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انخفاض
كشف مسح حديث عن تراجع إنتاج أوبك من 
النفط خالل الشهر الجاري ألدنى مستوى في 

عقدين، مما دفع امتثال المنظمة التفاق خفض 
اإلمدادات إلى 107%على الرغم من عدم وفاء 

العراق ونيجيريا بكامل حصتيهما. وبحسب 
المسح الصادر عن وكالة »رويترز«، فإن الدول 

األعضاء الـ13 في المنظمة، ضخت 22.62 
مليون برميل يوميا في المتوسط   خالل يونيو، 
بانخفاض 1.92 مليون برميل يوميا عن الشهر 

السابق له. ومن شأن هذه القراءة أن تكون 
األدنى إلنتاج أوبك من الخام منذ العام 2000 

على األقل.

مليار 231
دوالر

إجمالي خسائر الفرص الضائعة لبيع 
النفط الليبي منذ 2011 وحتى اآلن. 

)مصطفى صنع اهلل(

نفط

كل شيء

قريبا في ليبيا
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ليبيا تشعل الصراع بني الحكومة والبرملان التونسي.. االتحاد العام للشغل يدخل الحلبة

يصل إلى 1200 شخص في ليبيا.تشاكويرا
ستريت  »وول  جريدة  قالت  اإلطــار،  هذا  وفي 
»روسيا  إن  اإلثنين  يوم  األميركية  جورنال« 
لمساعدة  ليبيا  إلى  التعزيزات  إرسال  تواصل 
سرت  عن  الــدفــاع  في  حفتر  خليفة  المشير 
والجفرة والمنطقة الشرقية للبالد، في محاولة 
ليبيا واحتياطاتها  للسيطرة على مصير  روسية 
أوروبيون  مسؤولون  وقال  الهائلة«.  النفطية 
وليبيون إن »المرتزقة الروس الذين يدعمون 
حفتر، ساعدوه في السيطرة على أكبر حقل نفط 
طائرات  نقلت  كما  الماضي،  األسبوع  ليبيا  في 
القاعدة  الروسية أسلحة ومقاتلين من  الشحن 
خالل  ليبيا  إلى  سورية  في  الروسية  الجوية 
لتعزيز موقفه في حربه مع  الماضية،  األسابيع 

حكومة الوفاق التي تسيطر على طرابلس«.
المساعدة  تأتي  األمــيــركــي  التقرير  ووفــق 
العسكرية الجديدة بعد ضخ موسكو الكثير من 
األموال التي ساعدت في تمويل عمليات حفتر، 

البالد  بشرق  المركزي  البنك  تسليم  وشملت 
في أبريل 100 طن من األوراق النقدية الليبية 
المطبوعة في موسكو، وفقا لسجالت الجمارك 

الروسية التي راجعتها الجريدة.

وقال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، 
إن سيطرة  تغريدات عبر »تويتر«،  في سلسلة 
عناصر روسية على حقول النفط الليبي بالشرارة 
تعد تهديدا خطيرا لألمن القومي الليبي، وينال 
من مصالح كافة الشركات األميركية واألوروبية 
التي  ليبيا  في  النفطي  بالقطاع  العالقة  ذات 
ستكون رهينة لتغول روسي غير مسبوق حسب 

وصفه.
هذا  الخط  على  أنــقــرة  دخلت  المقابل  فــي 
مع  تفاهم  بمذكرة  المرتبطة  وهي  األسبوع، 
للسيطرة  مائية  حدود  لترسيم  الوفاق  حكومة 
وقال  المتوسط،  شرق  في  للطاقة  منابع  على 
فاتح  التركي  الطبيعية  والموارد  الطاقة  وزير 
دونماز، في مقابلة تلفزيونية، إن بالده تخطط 
بشأن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  مع  للتعاون 
إلى  مشيرا  والغاز،  النفط  عن  التنقيب  أنشطة 
إلى  التعاون مع شركات دولية. وأشار  إمكانية 
النفط  التنقيب عن  أن تركيا ستواصل أنشطة 

المؤسسة  مع  للتعاون  وتخطط  ليبيا،  في 
الوطنية للنفط في األعمال التي ستجرى بهذا 
البلد، وهو ما كان قائما في السابق. وأكد أن 
الليبي  الجانب  مع  لعقد شراكات  تخطط  تركيا 
في الحقول الموجودة بالبالد وفق مبدأ »رابح 
- رابح،« وهناك موقف إيجابي من الطرف اآلخر 

حول هذا الموضوع.
إن  دونــمــاز،  قــال  الماضي،  مايو  ــر  أواخ وفــي 
تقدمت   »TPAO« التركية  البترول  مؤسسة 
بطلب من أجل »التنقيب عن النفط في المياه 
التركية، في إطار االتفاق التركي - الليبي لرسم 
الحدود البحرية«، الفتا إلى اتخاذ تركيا خطوات 
في هذا االتجاه. وأوضح دونماز في كلمة ألقاها 
التنقيب  سفينة  إبحار  حفل  خالل  بإسطنبول، 
تركيا ستقدم  أن  البحر األسود،  باتجاه  »فاتح« 
أشهر   4-3 غضون  في  الخطوات  »أولــى  على 
وأعمال  الجيولوجية،  المسوح  بإجراء  مقبلة 
على  بناء  المتوسط  في  النفط  عن  التنقيب 
التركية  األنباء  وكالة  حسب  البيانات«،  تحليل 

»األناضول«.
الخطط التركية بالنسبة لفرنسا وروسيا تهديد 
الشرارة  إلى حقل  فرنسا  تنظر  إذ  لمصالحهما، 
وهو  لها،  واستراتيجي  تاريخي  مجال  أنه  على 
الحقل الواقع في منطقة أوباري وتديره شركة 
»أكاكوس« واألخيرة نتاج شراكة بين المؤسسة 
اإلسبانية  »ريبسول«  وشركات  للنفط  الوطنية 
النمساوية  في«  إم  و»أو  الفرنسية  و»توتال« 

و»ستاتويل« النرويجية.
إلى  »فاغنر«  دخول  فإن  لمراقبين  وبالنسبة 
وباريس،  موسكو  تقارب  يعكس  »الــشــرارة« 
الرئيس  وأحجم  تركيا.  ضد  يتشكل  محور  في 
اإلثنين، عن  يوم  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي 
التي  أنقرة  مع  فعل  مثلما  بموسكو  التنديد 
اتهمها بتوريد »الجهاديين« إلى ليبيا بكثافة، 
وذلك  »إجــرامــي«،  بأنه  أنقرة  تدخل  واصفا 
خالل محادثات بين بوتين وماكرون، وقال إن 
بأن  أخبره  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس 
جهات التعاقد الخاص ال تمثل روسيا. كما انتقد 
ما وصفه بازدواجية بوتين فيما يتعلق بمرتزقة 
بالده العاملين في ليبيا. وقال: »أخبرته بإدانتي 
الواضحة جدا لألعمال التي ترتكبها قوة فاغنر... 

إنه يلعب على هذا التناقض«.

االحتجاجات على أزمة الكهرباء تدخل مرحلة التظاهر

مرحلة  البالد  في  الكهرباء  أزمة  دخلت 
عشرات  تظاهر  بعدما  االحــتــجــاجــات، 
الرئاسي  المجلس  مقر  أمام  المواطنين 
الثالثاء  يومي  طرابلس،  العاصمة  في 
واألربعاء رفضا النقطاع التيار الكهربائي، 
عن  المسؤولين  بمحاسبة  مطالبين 

االنقطاع بشركة الكهرباء.
أغلب  ارتــدى  يومين،  مــدى  وعلى 
والشباب  النساء  مــن  المتظاهرين 
»كورونا  فيروس  للوقاية من  الكمامات 
بحل  تطالب  الفتات  ورفعوا  المستجد«، 
المشكلة، وإنشاء محطة للتغلب على أزمة 
منددين  طويلة،  لفترات  التيار  انقطاع 
أحد  ورفع  »الفاسدين«.  سموهم  بمن 
»زليتن،  فيها:  كتب  الفتة،  المتظاهرين 
ذنبا  ليس  توليد، وهذا  تملك محطة  ال 
كامل«،  بشكل  الكهرباء  بفصل  لتعاقب 
فيما قال آخر إن الشركة العامة للكهرباء 
المتظاهرون  وشدد  الشعب«.  »تعاقب 
المقصرين  محاسبة  ــرورة  ــ ض عــلــى 
ورفع  التيار،  انقطاع  في  والمتسببين 
خان  »من  فيها:  مدونا  الفتة  أحدهم 

األمانة في قوت الشعب الليبي؟!«.
التنفيذي  المدير  رد  المقابل،  فــي 
ساسي،  علي  للكهرباء،  العامة  للشركة 
على المتظاهرين المطالبين بحل مشكلة 
لم  الشركة  إن  بقوله  الكهرباء،  انقطاع 
تتسلم أي مبالغ للصيانة منذ أكثر من ثالث 
سنوات، معتبرا أن مسؤولية وضع الشبكة 
تتحمله »الدولة الليبية بالكامل«. وأوضح 
األربعاء، أن  ساسي في تصريحات، أمس 

الشركات التركية قدمت مقترحا استعجاليا 
الماضي،  اإلثنين  الكهرباء،  مشكلة  لحل 
المقترح  لكن هذا  الدراسة«،  تحت  »وهو 
»ال يمكنه حل مشكلة الكهرباء بالكامل«، 
الحاصل سببه  إلى أن عجز اإلنتاج  مشيرا 
والتشغيل،  للصيانة  ميزانيات  رصد  عدم 
حسب صفحة إدارة اإلعالم التابعة لشركة 

الكهرباء بموقع »فيسبوك«.
تفاصيل ص 5

طرابلس - الوسط

يحق لرئيس ماالوي المنتخب، الزاروس 
تشاكويرا، أن »يرقص طوال الليل«، 

حسب تصريحات صدرت عنه، بعد 
إعالن مفوضية االنتخابات ببالده فوزه 
في انتخابات الرئاسة المعادة، السبت، 

في عملية اعتبرت انتصارا 
للديمقراطية األفريقية.

تشاكويرا، )65 عاما(، القس 
اإلنجيلي السابق، بنى 
حملته االنتخابية على 
وعود بمحاربة الفشل 

االقتصادي وفساد 
النظام الحاكم، ونجح 

في أن يجعل بالده 
الدولة األولى في 
قارة أفريقيا، التي 

تفوز فيها المعارضة 
بجولة اإلعادة في 

االنتخابات الرئاسية.
نجاحات بعض دول 

القارة األفريقية، سواء 
على صعيد الديمقراطية 
في ماالوي، أو مؤشرات 

التنمية البشرية في 
رواندا، تنكأ جروح دول 
عربية ال تزال تبحث عن 
خالص من أزماتها، رغم 

أن الحل أمام بصرها.. 
وهو صندوق االقتراع 

الشفاف بال شك.

 بيونسيه تطالب 
األميركيني السود 

بالتصويت لتغيير 
النظام العنصري
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دعت وكالة الفضاء األميركية )ناسا( 
المبتكرين في أنحاء العالم إلى تطوير 

مرحاض ال يعمل فقط في الجاذبية 
الصغرى، بل أيضا في الجاذبية القمرية في 
مركبة فضائية مستقبلية على سطح القمر، 
وسيحصل التصميم الفائز على عشرين ألف 

دوالر، في حين سيكافأ التصميم الثاني 
بعشرة آالف دوالر، والتصميم الثالث خمسة 
آالف دوالر. ويجب أن يكون المرحاض قادرا 
على العمل في ظل جاذبية القمر التي تبلغ 

سدس جاذبية األرض تقريبا. وأال يشغل أكثر 
من 0.12 متر مكعب، وأن يعمل بمستوى 

ضوضاء أقل من 60 ديسيبل.

شرع التوجه نحو إعادة فتح حقول النفط الليبي، 
الباب أمام صراع نفوذ مبكر بين روسيا وتركيا 
على كعكة النفط الليبي، إذ برز تحرك روسي 
جديد لتعزيز نفوذ موسكو في ليبيا عبر إدارة 
األتراك  فعل  ردود  أثار  بشكل  الطاقة  موارد 
واألميركيين والفرنسيين، في مقابل تأكيدات 

متزايدة من جانب أنقرة عن التنقيب.
وبينما يجس المستثمرون نبض عودة اإلنتاج 
الليبي من النفط إلى الحياة االقتصادية ومدى 
الصادرات  استئناف  على  السلطات  مقدرة 
المحاصرة منذ يناير، الحت في األفق تفاهمات 
داخلية ودولية حول استئناف إنتاج البترول، في 
إطار مفاوضات غير معلنة تندرج ضمن خطوط 
مبادرة القاهرة لحل األزمة وأيضا فور محادثات 
المتحدة  واألمـــم  الــوفــاق  حكومة  أعلنتها 
الستئناف  إقليمية  ودول  المتحدة  والواليات 

تصدير النفط الليبي.
إلى  معلومات  أشــارت  أسبوعين،  مدى  وعلى 
الوطنية  الشركة  استئناف  مفاوضات  إجــراء 
العائدات  أن  بيد  والصادرات،  اإلنتاج  للنفط 
المركزي  المصرف  إلى  الفور  على  ترسل  لن 
نقطة  العائدات  تعد  حيث  طرابلس،  ومقره 
المعلومات  ووفق  الليبية،  األزمة  في  محورية 
بتقسيم  مقترحات  المفاوضات  رعــاة  تسلم 
إلى ثالثة بنوك تمثل  اإليرادات بين ما يصل 
االتفاق  مع  والجنوب،  والشرق  الغرب  مناطق 
عسكرية،  ألغـــراض  استخدامها  عــدم  على 
الشرقية  القبائل  زعماء  مع  التشاور  حيث جرى 
»ذي  جريدة  ما كشفته  وهو  المخطط،  بشأن 

غارديان« البريطانية.
وعززت أنباء دخول مرتزقة روس حقل الشرارة 
في  موسكو  دور  حيال  الشكوك  من  النفطي 
ملف الطاقة، بعدما اعتبرت حكومة الوفاق أن 
المشير حفتر مكن مقاتلي »فاغنر« من السيطرة 
نفت  الوطني  الجيش  قوات  لكن  الحقل،  على 
تشارك  والقبائل  الدوريات  أن  مؤكدة  األمر، 
حرس المنشآت النفطية في حماية »الشرارة«، 
وأنه ال وجود ألي قوات أجنبية. وكشف تقرير 
لألمم المتحدة في مايو أن مجموعة »فاغنر«، 
المتعاقد العسكري الروسي الخاص، نشرت ما 

»فاغنر« في »الشرارة« وأنقرة تتأهب للتنقيب.. وبينهما فرنسا

الشويهدي:  حائرة في جماليات النقاط الفاصلة واملسالك الحرجة بني الريشة والعدسة

الدوري الليبي يدرس 
العودة.. و»كاف« 
يؤجل أمم أفريقيا

ليبيا تتبوأ منصبا 
أمميا مهما

انتخبت ليبيا نائبا للرئيس الجديد 
للجمعية العامة لألمم المتحدة للدورة 

الخامسة والسبعين على مستوى 
المندوبين، التي جرت اإلثنين، بمقر 

المنظمة الدولية في نيويورك.
واعتبرت وزارة الخارجية بحكومة 

الوفاق أن فوز ليبيا بمنصب أحد نواب 
رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة 
يعد »تتويًجا للعمل الدبلوماسي في 

اآلونة األخيرة لوزارة الخارجية الليبية 
وبعثتي ليبيا الدائمتين لدى األمم 

المتحدة في نيويورك وجنيف، والدعم 
السياسي الذي حظيت به حكومة 
الوفاق الوطني من قبل عدة دول 

ومجموعات وتكتالت إقليمية«.
وقال بيان للوزارة إن هذا الدعم 

»نتج عنه أخيًرا ترشيح ليبيا عضًوا 
في المجلس االقتصادي واالجتماعي 

ومجلس حقوق اإلنسان«، مشيرة إلى 
فوز »ليبيا ممثلًة في المندوب )لدى 

األمم المتحدة( طاهر السني بأحد 
مقاعد منصب نائب الرئيس التي يتم 

منحها حسب التوزيع الجغرافي للدول«.

 طرابلس، أنقرة، باريس، موسكو: الوسط

هل يحل الزوجان »سيمبر« لغز اآلثار الليبية املنهوبة؟!
تسلطت األضواء مجددا على قضية اآلثار 
مع   2011 العام  بعد  المنهوبة  الليبية 
الحديث عن اعتقال خبيري آثار في فرنسا، 
األثرية  القطع  مئات  تبييض  في  تورطا 
المنهوبة من عديد البلدان جنوب البحر 
األبيض المتوسط بما فيها ليبيا، مما فتح 
باب األمل نحو اكتشاف أسرار جديد في 
مع  التحقيقات  خالل  المعقد  الملف  هذا 

الخبيرين.
خبراء  من  اثنين  على  القبض  وألقي 
وهما  المعروفين،  الفرنسيين  ــار  اآلث
ريتشارد  وزوجها  كونيكي  كريستوف 
قيد  ووضعا  الماضي،  األسبوع  سيمبر، 
التحقيق، كما اعتقل ثالث شخصيات أخرى 
موقتا،  وأطلقوا  المذكور،  الوسط  من 
حيث تدور الشبهات حول قيام الزوجين 
المنهوبة  األثرية  القطع  مئات  بتبييض 
األبيض  البحر  جنوب  البلدان  عديد  من 
عشرات  قيمتها  تبلغ  التي  المتوسط، 
الــدوالرات، وفق ما نقلت  الماليين من 

تقارير إعالمية فرنسية.
آالف  وجدت  األخيرة  السنوات  وخالل 
البيع  إلى  طريقها  الليبية  األثرية  القطع 
تم  حين  في  العالمية،  الــمــزادات  في 
استرجاع عدد ضئيل منها، ففي الواليات 
ليبيا  سفارة  تسلمت  األميركية  المتحدة 

في واشنطن، خالل أكتوبر 2019، رأس 
األميركية  الجهات  تمكنت  أثري،  تمثال 
من استعادته بأحد المزادات بعد التثبت 
من ملكية ليبيا لألثر التاريخي، من خالل 

مستندات اإلثبات.
في  أيضا،  ليبيا  تسلمت  أن  وسبق 

نهاية سبتمبر 2018، مجموعة من القطع 
األوانــي  من  مجموعة  تتضمن  األثرية 
الفخارية، وأسهما تعود إلى عصور ما قبل 
التاريخ ، كانت مهربة إلى إيطاليا، وفي 
شهر أغسطس 2017 أحبطت السلطات 
اإلسبانية بيع 11 قطعة أثرية مهربة من 
ليبيا. وفي أكتوبر 2016 تمكنت مصلحة 
اآلثار الليبية من وقف بيع تمثال جنائزي 
يرجح سرقته من مدينة شحات، في أحد 

المزادات الفرنسية.
لآلثار  الفرنسية  البعثة  رئيس  وأكد 
في ليبيا، فينسنت ميشيل، في تصريحات 
سابقة، صعوبة تقدير الغنائم التي جنتها 
بسطاء  ــاس  أن أو  إجرامية  مجموعات 
التي  لآلثار،  السري  التنقيب  خالل  من 
البالد.  انعدام األمن في  تنتعش بسبب 
أكبر  فعالية  إلى  السلطات  ميشيل  ودعا 
بالممتلكات  االتجار  شبكات  محاربة  في 
مرتبطة  تكون  ما  غالبا  التي  الثقافية، 

بالعالم اإلجرامي واإلرهابي.

 ● إحدى المناطق األثرية الليبية.

 ● الفتة تتساءل: من المسؤول عن قطع الكهرباء؟!

صراع مبكر على »كعكة« النفط الليبي

تحركات موسكو في ليبيا أثارت 
ردود فعل األتراك واألميركيين 

والفرنسيين

دخول »فاغنر« إلى »الشرارة« 
يعكس تقارب موسكو وباريس 

ضد تركيا

فضاء

مرحاض

● موقع إنتاج في حقل الشرارة النفطي.
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الواليات  أنحاء  جميع  في  السينما  دور  إغالق  من  أشهر  ثالثة  من  أكثر  بعد 
السينما  صناعة  مستقبل  يزال  ال  كورونا،  جائحة  بسبب  األميركية  المتحدة 

في مهب الريح.
التاجي في واليات، مثل تكساس  بالفيروس  ارتفعت حاالت اإلصابة  حيث 
الفتح  إعادة  استراتيجيات  عن  التراجع  في  بدأت  التي  وكاليفورنيا،  وفلوريدا 
إلبطاء انتشار المرض، مما انعكس على استعدادات كبريات شركات اإلنتاج 
التي كانت تطمح لطرح أعمالها السينمائية الجديدة خالل النصف األول من 

يوليو. شهر 
وقت  في  العرض  دور  ألصحاب  الوطنية  الرابطة  قالت  الصدد،  هذا  وفي 
المسرحي  السوق  90% من  فتح  يجري  أن  تتوقع  إنها  الشهر  سابق من هذا 
 »Tenet« لفيلم  األولي  اإلصدار  تاريخ  وكان  المناسب،  الوقت  في  العالمي 
مرتين،  الفيلم  عرض  تأجيل  جرى  الحين،  ذلك  منذ  ولكن  يوليو،   17 في 
كما أن اثنين من أكبر األسواق الفنية في العالم وخاصة بالواليات المتحدة 

والصين ال يزاالن في حالة تغير مستمر.

» # كلنا_ماسيليا «  هشتاغ  الليبيين  والمدونين  الناشطين  من  عدد  أطلق 
بتسمية  المواطنين  ألحد  السماح  الليبية  اإلفتاء  دار  رفض  على  احتجاجا 

أنه غير عربي. األمازيغي بحجة  مولودته باسم »ماسيليا « 
أنه  بحجة  االسم  بتسمية  السماح  اإلفتاء  دار  رفض  أن  الناشطون  واعتبر 
دار  أن  ليبيا، خاصة  األمازيغي في  المكون  تمييز عنصري ضد  غير عربي هو 
غير  بأنه  منعه  وسببت  منه؟  المقصود  وما  االسم؟  معنى  تعرف  لم  اإلفتاء 

عربي.
» # كلنا_ماسيليا «  هشتاغ  مع  الليبية  الصفحات  رواد  من  عدد  تفاعل 
مؤكدين أن لألسرة حرية تسمية أبنائها وعلى دار اإلفتاء ومؤسسات الدولة 

الليبي. الشعب  لمكونات  الثقافي  التنوع  احترام 

حصلت منصة المالحة »Waze« على واجهة مستخدم وتصميم جديد هو 
المزاجية،  الحاالت  ميزة  توسيع  إلى  باإلضافة  وذلك  اإلطالق،  على  األكبر 
منذ  تزال  ال  ولكنها  جوجل  لشركة  مملوكة   »Waze« منصة  أن  ورغم 
االستحواذ عليها في شهر يونيو 2013 منتجًا منفصاًل ومتشابًكا مع خدمة 

خرائط جوجل.
للسائقين  أيضًا  وتوفر  ألوانًا،  أكثر  بأنها  الجديدة  الواجهة  وتمتاز 
 ،»Moods« الحالية مع ميزة الحاالت المزاجية إمكانية مشاركة عواطفهم 
وهي مجموعة من الرموز التي يمكن للمستخدم االختيار منها، وهي اآلن 
تحتوي مجموعة أولية من 30 حالة مزاجية يمكن أن تعكس شعور السائق 

وهو يقود مركبته.
وفي تدوينة تصف الميزة، تحدث رئيس قسم االبداع بالمنصة جيك شاو 
 »Moods« التي تبني على ميزة المضافة،  المزاجية  الحاالت  عن مجموعة 
كبيرة  بصورة  تُوسِّع  والتي   ،»Waze« في  سابًقا  متوفرة  كانت  التي 

مجموعة العواطف المعبرة.

شعر الحكمة
اللى قبل ياغالي اشداد اعزومة

عليه دنيته ضاقت شكا بهمومة.
وينما ما ناره عليه تقوت

شكى لناس ما تعرف أُصول اللومة.
وفيه ناس من هم احلياة متّوت

وفيه ناس تاخذ عا لصغا واترومة.
وفيه ناس ما وجبة لضايف سّوت

قولة ايسارة عندهم مردومة.

ناشطون يطلقون
« # كلنا_ماسيليا »

 «Waze» منصة املالحة
تركز على مزاج السائقني

أقراص  من  القادم  الجيل  إطالق  سامسونغ  شركة  أعلنت 
للمستهلكين  المخصصة  السعة  »QVO«الكبيرة  التخزين 
الجديد  التخزين  قرص  ويمتاز   »SSD« فئة  من  العاديين 

Samsung«
سامسونغ  من  األكبر  هي  سعة  يقدم  بأنه   »QVO  870
للمستهلكين، إذ يتوفر بسعات أصغرها 1 تيرابايت، وأكبرها 
و4  تيرابايت،   2 توجد سعتان، هما  وبين ذلك  تيرابايت،   8

تيرابايت.
قرص  إن  تدوينة:  في  الكورية  التقنية  عمالقة  وقالت 

والمتاجر  سامسونغ  متاجر  عبر  سيتوفر  الجديد  التخزين 
 1 لسعة  أميركيًا  دوالرًا   130 من  يبدأ  بسعر  المعتمدة 
اعتبارًا من شهر  فستتوفر  تيرابايت   8 أما سعة  تيرابايت، 
موقع  نشره  سابق  تسريب  وبحسب  القادم،  أغسطس 
 900 يبلغ  قد  السعة  هذه  سعر  »Tom’s Hardware«فإن 

دوالر أمريكي عند اإلطالق في 24 أغسطس القادم.
 »QVO  860« لقرص  خلًفا   »QVO  870« قرص  ويأتي 
 »SATA« الذي ُأطلق أواخر عام 2018، وهو قرص من نوع
بقياس 2.5 بوصة يناسب معظم أجهزة الحواسيب المكتبية 
المستويات  المتعددة  الخاليا  بنية  ويستخدم  والمحمولة، 
 .»QLC« باسم  والمعروفة  سامسونغ،  من  بت   4 بتقنية 
السعر  على  الحفاظ  على  تساعد  بأنها  التقنية  هذه  وتمتاز 

معقواًل عند حساب معدالت النقل األسرع.
التحسينات  من  صغيرة  مجموعة  الجديد  القرص  ويقدم 
ميجابايت/   560 بواقع  قراءة  سرعة  يوفر  إذ  السرعة،  في 
الثانية،  ميجابايت/   530 بواقع  كتابة  وسرعة  الثانية، 
 13% بنسبة  أسرع  الجديد  القرص  إن  سامسونغ:  وتقول 
القراءة  بسرعة  األمر  يتعلق  عندما  السابق  باإلصدار  مقارنة 
الذي  الجديد  القرص  أن  إلى  سامسونغ  ولفتت  العشوائية. 
تيرابايت   2,880 تخزين  على  قادر  تيرابايت   8 بسعة  يأتي 
من البيانات طوال مدة استخدامه، أما األقراص ذات السعة 
الصغيرة فيكون حجم البيانات أصغر بواقع 1,440 تيرابايت 
للقرص الذي يأتي بسعة 4 تيرابايت، وبحجم 720 تيرابايت 
للقرص الذي يأتي بسعة 2 تيرابايت، وبحجم 360 تيرابايت 
1 تيرابايت. ويحصل كل قرص  الذي يأتي بسعة  للقرص 

على ضمان لمدة 3 سنوات.

احذر من تطبيق «تيك توك» في هواتف «آيفون»

«نيويورك تايمز» تنسحب من أخبار «آبل»

�لمة1000

في  واللصق  النسخ  عمليات  خصوصية  اختراق  مشكلة  تزال  ال 
تطبيق  بينها  من  تطبيًقا   50 من  أكثر  في  شائعة  آيفون  هواتف 
إلى بعض تطبيقات  باإلضافة   »TikTok« الفيديو مشاركة مقاطع 
اختراق  إلى  تُشير  التي  التقارير  وظهرت  واأللعاب،  األخبار 
خالل  مرة  ألول  آيفون  هواتف  في  المستخدم  حافظة  خصوصية 
يمكن  التطبيقات  بعض  أن  كشفت  حيث  الماضي،  مارس  شهر 
االئتمان،  الحافظة، سواء كان ذلك: رقم بطاقة  أن ترى محتويات 
إلى  تصل  التطبيقات  وكانت  عشوائي،  رابط  أو  المرور،  كلمة  أو 
مرة  كل  في  المنسوخة  المتعددة  الوسائط  ملفات  أو  النصوص 

يفتحها المستخدمون، دون أن يعلموا أن ذلك يحدث.
التشغيل  نظام  من  التجريبي  اإلصدار  آبل  إطالق  مع  ولكن 
الجديدة،  الخصوصية  ميزات  من  العديد  يضم  الذي   »iOS 14«
جاء بميزة جديدة رائعة ترسل إليك إشعارًا عندما يفحص تطبيق 
كإضافة  األمر  يبدو  آيفون،  حافظة  في  الموجودة  المحتويات  ما 
تكون  قد  التي  السلوكيات  بعض  عن  أيضًا  كشف  ولكنه  ذكية 
المطورة  الشركة  أن  بالرغم من  وذلك  تطبيقات،  عدة  مقلقة من 
أنها  الماضي  مارس  شهر  خالل  صرحت  قد   »TikTok« لتطبيق 
وصول  مع  ولكن  أسابيع،  بضعة  خالل  الممارسة  هذه  ستنهي 

نظام »iOS 14« اتضح أن هذه الوعود لم تُنفذ.

بدأ  »iOS 14«؛  نظام  من  التجريبي  اإلصدار  وصول  بعد 
يحدث.  ما  لمعرفة  المشكلة  هذه  بتحليل  المطورين  من  العديد 
تويتر،  موقع  على  ذلك  تلت  التي  والمناقشات  لنتائجهم  وفًقا 
الحافظة  تقرأ  التطبيقات  هذه  أن  يبدو  النظرية  الناحية  من 
ال  حيث  هناك،  تجدها  التي  البيانات  إلى  الوصول  من  بداًل  فقط 

المطورين  بعض  اكتشف  وقد  حفظها.  أو  بنسخها  القيام  يمكنها 
لذلك  متوقع،  غير  بشكل  اإلشعار  بتشغيل  تقوم  تطبيقاتهم  أن 
جديدة  تطبيقات  برمجة  واجهات  هناك  تكون  أن  المحتمل  فمن 
لمنع  معها  التوافق  إلى  التطبيقات  تحتاج   »iOS 14« نظام  في 

المتوقع. اإلفراط في اإلشعارات بسبب السلوك غير 
ولكن في الوقت الحالي من األفضل لمستخدمي هواتف آيفون 
التفكير مرتين في ما يقومون بنسخه إلى حافظة الجهاز قبل فتح 
البيانات  نسخ  عدم  األفضل  ومن  استخدامها،  عند  أو  التطبيقات 
المرور  وكلمات  اإللكتروني  البريد  عناوين  مثل:  ولصقها،  المهمة 
المهمة  البيانات  2FA، وغير ذلك من  الثنائية(  )المصادقة  ورموز 

.»iOS 14« لحين إطالق آبل اإلصدار النهائي من نظام
تتيح  التي  الشاملة  الحافظة  ميزة  في  أيضًا  المشكلة  تتفاقم 
والصور  النصوص  مثل:  المحتوى  نسخ  آبل  أجهزة  لمستخدمي 
صممت  حيث  آخر،  جهاز  في  ولصقه  جهاز  من  الفيديو  ومقاطع 
ولصقها  البيانات  بنسخ  آبل  لمستخدمي  للسماح  الميزة  هذه 
ولكن  نفسه،  آبل  مُعرّف  تستخدم  التي  األجهزة  بين  بسهولة 
التطبيقات  من  تطبيق  أي  يقوم  أن  يمكن  الحالة  هذه  في 
المنسوخة  البيانات  بقراءة  جهاز  أي  في  والمثبت  فيها  المشكوك 

من جهاز آخر.

أوقفت  أنها  تايمز«  »نيويورك  جريدة  أوضحت 
المؤسسات  تكافح  حيث  آبل،  أخبار  مع  شراكتها 
الكبيرة  التكنولوجيا  شركات  مع  للتنافس  اإلخبارية 
تعد  ولم  اإلعالنية،  والعائدات  القراء  انتباه  لجذب 
من  المقاالت  جانب   إلى  تظهر  الجريدة  مقاالت 
على  المتاح  آبل  أخبار  موجز  في  األخرى  المنافذ 
إحدى  تايمز«  »نيويورك  وأصبحت  آبل،  أجهزة 
من  تنسحب  التي  األولى  اإلعالمية  المؤسسات 

.»Apple News«
القليل  منحتها  آبل  شركة  إن  الجريدة  وقالت 
القليل  جانب  إلى  القراء،  مع  المباشرة  العالقات  من 
إلى  وأشارت  التجاري،  النشاط  على  السيطرة  من 
موقعها  إلى  مباشرًة  القراء  توجيه  في  تأمل  أنها 
من  تتمكن  حتى  المحمول  وتطبيقها  اإللكتروني 

تمويل الصحافة العالية الجودة.
وقال ناطق باسم شركة آبل إن جريدة »نيويورك 
تايمز« عرضت على »Apple News« بضع قصص 
القراء  تزويد  ستواصل  الشركة  وإن  يوميًا،  فقط 
مضيًفا  الناشرين،  آالف  من  موثوقة  بمعلومات 
نحن ملتزمون أيضًا بدعم الصحافة العالية الجودة 
باإلعالنات  المتعلقة  األعمال  نماذج  خالل  من 

واالشتراكات والتبادل التجاري.

التجاري اإلخباري بعالقة معقدة  النشاط  ويرتبط 
مثل  شركات،  قضت  حيث  التكنولوجيا،  شركات  مع 
الصحفية  اإلعالنات  مبيعات  على  وجوجل،  فيسبوك 

من خالل جعل منصاتها واحدة من الطرق الرئيسية 
التي يمكن للناس من خاللها استهالك األخبار.

إخباريًا في  آبل تطبيًقا  ومع ذلك، عندما أسست 
الناشرين  مع  بالعمل  وعدت  فقد   ،2015 عام  أواخر 
التكنولوجيا  شركات  عكس  وعلى  لمساعدتهم، 
للحصول  اإلخبارية  المواقع  آبل  تنافس  لم  األخرى، 
نهجًا  الشركة  وتبنت  اإلعالنية،  العائدات  على 
نظراءها،  بها  تعامل  التي  الطريقة  مع  يتعارض 
بالظهور  فقط  اإلخبارية  للمؤسسات  سمحت  حيث 
الخوارزميات،  وليس  البشر،  وكان  التطبيق،  ضمن 
مسؤولين عن تصنيف أهم األخبار. وحصل التطبيق 
على قرابة 125 مليون قارئ شهريًا، مما جعله أحد 
العالم،  مستوى  على  قراءة  األكثر  األخبار  مصادر 
القليل  سوى  تجلب  لم  التطبيق  في  اإلعالنات  لكن 
من اإليرادات للمؤسسات اإلخبارية، كما أن الشركة 
تحصل على نسبة 30 في المئة مقابل أي اشتراكات 

تباع ضمن التطبيق.
جديدة  طريقة  الماضي  العام  في  آبل  وقدمت 
 Apple News« خالل  من  المال  لكسب  للناشرين 
Plus«، وهي خدمة اشتراك داخل تطبيقها اإلخباري 
توفر الوصول إلى مئات المنافذ، التي عادًة ما تكون 

مدفوعة األجر، مقابل 9.99 دوالرات شهريًا.

وأخبرت آبل الناشرين أنه يجب تخفيض األسعار، 
 Apple« عائدات  نصف  مشاركة  عليهم  يجب  كما 
اإلخبارية  المؤسسات  عشرات  مع   »News Plus

األخرى، بينما أخذت آبل النصف اآلخر لنفسها.
معقدة  عالقة  تايمز«  »نيويورك  جريدة  ولدى 
العمل  جربت  إذ  الكبيرة،  التكنولوجيا  شركات  مع 
يسمى  جهد  ضمن  سنوات  عدة  قبل  فيسبوك  مع 
لكنها   ،»Instant Articles« الفورية  المقاالت 
االجتماعية  للشبكة  فورية  إنتاج مقاالت  توقفت عن 
في عام 2017، قائلة: إنها لم تحصل على ما يكفي 

من اإليرادات.
تايمز«  »نيويورك  لجريدة  اآلن  فيسبوك  وتدفع 
األخبار  تبويب  عالمة  ضمن  مقاالتها  إبراز  أجل  من 
أيضًا في  في تطبيق فيسبوك، كما تظهر مقاالتها 
أخبار جوجل، التي ترسل القراء إلى مواقع الناشرين 
يبقي  الذي   ،»Apple News« بخالف  الويب،  على 

القراء بشكل عام ضمن تطبيق آبل.
وقالت جريدة »نيويورك تايمز« من غير المتوقع 
 »Apple News« أن يكون للخروج من الشراكة مع
التجاري لجريدة »نيويورك  النشاط  تأثير مادي على 
من  أخرى،  بطرق  آبل  مع  ستعمل  التي  تايمز«، 

ضمنها التطبيقات والبودكاست واألجهزة.

قنوات «إم بي سي» األكثر مشاهدة

«سامسونغ» تطلق أكبر قرص 
تخزين بسعة ٨ تيرابايت

#هاشتاغ

●  شباب قرية أبونجيم يزيلون الرمال عن الطريق العام الرابط بين ابونجيم والجفرة

 ،»North« شركة  على  استحوذت  إنها  غوغل  شركة  قالت 
وهي شركة تدعمها أمازون، وتعد رائدة في صناعة النظارات 
الذكية منذ تأسيسها قبل 8 سنوات، وذلك في مسعى منها 
لتعزيز حضورها في سوق كانت سباقة إلى الدخول فيه. ومع 
أنه لم يُعلن عن قيمة الصفقة، إال أن جريدة »جلوب آند 
ميل«التي كانت أول من تحدث عن اهتمام غوغل بالشركة 
قد حددت السعر بنحو 180 مليون دوالر، وهو أقل مما جمعته 
الشركة من استثمارات بقيمة 200 مليون دوالر، وتعد غوغل 

رائدة في مجال الواقع المعزز الذي 
يقوم على مبدأ تراكب الصور 
فوق  حاسوبيًا  تُنشَأ  التي 

ذلك  ويجري  الحقيقي،  العالم 
نظارات  باستخدام  غالبًا 
قد  غوغل  وكانت  ذكية. 
جهاز  أول  عن  كشفت 
الواقع  تقنية  يدعم 

نظارتها  وهي  المعزز، 
عام  في  جالس،  غوغل 

األولية  األسعار  لكن   ،2012
المرتفعة للنظارة، والمخاوف المتعلقة بالخصوصية بالنظر 
إلى أن النظارة كانت قادرة على تسجيل الفيديو، قوّضت 
جاذبيتها بين المستهلكين. ومع ذلك، تواصل غوغل إتاحة 
إصدار من غوغل جالس للمؤسسات، حيث تتنافس مع نظارة 
هولولنز من مايكروسوفت. وقالت غوغل: إن االستحواذ على 
»North« سيساعد على تحقيق رؤيتها فيما يسمى الحوسبة 
المحيطة، حيث تعمل األجهزة المتصلة باإلنترنت في كل 
والخدمات  لألجهزة  األول  الرئيس  نائب  وقال  معًا.  مكان 
في غوغل ريك أوسترلوه في تدوينة: نحن نطمح لمستقبل 
يكون فيه كل شيء حولك مساعدًا لك، حيث تعمل جميع 
أجهزتك معًا، وتتوارى التقنية عن األنظار، مضيًفا: ستساعدنا 
خبرة »North« التقنية في استمرارنا في االستثمار في جهود 
الشركة  وكانت  المحيطة،  الحوسبة  ومستقبل  األجهزة 
الكندية تُعرف سابًقا باسم »Thalmic Labs«، ثم غيّرت 
عالمتها التجارية في عام 2018 عندما كشفت النقاب عن 

.»Focals« نظارتها الذكية الثالثية األبعاد، التي تسمى

«غوغل» تستحوذ على 
«نورث» لنظارات «في آر»

«كورونا» يضع صناعة 
السينما في مهب الريح

انضمت مجموعة قنوات »MBC« إلى قائمة المنصّات 
لمحتوى  العالم  حول  مشاهدًة  األكثر   10 الـ  اإلعالمية 
وفقًا  االجتماعي،  التواصل  شبكات  عبر  الرقمي  الفيديو 
ألحدث النتائج الصادرة عن »Tubular Labs« العالمية 
واألرقام  الوقائع  ووفق   .2020 مايو  لشهر  المتخصّصة، 
المشاهدات  في  نموًا  المجموعة  حّققت  فقد  الصادرة، 

4.56 مليار مشاهَدة فيديو بواقع أكثر من 

مقارنة  قياسيًا  نموًا   »MBC« قنوات  مجموعة  وحّققت 
بشهرَي أبريل ومارس الماضيين من العام الحالي، إذ قفزت 
9 مراكز منذ شهر أبريل، و13 مركزًا منذ شهر مارس الذي 
المركز  إلى  أبريل  في   19 المركز  من  بذلك  لتنتقل  سبقه، 
الكبار،   10 الـ  قائمة  ضمن  بالتالي  وتدخل  مايو،  في   10
مشاهدًة  العالمية  والترفيهية  اإلعالمية  المنصّات  ألكثر 

على اإلطالق.



يعرف  ما  أو  المسلحة  الجماعات  إدماج  قضية  اتخذت 
جهود  بدء  مع  متسارعا  منحى  الميليشيات«  بـ»حل 
أميركية للتوصل إلى حل بشأن هذا الملف العالق منذ 
الحديث  اتفاق الصخيرات، وارتفعت وتيرة  التوقيع على 
حرب  شهدتها  التي  األخــيــرة  التطورات  عقب  عنه 

العاصمة طرابلس.
عن  كشف  باشاغا  فتحي  المفوض  الداخلية  وزيــر 
حضره  التليفزيونية  بالدائرة  اجتماع  بشأن  تفاصيل 
عسكرية  وقيادات  األميركيين  العسكريين  من  عدد 
الوزارة  الماضي، وخطة  الوفاق األسبوع  ليبية بحكومة 
للجماعات  اإلدمــاج  وإعــادة  التسريح  برنامج  لتطبيق 

المسلحة، وإضفاء طابع مهني.
وفي تسجيل مصور بثته وزارة الداخلية، قال باشاغا 
األمني«،  لإلصالح  قوية  وإرادة  جاد  استعداد  »لدينا 
عناصر  أي  الوزارة »الستقبال ودمج  استعداد  وعبر عن 
تدريب  عبر  يمر  وأن  المسلحة،  المجموعات  هذه  من 
وحسب مواصفات وضعتها الوزارة«، مشترطا أن يكون 
كمجموعة  وليس  الداخلية  وزارة  وهو  فردا،  »المنظم 

مسلحة«.
وأشار باشاغا في حديثه إلى أن »العصابات المسلحة 
بنغازي  في  والشرقية  الغربية  المنطقة  في  موجودة 
الوحشية،  الجرائم  التي حولها، وقامت ببعض  والمدن 
في  تظهر  أن  نريدها  وهذه  القسري،  اإلخفاء  وجرائم 

يوم ما، والبد من التحقيق فيها«.
ــاإلدارة  ب مسؤولون  يستعد  حين  في  ذلــك  يأتي 
األميركية لعقد اجتماع مع ممثلي قوات القيادة العامة، 
في  الميليشيات«  »تسريح  حول  المناقشات  الستئناف 
وزارة  ممثلي  مع  األميركي  االجتماع  غرار  على  ليبيا 
وزارة  عن  صادر  بيان  وفق  الوفاق.  بحكومة  الداخلية 

الخارجية األميركية.
أن  عــن  الحديث  األميركية،  الخارجية  ــادت  وأعـ
الستئناف  الــوفــاق  حكومة  مسؤولي  مــع  االجتماع 
أن  مؤكدة  الميليشيات«،  »تسريح  حول  المناقشات 
وضرورة  متجددة  فرصة  خلق  طرابلس  حصار  »نهاية 
من  كجزء  ليبيا  وشرق  غرب  في  الميليشيات  مخاطبة 

استمرار تواصل الواليات المتحدة مع جميع األطراف«.
على  األميركي  الجانب  الداخلية  وزارة  وفد  وأطلع 
جهوده لتعزيز األمن وبرنامج لنزع »سالح الميليشيات 
إلى  باإلضافة   ،)DDR( دمجها  وإعــادة  وتسريحها 
في  المنفجرة  غير  الذخائر  لتفكيك  الــجــاري  العمل 
طرابلس«. ولفت البيان إلى تأكيد الطرفين من جديد 
العملية  إفساد  »تحاول  التي  المسلحة  الجماعات  أن 
ذلك  تفعل  إجرامية  أعمال  في  االنخراط  أو  السياسية 

بسبب اإلفالت من العقوبات الدولية«.
لرئيس  اإلعالمي  المكتب  قال  الماضي،  واألسبوع 

واألميركي  الليبي  الجانبين  إن  الرئاسي  المجلس 
المستجدات  »آخــر  زوارة  اجتماع  خــالل  استعرضا 
لتحقيق  األميركية  والجهود  واألمنية  العسكرية 
بين  المشترك  التنسيق  وبحث  ليبيا،  في  االستقرار 
حكومة الوفاق و)أفريكوم( في محاربة اإلرهاب وضرب 
ليبيا  بين دولتي  االستراتيجي  التعاون  إطار  فلوله، في 

والواليات المتحدة«.
منذ  الملف  بهذا  األميركية  اإلدارة  اهتمام  وتزايد 
ليبيا  لــدى  األميركي  السفير  قــال  إذ  الماضي،  مايو 
»القدس  لجريدة  تصريحات  في  نورالند  ريتشارد 
تقوي  ال  والشرق  الغرب  في  »الميليشيات  إن  العربي« 
من  العديد  »أخبرنا  وأضاف  الصراعات«.  إال  شوكتها 
بمجرد  تفكيكها  سيتم  الميليشيات  أن  الليبيين  القادة 

انتهاء الحرب«.
الدعوات  التحرك األميركي األخير مع تسارع  وتزامن 
تشترط  إذ  النار،  وقف  ضرورة  إلى  والدولية  اإلقليمية 
حكومة الوفاق انسحاب قوات القيادة العامة من سرت 
تؤكد  المقابل  في  بالهدنة.  االلتزام  أجل  من  والجفرة 
المدينة  تلك  بسرت  تمسكها  العامة  القيادة  قــوات 

مؤكدا  بشرقها،  ليبيا  غرب  تصل  التي  االستراتيجية 
قبل  من  تقدم  أي  وجه  في  عنها  للدفاع  استعداده 
ميليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين الذين أتت بهم 

أنقرة إلى العاصمة طرابلس، بحسب تعبيره.
لكن محللين يرون أن رعاية واشنطن للوساطة بين 
الميليشيات هو جزء  طرفي الصراع، ودخولها في ملف 
اتفاق روسي-تركي.  إبرام  مقاربة أكبر تهدف إلى منع 
مشترك  بشكل  سعيهما  من  وأنقرة  موسكو  تستفيد 

إلى إضفاء الطابع الرسمي على مراكزهما في ليبيا.
واشنطن  معهد  في  الباحث  فيشمان  بين  ويقول 
لدراسات الشرق األدنى بيم فيشمان »قد تكسب تركيا 
في  لوجودها  األوروبية  المعارضة  ضد  روسيا  دعم 
وقد  ليبيا.  مع  للجدل  المثير  البحري  وترتيبها  طرابلس 
البالد،  من  الشرقي  النصف  في  مكانتها  روسيا  تعزز 
قاعدتها  وتوسع  المحلية،  االقتصادية  مصالحها  وتعزز 
إثارة  األكثر  الخطوة  وهي  المنطقة،  في  العسكرية 
ذلك،  »مع  بالقول  يستدرك  فيشمان  لكن  للقلق«. 
أمام  لذا  طبيعي،  بشكل  التفاهم  هذا  مثل  يحصل  لن 

المسؤولين األمريكيين فرصة لمنعه«.

الخالفات  حــدة  تصعيد  في  الليبية  ــة  األزم تسببت 
البرلمان  رئيس  تصريح  بعد  تونس  في  السياسية 
الحكومة  هي  الوفاق  »حكومة  بأن  الغنوشي  راشــد 
االتحاد  دعا  حين  في  البالد«،  في  الوحيدة  الشرعية 
البالد  لجعل  الجمهورية  رئاسة  للشغل  التونسي  العام 
»منطلقا لحوار ليبي وليس قاعدة عسكرية ألية جهة 

أجنبية«.
داخل  األغلبية  حركته  تمثل  الذي  الغنوشي  وقال 
الدورة  انعقاد  هامش  على  تصريحات  في  البرلمان 
الحمامات،  بمدينة  النهضة  شــورى  لمجلس  ـــ40  ال
ليبيا،  في  الوطني  الوفاق  حكومة  إن  تونس  شرقي 
حركة  زعيم  وتابع  الوحيدة«.  الشرعية  »الحكومة  هي 
ولكن  لها  فسنعود  السلطة  خسرنا  »إن  النهضة 
لسنا  ،نحن  شيء  كل  خسرنا  فقد  الحرية  خسرنا  إذا 
وليس  بالحرية  محكومة  تونس  دامت  ما  مهزومين 

باالستبداد« على حد قوله.
جاء  ما  النهضة  حركة  رئيس  تصريحات  وتخالف 
على لسان الرئيس التونسي قيس سعيد، خالل زيارته 
حكومة  شرعية  أن  فيها  اعتبر  والتي  فرنسا،  األخيرة 
السراج، »موقتة وقائمة  فائز  الليبية برئاسة  »الوفاق« 
واسعين  وغضبا  جدال  أثار  ما  الدولية«  الشرعية  على 

لدى شريحة من الليبيين.
ورئيس  النهضة  حركة  في  القيادي  ذهب  بــدوره 
هامش  على  الهاروني،  عبدالكريم  الشورى  مجلس 
انطالق أعمال مجلس شورى حركة النهضة المقرر أن 
تختتم جلساتها اليوم االثنين، العتبار »من ال يقف في 
ليبيا،  في  دوليا  بها  المعترف  الشرعية  الحكومة  صف 
السيطرة  حاولت  )انقالبية(  أطــراف  مع  بالتالي  فهو 

واستقرارها«،  تونس  العاصمة طرابلس وهددت  على 
على حد تعبيره. كما دعا الهاروني إلى توحيد الموقف 
الليبي وعدم االصطفاف  التونسي فيما يتعلق بالشأن 
في سياسة المحاور ورفض التدخل العسكري في هذا 

البلد.
األجواء المشحونة حول دور الصراع الدائر في ليبيا 
في صنع القرار السياسي في تونس امتدت إلى االتحاد 
الجمهورية  »رئاسة  دعا  الذي  للشغل،  التونسي  العام 
الحوار  لهذا  منطلقا  تونس  تكون  أن  على  العمل  إلى 
السلمي ال قاعدة عسكرية ألي جهة كانت تهدف إلى 

تغذية االقتتال بين األشقاء الليبيين ونهب ثرواتهم«.
األجنبية  التدخالت  للشغل  العام  االتحاد  ووصــف 
التدخالت  دان  كما  بغيض«،  »احتالل  أنها  ليبيا،  في 
الخارجية فى الشأن الليبي. وقال االتحاد العام التونسي 
التدخالت  »يدين  إنه  األحــد،  أمس  بيان  في  للشغل 
األجنبية في ليبيا ويعتبرها احتالال بغيضا، مهما كانت 
الرايات المرفوعة فيها«. مؤكدا أن الحل »ال يمكن أن 
المجاميع  بعيدا عن  السلمي  ليبيا وبالطريق  إال  يكون 
اإلرهابية«. وجدد االتحاد العام التونسى للشغل التعبير 
في  خاصة  ليبيا،  في  الوضع  »تفاقم  من  مخاوفه  عن 
اإلرهاب  وفلول  المحتلة  األجنبية  القوات  تواجد  ظل 

الذي يتجمع قريبا من حدوده« على حد تعبير البيان.
وتفاقمت شكوك الطبقة السياسية منذ لقاء األسبوع 
أفريقيا  في  األميركية  العسكرية  القيادة  قائد  الماضي 
الدفاع  بوزير  تاونسند  ستيفن  الجنرال  »أفريكوم« 
التونسي، عماد الحزقي مباشرة بعد لقائه رفقة السفير 
األميركي لدى ليبيا ريتشارد نورالند برئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، في مدينة زوارة، 
حيث بحثوا ملف وقف إطالق. واستعرض الجانبان في 
التعاون  تعزيز  وسبل  اإلقليمي،  األمني  الوضع  تونس 

العسكري بين تونس والواليات المتحدة األميركية.
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تحذير  أميركي من خطر املواجهة املباشرة وسط اتهامات بني باريس وأنقرة
تواجه ليبيا اليوم أحد سيناريوهين؛ معركة في سرت، أو تقسيم 
عاجل  انتظار حل دبلوماسي  أحمر، وفي  باعتماد خط  البالد 
نشبت معركة كالمية بين باريس وأنقرة واتضح من خاللها 
تشكل جبهة فرنسية عربية واسعة لتقليص مساحة رهانات 

تركيا في البلد أقحمت خالله تونس كساحة خلفية للصراع.
طرف  كل  يواصل  حيث  المتفجر،  الوضع  مواجهة  وفي 
تعزيز مواقعه حول سرت في حال نشوب معركة، تأمل القوى 
الدولية في أن تؤدي الضغوط الدولية إلى تجميد استراتيجي 
على جبهات القتال مما يمهد العودة إلى طاولة المفاوضات، 
واشنطن  دور  جاء  وبرلين  ورومــا  باريس  نــداءات  بعد  إذ 
للدعوة إلى إنهاء التدخل األجنبي ووقف إطالق النار والعودة 

إلى المفاوضات العسكرية والسياسية.
الحرجة األميركي المقرب من  التهديدات  ويشير مشروع 
أجهزة االستخبارات، الثالثاء، إلى أن التطورات األخيرة فتحت 
مرحلة جديدة في صراع إقليمي متصاعد يهدد بشكل متزايد 
المصالح األميركية. وكتبت مديرة أبحاث مشروع التهديدات 
الحرجة الذي يتبع معهد أميركي إميلي إستيل، أن المشاركة 
المباشرة لمصر تثير خطرا صغيرا ولكنه خطير في مواجهة 
مباشرة مع تركيا وهي نتيجة من شأنها أن تضع اثنين من 
المتحدة(  للواليات  )وحليفتين  المنطقة  في  الجيوش  أقوى 
التدخل  استفادة روسيا من  البعض. ورجحت  ضد بعضهما 
المصري والتوترات المتزايدة بين تركيا والدول األعضاء في 
الناتو، خاصة فرنسا واليونان بشأن طموحات تركيا في ليبيا 

وشرق البحر األبيض المتوسط.
في  الدائر  النزاع  تهيئة  من  حذرت  نفسه  الوقت  وفي 
الخسائر  من  للتعافي  اإلرهابية  للجماعات  الظروف  ليبيا 
تنظيم  استأنف  بعدما  األخيرة.  السنوات  في  تكبدتها  التي 
جنوب  في  المنتظمة  هجماته  ليبيا  في  اإلرهابي  »داعش« 

البالد بعد توقف لمدة عام تقريبا.
تحذيرات أميركية تأتي وسط تبادل االتهامات بين أنقرة 
الليبي  النزاع  حول  األطلسي  حلف  في  العضوين  وباريس، 
في  أوغلو،  تشاووش  مولود  التركي  الخارجية  وزير  ليرد 
على  أنقرة،  في  المجري  نظيره  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر 
نفي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بالده المشير 
غير  االنقالبي وهي  قائال: »فرنسا تدعم حفتر  خليفة حفتر، 
هناك  وتتعامل  ليبيا،  في  وجودها  لزيادة  وتسعى  صادقة، 

بمفهوم مدمر، وتتواجد هناك من أجل مصالحها فقط«.
وعن التعاون مع روسيا في الملف الليبي، علق تشاووش 
أوغلو، »نعمل مع روسيا من أجل وقف إطالق النار في ليبيا 
رغم خالفاتنا معها«، مضيفا أن »الناتو يرى روسيا تهديدا، 

بينما فرنسا تسعى لزيادة وجودها في ليبيا«.
اإلثنين،  يوم  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وقال 
إن بالده ال تدعم قائد الجيش الوطني الليبي وإنما تهدف 
بشكل أساسي إلى التوصل لحل سياسي في ليبيا، مضيفا أن 
»تركيا هي أكثر دولة من حيث التدخالت األجنبية في ليبيا؛ 
وتركيا ال تحترم بتاتا تعهدات مؤتمر برلين وقد قامت بزيادة 
تواجدها العسكري في ليبيا واستقدمت بشكل كبير مقاتلين 
جهاديين من سورية«، الفتا إلى أنه »نحن ننتظر توضيحا 
من تركيا حول أعمالها في ليبيا، فسياسة أنقرة في ليبيا غير 
مقبولة ألنها مصدر تهديد ألفريقيا وألصدقائنا في تونس 

وتشاد والنيجر ومصر«.
ومع تجدد المالسنات كشفت أوساط فرنسية أهداف كل 
تركيا من خالل فرض نفوذها  إذ  الليبي،  الصراع  طرف في 
النفطي  الهالل  من  جزءا  ولو  لها  يكون  أن  تريد  اإلقليمي 
كي ال يذهب اتفاقها البحري مع حكومة الوفاق أدراج الرياح، 
على  تتوفر  التي  شرقا  درنة  بمياه  اهتماما  تبدي  وقت  في 
كميات مهمة من الغاز الطبيعي، اما روسيا كما اشارت جريدة 
لم  حال  ففي  الوساطة.  دور  لعب  إلى  تسعى  »لوفيغارو« 

تتوصل األطراف إلى تسوية سياسية، موسكو قد تقترح على 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والمشير 
خليفة حفتر وقفا إلطالق النار متفاوض عليه بمباركة تركية، 

يقول خبير روسي.

مواقف تشجع الوضع التركي
وفي المقابل تأمل الواليات المتحدة وإيطاليا وألمانيا في 
أن يؤدي النشاط العسكري التركي في ليبيا إلى إعاقة روسيا 
من الحصول على قواعد عسكرية دائمة في البالد واستخدام 
فقد   ، وبالتالي  إفريقيا.  في  نفوذها  لتوسيع  الدولة كمحور 

تبنوا مواقف تشجع بشكل غير مباشر على الوضع العسكري 
تتم  التي  االتصاالت  زيادة  عكس  حيث  ليبيا.  في  التركي 
بوساطة أنقرة بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج 
الموقف  على  للتأثير  بجد  تعمل  تركيا  أن  إلى  وواشنطن 

األميركي في ليبيا.
سرت،  مدينة  في  لوجه  وجها  المتصارعة  القوى  وباتت 
أو  التصعيد  إما لمزيد من  حيث إن معركة سرت قد تؤدي 
لتقسيم البالد، وكالهما مرفوض من المجتمع الدولي تشير 
إمكانية »عودة تموضع خاليا  إلى تخوفات من  »لوفيغارو« 
اإلرهاب ومهربي البشر على أبواب أوروبا في حال استمرار 

روسيا  بين  البالد  تقاسم  حال  في  أما  العسكري،  التصعيد 
وتركيا فإن ليبيا ستصبح نقطة ارتكاز اثنين من أعداء أوروبا، 
من  الليبيين  إنقاذ  أجل  من  قوية  دبلوماسية  يستدعي  ما 

جزمتي القيصر والسلطان«.
على  تركيا  سيطرة  فإن  فرنسيون  مراقبون  يقول  وكما 
الخط الساحلي ستمنحها أيضا السيطرة على تدفقات الهجرة 

ومنفذا جديدا للتفاوض مع االتحاد األوروبي.
في  جديد  العب  إلى  تركيا  تحول  في  فرنسا  ترى  وبينما 
وسياسي مستدام«، وصل  استراتيجي  »خطر  أنه  على  ليبيا 
رئيس أركان القوات البحرية التركية األدميرال عدنان أوزبال، 

إلى قاعدة بوستة البحرية بطرابلس الثالثاء فهي تنوي بناء 
قاعدة عسكرية بحرية تركية في مصراتة واستخدام قاعدة 
 2011 أبرمته باريس في يناير  الوطية ما يعيق تنفيذ عقد 
ولم يتم تفعيله والذي يلحق إدارة ميناء مصراتة إلى شركة 

فرنسية.
في  ماكرون  انزوى  الفرنسي،  النفوذ  تحجيم  أثر  وعلى 
مقال  ففي  تركيا  على  الضغوط  دائرة  لتوسيع  واسع  تحرك 
لوزير  الثالثاء،  مساء  الفرنسية،  بوان«  »لو  جريدة  في  نشر 
الدولة لشؤون الخارجية اإلماراتي أنور قرقاش أشاد بتحركات 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
أوروبي  زعيم  أول  ماكرون  الرئيس  »كان  قرقاش:  وقال 
حض  خالل  من  الخطر  وهذا  الواقع  هذا  إلى  صراحة  يشير 
االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي على الوقوف في وجه 
تركيا في كل من ليبيا وسورية، واضعا بذلك فرنسا كدولة 
قائدة إستراتيجيا ألوروبا في ما يتعلق بتركيا واألمن في البحر 

المتوسط، لينضم بذلك إلى صوت األغلبية العربية«.
وتابع يقول: »ففي أواخر العام الماضي، استغل إردوغان 
لسن  الليبية  الوطني  الوفاق  حكومة  داخــل  االنقسامات 
اتفاقيات ثنائية استخدمها بعد ذلك لتبرير عمليات مصادرة 
واسعة للموارد في البحر المتوسط، وتوفير أسلحة متطورة 
جرى  وكما  ليبيا.  غرب  إلى  السوريين  المرتزقة  آالف  ونقل 
في ظروف أخرى مماثلة، تضامنت دولة اإلمارات مع فرنسا 

وحلفاء آخرين للتصدي لهذه التهديدات«.
وبالموازاة مكنت زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى 
باريس يومي 22 و 23 يونيو من فهم ماكرون نهج الرئيس 
مدى  معرفة  خاصة  أفضل  بشكل  الليبي  الملف  في  الجديد 

تقبله للنشاط التركي في المنطقة.
وعبر إيمانويل ماكرون بوضوح عن موقفه خالل مؤتمر 
صحفي مشترك، قائال: »تركيا تلعب لعبة خطرة في ليبيا«. 
ليرد قيس سعيد أنه »حتى لو تم منح التدخل التركي شرعية 
تفوق تلك التي تتمتع بها البلدان األخرى حيث إنه استجاب 
يشكل خطرا  خارجي  تدخل  أي  فإن  الوفاق،  لدعوة حكومة 

ويسمم الوضع ويزيد من خطر تقسيم ليبيا«.
وأعطت هذه الجملة إشارة ضمنية لتدخل اإلمارات ومصر 
وروسيا التي تؤيد فرنسا ويعتبر دعمها لحفتر سرا مكشوفا.

وإن كانت تونس متمسكة بشرعية حكومة الوفاق فإنها 
بالنسبة للرئاسة شرعية موقتة يجب أن تستند إلى الشرعية 
الشعبية خالفا لرأي درج عليه رئيس البرلمان راشد الغنوشي 
ويتلقى  وسياسيا،  دبلوماسيا  لها  مساندته  يخفي  ال  الذي 

بتحفظ موقف قيس سعيد من الملف.
وانتهز وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس زيارة له 
نور  التونسي  نظيره  لقائه  إثر  ليؤكد  اإلثنين،  تونس،  إلى 
في  المتمثلة  البلدين  بين  المشتركة  »الرؤية  الري  الدين 

احترام القانون الدولي وهو عكس ما تفعله تركيا تماما«.
وأضاف بحسب ما نقلت عنه السفارة اليونانية أن »هناك 
أجنبية«  جيوش  أو  أجنبية  جهات  بال  ليبي  حل  إلى  حاجة 
و»نحن نؤمن بشدة بأن تونس قادرة على أداء دور إيجابي«.

الغاشمة،  القوة  سياسة  انتهاج  جدوى  عدم  على  وشدد 
إردوغان  طيب  رجب  حكومة  موقف  على  تعليقه  إطار  في 
المختلف فيها مع  القضايا  إلى  باإلضافة  الليبية،  األزمة  من 

جيرانها.
ودعا نيكوس دندياس الذي ترتبط بالده بمواقف متطابقة 
مع فرنسا تركيا إلى االمتثال للقانون الدولي والبحري. وألح 
الوزير اليوناني على أهمية االتفاقية التي عقدوها مع إيطاليا، 
موضحا أن حصول بالده على منطقة اقتصادية خاصة على 

أساس القانون الدولي ينطوي على أهمية كبيرة.
بين  الموقعة  االتفاقية  بــالده  رفض  دندياس  وجــدد 
في  تقدما  يحرزوا  أن  الممكن  من  أنه  مؤكدا  وليبيا،  تركيا 
المفاوضات مع الجانب الليبي في حالة وجود حكومة جادة، 
وتابع بقوله: »ولكن ال يمكن ذلك مع الحكومة الحالية التي 

تقع تحت السيطرة التركية«، على حد تعبيره.

● عناصر مقاتلة تابعة ألحد التشكيالت املسلحة يف ليبيا.

● الرئيس الفرنسي

● مدينة سرت

● الرئيس التركي ● رئيس الوزراء اإليطالي● الرئيس الر وسي

كل طرف يحاول تعزيز مواقعه حول سرت

الوسط : عبدالرحمن أميني

أميركا تستعجل »حل امليليشيات«

مناكفات تونسية حول األزمة الليبية

القاهرة - الوسط

تونس: الوسط

● الغنوشي.

أي مواجهة مباشرة تخدم روسيا وسعيها لبسط نفوذها في المتوسط
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أزمات مرشحة للتفاقم.. ربع مليون طفل في مرمى األمراض بسبب نقص اللقاحات
األسبوع  سرت،  في  التسييري  المجلس  بإعالن 
تطعيمات  من  عدد  نقص  مشكلة  بحث  الماضي، 
بأنواعها،  السكر  وأدوية  الوالدة،  حديثي  األطفال 
باتت األزمات التي تهدد قطاعات الصحة في عموم 
األعمال  استمرار  ظل  في  للتفاقم،  مرشحة  ليبيا 
القتالية التي أثرت بالسلب على أداء منظومة الخدمة 

الصحية.
ولم ينج األطفال في ليبيا من تبعات تردي القطاع 
الثامن عشر  ففي  الماضية،  السنوات  الصحي، طيلة 
من مايو الماضي، قال بيان مشترك لمنظمة الصحة 
العالمية واليونيسيف، إن حياة وصحة أكثر من 250 
لخطر  معرضة  ليبيا  في  السنة  عمر  دون  طفل  ألف 
األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بسبب 

النقص الحاد في اإلمدادات.
وقال البيان: يزداد الوضع سوءًا مع استمرار النزاع 
وتعطل  المستجد  كورونا  فيروس  وجائحة  المسلح 
الكهربائي  التيار  وانقطاع  الصحية  الرعاية  خدمات 
وإغالق  اآلمنة  المياه  إمدادات  ونقص  المنتظم 

المدارس واألماكن المالئمة لألطفال.
وذكرت المنظمتان أنه خالل الشهرين الماضيين، 
الروتينية نتيجة  التطعيم  تعذر الوصول إلى خدمات 
اإلغالق الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد، 
مما أدى إلى زيادة خطر عودة ظهور الحصبة وتفشي 
شلل األطفال. وهناك نقص حاد في اللقاح السداسي 

والكزاز  )الدفتيريا  أمراض  ستة  من  يحمي  الذي 
والسعال الديكي وشلل األطفال والمستدمية النزلية 
من النوع ب والتهاب الكبد الفيروسي ب(. وبالمثل، 
األطفال  شلل  لقاح  توريد  في  حاد  نقص  يوجد 
عمر  وفي  الوالدة  عند  إعطاؤه  يتم  الذي  الفموي، 

تسعة أشهر.
يصعب  التي  المناطق  في  األطفال  ويتعرض 
خاص  لخطر  النزاع  من  والمتضررة  إليها  الوصول 
التطعيم.  جرعات  بعض  بالفعل  فاتهم  ربما  ألنهم 
واليونيسف  العالمية  الصحة  منظمة  يساور  كما 
المهاجرين  األطفال  من  العديد  أن  من  القلق 
والالجئين أو النازحين داخليا ربما لم يتلقوا جرعات 
ربما  أو  األصلي  بلدهم  في  األساسية  التطعيم 
تأخرت  كما  ليبيا.  في  المطلوبة  الجرعات  فاتتهم 
اإلجراءات  بسبب  األساسية  اللقاحات  توريد  أوامر 
الموافقة. وتعطل  الحكومية الطويلة للحصول على 
البرنامج الموسع للتطعيمات في ليبيا )EPI( بسبب 
نفاد مخزون اللقاحات في العام 2019. ومع سلسلة 
عن  الناشئة  والقيود  المشبعة  العالمية  اإلمدادات 
أن  المرجح  من  المستجد،  كورونا  فيروس  جائحة 
الثانية  للسنة  يمتد  المخزون  في  نفادًا  ليبيا  تواجه 

على التوالي.
عبدالرحمن  لليونيسيف  الخاص  الممثل  وقال 
غندور »إن التحصين هو أحد أكثر التدخالت الصحية 
الروتينية،  اللقاحات  تُفوّت  وعندما  فاعلية،  العامة 
أخرى  وأمراض  الحصبة  لتفشي  كبيرة  فرصة  هناك 
األطفال«.  بين  الوفيات  ومن  منها  الوقاية  يمكن 

تدفق  لضمان  مّلحة  حاجة  »هناك  قائاًل:  وأضاف 
النقص  وسد  اللقاحات  لشراء  انقطاع  دون  األموال 
تقديم  البيان-  -في  اليونيسيف  وجددت  الحالي«. 
ليبيا  حكومة  إلى  بها  الخاصة  المشتريات  خدمات 
الصحة  لمنظمة  مسبقا  المؤهلة  اللقاحات  لشراء 
ليبيا  إلى  وتسليمها  تنافسية  بأسعار  العالمية 
بشكل عاجل. وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية 
الصحة  منظمة  »تدعم  هوف:  إليزابيث  ليبيا،  في 
البرنامج  استمرار  الصحية  السلطات  مع  العالمية 
كورونا  فيروس  جائحة  خالل  للتطعيمات  الموسع 
أننا قد تغلبنا على هذه  الرغم من  المستجد. وعلى 
أكثر  عقبات  نواجه  أن  الممكن  من  فإنه  العقبة، 
يعرض  مما  اللقاحات  إمدادات  نفدت  إذا  خطورًة 
للخطر.  ليبيا  في  األطفال  من  اآلالف  مئات  حياة 
في  اليونيسيف  مع  العالمية  الصحة  منظمة  وتقف 
تقديم دعمها الكامل للحكومة الليبية لمعالجة هذا 

التحدي الحرج«.
وفي وقت سابق من الشهر نفسه، أعلنت منظمة 
من  طنا   136 من  أكثر  إرسال  العالمية  الصحة 
45 مستشفى ومنشأة  إلى  مجموعات طبية أساسية 
التي  المواد  وتشمل  ليبيا.  أنحاء  جميع  في  صحية 
تم توزيعها مجموعات الطوارئ الطبية بما في ذلك 
غير  المزمنة  لتدبيراألمراض  العالجية  المجموعات 
المعدية، والتي تكفي لما يقرب من 650 ألف شخص 
لمدة 3 أشهر، ومجموعات تدبير األذيات والرضوض 
جراحية  ومجموعات  مصاب  آالف   4 من  أكثر  تكفي 
اإلسهاالت  مكافحة  ومجموعات  مريضا،   850 تكفي 

التي تحتوي على األدوية واإلمدادات الكافية لعالج ما 
يصل إلى 7 آالف شخص. كما أرسلت منظمة الصحة 
لعالج  واألدوية  المختبرات  مستلزمات  العالمية 
»ما  وقالت هوف:  الحادة.  التنفسي  الجهاز  التهابات 
زال الشعب الليبي يتحمل العبء األكبر نتيجة األزمة، 
فإن  النار،  إطالق  لوقف  النداءات  من  الرغم  على 
الصراع ما زال مستمرًا«. وفي معظم أنحاء غرب ليبيا، 
في  االنقطاعات  تسببت  الصيف،  حرارة  اشتداد  ومع 
شبكات الكهرباء والمياه في تعطيل خدمات الرعاية 

الصحية وزيادة خطر انتشار األوبئة.
جنوب  »سكان  أن  إلى  الدولية  المنظمة  ولفتت 
البالد لديهم إمكانية محدودة للغاية للحصول على 
خدمات الرعاية الصحية ، كما يواجه سكان شرق ليبيا 
األساسية  األدوية  على  الحصول  في  كبيرة  صعوبة 

من مرافق الرعاية الصحية العامة«.
اإلمدادات  إن  العالمية  الصحة  منظمة  وقالت 
الجاري  العام  من  مارس  منذ  توزيعها  جرى  التي 
الصحية  الرعاية  مرافق  إبقاء  على  »ستساعد 
من  ضعفًا  األشد  الفئات  حصول  وضمان  مفتوحة 
الشعب الليبي على األدوية المنقذة للحياة والرعاية 
اإلدارة  من  من  لكل  شكرها  عن  معربة  الصحية«، 
األوروبية  المدنية  للحماية  األوروبي  لالتحاد  العامة 
وإيطاليا،  وألمانيا،  اإلنسانية،  المساعدة  وعمليات 
ووكالة  المتحدة،  بالمملكة  الدولية  التنمية  ووزارة 
الواليات المتحدة للتنمية الدولية على مساهماتهم 
المساعدات  المنظمة من شراء  التي مّكنت  السخية 

المذكورة. الطبية 

القاهرة - الوسط

● حقن رضيع بأحد األمصال الوقائية

مواجهة »كورونا« مستمرة

العودة اختيارية بالنسبة للطلبة.. وإجبارية في االمتحانات تستهدف إرساء القانون

استغاثة من الجنوب بسبب نقص الكوادر الطبية.. ودعوات لتطبيق اإلجراءات االحترازية

»تعليم الوفاق« تستعد الستئناف الدراسة 
18 يوليو.. و»املوقتة« ترجئ قرارها

حملة حكومية في بني وليد إلزالة البناء 
العشوائي واسترداد املقار الرسمية

وطرق  االحترازية  اإلجــراءات  تطبيق  ضــرورة 
من  محذرة  الصحي،  الحجر  وتطبيق  الوقاية 
خطير«،  مفترق  نحو  واتجاهه  الوضع  »تفاقم 
بموقع  صفحتها  على  منشور  بيان  حسب 

»فيسبوك«.
تطبيق  اإلثنين،  البلدية  أعلنت  سرت،  وفي 
الساعة  من  تبدأ  ساعة   12 لمدة  تجول  حظر 
السادسة صباحًا،  الساعة  السادسة مساًء وحتى 
االحترازية  اإلجــراءات  تنفيذ  على  اإلبقاء  مع 
»كورونا  فيروس  جائحة  بسبب  والوقائية 

المستجد.«
على  صفحتها  عبر  الــبــلــديــة،  ــت  ــح وأوض
على  »بناء  يأتي  اإلجــراء  هذا  أن  »فيسبوك«، 
سرت  االستشارية  الطبية  اللجنة  رئيس  كتاب 
كورونا  بوباء  المصابين  أعــداد  تزايد  بشأن 
خطر  يشكل  مما  المجاورة،  بالمناطق  المستجد 

تفشي المرض داخل بلدية سرت«.
التدابير  اتخاذ  تقرر  أنــه  البلدية  ــدت  وأك
»التأكيد  تشمل  التي  بالخصوص،  االحترازية 
السادسة  الساعة  من  التجول  حظر  تفعيل  على 
مع  صباحًا،  السادسة  الساعة  وحتى  مساًء 
من  استثناًء  القرار  بها  الصادر  الجهات  استثناء 

الداخلية«. وزير 
وكذلك تشمل اإلجراءات »التأكيد على تفعيل 
حظر التنقل بين المدن« و»منع تنقل السيارات 
وإرجاعها  البوابات،  عبر  بالمواشي  المحملة 
األعمال  و»قفل  منها«  جــاءت  التي  للمدينة 
المناسبات،  صاالت  مثل  التجارية،  واألنشطة 
المزينات،  النرجيلة،  مقاهي  الرياضية،  الصاالت 
صالونات الحالقة، المطاعم، على أن تستمر في 
كراٍس،  وجود  ودون  التوصيل  بطريقة  العمل 
ويتم إغالق النشاطات األخرى عند بداية الحظر 

البلدية. وفق  التجول« 

إلى  النداء سنضطر  تلبية  يتم  لم  وإذا  الجنوب، 
اإلمكانات  توافر  لعدم  نظرًا  العزل  مركز  إغالق 

واألطباء«. الالزمة 
العليا  اللجنة  أعلنت  حيث  مصراتة،  وإلــى 
جائحة  لمجابهة  واالستجابة  ــة  األزم إلدارة 
إجمالي  ارتفاع  األربعاء،  بالبلدية،  »كورونا« 
اإلصابات المؤكدة بفيروس »كورونا المستجد« 
داخل البلدية إلى 21 إصابة بعد إحصاء المركز 

األمراض حالة جديدة. لمكافحة  الوطني 
ببلدية  األزمة  إلدارة  العليا  اللجنة  وحضت 
على  البلدية  داخل  المواطنين  جميع  مصراتة 

للمرأة،  المتحدة  األمم  هيئة  الدولي،  للتعاون 
وكالة  الالجئين،  لمساندة  الدنماركي  المجلس 
التعاون الفني والتنمية، الهيئة الطبية الدولية.
المركز  مدير  إعالن  مع  بالتزامن  ذلك  جاء 
سبها،  فــرع  ــراض  ــ األم لمكافحة  الــوطــنــي 
جراء  جديدة  حالة  وفاة  الفاخري،  عبدالحميد 
بيان  في  الفاخري  وقال  بالفيروس.  إصابتها 
والتقصي  الرصد  إدارة  صفحة  على  منشور 
مكافحة  لمركز  التابعة  السريعة  واالستجابة 
إن  الثالثاء،  »فيسبوك«،  بموقع  األمـــراض 
الوفيات الناتجة عن اإلصابة بفيروس »كورونا« 

وفاة.   24 إلى  الحالة  هذه  إعالن  بعد  ترتفع 
حالة   800 أكثر من  إصابات »كورونا«  وجاوزت 

الجاري. ليبيا األسبوع  في 
فيروس  لمكافحة  العليا  اللجنة  ووجهت 
استغاثة  نداء  سبها  ببلدية  المستجد«  »كورونا 
لتوفير  ليبيا  في  المسؤولين  جميع  إلى  عاجاًل 
بالفيروس  المصابين  عزل  لمركز  طبية  عناصر 
يخدم  الــذي  الوحيد  أنه  خاصة  المدينة،  في 
بلدية.   16 البالغ عدها  الليبي،  الجنوب  بلديات 
نظرًا  أنه  األربعاء،  بيان،  في  اللجنة  وأضافت 
العناصر  طاقة  واستنزاف  فقط،  أطباء   6 لوجود 

متواصاًل،  يومًا   30 لمدة  بعملها  الموجودة 
في  حاليًا  الموجودة  العناصر  استبدال  »يجب 
حياتهم  على  للحفاظ  يومًا   20 أقصاها  مدة 

وعدم نقل العدوى لهم«.
مركز  أي  افتتاح  يجِر  لم  أنه  إلى  ــارت  وأش
على  تحصلها  رغم  الجنوب  بلديات  في  عزل 
مؤكدة  طبية،  ومعدات  أجهزة  من  اإلمكانات 
ميزانية  أي  تتسلم  لم  أنها  ذاتــه  الوقت  في 
 .»2020 15 مارس  العمل بتاريخ  »منذ تسلمنا 
تلبية  الطبية  العناصر  كل  اللجنة  وناشدت 
في  المدنيين  أرواح  على  »للحفاظ  الــنــداء 

»كورونا  بفيروس  اإلصابات  عدد  تجاوز  مع 
األسبوع  حالة   800 الــبــالد،  في  المستجد« 
استغاثة  نــداء  سبها  مدينة  وإطــالق  الجاري، 
الدعوات  باتت  الطبية،  الكوادر  نقص  بسبب 
التباعد  ومراعاة  االحترازية،  اإلجراءات  لتطبيق 
في  إلحاحًا  أكثر  الكمامات،  وارتداء  االجتماعي 
ظل ما يعانيه القطاع الصحي بالبالد من أزمات 
المستوى  على  بواجباته  القيام  عن  تعوقه 

المأمول.
وفي إطار دعم مواجهة مدن الجنوب فيروس 
الوطني  المركز  أطلق  المستجد«،  »كورونا 
األمم  منظمة  مع  الثالثاء،  األمراض،  لمكافحة 
الوطنية  الحملة  »يونيسف«  للطفولة  المتحدة 

الجنوبية. بالمنطقة  الفيروس  لمكافحة 
وباء  انتشار  من  الحد  إلى  الحملة  وتهدف 
وتقديم  الحقائق،  نشر  خالل  من  »كــورونــا« 
جميع  عبر  الوقائية  التدابير  عن  ــادات  إرشـ
وسائل اإلعالم المتاحة في الجنوب، التي تشمل 
الراديو،  وقنوات  المحلية،  التلفزيون  محطات 
ومن  اإلنترنت،  شبكة  على  خاصة  وصفحات 
بيان  حسب  االجتماعي،  التواصل  وسائل  خالل 

األمراض. مكافحة  لمركز 
المركز  صفحة  على  المنشور  البيان  وأشار 
إلى  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  بموقع 
المؤثرين  مع  العمل  كذلك  الحملة  استهداف 
مجال  في  والعاملين  المجتمع،  في  الرئيسيين 
عن  ممثلين  بحضور  الحملة  وُأطلقت  الصحة. 
المنظمة  ليبيا،  مكتب  العالمية:  الصحة  منظمة 
لألمم  السامية  المفوضية  للهجرة،  الدولية 
األلمانية  المؤسسة  الالجئين،  لشؤون  المتحدة 

في محاولة لبسط سيطرة الدولة بنطاق بلدية 
بالمدينة،  الرسمية  األجهزة  بدأت  وليد،  بني 
البلدي  المجلس  أطلقها  التي  الحملة  تنفيذ 
وإزالة  الحكومية،  والمقار  المباني  السترجاع 
الوقود  ومحطات  واألكشاك  العشوائية  المباني 

التي تبيع الوقود في السوق السوداء.
استرجاع  على  المشرفة  اللجنة  عضو  وقال 
اللجنة  إن  سالمة،  سامي  الحكومية،  المباني 
تتكون من عدد من القطاعات، منها المواصالت 
والجوازات وشركة المياه والبناء العمراني، وعدد 
في  األعضاء  والقطاعات  األمنية  األجهزة  من 
وليد  بني  بلدية  عميد  بقرار  المشكلة  اللجنة 
جميع  استرداد  بشأن   ،2020 لسنة   »24« رقم 
وإعادتها  البلدية،  داخل  الدولة  وأمالك  عقارات 

إلى مالكها من الجهات والقطاعات الحكومية.
بعدة  أعمالها  بدأت  اللجنة  أن  سالمة  وذكر 
اللجنة  عمل  وكيفية  آلية  تناولت  اجتماعات، 
واألمنية  العامة  الجهات  كل  مع  والتواصل 
واألمنية  القانونية  الجهات  أن  مؤكدا  بالبلدية، 
في بني وليد ستتخذ كل اإلجراءات القانونية ضد 

كل المعتدين على أمالك الدولة بالمدينة.
مكتب  مــديــر  شــدد  نفسه،  الــســيــاق  فــي 
النقراط،  عبدالسالم  وليد،  ببني  المواصالت 
بأعمالها  للقيام  اللجنة  هذه  دعم  ضرورة  على 
التي  الحكومية  والمقار  المباني  جميع  وإعادة 
بطرق  القانون  عن  الخارجين  من  عدد  استغلها 
وسبل غير مشروعة، وتوجيه اإلنذارات القانونية 

التنفيذ. لعملية  للمخالفين 
الطرق  من  عددا  هناك  أن  النقراط  وأضاف 
الرئيسية والفرعية التي يستغلها البعض إلقامة 
ومن  قانونية،  غير  بطرق  أكشاك،  أو  محال 
الضروري إزالتها وتوسيع الطريق التي هي ملك 

عام للمواطنين كافة.
إزالة  مخلفات  بنقل  اللجنة  النقراط  وطالب 
العام  المنظر  على  حفاظا  العشوائية،  المباني 
ملك  ومقار  مبان  عدة  هناك  وأوضــح:  للطرق. 
السيطرة  تمت  وليد  ببني  المواصالت  لمكتب 
بالمواصالت  الخاصة  الــورشــة  منها  عليها، 

ومحطة وقود المواصالت وبعض األراضي، التي 
يتم استرجاعها خالل هذه األيام.

بني  بمديرية  األمني  اإلعــالم  مدير  ويقول 
أرسلت عدة  اللجنة  إن  الغول،  وليد، عبدالحكيم 
الوقود  محطات  أصحاب  إلى  وتنبيهات  إنذارات 
تبيع  التي  العامة،  الدولة  أراضي  في  الموجودة 
بضرورة  مطالبة  السوداء،  السوق  في  الوقود 
إزالتها خالل 24 ساعة، وفي حال المخالفة سيتم 
تلك  وتنظيف  المعنية،  الجهات  بواسطة  إزالتها 

الطرق.
بني  ببلدية  األمنية  »الجهات  الغول:  وأضاف 
األمن  لحفظ  ساعة   24 مدى  على  تعمل  وليد 
األشخاص  وضبط  المواطنين  ممتلكات  وحفظ 
الجهات  ومباني  مقار  فــي  يتاجرون  الــذيــن 
موظف  قال  جانبه،  ومن  بالمدينة«.  الحكومية 
بني  الصحي  والــصــرف  الشرب  مياه  بشركة 
وليد، عبدالسالم جبريل، إن المباني العشوائية 
ومياه  األمطار  مياه  تصريف  تعيق  واإلنشاءات 
واألكشاك  والمحال  المباني  بسبب  الصرف 
والصرف  المياه  وخطوط  الممرات  على  المقامة 

الصحي.
وأكد جبريل أن شركة المياه والصرف الصحي 

والجهات  المواطنين  جميع  ناشدت  وليد  ببني 
البناء على  الخاصة بالبلدية، االبتعاد عن أعمال 

مسارات المياه والصرف الصحي.
العامة  والعالقات  اإلعالم  مدير  قال  وبدوره، 
إن  الساعدي،  عبدالمنعم  وليد،  بني  ببلدية 
إرساء  عملية  في  قوية  طفرة  شهدت  البلدية 
مخالفات  بإزالة  التمسك  خالل  من  القانون، 
أن  موضحا  الدولة،  أراضــي  واسترداد  البناء، 
هذه الحمالت ستستمر يوميا دون ملل من أجل 

استرجاع كل المقار.
األمنية  واألجهزة  اللجنة  أن  الساعدي  وذكر 
مصانع  أحد  بإزالة  قامت  بالبلدية  والتنفيذية 
واسترجاع  المدينة،  بوسط  المحلية  الخمور 
العاملة  القوى  ومبنى  الداخلي  األمــن  مبنى 
وأراض لمكتب جوازات بني وليد ومكتب الثقافة 
المباني  من  وعــدد  العربية،  البدل  ومصنع 
كما  البلدية.  عميد  قرار  على  بناء  الحكومية، 
المباني  إزالــة  حمالت  استمرار  الساعدي  أكد 
على  المواطنين  وتعديات  المخالفة  العشوائية 
وضمان  البلدية  سلطة  لفرض  الدولة  أراضي 
العامة  الدولة  حقوق  واستعادة  القانون  سيادة 

والحقوق الخاصة للمواطنين على السواء.

القاهرة - الوسط

● خالل استالم أجهزة طبية بمركز سبها الصحي●  إجراء عملية والدة قيصرية لحالة مصابة بفيروس كورونا في الجنوب

بني وليد - الصغير الحداد

رصد  في  الحكومية  الجهات  جهود  استمرار  مع 
المستجد«،  »كورونا  فيروس  تفشي  ومواجهة 
بالمدارس  العمل  استئناف  حول  الجدل  تصدَّر 
الواجهة األسبوع الجاري، بعد إعالن وزارة التعليم 
في  المدارس  أبواب  فتح  عزمها  الوفاق  بحكومة 
الثامن عشر من الشهر الجاري، في حين اختارت 
قرارها  إرجاء  الموقتة  بالحكومة  التعليم  وزارة 
من  عشر  الحادي  حتى  الدراسة  تعطيل  وتمديد 

نفس الشهر.
وناقش اجتماع لوزارة التعليم بحكومة الوفاق 
مع مراقبي التعليم بعدد من البلديات، إجراءات 
العودة المدرسية وفق خطة الوزارة، وال سيما ما 

يخص طلبة الشهادة الثانوية.
بقاعة  موسع  اجتماع  الثالثاء،  ظهر  وعقد، 
وكيل  بحضور  الـــوزارة  بــديــوان  االجتماعات 
الوزارة عادل جمعة، ومراقبي تعليم في بلديات: 
طرابلس المركز، وحي االٕندلس، وجنزور، وعين 
الخميس،  وسوق  وإسبيعة،  وإبوسليم،  زارة، 
والجميل،  الجنوب،  والزاوية  الغرب،  والزاوية 
والجديدة،  والعجيالت،  وصــرمــان،  وصبراتة، 

وزوارة، والعواتة، وباطن الجبل، والقره بوللي.
اللجان  من  توضيح  إلــى  الحضور  واستمع 
المكلفة بالوزارة بشإن سير العمل بها، وإبدى 
المتخذة  والخطوات  العمل  لسير  ارتياحه  الجميع 
الوطني  المركز  مدير  وضع  كما  الـــوزارة،  من 
لالمتحانات الجميع في صورة استعدادات المركز 
لـ»تعليم  بيان  حسب  النهايٕية،  لالمتحانات 

الوفاق«.
أبدت  المراقبات  جميع  أن  البيان  ــاف  وأض
تحديد  تم  إذ  المدرسية،  للعودة  استعدادها 
المدارس والمعلمين المستهدفين بالعودة، وفي 
انتظار توفير معدات الوقاية الالزمة لضمان عدم 
اإلصابة بفيروس »كورونا المستجد«، موٕكدين 

استعدادهم لـ»عودة مدرسية إمنة«.
االٕربعاء،  الحق،  اجتماع  خالل  جمعة،  واطلع 
الوسطى  المنطقة  ببلديات  التعليم  مراقبي  مع 
المدرسية  للعودة  استعداداتهم  على  والجبل 
المقرر  من  التي  الثانوية،  الشهادة  لطلبة 

الجاري.  يوليو  شهر  من   18 في  تنطلق  إن 
»قصر  بلديات  عن  تعليم  مراقبو  اللقاء  وحضر 
و»جادو«  و»الرحيبات«  و»القلعة«  غشير«  بن 
و»درج«  و»غدامس«  و»الحوامد«  و»نالوت« 
و»مصراتة«  وليد«  و»بني  و»يفرن«  و»كاباو« 
و»قصر  و»مسالتة«  و»الخمس«  و»زليتن« 
االٕخيار« و»الشقيقة« و»مزدة« و»ظاهر الجبل« 
و»المشاشية«، إلى جانب عدد من مديري المراكز 
حسب  وذلــك  بــالــوزارة،  واالٕدارات  والمصالح 
بموقع  التعليم  وزارة  صفحة  على  منشور  بيان 

»فيسبوك«.
االجتماع  خــالل  التعليم  مــراقــبــو  وإكـــد 
االحترازية  االٕجــراءات  لتنفيذ  التام  استعدادهم 
جميع  في  الوقايٕية  التدابير  واتباع  بحذافيرها، 
بالعودة  المستهدفة  التعليمية  الموٕسسات 
المدرسية طيلة فترة إيام الدراسة واالمتحانات، 
التعليمية  العملية  في  المرونة  يحقق  بما  وذلك 
واالٕمنة  الماليٕمة  الظروف  توفير  ويضمن 

لعودة الطالب إلى المدرسة.
بدوره، إكد ريٕيس لجنة العودة المدرسية، 
الشهادات  طلبة  عــودة  إن  الــونــدي،  محمود 
بمَن فيهم طلبة التعليم الديني واالٕجنبي إلى 

المدارس ستنطلق في 18 يوليو، الفتًا إلى إن 
إما  للطلبة،  بالنسبة  اختيارية  ستكون  العودة 
طالب  الٕي  يحق  وال  إجبارية  فهي  االمتحانات 
التخلف عنها إال بعذر، وذلك وفًقا لما نصت عليه 

اليٕحة تنظيم شوٕون التعليم العام.
على  ستعمل  الوزارة  إن  إلى  الوندي  وإشار 
الوقائية  والمستلزمات  االحتياجات  كل  توفير 
اللجنة  ــراطــات  اشــت فــي  عليها  المنصوص 
االستشارية العلمية لمكافحة جايٕحة »كورونا«. 
ومن جهته، وضع مدير المركز الوطني لالمتحانات 
المركز  استعدادات  صورة  في  جميعًا  الحضور 
قرر  المقابل،  في  النهايٕية.  االمتحانات  الٕجراء 
بومريز،  فوزي  الموقتة،  بالحكومة  التعليم  وزير 
الدراسة  تعليق  تمديد  الجاري،  األسبوع  مطلع 
والثانوي  األساسي  التعليم  مؤسسات  بكافة 
العامة والخاصة حتى تاريخ 11 يوليو المقبل. جاء 
ذلك خالل بيان مقتضب نشرته الوزارة اليوم على 
فيسبوك.  االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحتها 
تلقيها  الحالي،  الشهر  منتصف  الوزارة  وأعلنت 
االستشارية  الطبية  اللجنة  رئاسة  من  إشعارا 
لمكافحة كورونا بإرجاء استئناف العملية التعليمية 

واالمتحانات إلى حين استقرار الوضع.

القاهرة - الوسط

● وكيل »تعليم الوفاق« عادل جمعة مع عدد من مراقبي التعليم بالبلديات ● إزالة البناء العشوائي في بني وليد
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بعد غياب التيار لساعات طويلة

مقر  أمام  احتجاجهم  المتظاهرين  عشرات  واصل 
العاصمة  في  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
انقطاع  مشكلة  بحل  للمطالبة  األربعاء،  طرابلس، 
وردد  المسؤولين.  ومحاسبة  الكهربائي،  التيار 
التنفيذي  المدير  على  ردا  هتافات  المتظاهرون 
»ما  قائلين:  علي ساسي،  للكهرباء  العامة  للشركة 
ناش بلطجية حني والد بيتيه«، »فدينا ملينا وهذا 
عالش جينا«؛ فيما اتهم بعض المتظاهرين ساسي 
بـ»السطو على منصب إدارة الشركة بقوة السالح«، 
المتظاهرين  وصــف  له  يحق  »ال  أنــه  معتبرين 

السلميين بـ)البلطجية(«.
بيانا  التظاهرة  في  مشاركون  أصدر  والثالثاء، 
رفضهم  عن  للتعبير  التغيير«،  »بيان  اسم  حمل 
فيه  حــددوا  الكهربائي،  التيار  انقطاع  استمرار 
مجلس  »إقالة  منها  األزمــة،  لحل  مطالب  ستة 
التنفيذية  واإلدارة  للكهرباء،  العامة  الشركة  إدارة 
الضرر  إيقاع  في  المتورطين  وإحالة  بالشركة، 
في  المشاركون  ورفض  القضاء«.  إلى  بالمواطن 
التظاهرة والمتمثلون فيما سمي بـ»حراك التغيير« 
وأرجعوا  مخز«،  بـ»شكل  الكهرباء  انقطاع  استمرار 
ذلك إلى »صراع حاد داخل الشركة العامة للكهرباء، 
خسائر  في  وتسبب  المواطنين  معاناة  من  زاد  ما 
مادية وصحية ونفسية«، وذلك حسب بيان منشور 
على صفحة عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، 
ضمن  الصور  في  ظهر  الذي  »فيسبوك«  بموقع 

المتظاهرين.
مجلس  بإقالة  البيان  على  الموقعون  وطالب 
التنفيذية  واإلدارة  للكهرباء  العامة  الشركة  إدارة 
بالشركة، وذلك لـ»الفشل الذريع في تقديم خدمة 

كهرباء مستقرة نتيجة للصراع العميق بينهم«.
كما طالبوا بضرورة »إحالة المتورطين في إيقاع 
الضرر بالمواطن لعدالة القضاء، وذلك تأكيدا لمبدأ 
»اختيار  ضمان  على  عالوة  والمحاسبة«،  الشفافية 
وكفاءة  ذات خبرة  فاعلة  وقيادية  شخصيات وطنية 
بقطاع الكهرباء، وقادرة على إيجاد الحلول العاجلة، 
المحاصصة  عن  بعيدا  مهامها  ــأداء  ب ومستقلة 
المسؤولية وتتحمل  قدر  لكي تكون على  والفساد، 

مسؤوليتها أمام الشعب خالل الفترة المقبلة«.
وشددوا على ضرورة »إلزام مجلس اإلدارة الجديد 
وإدارته التنفيذية بوضع جدول زمني متضمنا الفترة 
الزمنية المطلوبة الستقرار الشبكة العامة للكهرباء 
بشكل دائم وليس موقتا«، مقترحين »تشكيل لجنة 
لمعايير  وفقا  للكهرباء  العامة  بالشركة  العطاءات 
الحوكمة الرشيدة التي تضمن النزاهة، والشفافية، 
المواطن  وخدمة  الفساد،  ومكافحة  والمراقبة، 

وتحقيق مصالحه«.
تظاهرهم  استمرار  البيان  على  الموقعون  وأكد 
مطالبهم وضمان حق  تلبية  حين  إلى  واحتجاجهم 

المواطن في الحياة الكريمة المستقرة.

اتهامات ومطالب
البلدي  المجلس  عضو  قال  نفسه،  السياق  في 
ملف  مسؤول  الخليفي،  إبراهيم  المركز،  طرابلس 
الكهرباء،  إنقطاع  أزمة  بخصوص  بالبلدية  الطاقة 
لمواجهة  تعاقدات جديدة  إبرام  »تريد  الشركة  إن 

أزمة الكهرباء وإهمال كل التعاقدات القديمة«.
وأضاف: »كان من المقرر أن يعمل مجلس إدارة 
الكهرباء على خطة لزيادة اإلنتاج 10 % سنويا، حتى 
تتناسب مع الزيادة في الطلب، وهذا ما لم يحدث«، 
المركز على  وفق ما نشرته صفحة بلدية طرابلس 

موقع »فيسبوك«.
للكهرباء  العامة  الشركة  إن  الخليفي  وقــال 
»أهملت العمل على عدة محطات، منها محطة غرب 
طرابلس التي بلغت قيمة إنشائها مليارا و350 ألف 
وكل   ،35% من  أكثر  إنجازها  نسبة  وبلغت  دوالر 
موقع  في  موجودة  بها  الخاصة  واألجهزة  المعدات 
الطاقة،  توليد  عجز  »مشكالت  أن  ورأى  اإلنشاء«. 
والضرر الحاصل في خطوط النقل، وحاجة المحطات 
إلى صيانات دورية مستمرة، كلها مشكالت طبيعية 
التعامل  ويجب  بلد  أي  في  الطاقة  قطاعات  في 

طرابلس  البلدي  المجلس  عضو  وتابع  معها«. 
المركز: »محطة جنوب طرابلس وهي األهم لسكان 
العمل من حين آلخر،  تتوقف عن  الكبرى  طرابلس 
ولم  لها،  المجاور  بالمكب  القمامة  حرق  بسبب 
عازيا  منها«،  للتخلص  مبادرة  بأي  الشركة  تتقدم 
السبب »في كل هذا الضغط وزيادة طرح األحمال 
إذن  على  الحصول  في  الشركة  إدارة  رغبة  إلى 

بتعاقدات جديدة«.
وواصل الخليفي: »قمنا باالجتماع مع كل مكونات 
حلول  ومنها  الحلول،  من  مجموعة  وقدمنا  الشبكة 
للجباية عن طريق استثمار أحد البنوك في عدادات 
الدفع المسبق، وكذلك التعهد بأن تدفع كل المحال 
التجارية والمنازل داخل طرابلس المركز، ما عليها، 
لم  الشركة  ولكن  الكهرباء،  انقطاع  عدم  شريطة 

تتجاوب معنا«.

ديوان المحاسبة على خط األزمة
حيث  األزمة،  خط  على  المحاسبة  ديوان  ودخل 
أمام  شكشك،  خالد  الــديــوان،  رئيس  استعرض 
أيام  قبل  طرابلس  في  المجتمعين  النواب  مجلس 
التي  المشكلة  وطبيعة  الراهن  للوضع  رؤيتهم 

يواجهها قطاع الكهرباء.
العامة  الشركة  أن  شكشك  إفــادة  في  ــاء  وج
للكهرباء »اتخذت استراتيجية خاطئة اعتمدت فيها 
السنوات  إنشاء محطات جديدة خالل  على استمرار 
الماضية صرفت عليها الدولة المليارات دون جدوى. 
وكان رأي الديوان يدعم فكرة االعتماد على إجراءات 

صيانة لسهولة تنفيذها«.
منذ  طالبت  الكهرباء  شركة  إدارة  أن  وذكــر 
دينار،  مليون  تسعمئة  على  بالحصول  سنتين 
ينفذ  ولم  جديدة،  محطات  إلنشاء  عقد  لتمويل 
منها شيء، ونسبة اإلنجاز لم تتعد 1 %، األمر الذي 
ميغا  ألفي  نحو  للكهرباء  العامة  الشبكة  على  ضيع 
»بعض  أن  إلى  أيضا  أشار  شكشك  أن  غير  وات«. 
موقوفة  بالشركة  المتعلقة  االعتمادات  معامالت 
مع  الرئاسي«،  المجلس  مستشاري  بعض  قبل  من 
وجود »متعاونين في ملف المراجعات بمصرف ليبيا 

المركزي يعرقلون اإلجراءات دون وجه حق«.
بين  احتكاك  هناك  كــان  أنــه  شكشك  وبين 
الحكومة وديوان المحاسبة في عامي 2015 و2016 
بخصوص ملف الكهرباء. وأضاف: »قلنا لهم ركزوا 
على الصيانة، ال تركزوا في المشروعات الجديدة«. 
خصوصا في ظل عدم القدرة على إنجاز مشروعات 

جديدة ألسباب عدة أبرزها الظروف األمنية.
وواصل رئيس ديوان المحاسبة: »أصروا على أن 
قروض.  على  ويحصلوا  جديدة،  مشروعات  يديروا 
يقال  وأصبح  المجتمع،  على  الخالف  انعكس  ثم 
نحن  المحاسبة.  ديوان  أوقفها  الكهرباء  عقود  إن 
مضض.  على  المشروعات(  )على  موافقات  أعطينا 
أعطينا عقدا في طبرق منذ سنتين، على أن يتعهد 
تيار  إنتاج  بضمان  وشفويا  مكتوبا  اإلدارة  مجلس 
وقلت  أشهر.  تسعة  خالل  المحطة  من  كهربائي 
يوجد  ال  اآلن  وحتى  يتحقق،  لن  هذا  الكالم  لهم: 

إنجاز حتى 1 %«. وعن توزيع المسؤولية عن األزمة 
تتحمل  الكهرباء  »شركة  أن  شكشك  رأى  الراهنة، 
مسؤولية عدم تنفيذ خطة الصيانة، وكذلك مصرف 
اعتمادات متأخرة حتى  المركزي بسبب وجود  ليبيا 

اآلن«.
وعلق رئيس ديوان المحاسبة على الجزء الخاص 
»يوقف  بالقول:  األزمة  في  المركزي  ليبيا  بمصرف 
لي ناس تشتغل في خارج اختصاصها.. خبير يراجع 
معامالت لشركة الكهرباء.. يوقف لي اعتماد.. يقول 
المجلس  في  حتى  ضرورية..  مش  هذي  الصيانة 
حقهم  من  ليس  المستشارين  موجود..  الرئاسي 
المعامالت..  في  يوقفوا  معاملة..  أي  يوقفوا  أن 
في  يقعمزوا  يمشوا  الرئاسي..  في  مستشارين 
واللي  تمشي  اللي  المعامالت  يختاروا  المركزي 

ماتمشيش«.

شركة الكهرباء ترد
مقابل ذلك حاولت الشركة العامة الكهرباء، على 
الرد على  لها، علي ساسي،  التنفيذي  المدير  لسان 
عبر صفحتها  نشرتها  نقاط  في  ضدها  أثير  ما  كل 

على موقع »فيسبوك«.
وقالت الشركة إنها تلقت مقترحا استعجاليا من 
شركات تركية لحل مشكلة الكهرباء، اإلثنين، وهو 
تحت الدراسة، موضحة أن تلك المقترحات التركية 

»ال يمكنها حل مشكلة الكهرباء بالكامل«.
السنوية  بالميزانية  يتعلق  فيما  ساسي  وأضاف 
على  كمرتبات  صرفت  التي  »المبالغ  للشركة: 
وعن  كميزانية«.  الشركة  على  حملت  الموظفين 
تأخر أعمال الصيانة، رد بالقول إن »مخازن الشركة 
يمكنها  وال  خالية  شبه  والمعدات  الغيار  قطع  من 

إجراء أعمال الصيانة«.
عودة  في  يكمن  الكهرباء  مشكلة  »حل  وتابع: 
المتوقفة،  المشاريع  واستكمال  األجنبية  الشركات 
في  المسؤولة  الجهات  كل  تعاون  في  يكمن  كما 

الدولة«.
وعاد للحديث عن الجانب المالي في األزمة، فقال 

وفق  تجري  الشركة  على  صرفت  التي  »المبالغ  إن 
عن  دافع  كما  ومعلومة«،  واضحة  مستندية  دورة 
الشركة ضد من يحملونها مسؤولية األزمة بقوله: 
آلت  ما  مسؤولية  تتحمل  بالكامل  الليبية  »الدولة 
تم  أنه  وذكر  ليبيا«.  في  الكهربائية  الشبكة  إليه 
الكهرباء  أزمة  المقترحات لحل  تقديم »العديد من 

وجميعها رفضت«.
وردا على ما تردد منسوبا إلى ديوان المحاسبة 
من وحدات كانت بحاجة إلى صيانة لدعم الشبكة، 
وال  »مستهلكة  الوحدات  تلك  أن  الشركة  أوضحت 
فائدة من صيانتها، ألنها تحتاج إلى عمرات جسيمة 
المحاسبة  ديوان  ساسي  وطالب  كفاءتها«.  وتقل 
إلى  الموجهة  التهم  تجاه  المسؤوليات  بـ»تحديد 

الشركة«.
لدى  للشركة  المالية  المستحقات  أن  ذكر  كما 
وزارة  من  وطلبنا  مليار،   2 »فاقت  العامة  الجهات 
االستجابة  يتم  لم  اآلن  وإلــى  تسديدها  المالية 
لطلبنا«. مشيرا إلى أنه تم صرف »أكثر من 2 مليار 

دينار على محطة الخليج، ووصلت إلى نسب متقدمة 
قائال  األمني«،  الوضع  بسبب  تستكمل  لم  ولكنها 
إن محطة الخليج متوقفة عن العمل »بسبب إصابة 
ولخص   .»400  /  220 جهد  الطاقة  نقل  خطوط 
الكهرباء  مشروعات  استكمال  عدم  أسباب  ساسي 
القائمة في »الوضع األمني للبالد ورفض الشركات 

العودة«.
»فبراير«  قناة  على  تلفزيوني  لقاء  في  وأوضح 
مبالغ  أي  تتسلم  لم  للشركة  التنفيذية  »اإلدارة  أن 
عجز  وأن  سنوات،  ثــالث  من  أكثر  منذ  للصيانة 
اإلنتاج الحاصل سببه عدم رصد ميزانيات للصيانة 
والتشغيل«، موضحا في السياق نفسه أن »الشركة 
رفضت  ــاري  أوبـ محطة  مــشــروع  عــن  المسؤولة 

استكمالها بسبب األوضاع األمنية«.
وفيما يتعلق بالوضع في العاصمة طرابلس، قال 
»فقدنا  للكهرباء:  العامة  للشركة  التنفيذي  المدير 
ألكثر  طرابلس  جنوب  لمحطة  اإلنتاجية  القدرات 
محطة  وهي  المكب  أدخنة  بسبب  أشهر،  ستة  من 

حقل رئيسية، وخطوط نقل الطاقة بجنوب طرابلس 
وأوضح  حرج«.  وضع  في  والشركة  بالكامل  مدمرة 
بالقول إن »أول مبلغ رصد للشركة في بداية العام 
بإشراف  دينار  مليون   326 قيمته  وبلغت   ،2019
ديوان المحاسبة ومجلس النواب واألجهزة الرقابية، 
المحاسبة  ديوان  بموافقة  صرفت  مليونا   80 منها 

وباقي القيمة موجودة في حساب الشركة«.
عن  أسفرت  التي  األزمة  لتلخيص  محاولة  وفي 
بين  يتراوح  الكهربائي،  للتيار  دائم  شبه  انقطاع 
12 ساعة و20 ساعة في بعض المناطق، حسب ما 
عبر  أو  بالعاصمة  في مظاهراتهم  مواطنون  سجله 
صفحات مواقع التواصل االجتماعي، قال ساسي إن 
»المشكلة كما أوضحنا بصورة مستمرة تتمثل في 
عجز كبير في إنتاج الطاقة. ما تنتجه محطات التوليد 
ال يتناسب مع االستهالك المطلوب من المواطنين 
ومختلف شرائح المجتمع. يوجد لدينا عجز كبير في 
االستهالك  ومعدل  وات  ميغا   4500 ننتج  اإلنتاج. 

يقرب من 7000 ميغا وات«.
الشبكة  على  المحافظة  نستطيع  »حتى  وأضاف: 
واستمراريتها يتطلب ذلك ما يعرف بطرح األحمال، 
نقوم بها في الوقت الحالي، يتضرر منها المواطن 
ويتظاهر.. نعطيه الحق الكامل فيما يطالب به، ألن 
الكهرباء خدمة أساسية يفترض أن تكون متوافرة 
كثيرا،  تغير  الوضع   2011 بعد  لكن  الوقت.  طوال 
عدد  إنشاء  الثورة  قبل  من  تستهدف  كانت  خطتنا 
ميزانية  وعندنا   .2015 حتى  التوليد  وحدات  من 
تشغيلية نصرف منها على قطع الغيار، ومنذ 2016 
والصيانات  الدورية  للصيانة  مبالغ  بصرف  نطالب 
أواخر  العادية، لكن هذا المطلب لم يتحقق إال في 

.»2019
واختتم ساسي: »منذ 2016 لم نتسلم مبالغ لقطع 
المحاسبة..  ديوان  في  وموجود  التشغيلية  الغيار 
لجنة  وشكلت  الماضي..  الصيف  في  خطتنا  قدمنا 
قطع  من  احتياجاتنا  وأوضحنا  النواب..  مجلس  من 
لكل محطة.. وقدمنا خطتنا كاملة.. وشكلت  الغيار 
لجنة لمتابعة الخطة.. وكان المبلغ الذي نتحدث عنه 
بقيمة 326 مليونا في نهاية السنة الماضية هو أول 

مبلغ يرسل إلينا«.

19 يوليو.. مجلس جديد إلدارة الشركة
أزمة  احتدام  تزامن  مسبق،  ترتيب  دون  ومن 
انقطاع التيار الكهربائي، مع عقد الجمعية العمومية 
للشركة العامة للكهرباء، األربعاء، اجتماعها العادي 
األول للعام 2020، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي 
وبحضور  السراج،  فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة 
أعضاء الجمعية العمومية، ومن بينهم نائب رئيس 
ووزيــر  كاجمان،  عبدالسالم  الرئاسي  المجلس 
االجتماع  حضر  كما  الجهيمي،  الطاهر  التخطيط 

مندوبون من ديوان المحاسبة.
جدول  تضمنه  ما  الجمعية  أعضاء  واستعرض 
التقديرية  الموازنة  اعتماد  شمل  حيث  األعمال، 
إدارة  مجلس  تشكيل  وإعادة   ،2020 المالي  للعام 
الشركة العامة للكهرباء. وتم خالل االجتماع اعتماد 
ترشيد  تستهدف  محددة،  ضوابط  وفق  الميزانية 
اإلنفاق والعمل على ربط الميزانية وبنودها باألداء 

الفعلي.
وفيما يتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة 
المعايير  الجمعية  اعتمدت  فقد  للكهرباء،  العامة 
اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  اختيار  وآلية  الالزمة 
الشروط  وتوفر  االختيار،  في  الشفافية  يكفل  بما 
المهنية،  والسيرة  الخبرة  مثل  الالزمة  الموضوعية 
اجتماعين  لعقد   2020/07/19 تاريخ  تحديد  وتم 
في  للنظر  عــادي  غير  األول  العمومية،  للجمعية 
للشركة،  األساسي  النظام  مــواد  بعض  تعديل 
والثاني اجتماع عادي يتم فيه اختيار مجلس اإلدارة 

الجديد.
الجديد  المجلس  عن  ــالن  اإلع يتم  أن  ــى  وإل
التيار  أزمة  تبقى  للكهرباء،  العامة  الشركة  إلدارة 
المعنيين،  المسؤولين  رقاب  في  معلقة  الكهربائي 
أبناء  التي يعانيها  بعدما اضطرت األوضاع الصعبة 
الشعب الليبي، عددا من مواطني العاصمة طرابلس 
في  »ضوء«  عن  باحثين  الشارع،  إلى  الخروج  إلى 

نهاية أنفاق األزمات التي ال تنتهي.

مواطنون غاضبون في طرابلس.. وشركة الكهرباء تبرئ نفسها

● المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي● عضو المجلس البلدي طرابلس المركز، إبراهيم الخليفي● رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك

ساسي: منذ 2016 نطالب بصرف مبالغ 
للصيانة الدورية والصيانات العادية.. لكن 

هذا المطلب لم يتحقق إال في أواخر 2019

19 يوليو الجاري موعد اختيار مجلس 
اإلدارة الجديد للشركة.. والخليفي: 

»الكهرباء« تريد إبرام تعاقدات جديدة

شكشك للنواب المجتمعين في طرابلس: األزمة تتحملها شركة الكهرباء ومصرف ليبيا المركزي وبعض مستشاري »الرئاسي«

دخلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في مختلف أنحاء ليبيا، طورا جديدا بعد خروج عدد من 
المواطنين المتضررين إلى شوارع العاصمة طرابلس، على مدى يومي الثالثاء واألربعاء، مطالبين بحلول عاجلة 

لألزمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، بالتزامن مع تحركات حكومية الحتواء الغضب الشعبي، في حين لجأت الشركة 
العامة للكهرباء إلى تسريع وتيرة أعمال الصيانة في عدد من المحطات، على أمل تحسين ظروف عمل الشبكة 

الكهربائية في البالد.
وفي حين حمل بعض المتظاهرين الشركة المسؤولية عن األزمة، دافع مسؤولو الشركة عن موقفهم، محملين 

جهات الدولة تلك المسؤولية. ودخل ديوان المحاسبة الليبي على خط الجدل المجتمعي المثار، بتحميل الشركة 
جزءا من المسؤولية، وتحميل مصرف ليبيا المركزي جزءا آخر، وبعض مستشاري المجلس الرئاسي كذلك، حسب 

إفادة رئيس الديوان، خالد شكشك، أمام مجلس النواب المجتمعين في طرابلس قبل أيام، والمتداولة عبر مقطع 
فيديو اطلعت عليه »الوسط«.

● رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج خالل ترؤسه الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء● عديد الالفتات خالل مظاهرة لعدد من المواطنين في طرابلس.. والشكوى واحدة: انقطاع التيار الكهربائي لمدد طويلة

● من أعمال صيانة األعطال الكهربائية

طرابلس - الوسط
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بكني ترفع »العصا الغليظة« ملعارضيها في هونغ كونغ بقانون جديد

الثالثاء،  الصين،  أقرت  سريع،  بشكل 
في  للجدل  المثير  القومي  األمن  قانون 
األوروبي  االتحاد  يدينه  الذي  كونغ،  هونغ 
ألي  قمع  أنه  معارضوه  ويعتبر  وواشنطن، 
تتمتع  التي  المدينة  في  سياسية  معارضة 

بشبه حكم ذاتي.
أقر  الغربية،  الدول  دعوات  متجاهال 
النص  هذا  الصيني  الوطني  البرلمان 
على  سنة  بعد  يأتي  الذي  التاريخي 
المستعمرة  في  الضخمة  التظاهرات 
الحكومة  نفوذ  ضد  السابقة  البريطانية 

المركزية، وفق »فرانس برس«.
هذه  أثارت  التي  بكين،  وفرضت 
أسابيع  بضعة  خالل  استياءها،  التظاهرات 
صالحيات  يتجاوز  الذي  القانون  هذا  فقط 
المجلس التشريعي المحلي، ما يثير مخاوف 
المعارضة في المدينة من ترد غير مسبوق 
إلى  المدينة  هذه  إعادة  منذ  للحريات 

الصين في 1997.
الجديدة  الصين  أنباء  وكالة  وأعلنت 
البرلمان  في  الدائمة  اللجنة  أن  الحكومية 
الشيوعي  للحزب  التابعة  الهيئة  الوطني، 
القومي«  األمن  قانون  »تبنت  الصيني، 
»وقعه«.  جينبينغ  شي  الصيني  والرئيس 
وأعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ 
حيز  سيدخل  القانون  أن  الم،  كاري  كونغ، 

التنفيذ في وقت متأخر الثالثاء.
وتعتبر الحكومة المركزية أن هذا النص 
يضمن االستقرار ويضع حدا للتخريب الذي 
المدينة،  في   2019 العام  تظاهرات  تخلل 
7.5 مليون نسمة، وكذلك يقمع  التي تعد 

التيار المؤيد للديمقراطية.
كونغ  هونغ  في  للمعارضة  بالنسبة  أما 
ودول غربية عدة، فإن هذا القانون يشكل 
في  والحريات  الذاتي  الحكم  على  اعتداء 
إحدى  وونغ،  جوشوا  وكتب  المدينة. 
بالديمقراطية  المطالبة  الحركة  شخصيات 
»هذا  الثالثاء:  تغريدة  في  كونغ  هونغ  في 
يعرفها  كان  كما  كونغ  هونغ  نهاية  يعني 
أعد  وقانون  موسعة  سلطات  مع  العالم. 
بشكل سيئ، ستتحول المدينة إلى منطقة 

شرطة سرية«.
حزب  أعلن  القانون  تبني  وعقب 
وونغ  أسسه  الذي  السياسي  ديموسيستو 
حل   ،2014 العام  آخرين  ناشطين  مع 
إلى  خصوصا  يدعو  الحزب  وكان  نفسه. 
على  الحزب  وكتب  المدينة.  مصير  تقرير 
حل  قررنا  داخلية  نقاشات  »بعد  »تويتر«: 
إلى  نظرا  جماعي  نشاط  أي  ووقف  الحزب 

الظروف«.
شؤون  في  المتخصص  المحلل  وقال 
لـ»فرانس  سينغ  ديكسون  كونغ  هونغ 
جوهريا  »تغييرا  يشكل  القانون  إن  برس« 
المجتمع  ثقة  دراماتيكي  في شكل  يقوض 
واحدة  دولة  بمبدأ  والدولي  المحلي 
ووضعها  كونغ  بهونغ  الخاص  ونظامين 

كمركز مالي قوي«.
»سيف«

تبني  بعيد  الصينية  الحكومة  وحذرت 

سيكون  القانون،  »هذا  أن  من  القانون 
التي  الصغيرة  األقلية  ألعضاء  بالنسبة 
تهدد األمن القومي، سيفا فوق رؤوسهم«. 
خلف  مداوالت  في  القانون  مناقشة  وتمت 
الكتمان  طي  تفاصيله  أبقت  مغلقة  أبواب 

حتى تمريره.
وفقا للنص المنشور في وقت متأخر مساء 
الثالثاء، يمنح القانون بكين سلطة قضائية 
»الخطيرة  القومي  األمن  جرائم  على 
للغاية«، وقد يواجه المدانون السجن مدى 
للجدل  المثير  القانون  يمكن  كما  الحياة. 
الصين من إنشاء وكالة لألمن القومي في 
المدينة، يعمل فيها مسؤولون غير ملزمين 

بالقانون المحلي عند أداء واجبهم.

العالقة  هيكلة  الجديد  القانون  ويعيد 
جذري،  بشكل  كونغ  وهونغ  بكين  بين 
القائم  القانوني  الحماية  جدار  ويسقط 
المدينة  في  المستقل  القضاء  بين 
الحزب  عليها  يسيطر  التي  والمحاكم 
ويتضمن  الرئيسي.  البر  في  الشيوعي 
النص ثالثة سيناريوهات يمكن أن تتولى 
قضايا  خاصة:  محاكمة  فيها  الصين 
والقضايا  المعقدة،  األجنبي  التدخل 
األمن  يواجه  وعندما  للغاية«  »الخطيرة 

وواقعية«. »تهديدات خطيرة  القومي 
ويمكن إحالة القضايا على البر الرئيسي 
للصين للنظر فيها من قبل النيابة الشعبية 
المحكمة  أمام  المحاكمة  وستكون  العليا 

العليا. ونص القانون أيضا على أن مرتكبي 
عقوبة  يواجهون  قد  الخطيرة  الجرائم 
الحياة  السجن من عشر سنوات حتى مدى 
»بغض النظر عما إذا تم استخدام العنف أو 

التهديد باستخدام العنف«.
غربية  دوال  عدة  مرات  بكين  واتهمت 
عبر  المدينة  في  النار  على  الزيت  بصب 
إعادة  ومنذ  للمتظاهرين.  الدعم  تقديم 
المدينة  تتمتع  الصين،  إلى  كونغ  هونغ 
مبدأ  بموجب  النطاق،  واسع  ذاتي  بحكم 
سكان  ويتمتع  ونظامان«.  واحد،  »بلد 
صحافة  وحرية  تعبير  بحرية  المدينة 

مستقل. وقضاء 

االتحاد األوروبي معارض
تؤكد  الجديد،  القانون  هذا  إقرار  ومع 
بشأن  قلقة  أنها  الغربية  الدول  حكومات 
أحد  تعتبر  التي  للمدينة،  الدولي  الوضع 
المراكز المالية األساسية في العالم. وندد 
االتحاد األوروبي بتبني النص. وقال رئيس 
»هذا  إن  ميشال  شارل  األوروبي  المجلس 
الدرجة  بتقويض  بجدية  يهدد  القانون 
العالية من الحكم الذاتي لهونغ كونغ، وقد 
يكون له تأثير مضر على استقاللية السلطة 

القضائية وسيادة القانون«.
عن  البريطانية  الحكومة  وأعربت 
الرئيس  مطالبة  الشديد«،  »قلقها 
الصيني بـ»التراجع عن هذا القرار«. وقال 
في  جونسون،  بوريس  الوزراء،  رئيس 
قلقون  بالطبع  »نحن  لصحفيين:  تصريح 
القانون«  هذا  تبني  قرار  حيال  للغاية 
بتمعن«  »مضمونه  بدرس  واعدا 
يتعارض  كان  إذا  ما  »لمعرفة  وذلك 
المملكة  بين  المشترك  اإلعالن  مع 
واعتبر   .1997 العام  والصين«  المتحدة 
في  جهته  من  البريطاني  الخارجية  وزير 
خطيرة«  »خطوة  القانون  إقرار  أن  بيان 

للغاية«. و»مقلقة 
السبع  وكان وزراء خارجية دول مجموعة 
وفرنسا  المتحدة  والواليات  وكندا  »ألمانيا 
في  دعوا  وبريطانيا«  واليابان  وإيطاليا 
المشروع.  هذا  عن  التراجع  إلى  يونيو 
واشنطن،  أعلنت  استباقية،  خطوة  وفي 
مايك  خارجيتها  وزير  لسان  على  اإلثنين، 
حساسة  دفاعية  معدات  بيع  وقف  بومبيو، 
بأيدي«  »تقع  أن  لتجنب  كونغ  هونغ  إلى 
الجيش الصيني. وقالت الصين إنها ستتخذ 

»تدابير مضادة« ردا على ذلك.
أنها  أعلنت  المتحدة  الواليات  وكانت 
لعدد  التأشيرات  منح  على  قيودا  ستفرض 
الصينيين  المسؤولين  من  محدد  غير 
من  كونغ  هونغ  تجريد  عن  »المسؤولين 
مماثل  بتدبير  الصين  وردت  حرياتها«. 
»تصرفوا  الذين  األميركيين  يستهدف 

القانون. انتقاد  بشكل سيئ« عبر 
الغربية  الضغوط  الم  كاري  وانتقدت 
مجلس  أمام  الفيديو  عبر  تصريحات  في 
المتحدة.  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق 
على  الدولي  المجتمع  »أحض  وقالت: 
األمن  ضمان  لجهة  بلدنا  قانون  احترام 
إلى  كونغ  هونغ  سكان  وتطلعات  القومي 

والوئام«. االستقرار 

في تقرير جديد يناقض تأكيد دونالد ترامب بأنه لم يبلغ 
أن  اإلثنين،  تايمز«،  »نيويورك  جريدة  أفادت  التهديد،  بهذا 
حول  خطيا  بالغا  فبراير  من  اعتبارا  تسلم  األميركي  الرئيس 
مكافآت روسية محتملة تقدم لمتمردين أفغان لمهاجمة قوات 

أميركية.
إعالمية  تقارير  لتفسير  متزايدة  لضغوط  ترامب  ويتعرض 

استخبارات  بأن  أبلغ  أنه  إلى  أشارت 
مالية  مكافآت  عرضت  الروسي  الجيش 
»طالبان«  بحركة  مرتبطين  لمتمردين 
أميركيين، ولم  أجل مهاجمة جنود  من 
وفق  ذلك،  على  ردا  تحرك  بأي  يقم 

»فرانس برس«.
عن  تايمز«  »نيويورك  جريدة  ونقلت 
مسؤولين لم تكشف هويتهما أن هذه 
وردت في نسخة خطية من  المعلومات 
اليومي الذي يرفع للرئيس، في  التقرير 
أواخر فبراير. وأكدت شبكة »سي إن إن« 
ذلك، لكنها نقلت عن مسؤول قوله إن 
الوثيقة أعدت »في وقت ما في الربيع«.

علم  على  يكون  أن  ترامب  ونفى 
األبيض،  البيت  أعلن  فيما  األمر  بهذا 
تصل  لم  المعلومات  هذه  أن  اإلثنين، 
االستخبارات  أوساط  ألن  الرئيس،  إلى 
من  التحقق  يمكن  ال  أنه  على  أجمعت 

صحتها.
يقرأ  ال  الرئيس  أن  المعروف  ومن 
بانتظام التقرير اليومي الذي يرفع إليه، 
إعالم  وسائل  على  االعتماد  ويفضل 
القضايا  أبرز  على  لالطالع  محافظة 
مسؤولي  قبل  من  يبلغ  لكنه  اليومية، 
ثالث  بالتطورات  شفويا  االستخبارات 

مرات أسبوعيا تقريبا.
»نيويورك  لجريدة  المسؤوالن  وقال 
روسيا  بشأن  المعلومات  إن  تايمز« 
حد  إلى  كافية،  مصداقية  ذات  اعتبرت 
أنها أدرجت في مقال نشر في 4 مايو في 

تقرير بارز مصنف تعده وكالة االستخبارات المركزية األميركية 
»سي آي إيه«.

النواب  من  صغيرة  مجموعة  األبيض  البيت  وأبلغ 
المسؤولين  أبرز  لكن  اإلثنين،  بموقفه،  الجمهوريين 
كل  بإطالع  االستخبارات  تقوم  بأن  طالبوا  الديمقراطيين 
القضية. وكتبت رئيسة  الكونغرس على تفاصيل هذه  أعضاء 
مدير  إلى  موجهة  رسالة  في  بيلوسي  نانسي  النواب  مجلس 
وكالة  ومديرة  راتكليف،  جون  الوطنية،  االستخبارات  أجهزة 
»سي آي إيه« جينا هاسبل: »األسئلة التي تطرح هي: هل أبلغ 
الرئيس وإن لم يبلغ فلماذا. ولماذا لم يتم إبالغ الكونغرس؟«.

وكانت جريدة نيويورك تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن 
ضباط االستخبارات األميركية والقوات الخاصة في أفغانستان 
بدؤوا يعبرون عن القلق اعتبارا من يناير، وأن مجلس األمن 
القومي عقد اجتماعا بين الوكاالت المختلفة في أواخر مارس 
بأي  يأذن  لم  األبيض  البيت  لكن  محتملة،  ردود  لمناقشة 

تحرك.

وكتب تامي داكوورث، طيار المروحية والمحارب السابق في 
الجيش األميركي، وهو اآلن سيناتور ديمقراطي عن إيلينوي: 
»أشعر باالشمئزاز من عدم كفاءة ترامب«. وأضاف: »إما أنه لم 
أميركيين،  يكن يعرف بأن روسيا تعرض مكافآت لقتل جنود 
الحالة  كانت  أيا  ذلك.  حول  بالغا  ليتذكر  يكترث  لم  أنه  وإما 

فهي غير مقبولة بالنسبة لقائد للقوات المسلحة«.
القضية،  عن  الجمعة،  تايمز«،  »نيويورك  كشفت  أن  ومنذ 
أوردت العديد من وسائل اإلعالم األميركية والبريطانية مقال 
لقتل  مالية  حوافز  روسيا  عرض  عن  األميركية  االستخبارات 
جنود أميركيين في أفغانستان. وتأتي 
وسط  المتصاعدة  الفضيحة  هذه 
الجنود  لسحب  ترامب  يبذلها  مساع 
تمزقها  التي  الدولة  من  األميركيين 
»طالبان«،  مطالب  أحد  وهو  الحرب، 
للواليات  حرب  أطول  صفحة  وطي 

المتحدة.
أنه  األحد  أعلن مساء  ترامب  وكان 
المسألة  حول  بمعلومات  يتبلغ«  »لم 
بشأن  التساؤالت  طرح  تعيد  التي 
سلوك،  إزاء  روسيا  مواجهته  عدم 
على  خطيرا  تحديا  سيمثل  صح،  إن 
األمن القومي. وقال: »أبلغتني أجهزة 
هذه  يعتبرون  ال  أنهم  االستخبارات 
وبالتالي  مصداقية،  ذات  المعلومات 

لم يبلغوني بها وال نائب الرئيس«.
ولكن حتى في صفوف الجمهوريين 
إزاء  القلق  عن  عبرت  مواقف  برزت 

خطورة االتهامات.
لجنة  في  الجمهوري  العضو  وكتب 
الشيوخ  مجلس  في  المسلحة  القوات 
»إذا  »تويتر«:  على  تيليس  توم 
تأكدت صحة تقارير االستخبارات عن 
تعرض  أخرى  دولة  أي  أو  روسيا  أن 
أميركيين،  جنود  مقابل  مكافآت 
فسيتعين التعاطي معها كدولة راعية 
ومستشار  راتكليف  ودان  لإلرهاب«. 
أوبراين  روبرت  القومي  األمن 
باالستخبارات  المتعلقة  التسريبات 
مساء  تصريحات  في  اإلعالم  لوسائل 

اإلثنين.
الصحفية  المقاالت  في  االتهامات  »ألن  أوبراين:  وقال 
أجهزة  من  إثباتها  أو  صحتها  من  التأكد  يتم  لم  األخيرة 
االستخبارات، لم يتم إبالغ الرئيس ترامب بها«. وأضاف: »ومع 
ذلك، فإن اإلدارة، ومن ضمنها موظفو مجلس األمن القومي، 

بصدد إجراء االستعدادات في حال تطلب الوضع التحرك«.
المتحدث باسم  إدارات سابقة بينهم  وسخر مسؤولون في 
من  برايس،  نيد  أوباما،  عهد  في  القومي  األمن  مجلس 
غير  أمنية  بمعلومات  الرئيس  إبالغ  عدم  عن  التصريحات 
مؤكدة. وغرد: »منذ متى يتم إبالغ ترامب بمعلومات مؤكدة 
فقط؟ ففريقه حرص على إبالغه بالمزاعم الغريبة عن تنصت 

سلفه على برج ترامب«.
وقال راتكليف إن الكشف عن معلومات من دون إذن قوض 
ومن  االتهامات.  تلك  وراء  الكاملة«  القصة  »لمعرفة  الجهود 
البنتاغون في بيان أن »ليس لديه أدلة تدعم«  ناحيته أعلن 

االتهامات.

فجرتها »نيويورك تايمز«

أزمة جديدة لترامب بعد الكشف عن مكافآت 
روسية لـ »طالبان« الستهداف األميركيني

عواصم العالم - وكاالت

بكين ــ وكاالت

أكثر من نصف مليون وفاة جراء »كورونا«

أوروبا تفتح أبوابها جزئيًا أمام 15 دولة رغم التوقعات املتشائمة لـ »الصحة العاملية«
بتوقعاتها  العالمية  الصحة  منظمة  تمسك  رغم 
االتحاد  قرر  األسوأ«،  »ترقب  إلى  داعية  المتشائمة، 
إعادة  تراجعًا،  »كوفيد19-«  وباء  يسجل  حيث  األوروبي 

فتح حدوده أمام 15 دولة.
وبعد أيام من المفاوضات، قررت دول االتحاد األوروبي 
يوليو  من  األول  من  اعتبارًا  حدودها  فتح  إعادة  الثالثاء 
الوباء فيها  يعتبر وضع  االتحاد  15 دولة من خارج  لرعايا 
المتحدة.  الواليات  الالئحة خصوصًا  جيدًا. وتستثني هذه 
سفراء  أعدها  التي  القائمة  تحديث  أسبوعين  كل  وسيتم 

دول االتحاد االوروبي الجمعة، وفق »فرانس برس«.
وتضم الئحة الدول التي سيسمح للوافدين منها بدخول 
االتحاد األوروبي ومنطقة شينغن، الجزائر وأستراليا وكندا 
وجورجيا واليابان ومونتينيغرو والمغرب ونيوزيلندا وراوندا 

وصربيا وكوريا الجنوبية وتايالند وتونس واألوروغواي.
تستقبل  أن  شرط  لكن  الصين،  أيضًا  القائمة  وتشمل 
على أراضيها الوافدين من االتحاد األوروبي. وهذه ليست 

الحال في الوقت الراهن إال بشكل محدود جدًا.
هذه  على  ما  دولة  إلدراج  معايير  عدة  االتحاد  ووضع 
القائمة، السيما أن يكون معدل اإلصابات الجديدة قريبًا 
الـ16 من أصل كل مئة شخص )وهو المعدل  أو ما دون 

في االتحاد األوروبي( في األربعة عشر يومًا الماضية.
فقد  أوروبا:  في  التحسن  بهذا  االنخداع  ينبغي  ال  لكن 
على  أن  من  اإلثنين،  العالمية،  الصحة  منظمة  حذرت 
المستوى العالمي، فإن الوباء الذي تجاوز اإلثنين عتبتين 
ماليين  وعشرة  وفاة  مليون  نصف  من  أكثر   - رمزيتين 
إصابة - »أبعد ما يكون من نهايته« وحتى أنه »يتسارع«.

عالم منقسم
تيدروس  العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  وقال 
أدهانوم غيبريسوس: »نريد جميعًا أن ينتهي ذلك. لكن 

الواقع الصعب هو أن األمر أبعد ما يكون من نهايته«.
أميركا  في  النطاق  الواسع  تفشيه  الفيروس  ويواصل 
أنه يظهر من جديد  المتحدة، ويبدو  والواليات  الجنوبية 
»عالم  ظل  في  أنه  من  غيبريسوس  وحذر  الصين.  في 
منقسم« و»نقص في الوحدة الوطنية والتضامن العالمي، 

)...( ترقبوا األسوأ«.
فريقًا  المقبل«  »األسبوع  الصحة  منظمة  وسترسل 
في  المستجد«  »كورونا  فيروس  ظهر  حيث  الصين،  إلى 

ديسمبر لتحديد مصدره وفهمه بشكل أفضل.
عن  يقل  ال  بما  المستجد«  »كورونا  فيروس  وأودى 
برس«  »فرانس  أجرته  تعداد  وفق  شخصًا   505652
عشرة،  الحادية  الساعة  حتى  رسمية  مصادر  إلى  استنادًا 

بتوقيت غرينتش، الثالثاء. وسجلت رسميًا إصابة أكثر من 
10.3 مليون شخص في 196 بلدًا ومنطقة بالفيروس منذ 

بدء تفشيه.
شهرين  من  أقل  في  المسجل  الوفيات  عدد  وتضاعف 
وفاة  ألف  خمسين  تسجيل  مع  مايو(   5 في  ألفًا   250(
إضافية في األيام العشرة األخيرة في العالم. وفي المملكة 
المتحدة، أعلنت الحكومة مساء اإلثنين تشديد العزل في 
ليستر بسبب ارتفاع عدد الحاالت في هذه المدينة الواقعة 

وسط إنجلترا.

البناء.. ثم البناء.. ثم البناء
ويتوقع  شخصًا  بـ43575  الوباء  أودى  بريطانيا،  وفي 
أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي هذا العام بنسبة تفوق 
10 %. وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
بإحداث »ثورة بنى تحتية« مستوحاة من خطة »نيو ديل« 
)الصفقة الجديدة( التي أعلنها الرئيس األميركي األسبق 
قبل  الكبير  للكساد  التصدي  أجل  من  روزفلت  فرانكلين 
الذي  البريطاني  االقتصاد  إلنعاش  وذلك  عامًا،   90 نحو 

تضرر كثيرًا جراء األزمة الصحية.
)5.5 مليار  وسيخصص خمسة مليارات جنيه استرليني 
يورو( لمشاريع بنى تحتية تحت شعار » البناء.. ثم البناء.. 

ثم البناء«.
بالوباء  تضررًا  األكثر  الدولة  هي  المتحدة،  والواليات 
اإلصابات  وعدد   )126141( الوفيات  عدد  حيث  من 
بشكل  اليومية  الوفيات  عدد  تراجع  ورغم   .)2590582(
معدل  أن  إال  السابق،  بالشهر  مقارنة  يونيو  في  طفيف 
العدوى يزداد في ثالثين من أصل خمسين والية خصوصًا 
في الواليات األكبر واألكثر اكتظاظًا بالسكان )كاليفورنيا 

وتكساس وفلوريدا(.
ولن تفتح مسارح برودواي في نيويورك، التي أغلقت في 

مارس، أبوابها قبل يناير 2021.
الوباء  منشأ  ووهان  مدينة  تضم  التي  الصين،  وكانت 

إال  الفيروس،  على  قضت  بأنها  تعتقد  البالد،  وسط  في 
أنه ظهر من جديد في منتصف يونيو في بكين. وأغلقت 
األشخاص  آالف  على  عزاًل  وفرضت  المدارس  السلطات 
لقاح  الستخدام  األخضر  الضوء  بكين  وأعطت  الحتوائه. 
ضد »كورونا المستجد« على جنود، تم تطويره من جانب 
بيولوجيكس«  »كانسينو  وشركة  عسكرية  أبحاث  وحدة 
اإلثنين في  الصيدالنية. ونشر علماء من جامعات صينية 
فيروس  من  ساللة  تصف  دراسة  أميركية  علمية  مجلة 
خصائص  وتُظهر  الصين  في  ُاكتشفت  الخنازير  إنفلونزا 

قادرة على التسبب بجائحة في المستقبل.

ثورة بنى تحتية
من  وراثي   »4 »جي  عليه  يطلق  الذي  الفيروس  هذا 
العام  بجائحة  تسببت  التي   »1 إن   1 »إتش  ساللة 
»كل  يملك  إنه  الدراسة  في  العلماء  ويقول   .2009
البشر«. كبير إلصابة  للتكيف بشكل  األساسية  السمات 

وشركات  العمالقة  الصناعة  مجموعات  تزال  وال 
حيث  الصحية،  األزمة  نتيجة  باهظًا  ثمنًا  تدفع  الطيران 
 15 إللغاء  الجوية  للصناعات  »إيرباص«  شركة  تستعد 
»إير  شركة  تعلن  أن  يفترض  وقت  في  وظيفة،  ألف 
نهاية  بحلول  وظيفة   7500 من  أكثر  إلغاء  فرانس« 

.2022 العام 

واشنطن ــ وكاالت

●   متظاهرون مؤيدون للصين أمام مقر الحكومة في هونغ كونغ

●   متظاهرون في هونغ كونغ يطالبون بالديمقراطية

●   رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعهد بـ»ثورة بنى تحتية« لمواجهة تداعيات كورونا

المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية: نريد جميعاً أن ينتهي ذلك 

لكن األمر أبعد ما يكون من نهايته

البرلمان الوطني الصيني أقر قانون األمن 
القومي  في المدينة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي

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

السنة اخلامسة
العدد 241 11 ذو القعدة 1441 هــ

2 يوليو 2020 م اخلميس

 محارب سابق بالجيش األميركي: 
إما أن ترامب لم يعرف بأن روسيا 

تعرض مكافآت لقتل جنودنا.. وإما 
أنه لم يكترث

●   ممرضة بمطار »جون إف كينيدي« بعد أخذ عينة إلجراء فحص الكشف عن كوفيد19

●    دونالد ترامب
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بيروت - وكاالت

مع تآكل قدرتهم الشرائية

موجة غالء جنونية تعيد مواطنني لبنانيني إلى نظام املقايضة لتأمني احتياجاتهم األساسية
يلجأ  الجنونية،  الغالء  وموجة  الشرائية  قدرتهم  تآكل  مع 
لبنانيون إلى نظام المقايضة لتأمين احتياجاتهم األساسية 
مقابل  ثوبًا  سيدة  تعرض  خانقة.  معيشية  أزمة  وسط 
أخرى  تودّ  بينما  لرضيعها  وحفاضات  حليب  على  الحصول 

استبدال ثياب طفلتها بمواد غذائية.
منذ  لبنان  يشهده  الذى  االقتصادي،  االنهيار  ويعدّ 
فئة  أى  تداعياته  تستثن  ولم  عقود.  منذ  األسوأ  عام،  نحو 
جزءًا  أو  رزقهم  مصدر  اآلالف  عشرات  خسر  وقد  اجتماعية، 
فى  وارتفاع  مسبوقة  غير  غالء  موجة  وسط  مداخيلهم  من 

معدالت الفقر، وفق »فرانس برس«.
أمام هذا الواقع الجديد، لم يجد كثر خيارًا سوى مقايضة 
مواقع  على  عدة  صفحات  الغرض  لهذا  وأنشئت  أغراضهم. 

التواصل االجتماعي.
على صفحة »لبنان يقايض«، التى ضمّت بعد أسبوعين 
فقط من إنشائها أكثر من 12 ألف مشارك، طلبت زينب )25 
حفاضات  وكيسى  بحليب  األسود  فستانها  مقايضة  عامًا( 
طرابلس  مدينة  من  الشابة  وتقول  شهرًا(.   11( لطفلها 
وجدت  أحد،  من  شيئًا  يومًا  أطلب  »لم  برس«:  لـ»فرانس 
شيئًا  عرضت  لو  أكثر  مرتاحة  سأكون  أفضل،  المقايضة  أن 
ال أحتاجه مقابل ما أحتاج فعاًل.. إنها أفضل من الطلب من 

غير مقابل«.
حتى األمس القريب، كانت العائلة تعيش فى وضع »جيد«. 
النسائى  التزيين  فى  زينب  دخل  من  اليومى  قوتها  تؤمن 
وراتب زوجها الموظف فى شركة. لكن الحال انقلب رأسًا على 
وزينب  موظفيها  وسرّحت  أبوابها  أقفلت  فالشركة  عقب. 

توّقفت عن العمل مع تفشى فيروس كورونا المستجد.
من دون سابق إنذار، وجدت العائلة الصغيرة نفسها فى 
سعر  فارتفع  مسبوق.  غير  غالء  مع  تزامن  تعتده،  لم  وضع 
كيس الحفاضات الذى اعتادت زينب شراءه إلى 23 ألفًا بداًل 
 48 إلى   28 من  الحليب  علبة  وارتفع سعر  آالف،  عشرة  من 

ألفًا.
وسجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا جنونيًا تجاوز 72% 
من الخريف حتى نهاية مايو، وفق جمعية حماية المستهلك 
غير الحكومية. والمس سعر صرف الدوالر فى السوق السوداء 
على  مثبتًا  يزال  ال  الرسمى  السعر  فيما  ليرة  آالف  الثمانية 
الصيف  دوالر   700 يعادل  راتبه  كان  ومن  ليرات.   1507

الماضي، بات اليوم بالكاد يعادل 150 دوالرًا.
وال  ادخرناه،  صغير  مبلغ  من  حاليًا  »نصرف  زينب  وتقول 

نعرف ماذا سنفعل حين ينتهي«.

ال دفع وال شراء
على الصفحة ذاتها، ُكثر عرضن مالبسهنّ أو أحذيتهنّ 
إحداهن  وعرضت  حليب.  أو  حفاضات  على  الحصول  مقابل 
»مواد  على  الحصول  مقابل  سنوات(  )خمس  البنتها  ثيابًا 
مستعدة  إنها  قالت  وأخرى  زيتًا،  تتضمن  أن  على  غذائية« 
وحاجات  تنظيف  أدوات  مقابل  غذائيتين  حصتين  لتقديم 
لألطفال. وكتبت امرأة ببساطة »أريد حصصًا غذائية مقابل 

ثياب«.

خشب  صينية  مقايضة  جهتها  من  نورهان  وعرضت 
االحتياجات  ذوى  من  هو  طفلها،  يحتاج  التى  لصديقتها 
»كانت  نورهان  وتقول  فيزيائي.  عالج  جلسة  إلى  الخاصة، 
أن  عليها  اقترحت  لكننى  للبيع،  الصوانى  تعرض  بداية 
أو  الدفع  على  قادرة  تعد  لم  الناس  ألن  للمقايضة  أعرضها 
آخر«  حل  أى  لديها  يعد  لم  ألنه  »وافقت  وتضيف  الشراء«. 
بعدما فقد زوجها عمله قبل أشهر على غرار كثر غيره نتيجة 

األزمة االقتصادية.

أطباء  فعرض  الصفحة.  على  واسعًا  تجاوبًا  نورهان  القت 
لبنان  فى  أشخاص  من  تبرعات  تلقت  كما  خدماتهم،  عدة 

وخارجه.
فإن  ومتطوعين،  إغاثية  منظمات  فى  عاملين  وبحسب 
باتت  اليومى  قوتها  تأمين  على  قادرة  كانت  كثيرة  عائالت 
وطعام  خبز  من  المتطلبات  أبسط  توفير  عن  عاجزة  اليوم 
ودواء مع خسارة أفرادها عملهم أو قدرتهم الشرائية. ويتوّقع 

خبراء اقتصاديون اضمحالل الطبقة الوسطي.
يقايض«:  أنشأ صفحة »لبنان  الذى  ويقول حسن حسنة، 
وسط  الناس  يدى  بين  النقد  توفر  لعدم  الصفحة  »بدأنا 
»وجدنا  ويضيف  يوم«.  بعد  يومًا  يزداد  السيولة  فى  شح 
جدًا،  مؤسفة  بحاالت  تفاجأنا  لكننا  جيد،  خيار  المقايضة  أن 

أشخاص يعرضون ثيابهم لتوفير الطعام والحفاضات«.
»خذى عباءتي«

حاالت  لعرض  المقايضة  صفحات  البعض  واستخدم 
الستبداله  شيء  أى  تقديم  على  حتى  قادرة  غير  اجتماعية 
أشهر  قبل  أنشئت  أخرى  صفحة  وتضمّ  المساعدة.  وطلب 
بحسب  سريعًا،  وتحولت  متابع.  ألف   50 من  أكثر  عدة، 
مشرفين عليها، من صفحة مقايضة لتشمل طلبات مساعدة 
عدة. وتقول هال دحروج، مؤسسة الصفحة »كبرت الصفحة 
هم  من  عدد  وارتفع  العمل  عن  العاطلون  كثر  فقد  سريعًا 

بحاجة«.
للنوم  مضطرين  أنفسهم  وجدوا  أشخاص  عن  وتتحدث 
الصفحة  إلى  ولجأوا  عملهم،  فقدوا  بعدما  الشارع  فى 
األمر  يقتصر  وال  إيجار.  بدالت  تأمين  على  لمساعدتهم 
األربعة  األشهر  فخالل  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
على  مسبوق  غير  إقبااًل  قبانى  شيرين  شهدت  الماضية، 
ثياب  لتوزيع  أساسًا  المخصّص  العيد«  »ثياب  محلها 

مجانًا. مستعملة 
فى  ووقفوا  مؤخرًا  أتوا  الذى  األشخاص  »عدد  وتوضح: 

طوابير أمام المحل من أجل الخبز فقط جنوني«.
شيرين  كانت  سنوات،  أربع  قبل  للمبادرة  إطالقها  ومنذ 
تموين  أغراض  أو  مستعملة  ثيابًا  متبرعين  من  تتلقى 
وبات  الحال  تغير  اليوم  لكن  المحتاجين،  على  لتوزيعها 
أرى  أن  »األصعب  وتقول  واحدًا.  والمستفيدون  المتبرعون 
يريدون  اليوم  وباتوا  ثيابهم،  يحضرون  كانوا  متبرعين 

مقايضتها على مؤونة«.
أكياس  أطفالهن  ألبسنّ  أمهات  استقبلت  أنها  وتروى 
وأخريات يطعمونهم  الحفاضات،  بداًل من  قماشا  أو  نايلون 
قلعت  امرأة،  »جاءتنى  وتقول  الحليب.  بدل  والسكر  الماء 

عباءتها وقالت لي: خذيها وأعطنى كيس حفاضات فقط«.

 من كان راتبه يعادل 700 دوالر 
الصيف الماضي بات اليوم بالكاد

يعادل 150 دوالراً

 أحد األطباء: نحن حاليا في وضع 
االنهيار.. و16 طبيبا على األقل 

أصيبوا خالل الشهر الماضي

مؤتمر  المتحدة،  واألمم  األوروبي  االتحاد  استضافة  مع  بالتزامن 
سورية  في  اإلنسانية  للمساعدات  المحتاجين  لدعم  الرابع  بروكسل 
منظمة  أعلنت  المجاورة،  الدول  في  المضيفة  والمجتمعات  وخارجها 
األمم المتحدة للطفولة )يونيسف( الثالثاء أنها تحتاج حاليا 575 مليون 
دوالر لمواصلة تقديم مساعدات حيوية لألطفال السوريين منها نحو 

241 مليونا للتعليم.
تقديم  يونيسيف  »لتواصل  األممية  للمنظمة  بيان  في  وجاء 
مليون   575 إلى  حاليا  تحتاج  السوريين،  لألطفال  الحيوية  المساعدة 
مليون   241,2 منها  المجاورة  الدول  وفي  سورية  داخل  لبرامج  دوالر 

دوالر لبرامج التعليم«، وفق »فرانس برس«.
وحضت المنظمة المجتمعين في مؤتمر بروكسل على تقديم الدعم 
المدير  شيبان،  تيد  وقال  للسوريين.  العون  تقديم  استمرار  لضمان 
من  »نطلب  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في  ليونيسيف  اإلقليمي 

المجاورة،  والدول  أطفال سورية  تجاه  كرمهم  على  الحفاظ  المانحين 
ليتمكن األطفال من تعويض ما فاتهم من سنوات تعليم أو مواصلة 

تعليمهم«.
بعض  في  جزئيا  الرسمي  غير  التعليم  تعطل  وقد  »اآلن،  وأضاف 
بسبب  لألطفال  الصديقة  واألماكن  يونيسيف  تدعمها  التي  المراكز 
األمر  هذا  أهمية.  أكثر  واسع  نطاق  على  التمويل  أصبح  كوفيد19- 

أساسي جدّا لمستقبل األطفال، كما لمستقبل سورية«.
ووفقا ليونيسيف هناك 2,8 مليون طفل سوري ال يرتادون المدرسة، 
»ال  المجاورة  والدول  سورية  داخل  سوري  طفل  ماليين  خمسة  ونحو 

يزالون يحصلون على التعليم رغم كل الصعوبات«.
العام  األزمة  بدأت  منذ  ولدوا  سوري  طفل  ماليين   6 أن  وأضافت 
2011 »وال يعرف هؤالء األطفال سوى الحرب والنزوح«، بينما »يتعرّض 
للقتل في سورية ما معدله طفل كل 10 ساعات بسبب العنف« ناهيك 

عن 2,5 مليون طفل أرغموا على الفرار الى دول الجوار.
وتبنّت يونيسيف نتائج استطالع للرأي أجري مع 3500 سوري حول 

أكبر التحديات والمخاوف التي تواجههم وأطفالهم منذ بداية الحرب. 
السورية  للعائالت  بالنسبة  ملحة  حاجة  »التعليم  االستطالع  وبحسب 
)داخل سورية( حيث حدد أكثر من ثلث )%35( العائالت السورية جودة 
كإحدى  التعليم،  على  الحصول  إمكانية  العائالت  من  و23%  التعليم، 

أكبر التحديات التي تواجه أطفالها«.
واعتبر %65 من السوريين المقيمين في األردن و%47 من السوريين 
المقيمين في لبنان أن »إعادة األطفال إلى التعليم بدوام كامل بمجرد 
لديهم  إن  هؤالء  ثلث  من  أكثر  وقال  قصوى«.  أولوية  النزاع  انتهاء 

»طفال واحدا على األقل ال يذهب إلى المدرسة حاليا«.
ويستضيف لبنان مليون سوري مسجل كالجئ لدى األمم المتحدة، 
650 ألف سوري مسجل كالجئ في األردن. وتسبب  بينما هناك نحو 
من  أكثر  بمقتل   2011 العام  في  اندالعه  منذ  سورية  في  النزاع 
380 ألف شخص وبتشريد أكثر من نصف عدد السكان داخل البالد 
تقديرات  وفق  نسمة  مليون   24 نحو  سورية  تعداد  )يبلغ  وخارجها. 

رسمية(.

منظمة أممية: 575 مليون دوالر تكلفة تقديم مساعدة حيوية لألطفال السوريني
عمان - وكاالت

بغداد - وكاالت

●  قاعة مهدمة بمدرسة في إدلب

● فحص طبي المرأة بالبصرة بجنوب العراق

●  فرع لمصرف أحرق من قبل محتجين في ساحة النور بطرابلس شمال لبنان.

سهاًل  مكانًا  أبدًا  العراق  يكن  لم 
لألطباء، واليوم مع تأخير في دفع الرواتب 
بعض  أقرباء  وعنف  اإلمدادات  ونقص 
المنهار  الصحي  النظام  بات  المرضى، 
في  الكارثة،  حافة  على  البالد،  في  أصاًل 

خضم تفشي وباء كوفيد19-.
في  يعمل  الذي  محمد  الطبيب  ويقول 
مصابي  لمعالجة  بغداد  مستشفيات  أحد 

وباء كورونا المستجد لـ»فرانس برس«
»نحن حاليًا في وضع االنهيار«.

استخدام  رفض  الذي  الطبيب  ويضيف 
بعدما  بحريّة  يتحدث  كي  الكامل  اسمه 
عمل 48 ساعة متتالية »ال أستطيع العمل 
التركيز  على  قادرًا  أعد  لم  ذلك.  من  أكثر 

على الحاالت والمرضى«.
45 ألف إصابة  وسجل العراق أكثر من 
من  العديد  بينها  كوفيد19-،  بوباء 
األطباء، حتى إن محمد يشير إلى أنه يعرف 
الشهر  16 طبيبًا على األقل أصيبوا خالل 
الماضي. وتخطت حصيلة الوفيات اليومية 
وتصاعدت  األلفين،  حاجز  العراق  في 
قادرين  غير  أنهم  من  األطباء  تحذيرات 

على الصمود أكثر من ذلك.
كردستان  إقليم  في  نفسه  الحال 
عتبة  اإلصابات  تخطت  حيث  الشمالي، 
الخمسة آالف، بينهم مئتا طبيب وممرض، 
مستشفى  وأمام  وفاة.   160 من  أكثر  مع 
السليمانية،  محافظة  في  ناجي  على 
طابور  في  السكان  من  العشرات  يصطف 
الفريق  لكن  كوفيد19-،  فحص  إلجراء 
من  بكثير  أقل  كان  الداخل  في  الطبي 

المعتاد بسبب إضراب البعض.
في  المركزية  السلطات  غرار  وعلى 
كردستان  إقليم  حكومة  تكافح  بغداد، 
العام  القطاع  موظفي  رواتب  لدفع 
والركود  النفط  أسعار  انهيار  جراء  حاليًا 
وكان  الجائحة.  عن  الناجم  االقتصادي 
في  الموظفين  على  مدمر  تأثير  لذلك 
الذين  للدولة،  المملوكة  الطبية  المرافق 

لم يستلموا رواتبهم منذ شهرين.
نظام متهالك وتهديدات بالقتل

المنهكين  العاملين  من  اآلالف  وأعلن 
في مجال الرعاية الصحية في المستشفيات 
أنهم  الحالي،  الشهر  بداية  الحكومية 
غير  الحالة  معالجة  عن  سيتوقفون 

ويقول  المستجد.  بالفيروس  المصابة 
هاوزين  السليمانية  في  األطباء  نقيب 
على  ألف طبيب وممرض  إن »20  عثمان 
األقل يشاركون بهذا اإلضراب الجزئي في 

اإلقليم«.
ومن بينهم 800 طبيب انضموا خالل 
تسجيل  مع  تزامنًا  الماضيين،  األسبوعين 
حاالت  في  ارتفاعًا  العراق  كردستان 
هو  عامًا(   30( كردة  شيفان  كوفيد19-. 
واحد من هؤالء. ويقول هذا الطبيب الذي 
السليمانية  في  المقيمين  األطباء  يمثل 
»نعمل لنوبات عشر ساعات يوميًا، ولكن 

فقط لعالج مرضى كوفيد19-«.
مستحقة  أشهر  ثالثة  أجور  كردة  لدى 
منذ العام 2019، كما أنه لم أتقاض بعد 

راتبي أبريل ومايو من العام الحالي.
ودأبت السلطات الصحية في كل أنحاء 
المستشفيات  حالة  انتقاد  على  العراق 

والتي  طويلة،  فترة  منذ  المتداعية 
االستثمار  الحرب ونقص  أنهكتها سنوات 
والفساد الذي استنزف األموال المخصصة 

لتأمين معدات جديدة.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
»ليس  أنه  الماضي  األسبوع  للصحفيين 
لدينا نظام صحي، والنظام الصحي منهار، 
ألن  وذلك  متوافرة،  غير  شروطه  وأبسط 
مؤسسات  بعض  في  المناصب  تبوأ  من 
الدولة غير أكفاء، وهذه تراكمات سنوات«.

ويعد العراق أيضًا بيئة خطيرة لألطباء، 
المرضى  عائالت  أن  المعروف  من  حيث 
تهدد الطواقم الطبية، أحيانًا بالقتل، إذا ما 
تدهورت حالة أقربائهم. واألسبوع الحالي، 
في  إضرابًا  العراقيين  األطباء  نقابة  أعلنت 
محافظة ذي قار الجنوبية، بعد اعتداء طال 

طبيبة من قبل أقرباء أحد المرضى.

مسألة وقت
من  عدد  يقول  العاصمة،  شمال  وفي 
كوفيد19-  لحاالت  المعالجين  األطباء 
اإلرهاق،  باتوا على حافة  إنهم وزمالؤهم 
من دون أي تعويض عن العمل اإلضافي.

عامًا(   27( فالح  عمار  الطبيب  ويلفت 
إلى أنه لم تكن هناك مكافآت مادية خالل 
خالل  وال  أكتوبر  في  الشعبية  التظاهرات 
الدولة  تنظيم  ضد  الحرب  في  االستنفار 

أن  تتوقعون  »فهل  ويضيف:  اإلسالمية. 
الراتب سيزيد على عدد الساعات اإلضافية 

التي نقضيها اآلن؟«.
الكندي  مستشفى  إن  فالح  ويقول 
التمريضي حيث يعمل، يوزع فقط خمس 
طبيب  لكل   »95 »إن  نوع  من  كمامات 

شهريًا.
المرضى  مع  الكبير  التفاعل  مع  ولكن 
إلى  بحاجة  إنه  فالح  يقول  المصابين، 
في  بدأ  وعليه  مرارًا،  الكمامة  تبديل 
استخدام راتبه الشهري البالغ 750 دوالرًا 
زادت  »إذا  ويردف  الوقاية.  معدات  لشراء 
ساعات العمل أو زاد عبء العمل، سنضرب 
عن العمل أيضًا«. وفي مستشفى آخر في 
بأن  عامًا(   26( وائل  الطبيب  يقر  بغداد، 
حالته الذهنية كانت تتدهور. ويقول »كان 
هو  قبل  من  العمل  ضغط  عن  التنفيس 
بالخروج ورؤية األصدقاء واألهل في أوقات 
العطل، ولكن أصبحت أرجع من مستشفى 
الحجر ألحجر نفسي في غرفتي في البيت«.
زمالئه  مع  األكبر  خوفه  أن  إلى  ويشير 
إلى  مرضاهم  من  العدوى  نقل  هو 
السريع،  اإلصابة  معدل  ومع  عائالتهم، 
قد يصبح أسوأ كوابيسهم واقعًا. ويضيف 
شهر،  لمدة  العوارض  علي  ظهرت  »لقد 
العمل.  في  االستمرار  مني  طلب  ولكن 

اإلصابة هي مسألة وقت للجميع«.

نظام صحي على حافة الكارثة

أطباء العراق في مواجهة »كوفيد - 19«: ال معدات وال رواتب
جنيف - وكاالت

تحذيرات من عواقب كارثية

األمم املتحدة: مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية »غير شرعي«

● مستوطنة معالي أدوميم بالضفة الغربية المحتلة

إسرائيل  إطالق  على  قليلة  أيام  قبل 
الضفة  في  آلية ضم مستوطنات  المحتمل 
ضمت  األردن،  غور  ومنطقة  الغربية 
لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضة 
صوتها  اإلثنين،  باشليه،  ميشيل  اإلنسان 
الوزراء  رئيس  تطالب  التي  األصوات  إلى 
عن  بالعودة  نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي 

المخطط.
المخطط اإلسرائيلي  أن  باشليه  وأكدت 
قد  العواقب  أن  من  محذرة  شرعي«  »غير 
بيان:  في  باشليه  وقالت  »كارثية«.  تكون 
السطر«،  على  نقطة  شرعي.  غير  »الضم 
ضم،  »أي  مضيفة:  برس«.  »فرانس  وفق 
أم  الغربية،  الضفة  من   % لـ30  كان  سواء 

لـ5 %«.
وحضت باشليه إسرائيل على أن »تصغي 
السابقين  الرسميين  موظفيها  كبار  إلى 
وجنراالتها، وكذلك إلى عديد األصوات في 
هذه  في  المضي  من  تحذرها  التي  العالم 

الطريق الخطرة«.
قبيل  الدولية  اإلدانات  وتصاعدت 
العبرية  الدولة  حددته  الذي  يوليو،   1
األميركية  الخطة  تطبيق  آلية  إلطالق 
عرضها  التي  األوسط  الشرق  في  للسالم 
الماضي.  يناير  في  ترامب  دونالد  الرئيس 
قطعيًا  الفلسطينيون  رفضها  التي  والخطة 
رئيسية  أجزاء  ضم  أمام  الطريق  تمهد 
مستوطنات،  ومنها  الغربية،  الضفة  من 
الدولي  المجتمع  غالبية  اعتبرتها  لطالما 

غير شرعية.

آثار مسيئة
العودة  إلى  إسرائيل  باشليه  ودعت 
»آثار  أن  من  محذرة  مخططها،  عن 
مسيئة  وستكون  لعقود  ستستمر  الضم 
للفلسطينيين«.  وكذلك  إلسرائيل  جدًا 
المحددة  العواقب  توقع  يمكن  وقالت: »ال 
للضم«. وأضافت: »لكنها قد تكون كارثية 
للفلسطينيين وإلسرائيل، ولكل المنطقة«.
لحقوق  المتحدة  األمم  مفوضة  وحذرت 
أي  لضم  محاولة  »أي  أن  من  اإلنسان 
المحتلة  الفلسطينية  األراضي  من  جزء 
جهود  إلى  خطير  بشكل  فقط  تسيء  لن 
المنطقة،  في  دائم  سالم  إلى  التوصل 
وتفاقم  وتديم  ترسخ  أن  المرجح  من  بل 
التي  اإلنسان  لحقوق  الخطيرة  االنتهاكات 

طبعت النزاع منذ عقود«.
خطوة  شأن  من  أن  إلى  بيانها  ونبه 
القيود  زيادة  إلى  بالتأكيد  أن تؤدي  كتلك 
التنقل،  حرية  في  الفلسطينيين  حق  على 
جيوبًا  السكانية  مراكزهم  تصبح  وقت  في 

معزولًة. 
تتم  أن  المرجح  من  ذلك  إلى  إضافة 
األراضي  من  كبيرة  مساحات  مصادرة 
الحاالت  وفي  قانوني،  غير  بشكل  الخاصة 
يفقد  أن  فيها ذلك، يمكن  التي ال يحصل 
الوصول  على  القدرة  الفلسطينيين  عديد 

إلى أراضيهم لزراعتها.
الذين  الفلسطينيون  وسيواجه 
يتم  قد  التي  المناطق  داخل  يعيشون 
في  أكبر  صعوبة  األرجح  على  ضمها 
الرعاية  مثل  أساسية  إلى خدمات  الوصول 
حجب  يمكن  كما  والتعليم،  الصحية 
إليهم.  إنسانية  خدمات  إلى   الوصول 

شديد االشتعال
أن  من  باشليه  مكتب  وحذر 
المخطط  المناطق  داخل  الفلسطينيين 

كبيرة  لضغوط  سيتعرضون  ضمها، 
تجمعات  أن  إلى  مشيرًا  يغادروها،  كي 
بموجب  بها  معترف  غير  بأكملها  سكانية 
»نقل  مخاطر  ستواجه  اإلسرائيلية  الخطة 

قسري«.
انتهاكًا  أساسًا  تعد  التي  والمستوطنات 
بالتأكيد.  الدولي ستتوسع  للقانون  واضحًا 
شديد  مزيج  »هذا  أن  باشليه  واعتبرت 
من  بالغ  بقلق  »أشعر  وقالت:  االشتعال«. 
ستؤدي  الضم  أشكال  أبسط  حتى  أن 
بناء  مع  أرواح،  وخسارة  العنف  تصاعد  إلى 
المسافة  وزيادة  أمنية  قوات  ونشر  جدران 

بين الشعبين«.
لن  الشرعي  غير  الضم  أن  باشليه  ورأت 
القانون  بموجب  إسرائيل  التزامات  يغير 
الدولي كقوة محتلة تجاه الشعب المحتل. 
وتابعت: »بل سيضر بشكل كبير بإمكانية 
تجدد  احتماالت  ويقوض  الدولتين،  حل 
حقوق  انتهاكات  ويرسخ  المفاوضات 
وانتهاكات  القائمة،  الخطيرة  اإلنسان 
نشهدها  التي  الدولي  اإلنساني  القانون 

اليوم«.

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

كالم فى األرقام

معدل االنكماش المتوقع في اقتصادات 
دول مجلس التعاون الخليجي.

صندوق النقد الدولي

قالوا
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أعلنت شركة الخليج العربي للنفط »أجوكو« تكثيف عمليات صيانة واستكمال 
بسبب  العالم  دول  في  النفط  قطاع  يعيشها  التي  الظروف  رغم  القائمة  اآلبار 

جائحة »كورونا« وأثرت على الشركة، منوها إلى صيانة 16 بئرا حتى اآلن.
يوقف  لم  الشركة  أن  شتوان  بن  محمد  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  وأوضح 
الزيادة«،  االنتاج والمحافظة علي هذه  لزيادة  الحقول إليجاد فرص  عملياتها في 

وفق الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«
وأشار إلى تخصيص »10 حفارات سبعة منها في حقل السرير والباقي في حقل 
مسلة لتنفيذ التوصيات الفنية باستخدام أحدث التقنيات في مجال صيانة وإكمال 
وجاري  بئرا،   16 علي  »تطبيقها  إلى  الفتا  الشركة«،  آبار  من  بئرا   51 علي  اآلبار 

العمل علي استكمال الباقي خالل األسابيع المقبلة«.
برميل  ألف   378 يبلغ  الخام  النفط  من  »أجوكو«  إنتاج  متوسط  أن  إلى  يشار 

يوميا في غير ظروف القوة القاهرة، وفق بيانات رسمية صادرة عن الشركة.

»أجوكو«: صيانة 16 بئر نفط رغم »كورونا«

آن األوان لتطبيق 
)مقاربة روزفلت( في 
بريطانيا.
رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون

% 7.6

مرونة االقتصاد الصيني
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أدت عمليات اإلغالق الواسعة النطاق، وإغالق الحدود، وغير 
إلى  »كورونا«،  جائحة  مكافحة  إلى  الرامية  التدابير  من  ذلك 
العالمي  االقتصاد  وإصابة  العالمية  اإلم��داد  سالسل  تعطيل 
الحقيقية  الضعف  نقطة  فإن  ذلك  ومع  كبير.  حد  إلى  بالشلل 
في االقتصاد العالمي اليوم في المواقف الغاضبة المريرة تجاه 

العولمة �� وتجاه الصين بشكل خاص.
نموها  أن  افتراضهم  في  مخطئون  الصين  منتقدي  لكن 
االقتصادي المستمر يعتمد بشكل شبه كامل على صيانة نظام 
التكنولوجيا  إلى  الوصول  على  والقدرة  العالمية  الحرة  التجارة 
العالميين  المصنعين  أحد  تُعَ�د  الصين  أن  فرغم  الغربية. 
خالل  االقتصادي  ألدائها  الحقيقية  المحركات  فإن  المهمين، 
على  طرأ  الذي  السريع  النمو  كانت  ذلك  نحو  أو  األخير  العقد 
في  بما   �� الثابتة  األصول  في  واالستثمارات  الشرائية  قدرتها 

ذلك القطاع التكنولوجي المزدهر في البالد.
الجاذبية  العالم لم يقدر بشكل كامل بعد أهمية تحول  إن 
»التداول  عن  وبعيدا  الداخل  نحو  الصين  في  االقتصادية 
االقتصاديين  من  العديد  أن  إلى  جزئيا  هذا  ويرجع  الخارجي«. 
انشغلوا بدال من ذلك بانتقاد توسع الصين االستثماري وإبراز 

مخاطر الديون المحتملة الناشئة عن ذلك.
من المؤكد أن الصين كانت حتى اآلن المستفيد األكبر من 
العولمة االقتصادية على مدار العقود األخيرة، وهو ما يرجع في 
األساس إلى اندماجها في نظام التجارة الحرة العالمي قبل وبعد 
2001. صحيح  العالمية في عام  التجارة  إلى منظمة  االنضمام 
أن صناع السياسات في الصين كانوا في أواخر ثمانينيات القرن 
العشرين يدعون إلى استخدام البالد لسالسل اإلمداد العالمية 
واألسواق الدولية لمساعدتها في تعزيز التصنيع وتكوين رأس 
الرخيصة  العمالة  من  الصين  استفادت  فقد  هذا  وعلى  المال. 

الخارج«،  في  »النهايتان  نهج  واعتمدت  لديها  الوفيرة 
تجميع  إع��ادة  أجل  من  والمكونات  القطع  فاستوردت 

منتجات نهائية للتصدير.
فترة  منذ  أدركوا  الصين  في  السياسات  صناع  لكن 
أن يحول  الممكن  غير  النمو هذا من  أن نموذج  طويلة 
الدخل.  ومرتفع  بالكامل  متطور  اقتصاد  إلى  الصين 
األزمة  خلفته  الذي  الشديد  التأثير  كان  خاص،  وبشكل 
العالمية  المالية 
 2008 ع����ام  ف���ي 
االق��ت��ص��ادات  على 
السبب  ال��غ��رب��ي��ة 
الصين  اضطر  الذي 
إلى التعجيل بعملية 
»تغيير التركيز« من 
سوق  تطوير  خالل 

تكامال  أكثر  محلية ضخمة 
»المدفوع  النمو  وتشجيع 

بالتداول الداخلي«.
االختالالت،  هذه  لتصحيح  خطوات  عدة  الصين  اتخذت 
وسمحت للرنمينبي باالرتفاع في مقابل الدوالر األميركي لمدة 
تفتح سوقها  وبدأت   ،2005 عام  بعد  األقل  على  سنوات  عشر 
التزاماتها  مع  يتماشى  بما  األجنبية  الشركات  أمام  المحمية 
بتحرير  الحكومة  تكتف  ولم  العالمية.  التجارة  منظمة  لدخول 
بدأت  بل  والرأسمالية،  الوسيطة  السلع  من  وخاصة  الواردات، 

أيضا تسمح بالتغلغل األجنبي في األسواق المالية .
المادية  األساسية  البنية  مشاريع  من  الصين  زادت  ثانيا، 
مدار  على  سنويا   20% تجاوز  بمعدل  اللوجستية  واالستثمارات 
إنشاء طرق  عن  ذلك  فأسفر  األخيرة،  عشرة  الخمسة  السنوات 
ومطارات،  حديدية،  وسكك  ومحسنة،  جديدة  محلية  سريعة 

ومرافق الموانئ.
على  الصينية  السلطات  دأبت  القرن،  هذا  بداية  منذ  ثالثا، 
للمعلومات  األساسية  للبنية  النطاق  واسعة  شبكات  بناء  دعم 
في  اإلب��داع  على  الخاصة  الشركات  وشجعت  واالت��ص��االت، 
األجهزة  عبر  الدفع  مثل  المتطورة  التكنولوجية  القطاعات 
والتصنيع  األشياء،  وإنترنت  اإللكترونية،  والتجارة  المحمولة، 
شركات  من  العديد  ظهور  تعزيز  في  هذا  ساعد  وقد  الذكي. 

التكنولوجيا الدولية المحلية المقر، بما في ذلك علي بابا.
الخطط  تعزيز  على  بنشاط  الصينية  الحكومة  عملت  أخيرا، 
االستراتيجية الوطنية التي تستهدف دمج المناطق االقتصادية 
بناء  هذا  ويشمل  المحلي.  الطلب  وتوليد  المحلية  الضخمة 
منطقة شيونجان الجديدة، حيث سيجري نقل وظائف العاصمة 
بتطوير  يعجل  أن  شأنه  من  وهذا  بكين،  من  األساسية  غير 
مثلث بكين وتيانجين وخبي. باإلضافة إلى هذا، كانت الحكومة 
تعمل على تطوير منطقة خليج جوانجدونج-هونج كونج-ماكاو 
الكبرى وتشجيع التعاون األوثق بين 16 مدينة تقع على حزام 
نهر يانجتسي. وكانت دلتا نهر يانجتسي تقود عملية التكامل 
بقيادة  األغلب،  في  الصناعية  المقاطعات  بين  االقتصادي 

شنغهاي.
الحضرية  المراكز  أهم  من  اثنان  حصل  مماثل،  نحو  على 
سيشوان،  إقليم  عاصمة  تشنجدو،   �� الصين  غرب  جنوب  في 
نهر  منابع  عند  الواقعة  الرئيسية  المدينة  وتشونجتشينج، 
المزدوجة«  المدينة  »دائرة  إلنشاء  حوافز  على   �� يانجتسي 
فإن  ذلك،  على  عالوة  األوثق.  االقتصادي  التعاون  خالل  من 
من  أوروبا  إلى  للشحن  الحديدية  السكك  خط  مثل  مشاريع 
غرب وجنوب غرب الصين، و»القناة البرية البحرية الجديدة« 
الرئيسي  البر  اقتصاد  تعزيز  في  تساعد  لن  الجنوب،  إلى 
استقرار  تثبيت  في  أيضا  ستساعد  بل  وحسب،  الصيني 

العالمية. اإلمداد  سالسل 
ثِ�َق�لها  في  الجاري  التحول  من  الرغم  على  الواقع،  في 
االقتصادي، لن يكون لدى الصين بكل تأكيد أي حافز لالنفصال 
إلى  التقهقر  أو  العالمية  التكنولوجية  اإلم��داد  سالسل  عن 
العزلة. بل على العكس من ذلك، ستظل الصين مشاركا نشطا 

ومساهما في التجارة العالمية واالستثمار.
القسري،  التكنولوجي  االنفصال  أن  نعتقد  أن  السذاجة  من 
أو العقوبات التجارية، أو التغييرات القسرية في سالسل اإلمداد 
العالمية، قد تضع حدا لتوسع الصين االقتصادي في المستقبل. 
وإذا كان المنتقدون يعانون من قِ�صَ�ر النظر إلى الحد الذي 
من  ستكون  الخسارة  فإن  الواقع،  هذا  رؤية  عن  معه  يعجزون 

نصيبهم.

فودان بجامعة  االقتصاد  كلية  عميد    *
سينديكيت« »بروجيكت  موقع  عن  نقال   *

 تشانغ جون *

من السذاجة االعتقاد أن االنفصال 
التكنولوجي القسري، أو العقوبات أو 

التغييرات القسرية في سالسل اإلمداد 
العالمية، قد تضع حدا لتوسع الصين

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4222دوالر أميركي
1.5361يورو

1.745الجنيه االسترليني
0.3779الريال السعودي
0.3872درهم إماراتي

0.2005االيوان الصيني

2020 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء      

30 % من شبابها يبحثون عن عمل

»فاجنر« السؤال الحائر

تطاوين التونسية.. قنبلة بطالة موقوتة وسط ثروات النفط

»املفاوضات« تعيد النفط الليبي لحسابات األسواق العاملية

القاهرة ــ وكاالت

طرابلس، فيينا - الوسط

الجنوب  أق��ص��ى  ف��ي  ت��ط��اوي��ن  ف��ي 
والجزائر،  ليبيا  تجاور  والتي  التونسي، 
األحيان  معظم  في  يعني  شابا  تكون  أن 
الذين  حتى  العمل.  عن  عاطال  تكون  أن 
بالحصول  يحلمون  الشباب  من  يعملون 
على وظيفة »حقيقية«، حلم يغذيه وجود 
في  البالد  في  الرئيسية  النفطية  الموارد 

الى حد بعيد. المهمشة  المنطقة  هذه 
الذي  عاما(   32( الجدي  خالد  ويقول 
النفطية  الشركات  في  عمل  عن  يبحث 
والي��ة  ع��ن  كلم   200 ق��راب��ة  البعيدة 
تطاوين لوكالة »فرانس برس« »ما يحز 
في نفسي أن اهلل منحنا كل شيء، ولكن 
توجد في  نملك شيئأ«. ال  الحقيقة ال  في 
البترول  الستخراج  ضخمة  حقول  تونس 
ينتظرون  تطاوين  سكان  ولكن  والغاز، 
التهميش  لرفع  الحكومة  من  الكثير 

المنطقة. عقود عن  منذ  المستمر 
نشاهد  بشيء،  ننتفع  »ال  خالد  ويتابع 
فقط شاحنات الشركات تمر أمامنا تحمل 
ومن  البالد  خارج  من  وموظفين  عمّاال 
»ال  ويضيف  تونس«.  من  أخرى  مناطق 
ويقولون  المنطقة  من  شبابا  يشغّلون 
ويتساءل  لذلك«.  تكوينا  نملك  ال  إننا  لنا 
سنتين  أو  سنة  طيلة  يدربوننا  ال  »لماذا 

ينتدبوننا؟«. ثم 
التي  تطاوين  والي��ة  ف��ي  توجد  وال 
العاصمة تونس  550 كلم عن  تبعد نحو 
تلك  مثل  الطب  أو  للهندسة  كليّات 
وفي  الساحلية  المدن  في  المنتشرة 
حتى  مهمشة  المنطقة  وظلت  العاصمة. 
بعد ثورة العام 2011. ويعّلق خالد »كما 
لو أننا ال نعيش في تونس«. ولم تشهد 
الواليات  من  العديد  غرار  على  تطاوين 
البالد،  غرب  في  منها  سيما  ال  األخ��رى 
تنشط  وبالكاد  اقتصاديا،  وتطوّرا  نموّا 

الصحراوية. السياحة  فيها 
الى  الوالية  في  البطالة  نسبة  وترتفع 

أسواق  في  الليبي  النفط  عن  مجددا  الحديث  عاد 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  إعالن  فور  العالمية،  الطاقة 
واألمم  الوفاق  حكومة  من  كل  مع  جارية  مفاوضات  عن 
مدى  على  إقليمية  ودول  المتحدة  والواليات  المتحدة 
المتوقف منذ  اإلنتاج  الماضية الستئناف  القليلة  األسابيع 
يناير، وسجلت أسعار النفط انخفاضا مع اتجاه المتعاملين 
هذه  في  عالقة  نقاطا  لكن  األرب���اح،  لجني  البيع  إل��ى 

المفاوضات تنتظر الحسم.
تسليم  برنت  لخام  األنشط  اآلجلة  العقود  وتراجعت 
دوالر   41.61 إلى   0.6% يعادل  بما  سنتا   24 سبتمبر 
للبرميل، مقلصة مكاسب أمس االثنين البالغة 92 سنتا. 
»الكومنولث  بنك  في  الطاقة  وسلع  التعدين  محلل  لكن 
األنباء بحذر، وقال  األسترالي« فيفيك دهار استقبل هذه 
»من الصعب حقا القول إن الطلب يمضي في اتجاه واحد. 

ما زالت هناك مخاطر جمة«.
في  النفط  مؤسسة  إع��الن  جاء  مفاجئ،  نحو  وعلى 
الموانئ  فتح  إعادة  بشأن  الدولية  المفاوضات  عن  بيان 
الدول  هذه  »ترفع  أن  في  األم��ل  عن  معربة  النفطية، 
اإلقليمية الحصار وتسمح لنا باستئناف عملنا لصالح جميع 
أبناء الشعب الليبي«. منوها إلى أن المؤسسة تهدف أيضا 
إلى أن »يتضمن االتفاق حلوالاً لحماية المنشآت النفطية، 
أو  عسكري  كهدف  أبدا  استخدامها  عدم  من  والتأكد 

كورقة مساومة سياسية مرة أخرى«.
البريطانية  غ��اردي��ان«  »ذا  جريدة  كشفت  بدورها، 
المنشآت  فتح  بموجبه  سيتم  إنه  تقول  اتفاق  تفاصيل 
النفطية في ليبيا، يقوم على تقسيم إيرادات النفط على 
قيد  اتفاق  بموجب  أنه  إلى  الجريدة  ولفتت  بنوك.  ثالثة 
المناقشة على مدى األسبوعين الماضيين، فإن المؤسسة 
الوطنية للنفط ستستأنف اإلنتاج والتصدير، لكن عائدات 
النفط لن ترسل على الفور إلى مصرف ليبيا المركزي في 
البالد  شرق  في  العامة  القيادة  تتهمه  »الذي  طرابلس، 

بالفشل في تسليم حصته العادلة«.
المحادثات تقسيم اإليرادات  المقترحات في  وتتضمن 
المختلفة،  المناطق  تمثل  بنوك  ثالثة  إلى  يصل  ما  بين 
عسكرية«،  ألغراض  استخدامها  عدم  على  االتفاق  »مع 
ويجري التشاور مع زعماء القبائل الشرقية بشأن الخطط، 

وفق الجريدة.
مليارات   6 بمبلغ  النفطية  اإلقفاالت  خسائر  وبلغت 
و233 مليونا و622 ألف دوالر، وذلك خالل 163 يوما من 

اإلقفاالت، وفق المؤسسة الوطنية للنفط.
ما  أعلن  المفاوضات،  عن  كشف  من  ساعات  وبعد 
فتح  اإلثنين،  الليبية«،  والقبائل  المدن  »حراك  يسمى 
حقول النفط وتفويض القيادة العامة بالتواصل مع األمم 

وقوع  لعدم  حلول  »إليجاد  الدولي  والمجتمع  المتحدة 
اإلرهابية«. مشايخ  الميليشيات  إيدي  في  النفط  إيرادات 
أرجعوا  للنفط،  الزويتينة  شركة  بوابة  أمام  ومن  وأعيان 
الدولي  المجتمع  لمطالبة  النفط  وتصدير  إنتاج  »إقفال 
إيرادات  وقوع  عدم  لضمان  آلية  بوضع  المتحدة  واألمم 
النفط بأيدي الميليشيات«، وتابع البيان: »بإرادتنا فتحنا 
لقتلنا  النفط مجددا  استخدم  إذا  بإقفاله  النفط وسنقوم 

وترويعنا«.
القيادة  قوات  باسم  الناطق  قال  الحراك،  بيان  وعقب 
تعمل  العامة  القيادة  إن  المسماري،  أحمد  العامة، 
بشكل مستمر ودائم على »صيانة وحفظ أمن المنشآت 
النفطية« من أصول شركات ومنابع وآبار وموانئ نفطية، 
موضحا أن األمر )غلق المنشآت النفطية( كان يدار بشكل 
العامة  القيادة  إدارة  إلى  انتقل  شعبي وقبلي ولكن حاليا 
الطبيعية  والموارد  الطاقة  لجنة  أما  المسلحة.  للقوات 
بمجلس النواب، أرجعت التأخير في فتح الموانئ النفطية 
قبل  من  النار  إطالق  وقف  توقيع  عدم  على  اإلصرار  إلى 
حكومة الوفاق، كما نجدد تأكيدنا لجنة ومجلسا أن النفط 
ثروة لجميع الليبيين دون تمييز ويجب أن ينعم بخيراته 

الجميع«.
قد  الروس  المرتزقة  قضية  أن  يبدو  األثناء،  هذه  في 
فرضت نفسها على المفاوضات بشأن إعادة فتح المنشآت 
السبت  للنفط  الوطنية  المؤسسة  كشفت  إذ  النفطية، 
عن وجود »وجود مرتزقة روس وأجانب في حقل الشرارة 
السيارات  عشرات  من  قافلة  دخلت  أن  بعد  النفطي، 

العسكرية الحقل مساء الخميس، واالجتماع بممثلين عن 
حرس المنشآت النفطية«.

رئيس  بين  النقاش  محاور  أحد  النقطة  هذه  وكانت 
المؤسسة وسفير االتحاد األوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، 
بيان  ذكر  إذ  طرابلس،  العاصمة  في  المؤسسة  بمقر 
المرتزقة  دخول  مسألة  إلى  »تطرق  اللقاء  أن  المؤسسة 
األجانب لحقل الشرارة النفطي مؤخرا، الذي حصل مساء 

يوم الخميس الموافق 25 يونيو« الجاري.
هذا  في  أميركي  بتأييد  النفط  مؤسسة  حظيت  كما 
الملف، إذ أكدت السفارة األميركية أنها تشاطر المؤسسة 
مجموعة  من  المخجل  التدخل  بشأن  العميق  »قلقها 
فاغنر والمرتزقة األجانب اآلخرين، ضدّ مرافق المؤسسة 
الوطنية للنفط وموظفيها في حقل الشرارة النفطي، الذي 

يشكل اعتداًء مباشرا على سيادة ليبيا وازدهارها«.
إلى  تفضي  ربما  التي  المفاوضات  لنتائج  وانتظارا 
تسوية شاملة بشأن ملف النفط الليبي أو ما يعرف بتوزيع 
الثورة، أو تنتهي هذه المفاوضات إلى نتائج تدخل األزمة 
في تعقيدات جديدة، تبقى أسواق النفط العالمية بانتظار 

v.نتائج طويلة المدى ألزمة امتدت لنحو 6 أشهر

المعدّالت  أعلى  من  وهي   %  30 حدود 
العمل  ندرة  الى  وباإلضافة  البالد.  في 
محمد  اآلفاق  غياب  يؤرق  المنطقة،  في 
مقهى،  في  نادال  يعمل  الذي  الثالثيني 
وينتظر  ماجستير  شهادة  يحمل  وه��و 
انتدابا  الحكومة  تعلن  أن  الصبر  بفارغ 

التربية ليشارك فيه. في وزارة 
أن  منذ  احتجاجات  المنطقة  وتشهد 
بخلق   2017 العام  في  الحكومة  وعدت 
لشلل  حدّ  وضع  بهدف  الوظائف  آالف 
النفطي.  اإلن��ت��اج  أوقفت  واعتصامات 

شهر  منذ  كثيفة  التظاهرات  وع��ادت 
الفائت مطالبة  األحد  وتيرتها  وتصاعدت 

بتعهداتها. بااللتزام  الحكومة 
يناير  في  المحتجين  من  عدد  ودخل 
وتدخّل  الطعام،  عن  إضراب  قي  الفائت 
عددا  والتقى  سعيّد  قيس  البالد  رئيس 
أفكار  تقديم  منهم  المحتجين وطلب  من 
وعود  انتظار  عوض  للمنطقة  مشاريع 

الحكومة.
االحتجاجات  في  بارز  وجه  توقيف  وإثر 
بين  عنيفة  م��واج��ه��ات  ج��رت  األح���د، 

ردت  التي  الشرطة  ورجال  المتظاهرين 
باستعمال الغاز المسيل للدموع. وبالرغم 
من عودة الهدوء الى أحياء تطاوين، غير 
من  مخاوف  وتسود  تحل  لم  المسألة  أن 

التوتر. تجدّد 
تأزم  من  االجتماعي  االحتقان  ويزيد 
تداعيات  تواجه  التي  تونس  في  الوضع 
جائحة »كوفيد19-« على قطاع االقتصاد 
 6 بنسبة  النمو  بانكماش  وتوقعات 
الى  باإلضافة  التامّ،  اإلغ��الق  ج��رّاء   %
سينضمون  العمل  عن  عاطل  ألف   130
السابق.  في  مسجلين  آخرين   630 الى 
الحدود  إغالق  بقرارات  المنطقة  وتأثرت 

فيها. الحيوي  التجاري  النشاط  وتوقف 
ركزّ  الذي  التونسي  الرئيس  ويدعو 
على   2019 العام  االنتخابية  حملته  في 
الشباب المهمّش، الى »قلب« الوضعية. 
انتظار  عوض  إنه  الماضي  األسبوع  وقال 
أفكار  لتقديم  مدعوّون  »أنتم  التوظيف 

للتنمية«. مشاريع 
عمل  ال��ذي  حندورة  لخالد  بالنسبة 
في  يصاب  أن  قبل  لألشغال  شركة  في 
القطاع  رات��ب  العمل،  وي��ت��رك  ح��ادث 
إلطعام  يكفي  ال  يورو   300 ب��� الخاص 
يمّكننا  عمل  يوجد  »ال  ويقول  عائلة. 
للزواج  فتاة  يد  طلب  عائلة.  تكوين  من 
كثيرا«. ماال  يتطلب  البيت، هذا  وتجهيز 

البناء  في  يعمل  »بعضهم  ويتابع 
ولكن  ي��وم��ي��ا،  ق��وت��ه��م  وي��ح��صّ��ل��ون 
يكفي  م��ا  ي��ج��دون  ال  يمرضون  حين 
»تمثل  لذلك  نتيجة  ال���دواء«.  لشراء 
من   90% ل� حاّل  القانونية  غير  الهجرة 
»يفضّلون  ويخلص  تطاوين«.  شباب 
يورو   50 وتحصيل  أوروبا  الى  المغادرة 
راتب شهري  أجل  من  البقاء  على  يوميا، 
ي��ورو(«.   150 )ح��وال��ى  دينار   500 ب���
أن  في  األم��ل  يفقد  إن��ه  خالد  ويقول 
»أحلم  ويضيف  ما،  يوما  حلمه  يحقق 
بطريق  بالواقع،  وأصطدم  أحلم  ثم 

مسدود«.

●   تونسيون محتجون في مواجهات مع قوى األمن في تطاوين في 22 يونيو 2020. )فرانس برس(

●  ملحقات التوربينة الغازية الجديدة لوحدة توليد الكهرباء بحقل الراقوبة النفطي في حوض مرادة. )شركة سرت إلنتاج النفط والغاز(

 »الحراك« فوض القيادة العامة في 
التفاوض.. وسط قلق أميركي

 6.2 مليار دوالر خسائر 163 يوما
 من اإلقفاالت النفطية

 الهجرة غير القانونية حل
% من شباب تطاوين ّ لـ90 

سكان تطاوين ينتظرون الكثير 
من الحكومة لرفع التهميش 

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

السنة اخلامسة
العدد 241 11 ذو القعدة 1441 هــ
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نما نشاط المصانع في الصين بوتيرة أقوى في يونيو بعد أن رفعت 
الضعف  لكن  االستثمارات،  وعززت  العام  اإلغالق  إج��راءات  الحكومة 
تضعط  ستظل  كورونا  أزمة  أن  إلى  يشير  التصدير  لطلبيات  المستمر 

الوقت. لبعض  االقتصاد  على 
وأظهرت بيانات مكتب اإلحصاء الوطني أن المؤشر الرسمي لمديري 
مع  مقارنة  حزيران  يونيو  في   50.9 سجل  الصناعي  القطاع  مشتريات 
50.6 في مايو ، متجاوزا التوقعات في استطالع أجرته »رويترز« لقراءة 

50.4 نقطة. عند 
آلخر.  شهر  من  واالنكماش  التوسع  بين  يفصل  نقطة   50 ومستوى 
وتحسن  االنتاج.  في  التوسع  وتيرة  بتسارع  الصعودي  االتجاه  وتدعم 
مما  مايو  في   50.9 من   51.4 إلى  الجديدة  التوريد  طلبيات  إجمالي 

يشير إلى أن الطلب المحلي يتسارع في ظل تحسن بشتى الصناعات.

تسارع أنشطة املصانع في الصني

لشركات  ممنوحة  بعقود  العمل  السورية  االقتصاد  وزارة  أنهت 
يملكها رجل األعمال البارز رامي مخلوف لتشغيل األسواق الحرة، في 
حلقة جديدة من سلسلة إجراءات عدة اتخذتها الحكومة في نزاعها 

المستمر منذ أشهر مع ابن خال الرئيس بشار األسد.
الرسمية  على صفحتها  الماضي،  األحد  االقتصاد،  وزارة  ونشرت 
مع  عقود  فسخ  تضمّن  الذي  القرار  من  نسخة  »فيسبوك«  على 
الحرة في دمشق وطرطوس  األسواق  شركات خاصة مستثمرة في 
والالذقية ومناطق أخرى، وعلى المعابر الحدودية مع لبنان واألردن، 

وتعود ملكيتها وإداراتها لمخلوف، وفق »فرانس برس«.
وورد في القرار أن إنهاء العقود جاء بسبب »ثبوت اتخاذ مستثمر 
األسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع واألموال«، في 

إشارة ضمنية إلى مخلوف الذي يُعدّ أحد أعمدة االقتصاد السوري 
ومستثمر األسواق الحرة في سورية.

ويخوض مخلوف )51 عامًا( صراعًا مع الحكومة منذ أن وضعت 
والتي  يرأسها  التي  البستان«  »جمعية  على  يدها   2019 في صيف 
شكلت »الواجهة اإلنسانية« ألعماله خالل سنوات النزاع. كما حّلت 

مجموعات مسلحة مرتبطة به.
بالحجز  قرارات  الحكومة سلسلة  الماضي، أصدرت  وفي ديسمبر 
االحتياطي على األموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال 
بالتهرب  هؤالء  وُاتُهم  وشركائه.  وزوجته  مخلوف  بينهم  األعمال، 
المستمرة  الحرب  قانونية خالل  أرباح غير  والحصول على  الضريبي 

منذ 2011.

الحكومة السورية تفسخ عقود شركات ابن خال األسد
السعر بالدوالرنوع الخام

36.20برنت

32.96غرب تكساس

36.07دبي

35.71سلة أوبك

54.70أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء      2020

16 % ارتفاعا في حجم التبادل 
التجاري بني ليبيا وأملانيا

العيساوي يتحدث
عن »مافيا التهريب« والدعم

ارتفع حجم التبادل التجاري بين ليبيا وألمانيا بنسبة %16 خالل 
يورو، حسب صادر عن  بليون   4.4 ليسجل   ،2019 الماضي  العام 

السفارة األلمانية في ليبيا.
أكثر  قدمت  برلين  أن  اإلثنين،  األلمانية،  السفارة  بيان  وذكر 
أن  مؤكدة   ،2015 منذ  لليبيا  كمساعدات  يورو  مليون   280 من 
التي  السياسية  للعملية  المخلصين  »الداعمين  بين  من  ألمانيا 
الليبية  المؤسسات  مع  تتعاون  كما  المتحدة«،  األمم  تقودها 
تحقيق  أجل  للعمل من  المستويات  على جميع  المدني  والمجتمع 

الوحدة السياسية واالستقرار المؤسساتي والتعاون االقتصادي.
 2015 سنة  منذ  يورو  مليون   70 من  اكثر  المانيا  قدمت  كما 
الرعاية الصحية األولية والطوارئ، وتمويل حمالت  من أجل دعم 
كأكبر  الالجئين،  حماية  وتعزيز  النازحين  ودعم  االطفال،  تطعيم 
ليبيا، حسب  الثنائي في  مانح للمساعدات االنسانية على الصعيد 
لتحقيق  أيضا  تهدف  األلمانية  الجهود  أن  وأوضحت  السفارة. 
تشجيع  خالل  من  سياسي  لحل  إطار  بإنشاء  ليبيا  في  االستقرار 

المصالحة ودعم المؤسسات وتعزيز الالمركزية والحكم المحلي.
وأوضح البيان أن ألمانيا مولت مشاريع تحقيق االستقرار بقيمة 
فرصًا  ألمانيا  تخلق  »كما   ،2015 منذ  يورو  مليون   80 عن  تزيد 
بين  الجمع  خالل  من  البلدين  بين  والتجاري  االقتصادي  للتعاون 
حول  حوار  في  والدخول  األعمال  ورواد  السياسيين  القرار  صناع 

سياسات االقتصاد والطاقة والتطوير المهني«

أكد وزير التجارة والصناعة المقال، علي العيساوي، أحقية الدولة 
للتدخل في حالة احتكار السلع والخدمات، وفشل آلية السوق، وعدم 
وجود منافسة عادلة، وهو ما نص عليه القانون التجاري، متابعًا أن 
على  االستيراد  فاتورة  تخفيض  إلى  سيؤدي  االستهالك  تخفيض 
الدولة، الفتًا إلى أن الخفض التدريجي للدعم كان سيواجه بمقاومة 

من »مافيات التهريب«.
رصدت  الوزارة  أن  السبت،  »الوسط«،  قناة  مع  حوار  في  وأضاف 
عمليات تخزين غير قانونية للسلع بهدف بيعها بسعر أعلى للمواطن 
خالل شهر رمضان، وذلك في ظل ظروف صعبة، منها انتشار فيروس 
الوزارة  التي وضعتها  التسعيرة  أن  إلى  المستجد«. مشيرا  »كورونا 
أن هناك دراسات  إلى  األسعار، مشيرًا  انخفاض  للسلع تسببت في 
 ،30% بنسبة  االستهالك  تخفيض  في  الدعم  رفع  بأهمية  نوهت 
مشددًا على أهمية تشكيل مجلس المنافسة لمواجهة االحتكار في 
وضع حد لهمينة بعض الشركات والتجار على السلع، خاصة الغذائية 

والدوائية. 
ال��وزارة  »فميزاينة  صعبة،  ظ��روف  في  يعمل  كان  أنه  واعتبر 
التسييرية كانت 7 ماليين دينار فقط في العام 2019«. وأشار إلى 
أن هناك عزوًفا عن العمل في الدولة بسبب ضعف المرتبات، مطالبًا 
بمعالجة مشاكل الصرف األجنبي، موضحًا أن الرسم المفروض على 
العملة الصعبة كانت له فوائد على األمد القصير، »لكنه أضر على 

المستوى البعيد«.

أعلنت مصر تحقيق كشف تجاري للذهب في الصحراء الشرقية 
باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية )أونصة( من الذهب.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان أن الكشف 
المعدنية.  للثروة  شالتين  شركة  امتياز  منطقة  في  يقع  الجديد 
أعلى  تعتبر من  95 % »والتي  تبلغ  إن نسبة االستخالص  وقالت 
نسب االستخالص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات 

القادمة أكثر من مليار دوالر«.
العامة  المصرية  الهيئة  من  كل  شالتين  شركة  في  تساهم 
وبنك  الوطنية  الخدمة  مشروعات  وجهاز  المعدنية  للثروة 
وقال  التعدينية.  للثروات  المصرية  والشركة  القومي  االستثمار 
وهيئة  شالتين  بين  جديدة  شركة  تكوين  سيجري  إنه  البيان 
لتصبح  الكشف،  منطقة  في  العمليات  لمباشرة  المعدنية  الثروة 
والمعادن  الذهب  استخراج  في  تعمل  مصر  في  شركة  ثالث 
وشركة  الذهب  لمناجم  السكري  شركة  جانب  إلى  المصاحبة، 

حمش مصر لمناجم الذهب.
وتابع »من المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خالل 
عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دوالر، 
 700 2030 من  وزيادة االستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 

مليون دوالر إلى مليار دوالر«.
أكبر  طرح  البترول  وزارة  أعلنت  الماضي،  م��ارس   15 وفي 
عن  للبحث   ،2002 لعام  نوعها  من  األولى  هى  عالمية،  مزايدة 
320 قطاعًا، على مساحة  الذهب والمعادن المصاحبة، بإجمالي 
تبلغ نحو 56 ألف كم مربع في المنطقة الواقعة بين خطى عرض 
بنظام  وذلك  األحمر،  والبحر  الشرقية  بالصحراء  درجة   28  23-

»اإلتاوة والضرائب«.
الخامات  جميع  استغالل  المعدنية  ال��ث��روة  هيئة  وتنوى 
الوزارة  لخطة  وفًقا  قبل،  من  مستغلة  غير  كانت  التى  التعدينية 
ما  مع  يتوافق  بما  الخامات،  لهذه  المضافة  القيمة  تعظيم  فى 
تطوير  على  العمل  مع  وق��درات،  إمكانيات  من  القطاع  يمتلكه 

وإعادة هيكلة القطاع وإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين.

مصر تعلن اكتشافا ضخما للذهب

في خضم هدوء يخيم على بيئة إبرام الصفقات بشكل 
السيادية  الثروة  الجائحة، شاركت صناديق  أعقاب  عام في 
في صفقات رأس المال المخاطر بقيمة 17 مليار دوالر منذ 
بداية العام، وهو ما فاق بالفعل عام 2019 بأكمله، إذ يبدو 
أن شهيتها لالستثمار طويل األجل لم يتأثر بتفشي فيروس 

»كورونا«.
األبعد  استثمارها  وآفاق  الكبيرة  سيولتها  خالل  ومن 
الثروة  صناديق  تسعى  المستثمرين،  من  بالكثير  مقارنة 
وبخاصة  الناشئة،  الشركات  إلى  متزايد  بشكل  السيادية 
في قطاع التكنولوجيا على أمل أنها ستدر عائدات ضخمة. 
التي  مبادلة  شاركت  »بيتشبوك«،  من  بيانات  وبحسب 
اآلن  حتى  الصفقات  أكبر  من  واحدة  في  أبوظبي  مقرها 
دوالر  مليارات  بثالثة  استثمار  في  شاركت  إذ  العام،  هذا 
في وايمو، وهي شركة لتكنولوجيا القيادة الذاتية مملوكة 
التي  الصفقة،  وشملت  ل�»جوجل«.  األم  الشركة  أللفابت 
أغلقت الشهر الماضي، استثمارا من مجلس استثمار خطة 
وأندريسن  إنترناشونال  وماجنا  كندا  في  التقاعد  معاشات 

هورويتز.
ويقول ويل جاكسون مور مدير الفريق العالمي لالستثمار 
السيادية في »بي. والصناديق  العقارية  المباشر واألصول 

دبليو.سي«: »تركز الصناديق السيادية جدا على القطاعات 
في  كمستثمرين  للمستقبل  االستثمار  ويمكنها  الناشئة 
المراحل األولى«. وحسب بيانات »بيتشبوك«، بلغت قيمة 
مليار   16.9 العام  بداية  منذ  المخاطر  المال  رأس  صفقات 
دوالر بمشاركة صناديق سيادية للثروة. وبعض الصفقات 
جرى تنفيذها أو قيد التنفيذ قبل أن ينتشر تفشي الفيروس 

على نطاق واسع.
العقارات  باقتناصها  اشتهرت  أن  بعد  المقابل،  في 
إبان  المكروبة  العالمية  البنوك  في  وحصصا  الفاخرة 
السيادية  الثروة  العالمية، أصبحت صناديق  المالية  األزمة 
تستثمر المزيد في أسواقها المحلية، في توجه يبدو مرشحا 
لجائحة  الجسيمة  االقتصادية  األضرار  ضوء  في  للتسارع 

»كوفيد19-«.
بعض هذه الكيانات المملوكة لدول، مثل »تيماسيك« 
أقرب  نحو  على  بالفعل  يعمل  بدأ  السنغافورية،  القابضة 
بلدانها،  اقتصادات  لدعم  الهادفة  التنمية  صناديق  إلى 
يعني  مما   - »أزم��ات«  صناديق  يُعتبر  منها  العديد  لكن 
أنها ستضطلع بدور كبير في مساعدة حكوماتها على إدارة 

تداعيات الجائحة.
وشهدت الفترة األخيرة حمى صفقات محلية، من قبيل 

لكن  و»ماريوت«.  ديزني«  و»والت  و»فيسبوك«  جروب« 
مصدرا مطلعا قال إن الصندوق السعودي يعزز أيضا تركيزه 
محفظة  بنسبة  الوصول  الصندوق  ويستهدف  المحلي. 
أصوله المحلية تحت اإلدارة إلى 75 % بنهاية 2020. ولم 

يرد الصندوق على استفسار بشأن النسبة الحالية.
خافيير  وقال  األخرى.  للصناديق  بالنسبة  كذلك  واألمر 
»آي.إي«  مركز  في  السيادية  الثروة  أبحاث  مدير  كابابي، 
ستدعم  عديدة  سيادية  ثروة  »صناديق  التغيير،  لحوكمة 
أنظمة  دع��م  أو  التعافي  لتمويل  الوطنية  الميزانيات 
الرعاية الصحية« ضاربا المثل بالصناديق السيادية إليران 

والكويت والسعودية.
الصغيرة  للشركات  إنقاذ  حزمة  أيرلندا  صندوق  وأعد 
والمتوسطة في حين ساعدت »تيماسيك« في تسريع إنتاج 
لقاح. وستضطلع شركة مبادلة المملوكة لحكومة أبوظبي 
بدور رئيسي في دعم اقتصاد جارتها دبي عن طريق ربط 

أصول في اإلمارتين، حسبما قالته مصادر الشهر الماضي.
في حين أن األلم المالي الناتج عن الفيروس هو بال ريب 
حالة األزمة التي أقيمت الصناديق السيادية من أجلها، فإنه 
يتعين على الحكومات الموازنة بين استخدام الموارد اآلن 
نحو  على  المعضلة  تلك  تبرز  القادمة.  لألجيال  وادخارها 
خاص في حالة صناديق الثروة النفطية في ضوء التوقعات 

بأن تضعف إيرادات النفط والغاز في السنوات القادمة.
وحتى من قبل فيروس »كورونا« وانحدار أسعار النفط، 
الكويتي،  العام  االحتياطي  صندوق  من  سحب  هناك  كان 
فيتش  تقدر  حيث  للدولة،  السيادي  الصندوق  يديره  الذي 
للعام  انخفضت  قد  أصوله  أن  االئتمانية  للتصنيفات 
لالستثمار  العامة  الهيئة  ترد  ولم  التوالي.  على  السادس 

الكويتية على طلب للتعليق.
وهي  كونج،  هونج  في  النقد  سلطة  باسم  ناطق  وقال 
السيولة في محفظتها  إنها ستزيد  ليست صندوقا نفطيا، 
النقدي  االستقرار  لصيانة  األم��وال  توفير  لها  يكفل  بما 
من  للسحب  الحكومة  متطلبات  تلبية  جانب  إلى  والمالي، 

ودائع االحتياطي المالي من أجل التعامل مع الجائحة.
لصناديق  الدولي  المنتدى  حديثا  أجراه  مسح  وخلص 
صناديق  عشرة  من  فقط  اثنين  أن  إلى  السيادية  الثروة 
طلبتا  حكومتيهما  إن  قاال  نفطية  وغير  نفطية  سيادية 
أمواال، وقال عدد مماثل إنهم تلقوا طلبات لدعم مشاريع 

حكومية جديدة.
وقال كابابي »إنه ألمر مثير لالهتمام اللجوء لالستدانة 
تحبذ  أن  المنطقي  من  إذ  الشراء،  حمى  تمويل  أجل  من 
صناديق الثروة السيادية التوجه إلى أسواق الدين بدال من 
تسييل مراكز عالية القيمة في استثمارات مباشرة بخسارة 

هذه األيام«.

القاهرة ــ الوسط

للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.
السيادية  والصناديق  المباشر  االستثمار  مدير  وتوقع 
االستثمار  من  أكبر  »مستويات  »بي.دبليو.سي«  في 
من  الرغم  و»على  مستقبال«.  المحلية  االقتصادات  في 
سيكون  العالمية  األسواق  في  الفرص  أفضل  فإن  ذلك، 
طلب  هناك  كان  إذا  القادمة.  شهرا  عشر  الثمانية  خالل 
يتسبب  فقد  الحكومات(  )من  األجل  قصير  عاجل  لتمويل 
في مزيد من التعارض وسيؤول األمر إلى طريقة موازنة 

لألمور«. السيادية  الثروة  الحكومات وصناديق 
المحلية  االقتصادات  في  العوائد  إن  المحللون  ويقول 
استطاعت  إذا  وبخاصة  بالضرورة،  أس��وأ  تكون  ال  قد 
العديد  أن  عن  فضال  بعناية.  الصفقات  انتقاء  الصناديق 
أن  المتوقع  من  حيث  ناشئة،  اقتصادات  في  يقع  منها 
فيما  المشكلة  تكمن  لكن  أضخم.  المكاسب  تكون 
االقتصادات  تطوير  في  المساعدة  تكليفها  تضمن  إذا 
على  يتدفق  قد  العائد  بعض  أن  يعني  ما  وهو  المحلية، 

الصندوق. إلى جانب  االقتصاد 
ويحدث صندوق االستثمارات العامة السعودي، الذي يدير 
أصوال بأكثر من 300 مليار دوالر، ضجة بعد كشف الشهر 
الماضي عن تكوين حصص في شركات »بوينج« و»سيتي 

ضخ الصندوق التركي 21 مليار ليرة )3.1 مليار دوالر( في 
ثالثة بنوك حكومية ودعم تياماسيك إصدار حقوق قيمته 
1.5 مليار دوالر لشركة »سيمبكورب مارين«. يضاف ذلك 
أجل  من  والنرويجي  النيجيري  للصندوقين  تخارجات  إلى 
االقتصادية  اآلثار  مع  التعامل  في  حكومتيهما  مساعدة 

للفيروس.
الصناديق  استثمارات  من  األسد  نصيب  أن  حين  وفي 
المحلية  الصفقات  فإن  الخارج،  في  متركزا  مازال  السيادية 
في تزايد. وقد شكلت 21 % من صفقات االستثمار المباشر 
وفقا   ،2015 مستويات  مثال  بالفعل  وهو   -  2019 في 

 وزير الطاقة التركي: سنواصل 
أنشطة التنقيب في ليبيا 

ونخطط للتعاون مع المؤسسة 
الوطنية للنفط

 »كرباورشيب« التركية أعلنت 
مفاوضات إلرسال عدد من 

ناقالتها إلى الشواطئ الليبية

على  خ��ط��وات  تتخذ  ت��رك��ي��ا  ب���دأت 
خطط  عبر  ليبيا  في  اإلعمار  إعادة  طريق 
ب�»المحطات  يعرف  فيما  استثمارية، 
الكهربائية العائمة«، خصوصا بعد الدعم 
حرب  في  الوفاق  لحكومة  قدمته  ال��ذي 
موازين  غير  ال��ذي  طرابلس،  العاصمة 
شهرا،   14 استمرت  معارك  بعد  القوى، 

ومع تفاقم أزمة الكهرباء في البالد.
أعلنت  التركية  »كرباورشيب«  شركة 
ناقالتها  من  عدد  إلرسال  مفاوضات  عن 
أيام  بعد  وذلك  الليبية،  الشواطئ  إلى 
إلى  المستوى  رفيع  تركي  وفد  زيارة  من 
يرأسه  يونيو،  في  طرابلس  العاصمة 

والمالية. الخارجية  وزيرا 
ح��ول  األن���ب���اء  ت��أك��ي��د  دون  وم���ن 
عن  »كرباورشيب«  عبرت  المفاوضات، 
استعدادها إلرسال محطات عائمة »بدءا 
ألف  توفير  شأنها  من  الصيف«  هذا  من 
ميغاوات، أي »ثماني ساعات إضافية من 
من  تعاني  دولة  في  يوميا  الكهرباء« 

متواترة. كهربائية  انقطاعات 
التركي  السفير  عرض  يونيو،   29 وفي 
لدى ليبيا، سرهات أكسين، رؤية الشركات 
الكهرباء في  التركية لحل جزئي لمشكلة 
ليبيا، بطرح مجموعة من المقترحات التي 
الكهربائية،  الشبكة  استقرار  في  تسهم 
التنفيذي  المدير  مع  لقاء  خ��الل  وذل��ك 
عبدالمجيد  للكهرباء  العامة  للشركة 
يكشف  لم  الشركة  بيان  لكن  حمزة، 
لقيت  إنها  قال  التي  الرؤية  تلك  تفاصيل 

ترحيبا من حمزة.
انقطاعات  الليبية  ال��م��دن  وتشهد 
التيار الكهربائي زادت بسبب  متكررة في 
تخوم  على  انطلقت  التي  والحرب  الصراع 
أبريل  من  الرابع  منذ  طرابلس  العاصمة 
ناقالت  كانت  سنوات،  أربع  وقبل   .2019
رمال،  أو  حصى  أو  فحما  تشحن  تركية 
جاهزة  طاقة  محطة  تحمل  صارت  اليوم 
للعمل خالل أسابيع قليلة في أي مكان من 

العالم.

وب��اء  تفشي  أزم���ة  أس��ف��رت  وبينما 
»كوفيد19-«، كما تنامي نزاعات في الشرق 
األوسط، عن توقف أجزاء واسعة من النشاط 
االقتصادي أو خلقت حالة من انعدام اليقين، 
جديدة  فرص  أم��ام  األب��واب  فتحت  فإنها 

لمحطات الطاقة التركية العائمة.
شركة  تعمل  ع��ام��ا،   15 نحو  فمنذ 
»كرباورشيب« في بناء محطات عائمة عبر 
إعادة تجهيز سفن لنقل البضائع، فصارت 
وأضحت  قطعة   25 من  أسطوال  تملك 
المفارقات  ومن  القطاع.  هذا  أعمدة  أحد 
في  النشاط  شلت  التي  الوباء  أزم��ة  أن 
على  عكسي  أثر  لها  كان  ع��دة،  شركات 
على  الضوء  ألقت  إذ  التركية،  الشركة 
التسليم  ومهل  العائمة  المحطات  منافع 
تتخطى  ال  كونها  منافستها  تصعب  التي 

الستين يوما.
وع���ق���دت ال��ق��ي��ود ال��ت��ي ف��رض��ت 
دول  م��ن  كبير  ع��دد  ف��ي  ع��دة  ألشهر 
الطاقة  مشاريع  إتمام  مسارات  عالم، 
الكالسيكية التي تحتاج إلى سنوات عدة 

المديرة  وتشير  العادية.  األوق��ات  في 
زينب  »ك��رب��اورش��ي��ب«  ف��ي  التجارية 
جمدت  »االع��ت��م��ادات  أن  إل��ى  ه��اري��زي 
االل��ت��زام  ع��ن  ال��م��وردي��ن  عجز  وس��ط 
في  العمل  عن  العمال  وعجز  بالمهل 
برس«  ل�»فرانس  وتؤكد  البناء.  مواقع« 
-المحطات-  ناقالتنا  على  »الطلب  أن 
التفاوض  طور  في  اآلن  ونحن  ارتفع. 
عن  لنا  أعربت  دول  عشر  من  أكثر  مع 

لديها«. طارئة  احتياجات 
التصريحات  تزايد  مع  ذلك  ويتزامن 
في  النفط  عن  التنقيب  بشأن  التركية 
ليبيا، وكان آخرها تصريحات وزير الطاقة 
بالده  أن  دونماز،  فاتح  التركي  والموارد 
ستواصل أنشطة التنقيب عن النفط في 
المؤسسة  مع  للتعاون  وتخطط  ليبيا، 
نلقتها  تصريحات  وفي  للنفط.  الوطنية 
جريدة »تي آر تي« التركية تابع دونماز: 
التي  الطبيعية  وال��م��وارد  النفط  »إن 
أوال  تستخدم  أن  يجب  ليبيا  بها  تتمتع 
في تنمية ليبيا وتحقيق الرخاء لشعبها«.
وفي أواخر مايو الماضي، قال دونماز، 
 »TPAO« التركية  البترول  مؤسسة  إن 
عن  »التنقيب  أجل  من  بطلب  تقدمت 
إطار  في  التركية،  المياه  في  النفط 
الحدود  لرسم  الليبي  التركي  االتفاق 
تركيا خطوات  اتخاذ  إلى  الفتا  البحرية«، 
في ه��ذا االت��ج��اه. وأوض��ح دون��م��از في 
كلمة ألقاها بإسطنبول، خالل حفل إبحار 
البحر  باتجاه  »فاتح«  التنقيب  سفينة 
»أولى  على  ستقدم  تركيا  أن  األس��ود، 
مقبلة  أشهر   4-3 غضون  في  الخطوات 
وأعمال  الجيولوجية،  المسوح  بإجراء 
بناء  المتوسط  في  النفط  عن  التنقيب 
وكالة  حسب  البيانات«،  تحليل  على 

»األناضول«. التركية  األنباء 
منتصف  في  »رويترز«  وكالة  وكشفت 
التركية  البترول  شركة  أن  أيضا،  مايو 
»تباو« قدمت طلبا إلى ليبيا للحصول على 
المتوسط،  البحر  شرق  في  بالتنقيب  إذن 
فاتح  التركي،  الطاقة  وزي��ر  عن  ونقلت 
االستكشاف  »أعمال  إن  قوله  دون��م��از، 

ستبدأ فور االنتهاء من العملية«.

أنقرة - طرابلس - الوسط

»أزمة الكهرباء« تشرع الباب ملحطات تركيا العائمة
حصاد حرب العاصمة

»كورونا« يفتح شهية الصناديق السيادية الستثمارات »املخاطر«
عادت ألسواقها المحلية

 مدير االستثمار في »بي.دبليو.سي« 
يتوقع مستويات أكبر من االستثمار 

في االقتصادات المحلية مستقبال

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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● محل ذهب في مصر

● فني تابع لشركة الكهرباء خالل أعمال الصيانة في شمال العزيزية، بالعاصمة طرابلس

● شعار الصندوق السيادي التابع لسنغافورة تيماسيك. )أرشيفية: رويترز(
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اآلراء  والتوافقية، وقد تحملنا مواجهة  السلمية  الحلول  منذ سنوات طويلة ونحن ندعم 
في  للحوار  الذهاب  لمجرد  واسعة  النتقادات  وتعرضنا  الصخيرات،  حوار  أثناء  المتشددة 
الصخيرات المغربية، كان هدفنا الدائم ضمان وحدة ليبيا وإنهاء حالة االنقسام السياسي، 
الذي ترتب عليه انقسام مؤسساتي على جميع مستويات الدولة، ذهبنا إلى غدامس 2014، 
وإلى الصخيرات وجنيف وباليرمو وبرلين، ولم نفرض يوما أية شروط ألجل التقاء الليبيين 

على كلمة سواء.
ويجب  إنكاره  وال  تجاهله  يمكن  ال  خطر  أجمع  العالم  يهدد  الذي  اإلرهــاب  أن  أدرك 
لغرض تصفيات  ورقة سياسية  اإلرهاب  نجعل مكافحة  أال  ولكن يجب  قوة،  بكل  مواجهته 
حسابات مع أي خصم سياسي، إن لم يرضخ نتهمه باإلرهاب والتطرف. وأعتقد أن إساءة 
أمنية  آليات  تحديد  في  والفوضى  الضعف  أسباب  من  واحدة  اإلرهــاب  مكافحة  استخدام 
يمكن  ال  الذي  والتطرف،  اإلرهاب  لمكافحة ظاهرة  واقتصادية  واجتماعية  وثقافية  وفكرية 
وتوفير  مفاهيم،  وتصحيح  إصالحات  حزمة  بإطالق  وإنما  والسجون،  بالحروب  عليه  القضاء 

مناخات اقتصادية وفرص عمل للشباب الذي يقع فريسة لتلك األفكار المتطرفة.
مفادها  واضحة،  سياسة  تبني  يخص  فيما  يتغير  لم  الوفاق  لحكومة  السياسي  الموقف 
لم  العسكري،  الخيار  في  الحل  يكمن  أن  يمكن  وال  بالعنف،  السياسية  األزمة  حل  استحالة 
النوايا  نطلق يوما دعوات العمالة والخيانة ألي خصم سياسي، وكنا نأمل دائما في صدق 
والعمل الوطني المشترك لحل األزمة والحفاظ على وحدة ليبيا، التي صارت مهددة أكثر من 
أي وقت مضى من التقسيم. نحن لم نرفع السالح على أحد، ولم نهاجم أحدا، ولم نركن 
إلى الحلول العسكرية، ألننا ندرك جيدا أن الحرب ال منتصر فيها، والخاسر فيها هو الوطن 
والمواطن. على الطرف الرافض الحلول السلمية، والذين راهنوا على الحلول العسكرية أن 
التشظي  من  ويحميه  الوطن  مصلحة  يخدم  بما  سياساتهم  من  ويغيروا  بالخطأ،  يعترفوا 

والتقسيم.
لم ندع للحرب، ولم نرتكب هذا الخطأ الفادح، وعلى المخطئ أن يكون شجاعا ويتحمل 
مسؤوليته أمام الليبيين، ويبادر نحو الحلول السلمية التي تنبذ التطرف واإلرهاب، وترفض 
على  المراتب  أدنى  وجعلته  إال  العالم  في  بلدا  تحكم  لم  التي  المتخلفة  االنقالبية  العقلية 
جميع األصعدة.. الميليشيات المسلحة ليست حكرا على المنطقة الغربية، ففي جميع المناطق 
توجد ميليشيات مسلحة، وعلينا التفريق بين حملة السالح المستعدين لالنخراط في العمل 
الرسمي تحت مظلة الدولة وااللتزام بما يفرضه عليهم القانون، والتي تعمل لصالح أجندات 
سياسية، أو تلك التي تتبع بعض الشبكات »المافياوية«، التي صارت تتحكم بقدر كبير في 

المشهد العام بفعل ما تحصلت عليه من أموال فاسدة.
هذا التصنيف بالغ األهمية، فال مزايدة على حق الشباب الليبي الذي يحمل السالح الراغب 
في العمل تحت إمرة الدولة، وهؤالء يجب على الدولة احتواؤهم ورعايتهم وتأهيلهم، سواء 

في المجاالت المدنية أو األمنية والعسكرية.
»القطاع  ميليشيات  وكذلك  أيديولوجيا،  متطرفا  فكرا  تحمل  التي  المجموعات  تلك  أما 

الخاص« فهي تشكل تهديدا حقيقيا على مستقبل ليبيا، ويجب مواجهتها بكل قوة وحزم.
منطلقا  صارت  والميليشيات  والتطرف  اإلرهاب  مكافحة  قضايا  أن  نجد  الشديد  لألسف 
األمر  وهذا  الدبابات،  ظهر  على  السلطة  على  القفز  لتبرير  أو  الحسابات،  لتصفية  سياسيا 
مرفوض إطالقا.. ليبيا لن تحكمها دكتاتورية بعد كل هذه المعاناة والتضحيات، وما نحن 

فيه من تخلف ما هو إال نتاج نصف قرن من الحكم الشمولي الدكتاتوري.

* وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق

من المستغرب أن تنحرف ليبيا إلى هذا العنف واالتجاه الدموي الذي طال ويزداد تعقيدا 
دولة  األسباب في  له  استقرار مهيأة  نحو  بالتغيير  تبدو مبشرة  البداية  كانت  الوقت.  مع 
قاد  الذي  العام  الوعي  قلة  استغرابا هو  األكثر  لكن  الطائفية.  الصراعات  بعيدة عن  غنية 
البالد للدخول في هذا المنحرف، نتيجة لضبابية وضوح الدوافع الحقيقية التي أدت لهذا 
االنجراف الحاد في مسار الدولة. تبدو التجارب السابقة لبعض الدول حاضرة في األذهان، 
داخلية،  صراعات  خاضت  دول  واليمن  وسوريا  والصومال  والعراق  وافغانستان  فلبنان 
والحروب  الفاشلة  تجاربهم  من  االستفادة  بسهولة  الممكن  من  وكان  عنا  بعيدة  ليست 
انتظمت لعرفت  التي  المقدمات  الخارجية، فلو عرفت  القبول بالتدخالت  آلية  األهلية وفي 

اسباب الفشل، هذا إذا كان الوعي العام مدركا بما يكفي آللية تسيير األمور.
السابق  النظام  التخلص من  الذي شارك في  الناتو  أخفق  الدولي، كما  المجتمع  أخفق 
ترميم  وإعادة  السالح  جمع  في  المساعدة  سبيل  في  عون  أي  يقدم  ولم  ليبيا  دعم  في 
عديدة  دول  به  اعترفت  أمر  وهو  القانون،  سيادة  وفــرض  األمنية  الدولة  مؤسسات 
الدولي  المجتمع  أما  أبناءها،  تقتل  الليبية  الثورة  أن  بإقرارها  متعددة  دولية  ومؤسسات 

ففشل في واجب اتمام المهمة لثورة قام بدور محوري في نجاحها.
استمر  إلى صراع دموي  لتتحول  الليبية  الدولة  انحراف مسار  بداية   2014 العام  يعتبر 
وازداد تأزما وصوال لوضعنا اليوم. شهدت ليبيا خالل سنة 2014 عمليات تصفية جسدية 
طالت أكثر من 250 شخصية، منهم أكثر من 120 شخصية عسكرية، منها شخصيات من 
كوادر عسكرية مرموقة، فيما بلغ عدد من تم اغتيالهم من شخصيات مدنية وحقوقية ما 
الضحايا  األكبر من  العدد  100 شخصية طالت نشطاء وصحفيين وحقوقيين.  يقارب من 
كان في شرق البالد. استمرت كرنولوجيا االغتياالت في تلك السنة والتي لم تستثني أحد 

والقاتل دائما مجهول.
عمليات  إن  فيه:  تقول  الدولية  الحقوقية  ووتش  رايتس  هيومن  لمنظمة  تصريح  في 
األقل  على  عملية   250 بلغت  ودرنة  بنغازي  مدينتي  في  السياسية  الدوافع  ذات  االغتيال 
انطالق  أعلن عن   2014 عام  االغتياالت. في منتصف  عام  الذي سمي   2014 العام  خالل 
المتهم  وكان  االغتيال،  عمليات  مرتكبي  من  التخلص  هو  محدد  بهدف  الكرامة  عملية 
هم  الليبية  المدن  وترهيب  االغتياالت  جرائم  من  الكم  هذا  ارتكاب  تهمة  له  الموجه 
في  اإلرهاب  عليه  أطلق  ما  أو  وغربها،  البالد  شرق  في  الموجودة  اإلسالمية  الجماعات 
تعريفه الفضفاض، دون وجود دليل حقيقي على صحة هذه االتهامات. فتحولت الجهود، 
دولة  مؤسسات  وإقامة  والتعمير  للبناء  وتتحد  تتوجه  أن  المفترض  من  كان  جهود  من 
الجماعات  جل  ويشمل  يمثل  أحدهم  طرفين  بين  صراع  إلى  مصداقية،  وذات  فاعلة 
السابق،  بالنظام  االطاحة  في  وساهم  شارك  وشباب  تطرفا  واالقل  المتطرفة  اإلسالمية 
عمليات  في  األول  والمتهم  الدولة  لقيام  معرقل  الجماعات  هذه  في  يرى  آخر  وطرف 
االغتياالت والفوضى، وبين الفريقين انقسم الناس بين مؤيد ومعارض، مصدق ورافض 
غير  على  القرارات  تبنى  وعندما  وتحقيقات مستوفية،  التي سيقت دون دالئل  لالتهامات 

الحقيقة تصبح كل النتائج عرضة للشك.
في  انسان  أي  رأي  إن  تايمز:  النيويورك  جريدة  مؤسسي  أحد  برجز  سالز  آرثر  يقول 
احجب  شأنها،  في  له  تقدم  التي  المعلومات  من  أفضل  يكون  أن  يمكن  ال  قضية  أي 
جهاز  كل  دمرت  فقد  ومشوهة  مزيفة  له  قدمها  أو  انسان  أي  عن  الصحيحة  المعلومات 
تفكيره ونزلت به إلى ما دون مستوى اإلنسان. المعلومات الصحيحة قد تعرض اإلنسان 

للخطأ لبعض الوقت، لكن فرصة الصواب تكون في يده لألبد.
كم  عن  المسئولة  هي  اإلسالمية  الجماعات  أن  دعــوى  المجمل  في  الناس  صدق 
االغتياالت التي تمت في مناطق ليبيا المختلفة وخصوصا في شرق البالد، ولم تسعى ولم 
الفعلي  والمسبب  الدوافع  إلى  والوصول  القضايا  البث في هذه  المختصة  الجهات  تحاول 
ملف  وهو  األمن  بملف  بدأت  الكرامة  عملية  االغتياالت.  هذه  وراء  من  المستفيد  ومن 
المروعة،  االغتياالت  سلسلة  بعد  خاصة  ومنطقي،  مقنع  ويبدو  طويال،  الليبيون  انتظره 
لكنها لم تلبت أن تحولت إلى اداة لالستيالء على الحكم وعسكرة الدولة. تمت االستعانة 
على  الهجوم  بعد  عنها  كشف  التي  ألهدافها  للوصول  ومختلفة  عديدة  خارجية  بقوة 
الناس  الملفت في األمر أن بعض  البالد.  التفويض لحكم  الكرامة  طرابلس وطلب زعيم 
الكرامة  عملية  وأن  االغتياالت  عن  المسؤولة  االسالمية هي  الجماعات  أن  الزالت تصدق 

جاءت لتخليص البالد من شر االرهاب.
ندري  وال  الدار  ادخلناهم  الذين  الحلفاء  ايدي  الى  ايدينا  من  خرج  قد  االمر  ان  يبدو 
متى يخرجون، وقد نرى تدخال أكبر لدول أكبر كانت بعيدة عن العزف وتمارس دور قائد 

االوركسترا الذي ينظم العازفين عن بعد.
فادح.  ثمن  هو  مثبتة  وغير  واقعية  غير  اتهامات  مقابل  ثمن  من  البالد  تدفعه  ما  إن 
حرب أهلية بدأت وال يعرف أحد متى تنتهي، تدخل دولي سافر في شئون البالد الداخلية 
حتى أصبح هذا المتدخل هو اآلمر الناهي في البالد، خراب في البنية التحتية، موت ودمار 
مجريات  تبدو  المدنيين.  بين  وحرب  لألهالي  نزوح  الدولة،  مؤسسات  كل  طال  وفساد 
المتصارعين.  الطرفين  بين  التهديدات  ازداد  تتجه بسرعة نحو اشد من ذلك مع  األمور 
يجد  قد  واضحة.  حقائق  على  يستند  ال  اصطفاف  مع  للبالد  االجتماعي  النسيج  في  تمزق 
جاءت  متعددة  دول  أمام  لوجه  وجها  توجهاتهم  بكافة  أنفسهم  الليبي  الصراع  أطراف 
لبالدهم للبحث عن مصالحها بذريعة حماية أطراف الصراع، يجدون أنفسهم عاجزون معا 
عن صد ودحر عدوان جاء به من سيفر من البالد بعد أن نفذ مصالح الدول المتدخلة من 

حيث يدري أو ال يدري.

تستضيفه  الـــذي  الــكــتــاب  مــعــرض  فــي 
حصلت  عــام،  كل  مطلع  مع  عــادة  القاهرة 
صديقي  كــتــاب  مــن  كهدية  نسخة  على 
»المعنى  بــعــنــوان :   حــيــدر  جــمــال  وزميلي 
والمعرفة«  والفنون  األدب  في  والصدى ..  
لــلــدراســات  ــة  أروقـ مؤسسة  عــن  ــصــادر  ال
الجزء  الكتاب  ويعتبر  والنشر .   والترجمة 
»المعنى  األول  الجزء  صــدور  بعد  الثاني 

والظل« العام الماضي . 
العمل  معه  تقاسمت  الذي  حيدر،  جمال 
الصحفي لسنوات عدة في أثينا، استطاع في 
جمعها  قديمة  مقاالت  إلى  بنا  العودة  كتابه 
يقول،  كما  مقاالت،  وهي  الكتاب،  هذا  في 
مختلفة..  وأمزجة  وأزمنة  مناخات  في  دونت 
الشروط،  لتلك  تخضع  شرعية  بنت  فالكتابة 
خــالــد على  ــص،  أي ن نـــص..  ولــيــس مــن 

اإلطالق وفقا لرؤيتي وتجربتي المتواضعة.
استعادة  فــي  همي  »انــحــصــر  مضيفا: 
كتابة  زمن  في  غمرتني  التي  السعادة  تلك 
األسئلة  اســتــثــارة  كذلك  الــمــقــاالت،  تلك 
لمالمسة  جــادة  محاولة  في  طرحتها  التي 
بعيدا  مخفي  هــو  عما  والكشف  المعرفة 
لست  المقاالت  هــذه  في  التباس.  أي  عن 
بكتابة  معنيا  كنت  ما  بقدر  باعتراف  معنيا 
لدى  عادة  والمقروء  المرئي  وغير  المخبوء.. 

المتلقي«.
المهدى  كتابه،  مقدمة  في  المؤلف  يدون 
للمعنى  »ليس  ومنيرة:  هاجر  شقيقتيه :   إلى 
ودون  للتأويل،  قابلة  فهويته  ثابتة،  داللة 
حدا  نص،  أي  النص..  يضع  التأويل  ذلك 
الولوج  أهمية  تكمن  وهنا  ومعانيه،  لروحه 
والكشف  معانيه  ــراق  ــت الخ المعنى  فــي 
المقال  أن  كاشفا  المخبوءة.  ــراره  أس عن 
القارئ  مع  روحــه  تداخل  في  يتميز  الجيد 
األسئلة  فراغات  لسد  المعرفية  واحتياجاته 
وتكمن  عدة،  حياتية  انزياحات  تولدها  التي 
اليومية،  حياتنا  ضمن  حضوره  في  أهميته 
مع  المتواشج  وغــيــر  الــمــعــزول  فالمعنى 

تفاصيل القارئ غير قابل للحياة« . 
يضم الكتاب أربعة محاور، وهي :  نصوص، 
األول  نصه  في  وأمكنة .   ومعرفة،  وقــراءة، 
رحمة،  أو  شفقة  دون  من  الكاتب  بنا  يدخل 
بمفردنا :   واللوعة  الحزن  نواجه  ليتركنا 
الموحشة«،  عزلته  في  وحيدا  أبــي  ــرك  »أت
األولى  خطواته  جميل،  سرد  في  لنا  يحكي 
فيها  الثرى  ووري  التي  المقبرة  زيارته  أثناء 
وادي  مقبرة  في  ــى  األول »خطواتي  ــده :   وال
النجف األشرف كانت مربكة، ثمة  السالم في 
الموت  إنه صمت  المكان،  صمت جليل يكلل 
أعماق  في  خطوة  كل  مع  الموتى،  وسكون 
بجسدي  يعصف  عويل  يتصاعد  المقبرة 
الساخنة«.  األرض  على  المنكسر  ظله  ويترك 
تماما  مثيلها  عشت  المؤلمة  المشاهد  تلك 
في مراسم دفن أمي في مقبرة بنغازي نهاية 
في  كذلك  الماضي،  القرن  من  السبعينات 
بعد  التسعينات  مطلع  لقبرها  األولى  زيارتي 

عودتي إلى البالد . 
من  »تفصيل  المعنون :   الثاني  نصه  في 
الكتابة  المؤلف  يستعرض  طويل«  حــوار 
في  ــا  ــ ودوره والــثــقــافــة  العربية  باللغة 
يمكن  ما  »كل  بقوله:  وينتهي  المجتمع، 

قوله إن رياحا تمتطي أحالمنا، تنوي اقتالعنا 
من جذورنا، هل ستنجح في مسعاها؟«.

النص  وهــو  بالكتمان«  مطرزة  »بهجة 
في  الكاتب  يغرق  ذاته،  المحور  في  الثالث 
جذاب .   نثري  بشكل  المكتوب  الحب  تالليف 
السابع  الــنــص  ليأتي  النصوص  تتوالى 
العتمة«  تسود  أن  قبل  »اعترافات  بعنوان :  
بوالده،  وعالقته  طفولته  عن  فيه  يحكي 
الــذي  والخجل  الــمــدرســة،  فــي  وذكــريــاتــه 
تأثر  الذين  والمدرسين  والمعلمين  الزمه 
وعن  العراق  مغادرته  وعن  فيه،  وأثروا  بهم 
همه  وعن  المختلفة،  المنافي  وحياة  غربته 
وما  والكتابة  بالقراءة  المتمثل  واألخير  األول 
في  شاخص  تغيير  من  الهم  ذلــك  أحدثه 

حياته.
العديد  تتوزع  »معرفة«  الثاني  المحور 
المثقف  بين  العالقة  جدلية  الــمــواد :   من 
نومنا..  غرف  الغجر،  هولوكوست  والسلطة، 
أميركا  رواية  والحميمية،  األسرار  من  تاريخ 
ثقافة  والثورة،  الدهشة  صانعة  الالتينية.. 
تقدمت  هل  المضادة،  المعرفة  الهيبيز.. 
المشهد  في  الشعر  حساب  على  الــروايــة 

العربي؟ الثقافي 
والسلطة،  المثقف  بين  العالقة  جدلية  في 
هي  المتحررة  الثقافة  »إن  حيدر:  يقول 
قيم  نشدان  في  وجودها  تعزز  التي  تلك 
تبلى  ال  قيم  وهي  والعدالة،  والحرية  العقل 
وانفتاحها  ألصالتها  دعائم  مرسية  حداثتها، 
الراكدة  العقائدية  عن  بعيدا  األسئلة،  على 

والشمولية والوصايا السياسية«.
الكاتب  يبرز  الغجر«  »هولوكست  وفــي 
العرقي  التطهير  سياسة  في  المتميز  النهج 
ال  منحطة  ساللة  باعتبارهم  الغجر،  ضد 
ــوام  األق بقية  وتــشــارك  تحيا  أن  تستحق 
التمييز  لسياسة  وفقا  الــحــيــاة،  البشرية 
في  الشعوب  تتظاهر  التي  تلك  العنصري، 
إثر مقتل  األيام  المعمورة ضدها هذه  أرجاء 

األميركي من أصل أفريقي جورج فلويد . 
يبدي  الالتينية«  أميركا  »رواية  مادة  وفي 
الالتينية  أميركا  بــأدبــاء  إعجابه  المؤلف، 
سنها  التي  التقليدية  القواعد  تحدوا  الذين 
بالجرأة  إبداعاتهم  لتتصف  القديم  األدب 
المجتمع وصراعاته  والغور عميقا في بواطن 
الواقعية  مــع  تماما  متناقض  شكل  فــي 
المسار  عــن  االبــتــعــاد  كــذلــك  األوروبـــيـــة، 
العنان  الحركة  هذه  أطلقت  حيث  األميركي، 

لحرية الخيال إلى مداه األوسع . 
 » المضادة  المعرفة  الهيبيز..  »ثقافة  وفي 
يقول حيدر: »تبلورت ثقافة الهيبيز باعتبارها 
بتالبيب  المتحكم  للسائد  مضادة  معرفة 
المعالم  واضحة  فعل  رد  وحالة  العام،  الذوق 
طويلة،  عقود  منذ  المترسخة  الثقافة  عن 
وخالل العقد الفاصل بين خمسينات وستينات 
المعرفة  خطوات  تعززت  الماضي،  القرن 
األجيال  حياة  تفاصيل  مسار  في  المضادة 
طريقة  المــس  ــذي  ال التغير  ــر  إث الجديدة 
بصورة  تاليا  لتتبلور  رؤاها،  وتمايز  تفكيرها 

مغايرة انطبع عصر كامل بمالمحها«.
من  العديد  تتوزع  » قــراءة «  محور  وفي 
في  النسوي  الــصــوت  ومنها :   الــمــقــاالت، 
لوكسمبورغ..  روزا  األفريقية،  ــة  ــرواي ال

حاضرا؟  المبكر  الغياب  ذلك  لنا  يعينه  ما 
االنتظار  الخفي من  الوجه  بيكيت..  صموئيل 
الصوت  في  حقا؟  كافكا  يملك  من  المرير، 
»االفتقار  نقرأ:  األفريقي  الروائي  النسوي 
النسوي  األدب  بــإبــداع  الكافية  للمعرفة 
وفي  ثقافة،  أليــة  فجوة  يشكل  األفريقي 
النظرة  بأن  االعتراف  من  بد  ال  اإلطار  هذا 
بنوع  مشوبة  زالت  ما  األفريقية  لإلبداعات 
رغم  بالغرائب،  المغرم  القديم  الفضول  من 
مساحة  على  وامتدادها  وتنوعها  ثرائها 

القارة بأكملها«. 
يستشهد  لوكسمبورغ«،  »روزا  مادة  وفي 
المناضلة  مأساة  عن  وأشعار  بأقوال  الكاتب 
المسرحي  كتب  إذ  لوكسمبورغ،  اليسارية 

األلماني برتولد بريخت يرثيها : 
اختفت روزا الحمراء اآلن

ال يمكن للعيون أن ترى مثواها.
علمت الفقراء معنى الحياة

لهذا محاها األغنياء.
المؤلف  يكتب  بيكيت  صموئيل  مقال  في 
ووقوفه  أيرلندا،  عاصمة  دبلن  زيارته  عن 
تفوح  الذي  كوليج«  »ترتني  كلية  أمام صرح 
منتظرا  والمعرفة،  واألدب  العلم  رائحة  منه 
بيكيت،  صموئيل  الشهير  األيرلندي  الكاتب 
من  له  يلوح  أن  فيها  دروســه  تلقى  الــذي 
اآلن  لغاية  المحفوظة  امتحاناته  أوراق  بعيد. 
بيكيت  بالقراءة.  وهوسه  ريادته  إلى  تشير 
وعزلته  خجله  وراء  المتواري  العبثي  الكاتب 
الوجود  عــذابــات  مواجها  قامته،  ــول  وط
وأسئلته، ال زال ماثال أمامنا بكل صالبة رغم 

كل األعوام التي تفصلنا عن غيابه.
» أمكنة «  المعنون :   األخير  المحور  وفي 
أزورها،  التي  المدن  »أفترش  حيدر :   يكتب 
رغبة  تدفعني  وحاراتها،  دروبها  في  أتسكع 
والبوح  المغلقة،  أبوابها  بولوج  محمومة 
توشج  التي  األواصر  صوب  سائرا  بأسرارها.. 

شكلها المرئي وجوهرها المخفي«. 
األول«  المكان  إلى  العودة  »بغداد..  وفي 
إلى  ــعــودة  ال رحــلــة  ــي  »ف الــمــؤلــف:  يكتب 
زمنية  لفترة  امتد  قسري  غياب  إثر  الوطن 
األمكنة  باستقصاء  تبدأ  األعوام،  من  طويلة 
إن  إذ  األيام،  ذاكرة  المخزونة في  واألحداث 
المدينة  عاشتها  كاملة  زمنية  دورات  ثمة 
وأنت  تخالجك  مضطربة  مشاعر  غيابك،  في 
ــوق..  وش ولــوعــة  ارتــبــاك  إليها،  المتوجه 
الحلم،  الماضي  بين  وروحي  زمني  وفاصل 

والحاضر الماثل الذي ال تنتمي إليه«.
الكاتب  يصفها  الثاني،  مكانه  لندن،  وفي 
حديثة  المتناقضات،  عاصمة  باعتبارها 
وتلهث  الطليعية  بالبدع  غنية  وتقليدية، 
القديم، وينعكس ذلك  الوقت ذاته وراء  في 
وخطوات  زمنها  إيقاع  على  جليا  التناقض 
بتنوع  مــشــهــورون  اللندنيون  حياتها. 
ريــادة  من  وابــتــداء  وأهوائهم.  أطــوارهــم 
الطالع  العلمية إلى جلسات قراءة  االختراعات 
البنكس  موجات  ومن  األرواح..  واستحضار 
المالزمة  العنق  ربــطــة  لغاية  الغرائبية 

للموظفين على مدار العام.
جميل  ألن  حقا،  الــقــراءة  يستحق  كتاب 
بحبر  يكتب  السابقة،  كتبه  في  كما  حيدر، 

قلبه وبمثابرة الفتة . 

أوال: الوضع الحالي
المصري   - اإلثيوبي  للصراع  المتتبع  إن 
في  التطور  على  وتأثيره  النيل  مياه  على 
يستطيع  المصرية   - اإلثيوبية  العالقات 
المستقبل  بأن  مفادها  خالصة  إلى  الوصول 
إصرار  بسبب  جدا،  مغيم  بأفق  ينذر  القريب 
علي  أحمد  آبــي  اإلثيوبي،  ــوزراء  الـ رئيس 
ملء  في  المضي  على   »1976 مواليد  »من 
وتهديد  النيل،  مياه  من  النهضة  سد  خزان 
الزراعية  األراضــي  على  النيل  مياه  منسوب 
في  المصري  الرئيس  حاول  فلقد  المصرية. 
بين  التعاون  سياسة  اتباع  الماضية  األشهر 
الدول الست الواقعة على النيل، والمستفيدة 
العدالة  يحقق  بشكل  مياهه  من  التاريخ  عبر 
اتضح  ولكن  النيل،  لشعوب  الفاضلة  والحياة 
مجدية  تكن  لم  المصرية  السياسة  هذه  أن 

مع تصلب الموقف اإلثيوبي يوما بعد يوم.
أمس  استمرت حتى  أن مصر  إلى  وبالنظر 
وزراء  مستوى  على  إثيوبيا  مع  التفاوض  في 
وجود  عدم  إلى  وبالنظر  جــدوى،  بال  الــري، 
تخفف  البلدين  بين  فاعلة  دولية  وساطة 
وبالنظر  بتغيير موقفها،  إثيوبيا  وتقنع  التوتر 
الرئيس  بين  قمة  لقاء  ترتيب  صعوبة  إلى 
ــإن ضــربــة جوية  ــي، ف ــوب ــي الــمــصــري واإلث
صاروخية مكثفة وخاطفة من البحر األحمر أو 
من األجواء السودانية تؤدي إلى هدم فوري 
القرار  هي  تكون  قد  كامال  تهديما  للسد 
على  مصر  تحافظ  حتى  الــقــادم،  المصري 
المصرية  الحقوق  بعدالة  إيمانها  مصداقية 
التاريخية الراسخة في مياه نهر النيل، وحتى 
القومي  الجوهري لألمن  المعنى  تحافظ على 
متوقع  غير  درســا  تعطي  وحتى  المصري، 
الذي يتصرف  الجلف  اإلثيوبي  الوزراء  لرئيس 

ويتكلم كأنه يملك نهر النيل.

ثانيا: الشكوى إلى مجلس األمن
تقديم  األيــام  هذه  المصرية  الخارجية  تطرح 
»طلب« إلى مجلس األمن حول تصورها لألزمة، 
الدولي  التعامل  في  يوجد  ال  أنه  من  بالرغم 
األمــن«  مجلس  إلــى  طلب  »تقديم  اصطالح 
المقصود به تقديم »شكوى« ضد  إذا كان  إال 

السياسة اإلثيوبية في مياه النيل.
الفكرة  هذه  فإن  أمــر،  من  يكن  ومهما 
تواجه  المصرية  الخارجية  إليها  تسعى  التي 

يمر  سوف  فأوال،  اإلشكاليات.  من  مجموعة 
الكثير من الوقت حتى يتمكن الوفد المصري 
من التنسيق مع أعضاء مجلس األمن، وحتى 
يمكن طرح الموضوع وصيغته. وكالهما لن 
المصري بسبب االنقسام  التصور  يمرا حسب 
الفترة.  هذه  األمن  مجلس  داخل  والصراع 
مجلس  من  قــرار  صــدر  لو  حتى  أنــه  ثانيا، 
األمن فإن إثيوبيا لن ترضخ لتلبية بنوده أو 
مجلس  يكون  ولن  بنوده،  من  مهمة  أجزاء 
إجــراءات  اتخاذ  على  بقادر  ذلك  بعد  األمن 
قرار  بنود  تلبية  على  إثيوبيا  لحمل  عملية 
األعضاء  بين  االنقسام  حالة  بسبب  المجلس 
لجوء  أن  المعروف  من  أنه  ثالثا،  الدائمين. 
بالرغم من  إلى مجلس األمن  مصر للشكوى 
أن  إال  المسألة،  لحل  بالسالم  سعيا  كونها 
المشتكي.  الطرف  من  عالمة ضعف  الشكوى 
وهذا سيعطي فكرة قوية للحكومة اإلثيوبية 
أي خطوة عسكرية  على  تقدم  لن  بأن مصر 
في  تتمادى  سوف  وبالتالي  السد؛  لضرب 

استغالل ضعف الموقف المصري.
عدم  اآلن  مصر  فــي  الــقــرار  صانع  على 
تضييع الوقت أو التردد في مواجهة التهديد 
المصري،  القومي  لألمن  المباشر  اإلثيوبي 
أن  يمكن  المصري  الشعب  أن  خصوصا 
وليس  النيل.  مياه  إال  شيء  أي  في  يتساهل 
الذي  اإلثيوبي  للصلف  الرضوخ  الحكمة  من 
تجاوز حدوده. القرار الحاسم اآلن بيد القائد 
وبصفة  المسلحة  المصرية  للقوات  العام 

خاصة سالح الطيران.

ثالثا: احتماالت المواجهة العسكرية
بإثيوبيا  مصر  عالقات  في  األخيرة  التطورات 
األسبوعين الماضيين أخذت منحى خطيرا؛ ال 
اإلثيوبي  التهديد  استمرار  في  فقط  يتجسد 
إثيوبيا  حرية  على  التأكيد  خالل  من  الصريح 
وتعبئة  الموضوع،  في  المطلق  التصرف  في 
خزان النهضة دون استشارة أحد، بل وأيضا 
واتخاذها  التصريحات  من  الكثير  تحول  في 
مما  لمصر،  استفزازية  أو  تحريضية  أشكاال 
القومي  لألمن  الحقيقي  التهديد  أن  يؤكد 

المصري أضحى حقيقة حية.
تعبئة  واقتراب مرحلة  الوقت  ونظرا لضيق 
السياسة  بطء  إلى  أيضا  وبالنظر  الخزان*، 
المصرية في االستجابة الحركية في مواجهة 

التعنت اإلثيوبي، واستمرار السياسة الخارجية 
التي  الناعمة  الدبلوماسية  استخدام  في 
فإنني  مسدود،  طريق  إلى  تسير  أنها  رأينا 
قد  المصرية  القيادة  تكون  أن  أستبعد  ال 
بقرار  الناعمة  للسياسة  البديل  القرار  درست 
فجائية  ضربات  بتوجيه  هجومي،  عسكري 
على  كــاف  بشكل  ــادرة  ق وقاصمة  سريعة 
له  التابعة  والمنشآت  النهضة  سد  تهديم 
خدمية  ومنشآت  كهرباء  توليد  محطات  من 

مكملة.
بين  تنسيقا  هناك  أن  أستبعد  ال  كما 
الــوزارات  وبعض  والدفاع  الخارجية  وزارتــي 

واإلدارات لتدارس القرار.
التهديدات  أبعاد  تدرك  مصر  أن  وال شك 
والبعيدة  األمد  القريبة  ونتائجها  اإلثيوبية 
أعــدت  قــد  المصرية  القيادة  وأن  األمـــد، 
من  الــســد  ــرب  ض قـــرار  إن  »ب«.  الخطة 
فحسب  صــواريــخ  رمــي  ليس  نظري  وجهة 
وإنما  وتوابعه،  السد  تدمير  فقط  وليس 
وحساباته  وتقديراته  ترتيباته  له  قرار  هو 
تدركها  التي  الجوانب  جميع  من  الدقيقة 
الظروف  تشكل  والتي  المصرية،  القيادة 
فالعمل  »ب«.  الخطة  لنجاح  الموضوعية 
العسكري يواكبه تحرك سياسي نشط موجه 
للتعبئة  ونفسي  إعالمي  وتحرك  الخارج،  نحو 
من  الكثيرين  إن  الداخل.  في  الجماهيرية 
والعرب  المصريون  فيهم  بمن  المحللين 
الصاروخية  »الضربة  ــرار  ق من  يتخوفون 
المصرية.  القيادة  تختاره  قد  الذي  المباغتة« 
حرب  عنها  ينجم  أن  مخاوف  من  نابع  وهذا 
تخدم  ال  قد  األمد  طويلة  مصرية   - إثيوبية 
أذهب  فال  أنا  أما  العليا.  المصرية  المصالح 
التعليالت  العديد من  الرأي؛ وعندي  إلى هذا 

المختلفة.

وهذا ما سأتناوله في مواضيع قادمة.
)*( السبب العلمي هو ألن شهر 7 هو بداية 
الحبشة،  هضبة  على  األمطار  هطول  موسم 
النيل،  نهر  مياه  من   %80 تشكل  والتي 
المطيرة  الفترة  تفويت  تريد  ال  هي  لذلك 
السنوات  أن  إلــى  باإلضافة  الــعــام،  لهذا 
القادمة ستكون كميات األمطار أقل األمطار 
فوق هضبة الحبشة تمر بدورات بين غزارة 

وقلة مياه األمطار.

فتحي باشاغا

آمنة القلفاط

عبدالسالم الزغيبي 

د. محمود محمد خلف

ليس بالحروب وحدها 
نقضي على اإلرهاب

مراجعة ربما فات أوانها

»املعنى والصدى« لجمال حيدر:
كاتب مثابر يدون سطوره بحبر القلب

العالقات اإلثيوبية - املصرية والصراع على مياه النيل

التطورات األخيرة 
في عالقات مصر 

بإثيوبيا األسبوعين 
الماضيين أخذت 

منحى خطيرا

ال أستبعد أن هناك 
تنسيقا بين وزارتي 
الخارجية والدفاع 

وباقي بعض 
الوزارات واإلدارات

يضم الكتاب أربعة 
محاور، وهي :  

نصوص، وقراءة، 
ومعرفة، وأمكنة

اللندنيون مشهورون 
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صوت ليبيا الدولي

بعيدا عن المجاز القدحي في عنوان مقال سالم العوكلي "يمضي الجمل ويترك خلفه 
الوفاق  "حكومة  رئيس  فيها  يهاجم  التي  الجاري(   6 /23 يوم   218 قناة  )موقع  بعرا" 
الحكومة  هذه  عن  مدافعا  نفسي  تنصيب  عن  وبعيدا  السراج،  فايز  السيد  الوطني" 
ورئيسها، أريد مناقشة نقطة واحدة محددة، وهي تلك التي جعلت سالم العوكلي لم 
يتمالك نفسه من الضحك، مثلما صرح. وهو بالطبع ضحك سخرية، وليس ضحك سرور 

ومرح.
آر تي  بقناة  األخبار  إلى خبر في شريط  انتباهه  )سخريته( هو  أثار ضحك سالم  ما 
على  أفريقيا  في  األمريكية  القوات  قيادة  مع  اتفقنا  الوفاق:  "حكومة  يقول:  الروسية 
الساخر  لنا سالم ضحكه  ويبرر  ليبيا".  االستقرار في  وتحقيق  اإلرهاب  مواصلة محاربة 
لتبرير  وساسته  أردوغــان  بتصريحات  المضحك  التصريح  هذا  "ذكرني  بالقول:  هذا 
احتاللهم أجزاء من شمال سوريا ودفاعهم عن إدلب بكونهم يحاربون اإلرهاب، بينما، 
التركية،  القوة  إدلب تحت حماية  اإلرهابيين في سوريا تجمعوا في  الواقع، جميع  في 
مثلما تجمع كل إرهابيي ليبيا ومجالس شورى المجاهدين في طرابلس وضواحيها تحت 

حماية ميليشيات حكومة السراج المحمية بقوات تركية"
يعنيني  ولكن  سالم،  ذاكرة  استدعته  الذي  آردوغــان  تصريح  شيء  في  يعنيني  ال 
المصدر، أو المصادر التي استمد منها سالم معلوماته حول "تجمع كل إرهابيي ليبيا 
حكومة  مليشيات  حماية  تحت  وضواحيها  طرابلس  في  المجاهدين  شورى  ومجالس 
السراج المحمية بقوات تركية". وإلى أن يفيدنا سالم بمعلومات موثوقة )أو على األقل 

مرجحة( نريد أن نذكره بمسألتين يبدو أنه أشاح عنهما بعقله.
المسألة األولى، أن القوات التي طردت مقاتلي داعش الذين كانوا يحتلون مدينة 
سرت ويتمركزون فيها )مدينة سرت التي يصيح البعض اآلن أنها خط أحمر( هي قوات 
"البنيان المرصوص" التابعة إلى حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها السيد فايز السراج. 
فهل من المعقول أن تخوض هذه القوات حربا ضارية ضد مقاتلي داعش في سرت، 
داعش من  مقاتلي  يستثني  كان سالم  إذا  إال  باألحضان في طرابلس؟!.  وتستقبلهم 
"كل إرهابيي ليبيا". إن اإلصرار على امتالء طرابلس بالجماعات اإلرهابية يأتي في إطار 

التعبئة النفسية للهجوم على طرابلس واحتاللها.
خليفة  المشير  بإمرة  يتحرك  الذي  الجيش  في  الضاربة  القوات  أن  الثانية،  المسألة 
الذين  الوهابية  الحركة  أتباع  أي  المسطحة،  واألرض  البعير"  "بول  قوات  هي  حفتر، 
أن  أيضا  المعلوم  ومن  "السلفيون".  أنفسهم  بتسمية  هذا  انتمائهم  على  يموهون 
السلفيين )= الوهابيين( يسيطرون على "الهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية" 

التابعة لها "الحكومة المؤقتة(، وليس العكس.
أنا أعتقد أن اإلنصاف يلزم كل معاد لتدخل دول وأطراف أجنبية في بلده المصاب 
بحرب أهلية، بإدانة هذه التدخالت كافة، وال يدين الدول واألطراف المتدخلة لصالح 
الطرف الذي يعاديه فقط، ويتغاضى عن الدول واألطراف الداعمة للطرف الذي يناصره.

عمر أبو القاسم الككلي

إشاحة العقل 
وإغماض العينني

إلمارة الشارقة موقع أدبي ألرشيف غاية في األهمية، عثرت عليه عندما كنت أبحث 
عن موضوع ما، كنت قد قرأته في مجلة الهالل المصرية، فوجدت أمامي أعداد هذه 
المجلة منذ العدد األول الذي أصدره جورجي زيدان سنة 1892. أثناء تصفحي، وجدت 
مقاال للدكتور بطرس بطرس غالي، نشره بمجلة الهالل في مطلع سنة 1973 أي ثماني 
عشرة سنة قبل أن يصبح األمين العام السادس لألمم المتحدة. كان خالل تلك الفترة 
القاهرة، قبل أن يكون عضوا في  القانون الدولي والعالقات الدولية في جامعة  أستاذ 
الدراسات  مركز  رئاسة  يترأس  أن  وقبل  العربي،  االشتراكي  لالتحاد  المركزية  اللجنة 

السياسية واالستراتيجية.
على  تأسست  التي  اإلرهاصات  مع  تزامنت  لعلها  حالمة  نظرة  يبدو،  فيما  له،  كانت 
أن العالم مقبل على تكتالت، ومشاريع اتحادات، فرضتها حاالت التقارب المتسارع بين 
سالح  هما  واالقتصاد  الطاقة  أن  لها  واضحا  بان  التي  العالم،  ودويــالت  دول  مختلف 

المرحلة القادمة، وأن االتحاد فيما بينها هو وسيلتها لمجاراة هذا التطور.
لعله  أو  أبرزها،  التحادات  سابقة  ومقترحات  أفكارا  غالي،  بطرس  الدكتور  استعرض 
أقدمها، ما قدمه المفكر الفرنسي )أمريك كروشوية( في القرن السابع عشر الذي، نادى 
بوحدة أوروبا، مقترحا أن تكون )البندقية( هي األنسب، كما يراها، عاصمة لهذا االتحاد 

األوروبي.
أما )سوللي( وزير خارجية هنري الرابع ملك فرنسا، فاقترح ثالث عواصم: )كراكوفيا( 
وألمانيا(،  والدنمارك،  والسويد،  )بولندا،  بين  ما  تتحقق  لوحدة  عاصمة  بولندا  في 
والثانية )ترانت( اإليطالية وتكون عاصمة )لسويسرا والمجر وإيطاليا(، والثالثة باريس، 

وتكون عاصمة )لفرنسا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا(.
األوربي،  لالتحاد  عاصمة  الهولندية  )أوترت(  فاقترح  بيير(  سان  )القس  بعدهم  جاء 
فلقد قدم مشروعه من خالل كتابين تكونا من 1200 صفحة عن السالم في أوروبا، 

صدرا في مطلع القرن الثامن عشر، وتصدر الفصل األول مقترح العاصمة.
تناول المقال الواليات المتحدة األميركية، وكيف أن واشنطن أنشأت كعاصمة تجاوزا 

للصراع بين الواليات، وأنشأت البرازيل مدينة )برازيليا( لتكون عاصمة لها.
كان إحساس الكاتب كبيرا بأهمية هذه االتحادات، وكانت سنة 1973 مفصلية بينت 
البترول كسالح،  أهمية  إلى  العام نفسه  أميركا بعد مايو من  وانتبهت  االتحاد،  أهمية 
واجتهدت أوروبا في تأسيس اتحادها. في المقال الذي أشرت إليه قدم لنا ما يراه مكانا 
العربية في ذلك  الدول  العربية«، مثلما سمى  »الواليات  ليكون عاصمة التحاد  مناسبا 
يرى  ولكنه  وبغداد،  ومكة  كالقاهرة ودمشق  األكثر شهرة  العواصم  استعرض  الوقت؛ 
أن عاصمة هذا االتحاد يتعين، أوال، أن تكون في وسط العالم العربي، وثانيا أن يكون 
الوصول إليها سهال وسريعا برا وبحرا وجوا، وفوق ذلك أن يكون جوها معتدال طوال 

العام، ثم يسمح موقعها بتالقي وعبور التيارات الفكرية والتجارة العالمية.
واستخلص في النهاية أن المنطقة من السلوم إلى طبرق هي األنسب لتكون عاصمة 
التحاد الدول -أو الواليات- مثلما سماها. عند هذه النقطة تداعت إلي تفسيرات تفضل 
بهما محلالن سياسيان، ليبيان، فسرا الصراع الذي كلما تغلبنا على سبب من مسبباته 

وجدنا سببا آخر.
ليبيا  الصراع في  البارزين، ذكر صراحة أن سبب  الليبيين  السياسيين  المحللين  أحد 
بين القطبين الكبيرين هو أن أحدهما عينه على سرت باعتبارها تتوسط ليبيا وتتصدر 
أفريقيا وتواجه أوروبا، وألنها ال تريد الطرف اآلخر، ويقصد روسيا، أن يؤسس قاعدة 
الموقع المستهدف، هو  الليبي، والمصادفة أن تسريبات بينت أن  مشابهة في الشرق 

بالتحديد، الموقع الذي حدده الدكتور بطرس غالي!
الصراع في ليبيا، إذن، ليس بسبب الموارد الطبيعية فقط ولكن بسبب الموقع، وهو 
الدول  يتوسط  الذي  الموقع  هذا  بإيقاف مشروع  ليقوم  »مقاول«  ولهذا وظف  األهم. 
العربية! حدث ذلك من بعد أن انتبهت إلى أنها أخطأت في حساباتها فصححتها من 

قبل أن تصل روسيا إلى خليج البمبه االستراتيجي!
البشر هي االستهانة  إلى أن أخطر هفوات  أيضا،  انتبه،  )إردوغــان(  ولعل من وظف 
باآلخرين مهما كان ضعفهم، فالصغير يكبر خصوصا إن كان له ما قد يقنعه أنه كبير؛ 
ولعل تركيا صدقت أن االتحاد األوربي في حالة »موت سريري« ، ثم ال يبدو أنهم نسوا 
أن أوروبا وصفت إمبراطورتيهم، ذات يوم، بالرجل المريض، وأن بعضا من دول هذا 
االتحاد كان ذات يوم والية من والياتها. وقد تكون سهولة وصولهم إلى طرابلس، 
إرثهم التاريخي مثلما قالوا، زين لهم أن يكبروا على من وظفهم، والبد أنهم تذكروا 
أنهم فرضوا، ذات يوم، على سفنه فدية ليسمح له بالمالحة في المتوسط، فما الذي 
يمنع أن يحرثوا في بحر كان يوما من ممتلكاتهم. إنه حلم. والحلم بداية لحقيقة بحجم 

قيام عاصمة، أو قاعدة، ال يعلم أحد إلى أين سيطير حمامها!

محمد عقيلة العمامي

من »البمبه« طير 
يا حمام

في مقالته »ليس بالحروب وحدها نقضي على اإلرهاب«، التي 
في  تنشر  أن  قبل  الوسط«  »بوابة  موقع  في  عليها  اطلعت 
المتكلم )نحن(  الورقية، يتحدث فتحي باشاغا بضمير  النسخة 
رئاسي جهوي  يرأسها مجلس  التي  الوفاق  معبرا عن حكومة 
عاد  وما  والجنوب  الشرق  من  آخر  أو  بشكل  أعضاءه  أقصى 
الفاتح، الذي  يمثل وفاقا. مثلما حدث في مجلس قيادة ثورة 
بدأ بـ12 عضوا ممثلين لليبيا موقتا وانتهى بزعيم أوحد معه 

4 أعضاء من جهة واحدة ال يهشون وال ينشون.
ضمن ما كتبه فتحي باشاغا: »لم ندعو للحرب ولم نرتكب 
ويتحمل  شجاعا  يكون  أن  المخطئ  وعلى  الفادح،  الخطأ  هذا 
التي  السلمية  الحلول  نحو  ويبادر  الليبيين،  أمام  مسؤوليته 
المتخلفة  االنقالبية  العقلية  وترفض  واإلرهاب  التطرف  تنبذ 
المراتب  أدنــى  وجعلته  إال  العالم  في  بلدا  تحكم  لم  التي 
أهلية  حرب  أول  جاءت  إذا  أين  فمن  األصعدة«..  جميع  على 
في  معركتين  إلى  انقسمت  التي  ليبيا«،  »فجر  بحرب  سميت 
الشرق  التي بعثت رتال تجاه  الشروق«  إعالن رسمي: »معركة 
وهجرت  وورشفانة  الزنتان  هاجمت  التي  قسورة«،  و»معركة 
والممتلكات،  البيوت  مئات  ودمرت  وأحرقت  األلوف  عشرات 
والجميع يعرف والـ»ويكيبيديا« يذكر أنك أحد مهندسي هذه 
الذي  النواب  مجلس  قاطعت  أن  بعد  فيها  ومشارك  الحرب 
جهويا  استقطابا  سببت  التي  الحرب  وهي  الليبيون.  اختاره 
داخل  من  التنافس  وأحالت  السياسي  المسار  وأوقفت  حادا، 
صناديق االقتراع إلى الصراع في الجبهات والمحاور العسكرية.

أيضا  فأنا  المتخلفة«،  االنقالبية  »العقلية  يخص  وفيما 
أرفضها، ومازلت محتجا على كل بيانات التفويض أو المبايعة 
من  منتخبة  وحيدة  كمؤسسة  البرلمان  إلغاء  أو  المتخلفة، 
المسار  على  االنقالبية  العقلية  تلك  رفضت  كما  الليبيين، 
أعلنت  التي  ليبيا«  »فجر  حرب  في  المتمثلة  المدني  السياسي 
مقر  وخسارته  لالنتخابات  السياسي  اإلسالم  خسارة  بمجرد 
البرلمان تحت تحكم الجماعات المسلحة التابعة له في بنغازي 

ليبية  مدينة  ليست  طبرق  وكأن  طبرق.  إلى  وانتقاله  آنذاك 
وليست أهم لنا من برلين وباليرمو.

وحين يقول: »كان هدفنا الدائم ضمان وحدة ليبيا وإنهاء 
مؤسساتي  انقسام  عليه  ترتب  الذي  السياسي  االنقسام  حالة 
التي  على جميع مستويات الدولة«.. ماذا نقول عن حكومتك 
ألوث  »لن  وسفيه  مهرج  إلى  دينار  ماليين   5 مبلغ  أحالت 
مقالتي باسمه« في قناة »ليبيا األحرار« في تركيا من أجل أن 
يصف نصف سكان ليبيا وسكان إقليم كامل بالقرامطة والبدو 

والهمج والحثالة إلى آخر األوصاف التي ال يليق تكرارها.
االستقصائي  الصحفي  أظهر  في«  تي  »ليبيا  قناة  وفي 
على  تمت  التي  التحويالت  هــذه  وثائق  حتيتة  عبدالستار 

دفعات، ومصادرها على الشاشة، وموجودة في اإلنترنت.
أنا من عشاق طرابلس أحب المدن فوق األرض إلى قلبي 
ومعظم أصدقائي وصديقاتي منها، وهنا ال أتكلم من منطلق 
جغرافي ولكن من منطلق مؤسسي ووقائع قريبة حدثت على 
فبراير  ثورة  عاصمة  كانت  بنغازي  نكرانها.  يمكن  ال  األرض 
كل  رغم  االنتقالي،  المجلس  خالل  ومن  ينبغي  كما  وأدارتها 
فأسقط  بالكامل،  ووعوده  أهدافه  أنه حقق  إال  عنه،  يقال  ما 
منتخبة  هيئة  ألول  السلطة  وسلم  مبدئي،  كهدف  النظام 
»المؤتمر الوطني« في الوقت المحدد، وانسحب من المشهد 
طرابلس  طرابلس.  إلى  بنغازي  من  الزخم  وانتقل  تماما، 
ــ  لكفاءاتها  الفرصة  أعطيت  لو  ـ  المفترض  التي من  المدينة 
على  ليبيا  وتضع  بجدارة  االنتقالية  المرحلة  عبء  تتحمل  أن 
الدستوري.  اإلعالن  في  كما  الديمقراطي  السياسي  المسار 
لكن ما حصل أن خرج »المؤتمر الوطني« عن مهامه المكلف 
وعدوانية،  إقصائية  أولوياته  كانت  المهام  هذه  وبدل  بها، 
من  أراد  الذي  المعيب  السياسي  العزل  قانون  أصدر  حيث 
خالله جماعة األخوان بعد أن خسروا االنتخابات أن يقصوا كل 
الكفاءات المدنية والعسكرية التي من الممكن أن تعكر صفو 
برامجهم في تمكين جماعتهم وحلفائهم من مفاصل الدولة، 

لليبيين قرارا رقم  والذي حصل أن أصدر هذا الجسم الممثل 
عمرها  تصفية حسابات  أجل  ومن  أخرى  ليبية  مدينة  لغزو   7
السجن  من  خارجا  إرهابيا  أن  حصل  والــذي  قرن،  من  أكثر 
في  مقعد  بأي  حزبه  يفز  لم  أفغانستان  حروب  من  وعائدا 
المؤتمر الوطني، شكل ــ عبر االبتزاز والمال السياسي وبدعم 
)الوفاء  سماها  الوطني  المؤتمر  داخل  كتلة  ــ  إقليمية  دولة 
المصير بعد  أمام هذا  ليبيا  التي وضعت  الشهداء( هي  لدماء 
 7 ومكنت  األهلية  والحروب  للعنف  التحتية  البنية  وضعت  أن 
من اإلرهابيين السابقين العائدين من حروب أفغانستان في 
أن  وسبق  سيادية.  وزارات  كوكالء  الرئيسية  الدولة  مفاصل 

نشرت أسماءهم وسيرهم والمناصب التي تقلدوها.
المسار  بوابة  على  ليبيا  االنتقالي  المجلس  وضــع  لقد 
لكن  الدستوري،  اإلعــالن  عنه  ينص  كما  المدني  السياسي 
الحروب  بوابة  على  ليبيا  وضعوا  وحكوماته  الوطني  المؤتمر 
األهلية وانتشار اإلرهاب في جميع أجزائها. هذا ما حدث وهذا 
ـ مع كل عيوبه  النواب  أما أهم ما قام به مجلس  الفرق،  هو 
العام،  العفو  قانون  وإصــدار  السياسي  العزل  قانون  إلغاء   -
وهذا فارق آخر جوهري، حيث عكس ما تقول - أخي فتحي ــ 
ارتبطت قرارات وقوانين مجلس النواب بمبدأ التسامح والعفو، 
بينما ارتبطت قرارات وقوانين المؤتمر الوطني بروح االنتقام 

وتصفية الحساب التي فرضتها 200 تابوت أمام مقره.
من حقك أن تقول إن كل هذا حدث قبل أن تكون وزيرا 
المجلس  يتقلد  أن  قبل  األقــل  على  أو  الوفاق،  حكومة  في 
»الوفاق«،  حكومة  سماها  حكومة  ويكلف  السلطة  الرئاسي 
التي  المدينة  طبرق،  إلى  جاء  السراج  أن  حصل  الذي  ولكن 
أن  بعد  النواب  مجلس  أعضاء  من  كعضو  فترة  فيها  مكث 
السياسي،  االتفاق  على  ــى  األول بأسمائها  ــراف  األط وقعت 
رفض  تمخضت عن  جلسة سريعة  وفي  جدا،  وكان مستعجال 
التي  للحكومة  النواب  أعضاء من مجلس   104 89 عضوا من 
قدمها السراج، وطالبوا بإعادة تشكيل حكومة مصغرة مكونة 
لم  ذهب  السراج  لكن   .32 عن  بدال  وزاريــة  حقيبة   17 من 
على  الحصول  هي  الغاية  وكأن  أبدا،  بعدها  طبرق  إلى  يعد 
وما  وطني.  وفاق  تحقيق  وليس  الدولي  واالعتراف  الترخيص 
يستمر  والصراع  الحوار  جعل  السراج  أن  لو  يحصل  كان  الذي 
حكومة  إلى  للوصول  المدة،  طالت  مهما  البرلمان،  قبة  تحت 
ويضمن  المنتخب،  النواب  مجلس  يعتمدها  حقيقية  وفــاق 
دستوريا  ليكون  الدستوري  اإلعــالن  في  السياسي  االتفاق 
هذا  يوصلنا  أن  البد  كان  وبالتالي  الليبيين؟،  لكل  وملزما 
بعد  إليه  وصلنا  ما  إلى  الدستوري  وغير  الجهوي  المجلس 
سلطة  تحت  بالعمل  البرلمان  قبة  تحت  العمل  استبدل  أن 
كل  على  تسيطر  بأنها  نفسك  أنت  صرحت  التي  الميليشيات 

شيء في طرابلس.
ومخزن  الــرائــدة  الليبية  الحاضرة  طرابلس  حولتم  لقد 
إمرة  إلى حارات صراع بين ميليشيات تحت  المهمة  الكفاءات 
مدينة مصراتة  وحولتم  بها من سلطان،  اهلل  أنزل  ما  أسماء 
بما  الليبي  االقتصاد  عاصمة  تكون  أن  المفترض  من  التي 
التنمية  تقود  ألن  تؤهلها  وحيوية  خبرات  من  به  تتمتع 
إلى ثكنة عسكرية ومعقل  ليبيا كلها، حولتموها  والتطور في 
لجماعة مصنفة في دول عديدة بكونها إرهابية. واألمر هنا ما 
حتى طالب  وسائله  يعرف  الذي  اإلرهاب  بمكافحة  يتعلق  عاد 
اإلرهاب  احتضان  بمؤسسات  يتعلق  أصبح  ولكنه  االبتدائي، 
الرسمية ودعمه وإعطائه الشرعية وجعله يتحكم في مقدرات 
الدولة كلها، والدفاع عنه سياسيا في المحافل الدولية، وهذا 
الدولية  التقارير  وعشرات  اآلن،  السراج  حكومة  تفعله  ما 
وعلى  »الرئاسي«  على  المهيمنة  الجماعات  طبيعة  إلى  تشير 

طرابلس.
وتكتب  سالم  كحمامة  نفسك  تطرح  ال  فتحي،  أخي  رجاء 
موسيقاه  يعزف  نيرون  كان  كما  ومنمق  رومانسي  بأسلوب 

قرب حرائق روما التي أشعلها.

• نموذج الحقيقة
يحدثني  مرة  القاهرة، وفي كل  في  كما  التقيته في طرابلس 
عن بنغازي، باألحرى عن " الحقيقة"، ما حرص عليها ،وأعجب 
أمر على  النوم ،وكعادتي  أفيق من  الغرام. قال لي:  بها حتى 
نسختي  آخذ  "الحقيقة"،  لي  تحفظ  التي  المكتبة  "مدبولي" 
أنتظرها،  التي  جريدتي  كانت  لقد  فيها،  جاء  ما  بنهم  وأقرأ 
فثمة حرفية في التحرير، اإلخراج، الطباعة، التوزيع، حيث تخرج 
من مطبعتها في بنغازي إلى المطار، فتكون ظهرا في ميدان 
أن  النابه،  الرئيس  "الحقيقة"  ينشر  من  إن  بالقاهرة.  التحرير 
تكون جريدة القارئ، أي قارئ يمكن الوصول اليه، باجتياز كل 
الصعاب وأن تكون في المستوى، الحقيقة أن "الحقيقة" كانت 
والصحفي  الكاتب  قال  كما  أو  جريدتي:  كانت  ولهذا  جريدة، 

رجاء النقاش.
الصحافة  تاريخ  في  قيمة  لمؤسسة  اعتبار،  رد  ذاك  أعتبر 
بنغازي  في  صــدرت  التي  الليبية  الحقيقة  فجريدة  العربية، 
اللبنانية، ما كانت حينها  1964م، يبدو لي أنها صنو "النهار" 
كانت  أنها  لي  يترأى  التي  العريقة،  الخاصة  العربية  المؤسسة 
األخوان محمد بشير  الليبية:  "الحقيقة"  النموذج عند مؤسسي 
أن  إطار  في  تؤخذ  الصنو  ومسألة  الهوني.  ورشــاد  الهوني 
العشرين،  القرن  ثالثينيات  في  التي صدرت  النموذج،  "النهار" 
الليبية، فسرعان  "الحقيقة"  أما  والعشرين،  الواحد  في  وتصدر 
حيث  العسكري،  1969م  سبتمبر  انقالب  جبانة  في  دفنت  ما 

اغلقت عام 1971م.
المصرية،  "األهــرام"  الليبية،  "الحقيقة"  تأسيس  وقت  وفي 
المؤسسة الكبرى في الشرق األوسط، كانت جريدة قطاع عام، 
يديرها صحفي كبير: محمد حسنين هيكل، ما كان لسان الدولة 
الليبية  الناصر، ما لم تكن الدولة  الزعيم جمال عبد  وباألخص 
حينها،  البلدين  بين  قطيعة  شبه  هناك  بل  معه،  وئام  على 
مما جعل الكثير من الفنيين، الذين تحتاجهما الدولة الليبية و 

القطاع الخاص، من دول غير مصر فكان كثير منهم من لبنان.
"الحقيقة" كاسم لصحيفة، استعير من اسم الصحيفة األشهر 

السوفيتي  الشيوعي  الحزب  بسم  الناطقة  الحقيقة(،  )البرافدا/ 
"الحقيقة"  وملكت  ليبرالية.  كانت  الليبية  الحقيقة  لكن  حينها، 
الدولة  نموذج  مع  قطيعة  عدم  مع  مغايرا،  نموذجا  الليبية 
اللبناني،  النموذج  فمن  االثنين،  مزايا  فامتلكت  "األهـــرام"، 
الفنية،  والجوانب  التحرير  في  المهنية  الحرفية  على  حرصت 
واستعانت بصحفيين لبنانيين، وقد كان لها مطبعتها الخاصة، 
وفيه  الفنية،  واألقسام  المطبعة  فيه  مميز  خاص  مبنى  في 
خلق:  على  العمل  المصري  النموذج  ومن  واإلدارة.  التحرير 
هذا  من  ولعل  المع.  بإسلوب  المعة،  بأسماء  المعة،  صحافة 
حرص رئيس التحرير رشاد الهوني، أن يكون للحقيقة صوتها 
الصحفي،  الكاتب  كان  من  النيهوم  الصادق  فكان  ونجمها، 
يتناول،  التي  الساخنة  المواضيع  الكتابة،  اسلوب  في:  المميز 
المتابعة الصحفية والترجمة للمبرز في الحين، ثم سيرة الكاتب، 
بـ"الهيبي"،  "الصن"  الشهيرة  البريطانية  الصحيفة  دعته  من 

ومن يقيم في أقصى الشمال بهلسنكي.
المميزين،  والمكان  الوقت  في  صدرت  كمشروع،  الحقيقة 
تنموي  وعقد  المنطقة،  في  صاعدة  قوة  عقد  الستينيات  فعقد 
لتحقيق  المرتكز،  التنمية  بدأت  االستعمار،  بعد  فما  بامتياز، 
في  هذا  ومن  الحرب.  بعد  ما  عالم  في  والــتــوازن،  االستقرار 
صحفي  لمشروع  الالزم،  المادي  الدعم  "الحقيقة"  وجدت  ليبيا 
مؤسسي طموح، يمتلك مقومات الحصاد، ألن "الحقيقة" كانت 
خيال  صاحب  أنه  في  والشاعر،  يتماس  حاذق،  جنايني  يد  في 
من  النابه،  الصحفي  القاص/  الهوني  رشاد  كان  هكذا  خصب، 
البيت التي تنبت  يرى أن الخيال أيضا يمكن زرعه، في حديقة 

العوسج، الذي يدلل على مكنة الحياة.

• الحقيقة النموذج
الخاص،  عددها  وخاصة  لـلـ"الحقيقة"،  تنبهت  لما  صبيا  كنت 
الصادق  فيهم  النجوم  نجم  بكتاب  العامر  السبت،  يوم  الصادر 
النيهوم، سأعرف فيما بعد منهم كتاب من لبنان ومصر، وأعرف 
بالجريدة واإلقامة  للعمل  ليبيين من طرابلس، جلبوا  أن كتابا 

في بنغازي، كالناثر يوسف القويري والشاعرأحمد الحريري.
انتظار  في  طابورا،  واألكشاك  المكتبات  عند  شاهدت  وقد 
األمي  عيني،  بأم  رأيت  التي  الجريدة،  من  نسختهم  استالم 
يتأبط عدد السبت منها، ليوحي بأنه من قراء النيهوم. وعلى 
أتمكن  لم  وإن  مطالعتها،  على  مدمنا  نفسي  وجــدت  ذلك 
ثم  الليبي  الثقافي  المركز  على  أتردد  كنت  العدد،  شراء  من 
وجدت  وقد  فاتني.  ما  على  االطــالع  من  ألتمكن  المصري، 
خاصة  لهم،  قرأت  ليبيين  كتابا  فعرفت  اليها،  شدني  ما  فيها 
مما كتب عنهم، وعرفت فيها كتابا جددا، وصحفيين متألقين 

كعبدالرازق بوخيط.
في  شاب  آنذاك:على  "الحقيقة"  تقول  يلزم،  ما  لزوم  من 
وأن  كاتبا، صحفيا،  أن يكون  الثقافة،  ريعان  العمر، في  مقتبل 
خصبة  أرضا  كانت  أنها  فالحقيقة  صفحاتها،  على  اسمه  ينشر 
كنت  الحقيقة،  في  أكتب  ما  أنشر  أن  وجب  لهذا  زرع.  لهكذا 
من  الجسور،  المتردد  المراهق  العمر،  من  عشر  السادسة  في 
ال تنقصه حيلة كحامل لكوجيتكو شكسبير: نكون أو ال نكون. 
حيلة،  استعرت  النشر،  ولتوكيد  مقالة،  كتبت  األولي  وللهولة 
لبسها كتاب عدة قرأت لهم، أن أكتب باسم مستعار، وأن تكون 
االستعارة اسم مرأة، لهذا كان أول مقال لي، نشر في جريدة 
الجديدة،  الكتابات  على  المسئول  المحرر  عليه  وعلق  الحقيقة، 
مجموعته  قرأت  من  األخــوة،  أصغر  الهوني  السنوسي  الشاب 
صار  ومن  ككاتب،  يعجبني  من  تموت"،  أن  "قبل  القصصية 
صديقي فيما بعد، وكان مقالي األول ذاك ختام "الحقيقة"، ما 
لم  الذي  الصحافة،  تأميم  أعقبها  ثم  أغلقت،  بأيام  نشره  بعد 
كان  لي  بالنسبة  لكن  الحال،  بطبيعة  بالمقالة  عالقة  له  يكن 

ذلك: فأل نحس.
وفي الختام، لو قام أحد في مقام الحقيقة، بالدراسة والبحث، 
لدراسة  طلبتها  العربية، وجهت  وحتى  الليبية  الجامعات  أن  لو 
آخذه  ينبغي  ما  النموذج،  مقام  في  أنها  لتبين  الحقيقة،  مقام 
منها  جعلت  ما  الناجحة،  والسبل  الطرق  حيث  االعتبار، من  في 

مؤسسة، قيمة في فترة وجيزة وصعاب جمة.

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

معزوفة باشاغا قرب الحرائق

مقام "الحقيقة"



ثقافة

سعاد الشويهدي.. جدارية الفواصل الحرجة
هو  مثلما  الظل،  عالم  أو  الهامش 
أيضا  فهو  األدب،  في  الواقعية  أيقونة 
شكل لعالم الصورة، نافذة مهمة للبحث 

بالمحيط. االتصال  عن عالمات 
الفنانات  إحدى  الشويهدي،  سعاد 
هذا  كوامن  عن  البحث  يحاولن  الالتي 
أن  فارق  مع  أعمالها،  االتصال، من خالل 
اتصالها يأتي مركبا، من حيث هو تمازج 

والتشكيل. الفوتوغراف  روح  بين 
الرابط  شكل  التمازج،  هذا  شواهد 
العام لمعظم لوحات الفنانة، حيث تحررت 
للصورة،  المألوفة  القوالب  من  المخيلة 
الرؤى،  من  أكبر  مجال  على  للحصول 
والتشكيالت  التصاميم،  من  واسع  وطيف 

الهامش. رحم  المتناسلة من 
أسلوب  عن  تبحث  الفنانة  تزال  ال 
بالقلق  المسكونة  فأعمالها  بها،  خاص 
تجريبيا  بعدا  وراءها  تخفي  والغموض، 
مغامرة  آفاق  نحو  اتجاهاته  يلتمس 

مفتوحة.
إلى  األنثوي،  حسها  بطبيعة  تتجه  كما 
الفراشية،  لوحة  في  كما  عالمها  توثيق 
ما  بقدر  لفنها،  تأنيثها  يعني  ال  وهو 
بين  عالقة  رسم  إلى  الحاجة  يعكس 

األنثى. فيها وعاطفة  الساخنة  األلوان 
على  االلتفاف  أيضا  الفنانة  وتحاول 
مخيلتها  تبقى  ولكن  اللونية،  الخاصية 
الذي  العالم،  هذا  إلى  العدسة  تقود 
في  أصيل،  مكون  أنه  على  بذلك،  يفصح 

لديها. الصورة  شكل 
في  الوقوف  الشويهدي  ارتأت  وبذا 
محطة وسط، ظلت هي خط التماس بين 
الضوئية،  واللوحة  التشكيلي  المتخيل 
الدخول والخروج، من وإلى  ومثلت بوابة 

الفوتوغراف.
الصورة  في  الجمالية  تستند  كذلك 
الذي  المحاكاة  عنصر  إلى  رؤيتها  وفق 
المعنى  إلى  الخارجية،  مالمحها  يتجاوز 

األولى  الخطوة  وهو  تقدمه،  الذي 
بتوقيع  تشكيله  وإعادة  اللون،  لتحوالت 

الفـرشاة. لبصمة  بديال  العدسة، 
بطبيعة  الفني  االلتزام  يكن  ولم 
الذي  االرتكاز  محور  وأبعادها،  الصورة 
بحثت عنه، بقدر ما كانت تـشغلها مسألة 
ومكونه  اللحظي  الحدس  بين  الدمج 
بداخله  الفني  القبول  وعناصر  اإليحائي، 
لهذا  المخيلة  استجابة  ثم  أولى،  كمرحلة 

نهائية.  كمرحلة  المكون 

في  يبقى  الهامشي،  أو  جدا  العادي 
مصوري  بعض  نظر  في  هو  كما  نظرها، 
بعد  الما  الفن  ورواد  الفوتوغراف، 
المغزى  إبراز  بقضية  ملتصقا  حداثي، 
مهمل،  أو  مركون  هو  ما  لكل  الفلسفي، 
العام  الوعي  ذائقة  في  متمثل  غير  أو 
مفاهيمه  إدراك  عدم  بحكم  الناس،  لدى 

عنها. المعبر 
نمذجة  أن  نرى  أخرى،  جهة  من 
تبدو  فوتوغرافيا  وتجريدها  التفاصيل 

كذلك  ليست  لكنها  سهلة،  مهمة 
ظالل  المست  التي  الفنانة  مخيلة  في 
الملتهب  القرص  وفوتونات  التشكيل 
المجالين  هذين  عبر  إذ  »الشمس«، 
الشويهدي  لدى  الفنية  الذائقة  تصبح 
أو  الفاصلة  النقاط  جماليات  إلى  مشدوة 
والعدسة،  الريشة  بين  الحرجة  المسالك 
التركيز  من  عالية  شحنة  يستلزم  ما 
الضفتين  إلحدى  االنتقال  لهفوة  تفاديا 

على حساب األخرى.
سقفها  في  التكوينات  تلك  وترتقي 
غموض  يساير  ال  إبهام  إلى  الناضج 
القوالب  من  الدارجة  اللوحات  رتوش 
من  ينتقل  بل  المموهة،  الفوتوغرافية 
أرضية واقع بسيط إلى حائط ضوئي جامع 
الفوتوغراف  وروح  التشكيل  منابت  بين 

دون فقدان بوصلة االتجاه للهدف.
بكامل  األعمال  هذه  ترتمي  ال  كما 
القواعد  مسلمات  أحضان  في  تفاصيلها 
آخر  وجه  يكمن  إذ  للفضائين،  العلمية 
الخيال  أرضية  من  ممتاحا  التفاصيل  من 
الزوايا  هذه  في  سيصبح  الذي  الجموح، 
إبحار  حال  االنتقاالت  فراغ  لملء  مستعدا 
فضاء  إلى  الريشة  عوالم  من  الوميض 

العدسة.
أيضا  الشويهدي  ذائقة  تحاول 
التدقيق  عبر  المتلقي  مخيلة  استنطاق 
وتداخالتها،  الصورة  كوامن  في  مليا 
التموجات  تلك  سالسل  ستتحول  إذ 
الضوئية إلى جملة من األحاجي البسيطة 
تفاعلنا  الحقا  سنكتشف  التي  والمعقدة، 

المعيش. الواقع  اليومي معها في 
والذي  التجذيف،  من  اللون  هذا 
أصابعها،  برؤوس  الصورة  فيه  تمضي 
تتحرز  مشدود  حبل  على  تمشي  وكأنما 
أنفاسها حتى  فيه مغبة السقوط، حابسة 
مغامرة  كل  في  ستكتشف  النهاية،  خط 
إلى  للوصول  للتكرار  مغر  المشهد  أن 
يالحق  وهو  الشاعر  كما  الحلم،  الصورة 
ليبقى  بعد،  تكتب  لم  التي  القصيدة 
للنص  طلبا  الحبر،  رذاذ  إلى  مرتهنا 

الهارب.
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مؤلفة هذا الكتاب )جوي آن ريد( محللة سياسية في مؤسسة 
شهيرة  عناوين  قبل  من  لها  صدرت  »اإلعالمية،   »MSNBC
و»االنقسام  و»كلينتون«  أوباما«  باراك  تشظي   « منها:  أخرى، 
العنصري« وأيضا عنوان أخر مع المحرر المشارك معها لـ »نحن 

التغيير الذي نسعى إليه: خطابات باراك أوباما«. 
السابقة  اإلدارية  المحررة  تخرجت في جامعة هارفارد، وهي 
في  ومقاالت  ثابتة  أعمدة  لها   »TheGrio.com« لموقع 
وميامي هيرالد،  والجارديان،  نيويورك،  تايمز، ومجلة  نيويورك 

وغيرها. تعيش مابين بروكلين، ونيويورك، وماريالند.
دونالد  يدير  هل  خالصته:  أسئلة  مجموعة  الكتاب  يتناول 
كيف  المتحدة؟  الواليات  تاريخ  في  خدعة«  »أطــول  ترامب 
منصبه؟  يترك  عندما  أمريكا  من  يتبقى  ماذا  ذلك؟  إلى  وصلنا 
وتقول إنه عندما كان مرشحا لألمريكيين، روج رؤية تبدو على 
تولى  أن  بعد  من   ، واآلن  لبلدهم.  التأسيسية  المبادئ  خالف 
المنصب، علق إعالن »للبيع« على هيبة الرئاسة، وعلى مكانة 
أمريكا العالمية ، وعلى هويتنا الوطنية. فبأي تكلفة جاءت هذه 
الصفقات؟ تقدم »جوي آن ريد« أحد أهم المعلقين السياسيين 
نقدا  أمريكا«،  باع  الذي  »الرجل  الجديد:  كتابها  أمريكا  في 

ومحاسبة عاجلة ألزمة أمريكا الوطنية.
قبل ثالث سنوات، طرح دونالد ترامب على ماليين الناخبين 
فكرة أن بالدهم مكسورة ،وأن التحيز –ألميركا - هو الوطنية 
وأن بقية العالم يخدعنا، كما لو أننا مغفلون«. مؤكدا أن المال 
هو الذي يجعل العالم يزدهر. سوق فكرته هذه لعدد كافٍ من 
كرئيس،  وبدأ  الرئاسة.  فوصل  واليات  ثالث  في  األمريكيين 
والفساد،  والفضيحة  الــذات  مع  التعامل  على  بقاءه  مؤسسا 

فطغت قناعاته على خطابه الوطني. 
ومع تأثير المدعين العامين على ترامب وشركته العائلية ، 
فإن شبكة اإلجرام تدور بالقرب من المكتب البيضاوي. كل هذا 
بينما فيما يوظف إدارته بيدًقا لشروره: ضابط استبدادي سابق 
واألربعين  الخامس  الرئيس  في  وجد  الروسية  المخابرات  في 
»المبتدئ«  أجوف  متلهف  غير 
الخفي  التأثير  هو  فما  مثالي. 
العناوين  ـــارج  خ ــرامــب،  ــت ل
ذلك  عن  تجيب  ؟  الرئيسية 
قادة  مع  المقابالت  خالل  من 
والعالميين  األمريكيين  الفكر 
تدرس  المتعمقة،  والتحليالت 
سياق  فــي  تــرامــب  المؤلفة 
الــتــاريــخ الــحــديــث، فــي ظل 
العميقة  االجتماعية  التغيرات 
النقطة.  هذه  إلى  قادتنا  التي 
ــالل تــوفــر ســيــاق ما  ــن خ وم
الكاتبة، أسباب وعواقب  يحدث، ومحاولة جادة عميقة، تكشف 
الذي  المستقبل  وأيضا  أمريكا،  باع  الذي  الرجل  ترامب،  رئاسة 
لرئاسة  الحقيقي  السعر  تحسب  ثاقبة،  وبنظرة  أمريكا.  ينتظر 
في  خدعة«  »أطول  ترامب  دونالد  يدير  هل  متسائلة:  ترامب. 
يترك  عندما  أمريكا  من  تبقى  وماذا  المتحدة؟  الواليات  تاريخ 
ببراعة،  جمّعت  الكاتبة  »إن  الكتاب:  هذا  عن  وقيل  منصبه؟  
من صحة التقارير اإلخبارية، ومن المذكرات، وكتاب التاريخ، ما 
يتعين أن يعرف عن هذا الرجل الذي باع أمريكا، برواية مقنعة 

عن كيفية وصوله إلى سدة الحكم، وماذا سيحدث بعد ذلك؟
إنه »عاطفي، ذكي، وأصيل بشكل  الكتاب  وقيل، أيضا، عن 
مذهل، وسيشرح للقراء ترامب لسنوات قادمة.« فالكتاب يقدم، 
الجمهوري،  الحزب  فساد  بحرفية،  مجمله  من  جزء  في  أيضا، 
من خالل نثر ناري ، برؤية مدروسة باقتدار كيف تمكن ترامب 
بشكل ممنهج من السيطرة على المعارضين الجمهوريين من 
السيطرة على حزب سياسي كان قد تجنبه طوال معظم حياته، 
لدرجة أن المؤلفة تسمى الواقع الحزبي الجديد: »حزب ترامب 
الجمهوري«. وتوضح كيف تمكن ترامب من تقسيم البالد إلى 
فصائل تتصارع باستمرار من خالل السياسة والثقافة، وتدرس 
حد  على  والعدائية  الصديقة  الــدول  مع  ترامب  تعامل  أيضا، 
األقوياء«  »الرجال  إلى  القبيح  الرئيس  انجذاب  وتوضح  سواء، 
األبرز،  المثال  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  ويعد  منهم. 
لكن اآلخرين منهم ديكتاتوريو الفلبين وكوريا الشمالية والمجر 
وبولندا.  وهناك فصل في الكتاب الذي يحتوي على أقل كمية 
أن  ألمريكا  يمكن  »ما  بعنوان  تسميتها  المعاد  المواد  من 
الكاتبة،  والد  أن  المعروف  ومن  إفريقيا«.  جنوب  من  تتعلمه 
جنوب  في  العمل  في  حياته  معظم  أمضى  لكنه  كونغولي 
إفريقيا، وتشرح كيف أسس نيلسون مانديال المصالحة العرقية 
كضرورة وطنية، على الرغم من االضطهاد الذي واجهه لعقود، 
جنوب  في  والبيض  السود  عالقة  أن  »صراحة  أيضا:  وتقول 
بين  وتقارن  مدهش«.  بشكل  وصحية  جيدة  كانت   ، إفريقيا 
األنانية التي رأتها في جنوب إفريقيا مع نهج ترامب المتمحور 
العيوب  طول  على  خاصًة  والغزو،  االنقسام  في  الــذات  حول 
باالدعاءات  يتعلق  ما  آخر  فصل  يسلط  والثقافية.  العرقية 
اإلعالم  وسائل  من  إحباطها  وتبرز  ترامب،  حول  المتكررة 

اإلخبارية التي تحاول التقليل من قسوته الفريدة كرئيس.

يتناول الكتاب مجموعة أسئلة 
خالصتها: هل يدير دونالد 
ترامب »أطول خدعة« في 

تاريخ الواليات المتحدة؟

تحرر المخيلة من القوالب المألوفة للصورة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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طرابلس - عبدالسالم الفقهي

عن مجموعتها القصصية الجديدة

آمال العيادي: »البالونة الكحلة« استدعاء للحياة والذكريات

رواية لـ محمود الورداني

»باب الخيمة«.. ليبيا القذافي بعيون مصرية

مجموعة  العيادي،  آمال  الليبية  للقاصة  صدر 
عن  الكحلة«،  »البالونة  بعنوان  جديدة  قصصية 

دار الجيدة للنشر والتوزيع بالمملكة األردنية.
هي  لـ»الوسط«  العيادي  آمال  القاصة  وقالت 
ببعض،  بعضها  عالقة  لها  نصوص  »مجموعة 
أتحدث فيها عن حياتي وهمومي اليومية وهموم 
التي  الذكريات،  وعن  األصدقاء  وعن  أطفالي 
وإخوتي  وأمي  أبي  عن  ذهني  في  عالقة  زالت  ما 
عن  وفرحي،  وحزني  مرضي  عن  الصغار،  وأبنائي 
حين  إلى  الصباح  منذ  تداعيات  من  به  وما  يومي 

المساء، عن مدرستي ومدارس أطفالي«. 
الذاتية  السيرة  تشبه  نصوص  »هي  وأضافت: 
حاولت  مختلفة  بطريقة  صيغت  لكنها  واليوميات 
الذي  المحيط  كل  الكتابة  فعل  أثناء  استدعاء 
أعيش فيه من أحياء وجمادات وبحر وسماء وأغانٍ، 
مارة  والمدرسة،  الشارع  في  الطفولة  عوالم  ومن 
وأثرت  البالد  عاشتها  تاريخية  مفاصل  عدة  على 
واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  الحياة  في 

الليبية كقضية أطفال اإليدز«.
أنها في هذه  إلى  العيادي  آمال  القاصة  ولفتت 
فيها  عشت  التي  المدن  »عن  تحدثت  المجموعة 
طرابلس،  األردن،  عمان  مثل  صغيرة،  أو  كبيرة 
وما  المرأة  عالم  إلى  أتطرق  كما  طبرق،  بنغازي، 

النصوص  هذه  كتبت  اجتماعي،  ظلم  من  تعانيه 
وكأنها جدة تحكي ألحفادها بأسلوب غير وعظي«.
العديد  لديها  العيادي  آمال  القاصة  أن  يذكر 
كفنانة  الفنية  واألعمال  السابقة  المنشورات  من 
والرواية،  والقصيدة  القصة  تكتب  تشكيلية، 
ظامئة  »بقع  بعنوان  قصصية  مجموعة  لها  نشر 
»رمش  وديوان  »قسامي«،  ورواية  حضني«،  في 
العين«، وديوان »شيش خان«، وشاركت في عدة 

أنشطة ثقافية في ليبيا وتونس وفرنسا.
بنغازي  في  تشكيلية  معارض  عدة  أقامت  كما 
الثقافة بن  بالسفارة اإليطالية وطرابلس في بيت 
تولوز  جامعة  في  وأيضا  القديمة  بالمدينة  ناجي 
لكتب  كأغلفة  لها  لوحات  عدة  وأخذت  بفرنسا، 
كمجلس  النشر  دور  بعض  قبل  من  ونقدية  أدبية 
الثقافة العام الليبي وأمانة الثقافة وكذلك دار الحوار 

سورية.

بنغازي -  مريم العجيلي
»الوسط«،  مع  سابق  حوار  في 
قال الشاعر الليبي محمد المزوغي: 
شطر  كتابة  عن  أحيانًا  أعجز  »قد 
القصيدة  تأتي  أن  إلى  واحد،  بيت 
أنني  أظن  ال  ولكن  لوحدها، 
سأتوقف عن كتابة الشعر، التوقف 
عن  للتوقف  مرادف  الشعر  عن 
الحياة«. وها هو يعود بنص جديد.

باغتيني كما يجيء الغزاة 
أشتهي أن يَُقاَل لي: ال نجاُة

ولتكوني رصاصًة ال تكوني 
كْلمًة ليس تنفع الكلماتُ

ُكلُّ ما ال يُقال أو ليس يُدرى
ينجلي حين تنُطقُ النظراتُ

أنا أدرى بالحزن ال تخبريني
كيف تصحو من نومها المأساُة

كيف للحُزنِ أن يكون أميرًا
والرعايا قلوبُنا المتعَبَاتُ

فخطاي التي مشتْ بيَ قالت
ليس تفضي إالاّ إليه الجهاتُ

قد ألفنَا الذهوَل منُذ رمتنا
في البعيد البعيد هذي الحياُة

بَتْنَا كأنّها ليس تدري غرَّ
هُ الغُرُبَاتُ أيّ جرٍح تشقُّ

القطاراتُ كلُّها غادرتنا
فلماذا الحقائبُ المثقالتُ

لم تعد تعرف القصائد بيتي
قاطعتني القصائد الفاتنات

كل حرف كتبته كان نهرًا
جفاّت اآلن أنهري الجارياتُ

واضحٌ كالصباح ال غيم فيهِ
في حروفي ال تسكنُ المبهماتُ

ُكلاّما قلتُ: حُلاّ ُلغزٌ تنادتْ
من بعيدٍ لنصره األحجياتُ

يا بالدي التي أحبُّ لماذا
فيك ألقت ظاللها الخيبات

المسافاتُ بين قلٍب وقلٍب
كيف تُطوى فتخنس الوسوسات

ا كيف كل األلوان ترسم خطاّ
دون قيدٍ فتهنأ الفرشاة

يشعُل النازحون آهَة قهر 
تتوارى من حرِّها الجمراتُ

يكتبون التاريخَ ال زيف فيه
فاقرأوهم َفهُمْ رُواٌة ثِقاتُ

ال تثرثر إذا مررتَ بجرٍح
تكسرُ القلبَ هذه الثرثراتُ

رحل الحبُّ عن بالدي وغنّتْ
للتعاسةِ األنفسُ الحاقداتُ

َفاهِ رمادٌ بِح في الشِّ قهوُة الصُّ
والفناجينُ في المقاهي نُعاُة

دِر هذي كيف حَلَّ )فيزوفُ( في الصَّ
زفراتي عن ناره منبئاتُ 

كلما ثار أنجدتني دموعي 
فهي في العين )دجلٌة( و)لفراتُ(

يا بالدي أراكِ حُبلى بوعدٍ
من يديه لن تُنهبُ األمنيات 

كلاّما سار سار تحت خطاهُ
غاُة شارعٌ ال يَمُرُّ منه الطُّ

أنجبيه لكي يجفِّفَ نهرًا
من عََذاٍب فتهنُأ األمّهاتُ

ال تقولي المواتُ لم يُبِق نبضًا
فمن الموت قد تجيء الحياة

»باغتيني كما يجيء الغزاة«

 نص جديد للشاعر 
محمد املزوغي

دار  الصادرة عن  الخيمة«  »باب  روايته  في 
المصري  الروائي  يتناول  بالقاهرة،  »العين« 
الحياة  مالمح  من  بعض  الــوردانــي،  محمود 
القذافي، متناوال  في ليبيا في ظل حكم معمر 
تدور  حبكة  إطار  في  بالسلطة،  المثقف  عالقة 
وزارة  من  دعوة  يتلقى  مصري  صحفي  حول 
فعاليات معرض  للمشاركة في  الليبية  الثقافة 
)جمال  يطير  وبالفعل  للكتاب،  طرابلس 
ويشارك  ليبيا،  إلى  الحكاية  بطل  الصاوي( 
بإحدى الفعاليات، غير أنه يتخلف عن لقاء دعي 
القذافي،  للقاء  المعرض  ضيوف  وبعض  إليه 

للتحدث عن أعماله »األدبية«.
الخمسين  دون  مصري  صحفي  والصاوي 
رغم  مستقر  مالي  بوضع  يتمتع  ال  عمره،  من 
وعربية،  مصرية  صحيفة،  من  أكثر  في  عمله 
وصحفي  شاعر  يرافقه  لليبيا  زيــارتــه  وفــي 
حسب  ســبــعــاوي«،  الرحمن  »عبد  هــو  ــارز  ب

»إندبندنت عربية«.
الزيارة فرصة للقاء  ويرى سبعاوي في هذه 
السلطات  ذلك  يدفع  أن  في  أمال  القذافي، 
المعنية إلى تسليمه مستحقات مالية متأخرة، 
مقابل إشرافه على تحرير مجلة »الطلقة« التي 
يمولها نظام القذافي قبل أن يقرر إغالقها في 

ذلك الوقت، حسب أحداث الرواية.
صحفية  كواليس  إلــى  الــروايــة  وتأخذنا 
قرن،  نصف  نحو  تغطي  وإنسانية  وأدبــيــة 
الغرب  وطرابلس  وبغداد  القاهرة  بين  ما 
والكويت وبيروت ودمشق ودبي ولندن، ولكن 
من وجهة نظر »جمال الصاوي«، الذي يتماس 
في كثير من التفاصيل »المتخيَّلة« مع محمود 
الورداني نفسه وتجربته في الصحافة وعالقته 
إلى  انتمائه  خلفية  على  السلطة  مع  المتأزمة 
لبضعة  اعتقاله  عليه  ترتَّب  ما  خلية شيوعية، 
أنور  المصري  الرئيس  اغتيال  عقب  أشهر 

السادات في العام 1981، ثم عمله في مكاتب 
)وبعد(  قبل  القاهرة  في  عدة  عربية  صحف 
سها  أسَّ التي  األدب«  »أخبار  بجريدة  التحاقه 
رئاسة  وتولى  الغيطاني  جمال  الراحل  الكاتب 

تحريرها، حسب الصحيفة.
الصاوي«  »جمال  يحسم  الجريدة،  وحسب 
للمشاركة  ــوة  ــدع ال تلبية  بــشــأن  ـــردده  ت
عن  شيئًا  السارد  يذكر  ال  التي  الندوة  في 
موضوعها، لكنه يكتفي بأن يذكر أن أهميتها 
أن  للصاوي  ستتيح  أنها  في  أساسًا  تكمن 
مثله  تقاضى  أن  يسبق  لم  مبلغ  على  يحصل 
السارد:  يقول  قبل.  من  به  قام  عمل  أي  عن 
من  تفعيلة  شاعر  كالهما  ومطاوع  »سبعاوي 
كل  ويكره  الماضي،  القرن  ستينيات  نجوم 
الشعري  التنافس  بسبب  ليس  اآلخر،  منهما 
وصاحب  حرية  أكثر  كان  األول  ألن  بل  فقط، 
في  النظام  على  الهجوم  في  األعلى  الصوت 
بينما  عامًا،  ثالثين  من  أكثر  مدى  على  مصر 
كان مطاوع أحد الكبار المعروفين بحنكتهم - 
ربما على الصعيد العربي- في العمل بفلسفة 
أخرى ترى أن السياسة هي فنُ الممكن... ما 
أن تكون ذكيًا جدًا وقريبًا من بعض  يستلزم 
الدوائر التنفيذية والسيادية« )الرواية ص 12، 

.)13
في  لبطلها  أيــام  أربعة  الــروايــة  وتتناول 
»الصاوي«  انغمس  حيث  وســرت،  طرابلس 
و»سبعاوي« في تدخين الحشيش سرًا، وتلبية 
برًا  سفرهما  وعشية  غــداء.  أو  لعشاء  دعــوات 
من  بأكثر  العاصمة  عن  تبعد  التي  سرت  إلى 
مسؤول  مقر  إلى  يتوجهان  كيلومتر،   400
»هاشم  يدعى  ليبي  صحفي  ومعهما  أمني 
عليه  السلطة  غضب  من  يعاني  الفزاني«؛ 
عــنــه. كان  مــن رضــاهــا  ــدة  ع بعد ســنــوات 
الغرض المعلن من تلك الزيارة هو أن يطلب 

عالقة  بحكم  المسؤول؛  ذلك  من  »سبعاوي«، 
ذلك  ينال  أن  السابق،  في  ربطتهما  وطيدة 
بلغ  ألنه  جديد،  من  الرضا  عليه  المغضوب 
لكن  العمل.  من  منعه  بسبب  الجوع  حافة 
جلستهم  أن  يالحظ  عندما  الصاوي«،  »جمال 
طالت في انتظار مقابلة ذلك المسؤول يرتاب 
أصاًل  استدرجه  أنه  ويظن  »سبعاوي«  أمر  في 
ليسلمه إلى االستخبارات الليبية، من دون أن 
يكون هناك مبرر مقنع لمثل هذا الظن، إال إذا 
»الصاوي«  عالقات  أساس  هو  االرتياب  كان 
نفسه بسبب عمله السري السابق ضمن خلية 

شيوعية مناهضة لنظام حكم السادات.
بكالوريوس  الوردانى، على  وحصل محمود 
أخصائيا  عمل   .1972 االجتماعية  الخدمة 
اجتماعيا فى المدارس عدة سنوات، ثم التحق 
اليوم،  أخبار  مؤسسة  فى  صحفيا  بالعمل 

كما   .1993 عام  الصحفيين  لنقابة  وانضم 
األدب«  »أخــبــار  جريدة  تأسيس  فى  ــارك  ش
إلى أن تقاعد  التحرير  نائبا لرئيس  حتى عُين 
تأسيس  فى   2006 عام  وشــارك   ،2012 عام 
جريدة »البديل«. وحصل الوردانى على جائزة 
»الحفل  القصصية  مجموعته  عن  ساويرس 
روايته  عن  الرواية  جائزة  وعلى  الصباحى«، 
»بيت النار«. وصدر له المجموعات القصصية: 
دار  عن   1984 ليال«  الحديقة  فى  »السير 
الهيئة   ،1990 العالية«  »النجوم  شهدي. 
الظل  »فى  فصول.  مختارات  للكتاب،  العامة 
للكتاب،  العامة  الهيئة   ،1995 والشمس« 
 2008 الصباحى«  »الحفل  فصول.  مختارات 

عن دار المحروسة.
رجوع«  »نوبة  له:  صدر  الــروايــات،  وفى 
»مدينة  للكتاب.  العامة  الهيئة   1985
الثقافة،  وزارة  لألطفال  رواية   ،1990 السور« 
دار  عن   1992 البرتقال«  »رائحة  بغداد، 
ــات  رواي  1995 الحريق«  »طعم  شرقيات. 
روايــات   1998 العاطر«  ــروض  »ال الهالل. 
ــات  رواي  2002 القطاف«  »أوان  الــهــالل. 
»موسيقى  روايـــات:  له  صــدر  كما  الهالل. 
النار«  »بيت  ميريت،  دار  عن   2005 المول« 
دينا«  عن  »البحث  ميريت،  دار  عن   2011
والتوزيع.  للنشر  خــان  الكتب  عن   2016
فى   -  2002 الحرية«  »ثمن  أخــرى:  وكتب 
التاريخ السياسى واالجتماعى - مركز القاهرة 
من  عام  »مائة  اإلنسان،  حقوق  لدراسات 
وزارة  ودراســـة،  مختارات   ،2002 الحكى« 
لمنظمة  ذاتية  »سيرة  األردنــيــة.  الثقافة 
شيوعية )حدتو( 2007 كتاب الهالل. »بعض 
الثقافة.  قصور  هيئة   2008 قوله«  يمكن  ما 
العامة  الهيئة  عن   2011 الحرية«  »حكايات 

الثقافة. لقصور 
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تشهد افتتاح مركز المؤتمرات والثقافة

مهرجان »الجونة السينمائي« يعلن مواعيد دورته الرابعة
تواجهها  التي  الصعبة  للظروف  تحسبًا 
إقامة  ولغرض  العالمية،  السينمائية  المهرجانات 
والجماهير،  الضيوف  أجل  من  وناجحة  آمنة  دورة 
قرر مهرجان »الجونة السينمائي« أن يعدل مواعيد 
 23 بين  الفترة  في  لتصبح  الرابعة،  دورته  إقامة 
بمثابة  أي  الجونة،  مدينة  في   2020 أكتوبر  و31 

المعلن عنها سابقًا.  المواعيد  زائد عن  شهر 
للمهرجان  الرابعة  الدورة  برنامج  إعالن  سيتم 

.2020 في نهاية سبتمبر 
»تأثر  التميمي:  انتشال  المهرجان،  مدير  وقال 
المتعلقة  باألوضاع  السينمائية  المهرجانات  عديد 
برسالة  ستبعث  المشهد  إلى  وعودتها  بالجائحة، 
طبيعتها.  إلى  األمور  بعودة  العالم  إلى  إيجابية 
نحن نختار أن نحيا في ظل هذا األمل، في جو من 
من  بدأناه  الذي  التزامنا  نستكمل  وأن  اإليجابية، 
وإقليميًا،  دوليًا  السينما  تطوير  في  المساهمة  أجل 
وممتعة  آمنة  تجربة  ذاته  الوقت  في  نضمن  وأن 

المشاركين«. لكل 
»الجونة  لمهرجان  الرابعة  الدورة  في  يفتتح 
والثقافة  للمؤتمرات  الجونة  مركز  السينمائي«، 
الممتد  المعماري  الذي يتميز بتصميمه   ،)GCCC(
الفضاءات  من  مربع  متر   8000 مساحة  على 
من  واحدًا  االفتتاح  هذا  ويعد  الواسعة،  المفتوحة 
حيث  الدورة،  تلك  في  المنتظرة  األحداث  أهم 
وسينمائية  ثقافية  لتجربة  فريدة  أجواء  سيوفر 

جديدة.
يستكشف  الحكومية،  اللوائح  مراعاة  مع 
المتاحة  اإلمكانات  ذاته  الوقت  في  المهرجان 
أو  مغلقة  أماكن  في  كانت  سواء  الفعاليات  إلقامة 
)أونالين(،  اإللكتروني  الفضاء  في  حتى  أو  مفتوحة 
الجونة  بـمنصة  المتعلقة  الفعاليات  تلك  خاصة 
مهرجانية  تجربة  توفير  أجل  من  السينمائية، 
للمهرجان  الحرجة  األولوية  تتمثل  لكن  فعالة. 
والضيوف  الجماهير  سالمة  على  المحافظة  في 
عن  األول،  المقام  في  ذلك  ووضع  المشاركين، 
تحددها  التي  الالزمة  المعايير  كل  توفير  طريق 

الطبية. الهيئات 
بداية  منذ  جهده  بأقصى  البرمجة  فريق  يعمل 

األفالم  واختيار  وتصنيف  متابعة  أجل  من  العام، 
هذه  حتى  تقدم  المهرجان.  من  المقبلة  للدورة 
من  أكثر  الرابعة،  الدورة  في  للمشاركة  اللحظة، 
في  وفيلم  التطوير  مرحلة  في  ومشروع  فيلم   800

مرحلة ما بعد اإلنتاج.
عمليات  رئيسة  رزة  بشرى  قالت  جانبها،  ومن 
مع  مستمر  حوار  في  حاليًا  »نحن  المهرجان: 
السينما  صناعة  في  المهمة  األسماء  عديد 
كيف  دراسة  أجل  من  السينمائية،  والمهرجانات 

الحالية  الظروف  مع  تتكيف  أن  للمهرجانات  يمكن 
وتواصل دورها في تطوير الصناعة إقليميًا ودوليًا. 
االفتراضي،  كان  مهرجان  سوق  في  فريقنا  يشارك 
والحصول  والموزعين  المنتجين  مقابلة  أجل  من 
على األفالم، إضافة إلى دراسة التجربة اإللكترونية 
فريقنا في مهرجانات  األفالم. كما سيتواجد  لسوق 
األفالم  أحدث  على  الحصول  أجل  من  الخريف 

العالم«. أنحاء  الممتازة من كل 
من  واحدًا  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  يعد 

األوسط،  الشرق  منطقة  في  الرائدة  المهرجانات 
المتنوعة  األفالم  من  مجموعة  عرض  إلى  ويهدف 
وخلق  لها،  والمتحمس  بالسينما  الشغوف  للجمهور 
تواصل أفضل بين الثقافات من خالل فن السينما، 
بنظرائهم  المنطقة  من  األفالم  صناع  ووصل 
والتبادل  التعاون  روح  تعزيز  أجل  من  الدوليين 
المهرجان  يلتزم  ذلك،  إلى  إضافة  الثقافي. 
ويتحمس  الجديدة،  السينمائية  األصوات  باكتشاف 

العربي. العالم  في  السينما  لتطوير  ليكون محفزًا 

●    وودي ألن

القاهرة ــ محمد علوش

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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 انتشال التميمي: عودة 
المهرجانات السينمائية ستبعث 

برسالة إيجابية إلى العالم

●    بشرى

●    انتشال التميمي

صاحب »حبيب داني«

وفاة الشاعر وامللحن فرج الفاضلي
والشاعر  اإليقاع  الفنان عازف  الجمعة، في طرابلس  توفي، 

الـ84 عاما.  والملحن فرج محمد الفاضلي، عن عمر ناهز 
والتحق الفاضلي بفرقة اإلذاعة الموسيقية بداية تكوينها 
العام 1957، كأحد أعضاء المجموعة الصوتية، ثم عازف إيقاع 
المألوف،  بفرقة  »البنغز«  آلة  على 
المرحوم  الفنان  أسسها  التي 
في  يرافقه  وكان  عريبي،  حسن 
محمود  المرحوم  الفنان  الفرقة 
إيقاع  عازف  كان  الذي  الشريف، 
بعزف  »الطبلة«  آلة  على  أيضا 

الطبلة.  آلة  على 
بأغنية  التلحين  عالم  دخل 
وهي  شاغلني«  اللي  داني  »حبيب 
الفنان  وأداها  أيضا،  كلماته  من 
ونالت  الجزيري،  محمد  المرحوم، 
والمغرب  ليبيا  في  واسعة  شهرة 

العربي.
عديد  وألحانه  بكلمات  تغني 
إسكندر،  ومراد  دخيل،  صبري  منهم  الليبيين،  المطربين 
من  وعدد  الفقي،  وعبداهلل  محمد،  وطارق  الزواوي،  وخالد 

التونسية. األصوات 
الفني،  الوسط  في  الفاضلي  زمالء  من  كثير  ويشهد 
خصوصا في الفرقة الموسيقية، أنه كان من الفنانين الذين 
تمكينهم  في  ومساعدتهم  المواهب،  باحتضانهم  عرفوا 

الليبي. الفن  ألخذ مكانهم كمبدعين في مسيرة 
وسيشيع الوسط الفني في مدينة طرابلس جثمان الفقيد 

السبت. عصر 

من إخراج وودي ألن

مهرجان »سان سيباستيان« 
يكشف فيلم االفتتاح

بعد تأجيل »تينيت«..

 »ديزني« ترجئ طرح فيلم »موالن« في الصاالت األميركية

إقامته  المزمع  السينمائي اإلسباني،  أعلن مهرجان سان سيباستيان 
للمخرج  فيستيفل«  »ريفكينز  سيكون  االفتتاح  فيلم  أن  سبتمبر،  في 

وودي ألن.
الرومانسي  الفيلم  قصة  وتدور 
الماضي  الصيف  صور  الذي  الكوميدي، 
زوجين  على  وحوله،  المنتجع  هذا  في 
سان  مهرجان  إلى  يأتيان  أميركيين 
السينما  خيال  ويغمرهما  سيباستيان 
وسحر إسبانيا وجمالها، حسب »فرانس 

الجمعة. برس« 
مع  غرامية  عالقة  تقيم  المرأة  أن  إال 
وزوجها  بارز،  فرنسي  سينمائي  مخرج 
جميلة  إسبانية  شابة  حب  في  يقع 

المدينة. في  تعيش 
الممثل  بطولة  من  والفيلم 
والممثلة  فالتز  كريستوف  النمساوي 
أحدث  هو  غيرشون،  جينا  األميركية 

84 الذي يحب تصوير أعماله في مدن  مشروع للمخرج البالغ من العمر 
كبرى. أوروبية 

ويشارك في الفيلم وهو من إنتاج »ميديابرو« أيضا الممثل الفرنسي 
لوبيز. أنايا وسيرخي  إيلينا  اإلسبانيان  والممثالن  غاريل  لويس 

»كوفيد19-«،  وباء  جائحة  عن  الناجمة  اليقين  عدم  حالة  ورغم 
الناطق  العالم  في  األبرز  يعتبر  الذي  السينمائي  المهرجان  هذا  فإن 
 18 من  له،  مخطط  هو  كما  قدما  يمضي  أن  المقرر  من  باإلسبانية، 

25 سبتمبر. إلى 

أغسطس ●  فرج الفاضلي إلى  يوليو  من  نوالن،  كريستوفر  إخراج 
عودة  لتسريع  مرتقبا  كان  الذي  الفيلم  وهو  أيضا، 
منذ  المعطلة  األميركية،  السينما  دور  إلى  النشاط 

تفشي وباء »كورونا«.

دول  عدة  في  أبوابها  لفتح  الصاالت  وعادت 
هذه  أن  إال  المتحدة،  الواليات  وفي  أوروبية 
الضخم  اإلنتاج  هذا  على  تعول  كانت  األوساط 
القاعات،  إلى  العودة  في  المتردد  الجمهور  لجذب 

فيلم  إطالق  تأجيل  »ديزني«  شركة  قررت 
»موالن« مرة أخرى حتى منتصف أغسطس المقبل، 
فيما يواصل فيروس »كورونا المستجد« انتشاره في 

أميركا الشمالية والعالم.
أن  المفترض  من  كان  األول،  التأجيل  وبعد 
صيني  محارب  قصة  يتناول  الذي  »موالن«  يطلق 
يوليو،   24 في  السينما  صاالت  في  أسطوري، 
»ديزني«  وكشفت  برس«.  »فرانس  لوكالة  وفقا 
وآلن  بيرغمان  آالن  الشركة  لرئيسي  بيان  في 
إلى  موالن  خروج  خطط  غير  »الوباء  أن  هورن 
يتطلب  ما  وفق  مرنين  وسنكون  السينما،  دور 
كارو  نيكي  »المخرج  أن  البيان  وأضاف  الوضع«. 
فيلم  بإنجاز  قاموا  العمل  وطاقم  والممثلون 
تكون  أن  يجب  ما  يجسّد  ومؤثر  وملحمي  رائع 
في  مكانه  أن  ونعتقد  السينمائية،  التجربة  عليه 
أنحاء  جميع  في  الناس  ليتمكن  العالمية  الصاالت 

العالم من االستمتاع به«.
وفي أوائل أبريل، أجّلت مجموعة »ديزني« إطالق 
أكثر من 12 فيلما رئيسيا أبرزها »بالك ويدو« و»ذي 
ستراينج«  و»دكتور  »ثور«  إلى  إضافة  إيتيرنلز« 

بسبب وباء »كوفيد19-« حتى نوفمبر المقبل.
ومن ناحية أخرى، تأجل عرض فيلم »تينيت« من 

مع غياب أي لقاح أو عالج لمرض »كوفيد19-«.
أعلنت  يوليو،   31 إلى   17 أول من  تأجيل  وبعد 
المقرر  الموعد  أن  براذرز«  »وارنر  استوديوهات 

12 أغسطس. لبدء عرض الفيلم بات في 
مجموعة  من  فرع  وهو  االستوديو  وينوي 
الفيلم  عرض  بدء  تي«،  أند  تي  »أيه  االتصاالت 
والسلطات  السبنما  دور  شبكات  ترى  »عندما 
قالت  ما  بحسب  مناسب«،  الوقت  أن  الصحية 
هذه  »في  موضحة:  براذرز«،  »وارنر  باسم  ناطقة 

بالمرونة«. نتحلى  أن  علينا  الظروف 
األربعاء،  الفيلم  عرض  بدء  الشركة  وقررت 
في  عادة  الصاالت  إلى  تخرج  األفالم  أن  حين  في 
للجمهور  »للسماح  الجمعة  أيام  المتحدة  الواليات 
أكدت  ما  بحسب  كيفه«،  على  الفيلم  بمشاهدة 

الناطقة.
فترة  الصاالت  في  سيبقى  الفيلم  أن  وأضافت 
مختلفة  استراتيجية  إطار  »في  المعتاد،  من  أطول 

جدا«.
وبلغت ميزانية »تينيت« 205 ماليين دوالر،على 
من  وهو  عدة.  أميركية  إعالم  وسائل  ذكرت  ما 
الشهير  الممثل  نجل  واشنطن،  ديفيد  بطولة جون 

دنزل واشنطن.

حّثت نجمة الغناء األميركية بيونسيه مجتمعات 
السود على اإلقبال على التصويت في االنتخابات 
في  مشاركتها  خالل  وذلك  المقبلة،  األميركية 
حفل توزيع جوائز »بي إي تي« التي تُمنح للسود 
والرياضة،  والتمثيل،  الموسيقى،  مجاالت  في 

اإلنسانية. ألعمالهم  تكريمًا 
إلى  جائزتها  أهدت  التي  النجمة  وقالت 
»أنتم  البالد:  أنحاء  جميع  في  المتظاهرين 
يذهب  لم  نضالهم  أن  ألجدادنا  تثبتون  اليوم 
اإلجراءات  اتخاذ  سدى«، مضيفة: »أشجعكم على 
عنصري  نظام  وتفكيك  تغيير  في  واالستمرار 
حياتنا  وكأن  نصوّت  أن  يجب  متكافئ..  وغير 
كذلك«،  بالفعل  ألنها  ذلك،  على  تعتمد  كلها 

وفق »بي بي سي عربي«.
بيونسيه،  إلى  الجائزة  أوباما  ميشيل  وقدمت 
نجمة  بها  تتحلى  التي  المسؤولية  بروح  وأشادت 

السود. تجاه  الموسيقى 
في  ذلك  رؤية  »يمكنك  أوباما:  ميشيل  وقالت 
تعبر  التي  أغانيها  من  بدًءا  به،  تقوم  شيء  كل 
أجل  من  نشاطها  إلى  وألمهم،  السود  فرح  عن 

السود«. لمجتمعات  والمساواة  العدالة 
إال  به،  تقوم  ما  كل  »رغم  أوباما:  وتابعت 
وأحبائها  ألطفالها  حياتها  تكرس  تزال  ال  أنها 
الذين تعتز بهم«. وتابعت: »أريد فقط أن أقول 

جميعًا«. تلهميننا  بل  تلهمينني،  إنك  البنتي، 
درامية مشاهد 

السود  بالفنانين  تي«  إي  »بي  جوائز  وتحتفل 
الفائزين  بين  ومن  الرياضية.  والشخصيات 
المالكم  اإلنسانية،  الجائزة  بهذه  السابقين 
جونز،  كوينسي  الموسيقي  والمنتج  علي،  محمد 

المدنية القس آل شاربتون. الحقوق  وزعيم 
على  الحفل  من  العام  هذا  نسخة  وركزت 
موضوعات العنصرية، وخاصة مقتل جورج فلويد، 

وبرونا تايلور، وكذلك االحتجاجات الحالية لحركة 
السود مهمة«. »حياة 

دابابي،  الشهير  األميركي  الراب  مغني  وأعاد 
الذي فاز بجائزة أفضل مغني هيب هوب للرجال، 
مشهد اللحظات األخيرة من حياة جورج فلويد، إذ 
وجهه،  على  أرضًا  مطروح  وهو  أغنيته  بأداء  قام 
استعادة  في  رقبته  على  بالضغط  آخر  ويقوم 

الذي قتل فلويد. الضابط األبيض  لمشهد 
االحتجاجات،  من  صور  أيضا  عُرضت  كما 
»حياة  عليها  كتب  الفتات  الراقصات  وحملت 
من  التمويل  »اسحبوا  وأخرى  مهمة«،  السود 
الراب ورودي  الشرطة« وغيرها، بينما أدى مغني 

ريتش رقصات فوق سيارات الشرطة.
 12( براينت  كيدرون  الطفل  العرض  وافتتح 
من  مخاوفه  عن  أغنيته  انتشرت  والذي  عامًا(، 
التواصل  وسائل  على  أسود،  أميركيا  فتى  كونه 

االجتماعي.
مجتمعين  النجوم  فيه  أدى  عرض  ذلك  وتبع 
التي   ،)PUBLIC ENEMY( عام«  »عدو  أغنية 
أغنيات  الحفل  تضمن  كما   ،1989 العام  صدرت 

السود ومعتقداتهم. حول جذور 
نينا  فيلم  من  ترتياًل  هدسون  جنيفر  وأدت 
أدت  بينما  وأسود«،  وموهوب  »شاب  سيمون 
الجديدة  أغنيتها  من  حزينة  نسخة  كيز  أليشيا 
على  تعزف  وكانت  تموت«.  لكي  مثلى  »طريقة 
بجداريات  محاطة  خافتة  أضواء  تحت  البيانو 
بالند،  وساندرا  أربيري،  وأحمد  وتايلور،  لفلويد، 

لمدينة مهجورة. وصور 
البيانو  عزف  عن  تتوقف  األغنية،  انتهاء  ومع 
على  خُطت  الذي  الشارع  في  ركبتها  على  وتجثو 
السود  والنساء  الرجال  عشرات  أسماء  جدرانه 
ووحشية  العنصرية  بسبب  حياتهم  فقدوا  الذين 

الشرطة.

افتراضي  حفل 
لهذا  تي«  إي  »بي  جوائز  توزيع  حفل  وكان 
تم  إذ  كورونا،  وباء  بسبب  افتراضيًا  حدثًا  العام 
سمح  مما  مسبًقا،  والكلمات  العروض  تسجيل 
الدرامية، وإضافة تقنيات  بجودة إخراج المشاهد 

متقدمة. إنتاج 
الروك،  موسيقى  برائد  برادي،  واين  وأشاد 
كوبي  السلة  كرة  وبأسطورة  ريتشارد،  ليتل 
طائرة  تحطم  حادث  في  توفي  الذي  براينت، 

هيلوكوبتر في وقت سابق من هذا العام.
أيضًا،  بالجائزة  الفائزين  قائمة  وتضمنت 
راب  مغنية  أفضل  اختيرت  التي  ليزو،  المغنية 
مرات   10 وفازت  بيونسيه  نافست  والتي  وبوب، 
السنوات  ذلك  في  بما  الفئة،  نفس  جائزة  ضمن 

التوالي. على  الماضية  الست 
مغنية  بأفضل  ستاليون،  ثي  ميغان  فازت  كما 
من  اثنتين  مع  صعبة  مواجهة  بعد  هوب،  هيب 
ونيكي  بي،  كاردي  هما  السابقات،  الفائزات 

ميناج التي فازت سبع مرات من قبل.
وحصل كريس براون، على جائزة أفضل مغني 
مايكل  حصل  بينما  الخامسة،  للمرة  وبوب  راب 
للمرة  ممثل  أفضل  جائزة  على  ب.غوردون 

الثالثة.
كارتر،  آيفي  بلو  بيونسيه،  ابنة  حصلت  كما 
جائزة  على  سنوات،  ثماني  العمر  من  البالغة 
 BROWN SKIN« أغنية  في  لمساهمتها  أيضا، 

.»LION KING« من ألبوم والدتها »GIRL
بلقب  بايلز،  سيمون  الجمباز  العبة  وفازت 
في  ظهورها  منذ  األولى  للمرة  رياضية  أفضل 
مباراة ثالثية لم يسبق لها مثيل من قبل. وفازت 
فازت  التي  ويليامز،  سيرينا  التنس  أسطورة  على 
12 مرة ضمن هذه الفئة، بما في ذلك السنوات 

التوالي. على  الماضية  الست 

في حفل »بي إي تي« للموسيقى

 بيونسيه تطالب األميركيني السود بالتصويت لتغيير النظام العنصري



انطلقت دورة حكام البوكسينغ الليبي عبر اإلنترنت، التي حاضر فيها الخبير 
العربي جهاد عشا، وفي تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«، قال أمين عام 
البوكسينغ الليبي حسين الفروج: »إن الدورة استهدفت 35 مشارًكا وبدأت 
بكلمات افتتاحية لرئيس االتحاد العربي للبوكسينغ باسل الشاعر، ورئيس 
الفروج،  حسين  الليبي  البوكسينغ  وأمين  الزروق،  محمد  الليبي  البوكسينغ 

من  العديد  الدورة  »تشتمل  الفروج:  واضاف  عشا«.  جهاد  الدورة  ومحاضر 
ونبذة عن كيفية  بوكسينغ  الكيك  برياضة  التعريف  بينها  المحاضرات من 
التحكيم فى أساليبها والمهارات القتالية وصفات وواجبات الحكم والقاضي 

وسلطات الحكم وأشارات الحكم ومحاضرة عن الوزن والقرعة«.
واختتم: »تشمل الدورة أيضًا الفحص والطبيب وزمن المباراة والحلقة 
على  اللقاء  إدارة  وكيفية  النقاط  منح  ومعايير  الوقاية  وأجهزة  ومعداتها 
وكيفية  القاضية  الضربات  عقب  والتصرف  الفوز  وأحكام  والبساط،  الحلقة 

التحكيم اإللكتروني وآخر التعديالت على القانون«.

في
املرمى

الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  حــددت 
لتنظيم  موعدًا  الجاري  يوليو   12 للرماية 
للرماية  الليبي  االتــحــاد  كــأس  منافسات 
وطلبت   ،10 ومسدس  بندقية  تخصص 
األندية  مندوبي  مــن  المسابقات  لجنة 
التواصل معها لالطالع على موعد االجتماع 
الليبي  االتحاد  الذي سيعقد في غرفة  الفني 
واستالم  الفايبر،  برنامج  على  للرماية 

الكشوفات الخاصة بتسجيل الرماة.
وفق  معداًل  سيكون  المسابقة  نظام 
تقليص  برنامج  وحسب  المرحلة،  متطلبات 
 4 من  مجموعة  كل  وتتكون  الرماة،  عدد 
ميدان  بدخول  فقط  للرامي  ويسمح  رماة 
الحاجز  خلف  فيقف  المدرب  أمــا  الرماية، 

 6 مجموعة  كل  بين  والتوقيت  الزجاجي 
عبر  اللعبة  اتحاد  ذكره  ما  بحسب  ساعات، 

صفحته على »فيسبوك«.
الرماة  خضوع  ضرورة  الصفحة  وكشفت 
يتم  صحي  متابعة  لبرنامج  والمدربين 
أيام   10 لمدة  المرفق  بالكشف  تدوينه 
في  الرامي  نتيجة  وتحسب  المشاركة  قبل 
ونتيجة  للفرق  التمهيدي  الدور  منافسات 
أن  وعلى  الفردي،  لمنافسات  النهائي  الدور 
إحصاء  وحكم  ميدان  لحكم  التواجد  يقتصر 
على  مباشرة  للمنافسات  وستنقل  فقط، 
تكليف  أيام  باالتحاد  الخاصة  الفايبر  غرفة 
القياسية  األرقـــام  واعتماد  لرصد  لجنة 

● جانب من منافسات الرماية على الصعيد الدوليواعتمادها.
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انتعاشة كروية 
محلية

الحدث

زين العابدين بركان

بارقة أمل وضوء قد يظهر في اخر النفق بعد 
وحرك  الليبي عن صمته  الكرة  اتحاد  خرج  أن 
استئناف  في  رغبته  بإعالن  الراكدة  المياه 
على  القدم  لكرة  المحلية  مسابقاته  نشاط 
كان  وانتظار  توقف  بعد طول  الواجهات  كافة 
والموسم  الجيل  مستقبل  وأنقاذ  اضطراريا 
المصير  ظل  في  الفراغ  لسد  الجديد  الكروي 
المجهول الذى يكتنف ويلف مشاركات انديتنا 

المحلية على كافة الواجهات.
االتــحــاد  ــح  ــوائ ل وأن  خــاصــة  هــذا  يــأتــي 
في  انه  تؤكد  »كــاف«  القدم  لكرة  األفريقي 
لموسمين  المحلى  الــدوري  اقامة  عدم  حالة 
في  المشاركة  للفرق  يحق  ال  متتاليين 
ما  وهو  األفريقية  األندية  وبطوالت  مسابقات 
ينطبق على الحالة الكروية الليبية التي توقف 
لموسمين  المحلى  الــكــروي  النشاط  فيها 
يتحرك  الليبي  االتحاد  جعل  ما  وهو  متتاليين 
الخطوة  هذه  ويتخذ  إنقاذه  يمكن  ما  إلنقاذ 
الكشف  انتظار  في  التوقف  يطول  ال  حتى 
الموسم  طريق  وخارطة  التفاصيل  كافة  عن 

الجديد.
الجديد  الموسم  وانــطــالق  بداية  موعد 
الكساد  لحالة  حد  وضــع  عن  يبحث  مــازال 
المشهد  وســـادت  طــالــت  الــتــي  والــركــود 
كانت  بالقصيرة  ليست  فترة  منذ  الكروي 
تحديد  عن  اإلعالن  أن  والشك  تداعياتها  لها 
قرب  مع  سيتزامن  الموسم  انطالق  موعد 
الواجهة  إلى  األول  الوطني  المنتخب  عودة 
بداية  أن  يعنى  ما  كورونا  جائحة  انقضاء  بعد 
ــداد  االع بمثابة  سيكون  الــكــروي  الموسم 

الوطني. لمنتخبنا  والتحضير 
من  العديد  لخوض  سيتأهب  المنتخب 
منافسات  مقدمتها  وفى  الدولية  االستحقاقات 
نسبة  فيه  ازدادت  التي  الــكــان  تصفيات 
إلى نهائياتها  والتأهل  المنافسة  حظوظنا في 
التي غاب  البطولة  والعودة إلى مالعبها وهى 
واخر  لثالث  ظهوره  منذ  الوطني  فريقنا  عنها 
أمم  بطولة  نهائيات  في   2012 العام  مرة 
تواجده  سجل  أن  بعد  والغابون  غينيا  افريقيا 
فهل  فقط..  مناسبات  ثــالث  فى  بمالعبها 
هذه  ترجمة  المقبلة  القريبة  الفترة  ستشهد 
والتقدم  الواقع  أرض  على  والحراك  الرغبة 
لنفض  الكرة  اتحاد  من  أولى  إيجابية  خطوة 
صيغة  بتحديد  المالعب  كل  عن  الزمن  غبار 
صيغة  وبــأي  الــجــديــدة  المسابقة  وشــكــل 
الضياع  من  الجيل  هذا  لننقذ  كانت  وكيفية 
وحالة البطالة التي يمر بها منذ اكثر من عام 
فأن ينطلق القطار وتدور العجلة ببطء افضل 

من ان تستمر في التوقف تماما.

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

االتحاد  مــن  المالي  الــدعــم  ــة  أزم تــجــددت 
نظيره  ــى  إل »فيفا«  الــقــدم  لكرة  الــدولــي 
االتحاد  باسم  الناطق  فجر  أن  فبعد  الليبي، 
مفاجأة من  الكوني  القدم محمد  لكرة  الليبي 
عبر  له  مداخلة  في  عندما كشف  الثقيل  العيار 
االتحاد  منح  »فيفا«  أن  »سبورتيفا«  برنامج 
االتحاد  لكن  دوالر،  الف   500 مبلغ  الليبي 
المبلغ  هذا  من  شىء  أي  يستلم  لم  الليبي 
هذا  تخفيض  يتم  أن  يمكن  أنه  كما  بعد، 
إقامة  عدم  بسبب  »فيفا«،  جانب  من  المبلغ 
دوري  وجود  وعدم  ليبيا،  في  الدوري  مسابقة 
القدم  لكرة  ودوري  الشاطئية،  القدم  لكرة 
السياسة  األحـــداث  خلفية  على  النسائية 
شروط  أهم  أحد  كونها  البالد،  في  القائمة 
لذا  المالي،  الدعم  لصرف  الدولي  االتحاد 
دوالر،  الف   250 إلى  يصل  أن  الممكن  من 
المصري  كشف  عندما  جديدة،  أزمة  ظهرت 
في  التنفيذي  المكتب  عضو  أبوريدة  هاني 
القدم »كاف«  األفريقي لكرة  »فيفا« واالتحاد 
المليون  ونصف  مليون  تخصيص  عن  أيضا 
جانب  من  للمساهمة  أهلي  اتحاد  لكل  دوالر 
»كورونا«،  أزمة  تجاوز  في  لالتحادات  »فيفا« 
لمبلغ  بالنسبة  أما  النشاط،  إعــادة  بهدف 
فلم  دوالر  الف   200 »كاف«  االفريقي  االتحاد 

أيضا. الليبي  الكرة  اتحاد  يتسلمه 
عقد  أن  تصريحاته  في  الكوني  وأوضــح 
الفني  المدير  البنزرتي  ــوزي  ف التونسي 
قائال  انتهى  قد  األول  الوطني  للمنتخب 
العقد  تجديد  أما  معه  تواصل  على  »نحن 
مجلس  على  أوال  يتوقف  هــذا  عدمه  مــن 
واضحة  رؤيــة  تتضح  عندما  وثانيا  االدارة، 
نهائيات  بشان  كاف  االفريقي  االتحاد  من 
عن  أما  االتحاد«،  ومسابقات  األفريقية  األمم 
ديون  تسديد  تم  »لقد  الكوني  فقال  الديون 
المائة  في   90 بنسبة  والحكام  المدربين 
من  المرصود  المبلغ  شخصيا  استملت  وقد 
لتسديد  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة 
على  متراكمة  كانت  التي  الــديــون  هــذه 
والحكام  المحليين  للمدربين  الليبي  االتحاد 
للديون،  إعــدادهــا  تم  التي  القوائم  وفــق 
من  انتهت  وقد  اللوائح  لتعديل  لجنة  وهناك 
المواد  بعض  تعديل  إلى  باإلضافة  عملها 
كتيب  في  المعدلة  اللوائح  إعــداد  وسيتم 
الفرعية  االتحادات  على  توزيعه  يتم  سوف 

واألندية«.
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  وقرر  سبق 
 200 بمبلغ  الليبي  الكرة  اتحاد  دعم  »كاف« 
ــا«،  »كــورون فــيــروس  لمواجهة  دوالر  ألــف 

الكروي  النشاط  إيــقــاف  فــي  تسبب  ــذي  ال
وكانت  بأسره،  والعالم  السمراء  القارة  في 
في  قــررت  لـ»كاف«  التابعة  الطوارئ  لجنة 
مبلغ  تخصيص  الفيديو  عبر  األخير  اجتماعها 
في  عضوا  اتحادا   54 إلى  دوالر  مليون   10.8
على  المالي  العبء  لتخفيف  وذلــك  القارة، 
الكرة  اتحاد  ليحصل  الوطنية  االتــحــادات 
على  الشلماني  عبدالحكيم  برئاسة  الليبي 

200 ألف دوالر، كما سبق، وقال األمين  مبلغ 
الليبية،  األولمبية  للجنة  السابق  الــعــام 
الدولية  األولمبية  اللجنة  إن  المقهور،  مروان 
مليون   800 بقيمة  ماليا  دعما  خصصت 
»كورونا«  أزمــة  عن  ترتب  ما  لدعم  دوالر 
األلعاب  لتنظيم  دوالر  مليون   650 تشمل 
ومبلغ  المقبل  للعام  المؤجلة  األولمبية 
متمثلة  األولمبية  للحركة  دوالر  مليون   150

األولمبية  واللجان  الدولية  االتــحــادات  في 
لتمكينهم  العالم،  دول  كل  في  الوطنية 
وأضاف  الرياضية،  مناشطهم  مواصلة  من 
جريدة  ــى  إل ــاص  خ تصريح  فــي  المقهور 
العالم  في  أولمبية  لجنة  كل  »أن  »الوسط« 
بعد  المبلغ  هــذا  من  االستفادة  بإمكانها 
ملف  وتقديم  الدعم  شــروط  على  ــالع  االط
المقهور  مــروان  حاليا  يشغل  حيث  بذلك«، 

ألعاب  دورة  تنظيم  بلجنة  عضو  منصب 
المالية  الخسائر  أن  ويبدو  المتوسط.  البحر 
عالم  في  وتحديدًا  الليبية،  الرياضة  في 
فيروس  بأحداث  كثيرًا  تتأثر  لن  القدم،  كرة 
تسبب  أن  بعد  المستجد،  العالمي  »كورونا« 
كل  فــي  الحياة  مناشط  جميع  ــالق  إغ فــي 
عديد  أعلن  حيث  استثناء،  دون  العالم  دول 
ليبيا  فــي  الرياضية  ــة  ــدي واألن ــادات  ــح االت
توقفت  كما  موقتًا،  الرياضي  النشاط  وقف 
والمدارس  والمعاهد  الجامعات  في  الدراسة 
المخاوف  ظل  في  المدة،  لنفس  ليبيا  في 
على  حفاًظا  العالمي  الفيروس  تفشي  من 
منع  إلى  اإليقاف  ويهدف  العامة،  المصلحة 
في  الرياضية  واألنشطة  البشرية  التجمعات 
العالم، كونه قرار دوريات كبرى  أنحاء  مختلف 

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

وقف برامجها ومشاركاتها الخارجية.
القدم »كاف«  وكان االتحاد األفريقي لكرة 
مباريات  جميع  تأجيل  الماضية  األيام  في  قرر 
التي   ،2021 أفريقيا  المؤهلة ألمم  التصفيات 
المقبل،  العام  في  الكاميرون  تستضيفها 
مباراتا  فيها  بما  »كورونا«،  فيروس  بسبب 
االستوائية،  غينيا  مع  الوطني  ليبيا  منتخب 
وقف  العالم  دول  من  العديد  أعلنت  كما 
وآسيا  الجنوبية  وأميركا  أوروبا  في  الدوريات 
من  خوًفا  والعربية  األفريقية  الدول  وبعض 

الفتاك. الفيروس 
فيروس  قبل  مختلفة  أجواء  ليبيا  وتعيش 
القدم  لكرة  جديد  دوري  كل  فمع  »كورونا«، 
بعدم  ــددًا  ــه م الــمــوســم  يصبح  الليبية، 
البالد،  في  العام  الوضع  بسبب  انطالقه، 
التي  العالية  لألرقام  انتقادًا  الصوت  ليرتفع 
عبر  المحليين  القدم  كرة  العبي  على  تصرف 
الالعبين  لبعض  تتجاوز  أصبحت  عالية  عقود 
المالية  القيمة  ووصلت  ليبي،  دينار  مليوني 
دينار  مليون  لـــ62  الالعبين  تعاقدات  في 
الليبية  الكرة  تألفه  لم  كبير  رقم  وهو  ليبي، 
ال  الرقم  هــذا  أن  الكثيرون  ــرى  وي سابًقا، 
ينتج  وال  للعبة  الفني  المستوى  مع  يتوافق 
ــات  دوري أن  حين  فــي  قــويًّــا،  ليبيًّا  دوريــا 
فنيًّا،  أفضل  كانت  أقل  مالية  وأرقاما  سابقة 

والتسعينات. الثمانينات  سنوات  في  خاصة 

1.5 مليون دوالر تثير اللغط بني »فيفا« واتحاد الكرة

»الرماية« يستعد لكأس البندقية واملسدس

غياب مسابقات الدوري والكأس والمنافسات 
النسائية يزيد عالمات االستفهام من جانب 

االتحاد الدولي حول طريقة التعامل

الخسائر المالية تتواصل منذ تصاعد 
الحرب السياسية القائمة في البالد 
والكوني ينفي وصول أي دعم مالي

محمد  الليبي  الــدولــي  المهاجم  ــد  أك
شبيبة  بصفوف  المحترف  الطبال، 
حاليا  يوجد  إنه  الجزائري،  القبائل 
النشاط  انتظار عودة  مع فريقه في 
خالل  قائال  البالد،  في  الرياضي 
حواره مع برنامج ميادين على قناة 
ليبيا: »التحاقي بالفريق كان متأخرا 
الحمد  لكن  ظــروف،  عــدة  بسبب 
بأنني  أشعر  لم  بسرعة،  التأقلم  في  نجحت  هلل 
غريب ونجحت في الوجود مع الفريق كأساسي، 
هدفا،  وسجلت  مباريات  خمس  نحو  ولعبت 
أعوام،  لثالثة  ممتد  القبائل  شبيبة  مع  وعقدي 
لذا أشعر براحة كبيرة جدا هنا، وكل األمور بما 
الطبال  ويعد  ممتاز«،  بشكل  تسير  المالية  فيها 
مهاجم  انتظم  حيث  المميزين،  المحترفين  من 
تدريباته  في  الوطني  والمنتخب  السابق  االتحاد 
أزمة  بعد  حتى  االنتظام  وواصــل  انضمامه،  منذ 
بجانب  الدولية  للقائمة  داعما  ليكون  جائحة »كورونا«، 
البحريني،  الرفاع  بنادي  المحترف  صولة  محمد  زمالئه 
الذي كاد يلحق به في شبيبة القبائل الجزائري، لوال الخالف 
سند  الدولية  القائمة  في  يوجد  أيضا  المادي،  المقابل  حول 
»اتحاد  الالفي  ومؤيد  المغربي،  البيضاوي«  »الرجاء  الورفلي 
السكندري«  »االتحاد  السلتو  وأنيس  الجزائري،  العاصمة« 
المصري، ومحمد الترهوني »سموحة« المصري، وهيثم ضانة 
»هالل الشابة« التونسي، وعلي معتوق »الملعب« التونسي، 
والمعتصم المصراتي »غميارش« البرتغالي، وحمدو الهوني 
المصري،  »المصري«  طقطق  ومفتاح  التونسي،  »الترجي« 

وأحمد بن علي »كروتوني« اإليطالي.

● أبوريدة مع رئيس االتحاد الليبي السابق جمال الجعفري

نشرت الصفحة الرسمية لنادي المدينة استقبال جمهور وقدامى نادي 
المدينة الرئيس الجديد للنادي أسامة اطليش، في زيارة رسمية له، حيث 

تم من خالل الزيارة الوقوف والتأكيد على تسلم اطليش إلدارة نادي 
المدينة، وسيتم انتخاب مجلس إدارة جديد بقيادة أسامة اطليش وبعض 

رجال األعمال، وستكون جماهير المدينة يدا بيد مع اإلدارة المستحدثة 
بالنادي، ليعود أسامة اطليش لمنصب الرئيس بعد أن كان رئيسا لنادي 

الملعب الليبي سابقا.

طالب األمين العام األسبق لالتحاد الليبي لكرة القدم عبدالواحد أبوزقية، ◆
مجلس إدارة االتحاد الحالي بتقديم مذكرة للفيفا يطلب فيها االستغناء عن 

تطبيق نظام االحتراف الذي ال يتناسب مع الظروف الحالية الصعبة التي 
تعيشها ليبيا منذ فترة، وقال في تصريح إلى جريدة »الوسط« إن االحتراف 
بهذه الظروف لم يخدم كرة القدم الليبية، والبد من وضع شروط صارمة 

لدخول انتخابات االتحاد وضرورة تصويب وضع الجمعية العمومية خاصة في 
موضوع االنتخابات.

◆

● مباراة سابقة بين منتخبي ليبيا وتونس

عضو المكتب التنفيذي يؤكد الصرف لجميع االتحادات األهلية بهدف المساعدة في تجاوز أزمة »كورونا« وعودة النشاط

 2020 ليبيا  صيف  مهرجان  بنغازي  مدينة  تحتضن 
االتحاد  عليه  يشرف  والذي  السياحية  للرياضة  المنوع 
الليبي للرياضات الجوية واالتحاد الليبي للدراجات النارية 

والمائية.
رئيس  قال  »الوسط«  جريدة  إلى  وفي تصريح خاص 
»إن  احنيش  علي  الجوية  للرياضات  الليبي  االتحاد 

مهرجان صيف ليبيا 2020 سيكون منوعا ومثيرا، 
في  الرياضية  األنشطة  عودة  خالله  من  ونهدف 
العام،  النشاط  وتوقف  كورونا  جائحة  بعد  ليبيا 
لها  التي  األندية  جميع  أدعو  المناسبة  وبهذه 
هذا  في  للمشاركة  وجوية  وبرية  بحرية  ألعاب 

المهرجان«.
المهرجان  انطالق  وموعد  الزمنية  الفترة  وعن 
من  الفترة  في  الموعد  تحديد  »تم  احنيش:  قال 
سيكون  والمكان  المقبل،  أغسطس   25 إلى   15
باأللعاب  جدوال  نصدر  وسوف  بنغازي،  بمدينة 

األسبوع  المهرجان خالل هذا  المدرجة في هذا 
إلى كل محبي الرياضة المثيرة والمغامرات«.

وعن األلعاب التي تم اعتمادها قال احنيش: 
والرياضة  السباحة  بينها  من  متعددة،  »ألعاب 

والبرمتور  بالمظالت  الحر  القفز  في  الجوية 
النارية  الدراجات  توجد  كما  أخرى،  وألعاب 
الستعراض  وحلبة  الطائرة  واأللواح  البحرية 
النارية  للدراجات  وتجمع  الرياضية  لسيارات 

السيارات  تجمع  وكذلك  الكالسيكية، 
الكالسيكية على هيئة معرض«.

 ،2020 ليبيا  كنتري  كروز  حلبة  »هناك  وأكمل: 
استعراض  ومسابقة  الشاطئية،  الطائرة  وكرة 
وكذلك  البحر،  شاطئ  على  للفتنس  األجسام 
مسابقة أفضل مصور في المهرجان وألعاب شعبية 
لألطفال على شاطئ البحر وعروض للدراجات النارية 

االستعراضية«.
ختام  حفل  إقامة  يتم  »سوف  قائال:  احنيش  واختتم 
المشاركين في هذا المهرجان، ونتمنى أن تكون  لجميع 
دعوة  وهذه  الليبية  المدن  مختلف  ومن  جيدة  المشاركة 

مفتوحة للجميع«.

مهرجان صيف 2020 ينطلق
ببنغازي في أغسطس

»الجزيرة« يعرف أبطال الشطرنج

35 مشاركا في دورة تحكيم البوكسينغ

طرابلس - الصديق قواس

طرابلس - محمد ترفاس

● أسامة

تعريفية  قائمة  الرياضية  زوارة  جريدة  نشرت 
والتابعين  دوليًّا  المصنفين  الالعبين  بأسماء 
الفرعي  االتحاد  نطاق  داخل  الرياضية  لألندية 
القائمة  وشملت  الغربية،  بالمنطقة  للشطرنج 
وهم:  زوارة  الجزيرة  نادي  من  شطرنجيين  ستة 

وأنور   »1856 الدولي  »التصنيف  فطيس  صالح 
قشمش »التصنيف الدولي 1614« وأصيل فطيس 
»التصنيف الدولي 1549« ووائل العزابي »التصنيف 
الدولي 1470« وأيوب فطيس »التصنيف الدولي 
1677« وعمرو فطيس »التصنيف الدولي 1422«.

لشطرنجيي  رسمية  مشاركة  آخر  أن  إلى  يشار 
الدولي«  مكة  »قو  بطولة  في  كانت  الجزيرة 
للشطرنج التي أقيمت بجزيرة جربة التونسية خالل 
الفترة من 15 إلى 24 فبراير الماضي، والمدرجة 

ضمن أجندة االتحاد الدولي للشطرنج.
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● منافسات في الشطرنج● الجزيرة يعلن أسماء أبطاله في الشطرنج

طرابلس - الصديق قواس

● الطبال



مالعب 15

ا

القدم  لكرة  األفــريــقــي  االتــحــاد  رئيس  أعلن 
كأس  بطولة  منافسات  إقامة  تأجيل  ــاف«  »ك
المقرر  من  كان  التي  »الكان«،  األفريقية  األمم 
يناير  في  لتقام   ،2021 يناير  في  تقام  أن  لها 
المتوسط«، ضمن  ينافس »فرسان  2022، حيث 
لـ»كان  المؤهلة  بالتصفيات  العاشرة  المجموعة 
تونس  منتخبات  ليبيا  بجانب  وتضم   ،»2021
جديد  موعد  وتحديد  االستوائية،  وغينيا  وتنزانيا 
التي  »الشان«  للمحليين  أفريقيا  أمم  لبطولة 
جانب  إلى  أيضًا،  المتوسط«  »فرسان  لها  تأهل 
أفريقيا  أبطال  دوري  بطولتي  مصير  تحديد 
للمكتب  اجتماع  انعقاد  الكونفدرالية، بعد  وكأس 
من  عــدد  لحسم  الفيديو  تقنية  عبر  التنفيذي 
األمور، أبرزها مصير بطوالت األندية والمنتخبات.

القدم،  لكرة  األفريقي  االتحاد  رئيس  وقــال 
تأجيل  »تقرر  صحفي:  مؤتمر  في  أحمد،  أحمد 
أن  لها  المقرر  كان من  التي  أفريقيا،  أمم  بطولة 
تم  كما   ،2022 يناير  في  لتقام   2021 في  تقام 
تعيين موعد جديد لبطولة أمم أفريقيا للمحليين 

لتكون في يناير 2021«.
وأضاف رئيس »كاف«: »تم االتفاق على إقامة 
أفريقيا  أبطال  ونهائي  نهائي  نصف  مباريات 
سبتمبر  في  تنتهي  أن  على  واحــدة،  مباراة  من 
المقبل، وسيتم تحديد المكان الحقًا، أما بالنسبة 
مباريات  فستقام  الكونفدرالية  كأس  لمباريات 
في  واحــدة  مباراة  من  والنهائي  النهائي  نصف 

دولة المغرب«.
األفريقي،  االتحاد  انتخابات  إجراء  موعد  وعن 
في  ستجرى  الكاف  »انتخابات  أحمد:  أحمد  قال 
عن  وبسؤوله  المقبل«،  مارس  من  عشر  الثاني 
 ،2020 ات  للسيد  األفريقية  األمم  كأس  بطولة 
الصعبة  للظروف  نظرًا  أنه  الكاف  رئيس  فأكد 
فتم إلغاء تلك النسخة على أن يتم إطالق بطولة 
 ،2021 للسيدات  أفريقيا  أبطال  دوري  باسم 
الحقًا،  والتفاصيل  البطولة  شكل  إعالن  وسيتم 
بعدما توقفت المسابقات المحلية واألفريقية منذ 
»كورونا«  جائحة  بسبب  الماضي،  مارس  شهر 

التي أصابت العالم بشلل تام.
تحرك ليبي

الليبي  االتحاد  حركت  األخيرة  التصريحات 
لكرة القدم بشأن نيته ورغبته في إقامة وانطالق 
الركود  لحالة  حد  ووضع  الجديد  الكروي  الموسم 
الذي ساد المشهد طوال الفترة الماضية لتتحرك 
الحديث  ويعود  األجواء  وتنتعش  الراكدة  المياه 
ستكون  التي  المناسبة  والكيفية  الصيغة  عن 
عليها النسخة الكروية في الموسم الجديد، حيث 
االرتياح  من  بشيء  وقوبلت  الرغبة  هذه  القت 
حالة  بعد  خاصة  ليبيا،  في  الرياضي  الوسط  من 

للمرة   2011  -  2010 الــريــاضــي  الموسم 
الذهاب،  مرحلة  ختام  قبل  تاريخه  في  الثانية 
عشر  ستة  بمشاركة  ُأقيم  الذي  الموسم  وهو 
الثالثة  للمرة  الكروي  الموسم  توقف  ثم  فريقًا، 
في  عامين  مــن  أكثر  بعد  إال  يستأنف  ــم  ول
الموسم  بإقامة   2013 العام  سبتمبر  شهر 
المجموعتين  بنظام   2014  –  2013 الرياضي 
فريق  بلقبه  وتوج  فريقًا،  عشر  ستة  وبمشاركة 
مرحلة  ُأقيمت  أن  بعد  طرابلس«  »األهــلــي 
ثم  السداسي،  ــدور  ال بنظام  باللقب  التتويج 
وهو  تواليًا  والثاني  يليه  الذي  الموسم  ُأقيم 
بمشاركة   2016  –  2015 الرياضي  الموسم 
بلقبه  وتوج  مجموعتين،  على  وزعت  فريقًا   21
على  الثاني  للموسم  طرابلس«  »األهلي  فريق 
للمرة  الكروي  الموسم  بعدها  وتوقف  التوالي، 
 2016 يونيو  شهر  منذ  تاريخه  في  الرابعة 
 2016 الموسم  وهو  يليه  الذي  الموسم  وُألغى 
نشاطه  إلى  الكروي  الموسم  عاد  ثم   2017  –
يعد  ولم  عام  من  أكثر  دام  وتوقف  غياب  بعد 
الموسم  بإقامة   2017 أغسطس  شهر  في  إال 
فريقًا   28 بمشاركة   2018  –  2017 الرياضي 
قياسي  رقم  وهو  مجموعات  أربــع  على  وُزعــت 

وتوج فريق »النصر« بلقبه.
45 نسخة كروية مكتملة

 63 ومنذ انطالقة نسخته األولى في الموسم 
45 نسخة كروية  الليبي في  الدوري  أقيم   ،64 –
مرات  ست  والتوقف  لإللغاء  وتعرض  مكتملة 
محلية  فرق  تسعة  ألقابه  إحــراز  على  وتعاقب 
لقبًا و»األهلي  وهي »االتحاد« برصيد ستة عشر 
و»األهلي  لقبًا  عشر  اثني  برصيد  طرابلس« 
و»التحدي«  بــطــوالت  ــع  أرب برصيد  بنغازي« 
و»النصر«  و»المحلة«  ألقاب  بثالثة  و»المدينة« 
ــشــط«  و»ال ــظــهــرة«  »ال مــن  وكــل  بلقبين، 
على  تعاقب  فيما  ــد،  واح بلقب  و»األولــمــبــي« 
رؤساء  خمسة  القدم  لكرة  الليبى  االتحاد  رئاسة 

الراحل  وهــم  ســنــوات،  تسع  مــن  أقــل  فــي 
الجمل،  إبراهيم  السابق  الدولي  الحكم 

الطشاني  وأنـــور  كويدير  ومفتاح 
الحكيم  وعبد  الجعفري  وجــمــال 

حالة  يعكس  ــا  م الــشــلــمــانــي، 
التي  االستقرار  وعــدم  التخبط 
لها  وكــانــت  ــيء  ش كــل  طالت 
وألقت  السلبية  تداعياتها 

على  بظاللها 
ــمــشــهــد  ال

الكروي.

الدوري الليبي يدرس العودة.. و»كاف« يؤجل أمم أفريقيا

لوسط - زين العابدين بركان
بني النجومية والغرور

ايقاعات رياضية

صالح بلعيد

تختلف ثقافة الالعبين في كرة القدم العربية 
بشكلها  النجومية  لمفهوم  حقيقي  فهم  بين 
حسنة  كقدوة  المجتمع  في  والتأثير  اإليجابي 
وبين الغرور الذي قد يتحول لمقبرة فعال لبعض 
ال  التي  والتصرفات  والغرور  بالترفع  الرياضيين 
لمغرور  يتحول  قد  الــذي  النجم  بالالعب  تليق 

وصلف الجانب والتصرفات.
الكرة  من  استثناء  ليست  الليبية  القدم  وكرة 
خاطئ  لمفهوم  تتحول  قد  والنجومية  العربية 
يصبحوا  أن  بدل  الذين  الالعبين  بعض  عند 
عليهم  ــاال  وب تصرفاتهم  تصبح  رائعة  قــدوة 
أن  تتمنى  منهم  اقترابك  وعند  انديتهم  وعلى 
إيجابية  تكون  فالنجومية  تعرفهم  ال  قد  تكون 
بسمو اخالق الالعب النجم برقيه وتعامله الرائع 
والتهجم  التطاول  بعدم  ــالم  واإلع الناس  مع 
واالخذ  العامة  والثقافة  الحديث  ثقافة  وتعلم 
في االعتبار أن الالعب مهما عال شانه وتوسعت 
نجوميته فهو محكوم بمدة زمنية في المالعب 
وستنحسر وتتضاءل هذه النجومية وبإمكانه أن 
يجعلها إيجابية بعد االعتزال عندما يكون قدوة 
التنافس  الترفع واالخالل بقيم  أو  المالعب  فترة 
الرياضي وعدم احترام الناس فهذا له انعكاسات 

سلبية ويصبح غير مقبول عند الناس.
كنت   2000 سنة  وتحديدا  عاما  عشرين  قبل 
مهمة  في  القدم  لكرة  الليبي  للمنتخب  مرافقا 
ضمن  مــبــاراة  لتغطية  بالكاميرون  إعالمية 
الكاميروني  المنتخب  مع  العالم  كأس  تصفيات 
واثناء التواجد بالفندق دخل علينا وفجاءة بدون 
ميال  روجيه  الكاميرونية  الكرة  نجم  علم  سابق 
خاصة  العالم  كأس  بعد  نجوميته  اوج  في  وهو 
شهرته الكبيرة في كأس العالم 1990 بإيطاليا 
صال  كالعب  متوهجا  ومــازال  الرائعة  وأهدافه 
بالجميع  ويرحب  مبتسما  وكان  بأفريقيا  وجال 
مع  التذكارية  الــصــور  والتقط  بالكاميرون 
المنتخب الليبي وكامل اعضاء البعثة وكان يمثل 
قمة البساطة والنجومية وتركت الزيارة اثرا كبيرا 

في نفوس اغلب اعضاء المنتخب الليبي.
قدم روجيه ميال درس رائع في تواضع الالعب 
لنا  فرصة  وكانت  وعفويته  بساطته  في  النجم 
صحفية  لقاءات  الجــراء  المرافقين  االعالميين 
ومرئية ورحب بنا بكل تواضع وفى وجود مترجم 
خليفة  ــى  االذاع الزميل  وهو  الليبي  المنتخب 
المجبري الذي كان يتقن الفرنسية وهو مقدم 
برامج تلفزيونية وعمل مترجما لسنوات مع 
المنتخب الليبي في أفريقيا وكان متعاونا 
او  ورائعا ويساعد اإلعالميين دون كلل 

ملل.

عقدت المنطقة األولى باالتحاد األفريقي للسباحة 
اجتماعها األول عبر اإلنترنت، بحضور الدول الخمس، 
وهي: ليبيا والجزائر ومصر والمغرب وتونس، حسب 
ومثل  للسباحة،  الليبي  لالتحاد  الرسمية  الصفحة 
للسباحة  الليبي  االتحاد  رئيس  االجتماع  في  ليبيا 
الجزائري  االتحاد  رئيس  بجانب  القنين،  عصمان 
ياسر  المصري  االتحاد  ورئيس  عبدالحكيم،  محمد 
حسا،  إدريس  المغربي  االتحاد  ورئيس  إدريس، 
األفريقي  باالتحاد  األولى  المنطقة  منسق  بحضور 
للسباحة، وأمين عام االتحاد العربي للسباحة زوهير 

المفتي.
البنود،  من  العديد  األعمال  جدول  تضمن 
الحجر،  فترة  خالل  األعضاء  االتحادات  أنشطة  منها 
الحجر،  فترة  بعد  األعضاء  االتحادات  وأنشطة 
السباحة،  في  األولى  للمنطقة  األفريقية  والبطولة 
وتعيين مرشحي المنطقة األولى األفريقية النتخابات 

أعضاء مجلس إدارة االتحاد األفريقي للسباحة.
وإعطاء  بالترحيب  االجتماع  المنسق  افتتح 
لخدمة  مستفيض  نقاش  وبعد  للحضور،  الكلمات 

السباحة العربية واألفريقية، تم ترشيح زهير المفتي 
وياسر إدريس لعضوية االتحاد األفريقي للسباحة.

الليبي للسباحة عبر صفحته  وسبق وأكد االتحاد 
نشاط  توقف  ضرورة  »فيسبوك«،  على  الشخصية، 
رياضة السباحة وعدم إقامة أي نشاط رياضي للعبة، 
الرياضيين  سالمة  على  حفاًظا  مسمى،  أي  تحت 
وللحد من خطورة وانتشار وباء »كورونا المستجد«، 
وتقيدًا بالتعليمات والقرارات الصادرة من االتحادات 
أن  يذكر  للسباحة،  والعربي  واألفريقي  الدولي 
النشاط الرياضي في ليبيا متوقف رسميًّا وبتعليمات 

من هيئة الشباب والرياضة من مارس الماضي.
الفرعي  الوقت نفسه، كشف رئيس االتحاد  في 
للسباحة ببنغازي، خالد المقصبي، أن االتحاد يجهز 
الٔقامة سباق للسباحة في المياه المفتوحة بمشاركة 
بنغازي«  »األهلي  من  اقطاط  عزالدين  السباحين 
أن  المقصبي  وأضاف  »الهالل«،  من  الفالح  وحماد 
االنطالق  50 كلم، وستكون نقطة  السباق مسافته 
أن  يذكر  قمينس،  لمنطقة  وصواًل  بنغازي،  من 
السباحين اقطاط والفالح نجحا في أكتوبر الماضي 
السباحة  فرعي  نظمه  مماثل  سباق  اجتياز  في 
الليبي  الشرق  أقصى  البمبة  خليج  بمنطقة  ببنغازي 

لمسافة 40 كلم وفي زمن 11.14 ساعة.

االتحاد األفريقي للسباحة يعقد اجتماعا

المغربي: نجهز لتنظيم 
تظاهرة رياضية في كرة القدم

محاضرة
 في ختام
دورة حكام الكاراتيه

● منافسات السباحة تستعد للظهور

طرابلس - الصديق قواس

المسابقة المحلية تقترب من الظهور مجدداً بعد عام من الركود والنسيان وهجرة أكثر من 50 العباً لالحتراف الخارجي

»فرسان المتوسط« يترقبون الموقف النهائي 
من الـ»شان« بعد تأجيل الـ»كان« لمدة عام 
واحد.. وأحمد أحمد يعلن أحدث الترتيبات

ومن  مؤخرًا،  حصلت  التي  واالنفراجة  الهدوء 
كورونا  جائحة  زوال  وقرب  الحرب  توقف  بينها 
العربية  البطوالت  أغلب  واستئناف  وانــطــالق 

واألوروبية التي كانت متوقفة بصورة موقتة.
إلى  العودة  على  الجميع  وشجع  حفز  هذا  كل 
هناك  يكون  ويكاد  التنافسية  وأجوائها  المالعب 
بنظام  الــدوري  إلقامة  العودة  على  إجماع  شبه 
أن  على  والتنقل  الحركة  لصعوبة  المجموعتين 
إلى  مجموعة  كل  في  الثاني  ألو  األول  يتأهل 
الموسم،  بطل  هوية  لتحديد  الذهبي  المربع 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  يكشف  أن  وينتظر 
وخارطة  تفاصيل  المقبلة  القريبة  الفترة  خالل 

طريق رحلة العودة الستئناف النشاط الكروي.
تاريخ الدوري

الذي  العريق  القدم  لكرة  الليبي  الـــدوري 
انطلقت طبعته ونسخته الكروية األولى قبل أكثر 
الرياضي  الموسم  في  وتحديدًا  قرن  نصف  من 
بال  له  يهدأ  ولم  االستقرار  يعرف  لم   64  –  63
الشاقة،  الطويلة  ورحلته  تاريخه  طوال  حال  وال 
مواسم  شهد  كما  عديدة،  وعثرات  تقلبات  فعرف 
توقف  عجاف،  وأخرى  زاهية  ذهبية  وفترات  مثيرة 
وتوقف  مرات  وتعثر عدة  الكروي  الموسم  خاللها 
واإللغاء  للتوقف  وتعرض  المشوار  منتصف  عند 

في منتصف الطريق كان آخرها الموسم الماضي 
مرحلة  انتهاء  وأعتاب  مشارف  على  توقف  الذي 
فيها  يتعرض  التي  األولى  المرة  ليست  الذهاب. 
أن  سبق  حيث  واإللغاء،  للتوقف  الكروي  الموسم 
السبعينات ألول مرة ألكثر من ثالث  أواخر  توقف 
لم  الليبية  القدم  كرة  على  عجاف  مرت  سنوات 
غبار  مالعبها  عن  وينفض  التوقف  من  ينقذها 
أفريقيا  أمم  بطولة  بالدنا  استضافة  الزمن سوى 
الكروي  الموسم  1982، حيث عادت بعدها عجلة 

للدوران.
موسم الهجرة

شهر  منذ  يتوقف  المنقضي  الموسم  هو  وها 
معه  ويطول  لإللغاء  ويتعرض  الماضي  أبريل 

االنتظار لتأتي وتلوح بارقة األمل والضوء في آخر 
النفق، وهذا االنتظار الطويل والممل لم يتحمله 
حزموا  حيث  طوياًل،  المحليين  العبينا  من  الكثير 
خارج  احترافية  تجارب  لخوض  وتوجهوا  حقائبهم 
الكروي  مستقبلهم  إلنقاذ  الجوار  بدول  الديار 
في  المحلية  بالمالعب  المجهول  ومصيرهم 
والديار  المالعب  خارج  الجماعية  الهجرة  موسم 

حتى أن العدد تجاوز الخمسين العبًا.
3 مواسم في 9 سنوات

قرابة  مدى  وعلى   ،2011 فبراير  شهر  ومنذ 
في  إال  الموسم  ويكتمل  يقم  لم  سنوات،  تسع 
وهو  سنوات،  تسع  في  ُأقيمت  فقط  نسخ  ثالث 
سنوات  التهمت  حيث  وضئيل،  قليل  رصيد 
من  المحليين  العبينا  أعمار  من  الكثير  الضياع 
الكثير منهم  لم يستمتع  الذين  الجيل  أبناء هذا 
وطعم  حالوة  يتذوق  ولم  ومنافساتها  بالكرة 
عن  غابت  التي  الرياضية  الجماهير  أمام  اللعب 
تاركة  الماضية،  المواسم  طــوال  المدرجات 
أمام مدرجات صامتة ال صوت  يلعبون  الالعبين 

وال صدى يعلو بين جنباتها.
توقف وتعثر وإلغاء

توقف   2011 العام  فبراير  ــداث  أح وعقب 

عبد  »كاف«،  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  عام  كشف سكرتير 
دوري  بطولتي  استئناف  بشأن  جادة  تحركات  عن  باه،  المنعم 
المقرر  إفريقيا  أمم  مصير  عن  فضال  والكونفدرالية،  األبطال 
إقامتها العام المقبل في الكاميرون والتي قد تتجه نحو إمكانية 
األخيرة: »نحن نعمل  باه، خالل تصريحاته  قال  التأجيل، حيث 
لهذا  الملزمة  الشروط  وعلى  مسابقاتنا  جميع  استئناف  على 
االستئناف، ونعمل أيضًا على وضع المواعيد الجديدة، ويمكنني 

القول إن هذا العمل ممل للغاية«.
للتشاور  دائمًا  المحلية  االتحادات  مع  »نتواصل  وأضاف: 
كورونا،  فيروس  بسبب  الراهنة  لألزمة  إدارتهم  حول  معهم 
حسم  حول  مترددة  زالت  ما  االتحادات  من   25% أن  واتضح 
جدولة  إعادة  أو  اإللغاء  بين  المحلية  مسابقاتهم  مصير 
هناك  أن  الواضح  فمن  المقبل،  أغسطس  بحلول  المباريات 
مسابقات سيكون من الصعب إعادة جدولتها، مثل حالة كأس 
كما  المقبل،  نوفمبر  في  لعبها  يجب  التي  للسيدات  إفريقيا 
كان من المقرر إجراء التصفيات في إبريل ولكننا اضطررنا إلى 

تأجيلها بسبب الوباء«.
وعن تأجيل أمم إفريقيا 2021، أجاب عبد المنعم باه قائاًل: 
تأجيل  في  التفكير  شهر  قبل  األعمال  جدول  على  يكن  »لم 
التفكير  كان  كلما  األزمة  استمرت  كلما  اليوم  ولكن  البطولة، 
في هذا السيناريو أمرا واردا، لكن يبقى إجراء البطولة في يناير 
المقبل على رأس أولوياتنا، كما يعلم الجميع اللعب في شهري 
بسبب  صعبًا  أمرًا  سيكون  الكاميرون  بدولة  يوليو  و  يونيو 
 2021 ويوليو  يونيو  في  ذلك  إلى  باإلضافة  الجوية،  الظروف 
هناك بالفعل الكثير من المنافسة مع اليورو وكوبا أميركا، لذا 
فإن أفضل وقت لتأجيل كان 2021 إلى 2022، ولكن أكرر هذه 

بدائل واألولوية هي لعب البطولة في موعدها«.
إفريقيا  أبطال  دوري  مسابقة  في  وصل  أن  بعد  هذا  يأتي 
بطالن من مصر ومثلهما من المغرب إلى الدور نصف النهائي، 
هما الرجاء البيضاوي ويواجه الزمالك والوداد البيضاوي ويواجه 
األهلي المصري، أما على صعيد بطولة الكونفدرالية، فسيلعب 
الفريق المصري الثالث وهو بيراميدز ضد حوريا كوناكري الغيني، 
في  أغادير  حسنية  نظيره  المغربي  بركان  نهضة  يواجه  بينما 

مراحلها  في  البطولتين  على  المغرب  لتسيطر  مغربية،  قمة 
المهمة، األمر الذي أسهم في مزيد من الترقب واالنتظار لحال 
النشاط من عدمه.  استئناف  والمغربي بشأن  المصري  االتحاد 
سامسون  بـ»كاف«  المسابقات  لجنة  مدير  كشف  جانبه،  من 
أدامو موعد مباريات نصف نهائي دوري األبطال والكونفدرالية 
وقال أدامو في تصريحات تلفزيونية لقناة »إم بي سي مصر«، 
»إن كاف ليس له دخل بالبطوالت المحلية، فكل اتحاد محلي 
له الحق مع حكومته أن يقرر مصير بطوالت الموسم، سواء 
باالستكمال أو اإللغاء، أما مباريات نصف نهائي دوري أبطال 
أفريقيا والكونفدرالية، ستقام في شهر سبتمبر المقبل، لكن 

لم نحدد المواعيد النهائية حتى اآلن«.
في  سيقام  األبطال  دوري  »نهائي  وأضاف 
في  فسيلعب  الكونفدرالية  نهائي  أما  الكاميرون، 
بشأن  النهائي  القرار  بعد  يُحدد  ولم  المغرب، 

سيمنح  كاف  وأعتقد  للمباريات،  الجماهير  حضور 
وفقا  ذلك  تقرر  لكي  المحلية،  لالتحادات  الحرية 
مباريات  الستكمال  تصور  فهناك  للظروف، 
تصفيات كأس أمم إفريقيا، في حال فتح المجال 
الجوي والمطارات في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، 
فبطولة   ،2021 يناير  في  البطولة  بداية  قبل 

يناير  في  الكاميرون،  في  ستقام  إفريقيا  أمم 
وفبراير2021، وسيتم تحديد مواعيد باقي مباريات التصفيات 

خالل الفترة المقبلة بشكل تفصيلي«.
ويضم الرجاء البيضاوي المغربي بين صفوفه المدافع الدولي 
بجانب  القاري  باللقب  النفس  يمني  الذي  الورفلي  سند  الليبي 
لقب الدوري المحلي في المغرب، بعد أن فقد جمهور كرة القدم 
الليبية الرهان على زميله األخر المحترف حمدو الهوني المحترف 
بصفوف الترجي الرياضي التونسي لوداعه بطولة دوري أبطال 
أفريقيا هذا الموسم، رغم أنه بطل أخر نسختين، لكنه خرج من 
أهم  أحد  الورفلي  ليتبقى  المصري،  الزمالك  أمام  النهائي  ربع 
هذا  األفريقي  التتويج  في  الليبية  الكرة  أمل  البيضاوي  الرجاء 
فور  المحلي  الدوري  لقب  على  بقوة  المنافسة  بجانب  الموسم 

عودة المسابقة لالستئناف بعد أزمة جائحة »كورونا«.

عبدالمولى  بطرابلس  القدم  لكرة  الفرعي  االتحاد  رئيس  أكد 
إلى جريدة »الوسط« أن االتحاد يجهز  المغربي في تصريح خاص 
لتنظيم تظاهرة رياضية في كرة القدم بنظام التجمع للفئة العمرية 

12عاما وينتظر فقط موافقة االتحاد العام.
هذه  إلنجاح  متكامل  برنامج  إعداد  تم  أنه  المغربي  وأضاف 
جاء  ما  والصحية، ومن ضمن  الرياضية  النواحي  التظاهرة من كل 
في الرسالة التي وجهها ألمين االتحاد الليبي لكرة القدم »تعلمون 
يلعبه  الذى  الكبير  والدور  القدم  بكرة  الرياضي  الشارع  جيدا شغف 
أولياء األمور من ناحية االهتمام المباشر بأبنائهم الرياضيين خاصة 
الكبير في تنفيذ اإلجراءات  12 عاما، والحرص  السنية تحت  الفئات 

الموصى بها لتفادي اإلصابة بجائحة كورونا«.
وأضاف »من هذا المنطلق ولثقتنا في أنديتنا ومدارس وأكاديميات 
الناشئين في نطاقنا وباالجتماع بعدد منهم قررنا مخاطبتكم آملين 
وفي  التجمع  بنظام  رياضية  مسابقة  إقامة  على  والموافقة  إذنكم 
مكان آمن للفئة العمرية تحت 12 عاما حسب توصيات السيد المدير 
الفني باالتحاد الليبي لكرة القدم وبالمواصفات الفنية لهذه الفئة 
العمرية، علما بأنه تم إعداد برنامج متكامل إلنجاح هذه التظاهرة 

من كل النواحي الرياضية والصحية«.

العرب  الكاراتيه  حكام  دورة  اختتمت 
»قانون  بعنوان  بمحاضرة  اإلنترنت  عبر 
الكوميتي واستعداد الحكم للبطولة« ألقاها 
واآلسيوي  العربي  التحكيم  لجنة  عضو 
الدورة  وانطلقت  الشهري،  مشرف  الدكتور 
العربي  االتحاد  وتنظيم  إشراف  تحت 
صورة  من  التخفيف  بهدف  للكاراتيه، 
االحترازية  اإلجراءات  الحالية في ظل  األزمة 
لمكافحة  ومؤسساتها  الدول  تتخذها  التي 
انتشار فيروس كورونا واثارها السلبية على 
نشرته  ما  بحسب  والرياضيين،  الرياضة 

صفحة اتحاد اللعبة عبر »فيسبوك«.
المدربين  تزويد  هدفها  كان  كما 
في  وُألقيت  اللعبة  قانون  بجديد  العرب 
»قانون  بعنوان  محاضره  االفتتاحي  اليوم 
والتعديالت  المستجدات  الكوميتي.. 
آسيا  حكام  لجنة  رئيس  ألقاها  بالقانون«، 
المحاضرة  وُأقيمت  السلطان،  منصور 
وألقاها  الكاتا«،  »قانون  بعنوان  الثانية 
عماد  الدكتور  الدولية  الحكام  لجنة  عضو 

السرسي.
وفي تصريح ألمين عام الكاراتيه العربي، 
اللعبة  اتحاد  لصفحة  قال  الزرعوني،  حميد 
للكاراتيه  العربي  »االتحاد  »فيسبوك«:  عبر 
الرياضي  النشاط  توقف  فترة  استثمر 
تأهيل  مجال  في  وحقق  صورة،  بأفضل 
مدربي  لدورتي  تنظيمه  خالل  من  الكوادر 
 1600 استهدفتا  اللتين  والكوميديا،  الكان 

مشارك من 17 دولة عربية«.

باألولمبية  الرياضية  االتحادات  رئيس  أكد 
من  المشكلة  األزمة  لجنة  وعضو  الليبية 
الطويل  محمود  والرياضة  الشباب  هيئة 
»الوسط«  جريدة  إلى  خاصة  تصريحات  في 
تكون  أن  يجب  الرياضي  النشاط  عودة  أن 
تدريجية ووفق خطة محكمة تراعي فيها كل 
االحتياطات واإلجراءات الصحية والوقائية من 
اجتماع  أن  الطويل  وأضاف  كورونا.  فيروس 
لجنة األزمة األخير تم االتفاق فيه على جملة 
اتباعها  الواجب  واإلجراءات  الخطوات  من 
والتي  الرياضي،  للنشاط  التدريجي  للرجوع 
احتواء  في  فعّال  بشكل  تسهم  أن  يمكن 
فيروس كورونا والحد من انتشاره، ومن بينها 
أو  المفتوحة  األماكن  في  التدريبات  إقامة 

الصاالت الرياضية الجيدة التهوية.
من  بالتدريب  المستهدفة  األعداد  أيضا 
برنامج  ووضع  االكثر  على  رياضيين   5 إلى   2
امكن  إذا  الرياضيين  من  عدد  بأقل  تدريبي 
أو بمعدل حصتين تدريبيتين لكل رياضي في 
كاف  وقت  تخصيص  مع  االكثر  على  األسبوع 
من كل حصة تدريبية للتوعية بمخاطر جائحة 

فيروس كورونا. المحافظة على تعقيم اماكن 
رياضي  كل  وتسليم  دوري  بشكل  التدريب 
شخصية  كعهدة  التدريب  ومعدات  ادوات 
الستخدامها طيلة فترة التدريبات، مع الحرص 
على تعقيمها بشكل دوري، مع ضرورة ارتداء 
كل رياضي ومدرب الكمامات الطبية واحضار 
اماكن  داخل  الستعمالها  خاصة  مناديل 
في  مباشرة  منها  التخلص  ويتم  التدريبات، 

سلة النفايات بعد كل حصة تدريبية.
والمطهرات  التنظيف  مواد  توفير  ضرورة 
اليدين  غسل  على  للحرص  الغسل  واماكن 
المعقمات  أو  والصابون  بالماء  بانتظام 
الكحولية لمدة 20 ثانية على االقل قبل بداية 
االنتهاء  وبعد  آخر  إلى  حين  ومن  التدريب 
المصافحة  تجنب  مع  التدريبية،  الحصة  من 
أو  الرياضيين  بين  الجسدي  والتالمس 
أو  االٔنف  أو  العين  لمس  وتجنب  المدربين 
والمحافظة  المستطاع،  قدر  باليدين  الفم 
وأطقم  الرياضيين  بين  كافية  مسافة  على 
الحصص  أعطاء  أو  المناقشة  عند  التدريب 

التدريبية النظرية.

الورفلي يتسلم راية دوري 
األبطال من حمدو الهوني
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الطويل يعلن خارطة طريق 
عودة النشاط الرياضي

● الهوني

● صراع على الكرة في 
مباراة سابقة بالدوري



أنا مدين لذاكرتي باعتذار أوال، وبالشكر ثانيا. االعتذار واجب ألني، منذ سنوات وأنا 
أكيل لها اللوم، والسباب والشتائم، وأتهمها بخذالني، واإليقاع بي في شراك مواقف 
ال أظنني أحسد عليها. والشكر واجب أيضا، ألن ذاكرتي أفلحت - ال أعرف كيف؟ - في 
الحفاظ على تفاصيل لمواقف حياتية مر عليها سنوات طويلة، ومجرد استعادة تذكرها 
يعد شبه معجزة، وتجعلني أحس ببهجة ال توصف. احداها، وقع في سنة بعيدة، وفي 

ظروف تتسم بالعسر والشدة.
قبل أن يتم تشييد سجن " ابوسليم" سيء الصيت والرائحة، كان سجن طرابلس 
المركزي، "الحصان األسود" بمنطقة باب بن غشير، مقرا للمحكوم عليهم من المدنيين 
في قضايا جنائية، وللسجناء العسكريين المحكوم عليهم في قضايا جنائية، وعسكرية، 
وأمن دولة، وللمحكوم عليهم من سجناء الرأي. سجناء الرأي كانوا في القسم العسكري 
من السجن وتحت إدارة الشرطة العسكرية. وكان مسموحا لهم بالخروج من الزنازين 
للساحة للتمشي والتريض، عبر باب حديدي صغير. أحيانا، سواء السباب معروفة لهم 
تغلق  أخرى  أحيان  الممر، وفي  بالبقاء في  لهم  الساحة، ويسمح  تقفل  أو مجهولة، 

عليهم الزنازين أليام تطول وتقصر حسب الظروف.
ذات صباح، بعد فتح أبواب الزنازين، أذكر أني خرجت مباشرة من الزنزانة للممر، 

بغرض التحقق ما إذا كان باب الساحة مفتوحا أو مغلقا، 
وهل سنتمكن من الخروج للقاء نور شمس النهار وطراوة 
الهواء، أم سنظل حبيسي ضيق وعطانة الممر، والزنازين؟ 
لدى وصولي إلى الباب الحديدي، وجدته مغلقا، فبقيت واقفا 
أنظر من خالل فتحات قضبانه إلى الساحة، ورجعت منكسر 
الخطى والخاطر في طريقي للزنزانة، حينما وصلني صوت 
صديق آخر مستفسرا عن وضع الساحة، فأجبته بصوت عال" 
مسكرة". قبل أن أهم بدخول الزنزانة، سمعت صوتا آخر 
يلقي علي تحية الصباح. التفت فإذا بي أجد األستاذ أحمد 
بجانبي، مبتسما، ثم بصوت خجول ومتردد،  واقفا  محرز، 
أفهمني أن الناس في أول النهار تحب التفاؤل، وأنني كان 
من األفضل لو استبدلت في اجابتي للسجين اآلخر كلمة " 
مسكرة" بكلمة " مصلوحة" ألنها من صالح الحال، ووقعها 
أنني  الحقيقة  وأسهل.  أهون  الصباح،  في  النفوس،  على 
شعرت بالخجل، وأعتذرت كثيرا لالستاذ أحمد، وشكرته على 

تنبيهي، وتعهدت بتذكر مالحظته، والعمل بها مستقبال.
الذين  السجناء  أكثر  من  عمره،  اهلل  أطال  محرز،  أحمد 
سجنت معهم نبال، ودماثة خلق، وحسن سيرة وأدبا. قصير 
ونحيل، والتسمع له صوتا عاليا، ونشطا. يكثر من رياضة 
المشي في الساحة أو في الممر، وكان من ضمن سجناء 
مجموعة األمازيغ. قبل السجن كان يعمل مدرسا، وهو من 
مدينة يفرن، عاصمة االمازيغ في جبل نفوسه. ولم التقه 
بعد خروجنا من السجن سوى مرة واحدة، ولسوء الحظ، 
كانت في سجن بوسليم ، في اجتماع ضم سجناء سابقين، 
عام  فبراير  انتفاضة  عقب  ساحاته،  من  ساحة  في  عقد 
2011. وال أتذكر أنني رأيته خارج أسوار السجن. وأتمنى 

على اهلل أن يكون بخير.
كلمة "سكر"، كما تؤكد المعاجم، عربية. فتقول "سكر الباب" بمعنى سده وأغلقه. 
لكن وقعها على نفس سجينة، وراء أسوار، وجدران، وأبواب حديدية مسكرة فعليا 
بسالسل وأقفال، وعلى الريق صباحا، كفيل بأن يجعل القلب يقشعر والروح تنكمش 
جزعا. لذلك، فإني في هذه السطور سوف أحرص على تجنبها، ألن الموضوع له عالقة 
بالشجون وليس السجون. والشجون الليبية تحديدا كثيرة، هذه األيام، وتتزايد عددا 
وحجما، حتى صرنا غير قادرين على حملها أوتحملها. وبالتالي، يمكنني القول، من 
وجهة نظر شخصية، تحاول أن تكون موضوعية، تعليقا على المأزق الليبي الحالي، 
إن الباب الذي يؤدي إلى خروجنا من عطن وعتم النفق الذي نعيش فيه، منذ سنوات، 
مازال "مصلوحا." والسبب، ألن من بأياديهم نسخا من مفاتيح قفله، لم يصلوا بعد إلى 
ما يمكن أن نسمية مرحلة بداية النهاية. بمعنى قبولهم مبدئيا للجلوس مع بعض، 
بينهم.  فيما  الكعكة  قسمة  على  واالتفاق  لفض خالفاتهم،  "مصلوحة"،  أبواب  وراء 
وسمعنا، مؤخرا، عبر وسائل االعالم، عن خطوط حمراء جديدة تضاف إلى ما تواجد من 
قبل. وتحولنا نحن، أهل البالد، إلى مجرد متفرجين في مولد دولي، تقتسم فيه بالدنا 
إلى مناطق نفوذ لدول أوروبية واقليمية، وتوزع قطعا قطعا، يمينا ويسارا وفوقا وتحتا. 
وليس لنا سوى التالسن والتناطع فيما بيننا على جبهات وصفحات التواصل االجتماعي 

لتفريغ شحنات احباطنا وعجزنا على فعل شيء، ألننا سلمنا بأيادينا كل شيء.
لذلك، فإن حرص البعض على قول مصلوحة، أو مسلوحة، أو مسلوخة، أو مشلوحة، 

أو غيرها من االلفاظ والمصطلحات، لن يغير في مجريات األمور شيئا.
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ماذا قدمت الجزائر من اقتراحات وجهود من أجل 
حل األزمة في ليبيا؟

من هي الجهة السياسية داخل الجزائر التي تتولى 
اإلشراق علي الملف الليبي؟

أين تقف مصالحها في أقرب جار مالصق لها 
بحدود وعرة وطويلة؟

متى تتخذ مواقف عملية واضحة بخصوص الملف الليبي؟

كيف تنظر لمستقبل الصراع الجاري حاليا؟

لماذا تتسم سياساتها تجاه ما يحدث 
في ليبيا باالرتباك واالزدواجية؟

 كل شيء 

الجزائر

الجيالني طريبشان
الشاعر الراحل الجيالني طريبشان من شعرائنا الذين رسخوا قصيدة 
واحد  في  ثم   ،1944 سنة  بالرجبان  ولد  الليبي،  الشعر  في  الحداثة 
يديه،  بين  مصحف  طيتي  بين  رأسه  دفنه  العتيقة،  مساجدها  من 
كمده  الذي  هذا  يعرف،  أحد  ال  الراحة«!  من  قليال  إلهي  »يا  قائال: 
في  أشعاره  ينشر  وأخــذ  طرابلس،  في  لإلقامة  انتقل  به.  ورحــل 
الصحف الليبية. صدر ديوانه األول »رؤية في ممر عام 1974« العام 
للسيدة  »ابتهال  الثاني  ديوانه  صدر   1999 سنة  في  ثم   ،1978
نون« . غادر إلى منفاه االختياري في أوروبا، ثم استقر لعدة سنوات 
الثقافية.  الحياة  في  بصمت  واندمج  ليبيا  إلى  رجع  ثم  العراق،  في 
تنشر  لم  التي  الشعرية،  نصوصه  حوى  »مكابدات«  ديوان  له  طبع 
في حياته. في مثل هذا اليوم، منذ تسع سنوات، وسد ثرى الرجبان 

يوم 2001/7/2.

+H5

ليبيا األمس

كان من أكثر 
السجناء الذين 

سجنت معهم 
نبال، ودماثة خلق، 

وحسن سيرة 
وأدبًا

جمعة بوكليب

مصلوحة

محمد،  امراجع  موسى  الليبي،  المواطن  أصر 
الليبية،  ــار  اآلث مصلحة  رئيس  تسليم  على 
الدكتور أحمد حسين يونس، ست قطع أثرية، 
حررها من أيدي أشخاص من جنسيات أجنبية.

وقال امراجع إن إصراره على تسليم تلك القطع 
أضمن  »حتى  شخصيا  اآلثــار  مصلحة  لرئيس 

وصولها لمكانها الطبيعي«.
مدينة شحات،  قرب  المنصورة  بلدة  من  وهو 
وبالقعل تمت عملية التسليم في وجود يونس 
للمتاحف  العامة  االدارة  مديرة  وبــإشــراف 
مدير  حضور  ــي  وف بالمصلحة،  والــمــخــازن 
اإلعالم  مكتب  ومدير  االجنبية  البعثات  ادارة 
بالمصلحة، وعدد من الموظفين بينهم فتحي 
في  مهم  دور  له  كان  الــذي  يحيى،  سليمان 
تنسيق عملية التسليم، حسب صفحة المصلحة 

على »فيسبوك«.

أقوالهم

بالشرعية  تتمسك  »تونس 
التدخالت  وترفض  الدولية 

ليبيا«. في  األجنبية 

التونسي،  الخارجية  وزير 
الري الدين  نور 

مستعدة  باكستان  »دولة 
في  الليبية  الدولة  مع  للتعاون 

الشرعية«. غير  الهجرة  ملف 

ليبيا،  لدى  باكستان  سفير 
إقبال ساجد 

التنقيب  أنشطة  ستواصل  »تركيا 
وتخطط  ليبيا  في  النفط  عن 

الوطنية  المؤسسة  مع  للتعاون 
. للنفط«

التركي  والموارد  الطاقة  وزير 
دونماز فاتح 

ألسباب  سورية  ليست  »ليبيا 
بالضرورة  فهي  جغرافية، 

كذلك  االستراتيجي،  محاورنا 
األوروبي«. لالتحاد  بالنسبة 

اإليطالي  الخارجية  وزير 
مايو دي  لويغي 

أمل فيدجي معلق بفقاعة
تعول جزر فيدجي على »فقاعة« خالية 

من فيروس »كورونا المستجد«، 
الجتذاب السائحين اآلتين من أستراليا 

ونيوزيلندا. ويعد هذان البلدان 
المصدر الرئيسي لمعظم السياح 

الذين يقصدون هذا األرخبيل، جنوب 
المحيط الهادئ، الذي تعتمد حكومته 

بشكل كبير على السياحة كرافد 
أساسي لالقتصاد. وخصصت »الفقاعة 

بوال« )وهي كلمة تعني »صباح 
الخير« باللغة الفيدجية( منطقة 

لكبار الشخصيات يمكث 
فيها السياح األستراليون 

والنيوزيلنديون منذ 
نزولهم من الطائرة، 

قبل أن ينقلوا إلى منتجع 
بحري معزول. وقال 
رئيس وزراء فيدجي 

فرانك باينيماراما: 
»في موازاة استعداد 
أستراليا ونيوزيلندا 
إلطالق فقاعتهما، 

من شأن نجاح 
فيدجي المماثل إن 
لم يكن األكبر في 

مكافحة فيروس 
كورونا، أن يجعلنا 

مؤهلين لفتح 
الطريق )أمام 

معاودة السياحة( 
في المحيط 

الهادئ«.

اعترافات الشرطي المغتصب
في إطار اتفاق أبرم مع جهة االدعاء، 

أقر الشرطي السابق جوزف دي أنجيلو 
)74 عاما(، بارتكاب 13 جريمة قتل 

فضال عن عشرات عمليات االغتصاب 
وجرائم أخرى.

وسيقر الرجل الذي زرع الرعب في 
كارليفورنيا في السبعينات والثمانينات، 

بجرائم أخرى أمام محكمة في 
ساكرامنتو، مشمولة بمرور الزمن من 
عمليات خطف ومحاوالت قتل وسرقة 

وغير ذلك، في مقابل عدم الحكم عليه 
باإلعدام.

ودخل دي أنجيلو إلى قاعة المحكمة 
على كرسي متحرك وبدا عليه النحول، 

ورد على أسئلة القاضي بصوت مرتجف 
موافقا على شروط االتفاق المبرم مع 

القضاء، ويهدف خصوصا إلى تجنب 
محاكمة طويلة ومكلفة )حوالي 20 

مليون دوالر بحسب االدعاء(.
وكان الشرطي السابق ارتكب أفعاله 
هذه في كاليفورنيا وأوقف العام 2018 

فقط بفضل الحمض النووي. ويتوقع 
أن يصدر في حقه 11 حكما بالسجن 

مدى الحياة من دون إمكانية لتخفيض 
العقوبة. وارتكب دي أنجيلو سلسلة 

الجرائم هذه بين العامين 1975 
و1986، فاغتصب نحو خمسين امرأة 

وقتل أو عنف أكثر من 100 شخص.
وراوح عمر ضحاياه بين 14 و41 

عاما. وحصلت غالبية الجرائم في محيط 
ساكرامنتو وبعضها في خليج سان 

فرانسيسكو وفي أقصى جنوب ساحل 
كاليفورنيا.

حليمة بولند.. و»القائد«
من جديد، عادت اإلعالمية الكويتية حليمة بولند إلى الحديث عن عالقتها 

بالعقيد معمر القذافي، بعد سنوات من تكريمه لها في ليبيا أواخر العام 
.2008

آخر إطالالت بولند وضعتها في دائرة الضوء باإلعالم الخليجي، 
بعدما وصفت القذافي بصفات من قبيل »رائع« و»طيب« 

و»حنون«، في لقائها التلفزيوني على قناة 
»البركة«.

وقالت بولند في اللقاء: »بعيدا عن السياسة، 
بعيدا عن أفكار تخريبية لملك ملوك أفريقيا 

القائد معمر القذافي.. بعيدا عن الخيمة التي 
وضعت لحياكة المؤامرات ضد دول الخليج.. 

بعيدا عن الحروب األهلية التي كان يسعى 
لها.. أتكلم إنسانيا وعلى الصعيد الشخصي.. 

هو كان معاي رائع بكل معنى الكلمة«.
وأضافت اإلعالمية الشهيرة: »كان 

معاي طيب.. حنون.. كريم.. كان 
معاي يناقشني حتى بفوازيري.. 

حارستا القذافي الشخصيتان 
سلمى ومبروكة.. كانوا يقولون 

لي إن القائد كان يتابعني 
ويتابع فوازيري كل يوم في 

رمضان.. فوازير حليمة.. هذا 
الموضوع خاله يكرمني 

كأفضل إعالمية عربية«.
وكشفت بولند في لقاء 

تلفزيوني على فضائية 
»دبي«، في عام 2013، 

عن إهداء القذافي 
لها عقدا يبلغ ثمنه 

مليون دوالر أميركي 
»تكريما لألعمال 
التي تقوم 
بها في 

مجال 
اإلعالم«.

ليس لنا سوى 
التالسن والتناطع 

فيما بيننا على 
جبهات وصفحات 

التواصل 
االجتماعي لتفريغ 

شحنات إحباطنا 
وعجزنا

مواطن يعيد 6 قطع أثرية
 استولى عليها أجانب

ً


