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خارج الخدمة

فضاء

قلصت إيران إنتاج النفط الخام إلى أدنى 
مستوياته في أربعة عقود، إذ تمتلئ صهاريج 

وسفن التخزين عن آخرها تقريبا بسبب 
تراجع الصادرات وخفض تشغيل المصافي 
جراء جائحة فيروس كورونا.  وحسب »إف.

جي.إي إنرجي«، ارتفع إجمالي مخزونات الخام 
على البر إلى 54 مليون برميل في أبريل 

مقابل 15 مليون برميل في يناير. وازدادت 
المخزونات تضخما في يونيو لتصل إلى 63 

مليون برميل وتوقع ناطق باسم مجموعة 
نوردن للشحن » أن تواصل إيران التخزين، 
إذ إننا ال نتوقع أن تتمكن هذه السفن من 

إتمام معامالت في أي وقت قريب«.

مليار11.6
دوالر

إيرادات رسم مبيعات النقد األجنبي
 في النصف األول من 2020

المصرف المركزي

نفط

كل شيء

غيوم

قريبا في ليبيا
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04  تحذيـر للنـازحني من فخـاخ متفجرة جنوب طرابلـس
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 التنقيب التركي يشعل سباق االتفاقات قبالة السواحل الليبية

 الهاشمي

فائز السراج.
على  الجوية  الضربة  من  الصدمة  أعقاب  وفي 
القاعدة، قال مسؤول في وزارة الدفاع التركية إنها 
وتيرة  من  وستزيد  االستقرار،  عدم  حالة  »ستعزز 
ألول  تتعرض  القاعدة  بأن  مذكرا  االشتباكات«، 
مرة للقصف، منذ أن أحكمت قوات حكومة الوفاق 
الهجوم  بأن  معترفا  عليها،  السيطرة  الوطني 

تسبب بتعطل بعض األنظمة فيها.
الطائرات،  تلك  هوية  يلف  الغموض  يزال  وال 
الناطق  لسان  على  الوفاق  حكومة  قوات  قالت  إذ 
»بركان  لعملية  التابع  الحربي  ــام  اإلع باسم 
الغضب« عبدالمالك المدني، إن الطائرات األجنبية 
الجوية  الدفاعات  ودمرت  الوطية  على  أغارت  التي 
ميراج  نوع  من  وهي  اإلمــارات،  تملكها  التركية، 
»2000–9«، فيما اعتقدت مصادر أخرى أن طائرات 
من طراز »رافال« الفرنسية وراء الحادث، يأتي ذلك 
بعد اتهام الواليات المتحدة روسيا بنقل مقاتات 
مطموسة الهوية إلى قوات الجيش الوطني الليبي 
من قاعدة حميميم الجوية في سورية، رافضا نائب 

تلك  بوغدانوف،  ميخائيل  الروسي،  الخارجية  وزير 
وقت  في  شائعات،  بأنها  ووصفها  التصريحات، 

سابق.
وعلى الجبهة الدبلوماسية أخفقت زيارة مسؤول 
جوزيب  األوروبـــي،  باالتحاد  الخارجية  الشؤون 
وعدد  بينه  التوتر  حدة  تبديد  في  لتركيا  بوريل، 
في  ومسؤولون  دبلوماسيون  وأكد  أعضائه،  من 
لتأمين  االتحاد  مساعي  تعرقل  تركيا  أن  بروكسل 

االتحاد  لعملية  األطلسي  شمال  حلف  مساعدة 
الرامية  »إيريني«،  المتوسط  البحر  في  األوروبي 

لفرض حظر أسلحة أممي على ليبيا.
ودعا الممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمنية 
بين  للنار  وقف  إلى  للتوصل  األوروبي  االتحاد  في 
العسكرية  المحادثات  واستئناف  الليبية،  األطراف 
مسار  يواجه  االتــحــاد  أن  اعتبر  كما   ،»5+5«
هذه  ليبيا  في  وتركيا  روسيا  بين  جديدا  »أستانا« 

المرة، حيث تشتركان في المصالح، وفق تعبيره.
دول  اتفاق  إمكانية  إلى  فرنسا  لمحت  بدورها 
أنقرة  على  عقوبات  فرض  على  األوروبــي  االتحاد 
في  المقبل  يوليو   13 يوم  المقرر  االجتماع  خال 
الغاز  عن  التنقيب  خطط  خلفية  على  بروكسل، 
المتوسط، وبعد توتر العاقات بين بعض  بشرق 
أعضاء »ناتو« بسبب ليبيا، إذ اتهمت تركيا فرنسا 
واتهمت  ذلك  باريس  ونفت  حفتر،  قوات  بدعم 
في  عدواني  سلوك  بممارسة  تركية  حربية  سفنا 
العاشر من يونيو، عندما حاولت  حادثة وقعت في 
فرقاطة فرنسية، تحت قيادة الحلف، تفتيش سفينة 

بما  ليبيا  إلى  أسلحة  تهريبها  في  يشتبه  شحن 
ينتهك حظرا فرضته األمم المتحدة.

سيرغي  الــروســي،  الخارجية  ــر  وزي نائب  أمــا 
فيرشينين، فقد وصف الوضع على األرض في ليبيا 
والمربك، وأضاف، كما نقلت عنه وسائل  بالمعقد 
زيادة  الضروري  من  أنه  »نعتقد  روسية:  إعــام 
فعالية مهمة األمم المتحدة«، فيما نشرت جريدة 
»تاغس تسايتونغ« األلمانية تقريرا، أشار فيه أحد 
التي تتخذ  ليبيا،  المتحدة في  األمم  موظفي بعثة 
مراقبين  إلرسال  خطط  إلى  لها،  مقرا  تونس  من 

لألمم المتحدة.
التي تعمل على ذلك ما  الدولية  وأبرز األطراف 
البرلمان  في  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  ذكره 
لحزب  ينتمي  الــذي  روتغن،  نوربرت  األلماني، 
تقودها  عملية  أن  ميركل،  أنغيا  المستشارة 
القبعات الزرق تحت علم األمم المتحدة أو االتحاد 
األوروبي من شأنها إخماد الحرب األهلية في ليبيا. 
الجيش  يكون  بأن  يطالب  بل  فحسب،  هذا  ليس 
األلماني مستعدا للمشاركة في مثل هذه المهمة. 
ويضيف روتغن أن قوات حفظ السام قد تؤسس 
التي  المناطق  بين  الساح«  منزوعة  لـ»منطقة 
قوات  مناطق  وبين  الوفاق  حكومة  عليها  تسيطر 

القيادة العامة.
األمم  مبعوث  منصب  شغور  يستمر  وبينما 
ألقى  أميركية،  عراقيل  بسبب  ليبيا  إلى  المتحدة 
غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
مع كل من  هاتفية  محادثة  عبر  األزمة،  في  بثقله 
داخل  انقساما  خلفت  حفتر،  وخليفة  السراج  فائز 
لهذا  القانونية  الصفة  الدولي حول  األمن  مجلس 
األخير، بعد احتجاج مندوبي عدة دول، األمر الذي 
العام،  األمين  باسم  المتحدث  بخصوصه  أوضح 
من  بطلب  جاءت  المكالمة  أن  دوغاريك،  ستيفان 
حفتر، وأن األمين العام لألمم المتحدة يقوم بدور 
الوسيط ويحتاج إلى التحدث إلى األطراف الناشطة 
الوضع  من  نوع  أي  يمنحها  ال  وهذا  األرض،  على 
خطة  ستضع  كنت  »إذا  يقول:  ومضى  القانوني، 
الذين  أولئك  مع  التحدث  عليك  فيتعين  للسام 

يشعلون الحرب«.
وسباق  العسكري  التصعيد  ــذر  ن ووســـط 
مساحة  تتسع  المتوسط،  البحر  في  االتفاقات 
الداخلية  بأطرافه  الليبي  المشهد  في  الغموض 
واإلقليمية والدولية، يبقى ميزان األحداث يتأرجح 
حتى  يبدو  حل  انتظار  في  تصعيد،  نذر  كل  مع 

الساعة بعيد المنال. 

اإلقفاالت النفطية تستنزف 4.3 مليار دوالر من االحتياطي األجنبي
 4.3 استنزف إغاق الحقول والموانئ نحو 
األجنبي  النقد  احتياطي  من  دوالر  مليار 
المصرف  احتياطيات  من  تغطيته  وتــم 
رسمية صادرة عن  بيانات  وفق  المركزي، 
المصرف المركزي. جاء هذا اإلعان تزامنا 
مع تواصل المفاوضات بين حكومة الوفاق 
أجل  من  إقليمية  ودول  المتحدة  واألمم 
النفطية، في  والموانئ  الحقول  فتح  إعادة 
حين حذرت المؤسسة من »خسائر هائلة 
لحقت بالبنية التحتية والمكامن النفطية«.

الضائعة  البيعية  الفرص  خسائر  وسجلت 
الحقول  إغـــاق  مــن  يــومــا   171 ــال  خ
و547  مليارات  ستة  نحو  إلى  والموانئ 
المؤسسة  أعلنت  حيث  دوالر،  مليون 
الوطنية للنفط،، اليوم الثاثاء، نفي رئيس 
مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع اهلل 
النفطية  ــرادات  اإلي توزيع  حول  تردد  ما 
مع  حوار  في  وقال  الثاثة،  األقاليم  على 
التقارير  »الوسط«: »إن ما جاء في بعض 
ال  أشخاص  من  صــادر  التوزيع  آلية  عن 
أصحاب  وليسوا  بالمفاوضات،  لهم  عاقة 
الشخصية  أفكارهم  عن  وتعبر  فيها،  قرار 
بعض  لتحقيق  ويسعون  أكثر،  ال  فقط 

الدعايات السياسية«
أقل  كميات  ليبيا  تصدر  أن  المقرر  من 
من النفط الخام خال شهر يوليو الجاري 
في  الماضي،  يونيو  شهر  مــع  مقارنة 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  تواصل  حين 
يعيق  الــذي  الحصار  إلنهاء  مفاوضاتها 
الصادرات منذ يناير 2020. وبحسب موقع 
في  المتخصص  األميركي  برايس«  »أويل 
المتوقع  من  فإنه  اإلثنين  الطاقة،  شؤون 
مملوءتين  فقط  ناقلتين  ليبيا  تصدر  أن 

لكل  الخام  النفط  من  برميل  ألف  بـ600 
منهما، ليصبح المجموع 1.2 مليون برميل 
بأكمله.  يوليو  لشهر  الخام  النفط  من 
وستكون صادرات هذا الشهر أقل من 1.8 
ليبيا  شحنتها  التي  الكمية  برميل  مليون 
إنتاج  خال شهر يونيو بأكمله. وانخفض 
النفط في الباد حاليا إلى حوالي 100 ألف 
برميل  مليون   1.2 مقابل  يوميا،  برميل 
يوميا في بداية العام، قبل إغاق محطات 

اإلنتاج والتصدير.

طرابلس - الوسط

مسدس كاتم للصوت يكتب كلمة 
النهاية في حياة خبير أمني بدم بارد، 
ويعيد إلى الواجهة مشهد االغتياالت 

السياسية في عراق ما بعد 2003.
في وسط بغداد، اغتالت عصابة مسلحة 
مجهولة الهوية الخبير العراقي البارز في 

شؤون الجماعات المسلحة هشام 
الهاشمي، و أكثر الخبراء األمنيين 

العراقيين اطالعًا على ملف 
الجماعات المسلحة، لينكشف 

الغطاء عن دوافع الجريمة.
الخبير الذي عرف بآرائه 

النقدية لتنظيمي 
»القاعدة« و»داعش«، أو 

الفصائل والميليشيات 
المرتبطة بإيران، كتب 

تدوينة على موقع تويتر 
قبل ساعة من

اغتياله عن االنقسامات 
الطائفية والعرقية في 

العراق، فارتد صدى التغريدة 
إلى صدره وبطنه رصاصات 

غادرة.
دفع الهاشمي ثمنا تتكبده 

العراق منذ أعوام لطوأفة 
وتذويب للهوية العربية ومعارك 

بالوكالة، ويذوق ويالتها 
المواطن العربي العراقي نتيجة 
احتالل غاشم بشر بالديمقراطية 

ونشر الخراب والدمار.

داليا البحيري: داليا البحيري: 
عادل إمام يتمتع  عادل إمام يتمتع  
بـ »هيبة« تفوق أي بـ »هيبة« تفوق أي 

فنان آخرفنان آخر
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رصد رائد الفضاء الروسي إيفان فاغنير 
غيوما ضخمة مشعة، تُعرف باسم الغيوم 

المتألقة أو الغيوم البراقة، وتكون تلك 
الغيوم المشعة عادة فضية أو وردية 
اللون، وفي بعض الحاالت تميل إلى 

البرتقالي وحتى اللون األحمر. وتتشكل 
في الغالف الجوي على ارتفاع من 76 إلى 

85 كم، ويمكن مشاهدتها بعد غروب 
الشمس وفي الليل. ولم يتمكن العلماء 

من دراسة شاملة لهذه الظاهرة.

قاعدة  تعرض  بخبر  الليبي  الشأن  متابعو  فوجئ 
قبل  من  إلى قصف  غرب طرابلس  جنوب  الوطية 
جاءت  رسالة  أنها  يبدو  فيما  »مجهولة«،  طائرات 
وزير  زيــارة  انتهاء  على  ساعة   24 من  أقل  بعد 
الدفاع التركي لطرابلس ومصراتة، وما سبقه من 
القاعدة  هذه  في  الوجود  األتراك  عزم  عن  كام 
قبل  من  عليها  السيطرة  بعد  االستراتيجية، 
قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا في 18 
التطور  هذا  يثير  أن  طبيعيا  وكان  الماضي.  مايو 
يبدد  عسكري  تصعيد  من  المخاوف  الميداني 
بعض اآلمال المعلقة على الحل السياسي، ال سيما 
أن جبهات الحرب قد سكتت منذ أسابيع، وأعقبها 
تبني  العسكري، وضرورة  الحل  الحديث عن فشل 
بعض  تخرج  هــذا  كل  ووســط  السياسي،  الحل 
إلى  اللجوء  احتمال  عن  تتحدث  التي  التسريبات 

خيار القبعات الزرق.
الموقف  فيه  ــراوح  ي وقــت  في  يأتي  هــذا  كل 
الدولي واإلقليمي، دون تحقيق أي اختراق إيجابي 
التركي  العامل  أن  وبدا  السياسي،  الجمود  لحالة 
األوروبي  فاالتحاد  ذلك،  كل  في  المشترك  كان 
في  تركيا،  مع  العميقة  خافاته  تجاوز  في  يخفق 
دول  مواقف  لدى  تحوال  الوفاق  تثير حكومة  وقت 
الجوار ما يعمق االنقسام اإلقليمي حول األزمة. في 
حين تتسع مساحة األبعاد االقتصادية للصراع مع 
مع  سباق  في  المتوسط  البحر  بشرق  دول  دخول 
البحرية،  الحدود  ترسيم  اتفاقات  لتجديد  الزمن 
لقطع الطريق أمام إعان تركيا نيتها التنقيب عن 
المقررة في غضون  الليبية  النفط قبالة السواحل 
ثاثة أشهر، في وقت أوكل مجلس النواب لخبراء 

تحديد المناطق البحرية مع اليونان.
وفي ضوء تسارع وتيرة زيارات الوفود الرسمية 
جولة  أرفعها  كانت  التي  طرابلس،  إلى  التركية 
الجيش  أركان  ورئيس  أكار،  خلوصي  الدفاع  وزير 
تسع  تنفيذ  مجهول«  »طيران  اختار  غولر،  يشار 
ضربات على قاعد الوطية، اعتبرت ردا سريعا على 
طيب  رجب  التركي  للرئيس  اليمنى  الذراع  زيارة 
إردوغان إلى ليبيا، وبعد ساعات فقط من تركيب 
تجهيزات أنظمة جوية، حيث كان يأمل باالستقرار 
بشكل دائم في القاعدة الجوية الكائنة على بعد 
القاعدة  التونسية، وأيضا في  27 كم من الحدود 
حظيت  التي  الخطط  وهي  مصراتة،  في  البحرية 
بمناقشات مستفيضة مع رئيس المجلس الرئاسي 

الالعب التركي يستفز األوروبيين.. وغوتيريس يتحدث عن منطقة »منزوعة السالح«

< جوزيب بوريل مع مولود تشاووش أوغلو                   »رويترز«

رحلة البحث عن وظيفة تنتهي في »األعمال الحـرة«

»الوسط « تسلط»الوسط « تسلط
الضوء على عودة الضوء على عودة 

املحترفني الليبينياملحترفني الليبيني
في املالعب العامليةفي املالعب العاملية

هروب نيجيري 
من عزل »كورونا«

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا 
ببلدية زليتن، عن هروب حالة موجبة 

من قسم العزل نيجيري الجنسية يدعي 
سعيد آدم إبراهيم ويبلغ من العمر 
28 سنة. وطالبت اللجنة في بيان 

الجميع باإلبالغ عن أي معلومات اتجاه 
المذكور وعدم التعامل معه. جاء ذلك 

بالتزامن مع إعالن رئيس اللجنة د. 
عبدالسالم عصمان منطقة كعام في 

البلدية منطقة موبوءة بعد تسجيل 18 
إصابة بفيروس »كورونا المستجد« بها، 

إضافة إلى حالتي وفاة. وقال عصمان 
إن الوباء بدأ يتفشى في منطقة كعام، 

وعلى جميع السكان بها أخذ الحيطة 
والحذر، وااللتزام بحظر التجول والبقاء 
في المنزل، وفي حالة ظهور األعراض، 

يجب عليهم التواصل مع قسم العزل 
في البلدية ألخذ المسحات الكاشفة عن 

الفيروس، حسب تصريحه في مقطع 
فيديو. ودعا رئيس اللجنة المواطنين 
في البلدية إلى االلتزام بحظر التجول 

المفروض من المجلس الرئاسي 
والتعاون معها.

 طرابلس - ببغازي - عواصم - وكاالت

معاناة سكان الجنوب الليبي في فصل الصيف ال تقتصر على 
الحر الشديد أو غياب الخدمات الحكومية أو تفشي فيروس 
»كورونا المستجد«، وإنما تمتد إلى الخوف من وجود العقارب 
الذين  الفقراء  ويكون  أوباري،  مدينة  في  سيما  ال  السامة، 
يعيشون في عشش مصنوعة من القش أكثر عرضة للتعرض 
مدينة  مواطني  أحد  علي،  محمد  الكائنات.  هذه  لسموم 
أوباري، يقول إن لسعات العقارب تسببت خالل الصيف الجاري 
في وفاة 3 أشخاص، »والحصيلة اإلجمالية في السنوات الثالث 
األخيرة تصل إلى خمس عشرة وفاة نتيجة سم العقارب«.
تؤكد المعالجة ومسعفة الحاالت، التي تتعرض للدغ، خديجة 
بسبب  الجنوب  في  الكبيرة  المواطنين  معاناة  عنديدي 
العقارب التي تؤدي إلى فقدان األهالي أطفالهم، مضيفة أن 
مخاوفهم تزداد مع دخول فصل الصيف، مشيرة إلى وفاة عدد 
من األطفال نتيجة هذه العقارب السامة في السنوات األخيرة. 
وفيما يخص االهتمام الحكومي للتخلص من العقارب، تقول 
المسعفة: »الدولة ال تهتم بهذا الموضوع، رغم أن محاربته 

تتم بالقضاء على اآلفة عبر المبيدات، وتوفير األدوية الخاصة 
بعالج المصابين وتوفير مسعفين ليتولوا إنقاذ الحاالت التي 

تتعرض للدغ، وهو أمر لم تقم به الدولة«.
ويقول خبير مكافحة العقارب، عمران شيوه، إن الجنوب 
عن  واحد  كل  يختلف  العقارب  أنواع  من  عدد  به  الليبي 
الموت  مطارد  عقرب  فهناك  خطورته،  درجة  في  اآلخر 
في  ويليه  العالم،  في  العقارب  أنواع  أخطر  من  ويعتبر 
أو  الصغير  األسود  العقرب  ثم  األصفر،  العقرب  الخطورة 
ولسعتها  خطيرة  وجميعها  الديل،  كبير  وهناك  القزم، 
بعدم  الدولة  إلى  االتهامات  البعض  يوجه  وفيما  قاتلة. 
القيام بواجبها إزاء التصدي لهذه الحشرات القاتلة، يقول 
مدير جهاز اإلمداد الطبي في فزان، عبداهلل عبدالنبي، إن 
األمصال الخاصة بعالج لدغات العقرب موجودة في مخازن 
اإلمداد ويتم صرفها إلى المستشفيات والمراكز الصحية 
في الجنوب حسب اإلجراءات، موضحًا: »يتم تسليم الفارغ 
حسب  المصل  إعطاء  ويتم  العقرب  مصل  زجاجة  من 

الكمية، ولدينا رصيد حتى شهر أغسطس المقبل«.
تفاصيل ص5

أوباري - الوسط

< تراجع إنتاج النفط الليبي بعد إغالق قوات حفتر الموانئ في البالد

تسريبات عن خيار »القبعات الزرق« في ليبيا

مخاوف من أن أي تصعيد عسكري يبدد 
اآلمال املعلقة على احلل السياسي املرتقب

حكومة الوفاق قلقة من حتوالت 
دول اجلوار مما يطيل أمد األزمة

الجنوب بني نارين.. سم العقارب وجائحة »كورونا«
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أفق إلعادة فتحها قريبا،  الماضي من دون  الهند منذ مارس  السينما في  المستمر لصاالت  في ظل اإلغالق   ¿
الهند،  في  الفيديو  ومنصات  المظلمة  القاعات  بين  المعركة  اشتعال  زيادة  في  المستجد  كورونا  وباء  ساهم 
فبعدما حرموا فجأة من المسار الرئيسي لعرض أفالمهم، لجأ منتجون في بوليوود إلى منصات البث التدفقي 
بينها »نتفليكس« و»أمازون برايم« و»ديزني« لعرض أفالمهم الطويلة ما أثار سخطا في أوساط شبكات 
السينما التقليدية. وخالل الشهر المنقضي، طرحت »أمازون برايم« فيلم »جوالبو سيتابو« من بطولة نجم 
بوليوود أميتاب باتشان، من دون المرور بالشاشة الكبيرة، واعتمد هذا الخيار منتجو أفالم أخرى باللغة 
مخرج  سيركار  شوجيت  وقال  والماالياالم.  والتيلوجو  التامول  بينها  عدة  إقليمية  بلغات  وأيضا  الهندية 
فيلم »جوالبو سيتابو«: إن »طرح الفيلم عبر اإلنترنت كان قرارا صعبا لكن االعتبارات االقتصادية كانت 
لها الكلمة الفصل«، موضحًا: »ثمة فنيون كثر يعتمدون على سحر السينما، وال يمكن أن تحل محله 
قدما«.  المضي  عليّ  كان  لكن  المحمول،  الكمبيوتر  أو  باد(  )آي  جهاز  أو  التلفزيون  عبر  المشاهدة 
وحّذرت »آينوكس ليجر ليمتد«، ثاني كبرى شبكات الصاالت السينمائية الهندية، المنتجين المعنيين 
التنفيذي للشبكة سيدارت  بأنهم يعرّضون أنفسهم إلى تدابير عقابية محتملة، حيث أكد المدير 

جاين: »صناعة النجوم السينمائيين ال تحصل على الشاشة الصغيرة بل على الشاشة الكبيرة«، 

أصالة نصرى تطلق أغنية »الحب والسالم« عبر يوتيوب

»مايكروسوفت«»مايكروسوفت«
تدرب تدرب 2525 مليون شخص مليون شخص

25 مليون شخص بحلول نهاية  تنوي »مايكروسوفت« تدريب   ¿
اطالع،  على  البقاء  أو  عمل  إليجاد  الضرورية  المؤهالت  على   2020
في عالم شهد تسارعا في عملية االنتقال إلى التقنية الرقمية بسبب 
جائحة »كوفيد19-« وقال رئيس شركة المعلوماتية العمالقة براد 
سميث: »تتمثل إحدى الخطوات الضرورية لتعزيز حصول انتعاش 
اقتصادي سليم وناجح في توسيع الحصول على المؤهالت الرقمية 
الضرورية لتولي وظائف جديدة«، وفقا لوكالة »فرانس برس«. 
وقالت المجموعة إنها ستخصص منحا بقيمة 20 مليون دوالر 
لمنظمات غير ربحية في إطار هذه المبادرة، وسيوجه ربع هذه 
هذه  وتخدم  ملونون،  أشخاص  يديرها  منظمات  إلى  المنح 
الفئات في الواليات المتحدة، على ما أوضح سميث، الذي أشار 
المبادرة،  إلى أن »جميع أقسام شركتنا ستشارك في هذه 
تكنولوجيا  على  ترتكز  شاملة  تكنولوجية  مبادرة  وهذه 
المتحدة،  األمم  وقالت  الرقمية«  والتكنولوجيا  البيانات 
الثالثاء، إن أزمة »كوفيد19-« كان لها أثر أكبر بكثير 
أن  من  محذرة  سابقا،  يعتقد  كان  مما  الوظائف  على 

الوضع في القارة األميركية بشكل خاص.

كورونا يشعل املعركة بني صناع كورونا يشعل املعركة بني صناع 
السينما ومنصات البث بالهندالسينما ومنصات البث بالهند

اسم  أغنية جديدة تحمل  األسبوع  اصالة نصرى، هذا  النجمة  ¿ طرحت 
»الحب والسالم« عبر موقع يوتيوب والتي صورتها على طريقة الفيديو 
القاضي،  كليب، األغنية من كلمات وألحان محمد رحيم، وإخراج محمد 

حيث حققت قرابة 2 مليون مشاهدة خالل 7 أيام فقط.
والسالم«،  »الحب  كليب  فى  اإلشــارة  بلغة  أصالة  النجمة  واستعانت 
الشهيرة  جمال  هاجر  السمع  وضعاف  الصم  فى  الكليب  ممثلة  ويظهر 
العمل  وشارك  فى  تصوير  عماد،  بيشوى  اإلشارة  ومترجم  بـ»مادونا« 
أناس يمثلون جنسيات العالم المختلفة.  وأستخدم المخرج محمد القاضي 
كليب  للفيديو  كخلفية  وسياسية  فنية  عالمية  لشخصيات  صور  عدة 
األغنيه من ضمنها رمز المقاومة الليبية ضد االحتالل اإليطالي، 

مانديال،  نيلسون  العنصرية  ضد  النضال  ورمز  المختار،  عمر 
المصري  والروائي  فيروز،  اللبنانية  والفنانة  غاندي  والمهاتما 
نجيب محفوظ، والرئيسان المصريان عبد الفتاح السيسي وأنور 
السادات، والملك عبد العزيز أل سعود والشيخ زايد بن سلطان 

وعدد أخر من الشخصيات العالمية التي لها مساهمات في السالم 
والعلم والفنون. وكانت النجمة السورية أصالة، وجهت رسالة، قبيل 

طرح أغنيتها الجديد »الحب والسالم« برسالة عبر حسابها الرسمي 
بموقع »انستجرام«، قائلة: »عمل بيشبه عنوانه الحبّ جمعنا جميعًا 

لنقدّم هديّه لكّل روح تعبت خوف ولكّل قّلب مو عارف يرتاح عمل غير 
عادي غنّيته منّ جوّا روحي وقّلبي«.

¿  تسير شركة »فيسبوك« بشكل فعال وفًقا 

مسنجر،  مع  واتساب  تطبيقي  دمج  لخطط 

أسهل  الحياة  جعل  إلى  »فيسبوك«  وتتطلع 

أن  ويبدو  للدردشة،  منصاتها  لمستخدمي 

عمالقة التكنولوجيا على استعداد هذا العام 

كسب  أجل  من  البعض  بعضهم  لمواجهة 

العالم،  حول  التراسل  تطبيقات  مستخدمي 

بالحديث  »فيسبوك«  بدأت  أن  بعد  وخاصًة 

عن ربط منصاتها للمراسلة معًا منذ أكثر من 
عام.

من   )iOS 14( نظام  يقدم  أن  المقرر  ومن 

آبل عددًا من الميزات التي تستهدف بوضوح 

سهولة استخدام واتساب، بينما تفيد التقارير 

من  التشفير  إضافة  على  تعمل  جوجل  بأن 

يسد  مما   ،)RCS( لرسائل  طرف  إلى  طرف 

أن  الواضح  من  لكن  الحالية  األمنية  الفجوة 

جوجل وآبل ستكافحان لمواكبة »فيسبوك«، 

التي يبدو أنها عازمة على الحفاظ على ريادتها 

في السوق، بحيث قد تسمح قريبًا لمستخدمي 

مع  مباشرة  بالدردشة  ومسنجر  واتساب 

تطبيقاتهم  داخل  من  البعض،  الخاصة.بعضهم 

دمج واتساب مع مسنجر»فيسبوك« على وشك

إردوغان يريد إلغاء مواقع التواصل االجتماعي
عزمه  مؤكدا  االجتماعي  التواصل  شبكات  ضد  حملته  مجددا،  إردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أطلق   ¿

المالية  وزير  وكان  »تويتر«،  على  إلهانات  عائلته  تعرض  هي  المباشرة  والحجة  عليها،  السيطرة  تشديد  على 
أنجبت  قد  إردوغان  ابنة  زوجته  أن  »تويتر«  على  أعلن  قد  إردوغان،  أيضا صهر  والذي هو  البيرق،  بيرات  التركي 

مسيئة،  تعليقات  لنشر  الفرصة  انتهزوا  التركي،  الرئيس  يعارضون  ممن  البعض  أن  ويبدو  الرابع،  طفلهما 
السيطرة. عن  خارج  إعالم  عن  غاضبا،  وتحدث،  السوداء«،  القلوب  بـ»ذوي  إردوغان  ووصفهم 

التعليقات  هذه  أدانت  والمعارضة  المواالة  من  المرأة  حقوق  ومنظمات  السياسية  األحزاب  أن  من  وبالرغم 
»تويتر«  على  بالقضاء  القديم  وعده  وتنفيذ  الفرصة  انتهاز  أراد  أنه  يبدو  التركي،  الرئيس  أن  إال  المسيئة، 

عموما. االجتماعي  التواصل  شبكات  أي  لدودا،  عدوا  يعتبره  ما  على  والهجوم 
و»تويتر«  »يوتيوب«  ضد  معركته  وصف  الفيديو  عبر  الحاكم  حزبه  مسؤولي  إلى  يتحدث  كان  الذي  إردوغان، 

حد  على  التركية،  األمة  يناسب  ال  الذي  االنحراف  على  للقضاء  معركة  بأنها  »نيتفليكس«  وأيضا  و»فيسبوك« 
على  ذلك  نعرض  أن  »يجب  قال  عندما  يفعله  ان  يمكن  لما  التركي  الرئيس  تصور  في  يكمن  الطريف  ولكن  تعبيره، 

الشبكات  هذه  أن  تصور  ألنه  ربما  عليها«،  والسيطرة  بالكامل،  هذه  االجتماعي  التواصل  شبكات  لحذف  البرلمان، 
»تويتر«  موقعي  حجبت  قد  إردوغان  برئاسة  التركية  الحكومة  وكانت  إلغالقها.  الشرطة  إرسال  يمكن  شركات  أو  متاجر 

فساد،  فضيحة  في  منه  والمقربين  إردوغان،  تورط  إلى  تشير  صوتية  تسجيالت  نشر  بعد   ،2014 عام  و»يوتيوب«، 
في  للحشد  النطاق  واسعة  بصورة  و»فيسبوك«  »تويتر«  شبكتي  المحتجون  استخدم   ،2013 في  أي  بعام،  ذلك  وقبل 

عندئذ. للحكومة  المناهضة  االحتجاجات 

CINEMA
CINEMA

إلى  الحقائق  تقصي  خدمة  تصنيفات  »غوغل«  ستضيف   ¿
الصور، بغرض مكافحة المعلومات المضللة، حسب ما أعلنت 
سيتم  الجديدة  التصنيفات  أن  الشركة،  وأوضحت  الشركة، 
ومقاطع  للصور  األساسية  اإللكترونية  بالصفحات  إرفاقها 
الفيديو، التي تظهر في بحث »غوغل«. وقال مدير المنتجات 
ومقاطع  »الصور  كوهين  هاريس  »غوغل«  في 
الفيديو طريقة رائعة لمساعدة األشخاص على 
وسائل  قوة  لكن  العالم.  في  يجري  ما  فهم 
اإلعالم المرئية لها سلبياتها، خصوصا عندما 
الصورة  صحة  مدى  حول  أسئلة  هناك  تكون 
سنقدم  اليوم،  من  »بدءا  مضيًفا:  وسياقها«، 
في  الحقائق  تقصي  خدمة  خالل  من  معلومات 
صور غوغل على مستوى العالم لمساعدة األشخاص 
على  يشاهدونه  ما  حول  أكثر  مستنيرة  أحكام  إطالق  في 
االنترنت«، وستعتمد التصنيفات الجديدة على قاعدة بيانات 
»كليم ريفيو« التي أنشأها متقصّو حقائق مستقلون. وأوضح 
كوهين »اآلن، عندما تبحثون في صور غوغل، قد ترون عالمة 
على  النقر  وعند  الصغيرة.  الصور  نتائج  أسفل  تشيك  فاكت 
يظهر  قد  أكبر،  بنسخة  الصورة  لعرض  النتائج  هذه  إحدى 
ملخص من خدمة تقصي الحقائق على الموقع األساسي الذي 

يضم الصورة«.

»غوغل« تضيف خدمة 
تقصي الحقائق  »#  ال عزاء_للسيدات  »#  ال عزاء_للسيدات ««

¿ أطلق عدد من الناشطات والمدونات والحقوقيات 
هشتاغ »# العزاء_للسيدات « وذلك بعد تعرض سيدة 

ليبية في بنغازي للقتل من قبل زوجها بعد ضربها بآلة 
حادة.

وطالبت الناشطات والحقوقيات بضرورة وضع 
حد لمثل هذا االستهتار بأرواح النساء وتعرضهن 

للعنف بمختلف اشكاله من خالل تشديد العقوبات 
على مرتكبي مثل هذه الجرائم وعدم السماح 

للعرف بالتدخل في مثل هذه الحاالت والتمسك 
بتنفيذ القانون. كما طالبن بضرورة زيادة حمالت 

التوعية بحقوق المرأة في رفض العنف واالضطهاد 
وتشجيعها على عدم السكوت على مثل هذه التصرفات 

تمارس عليها من قبل الزوج. وحظي الهشتاق بعدد 
كبير من التعليقات المؤيدة مؤكدين أن من حق المرأة 

أن تعيش بكرامة واليمكن السكوت على هذا العنف 
وتبريره بحجة وجود أطفال في األسرة فهم سيكونون 

أول ضحايا هذا العنف إذا استمر السكوت عليه.

بميزات  ودعمه  تطبيقهم  تطوير  إلى  دائما  »إنستغرام«  على  القائمون  يسعى   ¿
 )Stories ( »القصص«  خدمة  خاصة  المستخدمين،  من  عدد  أكبر  الجتذاب  جديدة 
مستخدمي  بعض  لدى  وأصبح  التطبيق،  مستخدمي  تجتذب  التي 
ميزة  لتجربة  الفرصة  الذكية  الهواتف  عبر  »إنستغرام« 
أيقونات  من  عدد  أكبر  إظهار  إلى  تهدف  جديدة،  اختبارية 

.»gizchina« واحدة، حسب Stories في صفحة 
لـ»القصص«  أيقونات   8 للمستخدم  تظهر  وبات 
أيقونات   4 من  بدال  بعضهما،  تحت  صفين  في  موضوعة 
الهواتف،  على  التقليدية  التطبيق  نسخ  في  الحال  هو  كما 
سيظهر  عليه  الضغط  بمجرد  جديدا  زرا  الميزة  وأضافت 
واحدة،  صفحة  في  األيقونات  من  أكبر  عدد  للمستخدم 
الخبراء  ويرى  سريع،  بشكل  إحداها  اختيار  من  ليتمكن 
الجديدة  الهواتف  أصحاب  كثيرا  ستساعد  الميزة  هذه  أن 
حاليا  الهواتف  معظم  شاشات  أن  وخصوصا   ،Stories خدمة  من  االستفادة  على 
من  طويلة  الئحة  للمستخدم  ستعرض  الشاشة  أن  أي  طولي،  بشكل  مصنوعة 

»القصص«. أيقونات 

شعر الحكمة
جبرني على فّك خيط اجلباره ** أصحاب الكباره**غابوا وياريت ماحّد تواره.
ترّبوا على عّز رّبة عَصاره ** أقلوبهم وديده ** ع القاصر وعالقاصره والقعيده.
وشيخ مايحير صاحب أدباره ** بحكمه رشيده**احلق حق الينقصه واليزيده.

وهل طفل يطمان يااله جاره ** سيرته حميده** واخذ أرضا الناس وأمه وسيده.
¿ الشاعر: عبداهلل بالروين

»إنستغرام« يدعم »القصص« 
بميزة جديدة

كلمة1000

●   استعراض األلعاب المائية بطرابلس. يوليو 2020. 

شاحن  عن  »سامسونج«  شركة  أعلنت   ¿

على  يعمل  واط   10 بقوة  جديد  السلكي 

الجهاز  تعقيم  أثناء  هاتفك  بطارية  تعبئة 

البنفسجية،  فوق  األشعة  ضوء  باستخدام 

فوق  األشعة  ضوء  إن  الشركة:  وتقول 

من   99% يقتل  أن  يمكن  البنفسجية 

أن  من  بالرغم  وذلك  والجراثيم،  البكتيريا 

على  قادرًا  كونه  تذكر  ال  التسويقية  المواد 

التاجي الجديد المسؤول عن  قتل الفيروس 
الوباء العالمي الحالي.

ألول  الالسلكي  الشاحن  أخبار  وظهرت 

موقع  خالل  من  الماضي  األسبوع  مرة 

الشركة  لكن  تايالند،  في  »سامسونج« 

المنتج  عن  اآلن  أعلنت  الجنوبية  الكورية 

عالميًا، وظهرت في الوقت الحالي صفحات 

بدول  »سامسونج«  متاجر  في  للمنتج 

يجري  بحيث  وسنغافورة،  ورومانيا  ألمانيا 

يورو   58.38 مقابل  ألمانيا  في  المنتج  بيع 

في  اإلعالن  هذا  ويأتي  دوالرًا(.   65 )نحو 

وقت يشعر فيه الناس بالقلق بشكل خاص 

تزداد  وبينما  كورونا،  فيروس  انتشار  من 

هاتفك  تنظف  أنها  تدعي  التي  المنتجات 

المنتجات،  هذه  لكن  الفيروس،  وتقتل 

أن  على  قادرة  غير  علمي،  منظور  من 

لغسل  بدياًل  وليست  السالمة،  تضمن 

التباعد  ومراقبة  القناع،  وارتداء  يديك، 

أصبحت  الشركة:  وقالت  االجتماعي، 

اليوم  عالم  في  الشخصية  النظافة 

أكثر أهمية من أي وقت مضى.

السلكي يعقم األجهزة»سامسونج« تطرح شاحن 
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يبدو أن قرار رفع الحصار عن النفط الليبي 
»فــي أيــدي دول إقليميـة«

اهلل،  صنع  مصطفى  المهندس  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  رئيس  اعتبر 
أن قرار رفع الحصار عن النفط الليبي »يبدو أنه سيأتي من الخارج، ومن 
دول إقليمية مستفيدة من الوضع الحالي«، مضيفا: »ال يمكن رفع حالة 
القوة القاهرة عن الموانئ والحقول، إلى حين إصدار أمر من جانب من أغلقها.. 
واألمر الذي قد ال يدركه البعض هو دور الدول اإلقليمية المستفيدة من الوضع في 
عرقلة إيجاد حل سريع، بالخصوص«. ونفى صنع اهلل في مقابلة مع »الوسط« هذا 
األسبوع، ما تناقله بعض وسائل اإلعالم بشأن آلية جديدة لتوزيع إيرادات النفط، 
تماما،  ننفي ذلك  البالد، وقال: »نحن  عبر ثالثة مصارف في شرق وغرب وجنوب 
وأن هناك فكرة، وهي أن تقوم المؤسسة باستئناف عمليات البيع واإلنتاج وأن يتم 
تجميد األموال في حساب المؤسسة لفترة محددة يتم خاللها إجراء مفاوضات في 

مسارين متوازيين، األول هو الشفافية المالية عبر مراقبة اإلنفاق، من قبل 
ثروته  تنفق  وكيف  أين  الليبي  المواطن  ليعلم  وغربا،  شرقا  الجهات  كل 

الوطنية، ويتعلق المسار الثاني بإعادة هيكلة الترتيبات األمنية لحماية 
جميع المنشآت النفطية، لضمان عدم اعتبارها أهدافا عسكرية وعدم 
استخدامها للمساومات السياسية«. وأكد المهندس مصطفى صنع اهلل 
أن خسائر اإلقفال القسري للنفط بعد 167 يوما من اإلقفال بلغت 6.4 
مليار دوالر، فيما تتعرض البنية التحتية لمزيد من الخراب بشكل يومي 
وضرر بالغ للبيئة سواء التربة أو المياه، مشيرا إلى التسرب الذي حدث 

في ميناء راس النوف، وتسبب في وصول بقعة زيت إلى أكثر من 30 
كيلومترا شرق الميناء، كدليل على هذه األضرار... وإلى نص المقابلة:

 تعليمات من مؤسسة النفط لجميع الشركات املشغلة بالتجهيز لعمليات إعادة اإلنتاج
¿ الوسط: فيما أحدث اإلعالن عن إعادة فتح موانئ 
الليبي،  العام  الرأي  لدى  ارتياحا  النفط  وحقول 
زالت  ما  القاهرة  القوة  حالة  أن  وأعلنتم  عدتم 
الذي  فما  والحقول،  الموانئ  هذه  على  مفروضة 

حدث؟
- مصطفى صنع اهلل: ما أكدناه منذ بداية األزمة، 
النفطية  المنشآت  حرس  جهاز  رئيس  من  كل  قام 
بالمنطقة الشرقية اللواء ناجي المغربي والعقيد علي 
 17 يوم  الكبرى،  سرت  عمليات  غرفة  من  الجيالني 
يناير 2020، بإصدار تعليمات إلى الشركات التابعة 
للمؤسسة الوطنية للنفط بمنعها من التصدير، وال 
أمر  إلى حين إصدار  القاهرة  القوة  رفع حالة  يمكننا 
من جانب من أغلق للسماح للمرافئ بمزاولة عملها.

وقمنا  الالزمة  بالتحضيرات  قمنا  ناحيتنا،  من 
لجميع   2020 يونيو   20 منذ  تعليماتنا  بإصدار 
لمواقع  الموظفين  الستدعاء  المشغلة  الشركات 
اإلنتاج  ــادة  إع لعمليات  بالتجهيز  والبدء  العمل 
والصيانة والتشغيل التدريجي للحقول، كما أن هناك 
ناقلة نفط حاليا تبحر باتجاه ميناء السدرة للبدء في 

تحميل الخام الموجود في خزانات الميناء.
ولكن يبدو لنا وبشكل واضح أن قرار رفع الحصار 
سيأتي من دول إقليمية، تستفيد بشكل مباشر من 

غياب النفط الليبي عن األسواق العالمية.
إقفال  خسائر  تقدر  للنفط  الوطنية  المؤسسة   ¿
النفط في إيرادات كانت من المفترض أن تدخل 
خزينة الدولة الليبية بنحو 6.27 مليار دوالر، ماذا 
عن تقديرات خسائر وقف التشغيل منذ 18 يناير 
التحتية  والبنية  األنابيب  صعيد  على  الماضي، 

لإلنتاج والتصدير طوال نحو 165 يوما؟
 167 بعد  الحصار  بداية  منذ  الخسائر  تخطت   -
يوما من اإلقفال 6.4 مليار دوالر، كما تتعرض البنية 
بالغ  الخراب بشكل يومي وضرر  التحتية لمزيد من 
الذي  التسرب  ولعل  المياه،  أو  التربة  سواء  للبيئة 
حدث في خراطيم الشحن بميناء راس النوف ووصول 
بقعة الزيت إلى أكثر من 30 كيلومترا شرق الميناء 
القسري  اإلقفال  لهذا  المدمرة  اآلثار  خير دليل على 
بسرعة  الموقف  مع  بالتعامل  قمنا  ولكن  للنفط، 
وفي  اآلثار،  ومعالجة  التسرب  ووقف  البيئة  لحماية 
الصيانة  وتكاليف  الخسائر  معرفة  يمكننا  ال  حين 
اإلنتاج، ولكن من  نبدأ بعمليات  بشكل دقيق حتى 

المؤكد أنها ستكلف مئات الماليين من الدوالرات.
عن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت   ¿

الوفاق  حكومة  مع  أسابيع  ــت  دام مفاوضات 
إنتاج  الستئناف  إقليمية  ودول  المتحدة  واألمم 
النفط، حدثنا عن مزيد من التفاصيل حول هذه 
وما  أطرافها؟  هم  ومن  جرت؟  كيف  المفاوضات، 

المقترحات التي جرى بحثها؟
الشرارة  حقل  خزانات  أحد  في  حدث  ما  بداية،   -
بتهالك  أنــذر  خطير  حدث  هو  أسابيع  أربعة  قبل 
من  بقوة  تضغط  المؤسسة  وجعل  التحتية،  البنى 
لم  حين  في  والموانئ،  الحقول  تشغيل  إعادة  أجل 
نسمع من أحد حاول منع اإلقفال غير القانوني، ولم 
نسمع إدانة قوية لهذا اإلقفال، ولم نسمع شجبا آلثار 
اإلقفال المدمرة على االقتصاد الوطني، بالرغم من 

الشعب  بها  يمر  التي  الصعبة  المعيشية  الظروف 
الليبي واألزمات المتعددة التي يعاني منها، وكانت 
الفكرة هي أن تستأنف المؤسسة باستئناف عمليات 
حساب  في  األموال  تجميد  يتم  وأن  واإلنتاج،  البيع 
المؤسسة لفترة محددة يتم خاللها إجراء مفاوضات 
المالية  الشفافية  األول: هو  متوازيين؛  في مسارين 
التي سيتم من خاللها مراقبة كيف يتم إنفاق األموال 
المواطن  ليعلم  وغربا،  شرقا  الجهات  كل  قبل  من 
حين  في  الوطنية،  ثروته  تنفق  وكيف  أين  الليبي 
الترتيبات  هيكلة  بإعادة  الثاني  المسار  سيتعلق 
األمنية لحماية جميع المنشآت النفطية، لضمان عدم 
مجددا  استخدامها  ولعدم  عسكرية  أهدافا  اعتبارها 

للمساومات السياسية.
ال أعرف من يدعي الوطنية وال يرى أن هذا الحل 
الجميع، ولكن لألسف  الموقت سيصب في مصلحة 
القرار يبدو أنه سيأتي من الخارج ومن دول مستفيدة 

من الوضع الحالي.
¿ هل هناك اتفاق فعلي؟ وما تفاصيله؟

- هناك محاوالت جدية إليجاد اتفاق، ولكن لألسف 
وتغيير  بالمماطلة  يقوم  المغلق  الطرف  أن  وجدنا 
مريب،  بشكل  الوقت،  من  مزيد  وكسب  الشروط 
إقليمية. ال  القرار سيأتي من دول  فإن  وكما ذكرت 
ولكننا  بالمماطلة،  الجهات  هذه  تقوم  لماذا  ندري 
عن  الليبي  النفط  بغياب  سعيدون  أنهم  نــدرك 

األسواق العالمية، رغم أن المؤسسة لن تتمكن من 
استعادة معدالت اإلنتاج نفسها السابقة على اإلقفال 
وهي  ليبيا،  أن  كما  القسري،  اإلغالق  كارثة  بسبب 
إحدى دول منظمة أوبك، ستفعل ما بوسعها لعدم 

تأثر األسواق.
من  األجنبية  الصحافة  عبر  تسرب  لما  بالنسبة   ¿
النفط، بما يضمن  آلية لتوزيع عائدات  أن هناك 
الشفافية وعدالة التوزيع، »ذا غارديان« قالت إنها 
لن تذهب مباشرة إلى »المركزي« في طرابلس، بل 
سيتم تقسيمها على ثالثة بنوك؛ هل هذا صحيح؟ 
وإذا كان ذلك كذلك، فما هي هذه البنوك الثالثة؟ 
وعلى أي أسس ستتم نسب تقسيم العائدات بين 

األقاليم الثالثة؟ وكيف سيتم التحقق من أنها لن 
تستخدم لألغراض العسكرية؟

بعض  في  جاء  ما  تماما.  ذلك  ننفي  نحن  ال،   -
أشخاص  قبل  من  صادر  التوزيع  آلية  عن  التقارير 
أصحاب  وليسوا  المفاوضات  بهذه  لهم  عالقة  ال 
ال  فقط  الشخصية  أفكارهم  عن  وتعبر  فيها،  قرار 
الدعايات  بعض  لتحقيق  خلفها  من  ويسعون  أكثر، 
أخبار  السياسية، كما أن هناك محاوالت عديدة عبر 
غير دقيقة أو كاذبة من أطراف مختلفة، الهدف منها 
جميع  أدعو  اإلنتاج.  إلعــادة  الحوار  مساعي  عرقلة 
األخبار  هذه  خلف  االنجرار  وعدم  لالنتباه  الليبيين 

المضللة.
بآلية  لها  شأن  ال  المؤسسة  أن  أؤكد  أن  وأريد 
الليبي  القانون  عليه  ينص  بما  وستقوم  التوزيع، 
أجل  من  العمل  هو  موقفنا  الدولية.  واالتفاقات 
إعادة اإلنتاج حفاظا على ثروة الشعب الليبي وخدمة 
ونحن  النفطية،  بالمواقع  للحرب  وتجنيبا  لمصالحه 
متمسكون بوحدة ليبيا، ونحن ضد كل ما من شأنه 
المساس بوحدتها وسيادتها ولن نكون جزءا من أي 
في  ما  كل  النفط ستفعل  ذلك. مؤسسة  عمل ضد 

وسعها لوقف أي محاولة لتقسيم ليبيا
¿ »حراك المدن والقبائل« أعلن عن فتح منشآت 
وتفويض  النفطي،  الهالل  في  النفط  وموانئ 
هذه  على  تعليقكم  ما  إلدارتها،  العامة  القيادة 
الخطوة؟ وكيف تنظرون لهذا التفويض في ضوء 

البيان الذي أعلنته القيادة العامة؟
◻ أمر إغالق الموانئ تم من قبل حرس المنشآت 
بالمنطقة  الجهاز  رئيس  لسان  وعلى  النفطية، 
الشرقية اللواء ناجي المغربي والعقيد علي الجيالني 
من غرفة عمليات سرت الكبرى، يوم 17 يناير 2020. 
لجميع  واضح  فاألمر  شيء،  يتغير  لم  لنا  بالنسبة 
في  والحقول  الموانئ  بإغالق  قام  من  المراقبين 
حوضي سرت ومرزق. األمر الذي قد ال يدركه البعض 
الدول اإلقليمية المستفيدة من الوضع في  هو دور 

عرقلة إيجاد حل سريع.
النفط يمكن أن يكون سببا  أن  ¿ هل تعتقدون 

يدفع البالد نحو التقسيم؟
البالد  في  االنقسامات  جميع  من  الرغم  على   -
النفط،  الوطنية  المؤسسة  على  الهائلة  والضغوط 
ومستخدمينا  موظفينا  وبفضل  اهلل  بفضل  تمكنا 
هؤالء  المؤسسة،  وحدة  على  الحفاظ  من  األوفياء 
الرغم  فعلى  بهم،  االقتداء  الجميع  على  يجب  قدوة 
يضع  السياسية  وتوجهاتهم  مناطقهم  اختالف  من 
اعتبار،  كل  فوق  ووحدتها  ليبيا  مصلحة  الجميع 
أي  إليقاف  وسعها  في  ما  بكل  ستقوم  والمؤسسة 

محاولة لتقسيم ليبيا.
إنتاج  كان  النفط،  وحقول  الموانئ  إغالق  قبل   ¿
مقابل  يوميا،  برميل  ألف  و200  مليونا  ليبيا 
 ،2011 العام  ألف برميل يوميا في  مليون و600 
متى تتوقعون بلوغ نسبة اإلنتاج والتصدير التي 
مليون   1.7 ونحو  الماضي،  يناير   18 قبل  كانت 

برميل حصة ليبيا المقررة في »أوبك«؟
◻ رغم المأساة التي تعيشها ليبيا إال أنني ما زلت 
الزمني  الجدول  وفق  يكون  لن  بالتأكيد  متفائال، 
على  وسيعتمد  بالمؤسسة،  المختصين  من  المعد 
وتوفير  التحتية  البنية  أصاب  الذي  الضرر  تقييم 
الميزانيات إلجراء عمليات الصيانة، وكل يوم تأخير 

سيزيد من هذه المشاكل ومن كلفة صيانتها.

املهندس مصطفى صنع اهلل لـ »الوسط«:

< حقل الفيل النفطي

طرابلس–الوسط

 مفاوضات على الشفافية املالية والترتيبات األمنية.. والطرف املغلق مياطل ويغير الشروط
قمنا بالتحضيرات الالزمة.. وناقلة نفط تبحر حاليا باجتاه ميناء السدرة

خطط أملانية لتخفيف التوترات

الزمن  مع  سباق  في  المتوسط  البحر  بشرق  دول  دخلت 
لتجديد اتفاقات ترسيم الحدود البحرية، لقطع الطريق أمام 
إعالن تركيا نيتها التنقيب عن النفط قبالة السواحل الليبية 
المقررة في غضون ثالثة أشهر، في وقت أوكل مجلس النواب 

لخبراء تحديد المناطق البحرية مع اليونان.
وفي وقت وجيز وقعت اليونان اتفاقات مع مصر وإيطاليا، 
فيما تجري مشاورات بشأن تحديد المناطق البحرية مع ليبيا، 
في أعقاب اجتماع وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، 
في  يوليو   3 يوم  صالح،  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  مع 
بنغازي، بعدما أعلن األخير دعمه اتفاقية مماثلة بين إيطاليا 

واليونان، وطالب باالنضمام إليها.
وتعتبر أثينا أن توقيع أنقرة اتفاقية تقسيم مناطق النفوذ 
والمصالح مع حكومة الوفاق الوطني انتهاك لمصالحها في 
تحديد  مجال  في  تفاهم  مذكرة  وبموجب  المتوسط.  البحر 
حكومة  مع  المتوسط  البحر  في  البحرية  الصالحية  مناطق 
الجانب  إلى  بطلب  التركية  النفط  شركة  تقدمت  الوفاق، 
الليبي للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا، وقالت في 
وقت سابق إن عمليات التنقيب ستبدأ في غضون ثالثة أشهر. 
بين  البحرية  المناطق  لتحديد  لجنة  النواب  مجلس  وشكل 
ليبيا واليونان، لتكون االتفاقية النهائية في منافسة مباشرة 
مع االتفاقية المبرمة مع تركيا وحكومة الوفاق. وسائل إعالم 
يونانية كشفت عن أهداف الزيارة األخيرة التي قام بها وزير 
الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إلى ليبيا، واالتصاالت 
النواب عقيلة صالح،  رئيس مجلس  أجراها مع  التي  الخاصة 

الذي أكد تطرق المحادثات إلى المناطق البحرية.
لكن دندياس استطرد يقول: »قررنا أوال تشكيل لجنة من 
تقييم  مع  بمقترحاتهم،  سيزودوننا  الذين  الليبيين  الخبراء 
مصالحنا وحقوقنا وحقوق األطراف األخرى المعنية، حيث تثار 
التشريعية وسيتقرر  السلطة  مع  المطاف  نهاية  القضية في 
أنه  االتفاقات«. وأضاف  اعتماد هذه  وبأي شكل سيتم  كيف 
سيتم تشكيل اللجنة بمجرد عودته إلى ليبيا بعد زيارة روسيا 

وسويسرا وربما إيطاليا.
على  اتفاق  هناك  كان  بأنه  دندياس  زعم  االجتماع  وبعد 
إنشاء مناطق بحرية على أساس القانون الدولي، وليس على 
وتأتي  أنقرة وطرابلس.  بين  القانونية  غير  المذكرة  أساس 
المشاورات اليونانية الليبية في أعقاب اتصاالت أجراها وزير 
الخارجية اليوناني في القاهرة وتونس، التي تشير التقديرات 
إلى أنها مرتبطة بالنتيجة النهائية لبدء المحادثات لتحديد 
المناطق البحرية. في حين أن العالقات بين أثينا وروما ال تزال 

غامضة حيث تستخدم تركيا إيطاليا كبوابة إلى أوروبا.
اتفاقية ترسيم  الليبي  النواب  أثينا دعم مجلس  وضمنت 
الحدود البحرية بين إيطاليا واليونان الموقعة يونيو الماضي، 
مطالبة باالنضمام إليها. وأثار إعالن اليونان وإيطاليا توقيع 
بينهما  البحرية  الحدود  لترسيم  بـ»التاريخي«  وصف  اتفاق 
محتملة  انعكاسات  من  له  لما  جدال،  الماضي  يونيو   9 يوم 
على اتفاق الحدود البحرية بين تركيا و»الوفاق«. حيث حسم 
القضايا المتعلقة بحقوق الصيد مع سعي أثينا إلقامة مناطق 

اقتصادية حصرية مع كل جيرانها.
شملها  التي  الجزر  من  مجموعة  وهي  المنطقة  أن  ومع 
أهمية  ذات  تكن  ولم   1977 منذ  ساريا  كان  اتفاق  تمديد 

مع  الدبلوماسية  المعركة  أن  غير  واليونان،  إليطاليا  كبيرة 
اليونانية  تركيا وبينهما قبرص، المقسمة حاليا إلى قبرص 
في  األخيرة  الطبيعي  الغاز  واكتشافات  التركية،  وقبرص 
منطقة شرق المتوسط بسبب نزاعات على الموارد الطبيعية 

عجلت بإعادة تجديد االتفاقية.
الحدود  بشأن  اتفاق  توقيع  على  أثينا  أقدمت  بعدها 
البحرية، وإقامة منطقة اقتصادية حصرية مع مصر، علما بأن 

القاهرة أعادت ترسيم الحدود البحرية بينها وبين قبرص في 
اكتشافات  بعد ظهور   2014 العام  المتوسط،  منطقة شرق 

جديدة للغاز في منطقة المياه االقتصادية بينهما.
من  االستفادة  إلى  تسعى  اليونان  إن  محللون  ويقول 
المحادثة الهاتفية التي أجراها رئيس وزرائها في أواخر يونيو 
التوترات  مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، للحد من 
خالل الصيف، وهو أمر تعتقد أثينا أنه ممكن، وهذا سيسمح 

بدوره لبروز شكل من أشكال الحوار بحلول سبتمبر. وخالفا 
إذا  خصوصا  صعب،  بصيف  البلدان  يمر  أن  يمكن  لذلك 
داخل  مناطق  في  استكشافي  حفر  إجراء  على  أنقرة  أقدمت 
البحرية  الحدود  اتفاق  في  المدرجة  اليوناني  القاري  الجرف 

بين تركيا وحكومة الوفاق.
بدورها تخطط برلين للعب دور نشط في سياق رئاستها 
البحر  شرق  في  التوترات  تخفيف  في  ــي  األوروب للمجلس 
األبيض المتوسط، حيث تخطط تركيا لتوسيع استكشافها 
الخالصة  االقتصادية  للمناطق  انتهاك  في  والغاز  للنفط 
بروكسل  في  إعالمية  إحاطات  وفي  والقبرصية.  اليونانية 
أن  األوروبـــي  االتحاد  مسؤولو  أوضــح  الماضي،  األسبوع 
بقلق،  المنطقة  في  التطورات  تراقب  األلمانية  السلطات 

بسبب نوايا أنقرة في الحفر وبسبب تدخلها في ليبيا.
موارد  حول  المتوسط  شرق  في  الصراع  قضية  وتشمل 
الطاقة اليونان وقبرص وتركيا وليبيا ومصر وفرنسا وإيطاليا 
ليبيا  في  الصراع  عن  بمعزل  المسألة  تحل  ولن  وإسرائيل، 
الجنوبية  ألوروبا  الروسي  والتهديد  القرن،  وسورية وصفقة 
وحلف الناتو. وبينما يؤيد االتحاد األوروبي اليونان وقبرص 
التركي رجب  الرئيس  في قضية خالفهما مع تركيا، يواصل 
طيب إردوغان فتح األبواب أمام توجه المهاجرين الموجودين 
في تركيا إلى اليونان، ما أدى إلى تدفق عشرات اآلالف منهم. 
المهاجرين  مسألة  بربط  األوروبــي  االتحاد  ندد  حين  وفي 
التركي،  الخارجية  وزير  حذر  المتوسط،  شرق  في  بالتوتر 
تشاووش أوغلو، بأن عدم تحقيق تقدم في المحادثات سيدفع 
يرغبون  من  منع  بعدم  توجهها  في  االستمرار  إلى  تركيا 

بالتوجه إلى أوروبا.

التنقيب التركي يشعل سباق االتفاقات قبالة السواحل الليبية

)رويترز(  <  باخرة للتنقيب عن النفط يف تركيا.       

الوسط–عبدالرحمن أميني
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حكومة الوفاق تعلن جاهزيتها لزيادة اإلصابات.. و481 مليون دينار ملواجهة الوباء
اإلصابات  عدد  إجمالي  أن  موضحا  األحد،  حتى 
503 إصابات. الجنوبية بلغ  التراكمية بالمنطقة 

داخــل  ــا«  ــورون »ك إصــابــات  تفاصيل  ــن  وع
الحاالت  أن  الفاخري  أوضح  الجنوبية،  المنطقة 
بنسبة  أي  حالة،   392 بلغت  بالمنطقة  النشطة 
بلغ  كما  ليبيا،  مستوى  على  اإلصابات  من   55%
حالة   19 الجنوبية  المنطقة  في  الوفيات  عدد 
أن  إلى  مشيرا  يومين،  كل  حالة  وفاة  بمعدل 
عدد حاالت الشفاء وصل إلى 92 حالة، منبها بأن 
أمراض  من  يعانون  ممن  السن  كبار  فئة  معدل 
الفئة األكثر تضررا بفيروس »كورونا  مزمنة هم 

الجنوبية. المنطقة  في  المستجد«، 
الفئات  أصاب كل  فيروس »كورونا«  أن  وأكد 
الجنوبية، فأصغر حالة عمرها  بالمنطقة  العمرية 
أربعة أشهر، وأكبر حالة عمرها 93 سنة، موضحا 
طبية  لعناصر  تعود  موجبة  حالة   19 هناك  أن 
وطبية مساعدة، فضال عن عمالة خدمات تنظيف 
من الجنسية األفريقية داخل مركز سبها الطبي.
في  البقاء  بالفيروس  مصابة  حاالت  ورفضت 
عائالت  هناك  أن  كما  المخصصة،  العزل  غرف 
عينات  أخــذ  رفضت  مؤكدة  لحاالت  مخالطة 
ومسحات أنفية للتأكد من حالتها، وفق الفاخري، 
انتشار  في  مساهمتهم  إلــى  منه  ــارة  إش في 

بالمنطقة. المرض 
التجول  لحظر  تطبيق  يوجد  ال  أنــه  ــد  وأك
مطالبا  المختصة،  األمنية  الجهات  قبل  من 
الوقاية  بإجراءات  االلتزام  بضرورة  المواطنين 
إلى  إشــارة  في  التجول،  حظر  وتطبيق  الالزمة 

بالمدينة. الوبائي  الوضع  تفاقم 

الطبية في خطر العناصر 
سبها  في  الوبائي  الوضع  تفاقم  وانعكس 
مساعدا  وطبيا  طبيا  كادرا   19 إصابة  في  أخيرا 
بالفيروس،  الطبي  سبها  مركز  في  وعامال 
أكثر  منعرجا  يأخذ  أصبح  »األمــر  أن  يعني  ما 

الفاخري. تعبير  حسب  خطورة«، 
االستجابة  فــريــق  أصـــدر  ــس،  ــدام غ ــي  وف
الماضي،  اإلثنين  بيانا،  السريع  والتدخل 
بـ»كورونا«  مصابة  حالة  تفاصيل  لتوضيح 
»نؤكد  البيان:  في  الفريق  وقال  المدينة،  من 
الحالة  لكن  )غدامس(،  مدينتنا  من  فعال  أنها 
منذ  وأنها  طرابلس،  مدينة  في  الشهر  قرابة 
ذلك الوقت ليس لديها أي اختالط مباشر داخل 
صحي  »بوضع  الحالة  أن  موضحا  المدينة«، 
صباح  من  المسحة  بنتيجة  إبالغها  ومنذ  ممتاز، 

منزلي«. حجر  في  اليوم 
الرصد  ــرق  ف مــع  غــدامــس  فريق  وتــواصــل 
داخل  المخالطين  لحصر  طرابلس  مدينة  داخل 
مواطني  مطالبا  الحالة،  ومتابعة  مدينتهم 
الوقائية  اإلرشــادات  اتباع  بضرورة  المدينة، 
التي  الفيروس،  انتشار  لمنع  الالزمة  واالحترازية 
والتباعد  التجمعات  ومنع  التجول  حظر  تشمل 
التعقيم  عمليات  في  واالستمرار  االجتماعي 

والنظافة. والتطهير 

»كورونا«، خصوصا مع زيادة عدد حاالت اإلصابة 
كعام. بمنطقة 

وشهدت المدينة واقعة غريبة، إذ هربت حالة 
وهي  زليتن،  العزل  قسم  من  بالفيروس  مصابة 
آدم  الجنسية يدعي سعيد  نيجيري  حالة لشخص 
طلبت  وقد  سنة،   28 العمر  من  ويبلغ  إبراهيم 
الجميع  من  المدينة  في  الفيروس  مكافحة  لجنة 
الشخص  هذا  تخص  معلومات  أي  عن  اإلبــالغ 

التعامل معه. وعدم 
الطبية  اللجنة  أعلنت  الشرقية،  المنطقة  وفي 
اإلثنين،  الموقتة،  للحكومة  التابعة  االستشارية 
تسجيل أربع حاالت مصابة بفيروس »كورونا« في 
 covid-19 بنغازي وأجدابيا، موضحة أن »معمل
إصابة  حاالت  ثالث  سجل  الطبي«،  بنغازي  مركز 

من بنغازي وحالة واحدة من أجدابيا.

وضع صعب في الجنوب
يبدو  ال  الوضع  فإن  بالجنوب،  يتعلق  فيما  أما 
الوطني  المركز  مدير  قال  إذ  للتفاؤل،  مثيرا 
عبدالحميد  سبها،  فــرع  األمـــراض  لمكافحة 
بالمنطقة  إصابة  نسبة  أعلى  إن  الفاخري، 
حالة  بـ42  الماضي،  السبت  سجلت  الجنوبية 
موجبة من إجمالي 180 عينة تم فحصها، مشيرا 
النسبة تعني أن معدل اإلصابة في  إلى أن هذه 
 450 لكل  يوميا  إصابة   100 الجنوبية  المنطقة 
إلى 500 عينة، في حال تم تشغيل مختبر مكافحة 
وتوافرت  طاقته،  بكل  سبها  فــرع  األمـــراض 
الفيروس.  عن  للكشف  الخاصة  المشغالت  له 
وأضاف في تصريحات اإلثنين الماضي أن مختبر 
عينة   2421 بفحص  قام  المدينة  في  المركز 

بشرط  الغذائية  المواد  بيع  أســواق  استثناء 
االحترازية.  الوقاية  إجراءات  اتباع  في  التشديد 
المكاتب  أصحاب  أعمال  بمواصلة  القرار  وسمح 
المهنية، وما في حكمها، وكذلك أصحاب الحرف 
في  المتمثلة  الفردية  االقتصادية  والنشاطات 
فيها  يمكن  التي  الصغرى  والمشاريع  المحالت 
بينها  ومن  االجتماعي،  التباعد  قواعد  تطبيق 
الكهربائية  والمعدات  السيارات،  صيانة  »ورش 
النجارة  ورش  المنزلية،  والمواد  واإللكترونية 
قطع  ومحالت  اإلطـــارات،  ومحالت  والــحــدادة، 
ومحالت  المالبس،  غسيل  ومــحــالت  الغيار، 
بشرط  واإلكسسوارات«،  واألحذية  المالبس 

الوقاية االحترازية. اتباع إجراءات  التشديد في 
باستثناء  أنه  على  الخامسة  المادة  ونصت 
صالة  بإقامة  للمساجد  يسمح  الجنوب،  مناطق 
المصلين  عــدد  تجاوز  عــدم  بشرط  الجمعة، 
صالة  وإقامة  الصالة،  إقامة  لصحة  األدنى  الحد 
الفجر، مع االلتزام باإلجراءات االحترازية والتباعد 
الجسدي، واستعمال كل مصل سجادته الخاصة، 
والشؤون  لألوقاف  العامة  الهيئة  تقرره  لما  وفقا 

اإلسالمية.
اإلداري  العمل  أيضا على استمرار  القرار شدد 
الساعة  من   30% بنسبة  العامة  الجهات  في 
مع  ظهرا،  الثانية  الساعة  إلى  صباحا  التاسعة 
لمنع  الالزمة  االحترازية  التدابير  وضع  ضرورة 
على  القرار  وشــدد  مظاهرها.  بكل  التجمعات 
من  والحماية  الوقاية  أساليب  اتباع  ضــرورة 
إلى  وأوكل  المستجد«.  »كورونا  فيروس  عدوى 
الضبط  مأموري  دور  تفعيل  المعنية  الجهات 
بتطبيق  العالقة  ذات  األمنية  والجهات  القضائي 

اإلدارية  الحازمة  اإلجراءات  اتخاذ كل  مع  الحظر، 
المخالفين. ضد  والقانونية 

هروب مصاب
المدن،  مختلف  بين  اإلصابات  توزعت  وفيما 

فإن زليتن سجلت حالة وفاة يوم اإلثنين، وهو ما 
التأكيد  إلى  المدينة  الجائحة في  إدارة  لجنة  دعا 
وعدم  المنزلي  بالحجر  االلتزام  المواطنين  على 
الخروج إال للضرورة القصوى، وتطبيق اإلجراءات 
بفيروس  اإلصــايــة  مــن  للوقاية  االحــتــرازيــة 

»كورونا  بفيروس  اإلصــابــة  ــاالت  ح تجاوز  مع 
ليبيا،  عموم  في  إصابة  األلف  حاجز  المستجد« 
رفعت حكومة الوفاق التحدي، مؤكدة أنها جاهزة 
بعد  المصابين،  أعداد  في  زيادة  أي  مع  للتعامل 
بالمعدات  المختلفة  الصحية  المراكز  تجهيز 
الالزمة؛ بينما مدد المجلس الرئاسي حظر التجول 
من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا بداية من 
الثالثاء 7 يوليو، لمدة عشرة أيام، على أن يكون 
والسبت،  الجمعة  يومي  ساعة«   24« كليا  الحظر 
وكامال طوال أيام األسبوع في المنطقة الجنوبية، 
المصابين  عــدد  نصف  مــن  أكثر  يوجد  حيث 

بالفيروس في البالد »نحو 55%«.
االستشارية  العلمية  اللجنة  عضو  ــد  وأك
الوفاق،  لحكومة  التابعة  »كورونا«  لمواجهة 
البالد  جاهزية  أبوسريوي،  الشيباني  سليمان 
المصابة  الحاالت  عدد  في  زيادة  أي  مع  للتعامل 
وتوافر  الطبية  »التجهيزات  بفضل  بالفيروس، 
جهودا  بذلت  الحكومة  أن  مضيفا  األســرة«، 
بمعامل  وتجهيزها  الصحية  المرافق  لتطوير 
طبية،  ومعدات  صناعي  تنفس  وأجهزة  تحاليل 
والعناصر  األطباء  من  اآلالف  تدريب  جانب  إلى 
كما  العدوى.  مكافحة  وإخصائيي  األخرى  الطبية 
طرابلس  داخل  فرز  مراكز  ستة  إنشاء  إلى  أشار 
فيروس  بإصابات  االشتباه  حــاالت  الستقبال 
تتعلق  أعراضا  تعاني  التي  والحاالت  »كورونا« 
تخصيص  إلى  إضافة  التنفسي،  الجهاز  بأمراض 
الفيروس،  مصابي  لمراكز  األســرة  من  الكثير 

الفائقة. وللعناية 

الوباء 481 مليون دينار لمواجهة 
في  المركزي  ليبيا  مصرف  أعلن  ذلك،  بعد 
طرابلس أن إجمالي مخصصات وزارة الصحة بلغ 
من  األولى  الستة  األشهر  خالل  دينار  مليار   1.5
لمجابهة  دينار  مليون   481 منها   ،2020 العام 
وباء »كورونا«، و496 مليون دينار لجهاز اإلمداد 
512 مليون  المخصصات وتبلغ  أما بقية  الطبي. 
وردت  اإلجــراء  تحت  لـ»عمليات  فصرفت  دينار 

لصالح وزارة الصحة«.
بفيروس  الــمــؤكــدة  ــات  ــاب اإلص وارتــفــعــت 
»كورونا« )كوفيد- 19( في ليبيا إلى 1117 حالة، 
بينما بلغ إجمالي الوفيات 34 حالة، وتعافى 269 
نشطة،  حالة   814 ومنها  الفيروس،  من  شخصا 
وذلك وفق بيان الوضع الوبائي الصادر عن مركز 

الماضي. اإلثنين  األمراض،  مكافحة 

مستمر التجول  حظر 
حظر  بتمديد  الخاص  قــراره  تفاصيل  وفي 
منع  على  الرئاسي  المجلس  شــدد  التجول، 
والوطنية  الدينية  والمناسبات  التجمعات 
الجماعي،  النقل  وسائل  واستعمال  واالجتماعية، 
ــواق الــكــبــرى، مع  ــالق األسـ ــى إغ بــاإلضــافــة إل

القاهرة - الوسط

● سحب عينة من مواطن في مدينة الكفرة●  فرق طبية تشارك في الكشف عن اإلصابة بالفيروس في مصراتة

● ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف خالل زيارة لمقر مركز مكافحة األمراض

آثارها  لكن  طرابلس،  العاصمة  حرب  انتهت 
األلغام  خطر  خصوصا  باقية،  تزال  ال  المدمرة 
واألجهزة المتفجرة التي زرعت أثناء االشتباكات في 
األحياء السكنية بالعاصمة وحولها، إذ قتل وأصيب 
العشرات من المدنيين وغير المدنيين بسبب هذه 

األلغام، التي ال تفرق بين هوية ضحاياها.
آخر ضحايا األلغام، اثنان من العاملين في مجال 
هما  حرة«،  »حقول  منظمة  إلى  ينتميان  اإلزالة، 
في  مصرعهما  لقيا  مادي،  وحسام  فرحات  طارق 
امتدت  رحلة  بعد  الماضي  األحد  طرابلس  جنوب 
من  السكان  إنقاذ  في  الرجالن  قضاها  لسنوات 
انفجار  جراء  شخص  أصيب  بينما  األلغام؛  مخاطر 
عين  بمنطقة  النسيم  شارع  في  منزل  داخل  لغم 
الذي  والطوارئ  اإلسعاف  الثالثاء، حسب جهاز  زارة، 
الدول  إحدى  جنسية  يحمل  المصاب  أن  أوضح 
طرابلس  مستشفى  إلى  نقله  وجرى  األفريقية، 
من  أشخاص  ثالثة  أصيب  ذلك،  وقبل  الجامعي. 
عائلة  منزل  داخل  لغم  انفجار  نتيجة  واحدة  أسرة 
ونقل  زارة،  بعين  العطاوة  منطقة  في  مقيلي، 

المصابون إلى المستشفى الطبي الجامعي.

عشرات القتلى والمصابين
العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  أكدت  بدورها، 
األمم  بعثة  رئيسة  ليبيا،  في  المتحدة  لألمم 
المتحدة للدعم في ليبيا باإلنابة، ستيفاني ويليامز 
المدنية  األحياء  في  المتفجرة  األجهزة  زرع  أن 
للقوات  موالية  »قوات  قبل  من  عشوائي  وبشكل 
مايو  منذ  تسبب  الليبية«،  العربية  المسلحة 
الماضي، حسبما أفادت التقارير، في مقتل وجرح 81 
عاملون  فيهم  بمن  المدنيين،  غير  و57 من  مدنيًا 
يعدّ  األمر  هذا  أن  محذرة  األلغام،  إزالة  مجال  في 

انتهاكًا محتماًل للقانون الدولي.
وأسفها  حزنها  »عميق«  عن  ويليامز  وأعربت 
بتعازيها  متقدمة  األلغام،  إزالة  في  العاملين  لوفاة 
»يعتريني  وقالت  وأحبائهما.  ألسرتيهما  القلبية 
حزن عميق لوفاة شخصين آخرين من العاملين في 
مضحيَيْن  واجبهما،  أداء  أثناء  توفيا  األلغام،  إزالة 
بأرواحهما من أجل ضمان خلو األحياء السكنية من 
األجهزة المتفجرة ومخلفات الحرب«. وأثنت ويليامز 
على شجاعة العاملين في مجال البحث وإزالة األلغام 
وهيئة  الليبية  والشرطة  العسكرية  الهندسة  من 
اإلنسانية  المنظمات  عن  فضاًل  الوطنية،  السالمة 
هذا  »يؤكد  متابعة:  األلغام،  بمكافحة  المعنية 
الشركاء  لدعم  الملحة  الحاجة  المأساوي  الحادث 
توفير  خالل  من  ذلك  في  بما  المعنيين،  الليبيين 

موارد إضافية مثل التمويل والتدريب والمعدات«.
والمجتمع  المتحدة  األمم  دعم  إلى  وأشارت 
المحلية  والمجتمعات  الليبيين  للشركاء  الدولي 
بال  يعملون  »ممن  ليبيا  في  المعنية  واألطراف 

في  بما  المفخخات،  خطر  من  ليبيا  لتخليص  كلل 
من  والمتفجرات  واأللغام  الناسفة  العبوات  ذلك 

الحرب«. مخلفات 

تحذير النازحين من العودة غير اآلمنة
األممية  البعثة  أعلنت  الماضي،  والخميس 
في  األلغام  بسبب  الضحايا  عشرات  وقوع  توثيق 
اآلمنة  غير  »العودة  من  محذرة  طرابلس،  جنوب 
»جميع  إن  بيان  في  البعثة  وقالت  للنازحين«. 
ذلك  في  بما  متفجرة  فخاخ  في  وقعوا  الضحايا 
من  والمتفجرات  األرضية  واأللغام  الناسفة  العبوات 
في  السكنية  المناطق  وحول  داخل  الحرب  مخلفات 

جنوب طرابلس«.
والمشورة  الفني  الدعم  تقديمها  البعثة  وأكدت 
إدارة  في  للمساعدة  المعنية  للسلطات  الالزمة 
باأللغام  الملوثة  المناطق  إلى  اآلمن  الوصول 
منشورها  وأرفقت  بأمان،  وتطهيرها  والمتفجرات 
من  للتحذير  المتفجرة«  الذخائر  »احذر  بهاشتاج 

»العودة غير اآلمنة للنازحين في جنوب طرابلس«.
جانبها،  من  الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزارة 
عمل  فريق  تشكيل  الماضي،  مايو   23 في  أكدت 
تابعين  وأفراد  صف  وضباط  ضباط  من  مختص 
مخلفات  من  للتخلص  الجنائية  المباحث  لجهاز 
السكنية  بالمناطق  والمتفجرات  واأللغام  الحرب 
العاصمة  جنوب  القتال  بمحاور  والمعسكرات 

طرابلس.
وكلف الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد 
والهندسة  العسكرية  الشرطة  قنونو،  محمد  طيار 
عليها  سيطرت  التي  األحياء  بإغالق  العسكرية 
الجميع،  أمام  القتال  بمحاور  الوفاق  حكومة  قوات 
وعدم السماح للمواطنين بدخولها؛ لكونها »مليئة 

إذ  الماضي،  األحد  وفاتهما  بإعالن  األلغام  ضحايا 
موقع  على  حرة«  »حقول  منظمة  صفحة  أكدت 
واجبهما  تأديتهما  أثناء  وفاتهما  »فيسبوك« 
عن  ناتج  أليم  حادث  جراء  واإلنساني  الوطني 
اليوم بمدينة طرابلس. وكتب زميلهما  انفجار لغم 
وحسام  فرحات  »طارق  الحراش:  محمود  بالمنظمة 
مادي زمالئنا من فريق إزالة األلغام وافتهما المنية 
وهما يؤديان واجبهما أثناء نزع لغم تفجر عليهما«.

باأللغام  المتعلقة  لألعمال  حرة«  و»حقول 
حكومية،  غير  ليبية  منظمة  هي  الحرب،  ومخلفات 

األوروبي  االتحاد  وأعرب  والمفخخات«.  بااللغام 
األجهزة  إزاء  البالغ  قلقه  عن  الماضي،  يونيو   9 في 
جنوب  في  الموجودة  المتفجرة  واألفخاخ  المتفجرة 
طرابلس بعد انسحاب قوات القيادة العامة، مؤكدا 
المساعدات  بتقديمه  منها  التخلص  جهود  دعمه 
التقنية والمعدات والمساعدة المباشرة في عمليات 

إزالة األلغام.

آخر ضحايا األلغام
قوائم  إلى  مادي  وحسام  فرحات  طارق  وانضم 

في  تأسست  طرابلس،  في  مقرها  ربحية،  وغير 
إثر  األشخاص  من  مجموعة  قبل  من   2012 عام 
من  المتفجرات  وضع  حول  المشتركة  المخاوف 

مخلفات الحرب بعد انتهاء »حرب التحرير«.
ليبيا  في  البريطانية  السفارة  نعت  بدورها، 
تلقينا  واألسـى  الحـزن  »ببـالغ  قائلة:  الفقيدين، 
فرحات  طارق  حرة،  حقول  منظمة  أعضاء  وفاة  خبر 
آمن  لتحقيق مستقبل  وحسام مادي، خالل عملهما 
وذويهما«.  أهاليهما  إلى  الحارة  تعازينا  ليبيا.  في 
في  البواسل  والرجال  النساء  مع  »نقف  وأضافت: 
من  للحد  مجهوداتهم  وندعم  حرة،   حقول  منظمة 

مخاطر األلغام ومخلفات الحرب المتفجرة«.
للفقيدين،  نعيا  الهولندية  السفارة  قدمت  كما 
األرواح  لجميع  المأساوي  للموت  »نتأسف  فيه:  جاء 
في  ليبيا«. األرضية  األلغام  خلفتها  التي  البريئة 

موقع  على  حسابها  عبر  تدوينة  في  وأضافت 
في  الهولندية  السفارة  فريق  »يتقدم  »فيسبوك«: 
حرة   حقول  منظمة  لفريق  التعازي  بخالص  ليبيا 
الفقيدين طارق فرحات وحسام مادي على  وعائلتي 

فقدان أرواحهما أثناء أداء واجبهما«.

نصائح لتجنب اإلصابة
لدى  المتحدة  األمم  بعثة  نصحت  جانبها،  من 
الغربية  بالمنطقة  الحروب  مخلفات  متضرري  ليبيا 
بعد  االشتباكات  بمواقع  التنقل  عند  الحذر  بتوخي 

توقف المواجهات المسلحة في المنطقة.
المسلحة  المواجهات  توقف  إن  البعثة  وقالت 
آمنة،  المناطق  أن  يعني  ال  الغربية،  المنطقة  في 
الثقيلة  واألسلحة  المتفجرات  استخدام  تم  »حيث 
بشكل  العالية  السكانية  الكثافة  ذات  المناطق  في 
في  الضحايا  عديد  وقوع  في  تسبب  مما  مكثف، 

مخلفات  أن  على  وشددت  المدنيين«.  صفوف 
قد  إذ  للغاية،  خطيرة  لالنفجار  القابلة  الحروب 

تتسبب في إصابات شديدة وقد ينجم عنها وفيات.
إلى  العودة  في  الراغبين  إلى  نصائح  ووجهت 
أو  اشتباكات  شهدت  التي  بالمناطق  منازلهم 
الحصول  ومنها،  القصف،  من  نوع  ألي  تعرضت 
سالمة  بشأن  المحلية  السلطات  من  إذن  على 
األماكن  عن  بعيدا  والبقاء  المنطقة،  وأمان 
مخلفات  إلى  واالنتباه  المهجورة،  أو  المدمرة 
المنازل  داخل  المجهولة  لالنفجار  القابلة  الحروب 
جسم  أي  لمس  عدم  ضرورة  عن  فضال  وحولها، 
حال  في  بأنه  مطالبة  تحريكه،  محاولة  أو  مشبوه 
يخبر  أن  المواطن  فعلى  مجهوال،  جسما  وجد 
بذلك،  المحلية  السلطات  ويبلغ  حوله  اآلخرين 
المجال  هذا  في  يعمالن  جهتين  هناك  أن  خاصة 
الليبي  والمركز  حرة«،  »حقول  منظمة  هما، 

لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب.
»اللجنة  ناقشت  طرابلس،  العاصمة  عن  وبعيدا 
المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان« 
الماضي  األسبوع  والعشرين،  الثامن  اجتماعها  في 
التي  سرت،  مدينة  حول  المزروعة  األلغام  قضية 

سببت أضرارا لعدد من المدنيين.
وصحفية  حقوقية  تقارير  اللجنة  استعرضت  كما 
المدنيين  طالت  التي  »االنتهاكات  تناولت  أجنبية 
الجماعية  والمقابر  األلغام  موضوع  ومنها  ليبيا  في 
في  حفظها  اللجنة  وقررت  ترهونة«،  مدينة  في 

أرشيفها والنظر في إمكانية االستفادة منها.

خطر األلغام األرضية
دائرة  في  المسؤول  قال  الماضي،  فبراير  وفي 
األمم المتحدة المعنية بمكافحة األلغام »أنماس«، 
العالم  في  مخزون  أكبر  بها  ليبيا  إن  سدون،  بوب 
أن  إلى  مشيرا  للرقابة،  الخاضعة  غير  األسلحة  من 
ألف  و200   150 بين  تتراوح  األسلحة  هذه  كمية 
هذا  مثل  ير  لم  أنه  معتبرا  البالد،  أنحاء  في  طن 
 40 الهائل من األسلحة في أي بلد آخر خالل  الكم 

عاما من حياته العملية.
الذخائر،  على  اإلنفاق  ارتفاع  إلى  سدون  ولفت 
األرضية  األلغام  تشكله  الذي  التهديد  ازداد  كما 
مضيفا:  الحروب،  مخلفات  من  والمتفجرات 
إزالتها  تمت  التي  الحرب  مخلفات  فإن  »لألسف 
من  الكثير  في  مجددا  لتظهر  عادت  السابق  في 
األممية  الدائرة  وحذرت  القتال«.  بسبب  المناطق 
األعمال  استمرار  السلبي  األثر  من  »أنماس« 
األلغام  مشكلة  تفاقم  على  ليبيا  في  العدائية 
الناس،  حياة  وتهديدها  األرضية،  والمتفجرات 
العسكرية  األجهزة  مخلفات  خطورة  على  مشددة 
المدارس والجامعات والمستشفيات.  ليبيا على  في 
وتقوم   ،1997 العام  في  الدائرة  هذه  وأنشئت 
المتحدة  األمم  جهود  وتنفيذ  وتنسيق  بقيادة 
المتفجرات  وأخطار  األرضية  األلغام  عل  للقضاء 

والتخفيف من تأثيرها على حياة الناس.

األلغام املدمرة.. األبرياء يفقدون أرواحهم نتيجة مخلفات حرب طرابلس

طرابلس - الوسط

● جانب من الدمار الذي أصاب مدرسة في سوق الجمعة في يناير 2020 ● انتشال جثة متفحمة من داخل دبابة في منطقة عين زارة

● طفالن أمام مبان مدمرة نتيجة حرب طرابلس

المجلس الرئاسي يمدد 
حظر التجول لمدة 10 

أيام من الثامنة مساء إلى 
السادسة صباحا.. وحظر 

كامل يومي الجمعة والسبت

 حاالت جديدة 
في بنغازي وأجدابيا 

وأكثر من نصف 
اإلصابات تتركز 

في الجنوب

ستيفاني ويليامز: زرع األجهزة المتفجرة في األحياء المدنية قتل وجرح 81 مدنيا و57 من غير المدنيين منذ مايو الماضي

خلفت عشرات القتلى والمصابين

شــبح »كــــورونا« يتغــــول..
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القطاع العام يضم 2.3 مليون موظف

تزداد أعدادها وخطورتها في الصيف

بطالة الشباب الليبي.. أياٍد عاطلة وطاقات مهدرة ورحلة البحث عن وظيفة تنتهي في »األعمال الحرة«

لدغات العقارب القاتلة تطارد سكان الجنوب.. والفقراء أكثر عرضة لإلصابة بالسم

عمل  فرصة  على  بالحصول  شاب  كل  يحلم 
األسرة،  عن  نسبيا  االستقالل  على  تساعده 
يدر  عمل  في  طاقاته  واستغالل  ذاته،  وتحقيق 
كامل  بذلك  ليفيد  أوقاته،  ويشغل  دخال،  عليه 
البالد ومستقبلها، ويسهم في تقدمها؛ غير أن 
مرير  بواقع  كثيرة  أحيانا  يصطدم  الحلم  هذا 
يعود  الذي  األمر  الوظائف،  من  الشباب  يحرم 

معا. والمجتمع  الشخص  على  بالسلب 
يملكون  ما  الشباب بكل  يحاول بعض  وفيما 
من طاقات الحصول على فرصة العمل سواء في 
حتى  أو  حرا  العمل  أو  الخاص  أو  العام  القطاع 
آخرين  فإن  شرعية،  بطرق  الخارج  إلى  الهجرة 
يكون  الذي  المدمر،  البطالة  لشبخ  يستسلمون 
مدخال ألمراض نفسية وجرائم مجتمعية؛ بينما 
الدولة  على  باللوم  العمل  عن  العاطلون  يلقي 
في عدم انتشالهم من أوضاعهم وتوفير فرصة 

للعيش. كريمة 
باللوم  القدوري  يوسف  الشاب  ويلقي 
البالد،  في  الحكومية  القطاعات  جميع  على 
والمحسوبية  اإلداري  الفساد  »يملؤها  قائال: 
مؤهلين  غير  أشخاصا  ويوظفون  والجهوية 
بهم  تربطهم  او  عمومتهم  ابناء  ألنهم  فقط 
ليس  ليبيا  في  فالتوظيف  مشتركة،  مصالح 

المصالح«. الخبرة بل يعتمد على  أو  بالكفاءة 

الهجرة حال
أزمة  استمرار  مسؤولية  القدوري  ويحمل 
منذ  المتعاقبة  الليبية  للحكومات  البطالة 
»معظم  أن  إلى  مشيرا  اآلن،  حتى   2011 العام 
خارج  الهجرة  هو  الوحيد  الحل  أن  يرى  الشباب 
الوطن لضمان حياة جيدة وهذا مؤشرا خطيرا، 
تحصلت  حالة  في  ستغادر  الخبرات  جميع  ألن 

على فرص خارج البالد«.
الهميل  االجتماع مصباح  ويرى أخصائي علم 
البطالة  أزمة  من  التخلص  الصعب  من  أنه 
والخريج  عامة  بصفة  الشباب  يعانيها  التي 
كافة  في  متوارثة  ازمة  »ألنها  خاصة  بصفة 
وجود  انها  تعرف  البطالة  أن  موضحا  األجيال«، 
في  نقص  و  الموظفين  أو  العمال  في  فائض 

الصيف  فصل  في  الليبي  الجنوب  سكان  معاناة 
الخدمات  غياب  أو  الشديد  الحر  على  تقتصر  ال 
وجود  من  الخوف  إلــى  تمتد  وإنما  الحكومية، 
ــاري،  أوب مدينة  في  سيما  وال  السامة،  العقارب 
عشش  فــي  يعيشون  الــذيــن  الــفــقــراء  ويــكــون 
لسموم  لتعرض  عرضة  أكثر  القش  من  مصنوعة 

هذه الكائنات.
تتعرض  التي  الحاالت  المعالجة ومسعفة  تؤكد 
الكبيرة  المواطنين  معاناة  عنديدي  خديجة  للدغ 
في الجنوب بسبب العقارب التي تؤدي إلى فقدان 
مع  تزداد  أن مخاوفهم  أطفالهم، مضيفة  األهالي 
من  عدد  وفاة  إلى  مشيرة  الصيف،  فصل  دخول 
السنوات  في  السامة  العقارب  نتيجة هذه  األطفال 

األخيرة.
من  للتخلص  الحكومي  االهتمام  يخص  وفيما 
بهذا  تهتم  ال  »الدوله  المسعفة:  تقول  العقارب، 
على  بالقضاء  تتم  محاربته  أن  رغم  الموضوع، 
اآلفة عبر المبيدات، وتوفير األدوية الخاصة بعالج 
الحاالت  إنقاذ  ليتولوا  وتوفير مسعفين  المصابين 

التي تتعرض للدغ، وهو أمر لم تقم به الدولة«.

طريقة عالج المصابين
توضح  المصاب،  الشخص  عالج  طريقة  وحول 
أن العالج يتم عبر طرق اإلسعاف األولية، حيث يتم 
سيتعافى،  بأنه  وطمأنته  نفسيا،  الشخص  تهدئة 
اللدغة،  مكان  عن  بعيد  الجسد  من  جزء  ربط  ثم 
الدم  واستخراج  جراحة،  بأدوات  المكان  يفتح  ثم 
إتمام  »بعد  مضيفة:  العقرب،  لسم  المصاحب 
الحالة  تحسن  نالحظ  اإلسعاف  من  الطريقه  هذه 
من  وبدل  الجسم،  في  السم  جريان  توقف  وأيضا 
أن ينتشر أو يسري في الجسد، فإن السم ينزل مع 
بالحديث  اللدغة، وهو ما نالحظه  الدم من مكان 
مع المصابين، الذين يكونون في حالة جيدة بعد 
هذا العالج، ووقتها يمكنه أن يأكل ويشرب شرط 

أال يشرب كل ما هو بارد جدا أو مثلج«.
وتشير المسعفة إلى أن مكبات القمامة، وعدم 
تتسبب  الالزمة  واألدوية  بالمبيدات  الشوارع  رش 
أن  مؤكدة  القاتلة،  الحشرات  هذه  انتشار  في 
من  مصنوعة  أعشاش  في  يعيشون  ممن  الفقراء 
القش ومن يعيشون في بيوت مبنية بالطين هم 
هذه  تقطن  الحشرات  ألن  لإلصابة  عرضة  أكثر 

المساكن. من جانبه، يقول خبير مكافحة العقارب 
عمران شيوه إن الجنوب الليبي به عدد من أنواع 
درجة  فى  األخرى  عن  واحدة  كل  تختلف  العقارب 
خطورتها، فهناك عقرب مطارد الموت ويعتبر من 
أخطر أنواع العقارب فى العالم، ويليه في الخطورة 
أو  الصغير  األســود  العقرب  ثم  األصفر،  العقرب 

خطيرة  وجميعها  الديل،  كبير  وهناك  القزم، 
ولسعتها قاتلة.

الوفاة نتيجة السم
مدينة  من  المواطنين  أحد  هو  علي،  محمد 
خالل  تسبب  العقارب  لسعات  إن  يقول  ــاري  أوب

»والحصيلة  أشخاص،   3 وفاة  في  الجاري  الصيف 
إلى  يصل  األخيرة  الثالث  السنوات  في  اإلجمالية 

خمس عشرة وفاة نتيجة سم العقارب«.
الدولة  إلى  االتهامات  البعض  يوجه  وفيما 
بعدم القيام بواجبها إزاء التصدي لهذه الحشرات 
الطبي في فزان  القاتلة، يقول مدير جهاز اإلمداد 
بعالج  الخاصة  األمصال  إن  عبدالنبي  عبداهلل 
ويتم  اإلمداد  مخازن  فى  موجودة  العقرب  لدغات 
فى  الصحية  والمراكز  المستشفيات  إلى  صرفها 
تسليم  »يتم  موضحا:  اإلجــراءات،  حسب  الجنوب 
إعطاء  ويتم  العقرب  مصل  زجاجة  من  الــفــارغ 
شهر  حتى  رصيد  ولدينا  الكمية،  حسب  المصل 

أغسطس المقبل«.

رب عقربة نافعة
بعض  أن  إال  الكبيرة،  خطورتها  من  وبالرغم 
الدول تستثمر في سم العقارب التي يصل سعر اللتر 
األمر  دوالر،  ماليين   10 من  أكثر  إلى  منها  الواحد 
الذي جعل البعض يطلق على هذا السم لقب أغلى 
سائل في العالم، إذ إنه يستخدم في صناعة األدوية 

التي تعالج أمراضا مختلفة منها السرطان.
بروتين  على  يحتوي  العقرب  أن سم  يتردد  كما 
المفاصل وأمراض  التهاب  فريد يستخدم في عالج 
األمعاء ومرض التصلب المتعدد؛ وهو ما جعل دوال 
في  االستثمار  إلى  تتجه  والمغرب  عربية مثل مصر 
هذا السم وتصديره، بهدف جلب عملة صعبة للبالد.

الخاص.  أو  الحكومي  العمل  العمل سواء  فرص 
يبحث  اليوم  الليبي  الشاب  أن  الهميل  ويضيف 
بدون  إداري  عمل  او  امتيازات  ذات  وظيفة  عن 
الشباب  معظم  »ألن  مشقة  أي  واليحتاج  تعب 
ويرفضون  أبائهم  على  متكلين  هذا  يومنا  في 
او  الحرف  بعض  في  كعمال  باليومية  العمل 
منذ  بالدنا  بها  تزخر  التي  التقليدية  الصنائع 
المثل  وفق  يسيرون  ال  وهؤالء  سنين،  عدة 
مال  وال  اليدين  )صنعة  يقول  الذي  الشعبي 
الحرفي  للعمل  الدعوة  إلى  الجدين(، في رسالة 
مال  على  اإلعتماد  دون  التقليدية  والصناعات 

األسرة«.

ال استسالم
شهاب  الجامعي  الخريج  يستسلم  لم 
بحث  إنه  ويقول  البطالة،  لشبح  المعداني 
الحكومية  الجهات  من  عدد  في  عمل  كثيرا عن 
احد  إلى  يتجه  جعله  مما  جدوى،  دون  لكن 
الحالقة  في  دورة  على  ويحصل  التدريب  مراكز 
بعدها   ، يوما   30 لمدة  استمرت  الرجالية 

يعمل  به  خاصا  محال  وفتح  على شهادة  تحصل 
فيه هو وعدد من الشباب األخرين.

جنبه  األمر  هذا  إن  المعداني  ويقول 
على  وساعده  البطالة،  طوابير  إلى  االنضمام 
كبير  عدد  »هناك  مضيفا:  الدخل،  تحقيق 
الحكومي  العمل  في  يثق  يعد  لم  الشباب  من 
طالء  أو  الحالقة  مثل  األخرى  لألعمال  اتجهوا 
فيها  المالي  المردود  يكون  والتي  المنازل 
االستناد  عدم  بضرورة  مطالبا  جدا«،  كبيرا 
الشاب  أو  للمواطن  الدولة  تمنحها  وظيفة  إلى 
فقط، وأن يبحث الجميع عن فرص عمل شريفة 
يأتي  وحده  االجتهاد  ألن  المستطاع،  بقدر 

آخرين. التواكل على  الفعالة، ال مجرد  بالنتائج 

األجنبية العمالة 
بكلية  االقتصاد  أستاذ  يرى  جانبه،  من 
زيادة  أن  الجدي  عثمان  وليد  بني  االقتصاد 
والخريجين  الشباب  فئة  بين  البطالة  نسبة 
الدولة  في  الجهات  من  عدد  اعتماد  إلى  تعود 
الوظائف  من  عدد  في  األجنبية  العمالة  على 

او  العمل  على  قادرين  غير  الشباب  أن  بحجة 
الوظائف . الكافية في تلك  الخبرة  اليملكون 

الحكومية  المؤسسات  الجدي  ويطالب 
ضرورة دمج الشباب في كافة الوظائف اإلدارية 

تعتمد على عدة  والفنية من خالل إطالق خطة 
الوطن مثل  دورات تدريبية داخل وخارج حدود 
دورات  او  اإللكترونية  األجهزة  صيانة  دورات 

والتطوير. التنمية  كيفية  في 
أن  فيعتقد  حسام  محمد  اإلعالمي  أما 
المجتمع  على  تؤثر  قد  سلبيات  عدة  للبطالة 
شك  »فال  االجتماعي  النسيج  على  أيضا  وتؤثر 
العالم  في  والمتقدم  المتطور  المجتمع  أن 
يقاس بما قدمه الشباب الى مجتمعه من كافة 
كانت  فإذا  واالجتماعية،  االقتصادية  النواحي 
سلبا  ستؤثر  كثيرة  المجتمع  في  البطالة  نسبة 

المجتمع«. على 
كثيرا مع  البطالة  ناقش موضوع  أنه  وأضاف 
دون  ولكن  وليد،  بني  مدينة  في  جهات  عدة 
جدوى، إذ إن المسؤول يضع اللوم على الشاب 
االجتماعية  حالته  يناسب  عمل  عن  يبحث  ألنه 
او  مصنع  في  العمل  اليريد  الشاب  أن  بمعنى 
من  تنقص  أنها  يرى  ألنه  مثال  مزرعة  او  محل 

اإلجتماعية. مكانته 
الضارة  وآثارها  البطالة  سلبيات  وتتعد 
معدل  زيادة  إلى  تؤدي  إنها  إذ  المجتمع،  على 
والظواهر  المخدرات  وتجارة  والسرقة  الجريمة 
والتجارة  الكهرباء  كوابل  سرقة  مثل  الهدامة 

والحرابة. الممنوعات  في 

الحكومة مسؤولية 
باللوم  القدوري  يوسف  الشاب  ويلقي 
البالد،  في  الحكومية  القطاعات  جميع  على 
والمحسوبية  اإلداري  الفساد  »يملؤها  قائال: 
مؤهلين  غير  أشخاصا  ويوظفون  والجهوية 
بهم  تربطهم  او  عمومتهم  ابناء  ألنهم  فقط 
ليس  ليبيا  في  فالتوظيف  مشتركة،  مصالح 

المصالح«. الخبرة بل يعتمد على  أو  بالكفاءة 
أزمة  استمرار  مسؤولية  القدوري  ويحمل 
منذ  المتعاقبة  الليبية  للحكومات  البطالة 
»معظم  أن  إلى  مشيرا  اآلن،  حتى   2011 العام 
خارج  الهجرة  هو  الوحيد  الحل  أن  يرى  الشباب 
الوطن لضمان حياة جيدة وهذا مؤشرا خطيرا، 
تحصلوا  حالة  في  ستغادر  الخبرات  جميع  ألن 

على فرص خارج البالد«.
قالت  الوفاق  لحكومة  التابعة  العمل  وزارة 
أخيرا إنه وفقا لنتائج اإلحصاءات نصف السنوية 

التابع  والتوثيق  المعلومات  مركز  نفذها  التي 
القطاع  في  الموظفين  أعداد  فإن  للوزارة، 
والتأهيل  العمل  مكاتب  منظومات  ضمن  العام 
و897  ألفا  و3030  مليون   2 بلغ  بالمناطق 

موظفا.
في  العاملين  عدد  أن  إلى  الوزارة  وأشارت 
ألف  و704  مليون  من  أكثر  بلغ  اإلداري  القطاع 
الجهاز  خارج  العاملين  بينما وصل عدد  موظف، 
الوقت  وفي  ألف موظف.   599 نحو  إلى  اإلداري 
السن  بين  ما  الموظفين  عدد  وصل  ذاته، 
ألف  و266  مليون  إلى  عاما  و45   26 العمرية 
شخص، منهم 781 ألفا من الذكور، و480 ألفا 

اإلناث تقريبا. من 

البطالة بعد ثورة فبراير
في  البطالة  عن  الدولي  للبنك  دراسة  وفي 
»ومنذ  ليبيا  فإن   ،2016 العام  في  ليبيا صادرة 
السابق،  بالنظام  أطاحت  التي   2011 ثورة 
ما  عميق،  سياسي  لصراع  فريسة  ليبيا  وقعت 
أدى إلى وجود فرص محدودة فقط إلعادة دمج 

الشباب في سوق العمل«.
ثورة  سبقت  التي  األربعة  العقود  مر  وعلى 
فبراير، لم يتبق من مؤسسات ما بعد االستقالل 
الليبي  »فاالقتصاد  فقط،  أسماؤها  إال  الهشة 
شهد  يوم  ذات  زراعيا  اقتصادا  كان  الذي 
يعتمد  ريعيا  اقتصادا  ليصبح  شامال  تحوال 
وكانت  النفط،  عائدات  على  كامال  اعتمادًا 
مترهل  حكومي  جهاز  على  تنفق  الدولة  أموال 
االجتماعية  التحويالت  وعلى  وظائفه،  يؤدي  ال 

واإلعانات«، وفق الدراسة.
األجور  بند  تضاعف   2013 العام  وفي 
قبل  ما  بتقديرات  مقارنة  العامة  والرواتب 
الناتج  إجمالي  من   %  17 إلى  ليصل  الثورة 
فيما  النقد؛  صندوق  حسب  الليبي،  المحلي 
 85 نحو  أن  إلى  الدولي  البنك  دراسة  أشارت 
تعمل  ليبيا  في  النشطة  العاملة  األيدي  من   %
في  النساء  نسبة  وتصل  العام،  القطاع  في 
النساء  مجموع  من   93% نحو  إلى  القطاع  هذا 
تعاني  ليبيا  ليبيا  أن  الدراسة  وتؤكد  العامالت. 
العالم،  في  البطالة  معدالت  أعلى  أحد  من 
االلتحاق  نسبة  ارتفاع  إلى  بالنظر  خاصة 

الجامعي. بالتعليم 

الوسط- الصغير الحداد

● عاملون في شركة البريقة للنفط● عاملون في حقل نفطي

● الشاب شهاب المعداني يقص شعر أحد زبائه 
بعد أن نجح في افتتاح محل خاص به للحالقة

● شابان يعمالن في تجهيز المحال التجارية

سبها - رمضان كرنفوده

تشكيل لجنة لحصر العمالة 
الوافدة في املنطقة الشرقية

أخصائي علم اجتماع: الشباب يريد 
وظيفة دون تعب وال يعمل بالمثل 

الشعبي »صنعة اليدين وال مال الجدين«

شاب حصل على دورة في الحالقة 
وافتتح محال خاصا به: المردود المالي 

كبير وال يجب انتظار وظائف الدولة

دراسة للبنك الدولي: ليبيا تعاني من أحد أعلى معدالت البطالة في العالم.. والرواتب تبلغ 17% من الناتج المحلي

قررت الحكومة الموقتة تشكيل لجنة لحصر العمالة الوافدة إلى ليبيا، وإعداد بطاقة إلكترونية لكل 
وافد مدتها ستة أشهر، نظير مبلغ مالي. وجاء في نص القرار الصادر عن وزير الداخلية بالحكومة 
الموقتة، إبراهيم بوشناف، أن اللجنة تشمل العمالة بمختلف جنسياتها، على أن يتم إعداد بطاقة 
إجراء  بعد  مالي،  بمقابل  كاملة،  بيانات  البطاقة شريحة  وتحمل هذه  وافد،  لكل  إلكترونية  حصر 

الكشف الطبي، على أن تكون هذه البطاقة قابلة للتجديد.
ويقتصر عمل اللجنة على منح بطاقة الحصر للعمالة الوافدة ممن لديه جواز سفر ساري المفعول 
أو  سفر  جواز  حمله  عدم  يثبت  من  كل  وإحالة  المطلوبة،  اإلجراءات  جميع  استيفاء  بعد  وثيقة  أو 
مصاب بأي مرض سار إلى مراكز اإليواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تمهيدا لترحيله.
كما نص القرار على التنسيق مع الجهات ذات العالقة بشأن إجراء الكشف الطبي للعمالة الوافدة، 
والتنسيق مع وزارة الخارجية في الحكومة الموقتة، بشأن إحالة كشوفات بأسماء العمالة المشمولة 
بالحصر إلى القنصليات التابعين لها. وستتولى اللجنة التعميم على جميع الجهات االعتبارية العامة 
حجز  في  سواء  الوافدة  العمالة  مع  التعامل  بعدم  ونحوها،  واالتصاالت  السفر  كشركات  والخاصة 
تذكرة سفر أو بيع أي شريحة اتصال أيا كان نوعها وغير ذلك، إال بعد تقديم بطاقة حصر إلكترونية، 
إضافة إلى إحالة كشوفات بأسماء العمالة الوافدة المشمولة بالحصر إلى جميع الجهات األمنية، من 

أجل تحديد المطلوب منها سواء أمنيا أو جنائيا.
يترأس اللجنة مدير اإلدارة العامة للبحث الجنائي، وتضم في عضويتها مدير مكتب المعلومات 
رقم  القرار  حسب  وذلك  بالوزارة،  المالية  الشؤون  إدارة  عن  ومندوبا  الداخلية،  بوزارة  والمتابعة 
»241« لسنة 2020. وطالب القرار الجهات األمنية بالتعاون مع اللجنة، واالعتداد ببطاقة الحصر 
الصادرة عنها، كما نص على إعداد تقرير نصف شهري عن عمل اللجنة يكون مرفقا به إحصائية 

بأسماء العمالة المشمولة بالحصر، وأية مهام أخرى تسند إليها من قبل الوزير.

بنغازي- الوسط

●  عمال في أحد المشروعات في بنغازي

● العقارب تنتشر بكثافة بالجنوب الليبي في فصل الصيف

● رجل يحمل العقارب في أوباري

اتهامات للدولة بالتقاعس اتهامات للدولة بالتقاعس 
عن مكافحة هذه الحشرات عن مكافحة هذه الحشرات 

السامة أو توفير األمصال السامة أو توفير األمصال 
للعالج.. ومسعفة: الماء للعالج.. ومسعفة: الماء 

المثلج خطر على المصابالمثلج خطر على المصاب

● موظف في الشركة العامة للكهرباء يقوم بأعمال صيانة
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واشنطن، مدريد، كانبرا: وكاالت

باريس: وكاالت

بكين, هونغ كونغ: وكاالت

  »الصحة العالمية«: »كوفيد- 19« لم يبلغ ذروته بعد

أستراليا وإسبانيا تفرضان الحجر الصحي من جديد.. وأميركا عالقة في املوجة األولى للوباء
من  أوروبية  دول  تخشى  القيود  تخفيف  من  أسابيع  بعد 
تفش جديد لوباء »كوفيد19-«، ما دفع بالسلطات في عدة 
دول إلى فرض قيود محلية جديدة. وفي هذا اإلطار أصدرت 
السلطات اإلسبانية قرارا بإعادة فرض الحجر على نحو 70 ألف 
شخص في منطقة غليسيا في شمال غرب البالد، بعد فرضه 
من  أسبوعين  بعد  وذلك  كتالونيا،  منطقة  في  أيضا  السبت 
التي كانت مفروضة، كما أعلنت السلطات  رفع تدابير العزل 
التي  فيكتوريا  والية  إغالق  سيتم  أنه  اإلثنين،  األسترالية، 
بين  »كورونا«  فيروس  انتقال  في  كبيرة  زيادة  شهدت 

السكان.
وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الثالثاء، من 
أن انتشار وباء »كوفيد19-« »يتسارع«، وقد أودى بـ400 ألف 
شخص خالل نهاية األسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه لم يبلغ 

ذروته بعد.
وقال تيدروس أدانوم غيبريسوس خالل مؤتمر صحفي عبر 
اإلنترنت: »إذا كان عدد اإلصابات على ما يبدو مستقرا على 
الصعيد العالمي، فالواقع أن بعض الدول أحرزت تقدما كبيرا 
في خفض عدد الوفيات لديها، في حين ال يزال عدد الوفيات 

في دول أخرى يرتفع«.
ملبورن،  في  األشخاص  ماليين  الثالثاء،  أستراليا،  وأمرت 
ارتفاع أعداد اإلصابات  إثر  أكبر مدنها بلزوم منازلهم،  ثاني 
بفيروس »كورونا المستجد«، فيما تبذل دول في أنحاء العالم 

جهودا حثيثة لوقف انتشار الوباء.
وفيما ال تزال بعض الدول تخشى حدوث موجة ثانية من 
اإلصابات، فإن الدولة األكثر تضررا، أي الواليات المتحدة، ال 
األولى حسبما حذر كبير خبرائها،  الموجة  تزال »غارقة« في 

فيما ترتفع أعداد اإلصابات أيضا في كل من الهند والبرازيل.
دوليا  عالما   239 من  مجموعة  دعت  فيما  ذلك  ويأتي 
بأن  اإلقرار  إلى  العالمية  الصحة  ومنظمة  الصحية  السلطات 

عدوى فيروس »كورونا المستجد« قابلة لالنتقال جوا.
العالم  في  بـ»كوفيد19-«  اإلصابات  حصيلة  وتخطت 
11.5 مليون إصابة مع أكثر من 536 ألف وفاة. وبرز الخطر 
كبير  حد  إلى  تمكنت  قد  كانت  التي  أستراليا،  في  المستجد 
في وقف العدوى، بعد أن أعلنت الثالثاء عزل خمسة ماليين 

شخص في ملبورن للحد من إصابات جديدة.
وقال دانيال اندروز رئيس وزراء والية فيكتوريا: »ال يمكننا 
االدعاء« بأن أزمة فيروس »كورونا المستجد« انتهت، وذلك 
191 حالة إصابة  بعد أن سجلت ملبورن كبرى مدن الوالية 

جديدة في 24 ساعة.
األربعاء،  ليل  منتصف  ملبورن  مدينة  منطقة  إغالق  وبدأ 
وسيستمر لستة أسابيع على األقل، فيما تعزل والية فيكتوريا 

عن باقي أنحاء البالد قبل يوم.

فاوتشي يحذر
وال تزال الواليات المتحدة تكافح الموجة األولى من اإلصابات 
بالفيروس، وفق ما أفاد كبير خبراء األمراض المعدية لديها 

أنطوني فاوتشي.
أنحاء  بعض  في  المستشفيات  أن  من  مسؤولون  وحذر 
الواليات  من  العديد  تسجيل  مع  قدرتها  تتخطى  قد  البالد 
ارتفاعا في اإلصابات، بعد أن كانت قد خففت تدابير فرضت 

للحد من العدوى.
في  »غارقة«  تزال  ال  البالد  إن  اإلثنين،  فاوتشي،  وقال 
الموجة األولى من اإلصابات. مضيفا أن الواليات المتحدة لم 
تتمكن من خفض أعداد اإلصابات إلى مستوى يمكن التحكم 

به، قبل أن ترفع تدابير اإلغالق مثل بعض الدول األوروبية.

إلى  تنخفض  ولم  ارتفعت  لدينا  »اإلصابات  أن  وأوضح 
جدي  فالوضع  لذا  مجددا،  نرتفع  واآلن  األساسي،  المستوى 

ويتعين علينا التصدي له فورا«.
الواليات  في  بـ»كوفيد19-«  الوفيات  حصيلة  بلغت 
المتحدة، اإلثنين، 130 ألف وفاة، فيما يقترب عدد اإلصابات 

المؤكدة بسرعة من ثالثة ماليين إصابة.
وقال بعض رؤساء البلديات إن مدنهم فتحت قبل أوانها، 
في وقت سعى الرئيس دونالد ترامب للتقليل من أهمية حدة 

األزمة وإعطاء األولوية إلعادة فتح االقتصاد.
أعلنت  الفيروس،  انعكاسات  مستجدات  آخر  في  لكن 
الحكومة األميركية، اإلثنين، أنها لن تسمح للطالب األجانب 
إلى  الدراسية  الحصص  نقلت  حال  في  البالد،  في  بالبقاء 

اإلنترنت بسبب الفيروس.

فحص لبولسونارو
توازن  لتحقيق  العالم  أنحاء  مختلف  في  حكومات  تسعى 

أسابيع  دمرتها  التي  اقتصاداتها،  فتح  إعادة  ضرورة  بين 
مخاطر  ومنع  الفيروس،  انتشار  من  للحد  العزل  إجراءات  من 

إصابات جديدة.
من  مجموعة  تحذير  التحدي  ذلك  تعقيدات  من  زاد  وما 
الخبراء من أن الفيروس يمكن أن ينتشر في الهواء ألكثر من 
التباعد  العديد من قواعد  التي تحث عليها  المترين،  مسافة 
االجتماعي. ووجه هؤالء العلماء الـ239 رسالتهم خصوصا إلى 
لتأخرها  األساس  في  انتقدت  التي  العالمية،  الصحة  منظمة 
أنها ترفض  العلماء هؤالء  ورأى  الكمامات.  بالتوصية بوضع 

رؤية تراكم األدلة النتشار العدوى المحتمل في الهواء.
وكتبت لديا موراوسكا من جامعة كوينزالند في أستراليا، 
مقال  في  األميركية،  ميريالند  جامعة  من  ميلتون  ودونالد 
والهيئات  الطبية  األوساط  »ندعو  آخر:  خبيرا   237 وقعه 
انتقال  باحتمال  االعتراف  إلى  المختصة  والدولية  الوطنية 

عدوى كوفيد19- بالجو«.
العالم  أنحاء  في  اإلصابات  أعداد  في  كبير  ارتفاع  وسجل 
التي خضع  والبرازيل،  الهند  إلى  أفريقيا  وجنوب  إيران  من 
بولسونارو  جاير  الفيروس  خطورة  في  المشكك  رئيسها 
منها  عوارض  لديه  ظهرت  أن  بعد  »كورونا«،  لفحص 

الحرارة. ارتفاع 
وكثيرا ما انتقد الرئيس اليميني المتطرف تدابير التباعد 
قناعا  فيها  يضع  يكن  لم  صورا  السبت،  ونشر،  االجتماعي، 
في  األميركي  االستقالل  يوم  بمناسبة  فعالية  خالل  واقيا 

الرابع من يوليو مع السفير األميركي.
ووجهت له انتقادات الذعة لرده على األزمة، إذ أصبحت 
العالم، مع  بالوباء في  المتضررة  الدول  أكبر  ثاني  البرازيل 

65 ألف وفاة و1.6 مليون إصابة بالفيروس. أكثر من 
جديدة  إصابات  تسجيل  عدم  بكين  أعلنت  المقابل،  في 
للمرة األولى منذ ظهور بؤرة جديدة في العاصمة الصينية 

في يونيو، التي أثارت مخاوف من موجة ثانية من الوباء.
1.6 مليار دوالر لتطوير لقاح

الثالثاء،  ترامب،  دونالد  حكومة  أعلنت  جانبها  من 
التكنولوجيا  لمختبر  دوالر  مليار   1.6 منحت  أنها 
ضد  لقاح  مشروع  لتطوير  نوفافاكس،  األميركي  الحيوية 
في  المتحدة  الواليات  أفضلية  يضمن  ما  »كوفيد19-«، 
الحصول على أول 100 مليون جرعة في حال ثبتت فعاليته.
)فائقة  سبيد«  »وارب  عملية  األميركية  اإلدارة  وأطلقت 
اللقاح  من  جرعة  مليون   300 إنتاج  لمحاولة  السرعة( 
على  الحصول  في  األولوية  إلعطاء   ،2021 يناير  بحلول 
األخرى،  والدول  أوروبا  عكس  وعلى  لألميركيين.  اللقاح 
التبرعات  في  تشارك  وال  بمفردها  المتحدة  الواليات  تعمل 

الدولية، وفق »فرانس برس«.
في  الدوالرات  بمليارات  األميركية  الحكومة  وأسهمت 
الحيوية  التقنيات  العديد من شركات  بين  منافسة  مشاريع 
التجارب  لتمويل  المبنية على تقنيات مختلفة،  والمختبرات، 
النطاق،  واسعة  تصنيع  مواقع  بناء  مع  بالتوازي  السريرية 
رمديسيفير، وهو  عقار  إنتاج  92 % من  إلى شراء  باإلضافة 

أول دواء حقق نجاحا في عالج الوباء، حتى سبتمبر.
سبيد  وارب  عملية  إن  عازار،  أليكس  الصحة،  وزير  وقال 
الحصول  فرص  لزيادة  لقاحات  محفظة  إنشاء  على  »تعمل 
العام«.  نهاية  األقل بحلول  آمن وفعال على  واحد  لقاح  على 
ومن المتوقع أن يضمن استثمار وزارتي الصحة والدفاع في 
جرعة  مليون   100 تصنيع  ماريالند،  ومقرهما  نوفافاكس، 

بنهاية هذا العام، الستخدامها في التجارب السريرية.
ملياري  من  بأكثر  المتحدة  الواليات  أسهمت  أن  وسبق 
آند جونسون  لقاحات لشركات جونسون  دوالر في مشاريع 
وأسترازينيكا »1.2  مليونا«  ومودرنا »483  مليونا«   456«

أكسفورد«. مع  بالشراكة  مليار 

●   شرطية تتحدث إلى إحدي القاطنات في برج سكني فرضت عليه إجراءات إغالق، في ملبورن

دعت مجموعة من 239 عالما دوليا 
السلطات الصحية ومنظمة الصحة 

العالمية إلى اإلقرار بأن عدوى فيروس 
»كورونا المستجد« قابلة لالنتقال جوا

●   سيدة ترتدي الكماكة بريو دي جانيرو في البرازيل
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ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أظهر 
تصميمه على االعتماد على الجناح اليميني في 
مناصرين  اختيار  مع  واليته  نهاية  حتى  تياره 
سابقين لنيكوال ساركوزي، وزراء في حكومة جان 
للرئيس  نفسه مستشارًا  كان  الذي  كاستيكس 

األسبق.
كان  الذي  دارمانان،  جيرالد  اختيار  ويشكل 
إدوار فيليب، لوزارة  المحاسبة في حكومة  وزير 
وزيرة  كانت  التي  باشلو  وروزلين  الداخلية، 
الثقافة،  لحقيبة  ساركوزي،  عهد  في  الصحة 
يرى  كما  السياسي،  االنعطاف  لهذا  ترجمة 
كتاب صحفيون ومحللون سياسيون. ومع وزارة 
تكون  لومير،  برونو  بيد  بقيت  التي  االقتصاد 
هيمنت  قد  اليمين  من  المنبثقة  الشخصيات 
على المفاصل الرئيسية في حكومة كاستيكس، 
بين  لإلليزيه  السابق  المساعد  العام  األمين 
2011 و2012. ويعتبر المحلل السياسي باسكال 
بيرينو ذلك »طريقة واضحة إلعطاء شخصيات 

ذات خلفية يمينية مناصب رئيسية«.
لخصت افتتاحية جريدة »ال مونتاني« المحلية 
من جهتها خطوة ماكرون بالقول: »مع ساركوزي 
من خلفه، أنهى ماكرون خنق حزب الجمهوريين 
)الحزب التقليدي لتيار اليمين( وعزز أكثر من أي 
ضمان  على  القادر  الوحيد  األيمن،  جانبه  وقت 
العام  الرئاسية  االنتخابات  في  له«  أقوى  دعم 
جهتها  من  لوفيغارو  جريدة  واختارت   .2022
اليمين«،  إلى  »انعطافة  بعبارة  افتتاحيتها  بدء 
بات  اليميني  »الخط  »لوموند«:  كتبت  بينما 
في الحكومة«، معتبرة أن »هذا الفريق الجديد 
مهمته الدفع بالتيار الماكروني نحو اليمين قبل 

عامين من االنتخابات الرئاسية«.
من  كانوا  أشخاص  المقابل  في  ُاستبعد 
أوائل المؤيدين لماكرون، قادمين من صفوف 
سياسيًا،  حرقهم  بعد  اليسار،  أو  االشتراكيين 
مثل وزير الداخلية السابق كريستوف كاستانير 

والناطقة السابقة باسم الحكومة سيبيث نديايه.
لكن، بقي آخرون من هذا التيار في مواقعهم، 
على غرار وزير الخارجية جان-إيف لودريان، بينما 
باربارا  البيئة  وزيرة  مثل  جدد  آخرون  استقدم 
قبل  الخضر  حزب  في  كانت  التي  بومبيلي، 
إلى األمام«.  الرئاسي »الجمهورية  الحزب  دعم 
الترتيب  في  األعلى  المناصب  يحتالن  وكالهما 
اليسار  زعيم  ورأى  للحكومة.  البروتوكولي 
الراديكالي، جان-لوك ميالنشون، أنه بخطوته 
تلك، أبدى ماكرون »رغبة أكثر وضوحًا ومباشرة 

بنيته أن يكون زعيم اليمين«.
فيما  ذلك،  ينفي  الجمهوريين  حزب  لكن 
استقطاب  ماكرون  لمحاوالت  التصدي  يحاول 
رئيس  نائب  وقال  وشخصياته.  اليمين  جمهور 
يحاول  ما  هذا  »بالتأكيد  بيلتييه:  غيوم  الحزب 

فعله«، منتقدًا »استراتيجيات التجنيد الفردية«.

منشقون
رغم أن الحكومة الجديدة تعكس عزم الرئيس 
ماكرون  أن  إال  اليمين،  إلى  أكثر  التوجه  على 
هذا  من  كبرى  شخصيات  الواقع  في  يجند  لم 

الصحة  وزيرة  باشلو  روزلين  باستثناء  التيار، 
اليسار.  من  وال  ساركوزي،  عهد  في  السابقة 
هي  الجديدة  الحكومية  التشكيلة  فإن  ولذلك 
البشرية،  للموارد  توزيع  بإعادة  أشبه  باألحرى 

أكثر منها نقطة تحول مفصلية.
الفرنسي  السياسي  المشهد  ماكرون  قلب 
أوساط  2017، خصوصًا في  العام  انتخابه  عند 
تشكيله  يدمج  أن  يفترض  وكان  اليمين،  تيار 
االنتخابات  في  فوزه  من  المنبثق  السياسي 
حزب  لكن  واليسار.  اليمين  جناحي  من  كال 
لضربات  تعرض  األمام«  إلى  »الجمهورية 
وتسببت  له،  نواب  مغادرة  بسبب  مذاك  عدة 

االنتكاسات االنتخابية األخيرة بإضعافه.
يأتي ذلك وسط مشهد سياسي يسعى فيه 
الحزب االشتراكي إلى التقارب مع المدافعين عن 
البيئة الذين حققوا مؤخرًا مكاسب في االنتخابات 
البلدية، ويحاول فيه اليمين التقليدي أن يحافظ 
األمام،  إلى  الجمهورية  على حضوره بين حزب 

و»التجمع الوطني« برئاسة مارين لوبن.
موران من  كلويه  السياسية  المحللة  وكتبت 
»لوفيغارو«  في  )يسار(  جوريه  جان  مؤسسة 
تعليقًا على الحكومة الجديدة: »ال مكاسب من 
اليمين أو من اليسار، ال مكاسب رمزية، باستثناء 
وزيرًا  بات  )الذي  دوبون-موريتي  وإريك  باشلو 
للعدل(، وهما شخصيتان وازنتان، لكنهما مجرد 

تفصيل يخفي خلفه الصورة الشاملة«.
الحكومية  التشكيلة  »هذه  أن  وأوضحت 
للتيار  السياسية  الجاذبية  تهدد  الجديدة 
حزب  عن  المنشقون  هم  فأين  الماكروني: 
أوروبا  وحزب  االشتراكي  والحزب  الجمهوريين 

البيئة/الخضر )يسار(، الذين وعدنا بهم؟«.
إعادة  في  رغبته  عن  أعرب  ماكرون  وكان 
التشكيلة  أن  رأت  موران  لكن  نفسه«،  »ابتكار 
الحكومية ال تعكس تلك الرغبة. وقالت: »يبقى 
أن نرى ما إذا كانت إعادة االبتكار تشمل األداء 
جان  خطوات  ترقب  يجب  لذلك،  الحكومي... 

كاستيكس بانتباه شديد«.

● الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

● جلسة للحكومة الفرنسية الجديدة بقصر اإلليزيه بحضور الرئيس ماكرون

● رئيسة السلطة التنفيذية كاري الم

● محتجون في هونغ كونغ على قانون األمن القومي الذي أقرته الصين في بلدهم

الحكومة الفرنسية الجديدة ترجمة لتوجه ماكرون نحو اليمني
قبل انتخابات الرئاسة 2022

المتزايدة،  الدولية  الضغوط  من  الرغم  على 
هونغ  في  التنفيذية  السلطة  رئيسة  أعلنت 
كونغ، كاري الم، الثالثاء، أن حكومتها »ستطبق 
فرضته  الذي  القومي  األمن  قانون  بصرامة« 
المستعمرة  على  الماضي  األسبوع  بكين 
اإلطار  هذا  في  موجهة  السابقة،  البريطانية 

»المتطرفين«. إلى  اللهجة  تحذيرا شديد 
»حكومة  إن  صحفي  مؤتمر  خالل  الم  وقالت 
القانون«،  هذا  بصرامة  ستطبق  كونغ  هونغ 
من  المتطرفين  أولئك  أحذر  »أنا  مضيفة: 
الخطوط  تجاوز  أو  القانون  هذا  انتهاك  محاولة 
خطيرة  القانون  هذا  خرق  عواقب  ألن  الحمر، 

للغاية«.
طمأنة  لبكين  الموالية  المسؤولة  وحاولت 
بالسوء  »ليس  الجديد  القانون  أن  مواطنيها 
أنه  مؤكدة  إليهم،  بالنسبة  عليه«  يبدو  الذي 
وبسط  االستقرار  فرض  إعادة  لحكومتها  سيتيح 
شهدت  بعدما  بالمدينة،  الثقة  واستعادة  األمن 
بالديمقراطية  مطالبة  تظاهرات  أشهر  طوال 

عنف وشغب. أعمال  تخللتها 
الذي  بالسوء  »ليس  القانون  إن  الم  وقالت 
على  مشددة  كونغ«،  لهونغ  بالنسبة  عليه  يبدو 
بمبدأ  أكبر  الثقة  ستصبح  الوقت  مرور  »مع  أنه 

وبمستقبل هونغ كونغ«. بنظامين  واحد  بلد 
هونغ  تسلمها  قبيل  وافقت  الصين  وكانت 
مبدأ  اعتماد  على   1997 في  بريطانيا  كونغ من 
»بلد واحد بنظامين«، الذي يسمح للمدينة بأن 
تحتفظ طوال نصف قرن، أي لغاية العام 2047، 
بنظامها المتميز بقدر كبير من الحريات وبحكم 

وتشريعية. قضائية  وباستقاللية  ذاتي  شبه 
في  الماضي  األسبوع  فرضت  بكين  لكن 
وضع  بهدف  القومي،  لألمن  قانونا  كونغ  هونغ 
وإعادة  المدينة  في  السياسية  لالضطرابات  حد 
االحتجاجات  من  عام  بعد  إليها،  االستقرار 
تخللتها  التي  للديمقراطية  المؤيدة  الضخمة 

أعمال شغب وعنف.
أعمال  على  يعاقب  الذي  الجديد  والقانون 
مع  والتواطؤ  واإلرهاب  واالنفصال  التخريب 
في  الخوف  من  بموجة  تسبب  أجنبية،  قوى 
أنه  سيما  ال  السابقة،  البريطانية  المستعمرة 
أو  لالستقالل  الدعوات  مثل  اآلراء  بعض  يجرم 

الذاتي. الحكم 
األمن  لعناصر  الجديد  القانون  ويتيح 
كما  المدينة،  في  علني  بشكل  العمل  الصينيين 
بين  الموجود  القانوني  الحماية  جدار  يسقط 
التي يسيطر عليها الحزب  الرئيسي،  البر  محاكم 
هونغ  في  المستقل  والقضاء  الحاكم  الشيوعي 

كونغ.
إعادة  سيتيح  القانون  أن  الصين  وتؤكد 
المؤيدة  االحتجاجات  من  عام  بعد  االستقرار، 
للديمقراطية، ولن يخنق الحريات ولن يستهدف 

للغاية«. »أقلية صغيرة  سوى 
لفرض  جديدة  سلطات  عن  الصين  كشفت 

والولوج  كونغ،  هونغ  في  اإلنترنت  على  رقابة 
األمن  قانون  بموجب  مستخدمين  بيانات  إلى 
التكنولوجيا  عمالقة  لكن  الصارم،  القومي 
مخاوف  إلى  مشيرين  القرار،  رفضوا  األميركيين 

والحريات. الحقوق  على 
وجاءت خطط فرض الرقابة على اإلنترنت في 
مساء  نشرت  صفحة   116 من  حكومية  وثيقة 
صالحيات  توسيع  عن  أيضا  كشفت  اإلثنين، 

القيام بمداهمات من دون  الشرطة بما يخولها 
باألمن  المتعلقة  التحقيقات  بعض  ومراقبة  إذن 

القومي.
بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية  وزير  وندد 
على  رقابة  لفرض  »األورويلية«  بالتدابير 
تطبيق  منذ  والمكتبات  والمدارس  النشطاء 

القانون.
يجف  لم  حين  »في  بيان:  في  بومبيو  وقال 
القومي  األمن  قانون  به  كتب  الذي  الحبر  بعد 
إجراء  وفي  المحلية،  السلطات  فإن  القمعي، 
الحزب  تنتقد  التي  الكتب  بإزالة  بدأت  أورويلي، 
العامة،  المكتبات  رفوف  من  الصيني  الشيوعي 
اآلن  تطلب  وهي  السياسية،  الشعارات  وبحظر 
بأن  وأضاف  الرقابة«.  فرض  المدارس  من 
سمحت  ألنها  اآلن،  حتى  ازدهرت  كونغ  »هونغ 
سيادة  بموجب  الحرة  والكلمة  الحر  بالتفكير 

ذلك«. انتهى  لقد  للقانون.  مستقلة 
اإلنسان  حقوق  مجلس  في  دولة   27 وأدانت 
فرنسا  ذلك  في  بما  المتحدة،  لألمم  التابع 
القانون  واليابان،  وألمانيا  المتحدة  والمملكة 
المتحدة  الواليات  توعدت  حين  في  الجديد، 
مكتوفة  »الجلوس  بعدم  ووعدت  الصين، 

اليدين«.
يهدف  قانونا  الكونغرس  أقر  واشنطن،  وفي 
الذين  الصينيين  المسؤولين  معاقبة  إلى 
المصارف  واستهداف  الجديدة  القواعد  يطبقون 
على  التنفيذ،  حيز  يدخل  ولكي  تمولهم.  التي 
الرئيس دونالد ترامب أن يقره. ولم يشر البيت 
األبيض إلى ما إذا كان ينوي القيام بذلك أم ال.

الصين تحكم قبضتها على هونغ كونغ

رئيسة السلطة التنفيذية تتعهد تطبيق قانون األمن القومي »بصرامة«
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الفترة  خالل  تونس  تشهدها  السياسي  التوتر  من  حالة 
الراهنة، على وقع أزمة شبهة تضارب المصالح، التي تالحق 
رئيس الحكومة التونسية الحالي إلياس الفخفاخ، وما ذكى 
حزب  وهو  التونسي،  »النهضة«  حزب  إعالن  الحالة  هذه 
رئيسي في االئتالف الحاكم في تونس، نيته مراجعة موقفه 
الوزراء،  رئيس  مصالح  تضارب  شبهة  بسبب  الحكومة  من 
التي قال إنها أضرت بصورة االئتالف الهش، في مؤشر جديد 

على تزايد الشكوك في مصير الحكومة.
معارضيه  من  مطالب  التونسي  الوزراء  رئيس  ويواجه 
باالستقالة بسبب شبهة تضارب مصالح، مما وضع حكومته 
في قلب العاصفة. الفخفاخ بدوره أعلن استعداده لالستقالة 
إذا ثبت مخالفته للقانون، رافضا اتهامات بالفساد، وأوضح 
أنه لم يكن يعتقد أنه سيصبح رئيسا للحكومة بعد خسارته 
في االنتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه »شارك في الصفقة 

المتعلقة بوزارة البيئة في كنف الشفافية«.
ويمتلك الفخفاخ شركة »فاليس« التي تنتمي إلى مجمع 
شركات، وقد تمكنت هذه الشركة من الفوز بصفقتين بقيمة 
44.086.900 دينار، في شهر أبريل 2020 في فترة الحجر 
هذا  عنها خالل  بيان صادر  في  »النهضة«  وقالت  الصحي. 
األسبوع إنها تتابع التحقيقات في »شبهة تضارب المصالح 
االئتالف  بصورة  أضرت  التي  الحكومة،  رئيس  تالحق  التي 
الحكومي، بما يستوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة 
الشورى  مجلس  أنظار  على  وعرضه  لها  المكون  واالئتالف 

التخاذ القرار المناسب«.
الموقف  التفاصيل حول  ولم تعط »النهضة« مزيدا من 
الخيارات  كل  إن  قالت  منها  مقربة  مصادر  لكن  المتوقع، 
مطروحة بما فيها سحب وزرائها من الحكومة أو سحب الثقة 
من الحكومة في البرلمان. وفجرت شبهة تضارب المصالح 
جدال واسعا في تونس. وفتح القضاء تحقيقا. وقال محمد عبو، 
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، إنه كلف 
هيئة رقابة عامة للتحقيق في الموضوع وتقديم تقرير في 
 25 يوم  التونسي  البرلمان  أسابيع. وخصص  ثالثة  غضون 
يونيو الماضي، جلسة استماع خاصة بالفخفاخ لتقييم المئة 
يوم األولى من عمل الحكومة، تطرق فيها لمدة 25 دقيقة 
ياسين  النائب  أثاره  الذي  المصالح،  تضارب  شبهة  لملف 

العياري بالوثائق واألدلة التي قدمها لهيئة مكافحة الفساد.

مواقف األحزاب
التي  المصالح  تضارب  شبهة  من  األحزاب  مواقف  وتتباين 
تالحق رئيس الحكومة الحالية، حيث عبر حزب »قلب تونس« 
عدم  وعن  الفخفاخ  لحكومة  الرافض  بموقفه  تمسكه  عن 
منحها الثقة، إذ أكد القيادي في الحزب ورئيس لجنة المالية 
بالبرلمان عياض اللومي، أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
بكل  فاشلة  »حكومته  أن  كما  خطير،  فساد  بملف  متهم 
المقاييس«، أما بالنسبة إلى رئيس حزب »قلب تونس« نبيل 
القروي، فأكد أن حكومة إلياس الفخفاخ انتهت سياسيا ويجب 

سحب الثقة منها، قائال: »هذه أكبر فضيحة للدولة«.
الحاجي، دعا رئيس  الديمقراطي، نبيل  التيار  النائب عن 
تهمة شبهة  عليه  ثبتت  إذا  إستقالته  تقديم  إلى  الحكومة 
إال  الحزب،  موقف  تحديد  في  يرغب  ولم  المصالح  تضارب 
أكد  المنعقد  الديمقراطي،  للتيار  السياسي  المكتب  أن 

تمسكه باالئتالف الحاكم الحالي، ضمانا لالستقرار السياسي 
واالجتماعي، وعبر عن بقاء ثقته في رئيس الحكومة إلياس 
المؤسسات  أعمال  إليه  ستفضي  ما  انتظار  في  الفخفاخ، 
الرقابية المتعهدة بالتحقيق في شبهة تضارب المصالح التي 
طالت الفخفاخ، وثمن الشفافية التي تعاملت بها الديمقراطية 

التونسية في التعاطي مع هذه الشبهة.
بالنسبة إلى ائتالف الكرامة، عبر نواب الحزب عن رفضهم 
المصالح،  تضارب  شبهة  بعد  خصوصا  الفخفاخ،  حكومة 
من  الثقة  سحب  عريضة  لتمرير  تونس  قلب  مع  وتحالف 
السياسي  الحزام  لتوسيع  منهم  ضغطا  وذلك  الفخفاخ، 
للحكومة. كما أن النائب المستقل أحمد الصافي سعيد وجه 
رسالة لرئيس الجمهورية طالبه فيها بسحب الثقة من رئيس 

الحكومة إلياس الفخفاخ من أجل »شرف تونس«.
راشد  الشعب،  نواب  مجلس  رئيس  أكد  جانبه  من 
التحقيق  الثالثاء، على تنصيب لجنة  الغنوشي، لدى إشرافه 
المتعلقة  الفساد  وشبهة  المصالح  تضارب  حول  البرلمانية 
أعمالها  اللجنة ستعد في نهاية  أن هذه  الحكومة،  برئيس 
تقريرا ترفعه إلى مكتب المجلس، الذي يعرضه وجوبا على 
النظام  من   100 الفصل  حسب  لمناقشته،  العامة  الجلسة 
اللجنة  هذه  عمل  بأن  الغنوشي  وأفاد  للبرلمان.  الداخلي 
يمثل تكريسا للدور الرقابي لمجلس نواب الشعب، وتمرينا 
ديمقراطيا جديدا، وخطوة أخرى في مسار بناء الديمقراطية 
التونسية الناشئة، وإعالء للقيم والمبادئ التي جاء بها دستور 

ثورة الحرية والكرامة في إدارة الشأن العام.
وأكد أن عمل هذه اللجنة سيكون محل اهتمام ومتابعة 
السياسي  المشهد  على  مخرجاتها  ألهمية  العام  الرأي  من 
اقتصادية  ظرفية  في  الدولة  مؤسسات  عمل  وعلى  العام، 
فيها  وتعاظمت  الصعوبات  حدة  فيها  ازدادت  واجتماعية 
تونس  على  »كوفيد19-«  أزمة  تداعيات  نتيجة  التحديات، 
والعالم.ويشغل الفخفاخ منصب رئيس وزراء منذ فبراير، بعد 
أن أسفرت انتخابات سبتمبر عن برلمان منقسم لم يحصل 
فيه أي حزب على أكثر من ربع المقاعد، مما أدى إلى جدل دام 

عدة أشهر لتشكيل ائتالف.
ويعاني االئتالف بالفعل تفككا وانقساما بين عدة أحزاب 
بخصوص  وحتى  أيديولوجية،  خالفات  بسبب  له،  مكونة 

سياسة اإلصالحات االقتصادية التي تحتاجها البالد.

 »النهضة« تدرس سحب وزرائها أو الثقة 

شبهة تضارب املصالح تالحق رئيس الحكومة التونسية الفخفاخ

وسط مساعي تمديد إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سورية، 
طلبت ألمانيا وبلجيكا التصويت في مجلس األمن الدولي على 
دمشق  موافقة  يتطلب  ال  الذي  التفويض  تمديد  قرار  مشروع 
على  اإلبقاء  عبر  عام،  لمدة  سورية  إلى  المساعدات  إليصال 
تريد  بينما  التركية.  الحدود  على  الحاليتين  الدخول  نقطتي 
موسكو إلغاء إحدى النقطتين وإقرار تمديد لعشرة أشهر فقط، 
وينتهي مفعول التفويض األممي الساري منذ 2014، في العاشر 

من يوليو.
وإضافة إلى الدول الغربية التي تدعو إلى تمديد التفويض 
سورية،  إلى  »كوفيد19-«  وباء  وصل  وقت  في  تعزيزه  وحتى 
اآللية  على  اإلبقاء  واضح  وبشكل  أيضًا  المتحدة  األمم  طلبت 
لمدة عام مع ما ال يقل عن نقطتي دخول على الحدود التركية 
حيث  سورية  غرب  شمال  لسكان  خصوصًا  المساعدة  لتقديم 
محافظة إدلب. في يناير، خفضت موسكو، الداعم األول لسورية، 
اثنتين، كما  إلى  نقاط  أربع  البالد من  إلى  الدخول  نقاط  عدد 
خفضت مدة التفويض وجعلته لستة أشهر بداًل عن سنة كما 

كان معمواًل به في السابق.
الثالثاء،  المتحدة،  أفاد تقرير نشرته األمم  في غضون ذلك 
عن ارتكاب جرائم حرب كثيرة يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد 
اإلنسانية في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة فصائل 
مسلحة ومقاتلة، التي تعرضت لهجوم واسع شنته قوات النظام 

السوري أواخر العام الماضي ومطلع العام الحالي.
في  للتحقيق  المستقلة  المتحدة  األمم  لجنة  رئيس  وقال 
االنتهاكات في سورية، باولو بينيرو، »إن أطفااًل تعرضوا للقصف 
في مدرسة، وأناسًا تعرضوا للقصف في سوق ومرضى قصفوا 
تفر«.  كانت  فيما  قصفت  بأكملها  وعائالت  المستشفيات  في 

ويشمل التقرير الفترة الممتدة من األول من نوفمبر حتى 30 
أبريل الفائت ويوثق 52 هجومًا، استنادًا إلى قرابة 300 مقابلة 

وصور ومقاطع فيديو.
وشنت قوات النظام مطلع ديسمبر 2019 بدعم روسي هجومًا 
واسعًا على إدلب ومحيطها تسبب خالل ثالثة أشهر بنزوح نحو 
مليون شخص وفق األمم المتحدة. وانتهى الهجوم بوقف إطالق 
نار أعلنته روسيا وتركيا وبدأ تطبيقه في 6 مارس. وتسيطر هيئة 
تحرير الشام )النصرة سابقًا( مع فصائل متشددة وأخرى مقاتلة 

أقل نفوذًا على نصف مساحة محافظة إدلب ومحيطها.

إرغام السكان على الفرار
وجاء في التقرير، بحسب بينيرو، »خالل هذه العملية العسكرية، 
انتهكت القوات الموالية للنظام والجماعات التي تصنفها األمم 
المتحدة إرهابية بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين 

السوريين«.
وقال خالل مؤتمر صحفي في جنيف عرض خالله التقرير: »إن 
ارتكبوا على ما يبدو جرائم حرب«.  المتحاربين  جميع األطراف 
وبحسب اللجنة، تعرضت للقصف بين األول نوفمبر و30 أبريل، 
17 منشأة طبية و14 مدرسة وتسع أسواق و12 منزاًل في هجمات 
نفذت غالبيتها الساحقة القوات الموالية للنظام وحليفتها روسيا. 

وقتل نحو 676 مدنيًا.
العشوائية«  القصف  »عمليات  بعض  أن  إلى  التقرير  وأشار 
األتارب  وعلى  إدلب  محافظة  في  النعمان  معرة  على  خصوصًا 
جرائم ضد  تشكل  تكون  »قد  وفبراير  ديسمبر  في  حلب  غرب 

اإلنسانية«.
وقال المحقق هاني ميغالي، خالل المؤتمر الصحفي، »وصلنا 
إلى نتيجة أن الهجمات التي شنتها القوات المؤيدة للنظام كانت 
القسري  النقل  إن  الفرار.  السكان على  إرغام  منهجية، وهدفها 

لألشخاص يعد جريمة ضد اإلنسانية«.

وتطرقت لجنة بينيرو أيضًا إلى تجاوزات هيئة تحرير الشام 
مدنيين  وإعدام  وتعذيب  واعتقال  »نهب  بعمليات  المتهمة 
بينهم صحفيون«. وأفاد التقرير بأن هيئة تحرير الشام »قصفت 
أيضًا بشكل عشوائي مناطق مكتظة، وأشاعت بذلك الرعب في 
لسيطرة  تخضع  مناطق  في  يعيشون  الذين  المدنيين  صفوف 
النساء  »إن  زايد:  أبو  كونينغ  كارن  المحققة  وقالت  الحكومة«. 
التعرض  خيار  لديهم  كان  قابلناهم  الذين  واألطفال  والرجال 
هيئة  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  عمق  إلى  الفرار  أو  للقصف 
تحرير الشام، حيث يتم انتهاك حقوق اإلنسان، وحيث المساعدة 
إلى هدنة  التي دعت  اللجنة  اإلنسانية محدودة جدًا«. وحضت 
لثالثة أشهر »األطراف المتحاربين على أخذ دعوة مجلس األمن 
الدولي إلى وقف إطالق نار دائم في االعتبار«، كما أعلن بينيرو. 
واعتبر أيضًا أن »أي سالم دائم يتطلب تحقيق العدالة للضحايا«، 
وأصدر  العقاب« في سورية.  لإلفالت من  إلى »وضع حد  داعيًا 
مجلس األمن الدولي مطلع يوليو قرارًا يطلب وقف النزاعات في 

العالم من أجل تسهيل مكافحة وباء »كوفيد19-«.

فيتور روسي - صيني
وتقول روسيا والصين اللتان استخدمتا الفيتو في ديسمبر ضد 
مشروع قرار ألماني- بلجيكي كان ينص على وجود ثالث نقاط 
المساعدة عبر  التصريح بإيصال  إن  دخول حدودية لمدة عام، 
الحدود يخرق السيادة السورية، وإن المساعدات يمكن أن تمر 
عبر السلطات السورية عندما تبسط كامل سيطرتها على البالد.
لكن هذا الموقف الروسي - الصيني يتعارض مع مواقف األمم 
المتحدة والغربيين الذين يعتبرون في المقابل أن ال بديل ذا 
ضرورية  ألنها  الحدود  عبر  المساعدات  نقل  آللية  مصداقية 
بالنسبة إلى ماليين األشخاص، مسلطين الضوء على العقبات 
المختلفة التي يضعها النظام السوري أمام إيصال المساعدات 

عندما تمر عبر دمشق.

تونس ــ وكاالت

صنعاء ــ  وكاالت

               تحذير من المنظمة الدولية للشؤون اإلنسانية:

اليمن يواجه خطر مجاعة جديدًا.. وماليني األطفال يعانون سوء تغذية

● أطفال يمنيون نازحون يملؤون المياه في أحد المخيمات

المتحدة  األمم  تملك  ال  بينما  جديد،  من  المجاعة  خطر  اليمن  يواجه 
18 شهرًا في هذا  التي تم تجنبها قبل  الكارثة  أموااًل كافية لمواجهة 
للشؤون  الدولية  المنظمة  منسقة  قالت  كما  بالحرب،  الغارق  البلد 

اإلنسانية ليز غراندي.
المساعدات،  على  العربية  الجزيرة  شبه  في  دولة  أفقر  اعتماد  ومع 
حقيقية  متابعة  دون  من  المستجد«  »كورونا  فيروس  يتفشى  بينما 
ويعاني ماليين األطفال سوء تغذية، قالت غراندي إن وضع الكثير من 

العائالت قد يتحول من »القدرة على الصمود إلى االنهيار«.
وجمعت األمم المتحدة نحو نصف المبلغ المطلوب لمساعدة اليمن، 
استضافته  يونيو  في  للمانحين  مؤتمر  في  دوالر  مليار   2.41 البالغ 
السعودية التي تقود تحالفًا عسكريا يساند الحكومة المعترف بها دوليا 

في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
حسبما  العالم،  في  إنسانية  أزمة  أسوأ  سنوات  منذ  اليمن  ويشهد 
تقول االمم المتحدة. وقد ُقـتل وُأصيب عشرات اآلالف ونزح الماليين 
حين   2014 منتصف  في  السلطة  على  النزاع  بدء  منذ  منازلهم  عن 
أطلق الحوثيون حملتهم من الشمال وسيطروا على العاصمة صنعاء 

أخرى. ومناطق 
الصحي  الصرف  تشمل  التي  المساعدات  برامج  إن  غراندي  وقالت 
فيما  األموال،  نقص  بسبب  بالفعل  تغلق  والغذاء،  الصحية  والرعاية 
في  عليه  كان  لما  مخيف«  بشكل  »مشابهًا  االقتصادي  الوضع  يبدو 
قبل  المجاعة  خطر  السكان  ماليين  واجه  حين  األزمة  مراحل  أسوأ 

18 شهرًا. نحو 

وإمدادات  الكهرباء  شبكة  بتعطيل  الوقود  في  حاد  نقص  ويهدد 
يتبادل  وقت  في  المستشفيات،  مثل  الرئيسية  التحتية  والبنية  المياه 

ذلك. بالمسؤولية عن  االتهامات  والحكومة  الحوثيون 
بمواد  المحملة  للسفن  يسمح  »ال  أنه  األممية  المسؤولة  وذكرت 
أن  كما  كبيرة.  بسرعة  تتراجع  والعملة  بالدخول،  أرواحًا  تنقذ  قد 
أموال البنك المركزي جفت، وارتفع سعر سلة الغذاء األساسية بنسبة 

الماضية«. القليلة  المئة في األسابيع  30 في 
وتابعت: »نحن أمام العوامل نفسها التي دفعت البالد سابقًا نحو 
لمحاربتها  نحتاجها  التي  الموارد  لدينا  »ليس  لكن  المجاعة«  خطر 

ودحرها هذه المرة. إنه أمر يدعو للقلق العميق«.

وعود فارغة
بتقديم  وتعهدت  يونيو،  مؤتمر  في  مانح  أكبر  السعودية  كانت 
500 مليون دوالر. كما أعلنت بريطانيا والواليات المتحدة، وكالهما 

كبيرة. مساعدات  للمملكة،  أسلحة  يصدران 
ورغم ذلك، قالت غراندي إن تسعة فقط من بين 31 مانحًا قدموا 
األموال بالفعل، وهو ما كانت حذرت منه األمم المتحدة في السابق 
فيروس  تفشي  استمرار  مع  تقل  قد  المساعدات  أن  اعتبار  على 

العالم. في  المستجد«  »كورونا 
ضغوطًا  وضع  كوفيد19-  وباء  أن  جدًا  الواضح  »من  وأوضحت: 
لن  العالم.  أنحاء  جميع  في  للمساعدات  المخصصة  الميزانيات  على 
يتمكنوا من القيام بما فعلوه سابقًا، وسيكون تأثير ذلك كبيرًا جدًا«.
من  بالمرض،  إصابة   1300 نحو  اآلن  حتى  رسميًا  اليمن  وسجل 
بينها 359 وفاة، لكن قلة االختبارات وعدم جاهزية العيادات لتحديد 
أعلى  يكون  قد  للضحايا  الحقيقي  العدد  بأن  تنذران  الوفاة  أسباب 

. بكثير
المناطق  وطب  الصحة  لحفظ  لندن  كلية  أجرتها  دراسة  وبحسب 
في  إصابة  ماليين  وثالثة  ألفًا   180 بين  هناك  يكون  قد  الحارة، 
 62 بين  وفاة  متوقعة  الفيروس،  تفشي  من  قليلة  أشهر  بعد  اليمن 

و85 ألفًا.
انهيار  ظل  في  الصحية  للرعاية  البالد  احتياجات  تصاعد  مع  لكن 

تلبيتها. القدرة على  الحرب، تتضاءل  القطاع بفعل  هذا 

عمليات تقليص 
»وضعًا  المتحدة  األمم  تواجه  المقبلة،  القليلة  األيام  في 
الوقود  توفير  عن  التوقف  إلى  تضطر  قد  إنها  إذ  معقول«،  غير 
في  الصحي  والصرف  المياه  إمدادات  أنظمة  وكذلك  للمستشفيات 

األممية. المنسقة  البالد، بحسب  أنحاء  جميع 
الغذائية  المواد  يوفر  كان  الذي  العالمي  األغذية  برنامج  واضطر 
لتشمل  التسليم  إلى تقليص عمليات  لـ13 مليون شخص،  األساسية 
حصة  بنصف  بعضهم  فقط،  شهريًا  شخص  مليون  و8.7   8.5 بين 

غذائية.
وفي األسبوع الذي بدأت فيه أزمة الفيروس، نفدت أموال منظمة 
الصحة العالمية المخصصة لدفع رواتب عشرة آالف من العاملين في 

البالد. أنحاء  العامة في جميع  مجال الصحة 
الهاوية  حافة  على  يقف  اليمن  كان  عندما  ونصف،  عام  وقبل 
حينها  تم  فقد  تمامًا.  مختلفًا  الوضع  كان  المجاعة،  خطر  ويواجه 
في  ساهمت  المركزي  المصرف  إلى  وإماراتية  سعودية  أموال  إرسال 
دفع رواتب أساتذة المدارس، واستقرت العملة وجرى دعم الواردات 

الرئيسية. السلع  من 

  تقرير أممي يتحدث عن جرائم حرب في إدلب

مساع دولية في مجلس األمن لتمديد آلية إيصال املساعدات إلى سورية

اغتيال الهاشمي يثير املخاوف من مرحلة مظلمة في العراق
بغدا، وكاالت

● تشييع الباحث العراقي هشام الهاشمي

من  مخاوف  الهاشمي  البارز هشام  العراقي  الباحث  اغتيال  أثار 
التوترات  وصول  مع  وعنيفة،  مظلمة  مرحلة  في  البالد  دخول 
إلى مستويات  الموالية إليران والحكومة  الفصائل  الحادة بين 

جديدة، وفق محللين.
ناريتين  دراجتين  يستقلون  مجهولون  مسلحون  واغتال 
)47 عامًا(، اإلثنين، أمام منزله في شرق بغداد، في  الهاشمي 

هجوم أثار موجة غضب وتنديد في العراق وخارجه.
عملية  أن  إلى  خبراء  يلفت  طلقاء،  المنفذون  يزال  ال  وفيما 
السياسي  العنف  في  مأساوي  تحول  إلى  تؤشر  االغتيال 
أكتوبر  في  الشعبية  االحتجاجات  انطالق شرارة  منذ  المتصاعد 

الماضي.
ووتش«،  رايتس  »هيومن  من  ويلي  بلقيس  وتقول 
مختلف  من  المسلحة  »القوات  برس«:  »فرانس  وكالة  وفق 
استعداد  على  هم  ممن  وغيرهم  متظاهرين  قتلت  االنتماءات 

النتقاد الحكومة والقوات المسلحة علنًا، وأفلتت من العقاب«.
الهاشمي  مكانة  في  شخص  قتل  »لكن  ويلي:  وتضيف 
العقاب  من  التام  اإلفالت  يشجع  بلد  في  كبيرة  ضربة  يشكل 
فيه بعض الجماعات على ارتكاب انتهاكات جسيمة، فيتمكنون 

من قتل أي شخص من دون محاسبة«.
ظهوره  بغداد،  مواليد  من  وهو  الهاشمي،  عن  ويعرف 
لتحليل  واألجنبية  المحلية  التلفزيونية  القنوات  على  المنتظم 
كان  كما  العراقية،  والسياسة  الجهادية  الجماعات  أنشطة 
ما كان  لقربه منها جميعها،  أطراف سياسية عدة  بين  وسيطًا 

يضمن له مستوى من الحماية.
الشعبية  لالنتفاضة  بشدة  داعمًا  موقفًا  الهاشمي  واتخذ 
والمنددة  العراقي  السياسي  للنظام  شامل  بإصالح  المطالبة 
موجة  وخالل  اإليراني.  للمعسكر  السابقة  الحكومة  بمواالة 
االحتجاجات التي استمرت ستة أشهر، ُاغتيل عشرات الناشطين 
أمام منازلهم بأيدي مسلحين مجهولين غالبًا ما كانوا يستقلون 
وفي  الجناة.  كشف  من  السلطات  تتمكن  ولم  نارية.  دراجات 
هددت  المسبوقة،  غير  التظاهرات  بدء  قبل  الماضي،  سبتمبر 
الهاشمي و13 شخصية  اإلنترنت،  جماعات موالية إليران على 
عراقية أخرى، بالقتل. وهوجم الهاشمي وُاتهم مع آخرين بأنهم 
»عمالء« و»خونة الوطن« و»مؤيدون إلسرائيل واألميركيين«. 
الهاشمي،  عرف  الذي  بكوان،  عادل  العراقي  الباحث  ويقول 
جديدًا  عمل  أسلوب  هناك  كأن  أكتوبر.  منذ  تغيرت  »المعايير 

وتحواًل في المواجهة مع الفصائل الموالية إليران«.

لن يكون األخير
في  كانت  الحقيقية  التحول  نقطة  إن  آخرون  خبراء  ويقول 
الجنرال اإليراني  يناير عندما اغتالت واشنطن بغارة في بغداد 
أبو مهدي  الشعبي  الحشد  قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة 

المهندس.
ال سيما  حينها،  الحشد  داخل  المتشددة  الفصائل  وتعهدت 
من  باالنتقام  اهلل«،  حزب  كـ»كتائب  إليران  الموالية  منها 
الواليات المتحدة وحلفائها داخل العراق، مهما كانت التكلفة. 
كان  غربية،  حكومات  مع  وثيقة  عالقات  لها  وكشخصية 
الهاشمي يعتبر هدفًا محتماًل. وقد غادر بغداد لبضعة أيام في 
أواخر يناير، كما قال لـ»فرانس برس« حينها. واتهمت »كتائب 

حزب اهلل« رئيس جهاز االستخبارات حينها، مصطفى الكاظمي، 
بالتورط في عملية االغتيال، وعارضت بشراسة تسلمه منصب 
المشورة  الهاشمي  وقدم  الماضي.  مايو  في  الوزراء  رئاسة 
الباحث  العالقة  هذه  ووضعت  طويلة.  لسنوات  للكاظمي 
رئيسًا  المخابرات  رئيس  أصبح  عندما  »خطر«  في  السياسي 

للوزراء، كما يقول مقربون منه.

انتحارية مهمة 
وجه  على  وأقال  الهاشمي.  قتلة  بمحاسبة  الكاظمي  وتعهد 
السرعة قائد الشرطة في المنطقة التي ُاغتيل فيها الهاشمي.

من  أقل  فقبل  ضئيل.  الحقيقية  بالمساءلة  األمل  لكن 
حزب  »كتائب  من  مقاتلين  باعتقال  الكاظمي  أمر  أسبوعين، 
اهلل« بشبهة تنفيذ هجمات صاروخية ضد األميركيين. لكن تم 
اإلفراج عنهم في غضون أيام لعدم كفاية األدلة، بحسب ناطق 

باسم الفصيل الذي تعهد بمالحقة الكاظمي قضائيًا.
الهاشمي  مقتل  أن  فهمي  رائد  العراقي  السياسي  ويرى 
على  تغريدة  في  وقال  الكاظمي.  لحكومة  تحديًا  يشكل 
جدية  تحذير  رسائل  يحمل  سياسي  اغتيال  هذا  »إن  »تويتر«: 
للحكومة  وتحديًا  الحرة  للكلمة  تكميمًا  ويمثل  ألكثر من جهة 
آخرون  عراقيون  ناشطون  وقال  اإلصالح«.  ولمنهج  ورئيسها 
استهدافهم بسبب  فترة  منذ  يخشون  إنهم  برس«  لـ»فرانس 

كالم علني لهم ضد جماعات مدعومة من إيران.
ويقول المؤرخ عمر محمد الذي وثق الفظائع التي ارتكبها 
أن  الممكن  من  »كان  الموصل  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
البالد  بمغادرة  أصدقائنا  إخطار  تم  لقد  منا.  أحد  أي  يكون 

الفور«. على 

توترات حادة بين فصائل موالية إليران والحكومة
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مليون دينار
قيمة العجز في إيرادات ليبيا النفطية 

والسيادية خالل ستة أشهر

قالوا
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للبلدية  التسييري  المجلس  مع  بطبرق  الوحدة  مصرف  إدارة  بحثت 
نظام  فتح  إمكانية  هاشم،  صالح  طبرق  عن  الــنــواب  مجلس  وعضو 

الجوانب. المرابحة اإلسالمية في كافة 
عقدت  الوحدة،  مصرف  إدارة  فإن  للبلدية  اإلعالمي  المكتب  وحسب 
مجلس  عضو  وبحضور  بوالخطابية،  فرج  البلدية  عميد  بحضور  اجتماعًا 
بالبلدية،  القطاعات  مديري  من  وعدد  هاشم  صالح  طبرق  عن  النواب 
المرابحة اإلسالمية  إذ تم مناقشصة فتح نظام  وعدد من رؤساء األقسام، 

الزواج. المقدم على  المجال للشباب  التي تفتح  المقبلة،  خالل األيام 
لشراء  كاش«  »موبي  نظام  فتح  مناقشة  تمت  أنه  المكتب  وأضــاف 
الخدمة،  بهذه  للمطالبة  المواشي  تجار  من  عدد  تقدم  بعدما  األضاحي، 
داخل  وتوفير صرافات  بالكاش  التعامل  بدل  اإللكترونية  الخدمات  وتفعيل 

النقدي. للسحب  األحياء 

»الوحدة« يبحث فتح »املرابحة« في طبرق

»مستعد للمثول أمام أي لجنة 
تحقيقات دولية أو محلية 
بشرط أن يكون ذلك عن 
طريق األطر الرسمية«.

آمر نقطة حرس السواحل 
بمصفاة الزاوية
عبد الرحمن ميالد
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أولويات اقتصاد »كورونا«
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لم يمض وقت طويل منذ أن بدأت االقتصادات حول العالم 
)كوفيد19-(. في وقت مبكر من  لجائحة  استجابة  اإلغالق  في 
انتعاش اقتصادي سريع  المراقبين حدوث  األزمة، توقع معظم 
على شكل حرف V، على افتراض أن االقتصاد يحتاج إلى مهلة 
وأكوام  واالهتمام  الرعاية  من  شهرين  وبعد  فقط.  قصيرة 

األموال، سيبدأ مرة أخرى من حيث انتهى.
يونيو،  شهر  في  اآلن،  لكن  جذابة.  فكرة  كانت  أنها  الحق 
ومن  األرجح.  على  خيال  محض  السريع  االنتعاش  فكرة  تبدو 
المرجح أن يكون أداء اقتصاد ما بعد الجائحة ضعيفا، ليس فقط 
المتحدة  )الواليات  الجائحة  إدارة  في  فشلت  التي  البلدان  في 
واجبها  أدت  التي  البلدان  في  حتى  ولكن  التحديد(،  وجه  على 
أنه بحلول  الدولي  النقد  يتوقع صندوق  أكمل وجه. حيث  على 
نهاية عام 2021، لن يزيد حجم االقتصاد العالمي سوى بنسبة 
طفيفة جدا مما كان عليه في نهاية عام 2019، بينما سيظل 
 ٪  4 بنسبة   أصغر  وأوروبا  المتحدة  الواليات  اقتصادات  حجم 

تقريبا.
على  الحالية  االقتصادية  التوقعات  إلى  ننظر  أن  يمكننا 
حجم  أن  الكلي  االقتصاد  علم  يخبرنا  ناحية،  فمن  مستويين. 
اإلنفاق سينخفض، ويرجع ذلك إلى ضعف الميزانيات العمومية 
برأس  تعصف  اإلفالس  حاالت  من  وموجة  والشركات،  لألسر 
المال التنظيمي والمعلوماتي، في الوقت ذاته، الفيروس يعمل 
عن  بشريا  اتصاال  تتضمن  التي  األنشطة  على  ضريبة  بمثابة 
قرب. وعلى هذا النحو، سوف يستمر في إحداث تغييرات كبيرة 
إلى  ستؤدي  بدورها  والتي  واإلنتاج،  االستهالك  أنماط  في 

حدوث تحول هيكلي أوسع نطاقا.
تعلمنا من النظرية االقتصادية والتاريخ أن األسواق وحدها 
إلى  بالنظر  سيما  ال  التحول،  هذا  مثل  إلدارة  مناسبة  ليست 

كيفية حدوثه بشكل مفاجئ.
النطاق  الواسعة  البنيوية  التحوالت  أن  أيضا  تعلمنا 
مينارد  جون  إلى  )نسبة  كينزية  معضلة  خلق  إلى  تميل 
كينز( تقليدية، ويرجع ذلك إلى ما يسميه االقتصاديون 

تأثيري الدخل واالستبدال.
باإلضافة إلى ذلك، في حالة الجائحة، ثمة تأثير ثالث 
زيـــادة  ــي  ف يتمثل 
التفاوت. حيث  أوجه 
أكثر  اآلالت  تــبــدو 
في  نسبيا  جاذبية 
نظر أصحاب العمل، 
ــرا الســتــحــالــة  ــظ ن
إصابتها بالفيروس، 
قطاعات  في  خاصة 

توظف  التي  الــمــقــاوالت 
نسبيا.  مهارة  أقل  عمالة 
الدخل  ذوي  ألن  ونــظــرا 
السلع  على  دخولهم  من  أكبر  نسبة  ينفقون  المنخفض 
األساسية مقارنة بأولئك الذين يحتلون قمة الهرم االجتماعي، 
فإن أي زيادة في أوجه التفاوت بسبب التشغيل اآللي )األتمتة( 

ستخلف تأثيرات اقتصادية انكماشية.
للتشاؤم.  إضافيين  سببين  نجد  المشاكل،  هذه  كل  فوق 
أوال، في حين أن السياسة النقدية من شأنها أن تساعد بعض 
على  المفروضة  المؤقتة  القيود  مع  التعامل  على  الشركات 
 2008 عامي  بين  العظيم  الركود  خالل  حدث  كما   - السيولة 
و2009 - إال أنها ال تستطيع إصالح المشاكل المتعلقة بالمالءة 
المالية، وال يمكنها تحفيز االقتصاد عندما تكون أسعار الفائدة 

قريبة بالفعل من الصفر.
البلدان  وبعض  المتحدة  الواليات  في  ذلك،  على  عالوة 
ارتفاع  على  »المحافظين«  اعتراضات  تقف  سوف  ــرى،  األخ
المالي  التحفيز  سياسات  طريق  في  والديون  العجز  مستويات 
أكثر  كانوا  أنفسهم  األشخاص  هؤالء  أن  شك  ال  الضرورية. 
أصحاب  على  المفروضة  الضرائب  بإجراءات خفض  من سعداء 
المليارات والشركات في عام 2017، وإنقاذ وول ستريت في عام 
تمديد  لكن  العام.  هذا  العمالقة  الشركات  ومساعدة   ،2008
للفئات  إضافي  وتقديم دعم  الصحية،  والرعاية  البطالة  تأمين 

األكثر ضعفا هي أمور مختلفة تماما من منظورهم.
ثمة خيارات صعبة ال بد من اتخاذها. فال ينبغي لنا أن ننقذ 
الشركات التي كانت بالفعل في حالة تراجع قبل األزمة - مثل 
بائعي التجزئة الذين يعملون على الطريقة القديمة. ألن هذا 
األحياء«، مما  إلى خلق مجموعة من »الموتى  لن يؤدى سوى 
أن  لنا  ينبغي  وال  االقتصاد.  ونمو  حيوية  من  النهاية  في  يحد 
ننقذ الشركات التي كانت مثقلة بالديون بحيث ال تستطيع أن 

تتحمل أي صدمة.
لفترة طويلة  بيننا  كوفيد19- سيظل  أن  المرجح  من  يبدو 
إنفاقنا  أن  نضمن  لكي  الوقت  من  متسع  لدينا  ولذلك،  األمد، 
يعكس أولوياتنا. عندما وصلت الجائحة، كان المجتمع األميركي 
وتدهور  واالقتصادية،  العِـرقية  التفاوت  أوجه  بفعل  ممزقا 
األحفوري.  الوقود  على  المدمر  واالعتماد  الصحية،  المعايير 
نطاق  على  الحكومي  لإلنفاق  العنان  ُأطلق  أن  بعد  واآلن، 
المساعدة  تتلقى  التي  الشركات  مطالبة  للجمهور  يحق  واسع، 
بالمساهمة في تحقيق العدالة االجتماعية والعرقية، وتحسين 
إلى  واستنادا  اخضرارا  أكثر  اقتصاد  إلى  والتحول  الصحة، 
المعرفة. وال يجب أن تنعكس هذه القيم في كيفية تخصيص 
نفرضها  التي  الشروط  في  أيضا  لكن  فحسب،  العامة  األموال 

على المستفيدين منها.
االستثمارات  وخاصة  جيد،  بشكل  العام  اإلنفاق  توجيه  إن 
في التحول األخضر، يمكن أن يتسم بالكفاءة من حيث الوقت، 
مشكلة  حل  على  يساعد  )وبذلك  العمالة  حيث  من  والكثافة 
من  للغاية  محفزا  يكون  أن  يمكن  كما  المتزايدة(،  البطالة 
المال  أكبر مقابل  االقتصادية - من خالل توفير قيمة  الناحية 
الواقع،  المثال. وفي  مقارنة بالتخفيضات الضريبية على سبيل 
الواليات  ذلك  في  بما  الــدول،  يمنع  اقتصادي  سبب  يوجد  ال 
اقتصادي كبيرة ومستدامة  انتعاش  المتحدة، من تبني برامج 
من شأنها أن تؤكد على الصورة المجتمعية التي تدَّعيها - أو 

تقربها من تحقيقها.

أميركي اقتصادي  خبير    *
سينديكيت« »بروجيكت  موقع  عن  نقال   *

 جوزيف ستيجلز *

األسواق وحدها ليست مناسبة 
إلدارة مثل هذا التحول، 

ال سيما بالنظر إلى كيفية 
حدوثه بشكل مفاجئ

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3983دوالر أميركي
1.5764يورو

1.7552الجنيه االسترليني
0.3728الريال السعودي
0.3807درهم إماراتي

0.1992االيوان الصيني
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5 آالف نقطة دفع إلكتروني لـ »تداول«
ونقلة نوعية من املنصة املحلية

 نمو متسارع في خدمات الدفع اإللكتروني بالجنوب

● متى بدأت فكرة إطالق خدمات تداول؟
الخاص  القطاع  شركات  اولى  من  »تداول«  تعتبر   
في  الفكرة  بدأت  إذ  اإللكتروني،  الدفع  مجال  في  العاملة 
بعد   ،2014 العام  في  الشركة  وتأسست   ،2013 العام 
للعمل في مجال  المركزي  المصرف  الحصول على ترخيص 
الدفع االلكتروني، لتطلق أول خدماتها في األول من شهر 

.2015 أبريل العام 
الظروف  ظل  في  العمل  الشركة  استطاعت  كيف   ●

البالد؟ االقتصادية في 
الفكرة، وضع مؤسسو  اللحظة األولى لوالدة هذه   منذ 
الشركة رؤية واستراتيجية واضحة تقوم على أن المواطن 
الليبي اليقل عن نظيره في دول العالم في استخدام أحدث 
والمؤسسين  االدارة  مجلس  من  اإلصرار  وبدا  التقنيات، 
السوق  في  اإللكتروني  الدفع  خدمات  بمستوى  الرقي  على 
الليبية  البشرية  الكوادر  أفضل  اختيار  جاء  ثم  الليبي، ومن 
خبرات  مع  العمل  في  انخرطوا  وفنيين  مهندسين  من 

رغم التحديات اللوجستية 
والظروف االقتصادية 

واألمنية في البالد، تسعى 
شركة »تداول« المتخصصة في مجال 

حلول الدفع اإللكتروني إلى تطوير 
وتوسيع خدماتها عبر شبكة رصيد 

المنتشرة بمعظم مناطق وقرى ليبيا. 
وحرصا على مواكبة التطور الحاصل في 
هذا المجال، جاء اطالق خدمات »تداول« 

من البيئة الفعلية لمنصة الدفع 
االلكتروني المحلية والتي تدار بخبرات 

وإياد ليبية دون االعتماد على منظومات 
خارجية، ومن المقرر التحول الكامل إلى 

المنصة المحلية خالل أسابيع بسواعد 
وخبرات ليبية، التي تفسح المجال إلبرام 

كل التعاقدات مع المصارف واطالق 
منتجات جديدة في السوق الليبي 

من حيث مستوى األمان االستخدام 
والسرعة ومستوى التطبيقات الذكية. 

»الوسط« تحاور المدير العام لـ»تداول« 
عالء الدين خميرة، الذي سلط الضوء 
على تجربة تداول في السوق الليبي، 
والتحديات التي واجهتها، وطموحات 
الشركة مع منصة الدفع اإللكتروني 

المحلية، وإلى نص الحوار:

المطلوبة. األهداف  بلوغ  استطاعوا  اجنبية حتى 
واليوم، ودون مبالغة، يضاهي فريق مهندسي واإلدارات 
من  المتقدمة  العالم  دول  في  مثيله  لـ»تداول«  التنفيدية 
وإدارة  والتصاميم  المشاريع  تنفيذ  على  القدرة  ناحية 

اإللكتروني. الدفع  أحدث منظومات 
النتائج عند مستوى طموحكم؟ ● وهل كانت 

 نعم، كانت شركة »تداول« تعتمد على تطبيقات خارج 
المهندسين  لكن  الماضية،  األعوام  طيلة  الليبية  األراضي 
اإللكتروني  الدفع  منصة  لتركيب  الجهد  ضاعفوا  والفنيين 
مطلع  تجربتها  وجرى  الليبية،  األراضي  داخل  المتطورة 
ليجري  التجارية،  المصارف  من  شركائنا  عبر  الحالي  العام 

الحالي. العام  الثاني من  الربع  استخدامها فعال خالل 

قبوال،  القت  متطورة  منتجات  »تداول«  وأطلقت 
الليبي ذات  الدينار  ويسرت على مستخدميها، منها بطاقة 
معدالت  ناحية  من  األفضل  تعتبر  التي  الذكية،  الشريحة 
 45 من  أكثر  في  البيع  نقاط  شبكة  على  وتعمل  األمان، 
بها  ويتوفر  اآللي،  الصراف  وآالت  تاجر   5000 و  منطقة 
إلى  يشار  المحمول.  الهاتف  على  الذكية  التطبيقات  ميزة 
الجديدة  النقود  بطاقة  منتج  أطلق  الصحارى  مصرف  أن 
السحب  ميزة  لحامليها  تتيح  الذكية،والتي  الشريحة  ذات 
والحصول  المباشر  والشحن  اآللى  الصراف  من  النقدي 
بيع شبكة  نقاط  االتصاالت، وتقبل على  على كروت شحن 
السراي  مصرف  لزبابن  المنتج  إطالق  المقرر  ومن  تداول، 
سيطلق  كما  المقبلة.  األسابيع  خالل  واالستثمار  للتجارة 

بالحساب  مرتبطة  امتياز  بطاقة  الوطني  التجاري  مصرف 
ليبيا  انحاء  جميع  في  تداول  شبكة  على  وتقبل  مباشرة 

خالل االيام المقبلة .
الدفع  منتجات  على  اإلقبال  خارطة  عن  وماذا   ●

اإللكتروني؟
أعداد  وفق  سرعته  وتفاوتت  متساو  شبه  اإلقبال  كان   
على  تستحوذ  الغربية  المنطقة  إن  إذ  المناطق،  في  سكان 
في   30% نسبة  مقابل  في  المعامالت،  من   %  60 نسبة 

الجنوب. الشرقية و%10 في  المنطقة 
وهنا ينبغي اإلشارة إلى خصوصية األوضاع في الجنوب، 
الظروف  لكن  اإللكتروني،  الدفع  خدمة  نشر  حاولنا  إذ 
األخيرة  أشهر  الثمانية  أن  بيد  جهودنا،  عرقلت  األمنية 
هو  الجنوب  أصبح  إذ  المشتركين،  أعداد  في  سجلت طفرة 
وذلك  البيع،  ونقاط  المستخدمين  أعداد  في  نموا  األكثر 

من خالل شركاء فعليين على االرض.
التي  التحديات  أبرز  هي  ما  الجنوب،  ذكر  على   ●

واجهتكم؟
شبكة  انتظام  على  الكهربائي  المتكرر  االنقطاع  تأثير   
تتجاوز  عندما  بالمنظومات، خصوصا  واالتصال  المعلومات 
السيولة  نقص  على  عالوة  ساعة،   12 االنقطاع  فترات 
ترفع  ال  حتى  البيع،  نقاط  أصحاب  التجار  لتسويات  الالزمة 

األسعار على حامل البطاقة في ذروة أزمة السيولة.
● وكيف تواجهون هذه التحديات؟

فرصة  ونعتبره  تحد  كل  من  االستفادة  بضرورة  نؤمن 
الشركة  وفنيو  مهندسو  عمل  السياق،  هذا  وفي  للتطوير. 
بالنسبة  الفنية  الحلول  أفضل  إلى  للتوصل  نهارا  ليال 
اتصاالت  خيارات  وابتكروا  واالتصاالت،  الكهرباء  لمشكلة 

انعكاساتها. البيع مما خفف كثيرا من  لنقاط  متعددة 
شبكتي  على  تداول  بيع  نقاط  تعمل  أن  يمكن  واليوم، 
حال  وفي  فاي«،  »واي  شبكة  أية  محمول  هاتف  اتصاالت 
خالل  األخرى  الى  التغير  يمكن  إحداها  في  خلل  وقوع 
مؤهلة  بشرية  موارد  في  الشركة  استثمرت  كما  دقائق، 
مدار  على  المحالت  في  يعملون  المباشر  الفني  للدعم 

الساعة.
● وماذا عن أزمة نقص السيولة؟

-عملت الشركة على إطالق منتجات متميزة تتيح للتاجر 
مع شركائنا  وأطلقنا  السيولة،  من  كبير  جزء  عن  االستغناء 
اعادة  للتاجر  تتيح  التي  التاجر«  »بطاقة  المصارف  من 
الى  الحاجة  دون  وموردين  تجار جملة  والشراء من  الطلب 
دعم  في  المركزي  المصرف  ساهم  كما  الورقية،  العملة 
المجال  هذا  في  عاملة  أخرى  وشركات  »تداول«  شركة 
على  وحافظ  التجار  على  األزمة  خفف  مما  نقدية،  بنسبة 

األسعار.
المقبلة ؟ الفترة  ماهي طموحاتكم خالل   ●

المحلية،  اإللكتروني  للدفع  تداول  منصة  استكمال  بعد 
المناطق  نفس  في  لالنتشار  »تداول«  شركة  تطمح 
من  األول  الربع  خالل  بيع  نقطة  ألف   12 إلى  والوصول 
من  ألكثر  منتجاتها  مستخدمو  يصل  وأن  المقبل،  العام 

.2021 العام  مليون مستخدم مع نهاية 

»الوسط« 	 ● 	نقطة	بيع	إلكتروني	تابعة	لشركة	تداول	في	متجر	بالعاصمة	طرابلس										

 حلول ابتكارية تغلبت على انقطاع 
الكهرباء والسيولة

نطمح لكسر حاجز مليون مستخدم نهاية 
العام 2021

طرابس ــ الوسط

تضييق رقعة الالمساواة تحد كبير لعالم بعد »كورونا«
يؤكد اقتصاديون ومسؤولون سياسيون وقادة 
الالمساواة  تعمق  »كوفيد19-«  أزمة  أن  شركات 
داخل  وحتى  العالم  أنحاء  كافة  في  أصاًل  الكبيرة 
»إيكس  لقاءات  خالل  معتبرين  المتطورة،  الدول 
إن سين« في باريس، أن تقليصها سيكون تحديًا 

كبيرًا في عالم ما بعد »كورونا«.
األستاذ  دوكس،  بيار  االقتصادي  ويوضح 
اللقاء  هذا  أثناء   »2 »ليون  جامعة  في  الفخري 
االقتصادي الذي عقد نهاية األسبوع، أن »األوبئة 
تجنح إلى إسقاط العالم في الجهة التي يميل إليها 
أصاًل. هي بطريقة ما )عامل( مسرع وكاشف لنقاط 

الضعف«، حسب تقرير لوكالة »فرانس برس«.
أطباء  أكد  العالمي،  الوباء  تفشي  بدء  ومنذ 
وعلماء أوبئة أن فيروس »كورونا المستجد« يؤثر 
الذي يعانون أمراضًا  أكبر على األشخاص  بشكل 
مزمنة )البدانة والسكري وأمراض القلب واألوعية 
صفوف  في  أكثر  موجودون  وهم  الدموية(، 

الشعوب الفقيرة في الدول المتطورة.
يمارسون  الذين  األشخاص  خصوصًا  وُأرغم 
العمل  مواصلة  على  متدنية  مهارات  ذات  مهنًا 
المتاجر  ومستودعات  الغذائية  المتاجر  لتبقى 
الصحية  والخدمات  اإلنترنت  عبر  العمالقة 

مستمرة.
المعهد  في  الباحث  ستابيل،  مارك  وقال 
األوروبي إلدارة األعمال »إنسيد« المتخصص في 
التفاوت، »كل هؤالء األشخاص الذين استمروا في 
الطبقات  من  أشخاص  هم  المخاطر  رغم  العمل 

المتدنية«.

ُانتهجت  التي  التقشف  سياسات  أن  إلى  وأشار 
في الدول المتطورة لدى الخروج من أزمة 2008 
»خففت نوعية الخدمات العامة، في قطاع الصحة 
ليس  الذين  المعوزين  األشخاص  ودعم  مثاًل، 

لديهم وظيفة«، ما جعلهم أكثر عرضة اليوم.
األوروبي،  المركزي  البنك  رئيسة  وصرحت 
كريستين الغارد، »من الواضح أنه ستكون هناك 

زيادة في الالمساواة«.
جائزة  الحائز  البرادعي  محمد  المصري  ولفت 
نوبل للسالم العام 2005 إلى أن »األشخاص الفقراء 
يموتون لمجرد أنه ليس لديهم إمكان الوصول إلى 
نظام الصحة«، »ألنه ليس بإمكانهم تأمين التباعد 
االجتماعي، فاألماكن التي يعيشون فيها مكتظة جدًا 
وعليهم أن يعودوا إلى العمل للبقاء على قيد الحياة«، 

خصوصًا في الدول الناشئة.
وباء  تفشي  عن  ناجم  تفاوت  ثمة  ولكن 
التفاوت  هو  منه،  االحتراس  يجب  »كوفيد19-« 
اإليطالية  االقتصادية  الخبيرة  وفق  األجيال،  بين 
بالدها  في  عمل  وزيرة  كانت  التي  فورنيرو  إيلسا 

بين العامين 2011 و2013.
الثمن  دفعت  األكبر سنًا  »األجيال  أن  وأضافت 
يخص  ما  في  البشرية  األرواح  حيث  من  األكبر 
مع  مثاًل  العزل،  تدابير  فإن  االقتصادية،  التبعات 
والمراهقين خارج  المدارس تركت األطفال  إغالق 
النظام التعليمي« ما يمكن أن تكون له »تداعيات 
على المدى الطويل على إدماجهم في االقتصاد«.

2008 أن  وأظهرت دراسات ُأجريت بعد أزمة 
العمل خالل  التي عانت في دخول سوق  األجيال 

في  تأخرها  تعويض  من  أبدًا  تتمكن  لم  األزمة 
إلى  إضافة  أنه  خبراء  ويرى  المهنية.  مسيرتها 
النمو،  نسبة  ارتفاع  لتعزيز  االقتصادي  اإلنعاش 

التفاوتات. إيجاد حلول التساع هذه  ينبغي 
غابريال  وبينهم  االقتصاديين،  بعض  ويدعو 
على  استثنائية  ضرائب  فرض  إلى  زوكمان، 
بعد  األلماني  النموذج  غرار  على  ثراًء،  األكثر 

.1945
وأوضح أن ألمانيا »اختارت فرض رسوم موقتة 
الثروات  )أصحاب(  على  كبير  حد  إلى  وتصاعدية 
اللتين  وبريطانيا  فرنسا  عكس  على  الكبيرة« 

فضلتا ترك التضخم يزيد لتقليص الدين.
أن  فورنيرو  إيلسا  اعتبرت  جهتها،  من 
اإلنعاش  دعم  أجل  من  للدول  الضخمة  الديون 
تتحمله  جديد  بعبء  تسببت  »قد  االقتصادي 
هذه  تساعد  أن  وينبغي  الشباب«  األجيال 
الديون أيضًا »الشباب في االستثمار في الموارد 

البشرية«.
»ماكينزي«  مؤسسة  من  سنيدر  كيفن  ورأى 
مكافحة  أجل  من  االستثمارات  أن  االستشارية 
التغير المناخي يجب أيضًا أن تلتفت نحو الفئات 
هم  دائمًا  »األضعف  األشخاص  ألن  فقرًا  األشد 

الذين سيجدون صعوبة في تحمل الصدمة«.
وبالنسبة لرئيسة مصرف »آي إن جي فرانس«، 
كارين فان غينيب، يجب الذهاب أبعد من المجال 
»حان  االجتماعي«:  العقد  و»تجديد  االقتصادي 
في  به  القيام  يجب  ما  هذا  بذلك،  للقيام  الوقت 

وقت األزمة«.
فتاة	تحمل	علبة	مواد	غذائية	وتنظيف	لسكان	األحياء	الفقيرة	في	البرازيل.	)فرانس	برس(

المدير التنفيذي  عالء الدين خميرة: 

العـــبء األكبــــر على عـــــاتق الشـــــــباب
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األزمة  أّن  السبت  الغارد  كريستين  األوروبــي  المركزي  البنك  رئيسة  اعتبرت 
عميقة«  »تحوّالت  ستدخل  »كوفيد19-«  وباء  تفشي  بها  تسبب  التي  االقتصادية 
في االقتصاد العالمي، الفتة في الوقت نفسه إلى أّن أوروبا تتمتع بـ»وضع ممتاز«.
اليكس- االقتصادية  اللقاءات  في  الفيديو  عبر  مشاركتها  خالل  الغارد  ورأت 

كانت  التي  التحوالت  »تسريع  إلى  ستؤدي  األزمة  هذه  أّن  باريس،  في  اون-سين 
»التصنيع،  أنّه على مستوى  اقتصاداتنا« وفق »فرانس برس«. وأضافت  كامنة في 
حياة  أسلوب  نحو  ربما  وسيقود  التحوالت  سيسرّع  نعيشه  ما  فإّن  التجارة،  العمل، 

للبيئة«. مراعاة  وأكثر  لالستمرار  قابلية  أكثر 
العاملين،  لجميع  العمل  أساليب  »يغيّر  أن  شأنه  من  بعد  من  العمل  أّن  ورأت 
على  الرقمية  األنظمة  إلى(  )اللجوء  وتسريع  المتقدمة،  البلدان  في  األقل  على 
»نقدّر  الغارد  وقالت  للمصانع«.  اآللي  التشغيل  إلى  أو  الخدمات  قطاع  مستوى 
 35% بنسبة  اإلمــداد  سالسل  مستوى  على  انكماش  عن  األزمــة  تسفر  أن  حاليا 

.»75% 70 إلى  وزيادة التعويل على الروبوتات في المصانع بنسبة 

الغارد تتوقع تحّوالت اقتصادية »عميقة«

الداخلي  الناتج  اجمالي  تراجع  األوروبية  المفوضية  توقعت 
يتحسن  ان  قبل  الجاري  العام   %  8,7 بنسبة  اليورو  منطقة  في 
في  متوقعا  كان  مما  أســوأ  نسبة  وهي   )%  +6,1(  2021 في 
فالديس  األوروبية  المفوضية  رئيس  نائب  ويقول  مايو.  مطلع 
دومبروفسكيس في بيان إن »التداعيات االقتصادية للعزل أفدح 
مما توقعنا في البداية. ال نزال نواجه مخاطر عديدة بينها موجة 

ثانية من اإلصابات« بـ»كوفيد19-«.
إجمالي  تراجع  بروكسل  توقعت  الماضي  مايو  مطلع  وفي 
 2021 انتعاشا عام  2020 ثم  7,7 % في  الداخلي بنسبة  الناتج 
المفوض  وأكــد  ــرس«،  ب »فرانس  وكالة  وفــق   ،+7,4% يبلغ 

تظهر  التوقعات  »هذه  أن  جنتيلوني  باولو  لالقتصاد  األوروبي 
اآلثار االقتصادية الكارثية لهذا الوباء«.

هي  الركود  من  خاص  بشكل  متضررة  دول  ثالث  وهناك 
ايطاليا واسبانيا وفرنسا، مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي باكثر 
الناتج  إجمالي  تراجع  اسبانيا  وستشهد   .2020 في   %  10 من 
في  يتحسن  ان  قبل   2020 في   %  11,2 بنسبة  لديها  الداخلي 
10,9 % في  2021 )6,1+ %(، فيما سيتراجع في اسبانيا بنسبة 
2020 ثم يتحسن في السنة التالية ليصل الى 7,1+ %. اما في 
فرنسا فيمكن ان يتراجع بنسبة 10,6 % هذه السنة ثم ينتعش 

ليصل الى 7,6 % العام التالي.

8,7 % نسبة تراجع اقتصاد »اليورو« السعر بالدوالرنوع الخام

43.04برنت

40.51غرب تكساس

42.89دبي

43.54سلة أوبك

43.45أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     7/8/ 2020

البنك الدولي: اجتماعات 
»الخريف« ستكون افتراضية

»كاراداينيز« التركية تتوقع إمداد 
ليبيا بالكهرباء خالل أسابيع

إلى  خطاب  في  الدولي  البنك  رئيس  مالباس  ديفيد  قال 
سيعقدان  الدولي  النقد  وصندوق  البنك  إن  البنك  محافظي 
اإلنترنت  عبر  أكتوبر  في  للخريف  السنوية  اجتماعاتهما 

المستجد. كورونا  فيروس  جائحة  بسبب 
تعيين  ــدرس  ت التي  الــدول  أيضا  مالباس  شجع  كما 

جدد  تنفيذيين  مديرين 
البنك  مجالس  في  لتمثيلها 
عامل  االعتبار  في  تضع  بأن 
تبني  عند  الجنس  تــنــوع 
إن  وقــال  الــقــرارات.  تلك 
مديرا   25 بين  من  خمسة 
النساء،  من  هم  فقط  حاليا 

وفق وكالة »رويترز«.
وكـــان قـــرار االجــتــمــاع 
من  ــدال  ــ ب ــي،  ــراضـ ــتـ االفـ
الــمــبــاشــر في  ــاع  ــم ــت االج
على  متوقعا  واشــنــطــن، 
إلى  بالنظر  ــع  واس نطاق 

واستمرار  المتحدة  الــواليــات  في  اإلصــابــات  عــدد  ارتفاع 
السفر. على  القيود 

اجتماعات  أيضا  الدوليتان  التمويل  مؤسستا  وعقدت 
النقد  صندوق  مديرة  وقالت  أبريل،  في  اإلنترنت  عبر  الربيع 
يتوقعون  إنهم  آخــرون  ومسؤولون  جورجيفا  كريستالينا 
من  المزيد  في  مستقبال  االفتراضية  االجتماعات  نحو  تحوال 

األنشطة.

تشغل  التي   - القابضة  التركية  »كاراداينيز«  شركة  قالت 
سترسل  أنها   - العائمة  الكهرباء  توليد  محطات  من  أسطوال 

فريقا فنيا إلى ليبيا لطرح مقترح إلمداد غرب البالد بالكهرباء.
ويواجه المواطنون ساعات من انقطاع الكهرباء يوميا، مما 
مقر  أمام  الثاني  أسبوعها  دخلت  احتجاجات  اندالع  إلى  أدى 

المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس.
في  الــتــجــاري  الــقــطــاع  رئيسة  حـــرزي  زيــنــب  ــت  ــح وأوض
»كاراداينيز« لوكالة »رويترز« إن الشركة تعتزم إرسال فريقها 
إلى ليبيا خالل أسابيع وقد تبدأ إمداد غرب ليبيا بالكهرباء في 

غضون 30 يوما.
من  الكهرباء  وبيع  إنتاج  في  التركية  الشركة  وتتخصص 
من  ألكثر  الكهرباء  تبيع  وهي  الساحل.  قبالة  راسية  سفن 
الكهرباء من خالل  احتياجاتها من  تلبية  عشر دول ال يمكنها 

المحطات التقليدية، من بينها لبنان وعدة دول أفريقية.
تركيا،  من  وزراء  أجراها  زيــارة  بعد  الشركة  خطط  تأتي 
في  التعاون  لمناقشة  الماضي  الشهر  بها  طرابلس  للعاصمة 
حرزي  وقالت  المصرفية.  والخدمات  والتشييد  الطاقة  أنشطة 
المجمل  في  تنتج  عائمة  محطة   25 تشغل  التي  الشركة،  إن 
غرب  مينائي  طريق  عن  الكهرباء  تورد  قد  ميجاوات،   4100
البنية  أنه سيجري تقييم  الخمس ومصراتة، مضيفة  طرابلس 
إن  وأضافت  متكامل.  مقترح  تقديم  يتسنى  حتى  التحتية 
حكومة الوفاق تستهدف شراء الكهرباء إلى أن تعود المحطات 
مضيفة  أشهر،  ستة  يستغرق  قد  ما  وهو  للعمل،  المحلية 
محطات  وتضخ  أطول.  لفترة  الكهرباء  تورد  قد  الشركة  أن 
رسوها.  بعد  الطاقة  شبكات  في  الكهرباء  العائمة  التوليد 
وتقول الشركة إن المحطات قد تستخدم وقود الديزل أو الغاز 
الكهرباء  من  ميجاوات  بألف  وتمدها  ليبيا  إنتاج  من  الطبيعي 
التي  المناطق  في  الكهرباء  انقطاع  ينهي  مما  الساعة،  في 

تجري تغذيتها عبر الموانئ.

بوريس  البريطاني  الــوزراء  رئيس  يعلن  أن  المنتظر  من 
التدريجي  باالستغناء  المتعلقة  خططه  الشهر  هذا  جونسون 
ألنظمة  الخامس  الجيل  شبكة  من  هــواوي  معدات  عن 
االتصاالت ، وفق ما نقلت صحيفة »فايننشال تايمز« االثنين 

عن مصادر حكومية.
وزير  دودن،  أوليفر  وكرر 
الرقمية  للشؤون  ــة  الــدول
والرياضة  واإلعالم  والثقافة 
اإلعالم  وسائل  عبر  االثنين، 
داونينغ  رغبة  البريطانية 
معداتها  »تنويع  في  ستريت 
لتقليل حصة الموردين ممن 
كبيرة،  خــطــورة  يشكلون 

وهواوي أبرزهم«.
وينوي جونسون االستغناء 
العقوبات  ألن  »هواوي«  عن 

األميركية التي أعلنت في مايو ستطرح، وفًقا لتقرير بريطاني 
إمكان  عن  ــدًا«  ج ــادة  »ج تساؤالت  القومي،  األمــن  حــول 
الخامس  الجيل  لشبكة  موردًا  كونها  في  »هواوي«  استمرار 

البريطانية، بحسب الصحيفة.

قرار بريطاني مرتقب ضد »هواوي«

التي  المنخفضة  المستويات  بعد  الخام  أسعار  انتعشت 
سجلتها في بدايات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، 
ما  يتساءلون  النفط  التنفيذيين وخبراء  المسؤولين  أن  إال 

إذا كان الطلب تجاوز نقطة الالعودة في تراجعه.
عن  ناجمة  إغالق  موجة  أول  في  الخام  أسعار  وتراجعت 
فيروس كورونا المستجد والتي شهدت تهاوي أسعار العقود 
اآلجلة إلى ما دون الصفر، نتيجة انخفاض الطلب العالمي 
مع توّقف حركة الطيران وحتى التنّقل برا بالسيارات جرّاء 

اإلغالق.
اليومي  المعدل  الدولية للطاقة تراجع  الوكالة  وتوّقعت 
للطلب على النفط بنحو ثمانية ماليين برميل يوميا، وهو 

تراجع بنحو ثمانية في المئة عن العام السابق.
في  برميل  مليون  بـ5,7  انتعاشا  الوكالة  تتوّقع  وبينما 
اإلجمالي  الطلب  أن  تتوقع  أنها  إال  المقبل،  العام  اليوم 
سيكون أقل من ذاك الذي سجل في 2019 نظرا لتواصل 

الضبابية في قطاع الطيران.
في األثناء، يتساءل البعض بشأن إن كان الطلب سيعود 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقــال   .2019 مستويات  إلى 
»ال  مايو  في  لوني  برنارد  بي(«  )بي  بتروليوم  »بريتيش 
أعتقد أننا نعرف كيف ستكون األمور. ال أعرف بكل تأكيد«.

وكان وباء »كوفيد19-« في ذروة انتشاره حينها وسط 
تعليق معظم رحالت الطيران في العالم بينما توقفت حركة 
السير مع إغالق المتاجر غير األساسية والمطاعم في حين 
عمل القسم األكبر من الموظفين من منازلهم. وقال لوني 
لصحيفة »فاينانشال تايمز« »هل )وصل العالم( إلى ذروة 

النفط؟ ال يمكنني استبعاد ذلك«.
وترّكز  تكهّنات عدة.  النفط«  مبدأ »ذروة  أثار  ولطالما 
تصل  بأن  الخبراء  توّقع  مع  اإلنتاج  ذروة  على  الغالب  في 
القابل  النفط  نفاد  مع  قصوى  مستويات  إلــى  األسعار 
لالستخراج. لكن في األشهر األخيرة، راج مبدأ ذروة الطلب 
بعدما شّكل تفشي فيروس كورونا المستجد ضربة للطلب 
على الوقود في قطاع النقل تلته ضربة قاضية أخرى ناجمة 

عن االنتقال إلى مصادر الوقود الصديقة للبيئة.
وأفاد االستاذ في كلية إدارة األعمال في جامعة ووريك 
كانت  البيئة  عن  المدافعة  المجموعات  أن  برادشو  مايكل 
إلى  باريس  اتفاقيات  تحوّل  لمنع  تضغط  األســاس  في 
جديد  التفاق  الحاجة  على  مشددين  للوباء،  أخرى  ضحية 

صديق للبيئة.
وقال في تصريحات للصحفيين »إذا نجحوا، فقد ال يعود 

قبل  شهدناها  التي  الــذروة  إلى  قط  النفط  على  الطلب 
يتعافى بشكل  قد ال  النقل  أن قطاع  كوفيد19-«. وأضاف 
موقف  لدينا  يكون  قد  الوباء،  »بعد  وأفاد  إطالقا.  كامل 

مختلف تجاه السفر جوّا أو الذهاب بأنفسنا إلى العمل«.
تصل  لم  التحوّل  نقطة  أن  إلى  آخــرون  خبراء  ويشير 
وكالة  مدير  وصرّح  طويلة.  فترة  قبل  تصل  ال  وقد  بعد 
الطاقة الدولية فاتح بيرول مؤخرا »قال كثيرون، بمن في 
نظرا  أنه  التنفيذيين  الكبرى  الشركات  بعض  رؤساء  ذلك 
للتغيّرات في نمط الحياة اآلن كالعمل عن بعد وغير ذلك، 

فقد نشهد ذروة الطلب على النفط و)بالتالي( تراجعه«.
وتابع أثناء كشفه عن تقرير صدر عن الوكالة مؤخرا »ال 
أتفق مع ذلك. لن يساعدنا عقد المؤتمرات عن بعد وحده 
لذلك  والمناخ، يمكن  بالطاقة  المرتبطة  أهدافنا  بلوغ  في 

ترك أثر ضئيل فقط«.
بدوره، اعتبر معز عجمي من شركة االستشارات وتدقيق 
الحسابات »إرنست ويونغ« أن فكرة تراجع مفاجئ ونهائي 
للطلب على النفط هي مجرّد »خيال علمي«. ويتوّقع تعافي 
الطلب بشكل بطئ إذا تسبب فيروس »كورونا« المستجد 
بإضعاف االقتصاد العالمي. ويرجّح أن يتسبب هذا الضعف 

بإبطاء عملية االنتقال إلى مصادر الوقود الصديقة للبيئة.
وقال إن »مواجهة الوقود األحفوري، الذي ال يزال يشّكل 
اليوم نحو 80 % من االستهالك العالمي األساسي، لمنافسة 

حقيقية )من مصادر أخرى للطاقة( ستستغرق وقتا«.
تتعّلق  تحديات  النفط  صناعة  تواجه  قد  األثناء،  في 
تشينج  »أويل  منظمة  لدى  المحللة  وتشير  بالتمويل. 
حاليا  يواجه  القطاع  أن  إلى  تاكر  برونوين  انترناشونال« 
كبيرة  »موجة  بعد  أنه  ورأت  المستثمرين.  من  ضغوطا 
النفط والغاز،  القيود على  الفحم وبعض  القيود على  من 
ملحوظة  حاليا  والغاز  النفط  في  االستثمار  مخاطر  تبدو 

أكثر«.
لمواجهة  األصــول  قيمة  اآلن  من  القطاع  ــدوّن  وي
أكثر  وأسعار  طلب  على  القائم  السوق  في  الراهن  الواقع 
األسبوع  شل«  داتش  »رويال  شركة  وأفادت  انخفاضا. 
22 مليار  إلى  أنها ستشطب أصوال بقيمة تصل  الماضي 
التجاري  نشاطها  لقيمة  تقييمها  إعادة  إطار  في  دوالر 
خفضت  الماضي،  والشهر  »كوفيد19-«.  أزمة  ضوء  في 
بـ17,5  أصولها  قيمة  بتروليوم«  »بريتيش  منافستها 

مليار دوالر.
وأفاد أنغس رودجر من شركة »وود ماكنزي« االستشارية 
المتخصصة في مجال الطاقة أن »هذه العملية ستتواصل 
ونتوقع حصول المزيد من أوجه الضعف الكبيرة في أنحاء 

القطاع«.

باريس - فرانس برس

توقع محللون دوليون أن تصدر ليبيا كميات أقل من 
شهر  مع  مقارنة  الجاري  يوليو  شهر  خالل  الخام  النفط 
الوطنية  المؤسسة  تواصل  حين  في  الماضي،  يونيو 
الصادرات  يعيق  الذي  الحصار  إلنهاء  مفاوضاتها  للنفط 

منذ يناير 2020.
المتخصص  األميركي  برايس«  »أويل  موقع  وحسب 
تصدر  أن  المتوقع  من  فإنه  اإلثنين  الطاقة،  شؤون  في 
من  برميل  ألف   600 بـ  مملوءتين  فقط  ناقلتين  ليبيا 
مليون   1.2 المجموع  ليصبح   ، لكل منهما  الخام  النفط 
وستكون  بأكمله.  يوليو  لشهر  الخام  النفط  من  برميل 
الكمية  برميل  1.8 مليون  أقل من  الشهر  صادرات هذا 

التي شحنتها ليبيا خالل شهر يونيو بأكمله.
حوالي  إلى  حاليا  البالد  في  النفط  إنتاج  وانخفض 
1.2 مليون برميل يوميا  ألف برميل يوميا، مقابل   100
والتصدير.  اإلنتاج  محطات  إغالق  قبل  العام،  بداية  في 
وفي مطلع يونيو الماضي، استأنفت المؤسسة الوطنية 
للنفط اإلنتاج في حقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته 
300 ألف برميل في اليوم، بعد التفاوض على فتح صمام 
واحد  يوم  بعد  لكن  يناير،  منذ  إغالقه  تم  الذي  الحقل 
أغلق الحقل مرة أخرى في اعقاب طلب مجموعة مسلحة 

من العمال في الميدان التوقف عن العمل.
إلى  عدة مصادر  أشارت  الماضي،  يونيو  نهاية  في  و 
تواجد مرتزقة روس وأجانب آخرين بمحيط حقل الشرارة 
ليبي.  أكبر حقل  النفط في  إنتاج  استئناف  لمنع  النفطي 
وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن الظروف القاهرة ال 
والزويتينية  والبريقة  الحريقة  موانئ  في  مستمرة  تزال 

ورأس النوف، ولكن هناك محادثات حول رفع الحصار.
إن  األميركية  »بلومبيرغ«  وكالة  قالت  بــدورهــا 
النفط  شــركــات  أمــرت  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
المفاوضات  ضوء  في  العمليات  الستئناف  باالستعداد 
اإلقليمية  والقوى  المتحدة  الواليات  وبين  بينها  الجارية 
لرفع الحصار، ووفقا لشهادة عدم الممانعة تقترب ناقلة 
الخام.  النفط  لتحميل  الشرقي  السدرة  ميناء  من  نفط 
الليبي  المعروض  زيادة في  أي  فإن  ذاته  المصدر  ووفق 
يمكن أن يجعل من الصعب على تحالف »أوبك+« الحد 

من اإلنتاج العالمي.
في هذا السياق كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
لفتح  مبادرة  عن  اهلل  صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية 
النفط يتم التفاوض بشأنها تحت رعاية أممية وبجهود 
أميركية وفرنسية. وأوضح صنع اهلل أن المبادرة نوقشت 

ووفود  المتحدة،  الواليات  وسفارة  ليبيا،  لدى  األممية 
وألمانيا  فرنسا  عن  ممثلين  و  األوروبي،  واالتحاد  مصر 
وكذلك  واإلمارات،  وتركيا  وسويسرا،  وهولندا  وإيطاليا 

االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية.
اهلل  صنع  قدمه  الذي  بالعرض  العمل  فريق  ورحب 

في  ممثلة  األممية،  والبعثة  الوفاق  حكومة  مع  داخليا 
دور  إلى  أشار  فيما  وليامز،  ستيفاني  باإلنابة  رئيستها 
لدى  الفرنسية  والسفيرة  األميركيين  للمسؤولين  كبير 
اإلقليمية،  الدول  مع  جدا  إيجابيا  دورًا  لعبت  التي  ليبيا، 

حسب ما نقلت عنه قناة تليفزيونية محلية اإلثنين.
تحت  الليبية  النفطية  المنشآت  فتح  مبادرة  وتعتبر 
برلين،  مؤتمر  مخرجات  وضمن  المتحدة  األمم  إشراف 
وشركاتها  المؤسسة  تسييس  عدم  على  تنص  وهي 
ومنشآتها، وضمان عدم تكرار إغالق النفط، إضافة إلى 
الشفافية المالية، وذلك بوضع عوائد تصدير النفط في 
تتوصل  أن  إلى  النفط،  مؤسسة  إشراف  تحت  حسابات 

األطراف المحلية إليجاد حل لألزمة.
العمل  مجموعة  تشكلت  الــمــاضــي،  يناير  ــي  وف
ليبيا  بشأن  الدولية  المتابعة  للجنة  التابعة  االقتصادي 
السياق  هذا  وفي  الدولي،  برلين  مؤتمر  عن  المنبثقة 
عبر خبراء المجموعة هذا األسبوع عن »دعمهم الكامل 
للمؤسسة الوطنية للنفط وهي ترفع القوة القاهرة على 
الصعيد الوطني وتستأنف عملها الحيوي نيابة عن جميع 

الليبيين«.
البعثة  بحضور  اجتماعها  العمل  مجموعة  وعقدت 

الستعادة  الفنية  الخطوات  بشأن  االجتماع،  خــالل 
تدهور  مزيد  ومنع  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  عمليات 
البنية التحتية الحيوية، وضمان سالمة موظفي ومرافق 
وذلك  اإليــرادات،  اختالس«  »عدم  وضمان  المؤسسة، 
بالتعاون مع بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، حسب 

البيان.
اإليجابية«،  »الرؤية  بهذه  المشاركون  رحب  كما 
عمليات  تسهيل  على  الليبية  األطــراف  جميع  وشجعوا 
»السماح  أن  مؤكدين  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
أساس  على  الحيوي،  عملها  باستئناف  للمؤسسة 
غير  االستخدام  عدم  بضمان  الثابت  وااللتزام  الشفافية 
المشروع لإليرادات، سيهيئ الظروف لفهم مشترك بين 
والغاز«.  النفط  إليرادات  العادل  التوزيع  بشأن  الليبيين 
تكثيف عملها من  إلى  األممية  البعثة  المجموعة  ودعت 
التوافق  هذا  »مثل  لدعم  االقتصادي  برلين  مسار  خالل 

الليبي وتعزيز الشفافية المالية«.
ورغم هذا الدعم، يبقي النفط الليبي في حالة انهيار 
ما حدا  وهو  دوالر،  مليار   6.5 الخسائر  تجاوزت  إذ  كبير، 
تلعب  لم  ما  األمور  تفاقم  من  التحذير  إلى  اهلل  بصنع 

المؤسسة الدور المحوري المنوط بها وفق القانون.

 بلومبرغ: مؤسسة النفط أمرت الشركات 
باالستعداد الستئناف العمليات

مجموعة العمل االقتصادي تطالب 
بضمان لعدم اختالس اإليرادات

القاهرة - الوسط

نزيف اإلقفاالت يبدد 600 ألف برميل في يوليو الجاري
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)أرشيفية: اإلنترنت( ● موقع إنتاج في حقل الفيل النفطي.     

● محطة الطاقة التركية العائمة أورخان بك. )أرشيفية: رويترز(

انخفاض أسعار النفط العـاملي تجاوز نقطة »الالعودة«
خبراء ومسؤولون:

● ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي

هل أصبح التراجع المفاجئ 
والنهائي للطلب على النفط 

مجرّد »خيال علمي«؟

خبراء يحذرون
من مخاطر االستثمار

 في النفط والغاز حاليا

توقعات »أويل برايس« وسط أنباء المفاوضات



رأي 10

المهدي عبداللطيف

والعمل  الديمقراطية  إلى  خاصة  الليبي  والمجتمع  عامة  العربية  المجتمعات  تنظر 
تصفها  عندما  ذلك  من  أبعد  تذهب  إنها  بل  والشك،  الريبة  بعين  السياسي 
فقط  بالدنا  في  ليس  السياسيون  يلعبها  التى  السمجة،  واللعبة  الكبرى  بالكذبة 

ولكن حتى في الدول المتقدمة المدعية للحريات وحقوق اإلنسان.
العهد  استثنينا  ما  )إذا  السياسي  والعمل  بالديمقراطية  عهد  حديثة  دولة  ليبيا 
التداول  ومفهوم  الديمقراطية  شكل  سيكون  كيف  تتخيل  أن  ولك  الملكي(، 
السلمي على السلطة؟!! بعد انتفاضة مسلحة في دولة تحوي أكبر مخازن لألسلحة 

في أفريقيا، بدون شك ستكون )تجربة فريدة وخطيرة(.
العموم  لوجدنا في  العربية،  المنطقة  إلى  قليال ونظرنا  الصندوق  لوخرجنا خارج 
العالم  بدول  مقارنة  مؤخرا،  الديمقراطية  رياح  وصلتها  العربية  الدول  معظم  أن 
أوقات،  الخارجي في  لتاريخها مع االحتالل واالستعمار  اآلخر وهذا أمر طبيعي نظرا 

ومع االنتداب الخارجي في أوقات أخرى منذ بداية القرن الماضي.
ولكن هذا الينفي أن بعض دول المنطقة استطاعت بالفعل قطع مشاوير طويلة 
ومتقدمة ولو نسبيا في تأسيس الديمقراطية وترسيخ مبدأ المشاركة في السلطة. 

ولعل مجالس النواب واألمة فى تونس واألردن والكويت أهم دليل على ذلك.
أشكال  عدة  لها  فهي  واحدة  ليست  )الديمقراطية(  السياسية  العلوم  في  أيضا 
وأصناف؛ وهذا ما يغيب من ذهن المواطن الليبي!! فهناك الديمقراطية التسلطية 
في  لها  وجود  ال  التى  الليبرالية  الديمقراطية  وهناك  الجزئية  الديمقراطية  وهناك 
بالدنا، وإذا ما استثنينا تونس فالمنطقة العربية الزالت مابين التسلطية والجزئية 

)المقيدة(.
المجتمعية  التركيبة  نغفل  أن  يسعنا  فال  الليبية  والحالة  الصندوق  إلى  عدنا  لو 
ألن  معها  والتعامل  الديمقراطية  مفهوم  استيعاب  في  االقتصادي  والعامل 
السيما  الديمقراطية  من  نافرة  بيئة  القبلية  وخصوصا  المجتمعية  التركيبة 
الدهر، والعامل  األحزاب السياسية حتى وإن كانت هناك تجربة قديمة ربما أكلها 
االقتصادي وهنا أقصد البترول والثروة النفطية تحديدا يتناسب عكسيا مع مفهوم 
جهة،  من  هذا  ذلك.  على  شاهدٍ  أكبر  العربي  الخليج  منطقة  ولعل  الديمقراطية. 
ذهن  في  وتسيطر  حاضرة  الزالت  الظل  وعالم  المؤامرة  نظرية  أخرى  جهة  من 

المواطن الليبي.
تجعل  التي  والمؤثرات  العوامل  من  العديد  هنالك  فإن  سبق  لما  وتلخيصا 
على  السلمي  والتداول  السياسي  العمل  فكرة  تقبل  في  صعوبة  يجدون  الليبيين 
)الديمقراطية( وستظل  األذهان  يبرح  لم  األخيرة  السنوات  مشهد  ولعل  السلطة 
وحين  الحديثة،  الدولة  بناء  إلى  يخطون  وهم  الليبيين  عقول  في  الكبيرة  الكذبة 
الحياة  في  مشاركتهم  بقيمة  ويشعرون  بأدواتها  ويمسكون  بأصولها  يمارسونها 
مساراتهم  أضاعوا  لطالما  التي  الجلية  »الحقيقة«  بأنها  فسيقتنعون  السياسية 

إليها وتأخروا كثيرا وكثيرا جدا في استردادها وقطف ثمارها.

الديمقراطية: الكذبة الكبيرة
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ظاهرة سارية كالنار في الهشيم
رافد علي

تريبونة الظل... ملعب البركة )2-1(
عبد السالم الزغيبي

خطاب  بخصوص  عليه  متفق  تعريف  يوجد  ال 
النطاقين  على  الموجودة  فالتشريعات  الكراهية، 
حيث  من  بينها  فيما  تتباين  واإلقليمي  الدولي 
التضييق واالتساع في مدى حصر نطاق مفهوم 
الكراهية  خطاب  أن  باعتبار  التعبير،  حرية 
حالة  فيها  المقاصد  تتجاوز  تعبيرية  ــورة  ص
والهجاء، فتصبح  النقد  المألوف في ممارسة حق 
الهادئة  للوضعية  خلخلًة  بطابعها هذا  الكراهية 
وبسبب  مجتمع.  ألي  المرجوتين  والمسالمة 
حيث  مــن  األرض  شعوب  بين  التباين  حالة 
حالة  تتجلى  التمدن  ومدى  والمفاهيم  الثقافة 
ولكن  الكراهية،  خطاب  تحديد  على  الالاتفاق 
يمكن مالمسة بعض العناصر األساسية المتفق 
عليها لخطاب الكراهية، وهي كل عبارة أو جملة 
الدعوة  أو  كالتمييز  الضرر  على  التحريض  تؤيد 
للعدوانية أو للعنف أو كل ما يشجع عليها أو على 
ارتكابها، بما يشكل بلبلة أو اتساعا لرقعة العنف 

والصدامات »1«.
ترجع  عليها،  المتفق  العناصر  هذه  كل  ورغم 
لخطاب  جامع  تعريف  لوضع  االتفاق  عدم  حالة 
حرية  من  مركبة  بنية  في  يقع  كونه  الكراهية 
واألقليات  والجماعات  ــراد  األف وحقوق  التعبير 
يجعل  مما  والمساواة،  والحرية  الكرامة  ومبادئ 
من  النوع  لهذا  اليوم  المطروحة  التعريفات 
النطاق.  وواسعة  مفتوحة  نصوصًا  الخطاب 
 3 فقرة  تعارض  حول  القانوني  الجدل  أن  كما 
الحقوق  ميثاق  من   20 والمادة   19 المادة  من 
المدنية والسياسية له أثره الفني والسياسي في 
عدم توحيد الجهود وتكثيفها لوضع إطار رصين 

لتحديد ولمكافحة خطاب الكراهية.
 ،20 المادة  مع   3 فقرة  جدلية  جانب  وإلــى 
يبدو جليًّا أن المنع أو التجريم القانوني لخطاب 
الكراهية في التشريعات الوطنية، حسب ما تشير 
معظم الدراسات المقارنة؛ يكمن في مدى البون 
الشاسع في مفهوم الحريات والرغبة في تعزيزها 
فخطاب  نفسه،  الليبرالي  العالم  ضمن  حتى 
وألمانيا  بفرنسا  وتحديدًا  أوروبا،  في  الكراهية 
الواليات  في  المحرم  الخطاب  من  أضيق  يعتبر 
المفاهيم  إرث  مدى  إلى  ذلك  ويرجع  المتحدة. 
وســواه  الجديد  العالم  رجــل  بين  الليبرالية 
نظرة  وبين  جهة،  من  الجرماني  أو  كالالتيني 
العالم  في  اآلخر  ونظيره  للقيم  القديم  العالم 

الجديد »2«.
ليس  الدولية  المبادئ  في  الكراهية  خطاب 
االستعانة  تتم  أنه  إال  صريح،  بشكل  مذكورًا 
في تشخيصه ومكافحته بشكل مباشر من خالل 
المصدر،  مختلفة  الدولية  النصوص  بين  الربط 
التي تنصب أساسًا على حفظ الكرامة اإلنسانية 
التمييز  ومكافحة  والمساواة  التعبير  وحرية 
العالمي  الميثاق  المرأة.  ضد  والتمييز  العنصري 
يتمتع  فرد  كل  أن  على  ينص  اإلنسان  لحقوق 
استقصاء  وحرية  واالعتقاد  والرأي  التعبير  بحرية 
المعلومة وإذاعتها، ونظرًا ألن الميثاق المذكور 

ليس ملزمًا، فقد أصدرت منظمة األمم المتحدة 
حرية  إلزامية  تعزيز  ألجل  ملزمة  أخرى  وثائق 
الدولي  كالميثاق  التمييز،  من  وللحماية  التعبير 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -المادة 19 
 ،1948 الجماعية  اإلبادة  تحريم  واتفافية  و-20 
العنصري  التميز  لمناهضة  الدولية  واالتفاقية 
المرأة  التمييز ضد  القضاء على  1969، واتفاقية 
توفير  في  تصب  بــارزة  أمثلة  جميعها   ،1981
لصيانة  العالم  لــدول  تشريعية«  خــام  ــادة  »م
مع  اإلنسان،  آدمية  واحترام  الحرية  قيم  وحفظ 
الموقعة على  للدول  الدولي  التحفظ  مراعاة حق 
أي بند في المعاهدات، كما هو الحال في تحفظ 
في  اإلنسان  حق  على  اإلسالمية  الــدول  بعض 
جدال  محل  هي  والتي  الدينية،  عقيدته  تغيير 
وسائل  في  يبرز  وأكاديمي  وسياسي  فلسفي 
اإلعالم من حين آلخر بحسب مؤشرات األحداث. 
الكراهية  خطاب  قانون  أن  إلى  ــارة  اإلش تجدر 
الجزائر  في  أخيرًا  شُرع  قد  العربي  العالم  في 
السياسة  رجال  بين  للحوار  دسمة  مادة  زال  وما 
والحقوقيين ضمن ما تشهده البالد من تطورات 
الحقوقي  الناشط  المحامي  يقول  كما  متسارعة، 
العربية  الدول  وتكتفي  عشّي.  حبيب  الجزائري 
التي ال تشريعات لها بخصوص خطاب الكراهية، 
خطاب  مع  بالتعامل  تكتفي  ليبيا،  ضمنها  ومن 
العقوبات  قانون  في  مواد  »بتطبيق  الكراهية 
المتعلقة بالسب  النصوص األخرى  العام وبعض 
والقذف والتحريض على الجرائم وغيرها، ويمكن 
من خاللها تكييف الوقائع المادية لتصبح جرائم 
واألديــب  المحامي  يؤكد  ما  حسب  جنائية«، 
على  قانونًا  يستدل  قناو.  مفتاح  األستاذ  الليبي 
عامة من خالل كلمات منشورة  الكراهية  خطاب 
يمكن  بل  تذاع،  أصوات  عبر  أو  تروج  صورة  أو 
المُهينة  ــراض  األغ خالل  من  أحيانًا  تحديده 
عبر  أي  إيصالها،  إلى  يُرمى  التي  الالإنسانية 

إثبات حالة النية كما يُعرف قانونًا.
اإلنترنت  عالم  في  اإلبحار  سهولة  انتشار  مع 
رواج  من  شاكية  ــوات  األص من  العديد  تعالت 
المتعلقة  لخصائصه  نظرًا  الكراهية،  خطاب 
على  أطــول  لمدة  والــبــقــاء  االنــتــشــار  بسرعة 
بكل  معه  للتفاعل  المرنة  وقابليته  الشبكة 
مفتوح،  زمني  ــار  إط ضمن  المعلومة  األوجــه 
بصعوبات  المتعلقة  خاصيته  بسبب  وكذلك 
للخطاب،  المضادة  القانونية  اإلجــراءات  تواجه 
تنامي  لسرعة  نظرًا  أحيانًا  ناجعة  غير  تصبح  إذ 
وتحديثها  التشريعات  إقرار  وتأخر  التكنولوجيا، 
بدول العالم بما يواكب آخر التقنيات، إلى جانب 
معظم  كــون  القضائي  االختصاص  إشكالية 
للقارات، وتنعدم  اإلنترنت شركات عابرة  وسطاء 
فيسبوك  العالم،  دول  من  العديد  في  مقار  لها 

وليبيا كمثال على ذلك.
وهي  الوسطاء،  أن  مالحظة  جدا  المهم  من 
عالم  في  باإلنترنت  الخاصة  الخدمية  الشركات 
لخطاب  تصديها  فــي  العنكبوتية؛  الشبكة 

التقني  بعالمها  عليه  متعارًفا  أضحى  الكراهية 
تجاه  قانونيًّا  أنفسهم  يحصنون  الوسطاء  أن 
إليه -مباشرة  خطاب الكراهية من خالل اإلشارة 
تحاشيًا  استخدامها،  شــروط  في  ضمنًا-  أو 
لخطاب  الــدولــي  للطابع  نــظــرًا  عقوبات  ألي 
تتعدى  قانونية  إلشكالية  كظاهرة  الكراهية 
الدولية تتعامل معه  النصوص  الجغرافيا، وباتت 
وفق  حوله  التأويالت  اختالف  رغم  واضح  بشكل 

النظريات التي تحكم منطلقاتها.
لها   »twiter«و  »facebook«و  »Yahoo«
أي مسؤولية  يحصنها من  بما  الخاصة  شروطها 
قضايا  في  عليه  المجني  أو  الجاني  أمام  قانونية 
موقع  يشير  حين  في  مبدئيًّا.  الكراهية  خطاب 
بين  مميزة  كحالة  صريح  »YouTube«بشكل 
خطاب  إلى  االفتراضي  العالم  عمالقة  من  أقرانه 
استخدامه  شــروط  قائمة  تنص  إذ  الكراهية، 
على أنه موقع »يحترم الحرية وال يسمح بخطاب 
الكراهية...«، ويضع »يوتيوب« لخطاب الكراهية 
المتعلق  اليونيسكو  كتاب  »يصفه  تعريًفا: 
الكراهية بأنه تعريف أوسع من  بمكافحة خطاب 
المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  وثيقة 

والسياسية«، »3«.
هذا  يومنا  في  الكراهية  خطاب  أضحى  لقد 
األمين  يقول  كما  الهشيم«،  في  سارية  »نــارا 
غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لألمم  الــعــام 
 /18 بتاريخ  المتحدة  األمم  موقع  في  والموثقة 
6/ 2019، إذ يعتبر خطاب الكراهية ظاهرة ضد 
أن  بد  المشترك. ال  والتعايش  واإلدماج  التسامح 
عبر  حوله  من  الخطاب  بهذا  يشعر  بات  منا  كال 
كإنسان  ومشاعره  نفسه  في  يثير  بما  اإلنترنت 
هذا  خطورة  بأن  يوحي  بما  حوله،  سلبيًّا  ا  حسًّ
يزيد  بات  والحروب  الفوضى  ليبيا  في  الخطاب 
التي  ببالدنا،  المجتمعي  السلم  زعزعة  من 
أصبح  لقد  وعجيبة.  غريبة  مشارف  على  أضحت 
أخالقي  بحس  يتفطن  أن  اليوم  منا  الفرد  على 
هذه  خطاب.  من  يصادفه  لما  مسؤول  وإدراك 
مستوياتها  أدنى  في  لفظيًّا  العنيفة  الظاهرة 
دورها  المدني  المجتمع  منظمات  تمارس  لم  ما 
للسلطات  التوصيات  ورفع  التوعية  في  الحقيقي 
بدل  الخطاب،  من  النوع  لهذا  رصدها  بعد 
والتعلل  الضيق  االنتماء  وراء  واالختباء  التغاضي 
بفوضى الحروب والالدولة والركون فقط للعمل 
الخيري. لقد بات على اإلنسان، ال مجرد بشر، أن 
يتحمل مسؤوليته تجاه ما يجري كخطوة للخروج 

من النفق المظلم ببالدنا المنهكة.
الهوامش:

حول  المتحدة  لألمم  العام  األمين  1–خطاب 
خطاب الكراهية.

2–نقد الليبرالية، الطيب أبو عزة، تنوير للنشر 
القاهرة، مصر،  2013م  األولى  الطبعة  واإلعالم، 

.2013
اإلنترنت،  في  الكراهية  خطاب  3–مكافحة 

منظمة اليونيسكو، باريس، فرنسا، 2013.

خطاب الكراهية 
في املبادئ الدولية 

ليس مذكوًرا 
بشكل صريح، إال 

أنه تتم االستعانة 
في تشخيصه 

ومكافحته بشكل 
مباشر من خالل 

الربط بني النصوص 
الدولية مختلفة 

املصدر، التي تنصب 
أساسًا على حفظ 
الكرامة اإلنسانية 

وحرية التعبير 
واملساواة ومكافحة 

التمييز العنصري 
والتمييز ضد املرأة.

أقدم  من  ديسمبر،   24 الحقا  البركة،  ملعب  يعد 
معسكر  أرض  على  وأقيم  ليبيا،  في  المالعب 
مارس   25 يوم  رسميًا  وافتتح  مانيلي(،  )كامبو 
بنغازي  منتخب  بين  جمعت  بمباراة   1945
ومنتخب الجيش البريطاني وانتهت بالتعادل )2-

.)2
شهد ملعب البركة أزهى عصور الكرة الليبية، 
فعلى أرضه جرت أجمل وأقوى اللقاءات الرياضية، 
والتشجيع  النظيف  الجميل  باللعب  تميزت  التي 
بنغازي،  في  الكرة  جمهور  بها  تمتع  الــراقــي، 

وخاصة في المباريات
الدولية والودية، حيث كانت موسيقى الجيش 
قبل  العسكرية  الموسيقى  تعزف  والشرطة، 
انطالق المبارايات. كما شهد ملعب 24 ديسمبر 
عام  من  مارس   19 يوم  كبيرا  فنيا  حدثا  البركة، 

1969، إذ نصب مسرح في وسط
أم  العربي  الغناء  سيدة  فيه  لتشدو  الملعب 
»بعيد  ثم  حياتي«  »أمل  وهما  بأغنيتين  كلثوم، 
أدبــاء  وفــود  بحضور  الحفل  تميز  وقــد  عنك«، 
بحضور  كلثوم  أم  فوجئت  وقد  العربي  المغرب 

الموسيقار محمد عبد الوهاب حفل
نهلة  السيدة  صعدت  وقد  وزوجته،  بنغازي 
القدسي إلى المسرح بعد وصلة أم كلثوم األولى 
أن  قبل  نزلت  حتى  الكواليس  خلف  معها  وظلت 

تنفرج الستارة لتشدو أم كلثوم.
الرياضية  الجماهير  شهدت  الملعب  هذا  في 
واتعولة  المكي  الليبي،  الـــدوري  نجوم  ألمع 
وبن  والمصري،  والشعاليه،  وبيوندو  واقعيم، 
والبسكي،  واألحول  والمحجوب،  وديمس  صويد، 
مع  تتعالى  الجماهير  صيحات  وكانت  وغيرهم.. 
ملعب  وإلى  فريقهم.  يحرزه  أو هدف،  كل هجمة 
من  الرياضي  الجمهور  يتوافد  كان  ديسمبر،   24
المناطق المحيطة والمجاورة لمنطقة البركة مثل 
وسيدي  والسيلس  والكيش  والسبالة  العيساوي 

حسين
والرويسات ورأس عبيدة.. وحتى البعيدة نسبيا 

عنها مثل الصابري، واللثامة.
الحبوب«  »مخزن  السيلس  إلى  تصل  عندما 
من  طابورا  ترى  السوسي،  قصر  من  وتقترب 
رواد ملعب الكورة، ينتظرون دورهم للدخول إلى 
أمام  يقفوا  أن  بعد  منظمة،  صفوف  في  الملعب 
»سي  يقف  هناك  التذاكر.  لحجز  التذاكر  شباك 
حمد«، يستلم منك التذكرة يقطع نصفها ويترك 

لك النصف الباقي.
داخل وخارج الملعب كان هناك باعة متجولون 
ومستكة  السبع  »علكة«  مستكة  يعرضون 
والزريعة  والبشكوط  قرشين،  وشكوالتة  النعناع 

والكاكاوية، والمشروب.
لدفع  المال  لنا  يتوفر  يكن  لم  الصبيان،  نحن 
ثمن التذكرة، ونعتمد على طيبة وسماحة »سي 
حمد«، من أجل السماح لنا بالدخول، وفي بعض 
»سي  الكبير  خويا  وبمثابة  جاري  يقوم  األحيان، 

مصطفى بوجازية المعروف
الدخول  على  بمساعدتي  الدكتور«  باسم 
يعتمد  الصبيان،  من  اآلخر  البعض  الملعب.  إلى 
سيدي،  يا  »خششني  وسيلة  على  كامال  اعتمادا 
الباب  على  الواقف  ويسمح  والديك«  يرحم  اهلل 
أحد  مع  الصبيان  بتمرير  بــالل«  أو  حمد  »سي 

الداخلين.
األخرى،  المناطق  من  أقراننا  مثل  نحرص  كنا 
على متابعة المباريات الرياضية، خاصة في فترة 
ملعب البركة، كان فيه اتوبيس ينطلق من أمام 
شارع  من  ويمر  عالكورنيش،  الشومالي  قهوة 
داوود  سي  مقبرة  محطة  يصل  حتى  االستقالل 
أمام الملعب، لكن نحن اعيال الشارع، ننطلق من 
ميدان الشجرة باتجاه البركة مشيا على األقدام، 
المباراة بوقت طويل،  ونصل إلى هناك قبل بدء 
كان  الذي  النادي  اتوبيس  وصول  ننتظر  ونظل 
يقوده محمد المغربي الشهير بـ )الري(، لنشاهد 

عن قرب نجوم الفريق الهاللي.
وحسب ما أخبرني الهاللي العريق »بوبكر بن 
 15 ب  الظل  تريبونة  إلى  الدخول  كان  شتوان« 
وكانت  قروش،   10 ب  الشعبيه  والشمس  قرش 
الحافالت تتجه من الطريق الضيق مكان المدينة 
إغالق  بعد  السيلس  من  البركة  إلى  الرياضية 

الشارع أمام الملعب قبل المباراة بساعة.
كان مشجعو فريق النادي األهلي قد اختاروا أن 
يجلسوا في تريبونة الشعبية أو تريبونة الشمس، 
كما كانت توصف، أما مشجعو فريق نادي الهالل 
أو »الهيالهوب« كما كان يطلق عليهم، تعودوا 
أن يجلسوا في تريبونة الظل، وهي أحد مدرجات 
النصر  نادي   ( البركة  وملعب  ديسمبر   24 ملعب 
بمشجعي  خاصة  مدرجات  هناك  وكان  الحقا(.. 

فرق النجمة والتحدي والنصر...
تقع تريبونة الظل وهي مقابلة تقريبا لتريبونة 
الشمس، عند دخولك من الباب الرئيسي للملعب 

التذاكر(.  قاطع  حمد..  )سي  أمامه  يقف  الــذي 
ومن هناك يدلف مشجعو الهالل باتجاه مكانهم 

المعتاد على اليسار، حيث
الذي  الباب  من  مقربة  على  التريبونة  تقع 
يصعد  التحكيم،  وطاقم  الالعبون  منه  يدخل 
المدرجات  )المدرج( وكانت  التريبونة  ًإلى  الجميع 
ذلك الوقت عبارة عن خرسانة مغطاة باالسمنت 
ويجلس الجمهور جنبًا إلى جنب، باستثناء مقاعد 
مقربة  على  وكان  اإلذاعة  وطاقم  الضيوف  كبار 
بقية  عن  قليال  ومرتفعة  الظل  تريبونة  من 

المدرجات.
وغيره«،  الهالل  الظل »جمهور  تريبونة  كانت 
بغياب  الظل  منطقة  في  وتقع  األشجار..  تظللها 
فيه  تجرى  ــذي  ال التوقيت  في  عنها  الشمس 
أو  العائلي  التجمع  إلى  أقرب  هي  المبارايات.. 

األسري، تجد هناك والدك وعمك
وفي  ومنطقتك.  شارعك..  وابن  وأخاك  وأباك 
إحدى السنوات طلب جمهور الهالل من الفريق، 
أن يلتقط صورة وخلفه تريبونة الظل »الهاللية« 
لتكون ذكرى على مدى السنوات، وأتذكر أن هذه 
شارع  في  بيتنا  في صالون  معلقة  كانت  الصورة 
العقيب، حتى عام 2013، وهو تاريخ آخر زيارة لي 

إلى بنغازي.
فريقنا  فيها  يلعب  مرة  كل  في  نحرص  كنا 
الذي  الحديدي  الحاجز  من  االقتراب  على  الهالل 
الذي يستعد  المدرجات والمكان  آخر  يفصل بين 
فيه الالعبون )التسخين( قبل ولوج ساحة اللعب، 
وأتذكر أن كانت هناك حنفية »شيشمة« للشرب 
وقد  الشوطين،  بين  لالعبين  الوجه  وغسل 
بطلها  طريفة  حكاية  الشيشمة  هذه  شهدت 
الصغير،  ديمس  الهالل  العــب  األسمر  الفهد 
والعب من فريق النهضة سبها )فزان(، وكان هذا 
الالعب مكلفا من مدربه للحد من خطورة ديمس 
األخضر،  المستطيل  داخــل  ومتابعته  الصغير، 
الفزاني..  الفريق  مرمى  في  هدفا  يسجل  ال  حتى 
األول  الشوط  طوال  وكان  بمهمته  الالعب  وقام 
يطارد ديمس الصغير أينما تحرك، وكان أن اتجه 
مكان  ناحية  الشوطين«  »بين  الصغير  ديمس 
إلى  سبها  النهضة  العب  فتابعه  »الشيشمة« 
هناك ولم يتركه، وسط ضحك وسخرية الالعبين 

والجمهور الذي شاهد هذه الحادثة الطريفة.

 أخبرني الهاللي 
العريق

»بوبكر بن شتوان« 
كان الدخول إلى 
تريبونة الظل ب 

15 قرشًا والشمس 
الشعبيه ب 10 
قروش، وكانت 

الحافالت تتجه من 
الطريق الضيق 
مكان املدينة 

الرياضية إلى البركة 
من السيلس بعد 

إغالق الشارع أمام 
امللعب قبل املباراة 

بساعة.

العالقات اإلثيوبية - املصرية
والصراع على مياه النيل )2(

المطلة  الدول  مع  بالتفاوض  القبول  رغم  اإلثيوبي  الصلف  استمرار  البداية  منذ  نالحظ 
إطار  في  تندرج  زالت  ما  الريّ  وزير  أطلقها  التى  مثل  اإلثيوبية  التصريحات  النيل.  على 
احتكاكهم  من  اإلثيوبيون  الساسة  تعلمها  التي  الدبلوماسية  والمداهنة  المراوغة 
أبابا منذ  األفريقية بأديس  الوحدة  الدبلوماسي بمقر منظمة  بالعمل  الطويل  التقليدي 

ستينيات القرن الماضي .
السياسة  تجاه  الشاذ  اإلثيوبي  الفعل  ردود  من  كواحدة  التصريحات  هذه  تندرج  كما 
المصرية الناعمة في التعامل مع مسألة سدّ النهضة، حيث لم تقم مصر باستخدام أي 
النيل، حتى عندما  التاريخية-الطبيعية في مياه  بأنها ستحمي حقوقها  لغة قويّة توحي 
المسلحة  القوات  من  مجموعة  إلى  السيسي  عبدالفتاح  المصري  الرئيس  سيادة  تحدث 
الحاجة؛  عند  مستعدة  تكون  أن  الجيش  قوات  على  إن  فقط  قال  الماضيين  األسبوعين 
قوة ضد  من  لدى مصر  ما  بكل  النيل  مياه  عن  الدفاع  هي  هنا  الحاجة  بأن  يصرح  ولم 
تتغير  لم  المصرية  االستراتيجية  أن  الوحيد  تفسيره  وهذا  اإلثيوبي،  والتعنت  الصلف 

بعد.
المفاوضات في  إلى طاولة  الرجوع  قبول  اإلثيوبي عن  باإلعالن  المصري  الترحيب  إن 

إطار أفريقي سوف ينصدم عندما يتأكد أن هناك خطة إثيوبية يمكن تحديدها في:
* القبول الشكلي المبدئي لمبدأ التفاوض وحضور الجلسات؛

* المراوغة والتسويف والتالعب وتضييع الوقت أثناء المفاوضات؛
المفاوضات وبالتالي  إثيوبيا من  العمل والتصريح بكل ما من شأنه تبرير انسحاب   *

إفشال المفاوضات؛
التجهيز لملء خزان  الوقت في  اإلثيوبية  القيادة  الوقت نفسه، سوف تستثمر  * وفي 
وإال  األمطار،  موسم  في  لملئه  الكبرى  الفرصة  تقع  حيث  7و8،  شهري  خالل  النهضة 

فسوف تنتظر إثيوبيا عامًا آخر لتحقيق هذا الهدف.
الواقع  لمعطيات  وفهمنا  اإلثيوبية  لالستراتيجية  استيعابنا  على  مبني  التوقع  هذا 
الدولي واإلقليمي في مواجهة مسألة حسم مياه النيل وحصص مصر بالذات من المياه 

سنويا.
ماذا يحمل المستقبل القريب:

البلدين لم تتوقف  الريّ في  المصرية بين وزيريْ  المفاوضات اإلثيوبية -  منذ فشل 
إثيوبيا عن التصريحات التي تتلخص في:

التصرف في حصص دول  األفريقية على  اللجنة  الهيمنة داخل مجموعة  الرغبة في   *
النيل والحصول على نصيب األسد.

* تجاهل المسار الدبلوماسي المصري الذي يحوم في مجرى السياسة الناعمة.
* السعي إلى التفرد بالقرار نيابة عن دول النيل في التحكم في المياه.

وهو  مناقض  ادعاء  مع  السدّ،  ملء  في  بالبدء  الوزراء  رئيس  من  األخير  البيان  وهذا 
جسدك  ينزف  أن  دون  بسكين  طعنك  أحد  يعتزم  مثلما  بمصر«؛  اإلضرار  »عدم  قوله 

بقطرة دم واحدة.
العمل  على  المصرية  الخارجية  السياسة  ارتكان  لديها  تأكد  إثيوبيا  أن  الواضح  من 
الدبلوماسي، وهو كما يعلم اإلثيوبيون أن هذه السياسة لن تقف حجر عثرة صوب عزم 
الغزيرة،  األمطار  موسم  حيث  7و8  الشهرين  هذين  خالل  بكامله  الخزان  ملء  إثيوبيا 
وأنها لن تنتظر موسم المطر سنة أخرى .كما تدرك إثيوبيا من هذه السياسة المصرية 
أنها ال تحمل أية تهديدات حقيقية إلثيوبيا وإلى السدّ بالذات؛ ولعل هذا تأكد لديهم 

من اإلعالم المصري الذي يعيش في عالم مثالي منقطع تمامًا عن الواقع.
بينما مصر تتحرك ببطء في  المحرك لألحداث  اآلن في موقع  اإلثيوبيون  لقد أضحى 

دوائر دبلوماسية مغلقة المسار.
سوف  التي  مصر  صالح  في  ليست  حاسمة  تطورات  سيشهد  القريب  المستقبل  إن 
تغدو تعاني الجفاف مع مطلع شهر أغسطس. ولن يجدي وقتها فعل أي شيء ما دامت 
أن  هي  ستظهر  التي  األسوأ  والنتيجة  المصرية.  الخارجية  السياسة  حقيقة  هي  هذه 

كثيرا من دول العالم سوف تستوعب ما جرى على أن مصر قد رضخت لألمر الواقع.

د. محمود محمد خلف



رأي 11

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازي 
مكتب القاهرة:

 أبو رواش - استوديوهات شركة مكة  
الكيلو 26 بجوار توكيل نيسان

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

والتعبر عن رأي »             «

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

السنة اخلامسة
العدد 242

اخلميس
18 ذو القعدة  1441 هــ

رأي9  يوليو 2020 م 11

وأحيانا على القلب والعينني غشاوة

الحقيقة في املنفى!

الصالح العام 
والصالح الخاص

التضحية المنطلقة من دوافع وطنية صادقة، ال تقتصر على خوض عمليات قتالية ووضع المرء روحه 
على كفه، مثلما يقال، وإنما تأخذ سبال ومساربَ وأشكاال أخرى يتمكن المرء بواسطة انتهاجها من 
خدمة وطنه على نحو مهم وفعال، يمد جذورا عميقة لشجرة روح وطنية مثمرة ويوفر أساسا وطيدا لبناء 

وطني راسخ.
فالشخص الذي يوفد للدراسة في الخارج وبعد إتمام دراسته يُعرض عليه البقاء في بلد الدراسة 
والحصول على عمل مريح ومجز ومرموق هناك، ويرفض هذا العرض مفضال العودة إلى بلده وخدمة 
وطنه )خدمة الصالح العام( من خالل تخصصه، رغم ضآلة االمتيازات الممنوحة له في وطنه، مقارنة بما 

عرض عليه في بلد الدراسة، يعتبر أنه قام بتضحية مهمة.
والذي يخلص لعمله في بلده ويحاول تخليص مجاله من نفوذ وتالعب األجانب )في البلدان حديثة 

االستقالل البادئة في طريق النمو( يعد مناضال وطنيا، بالمعنى الحقيقي للكلمة.
في كتابه »بين اإلرادة واألمل: ذكريات وتجارب حياتي«* يسرد الدكتور علي عتيقة سيرته الذاتية 
ومساره الوظيفي، وكيف كان ضمن مجموعة من طالئع جيله، يضحي بمغريات وامتيازات توفرها له 
وظائف تعرض عليه من جهات أجنبية، وحتى وطنية، ويفضل عليها وظائف منخفضة المغريات المادية 
إلى حد بالغ تعرض عليه من قبل الدولة، رغبة في خدمة الصالح العام ووفاء للشعب الذي ينتمي إليه 

ودرس على حسابه.
يضرب الدكتور علي عتيقة في هذا السياق مثلين.

المثل األول من تجربته هو نفسه.
يقول الدكتور عتيقة: »كان أحد أصدقائي ]األمريكان[ يردد القول ‘هذا بلد المهاجرين فلماذا ال تبقى 
معنا وتتزوج فتاة أمريكية ثم تكتشف الفرص الهائلة التي يمنحها هذا البلد العظيم؟‘. كان من الصعب 
على اإلنسان مقاومة مثل هذه اإلغراءات والحوافز لوال عمق الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن واألهل، 

لذلك لم أوافق على ما تلقيت من عروض للعمل وحوافز للبقاء« )ص: 121(.
وبعيد العودة إلى الوطن، سنة 1959، تلقى الدكتور علي عرضا مغريا بالعمل مع »بعثة المساعدات 
األمريكية« في ليبيا براتب شهري »يمكن أن يصل إلى ثالثمائة جنيه ليبي« المبلغ الذي يعتبر ثروة 
مقارنة بمستويات األجور والرواتب وقتذاك. وقد قال له المسؤول األمريكي في البعثة: »أيها الشاب 
يمكنك أن تصبح ثريا في فترة قصيرة إذا عرفت كيف تستفيد من الفرص القادمة في بالدك« )ص: 
137(. لكن الدكتور علي ضحى بالفرص الماثلة و »الفرص القادمة« وآثر ، بسبب قوة دوافعه الوطنية، 
العمل مع »البنك المركزي« براتب قدره ستون جنيها شهريا، أي خمس الراتب الذي عرض عليه من قبل 

بعثة المساعدات األمريكة.
ويورد الدكتور علي حالة مماثلة تخص عبد الكريم بللو، الذي كان يعمل معيدا في الجامعة الليبية، 
والذي كان قد تلقى هو اآلخر عرضا من إحدى الشركات الخاصة براتب ثالثمائة جنيه شهريا، واختار 
العمل مع الدولة بخمس هذا الراتب وكيال مساعدا لشؤون التخطيط في وزارة التخطيط والتنمية حين 

كان الدكتور عتيقة يتولى منصب وكيل الوزارة بها )ص: 208(.
قد يقول قائل إن الدولة كانت وليدة حينها وكانت تبني نفسها وإن العمل معها يَعِد بنيل نفوذ في 

مؤسستها ووجاهة اجتماعية ال يَعِد بها العمل مع شركات أجنبية أو جهات خاصة ليبية.
هذا القول يتعرض إلى النوايا، وبالتالي ليس بإمكاننا إثباته أو دحضه. إال أنه من األمانة أن نشير 
إلى أن الدكتور عتيقة رفض تولي منصب الوزير مرتين. وبالتالي فإن نية الترقي في المناصب واكتساب 
النفوذ في مؤسسة الدولة لم تكن واردة لديه. ومع ذلك فإنني، شخصيا، ال أجد غضاضة في وجود هذه 

النية لدى أي شخص. إذ أرى أنه من المهم أن يوازن المرء بين صالحه الخاص والصالح العام.

للنشر  األردنية  ورد  دار  اإلرادة واألمل: ذكريات وتجارب حياتي،  بين  أحمد عتيقة،  الدكتور علي   *
والتوزيع، ط1. 2013

كموضوع  الــجــوارح«  »تعاطف  السابق  مقالي  يفهم  أن  أبــدأ  بالي  على  يخطر  لم 
عالقة  له  موضوعا  لي  بالنسبة  كان  غيره.  أو  عذري  حب  بحالة  ويُربط  رومانسي، 
ال  أننا  انتبهت  عميقة  إنسانيه  عالقات  من  الطبيعي  اإلنسان  يحتاجه  بما  مباشرة 
وخطر  النادرة«  »الطيور  فريق  بأغنية  اختتمته  لقد  تستحقه،  الذي  االهتمام،  نوليها 
والدم  والقتل  الذبح  سوى  قاموسها  في  يعد  لم  التي  الجارحة،  طيورنا  بالي  على 
قائال:  صديق  يعقب  فيما  الجارحة،  للطيور  تغني  النادرة  الطيور  فجعلت  والتنكيل، 

»خرّف يا شعيب!«.
في  شيء  أقوى  أن  ترى  ال  أنك  »واضح  تقول:  الخاص،  عن  كريمة  قارئة  لي  كتبت 
ورأيت  رأيها،  صدمني  لقد  كتبت.  ما  فهمت  كيف  أعرف  ال  وأنا  الحب!«.  هو  العالم 
طلبا  األقل  موضوعا،على  منه  أجعل  أن  على  أصر  بداخلي  صوتا  أن  غير  أتناساه،  أن 

للتسلية، والخروج من دائرة القصف والسحق والمحق، واالنفجارات.
إجابتها  أنتظر  أن  وقبل  لها؟  يعني  ماذا  لي  أن توضح  الحب؟  لي  تُعّرف  أن  وسألتها 

رأيت أن أستعرض معكم دراسة طريفة على كيفية تفكير اإلنسان:
أكانا ذكريين  أننا، جميعا -ذكورا وإناثا- نعيش بتفكيرين، سواء  هناك دراسة تقول 
الفرد. إنه عقل يفكر باي  التفكير بجنس  أو أنثويين! ليس بالضرورة أن يرتبط هذا  أو 

الحالتين، وليس مقيدا بالتكوين الجسدي. من 
»أستاذ   Catharine Morris Cox Miles ميلز  كوكس  »كاترين  للدكتورة  كانت 
والذكورة،  لألنوثة  العقلية  الحالة  لقياس  أبحاث  ستانفورد«  جامعة  في  النفس  علم 
لعدد  وجهتها  مباشرة  غير  أسئلة،  وظفت  لقد  أنثى؟  أم  كان  ذكرا  البشري  الجنس  في 
الكره  وأسباب  االهتمام،  ونواحي  واالنفعاالت،  اآلراء،  تبيين  غايتها  الجنسين  من  كبير 

واالنطوائية. االستجابة،  وعوامل 
يُسأل  إذ  فقط،  كلمات  استخدمت  العقلية،  تفكير  لمعرفة  القياس  سبل  بين  ومن 
بالكلمة  عالقة  لها  بكلمة  يجيب  أن  وعليه  محددة،  كلمة  تعني  عما  المستهدف 
أسست  لقد  التفكير.  نوع  تحديد  من  الباحث  يتمكن  اإلجابة  ومن  السؤال،  موضوع 
نظريتها أن كلمة الحديقة مثال تُذكر الرجل بالخضرة والحشائش، بينما توحي للمرأة 
العمل  وكلمة  المكياج،  ببودرة  الرجل  تذكر  أن  يمكن  ال  »مسحوق«  وكلمه  بالزهور، 

توحي للرجل بالمال، بينما توحى للمرأة بمظهرها!
األعمال،  رجــال  وبعدهم  ذكــورة،  الرجال  أكثر  المهندسين،  أن  الدراسة  وبينت 
في  يعمل  من  وأغلب  والفنانون  الكتاب  أما  والشركات.  المصارف  ورجال  المحامون، 
تعاطفهم  بسبب  ذلك  ولعل  القساوسة  وكذلك  اإلناث،  بعقلية  يفكرون  اإلبداع  مجال 
العتراف  اإلنصات  فكرة  من  تأسس  ذلــك  ولعل  اإلنسانية،  العالقات  مع  اليومي 

المذنبين.
الصبية  أما  والده،  أعمال  على  ألعابه  تنصب  فالصبي  األطفال،  لدى  السلوك  ويظهر 
ذكوري،  بتفكير  الواقع  في  تنضج  أباها  الصبية  قلدت  وإن  وشقيقاتها،  أمها  فتقلد 
ويراها  والده  يحبها  التي  الصفات  تقليد  إلى  يلجأ  له،  والده  توبيخ  يكثر  الذي  والطفل 

في أمه. واأليتام يميلون إلى األنوثة.
المرء  يراه  فيما  يتخلص  الذي  وهو  الحبر،  بقع  اختبار  إلى  األخصائيين  أحد  ويشير 
معينة  صورا  فيها  يرى  ألشكال  بتأمله  منا  الكثير  ولعل  البقع،  هذه  جراء  أشكال  من 
التي  الطريقة  إلى  بالمرء  تفضي  الملون  السيراميك  أو  مثال،  الفرش  زخارف  في  سواء 
هذه  من  أشياء  يراه  بما  الباطن  عقله  يفكر  كيف  يعرف  أن  وبمقدوره  بل  بها،  يفكر 

التكوينات.
المرأة كانت  الذكاء لدى  ارتفع مستوى  إنه كلما  البحاث يقول  أورده أحد  رأيا  غير أن 
زاد  الباحث  وأن  خصوصا  الرأي،  هذا  مع  أتفق  ال  أنني  غير  الذكور.  عقلية  إلى  األقرب 
مع  بالضرورة  يرتبط  ال  الرجال  لدى  الذكاء  أن  مبينا  استطرد  عندما  لجنسه  تعصبه 
الرجال  بين  العقول  »أصحاب  أن  تقرر  األبحاث  إن  وقال  آرائه  مع  تناقض  ثم  الذكورة، 

األنثى«. بعقلية  يفكرون 
الشذوذ،  من  نوع  بأي  هذا  التفكير  موضوع  بين  عالقة  ال  أنه  إلى  الدراسة  وخلصت 
تكوينه،  بحسب  منهما  كل  يفكر  مثلما  تماما  طبيعي،  أمر  الحالتين  من  بأي  فالتفكير 

وخلصت إلى أن الكائن البشري متكامل التفكير هو الذي يفكر باتحاد التفكيرين.
لعلنا من بعد أن عرفنا مسألة التفكيرين هذه، نستطيع أن نتناول مسألة الحب، سواء 
أن  يتعين  كلها  األحوال  وفي  به،  تهتم  لم  أو  تساؤلنا  على  الفاضلة  قارئتنا  أجابت  أن 
نجعل منه موضوعا منفصال، وقد يعيننا كثيرا إن تناولناه بالعقليتين األنثوية والذكورية.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

واحدة«،  »رئة  بـ  الملكي  العهد  في  ليبيا  تنفست 
لكن  ــزاب،  األحـ منع  بعد  الصحافة،  في  تمثلت 
أيضا  أغلق  القذافي،  معمر  أول  المالزم  االنقالبي 
»الحقيقة«،  أوقــف  حيث  للتنفس،  السبيل  هــذا 
اإليقاف  بين  تلك  الفترة  وفي  الصحافة،  أمم  ثم 
الكاتب  صحيفة،  إصــدار  من  تمكن  والتأميم، 
الصادق النيهوم، من تبوأ منصب أمين لجنة الفكر 
الوحيد،  الحزب  االشتراكي  االتحاد  في  والتعبئة، 
أنشأها  التي  الصحيفة  كانت  القذافي.  أنشأه  ما 
تحرير  وبرئاسة  »الشورى«  اسم  تحت  النيهوم، 
صفحاتها  نشرعلى  وقد  الشويهدي،  على  محمد 
عنوان  تحت  مقاالت  سلسلة  النيهوم،  الصادق 
»مقدمة في لغة الثورة«. لكن الشورى أيضا لحقها 
للصحافة،  العامة  المؤسسة  عن  فصدرت  التأميم، 
كمجلة فكرية رََأس تحريرها جمعة الفزاني، وكانت 
بالنظرية  تهتم  قذافية  ثم  ناصرية،  قومية  مجلة 

الثالثة للعقيد معمر القذافي.
أثناء هذه الفترة عملتُ رسميا كصحفي، بجريدة 
الصحف  هــذه  وكانت  الجديد،  الفجر  ثم  الجهاد 
الفاتح  ثــورة  إنجازات  عليه  تُطبع  ورق  عن  عبارة 
العظيم!، بعد أن تكون نُشرت باإلذاعة المسموعة 
غادر  ولحظتها  »التلفزيون«.  والمرئية  »الراديو«، 
نشر  دار  أنشأ  حيث  بيروت  إلى  النيهوم  الصادق 
»األسبوع  بمجلة  أسبوعية  مقالة  وكتب  »المختار«، 
مجلة  الشويهدي  على  محمد  ترأس  فيما  العربي«، 
»الثقافة العربية«، وغادر رشاد الهوني رئيس تحرير 

في مقالته »إشاحة العقل وإغماض العينين« المنشورة 
بعض  الككلي  عمر  الصديق  ذكر   ، الوسط  بجريدة 
البعير  الواردة في مقالتي »يمضي  والوقائع  التفاصيل 
والتي   ،218 قناة  المنشورة بموقع  بعرا«  ويترك خلفه 
عن  عينيَّ  وأغمضت  بعقلي  أشحت  بأني  له  أوحــت 
التفاصيل والوقائع  حقيقة ما يحدث، ولن أناقش هذه 
متأكد  منا  أحد  وال  اختالف  محل  دائما  ستظل  ألنها 
أو  تقربنا  عامة  بمنطلقات  سأرد  ولكن  تماما،  منها 
تبعدنا، وضمن مبدأ عام يحكم وجهات نظري ويتعلق 
بكون تسييس الدين، أو ما يسمى »اإلسالم السياسي 
المعتدل« ما هو إال فكرة لتوطين فاشية طويلة األمد، 
القناعة  تبعدني عن هذه  لن  المزعجة  التفاصيل  وكل 
المستلهمة من تاريخ هذا التسييس ومما يحدث اآلن 
في مناطق عدة، وكتبت كثيرا عن ذلك بعينين أعتقد 
العينين  إغماض  فيه  زمن يصبح  أنهما مفتوحتان في 

وإشاحة العقل سبيال للنجاة.
حكما  يلقي  ألنه  الككلي  مقالة  عنوان  يعجبني  لم 
ما  بقدر  العينين  بإغماض  يتعلق  ال  فاألمر  مسبقا، 
يتعلق بالنظر للمسائل من زوايا مختلفة، فكوني ال أرى 
الزاوية التي ال يراها عمر ال يعني أن عينيَّ مغمضتان، 
وكوني لم أفكر فيها بالطريقة التي يراها عمر ال يعني 
جدا،  طفيف  عمر  مع  اختالفي  عنها.  مشاح  عقلي  أن 
صداقة  وباعتبار   ، واحــدة  أرضية  من  ننطلق  فنحن 
طويلة وحوارات كثيرة نحن نسعى إلى غاية واحدة، أما 
إذا كان أخي عمر يقصد بإغماض العينين حديثي عن 
سلبيات طرف دون طرف آخر، أو جهة دون جهة، فهذا 
رافقت  أني  إلى  يلي، مشيرا  فيما  ما سأحاول توضيحه 
منذ كتابتي في جريدة ميادين العام 2011 ، ثم موقع 
وفي  الوقائع  مجمل   ،218 قناة  وموقع  الوسط  بوابة 
يتجاوب  الذي  النقدي  نهجي  عبر  ليبيا  من  بقعة  كل 
هذه  أكتب  كنت  وإذا  الساخنة،  واألمكنة  األحداث  مع 
حتى  قناعتي  حسب  وأوضاعها،  طرابلس  عن  الفترة 
الخبر األول من  اآلن، فألن ما يحدث في طرابلس هو 
تقع  مدينة  ليست  لي  بالنسبة  طرابلس  وألن  جانب، 

»الحقيقة« إلى لندن، وكذا فعل آخرون من كادرها.
نهاية  مع  تأسيسها،  منذ  الليبية  الصحافة 
وشارك  محيطها،  على  منفتحة  عشر،  التاسع  القرن 
من  ومنهم  بــل  ــرب،  ع وفنيون  مــحــررون،  فيها 
من  الليبيين  من  وكذلك  ليبيا،  في  صحيفته  أصدر 
حسونة  التنويري  إن  بل  بالمهجر،  صحيفة  أصدر 
باألستانة،  التاسع عشر  القرن  نهاية  الدغيس، كان 
التاريخ  في  الفرنسية  باللغة  أصدر صحيفة  أول من 
اإلسالمي، وتأسيسا عليه كانت »الحقيقة/ العرب«. 
في  »الحقيقة«  لتأسيس  الباعث  هذا  يكون  فقد 
»الحقيقة«  فمؤسسو  آخر،  اسم  تحت  وإن  الخارج، 
كانوا يستهدفون، إصدار جريدة ال محلية منذ البدء، 

كما أشرنا في المقالة الماضية »مقام »الحقيقة«.
اهلل  أرض  كانت  البالد،  في  السبل  أغلقت  وحين 
باستعادة  كفيلة  الحريات،  عاصمة  ولندن  واسعة، 
عربية  جــريــدة  أول  ــعــرب«  »ال فكانت  الــصــدور، 
شارك  ما  1977م،  سنة  أوروبــا  في  تصدر  يومية، 
الهوني،  رشــاد  تحريرها  ورََأسَ  تأسيسها  في 
من  وبدعم  خــاص،  ليبي  رأسمال  من  بمشاركة 
مقاله  كتابة  تابع  من  النيهوم،  الــصــادق  مثل 
مثل  بها  عمل  ما  العرب،   / الحقيقة  في  األسبوعي 
بكر عويضة، ووضعت  الليبي  الفلسطيني  الصحفي 
المهجر  في  محلية  ال  كصحافة  هدفها،  »الحقيقة« 
األســاس،  وحجر  اللبنة  »الــعــرب«  فكانت  أيضا، 
من  وإن  المقالة،  هذه  كتابة  حتى  تصدر  مازالت 

مالكين ومحررين آخرين.

هويتي  ومكمن  عاصمتي  ولكنها  الليبي  الغرب  في 
طريقها  تجد  حين  بها  وحري  وقوّتي،  قوْتي  ومصدر 
أن تقود ليبيا إلى بر األمان. وعبر أكثر من 600 مقالة 
ــ متوفرة كلها على شبكة اإلنترنت ــ تابعت األحداث 
ليبيا،  في  بقعة  كل  عن  كتبت  نظري.  وجهة  حسب 
بروية حينا وبغضب أحيانا، وخرجت عن طوري وشتمت 
وانفعلت، وكيف ال أنفعل واألرض تحترق تحت أقدامي، 
ونساؤها  تغتال  ونخبتها  يوميا،  يموتون  ليبيا  وشباب 
الناشطات يقتلن بدم بارد. كنت منفعال تجاه كل من 
التي  الفاشلة  المشهد ومن كل األجسام  تصدروا هذا 
تشكلت بعد فبراير، ومن كل مكان في الغرب والشرق 
والجنوب، كتبت مرارا ضد قانون العزل السياسي الذي 
مقترحا  وكتبت  خطير،  مهب  في  ليبيا  سيضع  كان 
أن  قبل  عفو(  دون  لليبيا  عافية  )ال  العام  للعفو  قانونا 
رسالة  كتبت  أشهر،  بأربعة  النواب  مجلس  عن  يصدر 
بعض  ومقترحا  المشهد  بدخوله  متفائال  السراج  إلى 
الرؤى فور اعتماد البرلمان للمجلس الرئاسي، وهاجمت 
بحدة كل من حاولوا في البداية عرقلته، كتبت بحرقة 
عن طرابلس عندما كان سكانها مذعورين تحت قصف 
في  النفوذ  مناطق  تتنازع  التي  الميليشيات  وقذائف 
في  ورغبتهم  الدم  أولياء  نهم  ضد  وكتبت  طرابلس، 
الحياتي  الشأن  في  السلفية  تدخالت  وعن  االنتقام، 
العام في الشرق، حين كفر أحد شيوخهم كاتبا، أو حين 
أحرقوا كتبا، أو حين كفروا مذهبا لمكون ليبي أصيل، 
وشتمت أشخاصا بأسمائهم، من ضمنهم السيد علي 
اتفاق  مؤامرة  من  ويحذر  يعارض  كان  حين  التكبالي 
أبعد  كان  ألنه  له  ألعتذر  الفرصة  وأنتهز  الصخيرات، 
طرابلس  عن  أكتب  األخيرة  الفترة  وفي  نظرا.  مني 
قناعتي،  حسب  وألنـــه،  الساخنة،  المنطقة  ألنها 
طرابلس مخطوفة من ضمير ووجدان وتاريخ الليبيين 
أو  الوطن  مفاهيم  في  يعتقد  ال  أممي  تنظيم  لصالح 

الدولة القطرية ما بالك المدينة أو اإلقليم.
حديثه  بمناسبة  عمر،  ألخي  أقول  شيء  كل  ورغم 
في  شككت  وأن  سبق  وكــمــا  العقل،  إشــاحــة  عــن 

متميزة،  صحيفة  تكون  أن  »الحقيقة«  نهج 
خلق  وفي  والتحريري،  الفني  الجانبين  في  باالبتكار 
من  المستجد  وترجمة  جريئة،  ومقاالت  جدد  ُكتاب 
ولذا  »العرب«  نهج  كان  ما  هذا  العالم،  صحافة 
بالصدور  العربية،  الصحافة  في  منفردة  كانت  كما 
في  العرب  صحيفة  تكون  أن  انفردت  ــا،  أوروب في 
الغرب، وعّل هذا ما جعل دوال عربية تمنع دخولها، 
والغريب أن هذا تابعها حتى اآلن، وقد كانت مهمة 
الليبي، حيث عادة ما  المال  كهذه، جُرأة من رأس 

كان رأس المال جبانا.
المهجر تحت  الليبية، في  عند صدور »الحقيقة« 
لحرية  معقل  آخر  بيروت  كانت  »العرب«،  مسمى 
األهلية،  بالحرب  أغلقت  قد  العربية،  الصحافة 
أشعلت بفضل  ما  الفلسطينية،  الثورة  والحرب ضد 
الدوليين.  وداعميهم  وإسرائيل  الرجعيين  العرب 
وإصدارها  الساعة،  في  »العرب«  صدرت  وبالتالي 
حنكة  يُبين  وهــذا  يلزم،  ما  لــزوم  من  لندن  في 
والقاعدة  النموذج  أصبحوا  من  الناشرين،  ومهنية 
صدرت  حيث  ــا،  أوروبـ في  عربية  صحف  ــدار  إلص
»الشرق األوسط« بعدعام من صدور »العرب«، ثم 
األولى،  تأسيس  في  وسيُشارك  »القدس«،  جريدة 

ممن كانوا من العاملين في »الحقيقة«.
ثان  إصدار  كما  »العرب«،  اعتبرت  وغيره  لهذا 
صدر  لما  نــواة،  اإلصــدار  هذا  وأن  »الحقيقة«،  لـ 
امتدادُها  ما  االستثنائية  اللحظة  تلك  المهجر،  في 

مُهيمن اآلن وهنا.

األحــداث  وفي  التاريخ  في  الكاملة  العقل  مساهمة 
ليست معقولة كما تتصور،  الحياة  تقرر مصيرنا:  التي 
الحياة  من  ومؤرشف  منتقى  كجزء  والتاريخ  عمر،  أخي 
مفصلية،  لحظة  في  معقوال،  يكن  فلم  عقالنيا.  ليس 
مساحتها  دولة  على  صغيرا  ضابطا   12 يستولي  أن 
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استخباراتية  عملية  من  جزء  هو  حدث  ما  كل  أن  سنة 
أن  معقوال  وليس  ــوت،  ب ــالك  ب سميت  بريطانية 
االبتدائية  المرحلة  في  يقرأ  كان  عندما  عمر  الطفل 
ويحدد  له  يخطط  مصيره  كان  كثيرة  بأشياء  حالما 
جاءت  التي  بلندن  اإلنجليزية  المخابرات  دهاليز  في 
ــ  الككلي  عمر  الشاب  سيضع  ليبيا  إلــى  بدكتاتور 
عليها  والمقبل  واإلبداع  والثقافة  الحياة  على  المتفتح 
غياهب  في  ــ  الصادحة  وضحكته  الملونة  بمالبسه 
القلم  اختار  أنه  ذنبه  وكل  بالمؤبد،  محكوما  سجن 
أدرك  لذلك  وثوابته.  رأيه  عن  للتعبير  المجعد  والورق 
ماذا  أعرف  ألني  غضبك،  وأحيانا  قلقك  سر  عمر  أخي 
يعني لك االنقالب وكابوس الحكم العسكري والمحاكم 
ألوالدك  هذا  يتكرر  أن  تريد  وال  والشعبية،  العسكرية 
مثلك  وأنا  الحياة،  على  المنفتحة  الليبية  لألجيال  وال 
المتاح  الوحيد  المعقول  لكن  يتكرر،  أن  لهذا  أريد  ال 
أحالمنا  وأن  أيدينا،  من  تخرج  اللعبة  أن  اآلن  إلــى 
المصير  هذا  في  تتصدع  عقود  منذ  عنها  تحدثنا  التي 
النظم  وسقوط  الثورات  يعقب  ما  عادة  الذي  المتوقع 
الذي  الربيع؛  هذا  أن  معقوال  يكن  لم  ألنه  الشمولية، 
والتويتر  بوك  الفيس  شبان  أكف  على  براعمه  تفتحت 
الرقمي،  الزمن  في  الناشئة  الوسطى  الطبقة  من 
أن  وتحاول  أشكالها،  بكل  السلفية  الظالمية  تسرقه 
والفتن  اهلل  باسم  الدماء  سفك  زمن  إلى  بنا  تعود 
الكبرى حين تحالف رأس المال والدين في أول فاشية 
شهدها التاريخ اإلسالمي، وهذا هو الخطر الذي أجعله 
هو  الفاشي  المزيج  هذا  ألن  األخطار،  كل  على  أولوية 
مركب السلطة اآلن في عاصمتنا وفي مصراتة لألسف، 
وهي مدن قادرة ــلو تتاح الفرصة لكفاءاتها الحقيقية 

وخبراتهاــ على أن تجعل ليبيا في الواجهة.
علمانيا  مفكرا  يجعل  الذي  ما  تساءلت:  ما  كثيرا 
هذا  أو  التوجه،  هــذا  إلــى  ينحاز  بشارة  عزمي  مثل 
اإلعالمية  المؤسسات  عبر  العتيد،  الفاشي  المركب 
التي يرأسها وعبر لقاءاته التي أتابعها؟ وما الذي يجعل 
الدولة،  عن  الدين  بفصل  طالب  كم  علمانيا  مفكرا 
النهضة  حزب  مع  يتحالف  المرزوقي،  المنصف  مثل 
أن  أعتقده  ما  لكن  بضراوة؟  عنه  ويدافع  اإلسالموي، 
المشحونة  اللحظة  نتيجة  الفكري،  المبدأ  االختالل في 
عاطفيا، يضع غشاوة على العين والعقل، مثل الغشاوة 
اليساريين  المثقفين  بعض  وعقول  عيون  غطت  التي 
في  الخمينية  اإليرانية  بالثورة  احتفوا  حين  العرب 
لحظة التبس عليهم المفهوم الجوهري للثورة، وحين 
انتصرت هذه الثورة أول ما فعلته نكلت برفاقهم من 
أحببت  كالم  هذا  ــران.  إي من  ومحته  المثقف  اليسار 
قوله حتى ال أنساه وال عالقة له بعمر أو بمقالة عمر، 
الوقائع  وصف  في  االلتباسات  بعض  فيها  ذكر  التي 
تثير أسئلة  بالعموم في مقالة قادمة ألنها  سأناقشها 

آنية رائجة، مهمة بقدر ما هي معقدة.
أال  يجب  الدكتاتورية  عــودة  ــواك  أش من  الخوف 
يُّلوح  التي  المتحركة  الرمال  طريق  نسلك  يجعلنا 
من  باختصار  ألنــه  السياسي،  اإلســـالم  بنعومتها 
الممكن أن ندوس على هذا الشوك ونمضي ولكن ال 
الناعمة  الرمال  في  الغرق  من  أنفسنا  ننقذ  أن  يمكن 
الجزائريون  داس  األخيرة  انتفاضتهم  ففي  المتحركة. 
ومضوا  العسكرية  النظم  شوك  على  والسودانيون 
ولكن  الديمقراطية،  المدنية  الدولة  أفق  إلى  خطوات 
الدولة  رمال  عبور  في  مرة  من  أكثر  فشلوا  اإليرانيين 
الدينية المتحركة التي بطبيعتها تبتلع كل من يحاول 
هذه  ضد  سلميا  الليبيون  انتفض  وحين  يتحرك.  أن 
الجماعات المؤدلجة، في طرابلس وبنغازي، ُقتل منهم 
في الميادين أضعاف ما قتله نظام القذافي في ميادين 

الحراك السلمي في بداية انتفاضة فبراير.

عند صدور 
»الحقيقة« الليبية، 

في املهجر تحت 
مسمى »العرب«، 
كانت بيروت آخر 

معقل لحرية 
الصحافة العربية، 
قد أغلقت بالحرب 

األهلية، والحرب ضد 
الثورة الفلسطينية، 

ما أشعلت بفضل 
العرب الرجعيني 

وإسرائيل وداعميهم 
الدوليني.

لم يعجبني عنوان 
مقالة الككلي ألنه 

يلقي حكما مسبقا، 
فاألمر ال يتعلق 

بإغماض العينني 
بقدر ما يتعلق 

بالنظر للمسائل من 
زوايا مختلفة

تعاطف العقليتني



ثقافة

أعلنت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني اعتماد 
رسميًا،  العرب  المبدعين  لتكريم  ليبيا«  »أوسكار  مهرجان 

الذي ستقام دورته الثالثة في تونس.
وجاء في منشور الهيئة على صفحتها الرسمية في موقع 
التواصل االجتمعي »فيسبوك«: »من منطلق إيماننا بالعمل 
العربي المشترك، خاصة في مجال الفن واإلبداع في الوطن 
العربي، حيث إن الثقافة هي القوة الناعمة التي تجمعنا وهي 
المبدعين لهو بحق يستحق  بناء الشعوب وإن تكريم  لغة 
كل تقدير لهؤالء الذين يسعون في بناء مجد األوطان وخلق 
جيل مفكر في شتى القطاعات الفنية والثقافية واإلعالمية، 
تعلن الهيئة العامة للثقافة اعتمادًا رسميًا لمهرجان )أوسكار 
ليبيا لتكريم المبدعين العرب( في دورته الثالثة للعام 2020 
األربعاء:  نشر  الذي  البيان  وأوضح  التونسية.  بالجمهورية 
»وستشهد الدورة الثالثة مزج التراث الليبي الجميل للنجوم 
المكرمين الليبين وإصدار الثقافة اللييية لكل أقطار الوطن 

العربي«.

تونس تستضيف الحدث
أفادت تقارير سابقة بأن تونس ستحتضن في الثامن من 
أغسطس 2020، فعاليات »مهرجان أوسكار العرب« بحضور 
نجوم الفن من عدة بلدان عربية، وعلى رأسها ليبيا وتونس 
العرب«  »أوسكار  مهرجان  رئيس  وقال  وسورية.  ومصر 

بتونس، مهند الغزاوي، إن نجومًا من مختلف البالد العربية 
سيحضرون الحدث الثقافي الذي تستضيفه العاصمة تونس.

قائمة النجوم
من بين النجوم الليبيين المزمع حضورهم ومشاركتهم 
في المهرجان: خدوجة صبري والفنان أحمد سوكني والفنان 
حسن بيجو والكاتب سراج هويدي واإلعالمي حمزة مشاي، 
والفنانة  بوشناق  لطفي  والنجم  فاخت  أمينة  تونس  ومن 

شيرين اللجمي واإلعالمي عالء الشاب.
وكشفت التقارير أن هذه الدورة من المهرجان ستهدى 

لروح الفنانة التونسية منيرة حمدي.
»أوسكار  مهرجان  الحتضان  تونس  اختيار  أسباب  وعن 
العرب«، قال الغزاوي »إن تونس بلد شقيق، بلد الحياة، وبلد 
األلم«، مؤكدًا أن منظمي المهرجان يسعون لتكريم تونس 
من خالل إقامة هذا الحدث الكبير، خاصة وأنها ستستضيف 
مهم  ثقافي  حدث  كأول  الكبيرة،  الثقافية  التظاهرة  هذه 
يشهد هذا التجمع منذ انتشار وباء »كورونا المستجد«، وما 

تلى ذلك من إجراءات احترازية.
من  باقة  تكريم  المهرجان  يشهد  أن  المنتظر  ومن 
نجم  وســوزان  رمضان  محمد  بينهم  من  العرب  النجوم 
الدين ونادية الجندي وعايدة رياض ووفاء عامر ومادلين 
طبر وروجينا ومنة فضالي وأحمد زاهر، واإلعالمية بوسي 

شلبي واإلعالمية حليمة بولند.

وقفة عز
العربي  والشعر  الفروسية  قسم  ينظم  آخر،  سياق  وفي 
الخميس،  للثقافة،  العامة  بالهيئة  مؤخرا  المستحدث 
في  يشارك  عز«.  بشعار»وقفة  احتفالية  مصراتة،  بمدينة 
المدن  مختلف  من  الفرسان  من  العديد  اإلحتفالية  هذه 
الليبية في عرض للفروسية، حيث سيتم االحتفال في كل 
مدينة بشكل منفصل، ويصاحب هذا االستعراض جلسات 
للمكتب  وفقا  الليبين،  الشعراء  لمجموعة من  شعر شعبي 

االعالمي للهيئة.

الهيئة العامة للثقافة تعتمد رسميًا مهرجان 
أوسكار ليبيا لتكريم املبدعني العرب
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

150/12 كتاب 
»قصة الفن املصورة«

غالف  من   - كيمديرسلي  دورلنج   –  )DK( أعــده  الكتاب 
للغاية.  جيد  بشكل  وقدمت  كتبت  صفحة،   400 و  كبير، 
رسومات  من  بداية  الفن  لتاريخ  شامال  مرجعا  يعد  وهو 
بأسلوبه  تميز  ولــقــد  الــحــالــي.  العصر  حتى  الكهوف 
من  فنية  حركة  كل  بــدء  حكايات  مستعرضا  المبسط، 
وصوال  التجريدي،  الفن  ثم  السريالية  إلى  النهضة  عصر 
ظهرت  التي  الفنية،  الحركة  وهي  أرت«،  »البوب  فن  إلى 
منتصف  خالل  المتحدة  والواليات  المتحدة  المملكة  في 
لتقاليد  تحديا  الحركة  شكلت  ولقد  الخمسينيات.  أواخر  إلى 
الثقافة  من  الصور  تضمين  خــالل  من  الجميلة  الفنون 
المصورة  والكتب  اإلعــالن  مثل  والجماهيرية،  الشعبية 
موجه  كتاب  وهــو  المنتجة.  الضخمة  الثقافية  واألشــيــاء 
ولكل  الفنية،  المعارض  ــرواد  ول كافة،  الفن  عشاق  لكل 

المأخوذين ومتابعين حركة الفن العالمية.
كتب النقاد عنه، فقالوا:

 2500 عبر  ومتطورة،  قوية  فنية  بصرية  جولة  أنه   -
صممها  واأللباب،  النفاس  تأخذ  مدهشة  ومنحوتات  لوحة 
ديمين  حتى  أنجلو  )مايكل  عصر  من  فنان   700 من  أكثر 

هيرست(.
في  ما  أفضل  للمتلقي  يقدم  الجميل  الكتاب  هــذا   -
الحديث،  التعبير  إلى  الكهوف  لوحات  من  العالمي؛  الفن 
سوف  القارئ  أرت(.  )البوب  تسميته  على  اصطلح  الــذي 
العشاء  لوحة  مثل  الــبــارزة؛  العالمية  باألعمال  يستمتع 
مثل  الفنانين  لوحات  وأيضا  دافنشي  ليوناردو  األخير 
الفنانين،  واكتشاف  معرفة  وأيضا  )واترليلز(،  و  )مونيت( 
أن  ناهيك  الكبيرة،  األســمــاء  شهرة  ينالوا  لــم  الــذيــن 
بما  العالمي،  للفن  الكاملة  المجموعة  يشمل  الكتاب 
الياباني  والفن  الصين،  في  )مينغ(  عصر  فنون  ذلك  في 
والــهــنــدوســي ورســـومـــات الــســكــان األصــلــيــيــن لــقــارة 
متداولة  لموضوعات  تحليال  يحتوي  والكتاب  أستراليا. 
ــرح  ــديـــن، وش كــالــحــب والـ
الــرئــيــســيــة من  ــواع  ــ ــ األن
الفن  ــى  إل الــرومــانــي  الفن 
اصطلح  وهــو  المفاهيمي، 

عليه بالفن التصويري.
ــاب  ــكــت ويــســتــكــشــف ال
فنان  لكل  الرئيسية  األعمال 
وكــذلــك رؤيــتــه، مــع عرض 
مثل  أسلوبهما،  لتفاصيل 
للضوء  ليوناردو  استخدام 
ــروي قصة  يـ إنـــه  ــل.  ــظ وال
»غــداء  مثل  طليعية  أعمال 
أثار  الذي  ليربي(،  سور  ديجونير  لو  لـ)مانيت  العشب«  على 
)غوستاف  وتتبع  بين  كيف  ويتتبع  مجتمعه،  في  الفوضى 
جوخ(  )فان  الرسام  تأثر  كيف  المثال،  سبيل  ،على  كوربيت( 

بالمطبوعات من الرسوم اليابانية.
بثمن  يقدر  ال  فنيا،  مرجعا  يعد  الذي  الكتاب،  هذا  إن   -
من  كــبــرى،  فنية  حركة  كــل  وراء  اإلبــداعــي  الــدافــع  عــن 
به  ملحق  )البوب(.  فن  وإلى  السريالية  إلى  النهضة  عصر 
واألحــداث  الشهيرة  اللوحات  إلظهار  مصور  زمني  جــدول 
تعد  التي  اللوحات  وشــرح  تحديد  يتم  حيث  الرئيسية، 
وراء  التأثيرات  وأيضا  مبتكرة،  أساليب  في  تسببت  منعطفا 
والتقنيات  التقني،  التقدم  مثل  الشهيرة  الفنية  األعمال 
في  والتغيرات  السابقين،  للفنانين  لإلعجاب  المثيرة 
)بودين  إلهام  سبب  على  نتعرف  سوف  لذلك  المجتمع. 
على  تعرفت  ولــمــاذا  االنطباعية  لحركة  سينت(  بيتش 
من  حية  صــور  خــالل  من  ذلــك  كل  جرانستاك(.  )مونيت 
هذا  تجعل  لمصطلحات  وسرد  نمط،  كل  من  فنية  روائــع 

العمل مرجعا ال غنى عنه.
كيف  هو  الفني  الكتاب  هــذا  في  حقا  أحببته  ما  إن   -
الصورة  بهذه  وتقديمه  مقاربته  مــن  مؤلفه  تمكن 
الزمني،  بإطارها  وحركة  نمط  كل  ربط  أنه  وكيف  الرائعة. 
والمعتقدات  والمفاهيم  باألحداث  الفن  تأثر  مدى  وعرض 
–  )DK( الكاتب  أن  الواضح  من  إنه  الحالية.  واألنظمة 

قبل  األبحاث  من  الكثير  إجــراء  قام  كيمديرسلي-  دورلنج 
تحرير كتابه الشائق هذا، وهي حقيقة تقدر له وبشدة.

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

حقيقة أثمنها عاليا.
نفسي  وأعتبر  سنوات  لبضع  الرسم  في  دروسا  أخذت   -
من  مندهشا  زلــت  ما   ، ذلــك  ومــع  ؛  للفن  ومتذوقا  محبا 
بعض  بشأن  قبل  من  أالحظها  لم  التي  التفاصيل  عدد 
الفنان  حياة  عن  أعرفها  أكن  لم  التي  األشياء  أو  اللوحات 
هو  الكتاب  من  -ومفيد-  لالهتمام  مثير  جزء  وتأثيراته. 
كل  من  جزءا  يغطي  جزء  كل   ، أجزاء  إلى  قسم  أنه  حقيقة 
لألحداث  بسيط  ملخص  هو  األول  الجزء  معينة.  حركة 
وحركات  الفنانين،  على  ــرت  أث التي  الهامة  التاريخية 
كانت  لقد  الحالي.  الوقت  في  وشكلتها  أثرت  التي  الماضي 
وإظهار  والفنانين  الحركات  لربط  للغاية  ممتعة  طريقة 

الفن ككيان دائم ومتكامل.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الكتاب يعد مرجعا شامال 
لتاريخ الفن بداية من 
رسومات الكهوف حتى 

العصر الحالي

القاهرة - الوسط

خليفة التليسي.. سؤال التاريخ والوعي بالكيان

� محمد خليفة التليسي

طرابلس - عبد السالم الفقهي

عمار جحيدر يرصد مالمح المنجز التاريخي في كتابات الشاعر

  تستضيفه تونس مبشاركة باقة من النجوم

 أول حدث ثقايف مهم يشهد هذا 
التجمع منذ انتشار وباء فيروس 

كورونا املستجد

هذه الدورة من املهرجان 
ستهدى لروح الفنانة التونسية 

منيرة حمدي

� خدوجة صبري

� لطفي بوشناق

يتجه الكاتب والباحث عمار جحيدر في مؤلفه »التليسي 
مؤرخا« الصادر عن دار الفرجاني، إلى رصد مالمح المنجز 
خليفة  محمد  والموسوعي  الشاعر  كتابات  في  التاريخي 
التليسي، التي يتشابك فيها نتاجه األدبي بالتاريخي، وبذا 
فالرصد من هذه الزاوية يقتضي تبويبا لهذا المنحى ال 
يروم إلى الفصل الكامل عن السياقين، فهما متسربان 
وذائبان في حبر التليسي نفسه وليس في تكوينه فقط، 
وألن التليسي يجهد أحيانا في جعل أحدهما يطفو بارزا 
على ضفة البحث بغية النحت في تفاصيل تعبر عن رؤياه 
وجهة  تقديم  أو  أوموقف  قضية  أو  فكرة  حول  الخاصة 
الخصوصية  الستظهار  جحيدر  عمار  الباحث  سعى  نظر، 
التاريخية ووضعها تحت مجهر التحليل، وتبيان ارتدادات 
هذه الرؤيا في أعمال المفكر الراحل من خالل الفصول 
في  المؤلف  من  استلزم  وهوما  الكتاب.  في  الخمسة 
مطبوعة عبر 350 صفحة للوصل بين المخارج والمداخل 
الراحل في  البحثية بمنهج الموسوعي  إلى مثلث اآلفاق 
التأليف والتحقيق والترجمة، وكذا جدولة الزمان والمكان 
التليسي،  شخصية  صقل  في  المساهمة  والخصائص 
إضافة إلى الوقوف على محيط الدائرة الكبرى من أسماء 
مجايليه المصنفين زمنيا بين الحربين، كعلي مصطفى 
بازامه، ومصطفى عبداهلل  المصراتي، ومحمد مصطفى 

1930 تكون  المولود  التليسي  بعيو، ومع خليفة محمد 
هذه الرباعية قد اكتملت، مضافا إليها تقاطع اهتماماتها 
متفاوتة  بنسب  كان  وإن  التاريخي،  البحث  مسألة  في 

تخضع لميولهم الكامل والجزئي بالخصوص.
تعريفي مكمل كثبت  التليسي هنا في فالش  ويأتي 
تكوينها  على  اعتمدت  شخصية  للمجموعة،  ختامي 
الذاتي، ولم يلتحق بالدراسة الجامعية، »عمل بالتدريس 
األدبي  للنشاط  تفرغ  ثم  والسفارة،  ــوزارة  وال واإلدارة 

والحياة الثقافية« ص37.
آخر  بسؤال  يصلنا  تجسيرا  سبق  ما  اعتبار  يمكن 
يعرف  كيف  وهــو  جحيدر،  عمار  الباحث  عنده  يقف 
الجامع لمسالك  القاموس  إلى  وبالنظر  التليسي نفسه؟ 
المؤرخ في قلب  استنتاج يضع  الرحلة، يضعنا ذلك عند 
والتاريخي، كما  األدبي  االهتمام  بين  الجامعة  المدرسة 
يوسف  األديب  معه  أجراه  حوار  في  نفسه  الراحل  يصف 
وضمنه   ،1992 سنة  األربعة  الفصول  بمجلة  الشريف 
في  أوضح  التليسي  الــرأي.  هذا  تعزز  كوثيقة  المؤلف 
إجابته أن المؤرخ العربي كان أديبا والعكس، وبالرجوع 
طبيعة  في  أحيانا  صعوبة  تجد  العربية،  المصنفات  إلى 
مع  يتواصل  التشخيص  هذا  تاريخا،  أم  أدبا  تصنيفها 
مؤرخا  التليسي  معنى  وهو  السؤال،  من  أخــرى  حلقة 
الجلي  التداخل  في  السابقة  اإلشارة  إلى  إضافة  ثقافيا؟ 
أن  نرى  أعماله،  في  الثقافي  والتاريخ  األدبي  النقد  بين 
اآلخر،  لصالح  ويتراجع  أحدهما  يتقدم  االتجاهين  كال 

المنظور  التحليلية  والزاوية  الظرفية  المعطيات  بحسب 
شاعر  »رفق  كتابه  ففي  المدروسة.  للشخصية  خاللها 
الوطن« تناول التليسي األسلوب والقصة والطبيعة في 
شعر المهدوي ممهورا بنزعة نقدية، إال أن أثر اإللماحة 
إلى التاريخ في مطبوعه ظل موجودا في تناوله للروافد 
الثقافية الممهدة لتطور األدب الليبي عبر فترات زمنية 
زمن  وحتى  عشر  التاسع  القرن  أواخر  من  تبدأ  مفصلة، 

فرضت  التاريخية،  التقسيمات  هذه  االستقالل.  إعالن 
اتصال  وذات  متشابكة  كأطوار  التليسي  على  نفسها 
طبيعي، بالفترات التي تكون خاللها األدب الليبي، وربما 
التاريخ  شواغل  بن  المتداخلة  المسارات  يفسر  ما  نجد 
والفكر، هو شغف الذائقة البحثية لتأصيل حقلها المعرفي 
معنى  مفهوم  مقومات  على  متأسسة  وطنية  كهوية 
الكيان، وقد ألمح التليسي إلى ذلك، ضمن شهادته في 
تطور  عند  متوقفا  األنصاري،  النائب  أحمد  المؤرخ  ندوة 
بالوعي  ارتبطت  ثالث  محطات  في  التاريخي  التأليف 
النائب،  وأحمد  غلبون،  ابن  عند  به  والشعور  بالكيان 

والشيخ الطاهر الزاوي، ومصطفى بعيو.
الباحث عمار  إليه  أشار  ما  إلى  تقودنا  المفاصل  هذه 
استشفها من  وقد  التليسي،  جحيدر في سبره شخصية 
اكتشاف  هو  جيلنا  شغل  »ما  قائال:  لجيله  األخير  وصف 
والبحث عن ليبيا التي تحتل هذا الموقع الهام من البحر 
التاريخ؟ وما مكانها في  ما مكانها من هذا  المتوسط؟ 
كل ما طرأ علي هذا البحر من حضارات؟ ما مكانها أيضا 
هي  ص53.تلك  الحديثة«  العربية  الثقافية  الحركة  في 
األم  القاعدة  لهم  شكلت  الذين  وجيله  التليسي  أسئلة 
يحاولون  وهم  إليها  ذهبوا  التي  مساراتهم  خوض  في 
فهم كنه ومجال وحيوية الفضاء الليبي بأبعاده الثقافية 
الجيل  ذلك  أسئلة  وضع  علينا  وجب  وربما  والتاريخية، 
كيان  وقيمة  معنى  لندرك  أخــرى،  مرة  أمامنا  الذهبي 

ووطن اسمه ليبيا.

الثالثة  الكون  قالدة  منح  عن  اإلثنين  القاهرة  مدينة  ومقرها  الكون  مكتبة  أعلنت 
مؤسسة  أن  اليوم  وزعته  لها  بيان  في  المكتبة  وأوضحت   . »تاناروت«  لمؤسسة 
العمل على  الليبي من خالل  المجتمع  التنوير داخل  »تاناروت« عملت على تعزيز قيم 
ذاتية شبابية، طوال خمس  فنية وثقافية بجهود  أنشطة  القراءة وتنظيم  إعادة  إحياء 
)تاناروت( لقب )نوارس األمل(،  سنوات متواصلة، وأطلقت مكتبة الكون على مؤسسة 

ووصف البيان المؤسسة بأنها رائدة من رواد الحركة الثقافية الليبية.
تمنح  الكون(  )قالدة  باسم  قالدة  تخصيص  عن  أعلنت  قد  الكون  مكتبة  وكانت 
شهريا لشخصية أو مؤسسة خدمت الكتاب أو الثقافة، تعبيرا عن امتنان القائمين على 
والقاص  الشاعر  نصيب  من  األولى  القالدة  وكانت  بهم،  واحتفاء  للمكرمين  المكتبة 
منذ عشرين  الثقافي  )طيوب(  لموقع  وإنشائه  النويصري إلدارته  رمضان  رامز  المثقف 
بلقاسم  فوزية  السيدة  نصيب  من  الثانية  والقالدة  توقف،  دون  تطوعي  بشكل  عاما 

البوسيفي التي تدير المكتبة الوحيدة في الجنوب الليبي منذ خمسين عاما.
تأسست مؤسسة تاناروت في بنغازي خالل نوفمبر 2015، على يد )محمد الترهوني، 
حسام الثني، معتز بن حميد(، وتاناروت هو اسم واد في الجنوب الليبي تحديدا الحمادة 
الثقافي  للتنوع  دعما  أمازيغي  وهو  االسم  تاناروت  مؤسسو  واختار  درج،  قرب  الحمراء 
والخروج  للثقافة  النمطية  الصورة  تكسير  على  »تاناروت«  نشاطات  تتركز  ليبيا.  في 
مناشطها  أبرز  ومن  الشباب،  الليبيين  المبدعين  كل  ورعاية  واحتواء  التقليد  عن  بها 
نادي الكتاب ويعقد جلساته مرتين في الشهر، ونادي السينما مرة في األسبوع، النادي 

العلمي، نادي العلوم اإلنسانية.
موسيقى،  إبداعية،  كتابة  وخط،  رسم  دورات  من  العديد  تاناروت  ونفذت  وأقامت 
أسبوع  )تظاهرة  وقبرص  تونس  في  منها  اثنان  موسيقيه  وحفالت  مسرح،  تصوير، 
اسم  تحت  تقام  ثقافية  أيام  وهي  ليبيا  مبدعي  تجمع  على  وتشرف  الليبي(،  الفيلم 
)وصل(، تم من خاللها اقامة 6 معارض فنية واحد منها في تونس، عرض 3 مسرحيات، 

عدد 5 امسيات شعرية، محاضرات ثقافية.

مكتبة الكون تمنح قالدتها الثالثة 
ملؤسسة »تاناروت« الثقافية

عبر فضاء اإلنترنت.. 
الكواش وبالسنون 

في لقاء شعري مغاربي
نظمت الهيئة المغاربية للفنون وزمردة 

لإلنتاج اإلعالمي المحلي لقاء أدبيا افتراضيا 
مغاربيا، عبر فضاء شبكة اإلنترنت، ضم نخبة 

من الشخصيات الثقافية المغاربية، ومن 
بينهم سالم الكواش وصالح بالسنون من 

ليبيا. وأقيم الحدث الذي عقد في األول من 
يوليو، تحت عنوان »وجيب الشعراء على 
دوحة المغرب الكبير«، حسب ما جاء في 

منشور الهيئة على »فيسبوك«.
وتولى اإلشراف العام على الحدث 

الثقافي عبدالقادر مشاوي، أما المنسقون 
فهم محمد مشلوف )الجزائر ( وفاطمة 

الزهراء بوكتاب )الجزائر( وحسن نايت بوهو 
)المغرب( وكرامتي مجدي )تونس( ونجاة 

شماللي )تونس( وخديجة امبارك بالل 
)موريتانيا( إلى جانب صالح بالسنون من 
ليبيا. وصالح بالسنون هو  ممثل ومخرج 

وكاتب  لدى  المسرح الوطنى طرابلس. أما 
الكواش فهو شاعر ودرس في  جامعة عمر 

المختار البيضاء. 

ليكون ضمن اإلصدارات الجديدة..
الهيئة العامة للثقافة تطبع »املعجم امليسر لألطفال« ليوسف الشريف

الكاتب  للثقافة  العامة  الهيئة  رئيس  أونيس  حسن  استقبل 
مدير  غارات  بن  حياة  بحضور  األحد،  الشريف،  يوسف  واألديب 
الهيئة  رئيس  بإهداء  قام  حيث  بالهيئة،  الطفل  ثقافة  مكتب 

نسخة من كتابه »األيام الجنوبية«.
هذا  على  وتقديره  شكره  خالص  عن  الهيئة  رئيس  وأعرب 
التي  الكبيرة  وجهوده  الكاتب  عطاء  على  وأثنى  القيم،  اإلهداء 
أسهمت في إثراء المكتبة في ليبيا بالكتب والمؤلفات التي قدمها 
للقراء بثقافته وخبرته، مشيرا إلى أن الهيئة تدعم األدب الليبي 
بكل اتجاهاته اإلبداعية. وأشاد أونيس بالجهد بذله الشريف في 
والذي  والقيّم،  جدًا  المهم  لألطفال«  الميسر  »المُعجم  إعداد 
من  والعربية.  الليبية  الطفل  مكتبة  إلى  متميزًة  إضافًة  يشكل 
الكاتب يوسف الشريف بالغ شكره وامتنانه لرئيس  جانبه قدم 
االتفاق  وتم  االستقبال،  حسن  وعلى  اللقاء،  هذا  على  الهيئة 
لألطفال«  الميسر  »المُعجم  وتوزيع  طباعة  على  الزيارة  خالل 
ليكون ضمن اإلصدارات الجديدة للهيئة العامة للثقافة. وكان 
الشريف كتب على صفحته في فيسبوك: »من خالل تخصصي 
الميسر  )المعجم  أنجزت  عمري...  سنوات  معظم  الطفولة  في 
و)المعجم  األخضر،  للكتاب  العالمي  المركز  طباعة  لألطفال(، 
الميسر للفتيان والفتيات(، طبلعة الدار العربية للكتاب، و)المختار 
في اللغة والعلوم لتالميذ مرحلة التعليم األساسي( طباعة وزارة 
الثقافة وهذا المعجم هو الوحيد من نوعه من بين معاجم اللغة 
المصور  العلمي  )المعجم  يبقى  »ثم  الحديثة«.وتابع:  العربية 

لألطفال(، هذا المعجم رغم أهميته الخاصة لألطفال، إال أنه بقي 
مخطوطا حتى اآلن جاهزا للطباعة المصورة وأنا ال أملك تكلفة 
فبراير  قبل  ومن  وفشلت كل جهودي  منه،  ملزمة  طباعة حتى 
الستعداد جهة ثقافية لطباعته، وفي نفس الوقت فإن قطار العمر 
يوشك أن يطلق صافرته األخيرة وال أتصور نفسي أن أغادر دون 
أن ترى عيناي هذا المعجم أمام عيون األطفال، وأنا هنا أعلن جادا 
غير هازل عن طرح هذا المعجم للبيع مع تنازلي عن كل حقوق 
النشر وكل عائد مادي. وأرجو أن يأخذ كل من يقرأ هذا اإلعالن 
مأخذ الجد«. وفي حوار له مع »الوسط« نشر العام الماضي، قال 
ليوسف  الحقيقي  واالسم  اآلخر  الوجه  هي  »الطفولة  الشريف: 
الشريف، وكما وصفني أحد الكتاب العرب الذي التقاني في زيارة 
له إلى ليبيا، بأني طفل كبير، ثم كرر الوصف كاتب عربي آخر بعد 
قراءته نصوصي وتعرفه على أفكاري. وأقول صراحة إن الطفل ما 
زال ساكنًا في داخلي بعناده واندفاعه، أنا باختصار شديد طفل، 
وهو سبب استمرار الكتابة عندي، ألن الطفولة تعني أن هناك 
وأشياء سنعيشها مستقبال.  أجمل، وشيئا جديدا سيحدث،  غدًا 
الصراحة  ضريبة  تحمل  إلى  دفعتني  الطفولة  أخرى  زاوية  من 
الصادمة، حتى إنني فكرت أحيانًا أن أغير من سلوكي فيما تبقى 
المتحررة  الرحلة، النزعاج أصدقائي تجاه صراحتي  لي من هذه 
من عرف مجتمعي مفاده )بأن ما على اللسان ليس بالضرورة أن 
يترجم ما في القلب(، خاصة مع األصدقاء، لكنني أفعل العكس 

دائمًا، فصراحتي المطلقة ال أمارسها إال معهم.



عادت دور العرض السينمائي في مصر من جديد الستقبال المشاهدين مع 
3 أشهر،  يزيد على  ما  الجاري، واستأنفت عملها بعد توقف  الشهر  بداية 
بتخفيض  تتعلق  مشددة  إجراءات  تحت  وذلك  »كورونا«،  فيروس  بسبب 
نسبة إشغال دور العرض السينمائي إلى 25 % من طاقتها االستيعابية، مع 
وجود كبائن للتعقيم أمام البوابات وجهاز لقياس الحرارة، وتوفير مطهرات، 
كرسيين  بمسافة  االجتماعي  بالتباعد  وااللتزام  الكمامة،  ارتداء  وشرط 
على األقل، وتعقيم القاعات عقب كل حفلة، مع إلغاء حفلتي التاسعة مساء 

ومنتصف الليل.
ويعرض حاليا أفالم الموسم السابق التي أغلقت السينمات خالل تواجدها 
فيها، وهي: »لص بغداد« و»الفلوس« و»بنات ثانوي« و»صندوق الدنيا« 
و»رأس السنة«، وتشهد دور العرض إقباال جماهيريا ضعيفا جدا، إذ تحقق 

األفالم الخمسة مجتمعة إيرادات ضعيفة ال تتخطى 40 ألف جنيه يوميا.
دور  إن  المصرية  السينما  صناعة  غرفة  عام  مدير  فتحي  سيد  ويقول 
العرض السينمائي تتكبد خسائر فادحة منذ فتحها، فمثال قد يدخل الفيلم 
٣ أفراد، وبعد خروجهم يتم تعقيم المكان بتكلفة أعلى من اإليرادات التي 
تحققها الحفلة، عالوة على تشغيل الفيلم والكهرباء والتكاليف العادية التي 

تتكبدها دور العرض.
وأضاف فتحي أن نسبة 25 % هي نسبة ضئيلة جدا، ورغم ذلك نسبة 

اإلشغال في دور العرض ال تتخطى 5 أو 7 % فقط.
أنها بمثابة  العرض هو  الوحيد اإليجابي في فتح دور  وأوضح أن األمر 
بالون اختبار لمدى تعطش الجمهور للسينما وقابليته للنزول مع الحفاظ 
العيد  موسم  في  السينما  لصناع  مؤشرا  ليكون  الوقائية،  اإلجراءات  على 
المقبل، فحتى اآلن تعمل دور العرض باألفالم التي أغلقت عليها عند بداية 
المعطيات  على  وبناء  العيد،  المقبل هو موسم  والموسم  أزمة »كورونا«، 
من  الموسم  في  المشاركة  األفالم  أغلب  تكون  أن  المتوقع  فمن  الحالية 

ما  ذلك حسب  يتغير  ربما  كبيرة،  أفالما  وليست  اإلنتاج  متوسطة  األفالم 
ستشهده الفترة المقبلة من تحديات وتغيرات.

ومن جانبه قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي: »إن عودة الحياة 
لدور العرض السينمائي قرار شديد األهمية، وإيجابياته تتخطى سلبياته، 
حتى وإن كانت نسبة اإلشغال ضئيلة«، وأضاف أن اإلقبال على دور العرض 
السينمائي ضعيف ألن األفالم المعروضة حاليا هي أفالم إجازة نصف العام، 
وال توجد أفالم جديدة، كما أن آخر حفلة تبدأ في السادسة مساء، وال يتعلق 
الموالت  السينما بسبب »كورونا«، ألن  الجمهور من دخول  بتخوف  األمر 
مزدحمة والناس تخرج بالفعل، إال أنها لن تدخل السينما لمشاهدة فيلم 
قديم، وأتوقع أن تتزن األمور مع دخول موسم عيد األضحى المقبل وعرض 
عليها  اعتاد  التي  الرئيسية  الحفالت  تعود  أن  نتمنى  كما  جديدة،  أفالم 
السينما ثمار  نايت حتى تجني  الميد  9 مساء وحفلة  الجمهور وهي حفلة 

عودتها.
وأضاف الدفراوي أن هناك 4 أفالم بالفعل على القائمة المنتظرة ألفالم 
موسم عيد األضحى المقبل وهي، »توأم روحي« لحسن الرداد وأمينة خليل 
وعائشة بن أحمد، و»الغسالة« لهنا الزاهد وأحمد حاتم، و»صاحب المقام« 
آلسر يس ويسرا، و»عفريت ترانزيت« لمحمد ثروت وبيومي فؤاد ومجموعة 

من النجوم الشباب.
الفترة  اإلنتاج في  الدفراوي: »من الصعب نزول األفالم ضخمة  وقال 
ولن  الضعيف،  اإلشغال  المتوقع في ظل  النجاح  لن تحقق  المقبلة ألنها 
الخسائر  أن  كما  بها،  المجازفة  الصعب  ومن  إنتاجها،  تكلفة  تغطي 
الحالية كانت متوقعة ألن أي شيء في بدايته لن يعود بشكل كامل حتى 
تنضبط األمور، لكن المشكلة ستكون قائمة إذا استمرت تلك الخسائر، 
وموسم العيد المقبل هو التحدي الحقيقي الذي سيعيد دور العرض إلى 

السابق«. نشاطها 

السينما  لفنون  األميركية  األكاديمية  اختارت 
والعلوم، المخرجة الفلسطينية - األردنية نجوى النجار 

لتنضم إلى صفوفها عن فئة الكتاب.
وعبرت نجوى عن فخرها بهذا االختيار، وأنها 

العربية  المرأة  لكونها  به  سعيدة 
الثانية في تاريخ األكاديمية منذ 

القسم،  هــذا  في  تأسيسها 
وهي كصانعة سينما عربية 

جــزءا  تصبح  أن  تحلم 
األكاديمية  تغيير  من 
تحلم  الذي  وتطويرها 
وإدارتها  األكاديمية  به 
من  أكــثــر  عــبــروا  كما 
مرة، وأن تستطيع دعم 

وأصوات  قصص  وجود 
العالم  من  مختلفة  فنية 

كله منها العربية.
وأشارت إلى أنه من المهم 

عبر  اإلنسان  قصص  عن  التعبير 
العالم أيا كانت لغة التعبير عنه، فالمهم 

التعبير بصدق.
في  النساء  نسبة  تصل  االخــتــيــارات  وبــهــذه 
األكاديمية إلى 33 بالمئة في مقابل 25 بالمئة في 
2015. وشهدت 7 من الفئات المهنية السبع عشرة 
النساء  من  أكبر  عدد  دخول  األوسكار  في  الممثلة 

مقارنة بالرجال، بحسب ما أكد البيان.

الفائزين  الختيار  األكاديمية  أعضاء  ويصوت 
بجوائز أوسكار. ونصف األعضاء الجدد تقريبا من غير 

األميركيين ويمثلون 68 جنسية مختلفة.
وبدأت  أميركا،  في  السينما  نجوى  درست 
اإلعالنات  بإخراج  الفنية  مسيرتها 
لألفالم  اتجهت  ثم  التجارية، 
الوثائقية والقصيرة، خصوصا 
في  للعيش  انتقالها  بعد 
وكانت  القدس،  مدينة 
القصيرة  أفالمها  أول 
ووديعة«  »نعيم  فيلم 
لتتوالى   ،1999 العام 
أعــمــالــهــا بــعــد ذلــك 
والتي من أبرزها »المر 
ــان«، »عــيــون  ــ ــرم ــ وال
الجنة  »بين  الحرامية«، 
الذي حصل على  واألرض« 
جائزة نجيب محفوظ ألفضل 
الدولية  بالمسابقة  سيناريو 
»القاهرة  مهرجان  من  الـــ41  للدورة 

السينمائي الدولي«.
المتوقع  من  واألرض«  الجنة  »بين  فيلم  وكان 
مشاركته حتى شهر يونيو الماضي في 26 مهرجانا 
دوليا وعربيا تم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب »كورونا«، 
بالمهرجانات  الفيلم  رحلة  استكمال  نجوى  وتنوي 

بعد عودة الحياة إلى طبيعتها عالميا.

عودة فتح دور العرض »بالون اختبار« ملوسم عيد األضحىعودة فتح دور العرض »بالون اختبار« ملوسم عيد األضحى نجوى نجار: اختياري للتحكيم باألوسكار شرف كبيرنجوى نجار: اختياري للتحكيم باألوسكار شرف كبير

توم هانكس: قلبي »انفطر« لعدم طرح »غرايهاوند« في صاالت السينما
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القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

4 أفالم جديدة متوقع طرحها العربية الوحيدة المنضمة هذا العام

بعد قرار منتجيه عرضه عبر »آبل«

أيمن الهوني: تصوير أيمن الهوني: تصوير 
»يا موج البحر« رسالة ليبية»يا موج البحر« رسالة ليبية

في إشارة إلى اآلثار والتاريخ والحضارة

● أيمن الهوني

● داليا البحيري وعادل إمام في »فالنتينو«

بنغازي - مريم العجيلي
البحر«،  موج  »يا  أغنية  وتصوير  تسجيل  من  الهوني  أيمن  الفنان  انتهى 

التي يقدمها بتوزيع جديد وهي من ألحانه وكلمات الشاعرة رحاب شنيب.
ــال  ــ األغنية وق بتصوير  »قمت  لـ»الوسط«:  الهوني 

وارتأيت  شحات،  آثار  في  قريبة  فترة  منذ 
يجر  لم  جديدة  التصوير  زوايا  تكون  أن 
دعوة  وهــي  مثلها،  ــار  اآلث في  التصوير 
أماكن  نمتلك  ليبيا  في  أننا  إلى  ضمنية 

أثرية جميلة جدا«.
شنيب  رحــاب  الشاعرة  قالت  جانبها  من 
الهوني  أيمن  الفنان  مع  »لدي  لـ»الوسط«: 
والثاني  طير(  يا  )اسمع  األول  أعمال،  ثالثة 
التسعينات،  نهاية  في  وكتبا  البحر(  موج  )يا 
والثالث  اآلن،  بتجديدها  قام  أيمن  والفنان 
ووزعها  العلواني  تامر  لحن  نقرأ(  )الزم  أغنية 

وغناها أيمن الهوني«.
بـ»الفنان  معرفتها  أن  إلى  شنيب  ولفتت 
أيمن الهوني كانت منذ نشاطات جامعة العرب 
جدا  متعاونا  وكان  طالبة  كنت  حيث  الطبية، 

معنا«.
الليبيين،  الفنانين  أنشط  أحد  الهوني  ويعد 
أبريل  في  أهــدى  أنه  إذ  الحالية،  الظرف  رغم 
وأصدقائه  لجمهوره  ليش«،  »عــذرك  أغنيته 
بموقع  الخاص  حسابه  عبر  طرحها  والتي  ومحبيه، 
»فيسبوك«، قائال: »األغنية جاهزة منذ عشر سنوات 
تقريبا ولكن لم يبثها أو ينشرها إال اآلن«. ولفت إلى 
الشاعر  ألحانه، و كتب كلماتها  أن »عذرك ليش« من 

خالد المغربي.
بعنوان  جديدة  أغنيته  الهوني  أطلق  ــارس،  م وفــي 
بسبب  »فيسبوك«  بموقع  الخاص  حسابه  عبر  حسن«،  »الشاطر 
المعروف  »كوفيد19«  فيروس  من  الوقائية  االحترازية  اإلجــراءات 
األغنية  بتسجيل  »قمت  لـ»الوسط«  وقــال  المستجد.  بكورونا 
البالد وأردت  التي تمر بها  ومونتاجها بالبيت مستغال حالة الحظر 

أن أنشر بعض الهدوء من خاللها للناس«.
علي  الشاعر  كلماتها  كتب  التي  األغنية  أن  إلى  الهوني  ولفت 
حالة  الناس  غالبية  فيه  يعيش  الذي  الوقت  في  »جاءت  إبراهيم 
الدافع  فيروس كورونا وهو  والترقب جراء  الخوف  نفسية صعبة من 
لتسجيل األغنية في هذا التوقيت«، مشيرا إلى أنه »ملتزم بتعليمات 
في  جمهوري  أزور  أن  فــأردت  المنزل  في  ببقائي  العالميه  الصحه 

بيوتهم بلمسة بسيطة ويارب تعجبهم«.

الوسط - محمد علوش

● بوستر »توأم روحي«

● داليا البحيري

● توم هانكس

داليا البحيري: عادل إمام يتمتع 
بـ »هيبة« تفوق أي فنان آخر

كشفت الفنانة المصرية داليا البحيري عن المختلف في تجربة العمل مع النجم 
عادل إمام أخيرا »فالنتينو« عن تجربتها األولى منذ سنوات في فيلم »السفارة 

في العمارة«، كما كشفت عن آخر استعدادات الجزء الجديد من »زوجة 
مفروسة«، باإلضافة إلى تعليقها على المنافسة في شهر رمضان الماضي.

عروض  انطالق  لعدم  »منفطر«  قلبه  بأن  هانكس  توم  األميركي  الممثل  يشعر 
جائحة  بسبب  السينمائية  الصاالت  في  الثانية  العالمية  الحرب  عن  الجديد  فيلمه 
»كوفيد19-«، لكنه يأمل في أن يكون هذا العمل بمثابة أمثولة للمشاهدين حول 

كيفية التعامل مع عدوان، حتى لو كان صادرا عن »فيروس«.
ويعرض الفيلم الذي يحمل عنوان »غرايهاوند« اعتبارا من 10 يوليو الحالي عبر 
منصة »آبل تي في +«. وإضافة إلى كونه كاتب السيناريو، يؤدي هانكس في الفيلم 
دور قائد سفينة حربية أميركية ترافق مجموعة من السفن التابعة للحلفاء تعبر شمال 

المحيط األطلسي المزروع بالغواصات األلمانية خالل الحرب العالمية الثانية.
ويرافق الشاب طاقم السفينة في هذه الرحلة المرعبة التي يواجه فيها أعضاؤه 
مسؤوليتين، أوالهما حماية السفن التي يرافقونها، والثانية حماية بعضهم البعض، 

وفق »فرانس برس«.
وقال هانكس خالل مؤتمر صحفي افتراضي: »هؤالء الشبان على السفينة.. كل ما 
يستطيعون فعله هو المتوقع منهم، واألمل بأن يساعدهم مزيج من العناية اإللهية 
والحظ في أن يعبروا«. وأضاف: »ال أحد يعرف كم سيستمر فيروس كورونا، وال من 
سيموت بسببه.. ال حاجة إلى الذهاب بعيدا لنعرف أوجه الترابط والتشابه مع سنوات 
الحرب«. لكن هانكس مؤهل ليعرف، إذ كان في مارس الفائت أول نجم هوليوودي 

يصاب بالفيروس، وانتقلت إليه العدوى خالل مشاركته في تصوير فيلم عن إلفيس 
بريسلي في أستراليا.

وذكر نجم »سايفينع برايفت راين« ومنتج مسلسل »باند أوف براذرذ« بأن تدابير 
بسيطة تتيح اليوم الوقاية من الفيروس، ومنها الحفاظ على التباعد الجسدي ووضع 
كمامة، فيما لم يكن البحارة على السفينة خالل الحرب العالمية الثانية يستطيعون 
حماية أنفسهم من صواريخ الطوربيد األلمانية، ومن المحيط الجليدي. وأضاف: »كل 
من ال يطبق هذه األمور البسيطة، يجب أن يشعر بالخجل«. وتابع الممثل البالغ الثالثة 

والستين »ال تكونوا جبناء، هيا، مارسوا دوركم. إنه أمر بسيط جدا جدا«.
واستوحى هانكس الشغوف بالتاريخ، سيناريو فيلمه من رواية »ذي غود شيبرد« 
)الراعي الصالح( للكاتب سي إس فورستر، واحتاج هانكس إلى سبع سنوات من العمل 

على السيناريو منذ اكتشف نسخة مستعملة من هذا الكتاب الصادر العام 1955.
بزته  تتطاير  ومتعب،  ومتسخ  أشيب  رجل  صورة  للكتاب  األصلي  الغالف  وحمل 
العسكرية في الريح، وهو قائد السفينة إيرني كراوس الذي يؤدي هانكس دوره في 
»غرايهاوند«. وقال األخير: »عندما رأيت هذه الصورة، فكرت بأن هذا الرجل منهك 

وعاش الجحيم«.
ولجأ مخرج »غرايهاوند« آرون شنيدر إلى بناء ديكور للفيلم مستوحى من السفينة 
الحربية »يو إس إس كيد«، وهي المدمرة األميركية الوحيدة التي تعود إلى الحرب 
العالمية الثانية وال تزال موجودة إلى اليوم بتصميمها األصلي. ولمزيد من الواقعية، 

صور عدد من المشاهد الداخلية للفيلم على متن »يو إس إس كيد« الحقيقية التي 
نجت من هجوم لطيارين انتحاريين يابانيين العام 1945 وترسو اليوم في لويزيانا، 

حيث تم تحويلها متحفا.
على  الفيلم  مشاهد  بتفاصيل  االستمتاع  من  المشاهدون  يتمكن  لن  ولكن، 

الشاشة الكبيرة، إذ إنه لن يعرض في صاالت السينما.
وقرر منتجو الفيلم عدم االستمرار في انتظار تراجع جائحة »كوفيد19-« في 

الواليات المتحدة، خصوصا أن عروضا ألفالم بموازنات كبيرة يتوقع أن تنطلق 
في فصل الشتاء أو في السنة المقبلة. ومن هذا المنطلق، بادر المنتجون إلى 
بيع حقوق عرض الفيلم حصريا لشركة »آبل« لعرضه على خدمة الفيديو على 

الطلب التابعة لها.
وعلق هانكس قائال: »قلبنا انفطر لكون هذا الفيلم لن يعرض في صاالت 

السينما« بسبب الواقع الراهن للجائحة.
في وسط  يفكر،  كان  الذي  كراوس  إيرني  كالقبطان  »تماما  وأضاف: 

الحياة  قيد  على  بفضلها  التي سيبقى  الطريقة  في  األطلسي،  المحيط 
في  نحن جميعا  الحياة،  قيد  على  كانت سيبقى  إذا  وما  عمله،  ويؤدي 

كنا  ما  أضعاف  بخمسة  تفوق  التي  كوفيد19-،  جائحة  أزمة  وسط 
نتوقعه، وال ندري كيف سننجو منها، وما إذا كنا أصال سننجو، ومن 

منا سيتمكن من الوصول إلى بر األمان«.

إمام  عادل  الفنان  مع  العمل  تجربة  بين  الفرق  ما   ¿
العماره« وبين آخر عمل  ألول مرة في »السفارة في 

»فالنتينو«؟
عادل  األستاذ  أن  أبرزها  عديدة  اختالفات  توجد 
إمام أصبح أقرب لي اآلن عما كان عليه في أول تعامل 
التي  الرهبة  بسبب  العمارة«،  في  »السفارة  في  بيننا 
كنت  أنني  كما  صغيرة،  كنت  عندما  وقتها  انتابتني 
في  »السفارة  تصوير  سبقت  التي  االجتماعات  أحضر 
عمل  أول  ألنه  والقلق،  الخوف  يتملكني  وأنا  العمارة« 
فنان غير  أواجهه ألنه  أبتعد عنه كي ال  يجمعنا، وكنت 
ووقتها شعر  وكاريزما،  واضحة،  وهيبة  رهبة  وله  عادي 
عني  اإلحساس  هذا  إبعاد  وحــاول  بتوتري  »الزعيم« 
بداياته  عن  وحكى  معي  فتكلم  بيننا،  الجليد  وإذابة 
يمنحني  أن  أجل  من  وذلك  مماثلة،  مواقف  واجه  وأنه 
داخل  المرح  يحب  بطبعه  وهو  القلق،  ــة  وإزال الثقة 
والحفاظ  الشديد  االنضباط  مع وجود  لكن  اللوكيشن، 
على االلتزام في العمل، أما اآلن فالتوتر اختفى، ولكن 
داخل  والشخصية  الهيبة  نفس  وجــود  مع  بالطبع 
أمامه  فنان يقف  أو  »اللوكيشن« سواء مع عامل صغير 

لعمل مشهد ما.
عادل  بحجم  فنان  مع  العمل  كواليس  عن  حدثينا   ¿

إمام؟
والعمل  بالعظمة  تتميز  »الزعيم«  مع  الشغل  كواليس 
العمل  ووتــيــرة  واجباته،  يعلم  شخص  وكــل  الجيد 
لوجود  مجال  وال  واضــح،  باحتراف  وتسير  منضبطة 
مع  العمل  وبالطبع  الوقت،  إضاعة  أو  تهاون  أو  »دلع« 

الزعيم مكسب كبير وإضافة لكل من يعمل معه.
»نور  شخصية  لتجسيد  استعدادك  كــان  كيف   ¿

فالنتينو«؟
فهي  فالنتينو«،  »نور  شخصية  بتجسيد  جدا  سعدت 
في  شعبية  لمنطقة  تنتمي  التي  البسيطة  البنت 
قدراتي  إلظهار  جديدة  منطقة  بأنها  وشعرت  طنطا، 
على  العمل  خــالل  من  لها  فاستعددت  التمثيلية، 
السيناريو الذي كتبه أيمن بهجت قمر وكذلك بمعرفة 
واألجمل  إمام،  رامي  المخرج  من  شخصيتها  تفاصيل 
عادل  العمل  بطل  مع  اسمها  تشابه  هو  الشخصية  في 

إمام، والمفارقات الكوميدية التي سببه هذا التشابه.
¿ كيف ترين المنافسة في شهر رمضان؟

عن  عبارة  تكون  تحديدا  رمضان  شهر  في  المنافسة 
أعمال  تكون  ما  دائما  لكن  وشريفة،  جميلة  منافسة 
عن  بعيدا  ويغرد  أخرى  منطقة  في  إمام  عادل  األستاذ 
العربي  العالم  في  بل  فقط  مصر  في  ليس  الجميع، 
الفنانين  كل  بين  األكبر  بالشعبية  يتمتع  حيث  كله، 
خارج  دوما  فهو  عموما،  والعرب  خصوصا  المصريين 

بين  يتنوع  التصنيف  تجد  ما  دائما  ألنك  المنافسة، 
عمل  وبعيدا  أكشن،  أو  تراجيدي  وآخر  كوميدي  عمل 

لعادل إمام.
مسلسل  من  الجديد  الجزء  تصوير  تبدئين  متى   ¿

»زوجة مفروسة«؟
من  جديد  جــزء  تجهيز  على  العمل  بالفعل  بــدأنــا 
»كورونا«،  أزمة  بعد  توقف  ولكن كل شيء  المسلسل، 

وإن شاء اهلل تمر هذه األزمة وتعود األمور لطبيعتها.
هل تابعت أي أعمال في رمضان المنقضي؟

متميز،  منها  وكثير  المسلسالت  من  عــددا  تابعت 
وش«   100 »ب  مسلسل  بشدة  نظري  لفت  ولكن 
سواء  شــيء  كل  في  ومختلف  كبير،  صــدى  له  وكــان 
الممثلين  من  الكثير  وتألق  والموسيقى  اإلخــراج  في 
مفاجأة  وكانوا  براعة  وأظهروا  الثاني  الدور  أصحاب 
ياسين  آسر  وجمال  خبرة  وجــود  مع  بالطبع  العمل، 

ننسى  أن  يمكن  وال  كريم،  ونيللي 
ذكري،  أبو  كاملة  المبدعة  المخرجة 
أني  رغم  »البرنس«  مسلسل  وأيضا 
رمضان،  محمد  أعمال  دائما  أتابع  ال 
مخرجا  سامي  محمد  أعجبني  ولكن 
متميزا  عمال  ــدم  ق ــه  ألن وكــاتــبــا، 
من  كثير  تألق  شهد  والمسلسل 

وروجينا  زاهــر  أحمد  منهم  الفنانين 
قوية  جميعا  ــم  أدواره وكانت  وإدوارد، 

مسلسل  شاهدت  أنني  كما  جدا،  ومؤثرة 
جميلة  تجربة  وهــو  ليه؟«  تاني  »ونحب 

الرومانسية  لألعمال  وعودة  تجديد  وفيها 
ذات  األعمال  وأعشق  أنجذب  ما  دائما  وأنا 
بموهبة  نشيد  أن  والبد  الرومانسي،  الطابع 

قدم  ألنه  الكتابة  في  ياسين  محمود  عمرو 
»الفتوة«  مسلسل  أيضا  وتابعت  جيدا،  عمال 

تميز  ألنه  جدا  به  وسعدت  رمضان،  بعد  ولكن 
وديكور  إخراج  العمل من  عناصر  في كل  بالجودة 

ومعه  بامتياز  الــدور  أدى  جالل  وياسر  وتصوير، 
أعادنا  مختلف  عمل  فهو  فعال،  جميلة  مجموعة 
وحقيقة هو  ورؤية جديدة،  بنكهة  القديمة  لألعمال 

التي لفتت نظري. من أبرز المسلسالت 

أدهشني مسلسل »ب 100 
وش« وأعجبت بـ »البرنس«



أعلنت أدارة النادي األهلي طرابلس، برئاسة ساسى 
 2019 الماضي  العام  ميزانية  إقفال  عن  بوعون، 
وأكد  بطرابلس.  الرياضة  مكتب  إلى  وتحويلها 
تصريحات  في  اإلدارة،  مجلس  رئيس  »بوعون«، 

إدارة األهلى حريصة بشكل  إن  صحفية، 
مع  والتواصل  الشفافية  على  كامل 

الجميع وفتح قنوات الحوار مع كل 
ابناء النادي.

بطولة  انطالق  وعن 
الفترة  خالل  العام،  الدورى 
الوقت  إن  قال  المقبلة، 
يشجع  وال  يساعد  ال  الحالي 
كروية  مسابقة  قيام  على 
أن  موضحا  ومنتظمة،  جيدة 

الجمعية العمومية التحاد الكرة 
يجب أن يتم التنسيق من خاللها، 

وصوال للطريقة المثلى لتنظيم بيت 
الكرة الليبية.

على  بطرابلس،  الرياضة  مكتب  أثنى  بدوره، 
التواصل  في  طرابلس،  األهلى  النادي  إدارة  جهد 
ومن  واألدارية.  القانونية  النظم  وفق  والسير  معه 
بطرابلس،  الرياضة  مكتب  يقوم  أن  المنتظر 
لعام  طرابلس  األهلي  النادي  ميزانية  بتحويل 

2019، إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة، خالل 
أعدتها  كبيرة  إحصائية  كشفت  المقبلة.  األيام 
قائمة  عن   ، أفريكا"  سبورتس  "دجيتال  صحيفة 
القارة  في  والجماهيرية  الشعبية  األندية  أكثر 
التواصل  مواقع  على  متابعًة  السمراء، 

االجتماعي.
انطالق  عن  بوعون،  تصريحات 
في  الجدل  أثارت  الدوري، 
أن  خاصة  الرياضي،  الوسط 
يُعد  طرابلس،  األهلي  نادي 
الليبية  االندية  أكبر  ضمن 
جماهيرية  قاعدة  تملك  التي 
أول  فهو  البالد،  وخارج  داخل 
ليبيا،  دوري  ببطولة  فاز  من 
وأول  ليبيا،  بكأس  فاز  من  وأول 
والكأس،  الدوري  بين  جمع  من 
وأول من  "السوبر"  الممتازة  والكأس 
تحصل على النجمة الذهبية بالحصول على 

10 بطوالت.
الذي  والوحيد،  ليبي  ناد  أول  "األهلي"  يعد  كما 
بالوصول  بأكملها،  األفريقية  القارة  لنهائي  يصل 
 ،1984 عام  األفريقية  الكئوس  كأس  لنهائي 

واالنسحاب من النهائي ألسباب سياسية.

في
سلطت صفحة »LIBYA VOlleY« على فيسبوك املرمى

على  الليبية،  الطائرة  الكرة  في  المتخصصة 
والذي  العالم،  منتخبات  ألفضل  تصنيف  أحدث 
 ،»FIVB« الطائرة  للكرة  الدولي  االتحاد  يضعه 
الطائرة  للكرة  األول  الوطني  المنتخب  جاء  حيث 

في المركز الـ91 عالميًا بـ57 نقطة.
تغييرا كبيرا في  المنتخبات  ترتيب  ولم يشهد 
األنشطة  توقف  بسبب  وذلك  الجديد،  التصنيف 
الطائرة،  الكرة  منافسات  بينها  ومن  الرياضية، 
في جميع أنحاء العالم بسبب تفشي وباء فيروس 
قائمة  تونس  منتخب  وتصدر  المستجد.  كورونا 

الـ17  المركز  في  حل  بعدما  العربية  المنتخبات 
عالميا برصيد 168 نقطة، وخلفه منتخب مصر في 
المركز الـ18 عالميا برصيد 167 نقطة. يشار إلى 
أن منتخب البرازيل تصدر التصنيف العالمي برصيد 
427 نقطة وخلفه منتخب بولندا في المركز الثاني 
الواليات  منتخب  جاء  فيما  نقطة،   384 برصيد 

المتحدة بالمركز الثالث برصيد 365 نقطة.
كشف  الطائرة،  للكرة  العربي  االتحاد  وكــان 
بصدارة   2019 للعام  العربية  االتحادات  تصنيف 
برصيد  للتصنيف  والبحرين  عمان  سلطنة  دولتي 
420 نقطة لكل منهما، وجاءت مصر ثالثا برصيد 
390 نقطة، ورابعا قطر 290 نقطة، وفي الترتيب 
الخامس تساوت تونس واليمن برصيد 190 نقطة 

● المنتخب الوطني للكرة الطائرةلكليهما، وجاءت ليبيا في الترتيب الحادي عشر.
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املدرب الوطني بني التأهيل 
واالهتمام والتهميش

الحدث

زين العابدين بركان

بداية  ــاس  أس هــو  الوطني  الــمــدرب  يبقى 
وله  الليبية  القدم  كــرة  وتطور  وانطالقة 
الكثير  واكتشاف  تقديم  في  الكبير  الفضل 
بداية  أن  حتى  األجيال  مر  على  نجومها  من 
مستوى  على  الليبية  القدم  كــرة  انطالقة 
جهود  بفضل  ــدأت  ب والمنتخبات  األنــديــة 
وضعوا  الذين  المحليين  ومدربيها  أبنائها 
الكرة  عليهم  اعتمدت  حيث  أساسها  حجر 
المحلي  المدرب  في  ثقتها  ومنحت  الليبية 
وكان  طويال،  مسيرتها  ورافــق  صاحب  الذي 

معها في أزماتها وافراحها واتراحها.
إال  والتضحيات  الجهود  هــذه  كل  ورغــم 
وعدم  باإلهمال  قوبل  الوطنى  المدرب  أن 
مرة  كل  في  وكــان  كثيرا  وعانى  االهتمام 
البحث  أجل  من  والتنقل  السفر  عناء  يتحمل 
الحصول  في  ذاته  على  واالعتماد  الجديد  عن 
علم  من  ــزادة  ــت واالس التأهيل  فــرص  على 
السنوات  ــالل  وخ أنــه  إال  الــواســع  التدريب 
اإلدارة  استحداث  ومنذ  الماضية  القليلة 
بدأت  القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد  الفنية 
االهتمام  نحو  جــادة  عملية  خطوات  تخطو 
من  والرفع  الوطني  المدرب  بتأهيل  والعناية 
األقرب واألنسب  بانه  الكامل  قدراته إليمانها 
الالعب  وأسرار  بخفايا  معرفة  واألكثر  واألبقى 

ومستقبله. الليبى 
توفير  في  بامتياز  اإلدارة  هــذه  ونجحت 
المدربين  من  كبير  لعدد  التأهيل  فــرص 
في  مكثفة  تدريبية  دورات  بإقامة  المحليين 
عن  وأهمية  قيمة  تقل  ال  ليبيا  ربــوع  كافة 
محاضرين  بإشراف  الخارجية  الــدورات  باقي 
ليبية وطنية وبشهادات معتمدة من  وخبرات 
لم  الذي  األمر  وهو  )الكاف(  األفريقي  االتحاد 
أنه  حتى  سابقة  فترة  في  ومتاحا  متوفرا  يكن 
اآلن  العاملين  المدربين  جميع  يكون  يكاد 
ويعملون  والتطوير  التأهيل،  برامج  طالتهم 
يعد  فلم  معتمدة  ضوابط  ــق  ووف برخص 
يشاء  من  كل  يلجه  مجاال  التدريب  مجال 
ــدورات  ال هــذه  أصبحت  بل  يشاء  ما  وكيف 
المرور وبوابة  المعتمدة هي رخصة  التدريبية 
حضوره  تسجيل  في  يطمح  مدرب  لكل  العبور 
وتقديم  التدريب  وميدان  ساحة  في  وتواجده 
مايفيد لهذا المجال وترك بصمة على مالعبه 
الكرة  مسيرة  وتعزيز  دعــم  في  واإلســهــام 

الليبية ورعاية مواهبها.
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»الوسط« تسلط الضوء على عودة املحترفني الليبيني في املالعب العاملية

املنتخب الوطني للطائرة يحتل املركز الـ91 عامليًا

نجم  صولة،  محمد  الليبي  الدولي  أكد 
لكرة  األول  الفريق 
القدم بنادي الرفاع 
الــبــحــريــنــي، أنــه 
فنية  ــة  ــال ح ــي  ف
الحالي  الوقت  خالل  جديدة 
والعودة  البحرين  في  الحظر  انتهاء  مع  خاصة 
استأنف  فريقه  إن  »صولة«  وقال  للتدريبات. 
يخوض  أنه  إلى  مشيرا  الجماعية،  التدريبات 
ومسائية،  صباحية  تدريبية  حصصا  زمالئه  مع 
وذلك ضمن االستعدادت الالزمة لعودة الدوري 
البحريني في شهر 8 المقبل، بعد توقف طويل 

بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
الستئناف  فريقه  تحضيرات  عن  صولة  وأضاف 
في  المقبل  األسبوع  سيدأ  الرفاع  أن  الموسم 
جاهزية  في  ليكون  الودية،  المباريات  خوض 
المحترف  ــار  وأش الرسمية.  للمباريات  تامة 
التتويج ببطولة  أنه يأمل في  إلى  الدولي  الليبي 
مع  ببطولة  التتويج  »طموحاتي  قائال:  الفريق،  مع 

الرفاع مثلما حدث مع فريق المحرق«.
تسويق  شركات  أكبر  إحدى  مع  تعاقد  أنه  صولة  وأكد 
الالعبين بالخليج العربي، وال يزال في انتظار عرض مناسب، 
لنادي  احتراما  المستقبلية  خططه  عن  يكشف  لم  ولكنه 

الرفاع البحريني.
وفرص  الليبي  الدوري  إقامة  يدور حول  ما  وعند سؤاله عن 
ويكون  الدوري  يعود  اهلل  »إن شاء  قال:  البطولة  نجاح هذه 
فإنه  الليبي،  الــدوري  انتظام  حال  في  أنه  مؤكدًا  ناجحا، 

سيعود ليلعب في البطولة المحلية.

النعاس،  للدراجات، عزالدين  الليبي  المدير اإلداري لالتحاد  شارك 
للدراجات،  العربية  باالتحادات  العاملين  لألمناء  الرياضي  الملتقى  في 
18 دولة عربية عبر اإلنترنت.  ُأقيم السبت الماضي، بمشاركة  الذي 

وناقش خالل االجتماع الوضع الحالي في التعامل مع فيروس 
»كورونا«. كما شرح آلية عمل االتحادات مع هذه الجائحة وتذليل 

التي  العوائق  مناقشة بعض  وأيضًا تمت  للتدريبات،  الصعوبات 
االتحادات. تواجه بعض 

itf، بحضور ◆ للتايكوندو  العربي  االتحاد  اجتماع  اإلنترنت  عقد عبر 
نائب رئيس االتحاد ميشال ظاهر، وعدد من مندوبي دول عربية 
المال.  التي مثلها في هذا االجتماع محمد بيت  ليبيا،  من بينها 
وقد تم خالل االجتماع  تجديد رسوم االشتراك لالتحاد الدولي، 

وتشكيل لجنة لوضع معايير إلقامة دورة تدريب دولية أونالين من 
المغرب األستاذ محمد جوداري،  المغرب وفلسطين وليبيا، فمن  دول 

المال. بيت  وليبيا محمد  أبورميله،  وفلسطين محمد 

◆

الهوني األبرز في الدوري التونسي.. وتألق بن علي في إيطاليا.. وإصابة المصراتي بالبرتغال
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الليبية  القدم  كرة  نجوم  من  عدد  استعاد 
ركود  فترة  بعد  االحترافي  نشاطهم  المحترفين 
وهم  كورونا،  جائحة  بسبب  اضطراري  وتوقف 
جاهزيتهم  استمرار  على  نعول  الذين  الالعبون 
على  ينعكس  بما  االحترافية،  مسيرتهم  ونجاح 
في  القدم  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  مردود 
المواعيد، والذى يعتمد بنسبة كبيرة على  قادم 
المحترفين  نجومنا  وجاهزية  وخبرات  قدرات 
توقف  بعد  الدولية  الواجهة  إلى  عادوا  الذين 
والتحقوا بفرقهم وباشروا واستأنفوا تدريباتهم 
فرقهم،  مع  مبارياتهم  خوض  وحتى  ونشاطهم 
وفي ظل استمرار توقف نشاط العبينا المحليين 
مع استمرار توقف الدوري المحلي وحالة الركود 
فإن األمل كل األمل معقود على استمرار ونجاح 

الالعبين. مسيرة هؤالء 

بن على يقود كروتوني النتصار كبير
فريقه  علي،  بن  أحمد  الدولي  المحترف  قاد 
بثالثية  وغال،  وكاسح  كبير  فوز  إلى  كروتوني، 
ضمن  بينفينتو،  فريق  ضيفه  على  نظيفة 
الدرجة  دوري  بطولة  من   32 الجولة  منافسات 

الثانية اإليطالي.
الرئيسية  التشكيلة  ضمن  علي،  بن  وشارك 
الفني  المدير  ستروبا،  جيوفاني  للمدرب 
لكروتوني، والذي دفع به من بداية اللقاء ليقدم 
الفريق  في  زمالئه  مع  المتوسط«  »فرسان  قائد 
شباك  هز  في  خاللها  نجحوا  ورائعة  قوية  مباراة 
فريق بينفينتو متصدر جدول السيريا بي، والذي 
ضمن التأهل بشكل رسمي إلى الدوري اإليطالي 

الممتاز في الموسم المقبل.
الفوز  بهدف  المباراة  كروتوني  فريق  ودخل 
على  الحفاظ  أجل  من  نقاط  الثالث  اقتناص 
فرصه في التأهل إلى الدوري الممتاز، وقد تحقق 
التي أحرزها  الثالثية "هاتريك"  أراد بفضل  له ما 
و  و18   14 الدقائق  في  نوانكو،  سيمون  الالعب 

71، من عمر المباراة.

التاجوري مع نيوريورك سيتي األميركي
بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  كثف 
الماضي،  األسبوع  تدريباته،  سيتي  نيويورك 
بطولة  الستئناف  الفريق  استعدادات  إطار  في 
المحترف  وشارك  للمحترفين.  األمريكي  الدوري 
تدريبات  في  التاجوري  إسماعيل  الليبي  الدولي 
بلياقته  للوصول  الالعب  يسعى  حيث  الفريق 
أجل  من  مستوى  أعلى  إلى  والبدينة  الفنية 
الفريق  تشكيلة  في  مكانه  على  الحفاظ 
األمريكي  الدوري  رابطة  وكانت  األساسية. 
عن  سابق  وقت  في  أعلنت  قد  القدم  لكرة 
الجاري،  يوليو   8 من  ابتداًء  الموسم  استئناف 
في  المجمعة  الدورة  بنظام  البطولة  بإقامة 
التأهل  فرصة  منح  سيتم  حيث  أورالندو، 

الشمالية. أمريكا  أبطال  دوري  لبطولة 
الدوري األمريكي للمحترفين  وتوقفت بطولة 
كإجراء  الماضي،  مارس  من  عشر  الثاني  في 
كورونا  فيروس  تفشي  من  للحد  احترازي 
المباريات  تقام  أن  المفترض،  ومن  المستجد 
حضور  بدون  المقبل  أغسطس   11 حتى 
في  العالمي"  ديزني  "والت  منتجع  في  جماهيري 
الـ26  األمريكية  األندية  تتنافس  حيث  فلوريدا، 
المغلوب  خروج  جوالت  ثم  المجموعات،  بنظام 

والمتأهل  باللقب  الفائز  الفريق  لتحديد 
القارية. للمسابقة 

منير مع لوس أنجلوس األميركي
يواصل فريق لوس أنجلوس "إف سي"، الذي يضم 
بين صفوفه الالعب الليبي محمد المنير، تحضيراته 
المنير،  الدوري األمريكي. وشارك  استعدادًا لعودة 
في تدريبات فريقه الجماعية وسط إجراءات احترازية 
ووقائية، وضعها مسؤولو الدوري األمريكي كشرط 
الستئناف التدريبات، ومن ثم عودة النشاط الكروي.

إصابة المصراتي بالمالعب البرتغالية
سقط الفريق األول لكرة القدم بنادي ريو آفي 
بهدف  فيستني  جل  نظيره  أمام  الهزيمة  فخ  في 
نظيف خالل المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن 
الدوري  بطولة  من  الثالثين  الجولة  منافسات 
مشاركة  المباراة  وشهدت  القدم.  لكرة  البرتغالي 
المحترف  المصراتي  المعتصم  الدولي  العبنا 
بصفوف ريو آفي بشكل أساسي مع الفريق، إال أن 
المباراة  خالل  إصابته  عقب  استبداله،  تم  الالعب 
إال  فيسنتي،  جل  العبي  أحد  من  عنيف  تدخل  إثر 
ليستكمل  ونزل  العالج  لتلقي  خرج  المصراتي  أن 
في  قدرته  لعدم  مجددًا  سقط  لكنه  المباراة، 
ما يؤكد  المباراة،  التحامل على نفسه، واستكمال 
ومن  الالعب.  لها  تعرض  التي  اإلصابة  صعوبة 
الطبية  للفحوصات  المصراتي  يخضع  أن  المقرر 

الالزمة لتحديد حجم اإلصابة ومدة التعافي منها.

الهوني نجم الترجي التونسي
الهوني  حمد  التونسي  الترجي  نجم  ويعيش 

الذي  التونسي  الترجي  فريق  مع  فتراته  أزهى 
أصبح نجمه األول خالل اآلونة األخيرة، خاصة بعد 
تألقه مع الفريق في المالعب األفريقية والعالمية. 
مع  جاهزيته  وأكد  تحضيراته  الهوني  ويواصل 
والدولية  المحلية  لالستحقاقات  بالفريق  زمالئه 
الفريق  هذا  مع  تواليا  موسم  ثاني  في  القادمة 

الكبير.

جاهزية صولة مع الرفاع البحريني
الفريق  نجم  صولة،  محمد  الليبي  الدولي  أكد 
في  البحريني،  الرفاع  بنادي  القدم  لكرة  األول 
جيدة  فنية  حالة  في  أنه  على  صحفية  تصريحات 
في  الحظر  انتهاء  مع  خاصة  الحالي  الوقت  خالل 

البحرين والعودة للتدريبات.
الوطني  منتخبنا  تأهل  بفرص  يتعلق  وفيما 
بعد  أفريقيا  أمم  نهائيات  إلى  القدم  لكرة  األول 
شاء  »إن  الالعب:  قال   ،2021 عام  إلى  تأجيلها 
ونفرح  الترشح  من  الوطني  المنتخب  يتمكن  اهلل 
علينا«،  كبيرة  آماال  يعقد  الذي  الليبي  الشعب 
التونسي  المدرب  استمرار  مع  أنه  على  مشددًا 
المخضرم فوزي البنزرتي على رأس القيادة الفنية 

لفرسان المتوسط.
واختتم صولة تصريحاته بالكشف عن طموحه 
أمله  معربًا عن  قوة،  أكثر  دوريات  في  باالحتراف 
ظن  حسن  عند  يكون  وأن  يرغب  ما  تحقيق  في 
الجماهير به. يشار إلى أن صولة يقدم أداء متميزا 

مع الرفاع البحريني خاصة وأن المحترف 
تطوير  إلى  باستمرار  يسعى  الليبي 
األلقاب  تحقيق  جانب  إلى  مستواه 
صفوف  في  أساسي  مكان  وحجز 
لكرة  األول  الوطني  المنتخب 

القدم في جميع االستحقاقات.

مالعب  في  الهادي  السنوسي 
الكويت

السنوسي  الليبى  النجم  استانف 
العربي  بفريق  المحترف  الهادي 
الفريق،  مع  تدريباته  الكويتي 
االحترافية  تجربته  ويواصل 
الناجحة بالمالعب الكوييتية. وكان 

مسيرته  بدأ  قد  الهادى  السنوسي 
بمالعب  عامين  قبل  االحترافية 

السعودي  الجبلين  بفريق  السعودية 
مالعب  إلى  الماضى  الموسم  لينتقل 

الكويت.

جاهزية ايتو وداقو
القدم  لكرة  األول  الفريق  واصل 
تدريباته ضمن  الساحلي،  النجم  بنادي 
دخله  الذي  المغلق  المعسكر  برنامج 
في  بورقيبة  حمام  مدينة  في  الفريق 

التونسي  الدوري  لعودة  االستعداد  إطار 
 2 في  انطالقه  والمقرر  للمحترفين 

أغسطس المقبل.
خوض  من  الرغم  على  ذلك  يأتي 
ودية  مباراة  الساحل  جوهرة  فريق 

فريق  مع  لمثله  بهدف  اإليجابي  بالتعادل  انتهت 
لمنافسات  االستعداد  إطار  في  سليمان،  مستقبل 
بطولة الدوري التونسي. وشهدت تدريبات النجم 
مشاركة  شبيل،  نوفل  مدربه  بقيادة  الساحلي، 
الثنائي الليبي مهند عيسى "إيتو" وعبداهلل داقو، 
واللذين شاركا أيضا في المبارة الودية وقدما أداء 

جيدا.

غياب سلتو عن االتحاد السكندري
بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  العبو  خضع 
للمسحة  الماضي،  األسبوع  السكندري،  االتحاد 
الطبية الثالثة من أجل االكتشاف المبكر لفيروس 
الحساب  ونشر   ،"19 "كوفيد  المستجد  كورونا 
الرسمي لزعيم الثغر صور إجراء المسحة في فرع 
تواجد  اإلجراءات  تشهد  ولم  بسموحة.  النادي 
العبنا الدولي أنيس السلتو، المحترف في صفوف 
الفريق  مهاجم  لتواجد  نظرا  السكندري،  النادي 
الجهاز  ليبيا بعد حصوله على إذن من  حاليًا في 
أفراد  على  االطمئنان  أجل  من  لالتحاد،  الفني 

عائلته والبقاء لمدة أسبوع أو 10 أيام.

طقطق يلتحق بالمصري البورسعيدي
في  المحترف  الليبية  الكرة  نجم  واستأنف 
صفوف النادي المصري البورسعيدي مفتح طقطق 
تدريباته مع فريقه بقيادة المدرب طارق العشري 
والذي أشاد بقدرات ورغبة والتزام وحرص النجم 
وتقديم  مستواه  تطوير  على  الليبى 
حاليا  يحتل  الذى  لفريقه  اإلضافة 
المصري  بالدوري  العاشرة  المرتبة 

الممتاز.

جاهزية حارس مرمى الفرسان
مرمى  حارس  طالب 
األول  الوطني  المنتخب 
عزاقة،  أحمد  القدم  لكرة 
للكرة  الليبي  االتحاد 
حراس  احتراف  بتسهيل 
"عزاقة"،  ويعد  المرمى، 
المرمى  حراس  أبرز  من 
الحارس  ولعب  ليبيا،  في 
من  عدد  في  المخضرم 
أبرزها  الليبية  األندية 
كما  والمدينة.  الهالل 
الليبي  المنتخب  مثل 
في  القدم  لكرة  األول 

كثير من المناسبات.
في  "عزاقة"،  وقال 
صحفية:  تصريحات 
الحارس  أن  المشكلة 
في  محليا  يعتبر  ال  الليبي 
األمر  وهذا  العربية،  الدوريات 
يصعب االحتراف خاصة في دول 

شمال أفريقيا ومصر".
وأكد الحارس الدولي الليبي، 
للعب  عروض  عدة  تلقى  أنه 
السعودية،  في  خاصة  عربيا 
صعب  األمر  حاليا  قال:  ولكنه 
إيقاف  ظل  في  خاصة  جدا 
أنه  إلى  مشيرًا  الجوية،  الرحالت 
يواصل تدريباته بشكل يومي في 
سبها،  بمدينة  القرضابية  نادي 
البدنية  لياقته  على  للمحافظة 

وجاهزيته.

الوسط- القاهرة

بمشاركة المنتخب الليبي 
تحديد موعد بطولة 

أفريقيا أللعاب القوى بالجزائر
كشفت تقارير صحفية جزائرية، أن االتحاد 

األفريقي أللعاب القوى استقر على موعد 
إقامة البطولة األفريقية أللعاب القوى 

بالتنسيق مع االتحاد الجزائري للعبة. ومن 
المقرر أن تستضيف العاصمة الجزائرية 

النسخة 22 من بطولة أفريقيا أللعاب 
القوى في الفترة من 25 إلى 29 مايو 
2021، بحسب تصريحات حكيم ديب، 
رئيس االتحاد الجزائري أللعاب القوى.

وأوضح ديب، في تصريحات لوسائل 
إعالم جزائرية، أن البطولة ستقام على 

ملعب مدينة وهران الجديد غربي الجزائر، 
وذلك تمهيدًا الستضافة بطولة ألعاب 
البحر المتوسط المقررة بذات المدينة 

صيف 2022.
وكان من المقرر ان أن تُقام بطولة 
أفريقيا أللعاب القوى في الفترة من 24 

و28 يونيو الجاري، إال أن تفشي فيروس 
كورونا أجبر اللجنة المنظمة على تأجيلها 

إلى العام المقبل.
وكان المنتخب الوطني أللعاب القوى 

قد أقام معسكرا تدريبيا في الجزائر 
استعدادا لخوض غمار البطولة األفريقية، 

لكن تأجيلها بسبب تفشي فيروس 
كورونا، جعل المنتخب ينهي معسكره.

الوطني  المنتخب  عناصر  وتتكون 
الرياضيين:  البطولة من  المشارك في 
800 م،  عالء محمد الجورني في سباق 

-4000 ومنذر أبو لقاسم السالمي سباق 
800 م، وأحمد محسن السباعي سباق 
400 م، ويشرف على تدريبات منتخبنا 

الجزائري بشير معريش،  المدرب  الوطني، 
أبو بكر محمد  الوطني  المدرب  والمساعد 

التاورغي.

»األهلي طرابلس« ال يرحب بانطالق 
بطولة الدوري الممتاز في الوقت الحالي

الوسط- زين العابدين بركان

دخول  عن  صحفية،  تقارير  كشفت 
الالعب ربيع الالفي، مدافع الفريق األول 
أجندة  على  النصر،  بنادي  القدم  لكرة 
من  التونسي  الملعب  نادي  اهتمامات 
الالعب خالل  الحصول على خدمات  أجل 
فترة االنتقاالت الصيفية المقبل. وأشارت 
الالفي  أن  إلى  لـ"ريميسا"  وفًقا  مصادر 
يرتبط في الفترة الحالية بعقد مع نادي 
النصر، إال أن من المتوقع أن توافق إدارة 
لالحتراف  الالعب  خروج  على  "الفحامة" 
إدارة  من  رسمي  عرض  وصول  حال  في 
النادي  باسم  يليق  التونسي  الفريق 
التونسي  الملعب  والالعب. ويضم فريق 
يقدم  والذي  معتوق،  علي  الدولي  العبنا 
ما  وهو  الفريق،  مع  متميزة  مستويات 
إلقاء  على  التونسي  الملعب  إدارة  حفز 
معه  للتعاقد  الالفي  ربيع  على  الضوء 

خالل الفترة المقبلة.
وقدم مدافع النصر الليبي ربيع الالفي، 
المواسم  خالل  فريقه  مع  مميزا  أداء 
في  قوة  نقطة  كان  أنه  كما  األخيرة، 
برولين  أمام  الحاسمة  الفريق  مواجهة 

األوغندي، ببطولة الكونفدرالية، كما أن 
الالعب الليبي يحاول أن يثبت نفسه في 
به  االستعانة  يتم  لكي  احترافية،  تجربة 
قال  أنه  خاصة  الوطني،  المنتخب  داخل 
إنه جاهز  في تصريحات صحفية سابقة، 

لدعوة المنتخب في أي وقت.
وتواصل األندية التونسية تجهيزاتها، 
الحالي  الموسم  الستئناف  استعدادا 
الماضي  مارس  شهر  في  توقف  الذي 
كورونا  فيروس  تفشي  تداعيات  بسبب 
لكرة  التونسي  االتحاد  وكان  البالد.  في 
المقبل،  أغسطس   2 يوم  حدد  القدم 
خالل  من  المحلي  الدوري  لعودة  موعدا 

منافسات الجولة 17 من المسابقة.
ويحتل فريق الملعب التونسي المركز 
الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري 
مجموع  من  نقطة   27 برصيد  التونسي 
بالمسابقة،  الفريق  خاضها  مباراة   16
المنافسة  لمواصلة  الفريق  يسعى  حيث 
جدول  في  الذهبي  للمربع  الدخول  على 
البطولة من أجل المشاركة في البطوالت 

األفريقية خالل الموسم المقبل.

ربيع الالفي يدخل دائرة 
اهتمامات الملعب التونسي

●  محمد المنير

●  بن علي

●  المعتصم المصراتي

●  تاجوري

●  ساسي

●  الالفي

● النعاس

● صولة
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حوار وفائدة

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

المحلية  الرياضة  مستجدات  أتابع  ــا  وأن
الرياضة،  أخبار  آخــر  ولمعرفة  والعربية 
ألخرى  فضائية  محطة  من  التنقل  وأثناء 
المصري  للمدرب  مميز  حــوار  استوقفنى 
محسن صالح الذي سبق وأن درب المنتخب 
واستمرت   ،2000 عام  القدم  لكرة  الليبي 
عليها  شاهدا  وكنت  عــام  لمدة  تجربته 
حضرت  أن  لي  وسبق  عليها.  وما  له  وبما 
مدرب  وهو  بطرابلس  الصحفية  مؤتمراته 
محرجة  بأسئلة  له  وتوجهت  ليبيا  لمنتخب 

وكان يتقبل ذلك بروح رياضية.
قناة  على  شاهدته  الذي  الحوار  هذا  في 
أكثر  صالح  محسن  كان  المصري  األهلي 
تشخيصا  وقــدم  السنوات  وخبرته  جــراءة 
والعربية.  المصرية  القدم  لكرة  رائعا 
عن  وتحدث  كبير  بشكل  الحوار  وشدنى 
وكيف  المدرب  شخصية  عن  كثيرة  جوانب 
وعدم  الــقــرار  وجـــراءة  المواهب  يكتشف 
الخوف  وعدم  الكروي  للمسؤول  االنصياع 
من المسؤلين، واحترام النفس قبل احترام 
مع  بصمته  المدرب  يترك  وكيف  اآلخرين 
يحرز  لم  وإن  حتى  يدربه  ــذي  ال الفريق 
غير  أو  مغمور  بالعب  يدفع  وكيف  بطولة 

مكتشف لمصاف النجومية.
المحاور  أن  لــدرجــة  بإسهاب  وتــحــدث 
إال  يتكلم  أو  يقاطعه  لم  الشاطر  إســالم 
نادرا من قوة التشخيص الكروي والصراحة 
الرياضية.  بالثقافة  المفعم  والحديث 
كرة  في  الحر  الالعب  مركز  عن  وتكلم 
القدم ومتى بدأ وتكلم عن مراحل نجومية 
موهبة  اكتشاف  استطاع  وكيف  أبوتريكة 

عصام الحضري وأحمد فتحي.
تشدك  تلفزيونية  لقاءات  هناك  باختصار 
روعة  من  القناة  تغير  والتجعلك  للمتابعة 
عدم  على  تجبرك  لقاءات  وهناك  الحديث 
وجــود  وعــدم  الــحــوار  لركاكة  االســتــمــاع 
والحوار  وآخر  حوار  بين  الفرق  وهنا  إضافة. 
مميزا  كان  صالح،  محسن  للكابتن  األخير 
وغلبت  للمتلقى  وفائدة  إضافة  وفيه  وشيقا 
بــذوق  المجاملة  وحتى  الصراحة  عليه 
كان  التلميع.  أجل  من  المجاملة  وليست 
الحوارات  هذه  لمثل  ونحتاج  رائعا  حــوارا 
كرة  واقع  وتشخص  كروية  شهادات  ألنها 

القدم العربية.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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الفريق  صفوف  ضمن  المحترف  الترهوني،  محمد  الدولي  الليبي  قال 
خضع  فريقه  إن  المصري  السكندري  سموحة  بنادي  القدم  لكرة  األول 
)كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  عن  للكشف  طبية  مسحات  لثالث 
19(، تمهيدًا الستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، 

والمقرر له في أغسطس المقبل.
حاليا  نستعد  »نحن   :»218« لقناة  تصريح  فى  الترهوني،  وكشف 
لعودة النشاط الرياضي، قمنا بثالث مسحات طبية قبل خوض التدريبات 
الجماعية وجميع أفراد الفريق يتمتعون بصحة جيدة والتحاليل سلبية«، 
عنا في  يختلف  الدوري  القوة، نظام  غاية  المصري في  »الدوري  متابعًا: 
ونظام  بدنية  لقوة  يحتاج  حيث  العربية،  الدوريات  أقوى  من  إنه  ليبيا، 
غذائي ثابت ووزن مثالي، فمصر لم تحصل على بطولة أفريقيا لثالث 

نسخ متتالية، من فراغ«.
وأوضح: »أنا حاليا في كامل تركيزي مع فريقي السكندري، والذى 

فإدارة  الرحيل،  في  أفكر  وال  بالدوري،  اإلياب  مرحلة  خوض  على  يقبل 
وإذا  األفضل،  عن  دائما  أبحث  عقدي،  نهاية  حتى  بى  متمسكة  النادي 

لديه  »سموحة  مشيرا:  سأرحل«،  بالتأكيد  أفضل،  عرض  على  حصلت 
مقعد  حجز  على  ننافس  نحن  والكأس،  بالدوري  مصيرية  مباريات 

الفريق السكندري يمتلك  بالمنافسات األفريقية، بالموسم المقبل، 
العبين مميزين، وقادر على احتالل مركز متقدم بالدوري«.

ولكننى  المتوسط،  فرسان  مع  جيدة  مباريات  »قدمت  وتابع: 
الفترة  فى  المباريات  خالل  مستواي  على  أثرت  إلصابة  تعرضت 
تعرضت  لألسف  ولكن  قدمته  عما  راضيا  لست  بالطبع  األخيرة، 

للنقد من البعض، دون معرفتهم األسباب الحقيقية لذلك«.
يشار إلى أن محمد الترهوني، قد انضم لصفوف نادي سموحة 

السكندري، في صيف العام 2019، قادما من األهلي طرابلس، وذلك 
لمدة 3 مواسم قادمة ليكون الالعب ضمن استحقاقات حتى يونيو 

سموحة  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  مع  الالعب  وشارك   .2022
السكندري، في أول تدريباته، بعد توقف طويل منذ شهر مارس الماضي 

جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار استعدادات الفريق 
لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وينشط العبنا الدولي محمد الترهوني في صفوف الفريق السكندري، 
تشكيلته  في  للفريق،  الفني  المدير  صدقي،  حماده  عليه  يعتمد  إذ 
األساسية ببطولة الدوري المصري، في ظل ما يتمتع به الالعب من 
داخل  قوية  شخصية  يمتلك  أنه  كما  كبيرة،  وفنية  بدنية  إمكانيات 

الملعب وأخالق عالية داخل وخارج المستطيل األخضر.

»الترهوني« يتطلع لحجز مقعد بالمنافسات 
األفريقية.. وتقديم األفضل مع »الفرسان«

»الهوني« يقترب من االنضمام 
لصفوف كاظمة الكويتي.. وعقبة 

وحيدة تفصل حسم الصفقة
نادي  دخول  عن  صحفية،  تقارير  كشفت 
مع  جادة  مفاوضات  في  الكويتي،  كاظمة 
أجل  من  الهوني،  المهدي  الليبي  الالعب 
الموسم  في  الالعب  خدمات  على  الحصول 
»ريميسا«  موقع  وبحسب  الجديد.  الكروي 
رغبة  أبدوا  الكويتي  الفريق  مسؤولي  فإن 
خالل  الفريق  لصفوف  الهوني  ضم  في  ملحة 
الالعب  أن  كما  المقبل،  الصيفي  الميركاتو 
أبدى موافقة مبدئية على االنضمام لصفوف 

الفريق.
وإدارة  الالعب  بين  المفاوضات  ووصلت 
هناك  أن  إال  متقدمة،  مراحل  إلى  كاظمة 
بشكل  الصفقة  حسم  تفصل  وحيدة  عقبة 
المقابل  على  االتفاق  في  تتمثل  رسمي 
الكويتي.  الفريق  وإدارة  الهوني  بين  المادي 
يرغب  الهوني  فإن  الصحفية  للتقارير  ووفًقا 
مع  تعاقده  في  المالية  القيمة  زيادة  في 
حصول  حال  في  أنه  إلى  مشيرًا  كاظمة، 
الالعب على عرض احترافي آخر بقيمة مادية 
له  التوقيع  فسيتم  كاظمة  عرض  من  أعلى 
المهدي  أن  يذكر  المقبل.  الميركاتو  خالل 
مع  قصيرة  احترافية  تجربة  خاض  الهوني 
نادي النجمة البحريني، لمدة 6 أشهر على 
سبيل اإلعارة، في الوقت التي شهدت فيها 
الكرة الليبية رحيل عدد كبير من العبي 
المسابقات  لجنة  قرار  بعد  الدوري، 
القدم،  لكرة  الليبي  باالتحاد 
بإلغاء كافة المسابقات، لحين 
األمنية  األوضاع  استقرار 
دافع  كما  البالد.  في 
عدة  الالعب عن غاللة 
أبرزها  ليبية  فرق 
طرابلس  األهلي 
كما  واالتحاد، 
لفرسان  انضم 
سط  لمتو ا

عدة مرات.

بصفوف  المحترف  العبيدي،  شامخ  الليبي  الدولي  الالعب  كشف 
ناديه  مع  االستمرار  من  موقفه  عن  التونسي،  األنف  حمام  نادي 
خالل الفترة المقبلة. وقال »العبيدي«، في تصريحات لقناة »218«: 
»الزلت موجودا في ليبيا، ولم أستطع العودة إلى تونس للمشاركة 
بالتدريبات الجماعية لفريقي، بسبب ظروف الطيران بين الدولتين، 
في  هنا  تدريباتي  بإجراء  لي  سمح  للنادي  الفني  الجهاز  فإن  لذلك 

أرض الوطن«.
وأضاف العبيدي: »أحاول بشتى الطرق االلتحاق بتدريبات فريقي 
التونسي،  الدوري  الرياضي وبطولة  النشاط  في تونس، قبل عودة 
في 2 أغسطس المقبل«، متابعًا: »كنت أرغب في السفر إلى تونس 
للغاية  صعبة  األمور  ولكن  هناك،  الطيران  فتح  بعد  مصر،  عبر 
االلتحاق  على  بقدرتي  متفائال  الزلت  ولكننى  الحالي،  الوقت  في 
التونسي  الدوري  بطولة  انطالق  قبل  فيها  واالنتظام  بالتدريبات 

ألكون ضمن اختيارات الطاقم الفني في مباريات الدوري«.
العبيدي، تصريحاته: »لقد انتهى عقدي مع حمام األنف،  وأكمل 
وأنا العب حر حاليًا، ولكننى وعدتهم باالستمرار معهم حتى نهاية 
توقف  فترة  بعد  النادي  لمساندة   2020  /  2019 الجاري  الموسم 

وبعدها  كورونا،  بسبب  الماضية  الفترة  خالل  الرياضي  النشاط 
سأبحث في العروض التي تلقيتها مؤخرا الختيار األفضل«.

يناير  شهر  في  أعلن  قد  كان  األنف  حمام  نادي  أن  إلى  يشار 
على  بنغازي  األهلي  النادي  من  العبيدي  شامخ  استعارة  الماضي 
إعارة  تنتهي  أن  المقرر  من  وكان  أشهر،   6 لمدة  اإلعارة  سبيل 
فضل  فقد  النشاط  لتوقف  نظرا  ولكن  يونيو،  شهر  بنهاية  الالعب 

الالعب استكمال الموسم مع فريقه وفقا لنفس العقد.
يذكر أن العبيدي عاد إلى أرض الوطن قادما من تونس يوم 20 
المنقار بمدينة  الحجر الصحي في رأس  الماضي، وقضى فترة  مايو 
كورونا  فيروس  فحص  نتيجة  وجاءت  يونيو،   2 يوم  حتى  بنغازي 
تونس  إلى  للعودة  استعدادا  منزله  في  حاليا  يتدرب  وهو  سلبية، 

من جديد.
الستئناف  استعدادًا  تجهيزاتها،  التونسية  األندية  وتواصل 
الموسم الحالي الذي توقف في شهر مارس الماضي بسبب تداعيات 
تفشي فيروس كورونا في البالد. وكان االتحاد التونسي لكرة القدم 
من  المحلي  الدوري  لعودة  موعدا  المقبل،  أغسطس   2 يوم  حدد 

خالل منافسات الجولة 17 من المسابقة.

»العبيدي« يكشف كواليس تأخر انضمامه
لـ »حمام األنف« بتونس.. ويحدد وجهته المقبلة

●  شامخ العبيدي

الوسط- أحمد سيد

والرياضة،  للشباب  العامة  الهيئة  رئيس  نال 
الفترة  خالل  دعما  القنطري،  بشير  الدكتور 
الشخصيات  مــن  كبير  عــدد  مــن  الماضية، 
ظل  في  وإعالميين،  رياضيين  من  الرياضية 
نشاطه الملحوظ خالل األيام القليلة الماضية، 
حملة  مــن  لــه  يتعرض  مــا  ظــل  فــي  وذلـــك 

ممنهجة تهدف إلى إبعاده عن منصبه.
الفترة  خالل  القنطري،  نشاطات  أبــرز  من 
الدورة  اجتماع  الماضية، مشاركته في فعاليات 
العرب،  والرياضة  الشباب  وزراء  لمجلس   »43«
كونفرانس  الفيديو  تقنية  عبر  عقده  تم  الذي 
خالل  وتم  العربية.  الدول  جامعة  مظلة  تحت 
القضايا،  من  مجموعة  مناقشة  االجتماع  هذا 
التي منها تأثير التغيرات الدولية على الرياضة 
وثقافة  »كــورونــا«،  جائحة  ظل  في  العربية 
الشباب العربي، وتصورات الدول العربية حول 

آليات التعامل فيما بعد أزمة »كورونا«.
والبرامج  المشروعات  مناقشة  تــم  كما 
المعاونة،  الفنية  اللجان  قبل  من  المطروحة 
المكتب  اجتماع  في  استعراضها  تم  التي 
وذلك  الماضي،  الخميس  عُقد  الذي  التنفيذي 
الشبابية  واألنشطة  البرامج  تلك  تنفيذ  إلقرار 

والرياضية المشتركة.
العرب  الــوزراء  اجتماع  خالل  االتفاق  وتم 
على إطالق جائزة التميز للشباب العربي، التي 
أصحاب  العربي  الشباب  تكريم  إلــى  تهدف 
المبادرات المتميزة التي تخدم الوطن العربي، 
باإلضافة إلى تكريم بعض الرموز العربية التي 
أو  الشبابية  الحركة  إثراء  في  الفضل  لها  كان 
الرياضية في الوطن العربي على أن يتم إعداد 
المشروع  عن  واضحة  معايير  يتضمن  كتيب 

متضمنة كل التفاصيل.
كلمته،  خالل  القنطري،  بشير  الدكتور  وأكد 
لالرتقاء  واألنشطة  البرامج  من  مجموعة  طرح 
كما  العربية،  والرياضية  الشبابية  بالحركة 
قائدا  الطرابلسي  بشير  تسمية  على  شــدد 
ودولــيــا،  وعربيا  محليا  الرياضية  للنهضة 
العربية،  للرياضة  التميز  بجائزة  لتكريمه 
وزراء  قبل  من  الجهود  تكثيف  إلــى  مشيرا 
بمجموعة  للخروج  العرب  والرياضة  الشباب 
الــظــروف  مــع  تــتــالءم  الــبــرامــج  مــن  منوعة 

التي  بطرابلس،  القدم  كرة  مدربي  جمعية 
أشهرت من قبل مفوضية المجتمع المدني فى 
التي أشرفت عليها  العمل،  2016 بورش  يناير 
وعمليا.  علميا  بالمدربين  النهوض  أجل  من 
بعدة  تقدم  القنطري  الدكتور  أن  التير  وأضاف 
الرقي  في  الجمعية  بدور  للنهوض  مقترحات 
القدم  وكــرة  عــام  بشكل  الليبية  بالرياضة 

بشكل خاص.
من  كبيرًا  ــددًا  ع أيضًا  القنطري  التقى 
عُـقد  موسع  اجتماع  خالل  البلديات  عمداء 
ظهر اإلثنين بمقر ديوان الهيئة في طرابلس. 
من  ــدد  ع مناقشة  الــلــقــاء  ــذا  ه ــالل  خ ــم  وت
البنية  مستوى  من  للرفع  البلديات  متطلبات 
بالمناطق،  والرياضة  الشباب  لقطاع  التحتية 
العمل  أهمية  على  الــحــاضــرون  اتفق  كما 
الشباب  مكاتب  عمل  دور  وتفعيل  المشترك 
حول  التباحث  تم  كما  بالبلديات.  والرياضة 
الشباب  قطاع  تواجه  التي  المختنقات  بعض 
االجتماع  خالل  مؤكدين  بالبلديات،  والرياضة 
التخاذ  الهيئة  مع  ووقوفهم  الكامل  دعمهم 
المرافق  إحياء  لسرعة  ــراءات  إج من  يلزم  ما 
رئيس  أكد  جهته  من  والرياضية.  الشبابية 
كلمته  في  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة 
البلديات  عمداء  دور  أهمية  االجتماع،  خالل 
من  المشترك  والعمل  الجهود  بتكثيف  وذلك 
للشباب  المناسبة  الرياضية  البيئة  توفير  أجل 
مسافة  على  تقف  الهيئة  وأن  بالمناطق، 
وفي  بليبيا.  للشباب  خدمة  الجميع  مع  واحدة 
بمكتبه  القنطري،  التقى  الماضية،  ــام  األي
أكاديمية  عام  مدير  طرابلس،  العاصمة  في 
»فرسان المتوسط« فرج بوبريق، وتناول اللقاء 
لهيئة  الرسمية  الصفحة  حسب  مواضيع،  عدة 
الشباب والرياضة عبر »فيسبوك«. حيث تناول 
الدولية، وتم  الفروع واالتفاقات  الحديث جميع 
من خالل االجتماع أيضا حلحلة عدة أمور كانت 
كما  سابق،  وقتٍ  في  األكاديمية  واجهت  قد 
لنشاط  األخيرة  التقارير  على  القنطري  اطلع 

األكاديمية وأبدى ارتياحه وإعجابه.
لألكاديمية  العام  المدير  استعرض  كما 
نادي  من  أخيرا  وصلت  التي  الــدعــوات  آخــر 
خليجية.  وأكاديميات  اإلسباني  ألكوركون 
للرياضة  يحسب  الذي  اإلنجاز  القنطري  وبارك 
اللقاء مدير فرع  الليبية بشكل عام، كما حضر 

الخمس هشام الجحاوي.

»القنطري« يفرض نفسه على الساحة الرياضية بنشاط ملحوظ

الوسط- الصديق قواس

ناقش مستوى البنية التحتية لقطاع الشباب مع عمداء البلديات.. ورحب بأكاديمية »فرسان المتوسط«

شكر  كلمته  إلقاء  وخالل  الراهنة.  والتحديات 
والرياضة،  للشباب  العامة  الهيئة  رئيس 
لدعم  العرب  األشقاء  القنطري،  بشير  الدكتور 
لمزيد  ليبيا  تطلع  مؤكدًا  الشبابي،  القطاع 
الناجحة  والتجارب  الخبرات  وتبادل  التعاون 
حتى  المشتركة  العربية  األنشطة  تستمر  وأن 
أمام  العربي  للوطن  المنشودة  الصورة  تظل 
الهيئة  حرص  إلى  مشيرًا  المستقبل،  أجيال 
جهد  أو  عمل  ألي  إمكاناتها  كل  تسخير  على 
تكون نتائجه تقدم وتطور وحماية الشباب في 

الوطن العربي بشكل عام.
والرياضة،  الشباب  هيئة  رئيس  التقى  كما 
كرة  مدربي  جمعية  رئيس  بطرابلس،  بمقره 
من  وعددا  بنور،  عبدالرؤوف  طرابلس،  القدم 
صفحة  على  جاء  ما  وحسب  جمعيته.  أعضاء 
التير،  علي  »فيسبوك«  على  الجمعية  عضو 
العديد من  فيه  اللقاء كان مثمرا وطرحت  فإن 
بأهداف  التعريف  فيها  تم  المهمة،  المواضيع 

● بشير القنطري أثناء جولة تفقدية

شارك في اجتماع مجلس
وزراء الشباب العرب.. واستقبل 

جمعية مدربي كرة القدم

متفائل بقدرتي
على االلتحاق بتدريبات 
فريقي.. وسأكون ضمن 
اختيارات الطاقم الفني

بالحرشة،  زيدون  بن  نادي  ملعب  أرضية  على 
بطولة  األيام  هذه  تقام  الزاوية،  بمدينة 
الكروي  النشاط  غياب  بعد  القدم  لكرة  السالم 
بسبب  تقريبا  ونصف  أشهر  الثالثة  لقرابة 
 ،)19 )كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  تفشي 
مدن  البطولة من معظم  في  المشاركة  وتمثلت 
وزوارة  والجميل  )رقدالين  الغربية  المنطقة 
وشهداء  والصابرية  والحرشه  والزاوية  وصبراته 
مجموعة  بحضور  وغيرها  وطرابلس(  عبدالجليل 
أحمد  مثل  الممتاز  الدوري  العبي  من  كبيرة 
وخالد  رزق  ومنصور  الزليطني  ويحيى  كراوع 
الموثق  وعبدالرؤوف  قحيص  وعالء  الورفلي 
وتوفيق  بلوزة  ورياض  جديدو  وعبداهلل  وهارونا 
الزناد  وأحمد  السويري  وعماد  وناصر  الخنجاري 

قريره. وخليفة 
البطولة  في  المشاركة   16 الفرق  توزيع  وتم 
النحو  على  جاءت  والتي  مجموعات،   4 على 

التالي:-
التعاون  أندية:  تضم  األولى  المجموعة 
وأكاديمية  الزرقاء  والقلعة  زوارة  وشهداء 

شباب  أندية:  وتضم  الثانية  المجموعة  الكلمة. 
زريق  إبراهيم  المرحوم  وأصدقاء  صبراته 
الثالثة  المجموعة  والنخبة.  عبدالجليل  وشهداء 
أندية: رفاق أسامة والسامبا وليبيا ونجوم  تضم 
أندية:  تضم  الرابعة  المجموعة  طرابلس. 

وشباب  الصابرية  ونجوم  واألولمبي  الشبيبة 
الحرشه.

التعاون  صعد  األولى،  المجموعة  صعيد  على 
صعد  الثانية  المجموعة  ومن  زوارة،  وشهداء 
فيما  الثاني،  الفريق  انتظار  في  صبراته  شباب 

صعد فريقا ليبيا والسامبا عن المجموعة الثالثة، 
المجموعتين  في  واإلثارة  التشويق  يظل  فيما 
مباريات  في  الحسم  خالل  من  والرابعة  الثانية 

األخيرة. الجولة 
وكان شباب صبراتة قد تفوق في مباراة على 

بهدف  زريق  إبراهيم  المرحوم  أصدقاء  نظيره 
وينتظر  التأهل،  صبراته  شباب  ليضمن  نظيف 
اللقاء  نتيجة  زريق  إبراهيم  المرحوم  أصدقاء 

عبدالجليل. النخبة وشهداء  بين  األخير 
الجولة  منافسات  ضمن  الثانية،  المباراة  وفي 

رفاق  فريقي  بين  الثالثة  للمجموعة  األخيرة 
الدولي  الحكم  قادها  والتي  والسامبا،  أسامة 
مثيرا  فوزا  السامبا  فريق  حقق  الجحاوي،  وحيد 
واحد،  هدف  مقابل  بهدفين  أسامه  رفاق  على 
كثاني  ليبيا  فريق  لمرافقة  السامبا  ليتأهل 

المجموعة. في  للترتيب 
األمواج  نادي  مدرب  الكوني،  أشرف  وعبر 
تمنياته  عن  صحفية،  تصريحات  في  الزرقاء، 
ممكن،  وقت  أقرب  في  الليبي  الدوري  بعودة 

الدوري على مجموعتين. حتى لو تم تقسيم 
واجهت  الليبية  األندية  أن  إلى  الكوني  ونوه 
البطوالت  في  المشاركة  خالل  كبيرة  صعوبات 
التنقل  األفريقية، بسبب قلة اإلمكانات وصعوبة 

ليبيا. المباريات في  وعدم خوض 
حارس  الزناد،  أحمد  أشاد  نفسه،  السياق  في 
مرمى نادي رفيق، بدوري الحرشة الذي نجح في 
جذب عدد من العبي ونجوم أندية الدوري الليبي 
توقف  ظل  في  المباريات  لخوض  المتعطشين 
طالب  الدوري،  بطولة  يخص  وفيما  النشاط. 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  مسؤولي  الزناد، 
بطولة  واستئناف  لعودة  آلية  إيجاد  بضرورة 
االحترازية  اإلجراءات  جميع  أخذ  مع  الدوري 

الرياضيين. على صحة  للحفاظ  الالزمة 

ا.. عودة منافسات كرة القدم ببطولة »دوري السالم«
ً
بمشاركة 16 فريق

القاهرة - الوسط

● فريق شباب صبراتة● فريق شهداء زوارة

●  الترهوني
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ليبيا األمسليبيا األمس

وصلتُها لياًل، ولم تكن نامت بعد. رحلُة طائرة الخطوط الجوية التركية القادمة من لندن تأخرتْ 
كثيرًا لدى إقالعها من مطار هيثرو. وحين حّطتْ بي، أخيرًا، في مطارها، كان الوقتُ قد تجاوز 
منتصف الليل بساعتين. لم تكن هي جهتي المقصودة. كانت فقط مجرد محطة، أخرى، للتوقف 
في طريق تقود إلى مدينة أخرى، تعيش، منذ سنين، في اضطراب ناجم عن إصابتها بما يشبه 
حالة انفصام تاريخي، أفقدتها توازنها، وأضاعت بوصلتها، فاشتبكت عليها الجهات واالتجاهات. 
ولم أكن أنا، كسابق عهدي، أتوقُ لتوطيد أواصر عالقات جديدة بها، أو بغيرها، ألن الزمن لم 
يُبق لي من العمر والصبر ما يكفي للتورط في عالقات من أي نوع. وربما، لذلك السبب، حافظتْ 
، شخصيًا، برعشة الفرح  دقاتُ قلبي، لدى وصولي إليها، على هدوء إيقاع نبضاتها، ولم أحسُّ
باللقاء، التي تذوقتها سابقًا في زياراتي لغيرها. ما أن انتهيت من اجراءات الدخول الرسمية، حتى 
سارعتُ بلملة نفسي، وجرّ حقيبتي ومغادرة المطار. استأجرت سيارة أجرة، أخذتني إلى فندق 
في منطقة قريبة. كانت تلك المرّة األولى التي ألتقي فيها، عن غير قصد وال تدبر، باسطنبول: 

مدينة، كانت حتى لحظة وصولي إليها، آنذاك، خارج نطاق شبكة موجات راداري.
لم يكن لقاؤنا متميّزًا وال استثنائيًا، بل أشبه ما يكون بلقاء 
وال  موعد  وال  قصد  غير  على  التقيا  الوقتُ،  أرهقهما  غريبين 
نيّة في التعارف. كان كالنا متعبًا، وفي حاجة إلى راحة من نوع 
مختلف. ما أنشده أنا قد ال تريده هي وال تستطيع توفيره. وما 
تريده هي ال أعرفه أنا وال أريد. وفي غرفة صغيرة وأنيقة ونظيفة 
بفندق حديث، دسست تعب بدني ونهاري الطويل تحت لحاف، 

على فراش، ونمتُ، من شدة التعب، كقطعة خشب.
تؤكد  قريب،  جامع  في  مؤذن  صوت  على  مبكرًا،  استيقظت 
تموجات نبرات صوته الفجرية على أن الصالة خيرٌ من النوم. 
ظنتني في طرابلس. ونسيت كليًة أنني قضيت ليلتي نائمًا في 
مدينة تربطني بها، رغمًا عنّي وعنها، عالقة روحية، قديمة. وأن 
نائمين  يزعج  بشري  صوت  مجرد  ليس  فجرًا،  المؤذن،  صوت 
متعبين، أرهقهم سفر، ومحرّضًا على االستيقاظ والتأهب ألداء 
مختلف،  نداء  هو  بل  قلياًل،  االنتظار  بإمكانها  وطقوس  شعائر 
بأصداء عميقة وغائرة، ما زالت تتردد في حنايا األرواح، ونبضات 
البعيدة  المسافات  وللزمن.  وللجغرافيا،  للتاريخ،  عابرة  القلوب، 
مستيقظًا،  ووجدتني،  فجأة،  انمحت  واستنبول  طرابلس  بين 
فجر  غبش  في  نافذة،  زجاج  عبر  محدقتين،  مفتوحتين  بعينين 
نهار استانبولي، وفي ريقي استطعم مذاق حلوة حلقوم، وحلوة 
الوقت،  نفس  وفي  وزالبيه،  وعسله  وبقالوة،  وكنافة،  شامية، 
أتذكر بألم وحزن وغضب، ما تركته عجرفة وغطرسة سالطينها 

من آالم، وما خلفته سياط جنودها من جروح على ظهري لم تندمل بعد، رغم تقادم العهد.
اسطنبول مدينة مزدحمة بالبشر. شدة االزدحام، في بعض مناطقها وأحيائها، تشعرك بأنها 
تكاد تسقط غرقًا في مياه بحر البسفور. لكنها مدينٌة تفيض حيوية. حين تتطلع إلى علو مآذن 
مساجدها وشدة نحافتها، تحسُّ وكأن المدينة تريد أن تتخلص من أعباء الحياة األرضية، وتفرّ 
إلى خالصها في فلوات سموات بعيدة. هذا احتمال ضعيف. ومن الممكن أن تُشعرك بأنها، رغمًا 
التراب والتاريخ والجغرافيا، تحرص على أن تظل متعالية كما كان بابها  عن عمق جذورها في 
العالي في زمن مضى وانقضى. هذا احتمال آخر، ربما أقرب إلى الواقع. وهناك احتماالت أخرى 
كثيرة، تفسّر تلك العالقة بين األرضي والسماوي، الواقعي والمفارق، في مدينة تقف بقدمين 
متباعدتين وراسختين لتجمع قارتين مختلفتين، ولتمزج تواريخ وأديان عديدة، ولتحلم باستعادة 

أمجاد في عالم معلق مصيره على قرن ثور أميركي!
الماضي والحاضر معماريًا، جنبًا لجنب، من دون نشاز،  إليها هو تجاور  الزائر  انتباه  ما يلفت 
االنتقال  حيث  ضخم  متحف  بزيارة  شبيه  وشوارعها  أحيائها  في  طوافه  أن  يشعره  تناسق  وفي 
من حيّ إلى حيّ، ومن منطقة إلى أخرى، يشبه االنتقال في متحف من صاالت مخصصة لحقبة 
تاريخية معيّنة، إلى صاالت أخرى مخصصة لغيرها. الفرق الوحيد هو أن اسطنبول مدينُة بقلب 
بالتاء بدل  للمتاحف قلوب. بعضهم يكتبها اسطنبول. وآخرون يفضلونها  ينبض حياة، وليس 
الطاء. والبعض اآلخر يحرص على أن يكتبها استانبول أو اسطانبول، وكلها صحيحة. وال تؤثر 
في المعنى، أو كما يقول أجدادنا النحاة واللغويون : »أعجميٌ فألعب به«. وما يهمّ، حقًا، هو أن 
الزائر إلى تلك المدينة لن يتعب كثيرًا في العثور على طريق تقود إلى بوابة تفضي إلى قلبها. 
قلقة سياسيًا،  بأسئلة  حناياه  االستنبولي مزدحمة  القلب  أن  يكتشف  أخيرًا، سوف  وحين يصل، 
ناجمة عن انبثاق طموحات متأخرة، بحلم استعادة ماٍض وّلى، ومن المؤكد أال تجد لها تحققًا، في 
عالم يسوده نظام دولي لم يعدّ من السهل تعريفه، وليس من الصعب معرفة ما يحيق به من 

تهديدات، وما قد يجلبه على الدنيا من مخاطر.

جمعة بوكليب

أعجمٌي فألعب به

ماذا: قدم خالل فترة رئاسته بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا؟

من: هي الدول والحكومات التي اتهمها بطعنه وخداعه؟

أين: يقف دور المبعوث األممي في األزمة الليبية؟

متى: يتولى المنصب شخصية مؤثرة تستطيع ترك بصمة 

حقيقية في تاريخ الصراع الليبي؟

كيف: نجحت بعض الدول في التالعب بسالمة وخداعه طوال 

فترة عمله؟

لماذا: تفاجأ المبعوث األممي السابق بأن السياسة عبارة عن كذب وخداع؟

ناومي كامبل.. 
»سوداء بعمق«

دعت عارضة األزياء البريطانية، ناومي كامبل، قطاع الموضة إلى »فرض 
اإلدماج« ضمن عروض األزياء في نداء وجهته بالفيديو في إطار أسبوع الموضة 
االفتراضي في باريس.وفي شريط الفيديو الذي ارتدت فيه قميصًا كتبت عليها 
عبارة »سوداء بعمق«، رأت العارضة الملتزمة قضية مكافحة التمييز أن »الوقت 

حان لبناء قطاع أكثر عدالة«، داعيًة إلى أخذ العبر من حركة »حياة السود مهمة« 
المناهضة للعنصرية.

وقالت كامبل »الجدل أطلِق 
وسيدوم الوقت الالزم. يعود إلينا أن 

نبدأ بفرض إدماج مختلف الهويات 
التي تتكون منها بلداننا. ومن 
المهم أكثر من أي وقت مضى 

إدماجها بطريقة دائمة«.
وأضافت كامبل في 

الشريط الموجه إلى 
»اتحاد األزياء الراقية 

والموضة« في باريس أن 
»معركة المساواة والتنوع 

كانت معركة طويلة 
في المجتمع وفي مجال 

الموضة«.
وتابعت قائلة »حان 

الوقت إلطالق دعوة 
جماعية إلى عالم الموضة 

لتناول موضوع عدم 
المساواة«، مستشهدة 

بالزعيم األفريقي 
الجنوبي الراحل 
نلسون مانديال 

الذي التقته 
مرات عدة.

أقوالهمأقوالهم

»المفوضية جاهزة لتنفيذ العمليات 
االنتخابية المستقبلية التي قد 

يتضمنها أي اتفاق سياسي«.

رئيس مجلس المفوضية الوطنية 
العليا لالنتخابات

 عماد السايح

»يعتريني حزن عميق لوفاة شخصين 
آخرين من العاملين في إزالة األلغام، 

أثناء أداء واجبهما، إلخالء األحياء 
السكنية من مخلفات الحرب«.

رئيسة بعثة األمم المتحدة للدعم 
في ليبيا بالوكالة،
 ستيفاني ويليامز

»هناك تنسيق وتشاور مستمر بين 
كال الرئيسين التونسي والجزائري 

بخصوص الملف الليبي«.

مستشار الرئيس التونسي المكلف 
الدبلوماسية 

عبدالكريم الهرمي

محيي الدين فكيني
في مثل هذا اليوم منذ 26 سنة رحل عنا سليل أسرة مجاهدة 
من الرجبان؛ والده أحد الذين تصدوا لغزو إيطاليا سنة 1911 

حتى انهيار المقاومة في طرابلس 1923، فأن
فانتقل إلى فزان وهناك ولد محيي الدين فكيني سنة 1925.

وعندما وصل اإليطاليون إلى فزان 
إلى  عائلته  انتقلت   ،1929 عام 

تونس،  إلــى  ومنها  الجزائر، 
ثم   1950 حتى  بها  واستقر 

سنة  طرابلس  إلــى  عــادت 
.1953

الــديــن  محيي  ــخــرج  ت
الحقوق  كلية  في  فكيني 

نال  ــم  ث ــس،  ــاري ب جامعة 
 ،1954 عام  الدكتوراه  منها 

تــســويــة   " أطـــروحـــتـــه  ــن  عـ
األمم  الليبية عبر منظمة  المسألة 

والفرنسية،  اإلنجليزية،  يتقن  المتحدة". 
واإليطالية، مما اهله لحضور االتفاقيات التي عقدتها الحكومات 

الليبية مع حكومات الواليات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.
عين سفير ليبيا لدى مصر، ثم في الواليات المتحدة، ولدى 
واحتفظ  الحكومة،  ترأس   1963 مارس  في  المتحدة.  األمم 

بمنصب وزير الخارجية. وتوفاه اهلل يوم 7/9/ 1994.

ء �ي ل ��ش ء�� �ي ل ��ش ��

أتذكر بألم وحزن 
وغضب، ما تركته 
عجرفة وغطرسة 

سالطينها من آالم، 
وما خلفته سياط 

جنودها من جروح 
على ظهري لم 

تندمل بعد، رغم 
تقادم العهد

70 مليون سنة  سمكة عمرها 
أعلن فريق علمي، عبر مجلة »ألتشيرينغا«، 
العثور على بقايا متحجرة لسمكة عمالقة، 

تعود إلى الحقبة نفسها، التي عاشت 
70 مليون سنة.  فيها الديناصورات قبل 

وأوضح علماء حفريات أرجنتينيون في 
بيان، أن المتحجرة التي عثر عليها في 
باتاغونيا هي »لسمكة يتجاوز  منطقة 

طولها ستة أمتار«.وشرح البيان أن هذه 
السمكة الكبيرة الحجم كانت تعيش في 

بحر باتاغونيا، »في نهاية العصر الطباشيري 
)أو الكريتاسي(، عندما كانت حرارة مياه البحر أكثر 

اعتدااًل مما هي راهنًا«. وعثر على متحجرة هذه السمكة على 
مقربة من بحيرة كولهوي هوابيال، جنوب مقاطعة تشوبوت، 

1400 كيلومتر جنوب بوينوس أيريس. وتتميز هذه  على بعد 
السمكة بأنها آكلة للحوم وذات طابع عدائي. 

أعلن مستشفى »بامبينو جيزو« لألطفال، في روما، نجاح عمليات أجريت لفصل 
وقال  الدموية.  واألوردة  الجمجمة  مستوى  عند  مرتبطتين  توأمين  طفلتين 
المستشفى حيث أجريت العمليات في بيان: »إنها الحالة األولى في إيطاليا 
والوحيدة في العالم على األرجح، لعملية ناجحة لتوأمين تتشاركان الجمجمة 
الخلفية بالكامل وهي من األشكال النادرة والمعقدة جدا اللتصاق الجمجمة 
والدماغ«. ودامت التحضيرات لفصل الشقيقتين إرفينا وبريفينا، وأصلهما 
وتوجت   )..( سنة  من  »أكثر  الوسطى  إفريقيا  جمهورية  من 
بثالث عمليات دقيقة جدا«. وأضاف المستشفى »العملية 
األخيرة التي شهدت الفصل النهائي جرت في 5 يونيو 
30 شخصا  أكثر من  18 ساعة، بمشاركة  واستغرقت 
بين أطباء وممرضين«. وكانت الشقيقتان تتشاركان 
األوعية  من  كبيرا  وجــزءا  والجلد  الجمجمة  عظام 
لفريق  األصعب  التحدي  الذي شكل  »األمر  الدموية، 

الجراحة العصبية". 

 مغامرة طبية لفصل توأمني سياميتني

نشرت صفحة مصلحة اآلثار الليبية، الثالثاء، على »فيسبوك« 
 ،»lstrategeon« مجموعة من الصور لمجلس القادة العسكريين

والذي كان مخصصا لمجموعة من القادة العسكريين، الذين 
خاضوا حروبا ضد القبائل في العصر اإلغريقي، لكن المبنى 
استعمل في ما بعد عند الرومان لإلمبراطور »تيبيريوس«، 

ووُضعت بداخله بعض التماثيل قبل أن تُنقل إلى المخازن.
وأضافت الصفحة أن اإليطاليين قاموا بتسقيف المجلس في 

1928 بالخشب، ثم تضرَّر بفعل الطقس واألمطار طيلة كل هذه 
السنوات.

وجهزت إدارة المتاحف بالمصلحة معرضا دئما داخل المنطقة 
األثرية شحات في مبنى القادة وسوف يفتتح قريبا.

وأوضحت المصلحة: »ألهمية المبنى والموقع قمنا بتصميم 
معرض بداخله للتعريف بالمبنى ولتوعية األطفال، وهو عبارة عن 

عرض لألزياء تاريخيه تعود للفترة اإلغريقية والرومانية تناسب 
مقاس األوالد والبنات من عمر 4 سنوات إلى 15 عام، ليتمكنوا 

من ارتداء المالبس والتصوير بها ومعرفة التاريخ والحضارات التي 
مرت بالمدينة«.

»lstrategeon« مجلس القادة العسكريين 
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