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طموح

فضاء

كشفت الجزائر خطة لإلنعاش االقتصادي 
تهدف إلى تقليص االرتهان للنفط 

والغاز كمورد للعمالت األجنبية من 98 
% حاليًا إلى 80 % في نهاية 2021، في 

ظل انخفاض مداخيل البالد بسبب انهيار 
أسعار النفط. فوفق تصريحات الرئيس 

الجزائري عبدالمجيد تبون في خطاب ألقاه 
خالل افتتاح »الندوة الوطنية حول مخطط 

اإلنعاش االقتصادي« تقلصت مداخيل 
الجزائر، الدولة العضو في منظمة »أوبك«، 

إلى نحو النصف خالل السنوات الخمس 
الماضية، بسبب االنخفاض المستمر 

ألسعار النفط في األسواق العالمية.

مليار4.1
 دوالر

فرص ضائعة لعوائد محتملة للمؤسسة 
الليبية لالستثمار المجمدة في الخارج ، نتيجة 

عقوبات األمم المتحدة منذ العام 2011.

نفط

كل شيء

المهمة األولى

قريبا في ليبيا
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»عرس ديمقراطي« في غات بعد مشاركة املواطنني باالنتخابات البلدية

نقص الكوادر واإلمكانات يؤزم معركة البلديات مع وباء »كورونا«

 المخلوع كيتا
كما كان متوقعا، ووفق ما جرت 

سيناريوهات الربيع العربي، أطاحت أقدام 
المحتجين ثم تدخل العسكريين بعرش 
الرئيس أبوبكر كيتا، على خلفية تزوير 

االنتخابات التشريعية في مارس الماضي، 
لتدخل البالد مرحلة جديدة.

نهاية عصر كيتا جاءت باستقالة 
رسمية من منصبه بعد احتجازه 

على يد جنود متمردين يوم الثالثاء 
الماضي، يقودهم العقيد مالك 

دياو -نائب القائد العام في 
معسكر كاتي- وقائد آخر 

هو الجنرال ساديو كامارا.
تراجعت أصوات المعارضة 

التي قادها رجل الدين 
اإلمام محمود ديكو، 

أمام تدخل العسكريين، 
في بلد يدفع فاتورة 
أزمات انقسام عرقي 

وسياسي وتدخل فرنسي 
سافر.

األسئلة الصعبة تعود 
إلى محطة مالي بسؤال 
أهم، هل ستعيد البالد 

إنتاج المراحل االنتقالية 
االلتفافية التي شهدتها 

بعض دول الربيع العربي، أم 
تركب قطار الديمقراطية 

الواعدة في قارة أفريقيا؟.

إعالن املشاريع 
املشاركة في »منصة 

الجونة السينمائية«
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أعلنت وكالة »ناسا« إطالق أول مهمة 
كاملة مع شركة »وسبيس إكس« ورواد 

فضاء في موعد ال يتجاوز 23 أكتوبر 
المقبل. والمهمة المعروفة باسم 

»Crew-1« تشهد إطالق ثالثة رواد 
فضاء أميركيين ورائد فضاء ياباني 

 SpaceX Crew« واحد في كبسولة
Dragon« إلى محطة الفضاء الدولية، 

ويقضون ستة أشهر في المحطة 
الفضائية؛ إلجراء البحوث وتنفيذ المهام.

األزمة الليبية تراوح بين حل »منزوع السالح« والعودة إلى الصخيرات

الفنان مادي: الصورة في األبيض واألسود تعكس إيحاء عميقا باللحظة ذاتها

تحركات لتغليب الحل السلمي.. وحذر من خيار السالح

ليبيا  حول  جدا  جيدة  مباحثات  »أجريت  »تويتر«: 
مباحثات  كانت  كما  ترامب«.  دونالد  صديقي  مع 
مع  األحد،  بومبيو  مايك  األميركي،  الخارجية  وزير 
نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، خالل لقاء 
في الدومينيكان. وعقب مباحثات تشاووش أوغلو 
مع بومبيو كان االتفاق »على مواصلة التشاور على 

مستوى الخبراء« بشأن ليبيا.
المنشآت  حــرس  آمــر  أعلن  األثــنــاء  هــذه  في 
ناجي  الــلــواء  العامة،  للقيادة  التابع  النفطية 
والمنشآت  الموانئ  فتح  مانع من  أنه ال  المغربي، 
النفطية، بناء على قرار قائد قوات القيادة العامة، 
عضو  مع  االجتماع  بعد  حفتر،  خليفة  المشير 
مجلس اإلدارة لمؤسسة النفط، جاد اهلل العوكلي، 
ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، 

محمد بن شتوان.
المطالب  النفط ثاني  ويعد فتح مواني تصدير 
تبدأ  التي  السياسي،  الحل  حزمة  في  الرئيسية 
في  النار  إلطالق  نهائي  لوقف  قرار  على  باالتفاق 

له  بيان  في  الخطوة  هذه  المغربي  وبرر  ليبيا، 
المواطن  عن  المعاناة  لرفع  جاءت  بأنها  أمس، 
بشتى نواحي الحياة، والحفاظ على البنية التحتية 
من  القائمة  النفطية  المنشآت  على  والحفاظ 

نفسه  المغربي  لكن  وغيرها،  التنقيب  معدات 
التقليل من حجم  إلى  عاد بعد ساعات من إعالنه 
الخطوة، فيما فسر بأنه نوع من التراجع، إذ صرح 
بقدر  السماح  سيجري  أنه  »رويترز«،  وكالة  إلى 
النفطية  الموانئ  الصادرات عبر  محدود فقط من 
المحاصرة لتحرير مساحات تخزينية، والتمكين من 
لقرار  الكهرباء، وفقا  أجل محطات  إنتاج وقود من 
من المشير خليفة حفتر، ولن يجري تصدير سوى 
المغلقة، ما  بالموانئ  الصهاريج  ما هو مخزن في 
يشير إلى أن المناخ لم ينضج بعد إلزالة العراقيل 
وهو  الليبية،  األزمــة  لحل  السياسي  المسار  من 

المسار الذي يستند إلى مخرجات مؤتمر برلين.
التحرك لحل األزمة اتجه غربا أيضا بما يتسرب 
إلى  الليبيين  الفرقاء  عــودة  حول  معلومات  من 
مسقط رأس االتفاق السياسي »المغرب«، واالتجاه 
بـ»الصخيرات«،  البعض  للحل يسميها  نحو صيغة 
وتجلى ذلك في زياتي كل من رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، 

الغموض  ورغم  المغرب،  إلى  الماضي  يوليو  أواخر 
إذا  ما  حول  تساؤل  وطرح  الزيارتين،  واكب  الذي 
كان االثنان قد التقيا مباشرة أم دار الحوار كالعادة 
عن طريق طرف ثالث، هو وزير الخارجية المغربي، 
في  لقاء  ترتيب  إمكانية  عن  الحديث  عاد  واليوم 
اشترط  األخير  لكن  والمشري،  بين عقيلة  المغرب 
في«  تي  »ميدي1  قناة  مع  هاتفية  مداخلة  في 
المغربية أن يجري اللقاء بشكل مباشر وفي العلن، 
يكون  أن  بشرط  للقاء  استعداد  على  »إننا  وقال: 

علنيا وبحضور اإلخوة المغاربة وبضمانات دولية«.
ال معطيات تجزم حتى اآلن بأن الحل السياسي 
أصبح قريبا، وال أحد يتوق جازما أن يحدث الصدام 
االحتماالت  لتبقى  جديد،  من  الوضع  وينفجر 
مفتوحة في بلد تتآكل فيه وحدة الدولة وتنهش 
بانفجار  ينذر  مــا  مواطنيه،  اليومية  ــات  األزمـ
اجتماعي على خطو ما يشهده الشارع اللبناني، بل 
إن البعض يدعو إلى تحديد موعد إلطالق التحرك 

في هذا االتجاه ال يتجاوز األسبوع الحالي.

سياسيون ونشطاء يدعمون املراجعة الدولية لحسابات »املركزي«

خط  على  الليبي  المدني  المجتمع  دخل 
لمراجعة  المتحدة  ــم  األم جهود  تعزيز 
المنقسم  المركزي  ليبيا  مصرف  حسابات 
في طرابلس والبيضاء، مع إعالن شخصيات 
ونشطاء  وحقوقية  وإعالمية  سياسية 
المتحدة  األمم  جهود  دعمهم  ومدنيون، 
مصرف  لحسابات  دولية  بمراجعة  للقيام 
طرابلس  في  المنقسم  المركزي  ليبيا 
استكمال  ــرورة  ض مؤكدين  والبيضاء، 
هذه  في  للشروع  الضرورية  ــراءات  اإلجـ
وقع  بيان  في  لفتوا  النشطاء  المراجعة. 
يوم  الليبي  المجتمع  رموز  من   168 عليه 
الفساد  مواجهة  أن  إلى  الماضي،  اإلثنين 
يجب أن تكون مبادرة شعبية محلية، وأال 
تستغل لمحاولة تصفية حسابات سياسية 
ضيقة، هدفها في النهاية إجهاض عملية 
إعالء  إلى  داعيا  تعطيلها،  أو  المراجعة 
الصوت للتصدي لمنظومة الفساد، ولتعزيز 
الليبيين  ثروة  على  والحفاظ  الشفافية، 
كل  على  عــادل  بشكل  توزيعها  وضمان 
وللحفاظ  البالد،  ربوع  أنحاء  في  الليبيين 

عليها ألجيال المستقبل.
رئيس مجلس إدارة مؤسسة »الوسط« 

الموقعين  وأحد  اإلعالمية، محمود شمام، 
على البيان، أشار إلى تفشي »الفساد« في 
ليبيا، داعيا -في تصريحات إعالمية سابقة 
إلى  الدولي  المجتمع  إلى قناة »الوسط«- 
بالمستوى  وصفه  ما  لوقف  تحقيق  إجراء 
في  المالي  الفساد  من  المسبوق«  »غير 
ليبيا، الذي أنتج »صراعات« بكل المناطق. 
»مستوى  إن  بالقول  مثاال  شمام  وســاق 
ميزانية  )نهب(  حد  بلغ  ليبيا  في  الفساد 
مكافحة فيروس كورونا المستجد«، وحض 
المجتمع الدولي على عدم »إعادة تعويم« 

الوجوه والشخصيات المتهمة بالفساد.

ليبيا  مصرف  كشف  الماضي  واألسبوع 
عن  واإلنفاق  ــراد  اإلي بيان  عن  المركزي 
للعام  يناير  من  األول  الممتدة من  الفترة 
الماضي،  يوليو   31 إلى   »2020« الجاري 
لمواجهة  دينار  مليون   847 صرف  مؤكدا 
بدأ  الــذي  المستجد«،  »كورونا  فيروس 
الماضي،  مــارس  منذ  ليبيا  في  انتشاره 
فيما جرى تخصيص عشرة مليارات و940 
أشهر  ستة  لمدة  للمرتبات  دينار  مليون 
مرتبات شهر  البيان  يتضمن  لم  إذ  فقط، 

يوليو، لعدم ورودها من وزارة المالية.
تفاصيل ص8

طرابلس - الوسط

الذي يسوق  ما زال مقترح »الحل منزوع السالح« 
نورالند،  ريتشارد  ليبيا،  في  األميركي  السفير  له 
الليبية،  األزمة  في  المؤثرة  الدول  بعض  وتتبناه 
هو محور التحركات السياسية، لحل األزمة الليبية، 
لألزمة  السلمي  الحل  بين  الطويل  السباق  ضمن 
وفي  العسكري،  الخيار  إلى  العودة  واحتماالت 
السياق نفسه، جاءت زيارة وزير الخارجية األلماني، 
هايكو ماس، إلى طرابلس ولقاؤه رئيس المجلس 
الرئاسي، فائز السراج، الذي بحث معه وقف إطالق 
النار، وخيار نزع السالح عن منطقة سرت، لتكون 
جميع  داعيا  الصراع،  طرفي  بين  محايدة  منطقة 
إلى  للتوصل  تنازالت  تقديم  إلى  الليبية  األطراف 

اتفاق سياسي، وفق مخرجات برلين.
األلماني: »ليس  السفير  على  السراج  رد  وكان 
النار  إطالق  وقف  على  اعتراض  الوفاق  لحكومة 
بعد بحث كل تفاصيله«، في حين جاء الرد التركي 
على لسان الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم 
قالن، الذي اعتبر أن الدعوة األلمانية »قد تكون 
باسم  الناطق  أما  تركيا«،  من  مبدئيا  مقبولة 
علق  فقد  المسماري،  أحمد  اللواء  العامة،  القيادة 
وقعت  »برلين  إن  بالقول  األلماني  المقترح  على 
تحت تأثير قوى أخرى، وغيرت مسار مؤتمر برلين 
حول ليبيا ومخرجاته«، مضيفا أن »المنطقة التي 

يجب أن تكون منزوعة السالح هي طرابلس«.
منزوعة  بمنطقة  األلماني  المقترح  يمنع  ولم 
وزير  عنها  عبر  التي  الــحــرب،  مخاوف  السالح 
خالل  باشاغا،  فتحي  الوفاق،  بحكومة  الداخلية 
استقباله وزيري دفاع تركيا، خلوصي آكار، وقطر، 
أكد  إذ  بطرابلس،  كورنثيا  بفندق  العطية،  خالد 
زالت محدقة  ما  التي  األخطار  الحذر من  »ضرورة 
بليبيا«، مضيفا أن »الحرب سوف تعود رحاها في 

أي لحظة«.
ولم تغب ليبيا عن األجندة األميركية، إذ كانت 
مباحثات  اهتمامات  ضمن  الرئيسية  البنود  أحد 
اتصاله  في  ترامب  دونالد  األميركي،  الرئيس 
قال  الذي  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  بالرئيس 
في  الوضع  حول  ترامب  مع  الجمعة،  تحدث،  إنه 
تالقي  إلى  الفتا  ولبنان،  وليبيا  المتوسط  شرق 
أن  وسبق  القضايا.  هذه  حول  نظرهما  وجهتي 
حول  وتــرامــب  مــاكــرون  بين  محادثات  جمعت 
حيث  الماضي،  يوليو   20 في  ليبيا  في  الوضع 
كتب آنذاك الرئيس الفرنسي على حسابه بموقع 

<  مؤتمر صحفي مشترك بين ماس وسيالة في طرابلس، 17 أغسطس 2020 )اإلنترنت(

مقتل 45 مهاجرًا
أمام الساحل الليبي

أعلنت كل من المنظمة الدولية للهجرة 
ومفوضية الالجئين التابعتين لألمم 

المتحدة، أمس األربعاء، مقتل ما ال يقل 
عن 45 مهاجرا قبالة ساحل مدينة زوارة 
غرب ليبيا، مشيرين إلى أنه أكبر حادث 

غرق لسفينة مسجل قبالة ليبيا هذا 
العام، وفق بيان مشترك للمنظمتين.

وأعربت المنظمتان عن حزنهما 
العميق إزاء الوفاة المأساوية للضحايا 

الذين قضوا في الحادث الذي وقع 
في 17 أغسطس الجاري، مجددتان 

الدعوة إلى مراجعة نهج الدول تجاه 
الوضع بعد الحادث األخير في البحر 

األبيض المتوسط. وقالت المنظمتان 
إن صيادين محليين أنقذوا »بعض 

الناجين، معظمهم من السنغال ومالي 
وتشاد وغانا، ثم احتُجزوا في وقت الحق 

عند النزول. وأبلغوا موظفي المنظمة 
الدولية للهجرة أن 45 امرأة، وخمسة 

أطفال، فقدوا حياتهم عندما انفجر 
محرك السفينة قبالة ساحل زوارة«.

 طرابلس - الوسط

مثلث العطش والظالم والقمامة يحاصر الليبيني
المياه  غياب  إلى  الكهرباء  انقطاع  من 
تراوحت  الشوارع،  في  القمامة  وتراكم 
أصال  يشتكون  الذين  الليبيين  معاناة 
وانتشار  ــرارة  ــح ال ــات  درجـ ارتــفــاع  مــن 
البالد،  في  المستجد«  »كورونا  فيروس 
جدوى  مدى  عن  المواطنون  يسأل  بينما 
ومدى  الدولة،  في  المسؤولين  جهود 
عددا  دفعت  التي  باألزمات  إحساسهم 
اعتراضا  التظاهر،  إلى  سبها  سكان  من 
يعانيه  الــذي  والتهميش  التجاهل  على 
بداية فصل  الجنوب بشكل خاص. ومنذ 
الصيف لم تتوقف أزمة انقطاع الكهرباء، 
غير أن الجديد هو استفحال المشكلة في 
المنطقة الشرقية، التي لم يعان سكانها 
تضرب  أن  قبل  الصيف،  أوائل  في  كثيرا 
ويصل  المنطقة  في  المحطات  ــة  األزم
 500 إلى  فيها  الكهربائية  الشبكة  عجز 

ميغاوات.
استمرار  مع  الكهرباء  أزمــة  ترافقت 
وتركيب  المياه  خطوط  على  التعديات 

تسرب  وحـــدوث  شرعية،  غير  ــالت  وص
العاصمة  سكان  عانى  فقد  بالمحطات، 
طرابلس من انقطاع المياه خالل األسبوع، 
الصناعي منظومة  النهر  ولم يعلن جهاز 
عودة  عن  الجفارة«  »الحساونة–سهل 
مدينة  مياه  شبكة  إلى  تدريجيا  المياه 
طرابلس إال بحلول الثالثاء. وقال الجهاز إن 
تدفق المياه سيتواصل بعد إعادة تشغيل 

ترهونة،  الضخ  بمحطة  المضخات  إحدى 
بمحطة  تسريب  على  العثور  إلى  مشيرا 
بالعاصمة،  المطار  بطريق  المياه  تدفق 
المواطنين  معاناة  إصالحه.  على  والعمل 
والكهرباء،  المياه  انقطاع  تتوقف عند  لم 
البالد،  ضربت  قاسية  حر  موجة  ظل  في 
انتشرت  التي  القمامة  إلى  امتدت  وإنما 
األمراض،  بانتشار  مهددة  الشوارع،  في 

التساؤل عن دور كل  إلى  الجميع  ما دفع 
الوفاق  وحكومة  الموقتة  الحكومة  من 
أبسط  تعد  التي  األزمات،  إنهاء هذه  في 
عن  تساءلوا  كما  المواطنين،  احتياجات 
األموال المخصصة سنويا لهذه الملفات، 
والمقدرة بمئات الماليين من الدينارات، 
الخدمات  تــردي  ظل  في  تذهب،  وأيــن 
الطبية وانهيار البنية األساسية في أغلب 

المناطق في البالد.
وطرحت أزمة القمامة وإغالق المكبات 
على  المناطق  من  عدد  في  بها  الخاصة 
الرئاسي  المجلس  رئيس  اجتماع  طاولة 
لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع مسؤولي 
شركة الخدمات العامة في أوائل أغسطس 
الجاري. وقالت الحكومة إن السراج أصدر 
تعليمات بغلق مكبات القمامة في مناطق 
أبوسليم ومعيتيقة والسواني تماما، بعد 
مكب  إلى  وتحويلها  منها  القمامة  نقل 

سيدي السائح.
تفاصيل ص5

 ● معاناة المواطنين لم تتوقف عند انقطاع المياه والكهرباء وتراكم القمامة في الشوارع

هايكو ماس دعا جميع األطراف 
لتقديم تنازالت ووقف إطالق 
النار وتطبيق مخرجات برلين

الوضع في ليبيا كان محور اتصال 
تليفوني بين ترامب وماكرون وجرى 
االتفاق على الحل السياسي لألزمة

< مصرف ليبيا املركزي

الدوري املمتاز الليبي الدوري املمتاز الليبي 
قد يظهر في منتصف قد يظهر في منتصف 
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يعود الثنائي المتميز للمرة األولى منذ 19 عاما، حيث سيتعاون الممثل األميركي براد 
بيت مع طليقته الممثلة جنيفر أنيستون في عمل جديد، هو األول منذ انفصالهما، إثر 

ارتباط »بيت« وزواجه من الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي.
وسيجتمع الثنائي في الكوميديا الجديدة Fast Times At Ridgemont High، وهي 
إعادة إنتاج للفيلم الذي قدم عام 1982، ويجري االحتفال بإعادة تقديم الفيلم في 
وتطبيق  فيسبوك  على  عبر حساب  أغسطس   21 يوم  بثه  يجري  أونالين  حفل 
من  عدد  جانب  إلى  للنجمين،  وكلمات  مقتطفات  سيبث  الذي  توك«  »تيك 
ماكونهي  وماثيو  روبرتس  جوليا  وهم  الفيلم  سيشاركونهما  الذين  النجوم 
وشيا البوف ومورجان فريمان ودين كوك وشون بين الذي شارك في الفيلم 
األصلي وسيقدم الدور نفسه الذي قدمه فيه، وسيخصص عائد البث الحي 

لالحتفالية لصالح دعم اإلمدادات الطبية لعالج كورونا.
عام  منذ  معا  عاما-   -52 و»أنيستون«  عاما-   -56 »بيت«  يعمل  ولم 
2001، وكان قد انفصال بعد شائعات عن عالقة »بيت« بـ»أنجلينا« حين 
 ،»mr&mrs smith« سميث«  والسيدة  »السيد  فيلم  بطولة  تشاركا 
والذي أعلن بعده »بيت« انفصاله عن »أنيستون«، وارتبط بـ»أنجلينا« 
لمدة 10 سنوات، تزوجا في العام العاشر ثم أعلنا أيضا طالقهما بعد 
اعترافه بخيانته لها، ولجوءه لتناول العقاقير الطبية، ثم خضع للعالج 
رغبة منه في االلتقاء بأطفاله الـ6 من »أنجلينا«- 3 منهم بالتبني- 
جنيفر  بطليقته  استئناف عالقته  تعود عن  الشائعات  بدأت  أن  إلى 
الكاتب  خطيبها  عن  انفصالها  عن  مؤخرا  أعلنت  التي  أنيستون 
»بيت«  اعتبر  زواجهما  منذ  ولسنوات  زيثرو،  جاستن  والممثل 
لحين  هوليوود،  في  المحببة  الثنائيات  أكثر  من  و»أنيستون« 

انفصال دون إنجاب أطفال.

ـ»حلم حياتي« ثنائي براد بيت وجنيفر أنيستونثنائي براد بيت وجنيفر أنيستونوائل جسار يقترب من مليون مشاهدة ب
 يعود مجددًا يعود مجددًا

بالهزات  إنذار  نظام  »غوغل«  أطلقت 

للهواتف  مخصصًا  كاليفورنيا،  في  األرضية 

وستتلقى  أندرويد،  بنظام  المشغلة  الذكية 

الهواتف اإلخطارات الصادرة عن نظام لرصد 

أطلقت  األرضية،  للهزات  األولى  المؤشرات 

عليه تسمية »شايك أليرت« ابتكره المعهد 

وشركاؤه  الجيولوجية  للدراسات  األميركي 

المتحدة،  للواليات  الغربي  الساحل  على 

النظام  ويستخدم  برس«،  »فرانس  حسب 

قياس  أجهزة  مئات  من  الواردة  المعلومات 

إلى  إخطارات  إلرسال  الوالية،  في  الزالزل، 

سيحصل  وقريبًا  بدأ  »زلزااًل  بأن  الهواتف 

لهذا  اإللكتروني  الموقع  بحسب  اهتزاز«، 

»غوغل«  في  المهندس  وأوضح  النظام. 

مارك ستوغايتيس في تدوينة نشرها »رأينا 

لتزويد  أندرويد  الستخدام  فرصة  ثمة  أن 

الناس بمعلومات دقيقة ومفيدة عن الهزات 

وإلرسال  عنها،  يبحثون  عندما  األرضية 

يتخذوا  لكي  ثوانٍ  خالل  إليهم  إنذارات 

االحتياطات مع محيطهم إذا اقتضى األمر«، 

إمكان مستخدمي هواتف  في  أن  إلى  وأشار 

شبكة  في  المشاركة  أيضًا  الذكية  أندرويد 

تعاونية لرصد الهزّات، إذ إن الهواتف غالبًا 

ما تكون مجهّزة بحساسات تعجيل صغيرة 

على  قادرة  تاليًا  وتكون  الحركة،  تقيس 

المزوّد  »هاتفكم  وأضاف  االهتزازات،  رصد 

صغيرًا  جهازًا  يكون  أن  يستطيع  أندرويد 

الهواتف  بماليين  يتصل  الزالزل  لقياس 

العالم«.األخرى لتشكيل أكبر شبكة لرصد الزالزل في 

من »غوغل«إنذار بالهزات األرضية 

CINEMA
CINEMA

»إنستغرام«

 تحارب الحسابات املقلدة
أطلقت أكثر من 12 مجموعة تجارية تحالًفا جديدًا يهدف إلى إجبار شركات التجارة 

اإللكترونية، مثل »أمازون«، على اتخاذ تدابير أقوى لمكافحة السلع المسروقة أو 

المقلدة التي تُباع على منصاتها، وأعلنت جمعيات الصناعة، التي تمثل متاجر، 

مثل: »ولمارت«، و»تارجت«، و»بست باي« إلى جانب شركات أخرى، عن تأسيس 

تطالب  التي  التشريعات  لدعم   »The Buy Safe America Coalition«

األسواق الرقمية بالتحقق من المعلومات عن التجار الخارجيين.

ويُعتقد أن الضغط من قبل تجار التجزئة سيُضاف فقط إلى التدقيق الذي تواجهه 

المنتجات  ببيع  السماح  في  دورها  بشأن  باي«  و»إي  »أمازون«،  مثل:  شركات، 

المشرعون  وكان  العالم.  أنحاء  جميع  في  »الجينز«  إلى  الدراجات  من  المقلدة 

البضائع المقلدة عبر اإلنترنت.األميركيون والرئيس دونالد ترامب والشركات يستكشفون طرًقا للحد من طوفان 

وقال مايكل هانسون، النائب األول للرئيس التنفيذي للشؤون العامة لجمعية 

رواد صناعة التجزئة، وأحد األعضاء المؤسسين للتحالف: إن الهدف هو االستمرار 

في رفع مستوى الوعي بالسلع المقلدة والمسروقة بين المشرّعين في واشنطن 

والحكومات في جميع أنحاء البالد، مضيًفا: اآلن، ومع زيادة عدد األشخاص الذين 

يشترون عبر اإلنترنت بسبب هذا الوباء، يبدو أن األمر يزداد سوًءا.

وأقرّت شركتا »أمازون« و»آبل« بإمكانية بيع السلع المقلدة على منصتيهما، 

لكنهما تقوالن: إنهما تستثمران في أدوات لتحديد العناصر المزيفة ودعم تطبيق 

القانون في تحقيقاتهما بشأن البائعين المحتالين. وأعلنت »أمازون« في شهر 

يوليو الماضي أنها ستبدأ بعرض أسماء وعناوين البائعين التجارية على صفحات 
ملفاتهم الشخصية بدًءا من األول من سبتمبر المقبل.

املزيفة في »أمازون«تحالف ملكافحة املنتجات   # من_حقي_نعرف  # من_حقي_نعرف 

أطلق عدد من المدونين والحقوقيين والنشطاء، هاشتاغ »# من_
حقي_نعرف «، وذلك من أجل معرفة أين صرفت ميزانية مواجهة جائحة 

كورونا المستجد، وميزانية عقود الكهرباء كيف صرفت؟!
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذا الهشتاغ، وجاءت التعليقات 

متباينة بشكل كبير بين مشجع ويائس، فمجموعة ترى أن الرقابة 
والمحاسبة ال تزال ممكنة بينما آخرون قالوا إنهم فقدوا األمل في وقف 
الفساد المالي واإلداري في مؤسسات الدولة. وتشهد صفحات التواصل 

االجتماعي الليبية دعوات لمحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين، 
حيث أعلنت شخصيات سياسية وإعالمية وحقوقية ونشطاء ومدنيون، 
دعمهم جهود األمم المتحدة للقيام بمراجعة دولية لحسابات مصرف 

ليبيا المركزي المنقسم في طرابلس والبيضاء، مؤكدين ضرورة 
استكمال اإلجراءات الضرورية للشروع في هذه المراجعة.

تصدر شركة »مايكروسوفت« النسخة الجديدة من برنامج محاكاة قيادة 
الطائرات »فاليت سيمواليتر«، وثمة ترّقب كبير في أوساط هواة هذه اللعبة 

للنسخة الجديدة، التي طورتها شركة »أسوبو« في مدينة بوردو الفرنسية، 
ويعود هذا الترّقب إلى أن 14 عاما مرّت على صدور آخر نسخة من هذه اللعبة 

التي ولدت قبل ثالثين عاما، ويشرح المحلل المتخصص في قطاع ألعاب 
الفيديو لوران ميشو أن »عشرات الماليين« لعبوا »فاليت سيمواليتر«، وثمة 

تاليا فئة واسعة من الهواة »تنتظر )النسخة الجديدة( منذ سنوات، ولذلك فإن 
الخطأ غير مسموح بالنسبة إلى مايكروسوفت«. وتُعتبر »فاليت سيمواليتر« 
بمنزلة معَلم أساسي ومحطة مفصلية في تاريخ ألعاب الفيديو، إذ هي أقدم 
سلسلة يستمر إنتاجها. وهذه اللعبة التي طرحت للمرة األولى العام 1982، 
مهّدت الطريق أمام نشوء فئة من األلعاب هي ألعاب المحاكاة التي لم تعد 
تقتصر على قيادة الطائرات، بل توسعت لتشمل وسائل نقل أخرى، كالقطار 

والجرّار الزراعي والمكوك الفضائي، وفي استطاعة الطيّار االفتراضي في 
»فاليت سيمواليتر« أن يختار نوع الطائرة التي يرغب في قيادتها.

العــــاد فيها كيف *** وال الشاقيه مرتاحه
والوقت صار عنيف *** متشقلبات ارياحه

حتى الشتى والصيف *** ماعاد يف مطراحه
والفــرح يالطــيف *** غزاه النكد واجتاحه

الناس صابره بالسيف *** ماهوش صبر الراحه
والحــد القــي كــيف *** الباب النجا مفتاحه

»مايكروسوفت« تصدر نسخة 
فائقة من ألعاب الطيران

كلمة1000

●    مشاركة واسعة في االنتخابات البلدية غات. 18 أغسطس 2020.    )تصوير: رمضان كرنفودة( 

ـ»تيك توك«إطالق خدمة »ريلز«  املنافسة ل

مليون  وائل جسار من تحقيق  اللبناني  للمطرب  أغنية »حلم حياتي«  اقتربت 
للنجم  روحي«  »توأم  لفيلم  الدعائية  األعنية  وهي  »يوتيوب«،  على  مشاهدة 

حسن الرداد، المقرر طرحه هذا األسبوع، في جميع دور العرض.
أغنية »حلم حياتي« من كلمات صابر كمال وألحان محمد يحيى وتوزيع أشرف 

عثمان  وإخراج  عاطف  أحمد  عام  وإشراف  السبكي  أحمد  وإنتاج  محروس 
أبولبن. فيلم »توأم روحي« بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن 

أحمد ورجاء الجداوي وإخراج عثمان أبولبن وإشراف عام محمد أحمد السبكي 
وإنتاج أحمد السبكي.

أعلنت »فيسبوك« الخميس إطالق خاصية 

»ريلز« الجديدة للفيديوهات القصيرة 

والمسلية على منصتها »إنستغرام«، 

وهي خدمة شبيهة بتطبيق »تيك توك« 

الذي استقطب جمهورا واسعا من صغار 

السن ويهدّد الرئيس األميركي دونالد 

ترامب بحظره، وكما »تيك توك«، تتيح 

»ريلز« نشر تسجيالت مصورة وتشاركها 

لعرضها على مستخدمين ال يقتصر 

نطاقهم على دائرة األصدقاء والمتابعين، 

»ما يوفر للجميع فرصة أن يصبح 

صانع محتوى على إنستغرام وإيصال 

الساحة العالمية«.منشوراتهم إلى جماهير جديدة على 

وبعد تجربة هذه الخاصية منذ نوفمبر 

في البرازيل، وبعدها في فرنسا وألمانيا 

منذ يونيو، يبدأ العمل بهذا النسق 

الجديد األربعاء في 50 بلدا من الواليات 

والهند واليابان، المتحدة إلى أستراليا مرورا ببريطانيا 

»فيسبوك« تكثف جهودها في مكافحة الكراهية
على  المحرضة  المضامين  رصد  طريق  على  تقدمت  أنها  »فيسبوك«،  أكدت 
الكراهية، من دون أن يهدئ ذلك مخاوف منظمات كانت أطلقت حملة مقاطعة 
هذه  لمثل  التصدي  في  بالتراخي  المتهمة  العمالقة  للشبكة  واسعة  إعالنية 
الرائدة  االجتماعية  الشبكة  أرغم  الذي  »كوفيد19-«،  وباء  ورغم  المنشورات، 
اإلشراف على  المولجة  أعداد فرقها  تنظيم صفوفها وتقليص  إعادة  عالميا على 
المحرضة  للمحتويات  االستباقي  رصدها  نسبة  إن  »فيسبوك«  تقول  المضامين، 
على الكراهية ارتفعت من %89 إلى %95، وتتيح هذه اآللية المستندة إلى تقنيات 
الذكاء الصناعي سحب أي رسائل أو صور قبل اإلبالغ عنها، وبالتالي قبل أن يراها 
إلى   45% »إنستغرام« من  أيضا على  النسبة  وارتفعت  المستخدمين.  آالف  مئات 

%84 خالل ربع واحد.
روزن:  غي  الشبكة  في  المنتجات  إدارة  المكلف  »فيسبوك«  رئيس  نائب  وقال 
»لقد حققنا تقدما على طريق التصدي للكراهية على تطبيقاتنا، لكننا نعلم أن 
علينا بذل جهود أكبر لنضمن أن يشعر الجميع باالرتياح على منصاتنا«، ولفتت 
»فيسبوك« إلى أنها حظرت بين أبريل ويونيو، 22.5 مليون منشور يتضمن خرقا 
لقواعدها بشأن المضامين المحرضة على الكراهية، وهو ضعف المستوى المسجل 
في الربع السابق »9.6 مليون«. ويعود هذا التقدم إلى تحسين تكنولوجيا الرصد 
وإضافة ثالث لغات، وتعتزم »فيسبوك« أيضا إضافة أنواع محددة من المضامين 

إلى قائمة المحظورات، بينها »الصور النمطية عن تحكم اليهود 
المتصلة بممارسات »بالك فايس«، أي تغيير  أو الصور  بالعالم« 

المقاطع  بعض  في  يحصل  كما  األسود  إلى  الوجه  لون  أشخاص 
الساخرة. وأوضحت مسؤولة القواعد في »فيسبوك« مونيكا بيكرت 

خالل مؤتمر صحفي: »غالبا عندما نتحدث عن مضامين محرضة على 
الكراهية، نفكر في التهجمات المباشرة. لكن على مر السنوات حددنا 

ضمنيا  انتهاكا  تشكل  تعميم  وحاالت  محورة(  )صور  وميمات  صورا 
تلقيها  بعد  القائمة  إلى  عناصر  الشبكة  وأضافت  اآلخرين«،  لحقوق 

تعليقات من المستخدمين واستشارة شركاء مختلفين حول العالم، مع 
العلم أن األشخاص المسؤولين على اإلشراف سيتحملون مسؤولية الحكم 

قدم  على  التعامل  يمكن  ال  المثال،  سبيل  فعلى  البسيطة.  الفروق  على 
المساواة مع شخص ينشر مضامين تستخدم عمدا أسلوب تغيير لون الوجه 
إلى األسود »بالك فايس«، وآخر يندد بالماضي العنصري لشخصية سياسية.

وبعد مقتل األميركي األسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض نهاية مايو 
لمكافحة  قواها  المدني  المجتمع  من  عدة  وجمعيات  حركات  جندت  الفائت، 

»فيسبوك«  فيها  بما  األميركية،  المؤسسات  سائر  في  والعنصرية  التمييز 
الشبكة االجتماعية األبرز عالميا،.

تعزز منصة »إنستغرام« جهودها لدرء الحسابات المزيفة وبرامج الروبوت من 

خالل مطالبة بعض أصحاب الحسابات بتأكيد هويتهم، وفي حال لم يتمكن 

صاحب الحساب من تقديم تأكيد على هويته عند الطلب، فقد تتلقى مشاركاته 

توزيعا أقل، وقد يؤدي عدم االمتثال لفحص الهوية في حاالت أخرى إلى تعطيل 

الحسابات المزيفة بشكل دائم، ولن تطلب منصة »إنستغرام« هذا األمر من 

جميع الحسابات، بل من الحسابات التي تُظهر نمًطا من السلوك غير األصيل.

أصليًا  إنستغرام  على  تراه  الذي  المحتوى  يكون  أن  »نريد  المنصة:  وقالت 

الذين  اآلخرين  أو  الروبوت  برامج  من  وليس  حقيقيين،  أناس  من  وقادما 

بمطالبة  فيسبوك  لشركة  المملوكة  المنصة  وبدأت  تضليلك«،  يحاولون 

السلوك غير  الحساب عندما ترى نمًطا من  وراء  بتأكيد من يقف  األشخاص 

األصيل المحتمل، ومن خالل مطالبة األشخاص الذين يقفون وراء الحسابات 

تحاول  عندما  أفضل  فهم  على  قادرة  المنصة  ستكون  معلوماتهم،  بتأكيد 

الحسابات المزيفة تضليل متابعيها، ومحاسبتهم، والحفاظ على أمن مجتمع 

هل  لتحديد  اإلشارات  من  مجموعة  »إنستغرام«  وتستخدم  »إنستغرام«. 

مصداقية الحساب موضع تساؤل، وتشمل بعض هذه اإلشارات، من المحتمل 

أن تكون الحسابات متورطة في سلوك غير أصلي منسق، عندما يكون غالبية 

متابعي الحساب في بلد مختلف عن موقعهم، تظهر الحسابات عالمات النشاط 

اآللي، وعندما تكتشف »إنستغرام« إشارات لنشاط غير حقيقي محتمل، ستطلب 

من صاحب الحساب تأكيد هويته، وال يجب أن يتطابق اسم صاحب الحساب 

مع اسم الحساب نفسه؛ ألن ذلك من شأنه ظهور مشاكل عندما يتعلق األمر 

بصفحات العالمات التجارية، أو أي شيء آخر غير الحسابات الشخصية.

شعر الحكمة
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رقصة السراج الخطيرة مع السلطة
اآلن بعد حرب العاصمة طرابلس، حان الوقت 
حكومة  تهز  التي  الملحة  القضايا  لمعالجة 
السياسيون  بينما  طرابلس،  في  الــوفــاق 
من  المزيد  لوقف  جهودا  يبذلون  والدوليون 
مزقته  -الذي  البلد  هذا  وإعــادة  الصراعات 

الحرب- إلى الحوار السياسي.
الوضع  تفاقم  إلى  العاصمة  حرب  أدت 
السياسي واالجتماعي السيئ بالفعل في ليبيا، 
السياسية  االنقسامات  تعميق  من  زاد  مما 
النسيج  مزقت  التي  والقبلية  واإلقليمية 
مما  واالنتقام،  بالعداء  البالد  في  االجتماعي 
بعض.  على  بعضها  القبائل  تقليب  إلى  أدى 
اآلن.  للمصالحة  جــادة  جهود  بذل  ويجب 
لجميع  اآلن  محورية  أسئلة  ثالثة  هناك  لكن 
في  أبناؤهم  يموت  أن  يجب  لماذا  الليبيين: 

ساحة المعركة؟ لمن؟ ولماذا؟
»المهمة  انتقاد سلوك طرابلس خالل  إن 
البالد  على  للسيطرة  لحفتر  المستحيلة« 
بالقوة لن يؤدي إال إلى إرسال رسالة خاطئة، 
الحكومة  عن  الدفاع  في  التضامن  ويعيق 

الليبية المعترف بها دوليا.
االتفاق  عقب   ،2015 ديسمبر   17 في 
إليه  التوصل  جرى  الــذي  الليبي  السياسي 
السراج  فائز  أصبح  )المغرب(،  الصخيرات  في 
في  للوزراء  ورئيسا  الرئاسي  للمجلس  رئيسا 

حكومة الوفاق الوطني.
أنه  على  الــســراج  ــى  إل الليبيون  ينظر 
قد  ــري  وث ــارز  ب أعمال  ــل  ورج محترم  رجــل 
إدارة  في  فشل  لكنه  حسنة  نوايا  له  تكون 
العاصمة  حرب  ذلك  في  بما  الدولة،  شؤون 
تحديا  واجه  فقد  للسراج،  إنصافا  طرابلس. 
حكومة  من  منصبه  في  له  عامين  أول  في 
اإلنقاذ في طرابلس )التي تخلت عن السلطة 
الصخيرات(،  اتفاق  أشهر فقط من  بعد عدة 
على  الموافقة  رفض  الذي  النواب،  ومجلس 
حكومة السراج المختارة، ما أجبر السراج على 
مراوغة الحكومة. الوزراء كوزراء بالوكالة إلى 
كاملة  بسلطة  قدمًا  المضي  من  يتمكنوا  أن 

في تعييناتهم الوزارية فيما بعد.
الرئاسي  المجلس  حاول  ذلك،  على  عالوة 
تقويض  للسراج  أعضاء  تسعة  من  المكون 
المتكررة  الرسمية  الرحالت  خالل  سلطته. 
المجلس  أعضاء  وتناوب  الخارج،  إلى  للسراج 
هذه  البعض  واستغل  باإلنابة.  كــرؤســاء 
الفرص إلجراء التعيينات أو القرارات التي لن 
يوافق عليها السراج في غيابه. وزاد هذا من 

تعميق الخالفات داخل المجلس.
علق عضوان عضويتهما ألن والءهما كان 
حفتر.  لخليفة  النهاية  وفي  النواب،  لمجلس 
واستقال آخر بعد عامين بسبب عدم موافقته 
الرابع استقال منذ أكثر  على سياسة السراج. 
يتبق  ولم  لحفتر.  بالوالء  متعهدًا  عام،  من 
يسمى  ما  من  واثنين  للرئيس  نائبين  سوى 
رئاسيا  اآلن مجلسا  فيما أصبح  الدولة  بوزراء 

مخفضا من خمسة أعضاء.
للمجلس  كرئيس  منصبه  إلى  باإلضافة 
رئيس  سلطة  لنفسه  السراج  عين  الرئاسي، 

كرئيس  أيضا  والحقا  الدفاع،  ووزير  الــوزراء 
للكهرباء  العامة  الشركة  إدارة  لمجلس 
الطاقة  توفير  في  ذريعا  فشال  سجلت  التي 
تصل  لمدة  التيار  انقطاع  مع  الكهربائية، 
إلى 20 ساعة في اليوم على الرغم من وجود 
السعة  لمضاعفة  يكفي  بما  كبيرة  ميزانية 
سوء  في  صارخ  سجلها  تقريبا.  الكهربائية 

اإلدارة والفساد.
والسيولة  الطهي  وغاز  البنزين  نقص  إن 
في  المتزايدة  القمامة  ومشكلة  البنوك  في 
طرابلس ليست سوى بعض المشكالت التي 
يعاني منها الليبيون العاديون يوما بعد يوم 

تحت قيادة السراج.
أعضاء  جــرد  الرئاسي  المجلس  رئيس 
القرار  اتخاذ  سلطة  من  المتبقين  المجلس 
حرمهم  أنــه  ذلــك  من  ــم  واأله والسلطة. 
إال  يستشرهم  ولم  تنفيذية،  سلطة  أي  من 
بشكل انتقائي في القضايا المهمة المتعلقة 

بالسياسة. المتعلقة  والمسائل  بالتعيينات 
الرئاسي  المجلس  اجتماعات  كــانــت 
تتم  ما  وغالبًا  ــادرة،  ن الــوزراء  مجلس  أو 

قلة منهم كانت  إلى مهلة قصيرة؛  دعوتها 
محاضر  أنتجوا  أو  واضحة  أجندات  لديهم 
االقتصاد  وزير  السراج  وأقــال  اجتماعات، 
وغير  أخيرة  محاولة  في  العيساوي  علي 

سلطته. لتعزيز  قانونية 
السراج  ألداء  الرئيسية  االنتقادات  أحد 

المؤسسي  للتطوير  األساسي  افتقاره  هي 
واتخاذ  والتخطيط،  المتماسكة  والسياسات 
كثير  في  الجانب  وأحادي  التعسفي  القرار 

األحيان. من 
منح  السياسي  االتفاق  أن  من  الرغم  على 
الرئاسي،  المجلس  سلطات متساوية ألعضاء 

إال أن تحديهم لسلطته لم يكن قاصرا بسبب 
القوانين اإلدارية الليبية التي حدت من صنع 

القرار وسلطة التفويض على الرئيس فقط.
االنــتــقــادات  مــن  الكثير  ــداول  تـ وجــرى 
ذوي  السياسيين  السراج  مستشاري  حول 
فيها،  المشكوك  الخبرة  أو  الــمــؤهــالت 

بعهد  يذكرنا  بما  المحسوبية،  باستثناء 
السراج  مستشاري  أقــرب  وأصبح  القذافي، 
أقوى من أي وزير في مجلس الوزراء أو أعضاء 

في المجلس الرئاسي.
وتراكمت  تتآكل،  السراج  مصداقية  بدأت 
واألفكار  والمبادرات  المشاريع  من  العديد 
مستشاروه،  دفنها  أو  مكتبه  على  والطلبات 
للنظر  الالفتة  السراج  إخفاقات  أكثر  ومن 

االفتقار إلى جيش أو قوة أمنية منظمة.
حكومية  أمنية  قوة  من  حمايته  تأت  لم 
في  وفشل  ميليشيات،  مجموعة  من  بل 
أكثر  في  إقليميين  عسكريين  قادة  تعيين 
من ٪70 من المناطق العسكرية الليبية، وال 
الباب  الشرق والجنوب. وأبقى هذا  سيما في 
مفتوحا أمام حفتر لترسيخ قوته وبناء ترسانة 
أجنبية مثل  عسكرية ضخمة، بمساعدة قوى 

اإلمارات ومصر والحقا فرنسا وروسيا.
على الرغم من وجود ما ال يقل عن 10 آالف 
يتقاضون  الجنوب  في  ضابط عسكري سابق 
منازلهم.  في  بقوا  أنهم  إال  حكومية،  رواتب 
الموافقة  السراج  رفض   ،2017 العام  في 
وأوالد  التبو  قبيلتي  إلى  تعويضات  دفع  على 
مهمة  مصالحة  اتفاقية  من  كجزء  سليمان 
ونتيجة  إيطاليا.  بمساعدة  إليها  التوصل  تم 
في  أقوى  مكانة  حفتر  قوات  اكتسبت  لذلك، 
مجموعة  أعضاء  وجــود  سهل  مما  الجنوب 

واغنر العسكرية الروسية.
يد  في  ليس  بالتأكيد  ليبيا  مستقبل 
ال  فقد  باإلشاعات،  االعتراف  تم  إذا  السراج. 
بإمكان  يزال  ال  ذلك،  ومع  ذلك.  في  يرغب 
السراج أن يلعب دورا إيجابيا وهاما كرئيس 
سحب  السراج  على  الرئاسي.يجب  للمجلس 
الوزراء  رئيس  منصب  من  الفور  على  نفسه 
أي  عــن  يمتنع  أن  وعليه  ــاع،  ــدف ال ووزيـــر 
مثل  في  »شعبه«  لتعيين  محاباة  محاوالت 
على  يجب  ذلــك،  عن  بــداًل  المناصب.  هذه 
مع  وشفافة  مفتوحة  مناقشات  إجراء  السراج 
الذين  البالد  في  اآلخرين  السياسيين  القادة 
يجب أن يكون لهم صوت في هذه التعيينات 
إرث  وغيرها.سيكتسب  المهمة  الحكومية 
الحلول  هــذه  مــع  إيجابيًا  زخــمــًا  الــســراج 
الموقتة، خاصة اآلن بعد أن ال يشكل حفتر 
سيساعد  للعاصمة.  عسكري  تهديد  أي 
عدم  اتجاه  عكس  في  اإلجـــراء  هــذا  مثل 
النخبة  بين  بعمق  المتجذر  والعداء  الثقة 

ليبيا. في  السياسية 
طرابلس  في  السلطة  تقاسم  سيكون 
البالد،  توحيد  في  األمام  إلى  مهمة  خطوة 
قبل  مــن  بالترحيب  بالتأكيد  وسيحظى 
المواطنين الليبيين الذين تتسبب معاناتهم 
المنتظم  غير  السلوك  بسبب  اليومية 
السياسية.  نخبهم  جانب  من  واالستبدادي 

هذه فرصة يجب أال يفوتها السراج.

لشبكة  األول  التنفيذي  الرئيس  نائب   *
القيادة عبر األطلسي.
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بمقترح  األميركية  المتحدة  الواليات  تمسك  يهدد 
برأسين،  لتصبح  األممية،  البعثة  هيكلة  إعــادة 
المنصب  رأس  على  معهود  غير  ــراغ  ف بحدوث 
وليامز،  ستيفاني  باإلنابة  رئاسته  تتولى  الــذي 
وسط  المقبل،  أكتوبر  في  مهمتها  ستنتهي  التي 
لألمم  العام  األمين  واشنطن  بتهميش  اتهامات 

المتحدة بمحاولتها فرض تعيين ممثل خاص.
األطراف  إلى  انطباعًا  المتحدة  الواليات  وتقدم 
الدولية المؤثرة في الملف الليبي أن تحفظها ليس 
األممية،  البعثة  لرئاسة  المرشحين  األشخاص  على 
وليس  تنفيذي  دور  لها  يكون  ألن  تسعى  وإنما 
مجرد توصيات. وبعد تزايد االنتقادات اختزل سفير 
معوقات  ديروشر،  جون  الجزائر،  لدى  واشنطن 
خاصًا  مبعوثًا  لعمامرة  رمضان  الدبلوماسي  تعيين 
وخالفات  إقليمية،  »قوى  إلى  الجزائر  نسبتها  لليبيا 
واألمــم  العالم  حاجة  إلــى  ــن«  األم مجلس  داخــل 
لتنفيذ  دولــي  بدعم  يتمتع  »رجــل  إلــى  المتحدة 

قرارات مجلس األمن لتحقيق وقف إطالق النار«.
الرئيسي  السبب  أن  يؤكدون  دبلوماسيين  لكن 
في عرقلة تعيين مبعوث خاص هو تمسك واشنطن 
تكون  ألن  محاولة  في  وذلك  البعثة،  دور  بتقسيم 
األزمة من خالل رئيس  إدارة  لديها يد حاسمة في 
البعثة األممية القادم. وفي السياق ذاته أثار السفير 
هويسغن،  كريستوف  المتحدة  األمم  لدى  األلماني 
المتحدة  األمم  بعثة  بهيكلة  يتعلق  فيما  تساؤالت 
للدعم في ليبيا قائاًل في تصريحات له، »إن ما طرح 
تمنع  أال  واشنطن  على  يجب  لكن  للنقاش  قابل 
غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين 

من تعيين شخص للمنصب«.
أمميين  مبعوثين  لتعيين  واشنطن  وتضغط 
مكلف  خارجها  واآلخر  البالد،  داخل  األول  ليبيا،  في 
حيال  االنقسام  تجاوز  بهدف  السياسي؛  الحوار 
لوزير  سابقة  تصريحات  واحد.وبحسب  مرشح 
الجزائري صبري بوقادوم، فإن »واشنطن  الخارجية 
تريد الفصل بين العمل السياسي وعمل البعثة في 
يعمالن  اثنين  شخصين  وجود  يعني  ما  وهو  ليبيا، 
يكون  أن  على  العادة  ودرجت  الليبي«.  الملف  على 
للمبعوث األممي نائب أو مساعد له، لكن لم يسبق 

وأن كانت هناك بعثة أممية برأسين.
ودون تفسير ألسباب وخلفيات قرارها، ال يحظى 
األوروبيين،  الشركاء  بدعم  األميركي  المقترح 
لألمم  التابع  األمن  مجلس  أعضاء  أغلب  بين  وال 
الضوء  يعطى  ما  عادة  إذ  عشر،  الخمسة  المتحدة 
لكن  المواقف،  بتوافق  التعيينات  األخضر على هذه 
االنقسامات تعرقل التوصل إلى اسم مشترك، وهو 
ما يعطي لواشنطن هامش استفادة أكبر من حالة 
مارس   2 في  سالمة  غسان  استقالة  منذ  الفراغ 

رئاسة  وليامز  ستيفاني  األميركية  وتولي  الماضي، 
تعيينها  فرضت  أنها  خصوصًا  باإلنابة،  البعثة 
سابقًا دون أن تلقى اجماعًا دوليًا. كما أن الواليات 
الدنماركية  الوزراء  رئيسة  تعيين  اقترحت  المتحدة 
السابقة، هيلي ثورنينغ شميت، مبعوثًا خاصًا، لكن 
نفسها،  تلقاء  انسحبت من  إنها  قالوا  دبلوماسيين 

وتتطلع واشنطن اآلن إلى مرشح جديد.
محمد  الوفاق،  حكومة  في  الخارجية  وزير  وشدد 
مبعوث  »تعيين  أهمية  على  اإلثنين  يوم  سيالة، 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  مبعوث  لرغبة  أممي؛ 
ترك  فــي  وليامز  ستيفاني  ليبيا  لــدى  باإلنابة 
دبلوماسيون  واتهم  المقبل«.  أكتوبر  منصبها 
الجزائري  الخارجية  وزير  تعيين  بعرقلة  واشنطن 
غانا  خارجية  وزيرة  ثم  لعمامرة،  رمطان  السابق 
لدى  الحالية  المتحدة  األمــم  مبعوثة  السابقة، 
وزير  ضمنهم  ومن  تيته.  حنا  األفريقي  االتحاد 
في  أشار  الذي  الفروف،  سيرغي  الروسي  الخارجية 
أنه »تم ترشيح  إلى  يوليو،   30 تصريح صحفي في 
السابقة،  غانا  خارجية  ووزيرة  الجزائر،  خارجية  وزير 
أن  واستنتج  دعمهما«،  رفضت  واشنطن  أن  إال 
»األميركيين يحاولون تهميش األمين العام السيد 

أنطونيو غوتيريس«.
مؤتمر  عقب  لــه  تصريح  فــي  ــروف،  الفـ ــال  وق
جمهورية  دول  من  نظرائه  مع  عقده  افتراضي 
نقلته  ما  بحسب  أفريقيا،  وجنوب  ومصر  الكونغو 
وكالة أنباء »تاس« الروسية، موضحًا أن »اإلجراءات 
التدخل  محاوالت  عن  انطباعًا  تعطي  األميركية 
المتحدة  لألمم  جديد  خــاص  ممثل  تعيين  في 
وزير  قال  التصريحات  هذه  جانب  وإلى  ليبيا«.  في 
خارجية الجزائر إن صراع مصالح في مجلس األمن، 
أممي  كمبعوث  لعمامرة،  عرقلة  في  تسبب  ما  هو 

جديد إلى ليبيا.
من  صحفية  تصريحات  فــي  ــادوم  ــوق ب ــال  وق
كمبعوث  )لعمامرة(  تعيين  »إن  الجزائر:  العاصمة 

اإلماراتية– العالقات  ترسيم  خيوط  كشفت 
عليه  ُأطلق  معلن  تحالف  شكل  على  اإلسرائيلية 
تغييرات جيوسياسية  السالم« عن  »اتفاق  وصف 
البحر  في شرق  الطاقة  لعبة  على  جديدة ستطرأ 
التطبيع تهديدا  بينما يخفي  المتوسط،  األبيض 
مسار  في  ويضعها  ليبيا  بشأن  تركيا  لخطط 

تصادمي مع اتفاق مصري–يوناني.
الرئيس  أعلن  مفاجئ،  تطبيع  ــر  أث وعلى 
أغسطس   13 في  تــرامــب،  دونــالــد  األميركي، 
الجاري، نجاح إدارته في إحداث التقارب اإلماراتي–
واجب  عن  للخروج  أنقرة  دفع  مما  اإلسرائيلي، 
دفاعها،  ــر  وزي موجها  الدبلوماسي  التحفظ 
العربية  ــارات  اإلم إلى  تهديدات  أكــار،  خلوصي 
المتحدة، حينما قال إنها قامت بأعمال مضرّة في 
ليبيا وسورية، وستحاسبها تركيا على ما فعلت في 

المكان والزمان المناسبين.
إردوغان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  رد  أما 
الصهيوني  االحتالل  بين  التطبيع  اتفاق  على 
واإلمارات، فكان أكثر شدة حتى من الرد اإليراني، 
حيث أعلن أنه يفحص قطع العالقات مع أبوظبي، 
في حين أن طهران دانت االتفاق لكنها لم تهدد 

بقطع العالقات.
وستكون األنظار اإلقليمية مشدودة إلى الزيارة 
الموساد،  رئيس  بها  التي سيقوم  األولى  العلنية 
يوسي كوهين، على رأس البعثة اإلسرائيلية إلى 
كبار  للقاء  الجاري،  األسبوع  خالل  اإلمارات  دولة 
المرجح  ومن  أبوظبي،  حكومة  في  المسؤولين 

توقيع اتفاقية التطبيع بين البلدين.
وليس مفاجئا أن يكون الرد التركي حادا بعد 
25 عاما من أول اتفاقية سالم بين إسرائيل ودولة 
عربية أخرى، حيث يعد بمثابة تغيير جيوسياسي 
المتوسط،  األبيض  البحر  في  الطاقة  للعبة 
خصوصا بعد أن أصبح الكيان الصهيوني رسميا 
يعد  إذ  العالمية،  الطاقة  ساحة  في  رئيسيا  العبا 
األمر بالنسبة لتركيا سيناريو مزعجا، وقد اصطفت 
اإلمارات إلى شرق ليبيا في الصراع وضد حكومة 

الوفاق الوطني المدعومة من تركيا.
ويؤكد مراقبون أن تدخل تركيا في ليبيا يدور 
النفط والغاز  حول ضمان عدم إبعادها عن ثروة 
الغاية،  ولهذه  المتوسط.  األبيض  البحر  في 
ليبيا،  مع  البحرية  الحدود  رسم  تركيا  أعــادت 
الجانب اآلخر من  واليونان على  واستجابت مصر 
هذا الصراع بإنشاء المنطقة االقتصادية الخالصة 

الخاصة بهما.
القتال في ليبيا أصبح أكثر أهمية إلسرائيل

معهد  رئيس  نائب  يقول  السياق  هذا  وفي 
عيران  العقيد  ــن،  واألم لالستراتيجية  القدس 
إن  الثالثاء،  إسرائيل«،  »هيوم  لجريدة  ليرمان 

ضوءا  ويلقي  تجاهله  تم  مهما  ــؤاال  س هناك 
»السالم«  إعالن  توقيت  على  مغزى  وذا  إضافيا 
إسرائيل  بين  اإلستراتيجية  الشراكة  عمق  وعلى 
كبرى  أزمة  ذروة  في  المتحدة  العربية  واإلمارات 

تتكشف حاليا في شرق البحر األبيض المتوسط.
وقال عيران ليرمان إنه لم يكن لدى الجمهور 
األخيرة  األشهر  في  ليقوله  الكثير  إسرائيل  في 
حول الحرب في ليبيا، التي أصبحت ساحة معركة 
بدعم  حظيت  التي  ومصر،  تركيا  بين  حيوية 
وشامل،  دائم  بشكل  المتحدة  العربية  اإلمارات 
في  القتال  أصبح  الماضي،  األسبوع  خالل  لكن 
ومستقبلها  إلسرائيل  بالنسبة  أهمية  أكثر  ليبيا 
في  اتفاقية  واليونان  مصر  توقيع  خلفية  على 
القاهرة تحدد المناطق االقتصادية الخالصة لكل 

منهما في شرق البحر المتوسط.
وحسب الباحث الصهيوني تضع هذه الصفقة 
كال البلدين على مسار تصادمي مع الخريطة التي 
رسمها الرئيس التركي وحكومة فائز السراج، التي 
وشمال  طرابلس  الليبية  العاصمة  على  تسيطر 
تشترك  الخريطة،  هــذه  على  بناء  ليبيا.  غــرب 
االقتصادية  المنطقة  حــدود  في  وليبيا  تركيا 
قبرص  منع  إلى  تركيا  تهدف  وبالتالي  الخالصة. 
الغاز  أسواق  إلى  الوصول  من  وإسرائيل  ومصر 
الطبيعي األوروبية. وفي رد غاضب على االتفاقية 
المصرية–اليونانية، أرسل إردوغان سفينة أبحاث 
ترافقها خمس سفن حربية، إلى بحر إيجه، للعمل 
وبالتالي،  اليونانية،  االقتصادية  المياه  داخل 
البحر  شرق  في  عسكري  حريق  اندالع  خطر  فإن 

األبيض المتوسط وارد.
مباشرة  مرتبط  هذا  كل  أن  ليرمان  واعتبر 
اإلمارات.  مع  اإلسرائيلي  الدبلوماسي  باالختراق 
المصري– االتفاق  أعقاب  في  ذلك،  غضون  ففي 

أنور  اإلمــاراتــي،  الخارجية  وزيــر  أيــد  اليوناني، 
ووصفه  قاطع،  بشكل  المصري  الموقف  قرقاش، 

بأنه »انتصار ذو مغزى تاريخي«.

للمنطقة  استراتيجي  توجيه  إعــادة 
وعزلة ألنقرة

األهم  الثوري  بالحدث  االتفاق  وصف  وبعدما 
تحليل  يزعم  الحديث  األوسط  الشرق  تاريخ  في 
لـ»معهد بيغن-سادات« اإلسرائيلي، أنه مع وجود 
جيش إقليمي قوي إلى جانبها، ستكون اإلمارات 
قادرة على تهديد خطط تركيا بشأن ليبيا، وهذا 

هو السبب في أن إيران وتركيا كانتا الوحيدتين 
التفاق  إدانتهما  في  اإلسالمي  العالم  في  تقريبا 

السالم.
ــرة من  ــق ــه أن ــقــوم ب ــا ت ــا بــخــصــوص م أمـ
استكشافات في البحر المتوسط، ستتخذ إسرائيل 
مصالحها  على  للحفاظ  إجراءات ضرورية  بدورها 
تسعى  والتي  المتوسط،  البحر  في  االقتصادية 
الوفاق  حكومة  مع  التركية  البحرية  االتفاقية 
فرنسا  أن  وكما  تدميرها،  إلى  ليبيا  في  الوطني 
معركة  في  أيضا  الصراع  خط  على  دخلتا  ومصر 
إسرائيل  جانب  إلى  المتوسط  األبيض  البحر 
وقبرص واليونان وفق المعهد الصهيوني. الذي 
المتحدة  العربية  اإلمارات  استثمار  أن  إلى  لفت 
وقبرص  ومصر  إسرائيل  بين  األنابيب  خط  في 
واليونان »يعد إعادة توجيه استراتيجي للمنطقة 

وعزلة ألنقرة«.

التطبيع بين إسرائيل والسعودية أمر 
مفروغ منه

الصهيونية  بدورها سلطت جريدة »هآرتس« 
التطبيع  من  الغاضب  تركيا  فعل  رد  على  الضوء 
وزراء  رئيس  قبل  من  يطرح  حيث  ــي،  اإلمــارات
االحتالل الصهيوني، بنيامين نتانياهو، »كفرصة 
الشركات  أمام  جديدة  أسواقا  ستفتح  اقتصادية 
بين  التعاون  رسميا  وسيرسخ  اإلسرائيلية، 
الطرفين في مجاالت البحث والطب والحواسيب«.
سياسي  إنجاز  شك  بال  ــذا  »ه أن  وأضــافــت 
سالم  التفاقات  كامنة  إمكانية  طياته  في  يحمل 
وسلطنة  البحرين  مثل  أخــرى  عربية  دول  مع 
لم تنف  الرياض  بأن  والسعودية«، منوهة  عمان 
األميركي  الرئيس  وصهر  مستشار  تصريحات 
دونالد ترامب، جاريد كوشنير، التي أكد فيها أن 
مفروغ  أمر  والسعودية،  إسرائيل  بين  »التطبيع 
المقابل  في  الجريدة  حسب  االتفاق  لكن  منه«. 
المتورطة  ــدول  ال محور  على  إسرائيل  »يضع 
التي  والعمليات  الحروب  في  وسياسيا  عسكريا 
على  يضعها  وبهذا،  األوسط،  الشرق  في  تجري 
فإن  ألنقرة،  بالنسبة  أنه  كما  الهدف«.  لوحة 
مع  الدبلوماسية  العالقات  استأنفت  »أبوظبي 
بشار األسد، وخططت مع إسرائيل ومصر ولبنان 
الغاز من الدول الثالث،  من أجل مد أنبوب لنقل 
تم  الذي  المشروع  وهو  إيطاليا،  إلى  وقبرص، 
تجميده بسبب انخفاض أسعار الغاز جراء كورونا، 
وهو يستهدف المس ومنافسة المشروع التركي 

لنقل النفط والغاز من ليبيا إلى أوروبا«.
التوتر  أن  إلى  الصهيونية  الجريدة  وأشــارت 
عداء  »ويسود  جديد،  غير  وأبوظبي  أنقرة  بين 
شديد لدرجة أن سفير اإلمارات بواشنطن، يوسف 
خطورة  األكثر  العدو  هي  تركيا  أن  أكد  العتيبة، 

على الدول العربية«.

مصالح  وصــراع  ضغوطات  عارضته  بليبيا  أممي 
على  القرار  هذا  عرض  بعد  الدولي  األمن  بمجلس 
15 عضوًا بمجلس األمن«، بينما حذر من أن إخفاق 
ليبيا  إلــى  خــاص  مبعوث  تعيين  في  غوتيريس، 

»يمكن أن يؤثر على العمل األممي في البالد«.
قبول  لعمامرة،  رمطان  الدبلوماسي  وأعلن 
االقتراح الذي قدمه له األمين العام لألمم المتحدة، 
ورئيس  خاص  ممثل  لمنصب  غوتيريس،  أنطونيو 
 20 أنه، وبتاريخ  ليبيا، غير  المنظمة في  بعثة دعم 
مايو الماضي، أعلن سحب قبوله االقتراح. ووفقًا له 
فإن المشاورات التي يقوم بها غوتيريس، لم تحَظ 
وهو  الفاعلين،  من  وغيره  األمن  مجلس  بإجماع 
والمصالحة  السلم  مهمة  إلنجاح  ضــروري  إجماع 

الوطنية في ليبيا.
غسان  ليبيا  إلى  السابق  األممي  المبعوث  وكان 
الـ2 من مارس الماضي، تقديمه  سالمة أعلن، في 
من  إلعفائه  المتحدة  لألمم  العام  األمين  إلى  طلبًا 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  مهمة 
ألسباب قال إنها صحية. وتسبب عدم االتفاق على 
استئناف  مهمة  تعقيد  في  أممي  مبعوث  تسمية 
جانب  إلى   »5+5« لجنة  إطار  في  العسكري  الحوار 
وموانئ  حقول  فتح  تعطل  بينما  السياسي،  الملف 
النفط لمدة طويلة. وما يصعب أكثر من مهمة أي 
الدول  لدى  السيما  الدولي،  االنقسام  آخر  مسؤول 

المؤثرة في مجلس األمن.
ومع ذلك، فقد كثفت الواليات المتحدة األميركية 
جهودها الدبلوماسية خالل األسابيع األخيرة ضمن 
سلسلة لقاءات دولية وإقليمية إلقناع قوات حكومة 
الوطني  للجيش  العامة  القيادة  ــوات  وق الوفاق 
في  السالح  منزوعة  منطقة  لفرض  خطة  بقبول 
المغلق  النفط  قطاع  فتح  إعادة  مع  والجفرة،  سرت 
الدولة  خزينة  كلف  الــذي   ،2020 يناير   17 منذ 
استشعرت  بعدما  وذلك  الدوالرات،  مليارات  الليبية 

خطر تزايد النفوذ الروسي في ليبيا.

الجزائر–عبد الرحمن أميني
الجزائر–عبدالرحمن أميني

*مراقبون: تدخل تركيا يف ليبيا يدور 
حول ضمان عدم إبعادها عن ثروة 

النفط والغاز يف البحر األبيض املتوسط

� سالمة� الفروف� باقادوم

 ساشا توبيريتش*

  حرب العاصمة أدت إلى تفاقم الوضع السياسي واالجتماعي 
مما  واالنتقام،  بالعداء  البالد  في  االجتماعي  النسيج  ومزقت 

أدى إلى تقليب القبائل بعضها على بعض

 الليبيون ينظرون إلى السراج على أنه رجل أعمال بارز وثري 
قد تكون له نوايا حسنة لكنه فشل في إدارة شؤون الدولة
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المواطنين  حــال  وبلسان  أممية،  بشهادة 
بلدية  شهدت  المشاركة،  على  حرصوا  الذين 
ديمقراطيا،  عرسا  ــجــاري،  ال األســبــوع  ــات،  غ
االقتراع«  مثل »صندوق  مفردات  ترددت خالله 
بعدما  الفرز«  و»لجان  الناخبين«  و»كشوف 
التاريخ، وسط  المصطلحات في ذمة  باتت تلك 
أزمة سياسية مستفحلة، وحرب تدور رحاها بين 

البالد. فرقاء 
وأعلنت اللجنة المركزية النتخابات المجالس 
غات  مدينة  في  االقتراع  مراكز  إغالق  البلدية 
والنصف  السابعة  الساعة  تمام  على  وضواحيها 
الناخبون  صــوت  بعدما  الثالثاء،  مساء  من 
الختيار األعضاء الجدد للمجلس البلدي، مشيرة 
البلدية  االنتخابات  في  المشاركة  نسبة  أن  إلى 
بالمدينة وضواحيها بلغت %54، وفق ما نشرته 

»فيسبوك«. على  صفحتها  عبر 
ومددت اللجنة المركزية النتخابات المجالس 
المجلس  انتخابات  في  التصويت  فترة  البلدية 
ساعة  لمدة  ليبيا  غــرب  جنوب  غــات  البلدي 
ونصف الساعة إضافية، بعدما كان مقررا إغالق 
لتمكين  السادسة،  الساعة  عند  االقتراع  مراكز 

بأصواتهم. اإلدالء  الناخبين من 
على  صفحتها  عبر  المركزية  اللجنة  وقالت 
الرجال  من  المقترعين  نسبة  إن  »فيسبوك« 
بلغت  بالبلدية  الناخبين  سجل  في  المسجلين 
%56، أما النساء المشاركات فقد بلغت نسبتهن 
ذوي  من  المقترعين  عدد  بلغ  بينما   ،51% نحو 

47 شخصا. الخاصة نحو  االحتياجات 
وضواحيها  غات  مدينة  في  الناخبون  وتوجه 
الثالثاء  صباح  من  التاسعة  الساعة  تمام  على 
المجلس  أعضاء  النتخاب  االقتراع،  مراكز  إلى 
البلدية  إدارة  سيتولى  الذي  الجديد،  البلدي 

القانونية. واليته  المنتهية  للمجلس  خلفا 
بسجل  المسجلين  الناخبين  عــدد  ويبلغ 
مواطنا،  و358  ألفا   11 نحو  غات  في  الناخبين 
أي بنسبة %59.4، صوتوا في 34 محطة اقتراع 
على  موزعة  انتخابية  مراكز  عشرة  على  موزعة 

والبركت. العوينات وتهاال  مدينة غات ومحلة 
غات  البلدي  المجلس  انتخابات  في  وتنافس 
وست  العامة،  الفئة  على  انتخابية  قوائم  ست 

تسعة  إلى  إضافة  المرأة،  مقعد  على  مرشحات 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  مقعد  على  مترشحين 

الثوار. من 
من جهتها، حيَّت بعثة األمم المتحدة للدعم 
على  غــات  مواطني  وتصميم  عــزم  ليبيا  في 
في  بالمشاركة  الديمقراطية  حقوقهم  ممارسة 
انتخابات  أول  في  للمدينة،  البلدية  االنتخابات 

الحالي. العام  ليبيا خالل  محلية تجرى في 
لألمم  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  وقالت 
وليامز،  ستيفاني  باإلنابة،  ليبيا  في  المتحدة 
مواطني  بالتزام  »أشيد  للبعثة:  بيان  في 
المجلس  في  ممثليهم  انتخاب  غــات،  مدينة 
الصعوبات  متحدّين  ديمقراطي،  بشكل  البلدي 
في  وبالدهم  مدينتهم  تواجه  التي  العديدة 

العصيبة«. األوقات  هذه 
التي  المضنية  الجهود  على  وليامز  وأثنت 
المجالس  النتخابات  المركزية  اللجنة  بذلتها 
وال  األولــى،  االنتخابات  هذه  إلجــراء  البلدية، 
االحترازية  التدابير  جميع  تطبيقها  سيما 
مراكز  عمل  وفرق  النّاخبين  لحماية  الضرورية 
باالنتخابات. المعنية  األخرى  والجهات  االقتراع 

للشعب  القوي  دعمها  تأكيد  البعثة  وجددت 
وتعزيز  البلدية  االنتخابات  إجــراء  في  الليبي 
للجنة  الــقــوي  ودعمها  المحلية،  الحوكمة 
لدورها  البلدية،  المجالس  النتخابات  المركزية 
البلدية  االنتخابات  إجــراء  ضمان  في  الحيوي 
شاملة  عملية  خالل  ومن  ديمقراطية  بطريقة 

وذات مصداقية.
المركزية  اللجنة  أعلنت  قريب،  سياق  في 
تأجيل  أيام،  قبل  البلدية،  المجالس  النتخابات 
ككلة  البلديين  المجلسين  انتخاب  موعد 
في  للجنة  اإلعالمي  المكتب  وأرجــع  وتراغن. 
إلى  ككلة  في  االنتخابات  تأجيل  اإلثنين،  بيان، 

تراغن  في  المشكلة  كانت  بينما  أمنية،  أسباب 
يوم  اللجنة،  وحددت  لوجيستية.  بأمور  تتعلق 
لعقد  الجاري  أغسطس   31 الموافق  اإلثنين 

القطرون،  البلدي  المجلس  النتخاب  االقتراع 
البلدية  في  االنتخابية  الحمالت  تنتهي  أن  على 
يوم  يكون  أغسطس، في حين   29 السبت  يوم 

األحد الذي يليه هو يوم الصمت االنتخابي.
بلدية  النتخابات  الفرعية  اللجنة  عقدت  كما 
رفقة  األحد،  مساء  صحفيا،  مؤتمرا  مصراتة، 
االنتخابات  لمراقبة  الوطنية  الشبكة  من  كل 
المؤتمر  وتناول  المدني.  المجتمع  ومفوضية 
االنتخابية  العملية  مستجدات  آخر  الصحفي 
الدعائية  الحمالت  بــدء  من  واحــد  يــوم  بعد 
الوطنية  الشبكة  إشهار  إلى  إضافة  للمرشحين، 
غير  كمؤسسة  حديًثا  تشكلت  التي  لالنتخابات، 
وفق  المدني،  المجتمع  لمفوضية  تتبع  ربحية 

مراسل قناة »الوسط« في مصراتة.
بلدية  النتخاب  الفرعية  اللجنة  رئيس  وقال 
االنتخابية  العملية  إن  أميمة،  الطيب  مصراتة، 
في المدينة »تسير بشكل صحيح وفق المخطط 
من  ألكثر  االقتراع  موعد  تأجيل  سبب  وأن  له، 
ليبيا  في  كورونا  حاالت  ازدياد  إلى  يرجع  مرة، 
وأضاف:  خاص«.  بشكل  ومصراتة  عام،  بشكل 
للمرشحين  االنتخابية  الحمالت  انطالق  »بعد 

وستقام  آخــر،  لموعدٍ  االنتخابات  تؤجل  لن 
الشهر  من  الثالث  في  له  المحدد  الموعد  في 

المقبل«.
الوطنية  الشبكة  رئيس  قــال  جانبه،  من 
تصريح  في  الحشاني،  علي  االنتخابات  لمراقبة 
»لن  االنتخابات  مراقبة  إن  »الــوســط«،  إلى 
كل  ستشمل  بل  مصراتة،  مدينة  على  تقتصر 
بحكومة  المحلي  الحكم  لوزارة  التابعة  المدن 

الوطني«. الوفاق 
المجالس  المركزية النتخابات  اللجنة  وأكدت 
الجاري،  الشهر  من  األول  األسبوع  في  البلدية، 
باالنتخابات  الخاصة  الدعائية  الحمالت  إيقاف 
الفترة  خالل  مصراتة  مدينة  في  تجرى  التي 
لجنة  عن  الصادرة  للتوصيات  تنفيًذا  المقبلة، 

»كورونا«. جائحة  مكافحة 
وأوضحت اللجنة أن إيقاف الحمالت الدعائية 
يحدد  موعد  حتى  أسبوعين  لمدة  يستمر 
إلى  مشيرة  الجميع،  صحة  على  حفاًظا  الحًقا، 
منع  ضــرورة  في  تمثلت  اللجنة  توصيات  أن 
النتخاب  الدعائية  الحمالت  وأيضًا  التجمعات 

بمصراتة. البلدي  المجلس 
من  كل  في  التصويت  يجرى  أن  مقررا  وكان 
والقطرون  وتراغن  والشرقية  وككلة  مصراتة 
األضحى،  عيد  من  األول  األسبوع  خالل  وغات، 
يونيو   25 في  الترشح  باب  ُأغلق  أن  بعد  وذلك 
جميع  اتخاذها  على  اللجنة  وتشدد  الماضي. 
المصوتين  مع  الالزمة  الوقائية  ــراءات  اإلجـ
االنتخابية.  العملية  في  المشاركين  وجميع 
أن  تاهية  بن  سالم  اللجنة  رئيس  وأوضــح 
من  ــى  األول المجموعة  هي  الست  البلديات 
البلديات  من  عددا  تضم  مجموعات  ست  بين 
ستقام االنتخابات فيها قبل نهاية العام الجاري 
انتخابيا  برنامجا  هناك  أن  إلى  مشيرا   ،)2020(

.2020 لـ38 مجلسا بلديا خالل العام 
من  عدد  في  المقررة  االنتخابات  تجرَ  ولم 
انتشار  نتيجة  الماضي  مــارس  في  البلديات 
ــا«، وانــتــظــار اتــخــاذ بعض  ــورون فــيــروس »ك
اإلجراءات الالزمة، وفق بن تاهية، الذي أكد أن 
إلتمام  الماضي  العام  منذ  متواصلة  اإلجراءات 
عدد  بلغ  التي  الست،  البلديات  في  االنتخابات 
و134  قائمة،   151 فيها  العامة  الفئة  قوائم 
و125  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  عن  مرشحا 

النساء. مرشحة عن فئة 

»عرس ديمقراطي« في غات بعد مشاركة املواطنني في االنتخابات البلدية
غات - الوسط

● صناديق االقتراع مشهد غاب طويال عن المجال العام في ليبيا● ناخب يوقع في كشوف المصوتين

تمثل غات ومصراتة وككلة والشرقية وتراغن 
والقطرون المجموعة األولى من 6 مجموعات 

تقام انتخاباتها قبل نهاية العام الجاري

نسبة الحاضرين بلغت 54٪ من إجمالي الناخبين

المتحدة  كتمويل إضافي لمبادرة برنامج األمم 
االتحاد  أعلن  ليبيا،  في  الجديدة  اإلنمائي 
يورو  ماليين  عشرة  تقديم  الثالثاء،  األوروبي، 
لتذهب  وذلــك  أميركي«،  دوالر  مليون   12«
والوحدة  االستقرار  تخص  التي  المشاريع  إلى 

البالد. في  االجتماعي  والتماسك 
في  ليبيا  في  األوروبي  االتحاد  بعثة  وقالت 
إن  اإلنترنت،  على  موقعها  عبر  نشرته  بيان 
في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  مبادرة 
دعم  »بشأن  التمويل  هذا  مع  ستستمر  ليبيا 
في  االجتماعي  والتماسك  والوحدة  االستقرار 
قائمة:  تكميلية  مشاريع  ثالثة  دعم  في  ليبيا 
 )2( ليبيا،  في  االستقرار  تحقيق  صندوق   )1(
مع  المحلية،  االنتخابات   )3( الوطنية  المصالحة 
تقديم مشروع جديد لمنع التطرف العنيف الذي 

احتياجا«. األكثر  المجتمعات  سيساعد 
البرنامج أهداف 

األمم  برنامج  مــبــادرة  أن  البيان  ــح  وأوض
»تهدف  ليبيا  في  الجديدة  اإلنمائي  المتحدة 
بين  والمصالحة  السلمي  الــحــوار  دعــم  إلــى 
االجتماعي  ــام  ــوئ ال لتحسين  المجتمعات 

الوطنية«. والوحدة 
بين  المستمرة  الشراكة  أن  البيان  وأضاف 
المتحدة  ــم  األم وبرنامج  األوروبـــي  االتــحــاد 
الجديدة  المبادرة  هذه  في  »تركز  اإلنمائي 
مع  تعمل  التي  البلديات،  قــدرات  تعزيز  على 
سلمية  بيئة  لتأسيس  المحلية  مجتمعاتها 
السالم  تحقيق  خــالل  مــن  عليها  والحفاظ 
»سيعزز  ما  المحلية«.  السالم  اتفاقيات  ودعم 
االجتماعية  للتنمية  الطريق  ويمهد  الفرص 
السكانية  الفئات  ذلك  في  بما  واالقتصادية، 
األكثر ضعفا في ليبيا، مع دعم الهدف المشترك 

واالستقرار«. التعايش  في  المتمثل 
»تعزيز  إلــى  كذلك  المبادرة  تهدف  كما 
المحلية  ــرار  ــق االســت أهـــداف  نحو  الــتــقــدم 
المشتركة، فمن خالل إعادة الخدمات األساسية 
السلمي  بالحوار  والنهوض  المصالحة  وجهود 
المجتمع  مع  بالتعاون  المجتمع  مستوى  على 
االجتماعي  التماسك  سيتحسن  الــمــدنــي، 

الالجئين  مفوضية  عن  صــادر  تقرير  توصل 
غالبية  أن  ــى  إل المتحدة  لــألمــم  التابعة 
البحر  عبر  أوروبا  يدخلون  الذين  المهاجرين 
دولية«.  »حماية  إلى  بحاجة  ليسوا  ليبيا  من 
المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  ووجدت 
أولئك  %70 من  من  أكثر  أن  الالجئين  لشؤون 
بالمخاطر  المحفوفة  الحدود  يعبرون  الذين 
مؤهلين  يكونوا  أن  المرجح  غير  من  ليبيا  من 
ما  وفق  وصولهم،  عند  اللجوء  على  للحصول 
البريطانية  تلغراف«  »ديلي  جريدة  نقلت 

األربعاء.
الشخص  يحتاج  اللجوء  حق  على  وللحصول 
وطنه  إلى  العودة  على  قادر  غير  أنه  إثبات  إلى 
العديد  يعتبر  حين  في  االضطهاد،  بسبب 
ألسباب  مهاجرين  للجوء  المؤهلين  غير  من 

اقتصادية.
الخاص  المبعوث  أقر  األرقام،  على  وتعليقا 
لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية 
بضرورة  كوشيتيل،  فينسينت  الالجئين، 
سيتم  وإال  ومنصفة  عادلة  عودة  »آلية  وضع 

بأكمله«. اللجوء  نظام  في  التشكيك 
مايو حاجة  نهاية  »اعتبارا من  التقرير  ورجح 
%28 من األشخاص الذين عبروا  ما يقدر بنحو 

الدولية«. الحماية  إلى  ليبيا  من  البحر 
ممن  العظمى  الغالبية  إن  الخبراء  ويقول 
عبر  برا  سافروا  بريطانيا  إلى  الوصول  حاولوا 
األمم  ــام  أرق تظهر  حيث  األوروبـــي،  االتحاد 
منطقة  إلى  شيوعا  األكثر  الطريق  أن  المتحدة 

المتوسط. األبيض  البحر  عبر  هو  »شنغن« 
المتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية  ووفقا 
ليبيا  من  الوافدون  شكل  الالجئين،  لشؤون 
إلى  الوافدين  من   68% ومالطا  إيطاليا  إلى 
البحر األبيض المتوسط بين  أوروبا عبر وسط 

ومايو. يناير 
عن  ليبيا  من  شخص   8600 نحو  غادر  وقد 
والسودانيون  البنغاليون  وكان  البحر،  طريق 
في  شيوعا.  الجنسيات  أكثر  من  والصوماليون 
أنه  المتحدة  األمم  أرقام  تظهر  ذلك،  غضون 
41129 مهاجرا قدموا إلى أوروبا عن  من بين 
الجنسية  فإن  العام،  هذا  البر  أو  البحر  طريق 
حيث  التونسيون،  الوافدين  بين  شيوعا  األكثر 
بنسبة  الجزائريون  يليهم   ،18.3% يمثلون 

.10.3%
عدد  فيه  يحاول  الذي  الوقت  في  ذلك  يأتي 
قــوارب  في  العبور  المهاجرين  من  قياسي 
األبيض  البحر  عبر  قد  منهم  وكثير  صغيرة، 
إلى  البر  عبر  السفر  قبل  أوروبا  إلى  المتوسط 

بريطانيا.
من  أكثر  مع  مهاجر   5000 من  أكثر  وعبر 
مما  اآلن،  حتى  أغسطس  في  مهاجر   1200

اإلطالق. على  ازدحاما  الشهور  أكثر  يجعله 
لجريدة  تقرير  ذكر  الماضي  اإلثنين  ويوم 
المهاجرين  بعض  أن  البريطانية  »الغارديان« 
بحر  عبر  المتحدة  المملكة  إلى  قدموا  الذين 
المانش، رووا قصصا عن تعرضهم للضرب من 

الفرنسية. الشرطة  قبل 
الداخلية  الشؤون  وزيرة  قالت  جانبها  من 
البريطانية إن »هؤالء المهاجرين يعتقدون أن 
دعت  الذي  الوقت  في  عنصرية«،  دولة  فرنسا 
وضع  ضــرورة  إلى  الحقوقية  المنظمات  فيه 
يعيشها  التي  الصعبة  المعيشية  للظروف  حد 

فرنسا. شمال  المهاجرون 
الداخلية  وزارة  أعلنت  ذلــك،  غضون  في 
 13 ضبط  األربعاء،  الوطني،  الوفاق  بحكومة 

بدوره  وهذا  الليبيين،  عند  المعيشة  ومستوى 
ذات  بلدية  النتخابات  الطريق  يمهد  أن  يجب 

أقوى«. مصداقية وحكم محلي 
على  المبادرة  هذه  من  آخر  عنصر  وسيركز 
العنيف  التطرف  لمنع  البلديات  جهود  »تعزيز 
التطرف  بمخاطر  الــوعــي  ــادة  زيـ ــالل  خ مــن 
المجتمعات«  في  المتطرفة  الرسائل  ومجابهة 

البيان. وفق 
ــم  األم بــرنــامــج  أن  إلـــى  ــبــيــان  ال ــار  ــ وأش
االتحاد  مــع  بالشراكة  اإلنــمــائــي،  المتحدة 
والمنظمات  المحلية  والمجتمعات  ــي  األوروب
وممثلي  المحلية  والسلطات  الحكومية  غير 
االستقرار  تحقيق  في  تقدما  »أحرز  الحكومة، 
لتحسين  النزاع  من  المتضررة  المناطق  في 
من  الرغم  على  احتياجا  األكثر  السكان  حياة 
في  القائمة  العميقة  السياسية  االنقسامات 
إلى  أيضا  تسعى  المبادرة  أن  مضيفا  ليبيا«، 

الوطنية. والمصالحة  السالم  تعزيز  زيادة 
تعبئة أممية وأوروبية لضمان التقدم اإليجابي 

نحو أهداف االستقرار والمصالحة في ليبيا
المتحدة  لبرنامج األمم  المقيم  الممثل  وقال 
وشركاءه  البرنامج  إن  نوتو،  جيراردو  اإلنمائي، 
يعملون »من أجل تحقيق المزيد من االستقرار 
إلى  الوصول  للناس  يمكن  حيث  ليبيا،  في 
واختيار  وئام  في  والعيش  األساسية  الخدمات 
ديمقراطية«،  بطريقة  المحليين  قادتهم 
المساهمة  »هذه  بتلقي  سعادته  عن  معربا 
االتحاد  مع  بالشراكة  العمل  ومواصلة  المهمة 
وتعزيز  المحلية  السلطات  لدعم  األوروبـــي 
التنمية  وأهداف  والمستدامة  الشاملة  التنمية 

الليبية«. المجتمعات  في  المستدامة 
ليبيا،  لدى  ــي  األوروب االتحاد  سفير  ورحب 

أبوكماش  ساحل  بمنطقة  شرعي  غير  مهاجرا 
غير  للهجرة  استعدادهم  أثناء  طرابلس،  غرب 

أوروبا. إلى  الليبية  السواحل  عبر  الشرعية 
على  صفحتها  عــبــر  الــــوزارة  ــت  ــح وأوض
»فيسبوك« أن وحدة مكافحة التهريب والتسلل 
العمليات  لمكتب  التابعة  بـــزوارة،  البحري 
ألقت  السواحل،  ألمن  العامة  باإلدارة  البحرية 
الثالثاء،  مساء  المهاجرين  هؤالء  على  القبض 
الشريط  على  األمنية  الدوريات  تسييرها  أثناء 

أبوكماش. لمنطقة  الساحلي 
المهاجرين  أن  الداخلية  وزارة  وأضافت 
بينهم  ومــن  مختلفة،  جنسيات  من  الـــ13 
اإلجــراءات  اتخاذ  مؤكدة  وطفل،  نساء  ثالث 
إيواء  مركز  إلى  وتسليمهم  حيالهم،  القانونية 

برنامج  مع  المستمرة  بالشراكة  بوجيجا،  آالن 
نؤمن  »نحن  وقال:  اإلنمائي.  المتحدة  األمم 
الرئيسي  المحلية  السلطات  بدور  كامل  بشكل 
هذه  خالل  من  ليبيا.  في  االستقرار  تحقيق  في 
المتحدة  األمم  برنامج  مع  المشتركة  المبادرة 
لالنتقال  الدؤوب  دعمنا  تأكيد  نعيد  اإلنمائي، 

ليبيا«. في  السلمي  الديمقراطي 
المتحدة  األمم  برنامج  أن  إلى  البيان  وأشار 
»بتعبئة  سيقومان  األوروبي  واالتحاد  اإلنمائي 
أهداف  نحو  اإليجابي  التقدم  لضمان  دعمهما 
المساهمة  ومــواصــلــة  المحلي  االســتــقــرار 
والتماسك  والمصالحة  السالم  تحقيق  في 
في  للمجتمعات  موثوقين  كشركاء  االجتماعي 

ليبيا«. أنحاء  جميع 
الخارجية  ــر  وزي التقى  قــريــب،  سياق  فــي 
هالو  بمنظمة  االثنين،  ماس،  هايكو  األلماني 
ترست »THE HALO TRUST« المعنية بإزالة 
طرابلس.  حول  المتضررة  المناطق  في  األلغام 
فإن  ليبيا،  في  األلمانية  للسفارة  بيان  وحسب 
برلين تدعم المنظمة ماليا بقيمة نصف مليون 
مضيفة:  األلغام،  إزالة  مشروع  خالل  من  يورو 
ليبيا،  في  منازلهم  إلى  النازحون  يعود  »عندما 

الناسفة«. والعبوات  األلغام  يواجهون 
طرابلس،  األلماني،  الخارجية  وزيــر  وزار 
المجلس  رئيس  الزيارة  خالل  والتقى  االثنين، 
ووزيري  السراج،  فائز  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
فتحي  والداخلية  سيالة،  الطاهر  الخارجية 
خالل  للسراج  األلماني  الوزير  وأكد  باشاغا. 
في  التسوية  »لدفع مسار  االجتماع سعي بالده 
مضيفا  برلين«،  مؤتمر  مخرجات  إطار  في  ليبيا 
دائــم،  نــار  إطــالق  بوقف  تكون  »البداية  أن 
مقترحا أن تكون مناطق سرت والجفرة منزوعة 
السالح«. كما تطرق إلى موضوع »رفع اإلغالق 
عن المواقع النفطية واالتفاق على كيفية توزيع 
الثقة  لبناء  اإليجابية  و»الخطوة  الــمــوارد«، 

المركزي«. ليبيا  بمراجعة حسابات مصرف 
وتحدث ماس عن الجهود التي تبذلها بالده 
النزاع  في  المتورطة  الدول  مع  مخرج  إليجاد 
الجميع  »يقدم  أن  ضرورة  على  مشددا  الليبي، 
أهلية  حرب  من  األمر  يتطور  ال  حتى  تنازالت 
للدول  العسكري  بالتدخل  مفتوحة  حرب  إلى 

الطرفين«. الداعمة 

الهجرة غير الشرعية في مدينة زوارة من حيث 
االختصاص.

فــي ســيــاق آخـــر، قــالــت ســفــارة الــواليــات 
الوكالة  إن  ــاء،  ــع األرب ليبيا،  فــي  المتحدة 
تدعم   »USAID« الدولية  للتنمية  األميركية 
وصول  لزيادة  الدولية  الطبية  الهيئة  منظمة 
بسبب  نزحت  التي  للعائالت  الصحية  الخدمات 
السفارة  وأوضحت  ليبيا.  في  الطويل  الصراع 
»فيسبوك«،  على  صفحتها  عبر  األميركية، 
الصحة  ومستشاري  وممرضات  أطباء  فرق  أن 
الدولية  الطبية  للهيئة  التابعين  العقلية 
والدعم  األساسية  الطبية  الرعاية  يقدمون 
على  العائالت  لمساعدة  واالجتماعي  النفسي 
في  حتى  والصدمات،  اإلجهاد  مع  التعامل 
المرافق  في  وذلك  »كورونا«،  جائحة  أوقات 

النازحين. مجتمعات  تخدم  التي  الصحية 
منظمة  هــي  الــدولــيــة  الطبية  والهيئة 
بإنقاذ  متخصصة  عالمية  ربحية  غير  إنسانية 
التدريب  خالل  من  المعاناة  وتخفيف  األرواح 
والتنمية.  اإلغاثة  وبرامج  الصحية  والرعاية 
قبل  من   1984 العام  في  المنظمة  وأنشئت 
منظمة  المتطوعين، وهي  والممرضين  األطباء 
أنها  كما  طائفية،  وغير  غير سياسية،  تطوعية، 

خاصة. منظمة 

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

●االنتخابات المحلية أحد المشاريع المستهدفة بالدعم.

● ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين غرب طرابلس

● مهاجرون يتزاحمون فوق قارب في مياه المتوسط

مبادرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
الجديدة في ليبيا »تهدف إلى دعم الحوار 

السلمي والمصالحة بين المجتمعات«

السفارة األميركية في ليبيا تعلن تقديم 
دعم للهيئة الطبية الدولية لزيادة 
وصول الخدمات الصحية للنازحين

بالتزامع مع ضبط بعضهم غرب طرابلستستهدف دعم 3 مشاريع تكميلية

10 ماليني يورو دعمًا أوروبيًا 
للبرنامج اإلنمائي األممي في ليبيا

وكالة أممية: 70% من املهاجرين القادمني 
عبر ليبيا غير مؤهلني للحصول على اللجوء

● كشوف الناخبين بداية الطريق الختيار ممثليهم
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غرف عمليات مشتركة بالمدن

إصابة  حالة  آالف  تسعة  من  تقترب  بحصيلة 
من  أكثر  منها  المستجد«،  »كورونا  بفيروس 
البالد  الوباء في  انتشار  بدء  وفاة، منذ  160 حالة 
مارس الماضي، تواصل األجهزة الرسمية في ليبيا 

مساعيها الرامية إلى التصدي للجائحة.
وخصصت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، 
الصدرية«  واألمراض  »للدرن  مصراتة  مستشفى 
الواقع بمنطقة زريق، مركزًا لعالج الحاالت الحرجة 
وبحسب  المستجد«.  »كورونا  بفيروس  المصابة 
بيان للوزارة، جرى افتتاح المركز بعد انتهاء أعمال 
صيانته وتجهيزه بسعة 16 سرير عناية فائقة، كما 

تم تزويده بمصنع أكسجين طبي.
والمالية  ــة  االداري الشؤون  إدارة  مدير  وقال 
الصحة  وزارة  إن  أونيس،  فوزي  الصحة،  بــوزارة 
لعالج  مركزًا   32 من  أكثر  إنشاء  من  تمكنت 
في  المستجد«  »كــورونــا  بفيروس  المصابين 
نسبة  إن  إلى  مشيرًا  والمناطق،  المدن  مختلف 
انجاز مشاريع انشاء مراكز العزل وصلت إلى 75%.

رئيس  العامة  األركــان  رئيس  أعلن  وبــدوره، 
اللجنة العليا لمكافحة جائحة »كورونا« بالحكومة 
إصدار  الناظوري،  عبدالرازق  الفريق  الموقتة، 
والقوات  األمنية  لألجهزة  اإلثنين،  تعليمات، 
التنقل  وعدم  نهائيًا«  المدن  »بقفل  المسلحة 
الساعة  وحتى  عصرًا  الثالثة  الساعة  من  بينها 
تسجيل  بعد  التالي  اليوم  صباح  من  السابعة 
434 إصابة جديدة بفيروس »كورونا المستجد«.

بثتها  قصيرة  كلمة  في  الناظوري  ــع  وأرج
عدد  ــادة  زي في  السبب  الــحــدث«  »ليبيا  قناة 
إلى  المستجد«  »كــورونــا  بفيروس  اإلصــابــات 
واالختالط  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام  عدم 
األفــراح  مثل  االجتماعية  المناسبات  وتنظيم 
اتباع  ضــرورة  على  الناظوري  وشــدد  والمآتم. 
اإلصابة  مــن  للوقاية  االحــتــرازيــة  اإلجـــراءات 
منع  إلى  منوهًا  المستجد«،  »كورونا  بفيروس 
انتشار  من  للحد  االجتماعية  المناسبات  إقامة 
وفي  المواطنين.  على سالمة  والحفاظ  الفيروس 

في  البلدية  المجالس  عمداء  قرر  قريب،  سياق 
غرفة  تشكيل  والعوينية  والطاهر  والقلعة  يفرن 
»كورونا  فيروس  جائحة  لمكافحة  للمنطقة  طبية 
رؤساء  ضم  اجتماع  خالل  ذلك  جاء  المستجد«. 
تلك  في  الجائحة  لمكافحة  العليا  اللجان  وأعضاء 
العام  البلديات، وبمشاركة مدير مستشفى يفرن 
نوقشت  حيث  القروي،  القلعة  مستشفى  ومدير 
خطة  ووضــع  البلديات،  بين  التعاون  كيفية 
يفرن  بلدية  بيان  حسب  الوباء،  لمكافحة  عمل 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحتها  على 

الثالثاء. »فيسبوك«، 
عزل  مركز  تفعيل  على  المجتمعون  واتفق 
واختيار  البلديات،  موقت بشكل عاجل يشمل كل 
والعمل  لذلك،  القروي  الجرسان  أم  مستشفى 

ودعم  للمنطقة،   »PCR« جهاز  استقدام  على 
سيارات  توفير  خالل  من  العام  يفرن  مستشفى 
اإلسعاف  لقسم  دعمًا  وتكون  بأطقمها،  إسعاف 
من  األسبوع  أيام  طيلة  بالمستشفى  والطوارئ 

بلدية. كل 

من  للمنطقة  األمني  البرنامج  تفعيل  وتقرر 
هيئة  ومخاطبة  يفرن،  أمن  مديرية  دعم  خالل 
الدفن  برنامج  يتولى  فريق  لتشكيل  ــاف  األوق
للعناصر  الطوارئ  حالة  وإعالن  المصابة،  للحاالت 

الطبية؛ لتفعيل مركز العزل.
الطبية  اللجنة  رئــيــســة  أعــلــنــت  بــدورهــا، 
الدكتورة  الموقتة،  للحكومة  التابعة  االستشارية 
الحرجة من  الحاالت  نقل  الثالثاء،  العريبي،  فتحية 
بمركز  األمل  برج  إلى  العام  الهواري  مستشفى 
اللجنة  نشرته  تصريح  بحسب  الطبي،  بنغازي 
الطبية االستشارية عبر صفحتها على »فيسبوك«. 
خلل  لوجود  »نظرًا  تصريحها:  في  العريبي  وقالت 
في البنية التحتية بمستشفى الهواري، األمر الذي 
دعا، وعلى وجه السرعة، إلى نقل الحاالت الصعبة، 

الذين يحتاجون إلى تنفس صناعي، إلى برج األمل 
بمركز بنغازي الطبي«.

التي  المتوسطة  الحاالت  أن  العريبي  وأضافت 
في  استقبالها  سيجري  طبية،  رعاية  إلى  تحتاج 

مستشفى الهواري العام.
فــرض  ــرت،  سـ بــلــديــة  ــررت  قـ جهتها،  ــن  م
المدينة  داخــل  ساعة،   24 لمدة  التجول  حظر 
من  تعليمات  على  بناء  اإلثنين،  يوم  وضواحيها، 
»كورونا  فيروس  وباء  لمكافحة  الرئيسية  اللجنة 
من  عدد  اكتشاف  بعد  القرار  وجاء  المستجد«. 

حاالت االشتباه باإلصابة بفيروس »كورونا«.
ومحال  الصيدليات،  البلدية،  قــرار  واستثنى 
الفترة  في  والمياه،  واللحوم،  الغذائية،  المواد 
ظهرًا.  عشرة  الثانية  وحتى  صباحًا،  السادسة  من 
ترخيص  بسحب  الضبط  أجهزة  اللجنة،  وطالبت 
أصحاب  من  القرار  يخالف  من  كل  نشاط  وإغالق 

األنشطة والمحال واألسواق التجارية.
وذكرت مصادر بلجنة الرصد والتقصي بالمدينة 
في تصريح إلى »الوسط«، أنه تم تسجيل ارتفاع 

في أعداد حاالت االشتباه باإلصابة بالفيروس.
نداًء  سرت  لبلدية  التسييري  المجلس  وأطلق 
طالبهم  المدينة،  إلى  الوافدة  العائالت  إلى 
للجنة  التابع  والتقصي  الرصد  فريق  بزيارة  فيها 
»كورونا  فيروس  لمكافحة  االستشارية  الطبية 
العائالت  بـ»كافة  المجلس  وأهاب  المستجد«. 
أخرى  بلديات ومناطق  لمدينة سرت من  الوافدة 
والتقصي  الرصد  فريق  إلــى  التوجه  بضرورة 
لمكافحة  االستشارية  الطبية  للجنة  التابع 
فرع  مقرها  الكائن  المستجد«،  »كورونا  فيروس 
بجوار  بسرت  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز 
الصباحية  بالفترتين  الرياضي  سرت  خليج  نادي 
ولالطمئنان  سريعة  اختبارات  ألخذ  والمسائية 
ما نشرته صفحة  وفق  أحوالهم وصحتهم«،  على 

»فيسبوك«. موقع  على  البلدية 
العائالت  بإمكان  ــه  أن البلدية  وأوضــحــت 
لتلقي  التالية  باألرقام  هاتفيًا  االتصال  الوافدة 
الفحص  عمليات  ــي  ف الــمــرجــوة  الــمــســاعــدة 
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من انقطاع الكهرباء إلى غياب المياه وتراكم القمامة 
في الشوارع، تراوحت معاناة الليبيين الذين يشتكون 
فيروس  وانتشار  الحرارة  درجــات  ارتفاع  من  أصال 
»كورونا المستجد« في البالد؛ بينما يسأل المواطنون 
عن مدى جدوى جهود المسؤولين في الدولة، ومدى 
إحساسهم باألزمات التي دفعت عددا من سكان سبها 
إلى التظاهر، اعتراضا على التجاهل والتهميش الذي 

يعانيه الجنوب بشكل خاص.
ومنذ بداية فصل الصيف لم تتوقف أزمة انقطاع 
المشكلة  استفحال  هو  الجديد  أن  غير  الكهرباء، 
كثيرا  سكانها  يعان  لم  التي  الشرقية  المنطقة  في 
المحطات  األزمة  تضرب  أن  قبل  الصيف،  أوائل  في 
فيها  الكهربائية  الشبكة  عجز  ويصل  المنطقة  في 
للكهرباء  العامة  الهيئة  حسب  ميغاوات،   500 إلى 
والطاقات المتجددة التابعة للحكومة الموقتة، التي 
أكدت زيادة ساعات طرح األحمال »ألسباب خارجة عن 
إرادتنا، فعجز التوليد الناتج عن نقص الوقود الالزم 

لتشغيل المحطات هو السبب«.
قوات  قائد  تدخل  إلى  دفع  انقطاع  أزمة  تفاقم 
القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ومناقشتها -خالل 
اإلدارة  مجلس  عضو  من  كل  مع  بنغازي-  في  لقاء 
بالمؤسسة الوطنية للنفط، جاد اهلل العوكلي، ورئيس 
مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، محمد بن 
عديد  األحد،  عقد،  الذي  االجتماع  وناقش  شتوان. 
ضمنها  ومن  النفطي،  القطاع  تخص  التي  النقاط 
دور القطاع وقدرته على توفير أولويات المواطن من 
المحروقات، بما يمكن من تغطية احتياجات الشبكة 
الكهربائية. كما اجتمع حفتر مع رئيس الهيئة العامة 
الكهربائية  الشبكة  أوضاع  معه  وناقش  للكهرباء، 
من حيث المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل 

الهيئة وآلية وضع الحلول العاجلة لها.

أزمة مع فخري المسماري
وفي درنة، نظم عدد من موظفي قطاع الكهرباء 
زميلهم،  إطالق  في  باإلسراع  خاللها  طالبوا  وقفة 
إثر  توقيفه،  بعد  ــس،  إدري فرج  محمد  المهندس 
وقال  المسماري.  لفخري  تصريحات  على  اعتراضه 
مع  حدث  ما  يستنكرون  إنهم  بيان  في  الموظفون 
إدريس، ويطالبون رئيس الحكومة الموقتة، عبداهلل 
الثني، بالعمل على اإلفراج عنه بسرعة، مؤكدين أن 
زميلهم أسهم في كشف »الحقيقة الغائبة«، فضال عن 

أنه مشهود له بالكفاءة في العمل.
تصريحات  لتكذيبه  الموظف  هذا  أزمــة  وبــدأت 
المسماري، خصوصا قول األخير إن الحكومة لم تصرف 
أي أموال للهيئة، وهو ما نفاه إدريس بتأكيده صرف 
لهيئة  دينار  مليون  و400  مليارا  الموقتة  الحكومة 
المصادق  غير  األمــوال  أن  »كما  مضيفا:  الكهرباء، 
عليها، التي في انتظار استيفاء اإلجراء من قبل الهيئة 
العامة للكهرباء بلغت قيمتها نحو 330 مليون، وهذه 
األموال صرفت للهيئة، ويفترض أن تقوم الحكومة 
تشكيل  الموظف  نفى  كما  حولها«.  تحقيق  بإجراء 
محطة  في  المطلوبة  الصيانات  إلجراء  عمل  فريق 
الشمال ومحطة السرير، بخالف ما صرح به المسماري 

عن القيام بهذه الصيانات.
الشبكة  منه  تعاني  الذي  المعتاد  العجز  وبخالف 
وموجات  الحرارة  درجــات  ارتفاع  فإن  الكهربائية، 
الحر التي تضرب البالد أخيرا تتسبب في أضرار أكبر 
للشبكة، وهو ما أدى إلى نشوب حريق بمحطة توزيع 
التي  بنغازي،  في  القوارشة  بحي  الواقعة  الخويبية 
الحريق  أدى  كما  الزائدة.  باألحمال  كذلك  تأثرت 
العامة  الشركة  وفق  بالكامل«،  المحطة  »تلف  إلى 
للكهرباء، فيما توجهت طواقم فرق الصيانة بدائرة 
توزيع جنوب بنغازي إلى المحطة، لتوفير ما تحتاجه 

»إلعادتها إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن«.

تأمين المحطات
الشبكة  على  المتكررة  ــداءات  ــت االع ولمنع 
اقتحام  أو  األســالك  بسرقة  ــواء  س الكهربائية 
مجلس  رئيس  أكد  بالقوة،  لتشغيلها  المحطات 
العبدلي،  وئام  للكهرباء،  العامة  الشركة  إدارة 
المحطات  بحماية  المكلفة  المشتركة  القوة  أن 
للقيام  الشركة  مع  وتعاون  تواصل  في  زالت  ما 
االعتداءات  تكرار  لمنع  وذلك  اإلمكان،  قدر  بعملها 
والتحويل  التوليد  محطات  مشغلي  على  المسلحة 
وغرف التشغيل، ولضمان توزيع األحمال بالتساوي 
العبدلي ما تردد عبر  بين المدن والمناطق. ونفى 
تستطع  لم  القوة  بأن  االجتماعي  التواصل  مواقع 
من  األحمال  توزيع  المكلفين  الموظفين  حماية 

الخبر ال أساس  التهديدات األمنية، مؤكدا أن هذا 
له من الصحة، ومجرد إشاعات.

وعلى صعيد حكومة الوفاق، فقد بحث النائب األول 
بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، مع رئيس ديوان 
اإلجراءات  تسهيل  شكشك،  أحمد  خالد  المحاسبة، 
المحملة  البنية األساسية  الخاصة بتنفيذ مشروعات 
االتفاق،  وجرى   .2020 للعام  الطوارئ  ميزانية  على 
في  المحاسبة  ديــوان  بمقر  عقد  الذي  اللقاء  خالل 
الصعوبات  لتذليل  الجهود  تكثيف  على  طرابلس، 
لالنتهاء من اعتماد المشروعات بما يضمن تنفيذها 
في أسرع وقت وفقا لإلجراءات المعمول بها في هذا 
الشأن. وسبق أن دعا شكشك، مجلس إدارة الشركة 
اإلدارة  مجلس  التزام  ضرورة  »إلى  للكهرباء  العامة 

االختصاصات،  وفصل  الرشيدة،  الحوكمة  بمعايير 
وتعيين مدير عام وفقا للمعايير المهنية«.

ال مياه
ترافقت أزمة انقطاع المياه مع الظالم الذي يعيش 
خطوط  على  التعديات  استمرار  مع  الليبيون،  فيه 
المياه وتركيب وصالت غير شرعية، وحدوث تسرب 
بالمحطات، فقد عانى سكان العاصمة طرابلس من 
النهر  انقطاع المياه خالل األسبوع، ولم يعلن جهاز 
الصناعي منظومة »الحساونة - سهل الجفارة« عن 
عودة المياه تدريجيا إلى شبكة مياه مدينة طرابلس 

إال بحلول الثالثاء.
وقال الجهاز إن تدفق المياه سيتواصل، بعد إعادة 
ترهونة،  الضخ  بمحطة  المضخات  إحــدى  تشغيل 
مشيرا إلى العثور على تسريب بمحطة تدفق المياه 

طريق المطار بالعاصمة، والعمل على إصالحه.
المياه  بشركة  المهندس  أكد  وليد،  بني  وفي 
عملية  إنهاء  جبريل،  عبدالمنعم  الصحي  والصرف 
الصناعي  للنهر  خط  على  المحطات  إلحدى  صيانة 
جنوب المدينة، وتركيب صمام هواء بديل دون تفريغ 
المزارعين  أحد  أن  موضحا  الخط،  من  للمياه  جزئي 
بمنطقة وادي التماسلة جنوب بني وليد اعتدى على 
أدى  مما  هواء«،  صمام   980+520« رقم  المحطة 

إلى تسرب مائي من خط النهر الصناعي المار جنوب 
المدينة. وأشار إلى أن فريقا فنيا من بني وليد تابعا 
سهل   - الحساونة  بـ»منظومة  الشمالية  للمنطقة 
التسرب  وإيقاف  جديد  بتركيب صمام  قام  الجفارة« 
دون تفريغ جزئي للخط من قبل فريق بني وليد التابع.

أزمة نظافة
المياه  انقطاع  عند  تتوقف  لم  المواطنين  معاناة 
والكهرباء، في ظل موجة حر قاسية ضربت البالد، وإنما 
امتدت إلى القمامة التي انتشرت في الشوارع، مهددة 
بانتشار األمراض، ما دفع الجميع إلى التساؤل عن دور 
كل من الحكومة الموقتة وحكومة الوفاق في إنهاء هذه 
المواطنين، كما  احتياجات  التي تعد أبسط  األزمات، 
تساءلوا عن األموال المخصصة سنويا لهذه الملفات، 
والمقدرة بمئات الماليين من الدينارات، وأين تذهب، 
في ظل تردي الخدمات الطبية وانهيار البنية األساسية 
بلدية  أعلنت  بدورها،  البالد.  في  المناطق  أغلب  في 
تاجوراء أنها غير مسؤولة عن القمامة الموجودة على 
شاطئ المدينة، وقالت إنها بالفعل تلقت بالغات من 
المواطنين لتنظيف الشاطئ، لكنها حملت المسؤولية 
إلى شركة الخدمات العامة، معتبرة أنها المسؤولة عن 
النظافة، مضيفة: »الشركة ال تتبع البلدية إداريا أو ماليا، 
العمل على  وأبلغناهم بضرورة  لكننا تحدثنا معهم، 
إزالة جبل القمامة إلى خارج المنطقة، في أحد المكبات 

الرئيسية«.
جهات  إبـــالغ  هــو  ــا  دورهـ إن  البلدية  وقــالــت 
االختصاص »ألنه لم يتم تسليمها اختصاص النظافة 
شكل  واصفة  المطالبات«،  كثرة  رغم  اآلن،  حتى 

القمامة المتراكمة على الشاطئ بـ»غير المقبول«.
الخاصة  المكبات  وإغالق  القمامة  أزمة  وطرحت 
بها في عدد من المناطق على طاولة اجتماع رئيس 
السراج، مع  فائز  الوفاق،  الرئاسي لحكومة  المجلس 
مسؤولي شركة الخدمات العامة في أوائل أغسطس 
تعليمات  أصدر  السراج  إن  الحكومة  وقالت  الجاري.  
بغلق مكبات القمامة في مناطق أبوسليم ومعيتيقة 
والسواني تماما، بعد نقل القمامة منها وتحويلها إلى 

مكب سيدي السائح.
كما وجه بضرورة تهيئة حديقة الحيوان بالتعاون 
مع جهاز تنمية وتطوير المرافق اإلدارية. واستمع إلى 
ما تواجهه اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة 
من مصاعب وسبل تذليلها، وتوفير اإلمكانات الالزمة 
»جهود  على  وأثنى  وجه.  أكمل  على  بعملها  للقيام 
القمامة«،  تكدس  مشاكل  مع  للتعامل  في  الشركة 

داعيا إلى استمرارها حفاظا على الصحة العامة.

اإلغالق املوقت ونداءات التوعية أسلحة ليبية ملواجهة »كورونا«

العطش والظالم والقمامة.. أزمات تحاصر الليبيني في عز الصيف

طرابلس، مصراتة، سرت، طبرق، يفرن، - محمود الصالحي

الوسط -محمود السويفى

ملحوظًا  ارتفاعًا  ليبية  مــدن  عــدة  شهدت 
ومتزايدًا في عدد اإلصابات بفيروس »كورونا 
المستجد«، في ظل معاناة بعض المدن نقصًا 
الخاصة  الوقائية  والمعدات  االحتياجات  في 

الوباء. بمكافحة 
رئيس  نــائــب  ــد  أك زليتن  مدينة  ــي  وف
عدد  أن  مسعود،  عماد  زليتن،  العزل  قسم 
من  عددًا  وأن  ازديــاد،  في  المصابة  الحاالت 
إلى  ونحتاج  بالقسم،  اإليواء  يحتاج  الحاالت 
الرصد  فريق  يحتاج  كما  األكسجين.  أجهزة 
جائحة  أزمة  إدارة  للجنة  التابع  واالستجابة، 
الخاصة  المشغالت  إلــى  بزليتن،  كــورونــا 
العمل  الستمرار  وذلك  األنفية،  بالمسحات 
من  العينات  وأخذ  المسحات  عدد  زيادة  على 
انتشار  الحتواء  واالستجابة  الرصد  فرق  قبل 

الفيروس.
بزليتن،  اإلعالمي  المكتب  عضو  وأوضــح 
مستمر  التقصي  فريق  أن  أبونجم،  صالح 
وفق  االشتباه  حاالت  لكافة  العينات  أخذ  في 
تتعلق  التي  البيانات  كافة  تضم  منظومة 

الحاالت  متابعة  تتم  لكي  المصابة  بالحالة 
الفيروس. انتشار  لتفادي  المخالطة 

فيروس  مكافحة  لجنة  عضو  قال  جهته  من 
محمد  وليد،  بني  ببلدية  المستجد«  »كورونا 
بني  مدينة  داخل  الوبائي  الوضع  إن  صالح، 
بعد  يوم،  بعد  يومًا  سوءًا  يزداد  أصبح  وليد 
لمواطنين  البلدية  داخل  وفاة  حالتي  تسجيل 

مزمنة. أمراضًا  يعانيان 
بفيروس  اإلصابة  حــاالت  أن  صالح  وأكــد 
في  إصابة،   60 تجاوت  بالمدينة  »كورونا« 
وزارة  قبل  من  والواضح  الكبير  التقصير  ظل 
إصابات  هناك  أن  مضيفًا  قوله،  وفق  الصحة، 
 10 تجاوزت  التي  الطبية،  العناصر  من  لعدد 
العام  وليد  بني  مستشفى  بين  موزعة  حاالت 
داخل  الصحية  والوحدات  الصحية  والمرافق 
العنصر  إصابة  البلدية، وهو مؤشر خطير ألن 
في  الصحي  القطاع  انهيار  تعني  الطبي 

تعبيره. بحسب  البلدية، 
والجهات  الصحة  وزارة  صالح،  وطالب 
الضرورية  االحتياجات  بتوفير  المسؤولة 
اللجنة  تستطيع  لكي  ــدًا،  ج عاجل  وبشكل 
تقديم الخدمات الطبية للمواطن داخل بلدية 

وليد. بني 

الصحية  المراكز  ــدأت  ب ــر،  آخ سياق  في 
بمدينة بني وليد، مطلع األسبوع، في استقبال 
من  والنازحين  المدينة  سكان  من  األطفال 

بعد  الضرورية،  التطعيمات  لتلقي  خارجها 
فيروس  جائحة  بسبب  ألسابيع  استمر  انقطاع 

التطعيمات. ونفص  المستجد  كورونا 

بـــإدارة  اإلعــالمــي  المكتب  مــديــر  وقـــال 
الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران، 
األطفال  تشمل  التطعيمات  إن  لـ»الوسط« 
وهي:  أشهر  وستة  وأربعة  شهرين  أعمار 
الطعم  السداسي،  الطعم  الخماسي،  »الطعم 

السحايا«. اللتهاب  المضاد 
المواطنين ضرورة  أبوالنيران جميع  وناشد 
الوقائية واالحترازية  واتباع اإلجراءات  االلتزام 
للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتقيد 
الرعاية  مكتب  قبل  مــن  المعد  بالجدول 
العمرية  والفئات  وتوقيت  ــام  ألي الصحية 

االزدحام. لتفادي  للتطعيم 
الرعاية  مكتب  أعلن  سابق،  وقــت  وفــي 
من  شحنة  ــول  وصـ ولــيــد  ببني  الصحية 
جهاز  لمخازن  باألطفال  الخاصة  التطعيمات 
اإلمداد الطبي في البلدية بعد انقطاعها لعدة 
بلدية  في  الصحية  المراكز  وتعاني  أسابيع. 
خاصة  التطعيمات،  في  كبيرا  نقصا  وليد  بني 
مع ازدياد عدد األسر النازحة إلى المدينة من 

مناطق. عدة 
المكتب  عضو  ــال  ق جـــادو،  مدينة  وفــي 
المجلس  إن  كريوة،  نوري  بالبلدية  اإلعالمي 
القطاعات  بكل  العمل  وقف  قرر  جادو  البلدي 

ذلك  في  بما  الخاص  والقطاع  الحكومية 
تفاقم  العمل في ظل  لتنظيم  المصارف وذلك 

لفيروس »كورونا«. الوبائي  الوضع 
وأضاف كريوة أنه تقرر إغالق كافة المحالت 
والمطاعم  ــورش  والـ والمصانع  التجارية 
و  الصيدليات  باستثناء  وغيرها،  والمقاهي 

الصغيرة. الغذائية  والمحالت  المخابز 
المجلس  قرر  االحترازية،  اإلجراءات  وضمن 
الساعة  مــن  الــتــجــول  حظر  جـــادو  الــبــلــدي 
حتى  صباحًا  الثامنة  وحتى  مساًء  السادسة 
استكمال  والتقصي  الرصد  لفريق  يتسنى 
للحاالت  المخالطين  وحصر  المسح  عمليات 
اإلصابة  ــاالت  ح لتزايد  ونــظــرًا  المصابة. 
عدة  أصــدرت  المستجد«  »كورونا  بفيروس 
عــددًا  والبلديات،  المدن  في  صحية  لجان 
وسالمة  صحة  على  حفاظًا  التوصيات  من 
ومخارج  مداخل  إقفال  في  تمثلت  المواطنين، 
المدن، والتباعد االجتماعي، وإلغاء المناسبات 
وغيرهما،  والمآتم  األفــراح  مثل  االجتماعية 
واالبتعاد عن األماكن المزدحمة مثل األسواق 
الواقية  الكمامات  بارتداء  وااللتزام  الكبيرة، 
المزدحمة  األماكن  المواطنين  دخول  ومنع 

دون كمامات.

الوسط - الصغير الحداد

● إحدى الفرق الطبية في بني وليد

● موظفان بشركة الكهرباء يحاوالن إصالح عطل● تعديات على بئر مياه في الحقل الغربي

المواطنون يسألون: »أين الدولة؟«

المجلس التسييري سرت ناشد العائالت 
الوافدة إلى المدينة زيارة فريق الرصد 

والتقصي التابع للجنة الطبية االستشارية

حفتر اجتمع بمسؤولي الكهرباء لحل 
أزمة انقطاع التيار.. وموظفو درنة 

يطالبون باإلفراج عن زميل لهم

سكان طرابلس وعدد من المناطق 
محرومون من المياه لفترات طويلة 

نتيجة التعديات واألعطال

نقص اإلمكانات يؤزم معركة البلديات مع الوباء

● جانب من عملية فحص عينات المشتبه بإصابتهم بالفيروس

الجالء  بمستشفى  التخدير  طبيب  كشف 
الدكتور  بنغازي،  في  والحوادث  للجراحة 
اإلصابة  مع  تجربته  الرهيوين،  محمد 
أن  مؤكداً  المستجد«،  »كورونا  بفيروس 
الطبيب كغيره من البشر معرض لإلصابة 
عمله.  مكان  بحكم  خاصة  بالفيروس، 
وأضاف الرهيوين، أنه شعر بأعراض خفيفة 
حاسة  فقدان   - صــداع   - ــرارة  )ح نسبيًّا 
التذوق والشم(، وحتى اللحظة هي نفس 
الوقائية،  باإلجراءات  التزم  إذ  األعــراض، 
وأجرى تحليل PCR األسبوع الماضي، ولم 
تكن هناك مواد تشغيل بمعمل »كوفيد 
19« بمركز بنغازي الطبي، ليجري تحليل 
بأن  وأبلغوه  الماضي،  األحد  يوم  العينة 
مع  التواصل  »تم  لكن  سالبة،  النتيجة 
نتيجة  بأن  وإخباره  اإلثنين  يوم  الدكتور 
تحاليله موجبة، وهناك خطأ في األسماء«، 
وفق ما نقل مستشفى الجالء على صفحته 

بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
إن  فقال  بالمرض  إصابته  عــن  أمــا 
من  الكثير  ويستقبل  طوارئ  المستشفى 
الحاالت، نافيًا تواجده أو إصابته بمستشفى 
أو  المريض  مطالبًا  الكويفية،  الصدرية 
بالتوجه  باألعراض  شعوره  حال  المصاب 
إلى المراكز المخصصة بالفيروس. وأضاف 
ويقوم  الصحي،  بالعزل  نفسه  عازل  أنه 
بتناول األدوية الالزمة، داعيًا زمالءه األطباء 
بتوخي الحذر وااللتزام باإلجراءات الوقائية 

وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات.

طبيب يروي تفاصيل 
إصابته بالفيروس

بنغازي ـ الوسط
● الدكتور محمد الرهيوين
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في أعقاب إعالن اإلمارات، األسبوع الماضي، تطبيع عالقاتها 
العالقات مع حكومة تل  مع إسرائيل، كأول دولة خليجية تطبع 
فرحان،  بن  فيصل  األمير  السعودي  الخارجية  وزير  أعلن  أبيب، 
أمس األربعاء، أن المملكة لن تحذو حذو أبوظبي، في ظل عدم 

الفلسطينيين. اتفاق سالم مع  إلى  التوصل 
»خيانة«  باعتبارها  الخطوة  الفلسطينيون  دان  جانبهم،  من 
عربية  التفاقات  مقدمة  واشنطن  اعتبرتها  بينما  لقضيتهم، 

مماثلة مع الدولة العبرية، وفق »فرانس برس«.
السعودي  الخارجية  وزير  استبعد  الصمت،  من  أيام  وبعد 
السالم. وقال وزير  اتفاق  إلى  التوصل  تطبيعًا مع إسرائيل قبل 
األلماني  نظيره  مع  صحفي  مؤتمر  خالل  السعودي  الخارجية 
تؤكد  السعودية  العربية  المملكة  »إن  برلين:  هايكو ماس في 
مبادرات  إلى  واستناده  استراتيجيًا  خيارًا  بالسالم  التزامها 
»حين  وأضاف:  الدولية«.  الشرعية  وقرارات  العربية  السالم 

يتحقق ذلك، تصبح كل األمور ممكنة«.
إسرائيل  بين  الماضي  األسبوع  ُأعلن  الذي  واالتفاق، 
دولة  مع  إسرائيل  تبرمه  الذي  نوعه  من  الثالث  هو  واإلمارات، 
اتفاقات  إلى  التوصل  احتمال  ويعزز  واألردن،  مصر  بعد  عربية، 

مشابهة مع دول خليجية أخرى.
وهذا أول رد فعل للرياض على االتفاق. وأضاف وزير الخارجية 
إسرائيلية  أحادية  إجراءات  أية  أن  المملكة  »تعتبر  السعودي: 

الدولتين«. الفلسطينية تقوض حل  األراضي  لضم 
جهود  »أي  األمير:  قال  وإسرائيل،  اإلمارات  اتفاق  وعن 
يمكن  الفلسطينية(  )لألراضي  بالضم  التهديد  وقف  إلى  تؤدي 

إيجابية«. اعتبارها 
لضم  خطتها  بتعليق  االتفاق  بموجب  إسرائيل  وتعهدت 
أراٍض فلسطينية، في تنازل رحبت به أوروبا وبعض الحكومات 
العربية التي رأت أنه يعزز اآلمال بتحقيق السالم في المنطقة. 
أن  على  شدد  نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  لكن 
والمستوطنات  األردن  غور  ضم  خطط  عن  تتخلى  لن  حكومته 

المحتلة. الغربية  الضفة  أنحاء  في  اليهودية 

اإلسرائيلي  النزاع  لحل  مبادرة  رعت  قد  السعودية  وكانت 
إلى  إسرائيل  فيها  تدعو   2002 العام  ُأطلقت  الفلسطيني   -
 1967 العام  احتلتها  التي  الفلسطينية  األراضي  من  االنسحاب 

العربية. الدول  للعالقات مع  الكامل  والتطبيع  السالم  مقابل 
األميركي  الرئيس  إعالن  منذ  الصمت  السعودية  والتزمت 
اتفاق  توقيع  على  االتفاق  الماضي،  الخميس  ترامب،  دونال 

العالقات بين اإلمارات وإسرائيل خالل ثالثة أسابيع. لتطبيع 
ويوم اإلثنين حث غاريد كوشنر، مستشار الرئيس األميركي، 
هذه  أن  معتبرًا  إسرائيل،  مع  عالقاتها  تطبيع  على  السعودية 
وستساهم  المملكة،  ودفاع  اقتصاد  صالح  في  ستصب  الخطوة 
نتانياهو  أعلن  كما  المنطقة.  في  إيران  قوة  من  الحد  في 
أبيب  تل  تربط  مباشرة  جوية  رحالت  تسيير  على  يعمل  أنه 

باإلمارات وتحديدًا بدبي وأبوظبي عبر األجواء السعودية.
االسالمي العالم  قائدة 

أن  الهاتف،  عبر  لصحفيين  تصريحات  في  أكد،  كوشنر  لكن 
ولي  ونجله  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  السعودي  العاهل 
العهد األمير محمد أبلغاه بأنهما يريدان رؤية دولة فلسطينية 

للفلسطينيين. اقتصادية  فرص  جانب  إلى  مستقلة 
السعودية  بين  العالقات  تطبيع  احتمال  عن  كوشنر  وقال 
السعودية،  لألعمال  جدًّا  مفيدًا  أمرًا  »سيكون  وإسرائيل: 

السعودي«. الدفاع  لقطاع  وسيكون مفيدًا جدًّا 

وتابع: »إذا فكرت في األشخاص الذين ال يريدون أن تتوصل 
السعودية وإسرائيل إلى اتفاق سالم، فإن الرافض األول لذلك 
هو إيران. وهذا يدل على أنه ربما يكون الشيء الصحيح الذي 
والسعودية،  إلسرائيل  مشترك  عدو  وإيران  عمله«.  ينبغي 
الخليجية  الدول  معظم  تتهم  بينما  ترامب،  إدارة  حليفة 
جماعات  ودعم  شؤونها  في  بالتدخل  اإلسالمية  الجمهورية 

أراضيها. على  مسلحة 
اقتصاد في  أكبر  السعودية، صاحبة  العربية  المملكة  أن  غير 
أكثر  سياسية  حسابات  تواجه  الكعبة،  وموطن  العربي،  العالم 
حساسية من اإلمارات. ولن ينظر الفلسطينيون ومؤيدوهم إلى 
فحسب،  لقضيتهم  خيانة  أنه  على  بإسرائيل  الرسمي  االعتراف 

للعالم اإلسالمي. المملكة كقائدة  أيضًا بصورة  بل سيضر 
»إسيكس«  جامعة  في  األستاذ  الغشيان،  عزيز  وقال 
أن  »فكرة  إسرائيل،  تجاه  المملكة  سياسة  في  والمتخصص 
العالقات  لتطبيع  أقرب  ستكون  السعودية  العربية  المملكة 
برس«:  لـ»فرانس  وأضاف  المنال«.  بعيد  أمر  هي  إسرائيل  مع 
العالقات  تطبيع  عدم  الضروري  من  أنه  ترى  »السعودية 
القضية  حل  الى  دعت  التي  العربية  السالم  مبادرة  إطار  خارج 
أنها  على  إليها  يُنظر  أن  تريد  تزال  ال  كانت  إذا  الفلسطينية، 

والعربي«. اإلسالمي  العالمين  قائدة 
في  إسرائيل  مع  تقاربًا  بالفعل  بدأت  وكأنها  المملكة  وتبدو 
السنوات األخيرة، وهو تحول قاده ولي العهد األمير محمد بن 
سلمان حتى عندما أعرب والده العاهل السعودي الملك سلمان 
يدفع  وقد  مستقلة.  فلسطينية  دولة  لقيام  الثابت  دعمه  عن 
العداء المشترك تجاه إيران إلى جانب محاوالت جذب االستثمار 
 »2030 »رؤية  االقتصادي  التحول  خطة  لتمويل  األجنبي 
الخاصة باألمير محمد، المملكة إلى االقتراب من إسرائيل أكثر 

من أي وقت مضى.
»نيوم«،  هي   »2030 »رؤية  في  األساسية  الركائز  وإحدى 
على  دوالر  مليار   500 بقيمة  باستثمارات  الضخمة  المنطقة 
إن إسرائيل قد يكون  إذ يقول خبراء  للمملكة،  الغربي  الساحل 
واألمن  والتكنولوجيا  التصنيع  في مجاالت تشمل  فيها  دور  لها 

السيبرياني.

الرياض أكدت التزامها بالسالم خياراً 
استراتيجياً واستناده إلى المبادرات 
العربية وقرارات الشرعية الدولية

برلين، أبوظبي، القاهرة، األراضي المحتلة، وكاالت

●  ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان●  صورة مركبة تظهر صورًا لعلم اإلمارات والعلم اإلسرائيلي

●  موقع انفجار مرفأ بيروت.

بيروت - وكاالت

أبوظبي ترفض »تهديدات« طهران

هل تلحق البحرين وسلطنة عمان 
باإلمارات في التطبيع مع تل أبيب؟

دبي - وكاالت

على خلفية »تهديدات« وردت في كلمة للرئيس اإليراني حسن روحاني 
انتقد فيها اتفاق التطبيع مع إسرائيل، استدعت وزارة الخارجية اإلماراتية القائم 

باألعمال في السفارة اإليرانية في أبوظبي األحد وسّلمته مذكرة احتجاج.
والعالقات بين إيران واإلمارات، حليفة الواليات المتحدة، متوترة منذ 2016 

حين خّفضت أبوظبي مستوى التمثيل الدبلوماسي مع طهران بعيد مهاجمة 
سفارة السعودية في العاصمة اإليرانية على خلفية إعدام رجل الدين الشيعي 

المعارض نمر النمر في المملكة، وفق »فرانس برس«.
وكان روحاني قال السبت حسبما نقلت عنه وكالة »مهر« اإليرانية »إننا 

نحذر اإلمارات من فتح أبواب المنطقة لدخول الكيان الصهيوني، وإن فعلت 
سوف نتصرف معها بشكل مختلف«. واعتبر أّن أبوظبي »ارتكبت خطأ كبيرا جدا 

ونأمل أن تتراجع عن هذا الخطأ وتنتبه إلى طريق الخطأ الذي سلكته والذي ال 
يخدم حكامها وال يخدم أمنها«.

واحتجاجا على تصريحات روحاني، استدعت وزارة الخارجية اإلماراتية األحد 
القائم باألعمال في سفارة إيران في أبوظبي إلى ديوان عام الوزارة وسّلمه 
السفير خليفة شاهين خليفة المرر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية 

»مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب 
الرئيس اإليراني«.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان »هذا الخطاب غير مقبول وتحريضيا 
ويحمل تداعيات خطيرة على األمن واالستقرار في منطقة الخليج العربي«. 

كما نبهت المذكرة إلى »مسؤولية إيران تجاه حماية بعثة الدولة في طهران 
ودبلوماسييها وفقا التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية وبناء على خلفية 

سوابق االعتداءات على البعثات الدبلوماسية األجنبية في إيران«.
وأّكدت أبوظبي »رفضها المطلق لغة الخطابات التحريضية من السلطات 

اإليرانية عقب معاهدة السالم بين دولة اإلمارات ودولة إسرائيل معتبرة ذلك 
تدخال في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة«. وكانت وزارة الخارجية 

اإليرانية دانت بشدة الجمعة اتفاق تطبيع العالقات واصفة إياه بأنه »حماقة 
استراتيجية« لن تؤدي إال إلى تقوية »محور المقاومة« المدعوم من طهران.
وذكرت جريدة »كيهان« الناطقة باسم التيار المتشدد في النظام اإليراني 
السبت أن اإلمارات أصبحت »هدفا مشروعا« للقوات الموالية لطهران. وقبل 
نحو أسبوعين من إعالن اتفاق تطبيع العالقات، أجرى وزير الخارجية اإليراني 

محمد جواد ظريف مع نظيره اإلماراتي الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
محادثات نادرة في مؤتمر عبر الفيديو تطرقت إلى مستجدات تفشي فيروس 

كورونا المستجد في المنطقة وقضايا أخرى.

توقع وزير المخابرات اإلسرائيلي إيلي كوهين، األحد، أن تحذو البحرين 
وسلطنة عمان حذو اإلمارات في تطبيع العالقات مع إسرائيل.

وقال كوهين إلذاعة الجيش اإلسرائيلي: »في أعقاب هذه االتفاقية )مع 
اإلمارات( سيتم توقيع اتفاقيات أخرى مع المزيد من دول الخليج والدول 

اإلسالمية في أفريقيا«، وفق »رويترز«.
وتابع: »أعتقد أن البحرين وسلطنة عمان على جدول األعمال بالتأكيد. 

باإلضافة إلى ذلك، فهناك في تقديري فرصة بالفعل في العام المقبل التفاق 
سالم مع دول أخرى في أفريقيا وعلى رأسها السودان«.

وأشادت كل من البحرين وسلطنة عمان باالتفاق اإلماراتي - اإلسرائيلي على 
الرغم من أنهما لم تعلقا على آفاق تطبيع عالقاتهما معها ولم ترد أي منهما 

على طلبات للتعليق على هذا األمر.

تغير تاريخي
والتقى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بزعماء من السودان وعمان 
خالل العامين الماضيين، وشمل ذلك زيارة قام بها لسلطنة عمان في أكتوبر 

عام 2018. وقال نتنياهو لحكومته يوم األحد وفقا لبيان أصدره مكتبه: »أتوقع 
انضمام المزيد من الدول إلينا في دائرة السالم«.

وأضاف: »هذا تغير تاريخي يعزز السالم مع العالم العربي وسيقود في نهاية 
األمر إلى سالم حقيقي وقوي ومأمون مع الفلسطينيين«. ويعزز االتفاق بين 

اإلمارات وإسرائيل من المعارضة إليران. وندد الفلسطينيون باالتفاق بوصفه 
خيانة. وأجرى وزيرا خارجية اإلمارات وإسرائيل أول اتصال هاتفي معلن بينهما 

يوم األحد بعد أن فتحت الدولة الخليجية خطوط الهاتف مع إسرائيل.

عالقات ودية
ووقعت إسرائيل اتفاقية سالم مع مصر عام 1979 ومع األردن عام 1994. 

ولم تكن اإلمارات ومعظم الدول العربية األخرى تقيم عالقات دبلوماسية أو 
اقتصادية رسمية معها. وتحافظ سلطنة عمان على عالقات ودية مع كل من 

الواليات المتحدة وإيران وقامت من قبل بالوساطة بينهما.
واستضافت البحرين، الحليف الوثيق للسعودية، مسؤوال إسرائيليا كبيرا 

خالل مؤتمر لألمن عام 2019، كما استضافت مؤتمرا بقيادة الواليات المتحدة 
لدعم االقتصاد الفلسطيني في إطار مبادرة السالم التي أطلقها الرئيس 

األميركي دونالد ترامب. ونقلت جريدة »القبس« الكويتية، عن مصادر حكومية 
في الكويت قولها إن موقف البالد تجاه إسرائيل لن يتغير وإنها ستكون آخر 

دولة تطبع العالقات معها.

تل أبيب - وكاالت

بعد أيام من الصمت

الرياض لن تحذو حذو اإلمارات في 
التطبيع مع إسرائيل »دون اتفاق سالم«

الكارثة فاقمت الغضب الشعبي

الهجرة مالذ »آمن« لبعض اللبنانيني بعد انفجار بيروت املرّوع
الضخم  بيروت  مرفأ  انفجار  من  بأعجوبة  رزق  شادي  نجا 
سبق  الذي  الحريق  مكتبه  من  بهاتفه  يوّثق  كان  بعدما 
الفاجعة، وانتهى به األمر مع 350 قطبة في أنحاء جسده وقرار 

حاسم ببدء حياة جديدة خارج لبنان.
قبل وقوع االنفجار، كان لبنانيون كثر يقرعون أبواب الهجرة 
سياسية  طبقة  من  وهربًا  المتسارع  االقتصادي  االنهيار  جراء 
يتهمونها بالفساد وهدر المال العام ويطالبون منذ 17 أكتوبر 
ليفاقم غضبهم خصوصًا بعد  برحيلها مجتمعة. وجاء االنفجار 
إعالن السلطات أن االنفجار ناجم عن كميات ضخمة من نترات 
األمونيوم مخزنة منذ سنوات في أحد مستودعات المرفأ، وفق 

»فرانس برس«.
ويقول شادي )36 عامًا(، الذي مألت القطب الجراحية وجهه 
ويديه ورجليه، »ال أشعر باألمان هنا. منحني اهلل حياة جديدة، 
فرصة جديدة، وال أريد أن أعيشها هنا«. في الرابع من أغسطس، 
يصوّر  السادس،  الطابق  في  مكتبه  نافذة  خلف  شادي  وقف 
دوّى  قليلة،  ثوان  وبعد  بيروت.  مرفأ  في  اندلع  حريقًا  بهاتفه 

االنفجار وسقط أرضًا بينما تناثر حوله الزجاج وفرش مكتبه.
عاينت  حين  للطبيب  صرخت  الممرضة  أّن  شادي  ويروي 
لنفسي:  قلت  اللحظة،  تلك  الوريد«، مضيفًا »في  »إنه  ذراعه 
»انتهى األمر«. أما اليوم، فكل ما يريده هو مغادرة لبنان إلى 
وضمان  القنصلية  خدماتها  لتسريع  فريقًا  أنشأت  التي  كندا، 

اإلجابة سريعًا عن أسئلة اللبنانيين الراغبين بالهجرة إليها.
ويقول الشاب ذو اللحية الكثة والشعر الطويل »ال أستطيع 
نقوم  أن  حاولنا  نغيّر،  أن  حاولنا  اليوم،  بعد  هنا  أعيش  أن 
األسوأ،  األمور نحو  بالعكس تذهب  يتغير بل  بثورة، ال شيء 
األمل  فقدت  أغادر،  أن  »أريد  ويضيف  ببطء«.  يقتلوننا  إنهم 
أفكر  أن  فيه  أستطيع  مكان  في  أعيش  أن  أريد  البلد.  بهذا 
كنا  وإذا  غد،  بعد  أو  غدًا  ما سيحصل  في  وليس  بالمستقبل، 

سنبقى على قيد الحياة بعد ساعة فقط«.

»فليذهبا«
منذ االنفجار الذي أودى بحياة 177 شخصًا وتسبّب بإصابة 
منازلهم،  من  ألفًا   300 نحو  وشرّد  آخرين   6500 من  أكثر 

يبدي لبنانيون يوميًا على وسائل التواصل االجتماعي وشاشات 
التلفزة، رغبتهم بالهجرة والبحث عن فرص عمل في الخارج.

أهلية  حرب  متتالية،  أزمات  لبنان  يشهد  عقود،  ومنذ 
واغتياالت، دفعت  وتفجيرات  أمنية  وتوترات   )1990 1975-(
أساسًا بمئات اآلالف إلى الهجرة أو البحث عن عمل في الخارج. 
وفي كل عائلة لبنانية، يوجد فرد على األقل اختار مغادرة البالد 
إلى أميركا الالتينية أو الدول األفريقية أو أوروبا أو دول الخليج.
الهجرة،  إلى  اآلالف  المتسارعة  االقتصادية  األزمة  ودفعت 
بعدما  مداخيلهم  جزءًا من  أو  كثيرون وظائفهم  بعدما خسر 
منذ  المصارف  وتوّقفت  قيمتها.  من   80% نحو  الليرة  فقدت 

أشهر عن تزويد زبائنها بالدوالر حتى من ودائعهم.

بعد دقائق من وقوع االنفجار، اتصل وليد بزوجته السابقة 
عامًا(   17( التوأمين  بابنيهما  يجدر  أنّه  ليبلغها  باريس  في 

مغادرة لبنان وااللتحاق بها.
ويقول الطبيب الجراح في األربعينات من العمر »حاولت أن 
تُهدّئ من روعي فيما كنت أكرر: خذيهما، خذيهما«. ويضيف 
ال  ظروفًا  لهما  أؤمن  أن  كوالد  واجبي  »من  مرتجف  بصوت 

يكونا فيها معرّضين للصدمة أو حياتيهما للخطر«.
يشبه  بما  شعر  حين  باولو  ابنه  مع  المنزل  في  وليد  كان 
أخذه  كان  فعله  ما  وأول  االنفجار.  يدوي  أن  قبل  أرضية  هزة 
إلى الحمام حيث عانقه كما كان يفعل مع والده خالل المعارك 
والقصف في سنوات الحرب األهلية. ويتذكر وليد »الخوف الذي 

رأيته في وجهه لم أره من قبل، ضياعه وعدم فهمه لما يدور 
من حوله، أثرا )فيه( بعمق«. كان وليد، الذي تلقى تعليمه في 
كندا، ينوي إرسال ابنيه إلى فرنسا لمتابعة تعليمهما الجامعي، 
آخر  إرسالهما إلتمام  ينوي  وبات  االنفجار سّرع خطته  أن  إال 
الشمل.  لمّ  بإجراءات  الوالدة  وستبدأ  هناك.  دراسية  سنة 
ويقول وليد »كنت أتمنى أال أخذ قرارًا مماثاًل بسرعة«، إال أن 
أولويته باتت »ضمان سالمتهما الجسدية« عوضًا عن التفكير 

بكيفية تأقلمهما مع محيط جديد.

»بلد دون دولة«
على  غضبه  جام  وليد  يصبّ  اللبنانيين،  باقي  غرار  على 
الطبقة السياسية التي كانت تعلم منذ ست سنوات على األقل 
بوجود 2750 طنا من نترات األمونيوم مخزنة في مرفأ بيروت 

من دون إجراءات الحماية الضرورية.
ويقول »إنه أمر طبيعي جدًا، نعيش في بلد دون دولة منذ 
40 عامًا«. وللتعبير عن اشمئزازه من الوضع، أعلن المذيع في 
تلفزيون لبنان الرسمي، وسيم عرابي، مساء السبت استقالته 
على الهواء مباشرة بعد 11 عامًا من عمله في القناة، ومغادرته 
مقبرة  هي  أرض  في  البقاء  على  قادرًا  أعد  »لم  وقال  لبنان. 
أجد  ال  ألنني  باألحرى  أو  منكم،  )قرفت(  ألنني  أغادر  لألحياء، 
وطنًا«. ويتوقع هيكو ويمان من مجموعة األزمات الدولية أن 
يفقد لبنان »جياًل كاماًل يحتاجه من أجل إعادة اإلعمار وتحقيق 
التغيير السياسي المطلوب«. منذ سنوات، تشجّع والدة شربل 
)29 عامًا( ابنها الذي يعمل في التزيين النسائي على الهجرة. 
حملة  بإطالق  اليوم  يفكر  وبات  حان،  قد  الوقت  أن  ويبدو 

للحصول على تمويل يساعده على السفر.
حين وقع االنفجار، أصيب شربل في رأسه جراء الزجاج الذي 
للتنقل سيرًا على  المرفأ، واضطر  سقط عليه في منزله قرب 
أن  إلى  أخرى  إلى  وصيدلية  آخر  إلى  مستشفى  من  األقدام 
أكثر من عشرين  إلى مستشفى على بعد  نقله أحد أصدقائه 

كيلومترًا، بعدما اكتظت مشافي العاصمة بمئات الجرحى.
لم تبق األحياء القريبة من المرفأ، التي اعتاد شربل السهر 
وبارات  ومقاه  متناثر  وزجاج  متضررة  أبنية  حالها،  على  فيها، 
نعرف  وقتنا هنا، وال  فقدت معالمها. ويقول »كنا نقضي كل 

أننا نجلس على قنبلة«.

تعيني 10 نساء بمواقع قيادية 
في رئاسة الحرمني الشريفني

في  قيادية  مواقع  في  نساء  عشر  السعودية  عيّنت 
في  النبوي  والمسجد  الحرام  المسجد  شؤون  رئاسة 
في  األحد،  السلطات  أعلنت  ما  وفق  والمدينة،  مّكة 
تعزيز  إلى  المحافظة  المملكة  فيه  تسعى  الذي  الوقت 

موقع المرأة ودورها.
عليا  قيادية  مواقع  في  نساء  تعيين  ويعدّ 
التي  المملكة  في  نادرة  خطوة  الدينية  بالمؤسسات 
تشهد حملة تحديث واسعة يقودها وليّ العهد األمير 

محمد بن سلمان، بحسب »فرانس برس«.
إدارية  مختلفة  إدارات  في  النساء  تعيين  وتم 
للحرمين  العامة  الرئاسة  عن  بيان صادر  وفق  وتقنية، 
حرص  من  يأتي  القرار  إن  البيان  وقال  الشريفين. 
 2030 المملكة  رؤية  مواكبة  على  الحرمين  رئاسة 
العالي  التأهيل  ذات  السعودية  للمرأة  »وتمكينًا 
فقد  اإلعالم  وسائل  وبحسب  الكبيرة«.  والقدرات 
41 امرأة في السابق في مواقع  عيّنت رئاسة الحرمين 

.2018 قيادية عام 
المرأة  توظيف  فرص  لتعزيز  محمد  األمير  وسعى 
2030« التي تهدف إلى تنويع  كجزء من خطته »رؤية 

النفط. على  اعتمادها  وإنهاء  المملكة  اقتصاد 
إلى  السعودية  في  العامالت  النساء  عدد  ووصل 
1.03 مليون في الفصل الثالث من عام 2019، أي 35 
816 ألفا عام  بالمئة من إجمالي القوة العاملة، مقابل 
في  اإلصالحات  وسمحت  رسمية.  بيانات  وفق   ،2015
السينما  دور  وارتياد  السيارة  بقيادة  للمرأة  المملكة 
ترافقت  اإلصالحات  لكن  العامة.  واألماكن  والحفالت 

المعارضين. أيضًا مع حملة على 
أكثر  وحاكمت  السعودية  السلطات  اعتقلت  فقد 
المرأة  إعطاء  أجل  بحمالت من  قمن  ناشطات   10 من 
تنديد  موجة  أثار  مما  السيارة،  قيادة  حقّ  السعودية 
تعرضن  إنهنّ  المعتقالت  بعض  وقالت  عالمية. 

المحققين. قبل  للتعذيب وإلساءات جنسية من 
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عواصم العالم - وكاالت

ميلووكي - واشنطن »الواليات 
المتحدة« - وكاالت

انتشار  تزايد  إلى  مقلقة  مؤشرات  مواجهة  في 
أكثر  الذي بات يتفشى  المستجد«،  فيروس »كورونا 
العالمية،  الشباب، حسب منظمة الصحة  في صفوف 
أماكن  الكمامات في  إلى فرض وضع  ستعمد فرنسا 
العمل، فيما شددت كوريا الجنوبية إجراءات اإلغالق 

في ضواحي سول.
الفرنسية،  العمل  وزيرة  أعلنت  باريس  في 
سيصبح  الكمامة  وضع  أن  الثالثاء،  بورن،  إليزابيث 
»جميع  في  أغسطس  نهاية  بحلول  »منهجيا« 
في  للشركات  والمشتركة«  المغلقة  المساحات 

فرنسا، وفق »فرانس برس«.
أوصى  كما  الضروري،  »من  الوزيرة:  وقالت 
وضع  جعل  العامة،  للصحة  األعلى  المجلس 
المغلقة  العمل  أماكن  جميع  في  منهجيا  الكمامة 
والممرات  االجتماعات  »غرف  مثل  والمشتركة«، 

المفتوحة«. والمساحات  المالبس  تبديل  وغرف 
عدد  عاود  الصيف،  مطلع  تراجعه  وبعد 
بسبب  المستشفيات  إلى  يدخلون  الذين  األشخاص 
واستقبلت  فرنسا.  في  االرتفاع  »كوفيد19-« 
الساعات  في  جديدا  مريضا   234 المستشفيات 
 30429 173 الجمعة. وتوفي  الـ24 الماضية مقابل 

شخصا في البالد منذ بدء انتشار الوباء.

إغالق حانات
نجحت  كانت  التي  الجنوبية  كوريا  اتخذت  بدورها، 
إجراءات جديدة.  الوباء،  انتشار  اآلن في ضبط  حتى 
12 نوعا  الوزراء شونغ ساي-كيون أن  وأعلن رئيس 
خصوصا  المخاطر،  عالية  »تعتبر  النشاطات،  من 
المطاعم  وبعض  الغناء  وحانات  الليلية  المالهي 
مقاطعة  وفي  واينشيون  سيول  في  أبوابها  ستغلق 

المجاورة«. غيونجي 
المتاحف  مثل  العامة  المؤسسات  على  ويتعين 
نصف  نحو  تضم  التي  الواسعة،  المنطقة  هذه  في 
التي  التجمعات  وستحظر  أبوابها.  إغالق  السكان، 
المغلقة  األماكن  في  شخصا   50 من  أكثر  تضم 
األماكن  في  شخص  مئة  من  أكثر  تضم  التي  وتلك 

المفتوحة.
العالمية في منطقة آسيا-  وحسب منظمة الصحة 
في  حاليا  ينتشر  بات  المرض  فإن  الهادئ،  المحيط 
الذين ال يعلمون في بعض األحيان  صفوف الشباب 

مصابون. أنهم 
لدى  الهادئ  المحيط  غرب  منطقة  مدير  وقال 
إن  كاساي  تاكيشي  العالمية  الصحة  منظمة 
والثالثينات  العشرينات  في  الناس  يتغير.  »الوباء 
متزايد  نحو  على  هم  العمر  من  واألربعينات 
كثيرون  يعلم  ال  التهديد..  وراء  األساسي  السبب 
فقط،  خفيفة  أعراضا  لديهم  ألن  مصابون،  أنهم 

إن وجدت«.
الشباب  هؤالء  دور  عن  أيضا  إيطاليا  وتحدثت 
من  يعودون  الذين  خصوصا  المرض،  نشر  في 
عديد  اإليطالية  اإلعالم  وسائل  ونشرت  اإلجازات. 
عطلة  قضائهم  خالل  أصيبوا  لشباب  اإلفادات 

لصيف. ا
»ال  لجريدة  العشرينات  في  وهو  لوكا  وقال 
كوستا  في  بكوفيد19-،  أصبت  »لقد  ستامبا«: 
الفنادق  تجتذب  حيث  سردينيا،  في  ازميرالدا« 
تحقيق  وحسب  الشباب.  من  كبيرا  عددا  والفيالت 
إلى  نقل  الفيروس  فإن  الصحية  األجهزة  أجرته 

جزر  من  وصلوا  سياح  مجموعة  قبل  من  سردينيا 
اليونان،  في  ميكونوس  ومن  إسبانيا  في  الباليار 
وقد  المرض،  عوارض  عليهم  تظهر  ال  غالبيتهم 
المقربين  األشخاص  بإصابة  تسببوا  يكونون 

علمهم. دون  منهم 
أكثر  ضمت  حفلة  خاص  بشكل  األجهزة  وحددت 
من 500 من الشباب في مرقص في بورتو روتوندو 

9 أغسطس، أحياه منسقو موسيقى  خالل سهرة في 
من روما.

لألشخاص  تتبع  خطة  سردينيا  منطقة  وستطلق 
المهمة  لكن  أغسطس،   9 سهرة  حضروا  الذين 
شمال  في  الواقعة  المنطقة  هذه  ألن  صعبة،  تبدو 
المناطق  بين  وهي  دولي،  مطار  فيها  الجزيرة  شرق 
الرحالت  من  عدد  أكبر  تستقبل  التي  األوروبية 

الخاصة.
اللبنانية  السلطات  أعلنت  األوسط،  الشرق  وفي 
فيروس  تفشي  بسبب  عام  إغالق  فرض  إعادة 
في  اللبناني  الصحة  وزير  وكان  المستجد«.  »كورونا 
الحكومة المستقيلة، حمد حسن، حذر سابقا من أنه 

الهاوية«. إلى شفير  »وصلنا 

لقاح »واعد«
 774832 بحياة  المستجد«  فيروس »كورونا  وأودى 
وفاة في العالم، منذ أن أعلن مكتب منظمة الصحة 
نهاية  في  المرض  ظهور  الصين  في  العالمية 
برس«  »فرانس  أعدتها  حصيلة  حسب  ديسمبر، 

استنادا إلى أرقام رسمية حتى يوم الثالثاء.
في  رسميا  إصابة   21936820 من  أكثر  وأحصي 
بينها  الوباء،  انتشار  بدء  منذ  ومنطقة  بلدا   196
للشفاء.  تماثلت  أنها  حاليا  تعتبر  حالة   13623700
وفي مواجهة هذه الحصيلة الرهيبة، تتجه كل آمال 

الدول إلى اكتشاف لقاح.
لقاح  على  ستحصل  أنها  أستراليا  أعلنت  وهكذا 
كما  المستجد«،  »كورونا  فيروس  ضد  »واعد« 
مؤكدا  موريسون،  سكوت  الوزراء،  رئيس  أعلن 
السكان.  على  مجانا  وتوزعه  ستصنعه  بالده  أن 
اتفاق  إلى  توصلت  أستراليا  إن  موريسون  وقال 
البريطانية  السويدية  األدوية  مجموعة  مع 
جامعة  مع  تطوره  الذي  اللقاح  بشأن  »أسترازينكا« 
»لقاح  وأوضح:  المتحدة«.  »المملكة  أكسفورد 
العالم،  في  تقدما  األكثر  اللقاحات  أكسفورد هو من 
مبكر  توافر  تأمين  من  االتفاق  هذا  بموجب  وتمكنا 

أسترالي«. لكل 
اللقاح  هذا  أن  ثبت  »إذا  الوزراء:  رئيس  وأضاف 
على  اللقاحات  وتقديم  بتصنيع  فسنقوم  فعال، 
الفور دون مساعدة أي شخص وجعلها مجانية لـ25 
خمسة  من  واحد  أكسفورد  ولقاح  أسترالي«.  مليون 
حاليا.  التجارب  من  الثالثة  المرحلة  في  لقاحات 
بحلول  نتائج  على  الحصول  في  الباحثون  ويأمل 

العام. نهاية 
يأمل  أنه  الصحة  وزير  أعلن  اليونان،  وفي 
ضد  اللقاح  من  األولى  الدفعة  على  بالحصول 
بين  اتفاق  بموجب  ديسمبر،  بحلول  »كوفيد19-« 

الدوائية. والصناعة  األوروبي  االتحاد 
لقناة  كيكيلياس،  فاسيليس  الصحة،  وزير  وقال 
ما  على  األمور  سارت  »إذا  التلفزيونية:  »سكاي« 
في  المتوقع  نصيبها  على  اليونان  فستحصل  يرام، 
ألف   700 مع  ديسمبر  في  سنبدأ   )...( شحنات  سبع 
من  ستستمر  التسليم  عمليات  أن  وأضاف  جرعة«. 

يونيو. إلى  ديسمبر 
أنها  الجمعة،  األوروبية،  المفوضية  وأعلنت 
السويدية  األدوية  مجموعة  مع  اتفاق  إلى  توصلت 
البريطانية »أسترازينكا«، التي ذكرها الوزير الثالثاء 
»للحصول على لقاح محتمل ضد كوفيد19-، وكذلك 
أو  الدخل  والمتوسطة  المنخفضة  للدول  به  التبرع 

إعادة توجيهه نحو الدول األوروبية األخرى«.
دول  كل  العالمية  الصحة  منظمة  حضت  كما 
لبرنامجها  سريعا  االنضمام  على  الثالثاء،  العالم، 
»كورونا  لفيروس  المشترك  للقاح  العالمي 
المستجد«، وكشفت عن الجهات التي ستحصل قبل 
العام  المدير  المستقبلية. وقال  الجرعات  غيرها على 
إنه  غيبرييسوس،  أدهانوم  تيدروس  للمنظمة، 
للخطر  عرضة  األكثر  المجتمعات  تحصين  دون  من 
من  سيكون  نفسه،  الوقت  في  العالم  أنحاء  في 

العالمي. االقتصاد  بناء  إعادة  المستحيل 

 وزيرة العمل الفرنسية: من الضروري جعل 
وضع الكمامة منهجيا في جميع أماكن العمل 

المغلقة والمشتركة

على وقع هتافات »حرية«، تظاهر المئات 
الكمامة  لوضع  رفضا  مدريد،  في  األحد 
اإللزامي ولتدابير أخرى تم فرضها للحد من 

تفشي فيروس »كورونا المستجد«.
على  دعوات  لبى  الذي  الحشد،  وتجمع 
علم  ظل  في  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
العاصمة  بوسط  ساحة  في  عمالق  إسباني 

اإلسبانية، وفق »فرانس برس«.
على  كتب  الفتات  المتظاهرون  وحمل 
بعضها »الفيروس غير موجود« و»الكمامة 

تقتل« و»لسنا خائفين«.
وقالت بيالر مارتن »58 عاما«، المتحدرة 
جاءت  إنها  شرق«  »شمال  سرقسطة  من 
أن  تعتقد  ألنها  التحرك،  في  للمشاركة 

عدد  في  تغالي  أجمع  العالم  حكومات 
من  الحد  بهدف  المصابين  األشخاص 

الحريات العامة.
وضع  على  يجبروننا  »إنهم  وصرحت: 
سوى  ليست  عزلنا،  يريدون  الكمامات، 
من  كبيرا  عددا  أن  ولوحظ  أكاذيب«. 
أنها  رغم  كمامات  يضعوا  لم  المتظاهرين 
باتت إلزامية في األماكن العامة في إسبانيا.

الكمامة  وضع  فرض  أولى،  مرحلة  وفي 
بداية مايو في وسائل النقل المشترك، قبل 
ناهز  بلد  في  اإلجراء  نطاق  توسيع  يتم  أن 

فيه عدد الوفيات بالوباء 29 ألفا.
من  يومين  بعد  التظاهرة  هذه  وتأتي 
بينها  جديدة،  قيود  فرض  الحكومة  إعالن 
في  التدخين  وحظر  الليلية  النوادي  إغالق 
التباعد  التزام  فيها  يستحيل  التي  األماكن 

الجسدي بمسافة ال تقل عن مترين.

احتجاج ضد الكمامة في مدريد
مدريد - وكاالت

●  متظاهرون في مدريد ضد وضع الكمامة

●  ميشيل أوباما متحدثة في افتتاح مؤتمر الحزب الديمقراطي

●  الرئيس األميركي دونالد ترامب

●  تجار يتظاهرون في بوغوتا احتجاجا على إجراءات إغالق جديدة

واشنطن - وكاالت

على وقع هجوم كالمي متبادل بين المعسكرين

ترامب يضاعف تنقالته االنتخابية في مواجهة خصمه جو بايدن

إدارته  فيه  هاجمت  خطاب  على  ردا 
للحزب  الوطني  المؤتمر  افتتاح  في 
الديمقراطي، وجه الرئيس األميركي دونالد 
للسيدة  حادة  انتقادات  الثالثاء،  ترامب، 
ترامب  وقال  أوباما.  ميشيل  السابقة  األولى 
أنه  »أعتقد  األبيض:  البيت  في  للصحفيين 

بشدة«. االنقسام  يثير 
ترامب:  تابع  برس«،  »فرانس  وحسب 
»بصراحة، لما كنت هنا )في البيت األبيض( 
»لكنت  مضيفا:  أوباما«،  باراك  )أداء(  لوال 
وأستمتع  ما  مكان  في  مبان  بتشييد  أقوم 

بوقتي«.
المؤتمر  في  بثه  تم  مسجل  خطاب  وفي 
ينظم  الذي  الديمقراطي  للحزب  الوطني 
جائحة  بسبب  اإلنترنت  عبر  بغالبيته 
أوباما  ميشيل  حضت  »كوفيد19-«، 
الديمقراطي  المرشح  دعم  على  األميركيين 
في  السابق،  الرئيس  نائب  بايدن،  جو 
أن  وأكدت  نوفمبر.  من  الثالث  انتخابات 
بالعلم«،  وسيثق  الحقيقة  »سيقول  بايدن 
اتهامات  تطاوله  الذي  لترامب  انتقاد  في 
بتجاهل نصائح العلماء حول كيفية التصدي 
 170 من  أكثر  أوقعت  التي  الصحية  لألزمة 
وأفقدت  المتحدة  الواليات  في  وفاة  ألف 

عملهم. الماليين 
جانب  من  مسبوقة  غير  انتقادات  وفي 
في  لرئيس  سابقة  أميركية  أولى  سيدة 
بأنه  ترامب  أوباما  ميشيل  وصفت  الحكم، 
والشخصية  الكفاءة  إلى  يفتقر  شخص 
وقالت:  المنصب.  يتطلبها  التي  واللياقة 
األبيض  البيت  إلى  نتطلع  مرة  كل  »في 
مظهر  أي  أو  المواساة  أو  القيادة  عن  بحثا 
في  عليه  نحصل  ما  فإن  الثبات،  من مظاهر 
واالفتقار  واالنقسام  الفوضى  هو  المقابل 

التعاطف«. إلى  والمطلق  التام 
الرئيس  ليس  ترامب  دونالد  إن  وقالت 
بمتسع  »لقد حظي  وتابعت:  لبلدنا،  الصالح 
قادر  أنه  إلثبات  كاف  من  أكثر  الوقت  من 
مضيفة:  المطلوب«،  العمل  إنجاز  على 

اللحظة«. »ليس على مستوى هذه 
واإلطالالت  التنقالت  ترامب  ويضاعف 
من  األضواء  لخطف  ساعيا  اإلعالمية 
زاوية  بعد  يجد  لم  لكنه  الديمقراطيين، 

االنتخابي  خصمه  على  هجومه  عليها  يركز 
كاماال  الرئاسة  لنيابة  ومرشحته  بايدن  جو 

هاريس.
الوطني  المؤتمر  من  األول  اليوم  وفي 
بوالية  ميلووكي  في  الديمقراطي 
ويسكونسن، اختار الرئيس الذي يعاني من 
التوجه  الرأي  استطالعات  في  موقعه  تدني 
أوشكوش  في  وتحديدا  ذاتها  الوالية  إلى 
130 كلم إلى الشمال. على مسافة أقل من 
في  شائعة  المتضاربة  البرامج  وهذه 

ترامب  لكن  األميركية،  االنتخابية  الحمالت 
على  األضواء  في  البقاء  على  يحرص  الذي 
المنحى  هذا  في  جدا  بعيدا  يمضي  الدوام، 
تفيد  انتخابات  من  ونصف  شهرين  قبل 

له. بأنها ستكون صعبة  المؤشرات 
كاماال  السيناتورة  اختيار  إعالن  وأعطى 
الرئيس،  نائب  لمنصب  مرشحة  هاريس 
التي  االنتخابية،  بايدن  لحملة  كبيرا  زخما 
إلى حد كبير.  الحين خافتة  كانت حتى ذلك 
»إيه  شبكة  أجرته  للرأي  استطالع  وأظهر 
بوست«  »واشنطن  وجريدة  نيوز«  سي  بي 
ونشرت نتائجه األحد، أن %54 من الناخبين 
%29 يعارضونه. يؤيدون هذا الخيار، مقابل 

على  كبرى  آماال  الديمقراطيون  ويعلق 
إذ  االنتخابية،  الحملة  معترك  بايدن  دخول 
ويلمينغتون  في  منزله  في  الحجر  لزومه  إن 
من  العديد  تفادي  له  أتاح  ديالوير  بوالية 
والمؤتمرات  المقابالت  وإرجاء  العقبات 
لعب  الذي  بانون،  ستيف  ورأى  الصحفية. 
دورا محوريا في فوز الملياردير في انتخابات 
»ممتازا  سيكون  األسبوع  هذا  أن   ،2016

بايدن  جو  »سيرغم  ألنه  ترامب«،  لحملة 
الخروج من مخبئه«. على 

في  السياسية  العلوم  أستاذ  أن  غير 
أوضح  زيليزر،  جوليان  برينستون،  جامعة 
يواجهها  التي  السياسية  المعادلة  أن 
سيما  ال  التعقيد،  غاية  في  تبقى  ترامب 
تتناول  التي  الشديدة  االنتقادات  ظل  في 
في  واالقتصادية  الصحية  األزمة  إدارته 

البالد.
»المشكلة  إن«:  إن  »سي  لشبكة  وقال 
الوقت  في  ترامب  دونالد  أمام  الرئيسية 
الحاضر، هي أنه كلما تكلم، وضع نفسه في 
واثقا  »لست  مضيفا:  صعوبة«.  أكثر  موقع 
ستضر  المقبلة  األيام  في  تصريحاته  بأن 
العكس  بالديمقراطيين، بل قد تسهم على 

في لم شملهم«.
الضعف  نقطة  عن  يبحث  ترامب  زال  وما 
ضد  بفعالية  استهدافها  يمكنه  التي 
أو  التساهل؟  شديد  هو  فهل  بايدن، 
أكثر  يساري  هو  هل  اإلنفاق؟  في  مفرط 
للتأثير؟  يرضخ  أو  متردد؟  أو  ينبغي؟  مما 
التركيز  في  صعوبة  يجد  الرئيس  زال  ما 
في  ثغرة  يجد  ال  كأنه  واحدة،  حجة  على 
يخفي  الرئيس  يكن  ولم  خصمه.  جدار 
التمهيدية،  االنتخابات  مطلع  في  أفضليته 
بيرني  يواجه  أن  المعلن  حلمه  فكان 
للحزب  اليساري  الجناح  يمثل  الذي  ساندرز 

»اشتراكي«. بأنه  ويجاهر  الديمقراطي 
في  غلب  الذي  هو  الوسطي  التيار  لكن 
ثم  بايدن  اختيار  مع  أوال  المطاف،  نهاية 
نائبة  لمنصب  هاريس  كاماال  اختيار  مع 
»وول  جريدة  الفتتاحية  وكان  الرئيس. 
التي تحدثت عن »ارتياح«  ستريت جورنال« 
إعالن ترشيح هاريس،  المالية بعد  األسواق 
الواليات  في  الجميع  على  كبيرا  وقعا 

المتحدة.
في  تراجعه  عن  ترامب  يسأل  وحين 
الدوام  على  يذكر  الرأي،  استطالعات 
 ،2016 انتخابات  في  المفاجئ  بانتصاره 
ذاتها  الوسائل  استخدام  معاودة  محاوال 
 ،2016 ففي  الحين.  ذلك  في  طبقها  التي 
هيالري  الديمقراطية  منافسته  على  أطلق 
وهي  المحتالة«،  »هيالري  لقب  كلينتون 
قاعدته  على  شديد  وقع  لها  كان  عبارة 
الصريح  بأسلوبه  المعجبة  االنتخابية 

واالستفزازي.

الرئيس األميركي متهم بالسعي
إلى تدمير خدمة البريد لغايات انتخابية

من تأخر وصول الرسائل إلى إزالة علب البريد من 
الرئيس  ترامب  دونالد  معارضو  يتهم  الشوارع، 
األميركية  البريد  خدمة  تدمير  إلى  بالسعي 
بالمراسلة،  التصويت  مستحيال  ليجعل  العامة، 
بترجيح كفة خصمه  التصويت  قد يسهم هذا  إذ 

الديمقراطي جو بايدن.
وتتركز حملة االنتخابات الرئاسية منذ أيام على 
»الخدمة البريدية للواليات المتحدة« »يو إس بي 
الهيئة  مدير  بها  يقوم  التي  واإلصالحات  إس« 
الجديد لويس ديجوي وسط ضجة إعالمية كبيرة، 

وفق »فرانس برس«.
وتواجه اإلصالحات التي بدأها لتستأنف الخدمة 
بأنها  ويشتبه  حادة  انتقادات  أرباح،  تحقيق 
بالمراسلة  التصويت  منع  إلى  الواقع  في  تهدف 
الثالث من  الرئاسية التي ستجرى في  لالنتخابات 
البريد  عبر  التصويت  أن  ترامب  واعتبر  نوفمبر. 
في  خبراء  عارضه  ما  وهو  »كارثيا«،  سيكون 
الديمقراطيين  المسؤولين  من  وعدد  االنتخابات 

الرفيعي المستوى.
نانسي  النواب،  مجلس  رئيسة  دفع  ما  وهذا 
الشيوخ،  مجلس  في  األقلية  وزعيم  بيلوسي، 
تشارلز شومر، وغيرهما، األحد، إلى دعوة ديجوي 
الرقابة في مجلس  لجنة  أمام  استماع  إلى جلسة 
النواب في 24 أغسطس. وقاال في بيان إن ديجوي 
تصرف  وقد  ترامب،  لحملة  المتبرعين  كبار  »من 
االنتخابات،  لتزوير  الرئيس  حملة  في  كشريك 
مطلقا تغييرات جديدة شاملة تخفض من معايير 

تسليم« البريد.
األبيض،  البيت  موظفي  كبير  قال  واألحد 
الحصول  الديمقراطيين  بإمكان  إن  ميدوز،  مارك 
كانوا  إذا  البريد  لخدمة  التمويل  المزيد من  على 
التحفيز  حزمة  بشأن  اتفاق  إلبرام  مستعدين 
بشأن  المتصاعد  الغضب  ووسط  االقتصادي. 
أمام  السبت،  متظاهرون،  تجمع  البريد،  قضية 
األواني  على  وقرعوا  واشنطن  في  ديجوي  منزل 

المنزلية.
األصوات  فرز  مراكز  من  سحبت  ذلك  بعد 
أجهزة اعتبرت قديمة. وشهد بعض المدن سحب 
األموال.  لتوفير  إجراءات  إطار  في  بريد  صناديق 
وذكرت جريدة »واشنطن بوست« أن خدمة البريد 
من  تتمكن  لن  بأنها  الواليات  خصوصا  أبلغت 
بطاقات  ماليين  المناسب،  الوقت  في  توصل  أن 

االقتراع الحتسابها قبل الثالث من نوفمبر.
الخدمة  هذه  تمويل  الديمقراطيون  ويريد 
تجوب  والتي  عام،  مئتي  عمرها  يبلغ  التي  العامة 
شوارع  والزرقاء  البيضاء  الصغيرة  شاحناتها 
الديمقراطية  الرئيسة  وقالت  المتحدة.  الواليات 

إلى  رسالة  في  بيلوسي،  نانسي  النواب  لمجلس 
 )...( »بتمويل  يتعلق  األمر  إن  السبت،  زمالئها، 
األمر  لكن  بلدنا«.  في  وعادلة  سليمة  انتخابات 
أوضح  فقد  ترامب.  لدونالد  بالنسبة  كذلك  ليس 
نيوز«  »فوكس  قناة  مع  مقابلة  في  الخميس 
المحافظة أنه ال يريد تمويل خدمة البريد »حتى 
ال تكون مجهزة )...( لتصويت معمم بالمراسلة« 
ال يرغب فيه. ورأى منافسه الديمقراطي جو بايدن 
يريد  ال  إنه  ترامب.  صورة  »تعكس  القضية  أن 

انتخابات«.
التصويت  يعارض  ترامب  أن  مراقبون  يرى 
على  االعتراض  إلمكانية  الناس  ليعد  بالمراسلة، 
مارك  ورأى  االقتراع.  في  هزم  حال  في  النتائج 
البريد »االتحاد  نقابة عمال  ديموندستين رئيس 
على  »يريد  ترامب  أن  البريد«  لعمال  األميركي 
األقل إثارة تساؤالت كافية ليفقد الناس ثقتهم«. 
بالمراسلة  التصويت  أن  أيضا  ترامب  ويدرك 
يمكن أن يشجع على االقتراع األميركيين األفارقة 
يبدون  الذين  الالتينية  أميركا  من  والمتحدرين 
بسبب  المشاركة،  عن  االمتناع  إلى  ميال  أكثر 

أوضاعهم الهشة في معظم األحيان.
الديمقراطيين  الناخبين  أن  يدرك  أنه  كما 
من  أكثر  بالمراسلة  التصويت  إلى  يميلون 
البريد:  خدمة  باسم  ناطقة  وقالت  مؤيديه. 
وال  االنتخابي  البريد  توزيع  في  نتباطأ  ال  »نحن 
في  مالية  مشاكل  إلى  مشيرة  آخر«،  بريد  أي 
من   2008 منذ  البريد  خدمة  وتعاني  المؤسسة. 
وتراجع  اإلنترنت  ازدهار  مع  صعوبات  ومن  عجز 
حجم المراسالت. ويتحدث الجمهوريون منذ فترة 

طويلة عن خصخصتها.

سباق عاملي إلنتاج اللقاح ملواجهة »كورونا« وإجراءات اإلغالق تراوح مكانها



أصحاب بعض المزارع البرازيلية قطعوا 
مساحات من األشجار أكثر من الحد 

المسموح به

 الشركات الصينية استحوذت على 
72.6 % من مبيعات فول الصويا 

خالل األشهر السبعة األولى

يؤكد رودريغو بوزوبون أنه »ذاهب لتمضية إجازة 
فهذا  كوفيد19-«..  وباء  انتهاء  بمجرد  أوروبا  في 
المهندس الزراعي يحقق إيرادات كبيرة في واليته 
ماتو غروسو في وسط البرازيل الغربي، حيث تبدو 
هذا  ممتاز  وضع  في  الخاصة  الزراعية  المشاريع 

القوي. الصيني  الطلب  العام بفضل 
ويقود مسلكًا ترابيًا طوياًل إلى مزرعة »جاسانا« 
 2350 على  والممتدة  رودريــغــو  يملكها  التي 
كيلومترًا  ستين  بعد  على  فيرا  منطقة  في  هكتارًا 
الزراعية  المشاريع  عاصمة  المصنفة  سوريسو  من 
مليون   1.5 المنطقة  وتضم  البرازيل.  في  الخاصة 
كيلومتر  ألف   15( الزراعية  المحاصيل  من  هكتار 
المرة  بمرة ونصف  لبنان  يوازي مساحة  ما  مربع(، 
على سبيل المقارنة، وفق وكالة »فرانس برس«.

وراثيًا  المحورة  والــذرة،  الصويا  حقول  وباتت 
الحصاد  انتهى  إذ  حاليًا،  تمامًا  جافة  بمعظمها، 
شركات  إلى  المحاصيل  وبيعت  قليلة  أسابيع  قبل 
»كارجيل«  بينها  المنطقة،  في  كبرى  تجارية 
السوق  الصين  وتشكل  و»كوفكو«.  و»دريفس« 
 72.6 على  استحوذت  إذ  المنتجات،  لهذه  األبرز 
من  األولى  السبعة  األشهر  خالل  المبيعات  من   %

السنة.
بهذه  تؤمن  التي  الصين  طلب  إلى  وإضافة 
التجارية  الحرب  وفرت  لدواجنها،  الغذاء  الطريقة 
الريال  قيمة  وانخفاض  وواشنطن  بكين  بين 
دعمًا  الدوالر،  مقابل  في   %  25 بنسبة  البرازيلي 
من  أكثر  تشكل  التي  الخاصة  الزراعية  للمشاريع 

20 % إجمالي الناتج المحلي في البرازيل.
تصدره  منتج  أبرز  الصويا،  صــادرات  وسجلت 
الكمية  لناحية   %  36.3 بنسبة  ازديــادًا  البرازيل، 
يناير ويوليو  السوقية بين  القيمة  و33.3 % لجهة 
مقارنة مع الفترة عينها من 2019. وصدرت البالد 
ما يقرب من 70 طنًا مقابل 23.8 مليار دوالر. ومن 
مخزون  في  بتراجع  يتسبب  أن  االرتفاع  هذا  شأن 
لهذه  المصدرة  البلدان  أكبر  البرازيل،  في  الصويا 
التاريخية  مستوياته  أدنى  إلى  العالم،  في  النبتة 

السنة. القياسية هذه  المحاصيل  رغم 
في  الوضع  مع  ليتباين  الجيد  األداء  هذا  ويأتي 
في  األكبر  االقتصاد  في  اإلنتاجية  القطاعات  باقي 

المتوقع  من  العام،  هذا  ففي  الالتينية.  أميركا 
تاريخيًا  تراجعًا  الداخلي  الناتج  إجمالي  يشهد  أن 
نمو  رغم   ،»19  - وباء »كوفيد  6 % بسبب  بنسبة 

البحوث  معهد  وفق   ،%  2 بنسبة  الزراعي  القطاع 
التطبيقي. االقتصاد  في 

غير أن المشاريع الزراعية البرازيلية التي سجلت 

نموًا كبيرًا في صادراتها من لحوم المواشي بنسبة 
الشبهات  بسبب  انتقادات  أيضًا  تثير   ،%  32.3
األمــازون،  في  األشجار  قطع  في  مسؤوليتها  عن 
 2020 مطلع  منذ  األحراج  إزالة  رقعة  تخطت  حيث 

الماضي. العام  في  القياسية  المستويات 
أو  فيرا  أو  سوريسو  فــوق  التحليق  ويكفي 
الزراعية  المشاريع  مراكز  من  وهــي  سينوب، 
انحسار  لمالحظة  غروسو،  ماتو  في  أيضًا  الخاصة 
الرئيس  وصول  فمنذ  االستوائية.  الغابات  رقعة 
لفتح  المؤيد  بولسونارو  غايير  المتشدد  اليميني 
األمازون على األنشطة المنجمية والزراعية وتربية 
التوتر  بلغ   ،2019 سنة  الحكم  إلى  المواشي، 

بشأن إدارة هذه الغابات أوجه.
المنحدرة  بوزوبون  رودريغو  عائلة  وشاركت 
السبعينات بين  الهجرة في  إيطاليا، في حركة  من 
الشاسعة  الزراعية  المنطقة  وهذه  البرازيل  جنوب 
واألمازون.  المركزي  سيرادو  سهل  بين  الواقعة 
ويرى هذا المزارع أنه من المستحيل زيادة اإلنتاج 
الغابات، على سبيل  الزراعي من دون القضاء على 
التي  الهكتارات  ماليين  تحويل  خالل  من  المثال 

ُأزيلت منها األحراج إلى أراٍض مزروعة.
السنوات  خالل  اضطروا  المزارعين  بأن  ويذكر 
الشاسعة  أراضيهم  من   %  80 ترك  إلى  األخيرة 
على  يزيد  ال  ما  واستغالل  الطبيعية  حالتها  على 

20 % منها.
أزلنا  ألننا  التصرف  أسأنا  الماضي،  »في  ويقول: 
قطع  إلى  المزارع  بعض  أصحاب  وعمد  األحراش، 
المسموح به.  الحد  أكثر من  مساحات من األشجار 
لدفع  واضطررنا  الوضع  هذا  تصحيح  جرى  لكن 
التي  الغرامات  إلى  إشارة  في  بيئية«،  تعويضات 

الغابات. حماية  لتمويل  الحقًا  ُاستخدمت 
تسجل  تزال  ال  قانونًا،  محظورة  كونها  ورغم 
التي  المناطق  فــي  مــزارعــون  يفتعلها  حــرائــق 
محاصيلهم  زرع  أجل  من  األحــراش  فيها  قطعت 
منطقة  في  لمواشيهم،  كمراٍع  استخدامها  أو 
في  ينطلق  الذي  الجفاف  موسم  خالل  األمــازون 
مراسلو  رصد  سينوب،  من  بعيدًا  وليس  يوليو. 
ــراش  األح مــن  الكثير  ــرس«  ب »فــرانــس  وكــالــة 
عن  الخارجة  الحرائق  هذه  وأخمدت  المحروقة. 
الغابة،  إلى  وصولها  لدى  طبيعي  بشكل  السيطرة 

كبيرة. بأضرار  تسببت  لكنها 

القاهرة - الوسط

الصني تنعش املشروعات الزراعية في البرازيل رغم »كورونا«
وسط مجازر غابات األمازون

●  المستثمر الزراعي رودريغو بوزوبون أمام حقل للصويا في مزرعة بوالية ماتو غروسو البرازيلية    )فرانس برس(

اقتصاد

كالم فى األرقام

ماليين وظيفة
تعهد الرئيس األميركي دونالد ترامب 

بتوفيرها في 10 أشهر

قالوا
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لمتابعة  مخصصًا  نموذجًا  البيضاء  في  المركزي  المصرف  أصدر 
تركيا. بدولة  الخاصة  الخارجية  الضمان  مشكلة خطابات 

التجارية  بالمصارف  العموم  مديري  إلى  موجه  كتاب  وفق  ذلك  جاء 
من  النموذج  معه  مرفق  الشرقية،  بالمنطقة  الفروع  إدارات  ومديري 
سبعة  خالل  الموضوع  مستجدات  بآخر  كتابيًّا  اإلفادة  ثم  ملئه،  أجل 

أيام عمل من اإلثنين.
القانون  أحكام  على  تأسيسًا  يأتي  اإلجراء  هذا  أن  الكتاب  وأوضح 
تنفيذ  إطار  وفي  وتعديالته،  المصارف  بشأن   ،2005 للعام   1 رقم 

التجارية. المصارف  المصرف دوره اإلشرافي والرقابي على 
يونيو   10 في  ــرارًا  ق أصــدر  المركزى  التركى  المصرف  أن  يذكر 
لصالح  الــصــادرة  المصرفية  الضمان  خطابات  بإلغاء  الماضي، 

الليبية. المصارف 

»مركزي البيضاء« يتخذ إجراء بشأن خطابات الضمان التركية

»عاد المستثمرون إلى الرهان 
على وهو أسهم التكنولوجيا 
التى يرونها تقدم فرص نمو 
بجانب توفيرها حماية من 
التراجع..«

محمد العريان
خبير اقتصادي

10

اإلثارة والدوالر
حالة  في  الدوالر  بأن  تصرخ  أخيرًا  الرئيسية  العناوين  كانت  لقد 
واقع  بالفشل!.. لكن في  العالمي محكوم عليه  الدوالر  هبوط حر!.. 
أردنا  إذا  للغاية«  »مثيرة  المثيرة هي  العناوين  تلك  مثل  فإن  األمر 
االقتباس من خبيرة العمالت اآلنسة بريزم في مسرحية أوسكار وايلد 

»أهمية أن تكون جادًا«.
إن هبوط الدوالر في يوليو ألدنى مستوى منذ عامين أمام اليورو 
االنخفاض  األمر فإن  واقع  القصص، وفي  لتلك  المباشر  الدافع  كان 
يمكن  التي  التقلبات  من  سلسلة  ضمن  واحد  هو  للدوالر  األخير 
عالمية   »19  - »كوفيد  جائحة  أصبحت  فعندما  بسهولة،  تفسيرها 
في مارس، تعززت قوة الدوالر بسبب تدفقات المالذ اآلمن لسندات 
الخزانة األميركية كما يحصل عادة في بداية كل أزمة، وبحلول مايو 
تمكن االحتياطي الفيدرالي، الذي يتصرف كمالذ أخير عندما يتعلق 
باإلقراض على مستوى العالم من استيعاب هذا اإلقبال المجنون على 
الدوالر، وذلك من خالل ضخ سيولة ضخمة في األسواق المالية، مما 

أدى إلى تخلي الدوالر عن مكاسبه المبكرة.
المتغيرة  التوقعات  يعكس  الدوالر  لقيمة  الالحق  االنخفاض  إن 
فإن   »19  - »كوفيد  انتشار  ومع  واألوروبية،  األميركية  لالقتصادات 
المستثمرون  المستقبلية األميركية تتدهور، وعليه يتوقع  التوقعات 
لفترة  منخفضة  الفائدة  أسعار  على  الفيدرالي  االحتياطي  يبقي  أن 
أطول، وفي منطقة اليورو فإن الفيروس أصبح تحت السيطرة بشكل 
اتجاه  إلى  تشير  المشتريات  مديري  مسوحات  من  والبيانات  أكبر، 

تصاعدي مفاجئ.
إن التحسن في التوقعات المستقبلية ال يعني أن البنك المركزي 
تدفع  لكنها  غدًا،  الفائدة  سعر  رفع  في  يبدأ  سوف  األوروبي 
الفائدة في  المستثمرين لالعتقاد بأنه سوف يبدأ في تطبيع أسعار 

وقت مبكر.
النظرة  عن  أخبرني   - العالقة  لهذه  بالطبع  اسمًا  هناك  إن 

المستقبلية ألسعار الفائدة، ويمكنني أن أخبرك عن التغيير في 
سعر الصرف.

سوف  وكما 
تذكرك اآلنسه بريزم 
فإن هذا يدعى »تكافؤ 
هذه  إن  الفائدة«. 
تنطبق  ال  النظرية 
ال  لكن  كامل،  بشكل 
تتعلق  نظرية  توجد 
الصرف  سعر  بتحديد 
كامل،  بشكل  تعمل 
لفهم  نسعى  فعندما 

األحداث ال ينبغي أن نجعل الكمال عدوًا للخير.
إن بعض المراقبين الذين يسعون لتوضيح صعود اليورو يشيرون 
750 مليار  القادة األوروبيين على إصدار  اتفاق  إلى  عوضًا عن ذلك 
يورو )884 مليار دوالر أميركي( من سندات االتحاد األوروبي. إن مبلغ 
750 مليار يورو هو أقل من 5 % من رصيد الدين الحكومي األميركي 
في أيدي العامة، أي بعبارة أخرى هو نقطة في بحر، وهذه النقطة ال 

تؤدي إلى سوق سائلة بآصول آمنة.
حتى لو كان هذا بحق هو »لحظة هاملتونية« في أوروبا، فإن تكثيف 
إصدارات االتحاد األوروبي بمقدار 20 ضعفًا سيستغرق عقودًا. هذه هي 
المدة التي ستحتاجها أوروبا إلنشاء أصل معياري بسيولة سندات الخزانة 
األميركية، علمًا بأن أسواق العمالت األجنبية تتداول وفقًا ألخبار اليوم 

وليس على شيء قد يحدث أو ال يحدث بعد عقود من اآلن.
ومرونة  صالبة  هو  األخيرة  التجربة  من  مستفاد  درس  أهم  إن 
المستثمرون بعملة ما عندما تكون سياسات  الدوالر. عادة يحتفظ 
األميركية  السياسة  كانت  لقد  ومستقرة.  سليمة  المصدرة  الجهة 
»عبقري  وجود  من  الرغم  وعلى  منتظمة  وغير  بالمخاطر  محفوفة 

مستقر« في القيادة.
تحتفظ البنوك والشركات بالعمالت عندما يكون ذلك مفيدًا في 
التجارة مع بلد اإلصدار، لكن إدارة الرئيس  إعداد الفواتير وتسوية 
دونالد ترامب فعلت أكثر من أي إدارة أخرى في التاريخ الحديث من 
أجل تعطيل التجارة األميركية، والحكومات بدورها تحتفظ وتستخدم 
عمالت شركائها بالتحالف، والواليات المتحدة األميركية تحت إدارة 
كان  كما  عليه  التعويل  يمكن  الذي  التحالف  شريك  تعد  لم  ترامب 

عليه الحال سابقًا.
والشركات  للبنوك  مواتية  الظروف  أن  يبدو  هذا  كل  إلى  بالنظر 
العالمي  الدور  ولكن  الدوالر،  عن  للتراجع  االحتياطات  ومديري 
للعملة لم يتراجع بشكل كبير بل انخفض فقط في مجاالت محددة 
– حصتها في احتياطات النقد األجنبي للبنوك المركزية على سبيل 

المثال- وحتى ذلك االنخفاض كان هامشيًا فقط.
إن تفسير هذا الثبات هو، وحسب كلمة مارغريت ثاتشر الشهيرة 
اليورو  اليورو ال يعد بدياًل. إن مخزون أصول  ،»ال يوجد بديل«. إن 
اآلمنة ال يزال مجزءًا طبقًا لوضع كل بلد، وألكسندر هاملتون لن يأتي 

لينقذ الموقف قريبًا.
لزيادة  نظرنا  فلو  جدوى،  ذا  بدياًل  تعد  ال  الصينية  العملة  إن 
التوترات مع الصين، لن نجد أية حكومة غربية ستشجع سكانها على 
االعتماد على بنك الشعب الصيني من أجل الحصول على السيولة، 
كما هو الحال مع »هواوي« وشبكات الجيل الخامس، حيث ال تشجع 

الحكومات الغربية سكانها على االعتماد عليها كذلك.
األخير  المالذ  كمقرض  للعمل  الفيدرالي  االحتياطي  استعداد  مع 
للعالم، فإن الوضع القائم يمكن تحمله، وتغيير واحد في الموظفين 
األجانب  المسؤولون  ينظر  كيف  يغير  لن  الفيدرالي  االحتياطي  في 
للموقف، لكن تغييرًا واحدًا في الموظفين قد ينذر بآخر، وعند هذه 
النقطة ستفكر الدول األخرى مليًا وعندئذٍ ستدرك تلك الدول أنه ال 

يوجد لديها خيار آخر قد تلجأ إليه.
إن الحل الوحيد لهذه المعضلة هو مزيد الموارد لصندوق النقد 
أزمة  تعاني  التي  البلدان  تزويد  من  يتمكن  حتى  وذلك  الدولي، 
تقديمها  في  الفيدرالي  االحتياطي  يفشل  قد  التي  بالدوالرات  ما 
ماينراد  جون  قدمه  الذي  الحل  هو  بالطبع  الحل  هذا  إن  مستقباًل. 

كينيز بالفعل سنة 1944 وإن كان باسم آخر.
إن الذكرى الثمانين لمقترح »بانكور« لكينيز قد أصبحت وشيكة، 

حيث لن نجد طريقة أفضل لالحتفاء بتلك المناسبة من تطبيقها.

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

أميركي اقتصادي   *

 باري جوليان إيتشنغرين *

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3682دوالر أميركي
1.6235يورو

1.7926الجنيه االسترليني
0.3648الريال السعودي
0.3725درهم إماراتي

0.1972االيوان الصيني
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القاهرة ـ الوسط

حراك »مدني« لدعم املراجعة الدولية لحسابات »املركزي«
جهود  تعزيز  خط  على  الليبي  المدني  المجتمع  دخل 
األمم المتحدة لمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي 
إعالن شخصيات  مع  والبيضاء،  في طرابلس  المنقسم 
سياسية وإعالمية وحقوقية ونشطاء ومدنيون، دعمهم 
جهود األمم المتحدة للقيام بمراجعة دولية لحسابات 
مصرف ليبيا المركزي المنقسم في طرابلس والبيضاء، 
مؤكدين ضرورة استكمال اإلجراءات الضرورية للشروع 

في هذه المراجعة.
رموز  من   168 عليه  وقع  بيان  في  لفتوا  النشطاء 
المجتمع الليبي يوم اإلثنين الماضي، إلى أن مواجهة 
الفساد يجب أن تكون مبادرة شعبية محلية، وأال تستغل 
في  هدفها  ضيقة،  سياسية  حسابات  تصفية  لمحاولة 
داعيا  تعطيلها،  أو  المراجعة  عملية  إجهاض  النهاية 
ولتعزيز  الفساد،  لمنظومة  للتصدي  الصوت  إعالء  إلى 
الشفافية، والحفاظ على ثروة الليبيين وضمان توزيعها 
البالد،  ربوع  أنحاء  في  الليبيين  كل  على  عادل  بشكل 

وللحفاظ عليها ألجيال المستقبل.
اإلعالمية،  »الوسط«  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
إلى  أشار  البيان،  على  الموقعين  وأحد  شمام،  محمود 
تصريحات  في   - داعيًا  ليبيا،  في  »الفساد«  تفشي 
إعالمية سابقة إلى قناة »الوسط« - المجتمع الدولي 
»غير  بالمستوى  وصفه  ما  لوقف  تحقيق  إجراء  إلى 
أنتج  الذي  ليبيا،  في  المالي  الفساد  من  المسبوق« 
بالقول  مثاال  شمام  وساق  المناطق.  بكل  »صراعات« 
ليبيا بلغ حد »نهب« ميزانية  الفساد في  إن »مستوى 
المجتمع  وحض  المستجد«،  كورونا  فيروس  مكافحة 
الدولي على عدم »إعادة تعويم« الوجوه والشخصيات 

المتهمة بالفساد.
واألسبوع الماضي كشف مصرف ليبيا المركزي عن 
بيان اإليراد واإلنفاق عن الفترة الممتدة من األول من 
الماضي،  يوليو   31 إلى   »2020« الجاري  للعام  يناير 
فيروس  لمواجهة  دينار  مليون   847 صرف  مؤكدا 
منذ  ليبيا  في  انتشاره  بدأ  الذي  المستجد«،  »كورونا 
مليارات  عشرة  تخصيص  جرى  فيما  الماضي،  مارس 
فقط،  أشهر  ستة  لمدة  للمرتبات  دينار  مليون  و940 
إذ لم يتضمن البيان مرتبات شهر يوليو، لعدم ورودها 

من وزارة المالية.
على   - المتحدة  األمم  أعلنت  الماضي،  يوليو  وفي 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيسة  لسان 
أعتاب  على  المركزي  المصرف  أن   - وليامز  ستيفاني 
الدولية  المالية  للمراجعة  الفعلية  اإلجراءات  دخول 
لفرعيه في طرابلس والبيضاء، إذ أشارت إلى »استكمال 

اإلجراءات الضرورية للشروع في هذه المراجعة«.

أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  لكن 
جلسة  خالل  العام  األمين  كلمة  خالل  قال  غوتيريس، 
األممية  البعثة  إن  ليبي،  حول  الدولي  األمن  مجلس 
عملت على إجراء مراجعة دولية لحسابات فرعي مصرف 
رئيسيين  محليين  »مسؤولين  متهمًا  المركزي،  ليبيا 

بعرقلة« تقدم هذه العملية.
أسفه  عن  غوتيرس  تعبير  كان  السياق،  هذا  وفي 
»التقدم  الحسابات  مراجعة  عملية  تحقيق  لعدم 
المتوخى«، مرجعًا ذلك إلى »عراقيل تسبب بها العديد 
أن  إلى  الفتًا  الرئيسيين«،  المحليين  المسؤولين  من 
الليبية  القضائية  السلطات  اعتبار  برغم  يحدث  ذلك 
قانونية،  عملية  الحسابات  مراجعة  عملية  أن  نفسها 

وذلك في يونيو الماضي.
المركزي  لحسابات  الدولية  المراجعة  فكرة  وبدأت 
في 10 يوليو 2018 في رسالة وجهها إلى األمين العام 
من  فيها  طلب  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  لألمم 
فرعي  لحسابات  دولية  مراجعة  تيسير  المتحدة  األمم 
كسبيل  والبيضاء  طرابلس  في  المركزي  ليبيا  مصرف 
النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي  الستعادة 
المؤسسات  لتوحيد  الالزمة  الظروف  وتهيئة  الليبي 
األمن  مجلس  كلف  ذلك  أعقاب  في  الليبية«.  المالية 
في 13 سبتمبر 2018، في قراره المرقم 2434، بعثة 
إجراءات  »بتسهيل  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم 

البدء بعملية المراجعة المالية المطلوبة«، وفق البعثة 
األممية.

طرابلس،  في  المركزي  المصرف  محافظا  واتفق 
الصديق الكبير، والبيضاء علي الحبري - حسب البعثة 
ووضعا  المراجعة  عملية  اختصاصات  »على   - األممية 
عقب   »2018 ديسمبر  في  عليها  األخيرة  اللمسات 

المبعوث  العام ذاته  اجتماعات ترأسها في خريف  عدة 
المرحلة  هذه  وخالل  سالمة.  غسان  السابق،  األممي 
من العملية، قالت البعثة في البيان إنها »تشاورت مع 
المؤسسات المالية الدولية، وفي سبتمبر 2019، شارك 
تقييم  في  المركزي  ليبيا  مصرف  فرعي  عن  ممثلون 
العطاءات المقدمة من شركات مراجعة دولية مؤهلة«.

لشركة  العقد  منح  على  باإلجماع  الفريق  وصوت 
ومشورة  الفضلى  الممارسات  مع  تماشيا  ديلويت، 
البعثة  حسب  المتحدة،  األمم  في  الفنيين  المختصين 
المتحدة  األمم  »مكتب  أن  إلى  أشارت  التي   ، األممية 
أدارت  التي  األممية  الوكالة  وهو  المشاريع،  لخدمات 
الصيغة  أتم وضع  العروض،  ودراسة  المناقصة  عملية 
النهائية لالتفاقية مع شركة المراجعة التي رسا عليها 
وقت  أقرب  في  الحسابات  مراجعة  في  للشروع  العقد 

ممكن«.
على  تأتي  الدولية  المالية  المراجعة  أن  إلى  يشار 
رأس جدول أعمال لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا 
والتي أنشئت خالل عملية مؤتمر برلين. ومن المقرر أن 
تنسق البعثة بشكل وثيق مع سلطات ديوان المحاسبة 
المراجعة  عملية  خالل  وشرقها  ليبيا  غرب  في  الليبي 
المالية الدولية«، متوقعة »أن تجري السلطات الوطنية 
أو تدقيقات مالية  للمحاسبة ما يوصى به من متابعة 

مركزة كنتيجة للمراجعة المالية الدولية.

168 سياسيا وإعالميا وقانونيا وناشطا وجهوا رسالة دعم لـ»البعثة األممية«

 أهم درس مستفاد من التجربة األخيرة 
هو صالبة ومرونة الدوالر.. عادة يحتفظ 

المستثمرون بعملة ما عندما تكون سياسات 
الجهة المصدرة سليمة ومستقرة

شمام: الفساد في ليبيا بلغ حد
»نهب« ميزانية مكافحة »كورونا«

غوتيريس: مسؤولون ليبيون عرقلوا 
المراجعة الدولية لحسابات »المركزي«

●  مقر البنك المركزي بطرابلس

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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قال المعهد الوطني لإلحصاء في تونس يوم السبت إن اقتصاد 
الحالي  العام  من  الثاني  الربع  في   %  21.6 بنسبة  انكمش  البالد 

على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا.
السياحة. اقتصاد تونس بدرجة كبيرة على قطاع  ويعتمد 

ورفعت الحكومة كافة القيود على االنتقاالت والشركات وفتحت 
الجائحة  لكن  يونيو.   27 في  والجوية  والبرية  البحرية  الحدود 
من   20% بنحو  يساهم  الذي  السياحة  بقطاع  بالغا  ضررا  ألحقت 

الصعبة. للعملة  رئيسيا  ويعد مصدرا  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
من  األولــى  الستة  الشهور  في  السياحة  ــرادات  إي وانخفضت 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة  بالمئة   50 من  بأكثر  الحالي  العام 
العام الماضي بعدما خلت منتجعات وفنادق تونس من السائحين 

األجانب

21.6 % نسبة انكماش اقتصاد تونس في الربع الثاني

أرجأ الرئيس األميركي دونالد ترامب محادثات التجارة مع الصين، مضيفا أنه 
ال يريد الحديث مع الصين في الوقت الحالي.

وبسؤاله خالل مناسبة في يوما بوالية أريزونا عما إذا كان سينسحب من 
اتفاق التجارة مع الصين، قال ترامب إنه سينظر في األمر. وكان من المقرر 
أن يناقش ممثلون من الواليات المتحدة والصين يوم السبت المقبل مدى 
االلتزام بتطبيق ما يسمى باتفاق التجارة المرحلة 1 المبرم بينهما، لكن تلك 
المحادثات تأجلت. ووسعت إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب، االثنين، 
نطاق القيود التي فرضتها على شركة »هواوي« الصينية ومنعت الموردين 
دون  للشركة  أميركية  تكنولوجيا  باستخدام  المصنوعة  الرقائق  بيع  من 
ترخيص خاص، وهو ما أدى إلى إغالق ثغرات محتملة في عقوبات مايو التي 

ربما سمحت لهواوي بالحصول على هذه التكنولوجيا، عبر أطراف ثالثة.
إذ  األميركية،  الصينية  العالقات  في  المتزايد  الخالف  القيود  هذه  وتؤكد 
تضغط واشنطن على الحكومات لتضييق الخناق على هواوي، مشيرة إلى أن 
الشركة ستسلم البيانات إلى بكين ألغراض التجسس. وتنفي هواوي أنها 

تتجسس لصالح الصين.
لدى  واالتصاالت  واإلعــالم  التكنولوجيا  أبحاث  رئيس  كامبلينغ  نيل  وقال 
ميرابود سيكيوريتيز »إذا استمر الخنق الذي تتعرض له هواوي، فسيكون 
غير  الصيني  الرد  يزال  وال  الموصالت..  أشباه  قطاع  على  تداعيات  لذلك 
معلوم ويمثل خطرا كبيرا«. وتواجه أنشطة عمالق التكنولوجيا صعوبات منذ 

أن وضعته الواليات المتحدة على القائمة السوداء ألول مرة قبل عام.

ترامب يرجئ محادثات التجارة مع الصني
السعر بالدوالرنوع الخام

45.12برنت

42.58غرب تكساس

43.78دبي

44.94سلة أوبك

43.70أورال
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الجزائر تسمح بتأسيس بنوك 
وشركات طيران خاصة

ساويرس يطلق 3 شركات 
جديدة في سبتمبر

التابعة  القابضة  المالية  التنفيذي لشركة »بلتون«  الرئيس  قال 
المجموعة  إن  الثالثاء  يوم  ساويرس  نجيب  المصري  للملياردير 
غير  المالية  األنشطة  في  ستعمل  تابعة  شركات  ثالث  ستطلق 
المصرفية في سبتمبر، وهو ما سيدعم مساعيها للتحول إلى الربحية 

في 2021.
الصغر  التمويل متناهي  المصرفية  المالية غير  األنشطة  تشمل 

والتأجير التمويلي والتأمين والتمويل العقاري والتخصيم.
وقال إبراهيم محمد كرم في مقابلة مع »رويترز« إن بلتون حصلت 
على تراخيص الشركات الجديدة بالفعل في وقت سابق من الشهر 
على  واتفقت  بل  الشركات،  مقرات  وجهزت  العمل  فريق  ووظفت 

بعض الصفقات.
في  أفرع  ولها  مصر  في  المالية  المؤسسات  أكبر  من  »بلتون« 

أوروبا والواليات المتحدة والشرق األوسط.
وقال كرم »سنطلق شركة للتأجير التمويلي بمحفظة متوقعة 600 
مليون جنيه )37.8 مليون دوالر( خالل أول عام من العمل وشركة 
وشركة  جنيه  مليون   400 متوقعة  بمحفظة  االستهالكي  للتمويل 
لرأس المال المخاطر متخصصة في الشركات المتوسطة والصغيرة«.

وأضاف »شركة رأس المال المخاطر اتفقت على عقود بالفعل في 
القطاع الصناعي وقطاع تصنيع المواد الغذائية والزراعية... الشركات 
الجديدة مع تعزيز األنشطة الحالية ستساعدنا على التحول للربحية 

في 2021«.
تقلصت الخسائر المجمعة لبلتون نحو52        % في الربع الثاني من 

السنة إلى 12.1 مليون جنيه، من 25.2 مليون قبل عام.
»بلتون« تتبعها نحو        13        شركة متخصصة في أنشطة االستثمار 
وإدارة األصول واألوراق المالية وتغطية االكتتابات. وكان ساويرس 

استحوذ عليها في نوفمبر        2015        مقابل نحو        650        مليون جنيه.
اإلدارة  زيادة األصول تحت  أن »بلتون« نجحت في  وأضاف كرم 
نحو 20 % منذ بداية العام لتبلغ 27.5 مليار جنيه من خالل الحصول 

على إدارة صندوقين جديدين لبنك مصر إيران ومحفظة حكومية.
وبسؤاله عن موعد تخارج »بلتون« من أورباخ جرايسون األميركية 
للوساطة في األوراق المالية قال »ننتظر موافقة الجهات الرقابية على 
الصفقة هناك، لكن انتهينا من االتفاق مع المشتري على كل شيء 

ووقعنا العقود، وهو مستثمر أجنبي ليس من مصر أو حتى الخليج«.
وفي يناير الماضي، »بلتون« أعلنت عن عزمها التخارج من حصة 
حاكمة اشترتها في »أورباخ جرايسون« التي تعمل في ما يصل إلى 

       125        سوقا بأنحاء العالم.

قررت الجزائر السماح للقطاع الخاص بتأسيس بنوك وشركات 
النفقات.  تقليص  أجل  من  والركاب  للسلع  وبحري  جوي  نقل 
مواجهة  في  أوبك  عضو  ينفذها  نطاقا  أوسع  إصالحات  إطار  في 
صادرات  ــرادات  إي في  حاد  انخفاض  عن  ناجمة  مالية  مشكالت 

الطاقة المصدر الرئيسي للتمويل الحكومي بالبالد.
في  انتٌخب  الذي  تبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  ويريد 
وتحسين  الخاص  القطاع  مستثمري  تشجيع   ،2019 ديسمبر 
وتقليص  النفطي  غير  القطاع  لتطوير  مسعى  في  االستثمار  مناخ 

االعتماد على النفط والغاز.
خطة  لمناقشة  العاصمة  بالجزائر  اجتماع  خالل  تبون  وقال 
خواص  مستثمرين  إنشاء  اليوم  أمانع  »ال  االقتصاد  إلنعاش 
و  للمسافرين  و  للبضائع  البحري  والنقل  للطيران  لشركات خاصة 

كذلك لبنوك«.
وأضاف إن التقديرات تشير إلى أن فاتورة خدمات نقل البضائع 

تبلغ 12.5 مليار دوالر سنويا.
وأوضح خالل االجتماع الذي حضره مسؤولون حكوميون ورجال 

أعمال ونقابات عمالية »من الضروري إيجاد حل لهذه الوضعية«.
كان القضاء قد أمر منذ بضع سنوات بتصفية أول بنك وشركة 
رفيق  مالكهما  على  وقضى  بالبالد  الخاص  القطاع  من  طيران 
والفساد  االحتيال  منها  تهم  خلفية  على  عاما   18 بالسجن  خليفة 

وتزوير محررات إدارية ومصرفية.
انخفضت  األجنبي  النقد  الجزائر من  احتياطيات  إن  تبون  وقال 
من  حين  في  يناير،  في  دوالر  مليار   62 من  دوالر  مليار   57 إلى 
المتوقع أن تصل إيرادات تصدير الطاقة 24 مليار دوالر هذا العام 

مقارنة مع 33 مليار دوالر في 2019.
وأضاف أن األرباح من قطاع الطاقة تشكل في الوقت الحالي 94% 
من إجمالي الصادرات، وأن الحكومة تستهدف جعل هذا الرقم عند 
80 % اعتبارا من العام المقبل، مع زيادة قيمة صادرات المنتجات غير 

النفطية إلى خمسة مليارات دوالر من ملياري دوالر حاليا.
دينار  مليار   1900 السلطات  ستخصص  الهدف،  هذا  ولتحقيق 
استثمارية  تمويل مشروعات  في  للمساهمة  دوالر(  مليار   14.84(

في الشهور المقبلة.
وكذا  المستثمرين  أمــام  مفتوحة  ــواب  األب »كل  تبون  وقــال 
أبواب البنوك تبقى مفتوحة أمامهم. لكننا نريد مشروعات تخلق 
الخاص  بين  لدينا  فرق  الــواردات...ال  وتقلل  الشغل  وتوفر  الثروة 

والعمومي«.

● الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

● نجيب ساويرس

بموجب اتفاق تجاري جديد

قلق فرنسي من سيطرة تركية كاملة على ميناء طرابلس
الجزائر - عبدالرحمن أميني

تركيا  بين  أخيرا  الموقعة  التجارية  االتفاقية  أثارت 
طرابلس  ميناء  حــول  الوطني  الــوفــاق  وحكومة 
انزعاجا فرنسيا واسعا، اعتبر »سيطرة كاملة« ألنقرة 
االتفاقات  توقيع  نسق  أن  خصوصا  المرفأ،  على 
الفتا خالل  تصاعد  الطرفين شهد  بين  االقتصادية 

اآلونة األخيرة.
وأوضحت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، 
بوزارة  المفوض  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  خالل 
الطاهر  الوطني،  الوفاق  حكومة  في  التخطيط 
أن  الجاري،  أغسطس   13 يوم  أنقرة  في  الجهيمي، 
بالدها وقعت اتفاقات اقتصادية وتجارية للغاية مع 

حكومة الوفاق، بقيمة 28.6 مليار دوالر.
تفاهم  مذكرات  وقعت  حكومتها  أن  وأوضحت 
للغاية«  بـ»المهمة  وصفتها  وتجارية،  اقتصادية 
بين  المفاوضات  الستكمال  الطريق  تمهد  التي 
وتهدف  الليبية،  ونظيراتها  التركية  الشركات 
وحل  المكتملة،  غير  التركية  المشاريع  الستمرار 
المشكالت التي واجهتها مشاريع البناء المنفذة في 

األراضي الليبية.
التي  المقاوالت  مشاريع  بعض  أن  إلى  وأشارت 
نفذتها شركات تركية في ليبيا في الماضي القريب 
مستحقاتها،  تحصيل  من  تتمكن  ولــم  توقفت، 
المشاريع  مشكالت  حل  على  االتفاق  جرى  حين  في 
وتحقيق مشاريع واستثمارات جديدة في المستقبل.

ولفتت بكجان إلى أن المذكرات الموقعة بمثابة 
وثيقة إرشادية تمهد الطريق الستكمال المفاوضات 
للوصول  الليبية  ونظيراتها  التركية  الشركات  بين 
التركية  المقاوالت  أن شركات  إلى  إلى حل، مشيرة 
نفذت أكثر من 10 آالف مشروع في 127 دولة في 

العالم بقيمة بلغت 407 مليارات دوالر.
العديد من  اتفاقية بشأن استئناف  الوزيران  ووقع 
األوضاع  بسبب  المتوقفة  التركية  الشركات  مشاريع 
األمنية في ليبيا، وتضاف االتفاقية الجديدة إلى اتفاق 
آخر وقع في وقت سابق يسمح لشركة »إس سي كي« 
التركية بالتحكم في الواردات إلى ميناء طرابلس؛ ما أثار 

مزيدا من القلق، وفق تقرير إلذاعة فرنسا الدولية.
وحسب التقرير فإن »الشركة التي يقع مقرها في 
كوكاباسا،  محمد  األعمال  لرجل  مملوكة  إسطنبول 
إردوغان، وهذه  رجب طيب  التركي  الرئيس  صديق 
الشركة التركية مكلفة اآلن من قبل حكومة الوفاق 
ميناء  إلى  البحرية  الــواردات  بمراقبة  طرابلس  في 

الجهات  طرف  من  إال  تداولها  يحظر  معلومات 
العالقة. ذات  السيادية 

معها  المتعاقد  التركية  الشركة  أن  وأضافت 
مجهولة وليس لها انتشار واضح إال في بعض الدول 
تخبط  بمراحل  تمر  التي  المستقرة،  غير  األفريقية 
السلع  الرسوم على  اقتصادي، لغرض جباية  وفساد 
الواردة دون وجه حق، من أجل جني مئات الماليين 
سنويا مقابل ال شيء إال توفير بيانات للسلع الموردة.

العسكري  التدخل  أن  الخبراء  من  العديد  واعتبر 
بخطط  مباشرا  ارتباطا  يرتبط  ليبيا،  في  التركي 

أنقرة االقتصادية للمنطقة.
ليبيا  في  التركي  ــدور  ال لتنامي  أن  إلــى  يشار 
والخالفات حول السيادة على موارد النفط والغاز في 
شرق المتوسط سببا مباشرا في توتر العالقات بين 
أنقرة وباريس العضوين في حلف شمال األطلسي، 
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  شنّ  بعدما  خصوصا 
ماكرون، هجوما عنيفا على تركيا، اتهمها بممارسة 
األبيض  البحر  وشــرق  ليبيا  في  خطيرة«  »لعبة 

المتوسط.

●  مقر مصرف ليبيا المركزي

للسيادة  انتهاكا  االتفاقية  في  أن  معتبرة  بخجل، 
الفرنسي. التقرير  حسب  الليبية، 

في  البحرية  المالحة  غرفة  عبرت  بــدورهــا 
تفاجئها  عن  الرئاسي،  المجلس  إلــى  مراسلة 
مصلحة  إلدارة  تركية  شركة  مع  التعاقد  بقرار 
يثير  العقد  هذا  على  »اإلصرار  أن  ورأت  الجمارك، 
الفساد  من  التخوّف  على  ويبعث  والريبة  الشك 
دخول  أن  إلى  مشيرة  العملية«.  لهذه  المصاحب 
الليبية  السيادية  الجهات  في  للتحكم  أجنبي  طرف 
البيانات  قاعدة  على  السيطرة  السهولة  يجعل من 
بالمخزونات  الخاصة  التجارية  واإلحصائيات 
أنّها  واعتبرت  والبضائع،  للسلع  اإلستراتيجية 

العاصمة نيابة عن الجمارك الليبية«.
وبمعنى آخر، سيتعين على الشركة تصميم وإدارة 
هذا  إلى  المنقولة  المنتجات  جميع  مصدر  ومراقبة 
الميناء وكميتها من خالل برنامج إلكتروني، وهي مهام 

تؤمنها عادة الشركات المحلية وليس األجنبية.
المفوض  فإن  مسربة،  وثائق  إلى  واستنادا 
بومطاري،  فرج  الوفاق،  في حكومة  المالية  بوزارة 
التركية  للشركة  الممنوح  التفويض  وّقع  من  هو 
الصفقة  وأن  للتجديد،  قابلة  سنوات  ثماني  لمدة 
تثير القلق في طرابلس، ال سيما لدى اتحاد الغرف 
إلى  إضافة  الليبية،  التجاري  النقل  وغرفة  التجارية 
االتفاق  تنتقد  السلطة  من  قريبة  أخرى  أصوات 

28.6 مليار دوالر استثمارات 
المشاريع التركية في ليبيا 

 شركة تركية ستراقب الواردات 
البحرية إلى ميناء طرابلس

معدل نجاح »غير مرجح«

»كورونا« يضخ املليارات في أرصدة شركات التكنولوجيا الحيوية
بأسعار   »19 »كوفيد-  لوباء  لقاح  على  السباق  يدفع 
أسهم مختبرات الدواء العديدة في العالم إلى االرتفاع، من 
الشركات الحديثة العهد الساعية إلى استغالل الفرصة إلى 
المؤسسات الكبيرة الراسخة في القطاع. ال يوجد أي لقاح 
قيد  مرشحة  لقاحًا   168 هناك  لكن  بعد،  للتسويق  جاهز 
التطوير، وفق منظمة الصحة العالمية، بينها العديد تعمل 

شركات »التكنولوجيا الحيوية« الحديثة على إعداده.
شركة  ذلك  على  مثاال  بــرس«  »فرانس  وكالة  تضرب 
»موديرنا« األميركية التي تطوّر أكثر المشاريع تقدمًا، مع 
دخول لقاحها »المرحلة الثالثة« من التجارب السريرية على 
البشر، وهي المرحلة األخيرة التي تسبق التسويق. باتت قيمة 
الشركة نحو 30 مليار دوالر في بورصة وول ستريت، حيث 

ارتفعت قيمة سهمها بنسبة 250 % منذ مطلع العام.
حققت أسهم الشركات المنافسة أيضًا ارتفاعًا مشابهًا، 
لشركة   %  3580 وحتى  »إينوفيو«  لشركة   %  350 مع 
لشركة   % و103  أميركيتان،  وكالهما  »نوفافاكس« 
في  الدخول  من  أخرى  وتقترب  األلمانية.  »بايونتيك« 
دوالر  مليارات   9 أكثر من  القطاع  وبذلك، جمع  البورصة. 
مكتب  وفق  ستريت،  وول  إلى  الدخول  خالل  العام  هذا 
»ديلوجيك» لتحليل األسواق المالية، وهو أمر غير مسبوق. 
 10 من  أكثر  األلمانية  »كيورفاك«  شركة  قيمة  وباتت 
بورصة  في  الجمعة  مدوية  بداية  بعد  دوالر  مليارات 

»ناسداك« اإللكترونية األميركية.
مثال  الكبرى  المختبرات  أسهم  تسجل  بالمقارنة، 
ارتفاعًا  كالين»،  سميث  و»غالكسو  و»سانوفي»  »فايزر» 
بوتيرة أقل. لكن قيمتها أعلى بكثير، ووهي تساوي على 
مليار  و101  دوالر  مليار  و128  دوالر  مليار   219 التوالي 

دوالر.
التكنولوجيا  شركات  على  بكثافة  األمــوال  تتدفق 
الحيوية. لكن »العديد بينها ذهب أبعد من حيث عليها أن 
المالي والصحي في شركة  المحلل  تكون حقًا»، كما حذر 

»غوتزبارتنرز« لالستشارات، كريس ريدهيد.
ويشير مدير التمويالت في قطاع الدواء لشركة »بوالر 
كابيتال« في لندن دانييل ماهوني إلى أن »ما يقلقني هي 
عال  نجاح  معدل  ينتظرون  الذين  المستثمرين  فعل  ردة 
سيكسب  منهم  كل  أن  وحقيقة  الشركات،  تلك  من  جدًا 
لي  »يبدو  موضحًا  اللقاحات«،  بفضل  الدوالرات  مليارات 

ذلك غير مرجح«.
لقاح محتمل واحد  أن يحقق  في بعض األحيان، يكفي 
نتائج أولية جيدة لتتجه قيمة أسهم البورصة إلى االرتفاع. 
لكن، يذكر المحلل من »شور كابيتال» آدم باركر أنه »في 
سيناريو كالسيكي، وال يمكن استثناء الوباء من ذلك، فإن 
التجارب  )من  األولى  المرحلة  لقاح  يتخطى  أن  احتماالت 

الثالثة،  المرحلة  إلى  مشاكل  دون  البشر(  على  السريرية 
تبلغ نحو 10%«.

الضجيج  تأثير  عن  المستثمرين  من  العديد  وتحدث 
القوية  الحيوية والمضاربة  التكنولوجيا  المحيط بشركات 
المرة،  هذه  يختلف  وما  قراراتهم.  على  المجال،  هذا  في 
والمنظمات  الحكومات  انخراط  درجة  هي  أكدوا،  ما  وفق 

في مسألة اللقاحات.
ألف   770 من  أكثر  بوفاة  الوباء  فيه  تسبب  وقت  وفي 
شخص حول العالم وقوّض االقتصاد العالمي، تدفع الدول 
المتقدمة مئات الماليين من الدوالرات على شكل إعانات 
اللقاح.  من  هائلة  كميات  مسبقًا  منها  وتطلب  للشركات 
مليار   2,48 المثال  سبيل  على  »موديرنا«  شركة  وتلقت 
البحث  مجال  في  المتحدة  الواليات  من  كاستثمار  دوالر 

والطلب المسبق لجرعات من اللقاح.
تبني  العادية،  األوقات  »في  أنه  ماهوني  دانييل  يوضح 
حصولها  عند  إنتاجها  سلسلة  الــدواء  قطاع  في  شركة 
لكن  كثيرًا.  يكّلف  ألنه  وذلك  لقاحها،  على  الموافقة  على 

ستكون  األمور  الطاولة،  على  الــدوالرات  ماليين  وجود  مع 
أبسط«ويضيف أن الحكومات، وباستثمارها الكبير في القطاع 
»ترفع حدة المنافسة بين الشركات الصغرى والكبرى«، ما 

يبرر ارتفاع قيمة الشركات الحديثة في البورصة.
»أسترازينكا«  غرار  على  »الكبرى«  الشركات  وتريد 
للقاحها  التسويق  أيضًا  جونسون«  أنــد  و»جونسون 
المحتمل بسعر عال خالل األزمة، وهو ما يحدّ من إمكانية 

تطورها في البورصة.

للشركات  التي تدفع  الكبرى  المبالغ  األثناء، تسمح  في 
غير  أخرى  مجاالت  في  تتقدم  أن  لها  والحديثة  المبتكرة 
الوباء، على غرار »األمراض المعدية أو الجيل الجديد من 

اللقاحات مثاًل«، بحسب ريدهيد.
األبحاث.  وتيرة  تسريع  في  آخر  مشجع  عامل  ويتمثل 
في  والمختص  التمويالت  مدير  ــر  آك أنــدي  ويلحظ 
أنه »تقليديًا،  يانوس هندرسون  الحيوية في  التكنولوجيا 
هذا  في  عامًا.  و15   10 بين  يحتاج  جديد  لقاح  تطوير 
بعد  األبحاث  من  الثالثة  المرحلة  الشركات  بلغت  الوقت، 

ستة أشهر من وصول الوباء إلى الواليات المتحدة«.
التكنولوجيا  مجال  في  االستثمار  يبقى  ــك،  ذل مع 
في  الميزانية  مدير  ويوضح  بالمخاطر.  محفوفًا  الحيوية 
غريغوري  نيويورك  في  المالية  للخدمات  »ميسشارت« 
كمن  فإننا  حيوية،  تقنية  نشتري  »حينما  أنه  فولوخين 

يشتري ما يشبه بطاقة يانصيب«.
ويضيف »سيكون هناك دائمًا مستثمرون يسعون إلى 
اقتناص الفرصة الكبرى. األمر عينه حصل مع االنترنت، مع 
الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، واآلن مع كوفيد«.

القاهرة - الوسط

●  فنية مختبر أميركية تفرز عينات دم من أجل لقاح لـ»كوفيد19-« في مراكز بحث الواليات المتحدة في هوليوود في 13 أغسطس 2020. )فرانس برس(

 قيمة شركة »موديرنا« ارتفعت نحو 30 مليار 
دوالر في بورصة وول ستريت.. مع صعود قيمة 

سهمها بنسبة %250 منذ مطلع العام.
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عبد السالم الزغيبي

كان لدي مزرعة صغيرة وأردت أن أبني فيها دارًا للمزارع الذي يشرف عليها، أشار 
ما جعلني  الشكر  فيه من كلمات  وقال  بناء  لي »أسطى«  الجيران ورشح  أحد  عليَّ 
أتمنى أن يكون متفرًغا في أقرب اآلجال حتى يباشر عمله معي.. مضت أيام قليلة 

حتى جاءني األسطى ليرى ما هو المطلوب.
وبلهجة  »العربية« بهدوء  يتحدث  االبتسامة،  دائم  الجسم،  نحيل  القامة،  طويل 
وبدأ  المزارع  أو  الخفير  دار  لبناء  واألتعاب  التفاصيل  كل  على  اتفقنا  الجنوب،  أهل 
انتهى.. ولكن عالقتي معه لم  أيامًا معدودات حتى  إال  العمل  العمل، لم يستغرق 

تنتهِ عند هذا الحد، بل صار يعتبرني صديًقا وأنا أبادله نفس الشعور.
وكان يستشيرني في بعض ما يواجهه من أحداث أو عراقيل.

وكنت  حياته،  في  بها  مر  التي  الحوادث  من  لكثير  جيدًا  راويًا  »حكاي«،  كان 
ويغني  جيد،  غيتار  عازف  أنه  إليه  أيضًا  انتباهي  لفت  مما  باهتمام،  إليه  أستمع 

عندما يختلي بنفسه وقت الراحة.
مالي  دولة  شمال  من  وأصله  الطوارق،  من  هو  الصديق،  هذا  من  أكثر  لنقترب 

في غرب أفريقيا.
قانونية  ليبيا بطريقة غير  بـ»حامد«.. دخل  ليبيا  اسمه »سيدحم« وينادونه في 
وكان عمره 14سنة، التقى بعض معارفه ممن سبقوه في الدخول إلى ليبيا وهناك 
»الفيلق  تسمى  عسكرية  وحدة  إنشاء  تريد  الزمان  ذلك  في  الدولة  بأن  أخبروه 
األفريقي«، وأنها فرصة للحصول على راتب وإقامة شرعية فقبل سيدحم العرض.. 
الذي  الجنوب الشرقي، وهو  الكفرة في  للتدريب ووصل حتى  تنقل في عدة أماكن 

دخل ليبيا من الجنوب الغربي.
فكرة  أن  يبدو  حيث  تسريحهم،  وتم  العمل  يستمر  ولم  والشهور  األيام  مضت 

»الفيلق األفريقي« قد تم إلغاؤها أو تم تأجيل المضي في تأسيسها.
بالتواجد  له  تسمح  تعريف  بطاقة  على  »سيدحم«  تحصل  بأن  األمر  وانتهى 

القانوني في البالد.
فتذكرتُ  المتطرفة  حرام«  »بوكو  حركة  ظهرت  حتى  وسنوات  سنوات  مضت 
شمال  في  طفولته  يعيش  كان  حين  له  حدث  أمر  من  لي  رواه  وما  »سيدحم« 
القرية  بمغادرة  األطفال  كل  يأمرون  قريتهم  سكان  وباقي  أهله  كان  حيث  مالي، 
بالماء  تزويدهم  بعد  كيلومترات   5 عن  تقل  ال  مسافة  على  المحيطة  الجبال  إلى 
التي  اللجنة  من  هروبًا  بقليل،  الغروب  قبيل  حتى  القرية  خارج  ليبقوا  والحليب 
ترسلها الدولة لتعداد األطفال في القرية حتى يبنوا لهم مدرسة تناسب أعدادهم.

وروى لي أن ذلك الخروج كان اعتقادًا من أولياء أمورهم بأن تعليم الدولة غربي، 
ولذا فهو حرام!؟ وال يمكن أن يسمحوا ألبنائهم بتلقي علوم الكفار!

تحرر  قد  أمامي  أراه  الذي  أن سيدحم  رغم  القصة  أسمع هذه  وأنا  كنت مذهواًل 
والجرار،  السيارة  وقيادة  والموسيقى  والكتابة  القراءة  وتعلم  األسر  ذلك  كل  من 
ولكنه يقول لي إن تجربته الخاصة ورحلة دخوله غير القانوني إلى ليبيا، وما مر به 

من تجارب علمته الكثير، بينما أقرانه في بالده على حالهم.
بما  يبقون  البشر  من  الغالبية  بأن  مفاده  البليهي«  »إبراهيم  لـ  قول  يحضرني 
والنوادر  القلة  التنشئة االجتماعية وأن  الناتجة عن  هم عليه من األفكار والمواقف 
آلية  تتم بطريقة  التي  االجتماعية  التنشئة  أي  »البرمجة«،  يخترقون  هم فقط من 

ويتشربها الفرد بتلقائية لتبقى تحكم تفكيره ونظرته للحياة.
حرام«،  الغربي  »التعليم  تعني  التي  اإلرهابي،  »بوكوحرام«  تنظيم  عن  وقرأت 
التي انتشرت من نيجيريا إلى مالي والنيجر وتشاد.. وتذكرت ما رواه لي »سيدحم« 
كانت  كيف  لوعرفنا  إذ  المتطرفة..  الظاهرة  تلك  لمثل  سببًا  أجد  جعلني  مما 
في  وتصرفاتهم  نستغرب سلوكهم  لن  الصغر  في  لهم  العقلية  والبرمجة  التنشئة 

الكبر.
الوسط  ذلك  من  يخرج  »سيدحم«  من  جعلت  والذكاء  والفطنة  والحظ  القدر 

المتخلف إلى رحابة العالم ويتعلم حرفة البناء والموسيقى وحب الحياة.
هنيًئا لك »سيدحم«.

سيدحم
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الشعالية.. والهالل.. وأنا

عبد السالم الزغيبي

تأسس نادي »الهالل« الرياضي الثقافي، المعروف 
على   1950 العام  في  )الهيالهوب(  باسم  بنغازيًا 
أيدي مجموعة من رجال بنغازي، وقد تم إشهاره 

العام 1952.
الماضي  القرن  خمسينات  في  »الهالل«  كان 
جانب  إلى  برقة  في  الرياضية  الفرق  أقــوى  من 
»األهلي« و»النجمة«. واستمر تألق »الهالل« في 
الذهبية  الفترات  من  تعتبر  التي  الستينات،  فترة 

بالنسبة لكرة القدم الليبية.
الرياضة  أنـــواع  مختلف  في  »الــهــالل«  بــرع 
»األزرق  باللونين  واشتهر  والجماعية،  الفردية 

واألبيض«.
»الهالل«، وعن العبيه  نادي  نكتب عن  عندما 
الدولي  العبه  إلى  بقوة  اإلشارة  من  البد  األفذاذ 

وأحد أبرز فناني الكرة الليبية، علي الشعالية
يكن  لم  الرياضية،  الشخصية  لهذه  اختياري 
مجرد اختيار عشوائي، فهذا الالعب يمثل بالنسبة 
لي قدوتي الرياضية واإلنسانية بما عرف عنه من 
تقدير واحترام من العامة ومن الجمهور الرياضي 

في بنغازي وعموم ليبيا.
البيت  وفي  الشارع  في  الهاللية  األجواء  كانت 
تحديدًا، مسيطرة بشكل كامل عل اختياراتي، فقد 
القلعة  ومشجعي  أنصار  من  كلهم  أشقائي  كان 
من  الفريق  العبي  من  كبير  عدد  وكان  الهاللية، 
الجيران الذين ألتقي بهم بشكل يومي متواصل، 
»المرحوم  أقاربنا  من  النادي  أحد مؤسسي  وكان 
مصطفى بوسته«، وتعلقت كثيرًا بهذا الفريق من 
الذي  بوجازية  مصطفى  المرحوم  حكايات  خالل 
الدكتور، والمرحوم  الجميع يطلق عليه لقب  كان 
في  بقالة  محل  امتلك  الــذي  الضراط،  أرخيص 
على  دائمًا  أحرص  كنت  حيث  »العقيب«،  شارعنا 
إبداعات  وعــن  ــان  زم كــرة  عن  حكاياته  سماع 
الشعالية والمصري.. وصورهما، التي كانت معلقة 

في محل أرخيص.
سن  في  »الــهــالل«،  بنادي  عهدي  أول  كــان 
»شارع  سنوات  في  وبالتحديد  تقريبًا،  العاشرة 
النادي  على  تــرددي  جيدًا  وأذكــر  بلت«.  ــان  إدري
وحرصي  ذلــك،  بعد  هدم  الــذي  الجميل  بمقره 
قبل  الالعبين  استعدادات  متابعة  على  الشديد 
التي  الرياضية،  التمرينات  إلجراء  النادي  مغادرة 
وتعلقي  الخمسة،  المالعب  في  تجرى  كانت 
الالعب  المفضل،  نجمي  بمشاهدة  الشديد 
المالعب  تنجب  لم  الذي  الشعالية  علي  الدولي 
لعبي  أثناء  لقبه  حملت  »والذي  له،  مثياًل  الليبية 
الحشر«،  أقراني في وسعاية شارع  القدم مع  كرة 
فقد كان الجميع يحرص على مناداتي بالشعالية، 
الذي  دومة،  »عمر  السابق  الهالل  العب  وخاصة 
كثيرة،  سنوات  ــرور  م رغــم  اللقب  ذلــك  يتذكر 

ويناديني به حين يلقاني في كل مرة«.
الفذ،  الالعب  بهذا  إعجابي  أخفي  أكن  ولم 
وكنت أحرص في كل مرة على تناول طعام الغداء 
بشكل سريع، وأوسع الخطى نحو مقر النادي الذي 

أدخل  وصولي  وبمجرد  كثيرًا،  بيتنا  عن  يبعد  ال 
وأخرج  الرياضية،  األحذية  بها  توجد  التي  الغرفة 
وأتابعه  بنفسي،  له  وأقدمه  الشعالية  علي  حذاء 
يقوده  كان  الــذي  النادي  أتوبيس  يركب  حتى 

محمد المغربي الشهير بـ »الري«.
مسيرة الشعالية الرياضية، قمة من قمم الكرة 

الليبية في ذلك الزمن الجميل.
الحشاني،  عبدالسالم  علي  الحقيقي  اسمه 
أخريبيش«  »ســي  بحي   1937 العام  في  وُلــد 
ببنغازي، ويقال إنه اشتهر باسم »علي الشعالية« 
بدأت  الصغر،  منذ  والدته  بعائلة  كثيرًا  لتعلقه 
أكد  وقد  »األمير«،  بمدرسة  القدم  بكرة  عالقته 
اكتسب  الحشاني  أن  وهو  الكالم،  هذا  آخر  رأي 
لقب الشعالية من خالل جدته »الشعالية« اللهم 
مدرسة  في  يدرس  كان  وهو  وارحمها  لها  اغفر 
الذين  أخواله  من  الشعالية  لقب  وأخذ  التوريلي. 
الخلق،  بالتواضع وحسن  عرف  وقد  بينهم،  تربى 

واحترامه لجميع الناس صغارًا و كبارًا.
للدرجة  برقة  بطولة  وضمن   1961 العام  في 
األولى، قدم »الشعالية« واحدًا من أفضل مواسمه 
جمعت  التي  مبارياته  وأروع  أجمل  وأحرز  الكروية 
في  أسهم  وقد  درنة«،  و»اتحاد  »الهالل«  فريقه 
فريقه  قادت  شيء  ال  مقابل  أهداف  خمسة  إحراز 
لفوز كبير، وتحصل في نهاية الموسم على لقب 

هداف بطولة الدوري برصيد 20 هدفًا.
الصحفي  مــن  األبـــرز  الشهادة  كانت  فيما 
»الشعالية«  شاهد  ــذي  ال اإليطالي  الرياضي 
»االتحاد«  فريق  مع  »الهالل«  فريقه  مباراة  في 
الالعب  1959، وقال إن هذا  العام  بطرابلس في 
يتمتع بقدرات وإمكانات فائقة تجعله العبًا دوليًا 

محترفًا فأطلق عليه لقب »الدولي«.
»االتحاد«  نــادي  زيارتي  وأثناء  سنوات  قبل 
الرياضي  المعلق  الصديق  برفقة  طرابلس،  في 
أشهر  من  واحــد  له  حكي  تاهية«  بن  »محمد 
قصير  السن  كبير  رجل  وهو  الفريق،  مشجعي 
سيارة  في  النادي  مقر  إلى  يحضر  كان  القامة، 
أو  فانيلة  لــون  على  اللون،  حمراء  »فولكس« 
الغاللة التي يلبسها فريق »االتحاد«، عندما عرف 
أني من مدينة بنغازي وأشجع فريق »الهالل«، أن 
معجبون  عمومًا،  وطرابلس  »االتحاد«  مشجعي 
الشعالية«  »علي  الهالل  بالعب  اإلعجاب  شديد 
وأنهم أطلقوا عليه لقب »الدولي« قبل أن يطلقه 
المباريات،  إحــدى  في  وأنــه  اإليطالي،  الصحفي 
كاد مشجعو »االتحاد« يرفعون السيارة التي كان 
»الهالل« من شدة  الشعالية، العب  علي  يركبها 

إعجابهم به.
إحدى  في  إصابته  وبعد  الستينات  بداية  في 
المباريات المحلية، تقرر عالجه في إحدى مصحات 
إيطاليا، وبعد انقضاء فترة العالج في روما، سمح 
ومنذ  »التسيو«،  فريق  العبي  مع  بالتدريب  له 
أن  اإليطالي  الفريق  مدرب  أدرك  األولى  الوهلة 
هذا النجم الليبي يملك من اإلمكانات الفنية، التي 

له،  اإلضافة  وتقديم  الفريق  قوة  لتعزيز  تؤهله 
الفريق لمدة  التوقيع على كشوفات  فعرض عليه 

موسم واحد، إال أن »الشعالية« رفض ذلك.
فريق  بعثة  ضمن  كــان   1966 الــعــام  وفــي 
خاللها  زار  التي  إنجلترا  إلى  رحلته  في  »الهالل« 
 3 الفريق  أجرى  حيث  الشهير،  »ويمبلي«  ملعب 
مباريات بدعوة من نادي »فنشلير الذي سبق أن 
لعب في مدينة بنغازي بدعوة من نادي »الهالل«.

بالعاصمة  وجوده  وأثناء  الستينات  بداية  في 
بوكر  محجوب  زمالئه  رفقة  القاهرة  المصرية 
فتحت  المصري  إبراهيم  العمالق  ــحــارس  وال
التواصل  قنوات  المصري  »الزمالك«  نادي  إدارة 
إمام  حمادة  الراحل  النجم  طريق  عن  واالتصال 
لتعزيز  الدولي  الليبي  الثالثي  هذا  مع  للتعاقد 
تشكيلة الفريق، غير أن الشعالية اعتذر عن ذلك 

الرتباطه وتعلقه ورفاقه بفريق »الهالل«.
1957 سجل هدفًا في مرمى فريق  العام  ففي 
بهدفين  »الهالل«  ليتفوق  المالطي  »سليما« 
منتخب  مرمى  في  آخر  هدفًا  سجل  ثم  لهدف، 
في  تألق  كما  »الهالل«،  مع  مباراته  في  الجزائر 
المالطي  المنتخب  مع  »الهالل«  فريقه  مباراة 
برباعية،  »الهالل«  ليتفوق  هدفين  سجل  عندما 
فريق  مرمى  في  هدفين  1965 سجل  العام  وفي 
»فنشلي« اإلنجليزي ليفوز الهالل بهدفين لهدف.

المنتخب  مع  الرسمية  الدولية  مشاركته  بدأت 
الليبي األول في العام 1957، عندما ُاختير ضمن 
الدورة  في  المشارك  الوطني  المنتخب  صفوف 
ُأقيمت في بيروت،  التي  الثانية  العربية  الرياضية 
أحرز  حيث  البطولة،  هذه  في  أهدافه  أول  وأحرز 
آخر  وهدفًا  التونسي،  المنتخب  شباك  في  ثنائية 
للمرة  ُاختير  ثم  العراقي،  المنتخب  شباك  في 
الــدورة  في  المشارك  الليبي  للمنتخب  الثانية 

الرياضية العربية الثالثة العام 1961 في المغرب.
التي  الودية  »الهالل«  فريق  مباراة  شهدت 
المصري بهدفين  فيها على ضيفه »األهلي«  فاز 
العام  أكتوبر  شهر  خالل  البركة  بملعب  لصفر 
فريقه  وغاللة  بقميص  له  ظهور  آخــر   1968
فيما  الكروية  مسيرته  واصــل  حيت  »الهالل«، 
الثانية  المحطة  ببنغازي  »األهلي«  فريق  مع  بعد 

واألخيرة.
والبذل  بالعطاء  حافلة  رياضية  مسيرة  إنها 
والجهد في سنوات كانت الرياضة والوالء للنادي 

هي الهم األول للرياضيين، وال مكان للماديات.
مسيرة العب فذ، ُأعجبت به الجماهير الهاللية 
من  به  يتمتع  لما  عامة،  الرياضية  والجماهير 
رفيعة  رياضية  وأخالق  ولمسات،  عالية  مهارات 

المستوى.
زين  على:  المقال  ــذا  ه فــي  اعتمدنا   *
موقع  الشعالية.  سيرة  بــركــان،  العابدين 

»الوسط«

الشهادة األبرز من 
الصحفي الرياضي 

اإليطالي الذي شاهد 
»الشعالية« في 

مباراة فريقه »الهالل« 
مع فريق »االتحاد« 

بطرابلس في العام 
1959، وقال إن هذا 

الالعب يتمتع بقدرات 
وإمكانات فائقة 

تجعله العبًا دوليًا 
محترفًا فأطلق عليه 

لقب »الدولي«.

أيديولوجية الدين.. الحرية.. العدل.. واألخالق
د. فالنـــي عبدالرحمن

وأعلى  معانيها  أسمى  في  وبــرزت  الحرية  تجلت 
القرآن  بنص  اختيارالعقيدة  حرية  وهي  أال  مراتبها، 
الصريح في قوله تعالى، )ال إكراه في الدين ۖ قد تبين 
اهلل  البقرة.صدق  سورة   256 اآلية  الغي(  من  الرشد 

العظيم.
كما  األمانة  وتأدية  العدل  إقامة  على  الحث  ثانيًا: 
األمانات  تؤدوا  أن  يأمركم  اهلل  تعالى.)إن  قوله  في 
إلىۖ أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 
ۖ إن اهلل نعما يعظكم به ۖ إن اهلل كان سميعًا بصيرًا( 

اآلية )58( سورة النساء.صدق اهلل العظيم .
بدأت  العامة،  واآلداب  ــالق  واألخ التربية  ثالثًا: 
خلٍق  لعلىۖ  ــك  )وإن قوله  في  للنبي  الخالق  بوصف 
العظيم. اهلل  القلم.صدق  ســورة   )4( اآليــة  عظيٍم( 

ونزلت كذلك في منهج تربوي واضح المعالم في سرد 
)يا بني  لقمان البنه  الحكيم  القرآني لوصية  القصص 
واصبر  المنكر  عن  وانه  بالمعروف  وأمر  الصالة  أقم 
وال   )17( األمور  عزم  من  ذۖلك  إن   ۖ أصابك  ما  علىۖ 
إن   ۖ مرحًا  األرض  في  تمش  وال  للناس  خدك  تصعر 
واقصد في مشيك   )18( اهلل ال يحب كل مختاٍل فخوٍر 
لصوت  األصـــوات  أنكر  إن   ۖ صوتك  من  واغضض 

الحمير )19( صدق اهلل العظيم.سورة لقمان.
تعكس  التي  هي  والقيم  واألســس  المبادئ  هذه 
محمد  جاء  به  الذي  للدين  الحقيقية  األيديولوجية 
وختم  عباده،  به  أمراهلل  وكما  وسلم،  عليه  اهلل  صلى 
كلها  تبقى  )ما  للبشرية،  واألنبياء  الرسل  إرسال  اهلل 
والفرد  األســرة  تنظيم  وقوانين  وشعائر  تشريعات 
والمجتمع من زواج وطالق وقوانين الوصية والميراث، 
والمعاهدات  والتجارة  والسلم  الحرب  كذلك في منهج 
في  يتمثل  قرآني  ســرد  من  تبقى  ومــا  ــدول  ال بين 
الرسالة  صدق  على  القاطعة  والدالئل  الرباني  اإلعجاز 
منه،  جاءت  الذي  ومنبعها  النبوة  بخاتم  المختومة 
وغير  المنظور  الخلق  عليه  سيكون  ومــا  عليه  ومــا 
قاطعًا  دلياًل  ليصبح  واألرض،  السماوات  في  المنظور 
ومصدرها  حملها  التي  والرسالة  الرسول  صدق  على 
حددها  وهكذا  التعاليم  نزلت  الكيفية  بهذه  الرباني(، 
نبيه  وربى  باتباعها،  اإلنسان  اهلل  أمر  العالمين،  رب 
لإلنسانية  وسنها  لصحابته  علمها  بدوره  وهو  عليها 
كل  في  المتبع  المنهج  وستظل  زالت  ال  وهي  قاطبة، 
المجتمعات ونجده يتجسد في قوانين صاغها ويحتكم 
إليها معظم سكان األرض اليوم، تاجها وذروة سنامها 

هي الحرية وإلى قيام الساعة.
شريك  دون  لعبادته  داعين  الرسل  اهلل  أرسل  لقد 
كشرط وأن الشرك لن يغفره اهلل لإلنسان ولكن يغفر 
التوحيد  قمة  ومن  عباده،  من  يشاء  لمن  ذلك  دون 
إزالة األذى من الطريق وإعطائه حقه والسير فيه  إلى 

في  جاء  كما  الصوت  وخفض  الحديث  وأدب  بتواضع، 
أصواتكم  ترفعوا  ال  آمنوا  الذين  أيها  )يا  تعالى،  قوله 
فوق صوت النبي وال تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
.)2( تشعرون  ال  وأنتم  أعمالكم  تحبط  أن  لبعٍض 

تجهر  )وال  الحجرات،.وقوله  العظيم.سورة  اهلل  صدق 
سبياًل(. ذلــك  بين  وابتغ  بها  تخافت  وال  بصالتك 
بها  واألحكام صدح  القوانين  اإلسراء، كل هذه  سورة 
محمد عليه الصالة والسالم وتحمل في سبيل نشرها 
وتربيته على  بدأت نشأته  والمخاطر،  واألذى  الصعاب 
واألمانة  الصدق  طفولته،  منذ  واألخــالق  القيم  تلك 
اللذين نبت ريشهما من زغب طفولته  الجناحين  كانا 
الجناح،  رخو  يزال  ال  وهو  الوالدين  فقده  من  بالرغم 
تأديبه  فأحسن  ربه  وأدبه  ورعاه  عمه  تربيته  فتولى 
الرسالة  لحمل  مؤهاًل  وأصبح  عــوده  اشتد  أن  إلــى 
وجماد  األوثان  رمم  فوق  سابحًا  حلق  فبهما  الخاتمة، 
الشرك  الراكدة في مستنقع  الضحلة  واألفكار  األصنام 
لم يستطع  واألمانة  الصدق  اآلسن، صفات  والجاهلية 
حتى  بل  فحسب  بعثته  قبل  ال  فيه  إنكارها  خصومه 
رسالته  أنكروا  وقد  أعــداء  له  وهم  إئتمنوه  بعدها، 

وكذبوه وحاربوه بسببها.
الذي يعلم من ضل عن سبيله  هو وحده–أي اهلل- 
المسؤولية  من  للنبي  إخالء  هذا  ففي  اهتدى،  ومن 
الهداية سواًء لمن  أو فضل جزاء  ومن تبعات الضالل 
من  أو  حياته  في  سواًء  البشر  من  اهتدى  من  أو  ضل 
قال  الساعة،  قيام  وإلى  وسلم  عليه  اهلل  صلى  بعده 
بعثت  إنما  عليه،  وسالمه  اهلل  صلوات  نفسه  عن  هو 
كما  بها  اهلل  له  شهد  وكذلك  األخالق،  مكارم  ألتمم 
ليدرك من غفل ويذكر من نسي  أعاله،  اآلية  ورد في 
من  سابقًا  رصيدًا  له  بأن  يعلم،  يكن  لم  من  ويعلم 
وجل  عز  ربه  من  وتأهيل  كتمهيد  ــالق  واألخ القيم 
لتبليغ الرسالة وأقسم له بأنه ما ودعه وما تركه وقد 
البحث  عناء  في  وزره  عنه  ووضع  لإلسالم  صدره  شرح 
لن  التي  اإلسالم  رسالة  مشعل  لحمل  وأهله  والحيرة، 
أرسل  الذي  عليها.)هو  ومن  الدنيا  تعم  حتى  تنطفي 
كله  الدين  على  ليظهره  الحق  ودين  بالهدىۖ  رسوله 
سورة  العظيم  اهلل  ــدق  )33(.ص المشركون  كره  ولو 

التوبة.
وحث  وربى  بتبليغها،  وسلم  عليه  اهلل  صلى  قام 
مع  وتعامل  الصحابة  من  حوله  ومن  عليها  بيته  آل 
الحرية  قيم  ليرسخ  جاء  نطاقها،  داخل  األخرى  الملل 
اختالف  على  الناس  بين  بسالم  والتعايش  والعدل 
العدل  دولة  لصرح  ويؤسس  ليبني  وأعراقهم،  مللهم 
واحترام  االختيار  وحــق  العبادة  وحرية  والمساواة 
يتحدث  التي  ألسنته  تعددت  مجتمع  في  اإلنسان، 
إلى  اسمها  الذي بدل  يثرب وهو  إلى  أهله، هاجر  بها 

المدينة كرمز وعالمة تحمل معنى ومضمون المدنية 
فكانت  المصير،  تقرير  وحــق  والمساواة  والحرية 
فلم  سماويا،  أمرًا  جاءته  والتي  األسس  أهم  الشورى 
أو مجرد اسم بال  المدينة بمحض الصدفة  يكن اسم 
تكفير،  أو  عسف  دون  هلل  الدعوة  فأقر  وهــدف،  غاية 
وبال تهديد بالقتل أو قطع الرؤوس أو التفخيخ وخطف 
محكم  في  اهلل  أمره  فقد  بالجثت،  والتمثيل  األبرياء 
أرسله  التي  مهمته  له  ويحدد  ليوضح  الكتاب  آيات 
لست   )21( مذكر  أنت  إنما  )فذكر  قال،  حين  ألجلها 
العظيم.سورة  اهلل  (.صــدق   )22( بمصيطٍر  عليهم 
ۖ فمن شاء  الحق من ربكم  )وقل  أيضًا،  الغاشية.وقال 
العظيم.سورة  اهلل  فليكفر(.صدق  شاء  ومن  فليؤمن 

الكهف.
وعبادة  المرأة  حق  وهضم  والظلم  واإلكــراه  الغلو 
القيام  وعـــدم  وجــبــروتــه  الحاكم  وســطــوة  الــفــرد 
حرية  ومــصــادرة  القضاء،  أمــام  ومثوله  بمحاسبته 
مخالفة  األشياء  هذه  كل  ــواه،  األف وتكميم  الكلمة 
رسالته  وال  إيديولوجيته  تحمل  وال  اإلسالم  لتعاليم 

التي أمر اهلل الناس باتباعها دون تبديل أو تغيير.
تكن  لم  ما  األمــم  من  أمة  أي  تنهض  لن  سوف 
اإلنساني  والسلوك  واألخــالق  القيم  إطار  في  الحرية 
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العالقات اإلثيوبية - املصرية
والصراع على مياه النيل )10( املوقف األوروبي

ال شك أن تحليل أي أزمة دولية أو مشكلة دولية ال يكتمل إال بفهم مواقف الدول المتورطة ومواقف 
دول الجوار والدول الكبرى الفاعلة في النظام الدولي.

أوال: موقف إثيوبيا
الماضية،  الثالثة  أو  العقدين  خالل  المياه  من  إثيوبيا  حصص  مسألة  من  اإلثيوبي  الموقف  تطور 
فرضته  الذي  بوضعها  راضية  كانت  لنُقل  أو  صامتة  كانت  اإلثيوبية  السياسة  إن  القول  ويمكننا 

مجموعة إعالنات المبادئ واالتفاقيات السابقة منذ العشرينات من القرن الماضي.
سد  بناء  استكمال  في  تمثل  وتجديديا  استالبيا  منحى  واتخذ  تطور  اإلثيوبي  الموقف  ولكن 
النهضة واالنتهاء من المرحلة األولى من ملء الخزان، والتي تقع في حدود تقل قليال عن 5 مليارات 

متر مكعب.
السد برعاية  المغلقة حول  الدائرة  المصغرة )عن طريق  األفريقية  القمة  انتهت  آخر تطور،  وفي 
الوقت  في  نهائي.  اتفاق  إلى  التوصل  دون  والسودان(،  ومصر  إثيوبيا  وبمشاركة  األفريقي  االتحاد 
الذي ادّعى فيه وزير الخارجية اإلثيوبي، السيد أندارجاشو أّن سدّ النهضة ملك إثيوبيا؛ قائاًل: النيل 
للحكومة  السياسي  والدعم  الداخلية  التعبئة  منه  والمقصود  فيه؛  مبالغ  ادعاء  أن هذا  وال شك  لنا. 

الحالية، وتثبيت المطالب اإلثيوبية في مواجهة التحدي المصري.
كيف يمكننا تلخيص الموقف اإلثيوبي في نقاط هامة؟

الموقف  تلخيص  يمكن  السابقة  المفاوضات  ونتائج  اإلثيوبية  للتصريحات  متابعتنا  خالل  من 
اإلثيوبي أو المطالب اإلثيوبية فيما يلي:

التنمية  في  المقيد  غير  المياه وحقها  األسد من  في نصيب  إثيوبيا  بأحقية  الشديد  التمسك   .1
والتعمير.

2. قبول مبدأ التفاوض من حيث المبدأ، وأن أي اتفاق يتم التوصل إليه ال يكون ملزمًا إلثيوبيا.
3. رفض جميع المطالب المصرية الخاصة بموضوع سدّ النهضة وتوزيع الحصص.

خالل  كامل  بشكل  الخزان  ملء  عن  إثيوبيا  وقف  يستطيع  أحد  ال  أن  على  المتكرر  التأكيد   .4
السنوات القادمة، رغم ادعائها بأن هذا العمل لن تتضرر منه مصر وال السودان.

ثانيا : موقف مصر
وكما تطور الموقف اإلثيوبي من مسألة مياه النيل من الرضا إلى السياسة االستالبية، فإن الموقف 
المصري تطور هو اآلخر، ولكن في اتجاه عكسي تقريبا كما سنحاول إيضاحه. فقد كانت مصر تتبع 
حكم  خالل  السياسة  هذه  واستمرت  المياه  قضية  تجاه  ومتشددة  ثابتة  سياسة  عبدالناصر  منذ 
السادات ومبارك إلى حد كبير؛ وكانت مصر تجرّ وراءها كل دعم الدول األفريقية لموقفها الثابت. 
25 يناير 2011، دخلت مصر مرحلة ضعف جرى خاللها التركيز على التطور السياسي  وبعد أحداث 
الدبلوماسي  األداء  وضعف  المصري  الغياب  الستغالل  الفرصة  إثيوبيا  انتهزت  بينما  الداخلي، 

الخارجي.
المصرية من  السياسية  الحياة  والتي شهدت استمرارية  2013؛  يونيو  ثورة  الحال حتى  واستمر 
المحاوالت  هذه  أن  غير  السابقة.  الدبلوماسية  االنهيارات  لتدارك  جديدة  محاوالت  وبداية  جديد، 
مواجهة  في  صالحة  غير  صارت  آليات  أو  وسائل  وعلى  الناعمة  السياسة  على  رأينا  كما  اعتمدت 
السياسة االستيالبية اإلثيوبية الجديدة، التي تسعى من وجهة النظر المصرية إلى حرمان مصر من 

حقوقها التاريخية الراسخة في مياه النيل.
كيف يمكننا تلخيص الموقف المصري أو المطالب المصرية في نقاط موجزة؟

نستطيع تحديد الموقف والمطالب المصرية كما يلي:
1. احترام الحقوق المصرية التاريخية الراسخة في مياه النيل مسألة غير قابلة للنقاش؛ ويترتب 

عليها عدم التأثير على مستويات النيل السنوية.
2. حق مصر في المشاركة في إدارة سدّ النهضة.

3. اعتراض مصر )والسودان( على مقدار الفترة الزمنية لملء سدّ النهضة.
إلى  خاللها  من  ترمي  التى  واإلجراءات  والتلميحات  التصريحات  كل  عن  التوقف  إثيوبيا  على   .4

االنفراد بالقرارات الخاصة بمياه النيل خارج المجموعة األفريقية.
تظهر  في مصر سوف  النيل  جريان  على مستوى  السدّ  لتعبئة  األولى  المرحلة  نتائج  متابعة   .5
بعد 18 إلى 23 يوما؛ وإذا تبيّن وجود ضرر فإن إثيوبيا تكون مجبرة على تسريح المياه المحبوسة 

غصبًا.
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مواجهة  في  صالحة  غير  صارت  آليات  أو  وسائل  وعلى  الناعمة  السياسة  على  رأينا  كما  اعتمدت 
السياسة االستيالبية اإلثيوبية الجديدة، التي تسعى من وجهة النظر المصرية إلى حرمان مصر من 

حقوقها التاريخية الراسخة في مياه النيل.
كيف يمكننا تلخيص الموقف المصري أو المطالب المصرية في نقاط موجزة؟

نستطيع تحديد الموقف والمطالب المصرية كما يلي:
1. احترام الحقوق المصرية التاريخية الراسخة في مياه النيل مسألة غير قابلة للنقاش؛ ويترتب 

عليها عدم التأثير على مستويات النيل السنوية.
2. حق مصر في المشاركة في إدارة سدّ النهضة.

3. اعتراض مصر )والسودان( على مقدار الفترة الزمنية لملء سدّ النهضة.
إلى  خاللها  من  ترمي  التى  واإلجراءات  والتلميحات  التصريحات  كل  عن  التوقف  إثيوبيا  على   .4

االنفراد بالقرارات الخاصة بمياه النيل خارج المجموعة األفريقية.
تظهر  في مصر سوف  النيل  جريان  على مستوى  السدّ  لتعبئة  األولى  المرحلة  نتائج  متابعة   .5
بعد 18 إلى 23 يوما؛ وإذا تبيّن وجود ضرر فإن إثيوبيا تكون مجبرة على تسريح المياه المحبوسة 

غصبًا.

في  إستراتيجية  كمنطقة  االعتبار  بعين  النيل  نهر  حوض  منطقة  إلى  أوروبــا  تنظر 
في  أوروبا  إلى  األفريقية  الهجرة  سياسات  ضبط  في  حيوي  وكعامل  الدولية،  السياسة 

اإلقليمي. الفوضى وعدم االستقرار  حاالت 
التوصل  في  بالتفكير  ألمانيا،  بزعامة  األوروبي،  االتحاد  دول  اهتمام  كان  هنا  ومن 
األوضاع  تضطرب  ال  حتى  وإثيوبيا  مصر  بين  النيل  مياه  على  للنزاع  دائم  حل  إلى 

هناك.
ؤكما  الدولتين،  مع  ووطيدة  جيدة  عالقات  تربطها  األوروبية  الدول  أن  إلى  وبالنظر 
للجهود  امتداد  هي  األوروبي  االتحاد  جهود  فإن  والصين،  وروسيا  أميركا  مع  الحال 

النزاع. السلمي في معالجة هذا  للتوجه  الدبلوماسية األخرى، ودعم 
لم   2019 العام  التي سادت خالل  األميركية  الوساطة  أن جهود  األوروبيون  ويعتقد 
نتائج  إلى  الوصول  تأجيل  طال  كلما  وأنه  النزاع،  في  ملموس  اتفاق  تحقيق  في  تثمر 

النزاع. جوهرية، تأكد االعتقاد بأن المفاوضات لوحدها لن تكون كافية لحل 
إلى  يميل  األلمانية،  المبادرة  وخصوصًا  األوروبــي،  الفكر  في  األساسي  والطرح 

لها. التى سنتعرض  اإلثيوبي،  السد  امتيازات  التعويض مقابل  تطوير نظرية 
في  حقوقها  ضمان  في  التاريخية  االتفاقات  على  اعتمدت  مصر  أن  األوروبيون  ويرى 
تضمن  التي  االتفاقات  مجموعة  وهي   ،1959 في  السودان  مع  االتفاقية  وعلى  المياه، 
وتجاهلت  مكعب.  متر  18.5مليار  والسودان  المياه،  من  مكعب  متر  مليار   55.5 لمصر 

مصر أن إثيوبيا لم تكن طرفًا حتى في المفاوضات.
من  المائة  في   60 إلى  االعتبار  بعين  تنظر  أن  البد  مصر  أن  األوروبيون  الحظ  كما 

اإلثيوبي يعيشون دون كهرباء. الشعب 
النيل  مياه  على  تعتمد  فهي  كبيرة،  لضعوط  تخضع  مصر  إن  األوروبيون  ويقول 
التي  األمطار  اإلثيوبية، وهي  الهضاب  أعالي  التي تهطل من  األمطار  على  تعتمد  التي 
مياه  منسوب  على  أضرار  من  ذلك  يحمل  وما  النهضة.  سد  خزانات  في  حبيسة  اآلن 
 2025 مع سنة  المياه  ندرة  تعاني  فإن مصر سوف  أخرى،  ناحية  ومن  في مصر.  النيل 

حتى دون تعبئة سد النهضة حسب تقارير األمم المتحدة.
السدّ مزايا  التعويض مقابل  نظرية 

دول  اتفاق  فيها  بما  السابقة  االتفاقات  جميع  أن  إلى  اآلن  األوروبي  التفكير  يذهب 
التعويض؛  نظرية  األوروبيون  ويطرح  نسبيًا،  النجاح  يحالفها  لم  األوروبية  الحوض 
النتائج  مواجهة  مقابل  في  إثيوبيا  إلى  تعويضًا  مصر  تقدم  أن  في  تتلخص  التي 
 6 بدل  سنة   20-25 إلى  يصل  قد  ببطء  النهضة  خزان  تعبئة  عن  الناجمة  السلبية 
إنتاجها  إثيوبيا  بإمكان  كان  التي  للطاقة  المالية  التقديرات  يغطي  والتعويض  سنوات، 
لغموض  ونظرًا  المتوقعة.  الكهربائية  الطاقة  بقدرات  الممكنة  المشروعات  وقيمة 
البلدين  بين  مفاوضات  يتضمن  االقتراح  فإن  الصدد،  هذا  في  المتوفرة  المعلومات 
الخليج  دول  مشاركة  يمكن  كما  األوروبيون،  وشركاؤها  وألمانيا  البلدان  فيها  يشترك 
نهر  مياه  من  إليه  تحتاج  ما  على  بالحصول  بالمقابل  مصر  وتستفيد  التمويل.  في 
خزانات  في  المحبوسة  الكميات  بتسريح  إثيوبيا  تقوم  الجفاف،  مواجهة  وفي  النيل. 
إلى  تهدف  التي  المقدمة  المالية  الموارد  أن  األلمان  ويعتقد  الحاجة.  حسب  السد 
له  الدعم وضع  هذا  ولكن  نسمة،  مليار  ربع  يقطنها  التي  النيل  منطقة حوض  استقرار 
الطرح  هذا  يشترط  حيث  المصري،  السياسي  النظام  بأداء  تتعلق  شروطًا  األوروبيون 
سياسات  عن  والتوقف  الداخلية؛  السياسات  وترشيد  الحكومي  اإلنفاق  توجيه  إعادة 
العمراني  التوسع  عن  والتوقف  النووية،  المحطة  بناء  عن  والتخلي  العسكري،  التسلح 
وغيرها  المياه؛  ستستنزف  والتي  الصحراوية  المناطق  في  المدن  بناء  في  المتمثل 
شؤونها  في  كتدخل  إليها  وتنظر  المصرية،  الحكومة  ترفضها  قد  التي  الشروط  من 
تلك  يعيبها  ولكن  األلمانية،  النظرية  أهمية  نتصور  أن  يمكن  هنا  ومن  الداخلية. 

المنال. المبادرة بعيد  التي قد تجعل نجاح  المجحفة؛  الشروط 

د. محمود محمد خلف

صالح الحاراتي
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العقوبات والتطبيع والعظمة املقوضة

بيتي

الحيوان ال يغدر

باإلنسان،  تتصالن  صفتان  تقريبًا،  واحد  لمسمى  اسمان  وهما  والغدر،  الخيانة 
استعمال  على  قادرًا  وصار  القامة  المنتصب  الحيوان  ظهر  أن  فمنذ  بالحيوان.  وليس 
صار  الذي  باإلنسان،  اليوم  نعرفه  ما  إلى  منه  فرع  تطور  ثم  لألداة،  ومحدود  بسيط 
الحيوان،  عالم  عن  بذلك،  وانفصل،  واستخدامها  األدوات  ابتكار  على  قدرة  أكثر 
بين  حيوانًا  يكون  أن  عن  فكف  العقل.  سالح  هو  مادي،  غير  جديدًا  سالحًا  اكتسب 
للطبيعة،  وسيدًا  لها  سيدًا  وصار  عنها،  مختلف  آخر  كائن  إلى  تحول  وإنما  الحيوانات، 

عاقاًل. وأصبح حيوانًا 
إزاء أعدائه من مملكة الحيوان  سالح العقل هذا جعله يبتكر حياًل للدفاع عن نفسه 
تخون  ال  فالحيوانات  والخيانة.  الغدر  الحيل  هذه  ضمن  من  عنها.  »انشق«  التي 
واقعة  مع  هذا  يتنافى  وال  مباشرة.  وتهاجمهم  تواجههم  إنها  بهم.  تغدر  وال  أعداءها 
عمليات  فهذه  تهاجمه.  كي  بحذر  وتتسلل  صيدها  تترصد  المفترسة  الحيوانات  أن 
ونصب  بعد  عن  القتل  على  القدرة  لديها  وليست  الكمائن  تنصب  ال  إنها  محدودة. 

الفخاخ.
معقول  بعد  عن  وقتلها  للحيوانات،  الكمائن  نصب  حيلة  اإلنسان  طور  البداية  في 
الطبيعة  ألن  هذا  في  معذور  وهو  السهام.  وإطالق  واألحجار  الرماح  قذف  طريق  عن 
فليس  األخرى،  الحيوانات  بعض  بها  زودت  التي  باألسلحة  بتزويده  عليه  كانت ضنينة 
آخر.  نمر  مع  االشتباك  لنمر  يمكن  مثلما  أعزل،  قتال  في  معها  االشتباك  بمستطاعه 
األرانب  قدرة  مثل  الخطر  من  تنجيه  أن  يمكن  خاصة،  أخرى  بقدرات  تزوده  لم  وأيضًا 

الفرار والهرب. والغزالن على 
مجابهة  على  الحيوانية  غير  القتالية  القدرة  لهذه  اإلنسان  استخدام  يتوقف  لم 
العقول،  أصحاب  القامة  منتصبي  من  غيره  ضد  يستخدمها  أخذ  بل  فقط،  الحيوانات 
حد  إلى  تراجع  حيث  العقول،  بين  تدور  المجال  هذا  في  والمعارك  الصراعات  وأصبحت 
غفلة  في  مفاجئة  بغارات  ويقوم  الكمائن  ينصب  فأخذ  البدنية.  القوة  على  االعتماد  ما 
فنًا،  المعارك  خوض  أصبح  وبذلك  بعد.  عن  القتل  إمكانات  طور  أنه  كما  أعدائه.  من 

بدنية موهوبة طبيعيًا. قدرة  وليس 
ما  في  الصراع  في  البشرية  الجماعات  تستخدمهما  حيلتين  يظال  لم  والخيانة  الغدر 
حيث  المباشرة،  الفردية  العالقات  إلى  انتقلتا  بل  الجماعة،  بحياة  تتعلق  ألسباب  بينها 
بالطات  إلى  أيضًا  وانتقلتا  به.  ويغدر  أخاه  واألخ  صديقه  الصديق  يخون  أن  يمكن 
المؤمرات  وتنسج  المضادة،  والدسائس  الدسائس  تحاك  حيث  والحكم،  السلطة 

المتنوعة. القتل  وعمليات  االغتياالت  فتنفذ  المتعارضة، 

خفت  اآلالم  أن  نفسي  أقنع  كنت  وإن  شيء  يتغير  لم  حزينة.  متثاقلة،  األيام  ومرت 
مضى  متحركًا.  كرسي  وال  عكاز،  ال  القامة،  مرفوع  كالناس  أمشي  سوف  سريعًا  وأنني 
أناكفه  كنت  الذي  »كروكوريان«  أن  سوى  شيء  يتغير  ولم  الثاني،  به  ولحق  شهر 
كنتم  إن  أدري  ال  أجفاني.  النعاس  داعب  كلما  الليلية،  زياراته  كثرت  »كلماكا«  باسم 
خصوصًا  كتاباتي  في  كثيرًا  وظفته  الذي  اليوناني،  العجوز  ذلك  إنه  ال؟  أم  تتذكرونه 

في روايتي »الكراكوز«، التي منها جعلت ابنته تدفنه في جزيرة »رودس«.
من  وهو  إسفنج،  صياد  بالفعل  وإنه  »ديمتري«  اسمه  أن  قبل  من  لكم  أقل  لم  وأنا 
مقتهما  في  »كريت«  مع  تتفق  التي  وهي  تركيا،  من  القريبة  »كليمنوس«  جزيرة 

للجزيرتين. احتاللهم  بسبب  لألتراك،  الشديد 
وراءه.  سعيًا  أميركا  وصولوا  ورجالها  اإلسفنج،  بصيد  مشهورة  »كليمنوس«  جزيرة 
باسمه  نسميه  دعونا  األمر  يختلط  ال  وحتى  )كلماكا«  أو  »كروكوريان«  أن  وأخبرتكم 
البحر،  أسياد  أجــداده  أن  يؤكد  التاريخ  إن  متفاخرًا  يقول  كان  )ديمتري(  الحقيقي 
وحملوها  أثينا  كنوز  الرومان  نهب  »لما  منه:  سخرت  أن  بعد  من  مرة  ذات  لي  وقال 
يستطيعوا  ولم  وغرقت  حمولتها،  بسبب  جنحت  روما،  نحو  واتجهوا  سفن،  ثالث  في 
اليونانيين،  اإلسفنج  صيادي  أن  المتخلف،  أيها  واعلم  واحد،  نبيذ  برميل  حتى  إنقاذ 
تحفة  أن  تعرف  أنك   – جاهل  يا   – أعتقد  وال  المنهوبة،  اليونان  كنوز  أخرج  من  هم 
تمثال اإلله )زيوس( المنتصب في ردهة مبنى األمم في نيويورك، هو أحد هذه الكنوز 
من  المهنة  هذه  أرباب  اإلسفنج،  صيادي  نحن  باسمنا  اليونانية  الحكومة  وأهدته 
تمثال  وبالفعل  مشاكلكم؟«  سوى  لها  أهديتم  ماذا  أنت  فأخبرني  )هوميروس(،  أيام 

»زيوس« في ردهة األمم المتحدة.
والغناء  الرقص  يعشق  بوهيمي  مجرد  ليس  زوربا،  أن  لي  فسر  من  هو  »ديمتري« 
والرقص  واإلنفاق  السهر  يحبون  قوم  مجرد  ليسوا  اليونانيين  وأن  و)البزوكي(، 
واألوزو  والسهر  المغامرة  بروح  معجونا  يوناني  كأي  كان  المحطمة،  الصحون  فوق 
الفتاة  اختر  فقط  »أنت  لي:  قال  الزواج.  إلى  أمرهن  يصل  أاّل  شرط  والنساء  والبزوكي 
الزوجية  بيت  كافة  تكاليف  بتغطية  وأهلها  تقوم هي  زوجة، وسوف  تريدها  أنك  وأعلن 
اليوناني  يملكه  ما  أعز  ستفقد  ذلك  مقابل  ولكن  بالك،  على  يخطر  ما  وكل  والفرح 

حريته!«. وهي 
التي  كتلك  لمخلوق  تتوفر  حرية  من  ليس  أنه  قرأت  أنني  مرة،  ذات  أخبرته،  ولما 
عن  أتحدث  أنا  تتحدث؟  حرية  أية  »عن  قاطعني:  قمرته  فوق  السفينة  ربان  يملكها 
اليونانية  الرقصات  أن معظم  ألم تالحظ كيف  بالمكان!  لها  التي ال عالقة  الروح  حرية 
التي  الجاذبية  مشاكسة  مجرد  وإنما  قفزة  مجرد  ليست  إنها  الهواء؟  في  قفزة  تتخللها 

تربط المرء باألرض!«.
تتسلط  لم  ولكنها  بسنوات،  موته،  بعد  إال  أعرفها  لم  »ديمتري«  صديقي  مأساة 
يستمر  أن  وأتوقع  المشيء لشهرين فقط،  أن عجزت عن  بعد  األيام من  إاّل هذه  عليَّ 

آخرين. العجز شهرين 
الخمسينات  في  نراهم  كنا  الذين  الغطاسين  أولئك  عن  قبل  من  أخبرتكم  كنت 
يتحرك  ال  اإلسفنج  صيد  مركب  سطح  فوق  متقرفصين  بنغازي  ميناء  في  والستينات، 
وهو  )القيسون(  بــداء  ُأصيبوا  إنهم  أطرافهم.  وبالكاد  أعينهم  سوى  شيء  منهم 
في  نيتروجين  فقاعات  فتتسرب  الغطس،  أثناء  عليهم  الضغط  تغير  شديد  باختصار 
ينتبه  ولم  التام،  بالشلل  الغطاس  تصيب  زمان  وكانت  خطيرة،  مشاكل  وتسبب  الدم، 

العلم لذلك إال بعد أن جعل من غطاسين في عز الشباب، مجرد أكوام كحبال السفينة.
عندما  شريانه  إلى  تسربت  اللعينة  الفقاعات  تلك  أن  إلى  ينتبه  منهم  الغطاس  كان 
أطرافه  تحريك  حاله من سوء  يتطور  ثم  مزعج!  مذاقها  أن  إلى  وينتبه  يشعل سيجارته 
بدلة  يرتدي  أن  ما  ألنه  والغطس  بالمركب  مرتبطة  حياته  فتظل  التام،  عجزه  إلى 
تأخذ أطرافه تتحرك وكأنها  البحر، وما أن يصل عمقًا محددًا حتى  الغطس ويدلوه في 

اللعين. لم تصب بهذا الداء 
لقد  الداء؛  بهذا  أصيب  الذي  الغطاس  ابنه  عن  أبدًا  يحدثني  لم  ديمتريس  صديقي 
يغطسان  عندما  متعتهما  وكانت  أبدًا،  يتركه  لم  أنه  رفاقه  أحد  من  بعد،  فيما  علمت 
من  يخصصان  إنهما  لي  قالوا  سليمة.  أنها  لو  كما  تتحرك  ابنه  أطراف  وتأخذ  معًا 
نحن  بحركات  والقيام  الرقص  في  يأخذا  حتى  إسفنجهما،  بجمع  لهما  المسموح  الوقت 
ابنه  نعلم أنهما كانا يستمتعان بها. وكاد ديمتريس نفسه يتأذى ذات مرة لوال نجدة 
أعماق  من  السماء  التقطته  أن  إلى  البنه  ورفيقًا  راعيًا  وظل  الغطس  ترك  ومنها  له! 

الغدار. البحر  هذا 
فقد  الذي  بشون،  حسن  بصديقي  ذكرني،  بالبحر  اآلن  ألصقته  الذي  الغدر  وهذا 
أن  وأعتقد  مباشرة،  مواجهته  في  بشون  عائلة  ترعرعت  حيث  الشابي،  بحر  في  شقيقه 

أحد أفراد هذه العائلة هو من يتولى صيانة فانوس منارة بنغازي حتى اآلن.
األرض  »هذه  الشهير:  النشيد  صاحب  هو  أحدهم  شعراء،  العائلة  هذه  أنجبت  ولقد 
مسعود  شقيقه  أما  بشون.  سالم  الفنان  الشاعر  ولحنها  كتبها  التي  لنا«  العرض  هي 
يا  »قمري  أغنية  أشهرها  لعل  الشهيرة،  األغاني  من  عدد  له  شاعر  أيضًا  فهو  بشون، 

التونسية نعمة، وذاع صيتها. المطربة  التي تغنت بها  ليلة يطلع«  أمي كل 
أثر  وعلى  الليبي«،  »الموال  يغني  من  أفضل  صغره  منذ  فكان  بشون  حسن  أما 
أشهر  فأمسى   » غدار..  البحر  »غدار  مطلعه:  بموال  تغنى  البحر،  في  لشقيقة  فقدانه 
أمام  فقده،  الذي  أخيه،  على  أخ  بحرقة  غناه  لقد  الوقت.  ذلك  في  الليبية  المواويل 
أول مرة من باب بيتهم، من دون  الذي كحل عينيه منذ أن خرج  البحر  عينيه في ذلك 
ابنه،  ديمتري  فقد  مباشرة،  بيتهم  مقابل  الشمالية  الضفة  عند  امتداده،  أن  يعلم  أن 
ولكن  غدره!  على  البحر  فيها  يلومون  بأغنية  أيضًا،  تغنوا،  قد  البحارة  رفاقه  يكون  وقد 

يظل رغم ذلك كله أن البحر نعمة الحياة.
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سالم العوكلي

أحمد الفيتوري
نحت الصخر »بيت الحفر«، هذا قام به أجداد أمي، من 
حفروا بيوتهم في باطن األرض، في جبل غريان بليبيا، 
صرعوا  لقد  بناؤون،  ذلك  ألجل  وهم  مثيله،  ندر  ما 
اخترعوا  من  الصحراء،  سكان  فعل  مثلما  المستحيل، 
من المحال حياة، فلم يركنوا للسهل والنهر. كأنما روح 
أجدادي، بثت في جسدي، فوجدتني طفاًل يصنع ألعابه، 
ثم صبيًا يكون فريقه، وفي كل العمر كان الخيال خال، 
أتبعه أكثر مما يتبعني ظلي. وأذكر عند الصبا، أنشأت 
بيتًا، من بقايا الخشب المرمي في الشارع، فكان ملعبًا 
ما  الظل،  وأقراني، وفي حين حولته لمسرح، خيال  لي 
كان  البدء  منذ  فيه،  الممثل  وكنت  وقصصت،  رسمت 

بيتي مضافة ألصحابي.
الضيوف،  المربوعة/غرفة  في  أبي،  بيت  في  عشت 
إلى  انتقلت كصحفي  حين  وكذا  بيتي،  إلى  حولتها  ما 
الفندق بيتي فمضيفتي.  مدينة طرابلس، كانت غرفة 
بيت  أيضًا  فكانت  شقة،  لي  تكون  أن  تسنى  حتى 
أصدقائي وصالوني األدبي، أظن لم تغدو بيتي، الشقة 
الخامس، دون مصعد، بحي قاريونس،  الدور  التي في 
سنوات  بعد  فجأة  تركتها  لهذا  بنغازي.  أطراف  على 
عشر، دون مقدمات وال شروح، دون أن يكون لي هدف 
سواح«،  البالد  في  وماشي  كـ»سواح،  عشت  رؤية،  وال 

أردد أغنية شبابي، مع المطرب عبد الحليم حافظ.
التائه. وذات مساء،  عشت رحلة الضياع، كاليهودي 
في الظالم الدامس، مررت بشارع »جمال عبد الناصر« 
أشجاره  أغصان  سبله،  غطت  الشارع  ذاك  بنغازي،  في 
المهملة، حيث شاهدت األشباح تخرج وتدخل، من بين 
شبكة األغصان، التي تغلق الطريق والرصيف. بفضول 
ينزلون خردة  فرأيت عمااًل مصريين،  اندسست،  الليل 
باب  أنها  تبينت  إلى فتحة،  من شاحنة، ويدخلون بها 
خرابة،  شاهدت  الظلمة  في  خلفهم،  اندلفت  بيت، 
لكن لبرهة وكما شطح صوفي، جنح الخيال من البيت 
حب،  انبثق  لي  خيل  مما  الماضي،  البيت  إلى  الراهن، 
ذاب في الريق، وقد استنشقته مع رائحة، بخور وعطور 

أنهما  ورغم  الفترة،  هذه  في  ساخنان  موضوعان  ثمة 
العالم  أفق  أن  إال  مباشرة،  بصلة  لبعضهما  يمتان  ال 
الجديد يتشكل من خاللهما، وسياق تحليلهما متقارب 
متوقع  غير  تباعدًا  الخبران  يرصد  حيث  حد،  أبعد  إلى 
وتقاربًا  األوســط،  الغرب  من  حليفتين  دولتين  بين 

متوقعًا بين كيان ودولة من الشرق األوسط.
مهمًا  دورًا  الروسي  البعبع  يلعب  األولى  الحالة  في 
على  عقوبات  لفرض  المتحدة  الواليات  تهديد  في 
خمس  في  المتواجدة  قواتها  من  آالف  وسحب  ألمانيا 
الحالة  وفي  األلمانية.  األرض  على  أميركية  قواعد 
إعالن  في  مهمًا  دورًا  اإليراني  البعبع  يلعب  الثانية 

التقارب بين دولة اإلمارات والكيان الصهيوني.
يعتبر التأزم الذي وصلت إليه العالقة بين الواليات 
النازية،  نهاية  منذ  نوعه  من  األول  وألمانيا  المتحدة 
والظاهر، أو القشة التي قصمت ظهر الفيل األميركي، 
روسيا  من  الممتد  الشمالي  الغاز  خط  إلــى  تحال 
يأتي  التوتر  هذا  أن  غير  ببولندا،  مــرورًا  ألمانيا  إلى 
التي  الترامبية  المتحدة  الواليات  سياسة  سياق  في 
الصديق  مفاهيم  حيال  الجديد  لموقفها  ملمحًا  تمثل 
السياسة  تحديد  في  الصفقات  مبدأ  وتحكيم  والعدو، 
الخارجية ألميركا، وكان شعار ترامب في بداية حملته 
»عودة أميركا قوية«، الذي يكرره اآلن بتعديل طفيف 
خالل  قوية  أعادها  باعتباره  قوية«،  أميركا  »استمرار 
»كورونا«  فيروس  عطل  التي  الماضية  حكمه  فترة 
هذه  في  قــوض  ترامب  أن  المفارقة  لكن  نصفها. 
التي  المتحدة  الواليات  عظمة  مرتكزات  كل  الفترة 
العالم، حيث  بنت عليها فكرة كونها األمة األقوى في 
المقومات.  القوة العسكرية إال جزءًا من هذه  لم تكن 
األكبر  األعباء  تتمثل في تحملها  أميركا كانت  فعظمة 
وأصدقائها،  أعدائها  مع  سلوكها  وطبيعة  العالم،  في 
وحماية حلفائها في العالم، وفي دفعها النصيب األكبر 
األكبر  هو  اقتصادها  ألن  العالمية  المنظمات  كل  في 
وليس  العالم  في  احتلته  الــذي  الموقع  هذا  بفضل 
كل  قوضت  أن  الفترة  هذه  في  حدث  وما  العكس. 
بدفع  دولة  ألي  دعمها  فربطت  تباعًا،  المقومات  هذه 

الحب  أن  إدراكي،  في  يكن  لم  بالجمال،  عبقة  قديمة، 
كائن المخيال.

بيتي،  هذا  أن  اليقين  إلى  الشك،  رحلة  من  عدت 
المالك  عرفت  صحفي،  استقصاء  في  انخرطت  بدأب 
وقصة البيت، ما بني خالل العهد اإليطالي، في العقد 
سيدة  األول  ومالكه  العشرين،  القرن  من  الثالث 
أصدقائي  وأن من  الفاشي،  بالحزب  إيطالية، مسؤولة 
من سكنه، الشاعر راشد الزبير، بإصرار من مقدرة له، 
بثقة وإصرار زادهما الحب، أردت أن يكون البيت بيتي، 
المكان:  ملكيته،  عقد  وقعت  2003/3/3م،  الزمان: 
الحضور: األصدقاء،  البيت على ركام من خردة،  وسط 
صاحب البيت على بوهدمه، وعبد المولي لنقي، وراشد 
يرجع  وإليهم  بورويس،  عمران  والمحامي  الزبير، 

الفضل في تحقق الحلم.
معمار البيت شائق، مزج البيت الليبي المفتوح على 
المدخل،  سقيفة  الشائع،  اإليطالي  البيت  مع  الداخل، 
يدخلك  منهما  كل  بمدخلين،  طرقة  إلى  بك  تؤدي 
ومطبخ  وحمام  غرف  ثالث  الممر  في  مسقوف،  لممر 
ال  ما  البيت  وسط  إلى  منه  تخرج  باب،  بينهما  صغير 
الغرف والحمام والمطبخ، لها نوافذ  سقف له، وما كل 
تطل عليه، حيث السقف زرقة السماء، الهواء، الشمس، 
الفريد أنه بيتان في بيت. مفردًا ودون زاد يذكر، نحت 
الصخر كي أعيد له شبابه، وأن ال أحدث فيه أي تغيير، 
البيت  وسط  في  وزرعــت  الصغيرة،  أشيائه  في  حتى 
بيت  كل  كان  ولما  صغيرة،  نافورة  له  وجعلت  كرمة، 
فيه مفصول عن اآلخر، تمكنت من جعل بيت لمكتبي 
مع  تحول  ما  واألحبة،  لألصدقاء  ومضافة  ومكتبتي، 

الوقت إلى صالون أدبي.
فيه،  عقدت  ما  كثيرًا  ــود،  ال لقاء  مساحة  بيتي، 
فكرية  محاورات  وتمت  الشعرية،  واألمسيات  الندوات 
وإعداد  حــادة،  سياسية  لمناقشات  وجلسات  وأدبية، 
لملتقيات ومهرجانات، وحيث أمكن للكثير من مثقفي 
انطلقت  ومنه  والحوار،  التعارف  خارجها،  ومن  البالد 

وانسحبت  خاصة،  أمنية  شركة  وكأنها  الحماية  مقابل 
أو  المهمة  الدولية  والمعاهدات  المنظمات  أهم  من 
قلصت دعمها لها أو أوقفته، فأميركا لم تخلق عظمتها 
طريقة  ولكن  فقط،  االقتصادية  أو  العسكرية  القوُة 
إدارتها للعالم التي أرساها رؤساء مهمون سابقون من 
داعمة  المهاجرين  أحالم  أرض  كانت  حين  الحزبين، 
للدول الفقيرة، ولها مواقف ثابتة من القضايا العادلة، 
التي بدأت في االنحسار منذ  وغير ذلك من المقومات 
ترامب  عليها  أطلق  أن  إلى  كينيدي  الرئيس  مقتل 
شركة  إلى  الـ»بنتاغون«  حول  حين  الرحمة  رصاصة 
أمنية خاصة، والجنود األميركيين إلى مرتزقة لإليجار، 

وسياساته الخارجية إلى تجارة عقارات.
وإسرائيل،  اإلمــارات  بين  المعاهدة  يخص  فيما 
عناوين  تحت  يقدم  التقارب  هذا  أن  العجيب  فاألمر 
أو  وإسرائيل«  اإلمــارات  بين  للسالم  »معاهدة  غريبة 
»هذا االتفاق سيحقق السالم واالستقرار في المنطقة« 
وإسرائيل،  اإلمارات  بين  يوميًا  مشتعلة  الحروب  وكأن 
في  االستقرار  تهدد  بينهما  استنزاف  حروب  كأن  أو 
حول  الطوق  دول  من  ليست  فــاإلمــارات  المنطقة، 
إسرائيل،  ضد  حــرب  أي  في  تشارك  ولــم  إسرائيل، 
إسرائيلي  أو  إسرائيل  في  إماراتي  ُقتل  أن  يسبق  ولم 
بين  باأليدي  مشاجرة  حتى  تحدث  ولم  إماراتية،  بيد 
كما  العالم،  بارات  من  بار  في  ولو  وإسرائيلي  إماراتي 
الذي  المتمردين  الحوثيين  يوميًا  تحارب  اإلمارات  أن 
 .. إلسرائيل  الموت  ألميركا  »الموت  شعار  يرفعون 
اللعنة على اليهود«، دون أن ننسى ما قدمته وتقدمه 
من معونات إنسانية للفلسطينيين مثل دول أخرى غير 
أوروبا  برلمانات  مواقف  إن  بل  إسالمية.  وغير  عربية 
»معاهدة  وقول  اإلمــارات،  مواقف  من  حدة  أكثر  كان 
»معاهدة  قول  يشبه  وإسرائيل«  اإلمــارات  بين  سالم 
لن  الفتة  وهي  ولوكسمبورغ«،  النرويج  بين  سالم 
استحقاقاتهما  في  ونتانياهو  ترامب  إال  أحــدًا  تفيد 
االنتخابية. لكن الحيل سيكون على الجرار فيما يخص 
البعبع  طالما  الصهيوني،  الكيان  مع  العربي  التطبيع 
دول  فعاًل  ويهدد  المنطقة  في  يتسكع  مازال  اإليراني 

اللقاء  تنوع  كما  كتب،  لنشر  وخطط  ثقافية،  مشاريع 
بين فنانين تشكيليين وموسيقيين ومغنين، ومن هذا 
للبيت،  مبدعوها  أهداها  للوحات  معرض  كما  حيوطه 
زاخرة بأسطونات مهداة، حتى من  السمعية  ومكتبته 
المكتبة ثمة صحف  أوطان بعيدة، كأميركا مثاًل، وفي 

ومجالت وكتب نادرة، وحتى بعض المخطوطات.
البيت مساحة  هكذا تسنى لي ولألصدقاء، في هذا 
صديق  قال  والصيانة،  الترميم  أثناء  وفي  وإبداع،  ود 
مقرًا  أجبت  بعفوي  البيت،  هذا  يكون  أن  تتمنى  ما 
سدى،  تذهب  لم  التي  األمنية  نشر،  دار  أو  للصحيفة 
وقبل أقمنا حفالت بالبيت لنشر كتاب وما شابه، وفي 
توقيع  حفل  أقمت  كتاب،  من  أكثر  لي  صدر  وقد  مرة 
زميالت  وأصــدقــاء،  صديقات  الحفل  حضر  بالبيت، 
وأمسية  وغناء  تمثيلية  مشاهد  فيها  وقدم  وزمــالء، 

شعرية، وكان باب البيت مشرعًا والدعوة مفتوحة.
البيت  تحول  الحلم،  تحقق  فبراير2011،  ثورة  أيام 
أقام  بعيد  من  جاء  من  لجريدة،  فمقر  وفندق،  ساحة، 
يلتقون،  الجمع  حيث  يــوم،  كل  يتردد  والقريب  به، 
والجامعة  المحكمة  لساحة  فينطلقون  يتناقشون، 
محصلة  األذهــان  وفي  التلفزيون،  ومحطات  الدولية 
والمصور  بللو  وأحمد  العوكلي  وسالم  أنا  وكنا  اللقاء. 
كانت  التي  الجريدة  إلصــدار  نجهز  العريبي،  أحمد 
محمد  والصحفي  الفنان  الحين  ذلك  في  »ميادين«. 
إلى  البيت  حول  العالمية،   BBC محطة  مع  مخلوف 
»فرانس  ومراسلة   ،CNN فعلت  ــذا  وك استوديو، 
إبراهيم،  هدى  الصديقة  كارلو«  والـ»مونتي   »24
البيت،  من  مباشر  لنقل  بسيارتها  جاءت  و»الجزيرة« 
وأجنبية  عربية  شخصيات  األثناء،  في  عليه  ترددت  ما 

إعالمية وسياسية وثقافية.
أحد  كتب  المتواضع،  اليد  وبخط  لحظة،  وفــي 
وعلق  الجريدة«،  »مقر  كرتون:  ورق  على  األصدقاء، 

ذلك على باب بيتي.

الخليج للدرجة التي أصبح يشكل خطرًا راهنًا أكثر من 
إسرائيل.

وهذا يحيلنا إلى طبيعة الصراع الحالي في المنطقة 
العدو  مع  تتقارب  العربية  الــدول  بعض  يجعل  الذي 
تقنع  فمهما  الصهيوني.  الكيان  لألمة،  التاريخي 
حشد،  كوسيلة  واستخدمها  المذاهب  أو  بالدين 
بمعنى  أو  قوميات،  صراع  جوهره  في  اآلن  فالصراع 
أدق قوميتان تداعبهما من جديد أحالم السيطرة على 
أعني  العربية  القومية  أقول  »وحين  العربية  القومية 
األقطار التي تتحدث وتكتب باللغة العربية أو اللهجات 
المتفرعة عنها والمنضوية تحت جامعة الدول العربية 
بكل مكوناتها«. الفرس من جانب واألتراك من جانب 
بينهما  التداخل  يتجنب  معلن  غير  تنسيق  وعبر  آخر، 
المذهبيين،  حلفاءهم  مستغلين  النفوذ،  مناطق  في 
العالمية،  اإلسالمية  التنظيمات  عبر  أو  اإلثنيين،  أو 
ومستغلين الفوضى التي أعقبت الربيع العربي وانهيار 

عديد الجيوش المركزية منذ حرب الخليج الثانية.
الخصيب«  »الهالل  التمدد في  إلى  الفرس يسعون 
العرقية  أو  المذهبية  باألقليات  التالعب  استثمار  عبر 
الغاضبة في دول عربية لم تنجح في تحقيق أي انصهار 
السعودية،  العربية  المملكة  تطويق  وبالتالي  وطني، 
واألتراك يسعون للتمدد في الشمال األفريقي وجنوب 
اإلخوان،  جماعة  تنظيم  من  حلفائهم  عبر  المتوسط 
يشكالن  والسعودية  مصر  باعتبار  مصر،  وتطويق 
هاتين  بين  تداخل  يوجد  وال  العربية.  القومية  عصب 
الذي تحاول أن  التداخل  إال في سورية، وهو  الرغبتين 
تنسقه مؤتمرات أستانا التي تشترك فيها تركيا وإيران 
مثلما  سوري،  أو  عربي  طرف  أي  غياب  مع  روسيا،  مع 

حصل في اتفاقية »سايكس بيكو«.
ــدأت بعض  ب المعلنة  األطــمــاع  هــذه  خــالل  ومــن 
القومية  العربية ترى، ولو من خلف برقع، أن  األنظمة 
اليهودية هي األقرب لها، ليس بسبب الخطر اإليراني 
جد  إلى  االنتساب  مشاعر  عبر  ولكن  فقط،  المشترك 
واحد، ونسب لغوي واحد وامتداد ثقافي واحد. كما أن 
المهم  األميركي  الرضا  يضمن  إسرائيل  مع  التطبيع 
فلم تعد مقلقة  الفلسطينيين  أما حقوق  ما.  ولو ألجل 
وال أولوية كما كانت، خصوصًا حين انتشرت في العالم 
مخيمات جديدة يقطنها الماليين من رعايا دول عربية 

مستقلة .
لذلك فإعالن تطبيع أي دولة عربية اآلن أو مستقباًل 
طيي  في  كانت  قروية  حب  قصة  إعــالن  فقط  يشبه 
دولة  كل  تتجه  أن  مستقباًل  أتمناه  ما  وكل  الكتمان، 
ذر  باب  من  ولو  شعبها،  استفتاء  إلى  التطبيع  تريد 
الرماد في العيون، ألن ما يحصل حتى اآلن أن األنظمة 
على  تبقى  الشعوب  بينما  المعاهدات  وتوقع  تطبع 

النقيض تعبر بطرق مختلفة عن رفضها المكبوت.
اليد  لكرة  العالم  بطولة  ضمن  مباراة  مرة  حضرت 
 ،1995 العام  في هولندا  ُأقيمت  وإسرائيل،  بين مصر 
ورغم أن الفريق المصري كان من أقوى الفرق، والفريق 
تركوا  المصريين  أن  إال  اإلسرائيلي كان من أضعفها، 
ثالثة  الحكم  وطرد  الخصوم،  ضرب  في  وبدءوا  اللعب 
حارس  قام  المباراة  انتهاء  وبعد  مصر،  العبي  من 
الذي  المشجعين  أحد  بضرب  صالح  أيمن  المنتخب 
ليتحول  منه  العلم  وخطف  إسرائيل  علم  يحمل  كان 
المباراة  المصريون  وخسر  معركة،  ساحة  إلى  الملعب 
تطبع  لن  عريضة  شعبية  قاعدة  حب  كسبوا  ولكنهم 
مع اإلسرائيليين أبدًا طالما الحقوق منتهكة واألراضي 
صورة  ظهرت  النهاية  وفــي  محتلة،  الفلسطينية 
أكتافهم  يغطي  والجبس  اإلسرائيلي  اليد  كرة  لفريق 

ومعاصمهم وكأنهم خارجون من حرب.
شيء  الحكومات  »تطبيع  تقول  كانت  الصورة  تلك 
أما موقف الشعوب سيظل مختلفًا طالما الظلم قائمًا«. 
بين  التناقض  هذا  يعرفون  الصهيوني  الكيان  وقادة 
أن  ويعرفون  الشعبي،  والموقف  الرسمي  الموقف 
أي  مع  التطبيع  تعتبر  يمينية  جماعات  أيضًا  لديهم 
دولة عربية خيانة لمشروع »إسرائيل الكبرى«. والفارق 
السلطة  إلى  تصل  قد  اإلسرائيلية  الجماعات  هذه  أن 
بينما  القمامة،  في  السالم  معاهدات  كل  وترمي  يوما 
إلى  للوصول  لها  أمل  ال  الرافضة  العربية  الشعوب 
أيضًا  يفهمه  ما  وهذا  مسمى.  غير  أجل  إلى  السلطة 

الصهاينة جيدًا.

بيتي، مساحة لقاء 
الود، كثيرًا ما 

عقدت فيه، الندوات 
واألمسيات الشعرية، 

وتمت محاورات 
فكرية وأدبية، 

وجلسات ملناقشات 
سياسية حادة، 

وإعداد مللتقيات 
ومهرجانات، وحيث 

أمكن للكثير من 
مثقفي البالد ومن 

خارجها، التعارف 
والحوار

 بعض األنظمة 
العربية ترى، ولو 

من خلف برقع، أن 
القومية اليهودية 

هي األقرب لها، ليس 
بسبب الخطر اإليراني 

املشترك فقط، 
ولكن عبر مشاعر 
االنتساب إلى جد 

واحد، ونسب لغوي 
واحد وامتداد ثقافي 

واحد.

عن العجز وغدر البحر.. 
والشعر



احتاجه  ما  وهو  الخبرة،  مفتاح  الممارسة 
إلى  للوصول  ــادي  م عــبــدالــرؤوف  الفنان 
الصورة  إلى  ينظر  يجعله  الــذي  المستوى 
المساعد،  وعامله  والمتلقي،  الفنان  بذائقة 

المالحظة والخبرة.
بكلية  التصوير  قسم  في  تخرجه  بعد 
عبر  مادي  عبدالرؤوف  بحث   1998 الفنون 
يمكن  وكيف  والزوايا،  األبعاد  في  مخيلته 
لألعمال  المتواصلة  المالحظة  تتجه  أن 
الضوئية  اللوحة  تكون  فكرة  إلى  الفنية 
العملي،  لمضمارها  الدخول  قبل  ذهنيا، 
ــرى  أخ نقلة  صقلتها  ــددات  ــح ــم ال هـــذه 
أتاح  ــذي  ال اإلنترنت،  لفضاء  الــولــوج  هي 
من  ومتنوع  ــع  واس طيف  إلــى  التعرف  لــه 

الصور.
 2008 سنة  االحتراف  بميدان  تدرجه  مع 
ساعدته  الرقمية  الكاميرا  تقنيات  وبفضل 
إلى  الــتــعــرف  فــي  التجريبية  ــاورات  ــن ــم ال
فرضية  تبعتها  ميزة  وهي  الفنية،  األخطاء 
عليها  المتحصل  فالصورة  الــواقــع،  األمــر 

لبصمة  حاملة  لونية  واجهة  النهاية  في 
على  األخطاء  لتحميل  مجال  وال  منتجها، 

ظروف »التحميض« زمن التصوير اليدوي.
من  يمنعه  لــم  الجديد  الفضاء  ولكن 
الفوتوغراف  في  الضوئية  ذائقته  تركيز 
بنكهة  ــود  واألسـ األبــيــض  اللونين  على 
إلى  ــا  ــرؤي ال فــي  ذهــابــه  أن  ــع  وم رقمية، 
روح  حيث  للصورة،  الجمالي  اإليقاع  مــاوراء 
على  تأتي  وقد  بقوة،  حاضرة  تبدو  التوثيق 
األخير  البعد  أن  إال  المشهد،  جمالية  حساب 

ال يزال موجودا.
خلف  مــن  ينظر  ــو  وه الطفل  فــصــورة 
الشارع  حركة  وانــعــكــاس  الــســيــارة  زجــاج 
هذا  ــاج،  ــزج ال على  المقابلة  والــنــبــاتــات 
مالمح  بفرز  مشغولة  العين  يبقي  التداخل 
رأس  بين  متنقلة  المعكوس،  المحيط 

الطفل ومحيطه.
يترجمه  الجمالي  للبعد  ــر  آخ نــمــوذج 
الماء  في  للقفز  يتوثب  وهو  الجسد  انحناء 
اللحظة  لكن  ــة،  ــادي ع تــبــدو  أنــهــا  بــرغــم 
جسم  ألوضــاع  واحتماالت  تخيال  تعطيك 
نزوال،  يتجه  وهو  حركته،  وتفاصيل  السباح 
المشهد  يظل  أن  قيمة  مــن  يــدفــع  ــا  م

أعمال  في  التوثيقي  الجانب  إن  فنيا.  مقبوال 
البحث  أحيانا  يقتضي  مــادي  عبدالرؤوف 
فمصلح  الواقعية،  مــن  عالية  ــة  درج عــن 

النماذج،  هــذه  أحــد  كــان  مثال،  ــارات  اإلطـ
تنفصل  ال  العامل  لوجه  الجادة  فالتقاسيم 
المهنة،  بمالزم  المليء  المكان  أجــواء  عن 
واألســـود  األبــيــض  فــي  ــورة  ــص ال أن  كما 

تعكس إيحاء عميقا باللحظة ذاتها.
ــرجــال  ــال وال ــف ــوه األط وفــي صــور وجـ
أرشفة  التوثيق  مدونة  عبر  يتم  والشيوخ 
جمالي  وجــه  وهــو  استنطاقه،  أو  الــزمــن 
فيما  المتلقي  ــدى  ل تنعكس  وفلسفي 
يستحضر  ــو  وه ــذات،  ــل ل ــاورة  ــح م يشبه 
مشارف  إلــى  المهد  من  الحياتي  مساره 

النهايات.
عالقتنا  يجسد  مــا  تصوير  فــي  الفكرة 
ما  مالمسة  إلــى  ينتقل  الحياتي،  بالواقع 
القضايا  خصوصا  عامة،  بصفة  إنساني  هو 
وتعكس  ــعــام،  ال الـــرأي  ــال  ب تشغل  التي 
انتباه  وتلفت  المعاصر،  اإلنــســان  هموم 
غير  كالهجرة  المدني،  المجتمع  منظمات 

الشرعية.
أحد  لــوجــه  فــوتــوغــرافــيــة  لمحة  وعــبــر 
خلف  يقبع  مــا  هاجس  ــرى  ن المهاجرين، 
بغية  الموت  ــوارب  ق مع  المرتقبة  رحلته 
العينين  شــرود  الفقر،  جحيم  من  الهروب 

إيماءة  مع  المجهول،  انتظار  مــرارة  يجسد 
نفسيا  بعدا  أعطيا  الخلف  فــي  صديقيه 

للموقف.
عوالم  في  لها  نهاية  ال  ــاق  آف تترامى 
مكتنزة  وهــي  للعدسة،  التوثيقي  المسح 
الفنية  أبــعــادهــا  ــي  ف مؤجلة  بــتــأويــالت 
المعتاد،  الحياتي  الرسم  على  والمحمولة 
متقاطعة  قضايا  يناقش  الــذي  الكشف  أو 
تبرز  النافذتين  كلتا  وفي  العام،  الــرأي  مع 
عن  المعبرة  واالتجاهات  الزوايا  خصوصية 
التي  والمنصة  به،  الخاصة  الفنانة  فــرادة 

يرغب في الخروج عليها للجمهور.
العين،  تستقبلها  التي  التفاصيل  إن 
المجال  مــن  تحيلك  المخيلة  ثــم  ــن  وم
مع  آخر  تفاعلي  مجال  إلى  الخالص  الفني 
وعاداتهم،  الناس  ببيئة  متصل  المحيط، 
عبدالرؤوف  لدى  البورتريه  لغة  هي  تلك 
المارق  الزمني  وميضها  في  تختمر  مــادي، 
بالحكايا  المشبعة  اللحظات  كــالــبــرق، 
المواقف  ودالالت  والخطوب  الرؤى  تتنفس، 
مداعبة  يحاول  إبهام  ببصمة  مستنيرة 
في  األخير  رسوه  مواضع  يتخير  وهو  الضوء 

مكامن الذاكرة.

»الهجوم  أو  الخاطفة«  »الحرب  بمعنى   »BLITZ« كتاب،  تصدر 
تايمز«  »نيويورك  قائمة  هورويتز«  »ديفيد  لمؤلفة  السريع«، 
سوف  »ترامب  أن  غالفه:  أعلن  وقد  الكتب.  مبيعات  ألفضل 
إنه  عنه  وقيل  المقبلة«،  االنتخابات  في  ويفوز  اليسار  يحطم 
ترامب  دونالد  الرئيس  وإن  رائــع!«.  لمؤلف  ساخن،  »كتاب 
سيكون الرحلة السياسية لحياتك! ألنه في نوفمبر 2020 سوف 

يسحق اليسار ويفوز في االنتخابات!«.
في  ترامب  الرئيس  فوز  أن  يرى  هورويتز،  ديفيد  والمؤلف 
االنتخابات سيكون ساحقا، ويعطي أسبابا بطول كتابه. ومثلما 
سيغنون  الجمهوريين  »إن  لترامب:  المتحمسين  أحد  يقول 
تنتهي  أن  بمجرد  أخرى،  مرة  سعيدة  أيام  لهم  وتكون  كثيرا، 
ترامب واحد  آخر: »إن  ناقد  االنتخابات وتفرز األصوات«. ويقول 
للجمهوريين،  الحقيقي  الهدف  عرفوا  الذين  الرجال،  أشجع  من 

وإن ترامب كنز وطني حقيقي«.
الحقائق،  بمناقشة  مهتما  كنت  »إذا  آخــر:  ناقد  وينصح 
آخر  متابع  وينصح  نهايته«.  حتى  الكتاب  هذا  قــراءة  تفوت  ال 
يحدث  ما  أفضل  بشكل  يفهموا  أن  يريدون  الذين  المهتمين 
على  يطلعوا  »أن  أميركا  روح  أجل  من  األفكار  حرب  في  حقا 

هذا الكتاب.
شنت  التي  الهجمات  »أن  فيرى:  هوكابي  مايك  الحاكم  أما 
ضد ترامب كانت األكثر وحشية على اإلطالق في تاريخ الواليات 

المتحدة األميركية، وكانت محاولة فاشلة إلقالته«.
ترامب،  منتقدي  هجمات  أن  كتابه  في  المؤلف  ويوضح 
و»جعل  المستنقع«  »تجفيف  مهمته  كانت  رجال  استهدفت 
عكسية،  بنتائج  جاءت  قد  أنها  غير  أخرى«  مرة  عظيمة  أميركا 
ألنها وضحت حقيقة الرئيس ترامب، بل جعلت منه شبه شهيد 
 ،2020 انتخابات  اقتراب موعد  وأثار حماسة قاعدة مؤيديه. مع 
يسرد ديفيد هورويتز، مؤلف الكتاب األكثر مبيعا بحسب قائمة 
الفعل  وردود  الوحشية  المعارك  تايمز«،  »نيويورك  جريدة 
حاول  بينما  ترامب،  واجهها  التي  اليسارية  واألكاذيب  المريرة 

الديمقراطيون مرارا تخريب رئاسته.
وفي  بل  المرعبة،  االشتراكية  اليسار  أجندات  تكتشف  سوف 
ترامب  رد  أما  قبل.  من  ترها  لم  كما  الشيوعية  الحاالت،  بعض 
نوفمبر  في  المعارضة  هــذه  على  بالضغط  فسيكون  عليها 
اللعبة  قواعد  نفس  باستخدام 
من  للفوز  استخدمها  التي 

قبل.
 )BLITZ( ــاب  ــتـ كـ فـــي 
أكبرها  لعل  مروعة:  اكتشافات 
أجندات  تطرحها  أميركا  على 
ويتصدرها  ستذهلك،  اليسار 
المال، وذلك من خالل تسمية 
والقطط  ــرات  ــاردي ــي ــل ــم »ال
السمان« حقا للنيل من ترامب. 
ثم كيف أصبحت الوطنية فجأة 
ترامب  تربط  بيضاء«  »قومية 
بهتلر، وبـ)KKK( وهي منظمة 
إن  السود.  لألميركيين  معادية 
تزايد العلمانية لدى اليسار وكيف أن الكراهية ضد المسيحيين 
جهود  كل  تفشل  كيف  وسنرى  عكسية.  بنتائج  تأتي  سوف 

الحمالت اإلعالمية ضد ترامب وأنصاره.
الرئيس  أن  كيف  بمعنى  أوبــامــا:  أجندة  الكتاب  ويتناول 
السابق يلقى بظالله على مشاكل ترامب السياسية أكثر بكثير 
مما نتخيله. أما »العبقرية«، فهي كيف نجحت استراتيجية ترامب 
في  أخرى  مرة  رئيسا  ستجعله  ما  العمل،  في  واستمرت  الرائعة 

العام 2021!
الجهد  ذلك  هو  األكبر  التحدي  أن  بوضوح  المؤلف  ويبين 
حسب  المنتخب«  »رئيسنا  وتدمير  إلزالة  والمتصاعد  المبذول 
القانون، وذلك قد يكون هو التحدي األكبر الذي تواجهه أميركا 
منذ الحرب األهلية. وألول مرة يكشف الكتاب استراتيجية اليسار 
إلسقاط ترامب، وكيف أن ترامب لم يهزمهم فقط في لعبتهم 
، بل كيف سيقلب الطاولة عليهم لتحقيق بفوز مذهل في إعادة 

انتخابه في نوفمبر.
حرية  ــدم  »ع كتاب  مؤلف  ليفين«  آر  »مـــارك  عنه  كتب 
خطورة  سبب  يشرح  ألنه  عنه،  غنى  ال  الكتاب  »إن  الصحافة«: 
وهو  عدوهم.  هو  ترامب  الرئيس  ولماذا  اليوم،  الديمقراطيين 
مثير  قــوي،  ثاقب،  فهو  هورويتز،  من  قراءته  يجب  ما  أحــدث 

للجدل، ال هوادة فيه. وتجاهله يكون على مسؤوليتك«.
ملفات  وتعريف  »كلينتون  كتاب  مؤلف  شفايتزر،  بيتر  أما 
الفساد«، فكتب عنه قائال: »هذا هو الكتاب الذي يجب أن يقرأه 
أخالقية  كإدانة  لترامب...  المناهضون  وأصــدقــاؤك  أقاربك 

واضحة لهم«.
ودينيس برجر كتب يقول عن الكتاب: »نظرة ثاقبة ال مثيل 
وماذا  هنا  إلى  وصلنا  وكيف  الحالي،  السياسي  المناخ  في  لها 

يعني ذلك بالنسبة النتخابات 2020«.
»نيوز  برنامجه  عبر  فقال  سبايسر،  شــون  اإلعــالمــي  أمــا 
اليسار  أهداف  )هورويتز(  المؤلف  »فهم  التلفزيوني:  ماكس« 
قراءته.  ويتعين  بكتابه  ورد  أمر  وهذا  إيقافها.  وكيفية  الخبيثة 
إن  ثم  استفزازي.  وبفكر  للغاية  جيد  بشكل  مكتوب  فالكتاب 
من  القارئ  يتمكن  حتى  للنص  مصاحبة  مالحظة   270 هناك 
بذلك.  القيام  إلى  بالحاجة  شعر  إذا  للحقائق«،  »تدقيق  إجراء 
بالنسبة لي، هذه مكافأة إضافية ألن بعض الكتب تنص فقط 
بأنني  وأعترف  يدعمها.  دليل  دون  من  مفترضة  حقيقة  على 
عشرين  وخــالل  األخيرة.  االنتخابات  حتى  السياسة  أتبع  لم 
أسمع  لم  األميركية،  البحرية  في  العسكرية  الخدمة  من  عاما 
الدستور وأوامر  أيدينا لدعم  رفعنا  لقد  السياسة تناقش.  مطلقا 
المعينين فوقنا بمن فيهم رئيس الواليات المتحدة، على محمل 
الجد وباحترام كبير. وأنا اآلن في السبعينات من عمري والحقد 
وال  بلدنا  على  حزين  أنا  يوم.  بعد  يوما  سوءا  يزداد  بلدنا  في 
عمقا  االنقسام  يزداد  جيد.  بشكل  النهاية  هذه  رؤية  أستطيع 
يوما بعد يوم، وتنبعث الكراهية مثل بركان على وشك االنفجار. 
أقرأها  لم  معلومات  على  الكتاب  هذا  يحتوي  شديد  وباختصار 
ثانيا  أما  أوال،  لي. هذا  بالنسبة  مكافأة حقيقية  قبل، وهذه  من 
الديمقراطي،  والتحالف  المقدمة عن جورج سوروس  المعلومات 
أما  أفهمه.  لم  ولكني  قبل  من  ــوروس  س عن  سمعت  ولقد 
انتخاب  من  أيام  خمسة  بعد  تشكيله  تم  أنه  فيبدو  التحالف 
تعهدوا  مليونيرات   110 عضوية  في  ويضم  ترامب،  الرئيس 

بتقديم أموال لقضايا يسارية.
إن  القول  يمكن   »Blitz« كتاب  خالل  من  إنه  القول  ويمكن 
دونالد ترامب نقل المعركة إلى اليسار، وهذا هو السبب في أنه 

محبوب للغاية من قبل مؤيديه ويحتقره منتقدوه. 
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المؤلف ديفيد 
هورويتز يرى أن 

فوز الرئيس ترامب 
في االنتخابات 

سيكون ساحقا

حوار: عبد السالم الفقهي

األماني وإدريس في أصبوحة شعرية بالقبة الفلكية مركز غدامس ينظم صالونه الثقافي األول

عبدالرؤوف مادي.. الجسد والضوء بلغة البورتريه

بنغازي - مريم العجيلي
قررت الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، تنظيم 

مهرجان لـ»المسرح الساخر« دورة الفنان »عمران راغب 
المدنيني« ببلدية العجيالت، وذلك تحت شعار بـ»فنوننا 

وإبداعنا يعم الخير واألمان«.
وأوضح المكتب اإلعالمي للهيئة، السبت، أن المهرجان 

سيقام بـ»مشاركة عدد خمسة عشر عمال مسرحيا ذا 
الفصل الواحد«، وفقا لما نشره بصفحته الرسمية على 

موقع »فيسبوك«.
ولفت المكتب اإلعالمي إلى أن مهرجان »المسرح 

الساخر« يأتي ضمن »تظاهرة فنية اجتماعية، هدفها 
لم الشمل، التي من شأنها أن يعم األمن واألمان 

والطمأنينة تحت مسمى تظاهرة السالم واألمن بمدينة 
العجيالت«.

مهرجان لـ »املسرح الساخر« بالعجيالت

ينظر إلى الصورة بذائقة الفنان والمتلقي

تحت إشراف النقابة العامة للخطاطين

بالمدينة  الفقيه  دارحسن  احتضنت 
الخط  »أيام  فعالية  اإلثنين،  القديمة، 
ونظمتها  عليها  أشرفت  التي  العربي«، 
ورعاية  للخطاطين  العامة  النقابة 
عنوان  تحت  التعليمية،  الضياء  مدرسة 

والقلم وما يسطرون«. »ن 
إجازة  منح  مراسم  الفعالية  وشهدت 
آمنة  الطالب:  من  لكل  العربي  الخط 
خلوفي  وأحمد  تونس  من  كريشان 
وسالم  بوبة  وسالمة  الــجــزائــر  مــن 
ذلــك  صــاحــب  ليبيا،  ــن  م الــدغــيــس 
بمشاركة  العربي  الخط  لفن  معرض 
وغير  الــمــجــازيــن  الطلبة  مــن  ــدد  ع

المجازين.
وفـــي كــلــمــتــه لــلــنــقــابــة الــعــامــة 
جــالل  األســتــاذ  ــار  أشـ للخطاطين، 
خصص  الحدث  هذا  أن  إلى  الصادي 
لترتبط  الفنية،  الــهــويــة  لترسيخ 
من  العصر،  مــع  وتتماشى  بــاألصــل 
الخط  جماليات  على  التركيز  خــالل 
خصوصية  من  يملكه  ومــا  المغربي 
بواطن  الستخراج  ذاتية  قراءة  تستلزم 

البهاء. ومكامن  الجمال 
المصراتي  إبراهيم  الخطاط  وألمح 
للخطاطين  العامة  النقابة  رئيس 
الوسط«  لـ»بوابة  حديث  في  الليبيين 
لهم  منحت  الــذيــن  الطلبة  أن  ــى  إل
ــمــوا مــدة  إجـــازة الــخــط الــعــربــي، أت
تركيزنا  وكان  الدراسة،  من  السنتين 
عاينا  أن  بعد  المغربي  الخط  على 
استدراك  وارتأينا  النــدثــاره  شواهد 

أيضا دولة مغاربية. ليبيا  ذلك، وألن 
المعرض  بشأن  المصراتي  وأضــاف 

ــذي خــصــص ألعــمــال الــطــالــبــات  ــ ال
لكل  يخضع  أنه  الخط،  لهذا  الدارسات 
توافرها في  الالزم  االحترافية  الضوابط 
الورق..  إلى  الخام  المواد  من  اللوحة 
احترافيا  جهدا  يترجم  فهو  وبهذا  إلخ، 

له قواعده ومناهجه.
الخروبي،  محمد  الخطاط  وأشــار 
تحصل  ــي  ه ــدث  ــح ال مــيــزة  أن  إلــى 
الخط  في  إجازة  على  مرة  ألول  طالبات 
فرصة  يمثل  أنه  كما  المغربي،  العربي 
للخطاط  اإلبداعية  المكامن  الستخراج 
وهو  وانتمائه،  محيطه  عن  للتعبير 
في  الليبية  الهوية  أسس  من  أساس 

والثقافي. الفكري  مضمونها 
طلحة،  أحــمــد  الــخــطــاط  ــح  ــ وأوض
من  كان  أنه  الخطاطين،  نقابة  عضو 
شهر  في  الحدث  هــذا  إقامة  المقرر 
تقليص  إلــى  إضافة  الماضي،  مــارس 
يوم  إلى  أيام  ثالثة  من  الفعالية  مدة 

الراهنة،  الظروف  بسبب  وذلك  واحد، 
فإن  بالخصوص  قوله  يمكن  وفيما 
تحديدا،  والمغربي  العربي  الــخــط 
خصوصية  إلــى  مرجعيته  في  يستند 
تعبر  وفنية،  وأدبــيــة  وتراثية  دينية 
هويتنا  عن  الحروفي  مضمونها  في 
ميزة  إلى  إضافة  واإلسالمية،  العربية 
رسم  أو  نحتي  قالب  في  الخط  تشكل 
تطويعه  ميزة  تساعد  إذ  وغيره،  زخرفي 
صياغة  على  للفنان  اإلبداعية  المخيلة 

المطلوب. الشكل 
عبدالسالم  اللغوي،  المدقق  وأكد 
هذه  أن  للمعرض،  الــزائــر  العالقي، 
بها  ــمــام  االهــت يــجــب  طيبة  ــادرة  ــ ب
مستلزمات  توفير  وكـــذا  ودعــمــهــا، 
جماليات  على  المشتغلين  الخطاطين 
أسعار  أو  الخام  بالمواد  سواء  الحرف، 
األدوات  على  الحصول  من  تمكنهم 

الفني. إبداعهم  لممارسة  الالزمة 

أيام الخط العربي في رحاب »حسن الفقيه«

الثقافي،  البحر«  »عـــروس  منتدى  نظم 
بالقبة الفلكية بطرابلس، اإلثنين، أصبوحة 
األماني  هــود  الــشــاعــران  أحياها  شعرية 
خيال  داعبت  بنصوص  إدريـــس،  وحسن 
هموم  المس  داللي  إسقاط  في  الجمهور، 
إيقاع  مفرداتها  تغازل  وأخـــرى  الــشــارع، 
بين  المتباينة  بصورته  اإلنساني  الوجدان 

المفرد والجمع.
الشاعر هود  يذهب  مفتتح قصائده،  وفي 
مخاطبة  إلى  بــريء«  »شــيء  بنص  األماني 
روح البقاء في الذات المكلومة بالحرب قائال: 
»حاولوا أال تموتوا/ فقد تصير الحرب / ال غير 
التي  »البساتين  نص  في  وينهض  صدى«، 
صوفي  أفق  استشراف  فكرة  على  تسكنني« 
ويكتمل  للتطهر،  ماسة  حاجة  مع  يتماهى 
ذات اإلمضاء في نص »بكاء باتساع الجرح« 
السكينة،  مفهوم  تناقض  صورة  ألي  النابذ 
ينتهي،  ال  نفسي  إبحار  على  تطل  كنافدة 
حمراء  »سماواتنا  قائال:  ما  جيم  من  فــرارا 

والبحر أحمر/ وال بحر/ إال أنها النفس تبحر«.
اإلحساس«  »وردة  قصائد  في  ونتعرف 
تكفي«  ال  و»الكوارث  اعتذار«  و»مجاديف 
يحاور  عاطفي  دفــق  على  شكر«  و»ألــف 
أقدام  مواطن  على  الباحثة  النفس  شغاف 

لها لدى اآلخر.
حسن  ــشــاعــر  ال ــوص  ــص ن تبتعد  وال 

العام،  نسقها  في  االتجاه  ذات  عن  إادريس 
التنوير  مكامن  أبعادها  في  تعكس  حيث 
من  بالذات  الخروج  ألثر  واقتفاءه  اإلنساني، 
فلسفي  وهج  من  تمتاح  وكذا  الظالم،  كبوة 
في  النفس  لتحوالت  أعمق  سبرا  يحاكي 
قصائد  في  ذلك  يأتي  العديدة،  مداراتها 
»نافذة  سؤالي«،  إلى  يديك  بين  »مسافر 
صوتك  خلف  »خذيني  عليك«،  تطل  ال 
كامل«،  وتأويل  ناقصة  ــا  »رؤي نمر«،  كي 

»ستمشي ولكن كلنا فيك واقف«.

بالمركز  المهدي هيبة  المرحوم  قاعة  شهدت 
الصالون  تنظيم  السبت،  غدامس،  الثقافي 
في  الحجر  »إيجابيات  بعنوان  األول  الثقافي 
والقاص  األديب  بمشاركة  كورونا«  زمن 

إبراهيم اإلمام.
بقلي«  »عام  روايته  عن  اإلمام  وتحدث 
على  األميركية  الغارة  زمن  تتناول  التي 
من  صاحبها  وما   ،1943 العام  غدامس 

معالجة  في  األهالي  ودور  وأوبئة،  أمراض 
القاص  أوردها  التي  الكبيرة  والدروس  الوباء، 
للهيئة  اإلعالمي  للمكتب  وفقا  روايته،  في 

العامة للثقافة.
والمهتمين  المثقفين  عديد  األمسية  حضر 
شارك  كما  والقصصي،  األدبي  المجال  في 
تجاربهم  عن  بمداخالتهم  المدعوون 

ومبادراتهم الشخصية في زمن الحجر.

فقدت ليبيا أحد أبرز فناني التصوير الفوتوغرافي، 
ونعى  منصور.  محمد  إبراهيم  سعد  الفنان  وهو 
مكتب العالقات العامة واإلعالم المحلي بالمجلس 

البلدي سبها الفنان الراحل.
»فيسبوك«،  على  البلدية  صفحة  ونشرت 
السبت، منشورا جاء فيه: »ببالغ األسى والمواساة 
المحلي  واإلعالم  العامة  العالقات  مكتب  ينعى 
أعالم  من  علم  وفاة  سبها  البلدي  بالمجلس 

مدينة سبها«.
األحادية،  »صاحب  بأنه  المنشور  ووصفه 
محمد  إبراهيم  سعد  الفوتوغرافي  والفنان 
الفوتوغرافى  التصوير  أبرز فناني فن  منصور، أحد 

فى ليبيا«.

طرابلس - الوسط

وفاة الفوتوغرافي سعد إبراهيم منصور

• الشاعر هود األماني• سعد إبراهيم منصور

• الشاعر حسن إدريس

• األصبوحة الشعرية بعروس البحر في طرابلس

• الطالب سالم الدغيس يستلم شهادة إجازة الخط خالل فعالية الخط العربي بدار حسن الفقيه

• من فعالية الخط العربي بدار حسن الفقيه

• عبد الرؤوف



للعام الرابع على التوالي، يستكمل مهرجان »الجونة 
السينمائي« عبر ذراع الصناعة الخاصة به »منصة 
في  المتمثلة  مهمته  السينمائية«،  الجونة 
منطلق  خالل  من  األفالم  مشاريع  دعم 

الجونة السينمائي.
واستقبل المنطلق 99 طلب 
منها  2020؛  فــي  تقديم 
مرحلة  في  مشروعا   65
فيلما في  التطوير و34 

مرحلة ما بعد اإلنتاج.
ــت طــلــبــات  ــص ــح ف
بعناية  المقدمة  التقديم 
متخصصة  لــجــنــة  قــبــل  مــن 
ودوليين،  عــرب  خبراء  من  مكونة 
في  مشروعا   12( مشروعا   18 اختيار  وتم 
مرحلة التطوير و6 أفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج(، 
تنفيذ  وإمكانية  الفنية  والرؤية  المضمون  على  بناء 

المشروع ماليا.
مرحلة  في  مشروع  أفضل  من  كل  سيحصل 
اإلنتاج  بعد  ما  فيلم في مرحلة  وأفضل  التطوير 
السينمائية«  الجونة  »منصة  شهادة  على 
أميركي.  دوالر  ألف   15 قدرها  مالية  وجائزة 
واألفــالم  المشاريع  تمتلك  ذلــك،  إلى  إضافة 
األخرى  والجوائز  بالمنح  للفوز  الفرصة  المشاركة 

المقدمة من خالل شركاء المهرجان ورعاته.
الثالثة  الدورة  في  الفائزة  المشروعات  وكانت 

تقدر  السينمائي«، قد حصلت على جوائز  »الجونة  لمنطلق 
قيمتها بأكثر من 240 ألف دوالر أميركي.

»بدأت  قائال:  التميمي،  انتشال  المهرجان،  مدير  وصرح 
األولــى  الــدورة  مع  بالتوازي  السينمائية  الجونة  منصة 
بدعم  األصيل  المهرجان  التزام  تمثل  وهي  للمهرجان، 
صناعة السينما المحلية واإلقليمية. نفخر بأن منصة الجونة 
المبادرات  النطالق  رئيسيا  مركزا  أصبحت  قد  السينمائية، 
صناع  جذب  في  نجحت  كما  العربي،  العالم  في  السينمائية 
المختارة  األفالم  مشاريع  ستقدم  إليها.  الطموحين  األفالم 

إلى  مشروعا،   18 عددها  ويبلغ  العام،  هــذا 
الدورة  خبراء ومنتجين ومؤسسات مانحة خالل 

الرابعة للمهرجان«.
ورئيس  للمهرجان  المشارك  المؤسس 
رزة،  بشرى  الخارجية،  والعالقات  العمليات 
لصناع  والفني  المالي  الدعم  »إلى جانب  قالت: 
األفالم الموهوبين، نسعى أيضا لتوفير الفرص 
وتكوين  الالزمة  الخبرة  الكتسابهم  المناسبة 
في  بالضرورة  ستساعدهم  التي  العالقات، 
مصمم  برنامج  خالل  من  مشاريعهم  تطوير 
بعناية من الحلقات النقاشية والورش والموائد 

المستديرة والمحاضرات«.
النهائية  القائمة  بإعالن  المهرجان  ويفخر 
الــدول  لعديد  الممثلة  المختارة  للمشاريع 
الرابعة  الــدورة  في  ستشارك  التي  العربية، 

لمنطلق الجونة السينمائي.
»وداعا  التطوير:  مرحلة  في  الروائية  المشاريع  تشمل 
إلى  و»هج  السودان(  )البحرين،  كردفاني  لمحمد  جوليا« 
السعودية(  العربية  )المملكة  الساعاتي  لمها  ديزني« 

)مصر(  صالح  فوزي  ألحمد  الصفيح«  عزبة  من  و»هاملت 
و»هنا وال تراني« لفيروز سرحال )لبنان، إسبانيا( و»طمس« 
)الجزائر،  كوسيم  لينيس  و»رقية«  )الجزائر(  موسوي  لكريم 
رامبو«  السيد  لخروج  منفذ  عن  »البحث  إلى  إضافة  فرنسا(، 
)األردن(  القيسي  آلالء  و»عــرفــة«  )مصر(  منصور  لخالد 

و»الرجل األخير« لمحمد صالح )مصر، البرازيل(.
اإلنتاج  بعد  ما  مرحلة  في  الروائية  األفالم  تشمل  بينما 
»قربان« لنجيب بلحاج )تونس( و»جنى« إليلي داغر )لبنان، 
مهند  أوالد  للهادي  جيدا«  تناسبني  و»الحياة  فرنسا( 
)المغرب( و»تيارات« لمهدي هميلي )تونس( 

والعروس »لباسم بريش )لبنان(.
مرحلة  فــي  الوثائقية  المشاريع  تضم 
التطوير: »الرجال ال يبكون« لمحمد مصطفى 
سويلم  للينا  طبريا«  و»وداعا  ألمانيا(  )مصر، 
ألسماء  أبيض«  و»كذب  فرنسا(  )فلسطين، 
الوثائقي  الفيلم  إلى  )المغرب(، إضافة  المدير 
إلى  »خــذونــي  اإلنــتــاج  بعد  مــا  مرحلة  فــي 

السينما« للباقر جعفر )العراق، مصر(.
أمير  للمهرجان،  الفني  المدير  وعقب 
رمسيس، قائال: »إلى جانب اعتزازي باالنخراط 
أشعر  المهمة،  السينمائية  المبادرة  هذه  في 
بالفخر أيضا لمستوى المشروعات الذي يتطور 
عاما تلو اآلخر، ويكشف وجود مواهب جديدة 

وأفكار سينمائية مذهلة في منطقتنا«.
»الجونة  لمهرجان  الرابعة  الدورة  ستقام 
بينما   .2020 أكتوبر  و31   23 بين  الفترة  في  السينمائي« 
ستقام فعاليات »منصة الجونة السينمائية« في الفترة بين 

25 و30 أكتوبر 2020.

السينمائي  الفيلم  الرقمية  »شــاهــد«  منصة  عرضت 
الخميس،   ،»VIP »شاهد  على  حصريا  »الحارث«،  الجديد، 

وذلك قبل عرضه في دور السينما.
الخطوة  هــذه  عن  العمل  صناع  من  بعض  وتحدث 

وكواليس العمل في الفيلم.
الفيشاوي  أحمد  المصري  الفنان  أشــار  البداية،  في 
اإلثارة  أو  الرعب  أفالم  عشاق  من  نفسه  يعتبر  ال  أنه  إلى 
سحره  قد  »الحارث«  فيلم  نص  بأن  يعترف  ولكنه  عموما، 
أنه  وجــدت  النص  قــرأت  »عندما  ــح:  وأوض أسباب.  لعدة 
واألساطير  بتراثنا  متصلة  ــور  أم عن  ويتحدث  مختلف 
النمط  هذا  مثل  إن  مجتمعنا.  في  والمتوارثة  المعروفة 
لذا  العربي،  والعالم  مصر  في  شائعا  ليس  األفــالم  من 
األعمال  من  مختلف  لنوع  وممتعة  جديدة  بداية  فهي 

السينمائية«.
يقول  الفيلم،  فــي  يقدمها  التي  الشخصية  ــول  وح
بالخرافة،  ال  بالعلم  يؤمن  صحفي  دور  »ألعب  الفيشاوي: 
الطبيعة.  عن  خارجة  ألمور  تتعرض  التي  زوجته  بعكس 
ما  وهو  الخارقة  والظواهر  العلم  بين  مزج  فهناك  لذا 

أمثله مع زوجتي في الفيلم«.
يقول   »VIP »شاهد  على  حصريا  الفيلم  عرض  وعن 
عام،  بشكل  بالطبع  صحي  أمــر  »هــذا  المصري:  النجم 
من  كبيرة  مجموعة  لعرض  الفرصة  إعطاء  جانب  فإلى 
من  عــدد  أكبر  أمــام  المجال  يتيح  فهو  الحقا،  األعمال 

الجمهور لمشاهدة كل فيلم«.
ياسمين  مــع  التمثيل  »أحببت  الفيشاوي:  ويختم 
موهوبة  ممثلة  ياسمين  لنا.  تجربة  ثاني  في  الرئيس 
مجموعة  من  لبيان  وفقا  بحق«،  ممتمع  معها  والعمل 

»إم بي سي«.
مالمح  رئيس  ياسمين  المصرية  الفنانة  وكشفت 
التي  الشخصية  أن  موضحة  »الــحــارث«،  في  شخصيتها 
قدمت  أن  يسبق  ولم  عليها،  جديدة  الفيلم  في  تلعبها 
أفالم  من  تخاف  ما  عــادة  وأنها  سيما  ال  سابقا،  مثلها 
الفيلم  أن  هو  بالدور  ألتعلق  دفعني  »ما  مضيفة:  الرعب، 
دور  »ألعب  وأضــافــت  حقيقية«.  ــداث  أح من  مستوحى 
وأشباحا  أشخاصا  وتشاهد  لمواقف  تتعرض  التي  فريدة 
ولعل  تهلوس.  بأنها  تعتقد  يجعلها  ما  سواها،  يراهم  ال 
الرغم  وعلى  يصدقها.  أحد  ال  أن  هو  سوءا  األمر  يزيد  ما 
وعزيمتها  شخصيتها  قوة  أن  غير  بالوحدة  شعورها  من 

يساعدانها على مواجهة الموقف بشجاعة«.
أن  عبدالخالق  محمد  الكاتب  اعتبر  جانبه،  ــن  وم
التي  السينمائية  األنــمــاط  ــرز  أب من  هي  الرعب  ــالم  أف
الرعب  عاملي  وأن  سيما  العالمية،  السينما  تنتجها 
ويضيف:  ثقافتنا.  في  هامين  مكونين  يمثالن  والخوف 
نجد  أن  نستطيع  ال  التي  األشياء  تلك  من  نخاف  »نحن 
من  مجموعة  تتكشف  الخوف  خضم  وفــي  تفسيرا،  لها 
في  المشاركة  وددت  هنا  ومــن  المتداخلة..  المشاعر 

صناعة فيلم رعب عربي بمواصفات ترقى إلى العالمية«.
عبدالخالق،  يقول  يحملها،  التي  واألفكار  النص  وحول 

التي  المتشابهة  الحكايات  من  الكثير  »هناك  مفسرا: 
لها  نجد  وال  بها  نمر  قــد  غريبة  ظــواهــر  ــول  ح تـــدور 
تفسيرها،  عن  العلم  يعجز  أمور  باختصار  وهي  تفسيرا، 
الظواهر  شأن  شأنها  ينكرها..  وال  يدركها  العقل  أن  رغم 
نستطيع  وال  منا  الكثيرين  بحياة  تمر  التي  الغريبة 
إلى  المخاوف  تلك  بعض  تحملنا  ما  وغالبا  تفسيرها. 
الشر  قوى  بعوالم  يتعلق  بعضها  ورائية،  ما  تفسيرات 
دفئ  ويحيل  لكراهية  الحب  مشاعر  يقلب  الذي  والشيطان 

األسرة لبرود«.
التحديات  على  الضوء  نادر  محمد  العمل  مخرج  ويلقي 
من  الفيلم  بنا  »ينتقل  فيقول:  العمل،  خالل  واجهته  التي 
كامال  تغييرا  يستدعي  ما  رومانسي،  آخر  إلى  رعب  مشهد 
األبرز  التحدي  يكمن  وهنا  وطبيعته،  المشهد  مناخ  في 

كون ذلك مرهق للممثلين ولفريق العمل ككل«.
مراحل  عــدة  إلــى  التصوير  بتقسيم  »قمنا  ويضيف: 
والمشاهد  داخلية،  كمشاهد  الفيال  داخل  التصوير  مثل 
يخل  لم  أمر  وهو  وغيرها،  القاهرة  شــوارع  في  الخارجية 

فهو  للفيلم  كبيرة  توقعات  لدي  التحديات.  من  كذلك 
السينمائية،  األعمال  من  جديد  نمط  أمام  الباب  سيفتح 

وآمل أن يقارن بأفالم كبيرة من هذا النوع«.
»خضت  ــادر:  ن يقول  العمل  نجوم  مع  تعامله  وحــول 
من  يفهمني  فأحمد  وياسمين،  أحمد  مع  ممتعة  تجربة 
ببراعة  الشخصية  تتقمص  فهي  ياسمين  أمــا  نظرة، 
بأنها  علمت  فقد  ــذا  ل حقيقي،  كأنه  ــدور  الـ وتعيش 

األنسب لتأدية الدور منذ قرأت النص«.
)شاهد(  مع  بالتجربة  سعيد  »أنا  الشاب:  المخرج  وختم 
مع  المنصة  حققته  ــذي  ال الكبير  النجاح  بعد  خصوصا 

صناعة  قطاع  أن  من  ثقة  على  أنا  المقام(.  )صاحب  فيلم 
أما  الرقمية،  المنصات  وجــود  من  سيستفيد  السينما 

الفائدة األعم فسيحظى بها الجمهور في كل مكان«.
صحفي  شخصية  حــول  »الــحــارث«  فيلم  ــداث  أح تــدور 
امرأة  من  حديثا  متزوج  والعقالنية،  بالموضوعية  يتسم 
الزوجية  حياتهما  أن  غير  وهادئة،  قوية  بشخصية  تتمتع 
المشاعر،  في  ــرود  وب وريبة  شكوك  إلى  فجأة  تستحيل 
األحداث  تتالحق  الشابة.  األسرة  هذه  استقرار  ينسف  ما 
سياق  عن  خارجة  شريرة  إرادة  ثمة  أن  الحقا  لنعرف 
مسارا  األسرة  لتلك  ترسم  العلمية،  والتفسيرات  الطبيعة 

مختلفا مليئا بالغموض والرعب واإلثارة.
رئيس  وياسمين  الفيشاوي  أحمد  بطولة  من  الفيلم 
الشرف،  ضيوف  جانب  إلى  جــالل،  وأسماء  الطيب  وعلي 
اليزيد  ــو  أب وأســمــاء  عبدالجليل  وعــمــرو  سمرة  باسم 
محمد  تأليف  ــادر،  ن محمد  إخــراج  الرسول،  عبد  وعارفة 
ومحمد  عبدالخالق  محمد  وحــوار  سيناريو  عبدالخالق، 

إسماعيل أمين.

عاد تصوير األفالم ببطء في هوليوود على خلفية جائحة 
»كوفيد19-«، ومطالب نقابية ومشاكل تأمين.

جائحة  خالل  كثيرا  دانييل  غريغ  األميركي  الممثل  تردد 
لوس  في  أداء  جلسة  في  يشارك  أن  قبل  »كوفيد19-«، 
تجاوزت  أسود  أميركي  »أنا  »تردده«،  وقال مفسرا  أنجليس، 
سن الخمسين وكان السود يموتون أكثر بكثير من غيرهم 

جراء كوفيد19-«، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
لكنه أضاف: »السيناريو كان جيدا جدا« وشغفه في هذه 
المهنة كبير، فقرر المشاركة في جلسة األداء مع أن »أحدا لم 
الفترة، ومرت أشهر على ذلك  يكن يصور األفالم« في تلك 
»سافنث  فيلم  تصوير  وأنجز  موقتا  الصحي  الوضع  وتحسن 
في  المالكمة  أوساط  في  يدور  الذي  الدرامي  يونيون«  آند 

شوارع عاصمة السينما األميركية الخالية على غير عادة.
»سارت  رودريغيس:  جولين  المنفذة  المنتجة  وتؤكد 
األمور على ما يرام« مع اعتماد إجراءات وقاية مثل فحوصات 
بين  اإللزامي  الجسدي  والتباعد  تعقيم  ومحطات  منتظمة 
احترام  على  يسهرون  بموظفين  االستعانة  مع  اللقطات، 

إجراءات الوقاية خالل التصوير.
هوليوود  في  بوشرت  التصوير  عمليات  من  حفنة  أن  إال 
منذ أعطى حاكم كاليفورنيا، غافن نيوسوم، الضوء األخضر 

وفاة،  آالف  وأكثر من عشرة  إصابة  ألف   600 مع  يونيو.  في 
للسكان،  تعدادا  البالد  واليات  أكثر  وهي  كاليفورنيا  تعتبر 
أكثر المناطق تضررا من جائحة »كوفيد19-«، ودفع انتشار 

المتحدة  الواليات  ساحل  على  الصيف  مطلع  مجددا  الوباء 
إلى  التوجه  إلــى  المنتجين  بعض  الهادئ  المحيط  على 

مناطق أخرى أكثر أمانا.
طرحت  المسألة  هــذه  إن  رودريغيس  جولين  وتقول 
بالنسبة إلى فيلم »سافنث آند يونيون«، موضحة: »تساءلنا 
التصوير،  نوقف  أن  األفضل  من  كان  إذا  ما  ما،  مرحلة  في 

لكننا نجحنا في النهاية من إنجازه«.
وتشكل طلبات أذونات التصوير راهنا ثلث ما كانت عليه 
التي ال  إيه«  إل  العادية على ما تفيد هيئة »فيلم  في األيام 
تبحث عن الربح، وغالبيتها تتعلق بإعالنات وبرامج تلفزيون 
تتمثل  أخرى  عوائق  األفالم  تصوير  معاودة  وتواجه  الواقع. 
حول  والنقابات  االستوديوهات  بين  جارية  بمفاوضات 
اعتمادها في األوساط  ينبغي  التي  الجديدة  السالمة  معايير 

السينمائية.
يومية  فحوصات  ــراء  إجـ المطالب،  ــذه  ه بين  ــن  وم
مشاهد  خالل  بالعدوى  لإلصابة  عرضة  األكثر  للممثلين 
التوصل  ويتوقع  المثال،  سبيل  على  مشاجرات  أو  جنس 
إلى اتفاق الشهر المقبل بين األطراف المختلفة، لكن تبقى 

تسوية مسألة التأمين الشائكة.

تسقط  لــذا  جــدا  مكلفا  يكون  قد  فيلم  إنتاج  فتعليق 
المرتبطة  األخطار  الجديدة  العقود  ف   التأمين  شركات 
التصوير  عمليات  تخضع  الساعة،  وحتى  بـ»كوفيد19-«، 
على  حالة  كل  النقابات،  مع  لمداوالت  هوليوود  في  القليلة 

حدة.
مواقع  صعيد  على  ابتكاريا  حسا  المنتجون  ويظهر 
اكتظاظا  تشهد  التي  العامة  األمــاكــن  أن  إذ  التصوير، 

مستبعدة من األساس.
»كتاب  إيـــه«،  إل  »فيلم  رئيس  أودلـــي  ــول  ب ويــقــول 
أماكن  في  تجرى  مشاهد  ويؤلفون  حيلة  أصحاب  السيناريو 

معزولة مثل المنشآت الصناعية«.
وتختار بعض األعمال طرقا أخرى مباشرة لكنها محفوفة 
أكثر باألخطار من خالل التصوير من دون إذن، إال أن سكان 
التصوير  بأماكن  بالوشاية  يترددون  ال  المعنية  المناطق 

العشوائية إلى الهيئة التي ترأسها.
مثل  جديدة  تصوير  لمواقع  المتزايدة  الجاذبية  ورغم 
أنجليس  البالد، ال تزال لوس  والية جورجيا في جنوب شرق 
متفوقة في هذا المجال على صعيد الخدمات والراحة على ما 

يؤكد الناشطون في هذا القطاع في كاليفورنيا.

إعالن املشاريع املشاركة في »منصة الجونة السينمائية«إعالن املشاريع املشاركة في »منصة الجونة السينمائية«

عودة خجولة لتصوير األفالم في هوليوودعودة خجولة لتصوير األفالم في هوليوود
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»VIP بعد انطالقه على منصة »شاهد

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

بعد تحسن الوضع الصحي

القاهرة - محمد علوش

عبر  المغرب  في  استماعا  األعلى  قائمة  الجاري،  األسبوع  خالل  الحر  المغربي  الفنان  تصدر 
تطبيق األغاني الشهير »أنغامي«، وذلك بعد طرحه أغنيته الجديدة »حس بيا«.
ودشن مغني الراب المغربي بذلك انطالقة غنائية جديدة في مشواره الفني.

حيث  مسبوق،  غير  نجاح  وتحقيق  الجمهور  أنظار  لفت  من  الجديد  العمل  عبر  الحر  وتمكن 
احتل المركز األول عبر المنصة الرقمية العالمية.

الغدر  وتــر  على  األغنية  خــالل  المغربي  الفنان  وعــزف 
مشاعر  توليفة  ليقدم  الخاصة  طريقته  على  والخيانة 
كلماتها،  فــي  والــحــزن  واأللـــم  التعاطف  بين  مختلطة 
سير  لحادثة  يتعرض  يظهره  مصور  بكليب  مصحوبة 
في  لمخدر  األشــخــاص  أحــد  دس  بعد  بسيارته  مؤلمة 
أخرج  بينما  الحر  كلماتها  كتب  بيا«  »حــس  مشروبه. 
في  كليب  الفيديو  تصوير  وتم  أفريج،  سليمان  الكليب 

مدينة طنجة المغربية في شهر يوليو الماضي.
الجريئة  بمواضيعه  دوما  عرف  مغربي  راب  مغني  الحر 
لقب  حتى  الحزينة  العاطفة  أوتــار  على  ولعبه  أغانيه  في 
العربية بأشهر  الراب  بشاعر األحزان، حفر اسمه في ساحة 
»حس  أغنية  عبر  ويبدأ  كان«،  و»مهما  »خليوني«  أغنياته 
بعد  الموسيقية  للساحة  تعيده  حيث  جديدة  انطالقة  بيا« 
والتي  »الغريب«،  أغانيه  آخر  منذ  السنة  قرابة  دام  غياب 
األولى  المراكز  واحتلت  ملحوظا  جماهيريا  نجاحا  حققت 

على تطبيق أنغامي لمدة أشهر.
التشغيل  أنظمة  كل  على  متوفرة  للموسيقى  رقمية  منصة  هي  أنغامي  أن  إلى  يشار 
األغاني،  من  موسوعة  أكبر  على  تحتوي  أنها  حيث  األوسط،  الشرق  في  نوعها  من  واألولى 
وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  في  الرائدة  الموسيقية  المنصة  أنغامي  اليوم  وتعتبر 
أغنية متوفرة  50 مليون  أكثر من  التي تحتوي على  الضخمة  الموسيقية  أفريقيا، مع مكتبتها 

و4 ماليين فنان ألكثر من 70 مليون مستخدم.

الحر املغربي يلفت أنظار 
ـ»حس بيا« الجمهور ب

بشرى: نسعى 
لتوفير الفرص 

المناسبة 
لصناع األفالم 

الكتساب 
الخبرة الالزمة

محمد عبدالخالق: أفالم الرعب من 
أبرز األنماط السينمائية في العالم

محمد نادر: علمت أن ياسمين 
رئيس األنسب منذ قرأت النص

صناع فيلم »الحارث« يتحدثون
أحمد الفيشاوي: مثل هذه األعمال

 غير شائع في مصر

لقب بـ»شاعر األحزان«تقام الدورة الرابعة في أكتوبر

 الفنان المغربي الحر

بشرى

أحمد الفيشاوي ياسمين رئيس وأسماء جالل



»السويحلي« يبادر بتهنئة الجار وسط أجواء احتفالية رائعة من جماهير ومنافسي النادي العريق

في
القرار املرمى أن  للثقافة  العامة  الهيئة  أوضحت 

الصادر عن رئيسها، فرج أونيس، باستحداث 
الشعبي  والشعر  الشعبية  الفروسية  قسم 
بالهيئة،  الثقافية  واألنشطة  البرامج  بإدارة 
الشعبية  الفروسية  ألهمية  استشعارا  جاء 
ليبي،  شعبي  وطني  كفلكلور  الشعبي  والميز 
شموخ  عن  ويعبر  والعراقة  األصالة  يمثل 
لتحديهم  ويرمز  ليبيا،  أبناء  وعزة  وكبرياء 
ــخ الــجــهــاد الــوطــنــي ضد  ــاري الــصــعــاب وت
فيها  تطبق  تنافسية  كرياضة  ال  المستعمر، 

معايير الفوز والخسارة.

الهيئة  رئيس  قرار  أن  التوضيح  وأضاف 
جاء  الشعبية  الفروسية  قسم  باستحداث 
ثقافي  كموروث  استمرارها  في  للمساهمة 
ثقافية  وهــويــة  ــوروث  مـ ألنــهــا  ودعــمــهــا؛ 
باعتماد  القسم  لهذا  عالقة  ال  أصيلة  وطنية 
الهيئة  بيان  في  جاء  كما  الرياضية،  األندية 
القسم  فهذا  والرياضة،  للشباب  العامة 
بعيدا  الشعبي  بالموروث  السمو  هدفه 
العامة  فالهيئة  المادي،  التنافس  روح  عن 
الوطنية  الروح  تكريس  على  دأبت  للثقافة 
الموروثة،  المبادئ  عن  والدفاع  الشمل  ولم 
التي يهدف قسم  الفرسان  أخالق  وهذه هي 
في  يؤصلها  أن  الشعبي  والشعر  الفروسية 

الجيل الجديد.
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موسم الكرة 
واملناخ الصحي

الحدث

زين العابدين بركان

ــدوري  ال عــودة  موعد  عن  ــالن  اإلع عقب 
أكتوبر  شهر  منتصف  في  الممتاز  الليبي 
الكروي  الموسم  انطالق  أصبح  المقبل 
اللجنة  ــرار  ق بعد  المحك  على  الجديد 
العليا لمكافحة وباء »كورونا« الحظر على 
معظم مدن البالد ومنع التجمعات واتخاذ 
التدابير االحترازية، فعودة الدوري الممتاز 
متعلقة بمدى استقرار الوضع الصحي من 
البيئة الصحية  الجميع وتوافر  أجل سالمة 

النطالقه.
في  أوضح  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 
وقتٍ سابق آلية وصيغة تنظيم المسابقة 
رسميا  اعتمادها  بعد  المشاركة  لألندية 
باالتحاد  المسابقات  لجنة  قبل  مــن 
شهر  منذ  توقفت  التي  للبطولة  الليبي 
غير  األمنية  األحداث  عقب  الماضي  أبريل 
قبل  طرابلس  شهدتها  التي  المستقرة 

ختام مرحلة الذهاب.
في  ورغبته  نيته  أكــد  الليبي  االتحاد 
الجديد  الكروي  الموسم  وانطالق  إقامة 
الركود  لحالة  حد  ووضع  النشاط  وعودة 
والكساد الذي ساد المشهد الكروي طوال 
الراكدة  المياه  لتحريك  الماضية  الفترة 
الرغبة  هذه  القت  حيث  األجواء،  وإنعاش 
الوسط  من  االرتياح  من  بشيء  وقوبلت 
النطالق  المتعطش  ليبيا  في  الرياضي 
أغلب  استئناف  بعد  خصوصا  النشاط 
كانت  التي  واألوروبية  العربية  البطوالت 

متوقفة بصورة موقتة.
كل هذا حفز وشجع الجميع على العودة 
ويكاد  التنافسية،  وأجوائها  المالعب  إلى 
العودة  على  إجماع  شبه  هناك  يكون 
إلقامة الدوري بنظام المجموعتين أو أربع 
على  والتنقل  الحركة  لصعوبة  مجموعات 
مجموعة  كل  في  والثاني  األول  يتأهل  أن 
بطل  هوية  لتحديد  الذهبي  المربع  إلى 

الموسم.
الليبي  االتحاد  يكشف  أن  انتظار  في 
تفاصيل  المقبلة  القريبة  الفترة  خــالل 
الستئناف  العودة  رحلة  طريق  وخارطة 
الكرة  اتحاد  يملك  فهل  الكروي،  النشاط 
المسابقة  ــذه  ه تنظيم  على  ــدرة  ــق ال
في  ــات  ــدوري ال بباقي  ــوة  أس وإنجاحها 
إلى  الكرة  تعود  وأن  المالعب،  مختلف 
ببطء  وتتحرك  المالعب  كل  في  الــدوران 

أفضل بكثير من أن تظل راكدة وجامدة.

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

هيئة الثقافة توضح تبعية الفروسية الشعبية
المحترف  القدم،  لكرة  الجزائر  اتحاد  نادي  انتقد 
مؤيد  الشاب  الليبي  الدولي  المهاجم  بصفوفه 
الرياضي  للتحكيم  الدولية  المحكمة  قرار  الالفي، 
قضية  في  الفصل  بتأجيل  المتعلق  »كاس«، 
مباراته مع جاره مولودية الجزائر في ذهاب دوري 
المحترفين المحلي عن الموسم الماضي، وذكر 
النادي في بيان له: »مرة أخرى محكمة التحكيم 
في  تفصل  أن  المقرر  من  كان  التي  الرياضي 
 18 الجزائر في  الجزائر ومولودية  اتحاد  قضية 
جديد«،  من  الحكم  تؤجل  الجاري،  أغسطس 
القانون، وأن  أنه يطلب فقط تطبيق  مؤكدا 
خطأ،  على  هو  من  معرفة  هو  الوحيد  همه 
فالنادي  النزاع،  هذا  في  حق  على  ومن 
عندما قرر الدخول في ما وصفه بـ»المعركة 
الحكم  يكون  أن  يتوقع  كان  القانونية«، 
التأجيل  هذا  بأن  معترفا  ضده،  أو  لصالحه 

غير مألوف ويقلقه بشدة.
وأكد اتحاد الجزائر تمسكه بمواصلة الدفاع 
عن حقوقه والفصل في هذه القضية، معتبرا أن 
بالنسبة  بعد  ينته  لم   »2020/2019« موسم 
إليه، داعيا المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي 
إلى الفصل في هذا الملف بإصدار حكم عادل 
أن  إلى  ويشار  مماثلة،  بنزاعات  أسوة  ونزيه 
في  للطعن  »كاس«  إلى  لجأ  الجزائر  اتحاد 
المحترفين  دوري  برابطة  االنضباط  لجنة  قرار 
التي خصمت ثالث نقاط من رصيده  الجزائري 
المباراة  عن  لتغيبه  بثالثية،  خاسرا  واعتبرته 
الجزائر  مولودية  بجاره  ستجمعه  كانت  التي 
جولة  من  الرابعة  المرحلة  لحساب 

ذهاب الموسم الماضي.

اجتماعا موسعا  الزروق،  الدكتور جمال  الليبية،  األولمبية  اللجنة  رئيس  عقد 
اللجنة األولمبية علي صابر،  الثاني لرئيس  النائب  المالية بحضور  مع اإلدارة 

إدارة  المالي السيد حاتم فليفلة، ومدير  وأمين الصندوق بدر الشريف، والمراقب 
المهندس  األولمبية،  اللجنة  فنان، ومدير مكتب شؤون  المالية محمد  الشؤون 

االجتماع ناقش بعض  األولمبية فإن  اللجنة  الهمالي فتحي، وحسب صفحة 
واالطالع  األولمبية،  للجنة  المالي  بالموقف  المتعلقة  المالية  اإلجراءات 

المالية وسير عملها. الحركة  تقارير  على بعض 

أكد مدير إدارة الشؤون الرياضية بالهيئة العامة للشباب والرياضة حسين البوسيفي، ◆
في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط« أن عشرة اتحادات وثالثة أندية فقط التزمت 

باحالة قفل ميزانيتها للهيئة، وهي اتحادات ألعاب القوى والجولف والدراجات والفروسية 
والتنس واإلسكواش والجودو واتحاد رياضة الصم والقوس والسهم والمبارزة، بجانب 

أندية »األهلي طرابلس« و»الوحدة« و»القرضابية«، ويشار إلى أن رئيس هيية الشباب 
والرياضة، الدكتور بشير القنطري، أكد أن الدعم المالي عن الربعين االول والثاني ال 

يصرف إال لالتحادات الرياضية واألندية التي التزمت بقفل حساباتها المالية.

◆
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● الفروسية الشعبية في ليبيا

● الالفي

اتجاهات  عن  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  كشف 
الممتاز  الليبي  الدوري  مسابقة  إلعادة  مختلفة 
أصبح  حيث  المقبل،  أكتوبر  شهر  منتصف  في 
شرط  المحك،  على  الجديد  الموسم  انطالق 
سالمة  ــل  أج مــن  الصحي  ــوضــع  ال اســتــقــرار 
تنظيم  صيغة  الكرة  اتحاد  وضع  لذا  الجميع، 
اعتمادها  بعد  المشاركة،  لألندية  المسابقة 
ويتوقف  المسابقات،  لجنة  قبل  من  رسميا 
بنظام  ــدوري  ال بإقامة  إما  المنافسات  شكل 
لصعوبة  مجموعات  أربــع  أو  المجموعتين 
والثاني  األول  يتأهل  أن  على  والتنقل  الحركة 
لتحديد  الذهبي  المربع  إلى  مجموعة  كل  في 

الموسم. هوية بطل 
االتــحــاد  رئــيــس  أعــلــن  أن  بعد  ــذا  ه يــأتــي 
تأجيل  أحمد  أحمد  القدم »كاف«  لكرة  األفريقي 
األفريقية  األمم  كأس  بطولة  منافسات  إقامة 
تقام  أن  لها  المقرر  من  كــان  التي  »كــان«، 
حيث   ،2022 يناير  في  لتقام   ،2021 يناير  في 
المجموعة  ضمن  المتوسط«،  »فرسان  ينافس 
 ،»2021 لـ»كان  المؤهلة  بالتصفيات  العاشرة 
وتنزانيا  تونس  منتخبات  ليبيا  بجانب  وتضم 
جديد  مــوعــد  وتحديد  االســتــوائــيــة،  وغينيا 
التي  »الشان«  للمحليين  أفريقيا  أمم  لبطولة 
جانب  إلى  أيضًا،  المتوسط«  »فرسان  لها  تأهل 
أفريقيا  أبطال  دوري  بطولتي  مصير  تحديد 
اجتماع  انعقاد  بعد  الكونفدرالية،  ــأس  وك
لحسم  الفيديو  تقنية  عبر  التنفيذي  للمكتب 
األندية  بطوالت  مصير  أبرزها  األمور،  من  عدد 
االتحادات  سيمنح  ــذي  ال األمــر  والمنتخبات، 
وممارسة  الســتــعــادة  قــويــة  فــرصــة  األهــلــيــة 
ضرب  طويل  توقف  بعد  المعطلة،  نشاطاتها 

العالم بسبب جائحة »كورونا«. دول 
في  ورغبته  نيته  بشأن  تحرك  الليبي  االتحاد 
ومن  الجديد  الكروي  الموسم  وانطالق  إقامة 
األفريقي  االتحاد  تهديد  أزمة  من  الخروج  ثم 
بطوالت  من  الليبية  األندية  باستبعاد  »كاف« 
المسموح  المدة  لتجاوز  المقبل  الموسم  أفريقيا 
جاءت  لــذا  المحلية،  المسابقات  لغياب  بها 
ساد  الذي  الركود  لحالة  حد  لوضع  المساعي 
المياه  لتتحرك  الماضية  الفترة  طوال  المشهد 
عن  الحديث  ويعود  األجــواء  وتنتعش  الراكدة 
عليها  ستكون  التي  المناسبة  والكيفية  الصيغة 
حيث  الجديد،  الموسم  في  الكروية  النسخة 
االرتياح  من  بشيء  وقوبلت  الرغبة  هذه  القت 
ليبيا، خاصة بعد حالة  الرياضي في  الوسط  من 
ومن  مؤخرًا،  حصلت  التي  واالنفراجة  الهدوء 

كورونا  جائحة  زوال  وقرب  الحرب  توقف  بينها 
العربية  البطوالت  أغلب  واستئناف  وانطالق 

التي كانت متوقفة بصورة موقتة. واألوروبية 
العودة  على  الجميع  وشجع  حفز  هــذا  كل 
يكون  ويكاد  التنافسية  وأجوائها  المالعب  إلى 
الدوري  إلقامة  العودة  على  إجماع  شبه  هناك 
الحركة  لصعوبة  األربع  أو  المجموعتين  بنظام 
كل  في  والثاني  األول  يتأهل  أن  على  والتنقل 
هوية  لتحديد  الذهبي  المربع  إلى  مجموعة 
االتحاد  يكشف  أن  وينتظر  الموسم،  بطل 

المقبلة  القريبة  الفترة  خالل  القدم  لكرة  الليبي 
الستئناف  العودة  رحلة  طريق  وخارطة  تفاصيل 

الكروي. النشاط 
الذي  العريق  القدم  لكرة  الليبي  ــدوري  ال
قبل  األولى  الكروية  ونسخته  طبعته  انطلقت 
الموسم  في  وتحديدًا  قــرن  نصف  من  أكثر 
ولم  االستقرار  يعرف  لم   64  –  63 الرياضي 
ورحلته  تاريخه  طــوال  حــال  وال  بــال  له  يهدأ 
عديدة،  وعثرات  تقلبات  فعرف  الشاقة،  الطويلة 
زاهية  ذهبية  وفترات  مثيرة  مواسم  شهد  كما 

الكروي  الموسم  خاللها  توقف  عجاف،  وأخــرى 
المشوار  منتصف  عند  وتوقف  مرات  عدة  وتعثر 
الطريق  منتصف  في  واإللغاء  للتوقف  وتعرض 
على  توقف  الذي  الماضي  الموسم  آخرها  كان 

الذهاب. انتهاء مرحلة  مشارف وأعتاب 
فيها  يتعرض  التي  األولــى  الــمــرة  ليست 
سبق  حيث  واإللغاء،  للتوقف  الكروي  الموسم 
ألكثر  مــرة  ألول  السبعينات  ــر  أواخ توقف  أن 
القدم  كرة  على  عجاف  مرت  سنوات  ثالث  من 
عن  وينفض  التوقف  من  ينقذها  لم  الليبية 

بالدنا  استضافة  ســوى  الزمن  غبار  مالعبها 
بعدها  عادت  حيث   ،1982 أفريقيا  أمم  بطولة 

للدوران. الكروي  الموسم  عجلة 
شهر  منذ  يتوقف  المنقضي  الموسم  هو  ها 
معه  ويطول  لإللغاء  ويتعرض  الماضي  أبريل 
في  والضوء  األمل  بارقة  وتلوح  لتأتي  االنتظار 
لم  والممل  الطويل  االنتظار  وهذا  النفق،  آخر 
طوياًل،  المحليين  العبينا  من  الكثير  يتحمله 
تجارب  لخوض  وتوجهوا  حقائبهم  حزموا  حيث 
إلنقاذ  الــجــوار  ــدول  ب الــديــار  ــارج  خ احترافية 
المجهول  ومصيرهم  ــكــروي  ال مستقبلهم 
الجماعية  الهجرة  موسم  في  المحلية  بالمالعب 
تجاوز  العدد  إن  حتى  والديار  المالعب  خــارج 

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

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

بلقبه. »النصر«  فريق  وتوج 

الدوري املمتاز الليبي قد يظهر في منتصف أكتوبر2020

األول والثاني يتأهالن للمربع الذهبي لتحديد 
هوية بطل الموسم والخروج من أزمة تهديد 

»كاف« باالستبعاد من المشاركة األفريقية

تأجيل األمم األفريقية عاماً يمنح 
االتحادات األهلية فرصة التقاط األنفاس 

وبدء المسابقات المحلية بعد أزمة الفيروس
● دوري األضواء والشهرة يقترب من الظهور مجددا

● واحدة من مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

دراسة حول شكل المسابقة إما بنظام المجموعتين أو األربع لتخفيف التنقل بين األندية المتنافسة
الوسط - زين العابدين بركان

الماضي،  السبت  المصراتي«،  »االتحاد  نادي  أسرة  احتفلت 
الذي  العريق  النادي  تأسيس  على  عامًا   55 مرور  بذكرى 
الخامس عشر من شهر  النور رسميًا في  إلى  تأسس وظهر 
وعشاق  جماهير  أحيا  حيث   ،1965 العام  من  أغسطس 
النادي هذه المناسبة السعيدة بإقامة احتفالية كبرى شملت 
الموسم  القدم بين فريق  إقامة مباراة استعراضية في كرة 
ساهم  الذي  والجيل  الفريق  وهو   2000  –  1999 الرياضي 
آخر  مع  الممتاز  الدوري  مالعب  إلى  للفريق  صعود  أول  في 
للمرة  الممتاز  الدوري  إلى  الفريق  عودة  في  أسهم  جيل 
الثانية في تاريخه في الموسم الرياضي 2016 – 2017 كما 
رسائل  من  جملة  العريق  النادي  إدارة  ومجلس  أسرة  تلقت 
التهاني والتبريكات من عديد الشخصيات الرياضية واألندية 
التي حرصت على مشاركة  ليبيا  ربوع  الرياضية من مختلف 
الرقيقة  التهنئة  رسالة  أبرزها  لعل  البهيجة  مناسبته  النادي 
التي جاءته من جاره ومنافسه التقليدي فريق »السويحلي« 
التي تنم عن الروح الرياضية العالية وعمق العالقة الوطيدة 

التي تجمع الناديين العريقين.

الحكاية من البداية
شهر  من  عشر  الخامس  إلى  النادي  تأسيس  يعود 
أغسطس العام 1965 حين تأسس تحت اسم نادي »االتحاد 
المصراتي« وشارك الفريق ألول مرة في بطولة دوري الدرجة 
65 – 66 وكان يضم  الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 
وقتها نخبة من الالعبين المميزين أمثال نورالدين أبوغرسة 

ومحمد  قرمان  ومحمد  محجوب  اهلل  وعبد  اغليو  وحسين 
أبوشعالة ومحمد بيترو.

ازدواجية  ومنع  الدمج  قرار  صدور  بعد   1972 العام  وفي 
السمه  بالنادي  العودة  يحاولون  النادي  أبناء  بقي  األسماء 
على  السلطات  إلصرار  لكن  المصراتي«  »االتحاد  األصلي 
قرارها بعدم ازدواجية األسماء أعيد وتم إشهار النادي باسم 
االحتفاظ  مع   1974 سنة  مع  االتحاد  وزن  على  »الحياد« 
بشعار وغاللة »االتحاد المصراتي« وبنفس االشخاص الذين 

ساهموا في افتتاح النادي سنة 1965.

أول صعود للممتاز
ألول  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  للدوري  الفريق  صعد 
99 – 2000 بقيادة  مرة في تاريخه في الموسم الرياضي 

أولى  الفريق  وخاض  المحجوب  إبراهيم  الوطني  المدرب 
شهر  من   21 الموافق  الجمعة  يوم  الموسم  في  مبارياته 
أمام  رسميًا  مبارياته  أولى  نتيجة  وفقد   2000 العام  يناير 

الخمس. بملعب مدينة  »االتحاد« بهدفين لصفر  فريق 
لفرق  مصراتة  بلدية  بطولة  على  وتحصل  الفريق  نال 
دوري الدرجة الثانية عدة مواسم، كما خاض غمار تصفيات 
الفريق  تدريب  على  وتعاقب  المواسم  عديد  في  الصعود 
عبد اهلل شكشاكة  أمثال  والعرب  المحليين  المدربين  عديد 
المحجوب  وإبراهيم  بوشحمة  اهلل  وعبد  الضراط  ومحمود 
إلى  التكالي،  ومحمد  السباعي  وإبراهيم  مخلوف  وعيسى 
ومحمد  سعيد  بن  والمنصف  النابلي  علي  التونسي  جانب 
الجابرية ولطفي اجبارة، ومن الجزائر صالح مسعود ومحمد 
زياد  والتونسي  أبوحفص  الطيب  والجزائري  عتير  بشير 

التومي ومدرب المنتخب الوطني السابق جالل الدامجة.

عودة ثانية لألضواء
الموسم  في  أخرى  مرة  المصراتي«  »االتحاد  فريق  ظهر 
الممتاز،  الليبي  الدوري  2017 - 2018 في مالعب  الرياضي 
البيضاء والخضراء بعد أن  الثانية في تاريخه بألوانه  وللمرة 
قاده لدوري األضواء للمرة الثانية في تاريخه مدربه الوطني 
إبراهيم محجوب، ولعب الفريق ضمن فرق المجموعة الثالثة 
التي تضم إلى جانبه فرق »االتحاد« و»السويحلي« و»الشط« 
في  الفريق  وحل  و»الشرارة«،  و»الترسانة«  و»األولمبي« 
المرتبة الرابعة بعد أن خاض اثنتي عشرة مباراة، سجل خاللها 
الفوز في ثالث مباريات وتعادل في ست مباريات، وفقد نتائج 

ثالث مباريات وجمع من النقاط خمس عشرة نقطة.

الوسط - زين العابدين بركان

بعد توقف طويل بسبب الحرب و»كورونا«

55 عامًا على تأسيس »االتحاد املصراتي« بني الصعود والهبوط

● مباراة سابقة لالتحاد المصراتي● الدامجة يتوسط العبيه

طرابلس - محمد ترفاس

● البوسيفي
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من يمسك خيوط اللعبة؟

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

الليبية  الكرة  ستعيشه  مقبل  كروي  مشهد 
لكرة  الليبي  االتحاد  انتخابات  في  أخرى  مرة 
يتم  عندما  المقبلة،  سنوات  لألربع  القدم 
الحالي  لالتحاد  اتحاد كرة جديد خلفًا  انتخاب 
ستكون  حيث  الشلماني،  عبدالحكيم  بقيادة 

.2021 القادمة في فبراير  االنتخابات 
من اآلن بدأت األسماء تطرح، وبدأت عدة 
وبــدأت  ذلــك،  في  رغبتها  تعلن  شخصيات 
الكرة  انتخابات  وفي  تبرز،  اللعبة  خيوط 
الماضية  السنوات  مدار  وعلى  الليبية 
تــكــون هــنــاك كــولــســة واتــفــاقــات 
وعمل  مناصب  وتوزيع  مسبقة 

السر والعلن. في 
في  يكون  أن  مهمًا  ليس 
يترشح  من  األحيان  غالب 
خاصة  مواصفات  يملك 
حقيقي  مــشــروع  ــه  ولـ
نائبًا  أو  رئيسًا  كان  سواء 

أو عضوًا.
ــة،  رؤي تقدم  أن  مهمًا  ليس 
المهم  المحموم  التنافس  ظــل  فــي  بــل 
الجمعية  وإقناع  األصوات  انتزاع  على  قدرتك 
أو  مناصب  بتقديم  وعــود  أو  العمومية 

الليبية. الكرة  سفريات، وذلك يحصل في 
هناك  ويبقى  ذلك،  في  كثيرة  الشواهد 
السباق  هــذا  لماذا  األهـــم..  هما  ــؤالن  س
برنامج  هناك  وهــل  للترشح؟  المحموم 
الكرة  اتحاد  في  رغبة  أم  للتطوير  واضــح 

فقط؟!
تقديم  تريد  شخصيات  ــود  وج ننكر  ال 
الجمعية  في  اللعبة  خيوط  ولكن  اإلضافة 
الشخصيات  بعض  فيها  تتحكم  العمومية 
120 ناديًا  من بعض األندية، حيث من أصل 
اختيار  في  معينة  ألندية  الحسم  سيكون 
شخصيات  بــاألحــرى  أو  جديد،  كــرة  اتحاد 
وكسبت  اللعبة  مفاصل  في  تتحكم  محددة 
الرياضية،  االنتخابات  في  رياضية  خبرة 
انتخابات  أغلب  في  تكون  تكاد  نفسها  وهي 

الرياضية. االتحادات 
كروية  اتحادات  وخالل  أنه  والغريب  المثير 
يتقدمون  الذين  من  البعض  يتحجج  سابقة 
وهم  للبلد،  العامة  بــالــظــروف  للرئاسة 
والمالي،  األمني  ء  البلد  وضع  جيدًا  يعرفون 
ويتمسكون  يــتــغــيــرون  لكنهم  مــســبــقــًا، 
ووضعها  البلد  ظــروف  وتصبح  بالمنصب 

والمالي شماعة فقط. األمني 
أن  عليه  الجديد  ويقدم  يقنع  أن  يريد  من 
المعالم واألهداف  يقدم مشروعًا كرويًا واضح 

وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع.
كروية  منظومة  مــن  جــزء  الــكــرة  اتــحــاد 
بتعاون  إال  ينجح  وال  دور  له  والكل  متكاملة، 
يرسم  من  فهو  مهم،  دوره  ولكن  الجميع، 

الكروية. السياسة 

الجناح الدولي الليبي يرفض حسم موقفه بعد أن تلقى عروضاً جدية.. وناديه يقدم عرضاً لثالثة مواسم مقبلة

أعلن نادي »كروتوني« اإليطالي رغبته القوية في 
أحمد بن علي  الليبي  المحترف  تجديد عقد العبه 
ترجمت  حيث  مقبلة،  جديدة  مواسم  ثالثة  لمدة 
اإليطالي  الدوري  إلى  حديثًا  الصاعد  النادي  إدارة 
أرض  على  ذلك  »الكالتشيو«  القدم  لكرة  الممتاز 
قطع  بهدف  رسمي،  عرض  تقدم  عبر  الواقع، 
الطريق على إدارة نادي »بارما« التي تسعى لضم 
»كروتوني«  إدارة  أن  إال  الليبي،  الدولي  الجناح 
تسعى بكل قوة لبقاء بن علي، خصوصًا بعد دوره 
للدوري  الفريق  تأهل  نحو  المساهمة  في  المميز 
الممتاز، مستثمرًا خبراته في الدوري اإليطالي، بعد 

أن مثل نادي »بيسكارا« في السابق أيضًا.
وفي يوليو الماضي، نجح الجناح الدولي الليبي 
فريقه  مع  الصعود  في  عامًا«   28« علي  بن  أحمد 
لكرة  الممتاز  اإليطالي  الدوري  إلى  »كروتوني« 
بفوزه  المقبل،  الموسم  في  »الكالتشيو«  القدم 
أهداف  بخمسة  »ليفورنو«  مضيفه  على  الكبير 
 36 الجولة  منافسات  ضمن  واحد،  هدف  مقابل 
قبل  الثاني  المقعد  ليحجز »كروتوني«  للمسابقة، 
»بينيفينتو«  ظفر  أن  بعد  النهاية،  على  جولتين 
بالفعل، وسيلعب  أسابيع  قبل عدة  األول  بالمقعد 
اإليطالي  الدوري  في  الثالث  موسمه  »كروتوني« 
الممتاز بعد 2016-2017 الذي أنهاه في المركز 
 ،18 المركز  في  أنهاه  الذي   2018 و-2017   ،17

وبالتالي هبط إلى القسم الثاني.
جيوفاني  »كروتوني«  تدريب  على  يشرف 
ستروبا »52 عامًا«، الذي يقود الفريق منذ 2018، 
ماكسي  األرجنتيني  علي  بن  بجانب  يوجد  كما 
وكان  األسبق،  و»ميالن«  »برشلونة«  لوبيز العب 
والعودة  فريقه  قيادة  في  مؤثرًا  عنصرًا  علي  بن 
تألق  أن  بعد  إيطاليا،  في  األضواء  دوري  إلى  به 
خالل الموسم الجاري، كما شارك بن علي في سبع 
وعشرين مباراة هذا الموسم، سجل خاللها سبعة 
أهداف كما صنع هدفًا واحدًا مما وضعه في المركز 
نوانكو،  النيجيري  خلف  الفريق  لهدافي  الثاني 
مساهمًا في جمع »كروتوني« خمس وستين نقطة 

قبل جولتين فقط من نهاية الموسم.
جيوفاني  »كروتوني«  مدرب  أكد  جانبه  من 
وأشار  المتوسط«  »فرسان  العب  جدارة  ستوربا 
وهو  إيطاليا  مالعب  في  جوهرة  علي  بن  أن  إلى 
تجارب  في  مستواه  في  لمسه  لطالما  الذي  األمر 
احترافه مع »بريشيا« و»باليرمو« و»بيسكارا «قبل 
بعض  كشفت  حيث  »كروتوني«،  مع  يستقر  أن 
تجرى  التي  المفاوضات  اكتمال  اإليطالية  الصحف 
بين »بارما« وبن علي، وكشف الصحفي اإليطالي 
في  يعمل  الذي  ماريزيو،  دي  جيانلوكا  الشهير 

أن  اإليطالية،  بنسختها  سبورت«  »سكاي  شبكة 
المدير الرياضي لنادي »بارما« دانييل فاجيانو قدم 
عرضًا تضمن صفقة لمدة أربعة مواسم لبن علي، 
مؤكدًا أن بن علي لن يجدد عقده مع »كروتوني« 
أكد دي  كما  الماضي،  يونيو   30 في  انتهى  الذي 
الليبي على بعد خطوة واحدة  الالعب  أن  ماريزيو 
من العودة إلى دوري الدرجة األولى اإليطالي بعد 
و»بريشيا«،  »بيسكارا«  ناديي  في  سابقة  تجارب 
في المقابل لم يعلن بن علي موقفه النهائي بعد، 
بأي تصريحات حول  فيه  يدِل  لم  الذي  الوقت  في 
وهو  الحالي،  فريقه  رحيله عن  وإمكانية  مستقبله 
قادمًا   ،2018 العام  يونيو  في  إليه  انضم  الذي 
من صفوف »بيسكارا«، في صفقة بلغت نحو 1.5 

مليون يورو.
سعر أحمد بن علي تضاعف حاليًا، بعد صعود 
تحقيق  في  ومساهمته  »كروتوني«،  فريقه 
الشهير  »ترانسفير«  موقع  بحسب  بقوة،  اإلنجاز 
لجميع  التسويقية  القيمة  رصد  في  والمتخصص 

إلى  يصل  علي  بن  سعر  بدأ  حيث  العالم،  العبي 
أي  سيضعه  الذي  األمر  وهو  يورو،  ماليين   3
نجح  أن  بعد  معه،  التفاوض  في  أدنى  كحد  نادٍ 
ودخل  فسبق  االحترافية،  تجربته  في  علي  بن 
التشكيلة  ضمن  »بيسكارا«  السابق  فريقه  مع 
)السيريا  اإليطالي  األولى  الدرجة  بدوري  المثالية 
الالعب  به  ظهر  الذي  المميز  المستوى  بعد   ،)B
أن  علي  بن  واستطاع  البطولة،  في  فريقه  مع 
لتشيد  عدة،  مناسبات  في  األفضلية  فريقه  يمنح 
القدم،  عالم كرة  اإليطالية في  الصحف  أشهر  به 

بعدما قدم مباريات رائعة.
ديللو  »الغازيتا  جريدة  عنه  وكتبت  سبق 
سبورت«، وعنونت: »بن علي يجعل فريقه السابق 
يبكي وينقذ كروتوني الذي كان في سلم الترتيب 
أحد فرق المؤخرة«، كما أشادت الجريدة بالثنائية 
الذي  »بيسكارا«  فريقه  أمام  الالعب  حققها  التي 
كان  عندما  الماضي  قبل  الموسم  في  معه  تألق 
علي  بن  أن  إلى  أيضًا  وتشير   )Aالسيريا( في 

في  القمة  إلى  القاع  من  »كروتوني«  انتشل 
السابق  فريقه  شباك  وضرب  المسابقة  جدول 
علي  بن  إن  قالت  كما  رحمة،  دون  رائعة  بثنائية 
رائع  من  أكثر  بشكل  المباراة  في  شيء  كل  قدم 
سجل  بعدما  ثقيلة  بثالثية  »بيسكارا«  ليخسر 
الذي كان  الثالث  الهدف  زميله جيوفاني كروشاتا 
جمع  سابق  لقاء  خالل  الرحمة،  رصاصة  بمثابة 
أشار  حين  فى  و»كروتوني«،  »بيسكارا«  فريقي 
موقع »سكاي سبورت« إلى أن الالعب الليبي سهل 
فقد  ميديا«  »سبورت  جريدة  أما  فريقه،  مهمة 

وصفت الالعب الدولي الليبي بـ»البطل«.
في  العب  كأفضل  ُاختير  علي  بن  كان 
 ،)2019-2018( لموسم  اإليطالي  »كروتوني« 
ُأقيم  تصويت  خالل  االختيار  هذا  وجاء 
اإليطالي  للنادي  الرسمية  الصفحة  على 
الثانية  الدرجة  دوري  في  الناشط 
حل  حيث  »فيسبوك«،  عبر  االيطالي، 

بعد  التصويت  في  أواًل  علي  بن 
صوتًا،   6425 جمع  أن 

المهاجم  على  متفوقًا 
نوانكو  النيجيري 
والحارس  سيمي 

علي  بن  وبدأ  أليكس، 
مشواره الكروي من بوابة ناشئي 

من  الفترة  في  سيتي«  »مانشستر 
الدوري  في  ولعب   2012 إلى   2010

ما  »بريشيا«  مع  موسمًا  اإليطالي 
للعب  وانتقل  و2015،   2012 بين 

 ،2016-2015 موسم  لـ»باليرمو« 
»بيسكارا«  لفريق  »باليرمو«  وأعاره 
قبل  و2018،   2015 بين  الفترة  في 
أن  إال  لـ»كروتوني«،  االنضمام 
في  المضيئة  النقطة  كان  علي  بن 
وصنع  أهداف   6 وسجل  »بيسكارا« 
ثالثة في 33 مباراة خاضها مع فريقه 
محط  الالعب  وكان  يهبط،  أن  قبل 
أندية  بينها  ومن  األندية،  أنظار 
اسمه  وكتب  وإنجليزية،  إيطالية 
في التاريخ كأول ليبي يسجل هدفًا 
في دوري الدرجة األولى اإليطالي، 
مباراة  في  علي  بن  سجل  كما 

فريقه أمام »روما« هدفًا 
بتسجيله  تاريخيًا 

 488 الهدف 
وهو أعلى رقم 
إليه  تصل 
جولة منذ رفع 
األندية  عدد 
إلى 20 ناديًا.

»بارما« يزاحم »كروتوني« على ضم »بن علي«

القاهرة - الوسط

بعد إنجاز الصعود لـ»الكالتشيو«

ارتفاع القيمة السوقية بحسب موقع 
»ترانسفير« إلى 3 ماليين يورو بعد 

التألق المتواصل بين عدة أندية إيطالية

أغسطس.. شاهد على أول ظهور لـ »فرسان املتوسط« دوليا
ميالد المنتخب بالدورة األولى باإلسكندرية وثالث مشاركات عربية وواحدة متوسطة ألربعة أجيال كروية

شهد مثل هذا الشهر أغسطس من العام 1953 
ميالد وظهور أول منتخب ليبي لكرة القدم عندما 
الدورة  في  به  للمشاركة  مرة  ألول  تشكيله  تم 
التي  باإلسكندرية  األولى  نسختها  في  العربية 
أقيمت خالل الفترة من الثالث من شهر أغسطس 
وحتى التاسع من الشهر نفسه العام 1953، حيث 
عربيا  الثالثة  المرتبة  في  الوطني  المنتخب  جاء 

من بين ستة منتخبات مشاركة.

أول انتصار
خاض المنتخب الليبي أول مباراة دولية رسمية 
انتصار كروي على  أول  تاريخه وحقق خاللها  في 
االفتتاح  لقاء  في  الفلسطيني  المنتخب  حساب 
بنتيجة خمسة أهداف لهدفين، حيث أحرز النجم 
مختار الغناي أول هدف ليبي في تاريخ مشاركاته 
بعد أن أحرز ثنائية، بينما سجل هدفا واحدا كل 
من علي الزنتوتي ومحمد اليمني ومحمد الهوني 
ثم خسر المنتخب ثاني مبارياته في البطولة أمام 
عشرة  بنتيجة  مصر  منتخب  البطولة  مستضيف 
الترتيبية  المباراة  وفي  هدفين،  مقابل  أهداف 
الوطني  المنتخب  تفوق  الثالث  المركز  على 
الليبي على المنتخب األردني بنتيجة ثالثة أهداف 
الغناي  مختار  من  كل  أحرزها  هدفين،  مقابل 
وعلي الزنتوتي وقائد الفريق عبدالمتعال شتوان 

الشهير بـ»اتعولة«.

الظهور العربي
كما شهد مثل هذا الموعد والشهر من العام 
ليبيا  لمنتخب  الثالث  العربي  الظهور   1961
الثالثة  العربية  الدورة  منافسات  في  الوطني 
خاللها  حقق  والتي   ،1961 العام  بالمغرب 
مشواره  استهل  حيث  عربيا،  الثالثة  المرتبة 
اللبناني بثالثة  المنتخب  بالبطولة بانتصار على 

الدين  بدر  من  كل  أحرزها  لهدفين  أهداف 
المكي،  ومصطفى  األحول  وأحمد  المحجوب 
وحقق ثاني فوز له وهو الفوز األكبر في البطولة 
أهداف  بخمسة  السعودية  منتخب  حساب  على 
أربعة  البسكي  علي  الهداف  منها  أحرز  لهدف، 
الالعب  الخامس  الهدف  سجل  بينما  أهداف، 
أمام  مباراته  نتيجة  خسر  ثم  األحول،  أحمد 

الالعب  أحرزه  لهدف  بهدفين  مصر  منتخب 
أمام  مباراته  في  تعادل  بينما  السنوسي  حسن 
أحرزهما  لهدفين  بهدفين  الكويت  منتخب 
حسن السنوسي وبدر الدين المحجوب ثم خسر 
البطولة منتخب  أمام مستضيف  األخيرة  مباراته 
هدفين  مقابل  أهداف  ستة  بنتيجة  المغرب 

أحرزهما بشير الكعامي.

المتوسطية الدورة 
شهد مثل هذا الموعد والشهر من العام 1975 
ثاني ظهور للمنتخب الوطني في دورة ألعاب البحر 
المتوسط بعد ظهوره األول العام 1967 بتونس، 
البحر  ألعاب  دورة  منافسات  في  شارك  حيث 
المتوسط بمالعب الجزائر العام 1975 وسجل أول 
انتصاره  عقب  المتوسطية  الدورة  في  له  انتصار 

على المنتخب اليوناني بهدف أحرزه الالعب امحمد 
أمام  الثانية  مباراته  نتيجة  خسر  ثم  العلواني، 
منتخب فرنسا بهدفين لصفر وفقد نتيجة مباراته 
الثالثة أمام مستضيف البطولة المنتخب الجزائري 
القزيري،  الالعب مصطفى  أحرزه  لهدف  بهدفين 
بينما خسر نتيجة مباراته الرابعة أمام منتخب مصر 
محمد  الالعب  أحرزهما  لهدفين  أهداف  بأربعة 
العلواني، ثم تعادل في آخر مبارياته أمام منتخب 

تركيا بهدف لهدف أحرزه مفتاح بن حامد.

نصف نهائي
شهد مثل هذا الموعد والشهر من العام 1999 
الواجهة  على  الوطني  للمنتخب  جديد  ظهور 
باألردن  العربية  الدورة  في  شارك  حين  العربية، 
مشاركات  تاريخ  في  السابعة  المشاركة  وهى 
خالل  خاض  حيث  العربية،  الدورات  في  المنتخب 
اإليطالي  المدرب  بقيادة  مباريات  ست  البطولة 
برسليني، حيث تفوق على منتخب البحرين برباعية 
لالعب  وهدفين  المرغني  خالد  الالعب  افتتحها 
المصراتي،  عزالدين  لالعب  وهدف  التائب  طارق 
وتفوق على منتخب العراق بهدفين أحرزهما أحمد 
المصلي وتعادل مع منتخب سورية بهدف لهدف 
أحرزه جهاد المنتصر وتعادل أمام منتخب فلسطين 
بهدفين لهدفين عن طريق أحمد المصلي وخليفة 
الماقني وتفوق على منتخب اإلمارات بهدف أحرزه 
جهاد المنتصر، وخسر أمام منتخب العراق في آخر 
الدور نصف نهائي بثالثة أهداف  مبارياته ضمن 

لهدف أحرزه أحمد المصلي.

الوسط- زين العابدين بركان

● بن علي

● أول منتخب ليبي لكرة القدم 1953● المنتخب الليبى لكرة القدم العام 1961

سلبية مسحة طقطق من »كورونا« في »املصري«
»المصري«  بنادي  الرياضي  النشاط  مدير  خرج 
بتصريحات  السقا  الظاهر  عبد  البورسعيدي 
الكرة  فريق  العبي  حالة  عن  مطمئنة  تلفزيونية 
ومدربًا  العبًا   14 إصابة  بعد  بالنادي  األول 
الليبي  المحترف  بينهم  من  بالفريق،  وإداريًا 
مسحة  آخر  زمالئه  مع  أجرى  الذي  طقطق  مفتاح 

سلبية. وجاءت 
في  البورسعيدي  المصري  النادي  ودخل 
اتحاد  إدارة  المكلفة  الخماسية  اللجنة  مع  أزمة 
أي  على  الطعن  إلى  ليلجأ  المصري،  الكرة 
غيابه  بسبب  عليه،  الكرة  اتحاد  يوقعها  عقوبة 
الماضي،  الجمعة  الدوري،  في  مباراته  عن 
الكرة  اتحاد  اعتبر  حيث  »اإلسماعيلي«،  أمام 
»اإلسماعيلي«  أمام  منسحبًا  »المصري«  فريق 
 3 وخصم  الالئحة  بحسب  بهدفين،  ومهزومًا 
نقاط من رصيده في نهاية الموسم، لكن نائب 
رئيس النادي البورسعيدي محمد الخولي أكد أن 
إدارة ناديه لن تقف مكتوفة األيدي أمام قرارات 

والمحكمة  لـ»فيفا«  وستلجأ  الخماسية  اللجنة 
الرياضية الدولية إذا لزم األمر.

أمام  الفوري  التصعيد  أواًل  ويبحث »المصري« 
األولمبية  باللجنة  والتظلمات  التسوية  لجنة 
االنسحاب،  عدم  في  الحقوق  لحفظ  المصرية 
وأن عدم الذهاب للقاء »اإلسماعيلي« كان بقرار 
مع  االتفاق  تم  كما  إداري،  بقرار  وليس  طبي 
إلى »فيفا« عبر تجهيز ملف كامل  محاٍم للذهاب 
لالتحاد،  التابعة  الطبية  اللجنة  تقارير  كل  يضم 
قدرتهم  لعدم  الالعبين  عزل  وراء  كانت  التي 
سجل  أن  بعد  المباريات،  ولعب  المران  على 
عدد  في  قياسيًا  رقمًا  الماضي  األسبوع  المصري 

المصابين بفيروس »كورونا« على صعيد 
الفني. الجهاز  وطاقم  الالعبين 

المدير  بين  الجدل  واشتد 
وليد  الكرة  التحاد  التنفيذي 
عدد  أن  أكد  الذي  العطار، 
في  »كورونا«  مصابي 
العبين،  تسعة  »المصري« 
النادي  رئيس  يؤكد  بينما 
 14 العدد  أن  حلبية  سمير 

الجديدة  الالئحة  العطار  أعلن  أن  بعد  العبًا 
عدد  فيه  يصل  الذي  الفريق  مباراة  بتأجيل 
ينطبق  ال  ما  وهو  العبين،  لعشرة  المصابين 
وجهة  من  وينطبق  الكرة  اتحاد  نظر  وجهة  من 
رقم  حول  الجدل  ليدور  المصري  إدارة  نظر 

المصابين.
رئيس  سلطان  محمد  الدكتور  وحذر  سبق 
اتباع  عدم  من  الكرة  باتحاد  الطبية  اللجنة 
في  نظيره  مع  واجتمع  االحترازية،  اإلجراءات 
على  لالتفاق  الزناتي  حسام  المسابقات  لجنة 
خريطة لوضع عقوبات مغلظة ضد متعمد تجاهل 
»كورونا«  فيروس  من  االحترازية  اإلجراءات 
قطار  انطلق  أن  بعد  الممتاز،  الدوري  أندية  في 
ظهرت  التي  السلبيات  بعض  أن  إال  المسابقة، 
في الفترة األخيرة أرَّقت اللجنة الطبية، األمر 
تشديد  بطلب  للتحرك  سلطان  دفع  الذي 
مع  والالعبين،  األندية  على  الرقابة 
مخالف،  كل  على  كبيرة  عقوبات  فرض 
ثم  ومن  األزمات،  تكرار  من  خوفًا 
اللجوء لـ»فيفا« الذي يسجل مالحظات 

عدة على أداء اللجنة الخماسية.

القاهرة - الوسط
القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  عقد 
منسق  مع  اجتماعا  الشلماني،  عبدالحكيم 
فتحي  القدم،  كرة  ألكاديميات  ليبيا  رابطة 
من  جملة  فيه  نوقشت  المهشهش، 
القدم  كرة  بأكاديميات  المتعلقة  المواضيع 
التي  الصعاب  ليبيا، والعمل على تذليل  في 
تواجهها، ووضع آلية للتعاون بين الطرفين، 
باإلضافة إلى وضع منهاج عمل ألكاديميات 
تسلم  االجتماع  وخالل  العاجل.  القريب  في 
بالرابطة  خاصا  متكامال  ملفا  الشلماني 
النظام  على  يشتمل  لألكاديميات،  الليبية 
التنظيمية  الالئحة  ومقترح  األساسي 
األكاديميات  روابط  وتقسيم  لألكاديميات 
الغربية وطرابلس  إلى سبع مناطق:  الليبية 
والوسطى والجنوبية والجبل الغربي ببنغازي 

والمنطقة الشرقية.
الجتماع  البيضاء  بمدينة  التجهيز  وبدأ 
الشرقية  بالمنطقة  القدم  كرة  أكاديميات 
الجبل  من  الجغرافي  النطاق  في  والواقعة 
األكاديميات  رئيس  نائب  وقال  األخضر. 
العربية لكرة القدم في تصريحات خاصة إلى 

الستكمال  االجتماع  إن  »الوسط«  جريدة 
مكونات رابطة أكاديميات ليبيا، وعلى طاولة 
وضع  بينها  من  المحاور،  عديد  االجتماع 

إستراتيجية عامة آللية عمل األكاديميات.
أكاديميات  رابطة  تشكيل  تم  كما 
حتى  األخضر  الجبل  من  الشرقية  المنطقة 
امساعد، التي تنتمي إلى باقي الروابط في 
دوري  إقامة  وتأكيد  ليبيا،  مناطق  جميع 
المشاركات  في  المستهدفة  السنية  للفئات 
الشرقية،  المنطقة  الخارجية الختيار مختلط 
ليبيا  منتخب  اختيار  يتم  خالله  من  الذي 
المختلفة،  السنية  للمراحل  لألكاديميات 
المدربين  وتطوير  لتأهيل  ألية  ووضع 
يتماشى  وبما  األكاديميات،  على  القائمين 
الكشف  تفعيل  وتأكيد  السنية،  الفئات  مع 
إلى  المنتسبين  للرياضيين  الصحي 
األكاديميات، وكذلك المدربين، وإلى جانب 
األكاديميات وجهت دعوات حضور  مندوبي 
باالتحاد  المسابقات  لجنة  لعضو  االجتماع 
الفنية  اللجنة  وعضو  عنيبة،  مفتاح  العربي، 

باالتحاد العربي عبدالمطلوب مختار.

تقنين أوضاع األكاديميات

● جيوفاني

● طقطق

● بن علي في مباراة سابقة بالدوري اإليطالي
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الصخيرات 2

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

العنوان أعاله ليس إعالنًا مثيرًا ومشوقًا لشريط سينمائي، كما قد يخطر على بال البعض. بل 
إعالن عادي، رأيته ملصقًا على جذع شجرة عادية، في شارع عام عادي، في صباح صيفي غير عادي، 
بدرجة حرارة استثنائية، وملوث هواؤه بجراثيم فيروس وبائي، ويتعلق بكلب مفقود، خصصت 

مكأفاة مالية لمن يتمكن من العثور عليه.
أكثر  باحتساء  حواسي  وأيقظت  كالعادة،  مبكرًا  النوم  من  استيقظت  أن  بعد   ، الصباح  ذلك 
لكتابة  استعدادًا  العدة  أعد  بدأت  سجائر،  عدة  بتدخين  بدني  وسممت  قهوة،  فنجان  من 
أقرب  نحو  وتوجهت  مكاني،  من  فنهضت  الشارع.  في  جلبة  سمعت  حين  األسبوعية،  مقالتي 
نافذة مستلطعًا. رأيت شاحنة ضخمة، محملة بحاوية مأهولة الحجم، وعدة رجال بقبعات صلبة 
يتشاورون فيما بينهم، ثم تقدم أحدهم وتحدث مع سائق الشاحنة. عندها، أدركت أنهم بصدد 
البيت،  أنه من األفضل لي مغادرة  لبيتي، فأيقنت  المقابلة  الجهة  الحاوية، ووضعها على  انزال 

وتأجيل عملي حتى تنتهي الجلبة، ويعود الوضع إلى ما كان عليه من هدوء.
لقلقي  أدع  لم  مغادرًا،  ورائي  البيت  باب  وأغلقت  مالبسي،  ارتديت  أن  بعد  الصباح،  ذلك 
فرصة لمرافقتي وإزعاجي، وحرصت، على استغالل الفرصة للتمشي، وللتفكير أكثر في موضوع 
خاليًا  الشارع  كان  اليوم.  نفس  في  منها  االنتهاء  أمل  وعلى  لكتابتها،  أتهيأ  كنت  التي  مقالتي 
فدفعني  شجرة،  جذع  توسط  وقد  اإلعالن،  قابلني  فجأة  حين  الهدوء،  عليه  مخيمًا  المارة،  من 
لكلب  احتواه من صورة  ما  ليس  اإلعالن  ذلك  يميز  ما  فحواه.  ومعرفة  منه،  لالقتراب  الفضول 
مدلل، فكل اإلعالنات عن المفقودين، سواء أكانوا بشرًا أم حيوانات، البد أن تحمل صورًا لهم. 
وليس المكافأة الموعودة لمن يعثر عليه. فجل اإلعالنات ذات الصلة بحيوانات مفقودة، تتضمن 
مكافأت مالية. وقيمتها تتغير من إعالن آلخر. وهذا يتوقف على أشياء كثيرة أهمها الحالة المالية 
للمالك صاحب الحيوان المفقود، أو الحالة الوجدانية التي تربطه به، وما يسببه غيابه من حرقة 
وألم. اإلعالن الملصق على جذع شجرة عادية، في شارع عام عادي، تميز عن غيره من إعالنات 

وملون  كبير  ببنط  كتبت  بجملة  بتوسطه  كثيرة،  وهي  مماثلة 
أسفله  المذكور  العنوان  إلى  يحضره  »من  وتقول:  باألحمر، 
يحضر  من  أن  بذلك،  حقيقة  والمقصود  للسؤال«.  يتعرض  لن 
عليه  وليس  بسرقته،  للشك  عرضة  يكون  لن  المفقود  الكلب 
مكافأته،  واستالم  وتسليمه،  أصحابه،  بيت  إلى  إحضاره  سوى 
والمغادرة. وهذا يعني ضمنيًا أن سرقة الكالب والقطط منتشرة، 
ألنها  وامتهنوها  فيها،  تخصصوا  اللصوص  من  الكثيرين  وأن 
اللصوصية  أعمال  من  بغيرها  مقارنة  ما  حد  إلى  وآمنة  مجزية، 
األخرى، خاصة وأن ممتهنيها البد وأن يكونوا من أصحاب الخبرة 
أن  إمكانية  التعامل معها. وكذلك،  وأمور  وأنواعها،  الكالب  في 
أصحاب الكلب المفقود قد مروا بنفس التجربة من قبل. وتبين 
ذلك  على  والدليل  كسالى،  المفقود  الكلب  أهل  أن  حينها،  لي، 
أنني لم يصادفني في كل الشارع سوى إعالن واحد. ولو كانوا 
على العكس لربما قابلني إعالن ملصق على كل جذع شجرة توفر 
في الشارع. وكسلهم ال ينفي حقيقة أنهم في سعة من الرزق، 
من  تكون  لن  لألسف،  لكنها  المرصودة.  المكافأة  حجم  بدليل 

نصيبي، ألني ال أطيق الكالب سواء من ذوات األربع، أو من كان منتصبًا على قدمين.
وبعيدًا عن قصص وإعالنات وحوادث سرقة واختفاء الكالب والقطط والطيور، يظل موضوع 
اختفاء البشر في بريطانيا مثيرًا حقًا للقلق، وباعثًا على الحزن. في كل 90 ثانية يتم التبليغ عن 
380 ألف  شخص مفقود في بريطانيا. اإلحصاءات الرسمية تشير إلى حوادث اختفاء تصل إلى 
شخص سنويًا. لكن نسبة كبيرة منهم، لحسن حظهم، يتم العثور عليهم وإرجاعهم إلى أهلهم 
وذويهم، في حين أن نسبة أقل منهم، لسوء حظهم، يختفون تمامًا، خاصة من األطفال، ويعدون 
في قائمة المفقودين. واحد من كل 200 طفل يتم التبليغ عن اختفائهم سنويًا، مقابل شخص 
من بين 500 بالغ. األسباب الكامنة وراء االختفاء عديدة ومتنوعة. وتتفاوت، تبعًا لذلك، النسب 
الدوافع، وتليه حاالت اإلصابة  التفكك األسري يأتي في مقدمة  في قصدية االختفاء، والدوافع. 

بأمراض االختالالت العقلية بأنواعها، والخَرف.
أعداد  لكن  المقلقة.  القضية  هذه  تعاني  التي  الوحيدة  الغربية  الدولة  ليست  بريطانيا 
المفقودين فيها تبدو ملفتة لالهتمام أكثر من غيرها. ما يثير االستغراب، ومن خالل تجربتي 
الشخصية، أن اإلعالنات ذات الصلة بحيوانات مفقودة أكثر انتشارًا من نظيرتها المتعلقة ببشر 
وعودًا  تتضمن  ال  صادفتني  التي  المفقودين  البشر  عن  اإلعالنات  أن  اآلخر  األمر  مفقودين. 

بمكافآت مالية لمن يقدمون معلومات تفيد في العثور عليهم.
في صورة  متمعنًا  اإلعالن،  نفس  أمام  أخرى،  مرة  توقفت  البيت،  الى  عودتي  في طريق 
وطن  عن  إعالن  لصياغة  الجرأة  تواتيني  لو  نفسي  قرارة  في  ومتمنيًا  المفقود،  الكلب 
واألشجار  األعمدة  كل  جذوع  على  وألصقه  ومعلومات،  وخرائط  بصور  مرفوقًا  مفقود، 

الشارع! جانبي  على  المصطفة 

جمعة بوكليب

مفقود

ماذا: يتضمن اتفاق »الصخيرات 2« من تعديالت؟

من: هي األطراف التي يحق لها المشاركة فيه؟

أين: ذهبت جهود المغرب في عقد جولة ثانية للفرقاء في 

المنتجع نفسه؟

متى: يحسم االتفاق األزمة في ليبيا؟

كيف: تؤثر السياسة المغربية على التطورات الجارية في ليبيا؟

لماذا: لم يسفر لقاء كل من عقيلة صالح وخالد المشري مع 

المسؤولين المغاربة الشهر الماضي عن نتائج إيجابية؟

أقوالهمأقوالهم

بالدنا تشترك مع ليبيا بالتاريخ 
والثقافة، ستواصل بذل ما بوسعها 

من أجل وحدتها وأمنها 
وازدهار شعبها

وزير الدفاع التركي
 خلوصي أكار

»إيطاليا مع ليبيا وسنواصل 
مساعداتها في تحقيق نتائج 

مؤتمر برلين«

وزير الخارجية اإليطالي
 لويغي دي مايو

عديد المشاريع كان يفترض أن يتم 
تنفيذها في ليبيا خالل هذا العام، 
ولكن تعطلت بسبب انتشار جائحة 

»كوفيد - 19«.

رئيس مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية لدى ليبيا 
التابع لألمم المتحدة

جستن بريدي

ناقشت مع المسؤولين الليبيين 
ملف النازحين، وإزالة األلغام

 ودعم البنية التحتية في
 األماكن المتضررة.

رئيس اللجنة الدولية
 للصليب األحمر

ميالد عمر المختار السيد بيتر مورير
139 عامًا، وُلد عمر  في مثل هذا اليوم منذ 

بئر  الشرقية منطقة  المختار في قرية جنزور 
األشهب شرق طبرق في بادية البطنان في 

ليبيا. الشرقية من برقة شرق  الجهات 
المختار بن  تربى يتيمًا بعدما توفي والده 

عمر، وهو في طريقه إلى مكة المكرمة بصحبه 
زوجته عائشة. سافر إلى تشاد، وانضم هناك إلى 

الفرنسية في   - الليبية  الحرب  المجاهدين في 
)عين كلكة(  زاوية  الجنوبية. ثم تولى  المناطق 

معلمًا ومبشرًا باإلسالم. عاد إلى برقة وتولى 
زاوية القصور، وما إن وصلت جيوش إيطاليا إلى 
1911 حتى سارع إلى  ليبيا غازية مستعمرة سنة 

تأسيس  المجاهدين مساهمًا في  تجمع  مراكز 
والمقاومة«.  »الجهاد  وتنظيم حركة  بنينه  دور 
53 عامًا  حارب اإليطاليين وهو يبلغ من العمر 

واستمر ألكثر من عشرين عامًا، وُاستشهد 
73 عامًا. بإعدامه شنقًا في سلوق وعمره 

ء �ي ل ��ش ء�� �ي ل ��ش ��

بعيدًا عن سرقة 
واختفاء الكالب 

والقطط والطيور، 
يظل موضوع 

اختفاء البشر في 
بريطانيا مثيرًا حقًا 

للجدل

نعى عدد من الصفحات الليبية، على مواقع 
التواصل االجتماعي، الحاج إبراهيم بوزقية، الذي 

وافته المنية قبل أيام، والذي عرف بأنه شبيه 
الممثل العالمي أنتوني كوين، الذي لعب دور 

شيخ المجاهدين عمر المختار، في الفيلم العالمي 
ذائع الصيت.

وكتبت صفحة »تمبلر ليبي« على »فيسبوك«: 
»الحاج إبراهيم بوزقية في ذمة اهلل منذ عدت 

أيام، وهو من أكبر معمري مسجد الشيخ أحمد 
زروق في مصراتة«.

وتابعت الصفحة: »كان حريصا على أن يؤدي 
كل صالة في وقتها ألكثر من 50 سنة، وهو من 
المحافظين على صالة الجماعة، وبعد كل صالة 

تجده ساجدًا راكعًا وداعيًا إلى اهلل ودائم البقاء 
في المسجد، ويشهد له الجميع بذلك إنه من 

العابدين الزاهدين«.

 رحيل بوزقية.. أنتوني كوين ليبيا رحيل بوزقية.. أنتوني كوين ليبيا

 مايلي سايروس..
»ميد نايت سكاي«

كشفت النجمة العالمية مايلي 
سايروس )27 عاما( عزمها تقديم 

أغنية »Midnight Sky« ألول 
مرة على الهواء مباشرة في 

 MTV Video حفل توزيع جوائز
Music Awards السنوي 

السابع والثالثين، المقرر 
في 30 أغسطس.

وعادت سايروس إلى 
ساحة الغناء بإطالقها 

أغنيتها المنفردة 
 ،»Midnight Sky«

والتي كانت محط 
اهتمام قطاع كبير من 
المعنيين بالموسيقى 

والغناء حول العالم، 
وبالرغم من بدء 

استعادة نشاطها 
الفني، إال أنها 

فاجأت العالم بأنها 
لن تطلق ألبومها 

الغنائي الجديد 
قريبا.

 العدالة للديك مارسيل

 وفاة أرملة ماركيز

للديك  بـ»العدالة«  وتطالب  فرنسي  مــزارع  أطلقها  عريضة  جمعت 
مارسيل، الذي قتله أحد الجيران في مايو، أكثر من 74 ألف توقيع.

وقال سيباستيان فيرني، أحد سكان فينزيو البالغ عدد سكانها 450 
نسمة في جنوب فرنسا، حيث قتل رجل ببندقية الديك بعدما سئم من 
صياحه: »صدمنا بالعمق بهذه المأساة«. وأقر الرجل بفعلته وسيحاكم 
متزايد  بشكل  مهددة  الريف  »حياة  فيرني:  وأكــد  ديسمبر.  مطلع 
بتصرفات ال يعاقب عليها«، مشيرا إلى قضية الديك موريس على جزيرة 
أوليرون »غرب« التي أثارت ضجة كبيرة. وكان الديك موريس الذي نفق 
اآلن، محور نزاع قضائي باشره جيران اشتكوا من صياحه الصباحي، إال أن 

القضاء سمح للديك باالستمرار في الصياح.

الروائي  أرملة وملهمة  توفيت في مكسيكو، السبت، مرسيدس بارشا 
الثقافة  وزيرة  وقالت  عامًا.   87 عن  ماركيز،  غارسيا  غابرييل  الكولومبي 
المكسيكية أليخاندرا فراوستو، في تغريدة على »تويتر«، »تلقيت بحزن كبير 
نبأ وفاة مرسيدس بارشا... تعازينا الحارة«. ولم يكشف سبب وفاة بارشا، 
التي تقيم منذ 1961 في مكسيكو، لكن وسائل إعالم كولومبية ذكرت 
أنها كانت تعاني مشاكل تنفسية. وعبر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي 
عن تعازيه للعائلة، وكتب: »اليوم توفيت مرسيدس 
الحائز  مواطننا  حياة  حب  كانت  التي  بارشا 
ورفيقته  ماركيز،  غارسيا  غابرييل  نوبل 
بال شروط«، مؤكدًا »تضامن« كولومبيا 
التي  بارشا  ومرسيدس  عائلتهما.  مع 
وُلدت  مصرييْن،  لمهاجريْن  وُلدت 
ماغانغوي في كولومبيا،  وعاشت في 
حيث كان والدها يملك صيدلية. وكان 
الطفولة  منذ  يعرفها  ماركيز  غارسيا 
عندما كان يتنقل مع والده لبيع أدوية 

من قرية إلى قرية.
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