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تعافي

فضاء

توقع »جولدمان ساكس« ارتفاع أسعار 
خام برنت في 2021 بفضل شح أكبر 
في سوق النفط مع اكتساب التعافي 

االقتصادي من الركود الناجم عن فيروس 
كورونا زخما بفضل احتمال التوصل للقاح. 
ورأى أن أسعار برنت يترتفع إلى 65 دوالرا 

للبرميل في الربع الثالث من 2021، وأن 
يسجل في المتوسط 59.40 دوالر خالل 
العام. وقال البنك في مذكرة بتاريخ 30 
أغسطس »من المهم لصمود األسعار 

في السوق الفورية رغم توقف السحب من 
المخزونات هذا الصيف الصعود المستمر 

في أسعار العقود طويلة األمد«.

 مليار 100
يورو

تعتزم فرنسا تخصيصها النتشال اقتصادها 
من أزمة كساد شديد نتج عن جائحة كورونا

 )رويترز(

نفط

كل شيء

عقدة

قريبا في ليبيا
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استطالع لـ »الوسط«.. التظاهرات تغير الواقع السياسي للبالد أكثر من الحرب

تعيني الشباب.. أحالم وشكوك تراود عشرات اآلالف من العاطلني

 أديب
ال يُعرف الكثير عن رئيس الحكومة 

اللبنانية المكلف مصطفى أديب، فالرجل 
التحق بالعمل السياسي من بوابة العمل 

األكاديمي، وظل سنوات خلف الستار 
مستشارًا لرئيس حكومة سابق لينتقل 

بعدها إلى العمل الدبلوماسي، وال ينتمي 
إلى األسر السياسية العريقة أو المتنفذة 

والمعروفة في لبنان. ُطرح اسم مصطفى 
أديب نفسه على مضمار الحلول الممكنة 

لتولي رئاسة الحكومة 
اللبنانية، والمدهش أنه كان 

محل إجماع مرشح رؤساء 
الحكومات السابقين لرئاسة 
الحكومة الجديدة. وقلما 
تتوافق القوى السياسية 

اللبنانية على أمر ما، ويبدو 
أن تكليف أديب هو من 

بين هذه الحاالت النادرة في 
الحياة السياسية اللبنانية. 

التوافق يعكس، وحسب 
محللين، إقرارًا نادرًا من 

األطراف السياسية اللبنانية 
بأنها لم تعد تملك خيارات في 

معالجة األزمة، وحتى األطراف 
اإلقليمية التي تتكئ عليها 

األطراف اللبنانية للحفاظ على 
مكانتها ونفوذها لم تعد هي 

أيضًا قادرة على تحمل أعباء األزمة 
اللبنانية كما جرت العادة سابقا.

»عاش يا كابنت«
في املسابقة الدولية 

لـ »مهرجان القاهرة 
السينمائي«
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رأى رجل األعمال، وصاحب شركة »سبيس 
إكس«، إيلون ماسك، أن رحلة إنسان 

إلى المريخ ليست هي المشكلة الرئيسة، 
وأن األمر األصعب بكثير هو بناء قاعدة 

لإلقامة الدائمة على سطح الكوكب 
األحمر. وخالل مؤتمر بالفيديو مخصص 

لمشكلة الرحالت المأهولة إلى المريخ 
قال ماسك: إن الوصول إلى المريخ ليس 

هو المشكلة الرئيسة. إنشاء قاعدة 
مكتفية ذاتيا مهمة صعبة..

استعجال دولي إلعادة أطرافها إلى مائدة التفاوض

ليبيون يلهثون من حرارة الجو مع استمرار أزمة الكهرباء.. ومبيعات املولدات تزدهر

األزمة الليبية تطرق أبواب جنيف مرة أخرى

باإلنابة  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
المغرب ومصر  زيارتها  ستيفاني ويليامز، خالل 
بقولها إن »الوقت ليس في صالحنا« في تلميح 
إطالق  وقف  اتفاق  انهيار  إمكانية  على  صريح 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  بين  النار 
النواب  مجلس  ورئيس  السراج  فائز  الوفاق 

عقيلة صالح.
جهود  ثمنت  التي  األممية  المسؤولة 
ليبيا،  في  التصعيد  وقــف  أجــل  من  المغرب 
ما  نحو  طويلة  لفترة  الــربــاط  دفعت  حيث 
والذي   ،»2« الصخيرات  باتفاق  تسميته  يمكن 
الرئاسي  المجلس  تشكيل  بإعادة  سيتعلق 
بشأن  عليها  متوافق  صيغة  إلى  والوصول 
يتداول  ما  وهو  السيادية،  المناصب  توزيع 
الشأن  المتابعين  قبل  من  األيام  هذه  بكثرة 
في  قريبا  اجتماعا  أن  يرون  والذين  الليبي، 
رئيس  المغرب كال من  في  اإلطار سيضم  هذا 
مجلس  ورئيس  صالح،  عقيلة  النواب  مجلس 

الدولة، خالد المشري.
ويعكس هذا الحراك رغبة األمم المتحدة في 
استئناف محادثات جنيف قريبا ومناقشة تفعيل 

فيما  الصخيرات  اتفاق  من   15 المادة  وتعديل 
المجلس  وتقليص  السيادية  المناصب  يخص 
المجلس  عــن  الحكومة  وفــصــل  الــرئــاســي 
الترتيبات  ملحق  تفعيل  جانب  إلى  الرئاسي 
يقضي  والذي   ،2015 اتفاق  في  الوارد  األمنية 
النظامية  غير  المسلحة  الميليشيات  بحل 
عسكرية  مؤسسات  إلــى  أسلحتها  وتسليم 
إقناع  على  حاليا  الجهود  وتنصب  نظامية. 

الحوار  في  االنخراط  للدولة  األعلى  المجلس 
رفضه  خلفية  على  سلبي  موقف  له  كان  بعدما 
حفتر،  مع  الحوار  أشكال  من  شكل  أي  القاطع 
وقال »إن أي حوار أو اتفاق يجب أن يكون وفقا 
لالتفاق السياسي الليبي الذي نظم آلية الحوار 

المنتخبة فقط«. الهيئات  لتكون بين 
ووسط تواصل المساعي الغربية لجعل سرت 
مراقبون  يؤكد  السالح  منزوعة  خضراء  منطقة 
االستقرار  إعادة  على طريق  األولى  المرحلة  أن 
تقتضي أن تكون من العاصمة طرابلس وليس 
المنطقة الوسطى، كون باب الترتيبات األمنية 
دون  المتحدة  األمم  مبعوثي  تعاقب  مع  فشل 
التي  »الميليشيات«  سالح  نزع  من  يتمكن  أن 
المتعلق  الجانب  في  الضبابية  يكتنفها  زال  ما 

بالترتيبات في األمنية.
األطــراف  عديد  تحركات  كانت  وقت  في  و 
النار  اتفاق وقف إطالق  إنقاذ  اتجاه  الدولية في 
السراج ووزير داخلية  طرأ موضوع الخالف بين 
مع  التعامل  خلفية  على  باشاغا  فتحي  حكومته، 
طرابلس  العاصمة  شهدتها  التي  االحتجاجات 
والخدمات،  اإلدارة  وسوء  الفساد  ضد  مؤخرا 

وما واكبها من قمع للمحتجين وصل حد إطالق 
النار على مدنيين.

قبل  من  فعل  ــردود  ب ووجــه  الخالف  هــذا 
األزمة، خشية  احتواء  إلى  المؤثرة دعت  الدول 
السياسية،  العملية  مسار  على  سلبا  تؤثر  أن 
بياني  بعد  االنفراج  من  نوعا  شهدت  التي 

وعقيلة. السراج 
وروسي،  تركي  وفدان  التقى  موسكو  وفي 
على  الجانبين  اتفاق  التركية  الخارجية  وأعلنت 
سياسي  حل  إيجاد  أجل  من  اللقاءات  مواصلة 
الخالفات بين  ما يؤكد استمرار  الليبية  لألزمة 
حيث  سرت،  في  الهدنة  مسألة  في  الجانبين 
المباحثات  خــالل  جــرى  أنــه  لها  بيان  أوضــح 
مدينتي  إخــالء  آليات  تحديد  ضــرورة  تأكيد 
القوات  من  )وســط(  والجفرة  )شمال(  سرت 
دائم  نــار  إطــالق  وقــف  لتحقيق  العسكرية، 

ليبيا. في  ومستدام 
الدبلوماسية  رئيس  تصريحات  وتعكس 
نظيره  لقائه  خالل  أوغلو  جاوييش  التركية 
نضوج  عدم  الثالثاء  بوقادوم  صبري  الجزائري 
التفاهمات التركية – الروسية، حيث قال »الملف 
على  تأثيرات  وله  مكانه،  يراوح  يزال  ال  الليبي 
الجزائر التي تتقاسم نحو 700 كلم من الحدود 

البرية مع جارتها الشرقية«.
النار  إطالق  وقف  المهم  »من  أوغلو  وأضاف 
تدعم  تركيا  ليبيا.  في  السياسي  الحل  لتحقيق 
لكن  البداية،  منذ  ليبيا  في  السياسية  العملية 
السياسي  بالحل  يؤمن  ال  حفتر  خليفة  الجنرال 
العسكري  الحل  يريد  بل  النار،  إطالق  ووقف 

فقط«.
األطــراف  استعجال  ليعكس  جــاء  ذلــك  كل 
المتحدة  األمم  جانب  إلى  واإلقليمية  الدولية 
عبر  ــام،  األمـ إلــى  السياسية  العملية  لدفع 
سكتت  أن  بعد  التفاوض  مائدة  إلى  العودة 
والمعطيات  التموضعات  وتغيرت  المدافع، 
نجاح  فرص  يوفر  أن  يمكن  بما  الميدانية، 
خارطة  على  باالتفاق  لألزمة،  السياسي  المسار 
طريق تنتج في المحصلة حكومة وحدة وطنية، 
انتخابات  تنظيم  مهامها  رأس  على  تكون 
طالت  التي  االنتقالية  المراحل  لتنتهي  عامة، 
أكثر مما كان مقدرا لها، ويبقى اتفاق األطراف 
طياتها  في  تخفي  دائما  التي  التفاصيل  على 

الشيطان، كما يقال.
تفاصيل ص 3

»كورونا« في »الشرارة« و9 مليارات دوالر خسائر اإلقفاالت
لفيروس  الخطيرة  التداعيات  ــدأت  ب
استهداف  فــي  المستجد«  ــا  ــورون »ك
إعالن  إثر  الليبية،  النفطية  المنشآت 
أحد  وفــاة  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
ولتر  يدعى  الشرارة  بحقل  الموظفين 
تأكد  بعد  الجنسية(،  )فلبيني  باركو 

)كوفيد–19(. كورونا  بفيروس  إصابته 
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  بيان 
وفاة  إلــى  أفضت  التي  اإلصــابــة  أرجــع 
حرس  من  أفرادًا  المتوفى  مخالطة  إلى 
األجانب  والمرتزقة  النفطية  المنشآت 
وخارجه  الحقل  داخــل  يتنقلون  الذين 
التقيد  ودون  بالمخالفة،  مستمر  بشكل 
وضعتها  التي  الوقائية  ــراءات  ــاإلج ب
باركو  وولتر  الحقل.  وإدارة  المؤسسة 
بحقل  ــارات  ــي س ميكانيكا  فني  ــان  ك
في  بزمالئه  والتحق  النفطي،  الشرارة 
ولم   2020 يناير   19 بتاريخ  الحقل 

الفترة. تلك  منذ  يغادره 
الجنوبية  المنطقة  آمـــر  ودخـــل 
عنوة«،  الحقل  »إلى  سحبان  المبروك 
عنصرًا،   20 رفقة  الــمــاضــي،  السبت 
اإلجــراءات  متجاهلين  المؤسسة،  وفق 

ــي تــتــبــعــهــا شــركــة  ــت ــتـــرازيـــة ال االحـ
للوقاية  النفطية  للعمليات  »أكاكوس« 

المؤسسة. بيان  الفيروس، حسب  من 
دخلت  المجموعة  فإن  البيان  وحسب 
واإلقامة  للموظفين  المخصص  السكن 
 150 بتوفير  الحقل  إدارة  وطالبت  به، 
ما  ظل  في  لهم،  المرافق  للرتل  وجبة 
القطاع من تقشف  تمر به جميع شركات 
توافر  وعدم  المزانية،  في  ونقص شديد 
للحقول  القسري  اإلقفال  بسبب  األموال 

النفطية. والموانئ 
بالمؤسسة  المعنية  اإلدارات  وانتهت 
النفطية  للعمليات  »أكاكوس«  وشركة 

لمدة  كامل  صحي  حجر  خطة  وضع  من 
من  بالحقل  العاملين  تشمل  أسبوعين، 
العدوى  انتقال  عــدم  من  التأكد  أجــل 
اتخذت  الماضي،  فبراير  ومنذ  لهم. 
الوطنية  للمؤسسة  التابعة  الشركات 
للحيلولة  احــتــرازيــة  ــراءات  إجـ للنفط 
قدمت  حين  في  الفيروس،  انتشار  دون 
في  مختلفة  لجهات  دعمًا  المؤسسة 
ويوم  الفيروس.  انتشار  لمكافحة  البالد 
سرت  شركة  أعلنت  الماضي،  ــد  األح
عدم  ثبوت  والغاز  النفط  وتصنيع  إلنتاج 
بفيروس  لديها  مستخدمًا   13 إصابة 

»كوفيد–19«.  كورونا 

طرابلس - الوسط

تحركاتها  اإلقــلــيــمــيــة  ــراف  ــ األطـ كــثــفــت 
وعقيلة  السراج  بياني  لدعم  الدبلوماسية 
صالح بشأن اتفاق وقف إطالق النار، والتمسك 
بالمسار السياسي لحل األزمة الليبية، أمال في 
خالل  بجنيف  المفاوضات  طاولة  إلى  العودة 
أيام لحل المسائل الخالفية بين أطراف األزمة، 
والمناصب  األمنية،  الترتيبات  مقدمتها  وفي 
السيادية، بما فيها تشكيلة المجلس الرئاسي.
آخر المستجدات في هذا السياق كانت إحاطة 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيسة 
األمن  مجلس  أمام  وليامز،  ستيفاني  باإلنابة 
المجلس  فيها  أطلعت  والتي  األربعاء،  أمس 
مستعرضة  ليبيا،  في  األوضــاع  تطورات  على 
واألوضاع  السياسية  العملية  استئناف  جهود 
واالجتماعية  االقتصادية  والحالة  الميدانية 
المهاجرين  وأوضاع  »كورونا«،  جائحة  وتأثير 
السياسية،  العملية  استئناف  وإعادة  ليبيا،  في 
واجتماعات  االقتصادي  الحوار  البعثة  ودعم 

اللجنة العسكرية المشتركة )5+5(.
هناك  أن  إلى  إحاطتها  في  وليامز  ونبهت 
االضطراب حول سرت  يشوبها  اصطفاف  حالة 
الخطوط  على  النسبي  الهدوء  من  الرغم  على 
أن  إلى  مشيرة  الماضي،  يونيو  منذ  األمامية 
العسكرية  للجنة  جوالت  خمس  عقدت  البعثة 

المشتركة من 8 يوليو.
الدولية  المالية  المراجعة  وأكدت أن أعمال 
متسارعة،  بخطى  تمضي  المركزي  للمصرف 
الصحية  الرعاية  نظام  أن  إلى  نبهت  لكنها 

غير قادر.
وقبل ذلك زارت ويليامز القاهرة حيث التقت 
سامح شكري وزير الخارجية المصري ، من أجل 
التهدئة  نحو  تدفع  خطوات  أي  القاهرة  دعم 
دعت  حين  في  ليبيا،  في  السياسية  والتسوية 
بعد لقاء جمعها بوزير الخارجية المغربي ناصر 
مع جميع  »العمل بشكل جماعي  إلى  بوريطة، 
إلى حل سياسي شامل،  للتوصل  ليبيا  أصدقاء 

كما يراه الليبيون ومن أجل الليبيين«.
ــي  األوروب االتحاد  مسؤولو  ألقى  وبينما 
الدبلوماسي لتسوية  وإيطاليا وألمانيا بثقلهم 
الصراع في طرابلس وطبرق  األزمة مع أطراف 
اللجنة  محادثات  باستئناف  التعجيل  بهدف 
رئيسة  اختزلته   5+5 والسياسية  العسكرية 

<  مولود تشاووش أوغلو<  ناصر بوريطة<  سامح شكري<  ستيفاني وليامز

رسالة من سياسيني وأكاديميني 
ليبيني إلى غوتيريس

وجه سياسيون وحقوقيون 
وأكاديميون وإعالميون ونشطاء 

رأي ليبيون رسالة إلى األمين العام 
لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، 
دانوا فيها جميع التدخالت األجنبية 
في الشأن الليبي، ورفضوا وجود أي 
قوات أجنبية في ليبيا، سواء بشكل 
رسمي معلن أو غير رسمي، نظامية 

كانت أم مرتزقة، وتحت أي غطاء 
وألي مبرر كان.

وقالوا في رسالتهم التي تلقتها 
»الوسط« إن »األزمة في ليبيا 

لم تعد مجرد صراع على السلطة 
والثروة بين أطراف ليبية، بل إن 
ليبيا باتت ساحة لصراعات بين 

أطراف خارجية«، منبهين إلى أن 
بعض الدول وجدت في الظروف 
الراهنة التي تمر بها البالد منذ 

العام 2011 فرصة لـ»تسوية 
حساباتها اإلقليمية والدولية، 

وتحقيق مصالحها«.

طرابلس، بنغازي، جنيف ، القاهرة–الوسط

عودة طالب الثانوية إلى الفصول.. »الكمامات قبل الكراسات«
العامة  الثانوية  الشهادة  طالب  عاد 
أيام  أول  في  اإلثنين،  مدارسهم،  إلى 
توقفت ألشهر،  التي  الدراسة  استئناف 
وسط إجراءات وقائية مشددة واحترازية 
المستجد«.  ــا  »كــورون فــيــروس  ضــد 
بعض  في  لـ»الوسط«  جولة  وأظهرت 
المدارس طالبا ومعلمين التزموا ارتداء 
درجات  قياس  إلى  إضافة  الكمامات، 
الفصول.  إلى  الدخول  قبيل  حرارتهم 
بحكومة  التعليم  وزارة  وكيل  وأشــار 
إلى  لـ»الوسط«  جمعة،  عادل  الوفاق، 
توزيع جميع المعدات الخاصة بالوقاية 
على جميع المدارس، إضافة إلى توزيع 
الطالب  على  االسترشادية  األسئلة 
مراجعة  الدراسة  فترة  خالل  وسيتم 

المنهج من قبل المعلمين.
وكانت العودة الدراسية في عدد من 
الذي  الوزارة،  المدن جيدة، وفق وكيل 
الطلبة  »رغبة  إلى  إشــارة  ذلك  اعتبر 
بالفصول  االلتحاق  في  األمــور  وأولياء 

ونوه  الدراسة«.  واستئناف  الدراسية 
خطة  وضــعــت  التعليم  وزارة  ــأن  ب
»كورونا  فيروس  من  للوقاية  احترازية 
لسالمة  مواجهته  وطرق  المستجد« 

التعليمية،  المؤسسات  في  الطالب 
الوطني لألمراض  المركز  بالتعاون مع 
وزير  قرر  الماضي،  واألسبوع  السارية. 
التعليم المكلف، د. محمد عماري زايد، 

استئناف الدراسة التدريجية واالختيارية 
ما  الستكمال  أوال  الثانوية  للشهادة 
 29 في  الدراسية  المقررات  من  تبقى 
أعلنت،  الوزارة  لكن  الجاري.  أغسطس 
الــعــودة  تأجيل  الــمــاضــي،  ــاء  ــع األرب
قرار  بسبب  اإلثنين،  إلى  المدرسية 
المجلس الرئاسي الصادر بشأن فرض 
الحظر الشامل لمدة أربعة أيام اعتبارا 

من الساعة السادسة مساء األربعاء.
الثانوية  الــمــدارس  كل  أن  يذكر 
المدرسية  بــالــعــودة  المستهدفة 
الــمــواد  مــن  مخصصاتها  تسلمت 
كما  االحترازية،  باإلجراءات  المتعلقة 
والتهيئة  الصيانة  عمليات  أنهت 
وذلك  المدرسة،  لمرافق  المطلوبة 
التي  التشغيلية  الميزانيات  خالل  من 
أجل  من  سابق  وقت  في  لها  صرفت 
في  طالبها  استقبال  على  مساعدتها 

أفضل الظروف.
التفاصيل ص4

وليامز لمجلس األمن: هناك حالة اصطفاف 
يشوبها االضطراب حول سرت رغم الهدوء النسبي 

على الخطوط األمامية منذ يونيو الماضي

القوى الدولية واإلقليمية تدفع األطراف 
الليبية للعودة إلى مائدة التفاوض بعد أن 

سكتت المدافع النتخاب حكومة وحدة وطنية

< حقل الشرارة النفطي

280280 ألف دوالر تعيد  ألف دوالر تعيد 
أنيس سلتو مجـد د ا أنيس سلتو مجـد د ا 

للدوري املصريللدوري املصري
• سلتو
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شعر الحكمة
مش كل من غاب مكانه فاضي *** وال كل من حاضر يعبي العين
وال كل من يضحك بحاله راضي*** والعمرها تساوت صباع ايدين
والنقدروا نردوا زمان الماضي *** والنقدروا نزيدوا العمر سنين

صانعو محتوى »تيك توك« 
يبيعون السلع عبر التطبيق

ألبوم جنات الجديد
 على »يوتيوب«

»الشير« األسترالي يقترب »الشير« األسترالي يقترب 
من دائرة الحظرمن دائرة الحظر

● فتاة من قورينـا .. لوحة للفنان االيطالي )ماريو ريدوال(   1924 

بدء تعافي السينما العاملية في ظل »كورونا«بدء تعافي السينما العاملية في ظل »كورونا«

جنات  المغربية  المطربة  ألبوم  ¶«حقق 
الجديد »أنا في انتظارك«، ستة ماليين 

مشاهدة على موقع »يوتيوب«، خالل 
عشرة أيام من طرح األلبوم، حيث كانت 

أمير  أغنية »اللي تشوفه« من كلمات 
رفاعي وتوزيع  وألحان محمد  طعيمة 

توما، من أبرز أغاني هذا األلبوم. وضم 
11 أغنية،  ألبوم »أنا في انتظارك«، 

هي: »إوعى« من كلمات وألحان عزيز 
الشافعي وتوزيع هاني يعقوب، و»أحلى 

من األحالم« من كلمات عبدالحميد 
الحباك وألحان وتوزيع أسامة سامي، 

و»دموع وبكيت« من كلمات جمال 
الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع 

وسام عبدالمنعم، و»رايقة« من كلمات 
وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام 

الوحدة« من كلمات  عبدالمنعم، و»برد 
كريم حكيم وألحان خالد فتوح وتوزيع 

إلهامي دهيمة وأدهم دهيمة، و»ثباتي 
الحبشي  أحمد  االنفعالي« من كلمات 

وألحان مدين وتوزيع أكرم عادل. 
كما ضم أغاني: »فهمت قصدك« من 

تامر حسين وألحان أحمد حسين  كلمات 
وتوزيع هاني يعقوب، و»الظالم« سالمة 

علي وألحان وليد سعد وتوزيع هاني 
استعجلت« من كلمات  يعقوب، و»أنا 
علي فتحي وألحان عماد تاج وتوزيع 

جيزو، و»أنا في انتظارك« التي تحمل 
اسم األلبوم وهي من كلمات شادي نور 

وألحان بالل سرور وتوزيع هاني ربيع.

كلمة1000

قالت شركة »أوبر« إنها ستطرح عالميا ميزة الصورة الذاتية »سيلفي« للتحقق من أن زبائنها يرتدون قناعا، 
أوبر سياسة  ووضعت  الماضي،  مايو  منتصف شهر  في  للسائقين  تقديمها  تم  مماثلة  ميزة  غرار  على  وذلك 
18 مايو، ومددتها إلى أجل غير مسمى بسبب الوباء  »ال ركوب لمن ال يرتدي الكمامة« الخاصة بها في 
المستمر، مما يتطلب من السائقين والركاب ارتداء غطاء الوجه في جميع األوقات أثناء الركوب، ويطلب 
للسائقين  يمكن  حين  في  العمل،  بدء  قبل  يوم  كل  كمامة  مع  ذاتية  صورة  التقاط  السائقين  من 
يؤدي  أن  ويمكن  يرتدي كمامة.  ال  اآلخر  الطرف  أن  أبلغوا عن  إذا  عقوبة  الرحلة دون  إلغاء  والركاب 
عدم االمتثال إلى إلغاء تنشيط الحساب. وأعلنت الشركة أن ميزة الصورة الذاتية للركاب ستطرح في 
الواليات المتحدة وكندا بحلول نهاية سبتمبر الجاري، وعبر أميركا الالتينية ومناطق أخرى بعد ذلك. 
أبلغ  إذا  شخصية  صورة  التقاط  على  فقط  الراكب  سيحث  الراكب  تطبيق  فإن  السائقين،  عكس  على 
أوبر: »أردنا حقا  المنتجات في  أنه ال يرتدي كمامة. وقال ساشين كانسال، كبير مديري  السائق سابقا 
التأكد من أننا نستهدف بهذه الميزة الركاب الذين ربما يعودون توا إلى المنصة، وربما ال يكونون على 
دراية بسياسة )الكمامة( الخاصة بنا«، وقد انخفض الطلب على رحالت الركوب حسب الطلب على نحو حاد 

خالل الوباء، خصوصا في الواليات المتحدة، حيث يوجد أكبر سوق لشركة »أوبر«.

العلمي، نجحت  الخيال  في محاكاة ألفالم 
إللون  المملوكة  الناشئة  »نورالينك«  شركة 

ماسك، في زرع شريحة ذكية تجريبية في 
دماغ حيوان مختبر، ويأتي ذلك كخطوة 

لتطوير  أن تمهد  الطموح  الملياردير  يأمل 
أن تعيد  للبشر من شأنها  نسخة مخصصة 

النطق  على  القدرة  بالشلل  للمصابين 
القطعة بأنها  والحركة، ووصف ماسك هذه 

الذكية في دماغكم«،  فيتبيت  »أشبه بساعة 
وذلك خالل مؤتمر عبر اإلنترنت، بشأن 

التقدم في مشروعه لتطوير جهاز يربط 
تشكيكا  يثير  والذي  بالكمبيوتر  الدماغ 

العلماء. كبيرا في أوساط 
بمشاريعه  المعروف  المستثمر  وكان 

»تيسال«  في شركتيه  االستشرافية خصوصا 
و»سبايس إكس«، قدم قبل سنة شريحة 
للغاية يمكن زرعها  مزودة أسالكا رفيعة 
آليا في الدماغ على يد روبوت أشبه بآلة 

الجديد  النموذج  الدقة، هذا  خياطة شديدة 
بلوتوث،  تقنية  بفضل  والعامل السلكيا 

 23 يمكن شحنه ليال ويبلغ قطره 
قطعة  بحجم  »أي  ميليمترا 

وعرض  معدنية«  نقدية 
ميليمترات. ثمانية 

المبدأ،  وفي 
الشريحة  ستزرع 

المدورة في 
الدماغ، من دون 

في  للمبيت  الحاجة 
المستشفى ومن دون 

ترك أي أثر باستثناء ندب 
وسيستخدم  الشعر،  تحت  بسيط 

بأمراض  المصابين  لمعالجة  االبتكار  هذا 
الطويل  المدى  الهدف على  عصبية، لكن 

آمنة وموثوقة  العملية  يكمن في جعل هذه 
وبسيطة، لدرجة أنها ستندرج في إطار 

الرفاه«،  »بقصد  االختيارية  الجراحات 
وسيتمكن األشخاص عندها من دفع بضعة 
آالف من الدوالرات لتزويد دماغهم قدرات 

»نورالينك«،  مختبرات  في  معلوماتية، 
الخنزير »غرترود« على حزام  أنثى  تمشي 
ناقل مع علف داخل معلف معلق أمامها، 
إشارات عصبية من  الشريحة  تنقل  فيما 

المعلومات،  على هذه  وباالعتماد  دماغها، 
بمكان  التكهن  الكمبيوتر  لجهاز  يمكن 

وجود أطرافها في كل لحظة. ويمكن أن 
القدرات الحركية  يبعث ذلك األمل بإعادة 

رباعي. بشلل  المصابين  لألشخاص 
وقال إلون ماسك إن هذا االبتكار الذي ال 
يزال في مراحله التجريبية قد يتيح في حال 

وجود إصابة في النخاع الشوكي زرع شريحة 
أخرى في موضع اإلصابة ومراقبة »مسارات 

المدى  »على  المتضررة، مضيفا:  النقل« 
أنا على ثقة بأننا سنتيح عودة  الطويل، 
بالكامل«. الجسم  استخدام  القدرة على 

»شريحة ذكية« في الدماغ 
إلعادة النطق والحركة

#اقعدو_فيها
أطلق عدد من النشطاء والمدونين 

بموقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك« هاشتاج »#اقعدو_فيها«، 

تضامنا مع الشباب الليبي الذي 
قرر الهجرة نتيجة للصراعات على 
السلطة التي تشهدها البالد بين 

الفرقاء الليبيين. وتفاعل عدد من رواد 
الصفحات الليبية مع هذا الهاشتاغ، 

حيث جاءت التعليقات بين مؤيد 
لهجرة الشباب وآخر يرفض، وكثير 

صبوا غضبهم على المسؤولين 
وأطراف الصراع الليبي الذين أوصلوا 

البالد إلى هذا الوضع الخطير.
يذكر أن الشهر الماضي شهد 

موجة هجرة للشباب الليبي عبر البحر، 
وصوال إلى شواطئ جزيرة المبيدوزا 

في إيطاليا.

في  مركزيا  دورا  تؤدي  التي  الشخصية  المستخدمين  بيانات  عادت 
مع  و»آبل«  »فيسبوك«  بين  توتر  مصدر  مجددا  الرقمي،  االقتصاد 
توجيه الشبكة االجتماعية الرائدة اتهاما لعمالق اإللكترونيات بتكبيد 
وأشارت  للتطبيقات،  المطورة  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  خسائر 

من  سيحد  الجديد  »آبل«  تحديث  أن  إلى  »فيسبوك«، 
اإلمكانات المتاحة لها ولمطوري التطبيقات األخرى في 

استهداف مستخدمي هواتف »آي فون« إعالنيا.
وقالت الشبكة االجتماعية في بيان إن األثر على 
تحديده  »يصعب  ومطوريها  التطبيقات  معدي 
كميا«، لكنها لفتت إلى أنها أجرت عمليات محاكاة 
اإليرادات  من   50% من  »أكثر  أن  إلى  خلصت 
الحمالت  تكييف  على  القدرة  تعطيل  عند  ستتبدد 

اإلعالنية على األجهزة المحمولة«، وأضافت الشبكة: 
الشركاء  أكبر بكثير« على  الواقع، قد يكون األثر  »في 

المعنيين.
وأصدرت »آبل« في األيام الماضية أحدث تحديثاتها لنظام 

وأجهزة  اإللكترونية  واأللواح  الهواتف  على  إس«  أو  »آي  تشغيل 
أن  إلى  »آبل«  وأشارت  للمطورين،  تجريبية  بنسخة  في«،  تي  »آبل 
14« يفرض »طلب إذن  نظام التشغيل الجديد المسمى »آي أو إس 
المستخدمين لتعقب تحركاتهم عبر التطبيقات والمواقع اإللكترونية 

المملوكة لشركات أخرى«.

الفريد  التعريف  رمز  بفضل  المستخدمين  تحركات  رصد  ويتيح 
بغية  وتشاركها  شخصية  بيانات  جمع  هواتفهم،  على  الموجود 
النموذج  في  أساسيا  جانبا  ذلك  ويشكل  إعالنيا،  استهدافهم 
االقتصادي المعتمد لدى »فيسبوك« التي تجمع خوارزمياتها البيانات 
وتعالجها ضمن ملفات غير اسمية، وتبيع منصات المجموعة 
مساحات إعالنية محددة األهداف بدقة على نطاق واسع 
للمعلنين. وهي تمدهم أيضا بأدوات تتيح تتبع هذه 
خروج  لدى  منها  مادي  كسب  وتحقيق  الملفات 
آخر،  تطبيق  الستخدام  »فيسبوك«  من  أصحابها 
إعالنية  مساحات  بعدها  األخرى  التطبيقات  وتبيع 
موجهة بدقة أيضا، ما يدر إيرادات أعلى بكثير من 

الحمالت اإلعالنية غير المحددة األهداف.
إس  أو  »آي  تشغيل  نظام  إن  »فيسبوك«  وقالت 
14« سيضر بكثير من المطورين والناشرين في فترة 
صعبة أصال على الشركات«، مضيفة: »نعمل مع أكثر من 
19 ألفا من هؤالء حول العالم ودفعنا لهم مليارات الدوالرات 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  الكثير  يعتمد   .2019 سنة 
أيضا  المالكة  »فيسبوك«  وتعتزم  البقاء«،  أجل  من  اإلعالنات  على 
لـ»إنستغرام« و»واتساب« و»ماسنجر«، تاليا التوقف عن إتاحة أدواتها 
للتتبع واالستهداف والتحويل النقدي للتطبيقات األخرى العاملة بنظام 

»آي أو إس 14«.

تحديث »آي أو إس 14« يتحول إلى مصدر توتر بني »فيسبوك« و»آبل«

صورة إجبارية بـ »الكمامة« 
مع »أوبر«

CINEMA
CINEMA

مباشرة  يصممونها  التي  البضائع  بيع  من  قريبا  توك«  »تيك  محتوى  صانعو  سيتمكن 
لصناع  التجارة  منصة  تطرح  أن  المفترض  ومن  نفسه،  التطبيق  عبر  المعجبين  إلى 
اختباره حاليا مع مجموعة محدودة من  التكامل قريبا، ويتم  المحتوى »Teespring« هذا 
المستخدمين، وشارك اآلالف من صناع محتوى »تيك توك« مع »Teespring« لبدء إيجاد 
الرئيس  سلع يمكنهم بيعها لمتابعيهم. وقال كريس المونتاني، 
لصانعي  يسمح  الدمج  إن   :»Teespring« لشركة  التنفيذي 
 ،»Teespring« عبر الخاصة  منتجاتهم  بتصميم  المحتوى 
تمكين  ثم  ومن  توك«،  »تيك  إلى  مباشرة  ودفعها 
المنتجات مباشرة من خالل »تيك  المعجبين من شراء 
فيها  يمكن  التي  األولى  المرة  هي  هذه  وتعد  توك«، 
لصناع المحتوى بيع سلعهم الخاصة مباشرة من خالل 
»تيك توك«. وهناك عدد من األسئلة التي ال يزال فريق 
صانعو  من  منها:  اكتشافها،  يحاول   »Teespring«
محتوى »تيك توك« المؤهلون الستخدام التكامل؟ وكيف 

سيظهر رف التسويق في مقاطع الفيديو؟

من  تقريبا   70% نحو  أن  ديزني  شركة  أعلنت 
الواليات  في  أبوابها  فتح  أعادت  السينما  دور 
المتحدة وكندا، ولكن ما زال بعض من أكبر 
أسواق السينما ومن بينها لوس أنجليس 
وواشنطن  وسياتل  فرانسيسكو  وسان 
ونيويورك  ونيوجيرسي  العاصمة 
العرض  دور  أن  إلى  مشيرة  مغلقا، 
وهو  كبير،  بشكل  التعافي  في  بدأت 
حققتها  التي  اإليرادات  حجم  يعكسه  ما 
فيروس  رغم  العرض  دور  في  األفالم 
أعداد  في  كبير  بشكل  أثر  الذي  »كورونا« 
الرعب  فيلم  العرض. وتصدر  الجمهور وسعة دور 
في  السينما  إيرادات  الجدد«  »المتحولون  الجديد 

األسبوع، محققا سبعة  الشمالية في مطلع  أميركا 
ماليين دوالر، والفيلم بطولة مايسي وليامز وأنيا 
إخراج  ومن  براجا  وأليس  هيتون  وتشارلي  تايلور 
جوش بون، ويعد هذا من بين أول األفالم الضخمة 
التي يتم عرضها منذ أن أدى فيروس »كورونا« إلى 
الرغم من أن  السينما في مارس، وعلى  إغالق دور 
اإليرادات كانت عند الحد األدنى من التوقعات فإن 
عرض شركتي ديزني وتوينتيث سينشوري استديوز 
للفيلم يمثل أكبر عرض أول حتى اآلن لفيلم جديد 
فيها  استأنفت  التي  المناطق  وفي  الجائحة.  خالل 
دور السينما نشاطها يتم فرض حد أقصى للطاقة 
االستيعابية لدور السينما، إضافة إلى إبقاء مسافة 

االجتماعي. التباعد  بتدابير  التزاما  المقاعد  بين 

إقرار  المقاالت في حال  المستخدمين ووسائل اإلعالم في أستراليا من تشارك  هددت »فيسبوك« بمنع 
التي  المضامين  مقابل  في  الدفع،  على  العمالقة  الرقمية  المجموعات  إرغام  إلى  يرمي  قانون  مشروع 
عالمية  أو  محلية  أخبار  نشر  في  الحق  بذلك  لألستراليين  يكون  ولن  الصحفية،  الهيئات  بها  تزودها 
»الطريقة  هو  القرار  هذا  أن  مؤكدة  األميركية،  الشبكة  أفادت  ما  على  »إنستغرام«،  أو  »فيسبوك«  عبر 

الوحيدة للحماية من قرار يخرج عن أي منطق«.
 وكشفت كانبيرا، نهاية يوليو، مشروع »قانون سلوكي ملزم« يرغم المجموعات العمالقة المهيمنة 
التي  األسترالية  اإلعالم  لوسائل  أموال  دفع  على  و»فيسبوك«،  »غوغل«  طليعتها  وفي  اإلنترنت،  على 
في  الشفافية  على  أيضا  القانون  هذا  وينص  مضامينها.  مقابل  في  كبيرة،  مالية  صعوبات  تعاني 
ماليين  إلى  تصل  عقوبات  مع  المضامين،  ظهور  طريقة  يدير  نظام  إلقامة  المستخدمة  الخوارزميات 
الدوالرات للمخالفين، وقال المدير العام لـ»فيسبوك« في المنطقة، ويل إيستون، إن التشريع المذكور 
الحكومة  تحاول  التي  الصحفية  بالمؤسسات  أذى  وسيلحق  اإلنترنت  بدينامية  دراية  »عدم  يظهر 
دفع  على  فيسبوك  سيرغم  ذلك  أن  هو  للحيرة  إثارة  األكثر  »األمر  أن  إلى  بيان  في  مشيرا  حمايتها«، 
التي تنشرها طوعا على منصاتنا وبثمن ينطوي على  أموال للمؤسسات الصحفية في مقابل المضامين 

لهم«. نقدمها  التي  المالية  للقيمة  تجاهل 
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في استطالع لـ»الوسط«:

التظاهرات تغير الواقع السياسي 
للبالد أكثر من الحرب

دعمها  عززت  روسيا  أن  المتحدة  لألمم  تقرير  كشف 
ليبيا  اللوجستي لمجموعة »فاغنر« العسكرية الخاصة في 
بحوالي 338 رحلة شحن عسكرية من سورية في األشهر 

التسعة المنتهية في 31 يوليو الماضي.
ويأتي ذلك لمساعدة مقاتلي المجموعة »التي تدعم« 
التقرير،  المشير خليفة حفتر، حسب  العام للجيش،  القائد 
إلى  وقدموه  للعقوبات،  مستقلون  مراقبون  أعده  الذي 
لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس األمن الدولي، لكن لم 

يتم اإلعالن عنه بعد، حسب »رويترز«.
الذي نشرت وكالة »رويترز« مقتطفات  التقرير  وخلص 
منه األربعاء، إلى أن »الدعم اللوجستي العسكري الروسي 
المباشر إلى مجموعة فاغنر وربما شركات عسكرية خاصة 
أخرى مقرها االتحاد الروسي زاد بشكل كبير من يناير إلى 
رحلة جوية »مشبوهة   338 حوالي  وأدرج   .»2020 يونيو 
لالتحاد  تابعة  عسكرية  طائرات  بواسطة  سورية  من 
2019 و31  الروسي إلى ليبيا في الفترة بين أول نوفمبر 

يوليو 2020«.
وقال تقرير األمم المتحدة إنه ما زال حظر األسلحة غير 
واألردن،  واإلمــارات،  »تركيا،  أن  وجد  حيث  تمامًا،  فعال 
على  المفروض  األسلحة  حظر  انتهكت  وقطر،  وروسيا، 
الخمس  الدول  بعثات  أن  إلى  »رويترز«  وأشارت  ليبيا«. 
للتعليق على  المتحدة لم ترد على طلب منها  لدى األمم 

هذه االتهامات.
وأشار التقرير إلى أنه »منذ مشاركة تركيا المباشرة في 

في  واإلمارات   ،2019 ديسمبر  في  أكبر  نحو  على  الصراع 
يناير 2020 باتت عمليات نقل األسلحة إلى ليبيا من قبل 
تام  تجاهل  مع  وصارخة  النطاق  واسعة  الدولتين  هاتين 

للتدابير العقابية«.
وروسيا  واألردن  »مصر  أن  أيضا  األممي  التقرير  ووجد 
األمم  عقوبات  انتهكت  واإلمارات  وتركيا  وقطر  وسورية 
مشبوهة  تجارية  سفن  شحنات  تفتيش  بعدم  المتحدة 
سبب  وجود  من  الرغم  على  ليبيا  إلى  متجهة  طائرات  أو 
معقول للتفتيش«. ولم ترد بعثتا مصر وسورية لدى األمم 

المتحدة على طلب للتعليق من »رويترز«.
المتحدة  لألمم  سري  تقرير  كشف  الماضي،  مايو  وفي 
»فاغنر«  مجموعة  نشر  عن  »رويترز«  وكالة  عليه  اطلعت 
العسكرية الروسية الخاصة نحو 1200 فرد في ليبيا لتعزيز 

قوات القيادة العامة.
وجاء بالتقرير المؤلف من 57 صفحة الذي أعده مراقبو 
الخاصة  العقوبات  للجنة  وُقدم  المستقلون،  العقوبات 
بليبيا والتابعة لمجلس األمن الدولي، أن الشركة الروسية 
متخصصة  عسكرية  مهام  في  قوات  نشرت  المتعاقدة 

اأشاد سياسيون ونشطاء ومواطنون بنتائج 
في  اندلعت  التي  االحتجاجية  التظاهرات 
الماضي، ضد  األسبوع  طرابلس،  العاصمة 
تردي األوضاع المعيشية واستشراء الفساد، 
واعتبروا، في استطالع رأي أجرته »الوسط«، 
أن التظاهر يستطيع تغيير الواقع السياسي 

للبالد أكثر من الحرب.
المواطن سالم صالح »الشعب  ويطالب 
بالخروج إلنهاء جميع األجسام القائمة شرقًا 
وصالحيتها،  مدتها  انتهت  التي  وغربًا، 
وأصبحت مصدرًا للفساد والفاسدين«، لكنه 
طرابلس  في  المظاهرات  »خــروج  يرفض 
والعمل  اآلخر  الطرف  واستغالله من  فقط، 

على تأجيجه«.
أن  فيرى  السعيدي  علي  الطيب  أمــا 
»التظاهرات السلمية أثبتت أنها أكتر جدوى 
من الحروب في تغيير الواقع السياسي، حيث 
الراكدة،  المياه  تحرك  أن  استطاعت  إنها 
وتشد انتباه العالم إلى أن المواطن الليبي 

غير راٍض عن جميع االجسام«.
»إن  اعويدات:  منى  المواطنة  وتقول 
هذه التظاهرات ضد كل األطراف السياسية 
التي تستغل الظروف دون النظر للمواطن 
إلى »وقوع خروقات من  البسيط«، مشيرة 
بعض المحتجين استغلها طرف ضد اآلخر«.

أسماء  الناشطة  اعتبرت  حين  ــي  وف
أثارت خوف  التظاهرات  األنصاري أن »هذه 
الشراد  آمال  الصحفية  وحذرت  الساسة«، 
من »المتسلقين الذين سحبوا ثقة الشارع 
في ثورة 17 فبراير بتكالبهم على السلطة 

وفسادهم، وذممهم الواسعة«.
علي  ــواب،  ــ ن مجلس  عــضــو  ــع  ــوق وت
السعيدي، »رد فعل إيجابي لهذه التظاهرات 

االجتماعي  والنسيج  التراب  وحــدة  على 
الوحيد  »المخرج  أنها  معتبرًا  الليبي«، 
اإلمالءات  صفحة  وطي  ليبيا،  استقرار  إلى 

الخارجية«.
التأسيسية  الهيئة  عضوة  واعتبرت 
أن  الــصــيــد،  ــا  ــي ران ــور،  ــدســت ال لصياغة 
تأتي  الشبابية  السلمية  »التظاهرات 
المسؤولية  مبدأ  من  تنبع  عندما  بنتائج 
والمحاسبة، وعدم استثناء محاسبة أحد من 
موقع مسؤوليته القانونية«، ونوهت إلى أن 
»إنهاء األجسام بالكامل يجب أن يكون في 
الشرق والغرب، أما اللعب على جسم وترك 

اآلخر فلن يتم قبوله«.
أمل  أبواب  السلمية  التظاهرات  وفتحت 
هذه  نتائج  إلى  الكثيرين  لدى  حدود  بال 
الحضيري:  أحمد  الناشط  يقول  إذ  الحراك، 
»من الممكن أن يحدث تغيير شامل لألزمة 
المتردد  الدولي  الموقف  خاصة  الليبية، 
أن  كما  الليبي،  للشأن  تجاه  والضعيف 
االختالف الكبير الحاصل بين أعضاء مجلس 
األمن على القضية الليبية من الممكن أن 

يتوحد ويحدث تقارب بينهم.«. تشمل فرق قناصة.
األمامية  الخطوط  في  »فاغنر«  ومعدات  قوات  رصد 

بسرت
المتحدة  الواليات  قيادة  قالت  الماضي،  يوليو  وفي 
أن  على  جديدة  أدلة  بحوزتها  إن  »أفريكوم«  ألفريقيا 
معدات  نشر  تواصل  »فاغنر«،  مجموعة  خالل  من  روسيا، 
عسكرية في ليبيا، مشيرة إلى صور جديدة تظهر »قوات 
الليبي  للصراع  األمامية  الخطوط  في  فاغنر  ومعدات 

بسرت«.
برادفورد  الجنرال  »أفريكوم«،  عمليات  مدير  وقــال 
عبر  ليبيا،  في  مفيد  غير  دورا  »تلعب  روسيا  إن  غيرينج، 
توصيل اإلمدادات والمعدات إلى مجموعة فاغنر«، معقبا: 

»تستمر الصور في كشف ما ينكرونه باستمرار«.
وقال غيرينج إن »نوع وحجم المعدات يظهران نية تجاه 
قدرات قتالية هجومية مستدامة، وليس اإلغاثة اإلنسانية، 
ويشير إلى أن وزارة الدفاع الروسية تدعم هذه العمليات«.
كما وثقت »أفريكوم« تزويد موسكو قوات »فاغنر« في 
دفاع  وأنظمة  عسكرية  ومدرعات  مقاتلة  »بطائرات  ليبيا 
إلى  الوضع، ويؤدي  تعقيد  يزيد من  وإمدادات، مما  جوي 

استمرار العنف«.
تتوافر  التي  المعدات  مــدى  الصور  أحــدث  وتظهر 
العسكرية  الشحن  »طائرات  عبر  تأتي  والتي  لـ»فاغنر«، 
على  المجموعة  تحصل  إلى  البيان  يشير  إذ  الروسية«، 
عسكرية  وسيارات  »بانتسير«،  الجوي  الدفاع  منظومة 
لأللغام  مقاومة  مدرعة  ومركبات  االستخدامات،  متعددة 

ومضادة للكمائن.

طرابلس، بنغازي، القاهرة: الوسط

طرابلس - الوسط

»رويترز« 	 �	املقاتلون	األجانب	والتشكيالت	املسلحة	من	قوات	»فاغنر«	

حراك أممي وأوروبي.. وترقب روسي لـ »تثبيت الهدنة«
أوروبيًا  حراكًا  األسبوع،  هذا  الليبي،  المشهد  شهد 
إلطالق  تمهيدًا  النار،  إطالق  وقف  لتثبيت  وأمميًا 
عملية سياسية محتملة في جنيف، األسبوع المقبل، 
وهي التحركات التي حظيت بدفعة قوية عقب بياني 
ومجلس  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيسي 
في  النار  إطالق  وقف  لتثبيت  صالح؛  عقيلة  النواب 
الوفاق  حكومة  قوات  بين  الليبية  األراضــي  عموم 
واالستئناف  الليبي،  الوطني  الجيش  وقوات  الوطني 
النفط لصالح جميع  إنتاج وتصدير  لعمليات  الكامل 
الحوار  إلى  والعودة  الليبية،  والمناطق  الليبيين 
الليبية، وتحت رعاية  السياسي الجامع بين األطراف 

األمم المتحدة.
جوالت  استئناف  دبلوماسية  مصادر  وترجح 
المقبل،  األسبوع  بجنيف،  الليبي  السياسي  الحوار 
والدولة  النواب  مجلسي  عن  ممثلين  تضم  التي 
الممثلة  قالت  فيما  الليبي،  المجتمع  من  وقطاعات 
ليبيا  في  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاصة 
باإلنابة ستيفاني ويليامز، إن المعادلة الليبية للحل 
أنفسهم  الليبيون  إليها  يتوصل  أن  يجب  السياسي 
عبر طاولة الحوار في جنيف، وذلك في حوار لجريدة 

»اليوم السابع« المصرية.
لقاءات  سلسلة  عقب  جاءت  ويليامز  تصريحات 
في القاهرة، األحد الماضي، مع وزير الخارجية سامح 
كامل،  عباس  اللواء  المخابرات  ورئيس  شكري، 
أبو  أحمد  العربية  ــدول  ال لجامعة  العام  واألمين 
الوزير شكري  الممثلة األممية  الغيط، حيث أطلعت 
على نتائج اتصاالتها مع األطراف الليبية واإلقليمية 
الفاعلة، فيما أكد وزير الخارجية المصري دعم بالده 
أية خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية 
في ليبيا، بما يحقق األمن واالستقرار للشعب الليبي؛ 

حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.
رئيس  مع  األممية  الدبلوماسية  لقاء  ثمن  كما 
جهاز المخابرات »دور مصر اإليجابي في التعاطي مع 
مخرجات مؤتمر برلين« والتواصل مع جميع الفرقاء 
الليبيين.. فيما قال مصدر مسؤول في األمانة العامة 
»أهمية  على  اتفقا  ووليامز  أبوالغيط  إن  للجامعة 
السراج  كانت خرجت عن  التي  اإلعالنات  على  البناء 

وعقيلة صالح«.
وكانت بيوت التفكير ضمن جدول أعمال وليامز 
النظر  وجهات  الستطالع  محاولة  في  القاهرة،  في 
»معمق«  نقاش  جولة  عقدت  إذ  الهدنة،  بشأن 
والدراسات  للفكر  المصري  المركز  من  وفد  مع 
التي  والمقترحات  األفكار  لمقاربة  االستراتيجية؛ 
يمكن أن تؤدي إلى »تسهيل الحوار الليبي والعودة 
الطريق  التي تمثل  السياسية  العملية  إلى  السريعة 
إلى  الوصول  تعوق  التي  العقبات  لتخطي  األمثل 
حلول شاملة ونهائية لألزمة في ليبيا«، فيما خلفت 
زيارة الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة 
الليبي  لشأن  متابعي  لدى  األسئلة  عديد  ليبيا  في 
من  الكواليس  خلف  المباحثات  حملته  ما  بشأن 

طلبات أو شروط ومقترحات لتثبيت الهدنة.
عبر  الحراك،  انتقل  نفسها  ليبيا  إلى  مصر  ومن 
األوروبــي  لالتحاد  السامي  الممثل  أجراها  لقاءات 
حيث  الثالثاء،  يوم  األزمة  أطراف  مع  بوريل  جوزيف 
جدد الممثل السامي خالل اجتماع مع السراج تأكيد 
دعم االتحاد األوروبي لبيان رئيس المجلس الرئاسي 
وبيان عقيلة صالح لتحقيق األمن والسالم في ليبيا. 
كما تعهد خالل لقائه مع عقيلة صالح بتقديم شرح 

وافٍ لمبادرة عقيلة صالح لالتحاد األوروبي، ويطالب 
خالل  لالتحاد  تواصل  هناك  سيكون  كما  بدعمها، 
الفترة المقبلة مع عدد من األطراف العربية والدولية 

لتثبيت وقف إطالق النار ودعم المبادرة.
جدد  والقبة،  طرابلس  مباحثات  جولتي  وخالل 
السراج التزام حكومة الوفاق بما أعلنته، وبما جاء في 

البيانين من نقاط اتفاق.
هذه  من  بكثير  معني  اآلخر  الطرف  بأن  وأضاف 

ومنطقة  سرت  بمدينة  السالح  نزع  مثل  النقاط 
الوفاق هناك،  لحكومة  قوات  توجد  الجفرة، حيث ال 
أيضًا هو المعني برفع اإلغالق عن المواقع النفطية. 
االتحاد  دعم  طلب  فقد  النواب  مجلس  رئيس  أما 
عوائد  وتحييد  النار  إطالق  وقف  لتثبيت  األوروبــي 
الحالية  الفرصة  انتهاز  بضرورة  مطالبًا  النفط، 
إنهاء  أجل  من  ليبيا  في  األطراف  كل  على  للضغط 
الليبي،  الشعب  عن  المعاناة  ورفع  السياسية  األزمة 

مؤكدًا أنه لن يتأتى ذلك إال بتشكيل سلطة جديدة 
ترفع المعاناة عن الشعب.

ــي  األوروبـ الــمــســؤول  مباحثات  ســيــاق  ــي  وف
إدارة  مجلس  رئيس  من  الفت  تصريح  خرج  أيضًا، 
مصطفى  المهندس  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
أن  إلى  فيه  أشار  بوريل،  مع  لقاء  خالل  اهلل  صنع 
بتوزيع  عالقة  له  ليست  ليبيا  في  القائم  »الصراع 
تريد  أطــراف  بين  صراع  هو  بل  النفط،  عائدات 

االستيالء على ثروات الشعب الليبي«.
االتحاد  »دعم  األوروبــي  المبعوث  أكد  حين  في 
األوروبي المبادرة التي اقترحتها المؤسسة الستئناف 
بالحساب  إيراداته  وتجميد  وتصديره  النفط  إنتاج 
الخارجي،  الليبي  المصرف  في  بالمؤسسة  الخاص 
تحقيق  يضمن  اقتصادي  مسار  انطالق  مع  وذلك 
الشفافية المالية، بالتوازي مع مسار إلعادة الترتيبات 
األمنية، فيما يتعلق بأمن المنشآت التابعة للمؤسسة 

وإخالء كل المواقع النفطية من المرتزقة والمظاهر 
المسلحة.

في هذه األثناء، لم تكن موسكو غائبة على نحو 
لدى  روسيا  سفير  نفى  إذ  المشهد،  هذا  من  كامل 
الجزائر، إيغور بيليايف، وضع موسكو أية رهانات في 
اللعبة الليبية عكس عديد الالعبين الخارجيين. وقال 
بيليايف إن لروسيا والجزائر مصلحة مشتركة في وقف 
النزاع في ليبيا؛ ولذا يدعمان حاًل سياسيًا هناك، على 
أساس المبادئ التي تم تحديدها في البيان الختامي 
لمؤتمر برلين حول ليبيا وتم التأكيد عليها بعد ذلك 
في قرار مجلس األمن رقم 2510، وفق ما صرح في 

مقابلة مع جريدة »الخبر« الجزائرية الثالثاء.
الخاص  االهتمام  الروسي أصر على  الدبلوماسي 
بمهمة اإلنهاء الفوري للحرب بين األشقاء الليبيين، 
»لكنه ليس هدفًا نهائيًا منشودًا لكل جهودنا، بل 
حل  لجنة  إطار  في  قدمًا  نسلكها  أن  بد  ال  مرحلة 
السياسية  التسوية  حول  والحوار  العسكرية  القضايا 
أن  معتبرًا  ليبيا«،  أقاليم  جميع  مصالح  مراعاة  مع 
استعادة  السلمية  الجهود  لجميع  النهائي  الهدف 
سيادة ليبيا ومؤسسات الدولة فيها وسالمة أراضيها. 
العسكري  التدخل  من  روسيا  موقف  وبخصوص 
التركي المباشر، قال بيليايف إنه »على عكس عديد 
الالعبين الخارجيين، لم تحاول روسيا أبدًا وضع أية 
مع  دائمًا  نعمل  كنا  بل  الليبية،  اللعبة  في  رهانات 
جميع القوى السياسية في ليبيا واستقبلناهم جميعًا 
االتصال  في  ونظل  مختلفة،  أوقات  في  موسكو  في 

بهم حتى اآلن«.
تركي  وفد  يومين  لمدة  توجه  األثناء  تلك  وفي 
في  أونــال،  ســادات  الخارجية،  وزير  نائب  برئاسة 
كما  وسورية.  ليبيا  حول  محادثات  إلجراء  روسيا؛ 
بمقر  آكار،  خلوصي  التركي  الدفاع  وزير  استقبل 
نظيره  أنقرة،  التركية  بالعاصمة  الدفاع  وزارة 
الدين  صالح  مهندس  الدكتور  الوفاق  بحكومة 
في  التركي  الدعم  استمرار  آكار  وأكد  النمروش. 
العسكرية  واالستشارات  التدريبية  األنشطة  تقديم 
واألمنية لحكومة الوفاق، وكذلك جدد تأكيده وقوف 
المعترف  الشرعية  الليبية  »الحكومة  بجانب  تركيا 
واالستقرار  األمــن  تحقيق  أجــل  من  دولــيــًا،  بها 

الدائمين«.
في المقابل، كان موقف قوات القيادة العامة من 
تطورات مشهد التظاهرات وأعمال العنف بالمنطقة 
الغربية، التي استقبلها بقلق، بيان الناطق الرسمي 
تدخل  عدم  »أن  معتبرًا:  المسماري،  أحمد  اللواء 
إعادة  عمليات  في  حاليًا  الليبي  الوطني  الجيش 
االستقرار في غرب البالد ال يعني على اإلطالق أننا 
أننا  يعني  وإنما  المصير،  هذا  يواجه  شعبنا  تركنا 
نعطي الفرصة للعقالء من ممثلي القبائل والمناطق 
غرب ليبيا ألن يعملوا بأنفسهم على بسط النظام 

في تلك المناطق«.
وختم بالقول: »إن الجيش الوطني الليبي يتطلع 
عملية  إطــالق  إلــى  الخطوات  تلك  تقود  أن  إلــى 

سياسية ناجحة«.
والترقب  واألوروبــي  األممي  الحراك  هذا  ووسط 
التي تتحدث عن جولة حوار  الروسي، وترقبًا لألنباء 
قائمًا حول موعد  التساؤل  يبقى  في جنيف،  مرتقبة 
شروطًا  تفرض  األركــان،  متكاملة  لهدنة  التوصل 
ملزمة على األرض، وتجعل أي طاولة حوار على أرضية 
ثابتة، وهي مسألة يبدو أنها في يد أطراف خارجية 

أكثر من كونها في يد المتنازعين على األرض.

هل يعود اجلميع إلى طاولة جنيف؟

• فائز	السراج	وعقيلة	صالح	في	اجتماع	سابق

عقيلة والسراج قدما طلبات واضحة إلى بوريل بشأن الهدنة
صنع الله اعتبر أن الصراع القائم ليست له عالقة بتوزيع عائدات النفط

طرابلس - الوسط
»فاغنر« تنشر ما بين 800 

إلى 1200 فرد في ليبيا

االحتجاجات السلمية الشبابية 
تأتي بنتائج عندما تنبع من 

مبدأ املسؤولية واملحاسبة

•	أحمد	املسماري • جوزيف 	بوريل •	أبوالغيط •	مصطفى	صنع	اهلل •	سامح	شكري •	ستيفاني	ويليامز

كشفها تقرير أممي

تعزيزات روسية لدعم قوات »فاغنر« في ليبيا



محليات 04

وسط تحذيرات أممية من خروج الوباء عن السيطرة

الكمامات قبل الكراسات.. طالب املدارس إلى فصولهم رغم »كورونا«

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

السنة اخلامسة
العدد 250 15 المحرم 1442 هــ

3 سبتمبر 2020 م اخلميس

● البطالة واحدة من األسباب التي تزيد الغضب في صفوف الشباب.

الليبي  الشباب  من  اآلالف  عشرات  مطالبة  مع 
البعض  من  واتهامات  عمل،  فرصة  على  بالحصول 
للحكومات بصرف مرتبات بماليين الدينارات شهريا 
لموظفين في القطاع العام ال يعملون أصال، جاء قرار 
بتشغيل  الخاص  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
وتدريب العاطلين عن العمل ليمثل بارقة أمل بالنسبة 

إلى كثير من العاطلين الحالمين بوظيفة.
األرقام الرسمية الصادرة عن حكومة الوفاق تقدر 
عدد الباحثين عن عمل بنحو 128 ألفا و679 شخصا، 
الموظفين في  يبلغ عدد  بينما  الماضي،  يوليو  حتى 

القطاع العام مليونين و330 ألفا و897 موظفا.
ورغم أن قرار المجلس الرئاسي أثار آماال لدى الشباب 
إمكانات  في  شككوا  آخرين  أن  غير  واعد،  بمستقبل 
الدولة المالية وقدرتها على توفير سيولة مالية لتعيين 
المرتبات  أن  خصوصا  واحدة،  دفعة  اآلالف  عشرات 

تلتهم النصيب األكبر من اإلنفاق الحكومي سنويا.
وبلغت نسبة اإلنفاق على المرتبات خالل الفترة من 
الماضي  يوليو   31 إلى  الجاري  للعام  يناير  األول من 
%58 من إجمالي اإلنفاق، وقدرت المبالغ التي صرفت 
على الباب األول »بند المرتبات« بعشرة مليارات و940 
مليون دينار، من إجمالي اإلنفاق الفعلي البالغ 19 مليارا 
و77 مليون دينار، حسب بيان اإليراد واإلنفاق الصادر 

عن المصرف المركزي في أغسطس الجاري.
دور تظاهرات طرابلس في القرار

التي  الشرارة  بمثابة  طرابلس  تظاهرات  وكانت 
حركت المجلس الرئاسي التخاذ قرار تعيين الشباب، 
كونهم العنصر األكثر مشاركة وفعالية في االحتجاجات 
التي قامت ضد انتشار الفساد وتردي الخدمات األسبوع 

الماضي.
ليبيا  في  البطالة  عن  الدولي  للبنك  دراسة  ووفق 
صدرت في العام 2016، فإن ليبيا »ومنذ ثورة 2011 
التي أطاحت النظام السابق، وقعت ليبيا فريسة لصراع 
سياسي عميق، ما أدى إلى وجود فرص محدودة فقط 

إلعادة دمج الشباب في سوق العمل«.
يجرى  أن  يفترض  الرئاسي،  المجلس  قرار  وحسب 

أوال حصر أعداد الخريجين العاطلين، تمهيدا التخاذ 
اإلجراءات الالزمة للتعيين، في مدة أقصاها 30 سبتمبر 
بتعيين  المختصة  الجهات  تلتزم  أن  على  المقبل، 
وتدريب العاطلين وتنفيذ البرنامج اعتبارا من األول من 

نوفمبر.
ويلزم القرار الذي حمل رقم »)567( لسنة 2020« 
المفوض بوزارة العمل بحكومة الوفاق بالقيام بإعداد 
حصر للشباب الخريجين العاطلين، الذين تتوافر فيهم 
العام. كما ينص  بالقطاع  والتدريب  التعيين  شروط 
أحد نواب رئيس  على تشكيل لجنة مركزية برئاسة 
المجلس الرئاسي وعضوية وكيل وزارة العمل والتأهيل 
المكلف  المهام  متابعة  لتولي  المالية،  وزارة  ووكيل 
بها وزير العمل. وبعد حصر األسماء سيتم اتخاذ كل 
الواردة  األسماء  وتدريب  لتعيين  الالزمة  اإلجراءات 
المتاحة،  الرغبة، ووفق اإلمكانات  بالكشوفات حسب 
ليبيا  مصرف  ومنها  المختصة،  الجهات  ستقوم  كما 
المركزي ووزارة المالية بتوفير التغطية المالية لتنفيذ 

البرنامج التشغيلي والتدريبي، حسب نص القرار.

الجاهزية لبدء التشغيل والتدريب
األمين،  المهدي  الدكتور  العمل،  وزير  عقد  بدوره 
القرار.  تنفيذ  سبل  لمناقشة  اإلثنين،  طارئا،  اجتماعا 
وناقش االجتماع إيجاد حلول واقعية لتشغيل الشباب 
في القطاعات العامة والجهات المحمولة من الميزانية 

العامة وحصر الوظائف الشاغرة فيها.
واتفق المجتمعون على حث مكاتب العمل والتأهيل 
للعاطلين  الممكنة  التسهيالت  لتقديم  بالمناطق 
واإلسراع  العمل،  فرص  على  الحصول  في  الراغبين 
تقرر  ثم  والتوثيق،  المعلومات  إلى مركز  إحالتها  في 
تشكيل لجنة فنية عليا لتتولى عملية الحصر عن طريق 
مكاتب العمل والتأهيل في المناطق، إلى جانب تكليف 
لجنة تنفيذية لتقديم تقرير مفصل في مدة أقصاها 
30 سبتمبر. قبل ذلك، قال المهدي إن الوزارة جاهزة 
للبدء الفوري لتنفيذ برنامج تشغيل وتدريب الشباب، 
موضحا أن الرقم المسجل ألعداد الباحثين عن العمل 
إلى  وصل  والتأهيل  العمل  مكاتب  منظومات  ضمن 
نحو 128 ألفا و679 باحثا عن العمل، حتى الثالثين من 

شهر يوليو الماضي من مختلف المدن في ليبيا، مشيرا 
إلى أن عدد الذكور الباحثين عن العمل 72 ألفا و649 

مواطنا، والباحثات عن العمل 56 ألفا و30 مواطنا.

خريجو الجامعة األعلى بين العاطلين
المؤهالت  ضمن  للباحثين  نسبة  أعلى  وجاءت 
سجل  بينما  باحثا،  و643  ألفا   50 بعدد  الجامعية 
ألفا   71 بعدد  األعلى  الغربية  المنطقة  في  الباحثون 
ألفا   35 بعدد  الوسطى  المنطقة  ثم  باحثين،  و303 
و151 باحثا، ثم المنطقة الجنوبية بعدد 9895 باحثا، 

والمنطقة الشرقية بعدد 7330 باحثا عن العمل.
وطالب وزير المهدي مكاتب العمل بالربط المباشر 
وزارة  ودعا  بالوزارة،  والتوثيق  المعلومات  مركز  مع 
المالية بالتعاون فيما يخص العقود المتعثرة للعاملين 
في القطاع العام خالل األعوام من 2015 إلى 2019. 
المدن  العمل في مختلف  الباحثين عن  كما دعا كل 
بمكاتب  الباحثين  منظومات  في  التسجيل  بسرعة 
العمل. ويصل عدد الفتيات خريجات الجامعة، طالبات 
العمل إلى ضعفي عدد الخريجين الذكور بين هؤالء، إذ 
وصل عددهن إلى 33 ألفا و623 من اإلناث، بما يتجاوز 
ضعفي عدد الذكور الذي سجل 17 ألفا وعشرين خريجا 

جامعيا.

الثانوية والدبلومات المتوسطة
وتبلغ أعداد الباحثين عن عمل المسجلين لديها من 
طالب  و645  ألفا   28 المتوسطة  الدبلومات  خريجي 
عمل، ولوحظ فيه تساوي عدد الذكور مع اإلناث تقريبا 
وزارة  حسب  الشهادة،  تلك  في  العمل  طالبي  بين 
العمل. وبالنسبة للحاصلين على الثانوية فما دونها، 
فقد بلغ عدد الباحثين عن العمل منهم نحو 38 ألفا 
و805 أشخاص، تفوق فيه عدد الذكور على اإلناث، إذ 
وصل عددهم إلى عشرين ألفا وخريجين اثنين، فيما 

بلغ عدد اإلناث 18 ألفا و803 خريجات.
بين  من  عمل  عن  الباحثين  من  عدد  أقل  أما 
المسجلين لدى الوزارة فهم خريجو الدراسات العليا، 
وفيه عدد الذكور أعلى، إذ بلغ 167 حاصال على دراسات 
عليا، فيما لم يزد عدد اإلناث على 63 مواطنة. وبشأن 

الباحثين عن عمل دون مؤهل، كان عدد اإلناث هو 
األعلى، حين وصل عددهن إلى 5838 باحثة عن عمل، 

والذكور إلى 4518 شخصا.

مكافحون ومهاجرون
وبينما يختار بعض الشباب طريق الهجرة أو المغامرة 
البحر  عبر  أوروبا  إلى  المتجهة  الموت  قوارب  في 
عمل  فرصة  على  للحصول  آخرون  يكافح  المتوسط، 
تساعدهم على تكوين أسرة واإلنفاق على ذواتهم؛ 

فيما فئة ثالثة تستسلم لشبح البطالة المدمر.
بني  في  االقتصاد  بكلية  االقتصاد  أستاذ  ويقول 
وليد، عثمان الجدي، إن زيادة نسبة البطالة بين فئة 
الشباب والخريجين تعود إلى اعتماد عدد من الجهات 
في الدولة على العمالة األجنبية في عدد من الوظائف، 
بحجة أن الشباب غير قادرين على العمل أو ال يملكون 

الخبرة الكافية في تلك الوظائف.
بضرورة  الحكومية  المؤسسات  الجدي  ويطالب 
من  والفنية،  اإلدارية  الوظائف  كل  في  الشباب  دمج 
تدريبية  دورات  عدة  على  تعتمد  خطة  إطالق  خالل 
داخل وخارج حدود الوطن، مثل دورات صيانة األجهزة 

اإللكترونية أو دورات في كيفية التنمية والتطوير.
الهميل، فيرى  أما إخصائي علم االجتماع، مصباح 
أنه من الصعب التخلص من أزمة البطالة التي يعانيها 
الشباب بصفة عامة والخريج بصفة خاصة، »ألنها أزمة 
الرئاسي  المجلس  وأصدر  األجيال«.  كل  في  متوارثة 
رقم  القرار  بشأن  إيضاحا  الثالثاء،  الوفاق،  بحكومة 
567 للعام 2020، الخاص بتشغيل وتدريب العاطلين 
من الشباب. وقال المجلس إن الغرض من القرار هو 
تنشيط حركة االقتصاد الوطني، عبر دمج الشباب في 
سوق العمل، بما ال يزيد االلتزامات على الخزانة العامة، 

وزيادة عدد الكادر الوظيفي للجهات الحكومية.
نظام  تطبيق  نفسه،  البيان  وفق  المقرر،  ومن 
الخاص، حسب  القطاع  بالمشاركة مع  عقود توظيف 
سنوات،  خمس  لمدة  العمل  بضمان  احتياجاته، 
ويستهدف خمسة آالف باحث عن العمل، بكلفة 36 
مليون دينار، بحيث يزيد العدد حسب متطلبات القطاع 

الخاص.

القاهرة - محمود السويفي

»عمل الوفاق« قالت إنها جاهزة لبدء البرنامج

قرار »الرئاسي« تعيني الشباب.. أحالم وشكوك تراود عشرات اآلالف من العاطلني

 تقدر حكومة الوفاق عدد الباحثين عن عمل بنحو 
128 ألفا و679 شخصا.. ويبلغ عدد موظفي 

القطاع العام مليونين و330 ألفا و897 موظفا

أستاذ االقتصاد عثمان الجدي: زيادة نسبة البطالة 
بين فئة الشباب والخريجين تعود إلى اعتماد عدد 

من الجهات في الدولة على العمالة األجنبية

● رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج خالل تفقده استئناف الدراسة الثانوية

 »الزيادات المطردة في اإلصابات تتخذ 
منحى مقلقا مع اإلبالغ عن انتقال العدوى 

بأوساط محلية لبعض المدن«

القاهرة - الوسط

وليامز: نظام الرعاية الصحية »غير قادر 
على االستجابة للعبء اإلضافي الذي يلقيه 

عليه مرضى كورونا«

قالت رئيسة البعثة باإلنابة ستيفاني وليامز، في إحاطتها إلى 
مجلس األمن األربعاء، إن نظام الرعاية الصحية في ليبيا »غير 
قادر على االستجابة للعبء اإلضافي الذي يلقيه عليه مرضى 
بالفيروس  المصابين  أعداد  تضاعف  إلى  مشيرة  كورونا«، 
خالل األسبوعين األخيرين. وأوضحت أنه »مما يزيد من تفاقم 
األوضاع المزرية للشعب الليبي األثر المنهك لوباء كورونا، الذي 
يبدو أنه يخرج عن نطاق السيطرة«، مؤكدة أن »عدد الحاالت 
المؤكدة قد زاد بأكثر من الضعف في األسبوعين الماضيين، 
حيث سجلت 15156 حالة إصابة و250 حالة وفاة« حتى يوم 

الثالثاء.
مع  مقلقا  منحى  تتخذ  المطردة  »الزيادات  أن  وأوضحت 
المحلية  المجتمعات  أوساط  في  العدوى  انتقال  عن  اإلبالغ 
في بعض المدن الرئيسية في ليبيا، بما في ذلك طرابلس 
المشكلة  »إلى  ينظرون  ذلك،  مع  أنهم  إلى  الفتة  وسبها«. 
بصورة محدودة للغاية، حيث إن النقص المستمر في قدرات 
االختبار ومرافق الرعاية الصحية الكافية وتتبع المخالطين يعني 
أن النطاق الحقيقي للوباء في ليبيا من المرجح أن يكون أعلى 

بكثير«.
ليبيا  في  للوباء  التصدي  يعيق  مما  أنه  وليامز  وأضافت 
في  الشديد  والنقص  الصحي  القطاع  مؤسسات  »تشظي 
نقص  عن  فضال  الصحيين  والعاملين  الطبية  اإلمدادات 
التمويل«، مضيفة أن »نظام الرعاية الصحية، الذي كان على 
حافة االنهيار التام بعد أكثر من تسع سنوات من النزاع، غير 
قادر على االستجابة للعبء اإلضافي الذي يلقيه عليه مرضى 
كورونا إلى جانب الحفاظ على الخدمات الصحية العادية، بما 

في ذلك برامج تطعيم األطفال«.
طليعة  في  وشركاءها  المتحدة  األمم  أن  وليامز  وأكدت 
اإلمدادات  توفير  خالل  من  الوطنية،  للسلطات  الداعمين 
الصحية ومعدات الحماية الشخصية. كما تعمل بشكل وثيق 
مع السلطات لبناء قدرات العاملين في المجال الصحي إلزالة 
الناس  عامة  اتخاذ  لضمان  الوعي،  وزيادة  الفيروس  وصمة 
االحتياطات المناسبة لحماية أنفسهم. وشددت رئيسة بعثة 
األمم المتحدة للدعم في ليبيا على ضرورة أن تتعاون السلطات 
الليبية »بشفافية« في الكفاح المشترك للسيطرة على هذه 

اآلفة المريعة.
وبعد توقف ألشهر بسبب فيروس »كورونا المستجد«، عاد 
طالب الشهادة الثانوية العامة إلى مدارسهم، اإلثنين، في أول 

أيام استئناف الدراسة. ونشرت وزارة التعليم في حكومة الوفاق 
على صفحتها بموقع »فيسبوك«، صورا للطالب والمعلمين 
إلى قياس  الكمامات، إضافة  التزموا بارتداء  بالمدارس، وقد 

درجات حرارتهم قبيل الدخول إلى الفصول.
وفتحت مدارس التعليم الثانوي بمدينة بني وليد، اإلثنين، 
أبوابها أمام الطالب الستئناف العام الدراسي 2020، بعد توقف 
الدراسة بسبب انتشار فيروس »كورونا المستجد« في البالد. 
وقال مدير مكتب اإلعالم والتواصل بمراقبة التعليم في بني 
وزعت كل وسائل  المراقبة  إن  لـ»الوسط«  وليد، عمر صالح 
الوقاية من فيروس »كورونا المستجد« واألسئلة االسترشادية 
وأضاف  الثانوي.  التعليم  لمرحلة  التعليمية  المؤسسات  على 
صالح أن مراقبة التعليم خصصت لكل طالب ومدرس مواد 
وقاية شخصية متمثلة في »القفازات والكمامات وجل التعقيم«، 
بين  مسافات  ووجود  االجتماعي  التباعد  تطبيق  إلى  إضافة 

المقاعد في الصف الواحد، الذي يضم 15 طالبا.
الوفاق  بحكومة  التعليم  وزارة  وكيل  أوضح  جهته،  من 
الوطني، عادل جمعة، أن وزارة التعليم وضعت خطة احترازية 
للوقاية من فيروس »كورونا المستجد« وطرق مواجهته داخل 
المدارس لضمان سالمة الطالب بالتعاون مع المركز الوطني 
لمكافحة األمراض. وقررت الوزارة -بعد اجتماع عقده جمعة، 
لبحث  المدرسية،  العودة  لجنة  وأعضاء  رئيس  مع  اإلثنين، 
إدارات  استدعاء  المدرسية-  العودة  من  األول  اليوم  وتقييم 
العودة  بشأن  الوزارة  خطة  بتنفيذ  تلتزم  لم  التي  المدارس 
هذه  تتبعها  التي  التعليم  مراقبي  إلى  باإلضافة  المدرسية، 
المدارس، لمعرفة خلفيات وأسباب هذا اإلخفاق، وفق ما أعلنته 

الوزارة عبر صفحتها على »فيسبوك«.
مكتب  مدير  من  »طلب  جمعة  إن  التعليم  وزارة  وقالت 
إدارات  استدعاء  بالوزارة  الفساد  ومكافحة  الشفافية  ضمان 
باإلضافة  الوزارة،  بتنفيذ خطة  تلتزم  لم  التي  المدارس  كل 
لمعرفة  المدارس،  هذه  تتبعها  التي  التعليم  مراقبي  إلى 

لجنة  أعضاء  أن  وأوضحت  اإلخفاق«.  هذا  وأسباب  خلفيات 
في  االجتماع  خالل  الوزارة  وكيل  وضعوا  المدرسية  العودة 
صورة الموقف بالنسبة للمراقبات التي قاموا بزيارتها، ال سيما 
الوقاية  مواد  وتوافر  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام  حيث  من 
والتعقيم، وكذلك مدى التزام المعلمين بالحضور والوجود في 

مدارسهم ومباشرتهم الدروس المقررة.
وأضافت وزارة التعليم أن جميع الحاضرين أبدوا »ارتياحهم 
التام للعودة المدرسية في يومها األول، رغم تسجيل بعض 
طالبها  أمام  أبوابها  تفتح  لم  لمدارس  المحدودة  الحاالت 
ألسباب غير مبررة أو عدم التزام المعلمين بالحضور، مما ترتب 

عليه تعثر العملية التعليمية بهذه المدارس«.
ستة  لمدة  ستستمر  الدراسة  بأن  التعليم  وزارة  ونوهت 
ما  استكمال  على  المعلمون  فيها  سيركز  متتالية،  أسابيع 
تبقى من مقررات دراسية، باإلضافة إلى شرح وتحليل األسئلة 

االسترشادية.
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  أجرى  بدوره، 
الوطني، فائز السراج، األربعاء، جولة تفقدية لعدد من المدارس 
الثانوية لمتابعة استئناف الدراسة الستكمال العام الدراسي في 
ظل جائحة »كورونا«. وشملت جولة السراج التي رافقه فيها 
كل من وزير التعليم المكلف، محمد عماري زايد، ووكيل الوزارة 
ومراقبي التعليم، ثانوية بشير األسطى، وثانوية سوق الجمعة، 

وثانوية ابن الهيثم ببلدية طرابلس المركز.
إن  الرئاسي  المجلس  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  وقال 
السراج تجول داخل الفصول الدراسية واطلع على جاهزيتها، 
واإلجراءات الوقائية واالحترازية المتخذة من قبل وزارة التعليم 
رئيس  وألقى  »كورونا«.  جائحة  من  الطالب  سالمة  لتأمين 
الطلبة والطالبات، هنأهم فيها  الرئاسي كلمة في  المجلس 

بالعودة المدرسية في ظل التحديات الراهنة، معربا عن فخره 
وسعادته بما شاهده من استعدادات والتزام بإجراءات الوقاية.

واستمع السراج لمالحظات الطلبة والطالبات عن األسئلة 
االسترشادية والمنهج الدراسي وجدول االمتحانات، مؤكدا رفقة 
وزير التعليم أن الوزارة تحافظ على الجانب التربوي والتعليمي، 
وفي نفس الوقت سيتم مراعاة الظروف االستثنائية لهذا العام، 
وأن »العملية التعليمية ستكون دائما في صف الطالب وتراعي 

مصلحته«، وفق المكتب اإلعالمي لرئيس المجلس الرئاسي.
هيئة  وأعضاء  المدارس  إدارات  إلى  السراج  تحدث  كما 
التدريس من معلمين ومعلمات، مشيدا بدورهم وحماسهم 

بالعودة المدرسية.
وإلى الجنوب، حيث وزعت منظمة الصحة العالمية، األربعاء، 
كمامات ومطويات إرشادية للتوعية من فيروس »كورونا« في 
عدد من الشوارع والميادين العامة بمدينة سبها، بالتعاون مع 
فرع المركز الوطني لمكافحة األمراض، وجمعية الهالل األحمر.
الدكتورة  الجنوب،  في  المنظمة  مكتب  مندوبة  وقالت 
راضية الجدواي لـ»الوسط« إن الهدف من الحملة هو توعية 
المجتمع وإشراكهم في مواجهة فيروس »كورونا«، مشيرة إلى 
أن الحملة سبقها عدة تدريبات للعناصر الطبية وغيرهم من 
أجل مواجهة الجائحة. فيما أوضح عضو جمعية الهالل األحمر 
فرع سبها، إبراهيم الصالحين لـ»الوسط« أنهم وزعوا كمامات 
على المواطنين في الشوارع، وقال إنهم الحظوا قبول عدد من 
المواطنين التوعية، وآخرين لم يتجاوبوا استهتارا، بينما كان 

هناك من »ال يصدق بوجود كورونا«.
في سياق قريب، أصدرت الحكومة الموقتة، األربعاء، قرارا 

ملزما بارتداء الكمامات والتباعد االجتماعي.
ووجه القرار بااللتزام بالتدابير الوقائية واالحترازية لمواجهة 
جائحة فيروس »كورونا المستجد«، حسب بيان الحكومة على 
صفحتها بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«. وأشار البيان 
إلى تضمين القرار مخالفات بحق غير الملتزمين، وذلك حفاظا 

على السالمة العامة للمواطنين.
وحذر مسؤولون طبيون من انتشار الوباء، واشتكى البعض 
من نقص اإلمكانات، ومنهم النائب الثاني لمدير برج األمل، 
الدكتور وليد العقوري، الذي قال إن األطقم الطبية والطبية 
المساعدة يتعرضون لالعتداء اللفظي يوميا في البرج، التابع 

لمركز بنغازي الطبي، وهو مخصص لعزل مصابي »كورونا«.

بالتزامن مع تسجيل إجمالي إصابات بفيروس »كورونا« في ليبيا تقدر 
لمكافحة  الوطني  المركز  بحسب  وفاة،   250 منها  حالة،  و156  ألفا  بـ15 
األمراض، حذرت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا من خروج الوباء عن 

السيطرة في البالد.



محليات 05

أطباء ليبيون على خطوط الحرب في مواجهة خطري االكتئاب واالعتداءات 

صيف كـ»وهج األفران«

الليبيون يلهثون من حرارة الجو مع استمرار أزمة الكهرباء.. ومبيعات املولدات تزدهر

بتسعة  يعملون  أطباء   108 مجموعه  ما  الدراسة  في  شارك 
مراكز صحية رئيسية في ليبيا من أصل 150 )72 %( من أطباء 
 65.7( طبيبًا   71 أبلغ  حيث  المستويات،  جميع  من  الطوارئ 
%( عن حوادث عنف لفظي، بينما أبلغ 26 )24.1 %( عن عنف 
جسدي من قبل الميليشيات، باإلضافة إلى ذلك أفاد 28 طبيبًا 

بأنهم تعرضوا للتهديد من قبل الميليشيات.
وتعتقد المجلة أن الحرب األهلية لعبت دوراً رئيسيًا في زيادة 
العاملين  الطوارئ  طب  أطباء  بين  والقلق  االكتئاب  معدالت 
في ليبيا لفترة محددة من حياتهم المهنية، وأظهرت أن بين 
جميع المشاركين، أكد 49 طبيبًا )45.4 %( معاناتهم من القلق 
واالكتئاب. في حين سجلت حالة واحدة فقط من القلق الشديد 

ولم تسجل أية حاالت اكتئاب حاد.
وعالوة على ذلك، تكشف هذه الدراسة قضية مقلقة للغاية 
ضد  والجسدية  اللفظية  واإلساءة  التهديد  بمعدالت  تتعلق 
األطباء، إذ يعد انتشار مثل هذا السلوك عالمة مقلقة للسلطات 
والمجتمع في ليبيا بعدما دمرت الحروب المتعددة أنظمة البنى 

التحتية وزادت من سيطرة الميليشيات.
ويشترك أطباء الطوارئ في ليبيا في نفس عوامل الخطر 
لالكتئاب، مثل األطباء في التخصصات األخرى. ومع ذلك، فإن 
عملهم،  ظروف  بسبب  أكبر  لخطر  معرضون  الطوارئ  أطباء 
وعدد المرضى، وساعات العمل وأنواع الضغوط المختلفة التي 
يواجهونها. كما يعاني األطباء الليبيون قيوداً وصعوبات محددة 
بسبب النزاعات المستمرة التي زادت من خطر اإلساءة اللفظية 
والجسدية من قبل الميليشيات المحلية، وزادت ظروف الحرب 
األهلية من احتمالية اإلساءة اللفظية واالعتداءات الجسدية، 
ويخاطر أطباء الطوارئ بالتعرض للخطف أو القتل إذا لم يقدموا 
الرعاية الكافية لمرضى الميليشيات أو أقاربهم وفق الدراسة 
الطبية. وباإلضافة إلى ذلك، كان هناك عديد الحاالت التي تم 

فيها تهديد األطباء بالسالح لعالج المرضى أو أصدقائهم، مما 
زاد من الضغط الذي يتحمله األطباء العاملون في الخطوط 
األمامية للحرب، وتتوافق هذه العوامل المضافة مع مستويات 
عالية من القلق واالكتئاب في أقسام الطوارئ في ليبيا، حيث 
تساهم الظروف المجهدة واألزمة المالية التي حدثت نتيجة 

للنزاعات أيضًا في هذه النتائج.
والنفسية  العقلية  الحالة  عن  دراسة  أول  هذه  وتعد 
 ،2011 العام  ليبيا  في  االضطرابات  بداية  منذ  للطبيب 
 ،2019 وفبراير   2018 ديسمبر  بين  تم  المسح  بأن  علمًا 
حيث شارك 72 % من أطباء الطوارئ في لمحة سريعة عن 
على  الضوء  تسليط  مع  القلق  واضطرابات  االكتئاب  حالتي 

االنتهاكات الجسدية واللفظية التي تعرض لها األطباء في 
ليبيا، الذين عرضوا حياتهم للخطر أثناء النزاع العسكري. في 
وقت تم استبعاد المشاركين الذين يعانون أي مرض نفسي 

أو نظام دوائي لمثل هذه االضطرابات.
بغض  األطباء  أن  السابقة  الدولية  الدراسات  وأظهرت 
النظر عن تخصصهم، معرضون بشكل متزايد لخطر اإلصابة 
باالكتئاب مقارنة بعامة السكان، وترتبط هذه الزيادة بارتفاع 
مخاطر االنتحار واإلرهاق بين األطباء. على الرغم من استخدام 
انتشار  معدل  فإن  والقلق،  االكتئاب  لتقييم  مختلفة  طرق 
االكتئاب المقدر بين أطباء الطوارئ يتراوح من 10.7 %إلى 47 
% بناًء على عديد الدراسات السابقة، وهو ما يتماشى مع نتائج 

الدراسة الحالية حول ليبيا.
التونسيين من  وكشفت دراسة أخرى ُأجريت مع األطباء 
 43.6 القلق بينهم بنسبة  التخصصات انتشار حالة  مختلف 
النتائج مشابهة لنتائج  30.5 %، وهذه  % واالكتئاب بنسبة 
تونس  أن  إلى  بالنظر  سيما  ال  البريطانية،  المجلة  دراسة 
ليبيا.  في  للوضع  مماثل  واقتصادي  اجتماعي  بوضع  تتمتع 
يبلغوا  لم  ليبيا  في  الطوارئ  أطباء  أن  لالنتباه  المثير  ومن 
عن تعاطي المخدرات مع أن األدبيات تدعم فكرة أن أطباء 
لتعاطي  أعلى  معدالت  لديهم  تكون  ما  عادة  الطوارئ 

المخدرات كآلية للتغلب على التوتر أو االكتئاب.
دق ناقوس الخطر

من  المخاوف  هذه  لمعالجة  الحاجة  على  الدراسة  وشددت 
المحلية من خالل تنفيذ استراتيجيات لدعم  قبل السلطات 
مثل  الطوارئ،  أقسام  في  يعملون  الذين  األطباء  وحماية 
للمستشفيات.  األمنية  التدابير  وزيادة  القانون  إنفاذ  زيادة 
التسامح  عدم  سياسة  تتضمن  للحماية  أخرى  واستراتيجية 
مطلقًا تجاه العنف في أقسام الطوارئ. وباإلضافة إلى ذلك، 
الصحة  دعم  برامج  تبدأ  أن  المحلية  السلطات  على  يجب 
والعقلي،  االجتماعي  الدعم  إلى توفير  التي تهدف  النفسية 
خاصة ألولئك الذين يعملون أثناء الحرب األهلية أو بالقرب 

من مناطق الصراع.
ومع أن عوامل الخطر هذه قد تم اإلبالغ عنها في دراسات 
سابقة، لم يتم اإلبالغ عن خطر سوء المعاملة في األدبيات 
الحديثة في مناطق النزاع مثل ليبيا، إذ يجب أن تدق السلطات 
المتزايد  االنتشار  من  الخطر  ناقوس  الصحة  ووزارة  المعنية 

لالكتئاب والقلق لدى أطباء الطوارئ الليبيين.
وبالمناسبة حذرت من تسبب هذه الحاالت في زيادة معدل 
األخطاء الطبية، وبالتالي التأثير على جودة الرعاية المقدمة 

للمرضى.
القلق واالكتئاب لفترات  آثار  الدراسة الى استمرار  ونبهت 
الحياة  على  سلبية  آثار  له  تكون  قد  مما  الزمن،  من  طويلة 
الشخصية واالجتماعية للفرد، فضاًل عن ذلك، فإن المعدالت 
من  وتزيد  النوم،  نوعية  تضعف  والقلق  لالكتئاب  المرتفعة 
معدالت االنقطاع عن متابعة التعليم وتساهم في االنتحار بين 
األطباء، وكل ذلك يؤدي إلى تفاقم المشاكل التي تواجه الشعب 

الليبي.
وتبقى أحد قيود هذه الدراسة بعض الصعوبات في تقييم 
اتجاه التأثير بسبب صغر العينة، إلى جانب خوف المشاركين من 
وصمهم بإصابتهم بمرض عقلي وبالتالي فقدانهم الترخيص 
األطباء  أن  سابقة  دراسة   22 أشارت  فقد  المهنة.  لمزاولة 
يخشون مثل هذه العواقب. وعمومًا في إحدى الدراسات، أعلن 

6 % فقط من األطباء المصابين بمرض عقلي عن حالتهم.

الوسط - عبد الرحمن أميني

القاهرة - الوسط

 الدراسة: ارتفاع معدل انتشار القلق بين األطباء 
بأقسام االستعجاالت مع تزايد مستوى اإلساءة 

اللفظية والجسدية

يخاطر أطباء الطوارئ بالتعرض للخطف 
أو القتل إذا لم يقدموا الرعاية الكافية 

لمرضى الميليشيات أو أقاربهم

يلجأ المقيمون والشركات في ليبيا إلى 
شراء مولدات خاصة حيث يستطيع المارة 

سماع تلك اآلالت تدق بال توقف

 المرحلة األخيرة من الحرب األهلية التي 
شهدتها العاصمة طرابلس أحدثت مزيدا 

من انقطاع التيار الكهربائي

وسط أزمات معيشية تراوح مكانها، من دون بارقة 
أمل، سلطت وكالة »بلومبرغ« األميركية، في تقرير 
مطول، نشرته هذا األسبوع، الضوء على أزمة تردي 
الغاضبين  ليبيا، وخروج الشباب  العامة في  الخدمات 
في مظاهرات طرابلس األخيرة، في ظل تفاقم مشكلة 
التيار الكهربائي، واعتماد الشركات واألثرياء  انقطاع 
على المولدات الخاصة التي ال يغيب صوتها عن أحياء 

العاصمة طرابلس هذه األيام.
ومع تجاوز درجات الحرارة األربعين درجة مئوية في 
تعبير  وفق  الحالي »وحشيا«  الصيف  يبدو  طرابلس، 
الوكالة في تقريرها المنشور على موقعها اإللكتروني 

على شبكة اإلنترنت.
وفي ظل انقطاع التيار لفترات طويلة يكافح السكان 
وينقل  مراوح.  أو  هواء  مكيفات  بال  البقاء  أجل  من 
التقرير عن شاب عمره 29 عاما، يدعى أحمد -من دون 
أن يذكر اسمه الثاني- قوله إنه يهرب إلى خارج المنزل 
بحثا عن متنفس خصوصا خالل األمسيات، حيث يقصد 
الواجهة البحرية للبحر األبيض المتوسط لالستمتاع 
بنسيم البحر، رغم المساحات الطويلة من الكورنيش 

التي تغرق في الظالم بسبب أزمة الكهرباء.
ويحرص أحمد -الذي كان يعمل في أحد المقاهي 
قبل إغالقه بسبب إجراءات الحظر لمواجهة »كورونا«- 
على لقاء أصدقائه »ليتنفسوا قليال«، ويتبادلوا الحديث 
وباء  عن  يتساءلون  ثم  العامة،  الخدمات  تردي  عن 
فيروس »كورونا المستجد«، في غضب مرير قائلين: 

»كورونا ماذا؟ لدينا جائحة أكثر خطورة؛ الحكومة«.
من  احتياطي  بأكبر  تحتفظ  التي  ليبيا  وتعيش 
من  وحالة  مستمرة  حربا  أفريقيا،  في  الخام  النفط 
الفوضى وغياب القانون منذ ثورة 2011 التي أطاحت 

الديكتاتور السابق معمر القذافي.
تبدو  السابق،  في  قوة  من  عليه  كانت  ما  ورغم 
بعدما  لها،  يرثى  حالة  في  للكهرباء  العامة  الشركة 
الشركة،  أزمات  البالد  في  األهلية  الحرب  فاقمت 
سواء فيما يتعلق بالصيانة الدورية، أو نقص الوقود 
المطلوب لمحطات التوليد، أو وقف الصادرات النفطية، 
وكذلك تغير المناخ الذي يضيف على كاهل الشركة 

مزيدا من األعباء.
فيها  شارك  التي  المظاهرة  إلى  التقرير  وتطرق 
عن  »للتنفيس  الماضي  األسبوع  المحتجين  مئات 
غضبهم« من انقطاع تيار الكهرباء، ولالحتجاج ضد 
إخفاقات الحكومة في ملفات أخرى. ومأل المتظاهرون 
وهم  المظلمة،  الشوارع  الشباب-  من  -وغالبيتهم 

يرددون هتافا يندد بغياب المياه واإلنارة.
الجماهيرية  االحتجاجات  تلك  أن  الوكالة  ورأت 
التوازن  »زعزعة  إلى  تؤدي  البالد  في  الحدوث  نادرة 
السياسي الدقيق في العاصمة«. وأدت المظاهرات إلى 
إصابة شخص واحد في الثالث والعشرين من الشهر 
الجاري الذي شهد أولى المظاهرات االحتجاجية. وكان 

الحتواء  محاولة  التجول  حظر  بفرض  السلطات  قرار 
فيروس  انتشار  جماح  لكبح  وكذلك  االحتجاجات، 

»كورونا المستجد«.
وقال التقرير إن المرحلة األخيرة من الحرب األهلية 
في البالد أحدثت مزيدا من انقطاع التيار الكهربائي، 
الفتا إلى تقدم قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة 
الماضي،  العام  أبريل من  العاصمة في  باتجاه  حفتر 
-المعترف  الوطني  الوفاق  حكومة  إطاحة  مستهدفا 
بها دوليا- قبل أن يتراجع في يونيو، عقب فشله في 
السيطرة على العاصمة، وفقدان قواته السيادة على 

عدة بلدات في محيطها.
تدميرا  العاصمة  شهدتها  التي  المعارك  وخلفت 
الكهربائي ومحطات  التيار  ملحوظا في خطوط نقل 

التحكم.
تعانيه  ما  كل  هو  الجو  وحرارة  التدمير  يكن  ولم 
العامة  بالشركة  مسؤول  أفاد  فقد  الكهرباء،  شبكة 
»اللصوص  أن  »جيكول«  باسم  المعروفة  للكهرباء 
جردوا الكابالت عالية الجهد من أعمدة الكهرباء خالل 
حصار حفتر )العاصمة(«. وأضاف المسؤول -الذي طلب 
عدم الكشف عن هويته- أن اإلنتاج على مستوى البالد 
»انخفض على مدى خمس سنوات، ولم يعد يلبي اآلن 

سوى %60 من ذروة الطلب في الصيف«.
ويوضح المسؤول أنه »يجب انتظار انخفاض الطلب 

في أشهر الخريف والشتاء الباردة قبل القيام بأعمال 
الصيانة«.

جنوب  كهرباء  محطة  مدير  قال  جانبه،  من 
»ال  للوكالة:  زقية  أبو  ناجي  الغازية،  طرابلس 
نستطيع تحمل أي خدمات لوحدات التوليد )..( نحن 
التقرير  ويشير  ميغاوات«.  كل  إلى  ماسة  حاجة  في 
حكومة  مع  حاليا  محادثات  تركية  شركة  إجراء  إلى 
الطاقة  محطات  من  ميغاوات   1000 لبيع  الوفاق 
العائمة، حيث تسعى تركيا، الداعمة القوية لحكومة 
الدائر  الصراع  البحث عن فرص وسط  إلى  الوفاق، 

في ليبيا.
»وفي ظل كل ذلك، فإن النقد الليبي ينفد«، يضيف 
التقرير. وتقول الوكالة إن إغالق أنصار حفتر الموانئ 

من  األمة  حرم  ووقف صادراتها،  النفطية  والمنشآت 
مصدر دخلها الرئيسي.

إلى  الخام  النفط  إنتاج  انخفض  التقرير  وحسب 
90 ألف برميل يوميا، وهو جزء يسير من 1.2 مليون 
برميل ضختها ليبيا، الدولة العضو في »أوبك«، في 

يناير.
لكن حتى قوات حفتر المتمركزة شرق البالد تدفع 
الثمن، حيث حذرت المؤسسة الوطنية للنفط األسبوع 
الغاز  على  أيضا  يؤثر  الذي  الحصار،  أن  من  الماضي 
إلى تفاقم انقطاع  النفط، سيؤدي  المنتج في حقول 
التيار الكهربائي في الشرق. وقالت المؤسسة الوطنية 
للنفط إن إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء في مدينتي 
بنغازي والزويتينة تراجعت إلى 160 مليون قدم مكعبة 

يوميا من 250 مليونا، ومن المحتمل أن تتوقف تماما.
أنصار  سمح  الشرق،  في  الكهرباء  أزمة  ولتخفيف 
حفتر في وقت سابق من هذا الشهر باستئناف جزئي 
إلى  ماكس«  ناقلة »سويز  ووصلت  النفط،  لشحنات 
برميل  ألف   600 لتحميل  األحد  يوم  البريقة  ميناء 
المتوقع  ومن  فيينا،  ومقرها   »OMV AG« لشركة 

وصول ناقلة أخرى الخميس.
التي  األخرى  العربية  البلدان  في  بغيرهم  أسوة 
تواجه أزمات طاحنة في قطاع الكهرباء، يلجأ المقيمون 
والشركات في ليبيا، إلى شراء مولدات خاصة لتبريد 
المارة  يستطيع  حيث  والمكاتب،  والمتاجر  المنازل 
بشوارع العاصمة سماع تلك اآلالت تدق بال توقف في 

أحياء طرابلس.
»أما الفقراء، فليس أمامهم من خيار سوى تحمل 
حرارة الجو«، تقول الوكالة. وتضيف بأن ذلك »عالمة 
توسيع  إلى  بالفعل  يؤدي  قد  المناخ  تغير  أن  على 
الفوارق االجتماعية واالقتصادية في الشرق األوسط 

وما وراءه«.
وعلى طريقة المثل القائل »مصائب قوم عند قوم 
فوائد«، شهد العارف حميدة صيفا ضخما، حيث تمكن 
مخزونه  تمثل  كانت  صيني،  مولد   3000 بيع  من 
بالكامل، في أقل من شهرين، مقارنة بأقل من ألف 
مولد فقط، باعها من متجره في الفترة نفسها من 

العام الماضي.
من جانبها، تحاول الشركة العامة للكهرباء تقليل 
حدة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، بتدوير الطاقة بين 
المسلحين  لكن  األحمال،  طرح  سياسة  عبر  المدن، 
ويطالبون  الكهربائية،  المنشآت  يقتحمون  ما  كثيرا 
إلى  التيار  بإعادة  وموظفيها  الشركة  مهندسي 
مناطقهم، وهو ما يؤدي إلى تخفيضات أكبر للطاقة 

لمناطق أخرى، أو تعطل الشبكة.
ويقول أبو زقية: »الشبكة انهارت ثالث مرات مطلع 
الشهر الجاري، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي 
في جنوب وغرب ليبيا، لكن عندما يواجه موظف مدني 
رجال مسلحا أو جماعة مسلحة، ال يمكنه فعل أي شيء 
سوى االمتثال، فاألمر ليس مسؤوليته عندما ال تحميه 

الدولة«.
معاناة كبار السن في ظل هذه الظروف يلخصها 
الشيخ المسن أبوالقاسم الككلي، الذي عاد إلى منزله 
االنتهاء  بعد  طرابلس،  جنوب  الهضبة  مشروع  في 
من تمشيط المنطقة، والتأكد من خلوها من األلغام 
منقوصة،  بالعودة  فرحته  لكن  الحرب،  ومخلفات 
»بسبب انقطاع الكهرباء التي تضررت بنيتها كثيرا كما 
كل البنى التحتية األخرى بسبب المعارك التي استمرت 

أكثر من سنة«.
مع  والتضامن  التخفيف  على  أبوالقاسم  ويحرص 
التي تعمل على إصالح محطة  الكهرباء  فرق صيانة 
بيته،  من  بالقرب  ودمرت  للقصف  تعرضت  كهرباء 
عشرات  عصا،  على  متكئا  األقدام  على  سيرا  فيقطع 
األمتار إلى المحطة، ليحمل للعمال الماء والمشروبات 

الباردة.

الكهرباء هي الحياة
عن  تقرير  -في  برس«  لـ»فرانس  الككلي  ويقول 
اإلقامة  يمكن  وال  الحياة،  هي  الكهرباء  إن  الوضع- 
في المنزل من دونها، معقبا: »وهؤالء الشباب جنود 
حقيقيون يقضون ساعات طويلة منذ أيام، في محاولة 
إلنهاء أعمال الصيانة، وإرجاع الكهرباء لمئات المنازل 
في  الحرب  انتهت  »عندما  ويضيف:  المنطقة«.  في 
مع  منقوصة  الفرحة  لكن  كثيرا،  فرحنا  طرابلس 
المحطة  وتدمير  األعمدة  كوابل  سرقة  اكتشافنا 
علينا  يثقل  إضافي  كابوس  وهو  لمنزلي،  المجاورة 

ويجعل صيفنا أكثر لهيبا«.

صيف كوهج األفران
الذي  ابنه  سيارة  لركوب  السبعيني  الشيخ  ويستعد 
جاء لنقله إلى منزل آخر يقيم فيه موقتا، ويقول: »منذ 
منزلي  إلى  يوم  كل  خالد  ولدي  يحضرني  أسبوع، 
حتى  العودة  عدم  أسرتي  أفراد  من  طلبت  لتفقده.. 
تعود الكهرباء )...(. ال يمكن تأمين الماء وال تشغيل 
حل  »الصيف  ويتابع:  دونها«،  من  التبريد  أجهزة 
مبكرا، وجعل الحرارة في منازلنا شبيهة بوهج األفران 

الحجرية«.

●  صورة نشرتها وكالة »بلومبرغ« األميركية لمظاهرات طرابلس األخيرة ●  أحد موظفي شركة الكهرباء خالل إصالح بعض األعطال

●  حوار بين طبيبين داخل مركز بنغازي الطبي

●  أثناء مباشرة حالة مرضية بأحد مستشفيات ليبيا

في أول دراسة من نوعها:

على مدار سنوات طويلة مضت، وصواًل إلى اللحظة 
الراهنة، عانت الطواقم الطبية بمستشفيات ليبيا، 

مشكالت شتى، في مقدمتها نقص اإلمكانات، وضعف 
اإلنفاق العمومي على القطاع الصحي، وانشغلت 

بذلك عديد األبحاث من دون طرح أسئلة حول واقع 
ما يواجهه الطبيب الليبي أثناء ممارسة عمله، إلى أن 
تناولت دراسة، هي األولى من نوعها، الحالة النفسية 

لألطباء الليبيين في مواجهة الضغوط الحالية.
وكشفت الدراسة ارتفاع معدل انتشار القلق 

واالكتئاب بين األطباء العاملين في أقسام االستعجاالت 
في ليبيا مع تزايد مستوى اإلساءة اللفظية والجسدية 

التي يتعرضون لها، بعدما أظهر 24.1 % منهم 
تلقيهم تعنيفًا جسديًا من قبل الميليشيات، محذرة من 

تسبب هذه الظروف في زيادة معدل األخطاء الطبية 
والتأثير على جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

وسعت الدراسة، التي نشرتها المجلة الطبية 
البريطانية »بي إم جي أوبن« هذا األسبوع، إلى معرفة 
مدى انتشار االكتئاب والقلق بين األطباء العاملين في 

أقسام الطوارئ لتسعة مراكز رعاية في ليبيا.
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عربي ودولي 06

اتفاق تاريخي بني الحكومة السودانية ومجموعات متمردة في جوبا
وسط احتفال رسمي

بعد تكليف مصطفى أديب بتشكيلها

من  اآلالف  مئات  وأوقع  طويلة،  لسنوات  امتد  قتال  بعد 
القتلى، وقع قادة حركات سودانية متمردة ومسؤولون في 
على  اإلثنين،  األولى،  باألحرف  رسميًا  السودانية  الحكومة 
اتفاق سالم تاريخي ينهي نزاعات في مناطق عدة، ال سيما 

في إقليم دارفور.
رئيس  برعاية  جوبا  في  رسمية  توقيع  مراسم  وُأقيمت 
جنوب السودان، سالفا كير، وقع فيها االتفاق رئيس الوفد 
الحكومي محمد حمدان دقلو المعروف بـ»حميدتي«، نائب 
السريع  الدعم  قوات  يرأس  الذي  السيادة  مجلس  رئيس 
أربع  وقادة  النزاعات،  مناطق  في  جرائم  بارتكاب  المتهمة 
الثورية  الجبهة  تحالف  ضمن  مجتمعة  متمردة  حركات 

السودانية، بحسب »فرانس برس«.
وتناولت التواقيع على التوالي إقليم دارفور الذي اندلع في 
2003 وتسبب في السنوات األولى بمقتل 300 ألف شخص 
والنيل  كردفان  جنوب  ثم  نازح،  مليون  و2.5  األقل  على 

األزرق، حيث تأثر بالنزاع أكثر من مليون شخص.
وانتقل عدد كبير من المسؤولين السودانيين إلى جوبا 
البرهان،  الفتاح  عبد  السيادة  مجلس  رئيس  رأسهم  على 
االحتفال  في  للمشاركة  حمدوك،  عبداهلل  الحكومة  ورئيس 
بأول إنجاز كبير منذ إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في 
أبريل 2019. وترافقت مراسم التوقيع الرسمي مع تصفيق 
وزغاريد في القاعة، بينما رفع العديدون شارات النصر. كما 
تم التوقيع على وقع أغانٍ وطنية أنشدها فنانون سودانيون 

مباشرة.
وسلم قادة الحركات المتمردة على دقلو باأليدي، ورقصوا 
وقع مسؤولون  كما  الموسيقى.  وقع  على  قصير  لوقت  معًا 
بالتنمية في  تتعلق  أخرى  اتفاقات  وقبليون على  سياسيون 
وسعودية  إماراتية  وفود  االحتفال  وحضرت  عدة.  مناطق 

ومن دول أفريقية.
 2011 العام  في  السودانية  الثورية  الجبهة  ونشأت 
وتتألف من أربع حركات وقعت على االتفاق. وكانت الحركات 
خالل  األولى  باألحرف  وقعت  السودانية  والحكومة  المعنية 
األيام الماضية على البروتوكوالت التي يتألف منها االتفاق.

جناح   / السودان  تحرير  حركة  هي:  األربع  والحركات 
الثوري  والمجلس  والمساواة،  العدل  وحركة  مناوي،  مني 
مالك  جناح   / السودان  لتحرير  الشعبية  والحركة  االنتقالي، 
المتفاوضين  ألن  فقط،  األولى  باألحرف  التوقيع  وتم  عقار. 
يسعون إلى ضم حركتين كبيرتين لم تشاركا في االتفاق، 
نور  الواحد  عبد  السودان/جناح  تحرير  جيش  حركة  وهما: 

لتحرير  الشعبية  والحركة  المفاوضات،  في  تدخل  لم  التي 
جنوب  في  تقاتل  التي  الحلو  العزيز  عبد  جناح  السودان/ 
الحكومة  مع  التفاوض  علقت  التي  األزرق،  والنيل  كردفان 

قبل أيام العتراضها على ترؤس دقلو المفاوضات.
وقال حمدوك خالل االحتفال: »ندرك أن هذا السالم فتح 
بابًا صعبًا وطوياًل، ولكننا ملتزمون بتنفيذ االتفاق كاماًل«. 
وأضاف: »رسالتي اليوم إلى الحركة الشعبية/ شمال بقيادة 
السودان  تحرير  جيش  وحركة  الحلو،  العزيز  عبد  القائد 
بقيادة القائد عبد الواحد نور، نحن في انتظارهم. في هذا 
االتفاق أغلب القضايا تمت مناقشتها. يجب أن تنضموا إلى 

مسيرة السالم لنحقق سالمًا شاماًل للسودان«.
لبالدنا  االتفاقية فجر جديد  من جهته، قال دقلو: »هذه 
لنتحرر من الفشل واألخطاء، وهي فرصة للتصالح والتعافي. 
في  جديدة  صفحة  لنفتح  الماضي  بأخطاء  نعترف  أن  يجب 

عالقة المجتمع بالدولة«.
وقال ناطق باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح 

مشاكل  بضع  سنواجه  أننا  »نعرف  االحتفال:  هامش  على 
إرادة سياسية  بالتنفيذ على األرض، لكن لدينا  عندما نبدأ 
بأن ينجح تطبيق االتفاق«. وأضاف: »نعتقد أننا بدأنا التغيير 

الحقيقي في السودان من ديكتاتورية إلى الديمقراطية«.
واعتبر رئيس حركة »العدل والمساواة«، جبريل إبراهيم 

أن »التحدي الرئيسي يكمن في وضع االتفاق موضع التنفيذ 
والتمكن من تمويله«.

عام من التفاوض
بعد  األطراف  وأدرك  كاملة.  المفاوضات سنة  واستغرقت 
دارفور،  في  للنزاع  خصوصًا  حد  لوضع  عدة  اتفاقات  فشل 
أن  قطر،  في   2010 واتفاق   2006 في  أبوجا  اتفاق  ومنها 
األمر ال يتعلق فقط بالمسائل األمنية، بل يجب الذهاب إلى 
في  البالد  استقالل  إلى  بعضها  يعود  التي  المشاكل  عمق 

.1956
المتمردون  ويأخذ   ،2003 في  دارفور  في  النزاع  وبدأ 
سياسيًا  اإلقليم  تهميش  السودانية  السلطات  على 
خالل  وقعوا  المختلفة  األطراف  ممثلو  وكان  وإداريًا. 
األيام الماضية باألحرف األولى من أسمائهم على ثمانية 
بروتوكوالت تشكل اتفاق السالم وتتناول: األمن وملكية 
الضرر  وجبر  والتعويضات  االنتقالية  والعدالة  األراضي 
الثروة  وتقسيم  والرعاة  الرحل  قطاع  تنمية  وبروتوكول 

والالجئين. النازحين  وقضية  السلطة  تقاسم  وبروتوكول 
المسلحة  الحركات  تفكيك  ضرورة  على  االتفاق  وينص 
سيعاد  الذي  النظامي  الجيش  إلى  مقاتليها  وانضمام 
السوداني. الشعب  مكونات  لجميع  ممثاًل  ليكون  تنظيمه 

انتقالية  حكومة  سنة  من  أكثر  منذ  السودان  وتحكم 
عمر  أطاحوا  الذين  العسكريين  بين  اتفاق  ثمرة  هي 
تواصل  الذي  ضده  الشعبي  االحتجاج  وقادة  البشير، 
وحُددت  مدني.  لحكم  للمطالبة  سقوطه  بعد  ألشهر 
بتنظيم  تنتهي  سنوات  بثالث  االنتقالية  المرحلة 
السالم  من  االنتقالية  الحكومة  وجعلت  حرة.  انتخابات 
شارك  المتمردة  الحركات  من  عددًا  أن  سيما  ال  أولوية، 

االحتجاجية. الحركة  في 
كلمة  في  التوقيع،  مراسم  انتهاء  بعد  عقار  مالك  وقال 
ألقاها، »أعلن من هذا المنبر نهاية الحرب«، و»أدعو جناح 
تفويت  عدم  إلى  الحلو  العزيز  عبد  وجناح  نور  الواحد  عبد 

الفرصة التي صنعها شعب السودان«.

● متظاهر	في	الخرطوم	يرفع	الفتة	تضامن	مع	إقليم	دارفور●  	رئيس	الوزراء	السوداني	عبد	اهلل	حمدوك	

جوبا - وكاالت
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في ختام زيارة غير مسبوقة

● مسؤوالن	إماراتي	وإسرائيلي	خالل	وداع	الوفد	اإلسرائيلي	في	أبوظبي

● عسكريون	إسرائيليون	أثناء	إطفاء	حريق	في	حقل	قرب	الحدود	مع	غزة

● الرئيس	اللبناني	ميشال	عون	مستقباًل	نظيره	الفرنسي	إيمانويل	ماكرون

أبوظبي - وكاالت

بيروت - وكاالت

في ختام زيارة تاريخية لإلمارات تم خاللها االتفاق على 
الدولتين،  بين  مجاالت  عدة  في  التعاون  تدشين  بدء 
توقيع  بانتظار  الثالثاء،  أبوظبي،  إسرائيلي  وفد  غادر 
اتفاق تطبيع العالقات النهائي في البيت األبيض خالل 

أسابيع.
إلى  عائدة  اإلماراتية  العاصمة  من  الطائرة  وأقلعت 
إسرائيل عند نحو الساعة 11.07 بتوقيت غرينتش، وعلى 
متنها الوفد اإلسرائيلي برئاسة مستشار األمن القومي، 

مائير بن شبات، وفق »فرانس برس«.
تل  قرب  غوريون  بن  مطار  من  جاءت  التي  والطائرة 
أبوظبي  نحو  السعودية  األجواء  وعبرت  اإلثنين،  أبيب، 
بين  تجارية  رحلة  أول  هي  المملكة،  سلطات  بموافقة 
الدولتين الساعيتين لجني ثمار التطبيع االقتصادية سريعا.

وإلى جانب الوفد اإلسرائيلي، حملت الطائرة على متنها 
وفدا أميركيا برئاسة مستشار الرئيس األميركي وصهره، 
جاريد كوشنير. ولم يتضح ما إذا كان المسؤول األميركي 
أنه سيزور وجهة أخرى في  أم  الوفد اإلسرائيلي  عاد مع 

المنطقة.
 2020 أغسطس   13 في  واإلمارات  إسرائيل  وأعلنت 
بعد  بينهما،  العالقات  لتطبيع  أميركية  بوساطة  اتفاقا 
اعتبرها  البلدين، في خطوة  تقاربا بين  سنوات شهدت 
الفلسطينيون »خيانة« لقضيتهم. وبذلك أصبحت اإلمارات 
أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع عالقاتها 

مع إسرائيل بعد مصر »1979« واألردن »1994«.
وفي إطار اتفاق التطبيع، وافقت إسرائيل على تعليق 
لكن  المحتلة،  الغربية  الضفة  في  جديدة  أراض  ضم 
عن  يعدل  لم  أنه  أكد  نتانياهو  بنيامين  الوزراء  رئيس 

وفد إسرائيلي يغادر اإلمارات بوعود تعاون اقتصادي بني الجانبني

الرئيس الفرنسي يعود إلى بيروت مناديا بـ »حكومة لها مهمة محددة«
بعد ساعات من تكليف مصطفى أديب بتشكيل حكومة 
جديدة للبالد، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
حكومة  لتشكيل  اإلثنين  مساء  بيروت  إلى  وصوله  فور 
»بمهمة محددة« في أسرع وقت، في زيارة جاءت عشية 

إحياء لبنان المئوية األولى لتأسيسه.
وبحسب »فرانس برس«، جاء تكليف الرئيس اللبناني 
ألمانيا، بتشكيل  لبنان لدى  ميشال عون، ألديب، سفير 
السياسية  القوى  أبرز  بين  توافق  ثمرة  حكومة جديدة، 
للمرة  بيروت  يزور  الذي  ماكرون،  وصول  استبقت  التي 

الثانية منذ انفجار المرفأ المروع.
وقال ماكرون للصحفيين أثناء مغادرته المطار، حيث كان 
في استقباله نظيره اللبناني ميشال عون، إن من أهداف 
عودته »التأكد من أن حكومة بمهمة محددة ستتشكل 
يشترطها  التي  اإلصالحات«  لتنفيذ  وقت،  أسرع  في 
في  يسهم  للبنان  دعم  تقديم  مقابل  الدولي  المجتمع 
االقتصادية. وعلى »تويتر«، كتب  العجلة  إعادة تشغيل 
ماكرون فور وصوله: »كما وعدتكم، فها أنا ذا أعود إلى 
بيروت الستعراض المستجدات بشأن المساعدات الطارئة 
اإلعمار  الالزمة إلعادة  الظروف  تهيئة  على  معا  وللعمل 

واالستقرار«.
ومن المطار، انتقل ماكرون إلى منزل الفنانة فيروز التي 
تعتبر رمزا لوحدة لبنان، وكان عشرات اللبنانيين بانتظاره 
قال  الساعة،  وربع  استمر ساعة  لقاء  وبعد  المنزل.  أمام 
اللقاء  إن  المحلية  التلفزيونية  »الجديد«  لقناة  ماكرون 
كان »جميال جدا«، معتبرا أن فيروز »تمثل لبنان الحلم«. 
فيروز  قلد  ماكرون  أن  لإلعالم  الوطنية  الوكالة  وأفادت 
فرنسي،  أرفع وسام  وهو  الفرنسي،  الشرف  وسام جوقة 

بينما أهدته من جهتها لوحة فنية.
وبعدها، انتقل ماكرون إلى قصر الصنوبر، مقر السفارة 
الفرنسية في بيروت، حيث التقى رئيس الحكومة األسبق 

سعد الحريري.
من  يومين  بعد  أغسطس،   6 في  األولى  زيارته  وفي 
االنفجار، دعا ماكرون المسؤولين إلى إقرار »ميثاق سياسي 
جديد« وإجراء إصالحات عاجلة، ووعد بالعودة لـ»تقييم« 
الجمعة  الفرنسي  الرئيس  إحرازه. ودق  تم  الذي  التقدم 
ناقوس الخطر، محذرا من اندالع »حرب أهلية« في لبنان 

»إذا تخلينا عنه«.
جديد«  سياسي  »ميثاق  إلى  ماكرون  دعوات  والقت 
انفتاحا أبرزه من حزب اهلل، الذي قال أمينه العام حسن 

هادف  نقاش  أي  على  منفتحون  »نحن  األحد:  نصراهلل 
هذا  يكون  أن  شرط  لدينا  لكن   )...( المجال  هذا  في 
النقاش وهذا الحوار اللبناني بإرادة ورضى مختلف الفئات 
اللبنانية«. ودعا عون في كلمة األحد »إلى إعالن لبنان 
دولة مدنية«، معتبرا أن ذلك »يعني خالصه من موروثات 
البرلمان،  رئيس  وكرر  وارتداداتها«.  البغيضة  الطائفية 
نبيه بري، الدعوة ذاتها اإلثنين، مناشدا األفرقاء الجديين 

مالقاته في »منتصف الطريق«.

»إصالحات أساسية«
واستبقت القوى السياسية وصول ماكرون باالتفاق على 
أديب رئيس وزراء مكلفا بتشكيل الحكومة. وبرز اسم أديب 

وسرعت  اللبنانيين.  غالبية  من  معروف  غير  وهو  فجأة، 
القوى السياسية األسبوع الماضي مساعيها لالتفاق على 
خلف لحسان دياب، الذي استقالت حكومته تحت ضغط 
الشارع الغاضب من المسؤولين الذين يحملهم مسؤولية 
االنفجار بسبب فسادهم واستهتارهم. ولعل التحدي األبرز 
اللبنانيين بتصميمه على  إقناع جميع  أديب  أمام  اليوم 

التغيير.
الجميزة  منطقة  في  بجولة  أديب  قام  تكليفه،  وبعد 
أول  ليكون  المروع،  بيروت  مرفأ  انفجار  جراء  المدمرة 
مسؤول ينزل إلى المنطقة منذ الكارثة. ونال أديب »48 
عاما«، وهو مستشار سابق لرئيس الحكومة األسبق نجيب 
ميقاتي، وأستاذ جامعي سابق، 90 صوتا من غالبية الكتل 
النيابية  االستشارات  وسبق  االستشارات.  خالل  النيابية 
توافق حول أديب بين القوى السياسية الكبرى، أي تيار 
المستقبل برئاسة سعد الحريري السني، والتيار الوطني 
أمل  وحركة  اهلل  وحزب  عون  بزعامة  المسيحي  الحر 

الشيعيين.

خسائر بالمليارات
وأوقع انفجار المرفأ 188 قتيال على األقل وتسبب بإصابة 
أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق أضرارا جسيمة بعدد 
من أحياء العاصمة. وقدر البنك الدولي، اإلثنين، األضرار 
والخسائر االقتصادية الناجمة عن االنفجار بما بين 6.7 

و8.1 مليار دوالر.
ويشهد لبنان منذ أكثر من سنة انهيارا اقتصاديا هو 
األسوأ منذ الحرب األهلية »1975-1990«، بعد سنوات 
وسط  المتعاقبة  الحكومات  وعجز  المتباطئ،  النمو  من 
وترهل  بنيوية،  إصالحات  إجراء  عن  سياسية  خالفات 

المرافق العامة وتفشي الفساد.

ذلك على المدى البعيد. وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، 
اإلثنين، عن الرحلة: »يؤلمنا جدا ونحن نرى اليوم هبوط 
غات  كريات  اسم  تحمل  اإلمارات  في  إسرائيلية  طائرة 

المستعمرة«.
واإلنجليزية  والعبرية  بالعربية  »سالم«  كلمة  وكتبت 
على مقدمة الطائرة فوق اسم المستوطنة. وحملت رحلة 
شركة طيران »العال« اإلسرائيلية األولى الرمز 971، وهو 
رقم االتصال الدولي لإلمارات، بينما حملت رحلة العودة 

رقم االتصال الدولي 972 الخاص بإسرائيل.
وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو اإلثنين: 

»إنه يوم تاريخي )...( لقد حلمنا به وعملنا لتحقيقه، وها 
هو أمام أعيننا«.

مذكرة تفاهم
ومن المفترض أن توقع إسرائيل واإلمارات على اتفاق 
التطبيع الذي ولد برعاية إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، في البيت األبيض خالل أسابيع قليلة، بحضور قادة 
الدولتين. وفي أبوظبي، اتفق المسؤولون اإلماراتيون مع 
اإلثنين، على مباشرة »مناقشة  نظرائهم اإلسرائيليين، 
بيان  رئيسية«، حسب  الثنائي في مجاالت  التعاون  آفاق 

المجاالت  وهذه  إسرائيلي.  أميركي  إماراتي  مشترك 
الفضاء  وبرنامج  والصحة،  والتمويل،  »االستثمار،  هي 
المدني، والطيران المدني، والسياسة الخارجية والشؤون 

الدبلوماسية، والسياحة، والثقافة«.
عبدالحميد  أن  الرسمية  اإلمارات  أنباء  وكالة  وأعلنت 
محمد سعيد األحمدي محافظ مصرف اإلمارات المركزي، 
ورونن بارتس، مدير عام مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
القطاع  في  المستقبلي  »للتعاون  تفاهم  مذكرة  وقعا 
»تشكيل  على  الجانبان  واتفق  والمالي«.  المصرفي 
مجموعات عمل ولجان ثنائية لتسهيل األعمال المصرفية«.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية اإلسرائيلية: »نحن 
إقامة عالقات  تعزيز  تاريخية، ونعتزم  بداية عملية  في 
دبلوماسية كاملة وفتح سفارات في كال البلدين بأسرع 
ما يمكن، والعمل على تعزيز التعاون الثنائي«. وتابع: 
بين  األموال  ورؤوس  والبضائع  األشخاص  تبادل  »إن 
من  العالقة«.  إمكانات  لتحقيق  المفتاح  هو  البلدين 
جهته، قال متحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية للنسخة 
إن  السعودية  »العربية«  قناة  موقع  من  اإلنجليزية 
تبدأ  قد  واإلمارات  إسرائيل  بين  المباشرة  الرحالت 

بحلول نهاية 2020.
ولقي االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي ترحيبا محدودا في 
العالم العربي، وتحديدا من قبل البحرين وسلطنة عمان، 
بينما شددت السعودية، رغم وجود مؤشرات على تقارب 
محتمل مع إسرائيل، على أن ال تطبيع مع الدولة العبرية 
قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة. والثالثاء، قال المرشد 
األعلى للجمهورية اإلسالمية، آية اهلل علي خامنئي، على 
حسابه على موقع »تويتر« إن دولة اإلمارات »خانت العالم 
»لن  مضيفا:  إسرائيل،  مع  عالقاتها  بتطبيع  اإلسالمي« 
تستمر هذه الخيانة طويال لكن وصمة عارها ستبقى على 

جباههم«.

ترافقت مراسم التوقيع الرسمي مع تصفيق 
وزغاريد بينما رفع العديدون شارات النصر 

على وقع أغاٍن وطنية

عقب سلسلة من التصعيد، أعلنت حركة »حماس« وإسرائيل، مساء اإلثنين، أنهما 
وتثبيت  الجانبين،  بين  المتفاقم  التوتر  ينهي  اتفاق  إلى  قطرية  بوساطة  توصلتا 

التهدئة بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة اإلسالمية والدولة العبرية.
ووفق »فرانس برس«، قال رئيس حركة »حماس« إسماعيل هنية في بيان: »تم 
التوصل إلى تفاهم الحتواء التصعيد ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا«، موضحًا 
أن هذا التفاهم جاء »بعد جولة حوارات واتصاالت )مع الجانب اإلسرائيلي( كان آخرها 

ما قام به الممثل القطري، السفير محمد العمادي«.
أعمال  تنسيق  »وحدة  باسم  ناطق  لسان  على  العبرية،  الدولة  أكدت  بدورها 
إنه  بيان  في  الناطق  وقال  لالتفاق.  التوصل  المناطق«،  في  اإلسرائيلية  الحكومة 
أمنية، تقرر  اختتام مشاورات  إلى تهدئة لألوضاع وبعد  التوصل  »استمرارًا لجهود 
إدخال  ذلك  في  بما  كالمعتاد،  فيه  العمل  ليتم  شالوم  كيريم  معبر  تنشيط  إعادة 

المحروقات، اعتبارًا من الثالثاء«.

عودة لما قبل التصعيد
وأضاف أنه »تقرر إعادة مسافة الصيد إلى 15 مياًل بحريًا«، محذرًا في الوقت نفسه 
من أن »عودة السياسة المدنية تجاه قطاع غزة إلى سابق عهدها مشروطة باستمرار 

الحفاظ على الهدوء واالستقرار األمني، وسيتم اختبار هذا القرار أمام الواقع«.
ومنذ 6 أغسطس شهد قطاع غزة تصعيدًا متباداًل، قصفت خالله إسرائيل جوًا وبرًا 
القطاع بشكل شبه يومي، وذلك ردًا على إطالق نشطاء فلسطينيين مئات البالونات 
والطائرات الورقية المحملة بمواد حارقة أو متفجرة أسفرت عن مئات الحرائق في 

األراضي اإلسرائيلية.
وكان وفد أمني مصري أجرى بعد أسبوع من التوتر جولة محادثات مكوكية بين 
يقوم  أن  قبل  التهدئة،  لتثبيت  التوصل  دون  واإلسرائيلي،  الفلسطيني  الجانبين، 
السفير القطري بجولة محادثات مماثلة نجحت في التوصل التفاق. وبعدما وجهت 
»حماس« في بيانها الشكر إلى قطر، لفتت إلى أنه »سيتم إعالن عدد من المشاريع 
التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل )تفشي فيروس( 

كورونا، فضاًل عن عودة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد«.

مشاريع قطرية في القطاع
العمادي  السفير  أعلن  المشاريع،  هذه  ماهية  »حماس«  بيان  يوضح  لم  حين  وفي 
قبل  عليه  كانت  ما  إلى  األمور  وعودة  الهدوء  »تثبيت  إلى  توصلت  التفاهمات  أن 
التي تخدم أهالي قطاع غزة وتساهم  المشاريع  لتنفيذ عدد من  التصعيد، تمهيدًا 

في التخفيف من آثار الحصار« الذي تفرضه إسرائيل منذ نحو 14 عامًا على القطاع.
وقال مسؤل في غزة لـ»فرانس برس« إن »التفاهم مع االحتالل تم بتنسيق مع كافة 
فصائل المقاومة. أعطيت تعليمات لوقف إطالق البالونات الحارقة والمتفجرة طالما 
توقف العدوان«. وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أنه وفق التفاهم 
التجاري  شالوم(  )كيريم  سالم  أبو  كرم  معبر  عبر  الوقود  توريد  »يستأنف  الجديد 

وتشغيل محطة الطاقة«.
وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء 
االتفاق.  وفق  الوقود  إمدادات  إدخال  إسرائيل  استئناف  بعد  القطاع،  في  الوحيدة 
الفلسطينية  الطاقة  قبل سلطة  إبالغنا من  »تم  الثالثاء،  بيان،  في  الشركة  وقالت 
الوقود  استئناف ضخ  القطاع عقب  الوحيدة في  التوليد  بإعادة تشغيل محطة   )...(

عبر حاجز كرم أبو سالم«.
تسجيل  إثر  غزة  قطاع  في  للتجول  حظرًا  »حماس«  سلطة  تفرض  أسبوع  ومنذ 
زاد  متفاقمة  إنسانية  أزمات  غزة  ويعاني قطاع  بفيروس »كورونا«.  إصابات محلية 
وزارة  وأحصت  القطاع،  في  الطبية  اإلمكانات  ضعف  ظل  في  خطورتها  من  الوباء 
الصحة في غزة 356 حالة إصابة بالفيروس بينها 4 حاالت وفاة، بينما سجلت في 

الضفة الغربية 21455 إصابة، بينها 144 وفاة.

عقب جولة اتصاالت

وساطة قطرية تنهي التصعيد
بني حركة حماس و»الدولة العبرية«

غزة - وكاالت



عربى ودولي 07

أزمات متفاقمة قبل االستحقاق الرئاسي

انقسام حاد في الواليات املتحدة وسط توترات سياسية
يسابقون الزمن قبل حلول الشتاء

»طريق البلقان« ال يزال أمل املهاجرين 
للوصول إلى أوروبا رغم محاوالتهم الفاشلة

اقتراب  مع  األسوأ  وقوع  من  مخاوف  وسط 
أوقعت  البالد،  في  الرئاسي  االستحقاق 
مناهضة  تظاهرات  هامش  على  المواجهات 
للعنصرية ثالثة قتلى في الواليات المتحدة، في 
ظل أزمات صحية واقتصادية واالنتشار الكبير 

لألسلحة النارية.
ويأمل دونالد ترامب في الفوز بوالية ثانية 
في الثالث من نوفمبر، رغم مرور بالده بأسوأ 
اإلسبانية  اإلنفلونزا  تفشي  منذ  صحية  أزمة 
في 1918، وأسوأ ركود منذ أزمة 1929 وأسوأ 
أزمة اجتماعية منذ التحرك للمطالبة بالحقوق 

المدنية في الستينات، وفق »فرانس برس«.
كينوشا  إلى  الثالثاء،  ترامب،  توجه  ولدى 
اندلعت  التي  الكبرى،  البحيرات  منطقة  في 
بعد  الماضي  األسبوع  العنف  أعمال  فيها 
بالغة  بجروح  أفريقي  أميركي  مواطن  إصابة 
برصاص أحد عناصر الشرطة، طلب حاكم والية 
من  إيفرز،  توني  الديمقراطي،  ويسكونسن 
الرئيس األميركي عبثا عدم المجيء، تخوفا من 
أن »تؤخر زيارته المصالحة« مع السكان الذين 

ال يزالون »تحت الصدمة«.
يعد  »لم  الذي  بينيت  غريغوري  هؤالء  بين 
شاب  أقدم  حيث  مدينته،  في  باألمان«  يشعر 
التي  المسلحة  بالميليشيات  التحق  الـ17  في 
قتل  التجارية، على  المحال  أن تحمي  يفترض 
الثالثاء  ليل  للعنصرية  مناهضين  متظاهرين 

األربعاء.
المتطرف  اليمين  من  الناشطين  إن  وقال 
وأعلن  للمهاجمة«.  ذريعة  عن  »يبحثون 
العسكري السابق، الذي أصبح عامال اجتماعيا، 
أن »المتظاهرين أعطوهم ذريعة«. ومذاك لم 
الواقية من  يعد يخرج من منزله دون سترته 

الرصاص ومسدسه.

كل أشكال الشعبوية
واستخدمت األسلحة مجددا في نهاية األسبوع 
في بورتالند شمال غرب، حيث تدور مواجهات 
المتطرف  اليسار  من  ناشطين  بين  بانتظام 
وقوات األمن منذ أكثر من ثالثة أشهر. وهذه 
من  مجموعة  مع  الصدامات  وقعت  المرة 
مناصري ترامب. وعلى هامش هذه الصدامات 
قتل رجل كان يعتمر قبعة، وينتمي إلى مجموعة 
محلية من اليمين المتطرف، في ظروف ال تزال 

غامضة.
اليمين  محلل  سانشاين،  سبنسر  وأعلن 
المتطرف األميركي، أنه سيكون هناك »حوادث 
إطالق نار أخرى«، حتى يحين موعد االستحقاق 
ألن  سوءا  األمور  »ستزيد  وأضاف:  الرئاسي. 
لالنسحاب«.  مستعد  غير  الطرفين  من  أيا 
من  جزءا  دائما  كانت  المتطرفة  والمجموعات 
المشهد األميركي، كما ذكر الخبير المستقل. 
اليمين  تواجه  ترامب  دونالد  انتخاب  وبعد 

واليسار الراديكالي مرارا في سياتل وبورتالند.
والجديد في رأيه هو االنتشار الكبير لألسلحة 
لم  سنوات  أربع  »قبل  وقال:  التظاهرات.  في 
حيث  أريزونا  في  سوى  األسلحة  نرى  نكن 

المنافع أكبر من المخاطر المحتملة

تالميذ العالم يعودون إلى مدارسهم بالكمامة الواقية
عواصم العالم - وكاالت

واشنطن - وكاالت

سراييفو - وكاالت

●    متنّزهون في وسط موسكو باليوم األول من رفع الحجر المنزلي

●  مهاجرون يسيرون على خط سكة حديد في بلدة ميرافتش بمقدونيا

●  أميركيون يتظاهرون في والية جورجيا

●    عامل صحي يطهر قفازه بعد إجراء فحص لفيروس كورونا في تشيناي الهندية

 بلغ عدد اإلصابات المسجلة بفيروس 
»كورونا« عالميا أكثر من 25.5 مليون 

وهو يقدر بأنه أقل من الواقع

باحثون كنديون يجرون دراسات حول 
نوع من الفاكهة سعيا إليجاد عالج
ضد العوارض األكثر حدة للمرض

وكانت  مرونة«.  أكثر  األسلحة  حول  القوانين 
عندما  مايو  من  األول  في  خصوصا  ظاهرة 
حاول مئات الرجال المسلحين ببنادق هجومية 
دخول »كابيتول« والية ميشيغن »مبنى يضم 
للوالية«،  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين 
للحد من  المتخذة  العزل  احتجاجا على تدابير 

تفشي فيروس »كورونا المستجد«.
التظاهرة  هذه  جسدت  لسانشاين  ووفقا 
من  جدد  مناصرين  وصول  أيضا  الحاشدة 
اليمين المتطرف: »لم نعد نرى فقط قوميين 
مناصرين  أو  الشعبوية  أشكال  كل  بل  بيضا، 
وراءها  التي يقف  المؤامرة«  لترامب ونظريات 
»القلق الكبير« حول مستقبل الواليات المتحدة.

حماسة المؤيدين
وكتب مركز »ساذرن بوفرتي لوو سنتر« مرصد 
»يستغل  تقرير:  في  المتطرفة  المجموعات 
اليمين المتطرف المناخ السياسي المتوتر جدا، 
الذي أصبح أكثر هشاشة بسبب تفشي الوباء 
والتظاهرات المطالبة بالعدالة العرقية«، معتبرا 
أن مخاطر العنف السياسي قبل االنتخابات بات 

»حقيقيا«.
غير  تحالف  المتطرف  اليمين  مواجهة  وفي 
راية  تحت  ترامب  الرئيس  يضعه  متجانس 
بأنهم  أتباعه  ويتهم  الفاشية«  »مناهضة 

ويقول  ومشاغبون«.  وفوضويون  »محرضون 
»ضمن  بروكلن:  معهد  من  بايمان  دانيال 
إثارة  يحبون  مشاغبون  يوجد  التحالف  هذا 
التصدي  فعال  يريدون  وأشخاص  المشاكل 
»أقل  أنهم  وتابع  البيض«.  بتفوق  للمؤمنين 
مخاطر  من  يزيد  ما  خصومهم  من  تنظيما« 
األجواء  هذه  »في  وتابع:  تجاوزات.  حصول 
زيادة أعمال العنف احتمال كبير وحتى مؤكد«. 
ستواجهه  ما  فيختصر  سانشاين  سبنسر  أما 
الواليات المتحدة بثالثة مكونات هي »حماسة 
المؤيدين، إضافة إلى انتشار األسلحة، وروايات 

تتضمن شيئا من الهستيريا«.
أنتج  وثائقي  فيلم  توصل  قريب،  في سياق 
حديثا إلى أن دونالد ترامب »نرجسي خبيث«، 
باالستناد إلى شهادات خبراء في علم النفس. 
البث  منصات  على  عرضه  بدأ  الذي  والفيلم 
التحليل  مؤهل:  »غير  عنوان  ويحمل  التدفقي 
النفسي لدونالد ترامب« يؤكد أنه ليست لديه 

أي دوافع سياسية.
من  العديد  مع  لقاءات  الفيلم  ويتضمن 
علماء النفس، الذين يقولون إن لديهم واجبا 
العقلية  الحالة  حول  األميركيين  بتحذير  طبيا 
جون  النفس،  عالم  ووفق  لترامب.  المزعومة 
أربعة  جلي  بشكل  ترامب  على  تظهر  غارتنر، 
وهي  الخبيثة،  للنرجسية  رئيسية  عوارض 

وتشمل  تدميرا،  األكثر  الشخصية  اضطراب 
الشخصية  واضطراب  والنرجسية،  البارانويا 

المعادية للمجتمع، والسادية.
وقال غارتنر: »هذا النوع من القادة يظهر على 
دائما مدمرون بشكل غير  التاريخ، وهم  مدى 
ينطبق  التوصيف  إلى نفس  اعتيادي«، مشيرا 
على هتلر وستالين وموسوليني. لكن الفرضية 
المحورية التي يقدمها الفيلم تعد مثيرة للجدل، 
نفسي  تشخيص  على  تعتمد  أنها  باعتبار 
المرشح  فقد قاضى  عامة.  بعد لشخصية  عن 
الجمهوري، باري غولدووتر، إحدى المجالت بعد 
نشرها دراسة لعلماء نفس حول حالته العقلية 
خالل محاولته الفاشلة للوصول إلى البيت العام 

1964، وتمكن من ربح الدعوى.
أن  إلى  النفس  علم  مجتمع  توصل  والحقا 
تقديم رأي مهني دون فحص سريري شخصي 
يعد عمال غير أخالقي. ومع ذلك يقول غارتنر 
في  الفحص  على  القائم  التشخيص  بروز  إن 
وجه التحليل النفسي الفرويدي التقليدي ووفرة 
المعلومات العامة حول سلوك ترامب يجعل هذا 

االستنتاج أمرا باليا.
أخرى  قاعدة  على  الضوء  الفيلم  ويسلط 
تجبر اختصاصيي الصحة العقلية على التحدث 
عالنية عندما يكون االضطراب العقلي للمريض 
مؤثرا على اآلخرين، وفي هذه الحالة الجمهور 
أخ ترامب،  ابنة  األميركي. وأخيرا نشرت ماري 
الكثير  يتضمن  كتابا  نفسية  إخصائية  وهي 
أن  كما  عمها،  إلى  الموجهة  االتهامات  من 
المؤلف المشارك لكتاب ترامب »فن الصفقة« 
ليصبح  كتابها  تسمية  إعادة  يجب  إنه  قال 
»السوسيوباث« )المعتل اجتماعيا(. ورد الرئيس 
األميركي على هذه االدعاءات حول معاناته من 
اضطرابات عقلية واجتماعية باإلعالن عن نفسه 

بأنه »عبقري مستقر جدا عقليا«.

يأمل ترامب بالفوز بوالية ثانية رغم 
مرور بالده بأسوأ أزمة صحية منذ تفشي 

اإلنفلونزا اإلسبانية في 1918

 الرئيس األميركي يرد على فيلم 
وثائقي يشكك في قدراته النفسية 

بالقول إنه »عبقري مستقر جدا عقليا«

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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من  الوقائية  بالضوابط  االلتزام  بضرورة  نداءات  مع 
العالم،  المدارس حول  بدأت  المستجد«،  »كورونا  فيروس 
فرنسا  عاد طالب  التالميذ، حيث  أمام ماليين  أبوابها  فتح 
بعد  الثالثاء،  مدارسهم،  إلى  وأوكرانيا  وروسيا  وبلجيكا 

وإسكتلندا. الشمالية  وأيرلندا  ألمانيا  في  زمالئهم 
14 سبتمبر،  إلى  اليونان  تأجل في  المدارس  فتح  ولكن 
التعليم  وزيرة  إجازة، وفق  زالوا في  ما  السكان  ألن معظم 

نيكي كيراموس، بحسب »فرانس برس«.
على  الكمامات  وضع  يفرض  الفرنسية،  المدارس  في 
عاما،   11 أعمارهم  تفوق  الذين  والتالميذ  المدرسين 
جميع  على  التدبير  هذا  جهتها  من  اليونان  فرضت  فيما 
حيث  إسبانيا،  وفي  الحضانة.  صفوف  من  بدءا  التالميذ 
15 سبتمبر حسب  4 حتى  المدارس من  إلى  العودة  تمتد 
أعمارهم  تفوق  الذين  األطفال  على  سيتوجب  المناطق، 

الست سنوات وضع الكمامات في كل األوقات.
فيلميس،  صوفي  الوزراء،  رئيسة  اعتبرت  بلجيكا  وفي 
في  طبيعيا  نمطا  األوالد  يستأنف  أن  الضروري  »من  أنه 
على  الحفاظ  مبررة  طبيعيا«،  يكون  ما  أقرب  أو  المدرسة 
الدراسي.  العام  الستئناف  موعدا  سبتمبر  من  األول  تاريخ 
التي ترى أن منافع  البريطانية  الحكومة  وهو رأي شاطرته 

المحتملة. المخاطر  أكبر من  المدرسة  إلى  العودة 

بالتناوب  استراحة  التالميذ  سيأخذ  الدول  بعض  وفي 
تفاديا لالكتظاظ. وفي روسيا أعادت المدارس فتح أبوابها 
مع اإلعالن عن بلوغ مليون إصابة على المستوى الوطني.

وأعلنت مدينة نيويورك، الثالثاء، أنها ستؤجل بدء العام 
المدارس  لدى  ليكون  سبتمبر   21 إلى   10 من  الدراسي 
الوقت الكافي لالستعداد، حسبما أعلن عمدة المدينة بيل 

دي بالسيو في مؤتمر صحفي.
كشفت  اإلثنين،  الهند،  وبعد  االقتصادي،  الصعيد  على 
البرازيل، الثالثاء، عن تسجيل انخفاض تاريخي في ناتجها 
عانت  انخفاض  وهو  الثاني،  الربع  في  اإلجمالي  المحلي 
بسبب  تقريبا  الرئيسية  العالم  اقتصادات  جميع  منه 
انتعش  إذ  الركود،  من  الصين  سوى  ينج  ولم  الجائحة. 
الثاني  الربع  في   %  11.5 بنسبة  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
الربع األول لدى ثاني قوة  10 % في  انخفاضه بنسبة  بعد 

عالمية. اقتصادية 
إن  الثالثاء،  ألتماير،  بيتر  األلماني  االقتصاد  وزير  وقال 
العام  في  يخشى  كان  مما  سوءا  أقل  ركودا  تتوقع  ألمانيا 
2020. وأضاف أن البالد تسجل انتعاشا سريعا بعد هبوط 
منحنى  يوضح  بيانيا  رسما  الكاميرات  أمام  عارضا  عميق، 

النمو.
إلجراء  مكثفة  حملة  الثالثاء،  كونغ،  هونغ  وباشرت 
من  أكثر  سجل  وقد  »كوفيد19-«،  عن  الكشف  فحوص 
الفحص  من  لالستفادة  أسماءهم  شخص  مليون  نصف 
هونغ  في  التنفيذية  السلطة  رئيسة  وأعلنت  المجاني. 

على  كونغ  هونغ  سيساعد  »ذلك  أن  الم،  كاري  كونغ، 
األنشطة  باستئناف  وسيسمح  الوباء،  من  سالمة  الخروج 

اليومية«.
لكن المبادرة تواجه الريبة حيال الحكومة المحلية وبكين، 
إذ يخشى بعض السكان استخدام البيانات التي يتم جمعها 
على  سلبية«،  »مقاومة  فعل  في  المشاركة  آخرون  ويرفض 
بموجب  أخيرا  أوقف  الذي  الي،  جيمي  الصحافة  قطب  غرار 

قانون األمن القومي المثير للجدل.
»كوفيد19-«،  تتبع  تطبيق  الثالثاء،  البرتغال،  وأطلقت 
الذي يتيح تنبيه األشخاص الذين خالطوا قريبا شخصا كانت 

نتيجة اختباره إيجابية.
ماليين شخص،  أربعة  من  أكثر  أوروبا  في  الوباء  وأصاب 
أكثر  العالمي،  المستوى  على  المسجلة  اإلصابات  عدد  وبلغ 
الواقع، خصوصا  من  أقل  بأنه  يقدر  وهو  مليون،   25.5 من 
في دول مثل الهند التي تسجل حاليا أعلى عدد إصابات في 

اليوم، وبلغ عدد الوفيات في العالم أكثر من 851 ألفا.
الصحية  االستجابة  حيث  المتحدة،  الواليات  وتجاوزت 
عتبة  وأخرى،  والية  بين  متساوية  وغير  مشتتة  تزال  ال 
الحصيلة  تتجاوز  أن  ويتوقع  بالمرض.  إصابة  ماليين  ستة 
عتبة  ألفا،   183 من  أكثر  حاليا  البالغة  للوفيات  األميركية 
األبيض  البيت  أن  لو  حتى  سبتمبر،  شهر  خالل  ألف  مئتي 
يسعى إلى الحد من عدد الفحوص التي يتم إجراؤها للتقليل 

من حجم انتشار الوباء.
لقاح،  حول  األبحاث  إلى  وباإلضافة  األبحاث،  صعيد  على 

يجري باحثون كنديون دراسات حول فاكهة األساي »فاكهة 
تشبه العنب أو التوت وتنمو في ظروف مناخية معينة« سعيا 
الفاكهة  هذه  ألن  حدة،  األكثر  العوارض  ضد  عالج  إليجاد 
النمسا إنها قد تبدأ أولى عمليات  تخفف االلتهابات. وقالت 
الطواقم  على   2021 بداية  في  »كوفيد19-«  ضد  اللقاح 

الصحية.
وأذاع مختبر سانوفي الفرنسي أنباء غير سارة بعد أن أكد، 
الختبار  السريرية  التجارب  من  الثالثة  المرحلة  أن  الثالثاء، 
فعالية عقار كيفارزا لعالج األشكال الخطيرة من »كوفيد19-« 
مواجهة  وفي  اللقاح  انتظار  وفي  المرجوة.  بالنتائج  تأت  لم 
األعضاء،  الدول  بعض  اتخذتها  التي  الحركة  على  القيود 
حذرت المفوضية األوروبية، الثالثاء، الحكومة المجرية التي 
أغلقت حدود البالد بسبب الوباء، من أي تمييز على أساس 

الجنسية، مذكرة بأهمية صيانة منطقة شنغن.
تسجل  التي  الدولة  البيرو  أصبحت  الالتينية،  أميركا  في 
أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد سكانها في العالم، مع 87 
وفاة لكل مئة شخص. وقال رئيس اتحاد األطباء البيروفيين 
صحية  ومراكز  مستشفيات  »تنقصنا  تاالفيرا:  غودوفريدو 
منازلهم  في  يموتون  الناس  من  كثير  ومختبرات.  وأدوية 
أو  أسرة  هناك  ليس  أو ألنه  المستشفى  إلى  الذهاب  خشية 
جراء  تضررا  أكثر  دولة  ثاني  البرازيل،  وفي  تنفس«.  أجهزة 
الوباء بعد الواليات المتحدة مع قرابة 121 ألف وفاة، أدخل 
المصاب  ميتوكتيري  راوني  األمازون  في  القبلي  الزعيم 

بـ»كوفيد19-« إلى المستشفى.

العام  الكبيرة«  الهجرة  »موجة  منذ 
لدى  األمل  المهاجرون  يفقد  لم   ،2015
للوصول  والفاشلة  المتعددة  محاوالتهم 
إلى إسبانيا عبر »طريق البلقان«، كما يروي 
المغربي يونس، البالغ 35 عاما، الذي يحلم 
بالعمل يوما ما في إدارة الغابات في شبه 

الجزيرة األيبيرية.
وفتحت دول أوروبا الغربية أبوابها العام 
2015 أمام مئات األشخاص الذين عبروا 
من  الهائلة  األعداد  إلى  وانضم  البلقان. 
الالجئين السوريين الذين فروا إلى أوروبا، 
آالف المهاجرين من آسيا والشرق األوسط 
وأفريقيا. وأغلق هذا الطريق رسميا بموجب 
اتفاق أبرمه االتحاد األوروبي وتركيا مطلع 

العام 2016، وفق »فرانس برس«.
لم  لكنه  المهاجرين  تدفق  وتراجع 
آالف  عشرات  يزال  وال  يوما.  يتوقف 
عام،  البلقان كل  دول  يعبرون  األشخاص 
وتسبب  للحدود.  المشددة  المراقبة  رغم 
طول  على  المجر  أقامته  الذي  السياج 
وكرواتيا  صربيا  مع  الجنوبية  حدودها 
بتحويل طريق المهاجرين إلى جبال ألبانيا 

ومونتينيغرو والبوسنة.
سيلمو  البوسني  األمن  وزير  وقال 
شيكوتيتس أخيرا إن »معدل نجاح عبورهم 
الذي  يونس  ويعتبر  تقريبا«.   60% هو 
كان جنديا سابقا في المغرب، أن البوسنة 

ليست إال محطة.

اإلمساك بطرف شاحنة
قميصا  يرتدي  كان  الذي  الرجل،  ويروي 
أعيد مرات عدة  أن  أنه بعد  اللون،  أسود 
من اليونان، شرب »ليترا من الويسكي« 
شاحنة  بطرف  يونيو  في  يمسك  أن  قبل 
ثقيلة على الحدود التركية اليونانية. ولدى 
طريقه  واصل  تيسالونيكي  إلى  وصوله 
سيرا لمدة شهر طوال مسافة ال تقل عن 

700 كلم حتى وصوله إلى البوسنة.
وقال لـ»فرانس برس« أمام مركز إيواء 
قرب سراييفو حيث يأخذ استراحة: »أريد 
أن أعيش في بلد، حيث يمكنني أن أعمل 
وبعد  عملي«.  مقابل  راتبا  أتقاضى  وأن 
القيود  بسبب  المهاجرين  وصول  تباطؤ 
»كوفيد19-«،  وباء  الحتواء  المفروضة 

تسارع التدفق مع تخفيف إجراءات العزل.
في  العضو  ريدجيبي،  ياسمين  وتقول 
منظمة ليجيس المقدونية غير الحكومية 
التي تساعد المهاجرين منذ عشر سنوات: 
»اآلن هو زمن السباق مع الوقت لمحاولة 
الشتاء ومخاطر حصول  العبور قبل حلول 
المستجد«.  بكورونا  ثانية  إصابات  موجة 
وتضيف: »ال يريدون أن يكونوا في الخريف 
أو الشتاء في وضع الحدود المغلقة وتدابير 

العزل«.

الطريق األكثر ارتيادا
للهجرة  البلقان  بقي طريق  الوباء،  ورغم 
وكالة  حسب  ارتيادا،  األكثر  الطرق  أحد 
المكلفة  الوكالة  وتفيد  »فرونتكس«. 
مراقبة الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي 
أن عدد المهاجرين غير القانونيين الذين 
تم رصدهم بين يناير ويوليو »11300« 
على حدود االتحاد عبر هذا الطريق سجل 
ارتفاعا بنسبة %80 مقارنة بالفترة نفسها 

من العام 2019.
هم  المهاجرين  من  عدد  وأكبر 
وعراقيون،  ومغاربة  وأفغان  باكستانيون 

بحسب سلطات البوسنة.
لينس  ساعدت   ،2015 عام  وفي 
المهاجرين  آالف  عاما«   53« زدرافكين 
السكة  طول  على  يسيرون  كانوا  الذين 
في  منزلها  أمام  من  تمر  التي  الحديد، 
فيليس في وسط مقدونيا الشمالية، عبر 
توزيع طعام ومالبس. وتقول إنها تشهد 
هؤالء  أعداد  في  »حادا«  ارتفاعا  حاليا 
متمسكين  يكونون  ما  وغالبا  األشخاص 
بعربات الشحن. وتواصل تقديم المساعدة 

لهم رغم أن مخزوناتها أصبحت أقل.
المعاناة  الالجئون  »يواجه  وتضيف: 
نفسها و)يسلكون( الطرق نفسها مع كل 
المشاكل التي ترافقهم من بداية الرحلة 
األخيرة،  األسابيع  وفي  نهايتها«.  حتى 
غرب  شمال  في  مجددا  الطريق  أغلقت 
البوسنة على الحدود مع كرواتيا واالتحاد 
األوروبي. وباتت المخيمات في هذا البلد 
التي تضم نحو ستة آالف شخص، مكتظة. 
ويشغل كثيرون مصانع متصدعة ومنازل 

مهجورة.
»أربعة آالف يورو للعبور إلى النمسا«

التوتر في هذه المنطقة، حيث  ويزداد 
كان السكان مضيافين في البداية. ويحتج 

ويوقفون  الشوارع  في  المواطنين  بعض 
أحيانا حافالت تقل مهاجرين يتهمونهم 
»اعتداءات«  أو  سرقة«  بـ»عمليات 

ويطالبون السلطات بـ»إخالء« الشوارع.
دخول  أسبوع  منذ  الشرطة  وتعوق 
لذلك،  المخيمات.  إلى  المهاجرين 
يتجمعون عند مدخلها، وينامون في الهواء 
الطلق. ونددت منظمة العفو الدولية بهذه 
أنها  معتبرة  التنقل«  حرية  على  »القيود 
»تمييزية وغير مسؤولة«. وتجري شرطة 
الدول بشكل منتظم عمليات ضد شبكات 

المهربين.
البالغ  المغربي،  عادل  يستريح  وفيما 
33 عاما، في سراييفو، على غرار عشرات 
على  يحرص  فإنه  اآلخرين،  المهاجرين 
العمل يوميا بما يسمح له بتقاضي »10 
إيجار  لدفع  اليوم«،  في  يورو   15 إلى 
من  جزء  ووضع  الطعام  وشراء  مسكن 
المال جانبا من أجل مواصلة طريقه في ما 
بعد. ويقول إنه تواصل مع مهربين لكن 
الثمن »باهظ«: »أربعة آالف يورو للعبور 
الغيني  »صديقه  أن  وأكد  النمسا«.  إلى 

الجنسية« دفع هذا المبلغ أخيرا.
في  يوميا  المهاجرين  ويتجمع عشرات 
في  حافالت  محطة  من  بالقرب  حديقة 

بلغراد معروفة كنقطة التقاء مع مهربين.
على  جروح  المهاجرين  من  كثر  ولدى 
الحدود،  عبور  محاوالتهم  نتيجة  ركبهم 
حيث غالبا ما تكون األرض وعرة. ويظهرون 
عن  ويخبرون  المكسورة  هواتفهم  أيضا 
بشكل  الشرطة  جانب  من  اعتراضهم 
باكستاني  عارف، وهو شاب  عنيف. وعلق 
الصربية،  اللغة  ويتحدث  عاما،   24 يبلغ 
في البلقان لمدة خمسة أعوام، وهو بين 
الذين فقدوا األمل، حيث يقول: »والدتي 
ووالدي ال يكفان عن مطالبتي بالعودة إلى 
المنزل، وأقول لهم اآلن إنني سأعود ما إن 

يصبح لدي أوراق«.



 »فيتو أميركي« على تسمية األلماني الذي 
كان يحظى بدعم معظم الدول

البريطاني ليام فوكس حافظ على هدوئه 
مؤكدا أن لديه »ثقة في آلية االختيار«

أزيفيدو منصبه على رأس منظمة  مع مغادرة روبرتو 
التجارة العالمية اإلثنين الماضي تاركًا خلفه مؤسسة 
هذا  استمرار  احتمال  مع  أزمة،  وسط  في  قبطان  بال 
األميركية،  االنتخابات  بسبب  طويلة  لفترة  الوضع 

برأي خبراء.
نتيجة  العالمي  االقتصادي  االنكماش  ظل  وفي 
تنتظر  كبرى  ملفات  ثمة  كوفيد19-،  وباء  تفشي 
اإلعــداد  طليعتها  في  للمنظمة،  المقبل  الرئيس 
إطــالق  ــادة  ــ وإع  2021 عــام  الــــوزاري  للمؤتمر 
المنظمة  بين  القائمة  الخالفات  وتسوية  المفاوضات 

والواليات المتحدة، وفق »فرانس برس«.
التي  المنظمة  من  بالخروج  واشنطن  وهــددت 
مطالبة  منصف«،  »غير  بشكل  بمعاملتها  تتهمها 
منذ  المتحدة  الــواليــات  وتشل  تنظيمها.  بإعادة 
تسوية  لهيئة  التابعة  االستئناف  محكمة  ديسمبر 

المنظمة. في  النزاعات 
ويقول األستاذ في العالقات الدولية مانفرد إلسيغ 
»الواليات  إن  بيرن  في  العالمية  التجارة  معهد  من 
المقبل  العام  المدير  يشارك  أن  تريد  المتحدة 
الصين.  تعني  منها  والكثير  األميركية،  المخاوف 
هذا  فإن  بالتوافق  العام  المدير  اختيار  يتمّ  أنه  وبما 
»من  أنه  ويعتبر  االختيار«.  يعّقد  الصارم  الموقف 
التجارة  أعضاء منظمة  العديد من  يكون  أن  الممكن 
االنتخابات،  بعد  ما  إلى  االنتظار  يريدون  العالمية 

على أمل أن تتغيّر اإلدارة«.
البرازيلي  المنظمة  مدير  أعلن  مايو،  منتصف  وفي 
عام  قبل  مهامه  سيغادر  أنه  مفاجئ  بشكل  الجنسية 
ثمانية  وهناك  عائلية«.  »ألسباب  واليته  نهاية  من 
وأوروبيان  أفريقيين  ثالثة  بينهم  لخالفته  مرشحين 
أن  إال  الالتينية.  أميركا  من  ومرشح  وآسيويان 
النتخابات  المتزايد  والتسييس  الدولية  التوترات 
تعيين  عملية  تعّقد  قد  الدولية  المنظمات  رؤساء 

ألزافيدو. خلف 
ومن المقرر أن تجري منظمة التجارة العالمية من 
7 إلى 16سبتمبر سلسلة أولى من المشاورات مع كل 
المرشحين  استبعاد  بهدف  حدة  على  أعضائها  من 
توافقي.  دعــم  على  للحصول  حظًا  ــلّ  األق الثالثة 
أكتوبر  في  األرجح  على  مشاورات  سلسلتا  وستليها 

ونوفمبر.
أواخر  في  التوافق  على  األعضاء  الدول  عجز  أن  إال 
هذه  »تسييس  أظهر  موقت  مدير  لتعيين  يوليو 

الملف.  من  قريب  مصدر  ذكر  ما  وفق  القضية«، 
ويرى دبلوماسي غربي أن »السؤال المطروح هو إلى 
عرقلة  عبر  مثاًل  البعض،  يذهب  أن  يمكن  مدى  أي 

)وصول( مرشح مقبول من جانب سائر األعضاء«.
أحد  يتولى  أن  يُفترض  أزيــفــيــدو،  رحيل  بعد 
وألماني  أميركي  وهــم  األربعة  المدير  مساعدي 
لكن  للمنظمة.  الموقتة  اإلدارة  وصيني،  ونيجيري 
بهذا  التوافق  من  تتمكنا  لم  وبروكسل  واشنطن 

الشأن.
دولور  جاك  معهد  في  الباحثة  فابري  إلفير  وتعتبر 
الذي  األلماني  تسمية  على  األميركي«  »الفيتو  أن 
بعزم  أواًل  مرتبط  الدول،  معظم  بدعم  يحظى  كان 
الرئيس األميركي دونالد ترامب على »تشديد ميزان 

القوى مع االتحاد األوروبي قبل االنتخابات«.
التنازل، بما في ذلك بشأن  وتوضح أن »مثل هذا 
الموقتة فقط، سيكون مهما جدًا. لكن يجب  الوالية 
تكون  أن  تستبعد  ال  واشنطن  بأن  التفكير  أيضًا 
تريد  ال  وأنها  المتوقع،  من  أطول  االنتقالية  الفترة 

المنصب«. أوروبي في  تعيين 
هدوئهم  على  المرشحون  يحافظ  االنتظار،  في 
لوكالة  أكد  الذي  فوكس  ليام  البريطاني  غرار  على 
أو  االختيار«،  آلية  لديه »ثقة في  أن  »فرانس برس« 
»أي  لديها  ليس  إنه  تقول  التي  محمد  أمينة  الكينية 

الجدول«. احترام  بأنه لن يتمّ  للتشكيك  سبب 
االستباقية  ــات  ــدراس ال مــركــز  مــديــر  ويــوضــح 
»من  أنه  جان  سيباستيان  الدولية  والمعلومات 
المتحدة  الواليات  لدى  األذى  قدرة  قياس  الصعب 
يمكنها  مدى  أي  إلى  ومعرفة  للعملية،  بالنسبة 
مدى  أي  وإلــى  وعرقلتها  عليها  التشويش  فعاًل 
أمــرًا  يبقى  ذلــك  أن  أعتقد  أيضًا.  ذلــك  يريدون 

كبيرًا«. مجهواًل 
المتحدة  الواليات  بأن  شعور  »لدينا  ويضيف 
من  القليل  وستُظهر  األرجــح  على  تتحرك  لــن 
ويتحدث  نوفمبر.  من  الثالث  حتى  الحسنة  النية 
)الرئيس  تسلم  حين  إلى  االنتظار  عن  حتى  البعض 

يناير«. من  العشرين  في  مهامه  األميركي( 
تعيين  لعملية  المسبوق  غير  التسييس  ظل  وفي 
يعد  لم  العالمية،  التجارة  لمنظمة  جديدة  مدير 
خطوة  في  التصويت،  إلى  اللجوء  يستبعد  البعض 
 ،1999 العام  حصلت.  حال  في  مسبوقة  غير  ستكون 
تعيين  فضلت  التوافق،  من  الدول  تتمكن  لم  عندما 
ثالث  تستمرّ  قصيرة  لوالية  منهما  كّل  مديرين 

سنوات.

القاهرة ــ الوسط

»التجارة العاملية« مستقبل غامض ملؤسسة دون قبطان
مع مغادرة رئيسها منصبه

اقتصاد

كالم في األرقام

تريليون جنيه مصري
إجمالي المعروض النقدي 

في مصر يوليو الماضي

قالوا
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آليات  بتفعيل  بومطاري،  فرج  الوفاق،  بحكومة  المفوض  المالية  وزير  وجه 
الظاهرة  تلك  أن  على  مشددًا  ــاب،  اإلره وتمويل  ــوال  األم غسل  مكافحة 

القومي. أصبحت تمثل خطرًا على األمن 
والصناعة  واالقتصاد  المالية  وزارتي  ممثلي  اإلثنين،  لقائه،  خالل  ذلك  جاء 
األموال  غسل  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  إلى  إضافة  لهما،  التابعة  والجهات 

وتمويل اإلرهاب، حسب بيان وزارة المالية.
التي  الظاهرة،  هذه  انتشار  مسببات  عن  بعمق  البحث  إلى  بومطاري  ودعا 

المصرفية. المنظومة  األموال خارج  انتقال  أساسًا بحركة  تتعلق 
بينهم،  فيما  المتواصل  الوزارتين  ممثلي  تنسيق  ضــرورة  الوزير  وأكد 
معهد  خالل  من  ستعقد  وتثقيفية  تدريبية  برامج  هناك  أن  إلى  مشيرًا 
المشكلة  العمل  لفرق  المالية  لــوزارة  التابع  والمحاسبي  المالي  التدريب 

بالوزارتين في هذا الشأن.

»مالية الوفاق«: تفعيل آليات مكافحة غسل األموال

لبنان لم يعد قادرا 
على تمويل نفسه.. 
يجب إجراء تدقيق 
حسابي.

الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكرون

 4.62

مستقبل العملة الرقمية الصينية
قبل بضع سنوات، كان يبدو أن العملة الصينية ترتفع نحو الهيمنة 
للمدفوعات  عملة  أهم  خامس  الرنمينبي  وأصبح  هوادة.  بال  العالمية 
الئحة  في  الدولي  النقد  صندوق  أدرجه   ،2016 العام  وفي  الدولية، 
)األصول  الخاصة  السحب  حقوق  قيمة  تحدد  التي  الرئيسية  العمالت 

االحتياطية العالمية لصندوق النقد الدولي(.
ولكن منذ ذلك الحين، توقف تقدم الرنمينبي، وانخفض نصيبه من 
النقد  احتياطات  2 %، ويبدو أن حصة  أقل من  إلى  الدولية  المدفوعات 
األجنبي العالمية المحتفظ بها من األصول المقومة بالرنمينبي استقرت 

عند ما يقارب 2 %.
للبنك  رقمية  عملة  الصين  طرحت  العام،  هذا  من  سابق  وقت  وفي 
المركزي، مما جعلها واحدًا من أول االقتصادات الكبرى التي تقوم بذلك. 
المدفوعات اإللكترونية في   / الرقمية  وبدأت تجارب ما يسمى بالعملة 
أربع مدن، وأعلنت الحكومة مؤخرًا خططًا لتوسيع نطاق التجارب لتشمل 
لكن  وماكاو،  كونغ  وكذلك هونغ  وتيانجين،  بكين  مثل  الكبرى  المدن 
نظام العملة الرقمية / المدفوعات اإللكترونية وحده، لن يكون المغير 
لقواعد اللعبة الذي من شأنه أن يعزز دور الرنمينبي في التمويل الدولي.
صحيح أن الصين تجاوزت الواليات المتحدة وغيرها من االقتصادات 
لذلك  التجزئة.  مدفوعات  ألنظمة  التكنولوجي  التطور  في  المتقدمة 
يبدو من المعقول أن عملة الرنمينبي الرقمية ستمنح الصين ميزة في 

المنافسة على الهيمنة على السوق المالية العالمية.
نظام  سيستخدم  البداية،  في  إذ  عقالنية.  أكثر  يجعلنا  الواقع  ولكن 
داخل  المدفوعات  في  فقط  اإللكترونية  المدفوعات  الرقمية/  العملة 
الصين، على الرغم من أن هذا قد يتغير بمرور الوقت. وبغض النظر عن 
كل الضجة حول العملة الرقمية الجديدة، فإن نظام األداء عبر الحدود 
بين البنوك في الصين، الذي اقتُرح في العام 2015، يعد ابتكارًا أكثر 

أهمية يجعل استخدام الرنمينبي في المعامالت الدولية عملية سهلة.
SWIFT)سويفت(  نظام  تجاوز  على  أيضًا  قادر  هذا  األداء  نظام  إن 

للمدفوعات الدولية الذي يهيمن عليه الغرب، ومن ثم، االلتفاف 
من  للعديد  مغٍر  احتمال  وهو  األميركية،  المالية  العقوبات  على 
وسوف  الحكومات. 
إيران  أو   - روسيا  تجد 
سهولة  اآلن،  وفنزويال- 
بالرنمينبي  الدفع  في 
النفطية  صادراتها  مقابل 
تزايد  ومع  الصين.  إلى 
على  الرنمينبي  استخدام 
تبدأ  قد  واسع،  نطاق 
والبلدان  البلدان األصغر 
التي  األخرى  النامية 
لديها روابط تجارية ومالية قوية مع الصين في إصدار الفواتير، 

وتسوية معامالتها بهذه العملة مباشرة. ويمكن في النهاية ربط نظام 
العملة الرقمية/ المدفوعات اإللكترونية بنظام المدفوعات عبر الحدود، 

مما يزيد من رقمنة المدفوعات الدولية.
ومع ذلك، فإن نظام المدفوعات بالعملة الرقمية بحد ذاته لن يحدث 
فرقًا يذكر فيما إذا كان المستثمرون األجانب يعتبرون الرنمينبي عملة 
تدفقات  تقيد  الصينية  الحكومة  تزال  ال  أي حال،  فعلى  أو ال.  احتياطية 
رأس المال إلى الداخل والخارج، وما زال بنك الشعب الصيني يتولى إدارة 
السياستين  المحتمل أن تتغير أي من  الرنمينبي. ومن غير  سعر صرف 

بصورة كبيرة في أي وقت قريب.
خففت  الحكومة  أن  إلى  الرنمينبي  تعزز  التي  الجهات  تشير  وسوف 
في  عزمها  إلى  وأشارت  المال،  رأس  تدفقات  على  المفروضة  القيود 
الشعب  بنك  وأن  بالكامل،  المال  رأس  فتح حساب  على  المطاف  نهاية 
الصيني تعهد بتخفيف تدخالته في العملة، والسماح لقوى السوق بأن 
تشق طريقها. ولكن في كل مرة تفرض فيها التحوالت في تدفقات رأس 
المال ضغوطًا كبيرة على الرنمينبي، تلجأ الحكومة إلى سياسة القيادة 
والسيطرة، وتشدد الرقابة على رأس المال وإدارة سعر الصرف. ومن ثم، 
سيظل المستثمرون األجانب، بما في ذلك البنوك المركزية، متشككين 
بشأن احتمالية حدوث تدفقات رأس المال غير المقيدة بأسعار الصرف 

التي يحركها السوق.
األجانب  المستثمرون  ينظر  أن  المرجح  غير  من  حال،  أية  وعلى 
والمحليون إلى الرنمينبي باعتباره عملة مالذ آمن في أوقات االضطرابات 
بسيادة  االلتزام  يعززها  التي  الثقة  يتطلب  فهذا  العالمية.  المالية 

القانون، والضوابط والتوازنات الراسخة في النظام السياسي.
وإن  الصين،  في  بالفعل  موجودة  القانون  إن سيادة  البعض  ويقول 
آليات  البالد يتضمن  الواحد في  الديمقراطي والحزب  الحكم غير  نظام 
هذه  ولكن  االنهيار.  من  السياسة  صانعي  لمنع  كافية  ذاتية  تصحيح 
الترتيبات ال تحظى بالثقة أو الديمومة الالزمتين لتكون بدياًل عن نظام 
حيث  المتحدة،  الواليات  في  النظام  مثل  مؤسسي  وتوازنات  ضوابط 
يضطلع نظام فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بتقييد 

ممارسة السلطة.
وسعها  في  ما  كل  ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  إدارة  وتبذل 
وتخريب  القانون،  سيادة  وتقويض  األميركية،  المؤسسات  إلضعاف 
كل  الدولي،  التمويل  في  ولكن  الفيدرالي.  االحتياطي  مجلس  استقالل 
المال  رأس  وأسواق  األميركية،  االقتصادية  الهيمنة  إن  نسبي.  شيء 
عوامل  كلها  قويًا،  يزال  ال  الذي  المؤسسي  واإلطار  والسائلة،  العميقة 
تشير إلى أن الدوالر األميركي الذي يعتبر العملة االحتياطية الرائدة في 

العالم، ال يزال دون منافس خطير
األخيرة،  السنوات  في  الرنمينبي  حققتها  عالمية  مكاسب  أي  إن 
الغالب  في  كانت  احتياطية،  عملة  أو  لألداء،  وسيلة  استخدامها  سواء 
عندما  وحتى  اإلسترليني.  والجنيه  اليورو  مثل  عمالت  حساب  على 
الرنمينبي إلى العمالت األربع الموجودة  النقد الدولي  أضاف صندوق 
 ،%  10.9 بنسبة  ترجيحًا  وأعطاها  الخاصة،  السحب  حقوق  سلة  في 
التي تالشت بصورة  العمالت  الياباني هي  والين  والجنيه  اليورو  كان 

الدوالر. أساسية، وليس 
وستعمل العملة الرقمية الجديدة في الصين ونظام المدفوعات عبر 
الحدود جنبًا إلى جنب على تعزيز دور الرنمينبي بصفته عملة مدفوعات 
دولية، إذا استمرت الحكومة في إصالح األسواق المالية في البالد وإزالة 
بالكاد ستؤثر على  ولكنها  المال.  رأس  المفروضة على تدفقات  القيود 

مكانة الدوالر باعتباره عملة احتياطية عالمية مهيمنة.
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هندي اقتصادي  *خبير   *
سينديكيت« »بروجيكت  موقع  عن  نقاًل   **

 إسوار براساد *

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3622دوالر أميركي
1.6206يورو

1.8207 الجنيه االسترليني
0.3632الريال السعودي
0.3708درهم إماراتي

0.1995االيوان الصيني
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القاهرة - الوسط

»كورونا« في »الشرارة« ونزيف اإلقفاالت مستمر
»كورونا  لفيروس  الخطيرة  التداعيات  بدأت 
المستجد« في استهداف المنشآت النفطية الليبية، إثر 
الموظفين  أحد  وفاة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إعالن 
بحقل الشرارة يدعى ولتر پاركو )فلبيني الجنسية(، بعد 

تأكد إصابته بفيروس كورونا )كوفيد - 19(.
اإلصابة  هذه  أرجع  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  بيان 
إلى مخالطة المتوفى أفرادًا من حرس المنشآت النفطية 
والمرتزقة األجانب الذين يتنقلون داخل الحقل وخارجه 
باإلجراءات  التقيد  ودون  بالمخالفة،  مستمر  بشكل 
وولتر  الحقل.  وإدارة  المؤسسة  وضعتها  التي  الوقائية 
پاركو كان فني ميكانيكا سيارات بحقل الشرارة النفطي، 
2020 ولم  19 يناير  والتحق بزمالئه في الحقل بتاريخ 

يغادره منذ تلك الفترة.
ودخل آمر المنطقة الجنوبية المبروك سحبان، »إلى 
وفق  عنصرًا،   20 رفقة  الماضي،  السبت  عنوة«،  الحقل 
المؤسسة، متجاهلين اإلجراءات االحترازية التي تتبعها 
من  للوقاية  النفطية  للعمليات  »أكاكوس«  شركة 

الفيروس، حسب بيان المؤسسة .
السكن  دخلت  المجموعة  فإن  البيان  وحسب 
المخصص للموظفين واإلقامة به، وطالبت إدارة الحقل 
بتوفير 150 وجبة للرتل المرافق لهم، في ظل ما تمر 
به جميع شركات القطاع من تقشف ونقص شديد في 
القسري  اإلقفال  بسبب  األموال  توفر  وعدم  المزانية، 

للحقول والموانئ النفطية.
من جانبه تقدم رئيس المؤسسة الوطنية، مصطفى 
مضيفًا:  ولزمالئه،  ولتر  لعائلة  التعازي  بأحر  اهلل،  صنع 
الصحية  واآلن  األمنية،  األوضاع  تردي  جدًا  »يؤسفني 
بالكامل..  سيطرتنا  عن  خرجت  التي  النفطية  بالحقول 
النفطية  للعمليات  أكاكوس  شركة  إدارة  تتمكن  فلم 
انتشار  من  الموظفين  حماية  من  الشرارة  حقل  وإدارة 
الوباء داخل الحقل، لعدم التزام حرس المنشآت النفطية 
سوف  ولذلك  الوقائية،  باإلجراءات  األجانب  والمرتزقة 

نقوم بإخالء الحقل وإيقاف العمليات به نهائيًا«.
وبحسب البيان، انتهت اإلدارات المعنية بالمؤسسة 
خطة  وضع  من  النفطية  للعمليات  »أكاكوس«  وشركة 
العاملين  تشمل  أسبوعين،  لمدة  كامل  صحي  حجر 
العدوى  انتقال  عدم  من  التأكد  أجل  من  بالحقل 
التابعة  الشركات  اتخذت  الماضي،  فبراير  ومنذ  لهم. 
للحيلولة  احترازية  إجراءات  للنفط  الوطنية  للمؤسسة 
دون انتشار الفيروس، في حين قدمت المؤسسة دعمًا 

لجهات مختلفة في البالد لمكافحة انتشار الفيروس.
ويوم األحد الماضي، أعلنت شركة سرت إلنتاج وتصنيع 
لديها  مستخدمًا   13 إصابة  عدم  ثبوت  والغاز  النفط 
الشركة،  وأوضحت   .»19  - »كوفيد  كورونا  بفيروس 

وزلطن«  »الجبل  الشركة  حقول  من  المستخدمين  أن 
وموجودون بمقر الحجر الصحي البريقة، مشيرة إلى فحص 

العينات بمختبر »كوفيد - 19« بنغازي.
الليبية  الدولة  نزيف خسائر  األثناء، يستمر  في هذه 
اإلنتاج  عمليات  ووقف  النفط  قطاع  إقفال  نتيجة 
والتصدير منذ 18 يناير الماضي، إذ تجاوزت 9 مليارات 
دوالر، خالل 226 يومًا. وقال بيان لمؤسسة النفط، إن 
الخسائر بلغت بالتحديد 9 مليارات و103 ماليين دوالر.
وصول  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  أعلنت  والجمعة، 
الموانئ  إقفاالت  نتيجة  البيعية  الفرص  مجموع خسائر 
حتى  دوالر،  مليارات  تسعة  إلى  النفطية  والمنشآت 
يناير  في  اإلغالقات  بدء  منذ  الماضي،  أغسطس   27
الماضي. وترى المؤسسة أن هذه اإلقفاالت تتسبب في 
مشددة  المالية،  الخسائر  عن  فضاًل  الكهرباء،  انقطاع 
واستئناف  المغلقة  النفطية  الموانئ  فتح  ضرورة  على 

اإلنتاج.
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  واتهم 

من  ماليًا  باالستفادة  دواًل  اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط، 
إنها  قائاًل  العالمية،  السوق  عن  الليبي  النفط  غياب 
األجانب«  المرتزقة  من  بدعم  ليبية،  دمى  »تحرك 
بمؤتمر  له  كلمة  في  وذلك  فعليًا،  اإلقفاالت  لتطبيق 

دولي األسبوع الماضي.
رؤية  يريدون  الليبيين  غالبية  أن  اهلل  صنع  وأوضح 
من  حقيقية  بشفافية  مصحوبًا  النفط،  إنتاج  استئناف 
جميع األطراف بشأن اإليرادات واإلنفاق، كما شدد على 
أن المتضرر األكبر من اإلغالقات غير القانونية للمنشآت 
التي فرضت في المنطقة الشرقية والوسطى منذ يناير 
هو المواطن، وأكبر دليل على ذلك هو تدهور الجانب 

الخدمي واستمرار نقص السيولة.
المجلس  رئيس  دعا  الماضي،  أغسطس   21 وفي 
حساب  فتح  إلى  السراج  فائز  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
الليبي  المصرف  لدى  للنفط  الوطنية  للمؤسسة  خاص 
على  تقدم  أي  الحين  ذلك  منذ  يحدث  ولم  الخارجي، 

صعيد عودة إنتاج النفط.

خسائر الفرص البيعية تتجاوز 9 مليارات دوالر

الصين قد تجاوزت الواليات المتحدة وغيرها 
من االقتصادات المتقدمة في التطور 

التكنولوجي ألنظمة مدفوعات التجزئة

صنع الله يتهم دوالً باالستفادة مالياً من 
غياب النفط الليبي عن السوق العالمية

 سحبان دخل حقل الشرارة عنوة رفقة 20 عنصراً 
متجاهلين اإلجراءات االحترازية

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

السنة اخلامسة
العدد 250 15 المحرم 1442 هــ
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●  موقع إنتاج في حقل الشرارة النفطي

●  المقر الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية 
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اليورو  منطقة  في  التضخم  أن  الثالثاء  األوروبي  اإلحصاء  مكتب  أعلن 
2016، بينما ارتفعت نسبة البطالة  في أغسطس للمرة األولى منذ مايو 

اليورو. في يوليو في منطقة 
يوليو،  في   %  0,4 مقابل   %  -0,2 عند  التضخم  استقر  أغسطس،  في 

لـ»يوروستات«. وفًقا ألول تقدير 
ويعد ذلك أقل بكثير من أهداف البنك المركزي األوروبي، الذي يعتقد 

2 بالمئة هو األمثل لنمو اقتصاد سليم. أن التضخم القريب من 
تدابير  بعد  أيضا  جيدة  األخبار  تبدو  ال  العمل،  فرص  صعيد  على 
االحتواء التي أغلقت قطاعات بأكملها من االقتصاد، الذي يجهد من أجل 

نشاطه. استئناف 
يونيو  في   %  7,7 مقابل   ،%  7,9 يوليو  في  البطالة  معدل  بلغ  وهكذا، 
بالكامل  تعكس  ال  حسابه  طريقة  أن  يؤكد  الذي  »يوروستات«  بحسب 

العزل. عواقب 

انخفاض التضخم وارتفاع البطالة في منطقة اليورو

نظام  الئحة  بشأن  قــرارا  الوفاق  حكومة  في  المالية  وزارة  أصــدرت 
العمل باإليرادات المحلية للبلديات.

حصيلة  توريد  بإجراءات  العمل  بمباشرة  للبلديات  ــوزارة  ال وأذنــت 
اإليرادات المحلية إلى الخزائن الرئيسية، وإلى حساب اإليرادات المحلية 

للبلدية.
المصرفي  الحساب  إلى  يوميًّا  التوريد  يكون  أن  بمراعاة  القرار  ووجه 
ويعتبر  خبرة،  وذوي  علميًّا  مؤهلين  مصنفين  موظفين  من  المحدد 
الحساب المصرفي لإليرادات المحلية ذا طبيعة خاصة، ال يجري التعامل 
عليه بأي شكل من أشكال السحب المباشر، وال يصرف له دفاتر صكوك 

أو بطاقات مصرفية.
إلى حساب  المحلية  اإليرادات  المبالغ من حساب  تحويل  القرار  وأجاز 

إلى  أو  الجديدة  األعمال  أو  التنمية  وحساب  التسييرية  المصروفات 
الوزارة، بموجب تفويضات مالية غير مسيلة، وأن يوقع  تقررها  حسابات 
المراقب المالي في البلدية على طلب التحويل، وذلك في حدود النسب 

التي تقررها األمانة العامة للمجلس األعلى لإلدارة المحلية.
ديسمبر   31 في  المحلية  اإليرادات  فوائض حساب  باستخدام  وسمح 
بناء على تفويض من  الجديدة،  من كل عام في تمويل حساب األعمال 
الفوائض  بقيمة  والتخطيط  المالية  وزارتــي  وإخطار  التخطيط،  وزارة 

المالية.
للتقييد في سجل  المحلي  الحكم  بوزارة  المحلية  اإلدارات  القرار  ودعا 
على  بناء  المالية  وزارة  من  إليها  ترد  التي  واإليصاالت  الدفاتر  بجميع 

طلب يقدم إليها من البلدية.

صدور الئحة اإليرادات املحلية
السعر بالدوالرنوع الخام

45.66برنت

43.33غرب تكساس

43.99دبي

46.27سلة أوبك

44.20أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     9/2/ 2020

األوساط االقتصادية تودع املسالتي 
محافظ »املركزي« األسبق

محافظ  األسبوع،  هذا  الليبية،  االقتصادية  األوســاط  ودعت 
مصرف ليبيا المركزي األسبق رجب المسالتي، الذي توفي األحد، 
عن عمر ناهز 85 عاما، وهو خبير مصرفي وأحد أبرز رجال المال 
في ليبيا. وتولى المسالتي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي 

عدة سنوات خالل فترة ثمانينات القرن الماضي،
العام  المركزي  ليبيا  مصرف  لمحافظ  نائبا  المسالتي  وعين 
الذي  باريس  مصرف  إدارة  بمجلس  عضوا  كان  وقبلها   ،1973
الوطنية، بحسب صفحة »قرية  االستثمارات  تساهم فيه شركة 
اللجنة  المسالتي  وتــرأس  »فيسبوك«.  على  وناسها«  القليل 
الفنية التي كانت مكلفة بدراسة شراء حصة في رأسمال مجموعة 
شركات »فيات« اإليطالية. كما كان أحد أعضاء لجان الوحدة بين 

ليبيا ومصر بداية السبعينات.
والمسالتي هو أحد أبناء الحمامدة بقرية القليل في مسالتة 
غرب ليبيا، إال أنه عاش في مدينة بنغازي وأكمل مراحل تعليمه 
هناك، وعمل في بداية حياته بفرع بنك »بركليز« في بنغاز. يعد 
المعروفين،  الليبيين  الكتّاب  من  أيضا  المسالتي  رجب  الراحل 
وكتب في عديد الصحف المحلية، ونشرت »بوابة الوسط« بعض 

مقاالته.
وفي العام 2018، قدم قال محافظ المصرف المركزي األسبق 
أن  إلى  الوسط«، مشيرا  عبر »بوابة  االقتصادي  رؤيته لإلصالح 
هذا اإلصالح لن يحدث قبل أن تستقر األوضاع في البالد مع وجود 
حكومة واحدة ومؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية موحّدة. 
معتبرا أن »ما يروّج له على أنه إصالحات اقتصادية، ال يتعدّى 
الوصول إلى حل خالف بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي 

بشأن تسعيرة الدينار«.
عن  نتكّلم  اقتصاد  »أي  تساءل  »المركزي«  محافظ  لكن 
إصالحه في ظل تجاوز معدل التضخم نسبة %300، وانهيار قيمة 
الثروة  وتهريب  المصرفي  الجهاز  وعجز  السيولة  وأزمة  الدينار 
الحيوانية وسرقة الثروة السمكية، واختفاء األراضي الزراعية تحت 

طبقات من األسمنت المسلح«.

ملاذا التراجع القياسي
في اقتصاد الهند؟

 23,9 بلغت نسبته  قياسيا  تراجعا  الهندي  االقتصاد  سجل 
أرقام نشرت اإلثنين، في وقت  أبريل ويونيو، بحسب  % بين 
االغالق  تدابير  جراء  لضربة  واإلنتاج  التصنيع  قطاعا  تعرض 

المستجد. للحد من فيروس كورونا  الصارمة 
بنشر  نيودلهي  بدأت  أن  منذ  للنمو  تراجع  أكبر  وهذا 
1996. وتأتي األرقام األخيرة في وقت  احصاءات فصلية في 
إصابة  ماليين   3,6 عتبة  بالوباء  اإلصابات  حصيلة  تجاوزت 

على مستوى البالد، وفق وكالة »فرانس برس«.
آسيا،  في  اقتصاد  أكبر  لثالث  الكبير  التراجع  هذا  ويعكس 
بسببه  توقفت  والذي  أشهر  منذ  المستمر  االغالق  تداعيات 

واإلنتاجية. الصناعية  األنشطة  غالبية 
قاصمة  ضربة  الفيروس،  من  الحد  إجــراءات  وســددت 
بسبب   ،2019 عام  في  تباطؤا  أساسا  يعاني  كان  القتصاد 

البطالة. وارتفاع معدالت  المستهلك  تراجع طلب 
استطلعتهم  اقتصاد  خبراء  توقعه  مما  أسوأ  التراجع  وجاء 
بنسبة  انخفاضا  وتوقعوا  سابق  وقت  في  بلومبرغ  وكالة 

.18%
تعاد  أن  يمكن  األرقام  أن  من  اإلثنين  الحكومة  وحذرت 
بيانات  جمع  قــدرات  على  أيضا  أثر  الوباء  ألن  مراجعتها، 

االقتصادي. النشاط  دقيقة حول 
بومباي  ومقره  ــار  دات اشوتوش  االقتصاد  خبير  وقــال 
مضت  تلك  الثالثة  »األشهر  إن  بــرس«  »فرانس  لوكالة 
لالقتصاد  تامة  انتكاسة  وشكلت  اإلغــالق،  إجــراءات  خالل 

الهندي«.
تتبدد  أن  المرجح  غير  من  المظلمة  االفــاق  أن  وأضــاف 
»بدأنا  وتابع  القادمة«.  القليلة  الفصلية  الفترات  »خالل 
وهذا  فقط،   1996 من  اعتبارا  الفصلية  النمو  أرقام  بنشر 

أسوأ أداء فصلي مسجل على اإلطالق«.
بنزوح  مــارس  بأواخر  بــدءا  المفاجئ  ــالق  اإلغ وتسبب 
المدن  غادروا  الذيwن  المهاجرين  العمال  لماليين  كبير 
الغذائية والمال. المواد  إلى قراهم، بسبب نقص  متوجهين 
لم  منهم  كبيرة  ــدادا  أع فــإن  اإلجـــراءات  تخفيف  ورغــم 
في  نقص  أزمة  أمام  المصانع  وضع  ما  عملهم،  إلى  يعودوا 

العاملة. اليد 
الحكومي  برودا  بنك  في  االقتصاديين  الخبراء  كبير  يرى 
صحية  أزمة  »هذه  أن  برس«  »فرانس  لوكالة  نارنغ  سمير 

اقتصادية«. أزمة  تحولت 
والنقل  والبناء  والتجارة  »االنــتــاج  قطاعات  إن  ــال  وق

تضررت«. جميعها  واالتصال 

القاهرة ــ الوسط 

في  برنت  أسعار  ترتفع  أن  ساكس«  »جولدمان  توقع 
اكتساب  مع  النفط  سوق  في  أكبر  شح  بفضل   2021
فيروس  عن  الناجم  الركود  من  االقتصادي  التعافي 
أن  ورأى  للقاح.  التوصل  احتمال  بفضل  زخما  كورونا 
الربع  في  للبرميل  دوالرا   65 إلى  ترتفع  برنت  أسعار 
 59.40 المتوسط  في  يسجل  وأن   ،2021 من  الثالث 

دوالر خالل العام.
»من  أغسطس   30 بتاريخ  مذكرة  في  البنك  وقال 
المهم لصمود األسعار في السوق الفورية رغم توقف 
السحب من المخزونات هذا الصيف الصعود المستمر 
»صعود  أن  وأضاف  األمد«.  طويلة  العقود  أسعار  في 
توقعات  تحسن  يعكس  األمد  طويلة  العقود  أسعار 

المقبل«، وفق وكالة »رويترز«. العام  النمو 
ألقل  هــوت  أن  منذ  بقوة  برنت  أسعار  وتعافت 
نيسان  أبريل  في  عاما   20 عن  يزيد  فما  مستوى 
المصدرة  البلدان  منظمة  إنتاج  تخفيضات  بفضل 
من  الكثير  بــدء  ومــع  )أوبـــك+(،  وحلفائها  للنفط 
البنك  وقال  العام.  العزل  إجراءات  تخفيف  االقتصادات 
واسع  نطاق  على  لقاح  لتوافر  متنام  احتمال  »ثمة 
النمو  دعم  في  يسهم  ما  المقبل  الربيع  من  بداية 
العالمي والطلب على النفط السيما وقود الطائرات«. 
3.7 مليون برميل يوميا من  متوقعا أن يرتفع الطلب 

المقبل. العام  إلى أغسطس  يناير 
وتوقع أن تقل اإلمدادات في 2021، إذ من المرجح 
تغيير  دون  لإلنتاج  حصصها  على  أوبك+  تبقي  أن 
تعافي  يظل  حين  في   ،2020 من  الثاني  النصف  في 

الصخري محدودا. النفط  نشاط 
إلى  اإلنتاج  تخفيضات  حجم  »أوبــك+«  وقلصت 
مستوى  من  الجاري  الشهر  يوميا  برميل  مليون   7.7

وفي  تموز  يوليو  عن  يوميا  برميل  ألف   950 بزيادة 
ثالثة  خالل  مستوى  أدنى  تسجيل  بعد  جديد  تعزيز 

عقود في يونيو حزيران.
كان تخفيف إجراءات الحجر الصحي الشامل وخفض 
يعرف  فيما  روسيا،  بينهم  من  وحلفاء  أوبك  معروض 
 46 فوق  ليرتفع  النفط  ساعد  قد  أوبك+،  بمجموعة 
 21 دوالرا للبرميل بعد أن نزل إلى أقل مستوى خالل 
لكن  نيسان.  أبريل  في  للبرميل  دوالرا   16 دون  عاما 
من  تنال  كورونا  لفيروس  ثانية  موجة  من  المخاوف 

التركيز داخل أوبك. مكاسب األسعار وتشحذ 
تحسن،  »الوضع  المنظمة  لدى  مندوب  وقــال 
أن  يجب  بعد..  يحدث  لم  الشامل  التعافي  لكن 
كورونا  فــيــروس  ــع  ووض الــســوق  مراقبة  نــواصــل 
مليون   9.7 اإلنتاج  أوبك+  بالغة«.خفضت  بعناية 
العالمي،  اإلنتاج  10 % من  يعادل  بما  يوميا،  برميل 
الطلب  ثلث  الفيروس  دمر  أن  بعد  مايو  أول  من 
الخفض  تقليص  بدأ  أغسطس،  أول  ومن  العالمي. 
وتبلغ   ، ديسمبر  حتى  يوميا  برميل  مليون   7.7 إلى 

يوميا. برميل  مليون   4.868 ذلك  من  أوبك  حصة 
وفي أغسطس، بلغ التزام دول أوبك المقيدة باالتفاق 
99 بالمئة من الخفض المتعهد به، وفقا لنتائج المسح. 
وجرى رفع قراءة مستوى االلتزام لشهر يوليو إلى 95 %.

إن  الشطي،  محمد  النفطي  الخبير  قال  جانبه،  من 
اإلنتاج  خفض  مراقبة  للجنة  األخير  االجتماع  نجاح 
حيث  النفط،  أسواق  دعم  في  أسهم   »+ »أوبك  في 
إشارات  وهي  األســواق،  لطمأنة  أمور  عدة  على  ركز 
االقتصاد،  تعافي  وتشمل  النفط،  أســواق  لتعافي 
باتفاق  والتقيد  المخزون،  من  السحوبات  واستمرار 
لتصل  االلتزام  نسب  ارتفاع  خالل  من  اإلنتاج  خفض 
ومشاركة  الزيادة  تعويض  على  والتشديد   ،%97 إلى 
خالل  للتعويض  جداول  وضع  في  بشفافية  األسواق 

المعروض. تقييد  ما يعني  المقبلة، وهو  األشهر 

)أرشيفية: رويترز( ●  مصفاة نفط تابعة لشركة توتال في فرنسا.    

مسبوقة  غير  قيودا  وحلفاؤها  المنظمة  خففت  حيث 
االقتصاد  تعافي  بدء  مع  بالتزامن  المعروض  على 

العالمي والطلب من جائحة فيروس كورونا.
المصدرة  البلدان  منظمة  أن  إلى  المسح  خلص 
24.27 مليون  13 عضوا ضخت  المؤلفة من  للبترول 
آب،  أغسطس  مدى  على  المتوسط  في  يوميا  برميل 

يعادل  ما  أي  يوميا،  برميل  مليون   9.7 عند  قياسي 
10% من اإلمدادات العالمية، بين مايو ويوليو 2020 
والطلب  العرض  بين  توازن  تحقيق  في  للمساعدة 

المنه.
أوبك  إنتاج  أن  ــرز«  ــت »روي أجرته  مسح  وأظهر 
النفطي زاد حوالي مليون برميل يوميا في أغسطس، 

إنتاج »أوبك« يزيد في أغسطس للشهر الثاني مع تخفيف القيود

»جولدمان ساكس« يتوقع تعافي أسعار النفط في 2021

االحتاد األوروبي املستفيد األكبر

»غرين ستريم« على خط املنافسة بني خطوط أنابيب الغاز والعبني جدد
الوسط - عبدالرحمن أميني

ــة  ــي األوروب ــدول  الـ تــكــون  أن  المتوقع  مــن 
من  الفائزة  هــي  الطبيعي  للغاز  المستوردة 
األنابيب  خطوط  بين  المتزايدة  المنافسة 
الــدول  لمنتدى  وفقا  المسال،  الغاز  وصـــادرات 
ليبيا عبر  إمدادات  للغاز، حيث لن تكون  المصدرة 
بإمدادات  التأثر  عن  بمنأى  ستريم«  »غرين  خط 

.2019 دون مستويات 
موقعه  عبر  نشر  المنتدى،  لخبراء  تقرير  وحسب 
اإللكتروني، فإن المستوردين في االتحاد األوروبي 
وتحسين  الغاز،  أسعار  انخفاض  »سيستفيدون من 
مصادره  تنويع  وتعزيز  الــغــاز،  ــدادات  إمـ أمــن 
الغاز  إمدادات  أحجام  ستعتمد  حيث  ومساراته«، 
األوروبــي  االتحاد  إلى  المسال  الطبيعي  والغاز 
على  الطلب  في  االنتعاش  وتيرة  على  كبير  بشكل 
الغاز، بعد رفع إجراءات اإلغالق بسبب تفشي وباء 

المنطقة. في  »كورونا« 
قال األسبوع  للغاز  المصدرة  الدول  لكن منتدى 
الماضي إن واردات الغاز عبر خطوط األنابيب هذا 
 ،2019 العام من المرجح أن تظل دون مستويات 
خطوط  عبر  للغاز  المصدرة  الدول  جميع  تأثر  مع 

األنابيب.
واردات  55 % من صافي  على  أوروبا  وتستحوذ 
من   % و20  العالمية،  األنابيب  خطوط  عبر  الغاز 
قدرة شبكة  بفضل  المسال  الطبيعي  الغاز  واردات 
مليار   450 استيراد  على  المنطقة  في  األنابيب 
والجزائر  والنرويج  وروسيا  ليبيا  من  مكعب  متر 
تحت  أنبوب  عبر  الغاز  ليبيا  وتصدر  وأذربيجان. 
من  انطالقا  إيطاليا  إلى  مليتة  مجمع  من  البحر 

والغازي. النفطي  الوفاء  حقل 
الطبيعي  للغاز  المصدرة  الدول  منتدى  وقال 
استوردت  ــي  األوروب االتحاد  من  دولــة   13« إن 
باستثناء  وجميعها،  المسال،  الطبيعي  الغاز 
تفشي  من  الرغم  على  وارداتها«،  وسعت  مالطا، 
الطلب  في  الالحق  واالنخفاض  »كورونا«  فيروس 
من  األوروبي  االتحاد  واردات  استمرت  الغاز،  على 
ارتفعت  حيث  االرتفاع،  في  المسال  الطبيعي  الغاز 
57 مليار متر  12 % على أساس سنوي إلى  بنسبة 

.2020 مكعب في النصف األول من العام 
عبر  الغاز  واردات  انخفضت  نفسه  الوقت  وفي 
سنوي  أساس  على   %  19 بنسبة  األنابيب  خطوط 
هذه  معظم  وجاءت  مكعب،  متر  مليار   129 إلى 

اإلمدادات من روسيا والنرويج.
في  الجديد  االتجاه  فإن  المنتدى  خبراء  وحسب 
تمثل  اإلقليمية  المسال  الطبيعي  الغاز  واردات 
الموردين  كأحد  المتحدة  الواليات  ظهور  في 
بين  المنافسة  تعزيز  في  أسهم  مما  الرئيسيين، 
الغاز  وإمــدادات  الجديدة  غينيا  بابوا  ــدادات  إم
الطبيعي  الغاز  صادرات  ونمت  المسال.  الطبيعي 
بشكل  األوروبــي  االتحاد  إلى  األميركية  المسال 
16.5 مليار متر مكعب في العام  مطرد لتصل إلى 
االتحاد  واردات  من   %  16 يعادل  ما  وهو   ،2019
من   % و4  المسال،  الطبيعي  الغاز  من  األوروبــي 
 % و3  الغاز،  من  األوروبي  االتحاد  واردات  إجمالي 

من استهالك الغاز في االتحاد األوروبي.

االلتزامات  إن  الغاز  مصدري  مجموعة  وقالت 
الدفع ستمنع  أو  التسلم  التعاقدية بموجب شروط 
انخفاض  من  األنابيب  خطوط  عبر  الغاز  إمدادات 

أكبر.
األوروبي  االتحاد  استهالك  ظل  المقابل  وفي 
متر  مليار   490-470 نحو  عند  ثابتا  الغاز  من 
بينما  الماضية،  األربع  السنوات  مدى  على  مكعب 
102 مليار متر مكعب  انخفض اإلنتاج المحلي إلى 

.2019 في العام 
على  المحتدمة  الدولية  المنافسة  أن  إلى  يشار 
سوق الغاز سواء في شرق المتوسط أو أميركا تعقد 
النزاع  استمرار  سياق  في  ليبيا،  في  صناعته  من 
العسكري، مع األخذ في عين االعتبار أن المنطقتين 
الغربية والجنوبية تملكان أكثر من 68 % من إنتاج 
الغاز الطبيعي في ليبيا، ومقارنة مع النفط فقد كان 
أقل تضررا بحكم وجود حقلين غازيين في البحر، لم 
تتمكن نيران حرب العاصمة من الوصول إليهما أو 
إمدادهما، ومع ذلك تراجعت معدالت  قطع خطوط 
إقفال صمام  أبريل، بسبب  الطبيعي في  الغاز  إنتاج 
إلى  اإلحصائيات  وتشير  بطرابلس.  السائح  سيدي 
غاية يناير 2020 بلوغ قيمة صادرات الغاز الطبيعي 
والمكثفات قرابة 180 مليون دوالر، لكنها تراجعت 
بحسب  دوالر،  مليون   82 من  أقل  إلى  مارس  في 
تبلغ  شهري،  وكمعدل  للنفط.  الوطنية  المؤسسة 
مداخيل الغاز الطبيعي نحو 130 مليون دوالر أو ما 

بين 1.5 مليار وملياري دوالر سنويا.
الغاز  من  ضخمة  احتياطات  ليبيا  وتمتلك 
أن  إال  مكعب،  قدم  تريليون   55 تبلغ  الطبيعي 
مكعب  قدم  مليار   2.2 نحو  يكن سوى  لم  إنتاجها 
مكعب  قدم  مليار   1.5 منها  سنوي،  كمعدل  فقط 
مليون  و700  والجنوبية،  الغربية  المنطقتين  من 

الشرقية. المنطقة  قدم مكعب من 

)فيسبوك( ●  موقع إنتاج في مجمع مليتة النفطي  

)منتدى الدول المصدرة للغاز( ●  صادرات الغاز من ليبيا وروسيا والنرويج والجزائر .   

العام  حتى   %  99 من  أكثر  كانت  فقد  األوروبــي 
بسبب  االنخفاض  في  بدأت  ذلك  وبعد   ،2017
الواليات  من  المسال  الطبيعي  الغاز  إمدادات  بدء 
الدول  حصة  انخفضت  لذلك،  ونتيجة  المتحدة. 
األعضاء في مجموعة دول شرق المتوسط إلى 84 
األول  النصف  في   %  74 وإلى   2019 العام  في   %

.2020 من العام 

واصلت   2020 العام  من  األول  النصف  ففي 
الطبيعي  الغاز  إمدادات  زيادة  المتحدة  الواليات 
المسال إلى االتحاد األوروبي، حيث وصلت حصتها 
إلى  اإلقليمية  المسال  الطبيعي  الغاز  واردات  في 

.% 26
الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  حصة  ــا  أم
االتحاد  في  المسال  الطبيعي  الغاز  واردات  في 

 13 دولة أوروبية وسعت واردات الغاز 
المسال رغم تفشي »كورونا«

المنافسة الدولية المحتدمة على سوق 
الغاز تعقد من صناعته في ليبيا

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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روسيا النرويج الجزائر ليبيا
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 ملاذا ال نسير خطوة 
في االتجاه الصحيح؟

النكتة السياسية.. )قاهرة القهر(

محمد إبراهيم الهاشمي

احالم المهدي

وشابات  لشباب  تحية  شــيء  كل  قبل 
بـالثالث  يعرف  ما  الحالي،  أغسطس  حراك 
ونسائه  ولرجاله  أغسطس.  من  والعشرين 
الحيوي  نبضه  لــلــشــارع  أعـــادوا  الــذيــن 
فــقــده منذ  ــذي  الـ والــشــعــبــي  والــصــحــي 
برحيل  طالبت  التي  للتمديد  ال  مظاهرات 
واليته  انتهاء  بعد  العام  الوطني  المؤتمر 
االحتجاجات  هذه  أتت  برلمان.  وانتخاب 
السليمة  أفعال  الال  على  فعل  كرد  والحراك 
قبل  مــن  والمقيتة  الفاضحة  ــعــال  واألف
حال  تـــردي  والسلطة.  ــرار  ــق ال أصــحــاب 
تصل  لم  واقتصادي  واجتماعي  سياسي 
ولم  المعاصر،  تاريخها  في  البلد  لمثله 
تحركها  حرب  منه.  أسوأ  المواطنون  يعرف 
وإقليمية  عظمى  دول  مسارها  في  وتتحكم 
وشــردت  قتلت،  مــن  قتلت  لمصالحها، 
ــوات  وق قــواعــد  محصلتها  ــردت،  شـ مــن 
كهرباء  الليبية.  األرض  على  أجنبية  لدول 

الشهيرة:  مقدمته  في  خلدون  ابــن  يقول 
وقت  المضحك  الكالم  تكثر  الناس  رأيت  »إذا 

عليهم«. أطبق  قد  الفقر  أن  فاعلم  الكوارث 
الليبي؟ المجتمع  اآلن في  ما يحدث  هل هذا 
إلى  ترجمناه  حتى  الفقر  علينا  أطبق  هل 

ضحكات؟
الــذي  الليبي  لــإنــســان  سريعة  بنظرة 
واالقتصادية  السياسية  البالد  ظروف  سحقته 
مستبد  فلكل  خلدون،  ابن  سنصدق  واألمنية 
الصريحة  لعناتها  من  نصيب  البالد  هذه  على 

والمموهة.
تحاول  الشعوب  كــانــت  بعيد  ــن  زم منذ 
بوضعهم  وحكامها  جالديها  من  االقتصاص 
قصور  أو  عجز  أو  غباء  من  النقص  خانة  في 
مرتبة  على  احتجاجا  وذلك  سببه  كان  مهما 
أنفسهم  وضع  دائما  يحاولون  التي  اآللهة 
القدسية  لهالة  وخدشا  منها  قريبا  أو  فيها 
مواقع  لكن  بها،  أنفسهم  يحيطون  التي 
هذه  وقع  جعلت  اليوم  االجتماعي  التواصل 
انتشارها  ورقعة  أكبر  المغلفة«  »االحتجاجات 

سيولة  ال  ــود.  ــوج م منه  أكــثــر  مقطوع 
المواطن  بها  يقضي  المصارف  في  مالية 
ن  والمسكِّ األسعار.  غالء  أمام  احتياجاته 
وبطاقة  األسر،  أرباب  بطاقة  في  المتمثل 
لم  الــدوالر  من  الشخصية  المخصصات 
والموانئ  الحقول  بحجة  العام  هذا  تمنح 
والمختنقات  المآسي  هي  كثيرة  المقفلة. 
مــآٍس  الليبي،  المواطن  يعانيها  التي 
الليبي  الشباب  من  واسعة  شريحة  جعلت 
هذا  أن  في  جديا  تفكر  األسر  أرباب  وحتى 
يحيوا  أن  أبنائه  بإمكان  يعد  لم  الوطن 
الهجرة  أن  مقتنعين  بــه،  كريمة  حياة 
أفضل  وتبعاتها  مآسيها  على  البحر  عبر 
االتجاه  في  خطوة  نسير  ال  لماذا  لهم. 
نوقف  ال  لماذا  الدستور؟.  نحو  الصحيح 
التفاهمات  وعبث  االنتقالية  المراحل  عبث 
نذهب  ال  لماذا  دولية.  برعاية  واالتفاقات 
الدستور  الدستور،  مشروع  على  الستفتاء 

أوسع.
السياسية  النكتة  استطاعت  ليبيا  فــي 
العازل  السلطة  ــدار  ج تخترق  أن  الساخرة 
حتى  رسالتها،  توصل  كيف  بذكاء  وعرفت 
السخرية  لهذه  ثمنا  حياته  دفع  البعض  أن 

الصريحة.
النكتة  ــرت  ــ ازدهـ  2011 ــر  ــراي ــب ف بــعــد 
والظلم  الفساد  حقول  بــازدهــار  السياسية 
كما  القهر  لقهر  محاولة  فكانت  البالد،  في 
كتابه  في  برغسون  الفرنسي  الفيلسوف  قال 
الذي  القهر  نعم  الضحك«،  »سيكولوجية 
ــوال  أق مستخدمين  بالضحك  عليه  نحتج 
في  كثيرة  وتفاصيل  أحيانا  المسؤولين  بعض 
أصحاب  من  يتسولها  صار  التي  الليبي  حياة 
االختصار  شــديــدة  كلمات  بضع  الــنــفــوذ، 
من  الهشيم  في  النار  مثل  تنتشر  والرمزية 
نعرف  أن  دون  أقصاها  ــى  إل الــبــالد  أقصى 
هذا  بمعرفته،  أصال  نهتم  أو  األصلي  صاحبها 
صاحبها  قلب  الضحكة  غسلت  طالما  يهم  ال 
يعيشه  الذي  والقلق  التوتر  حدة  من  وخففت 

نظام  ألي  والثابتة  المُنظِمة  المرجعية 
. مستقر

إلى  ذهبنا  يقر  لم  وإن  فبها،  أقــر  إن 
ال  محددة  مــدة  في  آخــر  مشروع  صياغة 

أشهر. الثالثة  تتجاوز 
التنفيذية  السلطتين  نمنح  ال  لماذا 
قانونية  أرضية  القادمتين  والتشريعية 
وتتحركان  عليها  تقفان  صلبة  وشعبية 
تنظيم  بعده:  ما  إلى  ونذهب  خاللها،  من 
الفاعل  دورها  لتأخذ  وتنشيطها  األحــزاب 
ليس  الدستور  أن  أعلم  المنظومة.  داخل 

المشاكل، لكل  الحل 
والصحيح.  األولـــى  الــخــطــوة  ولــكــنــه 
الحديث  السلطة  في  من  يتجنب  لهذا 
مارس  في  انتخابات  عن  ويتحدثون  عنه 
أي  الرئاسي.  للمجلس  تعديل  أو  القادم، 

الحالتين. كلتا  انتقالية جديدة في  فترة 

الحنق  ترمومتر  فــي  وتحكمت  ســاعــة  كــل 
للسلطة. يحمله  قد  الذي  والغضب 

التحقت  لذلك  شاسع  كون  من  جزء  نحن 
األخرى  بمصائبنا  »كورونا«  العالم  مصيبة 
من  نصيبها  ونالت  الكراسي  على  الجالسة 
من  ليبيا  خلو  تؤكد  »كورونا  مثل  ضحكاتنا، 
الحاالت  كانت  عندما  وأيضا  الصحة«،  وزارة 
ألن  الليبيون  ضــحــك  ــالد  ــب ال ــي  ف ــر«  »صــف
أن  يعلم  ألنه  بهم،  رأفة  تجاوزهم  الفيروس 
بمراحل. الجائحة  على  يتفوق  قهر  من  بهم  ما 

من  الــبــؤس  المــتــصــاص  مــحــاوالت  كلها 
بعض  عن  للدفاع  متاحة  وآليات  الليبي  الواقع 
من  إزاء  ربما  نملك  ال  حقوق،  وبعض  كرامة 
نسلط  أن  سوى  شيئا  والسالح  المال  يملكون 
المناضلة  الساخرة  الكلمة  تليسكوب  عليهم 
أعتى  جــعــل  ــل  ــوي ط بــنــفــس  تتمتع  ــي  ــت ال
لها  تخصص  الدكتاتوريات  وأقسى  الحكومات 
ووزاراتها  االستخباراتية  أجهزتها  في  مكانا 

الداخلية.

ملاذا ال نمنح 
السلطتني 

التنفيذية 
والتشريعية 

القادمتني أرضية 
قانونية وشعبية 

صلبة تقفان عليها 
وتتحركان من 

خاللها، ونذهب إلى 
ما بعده: تنظيم 

األحزاب وتنشيطها 
لتأخذ دورها الفاعل 

داخل املنظومة.

هل هذا ما يحدث 
اآلن في املجتمع 

الليبي؟
هل أطبق علينا الفقر 

حتى ترجمناه إلى 
ضحكات؟

ليبيا 1970 )2- 5(
سالم الكبتي

وثمة تمهيد البد ان يشار إليه:
تداعيات  قبلها  الخمسون  األعــوام  تلك 
البعيد  في  تأثيرها  لها  كان  وزالزل.  وقعت. 
كل  في  ــوان  واألل بالظالل  ألقت  والقريب. 
بالنتائج  تخضب  األفــق  واألركـــان.  الــزوايــا 
التاريخ.  طي  وظلت  النهائية.  والمحصالت 
الحصاد الذي البد منه. عام 1967. االنفجار 
العنيف. الشظايا. الجمر يتقد ويلتهب ويعلو 
وتلوح  العتمة  في  تغيب  وليبيا  الرماد.  على 
متعبة وتهتز. تترنح في أيام يونيو. اللهيب 
في  وطرابلس  بنغازي  في  حرائق  والشياط. 
والحانات  والبيوت  المتاجر  النهار.  وضح 
حــوادث  وبعض  والمستودعات  والـــورش 
القتل. خرج اليهود بملء إرادتهم من ليبيا. 
أو  الدولة  ترحلهم  لم  عندهم.  ما  وتركوا 
أنفسهم  من  بقناعة  الحكومة.  تطردهم 
أصابهم  الذي  للخوف  نتيجة  ورحلوا  خرجوا 

مما وقع.
يعد  لم  العصر  أن  أدرك  إدريــس  الملك 
جيله  وقت  أو  وقته  يعد  لم  والوقت  عصره. 
ساخنة  أصــوات  أخــرى.  ظــروف  ومعاصريه. 
الينكر.  الداخل  في  وتأثيرها  وتنتشر  تعلو 
الرياح  المنطقة بأسرها تتجه صوب دوامات 
هنا  من  المستقبل.  ستعتري  التي  واألمواج 
بدأت. من الحرائق. من الخطاب القوي. من 
الواقع  من  الهروب  من  الساخن.  الصوت 

خبرة  للوطن.  المطلوب  االنتماء  ــدم  وع
أكدت  الماضية  والتجارب  الطويلة  األعوام 
يكن  لم  خاطره.  في  مايجول  صدق  للملك 
تركها  في  التفكير  أو  السلطة  عن  عزوفه 

طارئا.
 1969 عام  في  العزوف  ذلك  يحدث  لم 
المتغيرات  مع  ويتجدد  قديما  كان  فقط. 
السلوك  في  والمنطقة.  ليبيا  تشهدها  التي 
والمعرفة  والثقافة  واالقتصاد  والسياسة 
جديدة  العالم  على  تطل  حقبة  واألفــكــار. 

لكنها ملتهبة وضاجة وساخنة.
التفكير في ذلك قديم لكنه تجدد. الملك 
تربطه  التي  والقوى  والعالم  المنطقة  يعرف 
والتشابكات.  المصالح  وتشده.  وتحكمه 
العصيبة  ــا  ــه ــروف وظ ــا  ــه ــداث أح ــايــش  ع
القرن  منذ مطالع  قليلة(.  )وهي  والمبهجة.. 
الصراع:  في  األطــراف  كل  عرف  العشرين. 
كثيرة  تجارب  والدولية.  واإلقليمية  المحلية 
سرقة  حــدود.  اختراق  دول.  انهيار  ماثلة. 
في  مذهل  تعديل  غنائم.  اقتسام  ــروات.  ث
سقوط  والــمــواقــع.  السياسية  الــخــرائــط 
استخبارات  دولية.  ولعب  مؤامرات  أنظمة. 
لها ذيول ورؤوس مثل األخطبوط  وشركات 
بعد  يتشكل  راح  ــذي  ال العالم  عبر  تمتد 
وإن  سابقتها  عن  تختلف  بطريقة  الحروب 
الخط نفسه. تجارب قريبة  كانت تسير على 

األربعينيات  مخاضات  ماثلة.  تظل  وبعيدة 
خطوطا  اجتاز  الذي  االستقالل  الوطن.  في 
تشتعل في األفق ثم تخبو. تستقر وتتحرك. 
األقصى.  أعتاب  عند  عبداهلل  الملك  مقتل 
الشباب  الضباط  ورحيله.  ــاروق  ف سقوط 
واليد  وتداعياته  الشلحي  اغتيال  مصر.  في 
في  العنيف  التغيير  ماتزال.  التي  المجهولة 
بوحشية.  تقتل  المالكة  ــرة  األس الــعــراق. 
تحركها.  الدولية  واللعبة  الجيوش  تململ 
عنا  القوم  وما  كثيرة  عوامل  وآثاره.  البترول 

ببعيد في كل األحوال.
في  هنا  وتتزايد.  تهدر  ــرى  أخ أصــوات 
للشعب.  تعلن  لم  استقالته.  كتب   1967
القادم  أن  عرف  والحكومة.  للبرلمان  قدمها 
أسوأ في المنطقة. ليبيا لن تظل بمعزل عما 
السالم  دار  من  الخاص  علمه  أنزل  يحدث. 
في  معتزال  واعتكف  البحر  على  تشرف  التي 
عوالي طبرق. لم يفلح في إقناع المسؤولين. 
والواقع  الصعبة.  الصحية  بظروفه  وتعلل 
صحية  ــروف  ظ فــي  كانت  كلها  ــة  األم أن 
العزوف  لبدايات  منه  إشــارات  إنها  خطيرة. 
وبعده  ذلــك  قبل  أيــضــا  وهــو  والــتــرك. 
الظروف  وعليه.  له  بشر  رعيته.  عن  مسؤول 
لكن  أيضا.  وليبيا  واألجيال  والعالم  تبدلت 

المسؤولين لم يفهموا الرسالة.
.. والمزيد حتى منشور إبليس وال إدريس.

امللك إدريس أدرك 
أن العصر لم يعد 
عصره. والوقت لم 
يعد وقته أو وقت 

جيله ومعاصريه. 
ظروف أخرى. أصوات 
ساخنة تعلو وتنتشر 
وتأثيرها في الداخل 

الينكر.

عيون اإلليزيه على ليبيا.. ملاذا؟

األولى  الخطوة  فرنسا  أخذت  فقد   ,2011 العام  القذافي  نظام  سقوط  منذ  األمر  يرجع 
تدمير  في  نجحت  وقد  بنغازي،  لمدينة  متجهة  كانت  التي  القذافي  قوات  على  للهجوم 
ذلك الرتل المسلح وأخذ دور القيادة لقوات تحالف الناتو، ولكي نفهم ما مصلحة اإلليزيه 

بالتدخل المباشر علينا فتح نوافذ على مصالح فرنسا بليبيا.

مصالح اقتصادية
يحتل  الذي  الليبي،  النفط  فاحتياطي  بليبيا،  األسود  الذهب  على  فرنسا  لعاب  يسيل 
باإلضافة  برميل،  مليار   50 نحو  يبلغ  الذي  »أوبك«،  تقارير  وفق  عربيًا  الخامسة  المرتبة 

إلى الغاز الطبيعي ويقدر بنحو 1.5 تريليون متر مكعب.
30 % في  التنقيب بنسبة  الفرنسية تستحوذ على حقوق  وهنا نجد أن شركة »توتال« 
أن  أيضًا  واألهم  الواحة،  حقل  من   %  16 مرزق,  حوض  حقل  من   % و24  الشرارة،  حقل 
بليبيا وهي  النفط  أهم شركات  أسهم  16.33 % من  على   2011 بعد  »توتال« تحصلت 

شركة »الواحة«.
كانت فرنسا تستورد الطاقة من ليبيا قبل سقوط القذافي ما قيمته 17 %، بينما زادت 
بليبيا،  التدخل  أسباب هذا  أحد  35 % وهذا يظهر  إلى  القذافي  النسبة بعد سقوط  هذه 
قواعد  عبر  ذلك  كان  سواء  بليبيا  فرنسا  بوجود  إال  تستمر  لن  األرقام  هذه  كل  وطبعًا 
عسكرية أو حلفاء إقليميين أو حكومات ليبية غير مستقلة، وهذا ما يفسر دعمها الكامل 

للحل العسكري في ليبيا، وذلك بدعم المشير خليفة حفتر.
فيها  األسد  نصيب  لها  يكون  بأن  فرنسا  تسعى  التي  المهمة،  الملفات  ضمن  ومن 
ليبيا  إعمار  إعادة  2011 بأن تكلفة  العام  إعادة اإلعمار، حيث ذكرت تقارير فرنسية  ملف 

تقدر 200 مليار دوالر.
ليبيا  جــوار  دول  في  االقتصادية  مصالحها  لتأمين  تسعى  فرنسا  آخر  جانب  من 
وباألخص تلك الدول التي تسيطر فرنسا على اقتصادها؛ على سبيل المثال تسيطر على 
نسبة 65 % من اقتصاد دولة تشاد، وتسيطر على اليورانيوم في دولة النيجر، وأيضًا على 
اقتصاد دولة مالي من خالل سيطرتها على الذهب، وال ننسى شركات النفط والغاز في 

دولة الجزائر.
على  للحفاظ  ليبيا  في  مكان  لها  يكون  بأن  جاهدة  تسعى  فرنسا  يجعل  ذكر  ما  وكل 

أهدافها االستراتيجية االقتصادية بأفريقيا.

مصالح عسكرية
تسعى فرنسا إلنشاء قواعد عسكرية في ليبيا وبالتحديد في جنوب وشرق ليبيا؛ ألن هذه 

المناطق تعتبر خزان البترول الليبي، وهي ترغب بأن يستمر تدفق الذهب األسود.
 2018 العام  خالل  بيع  صفقات  عن  فرنسا  أعلنت  األسلحة  بيع  صفقات  جانب  من 
وإلى  يورو،  مليارات   9 قيمته  ما  اإلمارات  دولة  وإلى  يورو،  مليار   14 بقيمة  مصر  لدولة 
خليفة حفتر ما قيمته 200 مليون يورو، وجزء كبير من صفقة مصر واإلمارات يذهب إلى 
معسكرات خليفة حفتر، وكانت هذه الدول عبارة عن مظلة بسبب القرارات الدولية بحظر 

األسلحة عن ليبيا.
لديها  تشاد  ففي  ليبيا،  جوار  بدول  العسكرية  القواعد  من  كبيرة  شبكة  لديها  فرنسا 
فاسو،  بوركينا  في  وقاعدة  والنيجر  مالي  من  كل  في  وقاعدتان  عسكرية  قواعد  ثالث 

ولهذا تريد فرنسا تمديد هذه الشبكة وحمايتها بتواجد لها في ليبيا.

مصالح سياسية
ما  األوروبي في  الخارجية لالتحاد  السياسات  قيادي في  لها دور  أن يكون  تريد  فرنسا 
سابقا  نفوذها  مناطق  أفريقيا  أن  تعتبر  فرنسا  أفريقيا، ألن  في  األحداث  بمجريات  يتعلق 

وحاليًا وهي تسعى للحفاظ على لياقتها في شمال افريقيا.
باالضافة إلى إبعاد الطرف التركي الذي أصبح يزداد تمددا وقوة في أفريقيا وباألخص 
عليها من طرف  المسيطر  الوفاق.  تعاون مع حكومة  اتفاقية  توقيع  بعد  ليبيا، وذلك  في 

اإلسالميين.
إيجاد  تعمل على عدم  ليبيا وهي  على  لعابها  فرنسا يسيل  تجعل  المعطيات  كل هذه 
الليبي  الشعب  معاناة  يطيل  مما  مصالحها،  تتحقق  لم  ما  الليبية  لألزمة  سياسي  حل 

ويدخل المنطقة برمتها في حالة من عدم االستقرار.

فرج إحميد

عبد السالم الزغيبي

السياسي،  المال  مع  السالح  تحالف  هو  االنتقالية  المرحلة  طول  أسباب  من  أن  معلوم 
إفسادهم  بعد  شعبية  لهم  ليس  أن  لعلمهم  انتخابات  إجراء  في  أطراف  رغبة  وعدم 
وعدم  المدافع،  ظالل  تحت  دستور  كتابة  األطراف  بعض  رغبة  أيضا  السياسية.  الحياة 
نقترح  الممكن،  بالحد  الضرر  وتخفيف  كله  هذا  من  وللخروج  جديدة.  انتخابات  إجراء 

التالية: النقاط 
بمثابة  ويكون  وفبراير،  سبتمبر  بين  الخالف  يعالج  وطني  ميثاق  على  االستفتاء   .1

الدستور. الفراغ السياسي حالة تأخر  عقد اجتماعي وقانون أساسي يمأل 
الفائزة  األحزاب  النقابات،  االجتماعية،  المجالس  فيها  تمثل  وطنية  جمعية  تأسيس   .2
الفاعلة  السياسية  القوى  ممثلون من   + المدني  المجتمع  ممثلون من  انتخابات،  آخر  في 
والمقترحات  التوصيات  وتقديم  تحكيمي،  الجمعية  هذه  دور  السابق.  النظام  أنصار  من 
حالة  في  مؤقت  كبرلمان  وتعمل  بالمجمل.  البالد  ووضع  والحكومة  الدستور  بخصوص 

شغور البالد من برلمان .
الدستور  إعادة  إما  ذلكم،  تعذر  فإن  دستور،  على  لالستفتاء  أجل  أقرب  على  االتفاق   .3
يكون  دستوري  إعالن  على  االتفاق  أو  االنتقالية  المرحلة  إلتمام  العهد  وولي  القديم 
السالح  جمع  حين  إلى  دستور  كتابة  تأجيل  إلى  تنوه  مادة  فيه  وتوضع  مؤقتا،  دستورا 

المهجرين . المحاربين وعودة  وحل مشكل 
المحاربين مسألة 

والميليشيات  السالح  انتشار  هو  الدولة  تكون  لتأخر  الرئيسة  المشاكل  من  إن 
ليبيا ما بقيت  الدولة. وال قيام لدولة، وال فرصة لديمقراطية في  المسلحة خارج سلطان 

الميليشيات. هذه 
يتكون  وحتى  النزاع.  طال  وإن  محالة  ال  قادم  الميليشيات  تفكيك  إن  الخطاب،  فصل 
دون  ميليشياتها  تفكيك  أو  تقسيمها،  إما  رزيتين،  بين  ليبيا  تقف  عندما  تراكمي،  إجماع 

قيد أو شرط.
في  فــرادى  الدخول  بين  الميليشيات  منتسبي  تخيير  هو  للمسألة  العملي  والحل 
الشؤون  لوزارة  تابعة  تكون هيئة  التي  المحاربين،  لهيئة  االنتساب  أو  والشرطة،  الجيش 
لمنتسبيها  رواتب  الهيئة  هذه  تدفع  األعلى.  القائد  لمكتب  تابعة  هيئة  أو  االجتماعية، 
للتعليم  اإليفاد  أو  التوظيف  في  األولوية  ولهم  والشرطة،  الجيش  في  يدخلوا  لم  ممن 
 2011 منذ  قاتل  من  هم  ومنتسبوها  منتسبيها.  وفاة  إلى  الهيئة  هذه  وتبقى  خارجا. 
أو  المحلي  الحرس  يسمى  حرس  تكوين  أو  أوزارهــا.  الحالية  الحرب  وضع  تاريخ  إلى   ،
الثقيل،  السالح  جمع  بعد  الغربية.  المنطقة  في  الثائرة  بالمدن  يسمى  ما  في  الوطني 
الحكم  إطار  في  والمالية  اإلدارية  تبعيته  وتكون  الراغبين،  المنتسبين  الحرس من  يكون 
وإدارية ومالية  قانونية  أن تكون لهم ذمة  الدفاع، ال  وزارة  أو  المعنية،  والبلدية  المحلي 
وظيفة  بين  وظيفته  وتحدد  دولة.  داخل  دولة  وتصبح  التعصيب  يتم  ال  حتى  مستقلة، 
اإلدارية  الحدود  بين  المرابطة  الدستورية،  االستحقاقات  حماية  من  والجيش،  الشرطية 

العام. النفير  القوات المسلحة كقوة مساندة في حالة  للمدن، ودعم 

املرحلة االنتقالية 
واملحاربون

محمد عبدالعزيز الفقهي
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الفساد املسلح

ليبيا امِلحنة والتني والزيتون!

تقرير مصير؟!

في مقاله »تفكيك السفينة الليبية في عرض البحر«، دلل كاتبه عبدالرحمن هابيل على أن األقاليم 
الثالثة التي تكون ليبيا الحالية كانت تشكل عمقا لبعضها منذ ما قبل الميالد، وأن عمليات تمازج 
ليبيا  و»أن  الليبي.  للشعب  المكونة  اإلثنيات  فاعلة ضمن  انفكت  ما  األقاليم  بين هذه  ديموغرافي 
كانت موحدة قبل ألمانيا والواليات المتحدة، وأنه كانت في القرن الثامن عشر، قبل أن توجد إيطاليا، 
قنصليات لتسكانيا وجنوى في طرابلس عندما كانت عاصمة لدولة موحدة تمتد نحو 2000كم على 

شاطئ المتوسط من الغرب إلى الشرق«.
ال أريد هنا أن أمضي في استعراض مقال عبدالرحمن هابيل وأدلته على الوحدة الليبية عبر التاريخ. 
وشخصيا أرى أن هذا النوع من الطرح، الهادئ الرصين والموضوعي، بالغ األهمية. لكن، رغم ذلك، 
تظل الدعوة إلى الفدرالية أو االنفصال، من جهة، والوحدة، من جهة أخرى، مستندة إلى شيء آخر 
المسبقة  المواقف  إلى  بالكامل،  يستند،  إنه  الموضوعي.  العقالني  الطرح  عن  هائال  ابتعادا  يبتعد 
فيَّ  تؤثر  لن  انفصاليا  أو  فدراليا  أنا  كنت  فإذا  األولية.  والمشاعر  العواطف  جيشان  من  المتغذية 
الدراسات والكتب التي تدحض أسس موقفي، هذا إن التفت إليها أصال. وكذلك هو الشأن إذا كنت 

من دعاة الوحدة، فهذا موقف مسبق ال أقبل فيه نقاشا.
إال أنني أريد أن أتعرض بالنقاش إلى نقطتين استأثرتا بانتباهي في المقال ألنهما بدتا لي من 

قماش يتنافر مع النسيج العام للمقال.
النقطة األولى، تأكيده على أن »برقة ذاقت، واقعيا ونفسيا، مرارة الحرمان واإلقصاء أكثر من غيرها 

في ذلك العهد ]عهد معمر القذافي[«.
نحن نحمد لعبدالرحمن هابيل ابتعاده النسبي، في قوله »أكثر من غيرها«، عن المتطرفين في 
والحقيقة، كما  القذافي لحساب طرابلس.  بنقمة  برقة خُصت وحدها  أن  يرون  الذين  الدعوى  هذه 
أو  آخر  إقليم  أي  من  أكثر  الثالثة  الوطن  أقاليم  من  إقليما  ويُقِص  يحرم  لم  القذافي  أن  لي،  تبدو 
عائد،  اآلخرين فهذا  اإلقليمين  اإليجابية عن  الجوانب  وإذا كانت طرابلس متميزة ببعض  لحسابه. 
توجد  ]وأنه كانت  الثامن عشر،  »القرن  األقل منذ  عراقة طرابلس كعاصمة على  إلى  بشكل كامل، 
بها[ قبل أن توجد إيطاليا، قنصليات لتسكانيا وجنوى ]حيث كانت[ عاصمة لدولة موحدة تمتد نحو 
2000 كم على شاطئ المتوسط من الغرب إلى الشرق«، مثلما يؤكد هابيل. وحتى إبان االستعمار 
اإليطالي جرى التركيز على تطوير مدينة طرابلس أكثر من أي مدينة أخرى. وكان طبيعيا أن يمنحها 
هذا الوضع، مثلما هو شأن كل العواصم، ميزات )وال أقول امتيازات( خاصة. وتميز بعض مدن دولة 
معينة عن مدن أخرى في نفس الدولة أمر يفرضه التطور التاريخي الذي اكتنف كل مدينة. فمصراتة 

تتميز عن الخمس وبنغازي متميزة عن شحات، مثال.
الفدرالية  إلى  العودة  »دعوات  أن  على  هابيل  عبدالرحمن  تأكيد  رغم  أنه  هي  الثانية،  النقطة 
أثناء المنعطف الراهن تنسى أن الفدرالية نظام دستوري ال يمكن إعادته بعد أن ألغي إال باستفتاء 
دستوري. كما أن الفدرالية، وإن كانت غير معلنة واتخذت أشكاال للتقسيم مختلفة هذه األيام، هي 
خطوة في الظالم، أثناء المختنق الخطير الذي يجثم على البالد هذه األيام، إذ قد ال يكون بعدها إال 
االنفصال الكامل«، إال أنه يبتعد عن كالمه هذا بعد قليل حين يقول: »إن من حق الشعب الليبي في 
برقة أن يُستفتى في شأن الفدرالية استفتاء حرا تحت إشراف دولي«. وعلى الرغم من نبرة االعتدال 
الواضحة في قوله »الشعب الليبي في برقة«، وليس »شعب برقة« أو »الشعب البرقاوي« إال أننا، حالة 
إقرارنا مع عبدالرحمن هابيل »أن الفدرالية نظام دستوري ال يمكن إعادته بعد أن ألغي إال باستفتاء 
دستوري« فإن هذا »الحق« الذي يقرره »للشعب الليبي في برقة« ينطوي على مفارقة دستورية. إذ 
ال يصح، منطقيا وحقوقيا ودستوريا، أن يُعهد لجزء من الشعب في إقليم محدد من بلد ما بتحديد 
النظام السياسي )ملكي أو جمهوري، فدرالي ‘‘اتحادي‘‘ أو وحدوي( لهذا البلد في استفتاء يقتصر عليه 
وحده، وإنما يقرره شعب البلد المعني في استفتاء عام على رقعة الوطن برمته. اقتصار االستفتاء على 
سكان إقليم بعينه في مسألة كهذه يعتبر استفتاء على »حق تقرير المصير« أي البقاء ضمن جسد 
الدولة أو االنفصال عنه وإقامة دولة مستقلة، على غرار ما حدث بالنسبة لجزيرة تيمور الشرقية في 
إندونيسيا وجنوب السودان وكوزفو واسكتلندا، إلخ. وهذا يرفضه عبدالرحمن هابيل في لغة واضحة 

حين أكد أن العودة إلى الفدرالية »هذه األيام ]...[ قد ال يكون بعدها إال االنفصال الكامل«.
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كما أغلب المهووسين بمعارض الكتب، الذين يشترون كتبا كثيرة والعديد منها يظل مركونا لسنوات! 
»أفروديت« من تلك الكتب التي انتقيتها من معرض القاهرة سنة 2001، ففي تلك الفترة اهتممت 
بالرواية، وكانت الروائية )ايزابيل الليندي( حينها أبرز الروائيين، ولكن ما إن تصفحته حتى اكتشفت أنه 

ليس برواية فتركته جانبا.
وكنت أقول لنفسي كلما مررت على الكتب المتروكة جانبا، أنه سوف يأتي وقت قراءتها بعدما أتقاعد! 
ولكن العمر يمضي سريعا، ومن دون رغبة حقيقية في االعتراف بأن وقت التقاعد مضت عليه سنوات 
عديدة. وأخذتني الكتابة المهنية، التي هي في مجملها إما توثيقية، أو خبرية أو ترجمة لما يدور في 

العالم، خصوصا لما يتعلق بالشأن الليبي.
ثم  وسياسة  وتنظيرا،  نشاطا  مبكرا  الدنيا  ومَألوا  قبلي،  بنغازي  هواء  استنشقوا  رفاقا  أرى  وألنني 
معارضة! ومازالوا إلى اآلن يبتكرون كل حين مشروعا يحتاج إلى جهد كتيبة كاملة، لوضعه على الطريق 
الصحيح، فأفرد ظهري مؤكدا لنفسي أنني أصغر منهم سنا، وأنه ما زال في القنديل زيت، وأتجاهل أنني 
اتجهت متأخرا إلى مهنة المتاعب والتشرد، بل في الواقع لم ألتحق بهذه المهنة إاّل بعد أن تقاعدت 

بالفعل من الحياة العملية، وأنا أعني من تلك التي توفر ماال أكثر.
فأنا، مثلما قلت مررا، إن رغبة الكتابة ظلت كجمر تحت الرماد، أو كدمل يتلذذ المرء به عندما يداعبه 
بإصبعه. كانت رغبتي في الكتابة قوية، ولكنني أبعدتها تماما من اهتماماتي حتى أنفذ من دائرة الفقر 
الذي حاصرني طويال، وأحمد اهلل أنني انتبهت لذلك مبكرا؛ عندما بحثت، وتساءلت: »أين هو الكاتب 
الثرى؟«، ولم أجد أحدا سوى »جنقي« الذي لم أر أكثر منه ثراء في محبة الناس! وهذا في تقديري هو 

الثراء الحقيقي. ولكن لم يخطر ببالي، أبدا، أنني سوف أتعيّش، من مهنة المتاعب هذه خالل تقاعدي!
ولعلني أستطيع القول، إنني أمتهن كتابة مهنية أتعيش منها وأكتب في الوقت نفسه إبداع كاتب 
متقاعد. وألن الكتابة اإلبداعية تحتاج إلى قراءة متصلة، وأن أسعار الكتب حاليا، وصلت حد الترف، عدت 
إلى كتبي القديمة التي لم أقرأها، على األقل ألقنع نفسي أنني متابع يعرف كيف يلتقط أفكاره من بين 
السطور. )أفروديت( كتاب ممتع جدا، ويكفي أنه يتناول موضوعين شغال البشرية، وتسببا في حروب، 
والجنس.  األكل  الحياة:  بحافزي  االستمتاع  إنسانيتان هما  والغذاء؛ شهوتان  الحب  أفراح وهما  وأيضا 
وطقوسه  الغذاء  يكون  كيف  مبرزة  إسفاف،  أو  ابتذال  دون  من  بمهارة  بينهما  الروائية  ربطت  ولقد 
ونكهاته الوسيلة نحو اللقاءات اإلنسانية الحميمية بين المحبين والعشاق، مبينة العديد من الطرائف 
التي انتقتها من العالم كله، لتقدمها من خالل طرفة، رابطة ببراعة ما بين وصفات غذائية، منها ما 
هو منطقي، ومنها ما هو خيالي، غرائبي. منها ما هو مقنع ومنها ما هو خرافي. مستخدمة مصطلح 

»األيروسيه« المستمد من »إيروس Eros« إله الحب والرغبة والجنس في الميثولوجيا اليونانية.
»جماليّة اآليروسيّة« تتناوِل الجسد بجمالِهِ وقدسيّتِهِ، من األحاسيِس العميقةِ الرّزينة، ولهذا 
استلهمت أبعادَها مِن جزيئيّات قوالِب الحياة، فتفتحت مداركَ واسعَة الرّؤى، بعيدًا عن االستهتاِر 

واالبتذال، من دون رفض الرغبة والجنس.
ولعل ذلك ما يميز اإلنسان عن الحيوان، وعلى الرغم من أن الغاية واحدة إاّل ان السبل إليها تختلف 
بينهما تماما. القرود، مثال، التي يعتبرها البعض أنها األقرب لإلنسان تنفذها من خالل الغذاء ولكن 

ليس بمثل وصفات »الليزيبت الليندي« األيروسية. فاسمعوا مني هذه الحكاية:
منذ حوالي أربعين عاما كنت في السودان رفقة صديقين، هما مصطفى الكرامي، ومحمد شرمدو في 
محاولة إليجاد فرصة تعاون استثماري مشترك، والتقينا بشاب من الجفرة، كان قد بدأ مشروعا بسيطا 
يتلخص في تمويل مُزارعي السمسم، وتسويق إنتاجه. ولقد رافقتنا لجنة شكلتها الحكومة السودانية 
ترأسها رجل مثقف حّكاء بديع، واستعرضنا خالل أسبوعين مشاريع عديدة، لم ينفذ منها مشروع واحد! 
ولكن مشروع السمسم نجح نجاحا باهرا، وكان الشاب قد اقترح المشاركة وتوسيع المشروع. ولكننا 
لم نوله االهتمام الذي يستحقه، لم نقبل أن نعود بمشروع تمويل مزارعي »السمسم«، فأحدنا قال: 

»أخرتها جلجالن!«
وفشلت رحلتنا ونجح مشروع السمسم الذي نفذه الشاب بمفرده، وعلمت فيما بعد أنه أصبح أهم 
طن  كم  يفيدنا  أن  بمقدوره  فمن  الترك«.  »بر  لحلوة  الخام  المادة  يعني  السمسم،  تصدير  مصادر 

تستهلكه مصر وحدها من الحالوة الطحينية؟
التقيت هذا الشاب في روما، من بعد أن تغيرت أحواله وأصبح رجل أعمال مشهورا في السودان. 
وتلك الليلة سألته عن آخر مشاريعه. أجابني: »هل تتذكر جذور نبات القرود؟«. ولقد تذكرتها! وتحدثنا 
عن أحد الرفاق، الذي ثابر بدرجة منقطعة النظير ليحصل على بعض منها، ولكن ألنه لم يكن مُوسمها 

فجاءوا إليه بقطعة من ذيل تمساح، وقالوا له إنها فعالة كجذور نبات القرود!
أما جذور نبات القرود فقد أخبرنا عنها رئيس لجنة السودان؛ فقد حدثنا عن بعض فصائل القرود، 
التي تعيش في السودان، وكيف أنها خالل فترة محدده تتجه ذكورها نحو أماكن تعرفها، لتستخرج منها 
هذه الجذور وتأكلها استعدادا لموسم التسافد! وعادة ما تسلك معظم القرود طرقا ملتوية لتمويه بقية 
القرود عن أماكن تواجدها، وتحاول بشتى السبل أاّل يصل إليها غيرها، فرئاسة )قطيع( القرود مرتبطة 
بالدرجة األولى بفحولة الذكر ومقدرته على إرضاء إناثه!! واكتشف اإلنسان هذا السلوك، فأخذ يتربص 
النارية فتهرب  إليها، حتى يطلق أعيرته  القرود ويتتبعها، من دون أن تشعر به، وما إن تصل  بهذه 

القرود، ويستولي على هذه الجذور، ليحل مشكلته، تاركا القرود تواجه مشاكلها مع إناثها.
حسنا! شاب »الجلجالن« هذا جاء بعّينة من جذور القرود، إلى إيطاليا لدراسة إمكانية تطويرها، كان 

ذلك قبل اكتشاف »الفياجرا«!
والسؤال الذي شغلني، هل كان لدى اإلله »إيروس« علم بجذور القرود؟ وهل وردت هذه الجذور في 
كتاب »الليزيبت الليندي«. أقول إن ما ذكرته في كتابها من أشياء تفوق مقدرة القرود على معرفته. إن 
وصفات األكالت، وطرق تقديمها ومكوناتها فن ساحر أخّاذ ال يحتاج إاّل إلى روح تعشق الطهي وتتفنن 
الفنان السنوسي  الموهوب  ليلة صديقنا  لنا ذات  الجيدة، كالتي أعدها  فيه. وأنا أعني طهي األطباق 
ستيته، الذي درس الفن التشكيلي في مهده بإيطاليا، وأثرى المكتبة العربية بأطروحة لم يسبقه إليها 

أحد عن هذا الفن واأللوان. فالطهي إبداع، تماما كفن التشكيل.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

)1(
في  يــزرع،  أحد  وال  الوطن،  على  يبكي  الكل 

رصيفه وردة.
)2(

التي  األســطــوريــة،  ليبيا  ــرة  زه السلفيوم، 
ضاعت، كما تقول األسطورة، لكنها حية، بفضل 

أسطورة الضياع هذه.
)3(

البحر  ليبية، والسرد يطول، كما زرقة  الحكاية 
وميتافيزيقا السماء.

)4(
تختر  لم  الحياة،  تختر  لم  كما  كثيرًا،  تفكر  ال 

الوطن، خيارك أن تذود عنهما.
)5(

ما،  مسألة  ضبط  يبدو  متغيرة،  مسارات  في 
أكثر تعقيدًا من حلها.

)6(
الوحيدة،  الطريقة  هذه  أخطاءك،  تحب  أن 
والبشر  بشر،  ــك  وأن وتجاوزها،  منها  للتعلم 
وتــرأف  والبشر،  نفسك  تحب  ومنه  خــطــاؤون، 
موقف  وهذا  حقك،  في  حتى  منهم،  بالمخطئين 

عقالني مشوب بالعاطفة الضرورة.
)7(

ناعم،  قمع  بل  رأيًا،  ليس  الرأي،  في  التطرف 
حتى لو كان التطرف مع الحقيقة.

)8(
من  اليوم  االستعمار،  عميل  التهمة،  زمــان 
ال  األحــوال،  كل  في  المؤامرة.  نظرية  جماعة 

يخدعون أحدًا، غير أنفسهم.
)9(

حالة  تقليص  في  تساعد  البداية  في  توطئة  من  البد 
سوء الفهم حين أتحدث عن طرابلس، ألني حين أذكر 
التي  العاصمة  باعتبارها  ليبيا،  أعني  فإني  طرابلس 
تمثل  وألنها  السيادية،  المؤسسات  كل  فيها  تتركز 
أبينا،  أم  ليبيا السياسي شئنا  ماضي وحاضر ومستقبل 

بل إن اسم طرابلس تاريخيًا كان يعني إقليم ليبيا كله.
الدولة  أوضــاع  عن  مرة  من  أكثر  كتبت  أن  سبق 
أو  الميليشيات  دولة  عن  حديثي  سياق  في  العراق  في 
تحكمها  ومدى  والقانون،  الشرعية  عن  الخارج  السالح 
خلف  المختفي  حكمها  أو  السياسي،  المشهد  في 
هذه  مثل  تكون  وحين  المدنية،  للدولة  براقة  مظاهر 
الميليشيات ــ في أي دولة أو أمة ــ أقوى من/ أو موازية 
للقوة العسكرية الرسمية التي من المفترض أن تحتكر 
هذه  تستطيع  فلن  القوة،  استخدام  أو  السالح  حمل 
تعاقبت  مهما  مهامها  من  مهمة  بأي  القيام  الدولة 

االنتخابات أو الحكومات.
تطرقت  نفسه،  السياق  في  السابقة،  الكتابات  وفي 
للحراك المدني العراقي الذي بدأ احتجاجًا على الفساد 
كلها،  السياسية  الطبقة  إسقاط  إلى  مطالبه  ثم صعد 
قتلى  عن  وكتبت  بالضبط.  لبنان  في  حــدث  مثلما 
وجرحى ومخطوفي هذا الحراك، وعمليات االغتيال، التي 
أمام  مجهولة  مجموعات  إلى  جميعها  تنسب  ما  عادة 
عجز القوى األمنية الرسمية عن حماية المتظاهرين أو 
مالحقة القتلة والمجرمين، ألن الجميع يعرف أنها أقوى 
الشرطة.  وجهاز  الجيش  فيها  بما  الرسمية  القوى  من 
وفي صدد التشدق بالدفاع عن الدولة المدنية في ليبيا 
ظل  في  تعمل  دولة  أي  أو  المدنية  الدولة  من  حذرت 
الميليشيات، وهو أمر قد يستمر عقودًا طويلة، تستمر 
أن  دون  والرؤساء  الحكومات  وتغيير  االنتخابات  فيه 
ديمقراطي  شكل  هذا  كل  ألن  الواقع؛  في  شيء  يتغير 
في  الميليشيات  تحكم  عبر  مستبد  جوهرها  لدولة 
عجزها  عن  تعبر  دائمًا  التي  الشرعية  السلطات  كل 
حقًا  فيه  راغبة  كانت  وإن  حتى  اإلصالح  أو  التغيير  عن 

عقب  أنه  بنغازي،  مدينة  عواجيز  أحد  لي  ذكر 
»موتور«  بجلب  تاجر  قام  الثانية،  الكبرى  الحرب 
زهيد،  مبلغ  مقابل  وزعها  ما  الكهرباء،  لتوليد 
إصــالح  عقب  ــه  وأن المصاريف،  يسدد  بحيث 
عين  بالمدينة،  الوحيدة  الكهربائية  المحطة 
كثيرًا  الفني،  لكن هذا  لياًل،  لتشغيلها  ليبي  فني 
ما جعل المدينة تعيش في ظالم دامس، اشتكى 
يشبع من  وال  يسمع  ال  عند من  المدينة،  سكان 
جعلوا  المسؤولة،  الجهة  من  يئسوا  ولما  جوع، 
الفني،  أن  فتبين  ومحققين،  مسؤولين  أنفسهم 
الذي يعمل في أكثر من عمل، حين يأتي المساء، 
بشكل  الثقيلة  بعباءته  يلقي  المحطة،  ويدخل 
عشوائي، ومن التعب والسُكر يلبسه نوم ثقيل، 
وكثيرًا ما ألقى عباءته على مفتاح الكهرباء البارز، 
حين  المدينة،  ظالم  ويوقظ  النور،  يطفئ  ما 

يكون قد نام.
التحقق  في  أرغب  لم  التي  الحكاية،  أعجبتني 
ليبيا وخاصة  أن  أعرف،  ما  لي  أكدت  منها، ألنها 
في  األوروبية،  الجيوش  دمرتها  بنغازي  مدينة 
حربها العبثية الكبرى الثانية، ما تجاوز ضحاياها 
وإعادة  بالبناء  قام  من  وأن  إنسان،  مليون   50
األميركي،  مــارشــال«  »مشروع  ليس  اإلعــمــار، 
بذلك  قام  من  بل  واليابان،  بأوروبا  نهض  ما 
أهلها، في مشروع شعبي تطوعي تكفل بإصالح 
وتجار  أعمال  رجال  تبرع  وقد  إصالحه،  يمكن  ما 
ذلك  جانب  إلى  تطوع  من  منهم  بل  بالمال، 

بالعمل، فيما قام شباب بإزالة أثار الحرب.
للمؤرخ  برقة«،  من  »رسائل  كتاب  في  هناك 
زيادة،  نقوال  اللبناني،   – الفلسطيني  والكاتب 
التعليم،  مجال  في  الليبيون  به  قام  لما  رصد 

ومتحمسة له.
حدثت  ما  إذا  السابقة  مخاوفي  إلى  هذا  يحيلني 
في  )المدنية(  الــدولــة  ظــل  فــي  سلمية  مظاهرات 
تغول  أمــام  التظاهرات  هــذه  مصير  ومــا  طرابلس، 
وأن  شــيء،  يتغير  ال  أن  على  وحرصها  الميليشيات؟ 
مصدر  ألنهما  ليبيا  في  والفوضى  االنقسام  يستمر 
وجودها واستمرارها ورزقها. وهذا ما اتضح منذ بداية 
حراك »همة شباب ليبيا« الذي يحمل هذا االسم الدقيق 
والمعبر الذي يتضمن هدفًا في داخله بكون المعنيين 
به طبقة الشباب المدني المهمشة وفي كل ليبيا. وهذا 
األخيرة  السنوات  في  ليبيا  في  حدث  ما  أفضل  الحراك 
ومنذ إجهاض المسار السياسي الديمقراطي عبر حرب 
العراق  في  حدث  ما  يشبه  حــراك  وهو  ليبيا«.  »فجر 
ولبنان، بدأ بمطالب حياتية وشعارات ضد الفساد، ثم 
صعّد مطالبه بإسقاط النظام، بمعنى إسقاط الطبقة 
السياسية في ليبيا كلها؛ ألنه يدرك أن سدنة الفساد ال 

يمكن أن يحاربوه.
المشكلة في ليبيا أن الفساد ليس فساد تكنوقراط 
أو موظفين أو أصحاب نفوذ سياسي أو عشائري فقط، 
لكنه فساد مدجج بكل أنواع السالح، وقادر على الدفاع 
الرشى  أو دفع  الذمم  أو شراء  بالنفوذ  عن نفسه ليس 
الدفاع  على  قادر  لكنه  السلمية،  الطرق  من  غيرها  أو 
كل  وجه  في  الثقيلة  األسلحة  باستخدام  نفسه  عن 
الحراك  ما حدث مع هذا  الفساد. وهذا  حراك ضد هذا 
البداية  منذ  تتحدث  البيانات  أو  التقارير  أصبحت  حين 
على  الحي  الرصاص  تطلق  مجهولة  مجموعات  عن 
قيادات  بعض  خطف  عن  الحديث  أو  المتظاهرين، 
في  يحدث  كما  اعتقااًل  أو  قبضًا  وليس  خطف  الحراك. 
لنفسها،  االحترام  ببعض  تحتفظ  مازالت  التي  الدول 
دولة  في  إال  تسود  أن  يمكن  ال  مصطلحات  وهــذه 
أمام  به  تتباهى  النظر عما  ميليشيات، بغض  تحكمها 
داخلية  وزارة  أو  مفوضة  حكومة  أو  شرعية  من  العالم 
المجوعات  وهــذه  الخادعة.  التسميات  من  غيرها  أو 

حيث كان نقوال قد عمل في ليبيا كمفتش بإدارة 
القويري  اهلل  عبد  والقاص  الكاتب  أما   ، التعليم 
العنيزي  وأحمد  بوخيط  عبداهلل  رمضان  وكذا 
التطوعي  الجهد  هذا  قصصهم  في  رصدوا  فقد 
ما  المحنة  ليبيا  مواجهة  في  الشعبي  والنهوض 
مسبباتها  في  طريقة  بأي  شاركت  قد  تكن  لم 
ورغم  إيطالية،  مستعمرة  وأنها  الجغرافيا  سوى 
عبد  ذكــر  وقــد  هيروشيما،  معاناة  عانت  هــذا 
السالم الغماري في رواية »سيروية« أن المجاعة 

جعلت الليبيين يأكلون لحم البشر.
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وتونس  يقال،  هكذا  أو  مصر  هي  النيل  هبة 
بالد  اليونان  لكن  كنيت،  هكذا  أو  الخضراء 
الفلسفة، وفي هذا  أم  صعاب وحروب وإن كانت 
الكون  في  ظهرت  التي  البالد  ألمانيا  حاذتها 
سنة 1871م، خاضت الحروب وأشهرها الحربين 
أثرها  قسمت  ما  والثانية،  ــى  األول الكبريين 

لتتوحد سنة 1990م.
حد  ال  شعوبها  قاست  ومــا  البلدان  حديث 
النسيان،  غياهب  في  ذهــب  هــذا  كل  لكن  له 
غبنها  جعل  ما  وهــذا  نهوضها  منه  تبقى  وما 
ال  البلدان  أن  أبدًا  الباقي  والدرس  منسيًا.  نسيًا 
المعاناة  فمواجهة  التقاعس،  وال  العويل  يبنيها 
نفسها،  بالمعاناة  المتبقي  ــدرس  ال هــذا  من 
ولكنها معاناة البناء. واآلن مثاًل يعلن اللبنانيون 
غزوها  نتائج  من  الكويت  وكذا  بالدهم،  انهيار 
تستدين هذه األيام 20 مليار دوالر لتدفع رواتب 
موظفيها، أي المحنة موزعة في الزمان والمكان 

كما الحرب والسالم.

المجهولة )المعروفة( شبيهة بالمجموعات التي تطلق 
النار أو تغتال الناشطين في العراق، التي تعرفها جميع 
األجهزة الرسمية، لكن ال تستطيع إيقافها أو مالحقتها.

كل  يعي  ــه  أن ليبيا«  شباب  »همة  حــراك  ميزة 
استقطاب  أي  داخل  يُحتوى  أن  يريد  ال  المحاذير، فهو 
جناح  أو  طرف  أي  من  امتطاؤه  يتم  أن  وال  ليبيا،  في 
سياسي، ألنه نابع من معاناة المواطن الليبي في كل 
المدن والقرى الليبية، وكونه بدأ في مدن الغرب الليبي 
)فالمشكى  الشرق  مدن  إلى  ينتقل  لن  أنه  يعني  ال 
من  البد  فــارق  ثمة  لكن  بلهجتنا.  نقول  كما  واحــد( 
أقول  وحين  ــ  الليبي  الشرق  يخص  فيما  إليه  التطرق 
الشرق فإني أعني هنا إقليمًا من ليبيا يدرك أن صالحه 
ــ ويكمن هذا  إال بصالح عاصمته طرابلس  لن يكون 
الذي يمنع خروج حراك  الوحيد  الفارق في كون الشيء 
الموقتة  حكومتهم  كون  اآلن  حتى  الشرقية  للمدن 
الموازية  الحكومة  أن هذه  كما  دوليًا،  بها  معترف  غير 
لليبيا  الوحيد  الدخل  فمصدر  إمكانات،  أي  تملك  ال 
المركزي  البنك  في  إيــراده  يصب  والنفط  النفط،  هو 
رئيس  وأي  السراج،  حكومة  متناول  في  هو  وبالتالي 
وزراء ال تعطيه برنامجًا لتنفيذه وال ميزانية ال يمكن أن 
تحاسبه، طبعًا دون أن نغفل تقارير الفساد التي ظهرت 
بخصوص الحكومة الموقتة حول المبالغ الصغيرة التي 
تقترضها من المصارف التجارية، وهنا يظهر فارق آخر، 
بينما  اآلالف،  بمئات  فساد  عن  تتحدث  التقارير  فتلك 
تقارير  حسب  السرقات  تقدر  »الــوفــاق«  حكومة  في 
مركز  طالما  طبيعي  وهذا  بالمليارات،  المتحدة  األمم 
نافورة المال الليبي في طرابلس، فالبعيد لن يناله إال 
الرذاذ، وسبق أن ذكرت أن الفساد منتشر في كل ليبيا، 
لألسف  منطلقهم  المركزية  ينتقدون  ممن  والكثيرون 
هذا الجانب )مركزية الفساد( بمعنى المطالبة بالتوزيع 
األخيرة  السنوات  في  خصوصًا  الفساد،  لفرص  العادل 

التي لم تقم فيها أية مشاريع تنموية.
أقف قلبًا وقالبًا مع حراك »همة شباب ليبيا«، وأتمنى 
أن يلتحم كل الشباب في ليبيا مع هذا الحراك للمطالبة 
المتعفنة،  وأجسامها  السياسية  الطبقة  كل  بإسقاط 
طرابلس  وشابات  شبان  على  خوفي  أخفي  أن  دون 
ميليشيات  وسط  سلميًا  يتحركون  ألنهم  المبادرين؛ 
القتل  سوى  تكوينها  سنوات  طيلة  تعرف  لم  مجرمة 
في  وليس  تي،  كي  والبي  والجراد  ونص  واألربعطاش 
قاموسها قنابل مسيلة للدموع، أو رصاص مطاطي، أو 
ماء ساخن، مثلما ليس في قاموسها مصطلحات قبض 

أو اعتقال، بل خطف.
في  المحلية  التعبوية  القنوات  بشدة  أنتقد  كما 
لصالح طرفها،  الحراك  لتجيير هذا  التي تسعى  الشرق 
التنكيل  لمزيد  ألنه سيؤدي  أخالقيًا  ليس  موقف  وهذا 
خارج  سلميًا  المتظاهرين  المستقلين  الشباب  بهؤالء 
قبلي.  أو  جهوي  أو  أيديولوجي  أو  سياسي  احتواء  أي 
وأرجو من بعض النواب في البرلمان الذي يظهرون في 
بعض الفضائيات محاولين توظيف هذا الحراك لصالح 
طرفهم، أن يخرسوا، ألنهم جزء من الطبقة السياسية 
بمدن  الوصول  في  أسهموا  وألنهم  إسقاطها،  المراد 
إن  المعاناة  نفس  إلى  باسمها  المتحدثين  الشرق 
تقترب  حين  إحراج  في  يقعوا  ال  وحتى  أنكى،  تكن  لم 

المظاهرات يومًا ما من بيوتهم.
مالحظة أخيرة: حين ظهرت مظاهرات في طرابلس 
أو  كتائب  ألن  بقوة  بها  ل  نُكِّ فبراير  حــراك  بداية 
ميليشيات القذافي كانت متمركزة في العاصمة، وحين 
يُنكل به بقوة  الجديد في طرابلس  الحراك  ظهر هذا 
السراج وباشاغا متمركزة في  أو ميليشيات  ألن كتائب 
طرابلس، وهذا ثمن دائمًا تدفعه العواصم المحسودة. 
يريحهم  لم  الثمن  هذا  يعرفون  الذين  والطرابلسيون 
المسالمة بطبيعتها عاصمة،  يومًا أن تكون مدينتهم 
ألنها عانت دائمًا من هذا الدور الذي تلعبه، وألن العنف 
ثمنه.  وتدفع  خارجها  من  يأتيها  كان  التاريخ  مر  على 
المظاهر  فطرابلس حاضرة عظيمة وال تليق بها هذه 
المهاجرين  احتجاز  معسكرات  بها  تليق  وال  المسلحة، 
التي ترتكب فيها أقذر الجرائم على مر تاريخ اإلنسانية 

والتي تشوه سمعة ليبيا وكل ليبي.

حديث البلدان وما 
قاست شعوبها ال 

حد له لكن كل هذا 
ذهب في غياهب 

النسيان، وما تبقى 
منه نهوضها وهذا 

ما جعل غبنها نسيًا 
منسيًا.

أقف قلبًا وقالبًا مع 
حراك »همة شباب 
ليبيا«، وأتمنى أن 

يلتحم كل الشباب 
في ليبيا مع هذا 

الحراك للمطالبة 
بإسقاط كل الطبقة 

السياسية وأجسامها 
املتعفنة

عن القرود واإلله 
»إيروس«



إلى  ننتبه  أننا  أعتقد  ال  اليومية،  حياتنا  في  نمضي  بينما 
الصامتة  البداية  المصنفة عرقيا، هي  الطبقة، خصوصا  أن 
لما ينيره مصباح في مسرح مظلم، يسير بنا عبر الممرات، 
يتعلق  ال  األداء.  لرؤية  المخصصة  المقاعد  إلى  ويوجهنا 
يتعلق  إنه  أو األخالق.  بالمشاعر  للطبقة  الهرمي  التسلسل 
بالسلطة، أي من هذه المجموعات التي تمتلكها، وأي من 

تلك التي ال تمتلكها.
إيزابيل  لنا  تقدم   ،»Caste« الرائع  الكتاب  هذا  في 
لظاهرة  بارعة  صورة   »Isabel Wilkerson« ويلكرسون 
سرد  خــالل  من  تستكشف،  وهــي  أميركا  في  مرئية  غير 
حقيقيين،  أنــاس  عن  بعمق  ومــدروســة  غامرة  وقصص 
كيف تم تشكيل أميركا اليوم وعبر تاريخها من خالل نظام 
البشرية.  للتصنيفات  صارم  هرمي  تسلسل  خفي،  طبقي 
نظام  هناك  العوامل،  من  غيرها  أو  الطبقة  أو  العرق  خارج 
ومصير  وسلوكهم  الناس  حياة  على  يؤثر  قــوي  طبقي 
ألميركا،  الطبقية  األنظمة  ربط  خالل  من  وذلك  أمتهم، 
ثمانية  ويلكرسون  تستكشف  النازية،  وألمانيا  والهند، 
في  بما  الحضارات،  عبر  الطبقات  أنظمة  وراء  تكمن  أركان 
-تقصد  والوصمة  ــدم،  ال وســالالت  اإللهية  اإلرادة  ذلك 
خالل  من  وتوضحه  ذلك  تبرز  ذلــك.  وغير  العار-  وصمة 
لوثر  مارتن  ذلك  في  -بمن  البشر  عن  المثيرة  القصص 
أعزب  وأب  بيج،  ساتشيل  البيسبول  والعب  جونيور،  كينج 
وتبرزها  وآخرين-  نفسها،  ويلكرسون  بل  الصغير،  وابنه 
المباشرة،  وغير  المؤثرة  تياراتها  تأثير  تناولها  خالل  من 

والتي تحدث كل يوم.
وتبرز بالوثائق كيف درس النازيون األنظمة العرقية في 
ثم  منها،  لالستفادة  أميركا 
لليهود،  لطردهم  توظيفها، 
المنطق  هذا  لماذا  وتناقش 
الطبقة  ــذه  ــه ل ــي  ــاس ــق ال
يفترض  الــذي  االجتماعية، 
في  هم  لمن  سفلية  درجــة 
أنفسهم  ليقيسوا  الوسط 
ضدها، وتكتب عن التكاليف 
للطبقة  المذهلة  الصحية 
االجــتــمــاعــيــة، واالكــتــئــاب 
المتوقع،  العمر  ومتوسط 
التسلسل  ــذا  ه وتــأثــيــرات 

الهرمي على ثقافتنا وسياستنا.
ألميركا  يمكن  التي  الطرق  إلى  كتابها، مشيرة  وتختتم 
االنفصال  مسارب  عن  بعيدا  فيها  وتتحرك  تنتهجها،  أن 
بشرية،  انقسامات  إلى  يقود  الــذي  والمدمر،  المصطنع 
الكتاب  المشتركة.  إنسانيتنا  في  األمــل  نحو  للوصول 
على  الناس  أعين  يفتح  وجميل،  مفصل  بشكل  مكتوب 
التاريخ، وإعادة النظر فيما يكمن تحت سطح الحياة العادية 

والحياة األميركية اليوم.
نحو  على  وهو  الشهيرة،  »بوليتزر«  جائزة  الكتاب  حاز 
يشكل  ــذي  ال المعلن،  غير  الطبقي،  النظام  يتناول  ما 
خالل  من  تتحدد  اليوم  حياتها  أن  كيف  ويوضح  أميركا، 
يتعلق  البشرية. وال  المجتمع  لتقسيمات  الهرمي  التسلسل 
يتعلق  وإنما  األخالق،  أو  بالمشاعر  للطبقة  التسلسل  هذا 
بالسلطة، أي من الجماعات تمتلكها، وتلك التي ال تمتلكها.

إيزابيل  الكاتبة  لنا  تقدم  الــرائــع،  الكتاب  هــذا  في 
أميركا  في  مرئية  غير  لظاهرة  بارعة  صــورة  ويلكرسون 
ومدروسة  غامرة  وقصص  ســرد  خــالل  من  فتستكشف، 
بعمق عن أناس حقيقيين، بل تذهب لمعرفة كيف تشكلت 
أميركا اليوم، عبر تاريخها من خالل نظام طبقي خفي عبر 

تسلسل هرمي صارم للتصنيفات البشرية.
أية عوامل أخرى، ينبغي  أو  الطبقة  أو  العرق  وبعيدا عن 
أن ننتبه أن هناك نظاما طبقيا قويا يؤثر على حياة الناس 

وسلوكهم، وصوال إلى مصير األمة.
فمن خالل ربط األنظمة الطبقية ألميركا والهند وألمانيا 
وراء  تكمن  ركائز  ثماني  ويلكرسون  تستكشف  النازية، 
أنظمة الطبقات عبر الحضارات، بما في ذلك اإلرادة اإللهية 
القصص  باستخدام  ذلك.  وغير  والوصمة  الدم  وسالالت 
مشهورة  شخصيات  ذلك  في  بما  األشخاص،  حول  المثيرة 
شخصيات  من  وعديد  متنوعة،  بنماذج  ناهيك  عامة، 
الطبقة  اختبار  بها  يتم  التي  الطرق  لتظهر  أخرى،  متنوعة 
النازيون  توثق كيف درس  يوم. وهي  الخبيثة كل  السفلية 
اليهود،  لتخطيط طردهم من  أميركا  العرقية في  األنظمة 
القاسي للطبقة االجتماعية يتطلب  المنطق  وتناقش لماذا 
وجود درجة سفلية لمن هم في الوسط ليقيسوا أنفسهم 
الصحية  التكاليف  وتــدرس  وتقارن  تحسب  فهي  معها، 
وتأثيرات  العمر،  ومتوسط  االجتماعية،  للطبقات  المذهلة 
وأخيرا،  والسياسة.  الثقافة  على  الهرمي  التسلسل  هذا 
لتتحرك  بها،  القيام  ألميركا  يمكن  التي  السبل  إلى  تشير 
لالنقسامات  والمدمر  المصطنع  االنفصال  هذا  لمواجهة 

البشرية، نحو األمل في إنسانيتنا الكاملة المشتركة.
معد  طائفة،  أو  طبقة  يعني  ــذي  ال  »Caste« كتاب 
أعين  تفتح  كقصة  وهو  وجميل،  واضــح  بشكل  ومكتوب 
سطح  تحت  يكمن  فيما  النظر  ــادة  وإع والتاريخ،  الناس 

الحياة األميركية العادية اليوم. 
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تقدم لنا إيزابيل 
ويلكرسون صورة 
بارعة لظاهرة غير 

مرئية في أميركا

سعاد اللبة.. حكايا الومضات الهاربة

عودة الحياة ملعهد 
صالح القطروني 

للمسرح واملوسيقى

»صالة أخيرة« ديوان للشاعر 
حمزة الحاسي عن دار البيان

طالل بريون.. مدارات األضواء ومفازات الظالل

صورها متماهية مع معطيات المكان

فنان ينحت بشغف فوتوغرافي

مع  حوارها  اللبة  سعاد  الفنانة  تبني 
مع  متماهية  عــالقــة  وفــق  ــورة  ــص ال
الواقع  في  يمثله  وما  المكان  معطيات 
يمكن  كيف  البعيد،  واآلخــر  المتعين 
في  تــؤســس  كفكرة،  معه  التعامل 

النهاية لنص ضوئي بأبعاده الفنية.
هي  ــورة  ــص ال فــي  فالواقعية  ــذا  ل
خاللها  من  تحاول  التي  الفنانة  غاية 
من  المتولدة  اإلحاسيس  استنطاق 
المكان، في تفاصيله البسيطة باأللوان 
وقعها  آنذاك  للحظة  ويصبح  ودونها، 
ليتكون  والعدسة  المخيلة  على  النافذ 

في النهاية المشهد.
اإلحساس  هو  فنيا  الصورة  يكون  ما 
يترجم  ومـــا  الــفــنــانــة،  رأي  بحسب 
التكوين  هو  لوني  رسم  إلى  اإلحساس 
العام في فكرة تبحث عن من يجسدها 
مع  يتطابق  ذلك  وربما  فني،  عمل  إلى 
تثبيت  أن  إال  التشكيل،  في  تجربتها 
ويصبح  االثنين،  بين  يفصل  اللحظة 

الزمن والعدسة سيدي الموقف.
هي  الفوتوغرافية  اللوحة  وألن 
أثر  لها  حكاية  مــن  مجمدة  ومضة 
الضوئي  النص  يمضي  متعدد،  سردي 
االحتماالت،  تلك  وقع  على  سعاد  عند 
وخفي،  تفسير ظاهر  أكثر من  فللصورة 
ببساطة  تسميته  يمكن  ــا  م وهـــو 

أسلوب »السهل الممتنع«.
الضوئية،  اللوحة  المفتوح في  النص 
إلى  المعنى  سحب  كــذلــك  يعني  ال 
في  اختمر  ما  واذا  القصوى،  ــدوده  ح
فهو  المشهد  عن  أولي  ملمح  مخيلتنا 

لن يكون بعيدا عن داللته الواقعية.
الواقعية  بالفلسفة  االستنارة  إن 
مجانية  تبدو  إعارة  فيها  نلمح  للصورة 
عمقها  في  تكتنز  لكنها  المحيط،  من 

التي  المشهدية،  ــودة  ــج ال ضريبة 
األبعاد  لكل  فنيا  معاينا  معيارها  يقف 
اللمسة  لفضاء  المكملة  الرئيسية 
الضوئية، فرؤيتنا للشيخ مثال وهو يفتح 
الحركة  بتلك  يجسد  الباب،  يقفل  أو 
التأويل  وجــوه  من  وجه  في  البسيطة 
عالم،  إلى  عالم  من  الدخول  أو  الخروج 
حيث  إلى  البعيدة،  ذكرياته  ومن صدى 

صخب الحياة المتجدد.
إليه لوحة  المعنى الذي ترمي  كذلك 
منفصلة  ليست  »التارزي«  أو  الخياط 
الشيخ،  لوحة  عن  العامة  ايحاءاتها  في 
معطيات  عن  بعيدة  ليست  هي  مثلما 
باألقمشة  المكتظ  محله  أو  المكان 
شاردة  نظرة  أن  حوله،  من  المتناثرة 
الزمن،  تجادبات  تحاكي  الفراغ،  في 

وهمومها،  الحياة  تقلبات  عند  والراسية 
كل  نعيشها  التي  اللحظة  ذات  هي 

يوم.
زمنية  بحكايا  المالمح  هذه  تتصل 
في  تنحت  لكنها  مسافاتها،  تتباعد  قد 
التي  للحياة،  التوثيقية  المادة  جوهر 
المبتسمة  الطفلة  ــورة  ص مــن  تبدأ 
لبائعة  الضوئية  الجدارية  عند  وتنتهي 
من  عديدة  سلسلة  مع  وتمضي  الخبز، 
بتنوعها  ــاء  واألزيـ واألمــاكــن  الــوجــوه 
ضوئي  كسائح  ــعــربــي،  وال المحلي 
الهائل  النفسي  بمخزونه  يترجم 
بين  الساحر  اإلحساس  روح  انعكاسات 

الفنان والعدسة.
ربما  ــة،  ــب ــل ال ــاد  ــع س ــال  ــم أع ــي  ف
االنفرادات  بعض  عند  الكاميرا  تتوقف 

وهي  الزوايا،  إحدى  في  االستعراضية 
العدسة  إمكانات  تترجم  كانت  وإن 
روح  لنا  تعكس  التقنية،فهي  وقدرتها 
الوجهة  كانت  ما  إذا  خصوصا  المكان، 

شوارع المدينة القديمة بطرابلس.
والظل  الــضــوء  تــنــاوب  ساعد  وقــد 
امتداد  ــم  رس على  ـــواس  األق بفضل 
المتاح  الضوء  ومكن  للشارع،  جميل 
نقطة  أقصى  إلى  الوصول  من  العدسة 

ممكنة.
تحاول  التي  المتفلتة  اللحظة  إن 
هدفا  النهاية  في  تظل  رصدها،  اللبة 
وتستدعي  باستمرار،  المخيلة  تطارده 
ومضتها  لتثبيت  الفنية  ذائقتها 
في  وتشاغل  الــزر،  لمسة  من  الهاربة 

مفازاتها فتنة الضوء اللعوب.

والمجتمع  والثقافة  لإلعالم  العامة  الهيئة  رئيس  ــدر  أص
صالح  معهد  بتفعيل  قــرارا  امجبر،  محمود  المكلف،  المدني 

القطروني للمسرح والموسيقى ببلدية سبها.
االتفاق  »تــم  اإلثنين:  الــوســط«،  لـ»بوابة  امجبر  ــال  وق
العام  من  ابتداء  بالمعهد  الدراسة  في  للبدء  االستعداد  على 

الدراسي المقبل«.
الهيئة  مع  بالتنسيق  تم  االتفاق  أن  الهيئة  رئيس  وأضاف 
المناهج  إلعــداد  الموقتة،  الليبية  بالحكومة  التعليم  ووزارة 

الدراسية والتنسيق مع مكتب التقويم والقياس.
والمجتمع  والثقافة  اإلعــالم  مكتب  مدير  االجتماع  وحضر 

المدني ببلدية سبها ومجلس إدارة المعهد.
أغسطس،   23 في  امجبر،  محمود  اجتمع  آخر،  سياق  وفي 
أنــور  الفنية  والمصنفات  المطبوعات  إدارة  مــديــر  مــع 
ــالم،  واإلع للصحافة  برنيق  مؤسسة  ورئيس  الشويهدي، 
المستقبل«  »صدى  جريدة  إدارة  مجلس  ورئيس  جابر،  علي 
»الموقف  جريدة  على  العام  والمشرف  عبدالحميد،  إبراهيم 
اإلعالمي  المكتب  مدير  إلى  إضافة  جبريل،  محمد  الليبي« 
الصحفية  المؤسسات  هذه  أوضــاع  لتسوية  وذلــك  للهيئة، 
محمود  وكان  بها.  الخاصة  الترخيص  قرارات  وإصدار  إداريــا، 
والمجتمع  والثقافة  لإلعالم  العامة  للهيئة  رئيسا  كلف  امجبر 
يونيو  شهر  نهاية  في  الموقتة،  الليبية  بالحكومة  المدني 

الماضي، خلفا للرئيس السابق جمعة الفاخري.

للتجوال  ذهبية  تذكرة  الكشافة  ولوج  منحه 
ومعاينة  الفوتوغرافي،  الفضاء  عوالم  في 
األودية  في  الطوبوغرافية  جمالياته 
الخبرة  وستتكفل  والمدن،  والصحاري 
الخام  المكون  زوائد  بتشذيب  والمخيلة 
الضوئية،  الضوضاء  نشاز  وتزيل  للهدف، 
موسيقى  الدؤوب  مرانها  في  العين  لتالمس 
لغة  وكذا  والوجوه،  والجدران  الرمال 
على  وبصماتها  البنيان،  زوايا  في  الشمس 

األديم الجيولوجي للمستديرة.
بشغف  ينحت،  بريون  طالل  الفنان 
لمتوالية  مكملة  مالمح  فوتوغرافي، 
السالف،  الزمني  عمقها  في  تضرب  ضوئية 
سقف  تروم  عدسة  أبراقات  مع  وتتجاسر 
في  يتبنى  وهو  اإلمضاءات،  من  متناه  ال 
يندفع  الذي  الضوئي  التأصيل  منابت  ذلك 
للتجريد  ويطمح  الماضي،  بروافد  للحداثة 
الوجه  من  ويبني  التفصيل،  مفازات  من 

أبعاد  عليها  تتأسس  قاعدة  للطبيعة  البدائي 
بثها  وسبل  الفكرة  في  الالحقة  اإلضافات 

فنيا عبر الصورة.
أبعاد  رسم  أعماله  في  بريون  يحاول 
وسبر  وظلها،  المادة  بين  الثنائية  العالقة 
اللذين  للكتلة،  الناعم  الشق  امتدادات 
التصويري  الخيال  لمداعبة  معا  يتجاوران 
والمغامرة  الفرادة  عن  الباحث  للمتلقي 
الثنائية  الذائقة  شراكة  نرى  وبذا  البصرية، 
المجال  لتطويع  تتجاوران  والمتفرج  للفنان 
الفلسفة  بمفهوم  للرقي  طلبا  الضوئي 
األول  خيال  يمتاح  وكما  للصورة،  الجمالية 
وهضمه  للعمل  اللوني  الرسم  أبجديات  من 
من  الثاني  ينطلق  داخلي،  حوار  في  نفسيا 
النظر  يمكن  كيف  الدائم:  سؤاله  خلفية 

للصورة؟
في  مثال  االستفهام  عالمات  تتوجه  وبذا 
لنلحظ  السؤال  هذا  تخوم  عند  بريون  أعمال 

الرملي،  السيف  ظالل  مفازات  عند  إشاراتها 
وإطاللة  المهاري،  جمال  ممشى  جماليات  أو 

بريئة لوجه طفلة الجنوب.
الفنان  لدى  الرؤية  خيال  يشاغل  آخر  بعد 
األسقف  في  الضوئية  التدرجات  سوانح  عند 
الرسم  هذا  ويصبح  واألقواس،  المعلقة 
للعدسة،  جاذبا  مجاال  المبهج،  الشمسي 
استنطاق  في  مهاراتها  وتمتحن  تتخير  لكي 
باألقواس،  يحفل  ممر  في  اللقيا  هذه  عجائب 
التداخالت  مالمح  لرصد  خيالية  فسحة  وهي 
ومضة  ففي  المادة،  في  للظالل  البينية 
أثر  اقتفاء  إلى  الفنان  ينحو  فوتوغرافية 
تتشابك  سقف  لديكور  التجريدية  المسحة 
يمنح  ما  ولكن  والظالل،  األضواء  فيه 
المسافة  في  إظهاره  الجمالي  طابعه  للشكل 
يبقى  إذ  والعادي،  المجهري  بين  الفاصلة 
ذهبت  الذي  النموذج  صوب  مشدودا  التركيز 

إليه العدسة لتقدم النفس الظلي للضوء.
معطيات  الصطياد  الكاميرا  تهفو  وكما 
المساحات  آفاق  إلى  بنا  تعود  المكان، 

ريشة  تتكفل  حيث  الصحراء،  في  المفتوحة 
الخاصة،  التجريدية  لغتها  بنحت  الريح 
تمظهرات  أمام  الالقطة  العين  وتضع 
وهو  الكثبان،  ظهور  على  وزخارفه  الرمل 
الصرح  بجماليات  يفاجئنا  الذي  الفضاء  ذات 
على  التضاريس  تتوقف  ال  الذي  الصخري، 
من  إياها  محولة  الضخمة،  أجسادها  تنعيم 
بالدهشة  متفجر  كائن  إلى  صامته  كتلة 

والجمال.
بريون  طالل  الفنان  لدى  العدسة  لغة 
في  المتملص  بالشعاع  اإلمساك  تحاول 
المادة،  صمت  الستجواب  طويلة  مسيرة 
المتوشحة  مجاهلها  أعماق  في  وتتجول 
جمادها،  في  الحياة  عن  باحثة  بالغموض، 
أنفاسه  له  كائن  للفنان  بالنسبة  فهي 
للبوح  العدسة  تشاغلها  وموسيقاه،  وروحه 
نفائس  تختبئ  حيث  مكامنها،  إلى  تذهب  أو 

مدارات أضوائها ومفازات الظالل.

مجمدة  ومضة  هي  الفوتوغرافية  اللوحة 
من حكاية لها أثر سردي متعدد، وفي هذه 

طالل  الفنان  أعمال  في  نتجول  المساحة 
فوتوغرافي،  بشغف  ينحت،  الذي  بريون 
مالمح مكملة لمتوالية ضوئية تضرب في 

سعاد  والفنانة  السالف،  الزمني  عمقها 
الصورة وفق  اللتي تبني حوارها مع  اللبة 

عالقة متماهية مع معطيات المكان.

طرابلس - عبدالسالم الفقهي

● الفنان طالل بريون

● سعاد اللبة

»كن إيجابي«.. هاشتاغ لنشر صورة ليبيا املبهجة
تداول نشطاء صورًا من مختلف 

مدن ليبيا خصوصا بنغازي 
وطرابلس ومن الجنوب عبر 

خدمة »تويتر« تحت وسم 
)#Libya_كن_ايجابي_ونشر_

صورتها(.
وكانت معظم الصور 

المتداولة تحت ذلك الهاشتاغ 
لمعالم أثرية وكذلك لمختلف 

المناطق والمدن ذات الطبيعة 
الخالبة، فيما يأتي ذلك في 
إطار محاولة شبابية تهدف 

إلى نشر البهجة والتفاؤل بين 
جموع الشعب الليبي.

بنغازي - مريم العجيلي
رئيس  مع  اتفق  أنه  الحاسي  حمزة  الشاعر  أعلن 
على  جابر،  بن  علي  والتوزيع،  للنشر  »البيان«  دار 

طباعة ديوانه األول »صالة أخيرة«.
قريبا،  أخيرة« سيصدر  إن »صالة  الحاسي  وقال 
للنشر  »البيان«  دار  منشورات  ضمن  وسيكون 
القاهرة  معرض  في  مشاركتها  خالل  والتوزيع، 

الدولي للكتاب في يناير 2021.
الديوان من  لوحة غالف  أن  إلى  الشاعر  ولفت 
صقر،  حميدة  الليبية  التشكيلية  الفنانة  أعمال 
والكاتب  الحربي  الناجي  الناقد  إلى  الشكر  مقدما 
سالم العوكلي والسيناريست أمين بورواق الذين 
وإصدارها  قصائده  جمع  على  وساندوه  شجعوه 
»منذ  مشواره  بدأ  أنه  إلى  وأشار  ديوان.  في 
لم  فقط،  الهزلي  بالشعر  اإلعدادية  المرحلة 
الموهبة«، مضيفا: »في  أني سأصقل  أتوقع  أكن 
أن  بعد  الكتابة  نوع  يتغير  بدأ  الثانوية  المرحلة 
الحداثة، وتأثرت بالشاعر  إلى قارئ لشعر  تحولت 
العراقي بدر شاكر السياب، وتأثرت بالشعر الثوري 
حمزة  الشاعر  أن  يذكر  الفلسطينية«.  والقضية 
 ،1983 سنة  درنة  مدينة  مواليد  من  الحاسي 
درنة  ببيت  الشعرية  األمسيات  وشارك في بعض 
الثقافي، كما نشر قصائده في جريدتي »الشالل« 

المصرية. و»األهرام«  ● حمزة الحاسي



الجميع  لكن  لبنان،  في  السياسية  االنتماءات  تختلف 
تحظى  التي  الغنائية،  فيروز  مائدة  على  يلتقون 
الذي  البلد  هذا  حدود  يتخطى  واسع،  وقبول  باحترام 

يموج فوق بحر من الصراعات السياسية والطائفية.
زيارته  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وبدأ 
الفن  سفيرة  فــيــروز  بلقاء  اإلثنين،  بــيــروت،  ــى  إل

اللبناني إلى العالم، حسب »فرانس برس«.
سنوات  منذ  األضـــواء  عن  كليا  ابتعادها  ــم  ورغ
فيروز  صــوت  ــزال  ي ال  حفالت،  إحياء  عن  وتوقفها 
ماليين  يرافق  عالميين،  خبراء  باعتراف  االستثنائي، 
والوطن  للحب  غنت  التي  هي  العالم،  عبر  األشخاص 

والحرية والقيم.
البنية  النحيلة  الــمــرأة  فــيــروز،  شهرة  تــجــاوزت 
حــداد،  نهاد  الحقيقي  واسمها  المالمح،  والــبــاردة 
أنحاء  كل  من  معجبين  وجذبت  الصغير،  البلد  حدود 
الذهبي  العصر  في  الكبار  جيل  آخر  من  وتعد  العالم. 

للموسيقى العربية في القرن العشرين.
خصومات  إلى  تجر  أن  فيروز  رفضت  لبنان،  في 
الحرب  سنوات  خــالل  سيما  ال  دينية  أو  سياسية 
اإلذاعات  أغنياتها  وتصدرت   ،)1975-1990( األهلية 

المتناحرة على جانبي خطوط القتال.
مايو  في  تايمز«  »نيويورك  جريدة  مع  مقابلة  في 
الس  مدينة  في  أحيتها  حفلة  بعد  قالت   ،1999
جديتها  حــول  ــؤال  س على  ردا  األميركية  فيغاس 
وجهي  إلــى  نظرتم  »إذا  المسرح،  على  المفرطة 

عندما أغني، سترون وكأنني غير موجودة«.
لست  صـــالة.  ــه  أن على  الــفــن  »أرى  وتــابــعــت: 
فيها،  أنني  لو  أشعر كما  لكنني  موجودة في كنيسة، 

وفي هذه األجواء ال يمكنني الضحك«.
فيما  المسرح،  على  جامدة  شبه  باستمرار  وكانت 
بإشعال  كفيلة  منها  ابتسامة خجولة  أو  واحدة  حركة 

حماسة جمهورها.
الشوف  منطقة  في  الدبية  قرية  في  فيروز  ولدت 
في  يعمل  لوالد   ،1934 نوفمبر   21 في  الجبلية 
من  المكونة  األسرة  برعاية  اهتمت  ووالــدة  مطبعة 
لإلقامة  الحق  وقت  في  العائلة  وانتقلت  أوالد.  أربعة 

في حي زقاق البالط في بيروت.
الموسيقي  المؤلف  اكتشف  األربعينات،  نهاية  في 
جميلة  أصــوات  عن  يبحث  كان  الــذي  فيلفل  محمد 
فيروز.  موهبة  اللبنانية،  اإلذاعة  كورس  إلى  لالنضام 
الموسيقى  أصول  لتتعلم  الكونسرفتوار  إلى  وضمها 
آنذاك  لإلذاعة  الموسيقي  المدير  وأعجب  والغناء. 
اسمها  عليها  واقترح  صوتها  بجمال  الرومي  حليم 

الفني فيروز.
عاصي  على  فيروز  تعرفت  ــة،  اإلذاع كواليس  في 
اللذين  الموسيقيين  المؤلفين  الرحباني،  ومنصور 
واسعة،  شهرة  معها،  خصوصا  الحق،  وقت  في  عرفا 
ال  جــزءا  فبات  بلبنان،  جــذري  بشكل  فنهما  وارتبط 

يتجزأ من تراثه.
من  اعتبارا  رحباني  األخوين  مع  فيروز  وتعاونت 
من  واسعة  مجموعة  ذلك  وأثمر  الخمسينات.  مطلع 

السينمائية  واألفــالم  والمسرحية  الغنائية  األعمال 
اللبناني  والفلكلور  الشرقية  األلحان  بين  التي جمعت 
على  منها  كبير  عــدد  ويحافظ  الغربية.  واألنــغــام 

نضارته رغم مرور الزمن.
الصغير  األخطل  من  كبار،  لشعراء  فيروز  وغنت 
الى  لبنان  بـ»سفيرة  لقبها  الــذي  عقل  سعيد  إلــى 
أبو  وإلياس  جبران  خليل  بجبران  مــرورا  النجوم«، 
وهبه  وفيلمون  عبدالوهاب  لها  لحن  كما  شبكة. 

وزكي ناصيف.
في  فارقة  عالمة  الرحباني  األخوين  مع  وشكلت 
بعلبك  بـ»عمود  ولقبت  الشهيرة  بعلبك  مهرجانات 

السابع«.
من  فــيــروز  تــزوجــت  الخمسينات،  منتصف  فــي 
وليال  زياد،  هم  أوالد،  أربعة  وأنجبا  الرحباني  عاصي 
والدها،  وفاة  بعد سنة من   1987 العام  توفيت  التي 

وهلي وريما.
على  كثيرة  بمآس  مرت  إنها  منها  مقربون  يقول 
نجلها  إعاقة  الى  ابنتها  وفاة  من  الشخصي،  الصعيد 
مجالسها  في  ظلها  خفة  على  حافظت  لكنها  هلي، 

الخاصة والعائلية.
معها  عملت  التي  شمس،  ضحى  الصحفية  وتقول 
البعد  كل  بعيدة  هي  الحقيقة  »في  طويلة،  لفترة 
المسرح. هي  على  تعكسها  التي  الباردة  الصورة  عن 

مضحكة جدا متى أرادت«.
على  دائما  فيروز  حرصت  الواسعة،  شهرتها  رغم 
يمنع  لم  ذلك  أن  إال  العائلية.  خصوصيتها  حماية 
مع  خالفها  وبينها  العائلة،  أخبار  تناول  من  اإلعالم 
وبعد  مرضه،  قبل  معينة  مرحلة  في  عاصي  زوجها 
حول  الرحباني  منصور  عائلة  مع  خالفها  وفــاتــه، 
توجهها  حــول  والخالفات  الفنية،  الملكية  حقوق 

الفني بين ولديها زياد وريما.
الثمانينات.  منذ  زيــاد  مع  تعاونت  فيروز  وكانت 
ضمن  أنــت؟«  »كيفك  له  غنت   ،1991 العام  في 
الرحباني  زياد  يحبون  من  بين  جدال  أثارت  أسطوانة 
لذلك.  والرافضين  فــيــروز  مسيرة  فــي  والتجديد 

وحقق اإلصدار نجاحا كبيرا.

ردني إلى بالدي
وصل  صلة  فيروز  أغاني  شكلت  عقود،  مــدى  على 
الغناء  رفضت  األهلية،  الحرب  خالل  اللبنانيين.  بين 
أخرى،  أن تحسب على منطقة دون  لتجنب  لبنان  في 
مدعومة  طائفية  قوى  بين  صراع  ساحة  بلدها  فيما 

من قوى خارجية.
الحنين  مثيرة  الخارج  في  حفالت  أقامت  لكنها 
عواصم  إلى  الفارين  اللبنانيين  نفوس  في  والتأثر 
ــي  و»ردن لبنان«  يا  »بحبك  مثل  ــان  أغ مع  العالم 

الرابع  منذ  ترافق  التي  و»لبيروت«  ــالدي«  ب إلــى 
في  الــمــروع  االنفجار  ــوع  وق تاريخ  أغسطس،  من 
محطات  تبثها  الكارثة  عن  فيديو  مقاطع  العاصمة، 

التلفزة المحلية.
فكانت  القدس،  عن  قيل  ما  أجمل  فيروز  وغنت 
إليها  ونقل  يــومــا«.  و»سنرجع  المدائن«  »زهــرة 
كما   .1968 العام  المدينة  مفتاح  عربيان  نائبان 
والثورات  ولألوطان  وسواها،  ومكة  لدمشق  غنت 

والشعوب.
أوسمة.  ثالثة  حسين  الراحل  األردن  ملك  قلدها 
من  وســواهــا  واألردن  سورية  في  ــات  اإلذاعـ وتبث 

الدول العربية أغانيها بكثافة حتى اليوم.
 2008 في  جدال  ــارت  أث الشديد،  تحفظها  ورغــم 
من  ســنــوات  ــالث  ث بعد  دمــشــق  فــي  غنت  عندما 
ضغط  تحت  لبنان  من  السورية  القوات  انسحاب 
سورية  إلى  آنذاك  االتهام  أصابع  وجه  الذي  الشارع 
رفيق  األسبق  اللبناني  ــوزراء  الـ رئيس  اغتيال  في 

الحريري.
فيروس  تفشي  مع  أبريل  في  لها  ظهور  آخر  كان 
فيه  قــرأت  مصور  مقطع  في  المستجد«،  »كــورونــا 
المقدس،  الكتاب  في  المزامير  سفر  من  مقاطع 
تختفي  لماذا  بعيدا،  تقف  لماذا  رب،  بـ»يا  استهلته 

في أزمنة الضيق؟«.
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القاهرة - محمد علوش

فيروز صوت لبنان ورمز الوحدة في زمن االنقساماتفيروز صوت لبنان ورمز الوحدة في زمن االنقسامات
غنت للحب والوطن والحرية والقيم

مع  الجديد  ألبومه  إنتاج  عقود  على  الشاعري  حميد  الليبي  النجم  وقع 
شركة »كامب« بحضور رئيس مجلس اإلدارة ياسر القصراوي.

طرح  وموعد  تفاصيل  مرة  ألول  التوقيع،  خالل  الشركة،  وأعلنت 
للساحة  به حميد  يعود  الذي  الشهر،  المقرر هذا  الشاعري،  ألبوم حميد 
العام  في  السمارة«  »روح  ألبوماته  آخر  منذ  عاما   14 غياب  بعد  الفنية 

.2006
مع  فيها  تعاون  أغــان   10 ويضم  بابا«  »أنــا  اسم  األلبوم  سيحمل 
وعنتر هالل  تامر حسين  بينهم  والملحنين، من  الشعراء  كبير من  عدد 
وتوما  عبدالجابر  وطارق  رحيم  ومحمد  الشافعي  وعزيز  البوغه  ومحمد 

وغيرهم من األسماء.
عباس  وهشام  قمر  مصطفى  مع  أغنية  الجديد  األلــبــوم  ويضم 
كلمات  من  وهــي  األيـــام«،  »زحمة  بعنوان  األغنية  توفيق،  وإيهاب 
نديم  وتوزيع  سالم،  أشــرف  الراحل  ألحان  العجمي،  سامح  الراحل 
حميد  يقدم  كما  كليب،  الفيديو  بطريقة  األغنية  تصوير  وتم  الشاعري، 
الشاب  والمطرب  چوري  المطربة  وهما  غنائيتين  موهبتين  باأللبوم 

يوسف.
األصوات  من  مجموعة  تقديم  في  قبل  من  الشاعري  حميد  ساهم 
منهم  حاليا،  الفنية  الساحة  على  نجوما  أصبحت  وقتها  في  الشابة 
إضافة  وغيرهم،  وفارس  عباس  وهشام  توفيق  وإيهاب  قمر  مصطفى 
كما  حبيب،  وحسام  شاكر  هيثم  منهم  الجدد  الشباب  من  لمجموعة 
منه  جعلت  المصرية،  الموسيقى  تطوير  في  قوية  إسهامات  له  كانت 

رائدا لجيله في وقتها.
في  ولد  ليبي،  موسيقي  ومــوزع  وملحن  مطرب  الشاعري  وحميد 
أهدته  التي  والدته  هي  موهبته  اكتشف  من  وأول  العام1961،  بنغازي 
بدأ  إذ  بعيدة،  آفاق  إلى  اليافع  الفتى  لينطلق  و»أكسيليفون«  »أورج« 
بنغازي،  في  يقيمها  كان  التي  الحفالت  مبكرا عن طريق  حميد مشواره 
فريق  أنشأ  بعدها  أورج  كعازف  الليبية  اإلذاعــة  بفرقة  يلتحق  أن  قبل 

»أبناء أفريقيا«.
وأرسله  الطيران  معهد  في  دراسته  حميد  يكمل  أن  لم  والده  أصر 
حلمه،  الموهوب  الفتى  تتبع  هناك  لكن  الغرض،  لهذا  بريطانيا  إلى 
إلى  انتقل  ثم  الخاصة،  أغانيه  لتجسيل  األستوديوهات  يستأجر  فراح 

مصر وتحديدا اإلسكندرية، حيث يتواجد أقرباؤه من جهة أمه.
إلى شركات  لندن  أرسل بعضا من تسجيالته في  أحد أصدقاء حميد 
للنور  ليخرج  المنتجين  أحد  له  فتحمس  القاهرة،  في  الموسيقي  اإلنتاج 

أول ألبوماته »عيونها«.
رائد  الشاعري،  على  يطلق  أن  يمكن  المطرب،  حميد  عن  وبعيدا 
بأكمله،  جيل  مكتشف  أنه  كما  كملحن،  والتسعينات  الثمانينات  جيل 
تعامل  أبرز من  ومن  العربي،  والوطن  في مصر  نجوما  أصبحوا  أغلبهم 

معهم محمد منير وعمرو دياب ومصطفى قمر وغيرهم.

»أنا بابا«.. تفاصيل عودة حميد 
الشاعري بألبوم غنائي جديد

بعد غياب 14 عاما

● فيروز تستقبل الرئيس الفرنسي

حصة  للمخرجات  تكون  لــن 
في  المشاركين  بين  األســـد 
السينمائي  »البندقية«  مهرجان 
لكن  ــاء،  األربـــعـ يفتتح  ــذي  الـ
ــر من  ــب ــن ســيــكــون أك ــدده ع
التحول  إلى  مؤشر  في  المعتاد، 
الــحــاصــل بــعــد ثـــالث ســنــوات 
تو«  »مــي  حملة  انطالق  على 

المناهضة للتحرش الجنسي.
اإليطالي  المهرجان  أن  ومع 
عن  المجال  ــذا  ه فــي  متأخر 
و»برلين«،  »كــان«  مهرجاني 
ــرأس الــمــمــثــلــة كــايــت  ــتـ وتـ
في  التحكيم  لجنة  بالنشيت 
أقدم مهرجان في العالم بدورته 
لوكالة  وفقا  والسبعين،  السابعة 

»فرانس برس«.
تعرض   ،2018 الــعــام  ففي 
ــه  إلدراج النتقادات  المهرجان 
ضمن  فحسب  واحـــدة  مخرجة 
الفائت،  العام  وفــي  مسابقته، 
أثار اختيار فيلم »جاكوز« للمخرج 
بولندي  أصـــل  ــن  م الــفــرنــســي 
ظل  في  جــدال  بوالنسكي  رومــان 
إليه،  الموجهة  االغتصاب  اتهامات 
وكان بوالنسكي شبه قصة فيلمه بحياته 
الخاصة، معتبرا نفسه أيضا »مضطهدا«.

المطاف  نهاية  في  فيلمه  وحصل 
على جائزة لجنة التحكيم الكبرى، وهي 
بعد  األهمية  حيث  من  الثانية  الجائزة 
فيلما   18 بين  الذهبي«، ومن  »األسد 
العام، تبرز  المسابقة هذا  اختيرت في 
وهو  نساء،  إخــراج  من  أفــالم  ثمانية 
عدد  في  كبيرة  ــادة  زي يعكس  رقــم 
المنصرم  بالعام  مقارنة  المخرجات 
المخرجات  أفــالم  عدد  اقتصر  حين 

على اثنين.
اللواتي  المخرجات  بين  ــن  وم
يمكن أن ينتقل إليهن المشعل بعد 
فازت  امرأة  آخر  صوفيا كوبوال، وهي 
عشرة  قبل  الذهبي«  »األسد  بجائزة 
غارسيا  نيكول  الفرنسية  ــوام،  أعـ
تشاو،  كلويه  األميركية   - والصينية 
وكذلك اإليطالية سوزانا نيكياريلي، 
التوجهات  فيلمها  في  تتناول  التي 
ماركس  ــارل  كـ البــنــة  النسوية 
»مس  فيلم  في  إليانور  الصغرى 
مونا  النرويجية  أو  ماركس«، 
»زي  في  تسبر  التي  فاستولد 

تزوجت  امرأتين،  بين  الحب  أغوار  كوم«  تو  ورلد 
الريف  في  حوادثه  وتــدور  حدة،  على  منهما  كل 

األميركي خالل القرن التاسع عشر.
المدير  موقف  إلى  تتجه  األنظار  كانت  وفيما 
ال  قضية  من  باربيرا،  ألبيرتو  للمهرجان،  الفني 
أن  على  حرص  السينما،  عالم  في  ساخنة  تــزال 
لمميزاتها،  اختيارها  »تم  األفالم  كل  أن  يوضح 
من  واضحا  وبــدا  جــنــدري«،  أســاس  على  وليس 
أو  الحصص  نظام  تطبيق  استبعد  أنــه  كالمه 

الكوتا.
الحصة  لتعزيز  نفسه  الجهد  يسجل  ــم  ول
خارج  تعرض  التي  ــالم  األف الئحة  في  النسائية 
في   28.1 على  نسبتها  تقتصر  إذ  المسابقة، 
لكن  عرضها،  سيتم  التي  األفــالم  كل  من  المئة 
ال  المخرجات  أفــالم  نسبة  أن  إلى  أشــار  باربيرا 
المهرجان،  إدارة  تلقتها  التي  تلك  ربع  تتعدى 

وتبلغ تحديدا 22.4 في المئة.
المشاركة،  األفالم  نسب  على  األمر  يقتصر  وال 
اإليطالي  المهرجان  لقرار  رمزيا  مغزى  ثمة  إن  بل 
الثانية  للسنة  التحكيم  لجنة  رئاسة  مهمة  إسناد 
تواليا إلى ممثلة، هي هذه المرة كايت بالنشيت. 
األخيرة  السنوات  في  أضحت  األسترالية  فالنجمة 
مكافحة  مجال  في  البارزة  الشخصيات  من  واحدة 
آخرين  مشاهير  مع  أطلقت  إذ  الجنسي،  التحرش 
كناتالي بورتمان وميريل ستريب مؤسسة »تايمز 

أب« لمساعدة الضحايا.
تحكيم  لجنة  ترأست  أصال  بالنشيت  وكانت 
في   ،2018 العام  السينمائي«  »كــان  مهرجان 
نشأت  معركة  ــي  وه تـــو«،  ــي  »م حملة  خضم 
الجنسي  باالعتداء  االتهامات  من  سلسلة  بعد 
هــارفــي  األمــيــركــي  المنتج  ــد  ض ــاب  ــص ــت واالغ

واينستين.
لتحقيق  المنصة  هذه  من  بالنشيت  ــادت  وأف
بين  المساواة  إلى  الدعوات  ترجمة  في  تقدم 
بصعودها  التطلعات  هذه  عن  وعبرت  الجنسين، 
درج مهرجان من ضمن 82 امرأة يعملن في مجال 

الفن السابع.
وبــعــد عــامــيــن، تــبــدل الــوضــع، ســـواء في 
واينستين  على  حكم  حيث  المتحدة،  الواليات 
 23 بالسجن  نيويورك  في  الماضي  الربيع  خالل 
أو  الجنسي،  واالعــتــداء  االغتصاب  بتهمة  عاما 
ارتفعت  حيث  فرنسا،  بينها  من  عدة،  بلدان  في 

األصوات المنددة.
تبدي  الــعــام،  هــذا  »البندقية«  ــرار  غ وعلى 
وقع  إذ  تغيير،  إحــداث  في  رغبتها  المهرجانات 
مهرجانات  بينها  من  مهرجان،   100 من  أكثر 
و»لوكارنو«،  و»تورنتو«  ــان«  و»ك »البندقية« 
فرنسية،  مجموعة  أطلقته  الذي   »50/50« ميثاق 
الجنسين  بين  المساواة  تحقيق  إلــى  الــهــادف 

والتنوع.

القاهرة - الوسط

كايت بالنشيت تترأس لجنة التحكيم.. »البندقية« كايت بالنشيت تترأس لجنة التحكيم.. »البندقية« 
يقدم مخرجات أكثر بعد يقدم مخرجات أكثر بعد 33 أعوام على »مي تو« أعوام على »مي تو«

● السجادة الحمراء لمهرجان البندقية

بعد مشاركته في »تورنتو«

»عاش يا كابنت« في املسابقة الدولية 
لـ »مهرجان القاهرة السينمائي«

كابتن«  يا  »عاش  المصري  الوثائقي  الفيلم  اختيار  الدولي«،  السينمائي  »القاهرة  مهرجان  أعلن 
بالشرق  األول  عرضه  في  وذلك   ،42 للدورة  الدولية  المسابقة  في  للمشاركة  زايد،  مي  إخراج 

األوسط وشمال أفريقيا.
األربعة عشر  المصرية ذات  الفتاة  »زبيبة«،  رحلة  4 سنوات،  كابتن«، على مدار  يا  يتتبع »عاش 

عاما، التي تسعى لتحقيق حلمها في اچن تكون بطلة العالم في رياضة رفع األثقال، مثل ابنة مدربها 
»نهلة رمضان«، بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وأفريقيا، فتذهب للتدريب 
الفتيات  وتأهيل  تدريب  في  عاما   ٢٠ من  أكثر  أمضى  الذي  رمضان  كابتن  إشراف  تحت  يومي  بشكل 

لرياضة رفع األثقال بشوارع مدينة اإلسكندرية.
الفنية  اإلدارة  إن  حفظي؛  محمد  والسيناريست  المنتج  المهرجان،  رئيس  يقول  االختيار  وعن 
 ،42 الدورة  في  للمشاركة  دعوته  في  لحظة  تتردد  لم  كابتن«  يا  »عاش  شاهدت  عندما  للمهرجان، 
ولكن  الماضية،  السنوات  كاف  تمثيل  لديها  يكن  لم  التي  الوثائقية  بالسينما  اهتماما  فقط  ليس 

إعجابا بالفيلم الذي يعد أحد أهم األفالم العربية في العام 2020.
في  المصرية  السينما  لتمثيل  وثائقي  فيلم  اختيار  من  يتعجب  ربما  البعض  أن  إلى  حفظي،  ويشير 
يثق  ولكنه  الماضية،  الدورة  »احكيلي«،  مشاركة  بعد  التوالي،  على  الثاني  للعام  الدولية  المسابقة 

في أن هذا التعجب سيتحول إلعجاب عند مشاهدة الفيلم عبر شاشة المهرجان، نوفمبر المقبل.
كابتن«  يا  »عاش  لمشاركة  جدا  ومتحمسة  فخورة  إنها  زايد،  مي  الفيلم  مخرجة  تقول  جانبها  من 
الدورة  في  الفيلم  بمشاركة  سعادتي  »رغم  مؤكدة:  السينمائي«،  لـ»القاهرة  الرسمية  المسابقة  في 
من  عدد  أكبر  يشاهده  أن  لي  بالنسبة  األهم  يبقى  لكن  الحالي،  سبتمبر  »تورنتو«،  لمهرجان   45

الجمهور المصري ويتفاعل معه عبر شاشة مهرجان القاهرة العريق«.
الطرق  بكل  لتحقيقه  اإلنسان  يسعى  وكيف  »الحلم«،  فكرة  عن  يتحدث  الفيلم  أن  زايد  وتوضح 
الجمهورية،  ببطولة  األقل  على  فزن  الفيلم  في  يظهرن  الالتي  البنات  كل  أن  إلى  مشيرة  الممكنة، 
العالم  بطوالت  في  ميداليات  على  وحصلن  مصر  مثلن  منهن  وبعض  ألفريقيا،  بطالت  بينهن  ومن 

واأللعاب األولمبية ومختلف البطوالت الدولية.
فوز  بخبر  تأثرا   ،2003 العام  منذ  كابتن«  يا  »عاش  بفكرة  مشغولة  كانت  أنها  زايد  مي  وتكشف 
مثيرة  كانت  الملهمة  القصة  »هذه  مؤكدة:  األثقال،  رفع  في  العالم  ببطولة  رمضان  نهلة  كابتن 
لتحقيق  القوة،  بهذه  البنات  تأتي  أين  ومن  عنها،  الكثير  أعــرف  أن  أريــد  كنت  الهتمامي.  جدا 

أحالمهن في رياضة لم يكن من المعتاد أن تمارسها النساء«.
الفضول  بدافع  اإلسكندرية  ميناء  أمام  الفتيات  تدريب  لمكان  ذهبت   2014 العام  »في  وتتابع: 
ليصبحن  الفتيات  من  كثير  وتأهيل  تدريب  في  عمره  أفنى  الذي  الشخص  رمضان،  كابتن  لمقابلة 
التي  الفيلم  صناعة  رحلة  بدأت  هنا  ومن  نهلة،  ابنته  فقط  وليس  والعالم  وأفريقيا  مصر  بطالت 

استمرت أكثر من 6 سنوات، منها 4 في التصوير، وأكثر من عام ونصف في المونتاج«.

● مشهد من فيلم »عاش يا كابتن«



»االتحاد  ــادي  ن بين  الداخلية  ــة  األزم تصاعدت 
الدولي  المهاجم  بصفوفه  المحترف  السكندري« 
المكلفة  الخماسية  واللجنة  سلتو،  أنيس  الليبي 
تقاعس  بسبب  المصري  القدم  كرة  اتحاد  إدارة 
المحترفين  جلب  تسهيل  في  دوره  أداء  عن  األخير 
الدوري  مسابقة  استئناف  قرار  عقب  األندية  في 
امتد  توقف طويل  بعد  القدم  لكرة  المصري  العام 
»كورونا«،  جائحة  بسبب  أشهر  أربعة  من  ألكثر 
لتسديد  »االتحاد«  نادي  ادارة  سيدفع  الذي  األمر 
غيابهم  رغم  كاملة  المحترفين  العبيه  مستحقات 
ظلوا  أن  بعد  الفريق  صفوف  في  انتظامهم  وعدم 
الطيران  حركة  توقف  بسبب  بالدهم  في  عالقين 
لم  الخماسية  اللجنة  أن  إال  قليال،  تعود  أن  قبل 

تساعد األندية في استقدام العبيها.
»االتحاد  بصفوف  المحترفين  هؤالء  بين  من 
أنيس  الليبي  الــدولــي  المهاجم  السكندري« 
على  للحصول  العودة  إجــراءات  بحث  الذي  سلتو، 
 320 و  دوالر  ألف   280 بقيمة  مالية  مستحقات 
و  أكــوي  صامويل  األوغــنــدي  لزميله  دوالر  ألــف 
مما  أكاكبو،  ويلسون  للتوغولي  دوالر  ألف   150
مليون   12 ــوازي  ي بما  دوالر،  ألف   750 يساوي 
السكندري«  »االتحاد  إدارة  ستضطر  مصري  جنيه 
العبيها؛  خدمات  من  االستفادة  دون  لدفعهم 
األجانب  اســتــقــدام  بوعد  ــوفــاء  ال ــدم  ع بسبب 
رئيس  ــال  وق وسبق  المسابقة،  استئناف  قبل 
مصيلحي:  محمد  السكندري«  »االتــحــاد  ــادي  ن
الكرة  التحاد  الخماسية  اللجنة  رئيس  »وفــاء 
الالعبين  بعودة  الخاص  بوعده  الجنايني  عمرو 
في  لنا  الجنايني  أكد  حيث  انتظاره،  طال  األجانب 
يونيو   16 منذ  لألندية  الخماسية  اللجنة  اجتماع 
عن  الكرة  اتحاد  بمسؤولية  تعهد  الذي  الماضي، 
يوما   50 ومر  يحدث،  لم  ما  وهو  األجانب،  عودة 
تكفلنا  من  ونحن  الــدوري،  وبــدأ  االجتماع  على 
وننتظر  سيسيه،  ورزاق  الميداني  عمر  بإحضار 
واألوغندي  أكاكبو  ويلسون  التوغولي  وصــول 
أنيس  الليبي  إلــى  باإلضافة  أكـــوي،  صامويل 
بتوفير  وعده  رغم  يتحرك  لم  الكرة  اتحاد  سلتو، 

المحترفين  الالعبين  الستقدام  خاصة  طائرة 
المسابقة  استئناف  رفضنا  البداية  وفي  بأفريقيا، 
االلتزامات  بتوفير  االتــحــاد  رئيس  وعــد  أن  إال 
االستئناف؛  على  نوافق  جعلنا  المحترفين  وعودة 
بتذليل  الوعد  وأيضا  الدولة  يخص  القرار  كون 

العقبات«.
»االتحاد  لنادي  الفني  المدير  وكشف  سبق 
ــي  ــل ــســابــق ل»األه الــســكــنــدري« الــحــالــي وال
النشاط  عودة  رفضه  يوسف،  طلعت  طرابلس«، 
االحترازية  اإلجــراءات  كافة  توفير  قبل  الرياضي 
ألن  فنيا  صعبة  ــدوري  ال عــودة  أن  مؤكدا  أوال، 
جمود  حالة  في  ومدربين  العبين  من  الجميع، 
سيكون  ــودة  ــع ال مــوعــد  وحــســب  أشــهــر،  منذ 
ــداد  إع يستحيل  وبالتالي  صعبا،  االستئناف 
األسباب  عــن  فضال  الفترة،  تلك  فــي  الفريق 
إلى  يتطرق  لم  الحديث  أن  خصوصا  الصحية، 
وعلى  وآلياتها،  االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلج نظام 
المصري  ــدوري  ال في  األندية  اتفاق  من  الرغم 
آلية  على  الممتاز  الـــدوري  أنــديــة  وتــحــديــدا 
ظروف  أن  إال  األجانب،  الالعبين  عدد  لتقليص 
ــا«  ــورون »ك فــيــروس  بسبب  ــرة  ــي األخ الــتــوقــف 
وقت  بــالــدوالر  الالعبين  ــراء  ش قيمة  وارتــفــاع 
في  الفكرة  إتمام  أمــام  حائال  وقفا  انضمامهم 
الجاري  الموسم  أصيب  أن  بعد  الحالي  الوقت 
أربعة  من  ألكثر  التوقف  بأزمة   2019/2020
المقبل  الموسم  مع  للتالحم  وترشحه  أشهر 
األمر  الــجــاري،  العام  نهاية  في  بدايته  المقرر 
تسويق  في  األندية  مهمة  من  سيصعب  الــذي 
دفعه  تم  ما  لتعويض  للبيع،  وعرضها  العبيها 
بعديد  ــاري  ــج ال الــمــوســم  يمر  حيث  فيهم، 
»االتــحــاد  ــادي  ن وانتظر  والعقبات.  العراقيل 
ــدوري  ال مسابقة  فــي  المنافس  السكندري«، 
محترفه  ــول  وص الــقــدم،  لكرة  المصري  العام 
بعد  سلتو  أنــيــس  ــي  ــدول ال المهاجم  الليبي 
خاطفة  سريعة  رحلة  فــي  بــالده  ــى  إل ــاد  ع أن 
ــادي  ن أعــلــن  وقـــد  ــه،  ــرت أس عــلــى  لالطمئنان 
إيجابية  حــالــة  ظــهــور  الــســكــنــدري«  ــاد  ــح »االت
عن  اإلفصاح  دون  المستجد«  »كورونا  لفيروس 

اسم الشخص المصاب.
وجود  رسمي  بيان  في  »االتحاد«  نادي  وذكر 

اإلجراءات  اتخاذ  وتم  الالعبين  بين  إيجابية  حالة 
عمرو  الــفــريــق  طبيب  ــالل  خ مــن  ــة  ــالزم ال
األشرم، الذي قام بعزل الالعب بالتنسيق 
رئيس  سلطان  محمد  الــدكــتــور  مــع 
وكان  الكرة،  باتحاد  الطبية  اللجنة 
كشف  »إنــبــي«  نــادي  فــي  مصدر 
كما  بالفريق،  إيجابية  حالة  وجود 
الليبي  الــدولــي  المهاجم  خضع 
عن  الكشف  لمسحة  سلتو  أنيس 
فريقه  مع  ــا«،  ــورون »ك فيروس 
الــســكــنــدري«، قبل  ــاد  ــح »االت

السفر إلى بالده.
وزارة  ــو  ــؤول ــس م ــع  ــ ووض
مصر،  ــي  ف ــة  ــاض ــري وال الــشــبــاب 
بــعــض الــمــعــايــيــر واإلجـــــراءات 
االحــتــرازيــة، كــشــرط لــعــودة 
من  رسمي،  بشكل  النشاط 
العبي  جميع  إخضاع  بينها 
منظومة  وأطـــراف  ومــدربــي 
درجــات  بجميع  الــقــدم  كــرة 
للكشف  المختلفة  ــات  ــدوري ال
مجانية،  مسحات  عمل  مع  الدقيق،  الطبي 
ومن  اليومية،  التدريبات  في  االنخراط  قبل 
وسبق  الممتاز،  ــدوري  ال مسابقة  استئناف  ثم 
اكتشاف  الــقــدم،  ــرة  ك اتــحــاد  إعــالن  بساعات 
»كــورونــا«  بفيروس  مختلفة  إيجابية  ــاالت  ح
مسابقة  استئناف  قبل  لألندية،  المسحة  إلجراء 
األدنى  الدرجات  وجميع  الممتاز  العام  ــدوري  ال

في المسابقة الكبرى.
سلتو  أنيس  على  يسيطر  الغموض  زال  ال 
مباريات  في  الالعب  شــارك  أن  بعد  ناديه،  مع 

السابق  فريقه  بقميص  طرابلس،  في  خماسية 
أن  المفترض  من  وكــان  طرابلس«،  »األهلي 
االنضمام  أجل  من  اإلسكندرية،  إلى  سلتو  يعود 
موعدا  يحدد  لم  أنه  إال  الثغر،  زعيم  لتدريبات 
االطمئنان  أجل  من  مصر،  غادر  أن  بعد  لعودته، 
له  يتبقى  بأنه  علما  ليبيا،  فــي  أســرتــه  على 
لكن  السكندري«،  »االتــحــاد  مع  ــد  واح موسم 
مستندات  على  سفره  قبل  وقع  الليبي  الالعب 
من  كاملة  مستحقاته  على  بحصوله  تفيد 
يواصل  ــذي  الـ الــســكــنــدري«  »االتــحــاد  ــادي  نـ
اإليفواري  المحترف،  الخماسي  دون  تدريباته 
أكابكو،  ويلسون  والتوغولي  سيسيه،  رزاق 
عمر  والــســوري  أوكـــوي،  إيمانويل  ــدي  واألوغــن
بسبب  ــك  وذل سلتو،  أنيس  والليبي  ميداني، 

تواجدهم في بالدهم مع إيقاف حركة الطيران.
بالفريق،  زمــالئــه  باقي  إلــى  سلتو  وانــضــم 
من   %50 نسبة  عــن  جميعا  تــنــازلــوا  حيث 
دعما  الموسم  لهذا  المتبقية  مستحقاتهم 
منافسات  توقف  من  سلبا  تأثره  بعد  للنادي 
ــا  ــورون »ك ــروس  ــي ف جــائــحــة  بسبب  ــدوري  ــ الـ
في  الحياة  مظاهر  جميع  أوقف  الذي  المستجد«، 

العالم بأسره.
قيمة  من   %35 »االتــحــاد«  لالعبي  ويتبقى 
ما  ــادي  ــن ال ــدد  س بعدما  السنوية  عــقــودهــم 
وثمن  عقودهم،  قيمة  مــن   %65 مــن  يقرب 
محمد  برئاسة  السكندري  االتحاد  إدارة  مجلس 
التي  الالعبين،  من  المبادرة  هــذه  مصيلحي 
البالد  بها  تمر  التي  لألزمة  تقديرهم  عكست 

والنادي معا.
الذي  االتفاق  عن  التام  رضاه  مصيلحي  وأبدى 
والالعبين،  الفني  والجهاز  االتحاد  إدارة  بين  تم 
التنازل  على  الالعبين  جميع  بموافقة  الخاص 
في  المستحقات  إجمالي  من   %  5 قيمته  ما  عن 
انتهاء  حــال  وفــي  ــدوري،  الـ مسابقة  إلغاء  حــال 
تمثل   %25 خصم  على  االتفاق  سيتم  المسابقة 
حصلوا  الالعبون  وسيكون  المشاركة،  نسبة 
المستحقات،  إجمالي  من   %  90 قيمته  ما  على 
نصف  عن  التنازل  على  بالتراضي  االتفاق  وتم 
ليصل   %10 تمثل  التي  المتبقية،  المستحقات 

جميع ما حصل عليه الالعبون %70.

األول  الليبي  المنتخب  بتواجد  تميز شهر سبتمبر 
منتصف  خالل  عربيتين،  دورتين  في  القدم  لكرة 
الثمانينات  منتصف  وخــالل  بمصر،  الستينات 
حضوره  الوطني  الفريق  سجل  كما  بالمغرب، 
أواخــر  تونس  في  متوسطتيتين  دورتــيــن  في 
السبعينات،  منتصف  الجزائر  وجارتها  الستينات، 
قياسية  أرقام  بتسجيل  المشاركات  هذه  وتميزت 
حيث  ــداف،  واأله التهديف  مستوى  على  جديدة 
المنافسة  المنتخبات  شباك  المنتخب  نجوم  دك 
وسجلت  األهــداف،  من  ــرة  واف بحصة  بسيل  له 
الكرة  نجم  ــوج  وت اآلن،  حتى  تتكرر  لم  أرقــام 
البسكي،  علي  البارع،  وهدافها  الكبير  الليبية 
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هدفا وهذه حصيلة وحصاد هذه المشاركات.

الدورة العربية بالقاهرة
ــدورة  ال منافسات  في  الوطني  الفريق  ــارك  ش
رابع  في   1965 العام  بالقاهرة  الرابعة  العربية 
استهل  الـــدورة  هــذه  ــالل  وخ لــه،  عربي  ظهور 
حساب  على  كبير  بانتصار  مــشــواره  المنتخب 
هدفا  عشر  خمسة  حصيلته  كانت  عمان  منتخب 
رباعية  من  كل  إحرازها  على  تناوب  مقابل،  دون 
لكل  ثالثيات  وثالث  البسكي  علي  الفريق  لهداف 
وحسن  السوكني  والمهدي  صويد  بن  أحمد  من 
وخسارة  ــول،  األحـ ألحمد  وثنائية  السنوسي، 
لهدفين،  أهــداف  بأربعة  السودان  منتخب  أمام 
والمهدي  صويد  بن  أحمد  من  كل  أحرزهما 
بستة  سورية  منتخب  على  كبير  وفوز  السوكني، 
ثنائية  من  كل  سجلها  ثالثة،  مقابل  أهــداف 
لكل  وهدف  للبسكي،  ومثلها  السنوسي  لحسن 
على  وفــوز  الصغير،  وديمس  األحــول  أحمد  من 
البسكي  منها  أحرز  أهداف  عشرة  بنتيجة  اليمن 
واحدا  وهدفا  الصغير  لديمس  وثالثية  رباعية، 
السوكني  والــمــهــدي  األحـــول  أحمد  مــن  لكل 
تعثر  الليبي  المنتخب  أن  غير  بوغالية،  ومحمد 
مستضيف  أمام  كبيرة  بنتيجة  وخسر  ذلك  بعد 
لهدف،  أهــداف  بثمانية  مصر  منتخب  البطولة 
أحرزه علي البسكي ، ثم استعاد توازنه بفوز على 
من  كل  ثنائية  بفضل  برباعية  فلسطين  منتخب 

منتخب  ليحرز  للبسكي  وثنائية  صويد  بن  أحمد 
بالقالدة  ويكتفي  عربيا،  الثالثة  المرتبة  ليبيا 
علي  الكبير  والهداف  النجم  وسجل  البرونزية، 
برصيد  العربية  للبطولة  كهداف  اسمه  البسكي 
هذه  خــالل  المنتخب  ــاد  وق هــدفــا،  عشر  ثالثة 

المشاركة المدرب اليوغسالفي بوزوفتش.

أول ظهور متوسطي
العام  من  )سبتمبر(  الشهر  هذا  مثل  في  عاد  ثم 

في  األول  الليبي ظهوره  المنتخب  ليسجل   1967
واستهل  بتونس،  المتوسط  البحر  ألعاب  دورة 
مستضيف  أمام  بثالثية  بخسارة  بالدورة  مشواره 
تركيا  أمام  خسارة  ثم  تونس،  منتخب  البطولة 
بهدف  إسبانيا  أمام  تعادل  وأول  لصفر،  بهدف 
في  السنوسي  حسن  الــالعــب  ــرزه  أحـ لــهــدف 
هذا  في  الوطني  المنتخب  وقاد  مبارياته،  آخر 

اإلنجليزي  المدرب  األول  المتوسطي  الظهور 
كيث سبور غنغ.

ظهور متوسطي ثان
عودة   1975 العام  من  الشهر  هذا  مثل  وشهد 
تاريخه  فــي  الثانية  للمرة  الوطني  المنتخب 
المتوسط  البحر  ألــعــاب  دورة  فــي  للمشاركة 
هذه  في  المنتخب  وسجل   1975 العام  بالجزائر 
حساب  على  له  متوسطي  انتصار  أول  البطولة 
محمد  العبه  أحرزه  لصفر،  بهدف  اليونان  منتخب 
بهدفين،  فرنسا  منتخب  أمام  خسر  ثم  العلواني، 
مستضيف  أمام  الثالثة  مباراته  نتيجة  ليفقد  وعاد 
أحرزه  لهدف  بهدفين  الجزائر  منتخب  البطولة 
أمام  ثالثة  وخسارة  القزيري،  مصطفى  العبه 
العبه  أحرزهما  لهدفين  ــداف  أه بأربعة  مصر 
أمام  مبارياته  آخر  في  وتعادل  العلواني،  محمد 
مفتاح  العبه  أحــرزه  لهدف  بهدف  تركيا  منتخب 
البطولة  هــذه  فــي  المنتخب  ــاد  وق حــامــد،  بــن 

المدرب الوطني الراحل عبد العال العقيلي.

انتصار أفريقي كبير
أكبر   2004 العام  الشهر من  مثل هذا  كما شهد 
على  وسجله  الليبي  للمنتخب  أفريقي  انتصار 
التي  المباراة  في  بنين،  منتخب  ضيفه  حساب 
التصفيات  ضمن  الدولي  طرابلس  بملعب  جرت 
أحرز  العالم،  أفريقيا وكأس  أمم  لبطولة  الموحدة 
ونادر  الشيباني  يونس  من  كل  المنتخب  رباعية 

كارة ومرعي الرملي وأحمد سعد.

الدورة العربية بالمغرب
عودة   1985 العام  من  الشهر  هذا  مثل  شهد 
العربية  المالعب  في  للظهور  الوطني  المنتخب 
ظهور  آخر  منذ  عاما   20 قرابة  دام  غياب  بعد 
 ،1965 العام  بالقاهرة  العربية  بالدورة  له  عربي 
منافسات  في  ــرى  أخ مــرة  تــواجــده  سجل  حيث 
واستهل   1985 العام  بالمغرب  العربية  الــدورة 
العراق  أمام منتخب  البطولة بخسارة  مسيرته في 
على  البطولة  في  فوز  أول  سجل  فيما  بهدفين، 
أحرزهما  لصفر  بهدفين  سورية  منتخب  حساب 
وقاد  العجيلي،  وساسي  العيساوي  فوزي  من  كل 
المدرب  العربية  المشاركة  هذه  في  المنتخب 

الوطني الهاشمي البهلول.

فيفي
املرمىاملرمى

التــحــاد  التسييرية  الــلــجــنــة  عــضــو  ــد  أكـ
تصريح  في  المال،  بيت  محمد  التايكوندو، 
في  ليبيا  مثل  أنــه  »الــوســط«،  جريدة  إلــى 
االتحاد  رئيس  مع  مؤخرا  عقد  الذي  االجتماع 
الدولي للعبة بول ويلر، عبر اإلنترنت، وحضر 
الدولي ورئيس  االتحاد  نائب رئيس  االجتماع 
األسترالي ميشيل ظاهر، بجانب عدد  االتحاد 
المغرب  منها  العربية،  االتحادات  رؤساء  من 
وفلسطين  وليبيا  والجزائر  وقطر  وسورية 

وتونس.
بنود  عــرض  شهد  االجتماع  أن  ــاف  وأض
االتحاد  اعتماد  في  متمثلة  األعمال،  جدول 
الدستور  لــوضــع  لجنة  وتشكيل  العربي 
الشهادات  واعتماد  العربي  لالتحاد  الرياضي 
الدولية، وقد افتتح بول ويلر االجتماع، مرحبا 
»كورونا«  بجائحة  ومنوها  الحضور،  بجميع 

التقابلية  االجتماعات  عدم  من  سببته  وما 
إقامة  وعــدم  الــدولــيــة،  األنشطة  وضعف 
نبذة  عن  تحدث  وقــد  التأهيلية.  الـــدورات 
تطورها  ومراحل  التايكوندو  للعبة  تاريخية 
عربية  دول  ست  عن  تحدث  كما  العالم،  في 
بها  للعمل  وتعديلها  شهاداتها  اعتماد  تم 

وفق النظم المعمول به.
سيتم  والعراق  ليبيا  دولتي  أن  إلى  ونوه 
األيام  خالل  بالمدربين  واالعتراف  اعتمادهما 
اللجنة  دراسة  تحت  إجراءاتهما  وأن  المقبلة، 
نائب  الكلمة  وأخذ  الدولي،  باالتحاد  الفنية 
الدولي ميشيل ظاهر، موضحا  االتحاد  رئيس 
رسالته  تقديم  فــي  العربي  االتــحــاد  دور 
والتمثيل  العربية،  الــدول  قبل  من  السامية 
العالمية من  المحافل  العرب في  الذي يشرف 
وتحدث  رياضية،  مهرجانات  وإقامة  بطوالت 

● جانب من منافسات التايكوندو على الصعيد الدولي

● رحلة دولية سابقة لمنتخب ليبيا
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قطاع الناشئني.. بني 
االهتمام والتقصير

الحدث
زين العابدين 

بركان

ــدم يحظى  ــق ال نــاشــئــي كـــرة  قــطــاع  بـــدأ 
الرياضية  أنديتنا  أغلب  من  كبير  باهتمام 
أهمية  تماما  تــدرك  باتت  التي  المحلية، 
وإعــدادهــم  الصغير  بــالــنــشء  الــعــنــايــة 
قواعد  وفــق  مبكرا  ورعايتهم  وصقلهم 
إيجابيا  التنافس  ــات  وب سليمة،  ــس  وأس
وقتها  تسخير  فــي  األنــديــة  مختلف  بين 
مدربيها  عمل  نجاح  أجل  من  وإمكاناتها 
تواجهها  التي  الصعوبات  تذليل  ومحاولة 
يلقى  حتى  المناسبة  ــواء  ــ األج وتــوفــيــر 
حصاد  هــنــاك  ــون  ــك وي ــجــاح،  ــن ال عملها 
على  تطمئن  يجعلها  ما  جهودها  لنتائج 

الكروي. مستقبلها 
اجتهادها  رغـــم  ــة  ــدي أن ثــمــة  أن  غــيــر 
بهذه  بــاالهــتــمــام  وقناعتها  ورغــبــتــهــا 
بعض  تواجه  أنها  إال  المهمة،  الشريحة 
االهتمام،  هذا  من  تحد  التي  الصعوبات 
للمالعب  بعضها  افــتــقــار  ــا  ــرزه أب لــعــل 
هذه  لــبــروز  المناسب  والمناخ  الصالحة 
تعاني  أنها  كما  اإلمكانات،  وقلة  األجيال، 
بعضها  اهتمام  بسبب  النواقص  بعض 
الفرق  حساب  على  والكبيرة  األولى  بالفرق 
المسابقات  ضعف  جانب  إلــى  الصغيرة، 
ال  كونها  الفئات  هذه  تخص  التي  الكروية 

تجهز العبا قادرا على المنافسة.
ــؤالء  ــه ــرى مــالعــب خــاصــة ل ــ ــى ن ــت م
لهم  مــتــخــصــصــة  ــة  ــديـ وأنـ ــنــاشــئــيــن  ال
متفرغين  مؤهلين  ومــربــيــن  ومــدربــيــن 
رياضيا  كنفهم  في  الصغار  هؤالء  ينشئون 
الجهود  ــذه  ه يجعل  مــا  وتــربــويــا  وفنيا 
هذا  ثمار  األندية  لتقطف  بالنجاح،  تتوج 
من  لديها  ما  على  تعتمد  كي  الجاد  العمل 
داعمة  تكون  المواهب  مــن  ورصــيــد  زاد 
النتهاج  األنــديــة  وتعود  الكبيرة  لفرقها 
المواهب،  واكتشاف  وتقديم  إنتاج  سياسة 
في  التفكير  دون  مخزونها  على  واالعتماد 
يكلفها  قد  الذي  الجاهز  الالعب  عن  البحث 

الكثير؟!
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اجتماع دولي 
لـ »التايكوندو« 
بحضور ليبي

تفضيله  صولة،  محمد  البحريني،  »الرفاع«  بنادي  الليبي  المحترف  كشف 
البقاء مع ناديه الحالي عن عرض نظيره »المنامة«، مؤكدا عبر حديث له 
الموسم  انطالق  قبل  عرضين  تلقى  أنه  االجتماعي،  التواصل  على شبكة 
قميص  ــداء  ارت فضل  لكنه  و»المنامة«،  »الرفاع«  ناديي  من  الماضي 
البحريني، لم يتلق  األول، موضحا أنه بعد أن انتهى عقده مع »المحرق« 
لكنه  إضافي،  لموسم  التجديد  حــول  منه  عــرض  أي 
مفضال  و»المنامة«،  »الرفاع«  من  عرضين  تلقى 
الفريق  مــدرب  معه  تحدث  أن  بعد  لــألول  اللعب 
قميص  ارتــداء  في  السبب  كان  الذي  عاشور،  علي 
وكأس  الـــدوري  بطولتي  حقق  كونه  »الــرفــاع« 
ويمتلك  الماضي،  الموسم  في  البحرين  ملك 
للفريق،  أولوية  يعطي  وهــذا  خارجية،  مشاركات 
مرتبطا  عاما(   27( صولة  محمد  ــازال  وم
نهاية  مع  وينتهي  »الرفاع«  مع  بعقد 
بسبب  المتوقف  الجاري  الموسم 
في  »كورونا«  فيروس  تفشي 
من  صولة  ويعد  البحرين، 
حيث  المميزين،  المحترفين 
االحــتــراف،  عالم  في  انتظم 
ليكون داعما للقائمة الدولية 
الطبال  محمد  زمالئه  بجانب 
»شبيبة  بصفوف  المحترف 
باإلضافة  الجزائري،  القبائل« 
إلى سند الورفلي مدافع »الرجاء 
ومؤيد  المغربي،  الــبــيــضــاوي« 
العاصمة«  »اتحاد  مهاجم  الالفي 
مهاجم  سلتو  وأنيس  الــجــزائــري، 

»االتحاد السكندري« المصري.

أعلن رئيس اتحاد الرماية الليبي، عادل قريش، مكافآت تحفيزية 
للرماة المتفوقين في بطولة ليبيا ألسلحة ضغط الهواء، بندقية 
ومسدس، التي ستقام بصالة الرماية بطرابلس في 12 سبتمبر 

الجاري، والحاصل على الترتيب األول في فئة الكبار سيتحصل 
على مبلغ 500 دينار، والثاني 300 دينار والثالث 200 دينار، 

فيما يتحصل أول الناشئين على 300 دينار والثاني 200 دينار 
والثالث 100 دينار.

ودعت أسرة الرياضة الليبية، العب »األهلي طرابلس« السابق والمنتخب ◆
الوطني محمود عوض بعد صراع طويل مع المرض، وشارك الفقيد محمود 
عوض مع المنتخب ضد عمان، في المباراة التي انتهت بنتيجة 22 مقابل 2، 
ولعب مع فريق »ميزران« قبل أن ينتقل إلى »األهلي طرابلس«، الذي استمر 

معه حتى اعتزل اللعب، وقد تقدم الرياضيون القدامى واألسرة األهالوية 
كافة، أسرة عوض بأحر التعازي والمواساة القلبية، سائلين المولى عز وجل أن 

يتقبله بواسع رحمته، ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته.

◆
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القاهرة - الوسط

الوسط – زين العابدين بركان

وسط ترقب عودة باقي محترفي »زعيم الثغر«

»االتحاد السكندري« يتكبد 12 
مليون جنيه لمحترفيه األجانب دون 

االستفادة منهم بسبب جائحة »كورونا«

ظهر المنتخب الوطني في 
دورتين عربيتين.. وحضور 

متوسطي في مناسبتين

أهداف بالجملة على حساب 
منتخبات عمان واليمن 

وسورية وبنين..والبسكي 
هدافا للعرب

سبتمبر.. شهر األرقام القياسية ودك حصون المنافسين

● عادل قريش

● أنيس سلتو

● محمد صولة

 ،2021-2020 لموسم  األندية  مسابقات  أجندة  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  أعلن 
األبطال  دوري  لبطولتي  التمهيدي  الدور  مباريات  انطالق  موعد  تحديد  شهدت  التي 

والكونفدرالية.
الفترة  في  الذهاب  مباريات  لتكون  التمهيدي  الدور  مباريات  إقامة  عن  »كاف«  وكشف 
 27 من  الفترة  في  اإلياب  مباريات  تقام  أن  على  الجاري،  العام  من  نوفمبر   22 إلى   20 من 

إلى 29 من نفس الشهر.
البطوالت  المشاركة في  األندية  بيانات  تقديم  فترة  أن  إلى  األفريقي  االتحاد  وأشار 
»كاف«  أعلن  كما  المقبل،  أكتوبر   20 إلى  الجاري  سبتمبر   1 من  ستكون  األفريقية 
المتقدمة  فالفرق   2020/2019 أكملت موسم  التي  األعضاء  لالتحادات  بالنسبة  أنه 
لموسم  الوطنية  المسابقات  من  المتأهلة  الفرق  هي  تكون  أن  يجب  للمشاركة 
المادتين  في  المذكورة  المشاركة  مواصفات  مع  يتطابق  بما   ،2020/2019

2 و3 فصل 4 من اللوائح.
لكنها   2020/2019 موسم  تكمل  لم  التي  األعضاء  االتحادات  أما 
لترتيب  مواءمة  بعملية  القيام  أو  األندية  لتصنيف  معايير  وضعت 
المشاركة  فالفرق   2020/2019 لموسم  الوطنية  المسابقات 
الوطنية  المسابقات  عن  المتأهلة  الفرق  هي  تكون  أن  يجب 
في  المذكورة  المشاركة  مواصفات  مع  يتطابق  بما   ،2020/2019

المادتين 2 و3 فصل 4 من اللوائح.
2020/2019 واعتبرت  التي لم تكمل موسم  االتحادات األعضاء 
التي  الفرق  نفس  هي  ستكون  المشاركة  فالفرق  ملغيا،  الموسم 
االعتبار  في  الوضع  مع   ،2020/2019 مسابقات  موسم  في  شاركت 
األعضاء  االتحادات  أما  لتصنيفه،  طبقا  اتحاد  لكل  المخصصة  الحصة 
قبل  الموسم  إنهاء  من  تتمكن  لم  أو  بعد،  بها  الموسم  يكتمل  لم  التي 
المعايير  أحد  اختيار  منها  مطلوبا  فسيكون  للتقديم،  المحدد  الموعد 

المذكورة أعاله لتحديد ممثليها على أن يخضع األمر لموافقة »كاف«.
تراخيص  بإجراءات  االلتزام  المشاركة  األندية  على  »كاف«  وشدد 
مشاركة  رفض  سيتم  إذ  بها،  الخاصة  االتحادات  مع  والتعاون  األندية 
من  األولى  التسجيل  فترة  وستكون  الترخيص،  على  الحاصلة  غير  األندية 
 19 إلى   6 من  فستكون  الثانية  الفترة  أما  المقبل،  نوفمبر   5 إلى  أكتوبر   21

نوفمبر المقبل.
المغرب  تصدر  شهد  الذي  لمسابقاته،  األعضاء  لالتحادات  تصنيفه  »كاف«  أعلن  كما 
بـ140 نقطة، والكونغو  الثالث  المركز  بـ147 نقطة، ثم تونس في  بـ180 نقطة تليها مصر 
فريقين  بمشاركة  لها  الذي يسمح  اتحادا  الـ12  وجاء تصنيف  نقطة،  بـ83  رابعا  الديمقراطية 
المغرب  الكونفدرالية،  أو  األبطال  دوري  سواء  »كاف«  أندية  مسابقتي  من  مسابقة  كل  في 
نقطة،   83 الديمقراطية  والكونغو  نقطة،   140 وتونس  نقطة،   147 ومصر  نقطة،   180
نقطة،   39 ونيجيريا  نقطة،   43 وزامبيا  نقطة،   68.5 أفريقيا  وجنوب  نقطة،   81 والجزائر 
لتحظى  نقطة،   16.5 وليبيا  نقطة،   29.5 والسودان  نقطة،   36 وأنغوال  نقطة،   38 وغينيا 
المسابقة  غياب  رغم  مسابقة  كل  في  بفريقين  وتشارك  األفريقي  االتحاد  باهتمام  ليبيا 
في  المشاركة  من  الليبية  األندية  تستبعد  أن  يتوقع  كان  حيث  طويلة،  فترة  منذ  المحلية 

الموسم المقبل، بسبب تأخر ظهور المسابقات المحلية.

»كاف« يمنح الكرة الليبية 4 مقاعد



الليبي حمدو الهوني بصفوف نادي  توج المحترف 
العام  الدوري  بلقب  التونسي  الرياضي  »الترجي« 
الممتاز لكرة القدم مع فريقه الفائز باللقب للمرة 
رقم  وهو  تاريخه،  في  و30  التوالي  على  الرابعة 
النهاية،  على  جــوالت  ثالث  قبل  وذلــك  قياسي، 
الشابة«،  »هــالل  ضيفه  مع  بهدف  تعادله  بعد 
خسارة  دون  سجله  على  »الترجي«  حافظ  حيث 
وسبعة  ــوزا  ف  16 خاللها  حقق  مــبــاراة،   23 في 
متقدما  نقطة   55 إلــى  رصيده  ليرفع  تعادالت 
مالحقيه  أقرب  »الصفاقسي  عن  نقاط   9 بفارق 
في  الساحلي«  »النجم  على   )1-2( ــاز  ف ــذي  ال
الفوز  حسم  »الترجي«  لكن  أخــرى،  قمة  مباراة 
المباشرة  المواجهات  في  تفوقه  بفضل  باللقب 
ذهابا  بهدفين  ــوزه  ف بعد  »الصفاقسي«  على 
المحترف  ليشهد  ــاب،  اإلي في  سلبيا  وتعادلهما 
اللحظات  أبناء »باب سويقة« تلك  الليبي بصفوف 

التاريخية في حياة عميد األندية التونسية.
الجناح  ــال  ق التاريخية،  اللحظة  تلك  ــن  وع
في  المباراة  عقب  الهوني  حمدو  الليبي  العصري 
كل  على  البطولة  »مبروك  تلفزيونية:  تصريحات 
مع  لي  الثاني  الدوري  بلقب  سعيد  وأنا  الترجيين، 
ال  كبير  فريق  في  ألعب  أنني  جدا  وسعيد  الفريق، 
تقلص  مردودنا  أن  صحيح  باأللقاب،  إال  يعترف 
لم  أننا  المهم  لكن  الصحي،  الحجر  فترة  بعد 
الــدوري  نهاية  قبل  اللقب  أمر  وحسمنا  ننهزم، 
الموسم  ــأن  ب الجماهير  ونعد  جـــوالت،  بثالث 

المقبل سنكون أفضل بكثير«.
وتحديدا  بالهوني  مؤخرا  »الترجي«  وتسلح 
على  ثقيال  ضيفا  حل  عندما  نارية  مواجهة  قبل 
في  »المنزه«،  ملعب  على  »األفريقي«،  نظيره 
مسابقة  عمر  مــن   22 الجولة  منافسات  قمة 
السلبي،  بالتعادل  انتهت  التي  التونسي،  الدوري 
جهود  الــمــبــاراة  قبل  »الــتــرجــي«  استعاد  حيث 
تعافيهما  بعد  الشتي،  إلياس  والجزائري  الهوني، 
المهاجم  غياب  تواصل  حين  في  اإلصابة،  من 
شوف  بن  وفادي  اإلصابة،  بسبب  واتارا  إبراهيما 
»الترجي«  ادارة  أعلنت  أن  وسبق  فنية،  ألسباب 
في  به  ألمت  التي  اإلصابة  من  الهوني  تعافي 
سليمان«،  »مستقبل  فريق  أمــام  سابقة  مباراة 
 21 لمدة  سلبية  ــة  راح الطبي  الطاقم  ومنحه 
بين  الــدربــي  لقاء  فــي  الهوني  ليعود  يوميا، 
الجهاز  احتياج  ظل  في  و»الترجي«  »األفريقي« 
التونسية  القمة  مباراة  في  الفنية  لجهوده  الفني 
من  الهوني  يعد  حيث  باللقب،  لالحتفال  تمهيدا 

مع  جيدة  مستويات  ويقدم  التونسي  النادي  ركائز 
صنع  في  وأسهم  ــداف  أه  5 سجل  حيث  فريقه، 

عديد األهداف.
اإلدارة  اهتمام  »الترجي«  نادي  وكشف  سبق 
بقائه  على  الحفاظ  بهدف  الهوني،  عقد  بتجديد 
بعد عددها،  يتحدد  لم  أخرى مقبلة،  لعدة مواسم 
إدارة  بين  المفاوضات  عنه  ستسفر  لما  انتظارا 
من  بات  الــذي  والالعب  الكبير  التونسي  النادي 

نحو  التحرك  جاء  الفريق، حيث  أهم دعائم صفوف 
االنتهاء  من  قربه  األول:  لسببين،  الهوني  عقد 
سيرحل  عليه  هو  ما  على  الوضع  استمرار  وحــال 
االنتقاالت  فترة  خالل  مقابل  دون  الدولي  الالعب 
المقبلة، أما الثاني: أن الالعب بات مطلوبا ومحط 
األفريقية  القارة  داخل  األندية  من  الكثير  أنظار 
في  بشدة  األنظار  إليه  لفت  أن  بعد  وخارجها، 
اقتنص  العالم األخيرة لألندية بقطر، والتي  كأس 

لقبها ليفربول اإلنجليزي، مقدما موسما استثنائيا 
الخروج  قبل  األفريقي،  األبطال  دوري  في  أيضا 
النهائي،  ربــع  دور  من  المصري  الزمالك  أمــام 
التوقف،  قبل  المحلي  الــدوري  مسابقة  في  وحتى 

بسبب انتشار فيروس »كورونا« المستجد.
موقع »ترانسفير ماركت« المتخصص في رصد 
العالم بأسره، يضع  القيمة السوقية لجميع العبي 
األسبق،  طرابلس  األهلي  العب  الهوني  حمدو 

حيث  جيدة،  مرتبة  في  األخيرة  التألق  أشهر  بعد 
وهي  يــورو،  ألــف  بـــ725  تقدر  قيمة  له  يرصد 
الهوني  يطلب  ناد  أي  على  سيتعين  التي  القيمة 
في  للزيادة  قابلة  لتصبح  أساسها،  على  التفاوض 
اسم  بالطبع على  التي ستتوقف  المفاوضات  باقي 
هذا  تجاه  الدولي  الالعب  رغبة  ومــدى  النادي، 
حمدو  من  مقربة  معلومات  لكن  ذاك،  أو  النادي 
الهوني تؤكد أنه يشعر باستقرار فني كبير وسط 
المدير  وجود  في  خصوصا  سويقة«،  »باب  أبناء 
ثقة  يمنحه  الذي  الشعباني  معين  التونسي  الفني 

بال حدود.
الدولي  المهاجم  يمتلك  نفسه،  الوقت  في 
»اتحاد  بصفوف  المحترف  الالفي  مؤيد  الليبي 
بات  أن  بعد  كبيرة،  فرصة  الجزائري  العاصمة« 
ما  بحسب  »الــتــرجــي«،  مسؤولي  أنــظــار  محط 
أكدت  حيث  التونسية،  »الشروق«  جريدة  كشفته 
»الترجي  نادي  إلى  االنتقال  من  قريب  الالفي  أن 
بـ»الثقيلة«،  وصفت  صفقة  فــي  الــريــاضــي«، 
أرض  على  الخطوة  تلك  تحققت  حــال  ليزامل، 
شهدت  حيث  الهوني،  حمدو  مواطنه  الــواقــع، 
المفاوضات  نحو  األولى  االنطالقة  الماضية  األيام 
على  عــرض  ــذي  ال »الترجي«  إدارة  جانب  من 
لضم  تبادلية  صفقة  عقد  العاصمة«  »اتــحــاد 
في  »الترجي«  عــرض  وتمثل  لصفوفه،  الالفي 
توجاي  ومحمد  مزياني  الطيب  العبيه  انتقال 
صاحب  الالفي  ضم  مقابل  العاصمة«  »اتحاد  إلى 
العاصمة«  »اتحاد  إلى  انضم  الذي  عاما،  الـــ24 
العام  من  ديسمبر  في  حر  انتقال  صفقة  في 
الجاري هدفا وصنع  الموسم  2018، مسجال خالل 
خمسة في 22 مباراة مع الفريق الجزائري في كل 

البطوالت.
منذ  بشدة  إليه  األنــظــار  لفت  الــالفــي 
سار  حيث  الجزائر،  في  لالحتراف  قدومه 
نفسه  ليعوض  تألقه،  وواصل  ثابتة،  بخطى 
االحترافي  مشواره  في  التخبط  من  مراحل 
»الشباب«  أو  البرتغالي،  كالرا«  »سانتا  في  سواء 
العاصمة«،  »اتحاد  إلى  منه  انتقل  الذي  السعودي 
أبرزها  الجادة  العروض  من  سلسلة  تلقى  أن  بعد 
اختار  لكنه  المصري،  »اإلسماعيلي«  نــادي  من 
تجاربه  أفضل  ثاني  يعد  الذي  العاصمة«  »اتحاد 
»األهلي  األصلي  ناديه  بعد  التألق،  حيث  من 
متقدمة  مراحل  إلى  معه  وصل  الذي  طرابلس« 
عبور  في  نجح  حيث  أفريقيا،  أبطال  دوري  في 
يوليو  في  المجموعات  بدور  المصري  »الزمالك« 
دوري  نهائي  ربع  إلى  عنه  بدال  ويتأهل   ،2017

األبطال.
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● الهوني يدخل مع الترجي مرحلة التتويج

أكاديميات.. الهوني يتوج مع »الترجي« في الدوري التونسي باللقب 30
على الورق!

ايقاعات رياضية

صالح بلعيد

في  ــة  ــاضــي ري ــة«  ــي ــم ــادي »أك مصطلح 
ينتشر  أصبح  القدم  لكرة  الناشئين  تدريب 
كثيرا  ويثير  الليبي  الرياضي  الوسط  في 
شهدت  حيث  واالنــتــقــاد،  االســتــغــراب  مــن 
كبيرا  انتشارا  األخيرة  السنوات  في  ليبيا 
منها  أســبــاب،  لعدة  الناشئين  لــمــدارس 
بأبنائهم  الــدفــع  فــي  األمـــور  أولــيــاء  رغبة 
بأعداد  األنــديــة  ــام  وازدحـ الــكــرة  لمالعب 
من  كثير  ــة  رغــب ــك  ــذل وك الــمــمــارســيــن، 
وتقديم  الكروية  االستقاللية  في  المدربين 

المواهب الجديدة في مالعب الكرة.
تأكيد،  بــكــل  إيــجــابــيــة  ــاء  ــي أش ــذه  هـ
ــالق اســم  ــو إطـ ولــكــن غــيــر اإليــجــابــي ه
المدارس  هــذه  بعض  على  »أكاديمية« 
شروط  لها  واألكاديمية  ذلــك،  غير  وهي 
هي  ــدارس  ــم ال ــذه  ه وأغــلــب  ومتطلبات 
صناعيا،  معشبة  مالعب  أو  ترابية  مالعب 
وأغلبها  تحترم،  جهودهم  مدربين  وتضم 
ــرســم اشـــتـــراك مــعــقــول يــدفــعــه ولــي  ب
اسم  ــالق  اط أمــا  خــاطــر،  عــن طيب  ــر  األم
حيث  منطقي،  غير  شيء  فهو  »أكاديمية« 
قاعة  فيها  تتوافر  أن  يجب  األكاديمية  إن 
وصالة  ملعب،  من  وأكثر  مثال،  محاضرات 
وألعاب  محترفة  وإدارة  البدنية،  للياقة 
المكمالت  من  وغيرها  للترفيه،  أطفال 

لألكاديمية.
ودون  بسيطة  ــة  ــدرس م ــاء  ــش ان ــا  أمـ
مياه  دورات  ومنها  صحية  اشــتــراطــات 
نطلق  ثــم  العبث،  مــن  نــوع  فهذا  مثال، 
ارتفاع  مــع  خاصة  »أكــاديــمــيــة«،  عليها 
المجال  هــذا  تنظيم  بــضــرورة  ــدعــوات  ال
ــع حــفــاظــا على  ــري بــشــكــل س وتــقــنــيــنــه 
كذلك  والمطالبة  الــكــرويــة،  الــمــواهــب 
ال  وأن  الــمــدارس  لهذه  تراخيص  بمنح 
ومعرفة  مزاولة،  رخصة  دون  فتحها  يتم 
ــن هو  مــواصــفــات الــمــدرب الــمــؤهــل، وم
مع  يتعامل  أن  بإمكانه  ــذي  ال الــمــدرب 
سنوات   7 مــن  وأعــمــار  الصغار  شريحة 
يكون  أن  يجب  حيث  ســنــة،   15 وحــتــى 
ويعرف  كــرويــا،  ومؤهال  تربويا  الــمــدرب 
يكون  أن  يجب  ــذي  ال الطفل  يريد  ــاذا  م
من  الكبار  الرياضيين  عن  مختلفا  تدريبه 

ناحية األحمال واللياقة البدنية.
هو  اآلن  اإليجابية  ــاء  األشــي مــن  لعل 
المجال،  هــذا  لتنظيم  ــدعــوات  ال ارتــفــاع 
دون  مـــدارس  لفتح  ــر  األمـ تــرك  ــدم  وعـ
في  أجيال  على  حرصا  مطلوبة  مواصفات 

كرة القدم الليبية.

األول  الليبي  الوطني  للمنتخب  الجديد  الفني  المدير  ينتظر 
مقترحاته  على  الكرة  اتحاد  رد  المرجيني،  علي  القدم،  لكرة 
مهمة  إسناد  إعــالن  وقت  بها  تقدم  أن  سبق  التي  وتصوراته 
البنزرتي،  فوزي  للتونسي  خلفا  له  المتوسط«  »فرسان  تدريب 
الجاري  سبتمبر  شهر  خالل  معسكر  إقامة  المرجيني  اقترح  حيث 
مع  المحترفين  تــرك  بهدف  البالد  داخــل  الدوليين  لالعبين 
وآخر  شرقيا  جزءا  المعسكر  يشمل  أن  على  الخارجية  أنديتهم 
التغلب  ثم  ومن  بسهولة،  الالعبين  استدعاء  يتم  بحيث  غربيا، 

على الظروف الراهنة سواء كانت سياسية أو جائحة »كورونا«.
عيد  بعد  تجمع  هناك  سيكون  أنــه  المرجيني  وأعلن  سبق 
على  ليبيا  في  المحليين  لالعبين  للمنتخب  الماضي  األضحى 
واألخرى  المرجيني،  بقيادة  طرابلس  في  مجموعة  مجموعتين، 
التجمع  هذا  ولكن  السنفاز،  أحمد  المساعد  بقيادة  بنغازي  في 
عبدالحكيم  الليبي  االتحاد  رئيس  تصريح  حسب  إلغاؤه،  تم 
»كورونا«  فيروس  لجائحة  العليا  اللجنة  إن  قال  الذي  الشلماني، 
المحلي  التجمع  حتى  وبالتالي  الرياضيين  تجمع  على  توافق  لم 
وكذلك  الوطني  للمنتخب  االستعداد  سيكون  فكيف  إلغاؤه،  تم 
والمدة قصيرة جدا،  قاري  استحقاق  لديه  الذي  المحلي  المنتخب 

في ظل عدم وجود دوري وغياب المباريات الرسمية؟!
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  رسم  أن  بعد  األزمــة  ــزداد  ت
توقف  بعد  المقبل،  نوفمبر  شهر  في  أجندته  مالمح  »كــاف« 
مباريات  مواعيد  حدد  حيث  »كورونا«،  جائحة  بسبب  طويل، 
األمم  كأس  تصفيات  في  القدم  كرة  األول  الوطني  المنتخب 

لمونديال  المؤهلة  والتصفيات  الكاميرون،  في  األفريقية 
مارس  شهر  منذ  الرسمية  المباريات  توقف  بعد   ،2022 قطر 
منتخب  الوطني  المنتخب  وسيلتقي  الجائحة،  بسبب  الماضي، 
التاسع  في  تونس  في  الثالثة  الجولة  خالل  االستوائية  غينيا 

في  ذاتــه  المنتخب  ليبيا  وتلتقي  الــجــاري،  نوفمبر  شهر  من 
بملعب  المقبل  نوفمبر  من  عشر  السابع  في  الرابعة  الجولة 

ماالبو بغينيا.
والسادسة  الخامسة  الجولتين  مباريات  ليبيا  منتخب  يخوض 
ويحتل  المقبل،  العام  من  مــارس   30 حتى   22 من  الفترة  في 
برصيد  العاشرة  المجموعة  في  الثالث  الترتيب  الليبي  المنتخب 
أمــام  األولـــى  فــي  خسر  مباراتين  خــاض  أن  بعد  نقاط  ثــالث 
العالم  كأس  تصفيات  أما  تنزانيا،  على  الثانية  في  وفاز  تونس 
ليبيا  فإن  أفريقيا  قــارة  عن   2022 قطر  مونديال  إلى  المؤهلة 
من  الفترة  في  والثانية  األولى  الجولتين  منافسات  تخوض  سوف 
المتوسط«  »فرسان  ويتواجد   ،2021 يونيو   15 وحتى  مايو   31
والغابون  مصر  منتخبات  مع  التصفيات  في  السادسة  بالمجموعة 
إلى  الثانية  المجموعة  في  فوقع  المحليين  منتخب  أما  وأنغوال، 
الديمقراطية،  والكونغو  برازافيل  والكونغو  النيجر  منتخبات  جانب 

وستكون أولى مباريات المنتخب أمام النيجر.
علي  من  الليبي  للمنتخب  الفني  الجهاز  مؤخرا  تشكل 
السنفاز،  أحمد  المساعد  والــمــدرب  فنيا،  مديرا  المرجيني 
اطوير  مفتاح  والمدرب  غزالة،  مفتاح  المرمى  حراس  ومــدرب 
ليكون  بدنية  لياقة  ومــدرب  بدني  كمعد  بـ»توحة«  الشهير 
اجتماع  نتيجة  ذلــك  جــاء  حيث  خالصا،  محليا  الفني  الجهاز 
التنفيذي  المكتب  وعضو  المنتخب  منسق  بحضور  عقد  موسع 
التحاد  العام  والمقرر  جموم،  نوري  القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد 

الكرة عبد الناصر الصويعي.

»كاف« يضع خارطة الطريق.. وأجندة »فرسان املتوسط« معطلة

● علي المرجيني

القاهرة - الوسط

الجناح الليبي العصري يواصل التألق وسط أبناء »باب سويقة« محققا ألقابا وأرقاما فريدة ومميزة في وقت قصير

القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  مدير  أعلن 
تأجيل  الكوت،  السالم  عبد  للشباب، 
كان  الذي  الوطني  المنتخب  معسكر 
زوارة  بمدينة  المقبلة  األيام  إقامته  مقررا 
حسب  الثانوية  الشهادة  امتحانات  بسبب 
الموقتة  الحكومة  أعلنتها  التي  المواعيد 
في  الكوت  وقال  الوطني،  الوفاق  وحكومة 
إن  »الوسط«،  جريدة  إلى  خاص  تصريح 
بطولة  لتصفيات  استعدادا  كان  المعسكر 
المقبل  العام  ستقام  التي  للشباب  أفريقيا 
التحاد  شكره  الكوت  ووجه  بموريتانيا، 
البرامج  كل  مع  متجاوبا  كان  الذي  الكرة 
تأخير  دون  المنتخب  إدارة  قدمتها  التي 
الالعبين،  كل  تتابع  المنتخب  إدارة  وأن 

وعلى تواصل مستمر معهم.
للمنتخب  واإلداري  الفني  الطاقم  وتابع 
الكرة،  فريق  تدريبات  الشباب،  الوطني 
في  منطقته  كل حسب  الفيديو  تقنية  عبر 
بسبب  البالد  بها  تمر  التي  األوضاع  ظل 
»كوفيد19-«،  المستجد  كورونا  فيروس 

وقال  البدنية،  لياقتهم  على  للمحافظة 
يتابع  الفني  الطاقم  أن  وقتها،  الكوت 
التي  الفيديو  مقاطع  خالل  من  الالعبين 
أسبوع،  كل  مباشرة  الالعبين  من  تصل 
وطاقمه  الشباب  لمنتخب  التوفيق  متمنيا 
أن  أكد  كما  والطبي،  واإلداري  الفني 
المنتخب  تمنع  لم  »كورونا«  جائحة 
أن  وقال  التدريبات،  في  االستمرار  من 
يتابع  القاضي  عياد  بقيادة  الفني  الطاقم 
وبنغازي  طرابلس  مدن  في  التدريبات 
عناصر  تتواجد  حيث  وطبرق،  ودرنة 

المنتخب.
تتدرب  مجموعة  كل  أن  وأوضح 
البدنية  اللياقة  مستوى  لرفع  بمفردها 
استعدادا  الطاقم،  من  يومية  بمتابعة 
جائحة  انقضاء  بعد  القادمة،  لاللتزامات 
تصفيات  المنتخب  ينتظر  حيث  »كورونا«، 
وكان  للشباب،  أفريقيا  أمم  بطولة 
في  جيدا  انطباعا  ترك  الليبي  المنتخب 
العربية  البطولة  في  األخيرة  مشاركته 
السودان  على  فاز  بعدما  بالسعودية، 
يغادر  أن  قبل  األول  الدور  في  واإلمارات 

البطولة أمام المغرب. 

واالجتماعية  والثقافية  الرياضية  األســرة  ودعت 
الماضية،  القليلة  ــام  األي خالل  بنغازي  بمدينة 
الذي  قويدر  إبرهيم  تعالى،  اهلل  بإذن  له  المغفور 
قلبية  نوبة  إثر  وجل  عز  المولى  جوار  إلى  انتقل 

مفاجئة بالعاصمة المصرية القاهرة.
الراحل  وليبيا  بنغازي  فقيد  ــه،  ل المغفور 
والقيادات  الشخصيات  مــن  قــويــدر،  إبراهيم 
واالجتماعية  والثقافية  الرياضية  والــخــبــرات 
الرياضي  بالمجال  عالقته  بدأت  حيث  والتربوية، 
خالل  من  الستينات  أواخــر  منذ  مبكرا  والشبابي 
كان  ــذى  ال بنغازي«  »األهلي  بالنادي  ارتباطه 
أن  ــى  إل تــدرج  ثــم  لــه  ومنتسبا  غــيــورا  مشجعا 
النادي  ادارة  مجلس  رئاسة  مهمة  وتقلد  وصل 

»األهلي بنغازي« العام 1976.
الزاهية  الــفــتــرات  مــن  الــفــتــرة  هــذه  كــانــت 
تصدر  حيث  العريق،  النادي  مسيرة  في  والذهبية 
بتمثل  وحظي  طويال،  المشهد  ونجومه  الفريق 
ببطل  والتقى  الــعــام،  ــك  ذل فــي  الليبية  الــكــرة 
بعثة  وتـــرأس  العاصمة«  »مــولــوديــة  الــجــزائــر، 
تميزت  كما  بالجزائر،  اإلياب  مباراة  خالل  الفريق 
»األهلي  ــنــادي  ال إدارة  لمجلس  رئاسته  فترة 
الرياضي  الــنــشــاط  وانــتــعــاش  بــزخــم  بــنــغــازي« 
حريصا  الفقيد  كان  حيث  واالجتماعي،  والثقافي 
بالدور  إليمانه  المفاهيم  ــذه  ه تجسيد  على 
المؤسسات  هذه  به  تضطلع  كانت  الــذي  الكبير 
مجلة  أول  عــهــده  فــي  صـــدرت  كما  الــتــربــويــة، 
»األهلي«  مجلة  وهي  النادي  عن  تصدر  شهرية 

صفحاتها  عبر  وكتب  الشهرية، 
الرياضية  ــاالت  ــق ــم ال ــد  عــدي
ثم  والثقافية،  واالجتماعية 
الشباب  قــطــاع  رئــاســة  تــولــى 
ليبيا  مستوى  على  والرياضة 
عقب   1982 الــعــام  مــرة  ألول 
األفريقية  األمم  بطولة  نهاية 
خلفا  ليبيا  احتضتها  الــتــي 
ــذي  ال كعيبة  مفتاح  للسيد 
 1977 العام  من  القطاع  ترأس 
حتى  المنصب  هذا  في  واستمر 
 ،1982 ــام  ــع ال ــارس  مـ شــهــر 
وزير  يتوالها  فترة  أطول  وهي 
خمس  دامـــت  وقتها  ريــاضــي 

سنوات متتالية.
مسؤول  أول  ــدر  ــوي ق كــان 
والرياضة  الشباب  قطاع  رئاسة  يتولى  رياضي 
األربع  قاربت  لمدة  الكروي  النشاط  توقف  بعد 
وعشقه  بدبلوماسيته  قويدر  نجح  حيث  سنوات، 
المساهمة  في  الرياضي  المجال  على  وغيرته 
بعد  الــكــرويــة  المسابقات  عــودة  فــي  بفعالية 
أول  »المدينة«  فريق  وكان  وغياب،  توقف  طول 
الليبي  ــدوري  ال بطولة  بلقب  ويظفر  يتوج  فريق 
استئناف  عقب   83  -  82 الرياضي  الموسم  في 
رئاسته  فترة  شهدت  كما  الكروية،  المسابقات 
للفرق  الــدولــيــة  المشاركات  واستئناف  عــودة 
العربية  المحافل  مختلف  في  والمنتخبات  المحلية 

واألفريقية بعد توقف.
هذا  رأس  على  قويدر  إبراهيم  الراحل  واستمر 

القطاع المهم حتى مطلع العام 1984.
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الكوت يعلن تأجيل معسكر منتخب الشباب

الوسط – زين العابدين بركان

وداع وزير الشباب والرياضة 
األسبق.. إبراهيم قويدر

ارتبط عمله بـ»األهلي 
بنغازي« على الصعيد 
الثقافي واالجتماعي 
والرياضي قبل تولي 
مسؤولية الهيئة في 

العام 1982

محتفال بالدرع الثانية في مسيرته

الوسط – زين العابدين بركان

»كورونا« يصيب القداري بعد وداع المريمي وشفاء طقطق
المستجد«  »كــورونــا  فيروس  يواصل 
أصيب  حيث  الرياضيين،  مالحقته 
القداري  محمد  المساعد  الراية  حكم 
أيضا  أصيب  كما  القاتل،  بالفيروس 
القداري،  بشير  السابق  الحكم  والــده، 
كرة  حكام  اتحادية  أعلنت  ما  بحسب 
الرسمية  للصفحة  وفقا  بنغازي،  القدم 
عن  معربة  »فيسبوك«،  عبر  لالتحادية 
ــده،  ووال الحكم  مع  الكامل  تضامنها 
إدارة  عــلــى  الــقــائــمــون  أبـــدى  كــمــا 
ووالده  للحكم  أمنياتهم  »االتحادية« 

العاجل. بالشفاء 
جمهور  ودع  الماضي  يوليو  ــي  وف
»االتــحــاد«  ــادي  ن العــب  الليبية  الكرة 
بإصابته  متأثرا  المريمي،  سعيد  السابق 
ما  بحسب  المستجد«  »كورونا  بفيروس 
المركزي  طرابلس  مستشفى  كشفته 
نفسه  الوقت  في  مطالبا  الزاوية،  بشارع 
مسحة  بــإجــراء  لــه  المخالطين  جميع 
أن  بعد  لالطمئنان،  تام  وعــزل  فورية 
العب  من  النيل  في  الفيروس  تسبب 

»االتحاد« السابق.
أيامه مدربا  أواخر  المريمي في  وعمل 
مع  مميزا  سجال  تاركا  اإلسالمي،  للحي 
باسم  معه  اشتهر  الذي  »االتحاد«  نادي 
الرسمية  الصفحات  لتتسابق  »المعيو« 
التعزية  إلــى  الليبية  األندية  لمختلف 
سائلين  السابق  »االتــحــاد«  العــب  في 
بواسع  يتغمده  أن  وجــل  عــز  المولى 

رحمته ومغفرته.
الرياضي  النشاط  مدير  خــرج  أيضا 
عبد  البورسعيدي  »المصري«  بنادي 
استقالته  قبل  أخــيــرا  السقا  الظاهر 

عن  مطمئنة  تلفزيونية  بتصريحات 
بالنادي  األول  الكرة  فريق  العبي  حالة 
ــا  وإداري ومدربا  العبا   14 إصابة  بعد 
الليبي  المحترف  بينهم  من  بالفريق، 
زمالئه  مع  أجــرى  الــذي  طقطق  مفتاح 
النادي  ودخل  وجاءت سلبية،  آخر مسحة 
مع  أزمــة  فــي  البورسعيدي  المصري 
اتحاد  إدارة  المكلفة  الخماسية  اللجنة 
على  الطعن  إلى  ليلجأ  المصري،  الكرة 
عليه،  الكرة  اتحاد  يوقعها  عقوبة  أي 
الــدوري،  في  مباراته  عن  غيابه  بسبب 
اتحاد  اعتبر  حيث  »اإلسماعيلي«،  أمام 
أمام  منسحبا  »المصري«  فريق  الكرة 
بحسب  بهدفين،  ومهزوما  اإلسماعيلي 
رصيده  من  نقاط   3 وخصم  الالئحة 
رئيس  نائب  لكن  الموسم،  نهاية  في 

محمد  البورسعيدي  النادي 
إدارة  أن  أكــد  الــخــولــي، 

مكتوفة  تقف  لــن  ــاديــه  ن
ــرارات  ــ ــام ق ــ ــدي أم ــ األيـ

الخماسية  اللجنة 
لـ»فيفا«  وستلجأ 
ــة  ــم ــك ــح ــم وال
ــة  ــيـ ــاضـ ــريـ الـ
لزم  إذا  الدولية 

األمر.
وبــــــحــــــث 
»الـــمـــصـــري« 
التصعيد  أوال 
الـــــفـــــوري 
لجنة  ــام  أمـ
ــة  ــوي ــس ــت ال

المصرية  األولمبية  باللجنة  والتظلمات 
وأن  االنسحاب،  عدم  في  الحقوق  لحفظ 
كان  »اإلسماعيلي«  للقاء  الذهاب  عدم 
تم  كما  إداري،  بقرار  وليس  طبي  بقرار 
»فيفا«  إلى  للذهاب  محام  مع  االتفاق 
تقارير  كل  يضم  كامل  ملف  تجهيز  عبر 
التي  لالتحاد،  التابعة  الطبية  اللجنة 
قدرتهم  لعدم  الالعبين  عزل  وراء  كانت 
أن  بعد  المباريات،  ولعب  المران  على 
سجل »المصري« األسبوع الماضي رقما 
بفيروس  المصابين  عــدد  في  قياسيا 
وطاقم  الالعبين  صعيد  على  »كورونا« 
المدير  بين  الجدل  الفني.واشتد  الجهاز 
العطار،  وليد  الكرة  التحاد  التنفيذي 
»كورونا«  مصابي  عدد  أن  أكد  الذي 
العبين،  تسعة  »الــمــصــري«  فــي 
سمير  الــنــادي  رئيس  أكــد  بينما 
بعد  العبا   14 الــعــدد  أن  حلبية 
الالئحة  العطار  أعلن  أن 
بتأجيل  الجديدة 
الفريق  مــبــاراة 
يصل  ــذي  ــ الـ
فـــيـــه عـــدد 
الــمــصــابــيــن 
لــــعــــشــــرة 
وهو  العبين، 
من  ينطبق  ال  ما 
الكرة  اتحاد  نظر  وجهة 
»المصري«  فريق  على 
نظر  وجهة  من  وينطبق 
الفريق،  على  النادي  إدارة 
ــول رقم  لــيــدور الــجــدل ح

المصابين.

● إبراهيم قويدر

● مفتاح طقطق

● محمد القداري

طرابلس – صالح بلعيد
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ماذا: قدم من مبادرات جادة لحل األزمة الليبية؟
من: يعرقل جهوده للعب دور فاعل ومؤثر في 

األحداث؟
أين: ثمار اللقاءات التي قام بها قادة االتحاد خالل 

الفترة األخيرة؟

متى: تتحول تصريحات مسؤولي االتحاد إلى واقع 
يلمس نتائجه الليبيون؟

كيف: يمكن تفعيل دوره في الملف الليبي؟
لماذا: تراجع حماس قادته تجاه األزمة الليبية في 

الفترة األخيرة؟

 كل شيء كل شيء  

»االتحاد األفريقي«

في مطلع هذا الشهر، رحل عنا الشاعر علي صدقي عبد 
القادر، أحد أبناء مدينة طرابلس سنة 1924.لقب خالل 

مسيرته اإلبداعية بأسماء كثيرة، منها »السريالي األخير« 
و»جاك بريفر العرب«، وهو اللقب الذي سموه به في 
فعاليات مهرجان المربد في دورته التاسعة. غير أن 

الكثيرين سموه »شاعر الوردة الحمراء« وإن كان اخرون 
سموه »شاعر بلد الطيوب«، وهي قصيدته التي تغنى 

بها المطرب محمود كريم، وصارت في ليبيا، في وقت من 
األوقات، كنشيد شعبي. يعد من أبرز الشعراء الليبيين، 
وامتدت تجربته ألكثر من 50 عامًا، له عديد الدواوين 

وترجم شعره إلى كثير من اللغات: اإلنجليزية، الفرنسية، 
الصينية. أصدرت عنه مجلة »الفصول األربعة«، مجلة 

الرابطة العامة لألدباء والكتاب، عددًا خاصًا »العدد: 60 
بتاريخ 12/ 5/ 1992«.

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

المسافة الزمنية التي تفصلنا عن اليوم الثالث، من الشهر الحادي عشر، من عامنا الوبائي 
هذا، تنحسر وتضيق، وليس أمامنا سوى االستعداد، وربط أحزمة المقاعد، تهيؤًا لما ستفاجئنا 

به معركة الكهول األخيرة، أقصد االنتخابات الرئاسية األميركية.
الرئيس القادم سوف يكون الرئيس رقم 46، وسيكون واحدًا من مرشحين اثنين: الرئيس 
الحالي ترامب مرشحًا عن الحزب الجمهوري. والمرشح جو بايدن مرشحًا عن الحزب الديمقراطي. 
العام، يتقدم المرشح الديمقراطي بنقاط  الرأي  وإلى حدّ اآلن، استنادًا لمؤشرات استبيانات 
عديدة على منافسه الجمهوري. لكن، ومن سابق التجارب، نعرف أن استبيانات الرأي العام غير 
ثابتة، وعرضة للتغيّر، ولمالبسات وقوع الخبراء في أخطاء، نتيجة ظروف عديدة. لكن ذلك ال 
العام، بهدف تخمين نوع الهزّة  الرأي  يلغي أهميتها، كأداة ووسيلة قياس تنبؤي لتوجهات 
القادمة سياسيًا، ليس على مستوى الواليات المتحدة األميركية، بل العالم ولمدة أربع سنوات 
العنيفة في  أن موجة االضطرابات  السياسيين،  المحللين  استنادًا آلراء  حاليًا،  ما يهمّ  أخرى. 
المسؤولون  لم يسارع  ما  ترامب،  الحالي  الرئيس  األميركية تعمل لصالح  المدن  العديد من 
عنها.  ويبعدهم  يفصلهم،  مائي  حاجز  وضع  إلى  بايدن  الديمقراطي  المرشح  حملة  عن 
الرئيس ترامب يروج لنفسه على أنه رجل القانون والنظام، ويتهم منافسه بالتراخي والعجز 
المؤشرات  فإن  إعالمية،  لتقارير  ووفقا  ذلك،  إلى  أضف  وممتلكاتهم.  المواطنين  على حماية 

األخبار  من  الكثير  تحمل  مؤخرًا،  الصادرة  اإليجابية  االقتصادية 
السارة للرئيس ترامب، وبإمكانها أن تلعب دورا حاسمًا في قلب 

حظوظه انتخابيًا.
ما يميّز هذه االنتخابات الحالية أننا، ربما للمرّة األولى، نرى 
عسكريًا  العالم،  في  دولة  أكبر  رئاسة  على  يتنافسان  مرشحين 
وتقنيًا واقتصاديًا، في العقد الثامن من عمرهما. الرئيس ترامب 
المرشحين  من  أي  بإمكان  هل   .78 بايدن  ومنافسه  عامًا،   74
الكهلين أن يقود السفينة بسالم، ويتمكن من الوصول بها إلى 
مرفأ األمان؟ سؤال كثير التردد، هذه الفترة، على ألسنة المحللين 
يجعل  ربما  بل  مطمئنًا،  ليس  سؤال  كذلك  وهو  والمراقبين. 
البعض منا يحكّ شعر رأسه تعجبًا، كونه مبعثا لقلق وإزعاج وتوتر 
مضنية،  سنوات  أربع  بعد  العالم،  أن  خاصة،  لشكوك.  ومصدرًا 
اتضح  كارثية،  تكون  تكاد  وأزمات   ،2016 نوفمبر  منذ  وتحديدًا 
الكهلين -الرئيس ترامب-  أحد  له بما ال يدعو مجااًل لشك، أن 
أثبت، خالل الفترة الرئاسية المنقضية، أنه قبطان بال مؤهالت، 
يتورع عن فعل وقول  الرعونة، وال  تنقصه  الحكمة وال  وتنقصه 
أشياء تسيء لكهولته وتضعف من هيبة المنصب الذي يشغله. 
أضف إلى ذلك، أنه كان محظوظًا ألنه تولى القيادة بضربة حظ، 
السياسة،  بحر  إلى  به  وألقت  األعمال  عالم  من  بمظلة  أنزلته 
عظمى  دولــة  بضخامة  سفينة  قيادة  قبل  من  له  يسبق  ولم 
الواليات  الثانية تسمى  العالمية  الحرب  نهاية  منذ  العالم  تقود 
كذلك،  كشفت،  الماضية،  األربع  السنوات  األميركية.  المتحدة 
حقيقة جهله بأبسط قواعد اإلبحار، وتجاهله عمدًا ألبسط مبادئ 
وأصول القيادة المتعارف عليها. التجربة، أيضًا، تقول إن المرشح 
في  أنه  إال  الطويلة،  السياسية  خبرته  رغم  بايدن  الديمقراطي 
نظر الكثيرين، مثل الرئيس ترمب، ال يملك مقومات القيادة التي 
تتيح له الخروج بالبالد سالمة من أسوأ أربع أزمات واجهتها: أسوأ 

أزمة وبائية، وأسوأ أزمة بيئية، وأسوأ أزمة اقتصادية، وأسوأ أزمة عنصرية. ومع ذلك، ليس أمام 
الجلوس واالنتظار حتى األسبوع األول من شهر نوفمبر، لمعرفة اسم  العالم من مفر سوى 

الساكن الجديد -من المرشحين الكهلين- في البيت األبيض.
ما يثير االستغراب حقًا، هو خلو الساحة السياسية األميركية من مرشحين يفيضون شبابا 
أمام  األبواب  إحكام قبضتهم، وإغالقهم  الكهول من  وحيوية، وكأن ذلك مؤشر على تمكن 

تقدم جيل أصغر، وأكثر شبابًا، واستيعابا لعالم يتحرك بإيقاع سريع، ومختلف.
وعلى أي حال، أتوقع أن تكون االنتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم آخر معارك الكهول. 
فرصة  له  تتاح  لن  توقعاتي،  حسب  الكهلين،  المرشحين  من  باالنتخابات  الفائز  أن  والسبب 
أخرى ليكون رئيسًا لفترة أربع سنوات أخرى. الرئيس ترامب، في حالة نجاحه في الحفاظ على 
كرسيه في البيت األبيض، لن يكون، دستوريًا، بإمكانه خوضها مجددًا، وسيحال على التقاعد 
بعد انقضائها. وفي حالة نجاح منافسه الديمقراطي، فإنه على نفس المنوال لن يكون قادرًا 
على مواجهة خوض معمعة انتخابات ثانية في سن الثانية والثمانين. وبالتالي، من الممكن 
القول، إن الفترة الرئاسية القادمة ستكون بمثابة مرحلة انتقالية، لمرحلة مقبلة سيأخذ فيها 
أن يكون  أمُل،  باألحرى  أو  أتوقع،  أنني  الرئاسة شكاًل ومحتوى مختلفًا. بمعنى  التنافس على 
العالم، وبسياسات أكثر  القادمين، من جيل سياسي مختلف، وبنظرة مختلفة إلى  المرشحين 
استجابة لمتطلبات الواقع األميركي والدولي. وإلى أن يحين ذلك، ليس أمامنا سوى الجلوس 
واالنتظار، مثل غيرنا من شعوب العالم، ترقبًا لما ستحمله لنا، عبر أمواج األطلنطي، رياح شهر 

نوفمبر من أخبار.

جمعة بوكليب

معركة
 الكهول األخيرة

غدامس مدينة ليبية تاريخية تقع قرب مثلث 
والجزائر،  تونس  من  كل  مع  ليبيا  حــدود 

وترتفع عن مستوى سطح البحر 357 مترا.
ملتقى  غدامس  كانت  طويلة  ــرون  ق منذ 
مركزا  منها  جعل  مما  الصحراوية،  القوافل 

تجاريا.
المدينة  كونها  إلى  غدامس  شهرة  وتعود 
المارة  لحماية  شوارعها  المسقوفة  الوحيدة 
بمنازل  تشتهر  كما  الشمس،  أشعة  من 
كبير  بها عدد  ويحيط  الطين،  مصنوعة من 

من أشجار النخيل.
غدامس  »اليونسكو«  منظمة  صنّفت 
القديمة مدينة تاريخية ومحمية أثرية، خاصة 
وأنها كانت واحدة من أشهر المدن األفريقية 
بين  مهما  تجاريا  دورا  لعبت  التي  الشمالية 
شمال وجنوب الصحراء الكبرى بكونها محطة 

للقوافل.

غدامس.. 
ملتقى التاريخ

أقوالهمأقوالهم

نحقق مع ضابط فرنسي كبير؛ 
لالشتباه في تمريره وثائق حساسة 

إلى أجهزة المخابرات الروسية، 
خالل تغطيته أحداث منطقة الشرق 

األوسط والصحراء الكبرى وليبيا.

وزيرة الجيوش الفرنسية
 فلورنس بارلي

االتحاد األوروبي يؤكد دعمه بياني 
رئيس المجلس الرئاسي ورئيس 

مجلس النواب لتحقيق األمن والسالم 
في ليبيا.

الممثل السامي لألمن والسياسة 
الخارجية باالتحاد األوروبي

 جوزيف بوريل

رولز رويس تستعيد 
ـ»الشبح« شبابها ب

أطلقت »رولز رويس«، الثالثاء، الطراز 
الجديد من سيارتها »الشبح«، أمال في 
إنعاش مبيعات الشركة في ظل ركود 
تشهده سوق السيارات بفعل جائحة 

كوفيد19-. وتستهدف الشركة زبائن 
من عالم األعمال بسيارتها الجديدة، 

المزودة محرك »في 12« سعة 6,75 ليتر 
ثنائي التوربو. وقال المدير العام للشركة 

تورستن مولر أوتفوس: »أعدنا إلى ماركتنا 
شبابها بشكل كبير في السنوات العشر 
األخيرة، وبات متوسط أعمار زبائننا 43 
عامًا«. ويبلغ سعر السيارة الجديدة على 

األقل 250 ألف يورو من دون ضرائب 
للنسخة األكثر بساطة منها، لكن الثمن 
يمكن أن يرتفع إلى ماليين عدة للنسخ 

األكثر فخامة، كتلك التي تحوي جهاز 
تلفزيون أو نظام صوت »استثنائيًا« أو 
سقفًا مضيئًا يمّثل النجوم في السماء، 
كذلك يختلف السعر إذا دخل الخشب 

المطعّم أو الجلد الفخم في تصميم االثاث 
الداخلي لسيارة »الشبح«. وتباع كل سيارة 

مع مظلة بألوان »رولز رويس«، موضبة 
في حقيبة مدمجة تتمتع بنظام تصريف 

للمياه يحول دون تبّلل السيارة من الداخل 
خالل الطقس الماطر.

اختراع أردني ضد 
الغازات السامة

نجح شاب أردني في إنشاء نظام يحذر 
من الغازات السامة أو الضارة، يصلح 

لالستخدام السكني خصوصا.
وسجل هاني حسام الدين العواملة 

براءة اختراع نظام يرتكز على تحذير 
السكان من المستويات الخطرة لغازات 

أول وثاني أكسيد الكربون. وتعمل بهذا 
النظام أجهزة الكشف الخاصة من خالل 

وحدة تحكم تنتج تنبيهات من مكبر 
صوت، وتطلب المساعدة عبر وحدة 

االتصال بخدمات الطوارئ إلنقاذ األرواح 
البشرية قبل حدوث الخطر المتوقع 

وهو اإلغماء وفقدان الوعي، والذي قد 
يتسبب في الوفاة. ويشتمل النظام 

على مستشعرين للغاز، ووحدة تحكم 
وإنذار تتألف من جرس، ومصدر وميض 

 GSM ضوئي، ومكبر صوت، ووحدة
إلنشاء االتصال. وسبق للعواملة أن سجل 

براءة اختراع، لـ»نظام مسافة األمان 
األوتوماتيكي«، الذي يقيس المسافة بين 

المعدات واآلالت والمركبات المتحركة.

 كاردي بي..
وجه »بالنسياغا«

أعلنت دار »بالنسياغا« الفرنسية لألزياء، 
الثالثاء، أن مغنية الراب األميركية 

كاردي بي ستكون أحد وجوه حملتها 
للخريف والشتاء.

وأوضحت الدار في بيان أن »صور 
مجموعة خريف سنة 2020 وشتائها 
أنتجتها )...( شبكة أصدقاء بالنسياغا 

التي تتواصل بواسطة الشاشات رغم 
تدابير الحجر المرتبطة بجائحة 

كوفيد19-«. وأضافت أن كاردي 
بي وإليزا دوغالس كانتا من بين 

»ملهمات« القدرة اإلبداعية.
وكانت مغنية الراب )27 عاما( 
والتي يتابعها 75 مليون شخص 

على حسابها عبر شبكة إنستغرام، 
أعلنت الخبر بنفسها على شبكات 

التواصل االجتماعي، إذ أوردت 
إحدى صور الحملة وتظهر فيها 
على لوحة إعالنية كبيرة نشرت 

على إحدى واجهات متحف 
اللوفر في باريس.

وكانت كاردي بي أساسًا 
راقصة تعرّ متحدرة من حي 

برونكس في نيويورك، لكنّها 
تحوّلت ظاهرة موسيقية عام 
2017 بفضل أغنيتها »بوداك 
ييلو« التي حققت نجاحًا كبيرًا.

أتوقع أن تكون 
االنتخابات 

الرئاسية في 
نوفمبر القادم 

آخر معارك 
الكهول. 
والسبب 
أن الفائز 

باالنتخابات من 
املرشحني 

الكهلني، حسب 
توقعاتي، لن 

تتاح له فرصة 
أخرى ليكون 

رئيسًا لفترة أربع 
سنوات أخرى.

الشاعر
على صدقي

 عبد القادر

»عملنا مع جميع القوى السياسية في 
ليبيا واستقبلناهم جميعا في موسكو 
في أوقات مختلفة، ونظل في االتصال 

بهم حتى اآلن«.

سفير روسيا لدى الجزائر
 إيغور بيليايف

» نثمن جهود المغرب في تقديم 
الدعم الالزم لألمم المتحدة لتسوية 

الصراع الليبي«.

وزير الخارجية األميركي
 مايك بومبيو
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