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مواقيت الصالة - طرابلس

وفاة أكبر معمرة ليبية
عن 139 عاما

ص16

فقاعة

فضاء

ال تزال أزمة أسواق الطاقة العالمية رهينة 
لفقاعة مخزونات النفط التي تراكمت 

بفعل اإلجراءات المصاحبة لفيروس 
»كوفيد 19«، وحالة عدم اليقين إزاء طلب 

الصين على النفط، وفق منظمة الطاقة 
العالمية، في حين تشهد شركات التجارة 
ازدهارا غير مسبوق في النصف األول من 
2020 بسبب التقلب الشديد الناجم عن 

جائحة كوفيد19-، لكن اتجاه السوق حاليا 
يبدو أقل وضوحا بسبب زيادة المخزونات 

وبطء تعافي الطلب.

مليار1.3
 دوالر

خسائر شركة »تالو أويل« البريطانية 
الستكشاف الغاز

»رويترز«

نفط

كل شيء

فئران

قريبا في ليبيا

السعر ليبيا:  1 دينار  / مصر: 290 قرشا البريد اإللكتروني: info@alwasat.lyاملوقع اإللكتروني : www.alwasat.lyاخلميس 10  سبتمبر 2020 م يومية »أسبوعية موقتًا«العدد 251السنة اخلامسة 22 احملرم 1442 هــ

03

04

 12

سباق املرتزقة بني تركيا وروسيا: »السادات« مقابل »فاغنر« في ليبيا

شحنات اإلمداد الطبي عاجزة عن الوفاء باحتياجات األزمة الصحية في البالد

 المشيشي
أخيرا، نال رئيس الحكومة التونسية هشام 

المشيشي ثقة البرلمان التونسي، وسط 
صراع مكتوم بين الرئاسية والبرلمان.

مهمة صعبة تنتظر المشيشي 
)46 سنة(، وهو الوجه 
الصاعد المستقل في 

المشهد السياسي، إذ لم 
ينتسب إلى أي حزب، 

ويُعد من أبرز 
المقربين للرئيس 

سعيد.
كذلك فإن افتقار 
المشيشي الخبرة 

االقتصادية 
يثير مخاوف 
من مصاعب 

محتملة للحصول 
على مساعدات 

وقروض مالية من 
الخارج، خاصة وأن 

الدائنين الخارجيين 
يشترطون تطبيق 

إجراءات اقتصادية مؤلمة 
قبل الموافقة على أي 

قرض.
هل تتخطى الحكومة 

الوليدة هذه العقبات؟ أم 
تلحق بسابقتها وتدخل 
تونس في أزمة جديدة.

دعوات ملقاطعة 
فيلم »موالن « دعما 

ألقلية األويغور 
املسلمة
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المُعدلة  القوية«  »الفئران  أظهرت 
تجربة  جزءا من  كانت  والتي  وراثيا، 

أن  الدولية  الفضاء  محطة  في  صحية 
يمكن  الجزيئية  اإلشارات  مسار  حجب 
العضالت  كثافة  فقدان  من  يحمي  أن 

الجاذبية.  وجود  عدم  حالة  في  والعظام 
أن  أيضا  الجديدة  الدراسة  وكشفت 

كتلة  استعادة  على  شجع  العالج  هذا 
عودة  بمجرد  والعظام  العضالت 
لشبكة وفقًا  األرض،  إلى  الفئران 

»سي إن إن«.

من بوزنيقة إلى جنيف كل الطرق تؤدي إلى »برلين«

الثقافة: ليس لنا عالقة بمهرجان »أوسكار ليبيا« في تونس

توافق على »السياديات« في املغرب وغموض في جنيف

أوروبية. مصادر 
حــواري  أن  الليبي  الشأن  متابعون  ويؤكد 
بعضهما  يكمالن  الحاليين  وجنيف  بوزنيقة 
البعض المناقشات السابقة في تونس قبل بضعة 
أشهر، والتي كان الهدف منها إصالح المؤسسات 

السيادية، وكلها تؤدي إلى مخرجات »برلين«.
ترعى  الــذي  المغربي  الخارجية  وزيــر  وحــاول 
متفائلة  نبرة  إظهار  الجاري  الليبي  الحوار  بالده 
المبادرات  إن  وقال  أبوزنيقة،  اجتماعات  خالل 
السياسية من كل من رئيس مجلس النواب عقيلة 
قد  السراج  فائز  الوفاق  حكومة  ورئيس  صالح، 

تدفع األمور قدما نحو حل سلمي لألزمة الليبية.
هذه  إّن  المغربية  الخارجية  وزارة  وقالت 
في  وتأمل  جديدة  مبادرة  تحمل  ال  االجتماعات 

تمهيد الطريق الجتماع آخر في جنيف.
للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  أوضح  بدوره 
اقتصادية  بـ»أزمات  تمر  ليبيا  أن  المشري  خالد 
مجلس  مع  »ستسعى  لكنها  وأمنية«،  وسياسية 

النواب لتجنب حرب جديدة«.
وفي وقت رحب العديد من مسؤولي المجلس 
شكك  اآلن،  حتى  الحوار  بمجريات  للدولة  األعلى 

إلى  توصله  واحتمال  بجدواه  النواب  من  عدد 
ضمن  ومن  الواقع،  في  تطبيقها  يمكن  نتائج 
اللذين  المشاركين  الوفدين  طبيعة  التحفظات 
إليها  يستندان  األرض  على  قوة  أي  يملكان  ال 

إليها. لتنفيذ اتفاقات قد يتوصالن 
تشعب  إلــى  بتحفظ  واشنطن  تنظر  وبينما 
بعد  خصوصا  الممثلين  بين  اللقاءات  مسارات 
تمكن الضغط األميركي على أطراف الصراع، وعلى 

مهم  اختراق  تحقيق  في  المؤثرة  اإلقليمية  الدول 
في الجمود الذي أعقب المواجهات العسكرية.

صبري  الــجــزائــري  الخارجية  وزيـــر  وكــشــف 
تونس،  وشقيقتها  بــالده  سعي  عن  بــوقــادوم 
مشيرا  الليبية،  األزمة  فرقاء  بين  حوار  الستضافة 
رأسها  وعلى  الجوار،  دول  »إشــراك  ضرورة  إلى 
فضال  الليبي،  بالجنوب  المحيطة  والدول  مصر، 

عن إيطاليا ومالطا واليونان«.
قيس  التونسي  الرئيس  أبلغها  الدعوة  هذه 
المتحدة للدعم في  إلى رئيسة بعثة األمم  سعيد 
ليبيا باإلنابة، ستيفاني وليامز، خالل لقائهما في 
قصر قرطاج، حيث أعرب عن استعداده استضافة 
حوار وطني يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي، 
القائم  والتشاور«  »التنسيق  أهمية  إلى  منوها 
ليبي– حوار  إطالق  أجل  من  والجزائر  بالده  بين 

ليبي جامع إليجاد حل سلمي لهذه األزمة.
إشراك جيران  اتجاه  روما بدورها في  وتضغط 

ليبيا في عملية تحقيق االستقرار. 
دي  لويجي  اإليطالي  الخارجية  وزير  وشــدّد 
السياسي  االقتصادي  المنتدى  هامش  على  مايو 
األيام  »في  إّن  امبروسيتي«  ــي  األوروب »البيت 

الجوار  دول  إشــراك  ضروريًا  سيكون  المقبلة، 
مباشرة  المعنيين  الفاعلين  »دون  ألنه  الليبي«، 
من  سيكون  الطرفين،  على  تأثير  لهم  الذين 

الصعب تسوية الوضع.
من  أعضاء  زيارة  جاءت  الرؤية  لهذه  وتأكيدا 
ميدانية  وشخصيات  والدولة  النواب  مجلسي 
نفي  رغم  األسبوع،  وسط  الغربية  المنطقة  من 
لكن  القاهرة،  إلى  عنه  ممثلين  إرســال  األخير 
القاهرة  في  تواجدت  التي  الشخصيات  تصريحات 
األعلى  المجلس  عضو  قــال  إذ  الــزيــارة،  أكــدت 
للدولة، أبوالقاسم اقزيط، إن الزيارة جاءت لدعم 
وإن  والمغرب،  انطلقت في جنيف  التي  المسارات 
وليس  ليبيا  في  الغربية  المنطقة  يمثل  الوفد 
األعلى  المجلس  اعتبر عضو  فيما  الوفاق،  حكومة 
الوفد،  في  عضو  وهو  شرادة،  بن  سعد  للدولة، 
موقف  مناقشة  تستهدف  القاهرة  زيارة  هدف  إن 
رؤيتهم  وما  ليبيا  في  الجارية  األحداث  من  مصر 
الوفد  أن  إلى  مشيرا  الغربية،  المنطقة  خصوصا 
عددا  الــوســط«  »بــوابــة  إلــى  تصريح  في  ضم 
في  يجتمعون  الذين  النواب  مجلس  أعضاء  من 
تمثل  بـ»المعتدلة«  طرابلس وشخصيات وصفها 
سياسية  وشخصيات  للدولة،  األعلى  المجلس 

مستقلة. وعسكرية  واجتماعية 
التفاهمات  نحو  األنظار  توجه  مع  وبالموازاة 
والجفرة  الهدنة في سرت  التركية–الروسية حول 
للشرق  الروسي  للرئيس  الخاص  الممثل  أكد 
بوغدانوف،  ميخائيل  األفريقية  والدول  األوسط 
تنسيق  صامصار  محمد  روسيا  لدى  تركيا  وسفير 
النار  إطالق  وقف  إلى  التوصل  لتسهيل  الجهود 
في ليبيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية، األربعاء، 
تبادال  وصامصار  بوغدانوف  إن  لها  بيان  في 
وجهات النظر حول األوضاع في ليبيا، واتفقا على 
سياسية  قناة  إلى  الليبية  التسوية  عملية  نقل 
وقرارات  برلين  مؤتمر  لقرارات  وفقا  ودبلوماسية 

مجلس األمن بالخصوص.
الحوار  مــســارات  ــدوى  ج على  مراهن  وبين 
الجارية، ومقلل من قيمتها في دفع األزمة باتجاه 
التفاوض  جوالت  انتظار  في  الجميع  يبقى  الحل، 
أن  والمفترض  جنيف،  في  المقبلة  الرسمية 
الدولية  االتصاالت  ماراثون  بعد  حاسمة  تكون 
تصريحات  من  صاحبها  وما  الطويل،  واإلقليمية 
تؤكد أن الخيار السياسي هو الحل الوحيد لألزمة 

الليبية.
تفاصيل ص3

املرتبات تلتهم 60% من اإلنفاق.. وأرقام هزيلة للتنمية
للجهات  النفقات  إجمالي  من   60% نحو  المرتبات  نفقات  نسبة  بلغت 
إلى مطلع أغسطس، لم يتجاوز تمويل  يناير  الفترة من مطلع  العامة خالل 
152 مليون دينار، وفق بيانات صادرة عن وزارة  مشروعات وبرامج التنمية 
االقتصاد  وحدة  أصدرته  ملخص  وحسب  الوفاق.  لحكومة  التابعة  المالية 
الكلي والتحليل المالي بالوزارة، أن إجمالي النفقات للجهات العامة بلغ 23 
 14 بقيمة  الصدارة  في  المرتبات  نفقات  وحلت  دينار،  مليون  و222  مليارا 
مليارا و448 مليون دينار. وبلغت نفقات الدعم ثالثة مليارات و917 مليون 
دينار، والتسيير والتشغيل 2.203 مليار دينار، والطوارئ بقيمة 2.502 مليار 
دينار. في الوقت نفسه، حاز تمويل قرض المصرف المركزي وإيرادات الرسم 
اإلضافي من بيع النقد األجنبي نسبة 81 % من إجمالي الموارد المالية العامة 
بواقع 31 مليارا و204 ماليين دينار، منها 17 مليارا و804 ماليين دينار من 
تمويل »المركزي«، و13.5 مليار دينار إليرادات رسوم النقد األجنبي. وحسب 
 6 النفطية والسيادية  الموارد  إجمالي عائدات  يتجاوز  بيانات »المالية«، لم 
الموارد  عائدات  أن  المالية  بيانات  وأوضحت  دينار.  مليون  و672  مليارات 
النفطية بلغت 5 مليارات و174 مليون دينار خالل الفترة من يناير إلى مطلع 

أغسطس، في حين بلغ إجمالي الموارد السيادية 1.5 مليار دينار.
وصول  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت  الماضي،  الشهر  نهاية  وفي 
النفطية  والمنشآت  الموانئ  إقفاالت  نتيجة  البيعية  الفرص  خسائر  مجموع 
إدارة  مجلس  رئيس  واتهم  أغسطس،   27 حتى  دوالر،  مليارات  تسعة  إلى 
من  ماليا  باالستفادة  دوال  اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
ليبيــــة،  دمى  »تحرك  إنها  قائال  العالمية،  السوق  عن  الليبي  النفط  غياب 
بدعم من المرتزقة األجانب« لتطبيق اإلقفاــــالت فعـــليا، وذلك في كلمة 

له بــمؤتمر دولــي الثالثاء الماضي.

طرابلس - الوسط

السياسي  المسار  عودة  بقرب  حذر  تفاؤل  يسود 
الليبية، فيما تستمر ولليوم الخامس  لحل األزمة 
مجلس  وفدي  بين  المغربية  بوزنيقة  مشاورات 
الدولة، والتي تركزت فيما يبدو  النواب ومجلس 
السيادية على  المناصب  توزيع  على رسم خارطة 
جنيف  في  مــواٍز  حوار  يقابلها  مناطقي،  أساس 
ومجلسي  الوفاق،  حكومة  عن  ممثلين  بحضور 

النوب والدولة، والنظام السابق.
والمجلس  النواب  مجلس  بين  لقاء  أول  وفي 
وقف  المنفصل  إعالنهما  منذ  للدولة  األعلى 
بوزنيقة  مدينة  في  أسبوعين  قبل  النار  إطالق 
بوريطة  ناصر  الخارجية  وزير  أوضح  المغربية 
دائم  وقف  على  »الحفاظ  المشاورات  هدف  أن 

إلطالق النار«.
وبما أن الصراع الليبي مدفوع أساسا بالسعي 
يتطلب  النار  إطالق  وقف  تعزيز  فإن  السلطة  إلى 
بالضرورة توزيعا مقبوال للمناصب السيادية التي 
توزيع  على  بوزنيقة  حوار  جوالت  خاللها  تركزت 
حيث  سيادية،  مؤسسات   10 ضمن  المناصب 
واقتراحات  اتفاق  إلى  الوفدان  يتوصل  أن  يجب 

تعد تشاورية غير رسمية قبل مغادرة المغرب.
كان  بعدما  أيام  لعدة  الحوار  تمديد  وجرى 
مقررا ليومي 6 و 7 سبتمبر فقط، وتركز النقاش 
والرقابية  والقانونية  السيادية  المؤسسات  على 
من  الـ15  بالبند  مرتبطة  نقاط  وهي  ليبيا،  في 
على  المساعي  انصبت  كما  الصخيرات.  اتفاق 
بخفض  الرئاسي  المجلس  هيكل  تشكيل  إعادة 

أعضائه من تسعة إلى ثالثة.
الطرفين  فإن  الدائر  الحوار  مصادر  ووفــق 
باختيار  تسمح  آلية  على  االتفاق  إلــى  توصال 
المؤسسات،  هذه  من  لـ7  القيادية  الشخصيات 
والمؤسسة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وظلت 
الذي  التوافق،  هــذا  خــارج  لالستثمار  الليبية 
باألسماء،  وليس  المناطقي  التوزيع  بآلية  يتعلق 
إلى  أبوزنيقة  اجتماع  نتائج  تؤول  أن  ويفترض 
ومن  عليها،  للمصادقة  والدولة  النوب  مجلسي 
ثم تضم إلى حزمة التصورات السياسية واألمنية 
واللقتصادية التي ستوضع على مائدة مفاوضات 
والتي  المرتقبة،  والرسمية  الموسعة  جنيف 
المستند  السياسي  المسار  سياق  ضمن  ستعقد 
إلى مخرجات مؤتمر برلين، المتوقع أن تبدأ عبر 
بحسب  سبتمبر   17 في  بـ»3+5+5«  يعرف  ما 

»وكاالت« <  بوريطة في جلسة من محادثات الحوار الليبي ببوزنيقة   7 سبتمبر 2020      

<  فريق النصر

»الوسط« تطلق حملة مناشدة 
دولية إلنقاذ ليبيا من تفشي »كورونا«

المناشدة  األربعاء حملة  أمس  بدأت 
»الوسط«  مؤسسة  أطلقتها  التي  الدولية 

وهو  الليبي،  الشعب  مع  للوقوف  اإلعالمية، 
وباء  تفشي  فيها  يواجه  قاسية  بمحنة  يمر 

البالد، مفتقرا  أرجاء  »كورونا« في كل 
هذه  لمواجهة  واإلمكانات  الوسائل  لكل 
العالم في ظل تردٍ  التي اجتاحت  األزمة 

انهيار  األساسية، وشبه  الخدمات  في  مريع 
تحت  الحملة  وتنطلق  التحتية.  البنية  في 
»جميع  لتناشد  الليبيين«،  »انقذوا  شعار 

وصحة  اإلنسان  لحقوق  الدولية  المنظمات 
لليبيا  موارد  تخصيص  إلى  اإلنسان 

هذا  من  الليبيين  إنقاذ  في  للمساعدة 
سيستمر  المساعدة،  دون  العالمي.  الوباء 

حيث  المعاناة  في  الليبيين  من  العديد 
البلد  اجتياح  في  كورونا  فيروس  يستمر 

»الوسط«  مؤسسة  ودعت  الضعيف«. 
العريضة  على  بالتوقيع  الليبيين  دعم  إلى 

change.« العرائض  منصة  عبر  المنشورة 
»#انقذوا_الليبيين«  وسم  وبنشر   ،»org

االجتماعي. التواصل  مواقع  في 

طرابلس، الرباط، جنيف، القاهرة: الوسط

في األول من شهر سبتمبر الجاري، منح 
»كاف«،  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 
المشاركة  الليبية  لألندية  فرصة جديدة 
وذلك  المقبل،  للموسم  بطولتيه  في 
مسابقات  أجندة  »كــاف«  أعلن  بعدما 
التي   ،»2021-2020« لموسم  األندية 
مباريات  انطالق  موعد  تحديد  شهدت 
الدور التمهيدي لبطولتي دوري األبطال 

والكونفدرالية.
مباريات  إقامة  عن  »كــاف«  وكشف 
الدور التمهيدي، لتكون مباريات الذهاب 
من  نوفمبر   22 إلى   20 من  الفترة  في 
مباريات  تقام  أن  على  الــجــاري،  العام 
من   29 إلى   27 من  الفترة  في  اإليــاب 
أن  إلــى  االتــحــاد  ــار  وأش الشهر.  نفس 
المشاركة  األندية  بيانات  تقديم  فترة 
 1 من  ستكون  األفريقية  البطوالت  في 
المقبل،  أكتوبر   20 إلى  الجاري  سبتمبر 
كما أعلن »كاف« أنه بالنسبة لالتحادات 
-2019« موسم  أكملت  التي  األعضاء 

للمشاركة  المتقدمة  فالفرق   »2020
من  المتأهلة  الفرق  هي  تكون  أن  يجب 
-2019« لموسم  الوطنية  المسابقات 

مواصفات  مع  يتطابق  بما   ،»2020
 2 المادتين  في  المذكورة  المشاركة 
ليبيا  وحظيت  اللوائح.  من   4 فصل  و3 
وتشارك  األفريقي،  االتحاد  باهتمام 
غياب  رغم  مسابقة،  كل  في  بفريقين 
طويلة،  فترة  منذ  المحلية  المسابقة 

األندية  تستبعد  أن  يتوقع  كان  حيث 
الموسم  فــي  المشاركة  مــن  الليبية 
المسابقات  ظهور  تأخر  بسبب  المقبل، 
الليبي  االتحاد  على  لزاما  وبات  المحلية. 
لكرة القدم أن يرشح الفرق األربعة، في 

الموسم الرياضي »2019-2018«.
ــة الــتــي شــاركــت في  ــع الــفــرق األرب
االتحاد  بطوالت  في  الماضي  الموسم 
األبطال  »دوري  القدم  لكرة  األفريقي 

يرشحها  أن  والمقرر  والكونفدرالية«، 
اتحاد كرة القدم الليبي للموسم الجديد 
احتل  بعدما  النصر  فريق  هي  أيضا، 
اللليبي الممتاز  المركز األول في الدوري 
الثانية  للمرة   »2018-2017« للموسم 
ليشارك  نقطة،   11 برصيد  تاريخه،  في 
بصفته  أفريقيا  أبطال  دوري  بطولة  في 

بطل ليبيا.
أبطال  دوري  بطولة  في  يشارك  كما 
بنغازي،  األهلي  فريق  أيضا  أفريقيا 
الموسم  في  البطل،  وصيف  بوصفه 
احتالل  في  األهلي  نجح  حيث  المذكور، 
الرباعي  ــدوري  الـ فــي  الثاني  المركز 

للتتويج برصيد ثماني نقاط.
أما فريق األهلي طرابلس فمن المقرر 
من  الجديدة  النسخة  في  يشارك  أن 
-2020« الكونفدرالية  كأس  بطولة 
في  الثالث  المركز  احتل  بعدما   ،»2021
للتتويج  الرباعي  ــدوري  ال فرق  ترتيب 

برصيد سبع نقاط.

 تفاؤل حذر بقرب عودة المسار السياسي لحل 
األزمة الليبية، عبر حوار جنيف بحضور ممثلين 

عن الوفاق، والنوب والدولة، والنظام السابق

تونس والجزائر تسعيان لتنظيم حوار 
بين الفرقاء الليبيين بمشاركة مصر، 

وإيطاليا ومالطا واليونان

حمدو الهوني يضع 
حدًا للتكهنات 

ويجدد مع »الترجي« 
حتى 2023

 ٤ فرص لألندية الليبية في بطولتي »كاف«
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أسماء سليم تطرح أغنيتها الجديدة 
»رانا ليبيني« على »يوتيوب«

شركة »غوغل« تطلق »آندرويد شركة »غوغل« تطلق »آندرويد 1111««

طرحت الفنانة الليبية 
أسماء سليم أغنيتها 

الجديدة »رانا ليبيين« 
على موقع الفيديوهات 

األشهر »يوتيوب«.
أغنية »رانا ليبيين« 

من كلمات أشرف 
البرشا، و هنو عمر، 

ومن توزيع الفنان معتز 
سالمة، حيث حظيت 

األغنية بمتابعة كبيرة 
على مواقع التواصل 

االجتماعي.
كلمات األغنية تعبر 
عن معاناة اللليبيين 

جراء االنقسام 
السياسي الذي تعيشه 

البالد، والصراع 
المسلح بين الفرقاء 

الليبيين، الذي أدى إلى 
أن يظل المواطن تحت 
ظروف معيشية صعبة 

من تردي الخدمات 
وتدهور الوضع األمني 

وتأثير هذا الصراع على 
الجانبين االقتصادي 

واالجتماعي.

أعلنت شركة »أوبر« أن كل مركبة على منصتها العالمية لمشاركة الركوب ستكون كهربائية بحلول العام 2040، 
إلى  التحول  على  السائقين  لمساعدة   2025 العام  حتى  دوالر  مليون   800 بمبلغ  بالمساهمة  تعهدت  كما 
من  المستأجرة  أو  المشتراة  المركبات  على  الخصومات  ذلك  ويشمل  بالبطاريات،  تعمل  التي  السيارات 
شركائها من شركات صناعة السيارات، مشيرة إلى أن لديها 5 ماليين سائق في جميع أنحاء العالم وأنها 
أقامت شراكات مع »جنرال موتورز«، وتحالف »رينو ونيسان وميتسوبيشي«. وباإلضافة إلى خصومات 
السيارات، كشفت شركة »أوبر« أن 800 مليون دوالر تشمل خصومات على الشحن ورسومًا إضافية 
لألجرة للسيارات الكهربائية والهجينة، والتي ستعوض تكلفتها جزئيًا من خالل رسوم صغيرة إضافية 
تفرض على العمالء الذين يطلبون »رحلة خضراء« أي صديقة للبيئة. ولفتت »أوبر« إلى أن المركبات 
على منصة الركوب الخاصة بها في الواليات المتحدة وكندا وأوروبا ستكون خالية من االنبعاثات بحلول 
المناطق. من جانبها  المتقدمة في تلك  التحتية  والبنية  التنظيمي  الدعم  2030، مستفيدة من  العام 
وعدت شركة »ليفت«، المنافس األصغر لـ»أوبر« في الواليات المتحدة، في شهر يونيو الماضي بالتحول 
إلى السيارات الكهربائية بنسبة 100 % بحلول العام 2030، لكنها قالت إنها لن تقدم دعمًا ماليًا مباشرًا 
للسائقين. وأوضحت شركة »أوبر« أن هدفها هو تقليل التكلفة اإلجمالية لملكية السيارات الكهربائية، التي 

تعد حاليًا أغلى من سيارات البنزين، 

إدراكية  قوى  المستخدمين  تجربة ستمنح  في 
خارقة، كشفت »فيسبوك« مجموعة من نظارات 
الواقع المعزز »Facebook AR«، يمكن لها 
ضوضاء  وإخفاء  سماعه  يريدون  ما  تضخيم 
الخلفية، حسب ما أعلنت الشركة، وجهزت أحد 
النماذج األولية بسماعات وميكروفونات تلتقط 
رأس  حركات  تتبع  مع  المحيطة،  األصوات 
سماعه،  يحاول  ما  لمعرفة  المستخدم  وعين 
األصوات  تحسين  على  النظارة  هذه  وتعمل 
التي يركز عليها المستخدم، وتخفض مستوى 
الصوت في أي شيء آخر. ويركز النموذج األولي 
لديه  وليس  السمعية،  التجربة  على  بالكامل 
فائقة  سمعية  أداة  يجعله  مما  عرض،  شاشة 
وتتيح  جزئيًا،  افتراضي  واقع  وجهاز  التطور 
مختبرات  طورتها  التي  الجديدة  التكنولوجيا 
البحث  وحدة  وهي   ،»Facebook Reality«
األكثر   »VR«و  »AR« نظارات  تصنع  التي 
تطورًا، تكبير وتحسين األصوات التي يهتم بها 
بينما  الواقعية،  الحياة  مواقف  في  المستخدم 

تضعف ضوضاء الخلفية الصاخبة. 

من  يحذر  نظام  إنشاء  في  أردني  شاب  نجح 
لالستخدام  يصلح  الضارة،  أو  السامة  الغازات 

السكني خصوصًا.
براءة  العواملة  الدين  حسام  هاني  وسجل 
من  السكان  تحذير  على  يرتكز  نظام  اختراع 
أكسيد  وثاني  أول  لغازات  الخطرة  المستويات 
الكشف  أجهزة  النظام  بهذا  وتعمل  الكربون، 
تنبيهات  تنتج  تحكم  وحدة  خالل  من  الخاصة 
من مكبر صوت، وتطلب المساعدة عبر وحدة 
األرواح  إلنقاذ  الطوارئ  بخدمات  االتصال 
وهو  المتوقع  الخطر  حدوث  قبل  البشرية 
في  يتسبب  قد  الذي  الوعي،  وفقدان  اإلغماء 

الوفاة.
للغاز،  مستشعرين  على  النظام  ويشتمل 
ووحدة تحكم وإنذار تتألف من جرس، ومصدر 
 GSM ووحدة  صوت،  ومكبر  ضوئي،  وميض 
إلنشاء االتصال، وسبق للعواملة أن سجل براءة 
اختراع، لـ»نظام مسافة األمان األوتوماتيكي«، 
واآلالت  المعدات  بين  المسافة  يقيس  الذي 

والمركبات المتحركة واألجسام المحيطة بها.

»فيسبوك« تمنحك 
قوة إدراكية خارقة

اختراع أردني يحذر 
من الغازات السامة شركة »أوبر« تحدد موعدًا لجعل

 كل سياراتها كهربائية

CINEMA
CINEMA

توفي المخرج التشيكي البارز جيري مينزل، الذي 
)قطارات  ووتشد   ترينز«  »كلوزلي  فيلمه  حصل 
جائزة  على   1966 العام  في  كثب(  عن  مراقبة 
في  عامًا،   82 عن  أجنبي،  فيلم  كأفضل  »أوسكار« 
منزله السبت، وفقًا لما ذكرته زوجته أولغا مينزيلوفا 

على صفحتها على »فيسبوك«.
وظهر مينزل ضمن الموجة الجديدة من مخرجي 
السينما التشيك في ستينات القرن الماضي، ومنهم 
الشهيرين  الفيلمين  مخرج  فورمان  ميلوش  أيضًا 

والمخرجة  و)أماديوس(،  الوقواق(  عش  فوق  )طار 
الرائدة فيرا تشيتيلوفا، وفقًا لوكالة »رويترز«.

وكان مينزل يعاني مشكالت صحية خطيرة ولم 
يظهر في مناسبات عامة منذ أن ُأجريت له جراحة 
زوجته في منشورها على  وقالت   ،2017 في  بالمخ 
يوم  كل  على  أشكرك  جيركا  »عزيزي  »فيسبوك«: 
وأنا ممتنة  استثنائيًا.  كان  يوم  قضيته معك، فكل 
رغم  األخيرة  الثالث  السنوات  على  كذلك  لك 

صعوبتها«.

بعد  وذلك   ،»11 »آندرويد  التشغيل  نظام  والمستقرة من  النهائية  النسخة  إطالق  أعلنت شركة »غوغل« 
 ،»11 »آندرويد  وصل  لقد  مدونتها:  على  منشور  في  األميركية  التقنية  عمالقة  وقالت  اختباره.  من  أشهر 
من  لتمكينك  أسهل؛  بطرق  هاتفك  في  مهم  هو  ما  إلى  الوصول  على  مساعدتك  في  إصدار  أحدث  يركز 
من  عشر  الحادي  لإلصدار  وتكريمًا  الكثير،  ذلك  وغير  والخصوصية،  المتصلة،  واألجهزة  محادثاتك،  إدارة 

»آندرويد«، استعرضت »غوغل« في منشورها 11 ميزة قادمة مع النظام الجديد.
إلى مساحة مخصصة  المتعددة  المراسلة  المحادثات من تطبيقات  ، ستنقل   »11 وفي نظام »آندرويد 
في قسم اإلشعارات، مما يسهل إدارة المحادثات في مكان واحد، ويمكن للمستخدم أيضًا تحديد أولويات 

المحادثات من األشخاص المهمين حتى ال تفوت أي رسالة مهمة.
أمرًا  الجهاز  على  المهام  تعدد  تجعل  إنها  »غوغل«  تقول  التي   Bubbles ميزة  مع  النظام  ويأتي 
يفعله  ما  بين  التبديل  إلى  الحاجة  دون  المهمة  المحادثات  على  الرد  اآلن  للمستخدم  يمكن  إذ  سهاًل. 
إذ  النظام،  في  الشاشة(  )تسجيل  ميزة  »غوغل«  دمجت   ،  »11 »آندرويد  ومع  المراسلة.  تطبيق  وبين 
من  بصوت  التسجيل  إلى  باإلضافة  هاتفه،  على  يحدث  ما  ومشاركة  التقاط  اآلن  للمستخدم  يمكن 
اآلن  للمستخدم  ويمكن  إضافي.  تطبيق  إلى  الحاجة  دون  ذلك  كل  كليهما،  أو  الجهاز  أو  الميكروفون 
التحكم  يمكن  الطاقة،  زر  على  المستمر  فبالضغط  واحد،  مكان  في  الذكية  أجهزته  جميع  إلى  الوصول 
في األجهزة المتصلة، مثل منظم الحرارة أو القفل الذكي بنقرة واحدة، حتى ال تكون هناك حاجة لفتح 
تطبيقات متعددة. وفي نظام »آندرويد 11«، أعادت »غوغل« تصميم عناصر التحكم في الوسائط، كما 
أصبح نظام السيارات Android Auto يعمل اآلن السلكيًا مع جميع الهواتف التي تعمل بالنظام الجديد 

طالما كانت هناك سيارة متوافقة.

عمر الدمع ما سكر فجاوي *** يرق العزم ويعل االنظار
وعيب النفس تتبيع الشهاوي *** وعيب الناس ما تستر عوار
وعيب العقل في كثر السهاوي*** وعيب التبر في ضعف العيار
وعيب الفم في المنطق الفاوي *** وعيب الوذن دوارة اخبار

واوقات العيب بطول الخطاوي*** واوقات العيب وين يبقن اقصار

شركة » PUBG« ترد على حظر 
الهند اللعبة

● مبادرة فردية إنطلقت من المتطوع فايز ساطي لتنظيف كورنيش بنغازي من البالستيك.

1000
في  الهند،  في   )Tencent Games( نشر  حقوق  يلغي  بيانًا   »PUBG« شركة  أصدرت 
محاولة منها لمساعدة اللعبة على االستمرار في الهند، ويأتي ذلك بعد أن حظرت الحكومة 
الهندية 59 تطبيقًا صينيًا في شهر يونيو استجابة للتوترات المتزايدة على الحدود الهندية 
- الصينية. كما أصدرت الحكومة الهندية بعد ذلك حظرًا ثانيًا يشمل 47 تطبيقًا آخر في 
شهر يوليو، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت أمرًا ثالثًا لتضمين 118 تطبيقًا آخر، 
 PUBG Mobile(و )PUBG Mobile( وشمل الحظر األخير لعبة
Lite(، مما أدى إلى انخفاض بقيمة 34 مليار دوالر في القيمة 
وتمتلك   ،)Tencent( تينسنت  الناشرة  للشركة  السوقية 
الملكية  حقوق  الجنوبية  الكورية   )PUBG( شركة 
اللعبة  نشر  في  وتشارك   ،)PUBG( للعبة  الفكرية 
الحاسب  أجهزة  مثل  متعددة،  منصات  على  وتطويرها 
الشخصية وأجهزة )Xbox( و)Playstation(، ومن ناحية 
أخرى، فإن شركة )Tencent Games( الصينية هي التي 
تطور اللعبة لمنصة الهاتف المحمول، وهي المسؤولة عن 

نشرها في األسواق المختلفة.

كلمة

شعر الحكمة

أنقذوا_الليبيني#
أطلقت مؤسسة الوسط اإلعالمية هشتاغ 

»أنقذوا_الليبيين#«، للوقوف مع الشعب الليبي، 
وهو يمر بمحنة قاسية يواجه فيها تفشي وباء 

»كورونا« في كل أرجاء البالد، مفتقرًا لكل 
الوسائل واإلمكانات لمواجهة هذه األزمة التي 
اجتاحت العالم في ظل تردٍ مريع في الخدمات 

األساسية، وشبه انهيار في البنية التحتية. 
وبدأت أمس األربعاء 9 سبتمبر، حملة المناشدة 

الدولية لتناشد »جميع المنظمات الدولية 
لحقوق اإلنسان وصحة اإلنسان إلى تخصيص 
موارد لليبيا للمساعدة في إنقاذ الليبيين من 

هذا الوباء العالمي. دون المساعدة ، سيستمر 
عديد الليبيين في المعاناة، حيث يستمر فيروس 

كورونا في اجتياح البلد الضعيف«، وذلك عبر 
عريضة للتوقيع عليها إلكترونيًا. وبحسب 

المناشدة فإن ليبيا تشهد خالل الفترة الماضية، 
تزايدًا في حاالت اإلصابة المسجلة بفيروس »كورونا المستجد«، السيما الشهر الماضي، إذ تم تسجيل 19583 حالة إصابة بـ»COVID-19 « في 

ليبيا، حتى أمس األول الثالثاء، بما في ذلك 314 حالة وفاة. وأكدت أن نظام الرعاية الصحية الليبي على وشك االنهيار، خاصة أن هناك إمكانات 
محدودة للغاية للحصول على الرعاية الصحية في عديد المدن بسبب الصراع المستمر والتهميش الهيكلي المرتبط بنظام الحكم المركزي، الفتة 

إلى تصنيف منظمة الصحة العالمية )WHO( ليبيا بين الدول عالية الخطورة في المنطقة.

 Read( األطفال  العربية من تطبيق  النسخة  أعلنت شركة »غوغل» إطالق 
Along(، مع رفيقة افتراضية تسمى »ضياء« ويوفر التطبيق تجربة تفاعلية 
في  مهاراتهم  تحسين  على  الخامسة  عمر  من  األطفال  لمساعدة  ممتعة 

بمساعدة ضياء. العربية  باللغة  القراءة 
طرق  عن  العربي  عالمنا  في  العائالت  من  الكثير  وتبحث 

بشكل  ذلك  وينعكس  اللغوية،  أطفالهم  مهارات  لتحسين 
العربية  اللغة  إضافة  على  المتزايد  الطلب  في  ملحوظ 

من  مجاني  تطبيق  وهو   ،)Read Along( تطبيق  إلى 
»آندرويد«،  التشغيل  نظام  على  يعمل  »غوغل«  شركة 
القراءة  وقد لمست »غوغل« تطورًا ملحوظًا في مستوى 
لدى األطفال منذ إطالق التطبيق بلغات أخرى في بداية 
العام، حيث حقق األطفال ممن يقرؤون أقل من 45 كلمة 

35 و85 في  بشكل صحيح في الدقيقة تحسنًا بنسبة بين 
لمدة  التطبيق  استخدام  بعد  عاٍل  بصوت  القراءة  في  المئة 

مئة دقيقة على مدار أسبوعين إلى ثالثة أسابيع.
االتصال بشبكة  بأنه ال يتطلب   )Read Along ( ويتميز تطبيق 

الكالم  على  للتعرف  »غوغل«  تقنية  ويستخدم  تنزيله،  بعد  اإلنترنت 
الكتب  قراءتهم  أثناء  وشفهية  مرئية  مالحظات  الصغار  القراء  لمشاركة 
بمساعدة  القراءة  األطفال  ويتعلم  العالم،  أنحاء  مختلف  من  المتوفرة 
أداء  إلى  تستمع  ثم  أواًل  تقرأ  التي  »ضياء«  االفتراضية  القراءة  رفيقة 
أثناء  ومشجعة  إيجابية  مالحظات  وتعطيهم  الفعلي،  الوقت  في  األطفال 

والمعلمون. األهل  يفعل  مثلما  قراءتهم 
لتكرر  وقت  أي  في  ضياء  صورة  على  النقر  أيضًا  األطفال  ويستطيع 
العربية  التطبيق  نسخة  في  والمفاجأة  معينة،  جملة  أو  كلمة  لفظ  لهم 
»غوغل«  في  داخليًا  المبتكرة  القصص  من  سلسلة  ستضم  المكتبة  أن 
من  األولى  القصة  وتتوفر   ،)Read Along ( لمستخدمي  خاصة 
وهي  الحفلة«،  إلى  ذاهب  »كوكو  بعنوان  السلسة  هذه 
الصداقة  مثل:  اليوم،  عالمنا  في  مهمة  قيم  على  تركز 
مبتكرة  قصص  تليها  وسوف  والمثابرة،  والتعاطف 
الكتابة  على  للتشجيع  »غوغل«  من  بمبادرة  أخرى 
تطبيق  ويقدم  العربية،  باللغة  والتعبير  والتأليف 
باالستناد  طفل  لكل  خاصة  اقتراحات   )Read Along (
األطفال  تشجع  برامج  ويتضمن  تقدمه،  مستوى  إلى 
تعليمية  بألعاب  واالستمتاع  والشارات  النجوم  جمع  على 

المزيد. قراءة  على  تحفزهم 
األطفال  لسالمة  كبيرة  أهمية  تولي  »غوغل«  أن  يذكر 
التطبيق  أن  إلى  وتبعًا  التطبيق،  استخدامهم  أثناء  وخصوصيتهم 
أو  الالسلكية  الشبكة  طريق  عن  سواء  باإلنترنت  االتصال  يتطلب  ال 
إشراف  دون  اإلنترنت  إلى  الوصول  لألطفال  يمكن  فال  الهاتف،  بيانات 
يتطلب  وال  شراء،  عمليات  أو  إعالنات  أي  التطبيق  يتضمن  ال  كما  األهل. 
على  الفعلي  الوقت  في  الصوتية  البيانات  تحليل  ويتم  الدخول،  تسجيل 

فقط. الجهاز 

»ضياء« رفيقة األطفال للقراءة باللغة العربية

وفاة املخرج صاحب »أوسكار« وفاة املخرج صاحب »أوسكار« 
أفضل فيلم أجنبيأفضل فيلم أجنبي
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عقيلة يجني ثمار الحوار
من بروكسل

»عديمو الخبرة وغير متعلمين، ومتحمسون من خالل وعود براتب 
كبير«. منبهة إلى تقارير متزايدة عن السرقة واالعتداء الجنسي 
وسوء السلوك من قبل هؤالء، األمر الذي من المرجح أن يزيد من 
الليبي،  الجمهور  من  عنيفا  فعل  رد  ويولد  األمني  الوضع  تدهور 

وفق قولها.
الدولي،  القانون  أنقرة  انتهاك  إلى  وفي وقت لم يشر صراحة 
روسيا  إن  الكونغرس  إلى  المرسل  التقرير  يقول  العكس  فعلى 
في  بما  لـ»أفريكوم«،  وفقا  للقانون  عديدة  انتهاكات  ارتكبت 
المتحدة  األمم  تفرضه  الذي  األسلحة  لحظر  مباشر  انتهاك  ذلك 
منذ فترة طويلة على ليبيا، حيث لم تخف أن مصدر قلق الحكومة 
في  الروسي  الوجود  كان  العام  من  األول  الربع  خالل  األميركية 
ليبيا، ال  الخاصة في  العسكرية  الشركات  إذ تدعم موسكو  ليبيا، 

سيما مجموعة »فاغنر«.
حرب  إلى  تحول  قد  ليبيا  في  الصراع  أن  محللون  والحــظ 
بالوكالة، أو »سورية جديدة«، مع تنافس روسيا وتركيا واإلمارات 

العربية المتحدة ومصر على الوصول والنفوذ.
الوجود  أن  األميركية  الدفاع  استخبارات  وكالة  قيمت  كما 
المتزايد لمجموعة »فاغنر« يمنح روسيا نفوذا متزايدا على نتيجة 
الحرب األهلية الليبية. ومنذ نشرها األولي في العام 2019 ، قدمت 
مجموعة »فاغنر« معدات متطورة إلى الصراع، مما أدى إلى خسائر 
في صفوف القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني، ووصفت 
وزارة  عن  بديل  بأنها  »فاغنر«  مجموعة  األميركية  الدفاع  وزارة 

الدفاع الروسية.
وفي هذا السياق قدر التقرير أن الدعم الروسي للجيش الوطني 
الليبي هذا الربع شمل ما يقرب من 3000 مرتزق من مجموعة 

»فاغنر« ونحو 2000 مرتزق سوري برعاية روسيا.
»فاغنر«  مجموعة  قوات  سيطرت  الماضي  يونيو  شهر  وفي 
االستيالء  وأدى  ليبيا،  في  تصدير  وميناء  نفط  حقل  أكبر  على 
النفط  إمدادات  الليبي  الوطني  الجيش  إغالق  إلى  المنشآت  على 

التي  السياسية  ــفــراجــة  االن مــع  تــزامــنــا 
الليبي–الليبي  الحوار  مع  البالد،  تشهدها 
االتحاد  إعالن  كان  المغربية،  بوزنيقة  بمدينة 
مجلس  رئــيــس  ــم  اس ــع  رف عــزمــه  ــي  ــ األوروب
قائمته  من  صالح،  عقيلة  المستشار  النواب، 
أن  وضمان  السالم،  جهود  لتشجيع  السوداء 
أي  في  محوريا  دورا  األوروبــي  التكتل  يلعب 
نقلته  ما  وفق  عليها،  التفاوض  يجري  تسوية 
دبلوماسيين.  ثالثة  عن  ــرز«  ــت »روي وكالة 
بوزنيقة  مدينة  في  الماضي  األحــد  وعقدت 
مجلس  ممثلي  بين  حوار  جلسات  المغربية 
وخــالل  للدولة،  األعــلــى  والمجلس  الــنــواب 
كانت  الماضي،  األحــد  االفتتاحية،  الجلسة 
بوريطة  ناصر  المغربي،  الخارجية  وزير  دعوة 
ليبيا  يخرج  التفاق  يهيئ  عملي  »حــوار  إلى 
»لخلق  المغرب  استعداد  مؤكدا  األزمة«،  من 
قضاياهم  مناقشة  على  الليبيين  يساعد  فضاء 
االتحاد  ووضع  إرادتهم«.  حسب  بناءة  بروح 
قائمة  على  صالح  عقيلة  المستشار  األوروبي 
رئيس  متهما   ،2016 العام  منذ  العقوبات 
السالم.  جهود  بعرقلة  الليبي  النواب  مجلس 
بات  صالح  إن  لـ»رويترز«  الدبلوماسيون  وقال 
للجمع  المساعي  في  رئيسية  شخصية  اآلن 

الليبي. الصراع  طرفي  بين 
وفي الثاني من سبتمبر الحالي، أجرى عقيلة 
لالتحاد  السامي  الممثل  مع  بمكتبه  لقاء  صالح 
بوريل  أكد  حيث  بوريل،  جوزيب  ــي،  األوروب
متعهدا  النواب،  مجلس  رئيس  في  التامة  ثقته 
صالح  عقيلة  لمبادرة  وافيا  شرحا  سيقدم  بأنه 

بدعمها. ويطالب  األوروبي  لالتحاد 
بيان  مع  وتزامنا  الماضي،  أغسطس  وفي 
دعا  السراج،  فائز  الرئاسي،  المجلس  لرئيس 
شامل  وقف  إلى  الليبي  النواب  مجلس  رئيس 
نزيهة،  انتخابات  في  والبدء  النار  إلطــالق 
أمنية  شرطة  تشكيل  يتم  أن  تطلعه  عن  معربا 
لتوحيد  تمهيدا  سرت  لتأمين  مختلطة  رسمية 
عن  عقيلة  ــرب  أع كما  ــة،  ــدول ال مؤسسات 
للمجلس  مقرا  سرت  يحول  للنار  لوقف  تطلعه 
على  يتوجب  أنه  إلى  الفتا  الجديد،  الرئاسي 
مدينة  من  البدء  الجديد  الرئاسي  المجلس 
عموم  من  شرطية  قوة  من  وتأمينها  سرت 

البالد.
لعقيلة،  األولى  المبادرة  هي  هذه  تكن  ولم 
مبادرة  الماضي  مايو  في  طرح  أن  سبق  إذ 
ترتكز  البالد،  تعيشها  التي  األزمة  من  للخروج 
العسكري،  الحل  وتقصي  السياسي  الحل  على 

ورئاسية. برلمانية  انتخابات  بإجراء  وتنتهي 
من  عقيلة  اســم  رفــع  إن  محللون  ويقول 
إلى  مهمة  إشارة  األوروبية  العقوبات  قائمة 
النواب  مجلس  عالقة  في  جديدة  مرحلة  بدء 
المشهد  مــع  ــدولــي  ال المجتمع  بتفاعالت 
إدارة  في  لعقيلة  مرتقب  دور  وربما  الليبي، 

السياسية. العملية 

وعائداته -الذي بدأ في يناير -2020 وخفض اإليرادات للمؤسسة 
الوطنية للنفط، ومقرها في طرابلس. وفي المقابل تقدم روسيا 
أيضا دعما ماليا غير مشروع للجيش الوطني الليبي. مشيرة إلى 
مصادرة الحكومة المالطية، في مايو، 1.1 مليار دوالر من العمالت 

الليبية المزيفة التي طبعتها شركة روسية مملوكة للدولة.
ما  تكشف  التي  الصور  من  سلسلة  »أفريكوم«  أخيرا  ونشرت 
وصفته بتورط »روسيا الخبيث في تصعيد الحرب األهلية الليبية«، 
إلى  مأهولة  ومتقدمة  مسلحة  روسية  طائرات  إدخال  إن  وقالت 
المحتملة  المخاطر  من  ويزيد  الحالي  الصراع  »يغير طبيعة  ليبيا 
على جميع الليبيين، خصوصا المدنيين األبرياء«، وفي المجموع، 
 »29 14 طائرة من طراز »ميغ  يقل عن  ما ال  نقل  تم  إنه  قالت 
إلعادة  سورية  إلى  روسيا  من   »24 »سو  طائرات  من  والعديد 
طالئها، لغرض إخفاء بلدها األصلي قبل تسليم الطائرات المقاتلة 
إلى ليبيا. وذكر التقرير أن »هناك مخاوف من أن هذه الطائرات 
الروسية يتم نقلها بواسطة مرتزقة غير متمرسين وغير تابعين 
لدول إلى مجموعة فاغنر، الذين لن يلتزموا بالقانون الدولي، أي 

أنهم غير ملزمين بالقوانين التقليدية للنزاع المسلح«.
وقدر قائد القوات الجوية األميركية في القوات الجوية األوروبية 
»فاغنر«  مجموعة  أن  إعالم،  لوسائل  تصريحات  في  أفريقيا  في 
تعاقدت مع طيارين متقاعدين أو آخرين لديهم بعض الخبرة في 
الطائرة، لكنهم يفتقرون إلى الكفاءة، مما أثار مخاوف بشأن قدرة 

الطيارين على ضرب األهداف بدقة.
جهودها  بتكثيف  المتحدة  ــات  ــوالي ال األخــيــر  فــي  وتــذكــر 
الدبلوماسية لتعزيز وقف إطالق النار الذي تيسره األمم المتحدة، 
وشاركت في محادثات حول الوضع األمني والسياسي واالقتصادي 
الليبية  األطراف  بين  األميركية  الوساطة  أن  وذكرت  ليبيا.  في 
في الحرب وداعميها الخارجيين ركزت على حل اإلغالق المستمر 
المالية  الشفافية  وتعزيز  النفط،  قطاع  الليبي  الوطني  للجيش 

المتزايدة، ومنع مزيد التصعيد العسكري.

طرابلس، الرباط، القاهرة: الوسط

بروكسل: الوسط

� الحوار الليبي في المغرب يركز على إعادة هيكلة »المجلس الرئاسي«

�  مرتزقة سوريون في صفوف ميليشيات أنقرة )أرشيف( 

»بوزنيقة« تعيد فتح قنوات الحل السياسي بعد حرب العاصمة
الليبي–الليبي  الحوار  على  خيمت  إيجابية  أجواء 
للمرة  الفرقاء  جمعت  طاولة  في  بوزنيقة،  بمدينة 
أبريل  في  طرابلس  العاصمة  حرب  منذ  األولــى 
الماضي، وتهدف إلى تثبيت وقف إطالق النار وفتح 
الليبيين،  الفرقاء  بين  الخالفات  لحل  مفاوضات 
اليوم  المقررة،  الختامية  الجلسة  نتائج  وانتظار 
حول  »تفاهمات«  األفق  في  الحت  فقد  الخميس، 
واضحا  التعثر  بدا  فيما  للفساد،  حد  وضع  معايير 
إدارة  لها  المقرر  الشخصيات  اختيار  مسار  على 
المصرف  رأسها  وعلى  الحساسة،  المؤسسات 

المحاسبة. المركزي وديوان 
بجوالت  التذكير  يعيد  ــام  ع مــنــاخ  ووســـط 
أيضا  األطلسي  شاطئ  وعلى  الصخيرات،  حــوار 
النواب  مجلس  ممثلي  بين  حوار  انطالقة  كانت 
في  المرة  هذه  لكن  للدولة،  األعلى  والمجلس 
البيضاء،  ــدار  وال الرباط  بين  المطلة  بوزنيقة 
كانت  الماضي،  األحد  االفتتاحية،  الجلسة  وخالل 
إلى  بوريطة  ناصر  المغربي،  الخارجية  وزير  دعوة 
»حوار عملي يهيئ التفاق يخرج ليبيا من األزمة«، 
يساعد  فضاء  »لخلق  المغرب  استعداد  مؤكدا 
بناءة حسب  بروح  الليبيين على مناقشة قضاياهم 

إرادتهم«.
عن  يكشف  لم  األول،  اليوم  جلسات  ختام  في 
رغبتهما  عن  باإلعراب  الوفدان  واكتفى  جديد، 
بر  إلى  بليبيا  يصل  توافق  تحقيق  في  الصادقة 
الليبي. في جلسات  المواطن  معاناة  األمان إلنهاء 
حضرها كل من يوسف بالل مندوبا عن بعثة األمم 
الشخصي  والمبعوث  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة 
العربي،  المغرب  دول  إلى  النواب  مجلس  لرئيس 

النصر. السفير عبدالمجيد سيف 
المجلس  إعــالن  كــان  مهم،  تطور  وفــي  لكن 
تتعلق  تفاهمات  إلــى  التوصل  للدولة  األعلى 
وإهدار  للفساد  حد  لوضع  مهمة  معايير  بتحديد 
المؤسساتي،  االنقسام  حالة  وإنهاء  العام،  المال 
بين  نهائي  اتفاق  إلى  التوصل  يتم  أن  أمل  وعلى 
المغرب،  حــوار  لجلسات  التمديد  تم  الطرفين، 
المعتمدة  اآللية  حيال  المفاوضات  تعثرت  بعدما 
المؤسسات  إدارة  لها  المقرر  الشخصيات  الختيار 
المركزي وديوان  المصرف  رأسها  الحساسة، وعلى 

المحاسبة.
ويتماشى ذلك مع موقف مسبق صدر عن مجلس 
النواب، على لسان ناطقه الرسمي، عبداهلل بليحق، 
في  للمجلس  الممثل  الوفد  مسؤولية  نفى  الذي 
المناصب  تسمية  عن  المغربية،  بوزنيقة  اجتماع 
عن  بديال  ليس  الوفد  عمل  أن  مؤكدا  السيادية، 
المجلس.  المكلفة من  السياسي  الحوار  لجنة  عمل 
مشيرا إلى أن عمل وفد مجلس النواب حسب القرار 
الصادر من رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح 
والتمهيد  السيادية  المناصب  توزيع  على  »يقتصر 
المجلس،  من  المشكلة  الحوار  لجنة  الجتماعات 
تحت  بجنيف  عشرة  الثالث  الدوائر  ستمثل  التي 

رعاية األمم المتحدة«.
من  أسابيع  بعد  انعقد  الحوار  أن  إلــى  يشار 
للدولة،  األعلى  المجلس  رئيس  من  كل  ــارة  زي
الليبي،  النواب  مجلس  ورئيس  المشري،  خالد 
مجلس  رئيس  من  بدعوة  المملكة،  صالح،  عقيلة 
زيارة  من  أسابيع  بعد  يأتي  كما  المغربي.  النواب 
بعثة  ورئيسة  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة 

ستيفاني  باإلنابة،  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم 
ويليامز، المغرب، في إطار المشاورات التي تقودها 
الشركاء  مع  وكــذا  الليبية،  ــراف  األط مختلف  مع 
لألزمة  حل  إيجاد  بغية  والدوليين  اإلقليميين 

الليبية.
وكان البارز على صعيد ردود الفعل، هو الموقف 
قالت  التي  للجيش،  العامة  القيادة  عن  الصادر 
الليبيين  حلم  لتحقيق  محاولة  أي  مع  »تذهب  إنها 

اإلرهاب  عن  بعيدة  آمنة  دولة  في  وطموحاتهم 
واالحــتــالل  والمرتزقة  اإلجــرامــيــة  والعصابات 
اللواء  العسكري،  للناطق  تصريح  حسب  األجنبي«، 
عربية«،  نيوز  »سكاي  لقناة  المسماري  أحمد 
عشرات  تلقيت  اآلن،  دوامة  في  »نحن  قال:  لكنه 
القبائل  ومشايخ  سياسيين  نشطاء  من  االتصاالت 
يخرج  لم  إذ  الحوار(،  جلسات  حول  )لالستفسار 
لتوضيح  المحادثات  المسؤولين عن هذه  أحد من 

الغاية والهدف والخطوات الخاصة بها«.
إيجابيا  تأثيرا  األميركي  الموقف  توقع  دوليا، 
لهذه المباحثات، إذ قالت سفارة الواليات المتحدة 
»تويتر«:  موقع  على  حسابها  عبر  ليبيا  لــدى 
المتحدة  األمم  ثقة  األميركية  السفارة  »تشارك 
لها  المغرب سيكون  الليبية في  المحادثات  أن  في 
تيسره  الذي  السياسي،  الحوار  على  إيجابي  تأثير 

الليبيون«. األمم المتحدة ويقوده 
»تصميم  األوروبـــي  االتــحــاد  اعتبر  حين  في 
سياسي  حل  عن  البحث  على  المعنية  ــراف  األط
لألمن  األعلى  الممثل  وفق  مشجعا«،  أمرا  للنزاع 
جوزيف  األوروبي،  االتحاد  في  الخارجية  والسياسة 
على  الشخصي  حسابه  عبر  له  تغريدة  في  بوريل، 
المغربية  »المبادرة  أن  إلى  مشيرا  »تويتر«،  موقع 
المناسب وتصب في مسار جهود  الوقت  تأتي في 

األمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا«.
يصفه  فيما  جــاء  فقد  الــروســي،  الموقف  أمــا 
المراقبون بسباحة ضد التيار، إذ قال وزير الخارجية 
األزمــة  أطـــراف  إن  ــروف،  الفـ سيرغي  ــروســي،  ال
القواسم  عن  »بحثا  موسكو  في  ستجتمع  الليبية 
المشتركة«، دون أن يحدد موعدا لذلك، لكنه أكد 
الفوري وغير  النار  دعم بالده مبادرات وقف إطالق 
ونفى  ليبيا.  في  القتالية  العمليات  لكل  المشروط 
الخارجية  وزير  مع  صحفي  مؤتمر  خالل  الفــروف 
االتهامات  اإلثنين،  اليوم  المعلم،  وليد  السوري، 
الموجهة إلى روسيا باستخدام قاعدة حميميم في 
سورية لنقل أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا، معتبرا أنها 
»ادعاءات عارية من الصحة«، وفق ما نقلت وكالة 

»سبوتنيك«.
تحرك  كان  المغرب  في  الحوار  محيط  وعلى 
وتحديدا  المنطقة  في  الكبرى  اإلقليمية  القوى 
تركيا ومصر، إذ أعلن الرئيس التركي، رجب طيب 
إردوغان، دعم بالده »مبادرة السالم«، التي أعلنها 
 21 في  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
إردوغان  لقاء جمع  الماضي، وذلك خالل  أغسطس 
البيانان  يوضح  لم  فيما  إسطنبول،  في  والسراج 
جوالت  بشـأن  مواقف  أي  الجانبين  عن  الصادران 

الحوار في بوزنيقة.
أيام  ثاني  في  حضورا  سجلت  فقد  مصر،  أما 
الخارجية  وزير  اتصال  خالل  من  الحوار،  جوالت 
ناصر  المغربي  ونظيره  شكري،  سامح  المصري 
اتصاالتهما  »تكثيف  على  واتفاقهما،  بوريطة، 
الليبية،  الساحة  على  الفاعلة  السياسية  بالدوائر 
الناطق  أعلنه  ما  وفق  الدوليين«،  الشركاء  وكذلك 
حافظ.  أحمد  المستشار  المصرية،  الخارجية  باسم 
كما أكد الوزير شكري خالل االتصال »موقف مصر 
إلى  التوصل  إلى  الرامية  الجهود  دعم  من  الثابت 
ليبيا  سيادة  على  يحافظ  توافقي  سياسي  حل 

ووحدتها«.
الجزائر  خرجت  فقد  الجوار،  دول  صعيد  وعلى 
الخارجية  ــر  وزي لسان  على  جــديــدة  بمبادرة 
تونس  مع  السعي  عن  تكشف  بوقادوم،  صبري 
مع  الليبية،  األزمــة  فرقاء  بين  حوار  الستضافة 
والدول  مصر  رأسها  وعلى  الجوار،  دول  إشراك 
الخارجية  وزير  وأعرب  الليبي.  بالجنوب  المحيطة 
عن   ،»24 »فرنسا  قناة  مع  مقابلة  في  الجزائري، 
ظل  في  ليبيا  إلى  األسلحة  توريد  بالده  رفض 
على  الوكالة  حرب  تصاعد  لمنع  أزمتها  استمرار 

الليبية. األراضي 

ترحيب أوروبي وأميركي.. وموسكو تتحدث عن استضافة حوار ليبي

• وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في جلسة من محادثات الحوار الليبي ببوزنيقة 

 تفاهمات تتعلق بتحديد معايير مهمة لوضع حد للفساد وإهدار املال العام
تحركات تركية ومصرية.. والجزائر وتونس تلحقان بعروض طاوالت الحوار

االحتجاجات السلمية الشبابية تأتي 
بنتائج عندما تنبع من مبدأ املسؤولية 

واملحاسبة

الوسط–عبدالرحمن أميني
تستمر االتهامات في مالحقة تركيا وروسيا في تحدي القرارات 
الدولية، التي تحظر نقل السالح والمرتزقة إلى ليبيا، رغم نفيهما 
العسكري  التصعيد  فتيل  نزع  مهمة  في  وانخراطهما  المتكرر 
القاسم  أن  أميركيا كشف  رسميا  تقريرا  لكن  والجفرة،  في سرت 
مرة  وألول  مبينا  السوريون«،  »المقاتلون  هو  بينهما  المشترك 

تورط »السادات« التركية في تدريبهم ونقلهم.
وانتهز وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، فرصة وجوده 
في دمشق، مساء اإلثنين، لينفي نقل بالده أسلحة ومرتزقة من 
قاعدة »حميميم« على الساحل السوري إلى ليبيا، قائال في المقابل 
القواسم  عن  بحثا  موسكو  في  تجتمع  الليبية  األزمة  »أطراف  إن 
اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  األثناء كشف  وفي  المشتركة«. 
أن دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية ألنقرة، عادت من 
حكومة  جانب  إلى  بالقتال  عقودهم  انتهاء  بعد  الليبية  األراضي 
الوفاق، في وقت أعلن موقع »رادار إيطاليا« المتخصص في الرصد 
الجوي العسكري رصد رحلتي شحن جوي تركيتين جديدتين من 

وإلى مدينة مصراتة في أقل من يوم واحد.
ومنذ أشهر يلقى دور هؤالء المقاتلين من كال الجانبين روسيا 
صنع  دوائر  من  اهتماما  بالوكالة  حرب  في  المتورطين  وتركيا 
األميركي  العام  المفتش  تقرير  تضمن  إذ  واشنطن،  في  القرار 
وشمال  شرق  في  اإلرهاب  مكافحة  عمليات  حول  الكونغرس  إلى 
وغرب أفريقيا هذا األسبوع إشارة الفتة إلى »توسيع تركيا وروسيا 

عملياتهما شبه العسكرية في ليبيا«.
العسكرية  القيادة  بيانات  على  اعتمد  الذي  األميركي،  التقرير 
أكد  الجاري،  العام  من  األول  الربع  خالل  »أفريكوم«،  األميركية 
من  المدعومين  السورية  المعارضة  مرتزقة  تركيا  إدخــال  أن 
تركيا إلى ليبيا قد وفر للميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق 
والسيطرة  سيطرتها  مناطق  تنظيم  إعادة  على  القدرة  الوطني 
على األراضي، وأسهم أيضا دعم الميليشيات للمرتزقة السوريين 
األرض  على  مكاسب  تحقيق  في  الجبهات  على  يقاتلون  الذين 
لحكومة الوفاق الوطني، مذكرا بمعارضة الواليات المتحدة دخول 

جميع القوات األجنبية إلى ليبيا.
وقدرت »أفريكوم« أن المرتزقة السوريين الذين عملوا بشكل 
وثيق مع تركيا في سورية وصلوا على األرجح بطائرات عسكرية 
تركية، في وقت تحافظ فيه تركيا على رحالت جوية منتظمة بين 

إسطنبول وطرابلس إلعادة إمداد العتاد.
والالفت ما كشفه التقرير األميركي ألول مرة بتورط أنقرة في 
تركية  عسكرية  شركة  من  العسكريين  المدربين  عشرات  نشر 
المتحالفة  الميليشيات  لتدريب  طرابلس،  في  »السادات«  خاصة 
وتقوم شركة  السوريين.  والمقاتلين  الوطني  الوفاق  مع حكومة 
»السادات« باإلشراف والدفع لما يقدر بـ5000 مقاتل سوري موال 

لحكومة الوفاق الوطني وفقا لـ»أفريكوم«.
المدعومين من تركيا  المعارضة السورية  وإلى جانب مرتزقة 
نشرت أنقرة أيضا عدة مئات من القوات العسكرية النظامية في 
ليبيا، وكان من بين هؤالء األفراد المدربون والمستشارون وأفراد 
الدفاع  أنظمة  على  ومشرفون  ومشغلون  الذخائر  من  التخلص 

الجوي التركية.
العام األميركي من تأثير استمرار وجود  وحذر تقرير المفتش 
وصفت  وقد  ليبيا.  في  العام  األمني  الوضع  على  سلبا  المرتزقة 
بأنهم  ليبيا  في  يقاتلون  الذين  السوريين  المرتزقة  »أفريكوم« 

• صبري باقادوم • سامح شكري • ناصر بوريطة

سباق املرتزقة بني تركيا وروسيا: 

»السادات« مقابل »فاغنر« في ليبيا
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ركزت الحملة التي أطلقت األربعاء »9 سبتمبر 
اإلنسانية  المؤسسات  دعــوة  على   »2020
الدعم مباشرة  لتقديم  العالم  والدولية ودول 
للمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز العزل 
يواجه  الذي  ليبيا  شعب  لمساندة  الخاصة، 
كل  إلى  البالد  افتقار  ظل  في  قاسية،  محنة 
األزمة  هذه  لمواجهة  واإلمكانات  الوسائل 

العالم. التي اجتاحت 
ومع التردي الكبير في الخدمات األساسية، 
زحف  التحتية،  البنية  في  االنهيار  وشبه 
حتى  حالة  و462  ألًفا   20 مصيبا  الفيروس 
الثالثاء، منها 17 ألفا و809 حالة نشطة، فيما 
تعافى ألفان و329 مصابا فقط، وتوفي 324 
آخرون منذ بدء انتشاء الوباء في البالد مارس 
تسجيل  الماضي  اإلثنين  شهد  وقد  الماضي. 
رقم قياسي من حيث عدد اإلصابات، إذ أعلن 
من  أكثر  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز 
خالل  األولى  للمرة  جديدة  إصابة  حالة  ألف 

24 ساعة.
جديدة  حالة   1085 إصابة  المركز  وأكد 
العاصمة طرابلس  بالفيروس، جاء أغلبها في 
من  الوباء،  من  األكبر  المتضرر  باتت  التي 
أكثر  أحيانا  تجاوز  الذي  اإلصابات،  عدد  حيث 
وتؤكد  المسحوبة.  العينات  من   50% من 
اإلمكانات  ضعف  المنخفضة  اإلصابات  أعداد 

الصحية في البالد لمواجهة الوباء.
ــر  وزي أعــلــن  الــحــكــومــي،  الصعيد  على 
عماري،  محمد  الوفاق  حكومة  في  التعليم 
كانت  التي  الدراسة،  عودة  تأجيل  األربعاء، 
لتعميم  استجابة  المقبل،  السبت  يوم  مقررة 
فيروس  لمجابهة  االستشارية  الطبية  اللجنة 
سنوات  عــودة  بعدم  المستجد«  »كــورونــا 
النقل والشهادة اإلعدادية؛ حتى إعادة تقييم 

الوبائي. الوضع 
الوطني  المركز  إلــى  تعليماته  وأصــدر 
امتحانات لسنوات  لالمتحانات بإصدار جداول 
وقت  أقرب  في  اإلعدادية  والشهادة  النقل 
الجسدي  التباعد  تراعي  أن  على  ممكن، 
تصريح  حسب  الــمــدارس،  في  واالجتماعي 
التواصل  موقع  على  ــوزارة  ال صفحة  نقلته 
أنه  إلى  وأشار عماري  االجتماعي »فيسبوك«. 
إلصدار  المحلي  الحكم  وزير  مع  سيتواصل 
تعميم لعمداء البلديات يطالبهم بعدم اتخاذ 
إلى  الرجوع  بعد  إال  الدراسة،  بإيقاف  قرار  أي 
يتعلق  ما  كل  في  للتنسيق  التعليم  وزارة 

بذلك.
الجامعات  لكل  مبالغ  »خصصنا  وتابع: 
وسننظر  وجــنــوبًــا،  وغــربًــا  شــرًقــا  الليبية 
لتوفير  لــلــوزارة  المخصصة  الميزانية  في 
مستلزمات  من  الخاصة  المدارس  احتياجات 
سالمة  على  حرصًا  كورونا؛  جائحة  مجابهة 
التعليم  مراقبات  متابعة  إلى  ولفت  طالبنا«. 
االحترازية  ــراءات  اإلج باتباع  الملتزمة  غير 
أبناءنا  نهمل  »لن  معقبًا:  الجائحة،  لمجابهة 
وراء  يقف  ومَن  الخاصة،  الفئات  طالب  من 
إجــراءات  سنتخذ  بخصوصهم  تقصير  أي 
القول  إلى  مراقبون  ويذهب  حياله«.  رادعة 
سيما  ال  الدولي،  المجتمع  على  يتحتم  إنه 
القيام  فيه،  واإلنسانية  الطبية  المنظمات 
بمحنة  يمر  الذي  الليبي  الشعب  إزاء  بواجبه 
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  بها  أقرت  صحية 
المسجلة  ــام  األرق إن  قالت  التي  ليبيا،  في 
بسبب  معلن،  هو  مما  بكثير  أكبر  البالد  في 
»النقص المستمر في قدرات االختبار، ومرافق 
المخالطين،  وتتبع  الكافية،  الصحية  الرعاية 
ليبيا  في  للوباء  الحقيقي  النطاق  أن  يعني  ما 

من المرجح أن يكون أعلى بكثير«.
ستيفاني  باإلنابة،  البعثة  رئيسة  وشددت 
وليامز، على أن نظام الرعاية الصحية في ليبيا 
اإلضافي  للعبء  االستجابة  على  قادر  »غير 
الذي يلقيه عليه مرضى كورونا«، مشيرة إلى 

بالفيروس. المصابين  أعداد  تضاعف 

أوضاع صحية مزرية
األمن  مجلس  إلى  إحاطتها  في  وأوضحت 
في الثاني من سبتمبر الجاري أن ما يزيد من 
الليبي هي  تفاقم »األوضاع المزرية« للشعب 
التبعات المنهكة لوباء »كورونا«، »الذي يبدو 
أن  معتبرة  السيطرة«،  نطاق  عن  يخرج  أنه 
بالوباء  اإلصابة  انتشار  في  الكبيرة  الزيادات 
انتقال  عن  اإلبالغ  مع  مقلقا«  منحى  »تتخذ 
في  المحلية  المجتمعات  أوساط  في  العدوى 
في  بما  البالد،  في  الرئيسية  المدن  بعض 

ذلك طرابلس وسبها.
محدودية  األممية  المسؤولة  وأكـــدت 
الوباء، مشيرة  مواجهة  في  الليبية  اإلمكانات 
ظل  في  ــة  األزم يواجهون  الليبين  أن  إلــى 
اختبارات  إجراء  إمكانات  في  المستمر  النقص 
ضعف  عــن  فضال  الــفــيــروس،  عــن  الكشف 
مرافق الرعاية الصحية الكافية وصعوبة تتبع 

المخالطين.
هو  أيــضــا  لــلــوبــاء  الــتــصــدي  يعيق  ــا  وم
والنقص  الصحي  القطاع  مؤسسات  انقسام 
والعاملين  الطبية  اإلمــدادات  في  الشديد 
وفق  التمويل،  نقص  عن  فضال  الصحيين، 
الصحية،  الرعاية  نظام  أن  مضيفة  وليامز، 
أكثر  بعد  التام  االنهيار  حافة  على  كان  الذي 
على  قادر  غير  النزاع،  من  سنوات  تسع  من 
عليه  يلقيه  الذي  اإلضافي  للعبء  االستجابة 
ذاته  الوقت  في  والحفاظ  »كورونا«،  مرضى 
ذلك  في  بما  العادية،  الصحية  الخدمات  على 
على ضرورة  وشددت  األطفال.  تطعيم  برامج 
في  »بشفافية«  الليبية  السلطات  تتعاون  أن 
اآلفة  »هذه  على  للسيطرة  المشترك  الكفاح 

المريعة«.
في  المركزي  المصرف  أعلن  حين  وفــي 
دينار  مليون   847 تخصيص  طــرابــلــس 
من  األول  من  الفترة  خالل  الوباء  لمواجهة 
مظاهر  فإن  يوليو،   31 حتى  الماضي  يناير 
في  الليبيون  يلحظه  لم  المبلغ  هذا  إنفاق 
المنتشرة في  الصحية  المراكز  تعامالتهم مع 
ربوع البالد، وهو ما أدى إلى استياء بين أهالي 
أو  ذويهم  وفاة  نتيجة  بالفيروس،  المصابين 

العالج بالشكل المطلوب. عدم تلقيهم 
بلديات  عمداء  طالب  نفسه،  السياق  في 
طرابلس الكبرى، المجلس الريٕاسي بإعالن 
سييٕ،  العاصمة  في  الوبايٕي  الوضع  إن 
ويتطلب رفع حالة الطواريٕ في كافة المرافق 
تطبيق  ضرورة  على  مشددين  بها،  الصحية 
انتشار  لمنع  والمناطق  المدن  بين  العزل 
المناطق  خــارج  المستجد  كورونا  فيروس 

الموبوءة.
إلى  الثالثاء،  أصدروه  بيان  في  دعوا،  كما 
الوفاق،  حكومة  في  جديد  صحة  وزير  تكليف 
مجال  في  الكافية  الخبرة  معيار  مراعاة  »مع 
عن  بعيدا  والنزاهة،  االزمات  وادارة  الصحة 
بتخصيص  مطالبين  والجهوية«،  المحاصصة 
خاصا  ليكون  العاصمة  مستشفيات  أحــد 
ببلديات  وتوفير مختبرات  المصابة،  بالحاالت 

الوطني  المركز  بيانات  ونشر  طرابلس، 
الوبائي  بالوضع  الخاصة  األمراض  لمكافحة 

للبلديات كل على حدة.

شكوى من غياب آلية للحد من انتشار الوباء
آلية  وجــود  »عــدم  من  العمداء  واشتكى 
ونقص  الفيروس،  انتشار  على  للسيطرة 
اإلمكانات في مراكز العزل، وتأخر ظهور نتائج 
للتعامل مع حاالت  آلية  التحاليل، وعدم وضع 
االشتباه«. كما أشاروا إلى »غياب وجود نظام 
فعال إلحالة المصابين مما تسبب في حدوث 
للعزل  واضح  بروتوكول  وضع  وعدم  وفيات، 
للبلديات  ميزانية  تخصيص  وعدم  المنزلي، 
تتوافق  صرف  ببنود  الوباء  بمكافحة  خاصة 

مسؤولياتها«. مع 
مكافحة  ومركز  الصحة  وزارة  وطالبوا 
تحتاجه  بما  الــبــلــديــات  بــدعــم  األمـــراض 
األمنية  الجهات  ودعوا  العزل،  مراكز  لتفعيل 
غــرف  تــوصــيــات  تنفيذ  ــي  ف بالمساهمة 
العلمية  اللجنة  حثوا  كما  للبلديات،  الطوارئ 
في  البلديات  دور  تحديد  على  االستشارية 
الرئاسي  المجلس  وإصدار  الجائحة،  مجابهة 
والدعم  الصالحيات  يمنحها  بذلك،  ــرارا  ق

بمهامها. للقيام  الالزمين 

التعدي على األطقم الطبية
في بنغازي، شهد برج األمل بمركز بنغازي 
األطقم  على  االعتداءات  من  العديد  الطبي 
حــوادث  إن  المركز  إدارة  وقالت  الطبية. 
والعناصر  والممرضين  األطباء  على  االعتداء 
األخيرة،  ــة  اآلون خــالل  تزايدت  التسييرية 
التصرفات  »تلك  مضيفة:  الفتة،  وبصورة 

تقلق  باتت  عامة،  ظاهرة  أصبحت  للبعض 
والممرضين  األطباء  ودفعت  الطبي،  الجسم 
أهالي  اعتراف  لعدم  األمل،  برج  مغادرة  إلى 
حالة  أنها  على  الحالة  بتشخيص  المتوفى 
األمنية  الجهات  المركز  وطالب  كــورونــا«. 
تلك  لوقف  الالزمة  التدابير  جميع  باتخاذ 

الطبية. والعناصر  المبنى  االعتداءات لحماية 
وفي بني وليد، قال مدير المكتب اإلعالمي 
التويجر  حاتم  العام،  وليد  بني  بمستشفى 
المستشفى  ــالق  إغ تقرر  إنــه  لـــ»الــوســط« 
الطوارئ  وقسم  اإلداري  المبني  تعرض  بعد 
العناصر  على  واالعتداء  والحرق،  للتخريب 
التويجر  وأوضح  المساعدة.  والطبية  الطبية 
باالتفاق  اإلدارة  اتخذته  اإلقفال  قــرار  أن 
والطبية  اإلداريـــة  العناصر  بين  الجماعي 
عمليات  تكرار  بسبب  المساعدة،  والطبية 
التخريب داخل المستشفى وعدم وجود جهات 

أمنية قادرة على حمايته.
لفلترة  مكان  وجود  عدم  أن  التويجر  وذكر 
الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس »كورونا« 
الطبية  العناصر  جعل  المستشفى  ــل  داخ
والطبية المساعدة أكثر عرضة للسب وللشتم 
واالعتداء اللفظي والجسدي من قبل أهالي ذوي 
الحاالت المشتبه بها. وأكد مصدر بمستشفى 
خروج  الثالثاء،  لـ»الوسط«،  العام،  وليد  بني 
عن  بالمستشفى  والطوارئ  اإلسعاف  قسم 
من  والعبث  للتخريب  تعرضه  بعد  العمل 
بشبهة  بالمستشفى  توفيت  حالة  أهالي  قبل 
وقال  المستجد«.  »كورونا  بفيروس  إصابتها 
للتلف  تعرض  األجهزة  من  عددا  إن  المصدر 
النوافذ  بعض  تحطيم  إلى  إضافة  والتكسير، 
والزجاج بقسم الطوارئ دون حدوث أي خسائر 

بشرية، حسب وصفه.
العام  وليد  بني  مستشفى  إدارة  وأغلقت 
للمستشفى،  التابعة  الخارجية  العيادات  كل 
الطبية  ــكــوادر  ال مــن  عناصر  إصــابــة  بعد 
أعلنت  كما  »كورونا«.  بفيروس  بالمستشفى 
إدارة المستشفى بعض اإلجراءات للوقاية من 
الفيروس، من بينها منع وجود أي مرافق مع 
وإيقاف  الصحية،  حالته  كانت  مهما  المريض 
الوقت  في  المستشفى  في  العمليات  إجــراء 

الحرجة. الحاالت  الحالي باستثناء 
الطبية  اللجنة  رئيسة  ــرت  أج بــدورهــا، 
التابعة  ــاء،  ــوب ال لمكافحة  االســتــشــاريــة 
للحكومة الموقتة، فتحية العريبي، زيارة لبرج 
على  االعتداءات  تزايد  على  للوقوف  »األمل« 
حيث  به،  المساعدة  والطبية  الطبية  األطقم 
المرضى  على  العريبي  الدكتورة  اطمأنت 
والكوادر  المساعدة  والطبية  الطيبة  والكوادر 

بالبرج. التسييرية 
األمل،  برج  لمدير  الثاني  النائب  وتحدث 
وليد العقوري، عن حاالت التعدي على األطقم 
أحد  على  االعــتــداء  واقعة  ومنها  الطبية، 
األطباء، حين وصل أهل الحالة إلى البرج وهي 
متوفاة، وأجبروا الطبيب تحت تهديد السالح 
للحقيقة،  مغايرة  وفــاة  شهادة  كتابة  على 

هو  الوفاة  سبب  أن  يذكر  أال  في  لرغبتهم 
اإلصابة بفيروس »كورونا«.

اإلمكانات  غياب  من  العقوري  واشتكى 
والحوافز، رافضا ما سماه »الهجمة الشرسة« 
على البرج في مواقع التواصل االجتماعي، »ما 
العمل«،  في  راغبة  غير  الطبية  الطواقم  جعل 
بسبب  الكوادر  في  نقص  »هناك  أن:  مضيفا 
شح الموارد المالية، إضافة إلى إصابة البعض 
مع  للبرج،  الكافي  التأمين  يغيب  كما  بينهم، 
عدم وجود أي حافز مادي أو معنوي«. وتابع: 
)دم  هنا  اإلداري  أو  الممرض  أو  »الطبيب 
بفيروس  شخص  أي  وفاة  على  يحزن  ولحم(، 
التواصل  مواقع  على  يصفوننا  بينما  كورونا، 
ال  من  الناس  بين  من  كما  الموت(،  بـ)برج 

يصدقون أن هناك وباء أساسا«.
والسبت الماضي، أقدم أقارب سيدة مصابة 
بالفيروس، وتعالج في برج األمل على تحطيم 
أن  خطأ  العتقادهم  المستشفى،  من  أجــزاء 
السيدة توفيت. وكانت السيدة في حاجة إلى 
الصحية،  حالتها  لسوء  المركزة  للعناية  نقلها 
لحظة  موجودة  تكن  لم  لها  المرافقة  لكن 
نقلها، ما جعل المرافقة تعتقد، عندما وصلت 
أن  في سريرها،  تجدها  ولم  العالج  غرفة  إلى 
إلخبار  المرافقة  وذهبت  توفيت.  المصابة 
الذي  األمــر  توفيت،  بأنها  المصابة  أشقاء 
من  أجــزاء  تحطيم  إلى  ودفعهم  أغضبهم، 
ال  السيدة  أن  يتأكدوا  أن  قبل  المستشفى، 
تزال على قيد الحياة، وهو ما أحدث حالة من 

الهلع بين المرضى واألطقم الطبية.

ليبيا ضمن صدارة إصابات أفريقيا
القارة  في  دول  تسع  ضمن  ليبيا  وتقع 
إجمالي  من   81% على  استحوذت  األفريقية 
حاالت اإلصابة بالوباء خالل األسبوع الماضي، 
حسب بيان للمركز األفريقي لمكافحة األمراض 
اإلصابات  أن  أيضا  فيه  أوضح  منها،  والوقاية 
 ،27% بنسبة  أفريقيا  دولة جنوب  بين  توزعت 
وإثيوبيا بنسبة %17، ثم المغرب »%16« وليبيا 
»%5« والجزائر »%4«، وكينيا ونيجيريا وناميبيا 

ومصر »%3 لكل منها«.
وأكد المركز، وهو وكالة صحية متخصصة 
عدد  أن  األفريقي،  االتحاد  لمفوضية  تابعة 
القارة  أنحاء  جميع  في  بـ»كورونا«  اإلصابات 
إلى  الماضي  الجمعة  حتى  وصل  السمراء، 
من   5% يمثل  ما  إصابة،  ألف  و275  مليون 
بلغت  فيما  عالميا،  المسجلة  الحاالت  إجمالي 
30 ألفا و596 حالة،  الوفيات جراء الوباء نحو 

وتماثل مليون و16 ألف شخص للشفاء.
أفريقيا  الرابعة  المرتبة  في  ليبيا  وأدرجت 
الــدول  أكثر  كإحدى  ــة  دول  54 تعداد  من 
تعداد  رغم  »كورونا«  فيروس  من  المتضررة 
اإلصابات  أرقــام  وتعادل  الضئيل.  سكانها 
إلى  ثالثة  الفيروس  جراء  ليبيا  في  والوفيات 
مقارنة  واإلصــابــات  الوفيات  أضعاف  أربعة 
 4400 ونحو  وفــاة   84« تونس  جارتها  مع 
المقدر  بأن عدد سكان تونس  علما  إصابة«، 

بنحو 12 مليون نسمة، يزيد على سكان ليبيا 
بنحو خمسة ماليين.

الجمارك تؤخر اإلمدادات الطبية
العالمية  الصحة  منظمة  اشتكت  بدورها، 
مصالح  ــراج  إف في  المتكرر«  »التأخير  من 
الــطــوارئ  شحنات  عــن  الليبية  الــجــمــارك 
واإلمدادات اإلنسانية لمكافحة الوباء، مشيرة 
الليبيين  بين  اإلصابات  عدد  في  القفزة  إلى 
أغسطس  شهر  خالل  أضعاف  خمسة  بنحو 

الماضي، مقارنة مع يوليو.
وكشفت المنظمة في تقرير صادر، الجمعة 
إلى  أغسطس   20 من  الفترة  عن  الماضي، 
مرارا  األمــر  أثــارت  أنها  الجاري،  سبتمبر   2
السراج،  فائز  الرئاسي،  المجلس  رئيس  مع 
كورونا  لمكافحة  العلمية  اللجنة  ومسؤول 
»دون جدوى«، موضحة أنه جرى حجز المواد 
 26 منذ  الجمارك  في  عاجل  بشكل  المطلوبة 

الماضي. يوليو 
النقص الحاد في مادة األكسجين في جميع 
أثار اهتمام المنظمة الدولية، التي  أنحاء ليبيا 
طالبت السلطات الليبية بتأمين اإلفراج السريع 
عن الشحنات سريعا لعالج هذا النقص. وخالل 
العالمية  الصحة  منظمة  مكتب  مديرة  زيارة 
نهاية  بنغازي  إلى  هوف،  إليزابيث  ليبيا،  في 
شحنات  عن  اإلفراج  جرى  الماضي،  أغسطس 
كانت  التي  ــدادات  اإلم بدخول  وسمح  طبية، 
أسابيع،  لعدة  بالمدينة  الجمارك  في  ممنوعة 
شحنات  عن  باإلفراج  السلطات  وعود  مقابل 
مجموعة  المنظمة  وسلمت  مستقبال.  أخرى 
إلى   »PPE« الشخصية  الحماية  معدات  من 
مراكز العزل في كل من بنغازي وسبها وطبرق، 
الوقائية  التدابير  دعم  في  استمرارها  مؤكدة 
كما  المستجد«.  »كورونا  فيروس  لمواجهة 
عبرت عن امتنانها لمساهمة الحكومة األلمانية 
أن هذه  إلى  المعدات، مشيرة  توفير هذه  في 
الشحنة جزء من الجهود المبذولة لتعزيز تدابير 
الحماية الشخصية بين الطواقم الطبية بما في 
ذلك فرق االستجابة السريعة. وتشمل معدات 
الحماية الشخصية التي تم تسليمها »قفازات، 
إلى  إضافة  للوجه«،  ودرعا  وعباءات،  وأقنعة، 

»مسحات ومقاييس حرارة«.

األمل في لقاح يصل إلى الدول النامية
يعالج  لــقــاح  ــى  إل ــول  ــوص ال ــل  أم وعــلــى 
المتحدة  األمــم  منظمة  أعلنت  الفيروس، 
عمليات  ستقود  أنها  »يونيسف«  للطفولة 
لضمان  »كوفيد19-«  لقاحات  وتوريد  شراء 
منها،  النامية  سيما  ال  الدول،  جميع  حصول 
اللقاح الجديد حال توافره، وذلك بشكل  على 
آمن وسريع وعادل، مشيرة إلى أن جهود شراء 
 170 من  أكثر  تشمل  سوف  وتوزيعه  اللقاح 
بلدا، في أكبر وأسرع عملية على اإلطالق من 

نوعها في العالم.
شراء  جهود  ستقود  إنها  المنظمة  وقالت 
المرتقبة  اللقاحات  من  جرعات  وتــوريــد 
العالمي«  »الــلــقــاحــات  مــرفــق  عــن  نيابة 
الدخل  منخفضة  الدول  من   92 نحو  لدعم 
كما  األدنى.  المتوسط    الدخل  ذات  والدول 
شتريات  م كمنسق  أيضا  »يونيسف«  ستعمل 
ذات  ات  د االقتصا من   80 مشتريات  لدعم 
من  اللقاحات  ستمول  التي  المرتفع،  الدخل 

الخاصة. ميزانياتها 
الجهود  بهذه  تقوم  ســوف  أنها  ــدت  وأك
العالمية،  الصحة  منظمة  مع  الوثيق  بالتعاون 
أبريل  وفــي   .»GAVI« اللقاحات  وتحالف 
الماضي، أطلقت مبادرة لتطوير األدوية الخاصة 
في  للبشر  وإتاحتها  »كورونا«  فيروس  بعالج 
تعاون  على ضمان  المبادرة  وتركز  مكان.  كل 
وشراء  لتطوير  الــدول  من  ممكن  عدد  أكبر 
الفيروس، وذلك  لقاحات بشأن  أي  وتخصيص 
وتحالف  العالمية  الصحة  منظمة  من  بإشراف 
اللقاحات، إضافة إلى الدول النامية، والشركات 
صناعة  في  المتخصصة  الجنسيات  متعددة 

اللقاحات، والدول النامية.

ضعف اإلمكانات ونقص األطقم الطبية يجعالن »كورونا« أكثر شراسة
»أنقذوا الليبيين« من الوباء القاتل..

● أعباء كبيرة تقع على عاتق طواقم القطاع الصحي في ليبيا ● شحنات إمداد طبي تظل عاجزة عن الوفاء باحتياجات األزمة الصحية في البالد

الوباء أصاب أكثر من 20 ألف شخص 
واعتداءات على المركز الطبي

في بنغازي ومستشفى بني وليد العام

ليبيا ضمن 9 دول أفريقية تتصدر 
اإلصابة بالوباء.. و»الصحة العالمية«: 
الجمارك تؤخر وصول شحنات الطوارئ

وليامز: نظام الرعاية الصحية غير 
قادر على االستجابة للعبء اإلضافي 

الذي يمثله فيروس »كورونا«

متجاوزة 20 ألف حالة إصابة بفيروس »كورونا المستجد«، تواجه ليبيا أزمة 
صحية كبرى، مع تزايد انتشار الوباء الذي لم تصمد أمامه اإلمكانات الطبية 

الضعيفة، إذ تعاني البالد من نقص عدد األسرة الطبية واألدوات الالزمة 
إلجراء اختبارات الكشف عن الفيروس، فضال عن نقص األطقم الطبية 

والعنصر البشري المساعد، مما تسبب في تحقيق نسب شفاء ضيئلة للغاية 
حتى األسبوع الجاري.

وبالتزامن مع تزايد اإلصابات، أطلقت مؤسسة »الوسط« اإلعالمية حملة 
مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي في محنته، تحت شعار »أنقذوا 
الليبيين«. وأكدت الحملة أن البلديات الليبية في جميع ربوع الوطن ال 

تملك اإلمكانات الصحية وال البنية التحتية الالزمة للتصدي للوباء وعالج 
المصابين به.

مؤسسة »الوسط« اإلعالمية أطلقت حملة مناشدة دولية لدعم القطاع الصحي والتغلب على ضعف البنية التحية

● سحب عينة أنفية من أحد المشتبه في إصابتهم بالفيروس● فحص أشعة ألحد المرضى● نقل طفل ليبي مريض باإلسعاف الطائر لتلقي العالج في إيطاليا

طرابلس- الوسط
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ال يبدو أن وباء »كورونا« هو أخطر المشكالت 
فإلى  حاليًا،  الليبي  المواطن  تواجه  التي 
االستقرار،  وغياب  السيولة،  نقص  جانب 
أخرى  مشكلة  تبرز  العامة،  الخدمات  وتردي 
عمل  آليات  العام:  الجدل  عن  بعيدة  تبدو 
وسط  أسعارها،  وارتفاع  الخاصة،  العيادات 
في  كليًا  تغيب  التي  الحكومية  الرقابة  ضعف 

األحيان. بعض 
بداية هذا التقرير كانت من بني وليد، حيث 
ارتفاع  من  المدينة  مواطني  من  عدد  يشكو 
أسعار العيادات الخاصة، واختالفها من عيادة 
رقابة،  أو  ضوابط  أي  وجود  دون  أخرى  إلى 
باستغالل  العيادات  تلك  أصحاب  متهمين 

البالد. التي تشهدها  السيئة  األمنية  الحالة 
»إن  الــســراري:  يونس  المواطن  ويقول 
كاهل  أثقل  الخاصة  العيادات  أسعار  ارتفاع 
يعانيها  التي  األزمـــات  ظل  في  المواطن 
المسؤولة  الجهات  مطالبًا  المواطنون«، 
بمتابعة األسعار وتوحيدها في جميع المراكز 

الخاصة. والعيادات 
يستغلون  العيادات  »أصــحــاب  وأضــاف: 
الفاعلة،  الرقابة  غياب  ظل  في  الناس  حاجة 
عن  ــالغ  اإلب بضرورة  المواطنين  ونطالب 
العيادات التي ترفع أسعارها أضعافًا مضاعفة 

في غياب الوازع الديني«.
الضبع  سعد  المواطن  يــرى  جانبه،  من 
فهو  أحد،  على  تخفى  ال  االستغالل  حالة  أن 
عند  العادي  الكشف  فسعر  واضح،  استغالل 
بالك  فما  ديــنــارًا،   50 يتجاوز  عــام  طبيب 
من  أكثر  تكلف  التي  جراحية،  عملية  بإجراء 
الخاصة  العيادات  أن  مؤكدًا  دينار،   3000
خدمة  تهمهم  وال  بحتًا،  ماديًا  هدفها  أصبح 
صحية  خدمات  تقديم  أو  المريض  المواطن 

له.
توحيد  هو  الوحيد  »الحل  الضبع:  ويضيف 
والمراكز  العيادات  جميع  في  الكشف  سعر 
عليها  تشرف  أن  بشرط  الخاصة  الصحية 
والرقابة  البلدي  والحرس  األمنية  الجهات 

الخاصة بمدينة بني وليد«. العيادات  على 
وليد  بني  مستشفى  إقــفــال  ــرار  ق ــاء  وج
ضمن  له  التابعة  العيادات  وكافة  العام، 
بمواجهة  الخاصة  االحــتــرازيــة  اإلجـــراءات 
ليفاقم  المستجد«،  »كورونا  فيروس  انتشار 
التوجه  إلى  ويدفعهم  المواطنين،  أزمة  من 

الخاصة. العيادات  إلى 
بمستشفى  اإلعالمي  المكتب  مدير  وقال 
العمل  إن  التويجر،  حاتم  العام،  وليد  بني 
العمليات  إجــراء  على  اقتصر  بالمستشفى 
الحاالت  على  الراهن  الوقت  في  الجراحية 

الحرجة، والحرجة جدًا فقط.
النعاس:  حمزة  المواطن  يقول  ــدوره،  ب
بها  تتواجد  المصحات  مــن  عــدد  »هــنــاك 
بالمراكز  تــجــدهــا  ــن  ل ــزة  ــه وأج ــدات  ــع م
ربما  العمل  عن  عاطلة  تجدها  أو  الحكومية 
الذهاب  بفعل فاعل، بحسب وصفه، من أجل 
المهنة  مراعاة  دون  الخاصة  العيادات  إلى 
كونها  من  أكثر  إنسانية  مهنة  الطب  باعتبار 
األجهزة  تفعيل  في  »نأمل  وأضاف:  ربحية«. 
عليه  صعب  الذي  المواطن  وحماية  الرقابية 
على  بحصوله  بالك  فما  يومه،  قوت  إيجاد 

عالج أو كشف من تلك العيادات الخاصة«.
من جهتها ناقشت الخدمات الصحية ببني 
بالمدينة  الخاصة  العيادات  مديري  مع  وليد، 
آلية توحيد أسعار الكشف والعمليات الجراحية 
شكاوى  تلقى  بعد  البلدية،  نطاق  داخــل 
أسعار  ارتفاع  بشأن  المواطنين  من  عديدة 
العيادات  ببعض  الجراحية  والعمليات  الكشف 

الخاصة داخل بني وليد.
محمد:  أســامــة  األســنــان  طبيب  ويــقــول 
واألسعار  باألسعار،  ملتزمون  األطباء  »معظم 
األطباء  وليس  العيادات  تلك  مالك  يحددها 
الصحة  وزارة  نطالب  ولذلك  بها،  العاملين 
المسارعة لوضع الئحة أسعار ملزمة  بضرورة 
الخاصة  العيادات  كافة  الصحية في  للخدمات 

بالمدينة«. العاملة 
المدن  بقية  فــي  األوضـــاع  تختلف  ولــم 
وليد،  بني  مواطنو  منه  يشكو  عما  الليبية 
باسم  الرسمي  الناطق  قال  بنغازي،  ففي 
إبراهيم  الرائد  بنغازي،  البلدي  الحرس  جهاز 
الليبية  األنباء  لوكالة  تصريح  في  الطلحي، 
عدد  »هناك  الــجــاري،  الشهر  مطلع  )وال( 
منها  الموت(  )تجار  قبل  من  التجاوزات  من 
في  المساعدة  الطبية  المعدات  أسعار  رفع 
المتمثلة  كــورونــا،  ــاء  وب انتشار  من  الحد 
على  زد  ــة،  وأدوي ومعقمات،  الكمامات  في 
بإجبار  الخاصة،  العيادات  بعض  قيام  ذلك 
قبل  منها  طبية  كمامة  شراء  على  المواطن 
فيه«.  مبالغ  بسعر  عندها  والكشف  الدخول 
جديدة  سياسة  »هــنــاك  الطلحي:  وتــابــع 
الحرس  أعضاء  أن  وهي  أال  تمتهن،  قــذرة 

المعتادة  بدورياتهم  يذهبون  عندما  البلدي 
بتغيير  والصيدليات  العيادات  تقوم  للمراقبة، 
الحكومة  مناشدًا  والدواء«،  الكشف  تسعيرة 
مقر  توفير  المسؤولة،  والجهات  الليبية 

بالجهاز، ومنظومة السلكي. رسمي خاص 
اإلبــالغ  على  المواطنين  الطلحي  وحــث 
تصادفهم  تــجــاوزات  أو  مخالفات  أي  عن 
الجهاز  وأضــاف:  الوقائية.  اإلجــراءات  بشأن 
بشكل  المواطن  على  يعول  البلدي  الحرس 
بخصوص  شكوى  تقديم  خالل  من  كامل، 
األشكال،  من  شكل  بأي  يصادفه  تجاوز  أي 
بالغ  بتقديم  المواطن  يقوم  »عندما  مضيفًا: 
عن  مختلف  بإجراء  نقوم  رسمية،  شكوى  أو 
العيادة  صاحب  واستدعاء  محضر،  فتح  طريق 
في  مفصل  بشكل  والتحقيق  الصيدلية  أو 

الحادثة«.
وأكد الناطق الرسمي أن بالغًا واحدًا فقط 
بعملهم،  والقيام  الجهاز  أعضاء  بخروج  كفيل 
أي  عن  السكوت  عــدم  المواطنين  وعلى 
له،  يتعرضون  أو  يرونه  استغالل  أو  مخالفة 
فبهم يمكن قلب أي موازين، وإيقاف كل من 
تسول له نفسه استغالل الناس في ظل هذه 

الظروف الطارئة، على حد قوله.
وفي أبريل الماضي، أعلنت مراقبة اقتصاد 
الطبي  الكشف  رســوم  تحديد  عن  بنغازي، 
العامة  المستشفيات  داخل  دينار   15 بقيمة 
في  المراقبة  وأوضحت  الخاصة.  والعيادات 
لتعليمات  تنفيذًا  يأتي  اإلجراء  بأن  لها،  بيان 
وزارة االقتصاد في الحكومة الليبية الموقتة، 
التي تصب في صالح المواطن خاصة في ظل 

األزمة التي فرضها وباء فيروس »كورونا«.
وحذرت مراقبة اقتصاد بنغازي المؤسسات 
جهاز  أن  مؤكدة  القرار،  مخالفة  من  الطبية 
اإلجراءات  سيتخذ  بنغازي  في  البلدي  الحرس 

المخالفين. ضد  الالزمة  القانونية 
الحد،  المواطنين عند هذا  وال تقف معاناة 
والمختبرات  الصيدليات  وحدة  شنت  حيث 
عمليات  لغرفة  التابعة  الخاصة،  والعيادات 
بالتعاون  بنغازي،  غرب  البلدي  الحرس  جهاز 
مؤخرًا،  المساعدة،  الطبية  المهن  نقابة  مع 
حمالت تفتيش ومتابعة مكثفة على العيادات 
طبية.  والمختبرات  والصيدليات  الخاصة 
ضابط  مساعد  المكلف  الدوريات  آمر  وأفاد 
في  المخالفات  عديد  ضبط  البرعصي  عماد 
من  الكثير  وغيرها  الطبية  واألنسجة  األدوية 

الجولة . أثناء  التجاوزات 
داخل  تــجــاوزات  ــود  وج البرعصي  ــد  وأك
في  خصوصًا  الخاصة،  والعيادات  المختبرات 
ما يخص المهن الطبية المساعدة وإحالتهم 

القانونية  غير  تجاوزاتهم  بسبب  ؛  للتحقيق 
إلى  وأشار  للخطر.  المواطنين  وتعريض حياة 
المهن  نقابة  مع  بالتعاون  الحمالت،  استمرار 
التجاوزات  جميع  وضبط  المساعدة  الطبية 

قانونيًا. ومحاسبتهم  والمخالفات 

إحصاءات رسمية
للقطاع  رســمــي  مسح  نتائج  وأظــهــرت 
2018، نموًا  للعام  ليبيا،  الخاص في  الصحي 
العيادات  أعداد  بلغت  حيث  للقطاع،  متسارعًا 
صحية.  منشأة   772 الخاصة  والمصحات 
الصحة  وزارة  أجرته  الــذي  المسح  وحسب 
العام الماضي، بالتعاون مع  الوفاق،  بحكومة 
العيادات  عدد  بلغ  العالمية،  الصحة  منظمة 

235 مصحة. 537، إضافة إلى  الخاصة 
هذا  الصحية  المعلومات  مركز  ــرى  وأج
من  سبتمبر  في  نتائجه،  أعلنت  الذي  المسح 
األوروبي  االتحاد  من  بدعم  الماضي،  العام 
ليبيا.  في  الصحية  المعلومات  نظام  لتعزيز 
المسح  بين  السابقة،  األرقام  إلى  وباإلضافة 
أسنان،  عيادة   371 مختبرًا،   411« هناك  أن 
3089 صيدلية، 19 مركز تصوير تشخيصيا«.

هذه  إحداثيات  تسجيل  المسح  وشمل 
إذ جاءت  الجغرافي،  المرافق وتحديد موقعها 
 79 موزعة كالتالي: »عيادات غير إيوائية في 
بلدية، مصحات إيوائية في 37 بلدية، عيادات 
في  طبية  مختبرات  بلدية،   65 في  األسنان 
مراكز  بلدية،   100 في  صيدليات  بلدية،   69
وارتفعت  بلدية«.   15 في  تشخيصي  تصوير 
في  العاملة  الخاصة  الطبية  المختبرات  أعداد 
لتصل  عامًا،   11 خالل   %  147 بنسبة  ليبيا 
 166 مقابل  الماضي،  العام  411 مختبرًا  إلى 

.2007 مختبرًا في العام 
المختبرات  هــذه  فــإن  الــدراســة  وحسب 
مختبرًا   330 إلى  توزعت  الخاصة  الطبية 
و79   ،%  80 بنسبة  فــردي  كنشاط  مسجاًل 
واثنين   ،%  20 بنسبة  مختبرًا مسجاًل كشركة 

مبينين. غير  منها 
العاملة  للقوى  العددي  التوزيع  ويظهر 
يعمل  عنصرًا   1389 وجود  المختبرات  في 
متفرغًا   924 منها  الطبية،  بالمختبرات 
القوى  مجموع  من   %  67 نسبة  يشكل  بما 
يشكل  بما  متفرغ  غير  عنصرًا  و465  العاملة، 

.% 33 نسبة 
لدى  متفرغًا  اختصاصيًا   212 ويعمل 
غير  اختصاصيًا  و80  الطبية  المختبرات 
متفرغًا  مختبرًا  فنيًا   624 يعمل  أيضًا  متفرغ، 
مختبرًا  فنيًا  و353  الطبية،  المختبرات  لدى 
غير متفرغ. كما يعمل لدى المختبرات الطبية 

متفرغًا  عنصرًا   88 منها  خدميًا  عنصرًا   120
و32 عنصرًا غير متفرغ، وفق اإلحصاء.

عددها  البالغ  الطبية  المختبرات  وتتوزع 
 101 أصل  من  بلدية   69 على  مختبرًا   411
 31 إذ ال تتوافر مختبرات طبية داخل  بلدية، 
بلدية، أما البلديات التي سجلت فيها األعداد 
فهي  الخاصة  الطبية  المختبرات  من  األكثر 
وحي   )29( المركز  وطرابلس   )35( بنغازي 
والخمس   )14( زارة  وعين   )27( األندلس 

)16( وسبها )13(.
المختبر  فنيي  أن  المسح  نتائج  تظهر  كما 
القوى  مــن   %  70.3 نسبته  مــا  يشكلون 
ويعمل  الخاصة،  الطبية  بالمختبرات  العاملة 
المختبرات  في  متخصصًا   292 مجموعه  ما 

موظفًا متفرغًا بدوام كامل أو جزئي.
عدد  ارتــفــع  نفسها،  الــدراســة  وبحسب 
ليبيا  في  العاملة  اإليوائية  غير  العيادات 
ضمن األنشطة الصحية الخاصة، بنسبة 108 
ارتفع عدد  الدراسة،  عامًا. ووفق   11 % خالل 
سنة  عيادة   258 من  اإليوائية  غير  العيادات 
2007 إلى 537 عيادة في 2018، منها 281 
 ،)%  52 )بنسبة  فردي  عيادة مسجلة كنشاط 

.% 42 و256 مسجلة كشركة بنسبة 
العيادات  في  المقدمة  للخدمات  وبالنسبة 
فإن نسبة العيادات، التي تقدم خدمات النساء 
العيادات،  إجمالي  من   %  47 تبلغ  والوالدة 
خدمات  بها  تتوافر  التي  العيادات  نسبة  أما 
41 %، و39 للباطنية وهي من  األطفال فتبلغ 
نسبة  وتبلغ  متوافرة،  تخصصات  ثالثة  أعلى 
نسبة  تبلغ  حين  في   ،%  35 األسنان  خدمات 
22 %، واألنف واألذن  خدمات الجراحة العامة 
 ،%  19 البولية  والمسالك   ،%  19 والحنجرة 
الخدمات  نسبة  فتبلغ  والقلب  العيون  أما 
و10   % 14 اإليوائية  غير  بالعيادات  المقدمة 

التوالي. % مرتبة على 
في  العاملة  للقوى  العددي  التوزيع  ويظهر 
متفرغًا  اختصاصيًا   1198 وجود  العيادات 
و850  اإليوائية  غير  بالعيادات  يعملون 
يعمل  حين  فــي  متفرغ،  غير  اختصاصيًا 
غير  العيادات  لدى  متفرغًا  عامًا  طبيبًا   259
يعمل  متفرغ، كما  غير  و275 طبيبًا  اإليوائية 
العيادات  لدى  متفرغًا  تمريض  عنصر   497
غير  تمريض  عنصر  و253  اإليوائية  غير 
متفرغًات  قابالت   10 تعمل  أيضًا  متفرغ، 
غير  قابلة  و18  اإليوائية  غير  العيادات  لدى 
لدى  متفرغًا  صيدليًا   126 ويعمل  متفرغة، 
العيادات غير اإليوائية و100 صيدلي آخر غير 
أسنان متفرغًا  293 طبيب  يعمل  متفرغ، كما 

و228 طبيب أسنان غير متفرغ.

لدى  متفرغًا  مختبر  فني   153 يعمل  كذلك 
غير  مختبر  فني  و94  اإليوائية  غير  العيادات 
متفرغ، في حين يعمل 19 فني تغذية عالجية 

متفرغًا و12 فنيًا آخر غير متفرغ.
العيادات  في  العاملة  القوى  عدد  ويبلغ 
المتفرغين  عدد  عنصرًا   5163 اإليوائية  غير 
 %  60 وبنسبة  عنصرًا   3096 يساوي  منهم 
غير  العناصر  عدد  أما  الكلي،  المجموع  من 
ويبلغ   ،%  40 بنسبة   2067 فيبلغ  المتفرغة 
غير  الــعــيــادات  فــي  التصوير  أجــهــزة  عــدد 
أجهزة  عدد  يبلغ  حيث  جهازًا،   215 اإليوائية 
جهازًا،   145 العاملة  الصوتية  فوق  الموجات 
فيبلغ  التشخيصية  اآلشعة  أجهزة  عدد  أما 
المقطعي  للتصوير  أجهزة  و6  جهازًا   30
رنين  أجهزة  و3  شرايين  تخطيط  جهاز  و12 
مغناطيسي وجهازي تصوير الثدي و17 جهاز 

.CTG
للعيادات  نسبة  أكبر  فإن  الدراسة  وحسب 
ومصراتة  بنغازي  بلديات  فــي  مــوجــودة 
 - % 6 وطرابلس المركز، حيث بلغت )8 % - 

6 %( مرتبة على التوالي.
لحكومة  التابعة  الصحة  وزارة  وقالت 
المعلومات  مركز  أجراها  دراسة  إن  الوفاق، 
القطاع  بدراسة  متعلقة  بالوزارة  والتوثيق 
بضرورة  أوصت  ليبيا،  في  الخاص  الصحي 
كي  ليبيا،  في  الصحي  التأمين  نظام  تنفيذ 
الخدمات  تكاليف  دفــع  المواطن  يتجنب 
الفئات  خصوصًا  مباشر،  بشكل  الطبية 
الفقيرة. ووفق بيان للوزارة، السنة الماضية، 
مع  بالتعاون  تمت  التي  الــدراســة  أوصــت 
العالمية،  الصحة  ومنظمة  األوروبي  االتحاد 
التسجيل  وعملية  واللوائح  القوانين  بمراجعة 
وآلية اعتماد القطاع الصحي الخاص وتطوير 
الرعاية  مؤسسات  وتقييم  رصد  إستراتيجية 

الخاصة. الصحية 
ملتقى  خالل  الدراسة  نتائج  إعالن  وجرى 
أحميد  الوفاق  بحكومة  الصحة  وزير  حضره 
الصحة  بعثة منظمة  ورئيس  محمد بن عمر، 
ممثلي  من  وعدد  هوف،  إليزابيث  العالمية 
المنظمات الدولية ورؤساء المراكز واإلدارات 

الصحة. لوزارة  التابعة  والجهات  والمجالس 
على تشجيع  توصياتها  في  الدراسة  وحثت 
في  االستثمار  على  الخاص  الصحي  القطاع 
تعاني  التي  أو  المتوافرة  غير  التخصصات 
وعلى  مختلفة،  جغرافية  مناطق  في  نقصًا 
يقدمها  التي  الصحية،  الخدمات  تقييم جودة 
دراســة  وتنفيذ  الــخــاص  الصحي  القطاع 
بيانات  لتوفير  الوطنية  الصحية  الحسابات 
جانب  إلى  ليبيا،  في  الصحي  اإلنفاق  حول 

بين  الشراكة  إستراتيجية  تطوير  ضــرورة 
والخاص. العام  القطاعين 

القطاع  شــروع  ــى  إل ــة  ــدراس ال وخلصت 
في  تقديم خدمات طبية  في  الخاص  الصحي 
والصحة  كاألورام  جديدة  متخصصة  مجاالت 
ازديــاد  جانب  إلى  القلب،  وجراحة  العقلية 
بشكل  بالمصحات  اإليوائية  السريرية  السعة 
العام  السابق  المسح  ــراء  إج منذ  ملحوظ 

.2007
القطاع  مؤسسات  ازدياد  الدراسة  وأكدت 
العشر  السنوات  خالل  كبير  بشكل  الخاص 
الرعاية  خدمات  جميع  صارت  حتى  الماضية، 
والمصحات،  العيادات  في  تقدم  الصحية 
عاملة  لقوة  الخاص فرص عمل  القطاع  »وفر 
جزئي،  وإما  كامل  بدوام  إما كموظف  كبيرة، 
جميع  في  للصيدليات  نشاط  يتوافر  كما 
والعيادات  المصحات  عكس  على  البلديات 
يقتصر  التي  التشخيص،  ومراكز  والمختبرات 

البلديات«. وجودها في بعض 
وجرى تنفيذ الدراسة على 101 بلدية وهو 
البلديات، وشارك  100 % من  ما يمثل نسبة 
إذ أظهرت نتائج  50 باحثًا،  في إعداد المسح 
الخاص في  القطاع الصحي  الدراسة أن حجم 
ليبيا قفز بالمقارنة بنتائج المسح، الذي أجري 
 -  %  100( بين  تتراوح  بنسب   2007 العام 

.)% 375
وأظهرت الدراسة وجود 537 عيادة خاصة 
أسنان  عيادة  و371  مصحة  و235  ليبيا  في 
و19  خاصًا  مختبرًا  و411  صيدلية  و3089 
فوق  موجات  جهاز  و348  طبيًا  تصوير  مركز 
السينية  باآلشعة  تصوير  آلة  و147  صوتية 
و69 جهازًا لقياس نبضات القلب في المرافق 

الخاصة. الصحية 
الوفاق،  حكومة  في  الصحة  وزيــر  وقــال 
انتشار  تنامي  إن  عمر،  بن  محمد  أحميد 
ليبيا  في  الخاص  الصحي  القطاع  أنشطة 
وتكافل  صحيحة  أسس  على  مبنيًا  يكن  لم 
على  اعتمد  »لكنه  الخدمات،  تقديم  في 
من  قدر  أكبر  تحقق  التي  الخدمة،  اختيار 
عمر،  بن  وتابع  المالية«.  والفائدة  األرباح 
الصحي  للمسح  النهائية  النتائج  إعالن  خالل 
»نتطلع  ليبيا:  في  الخاصة  الصحية  لألنشطة 
االستثمار  إلى  يسعى  خاص  قطاع  خلق  إلى 
أكشاك  مجرد  ال  ــد،  األم طويل  نحو  على 
تليق  ال  خدمات  لتقديم  المستشفيات  تجاور 

بالمواطن«.
أعده  الذي  الصحي،  المسح  نتائج  وحسب 
لــوزارة  التابع  والتوثيق  المعلومات  مركز 
األوروبـــي  ــحــاد  االت مــع  بالتعاون  الصحة 
المؤشرات  فإن  العالمية،  الصحة  ومنظمة 
إقليم  دول  على  ليبيا  تقدم  تكشف  الصحية 
عدد  فــي   »EMRO«الـــــ المتوسط  ــرق  ش
األطباء وأطباء األسنان والصيادلة والتمريض 
 CT«الـ شرائح  وتصوير  واألسرة  والقابالت 
SCAN« والرنين المغناطيسي في مؤسسات 

الخاص. القطاع 
نتائج  حسب  ليبيا،  تقدمت  حين  فــي 
االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  على  المسح 
دولية  منظمة  وهي   ،»OECD«الـ والتنمية 
وإنعاش  االقتصادية  التنمية  إلــى  تهدف 
 36 عضويتها  في  وتضم  التجارية،  التبادالت 
دولة، من بينها دول متقدمة، في عدد أطباء 
لألنشطة  الممارسين  والصيادلة  األسنان 

الخاص. القطاع  الصحية في 
القطاع  أن  المفوض  الصحة  وزير  وأوضح 
تقديم  في  تكامل  صنع  على  قــادر  الخاص 
ال  »الدول  قائاًل:  كفاءة،  أكثر  بشكل  الخدمة 
بل  فقط،  العامة  المؤسسات  خالل  من  تبنى 
الخاص  القطاع  مؤسسات  إشراك  من  بد  ال 
كفاءة«،  أكثر  بشكل  اإلمكانات  واستغالل 
الخاصة  القوانين  تعديل  من  بد  »ال  مضيفًا: 
الصحي،  الجانب  في  المستثمرين  بتشجيع 
على  قادر  خاص  قطاع  خلق  من  نتمكن  حتى 
أن  كما  عــاٍل..  مستوى  ذات  خدمات  تقديم 
من  الدولة  عاتق  على  تقع  مسؤوليات  هناك 
توفير  أهمها  ولعل  االستثمار  تشجيع  شأنها 

واالستقرار«. األمن 
األخيرة  التطورات  أن  على  عمر  بن  وشدد 
في المجال الصحي جعلت تكلفة اإلنفاق على 
توفير  يمكن  ال  »إذ  عالية،  الطبية  الخدمات 
تلك  مع  تتساوى  للمواطن  صحية  خدمات 
تنفق  حيث  المتقدمة،  الدول  تقدمها  التي 
 3000 يساوي  ما  وبريطانيا  كفرنسا  دول 
يورو للفرد، في حين تصل تكاليف اإلنفاق في 
فمستوى  ليبيا  أما  دوالر،   7000 إلى  أميركا 
الـ500  يتعدى  ال  الفرد  على  الصحي  اإلنفاق 

دوالر«.
»تكفل  الليبية  القوانين  أن  إلى  ولفت 
غير  األمر  هذا  ولكن  للجميع  الصحة  مجانية 
قابل للتطبيق، إذ ال بد من وجود بديل وهو 
تحقيق  إلى  نطمح  نحن  الصحي..  التأمين 
من  الخجولة  المساعي  من  الرغم  على  ذلك 

الدولة«.

شكاوى من ارتفاع أسعار العيادات الخاصة وسط غياب الرقابة الحكومية

● غرفة الكشف على المرضى بإحدى العيادات ● مكتب طبيب داخل عيادته الخاصة ● إحدى عيادات األسنان

● وزير »صحة الوفاق« )الثاني من اليمين( أحميد بن عمر خالل جولة تفقدية

طبيب أسنان في بني وليد: نطالب 
وزارة الصحة بالمسارعة لوضع 

الئحة أسعار ملزمة للخدمات الصحية

أحد المواطنين: حالة االستغالل ال 
تخفى على أحد.. وسعر الكشف العادي 

عند طبيب عام يتجاوز 50 ديناراً

الناطق باسم الحرس البلدي بنغازي: عندما 
تذهب دوريات المراقبة تقوم العيادات 

والصيدليات بتغيير تسعيرة الكشف والدواء

وزير »صحة الوفاق« أحميد بن عمر: تنامي القطاع الخاص لم يكن مبنيًا على أسس صحيحة.. وال بد من وجود التأمين الصحي
طرابلس - بنغازي - بني وليد - الصغير الحداد

● داخل أحد معامل التحاليل ● ميكروسكوب ضمن معدات طبيبة بإحدى العيادات الخاصة

معاناة ال تنتهي
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●   سيدة سودانية تحاول تجاوز آثار الفيضان

●   مواطن سوداني يرقب آثار الفيضان
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الحكومة أعلنت حالة الطوارئ

عشرات الوفيات وهدم مئة ألف منزل
في فيضان غير مسبوق بالسودان

الخرطوم - وكاالت

يعيش السودان منذ أيام كارثة طبيعية بسبب فيضان نهر النيل، نتجت 
عنها أزمات إنسانية مع وفاة أكثر من مئة شخص، وهدم أكثر من مئة ألف 
منزل، جزئيا أو كليا، وتضرر أكثر من نصف مليون شخص، حسبما أعلنت 

وزيرة العمل والتنمية االجتماعية، لينا الشيخ.
أعلنت  الفيضان،  بعد  ما  إلى  االقتصادية  التبعات  حصر  ترك  وفيما 

الحكومة السودانية حالة الطوارئ في البالد، وفق »بي بي سي«.
حمالت تضامن

مستخدموها  عبر  وسوم،  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  وانتشرت 
الوسوم تداوال:  عن تضامنهم مع السودانيين في مصابهم. وكان أكثر 
الذي  للخرطوم«،  سالم  قلبي  و»من  يغرق«،  و»السودان  »السودان«، 
يحاكي وسم »من قلبي سالم لبيروت«، الذي استخدمه المغردون تضامنا 
مع لبنان في حادثة انفجار المرفأ. والوسم كلمات من أغنية لبيروت التي 

غنتها فيروز.
وتداول  للسودانيين  والرحمة  بالفرج  الدعاء  بين  التغريدات  وتراوحت 
الصور ومقاطع الفيديو التي تبين حجم الضرر الواقع في الخرطوم، وفي 
لجمع  مبادرات  انتشرت  وكذلك  الفيضان.  غمرها  التي  المدن  غيرها من 

الدعم المادي للمتضررين من الفيضانات.
الكارثة وقعت عندما ارتفع منسوب مياه نهر النيل األزرق، الذي يلتقي 
النيل األبيض في الخرطوم، بشكل وصفه الخبراء والمسؤولون بالتاريخي، 
الذي »لم يشهدوه منذ بدء رصد مستوى المياه في النهر العام 1902«. 
والسيول والفيضانات في فصل هطول األمطار في السودان حدث تشهده 
البالد سنويا تقريبا، لكن فيضانات هذه السنة هي األكبر واألشد ضررا، 
متجاوزة في دمارها فيضانات عامي 1946 و1988 التي كانت تعتبر األسوأ، 
زالت  وما  قبل،  من  النهر  مياه  إليها  لم تصل  مناطق  الفيضان  إذ وصل 

مناطق أخرى في مجرى النيل مهددة، مع تواصل ارتفاع منسوب المياه. 
النهضة  بسد  الفيضان  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  البعض،  وربط 
المتنازع عليه بين إثيوبيا ومصر، لكن خبراء ومسؤولين سودانيين نفوا 
عالقة سد النهضة بالفيضان، وأكدوا عدم صحة »فرضية« تخفيف الضرر 
برفع بوابات السد العالي في أسوان المصرية. ويراقب المختصون بحذر 
من  وحذروا  األمطار،  موسم  بدء  منذ  وروافده  النيل  في  المياه  مناسيب 
أنها غير مسبوقة، كما نقل رئيس الوزراء السوداني، عبداهلل حمدوك، في 

تدوينة على »فيسبوك« قبل أكثر من أسبوع.
فيها  تكون  فرضيات  إلى  تحيل  كثيرة  أسئلة  السودانيون  ويطرح 
البعض عن سبب  اليوم. سأل  الواقع  أقل مما يحصل على أرض  األضرار 
غياب سدود من شأنها حماية البالد من الغرق، خصوصا أن في السودان 
أنهارا كثيرة تعتبر روافد للنيل، الذي يصب في مجراه النيل األزرق والنيل 
األبيض وأنهار أخرى. كما تحدث كثير من السودانيين عن عدم صمود 
البنية التحتية للبالد وعما يصفونه بـ»تجاهل النظام الحالي وقبله نظام 
الفيضانات  تشكل  التي  للبالد،  التحتية  البنية  تطوير  أولوية  البشير« 

تهديدا دائما لها.

السودانية عن  اإلعالم  أيضا بحديث وسائل  االتهامات  وارتبطت هذه 
قطارات  استيراد  صفقة  االتحادية  والمواصالت  التحتية  البنى  وزارة  عقد 
للسودان  التحتية  البنية  في ضعف  بالالئمة  أنحى  والبعض  الصين.  من 

على العقوبات التي كانت مفروضة على البالد.
لكن  السودان،  في  التقطت  أنها  على  كثيرة  صور  األيام  هذه  وتنشر 

بعضها في الحقيقة إما قديم وإما من بلد آخر غير السودان.
أصداء فيضان السودان في مصر

لذا  مصر،  إلى  الحدود  يقطع  السودان  على  ماؤه  فاض  الذي  والنيل 
فالمصريون مهتمون بالفيضان في السودان أكثر من غيرهم، وبعضهم 

يخشى حدوث نفس الكارثة في مصر.
وسارعت الحكومة المصرية إلى الرد على مخاوف المصريين، بالتأكيد 
أنها مستعدة ألي طارئ، وأن قدرة السد العالي كافية للتعامل مع فيضان 

كالذي حصل في السودان.
أثرية  مواقع  بمحاصرة  السودان  يشهدها  التي  الفيضانات  تهدد  كما 
آثار  أن  من  تحذيرات  وثمة  الخرطوم.  السودانية  العاصمة  مهمة شمال 
منطقة »البجراوية«، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، باتت مهددة 

جراء الفيضانات.
وتعمل السلطات على ضخ المياه وحماية المواقع األثرية ببناء جدران 
من أكياس الرمل. وقال مدير الوحدة األثرية الفرنسية في السودان مارك 
مايو لـ»فرانس برس«: »لم يحصل أن أثرت مياه الفيضانات على المواقع 
األثرية من قبل، والموقع اآلن تحت السيطرة«. وحذر من أنه »إذا استمر 
ارتفاع منسوب النيل، فقد ال تصبح اإلجراءات المتخذة كافية«. وأشار إلى 

أن مواقع أثرية أخرى على طول مجرى النيل مهددة جراء الفيضانات.
السوداني،  الوزراء  رئيس  إقامة  مقر  إلى  الفيضان  مياه  تسربت  وقد 
عبداهلل حمدوك، شمالي مدينة الخرطوم. ولم يتطلب األمر إجالء رئيس 
كيلومتر عن   200 تبعد  التي  األثرية  البجراوية  ومنطقة  وعائلته.  الوزراء 
مساحات  على  نفوذها  بسطت  إلمبراطورية  عاصمة  كانت  الخرطوم، 

شاسعة من 350 قبل الميالد حتى 350 ميالدي.

 الكارثة وقعت عندما ارتفع منسوب مياه نهر 
النيل األزرق الذي يلتقي النيل األبيض في 

الخرطوم بشكل تاريخي

●   موظف صحي مصري خالل فحص عينات من متبرعين ببالزما الدم.

القاهرة - وكاالت

المتعافي من »كوفيد19-«، محمد  الشاب المصري  لم يخف 
فتحي، توتره لدى مشاهدته األنابيب الموصولة بذراعه، لكنه أصر 

على التبرع بالبالزما على أمل مساعدة المصابين بالوباء.
وقال خبير المساحة البالغ من العمر 25 عاما لـ»فرانس برس« 
أثناء تبرعه بالبالزما في المركز القومي لنقل الدم بالقاهرة: »إذا 

كان بإمكاني مساعدة شخص واحد فقط، فهذا أمر جيد جدا«.
ليصبح  الفطر،  عيد  عشية  مايو،  في  بالمرض  فتحي  وأصيب 
واحدا من أكثر من 100000 حالة إصابة بالوباء تم اإلبالغ عنها 
في مصر، سجل بينهم أكثر من 5000 وفاة. ووصف فتحي أعراض 
كان  التذوق  حاسة  »فقدان  قائال:  »كورونا«  بفيروس  اإلصابة 

تجربة مروعة.. تشعر كأنك تأكل من أجل الحاجة فقط«.
ولم تنته األمور عند إصابة فتحي فحسب، إذ ابتليت أسرته أيضا 
المشاركين في  المتطوعين  أحد  وفتحي  المسن.  والده  بإصابة 
تجربة عالج مصابي وباء »كوفيد19-« عن طريق بالزما المتعافين 
من المرض، وعلق: »جئت اليوم للتبرع ألنني لم أرغب في أن يمر 

شخص آخر بما مررت أنا وعائلتي به«.
ويتم هذا العالج عن طريق حقن بالزما المتعافين في أجسام 
أشخاص مصابين لمنحهم دفعة مناعية تساعد أجسامهم على 

محاربة الفيروس.
الواليات  رأسها  على  عديدة  بلدان  غرار  على  مصر،  وتحاول 
المتعافين،  بالزما  باستخدام  جزئيا  الوباء  مكافحة  المتحدة، 
األجسام  على  تحتوي  التي  الدم  في  السائلة  المادة  وهي 
المضادة. وينقسم المجتمع العلمي حيال استخدام البالزما لعالج 
»كوفيد19-«، لكن مؤيديها يشيرون إلى أن هذه الوسيلة أثبتت 
بينها  معدية  أخرى  أمراض  لعالج  دراسات صغيرة  في  فعاليتها 

إيبوال وسارس.

بصيص أمل
وأطلقت تجارب سريرية لمكافحة »كوفيد19-« بالبالزما في كل 
من بوليفيا وبريطانيا وكولومبيا والهند والمكسيك وباكستان 
وكوريا الجنوبية. ويعتقد مدير مركز نقل الدم في مصر، إيهاب 
الذي  الوقت  في  واعد،  عالج  المتعافين  بالزما  أن  الدين،  سراج 

يستمر السباق نحو تطوير وإنتاج وتوزيع لقاح فعال.
أكثر من  لحث  في مصر  الدين حملة  قاد سراج  أبريل،  ومنذ 

78000 متعافى من وباء »كوفيد19-« على التبرع بالبالزما.
وقال إن »كورونا هو أحد هذه الفيروسات التي ال يوجد كتيب 
إرشادي لها... نحارب عدوا مجهوال، ولذا نحتاج إلى التمسك بأي 
شكل من أشكال العالج يقدم بصيصا من األمل«. وأكد: »إذا لم 
تجد الواليات المتحدة أنها )البالزما( واعدة، لما كانت أطلقت حملة 

وطنية لحث المتعافين على التبرع بالبالزما«.
وأوضح سراج الدين أن المتبرعين المؤهلين يجب أن تتراوح 
أعمارهم بين 18 و60 عاما وأال تقل أوزانهم عن 50 كيلوغراما، 
المضادة. وحتى  وأن تتوافر لديهم فصيلة معينة من األجسام 
اآلن تبرع أكثر من مئتي متعافى بالبالزما، يقدم كل منهم 800 
تحقن  أكياس  أربعة  إلى  مقسم  السائلة  المادة  من  ميليغرام 
لمريضين في وقت واحد. وقال سراج الدين إنه ال توجد إحصاءات 

حتى اآلن عن معدل نجاح تجربة البالزما في مصر.

سوق سوداء
وأشار سراج الدين إلى الحاجة إلى المزيد من تبرعات البالزما، 
مؤكدا أن »التبرع بالدم بشكل عام قليل في مصر، لذلك نعمل 
المتبرعين  أعداد  ودفعت  الناس«.  عامة  بين  الوعي  زيادة  على 
الضئيلة أحمد مصطفى »37 عاما«، الذي يعمل في مجال اإلعالن، 
المتعافين  بين  للتواصل  »مساندة«  يسمى  تطبيق  إطالق  إلى 
والمصابين بالمرض. وقال: »نريد أن نكون همزة الوصل بين 

المرضى، لكن االستجابة بطيئة للغاية«.
وفي ظل اإلقبال الضئيل على اإلنترنت، يخطط مصطفى لجعل 
تطبيقه خدمة عامة للتبرع بالدم لتلبية أي حاجة ملحة أخرى في 
دافع  مصطفى  ولدى  مصر.  في  المتأزم  الصحية  الرعاية  قطاع 
قوي إلنجاح تجربة العالج، إذ إنه كان بين المصابين بالمرض 
في أواخر مايو. وقال: »بعد شهر من اإلرهاق من الفيروس، أردت 
المساهمة في جعل حياة المرضى اآلخرين أفضل«. ويرى مصطفى 
أيضا أن التطبيق قد يعمل كبديل آمن للسوق السوداء لبيع بالزما 

المتعافين والتي ظهرت أخيرا.
وفي يونيو، نقلت وسائل اإلعالم المحلية في مصر أن أكياس 
بالزما المتعافين يتم تداولها للبيع بشكل غير رسمي بسعر يتجاوز 
20000 جنيه »1200 دوالر« للكيس. ودعا أحد أعضاء البرلمان 
المصري إلى تجريم هذه الممارسة خصوصا بعد أن أكدت مشيخة 
األزهر بأنه ال يجوز بموجب الشريعة اإلسالمية المتاجرة بالبالزما. 
وشدد مركز األزهر العالمي للفتوى اإللكترونية على »أن ثمن الدم 

حرام ال يجوز، ألن الشيء إذا حرم أكله حرم بيعه وثمنه«.

إسدال الستار على مقتل جمال خاشقجي بالحكم بسجن ثمانية مدانني

سمعة  شوهت  قضية  على  الستار  إلسدال  محاولة  في 
على  كبير  بإحراج  لها  وتسببت  الخارج،  في  المملكة 
الشركات  بعض  قبل  من  وبمقاطعة  الدبلوماسي  الصعيد 
الرياض، اإلثنين،  والمؤسسات لفترة، أصدرت محكمة في 
جمال  السعودي  الصحفي  مقتل  قضية  في  نهائية  أحكاما 
تتراوح  لفترات  مدانين  ثمانية  إذ قضت بسجن  خاشقجي، 
بين سبع سنوات و20 سنة، في أحكام وصفتها خبيرة في 

األمم المتحدة وخطيبته بأنها »مهزلة«.
وجاءت األحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي الذي 
إسطنبول  في  بالده  قنصلية  في  سعوديين  بأيدي  قتل 
الماضي،  مايو  في  والدهم  قتلة  عن  »العفو«   ،2018 في 
»فرانس  وفق  اإلعدام،  عقوبة  بتفادي  سمحت  خطوة  في 

برس«.

»مسرحية«
التي  المتحدة  األمم  في  الخبيرة  كاالمار  أنييس  وأكدت 
األحكام  أن  اإلثنين،  خاشقجي،  اغتيال  شأن  في  حققت 
السعودية التي صدرت في القضية ال تتصف بأي »مشروعية 
عقوبة  عن  بالتراجع  إشادتها  مع  أخالقية«،  أو  قانونية 

اإلعدام.
اإلعدامات  المتحدة حول  لألمم  الخاصة  المقررة  وكتبت 
التعسفية عبر »تويتر« أن »المدعي السعودي اضطلع بدور 
ال  األحكام  لكن هذه  القضائية،  المسرحية  جديد في هذه 
إثر  صدرت  لقد  أخالقية.  أو  قانونية  مشروعية  بأي  تتصف 

عملية لم تكن منصفة وال عادلة وال شفافة«.
وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية فخر الدين ألتون 
محكمة  أصدرته  الذي  النهائي  »الحكم  أن  »تويتر«  على 
سعودية اليوم في قضية تصفية الصحفي جمال خاشقجي 
مستوى  إلى  يرتق  لم  إسطنبول  في  المملكة  قنصلية  في 
توقعات تركيا والمجتمع الدولي«. وجاء في تغريدة ألتون: 
»ال زلنا ال نعلم ماذا حصل لجثة خاشقجي، من أراد التخلص 
منه، وما إذا هناك متعاونون محليون، ما يثير شكوكا حول 

مصداقية اإلجراءات القضائية في السعودية«.
من جهتها، وصفت الخطيبة التركية للصحفي السعودي، 
السعودي  القضاء  أصدرها  التي  النهائية  األحكام  اإلثنين، 
دون  من  الملف  بإغالق  الرياض  متهمة  »مهزلة«،  بأنها 
وكتبت  للجريمة.  الفعليين  المخططين  هويات  كشف 
خديجة جنكيز عبر »تويتر« أن »المجتمع الدولي لن يرضى 
بهذه المهزلة. لقد أغلقت السلطات السعودية هذا الملف 
من دون أن يعرف العالم حقيقة المسؤول عن قتل جمال«.

األحكام.  هذه  حدود«  بال  »أطباء  منظمة  دانت  كما 
كريستوف  الحكومية  غير  للمنظمة  العام  األمين  وصرح 
التي  المحاكمة  لـ»فرانس برس«: »لم تسمح هذه  دولوار 
غاب عنها الجمهور والصحفيون بمعرفة الحقيقة وكشف ما 
حصل في الثاني من أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية 
في إسطنبول )حيث قتل جمال خاشقجي( ومن أصدر مسبقا 

األمر بارتكاب جريمة الدولة هذه«.
وأعلن متحدث باسم النيابة العامة »صدور أحكام نهائية 
تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة 
الحكومية  األنباء  وكالة  عنه  نقلت  ما  بحسب  خاشقجي«، 
»أصدرت  بالرياض  الجزائية  المحكمة  أن  وأكد  »واس«. 
الصفة  اكتسبت  مدانين،  أشخاص  ثمانية  بحق  أحكاما 
القطعية )...( حيث قضت بالسجن 20 عاما على خمسة من 
المدانين حيال كل فرد منهم، وثالثة من المدانين بأحكام 
تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم )مع إضافة( 

سبع سنوات الثنين منهم«، أي من الثالثة األخيرين.

أولية بإعدام خمسة وسجن  السابق أحكام  وصدرت في 
تعرف  ولم  واسعة.  دولية  إدانات  أثارت  قضية  في  ثالثة 
أسماء المتهمين رسميا، وجرت المحاكمة بعيدا عن وسائل 
بشكل  خاشقجي  أبناء  أعلن  الماضي  مايو  وفي  اإلعالم. 
خاشقجي،  ونشر صالح  والدهم.  قتلة  عن  »العفو«  مفاجئ 
نجل جمال خاشقجي، في تغريدة على حسابه على »تويتر« 
الشهيد  أبناء  نحن  »نعلن  فيه:  جاء  مقتضبا  بيانا  آنذاك 
جمال خاشقجي أننا عفونا عمن قتل والدنا«، مضيفا أن قرار 

العائلة يستند إلى آية قرآنية تشجع على العفو.
األحكام  صدرت  العامة،  النيابة  باسم  المتحدث  وحسب 
بالتنازل  الخاص  الحق  »إنهاء  على  بناء  اإلثنين  النهائية 
دولية  فعل  ردود  القضية  وأثارت  القتيل«.  لذوي  الشرعي 
منددة أضرت بصورة المملكة وبولي العهد الشاب األمير 
محمد بن سلمان بشكل كبير. وتوصلت وكالة االستخبارات 
قام  الشاب  األمير  أن  إلى  أتراك  ومسؤولون  األميركية 
المملكة  نفته  الذي  األمر  خاشقجي،  بقتل  األمر  بإصدار 

بشدة.

انقضاء الدعوى
كان جمال خاشقجي، المقرب من السلطات في المملكة 
جريدة  في  مقاالت  ينشر  معارض،  إلى  يتحول  أن  قبل 
العهد.  ولي  سياسات  تنتقد  األميركية  بوست«  »واشنطن 
داخل  تقطيعها  جرى  التي  جثته  على  بعد  العثور  يتم  ولم 

القنصلية.
القضية،  الرسمية مرارا حيال  الرواية السعودية  وتغيرت 
فنفت في البداية مقتل الصحفي داخل قنصليتها، ثم ذكرت 
المتهمين  بأن  أقرت  أن  إلى  الخطأ،  طريق  من  قتل  أنه 
سافروا  المستوى  رفيعو  استخباراتيون  مسؤولون  وبينهم 

إلى تركيا بغرض اغتياله.
فاجأت  الصحفي،  مقتل  على  عام  من  أكثر  وبعد 
مساعدي  كبار  أحد  تبرئة  باعالن  المراقبين  السلطات 
أحمد  السابق  االستخبارات  رئيس  نائب  هو  العهد  ولي 
في  للمستشار  اتهام  توجيه  عدم  إلى  إضافة  العسيري، 
أبرز  أحد  والعسيري،  القحطاني.  سعود  الملكي  الديوان 
المسؤولين الذين تمت محاكمتهم في القضية، غالبا ما 
كان يرافق ولي العهد في رحالته الخارجية، وقد أفرج عنه 
»لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص«. 
القحطاني،  إلى  االتهام  توجه  لم  العامة  النيابة  أن  كما 
وهو من المقربين من ولي العهد وأحد أكثر المسؤولين 
وذلك  المملكة،  في  األخيرة  السنوات  في  للجدل  إثارة 

»لعدم وجود أي دليل ضده«.
األمم  مقررة  بينهم  شهود  أفاد   ،2019 أكتوبر  وفي 
المتحدة، أنييس كاالمار، أن القتلة كانوا يتبادلون تعليقات 
يقطع  ال  الجزار  »حتى  منها  خاشقجي،  قتل  قبل  ساخرة 
سي«  بي  »بي  قناة  نقلت  ما  بحسب  األرض«،  على  اللحم 
البريطانية. واستمعت المحامية البريطانية، هيلينا كينيدي، 
إلى تسجيل قدمته السلطات التركية التي كانت تضع على 
أحدهم  فيه  وصف  القنصلية،  في  تنصت  أجهزة  يبدو،  ما 

خاشقجي بأنه »حيوان مخصص للتضحية«.
أبريل  في  ذكرت  بوست«  »واشنطن  جريدة  وكانت 
2019 أن أبناء خاشقجي تسلموا منازل بماليين الدوالرات 
كتعويضات عن قتل والدهم، وأنهم يتقاضون شهريا آالف 
تلك  أن  إلى  وأشارت  السعودية.  السلطات  من  الدوالرات 
المنازل تقع في جدة في غرب السعودية في مجمع سكني 
ونفت  دوالر.  ماليين  أربعة  منها  كل  قيمة  وتبلغ  واحد، 

العائلة في حينه وجود أي تسوية مالية مع السلطات.

الرياض - وكاالت

عائلة خاشقجي نفت ما نشرته جريدة 
»واشنطن بوست« في 2019 بأنهم تسلموا 

منازل بماليين الدوالرات كتعويضات

قضية هزت السعودية

●   متظاهر يحمل صورة للصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول

اختبارات في مصر على بالزما املتعافني 
من »كورونا« لعالج املصابني

»األزهر« حرم بيعها
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احتفاالت في الصني بانتصارها على »كورونا«.. وأوروبا تكافح ضد الوباء

تبادل  الرئاسي  االستحقاق  من  قليلة  أسابيع  قبل 
للفوز  الساعي  ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس 
جو  الديمقراطي  ومنافسه  ثانية،  رئاسية  بوالية 
االنتخابي  السباق  دخول  مع  حادة  انتقادات  بايدن، 
مرحلته األخيرة، إذ وصف الرئيس الجمهوري خصمه 
الديمقراطي بأنه »غبي«، ليرد نائب الرئيس السابق 
»جرأة«  إلى  يفتقر  األبيض  البيت  سيد  إن  بالقول 

التصدي لجائحة »كوفيد19-«.
وفي حين توجه بايدن والسيناتورة كاماال هاريس، 
واليتي  إلى  الرئيس  نائبة  لمنصب  اختارها  التي 
الرئيس  عقد  المتأرجحتين،  وويسكونسن  بنسلفانيا 
وفق  األبيض،  البيت  في  مفاجئا  صحفيا  مؤتمرا 

»فرانس برس«.
ومجددا طرح ترامب إمكان التوصل إلى لقاح مضاد 
لوباء »كوفيد19-« بحلول موعد االستحقاق الرئاسي، 
في  خصميه  واتهم  كثر،  خبراء  يستبعده  ما  وهو 
االنتخابات بإقحام السياسة في موضوع اللقاح، بعدما 
بشأن  ترامب  يقوله  بما  تثق  لن  إنها  هاريس  قالت 

مدى سالمة مثل هكذا لقاح وفعاليته.
العمل  فرص  خلق  وتيرة  بتسارع  ترامب  وتغنى 
على  وشدد  الوظائف،  ماليين  عشرات  فقدان  بعد 
الجائحة،  لتخطي  طريقها  في  المتحدة  الواليات  أن 
في  بالدنا  إلقاء  و»يريد  »غبي«  بأنه  بايدن  ووصف 
أحضان الفيروس، وإلقاء عائالتنا في أحضان غوغائية 

اليساريين، وإلقاء وظائفنا في أحضان الصين«.
انطالق  إشارة  العمال  عيد  عطلة  تعطي  وتقليديا 
من  أقل  قبل  الرئاسي  السباق  من  األخيرة  المرحلة 
نوفمبر،  من  الثالث  انتخابات  موعد  من  شهرين 
عن  تكون  ما  أبعد  مواجهة  حملتها  تشهد  التي 
متعددة.  أزمات  فيها  وتتداخل  التقليدي،  التنافس 
فالمرشحون الذين عادة ما ينتقلون يوميا من والية 
يحدون  غفيرة  حشود  أمام  خطابات  إللقاء  أخرى  إلى 
أكبر على مشاركات  تنقالتهم ويعتمدون بشكل  من 

عبر الفيديو.
وغالبا ما تضيف االحتجاجات المناهضة للعنصرية 
عناصر  االنتخابية  الحمالت  على  المقابلة  والتحركات 
مواكب  تنظيم  آخرها  بتداعياتها،  التكهن  يمكن  ال 
سيارة مؤيدة لترامب في ضواحي بورتالند. واإلثنين 

توجه بايدن إلى بنسلفانيا مسقط رأسه، حيث التقى 
االتحاد  قادة  مع  اجتماعا  عقد  ثم  نقابيين  قياديين 

األميركي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية.
إلى  »افتقر  ترامب  إن  بايدن  قال  اللقاء  وخالل 
جرأة التصدي لكوفيد19-«. وتابع بايدن: »ندرك أن 
أصدقاءه األغنياء يعتبرونه رائعا، لكن بقيتنا ال تعتبره 
تقرير  خلفية  على  لترامب  انتقادات  موجها  كذلك«، 
الجمهوري  المرشح  يتهم  أتالنتيك«  »ذي  لجريدة 
بايدن:  وقال  المحاربين.  وقدامى  العسكريين  بإهانة 

»إنه بصراحة غير أميركي«.
ورد  ما  صحة  نفى  ترامب  أن  من  الرغم  وعلى 
استطالعا  أن  إال  »خدعة«،  بأنه  ووصفه  التقرير  في 
الرئيس  التأييد الذي يحظى به  للرأي أظهر أن حجم 
بحجم  مقارنة  أدنى  العسكريين  لدى  الجمهوري 
البيت  في  للصحفيين  ترامب  وقال  لبايدن.  تأييدهم 
األبيض: »أنا ال أقول إن )القيادة( العسكرية واقعة في 

حبي، بل الجنود«.
عاما«   77« بايدن  سرع  الماضي  واألسبوع 
لمخاطر  ونظرا  لكنه  االنتخابية،  حملته  وتيرة  من 
»كوفيد19-« أكثر حذرا من ترامب »74 عاما«، الذي 
انتخابية ضم كل منها مئات من  شارك في تجمعات 
بايدن  تقدم  تظهر  االستطالعات  تزال  وال  مؤيديه. 
يركز  منافسه،  غرار  على  الذي  ترامب،  على  بثبات 
بشكل متزايد على واليات الغرب األوسط األساسية، 
مثل ويسكونسن التي يتوقع أن تشهد سباقا محموما.

بايدن  اختارها  التي  هاريس  توجهت  واإلثنين 
شريكة له في السباق الرئاسي إلى ويسكونسن، حيث 
التقت  إذ  الديمقراطي،  الرئاسي  المرشح  حذو  حذت 
أصول  من  المتحدر  األميركي  بليك،  جايكوب  عائلة 
أفريقية، الذي أثارت إصابته الشهر الماضي برصاص 

الشرطة موجة احتجاجات عارمة وأعمال شغب.
شخص  أول  هي  لمهاجرين  المولودة  وهاريس 
أحد  يرشحه  هندية  أصول  من  متحدر  وأول  أسود 
وقد  الرئيس،  نائب  لمنصب  الرئيسيين  الحزبين 
في  العالج  يتلقى  الذي  باليك،  مع  هاتفيا  تحدثت 
المستشفى، والحقا التقت نقابات عمالية ورجال أعمال 

سودا في ميلووكي.
ويسكونسن  إلى  توجهها  أن  مراقبون  ويعتقد 
يمكن أن يشكل عامال مؤثرا في السباق، نظرا إلى أن 
نسبة مشاركة السود في االنتخابات في هذه الوالية 
إلى  بنس  توجه  بدوره   .2016 العام  في  تراجعت 

ويسكونسن إللقاء خطاب في مدينة ال كروس.
وإلى اآلن، أسكت فيروس »كورونا« إلى حد بعيد 
صخب الحمالت االنتخابية، إذ أجبر بايدن على تمضية 
دفع  ما  ديالوير،  في  منزله  في  وقته  من  كبير  جزء 
ترامب إلى توجيه انتقادات الذعة له ودعوته للخروج 

من »قبوه«.
لكن االحتجاجات المناهضة للعنصرية التي تشهد 
أحيانا أعمال عنف والمستمرة دون انقطاع، تشيع جوا 
المرشحين.  التوتر وتستدعي خطابات حادة من  من 
الفوضى«  و»مثيري  »الراديكاليين«  ترامب  ويحمل 
مسؤولية أعمال العنف، وهو يطرح نفسه مرشح فرض 
اليمين  من  محتجين  علنا  ويدعم  والنظام،  القانون 

المتطرف.
بعدما  بورتالند  في  التوترات  تفاقمت  واإلثنين 
حاملين  بعضهم  ترامب،  مؤيدي  من  المئات  تجمع 
مواكب  في  للمشاركة  عسكري،  وبزي  األسلحة 
التي شهدت احتجاجات استمرت  المدينة  سيارة في 
كذلك  قتيلين.  عن  وأسفرت  يوم،  مئة  من  أكثر 
في  السادسة  لليلة  احتجاجات  تنظم  أن  يتوقع 
قضى  حيث  نيويورك،  والية  في  روتشستر  مدينة 
يعاني  كان  الذي  برود،  دانيال  األسود  األميركي 
الشرطة  عناصر  وضع  بعدما  نفسية  اضطرابات  من 
قولهم،  حسب  لمنعه،  رأسه  على  قماش  من  كيسا 
حتى  بالقوة  األرض  على  مثبتا  وأبقوه  البصق،  من 

وعيه. فقد 
والنهب  العنف  أعمال  بشدة  بايدن  شجب  وأخيرا 
رفع  تعهد  لكنه  االحتجاجات،  بعض  تخللها  التي 
»الخطيئة  بأنها  إياها  واصفا  العنصرية،  الصوت ضد 

األصلية« في البالد.

شي جينبينغ وجه كلمات صارمة إلى المشككين في بالده

تصاعد االنتقادات بني ترامب وبايدن قبل أسابيع من االستحقاق الرئاسي

معركة لكسب أصوات ويسكونسن

●   مناصرو ترامب خالل تجمع في أوريغون

●   الرئيس الصيني شي جينبينغ●   صورة أرشيفية إلجراء فحوص فيروس كورونا لمواطني مدينة ووهان الصينية

● شبان يحرقون العلم األميركي وآخرون يرفعون راية حزب اهلل خالل تظاهرة بمحيط سفارة واشنطن في بيروت

●   المرشح الديمقراطي جو بايدن في بنسلفانيا

الرئيس الصيني: اجتزنا اختبارا تاريخيا 
واستثنائيا.. والتحركات األنانية تخاطر 

بإلحاق الضرر بأنحاء العالم

 تعطي عطلة عيد العمال إشارة انطالق 
المرحلة األخيرة من السباق الرئاسي قبل 

أقل من شهرين على االنتخابات

عواصم العالم - وكاالت

واشنطن - وكاالت

باريس - وكاالت

قادة  أقام  »كوفيد19-«،  على  البالد  تغلب  بمناسبة 
حول  المليارات  زال  ما  حين  في  الثالثاء،  احتفاال،  الصين 
العالم يعانون من تداعياته، بينما يقترب عدد الوفيات من 

900 ألف.
تزايد  ظل  في  بكين  من  المتفائلة  األجواء  هذه  وتأتي 
مع  أوروبا،  أنحاء  في  الوباء  تفشي  عودة  بشأن  المخاوف 
في  اإلصابات  عدد  وازدياد  الصحية  القيود  فرنسا  تشديد 
بريطانيا، وإعادة فتح المدارس في أنحاء المنطقة في األيام 

األخيرة، وفق »فرانس برس«.
منتصف  حتى  العالم  أنحاء  في  اإلصابات  عدد  وبلغ 
 890 27 مليونا، وتوفي أكثر من  الجاري أكثر من  األسبوع 
بالفيروس، في وقت لم تظهر  ألف شخص بسبب اإلصابة 
أي مؤشرات على أن الوباء بلغ ذروته. لكن في الصين، تم 
اإلغالق  عمليات  من  مجموعة  خالل  من  الفيروس  احتواء 
والقيود المفروضة على السفر في وقت سابق من العام، ما 
جعل المسؤولين يروجون لرواية نجاح البالد في التغلب على 

فيروس »كورونا«.
الثالثاء، خالل حفل  جينبينغ،  الصيني شي  الرئيس  وقال 
»اختبارا  اجتازت  بالده  إن  طبيين،  لمهنيين  جوائز  لتوزيع 

تاريخيا واستثنائيا« في طريقة تعاملها مع فيروس »كورونا 
حرب  في  أوليا  نجاحا  بسرعة  »حققنا  وأضاف:  المستجد«. 
رحلة  في  العالم  نقود  نحن  كورونا.  فيروس  ضد  الشعب 

التعافي االقتصادي ومكافحة كوفيد19-«.
البالد  استجابة  بطريقة  الصينية  الدعاية  آلة  وأشادت 
على  العامة  الصحة  ألزمة  الترويج  وأعادت  لـ»كوفيد19-« 
تنظيمها.  ومدى  الشيوعية  القيادة  مرونة  على  مثال  أنها 
ووجه شي كلمات صارمة إلى المشككين في الصين، قائال 
بين  تخلط  وأفعال  تجاوزات  وأي  األنانية  »التحركات  إن 

الصواب والخطأ« تخاطر بإلحاق الضرر بأنحاء العالم.
كما تروج بكين للتقدم المحرز على صعيد إنتاج لقاحات 
الصين  وعرضت  والمرونة.  العالمية  القيادة  على  كدليل 
لقاحات محلية ضد فيروس »كورونا«، فيما يحاول هذا البلد، 

الذي اكتشف فيه الوباء، تحسين سمعته.
إنتاج  من  محتملة  لقاحات  على  كبيرة  آمال  وتعلق 
و»سينوفارم«  بايوتك«  »سينوفاك  الصينيتين  الشركتين 
معروضة في المعرض التجاري في بكين هذا األسبوع. ولم 
يطرح أي منها في السوق حتى اآلن، لكن منتجيها يأملون 
الثالثة  المرحلة  تجارب  انتهاء  بعد  عليها  الموافقة  تتم  أن 

التي تعتبر مهمة جدا، في وقت مبكر من نهاية العام.
عشرة  نحو  بين  هي  المعروضة  المحتملة  واللقاحات 

لقاحات في أنحاء العالم دخلت المرحلة الثالثة من التجارب، 
السلطات  األخيرة قبل موافقة  الخطوة  التي عادة ما تكون 

الصحية.

علينا الخروج من منازلنا
عتبة  تجتاز  الغربية  أوروبا  في  دولة  أول  إسبانيا  وأصبحت 
إسبانيا  وسيطرت  »كورونا«.  بفيروس  إصابة  مليون  نصف 
إلى  عادت  اإلصابات  لكن  الوباء،  تفشي  على  كبير  حد  إلى 
وفي  يونيو.  نهاية  في  بالكامل  القيود  رفع  منذ  االزدياد 

إغالق  تدابير  وفرضت  المدارس  السلطات  أغلقت  المغرب، 
في  اإلصابات  عدد  ارتفاع  عودة  بعد  البيضاء،  الدار  في 

المدينة.
وقال وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، في تصريح 
وإال  صارمة  إجراءات  اتخاذ  ينبغي  إنه  األحد،  مساء  صحفي 
القرار  لكن  المقبلة.  األيام  في  السيطرة  عن  الوضع  خرج 
أغضب بعض أولياء األمور. وكتب أحد اآلباء على »تويتر«: 
المدرسة  إلى  سيعودون  بأنهم  جدا  سعداء  األوالد  »كان 
غدا«. وأضاف: »كيف ستفسر ذلك لولدين يبلغان من العمر 

ست وثماني سنوات؟«.
سبع  وضعت  حيث  فرنسا،  في  القيود  فرض  أعيد  كما 
معدالت  تسجيلها  بعد  الحمراء  القائمة  على  أخرى  مناطق 
وتسعة  آالف  سبعة  بين  تتراوح  متتالية  يومية  إصابة 
على  قيودا  المسؤولون  فرض  إنجلترا،  وفي  إصابة.  آالف 
المسافرين من سبع جزر يونانية تحظى بشعبية كبيرة لدى 
األسبوع  نهاية  في  بريطانيا  سجلت  بعدما  المصطافين، 

معدل إصابة لم تشهده البالد منذ أواخر مايو.
إطالق  إعادة  في  قدما  الهند  فمضت  آسيا،  في  أما 
اإلثنين،  البرازيل،  تجاوزت  بعدما  حتى  المنهار،  اقتصادها 
بـ4.2 مليون حالة.  العالم لجهة اإلصابات  كثاني دولة في 
فرض  مع  المترو  تشغيل  إعادة  من  البلد  ذلك  يمنع  ولم 

في  أشهر  ستة  استمر  توقف  بعد  صارمة،  وقائية  تدابير 
رفع  نيودلهي، حيث  العاصمة  في  الكبيرة، خصوصا  المدن 
ركاب يضعون الكمامات شارة النصر أمام الصحفيين. وقال 
أن  »علينا  برس«:  لـ»فرانس  كومار  ديباك  ويدعى  أحدهم 

نخرج من منازلنا لنمضي قدما بحياتنا«.

بطولة فرنسا المفتوحة
الذي  مبابي،  كيليان  جيرمان  باريس سان  مهاجم  وبات 
نتيجة  تأتي  أن  قبل  اإلثنين،  المنتخب،  تمارين  في  شارك 
فحصه إيجابية، سابع العب من النادي يصاب بـ»كوفيد19-« 
بعد البرازيلي نيمار، الذي ثبتت إصابته بالفيروس األسبوع 
المشاركة  بالفيروس ستحرمه من  الماضي. وإصابة مبابي 
مع أبطال العالم في مباراة الثالثاء ضد كرواتيا، ضمن دوري 

األمم األوروبية التي تشكل إعادة لنهائي مونديال 2018.
بالفيروس،  المضرب  كرة  العبي  من  عدد  أصيب  كما 
بارتي،  آشلي  األسترالية  عالميا  األولى  المصنفة  وأعلنت 
الثالثاء، أنها لن تتوجه إلى أوروبا للدفاع عن لقبها كبطلة 
لـ»روالن غاروس« الفرنسية، التي ستنطلق في 27 سبتمبر 
النجمة  وقالت  بالوباء.  مرتبطة  مخاوف  بسبب  الجاري، 
وفريقها  عائلتها  صحة  لكن  »صعب«  قرار  إنه  األسترالية 

تأتي أوال.

لبنان  ألزمة  مقاربتها  في  باريس  تنطلق 
من أن حزب اهلل يشكل العبا أساسيا ال يمكن 
تجاوزه في أي تسوية، فيما تستنفر واشنطن 
هذه  عزل  ومحاولة  نفوذه  من  للحد  جهودها 
فرنسا  مساعي  يجعل  ما  العسكرية،  القوة 

بحسب محللين أكثر »واقعية«.
بتشكيل  المطالبة  على  الدولتان  تتفق 
على  تنكب  سابقاتها  عن  مختلفة  حكومة 
من  لبنان  النتشال  عميقة  إصالحات  إجراء 
أزمته االقتصادية الحادة وعلى دعم اللبنانيين 
حسب  أغسطس،   4 انفجار  محنة  لتخطي 

»فرانس برس«.
بيروت  في  الدولية  العالقات  أستاذ  ويقول 
وباريس، كريم بيطار: »يميل نهج فرنسا إلى 
لبنان كما هو،  إذ ترى  أكثر واقعية،  أن يكون 
فيما تنحو إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب 
لرؤيته كما يحلو لها«. ويضيف: »تعترف فرنسا 
القوى، أي أن حزب اهلل العب سياسي  بتوازن 
رئيسي وله حاضنة شعبية واسعة شيعيا، وهو 
فترى  المتحدة  الواليات  أما  ليبقى«،  موجود 
لبنان »بلدا يتمتع فيه حزب اهلل بنفوذ مفرط 

يجب احتواؤه في أسرع وقت ممكن«.
وتتابع واشنطن »المحبطة«، حسب بيطار، 
اإلرهابي«  »الرأس  بين  باريس  تمييز  من 
السياسي«، عن كثب، حراك  و»الرأس  للحزب 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وزار األخير 
بيروت مرتين خالل أقل من شهر، وانتزع من 
القوى السياسية تعهدا بتشكيل حكومة بمهمة 
على  حصولها  مقابل  أسبوعين  خالل  محددة 

دعم دولي.
وكان الفتا أن األمين العام لحزب اهلل، حسن 
نصراهلل، أبدى إيجابية إزاء حراك ماكرون، من 

دون أن يصنفه في إطار التدخل الخارجي في 
شؤون لبنان، بخالف توصيفه أي حراك أميركي 
النيابية،  الحزب  كتلة  رئيس  وشارك  مماثل. 
في  ماكرون  عقدهما  لقاءين  في  رعد،  محمد 
بيروت مع ممثلي القوى السياسية التسع األبرز.

تواصل مباشر
الحكومة  مهمة  حدد  الذي  وماكرون، 
لمتابعة  زمنيا  وجدوال  عملها  طريق  وخارطة 
التقدم بنفسه، يحرص على إبقاء قناة التواصل 
مفتوحة مع حزب اهلل. ويسوق نفسه »وسيطا 
نزيها«، وفق بيطار، بينما التوتر على أشده بين 
واشنطن وحلفائها من جهة وطهران وحلفائها، 

بينهم حزب اهلل، من جهة أخرى.
برغبته  إستراتيجيته  عن  ماكرون  ويدافع 
»التحدث إلى األطراف كافة« بينها حزب اهلل، 
و»الشريك  اللبناني«  الشعب  من  »المنتخب 
في  وقال  الرئاسية«.  لألغلبية  السياسي 
»إذا  بيروت:  من  »بروت«  لموقع  تصريحات 
كنا ال نريد أن ينزلق البلد تدريجيا نحو نموذج 
اللبناني  النموذج  هذا  ينتصر  أن  إرهابي، 
يتحملون  الناس  نجعل  أن  يجب  التاريخي... 

مسؤولياتهم على طريق اإلصالح«.
وتنطلق باريس من أن »الحفاظ على قناة 
الحوار مع حزب اهلل ضرورة لمنع زعزعة استقرار 
لبنان«، وفق بيطار. ويقول: »نهج باريس وإن 
التفاؤل«  في  ومفرطا  بالمخاطر،  محفوفا  بدا 
لكنه »النهج الذي يمكن أن يساعد لبنان في 

مرحلة انتقالية صعبة«.
التي  الوحيدة  الغربية  القوة  فرنسا  وتعد 
تتواصل مباشرة مع حزب اهلل. ويربط مراقبون 
ذلك بشكل أساسي بدور محوري لعبه سفيرها 
في بيروت، برونو فوشيه، بالنظر إلى عالقته مع 

طهران حيث كان سفيرا لسنوات.
في  عربي  دبلوماسي  مصدر  ويقول 
بين  المباشرة  التواصل  »خطوط  إن  بيروت 

مفتوحة«.  كانت  لطالما  اهلل  وحزب  باريس 
باستحقاق  المنشغلة  واشنطن،  أن  ويشرح 
االنتخابات الرئاسية في نوفمبر، تترك لفرنسا 
هامش تحرك في لبنان. ويضيف: »صحيح أن 
األميركيين يشترطون عدم إشراك حزب اهلل في 
الحكومة، لكنهم في الوقت ذاته قد يغضون 
النظر عن بقائه في حال تم التوصل إلى تسوية 

وإصالحات«.
»بشكل  يعملون  أنهم  األميركيون  ويؤكد 
وزير  مساعد  لكن  الفرنسيين،  مع  وثيق« 
األدنى،  الشرق  لشؤون  األميركي  الخارجية 
بيروت  زيارته  خالل  تحدث  شينكر،  دايفيد 
صغيرة«  »اختالفات  عن  الماضي،  األسبوع 
الحكومة  »تنفيذ«  أن  األولى  نقطتين.  حول 
اإلصالحات هو »شرط مسبق« لحصولها على 
والثانية  بمفتاحها،  بالده  تمسك  مالي،  دعم 
أن حزب اهلل »منظمة إرهابية«، ألن »المنظمة 
السياسية ال تملك ميليشيات«، وفق ما نقلت 

عنه صحيفة »النهار« اللبنانية.

ال نثق به
ولطالما شكل نزع سالح حزب اهلل، المدعوم 
تفرض  التي  واشنطن،  مطلب  طهران  من 
عقوبات عليه وعلى المتعاونين معه. كما تنادي 
من  قلة  ترفعه  مطلب  في  لبنان،  بـ»حياد« 
القوى السياسية ومجموعات ناشطة في لبنان، 
ويقصد به فك ارتباط حزب اهلل عن إيران وعن 
على  مؤشرا  بدا  ما  وفي  المنطقة.  صراعات 
امتعاض أميركي، لم يلتق شينكر في بيروت 
شملت  فيما  السياسيين،  المسؤولين  من  أيا 
لقاءاته قائد الجيش جوزف عون، ونوابا استقالوا 
للسلطة،  وناشطين معارضين  االنفجار،  عقب 
باإلضافة إلى شخصيات شيعية مناوئة لحزب 

اهلل.
وتنقل شخصية شيعية شاركت في االجتماع 
عن شينكر اعتباره أن »حزب اهلل أعطي فرصا 
عديدة منذ العام 2005 لالنخراط في مشروع 
الدولة ولم يغير أداءه«، مضيفا أنه ال »يمكن 
الثقة به اليوم« بانخراطه في إصالحات، لطالما 
اتهمته واشنطن بعرقلتها. وتشعر واشنطن، 
وفق كريم بيطار، »بخيبة أمل من حقيقة أن 
حزب اهلل يواصل لعب دور مهم« على الساحة 
السياسية، وهي تبذل قصارى جهدها »لتقليل 

عدد حلفائه ومحاولة عزله«.
وبينما تجاهر قلة من القوى السياسية اليوم 
على رأسها القوات اللبنانية بمطالبة حزب اهلل 
الدولة«،  إلى  والحرب  السلم  قرار  »بتسليم 
غالبية  أن  يبدو  سالحه،  عن  التخلي  وبالتالي 
تفوقه  بواقع  تسلم  باتت  السياسية  القوى 
وتجد  الدولة.  بمفاصل  وتحكمه  العسكري 
تسويات.  عقد  إلى  مضطرة  بالتالي  نفسها 
وقال الزعيم الدرزي، وليد جنبالط، في مقابلة 
تلفزيونية قبل أيام ردا على اعتبار وزير الخارجية 
األميركي، مايك بومبيو، أن سالح حزب اهلل هو 
الصواريخ  الحالي«: »فلينس بومبيو  »التحدي 
الوقت  في  بالسياسة  يعالج  أمر  فهذا  اآلن، 

المناسب«.

»حزب الله« نقطة خالف باريس 
وواشنطن في مقاربة أزمة لبنان

رؤية تحليلية
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التضخم  معدل  يبلغ  أن  عامر،  المصري، طارق  المركزي  البنك  محافظ  توقع 
من  الرابع  الربع  خالل  المتوسط  في   %  6.2 سنوي  أســاس  على  مصر  في 

6 % منذ فبراير. 2020 بعدما تراجع إلى أقل من 
ــوزراء  ال رئيس  الطــالع  اجتماع،  خالل  التوقعات  هذه  عن  عامر  وتحدث 
»رويترز«.  وكالة  حسب  االقتصادية،  التطورات  آخر  على  مدبولي  مصطفى 
وخفض   .)%  3(  %  9 عند  المستهدف  التضخم  معدل  المركزي  البنك  وحدد 

300 نقطة أساس في مارس، ولم يغيرها منذ ذلك الحين. أسعار الفائدة 
واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المصري  المركزي  الجهاز  قال  نفسه،  الوقت  في 
 3.30 إلى  8.6 % على أساس سنوي في يونيو  التجاري تراجع  الميزان  إن عجز 
مليار دوالر. أوضح جهاز اإلحصاء، في بيان، أن الصادرات انخفضت %7.9 إلى 
 5.56 2.26 مليار دوالر في يونيو، في حين تراجعت قيمة الواردات %8.3 إلى 

مليار دوالر.

توقعات بارتفاع التضخم في مصر إلى %6.2

»لم أقدم 
استقالتي«

حاكم المصرف 
المركزي اللبناني
رياض سالمة
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استقرار اليورو
عادت فكرة السياسة الصناعية األوروبية إلى األجندة منذ إصدار البيان 
الفرنسي - األلماني حول هذه القضية في أوائل العام 2019 على األقل. 
ولكن في حين ركزت هذه الوثيقة في المقام األول على القدرة التنافسية 
العالمية، فإن حجة أخرى قوية بذات القدر لصالح إحياء السياسة الصناعية 

تتمثل في كونها ضرورية لبقاء اليورو.
منذ تقديم العملة الموحدة، ظلت الحصة الصناعية في االقتصاد من 
حيث القيمة المضافة مستقرة في ألمانيا، في حين انحدرت بشكل ملحوظ 
السياسة  استجابة  تتسبب  أن  المحتم  ومن  وإيطاليا.  وإسبانيا  فرنسا  في 
االقتصادية الضخمة لصدمة مرض فيروس »كورونا« )كوفيد - 19( من 

جانب ألمانيا في تعزيز هذا االتجاه.
الواقع أن الصناعة، التي تترجم بصورة عامة على أنها تشمل الخدمات 
بلدان  أن  ضمنًا  يعني  مما  اإلنتاجية،  زيادة  إلى  المفتاح  تعد  الرقيمة، 
تنشيط  إلعادة  عملية  إطالق  إلى  ستحتاج  الجنوب  في  األوروبي  االتحاد 
أن  شأنه  من  التنافسية  القدرة  إلى  النسبي  افتقارها  فإن  وإال  الصناعة. 
وزيادة  اليورو،  منطقة  داخل  التوازن  اختالالت  وتعميق  تفاقم  إلى  يؤدي 
احتمالية التحويالت الدائمة من الشمال إلى الجنوب، مما يهدد االستدامة 

السياسية في الكتلة.
إنفاق  تحمل  فرنسا  تستطيع  ربما  حين  في  أنه  هو  هنا  السيئ  النبأ 
مليارات اليورو لدعم صناعة السيارات، فإن إيطاليا وإسبانيا ال تستطيعان 
ذلك. أما النبأ السار فهو أن حزمة التعافي المسماة »جيل االتحاد األوروبي 
بلدانه  وتهيئة  أوروبا  جنوب  في  الصناعة  إلحياء  الفرصة  تقدم  التالي« 

لمستقبل رقمي مستدام.
يوليو  في  األوروبي  االتحاد  مجلس  إليه  توصل  الذي  لالتفاق  وفقًا 
إعداد خطط وطنية  أن تعمل على  الدول األعضاء  الماضي، »يتعين على 
أجندة  الخطط  تحدد هذه  أن  على  الصمود،  على  القدرة  وتعزيز  للتعافي 
اإلصالح واالستثمار للدول األعضاء المعنية لألعوام من 2021 إلى 2023«.

أبعد  هو  ما  إلى  يذهبوا  أن  اآلن  األوروبي  االتحاد  لقادة  ينبغي  ولكن 
قادرة  األوروبية  الصناعة  لجعل  واضحة  أهداف  ذلك، من خالل وضع  من 

على المنافسة عالميًا وأكثر توازنًا جغرافيًا. ويجب أن يكون التركيز 
الفرنسي  البيان  المحددة في  الرئيسية  القطاعات  منصبًا على ذات 
الصحة،  األلماني:   -
والمناخ،  والطاقة، 
والتكنولوجيا  واألمن، 
مبادرات  مع  الرقمية، 
محددة في مجاالت مثل 
الدقيقة،  اإللكترونيات 
والذكاء  والبطاريات، 

الصناعي.
زعـم  ما  عكس  على 
لم  المراقبين،  بعض 
إلى  أوروبا  افتقار  يكن 
في  المنافسة  سياسة  إلى  راجعًا  التكنولوجية  التنافسية  القدرة 

االتحاد األوروبي، التي منعت عمليات االندماج كتلك بين شركة »ألستوم« 
وشركة »سيمنز«. بل تكمن مشكلة أوروبا في التفتت العميق الذي تتسم 
الشركات من  تتمكن  أن  المستحيل  من  يجعل  الذي  الرقمية،  به سوقها 
لتوفرها  كانت  التي  الديناميكية  الكبير  الحجم  اقتصادات  من  االستفادة 
من  القليل  تترك  العقبة  وهذه  الضخمة.  والبيانات  الرقمية  المنصات 
اإلبداع  عجلة  تدفع  التي  والتطوير  البحث  مشاريع  في  لالستثمار  الحوافز 

واالبتكار.
أيضًا  العامة  اللوازم  ما يزيد األمور سوءًا على سوء أن سياسات تدبير 
شديدة التفتت في أوروبا، وهو ما يرجع في األغلب األعم إلى افتقارها إلى 
السوق  داخل  المنافسة  وليس  التشرذم،  وهذا  مشتركة.  دفاعية  سياسة 

الموحدة، هو ما يفسر غياب الشركات الرائدة األوروبية.
فشل  بعد  األوروبية  الصناعية  السياسة  تدهورت  الماضي،  في 
استراتيجية انتقاء الفائزين في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. وقد 
العمل،  قوة  وتدريب  اإلبداع،  تعزيز  إلى  تركيزهم  السياسات  صناع  حول 
وتوفير بيئة عمل جذابة. ثم عملت األزمة المالية العالمية في العام 2008 
»كوفيد  جائحة  تؤكد  واآلن  الصناعية،  بالسياسة  االهتمام  تجديد  على 
أهداف  وتعزيز  المنافسة،  لدفع  كوسيلة  المحتملة  مزاياها  على   »19  -

االستدامة، وتأمين سالسل التوريد، وزيادة المرونة االقتصادية.
سالسل  واستقرار  التكنولوجية  السيادة  جعل  في  الجائحة  تسببت  لقد 
القيمة من األولويات األساسية، ليس في أوروبا وحسب بل في كل مكان. 
االقتصادية  السياسة  برنامج  في  بارز  بشكل  الضرورتين  من  كل  وتظهر 
الذي يقدمه المرشح الديمقراطي للرئاسة في الواليات المتحدة جو بايدن، 
التي  األجنبية  الشركات  عمليات  بأن  االعتقاد  إلى  األسباب  كل  وتدفعنا 
تسيطر عليها الدولة، خاصة الشركات الصينية، ستخضع لمراقبة لصيقة 

في كل من الواليات المتحدة وأوروبا في السنوات المقبلة.
عالوة على ذلك، تلعب السياسة الصناعية دورًا حاسمًا في نقل الموارد 
من القطاعات المتدهورة، التي عفا عليها الزمن إلى قطاعات ناشئة قابلة 
للقطاع  الدولة  تؤدي مساعدة  لن  استراتيجي،  نهج  ودون  والنمو.  للبقاء 
الخاص إال إلى خلق مزيد الشركات الميتة الحية التي كان ينبغي لها أن 
تفشل. ويصبح هذا الخطر جسيمًا بشكل خاص في ظل الظروف الحالية، 
نظرا لحجم اإلنفاق الطارئ من قِـبَـل الحكومات. وفي السعي إلى مالحقة 
االتحاد  جيل  برنامج  يكون هدف  أن  يجب  ال  الجائحة،  بعد  التعافي  هدف 
األوروبي التالي وغيره من البرامج استعادة النمو وحسب بل وأيضًا تحويل 

االقتصاد.
للمساعدة في  الصناعية  السياسة  الغاية، يجب استخدام  لتحقيق هذه 
تنسيق االستثمارات. ال تعتمد صناعات رئيسية مثل المركبات الكهربائية 
من  تتراوح  مجاالت  على  وأيضًا  بل  وحسب  السيارات  صناعة  قطاع  على 
البطاريات  تصنيع  إلى  االتصاالت  من  الخامس  والجيل  الصناعي  الذكاء 
القدرة  تحقيق هدف  فإن  هذا  وعلى  الشحن(.  )محطات  األساسية  والبنية 
واسعة  تكميلية  استثمارات  يتطلب  الصناعة  في هذه  العالمية  التنافسية 
أوروبا،  حالة  في  والتعليم.  التدريب  جيدة  عمل  قوة  عن  ناهيك  النطاق، 
به.  نوصي  تجعلنا  قد  التي  بالمزايا  التقليدي  التدخل  عدم  نهج  يتمتع  ال 

وسوف يكون التعاون بين القطاعين العام والخاص ضروريًا.
على  التنسيق  على  األوروبي  االتحاد  في  التعافي  صندوق  نجاح  يعتمد 
المستوى األوروبي، بعد عملية اختيار ومراقبة دقيقة لإلنفاق العام. لمنع 
سياسات إنفاق المحسوبية واالسترضاء من الحد من اإلمكانات التحويلية 
للتعافي، يجب تقييم وصياغة المشروعات المرشحة بواسطة هيئات وطنية 

مستقلة يعمل بها متخصصون معترف بهم.
الواقع أن منطقة اليورو تحتاج إلى سياسة صناعية تحافظ على المنافسة 
الداخلية، بينما تدعم أيضًا الصناعة في جنوب أوروبا وتحافظ على التزام 
اليورو ذاته سيظل عرضة  االتحاد األوروبي بفتح األسواق دوليًا. وإال فإن 

للخطر.
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3708دوالر أميركي
1.613يورو

1.7738الجنيه االسترليني
0.3655الريال السعودي
0.3732درهم إماراتي

0.2001االيوان الصيني

2020 /9/9 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

رسوم النقد األجنبي وقرض املركزي تستحوذ على 81% من النفقات

يناير  منذ  النفطية  والمنشآت  الموانئ  إقفال  انعكس 
الماضي على أرقام أعلنتها وزارة المالية بحكومة الوفاق 
من  األول  بين  الفترة  خالل  والنفقات  الموارد  بشأن 
يناير واألول من أغسطس العام الحالي، إذ حاز تمويل 
قرض المصرف المركزي وإيرادات الرسم اإلضافي من 
بيع النقد األجنبي على نسبة 81 % من إجمالي الموارد 
المالية العامة بواقع 31 مليار و204 ماليين دينار، منها 
17 مليارًا و804 ماليين دينار من تمويل »المركزي«، 

و13.5 مليار دينار إليرادات رسوم النقد األجنبي.
الكلي  االقتصاد  وحدة  أصدرته  ملخص  وحسب 
إلى  يناير   1 من  الفترة  بالوزارة خالل  المالي  والتحليل 
خالل  العامة  المالية  الموارد  إجمالي  فإن  أغسطس،   1
أغسطس  من  األول  إلى  يناير  من  األول  من  الفترة 
العام الحالي بلغ 38 مليارًا و519 مليون دينار، مقابل 
23 مليارًا و222 مليون دينار لتمويل النفقات للجهات 

العامة خالل الفترة نفسها من العام الجاري.
النقد  رسوم  فرضت  الوفاق  حكومة  أن  إلى  يشار 
عرفت  قرارات  سلسلة  ضمن  إجراء  في  األجنبي، 
بـ»برنامج اإلصالح االقتصادي« في العام 2018، وتبلغ 

نسبة رسوم النقد األجنبي 163%.
والمنشآت  الموانئ  إقفال  تسبب  نفسه،  الوقت  في 
من  االقتراض  إلى  لالتجاه  الماضي  يناير  منذ  النفطية 
احتياطي النقد األجنبي، الذي تشير آخر تقديرات رسمية 
في العام 2019 إلى أنه بلغ نحو 77 مليار دوالر، وأكد 
بيان للمصرف المركزي في أغسطس الماضي أن العجز 
خالل  دوالر  مليار   5.7 بلغ  األجنبي  النقد  إيرادات  في 
مصرف  احتياطات  من  تغطيته  تمت  المذكورة،  الفترة 

ليبيا المركزي.
وحسب بيانات »المالية«، لم يتجاوز إجمالي عائدات 
مليون  و672  مليارات   6 والسيادية  النفطية  الموارد 
الموارد  عائدات  أن  المالية  بيانات  وأوضحت  دينار. 
خالل  دينار  مليون  و174  مليارات   5 بلغت  النفطية 
بلغ  حين  في  أغسطس،  مطلع  إلى  يناير  من  الفترة 

إجمالي الموارد السيادية
وفي نهاية الشهر الماضي، علنت المؤسسة الوطنية 
نتيجة  البيعية  الفرص  خسائر  مجموع  وصول  للنفط 
إقفاالت الموانئ والمنشآت النفطية إلى تسعة مليارات 
إدارة  مجلس  رئيس  ةاتهم  أغسطس،   27 حتى  دوالر، 
دوال  اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
السوق  عن  الليبي  النفط  غياب  من  ماليا  باالستفادة 
من  بدعم  ليبية،  دمى  »تحرك  إنها  قائال  العالمية، 
في  وذلك  فعليا،  اإلقفاالت  لتطبيق  األجانب«  المرتزقة 

كلمة له بمؤتمر دولي الثالثاء الماضي.

رؤية  يريدون  الليبيين  غالبية  أن  اهلل  صنع  وأوضح 
من  حقيقية  بشفافية  مصحوبا  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.
من جهة أخرى، وفصلت النشرة الصادرة عن المالية 
مليون  و498  مليارًا  البالغة  السيادية  الموارد  عائدات 
دينار، بواقع 555 مليون دينار للضرائب والرسوم على 
دخل األنشطة االقتصادية، و136 مليون دينار إيرادات 
الجمارك، و310 ماليين دينار إيرادات االتصاالت، و200 
دينار  ألف  و100  المركزي،  المصرف  أرباح  دينار  مليون 
ألف  و197  المحلية،  بالسوق  المحروقات  بيع  إيرادات 

دينار رسوم الخدمات وإيرادات أخرى .
وبلغ تمويل الترتيبات من ضريبة الجهاد وفق القانون 
25 للعام 2016 قيمة 124 مليون دينار، وكانت األرصدة 
المرحلة من حسابات الجهات العامة الممولة من الخزانة 

العامة عن العام 2019 بقيمة 419 مليون دينار.
إلى  يناير  من  الفترة  خالل  النفقات  صعيد  على  أما 
الصدارة  في  المرتبات  جاءت  فقد  أغسطس،  مطلع 
بلغت  حين  في  دينار،  مليون  و448  مليارًا   14 بقيمة 
ولتسيير  دينار،  مليون  و917  مليارات   3 الدعم  نفقات 
والتشغيل 2.203 مليار دينار، والطوارئ بقيمة 2.502 
وبرامج  مشروعات  تتجاوز  لم  حين  في  دينار،  مليار 

التنمية 152 مليون دينار.
وزارة  عن  صادرة  بيانات  أظهر  الماضي  أبريل  وفي 
المالية أن إجمالي كشوف المرتبات وفق منظومة الرقم 
الوطني بلغت سبعة مليارات و362 مليون دينار، وذلك 

عن الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي.
مناقشات  بالوزارة  الدائمة  المالية  اللجنة  وتجري 
للعام  العامة  الموازنة  بناء  بشأن  الحكومية  لجهات  نع 
فتحي  المفوض  الداخلية  وزير  ، وشارك  المالي2021م 
للعام  الداخلية  وزارة  مخصصات  نقاشات  في  باشاغا 
2021م، فيما ترأس السيد وزير المالية المفوض جلسة 

المناقشة.

بيانات »المالية« عن حصيلة 7 أشهر:

حزمة التعافي المسماة »جيل االتحاد 
األوروبي التالي« تقدم الفرصة إلحياء 

الصناعة في جنوب أوروبا

60% من اإلنفاق للمرتبات.. 
وبرامج التنمية ال تتجاوز 152 

مليون دينار

 تمويل الترتيبات المالية من ضريبة 
الجهاد بقيمة 124 مليون دينار
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●  وزيرا المالية المفوض فرج بومطاري والداخلية فتحي باشاغا خالل مناقشة ميزانية وزارة الداخلية األحد الماضي

حرق الغاز يالمس أعلى مستوى منذ العام 2009
 2019 العام  في  العالم  في  الغاز  عمليات حرق  ارتفعت 
انخفاض  بسبب   ،2009 العام  منذ  مستوى  ألعلى 
تكلفة  تحمل  في  الشركات  رغبة  وعدم  البترول،  سعر 

االستفادة منه، بحسب تقرير حديث للبنك الدولي.
وبحسب تقرير البنك الدولي صادر في يوليو الماضي، 
فإن تقديرات من بيانات األقمار الصناعية تشير إلى أن 
حرق الغاز على مستوى العالم، ارتفع إلى مستويات غير 
مسبوقة منذ أكثر من عقد، حيث بلغت 150 مليار متر 
مكعب، أي ما يعادل إجمالي استهالك الغاز السنوي في 

أفريقيا جنوب الصحراء.
يعود االرتفاع بنسبة 3 %، من 145 مليار متر مكعب 
 ،2019 العام  مكعب  متر  مليار   150 إلى   2018 العام 
الواليات  بلدان:  ثالثة  في  الحرق  زيادة  إلى  أساسًا 
 ،)%  16 )بنسبة  وفنزويال   ،)%  23 )بنسبة  المتحدة 

وروسيا )بنسبة 9 %(، وفق المؤسسة المالية الدولية.
وزاد حرق الغاز في البلدان الهشة أو المتأثرة بالصراع 
 %  35 بنسبة  سوريا  في  و2019:   2018 العامين  بين 
زيادة  الرغم من عدم  على   ،%  16 بنسبة  فنزويال  وفي 
إنتاج النفط في سوريا، بينما انخفض الحرق بنسبة 40 

% في فنزويال.
بعملية  يرتبطان  وهدره  الغاز  حرق  أن  إلى  يشار 
القيود  النفط، بسبب  الخام في حقول  النفط  استخراج 
كلها.  بسببها  أو  االقتصادية  أو  التنظيمية  أو  التقنية 
ويؤدِي الحرق إلى إطالق أكثر من 400 مليون طن من 
مكافئ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام، وتبديد 
بالبيئة  ضارة  آثارا  يُخلِف  أنه  إلى  إضافة  ثمين،  مورد 
والكربون  المحترق  غير  الميثان  غاز  انبعاثات  جراء  من 

األسود.
النفط  ألن  المصاحب  الغاز  النفط  شركات  وتحرق 
االقتصادية  المراكز  عن  بعيدة  نائية  مناطق  في  ينتج 
استثمارات  منه  واالستفادة  نقله  ويحتاج  والسكانية 
شركات  لكون  ونظرًا  الطاقة.  أسواق  توفرها  ال  كبيرة 
المنتج  النفط  تريد  فهي  مصالحها  على  تركز  النفط 
وترى في إحراق الغاز المصاحب أرخص الطرق لتعظيم 

األرباح.
الممارسات  قطاع  مدير  شيلدون،  كريستوفر  وقال 
بالبنك  االستخراجية  والصناعات  للطاقة  العالمية 
يزال  ال  الغاز  حرق  أن  إلى  بياناتنا  »تشير  الدولي: 
أو  صعبة  الحلول  تبقى  حيث  مستمرة،  مشكلة  يمثل 

وأزمة  جائحة  وتخلق  معينة..  بلدان  في  اقتصادية  غير 
تهميش  احتمال  مع  إضافية،  تحديات  كورونا  فيروس 
مسائل كاالستدامة وحماية المناخ. فيجب علينا أن نغير 
هذا االتجاه المقلق وإنهاء حرق الغاز بشكل معتاد مرة 

واحدة وإلى األبد«.
الغاز  تحرق  التي  األولى  األربعة  البلدان  تزال  وال 
ما  تمثل  وإيران(  المتحدة  والواليات  والعراق  )روسيا 
يقرب من نصف )45 %( جميع عمليات حرق الغاز عالميا 

لثالث سنوات متتالية )2017ــ2019(.
للنفط،  المنتجة  البلدان  جميع  استعراض  وعند 
باستثناء البلدان األربعة األولى، فقد انخفض حرق الغاز 
إلى   2012 10 % من  أو  مليارات متر مكعب   9 بمقدار 

2019. وفي الربع األول من العام 2020، انخفض حرق 
الغاز عالميا بنسبة 10 %، وحدث هذا الخفض في معظم 

الثالثين بلدا األولى في حرق الغاز.
الصندوق  برنامج  مدير  بامجي،  زوبين  وقال 
إحراق  لخفض  العالمية  للشراكة  التابع  االستئماني 
الغاز الذي يديره البنك الدولي: »يلتزم البنك الدولي 
والقطاع  الحكومات  مع  بالعمل  العالمية  والشراكة 
العديد  في  ونعمل  المستمرة.  المشكلة  هذه  إلنهاء 
ونساعدها  العالم،  في  للغاز  حرقا  البلدان  أكثر  من 
إلنهاء  والممارسات  واللوائح  السياسات  وضع  في 
التلقائي. وفي الوقت نفسه، نحصل على مزيد  الحرق 
الحرق  إلنهاء  والشركات  الحكومات  من  االلتزامات 

الغاز  لحرق  التام  الوقف  مبادرة  خالل  من  التلقائي 
المعتاد بحلول العام 2030. وتعهد اآلن أكثر من 80 
الحرق  عمليات  نصف  من  أكثر  تمثل  وشركة  حكومة 
المعتادة في العالم، بإنهاء هذه الممارسة المستمرة 

160 عاما«. لمدة 
ويقول البنك الدولي إنه يخطط إلتاحة ما يصل إلى 
المالية على مدى خمسة  الموارد  160 مليار دوالر من 
حماية  على  بلدٍ   100 من  أكثر  لمساعدة  شهرا  عشر 
األعمال،  منشآت  ودعم  والضعيفة،  الفقيرة  الفئات 
وتعزيز التعافي االقتصادي. ويشمل ذلك 50 مليار دوالر 
من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في 

شكل منح أو بشروط ميسرة.

تقرير حديث للبنك الدولي:

الوسط - عالء حموده

واشنطن - وكاالت

●  عمليات حرق الغاز في أحد حقول النفط
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أظهرت بيانات رسمية أن االقتصاد الفرنسي الذي عانى من ركود شديد بسبب 
فيروس »كورونا«، مثله مثل اقتصادات البلدان األخرى، سيشهد انتعاشا بعد رفع 

إجراءات اإلغالق، لكنه سيستمر في االنكماش على مدار العام بكامله.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي لفرنسا الذي تراجع بنسبة 13,8 
% في الربع الثاني، بنسبة 17 % في األشهر الثالثة الالحقة، وفق أرقام نقلتها وكالة 

»فرانس برس« عن مكتب اإلحصاء الوطني »إنسي«.
ورغم ذلك، لم يكن االنتعاش قويا كما كان متوقعا. وأوضح »إنسي« أن توقعاته 

ما زالت نفسها بشأن انكماش اقتصادي إجمالي بنسبة 9,0 % للعام بأكمله.
وإذا كان تخفيف إجراءات اإلغالق »قد أتاح انتعاشا سريعا نسبيا في أجزاء من 
النشاط االقتصادي، فإن االقتصاد يعود بعد العطلة الصيفية مثل المحرك الذي 
يتم تشغيله وإيقافه في الوقت نفسه«، وفق المكتب. وفي حين استمرت القيود 
المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في خنق النشاط االقتصادي في مجاالت رئيسية 
من  تستفيد  زالت  ما  القطاعات  بعض  فإن  والترفيه،  والثقافة  الجوي  النقل  مثل 

اإلجراءات االقتصادية الطارئة التي وضعتها الحكومة، كما شرح واضعو االحصاءات.

االقتصاد الفرنسي يستعيد عافيته  

إطار  في  أفريقية  دول  في  بنوك  إلنشاء  الجزائرية  الحكومة  تخطط 
إصالحات اقتصادية أوسع في البلد العضو بمنظمة أوبك.

الخطوات  إن  الرحمن  عبد  بن  أيمن  الجزائري  المالية  وزير  وقال 
أفريقية،  دول  في  بنوك  بتأسيس  الخارج  في  التوسع  ستشمل  القادمة 
وكالة  حسب  المجاورتين،  ومالي  النيجر  دولتي  في  خاصة  وبصفة 
التأمين  نظام  األولــى  للمرة  ستطلق  »الجزائر  إن  وأضــاف  »رويترز«. 
قطاع  لتعزيز  الحكومة  تسعى  بينما  تكافل،  باسم  المعروف  اإلسالمي، 

التمويل اإلسالمي في البالد.
االعتماد  لتقليل  اقتصادها  الجزائر عن خطط لتطوير وتنويع  وأعلنت 
مشاكل  في  تسبب  الطاقة  إيــرادات  في  هبوط  بعد  والغاز  النفط  على 

مالية. وأبلغ بن عبد الرحمن إذاعة الجزائر أن التأمين اإلسالمي سيكون 
متاحا في شركات مملوكة للدولة بدءا من األسبوع القادم.

الشهر  الدولة  لبنوك  تحرك  أعقاب  في  تأتي  الخطوة  تلك  أن  وأضاف 
الماضي لبدء طرح منتجات للتمويل اإلسالمي في مسعى إلجتذاب أموال 

من السوق الموازية.
وتقول الحكومة إن الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
يعتمد بشدة  الذي  االقتصاد  لتمويل  إيجاد مصادر جديدة  في  ستساعد 
إنها  أيضا  السلطات  وقالت  والغاز.  النفط  صادرات  إيرادات  على  حاليا 
ستفتح الباب أمام القطاع الخاص إلنشاء بنوك في إطار إصالحات للقطاع 

المصرفي تعهد بها الرئيس عبد المجيد تبون.

الجزائرتنشئ بنوكا في أفريقيا
السعر بالدوالرنوع الخام

40.24برنت

37.48غرب تكساس

42.61دبي

41.64سلة أوبك

42.85أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     9/9/ 2020

أكثر من مليار دوالر 
خسائر السياحة املغربية

خسر القطاع السياحي في المغرب أكثر من مليار دوالر، وفقما 
أعلنت وزارة االقتصاد المغربية، مشيرة إلى تراجع دخل القطاع 
بسبب  2020؛  العام  من  األول  النصف  خالل   33% من  بأكثر 

اإلجراءات التي فرضها تفشي فيروس »كورونا المستجد«.
وقال مدير المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي 
األنشطة  »تراجع  إن  السبت،  نيوز«،  »سكاي  لقناة  فياللي، 
السياحية يقدر بنحو 60 %، وهذا ينعكس على المداخيل السياحية 

التي تراجعت، وبالتالي سيصيب الضرر في ميزانية الدولة«.
غبار  ال  أمر  المغرب  في  السياحية  والمرافق  الوجهات  تضرر 
عليه، لكن مراقبين يتوقعون أن يكون األثر أشد على هذا القطاع، 
وعلى مئات اآلالف من العاملين فيه، إذا استمر فيروس »كورونا« 

في إسقاط مزيد الضحايا.
الفنادق في  الحسابات بأحد  من جانبها قالت مسؤولة قسم 
المغرب، فاطمة الطاهري، »الغرف مقفلة منذ زمن بسبب غياب 
انتقال  الزبائن من  الحجوزات وتوقف الطيران، إضافة إلى خوف 
أحد  تسيير  على  مشرف  بورايسي،  نبيل  قال  بينما  العدوى«، 
الفنادق في المغرب، »نحن بحاجة إلى استراتيجية عمل لنقوم من 
خاللها بجذب السائح المغربي الذي مثل %33 السنة الماضية من 

عدد السياح، حتى نتغلب على هذه األزمة«.
اتخاذ  من  المغرب  في  السياحية  المنشآت  أصحاب  ويخشى 
قرارات بتسريح العمالة للحد من خسائرهم، مطالبين الحكومة 
بوضع خطة لمساعدتهم على تجاوز األزمة، فقبل وصول فيروس 
ديسمبر  في  الصين  في  مرة  أول  الذي ظهر  الجديد«،  »كورونا 
الماضي، إلى المغرب، كانت المطاعم تعج بالزبائن، وطلبات حجز 
الغرف الفندقية لم تكن تتوقف، وبعد تفشي الفيروس المسبب 
لوباء »كوفيد19-«، تغير كل شيء، فأصبحت المطاعم خالية من 
الزبائن، والحجوزات الفندقية اختفت مع توقف قطاع النقل الجوي 

والسفر.
كانت  »كورونا«  فيروس  تداعيات  إن  القول  يمكن  أنه  غير 
أكثر قسوة على العاملين البسطاء، إذ أصبحت فئة عريضة منهم 
انتظار  السياحية، وفي  العمل نتيجة توقف األنشطة  عاطلة عن 
يبقى  والــدول،  المدن  بين  السفر  على  المفروضة  القيود  إنهاء 

األمل معلًقا بالدرجة األولى على السياحة الداخلية.
العاهل  أن  يذكر  دوالر  مليار   12 من  أكثر  ضخ  يقرر  الملك 
خطة  الماضي  يوليو   30 في  أعلن  السادس  محمد  المغربي 
لضخ 120 مليار درهم )12.8 مليار دوالر( في االقتصاد المغربي 

إلنعاشه من اآلثار السلبية الناجمة عن جائحة »كورونا«.

شبح الجوع يطارد 50 مليون عربي

ديفيد  العالمي،  األغذية  لبرنامج  التنفيذي  المدير  حذر 
انعدام  الذين يعانون من  ارتفاع عدد األشخاص  بيزلي، من 
مليون   50 نحو  إلــى  العربي  العالم  في  الغذائي  األمــن 

شخص.
عدد  إن  العربية،  الجامعة  أمام  كلمة  في  بيزلي  وقال 
في  الغذائي  األمن  انعدام  من  يعانون  الذين  األشخاص 
جائحة  بسبب  مليونا   14 من  بأكثر  سيزيد  العربية  المنطقة 
أو  النجاح  حاليا  المتبعة  اإلجراءات  ستحدد  التي  »كورونا«، 
وتقع  جوع.  جائحة  إلى  تحولها  دون  الحيلولة  في  الفشل 
في  أهمها  العالمي،  األغذية  برنامج  عمليات  أكبر  من  بعض 
أكثر  اليمن وسورية والسودان وليبيا والصومال، حيث تلقى 
األغذية  برنامج  من  المساعدات  شخص  مليون   14.4 من 
األمم  »أخــبــار  صفحة  حسب   ،2020 يوليو  في  العالمي 

»فسيبوك«. موقع  على  المتحدة« 
االفتتاحية  الجلسة  في  يتحدث  كان  الذي  بيزلي  وطالب 
أمس،  من  أول  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  ــدورة  ل
توجد  ال  الذي  اليوم  »لبلوغ  معا  العمل  إلى  العربية  الدول 

العربي«. العالم  البرنامج في  إلى  فيه حاجة 
العاملة  العالمي،  األغذية  برنامج  فرق  أن  إلى  وأشــار 
لمواجهة  جهدها  قصارى  تبذل  األمامية،  الخطوط  في 
»كورونا«،  فيروس  جائحة  عن  الناجمة  الجديدة  التحديات 
نقف  ونحن  أو مؤسسة،  دولة  أي  قدرة  يفوق  التحدي  »وهذا 
ننهار  أو  أن نعمل معا،  اآلن على مفترق طرق. ويتحتم علينا 

معا«.
الدول  من  المقدم  الدعم  فإن  البرنامج،  مدير  وبحسب 
من  األممية  المنظمة  مّكن  العربية  الجامعة  في  األعضاء 
أنحاء  جميع  في  يعيشون  الذين  للسكان  جديد  أمل  إعطاء 
الجامعة  في  األعضاء  الدول  تبرعت  وقد  وخارجها.  المنطقة 
العالمي  األغذية  لبرنامج  دوالر  مليون   531 بمبلغ  العربية 
مما   ،2019 العام  في  دوالر  مليون  و687   ،2018 العام  في 
عليه  حصل  الذي  التمويل  إجمالي  من   20% من  أكثر  يوفر 

المنطقة. في  عملياته  لدعم  البرنامج 

وكالة الطاقة تتحدث عن »ضبابية« نتيجة تراكم املخزون

أسواق النفط العاملية رهينة فقاعة املخزونات
القاهرة - الوسط

الوسط ــ عبد الرحمن أميني

ما تزال أسواق الطاقة العالمية في فقاعة مخزونات النفط 
طلب  إزاء  اليقين  عدم  وحالة  المخزونات  تراكم  نتيجة 
في  العالمية،  الطاقة  منظمة  وفق  النفط،  على  الصين 
حين تشهد شركات التجارة ازدهارا غير مسبوق في النصف 
األول من 2020 بسبب التقلب الشديد الناجم عن جائحة 
وضوحا  أقل  يبدو  حاليا  السوق  اتجاه  لكن  كوفيد19-، 

بسبب زيادة المخزونات وبطء تعافي الطلب.
الطاقة  وأسواق  أمن  مدير  ساداموري  كيسوكي  ويقزل 
إما  في خضم  النفط  آفاق  إن  الدولية،  الطاقة  وكالة  لدى 
موجة ثانية أو موجة أولى مستقرة لفيروس كورونا، وفقًا 
لرويترز. وأوضح أن هناك قدر هائل من الضبابية، لكننا ال 
نتوقع أي تباطؤ إضافي كبير في األشهر المقبلة، لكنه نوه 
إلى أن الرؤية للطلب أكثر استقرارا مقارنة مع ما كان عليه 
قبل ثالثة أشهر، على الرغم من أن السوق ال تتوقع عودة 

فعلية قوية للنمو مجددا في المستقبل القريب.
مستوياتها  أدنى  إلى  الربيع  في  النفط  أسعار  وهوت 
الجائحة  بسبب  العام  العزل  إجراءات  تسببت  إذ  التاريخية 
تظل  لكنها  خسائرها  األسعار  وقلصت  الطلب،  سحق  في 
الطاقة  وكالة  وخفضت  للبرميل.  دوالرا   40 قرب  عالقة 
الدولية توقعها للطلب على النفط في 2020 في تقريرها 
13 أغسطس، محذرة من أن تقلص  الشهري الصادر في 
 8.1 النفط  على  العالمي  الطلب  سيخفض  جوا  السفر 
باريس  التي مقرها  الوكالة  وقلصت  يوميا.  برميل  مليون 
توقعاتها للمرة األولى في ثالثة أشهر، إذ تستمر الجائحة 

في التسبب بمصاعب اقتصادية وفقدان الوظائف عالميا.
منذ  أسبوعية  أول خسارة  برنت  خام  وفي ظل تسجيل 
الطلب،  بشأن  أكثر  األسواق  قلق  نما  الجمعة،  يوم  يونيو 
مما  االقتصادي،  النمو  وتباطؤ  التكرير  هوامش  وضعف 
للخام  الوفيرة  المخزونات  من  للسحب  المحفزات  يقلص 
والمنتجات. وقال ساداموري »ال يبدو أن هناك سحبا كبيرا 
في  قويا  انتعاشا  نرى  »ال  مضيفًا  حاليا«،  المخزونات  من 

أنشطة التكرير، ووقود الطائرات المشكلة الكبيرة«.
العالم،  في  للنفط  مستورد  أكبر  الصين،  وأنهت 
إجراءات العزل العام االقتصادية على نحو أسرع من بقية 
الستيراد  المالية  قوتها  وتستخدم  الكبرى  االقتصادات 
الماضية،  القليلة  األشهر  في  النفط  من  قياسية  كميات 
العالمي.  الطلب  انهيار  في ظل  نادرة  بقعة مضيئة  وهي 
لكن ساداموري قال إن التوتر الجيوسياسي قد يلقي بظالل 
لفترة  الوضع  هذا  استمرار  إمكانية  مدى  على  الشك  من 
الكثير من الشكوك فيما يتعلق  طويلة، موضحًا أن هناك 
أساسية، مع  الصيني وعالقته مع دول صناعية  باالقتصاد 
مؤكدًا  الحالي،  الوقت  في  أوروبا  وحتى  المتحدة  الواليات 
ببعض  يلقي  الذي  ذلك   – للتفاؤل  يدعو  وضعا  ليس  أنه 

الظالل على آفاق النمو.
ارتفاع  الفرنسي  جنرال«  »سوسيتيه  بنك  ويتوقع 
50 دوالرا للبرميل بحلول  سعر خام برنت باطراد صوب 
على  الطلب  إجمالي  يبلغ  أن  يتوقع  كما   .2021 نهاية 
النفط في المتوسط 92 مليون برميل يوميا في 2020، 

وفي النهاية، أعلنت أوبك ومنتجون كبار أخرون تخفيضات 
بحسب  النفط،  أسعار  تعافي  في  ساهمت  قياسية  إنتاج 
»رويترز«. بدأ النشاط االقتصادي يتحسن في يونيو ، لكن 
المحتملة  اللقاحات  بعض  وتخضع  ثبتت.  التعافي  وتيرة 
الوقت ذاته، اضطرت دول  لكوفيد19- لالختبار، لكن في 

إلعادة فرض بعض القيود لوقف انتشار الفيروس.
شركة  فــي  االقتصاديين  كبير  رحيم  سعد  ــال  وق
تزال  ال  تحديدا  المتحدة  الواليات  إن  للتجارة  ترافيجورا 
تعاني أزمة بطالة وإخالء متزايد للمساكن، مما سيؤدي 
اإلنفاق.  تبدد  مع  البطالة  تفاقم  الستمرار  بالتبعية 
تشغيل  معدالت  في  الخفض  من  المزيد  رحيم  ويتوقع 
منتجات  تصدير  في  الصين  بدأت  إذا  السيما  المصافي، 
واتسم موسم الرحالت الصيفية في النصف الشمالي من 
انهارت  الماضي  األسبوع  وفي  بالضعف،  األرضية  الكرة 
بداية  منذ  مستوى  ألقل  الوسطى  المشتقات  هوامش 
نصف  نحو  الديزل  مثل  مشتقات  وتمثل  الحالي.  القرن 
نتوقع  أن  يمكن  رحيم »كاستثناء،  وقال  المصافي.  إنتاج 
وهو  التشغيل،  معدالت  بسبب  والمشتقات  الخام  هبوط 
المصافي  لن تستمر معدالت تشغيل  عادة.  ليس كذلك 

التعافي، وهو ما يمثل مشكلة للخام«. في 

●  موقع إنتاج في حقل الشرارة النفطي

●  صحفيون في انتظار اجتماع لمنظمة »أوبك« في فيينا في يوليو العام الماضي

يعلم  أحد  وال  تعقيدا  أكثر  »السوق  لرويترز  التنفيذي 
الماليون )عقود  متى سيعود الطلب. يجمع المستثمرون 
 2021 أو ديسمبر   2021 الثاني من  للنصف  آجلة(  نفط 
وأضاف  الحين«.  ذلك  في  سيعود  الطلب  أن  بافتراض 
»باالتجاه صوب الربع الرابع، كانت التوقعات بأن نسحب 
من المخزونات ثالثة إلى أربعة ماليين برميل يوميا من 

الخام والمنتجات، لكن السوق لم تسحب ذلك«.
وعندما بلغت إجراءات العزل أوجها في مارس وأبريل ، 
اضطرت شركات التجارة لتخزين مليار برميل إضافية من 
الطلب.  تداعي  مع  عجل  على  المكررة  والمنتجات  الخام 

وارتفاع إجمالي إنتاج أوبك في كل فصل قادم في تصور 
الثالث  الربع  24.4 مليون برميل يوميا في  أساسي، من 
الربع  في  يوميا  برميل  مليون   29.1 إلى   2020 من 

.2021 الثاني من 
»أوبك  تفاعالت  على  العالمي  السوق  آداء  وانعكس 
اجتماعا  لها  تابعة  لجنة  تعقد  أن  المقرر  من  إذ   ،»+
الدول  بشأن  للنقاش  سبتمبر  منتصف  في  اإلنترنت  عبر 
وفق  النفطي،  إنتاجها  بتقليص  االلتزام  في  المتراخية 

ألكسندر نوفاك. الروسي  الطاقة  وزير 
تريدينج  إنرجي  ميركوريا  رئيس  دوناند  ماركو  وقال 

محلل نفطي: 
أميركا قد تواجه المزيد من الخفض

 في معدالت تشغيل المصافي

»سوسيتيه جنرال« يتوقع ارتفاع سعر 
الخام صوب 50 دوالرا للبرميل بحلول 

نهاية 2021
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● مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي

صيانة املنشآت النفطية خارج امليزانية وترهق الخزينة

تشكل حوادث المنشآت النفطية 
في ليبيا ضغطا آخر على الخزينة 
العمومية لم تتمكن المؤسسة 
الوطنية للنفط من إدراج 
صيانتها في الميزانية الستمرار 
خسائر االقفاالت طيلة أشهر، التي 
ألحقت أضرارا بالبنية التحتية من 
أنابيب ومخازن ومعدات تنقيب 
تكلف البالد أكثر من 100 مليون 
دوالر.

ونتيجة امتالء خزانات النفط عن آخرها في محطات 
الليبية فإنها تشكل خطرا على السكان  تصدير النفط 
أضــرار  في  متسببة  نفسها،  والمنشآت  المحليين 
على  المفروض  اإلغالق  بسبب  التحتية  للبنية  جسيمة 
يعلن  أن  قبل   2020 يناير   17 منذ  والموانئ  اآلبار 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  والمجلس  النواب  مجلس 
عن اتفاق لوقف إطالق النار تم احترامه إلى حد كبير، 
على  النفط  آبار ومحطات تصدير  غلق  استمرار  مقابل 

الدولية. الرغم من الضغوط 
وعالوة على الخسائر التي تكبدتها ليبيا ككل نتيجة 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  تواجه  النفط،  إنتاج  تراجع 
التي  الجسيمة  تكاليف إضافية باهظة إلصالح األضرار 
يومي  يكاد  بشكل  تعمل  حيث  التحتية  بالبنية  لحقت 
في شبكة خطوط  النفطية  اآلبار  تسربات  على صيانة 

السطحية. والمعدات  األنابيب 

 7 طيلة  النفطية  والموانئ  الحقول  أقفل  ان  بعد  و 
النفطية ناجي  المنشآت  أشهر كاملة برر رئيس حرس 
المخزنة  الكميات  بتصدير  السماح  قرار  المُغربي 
الموانئ  في  للغاز  المصاحبة  المكثفات  بتراكم 
عن  فضال  التخزينية،  الــقــدرة  تجاوز  مع  النفطية 
من  النفطية  للمنشآت  التحتية  البنية  على  الحفاظ 
أنابيب وخزانات ومعدات التنقيب الى جانب عدم توفر 

المتكررة. واالنقطاعات  الشرقية  بالمنطقة  الكهرباء 
الخدمة  خارج  الليبية  النفط  موانئ  تزال  ال  وحاليا 
100 الف  وال تصدر البالد النفط في وقت يبلغ اإلنتاج 
برميل  مليون   1.2 من  انخفاضا  فقط  يوميا  برميل 
للنفط  الليبية  المؤسسة  وتقر  العام.  بداية  يوميًا في 
التي  تلك  بينها  بالميزانية،  تتعلق  لقيود  بتعرضها 
الوفاق  حكومة  أن  إلى  مشيرة  الصيانة،  أعمال  تخص 
طلبتها  التي  الميزانية  ربع  فقط  اعتمدت  الوطني 
األمــوال  توافر  عدم  بسبب  العام،  لهذا  المؤسسة 

االقفاالت. نتيجة  الالزمة 
ومن يناير الى غاية شهر يونيو بلغت تكلفة صيانة 

بحسب  دوالر  مليون   100 من  أكثر  النفطية  اآلبــار 
أنه  يؤكدون  وقت  في  ليبيين  مسؤولين  تصريحات 
التكلفة.  وزادت  الضرر  زاد  النفط  حصار  استمر  كلما 
وهي  النفطية،  للعمليات  الهروج  شركة  وتحصي 
وشركة  الشمال  نفط  شركة  بين  مشترك  مشروع 
األقل في  80 تسربًا على  الكندية،  إنرجي«  »سونكور 

الماضي. إلى مايو  الفترة من يناير  منشآتها في 
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  ويحذر 
األضــرار  بعض  أن  من  اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط 
إصالحها  يمكن  وال  دائمة  بالمنشآت  لحقت  التي 
بالكامل.  النفط  آبار  خسارة  إلى  تؤدي  أن  يمكن  بل 
خطوط  في  التآكل  بشأن  للغاية  قلقون  »نحن  وتابع 
الخام  النفط  بقي  الصادرات،  تعطل  فبسبب  األنابيب، 
بيئية  آثار  له  الذي  األمر  وهو  األنابيب،  خطوط  في 

السهل معالجتها«. وغيرها، ولن يكون من 
صنع  التقى  الماضي  األسبوع  من  سابق  وقت  وفي 
اهلل مع جوزيب بوريل الممثل األعلى لالتحاد األوروبي 
آثار  لمناقشة  األمنية  والسياسة  الخارجية  للشؤون 

إن  المؤسسة  وقالت  الليبي.  االقتصاد  على  الحصار 
صنع اهلل شدد على أن الصراع الدائر في ليبيا ال عالقة 
أطراف  بين  صراع  هو  بل   ، النفط  عائدات  بتوزيع  له 

الليبي. الشعب  ثروة  السيطرة على  تريد 
وعلى هامش زيارته إلى تركيا، اكد رئيس المجلس 
اجتماعه  خالل  السراج  فائز  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
ساترفيلد  ديفيد  أنقرة  لدى  األميركي  السفير  مع 
النفط  إنتاج  استئناف  بإعادة  اإلســراع  ضــرورة  على 

وتصديره.
القيادة  على  غربية  ودول  المتحدة  األمم  وتضغط 
الحصار عن  بفك  مناسبات  الوطني في  للجيش  العامة 
الوطني  االقتصاد  استقرار  لضمان  النفطية  المنشآت 
وباء  وتهديد  والسياسية  األمنية  االضطرابات  بفعل 

»كوفيد19-«.
أن  ليبيا  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وأعلنت 
غير  اإلغالقات  استمرار  جراء  الدولة  خسائر  مجموع 
9.1 مليار دوالر، وفق  القانونية للمنشآت النفطية بلغ 

آخر أرقام صادرة عن المؤسسة هذا األسبوع.

بعد 7 أشهر من اإلقفاالت
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الكل يدعي الحقيقة... 
والحقيقة تحتضر بينهم

آمنة القلفاط

»إن  تــقــول  حكيمة  مقولة  نيوتن  إلســحــاق 
كذلك،  صديقي  وأرسطو  صديقي،  افالطون 
لكن صديقي األول هو الحقيقة«، وهذه الحكمة 
الحق  يعرف  ال  تقول:  التي  المقولة  مع  تتوافق 
المقولتان  رجاله.  تعرف  الحق  اعرف  بالرجال... 
يمثل  أحد  أن ال  واحد وهو  تشتركان في مدلول 
منظور  وأن  الجامعة،  للحقيقة  المطلق  الوجه 
الذي  الوجه  وفق  يتغير  أن  الممكن  الحقيقة من 
يتراءى للرائي أنه الوجه الحق، وبما يتناسب مع 
مخزون الفرد من المعرفة والثقافة وخبرة الحياة.

في  األكبر  الحمل  وعليهم  رجالها،  دولة  لكل 
وسيادتها  دولتهم،  مكتسبات  على  المحافظة 
بما  شؤونها  وإدارة  مواردها،  استغالل  وحسن 
أقرته  وما  قوانين  من  عليه  اتُفق  ما  مع  يتالءم 
دساتير الدول. لكن المشكلة دائما في البدايات، 
معقدة  جماهيرية  ليبيا…  كانت  وقد  نبدأ  كيف 
يمتلك  شعبها  أن  نفهم  أن  لنا  ُأريــد  التركيب، 
غريبة  غوغائية  لكنها  والسالح!  والسلطة  الثروة 
من  والمستفيدين  معها  المتماشين  تخدم  قد 
استمرار وجودها، لكنها بناء هرمي من الفوضى 

المركبة.
لبناء  األولى  القواعد  حول  التوافق  في  نفشل 
الدولة  شكل  حول  االتفاق  في  نفشل  الدولة، 
الحقوق  يحفظ  للبالد  دستور  حول  نريد،  التي 
وتتضح من خالله الواجبات، لم نفلح في التوافق 
تتبع  ال  والتي  المجردة  الجامعة  الحقيقة  حول 
انقسم  الجميع.  أحدا، بقدر ما تمثل في مجملها 

الناس حول ساسة متفرقين ألن كال منهم يدعي 
اكتسب  فقد  وعليه  غيره،  على  وينكرها  الحقيقة 
واستيعاب  وفهم  عقلية  وفق  أتباعه  منهم  كل 

هؤالء األتباع.
المواطن البسيط ال يعرف حقيقة ما يدور وال 
بدأ  الذي  السلطة  على  الصراع  هذا  من  لفائدة 
وليس بمقدور أحد إيقافه... وال يبدو أن الساسة 
يجري،  مــا  وأســبــاب  حقيقة  يعرفون  ال  أيضا 
في  وانجرفوا  أنفسهم  طاوعتهم  كيف  ونتساءل 
تنتشر  أن  الفوضى  لهذه  وسمحوا  التيار  هذا 

وأذكوا وقودها يوما بعد يوم؟.
خاصة  الحق،  دروب  معرفة  السهل  من  ليس 
فيما يتعلق بعالم السياسة والمصالح المتشعبة، 
التي  دولتنا  بناء  نبدأ  أن  أردنا  إذا  السبيل  فكيف 
وأنه  والحق  المعرفة  يدعي  والكل  كثيرًا،  تأخرت 

الشريك األكبر في السلطة والثروة؟
فرد  لكل  حق  المختلفة  النظر  وجهات  تبني 
ينكره  ال  مشروع  حق  السياسية  والمشاركة 
بسطة  حول  التوافق  نفتقد  لكننا  آخر،  على  أحد 
بعدها  لنبدأ  عليها،  المتفق  األساسية  المبادئ 
واجتهاده  خططه  حسب  كل  السلمي  الصراع 

ووفق مظلة وحماية الدستور المتفق عليه.
تتمثل نقاط االختالف حول شكل الدولة التي 
عادل،  بشكل  الدولة  موارد  توزيع  كيفية  نريد، 
الحكم المحلي، وضع الدين في الدستور، وتدخل 
إدارة  شئون  في  والعسكرية  الدينية  المؤسسات 
البنود،  العام حول هذه  التوافق  تم  فإذا  الدولة، 

فسيسهل التوافق حول البداية الصحيحة وتوضع 
القاطرة على القضبان.

على  االستفتاء  هي  أمامنا:  المتاحة  الخيارات 
الدستور الذي انتهت لجنة الستين من صياغته، 
الدستوري  لإلعالن  العودة  هو  الثاني  الخيار 
تعديل  به في  واالستمرار  فبراير  لجنة  بتعديالت 
الثالث هو  التي انحرفت، االختيار  خارطة الطريق 
من  معه  يستلزم  وما  االستقالل  لدستور  العودة 

عودة ولي العهد األمير محمد السنوسي.
اتفاق  هي  الحلول  هذه  تواجه  التي  العقبات 
وما  ينتهي،  متى  نعرف  وال  بدأ  الذي  الصخيرات 
البالد؟  وفقها  ستسير  التي  الطريق  خارطة  هي 
والمستقبل  األهلية  والحرب  التنافس  ظل  في 
المجهول وتدخل قوى عظمى وصغرى في شأننا 
الذي  تاريخنا  في  مسبوقة  غير  بطريقة  المحلي 

يعج بتدخالت الجيران شرقًا وغربًا وشمااًل.
الوحيد  الكيان  هو  النواب  مجلس  أن  يبدو 
قرر  إذا  هذا  الحلول،  هذه  أحد  تبني  على  القادر 
والحرية  بالحماية  تحظى  جلسة  في  شتاته  جمع 
وسيطرة  التجاذبات  عن  بعيدًا  آمن  مكان  في 
السالح، واتفق أعضاؤه على مواصلة العمل وفق 
التوافق  وهي  أجلها،  من  انتخبوا  التي  المهمة 
والوصول  االنتقالية  المرحلة  من  االنتهاء  حول 
بكل  المعترفة  الدولة  بقيام  األمان  شاطئ  إلى 
طال  الذي  الغد  إلى  بأبصارنا  نرنو  وأن  أبنائها، 

انتظاره بعد سنوات التيه...

املواطن البسيط 
ال يعرف حقيقة ما 

يدور وال لفائدة من 
هذا الصراع على 

السلطة الذي بدأ 
وليس بمقدور أحد 

إيقافه... وال يبدو 
أن الساسة أيضا 

ال يعرفون حقيقة 
وأسباب ما يجري، 

ونتساءل كيف 
طاوعتهم أنفسهم 

وانجرفوا في هذا 
التيار وسمحوا لهذه 

الفوضى أن تنتشر 
وأذكوا وقودها يوما 

بعد يوم؟.

ليبيا 1970 )3_5(

سالم الكبتي

عبدالسالم الزغيبي

االتجاه  مشاعر  األفق  في  بدأت  أيضًا  ذلك  وقبل   ..
ليكون  ُأسس  الجيش  لألمور.  العسكري  التغيير  نحو 
وطنهم  يحمي  الليبيين،  كل  تجمع  وطنية  مدرسة 
عن  ويبتعد  دستورهم  ويصون  حريتهم  ويرعى 
قيادة  وحرصت  كذلك.  هو  الحال  وكــان  السياسة 
الجيش على أن يظل هناك تنسيق على الدوام بينها 
مديرًا  يعمل  ضابط  وُاختير  الملكي  القصر  وبين 

لرئيس األركان لهذه المهمة.
لم  األوقــات،  أغلب  في  ومتوازية  متوازنة  خيوط 
تكن هناك هواجس أو عدم ثقة. لقد توفرت النوايا 
في  الجيش  وظل  الطرفين  بين  وتواصلت  الحسنة 
عن  بعيدًا  والوحدة  للتماسك  عنوانًا  العامة  صورته 

كل التأثيرات الجهوية والعائلية والقبلية.
ثم انتابت األحاسيس القومية والمؤثرات المجاورة 
داخله  التنظيمات  أول  وكان  بعض صفوف ضباطه. 
مجموعة  عند  بغداد  في   1956 العام  أواخر  نشأ  قد 
الذين  العام  ذلك  الليبيين  العسكريين  الطلبة  من 
الثالثي  والعدوان  فلسطين  قضية  بتداعيات  تأثروا 
على مصر. ظل التنظيم يكبر بعد تخرج هؤالء الطلبة 
الذين صاروا ضباطًا في مختلف المواقع، ثم انفصلت 
عنه مجموعة أخرى كونت تنظيم »الرواد«، إضافة إلى 
هذا ثمة محاولتان شهدهما الجيش للتمرد؛ األولى 
في المرج العام 1960، ُأعدت أثناء حضور الملك حفل 
المقرر  من  وكان  الوحدات،  لبعض  الرايات  تسليم 
االستيالء على  ويتم  الجغبوب،  إلى  وينقل  يعتقل  أن 
األوضاع، في اللحظات األخيرة أبلغ الملك ولم يحضر، 
والمحاولة الثانية كانت استمرارا لألولى في الغالب، 
العام 1961، لكنها فشلت أيضًا وُألقي القبض على 
اآلخر  وُأخــرج  محاكمتهم  وتمت  الضباط  من  نفر 
حياتهم  إلى  عادوا  عنهم  اإلفراج  وبعد  الخدمة،  من 

المدنية.
السرية،  العسكرية  التنظيمات  تسلل  وتواصل 
الزاوية  مدرسة  خريجي  ضباط  من  آخران  تنظيمان 
الحقة  دفعات  من  ضباًطا  احتوى  األول  العسكرية،، 
من غير خريجي تلك المدرسة، وكان يسعى للتغيير 
إبعاده  شخصه،  أو  بالملك  المساس  عدم  باتجاه 
على  دخلت  هنا  لمدنيين،  السلطة  وتسليم  سلميًا 
التنظيم  فتوقف  األميركية  العسكرية  البعثة  الخط 
والتنظيم  إليه،  يسعى  فيما  التفكير  عن  وابتعد 
الثانية من  الثاني ضم مجموعة من خريجي الدفعة 
المدرسة المذكورة، قابل رئيس التنظيم ولي العهد 
وتحدث معه في أمور البالد وتنفذ بعض األطراف في 
في  طعن  الملك  أن  إلى  إضافة  وإدارتها،  سياستها 
التغيير باتجاه األفضل قبل  السن والبد من أن يتم 
أن تنتهز تلك األطراف الفرصة وتقطع الطريق على 
أية محاولة من شأنها إنقاذ األوضاع، ولعل في هذا 
والظنون  التشويش  اعتراهم  أو  الكثيرون  أخطأ  كله 
من أن هناك تنظيمًا آخر كان يديره من بعيد العقيد 
يكن  لم  ذلك  أن  هنا  أزعم  وأنا  الشلحي،  عبدالعزيز 
صوابًا، فقد تهيأ هذا للبعض وتصوروه في مخيالهم 
بالنظر لموقع العقيد الشلحي في الجيش ورفاقه من 
الضباط الكبار من خريجي الكلية الحربية في مصر، 
إن العقيد الشلحي مادام األمر كذلك ليس في حاجة 
إلى تنظيم وربما يكون بطريقة بعيدة عن االنقالب 
أو خيانة الملك قد يبادر إلى قطع الطريق أيضًا أمام 
وفاة  بعد  الدولة  في  عاٍل  مستوى  على  ولو  آخرين 

الملك.
والواقع أن الجيش شهد في منطقة الظل صراعات 
الزاوية  مدرسة  خريجي  بين  خفية  وحساسيات 
وخريجي الكليات العسكرية في العراق ومصر وتركيا، 

وأدى  بينهم،  العالقات  من  الكثير  على  آثارا  وترك 
بطريقة  التنظيمات  هذه  ونشوء  التنافر  بعض  إلى 
أو  الضباط  صغار  تنظيم  ظهر  أن  إلى  بأخرى،  أو 

المالزمين األحرار الذي ظفر بالغنيمة في النهاية!!
أيام  البكوش  عبدالحميد  اقترح   1968 العام 
بشعبه  يلتقي  أن  الملك  على  للحكومة  رئاسته 
غرضه  كان  والمناطق،  للمدن  زيــارات  في  مباشرة 
أجيال  بأن  إحساس  أو  التباسات  أو  جفوة  أية  إزالة 
تمت  وبالفعل  يونيو  بعد  خاصة  الملك  تكره  البالد 
تلك الزيارات والتقى الملك جموع الشعب في غريان 

وطرابلس والخمس وبنغازي والبيضاء ودرنة.
وقصائد  وعــروض  وأناشيد  ومهرجانات  حشود 
البكوش  وحضر  وخــيــول،  وفروسية  الشعر  مــن 
من  كبيرا  جانبا  المسؤولين  من  والكثير  ــوزراء  وال
هذه االحتفاالت التي رصدتها وزارة اإلعالم والثقافة 
السينما  دور  في  تعرضها  ظلت  أفالم  في  وأخرجتها 
مقالته  الهوني  رشاد  وكتب  الرئيسية  العروض  قبل 
الشهيرة )توارى في بيته المتواضع( في إبريل 1968 
بالجبل  البياضة  لقاء  المشاعر في  تلك  عندما شاهد 
في  ضده  دليال  المقال  هذا  وظل  بالملك،  األخضر 
الرأي  إفساد  قضية  في  النظر  أثناء  الشعب  محكمة 
في  رجال  المحكمة  مواجهة  في  رشاد  وكان  العام، 
الدفاع عن مواقفه، إضافة إلى مقاالته عن الشخصية 
الغليل،  بعض  الــزيــارات  هذه  تشف  ولم  الليبية، 
يحمل  يزال  ما  ربما  الملك  بأن  الكثيرون  هنا  شعر 
الرحيل والترك  الزيارات في  القوي رغم تلك  التفكير 
واالنسحاب، ورآها البعض بأنها قد تكون مؤشرا منه 
لتوديعه لتلك األجيال والبالد التي تحتها رماد الجمر.
على  للرحيل  نفسه  يجهز  أعتقد  فيما  الملك  كان 
مدى الفترة المقبلة، أدرك بحكمته األمور، والبد من 
أن يتخذ قراره الذي سيكون مفاجأة هذه المرة، ومع 
ذلك،، مع الزيارات ومحاوالت اإلصالح والتجديد ظل 
والمفاهيم  القديم،  بالزمن  ليس  المعاصر  الزمن 
النار،  مثل  الريح  مع  بقوة  تسري  الجديدة  والثقافات 
والخريطة تتبدل في المنطقة والعالم، يونيو ستكون 
اقترب  نهاية،  بال  قوية  الحت  والمؤشرات  آثاره،  له 
غروب شمس دولة االستقالل، وأيام الملك، التسامح 
مع  الطيبة  والعالقات  والنهوض  البناء  وعالمات 
الجيران وتحمل األذى والطعن والمعاكسات الداخلية 
والخارجية كلها في طريقها إلى التواري، سيأتي وقت 

آخر أيها التاريخ
التحركات  كانت  الــغــروب،  اقترب   ،1969 و،، 
أو  رقيب  أو  خوف  دون  وقوية  نشطة  والخطوات 
إلى  وتمضي  تعد  والمتابعات  التقارير  محاسبة، 
في  يغادر  الملك  يتحرك،  والأحد  المختلفة  الجهات 
يونيو آلخر مرة، جعل وطنه وراءه خلف البحار، وغابت 
الوداع  الضحى، وكان  البعيد ذلك  األفق  الباخرة في 
األخير، المالمح والمشاعر وتوقع حدوث شيء يكتنف 
يشق  مضى  الرجل  يكاد،  أو  اللحظات  تلك  الجميع 
الجميع  فاجأ  وهناك  ورحيله،  غيبته  وطالت  البحر، 

باالستقالة النهائية في أغسطس.
إلى  أحد  ينتبه  لم  موحش،  فراغ  في  ليبيا  ظلت 
الدستور، كل المسؤولين في الغالب تخلوا عن الملك 
دون  البالد  وتركوا  أيضا  وغادروا  بأخرى  أو  بطريقة 
أن يدروا بما سيحصل، كلهم كانوا يتوقعون أن ثمة 
ليل  بعده  الشمس  غروب  الرهيب،  الفراغ  وراء  شيئا 

طويل،
الضابط  السليني  جمعة  محمد  أو  الشلماني 
أبلغ بما يدور عدة  اللحظات  الحريص والشجاع تلك 
مرات وعرف أن كارثة ستقع، ولم يكن يود في متابعته 

مما  البلد  إنقاذ  يريد  كان  ولكن  بزمالئه،  اإلضــرار 
وسالم  نعامة  حسين  استجابة،  يلق  ولم  فيه،  ستقع 
بن طالب من قيادات األمن في المحافظات الغربية 
قدما لمجلس الوزراء في أحد اجتماعاته ذلك الصيف 
تسجيالت صوتية لمكالمات مفتوحة دون تشفير بين 
وعبدالسالم  قاريونس  معسكر  في  القذافي  معمر 
جلود في معسكر الفرناج، استمع المجلس إليها ولم 
يتخذ أي إجراء بشأنها يتطلبه الموقف، القذافي نفسه 
رئيس  يزوران  التنظيم  أعضاء  زمالئه  من  اثنين  مع 
بنغازي،  في  بلت  أدريان  بشارع  شقته  في  الحكومة 
كان المتحدث معه هو القذافي مستغال االسم، مرة 
أشار بأنه يود أن يتقدم لخطبة إحدى كريماته، ومرة 
الملك  وأن  والجيش  البالد  في  األوضاع  من  يشكو 
تأخيره عن  بأنه ظلم في  غيبته، ومرة يصرح  طالت 
الذي  فمن  إشارات،  كانت  معروفة،  بأسباب  ترقيته 
أشار على القذافي بذلك، من قال له تقدم في اختبار 
في  الضباط  لكبار  مفاتحة  النبض؟  وجس  بالون 
للمشاركة،  ويدعوهم  رتبة  يعلونه  واألمن  الجيش 
وصل  المصرية  المخابرات  عتاة  أحد  الديب  فتحي 
بمناسبة  األسر  إلحدى  مهنئا  أتى  سرا،  بنغازي  إلى 
من  ما  لعمل  يخطط  زيارته  في  يكن  لم  اجتماعية، 
مصر وعندما عاد أخبر عبدالناصر بأن األمور في ليبيا 
بالتغيير  عبدالناصر  فوجئ  والحقا  وطبيعية،  هادئة 
الكبار، ثم عرف  الضباط  أحد  به  قام  أن من  واعتقد 
الشخصيات  إحدى  بالتفصيل عن طريق  به  قام  من 
الليبية ذات الصلة بالتنظيم الطليعي السري القومي 

في مصر.
أحد،  إليه  ينتبه  لم  والدستور  يــدب،  والــفــراغ 
عنيف،  انفجار  مع  وعلى موعد  يبدو موحشا  والوطن 
ينتشر هنا منشور أعده ثالثة: اثنان بالكتابة وواحد 
بالطباعة وسحبه على االستنسل في إحدى الشركات 
اليونانية في بنغازي حيث كان يعمل، وأشار المنشور 
وكان  تنظيمه،  إعــادة  وظــروف  الجيش  فساد  إلى 
يرأسها  التي  الجيش  تنظيم  لجنة  به  المقصود 
الكثير  ذكر  إلى  إضافة  الشلحي،  عبدالعزيز  العقيد 
المنشور  أكد  النهاية  وفي  والمساوي  المثالب  من 
تمتلئ  عبارات  إدريس،  حكم  من  أفضل  إبليس  بأن 
من  المنشور  يكن  لم  الرجل،  حق  في  وبذاءة  حقدا 
في  واسع  نطاق  على  وزع  األحــرار،  الضباط  تنظيم 
العديد  توزيعه  في  وشارك  عجيبة،  بطريقة  البالد 
من ضباط الجيش الكبار، صراعات وتنافس ومكابرة 

فارغة أضرت بالوطن.
وصل المنشور إلى الملك، استمع إليه وأدرك أنه 
في  واالرتباك  االستقالة  األحــوال،  كل  في  رجعة  ال 
البالد، ولم تواجه هذه الخطوة بأية خطوات أخرى،، 
إعالن الطوارئ، رفع االستعداد األمني، دعوة البرلمان 
الخارج  في  الدولة  رجــال  دعــوة  الطارئ،  لالنعقاد 

للحضور وغير ذلك، كلهم تركوا الملك وحيدًا.
الشمس،  غابت  ــذا،  ه مــن  شــئ  أي  يحدث  لــم 
وهاجرت الطيور، وسبتمبر اقترب ثم وقع، الذي حبسه 
مستقره  في  انزوى  الصدور،  في  والكثيرون  الملك 
الجديد، خذله البعض في المحكمة، ظل صامتا طوال 
الغتياله  محاولة  مصر،  في  قضاها  التي  األعوام  كل 
السباب  يقابل  لم  فشلت،   ،1972 عام  النظام  من 
لم  مذكراته،  يكتب  لم  بالمثل، ظل صامتا،  والشتم 
يدل بتصريحات للصحف أو اإلذاعات، وكلهم تركوه 

وحيدًا.

وصل املنشور إلى 
امللك، استمع إليه 
وأدرك أنه ال رجعة 

في كل األحوال، 
االستقالة واالرتباك 

في البالد، ولم تواجه 
هذه الخطوة بأية 

خطوات أخرى،
إعالن الطوارئ، رفع 
االستعداد األمني، 

دعوة البرملان 
لالنعقاد الطارئ، 

دعوة رجال الدولة 
في الخارج للحضور 

وغير ذلك، كلهم 
تركوا امللك وحيدًا.

 املغنون الشعبيون في بنغازي:
1- السيد بومدين )شادي الجبل(

في  البعيد  الماضي  في  وانتشرت  شاعت  أغنية  هي  الشعبية  المأثورات  علم  دارسو  يراها  كما  الشعبية  األغنية 
منطقة معينة وتبنتها الجماهير وأصبحت ملكا لها بعد أن أّلفها ولحّنها أفراد مجهولون وانتقلت شفاهة دون 
وهجرتها من  انتقالها  أثناء  أو  الزمنية  أثناء مسيرتها  األغنية  تتعرض هذه  وقد  المتعاقبة،  األجيال  عبر  تدوين 
لتتناسب مع تغير  وأوزانها  وألحانها  والتعديالت في نصوصها  التغيرات  لبعض  أخرى  أماكن  إلى  مكان نشأتها 
المفاهيم الحياتية واالجتماعية والثقافية لكل عصر من العصور أو لكل مكان من األماكن، كما تتعرض األغنية 

الشعبية أيضا لبعض المؤثرات الخارجية نتيجة الحتكاكها بتراث الشعوب المجاورة أو الوافدة.
الجبل(  )شادي  بومدين  والسيد  الشعالية  علي  غنى  مما  الكثير  إن  البيجو  محمد  السنوسي  الباحث  ويقول 

وغيرهما كانت من ألحانهم الخاصة، وإن كان الشائع أنها مرسكاوي.
المدن  أقدم  أحد  وهي  ليبيا،  جنوب  مرزق  لمدينة  نسبة  »مرزقاوي«  إلى  »المرسكاوي«  كلمة  أصل  ويرجع 
الليبية، ويمتزج المرسكاوي باعتباره نمطا من الموسيقى الشعبية في ليبيا، بثالثة روافد هي التقاليد األفريقية 
يتميز  ليبيا. حيث  الصحراء في  الساحل، وبالقرب من  العرب سكان مناطق  المحلية، وثقافة  األمازيغية  والثقافة 

بأنغامه وإيقاعه وشعره الغنائي الخاص تقريبا.
وصلة  أن  البعض  يرى  حين  في  أخرى،  أنواع  عدة  تحته  تندرج  واحد،  مقام  على  المرسكاوي  أغاني  وتؤدى 

المرسكاوي ثالثية وهي الموال، ثم األغنية، ونهاية بالتبرويلة، حيث تتحول الوصلة إليقاعات سريعة وراقصة.
حيث  الليبي،  الشرق  وعاصمة  البالد  مدن  أكبر  ثاني  بنغازي  بمدينة  الحقا  واشتهر  المرسكاوي  فن  وارتبط 
والخاصة،  العامة  بالمناسبات  ارتبطت  حتى  الموسيقى،  هذه  استيعاب  في  المفتوحة،  المدينة  هذه  أفادت 
وأسهمت في تشكيل ذائقة اجتماعية خاصة للفن الشعبي الليبي، وبرغم الخروج عن النمط والمقام التقليدي 
وموسى  لنقي  ابريك  الحاج  أمثال،  ومطربيها من  الشعبية  األغاني  بكل  مرتبطا  االسم ظل  أن  إال  للمرسكاوي، 
علي  اخليف،  احميده  اعليويك،  بـ  الشهير  الجهاني  علي  درنه،  احميده  وأصدوقه،  زوبي،  وعبدالسالم  شحات، 
التركي، عبدالجليل عبدالقادر، فتحي الصور، عبدالهادي سكابه، حميد الكيالني، جمال عاشور، المرحوم إدريس 
الشعبي  الفنان  الوسْ،  الشعبي سعد  الفنان  المسالتي،  بشير  الفهري،  مفتاح  البرعصي،  الفنان سعد  الدرسي، 

المرحوم فرج الصبيحي المغربي )فرج الكيلو(، عيشة بنت بشير، الفونشة، ماريانا.
من الفنانين الشعبيين القدامى، ومن رواد األغنية الشعبية في بنغازي، المطرب الشعبي، عرفه كل صبيان 
وشباب جيلنا من خالل االستماع إلى أغانية التي كان الراديو الليبي، يبثها، ويستمع إليها كل أفراد األسرة دون 
ووجدانهم،  وأحاسيسهم  مشاعرهم  عن  صادقا  تعبيرا  تعبر  بسيطة،  شعبية  كانت  كلماته  أغاني  ألن  استثناء، 

وألحانها مع صوته، تجذب الجميع. وأصبح حاضرا في يومياتنا.
القلب  تدخل  ألنها  وأمسياتنا،  أفراحنا  في  ورددناها  قلب  ظهر  عن  حفظناها  معنا،  عاشت  أغاني  كلمات 
مباشرة، تنعش األفئدة، ألنها صادقة، مثل »يا ريتنى ما ريت سود انظاره، من يوم ريته عقلى راح، آه يا وعدى 

شاطت ناره«.
يامكانات  اليوم  والى...  فيكن  مالقيت  النظر  رميت  لزويله،  الخاطر  مشتاق  جيله  فايت  قوليله  امشي  ياروح 
ديريه«،  فيا  منك  جميل  ماتبطيه،  شيليه،  ريح سالمي  »يا  وبرول  اهلل،  يهدي  العون  ريح  لوكان  خوالى،  العزيز 
عيونك كبار وسود من موالهن. نريد نرسلك يا روح للي غالي.. تشيلي سالمي واشرحي له حالي. »غوالي عليا 
عزاز كيف عيوني، ما نهونهم و من البال ما ينسوني«، »البارح منامي جاب حلو الباسه.. وجايب على اثر الموح 
طولة ياسة«. »طال الليل وعيوني سهارة .. من مشكاي توقد في ناره«. »والبرول« سمارة ما با يجيهن نوم«..
انسن  الغيات  ع  تووبن  »انظاري  والبرول   ................. مو شوية«  واجد  الدمع  اللوم«. »هلت  عداد  يا  انظاري 

مدعا سمح الصيفات«، حبك برد ما عاد توقد ناره«، » ماعادشي في بالي والعاد عندي كيف قبل وتالى«.
»انت جافيه وال غال ما تبي ..تراه قولي و النبي حسيبك ربي«. »»يعشم فيك« و»طولتي الغيبة« و »تمنيت 

سبع وجوه« و»ريح العون« »صبري كمل«.
ولد محمد السيد – وهو اسمه المركب – بن الفقيه محمد الشويرف بومدين الذي كان إمامًا ألحد مساجد 
البركة، وبها تلقى بعض تعليمه باللغتين العربية واإليطالية. في شارع العيساوي بمنطقة البركة، بنغازي سنة 

.1916
الفرق  إحدى  إلى  بانضمامه   ،1940  1939- سنة  الفنية  حياته  بدأ  الذي  الجبل(،  )شادي  بومدين  السيد 
وفي  المدينة،  شباب  من  الفنانين  عديد  مع  جمعته  والتي  الشابي  بحر  شاطئ  على  تكونت  التي  المسرحية 
مقدمتهم علي الشعاليه، ورجب البكوش، وعبدالسيد الصابري، ومصطفى المستيري، وعلي اقدورة .. وغيرهم، 
وألحانها  الشعبية،  واألغنية  الشعبي،  التراث  بأجواء  السياق  هذا  في  تأثر  وقد  الفرقة،  في  المغنين  أحد  وكان 

األصيلة، وكلماتها النابعة من البيئة المعاشة.
القرن  من  الخمسينات  مطلع  بالريمي  األولى  تأسيسها  سنوات  في  بنغازي  في  المحلية  باإلذاعة  التحق 
العشرين وأدى بعض أغانيه التي كانت تذاع على الهواء وفقًا لساعات اإلرسال اليومي مع فرقة ضمت أصدقاءه 
المستيري، وغيرهم  الطالب، ومصطفى  الوحيشي، ومحمد  الوداوي، وفرج  الفن، في مقدمتهم سالم  من هواة 

من األوائل الذين أعطوا في هذا المجال في بدايات تأسيس اإلذاعة المذكورة.
المستوى  على  غناءه  بدأ  الجبل  شادي  إن  المرج:  مدينة  من  عبدالقادر«  الفيس»عدنان  على  صديق  يقول 
القوات اإليطالية بفضل  أنه عندما تم دحر  الحلفاء. حدثني جدي مرة  انتصار قوات  الشعبي وبدأت شهرته مع 
آنذاك وغنى في حفلة  القوات اإلنجليزية  المرج والتي كانت عاصمة  زار مدينة  القوات اإلنجليزية وجيش برقة، 

شعبية ضخمة كان لها أثر رائع في نفوس الناس في المرج وهم يودعون حقبة سيئة جدا في تاريخهم.
بعض  له  وسجلت   ،1957 يوليو  في  الليبية  اإلذاعة  وإنشاء  تكوين  مع  ومسيرته  عطاءه  بومدين  واصل 
المحطات اإلذاعية الخارجية مجموعة من أغانيه مثل إذاعة لندن، وصوت أميركا، وعمل رئيسًا لقسم الموسيقى 
الشعاليه وغيرهما من ملحنين  الفنان  الفضل مع زميله  إليه  الوقت، ويعود  النصوص باإلذاعة فترة من  ولجنة 
وفنانين: مثل صبري الشريف، وسالم بشون، وسليمان بن زبلح، ومحمد مختار، وسالم زايد، وسالم الرشداوي، 

وعلي اقدورة، وغيرهم في تأسيس القسم ووضع خطواته األولى على الطريق.
األسطوانات،  طغيان  أيام  الزمان،  ذاك  مطربي  من  غيره  مثل  بومدين(  )السيد  الجبل  شادي  الفنان  أصدر 
مجموعة كبيرة من اإلصدارات، واختار اسم »االنشراح« لشركته المتخصصة في ترويج أسطواناته، وكان يطبع 

أعماله في مصر واليونان.
في  وعاطفية  وطنية  مختلفة  موضوعات  في  العواطف«  »فيض  بعنوان  الشعري  نتاجه  بومدين  السيد  نشر 
مجلة الضياء الصادرة في بنغازي سنة 1957، باسم )ابن الشعب(، فيما كان يؤدي أغانيه باسمه الصريح إلى أن 

أصبح )شادي الجبل( اسمه الفني الذي شهُر به وقد أطلقته عليه السيدة خديجة الجهمي.
والكتب  للصحف  ومتابعًا  اإليطالية  للغة  مترجمًا   1964 سنة  من  اعتبارًا  طرابلس  بمدينة  للعمل  انتقل 
الصادرة بها، بمصلحة المطبوعات والنشر، وتقاعد من الوظيفة سنة 1984، وكان له عديد االهتمامات بفترة 

تاريخ الجهاد ضد االحتالل اإليطالي وترجمته لكثير من الوثائق في هذا الشأن.
منصور  ومحمد  مختار،  محمد  مثل  الليبيين  الفنانين  زمالئه  من  لكثير  الشعبية  األغنيات  عديد  ولحن  كتب 

البيجو، ومحمد صدقي، وإبراهيم فهمي، ومحمد الفيتوري، وراسم فخري.
قام  الذي  شرارة  عطية  الموسيقار  مع  فني  تعاون  بومدين  السيد  للفنان  كان   ،76 عام  للغناء  عودته  بعد 
السريعة،  بإيقاعاتها  امتازت  األلحان،  من  جديدة  تنويعات  العربي  للمستمع  ليقدم  األخير(،  )ألبومه  بتوزيع 

وبتعدد صورها الفنية، وإن كانت تحتفظ في قاعها باألصالة والتعبيرية.
إلى  الذي تميز  الجبل،  السيد بومدين.. شادي  الفنان  1994 رحل عنا  12/22، في سنة  الخميس  مساء يوم 
جانب الفن، بهندامه، وحرصه دوما على الظهور بالمظهر الالئق، بعد أن ترك لنا رصيدا كبيرا من اإلبداع في 

الفن الشعبي الليبي.

مراجع:
— كتاب )مدخل إلى المقام الليبي دراسة في األغنية الشعبية( للباحث السنوسي البيجو

— موضوع عن السيد بومدين للكاتب سالم الكبتي، نشر في موقع جيل..
— بصمات عربية في مسيرة الفن واإلعالم الليبي )2/1(، عبدالسالم الزغيبي

عبد السالم الزغيبي

االهتمام بالشأن العام، على المستويين المحلي والدولي، والحرص والمثابرة على متابعة تطوراته أواًل بأول، 
تربة  في  تُستزرع  يبدأ كفِسلة صغيرة  رأيي،  في  بل هو،  عابرة.  ريح  لفحة  على  فجأة، محمواًل  للمرء،  يأتي  ال 
وارفة.  وبظالل  مثمرة  عظيمة  شجرة  تصير  حتى  تكبر  والرعاية،  وبالمثابرة  األولى،  الشباب  سنوات  بداية 
تجعلهم  سادسة،  حاسة  باكتساب  األعوام  بمرور  يتميزون  اختلفوا،  مهما  العام،  الشأن  بمتابعة  والمهتمون 
أقدر من غيرهم على متابعة األحداث السياسية، وقراءة ما يظلُّ مخفيًّا، متأرجحًا بين فراغ السطور، أو مغلفًا 
السنوات  خالل  أننّي  وأذكر  وتقارير.  وتعليقات  أخبار  من  وينشر  يذاع  فيما  التصريحات،  ثنايا  في  بالغموض 
الشخصية، شغفتُ بما كان  األكاديمية، واهتماماتي  األولى من وجودي في بريطانيا، بسبب طبيعة دراستي 
يقدّم على الخشبة البريطانية من عروض سياسية متميّزة، تجري مؤطرة بتقاليد وأعراف ديمقراطية عريقة، 
لم أتعودها، أثارت فضولي المعرفي، وشدّت انتباهي إليها حتى أحسستني وكأني ربطتُ إليها بسالسل من 
حديد، فصرتُ، منذ أن أفتح عينيَّ صباحًا إلى أن أتوسد تعب نهاري لياًل، وأنا أدور في مدارها، مستمعًا وقارئًا 
ومشاهدًا، متنّقاًل بين ما كان يقدم من برامج إذاعية في »راديو فور«، إلى قراءة ما تنشره الصحف باختالفها 
من أخبار وتعليقات وافتتاحيات، وما يقدم في نشرات المساء من مقابالت ولقاءات على القنوات التلفزية. كانت 

تلك أياما مجيدة حقًا، جعلتني قادرًا على الولوج إلى عالم شديد التعقيد، وال تنقصه اإلثارة.
ذلك االهتمام والشغف، لألسف الشديد، فقدا زخمهما، وتبدد بريقهما متالشيًا، في السنوات األخيرة. األمر 
لم يحدث فجأة، بل تدريجيًا، وعلى مراحل. البداية كانت حين اكتشفت أننّي لم أعدّ حريصًا على تشغيل جهاز 
المذياع، منذ استيقاظي، ومتابعة البرامج السياسية الصباحية. بعدها بوقت ليس طوياًل، انتقلت العدوى إلى 
تجاهل متابعة النشرة الرئيسة المسائية في القناة الثانية بي بي سي. لكنّي -ال أعرف كيف، أو لماذا- ظللت 
وكأني  تعليقات،  من  المفضلون  كتّابي  وينشره  يكتبه  ما  ومتابعة  يوميًا،  الصحف،  وقراءة  اقتناء  على  حريصًا 

اكتفيت ورضيتُ بذلك.
تقدمي في صعود  ناجم عن  بدني،  تعب  مبعثه  ليس  انتابني من عزوف،  وما  لي،  ما حدث  أن  وفي ظنّي 
درجات سلم زمن كثير التعرّجات، وليس له نهاية، وما يسببه ذلك، بمرور الوقت، من تفاقم وعلو في نسبة 
السأم والضجر في النفس، وما يحدثه، بالطبيعة، في جدار الروح من تصدعات، سرعان ما تتمدد منتشرة حتى 
من  ضفيرة  إلى  إرجاعه  نظري،  وجهة  في  يمكن،  بل  وحيويتها.  الذات  لتألق  مصدرًا  ما،  يومًا  كان،  ما  تطال 
عوامل عدّة، تالقت مجتمعة، وفي وقت واحد، وساهمت في إخماد حرارة اهتمامي، أو على األقل عملت على 
التقليل من درجة توهجها، وزخمها. وفي الحقيقة، فإن االعتقاد بتأثير، ما يحدثه الزمن من تغيرات وتبدالت 
يمكن  وال  بمعقولية،  يحظى  عام،  بوجه  االهتمامات  يطال  بل  الجسد،  مستوى  على  فقط  ليس  الفرد،  في 
استبعاده كليًا. إال أنه، على وجاهته، ال يصمد كثيرًا لوحده، لو وضع تحت المجهر. لذلك، فإن االعتقاد األرجح، 
إلى حقيقة أن ما أصبح يقدم من عروض على  إلى الصواب، وراء ما أصابني من عزوف، يستند  وربما األقرب 
الخشبة السياسية البريطانية، لم يعدّ، بالنسبة لي، مثيرًا كالسابق. وأن الممثلين الذين صاروا يحتلون تلك 
الخشبة، في رأيي، ليسوا بمواهب وقدرات من سبقوهم. وأن بواعثهم وحوافزهم التي دفعت بهم إلى خوض 
العمل السياسي، ال تتجاوز الحرص على التمتع بما يوفره من أضواء، وما يقدّمه من مزايا مالية، واجتماعية.. 

إلخ.
تتعلق  الصحف،  في  منشورة  تقارير  من  عليه  اطلعت  ما  خالل  من  اكتشفت  حين  مؤخرًا،  ذلك،  لي  وتأّكد 
بتبرّم أسماء بارزة، ومعروفة، من إعالميين من الجنسين، من المنخرطين في تحرير وإدارة البرامج السياسية 
وضجر،  سأم  من  ويواجهونه  يالقونه  صاروا  ما  بسبب  وظيفتهم،  أداء  من  التلفزية،  والقنوات  باإلذاعات 
»كليشيهات«  واجترار  تكرار  على  حريصون  بأنهم  وصفوهم  سياسيين،  مع  مقابالت  إجرائهم  لدى  يعتريهم 
ممضوغة، وكلمات لدى تمحيصها ال تفصح إالَّ عن فراغ في المحتوى، خالل ردودهم على ما يوجّه إليهم من 
يزيح  نقاش  إلى  حاجة  وفي  للجدل،  مثيرة  لكونها  للمواطن،  مهمة  تعدّ  وأحداث،  تتعلق بسياسات،  أسئلة 
في  األخيرة،  السنوات  في  حدث  تغيّر،  إلى  ذلك  يرجع  أغلبهم  والتباسات.  غموض  من  بها  علق  ما  عنها 
األحداث،  مسار  على  الحزبية  القيادات  قبضة  في  مسبوق،  غير  تشدد،  إلى  يعود  السياسية،  العملية  طبيعة 
ويخمد  المناورة،  هامش  منهم  يسلب  مقيّد،  قالب  داخل  والــوزراء  المسؤولين  تقولب  إلى  أدى  بشكل 
مديري  في  تثير  وتفاصيل،  بعمق  ومقابالت  نقاشات  غمار  خوض  على  قدراتهم  من  ويضعف  حيويتهم، 
الحديث،  موضوع  القضية  تثري  تفاصيل  في  والخوض  الحوار،  نار  تأجيج  في  الشهيّة  وزمالئهم  اللقاء 

المشاهدين. أو  المستمعين  إليهم  وتشدّ 

التوهج والخفوت
جمعة بوكليب
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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نزعة الظفر الحمقاء

التفكك ال نرضاه

زقاق ليبيا

أنفسهم، من  األشخاص  ليس ألن  تتكرر،  نفسها  المعطيات  األفكار، ألن  نفس  ونكرر  نعيد  أن 
الثالثة، مر بمسك خيط زمامها، عدة  الثاني من االلفية  العقد  يتعاطون هذه األفكار، فليبيا خالل 
شخص  زمامها،  بالنواجذ  مسك  فمثاًل  سابقة،  فترات  في  بها  يمر  لم  كما  والنساء،  الرجال  من 
الماء، اآلن وخالل أكثر من عقد، رغم  متسلط ألكثر من عقود أربعة، وقد كان نتاج مرحلته مضغ 
كما ظِل  الشخصيات،  فهذه  ماء،  يحدث مضغ  ما  الليبية،  األحداث  على مسرح  الشخصيات،  تعدد 
والسلطة  السالح  واحد:  المبتغى  أن  ذلكم  مرجعية  ولعل  الجميع،  من  الممقوت  السابق،  للعهد 

والثروة، وأن الغاية تبرر الوسيلة، وبالتالي اتباع نفس الطرق.
وفي حال كهذا فإن ليبيا في زقاق، وما يتم بخصوص المسألة الليبية، على المستويين الدولي 
واإلقليمي، هو الدفع بها نحو هذا المزلق، أي تكون في الزقاق، ما يغص بالملتقيات، المؤتمرات، 
جديدًا،  نضيف  فلن  كهذه،  وضعية  نحلل  أو  نكتب  وحينما  النتائج،  ونفس  البيانات،  التصريحات، 
النتائج لنفس المقدمات، ولعل المتلقي يتذمر، مما يتلقى غير آخذ في االعتبار،  بل سنوكد نفس 
أن المسألة الليبية التي لم تعد ليبية، هي كما عجل يدور بنفس الطاحونة، أما وقد باتت مسألة 
والقريبة،  منها  البعيدة  المسائل،  من  بغيرها  مرهونة  مسألة،  أنها  يعنى  فهذا  بالمرة،  ليبية  غير 

فالمعقدة والبسيطة.
في  تعقد  الوطني،  الحوار  من  جديدة،  مسيرة  من  األول  واللقاء  إلردوغــان!،  السراج  زيارة  لعل 
الصخيرات 2 ، يذكر بزيارته روما، يوم خرج من باريس 2، بعد توقيعه اتفاقًا لم يجف حبره، وبهذا 
القبعة وليست  الحالين أكد أن المسألة في  المشهد يخرج السراج، األرنب من قبعة الساحر، ففي 
المهمة،  أنها  يظهر  أن  أراد  كممثل  أنه  بل  غيره،  من  وضوحًا  أكثر  هذا  في  وكان  الطاولة،  على 
مهمة مخرج باألساس، وألن الجميع يعترف أنه الممثل األول، فقد فضح أنهم يمثلون دور المحلل، 

في مسرحية زوجين مطلقين.
حتى  وتبرد  الحرب،  حد  مشاهدها  تسخن  المنطقة،  مسرحيات  من  كغيرها  الليبية،  المسرحية 
تغادر  ولم  منه،  وتعتاش  اإلعالم،  عليها  يتعيش  مسرحية  أحوالها،  كل  وفي  المفاوضات،  طاولة 
معمر  العقيد  األول  الرئيس  ممثلها  موت،  أعلن  حينما  2011م،  أغسطس   20 منذ  الدائرة،  هذه 
وأحيانًا  التوقيت.  في  الفروق  مراعاة  مع  السراج،  فائز  وريثه  أعلن  حين  الصخيرات  وحتى  القذافي، 
الخشبة  الغنوشي، وفي مرة أخرى تكون  راشد  الحقيقة، تدور في تونس، وبطلها  تكون واجهتها 
لبنان، وبطلها حزب اهلل نصر اهلل!، وهذه األحوال، تغيير حتى ال يمل المشاهد، وفي كل حال، لم 

يذهب بعيدًا عن الزقاق.
الواقع، نتصور حاًل ما، وأفكارًا ليست مطروحة على الطاولة، حتى إن  نذهب بعيدًا بالخيال عن 
البدء،  منذ  الطاولة  على  فالحل  قديمًا،  الجديد  فسنجد  المستحيل،  جرح  استطعنا  أي  ذلك،  فعلنا 
»المصيدة«  مسرحية  في  الممثلين  فإن  العجلة،  نخترع  أن  نصنع،  فما  الخيال،  بنا  ذهب  ومهما 
إال،  البوليسية حلها واحد ليس  إلجاثا كريستي، منذ نصف قرن يؤدون نفس األدوار، والمسرحية 
وجوه  في  تغيير  أو  العرض،  صالة  تغيير  مثل  تفاصيل،  يتعدى  ال  مستجد،  من  أحيانًا  نشاهد  وما 

الممثلين، وحكم ذلك أن النص الواحد، مقدماته واحدة ونتائجه واحدة، وأننا نفسر الماء بالماء.
يقول  وكما  وثانيًا   ..»1« وليس   »2« هو  وأخيرًا  أواًل  بجديد؟،  سيأتي   »2 »الصخيرات  هل  إذًا 
المثل الليبي، »في تغيير السروج« راحة، حتى وإن في هذا تناقض ما، فإن الحرب اآلن حرب سالم، 

وليست حرب سالح، وإن فلح الفالحون في هذا، فكفى المؤمنين شر القتال، ففي هذا خير.

»لمن بمقدوري أن أتحدث اليوم؟
لقد هلك اإلنسان المسالم الرقيق

واستطاع جبروت اإلنسان العنيف أن يصل إلى كل شخص
والظلم الذي ابتليت به األرض، ليس له نهاية

لم يعد هناك أناس عادلون
إن األرض تستسلم للمجرمين..
إن األرض تستسلم للمجرمين«.

أنا على يقين أن صدمتكم ستصل حد الدهشة، عندما تعلمون أن هذه األبيات كتبها شاعر، فكر 
في االنتحار، منذ 4000 سنة! وهذا موثق في تاريخ المملكة الوسطى في العصر الفرعوني! وذلك يدل 
باختصار شديد، على أن اإلنسان يحن منذ بداية الخلق لعصر أقدم، يرى أنه أكثر رقة وعدالة، وذلك 

يعني: »أن استسالم األرض للمجرمين« ليس أمرًا جديدًا.
دعوني فقط، أحدثكم عن حقيقة عشتها، ومازال كثيرون ممن عاصروها معي يتذكرونها لطرافتها 
الملكي،  العصر  في  نعهدها  لم  شراسة  إلى  قصير  وقت  في  الطرفة  هذه  تحولت  كيف  وثانيًا  أواًل، 

فتسببت في سقوطه، وانتهي األمر بالناس إلى »حنينا إلى مرات بوهم لوله!«.
»فما حدث مطلع سنة 1973، تحديدًا يوم 21 فبراير عالمة مميزة لتاريخ حكايتي هذه، ألنه يوم 
الجوية  الليبية  الخطوط  طائرة  رحلة  أسقطت  إسرائيل  ألن  بالليبيين،  بالك  فما  كله  العالم  يذكره 
بينهم مساعد  ركاب من  ونجا خمسة  ركاب،   108 تراب سيناء، فقضت على  114 فوق  رقم  المدنية 

الطيار«.
حكايتي ابتدأت تقريبًا في األسبوع األول من شهر فبراير 1973، كنت قد تركت عملي بكلية الطب 
إلى  الركاب جوازاتهم وخروجهم،  بنينا. وتوالى استالم  إلى مطار  القاهرة، وعدت منها  إلى  وسافرت 
أن جاءني شاب يحمل جوازي، وأيضًا حقيبتي، وسألني أن »اتفضل معه! «. وسألته إلى أين؟ فأخبرني 
أنني مطلوب لجهة أمنية! لم أناقشه، فمثل هذا الحال وقتها لم يتحول من قلق إلى رعب! خصوصًا 
أن عالقتي حينها كانت جيدة برئيس البحث الجنائي، التي كانت حينها، الجهة الوحيدة التي تتولى 

القبض المباشر على المواطن والتحفظ وعليه.
في عربة الشاب تعارفنا، وسألته بود إلى أين نحن ذاهبون؟ فأخبرني، فسألته هل هي التي يترأسها 
القلق!  انقشع  عندها  انتظارك«.  في  هو  إليك  بعثني  الذي  وهو  »نعم  فأجابني:  عمران؟  بن  سعد 
فالمرحوم أحد أقرب أصدقائي، ومعرفتنا قديمة جدًا، ووثيقة منذ أن كان مسئواًل عن »الجاسوسية« 
في العهد الملكي، وكانت شلتنا تلتقي به دائمًا في األماسي في بهو هوتيل »بنغازي بالس« حيث 

يكثر األجانب.
ومن بعد مداعبات، وسخرية ووعيد أخبرني بأن برقية وصلت من يومين بها مجموعة من الشباب 
األسماء  قرأت  بهم.  عالقتي  عن  وسألني  البرقية  أعطاني  ثم  عليهم،  والتحفظ  القبض  منه  وطلبوا 
من  وليسوا  التجارة  كلية  من  جميعًا  ولكنهم  الجامعة،  في  زمالئي  أنهم  وأخبرته  جميعًا،  وعرفتهم 

كليتي، فأنا من طلبة كلية اآلداب. أخبرته أيضًا أن عالقتي بهم جيدة.
سألني مباشرة: »هل عالقتكم شكل من أشكال التنظيم؟« فسخرت منه وأذكر أنني قلت له: »واهلل 
الشهير،  البوليسي  المحقق  )كوجاك(  بـ  لقبوك  عندما  أجادوا  رفاقنا  أن  أعتقد  كنت  خويا  يا  سعد،  يا 
لكنك طلعت أي كالم، ال )كوجاك( وال حتى )ويشي(، يعني رفقة كم سنة، ولم تعرفني؟!« أنت عارف 
أنه ال عالقة لي بالسياسة، فمن له »بنيات« لهن أب مثل »سي عقيلة« ال يفكر في أية مغامرة. سي 
عقيلة، وأنت تعرف ذلك جيدًا، ال حكاية له معي ال تنتهي بالتنبيه أنه ليس »للبنيات« أحد إاّل اهلل وأنا!.. 

وبالتالي االبتعاد عن مناكفة الحكومة فرض! وليس سنة«.
وبالفعل هكذا أسست حياتي. وتحدثنا طوياًل، ثم أخذني في عربته بحقيبتي وقال لي أمام منزلي: 
انتظرني،  ال!  »ال..  أجبته:  الحدائق..«  مركز  في  رفاقك  إلى  وآخذك  عليك  سأمر  صباحًا  غدًا  »حسنًا! 
ما  القبض« وهذا  عليهم، وسنعرف منهم سبب هذا  المقبوض  إلى جماعتي  تأخذني  ثم  أطمئنهم، 
حدث. كان سبب القبض علينا أننا لم نعمل في الجهة التي حددتها الدولة، علما بأن جميعهم كانوا 
يعملون معها، ولكن ليس في المكان الذي صدر التعيين إليه؛ وأن األمر كان مباشرة من عبدالسالم 
مركز  في  موقوفين  وتركونا  قانونية،  إجراءات  أية  دون  من  األمر  وطبق  آنذاك،  الوزراء  رئيس  جلود 

شرطة الفويهات لنحو شهر كامل!
والحقيقة لم يكن الحال سجنًا بالمعنى الحقيقي للسجن، مثلما أصبح من بعد خطاب زوارة! ولكنه 
كان سجنًا على كل حال. ولم يغادر أحد منا تلك الغرفة رسميًا، إال بعد توقيع على إقرار بالعمل في 
النيهوم في  إلى صادق  اليوم نفسه  الموقعين وسافرت في  أول  الدولة، وكنت  الذي حددته  المكان 
طرابلس، الذي أخذني اليوم التالي إلى مكتب جلود مباشرة، وعدت بقرار مدرس في بنغازي بداًل عن 

موظف في مصلحة العمل بطرابلس.
صحيح أننا افتعلنا، بمعرفة سعد بن عمران، إضرابًا عن الطعام، بسبب اقتصار أكلنا على السردين 
والجبنة الحمراء، فوصلنا إلى والئم باذخة لم يسبق لها مثيل في ذلك الوقت، إذ أصبحنا نأكل من 
مطعم »شهرزاد«، أشهر مطاعم بنغازي. وأن مساهمة شركة اإلسمنت الليبية وشركة ليبيا للتأمين 
وصلت حد إرسال وجبات تتكون من خرفان محشية! فأصبحنا كأننا في دورة تسمين! وكثيرًا ما بعث 
لي سعد سيارة لتأخذني للتحقيق! ولكنها، في الواقع، إلى لقاءات تستحق بالفعل التحقيق، بل بلغ األمر 
أنني طلبت حضور مباراة كرة قدم بين »األهلي« و»النصر«، وكانت حاسمة وحضرتها، ولم يغب عني 
األصدقاء، إذ أصبح لهم مكان يسهرون فيه تحت أعين الحكومة! لم يغب عني ال خليفة الفاخري، وال 

مصطفى الكرامي، وال عبد المجيد الدرسي، والعبداهلل السوسي.. ولكن قيد الحرية يظل سجنًا.
مع  ورأيتهم  عقيلة«،  »سي  قهوة  رفاق  من  كانوا  المسجونين  زمالئي  من  ثالثة  أن  المفارقة 
المنطلقين في شوارع بنغازي يهتفون للحرية والوحدة العربية وبسقوط الملكية التي لم تبخل عليهم 
بشيء! ولم نسمع بالفساد الحقيقي إاّل بعد سقوطها. والبد أن نشير إلى أن ثورة سبتمبر في بدايتها 

ابتعدت عن العنف وفتحت الفرص أمام الناس، ولكن سريعًا ما اقتصر عمن أثبت والءه لها.
ثم جاءت ثورة فبراير.! وال أعتقد أن مقااًل واحدًا يحصر ما لها وما عليها.

للبشر  الدنيا وهي تحاول أن تفسر  التي دوخت  النظرية  أنفسهم وتلك  البشر  إذن، أساسه  األمر، 
عالقة الحرية بالسلطة، والسلطة بالقوة عندما ال تتوافق اآلراء حول مفهوم الحرية. أما الالفت للنظر 
أن معظم الثورات انتهت بأغنياء »ثورات« على وزن أغنياء حرب؟ أما إن تصادفت ثورة مع حرب، فتوافق 

أغنياء الحالتين يحتاج إلى معجزة، أو إلى إفالس الدولة تمامًا!

أحمد الفيتوري

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

عمر أبو القاسم الككلي
)الوسط  نحبه«  لم  ولو  »التفكك  العوكلي  سالم  مقال  في 
) http://alwasat.ly/news/opinions/293485?author=1

رد مضمر، في تصوري، على مقال عبد الرحمن هابيل »تفكيك 
http://alwasat.ly/ )الوسط  البحر«  عرض  في  الليبية  السفينة 

)news/opinions/293235?author=1
ليبيا  في  الفدرالي  الحل  إلى  اللجوء  من  بقوة  فيه  يحذر  الذي 
الحالية، الذي كان محل نقاش من جانبي في مقالي  في الظروف 

»تقرير مصير«.
لكن هذه النقطة، بالنسبة إلى هذا المقال، غير ذات شأن.

وقسم  عام  تنظيري  قسم  إلى  »نظريًا«  سالم  مقال  ينقسم 
»تطبيقي« على ليبيا. ولكن القسم التنظيري يضمر، عمليًا، حديثًا 
عن ليبيا تحديدًا. فهو ليس مجرد مقدمة تشكل خلفية للموضوع 
الليبي.  الموضوع  صلب  في  »مــمــوه«  ــول  دخ بل  المتناول، 
المقال،  في  الخطاب  مستوى  بتحليل  قيامنا  عند  ذلك  وسنكتشف 

بداية من العنوان.
عنوان المقال »التفكك ولو لم نحبه«، حيث نجد هنا استخدام 
بصيغة  )مفردًا  ليست  هنا  الصيغة  وهــذه  المتكلمين.  ضمير 
عن  تعبير  ولكنها  مفرد،  شخص  عن  معبرة  تظل  التي  الجمع( 
مفرد.  »ضمير«  بـ  جمع  صيغة  إنها  مفرد.  شخص  قبل  من  جمع 
على  وهو،  جمعي.  توجه  عن  للتعبير  نفسه  انتدب  سالم  أن  أي 
كهدف  »التفكك«  إلى  يدعو  ال  »عقالني«  جمعي  توجه  حال،  أية 
منشود في حد ذاته، ولكنه يرضى به مضطرًا. ولكن النتيجة، في 
عددية  إضافة  يشكل  التيار،  أو  التوجه،  هذا  أن  هي  الحالة،  هذه 
المتكلمين  ضمير  صيغة  التفكك.  ينشد  الذي  التيار  إلى  تراكمية 
وفي  الليبي،  الشعب  باسم  الكالم  أيضًا  هنا  تعني  أن  يمكن  هذه 
الليبي  للشعب  ناصحًا  نفسه  العوكلي  سالم  يُنصب  الحالة  هذه 
بقبول التفكك. وإذن، فمقال سالم دعوة للتفكك ناعمة الملمس 
تتشح برداء عقالني. وهذا طبعًا في حالة اقتناعنا بما ساقه سالم 
سوءًا،  األقل  البديل  التفكك  »حل«  من  تجعل  حجج  من  العوكلي 

هربًا من الحل األكثر سوءًا.
الشعب  العوكلي من  يريد  الذي  األكثر سوءًا  الحل  ما هو  لكن 
الشمولي«.  الفردي  »النظام  إنه  التفكك؟.  إلى  منه  الفرار  الليبي 
جمهور  فوق  إال  تقوم  ال  الشمولية  أو  الفردية  »النظم  أن  ذلك 
بسهولة،  وإدارتها  فيها  التحكم  يمكن  واحدة  كتلة  إلى  تحول 
التراب  إال فوق كومة من  التي ال تستقر  الصخرة  وهي نظم مثل 
يخدم  الذي  التشابه  لدرجة  متجانسة  اجتماعية  قاعدة  تمثلها 
المنطلق كثيرًا ما صعدت  الوصفة االستبدادية للحكم، ومن هذا 
نظم االستبداد فوق ظهر الجميع بذريعة أنها القوة الموحدة، أو 
المحافظة على وحدة األمة، وغالبًا ما يحتاج هذا المجتمع الموحد 
المختلفة  عناصره  تتفاعل  كي  الكبير  الضغط  من  قدر  إلى  عنوة 
القوة الضاغطة«. أي أنه  التي عادة ما تتفكك بمجرد زوال  قسرًا، 
التوقع  حسب  محالة،  ال  قادمًا  الشمولي«  الفردي  »النظام  مادام 

الذي ينطوي عليه مقال سالم، فلنسارع باللجوء إلى التفكك.
لكن  الشمولية.  الفردية  لألنظمة  وتفصياًل،  جملة  مضاد،  أنا 
إلى شظايا، فهل لدى سالم ما يضمن  ليبيا تفككت  أن  لنفترض 
من  أكثر،  أو  »فكيكة«،  على  شمولي  فردي  نظام  يقوم  لن  أنه 
الشظايا،  أو  الفكائك،  هــذه  أن  خصوصًا  »الفكائك«؟.  هــذه 
الذي  التشابه  لدرجة  »متجانسة  االجتماعية  قواعدها  ستكون 
يخدم الوصفة االستبدادية للحكم«. إذ كلما صغر حجم الفكيكة، 
التعدد  انعدم  أو  وقل  تجانسها  زاد  كلما  وديموغرافيا،  جغرافيا 
قام  التي  الفكيكة  وإذا حدث هذا فهل ينصح سالم هذه  داخلها. 
بالتفكك..  استبدادي  نظام  المتجانسة  االجتماعية  أرضيتها  على 
ال  الذي  الجزء  أو  الفرد،  الجوهر  أن  بما  النهاية،  ما  إلى  وهكذا 

يتجزأ، غير موجود، مثلما أثبتت الفزياء الحديثة؟.
العادة، خطاب ملتبس.  المقال، على غير  خطاب سالم في هذا 
»التشظي«  و  »التفكك«  هي  مختلفة  ألفاظ  ثالثة  يستخدم  فهو 
فإذا  مختلف.  األمر  أن  حين  في  تقريبًا.  واحد  بمعنى  و»التعدد« 
مثل  »التشظي«  و  أجزاء،  إلى  ما  آلة  تفكك  مثل  »التفكك«  كان 
انكسار وعاء زجاجي أو فخاري وتحوله إلى شظايا متناثرة متقاربي 
الوحدة.  التعدد ال ينفي  أن  إذ  التعدد مختلف تمامًا.  المعنى، فإن 
فالتعدد مثل لوحة الفسيفساء، إذا اقتطعت جزءًا منها بطل كونها 

لوحة.
فرغم  آخــره.  إلى  أولــه  من  سالم  مقال  يستبطن  االلتباس 
عن  المتن  في  ويتحدث  بالتفكك،  يرضى  المقال  عنوان  أن 
باألحرى  أو  عقود  بعد  إيجابي(  )بشكل  تشظت  التي  »المجتمعات 
التي  القوة  عبر  له  االستسالم  ومن  اإلجباري  التشابه  من  قرون 
ليبيا  منها  المجتمعات،  هذه  تشظي  يصف  أنه  أي  تفرضه«. 
ليبيا بشكل  إلى  التطرق  إيجابي، نجده، حين  بأنه تشظٍ  بالطبع، 
ويطالب  التشظي(.  أو  التفكك  )ليس  التعدد  عن  يتحدث  مباشر، 
بوضع »ميثاق وطني أو دستور حقيقي يستطيع احتواء وإدارة هذا 
نفسه  عن  أعلن  الذي  واالقتصادي  والجغرافي  االجتماعي  التعقيد 
جانب  في  السلطة  وضع  الذي  القسري  التنميط  من  حقبة  بعد 
والمجتمع في جانب آخر«. وهنا أجد نفسي محتارًا: هل يدعو سالم 
إلى مواجهة  أنه يدعو  أم  له،  بالتفكك رغم عدم حبنا  القبول  إلى 
«؟.  حقيقي..  دستور  أو  وطني  ميثاق  »من خالل  وتفاديه  التفكك 
أجازف هنا بتخمين ما قد يكون مقصد سالم. لعله أراد القول إن 
أبينا( « قادم ال محالة، ما لم  أم  )أي شئنا  »التفكك، ولو لم نحبه 

نتوصل إلى االتفاق على »ميثاق وطني أو دستور حقيقي«.
نقاط  بضع  تناول  إلى  النظري  النقاش  هذا  أنتقل من  أن  أريد 
تفصيلية وردت في مقال سالم. يقول: »فكثير من األمم تعرضت 
استنفدت  دموية  وحــروب  انقسامات  إلى  أدت  حادة  لتشرخات 
هذا  أن  بقناعة  حل  عن  تبحث  أصبحت  التي  األمــم  هذه  طاقة 
التنوع في المزاج السياسي واالقتصادي والثقافي ما عاد باإلمكان 
الفيدرالية  الدول  انبثقت  الواقع  هذا  خالل  ومن  مركزيا،  حكمه 

ما  أن  المعروف  ضارية«.  أهلية  حرب  بعد  المتحدة  الواليات  كما 
واحدة  دولة  تكن  لم  األميركية  المتحدة  الواليات  اآلن  يسمى 
هذا  »أن  ما  حاسمة  نقطة  عند  أدركــت  مكوناتها  وأن  موحدة 
التنوع في المزاج السياسي واالقتصادي والثقافي ما عاد باإلمكان 
»حرب  إلى  سالم،  سرد  حسب  أفضى،  الذي  األمر  مركزيًا«  حكمه 
أميركا  أن  الواقع  الفدرالية.  الدولة  عنها  انبثقت  ضارية«  أهلية 
كونفيدراليًا  اتحادًا  كونت  بريطانيا  عن  االستقالل  إحــراز  بعد 
الفدرالي  االتحاد  أجسام  أن  أي  فدرالي.  اتحاد  إلى  تتحول  أن  قبل 
في  تعني  التي   state لفظة في  وهذا ظاهر  دواًل مستقلة.  كانت 
األصل »دولة« واحتفظ به في أميركا بعد إنشاء االتحاد الفدرالي 
للداللة على الوالية. وإذن فالترجمة العربية الصحية السم أميركا 
الرسمي United States of America ينبغي أن تكون »الدول 

األميركية المتحدة«.
أعلنت إحدى عشرة  الحرب األهلية فوقعت بعد ذلك عندما  أما 
اتحادًا  وكونت  الفدرالي  االتحاد  عن  االنفصال  جنوبية  واليــة 
كونفدراليًا، وقامت قوات الشمال بإعادتها إلى الحظيرة الفدرالية. 
وانتصرت  والوحدة  التفكك  بين  حربًا  كانت  األهلية  الحرب  أن  أي 

فيها الوحدة )وإن كانت وحدة فدرالية(.
الشركات  مالكة  الــدول  »ضغط  سالم  يقول  آخر  جانب  من 
النفطية العاملة في ليبيا هو ما أدى إلى التعديل الدستوري الذي 
فشركات  تمامًا.  صحيح  وهذا  الفيدرالي«.  النظام  بموجبه  ألغي 
النفط كان يهمها التعامل مع حكومة واحدة بدل التعامل مع أربع 
المركزية،  الحكومة  إلى  إضافة  الواليات،  حكومات  هي  حكومات، 
لكنْ  المختلفة.  قوانينها  الحكومات  هذه  من  حكومة  لكل  حيث 
توافق  المطلب  هذا  أن  وهو  سالم،  عنه  تغاضى  آخر  عامل  هناك 
الفدرالية  إلغاء  خدم  لقد  الوحدة.  إلى  الليبي  الشعب  طموح  مع 
الوقت،  نفس  في  وخدم،  النفطية،  للشركات  اقتصادية  مصلحة 
أن  المعروف  ومن  الليبي.  للشعب  وسياسية  اقتصادية  مصلحة 
بخروج  نسمع  ولم  اإللغاء.  هذا  أقر  بغرفتيه،  الليبي،  البرلمان 
إقليم  في  حتى  اإللغاء،  هذا  على  واحتجاج  اعتراض  مظاهرة  أية 
دعاة  أي  واالنفصال،  الفدرالية  دعاة  حاليا  فيه  يتمركز  الذي  برقة 

التفكك، الذين ال ينتمي إليهم سالم العوكلي مبدئيًا.
يرى سالم أن أهم ما في النظام الفدرالي »كونه ال يشكل بيئة 
مناسبة إلنتاج حكم شمولي« يقصد أنه يمنع احتمال قيام انقالب 
حتى  قائمًا  يظل  االحتمال  فهذا  صحيحا.  ليس  وهذا  عسكري. 
ليست  فيها  العسكرية  المؤسسة  أن  ذلك  الفدرالية،  األنظمة  في 
المركزية  للحكومة  تخضع  وإنما  الواليات،  حكومات  بين  مقسمة 
مباشرة. وفي هذا السياق ال يمكنني، معرفيًا، إيراد إال مثال واحد 
بريطانيا  عن  استقاللها  بعد  تأسست  فنيجيريا  نيجيريا.  مثال  هو 
دون  يحل  لم  وهذا  واليات.  أربع  من  مكونة  اتحادية  كجمهورية 

قيام سلسلة من االنقالبات العسكرية فيها.

توقفت  أن  بعد  بطيئًا،  يمر  الوقت  كان  حين  الثمانينات،  بداية 
وأصبح  الهوايات،  من  الكثير  بيئة  وصــودرت  الخاصة،  األعمال 
الكسل ينتظر معاشه كل آخر شهر،  الجميع يسبح في بحيرة من 
اضمحالل  عوض  الذي  الفيديو  جهاز  المحبب  الجديد  الزائر  كان 
كل  بعبثية  يفتي  كان  الذي  التجهم  عصر  بداية  مع  السينما  دور 
شيء يتعلق بالمرح. نقل جهاز الفيديو السينما إلى البيوت فزادها 
لفيلم  كاسيت  يدي  بين  وقع  وقتها  واالنعزال.  الرفاهية  من  نوعًا 
عدة  عاشقات  نساء  شاهدت   Women in Love عاشقات(  )نساء 
 1920 العام  الصادرة  األصلية  الرواية  إلى  أصل  لم  لكني  مرات، 
ومشاهده  بتعقيده  وظل  الفيلم،  تركها  التي  الفراغات  تسد  كي 
تيمته  أن  خصوصًا  لدي،  لغزًا  يشكل  العميقة  وحواراته  األخاذة 

األصيلة متعلقة بالجسد والقوة ودافع الموت.
اإلنجليزي،  والمفكر  للناقد  المقدس«  »اإلرهاب  كتاب  أقرأ  وأنا 
تير إيجلتون، وفي باب »انتحاريون وقديسون« وقعت على تحليل 
لهذه الرواية، وُأخذت مرة أخرى بقراءة المؤلف الحاذقة لخطابات 
الخاص عن جذور  الفلسفية وقراءتها في ضوء بحثه  الرواية  هذه 
اإلرهاب في التاريخ وعن تأويالته في األدب والفن، وتحليله لدافع 
تنبع  كطقوس  الطعام  عن  واإلضراب  االنتحاري  والتفجير  الموت 

من مواجهة السلطة بانمحاء الجسد.
المثيرة  المشاهد  بعض  ذهني  في  ترسبت  طويلة  سنين  منذ 
العبثية  المصارعة  مثل  جيدًا،  أذكرها  مازلت  عاشقات  نساء  من 
)جيرالد  الفيلم  شخصيتي  بين  البيت  سجادة  على  المدفأة  أمام 
وسط  ورقصها  أورســوال  وركض  تمامًا،  عاريان  وهما  وبيركن( 
التي  الرعشة األيروتيكة  ، وتلك  الراكضة  الثيران  قطيع هائج من 
ما  كتابة  أعيد  أن  هنا  وأحاول  الصاخبة.  المناجم  آالت  بها  توحي 

أقترحته من مزيج بين هذه المشاهد وقراءة إيجلتون للرواية.
الرواية  ربما  عاشقات،  نساء  روايــة  »تعتبر  إيجلتون:  يكتب 
الحداثة األدبية اإلنجليزية، ترى بأن  الطليعية األكثر فلسفية في 

انهيار  على  موشكة  اإلنسانوية  والمسيحية  الليبرالية  الحضارة 
وفي  األبوية،  والمعاملة  للشفقة  النيتشوي  احتقاره  ففي  هائل. 
على  للقوة  وتفضيله  للتعاطف،  واحتقاره  للموضوعية،  عبادته 
الحب، يحدد بطل الرواية جيرالد نهاية اإلنسان«. وهذا ما يجعله 
التقدم  طريق  في  عظيمة  خطوة  ستخطو  البشرية  أن  جازمًا  يرى 

البشري لو مُحي معظم البشر من الوجود.
الفلسفة تتقاذفها مقوالت شائكة  الرواية عندما كانت  ظهرت 
لعملة  وجهان  إيجلتون  يعتبرها  والتي  والعدمية،  اإلرادة  عن 
المفجر  سيكولوجية  لفهم  ممكنة  كمداخل  ويستخدمها  واحدة، 
الوقت  في  الدولة  إرهاب  يسمى  لما  األصيل  والجذر  االنتحاري، 
العبثي،  الموت  دافع  بفكرة  المرضية  المتعة  يربط  كما  نفسه، 
النظام  له  يروق  البشر  اآللة  فيه  تسحق  منجم  صاحب  وباعتباره 
الالشخصي الذي تمثله اآللة والذي هو صارم ومريع وغير إنساني 
في  األورجــازم  برعشة  جيرالد  »يشعر  التدميرية:  بالنزعة  ومترع 
عاشقته  تستمد  آخــر،  جانب  ومن  لمناجمه.«  الوحشية  اآللية 
برانجون إثارة جنسية مشابهة من البعد اآللي المتوحش لمناجم 
عَرَضا  بالوحشية  اآللي  االستمتاع  هذا  ويشكل  الحجري،  الفحم 
من أعراض دافع الموت الذي يجد متعته في كل ما يجرد اإلنسان 
أننا  ــ  ــ يقول إيجلتون  من إنسانيته، وليس من قبيل المصادفة 

نقترب هنا، إذا تحدثنا تاريخيًا، من حافة الفاشية.
الموت.  دافع  حول  تتمحور  الرواية  هذه  أن  »الواقع  ويضيف: 
الموت.  اشتهاء  إلى  واضحًا  مياًل  البطلين  من  كل  فيها  يمتلك 
من  نوع  مسبق  بنحو  هي  جيرالد  حياة  أن  هو  بينهما  والفرق 
الموت، بينما يرى بيركن الموت مقدمة ضرورية لوجود متجدد«. 

وهي الدوافع نفسها لظاهرة اإلرهاب بكل أنواعه.
أو  سياسية  لدوافع  االنتحارية  األعمال  تعتبر  المعنى،  بهذا 
أيديولوجية محاكاة ساخرة وفانتازية لما يسميه الفيلسوف َكنْت 
»الفعل األخالقي الصرف«، حيث ال يراود المضحي بنفسه شك في 

والموت  أمة.  أو  أو عرق  أو دين  فكرة جديدة  أن في موته والدة 
عبر وسائل التفجيرات االنتحارية كما نراها اآلن ليست استثناء من 
مثلما  واليأس  الحقد  في  تموت  »فأنت   : الساخرة  المحاكاة  هذه 
تموت في اإليمان واألمل. وهناك دومًا الفكرة الخادعة عن الجنة 
يتخلى عن كل  الذي  هو  الحقيقي  الشهيد  لكن  مرورك.  لتسهيل 
شيء، حتى عن أمل الخالص. أما المفجر االنتحاري فعينه مصوبة 
على مكافأته األبدية، فهو أشبه بالشهيد المزيف الذي يحاول أن 
وهذه  مالكها«.  سَحْر  خالل  من  الجنة  نادي  إلى  بالغش  يدخل 
فجيرالد  الرواية،  شخصيتي  رؤيتي  عند  نجدها  ما  هي  المقابلة 
األقل  »على  وهما  خصمه،  هو  مما  أكثر  بيركن  حليف  أنه  يبدو 
أخوان في الدم بقدر ما هما بديالن أيديولوجيان« وهذا ما يفسر 
مصارعتهما العلنية والمضحكة، وهما عاريان، على سجادة البيت.

يقرأ  الحليف،  الخصم  فكرة  خالل  من  أو  نفسه،  وبالمعنى 
إلى  يهدف  الذي  اإلسالمي  اإلرهــاب  يسمى  ما  ظاهرة  إيجلتون 
التواطؤ  خالل  من  باإلرادة(  )المهووس  الغربي  الخصم  تقويض 
مع دافع تدمير الذات داخل هذا الخصم. »وهو يستطيع االعتماد 
للحدود  المتجاوزة  اإلرادة  وهو  أال  خامس:  طابور  مساعدة  على 
ونشرت  الكوكب  الغربية  الحضارة  لوثت  فكلما  الغرب.  هذا  في 
المصداقية  قدمت  كلما  عالمي،  نطاق  على  والالمساواة  البؤس 
تظاهرا  مهما  الرأسمالية  الوحشية  حليف  فاإلرهاب  لمعارضيها«. 

بأنهما خصمان.
وهنا يجب التوقف عند اقتباس مهم ال يمكنني التصرف فيه أو 
االشتراكية  األطروحة  عن  حديثه  صدد  في  مخل،  بشكل  اختزاله 
كمقابل أخالقي لهوس الرأسمالية بمنبع اإلرهاب الديونوسيسي 
فاالشتراكية  وبالدماء.  باآللة  والــمــرح  المتعة  تختلط  حيث 
إلى  وإنما  الجسد  على  القضاء  إلى  تسعى  ال  نظرية  كأطروحة 
إعادته إلى إنسانيته: »وفي الحقيقة، ليس من المفاجئ أن بعض 
البارحة بموت االشتراكية سيشعرون  الذين كانوا يحتفون  أولئك 
أولئك  ليس  ولكن  إليها،  عميق  بحنين  المناسب  الوقت  في 
يتمنى  أن  يمكن  األرض.  عن  جدًا  بعيدة  مكاتبهم  جعلوا  الذين 
يمتلكون  ال  لكنهم  الرأسمالية،  انحسار  يشهدوا  أن  االشتراكيون 
هي  فأسلحتهم  قــذرة.  نووية  بقنابل  ذلك  يحققوا  كي  خططًا 
نقابات العمال وليس التيفوئيد. وهم يريدون أن يجردوا الطبقات 
المالكة من الملكية ال أن يبيدوها. ورغم اختفاء طبقة البروليتاريا 
العنوان  لم يتالش بؤساء األرض، بل غيروا  الثناء،  له  ُأجِزل  الذي 
اليوم،  القائم  الوضع  ألوصياء  طيبة  بشائر  هذه  وليست  فحسب. 
إذًا،  ينبغي،  االشتراكية.  دفنوا  بأنهم  بغباء  أنفسهم  هنؤوا  مهما 
غرقت  ماركس(  )بروليتاريا  أن  اليوم  يتباهون  الذين  أولئك  على 
عن  بداًل  اإلشعاع  دواء  أقــراص  يتناولوا  أن  أثــرًا  تترك  أن  دون 
اإلرهاب  تكتيك  دائمًا  رفضوا  االشتراكيين  أن  ذلك  الشمبانيا. 
شجب  في  يترددون  مازالوا  السياسي  اليسار  في  البعض  رغم 
االقتباس،  انتهى  ــاالزدراء«.  ب الجديرة  اإلسالمية  الثيوقراطيات 
لكن هنا مربط الفرس الذي سبق أن تطرقت له في سياق حديثي 
الفكري  أو  السياسي  اليسار  عيون  على  غطت  التي  الغشاوة  عن 
الدينية  الثورات  أن  اعتقدوا، وبعضهم مازال يعتقد،  العربي حين 
انتصار  مظاهر  من  مظهر  هي  الفقراء  طبقات  استخدمت  التي 
يؤكد  كما  اإلرهــاب.  بلسم  هي  »االشتراكية«  لكن  االشتراكية. 
الرأسمالي  الوحش  لهذا  األخالقي  البديل  أنها  ويرى  إيجلتون، 
ستخطو  البشرية  أن  جيرالد،  شخصية  كما  غيبًا،  يعتقد  الــذي 
البشر  معظم  مُحي  لو  البشري  التقدم  طريق  في  عظيمة  خطوة 
والذكاء  الروبوتات  بقوة هي  اآلن  المطروح  والبديل  الوجود.  من 
التاريخ،  نهاية  االستسالم  من  بنوع  أعلنوا  »الذين  أما  الصناعي. 
كانوا  العالمي،  التجارة  مركز  تدمير  قبل  ذلك  يعتقدون  كانوا  أو 
نزعة  ولكن  للرأسمالية،  النهائي  االنتصار  إعالن  إلى  يهدفون 
على  اإلسالمية  الجماهير  حرضت  التي  هي  هذه،  الحمقاء  الظفر 
في  التاريخ  إغالق  نجح  فقد  جديدة.  مرحلة  بداية  مطلقة  التحرك 

فتحه مرة أخرى فحسب«.
لقد كِيل المديح لرونالد ريغان ألنه: »جعل مواطنيه يشعرون 
)جيد وجيدون(  إحدى أخف جرائمة.  بأنهم جيدون«، وكانت هذه 
بشكل  وتغريداته  خطاباته  كل  في  اآلن  ترامب  يستخدمها  التي 
هي  المتحدة  الواليات  أن  إيجلتون  يؤكد  السبب  ولهذا  مسرف، 
آخر أمة على األرض تدرك لماذا هي عرضة للهجوم اليوم. ويبقى 
استخدم  الذي كلما  بتبجح جيرالد  واإلرادة شبيهًا  بالقوة  تبجحها 

قوته المهيبة كلما تداعى من الداخل.

اعتقال لدورة تسمني



حكاية »هاري وميغان« وتكوين عائلة ملكية حديثة، بعيدا عن قصر 
وهي  دوراند؛  وكارولين  أوميد سكوبي  إعداد  من  وهو  »بكنغهام«، 
لندن  في  العمل  من  عقدين  نحو  قضت  أميركية،  وكاتبة،  منتجة 
»كالرنس  و  »كنسينغتون«  وقصر  »باكنغهام«  قصر  أخبار  تغطي 
خالل  الكبرى.  الدولية   - –البريطانية  األحداث  من  وغيرها  هاوس« 
المالكة  العائلة  من  أفراد  مع  متعددة  مقابالت  أجرت  الوقت،  ذلك 
االختبارية  المجالت  من  تساهم  والكاتبة  هاري.  األمير  ذلك  في  بما 

العالمية، األميركية والبريطانية.
ملكي  ومحرر  لندن،  في  مقيم  كاتب  فهو  سكوبي،  أوميد  أما 
 »Good Morning America« برنامج  ومقدم   »ABC News« في 
الحياة والمساعي الخيرية ألفراد  المنتظم، وأصبح صوتا موثوقا في 
ساسكس«  ودوقة  »دوق  ذلك  في  بما  سنا،  األصغر  المالكة  العائلة 
»نيويورك  قائمتي  ضمن  أصبح  الذي  الكتاب.  هذا  شخصيتا  وهما 

تايمز« والـ»صانداي تايمز« ألفضل مبيعات الكتب، أغسطس 2020.
معا،  لحياة هاري وميغان  الحقيقية  والملحمة  األولى  القصة  إنها 
وراء  الكامنة  واألسباب  استقالليتهما  اختارا  لماذا  تكشف  والقصة 
إن  مرة.  لقائهما ألول  منذ  الملكية،  حياتهما  باالبتعاد عن  قرارهما 
الملونة  البحث عنها، كاملة مع الصور  أو  الحرية،  التطلع إلى  حكاية 
وعديد  آرتشي،  ومعالم  والزفاف،  وميغان،  هاري  مغازلة  من  الكاملة 

اللحظات التي ال تنسى.
إنجليزي  أمير  بين  نشأت  التي  الرومانسية  أخبار  انتشرت  عندما 
محبوب وممثلة أميركية، استحوذت على اهتمام العالم وأثارت جنونا 
تصدر  في  )ساسكس(  ودوقــة  دوق  استمر  وبينما  دوليا.  إعالميا 
ابنهما  ووالدة  وزفافهما  خطوبتهما  من  بدءا  الرئيسية،  العناوين 
)آرتشي( إلى قرارهما غير المسبوق بالتخلي عن حياتهما الملكية - ال 

يعرف سوى القليل عن القصة الحقيقية لهاري وميغان.
العناوين  الحرية«  إلى  »التطلع  لعبة  تتجاوز  ــى،  األول وللمرة 
الرئيسية لتكشف عن تفاصيل غير معروفة عن حياة )هاري وميغان( 
بها  ابتلي  التي  الخاطئة  والمفاهيم  الشائعات  عديد  وتبدد  معا، 
وكارولين  سكوبي  أوميد  المؤلفين،  أن  من  الرغم  وعلى  الزوجان. 
دوراند، بصفتهما ضمن مجموعة منتقاة من المراسلين المرتبطين 
الزوجين  حياة  وتابعا  شهدا،  أنهما  إال  البريطانية،  المالكة  بالعائلة 
بمشاركة  ومكتوب  فريد  تواصل  مع  الغرباء.  تابع  مثلما  الشابين 
بوضوح،  يعكس،  للحرية«  »التطلع  كتاب  فإن  الزوجين،  رفاق  أقرب 
مستقبلي  تفكير  ذوي  ومؤثرين،  واثقين،  لزوجين  صادقة،  صورة 
جديد  مسار  خلق  على  ومصممين  التقاليد،  من  التحرر  يخشيان  ال 
مكرس  الضوء،  دائــرة  عن  بعيدا 
من  إنساني  إرث  وتأسيس  لبناء 
في،  عميقا  فرقا  يحدث  أن  شأنه 

ثقافة وتقاليد، العالم.
الـ»غارديان«  جريدة  وتناولت 
أخبرتنا  مــوضــوع  البريطانية 
أشياء  عشرة  ثمة  أنه  خالله  من 
الذي  الكتاب،  هذا  من  تعلمناها 
الملكيان،  ــالن  ــراس ــم ال ألــفــه 
ــد  ــي ــد وأوم ــ ــ كــارولــيــن دوران
سكوبي، اللذان زعما أن سبب قرارهما كان بسبب خالف عمق بين 
أخرى؛  ناحية  من  باكنغهام  وقصر  ناحية،  من  وزوجته،  هاري  األمير 
مما أدى في النهاية إلى قرار الزوجين باتخاذ قرارهما. ولقد تصدرت 
البريطانية  الصحف  في  األخبار  عناوين  الذاتية  السيرة  هذه  مؤخرا، 
من بعد نشرها بشكل متسلسل في الـ»تايمز« والـ»صنداي تايمز«. 
»البحث  موضوع  من  تعلمناه  الذي  ما  نسأل:  أن  إذن،  حق،  هكذا 

عن الحرية«؟
يظهرون  المالكة  العائلة  أفــراد  كبار  بعض  كان  للكتاب،  وفقا 
الرئيسية وراء  القليل من االحترام لـ)ميغان( فكان ذلك أحد الدوافع 
قرار الزوجين من بعد أن شعرا بمعاملة ميغان من قبل أفراد العائلة 

المالكة.
قال أحد المؤلفين إن حقيقة أن ميغان أميركية مختلطة األعراق 

»ستثير بعض القلق« داخل قصر باكنغهام.
هي  ميغان  أن  إلى  أشار  المالكة  العائلة  أفراد  كبار  أحد  إن  يقال 
مجرد »فتاة استعراض لهاري«، بينما قال آخر ما معناه إنها رخيصة. 
غير  الزوجان  وكان  لميغان،  في كرههم  واضحين  البالط  رجال  كان 
ميغان.  باكنغهام  قصر  طاقم  بها  يعامل  التي  الطريقة  عن  راضين 
أثق  ال  ما  شيء  »هناك  البالط،  رجال  كبار  أحد  قال  ورد  ما  وبحسب 
فيه«، بينما نقل عن موظف لم يذكر اسمه أنه أشار إليها على أنها 
الزوجين  إن  المؤلفان  يقول  القصر.  في  الصارخة«  الثالثة  »العجلة 

إنما أصبحا يثقان في قلة من الناس.
منخفض  مستوى  إلى  الشقيقين  أسرتي  بين  العالقات  وصلت 
بحلول  يتحدثان  بالكاد  وكان   - القصر  ترك   - إعالنهما  بعد  جديد 
منذ  البعض  لبعضهما  رؤيتهما  عدم  من  الرغم  على  مارس،  شهر 
ويليام بسبب موقفه  أخيه  التوتر في موقف هاري من  وتركز  يناير. 

من ميغان.
بأن  أخيه  نصيحة  من  مستاء  كان  هــاري  أن  المؤلفان  ويدعي 
من  مبكر  وقت  في  الفتاة«  هذه  على  للتعرف  وقتا  نفسه  »يمنح 

عالقتهما، التي اعتبرها »متعالية«.
هاري  أن  من  التأكد  فقط  كان  )ويليام(  »أراد  المؤلفان:  يضيف 
بين  العداء  الــزواج.  أمر  في  وتعجل  الشهرة،  جو  أخذه  قد  يكن  لم 
التقارير،  تقول  مثلما  األميرين،  األخوين  زوجتي  وميغان،  كيت 
القليل  الزوجتين سوى  إذ لم يكن لدى  الواقع،  وخالفهما بعيدا عن 

من القواسم المشتركة.
شقيق  زوجة  )كيت(  من  بجفاء  أحست  ميغان  أن  الكتاب  يزعم 
يكن  لم  إذا  كثيرا  قلق  دون  التواصل  تحاول  بدورها  التي  زوجها، 
وأرادا  قيمهما  إلى  انتبها  فقد  و)ميغان(  )هاري(  أما  فعل.  رد  هناك 

السيطرة على خصوصيتهما وعالقتهما التجارية الخاصة والدعائية.
لشروطه  وفقا  كان  المفاجئ،  غير  الزوجين،  تطلع  كان  ربما 
وقد  الويب،  على  الخاص  موقعهما  للزوجين  كان  فلقد  الخاصة، 
تجارية  كعالمة  الملكية  مكانتهما  تسجيل  إلى  سعيا  قد  يكونان 
عالمية، لكن الكتاب يبرز مفاجآتهما، وضيقهما من معاملة الحاشية 
لهما عندما سعيا إلى استقاللية أكبر من قصر باكنغهام«. مع ازدياد 
اهتمام  فهم سبب  في  وميغان  هاري  أيضا صعوبة  زادت  شعبيتها، 
بعض من في داخل القصر بمصالحهما. زد على ذلك كان الزوجان 
أنهما  لدرجة  المالكة  العائلة  أفراد  من  بعض  مع  سيئة  عالقة  على 

اعتقدا أنهم يسربون قصصا عنهما للصحافة، كما يكشف الكتاب.
من  الصدمة،  درجة  تفاجأتن  الملكية  العائلة  فإن  للكتاب،  وفقا 

إعالن الزوجين على موقعهما الخاص خططهما المستقبلية.
هاري  أن  القصر  داخل  معروفا  كان  فإنه  بالكتاب،  ورد  لما  ووفقا 
إلجراء  وسعيا  الملكي  وضعهما  على  تغييرات  إجراء  يريدان  وميغان 
مناقشات مع الملكة قبل رحلتهما التي كانت ستستغرق ستة أسابيع 

إلى كندا في نهاية العام الماضي.
وجودهما  أثناء  النهائي  القرار  اتخذا  إنهما  أيضا،  الكتاب  ويقول 
في كندا، وسعيا مرة أخرى لالجتماع مع جدة هاري، لكن قيل لهما 
المؤلفان  ويزعم   .2020 يناير  نهاية  حتى  متاحة  تكون  لن  إنها 
اإلعالم،  لرياح  تعرضا  قد  الزوجين  ألن  يناير   8 في  جاء  اإلعالن  أن 
الصحافة  في  نشرها  من  أدنى  أو  قوسين  قرب  كانت  قصتهما  وأن 

البريطانية.
أفراد  بعض  وكذلك  البالط،  »أن  الكتاب:  في  المؤلفان  كتب 

العائلة يلومون )ميغان(«.
شهر  خــالل  لصديق  باكية  )ميغان(،  تقول  ــرى،  أخ ناحية  من 
المالكة.  العائلة  أفــراد  أجل  من  كلها  بحياتها  ضحت  إنها  مــارس، 
وصل  األمر  ولكن  األمر.  يتطلبه  ما  كل  لفعل  استعداد  على  وكنت 

هذا الحال. إنه ألمر محزن للغاية«.
حيث  الكتاب،  عن  بأنفسهم  ساسيكس  دوقية  مسؤولي  ونأى 
قال نلطق باسمهم إنه لم يتم إجراء مقابالت معهم ولم يساهموا 
المؤلفين  تجارب  إلى  »يستند  بأنه  الكتاب  النهاية وصف  وفي  فيه. 
المستقلة  وتقاريرهم  الملكية  الصحافة  هيئة  في  كأعضاء  الخاصة 

الخاصة«.
»الملكية  عنوانه:  مقاال  كتبت  تايمز«  »نيويورك  أن  إلى  ويشار 

البريطانية« لعبة، لم يرغب هاري وميغان في لعبها.
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إنها القصة 
األولى والملحمة 

الحقيقية لحياة 
هاري وميغان معا

علي  الــشــاب  حلم  »الــســمــراء«  لــوحــة  تمثل  ربــمــا 
عمره  من  الثاني  العقد  يتجاوز  لم  الــذي  المنتصر، 
عدة  بعد  لتبدو  ــذاك،  آن تجاربه  أولــى  يخوض  وهو 
لبواكير  أيقونيا  رمــزا  أخــرى  تفاصيل  مــع  عــقــود 

محاوالته الدخول عالم التشكيل.
أمــام  بنية  وبــشــرة  فاحم  بشعر  الفتاة  تجلس 
الواثقة  نظراتها  مشيعة  بيضاء،  زهور  وباقة  منضدة 
من  شفافة  ومــضــات  ترسل  وكأنها  األفـــق،  صــوب 

تحاول  فرشاة  أمنيات  جناح  على  محمولة  األحــالم 
إيجاد مكان لها في فضاء بيكاسو.
النظر  يــزيــح  الــفــتــاة  هـــدوء 

الخريف  ورقة  سكون  صوب 
للصمت  ــمــة  ــمــســتــســل ال

األخيرة  كانت  وإذا  والذبول، 
تطرق  الــحــزيــنــة  بمسحتها 

حتما  فــاألولــى  الرحيل،  أبــواب 
القادم،  زمنها  لمعارك  تستعد 

محاورة  يتبادالن  للصمت  وجهان 
وينجذبان  والعدم  البقاء  ناموس 

في  ــؤال  ــس ال بــوابــة  نحو  مــمــازجــة 
ســقــف مــفــتــوح مــن االســتــفــهــامــات، 

من  ــرى  أخ ضفة  ــى  إل االنــتــقــال  بغية 
إجابة  إيجاد  تحاول  التي  االنعكاسات 

لكل تلك العالئق بتشابكها الفلسفي.
رســم  ــي  ف األلــــوان  مــفــازات  تستمر 

وخامات  الجسد  زوايــا  عند  األولــي  مجالها 
الفني،  النضوج  أفكار  ومالحقة  الطبيعة 

أعمال  تمظهرات  لمحاكاة  المخيلة  تروم  إذ 
الوضوح  ليستحيل  التشكيل،  لمدارس  سالفة 

من  للتحرر  تتحفز  إرهاصات  إلى  الحقة  مرحلة  في 
وتبني  الخاصة  بصمتها  لرسم  المحاكاة  عــبــاءة 
ولكن  المالمح،  يلغي  ال  الذي  اإلبهام  على  قواعدها 

ــارات  إشـ إلـــى  يحولها 
ــات وصــــور  ــ ــضـ ــ وومـ
يختبئ  مــا  تــشــاغــل 
الظاهر،  شكلها  خلف 
ــي  ــف ــت ــك وقـــــــد ي
ــب الـــلـــوحـــة  ــلـ قـ
أو  ــاءة  ــ ــم ــ ــاإلي ــ ب
بــإطــاللــة خــافــتــة، وفــي 
الوضوح  ينحسر  الحالتين  كلتا 
الغموض  تعتمد  خــطــوات  لصالح  قــافــال 
الشوارع  سبر  بخبرة  مصقوال  واإليــحــاء،  والتهويم 
خالصتها  فــي  الحاملة  الــفــيــوض  لتلك  الخلفية 
المتفجرة  مدارجها  في  وهي  الفنان.  وذائقة  بصمة 
كمسافة  مدوية  لصرخة  إال  بحاجة  تكن  لم  بالحياة، 

ــى  ــور إل ــعــب ــل ــة ل ــل ــاص ف
منابتها  تستلهم  ضفاف 

ــة  ــاج ــض مـــن روحـــهـــا ال
بأسفار  مشفوعة  باالنفعال 

للمخيلة  ــي  ــون ــل ال الــمــد 
بهذه  يتبدى  إذ  ــرة،  ــذاك وال

لوحة  في  المنصهرة  الثنائية 
في  يضرب  ارتــداد  »الصرخة« 

عن  الباحثة  الكينونة  جــوهــر 
معاينة  وهــي  الضائعة،  هويتها 

يمضي  ــذي  ال الصمت  فـــــــي السترسال 
مدار  النبعاث  والصراخ  الوضوح  نقاط  من  نقالته 
ــر  دوائ كــوامــن  فــي  للغوص  يجاهد  آخــر  تشكيلي 
المنتصر  ينحت  إذ  الحداثة،  توشحتها  التي  التشوه 

السؤال  يصبح  وكذا  النفسية  إفرازاتها  استخراج  في 
إلى  النظر  فيها  يبدو  التي  بالكيفية  متعلقا  الحقا 
من  تفلت  الطالسم  من  كمارد  المشاغبات  هــذه 
أروحــاهــا  جـــدور  الســتــعــادة  السبيل  ــا  وم القمقم، 

المكلومة؟
األخــيــرة  عــروضــهــا  فــي  الــفــنــان  ــوحــات  ل تتفجر 
على  تنويره  فــي  ينهض  ــذي  ال بالتجهم  مكسوة 
يكتسحها  وجـــوه  فــي  المفقود  الــنــقــاء  استحاثة 
وسيتكفل  الزمن  سكين  يعلوها  ــرى  وأخ الضمور 
القتامة  في  السابحة  بمسحته  الرمادي  اللون 

والتوهان.
يجاور  وميضا  إال  العازف  لوحة  تكون  ولن 
لغة  هسيس  ــى  إل السائرة  الخطوط  تلك 
الغموض  جــدار  في  النفاذ  مواضع  تقتفي 
لوحة  الـــفـــردوس  جــداريــتــهــا  ــن  ع بحثا 
الــذي  السحري  النفس  ــه  إن ــحــيــاة«،  »ال
داخلية  برؤية  تجاربنا  خوض  إلى  يدفعنا 
مرموزيتها  وتستدعي  الثبات  تناكف 
كان  لذا  الريشة،  عوالم  في  الخاصة 
في  الــبــروز  ــزوم  ل كعنوان  لـــ»شــرخ« 
تتويجا  المنتصر  علي  الفنان  أعمال 
حلقات  ــن  م تنتهي  ــن  ل لــرحــلــة 

التدافع لفهم كنه سر البقاء.
»الفن  األخــيــر  معرضه  ــي  وف
 9 الفترة  من  امتد  الذي  حياة« 
يجدد  أغسطس،  من   11 إلى 
جدائل  مــع  تواصله  الفنان 
ــي ســفــر داخــلــي  الــصــمــت ف
في  للذات  الفرادة  مظاهر  الستجالء 
»الخيال  المنصهرة  بالثنائيات  األزلي  تمردها 
إلى  الظالم  من  الخروج  لغة  عن  الباحثة  والذاكرة« 
في  الكامن  الجمال  لقاموس  انتصار  وهــو  الــنــور، 
يناجي  فلسفي  إبحار  وكذا  والقلق،  الفوضى  رواسب 
آفاق  إلى  والبؤس  الخراب  ذلك  كل  محيال  الصفاء، 

لونية ومدامك تجادل سحر فضاء المستديرة.

الهيئة العامة للثقافة تنفي عالقتها 
بمهرجان »أوسكار ليبيا«

أكدت عدم وجوده ضمن خطتها السنوية

وجود  الوفاق  بحكومة  للثقافة  العامة  الهيئة  نفت 
أقيم  الذي  ليبيا«،  »أوسكار  بمهرجان  لها  عالقة  أية 
أخيرا في تونس، ووصفت األمر بأنه »محاولة بائسة 
الوفاق  لحكومة  التابعة  الهيئة  لتشويه  جديدة 

الوطني«.
على  نشر  بالخصوص،  بيانا  الهيئة  وأصدرت 
الهيئة  تعرب  فيه:  جاء  »فيسبوك«،  في  صفحتها 
عن  الوطني  الوفاق  بحكومة  للثقافة  العامة 
بعض  وبهتانا  زورا  له  تروج  لما  الشديد  استنكارها 
وما  األخرى  اإلعالم  ووسائل  اإلعالمية  القنوات 
عن  االجتماعي،  التواصل  صفحات  بعض  تتداوله 

قيام الهيئة بتنظيم ودعم مهرجان تكريم 
العرب  الفنانين  من  لعدد  ليبيا  خارج 

ليبيا(،  )أوسكار  مسمى  تحت 
جديدة  بائسة  محاولة  في 

التابعة  الهيئة  لتشويه 
الوطني،  الوفاق  لحكومة 
ضد  العام  الرأي  وتأليب 
الظرف  واستغالل  الحكومة 
من  الشارع  يعيشه  الذي 

مستوى  في  وتعثر  أزمات 
الهيئة  أن  وإظهار  الخدمات، 

األموال  تهدر  للثقافة  العامة 
اكتراث  دون  الحفالت  في 

افتراء  محض  وهذا  الناس،  بأوضاع 
وكذب«.

هذا  تدعم  »لم  أنها  على  الهيئة  وشددت 
عالقة  أي  لها  وليس  واحد،  بدرهم  ولو  المهرجان، 
المهرجان  مع  بعيد  من  وال  قريب  من  ال  تنظيمية 
العامة  الهيئة  دور  وأن  تونس،  في  أقيم  الذي 
منح  على  عادة  الجانب  هذا  في  يقتصر  للثقافة 
في  تعمل  التي  المدنية  المؤسسات  لكل  اعتماد 
على  القائمين  مع  تم  ما  فقط  وهذا  الجانب،  هذا 
عدم  ذلك  يؤكد  وما  سنوات،  منذ  المهرجان  هذا 
التي سبق  والبرامجية  السنوية  الخطة  وجوده ضمن 
ونشرتها  اإلعالم  وسائل  أمام  الهيئة  عرضتها  أن 

بموقعها الرسمي«.

العامة  الهيئة  وطالبت 
اإلعالم  وسائل  للثقافة 
والتأكد  الدقة  »بتحري 
المضللة،  األخبار  نشر  قبل 
واحترام مواثيق شرف المهنة، 
زيف  عدم  يثبت  دليل  أي  نشر  أو 
بعض  إدراجات  في  تداوله  تم  ما 
االجتماعي«.  التواصل  ورواد  الناشطين 
للثقافة  العامة  الهيئة  فيه  تجدد  الذي  الوقت  وفي 
والفنية  واألدبية  الثقافية  المناشط  كل  دعمها 
والمصالحة  السالم  ثقافة  تعزيز  أجل  من  المحلية 
أخرى  مرة  تؤكد  »فهي  الواحد،  الوطن  أبناء  بين 
الظروف  هذه  في  الكاملة  بالمسؤولية  تتحلى  أنها 
تسمح  ولن  لم  وأنها  البالد،  بها  تمر  التي  الصعبة 
في  العام  المال  تبذير  أجل  من  مطية  تكون  بأن 
المعيشية  الظروف  الناس  عامة  يعاني  الذي  الوقت 

الصعبة«.
في  بحقها  تحتفظ  أنها  إلى  الهيئة  وأشارت 
فيها  المسؤولين  يتهم  أو  يتهمها  من  كل  مقاضاة 

موضحة:  قانونيا،  أفراد  أو  جهات  سواء  دليل،  دون 
»عمال بالقاعدة الفقهية التي وضعها النبي صلى اهلل 
اإلسالمي  الفقه  قواعد  أشهر  من  وهي  وسلم،  عليه 
والقانون بشكل عام »البينة على من ادعى واليمين 
الهيئة  أعلنت  يوليو،  في  أنه  يذكر  أنكر«.  من  على 
المبدعين  لتكريم  ليبيا«  »أوسكار  مهرجان  اعتماد 

العرب رسميا، الذي ستقام دورته الثالثة في تونس.
الرسمية  صفحتها  على  الهيئة  منشور  في  وجاء 
»من  »فيسبوك«:  االجتمعي  التواصل  موقع  في 
خاصة  المشترك،  العربي  بالعمل  إيماننا  منطلق 
حيث  العربي،  الوطن  في  واإلبداع  الفن  مجال  في 
وهي  تجمعنا،  التي  الناعمة  القوة  هي  الثقافة  إن 
بحق  لهو  المبدعين  تكريم  وإن  الشعوب،  بناء  لغة 
بناء  في  يسعون  الذين  لهؤالء  تقدير  كل  يستحق 
القطاعات  شتى  في  مفكر  جيل  وخلق  األوطان  مجد 
العامة  الهيئة  تعلن  واإلعالمية،  والثقافية  الفنية 
ليبيا  )أوسكار  لمهرجان  رسميا  اعتمادا  للثقافة 
للعام  الثالثة  دورته  في  العرب(  المبدعين  لتكريم 

2020 بالجمهورية التونسية.

الشؤون  وزير  منصب  يشغل  كفيف  أول  الزيدي  وليد  أصبح 
الثقة  البرلمان  منح  أن  بعد  تونس،  تاريخ  في  الثقافية 

لحكومة جديدة برئاسة هشام المشيشي.
الكاف،  والية  في   1986 أبريل   30 مواليد  من  والزيدي 
الدكتوراه  شهادة  على  يحصل  تونسي  كفيف  أول  وهو 
والفنون  اآلداب  بكلية  أطروحته  مناقشة  بعد  اآلداب  في 

واإلنسانيات في والية منوبة.
الزبيدي بصره في سن صغيرة وحصل على شهادة  فقد 
البكالوريوس من معهد الكفيف بسوسة ثم التحق بالمعهد 
بالقرجاني  اإلنسانية  والعلوم  األدبية  للدراسات  التحضيري 

قبل أن يواصل دراسته بدار المعلمين العليا في تونس.
والفنون  اآلداب  بكلية  والبالغة  للترجمة  أستاذا  عمل 
البالغية  العلوم  في  متخصصا  وباحثا  بمنوبة،  واإلنسانيات 

وقال  اإلعاقة،  نفس  علم  في  باحثا  وكذلك  والتداولية، 
المنصب  اختياره لشغل  الزيدي في تصريحات صحفية عقب 
»مشروعي باألساس هو إيصال الثقافة إلى المغمورين، إلى 
في  يولدون  الذين  األطفال  إلى  الثقافة  إيصال  المنسيين، 
األسباب،  الثقافة  وبين  بينهم  تتقطع  والذين  نائية،  مناطق 
في  فئته  أو  عمره  يكن  مهما  المواطن  ينتج  أن  هو  رهاني 

إنتاج الثقافة«.
التصويت  جلسة  وعقد  المقترح  التشكيل  إعالن  بين  وما 
المنصب  قبول  عن  تعففه  أبدى  الزيدي  كان  الحكومة  على 
رئيس  لكن  ترشيحه  عن  للتخلي  الحكومة  رئيس  دفع  مما 
التشكيلة  ضمن  به  تمسك  سعيد  قيس  الجمهورية 
الحكومية، ويجيد الزيدي الذي أطلق عليه لقب »طه حسين 

تونس« أيضا كتابة الشعر والعزف على آلة العود والغناء.

علي املنتصر.. الصرخة وسحر علي املنتصر.. الصرخة وسحر 
الثنائيات املنصهرةالثنائيات املنصهرة

تتفجر لوحات الفنان في عروضها األخيرة مكسوة بالتجهم

طرابلس - عبدالسالم الفقهي

كتاب  يعلن  واإلمارات،  إسرائيل  بين  االتفاق  عن  اإلعالن  منذ 
ثقافية  وجوائز  أنشطة  من  انسحابهم  وعرب  فلسطينيون  ومثقفون 
الدولة  مع  العالقات  تطبيع  رفضهم  عن  للتعبير  اإلمارات،  تنظمها 

العبرية ودعمهم القضية الفلسطينية.
من  المنسحبين  أول  من  بدارنة  محمد  الفلسطيني  المصور  وكان 
على  للفنون،  الشارقة  مؤسسة  تنظمه  الفوتوغرافية  للصور  معرض 
مخاطبا  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  كتب  فيسبوك،  على  صفحته 
مشتبكا  يكن  لم  ما  الفن  بأن  إيماني  من  »انطالقا  المؤسسة، 
من  مشاركتي  سحب  أعلن  له،  قيمة  فال  والعدالة  اإلنسانية  بالقضايا 

معرضكم«، وفقا لوكالة فرانس برس.
معرض  في  أغسطس   29 في  المشاركة  ببدارنة  يفترض  وكان 
بالستاين«،  داي  »إيفري  مجموعته  من  بصور   »8 نظر  »وجهة 
االنسحاب  فيها  يقرر  التي  األولى  المرة  ليست  أنها  بدارنة  ويوضح 

من نشاطات فنية بسبب »صلتها باالحتالل«.
إسرائيل  بين  العالقات  لتطبيع  اتفاق  عن  أغسطس   13 في  وأعلن 
مقاطعة  قانون  السبت  اإلمارات  وألغت  أميركية  بوساطة  واإلمارات 
الفلسطينيون  وندد   ،1972 العام  في  به  العمل  بدأ  الذي  إسرائيل 
وزير  ودعا  الظهر«،  في  »طعنة  اعتبروها  التي  اإلماراتية  بالخطوة 
»االصطفاف  إلى  العرب  المثقفين  أبوسيف  عاطف  الفلسطيني  الثقافة 

حفاظا على هويتنا العربية«.
الفلسطيني  والروائي  الشاعر  أعلن  عمان،  األردنية  العاصمة  من 
العالمية  للجائزة  »بروميثانا«  روايته  ترشيح  سحب  أبوسليم  أحمد 
ثقافة  دائرة  من  بدعم  الجائزة  وتنظم  )البوكر(،  العربية  للرواية 
جائزة  مؤسسة  مع  وبالشراكة  اإلمارات  في  ظبي  أبو  وسياحة 

»بوكر« في لندن، وفق ما يقول موقعها اإللكتروني.
رفض  أنه  الحروب  خالد  الفلسطيني  واألكاديمي  الكاتب  وأكد 
العام،  هذا  العربية  للرواية  العالمية  الجائزة  تحكيم  لجنة  ترؤس 

علما بأنه عضو سابق في مجلس أمنائها.
الهيئة  عضوية  من  انسحابه  بنيس  محمد  المغربي  الشاعر  وأعلن 
رئيس  أول  اسم  تحمل  التي  للكتاب  زايد  الشيخ  لجائزة  العلمية 
منذ  خميس  ظبية  اإلماراتية  الكاتبة  تتوقف  ولم  اإلمارات،  لدولة 
مشاركة  عن  وكارثيا«،  حزينا  »يوما  اعتبرته  الذي  أغسطس   13

متابعيها بالمنشورات التي تعبر عن رفضها االتفاق.
وقطر  وعمان  والمغرب  البحرين  من  كل  في  مثقفون  وأكد 
رفضهم  العربية  الدول  من  وغيرها  وتونس  والعراق  والجزائر 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  ومنشورات  بيانات  في  االتفاق 
إس(  دي  )بي  إسرائيل  لمقاطعة  الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  ورحبت 

بهذه المقاطعة التي اعتبرتها »استجابة طبيعية«.
العالمية  بالجائزة  السابقين  الفائزين  من  عشرة  سبع  ووقع 
مجلس  وأعضاء  تحكيم  لجان  وأعضاء  رؤساء  ومن  العربية  للرواية 
الى  وجه  نداء  على  مختلفة،  عربية  جنسيات  من  سابقين  أمناء 

مجلس أمناء الجائزة يطالب بوقف التمويل اإلماراتي لها.

مثقفون عرب ينسحبون من 
فعاليات ثقافية تمولها اإلمارات

الزيدي أول كفيف يشغل منصب وزير الشؤون الثقافية في تونس

● وليد الزيدي

● أوسكار ليبيا

● المصور الفلسطيني محمد بدارنة



مشروع  بنجاح  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  يحتفي 
آخر شارك في منصة الجونة السينمائية، وهو »200 
متر« ألمين نايفة، الذي سيعرض في مسابقة األفالم 
للمهرجان،  الرابعة  ــدورة  ال في  الطويلة  الروائية 
وذلك في إطار خطته لتسليط الضوء على المشاريع 
التي  السينمائية،  منصته  في  المنجزة  االستثنائية 

تشارك في المهرجانات السينمائية المرموقة.
نايفة، وإنتاج  أمين  »200 متر« من كتابة وإخراج 
وإيطاليا  واألردن  فلسطين  من  لمنتجين  مشترك 

والسويد.
الـ17  الــدورة  في  مرة  ألول  عالميا  الفيلم  عرض 
هامش  على  المقامة  السينمائية«،  فينيسيا  لـ»أيام 
مهرجان »فينيسيا السينمائي«، بينما سيعرض الفيلم 
ألول مرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

في الدورة الرابعة لمهرجان »الجونة السينمائي«.
مرحلة  في  مشروعا  مشاركته  أثناء  الفيلم  نــال 
الشباب  لتمكين  آرابــيــا«  »مينتور  جائزة  التطوير 
»الجونة  لمنطلق  االفتتاحية  ــدورة  ال في  واألطفال، 

السينمائي«.
»لحظة  المهرجان:  مدير  التميمي  انتشال  وقال 
فخر لنا حين يحقق مشروع، اختير ودعم في منطلق 

أن  يؤكد  هــذا  دولية.  شهرة  السينمائي،  الجونة 
يشجع  كما  الصحيح،  طريقها  في  المهرجان  مهمة 
على االستمرار في دعم مشاريع األفالم وصناعها في 
المنطقة. ال شيء يعادل حين ترى تحول مشروع إلى 
فيلم، خاصة حين تكون جزءا من بداية تلك الرحلة، 
وقتها  يمكن  ال  التي  السيناريو،  تطوير  مرحلة  في 

التنبؤ بإمكانات المشروع الحقيقية«.
وزوجــتــه،  مصطفى  قصة  مــتــر«   200« يحكي 
بينهما  يفصل  فلسطينيتين،  قريتين  من  القادمين 

تزيد  ال  القريتين  بين  المسافة  أن  رغم  عازل.  جدار 
على  تحديا  الحاجز  وجــود  يفرض  متر،   200 على 
ويمنع  المستشفى  ابنهما  يدخل  حين  الزوجين 
رحلة  تتحول  لحظتها  إليه،  الوصول  من  مصطفى 

الـ200 متر إلى أوديسا مرعبة.
دون تناول مباشر للقضية الفلسطينية، ومن خالل 
أسلوب نايفة التلميحي المتمثل في المقاطع المذهلة 
أرضه،  الفلسطيني على  التي تحكي جانبا من مأساة 
يقدم الفيلم صورة قوية مؤثرة تمس قلب المشاهد 

إنسانيا، بغض النظر عن جنسيته أو وطنه.
فيلم  عرض  المهرجان  أعلن  أخــرى،  ناحية  من 
»الرجل الذي باع ظهره« للمخرجة التونسية كوثر بن 
آفاق  قسم  في  عالميا  مرة  ألول  عرض  والذي  هنية، 
السينمائي«،  »فينيسيا  لمهرجان  الـ77  الــدورة  في 
المقامة هذه األيام، وذلك في عرض أول في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
مرحلة  في  بمشروعها  شاركت  كوثر  المخرجة 
السينمائية،  الجونة  منصة  في  عامين  قبل  التطوير 
السينمائي، وفاز  الجونة  لمهرجان  الثانية  الدورة  في 
المشروع آنذاك بجائزة تقدر قيمتها بـ10 آالف دوالر 

أميركي مقدمة من شركة بي لينك برودكشنز.
»عرض  المهرجان  مدير  التميمي  انتشال  وقــال 
فينيسيا  مهرجان  في  األولــى  للمرة  عالميا  الفيلم 
ومهرجان  للفيلم  نجاحا  يمثل  المرموق،  السينمائي 

فخرنا  ويعزز  ــواء،  س حد  على  السينمائي  الجونة 
تعد  أيضا،  ودعمهم.  العرب  األفالم  صناع  بتمكين 
الكبير  للتأثير  أصيلة  شهادة  بمثابة  المشاركة  تلك 
الجونة  منصة  تلعبه  الذي  الهام  والدور  للمهرجان، 
على  كوثر  أهنئ  العربية.  السينما  صناعة  خدمة  في 
الترحيب  إلــى  وأتطلع  البديع  السينمائي  إنجازها 
الطويلة  الــروائــيــة  األفـــالم  مسابقة  فــي  بفيلمها 

للمهرجان في أكتوبر المقبل«.
الفرد  بأنه مجاز عن حرية  الفيلم تصفه بن هنية 
حول  حكايته  وتدور  عادل،  غير  نظام  في  الشخصية 
هربا  بلده  ترك  الذي  السوري،  المهاجر  علي،  سام 
إلى  منه  السفر  أمــل  على  لبنان  إلــى  الــحــرب،  من 
الحلم  ذلك  لتحقيق  حياته.  حب  تعيش  حيث  أوروبا 
الفنانين  أشهر  من  واحد  له  يرسم  أن  فكرة  يتقبل 
المعاصرين، وشما على ظهره. عندما يتحول جسده 
يعني  ربما  ــراره  ق أن  سام  يــدرك  فنية،  تحفة  إلى 

تكبيل حريته مجددا.
كوثر  وإخراج  كتابة  من  ظهره«  باع  الذي  »الرجل 
بن هنية، من بطولة يحيى مهايني وديا ليان، ويمثل 
مونيكا  العالمية  للنجمة  األولى  المشاركة  الفيلم  هذا 
في  الفيلم  يشارك  العربية.  السينما  في  بيللوتشي 
الرابعة  الدورة  في  الطويلة  الروائية  األفالم  مسابقة 
لمهرجان الجونة السينمائي التي ستقام في الفترة ما 

بين 31-23 أكتوبر 2020 في مدينة الجونة.

إنتاجات  ــدث  أح الجديد،  »مـــوالن«  فيلم  يواجه 
»ديزني«، دعوات للمقاطعة بعدما تبين أن بعضا من 
مشاهد العمل الضخم صورت في مقاطعة شينجيانغ 
الصينية التي شهدت انتهاكات موثقة في حق أقلية 

األويغور المسلمة على نطاق واسع.
وكان هذا الفيلم البالغة ميزانية إنتاجه 200 مليون 
دوالر وتدور قصته حول محاربة صينية شهيرة، قد 
أقحم أخيرا في الجدل السياسي بعدما أعلنت نجمته 
التصدي  في  كونغ  هونغ  لشرطة  دعمها  ييفي  ليو 
الماضي،  العام  بالديمقراطية  المطالبة  لالحتجاجات 

وفق »فرانس برس«.
بثه ألول مرة عبر  بعيد  الجدل  ليثير  أنه عاد  غير 
األسبوع  بــالس«  »ديزني  التدفقي  للبث  خدمتها 
الماضي، إذ استوقف انتباه المشاهدين عبارة توجهت 
فيها المجموعة األميركية بـ»شكر خاص« إلى ثمانية 
األمن  مكتب  بينها  شينجيانغ،  في  حكومية  كيانات 
العام في مدينة توربان شرقي المقاطعة، حيث أفادت 

تقارير عدة في السابق عن وجود معسكرات اعتقال.
ومن الجهات األخرى التي توجهت إليها »ديزني« 
للحزب  السياسية  الدعاية  قسم  أيضا  كانت  بالشكر 

الشيوعي الصيني في شينجيانغ.
وأعادت هذه المسألة إحياء الغضب لدى منتقدي 
بكين في ظل المراقبة المتزايدة لهوليوود المتهمة 

من جهات عدة بمحاباة النظام الصيني.
وكشفت مجموعات حقوقية وأكاديميون وصحفيون 
من  مسلمة  أقليات  حق  في  مروعة  انتهاكات  عن 
األويغور والكازاخ في شينجيانغ، بما يشمل اعتقاالت 
جماعية وعمليات تعقيم قسري وسخرة، إضافة إلى 

قيود مشددة على حرية العبادة والتنقل.
سوسايتي«  »إيجا  متحف  في  المسؤول  وحسب 
المتخصص في الثقافة اآلسيوية آيزاك ستون فيش، 

»يمكن القول إننا أمام أكثر األفالم اإلشكالية لديزني« 
منذ »سونغ أوف ذي ساوث« الذي خرج إلى الصاالت 
سنة 1946، وتضمن تمجيدا لحياة المزارعين ما قبل 
التداول  الثانية، قبل أن يسحب من  العالمية  الحرب 
»واشنطن  جريدة  عبر  مقالة  في  كتب  وهو  الحقا. 
يكفي  بما  مدهش  األمر  »هذا  األميركية:  بوست« 

ليجعله جديرا بالتكرار«.
هيئات  ألربع  بالشكر  توجهت  »ديزني  وأضــاف: 
للدعاية السياسية ومكتب لألمن العام في شينجيانغ، 
المنطقة الواقعة في شمال غرب الصين التي تشهد 

أحد أسوأ االنتهاكات لحقوق اإلنسان حاليا«.
وقال الفنان الصيني المنشق باديوكاو، المقيم في 
إنجاز رسوم كرتونية  إنه يعمل حاليا على  أستراليا، 
حارسة  أنها  على  »موالن«  شخصية  تظهر  جديدة 

لمعسكر اعتقال في شينجيانع، كنوع من السخرية من 
فيلم »ديزني«.

وأوضح: »هذا إشكالي جدا وال يمكن تبريره. أعني 
أننا أمام أمر واضح إذ لدينا كل األدلة التي تظهر ما 

يحصل في شينجيانغ«.
»معايير  باعتماد  »ديــزنــي«  بادويكاو  واتهم 
مزدوجة«، من خالل دعمها من جهة حركات العدالة 
المناهضة  تو«  »مي  أمثال  من  الغربية  االجتماعية 
للتحرش و»حياة السود مهمة«، وتغاضيها من ناحية 

ثانية عن االنتهاكات الصينية لحقوق اإلنسان.
وواجه هذا الفيلم الذي تقدم فيه »ديزني« نسخة 
 ،1998 سنة  الصادر  الشهير  عملها  من  جديدة 

اضطرابات رافقت مسيرة اإلعداد له.
في  الفيلم  عرض  يبدأ  أن  المفترض  من  وكان 

مارس، لكنه وقع منذ البداية ضحية فيروس »كورونا 
المستجد« وأجلت هذه الخطوة مرات عدة.

فيهم  بمن  القطاع،  أوســاط  »ديزني«  وفاجأت 
أنها  بإعالنها  أنفسهم،  العمل  في  المشاركون 
السينما  دور  في  »مــوالن«  عرض  عن  ستستعيض 
بطرحه للعرض المنزلي في دول عدة بينها الواليات 

المتحدة، وهو ما بدأت به فعال الجمعة.
باعتماد  متزايدة  اتهامات  »هوليوود«  وتواجه 
النظام  مع  عالقتها  في  النفاق  على  قائمة  مقاربة 
المناوئة  أميركا«  »بن  مجموعة  ونشرت  الصيني. 
إن  فيه  قالت  الماضي  الشهر  تقريرا  الفنية،  للرقابة 
كتابا سينمائيين ومنتجين ومخرجين غالبا ما يدخلون 
تعديالت على النصوص أو يقتطعون مشاهد تفاديا 

إلزعاج هيئات الرقابة الصينية.
العلم  اقتطاع  الخطوات،  هذه  على  األمثلة  ومن 
المقبل  كروز  توم  فيلم  مشاهد  أحد  من  التايواني 
»توب غن: مافريك« وتعديل نص كان يذكر الصين 
على أنها مصدر فيروس فتاك في فيلم »وورلد وور 

زي« سنة 2013.
إلى  التطرق  تفادي  يشمل  المنحى  هذا  أن  كما 
والسياسة  وتايوان  التيبت  بينها  حساسة  مواضيع 
في هونغ كونغ واألوضاع في شينجيانغ، فضال عن 
شخصيات تمثل مثليين جنسيا، وفق التقرير المذكور.
وحاولت وكالة »فرانس برس« الحصول على تعليق 
من »ديزني« من دون أن تتلقى أي رد خالل عطلة 

عيد العمل في الواليات المتحدة.
غالبية سكانها  بالموارد  غنية  وشينجيانغ منطقة 
بالتركية،  الناطقة  المسلمة  األويغور  أقلية  من  هم 

وفيها مناظر خالبة للجبال والصحراء.
ونظمت حمالت سابقة لمقاطعة فيلم »موالن« في 
األسابيع الماضية في هونغ كونغ وتايالند وتايوان، 
العمل  نجمة  بها  أدلت  تصريحات  بسبب  خصوصا 
الممثلة ليو تأييدا للشرطة في قمعها للمتظاهرين 
المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ العام الفائت.
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القاهرة - محمد علوش

»200 متر« و»الرجل الذي باع ظهره« في الدورة الرابعة ملهرجان »الجونة السينمائي«

انتهت مراحل تصويره األولى

بعد عرضهما في »فينيسيا«

دعوات ملقاطعة فيلم »موالن« دعما ألقلية األويغور املسلمة

»بنات املاريونيت« أول مسلسل كوميدي سوري – إماراتي - سعودي
انتهت في سورية، المرحلة األولى من تصوير أول 
»بنات  إماراتي،   - - سعودي  كوميدي سوري  عمل 
وإخراج  المدني،  رامي  تأليف  من  الماريونيت«، 

مخلص الصالح، وإشراف فني طارق مرعشلي.
تتعرض  اجتماعية  قصة  عن  العمل  ويتحدث 
خاللها مجموعة فتيات لجملة من األحداث الصادمة، 
مجموعة  خلفه  ويترك  الثري  والدهن  يموت  حيث 

من المشكالت، ليخضعهن لتجربة حياتية ثمينة.
سعادتها  عن  عرفة  أمل  العمل  نجمة  وعبرت 
بالمشاركة، وقالت: »العمل رائع وجميل جدا، حيث 
الكوميديا في سورية، ويشكل فرصة  يجمع نجوم 
إلعادة رونق الكوميديا السورية التي قدمت أعماال 

ال تزال عالقة في أذهان المتابعين«.
ومميزة،  رائعة  كانت  العمل  »أجــواء  وأضافت: 
سيكون  التصوير..  أثناء  كبيرة  بسعادة  وشعرنا 
العمل لطيفا وسيالقي نجاحا كبيرا، حيث تتوافر فيه 

جميع عناصر النجاح، من أفكار وممثلين وإخراج«.
من جهته، أشاد النجم أيمن رضا بفكرة العمل 
مطروحة  اجتماعية  أحــداث  سلسلة  على  القائمة 

نخبة من  أن وجود  بطابع كوميدي لطيف، معتبرا 
دفعة  يشكل  سورية،  في  الكوميديا  نجوم  ألمع 

معنوية للعمل.
يذكرنا  كوميدي  عمل  الماريونيت  »بنات  وقال: 
الدراما  في  رؤيتها  على  اعتدنا  ممتعة  بكوميديا 
ومطروحة  جميلة  واألفكار  رائع  فالنص  السورية، 
أن يلقى  المتابع، وأتمنى  بطريقة قريبة من قلب 

نجاحا لدى المشاهد العربي.
بدورها، ثمنت النجمة صفاء سلطان فكرة العمل 
كنص ومجريات، إضافة إلى جمع نجوم الكوميديا 
أن  إلى  مشيرة  عربية،  بلدان  ثالثة  من  والدراما 
المتابع سيشعر بمتعة كبيرة أثناء مشاهدة العمل.

مطلوبة  األعمال  من  النوعية  »هذه  أن  وأكدت 
بشدة في هذه الفترة التي يعيشها المتابع، فالجميع 
بحاجة ألعمال تزرع البسمة على وجوههم، وتقدم 
لهم وجبة كوميدية في زمن تكثر فيه المشكالت 

والهموم«.
أما المدير التنفيذي للمشروع حسام لبش، فيرى 
أن العمل سيترك بصمة رائعة في الدراما، مشيدا 
نجوم  من  العمل  يضمها  التي  المميزة  بالنخبة 

الكوميديا في سورية واإلمارات والسعودية.

 30 مدار  وعلى  العمل،  خالل  من  »نقدم  وقال: 
نجوم  نجمع  حيث  لطيفة،  كوميدية  وجبة  حلقة، 
اإلمارات  من  لنجوم  إضافة  السوريين،  الكوميديا 
رونقا  العمل  على  يضفي  الذي  األمر  والسعودية، 
نجوم  كبار  ليرى  اشتاق  فالمشاهد  للغاية،  مميزا 

الكوميديا في عمل واحد«.
الكوميديا  صعيد  على  مهم  »العمل  وأضــاف: 
والدراما، ويقدم بأسلوب بعيد عن االبتذال وخفيف 
على المشاهد، اشتغلنا بعناية على النص لنحافظ 
على التماسك بين الكوميديا السورية والسعودية 

واإلماراتية«.
ويضم العمل مجموعة من نجوم الدراما السورية، 
المصري،  سلمى  رضا،  أيمن  عرفة،  أمل  أبرزهم: 
الجراح،  خير  محمد  سكاف،  أندريه  سلطان،  صفاء 
روعة ياسين، رواد عليو، رنا شميس، رضوان قنطار، 

ناهد الحلبي، سحر فوزي، وحسام تحسين بيك.
في  أنجزت  التي  األولــى  المراحل  في  وشــارك 
روبين  بشور،  غادة  منهم:  آخرون،  نجوم  سورية 
عيسى، شروق البني، وحسام الشاه، فيما ستكشف 
نجوم  عن  الحقا  للعمل  المنتجة  األشمل  شركة 

اإلمارات والسعودية المشاركين في هذا العمل.

»مانغروف« يفتتح النسخة االفتراضية 
من مهرجان »لندن للسينما«

يقام في أكتوبر المقبل

● مشهد من فيلم الرجل الذي باع ظهره● 100 متر● مونيكا بيللوتشي

● بنات الماريونيت

● الممثلة ييفي ليو في العرض العالمي األول لفيلم »موالن«

تقام الدورة الرابعة والستون من مهرجان »لندن للسينما« بين7 و18 أكتوبر 
بجزء كبير عبر اإلنترنت، على أن تفتتح بفيلم »مانغروف«، وهو األول من سلسلة 

خمسة أفالم للبريطاني ستيف ماكوين، وفق ما أعلن القيمون على الحدث.
الفيلم مجانا في عدة دور  العروض األوروبية لهذا  وسيتسنى حضور أول 
سينما شريكة في هذه النسخة من المهرجان، التي ستمنح جوائزها إثر تصويت 
الجمهور وليس لجنة التحكيم، حسب ما جاء في بيان صادر عن إدارة المهرجان، 

وفق »فرانس برس«.
النشطاء السود  الحقيقية لمجموعة من  ويتمحور »مانغروف« حول القصة 
تعرف باسم »مانغروف 9« تواجهت مع شرطة لندن خالل تظاهرة في العام 
1970، في سياق قضية رفعت إلى المحكمة ولقيت تغطية إعالمية واسعة. ويأتي 

هذا العمل السينمائي بعد خمسين عاما على وقوع تلك األحداث.
الجزء األول من سلسلة من خمسة أفالم طويلة تحت اسم »سمول  وهو 
أكس« أعدها المخرج األسود الملتزم القضايا االجتماعية والحائز أوسكار عن 
فيلم »تويلف ييرز إيه ساليف« لحساب هيئة »بي بي سي«. وستعرض غالبية 
المستجد«،  »كورونا  فيروس  بسبب  حصرا  اإلنترنت  على  الدورة  هذه  أفالم 

وسيتسنى لكل شخص لديه نفاذ إلى اإلنترنت في بريطانيا مشاهدتها.
ومن أصل 58 فيلما طويال مدرجا في برنامج المهرجان، ستعرض تسعة 
أفالم في الصاالت وعلى اإلنترنت في الوقت عينه، وسيقتصر عرض أربعة أعمال، 

من بينها »مانغروف« و»أمونايت« لفرنسيس لي، على دور السينما.
وقالت إدارة المهرجان: »سيحل الجمهور محل لجنة التحكيم لمنح الجوائز 

)األربع( تناغما مع جوهر هذه النسخة االبتكارية المتمحورة على الجمهور«.
وباإلضافة إلى األفالم الطويلة، ستتضمن العروض 36 عمال قصيرا وتجارب 
انغماسية بالواقع المعزز أو االفتراضي وكالسيكيات مرممة، فضال عن حلقات 
نقاشية. وينظم مهرجان لندن للسينما كل سنة منذ العام 1956 بمبادرة من 

معهد الفيلم البريطاني، وهو منظمة ال تبغى الربح مهمتها الترويج للسينما.
مهرجان  إدارة  تحرص  نخبوية،  األكثر  البندقية  أو  كان  لمهرجان  وخالفا 
لندن على عرض أوسع مروحة ممكنة من األفالم حول العالم لعامة الجمهور 

البريطاني، وتتضمن دورتها هذه أعماال من أكثر من 40 بلدا.

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط



في
املرمى

الدولي  باالتحادين  الليبي  المراقب  كشف 
لالتحاد  المساعد  العام  واألمين  واألفريقي، 
ليبيا  أن  قريميدة،  محمد  القدم،  لكرة  الليبي 
بالفترة  محترفة  قدم  لكرة  جاهزة  غير  زالت  ما 
الحالية. وأكد قريميدة أن كرة الهواية أسعدت 
الناس، ولكننا غير جاهزين لكرة قدم محترفة، 
ألن قوانينها وطقوسها وتقاليدها غير موجودة، 

ولم نصل بعد إلى الشروط والمواصفات.
صفحته  عبر  قريميدة،  محمد  وتــســاءل 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الشخصية 
القدم  بكرة  الحال  سيطول  »هل  »فيسبوك«: 

الليبية التي تعيش الالهواية والالاحتراف؟«.
الليبية، جمال  األولمبية  اللجنة  رئيس  وكان 
تعيين  الماضي،  الشهر  منتصف  أعلن  الــزروق، 

له، ونص  قريميدة مستشارا  المهندس محمد 
القرار على أن يتولى قريميدة أربع مهام وهي: 
مذكرات  من  اللجنة  رئيس  من  إليه  يحال  ما 
ورسائل، وإبداء الرأي القانوني الرياضي األولمبي 
في  والمساهمة  الرئيس،  من  إليه  يحال  فيما 
بالشأن  المتعلقة  الفنية  والنظم  اللوائح  وضع 
الرياضية  ــادات  ــح االت ومساعدة  األولــمــبــي، 
المتعلقة  االستشارات  في  باللجنة  واإلدارات 
بالحركة األولمبية. وكان اتحاد كرة القدم أعلن 
منتصف أكتوبر موعدا النطالق مسابقة الدوري 
الممتاز الليبي، وربط اقامتها بموافقة الجهات 
الصحية واألمنية، وسط مؤشرات ترجع صعوبة 
حصوله على الموافقة المطلوبة لعدم جاهزية 

المالعب لمواجهة »كورونا«.
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زوارة تجمع مواهب 
الكرة الليبية

الحدث

زين العابدين بركان

بكل  وذراعيها  أحضانها  زوارة  مدينة  فتحت 
وتجمع  ملتقى  أول  واحتضان  ترحاب الستقبال 
القدم  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  لالعبي 
التقوا  الذين  الحبيب،  الوطن  ربوع  كافة  من 
غياب  طول  بعد  األول  تجمعهم  في  جميعًا 
العجاف،  الماضية  المرحلة  ظــروف  فرضته 
ويستأنفوا  واحــدة  راية  تحت  مجددًا  ليلتقوا 
الجزيرة  نادي  بملعب  وتدريباتهم  نشاطهم 
المرجيني  علي  الوطني  المدرب  بقيادة  بزوارة 
مدرب  غزاله  ومفتاح  السنفاز  أحمد  ومساعديه 
البدني  المعد  أطوير  ومفتاح  المرمى،  حراس 

للفريق.
الجديد أول  المحلي  الفني  الفريق  ليبدأ هذا 
فوزي  التونسي  المدرب  رحيل  عقب  له  مهمة 
البنزرتي؛ من أجل اإلعداد والتحضير الستكمال 
أفريقيا  أمم  بطولة  تصفيات  منافسات  باقي 

»كان الكاميرون 2022«.
سبل  كل  توفير  في  زوارة  مدينة  ونجحت 
الملتقى  هذا  إنجاح  ــواء  وأج وظــروف  الراحة 
لتكون  نجاحه  واإلسهام في  الرياضي  والتجمع 
لمشوار  ــى  األولـ ــطــالق  االن ومحطة  نقطة 
ال  كيف  األول،  منتخبنا  تحضيرات  وبرنامج 
عاشقة  عرفناها  ومضيافة  عريقة  مدينة  فهي 
الرياضية  الحركة  في  جذورها  ولها  للرياضة 
الفريق  الجزيرة،  فريق  مدينة  فهي  ببالدنا، 
الممتاز  الليبي  ــدوري  ال في  ممثلها  العريق 
طعم  تــذوَّق  الذي  السبعينات،  منتصف  منذ 
فرض  في  ونجح  مبكرًا،  واألضـــواء  الشهرة 
اسمه وتسجيل وتأكيد حضوره الالفت بألوانه 
من  العديد  ومر  الشهيرة،  والزرقاء  الصفراء 
الدولية  المنتخبات  إلى  ثم  بوابته  عبر  نجومه 
غريبة  بشير  الراحل  الدولي  الحارس  أمثال 
إلى  حلب،  وفيصل  وأبوعجاجة  التلوع  وميلود 
رياض  أبرزهم  آخر  جياًل  يمثلون  نجوم  جانب 

القندوز ووليد عصمان وحسين اإلدريسي.
على  والمدينة  النادي  هذا  دور  يقتصر  ولم 
األلعاب  كافة  فــي  النجوم  وتقديم  إنــجــاب 
والكوادر  الكفاءات  عديد  قدمت  بل  الرياضية، 
في  ظلت  التي  واإلدارة  التدريب  مجاالت  في 
المدرب  أبرزهم  لعل  طويلة،  سنوات  الواجهة 
تولى  ــذي  ال سالم،  فرحات  القدير  الوطني 
المناسبات  عديد  في  الوطني  المنتخب  تدريب 
وعمل مدربًا مساعدًا لعديد المدربين أبرزهم 
المدرب اإلنجليزي رون برادلي، الذي قاد ثورة 
جانب  إلى  المحلية،  لكرتنا  والتجديد  التغيير 
المخضرمة،  والتربوية  اإلدارية  القيادات  عديد 
الرحمن  عبد  الكبير  الراحل  مقدمتهم  وفي 
أبوالشواشي، أحد أبرز من تولوا رئاسة االتحاد 
الليبي لكرة القدم منذ العام 1976، وحتى آخر 

السبعينات.
اإلداريـــة  ــكــفــاءات  ال عــديــد  بجانب  هــذا 
ومهامًا  مناصب  التي شغلت  األخرى  المتميزة 
واالتحادات  األندية  مختلف  في  أخرى  قيادية 
الرياضية واللجان المختلفة أمثال الحاج موسى 
العريقة  األهالوية  الشخصية  أبوالشواشي، 
ويوسف  عــاشــور  ومحمد  الــيــزيــدي،  وأحــمــد 
المدينة  نادي  رئاسة  تولى  الذي  أبوسهمين 
رئاسة  وتولى  أبوالشواشي،  وعادل  بطرابلس 
االتحاد الليبي للدراجات، وعمار عشيني وتولى 
في فترة سابقة رئاسة االتحاد الليبي لكرة اليد 
والصديق الفوناس رئيس االتحاد الليبي لكرة 

اليد والقائمة تطول.

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

محمد قريميدة يصدم عشاق الكرة الليبية
الذي  البورسعيدي،  المصري  فريق  وضع 
مفتاح  الليبي،  الدولي  المحترف  له  يلعب 
التي  الهزائم  لسلسلة  حدا  طقطق، 
الدوري  بطولة  في  الفريق  يتلقاها 
األخيرة،  الفترة  في  الممتاز،  المصري 
واقتنص تعادال إيجابيا بهدف لمثله 
المباراة  في  إنبي،  فريق  ضيفه  من 
ملعب  على  بينهما،  أقيمت  التي 
برج العرب، ضمن منافسات الجولة 

الـ25 للمسابقة.
مشاركة  المباراة  وشهدت 
في  طقطق  الليبي  المحترف 
لفريق  األساسية  التشكيلة 
المصري، وقدم مستوى متميزا 
شارك  التي  دقيقة  الـ45  في 
ماهر،  علي  قام  حيث  فيها، 
المدير الفني للمصري، باستبداله مع بداية الشوط 
أن  إلى  يشار  منه.  بدال  مجدي  ببهاء  والدفع  الثاني 
تهديفيا  أنهى صياما  قد  يكون  الهدف  بهذا  المصري 
استمر ست مباريات في الدوري الممتاز للموسم »2019-

طريق  عن  المصري  سجله  هدف  آخر  كان  حيث   ،»2020
اإليفواري الشيخ موكورو يوم 10 فبراير الماضي، في لقاء 
وادي دجلة الذي فاز به الفريق البورسعيدي بثالثية نظيفة.

 22 إلى  رصيده  المصري  فريق  يرفع  النتيجة  بهذه 
الدوري،  أندية  ترتيب  بجدول  الـ16  المركز  في  نقطة 
كما رفع إنبي رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، 
الخميس،  جديد  من  طقطق  يلعب  أن  المقرر  ومن 

ضمن منافسات الجولة الـ26، أمام بيراميدز.

بنادي  التسييرية  اللجنة  رئيس  الليبية،  الرياضة  أسرة  ودعت 
مجلس  أعلن  وقد  الضبيع.  السنوسي  الفقيد  أجدابيا«  »الوفاق 
لمدة  الحداد  "فيسبوك"  على  عبر حسابه  »الوفاق«  نادي  إدارة 

وفاة  بعد  النادي  داخل  الرياضة  نشاطات  جميع  لتتوقف  أيام  ثالثة 
ألسرة  التعازي  وقدمت  الفقيد،  األندية  عديد  نعت  وقد  الضبيع. 

الرياضي. الوسط  وكافة  »الوفاق«  نادي  وأسرة  الضبيع، 

المقصبي، في ◆ ببنغازي خالد  للسباحة  الفرعي  االتحاد  أكد رئيس 
تصريح إلى »الوسط«، أن سباق القوة والتحدي للسباحة في المياه 

الفالح  السباحين حماد  بمشاركة  الجمعة،  غدًا  المفتوحة سيقام 
 50 وعزالدين اقطاط. وأضاف المقصبي، أن مسافة السباق تبلغ 

كيلو مترا من نقطة االنطالق ببنغازي وصوال إلى مدينة قمينس، 
المعمول بها دوليا. اللوائح  وبإدارة حكام معتمدين وحسب 

◆
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● قريميدة

الستئناف  القدم،  لكرة  الوطني  المنتخب  يعود 
نشاطه بعد غياب طويل عن الواجهة الدولية، حيث 
يستعيد تحضيراته بإقامة معسكر تدريبي بمدينة 
زوارة؛ استعداداً لمواجهتي غينيا االستوائية، خالل 
شهر نوفمبر المقبل ضمن ذهاب الجولتين الثالثة 
وقد   .»2022 الكاميرون  »كان  لتصفيات  والرابعة 
انطلق معسكر الفريق التدريبي في محطته األولى 
منذ يوم الثالثاء الماضي، وسيستمر حتى يوم 23 

من شهر سبتمبر الجاري.
هاتين  غمار  الوطني  المنتخب  وسيخوض 
عودة  بعد  جديدة  فنية  بقيادة  المواجهتين 
عقب  جديد  من  الواجهة  إلى  الوطني  المدرب 
قاد  الذي  البنزرتي،  التونسي فوزي  المدرب  رحيل 
الفرسان في مباراتي الجولتين األولى والثانية من 
وخسرها  تونس،  بالده،  منتخب  أمام  التصفيات 
منتخب  أمام  توازنه  به  استعاد  فوز  ثم  برباعية، 
تنزانيا بهدفين لهدف، بعد أن كان متأخرًا بهدف.
المقبل  نوفمبر  شهر  لمباراتي  واستعدادًا 
المرجيني  علي  بقيادة  الجديد  الفني  الجهاز  وجه 
سيبدأ  محليًا  العبًا   23 لعدد  الدعوة  ومساعدوه 
في  األولى  مرحلتها  في  التحضيرات  برنامج  بهم 
المنتخب  إدارة  تبذل  فيما  له،  حقيقي  اختبار  أول 
مباراتين  المنتخب  خوض  ألجل  كبيرة  مساعي 
وديتين أمام منتخبين أفريقيين خالل شهر أكتوبر 
الفيفا، في محاولة  أيام  المقبل في تونس ضمن 
تقييم كل  وإعادة  الفني الختبار  الجهاز  جادة من 
وتعويض  جاهزيتهم  على  والوقوف  الالعبين، 
الالعبين  جميع  طالت  التي  الطويلة  الفراغ  فترة 
المحليين جراء ابتعادهم عن األجواء التنافسية في 
المباراتين  موعد  قبل  المحترفين  التحاق  انتظار 

بأيام قليلة، كما تنص عليه اللوائح الدولية.
على  الثانية  المرتبة  المتوسط  فرسان  ويحتل 
العاشرة،  األفريقية  المجموعة  منافسات  صعيد 
مناصفة مع منافسه منتخب تنزانيا، حيث يتصدر 
نقاط  ست  برصيد  التونسي  المنتخب  المجموعة 
من انتصارين متتاليين على حساب منتخبي ليبيا 
وغينيا االستوائية، ثم فريقنا الوطني برصيد ثالث 
نقاط من فوز على تنزانيا بهدفين لهدف أحرزهما 
أحرز  فيما  جزاء،  ركلة  من  الورفلي  سند  من  كل 

مباراة  بعد  الثاني  الفوز  أنيس سلتو هدف  النجم 
مثيرة، شهدت خروج النجم الليبي حمدو الهوني 
أمام  االفتتاح  لقاء  في  وخسارة  الحمراء،  بالبطاقة 
تونس بأربعة أهداف لهدف أحرزه حمدو الهوني، 
الحال لمنتخب تنزانيا الذي استهل مشواره  وكذا 
ليبيا  أمام  وخسارة  السالم،  بدار  غينيا  على  بفوز 
االستوائية  غينيا  منتخب  يبقى  بينما  بتونس، 
المجموعة  ترتيب  الئحة  آخر  في  وحيدًا  الجريح، 
بعد  له  األول  االنتصار  عن  باحثًا  نقاط،  دون 

خسارتين متتاليتين أمام تونس على أرضه وأمام 
تنزانيا.

مواجهة وحيدة في نهائيات الـ»كان«
ويحتوي سجل وتاريخ مباريات المنتخب الوطني 
أمام منتخب غينيا االستوائية على مواجهة رسمية 
واحدة ُأقيمت العام 2012 في آخر ظهور لليبيا في 
نهائيات الـ»كان« بغينيا والغابون بقيادة المدرب 
البرازيلي ماركوس باكيتا، حيث فقد نتيجة مباراة 

االفتتاح أمام مستضيف البطولة غينيا االستوائية 
بهدف لصفر.

23 العبًا محليًا
وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم 
لاللتحاق  محليًا  العبًا   23 لعدد  الدعوة  وجه  قد 
بمعسكر الفريق بمدينة زوارة والالعبين هم: حمد 
عبدالسالم عزاقة، ومراد الوحيشي، وفتحي الطلحي، 
ومهند  البدوي،  وأسامة  التريكي،  وعبدالحكيم 

وطاهر  القجدار،  وعالء  فكرون،  وصالح  بوعجيلة، 
بن عامر، وأحمد القديري، ومحمد الغنيمي، ومحمد 
التاورغي، وخالد مجدي، وأنيس المصراتي، وعمران 
سالم، وربيع شادي، ومعاذ العمامي، ومحمد التهامي، 
وبلقاسم رجب، ومحمود عكاشة، وعبدالعزيز نصر، 

وعبدالرحيم التريكي، ويوسف عبداهلل.

سباق الهدافين انطلق مبكرًا
مجموعات  صعيد  على  الهدافين  سباق  انطلق 
الجولة  منذ  مبكراً  الـ»كان«  منتخبات  تصفيات 
االفتتاحية، حيث يشترك ثالث نجوم محترفين في 
صدارة ترتيب هدافي التصفيات حتى قبل انطالق 
الجولة الثالثة ذهابًا برصيد ثالثة أهداف، حيث يتصدر 
»نابولي«  نجم  أوسمين  فيكتور  النيجيري  النجم 
أهداف  ثالثة  برصيد  الهدافين  صدارة  اإليطالي 
»بريستول«  ونجم  السنغالي  النجم  مع  بالتساوي 
اإلنجليزي فامارا دييد هيو ونجم المنتخب التونسي 

ونجم »سان إتيان« الفرنسي وهبي الخزري.

تونس تتصدر المجموعة بكل األرقام
فرق  بصدارته  تونس  منتخب  يكتفِ  لم 
على  الـ»كان«  تصفيات  من  العاشرة  المجموعة 
نقاط  ست  حصد  حيث  فقط،  النقاط  صعيد 
مجموعته  يتصدر  بل  متتاليين،  انتصارين  من 
المقبولة  األهداف  نسبة  فيها  بما  األرقام  بكل 
والمدفوعة، حيث أحرز العبوه في مباراتين خمسة 
التي  الضاربة  الهجومية  القوة  يؤكد  ما  أهداف، 
يتمتع بها الفريق ويمتلكها بفضل جودة محترفيه، 
فقط  واحد  هدف  سوى  شباكه  تستقبل  لم  بينما 
بعد أداء مباراتين، وجاء الهدف الوحيد في مباراته 
الالعب  بتوقيع  الليبي  المنتخب  أمام  االفتتاحية 
حمدو الهوني المحترف بفريق »الترجي« التونسي.

ألقاب منتخبات المجموعة العاشرة
ضمن  العاشرة  المجموعة  منتخبات  تحمل 
عرفت  مختلفة  وألقابًا  أسماء  الـ»كان«  صفيات 
في  وصاحبتها  طويلة  فترة  منذ  بها  واشتهرت 
ويلقب  تونس  منتخب  وهي  مشاركاتها  مختلف 
بمنتخب  ويلقب  ليبيا  ومنتخب  قرطاج«،  بـ»نسور 
ويلقب  تنزانيا  ومنتخب  المتوسط«،  »فرسان 
االستوائية  غينيا  ومنتخب  الطوائف«  ب»ملوك 

ويلقب بـ»الرعد الوطني«.

املنتخب يعود بعد غياب عن الواجهة الدولية بقيادة فنية محلية جديدة
»فرسان المتوسط« يستأنف نشاطه اإلعدادي بمعسكر زوارة استعداداً لمواجهتي غينيا االستوائية

كشفت تقارير صحفية، أن المحامي الخاص بالالعب 
الدولي أحمد الهرام الشهير بـ»الكوري«، قائد الفريق 
األول لكرة القدم بنادي »النصر«، أرسل خطابًّا رسميًّا 
المتأخرة  المستحقات  بشأن  الليبي  الكرة  اتحاد  إلى 
لـ»ريميسا«،  وفًقا  مصادر  وقالت  ناديه.  لدى  لالعب 
بتدخل  ومحاميه  الكوري  فيه  يطالب  اإلنذار  هذا  إن 

اتحاد الكرة بصفته المسؤول األول عن إدارة لعبة 
كرة القدم في ليبيا، من أجل أن يحصل الالعب 

فريق  لدى  المتأخرة  المالية  مستحقاته  على 
»الفحامة«.

هو  اإلنــذار  هــذا  أن  المصادر  وأضافت 
إنذارًا  أرسل  أن  للكوري  سبق  حيث  الثاني، 
منتصف  في  »النصر«  نادي  إدارة  إلى  أول 

بالحصول  مطالبًا  الماضي،  أغسطس 
ما  المتأخرة  مستحقاته  على 

الممتاز  الــدوري  بطولة  بعد 
والمشاركة األفريقية.

 ،»218 »لقناة  ووفًقا 
ــإن الـــهـــرام وّكــل  فـ

أبو  أحمد  المحامي 
بالقضية،  الخير 

إذ  التفاوض مع اإلدارة على مستحقات موكله،  ليبدأ 
أعطى النادي مهلة مدتها أسبوع فقط لتسديد أجور 
الالعب قبل اللجوء إلى »فيفا«، التي من شأنها اتخاذ 
إجراءات ضد نادي »النصر«. وجهّز المحامي تقريرًا 
بطريقة  النادي  من  الالعب  حقوق  كامل  يتضمن 
لم  إذا  »فيفا«  إلى  الملف  هذا  إحالة  وستتم  قانونية 
تتعهد إدارة »النصر« بتسديد مستحقات أحمد 
المصادر  ــدت  وأك وقــت.  أقــرب  في  الهرام 
اإلنذارين  بعد  األزمة  هذه  تحل  لم  إذا  أنه 
األول والثاني المرسلين إلى الفحامة واتحاد 
الكرة الليبي، فإنه سيكون من حق الالعب 
اللجوء إلى »فيفا« لتقديم شكوى ضد ناديه 
المتأخرة.  المالية  مستحقاته  على  للحصول 
وكان الهرام أعلن توقيع عقد تفويض 
أحد  العريني،  هشام  مع  رسمي 
بالمملكة  الرياضيين  الوكالء 
العربية السعودية، وذلك في 
ظل سعي الالعب للحصول 
احترافية  فرصة  على 
بأحد الدوريات العربية 

الكبرى.

شهدت رياضة فروسية قفز الحواجز في ليبيا هذا األسبوع، رغم الظروف 
نشاطا  الرياضية،  األنشطة  بكل  عصفت  التي  »كورونا«  جائحة  بسبب 

للمكتب  وفقا  النتائج  في  جولة  وهذه  ليبية،  مدن  عدة  في  ملحوظا 
اإلعالمي باتحاد الفروسية.

المختار  عمر  بنادي  النيروز  بمصيف  التنشيطي  الدوري  في 
ببنغازي، أقيمت مباراتان لفئتي الكبار والفئة المفتوحة. وفي فئة 
الكبار واصل فارس نادي عمر المختار محمود البدري، مع الفرس 
دون  الحواجز  اجتيازه  بعد  الثاني  ولألسبوع  الصدارة،  »تاليدا« 
أخطاء وفي زمن 37.90 ثانية، وحل ثانيا الفارس نجيب المجبري 
من نادي عمر المختار مع الفرس »بلقيس«، إذ اجتاز الحواجز دون 

أخطاء أيضا وفي زمن 43.25 ثانية.
وحل ثالثا فارس نادي المغيرات بدر قصيبات مع الفرس »هنزادا« 

وبزمن 45.87 ثانية، ورابع الترتيب لفارس نادي عمر المختار محمود 
البدري مع الفرس »ماتهاب« وبزمن 47 ثانية.

وفي فئة الناشئين توج بأول الترتيب الفارس محمد الفيتوري من نادي 
عمر المختار مع الفرس »العنقاء«، إذ اجتاز الحواجز دون أخطاء وفي زمن 46.16 

ثانية، وحل ثانيا الفارس البراء الكوافي مع الفرس »لهيب«، وثالثا الفارس سراج 

وخامسا  »لهيب«،  مع  الحمروش  محمد  الفارس  ورابعا  »العنود«،  مع  القداري 
الفارس فؤاد المجبري، وسادسا عبدالرحمن فريد الشيخي مع »القصواء«.

السادس  أسبوعه  مرجانة  دوري  وصل  للفروسية  بنغازي  شهداء  وبنادي 
الفرس  مع  بنغازي  نادي شهداء  النائلي من  أحمد  الفارس  وتمكن  عشر، 
بوفردة  سيف  الفارس  ثانيا  وحل  الترتيب،  بأول  التتويج  من  »نجمة« 
مدرسة  لفارس  التميز  وكان  األولى،  الفئة  وفي  »صدام«  الجواد  مع 
األصايل عالء القداري، الذي توج مع فرسه »مع البرق الخاطف« بأول 
الترتيب، وحلت ثانيا الفارسة روعة الفرجاني، من مدرسة الكرامة 
مع الفرس »ماتهاب«، وثالثا الفارس وسيم الفرجاني مع »هيالنا« 
من مدرسة الكرامة. وفي نادي المغرب العربي بطرابلس نظمت 
وجنزور  والبتول  الصمود  أندية  بمشاركة  الحواجز  لقفز  بطولة 

وشباب جنزور ونادي الشمس وفرسان ليبيا
في فئة المبتدئين، التي أقيمت بنظام أخطاء وزمن، وأحرز أول 
نادي  من  »قوس«  فرسه  مع  دعباج  عبدالودود  الفارس  الترتيب 
ثانية.   34.28 زمن  وفي  أخطاء  دون  الحواجز  اجتيازه  بعد  البتول، 
الفارس أنس الطمزيني رفقة »نواصي« من نادي المغرب  وجاء ثانيا 
العربي، وثالثا الفارس عماد كرناف رفقة »موري« من نادي جنزور. وفي 
فئة الناشئين توج بأول الترتيب الفارس طه الطبال رفقة »وردة« من نادي 
جنزور وبزمن 28.16 ثانية، وجاءت ثانيا الفارسة ريان الشيباني مع »بشرين«، 

وثالث الترتيب للفارس فرح العزومي مع »صهيل« من نادي الصمود.

الهرام يمنح »النصر« واتحاد الكرة 
فرصة أخيرة قبل اللجو إلى »فيفا«

»نملة«: يوجد ظلم في اختيارات العبي المنتخب الليبي.. وأنا أفضل من بعضهم

الوسط - زين العابدين بركان

بـ»نملة«،  الملقب  الدرسي  محمد  تحدث 
وأحد المهاجمين المميزين في الدوري الليبي، 
لكرة  األول  الفريق  مع  مميزًا  أداًء  يقدم  الذي 
القدم بنادي »األخضر، عن مستقبله، وطموحه 
كشف  كما  القدم،  لكرة  الوطني  المنتخب  مع 

الفترة األخيرة. التي تلقاها في  العروض 
توقف  ــروف  ظ يــواجــه  ــه  إن »نملة«  ــال  وق
من  الحالية،  الفترة  في  الرياضية،  األنشطة 
ولعب  يوميًا،  فردية  تدريبات  تأدية  خــالل 
مع  الصغيرة  المالعب  فــي  ــة  ودي مباريات 
ناديه  مــع  عقده  وعــن  ــه.  وزمــالئ أصدقائه 
عامًا«،  الـ»27  صاحب  الالعب  كشف  »األخضر، 
مستمر  عقده  أن  ــورة«،  »ك لموقع  حــوار  في 
مع  مسيرته  إنــهــاء  ويتمنى   ،2021 حتى 
عروض  عدة  تلقى  أنه  وتابع  الحالي.  فريقه 

تونس  في  للعب  الليبي،  الدوري  توقف  خالل 
والسعودية عن طريق وكالء العبين.

القدم،  كرة  مع  بدايته  عن  »نملة«  وتحدث 
رمضان  المدرب  مع  كانت  »البداية  قائاًل: 
مع  انطالقتي  على  الفضل  صاحب  الهمالي، 
لقب هداف  تحقيق  في  ونجحت  األخضر،  براعم 
دوري البراعم.. لعبت مع فئة اآلمال مع المدرب 
الهداف مع  القدير حسين بوركب وحققت لقب 
بعدها  األخضر،  الجبل  وبطولة  الفئة،  هذه 
بوسالمة،  إدريس  مع  األواســط  لفئة  انتقلت 
ضد  الشرقية  المنطقة  مستوى  على  ولعبنا 
الترجيح،  بركالت  وخسرنا  النهائي  في  الهالل 

البطولة«. وحققت جائزة هداف 
مع  المشاركة  »بدأت  األخضر:  العب  وأشار 
الفريق األول في 2009، وكان لي شرف خوض 
الــدوري  في  كبار  نجوم  وسط  اللعب  تجربة 
وهيثم  الــســالم،  عبد  أســامــة  وهــم  الليبي، 
سالم،  وأنيس  الزيداني  الحميد  وعبد  بوشاح، 

وأحمد  الشيخي،  اهلل  وعبد  النعاس،  وأزهــر 
المير«. وخليفة  الحفيظ  عبد  الصغير وسعد 

»تملة«:  تــابــع  ــه،  ل مــوســم  أفــضــل  ــن  وع
»موسم 2016 من أجمل الفترات التي قضيتها 
مميز  بشكل  ظهرت  حيث  األخضر،  صفوف  في 
لعبتها  أهدافًا حاسمة.. وأفضل مباراة  وسجلت 
وسجلت   ،0-4 وفزنا  النصر  مواجهة  في  كانت 
موقف  أصعب  وعن  خاللها«.  أهدافي  أجمل 
من  وخروجي  الهالل  أمام  »الخسارة  واجهه: 

حمراء«. ببطاقة  المباراة 
ليبي،  العــب  أفــضــل  ــن  ع نملة  وكــشــف 
الالعبين  من  مميزة  مجموعة  »هناك  موضحًا: 
وعبد  الترهوني  ومحمد  المهدي  معتز  خاصة 
جمعة..  ومحمد  العبد  اهلل  وعبد  العرفي  اهلل 
أحمد  معهم  اللعب  أفضل  الذين  والالعبون 
العبد،  الرحيم، وعبد اهلل  جمعة، وعبد اهلل عبد 
أمــادو«.  وعلي  مخلوف،  وأنــور  رزق،  ومنصور 
أقود  أن  األخضر  مع  »طموحي  »نملة«:  وذكر 

أكمل  وأن  ــدوري،  ال بطولة  لتحقيق  الفريق 
مسيرتي مع النادي.. الحظ لم يحالفنا في أكثر 
كانت  الحاسمة  المباريات  أن  كما  مناسبة،  من 

تقام في طرابلس«.
المنتخب،  العبي  اختيارات  في  الظلم  وعن 
أضاف الالعب: »نعم هناك ظلم واضح حيث تم 
اختيار العبين أنا أفضل منهم مع احترامي لهم، 
وكان طموحي خوض تجربة مع المنتخب، ومن 

ثم يحكمون على أدائي من خاللها«.
ويجيد  عامًا(،   27( العمر  من  الدرسي  ويبلغ 
حيث  الصريح،  المهاجم  مركز  في  الالعب 
»األخضر«  لنادي  السنية  بالفئات  الالعب  تدرج 
األوراق  إحدى  وأصبح  األول  للفريق  وصل  حتى 
على  أشرفوا  الذين  المدربين  لكل  المهمة 
وسبق  األخيرة.  السنوات  في  الفريق  تدريب 
في  للشباب  الوطني  المنتخب  مثل  أن  له 
في  األولمبي  الوطني  والمنتخب  مناسبتين، 

مناسبتين.

الوسط- القاهرة:

● محمد نملة

أسبوع حافل لفروسية الحواجز في ليبيا

● المنتخب الوطني 

● المنتخب الوطني 

الجهاز الفني للمدرب الجديد علي 
المرجيني يبدأ مرحلة التحضير 

األولى لـ»كان« بـ23 العباً محلياً

● طقطق

الوسط - محمد ترفاس

● الهرام

● جانب من منافسات 
الفروسية الليبية

● السنوسي

● المرجيني
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املشاركة األفريقية 
من جديد

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

ــى الــوســط  تــطــرح حــالــيــا تــســاؤالت ف
المشاركة  جــدوى  حول  الليبي  الرياضى 
القارية  األفريقية  األندية  بطوالت  في 
لكرة  األفريقى  االتحاد  موافقة  إعالن  بعد 
فرق  أربعة  مشاركة  على  »الكاف«  القدم 
الكروي  النشاط  توقف  مع  خاصة  ليبية 
بليبيا، وهناك من يرى ضرورة  لموسمين 
الفارق  سيوسع  الغياب  وأن  المشاركة، 
واألفريقية،  الليبية  األندية  بين  الفني 
وأن جيال من الالعبين ستغيب عنه فرصة 
يرى  بينما  الغياب،  حالة  في  االحتكاك 
يساعد  وال  عائق  الدوري  غياب  أن  آخرون 
االعتذار  ويجب  فنى  مستوى  تقديم  على 

لعدم جاهزية الفرق الليبية.
المشاركات  هذه  بأن  ثالث  رأي  وهناك 
ستكون عبئا على ميزانية الدولة، وستأخد 
عادية  المشاركة  وتكون  األموال  األندية 
ــرى أن األنــديــة  جـــدا، بــل هــنــاك مــن ي
الحصول  أجل  من  فقط  المشاركة  تريد 
إال  فقط،  الحكومى  المالي  الدعم  على 
لم  بالمشاركة  المستهدفة  األندية  أن 
هي  وهل  بالخصوص،  شيء  أي  توضح 
تترك  أو  عنها  تعتذر  أو  المشاركة  مع 

الموضوع للنقاش.
األشياء  أحد  والحجة  المقنع  الرد  غياب 
وكنت  رياضتنا،  في  أحيانا  تغيب  التي 
هي  هل  األنــديــة،  رأي  نسمع  أن  أتمنى 
هل  فنية؟  جاهزة  لديها  هل  مستعدة؟ 
للمشاركة  ــت  وق مــن  تبقى  مــا  يسمح 
المالي  الدعم  على  ستعتمد  هل  القريبة؟ 
تغطية  على  القدرة  لديها  أو  الحكومي 
التساؤالت  هذه  كل  المشاركة؟  مصاريف 
رياضية  بيانات  في  نراها  أن  أتمنى  كنت 
أن هناك  ناد، خاصة  رأي كل  ونفهم  مثال 
االعتذار  ثقافة  ترسيخ  ضرورة  يؤكد  من 
حدث  ألي  فنيا  جاهزين  نكون  ال  عندما 

رياضي.
والقرار  متشعبة  واآلراء  مختلف  الحوار 
المستهدف  النادي  يد  في  تأكيد  بكل 
الجمهور  أن  ننسى  أن  دون  بالمشاركة، 
أجل  من  مشاركة  قصة  من  الملل  أصابه 

المشاركة ويريد مشاركة إيجابية أو ال.

منح  ــاري،  ــج ال سبتمبر  شهر  مــن  األول  فــي 
فرصة  »كــاف«،  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 
بطوالته  في  المشاِركة  الليبية  لألندية  جديدة 
»كاف«  أعلن  بعدما  وذلــك  المقبل،  للموسم 
 ،2021-2020 األندية لموسم  أجندة مسابقات 
مباريات  انطالق  موعد  تحديد  شهدت  التي 
األبطال  دوري  لبطولتي  التمهيدي  الـــدور 

والكونفدرالية.
ــات الـــدور  ــاري ــب ــة م ــام ــاف« إق ــ وكــشــف »ك
الفترة  في  الذهاب  مباريات  لتكون  التمهيدي 
على  الجاري،  العام  من  نوفمبر   22 إلى   20 من 
 27 من  الفترة  في  ــاب  اإلي مباريات  تقام  أن 
إلى  االتحاد  وأشــار  الشهر.  نفس  من   29 إلى 
في  المشاركة  األندية  بيانات  تقديم  فترة  أن 
سبتمبر   1 من  ستكون  األفريقية  البطوالت 
أعلن  كما  المقبل،  أكتوبر   20 إلــى  الــجــاري 
التي  األعضاء  لالتحادات  بالنسبة  أنه  »كاف« 
المتقدمة  فالفرق   2020/2019 موسم  أكملت 
المتأهلة  الفرق  هي  تكون  أن  يجب  للمشاركة 
 ،2020/2019 لموسم  الوطنية  المسابقات  من 
المذكورة  المشاركة  مواصفات  مع  يتطابق  بما 

4 من اللوائح. 2 و3 فصل  في المادتين 
موسم  تكمل  لم  التي  األعضاء  االتحادات  أما 
لتصنيف  معايير  وضعت  لكنها   2020/2019
لترتيب  مــواءمــة  بعملية  القيام  أو  األنــديــة 
 2020/2019 لموسم  الوطنية  المسابقات 
هي  ــون  ــك ت أن  يــجــب  ــمــشــاركــة  ال ــفــرق  ــال ف
الوطنية  المسابقات  عــن  المتأهلة  الــفــرق 
مواصفات  مــع  يتطابق  بما   ،2020/2019
فصل  و3   2 المادتين  في  المذكورة  المشاركة 

4 من اللوائح.
االتحاد  إلى  خطابًا،  »كاف«  أرسل  وبالتالي 
التسجيل  بمواعيد  ــدم،  ــق ال لــكــرة  الليبي 
األبطال  دوري  بطولتي  من  المقبلة  بالنسخة 
من  األول  من  بداية  وذلــك  والكونفيدرالية، 
التشديد  مع  المقبل،  أكتوبر   20 وحتى  سبتمبر 
منها  التي  الشروط،  كافة  استيفاء  ضرورة  على 
والتزامات  ديون  وجود  وعدم  األندية،  ترخيص 
وبقية  والــمــدربــيــيــن  الالعبين  مــن  عليها 

الفنية. االطارات 
األفريقي  االتحاد  باهتمام  ليبيا  وحظيت 

غياب  رغم  مسابقة  كل  في  بفريقين  وتشارك 
حيث  طويلة،  فترة  منذ  المحلية  المسابقة 
من  الليبية  األندية  تستبعد  أن  يتوقع  كــان 
تأخر  بسبب  المقبل،  الموسم  في  المشاركة 

الليبي  االتحاد  وبات  المحلية.  المسابقات  ظهور 
في  األربعة،  الفرق  يرشح  أن  عليه  القدم،  لكرة 

.2019-2018 الرياضي  الموسم 
الموسم  في  شاركت  التي  األربــعــة  الفرق 

لكرة  األفريقي  االتحاد  بطوالت  في  الماضي 
والمقرر  والكونفدرالية(،  األبطال  )دوري  القدم 
للموسم  الليبي  القدم  كرة  اتحاد  يرشحها  أن 
المركز  احتل  بعدما  النصر  فريق  أيضًا،  الجديد 

للموسم  الممتاز  اللليبي  الــدوري  في  األول 
تاريخه،  في  الثانية  للمرة   2018  /  2017
دوري  بطولة  في  ليشارك  نقطة،   11 برصيد 

ليبيا. بطل  بصفته  أفريقيا  أبطال 
أفريقيا  أبطال  دوري  بطولة  في  يشارك  كما 
وصيف  بوصفه  بنغازي،  األهلي  فريق  أيضًا 
األهلي  نجح  المذكور، حيث  الموسم  في  البطل، 
الرباعي  الدوري  في  الثاني  المركز  احتالل  في 

نقاط.  8 للتتويج برصيد 
أن  المقرر  فمن  طرابلس  األهلي  فريق  أما 
كأس  بطولة  من  الجديدة  النسخة  في  يشارك 
احتل  بعدما   )2021-2020( الكونفدرالية 
الرباعي  الدوري  فرق  ترتيب  في  الثالث  المركز 
في  شارك  أنه  كما  نقاط،   7 برصيد  للتتويج 
أيضًا.  الماضي  الموسم  األفريقية  البطولة 
في  طرابلس  األهلي  إلى  االتحاد  فريق  وانضم 
بلقب  االتحاد  توج  بعدما  الكونفدرالية  بطولة 
ويشارك   )2018  /  2017( موسم  ليبيا  كأس 

المقبل. الموسم  خالل  أفريقية  بطولة  في 
األفريقية  الدول  حدد  »كاف«  أن  إلى  يشار 
لها  تابعة  أندية   4 بمشاركة  لها  المسموح 
والكونفيدرالية  األبطال  دوري  بطولتي  في 
 /  2020 المقبل  الموسم  خــالل  األفريقية 
تصدر  شهد  ــذي  ال التصنيف  حسب   ،2021
ـــ147  ب مصر  تليها  نقطة  بــــ180  المغرب 
بـ140  الثالث  المركز  في  تونس  ثم  نقطة، 
بـ83  رابعًا  الديمقراطية  والكونغو  نقطة، 
يسمح  الذي  اتحادًا  الـ12  تصنيف  وجاء  نقطة، 
من  مسابقة  كل  في  فريقين  بمشاركة  لها 
األبطال  دوري  سواء  »كــاف«  أندية  مسابقتي 
ومصر  نقطة،   180 المغرب  الكونفدرالية،  أو 
والكونغو  نقطة،   140 وتونس  نقطة،   147
نقطة،   81 والجزائر  نقطة،   83 الديمقراطية 
نقطة،   43 وزامبيا  نقطة،   68.5 أفريقيا  وجنوب 
وأنغوال  نقطة،   38 وغينيا  نقطة،   39 ونيجيريا 
وليبيا  نقطة،   29.5 والــســودان  نقطة،   36

نقطة.  16.5
المشاركة  ــة  ــدي األن على  ــاف«  »كـ وشـــدد 
والتعاون  األندية  تراخيص  بإجراءات  االلتزام 
رفض  سيتم  إذ  بها،  الخاصة  االتــحــادات  مع 
الترخيص،  على  الحاصلة  غير  األندية  مشاركة 
أكتوبر   21 من  األولى  التسجيل  فترة  وستكون 
الثانية  الفترة  أمــا  المقبل،  نوفمبر   5 إلــى 

19 نوفمبر المقبل. 6 إلى  فستكون من 

من يمثل ليبيا في بطولتي دوري األبطال والكونفيدرالية املوسم املقبل؟

إقامة ذهاب الدور التمهيدي من 
20 إلى 22 نوفمبر واإلياب

من 27 إلى 29 من نفس الشهر

»كاف« يشترط ترخيص 
األندية وعدم وجود الديون 

للمشاركة في بطوالته القارية
● األهلي بنغازي

● فريق النصر

الوسط- القاهرة

بعد هدية االتحاد األفريقي..

للشباب  العامة  بالهيئة  والطبية  الفنية  اللجنة  رفضت 
والرياضة بحكومة الوفاق، عودة النشاط الرياضي في ليبيا 
»كورونا«  فيروس  لتفشي  نظراً  الداخلي  المستوى  على 
بشكل كبير في الفترة األخيرة. جاء ذلك خالل اجتماع موسع 
بحضور  البالد  في  الرياضي  النشاط  عودة  إمكانية  حول 
القنطري،  بشير  والرياضة،  للشباب  العامة  الهيئة  رئيس 

وأعضاء اللجنة االستشارية لمجابهة فيروس »كورونا«.
وخالل هذا االجتماع، الذي تم عقده بمقر الهيئة العامة 
الصفحة  عبر  نشره  وتم  بطرابلس،  والرياضة  للشباب 
الرسمية للهيئة على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 
بالنشاط  تتعلق  التي  المهمة  األمور  عديد  مناقشة  تم 

الرياضي بشكل عام للقطاع العام والخاص.
سالمة  أهمية  االجتماع  خالل  القنطري،  بشير  وأكد 
الشباب وذلك وفق التقارير الطبية التي تؤكد ارتفاع عدد 
اإلصابات نسبة إلى عدد سكان ليبيا، داعيًا للتشديد والحزم 
واالستمرار في إيقاف النشاط الرياضي حفاًظا على سالمة 
الجميع مع مراعاة االستحقاقات الدولية، وذالك وفق خطة 
محكمة للوقاية من فيروس كورونا المتسجد )كوفيد19-(.

وخلص اجتماع اللجنة بأن يسمح لالتحادات الرياضية، 
على  التدريب  إلى  للعودة  دولية  استحقاقات  لديها  التي 
وضعتها  التي  االحترازية  اإلجراءات  بتنفيذ  تقوم  أن 
اللجنة الطبية الفرعية المنبثقة عن لجنة األزمة بالهيئة 
االتحادات  هذه  تقوم  أن  على  والرياضة  للشباب  العامة 
والرياضة  للشباب  العامة  بالهيئة  األزمة  لجنة  بمخاطبة 

على  الدالة  بالمستندات  مرفقة  الدولية،  باالستحقاقات 
األنفية  المسحة  تحليل  إجراء  يتم  أن  وعلى   . المشاركة 
والطبي،  والفني  اإلداري  والطاقم  الفريق  أعضاء  لكافة 
لمدة  بفندق  فردية  بصفة  شخص  لكل  بالحجر  والتقيد 
أسبوعين. ويكون هناك إجراء المسحة األنفية الثانية بعد 
الحجر، كما يسمح للنتائج السالبة بالدخول في معسكرات 
والتعهد  الوقائية  اإلجراءات  متابعة  مع  المغلقة  التدريب 
في  االستمرار  مع  المختصة  اللجنة  بتعليمات  بااللتزام 
الصاالت  وقفل  األخرى  الرياضية  المنشاط  كافة  إيقاف 
واألكاديميات ومراكز التدريب العامة والخاصة. يذكر أنه 
في يوليو الماضي، أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة 
االستشارية  العلمية  اللجنة  من  رسميًّا  خطابًا  تلقيها 
برئاسة  المستجد«  »كورونا  فيروس  جائحة  لمكافحة 
استئناف  بإمكانية  يفيد  البكوش،  الطاهر  خيفة  الدكتور 
المقبلة. ونشرت  الفترة  الرياضي تدريجيًّا خالل  النشاط 
الذي  الرسمي  الخطاب  والرياضة،  للشباب  العامة  الهيئة 
تلقته من اللجنة العلمية االستشارية لمكافحة »كورونا«، 
الرياضي في كل  النشاط  إمكانية استئناف  الذي تضمن 
أبو  المهدي  ومضمار  الرياضية،  ستة  أبو  مضمار  من: 
الخيرات بالمدينة الرياضية. وشدد الخطاب على ضرورة 
تنفيذ جميع التوصيات التي أحالتها الهيئة للجنة العلمية،

كافة  مراعاة  يتم  التي  المحكمة  الخطة  في  المتمثلة 
»كورونا  فيروس  من  والوقائية  الصحية  االجراءات 
الحالية  أنه يتم في األيام  إلى  الخطاب  المستجد«. وأشار 
دراسة المقترح الذي تقدمت به الهيئة بخصوص استئناف 
النشاط الرياضي بمختلف االتحادات الرياضية األخرى مع 

اتباع اإلجراءات االحترازية.

لجناحه  التجديد  التونسي  »الترجي«  نادي  أعلن 
 ،2023 صيف  حتى  الهوني،  حمدو  الليبي  ومحترفه 
ليضع الهوني بذلك حدًّا للتكهنات التي ظهرت في 
اآلونة األخيرة بعد أن أظهرت عدة أندية مصرية من 
بينها »األهلي« و»الزمالك« و»بيراميدز«، بجانب نادي 
»السد« القطري وفرق خليجية أخرى اهتمامًا كبيرًا به.

قال  المتوسط«،  ونجم »فرسان  الهوني  المحترف 
التواصل  مواقع  على  النادي  حساب  على  فيديو  عبر 
عروض  لدي  كان  بالتجديد،  جدًا  »سعيد  االجتماعي: 
رسمية من أندية مصرية وخليجية وفضلت المواصلة 
بالراحة  أشعر  النادي..  مع  ألقاب  وتحقيق  الترجي  مع 
هنا والجمهور يحبني والعامل المادي ليس كل شيء، 
ما  الجمهور هي  محبة  لي  وبالنسبة  آخر همي  المال 
جعلتني أجدد تعاقدي.. أتمنى تقديم اإلضافة للفريق 
والظهور بأداء جيد.. جمهور الترجي يستحق كل خير 
ولن نبخل عليهم.. لم تمر فترة طويلة على انضمامي 
لنادي الترجي، لكنني أشعر أنني ابن هنا، وهذا شيء 
كبير بالنسبة لي، أتمنى تقديم إضافة للفريق«. وتوج 
الدوري  بلقب  الهوني، مؤخرًا  الليبي حمدو  المحترف 

العام الممتاز لكرة القدم مع فريقه الفائز باللقب للمرة 
الرابعة على التوالي و30 في تاريخه، وهو رقم قياسي 
وذلك قبل ثالث جوالت على النهاية. ويأتي هذا بعد 
تعادله بهدف مع ضيفه »هالل الشابة«، حيث حافظ 

حقق  مباراة   23 في  خسارة  دون  سجله  على  الترجي 
إلى  رصيده  ليرفع  تعادالت  وسبعة  فوزًا   16 خاللها 
»الصفاقسي«  عن  نقاط   9 بفارق  متقدمًا  نقطة   55
أقرب مالحقيه الذي فاز )2-1( على »النجم الساحلي« 

الفوز  حسم  الترجي  لكن  أخرى،  قمة  مباراة  في 
على  المباشرة  المواجهات  في  تفوقه  بفضل  باللقب 
الصفاقسي بعد فوزه بهدفين ذهابًا وتعادلهما سلبيًا 
في اإلياب، ليشهد المحترف الليبي بصفوف أبناء »باب 
سويقة« تلك اللحظات التاريخية في حياة عميد األندية 

التونسية.
العصري  الجناح  قال  التاريخية  اللحظة  تلك  وعن 
تصريحات  في  المباراة  عقب  الهوني  حمدو  الليبي 
وأنا  الترجيين،  البطولة على كل  تلفزيونية: »مبروك 
وسعيد  الفريق،  مع  لي  الثاني  الدوري  بلقب  سعيد 
جدًا أنني ألعب في فريق كبير ال يعترف إال باأللقاب، 
الصحي،  الحجر  فترة  بعد  تقلص  مردودنا  أن  صحيح 

اللقب  أمر  وحسمنا  ننهزم،  لم  أننا  المهم  لكن 
الجماهير  ونعد  بثالث جوالت،  الدوري  نهاية  قبل 
أن الموسم المقبل سنكون أفضل بكثير«. حمدو 
 26( الترجي  صفوف  في  الليبي  المحترف  الهوني 

عامًا( لعب في نادي »الظهرة« هو وشقيقه المهدي، 
ثم انتقل إلى »األهلي طرابلس« وعندما سنحت له 

الفرصة احترف في البرتغال ولعب في عدة فرق من 
بينها »بنفيكا« البرتغالي ولعب أيضًا لـ»سانتا كالراء« 
و»أفيس« حتى انتقل إلى فريق »الترجي« التونسي، 
الذي وجد نفسه فيه، وقدم مستويات جيدة نال بها 
إعجاب إدارة ومدرب وجماهير النادي الذي جدد عقده 
فرق  عدة  أمام  الطريق  قطعت  جديدة،  بقيمة  معه 

كانت ترغب في الحصول على خدماته.
من   2019 يناير  في  للترجي  انضم  الهوني 
مباراة   46 وخاض  البرتغالي،  أفيش«  »ديسبورتيفو 

سجل خاللها 12 هدفًا وصنع 9، وحقق الالعب لقب 
الدوري التونسي مرتين والسوبر التونسي ودوري 

المغربي  »الوداد«  حساب  على  أفريقيا  أبطال 
2019. كما يعد الليبي أول العب عربي يسجل 3 
أهداف )هاتريك( في مباراة واحدة بكأس العالم 
في  القطري  »السد«  شباك  هز  عندما  لألندية، 

مباراة المركز الخامس في نسخة 2019.

النشاط الرياضي في ليبيا ما زال 
معلقًا بسبب »كورونا«

حمدو الهوني يضع حدًا للتكهنات ويجدد مع »الترجي« حتى 2023

الوسط - الصديق قواس

الوسط- الصديق قواس

اتحاد الرماية 
يستعين بالمعد 
البدني حاتم عون

الليبي  االتحاد  رئيس  قريش،  عادل  كشف 
مع  رسمي  بشكل  تعاقد  اتحاده  أن  للرماية، 
حاتم  البدني  اإلعداد  في  المتخصص  المدرب 
عون، لإلشراف على المنتخب الوطني للناشئين. 
حاتم  إن  صحفية،  تصريحات  في  قريش،  وقال 
عون سيشرف على تدريب منتخب ليبيا للرماية 

للناشئين تخصص مسدس 10 أمتار.
يتم  للناشئين  ليبيا  منتخب  أن  إلى  وأشار 
للشباب  األولمبية  األلعاب  لدورة  تجهيزه 
من  تأجلت  والتي  السنغال،  تستضيفها  التي 
فيروس  جائحة  بسبب   2026 إلى   2022 سنة 

»كورونا«.
وأوضح قريش أن االتحاد الليبي للرماية يعد 
للشباب  بازل  في  العالم  لبطولة  المنتخب  هذا 

2021 وبطولة العالم للشباب مصر 2023.
للرماية  الليبي  المنتخب  أن  إلى  يشار 
إجراء  في  بدأ  أمتار«،   10 »مسدس  تخصص 
جميع  اتخاذ  وسط  البدني  التدريب  حصص 
ضد  االحترازية  واإلجراءات  الوقائية  التعليمات 

فيروس »كورونا المستجد«.
الليبي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  وكان 
محفزة  مالية  جوائز  رصد  عن  أعلن  للرماية 
للرماية  ليبيا  بطولة  في  المشاركين  للرماة 
بأسلحة ضغط الهواء، وذلك بهدف حثهم على 

االرتقاء في األداء والنتيجة.
توعية  على  للرماية  الليبي  االتحاد  وحرص 
جميع  اتخاذ  بضرورة  الليبي  الشعب  جموع 
من  للحد  والوقائية  االحترازية  اإلجراءات 
ونشر  المستجد«.  »كورونا  فيروس  انتشار 
»فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  موقع  على 
بعض اإلرشادات واإلجراءات التي يجب اتباعها 
وأهمها الحفاظ على التباعد االجتماعي وغسل 

اليدين وارتداء الكمامة.

كشفت تقارير صحفية محلية، أن الجهاز الفني 
بقيادة  القدم،  لكرة  األول  الوطني  للمنتخب 
 24 عن  كاماًل  تقريرًا  تلقى  المرجيني،  علي 
العبًا من بين الالعبين الليبيين المحترفين 
تصريحات  في  مصادر  وقالت  الخارج،  في 
التي  القائمة  إن  لـ»ريميسا«،  وفًقا  صحفية، 
تتضمن  الفني،  وطاقمه  المرجيني  يدرسها 
قبل  من  المتوسط«  »فرسان  مثلوا  العبين 
إلى جانب آخرين ينتظرون أن تتاح لهم فرصة 
ارتداء غاللة المنتخب ألول مرة، حيث يتطلع 
المرجيني إلى ضم العبين أصحاب خبرة كبيرة 
لينضموا إلى الالعبين الشباب الذين ضمهم 
في القائمة األخيرة. ويأتي ذلك بعدما أعلن 
 23 تتضمن  قائمة  الفني  وجهازه  المرجيني 
العبًا من أندية الدوري الليبي، التي تستعد 
زوارة،  بمدينة  مغلق  معسكر  في  للدخول 
والمقرر له في الفترة من الثامن من سبتمبر 

حتى الـ23 من الشهر نفسه.
الفني  الجهاز  أعلنها  التي  القائمة  وجاءت 
ومراد  عزاقة،  عبدالسالم  أحمد  كالتالي 
وعبدالحكيم  الطلحي،  وفتحي  الوحيشي، 
بوعجيلة،  ومهند  البدوي،  وأسامة  التريكي، 
بن  وطاهر  القجدار،  وعالء  فكرون،  وصالح 
الغنيمي،  ومحمد  القديري،  وأحمد  عامر، 
وأنيس  مجدي،  وخالد  التاورغي،  ومحمد 
شادي،  وربيع  سالم،  وعمران  المصراتي، 
وبلقاسم  التهامي،  ومحمد  العمامي،  ومعاذ 

نصر،  وعبدالعزيز  عكاشة،  ومحمود  رجب، 
وعبدالرحيم التريكي، ويوسف عبداهلل.

يأمل  المرجيني  أن  المصادر  وأوضحت 
الممتاز  الليبي  الدوري  منافسات  عودة  في 
الكرة  اتحاد  قبل  من  المعلن  الموعد  في 
من  ليتمكن  المقبل،  أكتوبر  منتصف  وهو 
الالعبين، خاصة أن منتخبنا  مشاهدة مزيد 
الوطني في انتظار استحقاق في شهر فبراير 
في  االستوائية  غينيا  منتخب  أمام  المقبل 
األفريقية  األمم  لكأس  المؤهلة  التصفيات 

بالكاميرون.

اإلداري  المدير  الترهوني،  كمال  وكان 
تصريحات  في  كشف  الوطني،  للمنتخب 
الزالت  المنتخب  إدارة  أن  سابقة،  صحفية 
عدد  مع  والمفاوضات  االتصاالت  تواصل 
من المنتخبات األفريقية لالتفاق على خوض 
الوطني األول مباراتين وديتين في  منتخبنا 
أكتوبر  شهر  خالل  الشقيقة  تونس  دولة 
لالستحقاقات  االستعداد  إطار  في  المقبل، 
المؤهلة  التصفيات  في  المتمثلة  المقبلة 
لنهائيات  والمؤهلة  أفريقيا  أمم  لنهائيات 

كأس العالم 2022. 

جنزور  نادي  من  سويد،  وسراج  أشرف  يوسف  السباحان  حقق 
البحري، اليوم الثالثاء، ثالثة أرقام ليبية جديدة في التجربة التي 

جرت بمسبح نادي ذات الصواري وهي:
 33.35 ظهر   50 في  سجل  إبراهيم  أشرف  يوسف  السباح 
 33.47 القديم باسم مالك يوسف ساسي  الرقم  ثانية، محطما 
المسجل في العام 2009، وسجل السباح سراج عبدالرزاق سويد، 
السابق  والرقم  ثانية،   27.64 حرة   50 سباق  في  جديدا  رقما 

باسم مالك يوسف ساسي 27.92 ثانية، مسجل في العام 2009. 
وسجل السباح سراج عبدالرزاق سويد رقما جديدًا في 100 صدر، 
يوسف  مالك  باسم  السابق  والرقم  دقيقة،   1.18.86 مسجال 
ساسي 1.27.56 سجله في العام 2009. وحسب صفحة االتحاد 
الليبي للسباحة على »فيسبوك« تم الحصول على إذن الموافقة 
التدابير  كل  وأخذت  »كورونا«،  لمكافحة  الطبية  اللجنة  من 

االحترازية والوقائية للسباحين والحكام والطاقم المرافق لهما.
لجنة  رئيس  بحضور  الجديدة  الليبية  األرقام  اعتماد  وجاء 
الدين  نور  والحكام  إندار،  أمحمد  عادل  األستاذ  العامة  الحكام 

سليم ووسام الجروشي ومحمد الساعدي وكمال بالخير.

املرجيني يراقب 24 محترفًا لتمثيل »فرسان املتوسط«

المحترف الليبي: فضلت أبناء 
»باب سويقة« على العروض 

المصرية.. والمال ليس كل شيء

● الترجي التونسي

ليبيا تحقق 3 أرقام جديدة في منافسات السباحة
الوسط - محمد ترفاس

● الهوني

● اجتماع بشير القنطري

● تدريب المنتخب الوطني 
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ماذا: قدمت من دعم وأدوية ومعدات فنية للتخفيف من 
أزمة »كورونا« على الليبيين؟

من: يتحمل مسؤولية التقصير واإلهمال، السلطات 
الصحية الليبية أم المنظمة وممثلوها في ليبيا؟

أين: نتائج دعم المنظمة الدولية للنظام الصحي المحلي 
لمواجهة الفيروس الشرس؟

متى: يتحلى مسؤولو الجهاز الصحي بالشجاعة لكشف 
الحقائق حول أسباب تصاعد أعداد المصابين بـ»كورونا«؟

كيف: يمكن استثمار الدعم الذي تخصصه للجهاز الطبي 
الليبي؟

لماذا: لم تضاعف المنظمة من جهودها لمساندة الجهاز 
الطبي الليبي حتى تنتهي كارثة »كورونا«؟

 كل شيء كل شيء  

»منظمة الصحة العاملية«

في مثل يوم 11 سبتمبر من العام 1931ُألقي القبض على 
شيخ الشهداء عمر المختار، الذي كان قد توجه صحبة عدد 

من رفاقه لزيارة ضريح الصحابي الجليل رويفع األنصاري 
بمدينة البيضاء، فرصدتهم وحدة استطالع إيطالية، 

فحركت فصائل من مقاتليهم، وعلى أثر اشتباك في أحد 
الوديان، جرح حصان عمر المختار فسقط إلى األرض 

وتعرّف عليه أحد الجنود المرتزقة، وقبضوا عليه جريحًا.
وأبرق نبأ اعتقاله إلى كل من والي ليبيا، بادوليو، وإلى 
وزير المستعمرات، دي بونو، وإلى الجنرال، غراتسياني، 

جاء فيها: »تم القبض على عمر المختار في عملية تطويق 
بوادي )بوطاقة( جنوب البيضاء، وقد وصل مساء األمس إلى 

سوسة«. وبعد أن التُقطت الصور، تم نقل البطل األسير 
عمر المختار إلى مبنى بلدية سوسة، ومن هناك نقل على 

ظهر سفينة عسكرية إلى سجن بنغازى.

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

للمغرب،  الظهر  إدارة  مستغربا  مدة  منذ  كتبت 
من  أعلن  الــذي  السياسي«  »االتفاق  رأس  مسقط 
فيما كان يجري من  الليبي،  للحوار  الصخيرات،  منتجع 
كتبت  بعدها  الليبية،  األزمة  بشأن  سياسية  اتصاالت 
 21 الجمعة  وعقيلة،  السراج  بياني  بصدور  أرحب  وأنا 
الحل أصبحت  2020: »حتى نقول إن عجلة  أغسطس 
يتصافحون  الفرقاء  نرى  أن  علينا  السكة،  على  اآلن 
ويجتمعون معا دون وسيط، علينا أن نرى على سبيل 
مجلس  ورئيس  الرئاسي،  المجلس  رئيس  المثال 
ذلك  وليسبق  واحــدة،  طاولة  إلى  يجلسان  النواب 
لم  إن  الدولة،  األخير ورئيس مجلس  بين  لقاء مباشر 
مسقط  المغرب،  في  اللقاء  فليكن  ليبيا،  في  يتيسر 
رأس االتفاق السياسي، وكل معه فريقه، للتوصل إلى 
لهذا  المرحلة  تتطلبها  تعديالت  ألي  توافقية  صيغة 
إلى  الرئاسي  المجلس  تركيبة  من  وتبدأ  االتفاق، 
توزيع المناصب السيادية، فيما يمكن أن نسميه بعد 
)2( ومواءمة ذلك مع مخرجات  ذلك، اتفاق الصخيرات 
األطــراف  أمــام  التوافقات  حزمة  توضع  ثم  برلين، 
يكون  وهذا  ليبية،  بلدة  في  إن  المتفاوضة،  الرئيسة 
بدأت  حيث  جنيف،  في  أو  ورمزيته،  لداللته  أفضل 
وعلى  الحل  رعاة  وبحضور  األولى،  التفاوض  جوالت 
رأسهم )األمم المتحدة، والواليات المتحدة(، إلى ذلك 
عرف  ما  عبر  العسكري  الجانب  بشأن  التفاوض  يكون 
ويعمل  السياسي،  التفاوض  لجلسات  مواكبا  بـ)5+5( 
في االتجاه نفسه، أي تجاه الحل النهائي لألزمة، لنجد 
ومتفقا  متكاملة  طريق  خارطة  وضعنا  وقد  أنفسنا 

المقبلة«.  للمرحلة  عليها 
النواب  مجلسي  وفدي  اجتماعات  بدأت  وقد  اليوم 
بأن  فيه  نأمل  الذي  الوقت  المغرب، وفي  والدولة في 
بنا  تؤدي  خطوات  سلسلة  ضمن  الخطوة  هذه  تكون 
في النهاية إلى صيغة جامعة متفق عليها لحل أزمتنا، 
وهو  األمل،  هذا  على  ويشوش  يقلقنا  ما  هناك  فإن 
رافقها  وما  والمساعي  الجهود  هذه  كل  تلخص  أن 
الحرب  حتى  بلغت  الليبيين  على  قاسية  وقائع  من 
ال  مناصب  حول  التباحث  في  والتهجير،  الدم  وسفك 
هل  بالسيادية،  سميت  وإن  اليدين،  أصابع  تتعدى 
كانت  المعاناة  هذه  كل  أن  وللتاريخ  لليبيين  نقر 
ذلك  ومع  حكومية؟  مناصب  ثمانية  أو  سبعة  بسبب 
بعدها،  ما  انتظار  في  بالخطوة  الترحيب  إال  يمكننا  ال 
على أمل أن نصل إلى ما نريده، وهو تشكيل حكومة 
ائتالف وطني تكون مهمتها الرئيسة هي قيادتنا إلى 
االنتقالية.  المراحل  أشكال  كل  وإنهاء  عامة  انتخابات 
مشاركة  فهو  أيضا،  يقلقنا  الــذي  اآلخــر  األمــر  أمــا 
كان  ما  بقدر  حوار  أصوات  تمثل  تكن  لم  شخصيات 
إلى  اليوم  هؤالء  سينظر  فهل  حرب،  دعاة  أصحابها 
النظر  أسيرة  ستبقى  أم  المستقبل،  ليبيا  حيث  األمام 

إلى الخلف، ومن ثم المراوحة داخل األزمة؟

بشير زعبيه

عودة إلى املغرب مسقط 
رأس االتفاق السياسي

 »كورونا« قد 
يسبب السكري

يفترض باحثون ألمان أن فيروس 
»كورونا«، قد يسبب اضطرابًا في 

إنتاج األنسولين في الجسم، عن طريق 
مهاجمة الخاليا المسؤولة عن إنتاج هذه 

المادة، ما يؤدي إلى اإلصابة بالسكري.
وكشف الباحثون حالة ُأصيب فيها 
شخص بمرض السكري بعد إصابته 

بفيروس »كورونا«، كما جاء في تقرير 
نقله موقع »دير شبيغل« عن مجلة 

»ناتشر ميتابوليزم« الطبية.
وقال باحثون من مدينة كيل 

األلمانية، في التقرير، إن مريضًا يبلغ 
من العمر 19 عامًا وصل إلى عيادة في 

المدينة وعليه أعراض حادة وحديثة 
لمرض السكري بسبب نقص األنسولين 

في جسمه. وبعد إجراء اختبار له تبين 
أنه كان مصابًا بـ»كورونا« قبل ذلك 
بنحو خمسة إلى سبعة أسابيع، وفق 

»دويتشه فيله«. وبحسب التقرير فإن 
النوع األول من مرض السكري ينتج 

عن اضطراب في المناعة الذاتية، وذلك 
عندما يعتبر الجهاز المناعي في الجسم 

خاليا بيتا في البنكرياس، المسؤولة عن 
إنتاج األنسولين، أجسامًا غريبة ويبدأ 
بمهاجمتها، ما يؤدي إلى نقص إفراز 

األنسولين واإلصابة بالسكري، كما يقول 
د. ماتياس الودز، الباحث في جامعة 

»كريستيان-ألبريشت« في كيل.
لكن جسم المريض الذي زار العيادة 

لم يظهر أي اضطراب في المناعة 
الذاتية، كما قال الودز.  كايت بالنشيت.. 

إنها المعجزة
رأت النجمة األسترالية كايت بالنشيت رئيسة لجنة تحكيم الدورة الـ77 

لمهرجان البندقية السينمائي، الذي افتتح األربعاء، أن األزمة الصحية تشّكل 
فرصة أمام الصناعة السينمائية لتطوير نفسها والتفكير في تأثير منصات 

البث التدفقي على صاالت الفن السابع.
وقالت بالنشيت في مؤتمر صحفي »خرجنا من ثقافة أحادية البث 

التدفقي التي سادت خالل األشهر 
الستة األخيرة، وعلينا أن نجري 

نقاشًا بالغ األهمية في شأن 
طريقة إعادة فتح صاالت 

السينما«.
وأضافت الممثلة الحائزة 

جائزة أوسكار أن »التحدي ليس 
فقط أمام السينما اإليطالية أو 

التشيكية أو األسترالية أو األميركية 
أو األسيوية، بل هو تحدٍ عالمي«، 

وتابعت قائلة »فيما نعود إلى الواجهة، 
إنها نوعًا ما فرصة جيدة إلعادة النظر في 
)موقع( تقنية البث التدفقي وتأثيرها على 

السينما، والطريقة التي ننظر بها 
الى السينما«.

وإذ الحظت أنها فرصة 
كبيرة لطرح المسائل البالغة 
األهمية، اعتبرت أن السينما 
يجب أن تنطلق مجددًا »من 

الصفر«، ونستطيع عندها 
أن نخرج من األزمة »أقوى 

وأكثر إبداعًا وابتكارًا«، ووصفت 
بالنشيت وجودها في مهرجان 

البندقية، أقدم مهرجان سينمائي 
في العالم، رغم الجائحة والتدابير 

الصحية، بأنه »يشبه المعجزة«.

ما نريده 
هو تشكيل 

حكومة ائتالف 
وطني تكون 

مهمتها 
الرئيسة قيادتنا 

إلى انتخابات 
عامة

يوم القبض 
على المختار

تعزز  الطبيعة 
الطفل ذكاء 

ا في رفع  تلعب الطبيعة دورًا مهمًّ
مستوى ذكاء الطفل وجعله أقل 
عدوانية، حسب دراسة بلجيكية.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي أجرتها 
جامعة »هاسلت«، أن األطفال الذين 

ترعرعوا في أحضان الطبيعة أو في 
حديقة كبيرة أذكى من األطفال الذين 

تربوا في المناطق األقل خضرة أو 
أكثر مدنية؛ إذ أن الطبيعة تلعب دورًا 

ا في نسبة ذكاء الطفل، وتقلل من  مهمًّ
السلوكيات غير الطبيعية أو التي يصعب 

التعامل معها.
وُأجريت الدراسة على أكثر من 600 

طفل تتراوح أعمارهم بين 
10 و15 عامًا، وأظهرت 
أن زيادة الخضرة في 
الحي الذي يقيمون 

فيه بنسبة %3، أدت 
إلى رفع درجة معدل 
الذكاء لديهم بواقع 

2.6 نقطة.

أقوالهمأقوالهم

- »أرى أن تصميم األطراف الليبية 
المعنية على البحث عن حل سياسي 

للنزاع أمر مشجع«.
الممثل األعلى لألمن والسياسة 

الخارجية باالتحاد األوروبي
 جوزيف بوريل

»بالدنا تدعم مبادرة )الرئاسي(، 
بشأن وقف إطالق النار وجميع 

العمليات القتالية في ليبيا«.

وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا 
غونزاليس اليا

»االستقواء بأطراف خارجية يبقى 
العامل الرئيس في إطالة األزمة في 

هذا البلد«.

وزير الشؤون الخارجية الجزائري 
صبري بوقادوم

»أدعم جميع المبادرات التي من 
شأنها أن تعزز وتكمل جهود السالم 
الجارية التي يقودها مؤتمر برلين 

حول ليبيا«.

األمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس

االجتماعي  التواصل  موقع  على  الصفحات  تداولت بعض 
»فيسبوك«، خبرا عن وفاة أكبر معمرة ليبية، في الخامس 

من سبتمبر الجاري.
وجاء في المنشور المتداول أن الحاجة الساكته مفتاح 
قرينات المولودة في منطقة بير الغنم الحرارت، قد توفيت 

عن عمار ناهز األربعين عاما.
ويبين كتيب العائلة، المتداولة صورة ضوئية منه، أن 
السيدة الراحلة من مواليد منطقة بئر الغنم بالزاوية عام 

.1881
بتوثيق  القياسية  لألرقام  غينيس  موسوعة  وتهتم 
عميد سن البشرية، غير أن هناك العديد من الحاالت التي 

ال تسجل.
يبلغ  ر  معمِّ أفريقيا  جنوب  في  توفي  أغسطس،  وفي 
116 عامًا، يعتقد بأنه بين األكبر سنًّا في العالم، الذي 

سبق وأن نجا من اإلنفلونزا اإلسبانية العام 1918.

وفاة أكبر معمرة ليبية 
عن 139 عاما
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