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بطء

فضاء

توقعت منظمة البلدان المصدرة النفط 
)أوبك( تعافي الطلب العالمي على النفط 

في العام 2021 بخطى أبطأ مما كان 
يعتقد في السابق. وأفادت بأن ذلك يعود 

إلى التأثير المستمر لجائحة فيروس 
»كورونا« التي أعاقت جهود المنظمة 

وحلفائها لدعم السوق. وأضافت أوبك في 
تقريرها الشهري، أن الطلب سيرتفع بواقع 

5.90 مليون برميل يوميا العام المقبل إلى 
95.89 مليون برميل يوميا. وتوقعات النمو 
هذه أقل بمقدار 350 ألف برميل يوميا مما 
كان متوقعا قبل شهر. وفي األشهر القليلة 

الماضية، خفضت أوبك بشكل مطرد 
توقعاتها لنمو الطلب للعام 2021.

مليار 141
ريال 

سعودي

قيمة العجز المتوقع في ميزانية المملكة 
العربية السعودية العام 2021 

وكالة األنباء السعودية )واس(

نفط

كل شيء

»صوتنة البيانات«

قريبا في ليبيا
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 الجدول الزمني لطرد املقاتلني األجانب من ليبيا في مهب الريح

 »الصفقة«
على نحو مباغت، ركب المغرب قطار التطبيع 

بعد البحرين واإلمارات العربية والسودان، 
في صفقة سياسية حملت الكثير من 

المفارقات.
التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني 

هندسه الرئيس األميركي المنتهية واليته 
دونالد ترامب، في مقابل االعتراف بسيادة 

المغرب على الصحراء الغربية، في خطوة قد 
تخل باألمن المغاربي.

بعد هذا القرار، باتت التساؤالت تالحق 
المغرب الذي سجل حضورا قويا في مدينة 

القدس، من خالل مؤسسة »بيت مال 
القدس«، التي تأسست بمبادرة من 

الملك المغربي الحسن الثاني.
المفارقة األهم، أن هذه الخطوة 

حظيت بمباركة حكومة حزب 
العدالة والتنمية المغربي، رغم أن 

تلك الورقة كانت موضع مزايدة 
سياسية بين الجماعة وأنظمة 
ما قبل الربيع العربي. الحكومة 

المغربية »اإلخوانية« تقول إن »قرار 
التطبيع ال يحيد بالمغرب عن الدفاع 
عن الحق الفلسطيني«، لكن التطبيع 

يفقد المبادرة العربية للسالم جوهرها، 
ويفتح باب التساؤالت: من سيحجز 
التذكرة المقبلة في قطار التطبيع؟!

نشرت وكالة »ناسا« عدة مقاطع فيديو لما 
يشبه »صوت« مجموعة مجرات متصادمة، 
وذلك بفضل برنامجها »صوتنة البيانات«. 
ويمكن رؤية تجمع الطلقة، وهي مجموعة 
من المجرات تبعد 3.7 مليار سنة ضوئية 

عن األرض، والتي قدمت أول دليل على 
المادة المظلمة، من خالل عدسة الجاذبية 
في الفيديوهات التي نشرتها وكالة الفضاء 
األميركية. وكتبت »ناسا« على موقعها عبر 

اإلنترنت: »بتحويل هذا إلى صوت، تنتقل 
البيانات من اليسار إلى اليمين، وكانت 

كل طبقة من البيانات مقتصرة على نطاق 
تردد معين«.

مسار الحوار السياسي يقود إلى اجتماعات جديدة ويفرخ مزيدا من اللجان

تحذير أممي من تفاقم أخطار الوباء.. وحمالت توعوية ملواجهة »كورونا«

البلديات في مرمى نقص الوقود والسيولة وتعطل االتصاالت

ماذ ا لو فشلت خطة ستيفاني؟ سؤال يقلق الليبيني

1.6 مليون برميل يوميًا.. طموح ليبي محفوف بـ »القلق الدولي«

الليبي  النفط  مــعــروض  زيــادة  تلقي 
العالمية،  الطاقة  أسواق  على  بظاللها 
بالمؤسسة  مصدر  إعالن  بعد  خصوصا 
بلغ  اإلنتاج  أن  ليبيا  في  للنفط  الوطنية 
 1.25 مقابل  يوميا،  برميل  مليون   1.28
نوفمبر،  أواخر  في  يوميا  برميل  مليون 
أوساط  وسط  وقلق  ليبية  آمال  وسط 
إلى  الليبي  اإلنتاج  وصول  من  المنتجين 

يوميا. برميل  مليون   1.6 مستوى 
ليبيا  فــي  السريع  االنــتــعــاش  ويحفز 
المتحدة  العربية  اإلمـــارات  وتخطي 
 »+ »أوبــك  في  عليها  المتفق  الحصة 
فرص زيادة إنتاج منظمة الدول المنتجة 
نوفمبر،  في  النفط  من  وحلفائها  النفط 
اإلنتاج  تخفيضات  تنفيذ  منذ  األكبر  وهو 
خالل مايو الماضي، وفق ما أظهر أحدث 
جلوبال  بورز  آند  لوكالة »ستاندرد  مسح 

العالمية. بالتس« 
الواليات  في  ومقرها  الوكالة،  وقالت 
المتحدة، إن انتاج أعضاء »أوبك« الـ13، 
خالل  يوميا  برميل  مليون  بـ24.54  قدر 
برميل  ألف   670 بزيادة  الماضي  نوفمبر 
أضــاف  حين  فــي  أكتوبر،  على  يوميا 

 12.6 روسيا  بقيادة  التسعة  شركاؤها 
اليوم، بانخفاض قدره  مليون برميل في 

اليوم، وفًقا للمسح. ألف برميل في   50
تواجه  العالمية  النفط  أسواق  تزال  وال 
إلى  ليبيا  في  النفط  إنتاج  ارتفاع  مفاجأة 
وفق  يوميا؛  برميل  مليون   1.2 من  أكثر 
وأوضحت  األميركية«  »بلومبرغ  وكالة 
التخفيضات  من  معفاة  ليبيا  أن  بلومبرغ 
أكثر من نظيراتها في  وتورد حاليا نفطا 
بظالل  ألقت   » »بلومبرغ  لكن  أوبــك. 
زيادته  أو  اإلنتاج  استمرار  على  الغموض 
والتي  الصراع،  قبل  ما  مستويات  إلى 

يوميا  برميل  مليون   1.6 حوالي  تبلغ 
ستحتاج  ليبيا  إن  وقالت  مجهوال،  يبقى 
إلى الكثير من السيولة إلصالح وتحديث 
بــدوره  وهــذا  للطاقة،  التحتية  البنية 

دائمة. سياسية  تسوية  سيتطلب 
التحتية  البنية  إصالح  فإن  المقابل،  في 
األمل  باب  يبقي  الليبي  النفط  لقطاع 
إذ  الــرقــم،  هــذا  إلــى  للوصول  مفتوحا 
النفط  لقطاع  التحتية  البنية  تعرضت 
نتيجة  لخسائر  الماضية  السنوات  خالل 
عدة أحداث األمر الذي ما زال يقف عائقا 

اإلنتاج. لرفع 

طرابلس: الوسط

الفشل  بعد  السياسي  الحوار  يتعثر  أخرى  مرة 
بشأن  مقترحين  لصالح  التصويت  حسم  في 
البعثة  عرضتهما  التصويت،  نسبة  خفض 
بين  والمراوحة  الخالف  حالة  لتجاوز  األممية 
ثلثي  بتصـويت  األول  يقضي  المشاركين، 
كل  من   »1 + % 50« إلى  باإلضافــة  األعضـاء 
من   % 60 بتصويت  يقضي  والثاني  إقليم، 
األعضاء، باإلضافة إلى »50 % + 1« من كل إقليم 
، وهدد 30 عضوا في بيان بالتلويح باالنسحاب 
احتجاجا على ما وصفوه بـ»محاوالت االلتفاف أو 

تجاهل تصويت األغلبية«.
البعثة  أوكلت  الجديد  التعثر  هــذا  ــام  وأم
العقبات  تذليل  مهمة  الحوار  راعية  األممية 
أن  على  تشكيلها،  تعتزم  استشارية  لجنة  إلى 
21 ديسمبر  يتصادف عقد اجتماعها األول يوم 
من  التمهيدية  المرحلة  لبدء  التخطيط  مع 
تأتي  والخطة  التاريخ،  هذا  في  الطريق  خارطة 
بين  السياسي  الحوار  جلسات  استنزاف  بعد 
الماضي  نوفمبر  منتصف  منذ  الـ75  األعضاء 
آلية  في  اختراق  تحقيق  دون  ساعة،   65 نحو 
اختيار شاغلي منصب المجلس الرئاسي ورئيس 
تجاوز  األممية  الهيئة  تحاول  التي  الحكومة، 
العديد من  انسحاب  الحوار بسبب  انهيار مسار 
األعضاء الرافضين طريقة إدارتها المفاوضات.

على  اتفق  الدولي  األمــن  مجلس  أن  ومع 
مبعوثا  ميالدينوف  نيكوالي  البلغاري  تعيين 
أبلغت  رسميا،  ليبيا  إلى  المتحدة  لألمم  خاصا 
أعضاء  وليامز  ستيفاني  باإلنابة  البعثة  رئيسة 
معهم  ستبقى  أنها  السياسي  الحوار  ملتقى 
أن  مــؤكــدة  الــشــيء«،  بعض  ــول  أط »لفترة 
تشكيل  بشأن  مستمرة  السياسية  العملية 
في  االنتخابات  وإجراء  موحدة،  تنفيذية  سلطة 

موعدها المقرر ديسمبر 2021.
األزمات  مجموعة  حذرت  السياق  هذا  وفي 
ملتقى  أعمال  داخل  »مفسدين«  من  الدولية 
على  »حريصين  اعتبرتهم  السياسي،  الحوار 
ألسباب  جديدة  تنفيذية  هيئة  تعيين  تخريب 
بقاء  يريد  البعض  أن  إلى  مشيرة  مختلفة«، 
مكانه،  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
يرى  فيما  الــراهــن،  الوضع  من  الستفادتهم 
آخرون أن تعيين حكومة موقتة جديدة سيؤخر، 
المقرر  االنتخابات  مسمى،  غير  أجل  إلى  ربما 

إجراؤها في نهاية العام 2021، وفق المجموعة.
حد  لوضع  األممية  البعثة  من  محاولة  وفي 
للخالفات الدائرة في كواليس الحوار السياسي، 
عقدت  االقتصادي،  المسار  في  اختراق  وتحقيق 
بعضوية  االقتصادي  العمل  لمجموعة  اجتماعا 
وبمشاركة  اقتصادية  ليبية  مؤسسات  رؤساء 
األوروبــي،  واالتحاد  المتحدة  والواليات  مصر 
المصرفية  واألزمــة  العملة  إصالح  لـ»مناقشة 
وتوحيد الميزانية الوطنية، باإلضافة إلى تحديد 
جدول زمني لتنفيذ هذه اإلصالحات«. ولم ينته 
عن  بالحديث  سوى  ملموسة  بنتائج  االجتماع 
ضمان  بغية  الصرف،  سعر  لتوحيد  توصيات 
ما  وهو  الفساد،  ومكافحة  للعملة  أكبر  استقرار 
إدارة  مجلس  بقرار  األربعاء  أمس  بالفعل  جرى 
األولى  للمرة  يجتمع  الذي  المركزي،  المصرف 
منذ خمس سنوات، بتعديل قيمة صرف الدينار 
الليبي ليصبح الدوالر يعادل 4.48 دينار، ابتداء 

من الثالث من يناير 2021.
بين  التصريحات  حرب  عــادت  األثناء  وفي 

القوى الدولية المؤثرة في الشأن الليبي، باتهام 
استمر  الذي  الهجوم  بدعم  موسكو  واشنطن 
العاصمة  على  شهرا   14 من  أكثر  مدى  على 
للقيادة  التابعة  القوات  قبل  من  طرابلس، 
وتقويض  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة  العامة 
جهود األمم المتحدة للسالم في ليبيا، ردا على 
اتهام، وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، 
سياسية  أالعيب  بـ»ممارسة  المتحدة  الواليات 
ففي  المتوسط«.  األبيض  البحر  منطقة  في 
األميركي،  الخارجية  وزير  قال  بالخصوص  بيان 
تدعم  موسكو  إن  الثالثاء،  يوم  بومبيو،  مايك 
المتحدة  المدنيين وتقوض جهود األمم  مقتل 
إلحالل السالم في ليبيا، وتواصل أيضا انتهاك 
على  المتحدة  األمم  قبل  من  المفروض  الحظر 
مجلس  فرض  وتمنع  ليبيا،  إلى  السالح  توريد 
الكاني  محمد  على  عقوبات  الــدولــي  األمــن 
انتهاكاتها  توثيق  تم  التي  الكاني،  وميليشيا 
بالدينار  مزيفة  نسخا  وطبعت  اإلنسان  لحقوق 
هناك،  االقتصاد  استقرار  زعــزع  مما  الليبي، 

فاغنر  مجموعة  ــوات  ق عبر  الــصــراع  ــذت  وغ
الوكيلة، وفق بيان بومبيو.

وقبلها رد سيرغي الفروف في مؤتمر صحفي 
مشترك في ختام مشاورات مع نظيره اإلماراتي، 
عن  موسكو،  في  نهيان،  آل  زايد  بن  عبداهلل 
بالده  إلى  لـ»البنتاغون«  تقرير  تضمنها  تهم 
شركة  مرتزقة  إلرسال  إماراتي  تمويل  بتلقي 
قائال:  ليبيا،  إلى  الخاصة  العسكرية  »فاغنر« 
»إن موقف موسكو معروف في تسوية القضية 

سلميا«.
األمن  مجلس  فيه  جدد  وقت  في  ذلك  يأتي 
والمقاتلين  المرتزقة  لكل  الدعوة  الدولي 
بيان  في  الليبية،  األراضي  مغادرة  إلى  األجانب 
روسيا  فيهم  الـ15، بمن  أعضائه  بإجماع  صدر 

المتهمة بإرسال مرتزقة.
على  بيانهم  في  المجلس  أعضاء  وشــدد 
وقف  لمراقبة  آلية  هناك  تكون  أن  »أهمية 
تقودها  وفعالة  بالثقة  جديرة  النار  إطــالق 
العام  األمين  يرفع  أن  المقرر  من  بينما  ليبيا«، 
المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في نهاية  لألمم 
مقترحات  األمن  مجلس  إلى  الجاري  ديسمبر 
تحت  ستعمل  التي  اآللية  هذه  إنشاء  بشأن 

رعاية األمم المتحدة.
من  الليبيين  عديد  يخشى  هذا  كل  أمام 
باإلنابة،  األممي  المبعوث  مهمة  تنتهي  أن 
تتمكن  أن  دون  ليبيا  في  وليامز،  ستيفاني 
األزمة  لحل  المتحدة  األمم  خطة  إنجاح  من 
العام  األمين  مبعوث  يتسلم  وأن  الليبية، 
من  ليبدأ  الليبي،  الملف  المتحدة  لألمم 
وهو  وأطرافها،  األزمة  مع  التعامل  في  جديد 
لتفعيل  مداه  يعرف  ال  إضافيا  وقتا  يتطلب  ما 
فيها  بدا  وليامز  لهجة  لكن  األممية،  الخطة 
إصرار واضح للمضي قدما نحو إزاحة العراقيل 
بأن  الحاسم  بإعالنها  مهمتها،  أمــام  من 
ساعة  وأن  موعدها،  في  ستكون  االنتخابات 
ملتقى  أقرها  التي  الطريق  خارطة  تنفيذ  بدء 
قليلة،  أيــام  بعد  ستحل  تونس،  في  الحوار 
المواطن  معاناة  لم يخف من  أن كل هذا  غير 
والنقص  الخدمات،  أزمات  ضغط  تحت  الليبي 
التيار  وانقطاع  النقدية،  السيولة  في  الحاد 
في  األمني  الوضع  وهشاشة  الكهربائي، 
البديل  المقلق: ما  السؤال  البالد، مع استمرار 
فشل  استمر  إذا  الحالة،  إليه  ستؤول  الذي 

السياسي؟ الحل  إلى  التوصل 

•  جانب من الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر االتصال المرئي 23 نوفمبر 2020.)البعثة األممية(

طرابلس، نيويورك، القاهرة: الوسط

السياسية  الــمــنــاورات  استمرار  وســط 
والمشكالت األمنية واالقتصادية، ال تزال 
التي  السياحة  تستقطب  الليبية  الصحراء 
أبناء الوطن، في أجواء من السالم  توحد 

والمغامرة والدهشة.
أجواء  واكبت  برس«  »فرانس  وكالة 
الحماس مع انطالق رحلة »سالم«، حيث 
وغربها  ليبيا  شرق  من  مشاركون  تجمع 
سياحة  في  بلدهم  الستكشاف  وجنوبها 
التحديات  رغم  انتعاشا،  تشهد  داخلية 
المرتبطة بالوضع األمني وتداعيات جائحة 

»كوفيد19-«.
في  الرحلة  في  المشاركون  وتجمع 
المنطقة  القريات،  في  المحددة  النقطة 
الجبال،  بها  تحيط  التي  الصحراوية  شبه 
إلى  المؤدية  البوابات  من  واحدة  وتعد 
مدن  تربط  وهي  الليبية.  الصحراء  قلب 
كلم   300 وتبعد  الجنوب  بمدن  الشمال 

جنوبي العاصمة طرابلس.
والخبير  السياحي  الــمــرشــد  ــال  وقـ

 55« عمر  جمعة  الصحراء،  جغرافيا  في 
الدفع:  رباعية  سيارته  داخل  من  عاما« 
استعدادا  الحماسية  األجواء  »تشاهدون 
ستنفذ  ألنها  األضخم  الرحلة  النطالق 

بعدد 300 سيارة رباعية الدفع«.

في  وقع  الذي  النار  إطالق  وقف  وعزز 
الرحالت  على  اإلقــبــال  أكتوبر،  نهاية 
األخيرة  القليلة  األسابيع  خالل  السياحية 
 1200 من  أكثر  ليبيا  وتضم  ليبيا.  داخل 
شركة سياحية مسجلة أغلق أو تعثر نحو 

الصعوبات  بسبب  منها،  بالمئة  خمسين 
التي تواجه هذا القطاع في البالد.

على سؤال عن صعوبة  ردا  عمر  وقال 
في  السياحي،  النشاط  هذا  مثل  تنظيم 
ظل وضع أمني غير مستقر: »منذ أسابيع 
كل  تذليل  على  دؤوب  بشكل  نعمل 
القرى  كل  مع  بالتواصل  وقمنا  الصعاب 
لتسهيل  عبرها،  سنمر  التي  والبلدات 
المرور دون عقبات أمنية وبصورة تضمن 

أمن الجميع«.
»كورونا  فيروس  انتشار  بشأن  أمــا 
تحاليل  »طلبنا  أنه  أكد  فقد  المستجد«، 
فيروس  من  المشاركين  بخلو  خاصة 
كورونا وتقسيمهم إلى مجموعات مصغرة 
االجتماعي  التباعد  لضمان  ومنفصلة، 

وسالمتهم من اإلصابة«.
عدد  إن  الليبية  السياحة  وزارة  وتقول 
الفنادق في ليبيا يتجاوز 280 فندقا، فيما 
يناهز عدد الغرف الكلي 15 ألفا ال يستخدم 

حاليا سوى %30 من طاقتها االستيعابية.

13

أمير املصري: 
تعلمت من »ليمبو« 

الصبر والبساطة

 رسميا.. ميالدينوف سابع
مبعوث أممي إلى ليبيا
وافق مجلس األمن الدولي، 
الثالثاء، على اقتراح لألمين 

العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس، يقضي بتعيين 

البلغاري نيكوالي ميالدينوف، 
مبعوثا خاصا لألمم المتحدة إلى 

ليبيا. ويحل ميالدينوف، الذي يعد 
سابع مبعوث أممي إلى ليبيا، خلفا 

لـ غسان سالمة، الذي تنحى عن 
منصبه في مارس بسبب اإلجهاد، 
وأنهى تعيينه أشهرا من خالفات 

بين أعضاء المجلس بسبب 
رغبة أميركية لتقسيم الدور 

الليبي، حيث يدير شخص البعثة 
السياسية لألمم المتحدة، وآخر 
يركز على الوساطة في الصراع، 
ووافق مجلس األمن على هذا، 

لكن روسيا والصين امتنعتا عن 
التصويت. ودعا مجلس األمن، 

المشاركين في الحوار السياسي 
الليبي إلى »مضاعفة الجهود«، 
مشيرا إلى »التقدم الذي أحرزه 

الملتقى حتى اآلن«.
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 سياحة الصحراء.. واحة تنتشل الليبيني من رمال األزمات

< ليبيون يشاركون في رحلة سياحية داخلية بالقرب من مدينة الشويريف جنوب طرابلس  )اف ب( 

البعثة كلفت جلنة استشارية 
لتذليل العقبات لبدء املرحلة 

التمهيدية من خارطة الطريق

 مجموعة األزمات الدولية حذرت من 
»مفسدين« داخل أعمال ملتقى احلوار 

السياسي بهدف تخريبه

األهلي بنغازي يتحدى 
الترجي التونسي في 
دوري أبطال أفريقيا
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»يوتيوب« يكشف قائمة السيارات 
األكثر مشاهدة على شاشته

»مناورة امللكة« يحقق شعبية استثنائية»مناورة امللكة« يحقق شعبية استثنائية

أجرى موقع اإلحصائيات الخاص بمعدل مشاهدات موقع يوتيوب، 
»YouTube API« دراسة تكشف عن السيارات األكثر شهرة على 

»يوتيوب«، وقدمت الدراسة التي أجريت أكتوبر الماضي، نتائج ألشهر 
السيارات على »يوتيوب«، وفقا لمعدل المشاهدات التي تحصدها 

مقاطع الفيديو على الموقع تتعلق بالموديالت المذكورة ضمن 
القائمة، وفقا لموقع »موتور وان« المختص بأخبار السيارات، بدأ 

الموقع بطراز »تويوتا الند كروزر«، وكان األقل شهرة بين السيارات 
في هذه القائمة، بعد أن كشفت الدراسة عن أن الطراز تصل 

معدالت مشاهدة فيديوهات تتعلق به على »يويتويب« لـ317 مليون 
مشاهدة.

من بعده في الترتيب جاء طراز نيسان الرياضي »GT-R« حيث 
حقق معدالت مشاهدة على موقع »يوتيوب« تصل لـ333.8 مليون 

مشاهدة، من بعده جاء ضمن القائمة طراز »جييب جراند شيروكي«، 
بمعدل 380.2 مليون مشاهدة، ومن ماركة »شيفروليه« جاء، طراز 

»كمارو الرياضي«، بحوالي 385.6 مليون مشاهدة، ثم جاء من 
بعده طراز »الند روفر« »رينج روفر« ضمن فئات »SUV« الفارهة، 

وحصد معدالت مشاهدة تصل لـ396.1 مليون، وجاء ضمن القائمة 
طراز »بوجاتي شيرون الرياضي الخارق«، بمشاهدات وصلت لحوالي 

396.7 مليون مشاهدة. ومن ماركة »كيا« الكورية الجنوبية، جاء 
ضمن القائمة طراز »سيلتوس«، الذي كشفت الدراسة عن أن 

معدالت مشاهدة فيديوهات على موقع »يوتيوب« تصل لـ411.5 
مليون مشاهدة، من ماركة »الند روفر«، جاء طراز آخر ضمن القائمة 

هو طراز »ديفندر«، الذي كشفت الدراسة عن أن معدالت مشاهدة 
فيديوهات تتعلق به على موقع »يوتيوب« تصل لـ422.3 مليون 

مشاهدة. من بعده جاء طراز »المبورجيني هوريكان«، حيث معدالت 
مشاهدة فيديوهات تتعلق به وصلت لـ497 مليون مشاهدة. وفي 
ختام القائمة، ذكر الموقع أشهر سيارة على موقع »يوتيوب«، وهي 
طراز »المبورجيني أفينديتور«، التي حققت معدالت مشاهدة تصل 

لـ1.08 مليار مشاهدة.

في  تحقيقا  األلمانية  السلطات  فتحت 
بخصوص  لـ»فيسبوك«  محتمل  انتهاك 
أندرياس  وقال  االفتراضي،  للواقع  خوذتها 
المعنية  الهيئة  ــذه  ه رئــيــس  ــدت،  ــون م
نظارات  »استخدام  إن  االحتكار،  بمكافحة 
أوكولوس لن يكون ممكنا من دون حساب 
الربط  »هذا  أن  إلى  مشيرا  فيسبوك«،  في 
وشبكة  االفتراضي  الــواقــع  منتجات  بين 
انتهاكا  يشكل  قد  االجتماعي  التواصل 
لمبدأ وجوب عدم استغالل الموقع المهيمن 
عن  أعلن  وهــو  الــســوق«،  فــي  لفيسبوك 
الصدد،  هذا  في  تحقيق  فتح  الهيئة  نية 
ويستخدم  بــرس«.  »فرانس  وكالة  حسب 
»أوكولوس  اسم  يحمل  الذي  الجهاز  هذا 
اســتــخــدامــاتــه،  جملة  ــي  ف ــت«،  ــس ــوي ك

أللعاب  غرافيكية  تصاميم  في  لالنغماس 
شديدة الدقة، وتثير تقنية الواقع االفتراضي 
اهتمام قطاعات عدة، من ألعاب الفيديو إلى 
والصحة  بالسينما  مرورا  األمنية،  المسائل 
نموذجا  بعد  تجد  لــم  لكنها  والثقافة، 
الجمهور،  عامة  أوساط  في  حيويا  اقتصاديا 
وطرحت »سوني« و»مايكروسوفت« و»إتش 
السوق،  الخاصة في  تي سي« مثال خوذاتها 
للواقع  منتجاتها  تدمج  »فيسبوك«  وبدأت 
منصة  على  تباع  كانت  التي  االفتراضي 
للتواصل  العالمية  شبكتها  في  منفصلة 
رييالتي  »فيسبوك  مسمى  تحت  االجتماعي، 
البز«. ويقدم هذا الخيار كخدمة إضافية في 
العمالقة  األميركية  الشركة  وأعرب  الشبكة، 
مخاوف  تبديد  على  بقدرتها  اقتناعها  عن 

الهيئة األلمانية الناظمة للمنافسة.
»سوف  المجموعة:  باسم  ناطقة  وقالت 
ونحن  األلمانية  الهيئة  مع  بالكامل  نتعاون 
على قناعة بأنه في وسعنا أن نظهر أن هذا 
أن نظارات  إلى  التحقيق غير مبرر«، مشيرة 
السوق  االفتراضي لم تطرح بعد في  الواقع 
الهيئة  مع  »فيسبوك«  وتتواجه  األلمانية، 
استخدام  المنافسة بشأن  األلمانية لشؤون 
وتواجه  للمستخدمين،  الخاصة  البيانات 
ضغوطا  عموما  األميركية  المجموعة 
متزايدة من الهيئات الناظمة للمنافسة في 
العالم أجمع، واتهمت وكاالت أميركية عدة 
على  هيمنتها  باســــتغالل  »فيســبوك« 
الطائـلة  الماليــة  ومواردهـــا  الســــوق 

لإلطاحة بمنافسيها.

كم مرة فقدت هاتفك وقضيت وقتا طويال 
حتى تمكنت من استعادته؟ هذه المشكلة التي 
نواجهها جميعا بات لها حل أخيرا، تطور شركة 

سامسونغ قطعة إلكترونية مميزة ستساعد 
الناس في العثور على هواتفهم وأشيائهم 
المفقودة، وتبعا لتسريبات مواقع مختصة 

بشؤون التقنيات الحديثة، فإن »سامسونغ« 
حصلت على التراخيص الالزمة لتطوير قطعة 

إلكترونية تحمل الرمز »EI-T5300«، وستطلق 
 Galaxy Smart« في األسواق تحت اسم

.»Tag
والقطعة الجديدة ستكون عبارة عن ميدالية 

إلكترونية صغيرة يمكن تعليقها مع الهاتف 
أو المفاتيح أو حقيبة اليد على سبيل المثال، 

وستحوي هذه الميدالية شرائح خاصة يمكن 
تعقب مكانها عبر األقمار الصناعية وبواسطة 
تطبيق خاص موجود في الهاتف الذكي، ففي 

حال فقدان الهاتف مثال يمكن الرجوع إلى 
التطبيق لمعرفة مكان وجوده، كما يمكن 

للمستخدم وصل أكثر من ميدالية عبر التطبيق 
الخاص به لمعرفة أماكن أشيائه المهمة 

المتصلة بتلك الميداليات في كل لحظة، ومن 
 Galaxy« المفترض أن تحصل ميداليات
Smart Tag« على إمكانية االتصال مع 

األجهزة الذكية عبر البلوتوث، وإمكانية نقل 
البيانات عبر تقنيات »Ultra-Wideband« أو 

.»LTE« شبكات

هاتفك لن يضيع بحل 
سحري من »سامسونغ«

شركة »شاومي« تطلق 
جهاز القراءة الجديد

 »#ال_توجد_إعاقة_مع_اإلرادة«
حقق هشتاغ »#ال_توجد_إعاقة_مع_اإلرادة« تفاعل كبير على 

مدى أسبوعين من إطالقه على صفحات مواقع التواصل االجتماعي 
لمناسبة اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة.

وتناول المعلقون والمتابعون المشاكل التي تواجه هذه الفئة 
من المجتمع سواء في العمل أو في التسوق، حيث كثير من 

المباني تفتقد إلى معيار »التصميم للجميع« في جميع مرافقها من 
باب الدخول إلى حجم المصعد ومقاعد الجلوس ودورات المياه 

والممرات، والتي يجب أن تكون تتناسب مع حاجات هذه الفئة التي 
تستخدم الكراسي المتحركة أو العكاز وغيرها من أدوات المساعدة 

على الحركة والتنقل.
يذكر أن هذه الفكرة النبيلة »اليوم العالمي لذوي االحتياجات 

الخاصة،« قدمها للعالم الدبلوماسي الليبي والمعارض الراحل 
منصور الكيخيا الذي لم يكن من هذه الفئة لكنه كان رجل دولة 
يملك بعدا إنسانيا حتى في خالفه مع نظام العقيد القذافي حيث 
استقال من منصب وزير الخارجية ومنصب مندوب ليبيا في األمم 

المتحدة.
ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا اإلعاقة ودعم 

التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي االحتياجات 
الخاصة، وزيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في 

الحياة اليومية العملية والثقافية.

من  المتأتية  البالستيكية  النفايات  من  أطنانا  األمطار  تجر 
المحيط  حتى  أو  بالي  شواطئ  إلى  وصوال  جاكرتا  شوارع 
صناعية  بأقمار  أبحاث  محور  المسار  هذا  ويشكل  الهندي، 

وتعد  المخلفات،  هذه  جمع  تحسين  هدفها 
 270 نحو  سكانها  عدد  يبلغ  التي  إندونيسيا 

الصين  بعد  العالم  في  منتج  ثاني  مليونا، 
تلوث  التي  البالستيكية  للمخلفات 
برس«،  »فرانس  وفق  المحيطات، 
بالتخفيض  تقضي  األولوية  أن  وصحيح 
األرخبيل،  في  البالستيك  استخدام  من 
وقد  هائال  يبقى  التحدي  هذا  أن  غير 
طويلة.  سنوات  الجهود  هذه  تستغرق 

الباحثين  من  فريق  يسعى  وباالنتظار، 
هذه  انتشار  طريقة  فهم  في  التعمق  إلى 

النفايات لتحسين جمعها.
موصولة  تعقب  أجهزة  إرساء  تم  فبراير،  وفي 

في  نهر  مصب  عند  الصناعية  لألقمار  »أرغوس«  بنظام 
بالمبانغ  وفي  »جاوة«،  باندونغ  من  وبالقرب  جاكرتا، 

الفرنسية  إس«  إل  »سي  شركة  من  بمبادرة  »سومطرة« 
في  وذلك  الفضائية،  للدراسات  الوطني  للمركز  التابعة 
البحرية  للشؤون  اإلندونيسية  الوزارة  أطلقته  مشروع  سياق 
مع  المتعاون  راغابوترا  إيراي  وقصد  والصيد، 
نهر  فيه  يصب  الذي  الموقع  إس«  إل  »سي 
من  بالقرب  جاوة  بحر  في  داني  سا  تشي 

العاصمة اإلندونيسية.
المياه  في  رميه  بعد  يقول  وهو 
مغطاة  صفراء  طوافة  تعقب  أجهزة 
اليوم  »نطلق  المياه:  من  واقية  بطبقة 
الجغرافي  التموضع  لتحديد  أجهزة 
البالستيكية  المخلفات  مسار  تتبع  بغية 
هذه  وتصدر  البحر«،  إلى  تصل  التي 
لسنة  تخدم  ببطارية  المزودة  األجهزة 
ينقل  صناعي  قمر  نحو  ساعة  كل  إشارات 
تولوز  مدينة  في  معالجة  مركز  إلى  البيانات 
إلى  تحول  أن  قبل  إس«  إل  »سي  مقر  حيث  الفرنسية، 

الوزارة في جاكرتا.

أقمار صناعية تتبع مسار املخلفات البالستيكية

أملانيا تحقق في انتهاكات خوذة »فيسبوك«

CINEMA
CINEMA

أعلنت شبكة نيتفليكس العالمية، أن مسلسل »مناورة الملكة«، حقق شعبية استثنائية، ليصبح 
»األكثر مشاهدة في تاريخها«، بإجمالي 62 مليون مشاهدة خالل أول 28 يوما، حيث يجسد 
المسلسل المكون من 7 حلقات، قصة العبة الشطرنج الشهيرة »بيث هارمون«، وهو مأخوذ 
عن رواية باالسم ذاته للكاتب، والتر تيفس، نشرت ثمانينات القرن الماضي، وتسبب عرض 
المسلسل أيضا في ارتفاع معدالت البحث عن وحدات الشطرنج على موقع »إي باي« بنسبة 

%250، وأعاد الرواية األصلية لقائمة األعمال األكثر مبيعا.
قصة المسلسل ليست حقيقية، لكنها عن قصة كتبها الروائى األميركى والتر تيڤس العام 
١٩٨٣ وأعيد طباعتها العام ٢٠٠٣، وكتب السيناريو لها وأخرجها كدراما تليفزيونية المخرج 

سكوت فرانك، واختار لبطولتها المطلقة ممثلة أميركية شابة في الرابعة والعشرين من عمرها 
من أصول أرجنتينية إنجليزية هي أنيا تيلور، برعت في أداء الدور كمراهقة صغيرة، إلى أن أتمت 

العشرين من العمر.
وتبدأ القصة بطفلة في التاسعة من العمر العام ١٩٥٨ تلتحق ببيت لليتيمات بعدما توفيت 
أمها أو انتحرت في حادثة سيارة على الطريق، بعدما فشلت في طلب المساعدة من األب الذي 

أنكر االبنة منذ والدتها، فتاة صغيرة بدت دائما وحيدة حزينة شاردة حتى لمحت مصادفة رقعة 
الشطرنج أمام أحد الحراس العاملين بالبيت وهو يلعب بمفرده، راقبته من بعيد، ثم تجرأت 

واقتربت وبدأت في هذا القبو المظلم ومع الحارس العجوز قصة عشقها وبراعتها للعبة الصعبة، 
التي لم تكن وقتها سوى للرجال.

عرفت الطفلة مسار البطوالت اإلقليمية وتفوقت، ثم جاء رجل وزوجته إلى دار األيتام وذهبت 
معهما وهي في الخامسة عشرة إلى المنزل ألول مرة كطفلة متبناة، سافر األب إلى بعيد وبقيت 

)إليزابيث هارمون( مع األم الجديدة التعيسة هي األخرى، لكن نجاح الفتاة في إتقان فنون 
لعبة الشطرنج ودراستها التي ال تتوقف للكتب التي جرى نشرها ألبطاله المعروفين مكناها من 

هزيمة المنافسين، وكلهم من الرجال وشاع صيتها في أميركا وعبر بطوالت العالم.

شعر الحكمة
طولة البال ماتخلف ندامه *** وقو العزم من شيمة الرجال
وكظم الغيظ اخرها سالمه***حتى ان كان احمولك اثقال
وزينة العقل فى قلت كالمه*** وخلك زين فى كل األحوال

منصات اإلنترنت مطالبة بشرح 
ما تفعله ببيانات املستخدم

● وادي الكوف بالجبل األخضر. )تصوير: ماهر العوامي(

كلمة1000

أطلقت شركة »شاومي« الصينية جهازها 
 »Mi Reader Pro« الجديد للقراءة المسمى

بصفته خليفة لجهازها الصادر في شهر 
 Mi« نوفمبر من العام الماضي المسمى

Reader«، ويأتي الجهاز مزودا بشاشة داعمة 
للحبر اإللكتروني مثالية للقراءة؛ ألنها ال 

تسبب إجهادا للعين مثل الهواتف أو األجهزة 
اللوحية العادية، وتتميز الشاشة بقياس 

7.8 إنشات بدقة 1878×1404 بكسل، مع 
كثافة بكسالت تصل إلى 300 بكسل في 

اإلنش الواحد، وإضاءة للقراءة قابلة للتعديل، 
ودرجات قابلة للتخصيص لأللوان.

ويبدو أن حدة الشاشة هدف أساسي 
للتحسين، حيث يتميز جهاز » Kindle« من 

أمازون لعام 2019 بكثافة 167 بكسل 
 Kindle« في اإلنش الواحد مقارنة بجهاز

Paperwhite« لعام 2018 الذي يتميز بكثافة 
300 بكسل في اإلنش الواحد، وزودت 

الشركة الجهاز بذاكرة للوصول العشوائي 
بسعة 2 جيجابايت.

تطالب لجنة التجارة الفيدرالية منصات اإلنترنت بمشاركة التفاصيل حول كيفية تسخير 
بيانات المستخدمين وماذا تفعل بالمعلومات، وتشمل المنصات المطالبة بشرح ما 
تفعله ببيانات المستخدم كال من »أمازون« و»فيسبوك« و»تيك توك« و»واتساب« 

و»تويتر« و»سناب شات« و»يوتيوب« و »Discord« و »Reddit«، وأرسلت لجنة 
التجارة الفيدرالية طلبات إلى منصات اإلنترنت لتزويدها بالتفاصيل حول الممارسات 

المتعلقة بجمع البيانات واإلعالنات، ولدى المنصات 45 يوما للرد على الطلب.
وقالت الوكالة في بيان: إن لجنة التجارة الفيدرالية تسعى إلى معرفة كيفية قيام 
المنصات بجمع البيانات عن المستخدمين، وكيف تقرر اإلعالنات التي يتم عرضها، 

وكيفية استخدام الخوارزميات، من بين معلومات أخرى، كما تسعى الوكالة للحصول 
على معلومات حول كيفية تأثير ممارسات الشركات في األطفال والمراهقين، وكتب 
عضوان ديمقراطيان في اللجنة في بيان مشترك: لم يكن هناك في السابق صناعة 

قادرة على مراقبة الكثير من حياتنا الشخصية وتحقيق الدخل منها، بينما تتابع 
المنصات اآلن المستخدمين في كل مكان من خالل التطبيقات الموجودة ضمن 
األجهزة المحمولة الموجودة دائما، وأضافا: يسمح هذا الوصول المستمر لهذه 

المنصات بمراقبة المكان الذي يذهب إليه المستخدمون واألشخاص الذين يتفاعلون 
معهم وما يفعلونه، وال يزال الكثير حول الصناعة غامضا بشكل خطير.
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تمسك روسي وتركي بالوجود العسكري في ليبيا

 فصل جديد لألزمة الليبية بعد تعقد مهمة ملتقى الحوار السياسي وتعيني مبعوث أممي

الجدول الزمني لطرد املقاتلني األجانب في مهب الريح
القوى  إصــرار  ليبيا  في  جديدة  مؤشرات  أظهرت 
بين  العسكرية  التفاهمات  انتهاك  على  الكبرى 
الشهر  ونصف  نحو شهر  بعد   »5+5« لجنة  أعضاء 
لطرد  المحددة  أشهر  الثالثة  مهلة  انقضاء  من 
تقرير  في  البنتاغون  اتهم  وبينما  األجنبية.  القوات 
حديث روسيا واإلمارات باستمرار التورط في الصراع 
المسلح بالبالد عبر شركة »فاغنر«، تنتظر تركيا ضوء 
في  ليبيا،  في  تواجدها  لتمديد  البرلمان  من  أخضر 
لتأمين مكاسب أخرى تضمن  محاولة من الطرفين 
الروسية  األميركية  المالسنات  وعادت  البقاء.  لهما 
حول تقويض جهود السالم في ليبيا، لتنذر بانهيار 
المسارات السياسية التي تعرف عراقيل بعد تفاهمات 
خالل  العسكرية  المواجهات  شبح  أبعدت  دولية 

األشهر األخيرة.
مؤتمر  اللتزامات  مخالفة  تأتي  المالسنات  هذه 
2020، خصوصا  العام  أوائل  انعقد في  الذي  برلين 
بومبيو  مايك  واشنطن  خارجية  وزير  اتهم  بعدما 
مساء الثالثاء موسكو بمواصلة انتهاك حظر األسلحة 
أن  معتبرا  ليبيا،  على  المتحدة  األمم  تفرضه  الذي 
األطــراف  إقناع  يــزال  ال  المتحدة  الواليات  »هــدف 
الليبية بالتوصل إلى حل سياسي من خالل مفاوضات 

برعاية األمم المتحدة«.
ويحذر مسؤولون أميركيون من محاولة الكرملين 
استخدام النزاع الليبي من أجل بناء حضور عسكري 
خبراء،  وحسب  ــا.  ألوروب الجنوبية  الحدود  على  له 
فقد رفعت وتيرة أنشطة روسيا عبر شركة »فاغنر« 
لدورها  ونظرا  هدف،  من  أكثر  لتحقيق  للمرتزقة 
وصفتها  منطقة  من  أكثر  في  االستقرار  المزعزع 
وزارة الخارجية األميركية بأنها »تابعة لوزارة الدفاع 
العام  المفتش  توصل  المقابل  وفي  الروسية«، 
لعمليات مكافحة اإلرهاب في البنتاغون خالل الشهر 
تمول  المتحدة  العربية  ــارات  »اإلم أن  إلى  الجاري 

هؤالء المرتزقة في ليبيا«.
وتعقد المعلومات الجديدة من التقدم الملموس 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  االتفاق بين  في قضية 
الوفاق  حكومة  قوات  ممثلي  تضم  والتي   )5+5(
أكتوبر   23 في  توصلوا  حيث  العامة،  والقيادة 
الماضي بجنيف وبرعاية أممية إلى تفاهمات تقضي 
بإخالء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية 
لمعسكراتها  بإعادتها  المسلحة  والمجموعات 
والمقاتلين  المرتزقة  جميع  خــروج  مع  بالتزامن 
األجانب من األراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة 

وقف  على  التوقيع  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  أقصاها 
إطالق النار.

20 ألف مقاتل
وقدرت األمم المتحدة عدد المقاتلين األجانب الذين 
ما زالوا موجودين في ليبيا بنحو 20 ألفا ومن بينهم 
مرتزقة سوريون أرسلتهم تركيا وآخرون من روسيا 
والسودان، حسبما أعلنت المنظمة الدولية في بداية 

الشهر الجاري.
المدة  نصف  من  أكثر  مــرور  من  الرغم  وعلى 
اتهام  أن  إال  المرتزقة،  خورج  خاللها  يفترض  التي 
»فاغنر«  تمويل  في  بالمساعدة  أبوظبي  البنتاغون، 
للتعهدات األمنية للصراع الليبي يعقد من أي تقدم 
في عمل اللجنة العسكرية وفي المشاورات السياسية 
المتعثرة، حسب خبراء يشيرون إلى »استخدام الدولة 
إذ  النزاع،  للتعتيم على دورها في  الشركة  الخليجية 
تقييم  أول  هو  األميركية  الدفاع  وزارة  تقرير  يعد 

رسمي عن ترتيب اإلمارات مع الشركة الروسية«.
جلسة  في  األميركي  الشيوخ  مجلس  وفشل 
صفقة  بيع  منع  في  الجاري  ديسمبر   9 في  تصويت 
شبحية  لطائرات  دوالر  مليار   23 من  بأكثر  تقدر 
وطائرات دون طيار وأسلحة متطورة من طراز »اف 
لم  أميركيين  مشرعين  أن  كما  ظبي،  أبو  إلى   »35

يخفوا قلقهم من استخدامها في ليبيا.
ويفسر مراقبون اسباب إخفاقهم في منع الصفقة 
لجهود مجموعة الضغط »اللوبي« التابعة لإلمارات 
أهداف  في  ظبي  أبو  دور  عن  فضال  واشنطن،  في 
أقصى  استراتيجية  مثل  الخارجية  للسياسة  أخرى 
واتفاقية  إيران  ضد  واشنطن  تمارسها  التي  ضغط 
التطبيع مع إسرائيل التي ينظر إليها دونالد ترامب 

على أنها نجاح نادر للسياسة الخارجية.

»فاغنر« في ليبيا
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  يعمل  بدوره 
غير  عسكري  حضور  على  تراهن  استراتيجية  وفق 
القطاع  من  عسكرية  شركات  خــالل  من  مباشر 

الخاص، لذلك ال يتردد في نفي تقارير البنتاغون.
رجل  وهو  بوتين«  »طباخ  إلى  فاغنر  وتنسب 
تقدم  وقد  بريغوزين،  يفغيني  الروسي  األعمال 
األوروبي الستبعاده من  االتحاد  إلى محكمة  بطلب 
للمفروضة  واألوروبية  األميركية  العقوبات  قائمة 
بالشركة  تجمعه  وغيرها  مالية  صالت  لوجود  عليه 

الموجودة في ليبيا.

»ارتكبت  فاغنر  إن  ــي  األوروبـ االتــحــاد  ويقول 
الذي  األسلحة  لحظر  ومتكررة«  متعددة  انتهاكات 
تفرضه األمم المتحدة على ليبيا، وتعني العقوبات أن 
بريغوزين ممنوع من السفر إلى االتحاد وتم تجميد 

يُمنع مواطنو وشركات االتحاد  أي أصول لديه كما 
األوروبي من تزويده باألموال.

عالقته  على  أدلة  األسبوع  هذا  بريغوزين  وقدم 
شركة  أشـــارت  حيث  ليبيا  فــي  موسكو  بتدخل 

العميلين  سيدعم  أنه  له  المملوكة  »كونكورد« 
مكسيم شوقلي ومترجمه سمير سيفان، بنحو نصف 
يوم  طرابلس  في  عنهما  أفرج  بعدما  دوالر  مليون 
10 ديسمبر الجاري عقب اعتقالهما في مايو 2019، 

وعادا إلى روسيا مؤخرًا.
وسيفان  شوقلي  اعتقلت  الوفاق  حكومة  وكانت 
كانا  بينما  البالد،  في  باالنتخابات  التدخل  بتهمة 
يعمالن مع نجل سيف اإلسالم القذافي، فيما جعلت 
في  تحسن  ألي  شرطا  الرجلين  عن  اإلفــراج  روسيا 

العالقات مع حكومة الوفاق الوطني.
الروسي  الخارجية  وزير  تجديد  وسط  ذلك  يأتي 
سيرجي الفروف في مؤتمر صحفي مشترك في ختام 
آل  زايد  بن  عبداهلل  اإلماراتي،  نظيره  مع  مشاورات 
نهيان، في موسكو، نفيه التمويل اإلماراتي المزعوم 
استعادة  تريد  روسيا  إن  قائال  ليبيا،  في  لـ»فاغنر« 
القاهـرة  مع  بالتعاون  البــالد  في  الدولة  مؤسسات 

وأبو ظبي ودول الجوار.

وساطة روسية للحل السياسي
ودون التخلي عن التزامها العسكري تقدم موسكو 
المتعثرة  السالم  مفاوضات  في  كوسيط  نفسها 
متعارضين  تيارين  بين  خالفات  عن  أنباء  تردد  مع 
السياسي،  الحوار  ملتقى  هامش  على  طرابلس  في 
مجلس  رئيس  صالح  عقيلة  تولي  يرفض  أحدهما 
المرتقب،  الرئاسي  المجلس  رئاسة  الحالي  النواب 
في  ليبيا  شرق  لمسؤولي  حضور  أي  لرفض  داعيا 
يدعم  وآخر  الجديدة،  التنفيذية  السلطة  تشكيلة 
الخطوة مع ضرورة تولي وزير داخلية الوفاق فتحي 
األخير  التيار  وهذا  الحكومة،  رئيس  منصب  باشاغا 
باشاغا  بأن  علما  وفرنسي،  روسي  بترحيب  يحظى 

تلقى دعوة رسمية من موسكو لزيارتها خالل يناير.
تجهز  التي  أنقرة  ترفضه  السيناريو  هذا  لكن 
لتمديد مهمة جنودها المنتشرين في ليبيا لمدة 18 
المفاوضات  على  الذي يشوش  األمر  إضافية،  شهرا 
العسكرية  اللجنة  عمل  ويقوض  الجارية  السياسية 

المشتركة.
تركيا  أرسلت  الجاري  العام  من  سابق  وقت  وفي 
حربها،  في  الوفاق  حكومة  لدعم  ليبيا  إلى  قوات 
ومع أن المعارك توقفت، إال أن الرئيس طيب رجب 
نشرهم  مهمة  تجديد  نوابه  من  طلب  إردوغــان 
بحجة   2021 يناير   2 في  الحالي  القرار  انتهاء  قبل 
الحوار  وعملية  النار  إطالق  ووقف  الدائم  السالم  أن 

السياسي في ليبيا »لها أهمية كبيرة لتركيا«.

فيما فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي في االتفاق 
المرحلة  في  التنفيذية  السلطة  الختيار  آلية  على 
وبرلمانية،  رئاسية  انتخابات  إجراء  قبل  الجديدة 
فإن المهمة التي تنتظر ميالدينوف ستكون صعبة، 
اتفاق  لتحقيق  بجهود  قامت  وليامز  أن  خصوصا 
أن  دون  االنتقالية،  المرحلة  لشكل  موحدة  ورؤية 
تنجح في ذلك حتى اآلن. البعثة األممية من جانبها 
ما  في  خصوصا  السياسية  العملية  استمرار  أكدت 
فيما  وأيضا  موحدة،  تنفيذية  سلطة  بإيجاد  يتعلق 
في  االنتخابات  إلجــراء  الالزمة  التحضيرات  يخص 

موعدها في 24 ديسمبر 2021.

لجنة استشارية وأخرى قانونية
تشكيل  عزمها  السياق  هذا  في  وليامز  وأعلنت 
لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية 
اختيار السلطة التنفيذية، منوهة بأن البعثة مصرة 
مجال  ال  وأنه  العملية،  هذه  في  بعزم  السير  على 
جرى  التي  االستحقاقات  وتمييع  الوقت  إلضاعة 

التوافق عليها في خارطة الطريق.
من  قانونية  لجنة  تشكيل  البعثة  تعتزم  كما 
الشروط  استكمال  على  للعمل  الحوار  لجنة  أعضاء 
وتمهيد الطريق أمام العملية االنتخابية، عالوة على 

اعتزامها عقد اجتماع للجنة مطلع العام الجديد.
على  التصويت  نتائج  وليامز  أعلنت  والثالثاء 
السلطة  اختيار  آلية  لتمرير  المطلوبة  النسبة 
في  المناصب  تولي  منع  بند  خصوصا  التنفيذية 
من  لكل  الوطنية  والحكومة  الرئاسي  المجلس 
منذ  تشريعي  أو  حكومي  مسؤول  منصب  شغل 
العام 2014. وصوت 36 مشاركا لصالح نسبة الحد 
المقبول البالغة 61 % مع نسبة تأييد بلغت »50 % 
+ 1« على مستوى اإلقليم، فيما صوت 14 مشاركا 
لصالح نسبة الحد المقبول والبالغة الثلثين، وذلك 
امتنع  بينما  التصويت  في  مشاركا   50 بين  من 
من  باثنين  االتصال  تعذر  عن  فضال  آخــرون،   21
أعضاء  من  واحد  مشارك  وانسحاب  المشاركين، 
إلى  التصويت ألسباب شخصية، إضافة  الحوار قبل 
الزنتان  عن  والملتقى  النواب  مجلس  عضو  وفاة 
في  الماضي  األحد  توفي  الذي  قرميل،  غيث  عمر 

المغربية. المملكة 
وكانت البعثة األممية حددت 75 اسما للمشاركة 

الذي  الليبي،  السياسي  الملتقى  اجتماعات  في 
مرئيا  وانعقد  جلسة،  من  أكثر  عبر  افتراضيا  انعقد 
سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  بحضور  تونس  في 

منتصف نوفمبر الماضي.
على  الصعب«  من  يزال  »ال  أنه  وليامز  وأكدت 
بشأن  توافق  إلى  التوصل  الملتقى  في  المشاركين 
السلطة  اختيار  آلية  بشأن  قدما  للمضي  طريقة 
ساعة   30 من  أكثر  تقضية  إلى  مشيرة  التنفيذية، 
اجتماعات عبر اإلنترنت، إضافة إلى االتصاالت إلجراء 
االستطالعات وعمليات التصويت عبر الهاتف، والتي 
استغرقت 30 إلى 35 ساعة أخرى من الوقت؛ لكن 

من دون اتفاق على آلية االختيار.

مهمة صعبة أمام ميالدينوف
وعليه  صعبة  مهمة  أمــام  ميالدينوف  وسيكون 
بين  النظر  وجهات  تقريب  في  خبرته  يستغل  أن 
منصب  شغل  أنه  خصوصا  المنقسمين،  الليببين 
العام  منذ  األوسط  للشرق  المتحدة  األمم  مبعوث 
2015. ويأتي تعيينه بعد عشرة أشهر من استقالة 
»صحية«؛  إنها  قال  ألسباب  سالمة  غسان  اللبناني 
عدم  من  استيائه  عن  وقت الحق  في  يعبر  أن  قبل 
التزام العديد من أعضاء األمم المتحدة، بمن فيهم 
أعضاء في مجلس األمن الدولي، بقرارات كانوا هم 
جرت  البلغاري  الدبلوماسي  عليها.  وافق  من  أول 
الموافقة من مجلس األمن عليه بعد رفض الواليات 
المنصب،  هذا  لتولي  أفريقيين  مرشحين  المتحدة 
تقسيم  األمن  مجلس  في  شركائها  على  وفرضها 
يساعده  أممي  مبعوث  هما  قسمين  إلى  المنصب 
منسق للبعثة األممية الصغيرة »نحو 230 شخصا«.
ونقلت وكالة »فرانس برس« عن دبلوماسيين 
رأس  على  أوروبــيــة  شخصية  تعيين  إن  قولهم 
منسق  منصب  أن  يعني  ليبيا  في  األممية  البعثة 
فيما  أفريقية،  شخصية  إلى  حتما  سيؤول  البعثة 
لطالما  التي  السمراء  للقارة  ترضية  جائزة  يشبه 
شددت على وجوب أن تكون هناك »حلول أفريقية 
من  انطالقا  عبثا،  وحاولت  أفريقية«  لمشاكل 
إلى  األممي  المبعوث  وظيفة  إسناد  المبدأ،  هذا 
اسم  قد طرح  غوتيريس  وكان  أفريقي.  دبلوماسي 
لعمامرة  رمطان  السابق  الجزائري  الخارجية  وزير 
لخالفة سالمة، لكن واشنطن رفضت هذا الترشيح، 
أفريقية  مرشحة  اسم  ويطرح  العام  األمين  ليعود 
أخرى هي الوزيرة الغانية السابقة هنا سيروا تيتيه، 

التي لقي ترشيحها نفس الرفض األميركي. وشغل 
مالدينوف »48 عاما« منصب مبعوث األمم المتحدة 
إلى الشرق األوسط منذ 2015. وخالل مهمته هذه 
بين  التوتر  من  فترات  التحديات:  من  العديد  واجه 
قطاع غزة الفلسطيني واالحتالل اإلسرائيلي، وكذلك 
تسارع االستيطان اإلسرائيلي واالنقسامات الداخلية 
في  اإلنساني  الوضع  وتدهور  الفلسطينيين  بين 
غزة. كما مناقشات عديدة مع مصر لتجنب التصعيد 
العسكري بين تل أبيب وحركة حماس التي تسيطر 

على قطاع غزة.

مجلس األمن يترقب حل األزمة
وفيما يؤكد ضرورة أن تتواصل المباحثات السياسية 

الجديد،  األممي  المبعوث  مع  الليبية  األزمة  لحل 
الحوار  في  المشاركين  الثالثاء،  األمن،  مجلس  دعا 
إلى  مشيرا  الجهود«،  »مضاعفة  إلــى  السياسي 

»التقدم الذي أحرزه الملتقى حتى اآلن«.
المجلس سفير جمهورية  ألقاه رئيس  وفي بيان 
مغلقة،  جلسة  عقب  ماتجيال  جيري  أفريقيا  جنوب 
األمم  وبعثة  وليامز  األمــن  مجلس  أعضاء  شكر 
الدور  إلى  عملهم، مشيرا  كل  على  للدعم  المتحدة 
»المهم« للدول المجاورة والمنظمات اإلقليمية في 

دعم جهود األمم المتحدة.
»أهمية  على  بيانه  في  األمــن  مجلس  وشــدد 
النار  إطالق  وقف  لرصد  وفعالة  موثوقة  آلية  وجود 
إلى تقرير شامل  ليبية«. وأعرب عن تطلعه  بقيادة 

من األمين العام عن مقترحات الرصد الفعال لوقف 
إطالق النار تحت رعاية األمم المتحدة.

المقاتلين  جميع  »انسحاب  إلــى  البيان  ودعــا 
والمرتزقة األجانب من ليبيا تماشيا مع اتفاق وقف 
في  الليبية  األطراف  إليه  توصلت  الذي  النار  إطالق 
23 أكتوبر، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين 

وقرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة«.
ضرورية  الناجحة  السياسية  العملية  أن  أكد  كما 
ليبيا وازدهارها في المستقبل، مشيرا إلى  الستقرار 
»التزام أعضاء مجلس األمن من جديد بسيادة ليبيا 
واستقاللها وسالمتها اإلقليمية ووحدتها الوطنية«.

اتهامات متبادلة بين واشنطن وموسكو
السياسية،  العملية  في  الجمود  مع  وتزامنا 

طرابلس، نيويورك، القاهرة:الوسط

الوسط: عبدالرحمن أميني

إلى  ليبيا  حــول  الدولي  والــصــراع  التالسن  عــاد 
روسيا  المتحدة،  الواليات  اتهمت  فقد  الواجهة، 
من  أكثر  مدى  على  استمر  الــذي  الهجوم  بدعم 
القوات  قبل  العاصمة طرابلس من  14 شهرا على 
التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، 
ليبيا،  في  للسالم  المتحدة  األمم  جهود  وتقويض 
معتبرة أن موسكو تدعم »تشكيل حكومة شمولية 

في ليبيا«.
جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية األميركي، مايك 
بومبيو، وذلك ردا على اتهام وزير الخارجية الروسي، 
»بممارسة  المتحدة  الــواليــات  ــروف،  الف سيرغي 
أالعيب سياسية في منطقة البحر األبيض المتوسط 
لألمين  خاص  ممثل  تعيين  مسألة  في  والمماطلة 
في  جاءت،  والتي  ليبيا«  في  المتحدة  لألمم  العام 
منتدى الحوار المتوسطي في وقت سابق من الشهر 
الجاري. وقال بومبيو في بيانه: »من المؤسف وغير 
المفيد بحق أن يخطئ الفروف مرة أخرى في تحديد 
أن  مؤكدا  التاريخ«،  كتابة  إعادة  ويحاول  الحقائق 
الحلفاء  مع  نشط  بشكل  »تعمل  المتحدة  الواليات 
والشركاء في منطقة شرقي المتوسط لتعزيز المزيد 

من االستقرار واألمن واالزدهار«.
وأضاف أن بالده »عملت مع شركائها في مجلس 
منصب  وخلق  األممي  النظام  لتعزيز  الدولي  األمن 
تكميلي  ومنسق  المتحدة،  لألمم  خاص  مبعوث 
لبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا في والية البعثة 
الوزير األميركي أن  2020«. واعتبر  للعام  المجددة 
»ثمة طرفا يمارس األالعيب السياسية ويحاول إعاقة 
روسيا  وهو  اإلقليمية،  للنزاعات  حل  باتجاه  التقدم 
الخاصة  تعزيز مصالحها  أجل  من  إال  تعمل  ال  التي 

على حساب المنطقة برمتها«.

دعوة باشاغا لزيارة روسيا
وفي محاولة إللقاء ثقل أكبر لها في ليبيا، دعت 
فتحي  الوفاق،  حكومة  في  الداخلية  وزير  موسكو 

باشاغا، إلى زيارة روسيا خالل يناير المقبل.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي جمع بين نائب وزير 
الخاص  الروسي  الرئيس  الروسي، مبعوث  الخارجية 
بوغدانوف  ميخائيل  وأفريقيا،  ــط  األوس للشرق 
وباشاغا. وهو االتصال الذي جرى الثالثاء واستعرض 
والسياسية  األمنية  األوضاع  المستجدات حول  »آخر 
ذات  المواضيع  عديد  إلــى  إضافة  ليبيا،  ــل  داخ

االهتمام المشترك«. 

الليبيون  يــتــرقــب 
إليه  تتجه  جديدا  فصال 
في  السياسية  األزمـــة 
مبعوث  تعيين  مع  البالد، 
البلغاري  هو  جديد  أممي 
الذي  نيكوالي ميالدينوف، 
ثقيال  عبئا  أمامه  سيجد 
تنجح  لــم  االنقسام  مــن 
لألمين  الخاصة  المبعوثة 
المتحدة  لــألمــم  ــعــام  ال
وليامز  ستيفاني  باإلنابة 
رغم  منه،  التخفيف  في 
خالل  المكثفة  محاوالتها 

األسابيع األخيرة.
األمن  اتفق مجلس  وقد 
على  الــثــالثــاء،  ــي،  ــدول ال
تعيين ميالدينوف مبعوثا 
في  المتحدة  لألمم  جديدا 
غسان  للبناني  خلفا  ليبيا 

سالمة.

< بوتني

<  آثار الدمار الذي خلفته الحرب في طرابلس

< رجب إردوغان

< نيكوالي مالدينوف< ستيفاني وليامز< بومبيو

البعثة األممية: العملية السياسية مستمرة إليجاد سلطة تنفيذية موحدة والتحضير النتخابات ديسمبر 2021
البلغاري ميالدينوف عمل مبعوثا لألمم املتحدة للشرق األوسط منذ العام 2015.. وتعيينه تأكيد لهيمنة واشنطن

مجلس األمن: يجب وجود آلية موثوقة وفعالة لرصد وقف إطالق النار بقيادة ليبية

قالت  ليبيا  في  العسكري  لتواجدها  تمويه  وفي 
من  قائمة  تزال  ال  والتهديدات  »المخاطر  إن  أنقرة 
ليبيا إلى تركيا والمنطقة بأسرها. وفي حالة استئناف 
الجيش الوطني الليبي هجماته ستتأثر مصالح تركيا 
في كل من حوض البحر األبيض المتوسط وشمال 

أفريقيا سلبًا«.
في  بالبرلمان  مناقشته  المقرر  لالقتراح  ووفًقا 
18 ديسمبر الجاري، »ستواصل تركيا دعم ليبيا في 
مسائل التدريب واالستشارات أيما يتعلق باستخدام 
نظام األسلحة والمعدات«، وهي الخطوة المرجح أن 
يتم تبنيها مع سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم 

على البرلمان.
قاعدتي  في  تتواجد  التركية  القوات  بأن  علما 
مركز  يوجد  كما  البحرية  ومصراتة  الجوية  الوطية 
طرابلس.  في  التركي–الليبي  العسكري  للتنسيق 
اإلشراف  التركية  الدفاع  وزارة  تواصل  اآلن،  وإلى 
على تدريب قوات حكومة الوفاق مع توقيع اتفاقات 
جديدة آخرها مع قطر. ما يخالف نص المادة الثانية 
»تجميد  على  أكد  الذي  النار  إطالق  وقف  اتفاق  من 
جميع االتفاقات العسكرية المتعلقة بالتدريب داخل 
تتولى  حتى  األجنبية  التدريب  أطقم  وخــروج  ليبيا 
األمنية  الغرفة  وتوجه  مهامها  الموحدة  الحكومة 
التي سيتم تشكيلها بموجب هذه االتفاقية القتراح 
وتنفيذ إجراءات أمنية خاصة وترتيبات لضمان أمن 
العسكرية  الوحدات  إخالؤها من  يتم  التي  المناطق 

والتشكيالت المسلحة«.
السودان  تحرير  جيش  حركة  اعترافات  وتزيد 
ديسمبر  مطلع  السودانية  السريع  الدعم  وقوات 
ليبيا  إغراق  بمواصلة  المشهد  تعقيد  من  الجاري 
للتعهدات  واضح  خرق  في  و»مرتزقة«  بمقاتلين 
الدعم  قوات  باسم  الناطق  كشف  فقد  الدولية، 
رصد  صحفي  مؤتمر  في  جمعة  جمال  السريع، 
 3 بتاريخ  ليبيا  مع  الحدود  على  مريبة  تحركات 
شخص   600 ضبط  عن  وأسفرت  الجاري،  ديسمبر 
كانوا في طريقهم إلى ليبيا لالنضمام إلى الحركات 

المسلحة حسب جريدة »سودان تريبيون«.
ويبقى التقيد بالجدول الزمني لرحيل المقاتلين 
األمم  بالتزام  مرهونا  ليبيا  من  األجنبية  القوات 
خاصة  االتفاق  نقاط  ومتابعة  بمراقبة  المتحدة 
قوات  ــراف  إش ــرورة  ض مع  بخروجهم  المتعلقة 
أهم  أن  رغــم  الخطوة،  على  وأفريقية  أوروبــيــة 
الموجودة  الدولية  األطراف  هي  التنفيذ  معوقات 

على األرض والموالين لتركيا وروسيا تحديدا.

برلمان أنقرة ينظر تمديد وجود 
القوات التركية في ليبيا

األمم المتحدة: 20 ألف مقاتل ما زالوا 
متواجدين في ليبيا مع طرفي النزاع
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تعطل االتصاالت الهاتفية في سرت

البلديات في مرمى نقص الوقود والسيولة وضعف اإلمكانات
من بلدية إلى أخرى ال تزال المشكالت التي يعاني 
أسبابها  تعددت  مهما  واحدة،  المواطنون  منها 
السيولة،  نقص  أبرزها:  ومن  ومالبساتها، 

والوقود، واإلمكانات.
في سرت، توقفت خدمات االتصاالت الهاتفية 
األسبوع  منتصف  منها،  متفرقة  مناطق  في 
كوابل  القانون  عن  خارجين  سرقة  جراء  الجاري؛ 
التفتيش  تجمعات  بغرف  النحاسية  االتصاالت 
في  المركزي  ليبيا  مصرف  فرع  لمقري  المجاورة 
مصادر  أعلنت  ما  على  المدينة،  وفندق  سرت 

بشركة »هاتف ليبيا«.
»الوسط«  إلى  تصريح  في  المصادر  واعتبرت 
»مختنقات  في  تسببت  »كارثة«  حدث  ما  أن 
الفتة  سرت،  بمدينة  االتصاالت  لقطاع  كبيرة« 
إلى  ببالغ  ليبيا«  »هاتف  شركة  تقدم  إلى 
بـ»المخربين  وصفتهم  من  األمنية ضد  الجهات 
والخارجين عن القانون«. وتعرضت بعض المقار 
اإلدارية في سرت، الثالثاء، للسرقة، بينها مكتب 
غياب  في  التجاري  سرت  وميناء  الصحافة،  هيئة 

الحماية األمنية، حسب المصادر.
وإلى مشكلة نقص الوقود، أعلن رئيس لجنة 
اإلشراف على توزيع الوقود في بلدية سرت، رائد 
بالوقود  التزود  كتيبات  طرح  بدء  عيد،  إبراهيم 

للسيارات، اعتبارا من يوم السبت المقبل.
وستوزع الكتيبات في المقرات اآلتية: »مكتب 
مقر  في  األرضي  الدور  وصالة  سرت،  التراخيص 
ديوان المجلس التسييري للبلدية، ومركز شرطة 
بيان  حسب  أبوهادي«،  شرطة  ومركز  سرت، 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  البلدية  نقلته 
البيان  وأشار  األربعاء.  »فيسبوك«،  االجتماعي 
الكتيب، يلصق على  إرفاق رقم تسلسلي مع  إلى 
زجاج المركبة اآللية األمامي، مشيرا إلى أن رسم 

الحصول على الكتيب هو خمسة دنانير.
الذي  للكتيب،  ضوئية  صورا  البلدية  ونشرت 
وهي  لحامليه،  مالحظات  عدة  على  احتوى 
»االلتزام بالنظام خالل التعبئة، وال يسمح بتعبئة 
مركبة  أي  بتعبئة  يسمح  وال  مجرورة،  مركبة  أي 
الوقود  توزيع  وللجنة  بالبطاقة،  الختم  تحمل  ال 
يذكر  للعمل«.  مناسبا  تراه  فيما  التصرف  حرية 
أن المجلس التسييري لبلدية سرت قرر اتخاذ آلية 
تكرار  عدم  »لضمان  كتيبات،  عبر  الوقود  توزيع 
الوقود  وصول  ولضمان  المحروقات،  نقص  أزمة 

إلى األهالي وعدم تسربه إلى السوق السوداء«.
توزيع  البلدي  المجلس  أعلن  غريان،  وفي 
ثماني  مادة »كيروسين« على  لتر من  ألف   220

محطات في المدينة اليوم الثالثاء.
وقسمت الكمية بواقع 160 ألف لتر على ست 
محطات تابعة لشركة الشرارة للخدمات النفطية 
»20 ألف لتر لمحطة حسن، و40 ألف لتر لمحطة 

التسييري  المجلس  رئيس  تفقد  طبرق،  وفي 
مكتب  مدير  رفقة  بوالخطابية،  فرج  للبلدية 
البال، مشروع  المهندس نصر شرح  المشروعات 
قناة  بإنشاء  األمطار،  مياه  تصريف  خطوط  ربط 
متر،   900 بطول  األمطار  مياه  لتصريف  رئيسية 
طبرق.  ببلدية  المشاريع  أهم  من  يعتبر  حيث 
سبب  إن  طبرق  لبلدية  اإلعالمي  المكتب  وقال 
البوستر  شهداء  بجزيرة  المياه  تصريف  تأخر 
وسط المدينة، هي األعمال الجارية حاليا بالقناة 
الرئيسية والوحيدة لتصريف كل نقاط تجمع مياه 
األمطار، مطالبا جميع المواطنين بأن يتعانوا مع 
المشروع  أن  المكتب  أضاف  المنفذة.  الشركة 
األمطار  مياه  تصريف  خطوط  ربط  عن  عبارة 
بإنشاء قناة رئيسية لتصريف مياه األمطار بطول 

900 متر.
النواب  مجلس  عضو  مع  بوالخطابية،  وبحث 
عن دائرة طبرق صالح هاشم، وبحضور ممثلين 
والحرس  العسكرية  والشرطة  األمن  مديرية  عن 
الجنائي،  البحث  وإدارة  المركزي  والدعم  البلدي 
الشارع بمدينة طبرق  التي تخص  األمنية  األمور 

والمشاكل التي تعترض قطاع األمن.
أبرز  إن  طبرق  لبلدية  اإلعالمي  المكتب  وقال 
تأمين  هي  مناقشتها  تمت  التي  األمنية  األمور 
تعترض  التي  والمشاكل  طبرق،  بمدينة  الشارع 
السلبية  الظواهر  كل  ومحاربة  األمن  قطاع 

بالمدينة وتأمين المقار العامة والخاصة.
إلى  بوالخطابية  تطرق  البلدية،  وبحسب 
السلخانة  بافتتاح  الخاصة  القادمة  اإلجراءات 
الجديدة بمنطقة الخوير، التي سيتم افتتاحها 22 
من ديسمبر الجاري، مؤكدا أنه سيتم مصادرة أي 
السلخانة  في  ومذبوحة  مختومة  غير  تباع  لحوم 
الجديدة، تحت إشراف أطباء بيطريين معتمدين 

وتحت رقابة أمنية شديدة.
لبلدية  التسييري  المجلس  أن  المكتب  وتابع 
طبرق أكد أن الدوريات األمنية ستنطلق لمتابعة 
المجازر واللحوم المخالفة التي ستتم مصادرتها.

في سياق آخر، استضاف جهاز الشرطة الزراعية 
النقازة  متنزه  تشجير  لحملة  تحضيريا  اجتماعا 
يناير  تنفيذها  المزمع  الخمس،  بمدينة  الوطني 
المقبل. حضر االجتماع رئيس مجلس أعيان قبائل 
حكومة  في  الزراعة  وزارة  من  وأعضاء  الخمس 
المجتمع  منظمات  نشطاء  من  وعدد  الوفاق، 
حكومة  في  الداخلية  وزارة  بيان  حسب  المدني، 
الوفاق على صفحتها بموقع التواصل االجتماعي 

»فيسبوك«، الثالثاء.
عميد  الزراعية،  الشرطة  جهاز  رئيس  وأكد 
إنجاز  في  التعاون  ضرورة  سالمة،  عبدالباسط 
العمل للمحافظة على التوازن البيئي، موضحا أنه 
ال بد من تطوير هذه األعمال بشكل واسع في كل 
أطلقت حملة  يفرن  بلدية  أن  يذكر  البالد.  أنحاء 
تشجير يوم السبت الماضي؛ استهدفت زراعة ألف 

شجرة خالل يوم واحد.

سرت - غريان - بني وليد - النقازة - طبرق - الوسط

●  طابور سيارات في انتظار الوقود بمدينة بني وليد

●  جانب من عملية توزيع السيولة بأحد المصارف الليبية

القواسم الجديدة، و20 ألف لتر لمحطة الكليبة، 
و40 ألف لتر لمحطة عساكر األصابعة، و20 ألف 
لتر لمحطة فرحات األصابعة، و20 ألف لتر لمحطة 
المجلس  بيان  حسب  األصابعة«،  المنتصر  أبناء 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته  على 

»فيسبوك«.
لمحطتين  مخصصة  لتر  ألف   60 إلى  إضافة 
 40« اآلتي:  النحو  على  الراحلة  لشركة  تابعتين 
لتر  ألف  و20  الوادي،  غريان  لمحطة  لتر  ألف 
نبه  كما  يعقوب«،  بن  أوالد  الرويصة  لمحطة 
البيان األهالي إلى أن الكميات تأتي تباعا، وتوجد 
عدة محطات أخرى لديها حجوزات، بعضها يجري 
تعبئة صهاريج النقل الخاصة بها، وسيعلن عنها 
فور وصولها إلى المدينة. وكشفت شركة البريقة 
توجيهها  عن  اإلثنين،  بيان  في  النفط  لتسويق 
التي  المناطق  إلى  »كيروسين«  مادة  بتوفير 
حيث  الحرارة،  درجات  في  كبيرا  انخفاضا  تشهد 

يستخدم في التدفئة المنزلية.

ونبقى مع ملف الوقود، حيث شهدت محطات 
ازدحاما  اإلثنين،  وليد،  بني  مدينة  في  توزيعه 
المدينة  في  محطات  ست  إغالق  بسبب  ملحوظا 
التحقيقات  قسم  رئيس  من  أوامر  على  بناء 
لجنة  وتعمل  في طرابلس.  العام  النائب  بمكتب 
حل  على  وليد  بني  بمدينة  والغاز  الوقود  أزمة 
األزمة من خالل إمداد باقي المحطات المفتوحة 
على  واالزدحام  العبء  لتخفيف  إضافية  بشحنات 

المحطات.

وليد  بني  مدينة  عن  الوقود  انقطاع  وأدى 
السوداء، حيث  السوق  في  الوقود  بيع  إلى عودة 
من  زاد  مما  دينارا،   30 لترا   20 غالون  بلغ سعر 
معاناة المواطنين وتأخر عدد من الخدمات داخل 

المدينة.
بالمدينة،  السيولة  نقص  أزمة  صعيد  وعلى 
في  العاملة  التجارية  المصارف  من  عدد  شرع 
النقدية  السيولة  توزيع  في  األحد،  وليد،  بني 
المخصصة لعمالئها، بعد وصول 32 مليون دينار 

الخميس  طرابلس  في  المركزي  المصرف  من 
عزالدين  المصرفي،  الموظف  وقال  الماضي. 
النقدية  السيولة  توزيع  إن  لـ»الوسط«  اللطفي 
الحسابات  أرقام  حسب  جرى  المواطنين  على 
مصرف  من  السحب  قيمة  اختالف  مع  الجارية 
آلخر. وأوضح أن مصرف سوف الجين األهلي وزع 
سيولة تقدر بـ650 للحساب الواحد، بينما مصرف 
في  للحساب،  دينار   500 وزع  الوطني  التجاري 
حين أن فروع مصرف الجمهورية لم تحدد قيمة 
سقف السحب حتى ورود مرتبات شهر نوفمبر في 

المصارف.
 18 تخصيص  جرى  أنه  إلى  اللطفي  وأشار 
داخل  الجمهورية  مصرف  لفروع  دينار  مليون 
البلدية، وسبعة ماليين دينار خصصت للمصرف 
لمصرف  دينار خصصت  التجاري، وسبعة ماليين 
سوف الجين األهلي. يشار إلى أن فروع المصارف 
عنها  غابت  وليد  بني  مدينة  في  العامة  التجارية 

السيولة المالية لمدة تجاوزت الشهرين.

رئيس لجنة اإلشراف على توزيع 
الوقود في سرت: بدء طرح 

كتيبات التزود بالوقود للسيارات 
اعتبارا من يوم السبت المقبل

زحام ملحوظ بمحطات توزيع الوقود في 
بني وليد بعد إغالق ست محطات بالمدينة 

بناء على أوامر من رئيس قسم التحقيقات 
بمكتب النائب العام في طرابلس

تستهدف تحصيل الديون المتراكمة

خطط لجباية إيرادات »داخلية الوفاق« و»الكهرباء«
عبر  الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزير  بمشاركة 
الوزارة،  نظمت  باشاغا،  فتحي  المرئي  االتصال 
على مدى عدة أيام من األحد وحتى األربعاء من 
األسبوع الجاري، ورشة عمل حول جمع إيراداتها، 
جباية  وتنمية  »مسار  عنوان  تحت  جاءت  التي 
ميزانية  ودورها في دعم  الداخلية  وزارة  إيرادات 

الدولة«.
وكيل  مساعد  الورشة  فعاليات  افتتاح  وحضر 
محمد  عميد  األمنية،  للشؤون  الداخلية  وزارة 
بمجلس  المالية  اللجنة  ورئيس  المداغي، 
بوزارة  المالية  الشؤون  إدارة  ومدير  النواب، 
بالدولة،  الرقابية  الجهات  من  وعدد  الداخلية، 
وأساتذة  والمختصين  الخبراء  من  عدد  بجانب 
صفحتها  عبر  الداخلية  وزارة  وقالت  الجامعات. 
على »فيسبوك« إن الورشة تهدف »إلى التعريف 
توسيع  كذلك  وتحصيلها،  اإليرادات  بأهمية 
والوسائل  العمل  ورشة  من  المستهدفين  آفاق 
توظيف  وكيفية  المالية،  النظم  في  الحديثة 
الثقة  وبناء  المالي  المجال  في  المعلومات  تقنية 

للقطاع«. التابعة  المؤسسات  بين 
ورقات  من  عددا  فيها  المشاركون  وناقش 
تطوير  إلى  تهدف  التي  والكلمات  العمل 
ودورها  الداخلية  وزارة  داخل  المالية  المنظومة 

للدولة. العامة  الميزانية  في 
أهميتها  الورشة  أعمال  ختام  باشاغا في  وأكد 
لتسهيل  والمنظومات  التقنيات  تحويل  في 
وزارة  أن  موضحا  للمواطنين،  الخدمات  تقديم 
إيرادات  تدخل  التي  الوزارات  من  تعتبر  الداخلية 

واقتصادها. الدولة  لدعم 
للكهرباء،  العامة  الشركة  أعلنت  بدورها، 
الديون  وسداد  جباية  حملة  انطالق  األربعاء، 
على  صفحتها  عبر  الشركة  ودعت  المتراكمة. 
التوجه  سرعة  إلى  المواطنين  »فيسبوك«  موقع 
ديون  من  عليهم  ما  لسداد  الجباية  مكاتب  إلى 
للمواطن  ويمكن  التعاقدية.  أوضاعهم  وتسوية 
األقساط  نظام  في  باالشتراك  ديونه  جدولة 
صدر  الشركة  عن  بيان  حسب  المصرفية، 
الديون  جدولة  نظام  أن  إلى  وأشار  الثالثاء، 
القسط  قيمة  يتجاوز  ال  بحيث  للمواطنين  متاح 
من   %  5 إلى  إضافة  الشهري،  االستهالك  معدل 
انتظام  أن  على  الشركة  وشددت  الدين.  قيمة 
التيار  استهالك  فواتير  سداد  في  المواطن 
في  وتنفيذها  خدماتها  تطوير  »يتيح  الكهربائي 

المحدد«. الوقت 
الشركة  أعلنت  الماضي،  األسبوع  نهاية  وفي 
لتلقي  هواتف  أرقام  تخصيص  للكهرباء  العامة 
شكاوى المواطنين واإلبالغ عن أي خلل قد يحدث 
 0214807420 هي:  الكهربائية،  الشبكة  في 
و0214807426  و0214807421 
يمكن  إنه  الشركة  وقالت  و0214807427. 
العامة  اإلدارة  بغرفة  االتصال  للمواطنين 

.0214800822 للتوزيع على رقم الهاتف 
وزارة  وكيل  مساعد  التقى  آخر،  سياق  في 
الوفاق،  حكومة  في  األمنية  للشؤون  الداخلية 
أعيان  من  وفدا  األربعاء،  المداغي،  محمد  عميد 
عقد  الذي  اللقاء،  وشهد  العربان.  ومشايخ 
استعراض  طرابلس،  في  الداخلية  وزارة  بديوان 
للوقوف  العربان  منطقة  داخل  األمنية  األوضاع 
األمنية،  واالحتياجات  المتطلبات  »أهم  على 
سير  تواجه  التي  والعراقيل  المشكالت  وحلحلة 
منشور  بيان  حسب  بالمنطقة«،  األمني  العمل 

الوزارة بموقع »فيسبوك«. على صفحة 
لتعليمات  تنفيذا  يأتي  الذي  االجتماع،  وتطرق 
األمنية  العراقيل  حلحلة  بشأن  الداخلية  وزير 

أمام  الصعاب  »تذليل  إلى  المناطق،  كل  داخل 
توفير  أجل  من  بالمنطقة  العاملة  المؤسسات 
وتفعيل  لألهالي  واألمنية  األساسية  الخدمات 

دور األجهزة األمنية والخدمية«.
بمديرية  الجنائي  البحث  مكتب  شهد  كما 
سلسلة  ضمن  اجتماعا  األربعاء،  طرابلس،  أمن 
شركة  عن  ممثلين  مع  متواصلة  اجتماعات 
البحث.  ضباط  من  وعدد  للتدريب،  بارنز«  »روز 
الداخلية  وزير  لتعليمات  تنفيذا  االجتماع  ويأتي 
باشاغا،  فتحي  الوفاق  حكومة  في  المفوض 
بمديرية  الجنائي  البحث  مكتب  رئيس  وبحضور 
بيان  حسب  الزوبي،  ناجي  العميد  طرابلس  أمن 

منشور على صفحة مديرية أمن طرابلس بموقع 
»فيسبوك«.

ضمن  يأتي  الذي  االجتماع،  واستعرض 
كفاءة  من  للرفع  الرامي  الداخلية  وزارة  برنامج 
الجنائي،  البحث  مكون  سيما  ال  الشرطة  عناصر 
العمل  وورش  بالدورات  الخاصة  االحتياجات 

التخصصية.
طرابلس  أمن  مدير  ناقش  أكتوبر،  ونهاية 
مستشاري  مع  عويدان،  أسامة  الدكتور  العميد 
تدريب  برنامج  للتدريب،  بارنز«  »روز  شركة 
لعمليات  االستراتيجي  و»النهج  العليا  القيادات 

البشرية«. الموارد  وتنمية  التدريب 
األغذية  على  الرقابة  مركز  وجه  بدوره، 
في  مخبز  إلى  باإلغالق  إنذارا  األربعاء،  واألدوية، 
نظرا  طرابلس؛  بالعاصمة  المختار  عمر  شارع 
والقياسية  الصحية  باالشتراطات  التزامه  لعدم 

توافرها. الواجب 
لمفتشي  تفتيشية  جولة  خالل  ذلك  وجاء 
عدة  على  البلدي  الحرس  نقطة  رفقة  المركز 
مدى  من  للتأكد  طرابلس،  بالعاصمة  مخابز 
والقياسية،  الصحية  باالشتراطات  االلتزام 
بموقع  المركز  صفحة  على  منشور  بيان  حسب 

»فيسبوك«.
عدة  رصدوا  مفتشيه  أن  إلى  المركز  وأشار 
تشمل  المختار«،  »عمر  مخبز  في  مخالفات 
وعدم  للعاملين،  صحية  شهادات  وجود  عدم 
التهوية  نظام  ورداءة  الرسمي،  الزي  ارتدائهم 
إضافة  العامة،  النظافة  وسوء  المخبز  داخل 
طرق  ورداءة  كهربائي،  غربال  وجود  عدم  إلى 
برنامج  وجود  وعدم  القمامة،  من  التخلص 

والسالمة. األمن 

●  ورشة عمل حول جباية اإليرادات نظمتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق

●  وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا

القاهرة - الوسط

باشاغا: »الداخلية« من الوزارات التي 
تدخل إيرادات لدعم الدولة واقتصادها.. 
و»الكهرباء« تتيح جدولة ديون المواطنين

التعليم  ووزير  الرئاسي  المجلس  عضو  اعتمد 
في حكومة الوفاق محمد عماري زايد، األربعاء، 
نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 
»2019 - 2020«، بنسبة نجاح 43.28 %. وأدى 
وطالبة،  طالبا  و150  ألفا   70 الثانوية  امتحان 
موزعين بواقع 54 ألفا و449 في القسم العلمي، 
حسب  األدبي،  القسم  في  و701  ألفا  و15 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  الوزارة  بيان 

االجتماعي »فيسبوك«.
العلمي  القسم  في  النجاح  نسبة  وسجلت 
األدبي،  للقسم   % و37.41   ،%  44.97 بواقع 
في  الثاني  الدور  و879 طالبا  ألفا   29 ويخوض 
القسم العلمي، مقابل تسعة آالف و818 طالبا 

بالقسم األدبي.
وأعلنت مراقبة تعليم بلدية تاجوراء، األربعاء، 
األول  الدور  إلى  وطالبة  طالبا   446 تقدم 
المتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي 
تاجوراء.  ببلدية   2020-2019 الدراسي  للعام 
وأشارت المراقبة عبر بيان منشور على صفحتها 
فيما  طالبا،   218 نجاح  إلى  »فيسبوك«  بموقع 
رسب 228 آخرون، بنسبة نجاح بلغت 48.88 %.

والثالثاء، منح المركز الوطني لضمان جودة 
والتدريبية  التعليمية  المؤسسات  واعتماد 
مدارس،  وثالث  كليات  لست  اعتماد  شهادات 
المعتمدة  والمؤسسات  الثالثاء.  حفل  خالل 
وكلية  والتقنية،  الهندسية  العلوم  »كلية  هي: 
وكلية  الصيدلة،  وكلية  سبها،  بجامعة  العلوم 
الطب البشري بجامعة طرابلس وكلية االقتصاد، 
بيان  حسب  مصراتة«،  بجامعة  اآلداب  وكلية 
التعليم في حكومة الوفاق على صفحتها  وزارة 

بموقع »فيسبوك«.
الثالث وهي: »مدرسة  المدارس  إلى  إضافة 
ومدرسة  للبنات،  الثانوية  سيالة  علي  الشيخ 
الصقر  ومدرسة  للبنات،  الثانوية  الهيثم  ابن 
وقال  )خاصة(«.  األجنبي  للتعليم  الدولية  الحر 
عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المفوض، 
محمد عماري زايد، إن تلك المؤسسات التزمت 

تطلعه  عن  معربا  الجودة،  معايير  بتطبيق 
إلى  التعليمية  المؤسسات  مختلف  تسعى  ألن 
ضمان  أهمية  وأكد  المنوال.  نفس  على  السير 
التعليمية،  المخرجات  لتعزيز  واالعتماد  الجودة 
لالرتقاء  الحقيقي  الجودة  بمحتوى  واالهتمام 

بأنظمة وخدمات التعليم.
أدوا  الذين  للطالب  النجاح  نسبة  وبلغت 
امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم األساسي 
 ،%  78.9 نحو   2020-2019 الدراسي  للعام 
على ما أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، 

الثالثاء.
بموقع  صفحتها  عبر  الوزارة  وقالت 
»فيسبوك« إن نسبة النجاح بين الطالب الذين 
التعليم  لمرحلة  الثاني  الدور  امتحانات  أدوا 
الثانوي بشقيها األدبي والعلمي للعام الدراسي 
نوفمبر،  وفي   .%  73.79 بلغت   2020-2019
نسبة  الوفاق  حكومة  في  التعليم  وزارة  أعلنت 
لشهادة  الثاني  الدور  امتحانات  في  النجاح 
الثانوية العامة، حيث جاءت النسبة بواقع 47.36 

% بالقسم العلمي، و33.17 % بالقسم األدبي.
دورات تدريبية في المجال الحرفي المهني

في سياق قريب، أعلنت وزارة العمل والتأهيل 
في  تدريبية  دورات  تنظيم  الوفاق  حكومة  في 
المجال الحرفي المهني للباحثين عن العمل من 
أمام  الباب  الوزارة  وفتحت  المؤهلين.  غير  فئة 
الشركات والمراكز التدريبية من أجل المشاركة 
في هذه الفعاليات، وذلك حتى موعد أقصاه يوم 
الخميس 24 ديسمبر الجاري، حسب خطاب إلى 
صفحتها  على  منشور  الوزارة،  مكاتب  مديري 

بموقع »فيسبوك«، األربعاء.
وتمثلت إجراءات مشاركة الشركات أو المراكز 
والقانونية،  اإلدارية  الشروط  تستوفي  أن 
تدريبي  نشاط  مزاولة  وإذن  »ترخيص  وهي 
ساري المفعول«، إضافة إلى عرض فني يشمل 

محتويات ومفردات منهج الدورة.
ولفتت الوزارة إلى أن العروض الفنية والمالية 
الحرفية  التخصصات  تتجاوز  أال  يجب  المقدمة 
التي تتناسب مع طبيعة واحتياجات سوق العمل 
في  واإلناث،  الذكور  للفنيين  الخاص  بالقطاع 

حدود النطاق الجغرافي لكل بلدية.

»تعليم الوفاق«: اعتماد نتيجة 
امتحانات الثانوية بنسبة نجاح 43.28 %

طرابلس - الوسط

اعتماد 6 كليات و3 مدارس

● وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد

●  سيارات تنتظر التزود بالوقود بمدينة بني وليد
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وزارة الداخلية بحكومة الوفاق 
تجري جولة تفتيشية في بني 

وليد لمتابعة تطبيق اإلجراءات 
االحترازية للحد من انتشار الجائحة

تقرير أممي: األمم المتحدة 
ستواصل دعم المؤسسات 

الصحية الوطنية والمحلية 
لتعزيز أنظمتها لحماية التقدم 
نحو أهداف التنمية المستدامة

رئيس الحكومة الموقتة عبدالله 
الثني يبحث ملف المستشفيات 
التي تعمل بنظام شراء الخدمة 

وأليات حل المشكالت التي تواجهها

تحذير أممي من تفاقم أخطار الوباء..

حمالت توعوية ملواجهة »كورونا«.. وتوجيهات حكومية بصرف مكافٓات العاملني بمراكز العزل

القاهرة - الوسط

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية: جهود البقاء في المنزل تعتبر رفاهية لـ392 ألف ليبي ال يزالون نازحين نتيجة الحرب األخيرة

● رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني يبحث مع وزير الصحة سعد عقوب صرف مستحقات العاملين بمراكز العزل

● عناصر من داخلية الوفاق خالل تفقد مدى االلتزام باإلجراءات االحترازية في بني وليد

● جانب من حملة توعوية بمدارس أجدابيا حول أهمية التباعد االجتماعي● ورشة عمل لتوعية العاملين في المجال الصحي

● مركز العزل الصحي الكراريم يسجل شفاء أكبر مسنة من الفيروس

أزمة  استفحال  مخاطر  من  أممي  تحذير  وقع  على 
أعلن  المستجد«،  »كورونا  فيروس  وباء  تفشي 
إجمالي  بلوغ  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز 
اإلصابات، حتى الثالثاء من األسبوع الجاري، 92 ألفا 
ألفا  و62  نشطة،  و533  ألفا   28 منها  حالة،  و577 
منذ  آخرون،   1324 توفي  حين  في  متعافيا،  و720 

بدء انتشار الوباء في البالد مارس الماضي.
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  وحذر 
الوباء في ليبيا، بسبب  انتشار  اإلنسانية من تفاقم 
واألزمة  الداخلي  األمن  وغياب  المستمر  الصراع 
السياسية واالقتصادية، وذلك بمعدل ينذر بالخطر 

مقارنة بالدول المجاورة.
الشؤون  تنسيق  لمكتب  رسمي  تقرير  وكشف 
أن  اإللكتروني  موقعه  عبر  نشر  اإلثنين،  اإلنسانية، 
جهود البقاء في المنزل إلنقاذ األرواح تعتبر رفاهية 
الحرب  نتيجة  نازحين،  يزالون  ال  ليبي  ألف  لـ392 
ليبيا  تسجيل  إلى  أدى  ما  وهو  البالد،  في  األخيرة 
بـ13 مصابا  أفريقيا  إصابات في شمال  نسبة  أعلى 
بفيروس »كورونا« بين كل ألف مواطن. وأضاف أن 
نقص الخدمات األساسية واستمرار انقطاع الكهرباء 
يجعل  الليبي  الشعب  ثلث  على  تؤثر  التي  والمياه 
من المستحيل على الناس ممارسة إجراءات بسيطة 

ولكنها ضرورية.
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  وأشار 
المتحدة تطوير  األمم  إلى دعم  »أوتشا«  اإلنسانية 
الحكومة  مع  الفورية  واالستجابة  االستعداد  خطط 
الليبية والشركاء، بتمويل إجمالي قدره 46.7 مليون 
التنسيق  تعزيز  مع  الوباء،  انتشار  بداية  منذ  دوالر 
بين وكاالت األمم المتحدة، وكذلك المنظمات غير 

الحكومية المحلية.

دعم أممي لليبيين
ومضى التقرير في تفصيل بعض النقاط البارزة 
في  للفيروس  للتصدي  المتحدة  األمم  جهود  في 
أن  مبينا  البالد،  على  المدى  طويل  وتأثيره  ليبيا، 
الوطني  المختبر  زودت  العالمية  الصحة  منظمة 
تشخيص  وأدوات  الشخصية  الحماية  بأجهزة 
الصحة  وزارة  دعمت  كما  أيضا.  آر«  سي  »بي 
الوطني لمكافحة األمراض، بتقديم أحدث  والمركز 
المعلومات عن الفيروس وتحديث الدليل اإلرشادي 

الوطني بشأن االستعداد.
المتحدة  األمم  مكتب  طور  »أوتشا«  وحسب 
االجتماعي  اإلطار  اإلنسانية،  الشؤون  لتنسيق 
حول  ليبيا  في  لـ»كورونا«  لالستجابة  واالقتصادي 
األولى:  الركيزة  واقتصادية،  اجتماعية  ركائز  خمس 
والثالثة:  الناس،  حماية  والثانية:  أوال،  الصحة 
االستجابة االقتصادية والتعافي، والرابعة: استجابة 
االقتصاد الكلي والتعاون متعدد األطراف، والركيزة 
المجتمع،  ومرونة  االجتماعي  التماسك  الخامسة: 
مصممة في المقام األول لدعم الفئات األكثر ضعفا 
أجل  من  الظروف  تعزيز  إلى  والسعي  المجتمع،  في 
التعافي االجتماعي واالقتصادي السريع، الذي يمكن 
المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في  يسرع  أن 
ليبيا. وخلص مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  في 
المؤسسات  دعم  ستواصل  المتحدة  األمم  أن  إلى 
الصحية الوطنية والمحلية في ليبيا لتعزيز أنظمتها 
لحماية التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما 
في ذلك معالجة وصمة العار والتمييز الناجمين عن 

انتشار الفيروس.

صرف مكافآت العاملين بمراكز العزل
الثني،  عبداهلل  الموقتة،  الحكومة  رئيس  ووجه 
بالعاملين  الخاصة  المكافات  صرف  في  باالسراع 
التنفيذية  الطبية  العزل السريري باللجان  في مراكز 
ذلك  جاء  البلديات.  في  الوباء  مواجهة  على  العاملة 
خالل لقائه، االثنين، وزير الصحة، سعد عقوب، حيث 
اطلع منه على اوضاع دار العجزة والمسنين من الناحية 
الصحية، وفق بيان الحكومة الموقتة على صفحتها 
في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«. كما ناقش 
االجتماع ملف المستشفيات التي تعمل بنظام شراء 
الخدمة، واليات حل المشكالت التي تواجهها، متطرقا 
الى مسألة صيانة وتطوير مستشفى االطفال بنغازي، 
ومستشفى  العيون  مستشفى  صيانة  انجاز  ونسب 

العقم وعيادة الصابري بنغازي.
وفي السياق نفسه، قدم المركز الوطني لمكافحة 
إلى  الفيروس،  من  للوقاية  نصائح  عدة  األمراض 
البالغين الذين يعانون من األمراض المزمنة، مثل 
أهمية  إلى  وأشار  وغيرهما.  والسكري  الدم  ضغط 
النظام  ومتابعة  أدويتهم  تناول  في  استمرارهم 
بيان  حسب  الطبيب،  من  به  الموصى  الغذائي 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  المركز  صفحة  على 
إلى  دعا  كما  الماضي.  األسبوع  نهاية  »فيسبوك«، 
طويلة،  لمدة  تكفي  األدوية  من  اإلمدادت  تأمين 
األشخاص  من  آمنة  مسافة  على  والمحافظة 
من  غيرها  أو  واإلنفلونزا  البرد  بنزالت  المصابين 
الفم  بتغطية  ونصح  التنفسية.  األمراض  أعراض 
اليدين  وغسل  والسعال،  العطس  عند  واألنف 
شخص  أي  مع  المباشر  االتصال  وتجنب  باستمرار، 
أعلن  كما  باإلنفلونزا.  اإلصابة  أعراض  عليه  تظهر 
للراصدين  تدريبية  ورشة عمل  أعمال  ختام  المركز 
لنظام  المستحدث  التبليغ  تطبيق  استخدام  على 
الجنوبية.  بالمنطقة  واالستجابة  المبكر  اإلنذار 

التي  العمل  ورشة  أن  بيان،  في  المركز،  وأوضح 
الصحة  منظمة  مكتب  مع  بالتعاون  تنظيمها  جرى 
البلديات  من  راصدا   15 استهدفت  بليبيا  العالمية 
والمستشفيات في تراغن، وسبها، وغات، والشاطئ، 
وبراك، وإدري، والغريفة، والقطرون، وأوباري، علما 
إلكترونية  المستحدثة هي منظومة  المنظومة  بأن 
الفورية  البالغات  إلرسال  الراصدون  يستخدمها 
المعدية  األمراض  حاالت  عن  التجميعية  والتقارير 
مرض  ضمنها  ومن  أوبئة  إحداث  على  القادرة 

»كورونا المستجد«.
وشراكة،  تعاون  اتفاقية  الثالثاء،  المركز،  ووقع 
التدريبية  البرامج  لتنفيذ  الحياة«،  »آقار  منظمة  مع 
الكوادر  وتطوير  بتأهيل  المتعلقة  العمل  وورش 
البشرية في مجال الدعم النفسي واالجتماعي. وقال 
المركز  تعاون  إطار  في  تأتي  االتفاقية  إن  المركز 
المجتمع،  مع مؤسسات  األمراض  لمكافحة  الوطني 
التواصل  بموقع  صفحته  على  نشره  بيان  بحسب 
تم  الذي  االتفاقية،  توقيع  »فيسبوك«.  االجتماعي 
مدير  بحضور  جاء  طرابلس،  بمدينة  المركز  بمقر 
عام المركز الدكتور بدرالدين بشير النجار، والمدير 
ووفق  أبوالطويرات.  محمد  للمنظمة  التنفيذي 
البيان، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون المشترك 
التي  المجتمعية  الخدمة  لتقديم  بينهما،  فيما 

تساهم في تنمية المجتمع.

دورات تدريبية
الدورة  »السمو«  بمدرسة  السبت،  واختتمت، 

المشرفين  استهدفت  التي  السادسة  التدريبية 
في  الواقعة  التعليمية  بالمؤسسات  الصحيين 
وقدم  بنغازي.  بمدينة  خليفة  سيدي  منطقة  نطاق 
اإلسعافات  مجال  في  والمدرب  الصحي  المفتش 
للدورة  الختامي  اليوم  في  بوحلفاية،  األولية سالم 
محاضرة وورشة عمل عن أسس اإلسعافات األولية 
إدارة  صفحة  على  منشور  بيان  حسب  وأهميتها، 
»فيسبوك«.  بموقع  بنغازي  الصحية  الخدمات 
تحت  عقدت  دورات  سلسلة  من  واحدة  والدورة 
إشراف الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، 
ومكتب النشاط المدرسي بقطاع التربية والتعليم، 
الصحي،  والتثقيف  والتوعية  اإلعالم  مكتبا  ونفذها 
20 أكتوبر  والرعاية الصحية األولية، وانطلقت في 

الماضي.
الصحيين  المشرفين  الدورات  هذه  واستهدفت 
السالوي،  التعليمية  المناطق  في  والمسعفين 
والبركة، وبنغازي المركز، وسيدي خليفة، وتضمنت 
دور  حول  عمل  وورش  نقاش  وحلقات  محاضرات 
والمسعفين  الصحيين  المشرفين  واختصاصات 

وتغذية  المدرسي،  الصحي  والتثقيف  بالمدارس، 
المعدية،  األمراض  والوقاية من  المدارس،  تالميذ 
و فيروس »كورونا«، واإلجراءات االحترازية للوقاية 
المدرسة،  سن  في  المقررة  والتطعيمات  منه، 

واإلسعافات األولية.
الثانية  التدريبية  الدورة  الثالثاء،  وانطلقت، 
لفيروس  المعملي  التأكيد  حول  المختبرات  لفنيي 
داخل  الحيوي  واألمان  واألمن  المستجد«  »كورونا 
الوطني  المركز  قاعة  الدورة في  المعامل. ونظمت 
منظمة  مكتب  مع  بالتعاون  األمراض،  لمكافحة 
العاملين  واستهدفت  بليبيا،  العالمية  الصحة 
سرت  مدن  من  كل  في  الصحية  بالمؤسسات 
وزليتن والخمس والجفرة، حسب بيان منشور على 

صفحة المركز الوطني بموقع »فيسبوك«.
بحكومة  الداخلية  وزارة  أجرت  جهتها،  من 
الوفاق الوطني، الثالثاء، بالتعاون مع جهاز الحرس 
بني  داخل  تفتيشية  جولة  وليد،  بني  فرع  البلدي 
للحد  االحترازية  اإلجراءات  تطبيق  لمتابعة  وليد، 

من انتشار الجائحة بالمدينة.

وليد،  بني  البلدي  الحرس  جهاز  رئيس  وأوضح 
تضمنت  الجولة  أن  لـ»الوسط«  بربة  مصطفى 
الشعبية  والسوق  الخضراوات  سوق  متابعة 
المصحات  من  وعدد  العام  وليد  بني  ومستشفى 
بربة  وقال  المدينة.  في  األسواق  وبعض  الخاصة 
المجلس  لقرارات  تنفيذا  جاءت  الجولة  هذه  إن 
الحد  بخصوص  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
وتطبيق  المدينة  في  »كورونا«  جائحة  انتشار  من 

اإلجراءات االحترازية للوقاية من الفيروس.
وزارة  نظمت  الوقائية،  اإلجراءات  صعيد  وعلى 
حول  عمل  ورشة  الوفاق  حكومة  في  التعليم 
من  الوقاية  وتدابير  المدرسة  إلى  اآلمنة  »العودة 
»يونيسف«.  مع منظمة  بالتعاون  كورونا«  فيروس 
مدى  على  عقدت  التي  العمل،  ورشة  وقدمت 
وتدابير  المدارس،  فتح  إعادة  حول  أوراقا  يومين، 
الوقاية، وأفكار عملية لمساعدة جميع األطفال على 
العودة اآلمنة، حسب بيان مكتب »يونيسف« لدى 

ليبيا، على صفحته في موقع »فيسبوك«، األحد.
اإلطار  »يونيسف«  عرضت  السياق،  هذا  وفي 
باإلضافة  المدارس«،  فتح  لـ»إعادة  العالمي 
والدروس  واإلقليمية  الدولية  الخبرات  طرح  إلى 
الخطط  تضع  أنها  إلى  مشيرة  المستفادة، 
من  بدعم  الشأن  هذا  في  واإلجراءات  والسياسات 
اليابان. حضر الورشة 70 ممثال عن وزارة الشؤون 
األمراض،  لمكافحة  الوطني  والمركز  االجتماعية، 
جائحة  لمكافحة  االستشارية  العلمية  واللجنة 
فيروس »كورونا«، وقسم تنمية الطفولة المبكرة، 

ومركز األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
وفي وقت الحق، أعلن المجلس البلدي أبوسليم 
مركزا   11 على  وقائية  ومالبس  كمامات  توزيع 

صحيا في نطاق البلدية.
بالبلدية  والطوارئ  األزمات  فريق  وسلم 
الكمامات  المستجد  »كورونا«  فيروس  لمجابهة 
والمالبس   »N95« وكمامات  الجراحية  الطبية 
المساعدة،  والطبية  الطبية  للعناصر  الوقائية 
بإصابتها  والمشتبه  الطارئة  الحاالت  مع  للتعامل 
في تلك المراكز، حسب بيان المجلس على صفحته 
في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، األربعاء.

تحسين البنية األساسية بالقطاع الصحي
بنيتها  تحسين  محاوالت  عدة  بلديات  وتواصل 
إدارة  أعلنت  حيث  الصحي،  المجال  في  األساسية 
مركز  افتتاح  عن  وليد،  بني  الصحية  الخدمات 
تطويره  أعمال  انتهاء  بعد  السحن،  الصحي 
لإلدارة،  اإلعالمي  المركزي  وبحسب  وصيانته. 
وليد  بني  الصحية  الخدمات  إدارة  مدير  افتتح 
السحن،  الصحي  المركز  الوداني،  سالمة  سامي 
شرف  وليد  بني  البلدي  المجلس  عضوي  بحضور 
من  وعدد  الصيد،  ومبروكة  كنشيل،  الدين 
بني  الصحية  بالخدمات  واألطباء  المكاتب  مديري 
وأكد  للمواطنين.  خدماته  المركز  ليستأنف  وليد، 
الوداني، أن المركز تم تجهيزه بشكل جيد وتوفير 
وعيادة  النساء  لعيادة  صوتية  فوق  موجات  جهاز 
التجهيزات  من  وغيرها  طبي،  ومختبر  الباطنية 
طبية  خدمات  ليقدم  الطبي  العنصر  يحتاجها  التي 
الصحي  المركز  وبافتتاح  المركز.  على  للمترددين 
هذا  عمل  خطة  نهاية  عن  الوداني  أعلن  السحن، 
العام، والتي كانت تختص بصيانة وتحوير المراكز 
ليتحصل  متكامال،  تجهيزا طبيا  وتجهيزها  الصحية 
المواطن على خدمة صحية جيدة، مؤكدا أنه سيتم 
ما  والتي  قريبا،  القادم،  العام  خطة  عن  اإلعالن 

زالت تحت الدراسة.
ابن  بمستشفى  السبت،  أجرى  آخر،  سياق  في 
استشاري،  طبي  فريق  بسرت  التعليمي  سينا 
القوقعة  زراعة  عمليات  بنغازي  مدينة  من  وفني 
حديثي  خصوصا  السمع،  عدم  يعانون  ألطفال 
سرت  ببلدية  اإلعالم  إدارة  مدير  وأوضح  الوالدة. 
لـ»الوسط«، أن إخصائيين من مستشفى ابن سينا 

الطبي  الفريق  وأن  العمليات،  إجراء  في  شاركوا 
األولى  إجراء عمليتين جراحيتين،  الزائر تمكن من 
من  يعاني  كان  أربع سنوات  العمر  من  يبلغ  لطفل 
أجريت  الثانية  والعملية  الوالدة،  منذ  السمع  عدم 
كانت  السنة  ونصف  العمر سنتين  من  تبلغ  لطفلة 
تعاني من عدم السمع منذ الوالدة أيضا، باإلضافة 
إلى عمليات أخرى أجريت على مدى األسبوع. وتأتي 
توطين  أجل  من  التعاون  إطار  في  الخطوة  هذه 
العالج بالداخل وتقديم الخدمات الطبية والعالجية 
مصادر  وفق  مجانا،  للمرضى  التخصصات  بجميع 

مستشفى ابن سينا.
الصيدلة  إدارة  مدير  بحثت  قريب،  سياق  في 
الصحة  بوزارة  الطبية  والمستلزمات  والمعدات 
البرنامج  أعضاء  مع  اجتماع  خالل  الوفاق،  بحكومة 
الوطني لعالج األورام، والممثلين عن اللجنة العليا 
األورام،  لمرضى  العالجية  الخطط  العام،  للعطاء 
االجتماع  وناقش  الوطني.  البرنامج  دور  وتفعيل 
كيفية  الصحة،  وزارة  بديوان  اإلثنين،  عقد،  الذي 
على  للوزارة  بيان  وفق  العالجية،  البيانات  توحيد 
»فيسبوك«.  االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحتها 
كما تم خالل االجتماع مناقشة المالحظات الواردة 

من البرنامج حول نتائج العطاء العام.
االستشارية  اللجنة  أعلنت  ثانية،  جهة  من 
التابعة  »كورونا«  وباء  لمكافحة  العليا  الطبية 
المصابين  غالبية  تعافي  الموقتة،  للحكومة 
في  المسنين  لرعاية  دار  نزالء  من  بالفيروس 
مجيد  محمد  اللجنة  رئيس  وزار  البيضاء.  مدينة 
وعدد من أعضائها، دار المسنين، لالطمئنان على 
للمسنين في مدينة  رعاية  والنزالء،  العاملين  حالة 
البيضاء، سجل فيها عدد من اإلصابات بالفيروس، 
حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل 
اللجنة  الثالثاء. وأكد عضو  االجتماعي »فيسبوك«، 
المباشر  المشرف  سليمان،  صابر  فرج  الدكتور 
جميعا مستقرة سريريا،  أنها  الحاالت،  متابعة  على 
سينتهي  الذي  الصحي،  الحجر  في  حاليا  وهم 
في  اإلصابة  حاالت  أولى  واكتشفت  الجمعة.  غدا 
مركز  حسب  الجاري،  ديسمبر   9 األربعاء  ليل  الدار 
الرصد األولي واالستجابة السريعة بإدارة الشؤون 

البيضاء. الصحية 
المنصورة  مستشفى  إلى  الحالة  ونقلت 
باقي  متابعة  الرصد  فريق  واصل  بينما  بالمدينة، 

النزالء والعاملين لحين انتهاء فترة الحجر.
العليا  االستشارية  الطبية  اللجنة  أعلنت  كما 
لمكافحة جائحة »كورونا« في تاورغاء شفاء مسنة، 
98 عاما، من فيروس »كورونا المستجد«. وغادرت 
بعدما  الكراريم،  الصحي  العزل  مركز  غزالة  الحاجة 
اللجنة على  بيان  المرض، حسب  تعافت تماما من 
صفحتها في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 
القطاع  في  الرقابية  اإلجراءات  صعيد  وعلى  األحد. 
الصحي، أعلن مركز الرقابة على األغذية واألدوية، 
لمكتب  التابعين  المفتشين  أن  األسبوع،  مطلع 
على  بالبلدية  تفتيشية  جولة  خالل  عثروا  صرمان 

أدوية منتهية الصالحية.
التفتيشية  للجوالت  استكماال  إنه  المركز  وقال 
التي يقوم بها المركز، قام مكتب صرمان رفقة جهاز 
الصيدليات  بعض  على  بالتفتيش  البلدي  الحرس 
وإذن  والترخيص  والصالحية  النظافة  حيث  من 
وأضاف  للمكان.  الصحية  والشروط  المهنة  مزاولة 
المخالفات،  من  العديد  الزيارة  خالل  تبين  أنه 
منتهية  أسنان  معجون  وأنابيب  أدوية  وجود  منها 
محل  في  جراحية  خياطة  إبر  وكذلك  الصالحية، 
عدم  مع  الصالحية،  منتهية  الطبية  للمعدات 
وأشار  الصيدليات.  بعض  في  بالنظافة  االهتمام 
والتوعية  واإلرشاد  النصح  »تقديم  إلى  المركز 
لبعض الصيدليات، كما تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

مع البعض اآلخر«.

إرشادات توعوية
من  سلسلة  بنغـازي  أمن  مديرية  وأطلقت 
المحلي،  المجتمع  تستهدف  التوعوية،  اإلرشادات 
تمس  التي  القضايا  أهم  على  الضوء  لتسليط 
عليه،  السلبية  واثارها  مباشر  بشكل  المواطن 
ابرز  يمثل  والذي  منها،  الوقاية  بطرق  والتعريف 
المحلي  المجتمع  تواجه  التي  االمنية،  التحديات 
حماية  وكيفية  المستجدة  باالوضاع  والتعريف 

انفسهم في ظل الظروف الراهنة.
هذه  إطالق  إن  لها،  بيان  في  المديرية  وقالت 
للوقاية  التوعوية  الفعاليات  ضمن  يأتي  السلسلة، 
بالجانب  المتعلقة  السلبية  السلوكيات  بعض  من 

االمني وآثارها على المجتمع المحلي.
تواجه  التي  التحديات  اهم  الفعاليات  وتناولت 
تعاطي  آفة  مكافحة  في  المتمثلة  المجتمع، 
الصحة  على  وتاثيرها  اشكالها،  بكل  المخدرات 
المرورية  التوعية  وكذلك  والمستقبل،  والعائلة 
وطرق  الخاطئة،  للقيادة  النقاط  باهم  والتنبيه 
بصفة  السلبية  السلوكيات  هذه  آثار  من  الوقاية 
وتزويد  المهلكة«،  »آثارها  من  للحماية  عامة، 
وحجمها،  بها،  المتعلقة  المعلومات  بكل  المواطن 

وبيان خطورتها عليهم وعلى المجتمع كافة.
البيان أن هذه السلسلة تهدف إلى تعزيز  وأكد 
الظواهر  من  العديد  حول  المجتمعي،  الوعي 
ومعالجتها،  الشباب  بين  تنتشر  قد  التي  السلبية 
االخالقية  القيم  وغرس  االيجابية  الثقافة  وترسيخ 
لدى الشباب من طلبة المدارس اللبنة االولى لبناء 

إنسان واع.
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بعد عام من االنتظار للوصول إلى قارب نجاة 
 ،»19  - »كوفيد  وباء  تفشي  من  العالم  ينقذ 
الذي تسبب بوفاة نحو مليون و621 ألفا حول 
العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية 
في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 
بتلقيح  وكندا  المتحدة  الواليات  بدأت   ،2019
بعدما سبقتهم   ،»19  - السكان ضد »كوفيد 
المملكة المتحدة كأول بلد غربي ينشر برنامج 
تفشي  وقف  في  أمال  النطاق،  واسع  تلقيح 
الفيروس، الذي ال يزال ينتشر بقوة في أوروبا، 
بانتظار  صبرها  نفاد  عن  ألمانيا  عبرت  حيث 

موافقة الوكالة األوروبية لألدوية.
الثالثاء،  لألدوية،  األوروبية  الوكالة  وأعلنت 
أنها ستجتمع في 21 ديسمبر إلبداء الرأي بلقاح 
»فايزر-بايونتيك« ضد مرض »كوفيد - 19«، 
االجتماع  موعد  بذلك  قدمت  الوكالة  وتكون 
الذي كان مقررا في األساس في 29 ديسمبر. 
للقاح  الترخيص  االجتماع  هذا  خالل  وستقرر 
الوكالة  وأشارت  »فايزر-بايونتيك« من عدمه، 

إلى أنها تلقت بيانات إضافية بهذا الخصوص.

الممرضة األميركية
ساندرا  الممرضة  أصبحت  نيويورك  وفي 
ليندسي أول أميركي يتلقى لقاحا ضد »كوفيد 
- 19«، ويشكل ذلك بداية حملة تطعيم واسعة 
النطاق في أنحاء البالد األكثر تضررا بفيروس 
»كورونا«، فيما يشهد االتحاد األوروبي ارتفاعا 
لقاح  وجود  عدم  مع  اإلصابات  أعداد  في  حادا 
مصرح به في الوقت الحالي. وتلقت الممرضة 
المتخصصة في العناية المركزة ساندرا ليندسي 
اللقاح أمام الكاميرات في »لونغ آيلند جيويش 
ميديكل سنتر«، المستشفى الكبير في منطقة 

كوينز.
وتبدأ حملة التلقيح األميركية التي تستهدف 
كأولوية مقدمي الرعاية األكثر تعرضا للفيروس 
ودور المسنين، فيما يعيث الوباء في الواليات 
المتحدة التي توشك على اجتياز عتبة 300 ألف 
وفاة مع أكثر من 16 مليون إصابة بما فيها 1.1 
وتشمل  الماضية.  الخمسة  األيام  في  مليون 
مرحلة التلقيح األولى نحو ثالثة ماليين شخص، 
شخص  مليون   20 تلقيح  هو  الهدف  فيما 
قبل  مليون  مئة  ونحو  ديسمبر،  في  بالمجمل 

نهاية مارس.
أندرو كومو،  نيويورك،  وشاهد حاكم والية 
تلقيحها عبر تقنية الفيديو، وسارع إلى تهنئة 
األمر  هذا  يمنحك  بأن  »آمل  قائال:  ليندسي 
)ويمنح( الممرضين الذين يعملون هنا كل يوم، 
إحساسا باألمان ومزيدا من الكفاءة« في العمل.

وبدت ليندسي مبتسمة وقالت بعد تلقيها 
الحقنة في ذراعها: »أنا بخير تماما. لم أشعر بأي 

فرق عن اللقاحات األخرى«.
أن  قبل  أشهر  إلى  »نحتاج  كومو:  وصرح 
تاليا  إنه  الناس.  اللقاح عددا كبيرا من  يشمل 
الضوء في آخر النفق لكن النفق طويل«، داعيا 
التعليمات  احترام  مواصلة  إلى  األميركيين 

الصحية خالل فترة األعياد.
المرحلة  أيضا  اإلثنين،  كندا،  وباشرت 
ممرضة  مساعدة  وباتت  التلقيح،  من  األولى 
اللقاح المضاد  في تورونتو أول شخص يتلقى 
مشاهد  وفق  البلد،  هذا  في   »19  - لـ»كوفيد 

مباشرة عرضتها قنوات التلفزة المحلية.
أيضا  أبوظبي  بدأت  األوسط،  الشرق  وفي 
من  أيام  خمسة  بعد  اإلثنين،  تلقيح،  بحملة 
األدوية  شركة  من  لقاح  على  اإلمارات  موافقة 
آسيا،  وفي  »سينوفارم«.  العمالقة  الصينية 

أضيفت سنغافورة إلى قائمة الدول التي وافقت 
المملكة  بعد  »فايزر-بايونتيك«،  لقاح  على 
المتحدة وكندا والبحرين والسعودية والمكسيك 

والواليات المتحدة.

تسارع الوباء في أوروبا
وفي أوروبا، أكثر القارات تضررا مع 480 ألفا 
من  إصابة،  مليون   22 من  وأكثر  وفاة  و650 
األوروبية  األدوية  وكالة  تحزم  أن  المفترض 
شهر  نهاية  بحلول  اللقاحات  حول  قرارها 
تزداد  المتحدة،  الواليات  في  وكما  ديسمبر. 
عيدي  اقتراب  مع  العجوز  القارة  في  المخاوف 
الموجة  تتسارع  فيما  السنة،  ورأس  الميالد 

الوبائية الثانية في إيطاليا وألمانيا خصوصا.
ومساء اإلثنين طلب وزير الصحة األلماني، 
الموافقة في  الوكالة تسريع  ينس شبان، من 
الموجة  خالل  كبيرا  تفشيا  بالده  تشهد  حين 
الثانية من الحاالت، بعد أن كانت الموجة األولى 
في الربيع خفيفة. وأعلن الثالثاء، خالل مؤتمر 
صحفي، أن الهدف هو الحصول على ترخيص 
قبل عيد الميالد نريد أن نبدأ التلقيح قبل نهاية 
األلمانية  »بايونتيك«  مختبرات  بلقاح  السنة 

و»فايزر« األميركية.
مكتب  يمارس  »بيلد«  جريدة  وحسب 
المستشارة أنغيال ميركل ضغوطا في الكواليس 
على الوكالة األوروبية لألدوية واالتحاد األوروبي 
لتسريع صدور القرار. والسلطات األلمانية جاهزة 
وفئات  الطبية  الطواقم  بتلقيح  حملتها  لبدء 
المجتمع األكثر عرضة لخطر اإلصابة كالمسنين.

كما نشرت وكالة األغذية واألدوية األميركية، 
الثالثاء، رأيا مقتضبا تحدثت فيه بإيجابية عن 
لقاح شركة »موديرنا« ضد »كوفيد - 19« قبل 
اجتماع للخبراء بشأن الموافقة عليه على نحو 
طارئ، واتسم بيان الوكالة بلهجة متفائلة، إذ 
بالسالمة  تتعلق  مخاوف محددة  »ال  إنه  قالت 
استخدام  ترخيص  إصدار  تمنع  أن  شأنها  من 
اللقاح عموما  على نحو عاجل«، وأكدت فعالية 

بنسبة 94.1 %.
التي  الدول  إلى  الثالثاء،  األردن،  وأضيف 

بعد  »فايرز-بايونتيك«  لقاح  على  وافقت 
والسعودية  والبحرين  اإلثنين،  سنغافورة، 
في  الرائدة  كانت  التي  وبريطانيا،  والمكسيك 

بدء التلقيح األسبوع الماضي.

تحول الفيروس
وهذا لم يحل دون إعالن ثالث مستوى إنذار، 
اإلثنين، في لندن وبعض المناطق جنوب شرق 
والمطاعم  والحانات  الفنادق  إقفال  مع  البالد، 
بسبب الزيادة »الكبيرة« في حاالت »كوفيد - 
19«. وتشير السلطات إلى أن هذه الظاهرة قد 
تعود إلى تحول الفيروس، لكنها »استبعدت« أال 

يؤثر اللقاح على النوع الجديد منه.

إغالق جزئي
وخشية زيادة كبيرة في الحاالت خالل أعياد 
أخرى  أوروبية  سلطات  أعلنت  السنة،  نهاية 
ألمانيا  مقدمتها  وفي  جديدة  عزل  تدابير  عن 
يبدأ  ألمانيا  في  الجزئي  واإلغالق  وهولندا، 
وفي  مبدئيا،  يناير  من  العاشر  حتى  األربعاء 
حيز  أسابيع  خمسة  من  عزل  سيدخل  هولندا 

التنفيذ هذا األسبوع حتى 19 يناير.
الثالثاء، من  من جهة أخرى خرجت فرنسا، 
بحظر  يستبدل  الشهر  ونصف  دام شهرا  عزل 
القيود  ورفع  الميالد.  عشية  باستثناء  تجول 
ودور  والمسارح  والمطاعم  الحانات  يشمل  لن 
المالعب  أو  والمتاحف  والعروض  السينما 

الرياضية التي ستبقى مغلقة.
وروسيا التي رفضت أي عزل جديد حفاظا على 
اقتصادها باتت تواجه عددا مرتفعا من الحاالت 
اقتصادية.  وأزمة   »19  - بـ»كوفيد  والوفيات 
شؤون  المكلفة  الوزراء  رئيس  نائبة  وأعلنت 
في  ارتفاعا  »نتوقع  غوليكوفا:  تاتيانا  الصحة 
الوفيات في نوفمبر وديسمبر«، في حين تنتشر 
بكثافة فيديوهات مستشفيات امتألت بالمرضى 

ومشارح بالجثث.
أعلنت  اإلصابات،  ازدياد  رغم  اليابان  وفي 
ترى  ال  أنها  كويكي،  يوريكو  طوكيو  حاكمة 
»أي سيناريو« قد يفضي إلى إلغاء دورة األلعاب 

األولمبية في 2021. وقالت: »ترى شعوب العالم 
في دورة طوكيو الدليل على انتصار البشرية على 
فيروس كورونا سيفضي إلى األلعاب األولمبية 
الشتوية في بكين ثم األلعاب األولمبية الصيفية 

في باريس«.

موجة ثالثة في كوريا الجنوبية
 1030 الجنوبية  كوريا  سجلت  آسيا،  وفي 
وهو  األحد،  »كورونا«  بفيروس  جديدة  إصابة 

عدد قياسي لليوم الثاني تواليا.
سابق  وقت  في  عدت  قد  البالد  وكانت 
انتشار  مكافحة  إلى  بالنسبة  يحتذى  نموذجا 
التباعد  إجراءات  الشعب  والتزام  الوباء 
االجتماعي وإرشادات أخرى على نطاق واسع. 
داخل  الصغيرة  إسواتيني  مملكة  في  أما 
بعد  الوزراء  رئيس  توفي  فقد  أفريقيا  جنوب 
أسبوعين على تشخيص إصابته بـ»كوفيد - 
19«، مع أن السلطات لم تؤكد سبب الوفاة. 
على  جنراال   26 إصابة  ثبتت  نيجيريا،  وفي 
األقل بفيروس »كورونا«، وتوفي أحدهم بعد 

حضور مؤتمر في أبوجا.
وأظهرت أرقام البطالة التي نشرت، الثالثاء، 
للبطالة  الحكومي  التعويضات  نظام  رغم  أنه 
الجزئية الذي أبقى على الوظائف في البالد منذ 
في  الصرف  عمليات  بلغت  الوباء،  تفشي  بدء 
بريطانيا رقما قياسيا مع 370 ألفا خالل األشهر 

الثالثة المنتهية في أكتوبر.
بوفاة  المستجد«  »كورونا  فيروس  وتسبب 
مليون و621 ألفا و397 شخصا في العالم، منذ 
أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين 
عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب 
مليونا   72 من  أكثر  وأصيب  رسمية،  مصادر 
و761 ألفا و200 شخص في العالم بالفيروس، 
تعافى منهم 48 مليونا و866 ألفا و300 حتى 

اليوم.
تضررا  الدول  أكثر  المتحدة،  الواليات  وبعد 
وفاة،   181835 سجلت  حيث  البرازيل،  هي 
مع  والمكسيك  وفيات،   143709 مع  والهند 

114298 وفاة، وإيطاليا مع 65011 وفاة.

●  مواطن يرتدي كمام وخلفه مظاهر االحتفال بأعياد رأس السنة في فرنسا

●  الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن والجنرال المتقاعد لويد أوستن )صورة أرشيفية(

●  الممرضة ساندرا ليندساي التي صحلت على لقاح ضد كوفيد19- في الواليات المتحدة

المجمع االنتخابي يثبت فوز بايدن رسميا بالرئاسة األميركية:

الرئيس املنتخب يدعو أميركا إلى »طي صفحة« 
االنتخابات.. ويندد بإنكار ترامب نتائجها

توقعات بعودة الحياة لطبيعتها منتصف العام المقبل:

2020.. سنة غيرت العالم كما لم يحدث منذ الحرب العاملية الثانية
عواصم العالم - وكاالت

بدون أية مفاجآت، ثبتت الهيئة الناخبة األميركية فوز 
جو بايدن باالنتخابات الرئاسية األميركية، في خطوة من 
شأنها غلق الباب بشكل شبه نهائي على جهود الرئيس 
ترامب لقلب نتائج االنتخابات، الذي ما زال رافضا االعتراف 
إلى  األميركيين  دعا  المنتخب  الرئيس  لكن  بهزيمته، 
»طي الصفحة«، وندد في خطاب شديد اللهجة بموقف 

الرئيس األميركي المنتهية واليته.
واجتمع كبار الناخبين منتصف األسبوع الجاري في والية 
باراك  للرئيس  السابق  النائب  فوز  معلنين  والية،  بعد 
أوباما، باالنتخابات الرئاسية األميركية، ليصبح الرئيس 

السادس واألربعين للواليات المتحدة في 20 يناير.
واقترب الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن خطوة 
الواليات  تصديق  مع  األبيض،  البيت  إلى  أقرب  أخرى 
الرئيسية في نظام المجمع االنتخابي رسميا على فوزه في 
انتخابات الثالث نوفمبر، رفقة نائبته كامال هاريس، مما 
ينهي بشكل فعلي سعي الرئيس األميركي الحالي دونالد 
ترامب لتغيير النتائج. واتخذت أصوات المجمع االنتخابي 
لكل والية أهمية كبيرة بسبب زعم ترامب حدوث عمليات 

تزوير واسعة النطاق دون أي أساس.
وإذا كانت خطوة تصويت كبار الناخبين تعتبر شكلية 
تقليديا، فإن دونالد ترامب أعطاها بعدا خاصا، عبر رفضه 
االعتراف بنتيجة االقتراع، وتطرقه إلى نظريات المؤامرة أو 
حصول عمليات تزوير. وقال بايدن في خطاب من معقله 
متطرف  موقف  »هذا  ديالوير:  بوالية  ويلمينغتون  في 
الطعون  إلى  إشارة  في  قبل«  من  نشهده  لم  للغاية 
القضائية العديدة التي قدمها ترامب لكن دون نتيجة من 

أجل إبطال نتيجة االنتخابات في بعض الواليات.
وأضاف أنه »موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض 
احترام دستورنا«. وكان  القانون، ورفض  احترام سيادة 
بايدن امتنع، لحين إعالن النتائج الرسمية، عن مهاجمة 
ترامب علنا، بسبب رفض الرئيس المنتهية واليته اإلقرار 
بهزيمته في االنتخابات، لكن هذا الموقف تغير بعد أن 
تكرس فوز الديمقراطي رسميا، اإلثنين، بحصوله على 

أغلبية أصوات كبار الناخبين.
نزاهة  على  الحفاظ  تم  »لقد  المنتخب:  الرئيس  قال 
انتخاباتنا، اآلن حان الوقت لطي الصفحة، لكي نتالقى 
معا«. وأضاف أن »شعلة الديمقراطية أضيئت منذ وقت 
شيء  من  ما  أن  اآلن  نعلم  نحن  البلد.  هذا  في  طويل 
-وال حتى جائحة أو إساءة استخدام للسلطة- بإمكانه أن 

يطفئ هذه الشعلة«.
الواليات  من  أميركية  والية  كل  أكدت  أن  وسبق 
الخمسين نتيجة االنتخابات، حيث فاز الديمقراطي بعدد 
أصوات قياسي بلغ 81.28 مليون صوت أي %51.3 من 
األصوات مقابل 74.28 مليون »46.8 %« من األصوات 

للرئيس المنتهية واليته، لكن في الواليات المتحدة يجري 
انتخاب الرئيس عبر االقتراع العام غير المباشر، وتصويت 

الهيئة الناخبة، اإلثنين، صادق على فوز جو بايدن.
وتزامن ذلك مع إعالن ترامب عن رحيل وزير العدل بيل 
بار، الذي سبق أن واجه انتقادات من الرئيس المنتهية 
االنتخابات  بأن  مزاعمه  خلف  االنجرار  لرفضه  واليته، 
وكتب  النطاق.  واسعة  تزوير  عمليات  شابتها  الرئاسية 
ترامب في تغريدة على »تويتر«: »لقد عقدت للتو اجتماعا 
لطيفا جدا مع المدعي العام بيل بار في البيت األبيض«، 
مضيفا: »كانت عالقتنا جيدة جدا... بيل سيغادر قبيل عيد 
الميالد لتمضية العطلة مع عائلته«، مشيرا إلى أنه عين 

نائب وزير العدل جيف روزن وزيرا للعدل باإلنابة.
وهنأ الرئيس الروسي فالديمير بوتين بايدن بإعالن 
فوزه رسميا، الذي كان بين آخر أبرز قادة العالم الذين 
الثالثاء، معبرا  أخيرا  بايدن،  االنتظار قبل تهنئة  فضلوا 
بين  المتوترة  العالقات  رغم  العمل معه  في  رغبته  عن 
أحاط  الذي  بالوضع  تريثه  يبرر  بوتين  وكان  البلدين. 
بنتيجة انتخابات 3 نوفمبر، نظرا إلى رفض دونالد ترامب 
التي  الكثيرة  القضائية  والطعون  بهزيمته  االعتراف 

قدمها.
وتمنى بوتين للرئيس األميركي المنتخب النجاح وقال: 
»من طرفي، أنا مستعد للتعاون والتواصل معك«، وفق 

بيان صدر عن الكرملين.

االعتراف بهزيمته
ويندد دونالد ترامب من البيت األبيض منذ نحو شهر 
ونصف الشهر بانتخابات »شهدت أكبر عمليات تزوير في 
التاريخ األميركي«، لكن دون تقديم أدلة. ورفضت كل 
الطعون القضائية التي قدمها تقريبا. وفي نكسة أخيرة، 
رفض قضاة المحكمة العليا التسعة، وبينهم ثالثة عينهم 
الرئيس المنتهية واليته لتعزيز غالبية الجمهوريين فيها، 

األسبوع الماضي آخر شكويين قدمتا من الجمهوريين.
زعيم  اعترف  اإلثنين،  الرمزية،  المرحلة  تجاوز  ومع 
الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ األميركي، ميتش 
ماكونيل الثالثاء، بفوز جو بايدن في االنتخابات الرئاسية 
في مواجهة دونالد ترامب، وقال في مستهل مناقشات 
مجلس الشيوخ إن المجمع االنتخابي قال كلمته، وأود تاليا 

تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن.
لكن من غير المرجح أن يقر ترامب بذلك، ال سيما أنه 
بحسب استطالعات الرأي فإن غالبية كبرى من ناخبيه ال 
تعتبر جو بايدن فائزا شرعيا في االنتخابات. وقد يحاول 
االستفادة من تعقيدات العملية المؤسساتية التي يمكن 
أن  منه  المقربين  النواب  لبعض  يمكن  حيث  إطالتها، 
يعترضوا على نتيجة االنتخابات خالل جلسة الكونغرس 
المقررة في 6 يناير للمصادقة على انتخاب بايدن. لكن 

هذه الخطوة ليس لها أي فرص بالنجاح عمليا.

عواصم العالم - وكاالت:

واشنطن - وكاالت

لم يكن هناك من يتصور في األول يناير الماضي 
مع مطلع عقد جديد ما تضمره سنة 2020.. فهي 
سنة غيرت العالم كما لم يحصل منذ الحرب العالمية 
الثانية، ففي غضون 12 شهرا شل فيروس كورونا 
نحو  وحجر  المجتمعات  واجتاح  االقتصاد  المستجد 

أربعة مليارات إنسان في منازلهم.
وحصد الوباء أرواح أكثر من 1,6 مليون نسمة. 
وأصيب ما ال يقل عن 72 مليونا بفيروس كورونا 
المستجد وهي حصيلة تقل عن العدد الفعلي على 
األرجح. وفقد أطفال أهاليهم وأجدادهم فيما قضى 
البعض وحيدا في المستشفى مع منع الزيارات بسبب 

خطر انتقال العدوى.
باألمراض  المتخصص  األوبئة  عالم  ويقول 
المعدية ستين فيرموند عميد كلية الصحة العامة 
في جامعة يال »تجربة الجائحة هذه فريدة في حياة 
بأخرى  أو  فبطريقة  األرض.  وجه  على  شخص  كل 
تأثر كل واحد منا بها«، إال أن كوفيد19- ليس أكثر 
الرابع  القرن  الجوائح فتكا. فقد أودى الطاعون في 
عشر بحياة ربع سكان العالم. وقضى ما ال يقل عن 
بين  اإلسبانية  اإلنفلونزا  في  شخص  مليون   50
العامين 1918 و1919 و33 مليونا جراء مرض اإليدز 

في غضون أربعين عاما.
لكن لإلصابة بفيروس كورونا المستجد، يكفي 
غير  والزمان  المكان  في  الشخص  يتنفس  أن 
 44( شونهوي  وان  الصيني  ويلخص  المناسبين. 
المستشفى  أدخله  الذي  المرض  مع  تجربته  عاما( 
مدة 17 يوما »وصلت إلى أبواب الجحيم وعدت. لقد 
شاهدت الذين لم يتعافوا وماتوا وقد ترك فيّ ذلك 

أثرا عميقا«.
وما كان أحد ليتصور حجم الكارثة عندما أعلنت 
السلطات الصينية في 31 ديسمبر 2019 تسجيل 
في  ووهان  في  فيروسي  رئوي  بالتهاب  إصابة   27

وسط الصين.

أول وفاة في ووهان
غداة ذلك، أغلقت السلطات سوق الحيوانات الحية 
الفيروس.  بظهور  بارتباطها  لالشتباه  ووهان  في 
وفي السابع من يناير، أعلن المسؤولون الصينيون 
تحديد فيروس جديد سمي »-2019ان كوف. وفي 
الحادي عشر من الشهر نفسه أبلغت الصين عن أول 
وفاة في ووهان. وفي غضون أيام قليلة بدأت تسجل 

إصابات في آسيا وفرنسا والواليات المتحدة«.
وفي نهاية يناير، باشرت الدول إجالء مواطنيها 
وُضع  فيما  تغلق  الحدود  وبدأت  الصين.  من 
يزيد  الذي  إقليم هوباي  في  ووهان  المقيمون في 

عددهم على خمسين مليونا، في الحجر الصحي.
عندما رست سفينة »دايمند برينسيس« السياحية 
في اليابان مطلع فبراير تبين أن أكثر من 700 من 
13 منهم.. وعم  بالفيروس وتوفي  أصيبوا  ركابها 
الرعب العالم وبدأ السباق إلى تطوير لقاح، »ووضعت 
شركة بايونتيك األلمانية الصغيرة جنبا أبحاثها حول 
مرض السرطان، للتركيز على مشروع جديد سمته 

سرعة البرق«.
وفي 11 فبراير، أعلنت منظمة الصحة العالمية 
أيام  أربعة  وبعد  »كوفيد19-«،  هو  الوباء  اسم  أن 
على ذلك أعلنت فرنسا تسجيل أول وفاة خارج آسيا. 
إلى  إيطاليا  شمال  تحول  مع  أوروبا  الرعب  وانتاب 
بؤرة للمرض في القارة القديمة. وفي مارس، تحدث 
منطقة  في  فيرتوفا  بلدية  رئيس  غالدي  أورالندو 
لومبارديا حيث توفي 36 شخصا في غضون 25 يوما 
عن اليأس الذي ينتابه بقوله »من العبث أن نرى في 

العام 2020 جائحة مماثلة أسوأ من الحرب«.
وبريطانيا  وفرنسا  وإسبانيا  إيطاليا  وفرضت 
العالمية  الصحة  منظمة  وأعلنت  التام.  اإلغالق 
المتحدة  الواليات  وأوصدت  جائحة.  كوفيد19- 
غالبية  أمام  الصين،  مع  أساسا  المغلقة  حدودها 
الدول األوروبية. وللمرة األولى في زمن السلم أرجئت 

األلعاب األولمبية.

إغالق
وفي منتصف أبريل كان 3,9 مليار شخص أي نصف 
البشرية يعيشون في ظل شكل من أشكال اإلغالق. 
من باريس إلى نيويورك مرورا بنيودلهي والغوس 
صمت  تعكر  تكن  لم  آيريس  وبوينوس  ولندن 
الشوارع المقفرة إال صفارات سيارات اإلسعاف مذكرة 
العلماء  كان  عقود  ومنذ  المرصاد.  في  الموت  بأن 
أن  إال  عالمية  جائحة  حصول  احتمال  من  يحذرون 
مخاوفهم هذه لم تلق آذانا صاغية. ومع هذا الوباء 

باتت أكثر الدول ثراء عاجزة أمام هذا العدو الخفي.
شبكات  توقف  أدى  المعولم،  االقتصاد  وفي 
اإلمداد إلى انقضاض المستهلكين المذعورين على 
المتاجر الكبيرة. وظهرت جلية نتائج النقص المزمن 
في االستثمار في المنشآت الصحية مع مستشفيات 
تكافح من أجل استمرار عمل أقسام العناية المركزة 
على  قدرتها  فيها  المرضى  عدد  تجاوز  التي  فيها 

االستيعاب. وراحت طواقم تعاني أصال من انخفاض 
الوقاية  وسائل  دون  من  المعركة  تخوض  األجور، 

الضرورية.
بومباي  في  الطبيب  فايدا-بامار  نيليما  وقال 
وكانت   1994 العام  في  شهادتي  على  »حصلت 
الحين«..  ذلك  منذ  الرسمية مهملة  المستشفيات 
وتساءل »لما احتاج الناس إلى جائحة ليستيقظوا؟«، 

والهند هي ثالث أكثر الدول تضررا من الجائحة.
أصحاب  من  عدد  أكبر  تضم  التي  نيويورك  في 
طبية  لطواقم  صور  التقطت  العالم،  في  المليارات 
يرتدي أفرادها أكياس قمامة للوقاية من الفيروس. 
وقد أقيم مستشفى ميداني في وسط سنترال بارك 
ومقابر جماعية على جزيرة هارت أيالند قبالة حي 

برونكس في المدينة.
في  ماناوس  بلدية  رئيس  نيتو  فيرجيليو  وقال 
البرازيل »األمر أشبه بفيلم رعب. ال يمكننا الحديث 
مطلقة«،  كارثة  إنها  طوارئ  حالة  عن  اآلن  بعد 
وتكدست الجثث في شاحنات مبردة بانتظار أن تحفر 

جرافات مقابر جماعية ضخمة.
المدارس  وكذلك  تقفل  الشركات  وراحت 

والجامعات. وألغيت اللقاءات الرياضية. وباتت حركة 
المالحة الجوية المدنية شبه متوقفة شاهدة على 
والحانات  المتاجر  وأقفلت  تاريخها.  في  أزمة  أسوأ 
فرضت  إسبانيا  وفي  أبوابها.  والمطاعم  والنوادي 
إجراءات إغالق صارمة جدا منع خاللها حتى األطفال 
من الخروج. ووجد الناس أنفسهم عالقين في شقق 

صغيرة جدا أحيانا ألسابيع عدة.
وبدأ العمل من المنزل لألشخاص القادرين على 
ذلك. وحلت مؤتمرات الفيديو مكان اجتماعات العمل 
الذين  األشخاص  عرض  فيما  واالحتفاالت  والسفر 
أو  حياتهم  شخصيا  حضورهم  وظيفتهم  يتطلب 
منصبهم للخطر. ففي مايو كانت الجائحة قد تسببت 
الواليات  في  لعملهم  شخص  مليون   20 بخسارة 

لمتحدة.

عنف وركود
العام 2021 أن يغرق  البنك الدولي في  ويتوقع 
150 مليون شخص في الفقر المدقع بسبب الركود 
االقتصادي. وقد تفاقم التفاوت االجتماعي المسجل 

منذ سنوات.

ذكرى  مجرد  والقبالت  والمصافحة  العناق  وبات 
فيما تبادل الحديث يحصل عبر الكمامات وواقيات 
األسري  العنف  مستوى  وارتفع  البليكسيغالس. 
وكذلك المشاكل النفسية. وفيما لجأ سكان المدن 
الريف  في  يملكونها  أخرى  منازل  إلى  الميسورون 
أو على الساحل راحت الحكومات تتخبط أمام حجم 
األزمة فيما الغضب يعتمل لدى األشخاص العالقين 

في المدن.
بأكبر  تتمتع  التي  المتحدة  الواليات  أصبحت 
تغطية  ذلك  يؤمن  أن  دون  من  عالمي  اقتصاد 
من  تضررا  الدول  أكثر  سريعا  للجميع،  صحية 
أن  إال  وفاة،  حالة  ألف   300 من  أكثر  مع  الجائحة 
بانتظام من تهديد  ترامب خفف  الرئيس دونالد 
مثل  فاعليتها  تثبت  لم  لعالجات  مروجا  المرض 
معالجة  أيضا  ومقترحا  الهيدروكسيكلوروكين 

اإلصابة بماء الجافيل...
عملية  األميركية  الحكومة  أطلقت  مايو،  وفي 
دوالر  مليار   11 خصصت  التي  سبيد«  »وارب 
الحالية. واعتبر ترامب  لتطوير لقاح بحلول السنة 
ذلك أكبر جهد أميركي منذ تطوير القنبلة الذرية 

خالل الحرب العالمية الثانية.
شراء  يمكنهم  النافذين  وال  األغنياء  ال  لكن 
بالفيروس  ترامب  فأصيب  الفيروس،  ضد  مناعة 
في أكتوبر وقبله نظيره البرازيلي جايير بولسونارو 
البريطاني  الوزراء  رئيس  وأمضى  يوليو.  في 
المركزة  العناية  في  أيام  ثالثة  جونسون  بوريس 

في أبريل.
وأصيب بالفيروس الممثل توم هانكس وزوجته 
البرتغالي  القدم  كرة  نجم  وأيضا  ويلسون  ريتا 
نوفاك  المضرب  كرة  وبطل  رونالدو  كريستيانو 
ديوكوفيتش والمغنية مادونا واألمير تشارلز ولي 
ومع  الثاني.  ألبير  موناكو  وأمير  بريطانيا  عهد 
تطرح  اللقاحات  أولى  بدأت  العام،  نهاية  اقتراب 
ترامب  إلنقاذ  متأخرة  أتت  أنها  مع  األسواق  في 
من هزيمة انتخابية في مواجهة الديمقراطي جو 

بايدن في نوفمبر.
مع  العمالقة  األميركية  فايزر  مختبرات  وأعلنت 
شريكتها بايونتيك األلمانية تطوير لقاح فعال بنسبة 
من  مخزون  لضمان  الحكومات  وسارعت   .»90%«
هذه اللقاحات. وبعد أسبوع على ذلك، أعلنت شركة 

موديرنا األميركية لقاحا فعاال بنسبة 95%.

حرب اللقاحات
وتستعد الحكومات لتلقيح ماليين األشخاص بدءا 

بالمسنين وأفراد الطواقم الطبية والفئات الضعيفة 
قبل أن توسع نطاق التطعيم ليشمل السكان كلهم 
وهو السبيل الوحيد لعودة لحياة إلى طبيعتها. وفي 
يرخص  غربي  بلد  أول  بريطانيا  أصبحت  ديسمبر 
للقاح فايزر/بايونتيك، وكانت قبلها روسيا والصين 

باشرتا حمالت تطعيم بلقاح خاص بكل منهما.
فيما  التلقيح  المتحدة  الواليات  باشرت  وبعدها 
يتوقع أن تعطي أوروبا الضوء األخضر نهاية الشهر 

الحالي.
ومع تهافت أكثر الدول ثراء على شراء اللقاحات 
يتوقع أن تشهد بداية العام 2021 منافسة دولية 
للترويج  وروسيا  الصين  فستجهد  اللقاحات.  على 
للقاحهما األفضل سعرا خصوصا في أفريقيا وأميركا 
الالتينية. ومن الصعب راهنا تقدير األثر الدائم الذي 
الخبراء  فبعض  المجتمعات.  على  الجائحة  ستتركه 
إلى  يحتاج  جماعية  مناعة  إلى  التوصل  أن  يرون 
إلى  الوضع  عودة  على  آخرون  يراهن  فيما  سنوات 

طبيعته في منتصف 2021.
ويرى البعض أن الجائحة قد تؤدي إلى نهج أكثر 
مرونة بشأن العمل عن بعد أو حتى إلى نقل جزئي 
لسالسل اإلنتاج. في المقابل، يرى آخرون أن الخشية 
عميقة  تبعات  له  سيكون  الكبيرة  التجمعات  من 
على وسائل النقل والسياحة والمناسبات الرياضية 

والثقافية.
ويشكل تأثير ذلك على الحريات المدنية مصدر 
قلق آخر أيضا. ويفيد محللون في »فريدوم هاوس« 
 80 في  تراجعت  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  أن 
ويتوقع ستين  للفيروس.  االستجابة  إطار  دولة في 
في  عميقة  »تغييرات  يال  جامعة  من  فيرموند 

المجتمعات«.
وفي حال أصبح العمل عن بعد القاعدة في قطاع 
وسط  في  العقارات  بسوق  سيحل  ماذا  الخدمات 
المراكز  في  السكان  عدد  سيتراجع  هل  المدن؟ 
الحضرية مع انتقال كثيرين إلى فسحات واسعة مع 

سعيهم إلى تجنب وسائل النقل المكتظة؟
لخضات  العالمي  االقتصاد  يتعرض  أن  ويتوقع 
جديدة فقد أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من 
حصول ركود أسوأ من ذلك الذي تال األزمة المالية 
في 2008. إال أن كثيرين يعتبرون أن الجائحة تحمل 
دارتنيل  لويس  واستدامة، ويحذر  أكثر دمارا  كارثة 
الخبير في علم األحياء الفلكي صاحب موسوعة حول 
شبيه  »كوفيد19-  الصمود  على  والقدرة  الكوارث 
بموجة عارمة ضربتنا لكن يتراءى خلفها تسونامي 

التغير المناخي واالحترار«.

حملة التلقيح تنطلق في الواليات املتحدة وكندا ودول 
أخرى.. واملوجة الوبائية الثانية تتسارع في إيطاليا وأملانيا

ضوء أخضر أوروبي للقاح مرتقب في 21 ديسمبر:
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27 عامًا من إدراج الخرطوم:

الواليات املتحدة تشطب السودان من قائمتها للدول الراعية اإلرهاب

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

السنة السادسة
العدد 265 2 جمادى األول 1442 هــ
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الخرطوم - الوكاالت
بعد نحو شهرين من إعالن الرئيس األميركي 
من  السودان  سحب  على  عزمه  ترامب  دونالد 
اإلرهاب  الراعية  للدول  المتحدة  الواليات  قائمة 
التي أدرج عليها قبل 27 عاما، شطبت واشنطن 
اإلثنين رسميا السودان من القائمة وأعلنت عن 
بعد شهرين من  العالقات،  في  »تحول جذري« 

تعهد الخرطوم تطبيع العالقات مع إسرائيل.
الطريق  تفتح  أن  الخطوة  هذة  شأن  ومن 
وزيادة  الديون  وتخفيف  مساعدات  تقديم  أمام 
انتقال  الذي يمر بمرحلة  البلد  االستثمارات في 
وباء  فاقمها  اقتصادية  أزمة  ويعيش  سياسي 

»كوفيد19-«.
أن  الخرطوم  في  األميركية  السفارة  وأعلنت 
الخارجية  أكد وزير  بينما  باتت رسمية،  الخطوة 
األميركي مايك بومبيو في وقت الحق أنه »تم 
راعية  كدولة  السودان  تصنيف  إلغاء  رسميا 
اإلرهاب«. وأضاف أن ذلك يمثل تحوال جذريا في 
عالقاتنا الثنائية باتجاه مزيد من التعاون والدعم 

النتقال السودان التاريخي إلى الديمقراطية.
السيادة  مجلس  رئيس  وصف  جهته،  من 
االنتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان القرار بأنه 
للشعب  »التهنئة  تغريدة  في  وكتب  »عظيم«. 
قائمة  من  السودان  خروج  لمناسبة  السوداني 
الدول الراعية اإلرهاب، هذا عمل عظيم نتاج جهد 
بذله أبناء بالدي، وهو تم بذات الروح التكاملية 
لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية«، في 
احتجاجات  فيه  اندلعت  الذي  الشهر  إلى  إشارة 

العام 2018 ضد الرئيس السابق عمر البشير.
الشعب  دعوات  على  »نثني  بومبيو  وقال 
والعدالة  والسالم  الحرية  أجل  من  السوداني 

يقودها  التي  االنتقالية  الحكومة  أعضاء  ونهنئ 
تحقيق  على  العمل  في  بشجاعتهم  مدنيون 

تطلعات المواطنين الذين يخدمونهم«.
تعتزم  أنها  األميركية  الخزانة  وزارة  وأكدت 
العمل مع السودان للمساعدة في سداد متأخراته 
جهود  وتعزيز  الدولية  المالية  المؤسسات  في 

السودان لتأمين تخفيف الديون في عام 2021.
كما أشاد االتحاد األوروبي بما اعتبرها »خطوة 
إيجابيا  زخما  ستوفر  أنها  إلى  مشيرا  مهمة«، 
)تحقيق  من  واقترابه  االقتصادي  البالد  لتعافي 

هدفه( لتخفيف ديونه في نهاية المطاف.
عبداهلل  السوداني  الوزراء  رئيس  رحب  كما 
منشور  في  قائال  األميركية  بالخطوة  حمدوك 
عقدين،  من  أكثر  وبعد  »اليوم  فيسبوك  على 

أعلن لشعبنا خروج اسم بالدنا الحبيبة من قائمة 
الحصار  من  وانعتاقنا  اإلرهاب  الراعية  الدول 
الدولي والعالمي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام 

المخلوع«.
وأضاف »يساهم هذا اإلنجاز الذي عملت من 
في  األول  يومها  منذ  االنتقالية  الحكومة  أجله 
االستثمارات وتحويالت  االقتصاد وجذب  إصالح 
وخلق  الرسمية،  القنوات  عبر  بالخارج  مواطنينا 
من  والكثير  للشباب،  جديدة  عمل  فرص 

اإليجابيات األخرى«.
دفع  على  ينص  اتفاق  ضمن  القرار  ويندرج 
لعائالت  تعويضات  دوالر  مليون   335 السودان 
القاعدة  تنظيم  ارتكبها  التي  الهجمات  ضحايا 
الواليات  سفارتي  واستهدفت   1998 العام  في 

نفذه  آخر  وهجوما  وتنزانيا،  كينيا  في  المتحدة 
التنظيم عام 2000 واستهدف المدمرة األميركية 
»يو إس إس كول« قبالة اليمن. ووقعت الهجمات 
في وقت كانت السلطات السودانية تؤوي زعيم 

التنظيم أسامة بن الدن.
عربي  بلد  ثالث  أكتوبر  في  السودان  وكان 
مع  العالقات  بتطبيع  أشهر  ثالثة  خالل  يتعهد 
تعهد  وجاء  والبحرين.  اإلمارات  بعد  إسرائيل، 
من  منسقة  حملة  إطار  في  االنتقالية  الحكومة 
قبل إدارة ترامب إلقناع الدول العربية باالعتراف 
ثمن  بمثابة  كبيرة  بدرجة  واعتُبرت  بإسرائيل، 
السوداء،  واشنطن  قائمة  السودان من  لشطب 
يتوصل  لم  والبحرين،  اإلمارات  بخالف  لكن 

السودان بعد إلى اتفاق رسمي مع إسرائيل.
اتصاالت  أول دليل ملموس على وجود  وجاء 
في  وإسرائيل  الموقتة  السودان  سلطات  بين 
الوزراء  رئيس  البرهان  التقى  عندما  فبراير، 
اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو في أوغندا. وأواخر 
السيادي  المجلس  باسم  ناطق  أكد  نوفمبر، 
االنتقالي، الذي يضم شخصيات عسكرية ومدنية، 
أن وفدا إسرائيليا زار الخرطوم في وقت سابق من 

الشهر.
توتر  وجود  على  مؤشرات  مؤخرا  وظهرت 
داخلي ضمن الهيئة االنتقالية في السودان. وندد 
البرهان األسبوع الماضي بالمؤسسات االنتقالية 
التي تشكلت في أغسطس 2019 بعد أشهر من 

االحتجاجات الشعبية.
وأرسل ترامب إخطاره بشأن إزالة السودان من 
القائمة السوداء إلى الكونغرس في 26 أكتوبر. 
وبموجب القانون األميركي، تشطب الدولة من 
القائمة بعد 45 يوما ما لم يعترض الكونغرس 

على األمر، كما كانت الحال مع السودان.

●  وزير الخارجية األميركي »يسار« يقف إلى جانب رئيس مجلس السيادة االنتقالي عبدالفتاح البرهان

بعد عشر سنوات.. ثورة لم تكتمل

التحول الديمقراطي في تونس يصطدم 
بمعوقات إصالح النظامي القضائي واألمني

تونس - وكاالت
قبل عشر سنوات تخلصت تونس من نظام زين العابدين 
بن علي الديكتاتوري، لكن لم يجر إصالح النظام القضائي، 
وال الجهاز األمني، فيما يبقى االقتصاد الوهن تاريخيا، تحت 
سيطرة بعض المجموعات، وعندما غادر بن علي البالد في 
طالبت  مسبوقة  غير  تظاهرة ضخمة  بعد   2011 يناير   14
بإسقاطه، لم يترك السلطة معه إال عدد قليل من أفراد األسرة 

والمستشارين المباشرين.
للنظام، جرى  الدعامة األساسية  الشرطة كانت  ورغم أن 
العام  الداخلية  وزارة  في  فقط  كبيرا  مسؤوال   54 »فصل 
2011«، ثم مجموعة أخرى في العام 2013، وفق ما توضح 
عال بن نجمة، نائبة رئيس منظمة اإلصالح الجنائي واألمني 
التي قادت تحقيقات »العدالة االنتقالية«، وهي عملية فتحت 
الثورة، حسبما ذكرته  الديكتاتورية بعد  خاللها كل ملفات 

وكالة األنباء الفرنسية في تقريرها.
وتضيف بن نجمة: »لم يحاكم الذين فصلوا ولم يعاقبوا، 
أولئك  بينهم  ومن  المهنية،  اآلخرين  حياة  تطورت  فيما 
ارتكبت في  المتخصصة في جرائم  العدالة  المالحقين من 

عهد بن علي«.
عقب الثورة، أدين بعض األشخاص الذين مارسوا التعذيب، 
وحُل جهاز أمن الدولة الذي اعتمد التعذيب في سجون وزارة 
الداخلية، وأعاد دستور 2014 المشاد به دوليا، تحديد دور 

الشرطة بوضوح في النظام الديمقراطي.
الحقيقة  لهيئة  السابقة  الرئيسة  بنسدرين،  سهام  لكن 
والكرامة، وهي مؤسسة أنشئت بعد الثورة للتحقيق في جرائم 
حدثت في ظل الحكم الديكتاتوري، تقول إن »شياطين من 

الماضي عادت للظهور« بعد فترة من االنفتاح.
لقد أحيت آفة اإلرهاب الميل إلى اعتماد األسلوب األمني 
المتقاضين، مع  احترام حقوق  إلى  الرامية  الجهود  وأبطأت 
الطوارئ  حالة  إلى  إضافة  اإلجراءات،  على  اإلشراف  ضعف 

المستمرة منذ وقوع سلسلة الهجمات في العام 2015.

نقابات الشرطة في تونس
وأصبحت بعض نقابات الشرطة التي تشكلت بعد العام 
2011 أدوات للضغط السياسي مع تدخالت قوية في بعض 
األحيان في المحاكم لمنع أي مالحقات في حق القوى األمنية، 
ورغم أن التعذيب لم يعد موجودا في النظام، لم تمح الريح 
أخذت   ،2013 العام  فمنذ  الممارسة،  هذه  الديمقراطية 
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب على عاتقها مسؤولية 
من  الكامل  شبه  »اإلفالت  ودانت  ضحية،   500 عن  الدفاع 

العقاب« لممارسي التعذيب.
محاكمة   2018 في  المتخصصة  المحاكم  بدأت  عندما 
جرائم القتل واالغتصاب والتعذيب التي ارتكبت بين العامين 
ورفض  العملية  األمنية  السلطات  عرقلت  و2013،   1955
عناصر الشرطة الشهود أو المتهمون جميعهم تقريبا المثول 
أمام هذه المحاكم، وبهدف ضمان عدم تكرار تجاوزات النظام 
المخلوع، أوصت هيئة الحقيقة والكرامة التي انتهت واليتها 
وجهاز  للشرطة«  مراقبة  »هيئة  بإنشاء   ،2018 العام  في 
استخبارات خاضع للرقابة البرلمانية، إال أن التوصيات بقيت 

حبرا على ورق.

واألسوأ من ذلك هو أنه بدال من تحسين تدريب عناصر 
الشرطة وظروف عملهم، حاولت السلطات مرارا إصدار قانون 
يمنحهم فرصة أكبر لإلفالت من العقاب لدى استخدامهم 
العنف. لكنها اضطرت للتخلي عنه في ظل رفض المجتمع 
المدني له، ويرى الخبير في الشؤون السياسية سليم خراط أن 
»األمر يتطلب شجاعة سياسية تكاد تكون انتحارية« إلصالح 
سياسية  روابط  لديهما  اللذين  والقضاء  الشرطة  قطاعي 
عميقة، داخل الجسم القضائي الذي تم استغالله إلى حد كبير 
لخدمة مصالح النظام المخلوع، ُفصل أبرز القضاة الذين كانوا 
يعملون في عهد بن علي، لكن لم يحصل أي شيء لمحاسبة 

القضاة الفاسدين.
وأوصت هيئة الحقيقة والكرامة في تقريرها النهائي العام 
2019، بتعزيز استقاللية القضاة والمحاكم اإلدارية، لكن هذه 
المرة أيضا لم تنفذ توصياتها، وفي هذه الديمقراطية التي 
ينظر إليها على أنها النجاح الوحيد للربيع العربي، مع دستور 
جديد وانتخابات حرة وحرية تعبير، تكمن الورشة الكبرى التي 
ال يزال مطلوبا القيام بها، في اإلصالح االقتصادي، ويوضح 
والسياسية  المدنية  الحقوق  »جعلنا  بالقول:  خراط  سليم 

أولوية، لكننا أهملنا الحقوق االقتصادية والبيئية«.

»رأسمالية المحسوبيات«
المشكلة  في  أساسيا  عنصرا  أن  الى  بارتياح  ويشير 
الدولة  تنتهجها  التي  المحسوبيات«  بـ»رأسمالية  يتمثل 
»وتكتالت عائلية تسيطر« على أجزاء من االقتصاد، أصبح 
جزءا من النقاش العام منذ سنتين، وخالل عهد بن علي، 
خالل  ولد  الذي  الزبائني  االقتصاد  من  النوع  هذا  تضخم 
االستثمار  امتيازات  منح  يتم  بموجبه  وكان  االستعمار، 
هذا  يزال  وال  األسبق.  الرئيس  عائلة  هي  معينة،  لعائلة 
دوائر  من  المقربين  على  بعيد  حد  إلى  حكرا  االقتصاد 

الحكم، على حساب تنمية البالد.
ومن األمثلة على ذلك، أن »الدولة تفرض على شركات 
النقل البري أن تكون لديها إما شاحنة واحدة أو أكثر من 18 
شاحنة، ما يضمن لالعبين الكبار الموجودين تشارك السوق 
من دون منافسة«، وفق ما يقول لؤي الشابي، رئيس منظمة 
»أليرت« غير الحكومية التي أنشئت أخيرا لمكافحة هذه اآلفة.
أنواع  من  نوع  كل  وكيل حصري الستيراد  هناك  كذلك، 
السيارات، ما يضمن عائدات دسمة لمجموعة تجارية كان 
واشترتها الحقا  علي،  أصهار بن  أحد  لوقت طويل  يملكها 

عائلة مقتدرة.
وفي دليل على أن سقوط النظام لم يضع حدا للممارسات 
والعادات السيئة، ارتفع حجم الفساد منذ سقوط بن علي: 
العامين 2010 و2017  فقد خسرت تونس 15 مرتبة بين 
في ترتيب منظمة »ترانسبرانسي« للشفافية، وتعقد الحيازات 
عملية  للمصارف  والدولة  التكتالت  من  لعدد  المتقاطعة 
ال  الذين  األشخاص  إلى  بالنسبة  االقتراض  إلى  الوصول 

ينتمون إلى الشبكات الموجودة.
خمسة  عن  يقل  ال  إلزامي  مال  رأس  وجود  فرض  وأبعد 
ماليين دينار »1.5 مليون يورو«، الشركات الناشئة التي كانت 
أطلقت أنظمة الدفع عبر الهواتف الذكية، علما بأن قيمة رأس 
المال هذه أعلى من المبالغ المعتمدة في دول أخرى، وكان 

هذا اإلجراء لصالح الالعبين المتمرسين، وفق الشابي.

●  تونسيون يحيون الذكرى الخامسة للثورة التي أطاحت زين العابدين بن علي في تونس

قطار»التطبيع« يصل املغرب.. ويشعل أزمة الصحراء الغربية
الحكومة  مع  التطبيع  بقطار  يلحق  اآلخر  تلو  عربي  بلد 
الرابعة  محطته  في  المرة  هذه  القطار  وتوقف  اإلسرائيلية، 
بالعاصمة المغربية الرباط، ليسجل الرئيس األميركي المنتهية 
الحصول  عبر  دبلوماسية جديدة  نقطة  ترامب  دونالد  واليته 
على اتفاق »تاريخي« لتطبيع العالقات بين المغرب وإسرائيل، 
مقدمًا  األوسط،  الشرق  في  األميركية  السالم  خطة  إطار  في 
في المقابل اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء 

الغربية.
اليوم!«،  آخر  تاريخي  »تقدم  تغريدة  في  ترامب  وكتب 
مضيفًا »وافقت إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة عالقات 
دبلوماسية كاملة في اختراق هائل في سبيل السالم في الشرق 
األوسط!«. وبعيد ذلك، أكدت الرباط إعالن تطبيع العالقات. 
وتطرق الملك محمد السادس أثناء مكالمة هاتفية مع الرئيس 
الرسمية  االتصاالت  »استئناف  إلى  ترامب  دونالد  األميركي 
الدولة  مع  اآلجال«  أقرب  في  الدبلوماسية  والعالقات  الثنائية 

العبرية، وفق ما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي.
الرئيس  مستشاري  وكبير  صهر  أعلن  ذلك  مع  بالتزامن 
األميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر إن التطبيع بين إسرائيل 
والسعودية »أمر حتمي«، لكنه أضاف أن اإلطار الزمني »شيء 

يجب تحديده«.
وأضاف كوشنر، في حديثه للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف 
بعد وقت قصير من إعالن ترامب تطبيع العالقات بين إسرائيل 
الجوية  للرحالت  التحليق  السعودية حقوق  منح  أن  والمغرب، 
التجارية اإلسرائيلية واتفاقية التطبيع مع البحرين كلها عالمات 
على أن السعوديين يتحركون في اتجاه التطبيع مع إسرائيل. 
وأشار كوشنر إلى أن هاتين الخطوتين كانتا »غير واردتين« قبل 

ستة أشهر.
وتحدث مسؤول دبلوماسي مغربي رفيع المستوى خالل لقاء 
مع صحفيين في الرباط قائال إن »األمر ال يتعلق باعتراف بل 
باستئناف العالقات القائمة« أساسا. ويعيش في إسرائيل نحو 
ألف   70 إلى   50 ويزور  مغربية.  أصول  من  يهودي  ألف   700
يهودي المغرب سنويا غالبيتهم من الدولة العبرية. وأشار إلى 
أن »المغرب اعترفت بإسرائيل العام 1994، وكان هناك وجود 
دبلوماسي على مدى ثماني سنوات في الرباط وتل أبيب« إلى 

حين إغالق مكتبي االرتباط في مطلع األلفية.

رحالت مباشرة
بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  رحب  اآلخر  الجانب  على 
نتانياهو أيضًا باتفاق »تاريخي« مع المغرب، وتحدث عن إقامة 
»مكتبي ارتباط ومن ثم عالقات دبلوماسية مباشرة ورحالت 

مباشرة بين البلدين«.

واعتبرت حركة »حماس« من جهتها أن قرار تطبيع العالقات 
بين المغرب وإسرائيل »خطيئة سياسية« ارتكبتها المغرب »ال 
تخدم القضية الفلسطينية«. وكانت المغرب حتى اآلن تبدي 
إقامة دولة  الفلسطيني في  ثابتًا في دعم حق الشعب  موقفًا 
مدينًا  الدولتين،  حل  إطار  في  الشرقية«،  القدس  »عاصمتها 
في الوقت نفسه سياسة االستيطان اإلسرائيلية في األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
أنشأتها  التي  القدس«،  »لجنة  المغربي  العاهل  ويرئس 
منظمة المؤتمر اإلسالمي للحفاظ على التراث الديني والثقافي 
والمعماري للمدينة المقدسة. وأكد الملك محمد السادس أثناء 
استقباله البابا فرنسيس في مارس 2019 رغبته في »الحفاظ« 

على القدس »كمكان للتالقي ورمز للتعايش السلمي«.
المتحدة  العربية  واإلمارات  البحرين  وافقت  المغرب،  وقبل 
مؤخراً على تطبيع عالقاتهما مع إسرائيل، في إطار اتفاقات رعاها 
البيت األبيض يمثله جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره. 

وأعطى السودان أيضًا موافقته لتطبيع عالقاته مع إسرائيل.
تطبيع مقابل دعم

وإسرائيل  المغرب  بين  العالقات  تطبيع  عن  الحديث  وبرز 
إلى الواجهة في فبراير الماضي، بمناسبة زيارة وزير الخارجية 

األميركي مايك بومبيو إلى الرباط.
وتحدثت وسائل إعالم إسرائيلية آنذاك عن احتمال أن تكون 
المغرب مستعدة للتطبيع مع إسرائيل في مقابل دعم أميركي 
لموقف الرباط في قضية الصحراء الغربية، وهي المستعمرة 
اإلسبانية سابقا التي يتنازع عليها المغرب وجبهة البوليساريو 

مدعومة من الجزائر.
في الوقت نفسه، أعلن ترامب الذي يغادر البيت األبيض في 
العشرين من يناير، على تويتر أنه وقع الخميس الماضي إعالنًا 

يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
للحكم  والواقعي  والموثوق  الجاد  المغرب  »اقتراح  وكتب 
السالم  الوحيد لحل عادل ودائم لضمان  الذاتي هو األساس 

واالزدهار!«. وأضاف »المغرب اعترفت بالواليات المتحدة العام 
1777. لذلك من المناسب أن نعترف بسيادتها على الصحراء 

الغربية«.
بـ»الموقف  جهته،  من  السادس  محمد  الملك  ورحّب 
التاريخي« الذي اتخذته الواليات المتحدة في قضية الصحراء 
»بأشدّ  الخميس  البوليساريو  جبهة  دانت  بينما  الغربية. 

العبارات« القرار األميركي.
ترابها  من  يتجزأ  ال  جزءا  الغربية  الصحراء  المغرب  وتعتبر 
تبلغ  التي  أراضيها  من  بالمئة   80 على  وتسيطر  الوطني 
مساحتها 266 ألف كلم مربع، وتقترح منحها حكما ذاتيا موسعا 
تحت سيادتها، في حين تطالب جبهة البوليساريو منذ سنوات 
بإجراء استفتاء تقرير مصير بموجب اتفاق وقف إطالق نار وُّقع 
العام 1991 برعاية األمم المتحدة بعد حرب استمرت 16 عامًا. 
والمباحثات التي تُجرى بين المغرب وجبهة بوليساريو وتشارك 
منذ  متوقفة  المتحدة  األمم  برعاية  وموريتانيا  الجزائر  فيها 

مارس 2019. في منتصف نوفمبر، عززت المغرب التي تسيطر 
الغنية  البحرية  الغربية وواجهتها  الصحراء  ثلثي مساحة  على 
باألسماك ومخزون الفوسفات، تواجدها عبر إرسال قواتها إلى 
منطقة عازلة كانت تسيطر عليها األمم المتحدة، بهدف تأمين 
الطريق الوحيد إلى غرب أفريقيا في أقصى الجنوب. ومنذ ذلك 
الحين، والوضع متوتر بعدما انتهكت جبهة البوليساريو اتفاق 
األمم  رعاية  تحت   1991 العام  في  الموقع  النار  إطالق  وقف 
نهاية  في  فإنه  المغربي،  الخارجية  وزير  وبحسب  المتحدة. 
»سنوات عدة من العمل والتواصل النشط«، توّجت الجهود 
الدبلوماسية المغربية في ما يتعلق بقضية الصحراء »باعتراف 
الواليات المتحدة، القوة العظمى لمجلس األمن والالعب المؤثر 

على الساحة الدولية«.
ونتيجة هذا اإلعالن، ستفتح الواليات المتحدة قنصلية في 
الداخلة، الميناء الكبير للصحراء الغربية، والمغرب »ستعيد فتح 
مكتب دبلوماسي« كان موجودا بين عامي 1994 و2002 فيما 
التي شهدت  السالم  لعملية  مؤيدا  الثاني  الملك حسن  كان 
توقيع اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
العام 1993، كما أكد مسؤول دبلوماسي مغربي رفيع المستوى.

تحذير جزائري
زعزعة  إلى  تهدف  أجنبية«  »عمليات  من  الجزائر  وحذرت 
واشنطن  اعتراف  أعقاب  في  إسرائيل،  إلى  مشيرة  استقرارها، 
بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل تطبيع العالقات 

بين المغرب والدولة العبرية.
ضرب  »تريد  أجنبية  عمليات  وجود  عن  جراد  وتحدث 
»يحدث  بما  مرتبطة  »دالئل«  إلى  مشيرًا   ، البالد«  استقرار 
على كل حدودنا«، وذلك خالل مؤتمر إلحياء الذكرى الستين 
 .)1962-1954( االستقالل  حرب  خالل  الوطنية  للتظاهرات 
الفور  الجزائر على  التي تدعمها  البوليساريو  ورفضت جبهة 

هذا االعتراف.
وجددت الجزائر السبت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها 
»مسألة  هو  الغربية  الصحراء  في  النزاع  أن  على  التأكيد 
القانون  تصفية استعمار ال يمكن حله إال من خالل تطبيق 
أثر  أي  له  »ليس  ترامب  إعالن  أن  البيان  واعتبر  الدولي«. 
المتحدة،  األمم  قرارات  جميع  مع  يتعارض  ألنه  قانوني، 
وخاصة قرارات مجلس األمن بشأن مسألة الصحراء الغربية، 
 2020 أكتوبر   30 بتاريخ  الصادر   2548 رقم  القرار  وآخرها 

الذي صاغه ودافع عنه الجانب األميركي«.
تنظيم  للسالم  بعثتها  تحاول  التي  المتحدة  األمم  وأعلنت 
موقفها  يغير  ال  األميركي  القرار  أن  المصير،  تقرير  استفتاء 
حيال الصحراء الغربية التي تعتبرها من »األقاليم غير المتمتعة 
سابقًا،  االستعمارية  القوة  إسبانيا  وأكدت  الذاتي«.  بالحكم 
أنها ستحترم »قرارات األمم المتحدة إليجاد مخرج« للنزاع في 

الصحراء الغربية.

كوشنر يؤكد حتمية االتفاق بين السعودية وإسرائيل:

●  صورة من األرشيف وفرها الديوان الملكي في المغرب تظهر الملك محمد السادس »وسط« خالل زيارة لبيت الذاكرة المتحف املكرس للتعايش بين اليهود والمسلمين في الصويرة»جنوب«

الرباط - وكاالت

تعهد بالعودة قريبًا للجزائر:

تبون يظهرألول مرة بعد غياب شهرين وسط مخاوف من أزمة مؤسسية

الجزائري  للرئيس  المفاجئ  الغياب  من  شهرين  نحو  بعد 
لتلقي  ألمانيا  في  المستشفى  دخوله  نتيجة  تبون  عبدالمجيد 
العالج من فيروس كورونا المستجد، عاد الرئيس الجزائري ليطل 
على شعبه عبر التلفزيون العام للمرة األولى منذ مرضه، ليخفف 
من حدة اإلشاعات والتكهنات حول مصير البالد في ظل ما اعتبره 

البعض أزمة مؤسسية حقيقية تهدد استقرار البالد.
وفي كلمة إلى الشعب الجزائري ألقاها غداة الذكرى األولى 

النتخابه
قال تبون )75 عاما( الذي بدا نحيال، »بدأت مرحلة التعافي التي 
قد تأخذ بين أسبوع أو أسبوعين أو ثالثة أسابيع، لكن إن شاء اهلل 

سأسترجع كل قواي البدنية«.
وبعدما أثار غيابه الطويل معلومات متناقضة وأخبارا مضللة، 
أضاف الرئيس في الفيديو المفاجئ الذي نشر على حسابه على 
تويتر ونقله التلفزيون الجزائري العام أن عودته إلى البالد قريبة.

ويعود آخر ظهور علني للرئيس الجزائري إلى 15 أكتوبر حين 
أعلنت  وقد  لودريان.  إيف  جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  التقى 
البالد  إلى  سيعود  الرئيس  أن  عدة  مرات  الجزائرية  السلطات 

قريبا.
الجزائرية  الرئاسة  اكتفت  أكتوبر،   24 في  صدر  بيان  وفي 
أيّام عقب  أّن تبون دخل »طوعيا« في حجر لخمسة  باإلعالن 
والحكومة  الرئاسة  في  كبار  مسؤولين  إصابة  في  االشتباه 
بفيروس كورونا. وفي 28 أكتوبر، أشارت الرئاسة إلى أّن تبون 
نُقل إلى ألمانيا »إلجراء فحوص طبية معمقة، بناء على توصية 

الطاقم الطبي«.

»موعدنا قريب«
الوطن،  أرض  على  قريب  »موعدنا  الجزائري  الرئيس  وقال 
لنواصل بناء الجزائر الجديدة« لكن دون تحديد موعد. وأضاف 

أنه يتابع »يوميا وساعة بساعة، كل ما يجري في الوطن وعند 
الضرورة أسدي تعليمات إلى الرئاسة«. ومنذ توليه السلطة في 
لوضع  اإلصالح  في  إرادته  عن  تبون  عبّر   2019 ديسمبر   12
أسس »جزائر جديدة«، لكنه يجسد اليوم بلدا في طريق مسدود 

ومؤسسات متوقفة.
وأعاد غياب رئيس الدولة، الجزائر إلى ما كانت عليه في نهاية 
عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، عندما ظل في الحكم 
دون قدرته على الحركة على الحركة والكالم بعد إصابته بجلطة 
دماغية العام 2013، حتى أطيح به من السلطة في أبريل 2019 

على إثر انتفاضة شعبية أصبحت معروفة بالحراك الجزائري.
بالضرورة  له  حدا  تضع  لن  -الذي  السياسي  التململ  وأدى 
عودة تبون- إلى مطالبة بعض األصوات بتطبيق المادة 102 
من الدستور، المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، من 
أجل تجنب أزمة مؤسسية. ومن صالحيات المجلس الدستوري 
إقرار حالة عدم قدرة رئيس الدولة على ممارسة مهامه »بسبب 

مرض خطير ومزمن« وعلى البرلمان المصادقة على ذلك.

● عبد المجيد تبون

صالح  بالنيابة  األمة  مجلس  رئيس  فإن  الحال،  هذه  وفي 
المحاربين في حرب  عاما، وهو من قدامى   89 البالغ  قودجيل 
االستقالل، يصبح رئيسا موقتا لمدة أقصاها تسعون يومًا، يتم 

خاللها انتخاب رئيس جديد.
ودون أن يذكر الرئيس تبون الذي غادر البالد في 28 أكتوبر، 
إلى  الجزائريين  السبت،  جراد  عبدالعزيز  الوزراء  رئيس  دعا 
محذرا  بالبالد  المحيطة  التحديات  لمجابهة  حقيقي  »تضامن 
من أن الجزائر »مستهدفة«. أما الجيش، العمود الفقري للنظام 

الجزائري، فظل إلى اآلن صامتا.
من الناحية الرسمية، ال يزال تبون يمسك بزمام الدولة، لكنه 
لم يمارس أيا من صالحياته منذ نحو شهرين. فهو لم يوقع 
مرسوم إصدار الدستور الجديد - المشروع الرئيسي لبرنامجه 

االنتخابي ولم يوقع قانون المالية لسنة 2021.
في هذا الصدد، قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق اإلنسان سعيد صالحي »لقد قرر مواصلة خارطة الطريق 

السلطوية الخاصة به رغم فشله، لقد قرر إطالة األزمة«.

»خُطب وكالم فارغ«
بعد مرور عام على رئاسة عبدالمجيد تبون، ال يزال ناشطو 
والمدونون  والصحفيون  السياسيون  والمعارضون  الحراك 

القريبون من الحركة االحتجاجية، هدفا للمحاكمات.
وعلى المستوى االقتصادي، تشهد الجزائر ذوبان احتياطاتها 
السيولة، في ظل سوق نفطية  األجنبية، وجفاف  العمالت  من 

تعاني األزمة الصحية العالمية.
ووفًقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تشهد 
الجزائر انكماشا اقتصاديا بنسبة ٪5,2 في 2020 فضاًل عن عجز 

في الموازنة من بين أعلى المعدالت في المنطقة.
ويرى اقتصاديون أن البالد استنفدت كل االحتماالت المتاحة 
لتمويل العجز، بما في ذلك طبع العملة، وسيكون اللجوء إلى 
التمويل الخارجي »حتميا« في األشهر المقبلة، رغم التأكيدات 

المخالفة للمسؤولين الجزائريين.

الجزائر - الوكاالت
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شرع عدد من المصارف التجارية العاملة في بني وليد في توزيع السيولة النقدية 
المخصصة لعمالئها بعد وصول 32 مليون دينار من المصرف المركزي في طرابلس.

وقال الموظف المصرفي عزالدين اللطفي لـ»الوسط« إن توزيع السيولة النقدية 
الجارية مع  الحسابات  أرقام  الماضي جرى حسب  األحد  المواطنين بداية من  على 

اختالف قيمة السحب من مصرف آلخر.
للحساب  بـ650 دينار  تقدر  األهلي وزع سيولة  الجين  أن مصرف سوف  وأوضح 
التجاري الوطني وزع 500 دينار للحساب، في حين أن فروع  الواحد، بينما مصرف 
مصرف الجمهورية لم تحدد قيمة سقف السحب حتى ورود مرتبات شهر نوفمبر في 

المصارف.
وأشار إلى أنه جرى تخصيص 18 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية داخل 
دينار  ماليين  وسبعة  التجاري،  للمصرف  خصصت  دينار  ماليين  وسبعة  البلدية، 
فروع  عن  السيولة  غابت  أن  بعد  وذلك  األهلي،  الجين  سوف  لمصرف  خصصت 

المصارف التجارية العامة في المدينة لمدة تجاوزت الشهرين.

السيولة تعود ملصارف بني وليد

نعتزم مساعدة السودان 
في سداد متأخراته 
لصالح المؤسسات 
المالية الدولية وتخفيف 
الديون في 2021

وزير الخزانة األميركي 
ستيفن تي منوشين

1.7
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.343دوالر أميركي
1.6331يورو

1.8072الجنيه االسترليني
0.358 الريال السعودي
0.3656درهم إماراتي

0.2053االيوان الصيني

2020 /12/16 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 
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أسواق النفط وتأثير اإلعالم
لم تتأثر أسواق النفط برسائل اإلعالم السلبية حتى اآلن، لكن المستقبل 
قد يكون مختلفا، فما زال التصدي لتغطية اإلعالم السلبية لقضايا النفط 

يمثل نقطة ضعف مؤثرة على صناعة النفط عالميا.
القرار  المستهلكين وصناع  النفط لدى أذهان  وبشكل عام، فإن صورة 
عن  السلبية  الذهنية  الصور  إلى  استهالكه  منافع  من  ومتراكمة  مركبة 
رغبات  وتداخل  الطاقة،  وأمن  االقتصاد  على  استيراده  وتأثيرات  أسعاره، 
النفط  صورة  تأثرت  كما  الصناعة.  نوع  تهمل  التي  وتطلعاتهم  الساسة 
المناخي، وهي صورة سلبية  التغير  انبعاثات استهالكه على  بالحديث عن 

في الحقيقة عند أغلب المجتمعات.
النفط، بسبب عدم  السلبية عن  الصورة  العقود تكونت هذه  وعلى مر 
اإلعالم  وسائل  بعض  لدى  المهنية  وغياب  مقابلة،  إعالمية  رؤية  وجود 
العربي والغربي في تغطيته لألخبار والقضايا النفطية، ومنذ سبعينات القرن 

الماضي، يتضخم هذا الجانب غير اإليجابي على حساب الجوانب المنفعية.
لغياب  كبيرة،  درجة  إلى  األحيان  بعض  في  النفط  ضد  التحيز  ويصل 
أن  فالمالحظ  والتوقعات،  والتحليالت  األخبار  نقل  في  اإلعالم  احترافية 
والقضايا  الشائكة  لألحداث  تناولها  في  للنفط  المناهضة  اإلعالم  وسائل 
من  الحكم  موقع  في  نفسها  تضع  أن  وإما  سلبيا،  تؤطر  أن  إما  الخالفية، 
هذه القضايا واألحداث، بما يتناسق مع أيديولوجية معينة لمن يقودها أو 
ثقافة بعينها، أو قد تثير الرأي العام لقضية ما دون غيرها، أو تجاهل قضية 
أساسية، أو تشوش المعلومات في قضية ما لتشتيت االنتباه، أو تستدعي 
تغطي  أو  ما،  لحدث  تغطيتها  عند  المتراكمة  الجمعية  اإلدراكية  الصورة 
بشكل غير دقيق وغير حيادي القضايا المختلفة بشكل متعمد، وال تقتصر 

على قضية ما دون غيرها.
المهني  وغير  المقابل  اإلعالم  استغالل  هو  يهم  ما  النفط،  قضايا  في 
القرار  صناع  على  التحيزية  بالنزعات  المرتبط  اإلعــالم  تأثير  لطبيعة 
المهنية  وعديمو  المغرضون  استطاع  فقد  المستهلكين،  وتفضيالت 
استغالل هذه الطبيعة في تكوين الصورة الذهنية المتراكمة السلبية عن 

النفط، وتكريسها لخدمة أجندات بعينها.

اإلعالم الليبي والبترول
منذ العام 1961 يعاني اإلعالم الليبي في التعامل مع قضايا النفط، مع 
مراعاة أن تلك الحقبة كانت في عهد المملكة التي صدرت فيها صحف 
الشعب  ويحفز  الصناعة  يدعم  إيجابي  بشكل  البترول  مواضيع  تتناول 
والحكومات  القرار  لصناع  الثقة  يمنح  نفسه  الوقت  وفي  العمل،  على 

الستمرار التنمية.
إعالم متخصص يفهم طبيعة صناعة  نعاني من غياب  اليوم  لكننا 
النفط والغاز، ويفهم متى يكون النقد والمدح. فالنفط سلعة استراتيجية 
يعتمد عليها مستقبل أمة ال مجال للخطأ أو التمييع ألجل خدمة مصالح 
ضيقة. وهناك هجمة إعالمية على القطاع النفطي، ولألسف من منصات 
غير متخصصة وممولة تستخدم اإلثارة بدل الدراسة والتحليل، وتخلق 
حساب  على  حقيقية  غير  قصصا 
واألرباح  االنتشار  لتحقيق  الدقة، 

على حساب الموضوعية.
إن استخدام األطر العلمية المناسبة 
فيما  والفنية  العلمية  المفاهيم  لشرح 
األمور  من  هو  النفط  بصناعة  يتعلق 
وقد  المستحيلة،  تكن  لم  إن  الصعبة، 
يرجع السبب في ذلك إلى أن المتلقين 
األطر  يفتقدون  المعلومة  أو  للخبر 
تكتسب  لم  التي  المناسبة،  العلمية 
المختلفة،  والحياة  التعليم  مراحل  في 
لخلق  للسياسة ال سلعة  النفط وقودا  واقتصار استخدام  التوعية،  أو غياب 

مصادر للتنمية.
لقضايا  يتصدون  المختصين  غير  أن  هو  األمر  هذا  في  ما  أسوأ  لكن 
الناس،  عامة  قبل  من  اإلعــالم  وسائل  في  تداولها  يجري  أن  أو  النفط، 
خصوصا في وسائل اإلعالم االجتماعية، وهنا يجب التأكيد على الفرق بين 

التحليل العلمي والفني، واالتصال االجتماعي.
والسياسيين  واإلعالميين  العلماء  من  عدد  ميل  فإن  أخرى،  جهة  من 
السياسي  الصراع  جذور  يغذي  والفنية  العلمية  النقاشات  تحييد  عدم  إلى 

والقيمي، ويضعف ثقة الجمهور في العلماء والبحث العلمي بشكل خاص.
لذلك يجب مناقشة المفاهيم بتحكيم علمي، ومحاولة إبعاد اإلعالم عن 
لتجنب  الجمهور  على  مباشرة  طرحها  وعدم  العلمية،  القضايا  في  التنازع 
فلقد  الفنية.  واألمور  العلوم  تسييس  وتجنب  منه،  طائل  ال  الذي  الجدال 
النهب فقط، وبعضها يحمل  شهدنا اعتداءات عدة، بعضها كان ألغراض 

جوانب أيديولوجية، وأخرى لها جوانب سياسية وعشائرية.
في  بالنفط  يتاجرون  اآلجلة  العقود  متداولي  أن  نتذكر  أن  المهم  من 
تكون  قد  والتوقعات  والتحليالت  اإلخبارية  فالتغطية  ولذلك،  المستقبل، 
صدمات غير متوقعة تؤثر على أسواق النفط في الفترة الحالية، على الرغم 
من أنها قد تستغرق بعض الوقت حتى تتحقق. فإذا أحدثت صدمة كبيرة 
المضاربين  من  أكبر  عدد  يدخل  سوف  الفوري،  النفط  لسعر  متوقعة  غير 

إلى السوق.
وأبحاث  دراسة  مراكز  غياب  أيضا  سلبي  بشكل  النفط  على  يؤثر  كما 
المواجهة،  وسبل  بالسوق  يحدث  سوف  ماذا  تتوقع  ومتخصصة،  متطورة 
أن  ويمكن  النفط،  ألسعار  رئيسيا  محركا  التوقعات  تكون  أن  يمكن  أيضا 

يختلف تأثيرها بمرور الوقت.
العالمي، وهو  التفاؤل والتشاؤم يدفع االقتصاد  إن وجود موجات من 
نقص  أو  زيادة  إلى  يؤدي  وبالتالي  النفط،  ألسعار  الرئيسي  المحرك 
الصدمات  بسبب  ليس  التوقعات  في  التحوالت  تحدث  وقد  االستثمار. 
قدرة  عدم  بسبب  ولكن  لالقتصاد،  المستقبلية  الحالة  حول  اإلخبارية 
مسوغات  فثمة  اإلجمال،  وفي  المعلومات.  استيعاب  على  المتداولين 

نفطية عصرية. إعالمية  استراتيجية  إلى  الحاجة  تحتم  كثيرة 
كما يجب أن نشير إلى أن هناك محاوالت لتسييس الرأي العام، الذي 
اختطفت  فقد  معين.  مسار  في  السياسات  توجيه  عملية  يحفز  بدوره 
خالل  ومن  المناخ،  تغير  لقضية  اإلعالمي  الخطاب  الخضراء  الرأسمالية 
الرأسمالية  أصحاب  يتمتع  المتحمسة،  وجماهيرهم  الكثيرة  منصاتهم 
األمثل  الحل  أن  غير  المناخ؛  لتغير  تفسيراتهم  نشر  بميزة  الخضراء 
استراتيجية  وضع  في  يكمن  النفط  قضايا  حول  السلبي  التراكم  لعكس 
عن  السلبية  النمطية  الصورة  لتصحيح  اإلعــالم،  وسائل  في  تعبوية 

النفط. صناعة 
سيؤثر  ليملؤوها،  النفط  صناعة  لمعادي  المعلوماتي  الفضاء  ترك  إن 
على األجيال الجديدة، وهم أكثر استخداما له وأكثر تأثرا في الوقت ذاته، 
ولذا سيكون التغير واإلقناع في المستقبل أصعب. وعليه، فال بد من تزويد 

الفضاء المعلوماتي بالبيانات اإليجابية عن صناعة النفط.
كونه  النفط،  مع  مسؤول  بشكل  التعامل  إلى  بحاجة  نحن  الختام،  في 
سلعة توفر لنا سبل الحياة من الماء والكهرباء وحتى رغيف الخبز، كما أنه، 
وحسبما قال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع اهلل »أكبر مشغل للعمالة 

ويوفر تقريبا كل شي من حبة الدواء حتي مرتبات القطاع العام«.

الطاقة في  متخصص  ليبي  كاتب   *

إن أسوأ ما في األمر هو تصدي غير 
المختصين لقضايا النفط أو تداولها 

في وسائل اإلعالم من قبل عامة الناس، 
خصوصا في وسائل التواصل االجتماعية

خبراء: توحيد سعر العملة الليبية يقضي على السوق السوداء لكنه يرفع األسعار

آليات  وضع  وإعادة  المركزي،  المصرف  توحيد  إعادة 
وطنية للمساءلة بشكل كامل«.

إلى  الدينار  صرف  سعر  توحيد  يؤدي  أن  ويتوقع 
تحجيم السوق الموازية )السوداء(، والقضاء على نسبة 
كبيرة من الفساد، خاصة أن وجود هذه السوق تسبب 
في وجود سعرين للصرف أحدهما رسمي ثابت يحدده 
القانونية  غير  السوق  في  وآخر  المركزي،  المصرف 
»الموازية«، والتي نمت وتغذت على الصراع السياسي.

خاصة  قناة  للعمالت  الموازية  السوق  وشكلت 
القتصاد الظل، مستفيدة من أزمات السيولة وفروقات 
أسعار الصرف، فقد انتعش هذا النوع من االقتصاد غير 
الرسمي، واختلط بأنشطة غير مشروعة، مثل التجارة 
واالعتمادات  المصرفية  والبطاقات  الصكوك  في 
المستندية، بل وبأنشطة إجرامية مثل تهريب الوقود 

والبشر وعمليات الخطف.
وأدت هذه العوامل إلى هبوط قياسي للدينار أمام 
الشرائية  قيمته  وتناقص  الرئيسية،  الدولية  العمالت 
بشكل مستمر منذ العام 2014، إذ وصل معدل تراجع 
وفق   ،»75% »نسبة  إلى  الدوالر  أمام  الليبية  العملة 

لدول  واالجتماعية  االقتصادية  للجنة  أممية  بيانات 
قبل  البيانات  آسيا، »اإلسكوا«، وقد نشرت هذه  غرب 

اإلعالن عن توحيد سعر صرف الدينار.
للدوالر،  دينار   1.4 عند  ثابتا  الرسمي  السعر  وظل 
قياسية  أرقام  إلى  الموازية  السوق  في  السعر  ووصل 
في العام 2017، حيث قدر متوسط السعر في السوق 

الموازية بـ12.39 دينار مقابل الصك المصرفي.
تفضله  الذي  الحل  إلى  األممية  البيانات  وأشارت 
المؤسسات النقدية الدولية وهو »تعويم سعر الدينار 
الليبي«، ودعت المصرف المركزي في ليبيا إلى »دراسة 
حلول أكثر ديمومة، مثل إمكانية تحرير العملة المحلية 
بالبيع  المركزي  المصرف  عليها وعلى  الضغط  لتجنب 

بسعر غير عادل«.

سلبيات خفض سعر العملة الليبية
من جانبه، يقول الخبير االقتصادي، الدكتور محمد أبو 
سنينة، إن تخفيض سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي 
»يعني دفع مبلغ أكبر من الدينارات لشراء الدوالر أو أي 

عملة أجنبية أخرى، مثل اليورو أو الجنيه االسترليني«.

وأوضح أن اآلثار المحتملة التي تترتب على تخفيض 
السلع  أسعار  ارتفاع  منها  سيكون  الدينار  صرف  سعر 
الصرف  بسعر  حاليا  استيرادها  يتم  التي  والخدمات 
المحروقات  بعض  استيراد  تكلفة  أن  كما  الرسمي، 
عبر  مقال  في  نشر  حسبما   ،200% بنسبة  ستزداد 

صفحته بموقع »فيسبوك«.
مختار  مصراتة،  جامعة  في  االقتصاد  أستاذ  أما 
الجديد، فيرى أن هناك خيارين ألي عملة »إما التعويم 
ترك  يعني  العملة  تعويم  أن  موضحا  التثبيت«،  وإما 
األخرى  العمالت  أمام  وهبوطا  صعودا  يتغير  سعرها 
المعروض  وكمية  العملة  هذه  على  الطلب  بحسب 

منها.
العالم  في  الرئيسية  العمالت  أغلب  أن  إلى  ولفت 
يومي  بشكل  وانخفاضها  ارتفاعها  »فنشاهد  معومة 
والين  والباوند  واليورو  كالدوالر  دقيقة  كل  وفي 

وغيرها«.
الجنيه  أمام  مثبتا  كان  الليبي  الدينار  بأن  ونوه 
االسترليني في فترة الستينات بسعر جنيه ليبي بجنيه 
ارتباطه  فك  تم  السبعينات  بداية  وفي  استرليني، 
باالسترليني وتثبيته أمام الدوالر، قبل فك هذا التثبيت 

بين العملة الليبية واألميركية في العام 1986.

مخاوف من زيادة التضخم
الشحومي،  سليمان  المصرفي،  الخبير  يرى  بدوره، 
تقييم  إعادة  ضرورة  »يعني  الصرف  سعر  تعديل  أن 
سيزيد  أنه  كما  األجنبية،  للعملة  النقدية  األصــول 
ويرفع  القادمة  الحكومية  بالموازنة  اإلنفاق  حجم  من 
إخطار  يتم  أن  ويتطلب  لألسعار،  العام  المستوى 
صندوق النقد الدولي إلعادة تقييم العملة الليبية أمام 

وحدات حقوق السحب الخاصة«.
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بتعديل مشروع 
بمعالجة  وتقوم  الجديد،  للسعر  وفقا  العامة  الموازنة 
لمعالجة  الالزمة  المخصصات  ورصــد  الوقود  دعم 
لحماية  للمواطن،  الحقيقي  الدخل  في  االنخفاض 
عالوة  عبر  ذلك  يكون  األغلب  وعلى  الهشة،  الفئات 
تراكمت عبر سنوات من عدم  التي  المتوقفة،  العائلة 
للمرتبات  جديد  مشروع  إطالق  عن  فضال  الصرف، 
األخــرى،  الحكومي  اإلنفاق  هيكلة  ــادة  وإع ــور  واألج
مع  والتوافق  الموازنة،  في  المتوقع  العجز  لمجابهة 
بالميزانية  العجز  تمويل  آليات  في  المركزي  المصرف 
القادمة، وسداد وتسوية التزامات الدين العام السابقة 

عبر إجراء تعديل لتقييم االحتياطات«.

المركزي،  ليبيا  مصرف  إدارة  مجلس  أقر  أخيرا، 
ليصبح  الليبي،  الدينار  صرف  سعر  توحيد  األربعاء، 
أي   ،0.1555 الخاصة  السحب  حقوق  مقابل  سعره 
من  الثالث  من  ابتداء  دينار،   4.48 الدوالر  يعادل  ما 
جميع  على  السعر  هذا  يسري  أن  على  المقبل؛  يناير 
أغراض واستعماالت النقد األجنبي الحكومية والتجارية 

والشخصية.
اإلدارة  مجلس  أعضاء  بإجماع  اتخاذه  جرى  القرار 
اللجنة  لتوصية  استجابة  الموحد،  اجتماعهم  خالل 
الصرف،  سعر  تعديل  خيارات  بدراسة  المكلفة  الفنية 
موقع  على  المصرف  صفحة  نشرته  بيان  أكد  حسبما 
في  المركزي  المصرف  صفحة  وشاركته  »فيسبوك«، 

البيضاء.
وإعالء  واإليجابية  التفاؤل  »روح  االجتماع  وساد 
بأن مجلس  الذي نوه  البيان  الوطن«، حسب  مصلحة 
المقبلة  األسابيع  خالل  اجتماعاته  سيكثف  اإلدارة 
الهادفة  القرارات  من  مزيد  اتخاذ  من  يمكنه  »بما 
منها  يعاني  التي  والمعوقات  المشكالت  حل  إلــى 
استدامة  يحقق  الــذي  بالشكل  المصرفي،  القطاع 
السالمة المالية والنقدية، ويسهم في تخفيف معاناة 

المواطنين«.
يذكر أن حقوق السحب الخاصة التي يرتبط الدينار 
الليبي بها، هي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق 
ليصبح مكمال لألصول   1969 العام  الدولي في  النقد 
الرسمية للدول األعضاء، ويستخدم كوحدة حساب في 
قيمة  وتتحدد  الدولية،  المنظمات  وبعض  الصندوق 
الدوالر  هي  عمالت  لسلة  وفقا  الخاص  السحب  حق 
لها  انضم  ثم  الياباني،  والين  واالسترليني  واليورو 

أخيرا اليوان الصيني.
قالت  الدينار،  توحيد سعر صرف  اإلعالن عن  وقبل 
جنيف  اجتماع  في  المشاركين  إن  األممية  البعثة 
لتنسيق السياسة االقتصادية الوطنية، الثالثاء، وضعوا 
استقرار  ضمان  »بغية  الصرف  سعر  لتوحيد  توصيات 

أكبر للعملة الليبية ومكافحة الفساد«.
المركزي  المصرف  بـ»خطة  المشاركون  رحب  كما 
الثقة  بناء  تعيد  بطريقة  المصرفية  األزمة  لمعالجة 
على  الحصول  سهولة  وتضمن  المصرفي  القطاع  في 

السيولة في عموم البالد«.
وأكدت البعثة األممية أهمية اتخاذ خطوات لتوحيد 
رواتب  وترشيد  توحيد  ومنها  الوطنية،  الميزانية 
للتنمية  الكافي  التمويل  وتخصيص  العام،  القطاع 
والبنية التحتية في جميع أنحاء البالد، واإلدارة الفعالة 
للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة كوفيد 19-.

بالعمل  تعهدهم  المشاركين  عن  البعثة  ونقلت 
خالل  من  النفط  عائدات  استعادة  على  نية  »بحسن 
استلزمت  التي  األساسية  التحديات  تعالج  حلول  وضع 
إلى أهمية تخصيص ميزانية في  التجميد«، مشيرين 
»لضمان  للنفط  الوطنية  للمؤسسة  المناسب  الوقت 
ليبيا« ودعوا جميع األطراف  استمرار عملها في صالح 

إلى »الكف عن أية أعمال تهديد ضد المؤسسة«.
في  أخــرى  مــرة  »اللقاء  على  المشاركون  واتفق 
في  المحرز  التقدم  الستعراض  المقبل  يناير  شهر 
الخطوات  من  المزيد  اتخاذ  في  والنظر  القضايا  هذه 
الليبي  االقتصاد  في  االستقرار  لتحقيق  الالزمة  الفنية 

واالستجابة الحتياجات جميع الليبيين«.
والــواليــات  مصر  من  كل  االجتماع  في  وشــارك 
المتحدة واالتحاد األوروبي، بصفتهم رؤساء مشاركين 
لمجموعة العمل االقتصادية حول ليبيا، والمنبثقة من 

عملية برلين، وحضره ممثلون عن البنك الدولي.
وكانت البعثة األممية أشارت، الثالثاء، إلى استمرار 
مصرف  فرعي  كال  لحسابات  الدولية  المراجعة  عملية 
ليبيا المركزي، موضحة أن هذه المراجعة »في منتصف 
إلى تيسير  تقريبا، وهي عملية حيوية تهدف  الطريق 

القاهرة - الوسط

روما - الوسط

●  جانب من االجتماع الفني الذي انطلق اإلثنين ضمن الجولة الجديدة من مباحثات المسار االقتصادي

●  سليمان الشحومي

علي الفارسي *

رفع حجز شركات إيطالية على أموال تخص »الدولة الليبية«
لجنة  أن  الليبية  بالدولة  القضايا  إدارة  أعلنت 
لها  التابعة  الخارج  في  المنظورة  المنازعات 
الدولة  أموال  الموقع على  الحجز  رفع  تمكنت من 
عدد  لدى  اإليطالية  الشركات  بعض  من  الليبية 
من المصارف اإليطالية، وذلك استيفاء لمديونية 

113 مليون يورو. قدرها 
يرأسها  التي  اللجنة  أن  اإلدارة  وأوضــحــت 
رفع  في  نجحت  الجهمي  سالم  خليفة  الدكتور 
وكــوفــا،  مــن شــركــات »ســاكــو،  األمـــوال  حجز 
من  عدد  لدى  وذلك  اإليطالية،  وكونيكوس...« 
 BNL،يونيكريدي« هي:  اإليطالية  المصارف 
األحد  اإلدارة  عن  صــادر  بيان  حسب   ،»،ABC
يورو  مليون  ـــ113  ال أن  إلى  مشيرة  الماضي، 
الصادر  التحكيمي  الحكم  وفوائد  قيمة  تمثل 
لصالحها من غرفة التجارة الدولية بباريس العام 
1987، وتم االعتراف به في إيطاليا العام 2010.
19 نوفمبر  وقضت محكمة روما االبتدائية في 
»كأن  واعتباره  الحجز  إجراءات  ببطالن  الماضي 
من  الموقع  الحجز  برفع  قضت  كما  يكن«،  لم 

على  ديونها  الستيفاء  المذكورة  الشركات  قبل 
والقنصلية  روما  في  الليبية  السفارة  حسابات 
 ،»BNL« ومصرف  اليوباي  مصرف  لدى  العامة 
القضائية، »فيما  بالحصانة  الحسابات  لتمتع تلك 
استأنفت الشركات على هذا الحكم لوجود شبهة 
العمليات ألغراض  إحدى  في  الحسابات  استخدام 

غير عامة«، وفق اإلدارة.
إجراءات  مجددا  اإليطالية  الشركات  وباشرت 
من  عدد  لدى  الليبية  الدولة  أموال  على  الحجز 
الستيفاء  إيطاليا،  في  األخرى  والجهات  المصارف 
ديونها التي لم يتم سدادها لغاية اآلن مما يزيد 
المستحقة  الفوائد  تراكم  نتيجة  قيمتها  من 

. عليها
بالمحافظة  القائمة  الجهات  اإلدارة  ودعت 
بـ»العمل  الخارج  في  الليبية  الدولة  أصول  على 
تتعرض  ال  حتى  المذكورة  الديون  سداد  على 
طالبت  كما  والــبــيــع«.  للحجز  ــول  األصـ تلك 
استخدام  بعدم  الخارج  في  الليبية  السفارات 
العامة،  األغراض  غير  في  المصرفية  حساباتها 
من  عليها  والتنفيذ  للحجز  عرضة  تكون  ال  حتى 

الليبية. الدولة  دائني  قبل  ●  فرع لمصرف يونيكريديت اإليطالي

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

السنة السادسة
العدد 265 2 جمادى األول 1442 هــ
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القرار اتخذ بعد اجتماع فني في جنيف 
ضمن مباحثات المسار االقتصادي الذي 

ترعاه البعثة األممية

 الشحومي: يجب تعديل مشروع 
الموازنة ورصد مخصصات لعالوة 

العائلة وإطالق مشروع جديد للمرتبات

»المركزي«: الدوالر بـ4.48 دينار ابتداء من 3 يناير 2021



اقتصاد 09

أعلنت شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز إعادة تشغيل معمل 
10 أشهر. الغاز بحقل الراقوبة النفطي من جديد بعد توقف دام نحو 

مكعبة  قدم  ماليين  عشرة  نحو  إنتاج  في  سيسهم  المعمل  تشغيل 
وإمداد  الغاز،  المكثفات  من  برميل   1500 ونحو  الطبيعي  الغاز  من 
المجفف  بالغاز  الرفع  ضاغطات  وتزويد  بالغاز،  الحقل  كهرباء  محطة 
واستقرار  بالحقل  بالغاز  الرفع  شبكة  أداء  تحسين  في  سيسهم  الذي 

الخام، وفق الشركة. النفط  إنتاج 
الغاز  معمل  تشغيل  أن  الجاري  األسبوع  بداية  بيان  في  وأوضحت 
ولكنها  للرؤية  وانعدام  صعبة  جوية  »ظروف  صاحبته  الراقوبة  بحقل 
اإلدارات  مختلف  من  المخلصين  عزيمة  أمام  عائقا  تشكل  تكن  لم 
لكل  بالشكر  الفيتوري  صالح  الراقوبة  حقل  منسق  وتقدم  بالحقل«. 

من قام بدور في إعادة تشغيل المعمل، خاصة قسم الصيانة.

وصول شحنات وقود إلى طرابلس ومصراتةتشغيل معمل الغاز بحقل الراقوبة النفطي
السعر بالدوالرنوع الخام

49.18برنت

44.67غرب تكساس

48.23دبي

48.35سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     12/9/ 2020

مطار األبرق يستعد للتشغيل 
بعد صيانة األجهزة املالحية

الحكومة املوقتة: ال مشاريع جديدة 
قبل استشارة »التخطيط العمراني«

الحكومة  الثني،  عبداهلل  الموقتة،  الحكومة  رئيس  وجه 
التخطيط  مصلحة  استشارة  بضرورة  لها  التابعة  والهيئات 

العمراني قبل تنفيذ أي مشروع.
مصلحة  رئيس  مع  ألحد،  الثني،  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
مكتبه  في  السلطني،  عبدالحكيم  العمراني،  التخطيط 

بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.
خالل  الثني  أطلع  السلطني  إن  الموقتة  الحكومة  وقالت 
وناقش  العمراني  التخطيط  االجتماع على سير عمل مصلحة 
تواجه  التي  والصعوبات  والعراقيل  المشاكل  أبرز  معه 
المصلحة  عالقة  إلى  إضافة  تذليلها،  وآليات  المصلحة، 
العامة  والمصالح  والهيئات  والمؤسسات  الوزارات  بمختلف 

والمستقبلية. القائمة  بالمشروعات  يتعلق  فيما  خصوصا 
بشأن  »تعليماته  تنفيذ  ضرورة  جهته  من  الثني  كد  وأ
البدء  قبل  العمراني  التخطيط  استشارة مصلحة  أخذ  ضرورة 

في تنفيذ أي مشروع من قبل الحكومة وأجسامها«.

المالحية  األجهزة  صيانة  من  المطارات  مصلحة  انتهت 
في مطار األبرق الدولي، تمهيدا لتشغيل المطار، بعد اتفاق 

والنقل على ذلك. المواصالت  المصلحة ورئيس هيئة  بين 
وعقد اجتماع بمقر المصلحة، األحد، بحضور رئيس الهيئة 
عام  ومدير  عبدالقادر،  محمد  والنقل،  للمواصالت  العامة 
اشتيوي،  صالح  ورئيسها  البرعصي،  عبدالحميد  المصلحة 
إجراءات  من  يلزم  ما  اتخاذ  ضرورة  على  االتفاق  خالله  جرى 

األبرق. مطار  لتشغيل 
التأكيد على قيام جميع األطراف بواجبها  وشهد االجتماع 
كل فيما يخصه؛ فيما أصدر مدير المصلحة تعليماته بتكليف 
بالمطار،  المالحية  األجهزة  لصيانة  مختصين  مهندسين 

وفق بيان صادر عن المصلحة.
عناء  تكبدوا  »الذين  المهندسين  إلى  الشكر  البيان  ووجه 
و  ILS( بجهازي  األعطال  لصيانة  الجهد  كل  وبذلوا  السفر 

لهم  وقدم  مهمتهم  إنجاز  على  أعانهم  من  وكذلك   ،)VOR
الدعم والمساعدة من موظفي المطار، خصوصا أن األجهزة 

العمل بصورة طبيعية«. إلى  عادت 

●  جانب من أعمال صيانة األجهزة المالحية بمطار األبرق

بشأن  المواطنين  النفط،  لتسويق  البريقة  شركة  طمأنت 
إمدادات الوقود، مؤكدة توافره بنوعيه واستمرار اإلمدادات بشكل 
طبيعي، معلنة وصول شحنات وقود جديدة إلى ميناءي طرابلس 

ومصراتة.
وقالت الشركة في بيان، األحد، إن عمليات دخول وحركة النواقل 
مسبقا  المعدة  الجداول  حسب  طبيعي  بشكل  تسير  البحرية 
لوصولها للموانئ الليبية، مؤكدة وصول الناقلة »أنوار أفريقيا« 

لمنطقة المخطاف بميناء طرابلس البحري.
ميناء  إلى  أفريقيا«  »أنوار  الناقلة  وصول  تأخر  أن  واعتبرت 
الناقلة  انتهاء  إلى  منبهة  الجوية،  األحوال  سوء  سببه  طرابلس 

البحري،  طرابلس  لميناء  وتوجهها  الشحن  من  الخليج«  »أنوار 
لتباشر عمليات التفريغ بعد انتهاء »أنوار أفريقيا«، في حين أن 
هناك خزانا جاهزا لالستالم من مصفاة الزاوية بكمية 7400 طن.

وتواصلت عمليات اإلمداد من مستودع الزاوية لشـركات التوزيع 
لتلبية احتياجات المواطنين من خالل المحطات«، حسب الشركة 

التي تحدثت عن وصول ناقلة بنزين 95 لميناء الزاوية، األربعاء.
وفق  تسير  مصراتة  بميناء  النواقل  حركة  أن  أوضحت  كما 
المحملة  )قيما(  الناقلة  »وصول  إلى  مشيرة  المجدول،  البرنامج 
البنزين ومباشرة عمليات الضخ والتوزيع«، مطمئنة بأن  بوقود 

»الوقود بنوعيه وال صحة للشائعات«.

ليبيا الثالثة بني 10 دول األسرع نموًا في العالم خالل 2021

بنحو  »أوبك«  منظمة  دول  في  النفط  من  اإلنتاج 
707 آالف برميل يوميًا خالل شهر نوفمبر الماضي، 
مليون   25.109 إلى  المنظمة  إنتاج  إجمالي  ليصل 

كورونا. فيروس 
عام  موازنة  في  ظهر  فقد  ضخم  عجز  أكثر  أما 
افتقاره  مع  اإلنفاق  ارتفاع  بينت  التي   2020
واالقتصادية  الصحية  األزمات  ظل  في  للمرونة 
 20 في  الدولي  البنك  وحسب  والعالمية.  المحلية 
الوطني  الوفاق  حكومة  اعتمدت  الماضي  مارس 
مليار   29.2 قدره  أساسي  بعجز   2020 عام  موازنة 
للبيضاء(،  مليار  و9.9  لطرابلس  مليار   19.3( دينار 
المحلي،  الناتج  إجمالي  من   90.6% يمثل  ما  وهو 
وُقدر  اإلطالق.  على  ليبيا  تشهده  عجز  أعلى  في 
دينار  مليار   19.2 بنحو   2020 عام  الموازنة  حجم 
ما  أي  المحلي(،  الناتج  إجمالي  من  بالمائة   59.5(

يقرب من ثلث إيرادات العام الماضي.
ارتفاع  قيادتها  مع  ليبيا  في  التفاؤل  عاد  لكن 

 24.402 مقابل   ،2020 نوفمبر  في  يوميًا  برميل 
.2020 مليون برميل يوميًا في أكتوبر 

مساء  الصادر  لـ»أوبك«  الشهري  التقرير  وحسب 
656 ألف برميل  اإلثنين، فقد جاء ارتفاع ليبيا بنحو 
مليون   1.108 إلى  ليصل  الماضي،  الشهر  يوميًا 
يوميًا  برميل  ألف   453 بنحو  مقارنة  يوميًا،  برميل 

2020، ليزيد من إنتاج أوبك. في شهر أكتوبر 
ويأتي   ،93% نحو  الزيادة  ليبيا من  وبلغت حصة 
ذلك مع تزايد اإلنتاج الليبي من النفط نتيجة لرفع 
الحصار عن المنشآت النفطية وجاءت دولة اإلمارات 
ألف   75 بنحو  اإلنتاج  بزيادة  الثانية  المرتبة  في 
برميل  مليون   2.518 إلى  إنتاجها  ليصل  برميل 
2.443 مليون برميل يوميًا في  يوميًا، مقارنة بنحو 

.2020 أكتوبر 

جرعة توقعات متفائلة من »ذي إيكونوميست«

من المرجح أن تصبح ليبيا من بين الدول العشر 
بنسبة   ،2021 العام  في  العالم  في  نموا  األسرع 
إلى  تصل  قد  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  نمو 
%20.9 بدعم من تعافي إنتاج النفط والغاز، حسب 

البريطانية. إيكونوميست«  »ذي  مجلة 
لـ»توقعات  التحليلي  دليلها  في  المجلة  وترى 
المرتفع  النمو  معدل  أن  المقبل«  العام  في  النمو 
الحرب،  كارثة  من  متواضعا  تعافيا  يعكس  بليبيا 
متمتعة  جزيرة  وهي  ماكاو،  بعد  الثالثة  تأتي  إذ 
بالحكم الذاتي واقعة على الساحل الجنوبي للصين 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  نموا  الدول  كأكثر 
وهو  الثانية،  المرتبة  في  غيانا  تليها   ،35% بنسبة 
البلد الواقع في أميركا الجنوبية بمعدل نمو متوقع 

.23% يبلغ 
فكانت  ليبيا  بعد  المدرجة  األخرى  الدول  أما 
وسانت  البريطانية  فيرجن  جزر  الترتيب  على 
وبربودا  وأنتيغوا  وألبانيا  وبيرو  الهولندية  مارتن 
ووصف  لوسيا.  وسانت  المالديف  وجزر  البريطانية 
قال  لكنه  »مذهلة«  بأنها  نموها  معدالت  التقرير 
تأثير  من  جزئي«  انتعاش  سوى  تمثل  »ال  إنها 

فيروس كورونا. جائحة 
االقتصاد  تعافي  بخصوص  التنبؤ  هذا  ويعيد 
عامي  الحال  عليه  كان  مثلما  النمو  سيناريو  الليبي 
بشكل  االقتصاد  انتعش  عندما  و2018   2017
تباطؤ  المتوسط، مقابل  %20.8 في  قياسي بنسبة 
إجمالي  نمو  تراجع  مع  و2020   2019 عامي  في 
متأثرا   ،2.5% إلى  بشدة  الحقيقي  المحلي  الناتج 
من  النفط  إنتاج  وانخفاض  بتصاعد حرب طرابلس 
إلى   2019 ديسمبر  في  يوميا  برميل  مليون   1.2
األمر  سبتمبر2020،  في  برميل  ألف   100 من  أقل 
قبل  االقتصادية  الحياة  شريان  خنق  إلى  أدى  الذي 
إطالق  وقف  اتفاق  أعقاب  في  االنتعاش  يعاود  أن 

الطاقة. وإنتاج موارد  النار واستئناف تصدير 
يعاني  يزال  ال  الليبي  االقتصاد  فإن  ذلك  ومع 
المؤسسات  وفق  متداخلة  صدمات  من  حاليا 
يخنق  متفاقم  صراع  في  متمثلة  الدولية،  المالية 
جراء  دوالر  مليار   11 وخسارة  االقتصادي،  النشاط 
أسعار  وانخفاض  أشهر،  خالل  النفط  حقوق  غلق 
النفط  حقول  من  الدخل  يقلص  الذي  النفط 
جائحة  في  يتمثل  آخر  خطر  عن  فضال  القائمة، 

أعمال  رواد  ستة  إن  ليبيا  في  األوروبي  االتحاد  بعثة  قالت 
بقيمة  منح  على  حصلوا  سبها  في  صغيرة  مشاريع  وأصحاب 
40 ألف دوالر أميركي، بهدف تطوير أعمالهم، ضمن المبادرة 
العواقب  أو  بالصراع  تأثرت  التي  المشاريع  إنعاش  إلى  الرامية 

االقتصادية لوباء »كوفيد - 19« ودعمها.
الشركات(  دعم  )ماراثون  مبادرة  من  »جزء  المنح  وهذه 
المتحدة  األمم  برنامج  وينفذها  األوروبي  االتحاد  يمولها  التي 
أن  إلى  ليبيا«، مشيرة  أنحاء  اإلنمائي في عدة مدن في جميع 
الزراعة  قطاعات  في  في مشاريع  يعملون  الستة  األعمال  رجال 
وتصنيع المالبس وإصالح السيارات واألغذية والتجميل، حسب 

البعثة. 
فيها  استمر  التي  السنوات  األعمال بشدة طوال  رواد  وتأثر 
جاءت  بينما  »كورونا«،  فيروس  لوباء  األخيرة  واألزمة  الصراع 
مبادرة االتحاد األوروبي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتوفير 
الدعم المالي والتدريبات والتوجيهات الالزمة، مما سيساعدهم 
على إعادة انعاش مشاريعهم وحتى على خلق ما يصل إلى 45 

وظيفة جديدة في سبها.
محل  صاحبة  وهي  منحة،  على  الحاصالت  إحدى  وقالت 
الفرصة  المنح  هذه  »ستمنحنا  رجب:  عائشة  تدعى  الخياطة، 
لفيروس  السلبي  التأثير  بعد  مشاريعنا  على  العمل  لمواصلة 
كوفيد - 19، وستسهم في تحقيق التنمية االقتصادية وتمكيننا 
من التغلب على الصعوبات التي نواجهها بسبب ضعف الموارد 

المالية وتأثير الوضع األمني المتدهور على أعمالنا«.
المنطقة  »حاجة  سبها  في  البلدي  بالمجلس  عضو  وأكد 
تحقيق  في  تسهم  التي  اإليجابية  التدخالت  هذه  مثل  إلى 
التنمية المستدامة والتعافي من األزمات«؛ فيما أشارت رئيسة 
ساندرا  ليبيا،  لدى  األوروبي  االتحاد  بعثة  في  العمليات  قسم 
ذلك  باعتبار  األعمال،  ريادة  بدعم  االتحاد  التزام  إلى  غوفين، 
»لقد  مضيفة:  العمل،  فرص  لخلق  ومستداما  رئيسيا  مصدرا 
المساهمة  في  ورغبتهم  سبها  أهالي  إبداع  الحدث  هذا  بين 
أفكارهم حول مشاريع مبتكرة، وهذا  في مجتمعهم من خالل 

يعطينا بريق أمل في مستقبل ليبيا«.
تنفيذه  يجري  االنتعاشة«  دعم  »ماراثون  أن  إلى  يشار 
وبلديات  طرابلس،  في  المحلي  الحكم  وزارة  مع  بالتعاون 

صبراتة وسبها ومرزق، وبنغازي، وأجدابيا، والكفرة.
القدرات  »تعزيز  مشروع  من  جزءا  المبادرة  هذه  وتعد 
المحلية على الصمود والتعافي« الممول من االتحاد األوروبي، 
تقديم  استعادة  المحلية على  السلطات  إلى دعم  الذي يهدف 

الخدمات األساسية، واسترجاع أمن المجتمع وسبل العيش.

االتحاد األوروبي يمول 6 رواد 
أعمال من سبها 

● ابتسامة وتفاؤل على وجه بائع في سوق للخضار في ليبيا

● لقاء صنع اهلل مع المسؤولين بشركة الخليج العربي للنفط

● اجتماع سابق للمجلس البلدي في زاورة

التابعة  الوافدة  العمالة  حصر  لجنة  قررت 
الحصر  عمليات  بدء  زوارة،  البلدي  للمجلس 
الفعلية لألجانب المقيمين بالبلدية، مطلع العام 

2021، ووضع الترتيبات الالزمة لعمل اللجنة.
الثالث،  اجتماعها  اللجنة،  عقد  خالل  ذلك  جاء 
عضو  برئاسة  المحالت،  شؤون  بمقر  األحد، 
كرشمان،  سمير  الدكتور  البلدي  المجلس 
ومصلحة  المحالت  شؤون  مكتب  مدير  وبحضور 
الجوازات والجنسية زوارة، ومندوب مكتب القوى 

األمنية  واألجهزة  اإلدارات  ومسؤولي  العاملة 
بالبلدية، وجمعية الهالل األحمر وجمعية األيادي 

البيضاء.
عملية  في  الشروع  آلية  االجتماع  وناقش 
المقيمين  األجانب  لكل  الفعلية  الحصر 
والصحة  األمن  على  لـ»المحافظة  بالبلدية 
المنظومة  على  العمل  واستكمال  العامة«، 
األيام  خالل  جاهزة  ستكون  التي  اإللكترونية 

القادمة. القليلة 

الحصر  عملية  تكون  أن  على  االتفاق  تم  كما 
لألجانب،  ومعدة  خاصة  نماذج  تعبئة  من خالل 
لديه  مواطن  لكل  كتعهد  أخرى  ونماذج 
أو يعمل لصالحه، فيما  مستأجر أجنبي بعقاراته 
يتم العمل على إدخال كل البيانات والمعلومات 
اإللكترونية،  بالمنظومة  باألجانب  الخاصة 
الليبي  المواطن  بيانات  المنظومة  تضم  كما 
وآلية  األجنبي  لديه  الذي يعمل  أو  لديه  المقيم 

الصحي. للبالد ووضعه  دخوله 

حصر العمالة األجنبية في زوارة مطلع العام الجديد 

انطالق منتدى استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصال في ليبيا
 ،»LPITC« الليبية  القابضة  الشركة  أعلنت 
انطالق منتدى استراتيجية تكنولوجيا المعلومات 
واالتصال للعام 2021، وذلك بهدف تطوير ورفع 

قدرة القطاع. 
لنقل  ممتازة  فرصة  المنتدى  يوفر  كما 
تكنولوجيا  قطاع  في  القدرات  وبناء  المعرفة 
مع  ويتماشى  ليبيا،  في  واالتصال  المعلومات 
جذابة  بيئة  ويخلق  التكنولوجية  التطورات  آخر 

األحد.  للشركة  بيان  األجنبي، وفق  لالستثمار 
لتطوير  مبادرات  عدة  المنتدى  وتناول 
وتحسين  االتصاالت،  وخدمات  التحتية،  البنية 
وخدمات  الرقمي  والتحول  اإلنترنت  سرعة 
والتطوير  والتدريب  اإللكترونية،  الحكومة 
واالتصال خالل  المعلومات  لتكنولوجيا  المهني 

القادمة. الثالث  السنوات 

للشركات  الحاضرين  المديرين  كبار  وأكد 
شركة  مع  بالعمل  الكامل  التزامهم  الدولية 
المشاريع  لتنفيذ  التابعة؛  »LPITC« وشركاتها 
تطوير  استراتيجية  تحقيق  شأنها  من  التي 
في  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع 

. ليبيا
الخطوات  على  بناء  ذلك  جاء  البيان،  ووفق 
اإليجابية المتخذة في ليبيا نحو االستقرار، ونظرا 
والعامة،  الخاصة  الخدمات  أداء  بزيادة  للمطالبة 
إنشاء  بمبادرة   »LPTIC« شركة  قامت  حيث 

أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال.
المعلومات  تكنولوجيا  أكاديمية  وتهدف 
والتقنية  العلمية  الخدمات  توفير  إلى  واالتصال 
في  والتقنية  العلمية  التطورات  تواكب  بجودة 

العالم.

 ،»LPTIC« شركة  رئيس  قال  جانبه،  من 
الدكتور فيصل جرجاب، إن المنتدى يمثل خطوة 
في  للعمل  الدولية  الشركات  عودة  في  مهمة 
جميع مدن ليبيا. وأضاف: »إنها خطوة نحو تحفيز 
االقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل مع شراكات 

ممكنة مع القطاع الخاص«.
ساعد  الذي  للقطاع  الجماعي  بالعمل  وأشاد 
في الحفاظ على خدمات االتصاالت خالل األوقات 

العصيبة.
التزام  الزائرة  االتصاالت  شركات  وأكدت 
تنفيذ  لدعم  الفرعية  وشركاتها   ،»LPTIC«
المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  استراتيجية 
واالتصال في ليبيا. وحضر المنتدى شركات رائدة 
»أريكسون، وهواوي،  بينها  المجال من  في هذا 

ونوكيا، وزد تي آي، وريتيليت«.
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توقعات بنمو الناتج المحلي 
اإلجمالي بنسبة 20.9 % بدعم 

من تعافي إنتاج النفط والغاز

الجزائر ــ عبدالرحمن أميني

صنع الله يتطلع إلى زيادة 
إنتاج شركة »الخليج العربي« 

للنفط،  الوطنية  بالمؤسسة  اإلدارة  مجلس  رئيس  بحث 
للشؤون  اإلدارة  لجنة  عضو  مع  اهلل،  صنع  مصطفى  المهندس 
المالية واإلدارية والخدمات والنقل واإلمداد بشركة الخليج العربي 
معدالت  لزيادة  المستقبلية  الشركة  خطط  العبار،  أشرف  للنفط، 
المعدالت  على  للمحافظة  تحتاجها  التي  والميزانيات  اإلنتاج، 

للشركة. العام  والنشاط  العاملين،  وتحسين ظروف  الحالية، 
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  بمقر  األحد  عقد  الذي  اللقاء  وحضر 
محمد  والعماري  شنقير،  أبوالقاسم  الشركة،  إدارة  مجلس  عضوا 

للمؤسسة. بيان  ، بحسب  العماري 
قطاع  في  العاملين  وتالحم  بوحدة  فخره  عن  اهلل  صنع  وعبر 
أجل  من  استثنائية  جهودا  يبذلون  أنهم  معتبرا  والغاز،  النفط 
بها  يمر  التي  الظروف  من  بالرغم  اإلنتاج،  معدالت  على  الحفاظ 

القطاع.
وقامت  وجادة،  مهمة  خطوات  »اتخذت  المؤسسة  أن  وأوضح 
بجهود مضنية، من خالل التواصل مع كل الجهات المعنية بالدولة 
النفط والغاز«،  العاملين بقطاع  زالت، من أجل تحسين أوضاع  وال 
التي  الخدمات  كل  وتوفير  لتحسين  جاهدة  ستعمل  أنها  مضيفا 
على  النفطية  والموانئ  الحقول  في  المستخدمين  جميع  يستحقها 

األصعدة. جميع 
ونبه بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحوال مهما في قطاع النفط 
شركات  مع  بالتعاقد  قامت  المؤسسة  أن  مضيفا  ليبيا،  في  والغاز 
عالمية في عدة مجاالت، من أجل تطوير آلية عمل اإلدارات، مطالبا 
بأن تعمل كل الشركات على تطوير واستحداث إداراتها، من خالل 
على  حث  كمaaا  الفرصة،  وإعطائهم  وتشجيعهم  بالشباب  الدفع 

ضرورة تبادل الخبرات والكفاءات في كل المجاالت.
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كلمات متقاطعة: قانونية / سياسية
جازية شعيتير

 7 بتاريخ:  الــوســط  بــوابــة  فــي  كتبت  أن  سبق 
التأسيسية:  )التنمية  بعنوان  مقالة   2020 سبتمبر 
مستلزمًا  بوصفها  ليبيا(  في  المنشودة  التنمية 
النسيج  ورتق  الليبية  الدولة  إحياء  إلعادة  أساسيًا 
وفي  الليبية(.  )األمــة  الليبي  للشعب  االجتماعي 
 : بتاريخ  الوطني  التخطيط  مجلس  أقامها  ندوة 
اإلعمار  وإعادة  )االستقرار  حول  نوفمبر2020،   21
التشريعي  اإلصــاح  تناولت  ليبيا(،  في  والتنمية 
التأسيسية، وفيما يلي أهم  التنمية  المتطلب لهذا 

معالمه:

• الوثيقة الدستورية الدائمة
تقسيمها  لعل  كثيرة  خيارات  عن  اآلن  الحديث 

لخيارين رئيسين أقرب للواقع:
تأسيسي  دستوري  مسار  في  البدء  األول:  الخيار 
عن  الصادر  الدستور  مشروع  في  ممثا  جديد 
ما  الخيار  هذا  أنصار  ويتباين  التأسيسية؛  الهيأة 
النظر  إعادة  وبين  حاله،  على  المشروع  إبقاء  بين 

فيه إلجراء تعديات مهمة عليه.
الدستوري  للمسار  الــعــودة  الــثــانــي:  الخيار 
أنصار  ويتباين  الليبية؛  للدولة  األول  التأسيسي 
أو   1951 االستقال  دستور  بين  ما  الخيار  هذا 
تعديات  إجراء  بين  وما   ،1963 المعدل  الدستور 

عليه تلغي الملكية الدستورية.
• التشريعات العادية وهي كثيرة؛ منها :

والعدالة  الوطنية  المصالحة  تشريعات   •
االنتقالية سواء منها العامة أو الخاصة.

من  بها  يتعلق  وما  االنتخابية؛  التشريعات   •
وتشريعات  الحزبية،  القوانين  مثل  تشريعات 
األرقـــام  بخصوص  المدنية  األحـــوال  مصلحة 

الوطنية.
المدنية،  للنشاطات  المنظمة  التشريعات   •

وتلك المنظمة للحماية االجتماعية.
• التشريعات المتعلقة بالملكية العقارية.

الخدمية  الصبغة  ذات  القوانين  بعض   •
المتعلقة بالتنمية المكانية؛ وأهمها: قانون الحكم 

المحلي.
*****

خصمين؛  بين  السياسي  االتفاق  يكون  ما  عادة 
لمن  مثالثة تصنيفية  يلفت نظرك،  ليبيا  بينما في 

يُراد اتفاقهم أو توافقهم وذلك من حيث:
1. التنوع االجتماعي: الرجال ــ النساء ــ الشباب.

اقتصادية  ــ  سياسية  العامة:  المصالح  تنوع   .2
ــ عسكرية.

ــ  نواب  مجلس  أعضاء  الوظيفي:  التصنيف   .3
أعضاء مجلس دولةــ مستقلون.

4. النوستالجيا: لفبراير ــ لسبتمبرــ لديسمبر.
ــ  تبو  ــ  أمازيغ–طوارق  العرقية:  االنتماءات   .5

عرب.
الوطنية  دون  ــ  وطنية  الهوية:  انتماءات   .6

»محلية« ــ عابرة للوطنية »إقليمية ـ دولية«.
7. االنتماء اإلقليمي: برقة ـــ طرابلس ـــ فزان.

فكر  ــ  سياسي  إســام  السياسي:  االنتماء   .8
جماهيري ــ تيار مدني.

ــ  الدستورية  القواعد  القانونية:  المرجعيات   .9
القوانين الوطنية ـــ القوانين الدولية

الثاثية  الفئات  هــذه  في  أكثر  الافت  ولعل 
التصنيف؛ تداخلها لحد التمازج بما يذكرك بالقول 

يا موازي  )متشابك حرير وسدر... مشقاك  الشهير: 
بينا(

*****
يمكن  فيما  السياسية،  اللسانيات  صعيد  على 
اآلونة  في  رُصدت،  النخبوي،  الخطاب  نسميه  أن 
لفظية،  ثنائية  بينها  مصطلحات  عدة  األخيرة، 
الوسط  فــي  تذكر  المعاني،  مختلفة  ولكنها 
وبعضها  كمترادفات،  بعضها  الليبي،  السياسي 
أحيانًا  واحد  نفس  في  بل  ذاته  السياق  في  تذكر 

كثيرة، ومثلها:
1. الخاف / االختاف
2. التوافق / االتفاق

3. األغلبية / المغالبة
4. العرقلة / المعارضة

5. الحكم الذاتي / الحكم المحلي
6. العدالة االنتقالية / العدالة التصالحية

7. الحقوق/ الواجبات
8. مؤسسات الدولة / رجاالت الدولة

9. الصاحيات/ المسؤوليات
10. الوضع االقتصادي / الوضع المالي
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12. األحزاب السياسية / الكيانات السياسية
13. الشرعية / المشروعية

14. التدخل األجنبي / المساعدة الدولية.
وكما يقول ابن جني: حد اللغة أصوات يعبر بها 
أولى مستلزمات  فإن  أغراضهم؛ عليه  كل قوم عن 
على  االتفاق  هو  جماعة  أي  بين  االجتماعي  العقد 
بالضبط  يعرف  فيما  المستخدمة  االلفاظ  معنى 

الداللي.
*****

من  مقتطفات  المقالة؛  سياق  به  نختم  ما  خير 
المتحدة(  واألمــم  ليبيا  )استقال  كتاب  مقدمة 
المغيربي،  زاهي  ترجمة:  بيلت،  أدريــان  لمؤلفه: 
مع  المتقدمة.  للدراسات  ليبيا  مجمع  منشورات: 
بضمير  نفسه  عــن  يتحدث  بيلت  أن  ماحظة 

الغائب.
المتحدة  األمــم  مفوض  بيلت«  »أدريـــان  عن 
مدى  حول  جدية  مخاوف  لديه  »كانت  ليبيا:  في 
صعبة  عــامــة  بصفة  تُعتبر  لمهمة  مــاءمــتــه 
بتاريخ  معرفته  وكانت  استثنائي.  بشكل  وحساسة 
ليبيا وجغرافيتها معرفة سطحية، ولم يكن محاميا 
ناهيك  ـ  الكتابة  أو  القراءة  يستطيع  وال  دستوريا، 
العالم  عن  وأفكاره  العربية،  باللغة  ـ  التحدث  عن 

اإلسامي كانت مقتصرة على عموميات.
مهمته  عن  شــيء  ألي  معرفته  لعدم  ونــظــرًا 
قسمه،  بواجبات  للغاية  مشغوال  وكونه  القادمة 
اإليطالية  المستعمرات  لمسألة  انتباه  أي  يُعر  لم 

السابقة«.
الدولي  األفــق  سعة  »أنــه   : الدولي  الــوالء  عن 
تجعله  وعي،  أنه  الدولي،  الموظف  من  المطلوب 
شعوب  وتحيزات  وعواطف  بحاجات  غريزة،  العادة 
على  بالقدرة  مصحوبًا  مختلفة،  ظروف  في  بلدان 
قبل  حصيف  قضائي  بأسلوب  العناصر  هذه...  وزن 

التوصل إلى أي قرار يتعلق بها«.
السنين،  لمئات  أنه  »صحيح  ليبيا:  تاريخ  عن 
كان تاريخ ليبيا تاريخا ألحداث في أقاليم منفصلة، 
هناك  كــان  أنــه  ويبدو  وفــزان؛  وبرقة  طرابلس 

اإلطاق  على  تفاعل  ال  أو  محدود  سياسي  تفاعل 
كانت  أنها  من  الرغم  على  الثاثة،  األقاليم  بين 
لنفس  زمنية طويلة، خاضعة  ولفترات  لعدة مرات، 
ارتباطات  بينها  توجد  لم  أنه  كما  األجنبي.  الحكم 
اقتصادية قوية بما يكفي لخلق إحساس بمصلحة 
مشتركة... وكانت القوى التي باعدت بين األقاليم 
طبيعة  ذات  الــزمــن  مــن  طويلة  لمدة  الثاثة 

جغرافية بقدر ما كانت ذات طبيعة تاريخية«.
الليبية  الصحراء  سكان  »لكن  برقة:  أهل  عن 
يستسلموا.  كــي  ــدوا  ــول ي لــم  األخــضــر  والجبل 
بمقاومة  معروفين  كانوا  العثمانيين  زمن  فمنذ 
الخضوع  لديهم  واردا  يكن  ولم  الضرائب،  دفع 

للمحتلين الجدد الطامعين في أراضيهم«.
من  ــدة  واح وفــي   ..« المغربية:  الهدية  عن 
لقاء  متعة  للمفوض  كان  التي  األولى  المناسبات 
األخير،  بيت  في  غــذاء  على  الكيخيا  منصور  عمر 
منصور  عمر  وشرح  العاج.  من  عصا  مضيفه  أهداه 
محمد  السلطان  مــن  الهدية  ــذه  ه تلقى  ــه  أن
بهذه  فيه  ودعه  لقاء  أثناء   ،1913 عام  الخامس 
الكلمات: »أنت وشعبك قادمون على أوقات صعبة. 
أهديك  .وأنــا  دعم  إلى  الغالب  في  تحتاج  وسوف 
هذه العصا لتتكئ عليها كلما أصبح حمل األحداث 
للمفوض بدروه: »من  ثقيًا جدًا.« وقال بعد ذلك 
أحيانًا  يصبح  قد  حمًا  تحمل  أن  عليك  يتعين  اآلن 

ثقيًا. لذلك، األن أنا أنقل هذه العصا إليك«.
المتشككون  يتباطأ  »لم  الليبية:  الدولة  عن 
ـ  خصب  خــيــال  عــن  ناتجة  ـ  تقارير  نشر  فــي 
سيئا  نتاجا  كــان   )4(289 الــقــرار  ــأن  ب توحي 
دبلوماسيين  بين  غريب  تحالف  أفكار  لبنات 
توجهات  ذوي  حكوميين  وموظفين  ساذجين 
قابلة  غير  ليست  دولة  اختراع  في  نجحوا  مثالية 
الحصول  في  أيضًا  ستفشل  بل  فحسب،  للحياة 
ويعرف  بها.  ذاتــه  الليبي  الشعب  إيمان  على 
العشرين  القرن  في  ليبيا  تاريخ  على  المطلعون 

زائفة«. الخرافة  أن هذه 
التوصل،  »يمكن  االســتــقــال:  مخاطر  عــن 
تهديد  أي  أن  محدد:  الستنتاج  ــن،  آم بشكل 
من  ينشأ  أن  المحتمل  مــن  ليبيا  الستقال 
سلبا  تؤثر  محلية  اجتماعية  أو  سياسية  نزاعات 
أو  األجنبي،  التدخل  وتشجع  الباد  وحدة  على 
السياسية  القوى  توازن  في  رئيس  لتحول  نتيجة 

المتوسط«. األبيض  البحر  في  واإلستراتيجية 
نظرك  يلفت  للكتاب:  السرية  المراجع  عن 
كانت  ــواء  س عنها  بيلت  أدريـــان  حديث  بقوة 
حساسة  تزال  ال  المتحدة  باألمم  الخاصة  »المواد 
ولكنه  ذاكــرتــه؛  إلنعاش  عليها  أطلع  وسرية 
تلك  إلى  المباشرة  اإلشــارة  أو  االقتباس  تجنب 
تحريرية  أو  شفهية  »مــواد  كانت  أو  المواد«، 
أو  ليبيين  أفــراد  من  شخصي  بشكل  عنها  أبلغ 
ألي  تعريضهم  عدم  على  منه  وحرصا  غيرهم؛ 
كشف  بعدم  الدقيق  االلتزام  عليه  تعين  مخاطر 
لعدم  إحراج  من  ذلك  له  ما سبب  رغم  هوياتهم، 
لتلك  دقيقة  مرجعية  إشارات  توفير  على  قدرته 

المعلومات«.
ذلك  وفي  األن،  »سيواجه  التاريخ:  كتابة  عن 
 ... الفعلي  الواقع  عن  بحثه  في  مشكلة  الوقت، 
سوف  بكاملها  القصة  أن  ــل  األم يظل  ولكن 

العواطف...«. تٌروى، يومًا ما، بتجرد من 

يقول ابن جني: حد 
اللغة أصوات يعبر 

بها كل قوم عن 
أغراضهم؛ عليه فإن 

أولى مستلزمات 
العقد االجتماعي 

بني أي جماعة هو 
االتفاق على معنى 

االلفاظ املستخدمة 
فيما يعرف بالضبط 

الداللي.

14 ديسمبر واختيار املجمع 
االنتخابي للرئيس األمريكي
ماذا يجري اليوم في أمريكا؟

ما ال يقال..
 أزمة الثقة..!

األمريكي،  للرئيس  االنتخابي  المجمع  اختيار  موعد  هو  ديسمبر  من  أربعاء  ثاني  بعد  اثنين  أول 
غير  باالنتخاب  ونائبه  الرئيس  اختيار  يجعل  األمريكي  الدستور   .2020 14 ديسمبر  اليوم  ويصادف 
اليوم في كل والية على حدة بهذا االختيار، هو مجموعة  المباشر. المجمع االنتخابي الذي سيقوم 
من األعضاء المعيّنين من حاملي األصوات االنتخابية )أو األصوات الكلية أو الكبرى(، يتم عن طريق 
كونجرس الوالية. ويتشكل مجمع انتخابي كل والية من كبار المسؤولين والسياسيين المتفائلين 
السنة،  هذه  االنتخابي  المجمع  أعضاء  أمثلة  ومن  العميق.  الوالء  ذوي  القدامى  الحزبيين  ومن 
الحزب  عن  للرئاسة  ستترشح  )التي  ناوم  كريستي  السيدة  الجنوبية،  داكوتا  والية  حاكم  للتوضيح، 
الجمهوري في 2024(؛ وبيل كلينتون الرئيس األمريكي الديمقراطي السابق في المجمع االنتخابي 
الذي تحدّى تسمية  93 سنة، عضو كونجرس سابق،  اركنساس؛ والسيد بوول ماكلوسكي،  لوالية 
الكوبي  آلفاريز،  مكسيموس  والسيد  فيتنام؛  حرب  رافضا   ،1972 في  كينيدي  ف.  جون  ضد  الحزب 
األصول، الذي قال في المؤتمر الحزبي الجمهوري إن حكم بايدن سيؤدي إلى دمار أمريكا على يد 
األداة  هي  ليست  نوفمبر  في  تجرى  التي  المباشرة  الشعبية  االنتخابات  إن  والشيوعية.  الفوضوية 

الدستورية النتخاب الرئيس ونائبه، وإنما هي خطوة يحسمها اختيار المجمع االنتخابي.
اليوم يجري اختيار مجمع انتخابي كل والية ، وترسل الئحة الفائزيْن، معتمدة من 6 نسخ، والتى 
الشيوخ،  مجلس  رئيس  إلى  ترسل  األصلية  النسخة  ديسمبر.   23 قبل  الكونجرس  تصل  أن  يجب 
الكونجرس  جلسة  في  عدّها  سيجري  التي  النسخة  وهي  الرئيس.  نائب  بينس،  مايكل  حاليا  وهو 

بمجلسيه.
واليتهم  في  الفائزين  ونائبه  الرئيس  باختيار  االنتخابي  مجمعها  أعضاء  تلزم  والية   32 هناك 
)الحظ واليات جمهورية وواليات ديمقراطية (، و17 والية ال تلزم أعضاء مجمعها االنتخابي بذلك. 
يكون  أن  الممكن  من  يحدث  الذي  ولكن  أيضا.  مجمعه  يلزم  سي  دي  بواشنطن  كولومبيا  إقليم 
)ليس معروفا عدد  ونائبه  وتخّلوا عن مرشح واليتهم  رأيهم  ناخبين   10 غيّر   ،2016 ففي  مفاجئًا. 

األصوات الكلية التي يحملها البعض منهم(.
وتنظم قوانين الواليات بكامل حريتها هذه العملية، وبعضها تفرض غرامات مالية ليست عالية، 

ولكن الشيء المهم هو االتهام بالغدر وعدم اإلخالص.
االنتخابي  المجمع  أعضاء  إلزام  بدعم  بالحكم  الماضي  يوليو  في  الدستورية  المحكمة  وقامت 

باحترام اختيارات والياتهم.
يقوم  الالئحة،  في  أسماء  أو  اسم  على  الكونجرس  اجتماع  داخل  اعتراض  هناك  يكن  لم  وإذا 
الرئيس األمريكي الجديد ونائبه، والذي  6 يناير باالعتماد الرسمي والنهائي السم  الكونجرس في 

يستلم يوم 20 يناير 2021.
أما إذا حصل اعتراض، فإن مجلس الشيوخ ومجلس النواب يجتمعان منفصلين لمناقشة محتوى 

االعتراض. ثم جلسة تجمع المجلسين لحسم الموضوع بالتصويت.
هل ستنقل الفضائيات ما يجري اليوم واأليام القادمة؟

نعم معظم الوقائع سيتم تغطيتها. أعلنت CNN أنها ستتابع أشغال الواليات وأعمال الكونجرس 
حسب اإلمكان.

عن  يبحثون  عليهم،  تتناوب  التي  األزمات  من  مخارج  عن  يبحثون  جميعهم  الليبيون 
واضحة  قيادات  ويبحثون عن  إجابات سهلة؛  وليست  وناجعة  إجابات صادقة  حلول وعن 

وليس ادعاءات كاذبة ومراوغات ومراهقات سياسية فاسدة كالعادة..!
الوطنية، وتنمو  اإلرادة  بأي وطن كان، تضرب بطريقتها وبقوة في صميم  أزمة،  كل 
الثقة وتدمير  أفعوي وتعمل على تآكل  الجميع بخبث  وتورق وتؤرق وتقلق وتبتز وتهدد 
الفعال  بوجودهم  إيمانهم  األوطــان  مواطني  وتفقد  والسياسي،  االجتماعي  النسيج 
وتوجهها،  مكانتها  الشعوب  وتفقد  األسى،  عمق  في  استثناء،  دون  بالجميع،  وترمي 
حتى  الثقة  أزمة  وتتعاظم  وبالجموع،  القرار  وصانعي  بالحكومات  ثقتها  أيضًا  وتفقدها 
عميق  شك  نيران  ومشعلة  األصعدة،  جميع  على  الغياب  معلنة  واجهة  كل  من  تطل 

بالهدف والحياة..!
شعوب الشرق األوسط وجنوب أوروبا تجلس جميعها على دكة الالثقة والاليقين..!

واالنحدار  واقعها،  في  يظهر  مما  بكثير  أعمق  الشعوب  أغلب  مشاكل  أن  يبدو  إذ 
فالمشاكل  فيها،  شك  ال  آفة  بات  المستقبلية  والرؤى  والطموحات  اآلمال  في  المتسارع 
تفقدهم  أزمات  في  الجميع  وتحشر  الحكومات،  وفاعلية  الشعوب  حياة كل  تهدد  الكامنة 

الثقة في المستقبل وربما في الماضي أيضًا..!
وبائية  فصفاتها  بسهولة،  حصرها  يمكن  ال  انفجرت  وإذا  تصاعدية  الثقة  أزمــة 
ومعدية ومزمنة في األغلب، وهي كارثة أخطارها محيقة بأي مجتمع أو مؤسسة أو بيت، 
وتشتت  األهداف  وتقزم  المسارات  وتبدل  الحقائق  وتشوه  المستقبل  أفق  تسد  فهي 
بين  الثقة  غياب  حال  في  رجاء  وال  نفع  فال  تصيبه،  مستوى  بأي  القوة  وتضعف  الجهود 
بين  أو  ونخبها  المجتمعات  بين  أو  وإداراتها  العمل  فرق  بين  أو  وحكوماتها  الشعوب 

القادة والجنود أو بين أفراد عائلة أو قبيلة أو عشيرة..!
في ليبيا غابت الثقة.. ولكن لماذا غابت..!؟

وحجم  فبراير،  ثورة  بعد  حدث  الذي  المعلوماتي  االنفجار  حجم  أحد  على  يخفى  ال 
اإللكترونية  والمواقع  بوك  الفيس  صفحات  كم  في  واضحة  تتجسد  التي  الرأي  حرية 
النخب  حجم  في  الكبيرة  والزيادة  وتوجهاتها،  خطابها  واختالف  التلفزيونية  والقنوات 
وهذا  والكالمولوجيين،  والتحليلية  السياسية  الخبرة  ومدعي  والنشطاء  أصنافها  بكل 
التوجه  مختلفة  يسيرة ومن جهات  بسبل  معلوماتي  تكويم  في  وتوابعه ساهم  االنفجار 
وليس  المعلومات  بإدارة  لليبيين  عهد  فال  المأساة.  بدأت  هنا  ومن  رديئة،  وبمصداقية 
في ليبيا كوادر وخبرات قادرة على ضبط المحتوى المعلوماتي وإدارة المعرفة وتنقيتها 
المواهب  النخب وتصدرت  إلى أهداف وطنية جامعة، بل تشرذمت  وتهذيبها وتوجيهها 
النجاح  معيار  هي  الجموع  ذائقة  وظلت  تام،  يشكل  التقييم  غاب  وقد  لفراغها،  الواجهة 
ومؤشره ودافعه، ولعب المال السياسي دوره الفريد في تشتيت العقول وزرع الهذيان..!

الجهل  ينتهِ  فلم  لعقود،  السلطة  تحت سرير  مخبأة  ليبيا ظلت  في  الكامنة  المشاكل 
ولم يمت التخلف ولم تتوقف العنصرية ولم يتعلم الليبيون، بل صاروا حملة شهادات ال 
معتقة صارت،  أزمة  لوجود  وذلك  يتبدال،  ولن  يتبدال  لم  الفكريان  والمناخ  والبيئة  أكثر، 

بالتقادم، بصمة فكر ونظام معتقدات وقيد أصالة ومنهج تمييز وصك وطنية..!.
باألكاذيب،  التاريخ  وفخخ  الثوابت  كل  ألغيت  إذ  مريب،  ثورجي  بمنهج  تم  الثقة  فقتل 
وغاب  السموم،  هبات  مع  عام  كل  تتطاير  قــرارات  حزمة  في  البسطاء  مصائر  وعلقت 
واكتسبت  والتخوين،  االنتماء  بدواعي  االجتماعية  العزلة  وفرضت  األعداء  وكثر  الهدف 
أميبيا فتعملقت وتقزمت وتمددت وتقلصت وتغيرت أسماؤها وألغيت  المؤسسات مزاجا 
والاليقين  الالمباالة  من  جعل  فظيع،  ميلودرامي  بأسلوب  وانفصلت  واندمجت  وأعيدت 
والالثقة والفكر السلبي مفردات الحياة ومحركاتها ووقود انفعاالتها وكوابح تنميتها..!.

والفصامية  والنكران  والغموض  والتأثيرات  األحداث  من  العديد  بسبب  الثقة  غابت 
السلبية  المشاعر  من  وأجيال  اإلنجاز  وفقدان  األمل  خيبات  ومن  الوالئي،  والتخبط 
ديناميات  من  جعلت  الفكري  البؤس  فمعايشة  الفكر،  وبأروقة  الجينات  على  المدرجة 

الفكر بائسة ومن نتاجه بائسًا أيضًا، فال يمكن أن ترمي بذور حنظل وتنظر الكاميليا.!
أيها الليبيون.. كيف تأملون خيرا وأنتم ال تلوكون سوى السوء..!

في  يعيش  السلطة  هرمي  مجتمع  الليبي  فالمجتمع  قاتل،  داء  ليبيا  في  الثقافة 
الثقافة وتلوثها أدى إلى هزال المجتمع الذي يتعاطى  الماضي بمالبس عصرية، وهزال 
جهود  أي  بها  ويحارب  الدولة  قبل  ما  ثقافة  ويقدس  يحيا  والــذي  مقيدة،  معتقدات 
حيث  ليبيا،  في  االجتماعية  السمات  أهم  أحد  وتهميشها  الفردية  فعداء  الدولة،  لبناء 
بأيدهم  يصنع  أن  بدل  يحدث،  أن  المستقبل  الجميع  وينتظر  الجماعة  على  الفرد  يعطف 
زيادة  الجماعات على  المستقبل وغموضه يحمل  الذي يسببه  فالقلق  وأفكارهم ورؤاهم، 
التشبث بالماضي وأسطرته واستخدامه كأداة لمواجهة المستقبل بأسلوب بدائي معادٍ 

للمدنية..!.
ال عزاء وال أمل وال رجاء.!

ممكنة  غير  المنطقية  والــحــلــول  ــوداء  سـ ــه  ــورت وص مــســدود  المستقبل  ــق  أف
ومفزعة  مفرغة  حلقة  في  يدورون  الليبيون  وسيظل  تطبيقها،  يستحيل  واالستراتيجيات 
سلبية  ونتاجاتها  ودينامياتها  وقودها  ومعرفة  وثقافة  إعالم  وسائل  ترسانات  تقصفهم 

ومدمرة وغاية في البؤس والعبثية..!

محمود محمد خلف

عبدالواحد حركات
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نور تاناروت وظالم األوقاف

عبدالله الغرياني
ظام  مواجهة  في  تاناروت  نور  ــردد،  ت ودون  نعم، 
األوقاف. نور تاناروت الذي ظهر وبان علينا بعد ظام 
سنوات  لثاث  استمرت  شرسة  وحــرب  ــار  ودم وقتل 
القاعدة  تنظيمي  إرهاب  اإلرهــاب،  ظام  من  للخروج 
والمنبر  المؤسسة  تــانــاروت  بنغازي،  في  ــش  وداع
بداية  تاناروت  واإلنسانية،  والفنية  الثقافية  والواجهة 
الظام  بها  نزيل  التي  ــوان  واألل ننتظره  الذي  األمل 
وميدان  وبيت  ــارع  ش كل  في  اإلرهـــاب  خلفه  ــذي  ال
الوعي  قافلة  هي  تاناروت  بنغازي.  في  وحي  ومنطقة 
والثقافة التي يجب الدفع بها حتى تعبر شوارع وأحياء 
والثقافة  المعرفة  توزيع  في  لتنجح  المدينة  ومناطق 
مدركين  وغير  ضائعين  أصبحوا  الذين  شبابنا  على 
لحجم المسؤوليات التي عليهم االلتزام بها ومهمتهم 
المعرفة  والقادمة  الناشئة  األجيال  لتوريث  التاريخية 
السلطة  انشغال  وبسبب  وكالعادة،  والثقافة.  واإلبداع 
المؤسسات واالنتقام من كل صوت  في نهب وتدمير 
ينادي بالحق والحقوق تعمدت السلطة تجاهل معركة 
واكبت  أنها  المفترض  من  التي  والثقافة  الوعي  نشر 
معركة الساح. وتبين أن السلطة ال يهمها ذلك طالما 
أن المعركة انتهت بانتصارها. ال مانع لديها من خلق 
ويصمت  والطاعة  الــوالء  لها  يقدم  آخر  ناعم  إرهــاب 
األوقــاف  هيئة  في  تمثل  اإلرهــاب  هذا  الفساد.  أمــام 
بذراعها األمنية، شرطة اآلداب التابعة لوزارة الداخلية، 
زياد  بن  طارق  بكتيبة  العاشرة  السرية  والعسكري، 

وكتيبة التوحيد 210.
الذين  إال  ــأه  دف ويستشعر  ــراه  ي ال  تــانــاروت  نــور 
الديني  اإلرهاب  على  للقضاء  وإخاص  بصدق  ناضلوا 
كون  عليه،  والتمرد  إنهائه  بضرورة  ينادون  وكانوا 
وهو  شريعته  وال  الحنيف  الدين  يمثل  ال  اإلرهاب  هذا 
تعليبها  يتم  وفتاوى مضللة  أفكار مسمومة  مزيج من 
إجرامية  وتيارات  جماعات  لخدمة  لبادنا  وتصديرها 
بادنا  داخل  الظام  إحال  هدفها  الحدود  خارج  من 
والمذهبي  والعقائدي  الديني  الهدوء  من  واالنتقام 
جديد  من  اليوم  يحدث  ما  وهذا  شعبنا،  يعيشه  الذي 
المدينة  شباب  قــادهــا  التي  التحرير  معركة  بعد 

بديل  إرهاب  علينا  ليحل  اإلرهاب  ضد  الجيش  وقوات 
فاألول  األول.  اإلرهــاب  عن  وإجراما  تطرفا  يختلف  ال 
باسم  والفنية  الثقافية  المدنية  المؤسسات  استهدف 
التكفير، واليوم باسم الفسق والماسونية. األول حارب 
بشعار  واليوم  المرتدين،  شعار  تحت  المجتمع  عقيدة 

المبتدعين، والمقارنات بينهم ال تعد وال تحصى.
والثقافة  الفن  نــور  األوقـــاف،  ظــام  تــانــاروت  نــور 
والحقد  والتكفير  التبديع  وظــام  واإلبـــداع،  واألدب 
واالنتقام والتحريض، نور تاناروت يستمتع به من يراه 
ويحرق  النظر  يعمي  األوقاف  وظام  بجواره،  ويجلس 
وال  بالدين  تتاجر  ال  تاناروت  فيه.  ويتعمق  يدخل  من 
تجعل من نفسها وصية على أخاق المجتمع المسلم. 
برامجها  في  المساهمون  والمثقفون  تاناروت  أعضاء 
دينهم،  على  يخافون  ومؤمنون  مسلمون  ونشاطاتها 
الظام، وأما األوقاف  ولكنهم لم يجعلوه وسيلة لنشر 
المسلم  المجتمع  على  وصية  نفسها  من  فتجعل 
وكأن  الحدود،  خارج  من  وفتاويها  خططها  وتستمد 
األخاق  يعرف  ال  وشعبنا  يومًا  اإلســام  تر  لم  بادنا 
كلمة  على  وكبرت  منه  فرد  أنا  الذي  الشعب  والقيم. 
أن  عرفت  أنضج  بــدأت  ولما  غلط،  وهــذا  عيب  هذه 
العيب والغلط أساس ال يجب تجاوزه والذي لم يتربَّ 
وبدال  والتحى  ونضج  كبيرا  أصبح  والغلط  العيب  على 
العيب والغلط  من أن يهتم بتعليم نفسه أخذ يعلمنا 
وبدأ  المجتمع  على  وأخاقيا  دينيا  نفسه وصيا  ونصب 

بتاناروت البعيدة عن العيب والغلط.
في  أننا  تعرفوا  أن  وعليكم  تاناروت،  يا  معكم  كلنا 
تشن  التي  الحرب  حجم  كان  ومهما  المشوار،  أول 
القاعدة  تنظيمي  حرب  من  أشد  تكون  لن  عليكم، 
وداعش السابقة التي تصدينا لها سويًا في صف واحد 
قبل اآلخرين الذين كانوا يدعون ربي ألن ينصر الحق، 
وانتصرنا نحن في األخير وهم اليوم يعرفون بأننا على 
ويريدون  أصابهم  ومرض  بداخلهم حقد  ما  وأن  حق، 
نشره للناس، وتاناروت ضد الحقد وضد نشر األمراض 

الخبيثة بين الناس.
وأوجه هذه الرسالة لألوقاف: كفاكم استغاال لهذه 

الدينية  الواجهة  أصبحت  التي  الدينية  المؤسسة 
الجميع  فيها  يثق  مؤسسة  اجعلوها  للناس.  األخيرة 
أو  لإلسام،  الحسن  والمظهر  االعتدال  وتدعم  تنشر 
الذين  ألهلها  وسلموها  منها  واخرجوا  أبوابها  افتحوا 
تقاريركم  بسبب  منهم  عدد  وسجن  إقصاؤهم  تم 
الكيدية. وأما مكافحة الرذيلة والفساد والفسق والعهر، 
كما تدعون، فيبدأ من المؤسسات التي أنتم جزء منها 

ويبدأ من البلد الذي استمددتم منه أفكاركم.
أعلم  أنا  أقــول:  المؤقتة  الحكومة  رئيس  وللسيد 
الداخلية  وزارة  في  ُفرضوا  مثلما  عليك  ُفرضوا  بأنهم 
عنا.  الظام  التدخل إلبعاد هذا  عليك  ولكن  والجيش. 

الظام الذي يريد حرق الثقافة والفن واإلبداع.
الدينامو  أنت  حفتر:  خليفة  بلقاسم  إلى  ورسالة 
إليهم، وفرضك هؤالء علينا ال عاقة  المحرك بالنسبة 
لها  فالدولة  الرذيلة.  مكافحة  أو  الدين  بخدمة  له 
مؤسساتها والباد لديها من رجال الدين أعداد كبيرة 
يدعون  وما  هــؤالء  يدعمون  ال  جلهم  األلــف  يتخطى 
أخاقيين على صفوة  لتنصيبهم حراسا  إليه. فا مبرر 
والجمهور  والمثقفين  المتعلمين  من  المجتمع  أبناء 
المتعطش للمعرفة واإلبداع، هؤالء الصفوة هم الذين 
تنظيمي  إرهاب  ضد  األولى  المدنية  المعركة  أعلنوا 
الساح،  من  أعــزل  مدني  بشكل  ــش  وداع القاعدة 
غيرهم.  قبل  االغتياالت  وطالتهم  التضحيات  وقدموا 
عليكم االختيار بين نور تاناروت وظامية األوقاف، رغم 
أمامكم  ولكن  محسوما.  يكون  أن  يفترض  األمر  أن 
من  اليوم  نكتوي  فلن  تتكرر.  لن  وقد  االختيار،  فرصة 
التضييق  ممارسة  يريد  اآلخــر  إرهــاب  بسبب  جديد 

والقمع ضدنا باسم الدين والوصاية األخاقية.
وأختم:

التي  الشمس  ستبقين  اإلبــداع.  واحة  يا  تاناروت، 
البحيرة  ماء  من  جميعًا  وسنرتوي  تغيب.  ولن  تشرق 
الظام سوف نتطوع  الدفء، وعند حلول  نيران  ونوقد 
وتعب  عطش  بعد  عبرنا  التي  الواحة  فأنت  لحراستك. 

للوصول إليها.

أوجه هذه الرسالة 
لألوقاف: كفاكم 

استغالال لهذه 
املؤسسة الدينية 

التي أصبحت الواجهة 
الدينية األخيرة 

للناس
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تدمير املاضي يفضي إلى الصمت

تتسم مقاالت الهادي بوحمرة، في حدود اطالعي، بروح الجدية والمسؤولية، أي بالموضوعية. إلى جانب دقة 
الصياغة وتماسكها. وهي تنتمي إلى التفكير المنهجي النقدي الذي ال يأنس للسائد المسلم به. ومن هنا 
تكتسب عمقها وأهميتها، ومن هنا، أيضا، يمكن للمرء التفاعل معها اتفاقا واختالفا. واالختالف مع بعض 
تفاصيلها وأوجهها، ومعارضتها ال يعد نقضا لها، وإنما يدل على أنها حققت هدفها من خالل تحفيزها على 

التفكير النقدي الذي تستهدف تعميق مجراه.
بهذه الرؤية أتجادل مع مقالته األخيرة »قول في الفصل بين الدين والدولة« الوسط 10. 12. 2020. 
يفتتح بوحمرة مقالته بالتأكيد على أن للفصل بين الدين والدولة وجوه وأبعاد ودرجات وتجارب، متعددة 
ومتنوعة، تتوزع وتنتشر بين الوضوح والغموض، والتصريح واإلضمار، والتقييد واإلطالق. »فلكل تجربة من 
تجارب الفصل أو التداخل معطياتها، ونجاحاتها، وإخفاقاتها، وتظل مجرد خياٍر من خيارات متنوعة، تتقاطع 
مع غيرها أحيانا، وتتباعد عن بعضها في أحيان أخرى، ويرتبط كٌل منها بتاريٍخ ومنهٍج وسياٍق قد ال يتكرر في 

مجتمع غير المجتمع الذي وضعت له«.
تنص  التي  »الدول  أن  مؤداها  واقعية  معطيات  يورد  هذا  طرحه  ولتعزيز  وسديد.  منطقي  الطرح  هذا 
صراحة في دساتيرها على مصطلح العلمانية« مثل فرنسا »التي ينص دستورها على أنها علمانية، قبل أن 
العلمانية »منزلة  )الدول(  تكون جمهورية، لكونها علمانية جمهورية، وليست جمهورية علمانية« وتنزل 
تتقدم وتعلو نظام الحكم فيها هي دول محدودة، وال يمكن أن يكون االستثناُء معيارا للحكم على تجارب 

اآلخرين«.
وهنا يعن لنا سؤال: ما هو نصاب هذا االستثناء؟. ما هي، في هذا السياق، النسبة المئوية التي يعتبر 

عندها الوضع استثنائيا، وإذا تم تجاوزها يكون قد خرج من حالة االستثناء؟.
ويورد أمثلة على دول، ليست استثناء، تنص على الدين في دساتيرها أو تضعه موضع الصدارة، مثل:

»المملكة المتحدة، التي فيها الملكة الحاكم األعلى للكنيسة وحامي اإليمان والعقيدة، ولرئيس وزرائها 
دورٌ في التعينات الكنسية، و ]...[ الواليات المتحدة األمريكية التي ال تعير أنظمتها اهتماما الرتداء الرموز 
الدينية، و ]...[ سويسرا التي يبدأ دستورها باسم اهلل القدير. ]... و[ مملكة النرويج التي ينص دستورها على 
أن الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية هي كنسية الدولة، وأنها تحظى بدعمها، وأن ملكها يجب أن يكون معتنقا 
التي يبجل دستورها  آيرلندا   ]...[ و  المسيحي،  التراث  القيم تُسّتقى من  اللوثري، وأن  للمذهب اإلنجيلي 
من  جزءا  واعتباره  الدين،  احترام  على  وينص  السلطات،  مصدر  المقدس  الثالوث  ويعتبر  المسيح،  يسوع 

الهوية الوطنية«.
الحقيقة أن هذا النص، الذي أوردناه مختصرا، بشكل نأمل أال يكون مخال، يثير أكثر من إشكال. ذلك أنه 
يستهدف التدليل على أن الدول التي تنص في دساتيرها على كونها علمانية، ومثاله هنا فرنسا، ليست أكثر 
رعاية للحقوق والحريات العامة والفردية من الدول التي تمثل بها والتي تنص على الدين في دساتيرها، أو 
ترعاه. وحجته، الوحيدة، في ذلك أن فرنسا »تذهب في اتجاه حظر المظاهر العلنية لالنتماء الديني، ومنع 

ارتداء الشارات الدينية في المدارس العامة«.
لقد دار جدال كثير حول هذه المسألة. لكن ينبغي االنتباه إلى أن هذا اإلجراء حدث في فترة قريبة جدا 
تنامى فيها التشدد الديني اإلسالمي والمسيحي، وبلغ مبلغ اإلرهاب. وبذلك لم تعد الرموز الدينية الظاهرة 
مجرد رموز تدل على الهوية الدينية والثقافية، وإنما أصبحت مناشير سياسية دعوية متجولة. ومع ذلك فهي 
لم تمنع بإطالق، وإنما اقتصر منعها على مؤسسات الدولة العلمانية. فال يمكن لطبيبة أو ممرضة مسلمة 
مثال أن تمارس عملها مرتدية النقاب، ألن ممارسة هذه المهنة في المستشفيات يستوجب ارتداء زي معين. 
كما ال يمكن لطبيب سيخي أن يمارس عمله في مستشفى فرنسي معتمرا العمامة السيخية. هذا يشبه 
ضرورة حالقة الوجه يوميا وتحديد مستوى طول شعر الرأس بالنسبة إلى أفراد الشرطة والجيش، أو فرض 
بعض المقاهي والمطاعم ودور السينما على مرتاديها ارتداء بدل رسمية. فليس في هذا تعديا على الحريات 

أو تخليا عن حمايتها.
كما أن اعتبار ملكة بريطانيا »الحاكم األعلى للكنيسة وحامي اإليمان والعقيدة«، وليس العكس )أي أن 
تكون الكنيسة الحاكم األعلى للدولة( يختلف عن النص على الدين في الدستور، وهو لم يعد سوى مظهر 
فلكلوري تراثي ال يؤثر في الشأن العام، مثله في ذلك مثل أي تقليد آخر من تقاليد البالط البريطاني. ودور 
رئيس الوزراء البريطاني في التدخل في التعيينات الكنسية يختلف أيضا عن تدخل الكنيسة في التعيينات 
الوزارية. فالكنيسة هنا أصبحت مؤسسة عادية منصاعة للدولة، وليست حاكما عليها. وهذا يعد شكال من 
أشكال فصل الدين عن الدولة. إذا العبرة في األمر، كما يؤكد بو حمرة نفسه، هي عدم تدخل الدين في 
السياسة.. في شؤون الدولة والمجتمع. وكذلك هو الشأن بخصوص وضع الملك في النرويج، والنص في 
دستور النرويج على أن القيم »تستقى من التراث المسيحي« يختلف تماما عن النص على أن »القوانين 

تستقى من الترتث المسيحي«.
وال أعتقد أن ثمة تأثيرا فعليا على شؤون الدولة والمجتمع في سويسرا التي »يبدأ دستورها باسم اهلل 
المسيح، ويعتبر  آيرلندا »التي يبجل دستورها يسوع  الدولة والمجتمع في  الفرد وشؤون  أو على  القدير«، 

الثالوث المقدس مصدر السلطات«. 
كما أن النص »على احترام الدين واعتباره جزءا من الهوية الوطنية« هو مبدأ علماني أكثر منه مبدأ 
دينيا. فال أحد يدعو إلى عدم احترام الدين وعدم اعتباره جزءا من الهوية الوطنية. لكن هذا يختلف عن 

اعتباره حاكما شامال، وال يمنع من دراسته دراسة فكرية من منظورات ال دينية.
تدور بقية مقال بوحمرة حول وجوب النظر إلى النص على الدين في أي دستور، من زاوية »تقييم أثره 
االعتبارات،  من  سلسة  على  تتوقف  مسائل  خيارات  من  بشأنه  يتوافر  ما  وفحص  والحريات،  الحقوق  على 
وتعتمد على ما يُعطى من نتائج لعدة مقارنات«. وهل الدين في هذا الدستور يوضع فوق سلطة القانون 

أم تحتها.
النص في  القول بأن عدم  الهادي بوحمرة، ذلك أن خالصة محاججتي هنا، هي  أتفق في هذا مع  وأنا 
دستور دولة ما على أن الدين مصدر التشريع، يجعل من هذا الدستور دستورا علمانيا والدولة دولة علمانية.

كاتبا،  يصبح  أن  يتمنى  كان  ولكنه  أمريكية،  جامعة  في  للتدريس  مرشحا  كان  جوردون«  أرثر   « الشاب 
 « Rudyard Kipling 1865–1936 بالشاعر والروائي اإلنجليزي: »جوزيف روديارد كيبلنج  وكان معجبا 
البريطانية، وله عدد من األعمال القصصية والشعرية، ومبدع شخصية )موكلي( في  الهند  الذي ولد في 
والتي حولتها فيما بعد »ولت ديزني«   ،1894 التي أصدرها سنة  )The Jungle Book- كتاب األدغال( 
إلى شريط سينمائي، ونال عنها جائزة نوبل سنة 1907 وكان حينها أصغر من نالها سنا وأول بريطاني 
يتحصل عليها. موهبته السردية جعلته أحد أعظم الُكتاب في األدب اإلنجليزي وقال عنه الكاتب األمريكي 
وأسماه  مثياًل«.  الحياة  في  لها  أشهد  لم  التي  الفياضة  بعبقريته  )كبلينج(  هالني  »لقد  جيمس«:  »هنري 
الكاتب »جورج أوريل«: »نبي اإلمبراطورية البريطانية«، ثم اعترف الحقًا باحترامه البالغ لكبلينغ وألعماله. 

و)كيبلنج( هو القائل: »أوقية واحدة من عطاء األم، خيرٌ من قِنطار موعظة من رجال الدين«.
»أرثر جوردون«، كان يتطلع إلى أن يصبح كاتبا، وهو معجب بـ )كبلينغ( وأساس قصته أن أحد معارفه 
توسط له أن يقابل )كبلينج( في منزله. كان ذلك سنة 1959. والجميل أن هذا الشاب، جعل ما كتبه عن 
المقابالت األدبية. لم تكن تقليدية بطريقة: »األسئلة واإلجابة  رائعة في فن  أدبية  ) كيبلنج( قطعة  لقاء 
» ولكنها جاءت كمقالة متكاملة أركان السرد، سوف أعيد صياغتها، بسبب المساحة المتاحة لي في هذه 

الزاوية:
بنفسي،  أللصقها  نفسه  من  كيبلنج–قطعة  »أعطاني–يقصد  تقول:  بفقرة  مقالته  الشاب  يستهل 
ومازلت أحس بحرارتها بعد كل هذه السنوات الطوال«. ومن بعد وصف الجو والسماء في بريطانيا خالل 
واستطرد: »وجدته في  العالم.  عزلة، عن  ليعيش في  اختاره  الذي  األديب  بيت  1935، يصف  يونيو  شهر 
الرخوة تكاد تصل كتفي، واضطربت هل  الجسم قبعته  الخارجية، رجل قصير ضئيل  أمام بوابته  انتظاري 
أمد له يدي بالسالم أم أدير ظهري وأهرب؟ وزنه بالكاد يصل 50 كيلوجرام، بشرته السمراء ال توحي بأنه 
إنجليزي، شاربه كث أشعث كحشائش المستنقعات. تبرق عيناه من وراء نظاراته كبريق عيون كالب الصيد 

المتوثبة«.
الذي  العميق  فهمه  خالل  من  وذلك  واالستحياء،  الخجل  أذاب  ما  وسريعا  الصديق،  بلهجة  واستقبله 
نهاية  إنجليزي، كان هو في  أمريكي وهو  أنا  وقال: »كنا مختلفين  الكلمات.  إليه  نفذت  ما  أكثر  إليه  نفذ 
طريق مزدهر المع، وكنت في بداية طريق معتم قاتم. لم يكن يعرف عني أي شيء، وكنت أعرف عنه كل 
شيء. كان مجرد كهل هزيل هش الجسم...« ثم وضف كاتب المقال باقتدار أعماله في وصفه من خالل 
والضحكة  األدغال«  إلى »كتاب  إشارة  األطفال، وهي  البريئة في عيون  الضحكة  كان  فقال:«...  إصداراته، 
الناس في  الشجعان« وحديث  »القواد  روايته  في  وردت  التي  ثكناتهم، وهي  الجنود في  أفواه  في  الجافة 
األسواق، مما ورد في روايته »خلف سور المدينة«. وأضاف: »كان في نظري معجزة، ولعله أحس بذلك كله 

فطرب له كثيرا«.
الحكمة  عظيم  خبرة  لرجل  حاجة  وفي  مفلسا،  وكان  كاتبا،  يصبح  أن  المقال،  كاتب  أماني  كل  كانت 
والتجربة، منتبها إلى أنه من العبث إلقاء هذه المسئولية على كاهل إنسان غريب. ولم يمض وقت طويل 
حتى نسي ما يكدره، وأخذ بالرجل العبقري مثلما وصفه، الذي كان يقذف بكلماته دافئة، والحادة كالسيف، 

وكان يتحدث مثل »موجلي« بطل روايته »كتاب الغابة«.
وحدثه عن الطموح، وكيف يسيطر على المرء، وقال له: »كلما َكَثرت لدى اإلنسان هذه التطلعات، عاش 
العالم،  أو أستأجر قاربا شراعيا كبيرا وأطوف به حول  أبني  حياته أكثر اكتماال.« واستطرد: »لقد أردت أن 
دخانه،:  من خالل  ناصحا،  حديثه،  وأكمل  إليه  ونظر  أشعلسيجاره  ثم  األوان«  فات  وقد  أفعل،  لم  ولكنني 
»افعل ما ترغب في عمله حقا، إذا كان في استطاعتك، وال تنتظر أن تواتيك الظروف الصحيحة تماما ألنك 

ستجد أنها لن تأتي أبدا«.
أنه الركن الذي ينتظر فيه الوحي.  وفي حجرة مكتبه سأله عن ركن قصي يطل على حديقته، فأجابه 

ولما سأله: »وهل تسمعه دائما؟ » أجابه في بطء: »ليس دائما، ولكنني أنتظره وال أستعجله«.
قائال:  له  لم يسمح  )كيبلنج(  ولكن  يرحل،  أن  عليه  أن  المقال  كاتب  الغداء، شعر  وجبة  تناوال  أن  وبعد 
»ال يزال لدى الكثير من الحديث، لقد أكلت ملحي، فعليك أن تكون جمهوري.«. وتحدث كثيرا عن أشياء 
عديدة. ومما قاله: »عندما تكون لديك موهبة، ستكتشف من يريد استغاللك، وبدال من أن تقلق عليك 
أن تشكر ربك على منحك من الصفات ما يجذب نحوك هذه الطفيليات، وال تحاول طردها عنك«. وقال عن 
الصداقة: »صداقة الشباب هي خير الصداقات وأطولها بقاء، فالشاب ال يخشى محو شخصيته، ألنه يمنح 
الحرارة والحيوية والعطف، دون أن يفكر فيما يمنح، ولكن كلما تقدمت به السن، يبدأ في وزن ما يعطيه«. 
وجادلته في ذلك، وأكدت له أنه أعطاني الكثير، فقال متبسما: »إنها مبادلة عادلة، أنت أوليتني انتباهك، 

وأعطيتني أذنا مصغية، وهذا نوع من العطاء«.
الفرد  »كان  لي:  قال  ولذلك  إنسان،  لكل  السعادة  أجلب  عندما  أبتهج،  أنني  إلى  انتبه  أنه  إلى  ويخيل 
يناضل حتى ال تطغى القبيلة عليه، وأنه من الصعب أن يكون اإلنسان سيد نفسه، وإن حاول ذلك فكثيرا 
لنفسه يهون في  اإلنسان  امتالك  األحيان، ولكن ميزة  والهلع في بعض  الخوف  ويتملكه  ما يقف وحيدا، 

سبيلها أي ثمن مهما كان غاليا«.
ولم يعد لي ما أود معرفته. بل حتى النصيحة التي جئت من أجلها لم اسأله عنها، ومر الوقت سريعا، 

ولما حان وقت مغادرتي، صحبني حتى الباب، وصافحني وقال لي: »شكرا لك، فلقد أحسنت إلي«.
أثناء عودتي واختالئي بنفسي، أعدت ما تناولناه، وانتبهت إلى أن ما قاله لي هو بالتحديد النصيحة التي 
كنت أحتاجها وبدا لي األمر كما لو أنه يعرف مسبقا ما جئت من أجله، فخالصة حديثه تركزت في ثالث 

نقاط:
- »افعل ما تريد عمله حقا، وال تؤجله طالما أنك قادر«.

- »إذا لم يقل لك الوحي شيئا ، فإنه يعني أن يقول: ال« .
- »وأن ميزة امتالك اإلنسان لنفسه يهون في سبيلها كل شيء«.

تبسمت وحرفتُ بصوت مسموع مقولته الشهيرة: »أوقية واحدة من عطاء إنسان عبقري صادق، خيرٌ 
من قِنطار من المواعظ«.

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

املفكر سعيد املحروق في كتاب
• أحمد الفيتوري

».. وإن أشباه الفراشات التي
قد زورت، وانتحلت..

هوية الفراشة الحقة، بالتحوير والتدوير
هي التي أتت

على قوت الفراشات األثير
وأكلت في هذه الشموع، النور »

• شعر: سعيد المحروق
• سيرة الموضوع

كنت بالجبل الغربي بوابة جهنم، كما أحببت أن أداعب صديقي 
الشاعر الجيالني طريبشان، الذي أقام هناك منذ عودته من منفاه 
االختياري في بغداد، وحتى ساعة رحيله، في »فساطو«، المدينة 
التي ولد فيها شاعر الوطن الليبي أحمد رفيق المهدوي المحتفي 

بمئوية مولده 1998 م.
المناسبة  تلكم  في  بها  المشارك  البحثية  ورقتي  أهديتُ 
طريبشان  جيالني  وإلى  المحروق  سعيد  الصديق  الشاعر  لروح 

الحاضر آنذاك.
الشعر  رواد  الرواد؛  بعد  ما  جيل  من  كما طريبشان  المحروق 
أمميون،  ماركسيون  جلهم  الذين  التفعيلة  قصيدة  أو  الحر 
لهذا لم يخطر في البال أن سعيد المحروق صديقي أمازيغي أو 
عن  به–كتبتُ  يُعرفوا  أن  يحبون  ال  الذي  االسم   – »بربري« 
يكتب  وكان  ليبية،  لحكايات  جمعه  وعن  شعره،  عن  المحروق، 
بعربية فصيحة تلكم الحكايات الشفهية كما كل كتاباته. وأفتح 
قوسا ألشير إلى أني ال أعتقد أن هناك لغة مثل العربية من ساهم 
الحضارة  التي عاشت في كنف  اإلثنيات  في تطويرها وتجويدها 

العربية اإلسالمية.
على أي حال، فور انتهاء الجلسة األولى من ملتقى مئوية رفيق 
المحروق  استضافني سعيد  بي،  يحتفي  الشباب  ثلة من  وجدت 
ميتا كما كان يستضيفني حيا، فإن إهداء ورقتي البحثية إلى روحه 
للمحروق  تُكن  ما  تُكن  جماعة  قبل  من  احتفاء  هذا  وراء  كان 

باعتباره االبن الضال الذي هجر لغته األمازيغية للغة العرب.
وميتا،  حيا  دائما  ضاال  ابنا  المحروق  سعيد  وجــدت  هكذا 
وسعدت بصداقتي البن كهذا، الذي اعتبرته السلطة السياسية 

واالجتماعية واإلثنية ضاال ومن المغضوب عليهم .
عقب خروجي من السجن مباشرة زارنا الشاعر محمد عفيفي 
مطر، وكنا معا في فندق أجنحة الشاطئ بطرابلس الغرب، حين 
الفندق، وال  خارج  انتظارنا في سيارة  في  لمقابلة شخص  طلبنا 
يستطيع الحركة، هو سعيد المحروق المصاب بشلل في النصف 
اتقاده  في  بنا،  مرحبا  جاء  من  سيارة،  حادث  أثر  من  السفلى 

وحيويته لم نلتفت لمصابه الذي تجاوز العقد من الزمان.
جوف  في  المنسي،  المحروق،  السعيد؛  هو  ممن  بعض  هذا 

الطين .
ومنذ ذاك كان لسعيد علي دين، والزم أن أقدم له مايستحقه 
كمفكر وشاعر ومبدع جسور، كتبتُ عنه ما كتبت، لكن لشد ما 
والمجالت  بالصحف  منجما  كتب  ما  يُجمع  ال  أن  بالغبن  شعرت 
والدوريات، ولم يصدر له قبل رحيله، غير ديواني شعر وقصص 
العربية، ومؤخرا بدأ  ليبية جمعها وأعاد صياغتها بلغته  شعبية 
أصدقاء من أحبته، وابنته أيضا، تجميع شتات ما كتب في مدونة 

على االنترنت، وُطبع له كتاب.
كثير  من  نسخة  على  حصلت  »فساطو«،  زيــارة  أثناء  وكنت 
بالد  في  منى  تضيع  أن  مخافة  مصر  إلى  نقلتها  وقد  نتاجه، 
بها  احتفظ  آنذاك  القاهرة  وفي  اآلن،  حتى  اآلمنة  غير  القذافي 
الصديق الراحل هاني الكيخيا، من يحب الشاعر سعيد المحروق 
وحتى يحفظ شيئا من شعره، وكنا نزمع طباعة ما تيسر من نتاج 
المحروق، ولكن تأتي الرياح بما يشتهي المحروق. على أي حال 
التو أنهيت إعداد كتاب لسعيد المحروق تحت اسم »ذاكرة  في 

الريح العاتية«.
• ذاكرة الريح العاتية

يطالع القارئ بين دفتي الكتاب، جّل ما نشر سعيد المحروق 

العشرين  القرن  ستينيات  منتصف  منذ  ومقاالت،  دراســات  من 
وحتى وفاته 1994، ويبقي من أعماله الكاملة الجانب اإلبداعي، 
ضم  كتاب  مع  القصيرة،  القصص  من  ومجموعة  ــة  رواي فله 
حكايات من الموروث الشعبي الليبي، باإلضافة إلى ديواني شعر 
الفكرية  المحطات  يبين  ما  يجمع  الكتاب،  وهذا  أخر.  وقصائد 
حيث  من  إشكالي،  كمفكر  أثاره  ما  المحروق،  لسعيد  والثقافية 
مع  الفكري  التعاطي  ثم  المنطلقات،  المتعددة  الفلسفية  الرؤية 
المسائل االجتماعية والسياسية واألدبية، وقد تناول قضايا عدة 
يكون  أن  على  وفي مجاالت مختلفة، وفي كل هذا كان حريصا 
الوسط  من  وُأفرد  تفرد  ولذا  والجديد،  المختلف  الرأي  صاحب 
يكون،  أن  حرية  منحه  يعجبه  لم  ما  هذا  لكن  الليبي،  الثقافي 
والواقعية  الفكرية  المرحلة، وإشكاالتها  أيضا يعكس  لهذا كان 

بخصوصية نادرة.
مرحلة  لرؤية  أخرى،  زاوية  القارئ  يمنح  الكتاب  فإن  هذا  من 
يكون  أن  على  المحروق  سعيد  حرص  ما  وسياسية،  فكرية 
في  ذلك،  إلجل  اشتبك  وقد  لها،  مثيل  ال  بنظرة  فيها،  رأي  له 
اللحظة  تلك  في  ساد  ما  والسياسي،  الفكري  المشروع  ومع 
القرن  من  والثمانييات  الستينيات  عقدي  بين  ما  االستثنائية، 
الماضى، ما جعل مما كتب مسبارا مسلطا بقوة ضغط عال،على 
المسائل التي انبرى لها وفي مجاالت مختلفة. كذلك تبين تلكم 
المنشورات، أن شخصية المحروق تحرص على نشر ما يكتب كما 
الكتابة، وفي هذا شغل بأسلوب ما يكتب، وبسبل  حرصه على 
النشر، في زمن صعب كانت يد الرقيب فيه تتغلغل في ذهن من 
يكتب وحتى من يفكر. هذا الكتاب فيه يطالع القارئ، كتابات في 
مسائل كانت ساخنة وحارقة، ولكن كتبت بجرأة ووضوح وحتى 
بمباشرة، ما يجعل من الكتاب طازجا، ووثيقة في نفس الوقت 
بتيارات  عصفت  العسكرية،  االنقالبات  شابتها  كما  لمرحلة، 
أنها  أعتقد  ما  مع  تعاطي  هذا  ومن  ومتساوقة،  متباينة  فكرية 

مسائلهُ ومسائل عصره.

في مقالة سابقة تحت عنوان »داعش بنت الحداثة أيضا« تطرقت 
الظاهرة  التي تكمن وراء ظهور مثل هذه  بشكل وصفي للظروف 
وغيرها من الظواهر اليمينية واليسارية المتطرفة التي تتخذ العنف 
وسيلة إلدراج فكرتها في التاريخ. فداعش »صنيعة شيوخ خارجين 
من كهوف التاريخ وموظفين أنيقين وراء مكاتب فارهة في ناطحات 

السحاب«.
غير أنه من أجل تحري بعض التفاصيل األخرى الكامنة وراء مثل 
هذه الظواهر يمكننا تعقب أثرها في أطروحة أو باألحرى ظاهرة ما 
بعد الحداثة خصوصا، باعتبارها ليست مرحلة أعقبت الحداثة لكنها 
ووصفها  لها،  الحاد  نقدها  خالل  من  وتحديدا  داخلها  في  انبثقت 
من قبل بعض فاحصيها بحلقة وصل بين الحضارة ورأس المال، 
واتخذت منطلقاتها من روح التهكم على السرديات الكبرى والتاريخ 
خطاب  وإحالل  والعبث  والهزء  الهامش  إلى  االنعطاف  الرسمي. 
الصغيرة  والسرديات  المكتوبة،  الكلمة  محل  والشفاهية  الصورة 
محل السرديات الشمولية، سمات مقترحة ألطروحة ما بعد الحداثة 
التي ارتبطت إلى حد كبير بالمزاج األمريكي حيث يصف ستيوارت 
هال ما بعد الحداثة بأنها الطريقة التي يحلم العالم فيها بأن يكون 

أمريكيا.
فيه  جمع  الذي  الحداثة(  بعد  وما  )الحداثة  لكتاب  مقدمته  في 
حزمة مهمة من مقاالت مختارة راودت هذا المصطلح من مداخل 
ما  )يقصد  التسمية  أن هذه  »الحقيقة  بروكر:  بيتر  يقول  مختلفة، 
الوقت  وفي  والرتابة  بالضحالة  تتسم  ثقافة  تصف  الحداثة(  بعد 
نفسه بتعددية األنماط؛ فهي ثقافة فرعية وجديدة في آن. وهي 
الكلمة من تنوع وضحالة وما  بإيجاز تمثل مجتمعا بكل ما تعنيه 
إلى ذلك من سمات تميز معبودته األثيرة شاشة التلفزيون«. وهي 
الصورة.  إلى خطاب  المكتوب  بالخطاب  تنزاح  التي  الفكرة نفسها 
غير أن بروكر يطرح أسئلته المهمة التي منها انطلق منهج إعداده 
الحداثة  من  جديدة  صورة  الحداثة  بعد  ما  »هل  الكتاب:  لهذا 
ولِدتْ على هيئة مسلسل تلفزيوني؟ هل هي مجرد صرعة فقدت 
جدتها بالفعل؟ وهل تعبر عن نمطية ثابتة حاليا أم عن تنوع جديد 

ونهج مستقبلي؟«.
تصعب اإلجابة عن هذه األسئلة التي تُطرح من قلب الظاهرة 

اليمين المتعصب أو الجماعات  نفسها، والمرجح حين نتحدث عن 
المتطرفة ال ندعي أنها معنية أو منطلقة من هذه األسئلة أو من 
لتفاعالت  عرضية  نتاجات  نعتبرها  ان  يمكن  أنه  غير  بها،  وعي 
والثقافة  والسياسة  المعرفة  أتونات  في  تحدث  أساسية  كيميائية 
تشبه  التي  الثانوية  النتاجات  بهذه  نستهين  أن  دون  واالقتصاد، 
االنبعاثات االسامة الناتجة عن مؤسسات التصنيع، المهددة لحياة 

الكوكب برمته.
شابا  فبراير،  انتفاضة  بداية  الميادين،  أحد  في  شاهدتُ  حين 
غيفارا،  شي  قبعة  يرتدي  شاب  بجانب  يسير  أفغانية  قبعة  يرتدي 
التجاور،  جمالية  بامتياز.  حداثي  بعد  ما  مشهد  هذا  لرفيقي:  قلت 
المدلول،  بدل  الدالة  الهدف،  بدل  العبث  المقدس،  بدل  الفكاهة 
يعتبر  وكالهما  صورة  من  منطلق  وكالهما  الحضور،  بدل  الغياب 
الذاكرة،  الهيئة فكرة ما، ويتناص سيميوطيقيا مع نص في  هذه 
المتأخرة  والحداثة  التفكيك  نظرية  إلى  ينتمي  »الذي  الخيار  لكن 
قد يستكشف تواترات النص والعالم الذي يدور فيه، فيفتح بوابات 
الماضي ويفكك ثوابته« كما يجادل بروكر. وتواترات النص تفعل 
في  عبر سلوكها  معه  تتناص  التي  الحركات  إنتاج هذه  في  فعلها 
الحياة اليومية، فاألمر لم يتوقف عند النصوص وتأويل األفكار وفق 
هذه الرؤية فقط، لكنه انتقل من حيز الخطير إلى اإلجرامي ، حيث 
تعد  ولم  لها،  يدعو  أو  عنها  يدافع  مسلح  جيش  فكرة  لكل  أصبح 
ــ  القومي  أو حماية أمنها  الدول  الجيوش فقط مرتبطة بجغرافية 
من الجيش األحمر وصوال إلى حزب اهلل ــ لكن التفكيك طال هذا 
السابحة  باألفكار  مرتبطة  المصغرة  الجيوش  وأصبحت  المفهوم 
الجغرافيا  خارج  فكرتها  تالحق  للحدود  مخترقة  جيوشا  جعلها  ما 
التجارة  انهيار برجي  أيضا، كان مشهد  التاريخ.  وأحيانا خارج حتى 
في منهاتن مشهدا ما بعد حداثي نموذجيا حين تصادم مباشرة 
العالم  نخبة  مع  أفغانستان  كهوف  من  الخارجون  الهامشيون 
التقليدية  الحداثة  أطروحات  كانت  وحيث  السحاب،  ناطحات  في 
تتنبأ  أو  الباردة،  الحرب  أثناء  الكبرى  األيديولوجيات  صدام  تتوقع 
بانتصار إحداهما ما يشي بنهاية التاريخ، لم يتوقع أحد أن يحدث 
هذا التصادم السريالي إال في ذهن من يدركون التغيرات الكبيرة 
في  الفكاهة  روح  على  القبض  بإمكانهم  ومن  الخطاب،  بنية  في 

قدرة سكاكين قص الزبدة على اختراق أقوى ترسانة دفاعية فوق 
األرض. واقتالع برجي التجارة أو تدمير المدن األثرية برمتها وجه 
تحطيم  التاريخ.  من  والسخرية  الكبرى  السرديات  لتقويض  آخر 
يجعل  وما  إيكو.  إمبرتو  تعبير  وفق  الصمت  إلى  يفضي  الماضي 
كونيا  حلما  كونها  الصراع  هذا  في  ثابتا  طرفا  المتحدة  الواليات 
كما قال هال، أو جنة أرضية كما يدلي بورديار بأن ما بعد الحداثة 
أمريكيا  في  تحققت  التي  الجنة  في  المنشودة  ضالتها  وجــدت 
الشمالية، في األرض التي ال حضارة لها، حيث تتاح الفرصة لكل ما 

راود أحالم أوروبا لكي يتحقق على أرض الواقع.
»إن انتخاب ممثل سينمائي سابق كرونالد ريجان ليحتل واحدا 
إمكانات  على  جديدا  بريقا  أضفى  العالم  في  المناصب  أكبر  من 
الميديا  وكانت  وحدها«.  الصورة  تصنعها  تلفزيونية  سياسة 
المروجة تقدم النموذج الجديد للرجل »القوي والحنون« في الوقت 
نفسه الذي من المفترض أن يعكس الجوهر األمريكي كما تخيلته 
أمريكيا تسمي  السياق نفسه كانت  الحداثة، وفي  ما بعد  أحداس 
الذي تمثله أحزمة األفكار  ردات فعلها على هذا االحترار السياسي 
الناسفة، المتعددة الجنسيات والعابرة للحدود »الضربات الجراحية« 
عبر  المارقة  الجيوش  هذه  قيادات  من  قائدًا  مرة  كل  تقتل  وهي 
كونه  من  أكثر  الُفرجة«  »مجتمع  استجابات  يدغدغ  تلفزي  مشهد 
غليان  عصر  من  السامة  االنبعاثات  هذه  لوقف  فاعلة  استراتيجية 
تقتصر  وال  المقدسة.  وغير  المقدسة  النصوص  وتواترات  األفكار 
رؤوس  إلى  تتعداها  بل  اإلرهابية  الجماعات  على  العمليات  هذه 

النظم السياسية المدرجة في الخانة نفسها.
مُعلِّقًة على إحدى تقنيات المشهد الريجاني في مقالها )الضمير 
السياسي لما بعد الحداثة( تقول لورا كيبينيز: »كتبتُ المقال في 
األسبوع الذي قامت به المقاتالت األمريكية بقصف ليبيا بالقنابل، 
جراحية«،  »ضربة  أنها  على  الحاكمة  السلطات  لنا  قدمته  ما  وهو 
وهي عبارة تذكرنا بضربة جراحية أخرى، وهي الجراحة التي كانت 
القوى  بفقدان  حالتها  تشخيص  أثر  على  المرأة  مخ  على  تُجرى 
أمريكيا  وتؤدي  فارمر،  فرانسيز  بدور  يقوم  هنا  والقذافي  العقلية. 
بالليبيين  األيام  اإلخبارية هذه  أخبار شبكاتنا  الجراح. وتزدحم  دور 
إلى  يحتاجون  الذين  »المخبولين«  والفلسطينيين  »المجانين« 
بمهمتها  الشبكات  هذه  وتعترف  أمخاخهم.  في  صغيرة  عمليات 
األيديولوجية صراحة لدرجة أن أصبح شعار شبكة سي بي إس هو: 

نحن نبقي أمريكا على قمة العالم«.
الثأر  تعتبر  التي  الشهيرة،  النسوية  المنافحة  كيبينيز،  لــورا 
)كما  للتنوير  حداثي  بعد  ما  نقدا  األمريكية  البطركية  للغطرسة 
سيكون انتخاب ترامب بعد 20 سنة تقويضا لقيم التنوير( تُسمي 
األمريكية  الحكومة  يجعل  الذي  العرضي«  »العمى  بـ  الهوس  هذا 
تدرج في خانة »اإلرهاب الدولي« الراهنة آنذاك ، االتحاد السوفياتي 
واألصولية اإلسالمية وجماعة الساندينستا. »إنه الهامش والغياب 
كما  خاص«  منطلق  من  القواعد  وضع  وإعــادة  الخارجي  والسطح 

تصف لورا هذه الغطرسة بقاموس ما بعد الحداثة نفسه.
الساسة  تصريحات  ارتباك  على  الفترة  هذه  في  ينطبق  واألمر 
مثلما  التي  المتطرفة؛  الظواهر  هذه  تجاه  الراهن  الفرنسيين 
من  المعابد،  في  المزخرفة  الكتب  في  عليها  العثور  يمكن 
الممكن أيضا ان نعثر عليها في تواترات نصوص ليوتارد، فوكو، 
وديليوز، ودريدا، وغيرهم ممن مثل تحديا سياسيا لدعاوى العقل 
ولسلطة  المكتوب،  للكالم  نقديا  وتحديا  المستنير،  والتقدم 
الكائن،  على  وللغة  الثقافة،  على  وللطبيعة  نصه،  على  الكاتب 
وهلل على الجميع في أطروحات ما بعد البنيوية )التسمية األوربية 
القارية لما بعد الحداثة( التي استُلِهمت من تأمالت نيتشه الذي 
هذه  هتلر  اختزل  وبدوره  القوة،  إرادة  في  األخالقي  البعد  اختزل 
انحاز  الذي  هيدجر  تأمالت  ومن  النازية،  الفكرة  إلطالق  الرؤية 
ذلك  من  تعقيدا  أكثر  واألمر  ومشروعها.  للنازية  وعضويا  فكريا 
ألن أسهاماتهم جميعا فتحت آفاقا ثرية في فضاء المعرفة والنقد 
طفحا  مسبوكة  نظرية  لكل  أن  ألقول  أعود  لكن  اللغة،  وفلسفة 
تأويلهم  وفق  للطغاة  إغــراًء  يمثل  ما  عادة  عليها  يظهر  جلديا 
التي  معتكفاتهم  في  يشطحون  ورجال  نساء  لتأمالت  المختزل 

نصائح »موكلي«يغمرها دخان التبغ ورائحة الورق.
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كتاب  عنوان  واتجاهات«،  مفاهيم  مسرحية  »فضاءات 
خليل،  سعاد  الشاملة  الفنانة  وترجمة  وإعداد  تحرير  من 

وصدر عن وزارة الثقافة والمجتمع المدني.
نجد  الكتاب  من  الخامسة  الصفحة  إلى  الولوج  بمجرد 
العرفان  ــواع  أن من  نــوع  وفيه  اإلهـــداء،  تقدم  المؤلفة 
األستاذ علي  المسرحي  والمخرج  المؤلف  والوفاء، لشخص 

الفالح.
محمد  كتبها  التي  المقدمة،  إلى  ننتقل  اإلهــداء  ومن 
المالكي، ويبرز فيها أهمية الكتاب للكتاب واألدباء، وحتى 
فقط،  الممثلين  على  يقتصر  وال  المتخصصين  للدارسين 
وهو كتاب جدير بالقراءة لمن يريد أن يتعرف مبدئيا على 

الظاهرة المسرحية، حسب ما كتب.
عن  »الحديث  نقرأ  وفيه  الكتاب  لتمهيد  نأتي  ثم 
المسرح هو حديث عن أخلد الفنون التي صنعها اإلنسان، 
لذلك ظل المسرح على مر العصور متأثرا بطبيعة اإلنسان 
عن  الحديث  كان  وهكذا  حياته  في  مؤثرا  ومعتقداته، 

المسرح وثيق الصلة بالنفس اإلنسانية«.
وتخص  وبداياته،  للمسرح  تعريفا  المؤلفة  تقدم  ثم 
المسرحي  الفن  وتطور  المسرح  نشأة  من  االول  الجزء 

والمسرح  اإلغريقي،  المسرح  عن  للحديث 
الوسطى،  العصور  في  والمسرح  الروماني، 
والمسرح  النهضة،  عصر  في  والمسرح 
الرهبان  ومــســرح  والفرنسي،  اإليطالي 
عشر،  السابع  القرن  في  والمسرح  السود، 
القرن  في  والمسرح  اإلسباني،  والمسرح 
الثامن عشر، والقرن التاسع عشر، والمسرح 
القرن  في  والمسرح  والصيني،  الياباني 

العشرين، والمسرح الهندي والفرعوني.
وتنتقل المؤلفة بعد ذلك إلى فصل آخر 
»مفاهيم  عنوان  تحت  الكتاب  فصول  من 
بالمدرسة  تعريف  وفــيــه  ــات«  ــاه ــج وات

والمدرسة  الحديث،  الكالسيكي  واالتجاه  الكالسيكية، 
الرمزية  والمدرسة  الطبيعي،  واالتــجــاه  الرومانسية، 

والتعبيرية والدادية والسريالية والصوفية.
ثم تتجول بنا المؤلفة في تعريفات عن الفضاء المسرحي 

والمدارس  والديكور  والعمارة  وبداياتها،  والسينوغرافيا 
المسارح،  ــواع  وأنـ وأسلوبها،  المعاصرة  المسرحية 
والمونودراما،  واإليمائي  العبثي،  إلــى  التجريبي  من 
العرائس،  ومسرح  المعاصر،  والمسرح 
والمسرحيات  الغنائية  والمسرحيات 
الحديث،  والرقص  والباليه  الدرامية، 
والمسرح  وبداياته،  الطفل  ومسرح 

المدرسي والجامعي.
خليل«  سعاد  المؤلفة«  وتتطرق 
وتكويناته  المسرحي  الفن  عناصر  إلى 
ــواع  ــ مــن مــشــاهــديــن وخــشــبــة وأن
يتعلق  مــا  وكــل  وأشكالها  المسارح 
والمالبس  المسرح  وأجهزة  بــأدوات 
المسرحية  واإلدارة  والمكياج  ــاء  واألزي
والموسيقى المسرحية، وتختم المؤلفة 
المختلفة  وأدواته  المسرحي  التمثيل  إلى  بالتطرق  كتابها 

من ممثلين ومخرجين وتأليف ونص مسرحي.
الكتاب الذي يحوي 180 صفحة يضم في ختامه مراجع 

وسيرة ذاتية عن المؤلفة.

حسن  للثقافة،  العامة  الهيئة  رئيس  استقبل 
من  كال  بطرابلس،  بمكتبه  اإلثنين،  أونيس، 
كتابها  إصدار  لمناسبة  المالطي،  أمال  الكاتبة 
بين  المرأة  وتمكين  »دعم  عنوان  يحمل  الذي 
مفيدة  والدكتورة  والدولية«،  الليبية  التشريعات 

محمد جبران، لصدور كتابها »حوش حرملك«.
بين  المرأة  وتمكين  »دعم  كتاب  صدر 
العامة  الهيئة  عن  والدولية«  الليبية  التشريعات 
ويوثق  الجديدة،  إصداراتها  ضمن  للثقافة 
وتمكين  لدعم  والدولية  الليبية  التشريعات 
حق  حول  أساسية  معلومات  ويوفر  المرأة 

في  الهيئة  صفحة  حسب  العاملة،  الليبية  المرأة 
»فيسبوك«.

على  حرملك«  »حوش  كتاب  يحتوي  فيما 
الحي  النموذج  حرملك  حوش  وعمارة  تاريخ 
التقليدية  والحرف  األصلية  التقليدية  للعمارة 
بجهودها  »مشيدا  بها،  أونيس  ورحب  الليبية. 
مواضيع  من  احتواه  وبما  الكتاب  هذا  إلصدار 
جانبها  ومن  مجتمعنا«،  أصالة  عن  تعبر  تراثية 
على  الهيئة  لرئيس  بالشكر  الكاتبة  تقدمت 
ما  على  باالطالع  واالهتمام  الرحب  االستقبال 

احتواه اإلصدار من معلومات تاريخية قيمة.

في  نال  والــذي   ،1904/5/11 يوم  ولد  الــذي  الفنان،  هذا  قال 
طفولته قدرا كبيرا من الرعاية والتدليل: »في السادسة من عمري 
نابليون.  أكون  أن  أردت  السابعة  وفي  طباخا،  أكون  أن  أردت 
االبتدائية  دراسته  خالل  كان  بعدها«.  تدريجيا  طموحي  ونما 
أحالم  في  ويستغرق  الرسم،  في  صعوبة  يجد  لكنه  الذكاء،  حاد 
المطر.  أشياء داخل قطرات  بأغلفة كتبه ويتخيل  اليقظة، ويعبث 
أعماله،  أول  هو  سنة   16 وعمره  رسمه  لوالده  بورتريها  لعل 
التأثيريين، الذين أخذوا  أو  ويظهر بوضوح تأثيره باالنطباعيين، 
برشلونة،  مدينة  في  دالــي  شب  مانييه«.  »كلود  ابتدعه  بما 
واالشتراكيين،  بالفوضويين  تعج  كانت  التي  )كتالونيا(  عاصمة 

وكانوا رفاق دالي ولكنه لم يجاريهم واهتم بالرسم.
لما بلغ عامه الثالث عشر، تحصل على جائزة في الرسم، تفاخر 
بها والده، وجعل له مرسما خاصا. سنة 1922 بلغ الثامنة عشرة 
للفنون  فرناندو  سان  أكاديمية  في  ليدرس  مدريد  إلى  ذهب 
الجميلة، حيث أعجب بفناني ذلك العصر مثل »دييجو فيالسكيز« 
الذي  الشاعر)لوركا(  رافق  الجامعية  المدينة  وفي  جوبا«،  و»دي 
بينما  عليك  تسطع  النجوم  »عّل  فيها:  قال  بقصيدة  دالي  مدح 
»لويس  أيضا  ــق  وراف وحياتك«.  لوحاتك  على  ــورود  ال تنهمر 
فيما  معه  وعمال   ،1924 سنة  بورتريها  له  رسم  الذي  بونويل«، 
معهما  وعاش  األندلسي«،  »الكلب  اسمه  سريالي  فيلم  في  بعد 
 1925 سنة  األطوار.  غريب  وكان  مدريد.  مالهي  في  شغب  حياة 
أقام معرضا فرديا بقاعة شهيرة، وكتب عنه النقاد بإعجاب، وباع 
عددا من لوحاته. ولكنه طرد من أكاديمية »سان فرناندو« قبيل 
النهائية  اختباراته  من  بعضا  رفضه  بسبب  قصير  بفترة  تخرجه 
قد  النقاد  ويقول  منهم!  علما  أكثر  بأنه  مختبريه  على  متطاوال 
إليه كبار الرسامين، وأشادوا به، وفي  يكون معه حق فلقد انتبه 
تقليد  يريدون  ال  الذين  »أولئك  حينها  وقال  بيكاسو.  مقدمتهم 

أي شيء فإنهم ال ينتجون شيئا«.
الفيلم  ثم  السريالية،  للوحات  معرض  أول  ظهر   1925 سنة 
وسط  دالــي  أصبح  ما  وسريعا  األندلسي«،  »الكلب  السريالي 
هلوسة«  األكثر  »هو  دالي  فن  إن  قيل  ما  وسريعا  السرياليين 
السريالي  المعرض  لمطوية  االفتتاحي  الشكل  ليصمم  اختير  ثم 
الثاني سنة 1930 وهكذا برز كعضو مهم في هذا الفن خصوصا 
من بعد صدور كتابه، في العام نفسه، »المرأة المرئية«. ثم قدم 
لوحاته الشهيرة »بقاء الذكرة« سنة 1931 مستلهما فكرتها من 

نظرية أينشتاين عن النسبية.
وارتبط  أحبها  والتي  »جاال«،  بورتريه  رسم  قدم   1935 سنة 
اعتراض  رغم   1943 تزوجها سنة  ثم   ،1929 التقيا سنة  أن  منذ 
والده لدرجة أنه طرده من بيت 
رأسه  شعر  دالي  فحلق  العائلة، 
التي  وهي  طرده،  على  اعتراضا 
ساعدته في التعافي من اكتئاب 
معرفتهما.  بداية  عند  شديد 
أول  ــام  ــ أق ــا  ــم ــه زواج ــب  ــق وع
توالت  ثم  لندن  في  له  معرض 

سفرياتهما إلى نيويورك.
األهلية،  إسبانيا  حرب  وخالل 
الجانبين  من  ألي  ينضوي  لم 
الوطنيون  ــدم  أع بعدما  حتى 
سنة  »لوركا«.  الشاعر  صديقه 
لها  استخدم  لوحة  رسم   1936
ورصاصية،  بنية  داكنة  ألوانا 
عبر بها عن الحرب وقال: »من كل أشالء زهور إسبانيا الشهيدة، 
رائحة  مزهقه:  روح  كل  ومــن  مخترق،  جسد  شحم  كل  ومــن 

مختلطة برائحة الموت«.
إلى  المرء  حب  أن  دالي  بيّن  النرجسية«  »إحياء  لوحة  وفي 
هتلر،  لغز  لوحة  رسم   1939 سنة  وفي  الموت.  إلى  يقود  نفسه 
بصورة  وقصاصة  بالحرب،  والتهديد  بالغبار  مليئة  رسمها  التي 

فوتوغرافية لهتلر مقطوعة من جريدة داخل طبق.
في  والجهد  الوقت  من  الكثير  أمضي  دالــي  أن  والحقيقة 
في  حرة  كتلة  وتعني  »أويجيكت«  اسم  عليه  أطلق  تصميم، 
أنه  النقاد  بعض  ويرى  السريالية.  اللوحات  إلى  باإلضافة  الفراغ. 
مصمم أفضل منه مصور، فقد صمم حليا ومالبس، ولعل ما قام 
به المليونير اإلنجليزي »إدوارد جيمس« من سنة 1936 إلى سنة 
ناهيك  ورسوماته،  لوحاته  نظير  شهريا  دخال  دالي  بمنح   1939
عن تصميماته لقطع أثاث سريالية عجيبة، منها تليفون موصول 
عن  وقال  شفاه،  شكل  على  وكنبة   ، )استكوزا(  بشكل  بسماعة 
ذلك: »ليس من الضروري أن يعرف الناس ما إذا كنت مازحا، أم 

جادا، وليس من الضروري أن أعرف أنا نفسي ذلك!«.
ولقد تزامن حب دالي ألميركا من بداية ظهورها في الثالثينات 
مع  بها  أقام  ولقد  جديد.  من  وقيامها  ستريت(  )وول  أزمة  عقب 
الصداقات، ولعل  زوجته »جاال« واشتهرا وسط دائرة واسعة من 
نشر سيرته الذاتية، التي سماها »الحياة السرية لسلفادور دالي« 
صحيح  بعضها  وشبابه  طفولته  عن  الشائقة  بالقصص  المليئة 

والبعض خلقها دالي، وأطلق عليها الحلي المزيفة!
وعمل في السينما مع المخرج الكبير )الفرد هتشكوك( وكسب 
متميزا  وظل   1949 سنة  حتى  أوروبا  إلى  يعد  ولم  طائلة،  أمواال 
في  الظهور  وأحــب  وعصاه،  وقلنسوته  الحاد  الطويل  بشاربه 
ألظهر  صنعتي  استخدم  أن  »يجب  حينها:  وقال  اإلعالم،  وسائل 

وحدة الكون بإظهار روحانية كل المواد«.
سنة 1964 نشر سيرة ذاتية اسمها »يوميات عبقري« قيل إن 
 1973-72 بين سنتي  وما  متباهيا.  اآلخر  والنصف  نصفها سافرا 
ست  في  االنعكاس  طريق  عن  الخلف  من  »جــاال«  زوجته  صور 
المرض  أصابه  ومنها  زوجته،  توفيت   1982 العام  وفي  مرايات. 
سنة  توفي  أن  إلى  الممرضات  به  تحف  حقيقية  عزلة  في  وعاش 
في  اسمه  يحمل  الــذي  المسرح«  »متحف  أسفل  ودفــن   1989

مدينة )فيغيراس( بإقليم كتالونيا شمال شرق إسبانيا.
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في كتاب جديد

القاهرة - الوسط

إعالن الفائزين بجائزة ليبيا 
الدولية لإلبداع والتميز 2020

هيئة الثقافة تحتفي بكتابي أمال املالطي ومفيدة جبران

الفائزين  قائمة  تعلن  والتميز  لإلبداع  الدولية  ليبيا  جائزة 
بنسخة 2020 في مجال الفنون التشكيلية والخط.

قائمة   2020 والتميز  لإلبداع  الدولية  ليبيا  جائزة  كشفت 
ووصل  األحــد،  التشكيلية،  والفنون  الخط  مجال  في  الفائزين 
 31 من  مشاركين   106 إلــى  الفئة  هــذه  في  المشاركين  عــدد 

مدينة، ومن مختلف الفئات العمرية.
ــا عــلــى  ــورهـ ــشـ ــنـ ــب مـ ــ ــس ــ وح
أن  الجائزة  »تؤكد  »فيسبوك«: 
أول  بتراتيب  ليسوا  الفائزين 
تعطى  إنما  عام،  كل  مثل  وثان 
مجالهم.  في  التميز  درجــة  لهم 
تميز  عــنــوان  لهم  وسيعطى 
بحسب  منهم  واحد  بكل  خاص 
ونذكر  وقــدراتــهــم،  مهاراتهم 
وال  أول  ترتيب  دون  األسماء  بأن 
جميعا  ولهم  عــادي،  ترتيب  وهكذا،  ثان 

فئة تسمى التميز بمجالهم«.
مجال الفنون التشكيلية والخط

آمنة محمد عبدالسيد إسماعيل - درنة، 1980.
خالد رمضان امحمد فرج - القلعة، 1967.

سامي بن الشاذلي الساحلي تونس 1967.
عازه صالح المبروك الشلوي - درنة، 1994.

عبدالحليم جبريل محمد القماطي - المرج، 1975.
عبدالسالم عمر التومي - أوباري، 1985.

عبداهلل محمد سالم سكران - جالو، 1990.
فريحة سالم صالح الكواش - درنة، 1976.

محمد لطفي محمد الرابطي - طرابلس، 2000.
نادين عدلي علي حسين - رأس النوف، 1991.
نور محمد محمد الكموشي - طرابلس، 1993.

هديل بشير علي الحميدي - بنغازي، 2002.
هبة صالح سالم - درنة، 1984.

الوسط - عبدالسالم الزغيبي

● سعاد خليل

● آمال المالطي )يمين( وحسن أونيس خالل استقبالها لمناسبة صدور كتابها

سنوات  منذ  برز  توجها  »كوفيد19-«  جائحة  سرعت 
مكاتبها  عن  التخلي  إلى  األميركية  الصحف  لدى 
العاملين  بالصحفيين  احتفاظها  رغم  تحريرها،  وقاعات 
مما  أكثر  مالي  الخطوة  لهذه  الفعلي  الدافع  لكن  فيها، 
و»ميامي  نيوز«  ديلي  »نيويورك  وبادرت  صحي.  هو 
إيجار  عقود  فسخ  إلى  أخيرا،  صن«  و»بالتيمور  هيرالد« 
األشهر  في  مالكيها  إلى  وأعادتها  رسميا  مكاتبها 

األخيرة، ومثلها فعلت نحو عشر صحف أخرى.
تملك  التي  بابليشينغ«  »تريبيون  مجموعة  وبررت 
الضروري  بـ»الحذر«  قرارها  الصحف  هذه  من  عددأ 
ناطق  وأكد  المستجد.  كورونا  فيروس  مواجهة  في 
احتياجاتها  في  أخرى  مرة  »ستفكر  المجموعة  أن  رسمي 

العقارية« بعد الوباء.
وكالة  قابلتهم  الذين  الصحفيين  معظم  لكن 
تعيد  لن  الصحف  بأن  اعتقادهم  أبدوا  برس«  »فرانس 

فتح قاعات تحريرها.
الشؤون  تغطي  التي  النقابية  الصحفية  وقالت 
دانييال  )كونيتيكت(  كارنت«  »هارتفورد  في  السياسية 
قاعة  بابليشينغ«  »تريبيون  إغالق  على  تعليقا  ألتيماري 
أن  أعتقد  »ال  الجاري  ديسمبر  مطلع  في  رسميا  التحرير 
أظهرنا  كنا  إذا  عما  النظر  بغض  بالوباء،  مرتبط  األمر 

أن بإمكاننا العمل من المنزل وما زلنا نصنع صحيفة«.
مصنع  هي  التحرير  »قاعة  أن  بحزن  وأضافت 
إن  إذ  عضوية،  »عملية  الصحافة  بأن  مذكرة  األفكار«، 

األفكار تنشأ من تبادل الصحفي األحاديث مع زمالئه«.

بنسلفانيا  جامعة  في  اإلعالم  اقتصاديات  أستاذ  أما 
الصحفية  »المجموعات  أن  فالحظ  بيكارد  فيكتور 
لخفض  الفرصة  تستغل  وتريبيون  كماكالتشي 

أكالفها«.

 في السينما والتلفزيون
السينمائية  األعمال  اهتمت  عقود،  مدى  على 
ما  غالبا  الذي  الجو  عن  صورة  بتقديم  والتلفزيونية 
»أول  أبرزها  ومن  التحرير،  قاعات  في  ساحرا  يكون 
»بنتاغون  إلى  »سبوتاليت«  إلى  من«  بريزيدنتس  ذي 

بيبرز«.
رئيسة  )كاليفورنيا(  بي«  »موديستو  محررة  والحظت 
أن  روالند  ماريجكي  الوالية  في  الصحفيين  نقابة 
يشبه  ما  يحدث  واحدة  قاعة  في  معا  صحفيين  »وجود 
إثارة  أكثر  شيء  من  »ما  وأضافت  الكيميائي«.  التفاعل 
من  األحيان  بعض  في  وغرابة  حيوية  وأكثر  لالهتمام 
للصحافة  وخصوصا  كبيرة،  خسارة  إنها  التحرير.  أسرة 

المحلية« في المدن والواليات.
تايمز«  »نيويورك  مثل  من  العمالقة  الصحف  أما 
فستبقي  جورنال«،  ستريت  و»وول  بوست«  و»واشنطن 
نموذجها  تغيير  في  نجحت  إذ  التحريرية،  قاعاتها  على 
اإلعالنات  عائدات  في  االنخفاض  لتعويض  االقتصادي 
لزيادة  نتيجة  الورقية  نسخها  مبيعات  في  واالنهيار 

اإلقبال على تلك الرقمية.
ورأى فيكتور بيكارد أن »الصحف التي تخفق في تحقيق 

أرباح من خالل االشتراكات )عبر اإلنترنت(، أي كل الصحف 
تقريبا باستثناء الصحف الوطنية الثالث، ال يمكنها أن تفعل 
الكثير« لتحسين أوضاعها، ولذلك »سيستمر )أصحابها( في 

خفض التكاليف«.

-تأمين المستقبل
وأبدت ماريجكي روالند خشيتها من أن تصبح صيغة 
االستغناء عن قاعة التحرير القاعدة و»النموذج« المهيمن 

على وسائل اإلعالم األميركية المكتوبة.

إال أنها، مع ذلك، تثمن »اكتفاء الصحف باالستغناء عن 
»ماكالتشي«،  بأن  معترفة  الصحفيين«،  عن  ال  المباني 
مالكة »موديستو بي«، أبقت على فريق عملها منذ بداية 

الجائحة.
النحو في كل المؤسسات  الحال ليست على هذا  لكن 
ربع  من  أكثر  خسرت  كارنت«  فـ»هارتفورد  الصحفية. 
موظفيها منذ يناير، وفقا لعضو نقابة الصحفيين إميلي 
قاعة  دون  من  الصحيفة  نموذج  أن  تعتبر  التي  بريندلي 

تحرير »غير مقبول«.
وفي اإلطار نفسه، لجأت المجموعات الصحفية الكبيرة 
أيضا في األشهر األخيرة إلى دمج الصحف وخفض توزيعها 

أو وتيرة صدورها وإقفال مطابع.
وما زاد من حدة هذا التوجه بروز صناديق استثمارية 
في القطاع اإلعالمي تنتهج أساليب متشددة، ومنها مثال 
صحيفة   100 نحو  يملك  الذي  كابيتال«  غلوبال  »ألدن 
ويضع نصب عينيه »تريبيون بابليشينغ«، وكذلك صندوق 
على  أخيرا  استحوذ  الذي  مانجمنت«  آست  »تشاتهام 

»ماكالتشي« بعدما أشهرت إفالسها.
وأشارت إميلي بريندلي إلى أن االستحواذ على الصحف 
المستثمرين  من  مجموعات  قبل  من  يكون  أن  يمكن 
راهنا.  المحليين، وهو ما تعمل عليه »هارتفورد كارنت« 
ورأى األستاذ في جامعة »نورث إيسترن« دان كينيدي أن 
المناطقية ورقة يمكن أن تفيد منها وهي  لدى الصحف 
اإلعالم  بوسائل  يثقون  مما  أكثر  بها  يثقون  »الناس  أن 

الصادرة على المستوى الوطني«.

في  رحلة  انطلقت  والدهشة،  المغامرة  أجواء  وسط 
شهور  قبل  ممكنة  كانت  ما  الليبية  الصحراء  قلب 
هذه  وكــانــت  بـــرس«،  »فــرانــس  رصدتها  قليلة، 

تفاصيلها:
»سالم«،  رحلة  انطلقت  الحماس،  من  أجــواء  في 
وغربها  ليبيا  ــرق  ش مــن  مــشــاركــون  تجمع  حيث 
داخلية  سياحة  في  بلدهم  الستكشاف  وجنوبها 
بالوضع  المرتبطة  التحديات  رغم  انتعاشا،  تشهد 

األمني وتداعيات جائحة »كوفيد19-«.
تجمع المشاركون في الرحلة في النقطة المحددة 
تحيط  التي  الصحراوية  شبه  المنطقة  القريات،  في 
إلى  المؤدية  البوابات  من  واحدة  وتعد  الجبال،  بها 
الشمال  مــدن  تربط  وهــي  الليبية.  الصحراء  قلب 
العاصمة  جنوبي  كلم   300 وتبعد  الجنوب  بمدن 

طرابلس.
جغرافيا  في  والخبير  السياحي  المرشد  ــال  وق
سيارته  داخل  من  عاما«   55« عمر  جمعة  الصحراء، 
الحماسية  األجـــواء  »تــشــاهــدون  ــع:  ــدف ال رباعية 
ستنفذ  ألنها   )...( األضخم  الرحلة  النطالق  استعدادا 

بعدد 300 سيارة رباعية الدفع«.
غــرار  على  ــوات  ســن منذ  عمر  جمعة  ــاول  ــح وي
للسياحة  الترويج  السياحة،  قطاع  في  العاملين 
بالدهم  استكشاف  على  الليبيين  وتشجيع  الداخلية 
طقس  بين  يجمع  فريد  جغرافي  بتنوع  تحظى  التي 

المتوسط وقساوة رمال الصحراء.
نهاية  في  وقع  الذي  النار  إطالق  وقف  أن  ويبدو 

خالل  السياحية  الرحالت  على  اإلقبال  عزز  أكتوبر، 
األسابيع القليلة األخيرة داخل ليبيا.

تنظيم  صعوبة  عن  ســؤال  على  ردا  عمر  ــال  وق
أمني  وضــع  ظل  في  السياحي،  النشاط  هــذا  مثل 
على  دؤوب  بشكل  نعمل  أسابيع  »منذ  مستقر:  غير 
القرى  كل  مع  بالتواصل  وقمنا  الصعاب  كل  تذليل 
دون  المرور  لتسهيل  عبرها،  سنمر  التي  والبلدات 

عقبات أمنية وبصورة تضمن أمن الجميع«.
المستجد«،  »كورونا  فيروس  انتشار  بشأن  أما 
المشاركين  بخلو  خاصة  تحاليل  »طلبنا  أنه  أكد  فقد 
مجموعات  إلــى  وتقسيمهم  كــورونــا  فيروس  من 
االجتماعي  التباعد  لضمان  ومنفصلة،  مصغرة 

وسالمتهم من اإلصابة«.
بفيروس  لإلصابات  اإلجمالي  الــعــدد  وتــجــاوز 
فيما  ألفا،  الـ85  عتبة  ليبيا  في  المستجد«  »كورونا 
الوفيات  وبلغ عدد  ألفا،  الـ55  المتعافين  تخطى عدد 

أكثر من 1200.

رحلة »سالم«
إخوة(.  )تجمع  الرحلة تحت شعار »لمة خوت«  نظمت 
السياحي  »الحمادة«  نادي  مسؤول  عمر،  جمعة  وقال 

إن »شعار الرحلة دليل ويجسد األخوة«.
الطراز  من  سياحية  الرحلة  أن  »صحيح  وأضــاف: 
يشارك  إذ  الوطن،  أبناء  بين  تجمع  لكنها  الرفيع، 
أن  مؤكدا  ــد«،  أح على  تحفظ  دون  الجميع  فيها 
نعم  الغفير،  الجمع  هذا  خالل  ومن  اليوم  »رسالتنا 

للسالم ونبذ العنف والقتال«.
من جهته، قال عبدالحميد محمد »30 عاما«، أحد 
»فرانس  لوكالة  السياحية  الرحلة  في  المشاركين 

كان  بعدما  يخوضها،  جديدة«  »تجربة  إنها  برس«، 
يفضل المشاركة في أنشطة سياحية »خارج ليبيا«.

عن  جماال  تقل  ال  ليبيا  أن  »اكتشفت  وأضــاف: 
حرص  سبب  وعرفت  بالسياحة،  تشتهر  أخرى  بلدان 
 ،2011 قبل  بالدنا  إلى  القدوم  على  األجانب  بعض 
ألنها تحتوي مناظر خالبة ومواقع فريدة من نوعها، 

تستحق السفر إليها«.
ليبيا  »السياحة في  أن  أكد جمعة عمر  من جهته، 
وكل  الخارج،  في  السياحة  عن  وجاذبية  جماال  تقل  ال 
شخص يمكنه السفر في رحالت سياحية دون حاجته 

لمبالغ طائلة، مع سهولة وسائل النقل وتوافرها«.
نظام  عهد  في  تشهد  ليبيا  كانت  الــواقــع،  في 
العقوبات  رفع  ومنذ  القذافي،  معمر  الراحل  العقيد 
األجــانــب،  السياح  مــن  إقــبــاال   2003 فــي  الدولية 
خصوصا  محدوديتها،  رغم  سياحة  رحالت  ونظمت 
الرومانية  التاريخية  واآلثار  الصحراوية  المواقع  إلى 

المطلة على البحر المتوسط.

فرص عمل
في  الفنادق  عدد  إن  الليبية  السياحة  وزارة  تقول 
الغرف  عــدد  يناهز  فيما  فندقا،   280 يتجاوز  ليبيا 

من   30% ســوى  حاليا  يستخدم  ال  ألفا   15 الكلي 
طاقتها إال الطاقة االستيعابية لها.

السياح  عدد  أن   2010 للعام  إحصائية  آخر  وتفيد 
بينما  آالف،   110 من  أكثر  إلى  حينها  وصل  األجانب 
هذا  لكن  دوالر.  مليون  األربعين  ــرادات  اإلي تخطت 
ــاع  األوض تدهور  بسبب  الصفر  إلــى  تراجع  الرقم 

األمنية منذ العام 2011، بحسب أرقام حكومية.
سياحية  شركة   1200 مــن  أكثر  ليبيا  وتضم 
منها،  بالمئة  خمسين  نحو  تعثر  أو  أغلق  مسجلة 

بسبب الصعوبات التي تواجه هذا القطاع في البالد.
في  المشاركين  أحــد  المغربي،  عــبــداهلل  ورأى 
هذا  أن  »شــرق«  أجدابيا  مدينة  من  وقــدم  الرحلة 
لليبيا  إيجابية  صــورة  يعكس  الرحالت  من  النوع 
والعالم  سنوات  عشر  نحو  »منذ  وقال:  العالم.  أمام 
والفوضى،  الحرب  سوى  البالد  عن  أخبارا  يسمع  ال 
جغرافيا«،  متنوع  بلد  ليبيا  أن  يعرفون  ال  وكثيرون 
مؤكدا أنه »يمكن لقطاع السياحة النمو ليتحول إلى 

مورد داعم للدولة«.
صناعة  إلى  ليبيا  في  السياحة  »تحول  أن  وأضاف 
الجميع  يضع  وأن  اســتــقــرار  ــى  إل يحتاج  حقيقية 
»االستفادة  ضــرورة  على  مشددا  جانبا«،  الخالفات 
من فرص العمل التي ستوفر لعدد كبير من الشباب 

الليبي في قطاع السياحة«.
منظمة  أدرجتها  أثرية  مواقع  خمسة  ليبيا  وفي 
والثقافة والعلوم »يونيسكو«  للتربية  المتحدة  األمم 
ثالثين  من  أكثر  قبل  العالمي  للتراث  الئحتها  على 
وهي  رومانية  األثرية  المواقع  هذه  من  وثالثة  عاما. 
أكاكوس  جبال  جانب  إلى  وقورينا،  ولبدة  صبراتة 

الصخرية ومدينة غدامس القديمة.

● غرفة األخبار بإحدى المؤسسات الصحفية

تجمع المشاركون في النقطة 
المحددة بالقريات المنطقة شبه 

الصحراوية التي تحيط بها الجبال



ــرار  ــي فــيــلــنــوف، ق ــدي، دونـ ــكــن انــتــقــد الــمــخــرج ال
ــرض كــل أفــام  ــر بـــراذرز« ع اســتــوديــوهــات »وورنـ
وعلى  السينما  صــاالت  في  بالتوازي  المقبل  العام 

الطلب. عند  الفيديو  منصات 
الجديد  الــعــمــل  وهـــو  »دون«،  مــخــرج  واعــتــبــر 
هربرت،  لفرنك  العلمي  الخيال  رواية  من  المقتبس 
على  صـــدوره  منذ  فيلمه  ــرح  ط »وورنـــر«  ــرار  ق أن 
»فرصة  سيحرمه  مــاكــس«  أو  بــي  »إتـــش  منصة 
متوقعا  منه«،  األربــاح  لجني  ــازم  ال األداء  تحقيق 
حسب  المطاف«،  نهاية  في  للقرصنة  »يتعرض  أن 

برس«. »فرانس 
موقع  على  الخميس،  مــســاء  نــشــر،  مــقــال  ــي  وف
الفعل  ردات  أحــدث  في  فيلنوف  كتب  »فاراييتي«، 
السائدة  األعــراف  يكسر  الذي  القرار  لهذا  الشاجبة 
براذرز  وورنر  تكون  أن  المحتمل  »من  هوليوود  في 
شك  دون  من  تزعزع  وهي  دون  سلسلة  على  قضت 

السينما«. أركان 
أن  ديسمبر  مطلع  في  أعلنت  ــر«  »وورنـ وكانت 
بينها  ومــن   ،2021 للعام  المبرمجة  أعمالها  كل 
ستبث  ــدا،  ج المرتقبان  و»دون«   »4 »ماتريكس 
عرضها  مع  توازيا  ماكس«  أو  بي  »اتش  منصة  على 
في  القطاع  في  المتبعة  المعايير  قالبة  السينما،  في 

العائدات. تراجع  عن  للتعويض  مسعى 
ــات  ــوالي ــا عــلــى ال ــن ويــقــتــصــر هـــذا اإلجــــراء راه
مــاكــس«  أو  ــي  ب »اتـــش  خــدمــة  إن  إذ  الــمــتــحــدة، 

أخرى  بلدان  في  الحالي  الوقت  في  متوافرة  غير 
على  المقبل  العام  فيها  أفامها  »وورنــر«  ستعرض 
المرتقب  ومــن  السينما.  ــاالت  ص في  الــعــادة  جــري 
ليشمل  ماكس«  أو  بي  »اتــش  خدمة  نطاق  توسيع 
في  ــا  وأوروبـ الاتينية  أميركا  فــي  البلدان  بعض 

.2021 العام  من  الثاني  النصف 
البث  »تقنية  إن  السينمائي  الــمــخــرج  ــال  وقـ
السينما  صناعة  لصمود  لوحدها  كافية  غير  التدفقي 
في  شك  وال  كــوفــيــد19-.  ــاء  وب قبل  عهدناها  كما 
جيدة  محتويات  إنتاج  على  قــادرة  التقنية  هذه  أن 
دون«،  مستوى  من  ألفام  مناسبة  غير  لكنها  جدا، 
من  ألكثر  الفيلم  هــذا  على  عمل  أنــه  ــى  إل مشيرا 

سنوات. ثاث 
الــشــاب  الممثل  يــتــولــى  ــذي  الـ »دون«  ــان  وكـ
 ،2020 نوفمبر  في  مرتقبا  بطولته  شاالميه  تيموتي 
بسبب  مرتين  أرجــئ  السينما  دور  في  عرضه  لكن 

كثيرة. سينما  صاالت  بإغاق  تسببب  الذي  الوباء 
في  تــأتــي  الجمهور  »ســامــة  أن  فيلنوف  وأقـــر 
الفكرة  وكــانــت  ــك...  شـ دون  مــن  األول  الــمــقــام 
عندما  أكتوبر،  في  الصاالت  في  دون  بعرض  تقضي 

متقدمة«. مراحل  في  التلقيح  حمات  تصبح 
بالجمهور  مجددا  السينما  صاالت  »تعج  أن  ورجح 
السينما  صناعة  ألن  ليس  ــاء..  ــوب ال انحسار  بعد 
إلى  بحاجة  البشر  نحن  ألننا  بل  ذلــك  إلــى  بحاجة 

جماعية«. كتجربة  السينما 

البريطاني   – الــمــصــري  الــفــنــان  بــدأ 
في  الفنية  مسيرته  الــمــصــري  أمــيــر 
»رمضان  فيلمي  في  بالمشاركة  مصر 
و»الثالثة  حمودة«  أبوالعلمين  مبروك 
األنظار  عن  اختفى  ثم  يشتغلونها«، 
بريطانيا  في  الفني  مــشــواره  مواصال 
ــرا في  ــي ــر أخ ــي ــا. وشــــارك أم ــرك ــي وأم
الدولي«  السينمائي  »القاهرة  مهرجان 
للمخرج  »ليمبو«  البريطاني  بالفيلم 
هي  جوائز   3 حــاز  والــذي  شـــاروك،  بن 
»أفضل  فيلم«،  ألفضل  الذهبي  »الهرم 

إسهام فني«، و»فيبرسي«. 
كواليس  الــمــصــري  ــر  أمــي وكــشــف 
قائال:  لـ»الوسط«،  الفيلم  في  اشتراكه 
علي  عــرض  عندما  الحكاية  »بـــدأت 
العمل،  فــي  المشاركة  أعمالي  وكيل 
عــادة  ألن  بشأنه  ــدا  ج مــتــرددا  وكنت 
تركز  الالجئين  عن  تتحدث  التي  األفالم 
البريطاني  أو  األميركي  البطل  على 
العربي  الشخص  وينقذ  سيحضر  الــذي 
فني  بعمل  فوجئت  لكنني  ــئ،  ــالج ال
ويظهره  الــالجــئ،  شخصية  على  يركز 
حياة  يعيش  وكان  وجــريء،  قوي  شخص 
العودة  ويتمنى  يسافر،  أن  قبل  رائعة 
أجبرته  التي  هي  الظروف  لكن  لبلده، 
العيش  في  رغبته  وليس  اللجوء  على 

ببريطانيا«. 
»القاهرة  مهرجان  في  وحول مشاركته 
لكل  متحمس  »أنا  أمير:  قال  السينمائي« 
مشاركة  من  الرغم  وعلى  مصري،  هو  ما 
دولــي  مهرجان  مــن  أكــثــر  فــي  الفيلم 
إلحضار  بشدة  سعيت  الجوائز،  وحصده 
المخرج  وأقــنــعــت  مــصــر،  إلــى  الفيلم 
إقناعه  يكن  ــم  ول بــذلــك،  ــاروك  شـ بــن 
أمرا  القاهرة  مهرجان  في  بالمشاركة 
والشرق  لمصر  بشدة  محب  فهو  صعبا، 
حتى  منه،  جــزءا  نفسه  ويعتبر  ــط،  األوس
قصة  يناقش  نفسه  الفيلم  موضوع  إن 
طلب  انتظار  فــي  ــوري  س الجــئ  معاناة 
لمشاهدة  بــشــدة  وتحمست  الــلــجــوء، 
في  فالنجاح  مثلي،  مصريين  مع  الفيلم 

مصر له طعم مختلف ومميز«. 
»توقعت  المصري:  الفنان  وكشف 
مصر،  في  الجمهور  الفيلم  يعجب  أن 

كعرب  تهمنا  قضية  عن  يتحدث  ألنــه 
حصدها  التي  الجوائز  لكن  وتشغلنا، 
بشدة،  أسعدتني  مفاجأة  كانت  الفيلم 
وبــدوري  بالعمل  أشــادوا  النقاد  أن  كما 

بشكل رائع وأسعدني جدا«. 
ــي واجــهــتــه  ــت ــن الــصــعــوبــات ال وعـ
»واجهتني  قــائــال:  تــحــدث  الـــدور،  فــي 
العمل  بدء  منذ  التحديات  من  العديد 
أصعب  يكون  وربما  الفيلم،  هــذا  في 
اللهجة  لتعلم  احتجت  فقد  أدواري، 
ومعايشة  العود،  عزف  وكيفية  السورية 
بي  وثقوا  الذين  الالجئين  من  الكثير 
تجاربهم،  عــن  صــدق  بكل  وحدثوني 
مناخية  ــروف  ظ فــي  التصوير  تــم  كما 
تحت  ــرارة  ح ودرجـــات  القسوة  شديدة 
بالفعل،  منعزل  مــكــان  ــي  وف الصفر، 
شخصا  منها  خرجت  قاسية  تجربة  كانت 
فقد  للحياة،  وإدراكــا  فهما  أكثر  مختلفا 
بشكل  شخصيتي  في  الفيلم  هــذا  أثــر 

كبير، وعلمني الصبر والبساطة«. 
انطلق  مصريا  كونه  حول  وبسؤاله 

أصــول  مــن  عالمي  فنان  أم  للعالمية 
وأحب  جــدا  مصري  ــا  »أن قــال:  مصرية؟ 
ال  أحيانا  لكن  مصر،  في  والناس  العمل 
تتعارض  وأحيانا  مرضية  األدوار  تكون 
ــرى، واضــطــررت  مــع جـــدول أعــمــال أخـ
المشاركة  تمنيت  أعمال  عن  لالعتذار 
بالتعاقد  التزامي  بسبب  مصر  في  بها 
ال  ولكني  بالخارج،  ــرى  أخ أعمال  على 
ال  فأنا  إطالقا،  بالعالمية  األمــر  أحسب 
مصر  في  سواء  الشهرة،  عن  بحثا  أعمل 
وأحــب  ممثل  ألنــي  أعمل  هوليود،  أو 
نحو  واالنطالق  النجاح  وأحب  القصص، 
حققت  األخيرة  السنوات  وفي  األفضل، 
في  وعملت  أوروبـــا،  فــي  كبيرا  نجاحا 
بريطانيا  تعد  ولم  أجنبيا،  عمال   24 نحو 
واختارني  العربي،  دور  في  تحصرني 
أفضل  ضمن  )بافتا(  جوائز  على  القيمون 
تعارضا  أرى  وال  الــصــاعــدة،  المواهب 
مصر  في  الفني  مشواري  مواصلة  بين 

وخارجها«. 
قال  المقبلة  الفترة  جــديــده  ــن  وع
جديدين  مسلسلين  في  »أشــارك  أمير: 
وعرض  نتفليكس،  إنتاج  من  أحدهما 
لكنها  مصر،  في  األعــمــال  بعض  علي 
بالخارج  أعمالي  ــدول  ج مــع  تعارضت 
وال  طويلة  التصوير  فترة  أن  خاصة 
هــذه  ــل  ك مــصــر  ــي  ف الــبــقــاء  يمكنني 

المدة«.
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القاهرة - محمد علوش

»ساندانس« أول مهرجان يعرض أفالما عن الجائحة أو صورت خاللها

 دوني فيلنوف ينتقد عرض فيلمه على منصات الفيديو

هاريسون فورد يكمل مسيرة 
»إنديانا جونز« بجزء خامس

املصري: تعلمت من »ليمبو« الصبر والبساطةاملصري: تعلمت من »ليمبو« الصبر والبساطة

القاهرة - الوسط

نناقش قضية معاناة الالجئين 
السوريين بشكل إنساني

أعـــلـــن مـــهـــرجـــان »ســـانـــدانـــس 
دورته  برنامج  الثاثاء،  السينمائي«، 
أول  ــه  أنـ فــيــه  والـــافـــت  الــجــديــدة، 
إنتاجها  تــم  أفــامــا  يــعــرض  مهرجان 
تتناول  أو  »كوفيد19-«  جائحة  خال 
المسبوقة،  غير  الصحية  ــة  األزم هــذه 
لجوائز  مرشحة  تصبح  قد  أعمال  وهي 

األوسكار.
بفيروس  المرتبطة  للقيود  ومــراعــاة 
المهرجان  يقام   ،» المستجد  »كــورونــا 
يناير   28 من  اإلنترنت  عبر  السنة  هذه 
يحضرها  عروض  جانب  إلى  فبراير،   3 إلى 
ــارات وفـــق نظام  ــي ــس ال ــن  الــجــمــهــور م
سينما  دور  فــي  تــقــام  أو  إن«  »درايـــف 
إلى  كاليفورنيا  مــن  مستقلة،  صغيرة 
تتم  حيث  يوتا  بجبال  مــرورا  نيويورك 

استضافتها عادة، وفق »فرانس برس«.
ــر الـــعـــروض األولـــى  ــث ــن بــيــن أك م
داي  إي  إن  ــف  »اليـ فيلم  المتوقعة 
لريدلي  لوثائقي  تتمة  وهو   ،  »2020
العام  من  ماكدونالد  وكيفن  سكوت 
»الــصــورة  ــم  رس ــى  إل ويــهــدف   2011
ــة لــلــحــيــاة عــلــى كــوكــبــنــا«.  الــشــامــل
لقطات  من  اآلالف  الفيلم  ويستخدم 
ــي صــورهــا أفــــراد من  ــت الــفــيــديــو ال
يوليو  فــي  ــد  واح يــوم  خــال  الجمهور 

2020 خال الجائحة.
في  ــجــة  الــبــرم مـــديـــرة  وقـــالـــت 

المخرجين  إن  يوتاني  كيم  المهرجان 
في  مساهمة  ألــف   300 نــحــو  تلقيا 
»مــشــروع  بــأنــه  إيــاه  واصــفــة  الفيلم، 

ضخم«.
أيضا  المهرجان  بــرنــامــج  ويشمل 
عن  رعــب  فيلم  وهــو  إيـــرث«،  ذي  »إن 
ويتلي  بــن  الــمــخــرج  صـــوره  ــروس،  ــي ف
أغسطس  ــي  ف أســبــوعــيــن  مــدى  عــلــى 
الوثائقي  الفيلم  إلى  باإلضافة  الفائت، 
يستكشف  الــذي  بريث«  سايم  ذا  »إن 
تحويل  الصينية  الحكومة  مــحــاوالت 

إلى  ــان  ووهـ فــي  ــاء  ــوب ال على  التستر 
الشيوعي. للحزب  انتصار 

والتمييز  الــعــنــصــريــة  ــون  ــك ــت وس
حاضرين  السود  منهما  يعاني  اللذان 
سنة  شــهــدت  بعدما  الــمــهــرجــان  فــي 
عنف  ــد  ض ضخمة  تــظــاهــرات   2020
ــاك  الــشــرطــة. ويــشــكــل مــهــرجــان »ب
تم  ــذي  وال المعروف،  غير  وودســتــوك« 
 ،1969 العام  هارلم  في  بنجاح  تنظيمه 
أول  ــو  وه ســـول«،  أوف  »ســامــر  محور 
ــود  األس األمــيــركــي  للموسيقي  فيلم 

»كويستاف«.
لها،  ــة  ــي ــراج إخ تــجــربــة  أول  وفـــي 
هول  ريبيكا  البريطانية  الممثلة  تقدم 
قصة  من  المستوحى  »باسينغ«  فيلمها 
من  امرأتين  عن   1929 العام  قصيرة 
تواجهان  نيويورك  في  أفريقي  أصــل 
الجندري  بانتمائهما  تتعلق  صعوبات 

والعرقي.
تعرض  روائــيــا  فيلما   72 بين  ومــن 
أيضا  البرنامج  يشمل  السنة،  ــذه  ه
النـــد«،  غــوســت  ذا  أوف  ــورز  ــزن ــري »ب
ــحــركــة  ــن ال ــي ــجــمــع ب ــم ي ــل ــي ــو ف ــ وه
لــلــطــبــيــعــة، من  الــخــارقــة  ــوى  ــقـ والـ
»ذا  وكذلك  كيدج،  نيكوالس  بطولة 
ذاتية  سيرة  وهــو  ــراذرز«،  بـ سباركس 
قصة  يتناول  ــت،  راي ــار  إدغ ــراج  إخ من 
األخوان  شكله  الذي  الموسيقي  الثنائي 

سباركس ألكثر من خمسين عاما.
ــد جــوائــز  ــوع ــى تــغــيــر م ونــظــرا إلـ
قد  الوباء  بسبب  السنة  هذه  األوسكار 
ساندانس  في  المدرجة  األفــام  تحظى 
للنسخة  الترشح  بفرصة  السنة  هــذه 
في  الجوائز  هذه  من  والتسعين  الثالثة 

المقبل. أبريل  نهاية 
فيلم  ــرا  ــي أخ ــس  ــدان ــان س ــرض  ــع وي
الذي  ميموار«  أنينتندد  ــان:  ت »إيمي 
نجل  ردفـــورد،  جيمس  إخــراجــه  تولى 
الممثل  للمهرجان  المشارك  المؤسس 
االبن  ــورد  ردف وتوفي  ــورد.  ردف روبــرت 
 58 يناهز  عمر  عن  الفائت  أكتوبر  في 

عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

الخامس  الجزء  في  جونز  إنديانا  بدور  عاما«   78« فورد  هاريسون  الممثل  يعود 
السينما  صــاالت  في  عرضه  المزمع  الشهير  اآلثــار  عالم  مغامرات  من  واألخير 

سنة 2022.
نظمته  صحفي  مؤتمر  خال  كينيدي  كاثلين  فيلم«  »لوكاس  رئيسة  وقالت 
واألخير  المقبل  للجزء  اإلنتاج  قبل  ما  مرحلة  في  »نحن  لمستثمريها:  »ديزني« 
أي  شخصيا،  إنديانا(  )تصغير  إندي  سيعود  الحال  وبطبيعة  جونز..  إنديانا  من 
»فرانس  وفق  األسطورية«،  الشخصية  هذه  رحلة  الستكمال  فورد،  هاريسون 

برس«.
الكاميرا  خلف  دور  أي  سبيلبرغ  ستيفن  يتولى  لن  السابقة،  لألجزاء  وخافا 
إليه.  إنتاجية  مهمة  بإسناد  االكتفاء  قبل  الفيلم،  إخراج  توليه  مقررا  كان  بعدما 
كينيدي.  كاثلين  وفق  لوغان«،  فيلم  »مخرج  مانغولد  جيمس  العمل  وسيخرج 
في  عرضه  يبدأ  أن  على   ،2021 ربيع  في  الفيلم  بتصوير  البدء  المقرر  ومن 

يوليو 2022.
فيلم  في   1981 سنة  األولــى  للمرة  جونز  إنديانا  دور  فورد  هاريسون  وأدى 

»رايدرز أوف ذي لوست آرك« بإدارة المخرج ستيفن سبيلبرغ.
وهما  شعبية،  يقا  لم  آخــران  جــزءان  وأعقبه  عالميا،  نجاحا  العمل  وحقق 
الست  ذي  أند  جونز  و»إنديانا   )1984( دوم«  أوف  تمبل  ذي  أند  جونز  »إنديانا 

كروزايد« )1989( مع الممثل الراحل شون كونري بدور والد عالم اآلثار.
أند  جونز  »إنديانا  بعنوان  الرابع  الجزء  بطولة  أيضا  فورد  هاريسون  وأدى 
لكنه  التذاكر  شباك  على  نجح  عمل  وهو  سكال«،  كريستال  ذي  أوف  كيندوم 

أثار خيبة لدى النقاد وجزء من محبي السلسلة.
الخامس  الجزء  عن   2016 منذ  اإلعان  وجرى 

لعرضه  أول  موعد  مع  السلسلة  من  واألخير 
عدة  مرات  تأخر  المشروع  لكن   ،2019 في 

وكتاب  المنتجين  بين  خافات  بسبب 
أخيرا  ثم  سبيلبرغ،  وستيفن  السيناريو 
التي  ــد19-«،  ــي ــوف »ك جائحة  بسبب 

عطلت عجلة اإلنتاج في »هوليوود«.

تــعــاقــدت شــركــة »ديــزنــي« مع 
األميركية  ــان  ــارداشــي ك عائلة 
برنامج  إطالق  بهدف  الشهيرة، 
منصتي  على   2021 في  جديد 

»هولو« و»ستار«.
تفاصيل  الشركة  تــورد  ولــم 
ــذا الــمــشــروع  كــثــيــرة عــن هـ
كريس  وصفته  الــذي  الجديد، 
كارداشيان،  عائلة  ربة  جينير، 
»تويتر«،  على  حسابها  فــي 
على  ممتدة  ــة  ــراك »ش بــأنــه 
حسب  ــددة«،  ــع ــت م ــوات  ــن س

»فرانس برس«.
ــج  ــام ــرن ــب وســيــعــرض ال
ــد عـــلـــى مــنــصــة  ــديـ ــجـ الـ
ــو« فـــي الـــواليـــات  ــولـ »هـ
ــار« في  ــتـ ــمــتــحــدة و»سـ ال
ــأن هــذه  ــارج، عــلــمــا بـ ــخـ الـ

ــدة مــن  ــديـ ــجـ ــة الـ ــدمـ ــخـ الـ
الطلب  عند  للفيديو  »ديــزنــي« 

ستطلق في فبراير.
الـــمـــشـــروع آلل  ــذا  ــ هـ ويـــتـــيـــح 
ــوض غـــمـــار الــبــث  ــ ــان خ ــيـ ــارداشـ كـ
ــذه  ــدا فـــي ه ــ ــج ج ــرائـ ــي الـ ــق ــدف ــت ال

األوقات.
ــع  ــواق ــامــج تــلــفــزيــون ال ــرن وكـــان ب
ذي  ــذ  ــ وي آب  ــغ  ــن ــي ــب »كــي ــر  ــي ــه ــش ال
أبواب  للعائلة  فتح  الــذي  كارداشيانز« 
العاملة  »إي!«  قناة  على  يبث  الشهرة 
بي  »إن  لمجموعة  التابعة  بالكابل 

يونيفارسل«. سي 
توقف  سبتمبر  في  العائلة  وأعلنت 
حياتها  يتتبع  الـــذي  الــبــرنــامــج  ــذا  ه
وذلك   ،2021 سنة  مطلع  في  اليومية 
 14 بعد  العشرين  موسمه  ختام  في 
توضح  لم  وهي  ببثه.  البدء  من  عاما 

خلفيات هذا القرار.
لكيم  الــبــرنــامــج  ــذا  ــ ه وســـمـــح 
وقت  قاصرة  كانت  التي  كــارداشــيــان 
طائلة  ثـــروة  بتحقيق  ببثه  ــدء  ــب ال
أعمال  تدير  التي  والدتها  بمساعدة 
بنحو  اليوم  كيم  ثــروة  وتقدر  العائلة. 
بيانات  بحسب  دوالر،  مليون   780

»فوربز«.
بين  الــمــبــرم  ــر  األخــي العقد  ويــعــود 
 2017 العام  إلى  كارداشيان  وآل  »إي!« 
التعاون  من  سنوات  خمس  يشمل  وهو 

مع 30 مليون دوالر في السنة.

يطلق في العام 2021

عائلة كارداشيان 
تتعاقد مع »ديزني« 

على برنامج جديد

يقام في الفترة من 28 يناير إلى 3 فبراير

بعد إعالن »وورنر براذرز«

● الممثل روبرت ردفورد

● مشهد من فيلم »دون« لدوني فيلنوف

● أمير المصري

● أمير المصري

● هاريسون فورد

القاهرة - الوسط

● كارداشيان



في
املرمى

للسباحة  الليبي  االتحاد  رئيس  شارك 
االجتماع  في  القنين،  محمد  عصمان 
الذي  االنتخابي لالتحاد األفريقي للسباحة، 
وتم  دولة،   50 بحضور  اإلنترنت  عبر  عقد 
رامسامي  سام  أفريقي  الجنوب  انتخاب 
للمرة  للسباحة  األفريقي  لالتحاد  رئيسا 
أمينا  ديوب  محمد  والسنغالي  الخامسة، 
أمينا  نايدو  جيس  أفريقي  والجنوب  عاما، 
نائبا  المفتي  زهير  والمغربي  للصندوق، 

للرئيس عن المنطقة 1.
وليمز  باباتوندي  النيجيري  انتخب  أيضا 
واألوغندي   ،2 المنطقة  عن  للرئيس  نائبا 
المنطقة  عن  للرئيس  نائبا  روكاري  دونالد 
3، واألنغولي ماريو فرنانديز نائبا للرئيس 

عن المنطقة 4، وشملت العضوية كال من 
أحمدو  ويوسف  مصر،  من  إدريس  ياسر 
من  ديريا  وثورية  النيجر،  من  تيجاني 
موريشيوس،  تيبوركز من  ودورين  تنزانيا، 
وعائشة فريدة إدريس من غانا. من ناحية 
ذات  نادي  بمسبح  وأقيم  سبق  أخرى، 
الصواري محاولة تحقيق أرقام ليبية جديدة 
ويوسف  سويد  عبدالرزاق  سراج  للسباحين 
البحري  جنزور  نادي  من  إبراهيم  أشرف 
جميل  عبدالباري  الشاب  مدربهم  برفقة 
رئيس  مراسلة  على  بناًء  ذلك  جاء  شوبانا، 
قنيدي  شعبان  هشام  البحري  جنزور  نادي 
بالموافقة للسباحين بإقامة محاولة تحطيم 

أرقام في سباقات لفئة األشبال.

مالعب 14

أسبوع االختبار 
األفريقي الحقيقي

الحدث

زين العابدين بركان

لكرة  الممثلة  الثالثة  المحلية  فرقنا  ستكون 
القدم الليبية والمتبقية في السباق على واجهتي 
الكونفدرالية ودوري األبطال األفريقي، قبل نهاية 
األسبوع المقبل، أمام محك واختبار حقيقي، وهى 
تخوض ثالث مواجهات عربية عربية صعبة أمام 

ممثلي الكرة في كل من تونس ومصر.
الدور  إلى  وتأهله  مشقة  دون  عبوره  فبعد 
انسحاب  أفريقيا، عقب  أبطال  الثاني في دوري 
بنغازي  األهلي  فريق  سيكون  اإلثيوبي  الفريق 
أمام مواجهة صعبة أمام فريق الترجي التونسي، 
في حوار يتجدد بين الفريقين بعد مضي ست 
دور  في  كروية  مواجهة  آخر  على  مرت  سنوات 
كل  الفوز  الفريقان  خاللها  تبادل  المجموعات، 

على حساب اآلخر.
فيما سيكون فريق االتحاد بعناصره المحلية 
الشابة أمام امتحان كبير، وهو يلتقي ألول مرة 
النسخة  بطل  ووصيف  المصرية  الكرة  ممثل 
األخيرة بيراميدز، بعد عبوره السهل أمام بطل 
الصومال، الذي كلفه فقدان قائده وهدافه محمد 
مباراة  في  الحمراء  البطاقة  طالته  الذي  زعبيه، 
اإلياب في دقائقها األخيرة، ما يعني أنه سيفتقد 

لجهود نجمه األول.
األهلي  فريق  عودة  الجولة  هذه  وستشهد 
طرابلس الممثل الثاني للكرة الليبية على واجهة 
بطل  مرة  ألول  سيلتقي  حيث  الكونفدرالية، 
المتأهل  المنستير،  االتحاد  فريق  كأس تونس 
الذي  إثيوبيا،  بطل  حساب  على  الدور  لهذا 
يمثل الكرة التونسية للمرة األولى في تاريخه. 
خوضه  بعد  طرابلس  األهلي  ظهور  وسيكون 
عددا من المباريات والتجارب الودية على ملعبه 
الكرة في كل من  أمام ممثلي  وبين جماهيره 

الكاميرون وساحل العاج.
مواجهات األهلي طرابلس الودية القت ردود 
والنقاد،  الرياضي  الجمهور  من  مختلفة  أفعال 
الذين أبدوا عدم ارتياحهم لألداء والنتائج، قبل 
أن يخوض الفريق ويدخل االمتحان األول له على 
الواجهة األفريقية. فكيف سيمر األسبوع األفريقي 
ستمضي  وكيف  الليبي؟  الثالثي  على  المقبل 
دقائق هذه المواجهات أمام ممثلين من العيار 
الثقيل؟ وهل ستصمد فرقنا وهي تخوض هذه 
المهام الصعبة؟ وهل ستمر من عنق الزجاجة 
وستستمر ويطول بقاؤها في المالعب األفريقية 
المحلية  لفرقنا  الجماعي  العبور  أسبوع  ويكون 
وممثلينا  فرقنا  طموحات  ستتوقف  أم  الثالثة؟ 

الثالثة عند هذه المحطة والمرحلة الصعبة؟

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

50 دولة في املجمع االنتخابي لالتحاد األفريقي للسباحة
مؤيد  الليبي  الــدولــي  الجناح  ــدى  أب
األول  ظهوره  بعد  سعادته  الالفي 
بــالــدوري  البيضاوي  الـــوداد  رفــقــة 
تصريحات  ــي  ف ــال  ــائ ق الــمــغــربــي، 
المزيد  بتقديم  ــد  »أع تليفزيونية 
المقبلة،  الفترة  في  أفضل  وأشياء 
اإلطاللة  هذه  بعد  رائعا،  شعورا  كان 
العريق،  النادي  األولى لي رفقة هذا 
ــد  وأع ــت،  ــدم ق بــمــا  جـــدا  سعيد 
المباريات  في  األفضل  بتقديم 
تمام  أدرك  كــونــي  المقبلة، 
الجمهور  به  يطالب  ما  اإلدراك 
إال  يرضيه  ال  ــذي  وال الـــودادي، 
جدا  جميل  الدوام،  على  األفضل 
أن تكون اإلطاللة األولى بانتصار 
في  واالنتظام  المباريات  توالي  ومع 
والمردود  األداء  سيتحسن  اللعب 
الجمهور  يعلم  أن  ينبغي  الفني، 
كانت  التحضير  فترة  أن  الــودادي 
وأحتاج  ومضغوطة  جــدا  قصيرة 
أستأنس  كــي  الــوقــت  مــن  لمزيد 
ــوداد  ــا«، وحــقــق الـ ــن بــاألجــواء ه
البيضاوي الفوز على الدفاع الحسني 
الكعبي  ــوب  ألي بهدف  الجديدي 
في  المباراة  من   31 الدقيقة  في 
التي  المحلية  المسابقة 

انطلقت قبل عدة أيام.

أكد األمين العام المساعد لالتحاد الليبي لكرة القدم محمد قريميدة في 
تعميم له إلى رؤساء أندية القسم الممتاز أنه في إطار تنظيم وتطوير الجوانب 

الفنية واللوائح المنظمة لتراخيص األندية، قال: »يجب على األندية عند 
 A تعاقدها مع المدربين أن يكون المدير الفنى األول حاصال على الرخصة

الصادرة من الكاف أو الرخصة UEFA الصادرة من االتحاد األوروبي، أما 
فيما يخص المدرب المساعد فقد ألزمت اللوائح أن يكون المساعد 

للمدير الفني حاصال على الرخصة B الصادرة عن الكاف«.

كشف األمين العام لالتحاد الليبي للترايثلون أحمد حسونة عن تشكيل المكتب ◆
التنفيذي في اجتماعه األخير ألربع لجان فنية، وجاءت اللجنة األولى بمنطقة 

طرابلس برئاسة خالد بشر، ولجنة المنطقة الغربية برئاسة موسى جرافة، ولجنة 
بالمنطقة الشرقية برئاسة مصطفى عبدالحميد، ولجنة بالمنطقة الوسطى برئاسة 

هاني محمد، كما تم تكليف عضوي االتحاد العام حسن بن موالهم وخالد بشر 
باإلعداد واإلشراف على دورتي المدربين والحكام، وتكليف أمين الصندوق 

يوسف الجبالي ومودة محمد بإعداد الميزانية التقديرية للعام 2021.

◆
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● الفالح وقطاط في سباق للسباحة

● الالفي ● قريميدة

األهلي بنغازي يتحدى الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا
حوار يتكرر للمرة الخامسة بين الفريقين الكبيرين وسط ترقب ليوم 23 ديسمبر في الذهاب بالقاهرة

قمة  موعد  الرياضي  الجمهور  يترقب 
أفريقيا،  أبطال  لدوري  الثاني  الدور  مباريات 
وفريق  بنغازي  األهلي  فريق  ستجمع  التي 
الجاري،  ديسمبر   23 يوم  التونسي  الترجي 
بلدي  في  الكرة  ممثلي  بين  يتجدد  حوار  في 
الخامسة في منافسات بطوالت  الجوار للمرة 
الذهاب  لقاء  سيدور  حيث  األفريقية،  األندية 
اإلياب  لقاء  سيدور  بينما  بالقاهرة  األول 

بتونس.
أول فريق تونسي

تونسي  فريق  أول  الترجي  فريق  يعد 
فريق  وثالث  رسميا  بنغازي  األهلي  يواجهه 
أولى  تعود  حيث  األهلي،  يلتقيه  تونسي 
إلى  الفريقين  بين  الكروية  المواجهات 
األولى  المواجهة  انتهت  حيث   ،1971 العام 
السلبي  بالتعادل  بالمنزه  األولمبي  بالملعب 
دون أهداف، بينما انتهى لقاء اإلياب ببنغازي 
وأسفر عن فوز فريق الترجي التونسي بهدف 

أحرزه هدافه عبدالجبار ماشوش. لصفر 
أربع مواجهات

بنغازي  األهلي  فريق  بين  الحوار  تجدد 

ببنغازي  اإلياب  لقاء  في  الفوز  تحقيق 
محترفيه  طريق  عن  لهدف  بهدفين 

وإيفياني. الخليل  إبراهيم 
الصفاقسي في »شمال أفريقيا«

والنادي  بنغازي  األهلي  بين  الحوار  تجدد 
بطولة  نهائي  في  التونسي  الصفاقسي 
أندية شمال أفريقيا، حيث أسفر لقاء الذهاب 

شهد  حيث  التونسيــة،  الكرة  وممثلي 
رسمية  مواجهات  أربع   2009 العام 
الصفاقسي  والنادي  بنغازي  األهلي  بين 
األولى  المواجهة  كانت  حيث  التونسي، 
لقاء  وانتهى  الكونفدرالية  بطولة  ضمن 
الصفاقسي  النادي  بفوز  األول  الذهاب 
أحمد  الالعب  أحرزه  لهدف،  أهداف  بأربعة 
في  بنغازي  األهلي  نجح  بينما  المصلي، 

بهدف  الفريقين  تعادل  عن  ببنغازي  األول 
العمامي،  عبدالرحمن  الالعب  أحرزه  لهدف 
تعادل  اإلياب بصفاقس عن  لقاء  أسفر  بينما 
العام  وشهد  أهداف،  دون  سلبيا  الفريقين 
فريق  بين  الرسمية  المواجهات  آخر   2014
دور  ضمن  الترجي،  وفريق  بنغازي  األهلي 
حيث  إفريقيا،  أبطال  لدوري  المجموعات 
انتصار  أول  تحقيق  في  بنغازي  األهلي  نجح 
بثالثة  األول  الذهاب  لقاء  في  الترجي  على 
كل  إحرازها  على  تناوب  لهدفين،  أهداف 
وفرج  سادومبا  الزيمبابوي  المحترف  من 

وموزيس. عبدالحفيظ 
دور المجموعات

بهدف  اإلياب  مباراة  في  الترجي  تفوق 
دور  خالل  بنغازي  األهلي  التقى  كما  لصفر، 
العام  أفريقيا  أبطال  ببطولة  المجموعات 
الصفاقسي،  الرياضي  النادي  بفريق   2014
بثالثة  ذهابا  المباراتين  نتيجة  فقد  أنه  غير 
كما  لصفر،  بهدف  وإيابا  لهدف،  أهداف 
فريق  التقى  أن  بنغازي  األهلي  لفريق  سبق 
بطولة  في   1969 العام  التونسي  األفريقي 
البيضاء،  بالدار  العربي  المغرب  أندية  كأس 
الفريقين  بين  األول  اللقاء  نتيجة  وأسفرت 
أحرزه  لهدف  بهدف  الفريقين  تعادل  عن 

الخطيطي. عبدالقادر  الالعب 

● .. في إطار االستعداد لدوري أبطال أفريقيا

الوسط - زين العابدين بركان

مواجهات متعددة ما بين »دوري األبطال« 
و»الكونفدرالية« و»شمال أفريقيا« 

خاضها بطل ليبيا أمام األندية التونسية

● األهلي بنغازي في لقاء ودي بمصر أمام مصر المقاصة

● تدريبات بدنية وفنية خالل معسكر القاهرة

اتحاد  من  المشكلة  الفنية  اللجنة  عضو  قام 
تدريب  طاقم  باختيار  أميمة  الطيب  الكرة 
تم  »أنه  قائال  القدم  لكرة  الليبي  المنتخب 
أجانب  معروفين  لمدربين  أسماء   3 اختيار 
بعد فرز 41 ملفا، فالهدف إعداد منتخب قوي 
حرصنا  لذا   2022 العالم  كأس  لتصفيات 
فاهما  للمنتخب  القادم  المدرب  يكون  أن 
للكرة األفريقية وعلى خلفية بها قوية، لكن 
الدول  بعض  رفض  واجهتنا  التى  المشكلة 
ليبيا  داخل  العمل  للمدربين  الموافقة  منح 
اللجنة  ووجود  األمنى،  الوضع  من  خوفا 
اتحاد  في  مستمر  بشكل  جدا  مهم  الفنية 

المناقشات مستمرة«. الليبي ألن  الكرة 
المدرب  عالقة  انتهت  أن  بعد  هذا  يأتي 

بالمنتخب  القصيرة  المرجيني  علي  الوطني 
أن  بعد  سريعا،  القدم  لكرة  األول  الوطني 
أمام  المتوسط«  »فرسان  خسارة  عجلت 
وإيابا  ذهابا  االستوائية  غينيا  منتخب 
تصفيات  ضمن  والرابعة،  الثالثة  بالجولتين 
األمم  لبطولة  المؤهلة  العاشرة  المجموعة 

.2022 بالكاميرون  المقبلة  األفريقية 
ثالثة  سوى  تدم  لم  قصيرة  تجربة 
مسيرته  في  األولى  هي  يوما   90 أي  أشهر، 
قاد  حيث  األول،  الوطني  للمنتخب  مدربا 
رسميتين  مباراتين  أول  في  »الفرسان« 
ذهابا  فقدهما  »الكان«  تصفيات  ضمن  له 
خسر  حيث  االستوائية،  غينيا  أمام  وإيابا 
أهداف  بثالثة  األولى  الذهاب  مباراة  نتيجة 
مباراة  نتيجة  وخسر  بالقاهرة،  لهدفين 
أشرف  وقبلها  بهدف،  بماالبو  الثانية  اإلياب 
تجربة  أول  في  الوطني  المنتخب  قيادة  على 

ودية دولية له بمعسكر الفريق بتونس أمام 
بهدفين  نتيجتها  وخسر  القمر،  جزر  منتخب 
القصيرة  مسيرته  المرجيني  ليطوي  لهدف، 

جميعا. نتائجها  فقد  مباريات  بثالث 
المرجيني  علي  الوطني  المدرب  كان 
الليبي  للمنتخب  عاما  مدربا  تعيينه  تم  قد 
التونسي  المدرب  عقد  انتهاء  عقب  األول 
الليبي  المنتخب  قاد  الذي  البنزرتي،  فوزي 
والثانية ضمن  األولى  الجولتين  مباراتي  في 
تونس  أمام  الكاميرون«  »كان  تصفيات 
المرجيني  الوطني  للمدرب  وسبق  وتنزانيا، 
المنتخب  لمدرب  مساعدا  مدربا  عمل  أن 
العام  اربيش  عبدالحفيظ  السابق  الليبي 
تصفيات  خالل  أشهر،  تسعة  لمدة   2014
قصيرة  لفترة  وعمل  أفريقيا،  أمم  بطولة 
معسكر  آخر  خالل  للبنزرتي  مساعدا  مدربا 

بتونس. الفريق  أقامه  تدريبي 

منافسة ثالثية على تدريب »فرسان المتوسط«

الوسط - صالح بلعيد

الوسط – الصديق قواس
●  أخر تدريبات لمنتخب »فرسان المتوسط« انتظارا للمدرب الجديد

االتصاالت تبدأ حركة االستثمار الرياضي

القرقني يتجه للتحدي العالميٍّ الجديد في أميركا

أبوعون  األهلي طرابلس ساسى  نادي  رئيس  قال 
مشاريع  إلي  وتحويلها  األندية  خصصة  مع  أنه 
الوطنية  الشركات  اقتصادية وذلك بدعم  رياضية 
والعالمية ودخولها مجال االستثمار، وأكد أبوعون 
على  »الوسط«  جريدة  إلى  خاص  تصريح  في 
للهاتف  ليبيانا  شركة  عقد  على  التوقيع  هامش 
لدعم  ممتازة  خطوة  العقد  هذا  أن  المحمول 
المشاركات  من  لمزيد  بحاجة  هى  التى  األندية 
األهلي  نادي  رئيس  ودعا  الكبيرة،  الشركات  مع 
لخلق  االستثمارية  القوانين  تعديل  إلى  طرابلس 

وضع أفضل بحيث يشجع األندية على اتخاذ خطوة 
االستثمار بقوة وجرائة دون أي محاذير أو مخاوف.

اتصاالت  شركة  لتوقيع  محاوالت  وتجرى 
مع  رعاية  عقد  على  المحمول  للهاتف  »ليبيانا« 
النادي األهلي  وإدارة  نادي األهلي طرابلس  إدارة 
بنغازي بقيمة مالية سيتم اإلفصاح عنها مستقبال، 
بتوقيع  ستقوم  الجديد«  »المدار  شركة  وأيضا 
وذلك  النصر،  ونادي  االتحاد  نادي  مع  رعاية  عقد 
فى إطار دعم الدولة ورعاية الشركات الكبيرة فى 
النشاط  الرياضية ودعم  مجال االتصاالت لألندية 

الرياضى وإعطاء دفعة للرياضة. عقود رعاية شركة 
طرابلس  األهلي  بناديي  المحمول  للهاتف  ليبيانا 
واألهلي بنغازي لن تكون األخيرة، كما قال رئيس 
مجلس إدارة الشركة القابضة لالتصاالت الدكتور 
إدارة  مجلس  رئيس  حضور  في  قرقاب،  فيصل 
ليبيانا عبدالمنعم الحجاجي، والمدير العام للشركة 
مهند االٔسطي، ورئيس مجلس إدارة نادي األهلي 
إدارة  مجلس  ورئيس  بوعون،  ساسي  طرابلس 
مديري  من  وعدد  السعيطي  خالد  بنغازي  األهلي 

مجالس اإلدارة ووسائل اإلعالم المختلفة.

في  للدخول  القرقني  كمال  العالمي  البطل  يستعد 
العالمية  المحترفين  بطولة  عبر  جديدة  منافسة 
في  القرقني  ويأمل  األجسام،  لبناء  أولمبيا«  »مستر 
للحفاظ  يسعى  حيث  وأفريقي،  عربي  إنجاز  تحقيق 
لقبه  عن  والدفاع  الثانية  للمرة  العالمي  اللقب  على 
وتقام  الماضي،  العام  حققه  الذي   212 فئة  وزن  في 
الخميس  اليوم  عشر  السابع  من  ابتداء  المنافسات 
وحتى العشرين من شهر ديسمبر الجاري في الواليات 

المتحدة األميركية.
مبكرا  للبطولة  القرقني  الليبي  البطل  واستعد 
لويز، وهو  فليكس  تدربيات مكثفة في صالة  بإقامة 
المعروف في لعبة بناء األجسام رفقة  العالمي  البطل 
روزا  ديال  جونتان  بينهم  من  األبطال  من  العديد 
القرقني  خاض  كما  مصطفى،  وحسن  لويز  وفليكس 
في  أميركا، حيث خاضه  إلى  السفر  قبل  آخر  معسكرا 
تركيا بسبب إغالق جائحة فيروس »كورونا« قبل أن 
العالمية،  لبطولته  القرقني  ويتجه  الخطوط  تنفتح 
وقد وصل القرقني في وقت سابق من شهر ديسمبر 
في  للدخول  األميركية  فلوريدا  والية  إلى  الجاري 

وسبق  أولمبيا«.  لـ»مستر  استعدادًا  تدريبي  معسكر 
لبناء  كالسيك«  »أرنولد  ببطولة  القرقني  وتوج 
األجسام في والية أوهايو األمريكية العام 2018، بعد 
تفوقه على ستة أبطال عالميين في التصفية النهائية، 
ليدون اسمه بطال في واحدة من أقوى بطوالت كمال 

األجسام العالمية، حيث تقام البطولة التي تحمل اسم 
سنويا،  شوارزنجر«  »آرنولد  الشهير  األميركي  النجم 
دوالر،  ألف   22 من  أكثر  األول  الترتيب  جائزة  وتبلغ 
ذات  بأفالمه  الذي عرف  الشهير  النجم  أسسها  وكان 

الشعبية الكبيرة في أنحاء العالم.

● القرقني مع أرنولد شوارزنيجر
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أندية تنتظر الدعم

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

الوقت،  نفس  في  وجديدة  قديمة  قصة 
الليبي  الرياضي  المشهد  في  تتكرر  ألنها 
أن  دون  يومي،  وربما  موسمي،  بشكل 
تبحث عن حلول جذرية، فهي قصة األندية 
التي ما زالت تتنظر الدعم الحكومي المالي، 
نفسها،  على  كامل  بشكل  تعتمد  أن  دون 
أغلب  تعيشها  صعبة  مالية  ظروف  ظل  في 
االقتصادي،  االنفتاح  ورغم  الليبية،  األندية 
األندية  زالت  وتطور قوانين االستثمار، فما 
مرحلة  إلى  بعد  تصل  لم  الكبيرة  خصوصا 

نفسها. على  فيها  تعتمد 
الصغيرة  قبل  الكبيرة  األندية  زالت  ما 
أحيانا  يأتي  الذي  الحكومة  دعم  تنتظر 
الدولة  تغض  وقد  أخرى،  أحيانا  ويتأخر 
الدعم،  هذا  عن  األحيان  بعض  في  الطرف 
األخيرة،  السنوات  في  تقصر  لم  أنها  رغم 
رغم  الدعم،  هذا  تقديم  في  عقود  وعبر  بل 
التي  واالقتصادية  السياسية  الصعوبات 
اآلونة  الحال في  الدولة، كما هو  تواجه  قد 
األخيرة، إال أنها في كثير من األوقات تقفز 
أولوية  الرياضة  وتعطي  الصعاب  تلك  فوق 
واهتماما، لما تعيه من أهمية لهذا القطاع 
من  ضخم  قطاع  خلفه  يقف  الذي  الكبير 

الشباب.
أصوات  بدأت  القصة  هذه  من  للخروج 
أكبر  بتفعيل  صراحة  تطالب  رياضية 
إلى  وتدعو  االسثتمار،  ولوائح  لقوانين 
شركات  مع  لألندية  اقتصادية  شراكة  فتح 
واالتصاالت،  والطيران  والمصارف  التأمين 
مثلما  أسهم،  وطرح  ومطاعم  فنادق  وفتح 
شركات  مع  عقود  بتوقيع  أخيرا  حصل 
التخلص  يتم  كي  ذلك  كل  االتصاالت، 
أنه  ورغم  الحكومي،  الدعم  من  تدريجيا 
الباب لألندية  ومنذ ثالثين عاما تقريبا فتح 
أغلب  تطوق  تجارية  محالت  بإنشاء  الليبية 
من  المئات  تملك  أندية  وهناك  األندية، 
أنها  إال  إيجارها،  على  وتتحصل  المحالت 
النشاط  تطور  مع  مصاريفها  تغطي  ال 
بصوت  التفكير  المطلوب  واآلن  الرياضي، 
عال في إقحام األندية في االستثمار بشكل 
األندية  تصبح  مرحلة  إلى  نصل  كى  قوي، 
الدولة،  في  مهما  اقتصاديا  شريكا  فيها 

عليها. عبئا  وليس 

الفارق  لنوسع  لنعود  العكايشي،  أحمد  العبه 
الالعب  طريق  عن  الثالث  الهدف  بإضافة 
المحترف موزيس، لينتهي الشوط األول لصالح 

األهلي بنغازي بثالثة أهداف لهدف«.
واستطرد العشري قائال: »في الشوط الثاني 

األول،  الشوط  نتيجة  على  الحفاظ  في  نجحنا 
مرمانا،  إلى  المؤدية  المنافذ  كل  أغلقنا  حيث 
المرتدة  العكسية  الهجمات  على  واعتمدنا 
التونسي،  الفريق  على  كبيرة  خطورة  وشكلنا 
ولم ينجح الترجي في تقليص الفارق مرة ثانية 
الثاني  الشوط  زمن  من  متأخر  وقت  في  إال 
الدراجي،  أسامة  العبه  طريق  عن  والمباراة 
لصالحنا،  والصعبة  المثيرة  المواجهة  لنحسم 
فريق  على  انتصار  أول  تحقيق  في  وننجح 
في  حظوظنا  من  عزز  مما  التونسي،  الترجي 

المنافسة ومواصلة المشوار األفريقي«.
يستعيد  وهو  قائال  حديثه  العشرى  واختتم 
بنغازي  األهلي  أداء  »كان  الذكريات:  تلك 
كبيرة  شجاعة  الالعبين  كل  وأظهر  بطوليا، 
يكونوا  أن  في  انتصارية  وروحا  عالية  وثقة 
تكراره  أتمنى  ما  وهو  تونس،  بطل  أمام  ندا 
العريقين،  الفريقين  بين  المقبل  اللقاء  في 
الكرة  لممثل  والنجاح  التوفيق  كل  متمنيا 
تحقيق  في  بنغازي  األهلي  وفريق  الليبية 
األفريقي  المشوار  ومواصلة  إيجابية  نتيجة 
أن يستفيد من هذه  أتمنى  الذي  الجيل،  لهذا 
التي  والتجربة  والخبرة  الثقة  المشاركة لكسب 

ستفيده في قادم المواعيد المحلية«.

لفريق  السابق  المصري  المدرب  استعاد 
مع  ذكرياته  العشري  طارق  بنغازي  األهلي 
فريق  حساب  على  لألهلي  أفريقي  انتصار  أول 
الترجي التونسي، خالل قيادته الفريق إلى دور 
لكرة  أفريقيا  أبطال  لبطولة دوري  المجموعات 
حوارا  أيضا  شهدت  التي  المباراة  وهي  القدم، 
مثيرا من خارج خطوط الملعب بين المدربين 
بنغازي،  األهلي  مدرب  العشري  طارق  المصري 
والهولندي رود كرول مدرب الترجي التونسي.

إلى  خاصة  تصريحات  في  العشري  وقال 
لدور  بجدارة  »تأهلنا  »الوسط«:  جريدة 
بعد  أفريقيا  أبطال  دوري  في  المجموعات 
انتصارنا  ثم  غانا،  وبطل  تشاد  بطل  إقصائنا 
وإيابا،  ذهابا  المصري  األهلي  على  التاريخي 
بنغازي  األهلي  تاريخ  في  مرة  ألول  وتأهلنا 
في  القرعة  أوقعتنا  حيث  المجموعات،  لدور 
التونسي  الترجي  فرق  ضمت  صعبة  مجموعة 
سطيف  ووفاق  التونسي  الصفاقسي  والنادي 

الجزائري«.
المجموعات  دور  مشوار  »بدأنا  وأضاف: 

الصفاقسي  النادي  فريق  أمام  وخسارة  بتعثر 
في  لهدف  أهداف  بثالثة  بخسارتنا  التونسي 
بد  ال  فكان  األولى،  االفتتاحية  الجولة  مباراة 
الثانية  الجولة  في  توازننا  استعادة  من  لنا 
تأهلنا  أن  وتأكيد  الخسارة،  هذه  وتعويض 
األهلي  على  وانتصارنا  المجموعات  لدور 
المصري مرتين في ظرف أسبوع واحد لم يأت 
مباراتنا  فجاءت  الصدفة،  بمحض  أو  فراغ  من 
ملعب  في  التونسي  الترجي  أمام  الثانية 

صفاقس امتحانا واختبارا كبيرا لنا«.
»كانت  قائال:  حديثه  العشري  وأكمل 
عدم  على  حريصا  وكنت  مهمة،  مواجهة 
ثانية تعقد  نقاطها وتلقي خسارة  التفريط في 
المنافسة،  في  حظوظنا  ومن  مهمتنا  من 
وأكثرها  المباريات  أقوى  من  المباراة  فكانت 
التسجيل  باب  افتتحنا  حيث  وندية،  إثارة 
وسباقين  مبادرين  وكنا  مفاجئ،  وبشكل 
من  مبكر  وقت  في  أوال  التسجيل  باب  الفتتاح 
زمن الشوط األول، بعد مرور أربع دقائق فقط 
سادومبا،  الزيمبابوى  المحترف  طريق  عن 
فرج  لالعب  ثان  بهدف  الهدف  هذا  عززنا  ثم 
عبدالحفيظ، ثم نجح فريق الترجي في تقليص 
الفارق قبل نهاية زمن الشوط األول عن طريق 

العشري يستعيد ذكرياته مع األهلي بنغازي على صفحات »الوسط«

● العشري مع محرر جريدة الوسط

االنتصار على األهلي 
المصري وراء ملحمة الترجي 

التونسي في دوري األبطال

تأهلنا بجدارة لدور المجموعات 
بعد إقصائنا بطلي تشاد وغانا 

قبل الصدام الكبير

الوسط - زين العابدين بركان

● جمل فنية وتكتيكية في تدريبات االتحاد

استعاد نجم وقائد فريق األهلي بنغازي 
الدولي السابق أحمد بن صويد ذكرياته مع 
أول مواجهة كروية رسمية جمعت فريقه مع 

الترجي التونسي، في أول ظهور لفريق األهلي 
بنغازي في بطولة األندية األفريقية العام 

1971، حيث مثل كرة القدم الليبية ألول مرة 
رسميا عقب تتويجه األول ببطولة الدوري 

الليبي لكرة القدم، مثلما كانت هذه المشاركة 
األفريقية هي األولى أيضا في تاريخ الترجي 

التونسي.
عاد واستعاد النجم الكبير شريط 

ذكريات األمس، وتحدث عن تلك المواجهة 
الكروية األولى في تاريخ المواجهات الليبية 

والتونسية، على صعيد بطوالت األندية 
األفريقية في تصريحات خاصة إلى جريدة 

»الوسط«، حيث قال: »لم تكن هناك 
تحضيرات كبيرة لهذا الموعد، حيث كان 

فريق األهلي بنغازي ينشط ويخوض مبارياته 
ضمن بطولة الدوري المحلي، واكتفى الجهاز 

الفني للفريق بذلك وكانت خير إعداد وتحضير 
لهذه المشاركة، حيث أقيمت مباراة الذهاب 

األولى بالملعب األولمبي بالمنزه بتونس، 
وقدم األهلي بنغازي مباراة كبيرة أمام بطل 

تونس«.
وأضاف بن صويد قائال: »نجحنا في فرض 

نتيجة التعادل السلبي دون أهداف على الفريق 
المستضيف، وهي نتيجة إيجابية في أول 

ظهور للفريق على الواجهة األفريقية، وفي 
مباراة اإلياب الثانية ببنغازي قدمنا مباراة 

كبيرة، غير أن فريق الترجي فاجأ مرمانا بهدف 
أحرزه هدافه عبدالجبار ماشوش، لتنتهي 

المباراة بفوز فريق الترجي التونسي بهدف 
لصفر وغادرنا المنافسة«.

بن صويد: 1971 شهد 
أول حوار بين األهلي 

بنغازي والترجي

»العميد«  االتحاد  لفريق  المستحق  التأهل  عقب 
فوزه  عقب  الصومالي  هورسيد  فريق  حساب  على 
يتأهب  إيابا،  وتأهله  تفوقه  وتأكيد  برباعية  ذهابا 
المصري  بيراميدز  فريق  لمواجهة  االتحاد  فريق 
الثاني لبطولة الكونفدرالية األفريقية،  ضمن الدور 
الكرة  في أول مواجهة كروية رسمية تجمع ممثلي 

بالبلدين.
يقابله  مصري  فريق  ثالث  بيراميدز  فريق  يعد 
فريق االتحاد خالل مشاركاته وتمثيله للكرة الليبية 
أفريقيا وعربيا، حيث تعد أول مواجهة لفريق االتحاد 
مع فريق مصري جمعته بفريق األهلي المصري العام 
1990 ضمن بطولة األندية األفريقية البطلة، وهي 
بطوالت  مستوى  على  مصرية  ليبية  مواجهة  أول 
األندية األفريقية عقب عودة العالقات بين البلدين 

التي توقفت منذ أواخر السبعينات.
التقى فريق االتحاد فريق األهلي المصري وأسفر 
األهلي  فريق  فوز  عن  بالقاهرة  األول  الذهاب  لقاء 
المصري  األهلي  عاد  بينما  لصفر،  أهداف  بخمسة 
بثالثة  بطرابلس  اإلياب  لقاء  في  تفوقه  ليؤكد 
االتحاد  بين  المواجهات  عادت  ثم  لصفر،  أهداف 

17 عاما، حيث  والفرق المصرية لتتجدد بعد مضي 
في  الثالثة  للمرة  المصري  األهلي  مع  اللقاء  جدد 
النهائي  نصف  الدور  ضمن   2007 العام  تاريخه 
لقاء  أسفر  حيث  البطلة،  األفريقية  األندية  لبطولة 
الذهاب األول بطرابلس عن تعادل الفريقين سلبيا 
دون أهداف، بينما أسفر لقاء اإلياب بالقاهرة عن فوز 

األهلي المصري بهدف لصفر.
في العام 2010 تجدد اللقاء والحوار بين االتحاد 
عشر  السادس  الدور  ضمن  المصري  واألهلي 
لدوري أبطال أفريقيا، حيث أسفر لقاء الذهاب األول 
وقد  لصفر،  بهدفين  االتحاد  فوز  عن  بطرابلس 
الزوي،  وأحمد  الشيباني  يونس  من  كل  أحرزهما 
بينما  مصري،  فريق  على  لالتحاد  انتصار  أول  وهو 
بثالثة  بالقاهرة  اإلياب  لقاء  المصري  األهلي  حسم 
أهداف لصفر، كما التقى فريق االتحاد العام 2007 
العرب،  أبطال  دوري  ضمن  المصري  الزمالك  فريق 
حيث أسفر لقاء الذهاب األول عن فوز فريق الزمالك 
بهدف لصفر، بينما تفوق االتحاد في مباراة اإلياب 
بهدف لصفر، أحرزه العبه عبدالناصر صليل، ليحسم 

الزمالك بطاقة الترشح بفضل ركالت الترجيح.

يعود فريق األهلي طرابلس »الزعيم« إلى واجهة المالعب األفريقية من 
التمهيدي لبطولة  الدور  القرعة من خوض منافسات  أعفته  أن  جديد، بعد 
الدور  لهذا  المتأهل  المنستير  اتحاد  فريق  سيواجه  حيث  الكونفدرالية، 
والمواجهة عقب إقصائه فريق فاسيل كيتيما بطل إثيوبيا، وهي أول مواجهة 
رسمية تجمع األهلي طرابلس بفريق اتحاد المنستير، الذي يعد رابع فريق 
تونسي يقابله األهلي طرابلس رسميا بمالعب ومسابقات األندية األفريقية.
قابله  تونسي  فريق  أكثر  التونسي  الساحلي  الرياضي  النجم  فريق  ويعد 
في  رسمية  مباريات  ثماني  في  به  التقى  حيث  رسميا،  طرابلس  األهلي 
بطوالت األندية األفريقية. وتعود أولى المواجهات التي جمعت فريق األهلي 
طرابلس بممثل الكرة التونسية إلى العام 1984، حين التقى ألول مرة فريق 
النجم الساحلي التونسي ضمن منافسات الدور األول لبطولة كأس الكؤوس 
النجم  مستضيفه  على  التعادل  نتيجة  فرض  في  األهلي  ونجح  األفريقية، 
الساحلي على ملعبه بسوسة في لقاء الذهاب بهدف لهدف، أحرزه الالعب 
أبوبكر بن إبراهيم، بينما تمكن األهلي طرابلس من تحقيق الفوز والتأهل 

في لقاء اإلياب بطرابلس بهدف لصفر أحرزه إبراهيم المعداني.
الثانية أفريقيا ضمن  2009 تجدد الحوار بين الفريقين للمرة  في العام 
التعادل  األول بطرابلس عن  الذهاب  لقاء  أسفر  أفريقيا، حيث  أبطال  دوري 
السلبي دون أهداف، بينما تفوق النجم الساحلي في مباراة اإلياب على ملعبه 

بهدفين لصفر.
وفي العام 2010 التقى األهلي طرابلس ألول مرة فريق النادي الصفاقسي، 
إيابا بهدف  الصفاقسي  بينما تفوق  الذهاب دون أهداف،  لقاء  انتهى  حيث 
طرابلس  األهلي  بين  الثالثة  للمرة  الحوار  تجدد   2016 العام  وفي  لصفر. 
الكونفدرالية،  لبطولة  المجموعات  دور  ضمن  التونسي،  الساحلي  والنجم 
حيث أسفر لقاء الذهاب األول عن فوز النجم الساحلي بثالثة أهداف لصفر ثم 

عاد ليجدد فوزه إيابا بهدف لصفر.
وفي العام 2017 عاد األهلي طرابلس ليلتقي النجم الساحلي في الدور 
ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، حيث أسفر لقاء الذهاب األول عن تعادل 
اإلياب  لقاء  في  الساحلي  النجم  تفوق  بينما  أهداف،  دون  سلبيا  الفريقين 
بهدفين لصفر. كما سبق أن التقى األهلي طرابلس فريق الترجي التونسي 
تعادل  عن  الذهاب  لقاء  وأسفر  العرب،  أبطال  دوري  ضمن   2009 العام 
الفريقين سلبيا دون أهداف، كما انتهى لقاء اإلياب بالمنزه بالتعادل السلبي 

دون أهداف، ليحسم الترجي بطاقة الترشح لصالحه بركالت الترجيح.

االتحاد يجهز أوراقه لبيراميدز في الكونفدرالية

األهلي طرابلس يتسلح بالتاريخ
قبل لقاء اتحاد المنستير

الوسط - زين العابدين بركان

● تدريبات بدنية شاقة لألهلي طرابلس

بعد أن أقصى هورسيد الصومالي

الدوري املمتاز يدخل مرحلة جس نبض الظهور في يناير 2021
المسابقة المحلية األم تبحث العودة الرسمية منذ شهور وآخر المحاوالت في ديسمبر الجارى

دفعت أندية الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم 
عجلة المباريات الودية للدوران بقوة في األيام 
برئاسة  الكرة  اتحاد  تنفيذ  في  أمال  األخيرة، 
الموسم  بإطالق  وعده  الشلماني  عبدالحكيم 
الجديد 2021/2020، حيث جرت مباريات ودية 
جمعت فرق الدوري الممتاز وبعض فرق الدرجة 
المزمع  الجديد  للدوري  األولى، وذلك استعدادا 
المقبل،  يناير  شهر  من  الثامن  في  انطالقه 
فريق  مع  وديا  السويحلي  التقى  مصراتة  ففي 
بثنائية  السويحلي  بفوز  وانتهت  أبوسليم، 
نظيفة تناوب على تسجيلها فائز سعد وإبراهيم 

محمد.
الهالل  فريق  أمطر  بنغازي  مدينة  وفي 
جاءت  هدف،  مقابل  بسداسية  األنوار  نظيره 
األهداف الستة عن طريق عبدالسالم الفيتوري 
وفيصل البدري وأسامة الشريف ومحمد اشكربة 
وعصام الفرجاني وهويدي زقالم، وفي طرابلس 
التقى وديا  الظهرة  نادي  وبالتحديد في ملعب 
فريق الوحدة مع فريق الظهرة، وانتهت المباراة 

بالتعادل اإليجابي بهدف لهدف.
تشكيل  سيتم  أنه  الشلماني  وأكد  سبق 
بعد  الدوري  النطالق  استعدادا  الفنية  اللجان 
لجائحة  الطبية  العليا  اللجنة  من  اإلذن  إعطاء 
»كورونا«، وأن لجان االتحاد الليبي لكرة القدم 
جاهزة النطالق الدوري في أي لحظة، حيث قال 
الليبي،  للدوري  مقترحان  »هناك  الشلماني: 
مجموعات،  أربع  أو  مجموعتين  من  يكون  ربما 
وسينتهي الدوري في شهر يوليو 2021، وبداية 
الجاري سيكون موعدًا  أو نهاية شهر ديسمبر 
انتهاء  حسب  على  الجديد،  الموسم  النطالقة 
بهذا  المشكلة  المالعب  اعتماد  لجنة  عمل 
الخصوص، واعتماد المالعب التي ستقام عليها 

المسابقة«.
ترتيب  في  فعلي  بشكل  »بدأنا  وأضاف: 
للحكام  دورة  تنظيم  وسيتم  الدوري  انطالقة 
للمسابقة،  جاهزين  يكونوا  حتى  المشاركين 
كما سيكون هناك تنسيق مع فيفا إلقامة دورة 
ووضعنا  الفار،  تقنية  على  لتجهيزهم  للحكام 
الخطوط العريضة، وجميع اللجان جاهزة لعودة 
الوباء،  لهذا  المتحدين  أول  وسنكون  الدوري، 

عن المشاركة في الدوري سيتم تطبيق اللوائح 
عليه، ولن أخالف القوانين واللوائح وليس هناك 
عنها،  بعيد  أنا  فالمجاملة  األندية،  بين  فرق 
ويتطلب األمر منا حاليا تعاون األندية واإلعالم 

الرياضي مع االتحاد الليبي لكرة القدم«.
اتجاهات  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  وكشف 
الممتاز  الليبي  الدوري  مسابقة  إلعادة  مختلفة 
الموعد  الجاري، قبل أن يعلن  العام  قبل نهاية 
انطالق  أصبح  حيث   ،2021 يناير  في  الجديد 
استقرار  شرط  المحك،  على  الجديد  الموسم 
الوضع الصحي من أجل سالمة الجميع، لذا وضع 
لألندية  المسابقة  تنظيم  صيغة  الكرة  اتحاد 
لجنة  قبل  رسميا من  اعتمادها  بعد  المشاركة، 
إما  المنافسات  شكل  ويتوقف  المسابقات، 
بأربع  وإما  المجموعتين  بنظام  الدوري  بإقامة 
أن  على  والتنقل،  الحركة  لصعوبة  مجموعات 
يتأهل األول والثاني في كل مجموعة إلى المربع 

الذهبي لتحديد هوية بطل الموسم.
يأتي هذا بعد أن كان رئيس االتحاد األفريقي 
لكرة القدم »كاف« أحمد أحمد، قد أعلن -قبل 
عزله- تأجيل إقامة منافسات بطولة كأس األمم 
أن  لها  المقرر  كان من  التي  »كان«،  األفريقية 
 ،2022 يناير  في  لتقام   ،2021 يناير  في  تقام 
ضمن  المتوسط«،  »فرسان  ينافس  حيث 
المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لـ»كان 
تونس  منتخبات  ليبيا  بجانب  وتضم   ،»2022
سيمنح  الذي  األمر  االستوائية،  وغينيا  وتنزانيا 

بعين  القارية  البطوالت  في  المشاركة  والفرق 
األندية  بين  نفرق  ال  »نحن  وأوضح:  االعتبار«. 
الكبيرة والصغيرة، وفي حال اعتذار أحد األندية 

طالبت  لذا  األندية؛  مع  التعاون  فقط  ونريد 
نريد  وال  أشهر  أربعة  لمدة  الدوري  يكون  بأن 
أي تأجيل، ويجب وضع االستحقاقات للمنتخبات 

االتحاد الليبي فسحة كبيرة من الوقت لتعويض 
ما فات في البطولة المحلية.

الليبي تحرك بشأن نيته ورغبته في  االتحاد 
إقامة وانطالق الموسم الكروي الجديد، وكانت 
من  بدال  »كاف«  األفريقي  االتحاد  من  البادرة 
أفريقيا  بطوالت  من  الليبية  األندية  استبعاد 
بها  المسموح  المدة  لتجاوز  الجديد،  الموسم 
لغياب المسابقات المحلية، دفع بأربعة أندية في 
الموسم الجديد، اثنين في دوري األبطال النصر 
الكونفدرالية  في  ومثلهما  بنغازي،  واألهلي 
المساعي  جاءت  لذا  واالتحاد،  طرابلس  األهلي 
المشهد  ساد  الذي  الركود  لحالة  حد  لوضع 
الراكدة  المياه  لتتحرك  الماضية،  الفترة  طوال 
الصيغة  عن  الحديث  ويعود  األجواء  وتنتعش 
والكيفية المناسبة التي ستكون عليها النسخة 
هذه  القت  حيث  الجديد،  الموسم  في  الكروية 
الرغبة وقوبلت بشيء من االرتياح من الوسط 
الهدوء  حالة  بعد  خصوصا  ليبيا،  في  الرياضي 
واالنفراجة التي حدثت أخيرا، ومن بينها توقف 
الحرب والتعايش مع جائحة »كورونا« في العالم، 
العربية  البطوالت  أغلب  واستئناف  وانطالق 

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

طريق رحلة العودة الستئناف النشاط الكروي.
الذي  العريق  القدم  لكرة  الليبي  الدوري 
قبل  األولى  الكروية  ونسخته  طبعته  انطلقت 
الموسم  في  وتحديدا  قرن  نصف  من  أكثر 
الرياضي 63-64 لم يعرف االستقرار ولم يهدأ 
الطويلة  ورحلته  تاريخه  طوال  حال  وال  بال  له 
كما  عديدة،  وعثرات  تقلبات  فعرف  الشاقة، 
زاهية  ذهبية  وفترات  مثيرة  مواسم  شهد 
الكروي  الموسم  خاللها  توقف  عجافا،  وأخرى 
المشوار  وتعثر عدة مرات وتوقف عند منتصف 
الطريق،  منتصف  في  واإللغاء  للتوقف  وتعرض 
على  توقف  الذي  الماضي  الموسم  آخرها  كان 

مشارف وأعتاب انتهاء مرحلة الذهاب.

● الهالل واألهلي بنغازي ينتظران دوران عجلة الدوري الممتاز

● مباراة سابقة في الدوري لألخضر

الوسط - زين العابدين بركان

دراسة حول شكل المسابقة إما بنظام 
المجموعتين وإما األربع لتخفيف 

التنقل بين األندية المتنافسة

األندية تدخل في منافسات ودية 
استعدادا للحظة االنطالق.. والشلماني: 

استعدوا للظهور في أي وقت

بعد سلسلة وعود وتكرار المواعيد
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ماذا: يدفع هذه المجموعات للبقاء على األراضي الليبية؟

من: استدعاهم وما الجهة التي تسدد رواتبهم؟

أين: رقابة مجلس األمن؟

متى: يتمكن الليبيون من طردهم؟

كيف: دخلوا ليبيا، وما هو وضعهم القانوني؟

لماذا: لم يتحرك المجتمع الدولي لطردهم ومحاسبة من 
جلبهم؟

 كل شيء كل شيء  

»فاغنر«

اإلعالمي حسن محمد بن عامر
قيل عنه: »إنه كان صادقا في اختيار البرامج دون تملق أو رياء، وإنه من 

خيرة المذيعين صوتا وثقافة«. وهو مواليد بنغازي في 1946/11/4 
درس القرآن بكتّاب الشابي، ثم االبتدائية بمدرسة األمير، تواصلت 

دراسته الجامعية ببنغازي. ابتدأت مسيرته اإلعالمية، باقتدار مشهود، 
داخل وخارج ليبيا منذ 1\10\1969 تولى تغطية أحداث محلية وعالمية 

كثيرة، منها على سبيل المثال: افتتاح السد العالي في مصر العام 1971، 
وتغطية ندوة التشريع اإلسالمي التي عقدت في ليبيا العام 1973، 

وتغطية مؤتمر األدباء والكتاب العرب في العام 1977، وكذلك غطى 
الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك 

بالواليات المتحدة األميركية في العام 1977، واستمرت مسيرته طوال 
39 عاما.

أعد وقدم خاللها ما يزيد على أربعة آالف ساعة من البرامج اإلذاعية 
المسموعة والتلفزيونية، التي تنوعت بين الوثائقية واألدبية والثقافية 

والمنوعة وقام بإدارة عشرات الندوات. رحل عنا في مثل اليوم 
.2012/12/17

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

تفتح  محروسة،  وبأبواب  عالية،  أبراج  ذات  بأسوار  أحيطت  قديمًا،  المدن  تأسست  حين 
الناس أسماء  العادة أن يطلق  للغزاة، وحماية للسكان. وجرت  لياًل، ردعًا  صباحًا وتغلق 
على أجزاء من األسوار، وعلى األبراج، واألبواب، بغرض تمييزها. وبمرور الزمن، والتطور 
اتجاهات  في  وعموديًا،  أفقيًا  وتمددت،  أسوارها،  أطواق  عن  المدن  خرجت  الحضاري، 
عديدة، وصارت األسوار واألبراج واألبواب أجزاًء من ذاكرات وتواريخ معظم المدن في 
جميع  من  بها  يحيط  سور  القديمة  لطرابلس  كان  العربية.  البالد  في  وخاصة  العالم، 
أبواب. حمل كل باب  الجهات، ومازالت بعض أجزائه قائمة. وكان لذلك السور ثمانية 
البحر  باب  الخندق،  باب  هوارة،  باب  إليها.  يفضي  التي  الجهة  على  يدل  اسمًا،  منها 
جهة.  على  داللة  دون  من  القديم،  السور  في  األبواب  تلك  أحد  الجديد  باب  وهكذا. 
وسمي بالجديد، نسبة إلى جدته، ألنه كان آخر باب فتح في الجهة الجنوبية الغربية من 

السور، قبالة مصنع التبغ، عام 1865.
إلى يوم  البحر، مثاًل، كما يدل على ذلك اسمه، حين عرفته صغيرًا، كان -وظل  باب 
السور، بدرجات حجرية مسودة،  باب. شبه قوس مفتوح في جهة من  الناس هذا- بال 
يفضي هبوطًا إلى البحر. رائحته عجيبة، تستشعرها بمجرد اقترابك منه. رائحة مميزة، 

كان،  الحرية،  باب  وقدم.  ورطوبة  ملوحة  من  بمزيج  مثقلة 
من  يكن  لم  ألنه  ومربكًا،  مختلفًا  صباي،  في  لي،  بالنسبة 
نظرا  األبواب،  من  كغيره  مكانه،  على  التعرف  لي  الممكن 
الباب  لكن  اإليطالي.  العهد  في  استحدثت  التي  للتغيرات 
الجديد، كان الباب الوحيد، من دونها جميعًا، واضح المالمح، 
اإلهمال  من  خشبه  تقادم  وإن  الخشبي،  ببابه  ومحتفظًا 
الناس  به  يمر  ضخمًا،  بابًا  كان  والطقس.  الوقت  وعوارض 
يوميًا، من دون أن يولوه اهتمامًا، وكأنهم ال يرونه، أو كأنه 
ال وجود له، أو كأنهم ألفوه حتى صار كواحد من مئات بشر 
آخرين، ولم يعد يهمهم. لكني لم أكن أعرف ما الذي كان 
بال  المتآكلتين،  الهائلتين  الخشبيتين  ضلفتيه  إلي  يشدني 

لون. كلما مررت به، توقفت عنده لوقت متفحصًا، ومدققًا، ومتعجبًا، وكأني أتعرف فيه 
على مالمح وجه صديق، أو قريب افتقدته لسنوات طويلة.

يزور  حين  منا  فالمرء  طرابلس.  عن  تختلف  ال  القديمة  العربية  المدن  من  العديد 
الخائضين  أهلها  مع  يخوض  نفسه  يجد  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  تونس،  مدينة 
ذلك  أنني  الغريب،  أبواب.  أسماء  تحمل  التي  المناطق  من  غيره  أو  سويقه،  باب  في 
المساء، كنت أتابع مسلسال تلفزيًا أسبانيًا، يتناول أحداثًا وقعت في فترة ما بين بداية 
هما  مغربيتين  مدينتين  في  األحداث  تلك  بعض  وجرت  ونهايتها.  األسبانية  الحرب 
طنجه وتطوان. وفي إحدى اللقطات، سلطت العدسة على لوحة تحمل اسم زقاق صغير، 
مغربي،  عربي  بخط  االسم  وكتب  القمر،  باب  اسمه  القديمة،  تطوان  مدينة  أزقة  من 

وباألسبانية.
أثار االسم فضولي، وتفكيري، ألني لم أكن أتوقع، فعليًا، وجود اسم لباب يفضي إلى 
القمر، كذاك الذي يفضي إلى البحر، أو حتى إلى الحرية! و»بكل يد مضرجة يدق«. القمر 
شيء آخر. كوكب آخر. عالم مختلف بعيد ومطلسم: فكيف لباب في مدينة صغيرة اسمها 
تطوان أن يفضي إليه؟ حين هرعت إلى اإلنترنت بحثًا عن أبواب تطوان القديمة، وجدت 
سبعة منها، ولم يكن من ضمنها باب القمر! فلماذا سمي ذلك الشارع، أو الزقاق بباب 

القمر، إذا لم يكن هناك باب؟
وخلفياته.  االسم،  وأطلق  تجرأ  عمن  إجابة،  إلى  حاجة  في  قائما،  سؤاال  يظل  لذلك، 
هل السكان هم من اختاروه أم أن مسؤواًل في المدينة فرضه؟ ربما أطلق التطوانيون 
القمر يطل من جهته بشكل مميز جدًا، فبدا لهم وكأنه  الزقاق قديمًا ألن  االسم على 
باب يفضي إليه، أو، وهو احتمال ضعيف، أن عاشقًا مغرمًا بامرأة في جمال القمر، كانت 
تقيم به، أو يفضي إليها، فأطلق عليه االسم. وهناك احتمال أكثر ضعفًا، وهو أن يكون 
من أطلق االسم واقعًا تحت تأثير سكر، أو مخدر. وربما يكون شاعرًا في لحظة تجل، أو 

مجددًا أحب أن يخالف الناس، وإثارة فضولهم أو استفزازهم، أو االثنين معًا.
آمل أن يكون قريبًا، سأكون حريصًا  لو أطال اهلل في عمري، وزرت تطوان، يومًا ما، 
على أن أطوف مدينتها القديمة، زنقة زنقة، وشارعًا شارعًا، بحثًا عنه. ليس إرضاًء لفضول 
كهل، في الربع األخير من عمره، بل لنفض رماد عن جمر حلم في قلبي، ولخوض تجربة 
البحر،  باب  يفضي  كما  القمر،  إلى  مباشرة،  يفضي،  كباب  شارع،  أو  زقاق،  إلى  الوصول 
في المحروسة طرابلس، إلى غواية زرقة ال تقاوم وال تكتهل وال تنسى، ورفيف نوارس 
مازالت، رغم تصاريف األيام، طليقة تطير بحرية في فضاءات قلوبنا، وانفساح بال حدود، 
كان مرعى خصبًا ألحالمنا، ومرتعًا وملهدًا لطموحاتنا، قبل أن تخطفها، على حين غفلة 

منا، حدأة الوقت لياًل، وتترك لنا حسرات كحسك مغروز في الحلوق.

جمعة بوكليب

باب القمر

كان بابًا 
ضخمًا، يمر به 

الناس يوميًا، 
من دون أن 

يولوه اهتمامًا

 مناطق سويدية لم تر 
الشمس في ديسمبر

لم ترَ مناطق سويدية عدة بينها العاصمة 
ستوكهولم الشمس ولو لساعة واحدة 

في ديسمبر، في ظل الشتاء اإلسكندنافي 
القاسي ذي النهارات القصيرة.

إذ ال يزال عدّاد معهد الساعات، التي 
شهدت إشراقا للشمس في معهد األرصاد 

الجوية، عالقا عند نقطة الصفر، حسب 
»فرانس برس«.

وقال عالم المناخ في المعهد السويدي 
لألرصاد الجوية وعلم المياه، لينوس 

كارلسون: »مطلع ديسمبر كان غائما بأقل 
تعبير«.

وبزغ نهار يوم الخميس عند الساعة 
08.33 وحل الظالم عند الساعة 14.48 

في العاصمة السويدية، لكن من دون أي 
أثر للشمس التي لم ترها ستوكهولم منذ 
أكثر من عشرة أيام، إذ لم تسجل أي ساعة 

توصف بأنها مشمسة منذ مطلع الشهر 
الجاري فيما التوقعات لأليام المقبلة تبقى 

قاتمة.
وفي المعدل، تسجل ستوكهولم 33 

ساعة شمس في ديسمبر، مع ما يقرب من 
ساعة في اليوم.

وفي ظل األجواء المكفهرة أصال في 
السويد والعالم بفعل الجائحة، أتى وباء 

»كوفيد19-« على حفالت »عيد النور«، وهو 
تقليد سويدي يقام سنويا في عيد القديسة 

لوسيا في 13 ديسمبر.
وسنة 1934، لم تر ستوكهولم الشمس 

بتاتا طوال شهر ديسمبر.

أقوالهمأقوالهم

»استخباراتنا تتعاون مع دول أخرى 
للتوصل إلى حلول ألزمة الصيادين 

الصقليين المحتجزين 
في مدينة بنغازي«.

وكيل وزارة الخارجية اإليطالية، 
مانليو دي ستيفانو

»موسكو قدمت توضيحات في 
مناسبات عدة حول التمويل اإلماراتي 

المزعوم لقوات فاغنر الروسية 
في ليبيا «

وزير الخارجية الروسي
 سيرغي الفروف

»روسيا تقوض االستقرار في ليبيا 
وسورية وبلدان أخرى«

وزير الخارجية األميركي
 مايك بومبيو

 »السوق الليبية مهمة لتحسين 
مؤشرات الصادرات، وامتصاص 

االنعكاسات الوخيمة للعجز التجاري 
التونسي«

مدير المعهد الوطني لإلحصاء 
في تونس

 إلياس العاصمي

في جو من المرح واالنطالق، امتزجت فيه الطفولة باأللوان والبهجة، 
نظمت الهيئة العامة للثقافة، الجمعة، بمقهى بيانكي في طرابلس، 

يوما مفتوحا لألطفال، تضمن ورشة المرسم الحر والتلوين، وفن الخط 
العربي، بمشاركة المكتبة المتنقلة التابعة للهيئة.

واستهدفت الفعاليات إبراز مواهب األطفال وتنمية مهاراتهم، وشارك 
في هذا اليوم العشرات من األطفال من مدينة طرابلس.

وعبر رئيس الهيئة، حسن أونيس، عن سعادته بما شاهده من رسوم 
لألطفال معبرة عما تحمله أفكارهم الجميلة، وأكد أن هذه الفعالية 

جمعت بين األطفال وأولياء أمورهم، بهدف إكساب األطفال ثقافة فنية 
وخلق روح المبادرة لديهم للتعبير عما يجول في خيالهم، وتشجيعهم 

على ممارسة فن الرسم في إطار من اإلبداع بعيدا عن التلقين.
وفي ختام الفعالية قدمت هدايا لألطفال المشاركين، وشهادات تقدير 

للمساهمين في إنجاح هذا الحدث.

 أطفال طرابلس أطفال طرابلس
 يلونون أحالمهم يلونون أحالمهم

مي عمر.. تحت تهديد السالح
مع  السالح«،  تهديد  »تحت  فيلم  لبطولة  اختيرت  عمر  مي  المصرية  الممثلة 

النجم حسن الرد، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.
وتعمل مي حاليا على االنتهاء من تصوير 

الجديد  مسلسلها  في  األخيرة  المشاهد 
»لؤلؤ«، الذي تخوض به أولى بطوالتها 
ويشارك  قريبًا،  عرضه  ومقرر  المطلقة، 
بدر،  نجالء  ــر،  زاه أحمد  بطولته  في 
نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، 
هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، 
مهران،  محمد  وتأليف  هيكل،  حمدي 

وإخراج محمد عبدالسالم.
ــي عمر  تــرتــبــط م كــمــا 

مسلسلها  بــتــصــويــر 
»نسل  الرمضاني 

ــراب«، الــذي  ــ األغ
دور  فــيــه  تــقــدم 
البطولة النسائية 
النجمين  ــام  أمـ
أحمد السقا وأمير 
وتأليف  ــرارة،  ــ ك

محمد  وإخـــراج 
سامي، وتقدم 
شخصية  فيه 
صــعــيــديــة 

األولى،  للمرة 
ــث تــعــقــد  ــيـ حـ

جلسات عمل مكثفة 
اللهجة  مصحح  مع  حاليا 
على  لتتأقلم  الصعيدية 

التحدث بهذه اللهجة.

فك شفرة رسالة من 
سفاح عمرها 50 عاما

التوصل بعد 50 عاما إلى فك رسالة 
مشّفرة من »قاتل األبراج الفلكية« 

في الواليات المتحدة. نجح هواة قراءة 
النصوص مرمّزة في فك رموز رسالة 

مشفرة، أرسلها قبل أكثر من 50 
عاما مجرم سّفاح ُلقب بـ»قاتل األبراج 

الفلكية«. وكان ذلك السفاح أرهب 
شمال كاليفورنيا في أواخر ستينات 

القرن العشرين، وال يزال مجهول 
الهوية، حسب »فرانس برس«، اإلثنين. 
وبعث السفاح بهذه الرسالة في نوفمبر 

1969 إلى جريدة »سان فرانسيسكو 
كرونيكل«، ومّذاك بقيت تحيّر السلطات 

والمحققين الهواة بأحرفها ورموزها 
المشّفرة في شكل جدول. وكان متابعو 

لغز »قاتل األبراج الفلكية« يأملون 
في أن تحتوي هذه الرسالة المشفرة 
على هوية المجرم، الذي ارتكب ما ال 

يقل عن خمس جرائم قتل موثقة بين 
عامي 1968 و1969، لكنه تبنى 37 في 

المجموع وألهم عددا من المجرمين 
السفاحين اآلخرين.
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