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صار الوقت متأخرا على عبارة ان العالم يتجه 
الوبائية  اجلائحة  تداعيات  بسبب  كارثة  نحو 

..ففي احلقيقة الكارثة قد حلت فعال ..
إغـــالق االف املصانع واملــعــامــل والــشــركــات عبر 
ــعـــمـــورة نــتــيــجــة اجــــــــراءات الــوقــايــة  اصـــقـــاع املـ
والتباعد االجتماعي و احلجر الصحي الذي 
شــمــل مــلــيــارات الــبــشــر ، مــاتــرتــب عــنــه فــقــدان 
عشرات املاليني لوظائفهم ..غير 265 مليون 
اعلنها  مرعبة  ارقــام  حسب  باملجاعة  مهددين 
املتحدة  لــالمم  التابع  العاملي  الــغــذاء  برنامج 
ــوع  ..مـــنـــهـــم 130 مــلــيــون يــتــجــهــون الــــى اجلـ
الشديد يف 55 دولة حتالفت ضدها النزاعات 
املسلحة واملناخ وفقر االمكانيات ويتواجد 50 

مليون منهم يف غرب القارة السمراء..
يتوقع  املتشائم   العاملي  الغذاء  برنامج  تقرير 
كذلك ارتفاع بنسبة 200 باملائة خالل الثالث 

اشهر القادمة يف تتضاعف عدد اجلياع ..
ما لم يتضمنه تقرير البرنامج وتناولته تقارير 
صحفية واعالمية متواترة ، تزايد الطلب على 
معدات احلماية يف الواليات املتحدة وعدد من 
البالد الغربية من قبل االثرياء الذين يقبلون 
كذلك على شراء اسلحة االستعمال الشخصي 
سلب  واعــمــال  اجتماعية  الضطرابات  حتسبا 
ونهب وثورات دموية بسبب تزايد الفقر واجلوع 

يف عرين الدميقراطية وقانون السوق ..
 ، واالقــتــصــاد  السياسة  يف  ومــفــكــرون  محللون 
يتحدثون على هامش رصدهم لتداعيات وآثار 
اجلــائــحــة عــن حـــروب كــبــيــرة ميــكــن ان تشتعل 
لــم يتم تغليب منطق املصلحة  الكبار مــا  بــني 
العامة للجنس البشري ومتسكت الرأسمالية 
مبنهجها االناني الــذي جلب كل هذه الكوارث 

عبر العقود املاضية ..
الــبــهــيــم يف عالم  الــفــقــراء  لــيــل  ولــكــي يكتمل 
مابعد كــورونــا كــان يجب أن تسجل اسعار خام 
النفط الــذي الميلك معظمهم غيره كل تلك 
االنهيارات التي توجت بوصولها الى مستويات 
لم تعرفها سوق الطاقة منذ ثمانينيات القرن 
املاضي ..أي الى مادون سعر التكلفة يف الواقع..

اخلرافة التي يرددها  بعض املهرطقني والسذج 
حول ان الطبيعة األم حتــاول استعادة توازنها 
بهذه الكوارث واالوبئة ، تسوق لها ابواق دعاية 
ان تبعد االنــظــار عــن بشاعة  مشبوهة حتـــاول 
املــذبــحــة الـــتـــي يــنــظــمــهــا اغــنــيــاء الــعــالــم ضد 

فقرائه..
وحتى من دون الركون الى خرافة اخرى – تبدو 
للفايروس  املخلق  املنشأ  حــول   – واقعية  اكثر 
ان  الـــواضـــح  الــوبــائــيــة..مــن  املــســبــب للجائحة 
الكبار يتجهون الى استثمار وتوظيف الكارثة 
نحو املزيد من الهيمنة على املــوارد الطبيعية 
ــن ســكــانــهــا االقـــــل رتـــبـــة يف  وتـــفـــريـــغ االرض مـ
ــاج ، ملــصــلــحــة الــطــبــقــات  ــتــ ســلــم الــتــطــور واالنــ
يف  انتاجية  واالكثر  تطورا  االكثر  واملجتمعات 

عالم املعلوماتية وتقنية النانو ..
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ــدي غـــات،  ــل ــب أعــلــن املــجــلــس ال
اخلاصة  الطبية  اللوازم  استالم 
واملقدمة  الصحي  العزل  مبواقع 
من وزارة الصحة التابعة حلكومة 

الوفاق. 
طبي  عتاد  التجهيزات  وشملت 
ومستلزمات طبية متكاملة لغرف 
العزل الصحي للمصابني بفيروس 
صناعي  تنفس  وأجــهــزة  كــورونــا، 
اليومية  واملستهلكات  ومعقمات 
اخلاصة مبوقع العزل ومستشفى 
غات العام، كما مت استالم سيارة 
إسعاف مجهزة سيتم تخصيصها 
بلدية  املتواجد يف  الطبي  للطاقم 
يف  »طبيبك  خدمة  لتفعيل  غــات 
بأجهزة  مجهزة  وســيــارة  بيتك«، 

تعقيم وتطهير الشوارع.

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة احلساونة-سهل اجلفارة،  
االثنني، بدء دخول املياه التدريجي لشبكة مياه مدينة طرابلس 

من الساعة السابعة صباحاً.
التدريجية  الــزيــادة  االســتــمــرار يف  سيتم  أنــه  اجلــهــاز،  ــد  وأك
ملعدالت التدفق للمياه حتى تعود املياه إلى معدالتها الطبيعية. 

التابعة حلكومة  العدل  بــوزارة  الــطــوارئ  عقدت جلنة 
أبريل  املوافق  19 من شهر  اجتماعا  األحد  الوفاق، 
اجلاري، برئاسة وزير العدل ملناقشة سير عمل الوزارة 
واجلهات التابعة لها يف ظل سريان قرار املجلس الرئاسي 
رقم 2020/277 بشأن تقرير بعض األحكام بإعالن  
حظر التجول، ومتابعة اإلجراءات املتخذة لضمان سير 

األعمال الضرورية وذات الطبيعة العاجلة. 
جهاز  اتخذها  التي  اإلجـــراءات  إلى  االجتماع  وتطرق 
اجلدد  للنزالء  عزل  غرف  لتوفير  القضائية  الشرطة 
وذلك للوقاية من وباء كورونا و منع وصوله إلى داخل 
وسبل  ذلك  يف  تواجههم  التي  والصعوبات  املؤسسات، 
تذليلها، وانتهى االجتماع إلى ضرورة قيام كافة اجلهات 
مبوافاة جلنة الطوارئ مبا اتخذته من خطوات لتنفيذ 

املقررات السابقة للجنة.

غات تستلم معدات طبية اخلاصة  بالعزل الصحي

مياه النهر الصناعي تصل 
طرابلس من جديد

عدل الوفاق تبحث توفير غرف 
عزل للنزالء اجلدد

أقامت مـديريــــة أمــــن مصراتــــة 
بـالـتعـاون مـع األجـهـزة األمـنـية 
بـالـمديـنة دوريات لـفـرض األمـن 
الـتجـول  حـظر  قـرار  وتـطـبيق 

داخـل نـطـاق بـلـدية مـصراتـة.
لـــوازرة  املكتب اإلعــالمــي  وبــني 
أن  الــوفــاق  بحكومة  الداخلية 
يأتي   األمنية  ــات  ــدوري ال إقــامــة 
والـترتـيـبات  للـخـطة  وفـــــقــا 
قـبل  مـن  الـموضـوعـة  األمـنـية 
عـقـيد  مـصراتـة  أمـن  مـديـر 
محمد أبوبريدعة بـتكـثيف عــمـل 
الـدوريات والــتمركزات األمـنـية 
ــن واالســـتـــقـــرار  ــ لـــــحـــــفــظ األمـ
الـمـمتلكات  عـلى  والـــــحــفــاظ 
ــة داخــــــــل  ــعــامـــ ـــ ــخــاصــة وال ـــ ال

الـمـديـنة.

دوريات حلفظ 
األمن يف مصراته

 سبها تستلم شحنة معدات  وجتهيزات طبية

 مكافحة الفساد العاملية تشكل خلية خاصة  مللف األزمة الليبية

 مكافحة األمراض يكشف دوريات امنية تباشر تنفيذ حظر التجول يف عني زارة
تفاصيل الوضع الوبائي

بيان  يف  األمــراض،  ملكافحة  الوطني  املركز  أعلن 
له، عن تفاصيل احلالة الوبائية جلائحة كورونا يف 

ليبيا، حتى مساء األحد 19 أبريل 2020.
لفيروس  املحلي  للوضع  اليومية  النشرة  وجــاءت 

كورونا الصادر عن املركز كما يلي: 
-إجمالي اإلصابات: 51 
•اإلصابات النشطة: 39

•عدد املتعافيني: 11 
•عدد الوفيات: 1

اخلــدمــات  إدارة  مــديــر  أستقبل 
الصحية سبها عبداجلليل خضري، 
والتجهيزات  املــعــدات  مــن  شحنة 
العامة  القيادة  من  مقدمة  الطبية 
الليبية.  العربية  املسلحة  للقوات 
وأوضح خضري، أن جلنة الطوارئ 

سبها  الصحية  اخلــدمــات  ــإدارة  بـ
والهالل األحمر فرع سبها استلموا 
25 سرير إيواء بامللحقات وأجهزة 
الطبية  ــزمــات  ــل واملــســت ــة  ــب مــراق
ــن فــيــروس  اخلــاصــة بــالــوقــايــة م
الــذي  سبها  الــعــزل  كــورونــا مبقر 

إدارة  قبل  من  بالكامل  مت جتهيزه 
بالتعاون  الصحية سبها  اخلدمات 
مــع الــقــطــاعــات الــصــحــيــة داخــل 
األورام،  عــالج  مركز  مثل  املدينة 
والعيادة املجمعة القرضة والهالل 
»اآلن  قــائــال  سبها،  فــرع  األحــمــر 

لدينا عدد 10 أسرة عناية فائقة 
وعــدد 60 سرير إيــواء فى جميع 
أماكن العزل يف بلدية سبها ونعمل 
على زيادة هذه األعداد وتوفير كٍمّ 
ألي  حتسبنا  اإلمكانيات  من  كبير 

طارئ

الفساد«  ملكافحة  العاملية  األمن  »منظمة  اوصت 
ملكتبها  اجــتــمــاع  يف  مستقلة-  دولــيــة  -منظمة 
التنفيذي عقدته عبر تقنية الفيديو مؤخرا، وضع 
خلية خاصة لتسيير ملف األزمة الليبية، و متابعة 
املتخصصة  العاملية  املنظمة  لهذه  ممثل  ترسيم 

مبكافحة الفساد، يف ليبيا. 
جاء ذلك يف بيان للمنظمة نشرته مؤخرا.. و كانت 

منظمة األمن العاملية ملكافحة الفساد قد عقدت 
بتونس شهر مارس املنصرم مؤمتر الشباب الليبي 
بالتعاون مع املنظمة العاملية حلماية الشباب. يف 
وقت  يف  العاصمة  اجلزائر  حتتضن  آخر  سياق 
يف  املدني  املجتمع  دور  حــول  دولية  نــدوة  الحــق 
العاملية  األمــن  منظمة  تنظمها  الفساد  مكافحة 
املجتمع  دور  الــنــدوة  وتتناول  الفساد.  ملكافحة 

واجبات  و  حقوق  و  الفساد  مكافحة  يف  املدني 
خاص  قانوني  مكتب  استحداث  و  عنه،  املبلغني 
األموال  اختالس  و  الفساد  ملفات  بإدارة  يتكفل 
الى  إضافة  الــدولــي،  الصعيد  على  متابعتها  و 
ـ على وجه األولية،  تتكفل  امكانية تشكيل خلية 
لفيروس  للتصدي  املساعدة  إمكانيات  بالنظر يف 

كورونا

باشرت الدوريـات األمنية التابعة لفرع اإلدارة 
العامة للدعم املركزي طرابلس، مساء  األحد 
املوافق 19 أبريل 2020م، يف متابعة وتنفيذ 
زارة. عني  بلدية  داخــل  التجول  حظر  قــرار 
الداخلية  ــوزارة  ــ ل املــركــزاإلعــالمــي  وأوضـــح 
بحكومة الوفاق، أنه مت تكثيف عـمل الـدوريات 
البلدية،  داخــل  األمــن  على  للحفاظ  االمنية 
اإللتزام  بضرورة  املواطنني  على  التنبيه  مع 
سالمتهم  على  للحفاظ  الصادرة  بالتعليمات 

من وباء كورونا املستجد.
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وزراء  مــجــلــس  رئــيــس  الــتــقــى 
الثني،   الليبية عبداهلل  احلكومة 
األحـــــد، مـــع وزيــــر اخلــارجــيــة 
عبدالهادي  ــدولــي  ال والــتــعــاون 
املحلي  احلكم  ووزيـــر  احلــويــج، 
عادل الزايدي، لبحث الترتيبات 
النهائية لعودة املواطنني الليبيني 
العالقني يف عدد من الدول  يف 
هذا  كورونا.ويأتي  جائحة  ظل 
الثني، يف  الذي عقده  االجتماع 
مقر إقامته مبدينة بنغازي، ضمن 

لبحث  االجتماعات  من  سلسلة 
بالنظر  وذلك  الهام،  امللف  هذا 
إلى اإلجراءات والتدابير املتتابعة 
التي يتخذها  ملكافحة وباء كورنا 
ومنع انتشاره يف ليبيا بالتنسيق 
مع اللجنة العليا ملكافحة الوباء. 
والتعاون  اخلارجية  وزيــر  وقــدم 
الـــوزارة  تصور  للثني،  الــدولــي، 
وآليتها لعودة العالقني باخلارج، 
وذلـــك بــعــد االنــتــهــاء مــن جمع 

البيانات عبر وزارة اخلارجية. 

وأكد الثني، على ضرورة التنسيق 
وباء  ملكافحة  العليا  اللجنة  مع 
عــمــداء  مــع  والتنسيق  كــورونــا 
البلديات للبدء يف عودة العالقني 
بعد خضوعهم للفحص واحلجر 
ــة اإلجــــــراءات  ــافـ الــصــحــي وكـ
الصحية الالزمة، كما أكد على 
ضرورة االستمرار بإقامة وتقدمي 
كافة اخلدمات للمواطنني الذين 
علقوا يف عدد من دول العالم إلى 

حني عودتهم ألرض الوطن.

وصلت إلى مطار مصراتة الدولي شحنة 
اختبار  كــاشــف   )5000( مــن  مكونة 
من  مقدمة  املستجد  كــورونــا  فــيــروس 
الصني الى ليبيا. وقال وزارة اخلارحية 
أن هذه   ، لها  بيان  الوفاق يف  بحكومة 
التي  اجلهود  ضمن  يف  تأتي  الشحنة 
بالتنسيق مع اخلارجية  ــوزارة  ال تبذلها 
واملركز  الصحة  وزارة  لتزويد  الصينية 
الوطني ملكافحة األمراض باملستلزمات 
واألدوات الطبية الالزمة ملكافحة فيروس 

كورونا.
أن  بكني  يف  الليبية  السفارة  بــدورهــا  
هذه الشحنة تبرعت بها مدينة كوانغجو 
للدولة الليبية يف إطار التنسيق مع وزارة 
السفارة  إلــى  تسليمها  ومت  اخلارجية 
التي قامت بدورها بشحنها عبر مطار 
 ، اخلارجية  لــوزارة  ووفقا  كونغ.  هونغ 
فقد ثمنت السفارة الليبية هذا املوقف 
من السلطات املحلية مبدينة كوانغجو ، 
مؤكدة أن هناك تنسيقا مستمرا الستالم 
املزيد من املساعدات حسب وعود تلقتها 

السفارة من السلطات الصينية

أعلنت الشركة العامة للكهرباءالدخول بالوحدة الغازية األولى 
يف محطة الزاوية للدورة املزدوجة على الشبكة الكهربائية.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت فتح صمام الغاز املغذي 
ملحطة الزاوية للدورة املزدوجة، مؤكدة البدء يف تشغيل وحدات 
التوليد التي تستغرق بعض الوقت إلدخال كامل الوحدات على 

الشبكة الكهربائية.
ودعت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها اإلعالمي اجلهات 
قفل  يتكرر  ال  حتى  املحتجني  طلبات  يف  للنظر  االعتبارية 
دخول  مؤكدة  الزاوية  محطة  توليد  لوحدات  املغذي  الصمام 
مبحطة  والسادسة  اخلامسة  والرابعة  الثانية  الغازية  الوحدة 

الزاوية للدورة املزدوجة بعد فتح صمام الغاز.

ــضــاء  ــي ــب ــة ال ــديـ ــلـ ــنـــت بـ ــلـ أعـ
أبنائها  الستقبال  استعدادها 

العائدين من اخلارج 
مقر  ــز  ــي وجتــه

ليكون حجرا 
صــــحــــيــــا 
لـــهـــم ملـــدة 
ــوم  يـ  14
من  للتأكد 

ــم  ــه ــت ســالم
وخــلــوهــم من 
فيروس كورونا.

ــس املــجــلــس  ــيـ وقــــــدم رئـ
التسييري لبلدية البيضاء علي 
حسني يف خطاب موجه لرئيس 
اللجنة العليا ملواجهة وباء كورونا 
للجيش  الــعــام  للقائد  الشكر 
خليفة حفتر على قراره الصادر 

املواطنني  كــافــة  ــودة  عـ بــشــأن 
بــاخلــارج  الــعــالــقــني  الليبيني 
من  »انطالقا  مضيفا 
ــدأ املــشــاركــة  ــبـ مـ
املــســؤولــيــة  يف 
وتـــــــــقـــــــــدمي 
اخلـــــدمـــــات 
لـــلـــمـــواطـــن 
املجلس  ــإن  فـ
ــري  ــيـ ــيـ ــسـ ــتـ الـ
البيضاء  لبلدية 
عــــلــــى اســــتــــعــــداد 
التابعني  املواطنني  الستقبال 
من  والعائدين  البيضاء  لبلدية 
اخلــــارج وجتــهــيــز مــقــر يكون 
حجرا صحيا لهم ملدة 14 يوما 
وخلوهم  سالمتهم  من  للتأكد 

من كورونا

ــة  ــنـ ــجـ ــلـ أكــــــــد رئـــــيـــــس الـ
قبل  املشكلة من  االستشارية 
خليفة  ــاســي  ــرئ ال املــجــلــس 
الليبيني  عــودة  أن  البكوش 
الــعــالــقــني بــاخلــارج مــرهــون 
احلجر  بإجراءات  بالتزامهم 
مــن قبل  املــتــخــذة  الــصــحــي 
املحلية. الصحية  السلطات 

ونقل املركز الوطني ملكافحة 
ــن الــبــكــوش  ــ األمــــــــراض ع
مع  أنهوبالتنسيق  تــأكــيــده 
عودة  فأن  اخلارجية  وزارة 
العالقني أشترط فيه احلجر 
تواجدهم  أماكن  الصحي يف 
واختبارهم  يــومــا   15 ملــدة 

 Real timeالــــــــــــ بــتــقــنــيــة 
سالمتهم  مــن  pcrلــلــتــأكــد 

الصحية.
وأضاف البكوش أنه يف حال 
املواطنني  أحد  إصابة  تأكد 
بــالــفــيــروس فــســيــتــم اتــخــاذ 
العالجية  ــراءات  اإلجـ كافة 
الليبية  الدولة  حساب  على 
تواجدهمضيفاأن  محل  يف 
سيعودون  العالقني  الليبيني 
مدة  انتهاء  فور  بلدهم  إلى 
احلــجــر الــصــحــي والــتــأكــد 
أهم  كأحد  به   االلتزام  من 
شروط الوقاية وتقليل خطر 

ليبيا. يف  املرض  انتشار 

دخول الوحدة الغازية األولى يف 
محطة الزاوية للشبكة

 البيضاء مستعدة الستقبال
 العائدين من اخلارج

اللجنة االستشارية: عودة العالقني 
باخلارج مرتهنة بهذا اإلجراء

احلكومة الليبية تبحث ترتيبات 
 شحنة مساعدات طبية عودة املواطنني العالقني باخلارج

هدية من مدينة كوانغجو 
الصينية تصل مصراتة

للنفط  الوطنية  املؤسسة  أعلنت 
الطبية  املعدات  من  شحنة  تسليم 

إلى بلديات اجلنوب الليبي.
وأوضحت املؤسسة يف يان لها أن 
باملؤسسة  املستدامة  التنمية  إدارة 
بتسليم  قــامــت  للنفط  الــوطــنــيــة 
من  كل  بلديات  مواد طبية لصالح 
أوباري، والغريفة، وبنت بية، وغات، 
ووادي عتبة، ومرزق، بحقل الشرارة 
النفطي.وأضافت املؤسسة أن هذه 
حماية  ستساهمفي  الطبية  املــواد 
ــاس مــن فــيــروس  ــن الــعــديــد مــن ال
 ،)19 )كــوفــيــد  املستجد  ــا  ــورون ك
واقية،  أقنعة  الشحنة  حيث تشمل 
ــدل حماية  ــ وب وقـــايـــة،  ــارات  ــظـ ونـ
تطهير،  ومحاليل  األنــواع،  مختلفة 
وغيرها  املطهرات  رش  ومــعــدات 

من املستلزمات الطبية.وتأتي هذه 
اخلطوة ضمن مبادرة اجلار الطيب 
التي تبنتها املؤسسة لتوفير خدمات 
النهوض  يف  املساهمة  شأنها  من 
املــنــاطــق  يف  مختلفة  بــقــطــاعــات 
املجاورة لعمليات املؤسسة الوطنية 

للنفط والشركات التابعة لها.
وقال  مدير إدارة التنمية املستدامة 
»مت  الدائم  عبد  مختار  باملؤسسة 

ــواد  امل مــن  ــى  األولـ الدفعة  تسليم 
الطبية ومعدات احلماية الشخصية 
التي مت تخصيصها من قبل املؤسسة 
وشركائها لصالح بلديات اجلنوب، 
ونــحــن بــصــدد اســتــالم املــزيــد من 
املواد الطبية وخاصة مواد احلماية 
مبواجهة  اخلــاصــة  واملستهلكات 
املستجد  كــورونــا  فــيــروس  انتشار 
وإرسال شحنات أخرى يف القريب 

التسليم  مراسم  العاجل«.وحضر 
وادي  بلدية  عميد  نظيف،  محمد 
عتبه املكلف، وموسى حسن، عضو 
املجلس البلدي وادي عتبه، وإبراهيم 
سنوسي، مدير اخلدمات الصحية 
وادي عتبه، وإبراهيم صالح، عميد 
بلدية مرزق، وفاطمة سيدي، عميد 
وعبدالغني  املــكــلــف،  غــات  بلدية 
سعيد، نائب مدير مستشفى غات، 
املجلس  عضو  وعبدالكبير صوله، 
البلدي بنت بيه، وأحمد علي، وكيل 
بلدية بنت بيه، والتواتي بكه، عميد 
وسليمان  املكلف،  الغريفه  بلدية 
مادقو، مدير مكتب الصحة ببلدية 
بلدية  وكيل  قوقي،  الغريفه، وعمر 
أوباري، واخلير عدال ، مدير مكتب 

اخلدمات الصحية بوادي االجال

الوطنية للنفط : تسليم معدات طبية للجنوب

ميناء بنغازي يستقبل سفن بضائع وحبوب
ــغــازي الــبــحــري،  ــن ــن مــيــنــاء ب أعــل
السبت، استقبال ثالث سفن حتوي 
وحــبــوب  مختلفة  وســلــع  بــضــائــع 

الشعير، من شركات متعددة.
ميناء  إدارة  باسم  الناطق  وقــال 
الشهيبي،  مفتاح  البحري  بنغازي 
نقل  سفينة  استقبل  املــيــنــاء  إن 
متنها  وعلى  )إيتالنتك(  احلاويات 
وبضائع  سلع  حتوي  حاوية   517
مختلفة، وكذلك  السفينة ) أماندا 
اف( على متنها 197 حاوية بضائع 
السفينة  وأيــضــا  مختلفة،  وسلع 
)إيلني( وعلى متنها 13000 طن 

من حبوب الشعير

ببلدية  االقــتــصــاد  مــراقــبــة  ــواصــل  ت
من  ــى  األولـ الدفعة  ،تــوزيــع  البريقة 
السلع التموينية املخصصة للجمعيات 
تسلمت  قد  ،و  االستهالكية  التعاونية 
عـــدد مـــن اجلــمــعــيــات حــصــتــهــا من 
طماطم،  سكر،  من  التموينية  السلع 
أرز، دقيق أكياس. وستستمر عمليات 

ــوع على  األيـــام األســب الــتــوزيــع طيلة 
توزيع  سيتم  كما  اجلمعيات،  بــاقــي 
»زيــت« حال توفرها يف مخازن  مــادة 
صندوق موازنة األسعار.وكانت مراقبة 
باشرت  قد  البريقة  ببلدية  االقتصاد 
يوم األربعاء، يف توزيع السلع التموينية 

على عدد من اجلمعيات..

توزيع الدفعة األولى من السلع التموينية على اجلمعيات يف البريقة
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االقتصادية

الداخلية الليبية تلغي استثناءات 
“مزاولة األنشطة”

مراقبـــة اخلدمـــات املاليـــة بنغازي 
تخاطب مدراء الـــوزارات والهيئات 
إلستــــــــام  مندوبيــــــــــن  بتكليـــف 
الصكوك اخلاصة باجلهات العامة

 دعوى قضائية يف اسبانيا
 ضد مجلس إدارة شركة احلمراء  

االدارة اجلديدة لشركة سرت النتاج وتصنيع النفط والغاز تستلم مهامها 

 االســـبوع الليبي :
ألغــى وزيــر الداخليــة يف احلكومــة الليبيــة إبراهيــم 
مبنــح  املوافقــات  جميــع  الســبت،  بوشــناف  
التجاريــة  األنشــطة  مزاولــة  بشــأن  اســتثناءات 
مــن حظــر التجــوال  املطبــق  يف خطــة مجابهــة 

كورونــا. لفيــروس  الدولــة  مؤسســات 
وجــاء يف القــرار أن كل مــن يريــد اســتثناء عليــه 
العامــة  اإلدارة  فــروع  مــع  والتنســيق  التوجــه 
للبحــث اجلنائــي يف البلديــات اخلاضعــة لســلطة 
احلكومــة الليبيــة، لتقــدمي طلــب مزاولــة نشــاط 
وفقــا للضوابــط بعــد عرضهــا علــى اللجنــة العليــا 

واعتمادهــا. كورونــا  فيــروس  وبــاء  ملكافحــة 
وكانــت وزارة الداخليــة التابعــة للحكومــة الليبيــة 
التجــوال مــع  فرضــت يف مــارس املاضــي حظــر 
واســتثناء  التجاريــة  واملحــالت  املقاهــي  إقفــال 
الصيدليــات ومحــالت املــواد الغذائيــة واملخابــز.

 االســـبوع الليبي :
ــة بنغــازي  األحــد  ــة اخلدمــات املالي ــت مراقب أعلن
أنــه  مت تســليم كافــة الصكــوك اخلاصــة باجلهــات 

العامــة، داخــل بلديــة بنغــازي.
وخاطبــت املراقبــة خــالل بيانهــا مــدراء الــوزارات 
املســتقلة  واألجهــزة  واملسستشــفيات  والهيئــات 
إلــى حضــور  مندوبــني  بتكليــف  بنغــازي،  ببلديــة 
مقــر املراقبــة  القــادم إلســتالم الصكــوك للجهــات 

املكلفــة.

 االســـبوع الليبـــي :
عــن   صحفيــة  تقاريــر  كشــفت 
احلمــراء  شــركة  ادارة  قيــام 
برفــع  اســبانيا  يف  الســابقة 
املحاكــم  امــام  قضائيــة  دعــوى 
ادراة  مجلــس  ضــد  االســبانية 
شــركة احلمــراء اجلديــد الــذي  
عــني مؤخــرا  بقــرار مــن ادارة 
اخلارجيــة  االســتثمارات  شــركة 
ماهمــه  مــن  بعــد متكنــه  وذلــك 
جديــد  جتــارى  ســجل  وصــدور 
مــن  اجلديــدة  االدارة  باســم 

االســبانية. الســلطات 
فحــوى  أن  التقاريــر   وذكــرت 
املســتندات  حســب  الشــكوى 
املقدمــة  للدعــوة  املرفقــة 
الطعــن  االســبانية  للمحاكــم 
مجلــس  تعيــني  اجــراءات  يف 
ومحاولــة  اجلديــد  االدارة 
علــى  يســيطر  مــن  أن  إثبــات 
وأن  املليشــيات  هــى  العاصمــةً 

القــرارات الصــادرة مــن شــركة 
تخــرج  اخلارجيــة  االســتثمارات 

. امليلشــيات  ضغــط  حتــت 
اإلدارة  مجلــس  بــأن  يذكــر   
مدتــه  انتهــت  قــد  الســابق 
القانونيــة ) 5 ســنوات ( ، وقــد 
محامــاة  مكتــب  بتســليم  قــام 
ألــف   30.000 مبلــغ  مبدريــد 
يــورو ملتابعــة القضيــة املرفوعــة 
يف  االســبانيةً  املحاكــم  لــدى 
ــة وحكومــة الوفــاق  ــة الليبي الدول

. للمصــدر  وفقــاً  الوطنــى 
أن  ايضــا  التقاريــر  كشــف  و 
الســفارة الليبيــة مبدريــد لــم تتخذ 
املقدمــة  بالدعــوى  إجــراءات  أي 
مــن قبــل إدارة الشــركة املذكــورة 
تطعــن يف  ذاتهــا  حــد  والتــى يف 
ولــم  وقرارتهــا  الوفــاق  حكومــة 
بالدعــوى  اخلارجيــة  وزارة  تبلــغ 
االســبانية  املحاكــم  يف  املقدمــة 
 االســـبوع الليبـــي :بحســب مــا أفــاد بــه املصــدر .

للخدمــات  الراحلــة  شــركة  اعلنــت 
كميــات  عــن  الســبت  النفطيــة  
لصالــح  املســحوبة  املحروقــات 
غــرب  مناطــق  املختلفــة يف  محطاتهــا 
إضافــة  طرابلــس،  مينــاء  مــن  ليبيــا 
مســتودعات  مــن  املســحوبة  للكميــات 
مدينتــي مصراتــة  البريقــة يف  شــركة 

والزاويــة.
وأوضحــت الراحلــة أن إجمالــي مــا مت 
ــى الســاعة  ــا حت ــى محطاته ــه عل توزيع

الواحــدة ظهــرا، 1.190 مليــون لتــر 
لتــر  ألــف   350 جانــب  إلــى  بنزيــن، 
عمليــات  اســتمرار  مؤكــدة  ديــزل، 

املحطــات. علــى  املحروقــات  توزيــع 
وكانــت الراحلــة قــد أعلنــت األربعــاء 
الرســمي  حســابها  عبــر  املاضــي 
وزعــت  أنهــا  “فيســبوك”  موقــع  يف 
علــى محطاتهــا 1.5 مليــون لتــر مــن 
وقــود  كميــة  بلغــت  بينمــا  البنزيــن، 
ألــف   360 ذاتــه  اليــوم  يف  الديــزل 

لتــر.

 االســـبوع الليبي :
جــرت  اخلميــس املاضــي مبقــر 
وتصنيــع  النتــاج  ســرت  شــركة 
ــاز مراســم  التســليم  ــط والغ النف
واالســتالم رئيــس مجلــس إدارة 
محمــد  ناجــي  الســابق  الشــركة 
ــس اإلدارة  احفــاف  ورئيــس مجل
ســليمان  مســعود  اجلديــد  
موســى  بنــاًء علــى قــرار اجلمعيــة 

العموميــة رقــم 43 لســنة 2020 
مجلــس  تشــكيل  إعــادة  بشــأن 
إدارة الشــركة. وجـــرت املراســـم 
اإلدارة  مجلســي  بحضـــور  
واللجنـــة املكلفـــة بتوثيــق محضـــر 
مــن  أشــرف  املكونــة  التسلـــيم  
محمــد العبــار  و محمــد ســعيد 
ابراهيــم  حمــد  و  الشــاعري 

. البــدري 

 االسبوع الليبي :
الوطنـــي   التجـــاري  املصـــرف  أعلـــن 
األحـــد، عـــن رفـــع ســـقف الســـحب 
اليومـــي عبـــر آالت ATM إلـــى 400 

ــا. ــار يومًيـ دينـ
وأوضـــح املصـــرف يف منشـــور عبـــر 
موقعـــه بفيســـبوك بأنـــه حـــدد ســـقف 
بقيمـــة  األســـبوعي  السحــــــــــــــــــب 
ســـقف  بلـــغ  بينمـــا  دينـــار،   500
السحـــــــــــب الشـــهري املســـموح بـــه 

دينـــار  2000

التجاري الوطني يرفع سقف السحب 
  ATM عبر  االالت

 االسبوع الليبي :
ــد  ــبة  خالـ ــوان املحاسـ ــال رئيـــس ديـ قـ
تصريحـــات  يف  األحـــد  شكشـــك  
قـــد  ديـــوان املحاســـبة  اعالميـــة  أن 
شـــكل جلنـــة خاصـــة بالشـــركة العامـــة 
للكهربـــاء املـــدة املاضيـــة، حيـــث رصـــدت 
اللجنـــة عـــدة مخالفـــات، ومت تقـــدمي 
تقريـــر مفصـــل عـــن ذلـــك للمجلـــس 
الرئاســـي بحكومـــة الوفـــاق الوطنـــي.
أن  تصريحـــه  وأشـــار  شكشـــك  يف 
الديـــوان قـــد طالـــب باســـتبدال مجلـــس 
مرتبطـــة  ألســـباب  الشـــركة  إدارة 
بـــاألداء واإلهمـــال، مشـــيراً أن الشـــركة 

العامـــة للكهربـــاء قـــد صرفـــت أكثـــر 
مـــن مليـــار دينـــار لصالـــح املحطـــات 
اجلديـــدة ، يف حـــني أن هنـــاك عـــدة 
محطـــات مهملـــة وحتتـــاج إلـــى صيانـــة.
 350 خصصنـــا  قـــد  أنـــه  وأوضـــح 
مليـــون دينـــار لصالـــح الشـــركة ووضعنـــا 
املجلـــس الرئاســـي أمـــام خياريـــن ، إمـــا 
بامليزانيـــة  فرصـــة  الشـــركة  إعطـــاء 
حلـــل اإلشـــكاليات، أو عـــزل مجلـــس 
أن  اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة، مبينـــاً 
أنـــه  اختـــار  قـــد  الرئاســـي  املجلـــس 
ــة  ــركة العامـ ــي ملجلـــس إدارة الشـ يعطـ

للكهربـــاء فرصـــة أخيـــرة.

 شكشك رصدنا عدة مخالفات للشركة العامة للكهرباء .. 
والرئاسي يعطي فرصة أخرى ملجلس إدارتها

  مليون لتر بنزين لتعزيز مخزون الراحلة 
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 بدايـــة.. كيـــف تابعتـــم أزمـــة انقطـــاع التيـــار 
أســـبابها  هـــي  مـــا  وبرأيـــك  الكهربائـــي.. 

ودوافعهـــا؟
يف  الكهربائـــي  التيـــار  انقطـــاع  *أزمـــة 
ليبيـــا، أصبحـــت مزمنـــة منـــذ عـــام 2012 
، وتســـببت يف أضـــرار اقتصاديـــة وماديـــة 
للقطاعـــني اخلـــاص والعـــام، نتيجـــة طـــول 
فتـــرة أو ســـاعات االنقطـــاع التـــي تصـــل 
إلـــى 12 ســـاعة يف بعـــض املناطـــق، الســـيما 
اجلنـــوب الليبـــي الـــذي تتجـــاوز أحيانـــا فيـــه 
الــــ 24 ســـاعة، ويف بعـــض األحيـــان يصـــل 
األمـــر مبـــا يعـــرف ببـــالك أوت أو االنقطـــاع 

ـــا.   ـــى ليبي الكامـــل عل
بالدرجـــة  فهـــي  أســـبابها  عـــن  **أمـــا 
تتوقـــف  أمنيـــة،  تعـــود ألســـباب  األولـــى 
عليهـــا أســـباب أخـــرى ففقـــدان األمـــن ومـــا 
يحـــدث مـــن عبـــث وســـيطرة املســـلحني 
جعـــل مشـــروعات انتـــاج الطاقـــة الكهرباييـــة 
عرضـــة للنهـــب والتخريـــب والتدخـــل يف 
إدارتهـــا أحيانـــا بالضغـــط علـــى موظفيهـــا 
طـــرح  بتنظيـــم  يتعلـــق  فيمـــا  خاصـــة 

األحمـــال.  
ــة أحـــدث  ــراغ األمنـــي يف الدولـ ــذا الفـ وهـ
منهـــا  إدارة يف قطاعـــات عديـــدة  ســـوء 
الكهربـــاء، حيـــث غيـــاب الرقابـــة مبـــا يســـمح 
الفســـاد وضمـــان  باالهمـــال واستشـــراء 
االفـــالت مـــن العقـــاب. كمـــا أن املشـــكلة 
شـــركة  اســـتمرار  دون  حالـــت  األمنيـــة 
االســـتهالك  قيمـــة  الكهربـــاء يف جبايـــة 
مـــن املســـتفيدين بهـــا منـــذ عـــام 2012 
وهـــو مـــا يشـــكل عبـــئ كبيـــر علـــى شـــركة 

الكهربـــاء.
***امـــا عـــن الدوافـــع فجلهـــا تنـــدرج حتـــت 
ــوذ  ــب والنفـ ــى املناصـ ــراع علـ ــات الصـ تبعـ
صفقـــات  حتقيـــق  حتـــت  ماهـــو  ومنهـــا 
مربحـــة مـــن خـــالل  توريـــد االالف مـــن 
املوالـــدات الصينيـــة والتركيـــة، التـــي أجبـــر 
املواطـــن علـــى شـــرائها لتعويـــض تذبـــذب 
وانقطـــاع الكهربـــاء، وبذلـــك يكـــون املـــورد 
باألحـــرى  أو  رائـــج  ســـوق  وجـــد  الـــذي 
ــا  خلـــق لـــه ســـوق يكـــون قـــد حقـــق أرباحـ

طائلـــة علـــى حســـاب املواطـــن الـــكادح، 
ــادة تخصيـــص ميزانيـــات  ناهيـــك عـــن زيـ
باملليـــارات حلـــل مشـــكلة تذبـــذب وانقطـــاع 
التيـــار الكهربائـــي،  والتـــي لـــم تضـــف شـــيئا 
ملموســـا أو حتســـن علـــى الشـــبكة واليوجـــد 

لهـــا أثـــر  بـــل زادت مـــن تفاقـــم األزمـــة.
حدثنـــا عـــن وضـــع الشـــبكة الكهربائيـــة يف 
ليبيـــا.. ومـــدى قدرتهـــا علـــى القيـــام بدورهـــا؟

ــكل  ــد بشـ ــا تعتمـ ــاء يف ليبيـ ــبكة الكهربـ شـ
عـــام علـــى إنتـــاج الطاقـــة الكهربائيـــة مـــن 
محطـــات توليـــد امـــا غازيـــة أو بخاريـــة 
وشـــرقها  البـــالد  غـــرب  مابـــني  موزعـــة 
منهـــا محطـــة غـــرب طرابلـــس، جنـــوب 
الغربـــي،  اجلبـــل  الزاويـــة،  طرابلـــس، 
احلديـــد،  مصراتـــة  اخلمـــس،  ومحطـــة 
ســـرت، الزويتينـــة،  شـــمال بنغـــازي، طبـــرق، 
درنـــه، ومحطـــة أوبـــاري يف اجلنـــوب الليبـــي 
الزالـــت قيـــد التشـــغيل التجريبـــي وتعانـــي 

ــة. ــة وفنيـ ــة وماديـ ــات أمنيـ ــن معوقـ مـ
ــة  ــة املركبـ ــة الكهربائيـ ــاج الطاقـ ــغ إنتـ ويبلـ
مـــن محطـــات التوليـــد 5500 ميجـــاوات 
يف حـــال تشـــغيلها بكامـــل طاقتهـــا، اال أنهـــا 
حتـــى اآلن لـــم يتجـــاوز انتاجهـــا 4900 
ميغـــاوات يف ظـــل الطلـــب املتزايـــد علـــى 
الطاقـــة الكهربائيـــة الـــذي بلـــغ أكثـــر مـــن 
7000 ميجـــاوات، بنســـبة عجـــز تقـــدر بــــ 
2100 ميجـــاوات، ويف ظـــل هـــذه الظروف 
ـــر قـــادرة  ـــد الطاقـــة غي فـــأن محطـــات تولي
علـــى تغطيـــة الطلـــب املتزايـــد علـــى الطاقـــة 
ـــى ولنقـــص  ـــة بالدرجـــة األول ألســـباب أمني
االمكانيـــات املتعلقـــة بالصيانـــة، ويف بعـــض 
عامـــل  ويبقـــى  الوقـــود  نقـــص  األحيـــان 
الفســـاد اإلداري واملالـــي عائـــق أخـــر مهـــم 
يعرقـــل الشـــركة العامـــة للكهربـــاء يف تغطيـــة 
ـــة، ويجـــب البحـــث عـــن  ـــن الطاق ـــب م الطل
بدائـــل أفضـــل تســـاهم يف مزيـــد مـــن انتـــاج 

الطاقـــة الكهربائيـــة.
مـــا هـــي أبـــرز املشـــاكل أو العيـــوب بالشـــبكة 

الليبيـــة؟ الكهربائيـــة 
شـــبكة الكهربـــاء الليبيـــة تعانـــي مـــن مشـــاكل 
بعـــض  علـــى  بعضهـــا  يتوقـــف  عديـــدة، 

ـــة يف مجـــال  ـــرات الفني ـــا نقـــص اخلب أهمه
أغلـــب  ومغـــادرة  والصيانـــة،  التشـــغيل 
األطقـــم الفنيـــة األجنبيـــة لســـوء األوضـــاع 
ــد  ــات التوليـ ــدم بعـــض محطـ ــة، وقـ األمنيـ
جـــدا  مكلـــف  اســـتهالكها  أصبـــح  التـــي 
ــبكة  ــآكل يف شـ ــع تـ ــة مـ ــال الصيانـ يف مجـ
اجلهـــد  خطـــوط  عبـــر  التيـــار  توصيـــل 
العالـــي وتعـــرض الكثيـــر منهـــا ألعمـــال 

نهـــب وتخريـــب.
والبدائـــل  احللـــول  مقترحـــات  هـــي  مـــا   

؟ حـــة ملتا ا
يبقـــى االســـتقرار األمنـــي أهـــم أرضيـــة 
لوضـــع حلـــول تلـــك املشـــاكل املتفاقمـــة 
ومـــن الناحيـــة الفنيـــة فـــأن بعـــض املحطـــات 
أصبحـــت قدميـــة جـــدا، ويجـــب العمـــل 
ــات  ــتبدالها مبحطـ ــا أو اسـ علـــى جتديدهـ
توليـــد حديثـــة، كمـــا يجـــب إعـــادة النظـــر 
الكثيـــر  يف  املتبـــع  اإلدارة  أســـلوب  يف 
مـــن املؤسســـات ومنهـــا الشـــركة العامـــة 

للكهربـــاء والـــذي يشـــوبة الفســـاد.
ـــل املهـــم الـــذي يجـــب االجتـــاه  ويبقـــى البدي
الطاقـــة  إنتـــاج  وضـــع  حتســـني  يف  لـــه 
الكهربائيـــة هـــي الطاقـــة املتجـــددة، أي 

طاقـــة الشـــمس والريـــاح.
فيمـــا يتعلـــق بالطاقـــة املتجـــددة.. مـــا هـــي 
وكيـــف  ليبيـــا،  يف  منهـــا  واملتوفـــر  أنواعهـــا 

النقـــص؟ ملعاجلـــة  اســـتخدامها  ميكـــن 
*الطاقـــة املتجـــددة هـــي الطاقـــة التـــي تنتـــج 
نفســـها مـــن الطبيعـــة دون تدخـــل اإلنســـان، 

وهـــي طاقـــة غيـــر ناضبـــة تتجـــدد تلقائـــي.
الطاقـــة  فهـــي  أنواعهـــا  عـــن  أمـــا   **
والطاقـــة  الريـــاح،  وطاقـــة  الشمســـية، 
احليويـــة،  الكتلـــة  وطاقـــة  الكهرومائيـــة 
ـــة مبصـــادر  ـــدول الغني ـــا مـــن ال ـــر ليبي وتعتب
والطاقـــة  )الريـــاح،  املتجـــددة  الطاقـــة 
الشمســـية(، حيـــث يصـــل متوســـط ســـرعة 
بعـــض  يف  متر/ثانيـــة   7-5.5 الريـــاح 
ويتـــراوح  الســـاحلي،  الشـــريط  مناطـــق 
الشمســـي  الســـنوي لإلشـــعاع  املتوســـط 
علـــى املتـــر املربـــع للســـطح األفقـــي مـــا بـــني 
5.5 كيلـــووات ســـاعة يوميـــاً بالشـــريط 

الســـاحلي إلـــى 7 كيلـــووات ســـاعة يوميـــاً 
ـــدة ســـطوع  ـــة،  وتصـــل م باملناطـــق اجلنوبي
الشـــمس خـــالل الســـنة 3900-3100 
ــات  ــذه الطاقـ ــتهالك هـ ــاعة، إال أن اسـ سـ
الوقـــود  باســـتهالك  مقارنـــة  محـــدود 

األحفـــوري.
ـــة اســـتخدامها فيمكـــن  ***امـــا عـــن كيفي
أن تكـــون علـــى شـــكل اســـتخدامات خاصـــة 
ـــارة الشـــوارع،  ـــازل أو املؤسســـات أو إن للمن
ـــون  ـــا، تك ـــار وغيره ـــن اآلب ـــاه م أو ضـــخ املي
توليـــد صغيـــرة  عـــن منظومـــات  عبـــارة 
ــق  ــن طريـ ــوب، أو عـ ــد املطلـ ــب اجلهـ حسـ
مـــن  حقـــول  تضـــم  رئيســـة  مشـــروعات 
أشـــعة  تســـتقطب  الزجاجيـــة  األلـــواح 
الشـــمس وحتولهـــا لطاقـــة كهربائيـــة، تقـــوم 
برفعهـــا علـــى الشـــبكة العامـــة مباشـــرة 
يف  الفائـــض  وتخـــزن  الطلـــب  حســـب 
بطاريـــات خاصـــة تســـتخدم عنـــد احلاجـــة 

لهـــا.
لقـــد أصبـــح العالـــم يعمـــل بوتيـــرة متســـارعة 
لالعتمـــاد علـــى الطاقـــة املتجـــددة بـــدال 
مـــن الطاقـــة التقليديـــة كـــون األولـــى طاقـــة 

ـــة. ـــر ناضب ـــة وغي نظيفـــة صديقـــة للبيئ
ــة  ــاج الطاقـ ــة إنتـ ــأن آليـ ــم بشـ ــا مقترحاتكـ مـ

املتجـــددة يف ليبيـــا؟
يعتبـــر القـــرن العشـــرين »قـــرن الطاقـــة 
والقـــرن  والغـــاز،  النفـــط  األحفوريـــة« 
»الطاقـــة  قـــرن  والعشـــرين  احلـــادي 
املتجـــددة« حيـــث تنامـــى يف العقـــد األخيـــر 
منـــو قطـــاع الطاقـــة املتجـــددة، حتـــى شـــكلت 
حوالـــي ٪31  مـــن مزيج الطاقة الكهربائية 
ــيوية علـــى  ــا، وبدخـــول الســـوق االسـ عامليـ
تلـــك الصناعـــة انخفضـــت تكاليـــف إنتـــاج 
الطاقـــة الكهروضوئيـــة واحلراريـــة بحوالـــي 
٪40 هـــذا االنخفـــاض املســـتمر يشـــجع 
املســـتثمرين واملســـتخدمني علـــى حـــد ســـواء 
يف التوجـــه الســـتخدام الطاقـــة الشمســـية 
وطاقـــة الريـــاح، كمـــا أنهـــا تســـاهم بشـــكل 
فاعـــل يف التنميـــة املســـتدامة والتحـــول إلـــى 

اقتصـــاد أخضـــر غيـــر ملـــوث للبيئـــة.
ـــه  ـــر في ـــد تتوف ـــد واملجـــدي يف بل ومـــن املفي

مـــوارد الطاقـــة املتجـــددة، أن يعمـــل علـــى 
تشـــجيع االســـتثمار يف هـــذا املجـــال ودعـــم 
إلقامـــة  واملســـتثمرين  اخلـــاص  القطـــاع 
وتقـــدمي  البديلـــة،   الطاقـــة  مشـــروعات 
كافـــة التســـهيالت التشـــريعية واملاديـــة لهـــم 
وتوجيـــه البنـــوك لتمويـــل تلـــك املشـــروعات 
البديلـــة  الطاقـــة  مســـتخدمي  وحتفيـــز 

ودعمهـــم بكافـــة الســـبل.
خاصـــة  املتجـــددة  الطاقـــة  مشـــروعات 
الطاقـــة الشمســـية ممكـــن أن تكـــون عبـــارة 
عـــن منظومـــات مـــن  األلـــواح الشمســـية 
ـــة  ـــج الطاق ـــازل تنت ـــى أســـطح املن تركـــب عل
لتســـخني  احلراريـــة  أو  الكهروضوئيـــة، 
باملرتفعـــة  يف  ليســـت  وتكلفتهـــا  امليـــاه، 
حـــال تقـــرر لهـــا دعـــم حكومـــي لتســـاهم يف 
ــا  ــا أنهـ ــة، كمـ ــة الطلـــب علـــى الطاقـ تغطيـ
ال حتتـــاج لتكاليـــف صيانـــة وتعتبـــر ســـلعة 
معمـــرة وبربطهـــا علـــى الشـــبكة العامـــة 
ـــاء وفـــق نظـــام حســـاب االســـتهالك  للكهرب
حاجـــة  عـــن  الفائـــض  مـــن  واالســـتفادة 
املســـتهلك بشـــرائها مـــن قبـــل شـــركة توزيـــع 
الكهربـــاء تكـــون أكثـــر جـــدوى وأعـــم فائـــدة 

ــني. للطرفـ
إقامـــة  يف  االســـتثمار  تشـــجيع  أن  كمـــا 
محطـــات توليـــد الكهربـــاء الرئيســـية مـــن 
طاقـــة الريـــاح أو الطاقـــة الشمســـية، يجـــب 
أن يكـــون أوليـــة لـــدى احلكومـــة الليبيـــة،  
فالكثيـــر مـــن املســـتثمرين يبحثـــون عـــن 
هـــذا  للعمـــل يف  وبيئـــة مشـــجعة  ســـوق 
املجـــال، ويتـــم ذلـــك عـــن طريـــق طـــرح 
ــوزارة  ــل الـ اخلطـــط واملشـــروعات مـــن قبـ
املختصـــة، وإقامـــة املعـــارض واملؤمتـــرات 
اخلاصـــة بدعـــم االســـتثمار يف الطاقـــة 
املتجـــددة واملســـاهمة مـــن خـــالل الشـــركات 
احلكوميـــة والشـــركات اخلاصـــة املحليـــة يف 
ــة،  ــروعات خاصـ ــك املشـ ــتثمار يف تلـ االسـ
حيـــث أن العجـــز يشـــكل حوالـــي 2100 
ناهيـــك عـــن الطلـــب املتزايـــد مســـتقبال 
ويعـــد هـــذا حافـــزا لالســـتثمار يف مجـــال 
ــة طلـــب الســـوق  ــة املتجـــددة لتغطيـ الطاقـ

ــي. املحلـ

الصيد: هذه أسباب أزمة الكهرباء 
..والطاقة البديلة هي احلل

حوار/ همسة يونس
»طرح األحمال«، و«اإلظالم التام«، مصطلحات أصبحت تشكل جزء من 
حياة اليومية للمواطن الليبي، وذلك بعدما سيطرة أزمة الكهرباء على 

احلياة املعيشية لتضيف معاناة جديدة على عاتق املواطن الليبي، وملزيد 
من التفاصيل حول أزمة الكهرباء يف ليبيا، أسبابها، ودوافعها، وسبل حلها، 

وآليات استخدام الطاقات املتجددة حلل األزمة يف ليبيا، كان لـ«بوابة إفريقيا 
اإلخبارية«، هذا احلوار مع الباحث االقتصادي واخلبير يف الطاقات املتجددة د. 

عمر علي الصيد... وإلى نص احلوار
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السراج،  فائز  بني  اخلالفات  تصاعدت 
الوفاق  الرئاسي حلكومة  املجلس  رئيس 
ــيــر، رئــيــس  ــكــب ــيــبــيــة، والـــصـــديـــق ال الــل
طرابلس،  بالعاصمة  املركزي  املصرف 
ووصلت  مسبوقة،  غير  مستويات  إلــى 
عن  كشفت  علنية،  رســائــل  حــرب  ــى  إل
طبيعة اخلالفات يف إدارة املوارد املالية 
املركزي يف  البنك  ومحافظ  السراج  بني 

طرابلس املدعوم من اإلسالميني.
عندما  ــبــني  اجلــان بــني  املــعــركــة  ــدأت  ــ ب
يف  رغبته  الرئاسي  املجلس  رئيس  أبدى 
منذ  املنقسم  املركزي،  املصرف  توحيد 
تفصيلياً  بــيــانــاً  ــدر  وأصـ  ،2014 عــام 
املنقسمني،  املصرفني  رئيسي  فيه  يدعو 
والبيضاء  )غرب(  طرابلس  مدينتي  بني 
)شرق(، إلى عقد االجتماع بني القطبني 
الــفــوري  ــدء  ــب وال املغلقة  الــدائــرة  عــبــر 
املصحلة  يــخــدم  مبــا  مــهــامــه  مبــبــاشــرة 

العامة.
ــســراج خــالل الــبــيــان إلــى أن  وأشـــار ال
إنهاء  إلى  يهدف  اإلدارة  مجلس  توحيد 
منها  القرارات  اتخاد  يف  االنفراد  حالة 
ــواالت  ــ ــقــاصــة واحلـ وقـــف مــنــظــومــة امل
مرتبات  تــأخــر صـــرف  إلـــى  بــاإلضــافــة 
من  املحالة  العام  القطاع  يف  العاملني 
وقــتــه.وبــدت  يف  شهر  كــل  املالية  وزارة 
األسباب التي ذكرها إشارة واضحة إلى 
الصديق  املركزي  ليبيا  مصرف  محافظ 
ــل الــصــالحــيــات  الــكــبــيــر الـــذي ميــلــك ك

واالمتيازات. السابقة 
لكن الكبير سارع، من جانبه، إلى إصدار 
يتولى  الــذي  املصرف  إن  فيه  قال  بيان 
 2015 عــام  منذ  »املــبــادر  هــو  رئاسته 
بــطــلــب تــوحــيــد املــؤســســة، بــعــد إجـــراء 
املصرف  لعمليات  شاملة  تدقيق  عملية 
منه  إمياناً  ــوازي،  امل واملصرف  املركزي 

بحق املواطن يف معرفة احلقيقة، وإجالًء 
الشفافية  مببادئ  منه  والتزاماً  للبس، 

واملحاسبة«. واملسؤولية 
األجنبي  النقد  بيع  إيــقــاف  سبب  وعــن 
حالة  إلــى  موقفه  الكبير  أرجــع  مؤقتا، 
إنتاج  توقف  بسبب  القصوى  الــضــرورة 
لتحقيق  وضــمــانــا  ــره،  ــصــدي وت الــنــفــط 
االستدامة املالية أمام الطلب على النقد 
املضاربة  ألغــراض  فيه  املبالغ  األجنبي 
تسمية  عدم  تعبيره.ورغم  وفق  والتربح، 
ببنغازي  املركزي  فرع  منظومة  السراج 
للمنظومة،  الكبير  إغالق  عن  حديثه  يف 
خص األخير يف رده احلديث عن إقفال 
ــراء  ــده إجـ ــذي عـ ــ ــغــازي ال ــن مــنــظــومــة ب
املحافظ  نــائــب  قــيــام  سببه  ــا  ــرازي احــت
بــقــرصــنــة بعض  ــوازي،  ــ ــ املـ بــاملــصــرف 
احلسابات املصرفية جلهات عامة خارج 
يفهم  أن  دون  قوله،  وفق  القانون،  إطار 

بينهما. الربط 
رجال  من  أنــه  على  للكبير  ُينظر  وظــل 
خصوصاً  النافذين؛  الرئاسي  املجلس 
مواجهة  يف  منه  تلقاه  الذي  الدعم  بعد 
مجلس النواب بشرق البالد، عقب عزله 
االقتصادي  وتعيني  أعــوام،  خمسة  قبل 
الشكري  الــســالم  عبد  محمد  الشهير 
نهاية عام 2017 بديالً عنه، لكن الكبير 
من  بدعم  السراج،  على  العصيان  أعلن 

جماعة »اإلخوان« حسب مراقبني.
الصراع  أسباب  أول  أن  املراقبون  ويرى 
جماعة  ــه  ورائـ ــن  وم الكبير  رفــض  هــو 
املصرف  إدارة  مجلس  توحيد  اإلخــوان، 
املركزي التي ال تزال منقسمة بني غرب 
الــبــالد وشــرقــهــا، واإلبــقــاء عــلــى حالة 
وخارجياً،  داخلياً  املرفوضة  االنقسام 
املــتــحــدة،  األمم  بــعــثــة  تــــزال  ال  حــيــث 
والسفارة األمريكية، واألطراف الدولية، 

تصر على ضرورة إعادة توحيد مصرف 
وعــودة  االنقسام  وإنــهــاء  املــركــزي  ليبيا 
والقيام  لالنعقاد  املصرف  إدارة  مجلس 
السياسية  االنقسامات  وجتاوز  مبهامه، 
مقومات  أهــم  أحــد  باعتبارها  النقدية 

العامة. االقتصادية  السياسة 
الــصــراع غــيــر املعلن  وبــعــد أشــهــر مــن 
بــني الــطــرفــني اخــتــار الــســراج اخلــروج 
متلفزة،  كلمة  يف  العلن  إلى  األزمة  بهذه 
القطيعة«  »حد  وصلت  األمور  إن  ليقول 
املالية  ووزارة  ــزي  ــرك امل املــصــرف  بــني 
مقراً  امليزانية،  إعــداد  أثناء  بحكومته، 
إلى طريق مسدود  بأن حكومته »وصلت 
طلب  رفــض  الــذي  الكبير  الصديق  مــع 
ــوارئ  احلــكــومــة بــاعــتــمــاد مــيــزانــيــة طـ

البالد. ملواجهة أزمات 
وأشار السراج الذي بات مغلول اليد بعد 
»انقطاع  إلى  »اإلخـــوان«،  جماعة  تغول 
الــتــواصــل بــني الــطــرفــني، والــلــجــوء إلى 
امليزانية«، مبرزاً  أزمة  الوساطات إلنهاء 
االعتمادات  منظومة  »أوقــف  الكبير  أن 
ــواردات، دون  ــ ــل ــ ل املــســتــنــديــة الـــالزمـــة 
»تسبب  كما  احلــكــومــة«،  مــع  الــتــواصــل 
مبرر«.و  دون  املرتبات  صرف  تأخر  يف 
ــســراج:أن املــركــزي مــســؤول عن  ــاد ال أف
كبح السوق املوازي ، فهو أصبح صندوق 
ال  و  مؤسسات  كافة  يف  متدخل  أســود 
يجب  و   ، مؤسساته  مــن  الــقــرب  يــريــد 
و   ، إدارتــه  مجلس  استكمال  و  إصــالح 
سعر  لتغيير   ، بالكامل  مسؤولياته  تولى 

الصرف من قبله«. 
الصديق  املركزي  املصرف  محافظ  ورد 
الكبير بأن إقفالهم للمنظومة كان نتيجة 
يف  املتمثلة  الــقــصــوى  الــضــرورة  حــالــة 
وتصديره  النفط  إلنتاج  الكامل  اإلقفال 
العاملية،  ــواق  األسـ يف  أســعــاره  وانــهــيــار 

سيفتح  كــان  املركزي  أن  إلــى  باإلضافة 
على  الرسم  سعر  تعديل  فور  املنظومة 
أن  ــاف  وأضـ األجــنــبــي،  النقد  مبيعات 
الطلبات  كــافــة  نفذ  املــركــزي  املــصــرف 
املالية الواردة إليه من احلكومة ملواجهة 
كــورونــا، كــمــا يــقــدر عــدد االعــتــمــادات 
أكتوبر  خــالل  السلع  لتوريد  املفتوحة 
مــنــظــومــة  ــح  ــت ف ــخ  ــاريـ تـ ــى  حــت  2019
من  أكثر  اليوم  األجنبي  النقد  مبيعات 
4 مليارات دوالر أي ما يعادل 15 مليار 
دينار، فضالً عن مبيعات النقد األجنبي 
األســر  ــاب  ــ وأرب الشخصية  ــأغــراض  ل
احتياجات  لتمويل  منه  جزء  يوجه  الذي 

السوق.
بني  اجلانبية  احلرب  هذه  مع  وبالتوازي 
مجلس  أعضاء  سحب  والكبير،  السراج 
إدارة مصرف ليبيا املركزي: علي سالم، 
أحمد  ومحمد  سليمان،  غيث  وامراجع 
دعوتهم  هابيل،  الرحمن  وعبد  املختار، 
إدارة  ملجلس  طــارئ  اجتماع  عقد  إلــى 
»املجلس  إن  بيانهم  يف  وقالوا  املصرف، 
صدور  بعد  ساكناً  يحرك  لم  الرئاسي 
ما  عنه  يصدر  ولــم  لالجتماع،  الــدعــوة 
واتضح  استعداد،  من  به  التزم  ما  يفيد 
لعقد  اإلحلـــاح  مــن  الوحيد  الــغــرض  أن 
كورقة  الدعوة  هذه  استخدام  االجتماع 

ضغط ال غير.
احلقيقي  السبب  أن  مراقبون  واعتبر 
للصراع هو سعي جماعة اإلخوان لسحب 
السراج  فائز  أقــدام  حتت  من  البساط 
ــراد عــبــر مــحــافــظ  ــ ــف ــ ــه، واالن وحــكــومــت
املــوارد  يف  بالتحكم  املــركــزي،  املصرف 
املالية للدولة، وكذلك إلى رفض اإلخوان 
املسيطرين على املصرف املركزي صرف 
من  التوقي  بخطة  اخلاصة  االعتمادات 
للشرقية  املنطقتني  يف  »كورونا«  فيروس 

احلكومة  لنفوذ  اخلاضعتني  واجلنوبية 
الرئاسي. أقرها املجلس  والتي  املؤقتة، 

اجليش  باسم  الرسمي  املتحدث  واتهم 
املسماري،  أحمد  اللواء  الليبي،  الوطني 
تنظيم  املاضي  )آذار(  مــارس  منتصف 
»اإلخـــــوان« بــالــســيــطــرة عــلــى املــصــرف 
املركزي يف العاصمة طرابلس الذي عني 
كوادره يف مناصب عليا وقيادية مبجلس 
وميليشياته«. جماعاته  »لتمويل  اإلدارة 
إلى  مؤمتر صحفي  املسماري يف  وأشار 
للميليشيات  العناصر صرفوا  »هؤالء  أن 
االرهابية يف يوم واحد 2 مليار، فيما كان 

الليبي ميوت أمام املصارف«. الشعب 

املصرف  يف  السيولة  جلنة  رئيس  وأكد 
آغا  رمـــزي  بالبيضاء  الليبي  املــركــزي 
ــارس املــاضــي، أن  ـــ«الــعــربــيــة.نــت«، مـ ل
»مختطف«  بطرابلس،  املركزي  املصرف 
إلى  مشيرا  ليبيا،  يف  اإلخــوان  أذرع  من 
تذهب  الليبيني  ومــدخــرات  ــوال  أمـ أن 
واملرتزقة  املسلّحة  امليليشيات  لتمويل 
أعضاء  أغلب  أن  إلــى  الفــتــاً  األجــانــب، 

يتبعون اجلماعة. اإلدارة  مجلس 
ــيــة« التي  ومــن بــني الــقــيــادات »اإلخــوان
فتحي  الــقــيــادي  املــصــرف،  يف  تــغــولــت 
سر  أمــني  منصب  يشغل  الـــذي  عــقــوب 
أبرز  أحد  وهو  املصرف،  إدارة  مجلس 
بنغازي«  ثــوار  »شــورى  ملجلس  املؤيدين 
الشريعة«  »أنصار  تنظيم  أسسه  الــذي 
املقريف  إرهابيا.وطارق  تنظيما  املصنف 
اإلخوانية  القيادات  أهّم  من  يعّد  الذي 
املركزي،  املصرف  مبفاصل  تتحكّم  التي 
حيث يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة، 
و هو أيضا عضو مجلس إدارة املؤسسة 
أمناء  مجلس  وعضو  العربية،  املصرفية 

ملفات 

يتبع<<

»احلرب« بني السراج والكبير .. 

الصراعٌ الذي يدفع ثمنه الليبيون
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ملفات 

مؤسسة مبادرة »صلتك« القطرية، وهي 
مؤسسة توفر التدريب املهني واملساعدة 
لــرجــال األعــمــال الــشــبــاب على إطــالق 
مشاريعهم يف قطر والعالم العربي، يقيم 
رجاالتها  إحدى  بأنه  ويوصف  قطر،  يف 

يف ليبيا.
ويف تطور جديد، أصدر املجلس الرئاسي 
بخفض  قـــرارا  اإلثــنــني  الــوفــاق  حلكومة 
يف  اإلداريــة  بالوحدات  العاملني  مرتبات 
اخلــزانــة  مــن  املمولة  املــؤســســات  جميع 
من  بــدايــة  املــئــة  يف   20 بنسبة  الــعــامــة 
تــزيــد عبئا  الـــقـــادم، يف خــطــوة  الــشــهــر 
يعانون  الذين  الليبيني  كاهل  جديدا على 
احلــروب  جـــراء  صعبة  معيشية  أزمـــات 
تردي  ظل  يف  كورونا  وباء  تفشي  وخطر 

القطاع الصحي يف البالد.
الليبي أن اخلطوة  للشأن  املتابعون  ويرى 
السراج ملطالب حلفائه  إذعان  إلى  تشير 
ــقــدمــون تــواصــل  ــني الـــذيـــن ي ــي اإلســالم
واستجالب  القتال  جبهات  على  اإلغداق 
الليبيني. قــوت  على  واملــرتــزقــة  الــســالح 

يستلم  لــم  وقــت  ــقــرار يف  ال يــأتــي  حيث 
ليبيا  يف  احلكوميني  املوظفني  أغلب  فيه 
بسبب  املاضية  أشهر  للثالثة  مرتباتهم 
بني  املالية  ــوارد  املـ إدارة  يف  اخلــالفــات 
الــســراج ومــحــافــظ الــبــنــك املــركــزي يف 

طرابلس املدعوم من اإلسالميني.
ــســراج يف بــدايــة األمـــر يرفض  وكـــان ال
يحاول  التي  املالية  التقشف  سياسات 
على  ــاق  ــف اإلن لــضــمــان  فــرضــهــا  الكبير 
احلرب، لكن يبدو أنه يبدي لينا األن يف 
رفضه  السياسات.وأدى  لهذه  االستجابة 
لسياسات الكبير إلى شن حملة إعالمية 
جبهات  متويل  يف  بالتقصير  تتهمه  عليه 
بإقالته  التلويح  حد  إلى  وصلت  القتال، 

وإعالن حكومة »ثوار« أو حكومة حرب.

ويـــقـــول مــراقــبــون إن هـــدف مــحــافــظ 
املصرف املركزي من إيقاف املرتبات رغم 
وجود  بومطاري  فرج  املالية  وزير  تأكيد 
والتلويح  لصرفها  كافية  مالية  تغطية 
الدعم  كرفع  أخــرى  تقشفية  بــإجــراءات 
شعبي  ضغط  خلق  هدفه  الــوقــود،  عــن 
الليبي إلعادة فتح  القبائل واجليش  على 
حقول النفط، إضافة إلى اّدخار األموال 

الستمرار اإلنفاق على احلرب.
جوهر  النفطية  ليبيا  ــروات  ــ ث وتعتبر 
حكومة  تستحوذ  إذ  ليبيا،  يف  الــصــراع 
الوفاق على أغلب مواردها، ما استدعى 
تدخل القبائل الليبية يف الشرق واجلنوب 
أغلقت  حيث  فبراير  شهر  منتصف  يف 
النفطية  واملوانئ  احلقول  الليبية  القبائل 
ــروات  ث بــإهــدار  الــوفــاق  حكومة  متهمة 
املقاتلني  وجــلــب  احلـــروب  على  الشعب 

األجانب.
ــرار غلق  ــق ويــتــمــســك شــيــوخ الــقــبــائــل ب
احلقول واملصارف واملوانئ النفطية حلني 
تشكيل حكومة موحدة قادرة على حماية 
حد  وضــع  ــرورة  وضــ الليبيني  مــقــدرات 
املالية،  الدولة  مبؤسسات  القائم  للعبث 

وعلى رأسها مصرف ليبيا املركزي وجهاز 
شيوخ  اخلارجية.وطالب  االستثمارات 
بسحب  املتحدة  األمم  الليبية  القبائل 
وحكومة  الــرئــاســي  باملجلس  اعترافها 
للدولة، يف وقت  الوفاق واملجلس األعلى 
على  الليبي  الوطني  اجليش  فيه  يسيطر 

مناطق واسعة.
وعلق نائب رئيس املجلس األعلى ملشايخ 
احلليق،  السنوسي  الشيخ  ليبيا  وأعيان 
على األزمة الراهنة وقال إذا كان السراج 
جادا يف دعوته، لتوحيد هاتني املؤسستني 
املركزي  ليبيا  مصرف  االستراتيجيتني، 
باب  البيضاء فإن  فان  يف طرابلس ويف 
احلوار مشروط بتنفيذ القرار رقم 247 
مقر  ــعــودة  ب والــقــاضــي   ،2013 لسنة 
بنغازي،  إلــى  للنفط  الوطنية  املؤسسة 
مقر  إلى  املركزي  ليبيا  مصرف  وإعــادة 
ــازي كــذلــك.مــضــيــفــا  ــغ ــن ب تــأســيــســه يف 
لهاتني  الرئيسي  املــقــر  هــى  بنغازي  أن 
واآلمــان.  باالستقرار  وتنعم  املؤسستني 
ووصف احلليق، الصديق الكبير، بالعابث 
الليبيني  يساوم  وهو  الليبيني  مبقدرات 
الذين أقفلوا النفط ويساومهم باملرتبات.

ــة الــعــام  ــوازن ــاق م ــوف وأقـــرت حــكــومــة ال
مليار   27.9 ــدره  ــ ق ــفــاق  ــإن ب  2020
للعام  دوالر  مليار   33.67 مقابل  دوالر 
الليبيون  فيه  يعيش  وقــت  ويف   .2019
أوضـــاعـــا اجــتــمــاعــيــة مـــأزومـــة، متضي 
حكومة الوفاق يف فرض موازنة تقشفية، 
تصرف  حني  يف  املواطنني،  كاهل  تثقل 
باملال  القتال  جبهات  دعــم  يف  ــوال  األمـ

والسالح واملرتزقة.
من  مشبوهة  اتــفــاقــات  ــســراج  ال وعــقــد 
ــان  الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب أردوغـ
لدعمه باملرتزقة واألسلحة، وفتح األخير 
ــا لــنــقــل املــرتــزقــة  ــا وبــحــري جــســرا جــوي
السوريني إلى العاصمة واملدن اخلاضعة 
ــاســي وحتــدثــت  ــرئ لــســيــطــرة املــجــلــس ال
تقارير اعالمية عن قيام حكومة السراج 
فيما  طــائــلــة  ــأمــوال  ب املــرتــزقــة  بتمويل 
تردي األوضاع  الليبي من  املواطن  يعاني 

املعيشية. 
وتــكــشــف قــبــل نــحــو شــهــريــن عـــن ضخ 
مصرف ليبيا املركزي نحو أربعة مليارات 
من  صــفــري  بعائد  وديــعــة  بشكل  دوالر 
التركي،  املــركــزي  املــصــرف  الــفــوائــد يف 

دعما القتصاد تركيا الذي يعانى األمرين 
التركية  الــلــيــرة  قيمة  انــخــفــاض  نتيجة 
مقابل  قيمتها  ــن  م  25% مــن  بــأكــثــر 
جلنة  رئيس  ووصفها  األمريكي.  الدوالر 
السيولة النقدية يف مصرف ليبيا املركزي 
بالبيضاء رمزي اآلغا بالصفقة املشبوهة 

والوديعة لنحو 4 سنوات.
وبحسب صحيفة »العرب« اللندنية، ينذر 
الشعبي  للغضب  الوفاق  حكومة  جتاهل 
ــوارد الــبــالد املالية  ــا ملـ ــه مــن ســوء إدارت
وتبديدها لأموال يف استجالب املقاتلني 
وجندة البنك املركزي التركي )4 مليارات 
دوالر وديعة( على حساب الداخل املأزوم، 
بــانــدالع احــتــجــاجــات اجــتــمــاعــيــة هــدد 
مضت  ما  إذا  بتفجيرها  طرابلس  سكان 
قد  تقشف  سياسة  اتــبــاع  يف  احلكومة 
تصل إلى رفع الدعم عن الوقود، وهو ما 
تتجلى مالمحه يف خفض موازنة 2020 

مقارنة بـ2019.
أن  املتوقع  مــن  أنــه  الصحيفة  وتضيف 
ــني حــكــومــة الــوفــاق  ــة ب ــ تــتــصــاعــد األزم
وموظفي القطاع العام، بعد إقرار موازنة 
رواتــب  يف  التخفيضات  تشمل  تقشفية 
والــعــالوات  املــكــافــآت  وحجب  املوظفني 
ــدد مــوظــفــي الــقــطــاع  والــتــقــلــيــص يف عـ
العام، إلى جانب التلويح برفع الدعم عن 

الوقود.
النفط يف  ليبيا، أحد أهم منتجي  وتعاني 
إفريقيا، من أزمات متالحقة حيث تعرضت 
املاضية،  السنوات  خــالل  الــبــالد  ثـــروات 
لعمليات سلب ونهب من طرف امليليشيات 
القطاعات  الفساد طالت جميع  وعمليات 
واملؤسسات االقتصادية. ويأمل الليبيون يف 
البالد، وإنهاء خطر  ثــروات  يتم تأمني  أن 
املليشيات، وتوحيد مؤسسات الدولة وعلي 

رأسها املؤسسات االقتصادية.
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املنوعة

البريطانـــي  الطاهـــي  ســـاهم 
املعـــروف تـــوم كريدج بـــدور يف 
مســـاعدة األطبـــاء واملمرضني 
الذيـــن  اآلخريـــن  والعاملـــني 
مجابهـــة  صـــدارة  يف  يقفـــون 
كورونـــا مـــن أجـــل جتـــاوز تلك 
احلالـــة الطارئـــة مـــن خـــالل 
جاهـــزة  وجبـــة  ألـــف  توزيـــع 

. مياً يو
ويقـــدم كريدج برامجـــاً للطهي 
يف التلفزيـــون البريطاني ويدير 
8 متاجر لها صلة بالطعام من 
بينهـــا حانـــة )ذا هاند&فلورز( 
ولكنها تضررت بشـــدة بســـبب 
إجـــراءات العـــزل العـــام التـــي 
فرضت لوقف انتشـــار فيروس 
 46( كريـــدج  وقـــال  كورونـــا. 
عامـــاً( إنـــه وأصدقـــاؤه قاموا 
بهذه اخلطوة بعد منشـــور على 
االجتماعي  التواصـــل  وســـائل 
من مستشـــفى وكســـهام بارك 
يف بلـــدة ســـالو بغـــرب لنـــدن 
سعيا ملســـاعدة العاملني الذين 
وال  مطعـــم  لديهـــم  يوجـــد  ال 

علـــى  احلصـــول  يســـتطيعون 
طعـــام مـــن الســـوبر ماركت.

جمعـــت  أيـــام   5 وخـــالل 
خـــالل  مـــن  املجموعـــة  هـــذه 
صفحـــة على وســـائل التواصل 
االجتماعـــي 140 ألـــف جنيه 

دوالر(. ألـــف   175(
والتبرعـــات  األمـــوال  وبهـــذه 
مـــن مـــوردي الطعـــام املحليني 
استطاعت املجموعة استخدام 
منشـــأة كريـــدج إلنتـــاج الطعام 
لبدء إعـــداد وجبـــات للعاملني 
باملستشفيات املحلية والفقراء.
مـــا  املجموعـــة جمـــع  وتأمـــل 
يكفـــي مـــن املـــال واملتطوعـــني 
للحفـــاظ على اســـتمرار العمل 
ستة أســـابيع على األقل. وقال 
كريـــدج: »الطعام يجـــري فعلياً 
نقلـــه إليهـــم )األطبـــاء وطاقم 
املستشـــفى  يف  التمريـــض( 
وضعـــه  فقـــط  وبإمكانهـــم   ..
واحلصـــول  مايكروويـــف  يف 
عليـــه.. إنـــه الوقـــود مـــن أجل 

العمـــل«. يف  اســـتمرارهم 

أعلنت الســـلطات يف غزة  الســـبت، القبض على فلسطيني 
ســـبق أن هـــرب من أحـــد مراكـــز احلجر الصحـــي، املعدة 
للقادمني من الســـفر عبر معابر القطاع، لكن إعادة ضبطه 

كشـــفت عن شـــبكة مخدرات ضخمة كان يديرها.
وقالـــت األجهزة األمنية يف القطاع إنه »يف إطار التحقيقات 
التـــي أجرتها األجهزة األمنية يف حادثة هروب املواطن أكرم 
طباســـي مـــن مركز احلجـــر الصحي يف رفح صبـــاح، وبعد 
التحقيـــق مع املذكـــور ومتابعة حيثيات الهـــروب، فقد تبني 
أنه يعمل ضمن شـــبكة لتهريب وترويـــج املخدرات، وأنه كان 

بصدد اســـتالم وتســـليم كمية كبيرة من املواد املُخدرة«.
وأضافـــت يف بيـــان أنـــه »بعـــد متابعـــة مكثفـــة مـــن جهات 
االختصـــاص مت ضبـــط 8 آالف حبـــة مخـــدرة، وقـــادت 
التحقيقـــات إلـــى إلقـــاء القبـــض علـــى ســـبعة آخريـــن من 

املهربـــني واملُروجـــني، وإحالتهـــم للتحقيـــق«.
وتابعـــت »جـــرى حتريـــز املواد املخـــدرة، وال يـــزال التحقيق 

مســـتمراً مع املوقوفـــني على ذمـــة القضية«.

محنـــة  مـــن  خـــرج  أن  بعـــد 
كورونـــا  بفيـــروس  اإلصابـــة 
املستجد، روى املمثل األميركي 
الشـــهير توم هانكس تفاصيل 

تلـــك اللحظـــات الصعبـــة.
وأعلـــن هانكـــس )63 عامـــا( 
يف مارس املاضـــي أنه وزوجته 
املمثلـــة ريتـــا ويلســـون أصيبا 
بالفيروس أثنـــاء وجودهما يف 
أســـتراليا لتصوير فيلـــم، وقد 
تعافيـــا يف وقـــت الحـــق. وقال 
املمثـــل األميركـــي الشـــهير يف 
برنامـــج تلفزيونـــي إنـــه عانى 
من آالم شـــديدة، لكن التجربة 
األصعـــب كانـــت مـــن نصيـــب 
زوجتـــه التي عانـــت أكثر منه.

كان  أنـــه  هانكـــس  وأضـــاف 
يشـــعر بآالم كثيرة يف اجلسم، 
ويعانـــي من اإلعيـــاء واحلمى.
 لكـــن زوجتـــه، املمثلـــة ريتـــا 
ويلســـون، كانـــت تعانـــي مـــن 
ارتفـــاع أكبر يف درجة احلرارة، 
كما فقدت اإلحساس بالتذوق 
والشـــم.  وتابع هانكس: »مرت 
زوجتي بظـــروف أصعب كثيرا 

مما مـــررت بـــه أنا«.
وزوجتـــه يف  وعـــزل هانكـــس 
مستشفى أســـترالي ملدة ثالثة 
أيـــام بعـــد أن ثبتـــت إصابتهم، 
اســـتجابة  بدايـــة  يف  وذلـــك 
فيـــروس  ملواجهـــة  البـــالد 
كورونا، وقـــال املمثل األميركي 
»لـــم يريـــدوا أن ننقـــل العدوى 
آلخريـــن«. وخـــالل خضوعـــه 
للحجر والعـــالج، حاول املمثل 
نشـــيطا  يبقـــى  أن  الســـتيني 
مبمارســـة التماريـــن ملـــدة 30 
دقيقـــة، لكنه اعتـــرف بأنه لم 
ينجح يف إكمال جلســـة تدريب 
كاملة.، وقال »استســـلمت بعد 
12 دقيقة« يف إحدى املرات«.

نتشـــرت عبـــر مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي الفتـــة توعويـــة يف 
أحـــد الطـــرق الســـريعة مبدينة 
لفحـــوى  األمريكيـــة  شـــيكاغو 
حديث لرســـول البشرية محمد 
صلـــى اهلل عليـــه وســـلم حـــول 
اخلروج مـــن األرض إذا َحلَّ بها 
الالفتـــة  يف  وكتـــب  الطاعـــون. 
النبـــي  التالـــي:  اإلرشـــادية 
محمـــد صلـــى اهلل عليه وســـلم 

نصحنـــا باآلتـــي: 
 اغسل يديك باستمرار.

- ال تخـــرج مـــن منطقـــة موبوءة 
مرض. فيهـــا 

- ال تـــزر منطقـــة موبـــوءة فيهـــا 
مـــرض.

وضعتهـــا  التوعويـــة  اللوحـــة 
غيـــر   GainPeace منظمـــة 
ربحيـــة، التي تهـــدف إلى تثقيف 
عامـــة النـــاس حـــول اإلســـالم، 
وذلـــك مســـاهمة منهـــا يف كبـــح 

انتشـــار وبـــاء كورونـــا.

أعلنـــت املطربـــة األمريكيـــة، تايلـــور 
كافـــة  إلغـــاء  اجلمعـــة،  ســـويفت،  
العـــام  لبقيـــة  الغنائيـــة  حفالتهـــا 
فيـــروس  جائحـــة  بســـبب  احلالـــي، 
املتحـــدث  املســـتجد.وقال  »كورونـــا« 
باســـم املطربـــة الشـــهيرة إن »قـــرار 
إلغاء حفالتها اُتخذ متاشـــيا مع إلغاء 
العديد من األحـــداث يف جميع أنحاء 
لتوجيهـــات  اتباعـــا  وكذلـــك  العالـــم، 
مســـؤولي الصحة يف محاولة للحفاظ 
على ســـالمة معجبيها واملســـاعدة يف 
احلد من انتشـــار الفيـــروس التاجي«، 
بـــرس«  »أسوشـــيتد  وكالـــة  بحســـب 

. ء لأنبا
حفـــالت  أن  إلـــى  املتحـــدث  وأشـــار 
تايلـــور ســـويفت يف الواليـــات املتحدة 
والبرازيل ســـتقام العام املقبل 2021 

بتواريـــخ جديدة ســـيتم اإلعالن عنها 
يف العـــام احلالي.

يشـــار إلـــى أن تايلور ســـويفت حائزة 
علـــى لقـــب »أعلـــى املوســـيقيني ربحا 
خالل 2019«، بحســـب بيانات مجلة 
»فوربـــس«. واعتلت »ســـويفت« قائمة 
حققـــت  أن  بعـــد  »فوربـــس«،  مجلـــة 
أرباحـــا خـــالل 2019 بلغـــت 185 
مليـــون دوالر، وذلـــك بفضـــل مبيعات 
ألبومهـــا الغنائي اجلديـــد، وصفقتها 
»يونيفرســـال  شـــركة  مـــع  اجلديـــدة 
ميوزيـــك«، وجولتهـــا الغنائيـــة، التـــي 
صنفـــت كأكثـــر جولة غنائيـــة حتقيقا 
للمبيعات يف تاريـــخ الواليات املتحدة، 
بأربـــاح جتاوزت 266 مليـــون دوالر.

تايلـــور  تنضـــم  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
ســـويفت إلـــى جنيفـــر لوبيـــز وأوبـــرا 

وينفـــري يف بـــث تلفزيونـــي خاص يف 
نهايـــة هـــذا األســـبوع ســـيقر بجهود 
األماميـــة  اخلطـــوط  يف  العاملـــني 
كورونـــا  فيـــروس  تفشـــي  ملواجهـــة 
املســـتجد. وبحســـب »رويتـــرز«، أعلن 
مًعـــا يف  واحـــد  »عالـــم  حـــدث  عـــن 
املنـــزل«، وهـــو مزيـــج مـــن املوســـيقى 
والكوميديـــا والقصـــص مـــن األطباء 

البقالـــة. وعمـــال  واملمرضـــات 
يف  الســـبت  اليـــوم  البـــث  وســـيتم 
18 أبريـــل اجلـــاري، للعـــرض الـــذي 
العديـــد  عبـــر  ســـاعتني  يســـتغرق 
مـــن شـــبكات التلفزيـــون يف أمريـــكا 
الســـبت  مســـاء  والعامليـــة  الشـــمالية 
إلظهـــار  اآلن  حتـــى  جهـــد  أكبـــر  يف 
اخلطـــوط  عمـــال  مـــع  التضامـــن 

األماميـــة.

ورقة أغنية لبوب ديان بـ 2.2 مليون دوالر

 هانكس يتحدث عن تفاصيل تعافيه من كورونا

 احلديث النبوي املنتشر يف طرق شيكاغو األمريكية

تايلور سويفت تلغي جميع حفاتها بسبب كورونا

الف وجبة يومياً للعاملني يف القطاع 
الطبي تبرع من طاٍه بريطاني

تقتـــرب كلمـــات إحـــدى أشـــهر أغانـــي 
الســـتينيات، التـــي كتبهـــا بـــوب ديـــالن 
بخـــط يـــده، مـــن حتقيـــق رقـــم قياســـي 
مبجـــال املقتنيـــات املوســـيقية اخلاصة، 
عنـــد طرحها للبيـــع مقابـــل 2.2 مليون 

دوالر.
وقـــال جـــاري زميـــت صاحـــب مؤسســـة 
)مومنتـــس إن تـــامي( املتخصصـــة بهـــذا 
النـــوع مـــن املقتنيـــات يف لـــوس أجنلوس 
آر  ذاي  تاميـــز  )ذا  أغنيـــة  كلمـــات  إن 
إيه-تشـــنجني( »األوقـــات تتغيـــر« مدونة 
يف صفحـــة واحـــدة داخـــل مفكـــرة، وبها 
تعديـــالت ومالحظات، مشـــيرا إلى أنها 
كانـــت مملوكـــة يف األصـــل جليـــف روزن 
مديـــر أعمال ديالن احلالـــي، بينما يقوم 
ببيعهـــا اآلن أحد هـــواة جمـــع املقتنيات 

اخلاصـــة الذي لـــم يذكر اســـمه.
وقـــال زميت لرويترز: »هـــذا ليس مزادا. 
إنهـــا عملية بيـــع خاصـــة. أول من يتقدم 

بها«. سيفوز 
وحققـــت كلمات أغنية )اليـــك إيه رولينغ 
ســـتون( املدونـــة بخـــط يد ديـــالن رقما 
قياســـيا بلـــغ مليونـــي دوالر عنـــد بيعها 
نيويـــورك  يف  ســـوذبي  لـــدار  مـــزاد  يف 
تاميـــز  )ذا  أغنيـــة  عـــام 2014.وتعـــد 
كتبهـــا  التـــي  إيه-تشـــنجني(  آر  ذاي 
ديـــالن يف 1963 وطرحـــت يف 1964 
ضمـــن األلبـــوم الـــذي حمل االســـم ذاته 
إحـــدى أبـــرز أغاني االحتجـــاج يف حقبة 
الســـتينيات. وأصبح ديـــالن )78 عاما( 
أول مغـــن ومؤلـــف أغنيات يفـــوز بجائزة 

نوبـــل يف األدب عـــام 2016.

لـــم يكن يعلم أن الشـــتيمة التي وجهها 
علـــى  إزعاجـــه  حـــاوال  رجلـــني  إلـــى 
الفيســـبوك ســـتقود إلـــى محاولة قتله 
بعـــدة طعنات نافذة يف صـــدره، كذلك 
الشـــرطة لم تكن تعلـــم أن حتقيقها يف 
هذه احلادثة ســـيقود إلى القبض على 
عصابـــة ســـرقة! ويف التفاصيل، قالت 
رجـــالً  إن  الســـورية  الداخليـــة  وزارة 
ادعى إلى مركز شـــرطة منطقة الغاب 
يف محافظـــة حمـــاة بتعرضـــه لعـــدة 
طعنـــات بالســـكني ومحاولـــة قتله من 
قبـــل رجلني. وخالل البحـــث والتحري 
متكن عناصر شـــرطة املركز من إلقاء 
القبـــض عليهمـــا وبالتحقيـــق معهمـــا 
اعترفـــا بإقدامهما علـــى طعن املدعي 
بواســـطة حربـــة بندقية وذلك بســـبب 
ســـبهما وشـــتمهما على موقـــع الفيس 

مســـيئة. بعبارات  بوك 
كمـــا اعترف املتهمـــان بإقدامهما على 
وقيامهمـــا  ســـرقة  عصابـــة  تشـــكيل 
بارتـــكاب عـــدة ســـرقات باالشـــتراك 
القبـــض  مت  آخريـــن  أشـــخاص  مـــع 
علـــى معظمهـــم واســـترداد قســـم من 

املســـروقات.
بحقهـــم  الـــالزم  اإلجـــراء  اتخـــاذ  مت 
ومـــازال البحـــث مســـتمراً عـــن باقـــي 
أفـــراد العصابـــة حتـــى إلقـــاء القبض 
عليهـــم وتقدميهـــم للقضـــاء املختص 

أصـــوالً.

ماسنة على فيسبوك 
تقود إلى اعتقال عصابة

بالصدفة الكشف عن شبكة 
مخدرات يف غزة
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الثقافية 

 السَّحابة السَّابعة

1
ـــابحة يف فضـــاء اهلل.  ـــحابة السَّ مدينـــة بَحْجـــم السَّ
ـــحابة... هـــي االْنِهمـــار والَقطـــر  بـــل هـــي َعـــني السَّ
ـــالكون ومْتطر على  ـــدى... يْرتادهـــا الَعابرون السَّ والنَّ
َحنايـــا ســـْفحها بـــْرد وبْرق وعالمـــات أْخـــرى ألولياء 
صاحلـــني إنَّها مدينتـــي.. َمدينة املـــاء. َمدينة األولياء 

هداء... والشُّ
2

تـــي مـــن الرُّكـــن املُطـــل علـــى مْنبـــر  اكينـــي جدَّ حُتَ
ـــماء،لذلك الوادي املَُتاخم لبيتنا متاما،وأينما رحنا  السَّ

ِقبلتنـــا الرُّكـــن املُطـــل على ذات الـــوادي.
اح،كَمدخل  تباغتني  بكالمها املزهر املَُعطَّر بعبق الصبَّ
بة  أِنيـــق لَصباح مَتفائل لولد يرى َمعالم الُبشـــرى الطيَّ
عاء املْمـــزوج باإلْنطالق دومَنا  واألََمانـــي املَُوفَّقـــة بالدُّ
َخـــوف ... اليـــوم َموعد تعبئـــة ِجرار املْســـجد وَحْمل 
َحـــول  يُطوفـــون  الذيـــن  للعابريـــن  واخُلبـــز  مـــور  التُّ
راب  فلى ورائحـــة التُّ تلـــك البلدة النبيلـــة املكللـــة بالدِّ
واملاء،حتفزني وهي ُتقيف مالبســـي الّدافئة،أســـرع..
الثة،إنَّهـــا ســـحابةُ  ـــحابة الثَّ أســـرع قبـــل ُهطـــول السَّ
حـــى التي تشـــبه ابنتـــي بعد مضـــي أربعني عاما  الضُّ

عن زمـــن الطُّفولة
أقاطعها ...

بع  حابات السَّ عندما أُعود ســـأكتب عْنك أســـماء السَّ
تي  يـــا جدتي...وأعـــرف أنَّ هـــذا لـــن يحـــدث ألن جدَّ
قش واإلَشـــارة وآيات ُتَردِّدها عند تْفســـير  ُتؤمـــن بالنَّ

األحـــالم وُمـــداواة األطفال.
3

ريح املنتصب على قمـــة الربوة  أخطـــو إلى ذلـــك الضَّ
التـــي يطل عليها كل ســـكان املدينـــة. ويحلِّقون حولها 
املســـاء  ِحكايـــة  بلدتي..حيـــث  الُغـــروب يف  كُطيـــور 
فء وتـــالوة الُقـــرآن ورائحـــة املباخـــر التي تعد  والـــدِّ
ــون املَطر  ـــحابة. إنَّها بلـــدة وَناس ال ميلُـّ لطقـــوس السَّ
ونُفوســـهم تْعَشـــق االنهمـــار والُبخـــور وأْعـــواد اجَلبل 
ى من ســـيرة املَُتصوِّفة والعلمـــاء .قبل حْلظة  ومـــا تَبقَّ
ائمة على الدعاء  وم. وامِتزاجها بأحـــالم املدينة النَّ النَّ
الكني... راوشة وكّل السَّ والَبركة وعزمية الَعابرين والدَّ
ـــحابة قطـــرا ممزوجـــا برائحـــة اآلَيـــات  تنَهِمـــر السَّ
الَصاعـــدات نحـــو اهلل.فُتحلِّق مدينتـــي بُطهرها َنحو 
ـــماء لتعـــود قطرة يف  اهلل لتنـــام يف الرُّكـــن البهيج للسَّ

باحات. صبـــاح آخـــر لْيـــس ككُل الصَّ
تي. هكذا قالت جدَّ

4
ينطلـــق ِحوار َمنزلي حميم،لزيـــادة األغطية واحلرص 
رس يف  من البرد،البرد هذا املعشـــوق عنـــد ذهابنا للدَّ
جوقـــة الطفولة امللوِّنة البســـيطة.وُمرورنا على َجرس 
الكَنيســـة كـــي نْعلـــق به حتى يـــدقَّ. وشـــراء احللوى و 
ـــجيرات  اح البري وما يؤكل من الشُّ ــوز والتفَّ أغمار اللَـّ

املُحيطـــة بالبلدة. إنها حكاية الـــدفء والولي
5

وِلـــيٌّ علَّمنـــا )اقـــرأ( وعلَّمنـــا ِقيـــم أهـــل هـــذه البلدة 
ومثلهـــم البريئـــة الطَّيبـــة. التي لـــواله ملا كانت ُتْشـــبه 
البرق املاُلمـــس لقلوب أْهلها. أهلهـــا احَلاملون باملطر 
ـــماء بحثا عن ســـحابة سابحة يف  املعلَّقة عيونهم بالسَّ

َفضـــاء اهلل تْهطل بعـــد قليل وقْبـــل انهمار
احلِكاية بُبرَهة...

بوغزيل الرشيف 

 خليفة حسني مصطفى
إذا كانـــت القصـــة الليبيـــة القصيـــرة قـــد 
حققـــت جناحـــات كبيـــرة ويف فتـــرة زمنية 
قصيـــرة، فـــإن املـــرء وهـــو يطـــرق بابهـــا 
الـــذي يفضي إلـــى مرحلة نضجهـــا املترع 
بخصوصيـــة التجربة اإلبداعيـــة يف أجمل 
وأرقـــى ما متثله مـــن فاعلية وتأثير البد له 
من أن يتوقف متمأمالً عند نقطة البداية، 
أو ما ميكن أن نســـميه مبعنى آخر مبرحلة 
املخـــاض الصعب، وهي املحـــاوالت األولى 
املتمثلـــة يف ظهـــور فـــن القصـــة القصيرة 
يف ليبيـــا يف العقـــد الثالـــث مـــن القـــرن 
العشرين، وســـعى كتابها املتواصل وعملهم 
الـــدؤوب من أجل تطويرهـــا ومنوها برغم 
كل العثـــرات والتجربة غيـــر املمهدة جيداً 
واملنـــاخ السياســـي واالجتماعـــي والثقايف 
الذي كان ســـائداً لـــدى بروزها يف اجلرائد 
واملجـــالت، وهو املناخ العاصـــف الذي كان 
الوجود االستعماري البغيض أبرز مالمحه 
وأســـوأ مركباته، باإلضافة إلى ظله القامت 
الـــذي يتشـــكل مـــن األميـــة والفقـــر وعدم 
االســـتقرار، وكلهـــا كما هو واضـــح عوامل 
ســـلبية تدعو بطبيعة احلـــال إلى اإلحباط 

والتشاؤم.
كان ذلك هو أفـــق البداية، ومع ذلك فنحن 
ال نســـتطيع جتاوزه من باب احلرص الذي 
تفرضه أمانـــة البحث وموضوعيته،بالرغم 
من أنه أفق ضيق ومحدود، كانت األســـماء 
قليلة، وقـــد ال تزيد يف مجموعها عن عدد 
أصابـــع اليـــد الواحـــدة، وحتى وهـــي بهذه 
القلة فإننا جنـــد صعوبة يف التعرف عليها 
وتخليصهـــا مـــن غمـــوض التخفـــي برموز 
وألقاب مســـتعارة، كما جنـــد صعوبة أيضا 
يف دفع خطوط فاصلة بني ما هو قصصي 
ولـــو يف صورتـــه املبدئية، وما هـــو خاطرة 
أدبيـــة أو قطعة وصفية بالغية تســـتهدف 
واإلرشـــاد  الوعـــظ  األقصـــى  حدهـــا  يف 
والـــدروس األخالقيـــة مـــن دون أن حتقـــق 
حضورها الفنـــي باملعنى املحـــدد والدقيق 
للكتابـــة القصصيـــة إال يف فتـــرة متأخرة، 
وإذا كان هـــذا مبثابة املظهر الســـلبي الذي 
أســـهم بشـــكل ما يف تأخير مرحلة النضج 
والعبـــور إلى مرحلة الوعي بقواعد وأصول 
فن القصة احلديثة فإن أســـبابه تعود بكل 
أبعادهـــا الفكرية واالجتماعيـــة إلى جملة 
من املفاهيم الســـائدة آنذاك ملفهوم الكتابة 
واألدب والصحافـــة والتصورات املشوشـــة 
املتعلقـــة بـــه، كما تعـــود من ناحيـــة أخرى 
إلـــى املكتســـبات األدبية واملـــوروث الثقايف 
علـــى  القائمـــة  واملطالعـــات  والقـــراءات 
اإلرشـــاد والتوجيـــه والدعوة إلى التمســـك 
باألخـــالق احلميدة والســـلوك االجتماعي 
الرصني، أو إلى التداول احلريف للنصوص 
القدميـــة وحفظها مـــن الذاكـــرة على أنها 

مـــن جواهر البالغـــة واألدب الرفيع.
وقـــد ترافقـــت بدايـــات القـــرن العشـــرين 
مـــع محاوالت للصحـــوة األدبيـــة والثقافية 
متظهـــرت يف صدور العديـــد من الصحف 
واملجـــالت التي وجد فيها الكتاب مبختلف 
فئاتهـــم ونزعاتهم األدبية وســـيلة فعالة أو 
نافـــذة يطلـــون منهـــا علـــى املجتمـــع، فقد 
تولت الصحافة يف غياب كلى لدور النشـــر 
القيام بنشـــر نتـــاج وإبداع الكتـــاب واألدباء 
املعروفـــني أو الطارئـــني ومتكينـــه مـــن أن 
يكون بني أيـــدي القراء بعد أن كان يتحرك 

يف زاويـــة ضيقة.
وقد أســـهمت عـــدة عوام إيجابيـــة يف هذه 
الصحـــوة التي جاءت متأخـــرة إلى حد ما، 
من أهمها عودة العمل بالدســـتور العثماني 
الوطنـــي  الوعـــي  ونضـــج   1908 عـــام 
األجنبيـــة،  املطامـــع  بخطـــورة  والشـــعور 
وكذلك تأثير البـــالد العربية املجاورة التي 
أخـــذت تشـــهد نوعاً من االزدهـــار الفكري 
والثقايف، إضافة إلى عامل آخر ســـاهم يف 

هذه اخلطوة وهو تأثير أو إشـــعاع املدارس 
احلديثة التي أسســـتها احلكومـــة التركية 
والتـــي مكنت الطـــالب املنتمـــني إليها من 
اإلطـــالع علـــى النهضة العلميـــة املعاصرة 
ولعب دور محوري يف الصحوة االجتماعية 
والفكرية، وزيادة علـــى ذلك فهناك الطلبة 
الذيـــن تلقوا تعليمهـــم يف املعاهد املصرية، 
واطلعوا علـــى إبداعات الكتاب والشـــعراء 
املصريـــني وتعرفـــوا علـــى وســـائل التعبير 

املســـتحدثة كالقصة والرواية.
ومع ذلـــك فإن هذه الصحـــوة قد تعرضت 
إلـــى نكســـات كثيـــرة ولـــم تـــؤد إلـــى نتائج 
مؤثرة يف املجـــاالت الثقافية واالجتماعية، 
ومـــا أحدثتـــه مـــن تطـــور علـــى احليـــاة 
األدبيـــة ال يكاد يذكر، فقـــد ظلت الكتابات 
التقاليـــد  أســـيرة  واألدبيـــة  الصحفيـــة 
القدميـــة يف التعبيـــر، محتفظـــة بروحهـــا 
البالغية الشـــكلية، ودوائرهـــا االجتماعية 
الضيقـــة وأســـاليبها اخلطابيـــة املباشـــرة 
وأفقهـــا املتحفـــظ، وحتـــى محاولـــة إيجاد 
صيـــغ جديـــدة يف الكتابة ومحاولـــة إيجاد 
خطـــاب ثقـــايف أكثـــر فاعلية توقـــف عند 
حـــدود املقال القصصـــي املعمد باملبالغات 

اللفظية. والزخرفـــة 
ولم ينـــج من مصيدة هذه الكتابات العتيقة 
وطابعها اإلرشادي ســـوى د. وهبي البوري 
الـــذي دلف إلـــى عالـــم األدب يف منتصف 
األربعينيـــات من القرن العشـــرين مبوهبته 
الكبيـــرة وطموحاتـــه العريضـــة وقراءاتـــه 
الواســـعة يف األدب العربي والعاملي وتعرفه 
علـــى املذاهب واملـــدارس األدبية احلديثة، 
فلـــم يقنـــع بالســـائد والبحـــث عـــن مكان 
يحتلـــه حتـــت عباءتـــه الفضفاضـــة، فقد 
كان مســـلحاً بروح املغامرة وإرادة التجدبد 
االجتماعيـــة  الوظيفـــة  ألبعـــاد  وإدراكـــه 
شـــرع  املترقبـــة  الـــروح  وبهـــذه  لـــأدب، 
بخطوات متباطئة ولكنهـــا يف نفس الوقت 
جـــاءت متقاطعـــة مـــع التيـــار الـــذي كان 
يجـــرف اآلخرين يف طريقه كاحلصى، لقد 
متكـــن وهبي البورى يف فترة زمنية قصيرة 
مـــن دفـــع اخلطـــوط العريضـــة للقصـــة 
الليبيـــة القصيـــرة وحتريرهـــا مـــن الصيغ 
الباليـــة وتطويـــر بنائهـــا الفنـــي واالنتقال 
بهـــا إلـــى مرحلـــة متقدمة وناضجـــة على 
مستوى الســـرد، ولكنه مع ذلك لم يستطع 
التخلص مـــن الطابع احلكائـــي يف كتاباته 
القصصيـــة، إذا مـــا تفحصنـــا مواضيعـــه 
جنـــده يركـــز كل اهتمامـــه علـــى العالقات 
الزوجيـــة وتكـــراره لهـــذا النمـــوذج يف أكثر 
مـــن قصـــة وكأنه يعـــود يف كل مـــرة لكتابة 
نفـــس القصة من زاويـــة أخرى دون إضافة 
ملـــا ســـبق قوله يف عمـــل آخر، وليـــس أدل 
على ذلك مـــن قصة )الوهـــم الكبير( التي 
ال تختلـــف كثيـــرا عن قصـــة )العـــودة إلى 
العـــش( إال يف أن بطـــل القصـــة يتزوج من 
فتـــاة إيطاليـــة، ثم يهجرهـــا ليجرب حظه 

مـــع فتاة أخـــرى، ولكن كل هـــذه املغامرات 
العاطفيـــة تنتهي بالعـــودة إلـــى وطنه وإلى 
زوجتـــه األولى، ومما جـــاء يف هذه القصة 
)ويف املســـاء سمع حســـن طرقا على الباب 
فأســـرع ليعـــرف من القـــادم فوجـــد أخته 
وبرفقتهـــا غاليـــة، وقـــد إزدادت يف نظـــره 
بهاء، فدهش وتلعثـــم وارتعش وصعد الدم 
إلـــى وجهـــه، ثم أكـــّب على يديهـــا يقبلهما 
ويغســـلهما بدموعـــه، واختلطـــت الكلمات 
يف رأســـه وتضاربـــت يف فمه فلم يســـتطع 
النطـــق بعبـــارة واحـــدة ســـليمة تعبـــر عن 

فرحتـــه وهو األديـــب والشـــاعر املفوه(.
وأمـــا يف قصتـــه )العـــودة إلى العـــش( فإن 
بطـــل القصـــة يقـــع يف غـــرام فتـــاة مـــن 
بنـــي جنســـه أوقعتـــه يف حبائلها فـــكان أن 
تزوجهـــا، وبعـــد أن قضـــى معها فتـــرة من 
الوقت اكتشـــف أنه وقع )فريســـة ملخطط 
ابتزاز واحتيـــال أعدته “ليلى” بدقة ومهارة 
لالســـتيالء على جـــزء من ثروته مســـتغلة 
ضعفـــه وتعلقه بها، وقلب األمر على جميع 
وجوهـــه، واقتنـــع بـــأن اســـتمرار زواجهما 
واخلســـائر  املشـــاكل  مـــن  يزيـــد  ســـوف 
والفضائـــح، وأنـــه جاء الوقت الذي ســـوف 
يزيد فيـــه إحراجها كـــي يطلقها، وحتصل 
على مؤخر صداقهـــا الكبير(. وهكذا يعود 
هـــذا الـــزوج املغامـــر إلـــى زوجتـــه األولى 

ونادماً. مخـــذوالً 
ويف هـــذه القصـــة يقـــول املؤلـــف: أغلقت 
عائشـــة يف مســـاء أحـــد األيام بـــاب دارها 
ألوالدهـــا  لتعـــد  وذهبـــت  الداخـــل  مـــن 
طعامهم والذهاب إلى فراشـــهم وســـمعت 
طرقاً علـــى الباب فأســـرعت بفتحه، وقد 
وجـــدت عثمان واقفاً بيـــده حقيبة مالبس 
فقـــال لهـــا: هـــل تســـمحني لـــي بالدخول، 
فقـــد طلقت ليلـــى، وأرجـــوك أن تصفحي 
عنـــي، وتعتبـــري كل مـــا حـــدث نـــزوة قـــد 

نتهت. ا
فأخذت عائشة احلقيبة منه وقالت:

–  مرحبـــا بـــك يف دارك وبـــني أوالدك، 
فأنـــت صاحـــب الدار وســـيد من يســـكنها 

وقـــد عـــدت إلى عشـــك.
وأمـــا مشـــروع الزوجـــة الثانيـــة يف قصـــة 
)الزوجـــة الثانيـــة( فإنـــه ينتهي مبا يشـــبه 
الكابـــوس عندما يكتشـــف الـــزوج أن املرأة 
التـــي جلبها معه من مصر مازالت مرتبطة 
برجـــل آخـــر هو زوجهـــا الشـــرعي، وحتى 
قصـــة ” اللهم اكســـر رجلـــه ” فإنها تندرج 

يف هذا الســـياق.
ومن خالل اســـتثناءات قليلـــة طرق املؤلف 
أبوابـــا أخرى مبنأى عن منوذجه التقليدي، 
وهي جديـــرة بأن نتوقف عندهـــا، وكمثال 
علـــى ذلـــك هنـــاك قصـــة )الطريـــق إلـــى 
املجهـــول(، يعـــرض فيهـــا املؤلـــف ملغامرة 
أحـــد املجنديـــن الليبيني الذيـــن التقطتهم 
إيطاليـــا مـــن الشـــوارع وأرســـلت بهـــم إلى 
جحيم )إديس أبابا( لكـــي يحاربوا بالنيابة 

عـــن جنودهـــا يف قتـــال األحبـــاش، أحـــد 
هـــؤالء املجندين يدعـــى “بشـــير املظفر”، 
كان املجنـــد كما ورد يف القصـــة عائداً إلى 
معســـكره بأديـــس أبابـــا عندمـــا رأى فتاة 
يف مقتبـــل العمـــر تبكي بحـــرارة أمام أحد 
األكـــواخ فاقترب منها وســـألها ما بها؟، إال 
أنهـــا عندمـــا رأته ببزتـــه العســـكرية ازداد 
فزعهـــا وخوفهـــا وصياحهـــا فأشـــار إليها 
لتهـــدأ، ثـــم كلمهـــا باإليطالية ثـــم العربية 
قائـــالً لها: ال تخايف لـــن أؤذيك، إني عربي 

تخايف. فال  ومســـلم 
متعنت فيه قليالً، وقالت له:

– إنـــي مســـلمة، وقـــد جئـــت مـــن بريـــرة 
بالصومـــال البريطانـــي للبحث عـــن أخي 
فلـــم نعثـــر عليـــه، وقامـــت احلـــرب، ولـــم 
نســـتطع العـــودة ودخل علينا جنـــود صباح 
اليـــوم، فقتلـــوا والـــدي، وجنـــوت أنـــا ألني 

كنـــت خـــارج الكوخ.
وأما تطورات القصة فيما بعد فقد متثلت 
يف إقـــدام بطـــل على مســـاعدة الفتاة على 
العـــودة إلـــى وطنها ومرافقتهـــا يف الطريق 
املحفوفة باملخاطر، وهـــو الذي قرر الفرار 
من اجلندية  )عندمـــا كان يف ليبيا، إال أنه 
لم يوفـــق والزمته الفكرة ولـــم يتخل عنها، 
ورمبا هذه الفتـــاة احلزينة تقدم له فرصة 

الفـــرار من اجلندية(.
)وهـــذا مـــا كان، فقد متكن بشـــير ورابحة 
مـــن الوصول إلـــى الصومال برغم مشـــاق 
الرحلـــة ومخاطرهـــا، فقـــد غـــادرا الكوخ 
متجهـــني إلـــى الشـــرق وكل منهمـــا يحمل 
كيســـه على ظهـــره، وكل منهمـــا كما يقول 
املؤلـــف دموعه يف عينه وقلبـــه ينفطر من 
األســـى، رابحة حزنا على والديها وبشـــير 

املجهول(. مـــن  خوفاً 
تنتهي هـــذه املغامـــرة بســـالم، ويف الطرق 
تنمـــو بذور التفاهـــم واملودة بـــني الطرفني 
لتـــؤول يف نهاية املطاف إلى الـــزواج، وكان 
ميكـــن لهذه القصة أن تتطور يف اجتاه آخر 
غيـــر هذه النهاية التقليديـــة، وبالفعل فقد 
رأى املؤلـــف أن األمـــور ال ميكـــن أن تنتهي 
عنـــد هـــذا احلـــد، فمـــع انقـــالب موازين 
القوى وكســـب بريطانيـــا وحلفائها للحرب 
يعتقل بشـــير ويوضع يف معســـكر لأسرى 
اإليطاليني باعتباره مجنداً إيطالياً ســـابقاً 
ليقضـــي فيه أربع ســـنوات، ثـــم يفرج عنه 
ليعـــود إلى وطنه ويفوز بوظيفـــة يف اإلدارة 
البريطانيـــة بطرابلـــس، لكنـــه لـــم ينـــس 
رابحـــة، وبذلـــك فقـــد قرر الســـفر للبحث 
عنها يف )بربـــرة(، وهناك يعثر على رابحة 
أخـــرى غيـــر تلـــك التي تـــزوج بهـــا، كانت 
)ذابلـــة الوجه غائرة العينـــني هزيلة البدن 
منكوشـــة الشعر رثة الثياب وكانت متزوجة 

من رجـــل آخر(.
ومـــع أن الدكتـــور وهبي البوري بـــدأ كتابة 
القصة يف عـــام 1936، ثم توقفه وعودته 
إلى الكتابة يف نهايـــة عقد األربعينيات، ثم 
كتـــب عدة قصص يف فترة الســـتينيات من 
القـــرن العشـــرين، فقـــد ظل يكتـــب بنفس 
والســـرد  التقليديـــة  واحلبكـــة  األســـلوب 
احلكائـــي فلم يغادر مقصده ولم يســـتبدل 
فجـــاءت  مواضيعـــه،  حتـــى  وال  أوراقـــه 
قصصـــه يف إطار محاولتـــه إلحياء ذاكرتنا 
التاريخيـــة باجتـــاه األحداث التـــي مر بها 
الوطن يف الزمن االســـتعماري واإلجنليزي، 
فظلت الدموع تنهمر من عيون شـــخصياته 
وتبلـــل وجوههـــم وظـــل القـــدر والصـــدف 
هي املحرك الرئيســـي لهذه الشـــخصيات 
وحتديـــد مصائرهـــا، كمـــا أنهـــا محكومة 

على الـــدوام باملعانـــاة والقهر.
ومـــع ذلك فال أحد يجـــادل يف ريادة وهبي 
البـــوري لفن القصة القصيرة يف ليبيا وهو 

املوقع الذي يســـتحقه عن جدارة.
ـــــــــــــــــــــــ

* مجلة املؤمتر 

بواكير القصة الليبية القصيرة  

  روح املغامرة.. وإرادة التجديد 
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رياضه

عياد  األستاذ  الرياضي  اإلعالمي  كتب 
على  الشخصية  صفحته  عبر  العشيبي 
،اهلل  اهلل  ذمــة  يف  بــوك:«الــكــابــن  فيس 
تعازينا  جناته  فسيح  ويسكنه  يرحمه 
أنــا هلل  ولنادي االحتــاد  احلــارة الاسرته 

وأنا إليه راجعون ».

أســطــورة  الــســري  نـــوري  مــن جهته عبر 
بعد  العميق  حــزنــه  عــن  املــدنــيــة  فــريــق 
صفحته  عبر  وقــال  مسعود  سعد  وفــاة 
.يا.  :«وداعــا  بوك  فيس  على  الشخصية 
اهلل.  ذمــة.  يف.  الرياضة.  فقيد.  كابن. 
لقد كان. صديق. اجلميع. وقريب جدا. 
لكل. الرياضيني. يف. ايبيا. راجل. خدوم.

وصاحب . ابتسامه. دائمه نودعك ويبقي. 
اسمك. يف الوسط. الرياضي اقدم. احر. 
نادي. االحتاد.  التعازي لي وإلي. أسرة. 
ولي. اسرته. وما. نقول إنا هلل وإنا اليه 

راجعون 

الــرمــاش  مسعود  الصحفي  نشر  جهته  مــن 
عبر  كتب  للمرحوم سعد مسعود  نــادرة  صورة 
صفحته الشخصية على فيس بوك :« الكابن 
سعد مسعود ..ابن مدينة سرت يف هذه اللقطة 
يرتدى الغاللة رقم ) 6 ( مع ناديه خليج سرت 
...يعشق الرياضة وتدرج يف صفوف نادى خليج 
سرت واكمل مسيرته الرياضية يف نادى االحتاد 
. انتقل الى رحمة اهلل اليوم وهو اسير منذ عام 
ومبتسمه  ومرحه  محبوبه  شخصيه   .2011
وعشق  الرياضة  خلدمة  حياته  كرس   . دائما 
الرياضة يف  .....فقدته  بكل شرف  املستديرة 
ليبيا  وأهل  اجلماهير  وكسب حب  عامة  ليبيا 

عامة ».

من جهته أشاد رياض جمعة العب فريق االحتاد السابق 
الرجل  بهذا  بوك  فيس  على  الشخصية  صفحته  عبر 
الكابن سعد مسعود  للفريق وكتب:«  الكثير  الذي قدم 
يف ذمة اهلل اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته 
العاملني. عاش راجــل ومــات راجــل انسان محب  يــارب 
بسيط  رجل  اجلميع  يحترم  االحتــاد.  ونــادي  للرياضة 
من سكان الظهرة يعرفونه جيدا ونادي االحتاد بجمهور 
العمالق يوميا مير للنادي يتفقد أحواله ويستمع للجميع. 
له أعمال فاضلة خيرية يف شهر رمضان يساعد العديد 
من الفقراء يف كنف السرية التامة يف نادي االحتاد دون 
شو اإلعالم. رحمك اهلل ياكابن سعد .. وجعل مثواك 

اجلنة : قّدر اهلل وما شاء فعل ».

عبد  األســتــاذ  القدير  اإلعــالمــي  أمــا 
بالدور سعد  أشــاد  فقد  زكــري  الفتاح 
كتب  حيث  للرياضة  حبه  يف  مسعود 
فيس  على  الشخصية  صفحته  عبر 
ــادي االحتـــاد احــد اعز  بــوك :«فــقــد ن
اهلل  باذن  املرحوم  املحترمني  رجاالته 
ــاد االســبــق )سعد  رئــيــس نـــادي االحتـ
مسعود (.لقد كان رجال محبا للرياضة 
 .. التعصب  ويــرفــض  االحتـــاد  يعشق 
صديقا للجميع يف كل االندية.. انيقا 
الفقيد  اهلل  .رحــم  بشوشا  متواضعا 
الكبير واحسن مثواه واللهم اله وذويه 

جميل الصبر والسلوان ».

 من جهته نعى مصباح شنقب حارس 
السابق  طرابلس  األهلي  فريق  مرمي 
صفحته  عبر  مسعود  سعد  املــرحــوم 
وكتب:«  بــوك  فيس  على  الشخصية 
اتقدم باحر التعازي الى عائلة املرحوم 
الرياضية  العائلة  والى  املسعود  سعد 
نــادي االحتــاد يف وفاة  الليبية وأســرة 
رئيس النادي السابق »سعد مسعود » 
اهلل يرحمه ويغفر له ، انا هلل وانا اله 

راجعون ».

ردود فعل حزينة بعد وفاة رئيس نادي االحتاد سعد مسعود
  توالت ردود الفعل احلزينة يف أوساط كرة القدم الليبية بعد 

وفاة رئيس نادي االحتاد السابق سعد مسعود والذي ُتويف صباح  السبت 
يف محبسه بسجن معيتيقة  بعد صراع طويل مع املرض رغم حصوله على 

حكم بالبراءة منذ قرابة العامني.
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رياضه

 إصابة أول العب ليبي بفيروس كورونا

تأجيل انتخابات االحتاد الليبي لكرة القدم

ـــ االسبوع الليبي   
الشائعات  القدم  لكرة  ليبيا  منتخب  مدرب  البنزرتي  فوزي  نفي 
الفترة  يف  التونسي  الساحلي  النجم  فريق  بتدريب  تربطه  التي 
من  إقالته  الذى متت  الزواغي  قيس  ملواطنه  خلفاً  وذلك  املقبلة 

تدريب الفريق يف منتصف شهر مارس املاضي .
وأكد مدرب منتخب ليبيا يف تصريحات صحفية تونسية بأنه حالياً 
يرتبط بعقد مع فرسان املتوسط وأنه سعيد بهذه املهمة وكانت 
باتصاالت  قام  النجم  ان  اكدت  التونسية  اإلعــالم  وسائل  بعض 
يونيو  البنزرتي يف شهر  أجل احلصول على خدمات  عديدة من 

املقبل .
يف  أخرها  مرات  ست  الساحلي  النجم  درب  قد  البنزرتي  وكان 
اخلامس والعشرين من شهر سبتمبر املاضي ومتت إقالته عقب 
النادي  التقليدي  غرميه  أمــام  تونس  كــأس  نهائي  يف  اخلــســارة 

الصفاقسي .
اجلدير بالذكر بأن عقد فوزي البنزرتي مع املنتخب الليبي ينتهي 
شهر إبريل اجلاري وكان رئيس احتاد الكرة عبداحلكيم الشلماني 
قد أكد يف تصريحات تلفزيونية سابقة بأنه يف طريقه لتجديد مع 
املدرب التونسي ملدة عام آخر غير أن أزمة فيروس كورونا أوقفت 

املفاوضات بني الطرفني.

الليبي    ـــ االسبوع 
قرر مسئولي نادي اإلحتاد الليبي إتخاذ خطوة عاجلة من أجل تكرمي رئيس 
داخل  السبت  املنيه فجر  وافته  والذي  العميد سعد مسعود   ، الراحل  النادي 

سجن معيتيقة يف طرابلس .
ووفًقا ملصدر خاص لبوابة إفريقيا الرياضية فإن إدارة النادي قررت تسمية 
سعد  العميد  الراحل  بأسم  النادي  االنشاء( مبلعب  )قيد  اجلديده  املدرجات 

مسعود .
للزعيم  املناصب منها آمر احلراسة اخلاصة  العديد من  تولي  للراحل  وسبق 
واليتني  يف  الليبي  اإلحتــاد  لــنــادي  رئاسته  بجانب  الــقــذايف  معمر  الــراحــل 
الفترة األطول من  ثم  الفترة من عام 1991 ملدة ثالث سنوات  سابقتني يف 

بداية األلفية األولى وحتي عام 2011 .

اإلحتاد الليبي يُكرم رئيسه الراحل البنزرتي يوضح موقفه من تدريب النجم الساحلي
على طريقته اخلاصة

ـــ االسبوع الليبي   
إدارة  مجلس  رئيس  السعيطي  خالد  وجــه 
الــنــادي،  جلماهير  رســالــة  بنغازي،  األهــلــي 
أحد  لتأسيس  والسبعني،  الثالثة  الذكرى  يف 
،والذي  ليبيا  الرياضية يف  املؤسسات  أعرق 
يعود إنشائه يف 19 أبريل من العام 1947.

املركز  نــشــره،  فيديو  يف  السعيطي،  وقـــال 
اإلعالمي، للنادي األهلي بنغازي عبر، صفحته 
الرسمية مبوقع التواصل االجتماعي:« نادي 
املختار  عمر  رحــم جمعية  مــن  ولــد  األهــلــي 
وابارك  اهني   ، بالشعب.  وارتبط  النضالية، 
وأترحم  املناسبة،  بهذه  األهلي  جماهير  كل 
النادي، من  على كل من غادرونا من عشاق 
الدور  و  الفضل،  لهم  كان  الذين  املؤسسني 
األبرز يف الصمود والنهوض، مبؤسسة األهلي 

العريقة ».
الــدرب  على  باالستمرار،  السعيطي  وتعهد 
الذي صار، عليه النادي منذ تأسيسه قائال 
:«أمتني مواصلة املشوار، من أجل حتقيق، كل 
ما يصبو إليه كل أهــالوي، وأمتني أن تكون 

ليبيا يف خير وسالم ».

ـــ االسبوع الليبي   
أعلن نادي اخلمس عبر صفحته الرسمية على موقع 
بريش  أحمد  إصابة  فيسبوك  االجتماعي  التواصل 
بفيروس  الــقــدم  لكرة  األول  الفريق  مرمي  حــارس 
تورناي  مدينة  يف  تواجده  أثناء   »19 »كوفيد  كورونا 
رسمًيا  ُيصاب  ليبيا  يف  العب  أول  ليكون  البلجيكية 

بهذا الوباء.
بدأ  حاليا  أنــه  صحفية  تصريحات  يف  بريش  وقــال 
منذ  ذاتية  عزلة  يف  وهو  تدريجاً  املرض  من  يتعافى 

أربعة عشر يوماً.
أبرز  أحد  يعتبر  بريش  احلارس  بأن  بالذكر  اجلدير 
مع  لعب  وأن  سبق  خيت  ليبيا   يف  املــرمــي  حــراس 
الشط وابي االشهر واخيرا اخلميس الذي قاده  قبل 

موسمني يف التأهل إلي إلى الدوري املمتاز.

الليبي    ـــ االسبوع 
ــد مــصــدر مــســؤول داخـــل احتــاد  أك
املكتب  انتخابات  بأن  الليبي  الكرة 
والتي  املحلي  بــاالحتــاد  التنفيذي 
ديسمبر  يف  إجــراؤهــا  املقرر  كانت 
شهر  إلـــى  تأجيلها  مت  قــد  املــقــبــل 
فيروس  بسبب جائحة  وذلك  مارس 

كورونا.
ــدر املــــســــؤول يف  ــصــ ــ وأضـــــــاف امل
تصريحات لبوابة إفريقيا الرياضية 
أنتخابات  تقام  أن  الصعب  من  بأنه 
فيروس  بسبب  احلالي  العام  بنهابة 
كـــورونـــا أيــضــا هــنــاك عــامــل أخــر 
العاصمة  يف  األمنية  األوضــاع  وهو 
يف  االوضاع  تستقر  وحني  طرابلس 
موعد  حتــديــد  سيتم  فــأنــه  الــبــالد 
سيكون  األرجــح  وعلى  لالنتخابات 

يف شهر مارس املقبل.
كلفت  قد  العمومية  اجلمعية  وكانت 
األول  النائب  الشلماني  عبداحلكيم 
يف املكتب التنفيذي برئاسة االحتاد 
مؤقتة  بصفة  الــقــدم  لــكــرة  الليبي 
الكرة يف شهر ديسمبر عام 2018 

رئيس  عن  الثقة  حجبت  بعد  وذلك 
االحتاد السابق جمال اجلعفري.

الشلماني  احلــالــي  الــرئــيــس  ويــعــد 
احلــكــم الــدولــي املــتــقــاعــد املــرشــح 
األول من أجل قيادة االحتاد الليبي 

أربعة سنوات قادمة .
أيضا من بني األسماء التي املرشحة 
أسم  يبرز  الليبي  االحتــاد  لرئاسة 

االحتــاد  رئيس  املغربي  عبداملولى 
ــكــرة الــقــدم بــطــرابــلــس  ــفــرعــي ل ال
املنتحب  العـــب  ــقــاضــي  ال وعـــيـــاد 
السابق  طرابلس  واألهلي  الوطني 
املدنية  نــادي  رئيس  بيك  األمــني  و 
هيئة  رئيس  غفير  سعـد  و  السابقة 
الشباب والرياضة باحلكومة اللبيبة 

السابق .

السعيطي يوجه رسالة
 إلى جماهير األهلي بنغازي يف ذكرى تأسيسه
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أخر االسبوع 

بيل غيتس يخزّن الطعام
 منــــــــــذ سنــــــــــوات حتسبــــــــــا لكارثــــــــة مـــــــــا

الصورة التي حتولت إلى رمز للحب 
واالمل يف مواجهة كورونا

غيتس  بيل  حــدس  صــدق  لقد 
انتابتهما  مــيــلــيــنــدا،  وزوجـــتـــه 
ــقــص الـــغـــذاء  ــن ن املـــخـــاوف مـ
مبكّر  وقــت  مــنــذ  واإلمـــــدادات 
»كــورونــا«  فــيــروس  سبق ظــهــور 

بعدة سنوات. 
شركة  مؤّسس  مخاوف  تأِت  لم 
مايكروسوفت من فراغ، إذ يظل 
ــحــّذر مــنــذ نــحــو عقد  ــرجــل ي ال
العام 2010 من  منذ  وحتديداً 
بعد  العالم،  يــهــّدد  وشيك  ــاء  وب
فيروس  انتشار  من  تقريباً  عام 
دق  ليعيد  وان«،  إن  وان  »إتــش 
بأّن   2015 العام  يف  الناقوس 
هو  ليس  النووية  احلــرب  شبح 
وإمنا  احتماالً،  األكثر  الكارثة 
أّن  قبل  عـــدواه،  تنتقل  فيروس 
العام  يف  األخير  التحذير  يطلق 
ليس جاهزاً  العالم  بأّن   2018

مبا يكفي للوباء املحتمل.
إلى  وزوجــتــه  ببيل  القلق  حــدا 
ــع مــخــزون احــتــيــاطــي من  وضـ
قبل  بــيــتــهــمــا  ــل  ــ داخـ الــطــعــام 
ــي. ــق مـــوقـــع »سـ ــ ســـنـــوات، وف

إن.بي.سي«. 
»لقد  غــيــتــس:  مــيــلــيــنــدا  ــقــول  ت

حتــدثــنــا حــول هــذا األمـــر قبل 
ــوات، وتــســاءلــنــا حول  عــدة ســن
يــقــع يف حـــال لم  أن  مــا ميــكــن 
املــاء  مــن  يكفي  مــا  هــنــاك  يكن 
ميكننا  أين  الغذاء،  أو  النظيف 
أن نذهب، وماذا ميكن أن نفعل 
أنه  رأينا  لذلك،  وتبعاً  كعائلة؟، 
القيام  نتولى  أن  الــواجــب  مــن 

بأنفسنا«.  األمور  بهذه 
العائلة وضعت  أّن  إلى  وأشارت 
ــن الـــغـــذاء يف الــطــابــق  كــمــيــة م
مضيفة:  الــبــيــت،  مــن  السفلي 
نفسه،  الوضع  يف  جميعاً  »نحن 

ألن املرض يهدد اجلميع«. 
بــاالمــتــيــازات  ميليندا  ــّرت  ــ وأق

الثرية،  عائلتها  بها  التي حتظى 
لعائالت  يتوّفر  ال  الــذي  األمــر 

العالم. كثيرة حول 
تعلّم  ــه  أّنـ كــيــف  غيتس  يــشــرح 
االستعداد منذ الصغر، إذ جّهز 
عندما كان طفالً خالل احلرب 
الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، بــرمــيــال من 
الغذاء واملاء يف الطابق السفلي 

انقطاع.  للبيت، حتسباً ألي 
وأضـــــاف: »حـــني كــنــا صـــغـــاراً، 
كارثة  أكثر  النووية  كانت احلرب 
نخشاها، ولذلك جرى االستعداد 
للنزول إلى أسفل البيت واالحتماء 
فيه، مع االستعانة مبا ُخزن فيه 

من غذاء وماء«.

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي صورا ملمرض 
وزوجته يعمالن يف أحد مستشفيات أمريكا، وهما 
»يتعانقان بأعينهم«، بحسب وصف الناشطني، وذلك 
بسبب املالبس الواقية وإجراءات السالمة املتبعة ملنع 

انتقال عدوى فيروس كورونا بني الطواقم الطبية.
»نظرة العشاق« كما أصبحت ُتعرف، التقطها زميل 
إلى  القسم، وحتــولــت  الــزوجــني يف  مــع  يعمل  آخــر 

صورة ملهمة للناس يف جميع أنحاء العالم.
وهما  بــروك،  ميندي  وزوجته  كابر  بن  هو  املمرض 

يعمالن يف مستشفى تامبا العام يف فلوريدا.
واحلــب«،  لأمل  »رمــز  بأنها  الصورة  كابر  ووصــف 
وقال: »يتحدث اجلميع عنها ويصفونها بأنها تضرب 
على الوتر احلساس ألننا جميعا منر بوقت عصيب 

وبحاجة الى األمل واحلب«
أن  هو  »املهم  عاما:   38 بــروك،  زوجته  وأضافت   
نعمل معا وندعم بعضنا دائما، ليس أنا وبن فقط، 

ولكن كل اجلنس البشري«.
داخل  العمل  يف  وزوجته  هو  يتردد  لم  لكابر  ووفقاً 

العام،  تامبا  مستشفى  يف  كــورونــا  مكافحة  قسم 
للمساعدة يف محاربة الفيروس املستجد.

وتتلخص مهمتهما يف وضع جهاز التنفس الصناعي 
وألن  فمه،  داخــل  أنبوب  وضع  طريق  عن  للمريض 
الفيروس ينتشر عبر القطرات التي تخرج من الفم 
واألنف، فهما أكثر عرضة للخطر لذلك يستخدمان 

هذا النوع من املالبس الواقية واملعدات.
عام  التمريض  كلية  يف  مرة  ألول  الزوجان  والتقى 

2007، وتزوجا عام 2015.
صباح التقاط الصورة تشاجر الزوجان أثناء القيادة 
إلى العمل بشأن االستماع إلى الراديو يف السيارة، 
وكذلك غسل األطباق يف املنزل، تقول الزوجة، وكان 
هذا اليوم األول لها يف فريق مكافحة الفيروس ما 

جعلها متوترة.
وتتابع القصة: »بعد وصولنا إلى املستشفى وخالل 
تنقلنا بني غرق املرضى التقينا وكانت هذه الصورة، 
حينها نسينا كل تلك األشياء التافهة التي كنا نناقشها 

يف ذلك الصباح«.

املرصد

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

1
2             العدد: 108

الخميس  10  مارس  020

نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

              العدد 108
                 

                 ٣0 صفحة    
                 

الخميس  10 مارس ٢0٢0 

عام على »طوفان الكرامة«..

مسيرة معركة تنتظر الحسم

؟

بعد سنة على معركة طرابلس.. ؟

االقتصاد في صورة قاتمة

«

؟

تركيا ُتطيل أمد الحرب الليبية ؟

بالمرتزقة والسالح

1 الخميس  10  مارس  2020             العدد: 108 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

الخميس  10 مارس ٢0٢0                                   ٣0 صفحة                                   العدد 108

عام على »طوفان الكرامة«..

مسيرة معركة تنتظر الحسم

؟

؟

بعد سنة على معركة طرابلس.. 

االقتصاد في صورة قاتمة

«

؟

؟

تركيا ُتطيل أمد الحرب الليبية 

بالمرتزقة والسالح


