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البعثات األمم��ي��ة بشتى  ارت��ب��ط وج���ود 
بالتدخل  مهامها  واخ��ت��اف  أن��واع��ه��ا، 
املنظومة  ال��دول من قبل  اخلارجي يف 
ال��دول��ي��ة، وارت���ب���ط ال��ت��دخ��ل اخل��ارج��ي 
مب��ن��اط��ق ال��ت��وت��ر واألزم�����ات يف ال��ع��ال��م، 
والتي عادة ما تعمل ما يعرف بالدول 
ال���ك���ب���رى ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا، س���واء 
مبعاجلة وحل هذه األزمات، أو إدارتها 
وت��دوي��ره��ا، ول��ع��ل ال��ش��واه��د ك��ث��ي��رة، إذ 
م��ن��ذ أرب��ع��ي��ن��ي��ات ال��ق��رن امل��اض��ي عقب 
وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  األمم  منظمة  إن��ش��اء 
ملشاكل  ح��د  وض���ع  تأسيسها  م��ن  أري���د 
ال��ع��ال��م، وامل��س��اه��م��ة يف ح��ل م��ا تعانيه 
بعض الدول من أزمات، إال أن تدخلها 
يف كل القضايا واحل��روب ساهم بشكل 
إل��ى  امل���ش���ك���ات، وأدى  ع��ك��س��ي، وف���اق���م 

تدمير دول وتغيير خارطة العالم.
يف ل��ي��ب��ي��ا ص��اح��ب ال��ت��دخ��ل اخل��ارج��ي 
العسكري املباشر يف مارس 2011 والدة 
ل��ل��دع��م يف  م��ا ع���رف بالبعثة األمم��ي��ة 
ل��ي��ب��ي��ا، وال���ت���ي ي��ت��م ت��ك��ل��ي��ف��ه��ا م���ن قبل 
األم����ن ال���ع���ام ل���أمم امل��ت��ح��دة، وال��ت��ي 
لتكليفاتها  وف��ق��ا  امل���رس���وم  دوره����ا  ك���ان 
ال��دور االستشاري  يتجاوز  الرسمية ال 
رؤس����اءه����ا لم  أن  إال  ال���دع���م،  وت���ق���دمي 
ببعضهم  بلغ  ب��ل  امل��ه��ام  بهذه  يتقيدوا 
ال���ت���ع���ام���ل وك����أن����ه احل����اك����م احل��ق��ي��ق��ي 
ليبية هزيلة  س��ل��ط��ات  ل��ل��ب��اد، يف ظ��ل 

تناوبت على حكم الباد صوريا.
ت���ن���اوب ع��ل��ى رئ��اس��ة  م��ن��ذ س��ن��ة 2011 
رؤس��اء  سبعة  ليبيا  يف  األممية  البعثة 
يف س��ب��ع س���ن���وات ت��ت��ال��ت ف��ي��ه��ا أزم����ات 
ال��ذي  األم����ر  ت��ع��ق��ي��دا،  وازدادت  ال��ب��اد 
البعثة  دور هذه  التساؤالت حول  طرح 
ما إذا كان للمساهمة يف حل األزمة أم 
يف إدارتها؟.. لعل اإلجابة هنا ال حتتاج 
إلى اجتهادات كبيرة بقدر ما حتتاج إلى 
التي  املتعددة  املبادرات  نتائج  ماحقة 
لم تفضي أي منها إال إلى ما بعدها يف 
الوقت الذي تتجه فيه أمور الباد من 

سيء ألسوأ.
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العربية  املسلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  أعلنت 
القبض على ضابط  إلقاء  االثنن،  اليوم  الليبية، 
اجل�����ي�����ش امل������ص������ري ال�����س�����اب�����ق، م�����ؤس�����س ت��ن��ظ��ي��م 
واملطلوب  عشماوي،  هشام  االره��اب��ي  »املرابطون«  

على ذمة قضايا عدة يف مصر.
اجليش  ب��اس��م  للناطق  اإلع��ام��ي  املكتب  وأوض���ح 
ال��ل��ي��ب��ي أح���م���د امل���س���م���اري، أن����ه مت ال��ق��ب��ض على 

عشماوي رفقة زوجة اإلرهابي محمد رفاعي سرور، 
التي أكدت مقتله يف بداية عمليات حترير درنة.

وقال املكتب اإلعامي، أن اإلرهابي عشماوي قبض 
عليه يف حي املغار يف مدينة درنة وكان يرتدي حزام 
عنصر  بسبب  تفجيره  يستطيع  ل��م  لكنه  ن��اس��ف 
املفاجأة وسرعة التنفيذ العملية من أفراد القوات 

املسلحة.
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أخبــار محليه

االخبارية  افريقيا  ب��واب��ة   - سبها   ������
)خاص(

سبها - بوابة افريقيا االخبارية )خاص(
سبها  بلدية  عميد  اخليالي  حامد  كشف 
اإلخ��ب��اري��ة  افريفيا  ب��واب��ة  ل��ق��اء  مع  يف 
اإلثنني عن عدة مشاريع مت  اليوم  صباح 
اإلتفاق على تنفيذها يف بلدية سبها خالل 
للمنطقة  القليلة املاضية  زيارته يف األيام 
الناجحة  بالزيارة  والتي وصفها  الشرقية 
م��ع  رئيس  ل��ق��اءات  ل��ه ع��دة  ك��ان  حيث 
الوزراء عبداهلل الثني رئيس ديوان رئاسة 
السنوسي  اجلنوبية  باملنطقة  ال����وزراء 
لرئيس  األول  والنائب  السنوسي  محمد 
وبحضور  األحيرش  عبدالرحمن  ال��وزراء 
العاممة  الهيئة  رئيس  الفاخري  جمعة 

لإلعالم والثقافة باحلكومة املؤقتة. 
على  اإلتفاق  مت  بأنه  احليالي،  وأض��اف 
ببلدية سبها  ليساهم  ثقايف  إنشاء مركز 

خالل  م��ن  مم��ي��زة  ثقافية  بيئة  خلق  يف 
اإلشعاع  مراكز  لنشر  كاملة  خطة  تنفيذ 
باجلنوب  البلديات  من  عديد  يف  الثقايف 
براك  و  والبوانيس  سبها  بلدية  وأهمها 

الشاطي وغدامس واجدابيا .
سبها  بلدية  يف  الثقايف  املركز  بأن  وبني 
قد مت تخصيص مكانه داخل سور مكتبة 
األساس  حجر  وضع  اليونيسكو  وسيتم 
يف  سبها  ببلدية  التقايف  املركز  ملشروع 
االيام القليلة القادمة بحضور اعضاء من 

احلكومة املؤقتة ونخبة من املثقفني . 
قيمة  رص��د  مت  ب��أن��ه  اخليالي  ذك��ر  كما 
عشره مليون دينار ملعاجلة أزمة الصرف 
أكتوبر  ورصف  نهاية شهر  قبل  الصحي 
التي  والشوارع  الطرقات  بعض  وصيانة 
سببت يف اختناق حركة السير ومن اهمها 
فرعية  شوارع  وعدة  املختار  عمر  دائري 

أخرى .

���� جالو - بوابة افريقيا االخبارية
املنهجية  وال��دورات  االطفال  لرياض  املنير  السراج  مركز  نظم 
العام  ان��ط��الق  مبناسبة  احتفالية  أم��س  االحد  مساء  بجالو 

الدراسي اجلديد  2018 - 2019.
وحضر االحتفالية التي اقيمت مبقر املركز، أولياء أمور االطفال 
والطالبات مبشاركة عدد من الضيوف من بينهم منظمة اطفال 

بنغازي .
اطفال  منظمة  قدمتها  متنوعة  فنية  عروض  االحتفالية  وتخلل 

بنغازي صحبة عدد من الفنانيني الشبان كما قدمت العديد من 
العروض واملسابقات .

ويضم مركز السراج املنير لرياض االطفال الذي مت افتتاحه هذا 
الثالث  الصف  وحتى  االساسي  للتعليم  خاصة  مدرسة   ، العام 

الثانوي ويعتبر االول يف جالو والواحات .
جلميع  وتقوية  منهجية  دورات  اقامة  على  املركز  يعمل  كما 
اللغة  وق��واع��د  واخل���ط  واإلم���الء  العربية  اللغة  تخصصات 

االجنليزية .

ُيسمى  »  كما  البالد  وادي   « مياه  سيل  األحد  أمس  وليد  بني  أهالي  إستقبل 
لديهم يف أجواء من الفرح والسعادة حيث غمرت املياه املتدفقة يف الوادي الذي 
يزخر بأعداد كبيرة من أشجار الزيتون والنخيل وُيعرف بزراعة الشعير والقمح 
يف  منها  لالستفادة  املياه  من  اجلويف  املخزون  زيادة  يف  السيول  مياه  وتساهم   ،

عمليات استصالح األراضي .
يشار إلى أن وادي البالد هو أحد األودية املُتفرعة من وادي سوف اجلني الذي 
من  كيلومتر  أربعمائة  ملسافة  ميتد  حيث  ليبيا  يف  األودي��ة  وأضخم  أطول  ُيعتبر 

جبال غريان ويصب يف حوض البحر املتوسط .

�� بوابة افريقيا اإلخبارية /خاص
عن  وال��ت��ع��رف  للبحث  العامة  الهيئة  ق��ام��ت 
املفقودين املشكلة بقرار من املجلس الرئاسي 
ميدانية  بزيارة  األح��د  أمس  الوفاق،  حلكومة 
الترتيبات  مسؤول  بحضور  ت��اورغ��اء،  ملدينة 
من  وع��دد  امل��ب��روك،  مفتاح  بتاورغاء  األمنية 
أعضاء جلنة متابعة تنفيذ اتفاق مدينتي تاورغاء 

ومصراتة.
وأوضح مدير املكتب اإلعالمي باملجلس املحلي 
تاورغاء املكلف، عبد الرزاق قاسم، يف تصريح 

الزيارة  أن  اإلخبارية«،  أفريقيا  ل�«بوابة  خاص 
بتاورغاء يف األيام  لبدء أعمالها  تأتي متهيدا 
للبحث  العامة  الهيئة  أن  إل��ى  الفتا  القادمة، 
األهالي  كافة  طالبت  املفقودين  عن  والتعرف 
العائدون إلي أرضهم بأهمية التعاون مع الهيئة 
واإلبالغ عن أي شي يخص املفقودين عن طريق 
إبالغ السيد املكلف بالترتيبات األمنية باملدينة.

للكهرباء  العامة  الشركة  أن  قاسم،  أك��د  كما 
دائرة توزيع تاورغاء، تواصل أعمالها بتاورغاء 
عبر أع��ادة مد األس��الك الكهربائية باملدينة، 

كما تواصل شركة اخلدمات العامة عملية إزالة 
لبعض مخلفات البناء وبقايا املباني املدمرة وفتح 

لبعض الطرقات داخل مدينة تاورغاء.
وأضاف أنه وبحضور مدير مكتب مراقبة قطاع 
التعليم بتاورغاء محمد العماري، افتتحت أحد 
استقبال  يف  للبدء  أبوابها  بتاورغاء  امل��دارس 
الطلبة العائدون إلي أرضهم  بعد سبع سنوات 
باملدينة  اإلمكانيات  قلة  رغ��م  التهجير  م��ن 
السنة  لهده  التعليمية  العملية  سير  لتواصل 

.2019/2018

اخليالي يكشف مشروعات
 ستنفذها احلكومة املؤقتة باجلنوب 

مركز رياض االطفال بجالو 
يقيم احتفالية بالعام الدراسي اجلديد. 

أهالي بني وليد يستقبلون 
سيل وادي البالد

هيئة البحث عن املفقودين تباشر عملها يف تاورغاء

������ سبها - بوابة افريقيا االخبارية )خاص(
تعد  الرئاسي  املجلس  عن  تصدر  التي  القرارات  أن  النواب  مجلس  أكد 

باطلة متهما إياه بالضعف والفشل.
وقال املجلس يف بيان تلقت بوابة إفريقيا اإلخبارية نسخة منه »إن انفراد 
دون  العمل  وتسيير  الوطن  مصير  يف  الهامة  القرارات  باتخاذ  )السراج( 
الرجوع إلى بقية أعضاء املجلس الرئاسي ومبا يخالف االتفاق السياسي 
كبير من أعضاء  انسحاب عدد  إلى  أدى  ما  الرئاسي  املجلس  والية عمل 
املجلس  رئيس  يصدرها  التي  ال��ق��رارات  هذه  وبطالن  الرئاسي  املجلس 
أن »ضعف  البيان  وأضاف  السياسي«  لالتفاق  باملخالفة  منفردا  الرئاسي 
إنهاء األزمات املتالحقة بل  توليه مهامه يف  الرئاسي وفشله منذ  املجلس 
أعضاء  من  بيان  إصدار  إلى  ..أدى  الليبي  املواطن  على  سواء  وازديادها 
مجلس النواب الداعمني وكذلك الرافضني للمجلس الرئاسي وطلب أكثر 
من 134 نائبا سحب الثقة من املجلس الرئاسي احلالي واملطالبة بتشكيل 

مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبني«.
ليبيا  يف  االممية  البعثة  من  السريع  »الترحيب  النواب  مجلس  واستغرب 
بقرار التعديل الوزاري اجلديد الذي قام به رئيس املجلس الرئاسي منفردا 

مخالفة لالتفاق السياسي«.

البرملان: قرارات املجلس 
الرئاسي باطلة
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متابعـــات 

لم يك���ن وزير  التجارة التونس���ي عم���ر الباهي  
متلعثم���ا وال مت���رددا وهو يق���ول أن بالده تدرس 
تنفي���ذ مش���روع  النفط مقابل الس���لع واملنتجات 
التونس���ية  يف التب���ادل االقتص���ادي م���ع ليبي���ا 
، الباهي  ال���ذي كان يلقى كلمة  خالل افتتاحه  
املنت���دى االقتص���ادي لليبي التونس���ي املنعقد يف 
الس���ابع والعش���رين من س���بتمبر املنقضي باحد 
فن���ادق العاصم���ة تونس ام���ام قرابة 300 رجل 
اعمال ليبي وتونس���ي ،  ق���ال   أن  بالده  تعمل 
حالي���ا عل���ى تطوي���ر رق���م معامالته���ا التجاري���ة 
م���ع ليبي���ا التي بلغ���ت س���نة 2011 أكثر من 3 
ملي���ارات دوالر خاصة يف قطاع���ات واعدة على 

غ���رار قط���اع النق���ل البح���ري واجل���وي .
هو اذا طموح تونسي معلن لالستفادة من الوضع 
احلال���ي لليبي���ا للع���ودة باملكاس���ب الت���ى جتنيها 
تونس من جارتها الى زمن ماقبل احداث فبراير 
2011 ، وبالطب���ع مع فارق طبيعة الوضع الذي 

تغير بعد ما س���مي بالربيع العربي 
���ر يف تعليقات ليبيني  حملتها   كالم الباهي  ُفسِّ
وس���ائل التواص���ل االجتماعي  بأن���ه  يعرض ما 
يش���به متام���ا ما عرف يف العراق يف التس���عينات 

بالنف���ط مقاب���ل الغ���ذاء .
و ه���و برنام���ج األمم املتح���دة  الص���ادر مبوجب 
ق���رار مجل���س األمن  عام 1995 والذي س���مح 
للعراق بتصدير جزء محدد من نفطه، ليس���تفيد 
من عائداته يف ش���راء االحتياجات اإلنس���انية  ، 

حتت إش���راف األمم املتحدة.
باملقاب���ل جاء االس���تدراك من اطراف تونس���ية  
عل���ى حتمي���ل املوق���ف عل���ى ان���ه زلة لس���ان من 
الوزي���ر ، وه���و ما يتلخ���ص يف تصري���ح  عصام 
الش���ابي األمني العام للح���زب اجلمهوري عندما 
وص���ف كالم وزير التج���ارة ) باخلطأ االتصالي  
القات���ل  واملضر بالعالقات التونس���ية الليبية ( ، 
موجه���ا انتق���ادا يف س���ياق تصريح���ه قائال ) ان 
ذل���ك يعكس نقصا يف التكوين السياس���ي لبعض 
املس���ؤولني احلكومي���ني والذين يش���وهون ببعض 
تصريحاته���م غي���ر املدروس���ة حت���ى اخلط���وات 

االيجابي���ة (.
لك���ن وزير التجارة التونس���ي ال يتحدث من فراغ 
وال يتكلم يف جلس���ة خاص���ة  بل من على منصة  
، ويف محف���ل ي���درس العالق���ات االقتصادية بني 
البلدي���ن اجلارين كما انه جاء عل���ى خلفية حالة 
عجز تونسي رسمي  يف الطاقة  مقابل  استيراد  
ليبيا  كميات هامة من الس���لع  التونس���ية خاصة 

الغذائي���ة منه���ا .
يفه���م اذا ان ازم���ة الوق���ود ه���ي املؤش���ر وراء 
تصريح���ات الوزي���ر التونس���ي وهو م���ا يرجح ان 
فكرة النفط مقابل الغذاء ليست مستبعدة كطرح  
حكومي ملعاجلة االزمة التونس���ية املتنامية ، وهو 
ما يدفع لالجابة عن السؤال ، الى اي حد تعاني 

تون���س ازم���ة يف الطاق���ة ؟
عجز الطاقة التونس���ي و معضلة املعاجلة 

لفه���م وض���ع ازم���ة الطاق���ة يف تون���س البد من 
االط���الع عل���ى البيانات  إالحصائية الرس���مية ، 
والتي تش���ير يف تقاريرها االخيرة الى  أن عجز 
مي���زان الطاق���ة يف تونس ، إرتفع خالل األش���هر 
األربع���ة األولى م���ن العام اجلاري ، بنس���بة 36 
% باملقارن���ة م���ع نفس الفترة م���ن العام املاضي 
الت���ي  اإلحصائي���ة  البيان���ات  ه���ذه  وبحس���ب   ،
تضمنها تقرير لوزارة الطاقة واملناجم التونس���ية 
ح���ول وضع الطاقة يف البالد  ف���إن عجز ميزان 
الطاق���ة يف تونس  إرتفع خالل األش���هر األربعة 

األول���ى م���ن العام اجل���اري إل���ى 1.473 مليار 
دين���ار )608.677 ملي���ون دوالر( ، وأش���ارت 
بيان���ات الوزارة التونس���ية  إل���ى أن الطلب على 
امل���واد البترولي���ة تراج���ع خالل الفت���رة املذكورة 
بنس���بة 4 % ، بينم���ا ارتف���ع الطلب عل���ى الغاز 
الطبيعي بنس���بة 8 % بس���بب تنامي طلب قطاع 
الكهرب���اء بنس���بة 8 % ، وُيلق���ى ارتفاع أس���عار 
النف���ط اخل���ام يف الس���وق الدولي���ة بظالله على 
ميزاني���ة الدول���ة لس���نة 2018 الت���ي اعتمدت 
س���عرا مرجعي���ا للبرميل الواح���د يف حدود 54 
دوالرا وس���ط حتذي���رات أطلقه���ا البنك املركزي 

التونس���ي حول تفاقم عجز ميزان الطاقة.
يض���اف ايضا  أن إنتاج تون���س من النفط اخلام 
س���جل خالل الفترة املذكورة تراجع بنس���بة 10 
%، حيث بلغ إنتاجها خالل ش���هر إبريل املاضي 
39.8 أل���ف برمي���ل يومي���ا م���ن النف���ط اخلام، 
مقاب���ل 44.3 أل���ف برمي���ل م���ن النف���ط اخلام 

خالل ش���هر إبريل من العام 2017.
ويف الثان���ي م���ن س���بتمبر اجل���اري أعلنت وزارة 
الطاق���ة واملناج���م التونس���ية ع���ن  رف���ع أس���عار 
املحروق���ات بنح���و %4  يف زي���ادة ه���ي الرابعة 
م���ن نوعه���ا خالل الع���ام احلالي وس���ط تورطها 
املوازن���ة  عج���ز  لكب���ح  ومحاوالته���ا  بالق���روض 
واالس���تجابة ملطالب املقرضني الدوليني بإجراء  

إصالح���ات .
وقال���ت ال���وزارة إن ) االرتفاع املتواصل ألس���عار 
النف���ط ومش���تقاته يف األس���واق العاملي���ة؛ حيث 
جتاوز س���عر النفط اخلام خ���الل الفترة األخيرة 

من هذه الس���نة عتبة ال�75 دوالرا للبرميل (. 
تصريح���ات ام ط���رح غي���ر ع���ادي

يدفع الوضع املتنامي للعجز التونس���ي يف الطاقة 
ال���ى فه���م أن تصريح���ات الوزي���ر وان اعتب���رت 
زلة لس���ان لكنه���ا على يبدو  ط���رح  غير عادي  
ملعاجل���ة االزمة بفك���رة املقايضة  ، وبرغم حصر 
ردود االفع���ال التونس���ية االمر يف انه زلة لس���ان 
لك���ن االعتراض جاء على ال���كالم ال على انه قد 
يحم���ل مش���روعا مقترح���ا ، فقد  اعتبر حس���ني 
الدمياس���ي وزير املالية التونس���ي األس���بق مثال  

أن ) كالم الباه���ي  ش���عبوي وغي���ر منطق���ي وال 
معن���ى له ( وهنا كان االعتراض على الكالم اكثر 

من اس���تبعاد الطرح ذاته .
ماقال���ه الباه���ي بطريقته واس���تخدامه ملصطلح 
يحم���ل يف اخللفي���ة الذهنية ما تعرض له العراق 
يف تس���عينيات القرن املاضي جعل طرح حكومته 
محال  لالنتقاد والهجوم  ما يجزم بان مشروعه  
جاء مس���تفزا للطرف الليبي ومخجال للتونسيني 
ال���ذي صدموا م���ن تصريحات وزي���ر التجارة يف 
حكومته���م ، وص���ل االمر بطلب اقالت���ه كما جاء 
يف دع���وة  رئي���س ح���زب املجد  عب���د الوه���اب 
الهاني  ال���ى إقالة الباهي ، بل ذهب الهاني الى 
الق���ول ) يج���ب إخضاع املس���ؤولني والوزراء الى 
دورات تكويني���ة يف فن���ون التواص���ل ويف مب���ادئ 

السياس���ة ويف ثوابت الدبلوماس���ية التونس���ية(. 
وبرغ���م هذه التصريح���ات الصادمة فان املنتدى 
االعم���ال  مجل���س  م���ن   بب���ادرة  نظ���م   ال���ذي 
الليب���ي التونسي  بالش���راكة مع مرك���ز النهوض 
بالص���ادرات وم���ع   الش���ركة التونس���ية لتأم���ني 
التج���ارة اخلارجي���ة   كوتين���اس  و مرك���ز تنمية 
الص���ادرات الليبي و االحتاد العام لغرف التجارة 
والصناعة بليبيا و املؤسس���ة اإلس���المية للتأمني 
عل���ى االس���تثمار وائتم���ان الص���ادرات و ش���ركة 
التكاف���ل للتأم���ني ،  كان يس���عى لبح���ث موضوع 
جدي���ر بااللتف���ات ل���ه ،  اذ يط���رح س���بل العودة 
بالعالق���ات االقتصادية الليبية التونس���ية الى ما 
قبل 2011 ، وحتديدا العش���رية مابني 2000 
و 2010  وهي فترة  بلغت نس���بة منّو املبادالت 
التجاري���ة بني البلدين اجلارين  ما ال يقل عن 9 
باملائة أي أنها كانت أرفع من نسبة النمّو العاملي 
الت���ي كان���ت يف حدود 6 باملائة آن���ذاك ما يجعل 
التدفق التج���اري الثنائي بني البلدين األهم على 
اإلطالق بني كافة املبادالت يف ش���مال إفريقيا .

  وبرغم التصريحات التى جائت على لسان الباهي 
يبقى الطموح التونسي يف عودة املبادالت التجارية 
م���ع ليبيا ال���ى عهده���ا املزده���ر قائم���ا واالفكار 
املطروح���ة جلان���ب فائ���دة تون���س ام���ام وضعه���ا 

االقتصادي وامام ازمتها يف الطاقة  مفتوحا.

تصريحات الباهي..  
زلة لسان ام مقترح خطة معاجلة العجز يف  الطاقة؟ 

االوضاع املعيشية تزداد تأزما,مبيعات النفط تخطت حاجز 
املليون برميل يوميا,ناهيك عن انبوب تصدير الغاز الذي 
لم يتوقف تدفقه,اما عن االيرادات,فاسأل عنها كبريات 
النزل وأماكن الترفيه الصيفية والشتوية مبختلف الدول 
وخاصة املجاورة لنا,متصدري املشهد السياسي جالوا على 
مختلف الدول بهدف ايجاد حلول لالزمة يف ليبيا,ولكنهم 
يف احلقيقة يسعون وبكل ما اوتوا من دهاء وبالدة وقلة 
حياء,لالستحواذ على اكبر كمية من اموال الشعب الليبي 
نصبتهم  التي  بالدول  اخلاصة  حساباتهن  يف  وإيداعها 
ال��ذي نتمنى ان  فالقرش االبيض ينفع يف اليوم االس��ود 

يأتيهم قريبا,وتنتهي مأساة شعب بأكمله.
رمبا طيبة الشعب وعدم جلوئه الستخدام السبل املؤدية الى 
التغيير سلميا)التظاهر والوقفات االحتجاجية( كان السبب 
الرئيسي يف ايصاله الى هذا الوضع,البعض لم يعد يقو 
على العيش البسيط فاخذ يشحذ على الطرقات,اخرون 
لم يستطيعوا االنفاق على ابنائهم ألجل مواصلة الدراسة 
وبنيتهم  تتناسب  ال  اع��م��ال  على  االب��ن��اء  ه���ؤالء  فاجبر 
احضان  يف  للوقوع  عرضة  والعقلية,وأصبحوا  اجلسمية 
جتار املخدرات وأعمال الرذيلة,أي ان جيال بأكمله يسقط 
هناك  تكون  لن  البناء,عندها  عملية  وتتوقف  الركب  من 
فائدة من عملية اعادة االعمار التي يترقبها الكثيرون, فبناء 
االنسان يحتاج الى وقت ليس بالقصير ان كانت هناك فعال 
نية للتكفير عن اجلرائم التي ارتكبتها الدول التي شاركت 

يف تدمير البلد,وعمالءها الذين هللوا وكبروا ملقدمها.  
هناك مسئولون لم يعجبهم حديث احد الوزراء يف تونس عن 
االتفاقيات بني رجال اعمال من القطرين عندما قال عبارة) 
النفط مقابل الغذاء(اقاموا الدنيا ولم يقعدوها وطلبوا من 
الوزير التوضيح او االعتذار الن هؤالء املسئولني ال يعيشون 
بفعل استنزافهم  تتسع  اخ��ذت  التي  الفقراء  واق��ع طبقة 
يف  وضعتهم  اخليالية  الشعب,فرواتبهم  ملقدرات  املذهل 
تخلف  لن  االثرياء,ونعتبر غضبتهم مجرد جعجعة  خانة 
طحينا,إليهام الرأي العام الذي اصبح يدرك مدى فسادهم 
وفداحة أعمالهم بأنهم يولونه كل اهتمام وال يسمحون للغير 

بالتطاول عليه)غضبة مضريه(.
للعيش,يجعل  االساسية  السلع  ألسعار  اجلنوني  االرتفاع 
اعاشة  مسؤولية  املتحدة  االمم  تتولى  ان  يتمنى  البعض 
الليبيني والكف عن السؤال وطلب السيولة النقدية,حيث يتم 
جتميد االموال املتبقية الى ان تقوم الدولة ومن ثم التصرف 
تصرفات  من  اليأس  درجة  الى  وصلوا  انهم  فيها,االكيد 
احلكام واللعب بقوت الناس,رمبا فات هؤالء البسطاء ان 
برنامج النفط مقابل الغذاء له عيوب,فاألمم املتحدة )يف 
حال موافقتها على ذلك( ستعهد الى شركات معينة بتوريد 
السلع الضرورية وهذه الشركات ليست نزيهة )كما حصل 
السماسرة  جيوب  ال��ى  االم���وال  جل  بالعراق(فستذهب 
الى  السلع لن تصل  ان  الى  من اجانب ومحليني اضافة 
مستحقيها,بل يوزع بعضها وتتم املتاجرة بالبعض االخر 
ويفرخ رأسماليون جدد,وبالتالي لن يتحسن الوضع املعيشي 
بالشكل املطلوب,قد يكون اخف وطأة ولكنه لن يقضي على 

املشكلة.
التي جعلت الطبقة  القول بأن سلبية املجتمع هي  يبقى 
احلاكمة الفاسدة املنتهية الصالحية متعن يف احتقار البشر 
وإذاللهم,وال حل إال باستبعاد متصدري املشهد جميعهم 
وتشكيل حكومة ازمة ال تضم يف صفوفها أيا من الرموز 
الرئاسي  املجلس  تشكيل  اع��ادة  عن  احلاليني)احلديث 
امنا هو إلطالة امد األزم��ة-أي متديد عمر اجسام كان 
االجدر توقفها عن احلياة السياسية منذ فترة وإحالتها الى 
القضاء( والدعوة الى انتخابات برملانية ورئاسية برعاية 
اممية ويكون احلكم هو صندوق االنتخابات وإجبار كافة 
االطراف املتصارعة على القبول بنتائج أالنتخابات عندها 
تكون االمور قد هدأت والنفوس قد اطمأنت,ومن ثم العمل 
على كتابة دستور جديد للبلد, فالدساتير تكتب يف زمن 

السلم والتوافق بني مكونات الشعب ال زمن االحتراب.

من أجل البقاء....النفط مقابل الغذاء

المزويغ عمر  ميالد 
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االقتصادية

افريقيا  ��   بوابة  الليبي  االس��ب��وع   ����
االخبارية 

إمتام  عن  للنفط  الوطنية  املؤسسة  أعلنت 
حقل  يف  بنجاح  تطويري  نفطي  بئر  حفر 
معدات  تقنية  باستخدام  وذل��ك  ال��ب��وري، 

التحكم الذكية يف قاع البئر.
أن   ، ال��ي��وم  لها  بيان  يف  املؤسسة  وبينت 
االنتاج قد بدأ يف البئر ب�)4-52( باملنصة 
البحرية رقم 4 التابعة لشركة مليته للنفط 
بقدرة   ،2018 سبتمبر   25 ي��وم  وال��غ��از 

إنتاجية تبلغ 1850 برميل يف اليوم. 

يعد  املشروع  ه��ذا  أن  املؤسسة  واعتبرت 
القدرة  وزي��ادة  لتطوير  جديد  لعهد  بداية 
حفرها  املستهدف  اآلب���ار  يف  اإلن��ت��اج��ي��ة 
مستقبالً يف حقل البوري، وذلك من خالل 
تطبيق هذه التقنية احلديثة النعاش قطاع 

النفط.
وهنأت املؤسسة الوطنية للنفط يف بيانها؛ 
مليته  لشركة  التابعة  الفنية  اإلدارات  كافة 
للنفط والغاز ، باإلضافة إلى شركة احلفر 
يف  املبذولة  مجهوداتهم  على   ، الوطنية 

حتقيق هذا اإلجناز .

حــــفر بئـــــر نفــــطي تطويـــري بنجــاح
 بإستخدام معّدات التحكّم الذكية

 السفارة الليبية يف اخلرطوم
 تقترح خطة اجالء لليبيني بسبب االيبوال  ووزارة الصحة تعلق 

املؤسسة الوطنية للنفط 
تعلن عن إنتاج 1.25 مليون 

برميل  من اخلام  يوميا 

وفد من هيئة مواصالت املؤقتة 
اعتماد صالة الرحالت اخلارجية 

مبطار بنينا

وفد من هيئة مواصالت املؤقتة اعتماد صالة 
الرحالت اخلارجية مبطار بنينا

وفد من هيئة مواصالت املؤقتة 
يف زيارة عمل ملصر 

�� متابعات  ���� االسبوع الليبي 
 اقترحت السفارة الليبية يف اخلرطوم يف السابع والعشرين 
الليبية  اجلالية  إلج��الء  خطة  وض��ع  املاضي  سبتمبر  من 
اجلنسية  حلاملي  تأشيرات  منح  وق��ف  مع  ال��س��ودان  من 

السودانية.
بعد  وذلك  دولة  أقرب  إلى  مقرها  بنقل  السفارة  وطالبت 
انتشار وباء اإليبوال اخلطير يف 15 والية، وذكرت بأن عدد 

املصابني به بلغ 11 ألف حالة يف غضون أسبوعني.
ومن جانبها قالت رئيسة قسم اإلعالم يف وزارة الصحة يف 
حكومة الوفاق وداد أبو النيران إن ما مت تداوله عن احتمال 

الصحة  وزارة  تعلن  لم  السودان،  “اإليبوال” يف  وباء  تفشي 
السودانية حتى اآلن عن تسجيل إصابات مبرض “اإليبوال” 

يف البالد.
ويف  ذلك؛  عن  أيضاً  العاملية  الصحة  منظمة  تعلن  لم  كما 
يف  تسجيلها  مت  التي   11595 ال�  إصابة  أن  ثبوت  حال 
يشكل خطراً  ال  فذلك  الضنك”  “حمى  بفعل  هو  السودان 

على املواطنني املقيمني يف ليبيا.
ويف حال مت اإلعالن رسمياً عن تفشي الوباء يف السودان 
وزارة  عنها  ستعلن  إح��ت��رازي��ة  إج���راءات  هناك  فستكون 

الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

���� االسبوع الليبي 
للنفط  الوطنية  املؤسسة  ادارة   مجلس  رئيس  ق��ال 
مصطفى صنع اهلل إن ليبيا تضخ نحو 1.25 مليون 

برميل يوميا من النفط وتخطط لزيادة إنتاجها.
مازال   املعدل  فان  احلالي  اإلنتاج  ملستويات  ووفقا 
نحو  يبلغ  كان  وال��ذي   ،   2011 قبل  ما  إنتاج  دون  
مستوى  أعلى  عند  لكنها  يوميا،  برميل  مليون   1.6

منذ منتصف 2013.

���� االسبوع الليبي - خاص 
خالل اجتماع رئيس مصلحة املطارات بهيئة املواصالت 
مبدير  األط��رش  املؤقتة   إمحمد  باحلكومة  والنقل 
إدارة  الشافعي ومدير  الدولي   عبداهلل  بنينا  مطار 
املاضي  الثالثاء  يوم  السعداوي   املشاريع   عبداملنعم 
األخيرة  املخططات  اعتماد  مت   اكتوبر   من  الثاني 

إلنشاء صالة للرحالت اخلارجية باملطار .

���� االسبوع الليبي - خاص 
 اجتمع اليوم رئيس الهيئة العامة للمواصالت والنقل 
باحلكومة املؤقتة  محمد علي عبد القادر مع اعضاء 
يف  عمل  مبهمة  تكليفهم   بعد    ، االستثمار  جلنة 

جمهورية مصر 
وزارة  مع  اجتماع  زيارتها  خ��الل  اللجنة  عقدت   و 
على  ولإلطالع  املصرية   الدولي  والتعاون  اإلستثمار 
التجارب اإلستثمارية بنظام B.O.T بجمهورية مصر 
مجال  املشترك يف  التعاون  أفق  عن  والبحث  العربية 
االستثمار والترويج للمشاريع ذات الطابع االستثماري 
املزمع اقامتها بالهيئة العامة للمواصالت والنقل لدى 
كبرى الوزارات والهيئات والشركات املهتمة باملجاالت 

اإلستثمارية مبصر  ، 
اهم  على  الهيئة  رئيس  اط��الع  مت  االجتماع   وخ��الل 
تقرير  وتقدمي  ال��زي��ارة  ه��ذه  خ��الل  والنتائج  النقاط 
مفصل عن الزيارة ومناقشة كل النقاط حول التعاون 
املشترك مع وزارة االستثمار والتعاون الدولي مبصر   

���� االسبوع الليبي 
اعلنت وزارة االقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق 
السيد  ال��روس��ي  ال��زراع��ة  ب��دع��وة من  وزير  أن��ه 
االقتصادية  التنمية  وزي��ر  و  باتروشيف  دميتري 

ماكسيم اوريشكني قام وزيرة االقتصاد 
اهلل  فضل  ناصر  والصناعة  

بزيارة عمل الى موسكو من 
الى  والعشرين  اخلمس 

ال��س��اب��ع وال��ع��ش��ري��ن 
من سبتمبر املاضي  
ك���������ان ال�����ه�����دف 
منها  دعم وتعزيز 
التعاون القائم بني  
ل��ي��ب��ي��ا و  روس��ي��ا 

االحتادية   بحسب 
امل���ك���ت���ب االع���الم���ي 
لوزارة الوفاق الليبية 

يف  اهلل  ف���ض���ل  وراف��������ق 
ش��رك��ه  ع���ام  ال���زي���ارة   مدير 

اجلوالي  جمال  واألع���الف   املطاحن 
وعضو  مجلس شركه املطاحن واألعالف  ايهاب 

الفيتوري و  رئيس هيئه احلبوب  علي رحومه .
وعقد الوفد لقاءات مع   ماكسيم اوريشكني وزير 
التنمية االقتصادية، و ميخائيل بغدانوف املكلف 
املكلف  ليفني  سيرجي  اخلارجية،و  وزي��ر  مبهام 
مبهام وزير الزراعة ،و  فياتشيسالف بافلوفسكي 
نائب الرئيس التنفيذي للشركة الروسية للسكك 

احلديدية.
وتناولت هذه اللقاءات استعراض مجاالت التعاون 
ذات االهتمام املشترك وسبل دعمها وتعزيزها مبا 

البلدين الصديقني، ومت االتفاق على عدد  يخدم 
من املواضيع الهامة من بينها تزويد   ليبيا بكميات 
من القمح والشعير واملنتجات الزراعية والصناعية 
االخرى التي تنتجها الشركات الروسية، واالتفاق  
على وضع الية لعودة الشركات الروسية 
املشاريع  الستئناف  ليبيا  ال��ى 
يف  خ��اص��ة  عليها  املتعاقد 
والطرق  الكهرباء  مجال 
وال��س��ك��ك احل��دي��دي��ة 
اعادة  يف  واملساهمة 

االعمار،
مع  ال��ت��واص��ل   ومت 
الروسيه  الشركات 
ال���ت���اب���ع���ة ل������وزارة 
ال���زراع���ة ال��روس��ي��ة 
ال��ش��رك��ات  ب��ع��ض  و 
ال���روس���ي���ة اخل���اص���ة 
االط����الع على  ح��ي��ث مت 
الروسي  القمح  مواصفات 
الروسي  اجلانب  من   املعروضة 
واالطمئنان ملطابقتها للمواصفات الليبيه 
املعتمدة لشراء القمح ، كما مت بحث اليات الدفع 
والشحن وكذلك إجراءات التفتيش على الشحنات 
اثناء الشحن باملواني الروسية ، على ان يتم اجراء 
على  االت��ف��اق  بعد  الروسية  للشركات  مناقصة 

الكميات املراد توريدها
االولى  باالحرف  التوقيع  اللقاءات  ختام  يف  ومت 
تفاهم يف مجال جذب االستثمارات  على مذكرة 
واملساهمة يف تنفيذ املشروعات املشتركة تتضمن 
تنفيذها  املزمع  واملشاريع  للعقود  طريق  خارطة 

خالل الفترة القادمة،
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ملف خاص بسرطان الثدي

أنتي األقوى
�رسطان الثدي

يعد شهر أكتوبر من كل عام، هو الشهر العاملي للتوعية حول سرطان 
الثدي، ويعد مبثابة مبادرة عاملية بدأ العمل بها على املستوى الدولي 

يف أكتوبر 2006 حيث تقوم مواقع حول العالم باتخاذ اللون الزهري 
أو الوردي كشعار لها من أجل التوعية من مخاطر سرطان الثدي.

ال�رسيط الوردي
»الشريط  شعار  اعتماد  مت  املاضي  القرن  تسعينيات  بداية  يف 
الثدي، واستوحيت فكرة الشريط  للتعبير عن سرطان  الوردي« 
الوردي من فكرة الشريط األحمر الذي يرتبط مبرض اإليدز، 
بسرطان  ال��ن��س��اء  للمرضى  ال���وردي  ال��ل��ون  ي��رم��ز  م��ا  وغ��ال��ب��اً 
تصميم  م��ن  وك��اله��م��ا  ل��ل��رج��ال،  ف��ي��رم��ز  األزرق  أم��ا  ال��ث��دي، 
على  االختيار  ووقع  نايك«،  »جوهان  منظمة  ورئيس  مؤسس 
من  العديد  يف  والفتيات  للنساء  يرمز  لكونه  ال��وردي،  اللون 

البلدان.

باملر�ض:   التعريف 
خاليا  من  عددا  أن  يعني  الثدي  سرطان 
طبيعي.  غير  بشكل  تتكاثر  بدأت  الثدي 
من  أك��ب��ر  بسرعة  تنقسم  اخل��الي��ا  ه��ذه 
ت��ب��دأ يف  ال��س��ل��ي��م��ة ومي��ك��ن أن  اخل��الي��ا 
يف   )Metastasis  - )نقيالت  االنتشار 
داخ��ل  إل��ى  ال��ث��دي،  نسيج  أن��ح��اء  جميع 
ال��غ��دد ال��ل��ي��م��ف��اوي��ة، ب��ل وإل���ى أع��ض��اء 
شيوعا  األكثر  والنوع  اجلسم،  يف  أخرى 
إنتاج  غ��دد  يف  يبدأ  الثدي  سرطان  من 
أيضا  يبدأ  أن  املمكن  من  ولكن  احلليب، 
أو  الفرعية   )Lobe( الفصوص  أحد  يف 

الثدي. أنسجة  من  غيرها  يف 

النساء  لدى  الثدي  بسرطان  اإلصابة  نسبة  تزداد 
الرجال. عن 

العمر  يف  الثدي  بسرطان  اإلص��اب��ة  ف��رص  ت��زداد   
اخلمسني  عمر  بعد  وخ��اص��ةً  لألشخاص،  املتقدم 

عاماً.
قبل،  م��ن  واستئصاله  ب��ال��ورم  اإلص��اب��ة  ح��ال��ة  يف   
كان  إذا  وك��ذل��ك  أخ���رى،  م��رة  يصيبها  أن  فيمكن 
قبل  م��ن  أصيب  العائلة  م��ن  قريب  شخص  هناك 

الشقيقة(. أو  )الوالدة 
 تنتشر هرمونات األنوثة يف اجلسم مع بداية ظهور 
هرمون  وحت��دي��داً  ال��ف��ت��اة،  ل��دى  الشهرية  ال���دورة 
مبكراً  الشهرية  ال��دورة  بدأت  وكلما  اإلستروجني، 
حيث  الثدي،  بسرطان  اإلصابة  فرص  زادت  كلما 
ويحدث  الثدي،  بأنسجة  تضر  الهرمونات  هذه  أن 
إلى  الشهرية  الدورة  مدة  طول  حالة  يف  أيضاً  هذا 

عام.  55 بعد  ما  عمر 
فيتعرض  اإلجن��اب،  يف  امل��رأة  تتأخر  عندما  أيضاً 
وكلما  اإلستروجني،  هرمون  من  أكبر  لنسبة  اجلسم 
اخلاليا،  نشاط  على  سلبي  بشكل  أثر  كلما  ارتفع 
وخ��اص��ةً خ��الي��ا ال��ث��دي، وق���د حت��م��ي ال����والدة من 

الثدي. بسرطان  اإلصابة 
لسنوات  ال��ه��رم��ون��ي��ة  ال��ع��الج��ات  اس��ت��خ��دام  ع��ن��د   
اجلسم  خاليا  تتأثر  فسوف   10 عن  تزيد  طويلة 
هرمون  على  أدوية حتتوي  يتناولن  فهم  املرأة،  لدى 
يؤدي  أيضاً  وهذا  احلمل،  منع  وحبوب  اإلستروجني 

باملرض. اإلصابة  احتمالية  لزيادة 
وحتديداً  اجلسم،  على  بأشعات  القيام  حالة  يف   
نظامها،  ويتغير  اخلاليا  فتتأثر  ال��ص��در،  منطقة 

سرطانية. خاليا  تكون  أن  وميكن 
وكذلك  كبيرة  بكميات  الغير صحية  األطعمة  تناول   
ي��ؤدوا  أن  ميكن  وال��ت��دخ��ني  الكحولية  امل��ش��روب��ات 

الثدي. سرطان  حلدوث 

نشر موقع »بولدسكاي«، املعني بالشؤون الصحية مجموعة 
من اخلطوات للوقاية من اإلصابة بسرطان الثدي وهي:

-1 إتباع نظام غذائي منخفض الدهون
فإتباع نظام غذائي منخفض الدهون يساعد يف خفض 
خطر اإلصابة بسرطان الثدي. كما أثبتت الدراسات أن 
نسب الشفاء من سرطان الثدي أعلى بكثير بني السيدات 
الالئي يتبعن أنظمة غذائية منخفضة الدهون، باملقارنة 
بالسيدات الالئي يتناولن كميات كبيرة من الدهون. كما 
يقلل خطر  »أوميغا3-«  مثل  الصحية  الدهون  تناول  أن 

اإلصابة بسرطان الثدي بنسبة كبيرة جداً.
-2 الرضاعة الطبيعية

يقل خطر اإلصابة بسرطان الثدي لدى السيدات الالئي 
أطفالهن رضاعة طبيعية ألكثر من عام،  بإرضاع  يقمن 
حيث إن الرضاعة الطبيعية جتعل الصدر يفرز احلليب 
على مدار ال�24 ساعة، مما مينع خاليا الصدر من النمو 

بشكل غير طبيعي.
-3 النشاط البدني

النشاط البدني عادة ما يجعل املرأة تتمتع بجسم صحي 

وعقل صحي أيضاً، وكذلك يقلل خطر اإلصابة بسرطان 
الثدي. وقد أثبتت الدراسات أن السيدات الالئي ميارسن 
رياضة املشي ملدة ساعة أو ساعتني كل أسبوع يصبحن 
أقل عرضة لإلصابة بسرطان الثدي من مثيالتهن الالئي 

ال ميارسن أي نشاط بدني.
-4 اإلقالع عن التدخني

منذ  العادة  تلك  يف  بدأن  والالئي  املدخنات  السيدات 
بسرطان  لإلصابة  عرضة  أكثر  يصبحن  صغيرة  سن 
كما  امل��دخ��ن��ات.  غير  م��ن  مثيالتهن  م��ن  أك��ث��ر  ال��ث��دي 
التدخني  بني  وثيقة  هناك عالقة  أن  الدراسات  أثبتت 
وسرطان الثدي خاصة لدى السيدات يف فترة ما قبل 
انقطاع الطمث. كما أن التدخني يعيق سير العالج من 

سرطان الثدي.
-5 بدائل الهرمونات

أثبتت الدراسات أن السيدات الالئي يتناولن عالجات 
بسرطان  لإلصابة  عرضة  يصبحن  للهرمونات،  بديلة 
تلك  ي��ت��ن��اول��ن  ال  ال��الئ��ي  مثيالتهن  م��ن  أك��ث��ر  ال��ث��دي 

العالجات.

أن��س��ج��ة  يف  ت��ض��خ��م  ح�����دوث   
مثل  تظهر  ال��وق��ت  وم��ع  ال��ث��دي، 
وميكن  اجللد،  حتت  صلبة  كتلة 
هذا  يعد  ول��ذل��ك  ب��ه��ا،  ال��ش��ع��ور 

وضوحاً. األعراض  أكثر  من 
فيه  وتظهر  امل��رأة  ث��دي  يتغير   
وق��د  واألورام،  االن��ت��ف��اخ  ب��ع��ض 
أو  واحد  إبط  أورام حتت  تظهر 

االثنني.
ويبدو  كبيراً  الثدي   يصبح حجم 
امل���رأة،  ع��ل��ى  ثقيل  ح��م��ل  وك��أن��ه 
درجة  يف  بارتفاع  امل��رأة  وتشعر 
جزء  أي  من  أكثر  الثدي  ح��رارة 

آخر يف اجلسم.
للداخل  احللمة  تدخل  أن   ميكن 
منها  يخرج  ال  ولكن  تنكمش،  أو 
يف  ه��ذا  يظهر  أن  وميكن  دم��اء، 

االثنني. أو  واحد  ثدي 
 ي��ت��غ��ي��ر م��ل��م��س ال��ث��دي إل���ى أن 
ي��ص��ب��ح أك��ث��ر خ��ش��ون��ة، ومي��ت��ل��ئ 
يظهر  أن  ومي��ك��ن  ب��ال��ن��ت��وءات، 

جلدي. طفح  عليه 
 ت��خ��رج إف����رازات م��ن احل��ل��م��ة، 
وع����ادًة م��ا ت��ك��ون م���ادة ب��ال��ل��ون 

األصفر.
يف  تظهر  التي  الكتلة  تتضخم   
بوجودها  املصابة  وتشعر  الثدي، 

ألم. بأي  الشعور  دون 
منطقة  يف  اجل��ل��د  ل���ون  يتغير   
الثدي من اللون الداكن املتعارف 

األحمر. اللون  إلى  ليميل  عليه 

وتعد أبرز عوامل اإلصابة 
بسرطان الثدي:  

من أعراض مرض االصابة 
بسرطان الثدي: 
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ملفات 

����� عبدالباسط غبارة-بوابة افريقيا اإلخبارية
مع اندالع األزمة الليبية يف العام 2011، سارعت األمم 
املتحدة للتدخل منذ البداية حلل النزاع الدائر يف البالد. 
ففي سبتمبر/أيلول من نفس العام، أصدر مجلس األمن 
الدولي قراره الذي حمل رقم 2009 والذي نص على 
إنشاء بعثة للدعم يف ليبيا، وإقرار أن تفويض تلك اللجنة 
هو مساعدة الليبيني يف استعادة األمن العام والنظام، 
الوطنية،  املصاحلة  وتشجيع  القانون،  دور  وحتسني 
العامة،  اخلدمات  واستعادة  ال��دول��ة،  سلطة  وتوسيع 
واتخاذ اخلطوات  اإلنسان وحتسينها،  وحماية حقوق 

الالزمة لتعايف الوضع االقتصادي.
وسعت البعثة األممية يف فترة الدكتور طارق متري إلى 
جمع اإلطراف الليبية يف حوار سياسي قبل انتخابات 
مجلس النواب ولكنها لم توفق، وانتهت مهمتها بضرورة 
جالئها عن األراضي الليبية وتوقف عملها يف متوز يوليو 
2014. ويف معرض شرحه لألسباب التي أّدت إليقاف 
مهمته بليبيا قال املبعوث األممي خالل محاضرة حول 
اجلامعة  استضافتها  التي  االنتقالي  الليبي  الشأن 
»غادرت  أبريل 2015  يوم 22  بيروت  األميركية يف 
حني أصبحت مهمتي مستحيلة وفشلت يف إقناع النخب 
السياسّية بالتسوية. وطالتنا كبعثة التهديدات بالقتل 

أخيًرا«. 
ويف ظروف صعبة احتدم فيها الصراع بني األطراف 
الليبية، مت تعيني برناردينو ليون، خلفا للدكتور طارق 
متري، على رأس بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، 
ليون  متكن   .2014 سبتمبر   1 يف  مهمته  وأستلم 
من إقناع برملانيني من املؤمتر الوطني املنتهية واليته 
واملحسوب على جماعة اإلخوان املسلمني، وبرملان طبرق 
باالجتماع يف غدامس يف أقصى الغرب الليبي، وكانت 
أولى جلسات األط��راف املتناحرة. وأعلن أنه ال ميكن 
لليبيا أن تتجاوز مشاكلها إال عبر احل��وار، وأن مهمة 
األمم املتحدة هي العمل على توفير الظروف املالئمة 
له، وحاول جمع األطراف يف أكثر من مكان وعلى أكثر 

من مسار. 
ورغم هذا فقد فشلت البعثة األممية يف إقناع أطراف 
وتعرضت  اتفاق س��الم،  إلى  بالتوصل  ليبيا  النزاع يف 
النتقادات كبيرة بسبب محاولة فرض أسماء للحكومة 
وللمجلس الرئاسى دون تشاور كاٍف مع كل األطراف 
الليبية. فى الوقت الذى مارس فيه املنتظم الدولى كافة 
الضغوطات، وصلت حد التهديد بفرض عقوبات على 
األطراف غير امللتزمة مبا فيها مجلس النواب، لقبول 
إلى  السياسية  العملية  أوصل  »ليون«، مما  مقترحات 

طريق مسدود. 
وعقب ذلك، جاء االتفاق، الذي يعتبر أهم إجناز قامت به 
البعثة خالل سبع سنوات يف ليبيا، وقد مت توقيعه يف مدينة 
الصخيرات املغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015 بإشراف 
املبعوث األممي مارتن كوبلر إلنهاء احلرب األهلية الليبية 
الثانية املندلعة منذ 2014 وقد بدأ العمل به من معظم 

القوى املوافقة عليه يف 6 أبريل 2016.
رئيس  االتفاق: منح صالحيات  ما تضمنه  أهم  وكان 
الذي  الوطني  الوفاق  رئاسة حكومة  احلكومة ملجلس 
وبدء  ال��س��راج(  )فائز  نفسه  احلكومة  رئيس  يترأسه 
مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهر ويف حال عدم 
انتهاء احلكومة من مهامها قد يتم متديد املدة 6 أشهر 
إضافية ونص االتفاق أيضاً على تشكيل املجلس األعلى 
للدولة من أعضاء املؤمتر الوطني العام السابق واإلبقاء 
على مجلس النواب الليبي املنتخب يف يونيو 2014. 
وقد مت العمل باإلتفاق منذ عامني يف ليبيا يف محاولة 

لوقف األزمة واالنقسام السياسي القائم يف البالد. 
إقليمي  بدعم  الصخيرات قد حضي  اتفاق  أن  ورغم 
ودولي، إال أنه بدا بحسب املراقبني مبتورا، بسبب عدم 
املوافقة عليه من قبل فاعلني سياسيني وميدانيني، سواء 
يف املنطقة الشرقية أو املنطقة الغربية على حّد السواء. 
التوافق  محدودية  حول  البنّي  األساسي  املؤشر  ولعّل 
الوطني التفاق الصخيرات واحلكومة املنبثقة عنه، هو 
عدم قدرة رئيس حكومتها على كسب ثقة مجلس النواب. 

برئاسة مارتن كوبلر،  البعثة األممية  ووجدت سياسة 

انتقادات واسعة من قبل 
مراقبني وحتى مسؤولني 
وشر  الليبية.  الدولة  يف 
األمم  أن  إل���ى  ك��ث��ي��رون 
منهجا  ات��خ��ذت  املتحدة 
خاطئا حلل األزمة الليبية 
من خالل سعيها لتشكيل 
وحكومة  رئاسي  مجلس 
منبثقة عنه، متجاهلة يف 
املقابل الصراعات القبلية 

واجلهوية وطبيعة املجتمع الليبي الذي مازالت قطاعات 
كبيرة منه إلى اليوم تتخذ من القبيلة سلطة ومرجعا لكل 

حتركاته السياسية وحتى العسكرية.
وفشل كوبلر بحسب املراقبني يف أن يكون على مسافة 
واحدة بني الفرقاء، حيث انحاز بشكل واضح ومكشوف 
إلى طرف دون آخر، األمر الذي عقد مهمته يف إيجاد 
تفاهمات تنهي الصراع السياسي والعسكري الذي تشهده 
ليبيا. وتسبب هذا االنحياز يف ارتفاع األص��وات التي 
تطالب برحيل كوبلر، كما خرجت العديد من املظاهرات 

الرافضة له يف مختلف املناطق واجلهات الليبية. 
وبتسلم غسان سالمة املهمة من مارتن كوبلر يف ظل 
عدد من املتغيرات يف السياق السياسي الليبي داخلًيا 
البعثة  أداء  منط  يكون  أن  املتوقع  من  كان  وإقليمًيا، 
مختلًفا عما سبق حيث بات الوضع أكثر مرونة بعد 
تنسيق الرؤى بني كل دول الوار، وهي األطراف القادرة 
على التواصل مع أكبر عدد من الفاعلني يف الداخل 
الليبي. وهو ما أشار إليه غسان سالمة حني أكد على 
حرصه على التواصل معهم نظًرا ملا يحملونه من ثقل 

سياسي يف سياق األزمة الليبية. 
وانخرط غسان سالمة، يف لقاءات ومشاورات داخلية 
وخارجية، انتهت بإعالنه وعلى هامش اجتماع اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة يف نيويورك، خارطة عرفت باسم 
»اخلطة األممية« يف 20 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، 
تستوعب يف جزء منها االتفاق السياسي، لكنها يف الوقت 
نفسه تتجاوزه يف مسائل أخرى، يف إعالن ضمني بفشل 

اتفاق الصخيرات. 
أن غسان  تفاصيل اخلطة األممية  وب��دا واضًحا من 
سالمة يسعى لتقدمي تصور يف شكل خطوات عملية، 
تعديل  ه��ي:  أساسية،  ث��الث  م��س��ارات  على  ويرتكن 
االتفاق، واملصاحلة الوطنية، ثم العملية السياسية مُمثلة 
يف االستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برملانية 
ورئاسية يف املرحلة األخ��ي��رة. وق��د ص��رح سالمة أن 
اخلارطة األممية التي تقدم بها ما هي إال تأطير ملطالب 
األطراف الليبية ووضعها يف جدول زمني محدد، كمان 
أكد أنه لم يكن ليعرض خطته دون احلصول على الضوء 
األخضر من كل الالعبني األساسيني، داخلًيا، وإقليمًيا، 

ودولًيا. 
كافة  مع  التواصل  على  احل��رص  أن  املراقبون،  وأك��د 
األطراف دومنا متييز، داخلًيا وإقليمًيا ودولًيا، يعد أحد 
أهم التغيرات يف منط عمل البعثة األممية لليبيا يف ظل 
والية غسان سالمة، خاصة بعد تواصل مبعوث األمني 

العام لألمم املتحدة مع 
أطراف مت إقصاؤها من 
جوالت احلوار السابقة 
كأنصار النظام السابق، 
ملحاولة  يشير  م��ا  وه��و 
إعادة صياغة دور األمم 

املتحدة يف ليبيا.
 ،2018 ي��ن��اي��ر  ويف 
األمم  ب���ع���ث���ة  أك�������دت 
املتحدة للدعم يف ليبيا، 
يف بيان لها، أن خطة العمل من أجل ليبيا التي أُعلنت 
يف سبتمبر 2017، تهدف إلى إعادة إطالق العملية 
وقيادتها،  املتحدة  األمم  من  بدعم  الليبية  السياسية 
إحياء  أع��ادت  التي  إط��الق اخلطة  »منذ  أن��ه  مؤكدة، 
العملية السياسية التي تعثرت يف السابق، يسعى غسان 
سالمة وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا للعمل على 
جميع عناصر اخلطة بشكل متزامن«. وأكمل البيان، 
»أن بعض املنجزات التي حتققت مبوجب خطة العمل 
خالل األشهر الثالثة املنصرمة، التي متثلت يف: تعديل 
االتفاق السياسي، وانعقاد امللتقى الوطني واالستعداد 

لالنتخابات، واملساعدات اإلنسانية.
ورغم أن اخلطة األممية تعمل على عدة محاور أهمها 
محاولة تعديل االتفاق السياسي الليبي بني الفصائل 
الليبية يف مدينة الصخيرات املغربية 2015، إال ان 
سالمة فاجأ اجلميع بتصريح نشره موقع أخبار األمم 
املتحدة بأن خطة عمله ال تعتمد بشكل أساسي على 
إج��راء  من  ليبيا  اقتربت  كلما  وأن��ه  التعديالت،  تلك 
االنتخابات، أصبحت تعديالت االتفاق السياسي أقل 
أهمية، مؤكدا أن العمل من أجل إجراء انتخابات حرة 
ونزيهة وذات مصداقية قبل نهاية العام، يتصدر أولويات 

األمم املتحدة.
الصراع  وخاصة  الدولية،  القوى  بني  التنافس  وأث��ر 
اإليطالي-الفرنسي، على البعثة األممية بشكل كبير، 
وأكد مراقبون أن البعثة األممية يف ليبيا ضعيفة، أمام 
جتاذبات القوى الدولية ذات املصالح يف امللف الليبي 
الداخل.  يف  املختلفة  األط���راف  أطماع  أم��ام  وكذلك 
نائبا  ويليامز،  ستيفاني  تعيني  أن  الكثيرون  واعتبر 
أميركية  محاولة  املاضي،  يوليو  مطلع  لغسان سالمة 
لتخفيض حدة التنافس الفرنسي اإليطالي على ليبيا، 
والذي صعب مهمة البعثة األممية إليجاد تسوية لألزمة 

العاصفة بالبالد. 
األمن  مجلس  سبتمبر/أيلول 2018، جدد  ويف 13 
البعثة األممية إلى ليبيا برئاسة غسان  الدولي والية 
سالمة، عقب تصويت بني أعضاء املجلس، وهو ما أثار 
التساؤالت عن أسباب هذا التجديد وعن ماذا قدمت يف 
سبيل اخلروج من األزمة؟ خاصة مع ما ورد يف تقرير 
جلنة اخلبراء املقدم إلى رئيس مجلس األمن بتاريخ 5 
سبتمبر/أيلول 2018، الذي يبني إلى أي حد وصل 
الفساد والفوضى يف ليبيا، مع استمرار االشتباكات، 
وعدم جناح بعثة األمم املتحدة يف تنفيذ مخططاتها 

للحل السلمي يف البالد. 

ومثلت االشتباكات املسلحة التي اندلعت بداية من ليل 
األحد 26 أغسطس/آب املاضي، يف العاصمة الليبية 
طرابلس، بني امليليشيات املسلحة والتي اعتبرت بحسب 
املراقبني األعنف منذ سنوات، اختبارا حقيقيا للبعثة 
األممية ومدى قدرتها على حل األزمات والصراعات 

الدائرة يف هذا البلد املمزق. 
ورغ��م أن أط��راف القتال وقعت يف الرابع من أيلول/ 
سبتبمر، اتفاقا على وقف إطالق النار، وآليات تثبيت 
عدم انتهاك الهدنة وحماية املدنيني ومؤسسات الدولة، 
برعاية بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا. إال أن هذه 
الهدنة التي وصفت بالهشة سرعان ما تهاوت مع جتدد 

القتال يف ظل استمرار انتشار امليليشيات املسلحة
وقد أقر مبعوث األمم املتحدة الى ليبيا غسان سالمة 
يف وقت سابق، بوقوع 14 انتهاكا للهدنة سجلتها املنظمة 
انتقادات الذعة جراء عجزها  البعثة  األممية. والقت 
أمام امليليشيات وتساؤالت عن دورها الفعلي وهو ما 
أشار إليه محمد املبشر، رئيس »مجلس األعيان« الليبي 
يف تصريح صحفي عقب قرار التجديد للبعثة األممية، 
أن البعثة جتاوزت املهام املكلفة بها، مشيًرا إلى أن ذلك 

بسبب تراجع الدور الليبي الداخلي حلل األزمة. 
قوله  املبشر  عن  الروسية،  »سبوتنيك«  وكالة  ونقلت 
املصاحلة  مسألة  يف  الليبي-الليبي  ال��دور  تراجع  أن 
واإلجراءات السياسة والدستورية أدى إلى تدخل البعثة 
األممية يف أمور ليست من اختصاصها، وأن اللوم يف 
مثل هذه املواقف يوجه إلى الليبيني لعدم قدرتهم على 
التحاور أو حل األزمة. مؤكًدا أن االتفاق الذي توصلت 
توجد  ال  النار يف طرابلس  إط��الق  لوقف  البعثة  إليه 
ومتكني  امليليشيات«،  »ح��ل  غير  الستمراره،  ضمانة 
القوات املسلحة والشرطة من زمام األمور، قائال:«إن 
توحيد املؤسسة العسكرية بات ضرورّيًا إلنهاء الوضع 
الراهن،  يف ظل عدم توافق املجتمع الدولي بشأن حل 

األزمة يف ليبيا«. 
ومع تواصل الفوضى األمنية يف طرابلس، أعلنت بعثة 
األمم املتحدة لدى ليبيا، أنها تعد الئحة بأسماء منتهكي 
القانون اإلنساني الدولي من قادة املليشيات املسلحة 
بالعاصمة الليبية ستقدمها إلى مجلس األمن الدولي 
ضد  فعلت  كما  ومقاضاتهم  عليهم  عقوبات  لفرض 
البعثة األممية، يف بيان  إبراهيم اجلضران. وش��ددت 
لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل 
سبتمبر/أيلول   24 اإلثنني  ب��وك،  فيس  االجتماعي 
2018،  أن العدالة ال ميكن أن تتحقق بالثأر، مقدمة 
تعازيها إلى أسر الضحايا الذين قتلوا جراء االشتباكات 

الدائرة جنوبي العاصمة طرابلس. 
وكانت بعثة األمم املتحدة يف ليبيا، قد صعدت من نبرتها 
احلادة جتاه امليليشيات املسلحة املتصارعة يف العاصمة 
طرابلس، ووجهت، يف أغسطس املاضي، للمرة األولى 
اتهاماً علنياً ونادراً حلكومة الوفاق الوطني التي يرأسها 
هذه  مع  داخليتها  وزارة  عبر  بالتواطؤ  السراج  فائز 
امليليشيات. لكن الكثير من املتابعني للشأن الليبي، يرون 
أن هذه اخلطوة متأخرة للغاية، وكان األفضل أن تتم 
مبكرا ملنع الفوضى التي تسود طرابلس بسبب إرهاب 

املليشيات املسلحة للمدنيني األبرياء. 
تواصل مهامها من  ليبيا  البعثة األممية يف  ت��زال  وال 
خالل الدفع نحو تفعيل نقاط االتفاق السياسي، وإنهاء 
الترتيبات األمنية وحزمة االصالحات االقتصادية املتفق 
عليها بني الفرقاء الليبيني، كما ترعى حوارا آخرا سمي 
مختلف  يضم  ال��ذي  اجلامع  الليبي  الوطني  باملؤمتر 
فيهم  مبا  واجتماعيا  سياسيا  الليبي  الشعب  أطياف 
أنصار النظام الليبي السابق الذين مت استثناؤهم من 

كافة احلوارات السابقة. 
وبعد سنوات طويلة، لم يجد الليبيون توازنهم النهائي 
بعد، مع توصل مأساة الصراع املسلح التي تزيد األمور 
العجز  يتواصل  فيما  ي��وم  بعد  يوما  وصعوبة  تعقيدا 
عن الوصول الى حلول توافقية تنهي األزمة املستعرة. 
األممية يف  البعثة  دور  يقتصر  ان  العديدون  ويخشى 
ليبيا على استبدال مندوب بآخر يف تكرار ملشهد العجز 

والفشل واالخفاق.

البعثة األممية يف ليبيا منذ 2011. . جناح مؤجل
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ملفات  

الترهوني ونيس  د.عبداهلل   ����
العمالت  مقابل  الليبي  الدينار  صرف  سعر  أثار 
خصوصاً  الليبي  الشارع  يف  كبيراً  جدالً  االجنبية 
ال��س��وداء حاجز  ب��ال��س��وق  أن الم��س س��ع��ره  ب��ع��د 
التسع دينارات ونصف نقداً وحاجز االثنى عشراً 
اجل��دل  ه��ذا  سعير  وم���ازاد   ، بالصكوك  دي��ن��اراً 
العملة  على  الليبيني  من  قليلة  فئة  حصول  هو 
به  تستورد  أن  ودون   ، الرسمي  بالسعر  االجنبية 
تُعرف يف  ، وهي  واحد  ثقاب  ولو عود  الفئة  هذه 
الشارع الليبي بأسم مليشيات االعتمادات والذين 
الداخل  يف  كبيرة  فساد  منظومة  من  جزء  ُيعدون 
واخلارج ، وهي حتتاج منا الى جهد ووقت كبيرين 

. وتفكيكها  الختراقها 
  وقد جاءت االجراءات االخيرة من قبل السراج 
لسردها(  امل��ج��ال  )اليتسع  داخلية  ضغوط  بعد 
لستيفاني  فيها  الفضل  ك��ان  خارجية  وض��غ��وط 
يف  س��الم��ة  وغ���س���ان  االول  امل���ق���ام  يف  وي��ل��ي��ام��ز 
هاتني  بوجود  فانه  تأكيد  وبكل   ، الثاني  املقام 
وستختفي  الراكدة  املياه  ستتحلحل  الشخصيتني 
وقع  حتت  الليبي  املشهد  أربكت  كثيرة  شخوص 
فان  االح��وال  كل  ويف   ، واجل��زرة  العصا  سياسة 
االج������راءات امل��ت��ب��ع��ة م��ن ق��ب��ل ال���س���راج وال��ب��ن��ك 
ولكنها  ومؤقتة  مهدئة  إج��راءات  تعتبر  املركزي 

. القصير فقط  املدى  ثمارها يف  ستؤتي 
املتوسط ال احد سيضمن ماهو  املدى   ولكن على 
سعر الدوالر يف ليبيا ، فالدوالر يخضغ للمضاربة 
 ، والطلب  العرض  لقوانني  وال  للمنطق  واليخضع 
ومرد ذلك لسببني اثنني : فاالول هو وجود سعرين 
يف  اخللل  وسيبقى  ك��ان  فقد  والثاني   ، رسميني 
النقد  بيع  يف  املركزي  البنك  من  املتبعة  االليات 
احلاليني  املنتفعني  بأن  ثقة  على  وانا  االجنبي  ، 
ماتبقى  االعتمادات ستستمر يف جرف  ومليشيات 

املركزي يف ظل وجود سعرين.  البنك  بخزائن 
جذرية  مشكلة  الليبي  االقتصاد  يف  املشكلة  ان 
من  الليبي  فاالقتصاد   ، نفسه  الهيكل  يف  تكمن 
مصدر  على  اعتماداً  عاملياً  االقتصاديات  أكثر 
وبالضرورة   ، النفط  وهو  أال  وريعي  وحيد  دخل 
سيتم  النفطية  العوائد  من  الفائض  معظم  ف��ان 
بهدف  ال��ن��ف��ط��ي  االس��ت��ث��م��ار  ت��وظ��ي��ف��ه يف  أع����ادة 
فان  املقابل  ويف   ، االنتاج  وزي��ادة  عليه  املحافظة 
غير  صناعة  هي  ذاتها  حد  يف  النفطية  الصناعة 
الدوالر  أو  الدينار  فأن  ثم  ومن   ، العمالة  كثيفة 
عمل  فرص  سيخلق  فيها  االستثمار  يف  املستخدم 
ج��دي��دة ب��ني احل��ني واالخ���ر وان ك��ان��ت م��ح��دودة 
كالزراعة  األخرى  االقتصاد  روافد  بعكس  العدد 
الوقت  انه يف  والصناعة واخلدمات، مع مالحظة 

الراهن ويف ظل عدم االستقرار االمني والسياسي 
ليبيا  االقتصادي يف  التنوع  الكالم عن  فان مجرد 

العبث. نوع من  البعض  ُيعده  رغم ضرورته 
على  االعتماد  تقليل  و  االقتصاد  تنويع  قضية  إن 
النفط ُتثار يف كل الدول املنتجة له وبال إستثناء ، 
ويرى البعض بأنها حل لبعض األزمات االقتصادية 
التي  ال��دول  حلالة  متاماً  مشابه  وهو   ، املتكررة 
بهدف  ال��غ��زي��ز  ال��ص��ن��اع��ي  االن��ت��اج  ع��ل��ى  تعتمد 
 ، اجلنوبية  وكوريا  والصني  أملانيا  مثل  التصدير 
تعاني من ضعف أسواق االستهالك املحلية  والتي 
باملثل  فهي   ، الغزير  الصناعي  بأنتاجها  مقارنة 

ملنتجاتها. واسواق  بدائل  عن  تبحث 
ان  ال��ى  اش��ار  امل��ج��ب��ري  س��ال��م  محمد   الدكتور 
ب��راق  م��ف��ه��وم  ه��و  االق��ت��ص��ادي  ال��ت��ن��وي��ع  عملية 
عامة  لتحفيز  الوقت  أغلب  السياسيون  ميارسه 
الغالب  يف  وهي   ، اخلطط  بعض  لتقبل  الشعب 
باطل ،  ب��ه  ُي���راد  ح��ق  أن��ه��ا  أي   ، وهمية  خطط 
م��ص��ادر  إل���ى  ال��ك��ل��ي  االق��ت��ص��اد  ي��ح��ت��اج  فبينما 
للدورات  السلبي  االثر  ليتفادى  للدخل  متنوعة 
التضخم  وظ���واه���ر   ، وال��ت��ذب��ذب  االق��ت��ص��ادي��ة 
ال��س��ل��ع واخل���دم���ات ، وال��ت��ي  ، وان��ه��ي��ار اس��ع��ار 
 ، ال��وط��ن��ي  االق��ت��ص��اد  هيكل  ُمجملها  يف  ُتشكل 
يتم  أن  يجب  االقتصادي  التنويع  خطط  أن  إال 
ميكن  الذي  الهدر  لتجنب  فائقة  بعناية  دراستها 
قضية  وأن   ، االستثمار  عائد  نتيجة  يحدث  أن 
مخيبة  كانت  ليبيا  يف  ومساره  االقتصادي  التنوع 
ل��الم��ال وب��ص��ورة ك��ب��ي��رة ق��ي��اس��اً ال��ى ال��ن��ت��ائ��ج ، 
توجيه  من  بالرغم  م��ح��دودة  كانت  فالنجاحات 
وهي   ، االجت��اه  هذا  يف  لالستثمار  كثيرة  أم��وال 
قادرة  غير  او  صادقة  غير  سياسية  ارادة  نتاج 

مع  بالتوازي  اسف  بكل  يتم  وهذا   ، االساس  من 
ألي  تام  وغياب   ، االستراتيجي  التخطيط  ضعف 
أن  شأنها  من  والتي  القومي  لألمن  شاملة  رؤية 

املهم . قبل  األهم  وتضع  االولويات  سلم  حتدد 
من  امل��ن��ق��ض��ي��ة  ال��ت��س��ع��ة  االش���ه���ر  م����دار   على 
النشاطات  م��ن  ع��دد  بسرد  قمت   2018 ال��ع��ام 
لالقتصاد  ممكنة  بدائل  من  كجزء  االقتصادية 
ال��ل��ي��ب��ي وه���ي: ح��اض��ن��ات االع���م���ال ، امل��ش��اري��ع 
اخلام  امل��واد  على  القائمة  واملتوسطة  الصغرى 
املتوفرة محلياً ، واقتصاد املعرفة ، واالستثمار يف 
واملتثمل  اخلدمات  وإقتصاد   ، املتجددة  الطاقات 
عبر  الوطني  لالقتصاد  مضافة  قيمة  ايجاد  يف 
العالجية  وامل��راك��ز  املستشفيات  يف  االس��ت��ث��م��ار 
 ، واملطارات  البحرية  واملوانئ  اللوجستية  واملراكز 
للقطاع  االولوية  اعطاء  الى  سردي  خالل  وأكدُت 
، كما  أب��ن��ائ��ن��ا  ال��ت��خ��رج م��ن  اخل���اص وحل��دي��ث��ي 
النخيل  بشجرتي  االهتمام  ان  ال��ى  االش��ارة  أود 
والزيتون سيجلب أموال طائلة يف حال مت تصدير 
وامريكا  الغربية  اوروب��ا  اس��واق  ال��ى  منتجاتهما 

واليابان. الشمالية 
وأكثر  أكثر من خيار مطروح  أن هناك  تأكيد  بكل 
من وجهة نظر معروضة ، فالسياحة حسب وجهة 
نظرالعديدين لن تكون أبداً مصدر دخالً ذو شأن 
يف ليبيا ، وذلك بسبب عدد من العوامل الداخلية 
كما  لشرحها،  املجال  اليتسع  والتي  واخلارجية 
جداً  محدودة  فرصها  التحويلية  الصناعات  أن 
بعض  من  شديدة  منافسة  وجود  بسبب  ليبيا  يف 
األوروبي.على  اجلار  من  حتى  أو  املجاورة  الدول 
فانني  املقابل  ويف   ، للمتوسط  االخ��رى  الضفة 
املتنوع  بطيفه  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  ب��أن  يقني  على 

الليبي  لالقتصاد  منه  املرجوة  االضافة  سُيحدث 
تقنية  مجال  فإن  احلصر  ال  الذكر  سبيل  فعلى   ،
ويتناسب  واع��د  مجال  رأي��ي  يف  وه��و  املعلومات 
قليل  الليبي  املجتمع  وتركيبة  ليبيا  موقع  مع  كثيراً 

. السكانية  الكثافة 
توجيه  إل���ى  ق��ص��وى  ض���رورة  ه��ن��اك  أن  وأرى    
االتصاالت  يف  االساسية  للبنية  كبيرة  استثمارات 
حيوياً  رافداً  وجلعله  جهة  من  العالم  دول  ملجارة 
لالقتصاد الوطني من جهة أخرى ، كما ان التوجه 
استراتيجياً  خ��ي��اراً  مُي��ث��ل  املعرفة  اقتصاد  ال��ى 
بأحدث  وتزويده  فتطويراالنسان   ، منه  المناص 
كلمة  هو  شك  أدنى  بال  سيكون  واملعارف  العلوم 
يف  التنويع  ف��ان  وبالتالي   ، نهضة  أي  يف  السر 
جودتها  على  والتركيز  والتدريب  التعليم  مدخالت 
بال  سيكون  احل��دود  وراء  من  ل��دارس��ني  وجذبها 
ستظهر  نتائجه  كانت  وإن  مهم  دخل  مصدر  ريب 
اخلطورة  ولكن   ، االقل  على  املتوسط  املدى  على 
يحتاج  كونه  يف  تكمن  املعرفة  اقتصاد  تبني  يف 
مثالية  اساسية  بنية  والى  تديره  نيرة  عقول  الى 

. حتتضنه
من  الك��ث��ر  املمتد  البكر  الليبي  ال��س��اح��ل   يبقى 
وناس  ثاقبة  عقول  الى  بحاجة  كيلومتر   1900
وطنية جتعل منه رافداً اساسياً لالقتصاد الوطني 
عليها  القائمة  والصناعات  السمكية  فالثروة   ،
به  البأس  عدد  استيعاب  بامكانها  وأنه   ، واعدة 
من العمالة الفنية واالدارية وان االسواق االوربية 
التوسع  ان  كما   ، السلع  من  النوع  لهذا  متعطشة 
الرأسي يف املوانئ الليبية القائمة ضروري ، وذلك 
وض��رورة   ، العمالقة  احلديثة  السفن  الستيعاب 
تديرها،  النه  التي  بالكفاءات  املوانئ  ه��ذه  مد 
مرافق  جميع  تفتقده  الذي  الشئ  هو  اسف  وبكل 

. إستثناء  وبال  الليبية  املوانئ 
سيكون  الليبية  للموانئ  االفقي  التوسع  ان   كما 
انشاء  يف  واملتمثل  الرأسي  للتوسع  حتمية  نتيجة 
مراكز لوجستية ، ومراكز متوين واصالح السفن ، 
واملوانئ اجلافة ، والتوسع يف نشاط جتارة العبور 
يف  التفكير  وأما   ، الصحراء  جنوب  أفريقيا  نحو 
أو  التكرير  مثل  النفطية  الصناعات  يف  التوسع 
أن  كون   ، مطروحاً  خياراً  يبقى  البتروكيماويات 
على  لليبيا  الوحيد  الدخل  مصدر  سيبقى  النفط 
استثمار  كونه  ورغم   ، االقل  على  املتوسط  املدى 
كما  العمالة  كثيف  ليس  انه  اال  الرأسمال  كثيف 
الطاقات  يف  االستثمار  نحو  التوجه  وان   ، اشرت 
خيار  هو  الشمسية  الطاقة  يف  وباالخص  البديلة 
امل��ت��وس��ط  امل��داي��ني  بكثيرعلى  ذل���ك  م��ن  أف��ض��ل 

والبعيد.

ضرورات التنوع يف االقتصاد الليبي!
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منوعات

تعرف على هذا النوع اجلديد 
من عصفور الطنان

جديد  نوع  اكتشاف  عن  مؤخرا  اإلك��وادور  يف  أعلن 
سنتيمترا   11 حجمه  يبلغ  ال��ط��ن��ان،  عصفور  م��ن 
كثيف  أزرق  بلون  العنق  مستوى  عند  يتمتع  فقط 
أخضر  ورأس  أسودين  خطني  مع  أبيض  بطنه  فيما 

زمردي.
إلى  آالف  ثالثة  ارتفاع  على  العصفور  هذا  ويعيش 

بني  هضبة  يف  الطبيعي  موطنه  ويقع  متر.   3700
البيرو. مع  احلدود  عند  أورو  وإل  لوخا  مقاطعتي 

األرض،  على  الطيور  أجمل  من  الطنان  طائر  ويعد 
الطنان  طائر  من  نوع   325 من  أكثر  منها  ويوجد 
الطيور  بني  األكبر  الثانية  العائلة  تعد  أنها  يعني  مما 

أمريكا.  وشمال  جنوب  قارتي  يف  فقط  وتتواجد 

العسل. من  كبيرتني  ملعقتني   
التفاح. خل  من  كبيرة  ملعقة   

التحضير: طريقة 
قومي بخلط العسل وخل التفاح، وافركي وجهك باخلليط 
الفاتر،  باملاء  ذلك  بعد  اشطفيه  دقيقة.   15 ملدة  واتركيه 

الفرق.  وشاهدي 

أعلنت »AMG« املتخصصة بتعديل سيارات 
مرسيدس عن منوذجا جديدا لسيارة رياضية 
 Project« اس��م  حتمل  فائقة،  مب��واص��ف��ات 

 .»One
ري��اض��ي غاية  بهيكل  اس���م  ال��س��ي��ارة  وت��أت��ي 
لزيادة  كبيرة  فتحات  متيزه  االنسيابية،  يف 
األيروديناميكية والتوازن على السرعات العالية، 
ومزودة بعجالت رياضية كبيرة، وأبواب تفتح 

السيارة  حصلت  كما  مميزة،  بصورة  لألعلى 
توربيني جبار بست أسطوانات،  على محرك 
وعزم 1000 حصان، قادر على زيادة السرعة 
من 0 إلى 200 كلم/ثانية يف أقل من 6 ثوان، 

والوصول بها إلى سرعة 350 كلم/ساعة.
بأحدث  ج��اءت  التي  السيارة  ه��ذه  وستطرح 
بسعر  اإللكترونية  واألنظمة  القيادة  أنظمة 

2.7 مليون يورو تقريبا.

ولك أيضا:لك سيدتي 
مرسيدس تطرح سيارة رياضية 

يونس إرشاف/همسة 

تعريف على أفضل الطرق ملساعدة طفلك على النوم باكرا
أثبتت الدراسات أن هناك عددا من الطرق التي ميكن 
ملحاولة  منها،  االستفادة  الرعاية  ومقدمي  للوالدين 
مساعدة األطفال على النوم ليال، وفيما يلي 5 نصائح 

مهمة ملساعدة األطفال على النوم مساء:
1- عدم السماح باستخدام األجهزة اإللكترونية

ميكن أن يكون تأثير الضوء األزرق املنبعث من شاشات 
يؤثر على  ن��وم طفلك، ألن��ه  األج��ه��زة، سلبيا على  ه��ذه 
مستويات امليالتونني. لذا ُينصح بإنشاء بيئة خالية من 

التكنولوجيا قبل 30 دقيقة من وقت النوم.
2 - حتديد وقت موحد للنوم يوميا

كانوا  إذا  سليم،  بشكل  للنوم  األطفال  يكافح  أن  ميكن 
من  السبب،  ولهذا  ليلة.  كل  مختلفة  أوق��ات  ينامون يف 
للنوم يف وقت محدد ولساعات  ليلي  املهم تعيني روتني 

محددة.
3 - خلق بيئة سليمة للنوم

وتتمثل إحدى الطرق التي ميكن من خاللها تهيئة بيئة 
خياله  استخدام  على  تشجيعه  يف  الطفل،  لنوم  سليمة 
أو  املفضلة  عطلته  عن  سؤاله  ذلك  يف  مبا  النوم،  قبل 
على  حتفيزه  املريح  للحمام  ميكن  كما  املفضل.  مكانه 

النوم.
4 - مراقبة نوعية الطعام

اخلفيفة  الوجبات  تناول  لألطفال  املستحسن  من  ليس 
إلى  النوم، ألن هذا األمر قد يؤدي  السكرية قبل وقت 
ذلك،  ومع  لديهم.  الطاقة  مستويات  مفاجئ يف  ارتفاع 
فإن األطعمة السكرية ليست األنواع الوحيدة التي يفضل 
جتنبها قبل النوم، حيث يجب جتنب اجلنب أيضا، الذي 

ميكن أن يؤدي إلى أحالم مزعجة.
5 - تهيئة سرير مريح للنوم

يف حال عانى طفلك من مشاكل متكررة يف النوم أثناء الليل، 
فقد يكون السبب يف ذلك هو الفراش، حيث يحتاج الطفل 

إلى فراش مختلف عن ذاك املستخدم من قبل البالغني.

دللي طفلك

احصلي على بشرة نضرة 
باستخدام العسل وخل التفاح



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر مـن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة9 عـدد )   الخامس   (    ــ    اإلثنني       8      /       10       /     2018

الثقافية 

الليبي  –األسبوع  االخبارية  افريقيا  بوابة   ���
.والعاصمة  ليبيا  يف  مدينة  أكبر  ثاني  بَنغازي 
استقالل  دستور  حسب  للبالد  السابقة  املشتركة 
البحر  س��اح��ل  ع��ل��ى  ت��ط��ل   .1951 ال��ع��ام  ليبيا 
بحيرة  مركزه  شعاعي  املدينة  وتخطيط  املتوسط. 
الكبرى  بنغازي  وتضم  املدينة.  وسط  يف  بنغازي 
سلوق،  قمينس،  مثل  جنوبها  يف  وب��ل��دات  م��دن��اً 
)شعبيات  إح��دى  لكونها  إضافة  وت��وك��رة  األب��ي��ار 

عاصمتها. هي  واملدينة  سابقاً(  ليبيا 
التي إجنبتها بنغازي خالل  ومن أبرز الشخصيات 

: العشرين  القرن 
املثيرة  بكتاباته  معروف  أدي��ب  النيهوم  الصادق 
ل��ل��ج��دل وب��الغ��ت��ه ال��ل��غ��وي��ة ال��ف��ص��ي��ح��ة وأس��ل��وب��ه 

الكتابة. يف  الساحر 
أديب  م(   1961–1898( املهدوي  رفيق  أحمد 
عليه  أُطلق  بارزاً ومميزاً  وطنياً  دوراً  لعب  وشاعر 

عام 1960 م لقب شاعر الوطن.
واملعروفة  م(   1982–1892( محمد  حميدة 
الفتيات  تعليم  رائ��دة  العنيزى،  حميدة  باخلوجة 
معلمة  وأول  النسائية،  للحركة  رائدة  ليبيا.أول  يف 

بنغازي. يف  للبنات  ابتدائي 
كاتب صحفي،   )-2014  1964( زيد  بو  مفتاح 
اشتهر بدعوته للدولة املدنية ودعم حقوق اإلنسان 

املتطرفة. للجماعات  ومواجهته  واحلريات 
محامية   )2014-1963( بوقعيقيص  س��ل��وى 
مدنية دميقراطية  لدولة  وداعية  وناشطة حقوقية 

واملرأة. اإلنسان  ومدافعة عن حقوق 
اإلرشاد  مجال  يف  ليبية  ام��رأة  أول  زريق  عائشة 
النهضة  جمعية  يف  ومؤسس  فعال  عضو  الزراعى 

ئية. لنسا ا
املغيربي )1923–2001 م( وطني  محمد بشير 
واخلارجية  البرملان  يف  املناصب  من  العديد  تولى 
وه��وأول  املختار  عمر  جمعية  س��ر  كأمني  وعمل 

1947 األهلي عام  للنادي  رئيس 
أول مذيعة  خديجة اجلهمي )1921–1996 م( 

املرأة. املدافعات عن حقوق  ومن  ليبية، 
الشهير.  والصحفي  الكاتب  املحيشي  فخري  عمر 

تويف سنة 1942.
ليبيا الطب يف  كلية  بن عامر مؤسس  د.رؤوف 

الليبية  للكشافة  األول  الرعيل  من  اسويكر  سالم 
مبدينة بنغازى وشغر لفترة طويلة مفوض الكشافة 
بالعمل  املعروفة  املدينة  من شخصيات  بنغازي  يف 

التطوعي.
م(   1967–1907( محمدالهوني  إبراهيم 

والشاعر. القاضي 
ومطرب. وفنان  موسيقي  الشعالية  علي 

محمد حسن موسيقي وملحن ومطرب، حلن لعدد 
والعرب. الليبيني  الفنانيني  من 

مطربة الزروق  ساملني 
ع��ب��د ال���ه���ادي ب��واص��ب��ع ش��ي��خ وق��اض��ي ش��رع��ي، 
بقوانينه  يعمل  الشخصية  األح��وال  قوانني  سن 

اليوم. إلى  الليبية  املحاكم  يف  الشرعية 
ليبيا  علماء  من  أبوسنينه  أحمد  محمد  الشيخ 
االس��ت��ئ��ن��اف  مبحمكة  ق��اض��ي��ا  ع��م��ل  ال��ش��رع��ني. 

لها. رئيسا  ثم  بنغازي  مبدينة 

أول  القصص  كتاب  م��ن  االدي��ب  العنيزي  أحمد 
العاملية  احلرب  خالل  الناس  معاناة  عن  كتب  من 

بنغازي. مدينة  يف  الثانية 
امل��ه��دي اجل��ل��ي ال��ه��ون��ي إذاع���ي ق��دي��ر ت��ويف ع��ام 

2008
م(   1979-1898( أحوينش  السنوسي  عمر 
إيطاليا  يف  درس  ليبيا،  يف  عظام  طبيب  أق��دم 
للمنتخب  املرافق  الطبيب  ك��ان  العظام،  جراحة 
والستينيات  اخلمسينيات  حقبة  الوطني يف  الليبي 
من  الكثير  يديه  علي  ت��درب  املاضي,  القرن  من 
األطباء مثل مراد لنقي وغيره من االطباءاملتميزين 

اليوم يف هذا املجال.
عمران محمد عامر طبيب واذاعي معروف وأحد 
ليبيا  يف  التطوعي  والعمل  الكشفية  احلركة  رواد 

تويف عام 2006
ومن  الشاعر   2007-1924 السوسي  حسن 
الليبي  األدب  يف  الكالسيكية  القصيدة  رواد  أبرز 
التائه«. الرائع«الركب  الديوان  وصاحب  احلديث 

م(   1997-1906( ال��ك��ي��خ��ي��ا  س��ال��م  رم��ض��ان 
بعد االستقالل. برملان  أّول  النائب يف 

م��ن   1958-1889 ل��ن��ق��ي:  خ��ل��ي��ف��ة  ي���وس���ف 
الليبّية. الوطنّية  الشخصّيات 

وشاعر  أديب   2010-1944 الشلطامي  محمد 
وطني.

التطوعية،  األع��م��ال  يف  ن��اش��ط��ة  ال��ت��ائ��ب  جن��ي��ة 
األولى«. ليبيا  »سيدة  بلقب  اشتهرت 

الليبي. النواب  مجلس  بعيرة عضو  بكر  أبو 
كاتب  و  ش��اع��ر   1949- اجلهمى  محمد  نبيل 
املسرح. ملحوظا يف مجال  نشاطا  له  وكان  اغنية 

بخيرية  الشهيرة  ص��ادق  حكيم  خيرية  احل��اج��ة 
-28/9/1920( بنغازى  مواليد  من   ، الطبيبة 
بنغازى. القابالت يف  10/2/2001( من أشهر 

 1988-1936 ق��ادرب��وه  اب��راه��ي��م  عبدالسالم 
واحلر  العمودي  بنوعيها  الفصحى  القصيدة  نظم 
يف مطلع حياته االدبية ثم اجته إلى كتابة االغنية 
من  الكثير  ل��ه  ول��ه  كلماتها  م��ن  ج��دد  و  الليبية 
و  الفن  مجال  يف  والكتب  ال��دراس��ات  و  البحوث 

الليبي. الشعبي  التراث 
شاعر   .  1989  -  1943 زق��الم  عبدالسالم 
الفن  ف��رق��ة  مؤسسي  وأح��د  راح��ل  ليبي  غنائي 
تولى  حيث  ح��ال��ي��اً«  ال��ع��رب��ي  »امل��س��رح  امل��س��رح��ي 

إدارتها. الحقا 
احل��رك��ة  رائ���د   1994-1905 ال��ب��ك��وش  رج��ب 
فرقة  أول  بتشكيل  وق���ام  ليبيا  يف  امل��س��رح��ي��ة 
ع��ام  ويف   ،1926 س��ن��ة  ب��ن��غ��ازى  يف  م��س��رح��ي��ة 

الشعبي. املسرح  فرقة  بتأسيس  قام   1961
 2010  -  1940 اجل���روش���ي  ع��م��ر  ال��ط��اه��ر 
التدوين  جانب  إلى  أغاني  ومؤلف  وملحن  مطرب 

املوسيقي.
• الفقيه عبدالقادر افندى بن محمد شوالك من 
 1906 بها  وتوفى   1830 بنغازى  مدينة  مواليد 
و  الثانى  العثمانى  العهد  يف  املهام  من  عدد  تقلد 
و  بنغازى  لواء  اموال  صندوق  امني  منصب  شغل 
قائمقام  و  باملدينة  البلدى  باملجلس  عضوأ  كان 

. للمرج 

إسبيق علي   �������
لكأكأت  آبه  ال   ، الدجاج  تفاصيل  أحفظ   ، احلاد  بساطوري  مهووس 
حرفة   ، بحرفتي  كثيرا  أستمتع  عليكم  أخفي  ال   ، اخلفية  الدجاجة 
قمت  دج��اج��ة  أول  أذك��ر  م��ازل��ت   ، سنة  عشر  اث��ن��ي  منذ  مارستها 
الزبون  لكن  الصحيح  بالشكل  أقطعها  لم   ، مرجتفا  كنت   ، بتقطيعها 

: ، لقد مسح فوق رأسي قائال  كان متفاهما 
مع   ، وقتها  ابتسمت   ، الوقت  مع  أكثر خبرة  يا علي ستصبح  بأس  ال 
الوقت سأصبح وزيرا ، أو إعالميا ، أو رئيس دولة ، مضت السنوات 
، صارت أحالمي تنحصر ، تنصهر ، تأخذ شكلها الواقعي ، بت أتقن 
تقطيع الدجاج ، أحببت األمر ، بائع دجاج فحسب ، رغم أنني صرت 
معلما ، لكن بائع الدجاج أكثر قيمة من املعلم ، ) أطعم التم تستحي 
كان وسيما   ، تزوج حبيبتي  الذي  الشاب  يوم دخل علي  ، يف   ) العني 
ظنني   ، ذهب  ملعقة  فيه  ويف  ولد   ، عز  ابن   ، فارهة  عربة  ميتلك   ،

معلم يا  بكلمة  خاطبني   ، أجنبيا 
يومها قلت له بيتا من قولي كان البيت شعبيا ) قال معلم ما يحساب 
، قال لي   ) اللي خذا افالنة  اللي خذا ريدي  ايتألم  الغال  جرحي ف 

انعم وغادر . انعم 

عبداملحسن عفاف   �������
وأن  عندك  احلكايات  ختام  لست  وأنني  األخير  مالذي  لست  أنك  وأدرك   .. جدا  أحبك 
ستطوي   .. الرحيل  عني  تقرر  حني  وأنك  تبتدئ  لم  فبعد   .. كابدتني  وإن  روحي  عذابات 
سأضحك  ستنسى  سريعا   .. فرقتي  من  خوفك  ستعلن  قليال  تلتفت  وال   .. طيا  الوريقة 
انثناءات  عند   .. للطي  وأستسلم  مني  وأغضب  منك  سأغضب   .. سأبكي  كثيرا   .. جدا 
اكتفيت غرورا .. سترحل ارحل سأكفيك من  .. كيما  يا قاتلي  يا ذاك  الذبيح وأعلن  قلبي 

شقوتي.

يونس غالية   ����
القاعة  دخلُت   ، قلبي  عن  املاضية  السنني  غبار  أزحُت 

. مزهواً مبيالدي اجلديد 
. مكانه  وأخذ  قْد سبقني  كان اجلميع 

استقبلني اثنان ، عرَض عليَّ كٌلّ منهما أن أجلس بجانبه 
ُمعريةً  أسنانه  شدقيه،  ترفع  عريضة  ابتسامة  مع   ،

. الصفراء 
يحُقّ  لي  ة  مرَّ وألول  فأنا   ، متناهية  ال  سعادة  غمرتني 

ا أن أكون غزاالً أو أكون غزاالً . االختيار : فإَمّ
-        أأنت من شيعتي ؟

: فأجبت   ، السؤال  اعترضني 
-        ال.

-        إذن ، أنت من عدوي ؟
-        ال.

صالبة  يف  حلمي  بتالبيب  أمتسك  ،وأن��ا  بحزم  أجبت 
يفَّ. معهودٍة  غير 

األول  ال��ص��فِّ  م��ن��ُذ  معلمي  م��الم��َح  ال��رج��الن  ارت���دى 
خرية: الُسّ من  بكثير  قاال  و  االبتدائي، 

 ، القصي  الصّف  ذاك  ،يف  هناك  اجلس  -        إذن 
النهيق. وابدأ 

إكتشــــف  أملــــع الشخصيــــات الليبيـــة 

التي أجنبتها بنغازي خالل القرن  العشرين 

قصة بائع الدجاج

أحبك جدا

ال خيار 
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رياضه

يف اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد الليبي لكرة القدم 

  مسابقة جديدة وعالقات دولية  وتأكيد على رخص االحتراف 
����   االسبوع الليبي 

لكرة  الليبي  لالحتاد  العمومية  اجلمعية  اختتمت 
القدم  السبت املاضي اجتماعها العادي االول الذي 
انعقد مبدينة مصراته  بحضور  81 ناديا من 120 

ناد  من  األعضاء باجلمعية العمومية. 
املكتب  اورد  االج��ت��م��اع  يف  دار  م��ا  ع��ن  ب��ي��ان  ويف 
ان���ه يف   ذك���ر  ل��الحت��اد ملخصا  ح��ي��ث  االع��الم��ي 
لالحتاد  العام  األم��ني  استعرض  االجتماع  مستهل 
الليبي لكرة القدم عبدالناصر الصويعي بنود جدول 
األعمال العتماده   ثم أحال الكلمة لرئيس االحتاد 
العام » جمال اجلعفري » الذي رحب باجلميع على 
على  حرصهم  من  نابعا  اعتبره  ما  وهو  حضورهم  
اوضح  ثم   ، األم��ام  إلى  الليبية  الكرة  بعجلة  الدفع 
االجتماعات  لسلسلة  ام��ت��دادا  يأتي  االجتماع  ان  
التي عقدت يف الفترة املاضية على مستوى مجلس 
تهدف  والتي  اجتماعا   13 عددها  والبالغ  اإلدارة 
النجاح  ع��وام��ل  ك��ل  وتهيئة  ت��وف��ي��ر  إل���ى  جميعها 
والظروف املناسبة أمام االندية واملنتخبات الوطنية 

على املستويني الداخلي واخلارجي. 
كما استعرض رئيس االحتاد أمام أعضاء العمومية 
جانبا م��ن ال��ن��ش��اط��ات األخ��ي��رة ال��ت��ي جن��ح احت��اد 
الفيفا  مع  كبيرة  آفاقا  فتح  يف  خاللها  من  الكرة 
والكاف والتي جاءت بعد عدد من االجتماعات مع 
أثمرت  حيث  واالفريقي  الدولي  االحتادين  رئيسي 
عضوية  على  ليبيا  حصول  عن  االجتماعات  ه��ذه 
اللجان  من  عدد  وعضوية  بالكاف  التنفيذي  املكتب 
الليبي  االحت��اد  رئيس  تزكية  إلى  باإلضافة  الفنية 
شهر  م��ن  اع��ت��ب��ارا  أفريقيا  ش��م��ال  احت��اد  لرئاسة 
ومباريات  برنامج  أيضا  واستعرض  القادم،  نوفمبر 

منتخباتنا الوطنية والتي لم تغب عن كل املشاركات 
اخلارجية وو اعتبر اغلب نتائجها مرضية ومن بينها 
باجلزائر  للشباب  أفريقيا  شمال  ببطولة  التتويج 
وحتقيق الترتيب الثاني ببطولة املغرب وأيضا نتائج 
مباراة   44 بلغت  والتي  املنتخبات  جميع  ومباريات 

دولية كانت جميعها خارج ليبيا.
وواورد مكتب االعالم باالحتاد كشف  اجلعفري يف 
كلمته  عن أن احتاد الكرة استطاع رغم كل الظروف 

من  أكثر  يسدد  أن  املاضية  الفترة  يف  واجهته  التي 
كما  السابق،  االحت��اد  من  املتراكمة  الديون  نصف 
تراخيص  على  احلصول  موضوع  أهمية  على  شدد 
املمتاز يف  ال���دوري  ف��رق  ب��أن جميع  وأك��د  األن��دي��ة 
ملزمة  جميعها  ستكون   2021  /  2020 موسم 
تنفيذا  املحترفة  األن��دي��ة  رخصة  على  باحلصول 
لتوجيهات االحتاديني الدولي واالفريقي وأشار إلى 
» يف  » ب  املحترفني  بدوري  تنظيم مسابقة خاصة 

موسم 2020 / 2021، وحتدث أيضا عن مجال 
التحكيم ومجهودات ومساعي احتاد الكرة للنهوض 
به من خالل دورات الصقل ورفع الكفاءة على غرار 
مبصراته  غدا  سيختتم  الذي  النخبة  حكام  ملتقى 

حتت إشراف الفيفا.
ثم بدأ عقب الكلمة استعراض تقرير األنشطة  وذكر 
مكتب االعالم باالحتاد ان احلضور  ملس من خالله  
العاملة  اللجان  حجم اجلهد والعمل املبذول من قبل 
حيث قدم  محمد الشارف املدير الفني الحتاد الكرة 
للفيفا  احالها  التي  والتقارير  االدارة  عمل  عن  ملحة 
الصقل  دورات  تضمنت  والتي  باخلصوص  والكاف 
والتدريب املختلفة يف على مستوى االحتادات الفرعية 
البطوالت  ك��ل  على  إط��الق��ا  تغب  ل��م  ليبيا  ان  وق��ال 
أكده   ما  وه��و  أفريقيا  وشمال  والدولية  االفريقية 
الليبي أصبح  وال��ذي أشار بأن االحت��اد  العام  األمني 
يتمتع بعالقات دولية واسعة كما أن الفيفا استجاب 
لكل الطلبات التي قدمناها له وقام بإيفاد عضوين من 
إدارة االحتادات الوطنية إلى ليبيا يف الفترة املاضية 
الفيفا  من  آخر  وفد  أن يصل  املفترض  من  كان  كما 
لليبيا الشهر املاضي لوال بعض الظروف اخلارجة عن 
اإلرادة حيث مت تأجيل الزيارة إلى موعد الحق وذلك 
التي  الدعم  برامج  تنفيذ  يف  الفعلي  البدء  أجل  من 

وعدنا بها السيد جياني انفاتينو باخلصوص. 
وبعدها مت عرض التقرير املالي املفصل عن إيرادات 
ثم  املاضية  السنة  العام خالل  االحتاد  ومصروفات 
وتنقيحها  اللوائح  مراجعة  جلنة  عمل  إستعراض 
وأوض��اع  واجل����زاءات  املسابقة  بالئحة  واخل��اص��ة 
النقاشات  من  األكبر  احليز  أخدت  والتي  الالعبني 

والتوضيح قياسا بأهميتها.

����   االسبوع الليبي ����  خاص
اعلن مدرب الفريق األول لكرة السلة بنادي 
الغربي   جتديد  وليد  التونسي  النصر 
ليكون  عبدو  إبراهيم  الالعب  يف  الثقة  
أحد ركائز الفريق بطل الدوري ووصيف 
نهائي  الستقبال  يستعد  واللذي  الكأس 
كأس السوبر أمام أهلي طرابلس مبجمع 
منتصف   ب��ن��غ��ازي  الضراط   سليمان 
أكتوبر اجلاري حاسما بذلك جدال حول 

استمرار عبدو مع الفريق.
وعد   للنادي  االعالمي  املركز   وبحسب 
اجل��د  م��ن  ال��ل��ع��ب��ة مب��زي��د  إدارة  ع��ب��دو 
الفترة  يف  الكامل  واالل��ت��زام  واالجتهاد 
املقبلة ليكون عند حسن ظن إدارة النادي 
فيه  ترى  التي  واجلماهير  اللعبة  وإدارة 
بطال ضمن قائمة أبطال املوسم املاضي 
التتويج  الفريق إلى منصات  اللذين قادو 

بجدارة واستحقاق .

����   االسبوع الليبي
املؤهلة  التصفيات   قرعة  جمعت 
عاما    23 حتت  إفريقيا  لبطولة 
املنتخب  ام��ام  الوطني  منتخبنا 
اجلامبي  ، وستقام املباراة خالل 
نوفمبر  إلى 20  الفترة، من 12 
من  األول  ال���دور  ضمن  اجل���اري 
التي  للبطولة،  املؤهلة  التصفيات 
ال��ق��ادم  ال��ع��ام  مصر   يف  ستقام 
الثاني  الدور  الفائز  يف  وسيلعب 
املنتخب  م���ع  ال��ت��ص��ف��ي��ات،  م���ن 

النيجيري،يف مارس  2019.
صاحبة  امل��ن��ت��خ��ب��ات  وس��ت��ذه��ب 
لألوملبياد  األول��ى  الثالثة  املراكز 
الى األلعاب األوليمبية يف طوكيو 

 2020

����   االسبوع الليبي
انتهى اللقاء الودي الذي جمع فريق خليج سرت  األول لكرة القدم مع فريق 
 0 الى    1 بنتيجة  بتفوق صاحب األرض  السويحلي  نادي  السويحلي مبلعب 
مساء اخلميس املاضي  ضمن استعدادات الفريقني إلنطالق املوسم القادم  

����   االسبوع الليبي
أجرى عماد الزرقاني العب كرة اليد  باالهلي طرابلس  عملية جراحية  االسبوع املاضي مبصر تكللت بالنجاح  

وكان الزرقاني  تعرض إلصابة  يف الغضروف بالعمود الفقري خالل منافسات الدوري .

����   االسبوع الليبي
بنينا  مطار  عبر  و  املاضي  اخلميس  بنغازي  مدينة  إلى  وصل  
الدولي   املدرب املصري   محمد عودة و مساعده طلعت محرم  
ليبشرا  قيادة الطاقم الفني لفريق االهلي بنغازي  األول لكرة 
القدم ، و مهمة اإلشراف على تدريب الفريق للموسم الرياضي 
الطاقم  مع  عودة   وصوله   اجتمع  من  الفور  وعلى   ، اجلديد 

الفني لرسم  خطة املوسم   
ويشارك األهلي بنغازي يف دوري أبطال أفريقيا املوسم املقبل  

يف موقع وصافة الدوري  الى جانب  النصر حامل اللقب.

الغرابي ينهي جدل استمارار  
عبدو مع سلة النصر 

القرعة جتمع ليبيا 
وجامبيا يف بطولة 
افريقيا حتت 23

خليج سرت يفقد مباراته الوديه
 مع السويحلي

الزرقاني يجري عملية ناجحة يف مصر 

محمد عودة يصل بنينا ويبدأ على 
الفور رحلته مع االهلي بنغازي 
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رياضه

االحتاد والهالل توقيع اتفاقية  تعاون  طائرة اال حتاد تستعد  للموسم 

 هذه خطوات االخضر 
لتطوير فريق اليد 

 االحتاد الدولي لكرة القدم املصغرة 
يجدد ثقته  يف ابو القوادر 

أواسط الهالل يتفوقون
 علي أواسط النجمة 

الصقور  يضم  املحترف البرازيلي ليو اسيس

����   االسبوع الليبي - خاص
االحتاد   لنادي   االول  فريق  ب��دأ 
السبت  مساء   ال��ط��ائ��رة  ل��ل��ك��رة 
التدريبية  متارينه  أول  املاضي  
استعدادا ملوسم 2019/2018 

ال��ت��دري��ب��ات اج��ري��ت ع��ل��ى صالة 
لأللعاب  حمودة  رمضان  املرحوم 

الرياضية بنادي اإلحتاد 
لبطولة  االحت����اد   وي��ج��ه��زط��ائ��رة 
واملزمع  للعبة  املمتاز  الليبي  دوري 
من  الثاني  النصف  يف  انطالقها 

أكتوبر اجلاري.
آساريا  فريق  اإلحتاد    وسيقابل  
يف اولى جوالت املجموعة االولى.

����   االسبوع الليبي
الثقة  املصغرة   القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  جدد 
يف احلكمني الدوليان االفريقيان ،  الليبي مصباح 
ابوالقوادر والتونسي مجدي الهاديف، وأسند لهما 
كاس  بطولة  من  الثمانية  ال��دور  مباريات  ادارة 
ادارة  الهاديف  الدولي مجدي  تولى  ، حيث  العالم 
مصباح  الدولي  وسيتولى  وكولومبيا  روسيا  مبارة 

ابوالقوادر ادارة مبارة السنغال وإيطاليا

����   االسبوع الليبي
ضمن مباريات دوري الفئات السنية لكرة اليد تفوق مساء السبت املاضي 

أواسط الهالل علي أواسط النجمة بنتيجة )23/21( لصالح الهالل 

����   االسبوع الليبي
جديده  صفقات  مبناسبة  حفالً  بطبرق  الرياضي  الصقور  نادي  نظم 

للنادي مع عدد من االعبني واملدريني .
واكد مراسل بوابة أفريقيا اإلخباريه الذي كان متواجدا يف االحتفالية  
أن الصفقه شملت املحترف البرازيلي ليو اسيس ، واملهاجم القادم من 
نادي النجمة جالل الزوي ، واملهاجم مروان عبدالرازق من الهالل طبرق 
، وصانع االلعاب مخلص املاجري قادمآ من التحدي ، والعب االرتكاز 
بنغازي  من  بوالقرع  حسني  وامل��داف��ع   ، األن���وار  من  يايا  عبدالرحمن 

اجلديدة.
إنتظار  يف  أنهم  االخبارية   افريقيا  ابوابة  الصقور  إدارة  أك��دت  فيما 

صفقات اخرى لتدعيم الفريق قبل نهاية موسم اإلنتقاالت 
و  ال��ن��ادي  وأس��رة  الرياضي  قدامي  بحضور  ك��ان  اإلحتفال  أن  يذكر 

شخصيات مهتمه بالرياضه بطبرق .

����   االسبوع الليبي - خاص
املاضي  االحت��اد مساء اخلميس  ن��ادي  وق��ع 
الهالل  نادي  مع  تعاون  اتفاقية  على  مبقره 
اللجنة  رئيسا  بحضور  التوقيع   وج��رى   ،
ص���الح  ل����الحت����اد   املكلف   ال��ت��س��ي��ي��ري��ة 
املكلف  التسييرية  اللجنة   ورئيس  العزابي 
وحضر   ، ال��ورف��ل��ي  الهالل   جمال  ب��ن��ادي 
التوقيع   ايضا دغيم منصور رئيس اجلمعية 
لالحتاد وعدد من األعضاء االداريني بنادي 

الهالل .
وتناول  االتفاق عددا من البنود املهمة التي 
تهدف إلى التعاون الدائم بني الناديني منها 
البرامج  وإقامة  الرياضية  اخلبرات  تبادل 
واالن��ش��ط��ة ال��ري��اض��ي��ة امل��ش��ت��رك��ة واق��ام��ة 

املواقف واجلهود  التدريبية وتعزيز  الدورات 
يف مختلف املناسبات وتنسيق العمل املشترك 

مبا يحقق مصلحة الناديني .
ونقل املكتب االعالمي لنادي االحتاد تعبير  
جمال الورفلي عن سعادته بهذه املناسبة من 
خالل كلمة ألقاها على هامش مراسم توقيع 
االتفاقية مؤكدا على ان هذه اخلطوة تصب 
طارق  قال   باملقابل   ، الناديني  مصلحة  يف 
الصغير مدير عام نادي االحتاد والذي ميثل 
بدوره االدارة التنفيذية بالنادي أن  االحتاد 
سيسعى إلى تنفيذ البنود   وسيراعي العمل 
املشترك يف قادم املناسبات كما حتدث عن 
العالقة التاريخية الكبيرة بني الناديني وشكر 

كل احلضور من الطرفني .

����   االسبوع الليبي 
التنفيذي لنادي االخضر  عقد املدير 
اج��ت��م��اع��ا صباح  ب��وزه��رة  اهلل  ف��ت��ح 
حضره   مدير  امل���اض���ي  ال��س��ب��ت 
اليد  كرة  وجمعية  الرياضية  الشؤون 
لعبة  مدير  و  سحيب  بالنادي أحمد 
كرة اليد  علي بوعجيلة وذلك ملناقشة 

وضع آلية مناسبة لتطوير اللعبة  .
ومت  اإلتفاق يف اإلجتماع على  ِإمكانية 
و دعم   ، ُمحترف  ُم��درب  إستجالب 
ب��الع��ب��ني  األول  ال���ف���ري���ق  ص���ف���وف 

محترفني . 

ج��م��ال ال��ورف��ل��ي ع��ن س��ع��ادت��ه بهذه 
امل��ن��اس��ب��ة م��ن خ���الل ك��ل��م��ة أل��ق��اه��ا 
االتفاقية  توقيع  مراسم  هامش  على 
مؤكدا على ان هذه اخلطوة تصب يف 
مصلحة الناديني ، باملقابل قال  طارق 
االحت���اد  ن���ادي  ع���ام  م��دي��ر  الصغير 
التنفيذية  االدارة  بدوره  ميثل  والذي 
إلى  سيسعى  االحت���اد  أن   ب��ال��ن��ادي 
العمل  البنود   وسيراعي  تنفيذ 
امل��ش��ت��رك يف ق���ادم امل��ن��اس��ب��ات كما 
حتدث عن العالقة التاريخية الكبيرة 
من  احلضور  كل  وشكر  الناديني  بني 

الطرفني .
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بحيرة  جتفيف  املاضي  السبت  يوم  األملانية  الشرطة  ب��دأت 
بأكملها مبدينة برمين شمالي أملانيا، وذلك يف إطار حتقيقات 

جنائية.
ويأمل املحققون يف العثور على جثة امرأة مفقودة منذ 25 

عاما.
وقال متحدث باسم الشرطة إن أعمال سحب املياه من بحيرة 
»تيتينزه« سارية حاليا، موضحا أن األمر قد يستغرق ما بني 

ثالثة وخمسة أيام حتى يتم جتفيف البحيرة بالكامل.
ويجرى حتويل املياه املسحوبة من البحيرة إلى نهر الفيزر.

يتم  ولم  برمين عام 1993،  اختفت من  امرأة شابة  وكانت 
السابق  حياتها  شريك  وميثل  اآلن.  حتى  جثتها  على  العثور 
رغبتها  بسبب  قتلها  بتهمة  للمحاكمة  املاضي  أغسطس  منذ 
يف االنفصال عنه واالنتقال مع ابنها ملكان آخر. وينفي الرجل 

58 عاما االتهامات املوجهة إليه.
ُمثقال  جرابا  صياد  التقط  امل���رأة،  اختفاء  من  ع��ام  وعقب 
أغ��راض شخصية  داخ��ل اجل��راب على  العثور  بحجارة. ومت 

للمرأة املفقودة، بينها خامت اخلطوبة.
من  احلني  ذلك  يف  الغطس  يف  متخصصة  فرق  تتمكن  ولم 

العثور على جثة املرأة بسبب تعثر الرؤية يف مياه البحيرة.

هاضا أنا .. وهاضا الُوُطْن .. َواهلل ُفوْق الكُْلْ
 َكاّل أنا منُهو أنا … غير اسم بني أسماء

 ْوشّوية مواجع ساهرة .. تلفى ْمَع ْحلوْل املسا
 ْوباقي شهادْة معلّقةْ .. ْوكْم قصةْ َغال

اغلَبها   .. الذاكرْة  ْف   .. ْمسافْرة  َحكاِوي   ْوحفنة 
انتسى

 ْوأحالْم دميا مأْجلَةْ .. ْومراْت يحييها األَمّل ..
 ْواهلل ُفوْق الكُْل

 َكالّ الُوُطْن اهلل .. يا ما أبهى الُوطْن
 ِكلَْمة كبيرْة وساهلةْ … تخلّي البعيْد يحّن

 الُوُطْن ..كيْف األُم ِتُعْرْف ابنها .. ما تسألْه

 ِمْن ويْن ؟ َوالّ ملْن ؟
 الُوطن حاْجة ثانيةْ … ملَسة َعُطوَفةْ ْوحانيةْ

 الوُطْن .. هوَّ الصوْت ياللّي تسْمَعْه
 ْويْن ما ْتكوْن بُْروحْك … حتِّس البعيدْة ْقرّيبةْ

 والوطن .. ُهّو الشوق ياللّي ْيْسكَْنْك
 ميَسح ْمواجْع رُوَحْك … حتّس الغريَبةْ ْحَبّيبةْ

 والوطن .. ُهوَّ رفيْق أحالمْك ..
 ْوْهوَّ من ْيِحْس ْجُروَحْك

 مهَما اّتُطول الرحلةْ .. ال يسيبْك ال تْسيَبْه
 الوطْن..ضحكةْ الطفْل الصافيةْ..

 ْوَضمةْ األْم الدافيةْ..ْوِريحةْ األرْض الطيبةْ

َمَواعيْد  َوأوْل   .. اقداْمنا  أول َخطاوي   ..  ْوالوطْن 
الغالَ

 َواوْل حروْف كالْمنا … ْوتهجاْي أوْل ألف ْوأوْل باْء
 ْومنهو أنا لوال الُوطْن … اْسِمي خذيتْه ْم الوطْن

 َشكِلي حتّدد ْف الُوطْن … َفرِحي ْعَرفتْه ْف الوطْن
ْم ْف الوطْن  َجْرِحي ْيداِويْه الُوُطْن … ْورْزِقي ْمَقسَّ

 ْو جّدي دفْنَته ْف الُوُطْن
 ْوان ضاق ْبيَّ الكوْن … ْف الوطْن نلَقى حّل

 واهلل فوْق الكْل
 من ديوان » انا والليل خوت »
 طرابلس – يوليو 2002

ت��اج��وراء  كتائب  ش��روط  الوطني  ال��وف��اق  حكومة  قبلت 
جنوب  دارت  التي  لالشتباكات  آخر  محور  لتجنب  فتح 
العاصمة الشهر الفائت  وفعالً أذعنت  بعد استيفاء كافة 
الطلبات التي قدمت على فوهات القذائف، احلكومة التي 
لم تتعب نفسها يف إيجاد حلول جذرية لتحييد العصابات 
على تخوم العاصمة لم تتوانى يف صرف أموال الليبيني 
ولتقبل  ضحاياهم  ألهالي  كدَية  واملجرمني  القتلة  على 
بأطالق سراحهم من جديد هؤالء من غامرت احلكومة 
بعودتهم للشارع صنفوا بعيداَ عن االرهاب واحلرابة حسب 
قولها وكأن قتل اآلمنني وتدميراملمتلكات ومواجهة رجال 

األمن جنح تشبه مخالفة اشارة املرور !!!
يف املقابل اطلق سراح سجناء ظلوا قابعني يف السجون 
لفترات طويلة دون تقدميهم للنيابة او القضاء وأخرين انهوا 
محكومياتهم ولم يفرج عنهم وحتى هؤالء لم يخلى سبيلهم 
حتقيقا للعدالة بل يف إطار تسوية إلسكات املبعوث األممي 
ومنع احلرج عنه وعنهم بعد ما فاحت رائحتهم  وخنقهم 

الضغط الدولي ...
سياسة لوي الذراع »اطلق نطلق » سياسة متبعة منذ مدة 
وال زال حاضراَ موقف أغالق املاء عن طرابلس بعد القبض 
بعدها  ومن  نائل  بن  بعدها  ومن  السنوسي  العنود  على 
ألخ...ألخ حكومات متعاقبة مورست عليها نفس السياسة 
والزالت .... اليوم أصدر شباب املقارحة بيان آخر مشابه 
لبياناتهم األولى واملتعلق« بأطلق نطلق« وهاهم يهددون من 
جديد بغلق منظومة النهر الصناعي وايقاف ضخ املياه عن 
طرابلس ...الشباب يف بيانهم حتدثوا عن مطالب مشروعة 
وهي إطالق سراح سجناء من منطقتهم الزالوا يف املعتقالت 

بالرغم أحكام البراءة التي حتصلوا عليها من القضاء..
لكن ماال يعرفه هؤالء الشباب ان حكومتنا املوقرة ال تخضع 
لن  ما  وهو  عليها  مباشراَ  خطراَ  شكل  أذا  اال  لإلبتزاز 
يحدث يف هذه احلالة فإيقاف املياه عن طرابلس لن يوقفه 
عن اي بيت من بيوت  املجلس الرئاسي و وتابعيهم ومن 
تبعهم ببهتان ليوم الدين فاأسرهم أما يشربون من التاميز 
او السني أو  آراس او على أقل تقدير من النيل وإيقاف 
املنظومة  لن يشعرهم ال بالعطش وال بالقذارة خصوصاَ 
ووقف ضخ املياه صار أمراَ رتيباَ ومتكرراَ وال يسفر عن 
شيء وال نحتاج لتذكيرهم بأن أخوانهم يف طرابلس اقفلوا 
الشوارع وأحرقوا امللعب الرئيسي يف طرابلس شهر يوليو 
املاضي بسبب نتيجة مبارة ولم يتظاهروا لتوقف ضخ املياه 
اللذي استمر ألكثر من عشرة أيام يف نفس التوقيت  ..
على  يضغط  ول��ن  ب��احل��رج  املبعوث  يشعر  ل��ن  وبالتالي 
احلكومة ولن يشكل ذلك اي تهديد  كذلك اللذي شكله 

البقرة وباقي احليوانات...
ويكفيهم النظر حولهم وسماع ما يحدث على مقربة منا 
جميعاَ فاملوت الزال يصادر االبرياء واآلمنني على تخوم 
طريق  المي��س  االم��س  والنه  منذ  »ورشفانة«  العاصمة 
املطار ال القدمي وال اجلديد وال يعبر طريق السكة فهو 

حالة مقبولة ال تستدعي حتى القلق!!! 
  مع العلم ايضاَ بأن اشتعال اجلبهة جنوباَ ظل أمر عادياَ 
لم يثني اعضاء احلكومة عن التنقل وقضاء العطل حتى 
بعد ان جتاوز عدد قتالنا املائة يف الشهر احلرام هذا .....
ما سيحدث هو قطع املاء عنا، عن اطفالنا ،عن أمهاتنا وقطع 
الود بيننا  فهذه احلكومة اخلاضعة لألبتزاز لتستمر  حتتاج 

ألكثر من مياه شربنا وألكثر من دمنا حتى تطيح.

أخر االسبوع 

جتفيف بحيرة باكملها بحثا عن جثة 
امرأة مفقودة من ربع قرن

حكومة مبتزة ماذا 
يطيح بها...؟

حميدة إيناس 

سالم العالم


