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مرت  الوطنية  املناسبات  م��ن  كغيرها 
ال����ذك����رى ال��س��اب��ع��ة ب��ع��د امل���ائ���ة ألك��ب��ر 
ع��م��ل��ي��ة ن��ف��ي ق��س��ري ش��ه��ده��ا ال��ش��ع��ب 
يستذكرها،  م��ن  جت��د  أن  دون  الليبي، 
ل��ي��س م��ن ب��اب االح��ت��ف��ال ول��ك��ن حتى 
م���ن ب����اب ال���رب���ط ب���ن ال���ظ���روف ال��ت��ي 
م��ك��ن��ت ال��غ��ازي اإلي��ط��ال��ي ح��ي��ن��ه��ا من 
به  مير  ما  وب��ن  العملية،  تلك  تنفيذ 
أن  الظروف  تكاد  حيث  اليوم،  الوطن 
ت��س��ت��ع��ي��د احل���ال���ة ب��ت��ه��ي��أة م��ع��ط��ي��ات��ه��ا 

املوضوعية.
ذكرى  إحياء  على  الليبي  الشعب  درج 
امل��ن��ف��ي��ن م���ن األب����اء واألج�����داد ال���ذي 
ارت���ك���ب���ت يف ح��ق��ه��م إي���ط���ال���ي���ا ج��رمي��ة 
ت����اري����خ����ي����ة، ل����ي����س م������ن ب�������اب األخ������ذ 
ب���ال���ث���أر واس���ت���ع���ادة احل���ق���وق ف��ح��س��ب، 
ب���ل م���ن ب���اب ال��ت��ح��ذي��ر م���ن ت��ك��راره��ا، 
ووض������ع ال���س���ل���ط���ات اإلي���ط���ال���ي���ة أم����ام 

مسؤولياتها.
ال���ي���وم وب���ال���ت���زام���ن م���ع ال���ذك���رى 107 
ل���ه���ذه ال���ذك���رى األل��ي��م��ة ي���ق���وم رئ��ي��س 
امل��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي ب���زي���ارة إل���ى روم���ا، 
باليرمو  مؤمتر  ترتيب  يف  للمساهمة 
ي����ك����ون ح���ل���ق���ة م��ن  أن  ي���ن���ت���ظ���ر  ال������ذي 
متارس  التي  الدولية  اللعبى  حلقات 
ع��ل��ى ل��ي��ب��ي��ا م��ن��ذ س��ب��ع س��ن��وات، وك��أن��ه 
ي��ق��ول لهم ه��ا أن��ا ذا ب��ن أي��دي��ك��م وأن��ا 

القضية. هذه  من  حل 
نعم حتدث السراج عن قضية املنفين 
ال���ل���ي���ب���ي���ن خ�����ال ه�����ذه ال�����زي�����ارة إل���ى 
إي��ط��ال��ي��ا، ول��ك��ن مل���ن حت�����دث؟.. ص��رح 
بالقضية  ف��ي��ه  ذَك��ر  مقتضب  ب��ح��دي��ث 
مل������راس������ل وك������ال������ة األن�������ب�������اء ال���ل���ي���ب���ي���ة 
ل��ت��ت��ل��ق��ف��ه وس����ائ����ل اإلع������ام امل��ح��ل��ي��ة، 
يف ال���وق���ت ال�����ذي ن��ق��ل��ت ع��ن��ه وس��ائ��ل 
قاله  ما  والدولية،  اإليطالية  اإلعام 
ع��ن��دم��ا  »ك���ي���ج���ي«  ق���ص���ر  ال���ع���ل���ن يف  يف 
ع��ب��ر ع���ن س���ع���ادت���ه ل���ت���واج���ده يف روم���ا 
مؤمتر  حلضور  استعداده  منها  ليعلن 
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 قدم املجلس البلدي البيضاء عدد 50 حذاء و50 بدلة 
عمل صناعية لصالح العاملني مبحطة حتلية مياه الشرب 

مبدينة سوسة.
 وقال عضو املكتب اإلعالمي لبلدية البيضاء عبد الهادي 

ونيس يف تصريح خاص ملراسل »بوابة أفريقيا اإلخبارية« 
باعتبارها  للمحطة  لهذه  املبادرة  البلدية قدمت هذه  بأن 
الشريان املغذي لبلدية البيضاء مبياه الشرب وتقديرا لدور 

املحطة والعاملني بها رغم الظروف التي متر بها البالد.

والشؤون  األوق��اف  ، مكتب  العميد سالم محمد ماضي   ، اجدابيا  أمن  طالب مدير مديرية 
اإلسالمية اجدابيا ، ضرورة التعاون مع مديرية أمن اجدابيا ، وتكليف خطباء املساجد يوم 
اجلمعة ، بتوعية املواطنني بخطورة استخدام السالح يف الرماية العشوائية وما يترتب عليه من 

ضرر باإلضافة إلى العقوبات الدينية والقانونية.
 كما أكد ماضي يف الرسالة التي حتصلت » بوابة افريقيا االخبارية »، على نسخه منها، أن 
مديرية أمن اجدابيا ستتخذ اإلجراءات القانونية املشددة ضد كل من يقوم بزعزعة استقرار 

األمن داخل املدينة ، مهما كانت تبعية حامل السالح.

بــــلدية البيضـــــاء تـــقدم دعـــم للعاملــــني 
مبحطة حتلية مياه سوسة 

أمــــــن اجدابيـــــــا يطــــــالب 
بتعـــــــــــاون األوقــــــاف يف التحذيــــــر

 مــــن الرمايـــــة العشوائيـــة 

رقابة األغذية مبصراتة يرفض شحنة قمح الحتوائه على حشرات 
اخلميس  مساء  واألدوي���ة  األغ��ذي��ة  على  ال��رق��اب��ة  مركز  أعلن 
مؤسسة  لصالح  املوردة  القمح  بذور  شحنة  رفضه  عن  املاضي 

إلى ميناء مصراتة. الزراعية وصلت  للتنمية  العربي  االحتاد 
وأوضح املركز بأن رفض الشحنة املكونة من 210 حاوية يعود 
إلى احتوائها على  261 حشرة حية و 6 حشرات ميتة »  يف 

الواحد. الكيلو جرام 
وأكد املركز بأن الشحنة سيتم إعادة تصديرها للمحافظة على 

البيئة من التلوث.  

الهالل األحمر
 ينظف غرف تصريف 
مياه األمطار بشحات 

للعمليات  ال���ه���روج  ش��رك��ة  أع��ل��ن��ت 
النفطية ، انهيار جسر وادي األثل 
ال���راب���ط ب���ن ال��ع��اص��م��ة ط��راب��ل��س 

الغربي. ومدن اجلبل 
وق����ال����ت ال���ش���رك���ة ع���ب���ر ص��ف��ح��ت��ه��ا 
مب����وق����ع ال����ت����واص����ل االج���ت���م���اع���ي 
فيسبوك ، أن انهيار اجلسر تسبب 
يف غ����رق س���ي���ارة وم���ص���رع اث���ن���ن ، 
احليطة  أخ��ذ  اجلميع  م��ن  طالبة 

واحلذر.

األحمر  للهالل  ال��ت��اب��ع  ال��ط��وارئ  ف��ري��ق  ق��ام 
تصريف  غ��رف  بتنظيف  شحات  ف��رع  الليبي 

مياه األمطار مبدخل املدينة.
وأوض��ح��ت األم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ه��الل األح��م��ر 
انسدادها  عقب  تأتي  اخل��ط��وة  أن   ، الليبي 

وغزارتها. األمطار  لكثافة  نتيجة 

انهيار جسر
 وادي األثل 

ومصرع اثنني 
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الدينار الليبي الورقي الصادر بعد حدث فبراير دينارا رث 
يتمزق بسهولة ، بالي يطوى يف جيوب الليبيني كما يطوى 
املنديل الورقي ) كلينيكس ( رغم انه لم يبلغ من عمره اال 
سنوات معدودة من تداوله وللرداءة املفضوحة لورقه ال اعتقد 
ان هناك بالد ذات سيادة وذات اعتبار تقبل مبثل طباعة هذا 
الدينار وتعتمده يف سلتها النقدية النه اداة مخزية عندما يكون 
مثل هذا الدينار ممثال لدولة من الدول وهو بهذه الرداءة 
وما من مرجح لهذا الدينار الرث اال مرجحني ،مرجح انه 
مصنوع من ورق القمامة املعاد تدويره او هو مصنوع من أردأ 
ان��واع ال��ورق اخلاص بالنقد واالم��ر اليحتاج خلبير فهناك 
وجود لدينارات القذايف متداولة مع هذا الدينار باقية من 
طباعتها  تاريخ  من  عقد  او  لعقدين  متتد  طويلة  سنوات 
والزالت حتتفظ بقوامها ومتاسكها وجودتها ودينارات فبراير 
تفني وتبلى يف سنوات معدودة من تاريخ طباعتها فال قوام 
والمتاسك والجودة فيها وكأنها مصنوعة يف مصانع مناديل 
احلمامات الورقية مما يفضح ان هناك فساد يف طباعة هذا 
الدينار الرث البالي ، فضيحة واضحة فاضحة اذا اخذمت 
دينارات القذايف وقارنتموها بدينارات فبراير وسترون اجلودة 
والرداءة وسترون احلرص واإلتقان  وسترون الفساد والرداءة 
.. سترون ذلك عني اليقني وال اقدم دعاية ألحد ولكن يهمني 
من يقدم األفضل  لليبيا وللشعب الليبي  كهذا التقدمي يف 
الدينار الليبي بني اجلودة والرداءة وهو واجهة سيادية لليبيا، 
ه��ذا الدينار اجلديد هو ص��ورة واح��دة من ص��ور الفساد 
املتعددة التى ضربت ليبيا واصبح عادة من عادات املحتكرين 

للمناصب يف عهد فبراير املجيد بفساده العارم .
وليس امري موالة او تأييد او دعاية ألحد بل قاعدة طبيعية 
من قواعد الفكر البشري ان االنسان يضع معاييره احلياتية 
لوضعه اجلديد على معايير عاشها يف املاضي لذلك فان الشعب 
الليبي الذي عاش يف ماضي نظام القذايف يضع  معاييره على 
احلاضر يف حدث فبراير وصدمة نفسية عظيمة بعد الثمن 
الباهظ الذي دفعته ليبيا ودفعه الشعب الليبي على إجماله 
ان تكون املعايير صفرية عدمية امام املعايير التي عاشها يف 
نظام القذايف  وهى معايير حية عينية الزالت موجودة كوجود 
دينار نظام القذايف األجود ووجود دينار فبراير الرث البالي 
ووجود مااجنز  يف نظام القذايف والعدم الي وجود منجز يف 

عهد فبراير .
هذا مايتعلق بالدينار الليبي املتداول يف ليبيا وباقي الفئات 
دنانير  فئة خمسة  من  فبراير  املطبوعة يف عهد  النقدية 
وعشرة دنانير وعشرين وخمسني دينارا ال اعتقد انها تختلف 
يف رداءتها عن الدينار الليبي ، فالفاسد يف القليل يفسد يف 
الكثير ، وال أستطيع حسم رداءة هذه الفئات النها التتداول 
شعبيا يف ليبيا كما يتداول الدينار بسبب جفاف السيولة املالية 
وبسبب ان ابناء الشعب الليبي لم يعرفوا يف عهد املحتكرين 
للمناصب اال حفنة من الدينارات يتداولونها يف معيشة دنيا 
الفئات  رداءة هذه  العادي حسم  االنسان  ولكن يستطيع   ،
مبقارنتها باخلمسة دنانير والعشرة دنانير الصادرة يف عهد 
القذايف التي الزالت تتداول الى اآلن والتى الزالت حتتفظ 
بجودتها الى اآلن . ) قارنوها على عجل قبل ان يلغوا تداولها 

حتى الينكشف امرهم (
ان الفساد يف اصل القائمني على خزائن ليبيا املالية وهو امر 
مخزي ان تتلوث أصالة العمالت النقدية بليبيا بالفساد كما 
تلوث كل شيء يف ليبيا به وماهو باألمر اجلديد اذا عرفنا 
ميكانيكية  آالت صرافة  الى  بتحولهم  للفساد  أربابا  انهم 
المتلك اي روح وطنية ، بصرفها االموال العامة على اجسام 
قانونية حاسمة كمجلس  القانونية مبدد  انتهت شرعيتها 
النواب والدولة وجلنة الستني  وبصرفها االموال العامة  على 
العصابات املسلحة وبصرفها االموال العامة على احلروب 
حتى االنقسام السياسي او انقسام ليبيا الى بالد يف الشرق 
والى بالد يف الغرب ماكان ليستمر لوال الصرف عليه من 
االموال العامة بالصرف على هذه االجسام املقسمة لليبيا 
وعبارة اخيرة تلح علي وانا التهب وجعا على ليبيا )  ليس 
العيب عيبهم لوحدهم بل عيب شعب اختار ان ميد أكفه 
ليتسول امواله من ه��ؤالء ولم يختر ان ميد أكفه ليصفع 

هؤالء(  .

 انطلقت يوم اجلمعة املاضي فعاليات مهرجان 
 22 ال  دورت�����ه  ال��س��ي��اح��ي يف  ه���ون  خ��ري��ف 
وأمسيات  مسرحية  ع��روض��ا  تضمن  وال���ذي 
وم��ع��رض  التشكيلي  للفن  وم��ع��ارض  ش��ع��ري��ة 

للصور  ومعرضا  والتراث  الشعبية  للمقتنيات 
سياحية. أماكن  لعدة  الفوتوغرافية وزيارات 

اقباال  أكثر  ال��دورة  هذه  يف  املهرجان  ويعتبر   
املتنوعة  الفنية  للمشاركات  ذلك  ويعود  وجناحا 

فنانيني  يشارك  حيث  مناطق  عدة  من  لفنانني 
من  وش��اع��رات  مسرحية  ب��ع��روض  امل���رج  م��ن 
طرابلس والزاوية يف أمسيات شعرية ومن عدة 

مناطق باجلنوب وسرت ومصراتة.

دعا مكتب خدمات جرحى اجليش املواطنني 
السائبة على  اإلب��ل  توخي احل��ذر من  إلى 
الطرقات مؤكدا أنها تسبب حوادث. ونقل 
املكتب اإلعالمي ملستشفى الشهيد امحمد 
املقريف عن مسؤول مكتب خدمات جرحى 
ادويك قوله عادة ما  ال��رازق  اجليش عبد 
تقع إصابات متعددة جراء تلك احلوادث. 
وط��ال��ب ادوي���ك ب��ض��رورة وض��ع إج���راءات 
 ، املناطق  اإلب��ل يف مختلف  مل��الك  رادع��ة 
كون ذلك يساعد على التقليل من الظاهرة 

حتى يتم القضاء عليها ، مؤكدا أن العديد 
من األشخاص قضوا جراء تلك احلوادث.

ودع���ا ادوي����ك اجل��ه��ات امل��س��ؤول��ة إل��ى 
الطريق  إل��ى  وال��ن��ظ��ر  ال��ت��ح��رك  س��رع��ة 
بسياج  وحمايته  اجدابيا  خارج  السريع 
ع��اك��س��ة  ع���الم���ات  وض����ع  أو  ح���دي���دي 
ع��ل��ى اإلب���ل حل��ف��ظ دم���اء امل��س��اف��ري��ن , 
إبلهم  اإلبل بحفظ  والتشديد على ُمالك 
كافية  مبسافة  الطريق  عن  إبعادها  أو 

املميتة. احلوادث  من  للحد 

انطالق الدورة 22 

 ملهرجان خريف هون السياحي

املدينة منكوبة بسبب سقوط عدد  أن  البلدي غات  أعلن املجلس 
من املنازل و قطع طرقات رئيسية نتيجة هطول كميات كبيرة من 

األمطار وجريان السيول.
وقام املجلس بتشكيل جلنة ملتابعة أوضاع املواطنني وحصر وتقييم 

األضرار باملمتلكات العامة واخلاصة. 
إلى  األحمر  الهالل  وف��رق  الوطنية  السالمة  هيئة  املجلس  ودع��ا 
يف  العالقني  املواطنني  إنقاذ  يف  واملساعدة  الطوارئ  حالة  إعالن 

مناطق البلدية كافة .

عقدت جلنة شؤون املوظفني بوزارة الشؤون االجتماعية بحكومة الوفاق 
اجتماعها الدوري.

وبني املكتب اإلعالمي للوزارة أن اللجنة ناقشت خالل اجتماعها مجموعة 
قطاع  ملوظفي  والتسوية  واإلع��ارة  والندب  النقل  بينها  من  املواضيع  من 

الشؤون االجتماعية واعتماد محضر اللجنة.

اإلبل املهملة تهّدد مستعملي الطريق السريع 

بلدي غات يعلن حالة الطوارئ بسبب السيول  

الدينار الليبي 
مصنوع من ورق القمامة

المربوك عيل  محمد 

الشؤون االجتماعية تبحث 
نقل وإعارة موظفيها 
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االقتصادية

الليبي االسبوع    ����
تصريحات  يف  بي   ب��ي  ملجموعة  التنفيذي  الرئيس  ق��ال 
شركة  مع  ليبيا  يف  التنقيب  تبدأ  أن  تتوقع  إنها  لرويترز 
من  األول  الربع  خ��الل  ايني   العمالقة  اإليطالية  النفط 

القادم. العام 
أنهم ينسحبون  يعني  ايني  ال  االتفاق مع  إن  الرئيس  وقال 

ملتزمني. مازالوا  ليبيا،  من 
للتوسع يف ليبيا ومصر. وأضاف أن لدى املجموعة خططاً 

وأشار إلى أنهم يتفقدون شيئاً أو شيئني مع ايني  يف أنحاء 
العالم، ولكنه أحجم عن حتديد املكان.

����  االسبوع الليبي
بعد تنفيذ املرحلة االخيرة من الطالء 
واستكمال  الركاب  لصالة  اخلارجي 
تطابق  ل��ك��ي  ب��امل��ط��ار  ال��ت��ح��وي��رات 
كمطار  املعتمدة  الدولية  املواصفات 
ه��ذه  االس���ت���ع���دادات  مدني  جترى 
وليد   ويف  بنى  مطار  الفتتاح  االي��ام 
تصريحات لوسائل االعالم قال محمد 
املجدوب عضو مصلحة املطارات  ان 

الصيانة بدأت بصالة الركاب واصالح 
االعطاب التي تسبب فيه تفجير سابق 
الي جانب زيادة طول املهبط اخلاص 
باملطار وبناء السور اخلارجي وأضاف 
مبوجب قرار مجلس الوزراء بحكومة 
الوفاق نقل تبعية مطار بني وليد إلى 
خدماته  ليقدم  امل��ط��ارات  مصلحة 
كمطار مدني بدالً عن مهامه السابقة 

كمطار عسكري.

صوان إبراهيم  د.أسامة 
هي  الليبيه  احل��ال��ه  ان  فيه  الش��ك  مم��ا 
الربيع  دول  م��ن  مثيالتها  ع��ن  مختلفه 
دول  باقي  من  وط��أة  اخ��ف  وه��ي  العربي 
أثنيات  لعدم وجود  و ذلك  العربي  الربيع 
املالكي  املذهب  ينتهج  الشعب  غالبية  و 
ووحود تشابه كبير يف العادات بني اغلب 
القبائل و املدن مع فروقات التكاد تذكر .

و  االقتصاديه  التشوهات  اص��الح  وان 
الوطن  اصابت  التي  االمنيه  التشوهات 
اص��الح  ماسبقتها  اذا  ج��داً  هينه  ه��ي 

ل��ل��ع��ق��ول م��ن ح��ي��ث ن��س��ي��ان امل��اض��ي و 
ال��ق��ادم��ه  االج��ي��ال  ملستقبل  االل��ت��ف��ات 
و  و  الثورجيه  العقليه  ع��ن  االب��ت��ع��اد  و 
االحتكام الي عقولنا التي حبانا بها اهلل 
املهزوم  و  املنتصر  عقلية  عن  واالبتعاد 
و  احلقد  تركات  من  عقولنا  نحرر  ان  و 

التهميش. و  العنف 
 و االبتعاد عن االقصاء و ايضاً االعتراف 
باخلطأ و ان يقوم كل منا بدوره على اكمل 
وجه و ان نبتعد عن عقلية ان البلد مجرد 
الذي هو  للمنافس  تركها  غنيمه ال يجب 

ابن هذا البلد مثلك له ما لك و عليه ما 
عليك و ان نحرر عقولنا من االرتهان ألي 
قوى خارجيه اقليميه ام دوليه و ان منلك 
زمام امورنا وان نصلح الشرخ االجتماعي 

الكبير الذي اصاب مجتمعنا. 
وهنا اؤكد بأن مجتمعنا اقوى املجتمعات 
رأينا  وقد  الشرخ  هذا  اصالح  و  ألجتياز 
تهيئة  نريد  فقط  باخلصوص  ب��وادر  عدة 
ينصلح  بعدها  وم��ن  اصالحها  و  العقول 
و  االمنيه  و  السياسيه  اركانه  بكل  البلد 

االقتصاديه .

������� االس����ب����وع ال��ل��ي��ب��ي ����� ب���واب���ة اف��ري��ق��ي��ا 
االخبارية 

 أعلنت املؤسسة الوطنية للنفط أن ايرادات 
 1.57 بلغت  أغسطس  لشهر  والغاز  النفط 
مليار دوالر أمريكي تقريبا، بانخفاض قدره 
بالشهر  مقارنة  أمريكي  دوالر  مليون   455

السابق.
يوم اجلمعة هذا  بيان  املؤسسة يف  وأرجعت 
االنخفاض يف االي��رادات إلى استمرار حالة 
بخليج  النفطية  املوانئ  يف  القاهرة«  »القوة 
سرت يف النصف األول من شهر يوليو والتي 
يونيو  شهر  م��ن  ال��ث��ان��ي  النصف  يف  ب���دأت 

2018.
كما تأثرت عمليات اإلنتاج أيضا بالتحديات 
بلغ  األمنية اجلارية يف حقل الشرارة. حيث 
تلك  خ��الل  اإلي����رادات  م��ن  الفاقد  اجمالي 
أمريكي.  دوالر  مليون   639 حوالي  الفترة 
تعود  أن  للنفط  الوطنية  املؤسسة  وتوقعت 
مستوياتها  إل���ى  سبتمبر  ش��ه��ر  إي�����رادات 
املتقدمة  الفورية  املبيعات  بدء  بعد  الطبيعية 

وحتقيقها مستويات االنتاج املستهدفة.
دعوتها  للنفط  الوطنية  املؤسسة  وت��واص��ل 
والنفقات  املعتمدة  امليزانيات  ترتيبات  لنشر 
الفعلية، وذلك لتكريس مبدأ الشفافية وتعزيز 
ثقة الشعب وضمان التوزيع العادل إليرادات 

النفط يف كافة أرجاء ليبيا.

����  االسبوع الليبي ���  خاص
 بحث  رئيس مجلس وزراء احلكومة الليبية 
املاضية   االرب��ع��اء  الثني  اهلل  عبد  املؤقتة  
مصرف  ادارة  مجلس  رئ��ي��س  م��ع  مبكتبه 
التجارة والتنمية جمال عبداملالك ومدير عام 
املصرف وسيم الزوي  وعدد من املسئولني 

باملصرف  بعض املشاريع  اخلدمية العامة
ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  االجتماع  رئيس  وض���م 
للمواصالت والنقل  محمد علي عبدالقادر، 
ومدير مصلحة املطارات  محمد  األطرش، 

ومدير مصلحة الطيران املدني  عبد احلميد 
البرعصي.

القطاع  دخ���ول  كيفية  االج��ت��م��اع  وت��ن��اول 
يخدم  مب��ا  حكومية  مشاريع  يف  امل��ص��ريف 

مصلحة املواطن.
وبحث املجتمعون املشاريع املحتملة يف قطاع 
املواصالت و النقل باحلكومة املؤقتة، وكيفية 
التعاون ما  آلية لوضع تصور إلع��ادة  وجود 
بني القطاع املصريف واحلكومة، خاصة فيما 
يتعلق بالتعاون مع مصرف التجارة والتنمية.

تراجع كبير يف إيرادات النفط 
والغاز لشهر أغسطس

الثني يبحث مع التجارة والتنمية عددا 
من املشروعات العامة 

بعد حتويره من عسكري الى مدني االستعداد الفتتاح مطار بني وليد 

بي بي  البريطانية تتوقع أن تبدأ التنقيب يف ليبيا مع ايني خالل الربع األول 2019

����  االسبوع الليبي
لصندوق  السنوية  االجتماعات  يف  املركزي  ليبيا  مصرف  شارك 
بالي  جزيرة  يف  املنعقدة   2018 لسنة  الدوليني  والبنك  النقد 
الثالث عشر من  الفترة  من احلادي عشر الى  باندونيسيا خالل 

أكتوبر اجلاري 
وعلى هامش االجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليني 
لسنة 2018 املنعقدة التقى محافظ  ليبيا املركزي الصديق عمر 
واجلزائر  تونس  املغاربية  املركزية  باملصارف  مبحافظي  الكبير 
واملغرب وموريتانيا وذكر مكتب اعالم املركزي الليبي ان اللقاء بحث  
يف  املركزية  املصارف  بني  واجلهود  املواقف  تنسيق  على  التفاهم 
هذه الدول  وبحث سبل العمل على تنمية التجارة البينية وتبادل 
اخلبرات يف مجال احلد من مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

إضافة الى االتفاق على عقد اجتماعات دورية بني اجلميع .
كما ألتقي الكبير بوزير الشؤون املالية و امليزانية لدولة تشاد عاللي 
محمد أبكر، ومت خالل اللقاء مناقشة إعادة جدولة القرض القائم 

بني دولة ليبيا ودولة تشاد منذ سنة 2009 لتسويته.

محافظ املصرف  املركزي الليبي يشارك يف االجتماعات 
السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليني 

إصـــــــالح العقـــــول قبـــــل إصــــــالح االقتصـــــاد و إصــــالح األمـــــن
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���� د.علي محمد البوري
قدمية  ج��دي��دة  ظ��اه��رة   ، شرعية  الغير  ال��ه��ج��رة 
البشرية  يف  الطبيعية  و  البشر  بحياة  ارتبطت 
س���ع���ي وراء ع���ي���ش اف���ض���ل وف������رص اف���ض���ل ف��ق��د 
ال��ودي��ان  يتنقل  يف  ال��ق��دم  م��ن��ذو  ك���ان  االنسان 
حياة  وسبل  حياة  علي  بحثا  واجل��ب��ال  والسهول 

افضل.
السياسية  االض��ط��راب��ات  و  احل���روب  وك��ان��ت 
ع��ص��رن��ا  داف����ع أي����ض����ا يف  واالق����ت����ص����ادي����ة 
يف  ألمي��ك��ن  ايقاف حركتهم  احلديث البشر 
التنقل فقد نصت كل الشرائع الدولية علي حق 
منطقة  . وعرفت  التنقل  يف  وحريته  االنسان 
الضفة  بني  البشر  حركة تنقل  املتوسط  البحر 

الشمالية و اجلنوبية ، وعبر التاريخ .         
فقد نشأت عدة حضارات علي ضفاف حوض 
الرومانية  م��ن  الثقافات  ت��ع��ددت  و  املتوسط 
يومنا    ال��ي  االسالمية  الي  اإلغريقية  ال��ي 
هذا   ظاهرة الهجرة هي ظاهرة طبيعية ، ولكن 
حديث  هو  لها  شرعية  الغير  مصطلح  أضافة 
دول  من  املهاجرين  دخ��ول  يعني  نسبيا    وهو 
املصدر الي دول الوصول مبا. يخالف االنظمة 
القانونية يف تلك الدول .  اال أنه يف االصل عمل 
ان  املنطقية  القاعدة  تقول  مشروع كما  و  مباح 
االصل يف االشياء اإلباحة.                     ل

للغرب نظرة مزدوجة  للظاهرة بني االمس  كن 
الساحل  مدن  دميغرافيا  واليوم  فقد  تشكلت 
من  االم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ش��رق��ي  للواليات 
املهاجرين القادمني من ايطاليا وصقلية حتديدا 

يف عشرينات القرن املاضي.
تعددت العوامل                                           

ازدياد معدالت الفقر و التغيرات املناخية التي 
اضافت انواع جديدة من املهاجرين  من مهاجر 
ال��خ.   فحسب     ، مناخي  مهاجر  و  اقتصادي 
الدولي  والبنك  الدولية  الهجرة  منظمة  تقارير 
املناخية  التغييرات  بسبب  املهاجرين  عدد  فان 
م��اي��ق��ارب  ال����ي  م   2050 ع����ام  يف  س��ي��ص��ل 
ان  وبعد  األخيرة  اآلونة  مهاجر يف  143مليون 
التي  السياسية  االض��ط��راب��ات  املنطقة  ه��زت 
االنظمة  وانهيار   !! العربي  ، با الربيع  تعرف 
االمنية والقانونية والقضائية يف دول مثل ليبيا 

و تونس و مصر وسوريا فقد 
فاقم ذلك  من حجم الظاهرة ، و ظهر مهاجرين 
وسياسيني  الجئني انسانية تارة ،  ص���ورة  يف 
تارة اخرى وان كانت معاجلتهم تتم بطرق مختلفة 
مهاجرين  سيكون  امل��ط��اف  نهاية  يف  انهم  اال 
علي  ض��غ��ط  ش��ك��ل  ال���وص���ول وه���ذا  دول  يف 
وامنيا  خاصة مع  اق��ت��ص��ادي��ا  ال��وص��ول  دول 
صفوف  ضمن  من اإلرهابيني  تسلسل  عناصر 
املهاجرين  مما استدعى تلك الدول التخاذ عدة 
اجراءات ملواجهة هذه املشكلة منها علي سبيل 
املثال تغير القوانني ، كما حدث يف  فرنسا  فقد 
أجرت فرنسا  تغير لقانون الهجرة و الالجئني 
وقد  كان اكثر تضييق واثار موجه من الرفض 
حكومية  الغير  مؤسسات  قبل  من  واملناهضة 
املهتمة  بحالة املهاجرين و الالجئني علي اعتبار 

ان أحدهما تقوم بتغذية األخرى. 
ظاهرة الهجرة أصبحت تهدد تلك املجتمعات من 
فرنسا  ،  فمثال  الدميغرافية  ناحية التغيرات 
حسب اخر إحصائية يف اخلصوص  كشفت  ان 
اجنبي  أص���ل  م���ن  ه���م  ف��رن��س��ي  م��ل��ي��ون   40
التجنيس  الذين يف طور  املهجرين  ناهيك علي 

%2    من  يقارب  ال��ي  السنوي  املعدل  يصل 
ال��ع��دد امل��ه��اج��ري��ن امل��ت��واج��دي��ن علي األرض��ي 
الفرنسية       ليبيا هي يف االصل ليست من 
دول املصدر وال دول الوصول  اال انها هي دولة 
عبور وذلك راجع الي عدة اسباب منها اجلغرايف 
اتفاقية  االقتصادي نظمت  و  ال��دمي��غ��رايف  و 
املوقعة  وايطاليا  ليبيا  بني  والصداقة  التعاون 
يف اغسطس 2008 م يف مدينة بنغازي  كيفية 
الغير  املهاجرين  مع  التعامل  اشكالية  معاجلة 
شرعيني اثناء عبورهم املتوسط جتاه ايطاليا .                
منوذج  ان��ه  املفترض  من  االتفاقية،  كان  ه��ذا 
االحت��اد  كامل  م��ع  التعاون  يبني عليه  كيفية 
و  ليبيا  يف  ال��دول��ة  ان��ه��ي��ار  ان  اال  االوروب�����ي 
مجلس  ق��رارت  الوطنية  بسبب  السيادة  تأكل 
اجل��دي��دة  السياسية  ال��ق��ي��ادة  ضعف  و  االم���ن 
الي  فيها  ادات  احلكومة  وتشظي  ليبيا  يف 
اخراج ليبيا كدولة يف التعامل معها يف معاجلة 
تؤكد  االرض  علي  الظاهرة  . والوقائع  ه��ذه 
ومنها  االوروبية  احلكومات  اصبحت  فقد  ذلك 
األرض��ي  داخ��ل  كيانات  م��ع  تتعامل  االيطالية 

الليبية   وليس مع الدولة احلاضرة الغائبة. 
ولكن مع التحفظ علي البعد االنساني للظاهرة . 
علي  الظاهرة  ه��ذا  انعكاس  ن��ري  ان  اننا  اال 
االزمة الليبية ممكن أن يكون ايجابي لو احسن 
مع  املفاوضات  يف  استخدامها  كيفية  الساسة 

دول الوصول.
االنعكاسات السياسية  

التي ستطرح  األوروب��ي اجلديدة  خطة االحتاد 
يف نوفمبر املقبل ستكون رؤيتها و الركيزة فيها 

هي  مصر .
لسيناريو  تكرار  هي  نعتبرها  ان  اخلطة ممكن 
تركيا بني عامي  األوروب��ي مع  اتفاقية االحت��اد 
2014 و 2016  فهذه االتفاقية أوقفت تدفق 
املهاجرين من احلدود الشرقية لإلحتاد األوروبي 
القادمني عبر اليونان و لكن ظل العدد االكبر من 
املهاجرين الذي يصل يف اخر إحصائية اوروبية 
يف عام 2017 الي نسبة %75  القادمني من 
احلدود اجلنوبية لإلحتاد األوروبي عبر البوابة 
االيطالية القادمني اليها من البوابة الليبية .                
علي  الليبية  االزم����ة  ع��ل��ي  سينعكس  وه����ذا 
اع��ت��ب��ار م��ص��ر مت��ل��ك ج���زء م��ن اوراق االزم���ة 
ليبيا  اجلغرايف ملصر يف  الليبية  و ايضا البعد 

وهذا  كله.
 سيجعل ليبيا ورقة  لدي مصر يف ظل ،  ساسة 
يتصارعون علي سلطة منقوصة السيادة وضياع 

مصالح اقتصادية وسياسية وأمنية علي ليبيا.
األوروب��ي  لالحتاد  اجلديدة  االستراتيجية  الن 
 ، مصر  االرت��ك��از يف  نقطة  علي  ت��ق��وم  س��وف 
تكرار  يف  يرغب  األحتاد األوروبي  أن  وخاصة 
اطار  سابقا  يف  أش��رت  تركيا كما  مع  جتربته 

تامني حدود االحتاد األوروبي الشرقية . 
املشهد  يف  الغائب  احل��اض��ر  االفريقي  البعد 
يتمثل يف دول حافة الصحراء وخاصة ان ليبيا 
علي  انكماشها  معه بسبب  التعامل  حتسن  ال 
علي  السيطرة  وف��ق��دان  ال��داخ��ل��ي��ة  مشاكلها 
ظ��ل جتميد  نضيف   يف  ان  ومم��ك��ن  احل���دود 

جتمع دول س ص. 
ليبيا  ستكون  ان   وهذا كلها سيؤدي الي 
عند  ورق��ة  بل  املهاجرين  لتوطني  هدف  ليست 
و  االق��ل��ي��م��ي  يف إطار التنافس  اجل����وار  دول 
بالنسبة  اهمية  االكثر  االيطالي  سيكون  الدور 
لألوروبيني وبالنسبة لبعض االطراف السياسية 
وسياسية(  ومناطقية  قبلية  الليبية  )كيانات 

املؤمتر املزعم  عقده يف نوفمبر
 القادم يف ايطاليا حول االزمة الليبية  سيعلن 
ان  ت��ؤك��د  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  االستراتيجية  علي 
املسألة الليبية بداية  حلها من روما  ؟                                                        

املقاربة الليبية         
رقم 10  القانون  ليبيا علي  تعتمد  أن ال  يجب 
شرعية  الغير  الهجرة  2010  بشان  لسنة 
تعتبر  ليبيا  الن  املرتقبة  املفاوضات  فقط  يف 
لهذا  املعاجلة  التشريعات  مجال  يف  متخلفة 

الظاهرة العابرة لألراضي الليبية .      
ضرورة اصدر تشريعات جديدة تراعي ضوابط 
حقوق االنسان و السيادة الوطنية !! التمسك با 
اتفاقية الصداقة والتعاون مع ايطاليا فيما يخص 
الهجرة الغير الشرعية. كذلك تفاهمات بروكسل 
وليبيا يف عامي 2007و  االوروبي  مع االحتاد 
2010 هذا من الناحية القانونية اما من الناحية 
الدبلوماسية  ضرورة حتشيد  الدبلوماسية 
عبورهم  اثناء  املهاجرين  اوض��اع  لشرح  الليبية 
االوروب��ي  العام  للرأي  ذل��ك  واستيضاح  لليبيا 
آلنه املعني االكثر بذلك وأيضا  استيضاح للرأي 
موثوق  ش��ري��ك  العام العاملي وشرح أن ليبيا 
املسؤولية يف  يتحمل  وال  الظاهرة  ملعاجلة  فيه 

ذلك وحدها.             
ويف اخلتام عدم ربط احلالة السياسية الراهنة 
يف ليبيا االن مع الظاهرة وتأكيد علي ان هذا 
موجودة  وستظل  قبل  م��وج��ودة  من  الظاهرة 

مدامت عوامل وجودها قائمة.   

ظالل الهجرة غير الشرعية 
على االزمة الليبية

يقول اهلل تعالي » و الذين استجابوا لربهم و أقاموا الصالة 
وأمرهم شورى بينهم ومما رزقنهم ينفقون .« - الشورى : أية 
35 - و يقول تعالى ) وأمرهم شوري بينهم( أن أمر الشورى 

جاء بني فرضني يتصفان باآلتي
 1 -انهما فرضان خوطب بهما املؤمنني دون استثناء.

2 - ان الفرضني واجبان على كل مؤمن وال تنفع فيهما نيابة 
بل هما فرضا عني إال من كان له عذر شرعي، وعدم املعرفة 
شرعا ليست عذر، وإن كانت عذر لبعض الوقت فهي ليست 

عذراً طول الوقت.
وج��وب عني  واجبني  ال��ش��ورى بني فرضني  ورود  أن   -  3
ال جتوز فيهما النيابة يجعل من الشورى يف نفس احلكم 
واحلكمة واالشتراطات، ففي ذلك استجابه ألمر اهلل، مما 
يبقى   .  . لالستجابة  ذل��ك هي مخالفة  أن مخالفة  يعني 
االجتهاد يف اإلجابة عن ملاذا؟ .إلن االسالم يقوم على مبدأ 
التربية االخالقية حيث ينبغي أن يربي اإلنسان على حرية 
يتحمل فيها كل فرد واجبه األخالقي ويتحمل فيها كل فرد 
مسؤوليته وال يلقي بها على اآلخر، ومبا أن القرار السياسي 
ميس كل الناس ومطلوب من كل فرد االلتزاًم به، يتطلب أن 
يكون الفرد حاضرا يف تداول وصياغة القرار حتى يصبح 

أخالقيا وعمليا ملزم باملسؤولية املترتبة عليه. 
الشوري نظام إداري يقوم على مبدأ املشورة بني من يهمهم 
أمر تنفيذ القرار جميعا، وهي نظام يختلف عن نظام مفهوم 
الدميقراطية الغربية ً التي تعني فلسفيا حكم الشعب لنفسه، 
املفهوم الذي مت حتريفه أكثر من مره، املرة األولى عند ما 
كان مفهوم الشعب سياسيا ال يعني إال ثلث املجتمع، الذي قد 
يكون عدديا أقل من الثلث، فالنساء والعمال والعبيد ومن يف 
حكمهم من الطبقات الثانية والثالثة غير معنية بحق املشاركة 

يف احلكم. 
كان التقسيم الطبقي هو املشكل للثقافة االجتماعيه، أي 
احلديث عن الدميقراطية كان يعني به القلة فقط والتي 
مت استبعادها فيما بعد أيضاً. . إذا الدميقراطية الغربية 
هي انتاج ثقافه اجتماعية طبقية ترفضها اليوم ثقافة أفراد 
مجتمعات هذه الدميقراطية، ما يعني رفض هذا النمط من 

الدميقراطية أيضاً.
 من جهة أخرى حتى القلة املعنية باحلكم والتي متثل الشعب 
الذي ينبغي أن يحكم نفسه وفق ما يعنيه املصطلح مت حتريفه 
إلى احلكم النيابي عن طريق لعبة النيابة، فمن يغّيب األكثر 
يسهل عليه تغييب األقل، فاملصطلح يعني حكم الشعب لنفسه 
وفلسفة احلكم غيبت املصطلح وقامت على فلسفه أخرى 
تقوم على مبدأ استبعاد احلكم املباشر واستبداله باحلكم 

النيابي، مع االحتفاظ باسم احلكم الدميقراطي . 
تعريف  الغربي قامت على  النيابي  أول ال أخالقية احلكم 
املصطلح واستبدال احلكم املباشر باحلكم النيابي وكذلك 
استبعاد ثلثي املجتمع، ومبدأ النيابة يف ذاته ميثل مبدأ غير 
أخالقي حيث من يتولي وميتلك إص��دار القرار غير معني 
بتنفيذه فمن يصدر قرار رفع الظرائب غير معني بدفعها ومن 
يصدر قرار احلرب ليس هو الذي سيحارب وال أحد من ابنائه 
ومن ميلك الرأسمال ومستفيد عمليا من خيراته ليس هو من 
يدافع عن هذه اخليرات بل يستخدم االنسان الفقير الباحث 
عن فرصة عمل ليذهب للموت نيابة عن من يتخذ قرار احلرب 
ونيابة عمن سيستفيد من ذلك وهو الرأسمالي الذي ميلك 
الشركات، فاجلندي البسيط ميوت ليفتح أسواق للرأسمالي 
أو ليجلب له املواد اخلام. . .أن الكرة االرضية وسكانها تعيش 
حتت رعب ومأساة حلروب التي تقودها الدول املعتبرة زورا 
لوجدناها  ال��دول  ه��ذه  أستشيرت شعوب  ول��و  دميقراطية 
ضد ق���رارات حكامها جميعا لكن حكامها يف واق��ع األمر 
هم موظفني لدى رؤساء شركات الرأسمال الكبرى واجبهم 
إصدار التشريعات السياسية التي ميكن من خاللها استغالل 
القدرات الكليه يف املجتمع لغرض تسخيرها لصالح الشركات 
الرأسمالية الكبرى بجلب املواد اخلام أو فتح أسواق أو قتل 
أو حتديد  الظرائب  الناشئة عن طريق  املنافسة  الشركات 

االنتاج حتى ال يحصل فائض يف السوق .

طبيعة إدارة الشأن
 وفق كتاب اهلل 

مناع د.عيل 
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ملفات 

»مؤمتر باليرمو« حماس غربي

 إنقســــام ليبي و أهــــداف غامضـــة
���� رامي التلغ-بوابة افريقيا اإلخبارية

تستعد إيطاليا لتنظيم مؤمتر دول��ي يف نوفمبر املقبل 
يجمع األطراف الليبية الفاعلة يف املشهد السياسي من 
أجل الوصول إلى تسوية سياسية تنهي األزمة التي حلت 

بالباد منذ سنوات.
املؤمتر  لهذا  واسع  دولي  إلى حضور  إيطاليا  وتسعى 
ال��دع��وات  ت��وزي��ع  اإليطالية  السلطات  ت��واص��ل  حيث 
واحلشد لهذا املؤمتر الذي أعلن عنه رئيس احلكومة 
اإليطالية قبل أشهر عند مقابلته مع الرئيس األمريكي 

دوالند ترمب.
حتشيد دولي

كشف وزير اخلارجية اإليطالي، إينزو موافيرو ميالنيزي، 
أن مناقشة رؤوساء الدبلوماسية األوروبيني أمس االثنني 
من  التحقق  أتاحت  ليبيا  يف  للوضع  لوكسمبورغ  يف 
باليرمو  دعم مؤمتر  على  املشتركة  والقناعة  اإلجماع 

املقرر يف يومي 12-13 من شهر نوفمبر املقبل.
حيث أشار الوزير االيطالي، يف تصريح للصحفيني من 
لوكسمبورغ، إلى أن  الدول األعضاء ومؤسسات االحتاد 
األوروبي أعادت التأكيد، بوضوح على إلتزامها بالتحدث 
بصوت واحد واملضي يف جهود مشتركة ومترابطة من 

أجل حتقيق االمن يف ليبيا.
يف نفس اإلطار،ناقش املمثل اخلاص لألمني العام غسان 
سالمة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز أول 
أمس الثالثاء مع نائبة وزير خارجية إيطاليا اميانويال 

دل ري حتضيرات مؤمتر باليرمو.
اللقاء أكد بحسب الصفحة الرسمية لبعثة األمم املتحدة 
لدى ليبيا على موقع التواصل اإلجتماعي فيسبوك على 
ضرورة حدوث تقارب دولي لدعم ليبيا وسبل حتقيقه.

يشار غلى أن هذا اللقاء يأتي بعد إجراء املبعوث االممي 
عدد من اللقاءات داخل وخارج ليبيا التقى خاللها بأمني 
الغيط  ورئيس  أبو  العربية أحمد  ال��دول  عام جامعة 
العليا  واملمثلة  عقيلة صالح  املستشار  النواب  مجلس 
املمثلة  موغريني.وأعلنت  فيديريكا  االوروب��ي  لالحتاد 
العليا للسياسة اخلارجية األوروبية، فيدريكا موغيريني، 
أنها ستشارك شخصًيا باسم االحتاد األوروبي يف أعمال 
مؤمتر صقلية يومي 12 و13 نوفمبر املقبل حول ليبيا.
وأكدت املسؤولة األوروبية اإلثنني، على هامش اجتماعات 
وزراء خارجية االحت��اد األوروب��ي يف لكسمبورغ، دعم 

االحتاد األوروبي خطة التحرك اإليطالية.
ويعمل رئيس احلكومة اإليطالية جوزيبي كونتي من جهته 
إلى حشد الدعم  على هامش انعقاد قمة رؤساء دول 
وحكومات االحتاد لدعم لقاء باليرمو، لكن رغم هذه 
التحركات اإليطالية فقد بدأت روما تراجع حساباتها 

لعدة عوامل مجتمعة وفق مصدر دبلوماسي.
وقال املصدر إن رئيس الوزراء اإليطالي نفسه جوزيبي 
كونتي لم يعد يلوح بأي طموح محدد بشأن بلورة حل 
فعلي لألزمة الليبية، لكن مجرد القيام مبساهمة ضمن 

البحث عن استقرار البالد.
وأكد املصدر األوروبي أن إيطاليا لم تكشف لشركائها 
األوروبيني حتى اآلن عن أي جدول أعمال محدد وواضح 
الليبية  باليرمو، كما ال توجد قائمة لألطراف  ملؤمتر 
التي ستحضر املؤمتر، وهي أهم عناصر اإلشكالية على 

اإلطالق.
الدول األوروبية ومنها فرنسا ومالطا  وأعلنت غالبية 
الليبية واالحتاد  ب��إدارة األزم��ة  وأملانيا األكثر اهتماًما 
الدبلوماسيني  لكن  املؤمتر،  دعمها  أيًضا،  األفريقي 
املشير  ليبية فاعلة ويف مقدمتها  أن أطراًفا  ي��رددون 
حفتر قائد اجليش الليبي، ال يزال يتكتم عن حقيقة 

موقفه من املؤمتر.
مشاركة ليبية بن الشك و اليقن

نسختها  يف  ستامبا( اإليطالية  صحيفة )ال  حتدثت 

الورقية اليوم الثالثاء عن إمكانية اعتذار رئيس مجلس 
النواب الليبي، عقيلة صالح  واملشير خليفة حفتر عن 
املشاركة يف مؤمتر باليرمو حول األزمة الليبية املقرر يف 
يومي 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر املقبل، مستشهدة 

بتصريح لبرملاني ليبي بهذا الصدد.
يف  رج����ح  ق���د  ال��س��ع��ي��دي،  ع��ل��ي  وك�����ان  البرملاني 
اع��ت��ذار صالح  املاضي  األح��د  ي��وم  تصريح  صحفي 
وحفتر، عن حضور مؤمتر باليرمو، ألنه لن يغير شيئاً 
على حد وصفه.  كما قال إنه  من وجهة نظري، املؤمتر 
سيزيد األزمة الليبية خاصة أن هناك دوال كبرى تسعى 
إلى إطالة األزمة من بينها إيطاليا، ألنها مستفيدة من 

الوضع احلالي على حد زعمه.
وصفته  مصدر،  ستامبا( تساؤل  صحيفة )ال  ونقلت 
ب�املطلع عن مغزى عدم  إعالنهم  املشاركة يف املؤمتر 
إلى اآلن ، تاركني بذلك كل شيء يف حالة عدم يقني 
وأشارت إلى أنه على الرغم من الدعم األوروبي الذي 
أمس  ميالنيزي  موافيرو  انيزو  اخلارجية  وزي��ر  تلقاه 
االثنني، ولكن ُيسّجل يف الوقت الراهن عجز يف التحضير 
ومشاكل يف اإلدارة والتنسيق بشأن املؤمتر قبل أقل من 

شهر من انطالقه.
كما أشارت الصحيفة عن مخاطر حصر التركيز على 
إحداث تقارب بني رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج 
واملشير خليفة حفتر ألن التوازنات على األرض تقررها 
أيضاً قوى أخرى، كتلك  يف مصراتة وترهونة، التي، من 
جانبها، ال تريد أن تستثنى من عملية االستقرار يف ليبيا.
السعيدي  الليبي  البرملاني  تصريحات  أن  إل��ى  يشار 

تضمنت أيضا مطالبة االحتاد األوروبي ب�رفع العقوبات 
عن رئيس النواب عقيلة صالح ليتمكن من حضور مؤمتر 

باليرمو.
من جانب آخر،بحسب املكتب اإلعالمي لرئيس املجلس 
الرئاسي، فإن السراج تلّقى مكاملة هاتفية من رئيس 
الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي، تناولت التحضيرات 
اجلارية ملؤمتر باليرمو اخلاص باألزمة الليبية، موجهاً 

إليه الدعوة حلضور املؤمتر.
وأوضح املكتب، األربعاء، أن رئيس الوزراء اإليطالي أكد 
على دعم بالده جهود السراج لتحقيق األمن واالستقرار 
يف ليبيا، ورغبتها يف ضرورة حل األزمة الليبية عن طريق 

احلوار بني األطراف.
من جانبه، أثنى السراج على ما تبذله احلكومة اإليطالية 
من جهد لدعم املسار الدميقراطي يف ليبيا، معّبراً عن 
نتائج  يحقق  أن  متّنى  ال��ذي  املؤمتر  بحضور  ترحيبه 

إيجابية تساهم يف حل األزمة السياسية الليبية.
أفق هذا املؤمتر

أعلن رئيس الوزراء اإليطالي، جوزيبي كونتي أن بالده 
على استعداد لرعاية املصاحلة واالستقرار يف ليبيا، يف 
إشارة إلى مؤمتر باليرمو الدولي املقرر يف يومي 12-

13 تشرين الثاني/نوفمبر املقبل.
يوم  اإليطالي  الشيوخ  مجلس  مخاطبا  كونتي  وق��ال 
الثالثاء، »عشية انعقاد القمة األوروبية يومي اخلميس 
واجلمعة القادمني، ليس لدينا حل جلميع املشاكل ولكن 
لتحفيز  استعداد  على  بطبيعتها،  إيطاليا،  بالتأكيد، 
عملية حتقيق االستقرار من أجل مصلحة الشعب الليبي 

أيضاً«.
الشؤون  جلنة  رئيس  نائبة  ،ق��ال��ت  اإلط���ار  نفس  يف 
السيناتورة  اإلي��ط��ال��ي،  الشيوخ  مبجلس  اخل��ارج��ي��ة 
ستيفانيا كراكسي، إن رئيس الوزراء اإليطالي، جوزيبي 
كونتي، يجازف بنتائج عكسية للمؤمتر املزمع عقده يف 
باليرمو حول ليبيا، يومي الثاني عشر والثالث عشر من 

نوفمبر املقبل.
وقالت كراكسي أن هناك مجازفة كبيرة بأن تتحول فكرة 
جيدة إلى نتائج عكسية، مع كل ما يترتب على ذلك من 
أضرار لعملية االستقرار يف ليبيا نفسها، والتي نريد 
أن نؤيدها، حسب قولها، مشيرة إلى إنه على الرغم 
من أن من الطبيعي واملفهوم متاما، أن إيطاليا ال يسعها 
إال أن تكون محاورا للسالم، ورائ��دا الستقرار الواقع 
الليبي املعقد، فإن كلمات رئيس الوزراء، ال سيما على 
إليه، تعطي  ضوء املؤمتر املقبل الذي دعت احلكومة 
انطباعا بالقلق، وتبدو تأكيدا للشائعات التي انتشرت 
على الصحف حول وضع املؤمتر، مشيرة إلى أن كونتي، 
قبل أقل من شهر من موعد املؤمتر، لم يكتف فقط بعدم 
لفظ كلمة واحدة عن اجلهات املؤيدة واملشاركني، بل 

صرح علنا أنه ليس هناك أي حل.
يؤكد املحلل السياسي محمد الهنقاري أن حشد إيطاليا 
ملؤمتر روما جاء »نتيجة الفشل السياسي الداخلي يف 
ليبيا يف إعادة بناء الدولة بني األطراف املتصارعة التي 
الكيانات  هذه  تستطع  ولم  الليبية  الثورة  بعد  ظهرت 
وانقسام سياسي  بل تسببت يف ح��روب  األزم���ة،  حل 

ومؤسساتي«.
ويتابع املتحدث ل�«أصوات مغاربية«، »أعتقد أن هناك 
اتفاقا سياسيا جديدا منافسا التفاق الصخيرات إذا 

حضرت األطراف الفاعلة املؤثرة على األرض«.
ويفيد الهنقاري بأن إيطاليا تعول يف مؤمتر روما على 
إل��زام األط��راف الدولية لوقف الدعم وحث األطراف 
الليبية على املشاركة السياسية إلعادة استقرار الدولة 

الليبية.
باليرمو  مؤمتر  مخرجات  أن  إل��ى  الهنقاري  ويشير 
الدستور  على  التصويت  مرحلة  إل��ى  الوصول  تدعم 
وعقد انتخابات عام 2020 إضافة إلى معاجلة األمن 

ومحاربة اإلرهاب.

أعلنــــــت غالبيـــــة الدول األوروبيـــــة ومنهـــــا فرنســــا ومالطـــــا وأملانيـــــا األكثـــــر 
اهتمـــــامًا بــــــإدارة األزمــــة الليبيــــــة واالتـــــحاد األفريــــقي
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ملفات 

حت���ت���ض���ن م���دي���ن���ة ب���ال���ي���رم���و اإلي���ط���ال���ي���ة م��ن��ت��ص��ف 
الليبية،  األزم��ة  لبحث  دوليا  مؤمترا  القادم  الشهر 
وسيشارك يف املؤمتر عدد من الدول العربية والدول 
يف  العضوية  الدائمة  وال���دول  واألفريقية  األورب��ي��ة 
العربية  الدول  إلى جامعة  مجلس األمن باإلضافة 

األفريقية. الوحدة  ومنظمة 
السياسية  األط���راف  أغلب  املؤمتر  يف  سيشارك 
الدول  وستعمل  ليبيا،  يف  املتصارعة  والعسكرية 
أجل  م��ن  بينها  ال��ت��ف��اوض  تسهيل  على  امل��ش��ارك��ة 
التوصل لتسوية سياسية من خالل اتفاق الصخيرات 
أو عبر اتفاق جديد تنتج عنه حكومة توافقية تضم 
املنقسمة  املؤسسات  توحيد  وتتولى  الفرقاء  كافة 
العبور إلى اإلنتخابات. وبسط األمن حتى يتسنى 

إيطالي حماس 
إيطاليا  تسعى  اآلن  من  شهر  من  أكثر  بعد  على 
الفاعلة  ال���دول  م��ن  ق��در  أك��ب��ر  جمع  وراء  اله��ث��ة 
خاصة  رؤس��اؤه��ا،  هم  وجهاؤها  يكون  أن  متمنية 

وروسيا. أميركا 
اخلارجية  وزي��ر  تصريحات  حسب  املؤمتر  يهدف 
مرحليا  األزمة  لتسوية  سبيل  إيجاد  إلى  االيطالي 
على  يساعد  االستقرار  من  قدر  لتحقيق  متهيدا 
على  ق��ادرة  شرعية  سلطة  تفرز  انتخابات  تنظيم 

ليبيا. القيادة يف  حتمل مسؤولية 
املؤمتر  لعقد  اإليطالي  احلماس  أنه  مراقبون  يرى 
مؤكد أنه يهدف إلى ضمان مساعدة دولية لتحقيق 
االستقرار يف ليبيا بالنظر إلى املصالح االقتصادية 
الضخمة إليطاليا يف ليبيا، وكذلك رغبتها يف احلد 
من الهجرة عبر البحر انطالقا من الشاطئ الليبي، 
غير أن هذا احلماس تضاعف بعد محاولة فرنسا 
قيادة احلل يف ليبيا من خالل املؤمتر الدولي الذي 

عقد يف باريس يف مايو املاضي ونتج عنه بيان غير 
ملزم لألطراف املشاركة وكان مآله الفشل.

م��ن أج���ل حت��ق��ي��ق أق��ص��ى م��ا مي��ك��ن م��ن ال��ن��ج��اح 
اإليطالية على مشاركة  الدبلوماسية  تعول  للمؤمتر 
ملشاركة  أيضا  وتسعى  املستوى،  رفيعة  أمريكية 
وزير  صرح  فرنسا  والستمالة  روسيا،  من  فاعلة 
املؤمتر سيؤكد على ماجاء يف  أن  إيطاليا  خارجية 
محددة  آج��ال  وض��ع  دون  من  ولكن  ب��اري��س،  بيان 

ليبيا. يف  املقبلة  لالستحقاقات 
فرنسية دعوة 

كونتي دعوة  اإليطالي جوزيبي  الوزراء  رئيس  وجه 
للمشاركة  م��اك��رون،  إميانويل  الفرنسي،  للرئيس 
ستستضيفه  الذي  ليبيا،  حول  الدولي  املؤمتر  يف 
ي��وم��ي  12-13 م�����ن شهر  ب��ال��ي��رم��و يف  م��دي��ن��ة 

املقبل. نوفمبر 
م���ع  ح���������������وار  يف  وق����������ال »ك����������ون����������ت����������ي«، 
ص���ح���ي���ف���ة »الس���ت���ام���ب���ا« اإلي���ط���ال���ي���ة ن��ش��رت��ه 
للقمة  ب��ال��ي��رم��و  إل���ى  م��اك��رون  اخلميس »دعوت 
النظر  وجهات  يف  ليبيا. لدينا  اختالفات  ح��ول 
املستوى  على  العالقة  لكن  الفرنسي،  الرئيس  مع 
ماهو  فعل  يريد  ِمّنا  واح��د  كل  جيدة،  الشخصي 
أفضل لبالده. ومع هذه الروح سوف أرى بوتني يف 

أنا أعتبره محاورا أساسيا«. موسكو، 
إي��ن��زو موافيرو  وك��ان وزي��ر اخل��ارج��ي��ة اإلي��ط��ال��ي 
مجلس  أم��ام  إحاطة  جلسة  خالل  أكد  ميالنيزي 
إلى »املواقف  إشارة  يف  املاضي،  الثالثاء  الشيوخ 
موعد  حول  وباريس  متاًما« لروما  املتطابقة  غير 
ب��الده  لم  حكومة  أن  الليبية،  على  االنتخابات 
تشكك أبدا يف حتمية إجراء االنتخابات السياسية 
يف ليبيا كي يتمكن الناخبون من إختيار مؤسساتهم 

والتشريعية. التنفيذية 
الفرنسي االيطالي حول  التنافس  يرى متابعون أن 

ليبيا زاد من تعقيد األوضاع وفاقم حالة الصراع، 
من  سيتحقق  مبا  التنافس  ه��ذا  ح��دود  وستظهر 
ايجابا  أو  سلبا  سينعكس  ما  وه��و  بينهما  توافق 
فمستوى  الليبيني،  الفرقاء  بني  التوافق  حالة  على 
املشاركة الفرنسية باملؤمتر ستكشف املدى املتحقق 
من التفاهمات الفرنسية اإليطالية، تضمن للبلدين 
فضال   ، ليبيا  يف  واملتشابكة  املتشعبة  مصاحلهما 
غير  للهجرة  ح��د  وض��ع  وه��و  مشترك  ه��دف  ع��ن 

القانونية.
داخلي تفاعل 

موافيرو  إينزو  اإليطالي،  اخلارجية  وزي��ر  أعلن 
ميالنيزي، خالل جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ 
الثالثاء أن حكومة بالدة تلقت باألمس تأكيدا على 
ليبيا،  حول  الدولي  باملؤمتر  حفتر  خليفة  إهتمام 
مقاطعة  باليرمو )حاضرة  مدينة  حتتضنه  ال��ذي 
الثاني/نوفمبر  يومي 12 و13 تشرين  صقلية( يف 

املقبل.
اجتماعا  وصفت  قد  االيطالية  اخلارجية  وكانت 
م��واف��ي��رو  ب��ني  امل��اض��ي  أيلول/سبتمبر  يف  ج��رى 
أظهر  تقاربا  أن��ه  كما  وامل��ط��ّول  ب�الودي  وحفتر 
والتزام  مكثف  تعاون  أجل  من  الرجلني  بني  واسعا 

ومستقرة. موحدة  ليبيا  لصالح  مشترك 
م���ن ج���ان���ب آخ����ر،ق����ال ع��ض��و م��ج��ل��س ال���دول���ة 
واملبادرات  الزمن ميضي  الشاطر  إن  عبدالرحمن 
على  لذلك  املثالي  احل��ل  ميلك  اح��د  ال  و  تتعدد 

الفرقاء التوافق ألنه أمر مطلوب.
الشخصي  عبر حسابه  له  تغريدة  أكد يف  الشاطر 
فترة  أن  تويتر  اإلجتماعي  التواصل  موقع  على 
فك  م��ن  للتمكن  واج��ب��ة  والغليان  األن��ف��س  تهدئة 
التمترس  عقدة  م��ن  التخلص  بعد  ب��ه��دوء  العقد 

تعبيره. بحسب  وذلك 
قائالً:  أمانيه  عن  الشاطر  عبر  آخ��ر  سياق  ويف 
وقعت  الذي  اخلطأ  يف  ايطاليا  تقع  ال  أن  »أمتنى 
ف��ي��ه ف��رن��س��ا وه���ي حت��ض��ر مل��ؤمت��ر ب��ال��ي��رم��و ح��ول 

جدلية  إستضافة شخصية  عبر  الليبية  القضية 
هو  اجلدلية  الشخصية  ه��ذه  ب��أن  الشاطر  وختم 
بكامله  الليبي  اجليش  عسكري  الميثل  شخص 
»ذلك  حفتر . وقال :  خليفة  للمشير  إش��ارة  فى 
حكم  ترفض  التي  األوروب��ي��ة  القيم  عن  ان��ح��راف 

به؟«.  حتتفي  العسكر. فكيف 

مؤمتر صقلية . . . 
صـــــراع دولــــي متــــواصـــل عــــلى أرض جديــــدة

يهدف املؤمتر حسب تصريحات وزير اخلارجية االيطالي إلى إيجاد 
سبيل لتسوية األزمة مرحليا متهيدا لتحقيق قدر من االستقرار
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الشنوايناألم والطفل أسماء  إعداد/ 

 انطالق الدورة 22 ملهرجـــــــــــان خريف هون السياحي

مل�������اذا ع���ل���ي���ِك ش������رب احل���ل���ي���ب غ��ي��ر 
املعلب؟

ا إلمداد  يعد احلليب مصدرًا أساسّيً
ا،  أجسامنا بالبروتني احليواني يومّيً
ب��اإلض��اف��ة إل���ى أن���ه م��ن امل��ص��ادر 
ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ك��ال��س��ي��وم ف��ض��اًل عن 
سأحدثك  أخ��رى  غذائية  عناصر 

عنها بالتفصيل.
مهم  احلليب  أن  تظنني  كنت  وإذا 
خالل فترة احلمل أو ألطفالك خالل 
مخطئة،  فأنت  فحسب  طفولتهم 
ف��أج��س��ام��ن��ا حت���ت���اج ل��ل��ك��ال��س��ي��وم 
التي  األخ��رى  الغذائية  والعناصر 
ي��ق��دم��ه��ا احل��ل��ي��ب دائ���ًم���ا، ورمب���ا 
حتتاجها النساء أكثر جتنًبا لهشاشة 
العظام واملشكالت الصحية املتعلقة 
بسبب  والعضالت  العظام  بصحة 
الشهرية  والدورة  واإلجناب  احلمل 

وغيرها.
ه��و اخل��ي��ار  الطبيعي  مل����اذا احل��ل��ي��ب 

األفضل واألهم؟
وألنك تعرفني أهمية احلليب جيًدا، 
يف  احلليب  تقدمي  على  فاحرصي 
صورته الطبيعية ال كحليب مجفف 
احل���دود،  أض��ي��ق  يف  إال  مكثف  أو 
لك  ا ومفيًدا  صحّيً عنصًرا  ليظل 
وألسرتك إلى أقصى حد. وميكنك 
حسب مفضالتك أو حالتك الصحية 
الدسم  كامل  احلليب  بني  االختيار 

أو النصف دسم أو خالي الدسم.
من  العديد  على  احلليب  يحتوي 
البروتني  منها  الغذائية  العناصر 
واألحماض األمينية األساسية مثل 
احلليب(،  )بروتني  الكازين  بروتني 
فضاًل عن املعادن األساسية املهمة 

مثل الكالسيوم والفوسفات، وكذلك 
يف  تزيد  والتي  الهاضمة  اخلمائر 

اللنب الرائب والزبادي.
وي����ظ����ل ه����و األس����ه����ل ل��ت��ق��دمي 
كان  إن  لكن  لطفلك،  الكالسيوم 
العديد  ف��ه��ن��اك  يحبه  ال  طفلك 
م��ن ال��ب��دائ��ل ال��ت��ي حت��ت��وي على 
للحليب  أخرى  وبدائل  الكالسيوم، 
م��ث��ل ال��ل��نب ال���رائ���ب وال���زب���ادي، 
إن  كلها  األل��ب��ان  ملنتجات  وب��دائ��ل 
ب��دائ��ل  ف��ه��ي  ج��م��ي��ًع��ا،  يحبها  ل��م 
لإلفطار بل  م��ف��ي��دة  للكالسيوم 
ملئية  هذه األطعمة  تكون  أحياًنا 

احلليب. من  بالكالسيوم أكثر 
ال��ت��ي يحتاجها اجلسم  احل��ص��ة  م��ا 

ا من احلليب؟ يومّيً
ي���ح���ت���وي ك����ل ل���ت���ر م����ن احل��ل��ي��ب 
الكالسيوم  م��ن  واح���د  ج���رام  على 
وال��ف��وس��ف��ور، م���ع ب��ع��ض امل��ع��ادن 
وال��ي��ود  السيلينيوم  مثل  األخ���رى 
واملغنيسيوم والزنك. ويحتوي أيًضا 
الفوليك  وحمض  أ  فيتامني  على 
وفيتامني الريبوفالفني وفيتامني ب 
ود وك وكذلك  وفيتامينات ه�   12
فيتامني ج، لذا قدرت دائرة الزراعة 
للحليب  اليومية  احلاجة  األمريكية 

بالتالي:
ا لألطفال يف عمر 2  • كوبان يومّيً

إلى 3 سنوات.
• كوبان ونصف لألطفال يف عمر 

4 إلى 8 سنوات.
 9 عمر  لألطفال يف  أك��واب   3  •

إلى 18 سنة وللبالغني.
• 4 أكواب لألم احلامل.

ما فوائد احلليب الطبيعي للجسم؟

يعمل احلليب على رفع قوة العظام 
مبا يحتويه من الكالسيوم وفيتامني 
د، وإن كان من املهم احلرص على 
تناول فيتامني د والتعرض للشمس 
يف األوقات املناسبة للحصول عليه 
ال��ع��ظ��ام وك��ذل��ك لصحة  وت��ق��وي��ة 

األسنان.
احلليب  يعد  األخ��رى،  اجلهة  على 
من  ال��وق��اي��ة  ا يف  أساسّيً ع��ام��اًل 
مثل  املزمنة،  األم��راض  من  العديد 
ال��س��رط��ان وارت���ف���اع ض��غ��ط ال���دم، 
فضاًل عن أهميته لضبط معدالت 
ملعدالت  تنظيمه  يف  ال���دم  ضغط 
ويعتبر من  والصوديوم.  البوتاسيوم 
ما  لفترة  املناسبة  األطعمة  أفضل 
أثنائها،  ويف  الشهرية  ال��دورة  قبل 
وحتسني  أع��راض��ه��ا  م��ن  للتقليل 

الدورة الدموية.
ا  مهّمً عنصًرا  أيًضا  احلليب  يعد 
يف أنظمة الرجيم املختلفة، ويساعد 
يف ضبط وزن اجلسم وخفض خطر 
القلب  وأمراض  بالسكري  اإلصابة 
وحصى  والثدي  القولون  وسرطان 

الكلى.
الطبيعي  احلليب  ت��ن��اول  ف��وائ��د  م��ا 

قبل النوم؟
احلليب  من  داف��ئ  كوب  تناول  يعد 
العادات، فهو  النوم من أفضل  قبل 
حتى  بالشبع  الشعور  على  يساعد 
كميات  تناول  من  ويقلل  الصباح، 
أو  اإلفطار  على  الطعام  من  كبيرة 
احتوائه  عن  فضاًل  النهار،  خ��الل 
ع��ل��ى م���ادة ال��ت��ري��ب��ت��وف��ان وب��روت��ني 
على  ي��س��اع��دان  اللذين  الالكتيوم 

النوم خاصة األطفال.

لها بشكل  تتعرضني  بعوامل عدة  تتأثر بشرة وجهك 
وأشعة  اجلوية  والتغيرات  واألت��رب��ة  كالتلوث  يومي، 
داخل  تتراكم  الشوائب  يجعل  ما  ال��ض��ارة،  الشمس 
لذا  الوقت،  طوال  مجهًدا  مظهرها  ويصبح  مسامها 
اخلطوات  بعض  وات��ب��اع  ج��ي��ًدا  بها  االهتمام  عليك 
لتنظيف البشرة والعناية بها بصفة يومية وأسبوعية.

فعند اتباعك لهذه اخلطوات، ستتمتعني ببشرة مثالية 
الشوائب  م��ن  خالية  تكون  وب��ذل��ك  دائ��ًم��ا،  ونظيفة 
يف  والرضا،  بالسعادة  شعورًا  مينحك  ما  والدهون، 
هذا املقال، سنخبرِك بأربع خطوات أساسية لتنظيف 
امل��واد  عن  بعيًدا  طبيعية،  مب��واد  البيت  يف  البشرة 

الكيماوية الضارة.
 4 خطوات لتنظيف بشرة وجهك بنفسك يف املنزل

تنظيف البشرة العميق
استخدام  خ��الل  من  بعمق  بشرتك  تنظيف  ميكنك 
احلليب، فاحلليب يعمل على تنظيف املسام من األتربة 
القطن،  بها، استخدمي قطعة من  العالقة  والشوائب 
وبلليها باحلليب، ثم مرريها على بشرة وجهك بحركة 
إلى جميع مسام وجهك،  دائرية، حتى يصل احلليب 
ثم اتركي طبقة احلليب على وجهك ملدة 5 دقائق، إلى 

أن يجف، واغسلي وجهك باملاء الدافئ.
تنظيف البشرة بالبخار

عّرضي بشرة وجهك إلى بخار املاء ملدة 20 دقيقة، 
النار،  إناء على  املاء يف  من خالل تسخني كوبني من 

حتى يصل إلى درجة الغليان، ثم غطي رأسك بغطاء 
خفيف، وقّربي وجهك من البخار املتصاعد من اإلناء، 
مناسبة  مسافة  على  تبقي  أن  على  حافظي  ولكن 
ت��ؤذي بشرتك، حركي وجهك يف  اإلن��اء، حتى ال  من 

وجهك  مسام  تتفتح  حتى  ويسارًا،  مييًنا  االجتاهني 
كله، وتتمكني من تنظيفها، ثم أحضري إبرة تنظيف 
وجهك،  يف  وج��وده��ا  أماكن  على  ومرريها  البشرة، 
السوداء  الرؤوس  تزيل  فهي  والذقن،  األنف  كمنطقة 

وخاليا اجللد امليتة، وجتعل بشرتك نظيفة ونضرة.
تقشير الوجه طبيعًيا

يساعد تقشير البشرة واجلسم على فتح مسام البشرة 
وإزالة اخلاليا امليتة، ما يعمل على تفتيح لون البشرة 

وزيادة نضارتها.
الزيتون،  وزي��ت  السكر  اس��ك��راب  استخدام  ميكنك 
فالسكر يعمل على فتح املسام وإزالة الشوائب منها، 
يعد  الزيتون  وزيت  الدهون،  إف��راز  تقليل  جانب  إلى 
مرطًبا طبيعًيا للبشرة، فيعمل على ترطيبها وتنعيمها، 
إضافة إلى أنه يحتوي على فيتامني »ه�« الذي يعالج 

التهابات البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد.
ولتحضير املقشر:

ضعي ثالث مالعق من السكر على ملعقتني من زيت 
الزيتون، وضعيه على وجهك، بعد غسله باملاء الفاتر، 
دلكي السكر وزيت الزيتون بحرمات دائرية، ملدة 15 
دقيقة، ثم اغسلي وجهك باملاء الدافئ أواًل إلزالة آثار 
باملاء  أخرى  مرة  اغسليه  ثم  البشرة،  من  االسكراب 

البارد، حتى تغلقي املسام.
ترطيب الوجه طبيعًيا

ب��ع��د امل����رور ب��اخل��ط��وات ال��س��اب��ق��ة، حت��ت��اج بشرتك 
لفترة  ونعومتها  بنضارتها  تنعمي  حتى  للترطيب، 
طويلة، ولترطيب بشرة وجهك، ادهني وجهك بأي من 
وزيت  اخلام  الهند  جوز  زيت  مثل  الطبيعية،  الزيوت 

اللوز احللو.

ملاذا عليكِ شرب احلليب غير املعلب؟

4  خطوات لتنظيف بشرة وجهك بنفسك يف املنزل
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الثقافية 

 كان عصر القتلة
 يذبح الكلمات... يلغو يف دماء الثائرين

 وأنا ساعي بريد
 أقرأ املوت على صدر الرسالة
 واشم القهر، يف سفر احلروف

 اإلذاعات توايف: قتلوا العربيد يف قبو املحطة
 داسه خصر القطار

 سكتة القلب، وضغط العرق.. ويل للطغاة
 خبأ التسجيل يف عني احلمامة

 ثم جاءوا ذات يوم، حملوهم لبعيد  
 آه يا شمس النوافذ  !

 صاح: ماذا ؟.. لم يجب، حتى اجلدار!
 وعلى أرصفة األمواِت، كانوا يسقطون

 جثثاً سمراء، وجهاً وندوْب
 ِرِمماً جهراً تذوْب

ي يف دهاليز البغايا الفاجراْت  واملغِنّ
يف يف حبل الوريْد  يتغنى بانغراس الَسّ

 وأنا ساعي بريْد
 أحمل اإلعدام، يف سفر رسالة
 واشم املوت يف سود احلروْف

 يتعالى يف هزيع الليل صوتي كالرعوْد
 صوُت شعري .. حلُن رفضي

 أّيها املطعون، اصمْد
 إن عصر الَقَتلَة

 يف انتظاري، سيزوْل
 رمّبا عانيَت ذال ومجاعة

 وامتهاناً، واحتقاراً، وذبوْل
 رمبا »املنصور« )1( يقتل

 رمبا رأس »احلسني«
 عاد شؤبوب قنابْل

***
 حني قالْت:

 كل أيامي عذاٌب، وبكاْء
 قلُت: عودي، إن أسواق النخاسة

 أقفلوها يف بالد الشرفاء
 حني جاعْت

 رضعْت من نهدها طعَم اجلنني
 آِه، يا أّم مخاثيث الهزميةْ

 كيف ضاجت أبابيل الغزاة ؟
 من يقي هذا اللقيط ؟

 محنة اجلوع على األرض املوات
***

 كان عصُر القتلة
 يذبح األحراء، جيالً بعد جيْل

 وأنا ساعي بريْد
 احمل اإلعدام آنا يف حقيبةْ

 كنت جوعان أهيْم
 حاَجب »املنصور« ارتاد بيوَت الفقراْء

 احمل األخبارَ، جاسوَس األمير
 املقاهي عرفْتني، بعَض شحاٍذ فقيْر

 وأنا ساعي بريْد
 لسُت منكم إن ظننُتم ببعيْد

 كنت منكم، ثَمّ ماذا ؟
 لم أعْد بعُد قريب   

1  - املنصور: هو محمد بن عامر، حاكم األندلس.
 مجلة الثقافة العربية 1975

 مذكرات ساعي البريد

الفزاين  عيل  الراحل   الشاعر 

 انطالق الدورة 22 ملهرجـــــــــــان خريف هون السياحي

 التشكيلية الليبية مي مختار :ابحث عن منهج فني خاص بي

����  االسبوع الليبي ���  بوابة افريقيا االخبارية
خريف  مهرجان  املاضية   فعاليات  اجلمعة  اليوم  مساء   انطلقت  
مسرحية  عروض  يتضمن  والذي   22 ال  دورته  يف  السياحي  هون 
للمقتنيات  وم��ع��رض  التشكيلي  للفن  وم��ع��ارض  شعرية  وامسيات 
لعدة  وزي��ارات  الفوتوغرافية   للصور  ومعرضا  والتراث  الشعبية 

سياحية. اماكن 
ذلك  ويعود  وجناحا  اقباال  أكثر  ال��دورة  هذه  يف  املهرجان   ويعتبر 
يشارك  حيث  مناطق  عدة  من  لفنانني  املتنوعة  الفنية  للمشاركات 
فنانيني من املرج بعروض مسرحية وشاعرات من طرابلس والزاوية 

. باجلنوب وسرت ومصراتة  امسيات شعرية ومن عدة مناطق  يف 

 حوار �� عبداهلل الزائدي 
 وهي تبحث عن منط او خلق لوني يشكل مدرستها 
الشابة  التشكيلية  الفنانة  تنقش  للتعبير  اخلاصة 
مي مختار بااللوان الطبيعية افكارا عن العصر الذي  
تعيشه كفنانة شابة مقبلة على احلياة وت��دون على 
الورق او القماش ماحظات عن احلياة بكل التفاصيل 

كما تشاهدها.
  تبدو اغلب لوحاتها مختزلة للدالالت واالمكنة وهو 
ليس اختزاال  مستشكال على العني وهو ايضا ليس 
نقال جتريديا ملا يعكسه الضوء، هو مزيج من يصنع 

صورة فنية ناجتة من جهد وجداني متأمل.
 يف العادة يذهب التشكيليون الشباب الى السير يف 
مدارس هذا الفن وقليلون هم التجريبيون احلقيقيون 
اللون  ارض  الريشة يف  قبل  ضرب  يفكرون  الذين 

لتكوين صورة بصرية هي نتاج ادارك حسي.
 يف هذا احلوار اردنا ان نتكلم عن مشروع فني قبل ان 
نعرف بفنانة واعدة تدرس الهندسة وتأخذ مكانها يف 

املشهد التشكيلي الليبي.
 �����   يف لوحاتك او لنقل مشروعك التشكيلي تقدمن 
عن  حدثينا  والدهشة  والصمت  الضجيج  م��ن  عاملا 

ذلك ؟
 ������ من منظوري ارى ان الصمت والضجيج ماهما 
اال وجهان لعملة واحدة فالصمت ال يكون صمتا اال 
عندما يكسره الكالم والك��ون اكثر دقة على سبيل 
املثال ان ابتسامة لوحة اجليوكندا لي ليوناردو اخذت 
قيمتها ليست من ابتسامة ساذجة للموناليزا وامنا 
هي عبارة عن قدرة الفنان يف نقل احاسيس متناقضة 
جتمع بني الفرح واحلزن امنا يف حالتي فهي عبارة 

عن صمت يتلوه ضجيج ودهشة هكذا هو عاملي.
 ����� بعيدة انت عن الكاسيكية ويبدو جتنبها مقصودا 

هل تعجز الكاسيكية عن التعبير عن رؤيتك ؟
 �����  الواقع هو انني اخترت ان اشق طريقي بنفسي 
بعيدة كل البعد عن القواعد املتعارف عليها يف اغلب 

املدارس الفنية علني اجد لنفسي منهاجا خاصا بي
 ���� ل��ن انكر انني وج���دت صعوبة م��ا يف رب��ط لوحاتك 
بذات واحدة فاملشهد البصري لديك متعدد وعلى ما 

اعتقدك انك متنحن لنفسك حرية حركة اللون ؟
 ���  للوحات مزاجها وعواطفها ايضا هي مثل البشر 
انهم يتغيرون عندما نضعهم حتت االضواء لذلك لم 
اعتد )قاصدة( على ربطهم بذات املشهد فانا اتبناهم 
يف يوم وانكر امومتي لهم يف اليوم االخر خشية ان 
تخذلني لوحاتي كذلك ولكن لن انكر ايضا اني ارى 

يف التدرج الزمني  للوحاتي مراحل نضوجي.
 ���انت يف بداية جتربتك الفنية حدثيني عن التشجيع 

وعن املعوقات ايضا ؟
 نعم الزلت اشق طريقي يف هذا العالم وان كانت واقعة 
املشي نفسها بها شيء من التردد فاجلميل يف االمر 
ان بداياتي كان بها شيء من التحدي فانا من عائلة 
افرادها ميتلكون ملكة الرسم والتعبير عن النفس 
ولكنهم لم يولوها ذلك االهتمام واخص بالذكر والدي 
»احمد« دائما ماكان  الداعم والفنان . ويف خالتي 
»صباح« القدرات الهائله على الرسم واخلط وكنت 

انا الطفلة الفضوليه التي تود ان تتعلم كل شيء واي 
شيء  واعترف اني لم اولد بتلك القدرات الهائله على 
التصوير فمهارتي هي عبارة عن مزيج بني القليل 
والقدرة  االجتهاد  من  الكثير  والكثير  القدرات  من 
على النقد فانا الناقد االول واالخير العمالي  ومن 
»ونيسة«  والدتي  بالذكر  ايضا اخص  الدعم  جانب 
»عائشة«  واالديبة  االستاذة  وخالتي  ل��الدب  املحبة 
انطفئ  كلما  الذي  كانتا املصباح  بالنسبة لي  فهما 
ضوء عزميتي وارادتي انارتا لي طريقي، اما بالنسبة 
للمعوقات :  فنحن يف بلد قليل هم من يهتمون بالفن  
.اجل اجد صعوبه يف تخطي هذا العائق فاملعارض 
قليلة وان وجدت فقليل هم من يفقهون بالفن من 

احلضور
 ��� اش��ع��ر ب��ام��ت��زاج ب���ن ال��ه��ن��دس��ىة امل��ع��م��اري��ة وال��ف��ن 

التشكيلي ؟
 ��� اجل العمارة هي جزء من الفن وكذلك هي جزء 
من هويتي فاذ كان الفن هو طريقة االنسان للتعبير 
انسجام  هي  باملقابل  فالعمارة  وكينونته  نفسه  عن 
االنسان مع البسيطة فهي بذلك اسمى انواع الفنون  
وان وقفنا حلظة نرى ان الفن والعمارة يشتركان يف 
عدة نقاط اال وهي :العمارة كما عرفها لوكربوزيه 
هي انعكاس الظل والنور  والفن كذلك يرتكز على 
دراس��ة الظل والنور .اما فرانك لودرايت قال : ان 
العمارة جزء من الطبيعة تعود منها واليها وكذلك 
اكانت  س���واء  وي��ص��وره��ا  الطبيعة  م��ن  يخلق  الفن 
النفس« .هما وسيلة  به »طبيعة  او مانشعر  مانراه 
اليصال فكر معني وكذلك عاصرتا نفس التغيرات 
ونفس املدارس معماريون اكانو ام حرفيون ام فنانون  
فعندما كان ياتي تيار جديد كان هنالك تيار تابع وتيار 
مضاد   ال احصر هنالك العديد من املدارس والطرز 
فعلى سبيل املثال املدرسة : الكالسيكية ,الكالسية 
املحدثة ,الرومانسية ,التعبيرية ,الوحشيه , التكعيبيه 

,السريالية ,التفكيكية ,الخ .
 ���  ما هو الطموح الذي تتمنن حتقيقه على الصعيد 

الفني وعلى الصعيد الهندسي ؟
 اطمح ان اصل ملرحلة الرضى عن النفس والنضوج 
الفكري ,ان يكون لي اسلوب ومدرسة خاصة )واعني 

هنا مبدرسة اي توجه او تيار يتبع ويتبنى افكاري ( 
وهو باملثل ما اطمح له من ناحية معمارية باالضافة 
جلائزة بريتركز فهي حلم كل معماري مبثابة نوبل 
الهندسة املعمارية هذا ما اصبو اليه على املدى البعيد

 ���  الوجود الطاغي للمرأة يف لوحاتك بينما يختفي 
الرجل هل له وج��ود مخفي ام الوج��ود له هذا سؤال 

يفرض نفسه بداهة يف ما رأيته من لوحاتك ؟
 عادة ماكانت غادة السمان هي من تشرع بالكلمات 
يف وجه الرجل واملنطق  اما الفنانون فهم متحدثون 
صامتون اعليا ان اكون شيء خارق اذن او اتبع نهج 
 , لذاتي  انعكاس  اال  ماهي  لكن   لوحاتي  ؟  غ��ادة 
النهايه اليرسم االنسان  منفس وعالم موازي ففي 
االم��ا يشبهه لذلك امل��راة هي من تتصدر عناويني 
واحوالي اجلويه . لكن ان كان للرجل وجود يف عاملي 
فعليه ان يكون واضح وصريح ليظهر جليا يف اعمالي  
,انصاف  بانصاف احللول  فانا بطبيعتي ال ارضى 

املسافات ,انصاف الرجال .
 ���� مع انك من جيل يعيش سنوات حرب تفاجئننا بانه 
حتى الوحوش يف لوحاتك ال تستعد لافتراس هل 

احلياة يف ذاتك متصاحلة بعكس هذا العالم ؟
 ���� اعتقد ان احلرب اضافت عمرا على عمرنا وكنوع 
من احلكمه ان الناس يدركون يف سن مبكرة الهدف 
من وجودهم فهنالك من يحارب وهنالك من حتتل 
الوحوش صدارة اعماله وهنالك من يخطط ليرى 
الغد افضل وكمهندسة الغد ال هم لي اال العبور اآلمن 
العبور اجلميل فهي مرحلة يف عداد وقتنا وستنقضي 

قطعا  لن يكون لها مكان يف لوحاتي
 �� هل تفصحن لنا عن البصمة التى تريدين وضعها 

يف التشكيل ؟
 يقول بابلو كويلو : ان القرارات تشكل فقط بداية 
شيء ما فعندما يتخذ االنسان قرار ما يغوص فعال 
يف تيار ج��ارف يحمله نحو وجهة لم يكن يتوقعها 
والني  ال��ق��رار.  اتخاذ  فاحللم حلظة  حتى  اطالقا 
قدرية ساترك للقدر وحده حتديد مالمح مسيرتي 
ساتبع  فقط  س��واء  حد  على  فالتشكيل  وبصمتي 

جنمتي وامتسك بحلمي بكل ما اوتيت من قوة.
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اليمني ينضم رسميا الى نادي االحتاد 

خليج سرت يدخل معسكرا 
تدريبيا بالعاصمة 

����   االسبوع الليبي 
وصل مساء  اجلمعة الى طرابلس الالعب الشاب احمد اليمني قادما من نادي النصر  
)اخلماسية(  الصاالت  داخل  القدم   لكرة  االول  االحتاد  نادي  فريق  الى صفوف  لينضم 
ولتنطلق رحلته االحتادية مع  املوسم الرياضي 2019/2018 والذي حددت انطالقته 
يف اخلامس والعشرين من شهر نوفمبر املقبل ،  وكان يف استقبال الالعب اداريالفريق  

اسامه االغرش.

����   االسبوع الليبي 
اع���ل���ن ن������ادي االخ����ض����ر ع��ن 
ال��ت��ع��اق��د رس��م��ي��ا م��ع امل���درب 
التونسي أكرم بلهوان لإلشراف 
على لعبة الكرة الطائرة بالنادي 

لقطاع الفئات السنية
رئيس  ب��ح��ض��ور  ال��ت��ع��اق��د  ومت 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ل��ن��ادي 
و  اجلويفي  سليمان  االخضر  
فتح  للنادي   التنفيذي  املدير 
اللعبة   م��دي��ر  و  ب��وزه��رة  اهلل 

بالنادي علي عبداهلل. 

����   االسبوع الليبي 
سرت   خليج  ن��ادي  فريق  اس��ت��ع��دادات  ضمن 
لكرة القدم للموسم اجلديد 2018 / 2019  
إعداد  معسكر  االحد   يف  امس  الفريق  دخل 
تتخلله  أي��ام  خمسة  مل��دة  طرابلس  بالعاصمة 

مباراتان وديتان . 

����   االسبوع الليبي 
أعلنت جلنة املسابقات باالحتاد الليبي لكرة القدم عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر لكرة 

القدم داخل الصاالت بني اإلحتاد واألهلي بنغازي.
املتوج  الطويل  املشوار  بطل  نظيره  املنصرم  للموسم  الدوري  مسابقة  بطل  الزعيم   ويواجه 

ببطولة الكأس على لقب السوبر الليبي. 
السوبر  مباراة  القامة  موعدا   2018/11/20 املوافق  األربعاء  يوم  الليبي  االحتاد  وحدد 
اإلحد  يوم  ال��دوري  انطالق  يكون  أن  على  بطرابلس  الرياضية  لأللعاب  فبراير   17 بقاعة 

املوافق 2018/11/25.

الليبي  ����   االسبوع 
صرح مدرب فريق  نادي النصر  لكرة السلة وليد 
التحضيري يف  املعسكر  من  االستفادة  إن  الغربي 
 3 خسارة  رغم  كبيرة  كانت  التونسية  العاصمة 

مباريات من أصل 4 لعبها الفريق ،
وأشار الغربي عبر تصريح نشره املركز االعالمي 
للنادي   أنه استطاع من خالل املباريات التعرف 
الدفاعية  وقدراته  العب  كل  امكانيات  على  أكثر 

واالنضباط  العام  االنضباط  ودرجة   ، والهجومية 
التكتيكي ومن سيكون ضمن اخلماسي األساسي.

وأك���د ال��غ��رب��ي أن ف��ري��ق��ه ج��ي��د وس���ي���زداد ق��وة 
والالعب  مكراز  العابدين  زين  الالعب  بانضمام 
و5   4 مركز  يف  سيكون  الذي  الثاني  االمريكي 
حتل  أن  اإلدارة  على  يتوجب  أن��ه  إل��ى  مشيراً 
وحيويتهم  جديتهم  على  حفاظاً  الالعبني  مشاكل 

امللعب. يف 

الليبي  ����   االسبوع 
القدم  لكرة  الليبي  االحتاد  اعلن 
الوطنيني   املدربني  يف  ثقته  منح 
باني  وأبوبكر  العيساوي  ف��وزي 
يف  الوطني   امل��ن��ت��خ��ب  ل��ق��ي��ادة 
مستضيفه  أمام  املقبلة  مباراته 
يف  امل��ق��ررة  و  السيشل  منتخب 
املقبل   الشهر  من  عشر  السابع 
يف فيكتوريا ضمن اجلولة الثانية 
م��ن اي����اب ال��ت��ص��ف��ي��ات امل��ؤه��ل��ة 

.2019 اإلفريقية  للنهائيات 
ال��الع��ب��ني  ان  االحت������اد  وذك�����ر 
دون  وافقا  السابقني   الدوليني 
الواجب   ن��داء  تلبية  على  ت��ردد 

بحسب اعالن االحتاد
الوطني  خلفا   املدربان   ويحل 
ع���م���ر امل����رمي����ي ال������ذي  وق����اد 
ملعبي  يف  نيجيريا  امام  املنتخب 
اجل���ول���ة  اوي�����و وص���ف���اق���س يف 
األخ��ي��رة ذه��اب��ا واألول����ى اي��اب��ا 
املبارتان  الوطني  الفريق  وخسر 

ثقيلة. بنتيجة 

بهلوان رسميا يف القلعة اخلضراء 

االحتـــــاد الليبي لكــــرة القـــدم يعـــلن عــــن موعــــد مبــــاراة كــــأس السوبــــر 

وليد الغربي : فريقنا جيد 

رغم اخلسائر واستفدنا كثيراً  
العيساوي وباني لقيادة املنتخب الوطني 
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��� االسبوع الليبي ���� خاص  
تعاقدت إدارة نادي النصر مع الالعب زين العابدين مكراز  24 عاما  لتدعيم صفوف الفريق االول 
لكرة السلة. ويعتبر مكراز من ابرز الالعبني املوهوبني ويتعبر النصر ضمه الى  النادي اجنازا مهما 

يعول عليه. 

��� االسبوع الليبي  
كشف موقع رمييسا املتخصص يف الرياضة  عن 
الوطنى خالد السيد  من  سبب استقالة  املدرب 
منصبه كمدير فنى للفريق األول لكرة القدم بنادى 

املختار، بعد فترة تعاقد لم تدم شهًرا. 
 رمييسا نقل عن  خالد السيد تصريحا قال فيه 
النادي   ادارة  أخلت  بعدما  اسفا  قررالرحيل  أنه 
بشروط التعاقد، وهي شروط أساسية لم توفرها 

على اإلطالق  وفق ما نقلته رمييسا عن السيد 
وجدير بالذكر  أن خالد السيد ، كانت له جتربة 
الدرجة  دوري  من  بصعوده   ، املختار  مع  ناجحة 

الثانية إلى األولى.

��� االسبوع الليبي ���� خاص  
ضمن االستعداد للموسم املقبل يستضيف نادي دارنس وديا  فريق الصقور لكرة القدم غدا الثالثاء ، وتقام 

املباراة على ارض امللعب البلدي درنة 

النصــــر يتعـــــاقد مـــع مكـــراز 

خالد السيد 
يكشف أسباب استقالته من املختار 

دارنس يستضيف الصقور وديا

��� االسبوع الليبي ���� خاص  
أجرت جلنة املسابقات العامة باإلحتاد الليبي لكرة السلة مساء السبت قرعة بطولة الدوري الليبي لكرة 

السلة .
وجائت نتائج القرعة حماسية حيث سيواجه حامل اللقب النصر يف املجموعة الثانية باألهلي بنغازي يف 

ديربي بنغازي كما سيواجه األهلي طربلس حامل كأس ليبيا  نظيره األحتاد يف األسبوع األول   .
كما أجريت قرعة بطولة كأس ليبيا هي األخرى وستكون نظام جديد لبطولة الكأس وهو بنظام نصف 
دوري مع تأهل فريقني عن كل مجموعة و حتديد بطل الكأس يف مبارتني يف جتمع حتديد بطل الكأس.

��� االسبوع الليبي ���� خاص  
اع��ط��ت ال��ل��ج��ن��ة اإلداري�����ة ل��ن��ادي اخل��م��س ثقتها 
لكرة  األول  الفريق  لقيادة  الدهماني  عماد  للمدرب 
ومصباح  للمدرب،  مساعد  القعيد  القدم   وسامي 

شنقب مدربا للحراس.
 يأتي ذلك بعد استقالة املدرب حسني الدالي  والتى 
السباب  وارجعها  الشخصية  صفحته  على  نشرها 

خاصة ، 
ويف بيان للمركز االعالمي  للنادي  قال فيه أن ادارة 
الدالي  حسني  امل��درب  مع   تعاقدت  اخلمس  ن��ادي 
الدهماني  ع��م��اد  رف��ق��ة  سبتمبر  شهر  م��ن  ب��داي��ة 
للحراس  مدربا  شنقب  مصباح  و  للمدرب  مساعدا 
و وفرت له كافة سبل النجاح من العبني و معدات 
تدريب و مباريات ودية و اعطت له كافة الصالحيات 
فيما يخص الفريق و مت صرف مرتبات الطاقم الفني 

الشهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر  مسبقا.

وواصل املركز االعالمي قائال أن  االمور كانت  تسير 
على احسن ما يرام الى ان تفاجأ النادي  بإستقالة 

املدرب منشورة على صفحته الشخصية.
وق���ال امل��رك��ز االع��الم��ي ان ات��ص��اال اج��رت��ه ادارة 
النادي بالدالي  افاد بانه توجد خالفات مع اجلهاز 
الفني املعاون  فدعت االدارة الدالي  للحضور  للنادي 
لإلستماع له و حل اخلالف ان وجد مع توضيح أن 
طرف   الي  االنحياز  وع��دم  احلياد  مع  يكون  ذل��ك 
قوية  اسباب  دون  االستقالة  على  اص��ر  و  فرفض 

تدفعه لذلك . بحسب املركز االعالمي. 
وق���ال امل��رك��ز االع��الم��ي ان��ه ي��وض��ح ل��ل��راي العام 
ام��ام  وتضعه  حسني  الكابنت  استقالة  مالبسات 
الفريق محتفظة بحقها  مسؤليته يف عرقلة مسيرة 
املركز  ق��ول  ح��د  على  ال��ن��ادي  ح��ق��وق  متابعة  يف 

االعالمي للنادي. 
وقررت ادارة االحتفاظ بحقها القانوني جتاه املدرب.

قرعة السلة  
تسفر عن مواجهات حماسية 

بالتفاصيل بعد استقالة الدالي
 نادي اخلمس مينح الثقة للدهماني 



إّن قهوتي
بغير حنٍن 

صاخٍب ليس ُتشَرُب
وِق القدميِ قليا من الشَّ

يقوُل لي:
نضيء ولكن 

ليس كالشمس نغرُب
قليًا قليًا 

ِني إليَّ  يا اكتمااًل َيُشدُّ
وكاَد الوقُت

باْلُعْمرِ َيْذَهُب
أُريُدَك معنًى 

رَّ بلفظٍة لم مَيُ
يليق به جنٌم عظيٌم وكوكُب

َحِيّيا كما دقَّ الندى
باَب وردٍة

أنيًقا كما القته 
والعطُر ُيْسَكُب

مبجرد أن متر عبر مدينة سوسة بساحل 
الذهاب  عليك  تفوت  ال  األخضر  اجلبل 
 8 مبسافة  للمدينة  الغربي  الساحل  إلى 
كيلو متر وذلك لزيارة موقع طبيعي مميز 
وخالب مازال يحتفظ بطبيعته حتى يومنا 

هذا
نوطا”  “ب��راك  يسمى  الرائع  املكان  ه��ذا 
محليآ وهي 3 برك طبيعية تعد من أغرب 

األماكن بساحل اجلبل األخضر. 
بحيرات  ثالث  البرك  هذه  مجموع  حيث 
إحداها تعتبر األكبر حجما فيبلغ قطرها 
نحو 350 متر تقريباً، فيما يصل عمقها 
إلى 60 متراً ويبدو شكلها على هيئة قمع 

تضيق كلما نزلنا إلى أسفلها.
احلياة  من  نادرة  أنواع  بالبحيرة   ويوجد 
البحر  كثعابني  املتنوعة  والبرية  البحرية 
أعشابها  على  تقتات  صغيرة  وأس��م��اك 
بني  متتزج  البحيرة  مياه  حيث  امل��ائ��ي��ة، 
فجواتها  داخ��ل  وتعيش  واملاحلة،  العذبة 
الصخرية أنواع عديدة من الطيور البرية 
وتتخذها طيور األوز البري املهاجر محطة 

لها.
برك  بني  الفاصلة  املسافة  أن  إلى  يشار 
حيث  متر   300 تتعدى  ال  والبحر  نوطا 
الغربي بني  الساحل  بينهما طريق  يفصل 

سوسة شرقآ ومنطقة احلنية غربآ.

من  والعشرين  الثامن  األح��د  أم��س  ص��ادف 
أكتوبر الذكرى الثانية لرحيل الفنان اللبناني 

الكبير ملحم بركات  الذي غيبه 
أسس  بعد مسيرة   امل��وت 

موسيقية   مدرسة  فيها 
خ���اص���ة ب�����ه،  ق��دم 

خ���الل���ه���ا أحل���ان���ا 
يعتبرها  وأغ��ان��ي 
االك����ادمي����ي����ون 
وكبار املوسيقيني 
من أهم األعمال 
ال��ق��ي��م��ة  ذات 

الفنية العالية .
ول��د ال��راح��ل  يف 

ب���ل���دة ك��ف��رش��ي��م��ا 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة  ع���ام 

1942 وبدأت  موهبته 
الفنية  منذ مقاعد الدراسة 

الفنية  حياته  وب���دأ  االب��ت��دائ��ي��ة 

مع الرحابنة ثم استقل ليكون  بنفسه مذهبا 
الراحل بصداقة  الفنان  فنيا خاصا. وارتبط 
الليبي  بالزعيم  شخصية فريدة 
الراحل معمر القذايف  حيث 
ك���ان  ال��ق��ذايف  معجبا 
مب��ا ي��ق��دم��ه ب��رك��ات 
م��ن أع��م��ال فنية،  
وق��د حل��ن وغنى 
ب���رك���ات أغ��ن��ي��ة 
ك��ت��ب ك��ل��م��ات��ه��ا 
القذايف  بعنوان 
عنها  أب��ح��ث   (
بني  وج��م��ع��ت   )
واحلبيبة  الوطن 
وال��ص��ح��راء وه��ي 
م�����ن أه������م أع���م���ال 
الراحل ، وصاغها بركات 
يف حلن موسيقي حمل جمل 

موسيقية معبرة بعمق .

األسبـوع الليبـي 
االخريه عـدد )   الثامن   (    ــ    اإلثنني    29     /       10         /     2018

أخر االسبوع 

َِيا( تَالجْ قليال من ) النُّسجْ

المزويغ محمد 

تعرف على براك نوطا بالساحل الغربي ملدينة سوسة 

الذكرى الثانية لرحيل ملحم بركات 


