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اليوم األول
ي�����ك�����اد ي���ت���ف���ق اجل����م����ي����ع، ب�����أن�����ه ال ح������ل مل��ا 
ت��ع��ان��ي��ه ل��ي��ب��ي��ا ال���ي���وم إال ب��ع��م��ل��ي��ة س��ي��اس��ي��ة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ت��ن��ب��ع��ث م����ن ال����داخ����ل وي���ق���وده���ا 
إم��اءات  أو  تدخل  دون  بأنفسهم،  الليبيون 
التي  ال��ظ��روف  ه��ذه  ولكن يف مثل  خارجية، 
املسلحة  اجلماعات  وتتغول  فيها  تستشري 
عملية  أي  تنجح  أن  مي��ك��ن  ال  وامل��ل��ي��ش��ي��ات، 
األرضية  لها  يوفر  من  جتد  لم  ما  سياسية 
والتي  املوضوعية،  ظروفها  ويرتب  الصلبة، 

يأتي يف مقدمتها األمن واالستقرار.
ب��أن��ه ال يحق ألي ق��وة أن  ومم��ا ال ش��ك فيه 
حت��م��ل ال���س���اح وت���وف���ر احل��م��اي��ة ل��ل��م��واط��ن 
وحت���م���ي ال���وط���ن أول�����ى م���ن ق�����وات م��س��ل��ح��ة 
ليبية حقيقية والءها للوطن، وتعمل بشكل 
إحترايف وتتكون من ضباط وضباط صف و 
سواء  ضيقة  إنتماءات  دون  نظاميني  جنود 
إقصاء  وب���دون  اجتماعية،  أو  جهوية  ك��ان��ت 

ألي طرف حتت أي ذريعة.
الليبية  العسكرية  امل��ؤس��س��ة  ت��ع��ان��ي  وال��ي��وم 
ح���ال���ة م���ن االن���ق���س���ام وال���ت���ش���ظ���ي وت��غ��ي��ي��ب 
واخلبرات  القيادات  من  كبير  ع��دد  وإق��ص��اء 
أكثر  اليوم  الباد  حتتاجها  التي  احلقيقية 
م���ن أي وق����ت م���ض���ى، ول���ع���ل اجل���ه���ود ال��ت��ي 
قد  الليبي  اجل��ي��ش  لتوحيد  م��ص��ر  تبذلها 
إذا ما  ال��ص��ح��ي��ح،  ب�����ادرة يف االجت�����اه  ت���ك���ون 
جن��ح��ت يف ج��م��ع ال���ف���رق���اء يف ش����رق ال��ب��اد 

وغربها.
القوات  له  وال يخفى على أحد ما تعرضت 
امل���س���ل���ح���ة ال���ع���رب���ي���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة م����ن ت��ف��ك��ي��ك 
 ،  2011 س���ن���ة  م���ق���درات���ه���ا  م��ع��ظ��م  وت���دم���ي���ر 
وتصدع مكوناتها بفعل ما شابها من تسلل 
ال���دخ���اء ع��ل��ي��ه��ا، وت���ول���ي ق��ي��ادت��ه��ا مم���ن ال 
للتعاطي  الازمة  واخلبرة  الكفاءة  ميلكون 
مع ما مرت به الباد من ظروف استثنائية، 
وه����ذا م���ا ي��ج��ع��ل م���ن اجل���ه���ود امل��ص��ري��ة إذا 
م��ا كللت ب��ال��ن��ج��اح مب��ث��اب��ة اخل��ط��وة األول��ى 
الس���ت���ع���ادة امل���ؤس���س���ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة، 
والتي بعودتها ميكن التفاؤل بتعايف الوطن 
والتأسيس لعمل وطني حلل األزمة التي ال 

زالت تعصف بالباد.

صحيفــه أسبوعيـــه - منوعــــة  -  شاملـــة 
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 عقد مراقب التعليم ببني وليد خالد سالم صباح األحد بديوان قطاع التعليم 
اجتماعا مع مدير مكتب الشؤون اإلدارية واملالية بإدارة اخلدمات الصحية 
 .. والصحة  التعليم  بقطاعي  األقسام  رؤساء  من  وعدد   ، زغبان  بن  هشام 
وإقامة حمالت   ، للتالميذ  إمكانية إجراء فحوصات طبية  وناقش االجتماع 

الشخصية. والنظافة  املدرسية  املقاصف  على  وتفتيشية  توعوية  صحية 

التعليم والصحة
 ببني وليد يبحثان إجراء 

الفحوصات الطبية للتالميذ 

وصول شحنة أنسولني وأجهزة 
مختبرية ملستشفى هراوة

وقفة احتجاجية للمطالبة 
بتحسني األوضاع املعيشية بسبها 

تواصل االعتداءات على شبكة الكهرباء
 بالعاصمــــــة طرابــــلس

ندوة حول تاريخ الصحافة الرياضية يف اجدابيا

وصلت إلى مستشفى هراوة ، شحنة من أدوية األنسولني ملرضى السكري 
، وأجهزة طبية لتركيبها يف املختبر الطبي باملستشفى الذي افتتح حديثا.

وقال مكتب اإلعالم باملستشفى، أن املستشفى تسلم شحنة أدوية ملرضى 
السكري وأجهزة طبية من مخازن اإلمداد الطبي ببنغازي ، وسيشرع بداية 

هذا األسبوع يف صرف األدوية للمرضى يف املنطقة.
الطرد  جهاز  عن  عبارة  هي  اجلديدة  املختبر  أجهزة  أن  املكتب  وأضاف 
املركزي ، وجهاز كيمياء الدم ، وجهاز قياس السيولة وتخثر الدم ، وسيتم 
تركيب األجهزة اخلاصة باملختبر بعد معايرتها والتأكد من نتائجها قبل 

الشروع بالعمل بها املدة القادمة.

وحكماء  وأعيان  املدني  املجتمع  مؤسسات  وأعضاء  فزان«  »حراك  نظم 
مدينة سبها وقفة احتجاجية مساء اجلمعة املاضي أمام مبنى كلية اللغات 

بجامعة سبها.
وغربها  ليبيا  شرق  يف  »احلكومات  أص��دروه  بيان  يف  املحتجون  وطالب 
بضرورة العمل على حتسني األوضاع املعيشية الصعبة التي تعيشها مناطق 
والتي متثلت يف  املشروعة  احلقوق  من  واحلرمان  التهميش  وعدم  فزان 
املطالبة بتشغيل محطة اوباري الغازية وتفعيل قرار إنشاء مصفاة زالف 
ومستودع فزان النفطي وتأمني الطرق للمسافرين ما بني اجلنوب واجلفرة 

والشويرف«.
كما  طالبوا ب�«توفير املحروقات من وقود وديزل وغاز وإعادة فتح مطار 

سبها«.
ويف ختام بيانهم طالبوا »كافة ممثلني مناطق اجلنوب من نواب يف البرملان 
ويف مجلس الدولة والرئاسي حتديد موقفهم ازاء ما يحدث يف اجلنوب 
وإال سيعتبرونهم مشاركني يف تهميش وحرمان أهلهم من أبسط احلقوق 

وحتميلهم املسؤولية«.

بالعاصمة طرابلس الكهرباء  االعتداءات على شبكة  تواصل 
على  االع��ت��داءات  تواصل  للكهرباء  العامة  الشركة   أعلنت 
الكهربائي  التيار  انقطاع  إلى  أدى  الذي  األمر  العامة  الشبكة 

عن منطقة قصر بن غشير السبت.املاضي ..
ك.ف   11 الكهرباء  خط  أن  للشركة  اإلعالمي  املكتب   وبني 
مبنطقة الطرش بقصر بن غشير تعرض لسرقه األسالك بعد 
مشيرا  واألعمدة  البرج  سقوط  يف  تسبب  الذي  األمر  قطعها 
انقطاع  إل��ى  أدى  ال��ذي  األم��ر  امل��ح��والت  سرقة  محاولة  إل��ى 

املواطنني.  الكهرباء عن 
قصر  ت��وزي��ع  ب��دائ��رة  اخل��ط��وط  فرقة  أن  الشركة  وأوض��ح��ت 
الكهرباء  وإرج��اع  الصيانة  أعمال  ب��إج��راء  قامت  غشير  بن 

للمواطنني. 
من  للحد  بالتعاون  العالقة  ذات  اجلهات  كافة  الشركة  ودعت 
الشبكة  ومكونات  العام  املال  على  للحفاظ  االعتداءات  هذه 
على  االع��ت��داء  أن  إل��ى  ال��ش��رك��ة  وأش���ارت  للكهرباء  ال��ع��ام��ة 
خطوطها يعد أكبر عائق أمام شركة الكهرباء يف احلفاظ على 
لكافة  اخلدمة  تقدمي  استمرارية  يضمن  مبا  الشبكة  مكونات 

املواطنني. 

السبت  ي��وم  اج��داب��ي��ا،  الرياضيني  اإلع��الم��ي��ني  جمعية  نظمت 
الصحافة  تاريخ   « بعنوان  ن��دوة  الثقايف  املركز  بقاعة  املاضي 
الرياضية يف اجدابيا »حضرها لفيف من اإلعالميني الرياضيني 

الرياضي. بالشأن  واملهتمني  الشباب  واإلعالميني  القدامى 
تعتبر هذه  الندوة أول نشاط ثقايف ، يأتي ضمن باكورة أعمال 

اجدابيا . الرياضيني مبدينة  اإلعالميني  وأنشطة جمعية 
وق������������ال ال���ص���ح���ف���ي 
وامل���س���ت���ش���ار ب��ج��م��ع��ي��ة 
الرياضيني  اإلعالميني 
م��س��ع��ود   - اج���داب���ي���ا 
حديث  يف   - الرقيعي 
ل�����ب�����واب�����ة إف���ري���ق���ي���ا 
ن��دوة   « أن  اإلخ��ب��اري��ة 
بالطريقة  تكن  لم  اليوم 
التي  القدمية  التقليدية 
تعتمد على وجود أستاذ 
يحاضر على طلبة ، بل 
مت  جامعة  ن���دوة  ك��ان��ت 
احلضور  كافة  إش��راك 
ج��م��ي��ع  م���ن���اق���ش���ة  يف 
امل�����ح�����اور امل���ط���روح���ة 
أبرزها،  من  كان  والتي 

هل كانت لدينا صحافة رياضية أو ال، ما دور اإلعالم يف تقييم 
يف  املاضي  جتربة  من  نستفيد  كيف   ، احلالي  الرياضي  الفشل 
إنشاء  كيفية   ، اجلديد  الرياضي  لإلعالم  مستقبل صحيح  صنع 
ثقافية،   ، رياضية   « إشهارها  مستوى  على  تكون  رياضية  أندية 

اجتماعية«. 
الندوة،  ه��ذه  من  الكبرى  االستفادة   « ان   ، الرقيعي  وأض��اف 
التي  النتائج  ترجمة  ه��ي 
خطط  إل��ى  إليها  توصلنا 
مستقبليه  وب��رام��ج  عمل 
ض���م���ن ن���ش���اط ج��م��ع��ي��ة 
اإلع��الم��ي��ني ال��ري��اض��ي��ني 
يف املرحلة القادمة، وذلك 
إن��ش��اء صحافة  أج��ل  م��ن 
ترتقي  ج��دي��دة  ري��اض��ي��ة 
مستوى طموحاتنا ». إلى 

جمعية  ان  ي��ذك��ر  و  ه��ذ 
اإلع��الم��ي��ني ال��ري��اض��ي��ني 
عن  اإلع��الن  مت  اجدابيا، 
يونيو  شهر  يف  تأسيسها 
من  نخبة  قبل  من  املاضي 
اإلع��الم��ي��ني ال��ري��اض��ي��ني 

اجدابيا. الشباب مبدينة 
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هل نحن قادرون على صناعة قدرنا ؟..يبدو ان العبث يحيط 
بنا من كل جانب .. نحن لو استقرأنا تاريخنا احلضارى بعد 
سقوط دولة العرب التى أمتدت شرقا الى الهند و السند 
و الى شواطئ اآلطلسي غربا و لم يعد لنا سوى دوقيات 
متفرقة على رأسها أمير : دوقية البحرين دوقية قطر دوقية 
دبى و هكذا و دويالت عصر ماقبل النهضة اى اننا الزلنا 

نرفل فى الثوب القدمي فى سلطان الكنيسة اآلول ..
 نحن عشنا العديد من القرون و الزلنا منعزلون عن العالم 
احلضارى املعاصر.. لقد عمق تخلفنا اجلكم التركى الربابوى 
الذى اعتبر السلطان ظل اهلل فى االرض ..كنا ننظر الى 
النور املشع فى عصر النهضة من بعيد .. وكانت نظرتنا الى 
اآلقوام اآلوربية نظرة الكافر و كنا نحك شعر رأسنا عند 
مالقاتنا اى قسيس فى الطريق كناية عن ازدرائ��ه .. لقد 
بنت اآلسطورة الدينية شرنقة حول اتصالنا باالوربيني .. و 
عشنا 5 قرونا بعد عصر النهضة و نحن فى قطيعة مع اوربا 
.. أراد اخلديوى ) محمد على ( حاكم مصر اآلندماج فى 
احلضارة اآلوربية و بعث ارساليات اال اوربا لتلقى املعرفة 

الناهضة فى الغرب. 
و كانت أول خطوة حضارية يشهدها العرب فى تاريخهم 
.. و لكن توالى العرب على كراسي احلكم افقد اى ميزة 
اتسعت  و  التخلف  فتعمق  العربية  النهضة  لعصر  ممكنة 
هوة احلضارة بيننا و بني الغرب ..بسبب قطع اآلتصال مع 

الغرب الكافر ؟ 
و انتشرت حركات دينية معادة للغرب فى القرن التاسع فى 
شتى انحاء العالم الغربى مناوئ للثقافة الغربية ..فكانت 
احلركة السنوسية فى ليبيا و احلركة الوهابية فى اجلزيرة 
العربية و احلركة الكيالنية فى العراق و احلركة املهدية فى 
السودان و القادرية فى املغرب وهكذا طغى العامل الدينى 
على أى اتصال ممكن مع الغرب .. و اليوم نواجه حركات 
متشددة افسدت العالقة مع الغرب مثل القاعدة و داعش و 
انصار الشريعة و عصائب اهل احلق و انصار الشام و هكذا 
دواليك .. هذه احلركات الناهضة عمقت فجوة االتصال و 

بدأ اآلوربى يخشى العربى .
 و تعمقت احلواجز و بنيت اآلسوار على أى اتصال حضارى 
بيننا و بني الغرب .. حتى طالبنا طوقوا كما طوق املكسيكيني 
الدخول الى الواليات املتحدة .. لقد واجهنى قنصل الواليات 

املتحدة بالفاظ نابية عندما علم انى عربى من ليبيا ؟
 و يضع ) ترامب ( قائمة منع الدخول الى امريكا كلهم من 
الدول العربية وهو لآلسف أجراء تعسفى وعنصرى سكت 

العرب عنه .. ؟  
الشعب العربى اليوم يجتر املاضى ويغفل عن ماهو محيط 
حولهم من تخلف عميق .. بأنعزالنا هل ميكن لنا ردم الفجوة 
ان  نعرف  ؟ ونحن  الغرب  و بني  بيننا  القائمة  احلضارية 
التطور تواصل حضارى وهل لدينا القدرة على كسب أدوات 

املعرفة بأنفسنا دون مشاركة الغرب ..؟
 هذا يبدو امرا مستحيال .. فاآلداة الغربية تتقدم كل ثانية 
و ال نستطيع اآلمساك بها مهما وصلنا من معرفة فاملعرفة 
هى عملية تراكمية و ليست مستجدة .. من عصر البخار 
الى عصر الذرة .. فالعلم عملية حضارية فهى استمرار 
معرفى تطبيقى  تكفله التجربة املتواصلة و ليس قرطاس 

وقلم . 
فاملال و الثروة ال تصنعانى تطورا امنا املعرفة هى القادرة على 
ذلك .. فأى دالة لالنتاج ال تقتصر على الرأسمال والعمل 
بل الى عامل املعرفة املتجذرة فى الوسط الفنى ..اليوم ال 
مستقبل حضارى لنا و احلفاظ على استقاللنا اال باالندماج 
باحلضارات املتطورة مثل االحتاد االوربى ..لم تتطور ) اليابان 
( اال بعد وصية اآلمبراطور باالندماج فى احلضارة الغربية 
و كانت اآلرساليات اآلمريكية دورا بارزا فى تقدم اليابان و 

النهوض به و كذلك كوريا اجلنوبية وغيرها .  

للحساب  ال��ع��ال��ي  امل��ف��ه��وم  أك��ادمي��ي��ة  أق��ام��ت 
املعتمد  الوكيل  ليبيا(  يند  ما  )ماكس  الذهني 
العمرية  الفئات  تثقيفية علمية ذهنية لكل  ندوة 
وتطوير  تنمية  ضمن  وذل���ك   ، زواره  مبدينة 

الفئات.  الذهنية للطالب من جميع  القدرات 
أحرار  ثانوية  مدرسة  الندوة  هذه  واستضافت 
طفل  م��ن  بطفلك  انتقل   ( ش��ع��ار  حت��ت  زواره 

عادى إلى طفل عبقري .

العالي  املفهوم  ألكادميية  املعتمد  الوكيل  وقدم 
عن  مفصال  شرحا   « حامد  ف��وزي   « للحساب 
يف  املتمثلة  أهدافها  وأهم  األكادميية  هذه  دور 
الفئات  لكل  الذهنية  القدرات  وتطوير  تنمية 

العمرية.
للمحاضرة  امل��ف��ص��ل  ل��ل��ش��رح  ت��ق��دمي��ه  وأث��ن��اء 
بالصور  االك��ادمي��ي��ة  وك��ي��ل  استعان   ، العلمية 
ومبعدات فنية تساعد على ترسيخ الشرح لدى 

املتلقي وخاصة صغار السن .
الهدف  للحساب  العاملي  البرنامج  ب��ان   وأكد 
حل  يف  للطالب  الذهنية  القدرات  تطوير  منه 
التدريب  أن  إل��ى  منوها   ، احلسابية  املسائل 
العصر  ه��ذا  يف  ملحة  ض��رورة  أصبح  الذهني 
برنامجنا  خالل  من  له  نصبوا  ما  هذا   : قائال 
العام الذي نسعى اليه لكي يتحقق يف كل املدن 

الليبية . 

أقامت قيادة الفرقة االولى متقدم من فوج كشافة هون التابع ملفوضية اجلفرة للكشافة 
الفوج  بحضور  منتسبي  من  عدد  لترفيع  العامة  املاضي احتفالية باحلديقة  اخلميس 

عدد من القادة والكشافني وأولياء األمور واملهتمني.
من  جملة  تقدمي  الغد«  قادة  اليوم  »كشافة  شعار  أقيمت حتت  التي  االحتفالية  تخلل 
إلى  كشفية  حلقة  من  املرفع  الكشاف  قيام  إلى  إضافة  الكشفية  واألناشيد  األلعاب 

أخرى أكبر يف الفئة العمرية بحركات وتقاليد كشفية.

ندوة تثقيفية علمية لكل الفئات العمرية بزواره 

نظمت مديرية أمن طبرق ندوة حول« مفهوم احلس األمني 
من  ، بحضور ضباط وضباط صف   « األم��ن  رج��ال  ل��دى 

مديريات أمن منطقة البطنان. 
وأكد مسؤول اإلعالم باملديرية » النقيب صفي خطاب »أن 

الندوة جاءت لتكوين كوادر أمنيه  يف مديرية األمن .
أجهزة  من  الصغيرة  الرتب  استهدفت  الندوة  أن  مشيًرا 
مناصب  لنيل  قدًما  بهم  املضي  أجل  من  املختلفة  الشرطة 

مناسبه و قياديه يف املستقبل

قام جهاز الشرطة الزراعية وبالتعاون مع مديرية 
بتسيير  املاضي  األسبوع  صباح  وليد  بني  أمن 
دوري��ات متحركة لالستطالع على وادي )نفد( 
الذي يبلغ حوالي 130 كيلو متر جنوب املدينة.

العديد من  ورود  بعد  ال��دوري��ات  وج��اءت ه��ذه 
البالغات والشكاوي من قبل املواطنني أصحاب 
الهوية  مجهولي  أشخاص  هناك  ب��أن  امل���زارع 
القانون يقومون بقطع األشجار  اخلارجني عن 
واالعتداء عليها وذلك لالستفادة منها بتفحيمها.

وليد  بني  الزراعية  الشرطة  رئيس جهاز  وقال 
العقيد عبداللطيف البب أن هذه األفعال مخالفة 
للقانون العام والنظام الزراعي وقانون الغابات 

ووصف من يقوم بهذه األعمال باملخربني وأنهم 
يعرضون الصالح العام للخطر والهالك .

وقال البب يف تصريح ل�«بوابة افريقيا االخبارية« 
بأن أفراد عناصر الشرطة الزراعية وبالتعاون 
بالقبض على  قاموا  وليد  بني  أمن  مع مديرية 
مع  أشخاص  يتعاملون  األف��ارق��ة  من   7 ع��دد 

مجهولني باالتفاق معهم لقطع هذه االشجار.
وأك���د ال��ب��ب ب��أن دوري����ات ال��ش��رط��ة ال��زراع��ي��ة 
ستواصل عملها يف األودية واألماكن البرية لكي 
يتم  القبض على أولئك اخلارجني عن القانون 
الذين يعبثون بالطبيعة من أجل مصاحلهم ومن 

أجل املال� بحسب تعبيره.

قام جهاز احلرس البلدي باجلفرة بإعدام كميات 
من املواد الغذائية املنتهية الصالحية  كانت قد 
متت مصادرتها خالل احلملة التي قام بها أفراد 
االيام  التجارية  املحالت  على  البلدي  احل��رس 

املاضية.
وق����ال رئ��ي��س ف���رع اجل��ه��از ب��اجل��ف��رة ال��رائ��د 
عبداحلفيظ امطير أن حمالت التفتيش ستكون 
متواصلة من خالل خطة عمل وضعت جلهاز 

البلدي حتت اش��راف ضباط مؤهلني  احل��رس 
تأهيل عالي .

القصابني  وأوضح بأن هذه احلمالت ستشمل 
واخلدمية  التجارية  املحال  وجميع  واحلالقني 
واالشخاص الذين استولوا على ممتلكات الدولة 

واألراضي الفضاء بدون وجه حق.
املخالفني  ك��ل  محاسبة  أن��ه ستتم  إل��ى  وأش���ار 
للقوانني والتشريعات املنظمة للحركة التجارية.

 احتفالية ترفيع لفوج كشافة هون 

ندوة حول مفهوم احلس األمني لدى رجال األمن يف طبرق

دوريات يف وادي نفد ببني وليد ملنع قطع األشجار 

إعدام كميات من املواد الغذائية منتهية الصالحية  باجلفرة

نحــــن فيمـــا 
وراء الشمـــس ... ملــاذا ؟

د. سعد األريل
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االقتصادية

����  االسبوع الليبي ���  خاص
وتصنيع  سرت إلنتاج  شركة   اعلنت 
النفط والغاز بان انتاج   البئر رقم س 
جالو   مبكمن  الساحل  بحقل   6-23
مكعب  قدم  مليون  سبعة  بلغ   حوالي 
من  برميل  وخمسون  يوميا  الغاز  من 

املكثفات بعد استكمال االعمال فيه
وك���ان ال��ب��ئ��ر ق��د ت��وق��ف��ت ف��ي��ه نشاط 
احلفر يف يوليو 2014 نتيجة األوضاع 
استأنفت  ثم  الوقت،  ذلك  يف  األمنية 
ش���رك���ة س�����رت  ن���ش���اط احل���ف���ر  يف 
املاضي  اغسطس  شهر  من  ال��س��ادس 
املؤسسة  قبل  من  مت  اعتماده  بعدما 

احلفر  خطة  ضمن  للنفط  الوطنية 
واستهدف   ،  2018 لسنة  التطويري 
جالو  مكمن  تكوين  البئر  ه��ذا  حفر 
االف��رون  تقنية  باستخدام  حفره  ومت 
حت��ت إش���راف ش��رك��ة اجل��وف وتعتبر 
يف  وامل��ت��ط��ورة  احلديثة  التقنيات  م��ن 
املكامن  يف  وتستعمل  احل��ف��ر  س��وائ��ل 
تتسبب يف  وال  املنخفض  الضغط  ذات 

التضرر الطبقي للمكمن.
ي��ذك��ر ان ش��رك��ة س��رت م��س��ؤول��ة عن 
إمدادات الغاز ملحطات توليد الكهرباء 
الساحلي  ال��غ��از  خ��ط  منظومة  ع��ب��ر 

املمتد من مليته الى بنينا.

���  خاص ����  االسبوع الليبي 
بالبيضاء  األربعاء  املحاسبة  دي���وان  اص��در 
ينص  ال  القانون  بأن  فيه  اوضح  بيانا  املاضي 
الديوان،  لرقابة  النواب  مجلس  إخضاع  على 
وي��ت��ع��ذر م��راج��ع��ة وف��ح��ص ح��س��اب��ات��ه وب��ذل��ك 
املجلس  ع��ل��ى  س��ل��ط��ة  اي   ل��ل��دي��وان  الي��ك��ون 

وأعضاءه.
وعلق  البيان الذي صدر بعد تظاهر عدد من 
يف  املحاسبة  دي��وان  فرع  مقر  أم��ام  املواطنني 
لعدم  الديوان  عمل  بوقف  ومطالبتهم  بنغازي 
األم��ر  أن  ال��ن��واب،  مجلس  مبحاسبة  قيامه 
يستلزم التعريف باختصاصات الديوان والدور 
الفساد  م��ح��ارب��ة  يف  ب��ه  وق���ام  اضطلع  ال���ذي 
والقيام بدوره الذي كفله له القانون على أكمل 

وجه.
ديوان  تنظيم  إعادة  بأنه مت   ( البيان  وجاء يف 
املحاسبة بالقانون رقم ) 19 ( لسنة 2013م 
 )  24  ( رقم  بالقانون  أحكامه  بعض  وتعديل 
هيأة  القانون  اعتبره  حيث   ، 2013م  لسنة 

التشريعية(. بالسلطة  تلحق  مستقلة 
على  ينص  لم  القانون  بأن   ( البيان  وأض��اف 
ومن  الديوان  لرقابة  النواب  مجلس  إخضاع 
وفحص  مراجعة  القانون  بحكم  يتعذر  أنه  ثم 
املجلس  ع��ل��ى  سلطة  ل��دي��ه  ول��ي��س  ح��س��اب��ات��ه 

وأعضاءه(.
وأوضح البيان بأن  ) القانون لم يعط للديوان 
له  فليس  اجلنائي  أو  التأديبي  التحقيق  سلطة 
 )  27  ( امل��ادة  أن  حيث  التحقيق  صالحيات 
نصت  إليها  املشار  املحاسبة  ديوان  قانون  من 
الفحص  إج����راءات  أس��ف��رت  إذا  على   أنه 
فيحيل  التحقيق  تستوجب  أمور  عن  واملراجعة 

األوراق لهيئة الرقابة اإلدارية ( .
وأش�����ار ال��ب��ي��ان أن���ه ب��ال��رغ��م م���ن ال��ق��ص��ور 
وال��ن��ق��ص ال��ت��ش��ري��ع��ي يف ق���ان���ون ال���دي���وان 

مت  فقد  التحقيق  اختصاصات  من  وحرمانه 
هذه  ل��ه  يعطي  ج��دي��د  بقانون  م��س��ود  إع���داد 
منذ شهر  النواب  ملجلس  وأحيلت  الصالحيات 
مارس   2017  ولم يصدر القانون إلى اآلن.

بإعداد  يقوم  ال��دي��وان  ب��أن   ( البيان  وأوض��ح 
متابعة  ن��ت��ائ��ج  ع��ن  وس��ن��وي��ة  فصلية  ت��ق��اري��ر 
ملجلس  وأح��ال��ه��ا  لرقابته  اخلاضعة  اجل��ه��ات 
من   )  53  ( امل����ادة  ل��ن��ص  ت��ط��ب��ي��ق��اً  ال���ن���واب 
ق��ان��ون ال���دي���وان ه���ذا ب��اإلض��اف��ة إل���ى إب��الغ 
كشف  من  الديوان  يجريه  مبا  املجلس مبوقف 

واجلرائم(. للمخالفات 
وأضاف “بأن تولى الديوان كشف وضبط عدد 
القانونية  املالي واملخالفات  الفساد  من قضايا 
)هيأة  التحقيق  لسلطات  وإحالتها  واجلنائية 
بلغ  حيث  العامة(  والنيابة  اإلداري���ة  الرقابة 
إجمالي ما مت إحالته لهيأة الرقابة اإلدارية ) 
239 ( قضية بينما بلغ إجمالي ما مت إحالته 
 ( عدد  وهناك  قضية   )  42  ( العامة  للنيابة 
25 ( قضية قيد اإلحالة لسلطات التحقيق(.

جهداً  يدخر  ل��م  بأنه  بيانه  ال��دي��وان  واختتم 
االختصاصات  رغم  به  املناطة  املهام  أداء  يف 
لم  وال��ت��ي  والضئيلة  امل��ح��دودة  والصالحيات 
من  كشفه  فيما  التحقيق  إج���راء  م��ن  متكنه 

وجرائم. مخالفات 

��� االسبوع الليبي �� بوابة افريقيا االخبارية 
للنفط  العربي  اخلليج  بشركة  اإلع��الم  قسم  رئيس  ق��ال 
إن   ، االخبارية  افريقيا  لبوابة  تصريح  يف  العريبي  أحمد 
رئيس جلنة ادارة الشركة املكلف أشرف العبار  عقد اليوم 
اجتماعا طارئا بالشركة لبحث عدد من املشاكل التي تواجه 

احلقول.
أن  اإلخبارية  إفريقيا  لبوابة  تصريح  يف  العريبي  وأعلن 
العبار وجه كافة  االدارت بالشركة ومدراء احلقول مبتابعة 
اخلدمات باحلقول وتعويض أي نقص يف األدوية أو التموين 

بشكل عاجل.
وأضاف العريبي أن العبار  أكد على إدارة اإلمداد يف البث 
يف طلب سيارات اسعاف بشكل عاجل وكذلك  اإلسراع يف 
استكمال النواقص يف مطار مسله كي تتمكن الطائرات من 
اإلقالع والهبوط ليال. وقال ان العبار  شدد على  ضرورة 
يف  بانواعها  اخلدمات  سير  مبراقبة  احلقول  مدراء  قيام 
أو  مشكله  أي  حلل  العالقة  ذات  االداره  وإب��الغ  احلقول 

نقص فيها بشكل عاجل.
االجتماع شمل  أن  العريبي  أوضح  االجتماع  وعن حضور 
فرج  وامل��ص��ايف  والصيانة  للعمليات  اإلدارة  جلنة  عضو 
شركة  ملستخدمي  العام  االحت��اد  ورئيس  املشاي  مسعود 
اخلليج العربي للنفط اشرف الكزة ومدير عام اإلدارة العامة 
ومديرإدارة  بوربيدة   ابراهيم  والعقود  القانونية  للشؤون 
اإلمداد طارق البركي ومدير إدارة اخلدمات جمال غيضان  

ومدير إدارة النقل فرج البرعصي. .

����  االسبوع الليبي
اعلنت  شركة املدار اجلديد  خلدمات الهاتف املحمول 
عن اطالق  خدمات اجليل الرابع للمرة األولى يف ليبيا،  
وفّعلت املدار هذا االسبوع املاضي اخلدمة، التي تعادل 

عشرة أمثال سرعة إنترنت اجليل الثالث السابق،.
عاشور  عبداخلالق  امل��دار  إدارة  مجلس  رئيس  وق��ال 
يف مؤمتر صحفي عقدته الشركة باملناسبة  ) خدمة 
وتأسيس شبكة اجليل الرابع بالس لم تكن مهمة سهلة. 
ناحية  من  والعراقيل  الصعوبات  من  العديد  واجهتنا 

التمويل والوضع األمني الذي عرقل عملية التنفيذ( .
وأشار عاشور إلى أن خدمة اجليل الرابع تعمل اآلن يف 
طرابلس وستعمل الحقا يف بنغازي وغيرها من املدن ، 
وقال )  الوضع االمني باجلنوب هو ما سيحدد التوسع 
باجتاه اجلنوب والذي تضرر من حالة أكبر من عدم 

االستقرار مقارنة مع املناطق الساحلية يف الشمال(

����  االسبوع الليبي 
أقترح  وزير االقتصاد والصناعة باحلكومة الليبية  
ال���وزراء  مجلس  على رئيس  عصر  منير  املؤقتة 
عبداهلل الثني ، تسوية االوضاع القانونية بالشركات 
القانون رقم )173(  العامة وفق ما جاء يف نص 
من القانون رقم )23( لسنة 2010 والذي ينص 
رئيس  بتعيني  العمومية  اجلمعية  تختص  ان  على 
مجلس اإلدارة يف حال لم يتم تعيينة مبقتضي عقد 

التاسيس
هذا  ان  االقتصاد  ل��وزارة  االعالمي  املكتب  وذك��ر 
ألعمال  ال���وزارة  متابعة  بعد   ج��اء  جاء   املقترح 
للدولة  جزئيا  او  كليا  اململوكة  العامة  الشركات 
عن  املمثلني  بعض  تقاعص  ومالحظنها  الليبية 
املهام  اداء  االدارة يف  مجالس  العامة يف  اجلهات 
املناط بهم وفق القانون و جتاة املسؤوليات امللقاة 

على عاتقهم بحسب اعالم الوزارة .

 املدار اجلديد  تطلق  خدمات اجليل الرابع 
للمـــــرة األولى يف ليبيــــا 

وزارة االقتصاد والصناعة باحلكومة الليبية املؤقتة 
تقترح تسوية اوضاع الشركات العمومية

العريبي: هذا مادار يف االجتماع 
الطارئ باخلليج العربي للنفط

شركة سرت تستأنف نشاط احلفر التطويري باحلقول الغازية

 ديوان املحاسبة .. مجلس النواب غير خاضع لرقابتنا 
ويتعــــذر علينــــا مراجعــــة حسابـــــات أعضــــاءه
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انكس���ار نفس���ي اليحتمل الذي اص���اب العمق 
النفس���ي لغال���ب االس���ر الليبي���ة انتقل���ت ب���ه 
مصدومة من حالة معيشية فيها بعض التوازن 
اعت���ادت عليها ال���ى حالة معيش���ية طارئة من 
الفقر املعدم اصاب أوج���ه حياتها االجتماعية 

وتكيفها االجتماع���ي بالتف���كك واالنهي���ار .   
ان احلرم���ان ال���ذي ط���رأ البس���ط احلاج���ات 
االساس���ية والفقر الفجائي املستحدث املفتعل 
على غالب االس���ر الليبية يف الس���نني االخيرة 
مأس���اة وطني���ة اليتجاهله���ا اال م���ن يتجاه���ل 
بش���ر ميوت���ون حول���ه ويتمت���ع حقيق���ة بالنظر 
اليه���م وهم ميوت���ون إحياء وذلك ح���ال اجهزة 
تنفيذي���ة وتش���ريعية وصورها املدم���رة القاتلة 
يف عمق االس���ر الليبية تتمثل يف حاالت يومية 
من االنكس���ار واإلحراج النفسي ألرباب االسر 
امام اس���رهم بس���بب حاجاته���م اليومية امللحة 
وظه���ور ملش���اعر اخْلِ���ْزي واملهانة يف الوس���ط 
االجتماعي بانتقال هذه االسر من مرتبة كانوا 
يش���عرون فيه���ا بالعز االجتماعي النس���بي الى 
مرتب���ة باتوا يش���عرون فيها بال���ذل االجتماعي 

والدونية املعيش���ية بني أندادهم من االس���ر  
وظه���ور ح���االت م���ن االكتئ���اب الش���ديد ب���ني 
اف���راد ه���ذه االس���ر التى ل���م تس���تطع التكيف 
م���ع أوضاعه���ا الطارئ���ة وح���االت م���ن التوتر 
وغض���ب مكتوم ضاغط يرى بوضوح يف عبوس 
وجهي قابل لالنفجار ألتفه األس���باب يف صور 
مش���اجرات حت���دث يومي���ا ب���ني ابناء الش���عب 
الليبي وانعدام االس���تقرار واالطمئنان النفسي 
الف���راد ه���ذه االس���ر يف حاضره���ا وتطلعه���ا 
للمس���تقبل بس���بب االنس���دادات واإلغالق���ات 
احلياتية التى حتي���ط بها بحرمانها من الغذاء 

والدواء والكس���اء وغيرها من احلاجات 
املس���تحدثة  القاس���ية  املعان���اة  ه���ذه  أدت   . 
عل���ى األس���ر الليبية الى مؤدي���ات مفزعة منها 
الهج���رة غيرالش���رعية عب���ر البحر املتوس���ط 
الفراد او اسر ليبية كاملة او الهجرة الشرعية 
الفراد او اس���ر ليبي���ة كاملة والى حاالت كثيرة 
م���ن االنتح���ار لم تت���داول اعالميا كم���ا ينبغي 
والى تفكك اس���ر كاملة وازدياد حاالت الطالق 
والى جلوء افراد من هذه االس���ر الى اجلرمية 
لتحصي���ل معيش���تها وجع���ل اف���رادا م���ن هذه 
االس���ر ضحية لالس���تغالل اجلنس���ي وغيرها 
م���ن املؤدي���ات املفزع���ة الت���ى خلخل���ت الكيان 

االجتماع���ي الليبي ووضعته يف موضع متأهب 
لالنهي���ار . 

االول���ى باحلماي���ة املعيش���ية واألم���ن الغذائي 
والصحي هو الش���عب الليبي  وليس أجس���امه 
الليب���ي  الش���عب  الن  والتش���ريعية  التنفيذي���ة 
ه���و الثاب���ت وه���و املكون األصي���ل لليبي���ا وما 
االجس���ام  التنفيذي���ة والتش���ريعية اال متغيرة 
وطارئ���ة وقابلة للتبديل وحتى االس���تغناء فاي 
ظل���م مظل���م ان متنح مرتبات ش���اهقة مرتفعة 
واف���راد  الدول���ة  مجل���س  واعض���اء  للن���واب 
احلكوم���ات املتعاقبة وان متنح املزايا العالجية 
والدراس���ية وغيرها من ث���روة ليبيا وان يحرم 
ابناء الش���عب الليبي من ثروته الى حد التسول 
ام���ام املصارف والى حد الطواف على مواضع 
القمام���ة وال���ى ح���د العجز عن ش���راء رغيف 
اخلبز والى حد االنكس���ار واإلحراج النفس���ي 
وال���ى حد ظهور حاالت ش���ديدة م���ن االكتئاب 
والى حد الش���عور باملهانة والذل من اسر ليبية 
فوق أرضها وال���ى حد الهجرة من البالد والى 
ح���د االنتحار والى حد التفكك االس���ري والى 
حد اللجوء الى اجلرمية والى حد االس���تغالل 
اجلنس���ي الطفال  وفتي���ات ليبيا    ، احلفاظ 
علي ليبي���ا واحلفاظ على الوطن هو باحلفاظ 
عل���ى االس���ر الليبي���ة املكون���ة لليبي���ا واملكونة 
للوط���ن وذل���ك بحمايتها معيش���يا م���ن االفقار 
املفتع���ل الذي تتعرض له ولي���س بحماية نواب 
وأس���ر مجلس الن���واب وحماية اعضاء وأس���ر 

اعض���اء مجلس الدولة وحماية وزراء ورؤس���اء 
وزراء وأس���رهم وق���د ثب���ت ان وجودهم ضارا 
مض���را اكث���ر من نفعه���م  بل هم س���بب البالء 
املرتب���ات  ليبي���ا وان ه���ذه  ب���ه  ابتل���ت  ال���ذي 
الش���اهقة املشهقة وهذه املزايا امللكية من ثروة 
ليبيا املمنوحة لألجس���ام التنفيذية والتشريعية 
ه���ى س���رقة ونه���ب وجش���ع مطل���ق ش���رعنت 
قانون���ا وهى حراما مح���رم وخارجة عن القيم 
االنس���انية ومنافي���ة للطبيع���ة والعق���ل وذل���ك 
بالنظ���ر ال���ى انعدام اجلدوى وانع���دام الفائدة 
من وجود هذه االجس���ام العاطلة الباطلة التى 
ل���م تقدم اي إجن���از لليبيا اال الس���خرية عليها 
م���ن بل���دان العالم االخرى وبالنظر الى فس���اد 
وخمول وبالدة وال مباالة افراد هذه االجس���ام 
التنفيذي���ة والتش���ريعية وبالنظ���ر ال���ى عدمية 
مس���ؤولياتهم جت���اه ليبيا وعدمي���ة اراداتهم يف 

النه���وض بليبي���ا م���ن معقله���ا املت���ردي .
وال افه���م وج���ود نائب او عضو مجلس دولة او 
وزي���ر او رئي���س وزراء له صفة احلك���م وعليه 
املسؤولية على ش���عب يتعرض يوميا حلالة من 
الب���ؤس ت���زداد ش���دائدها اال ان ه���ذا النائب 
وهذا العضو وهذا الوزير وهذا رئيس الوزراء 
ان���ه  او  ابن���اء ش���عبه  قاص���دا فاع���ال الذالل 
عميل العداء بالده او انه   ش���خصية ش���ريرة 
اجرامي���ة انتقامي���ة او ان���ه س���فيه وأحمق فان 
مايح���دث لغالب االس���ر الليبية مع اس���تمراره 
املفت���وح مأس���اة وطنية ومحن���ة حياتية مدمرة 
للمجتمع الليبي وتس���توجب التغيير واملجاهدة 
او االس���تقالة وان تس���تمر وج���ودا يف منصبك 
م���ع اس���تمرار ت���ردي حياة اس���ر ليبي���ة فأنت 
قاصدا متعمدا لهذا التردي املعيش���ي املدمر ، 
وج���ود هؤالء حكاما يف ليبيا وهو وجود متتابع 
وص���وال ال���ى مجلس الن���واب ومجل���س الدولة 
واحلكوم���ات املقترنة مدنية و) عس���كرية( هو 
صفع���ة عظيم���ة للش���عب الليب���ي ل���ن يتخلص 
الش���عب الليبي من وجعها البدني والنفسي اال 

اذا رد الصفع���ة بصفع���ة اعظ���م
، ابن���اء ش���عبنا اليك���م عبارة اخي���رة اترك لكم 
حياتن���ا  معان���ي عظيم���ة يف  وله���ا  تفس���يرها 
البائس���ة ) اذا اردمت العبودي���ة فلتكن العبودية 
ألس���ياد  العبودي���ة  والتك���ون  عق���الء  ألس���ياد 

حمق���ى( . 

انكسار نفسي واذالل
 وقهــــــر معيــــــشي لالســـــر الليبيــــــة

ال نعلم ان كان التعديل الوزاري يعد استباقا ملا قد يتمخض 
السلطة  بشان  وال��دول��ة  ال��ن��واب  مجلسي  اجتماعات  عن 
فاعلة  انها  الوطني على  الوفاق  واظهار حكومة  التنفيذية 
ومتوازنة جهويا وتلبية للمطالب املتعددة بشان اخلروج من 
ذر  مجرد  االقتصادي,ام  املشكل  وباألخص  الزجاجة  عنق 
للرماد يف العيون الى حني اج��راء االنتخابات التي يسعى 
لتطابق  تأجيلها  ال��ى  توجهاتهم  االف��رق��اء مبختلف  جميع 

مصاحلهم,وقد اطمأنت احلكومة الى عدم اقالتها. 
امللفت للنظر ان يتم ضم املليشيات الى وزارة الداخلية  التى 
من ضمن مهامها راحة املواطن يف حله وترحاله, ندرك بان 
افراد هذه امليليشيات هم ابناءنا ونعترف بأننا لم نحسن 
تربيتهم,بل دفعنا بهم الى اتون حرب اهلكت كل شيء,انهم 
يف حاجة ماسة الى عالج نفسي ومن ثم الى اعادة تأهيل 
به  والنهوض  البلد  اعمار  اع��ادة  يف  مستقبال  ليساهموا 
نقوم  ان  مادية,أما  وإمكانيات  باس  ال  زمنا  ذلك  ويتطلب 
بإعادة تدويرهم والزج بهم يف اعمال مدنية صرفة فذلك 
يعد نوع من االستهتار واستمرارا لزمن االجرام الذي نعاني 

منه وبالتالي جنني على انفسنا بعد ان جنينا على ابنائنا.
لقد عايشنا وال نزال تصرفات »أبنائنا »عن قرب بالبنوك 
ومحطات توزيع الوقود فهم يقذفون بألسنتهم حمم )كالم 
غاية يف البذاءة(تذيب عقول احلضور وجتعلهم مجرد دمى 
تتحرك عفويا, بدال من القول الطيب,اياديهم متسك بالسالح 
وأصابعهم على الزناد,فكثيرا ما كانت هناك حوادث قتل 
نتيجة رصاصات)عقول(طائشة,بدال من مساعدة كبار السن 
تواجدهم  احتياجاتهم.وكذلك  على  احلصول  يف  والنساء 
بالشوارع وامليادين فهم ال ينظمون حركة السير بل يربكونها. 
 اعدادهم تربو على املائة وخمسون الف,يتقاضون منذ سنوات 
رواتبهم املغرية من الدولة)أي انها تدفع رواتب للمخربني-من 
ليبيا يأتي اجلديد(,أي ان جزءا كبيرا من امليزانية يذهب الى 
جيوب هؤالء لالستمرار يف طغيانهم,بدال من تخصيص هذه 
االموال إلقامة مشاريع انتاجية او توفير قطع الغيار الالزمة 
التوقف,مثل منظومة  التي شارفت على  الستمرار بعضها 
النهر الصناعي التي فقدت ثلث انتاجيتها بفعل سرقة االالت 
للتشغيل,او تخصص يف تقدمي خدمات  الالزمة  واملعدات 

تعود بالنفع على اجلميع.
ان انضمام هذا الكم الهائل من افراد امليليشيات الى وزارة 
يفترض انها تسعى الى  بسط االمن . يجعل منها وزارة مختصة 
بعمليات االجرام من سرقة وحرابة وإهدار للمال العام,وينم 
عن مدى استهتار السلطات) املتغولني( بعقول املواطنني الذين 
ينشدون االمان وبناء الدولة,ولعل تكليف احد رموز فجر ليبيا 
التي دمرت البلد مبهمة وزير الداخلية والذي يعتبر نوع من 

املكافأة, يقطع الشك باليقني بان االمور تسير نحو االسوأ.
تستوجب  ال���ت���س���اؤالت)االس���ت���ف���س���ارات(  ب��ع��ض  ه��ن��اك 
التوضيح,هل هذه التعديالت حتقق املطالب التي نادى بها 
املجتمعون يف كل من الزاوية وترهونة؟وبالنسبة لدعاة حترير 
العاصمة من امليليشيات هل الدماء التي سالت واملباني التي 
هدمت والضحايا الذين سقطوا بفعلكم,كل ذلك كان قربانا 
على مذبح الذل والهوان وشرعنة امليليشيات)يبدو انكم جزءا 
تهادن وترضى  العادي,الى متى تظل  املواطن  والى  منها(؟ 

بالدنية وبؤس العيش؟فهؤالء لن يرقبوا فيك إال وال ذمة.
احلديث عن ظهور تكتل جديد مبجلس الدولة حتت مسمى 
كتلة الوفاق ذات االجتاه الوطني, الوطنيون هم اولئك الذين 
سلموا االمور لسلطة منتخبة )كتلة 94(,اما الباقون فهم من 
طيف سياسي مؤدلج)اخواني(ومؤلل)مسلح(,االمر ال يعدو 
إلثبات ان املجلس يحوي اجتاهات سياسية وفكرية مختلفة 
لئال يصابوا باحلسد,اين الوطنية طيلة هذه املدة؟انهم ابعد 
ما يكونون عن الوطنية ,لقد ضيعوا الوطن وأصبحنا مثار 

سخرية العالم. 

تعديل وزاري ...
وزير مفوض للميلشيات

المزويغ عمر  أ.ميالد 

المربوك عيل  محمد 
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ملفات 

ـــــ حوار/ حسني مفتاح

متر اليوم الذكرى السابعة لرحيل الزعيم الليبي معمر القذايف 

ومرافقيه يوم 20 أكتوبر سنة 2011 مبدينة سرت، التي شهدت 

آخر مواجهة بني القوات الليبية واملجموعات املسلحة املدعومة 

من حلف الناتو، وللوقوف على تفاصيل اليوم األخير وما سبقه من 

مواجهات وحتركات للراحل معمر القذايف ألتقت »بوابة افريقيا 

يعتبره  والذي  القذايف،  مرافقي  من  الناجني  بأحد  اإلخبارية« 

البعض مبثابة أحد آخر أقالمه بالنظر لقربه منه ومساهمته يف 

ترتيب حتركاته وتأمني تواصله مع وسائل اإلعالم وقادة محاور 

من  االنتقال  بعد  معهم  التواصل  استمر  ممن  وغيرهم  القتال 

سيارة  آخر  قاد  الذي  وهو  سرت،  مدينة  إلى  طرابلس  العاصمة 

استقلها القذايف قبل تعرضها للقصف قبيل وفاته بساعات.

فكان اللقاء مع فرج علي، الذي جنى من املوت عدة مرات باعجوبة، 

والذي تعرض لالعتقال ومت اإلفراج عنه بعد قضاء ست سنوات 

من السجن. 

القذايف: تفاصيل اليوم األخير..
 بروايـــة أحــــد آخــــر مرافقيــــه

معمر  ب��ال��راح��ل  خاصة  عاقة  سابق  لديك  كانت  -ه��ل 
القذايف؟

لم تكن لي مع الشهيد أي عالقة خاصة إال االجتماعية، 
ولكن منذ يوم 24 أغسطس 2011 وهو موعد وصوله 
إلى مدينة سرت بعد خروجه من مدينة طرابلس يوم 
23 واستمروا يف الطريق حوالى 20 ساعة ألنهم لم 

يسلكوا الطريق املعتاد.
لي شرف  ك��ان  س��رت  مدينة  إل��ى  وصولهم  منذ  وأن��ا 
أننا  وأذكر  يوم 20 10 2011،  إلى  القائد  مرافقة 
»حسن«  األول  الشهيد  اخ��ي  يف  ال��ع��زاء  نستقبل  كنا 
عزالدين  الشهيد  بحضور  اغسطس  يوم 24  فوجئت 
أثنان من شباب سرية احلراسة،  ويرافقه  الهنشيري، 
كانوا يبحثون عن شقيقي األكبر الشهيد إبراهيم علي، 
الذي كان سبقهم يف الوصول إلى سرت، وعند الظهر 
القائد  ألج��د  س��رت  مدينة  يف  الشقق  إلح��دى  ُدعيت 
وبعض مرافقيه، وهنا أؤكد أن القائد لم يبت أي ليلة 
خارج سرت منذ وصوله »بخالف رويات أخرى« ومنذ 
واحلمد  القائد،  تواجد  أماكن  بتأمني  ُكلفت  لقاء  أول 
الغالية، وأحمد  الثقة  بأن توضع يف هذه  هلل تشرفت 
اهلل أننا متكنا من تأمني تنقالتنا وحتركاتنا على الرغم 
من كل اجلهود واملحاوالت التي كانت تقوم بها أجهزة 
على  و«عمالؤه«  الناتو  ومنظومات  عاملية  استخبارات 
قرر  إال عندما  القائد  تواجد  يتم معرفة  فلم  األرض، 
يوم 20  لفك احلصار على مدينة سرت  هو اخلروج 

أكتوبر.

مع  يتعاطى  وكيف  اليومية؟  احل��ي��اة  كانت  -كيف 
األحداث؟

متماسك  كان  القائد  برفقة  تواجدنا  فترة  طيلة 
احل��دود،  أبعد  إل��ى  طبيعي  بشكل  حياته  يعيش 
سواء  القصف  عمليات  أثناء  حتى  يتأثر  ال  وكان 
كان من قبل طيران الناتو، أو عن طريق املدفعية، 
تعرضت  العمارات  يف  تواجدنا  خالل  أنه  وأذك��ر 
بها  نتواجد  كنا  التي  العمارة  عدة شقق يف نفس 
للضرب املباشر، بل أنه يف إحدى املرات مت ضرب 
يتأثر،  ال  كان  وهو  الشقة،  بنفس  الغرف  إح��دى 
لتقليل  النوافذ  فتح  هو  به  يوصي  ك��ان  وك��ل  ما 
لالطالع  يخرج  أن  يحرص  وكان  الصدمة،  تأثير 
حيث  لها،  املجاورة  واملناطق  املدينة  ظروف  على 
وجارف  اخلمسني  مناطق  إلى  م��رات  عدة  خرج 
وبوهادي وغيرها من املناطق، إضافة إلى أنه كان 
يفضل اخلروج إلى األماكن املفتوحة، وكان يحرص 
امل���زارع،  يف  النهار  س��اع��ات  لقضاء  دائ��م  بشكل 

وأذكر أنه يوم 15 سبتمبر، وهو أول يوم متت فيه 
مهاجمة مدينة سرت كنا بإحدى املزارع يف الوقت 
الذي متكنت املجموعات املسلحة من الوصول إلى 
للمدينة« وعلى  الغربي  »املدخل  منطقة بن همال 
لم  أنه  إال  النيران  مرمى  يف  كنا  أننا  من  الرغم 
متكنا  حتى  مكانه،  يف  البقاء  على  وأصر  يكترث 

فيما بعد من االنتقال إلى داخل املدينة.
-كيف كان القذايف يتعامل مع املواجهات؟

غير  ب��ه��دؤ  يتميز  امل��واج��ه��ات  ف��ت��رة  طيلة  ك���ان 
النصائح  عادي وتساؤالته هادئة وينصحنا بعض 
لتحركاتنا والتعامل مع أي استهداف محتمل، بل 
على العكس كان هو مصدر ثقة لكل مرافقيه ولم 
نكن نشعر باخلوف ونحن إلى جانبه، بل أنه كان 
يحاول اخلروج إلى خطوط املواجهة، و كنا نتحايل 
عليه بعدة أعذار وهدفنا كان حمايته من الوصول 
باهلل  املعتصم  الشهيد  وكان  املباشرة،  للمواجهة 

يحرص على عدم خروجه.

كان متماسك يعيش حياته بشكل طبيعي إلى أبعد احلدود، وكان ال يتأثر حتى 
أثناء عمليات القصف سواء كان من قبل طيران الناتو، أو عن طريق املدفعية
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ملفات 

-وماذا عن التواصل مع وسائل اإلعام؟
نعم كان القائد يقوم بتسجيل عدد من الرسائل يف مقاطع 
صوتية يتم بثها يف قناة الرأي وقد تتناقلها بعض القنوات 
األخرى، عالوة على إذاعة سرت املحلية، واستمر يف بث 
هذه الرسائل حتى تاريخ 25 سبتمبر وهو التاريخ الذي 
فقدنا فيه االتصال بشبكة املعلومات الدولية »انترنت« 
وذلك بعد سقوط  املوقع الذي كنا نعتمد عليه يف توفير 
أيدي  ال��ذي يف  البحري  وك��ان مبيناء سرت  اخلدمة، 
املجموعات املسلحة، وبعدها أصبح عملنا يقتصر على 
ما ميكن إيصاله باالتصال بالهاتف وبهاتف الثريا، إال أن 
القائد لم يقم باالتصال مباشرة بالهاتف، وهنا أؤكد أنه 
لم يستخدم الهاتف أو هاتف الثريا على اإلطالق، وإن 
كان استخدم االتصال يف الشبكة املحلية داخل سرت يف 

فترة البداية قبل تعطلها هي األخرى.
-م���اذا تتذكر م��ن امل��واق��ف ال��ت��ي ك��ان��ت متثل خطر على 

حياته؟
أكبر خطر كان يتمثل يف إصراره أن يعيش حياته يف تلك 
الفترة بشكل طبيعي على الرغم من الظروف الصعبة، 
بالشعبية  امل��ع��روف  الفاحت  كنا يف حي  عندما  وأذك��ر 
اجلديدة يف سرت، وكان فترة الضحى يخرج من البيت 
وهو بهيئته املعروفة ومبالبسة املعتادة، وباعتبار أن املكان 
مختلفة،  بإرتداء مالبس  إقناعه  نحاول  كنا  مكشوف 
فكان يرفض بشكل قاطع، ولم يسمح لنا نهائيا بفتح 
املجال ملحاولة احلديث معه بالعمل على التنكر كأحتراز 
أمني، أقصد أنه طيلة الفترة وحتى اليوم األخير كان 
محافظ على هيئته التي يعرف بها وحتى املالبس هي 
نفس املالبس التي طاملا كان يرتديها، واعتقد أنه كان 
له مغزى معني من ذلك، حتى أنه اختار اخلروج ودخول 
عليه  وعندما عرض  الهيئة،  بنفس  املباشرة  املواجهة 
ارتداء اخلوذة لوقاية الرأس رفض وأصر على إرتداء 

العمامة التي عادة ما متيزه عن غيره.
وخالل تنقالتنا من مكان ملكان كان اخلطر محدق بنا من 
كل جانب، وكانت العديد من املواقع التي أُختيرت للبقاء 
فيها تستهدف بشكل مباشر بالقصف، ومن بني املواقف 
أذكر أنه عندما أستشهد العميد الهادي النعاس، كان 
أمام نفس العمارة، ويف إحدى املرات مت قصف الشقة 
القذائف جزء  إح��دى  بها حيث ضربت  نتواجد  التي 
من الشقة التي كان القائد يتواجد بها، وقبل خروجنا 
بيوم واحد يوم 19 أكتوبر أستشهد سليمان الشيباني 
»حارس خاص« برصاصة قناص أمام القائد مباشرة 
حيث كان بجواره يف نفس املكان التزيد املسافة بينهما 

عن 5 خطوات.

-ماذا عن مكونات املجموعة التي بقيت إلى اليوم األخير؟
املجموعة التي بقيت بعد إنحسار املعارك يف رقم 2 
كانت متنوعة بشكل حقيقي حيث أنها متثل كل مناطق 
ومعظم قبائل ليبيا، إضافة إلى أن العنصر النسائي 
من  مجموعة  معنا  فكانت  معنا،  متواجد  ك��ان  أيضا 
النساء وعائالت قليلة، وأذكر أن البنات كن يقاتلن إلى 
جانب الشباب ، وكن ميثلن أكبر حافز، وحتى يوم 20 
الذخيرة  استنفاد  وبعد  املباشرة،  املواجهة  شاركن يف 
وخسارة املعركة كنا حريصني على حمايتهن، وهنا أود 
أن أشهد بأن أحد عناصر املجموعات املسلحة، وكان 
رجل كبير يف السن قام بتوفير حماية خاصة ملجموعة 
النساء ومكنهن من اخلروج بآمان حتى وصلن إلى إحدى 

املناطق »أعتقد جارف أو بوهادي«.
-كيف مت اتخاذ القرار باخلروج؟

كنا نحاول يف عدة مرات إخراج القائد من املدينة إال 
أنه يرفض بشكل قاطع، على الرغم من أنه كان بإمكاننا 
تأمني خروجه إلى أي مكان، ولكنه كان يرفض فكرة 
اخل��روج من س��رت، وك��ان يقول ه��ذه بالدنا وأرضنا 
وسنموت فيها؟ ولكن يوم 20 أتخذ القرار لفك احلصار، 
واألسلحة  الذخائر  من  يكفي  ما  لدينا  يعد  لم  ألن��ه 

للمقاومة، وكانت اخلطة أن نقوم باخلروج لالستيالء 
على األسلحة والذخائر، أو الوصول إلى مخازن السالح 
يف املنطقة الصحراوية جنوب مدينة سرت، والوجهة 
التي حتددت كانت باجتاه منطقة جارف، وكان اختيارنا 
ملحور محدد للخروج باجتاهه ألنه ميثل نقطة ضعف، 
وبالفعل  سابقة،  استطالع  بعملية  القيام  بعد  وذل��ك 
متكنا من الوصول إلى منطقة الزعفران، وبالقرب من 
مصنع األعالف دون مقاومة تذكر، وكنا نتقدم والعدو 
ينسحب، إلى أن تدخل الطيران واستهدف املوكب عند 
جزيرة الزعفران، وكانت الضربات قاصمة وفككت ما 
تبقى من قوتنا، وتعرضت السيارة التي كان يستقلها 
أفراد احلراسة لضربة مباشرة وهي كانت خلف سيارة 
القائد مباشرة، ما تسبب يف تعطل سيارة القائد والتي 
كان يقودها  عبدالعزيز عجاج الذي أستشهد الحقا، 
ويف هذه األثناء تعرض الشهيد املعتصم باهلل إلصابة 
ألنه كان بجوار سيارة القائد حلظة القصف، وبعدها 
انتقل القائد إلى السيارة التي كنت أقودها وكان يرافقه 

الشهيد عزالدين الهنشيري، ومنصور ضو، واحلاج حمد 
مسعود، وأنا توليت القيادة، وعند محاولتنا االنتقال إلى 
اجلنوب كانت املواجهة حامية الوطيس وكثافة النيران 
شديدة ومن كل االجتاهات، ويف هذه األثناء قام الطيران 
بتنفيذ ضربة ثانية دمرت عدد كبير من عرباتنا، وأدت 
وب��دأت  اجلميع  فترجل  الثانية،  السيارة  تعطل  إل��ى 
املواجهة املباشرة وقد شارك فيها القائد، وكانت املرة 
األولى التي يظهر فيها أمام الشباب وحياهم ورفع من 
معنوياتهم وأذكر أنه قال :« الشهادة يا شباب.. الشهادة 
يا شباب«، واستمرت املواجهة من الساعة 8:30 إلى 
قرابة الساعة 12 ظهرا، ولم يبقى أي من املجموعة 
الشهيد  ألتحق  األثناء  تلك  يتعرض لإلصابة، ويف  لم 
أبوبكر يونس بالقائد، ومعهم املجموعة األخيرة الذين 
كانوا يحتمون بعبارة مياه األمطار باجلانب املرتفع من 
يونس  بوبكر  باستشهاد  القائد  علم  وعندما  الطريق، 

»وزير الدفاع« من أحد أبنائه قال »هنيئا له«.
-البعض يعتبرك مبثابة آخر قلم بقي مع الراحل فماذا 
اختفوا يف حلظة  ولكنهم  بالقرب منه  كانوا  ملن  تقول 

املواجهة؟
عالقتي بالقائد فى هذه املرحلة التاريخة احلرجة التي 
تخلى فيها الكثيرين عن القيادة كانت أكبر وأوث��ق من 
كانوا  الذين  املسؤولني  أما  والسكرتارية،  القلم  وظيفة 
وق��ت احلسم  ثم اختفوا  ال��رخ��اء  وق��ت  القائد  بجانب 
واملواجهة بأي حجة فمن كلف مبهمة عليه امتامها وعرض 
نتائجها وليس التحجج بها لتغطية تخاذله وكلنا نعلم أن 
القائد فى كل كلماته التي بثت عبر االذاعات يحرض على 
القيام بالواجب والدفاع عن الوطن،  وقد طلب من بعض 
املسؤولني الذين تواجدوا معه داخل سرت باخلروج قبل 
اليوم األخير ولكنهم رفضوا اخلروج وقام كٌل منهم بواجبه.

ما هي آخر كلمة سمعتها منه مباشرة؟
الكالم ولكن معنوياته كانت عالية  القائد كان قليل 
وكان يشجع يف مرافقيه، ومن بني آخر العبارات التي 
يا شباب  »الشهادة  سمعتها منه مباشرة هي عبارة 
ووجد  السيارات  من  ترجلنا  عندما  أذكر  وقبلها   «
نفسه وسط الشباب املقاتلني طلب من احلاج حمد 
مسعود أن يقوم »باملهاجاة« )غناء حماسي باللهجة 
الشعبية الليبية( ولقن احلاج حمد مسعود، مبقطع 
أخذ يردده يقول فيه :« فزاعة ثالثني مية ضنا وطن 
القلية وين صار يف  ما هم لقايط.. جو كيف جمر 
الوطن عايط«... املوقف كان ملحمة حقيقية ونحن 
التي  املجموعة  تلك  ضمن  كنا  إننا  نفتخر  ال��ي��وم 
ضمت كل مكونات ليبيا دون استثناء، فكل من اتخذ 
الوصول،  من  امللحمة متكن  هذه  املشاركة يف  قرار 
وخير دليل موقف الشهيد أبوبكر يونس جابر الرجل 
السبعيني الذي جاء من اجلفرة إلى سرت التي كانت 

االجتاه  كان ميكنه  الذي  الوقت  حتت احلصار، يف 
إلى أي مكان آمن، وهو بذلك قطع الطريق أمام كل 

من يتحجج بعدم القدرة على الوصول إلى سرت.
-مباذا خرجت من هذه التجربة؟

لن  استثنائي  رج��ل  ال��ق��ذايف  معمر  أن  من  تأكدت 
كونه  إلى جانب  املنظور، فهو  ليبيا  تاريخ  يتكرر يف 
قيادي وصاحب فكر، كان صاحب »كرامات« ومتدين 
محافظ على الصالة يف أوقاتها ويحرص على صيام 
يومي األثنني واخلميس باستمرار، ويوم 20 باعتباره 
أنه  من  الرغم  على  فهو  صائما،  ك��ان  خميس  ي��وم 
أعطى تعليمات للمقاتلني بالفطر يف األيام األخيرة 

من شهر رمضان إال أنه كان محافظ على الصيام.
-هل ترك الراحل وصية؟

أنا لم يكن لي علم بأنه ترك وصية، ولكنه بالفعل 
ويقوم  مستمر  بشكل  الكتابة  على  ي��واض��ب  ك��ان 
مبفرده  يكون  ما  ع��ادة  ولكنه  صوتية،  بتسجيالت 

عندما يقوم بالتسجيل، وعلمت فيما بعد أنه ترك 
وصية مسجلة مت نشر جزء قصير منها واعتقد أن 
التسجيل طويل ومت تسجيله ليلة اخلروج، وحتصل 
بيعه  وح��اول��وا  املسلحة  املجموعات  عناصر  عليه 
هو  تسريبه  مت  ال��ذي  واملقطع  كبير  مالي  مبقابل 
كل  أن  واعتقد  املرئية،  القنوات  عبر  بثه  مت  الذي 
وبالنسبة  السيارة،  يف  بقيت  وتسجيالته  رسائله 
علم  بها  لي  يكن  لم  وامل��ت��داول��ة  املكتوبة  للوصية 

مسبق واستبعد أن تكون من كتابة القائد.
-كلمة أخيرة..

هنيئا لشعبنا الليبي العظيم الذي صمد، وهنيئا لكل 
أمتلك  والتحية أيضا ملن  من وقف يف صف احلق، 
خسرنا  نحن  اخل��ط��أ،  ع��ن  التراجع  يف  الشجاعة 
القذايف،  معمر  مثل  فذة  شخصية  وخسرنا  معركة 
ولكننا نفتخر بأننا كنا على صواب، وأدعو اهلل أن 

يجمعنا بهم يف اجلنة.

املجموعة التي بقيت بعد إنحسار املعارك يف رقم 2 كانت متنوعة بشكل حقيقي حيث أنها متثل كل 
مناطق ومعظم قبائل ليبيا، إضافة إلى أن العنصر النسائي أيضا كان متواجد معنا.

عندما ترجلنا من السيارات ووجد نفسه وسط الشباب املقاتلني طلب من احلاج حمد مسعود أن يقوم »باملهاجاة« )غناء حماسي باللهجة الشعبية الليبية( ولقن 
احلاج حمد مسعود، مبقطع أخذ يردده يقول فيه :« فزاعة ثالثني مية ضنا وطن ما هم لقايط.. جو كيف جمر القلية وين صار يف الوطن عايط«.
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منوعــات

قردة تقتل مسناً ..
 بطريقة أغرب من اخليال

يف واقعة غريبة قتلت مجموعة »عدوانية« من القردة مسنا هنديا، بطريقة 
تبدو أقرب إلى عالم اخليال، لكنها حدثت بالفعل.

وكان دهرامبال سينغ، 72 عاما، يجمع قطع اخلشب اجلاف، قبل ثوان 
من احلادث األليم حني شرعت مجموعة من القردة يف قذفه باحلجارة من 

أعلى شجرة، كان ميارس عمله بجوارها.
وحسب ما أوردت »سكاي نيوز«، فقد وقع احلادث األليم يف تكري بوالية 
عن  نقال  إنديا«  أوف  »تاميز  صحيفة  اخلميس.وذكرت  براديش،  أوت��ار 
بعدما  الشجرة،  أعلى  من  باحلجارة  الرجل  أمطرت  القرود  أن  الشرطة 

جمعتها من مبنى مجاور متهالك.
إصابات يف  جراء  من  املستشفى  وقت الحق يف  املسن يف  الرجل  وتويف 
املنطقة،  القرود يف  عدوانية  من  مرارا  قرويون  والصدر.واشتكى  الرأس 

لكن تلك احليوانات محمية بشكل قانوني حلمايتها من االنقراض.
وتقدمت عائلة سينغ بشكوى رسمية إلى الشرطة بشأن احلادث.

تختلف درجة تركيز املوظف أثناء أداء العمل 
على مدار اليوم، فقد تتراجع طاقة وحيوية 
نكون  عندما  الذهن  يشرد  رمب��ا  أو  اجلسم 
أجل  ومن  األهمية.  بالغ  عمل  ألداة  بحاجة 
املساعدة على فهم هذه اآللية بشكل أفضل 
باحثون  طور  العمل،  أثناء  اإلنتاجية  وزي��ادة 
إلكترونياً  تطبيقاً  األمريكية  كورنيل  بجامعة 
تتّبع  ملراقبة درجة تركيز املوظف عن طريق 
من  مجموعة  بواسطة  العني  حدقة  اتساع 
الهاتف  بكاميرا  يتم تسجيلها  التي  اللقطات 
إلى  املحمول يف كل مرة ينظر فيها املوظف 

شاشة الهاتف.

ون��ق��ل امل��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي »س��اي��ن��س ديلي« 
الباحث  ع��ن  التكنولوجيا  يف  املتخصص 
ف��ن��س��ن��ت ت��س��ي��ن��ج امل��ت��خ��ص��ص يف م��ج��ال 
تكنولوجيا املعلومات، قوله: »نظراً ألن درجة 
التركيز تتباين، سيكون من املفيد أن نتوصل 
إلى نسق معني لتنظيم برنامج األعمال التي 

يقوم بها املوظف على مدار اليوم«.
يستخدمون  األشخاص  ألن  »نظراً  وأضاف: 
هواتفهم املحمولة بشكل متكرر خالل اليوم، 
راودتنا فكرة استخدام الهواتف كوسيلة لفهم 
عيون  ألن  ون��ظ��راً  انتباههم،  درج��ة  وقياس 
البشر تتأثر بدرجة تركيزهم، وجدنا أنه من 

املمكن أن نستغل اللحظة التي ينظرون فيها 
إلى الهاتف يف معرفة درجة تركيزهم يف تلك 

اللحظة«.
وعندما يكون اإلنسان يف حالة انتباه، يصدر 
النظام العصبي تعليماته بحيث تتسع حدقة 
املعلومات  جمع  للشخص  يتسنى  لكي  العني 
بسهولة، ولكن عندما يكون اإلنسان يف حالة 
حدقة  يجعل  العصبي  النظام  ف��إن  ش��رود، 
العني تنكمش بشكل تلقائي. ويرى تساجن أنه 
من املمكن تطبيق هذه املنظومة اإللكترونية 
التي أطلق عليها اسم »أليرتنس سكانر« يف 

املجاالت الطبية على وجه التحديد.

يف ظل تعذر إجراء عمليات زراعة الكلى ملاليني البشر 
وكذلك  العالم،  حول  كلوية  مشكالت  من  يعانون  الذين 
الصعوبات التي يعاني منها املرضى مع عمليات الغسيل 
م��رات  ث��الث  إل��ى  تصل  زي���ارات  تتطلب  التي  الكلوي 
أسبوعيا إلى املراكز الطبية، توصل باحثون يف اجلمعية 
أمام  املجال  تفتح  تقنية جديدة  إلى  للكيمياء  األمريكية 
املريض  يرتديها  أن  ميكن  صغيرة  صناعية  كلى  ابتكار 

طوال الوقت.
ولكن العقبة التي تواجههم هي مادة اليوريا التي يتعني 
تنقيتها من اجلسم للحفاظ على توازن مادة النتروجني.

من  نوعية  احلالية  الكلوي  الغسيل  أجهزة  وتستخدم 
مستوى  على  ال��ي��وري��ا  بتفكيك  تقوم  التي  االن��زمي��ات 
الكربون،  اكسيد  وثاني  األمونيا  مادتي  إلى  اجلزيئات 
التفاعل  ه��ذا  إلمت��ام  امل��ادة  من  ال��الزم��ة  الكمية  ولكن 
ال  بحيث  ال��وزن  وثقيلة يف  كبيرة يف احلجم  الكيميائي 

ميكن ارتداؤها على اجلسم.

مادة  للكيمياء  األمريكية  اجلمعية  يف  الباحثون  وابتكر 
وتأخذ شكل شريحتني  زي��ن«،  »إم  باسم  تعرف  جديدة 
من مواد ناشئة متناهية الصغر تنتمي إلى فئة كربيدات 
بني  اليوريا  احتجاز  على  التقنية  هذه  وتعتمد  املعادن. 

ثنايا مادة »إم زين«.
وتستطيع هذه املادة احتجاز 94 باملئة من اليوريا التي 
يتم تنقيتها من اجلسم بواسطة أجهزة الغسيل الكلوي 

يف درجة حرارة الغرفة.
زي��ن« يف درج��ة ح��رارة اجلسم  »إم  م��ادة  وعند اختبار 
احتجاز  تستطيع  أنها  تبني  فهرنهايت(،  درجة  )6ر98 
اخلاليا، مما  تقتل  ال  أنها  كما  اليوريا،  من  أكبر  كمية 

يعني أنها آمنة يف حالة االستخدام على االنسان.
األبحاث  يف  املتخصص  ديلي«  »ساينس  موقع  وبحسب 
العلمية والتكنولوجيا، خلص الباحثون إلى أن هذه املادة 
اجلديدة ميكن أن حتول مفهوم الكلي الصناعية القابلة 

لالرتداء من خيال إلى حقيقة.

ابتكار مذهل .. أجهزة غسيل كلوي ميكن ارتداؤها

تطبيق إلكتروني ملراقبة تركيز املوظفني عبر الهاتف

البرنيصي-بوابة افريقيا اإلخبارية سنيا 
واألس���رة  امل���رأة  وزي���رة  العبيدي,  نزيهة  أش��رف��ت 
أم��س  م��س��اء  تونس,  ال��س��ّن يف  وك��ب��ار  وال��ط��ف��ول��ة 
كبار  لرعاية  إدري��س  ال��ص��ادق  مبؤسسة  اجلمعة, 
السّن بقمرت من الضاحية الشمالية للعاصمة على 
سنة(   79( عباس  محمد  قران  وعقد  زفاف  حفل 
مقيمان  وهما  سنة(,   79( علي  وخرخوطة  بن 

باملؤسسة املذكورة.
إفريقيا  »بوابة  عليه  اطلعت  للوزارة,  بيان  وأش��ار 
الوزيرة  إش��راف  أن  إلى  السبت,  اليوم  اإلخبارية« 
نزيهة العبيدي على زواج املسّنني آنفي الذكر يأتي 

اإلجتماعية  اإلحاطة  توفير  على  احلرص  إطار  يف 
باملقيمني مبراكز رعاية كبار السّن.

خالص  عن  املناسبة  ه��ذه  خ��الل  ال��وزي��رة  وأعربت 
تهانيها للعروسني, مؤكدة أن الوزارة وإدارة املؤسسة 
عملتا على توفير كل مستلزمات هذا الزواج, وذلك 
والعاطفية  النفسية  ب��ال��راح��ة  العناية  ن��ط��اق  يف 
وفق  السن  كبار  رعاية  واملقيمات مبراكز  للمقيمني 
مقومات  توفير  على  ترتكز  جديدة  ورؤي��ة  مقاربة 
باجلوانب  واإلهتمام  احلياة  وجودة  الكرمي  العيش 
واإلج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ت��رف��ي��ه��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  النفسية 

والصحية للمقيمني, وفق نص البيان.

تــــونس.. مسنــــان بعمــــر 79 سـنة يتــــزوّجان مبـــأوى املسنّيـــن
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الثقافية 

الزائدي  ��  عبداهلل  الليبي   �����  االسبوع 
 هنا كان ُمعتكَف الباحث الراحل داوود احلالق ، هنا 
والقلب  بالعقل  وتفرغه  الرجل  نَسك  املكان   شهد 
يف  القدمية  اليونانية  احلضارات  تاريخ  يف  للبحث 

اجلبل االخضر .
االثيرة  العالم    هنا يف عمق موغل من اجلبل  خلوة 
املكتنزة مبعالم االسالف العابرين حتت االشجار وبني 

الوديان اخلضراء .
يف  رصيدا  شكلت  كتبا  وانتج  اكتشافاته  وثق   هنا 
املكتبة االنسانية ، وفيها اسس الى فهم جديد ملسيرة 

االنسان و احلضارة على تخوم املتوسط ، 
البائس على اهمال اجلميع  الزمن  ايضا شهد   وهنا 
احمد  الصحفي  املصور  من جهد  اال  الرجل  لصحة 
معارفه  كل  واستخدم  وتوسط  سعى  الذي  العريبي 
وعالقاته الشخصية من اجل انقاذ عقل انساني فريد 
بذله  ما  على  شاهدا  شخصيا  وكنت    ، االفول  من 
العريبي من اجل الراحل منذ بداية مرضه الى حلظة 

وفاته 
 هنا دخلت املعتكف املهيب بعد اشهر قليلة من رحيله 
احلراثي  ميالد  الدكتور  واالكادميي  الباحث  رفقة  

لنلقي  التحية والسالم على روح الفقيد الكبير.
التأمل حتى   هنا يف معتكف احلالق  يأخذك جالل 

وان فارق الناسك الدنيا   يف ارض بعيدة  .
 يحدثني رفيقي يف الرحلة عن حزنه الشديد لفراق 
صديقه احلميم ويخبرني بقصص كثيرة تكشف عن 
قلبه  يف  احلالق  يحملها  رفيعة  انسانية  شخصية 
وصور  وكتب  مقتنيات  تتردد   بني  احلكايا  كانت    ،
املكان  يأثث  وكأنه  خلوته  يف  الراحل  وزعها  وحتف 
كمتحف انساني صانعا ِإْئِتالِفا فريدا من احلضارات 

.
دالالت  عند  املكان  مهابة   يف  وانت   تتوقف   فهنا 

الذي  باملعنى  احلظارة  مفردة 
له  ، وتسترجع كل ما قرأته  به داوود احلالق  يقتنع 
،  ومتر عليك  يف تلك اللحظات  عباراته وجهده  ،  
وترسو ذاكرتك عند متحفه املقروء ، او كتبه ،  وكيف 
 ، بصماته   املعاصر  او  القدمي   الزمان  هاهنا  وضع 
لوحات  من  البشر  ينجز  و  اجنز  ما  رصد   كيف  و 
تعبيرية ،  يصقلونها برؤاهم ويستلهمونها من بيئتهم 

ومعتقداتهم وبروح االنسان اخلالقة.
 هنا يقابلك املكان مبسحة احلزن التى تخيم عليه ، و 
ليست لفقد املتأمل واحلالم الكبير ، بل  جلهل قيمته 
واالشد   ، الظالم  حلكة  يف  جنومها   تأفل  بالد  يف 
ِإبِْتئَاسا هي كلمات نعي رسمية قيلت بعدما صعدت 
يرتقى  ال  كئيب  بكائية  ومحفل  السماء  الى  روحه 

للعزاء يف قيمة وطنية هائلة .
تاريخ  يف  مؤصال   باحثا  حياته  الراحل   عاش   لقد 
اجلبل االخضر حيث نشأ وعاش ، حامال مشروعه 
 ، والعمل  انساني صرف واخلص اجلهد  من منظور 
واكتشف ووثق الكثير من املعالم وبات دليال ملن يريد 

معرفة تاريخ املنطقة   .
 رحل احلالق ولم يطبع مخطوطه )مقة( دعاء مستمر 
من أجل املطر ، وهو اخر مخطوط يكتبه ، الى جانب 
مخطوطات اخرى لم تعلن مؤسسات الثقافة العامة 
سيكون  فعلته  ان  وذلك   ، ونشرها  تبنيها  واخلاصة 

اضعف الذكر وليتها فعلت .
 كان رفيقي يف الرحلة الدكتور ميالد احلراثي  يحمل 
فكرة حتويل معتكف او بيت الراحل الى مركز ثقايف 
ومتحف خاص باالثار اليونانية القدمية  والكتب التى 
نشرت يف هذا ملجال ، لكن صوت رفيقي بدا مخلوطا 
ان  يعلم  اذ   ، واليأس  واالستياء  واحلسرة  باحلرقة 
االمنيات النبيلة  يف بالدنا التعدو كونها صياح يف واد 

غير ذي زرع .
 يبقى هذا االمل يف ان يتحول معتكف الباحث واملؤرخ 

. الكبير الى متحف وطني وذلك أقل الِبَرّ
 الراحل يف سطور 

 ولد  فى قرية صنبر شمال شحات عام 1942 
 تويف يوم االحد 20 مايو 2018

 عاش طفولته  فى اسرة متواضعة ودرس فى درنه الى 
ان حتصل على الثانوية العامة 

ولم  ببنغازى  الليبية  باجلامعة  االداب  بكلية   التحق 
يكمل دراسته 

 من مؤلفاته 
 - ذات ليلة مُمطرة )قصص قصيرة( / 1973م

 - أوشاز األسالف )دراسة عن الكهوف املعلقة باجلبل 
األخضر( 1989م

كفاحه   / سيرته  عن  دراسة   ( األجنيلي  مرقص   - 
األخضر(  باجلبل  مقراته  اكتشاف   / الرومان  ضد 

1993م
أدوات  يف  التقني  للجانب  )دراسة  احلريف  الفكر   - 
جزأين(  يف  تقع  األخضر  باجلبل  الكهوف  سكان 

1995م
قدماء  تاريخ  بنود  بعض  )حتليل  السماء  عمود   - 

الليبيني( 1999م
 - قورينى الوجه اآلخر )عمود السماء »2«( 2002م

 - قناص هرم )قصص قصيرة( 2007م
 - بذور ليبيا اخلالدة )عمود السماء »3«( 2008م

 - اإلشراف على كتاب )مسيرة مؤسسة نادي الصداقة 
شحات 1955 - 2005( 2005م

اخلاصة  احلائطية  للصحيفة  إعداده  أيضاً   ويذكر 
بنادي الصداقة )قورينى( والتي استمرت ُزهاء سبعة 

عشر عام!
 وحلالق مجموعة من الكتب التي التزال حتت الطبع 

منها:
 • القالع )دراسة وصفية للقالع ببرقة واملمتدة من 
العقيلة غرباً حتى أمساعد شرقاً، ومن الكفرة جنوباً 

إلى ساحل املتوسط شماالً(
 • صمت األجراف )رواية(

 • )مقة( دعاء مستمر من أجل املطر

���  خاص ����  االسبوع الليبي 
والتوزيع   للنشر  البيان  دار  ع��ن   صدر 
مجموعة قصصية للكاتب معتز بن حميد 

حملت عنوان )سمفونية صوفية(  
عشر  أحد  يتضمن  ال��ذي   - الكتاب   يقع 

قصة قصيرة – يف ثمانني صفحة 
قضايا  م��ن  مجموعة  القصص    تتناول 
عديدة إنسانية كبرى سياسية واجتماعية 
األهلية  احلروب  كقضايا  وسيكولوجية.. 
والهجرة غير الشرعية واإلرهاب واللجوء 
بقيود  تتعلق  اجتماعية  وأخرى  اإلنساني 
العادات املجتمعية ونفسية أخرى كهواجس 

املوت والفقر وغيرها.

 بن حميد قال لالسبوع الليبي أن الكتاب 
اليومني  خ��الل  ليبيا  يف  توزيعه   سيتم 
ويف  البيان   دار  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ق��ادم��ني 
جمهورية مصر عن طريق املكتبة العربية 

للنشر والتوزيع.
 يعد هذا أول كتاب للمؤلف يضم قصص 
رواي��ة  سابقا  ل��ه  نشر  أن  بعد  قصيرة 
مسرحيني  ونصني  ال��ف��ردوس(  )رس��ائ��ل 

)املُّران( و )أستاذ ُمحاضر(.
 ب����ن ح���م���ي���د ي���ج���ه���ز اي����ض����ا ل��ط��ب��اع��ة 
انطالق  مخطوطني   ستصدران   مع 
للكتاب 2019   الدولي  القاهرة  معرض 

)مجموعة قصصية ونص مسرحي(.

���  خاص ����  االسبوع الليبي 
  قدم املخرج واملمثل املسرحي احمد ابراهيم  امس االحد على خشبة املسرح 
واملناضل   املسرحي  للمؤلف   ،  ) البهائم  مع  مكان   ( مسرحية   درنة  الوطني 

اجلنوب افريقي  اثول فوجارد  ، 
  احمد ابراهيم اخرج العرض ومثله الى جانب الفنانة القديرة سعاد خليل 

����  االسبوع الليبي ���  بوابة افريقيا االخبارية 
 نظم قسم العلوم السياسية يف كلية االقتصاد بجامعة أجدابيا، 
  ،) تسافر احلكاية  بعنوان )حني  ثقافية  ندون  الثالثاء،  اليوم 

بحضور لفيف من االساتذة والطلبة واملهتمني بالشأن الثقايف. 
حيث  الشعبية،  احلكاية  يف  مقارنة  دراس���ة  ال��ن��دوة   وتناولت 
استضاف منظموها كل من الباحث والقاص أحمد يوسف عقيلة 

، الشاعر والكاتب سالم العوكلي ، الشاعر مفتاح العلواني .
كلية  السياسية يف  العلوم  بقسم  التدريس  هيئة    وقال عضو 
االقتصاد يوسف عبد املجيد الدباح  يف حديث لبوابة افريقيا 

الندوة  »ه��ذه  ان  االخبارية 
ن��ش��اط قسم  ت��أت��ي ضمن 
وذل��ك  السياسية  ال��ع��ل��وم 
ال��ت��وع��وي  دوره  إط����ار  يف 
والثتقيفي يف صناعة الفكرة 
واالق��ت��راب  اإلن��س��ان  وبناء 
الليبي  ال���واق���ع  م��ن  أك��ث��ر 
وج���دان  تشكيل  وإع������ادة 
الطالب وخلق ثقافة بديلة 

قادرة على تأسيس وطن »

 وأضاف الدباح،أن » الندوة قد أجابت بشكل كبير على األسئلة 
التي تناولت املوضوع السياسي واالجتماعي بشكل شعبي«. 

 من جانبه قال الباحث والقاص أحمد يوسف عقيلة ل�«بوابة 
ال��ي��وم ح��ني تسافر  ن��دوة  ع��ن��وان   « أن  االخ��ب��اري��ة«  افريقيا 
الشعبية، لالجابة  مقارنة يف احلكاية  دراسة  ، هو  احلكاية 
عن التساؤالت حول عندما احلكاية تنتقل من بيئة إلى بيئة 
ومن مجتمع إلى مجتمع آخر، وماذا يطرأ عليها من تغيرات، 
حالياً  يعمل  لكتاب  عنوان  هو  الندوة  عنوان  ان  إلى  مشيراً 

على كتابته«.
 إلى ذلك أشار أحد احلضور إلى 
أن »احل��ض��ور ك���ان مم��ي��ز، وق��د 
ضم عدد من االساتذة والشعراء 
واملهتمني وهو حضور كان نوعي 
أكثر من الكم وإني سعيد بلقائهم« 

حسب وصفه.
 يذكر أن جامعة أجدابيا تشهد هذه 
األنشطة  من  عدد  تنظيم  الفترة 
مختلف  يف  والتثقيفية  التوعوية 

الكليات التابعة لها

 رحل  داوود احلالق وبقي معتكفه حكاية تروى 

 معتـــــز بــــن حميــــد 
يصدر مجموعته سمفونية صوفية 

 سعاد خليل واحمد ابراهيم
 على خشبة وطني درنة 

 ندوة ثقافية حول احلكاية الشعبية بجامعة أجدابيا
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 لـجنـــة معـاينــــة مـــــالعـب الـمنطقـــة 
الـشـرقيـة تنــهـي بـرنامـــج زيـــاراتهـا

 بعد فوز سلة النصر 
يف تونس الغربي راض 

عن أداء  فريقه

  خليج سرت يفقد لقائه الودي مع السويحلي

 الشلوي مدرباً حلراس دارنس 

 ليبيا جتمع ذهب 
البطولة اإلفروعربية

����   االسبوع الليبي 
مالعب  مبعاينة  اخل��اص��ة  اللجنة  أن��ه��ت 
برنامج  اجلمعة   مساء  الشرقية  املنطقة 
زياراتها لكل املالعب املستهدفة باستضافة 
للموسم  املمتاز  ال��دوري  مسابقة  مباريات 
لتقدمي  وذل��ك   2019  /2018 الرياضي 
تقريرها النهائي حول جاهزية هذه املالعب 

ألجل اعتمادها .
 وكانت اللجنة التي تتألف من   حسني حبيب 
قد  أبوشعالة  وأحمد  جمجوم  وعبدالقادر 

وشملت  املاضي   االثنني  يوم  جولتها  بدأت 
امل��روج   ، بنينا  شهداء  مالعب   :  ال��زي��ارة 
الشهداء  شيخ   ، باملرج  الرياضية  املدينة   ،
ب��ال��ب��ي��ض��اء، ال��ص��داق��ة ش��ح��ات ،امل��دي��ن��ة 
األندلس  بطبرق،  الصقور  درنة،  الرياضية 

امساعد وملعب سرت.
بنغازي  شمال  مالعب  الزيارة  شملت   كما 
،بنغازي اجلديدة، وامللعب اجلانبي باملدينة 
ال��وف��اق  ن���ادي  ملعب   ، بنغازي  الرياضية 

إجدابيا وملعب نادي النجوم بنغازي.

����   االسبوع الليبي 
جمع  ال��ذي  ال���ودي  اللقاء  انتهي  سرت   خليج  اواس���ط  على  السويحلي  اواس���ط   بتفوق 

الفريقني   مبلعب نادي السويحلي ليحرز االخير هدفني مقابل هدف    مساء املاضي 
 وتأتي املباراة  ضمن استعدادات الفريقني إلنطالق املوسم القادم  

بنغازي ، ملعب نادي الوفاق إجدابيا وملعب نادي النجوم بنغازي.

����   االسبوع الليبي 
مع  دارن�����س  ن����ادي   تعاقد 
م�����درب احل�����راس اب��وب��ك��ر 
الشلوي ليكون  ضمن الكادر 
التدريبي للفريق األول لكرة 

القدم، 
الكادر  يكون  التعاقد   وبهذا 
قد  االول  للفريق  التدريبي 
علي  محمد  وي��ض��م  اكتمل 
مدرباً للفريق و خالد ساسي 
مساعداً له و ابوبكر الشلوي 

مدرباً للحراس.

����   االسبوع الليبي 
السلة   لكرة  النصر   فريق  مدرب   صرح 
وف��وز  أداء  ع��ن  راض  إن��ه  الغربي  ول��ي��د 
فريقه وديا مساء اجلمعة  املاضية  على 
ضمن  بتونس  احلمامات  جمعية  فريق 
السوبر  مل���ب���اراة  ال��ت��ح��ض��ي��ري  امل��ع��س��ك��ر 

واملوسم اجلديد 2018-2019م.
صحفية   تصريحات  يف  الغربي   وأشار 
يقترب  أداء  معدل  ق��دم  الفريق  أن  إل��ى 
مازال  وإنه  مطلوب،  هو  من %40 مما 
يتوقع الكثير من فريقه بعد تصاعد رمت 
مبا  مشيداً  ل��ه،  املخطط  وف��ق  املباريات 
وروح  تامة  جدية  م��ن  الالعبون  أظ��ه��ره 
انتصارية رغم أن املباراة ودية، واجتهادهم 
يف تطبيق ما وضعه من خطط وتكتيكات.

يقيم  السلة   لكرة  النصر  فريق  ان   يذكر 
استعدادا   بتونس   التدريبي  معسكره 
التي  »ال��س��وب��ر«،  املمتازة  الكأس  مل��ب��اراة 
ستقام يف الرابع من نوفمبر املقبل ويواجه 
مدينة   يف  طرابلس  األهلى  فريق  فيها 
بنغازي وكذلك االستعداد للدوري املمتاز 
نوفمبر  من   السادس  يف  سينطلق  الذي 

املقبل.

����   االسبوع الليبي 
مستوى  على  الذهبية  القالدة  الدايخ   جنيب  الالعب   قطف 
العربي  ال��وط��ن  مستوى  علي  ذهبية  و   93 وزن  يف  إفريقيا 
وزن 105 ، كما حتصل ايضا البطل الليبي علي عبد الوكيل  
البطولة  يف  مشاركتهما  خالل  الذهبية وذلك  امليدالية  على  

اإلفروعربية املقامة  حاليا مبدينة مبكناس باملغرب  
  ويشارك املنتخب الوطني يف البطولة ب� 15 رياضيا، وتتكون 
أحمد  وهم  الناشئني  فئة  يف  رياضيني   5 من  املنتخب  قائمة 
الدروقي، وجنيب الدايخ، وإسالم مرواس، وحسني فيدان، و3 
رياضيني يف فئة الكبار ناجي الوراد، ومحمد الرفادي، والسني 
فنير، و3 رياضيني من فئة األساتذة وهم عمر شبيك، وأشرف 
وهم  األساتذة  فئة  من  رياضيني  و3  الشيخي،  وعالء  الفالح، 
عبداهلل بوشعالة، ومحمد الوسيع، وناصر رمضان، فيما يتكّون 
عبدالوكيل  وعلي  مخلوف مدرب،  ط��ارق  من  الفني  الطاقم 

مساعد مدرب.

����   االسبوع الليبي 
على  كبيرا  فوزا  النصر    حقق 
فريق االنوار بنتيجة )4-2( يف 
املباراة الودية التي جرت مساء 
ش��ه��داء  ملعب  ع��ل��ى  السبت  
بطل  حتضيرات  ضمن  بنينا 
املقبلة   لالستحقاقات  الدوري 
وعلى رأسها كاس السوبر امام 
فريق االحتاد   الشهر املقبل ، 

 النصر يهز شباك االنوار وديا 4 مرات
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����   االسبوع الليبي 
احرز فريق االهلي طرابلس للكرة الطائرة تفوقا ثقيال  علي فريق  اجلزيزة يف أولى لقاءات االسبوع 

االول من الدوري الليبي الدرجة االولي والذي أقيمت بقاعة زوارة بنتيجة 3 أشواط مقابل الشي   
   ويغادر اهلي طرابلس   اليوم االثنني متجها الى تونس للدخول يف معسكر خارجي لزيادة االستعداد 

للدوري وأيضا إلتحاق املحترفني الذين مت اختيارهم من  املدير الفني رياض الهديلي   

����   االسبوع الليبي 
يواصل فريق اواسط  االحتاد  تدريباته اليومية املتواصلة على أرضية 
اجلديد  الفني  املدير  اش��راف  حتت  بالنادي،  السوكني  املهدي  ملعب 

للفئات البلجيكي ايفان مينارث ومساعده الكيني باستليوس
وتركزت هذه التدريبات على اجلانب البدني والفني إستعدادا ألنطالق 

املوسم اجلديد . 

����   االسبوع الليبي 
بالذهب اعتلى فريق اإلحتاد للسباحة السبت املاضي    ،اليوم الثاني واألخير من 

بطولة ليبيا للعبة السباحة.   
   االحتاد حقق قالدتني ذهبيتني ضمن املنافسات والتي اقيمت باملسبح االوملبي 
مبصراتة، حيث حتصل سباحوا اإلحتاد علي 12 قالدة منها 7 ذهبية و5 فضية، 
كما واصل سباحوا الزعيم حتطيم األرقام القياسية بتحقيق السباح مالك ساسي 

زمن جديد يف سباق 200 متر صدر وقدره دقيقتان واربعة وثالثني ثانية .. 

����   االسبوع الليبي 
اعلن نادي اهلي طرابلس رسميا عن  التعاقد مع املدير 
الفني التونسي رياض الهديلي لالشراف علي تدريبات 

الفريق االول لكرة الطائرة .  
ملدة  االول  التونسي  املنتخب  علي  اش��رف     الهديلي 
سنة  التونسي حتت 23  املنتخب  وكذلك  7سنوات 
وايضا نادي برج بوعريج اجلزائري ونادي السعيدية 

الرياضية ونادي الوحدة السعودي   

����   االسبوع الليبي 
فريق  أم��ام  ال��ودي  لقائه  الصقور  فريق  خسر  لصفر  بهدف 
الصداقة  التي جمعتهم مساء اجلمعة على أرضية ملعب نادي 
الصداقة مبدينة شحات ، وسجل هدف الصداقة  يف الدقيقة 

14 من الشوط االول احرزه الالعب حكيم بوشنه   .  
وتأتي هذه املباراة ضمن استعدادات الصقور الودية ملنافسات 
خروج  املباراة  القادم   وشهدت  للموسم  االولى  الدرجة  دوري 
عبدالرحمن  لالعب  االولى   كانت   ، مرتان  احلمراء  البطاقة 
الثانية  وكانت  الثاني  االصفر  الكرت  على  حصوله  بعد  يايا 
لالعب يونس الصاوي قبل نهاية املباراة بدقائق ليكمل فريق 

الصقور اللقاء بتسعة العبني   

االهلي طرابلس  يكبد اجلزيرة نتيجة 
ثقيلة  يف الطائرة   

البلجيكي مينارث يقود 
تدريبات أواسط االحتاد

الصقور يفقد لقائه الودي أمام الصداقة    

بالذهب يعتلي اإلحتاد 
   بطولة ليبيا للسباحة   

الهديلي رسميا مدربا لطائرة 
االهلي طرابلس   

����   االسبوع الليبي 
أمام  املاضي من مباراته   الثاثاء  الوطني مساء  اخ��رى خ��رج منتخبنا  بخسارة 
اه��داف  ثاثة  الوطني  املتخب  شباك  تكبدت  حيث  النيجيري   املنتخب  ضيفه 
مقابل هدفني على أرضية ملعب الطيب املهيري بصفاقس يف اجلولة الرابعة من 
منافسات املجموعة اخلامسة بالتصفيات املؤهلة لكأس األمم اإلفريقية 2019 

بالكاميرون . 
وبهذه النتيجة عزز منتخب نيجيريا صدارته للمجموعة اخلامسة برصيد تسع 
ويأتي  نقاط  ثمان  برصيد  الثاني  املركز  يف  إفريقيا  جنوب  منتخب  يليه  نقاط 
منتخب ليبيا يف املركز الثالث بأربع نقاط وأخيرا يأتي منتخب سيشيل بنقطة 

واحدة . 

مـنتخبنـا الـوطنـي 
يـفقـد نتيجـة مبـاراته نيجيريا   



مرت منذ أيام الذكرى السابعة واألربعني 
ليبيا، كان  الفاشيست عن  بقايا  إلجالء 

ذلك يوم 7 أكتوبر 1971م.
ومر قبلها ذكرى اجالء القواعد األمريكية 
أحد،  بها  يحتفي  أن  دون  والبريطانية، 
سوى مناكفات »فيسبوكية«، و«بوستات« 

قطع مالم.
القول  وأستطيع  النقاش  أن  الفتا  ك��ان 
)اجلعجعة( تدور حول من حقق اإلجالء، 
ه��ل ك���ان ال��ف��ض��ل ف��ي��ه ملعمر ال��ق��ذايف 

ورفاقه، أم للملك إدريس وحكوماته!! 
يناصره  من  أن  الثبات  يسعى  فريق  كل 
هو من قام بهذا الفعل، الذي نعده عمال 

وطنيا بامتياز!!
يحتفل،  أح��د  ال  الضجيج،  ه��ذا  وس��ط 
العبر،  ويستلهم  الذكرى  يحيي  أحد  وال 
العبر  الستلهام  بحاجة  لسنا  ألننا  رمبا 

والدروس، فما عادت تغني عنا النذر.
يف ذكرى اجالء القواعد األمريكية هذا 
أبرز  بأحد  القاهرة  يف  التقيت  ال��ع��ام، 
ويتولى  الثورية،  اللجان  حركة  رج��االت 
لفبراير  معارضة  ح��رك��ة  ق��ي��ادة  حاليا 
مقرا  القاهرة  من  وتتخذ  ومخرجاتها، 
لها، وقد كتب مقاال عن أهمية االجالء 
طمسوا  العمالء  يسميهم  من  أن  وكيف 

تلك األمجاد!!
سألته، ما بالك ورهطك وأنت يف القاهرة 
آمنا مطمئنا، لم حتيي هذه الذكرى، ولو 
بوقفة، فضال عن ندوة!! صمت، ثم نظر 
إلى قبل أن يغادرني متمتما )إن شاء اهلل 

خير، إن شاء اهلل خير(.
ذات  له  امللكية، وجهت  دع��اة  وآخ��ر من 
السؤال، ألستم تقولون ان امللك هو من 
هذه  حتيون  ال  لكم  فما  لإلجالء،  مهد 

املآثر، وال تبالون بها!!
وش����راذم،  ف��رق��ا  أصبحنا  أن��ن��ا  امل��ؤك��د 
يتربص كل منا باآلخر، فقدنا البوصلة، 
ومنا  والتشفي،  االن��ت��ق��ام  ب��ذري��ع��ة  منا 

بغشاوة الكبر والعناد!!
من يدعون أنهم )أنصار معمر القذايف(، 
تنكبوا لوصاياه وهو يقول »مشكلتنا مع 
خارج  من  القادمني  املأجورين  العمالء 
فعما  بهم،  املغرر  الشباب  أم��ا  ال��ب��الد، 
تثريب  فال  امل��ؤام��رة  سيكتشفون  قريب 

عليهم«.
ومن يدعون أنهم )أنصار امللك ادريس(، 
فهم أيضا تنكبوا عن وصاياه وهو يقول 

»حتحات على ما فات«.
ومن يدعون أنهم )أنصار فبراير(، فإلى 
أه��داف  على  يتفقوا  ل��م  اللحظة  ه��ذه 
الظلم  أن  املشاهد  إمنا  لها،  وشعارات 
ث���اروا م��ن أج��ل��ه أت���وا بأضعافه  ال���ذي 

مضاعفا.
األك���ي���د أن��ن��ا ال ن����زال ن��ت��م��ت��رس ح��ول 
ون��وزع  مسبقا،  امل��دف��وع��ة  التصنيفات 
صكوك الوطنية يف بازار بارت بضاعته.

نتصور، طاملا  لهذا فالطريق أطول مما 
لم نفق من الغيبوبة أننا جميعا ليبيون، 
بلدنا  ه��و  منا،  يضيع  ال��ذي  البلد  وأن 

جميعا اسمه ليبيا.
رمبا يصدق علينا اللفظ الدارج )شعب 

مذهوبة شيرته(!!

استلم متحف طبرق الوطني مساء 
اليوم جرة كبيره   عثر عليها جنوب 
منطقة  اجلغبوب والتي تعود للعهد 

الروماني حوالي 2000 عام.
محمد الصاوي أحد املسئولني باملتحف 

قال يف تصريح ل�«بوابة إفريقيا 
اإلخبارية« أن اجلرة كانت تخزن فيها 

الزيت والعسل وهي على شكل بيضوي 
ذات فتحة كبيرة والطول متر والزالت 

حتت الدراسة اجليولوجية واألثرية 
ملعرفة عمرها األثري .

مؤكًدا أن هذا يدل على تاريخ منطقة 
البطنان ، وسوف تقوم إدارة املتحف 
طبرق الوطني بتكرمي  أشرف  سعد 

العليقي الذي قام بتسليمها للمتحف  .

األسبـوع الليبـي 
االخريه عـدد )   السابع   (    ــ    اإلثنني    15     /       10         /     2018

أخر االسبوع 

ذهاب الشيرة

عيىس نب  فتحي  متحف طبرق 
يستـــلم جــرة تعــود 

للعهد الروماني  


