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بقلم رئيس التحرير

اليوم األول
ارت��ب��ط��ت روس��ي��ا االحت���ادي���ة ب��اع��ت��ب��اره��ا وري��ث 
االحتاد السوفييتي السابق، مع ليبيا بعالقات 
بقيت عالقة  أنها  إال  مميزة منذ سنة 1955، 
ال��ف��احت يف سبتمبر  ث��ورة  تقليدية حتى قيام 
1969 أخ��ذت يف التطور وال��ت��ق��ارب ال��ذي كان 
أس��اس��ه ت��وج��ه ال���ث���ورة يف ليبيا »االش��ت��راك��ي« 
ورغبتها يف التخلص من التبعية للمنظومة 
ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ال��ن��ظ��ام امل��ل��ك��ي يتماهى 

معها يف مختلف املجاالت.
ليبيا  العالقة بني  ولعل ما ساهم يف توطيد 
بعد سبتمبر وموسكو، هو املوقف السوفياتي 
م���ن ال���ث���ورة إذ ك���ان االحت�����اد ال��س��وف��ي��ات��ي من 
أّول ال��ّدول التي أعلنت االع��ت��راف بها وقبول 
م��ج��ل��س ق���ي���ادة ال���ث���ورة ك��ح��ك��وم��ة رس��م��ي��ة يف 
الوقت الذي كانت العديد من الدول تتردد يف 
التعامل »حكام ليبيا اجل��دد«، لتشهد بعدها 
العالقات الثنائية بني البلدين تطورا مطردا 
ال سيما بعد ح��ال��ة اجل��ف��وة وم���ن ث��م ال��ع��داء 
بني ليبيا والدول الغربية الكبرى وعلى رأسها 
الواليات املتحدة، القطب اآلخر يف املنظومة 
الدولية ثنائية القطبية قبل غنهيار االحتاد 
السوفييتي يف بداية تسعينيات القرن املاضي.

واليوم وبعد مضي ما يزيد عن سبع سنوات 
ال��ت��ي شهدتها ليبيا  ال��دام��ي��ة  على األح����داث 
مشرعنة  م��ب��اش��رة  عسكرية  دول��ي��ة  مب��ش��ارك��ة 
بقرارات من مجلس األمن الذي متتلك فيه 
روسيا حق النقض، إال أنها لم تستخدمه ملنع 
إصدار القرارين 1970، و1973 بخالف ما كان 

متوقع من بعض األطراف.
يعود الدب الروسي إلى امللف الليبي من جديد 
ليبحث لنفسه عن دور يف حل األزمة الليبية، 
وليفتح باب التكهنات عن م��آرب هذه العودة 
وإلى أي مدى ستكون أبعادها وهل هي جاءت 
ضمن توازنات دولية فرضتها ظروف املنطقة؟ 
أم بناء على رغبة يف استعادة النفوذ واملكانة 

التي فقدت؟.
 ومهما تكن الدوافع واألسباب فأن وضع روسيا 
يدها من جديد يف امللف الليبي إضافة لثقلها 
يف امللف السوري فأنها ستكون مبثابة ضابط 
اإلي��ق��اع ب��ني األط�����راف اخل��ارج��ي��ة املتنافسة 
أدوات��ه��ا املحلية  وال��ت��ي حت��رك عبر إجنداتها 
والتي تتشارك جميعها يف تدوي 

وتفاقم األزمة.

صحيفــه أسبوعيـــه - منوعــــة  -  شاملـــة 
تصــــــدر مـن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة

األسبـوع الليبـي 
عـدد )  السادس  (   - األثنين       15  /   10  /     2018

حلماية  الليبي  ال��ب��رن��ام��ج  س��رت  مبدينة  اختتم 
ال��س��الح��ف ال��ب��ح��ري��ة امل���ه���ددة ب���االن���ق���راض، بعد 

إنقضاء موسم التعشيش السنوي للسالحف.
ت��ض��م��ن ب��رن��ام��ج ال���ي���وم اخل���ت���ام���ي، ن��ش��اط بيئي 
لسلحفاة  كبير  من��وذج  ورس��م  البحر  شاطئ  على 
ب��ح��ري��ة ب��واس��ط��ة م��خ��ل��ف��ات ال��ب��الس��ت��ي��ك امل��رم��ي��ة 

على الشاطئ وذلك إليصال رسالة مبدى خطورة 
البيئة  وعلى  البحرية  الكائنات  البالستيك على 

بشكل عام.
كما تضمن اليوم البيئي عرض شريط وثائقي حول 
عمل البرنامج الليبي حلماية السالحف البحرية 

وعرض ملخص لنتائج عمل موسم 2018 .

وي��ع��د ب��رن��ام��ج ح��م��اي��ة ال��س��الح��ف ال��ب��ح��ري��ة من 
األن��ش��ط��ة ال��ت��ي دأب ف���رع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للبيئة 
ب��س��رت ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا ص��ي��ف ك���ل ع����ام، ن��ظ��را ملا 
ميثله شاطئ سرت من أهمية باعتباره أحد أهم 
السالحف  تقصدها  ال��ت��ي  ال��ع��ال��م  يف  ال��ش��واط��ئ 

البحرية املهددة باالنقراض للتعشيش.
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ب��وزارة  املشروعات  إدارة  مدير  كشف 
ال��ص��ح��ة ب��ح��ك��وم��ة ال����وف����اق م��ح��م��د 
انعدام  عن  اخلميس  أمس   ، العزومي 
اخلدمات الصحية يف املرافق الصحية 

الكفرة . مبدينة 
بها  قام  زيارة  خالل  العزومي  وأوضح 
بأن  الكفرة  إلى  الوزارة  من  وفد  رفقة 
الصحية  املرافق  مباني  من   90%  «
شهدتها  التي  احل��روب  جراء  تضررت 

املدينة على مدى السنوات املاضية«.
وأكد العزومي على » عجز املرافق عن 
كالنساء  هامة  صحية  خدمات  تقدمي 
والطوارئ  واألس��ن��ان  والكلى  وال��والدة 

ل�����ت��ه��ال��ك  املباني  ن��ظ��راً  واإلس���ع���اف 
وح���اج���ة ب��ع��ض األق���س���ام ف��ي��ه��ا إل��ى 
إلى  شاملة  و  جذرية  صيانة  عمليات 
واألم��ص��ال  التجهيزات  نقص  ج��ان��ب 

واملعدات واألدوية« .
جاءت للوقوف  الزيارة   « بأن  وأضاف 
ال���ت���ي حلقت  ع��ل��ى ح��ج��م األض������رار 
االحتياجات  وحصر  الصحية  باملرافق 
للبدء  ومعدات  متهيداً  جتهيزات  من 
قبل  ستنفذ  عاجلة  صيانة  أعمال  يف 
صيانة  وأعمال   ، احلالي  العام  نهاية 
أخ����رى ش��ام��ل��ة س��ت��ن��ف��ذ خ���الل ال��ع��ام 

القادم«.

العزومي: تضرر 90% من املرافق الصحية بالكفرة 

إتالف شحنة حبوب 
ترامادول يف  مصراتة

بلدية يفرن تبحث تذليل الصعوبات مبستشفى املدينة العام

األحوال املدنية والعمل للحفاظ على 
الهوية الوطنية من التزوير

ال��وزاري يعد استباقا ملا قد  ال نعلم ان كان التعديل 
يتمخض عن اجتماعات مجلسي النواب والدولة بشان 
السلطة التنفيذية واظهار حكومة الوفاق الوطني على 
املتعددة  للمطالب  وتلبية  ومتوازنة جهويا  فاعلة  انها 
املشكل  وباألخص  الزجاجة  عنق  من  اخل��روج  بشان 
الى حني  العيون  يف  للرماد  ذر  مجرد  االقتصادي,ام 
اجراء االنتخابات التي يسعى جميع االفرقاء مبختلف 
توجهاتهم الى تأجيلها لتطابق مصاحلهم,وقد اطمأنت 

احلكومة الى عدم اقالتها. 
وزارة  ال���ى  املليشيات  ض��م  ي��ت��م  ان  للنظر  امل��ل��ف��ت 
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 اع��ادة تأهيل ليساهموا مستقبال 
يف اعادة اعمار البلد والنهوض به ويتطلب ذلك زمنا 
ال باس وإمكانيات مادية,أما ان نقوم بإعادة تدويرهم 
والزج بهم يف اعمال مدنية صرفة فذلك يعد نوع من 
االستهتار واستمرارا لزمن االج��رام الذي نعاني منه 

وبالتالي جنني على انفسنا بعد ان جنينا على ابنائنا.
لقد عايشنا وال نزال تصرفات »أبنائنا »عن قرب بالبنوك 
الوقود فهم يقذفون بألسنتهم حمم  ومحطات توزيع 
)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 
على  احلصول  يف  والنساء  السن  كبار  مساعدة  من 
احتياجاتهم.وكذلك تواجدهم 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 
الى جيوب هؤالء لالستمرار يف  يذهب  امليزانية  من 
طغيانهم,بدال من تخصيص هذه االموال إلقامة مشاريع 
انتاجية او توفير قطع الغيار الالزمة الستمرار بعضها 
التي شارفت على التوقف,مثل منظومة النهر الصناعي 
التي فقدت ثلث انتاجيتها بفعل سرقة االالت واملعدات 
الالزمة للتشغيل,او تخصص يف تقدمي خدمات تعود 

بالنفع على اجلميع.
ان انضمام هذا الكم الهائل من افراد امليليشيات الى 
. يجعل  الى  بسط االم��ن  انها تسعى  وزارة يفترض 
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(  بعض  هناك 
التوضيح,هل هذه التعديالت حتقق املطالب التي نادى 
وترهونة؟وبالنسبة  الزاوية  من  كل  املجتمعون يف  بها 
لدعاة حترير العاصمة من امليليشيات هل الدماء التي 
سالت واملباني التي هدمت والضحايا الذين سقطوا 
والهوان  الذل  بفعلكم,كل ذلك كان قربانا على مذبح 
والى  منها(؟  ج��زءا  انكم  امليليشيات)يبدو  وشرعنة 
املواطن العادي,الى متى تظل تهادن وترضى بالدنية 

وبؤس العيش؟فهؤالء لن يرقبوا فيك إال وال ذمة.
احلديث عن ظهور تكتل جديد مبجلس الدولة حتت 
الوطنيون  الوطني,  االجت��اه  ذات  الوفاق  كتلة  مسمى 
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 
يصابوا  لئال  مختلفة  وف��ك��ري��ة  سياسية  اجت��اه��ات 
ما  ابعد  املدة؟انهم  هذه  طيلة  الوطنية  باحلسد,اين 
يكونون عن الوطنية ,لقد ضيعوا الوطن وأصبحنا مثار 

سخرية العالم. 

تعديل وزاري .....
وزير مفوض للميلشيات

المزويغ عمر  ميالد 

اآللي  التفتيش  وح��دة  أعضاء  ق��ام 
مصراتة  ف��رع  اجل��م��ارك  مبصلحة 
وقسم مكافحة التهريب واملخدرات 
و بحضور وكيل النيابة باملدينة يوم 
كمية من  بإتالف  املاضي  اخلميس 
ت��رام��ادول   « ن��وع  امل��خ��درة  احلبوب 

تسعة   59.650.000 ب  تقدر   «
وخمسون مليون وستمائة وخمسون 
وح��دة  أن  إل��ى  يشار   .. حبة  أل��ف 
احلبوب  ضبطت  اآلل���ي  التفتيش 
املخدرة يف شحنة قادمة من ميناء 

مرسني بتركيا إلى ميناء مصراتة.

باملجلس  الصحة  قطاع  متابعة  جلنة  عقدت 
البلدي يفرن برئاسة أسامة احلاج ، اجتماعا، 
ال��ب��ل��دي سعيد  املجلس  أع��ض��اء  م��ن  ك��ل  م��ع 
إدارة  من  ووف��د   ، اب��ودي��ة  وميلود  ابوقصيعة 

مستشفى يفرن العام.
وأوضح املكتب اإلعالمي للبلدية ، أن االجتماع 
ي��أت��ي ل��ل��وق��وف ع��ل��ى آخ���ر امل��س��ت��ج��دات يف 
أفضل  وتوفير  الصعوبات  وتذليل  املستشفى 
اخلدمات للمواطنني وثم االتفاق على مجموعة 

إجراءات لتحقيق ذلك.

املدنية  األح���وال  مصلحة  كشفت 
م��واص��ل��ة ج��ه��وده��ا يف كل  ، ع��ن 
مناطق ليبيا من أجل فحص شامل 
الليبية  والعائالت  امللفات  لكافة 
خاصة  منظومة  يف  وإدراج��ه��ا   ،
أو  بها  العبث  ميكن  ال  محفوظة 

تزويرها. أو  محاولة اختراقها 
وأكد رئيس املصلحة محمد حسن 

بالتمر، أن مصلحة األحوال املدنية 
ال��ت��ي تثبت  ه��ي اجل��ه��ة ال��وح��ي��دة 
يسعون  فإنهم  لذا  الليبيني،  هوية 
على  املحافظة  أجل  من  جاهدين 
تلك الهوية دون أي خلل أو تزوير، 
تعمل  امل��ص��ل��ح��ة  أن  إل���ى  م��ش��ي��راً 
الهوية  على  للحفاظ  دائ��م  بجهد 

الليبية.
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الصادر  الدولى  النقد  صندوق  تقرير  أس��ال 
مطلع االسبوع االخير من شهر سبتمبر الكثير 
من احلبر من قبل املحللني واملجتهدين ، وبدت 
التي  النتيجة  واالندهاش واضحة من  احليرة 
خلص اليها التقرير، وهي ان نسبة النمو قد 
بلغت %16.4 وبالتالي تكون ليبيا قد تصدرت 
دول العالم من حيث نسبة النمو االقتصادي..

سيمر  الكالم  هذا  ......ف���ان  احلد  هذا  الى 
ال��ك��رام مل��ن الي��دق��ق فيه ومل��ن اليحلله  م��رور 
فان  احلقيقة  ويف   ، بحث  اقتصادي  مبنظور 
وق��د حتقق  فقط  اسمي  منو  هو  النمو  ه��ذا 
مقارنة الى السنة السابقة فقط ، والتي معها 
عاد انتاج النفط ليضخ يف شرايني االقتصاد 
الليبي بهمة رجال ليبيا ، وبالتوازي مع االرتفاع 
املضطرد السعار البترول ، ولوال اجتماع هذين 
هذا  نصف  الى  حتى  وصلنا  ملا  معاً  العاملني 
والباحث  الكاتب  أوج��ز  فقد  وب��دوره   ، الرقم 
سطور  يف  كلها  القصة  ع��م��ار  ف���وزي  دك��ت��ور 
الشكل  معه يف  أتفق  وق��دم حتليالً   ، معدودة 
واملضمون وبنسبة  %100، وقد عزى عمار 
سبب النمو يف االقتصاد الليبي الذي سجل يف 
تقرير صندوق النقد الدولي الى إرتفاع كمية 
النفط املصدر بعد توقف ، وازدياد الدخل من 

13 مليار إلى 25 مليار يف 2018.
النفط  كمية  ارتفاع  هو  النمو  ه��ذا  سبب  إن 
 13 من  الدخل  وازدي���اد  توقفه  بعد  املصدر 
مليار يف  2018  إلى 25  مليار يف 2017 
كما اسلفت ، فمن ناحية نظرية فهو يعتبر منواً 
التي  للسنة  نسبةً  منو  ك��ان  وإن   ، الدخل  يف 
سبقته أي منو سنة واحد فقط ، والدليل على 
ذلك أننا لو قارنا بني نسبة منو 2018 وسنة 
ليبيا  كانت  :ح��ني  املثال  سبيل  على   2010
تصدر مليون وست مائة ألف برميل ، وكانت 
 100$ ح��دود  يف  البرميل  قيمة  حينها  يف 
هذا   ، من��واً  وليس  تراجع  هناك  أن  لوجدنا 
من حيث الشكل ، أما من حيث املضمون فأن 
االقتصادي  النمو  من  التحقق  مقياس  أبسط 
الي بلد يقاس بانخفاض معدل البطالة، وهذا 
مالم يحققه منو العام 2018 يف ظل الفوضى 
معني  فال  اوض��ح  وبعبارة   ، االمني  والفلتان 
لنمو تزداد معه البطالة ألن النمو يعني مزيداً 
من فرص العمل وتقليل يف نسبة البطالة ، كما 
أن حساب النمو االقتصادي يقاس مبعيار اخر 
ومبجرد  وانه   ، املحلي  االجمالي  الناجت  وهو 
قسمة الدخل اإلجمالي لكل نسمة من السكان 
من إجمالي احلساب االقتصاد الكلي يف الدول 
الريعية فانه ال ميثل الدخل احلقيقي للفرد بل 
بكل  الفرد  ليد  تصل  ال  افتراضية  قيمة  هو 
تأكيد ، وبالتالي فان غياب هذه املعايير وإعالن 
نسبة منو لسنة واحدة فقط ُيعد مغالطة ، وان 
كانت غير مقصودة من جهة ، كما انه وبوجود 
الليبي  االقتصاد  ان  ذلك  اليعني  اخلطأ  هذا 

يسجل انكماش من جهة أخرى.
يف اخلتام......أشد على ايدي العاملني بقطاع 
النفط من ابناء بلدي ، وامتنى ان حتذوا باقي 
القطاعات حذوهم يف اجلد يف العمل والصدق 
يف النوايا ، ويف املقابل واذا ما استمرت اسعار 
وتيرة  ارتفاع  مع  بالتوازي  االرتفاع  يف  النفط 
االنتاج الليبي فاننا سنشهد منواً إسمياً واتوقع 
ان النسبة ستكون اقل من %8 اال اذا جتاوز 
االنتاج  وتخطى  دوالر   150 البرميل  سعر 
برميل   1.600.000 حاجز  اليومي  الليبي 
عندها وعندها فقط سنتكلم عن منو إسمي 

ومن رقمني .

حتت شعار » افحصي وال تتردي فخوفك يؤخر شفاءك » ، انطلقت مبدينة صبراتة احلملة 
الوطنية للتوعية بسرطان الثدي ، بإشراف االحتاد الليبي ملكافحة السرطان.

حفظ  مراكز   ، املهدي  مبروك  االحت��اد  عضو  به  صّرح  ما  بحسب  احلملة  هذه  وتستهدف 
القرآن واملدارس واجلامعات ، وستستمر طيلة شهر أكتوبر اجلاري وبداية نوفمبر القادم ، 
كما سيتم نشر عيادات كشف مجانية يف مستشفى صبراتة التعليمي والسرية الطبية ومركز 

النصر الصحي وغيره.

 أعلنت الشركة العامة للكهرباء ، اخلميس املاضي ،عن قرب انتهاء املرحلة 
األولى إلعادة التيار الكهربائي إلى مدينة تاورغاء.

الهوائية  تركيب عدد من املحوالت  أيام على  الشركة منذ  يعمل مهندسو  و 
داخل  إلى  الكهربائي  التيار  لتوصيل  األسالك  ومد   ، واألعمدة اخلشبية   ،
األحياء السكنية بتاورغاء ، متوقعة االنتهاء من املرحلة األولى خالل األيام 

القادمة. القليلة 

النقص  بسبب  باملدينة  إنسانية  ك��ارث��ة  وق��وع  م��ن   ، الطبي  سبها  مركز  ح��ذر 
احلاد يف أدوية التخدير.

وقال مسؤول إدارة اإلعالم مبركز سبها الطبي أسامة الوايف ، يف تصريح 
الطبي فرع  أفريقيا اإلخبارية«، »مت مخاطبة جهاز اإلمداد  ل�«بوابة  خاص 
توفير  بشأن   2018/9/4 بتاريخ  باملركز  الصيدلة  إدارة  قبل  من  فزان 
فرع  الطبي  اإلم��داد  جهاز  مخاطبة  ومت  تخدير Fentanl للمركز  أدوي��ة 
فزان الذي أكد عدم توفر هذه األصناف لديهم ، بناء على ذلك مت مخاطبة 
جهاز اإلمداد الطبي طرابلس بتاريخ 2018/9/10 بخصوص توفير هذه 
قدرة  لعدم  ونظرا  وبهذا   ، اآلن  توفيرها حتى  يتم  ولم   ، األصناف عاجال 
إجراء  إيقاف  إلى  سيؤدي  هذا  فأن  عليه  األدوي��ة  هذه  توفير  على  املركز 
كافة العمليات الباردة والوالدة القيصرية محددة املواعيد واستمرارها على 
احلاالت الطارئة واملتواجدة حاليا حسب أطباء التخدير هو 30 مل فقط 
بقسم العمليات مبركز سبها الطبي ، ويف حال عدم توفر األدوية يف مدة 
وهذا  الطارئة  أو  املستعجلة  العمليات  إيقاف  إلى  املركز  سيضطر  أسبوع 

األمر ينذر إلى حدوث كارثة إنسانية«.

ما حقيقة منو االقتصاد 
الليبي لسنة 2018؟

الرتهوين ونيس  د.عبداهلل 

حملة وطنية للتوعية 
بسرطان الثدي بصبراتة

قرب انتهاء املرحلة األولى إلعادة 
التيار الكهربائي ملدينة تاورغاء

س��رت  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ت��رب��ي��ة    بكلية 
أقيمت خالل األسبوع املاضي ورشة 
عمل بعنوان االضطراب النفسي ما 
بعد الصدمة لدى األطفال بإشراف 
مكتب  مع  بالتعاون  س��رت  جامعة 
سرت  ببلدية  االجتماعية  الشؤون 
وتوعية  لتثقيف  ال��ورش��ة  وت��ه��دف 
واألخصائيني  النفسني  املرشدين 
التعليم  مب����دارس  االج��ت��م��اع��ي��ني 
واملتخصصني  والباحثني  األساسي 
والصحة  النفسي  الطب  مجال  يف 
والتربية  االجتماع  وعلم  النفسية 
واألسر  املدني  املجتمع  ومؤسسات 
املتضررة نفسيا من احلروب بآثار 

الصدمات.
االف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل��ل��س��ة   تضمنت 
للورشة العديد من العروض املرئية 

ظاهرة  عن  تتحدث  التي  املسجلة 
كما  للصدمات  األط��ف��ال  ت��ع��رض 
ت��ض��م��ن اجل��ان��ب ال��ع��ل��م��ي ل��ورش��ة 
فكان  امل��ح��اور  م��ن  العديد  العمل 
املحور األول حول طرق التشخيص 
فكان  الثاني  امل��ح��ور  أم��ا  وال��ع��الج 
بعد  الصدمة  ما  االضطراب  عن 
املفهوم واألسباب واألعراض واالثار 
أم��ا امل��ح��ور ال��ث��ال��ث ف��ك��ان بعنوان 
والنفسية  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��وام��ل 
أما   ، الصدمة  بعد  ما  الضطراب 
املحور الرابع فحمل عنوان أساليب 
الوقاية والعالج وشارك يف فعاليات 
الورشة عدد من الباحثني واملهتمني 
يف م��ج��االت ال��ط��ف��ول��ة وال��رع��اي��ة 
االجتماعية وعلم النفس من جامعة 

سرت ومن قطاع التعليم باملدينة.

ما بعد الصدمة .. 
ورشة عمل بجامعة سرت

مركز سبها الطبي 

يحذر من كارثة إنسانية 
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االقتصادية

����  االسبوع الليبي ���  خاص
تعتزم شركة إيني اإليطالية االستحواذ 
على حصة نسبتها %42.5 يف عقد 
ل� BP يف ليبيا، بحسب بيان للشركة.

ووق���ع���ت ال���ش���رك���ت���ان، إل����ى ج��ان��ب 
خطاب   ، للنفط   الوطنية  املؤسسة 
نوايا يف لندن   االثنني املاضي ، مبا 
ميهد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق 

نهائي.
االتفاق،  أنه مبوجب  ايني  بيان  وذكر 
يف  املشغلة  ال��ش��رك��ة  إي��ن��ي  ستصبح 
وت��ق��اس��م  ل��الس��ت��ك��ش��اف   BP ات��ف��اق

بليبيا. اإلنتاج 
ومن جانبها اعتبرت املؤسسة الوطنية 
مبوجبه  ستعمل  االتفاق   ان  للنفط 
على  بتروليوم  وبريتش  ايني  من  كل 
اس��ت��ئ��ن��اف أع��م��ال االس��ت��ك��ش��اف يف 

ليبيا.
رئيس  اهلل   صنع  مصطفى  ووق���ع  
مجلس إدارة املؤسسة الوطنية للنفط  
التنفيذي  امل���دي���ر  دودل����ي   ب���وب  و 
ملجموعة بريتيش بتروليوم  و كالوديو 
لشركة  التنفيذي  املدير  ديسكالزي  
إيني  خطاب نوايا »LOI« بالعاصمة 
البريطانية لندن يف الثامن من اكتوبر 

اجلاري .
االستكشاف  جانب  يف  االتفاق  ونص 
على أن حتصل  شركة إيني على حصة 
حصة  من   42.5% قدرها  مشاركة 
برتش بتروليم BP البالغة %85 يف 
إيني  تصبح   االستكشاف و  اتفاقية 
املشغل التفاقية االستكشاف وتقاسم 
االنتاج ، وحتتفظ مؤسسة االستثمار 

الليبية ب�نسبة %15 باملئة املتبقية.
وجود  حالة  االنتاج يف  جانب  يف  اما 
املؤسسة  نفطية  حتصل  اكتشافات 
 77.7% نسبة  على  للنفط  الوطنية 
برتش  ش��رك��ة  و حتصل  االن��ت��اج  م��ن 
من   9.47% نسبة  ع��ل��ى  ب��ت��رول��ي��م 
على  اي��ن��ي  ش��رك��ة  و حتصل  االن��ت��اج 
االنتاج و حتصل  نسبة %9.47 من 
على  لالستثمار  الليبية  امل��ؤس��س��ة 

االن���ت���اج اي  م���ن   3.34% ن��س��ب��ة 
حتصل املؤسسة الوطنية للنفط على 
كال  تتحصل  حني  يف  نسبة77.7% 
والليبية  بتروليوم  وبرتش  )ايني  من 

لالستثمار( على نسبة 22.3%.
نشاطها  زي���ادة  على  اي��ن��ي  وحت��رص 
استكشاف  أنشطة  خاصة  ليبيا   يف 
م��ج��اورة  م��راف��ق  ال��ش��رك��ة  ومتتلك   ،
ل���ل���م���ن���اط���ق ال���ب���ح���ري���ة الت��ف��اق��ي��ة 
االس���ت���ك���ش���اف وت���ق���اس���م اإلن���ت���اج. 
تشغيل  على  إيني  اشراف  وسيساهم 
هذه املناطق يف خلق فرص الستئناف 
األن���ش���ط���ة، وذل����ك ب��ع��د اس��ت��ك��م��ال 
ذات  التنظيمية  واملوافقات  الصفقة 

الصلة.
إدارة  مجلس  رئيس  علق  جانبه  من 
مصطفى  للنفط  الوطنية  املؤسسة 
صنع اهلل، قائال: ) إن هذه االتفاقية 
على  واض��ح��ا  ودل��ي��ال  م��ؤش��را  تعتبر 
اعتراف السوق بالفرص التي توفرها 
أدن��ى  ب��ال  سيساهم  م��ا  وه��و  ليبيا، 
باإلنتاج(  وأضاف:  النهوض  شك يف 
يف  االجتماعية  التنمية  ضمان  إن   (
التزامنا  ع��ل��ى  دل��ي��ل  ه��و  االت��ف��اق��ي��ة 
واملجتمعات  موظفينا  جتاه  املشترك 
هذه  تدفع  وس��وف  فيها.  نعمل  التي 

االستثمار  م��ن  امل��زي��د  نحو  امل��ب��ادرة 
إن��ت��اج  مل��س��ت��وي��ات  حتقيقنا  وت��س��ه��ل 

أعلى( .
وقال املدير التنفيذي لشركة بريتيش 
هذه  إن   ( دودل���ي:   ب��وب  بتروليوم  
يف  للعمل  عودتنا  نحو  هامة  خطوة 
مع  العمل  ب��أن  ن��ؤم��ن  ون��ح��ن  ليبيا، 
يعجل  س��وف  ليبيا  وم��ع  إيني  شركة 
يف  االستكشاف  لعمليات  باستئنافنا 

هذه املناطق الواعدة ( 
إيني  لشركة  التنفيذي  املدير  وصرح 
كالوديو ديسكالزي  قائال: ) إن هذه 
إلب��راز  هامة  تعتبرخطوة  االتفاقية 
االم��ك��ان��ي��ات احل��ق��ي��ق��ي��ة يف م��ج��ال 
االستكشاف، وذلك من خالل استئناف 
عمليات اتفاقية االستكشاف وتقاسم 
عام  منذ  معلقة  ظلت  التي  االن��ت��اج 
اخلطوة  هذه  ستساهم  كما   .2014
يف  ج��ذاب��ة  استثمارية  بيئة  خلق  يف 
مستويات  استعادة  إلى  تهدف  البالد 
الليبي  االحتياطي  وق��اع��دة  اإلن��ت��اج 
البنية  من خالل االستفادة املثلى من 

التحتية الليبية القائمة ( .
وت��ت��ض��م��ن ات��ف��اق��ي��ة االس��ت��ك��ش��اف 
وت���ق���اس���م االن����ت����اج ث����الث م��ن��اط��ق 
حوض  يف  بريتني  منطقتني  تعاقدية، 
حوض  يف  بحرية  ومنطقة  غ��دام��س 
 54 قدرها  أجمالية  مبساحة  سرت 

ألف كم².  
االستكشاف  اتفاقية  أن  إلى  ويشار  
 ،2007 عام  وقعت  اإلنتاج  وتقاسم 
عام  منذ  العمليات  تعليق  مت  أنه   إال 

.2014
ومن جانب الواجب االجتماعي كجزء 
املوقعون  أك��د  ال��ن��واي��ا،  خ��ط��اب  م��ن 
ع��ل��ى ال��ت��زام��ه��م ب��ت��ع��زي��ز ال��ت��دري��ب 
التنمية  مشاريع  واملساهمة يف  الفني 

االجتماعية يف ليبيا .
جميع  استكمال  الشركتان  تعتزم  و  
خالل  وتنفيذها  الالزمة  االتفاقيات 
السنة احلالية، وذلك بهدف استئناف 
أنشطة االستكشاف يف عام 2019.

����  االسبوع الليبي ���  خاص
عقد رئيس الهيئة العامة للمواصالت والنقل 
باحلكومة املؤقتة محمد علي عبدالقادر اجتماع 
الدولي  بنينا  املاضي   مبطار  االح��د  موسعا 

حضره 
-رئيس اللجنة املشكلّة من القيادة العامة للجيش 
الليبي   العميد عطية املبروك عطية و مدير 
عبداحلميد  املدني   الطيران  مصلحة  ع��ام 
البرعصي و رئيس مصلحة املطارات  امحمد 
إدارة  مدير  بولطيعة   سعيد  و آدم  االط��رش 
مطار  و مدير  املطارات  مبصلحة  التخطيط 
بنينا الدولي   عبداهلل الشافعي و مدير أمن 
منفذ مطار بنينا الدولي العميد جالل  هويدي 

وعدد من اجلهات االمنية  
آلية   لتحديد  بحث  النقاش   تناول   حيث  
املهام وترتيب العمل داخل املطار من اجلوانب 
األمنية واإلدارية ووضع احللول اجلذرية لكل 
التي حدثت يف تسيير  اإلختراقات واملشاكل 

اعمال املطار  .
  وقام احلاضرون لالجتماع  بجولة ميدانية 
يف املطار وزيارة كل املنافذ  به والنظر عن 
قرب لسير العمل داخله ، ووضع خطة أمنية 
كل  من  املطار  داخل  العمل  لتسيير  جديدة 
لتنظيم  امل��ه��ام  وحت��دي��د  األمنية  اجلوانب  

العمل  ملنع حدوث اخلروقات .

����  االسبوع الليبي ���  خاص
أعلن رئيس املؤسسة الوطنية للنفط يف ليبيا، 
مصطفى صنع اهلل، اليوم الثالثاء، أن شركة » 
غازبروم« واجلانب الليبي يعتزمون عقد اجتماع 
قريبا يف موسكو، لبحث مستقبل عملها يف ليبيا، 
مضيفا بأن عدداً من الشركات الروسية زارت 

ليبيا مؤخراً، لبحث كيفية عودتها إلى البالد.
وق��ال صنع اهلل يف ح��وار خ��اص م��ع وك��ال��ة » 
سبوتنيك« على هامش منتدى » النفط واملال« 
ال��ذي ينظم ه��ذه السنة حتت شعار  يف لندن 
سؤال  على  وردا  اجل��دي��دة«  الطاقة  »خ��ارط��ة 
حول نوايا شركات روسية، من بينها »تات نفط« 
خطوات  »إنها  ليبيا:  إل��ى  للعودة  وغ��ازب��روم« 
ممتازة يف احلقيقة، وكانت زيارة ناجحة، التقينا 
بالشركات، التي حتدثتم عنها، والتقينا أيضا 
بوزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، والسيد 
الشركات  مع  وحتدثنا  ب��وغ��دان��وف،  ميخائل 

الروسية حول كيفية عودتها إلى ليبيا«.

وتابع رئيس املؤسسة: »شركة »تات نفط«، لديها 
برنامج يعمل حاليا، ينص على ع��ودة سريعة 
لليبيا. تناقشنا يف عملية تفصيل كيفية مساعدة 
اإلشكاليات  بعض  جت��اوز  على  الشركة  ه��ذه 
املوجودة حاليا، وال توجد أية مشكلة من الناحية 
القانونية. الشركة سترجع، وكذلك »غازبروم« 
سترجع إلى ليبيا، هناك اجتماع على مستوى 
فنيني سيعقد يف الفترة القادمة يف موسكو بني 

»غازبروم« واجلانب الليبي«.
الشركات  ع��ودة  وردا على س��ؤال حول موعد 
اهلل:  صنع  ق���ال  ليبيا،  يف  للعمل  ال��روس��ي��ة 
اتفاقية تقسيم اإلنتاج  الشركتني  »لدى هاتني 
مراحل  يف  حاليا  املؤسسة.  مع  واالستكشاف 
أن  ونتمنى  الشركات،  ستعود  االستكشاف… 
هناك  طبعا  االستكشافية.  قدراتها  تتحسن 
حسب الدراسات احتياطيات جيدة يف البحر 
ويف البر. نحن متفائلون ونتمنى كل خير بعودة 

الشركات الروسية لليبيا«.

����  االسبوع الليبي ���  خاص
يف  ال���ذي   وامل���ال  النفط  خالل مؤمتر 
يف دورته  اجل���اري   اكتوبر  م��ن  العاشر 
التاسعة والثالثني و الذي نظمته كل من 
إنتليجنس«  و»إينرجي  تاميز«  »نيويورك 
الوطنية  املؤسة  رئيس  لندن ، القى  يف 
لفت  كلمة   اهلل  صنع  مصطفى  للنفط 
فيها الى الوضع الذي تعانيه ليبيا وطالب 
املجتمع الدولي باعادة  النظر   يف النهج 
الذي يتبعه إزاء ليبيا ، وطالب صنع اهلل 
املشاكل  بوضع استراتيجية موحدة حلل 
املجتمع  أن  ، وق���ال   ال��ب��الد  يف  األمنية 
ليبيا  انعدام األمن يف  إلى  الدولي ينظر 
احل��رب  أن  ح��ني  يف  داخ��ل��ي��ة،  كمشكلة 
خارجية  جهات  حتّركها  الليبية  األهلية 

خلدمة أجندات مختلفة على حد قوله .
بنجاح   وصفه  ما  عن  اهلل حتدث  صنع 
مؤسسة النفط الليبية  يف اآلونة األخيرة 
الى جتاوز  مشيرا  اإلنتاج   مستوى  على 
كل  برغم  اليوم   برميل يف  مليون  معّدله 
استقرار  زعزعة  إلى  الرامية  املحاوالت 
القطاع  قائال ) تتعّرض املؤسسة الوطنية 
للنفط لهجمات متكررة ومستمرة. ونحن 
ندافع عن أنفسنا يوميا ضد كل االعمال 
خلفية  ذات  ك��ان��ت  س����واء  ال��ع��دوان��ي��ة، 
أو  سياسية  أو  عسكرية  أو  اج��رام��ي��ة 
والهجومات  االضطرابات  ولوال  جتارية. 
املستمّرة، لكّنا نسعى إلى حتقيق أكثر من 

ضعف مستويات اإلنتاج احلالية (
ترحيبه  ال��ى  صنع  اش��ار  كلمته  وخ��الل 

بالدعم الذي تلقاه قطاع النفط الليبي من 
اجلانب الروسي قائال ) رحبت املؤسسة 
بعودة  األس��ب��وع  ه��ذا  للنفط   الوطنية 
الشركاء الدوليني إلى ليبيا، كما حصلت 
على الدعم الكامل من احلكومة الروسية 
( واضاف يف كلمته  قائال ان ثمة  وفرة 
للفرص التجارية يف ليبيا، معربا عن أمله 
واستقرارا  أمنا  أكثر  بيئة عمل  توّفر  يف 

للمؤسسة الوطنية وموظفيها.
 صنع اهلل دعى احلاضرين إلى مساندة 
خللق  ال��رام��ي��ة  مساعيها  يف  امل��ؤس��س��ة 
يتّسم  الليبي  للشعب  أف��ض��ل  مستقبل 
بالرخاء والوحدة والفرص الوفيرة  وقال   
) املؤسسة الوطنية عازمة على االستمرار 

يف مواجهة  التحديات ( 

صنع اهلل  يرحب بالدعم الروسي لقطاع النفط 

ويقول أن االضطرابات يف ليبيا حترّكها قوى خارجية 

اجتماع موسع لوضع ضوابط للعمل داخل إيني تستحوذ على حصة 42.5 % يف عقد لـ BP يف ليبيا
مطار بنينا الدولي 

عودة وشيكة للشركات الروسية النفطية إلى ليبيا
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وعن���د وص���ول مدي���ر املخاب���رات الليبيية 
وق���ت النظ���ام اجلماهي���ري، وزوج أخ���ت 
صفية فركاش الزوجة الثانية للعقيد معمر 
القذايف واليد اليمنى له عبد اهلل السنوسي 
لب���اب اخليم���ة، طل���ب القذايف م���ن رئيس 
وزرائ���ه البغ���دادي مبغادرة امل���كان، وجلس 
السنوسي  بدال منه، فس���أله القذايف ماذا 

بك يا سنوسي ؟
فتح���دث السنوس���ي ع���ن رص���د األجهزة 
األمنية إلتصاالت من مدينة جادو )ش���مال 
غرب ليبيا( بالسفارة االمريكية يف طرابلس، 
وأن املتحدث من جادو كان يشتكي للسفارة 
االمريكية من س���وء معامل���ة النظام الليبي 
لألمازيغ، ومنعهم من التحدث بلغتهم وقمع 

تراثهم ومضايقتهم.
وبعد أن انهى السنوسي حكيه للقذايف عن 
تلك املكاملات، طلب القذايف من مدير مكتبه 
احمد رمضان بإعداد زيارة له ملدينة جادو، 
ودعوة كل أعيان وقيادات األمازيغ يف جبل 
نفوسة حلضور ذلك االجتماع الكبير، حتى 
أن أبل���غ األمازيغي س���عيد حفيانة يوم 15 
مايو 2008 أعيان االمازيغ بنالوت وبكاباو 

مبجئ القذايف ليجتمع معهم.
ويف يوم 17 مايو 2008 وصل العقيد معمر 
القذايف ملدينة جادو وحتدث لألمازيغ، وقال 
له���م انتم عرب أقحاح واصولكم من ش���به 
اجلزيرة العربي���ة، وهاجرمت الى ليبيا قبل 
االس���الم مبئات الس���نني واستشهد بكتاب 
»ح���ول عروب���ة البربر: مدخل إل���ى عروبة 
األمازيغي���ني من خ���الل اللس���ان« للباحث 
العمانى سعيد بن عبد اهلل الدارودى، والذى 
اهتم ببرهنة عروبة البرب���ر )األمازيغ( من 
خالل اللس���ان، وهو الكتاب الذى شرح فيه 
الباحث العماني التشابة بني لهجة االمازيغ 
باللهجات القدمي���ة الظفارية والقحطانية 

يف جن���وب ش���به اجلزيرة العربي���ة، بعد أن 
وضع قاموس مقارن بني مفردات البربرية 
)األمازيغي���ة( واللغ���ة العربي���ة، ف���ى أربعة 
فصول ش���كّلت القس���م األكبر م���ن الكتاب 

الذى يحتوى على 346 صفحة.
وفى تلك االثناء كانت السفارة االمريكية يف 
طرابلس ترسل تقاريرها الى واشنطن حول 
عزمها التحرك ولقاء قي���ادات األمازيغ يف 
عاصمتهم غير الرسمية مدينة زوارة )تقع 
على شاطئ البحر األبيض املتوسط، تبعد 
ع���ن العاصم���ة طرابلس حوال���ي 120 كم 
غرب���اً وتبعد نحو 60 كم عن حدود تونس( 
وكذلك املتواجدين يف مدن االمازيغ يف جبل 
نفوس���ة أو اجلب���ل الغربي )اقصى ش���مال 

غرب ليبيا(.
حتى حتدث نائب الس���فير االمريكي جون 
كريس���توفر س���تيفنز )وهو الشخص الذى 
عمل بعد ذلك كس���فير للواليات املتحدة يف 
ليبيا منذ مايو 2012 حتى وفاته على يد 
مجموع���ة ارهابية فى بنغ���ازي بتاريخ 11 
س���بتمبر ع���ام 2012( صراحة مع احمد 
عي���اد مدير الدائ���رة األمريكية باخلارجية 
الليبي���ة، وق���ال له انه يرغ���ب يف لقاء عدد 
م���ن قيادات األمازي���غ يف زوارة، ومن بينهم 
ام���ني املؤمت���ر الش���عبي يف املدين���ة ح���ول 
التراث األمازيغي وتقاليد األقليات يف ليبيا، 
وكان رد احم���د عي���اد ان ليبيا ال يوجد بها 
امازي���غ وكل الليبيني عرب، واعتبر عياد أن 
هذا التصرف تدخل يف الش���ؤون الداخلية 
وانتهاك للسيادة الليبية، وسأل عياد موجها 
سؤاله لستيفنز، هل تسمحون لسفارتنا يف 
واشنطن بالتحدث لألقليات يف امريكا من 
الس���ود والهنود احلمر والتشيكانو؟ وطبعا 
كان الصمت الذى يصل لدرجة اخلرس هو 

اجابة ستيفنز على احمد عياد.
ويف بداية يونيو 2008 اوقفت سيارة مدنية 
موكب نائب الس���فير االمريكي كريستوفر 
ستيفنز يف طريق املطار )طرابلس(، وخرج 
منه���ا ش���خصان وطلبوا االوراق الرس���مية 
للدبلوماسيني االمريكان وتصاريح األقامة، 
وعندما س���أل نائب الس���فير عن هويتهم، 
قال���وا ل���ه نحن تابع���ني لألم���ن اخلارجي، 

وطلبوا منه ان يرافقوه الى املطار.
ويف مكت���ب االمن اخلارج���ي باملطار جلس 
نائ���ب الس���فير ومع���ه ضابط���ي اتص���ال 
بالس���فارة، وكان امامه مدير املكتب واطلع 

على اوراقهم وتصاريحهم، وقال انه سيتأكد 
بنفس���ه م���ن صح���ة االوراق واج���رى عدة 
اتصاالت ثم س���ألهم عن سبب ذهابهم الى 
سبها، ولم ينتظر منهم أجابة حتى قال لهم 
عودوا الى س���فارتكم ويجب عليكم ابالغنا 
امل���رة القادمة قبل 48 س���اعة من اخلروج 

من طرابلس.
يولي���و 2008 اص���درت اخلارجي���ة  ويف 
الليبية بيان جلميع السفارات األجنبية مبنع 
اي دبلوماسي اجنبي من اخلروج من مدينة 
طرابلس الكبرى، ومح���ددة بدائرة قطرها 
70 ك���م، وبذلك الش���هر جل���س يف مأدبة 
عشاء يف احد املطاعم بطرابلس دبلوماسي 
اميركي بصحبه دبلوماس���ي مصري وآخر 
تونس���ي، وحتدث االمريكي ع���ن اجراءات 
اخلارجية الليبية ومنعه���م من اخلروج من 
طرابلس بغضب وانفعال شديد، حتى سأله 

الدبلوماسي التونسي وماذا ستفعلون؟
فأج���اب االمريك���ي نحن س���نلتزم بالقرار، 
فضحك الدبلوماس���يان املصري والتونسي 
وقالوا نحن نذهب الى اي مكان يف ليبيا وال 

يوقفنا احد.
وحينه���ا ادرك االمريكي أن قرار اخلارجية 
الليبي���ة املقصود منه هو وح���ده دون غيره، 
وان االمن الليبي على علم بكل ما كان يدور 
بني السفارة االمريكية فى طرابلس وبعض 
القيادات االمازيغي���ة، واالخطر هو ما كان 
يحضر له االمريكي فى املس���تقبل القريب 

عبر هوالء.
ويف اواخ���ر يولي���و 2008 اوقف���ت اجهزة 
األمن الليبية دبلوماسي امريكي يف الطريق 
الساحلي قرب صبراتة، وبعد التحقيق معه 
ق���ال انه ذه���ب لإللتقاء بقي���ادات األمازيغ 
طرابل���س،  ال���ى  إعادت���ه  فت���م  زوارة،  يف 
بع���د ان س���حبوا منه كل اوراقه وتس���ليمها 

لإلستخبارات الليبية.
وبعد يومني ارسلت اخلارجية الليبية رسالة 
رسمية بأن الدبلومسي االمريكي الذي قبض 
عليه خ���ارج مدينة طرابل���س غير مرغوب 
فيه، وعليه ان يغادر األراضي الليبية خالل 
48 ساعة بسبب خرقه لتعليمات السلطات 
الليبية وتدخله يف الشؤون الداخلية للبالد، 
كي يعود الدبلوماس���ي االمريكي لبالده فى 

أول اغسطس 2008.
ومتر االيام والشهور والسنني، وحتمل معها 
مفاجئات قاسية وس���يناريوهات ومشاهد 

غير متوقعة، وتضرب ليبيا فوضى عارمة، 
ويغت���ال الق���ذايف، ك���ي يت���م التخل���ص من 
الص���داع املزمن ال���ذى كان مالزما الدمغة 
س���اركوزي وبيرلسكوني لس���نوات، و يغتال 
السفير االمريكي كريستوفر ستيفنز على يد 
صبيان وزير خارجية بالده هيالري كلينتون، 
وتصبح ليبيا مرتعا للتنظيم���ات االرهابية 
ومن يدعمها من اجهزة استخبارات دولية.

وتتح���ول ليبي���ا الى ف���راغ أمني وسياس���ي 
كبي���ر، بعد أن كانت تزعج الفرنس���ي كثيرا 
ف���ى مس���تعمراته القدمي���ة بافريقي���ا، فى 
ظل احلضور الليب���ي القوى بافريقيا بعهد 
الق���ذايف، وه���و الف���راغ ال���ذى ل���م تعوضة 
اي دول���ة عربية حت���ى االن، بل ملئ مكانه 

الفرنسي واالسرائيلي والتركي بأمتياز.
ومتر سنوات أخرى كي يأتى يونيو املاضي 
ملحاولة استعادة ولو جزء من كبرياء الدولة 

الليبية، عبر حترير درنة والهالل النفطي.
ويا للعجب، وللماضي الذى احيانا يستدعيه 
احلاضر لكش���ف ما بخباي���ا، فبعد حترير 
الق���وات املس���لحة العربية الليبي���ة للهالل 
النفطي، وقرار القيادة العامة لتسليم موانئ 
النفط للحكومة املؤقتة واملؤسسة الوطنية 
للنفط ببنغازي )شرق ليبيا( بدال من حكومة 
الوفاق )بطرابلس(، التى كانت توزع عائدات 
النف���ط على التنظيم���ات االرهابية، حينها 
جن جنون حكومة روما بطرابلس املس���ماه 
بحكومة الوفاق، حتى خرج مصطفى صنع 
اهلل رئي���س مجل���س ادارة مؤسس���ة النفط 
الليبية )طرابلس( ي���وم 25 يونيو املاضي، 

بعد ساعات قليلة من اعالن ا
لقي���ادة العام���ة لتس���ليم املوان���ئ النفطية 
لبنغ���ازي، وص���رح قائ���ال: »ال يوج���د اي 
اخت���الف ب���ني القي���ادة العام���ة واالرهابي 
ابراهيم اجلضران )من هاجم حقول الهالل 
النفط���ي(، وعل���ى اجلي���ش اع���ادة املوانئ 

ملؤسسة النفط يف طرابلس«.
وحينها شعر بعض من فى طرابلس باحلرج 
بسبب تصريحات صنع اهلل، فلم مير سوى 
س���اعات قليلة على معركة كب���رى بالهالل 
النفطي، قدم فيها اجليش الليبي ش���هداء 
وجرح���ى وتضحي���ات كبيرة للم���رة الثانية 
لتحرير نفس الهالل النفطي، فى ظل عدم 
حترك طرابلس، وف���ى الوقت الذى يبارك 
في���ه املجتمع الدول���ي خط���وة اجليش، لم 
يس���تطيع صنع اهلل ان ميس���ك مبشاعره، 

وفلتت اعصابه متاما، كي يصرح مبا صرح 
ب���ه، ولك���ن لم يك���ن ذلك لس���ان صنع اهلل، 
بل لس���ان من يحرك كل عرائس املارونيت 

بروما.
وبعده���ا أج���رى صن���ع اهلل كل االتصاالت 
املحلي���ة والدولي���ة للتدخل واجب���ار القيادة 
العامة عل���ى اعادة املوانئ له، حتى س���افر 
صنع اهلل يوم 3يوليو اجلاري الى تونس، كي 
يجتمع مع القائم باألعمال املؤقت بالسفارة 
األمريكية لدى ليبيا جوشوا هاريس، وطلب 
منه صنع اهلل بتوسل التدخل إلعادة املوانئ 

النفطية ملؤسسة النفط يف طرابلس.
ويا لذلك املشهد! ويا للتاريخ!

أتعلمون من هو جوشوا هاريس؟
أن���ه الدبلوماس���ي االمريكي ال���ذى طردته 
اخلارجي���ة الليبي���ة يف بداي���ة اغس���طس 
2008بعه���د القذايف،  بس���بب تدخله يف 

الشؤون الداخلية للدولة الليبية.
ك���ي يقول بعده���ا لم أتخي���ل أن يأتى يوما 
وأرى فيه مس���ئول ليبي يتوسل لي للتدخل 

فى شئون بالده.
فاملدعو مصطف���ى صنع اهلل هو ومن على 
ش���اكلته من أناس فى وطننا العربي، أناس 
يقول���وا منهج���م هو االس���الم السياس���ي، 
وغايته���م اس���تاذية العالم، ودس���تورهم هو 
القرأن، ولكن من ينظر لتجارب هوالء منذ 
نشأتهم، يدرك أن هوالء لم يكن لهم هدف 
اال تدمير أوطاننا، وتسليم بالدنا ملن صنعوا 

هوالء.
فلم نكن نتخيل يوما ان تدمر أوطاننا بحجة 
الدميقراطية والعدالة االجتماعية، ويظهر 
أناس من وسطنا ومن دمنا ومن بني جلدتنا 
ويتكلمون بنفس لساننا، يكفروننا، ويقتلوننا، 

ويسلمون بالدنا العدائنا بأبخس االثمان.
نع���م لم تس���قط أوطانن���ا اال بفع���ل هوالء 
اخلون���ة، ولنا فى س���وريا واليم���ن والعراق 

وليبيا قصص ال أول لها من أخر.

قصة دبلوماسي امريكي حتكي كيف كانت ليبيا وكيف أصبحت
�������� فادي عبيد

يف صباح أح������د األيام باالس������بوع األول من 
ش������هر ماي������و 2008 وبينم������ا كان الق������ذايف 
البغ������دادي  وزرائ������ه  برئي������س  مجتم������ع 
ب������اب  مبعس������كر  خيمت������ه  يف  املحم������ودي 
العزيزية، دخل احد احلراس الشخصيني 
للقذايف واعطاه ورق������ة صغيرة كانت تقول 
ان عبد اهلل السنوسي يريد مقابلتك ألمر 

هام جدا على انفراد.

فادي عبيد

األغنيـــــاء  واملصــــرف املفلــــس
������ محمود أبوزنداح

جعلت  التي  القبيحة  او  اجلميلة  الصدفة  باب  من 
مني التقي بخمس أشخاص أغنياء يف أماكن وزمن 
مختلف لكل شخصية مفترضة منهم من كان غني 
غني  اصبح  من  ومنهم  والثقافة  العلم  وفقير  املال 
الشجع  ولكن اجلميع احتد يف  فبراير  قبل  او  بعد 

والطمع  والسرقة والنهب.
لم تسبق  ،ولكن األهم  اعرفهم  اخلمس شخصيات 
لهم معرفتهم بي ،وحلسن حظي لم اعرفهم اّيام بيع 
املستفيدين  اغلب  ،ألن  األزم��ات  اشتداد  و  الرجال 
من النظام السابق أصبحوا يقدموا أبناء الوطن على 

طبق من ذهب ملقصلة القذايف .
موظف  احدهما  املبدعني  اخلمسة  من  اثنني  اخ��ر 
مبصرف  والثاني رجل أعمال حسب  ما أفاد به لبائع 
األسعار  غالء  عن  الضعيف  الشاب  ُيسأل  اخلضار 
وانقسام املصرف وضياع ليبيا وَلم يقف عن التذمر 

والهيجان يف وجه البائع وَلم يسأل نفسه من أين له 
هذه األموال وكيف ال يكون يف السجن وهو املحارب 
االول لفبراير ومن مت أصبح املدافع االول عنها بعد 

ان اصبح الصراف اآللي ألحد كتائب باملدينة!!!
هؤالء األغنياء ال يجمعهم اال احلقد ولكن باحلقد 
غباء  وإفالسها  مبساعدة  ليبيا  دمار  على  اتفقوا 

املحافظ ، كيف ال ونحن نرى تخبط اداء املصارف 
الى  ع��ادي  موظف  من   ، بها  املستشري  والفساد 

صاحب ماليني  اليرد على مالليم الزبائن .
منها  يستفيد  ال  غالبا  التي  البطاقات  أسعار  حتى 
املواطن فأكثر من ثالث سنوات والصراف اآللي اليعمل 
بدل خدمة  البطاقة خصم  ولكن   !!! العملة  باملدينة 

وكذلك دفتر الصكوك أصبح ثمنه ابتزازاً ،أما على 
خدمات االستفادة من الدوالر للعالج أو الدراسة يف 
اخلارج فيما سبق فهو ملوظفي املصرف فقط ومصرف 
اجلمهورية له أخصائية اإلبداع مع جمهوره فهو األول 

على مستوى البالد يف كل شي حتى يف األرقام!!!!
وتكبراً  فخدمة  إقباال  الغالبة  بُُطون  تزداد  وحتى 
واالعتمادات  تكون  لزبائن  دوالر  اآلالف  العشرة 
يخرج  شي  أوالً  وآخر  واملوظفني  املصرف  وأه��ل 

للمواطنني بسعر يكون السوق اكتفى....
يتم سحب  حتى  اكتفى  السوق  أن  للغالبة  وااله��م 

الراتب بشكل أكثر اكراما ودفعاً للمذلة .
ويخرج  وسعادة  حاال  أفضل  املواطن   وبهذا  يكون 
لنا املصرف بتحقيق أرباحا هائلة خالل هذه السنة 
وهو يف  للمواطن  النقي  املبيع  الهراء  بيع  ،بنظرية 
املفلس  ذل��ك  ....وف���وق  مسروق  مسروق  احلقيقة 

يعلن جناحه ماديا على حسابنا .
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 ����� محمد بالطيب-بوابة افريقيا اإلخبارية

الّقذايف  معّمر  الّراحل  الليبي  العقيد  كان 
نسبة  الّناصرّية،  باملدرسة  متأثرا  سياسًيا 

الناصر،  الزعيم املصري جمال عبد  إلى 
الليبي  فالعقيد  العريضة،  خطوطها  بكل 

بالرئيس  إعجابه  يكن يخفي  لم  الّراحل 
فعبد  تبّنيه ألفكاره وسياساته،  وال  املصري 
القّذايف  للعقيد معّمر  أورث  الذي  الّناصر 

ورَث عنه  العربّية«،  القومّية  »أمني  لقب 
األخير أيًضا نزعة »عدم االنحياز« يف 

. الّدولّية  السياسة 

روسيـــــا إلى الســــاحة الليبيـــة؟
هل تعيد عالقات العقود الطويلة

وإن كان معنى »عدم االنحياز« الذي تشكّل يف قالب 
منّظمة دولية حتمل نفس االسم إبان احلرب الباردة 
والواليات  السوفياتي  االحت��اد  العالم  قطبي  بني 
بحكم  ومضلال،  دقيقا  يبدو  ال  األمريكية،  املتحدة 
إلى  أعضائه  معظم  وان��ح��ي��از  ال��واض��ح،  ان��ح��ي��ازه 
أيًضا،  كان  أنه  إالّ  السوفياتي،  االشتراكي  املعسكر 
ويف املقابل، عالمة تدلُّ على عدم قبول هذه الّدول 
االط��ار،  ه��ذا  . ويف  املعسكرين  من  ألي  بالتبعّية 
ليبيا  وبعدها  ال��ّن��اص��ر،  عبد  جمال  مصر  كانت 
فالعالقة  الّدولّية،  سياستها  ترسم  القّذايف،  معّمر 
وقوّية  وثيقة  عالقة  كانت  السوفياتي  االحتاد  مع 
من  أكثر  تخللتها،  بل  تبعّية،  عالقة  تكن  لم  ولكنها 

ذلك حلظات توّتر كبيرة .
من  مجموعة  إع��الن  م��ن  فقط،  قليلة  أي��ام  فبعد 
وإزاحة  احلكم  نظام  تغيير  عن  الليبيني  الضباط 
عام  سبتمبر  م��ن  ال��ف��احت  يف  السلطة،  ع��ن  امل��ل��ك 
ال��ّدول  أّول  من  السوفياتي  االحت��اد  كان   ،1969
يف  اجلديدة  بالسلطات  اعترافها  عن  أعلنت  التي 
طرابلس حتت قيادة ضابط شاب لم يتجاوز ال�27 

من عمره يدعى معّمر القّذايف.

واالحت���اد  ليبيا  ب��ني  ال��رس��م��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ب���دأت 
 14 قبل  أي   1955 العام  نهاية  يف  السوفياتي 
 . السلطة  ال��ى  ورفاقه  القذايف  وص��ول  من  عاما 
تاريخ   1991 ال��ع��ام  حتى   ،1969 ال��ع��ام  ومنذ 
االعالن عن تفكك االحتاد السوفياتي، زار العقيد 
القّذايف موسكو ثالث مّرات:  الراحل معّمر  الليبي 
زيارته  كانت  بينما  و1981،  و1981   1976
موسكو  أصبحت  وق��د   2008 ال��ع��ام  يف  الرابعة 

االحتادية. لروسيا  عاصمة 
لیبیا يف  يف  ح��اض��رة  ت��ك��ن  ل��م  م��وس��ك��و  أن  رغ���م 
2011،حيث لم تتخذ أي موقف يف مجلس األمن 
ورفع الفیتو يف وجه قرار تدخل الناتو،فإن هذا لم 
الليبية. الساحة  يف  مؤخرا  االنخراط  من  مينعها 

بني  متبادلة  زي��ارات  خالل  من  خاصة  ذلك  وب��رز 
أطراف األزمة ومسؤولني روس.

لم   ،2016 ع��ام  أواخ��ر  حتى   2011 العام  وم��ن 
تظهر روسيا بشكل واضحة على خارطة اللعبة يف 
أوائ��ل  منذ  تدريجي  بشكل  تعود  ب��دأت  بل  ليبيا، 
روسي  تدّخل  معالم  تلوح  بدأت  2017 حيث  عام 
واملعّقد  املتداخل  الليبي  املشهد  خيوط  يف  واضح 

واملتحّرك.
الفترة  ثقلها يف  بكامل  وألقت موسكو بشكل ملفت 
ال��ت��واري  فضلت  ال��ذي  الليبي  امللف  يف  األخ��ي��رة 
لألطراف  اليد  مبد  ذلك  يف  مستعينة  لفترة،  عنه 
ال��روس��ي��ة،  امل��ب��ادرات  وآخ��ر  ليبيا.  يف  املتنافسة 
ج����اءت ع��ل��ى ل��س��ان رئ��ي��س م��ج��م��وع��ة االت��ص��ال 
يف  دينجوف،  ليف  الليبية  األزمة  لتسوية  الروسية 
مستعدة  موسكو  أن  خاللها  ق��ال  امل��اض��ي،  ابريل 
الصراع  أط���راف  ب��ني  ح��وار  عقد  ف��ى  للمساهمة 
الرئاسى  املجلس  رئيس  بني  لقاء  وتنظيم  ليبيا  فى 
حلكومة الوفاق الوطنى فايز السراج والقائد العام 

خليفة حفتر. املشير  الليبى  الوطنى  للجيش 
ول��ي��س��ت ه���ذه امل���رة األول���ى ال��ت��ي ت��ط��رح موسكو 
أعرب  ليبيا،حيث  يف  الصراع  كوسيط حلل  نفسها 
املسؤولون الروس يف أكثر من مناسبة عن استعداد 
املاضي  ديسمبر  ففي  الوسيط.  دور  للعب  بالدهم 
الروسي  اخلارجية  وزير  أعلن  املاضي،  العام  من 
يلزم«  ما  بكل  »ستقوم  بالده  أن  الفروف،  سيرغي 
يف  النزاع  ط��ريف  بني  اتفاق  إل��ى  التوصل  لتسهيل 

ليبيا من أجل إنهاء األزمة السياسية يف البالد. 

حكومة  بني  نوفمبر،  موسكو،يف  توسطت  وقبلها 
أوباري  مدينة  القبائل يف  وممثلي  الوطني،  الوفاق 
بجنوب غربي ليبيا، التي تعيش أوضاعا اقتصادية 
االتصاالت  فريق  رئيس  وقال  صعبة.  واجتماعية 
ال���روس���ي ل��ل��ت��س��وي��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ل��ي��ف دي��ن��غ��وف، يف 
تصريحات صحافية إن ممثلي قبائل أوباري طلبوا 
امل��س��اع��دة يف ح��ل املشاكل  ال��روس��ي  م��ن اجل��ان��ب 
العالقة يف حوارهم مع حكومة السراج، وذلك أثناء 
روسيا  إمكانيات  الطرفان خاللها  بحث  محادثات، 
البالد  إنسانية لسكان جنوب  يف تقدمي مساعدات 
الذين يعانون من نقص األدوية والبضائع األولية.

ليبيني،  ملسؤولني  عدة  زي��ارات  روسيا  شهدت  كما 
بعضهم من حكومة الوفاق الوطني وأعضاء مجلس 
للجيش  العام  القائد  بها  قام  وزيارات عدة  النواب 
كل  موسكو.ومينح  إلى  حفتر  خليفة  املشير  الليبي 
للتقريب  الوساطة  دور  لعب  إمكانية  روسيا  ذلك 
جليا  ب��دا  م��ا  وه��ذا  الليبية،  األزم���ة  أط���راف  ب��ني 
لروسيا  الليبيني  املسؤولني  بعض  دعوة  خالل  من 

للتدخل حلل االزمة.
على  روسيا  اعتماد  من  آخر،وبالرغم  صعيد  على 
الليبي، فإن  التحركات الدبلوماسية يف بحث امللف 
هذا  ويف  واردة.  تبقى  العسكري  التدخل  إمكانية 
الروسية  االتصال  مجموعة  لرئيس  سبق  السياق، 
مسألة  إن  صّرح  أن  دينغوف،  ليف  بليبيا  اخلاصة 
غرار  على  ليبيا  يف  عسكرية  بعملية  موسكو  قيام 
املسؤول  ينفي  ول��م  ش��روط،  بتوفر  ترتبط  سوريا 

ليبيا. السيناريو يف  تكرار 
ليبيا  بني  الفرق  أن  تصريحاته،  دينغوففي  وأك��د 
م��وح��دة،  حكومة  لديها  األخ��ي��رة  أن  ه��و  وس��وري��ا 
ليبيا ذلك، مبينا  يتوفر يف  بينما ال  وجيش موحد، 
أن التدخل العسكري الروسي يف سوريا جاء بطلب 
بني  سياسيا  انقساما  تشهد  ليبيا  لكن  احلكومة، 

األطراف كما أنها لم تطلب تدخال روسيا.
م��ث��ل  إره����اب����ي����ة  ج����م����اع����ات  ظ����ه����ور  ظ����ل  ويف 
ليبيا  داخل  كبير  جدل  »داعش«،و«القاعدة«،يدور 
ذريعة  ع��س��ك��ري،حت��ت  ت��دخ��ل  ع��ن  محيطها،  ويف 
التنظيمات  توغل  من  واحلد  اإلرهاب  احلرب على 
االرهابية يف هذا البلد النفطي املهم، والقريب من 
احدى  روسيا  تكون  أن  البعض  يستبعد  أوروبا.وال 
وأن  خاصة  ليبيا  يف  بالتدخل  تبادر  التي  ال��دول 
حتول  من  قلقهم  عن  باستمرار  يؤكدون  مسؤوليها 

ليبيا الى معقل لالرهاب يف املنطقة.
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��� شريف الزيتوني-بوابة افريقيا اإلخبارية
ليس هناك أكثر لبسا يف عالقة العرب بالقوى الكبرى 
الصامتون  فالروس  روسيا.  مع  احلاصل  اللبس  مثل 
أبدا على الصراع العربي الصهيوني يتعاملون مع الواقع 
العربي وفق الرؤية الروسية دائما. حتى الدول احلليفة 
لهم عالقتهم بها دائما دائرية، وغامضة رغم متانتها 
أحيانا. من مصر اخلمسينات إلى عراق العقود الثالثة 
بعد السبعينات إلى اجلزائر إلى سوريا إلى ليبيا، كلها 
دول يف املفاهيم الدبلوماسية حليفة لروسيا وتعاملها 
الرضى  اعتبارها دوال خارج  تعامل خاص على  معها 
العربي خلقت  الربيع  أن حلظة  التام. غير  األمريكي 
نوعا خاصا من العالقة بني روسيا وليبيا أوال من خالل 
املوقف الباهت والسلبي جتاه مع وقع، ومع سوريا التي 
تعتبر استثناء بالنظر إلى احلسم يف مساندتها لنظام 
الرئيس بشار األسد، رغم أنه يف احلالتني كانت العني 

الروسية اقتصادية أكثر منها مساندة سياسية.
سوريا يف ليبيا وشعار »ال أضع بيضي يف سلة واحدة«

تعود العالقة الليبية الروسية إلى عقود طويلة سبقت 
حتى ثورة الفاحت من سبتمبر، لكن الثورة فتحت مسارا 
كان  القذايف  معّمر  الليبي  فالعقيد  العالقة.  يف  آخر 
متأثرا إلى حد كبير بالفكر االشتراكي يف احلكم وهو 
التاريخ الطويل يف االحتاد السوفياتي قبل  املسار ذو 
تفككه. وقد حافظت عليه »جماهرية« معّمر القذايف 
كخيار اقتصادي مثل استثناء يف محيطه شرقا وغربا 

ودفع ضريبته باهضا.
عالقة ليبيا بروسيا عرفت أوجها يف تسعينات القرن 
املاضي بعد اعتراف النظام يف ليبيا بروسيا االحتادية 
عقب نهاية احلرب الباردة وانهيار االحتاد السوفياتي 
بشكله القدمي. وقد توجت تلك العالقة بعدة زيارات 
واتفاقيات اقتصادية تركزت خاصة يف مجاالت الطاقة 
نظرا التهمام البلدين بها انتاجا لألولى واستثمارا للثانية، 
حيث تذكر بعض األرقام أن حجم التبادل االقتصادي 
يتجاوز املليار دوالر وهو رقم هام ُيفهم منه جعل روسيا 
من ليبيا من أهم حلفائها رغم أن الوقائع ال توثق مواقف 
ثابتة لوقوف الروس إلى جانب ليبيا يف حصارها خالل 

التسعينات.
وتواصلت العالقة بدعم االتفاقيات القدمية بأخرى مع 
بداية األلفية أحلق بها التعاون العسكري من خالل توقيع 
عقود لشراء أسلحة روسية متطورة تشمل الدفاعات 
اجلوية والغواصات البحرية بأرقام قاربت 3 مليار دوالر، 
مت تسهيل وصولها بعد زيارة هامة لرئيس الوزراء آنذاك 
فالدميير بوتني وأعلن خاللها عودة التعاون العسكرين.

لكن احللقة الفاصلة يف عالقة الروس بليبيا، كانت يف 
أزمة فبراير2011، حيث فاجأت موسكو حتى املراقبني 
بتراخيها يف إصدار موقف مساند ألحد األنظمة احلليفة 

يف املنطقة وبقائها يف موقف املحايد، بل هو موقف 
خذل النظام الليبي الذي تكالبت عليه القوى الغربية 
واإلقليمية وكان يف حاجة أكيدة إلى حليف مساند، لكن 
عدم رفع الفيتو يف قرار مجلس األمن العدواني الشهير 
حول ليبيا، كان رضى ضمنيا من الروس على ما وقع 
وتخليا رسميا على نظام لطاملا اعتبر ضمن املعسكر 

الروسي يف عالقة بعدة ملفات اقتصادية وسياسية.
بعد اإلطاحة بنظام العقيد معّمر القذايف كان االعتقاد أن 
الروس سيفقدون مكانا استراتيجيا كان سوقا اقتصادية 
كبيرة لديهم بالنظر إلى أن الفاعلني اجلدد يف ليبيا 
اتخذوا مواقف من كل من كانت عالقاته قوية بالنظام، 
لكن تطورات األحداث أبقت لروسيا على موقعها بني 
الفاعلني كنوع رمبا من حسابات االقتصاد التي تفكر 
فيها موسكو بغض النظر عمن يحكم أو من لديه القوة 

على األرض.
خالل سنوات األح��داث األولى يف ليبيا كانت مواقف 
التي  السلمية  احللول  ومع  الفوضى  أنها ضد  روسيا 
تضمن األم��ن. كانت تلك املواقف تسجيل نقاط على 
اخلصم اآلخر األمريكي الذي لم يكن صوته مرتفعا 
يف السنوات األولى، وعلى ذلك األساس سعت موسكو 
لربط خيوط التواصل مع املتنفذين ميدانيا إلى حني 
صعود املشير خليفة حفتر كقوة جديدة ماسكة بزمام 
موقعها يف تشكيل نواة اجليش الذي سيحسم بعد ذلك 
عدة معارك ويكون محرك اللعبة يف شرق البالد بفضل 

توفر عدة أطراف مساندة داخليا وخارجيا.
رسمية  زي��ارة  ترجمتها  حفتر  بخليفة  روسيا  عالقة 
يستقبل  كما  فيها  استقبل  يناير 2017  يف  لألخير 
الزعماء الكبار، وهذه كانت إشارة من الروس أن لديهم 
حليفا جديدا ميكن أن يكون صاحب الكلمة الفصل يف 

عدة مسائل. حفتر نفسه أصدر تصريحات قريبة من 
املغازلة ملوسكو بأن الليبيني أياديهم مفتوحة ألي دعم 
روسي من أجل مساعدتهم يف معركة استرداد الكرامة 
ومواجهة اإلرهاب. األمر الذي تلقفته وسائل اإلعالم 
املعادية حلفتر خاصة القطرية واإلخوانية بأنها دعوة 
قاعدة  إلقامة  دع��وات  جعلوها  بل  العسكري  للتدخل 
روسية يف ليبيا وحددوا مكانها يف طبرق األمر الذي 
جعل قيادة اجليش عبر ناطقها الرسمي أحمد املسماري 

تنفي اخلبر مطلقا.
ورغم العالقة القوية بحفتر، فإن روسيا حافظت أيضا 
على تواصلها مع غرب البالد حيث كانت يف استقبال 
رئيس املجلس الرئاسي فائز السراج يف مارس 2017، 
رغبة منها يف اإلبقاء على حبل الود بني جميع األطراف، 
وأكد ذلك السراج نفسه عندما عبر عن قناعته بأن 
روسيا قادرة على االطالع بدور إيجابي يف بالده األمر 
الذي فسره مراقبون برغبة من طرابلس يف التقريب 
بينها وبني قيادة اجليش املقربة من موسكو، األخيرة 
التي تنظر إلى هذه املسائل بإيجابية لكي حتافظ على 
حبل التواصل مع كل األطراف وإميانا منها أن صاحب 
املصلحة ال يرمي بيضه يف سلة واحدة حتسبا لتطورات 

األمر الواقع.
الروس يف سوريا.. املصلحة تفرض التضحية

عالقة الروس بسوريا مسألة أخرى متاما. يف احلالة 
السورية وضعت روسيا بيضها يف سلة واح��دة بشكل 
واض��ح وه��ي سلة نظام الرئيس حافظ األس��د الذي 
بالتأكيد كانت موسكو مساهمة بشكل كبير يف بقائه 
وإعادته يف موقع القوة بعد محنة سنوات »الثورة« التي 

أرهقت البالد كثيرا وأعادتها خطوات إلى الوراء.
تعود العالقة بني دمشق وموسكو بدورها إلى عشرات 

السنني، منذ أن كان االحتاد السوفياتي الذي اعترف 
مبكرا باستقالل سوريا عن فرنسا ليتوج ذلك االعتراف 
من  أخ��رى  ملراحل  فاحتة  كانت  دبلوماسية  بعالقات 
التواصل تدعمت أساسا مع نظام البعث الذي يشترك 

مع السوفيات يف تبني النهج االشتراكي.
فترة  يف  ومتانتها  الدبلوماسية  العالقة  عراقة  ورغ��م 
الرئيس الراحل حافظ األسد، لكن فترة صعود بشار 
األسد خلفا لوالده على كرسي الرئاسة يف دمشق، تعتبر 
استثناء حيث عرفت نقلة يف مستوى االتفاقات العسكرية 
واالقتصادية أهمها على اإلطالق إلغاء الديون الكبيرة 
لدى موسكو التي قررت التخلي عن 11 مليار دوالر من 
أصل 13 يف سابقة تاريخية يف مستوى العالم وحتى 
بقية املبلغ مت االتفاق على جدولته يف شكل استثمارات 

للروس على األرض السورية.
من الطبيعي أن هذا اإلج��راء الروسي لم يأت ألجل 
عيون السوريني، لكنه عموما كان لصاحلهم. فكابوس 
الغاز الروسي نحو أوروبا يبقى املحدد األكبر يف العالقة 
على اعتبار أن سوريا هي البوابة املريحة لروسيا يف 
عمليات التصدير وال تريد أن تخسرها خاصة بوجود 
خصوم ينتظرون يف الزاوية ويقومون بكل شيء من أجل 
اإلطاحة بنظام األسد الذي بفرضية سقوطه يسقط 
املشروع الروسي يف دمشق واملنطقة. ومن أجل ذلك 
وضعت روسيا كل إمكانياتها للدفاع عن حليفها رغم 
الضريبة التي ستكون قاسية جدا يف الكواليس لن يكون 

النظام يف سوريا بعدها مثلما كان قبل األزمة.
خالل األزمة التي بدأت يف سوريا يف موجة احلراك 
العربي، وجدت روسيا نفسها يف مرمى االتهامات من 
معرقال  وجودها  اعتبروا  الذين  األس��د  خصوم  قبل 
لإلطاحة به. فاألزمة بني الروس وداعمي األحداث يف 
سوريا ألقت بضاللها حتى على مجلس األم��ن الذي 
كان يف مرات كثيرة مساحة للسجال بني مندوب روسيا 

ومندوبي الدول املذكورة.
وعلى الرغم من اخلسائر التي وقعت لروسيا بشريا 
وماديا لكنها واصلت وتواصل دعمها للنظام القائم الذي 
تقول وقائع األرض أنه استعاد زمام القوة وأعاد لنفسه 
موقع القوة وقد ساهمت يف ذلك أيضا تخلي الدول 
الداعمة للمجموعات اإلسالمية املسلحة عن حلفائها 
األمر الذي أضعفهم وأفشل مشروعهم، ويف كل هذا كان 
الروس جزءا من األحداث وسيكونون بحسب مراقبني 
جزءا من السياسة الروسية لسنوات قادمة قد تتغير 
فيها حتى سياسات النظام السوري من عدة قضايا، 
وهو ما يحيل إلى نوع من النفوذ اجلديد الذي ال مهرب 

للسوريني منه.

روسيا يف ليبيا وسوريا.. 
ما تبصره عني االقتصاد تتبعه خطوات السياسة
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يونسمنوعــات إرشاف/همسة 

اخلداع البصري يف رسمة 
»زوجتي أم حماتي؟«

استخدمي هذه الطريقة لتعليم 
طفلك احلفاظ على أسرار البيت

أم  »زوج��ت��ي  األش��ه��ر  ال��ل��وح��ة  تعتبر 
ح��م��ات��ي؟« واح���دة م��ن أب���رز لوحات 
ال��ع��ال��م عبر  ال��ب��ص��ري يف  اخل����داع 

التاريخ.
ويعتقد العلماء والباحثون أن ما تراه 
يعتمد على عمرك،  اللوحة  من هذه 
تشيح  ش��اب��ة  ام����رأة  ي���رى  فالبعض 
حني  يف  اليمني،  جهة  إل��ى  بوجهها 
يراها آخرون امرأة عجوز ذات أنف 

كبير تنظر إلى األمام.
وإذا لم تكن لديك املقدرة على حتديد 
أي منهما يف الرسمة، فإن ذقن املرأة 
الشابة هو أنف السيدة العجوز، وأذن 

الشابة هي عني املرأة العجوز.
لفنان  ت��ع��ود  الرسمة  أن  إل��ى  ي��ش��ار 
إلي  ويليام  البريطاني  الكاريكاتير 
ه��ي��ل، وظ���ه���رت يف م��ج��ل��ة »ب����وك« 
نوفمبر  من  ال��س��ادس  يف  األميركية 

عام 1915.

األطفال  تعليم  يف  صعوبة  دائما  هناك 
البوح  بعدم  املنزل،  خصوصية  احترام 
ب��أس��راره خ���ارج أس����واره، األم���ر ال��ذي 
عندما  محرجة  م��واق��ف  يف  األم  يضع 

ما. بأمر  اآلخرين  أمام  الطفل  يتحّدث 
ول��ت��ع��ل��ي��م ط��ف��ل��ك احل��ف��اظ ع��ل��ى أس���رار 
اتباع  عليكي  بها  ال��ب��وح  وع��دم  البيت، 

الوسائل: هذه 
واملبادئ  األخالق  على  الطفل  تنشئة   •
األهل،  ابتعاد  خالل  من  وذلك  احلسنة، 
والنميمة،  الغيبة  أساسي،عن  وبشكل 
يتخلّق  التي  الصفات  يكتسب  الطفل  ألّن 
بشكل  الصفة  ه��ذه  ون��ب��ذ  وال��دي��ه،  بها 
لينغرس  ال��ط��ف��ل،  م��س��ام��ع  أم���ام  ك��ب��ي��ر، 

ذهنه. الشيء يف  هذا 
ت��ك��وي��ن ش��خ��ص��ي��ة م��س��ت��ق��لّ��ة وق��وي��ة    •
فالطفل  نفسها،  من  واثقة  الطفل،  لدى 
أْن  يحاول  نفسًيا،  وامل��ه��زوز  الضعيف، 
يعوض هذا الضعف، من خالل مجالسته 

بالشؤون اخلاّصة  والتحّدث معهم  للكبار 
ألس��رت��ه، ول��ي��ن��ال إع��ج��اب األش��خ��اص، 
عالم  إل��ى  يدخل  حتى  يحّدثهم،  الذين 

لديه. الذي  النقص  وليعّوض  الكبار، 
الطفل،  التنبيه على  املبالغة يف   • عدم 
من  وذل��ك  البيت،  أس��رار  إف��ش��اء  بعدم 

املستقلّة. شخصيته  تعزيز  خالل 
م��ن خ��الل  وذل���ك  ال��ع��ادة  ه���ذه  ذم   • 

العبرة. ذات  القصص 
ب��احل��ّب،  ال��ط��ف��ل ع��اط��ف��ًي��ا   • إش��ب��اع 
الصفات  وتعزيز  والّتفاهم،  واحل��ن��ان، 
أْن  شأنه  من  ذلك  ألّن  لديه،  اإليجابية 

لديه. النقص  يعوض 
من  الطفل،  بتخويف  املبالغة  ع��دم   •
املبالغ  والتحذير  العمل،  بهذا  القيام 
من  فهذا  السيئة،  النتائج  من  فيه، خوًفا 
أسرار  ينقلون  األطفال  يجعل  أْن  شأنه 
ما  وجت��ري��ب  النتائج،  لتجريب  البيت، 

منه. مينعون 

وزيت  احلليب  وصفة  اتبعي  لها  النضارة  وإعادة  لبشرتك  جيد  ترطيب  على  احلصول  تريدين  كنتي  إذا 
اللوز.

مطحون.  لوز  ملعقة   2/1 اللوز،  زيت  من  ملعقة   2/1 الذوبان،  سريع  حليب  كبيرة  ملعقة  املكّنات: 
الوجه  على  الوصفة  وتدهن  جيداً  البشرة  تنظف  عجينة،  على  للحصول  جيداً  املكونات  تخلُط  الطريقة: 

دقيقة.  15 ملدة  وتترك  ناعمة  فرشاة  باستخدام  والرقبة 

واألسرار  اخلفايا  من  مجموعة  لكم  نقدم 
علم  على  تكونوا  لم  التدخني  الصادمة عن 
لإلقالع  التفكير  يف  تساعدكم  رمب��ا  بها، 

القاتل اخلفي: عن هذا 
ال��س��ي��ج��ارة  أو  ال��ت��ب��غ  ل��ف��اف��ة  • حت��ت��وي 
كيميائي،  م��رك��ب   4800 على  الصغيرة 

السرطان. يسبب  مكوًنا   70 منها 
 • تولد السيجارة املشتعلة أكثر من 150 
مكعب/ لكل  القطران  جزيئات  من  ملياراً 

دخان  من  فقط  املرئي  اجلزء  وهو  بوصة، 
السجائر.

• دخان السجائر هو 10.000 مرة أكثر 
وقت  يف  السيارات  بعوادم  مقارنة  تركيزاً 

الذروة.
الصحة  وعلماء  باحثي  من  الكثير  يقدر   •
حول العالم أن املدخن يعيش 14 سنة أقل 

املدخن. غير  من 

ت��ق��ول إن  ال��ط��ب��ي��ة  ال���دراس���ات  ب��ع��ض   •
ت��دخ��ني امل��اري��ج��وان��ا ي��ت��س��ب��ب يف أض���رار 
السجائر  ت��دخ��ني  م��ن  بكثير  أق��ل  صحية 

الكحوليات. وتناول 
فقط  وف���اة  ح��ال��ة   3,000 م��ن   أك��ث��ر   •
يعني  وهذا  املباشر،  غير  التدخني  بسبب 
عائلتك  ت��ع��رض  ف��إن��ك  م��دخ��ن��اً،  كنت  إذا 

املباشر. للخطر  واألقارب  واألصدقاء 
منظمة  صحية  حملة  أول  هتلر  ق��اد   •
ل��ت��وع��ي��ة ض��د م��خ��اط��ر ال��ت��دخ��ني ب��ع��د أن 
اك��ت��ش��ف األط���ب���اء األمل�����ان ال��ع��الق��ة بني 

الرئة. وسرطان  التدخني 
ميوت  مدخنني  شخصني  كل  من  •واح��د 
التدخني  أن  يعني  مم��ا  ال��ت��دخ��ني؛  بسبب 

العالم. يف  املدخنني  نصف  يقتل 

وصفة طبيعية لترطيب البشرة

أســــــــرار صــــــادمة عـــــن التدخيـــــــن

لك سيدتي 

ولك أيضا:
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األم والطفل

كوننا أمهات أو آباء ليست باملهمة السهلة أبداً، فهي 
وظيفة دائمة غير إختيارية، لكن قد يكون مقابلها رائعاً 
للتربية  محدد  تعريف  يوجد  ال  أنه  واحلقيقة  جداً، 
هناك  لكن  مثاليهة؟..  أم  تصبحي  كيف  أو  اجليدة.. 
بعض اإلرشادات العامة التي تستطيعني تتبعها للوصول 
إلى التربية الصاحلة لألبناء.. »سوبر ماما« جمعت لِك 

بعض هذه النصائح، لتكون عوناً لِك يف مهمتك.
احلب واالهتمام

بالطبع كل أم حتب أبنائها وتهتم ألمرهم، لكن األبناء 
هذا  وشعور  رؤية  وهو  احلب،  من  أكثر  ملا  يحتاجون 
احلب، قد يعمد بعض األباء واألمهات إلى عدم إظهار 
املشاعر أمام أبنائهم خوفاً من تدليلهم، لكن صغارك 
وأبنائك  ماما«،  »حبيب  كلمة  سماع  إلى  يحتاجون 

املراهقني يسعدهم ذلك احلضن الصادق.
االستماع

بالعديد من  رمبا يكون يوم األبوين مشغوالً ومزدحماً 
األعمال، مما ال يسمح لهما باجللوس مع األبناء بشكل 
وقتنا؟..  من  بعضاً  أبنائنا  يستحق  ال  هل  لكن  كايف، 
االستماع لألبناء أمر ضروري جداً لعالقة سوية معهم، 
حاولي قدر اإلمكان تخصيص وقت للجلوس مع أبنائك 
لالستماع لهم فقط، ليتحدثوا معِك عن أحداث يومهم، 
وأنِت  يتكلمون  هم  وحتفظاتهم،  أحالمهم  أصدقائهم 

انصتي فقط.
حددي قواعد

عملية التربية قد تتطلب منِك أحياناً أن تكوني الشخص 

احلازم الذي يقول »ال«، فتحديد توقيت للنوم ومواعيد 
أللعاب الكمبيوتر وجدول للواجب املدرسي ليست األمور 

األفضل لألبناء، ولكنها مهمة لهم يف املستقبل.
التحفيز اإليجابي

تقومي سلوك طفلك ليس من الضروري أن يكون فقط 
عن طريق النقد طوال الوقت، فاألبناء يحتاجون لكلمات 
يقومون بشىء جيد، فال  التشجيع واإلعجاب عندما 
تترددي يف قول »أحسنت« عندما يقوم أبنائك بتصرف 

جيد، أو عند أداء مهمة بنجاح.
متاسكي 

التماسك يف جميع األوقات ليس بالشىء الهني، لكن 
عليِك بذلك مع األبناء لتربية سليمة، فمثالً إذا قررت 

أن صغيرك يجب أن يذهب للنوم يف التاسعة، فعليِك 
بالصرامة مع قرارك مهما كلفك، رمبا تواجهني معارضة 
ومرواغة من الطفل، لكنه يف النهاية سيستسلم عندما 

يجدك صلبة كالصخرة.
اجعلي لنفسك دور يف حياتهم

يف  فعلي  بشكل  األبناء  مع  التواجد  تستطيعي  ال  قد 
كل ما يخصهم، لكن عليِك أن يكون لِك دور قدر ما 
تستطيعني، تابعي دائماً خططهم واألحداث املهمة يف 
التمارين  يف  وتشجيعهم  ملشاهدتهم  اذهبي  حياتهم، 
الرياضية، اصطحبيهم حلدث تطوعي وشاركيهم العمل، 
وال مانع من وقت آلخر اصطحابهم وأصدقائهم للنادي 

أو السينما.

اتركيهم يتعلمون بأنفسهم
رد فعل«..  لكل فعل  »أن  العلمية  القاعدة  تعلمني  هل 
كذلك األمر مع األطفال، هناك بعض األشياء التي ال 
ميكن تعلمها من خالل األوامر والتوجيهات، لكن يجب 
مراقبتهم  سوى  عليِك  وما  بأنفسهم،  يختبروها  أن 
يسمح ألصدقائه  ال  كان طفلك  إذا  فمثالً  بعيد،  من 
ورفضوا  تركوه  أنهم  النتيجة  وكانت  ألعابه  باستخدام 
اللعب معه، ستكون النتيجة أنه سيعلم أن األنانية شىء 
سيء، وسيسمح لهم باستخدام األلعاب املرة القادمة 

ليسمحوا له باللعب.
اصنعي أوقاتًا مميزة

مع  ذكريات مميزة  تخلق  أوقات  قضاء  األبناء  يحتاج 
أبنائهم، فقضاء وقت معهم لقص حكاية، قراءة كتاب، 
النزهة يف حديقة أو حتى للعب، ال يكلف شيئاً، لكنه 

يصنع فارقاً مع أبنائك نتيجة للتواصل بينكم.
كوني قدوة لهم

بهم  يعجبون  ألشخاص  مبكرة  سن  يف  األبناء  يحتاج 
يفعلون  فأبنائك  واملرجعية،  األعلى  املثل  لهم  وميثلوا 
مثلك، فال حتثيهم على عدم الكذب بينما يرونك تقولني 
شيئاً غير حقيقى لوالدهم يف التليفون، افعلي ما تريدين 

من أبنائك فعله وهم سيتبعون خطاك.
وتساعدك  لِك،  مفيدة  النصائح  تلك  تكون  أن  أمتنى 
يف رحلة تربية أبنائك، واآلن أخبرينا ما أكثر نصيحة 
ستقومني باتباعها؟ وهل اتبعت أحد هذه الطرق من قبل 

وكانت مفيدة لِك؟

األخطاء نوعان إما أخطاء معنوية يف حق أحد كجرح 
مثاًل،  شيء  ككسر  مادي  خطأ  أو  اآلخرين  ملشاعر 
وعلى الطفل يف احلالتني التعللم من اخلطأ ووجوب 
تصحيحه. فإن كان اخلطأ معنوي ضد شخص أساء 
القول فعليه تعويضه وإن كان مادًيا  أو  بالفعلل  إليه 
عنه  باالعتذار  أو  بإصالحه  اخلطأ  تصحيح  فعليه 

حسب ما يكون مناسًبا.
آذت شخًصا  قد  السيئة  طفلك  تصرفات  كانت  إذا 
نفسًيا، فيجب عليه االعتذار عن أي إهانة ومحاولة 
جتديد العالقة مع هذا الشخص. وعلى هذا يجب أن 
يراك تعتذرين عن خطأك يف حقه ويف حق اآلخرين 

فيتعلم أال يتكبر على االعتذار.
 • أما إن كان اخلطأ كسر لعبة أحد أصدقائه مثاًل، 
فعليه إحضار لعبة أخرى مكانها، وعليه أن يتحملها 
من مصروفه أو أن تساعديه لكن يجب أن يشعر أنه 

يتحمل مادًيا.
كاماًل،  االعتذار  يكون  أن  وعلميه  • شجعى طفلك 
فكلمة آسف املجردة ليست دائًما مناسبة، وإمنا من 
التعويض عن اخلطأ  وتقرير  السماح  األفضل طلب 

وعدم تكراره.
يتكبر  الشعوب وقد  كثير من  االعتذار فن ال تدركه 
الكبير أن يعتذر من الصغير أو القوي من الضعيف 
أو الثري من الفقير، لذا فإن االعتذار يبدأ منك أنت. 
ال تتكبري على االعتذار أمامه لآلخرين أو له هو إن 

أخطأت يف حقه

يولد األطفال وهم يبكون، ويستمرون يف البكاء 
والعاطفية  األساسية  احتياجاتهم  عن  تعبيًرا 
وال��ع��ب��ارات  ب��ال��ك��الم  يستطيعوا التعبير  ح��ت��ى 
ذاته  حد  يف  الرضيع  بكاء  ف��إن  لذلك  واإلش���ارة، 
ي��ض��ر بالطفل  ل��ل��غ��اي��ة وال  م��ع��ت��اد وط��ب��ي��ع��ي  أم��ر 
ط���امل���ا ي���ح���دث ل���ف���ت���رات ق���ص���ي���رة وي������زول ب����زوال 
ال���س���ب���ب، ألن����ه ه��ن��ا وس��ي��ل��ة ال���رض���ي���ع ال��وح��ي��دة 
ل��ي��خ��ب��رك ب��اجل��وع وت��غ��ي��ر احل��ف��اض وال��رغ��ب��ة يف 
النوم أو حتى التدليل، ولكن متى تكمن خطورة 
ب��ك��اء ال��رض��ع وت��ؤث��ر ع��ل��ى س��الم��ت��ه��م اجل��س��دي��ة 

والنفسية؟
أحياًنا يبكي الرضع بكثرة دون أسباب وبطريقة 
بوسعهالتهدئة  ما  كل  تفعل  التي  لألم  مرهقة 
توقف،  دون  ويبكي  يبكي  يظل  ولكنه  صغيرها، 
الرضاعة  على  وحصوله  احلفاض  تغيير  رغم 
حمله  أثناء  يف  يبكي  وأحياًنا  بل  الكايف  والنوم 
يقترح  البعض  إذًا؟  فما العمل  أيًضا،  وتدليله 
يبكي  رضيعها  ترك  احلالة  هذه  يف  األم  على 
البكاء  من  باليأس  ويشعر  يتوقف مبفرده  حتى 
ُيدلل  أو  احل��م��ل  على  يعتاد  ال  حتى  املتصل 
أثبت  النصيحة  ه��ذه  ولكن  فيه،  مبالغ  بشكل 
بل  متاًما  خاطئة  أنها  العلمية  واألبحاث  الطب 

تتخيلينها. ال  بطريقة  الطفل  وتضر 
لبكاء الرضيع االستجابة  أضرار عدم 

وكلية  »ييل«  أمريكيون بجامعة  باحثون  وج��د 
الرضيع  ت��رك  أن  »ه��ارف��ارد«  بجامعة  الطب 
االستجابة  وعدم  وبكثرة  طويلة  لفترات  يبكي 
على  يؤثر   الشديد  باإلجهاد  يشعر  حتى  ل��ه 
بعد،  فيما  ونفسيته وسلوكه  العصبي  جهازة 
العصبية  الناقالت  تغيير أنظمة  يؤدي إلى  فهو 
دم��اغ  يف  ووظيفية  هيكلية  ت��غ��ي��رات  ويسبب 
الرضيع مشابهة لتلك التي تظهر لدى البالغني 

الذين يعانون من االكتئاب.
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى، أظ��ه��رت ال���دراس���ات أن 
املستمر  البكاء  فرط  من  عانوا  الذين  الرضع 
أكثر  ك��ان��وا  ال����والدة،  بعد  األشهر األولى  يف 

ب�10 أضعاف عن غيرهم من األطفال  عرضة 
احلركة ونقص  ف���رط  ل��إلص��اب��ةب��اض��ط��راب 
امل��درس��ي  األداء  ج��ان��ب ضعف  إل��ى  االن��ت��ب��اه، 
بالنفس،  ال��ث��ق��ة  وض��ع��ف  ال��ع��ن��ي��ف  وال��س��ل��وك 
واألب  األم  م��ن  استجابة  وج���ود  ل��ع��دم  وذل���ك 
والسكينة،  باألمان  ليشعر  الرضيع  بكاء  جتاه 
أمهاتهم حتى  الذين تتركهم  األط��ف��ال  إن  إذ 
بعدم  ي��ش��ع��رون  أن��ف��س��ه��م  ت��ل��ق��اء  يهدؤوا من 
يؤثر  ما  حولهم،  أحد  هناك  ليس  األمان وبأنه 
على مستويات الهرمونات بأجسادهم الصغيرة 

العصبي. وجهازهم 
ه��ذا  ع��ن��د  ت��ت��وق��ف  ال  ل��ذل��ك  السلبية  اآلث����ار 
م��س��ت��وى  حيث يرتفع كذلك  ف��ق��ط،  األم����ر 
»ال���ك���ورت���ي���زول« يف جسم  اإلج���ه���اد  ه���رم���ون 
املقابل،  يف  النمو  هرمون  الرضيع وانخفاض 
ال��رض��ي��ع  وت���ط���ور  على منو  ي���ؤث���ر  م���ا  وه����و 
ضغط  ارت���ف���اع  وك���ذل���ك  ا.  ا وعاطفّيً حركّيً
املناعي، فيصبح  اجلهاز  أداء  الدم وانخفاض 
األطفال،  من  غيره  عن  للمرض  عرضة  أكثر 

الرضاعةوالنوم لديه،  وظهور اضطرابات 
وانخفاض مستوى ذكائه الدراسي واالجتماعي 

بعد. فيما  والعاطفي 
الطب  جمعية  دراس���ات  إح���دى  أظ��ه��رت  وق��د 
اإلج���ه���اد  ه���رم���ون  أن  أي����ًض����ا،  األم���ري���ك���ي���ة 
دم��اغ  يف  نسبته  ترتفع  ال���ذي  »ال��ك��ورت��ي��زول« 
الرضيع عند البكاء لفترات طويلة دون تهدئته، 
يدمر بالفعل منو اتصاالت األعصاب يف أجزاء 

الدماغ. حساسة من 
وباإلضافة إلى ذلك، عندما ال يتم حتفيز أجزاء 
والسيطرة  التعلق  ع��ن  امل��س��ؤول��ة  ال��دم��اغ  م��ن 
العاطفية خالل مرحلة الطفولة األولى وإهمال 
حياته  مراحل  خالل  متكرر  بشكل  الطفل  بكاء 
والدونية  بالتجاهل  الشعور  له  يصل  املختلفة، 
وع���دم األم���ان، م��ا ي���ؤدي ل��ع��دم من��و أو تطور 
ونتيجة  ال��دم��اغ،  يف  العصبية  األج���زاء  ه��ذه 
عنيًفا ومتهورًا ولديه  ال��ط��ف��ل  ينشأ  ل��ذل��ك 
اضطراب عاطفي ورمبا يعاني من االكتئاب يف 

والشباب. املراهقة  مرحلة 

الشنواين أسماء  إعداد/ 

معلومات أساسية لألمهات عن تربية األبناء

كيف تعلمني طفلك التعلم
هــــل كثــــــرة بـــــــكاء الرضيـــع تضـــــره؟ من أخطائه؟
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رياضه

انطالق بطولة الزاوية للدرجات 
اجلبلية بغابة جو دائم   

ساسي مساعداً ملدرب 
الفريق األول لكرة القدم

����   االسبوع الليبي 
املاضي   ال��س��ب��ت  م��س��اء  الوطني   امل��ن��ت��خ��ب  خ��س��ر 
بنتيجة  نيجيريا  منتخب  مستضيفه  أم��ام  مباراته 
مرات  اربعة  الليبية  الشباك  اهتزت  بعدما   ، ثقيلة 
دون ان ينجح الفريق الوطني يف حتقيق هدف واحد 
اكوا  ملعب  على  أرض  النيجيري  اخلصم  شباك  يف 
للمجموعة  الثالثة  أويو حلساب اجلولة  ايبوم مبدينة 
أف��ري��ق��ي��ا  امل��ؤه��ل��ة ألمم  ال��ت��ص��ف��ي��ات  اخل��ام��س��ة يف 

الكاميرون 2019 .    
الدقيقة  عند  سريع   بهدف  املباراة  النيجيرون   افتتح 
الوطني  املنتخب  وح��اول  اجل��زاء  عالمة  من  الرابعة 
كان  النيجيري  احلارس  لكن  التعادل ضاغطا   حتقيق 

يقضا و زاد الضغط النفسي على العبي فريقنا بعدما  
تغاضى حكم املباراة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة 

ملنتخبنا أثر ملس الكرة من قبل أحد املدافعني . 
وتوالت االهداف من حامل اللقب القاري لثالث مرات 
على املرمى الليبي وليخرج منتخبنا  حامال اربع نقاط  

يف ثالث مباريات وتخرج نيجيريا بستة نقاط   
ب�سبعة   صدارة املجموعة  إفريقيا يف  جنوب     وتبقى  

نقاط .   
ويتبقى مواجهة مرتقبة يف مرحلة االياب بني منتخبنا 
الوطني ونيجيريا  ضمن  اجلولة االولى  الثالثاء القادم 
صفاقس  مبدينة  املهيري  الطيب  ملعب  أرضية  على 

التونسية .  

����االسبوع الليبي �� بوابة افريقيا االخبارية   
فعاليات  دائم  جو  بغابة  السبت  اليوم     انطلقت 
املرحلة األولى لبطولة الزاوية للدرجات اجلبلية 
ملسافة )5( كيلو مترات مبشاركة )40( دراج من 

مدينتي الزاوية وطرابلس . 
ويشرف على تنظيم هذه البطولة جمعية األحبة 
خلدمات الشباب والرياضة بالتعاون مع االحتاد 
العام الليبي للدراجات ومكتب النشاط املدرسي 
لكرة  الفرعي  واالحت��اد  الزاجل  احلمام  ون��ادي 

القدم باملنطقة الغربية .   
البطولة  ه���ذه  ع��ل��ى  امل��ش��رف��ة  اللجنة  وذك����رت 

مثل  إقامة  أن  االخبارية  افريقيا  بوابة  ملراسل 
التواصل  تعزيز  بهدف  الرياضية  املناشط  هذه 

والترابط بني الشباب . 
وأسفرت نتائج السباق على النحو التالي :�

فئة البراعم :-1 محمد ناجي حنيش 2-- عبد 
املهيمن ناصرعدال- -3 ياسني محمد حنيش . 

ال���رح���م���ن محمد  ع��ب��د  ال���ن���اش���ئ���ني:-1  ف��ئ��ة 
الرسي2-- عبد الكرمي نبيل كوديخة3-- مؤيد 

الغوج .  
فئة الكبار :1-- انور الدكام2-- ناصر حواص . 

����   االسبوع الليبي 
ضمن  استعدادت  نادي دارنس للموسم الرياضي القادم  
ضم مجلس ادارة النادي  اللالعب السابق  خالد ساسي  
بالنادي،  القدم  لكرة  األول  للفريق  الفني  اجلهاز  إل��ى 

مساعداً ملدرب الفريق  محمد علي البرعصي . 

����   االسبوع الليبي 
األج��س��ام وعضو  ب��ن��اء  بطل  ت��ع��رض 
االحتاد الليبي للعبة عادل الشناكية، 
إلصابة بالغة يف كاحل القدم والركبة 
عند وقوع   وزن   kg  220عليه اثناء 
اصابتني   يف  ع��ن��ه  ن��ت��ج  م��ا  ال��رف��ع 

كاحل الرجل و يف الرقبة. 

مـنتخبنـا  يخسر بنتيجة ثقيلة  امام نيجيريا 
يف اكـــــوا ايبــــوم ويرتقــــب لقــــاء صـفــــاقـس

����   االسبوع الليبي 
جمع فريق اإلحتاد للسباحة صباح السب  ذهب  منافسات 
بطولة طرابلس  ،والتي اقيمت  برعاية االحتاد الفرعي 
 ، بالسراج  املختار  مدرسة  مبسبح  طرابلس  للسياحة 
وحتصل سباحوا اإلحتاد علي 14 قالدة منها 7 قالئد 
ذهبية و7 فضية وبهذا اإلجناز يواصل العميد سيطرته 

على األلقاب املحلية    

الذهب يلمع على صدور 
العبي االحتاد   

تأجيل البطولة 
العربية لكرة اليد

   خليج سرت يتعادل مع االحتاد املصراتي

����   االسبوع الليبي 
املصراتي  االحت��اد  م��ع  م��ع  س��رت  خليج  املاضي   احلميس  مساء  جمع  ال��ذي  ال��ودي  اللقاء  انهى  سلبي  ت��ع��ادل 

بالتعادل السلبي ضمن استعدادات الفريقني للموسم القادم   



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر مـن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة11 عـدد )   السادس   (    ــ    اإلثنني       15      /       10       /     2018

رياضه

����   االسبوع الليبي 
يف  املصغرة   الثقة  القدم  لكرة  الدولي  االحت��اد   بعد جتديد 
والتونسي  ابوالقوادر  مصباح  الليبي  من   الدوليني  احلكمني 
الدور  مباريات  ادارة  لهما   االحتاد   أسند   ، الهاديف  مجدي 
الثمانية من بطولة كاس العالم ، حيث يتولى  مجدي الهاديف 
ادارة مبارة روسيا وكولومبيا ويتولى   مصباح ابوالقوادر ادارة 

مبارة السنغال وإيطاليا

����   االسبوع الليبي 
 بشكل مفاجئ غادر مدرب املنتخب الليبي لكرة القدم، عادل عمروش، 
كورة  موقع  .وبحسب   ، املاضي  الثالثاء  تونس   يف  الفريق  معسكر 
االخباري على االنترنت فان سبب املغادرة يعود الى ا ستبعاد مساعديه 
مراد سالطني واألمني الكبير، منذ لقاء جنوب إفريقيا املاضي، إضافة 

لعدم استالم مستحقاته املالية طوال فترة عمله.
 واوضح  احتاد الكرة الليبي، أن مغادرة عمروش كانت من دون إذن 
مسبق من االحتاد أو تنسيق مع اجلهاز اإلداري اخلاص باملنتخب، 

بحسب بيان على صفحته الرسمية.
 ووصف البيان ما قام به عمروش بأنه غريب وغير احترايف ، مشيرا 

إلى أنه سيشرع يف اتخاذ كافة إجراءاته القانونية مع املدرب.
 واتهم االحتاد املدرب بأنه »لم يلتزم ببنود التعاقد معه، ومنها إخالله 
بجلب مساعديه اجلزائريني ملعسكر تونس وعلى نفقته حسب العقد 

املبرم معه .
 وأردف البيان  لم يلتزم كذلك بالتواجد يف ليبيا حسب االتفاق، وغيابه 

املتكرر من دون أي مبررات تذكر .
  و م�نحت إدارة املنتخبات الليبية، ثقتها للمدرب الوطني عمر املرميي، 
إفريقيا  أمم  لبطولة  املؤهلة  التصفيات  يف  األول،  املنتخب  لقيادة 

بالكاميرون 2019.

����   االسبوع الليبي 
 عقد السبت املاضي  مبقر نادي دارنس  
مبدينة  اجتماع أندية مجموعة املنطقة 
الشرقية بالدوري املمتاز  ، حيث جرى 
مناقشة ما يواجه األندية خاصة مسألة 

الدعم املالي، ونظام الهبوط.
 وتضم أندية املجموعة األولى 11 فريًقا 
بنغازي  و  األخضر  اجلبل  مناطق  من 
وسرت وهي:  النصر  و األهلي بنغازي  
و  األخضر   و  الهالل   و  التحدي   و 
شباب اجلبل و الصداقة  و التعاون و 
جنوم إجدابيا و خليج سرت و دارنس 

و األنوار .
 وخلص االجتماع الى بيان تضمن خمسة 

نقاط جائت على النحو التالي 
الدوري  انطالق  بتأجيل  املطالبة   -  1

كأقصى  م  نوفمبر 2018   15 حتى 
حد حيث اتفقت أندية املجموعة على 
عدم اللعب كا لم يتم تلبية هذا الطلب.

واملساواة  املالي  بالدعم  املطالبة   -   2
املقدم وضرورة  الدعم  األندية يف  بني 

تقدميه قبل انطالق الدوري.
3  - املطالبة بتعديل نظام الهبوط من 
ال��دوري املمتاز للدرجة األدن��ى من 3 

فرق إلى فريقني.
4  - ضرورة حتديد موعد تقابلي بني 
األندية وأعضاء املكتب التنفيذي لكرة 
الشباب  هيئة  م��ع  وال��ت��واص��ل  ال��ق��دم 

والرياضة بخصوص الدعم املالي.
بنينا،  مالعب  باعتماد  املطالبة   -   5

درنة، الصداقة، أجدابيا.

����  االسبوع الليبي بوابة افريقيا االخبارية
 توج فريق األهلي بنغازي  لكرة السلة حتت 18 سنة 

بطالً لبطولة ليبيا للعام الثاني على التوالي   .
 ومتكن فريق سلة االهلي  حتت 18 سنة من ان يحافظ 
على لقبه  للعام الثاني على التوالي بعد التفوق  يف 
املباراة النهائية على فريق اليرموك بنتيجة 55/70 

التى جرت يف العاشر من اكتوبر اجلاري 

  الدولي ابوالقـــوادر حكمـــا 
بني السنغـــال وإيطالــيا 

 االهلي بنغازي يجمع ذهب 
الوشو يف املنطقة الشرقية 

  عمروش يغادر معسكر تونس التدريبي 
واالنتقادات تالحقه

 اندية املنطقة الشرقية بالدوري 
املمتاز  تصدر بيانا  

 سلة االهلي حتت 18

 بطل ليبيا للمرة الثانية 

 النصر يتفوق  وديا على الصقور  
والصقور يكرم رياضيا العيساوي 

����   االسبوع الليبي ��� خاص
القدم  لكرة  النصر   فريق  الدوري   بطل  انهي  لهدف  بهدفني   متفوقا 
أقيمت  التى  الودية  املباراة  فى    ، الصقور  فريق  مضيفه  مع   مباراته 
بينهما ، على ملعب الصقور   فى   طبرق ، ضمن  استعدادات النصر  

خلوض منافسات كأس السوبر الليبي
 حيث سجل  احمد سعد هدف النصر االول  ثم  سجل معتز املهدي  

الهدف التاني وقبل نهاية املباراة سجل الصقور هدفه الوحيد  
 ويف ملسة وفاء جميلة من  رئيس رابطة مشجعي نادي الصقور   سليمان 
بوبكر وعلى  هامش املبارة  اجري تكرمي السطورة الكرة الليبي  مدرب 
اخلطوة  هذه  العيساوي  ثمن  جانبه  ومن   ، العيساوي  فوزي  النصر    
التي وصفها باالمتداد للعالقة املميزة بني املؤسستني الكبيرتني النصر 
والصقور  ، وحمزة اجلمل وبعض املدربني األجانب الذين مت ترشيحهم 

من جانب بعض الوكالء.
����   االسبوع الليبي

مبجمع  اجل���اري  اكتوبر  م��ن  السابع  يف   اختتمت 
املنطقة  بطولة  بنغازي،  الضراط   سليمان  املرحوم 
الشرقية للووشو  مبشاركة اندية األهلي ، النصر ، 

الصقور ، التحدي واملدينة .  
اللجنة  ع��ل��ي��ه��ا  اش���رف���ت  ال��ت��ى  ال��ب��ط��ول��ة   وكانت 
تستهدف     ، للوشو   الليبي  لالحتاد   التسييرية 
األوزان  مختلف  م��ن  والشباب  الالعبني   الكبار 
جميع  يف  األول  بنغازي  املركز  االهلي  وحصد   ،
إثني  جامعني  البطولة  بذهب  األوزان   بالفوز  
أيام  ، البطولة  استمرت لثالثة  عشر قالدة ذهبية 

اخلامس والسادس والسابع من أكتوبر اجلاري 



الليبي  الصادق علي مفتاح  الطالب  حتصل 
لتحفيظ  رب��اح  ب��ن  ب��الل  مركز  م��ن   ، خالد 
الثاني  الترتيب  القرآن مبدينة اخلمس على 
العزيز  عبد  امللك  الدورة  40 مبسابقة  يف 
ال��دول��ي��ة حل��ف��ظ ال��ق��رآن ال��ك��رمي وت��الوت��ه 
املاضية  األي��ام  يف  اختتمت  التي  وتفسيره 

السعودية. العربية  باململكة 
ف��رع » حفظ  ال��ت��رت��ي��ب يف  ال��ص��ادق  ون���ال 
التي  باملسابقة   « متتالية  ج���زًءا  عشرين 
والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  نظمتها 
باملدينة  الشريف  النبوي  باملسجد  واإلرشاد 

املنورة.
أبناء املسلمني  إلى تشجيع  املسابقة  وتهدف 
وفهماً  حفًظا  اهلل  كتاب  على  اإلقبال  على 
امل��ن��اف��س��ة  ل����روح  ،وإذك������اء  وت���دب���راً  وأداء 
 ، ت��ع��ال��ى  اهلل  ك��ت��اب  ب��ني حفظة  اإلمي��ان��ي��ة 
اإلسالمية  األمة  ربط  يف  الفاعل  واإلسهام 

الكرمي.  بالقرآن 

تداول نشطاء على مواقع التواصل 
ع��دد  تظهر  ص���ورة  االج��ت��م��اع��ي، 
يف  املصطفة  السيارات  من  كبير 
إحدى الطرق بأملانيا، بشكل منظم 
خالل تعطل الطريق بسبب حادث 
ترك  ال��ص��ورة  ويظهر يف  ع��ارض، 
مسار كامل بني السيارات، إلتاحة 
ال��ف��رص��ة أم���ام أج��ه��زة ال��ط��وارئ 

للتعامل مع املشكلة. 

حَتاكْينا.. ما  َغريَبه.. 
ْوَهْلنا من زمان أْصحاب..

ِغْيَبه.. بال  وكم  ِوْنُ
َتَناجينا.. ما  َغريَبه.. 
ه فتحنا باب.. ْوال َمرَّ

والّرْيَبه.. ك،  الشَّ ْيجيب 
عليك.. ْنغيب 

عّني.. َتْسألي  ْيقولوا 
ْوملّا ْنيك..

ي.. منِّ ًتْهربي  ْنِحّسك 
ْوِتْسَتْكفي..

بِ� - َكْيف احَلال..
: ْوَتْنِسي 

َغريَبه. هالغْيَبه..  َوْين 

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

أخر االسبوع 

ليبيا تتحصل على الترتيب الثاني يف مسابقة القرآن الكرمي بالسعودية

حديث 
العدسة

غـــريـــبـــة

الشاعر/
الدنقيل محمد 


