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اليوم األول

ل��م ي��ح��دث ق��ط أن ت��دخ��ل��ت األمم امل��ت��ح��دة منذ 
تأسيسها يف أي ن��زاع يف أي بلد إال وجعلته لعبة 
ل��أمم، واألدل���ة على ذل��ك كثيرة، لعل ليبيا وما 

تعيشه اليوم يعد منوذجا حيا لذلك.
عقب اندالهع األح��داث يف فبراير 2011 يف ليبيا 
ت��ت��وال��ى، وتعالت  ال��ف��ع��ل اخل��ارج��ي��ة  ب����دأت ردات 
أصوات مسؤولي الدول الكبرى، لتتجاوز كل حدود 
الدبلوماسية وغامر البعض باملشاركة يف تدوير 
األخبار املفبركة، وساهم اجلميع مفاقمة األمور، 
وت����وج ذل���ك ب��اس��ت��ص��دار ال���ق���رارات األمم��ي��ة التي 
شرعنة التدخل العسكري املباشر يف ليبيا، حتت 

ذرائع أثبتت األيام عدم صحتها.
وألن األح��داث يف ليبيا قادتها املنظومة الدولية 
يف ظل غياب العامل الداخلي الفاعل يف اتخاذ 
ال����ق����رارات، حت��ول��ت ال��ب��اد إل���ى لعبة ب��ن األمم، 
وصارت القرارات السيادية فيها تتخذ يف جلسات 
احلوار اخلارجية، أو يف مكاتب سفراء الدول ذات 
امل��ص��ال��ح ال��ك��ب��رى ف��ي��ه��ا، ول��ي��س ه���ذا فحسب بل 
تتخذ القرارات املصيرية والسيادية مبا يتماشى 

ومصالح تلك الدول يف ليبيا.
إليها مهمة  أوك���ل  ال��ت��ي  البعثة األمم��ي��ة  وبقيت 
التي  اجلامعة  البوتقة  مبثابة  ليبيا،  يف  ال��دع��م 
تصهر فيها متطلبات ال���دول ال��ك��ب��رى، وه���ذا ما 
يجعل كل نتائج خططها وبرامجها فاشلة وغير 
قابلة للتنفيذ لعدم جتانس تلك املتطلبات، هذا 
إذا م��ا سلمنا بحسن ن��واي��ا البعثة وه��و أم��ر غير 
وارد وفقا ملا قامت به على مدار سبع سنوات توالى 
لأمم  ال��ع��ام��ن  ل��أم��ن��اء  ممثلن  ستة  رئاستها 

املتحدة.
ال���ي���وم وب��ع��د ه����ذه ال���س���ن���وات ال��س��ب��ع ال��ت��ي ات��ف��ق 
الليبيون على اختافهم على تسميتها بالعجاف، 
صارت ليبيا بلد مأزوم، ومصدر قلق ملحيطه بعد 
أن ك��ان ط��رف��ا ف��اع��ا، والع��ب��ا أس��اس��ي��ا يف فضائه 
العجاف سبع  تعقب  واألقليمي، وحتى  ال��ق��اري 
س��م��ان الب��د أن تفلت سلطات ات��خ��اذ ال��ق��رار من 
رب��ق��ة األط����راف اخل��ارج��ي��ة مبختلف اجتاهاتها 
وإجنداتها، والبد أن تبثق مبادرة داخلية أساسها 
فكرا محليا وقوامها تنادي شعبي رافض لكل ما 
هو خارجي، وإال ف��أن كل املحاوالت 
إلى  وامل��ب��ادرات اخلارجية ستستمر 
ت��ص��ب��ح ل��ي��ب��ي��ا ب��ل��د آخ����ر غ��ي��ر ال���ذي 

نعرف.  
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������ متابعة : عبداهلل الزائدي 
مع منتصف سنة 2012 انقطعت مياه النهر الصناعي 
عن منطقة الثالثني غرب مدينة سرت والتي يقطنها ما 
يزيد عن سبعة آالف نسمة غالبهم ممن ميتهنون مهنة 
الفالحة والرعي كون املنطقة منطقة زراعية ورعوية 
اخل��زان��ات  على  املنطقة  تلك  يف  السكان  اعتمد   ..
املتنقلة للتزود باملياه للحفاظ على جزء من احلياة يف 
منطقتهم للشجر واملاشية وألنفسهم .. ارتفعت أسعار 
خزانات املياه حتى وصلت يف بعض األوق��ات إلى ما 
يزيد عن مائة وعشرون دينارا للخزان الواحد والذي 
قد ال يكفي ملدة عشرون يوما لعائلة متوسطة العدد 
.. حجم املعاناة التي عاشها السكان جعلت من شباب 
املنطقة يحاولون إيجاد حلول ولو كانت مؤقتة بعد أن 
بكل مستوياتهم  املسؤولني  أبواب  أغلقت يف وجوههم 
الثورة على اجلفاف  الثالثني قرروا  .. شباب منطقة 
يف  تسهم  قد  آب��ار سطحية  حفر  يف  للعمل  فتكاثفوا 
حل مشكلة املياه ولو بشكل مؤقت .. اجتهدوا فحفروا 
ملا  انتظار  دون  وبسيطة  بدائية  اآلبار مبعدات  بعض 
قد يجود به أصحاب املكاتب من املسؤولني .. تفجرت 
من حتت أرجلهم الثابتة مياه معتدلة امللوحة ففرحوا 
لها  بها وق��رروا االستمرار يف حملة شبابية ال هدف 
الليبي  األسبوع   .. مياه  بقطرات  أهلهم  فرحة  سوى 
كان يف زيارة ملتابعة تلك احلملة فكان لنا لقاءات من 
تلك املنطقة .. * عبد الناصر مخلوف الصادق – من 
سكان منطقة الثالثني غرب سرت يف احلقيقة مشكلة 

املياه يف منطقتنا منذ سبع سنوات وكان السبب كما 
للعديد  وتوجهنا  سرقتها  أو  املضخات  تعطل  يقولون 
دون  لكن  املياه  بلدي وشركة  من اجلهات من مجلس 
فائدة ووعود بال أي نتيجة وأنتم تعرفون أهمية املياه 
للحياة والناس يعانون من نقص املياه يف وقت نقص 
وثمانني  سبعني  إلى  يصل  الواحد  فاخلزان  السيولة 
حلفر  جلأنا  ولهذا  السبل  بنا  وتقطعت  وأكثر  دينار 
آبار سطحية خاصة أن أهلنا منذ زمن بعيد كانوا قد 
بئر يف  ، ونحن سنقوم بحفر  املنطقة  آبار يف  حفروا 
ونقوم  املياه  ألهمية  أيضا  للمستوصف  وبئر  املسجد 
أناشد  املناسبة  وبهذه  جدا  بسيطة  مبعدات  باحلفر 
كل املسؤولني ومؤسسات املجتمع املدني بدعمنا فمن 
شاكرين  له  سنكون  طيبة  بكلمة  حتى  دعما  يستطيع 
نعاني  املنطقة ألننا  زيارة  البلدي  املجلس  ونطلب من 
من العديد من املشاكل كاالتصاالت وغيرها فمنطقتنا 
مهمشة تهميش كامل وال يوجد لدينا خدمات يف أي 
مجال ونطالب بأن ينظر إلينا املسؤولني بعني االعتبار. 
هنا  الناس  املنطقة  من  مواطن   – صالح  محمد   *
يعانوا من نقص املياه وأسعار خزانات املياه مرتفعة مع 
نقص السيولة ولهذا قام الشباب بحفر اآلبار واليوم 
هنا حفرنا بئر بعمق ثمانية أمتار ووجدنا املياه وهي 
على  العمل  وسنواصل  منها  االستفادة  ميكن  معتدلة 
حفر املزيد من اآلبار يف معظم البيوت وهذا حل مؤقت 
لكي نحافظ على احلياة يف املنطقة بعد أن جتاهلها 
بالنظر  املسؤولني  الوقت نطالب  املسؤولني ويف نفس 

إلى مشكلة املياه يف منطقة الثالثني غرب سرت ألن 
املواطن يكاد يصل إلى مرحلة اليأس. *عمران محمد 
الثالثني بسرت نحن من سكان  – من سكان منطقة 
منتهن  فنحن  هنا  إال  مكان  لنا  وليس  املنطقة  ه��ذه 
مشكلة  من  ونعاني  املوسمية  والزراعة  الرعي  حرفة 
يف  والتخريب  الشرعية  غير  الوصالت  بسبب  املياه 
شبكة النهر وتعطل مضخات املياه بخزان جارف ونقوم 
بشراء املياه مببالغ مالية كبيرة ويجب عليك أن حتجز 
ولهذا  عالية  وبأسعار  طويلة  لفترات  املياه  خزان  يف 
نقوم بحفر اآلبار مبجهود ذاتي ومبعدات بسيطة حتى 
هذه   .. مواطن  مداخلة   * املياه.  يف  مشكلتنا  نحل 
أن  وال يجب   « ثمد   « أهلنا  ويسميها  اآلب��ار سطحية 
نعمق احلفر بآالت حديثة حتى ال تكون املياه ماحلة 
بسيطة  بأيدينا ومبعدات  باحلفر  نقوم  السبب  ولهذا 
على عمق عشرة أمتار وأقل وهذا كله بسبب اجلفاف 
الذي تعاني منه املنطقة وهي منطقة كبيرة ومأهولة 
املاء  ألن  إلينا  بالنظر  املسؤولني  ونطالب  بالسكان 
شيء ضروري للحياة. * سعد الشتيوي – أحد سكان 
املنطقة مشكلة املياه هي الهاجس لنا منذ سبع سنوات 
ولم يتعاون معنا أحد ال شركة املياه وال مجلس بلدي 
الشبكة وتعطل املضخات  واألعذار تختلف من ترهل 
وأيضا ال  اآلبار  الشباب حلفر  تكاثف  ولهذا  وغيرها 
اآلب��ار  ه��ذه  مياه  لتحليل  ومعامل  جهات  حتى  توجد 
بأنفسنا  اآلب��ار  بحفر  نقوم  ونحن  صالحيتها  ملعرفة 
يعني ) فزعة » وهذا من أجل أن نسعد أهلنا ونحاول 

للمنظمة  بفتح فرع  ق��رارا  األزه��ر  أص��در شيخ 
العاملية خلريجي األزهر يف ليبيا، وكلف الشيخ 

أكرم اجلراري برئاسة الفرع.
وأكد اجلرارى  رئيس املنظمة العاملية خلريجي 
»بوابة  ل�  تصريح خاص  ليبيا يف  فرع  األزه��ر  
افريقيا اإلخبارية«، أن املنهج األزهري الوسطي 
الفكر  من  األم��ة  خل��الص  الوحيد  الطريق  هو 
غربية  مبخططات  ل��ب��الدن��ا  ال����وارد  امل��ت��ط��رف 
تدعمه بعض تنظيمات اإلسالم السياسي والتي 
تهدف يف املقام األول الى تفتيت وحدة الليبيني 
وتقسيم األراضي الليبية ونهب ثراوات شعبه ، 

العاملية خلريجي  املنظمة  ان  أكد اجلراري  كما 
أخذت  الشريف  األزه��ر  شيخ  برئاسة  األزه��ر 
والتى  املتطرفة  األفكار  مواجهة  عاتقها  على 
اصبحت تهدد أمن وسالمة العالم كله وفى شتى 
بقاع العالم من خالل فروعها املنتشرة فى اكثر 
العديد من  فى  ليبيا  فرع  وبدأ   ، دولة  من 20 
الفاعليات فى مختلف انحاء ليبيا والتى تضمنت 
التى  التدريبية  وال��دورات  املحاضرات  عدد من 
مبخاطر  الليبي  ال��ش��ع��ب  ت��وع��ي��ة  ال���ى  ت��ه��دف 
الشباب  وفكرها وحتصني  املتطرفة  اجلماعات 

من االنخراط فى هذة اجلماعات.
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األزهر يكلف اجلراري برئاسة املنظمة العاملية خلريجي األزهر فرع ليبيا

)ليبيا  امل��اض��ي  األس��ب��وع  مقالي  ختمت 
املجتمع  ب���أن  وال���س���راب(،  ال��وه��م  ب��ني 
يديرها؟  وإمن���ا  أزم���ة،  يحل  ال  ال��دول��ي 
االشتباكات  ت��ك��ون  ال��ع��دد  ه��ذا  ب��ص��دور 
ج���ن���وب ال��ع��اص��م��ة ق���د أن���ه���ت ش��ه��ره��ا 
قذائف  تساقط  الف��ت،  تطور  مع  األول، 
بالسكان،  اآلهلة  األحياء  وسط  اجل��راد 
ُشرفة  الدهماني،  زاوي��ة  عاشور،  بن  يف 
ت��اج��وراء.  ع���رادة،  زارة،  ع��ني  امل��الح��ة، 
ه��ذه اخلروقات،  أك��د  األوروب��ي  االحت��اد 
الفرقاء  يسميهم  م��ن  بتحذير  مكتفني 
ي��ق��وم��ون ب��ه جرمية  واألط����راف ب��أن م��ا 
وقبلها  ال��ق��ان��ون،  عليها  ويعاقب  ح��رب، 
يعترفون  ج��رائ��م  امل��ت��ح��دة.  األمم  فعلت 
حماية  قرارات  تطبيق  تستدعي  لم  بها، 
الدولة  مبوجبها  أسقطوا  التي  املدنيني، 
يقصف شعبه  النظام  أن  بذريعة  ليبيا  يف 
ب��ال��ط��ائ��رات يف ف��ش��ل��وم، وم��ي��ن��اء م��زدة 
فبركات  معتبرا  الصحراء،  يف  البحري 
ال��ف��ض��ائ��ي��ات دل��ي��ال ك��اف��ي��ا ل��ي��س��ت��خ��دم 
ال���ت���وم���اه���وك وال����ك����روز وال���ي���وران���ي���وم 
ليسقط  أش��ه��ر،  ثمانية  ط��وال  املخصب 
أكبر(،  )اهلل  ببالهة،  نكبر  ونحن  نظاما، 
اسقاط  يريد  )الشعب  بسذاجة  ونهتف 
ال��ن��ظ��ام(، ون��غ��ن��ي يف وض��اع��ة )ي���ا ل��وال 
فزعة ساركوزى رانى ميت نا وعجوزى(. 
م���ط���ارات دم����رت وط���ائ���رات أح��رق��ت، 
ث���الث خ��زان��ات نفط  )واألم����ر ع����ادي(، 
املطار  طريق  يف  عشر  خمسة  أصل  من 
ودم��روا  األش��اوس  أح��رق  أن  بعد  بقيت، 
على  ت��ث��ري��ب  )وال  ل��ل��وق��ود،  خ��زان��ا   12
ن��زوح،  تهجير،  ب��اجل��راد،  قصف  أح��د(، 
)واملجتمع  الهوية،  على  خطف  تعذيب، 
أن  يستقيم  كيف  قلقله(.  يبدي  الدولي 
يساعدنا،  أن  الدولي  املجتمع  من  نطلب 
حتولت  ليبيا  أن  نقول  نفسه  الوقت  ويف 
ساحة لصراع دولي!! ألسنا نولول ونقول 
أمريكا  تركت(،  )فرنسا  فعلت(،  )إيطاليا 
)ربطت(،  روسيا  )حلت(،  تركيا  )دارت(، 
ب��ل وص���ل ب��ن��ا األم���ر الت��ه��ام ت��ش��اد فما 
حدث  ما  أن  أعترف  دونها!!  وما  فوقها 
يف  نرغب  كنا  مؤامرة،  كانت  فبراير  يف 
التغيير،  يحدث  أن  يجب  وكان  التغيير، 
هذه الرغبة، كانت املدخل لنقع يف الفخ، 
يف  وسنتمر  ط��روادة،  حمير  إلى  ونتحول 
لقناعة  نصل  لم  ما  برأيي  الدوامة،  هذه 
وس��رق��ة  ف��ب��راي��ر،  يف  استغاللنا  مت  أن��ه 
أنفسنا،  مع  ونتصالح  التغيير،  يف  حلمنا 
لنا  يحكم  أن  للتاريخ  تاركني  أهلنا،  ومع 
رأيي  حسب  الوقت  واجب  أما  علينا،  أو 
وطن  استرداد  سوى  هدف  ال  أن  فيقول 
شماتة  وأن  الزمن،  من  غفلة  يف  ضيعناه 
فإما  الوطن،  تعيد  لن  اآلخر  يف  منا  كل 
أن نعيده معا وإما أن نفقده جميعا وإلى 

األبد.

اخلديعة الدولية

عيىس  نب  فتحي 
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عبداهلل الزائدي �� االسبوع الليبي 
)جنوب  اجخرة   بلدية  احتضنت   يومني  مدى  على 
الذي يشرف  الليبية  القبائل  شرق(  فعاليات مؤمتر 
عليه و ينظمه املجلس االعلى لقبيلة ازوية ويشارك 
يف فعالياته مشائخ وممثلني ووجهاء قبائل من  كافة 

املناطق الليبية .  
املؤمتر يف جلسته االفتتاحية االحد املاضي   استهل 
السنوسي  لقبيلة زوية  لرئيس املجلس االعلى  بكلمة 
دقيقة  »الوقوف  الى  كلمته  يف   دعا  وال��ذي  احلليق 
عن  داف��ع��وا  الذين  الشهداء  كل  ارواح  على  صمت 
الوطن  واشاد بدور القوات املسلحة الليبية وقائدها 
االره��اب  على  وباالنتصارات  حفتر  خليفة  املشير 
واعادة االمن يف مناطق كثيرة ومنها منطقة الواحات  

التى تستضيف هذا امللتقى«.
برئاسة  النواب  مجلس  دور  على  احلليق  اثنى  كما 
ب�«الرجل  وص��ف��ه  وال���ذي  صالح   عقيلة  املستشار 

القوي« على حّد تعبيره.
العاصمة  يف  الوضع  على  كلمته  يف  تأسف  احلليق 
طرابلس، ودعا اهالي املدينة الى ما أسماه »عصيان 
مدني  بسبب  ما وصلت اليه االحوال يف العاصمة  
وان تتوحد الصفوف واجلهود الانقاذ العاصمة الليبية 

من الدخول يف  منزلق خطير » على حّد قوله.
ووجه احلليق كلمة الى احلضور قال فيها ان »املطلوب 
هو االحتاد يف كلمة واحدة ودعاهم الى االتفاق على 
لنشكل مجلس شيوخ   ( قائال  انشاء جسم سياسي  
االجسام  لبقية  اقصاء  ليس  املجلس   ه��ذا  ويكون 
اقاليم  من   مشكل  املجلس  ي��ك��ون  وان  السياسية 
ليبيا الثالثة و ان يتكون بارادة شيوخ القبائل الليبية 
ويدعمه الشعب الليبي ويكون دعما للبرملان واجليش 

الليبي«.
وأشار احلليق إلى ان »البالد مقدمة على وضع خطير 
ستتهالك  حيث  اجل���اري  سبتمبر  شهر  نهاية  ففي 

االجسام السياسية املتهاكلة اصال« بحسب تعبيره. 
وعن حكومة الوفاق قال احلليق  ) من جاء بالسراج 
ثم  الصخيرات  اتفاق  الى  اش��ارة  ( يف  املؤامرة   هي 
استرسل احلليق موجها كالمه الى احلضور  قائال ) 
الدميوقراطية الصحيحة هي التى تاتي منكم انتم يف 
داخل ليبيا ونحن دفعنا دماء وسنبقى يف ليبيا« على 

حد قوله.

محمد  الشيخ  التحضيرية  اللجنة  رئيس  القى  ثم 
ادريس املغربي كلمة  بدأها باالشارة الى ان »املؤمتر 
يتزامن مع ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر املختار  
والذي ميثل موروثا جهاديا البد  ان تكون يف ذكراه 
بالوطن   العابثني  ال��ى  رسالة  الرس��ال  جادة   وقفة 

كفاكم عبثا ».
وقال املغربي موجها كالمه للحضور »الشعب  يأمل 
فينا خيرا  وأن نضع حدا لهذه املعاناة ، ويجب علينا 
ملتقانا هذا  النقاذ  منبثقة من  وضع خارطة طريق 

البالد«.
ثم ألقى عميد بلدية أجخرة  أحمد موسى كلمة  قال 
اجال  من  ياتي  وحضوركم  امللتقى  هذا  »وج��ود  فيها 
الضيم  عنها  ويرفع  بالدنا   ينقذ  حل  واليجاد  ليبيا 
الذي تعانيه ومنه ما تعيشه  بلدية اجخرة والتى متثل 

مالحم جهاد ضد الطليان«.
واضاف موسى »يف ذكرى شيخ الشهداء عمر املختار  
نقول للعام ان ليبيا  جتتمع اليوم من اجل ان  نقول 
ليبيا وحدة واحدة واننا عاقدون العزم بتالحم نسيجها 
اال  املؤمتر  هذا   من  النخرج  ان  ويجب  االجتماعي 
كل  من  وشعبها  ليبيا  يحفظ  واحد  قوي  ولنا صوت 

الدسائس التى حتاك ضدها«.
الكلمات االفتتاحية اعطيت كلمة للشباب  ويف ختام 
»هوية  ان  الى  اشار  وال��ذي  الفيتوري  القاها  سراج 
احلفاظ  يجب  ارثهم  من  اكتسبوها  التى  الليبيني 

عليها«.

البالد  وح���دة  هنا   نقول   بجمعكم  »ن��ح��ن  وق���ال 
والتفافها هي ضمان استقرارها«

ووجه الفيتوري يف كلمته تساؤالت قال فيها  ملاذا لم 
يقوم  الشباب هم من  اليس  ؟  للشباب  يعطى مجال 
بالبطوالت والتضحيات ؟  اليسوا هم عماد االمم ؟( 
او  معاق  او  شهيد  اما  الشباب   ( الفيتوري  وواص��ل 
جريح او باحث عن عمل يواجه  مرارة العيش ولدينا 
شباب طموح وصاحب ريادة وهو جزء كبير من احلل 

وهم طاقات وهمم اليغفل عنها«.
ذك��رى  مبناسبة  حفل  اقيم  ال��ول  ال��ي��وم  مساء  ويف 
فيه  القيت  املختار  عمر  الشهداء  شيخ  استشهاد 
اجلهاد  مالحم  جسدت  التى  والكلمات  القصائد 

الليبي ضد االحتالل االجنبي .

يف صباح  اليوم الثاني انطلقت النقاشات بني شيوخ 
ووجهاء القبائل من كافة مناطق ليبيا على جلستني 
الراهن  الليبي  الوضع  تناولت  ومسائية  صباحية 

والتدخالت االجنبية يف الشأن الليبي .
غابت  لغة   ح��ام��ال  اعمال ببيان   امللتقى  وخ��ت��م 
امللتقيات   ه��ذه  مثل  يف  الليبي  اخلطاب  عن  لزمن 
حيث  استهل بوصف ما حدث يف 17 / 2/ 2011 
بانه )  احداث غيرت  مجرى تاريخ ليبيا بني بسطاء 
ولهم  اج��ن��دات  لديهم  م��ن  وب��ني  م��ح��دودة  طلباتهم 
مطامع شخصية واجندات غربية  وادخلت البالد يف 
فوضى وفساد عام  شمل كل نواحي احلياة السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية (
حتت  البالد  تستقر  ان  االوان  ان   ( انه  قال  البيان 
احلقوق  يف  واملساواة   العدل  اساسها  واحدة   راي��ة 

والواجبات وحتت مضلة اجليش والشرطة  (
بترهونة  من  الليبية  القبائل  اكد دعم ملتقى  البيان 
اطياف  اجل غاية واحدة وهدف مشترك يجمع كل 

املجتمع الليبي  للخروج بالبالد الى بر االمان(
املؤسسة  ودع��م  توحيد  توصياته   يف  البيان  وق��دم 
لعسكرية واالجهزة االمنية وتفعيل القضاء ، ورفض 
كافة التشكيالت املسلحة ، و توحيد املؤسسات العامة 
والسيادية ، واجراء انتخابات برملانية  ورئاسية وفق 
اتفاق باريس  ، و مطالبة مجلس االمن واالمم املتحدة 
برفع حظر التسليح على القوات الليبية ، و االستفتاء 
واالخذ  املسودة  النظر يف  اع��ادة  بعد  الدستور  على 
بعني االعتبار كل املالحظات عليه ، وتفعيل القانون 
رقم 6 لعام 2015 بخصوص العفو العام ، وحتقيق 
 ، والنازحني  املهجرين  وع��ودة  االجتماعية  العدالة 
غير  الهجرة  توطني  ورفض  الليبية   احلدود  وتامني 

القانونية  والتدخل اخلارجي يف الشأن الليبي .
متابعة  ال��ي��ه  تسند  اق��ت��راح جسم  ال��ب��ي��ان  يف  وج���اء 
التوصيات حتت مسمى مجلس الشيوخ الليبي  على ان 
تكلف اللجنة التحضيرية  ملتابعة االجراءات املطلوبة ، 
تنفيذ  ع��دم  ح��ال  ويف  بانه  توصياته  البيان  وختم 
العامة   امل��ظ��اه��ارات  ستنطلق  امللتقى   ت��وص��ي��ات 

والعصيان املدني بكافة املدن الليبية. 

أكدت منظمة األمم املتحدة للطفولة 
»يونسيف«، أن نصف مليون طفل يف 
العاصمة طرابلس يف خطر مباشر، 
أكثر من 2,6 مليون  إلى أن  مشيرة 

طفل بحاجة للمساعدة يف ليبيا.
يف  لليونيسف  اإلقليمي  املدير  وقال 
أفريقيا،  وش��م��ال  األوس���ط  ال��ش��رق 
بالصدمة  »أُصبنا  كاباالري،  ِخيْرت 
مقتل  حول  التقارير  بسبب  واحل��زن 
فيهم  مب��ن  ال��ي��وم،  بأكملها  ع��ائ��ل��ة 
منزلهم  ت��ع��رض  ن��ت��ي��ج��ة  ط���ف���الن، 
يرتفع  بهذا  طرابلس،  يف  للقصف 
العدد اإلجمالي لألطفال الذين قتلوا 
يف  العنف  تصاعد  م��ع  ثمانية  إل��ى 
طرابلس منذ 27 أغسطس املاضي، 
ويواجه عدد أكبر بكثير من األطفال 
الطفل،  حل��ق��وق  متعددة  انتهاكات 
من  املزيد  هناك  فإن  التقارير  وفق 

ي��ج��ري جتنيدهم  ال��ذي��ن  األط��ف��ال 
للقتال، مما يعرضهم خلطر محدق«.

يف  االشتباكات  تصاعد  »مع  وتابع، 
من  أكثر  تعرضت  طرابلس،  جنوب 
ال� 48 ساعة  عائلة خالل   1,200
امل��اض��ي��ة وح���ده���ا، وب��ذل��ك يصبح 
من  أكثر  للنازحني  اإلجمالي  العدد 
نازح. وتقدر يونيسف أن   25,000
األطفال،  من  هو  العدد  هذا  نصف 
وُي��ع��د ن��ق��ص امل��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء من 
تواجه  التي  اليومية  التحديات  بني 
البالد  وتواجه  والعائالت.  األطفال 
اإلب��الغ  مت  حيث  احل��ص��ب��ة،  تفشي 
 - حالة  م��ن 500  أكثر  وج��ود  ع��ن 
معظمها بني األطفال. زيادة انحسار 
اخلدمات الصحية التي تقوم بعملها 
بشكل كامل، لن يؤدي إاّل إلى املزيد 

من حاالت احلصبة«.

البعثة األممية: نعد الئحة بأسماء منتهكي القانون اإلنساني يف ليبيا
بأسماء  الئحة  إع��داد  بصدد  أنها  ليبيا،  يف  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة  كشفت 
عقوبات  لفرض  األمن  مجلس  إلى  لتقدميها  الدولي  اإلنساني  القانون  منتهكي 

عليهم ومقاضاتهم.
وشددت البعثة عبر موقعها الرسمي، على أن العدالة ال ميكن أن تتحقق بالثأر، 
معربة عن تعازيها إلى أسر الضحايا الذين قضوا جراء االشتباكات يف طرابلس.

ملتــــقى القبـــــائل الليبيـــــة يف اجخــــرة :
 يطالــــــب بتفعيــــــل قانــــــون العفــــو العـــام ويدعـــــم ملتــــــقى ترهــــونة 

البعثة األممية: نعد الئحة بأسماء اليونسيف: نصف مليون طفل بطرابلس يف خطر مباشر
منتهكي القانون اإلنساني يف ليبيا



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر مـن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة4 عـدد )   الثالث   (    ــ    اإلثنني       24      /       9         /     2018

االقتصادية

����  االسبوع الليبي ���  خاص
اخلليج  بشركة  االع��الم  قسم  رئيس  قال 
العريبي أن  اإلدارة  للنفط احمد  العربي 
العام����ة لإلنت���اج و باستخ�����دام اح����دث 
االب��ار  وتوجيه  امل��ائ��ل  احلف������ر  تقنيات 
املعروفة ب�� ) جيو سفير ( من حتويل البئر 
املهجور ) HH86-65 ( يف حقل مسلة 
بئر  ال��ى  ع��ام   16 منذ  واملقفل  النفطي 
منتج بقدره إنتاجية تقدر بحوالي 3000 

برميل يومياً.
واضاف العريبي أن ما حتقق كان بجهد  
التى  لإلنتاج   العامة  اإلدارة  مهندسي 
تشمل  هندسة احلفر و هندسة املكامن  
احلفر  قسم  وبتنفيذ  اإلنتاج   هندسة  و 
للخدمات  شلمبرجير  بشركة  والقياسات 

النفطية .
        

����  االسبوع الليبي ��  بوابة افريقيا االخبارية 
أصدرت إدارة امللكية العقارية يف تونس قراراً ميكن الليبيني واجلزائريني  
غير املقيمني يف تونس من اقتناء عقارات  سكنية من دون احلصول على 
اتفاقيات  الوالة )املحافظني(، وذلك يف إطار تفعيل  ترخيص مسبق من 

االستيطان التي تربط تونس  بالبلدين.  
ويجيز القرار اجلديد لليبيني غير املقيمني يف تونس اقتناء عقارات سكنية 
االقتناء  عمليات  جتري  أن  على  دينار،  ألف   300 عن  سعرها  يقل  ال 
بالعملة  الصعبة مع إظهار ما يفيد ذلك لدى تقدمي وثائق تسجيل العقار.
وتعد املذكرة الصادرة مؤخراً خطوة الستنهاض قطاع التطوير العقاري 

الذي يعاني من هبوط غير مسبوق يف املبيعات.

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

بيانا   البيضاء  امل��رك��زي  لييا  مصرف  اص��در 
وقع  التى  االقتصادية  االصالحات  بشأن  بيانا 
عليها املجلس الرئاسي ومصرف ليبيا املركزي 

طرابلس االسبوع املاضي. 
واعرب البيان عن ترحيب مركزي البيضاء بكل 
البيان ) ان  الليبيني وقال  ما يرفع املعاناة عن 
مركزي البيضاء يقدر دور املجلس الرئاسي يف 
اقتراح وتنفيذ رسم على  ايجاد حل من خالل 
بيع النقد االجنبي بعد ان تعثر احلل القانوني 
بسبب  الصرف  سعر  تعديل  من خالل  السليم 
القانون  جت��اه��ل  على  امل��ق��ال  املحافظ  تعنت 
وف��رض االم��ر ال��واق��ع رغ��م ان��ف اجلميع ( يف 
الصديق  طرابلس  مركزي  محافظ  الى  اش��ارة 

الكبير. 

����  االسبوع الليبي ���  خاص
 اعربت شركة البريقة لتسويق النفط  يف بيان 
تأزم  إزاء  وقلقها  استيائها  عن  اخلميس  لها 
الوضع يف جنوب مدينة طرابلس، ووصف البيان  
الوضع بالكارثي    يف ظل النزاع القائم بالقرب 

من مستودع طرابلس النفطي.
وذكر البيان أن ماحدث  مساء  اخلميس   20 
سبتمبر 2018 امر خطير حيث  أدت إحدى 
يف  بسيطة  لفترة  نيران  اشتعال  إلى  القذائف 
الغاز  ب��خ��زان  علويا  املتصل  ان��ش   2 األن��ب��وب 
طريق  مبستودع   )76( رق��م  امل��س��ال  النفطي 
املطار خالل تبادل النيران الكثيفة بالقرب من 
ال��ذي حال دون خ��روج رجال  األم��ر  املستودع، 
اإلطفاء ملكافحة احلريق حتى ساعات متأخرة. 

كبيرا  تهديدا  إخماده  قبل  وشكل هذا احلريق 
كاد أن يؤدي إلى دمار باقي اخلزانات املتبقية 
باملستودع، والتي بفقدانها ستفقد البالد عنصر 
أس��اس��ي إلم���داد امل��واط��ن وامل��راف��ق األساسية 

باملحروقات.بحسب بيان الشركة.
تدمير  الس��ت��م��رار  وكنتيجة  ان��ه  البيان  وق���ال 
منشآت هذا املرفق احليوي واالستراتيجي الذي 
يعد من أهم املرافق التي يعتمد عليها البلد يف 
سد حاجات املواطن واملستشفيات وغيرها من 
تكرر  البريقة  شركة  فإن  األساسية،  املصالح 
ندائها ألصحاب العقل واحلكمة وتنادي كل من 
له وطنية وانتماء لهذا البلد ومقدراته بأن يتم 
ايقاف هذا الصراع لكي يتم املحافظة على ما 

تبقى من ممتلكات مبستودع طريق املطار

لم تشهد الدولة الليبية فى تاريخها األقتصادى املعاصر 
حتى ابان احلصار األقتصادى األمريكى عام 1986 مثل 
ماحدث اليوم و كان هذا اليوم متوقعا ألننا لم نخطط 
للمستقبل .. كانت حنفية النفط تغدق علينا باألموال 
..ولكن كل تلك األموال تذهب دون جدوى فى مشروعات 
من  بالدنا سلسلة  تشهد  اليوم  ه��ذا   .. اكلها  ت��أت  لم 
األنهيارات األقتصادية و السياسية لقد دفعت البالد ربع 
امليزانية العامة و التى وصلت الى 5 مليارات دوالر فى 
األنفاق العسكرى فى محاربة اآلرهاب لم تشهد الدول 

العربية املنتجة للنفط هذا املسار ..
 لقد خلف اآلرهاب فى بالدنا  نكابات اقتصادية كبيرة 
لقد وصلت فاتورة محاربة اآلرهاب فى ) بنغازى( وحدها 
وصلت الى اكثر من 60 مليار دوالر فى كل مناحى احلياة 
لقد تراجع األقتصاد فى هذه املدينة كثيرا ..مصانع ذهبت 
ادراج الرياح و توقف األنتاج فى مصانع استراجتية من 
األسمنت الى الكابالت .. فاحلياة األقتصادية فى املدينة 
الكبرى توقفت متاما ملدة 3 سنوات ..واألمر لم يتوقف 
عند باب األقتصاد بل امتد الى األمر السياسي و انهار 
النظام السياسي و انقسمت الدولة الى 3 حكومات .. 
فسياسيا : سلمت مفاتيح خزنة مصرف ليبيا املركزى الى 
حكومة ) السراج( التى ليس  لها سلطة على اخلارطة 

السياسية فى البالد .. 
و استلمت مفاتيح خزنة املصرف املركزى و بدأ بتوزيع 
األموال وفق الوالء ال اخلدمة .. و تراجعت احلكومات 
فزاد   .. العام  األنفاق  فى  الليبيى  الشرق  فى  املحلية 
الطينة بلة فى األنتكاسة الكبرى التى تشهدها اخلدمات 
تأزم  س��وف  احلالية   ) ال��س��راج   ( لآلسف سياسات  و 
املوقف الليبي .. اكثر فأكثر .. و سوف تتردى اخلدمات 
بعد اعالن حكومة ) الثنى ( فصل األتصال مع حكومة 
) السراج ( .. لألسف ان املوقف السياسي سوف يزيد 
الطني بلة اذا لم يقدم البرملان على فك األرتباط مبا 
يسمى باملجلس الدولة و حكومة ) السراج ( ..و اعالن 
تنصيب ) حفتر ( رئيسا للمجلس الرئاسي لألنقاذ كما 
اثناء   ) نابليون   ( تنصيب  الفرنسية  فى  الثورة  فعلت 
الفوضى السياسية التى حدثت فى ) باريس ( فهذا احلل 
يضع املوقف األممى فى موقف احلل الوحيد و املمكن 

لآلزمة الليبيية ..
 فال حل يبدو فى هذا األفق اال بتنصيب ) حفتر ( و 
اقرار مسودة الدستور التى هى تضاهى القانون العام 
ألمريكا .. اآلن ) األخوان ( فى تونس هناك جماعات 
تدعمها اجلماعات السياسية األسالمية فى ) تونس ( 
يدبرون تشويه ) حفتر ( فى ارسال الوثائق الى محكمة 
األنسان  فهم  حقوق  ألتهامه خلرق  الدولية  اجلنايات 
نشطون فى اوربا و  فى الظالم بكل دقة .. و جرائم ضد 
األنسانية بعد مطالبة الشعب بأستالم زمام األمور فى 
ليبيا .. فهذه اجلماعات ال تهدأ ليل نهار على تقويض 
النظام فى صاحلها  فهى تعد امللفات فى تشويه قائد 
اجليش و اتخذت من تونس احلاضنة لهم و ايضا لندن 

 لقد اتصلت مع محكمة اجلنايات الدولية حول جرائم 
دولة ) قطر ( فى بالدنا و طلبت توقيع 10 االف توقيع 
من مواطنى ) بنغازى ( لرفع القضية كما ينص قانون 
املرافعة  لدى  و  التجرمي  يواكب  الدولية    املرافعات 
الورفلى الذى لم يجرمه احد من  املحكمة و ماذا عن 
ابناء الشعب فهل املحكمة يوحى اليها واين توقيع مبدأ 
10 االف .. و األمر الثانى الذى قوض األمر الليبي .. 
هو العامل األقتصادى .. أألمر الثانى هو الكساد العظيم 
حيث انخفض سعر البرميل من 120 دوالر الى 20 
دوالر للبرميل و انخفضت عوائد البالد من النفط من 

50 مليار دوالر الى اقل من 5 دوالر ..
نحن الدولة الوحيدة فى العالم التى منبع نفطها قريبة من 
السوق و خاصة اوربا و امريكا ..و نحن نصدر اجود انواع 
النفط فى العالم .. نحن لسنا مثل الدول النفطية األخرى 
ماعدا العراق اننا نواجه أشرس حرب مع الدواعش و 
ال أحد مد يد العون لنا لقد انفقنا حوالى 5 مليارات 
على العمليات العسكرية و دفعنا فاتورة للعالج فى اخلارج 

للجرحى .. مباليني الدوالرات . 

 اخلليج العربي للنفط تعيد بئرا  مهجور 
منـــذ 16 عــــام الى لإلنتــــاج

تونس تسمح بتملك الليبيني واجلزائريني عقارات  من دون ترخيص مسبق

البريقة لتسويق النفط : تطلق مناشدة  للحفاظ 
على ما تبقى من ممتلكات مبستودع طريق املطار

مركزي البيضاء يصدر بيانا 
بشأن خطة اصالحات الرئاسي 

األنهيار األقتصادى
 العظيم .. ملاذا ؟

د.سعد األريل
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متابعـــات 

����� حوار: عبد اهلل الزايدي
صرح رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لانشاءات 
النفطية  املهندس جنيب االثرم  بان الشركة سجلت 
تعطيل  بعد  ببنغازي   ال��ت��ج��اري  السجل  يف  رسميا 

وصفه االثرم بغير املبرر ملدة تسعة اشهر .
مجلس  من  قدر صدر  تأسيسها   ق��رار  أن   ويذكر 
واعتماد  لسنة 2013   )313( رقم  ال��وزارء حتت 
و   2013/06/26 يف  الصادر  األساسي  نظامها 
نص على أن يكون مقرها الرئيسي مبدينة ) بنغازي( 
و تتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة 
بالكامل للمؤسسة  ومتارس نشاطها وتكون مملوكة 

الوطنية للنفط وتابعة لها .
ويف تعليق على تسجيلها بالسجل التجاري ببنغاي  
قال االثرم لبوابة افريقيا االخبارية ) بتوفيق وعون 
من  ومساندة  كبيرين  وصبر  وجهد  تعالي  اهلل  من 
االنتهاء من  تسجيل  الوطن مت  ابناء  اخليرين  من 
الشركة الوطنية لالنشاءات النفطية  احدي شركات 
املؤسسة الوطنية للنفط رسميا  يف السجل التجاري 
مبقر الشركة الرئيسي ببنغازي رغم التعطيل الغير 
مبرر ملدة وتقترب من تسعه أشهر..لتكون  اضافة 
تنمية  وخلق   للبالد  قوي   اقتصادي  وداع��م  قيمة 

مكانية وبشرية (
التقت  وعملها  الشركة  ع��ن  التوضيح  م��ن  ومل��زي��د 
االسبوع الليبي املهندس رجب االثرم رئيس مجلس 

االدارة .
 حدثنا بداية عن الشركة ؟

يف ال���واق���ع ف���ك���رة وج�����ود ه����ذه ال��ش��رك��ة ك��ان��ت 
ص��در  انشائها   وق�����رار  ف���ت���رة  م��ن��ذ  م��ط��روح��ة 
االستثمار  ق��ان��ون  عام   2013   لتعمل   حتت 
رقم 9 والقانون التجاري رقم 10 واختير   مقرها 
ليبيا   لها  فروع   يف  بنغازي   ويكون  الرئيسي يف 

ويف اخلارج     
وفكرة تفعيل انشاء هذه الشركة وفق رؤية املؤسسة 
ل��وج��ود  امللحة   للحاجة  ك��ان��ت  للنفط   ال��وط��ن��ي��ة 
النفطي   القطاع  تأهيل  اعادة   مبهام  تقوم  شركة  
الى  املاضية     ال��س��ن��وات  خ��الل  ال���ذي   تعرض 
التي  و  التدمير   و  التخريب  عمليات  العديد   من 
واثرت  املناطق  مختلف  يف  نفطية  منشئات   طالت 
على قطاع النفط  تأثيرا سلبيا كبيرا   ونتيجة  لعدم  
ادى  ما  واملؤسسة   النفطي   للقطاع  الدولة  متويل 
ومشاريع  االعمار   مشاريع  من  العديد  توقف  الى  
املؤسسة  جعل   م��ا  وه��و  التأهيل  واع���ادة  التنمية 
قرار  تفعيل  يف  االستعجال  تقرر  للنفط   الوطنية 
وهي  النفطية   لإلنشاءات  الوطنية  الشركة  انشاء 
التنمية  هو  اوال  جدا   مهمني  غرضان  لها  شركة 

امل���وارد  تنمية  ه��و  الثاني  وال��غ��رض  االقتصادية  
البشرية للكوادر الليبية.

اضطالع  هو  االقتصادية  التنمية  من  املقصود   و 
الشركة  مبهام  القيام بأعمال االنشاءات  وصيانة 
التي  واخلزانات   وامل��ض��خ��ات  االنابيب   خ��ط��وط 
تعرضت ألضرار    ويف ذات الوقت  عمليات الصيانة 
للمصايف واملجمعات البتروكيماوية   وجميع االعمال 
فيها   العمل   يتطلب  حجم  والتي  بالقطاع  املتعلقة 
فيها   و  كبيرة  دولية  ومساهمات شركات  خبرات 
شركة مساهمة ستكون شريكا مع الشريك االجنبي  
ومع  الشركات الوطنية  التي لها القدرة على تنفيذ 
اعمال  وهنا ستخلق هذه الشركة   نوعا من التنمية 
اذ  املكانية   التنمية  هو  اهدافها  ومن  االقتصادية  
بالذات  ليبيا   رب��وع  منتشرة  يف  ف��روع  لها  سيكون 
يف املناطق التي توجد بها حقول  وموانئ  نفطية  
حيث ستعمل  الشركة من خالل   الشركات الكبرى  
لوجستي  دعم  تقدمي  و  مجمعات صناعية   إلنشاء 

لتنفيذ اعمال يف القطاع من جديد 
ويف ذات الوقت  ستعمل الشركة على نقل التقنية  
خالل   م��ن  اذ   واملحوري   املهم   اجلانب   وه��ن��ا 
لتنفيذ هذه  العاملية   الشركات  ومشاركة  االحتكاك 
أن  الوطنية  للعناصر  ميكن  باملساهمة   املشاريع  
العملية   يف  اخلبرة  اكتساب  خ��الل  من  تستفيد  
أعمال الصيانة واالنشاء  فمن خلال هذه املشاركات  
هي  ه��ذه  و  الليبية   ال��ك��وادر  تدريب  عملية   ستتم 
مصطفى  عليها   ويركز  عليها   نركز  التي  اجلزئية 
وهي  للنفط   الوطنية  املؤسسة  رئيس  اهلل  صنع 
على   القادرة  املؤهلة  الليبية  الكوادر  اعداد  عملية 

ويف  التصاميم   اعمال  ويف  املشاريع   ادارة  اعمال 
اعمال الصيانة وكثير من االعمال التي نستجلب لها 
اخلبرات االجنبية  وباإلمكان من خالل هذه الشركة  
اكتساب اخلبرة واملعرفة يف هذه االعمال  وميكننا 
سنوات  الثالث  تتجاوز  ال  فترة  خالل  و  انه  القول 
دقيقة   ليبية يف تخصصات  كوادر  اعداد  باإلمكان 
يحتاجها القطاع  وتفتح  فرص عمل للشباب الليبي    
التميز  اس���اس   على  ال��ش��رك��ة  يف  يرتكز  فالعمل 
الشركة   هذه  لتأسيس  نواجه  اننا  املؤسسي   غير 
بطء  اجراءات تسجيلها و حقيقة  نحتاج  الى دعم 

اجلهات الرسمية  إلشهار هذه الشركة.
خاصة  مهم   عمل  الوطنية  ال��ك��وادر  وتأهيل  ت��دري��ب 
عندما يتعلق االمر بتوطن جوانب فنية يف صناعة 
حدثنا  الوطني  االقتصاد  عليه  يرتكز  التي  النفط 
من  بشيء  الشركة  يف  والتأهيل  التدريب  برامج  عن 

التفصيل اكثر ؟
تدريبية   برامج  هي  عنها   نتحدث  التي  البرامج 
خ���الل   م���ن  ن��ع��م��ل  وخ���ارج���ي���ة   نحن  م��ح��ل��ي��ة 
مساهمة   الشركات يف تنفيذ االعمال  مثال شركة 
وهو  مصفاة  ان��ش��اء  م��ش��روع  عمل   تنفذ  اجنبية 
مشروع كبير سنتفق مع الشريك االجنبي ان   تعمل 
تنفيذ اعمال  الليبية   يف املشروع حتى يف  كفاءات 
التصميم املبدئي ومن خالل دخول العناصر الوطنية 
يف العمل التدريبي   يف اخلارج يف مقرات  الشركات 
املساهمة  الشركات  مع  عقودنا  خالل  من  املنفذة 
الشريك   يف  تنفيذ االعمال  حيث نحن نكون   يف 
أن  الليبي   أي  بالعنصر  شركاء  وسنكون  التنفيذ 
خالل  ومن  الشركة   خالل  من  ينفذ  مشروع   أي  
الشباب  واقحام  مساهمة  ومن خالل  نحن  تدريبنا 
الليبي  و سنضمن تدريب كفاءات ليبية  و سنبدأ  
اجانب وعشرين  باملائة   تدريجيا على سنوات 80 
وثالثني  اجانب  سبعني  سنتني  وبعد  ليبيني  باملائة 
استراتيجية  من خالل خطة  وهكذا  ليبيني   باملائة 
ستة  او  سنوات  اهلل  خالل خمسة  بإذن  موضوعة 
سنوات  جند ان معظم االعمال يف القطاع  باإلمكان 

أن تدار بطاقم من الكوادر الليبية
وسط  س��ط��وة االح��ت��ك��ار ه��ل هناك  دراس����ة إلح��ال 

العنصر الليبي محل االجنبي ؟
نقل  الشركة  ه��ذه  من  والغرض  تأكيد   بكل  طبعا 
التقنية والغرض منها التنمية املكانية  والغرض منها 
كسر احتكار السوق  واحتكار السعر يف السوق  الن 
الوطنية  احلادث  وما يدل على بعد نظر املؤسسة 
للنفط  ان هناك مشاريع  تتفاوت يف االسعار  ومن 
سيتم  النفطية   لإلنشاءات  الوطنية  الشركة  خالل 
حتديد السعر لتنفيذ هذه االعمال يف نفس الوقت 
احالل   آلية  وستتم  واملساهمة  املشاركة   عقود  يف 
ان  وجوب  نعي  ونحن  مرحلي   عمل  التقنية   وهو 
يتم تأهيل العنصر  بدرجة تؤهلنا لالعتماد عليه  و 
شخصيا  اقول لك ومن خبرة يف هذا القطاع ألكثر 
من 35 سنة  أن الليبيني يستطيعون التحدي عندما 
دول  يف  يشتغلون  الليبيون   االمكانيات   لهم  تتوفر 

اخلليج العربي وكندا واثبتوا جدارتهم    
هناك حقول دمرت  بالكامل هل من برنامج عملكم 

بعد التأسيس الدخول يف اعادة تأهيلها؟
 نع���م ه���ذا اول غرض من اغراض الش���ركة  اعادة 
تأهي���ل القط���اع  وكم���ا قلن���ا هن���اك الكثي���ر م���ن 
احلق���ول املب���روك الظه���رة والغاني دمرت وش���ركة 
اجل���وف    وكذلك اض���رار اقفال املوان���ئ النفطية 
وه���ذا من  االولويات لهذه الش���ركة الواعدة  ونحن 
نعم���ل    عل���ى وض���ع الهيكلي���ة االداري���ة  واللوائح 
للشركة   ش���عارنا التميز املؤسسي ونعي ان اصعب 
مرحلة هي التأسيس واذا كان التأسيس صحيح كل 

ش���يء س���يكون  ) متام ( .

رئيــــس شـــــركة االنشـــــاءات النفطيــــة..

  دور الشركة كسر احتكار السوق  واحتكار السعر 

جنوبي  متر  كيلو  وسبعني  مئتي  بعد  على 
الشاهقة  اجل��ب��ال  ف���وق  ط��راب��ل��س،  غ���رب 
وإل��ى  واخل��ي��ال��ي��ة،  ب��ل  املشمسة  واألج����واء 
اجتماعية  وتكوينات  بعربية،  ليست  ثقافة 
م��ت��راص��ة حت��م��ل يف ط��ي��ات��ه��ا ال��ك��ث��ي��ر من 

الدفينة. األسرار 
قصر تكوت، ذلك البناء املرتفع الذي يأخذ 
يتسلقه  ال  وع��ر  وممشى  طريق  األب��ص��ار، 
غ��ي��ر ال��ذي��ن مي��ل��ك��ون ل��ي��اق��ة ب��دن��ي��ة، قصر 
الف  ال��ى  ع��ام  تسعمائة  من  عمره  ي��ت��راوح 
عام مضت، مليئةً بتلك الغرف ذات السقف 
الى  لتوصلك  اجلانبية  والساللم  املقوس 
داخل القلعة، التي تعتبر ذات ارتفاع شاهق 

.
من احلروب ك  العديد  القلعة  شهدت هذه 
الفيالق  على  القضاء  فيها  مت  التي  احلرب 
لقوة  القلعة  ام���ام  اإلي��ط��ال��ي��ة  ال��ع��س��ك��ري��ة 

وعلوها عن مسطحها.  موقعها اجلفرايف 
رح��ل��ت��ي ال���ى ق��ص��ر ت��ك��وت ب��ال��ف��ع��ل تسر 
وطنيتي  وجت��دد  السعادة،  وتبعث  اخلاطر 
هذا  زرت  عندما  ففعال  ليبيا،  بالدي  جتاه 
دخلت  وعندما  اصدق  لم  التاريخي،  املعلم 
سعادة  وعمتني  عيني  ذُه��ل��ت  للحجرات 

غامرة.
الضخمة،  نالوت  قلعة  اي   ) غسرو   ( وإلى 
ببنيانها  وامل��رت��ف��ع��ة  ال��ض��ي��ق��ة  ازق��ت��ه��ا  يف 
الداخلية، وتلك االعمدة اخلشبية الصامدة 
ابدا  اصدق  ال  كنت  اجلدران،  من  والبارزة 
االمر  ولكن  كهذا،  شيئا مماثال  سنجد  اننا 
الغريب هوا ان تلك الروائح التي اشتممتها 
تعكس رونقا وألفةً اكاد ان اصدقها، بالفعل 
بعيد  آخر  عالم  الى  ورحلة  بل  زيارة  كانت 
وقبل ثمنمائة وخمسني عام قبل امليالد اي 

يف فترات موسى عليه السالم.
ابدا  ينسى  الذي ال   ) تاال  وادي   ( وسأذكر 
قد  التي  الطبيعية  املياه  عيون  العقل،  من 
بتعبي  وذه��ب��ت  وف��ك��ري  نفسي  بها  روي���ت 
النخيل  بأشجار  متتلئ  التي  تاال  واكتآبي، 
مشهد  الرائعة،  األعشاب  وتلك  والزيتون 
أخر  عالم  يف  وكأنك  يشعرك  القلب  يحي 
بتلك  سعيد  إن��س��ان،  يطأها  ل��م  رق��ع��ة  يف 

التي ال تنسى. اللحظات 
به  ال���وادي  ك��ان  ان��س��اه،  ل��ن  ات��ذك��ر موقفا 
اعاقا  عالية،  اعتابه  ولكن  م��درج  ممشى 
تريد  فكانت  بالعمر  كبيرة  ع��ج��وز  س��ي��دة 
باألسفل  معنا  جتلس  لكي  ال��درج  تنزل  ان 
ان  فقررنا  باجلنة،  اشبه  ال��ذي  ال��وادي  يف 
تبقى يف مكانها، فرفضت واصرت ان تنزل 
وتشعر بلذة املكان وجماله، وبدأنا مع اهالي 
وانزلناها  تدريجيا،  بإنزالها  نالوت  وشباب 
وكنت يف  ال��ود  غاية  يف  ام��راً  وك��ان  بالفعل 
التي  الرائعة  التجربة  هذه  السعادة،  منتهى 

رسمت يف وجداني حلظات التنسى .
كنوزا  متتلك  بالفعل  احلبيبة  ب��الدي  ليبيا 
اثمنها  عن  غفلنا  ولكننا  ثرواتها،  من  التعد 
الفرصة  التفوتكم  ال��ك��رمي،  شعبها  وه���وا 

نالوت. لزيارة جبل 

بني جبال نالوت هناك

الكيش عياد  فرج 
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تحقيقــات 

������   رامي التلغ
امللف  حول  اإليطالية  الفرنسية  اخلالفات  تتجاوز 
الليبي مجرد التباين يف وجهات النظر بني الطرفني، 
بل جتسد تاريخا ملتهبا من الصراع على النفوذ بالبلد 
امللف  إلدارة  األقرب  نفسه  يرى  طرف  بني  النفطي، 
بحكم قربه من السواحل الليبية، وماضيه االستعماري، 
إضافة إلى معضلة الهجرة غير الشرعية التي تثقل 
كاهله، وطرف يعول على عالقاته التاريخية مع بعض 
األطراف الليبية، خصوصا جنوبي البالد يف منطقة 
تخوض  اللتني  ومالي  النيجر  يف  نفوذه  مع  التماس 
فيهما حربا مع تنظيمات إرهابية يف الصحراء الكبرى.

األممية يف  البعثة  قالت  أشهر،  قبل  نشرته  بيان  يف 
ليبيا، إن مجلس األمن الدولي، تبنى الرؤية الفرنسية 
حلل األزمة الليبية، وأكد على مخرجات مؤمتر باريس، 
وعلى رأسها إجراء انتخابات رئاسية وبرملانية يف 10 
ديسمبر/ كانون أول 2018، حيث جمع املؤمتر الذي 
عقد يف 29 مايو املاضي للمرة األولى الفرقاء الليبيني 
األربعة األكثر تأثيراً يف املشهد السياسي والعسكري، 
وحاول من خالله الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
تسجيل هدف بشباك روما حتت عنوان كسر اجلمود 
يف  السياسي  االنقسام  إلنهاء  طريق  خارطة  بوضع 

ليبيا.
ويف طرابلس اجتمع خالل فترات سابقة وزير اخلارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان، برئيس املجلس الرئاسي 
تخلله  لقاء  يف  السراج  فائز  الليبية  الوفاق  حلكومة 
األطراف األخرى  التزام  األخير على »ضرورة  تأكيد 
)يف إشارة إلى مجلس النواب واملشير خليفة حفتر( 

الدستوري  اإلطار  وإعداد  االنتخابي  باالستحقاق 
إلجرائها يف املوعد املقرر«.

باريس  أنها  ترمي  مراقبون  يرى  ومحادثات  لقاءات 
القوي ومصاحلها يف  إلى دعم حضورها  ورائها  من 
اجلنوب الليبي، وحتديدا بإقليم »فزان« الذي تعتبره 
حتى   1943 من  احتلته  الذي  التاريخي«  »إرثها 
استقالل ليبيا يف 1951. وتعتمد باريس يف مسارها 
على حتركات تؤمنها سفارتها بليبيا )يوجد مقرها يف 
تونس مؤقتا(، أو عبر قوى وقبائل تتمتع بدعم كامل 
من اإلليزيه لكنها ترنو يف اآلن نفسه إلى مد نفوذها 

شماال نحو الغرب والشرق وهذا ما يثير حفيظة روما.
حراك باريس املنفرد أجج الصراع اإليطالي الفرنسي 
الالعب  نفسها  تعتبر  التي  روما  وأثار غضب  بليبيا، 
املحوري بامللف ودفعها إلبداء انزعاجها ورفضها التام 
ملؤمتر باريس. كما انتقد مسؤولوها غياب بالدهم عن 
ليبيا  الدبلوماسية يف  »عراب« اجلهود  املشهد، وهي 

وقررت عكس الهجوم ضد باريس.
وكان رئيس الوزراء اإليطالي، جوزيبه كونته، قد أعلن 
يف وقت سابق، معارضته تنظيم انتخابات بليبيا وفق 
ذلك  باريس. وقبل  مبؤمتر  املحدد  الزمني  اجلدول 
وحتديدا يف 12 يوليو/ متوز اجلاري، أعلن كونته أن 
حكومته ستنظم مؤمترا دوليا حول ليبيا يف«اخلريف 
القادم«. ضربة أرادت من خاللها روما قطع الطريق 
امتعاضها  أبدت  لطاملا  التي  وهي  باريس،  على 

ومعارضتها للمبادرة الفرنسية حتى قبل انعقادها.
ويرى مراقبون أن أكثر ما تخشاه إيطاليا هو ضرب 
فرنسا ملصاحلها ولسياستها يف ليبيا والقائمة بشكل 
أساسي على دعم السراج واحلفاظ على موقف دولي 
موحد بشأن التوصل إلى تسوية سلمية لألزمة. ولذلك، 
وحتريك  دبلوماسيتها  تنشيط  إلى  بدورها  سارعت 
وصلت  حيث  اإلفريقي  البلد  إلى  مسؤوليها  زيارات 
وزيرة دفاعها إليزابيتا ترينتا، الثالثاء، إلى ليبيا قادمة 
الهجرة  قضايا  ل�«بحث  رسمية  زيارة  يف  تونس  من 

واإلرهاب والتعاون الدفاعي«.
وبحسب صحيفة »اجلورنال« اإليطالية، فقد حذرت 
يف  تدخلها  من  الفرنسية  السلطات  ترينتا،  إليزابيتا 
الشأن الليبي مؤكدة أن بالدها هي الدولة القادرة على 

فيما  »إيطاليا«  بيد  القيادة  وأن  الليبية  الدولة  قيادة 
الوزيرة  إن  الصحيفة  وقالت  الليبية.  باحلالة  يتعلق 
بارلي،  فلورنس  الفرنسية،  لنظيرتها  قالت  اإليطالية 
على هامش االجتماع الوزاري مبقر الناتو يف بروكسل 
يف شهر يوليو: »لنكن واضحني .. القيادة يف ليبيا لنا«.
وكانت الصحيفة قالت يف تقرير سابق لها، أن ماكرون 
يسعى إلى االستحواذ على ثروات الطاقة يف املستعمرة 
والفراغ  الليبية  الفوضى  مستغال  السابقة  اإليطالية 
السياسي االنتقالي احلالي يف روما. وبحسب صحيفة 
»الستامبا« اإليطالية فإن مباراة حامية جترى بني روما 
وباريس، وأن هذه األخيرة أطلقت العنان للقائد العام 
الليبي املشير خليفة حفتر، لبسط سيطرته  للجيش 
على  الضغوط  من  قدر  أكبر  وممارسة  البالد  على 
حكومة فائز السراج يف طرابلس. ويف سياق متصل، 
السياسية  اجلغرافية  االستخبارات  منصة  نشرت 
على  وفرنسا  إيطاليا  تنافس  عن  تقريرا  األمريكية، 
العمل، ووجهة نظر كل منهما حول مجريات التطورات 

ومستقبل البالد.
الكثير مما تتفق عليه فرنسا وإيطاليا عندما  هناك 
يتعلق األمر بليبيا، فكالهما يريدان حتقيق االستقرار 
ساحة  أو  لإلرهاب  مالذا  تصبح  ال  حتى  البالد  يف 
للمهاجرين األفارقة، وكالهما يرغب يف منع حكومتيه 
املتناحرتني من محاربة آالخر. ولكن مع كل محوالتهم 
الرأي  نفس  إلى  الوصول  للبلدين  ال ميكن  املختلفة، 

باخلصوص ليبيا.
باريس وروما لديهما رأيان مختلفان حول ما يجب أن 
يحدث يف ليبيا. بعد جمع أبرز الالعبني الليبيني يف 
مؤمتر يف شهر مايو، أقنعت باريس الفصائل املختلفة 
انتخابات يف 10 ديسمبر. باملقابل ال ترغب  بإجراء 
روما يف إجراء أي انتخابات هذا العام وتخطط لعقد 
مؤمترها اخلاص حول مستقبل ليبيا يف أكتوبر. وينبع 
االختالف جزئياً من األهداف واالهتمامات املختلفة 
للدول يف ليبيا، وطاملا أن باريس وروما تقدمان طرقا 
بديلة للوساطة يف صراع شمال أفريقيا، فإن إحتماالت 

النجاح تبدو قامتة.
ويذهب متابعون أن باريس و روما تلعبان دوراً رئيسياً 
يف دفع ليبيا نحو االنتخابات، ولكن بسبب الطموحات 
اجليوسياسية لكل منهما، من املرجح أن تظل السياسة 
فرنسا  ستواصل  حيث  منقسمة،  الشاملة  األوروبية 
تقدمي دعمها حلفتر واحلث على إجراء انتخابات يف 
إيطاليا  لكن مع استمرار  العام،  وقت الحق من هذا 
يف دعم حلفائها يف غرب ليبيا األمر الذي بؤكد حجم 

التباين حول هذا امللف املعقد.

 صـــراع النفــــوذ املتجـــدد يف ليبيــــا
إيطاليــــا وفرنســــا..
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تحقيقــات 

����� رمزي الزايري
بعد م��رور ما يزيد عن سبع سنوات على سقوط نظام 
ال��ق��ذايف وغ���رق ليبيا يف فوضى كبيرة، م���ازال التدخل 
العسكري ال��ذي خاضته دول غربية يف هذا البلد يثير 
ج��دال كبيرا، خاصة يف بريطانيا، حيث وج��ه برملانيون 
السابق  ال�����وزراء  لرئيس  ش��دي��دة  ان��ت��ق��ادات  بريطانيون 
ديفيد كاميرون بسبب قرار التدخل عسكريا يف ليبيا عام 
2011، واعتبروا أن هذا التدخل استند الى »افتراضات 
خاطئة وإلى أخطاء عديدة اعترت قرار عملية انضمام 
بريطانيا الى فرنسا والتدخل عسكريا حلماية املدنين 
الليبين من نظام العقيد ال��راح��ل معمر ال��ق��ذايف عام 

 .2011
بريطانيا شاركت يف اغتيال القذايف

أقر أمير اجلماعة االسالمية الليبية املقاتلة واملصنف 
احلكيم  عبد  االربعة  العربية  ال��دول  قبل  من  ارهابياً 
من  الليبي  النظام  املسلح، ضد  العنف  بتبنيه  بلحاج، 
أجل إسقاطه، مضيفاً أنه قد وجه سؤال إلى احلكومة 
البريطانية، عن السبب يف عدم اتهام أنفسهم باإلرهاب، 

رغم مشاركتهم يف اغتيال “القذايف«.
وزعم أمير اجلماعة املقربة من آمير تنظيم القاعدة 
الليبي  الشعب  إن اغلب  الظواهري”،  االرهابي “امين 
يعلم بانه ليس ارهابيا، مضيفاً أن كل ما يف االمر انه 
كان يتبنى، ما وصفه “بالفكر النضالي لطغيان القذايف”، 
او  القذاقي جرمية  كانت محاربة وقتل  “اذا  متسائالً 
اش��ارة منه  التهمة”، يف  بهم  اره��اب فلماذا ال تلصق 
إلى الدول التي قادت احلرب على النظام الليبي سنة 

2011م.
اخلارجية  ال��ش��ؤون  أعدته جلنة  تقرير  وّج��ه  و  ه��ذا 
ديفيد  السابق،  ال���وزراء  رئيس  إل��ى  اللوم  البريطانية 
يف  البريطاني  العسكري  التدخل  بسبب  ك��ام��ي��رون، 
ليبيا، معتبرة أنه سارع إلى العمل العسكري بظل وجود 
»معلومات استخبارية غير دقيقة« إلى جانب تضخيم 
القلق حول املدنيني والتصرف بناء على »افتراضات« 

سمحت الحقا بتدهور األوضاع وظهور تنظيم داعش.
قادته  ال��ذي  العسكري  التدخل  يتناول  ال��ذي  التقرير 
فرنسا وبريطانيا ملواجهة نظام العقيد معمر القذايف 
يوجه اللوم إلى كاميرون، محمال إياه مسؤولية الفشل 
يف تطوير »استراتيجية صحيحة« حول ليبيا، إلى جانب 
التأكيد بأن »املبالغة يف تقدير اخلطر املحدق باملدنيني 
والفشل يف حتديد وجود عناصر إسالمية وازنة ضمن 
الثوار.« ولفت التقرير إلى أن عواقب تصرفات كاميرون 
ظهرت على شكل »فشل سياسي واقتصادي« يف ليبيا 
واندالع حروب بني القبائل واجلماعات املسلحة وانتشار 
التعديات على حقوق اإلنسان وتزايد دور تنظيم الدولة 

اإلسالمية »داعش« يف شمال أفريقيا.
ليبيا،  حيال  بريطانيا  سياسات  أن  التقرير  أكد  كما 
والتي بدأت بعمليات حلماية املدنيني، انحرفت الحقا 
نحو إجراء تغيير يف النظام السياسي الليبي دون وجود 
استراتيجية لدعم وتطوير ليبيا يف فترة ما بعد القذايف. 
وقال رئيس جلنة الشؤون اخلارجية البريطانية، النائب 
كريسنب بلنت: »السياسات البريطانية يف ليبيا كانت 
جزءا من تدخل غير صائب مازلنا نعاني من آثاره حتى 

اليوم.«
جميع  االس��ت��ج��واب��ات  شملت  فقد  اللجنة،  وبحسب 
أصحاب القرار الذين كانوا على صلة بالعمليات باستثناء 
بحجة »ازدحام  املشاركة  رفض  الذي  نفسه  كاميرون 
مسؤولية  كاميرون  اللجنة  وحملت  أعماله«.  ج��دول 
التسبب بالوضع الراهن، مشددة على أن رئيس الوزراء 
السابق أكد أمام البرملان عند طلب تفويض التدخل يف 
ليبيا عدم سعيه إلجراء تغيير يف النظام احلاكم قبل أن 
يعود بعد ذلك ويوقع على بيان مشترك مع الرئيسني 
الفرنسي واألمريكي يتضمن اإلشارة إلى إزاحة القذايف

بريطانيا واإلخوان املسلمون
»يف عام 1928 وعندما انطلقت فكرة اإلخوان املسلمني 
يف مصر، القت االحتضان الكبير والدعم الالمحدود 
من االستعمار البريطاني يف تلك الفترة والذي كانت 
سياسته »االستعمار البريطاني« تقوم على سياسة »فّرق 
تسّد«، على اعتبار أن إنشاء مثل هذه اجلماعة ستمكنهم 
الحًقا من التصدي للخطر األساسي املتوقع يف املنطقة 
وهو التيار القومي العربي، »فال بد أن تواجه هذا التيار 
بدايته األولى  الذي كان منذ  بتيار اإلخ��وان املسلمني 

مناهًضا للقومية العربية«.
ال يفارق التموقع البريطاني يف ليبيا هذه االطروحة، إذ 
كشف وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق األوسط 
أن  »املحتمل«  من  إنه  بيرت،  أليستر  أفريقيا  وشمال 
بالده كانت على اتصال مع ميليشيا اجلماعة اإلسالمية 
املقاتلة الليبية خالل أحداث عام 2011 ضد الرئيس 

الليبي الراحل معمر القذايف.
وهذه املرة األولى التي تعترف فيها احلكومة البريطانية 
بأنه من »املحتمل« وجود اتصاالت مع »أعضاء سابقني 
يف اجلماعة اإلسالمية املقاتلة الليبية«، وهي منظمة 
كانت يف وقت من األوقات منظمة إرهابية محظورة يف 
بريطانيا بسبب صالتها املزعومة مع تنظيم القاعدة 

اإلرهابي.
وقال أليستر بيرت ردا على سؤال وجه إليه من البرملان 
إنه »خالل الصراع الليبي يف عام 2011 كانت احلكومة 
البريطانية على اتصال مع مجموعة واسعة من الليبيني 
املشاركني يف الصراع ضد قوات النظام ومن املحتمل أن 
يكون هذا تضمن أعضاء سابقني يف اجلماعة اإلسالمية 
املقاتلة الليبية وكتائب »شهداء 17 فبراير«، كجزء من 
مشاركتنا الواسعة خالل هذا الوقت«. وقال النائب عن 
حزب العمال البريطاني لويد راسل مويل الذي وجه هذا 
السؤال إلى بيرت إن »وزارة اخلارجية البريطانية اخبرته 
أنها منم املرجح كان لها اتصاالت مع ميليشيا ليبية قاتل 

يف صفوفها منفذ هجوم مانشستر«.
اجلماعة  أدرج���ت  ق��د  البريطانية  احلكومة  وك��ان��ت 
عام 2005،  إرهابية يف  كمنظمة  املقاتلة  اإلسالمية 
»دول��ة إسالمية  إقامة  إلى  بأنها تسعى  إياها  واصفة 
املتطرفة  اإلسالمية  احل��رك��ة  م��ن  و«ج���زء  متشددة« 
اإلسالمية  اجلماعة  القاعدة«. وكانت  من  املستوحاة 
الليبية املقاتلة هي القوة املهيمنة املعارضة للقذايف يف 
ليبيا يف التسعينات، إلى أن أجبرتها حملة أمنية فرضتها 
احلكومة على العديد من األعضاء على الفرار - وحصل 

العديد منهم على وضع الالجئ يف بريطانيا.
قوات بريطانية خاصة على األراضي الليبية

كل متابع ملا حدث يف ليبيا يتبني له بأن القوات اخلاصة 
البريطانية والفرنسية متواجدة على األراضي الليبية 
منذ بداية األح��داث يف 2011م وتقدم معلومات يف 
غاية اخلطورة للدول التابعني لها عن األوضاع يف ليبيا 
بالدنا  أصبحت  ما  بعد  األمنية  الناحية  ذلك  مبا يف 
مفتوحة على مصراعيها لكل من هب ودب وكان لهم دور 
كبير يف اشعال نار فتيل احلرب األهلية والقيام ببعض 

العمليات.
إن املنظمات االستخباراتية الدولية قامت باملساهمة يف 

إسقاط النظام السابق بشكل واضح،يذكر أن بريطانيا 
أرسلت مستشارين عسكريني إلى بنغازي ملساعدة الثوار 
وشارك الفريق الذي يقوده الكولونيل نيك كيتسون وهو 
من قدامى املحاربني يف إقامة اتصال مع حلف شمال 
األطلسي حيت أن هوية كيتسون كقائد للفريق البريطاني 

يف ليبيا لم يسبق الكشف عنها من قبل ألسباب أمنية.
ال يخفى على أحد أن ليبيا بعد سقوط النظام السابق 
أصبحت مرتعا لالستخبارات اإلقليمية والعاملية على 
حد سواء وخاصة بعد الفراغ اإلستخباراتي يف الفضاء 
الليبي حيث ال يوجد كيان أو جسم استخباراتي قوي بعد 
سقوط النظام السابق. فاملتتبع للشأن الليبي يالحظ إن 
هناك حتركا قويا جدا من قوى استخبارتية إقليمية 
الذي  الليبية  املخابرات  هو  الوحيد  الغائب  واجلهاز 
انشغل رؤساؤه املتعاقبون بتأمني أنفسهم ونهب األموال 
العامة خاصة أنه ال يخضع لرقابة ديوان املحاسبة رغم 
إنفاقه عشرات املاليني من الدوالرات حتت بند السرية.

هذه املنظومة املعقدة من الشبكة اإلستخباراتية املوجودة 
يف ليبيا لها مصالح مختلفة وكل دولة تخدم ملصلحتها 
واإلجتماعية  والسياسية  اإلقتصادية  املصالح  منها 
حصرها،إن  يصعب  اخلفية  املصالح  م��ن  وغيرها 
أصبحت  ليبيا  على  اجلاثمة  الشبكات  ه��ده  نشاط 
ظاهر للعيان واملتمثلة يف اتارة النعرة القبلية بني قبائل 
ليبيا سواء كانت على أساس الشرق أو الغرب أو حتى 
عن  الواحدة،ناهيك  القبيلة  أو  نفسها  املنطقة  داخ��ل 
الثورية  التشكيالت  بني  أخر  طرف  طرف ضد  دعم 
وخاصة يف العاصمة طرابلس الغرب، أيضا من خالل 
الدعاية واإلعالم لقائد تشكيل عن أخر والعمل على 
تعمد إظهاره يف الصورة السياسية يف ليبيا،وال ننسى 
الدعم اللوجستي التي يحضى به أطراف عن أطراف 
أخرى،سواء كان دلك على الصعيد السياسي )وزارات ( 
أو الصعيد العسكري )تشكيالت ( أو حتى على الصعيد 
واملتمثل  م��ادي  دعم  هناك  )قبائل(،أيضا  اإلجتماعي 
يف الدعم النقدي )أموال،هدايا،هبات( والدعم العيني 

)أسلحة،معدات عسكرية أخرى(.
وقد أكد محمود جبريل )رئيس احلكومة الليبية السابق( 
يف تصريح له بوجود عمالء ملخابرات كل دول العالم 
تعمل داخل األراض��ي الليبية،بينما تستمر الصعوبات 
التي تواجه السلطات الليبية اجلديدة يف فرض األمن 
يف البالد، وقال أيضا بأن اإلستعانة ب�”القبعات الزرق” 
أمر وارد احلدوث لفرض األمن وسط اإلنفالت الكبير 
احل��اص��ل على األرض،وه����و م��ا دف��ع رئيس املجلس 
من  للتحذير  اجلليل  عبد  مصطفى  الليبي  اإلنتقالي 
مخاطر حرب أهلية،كما دفعه أيًضا لإلعتراف بالعجز 

عن كبح جماح املليشيات املسلحة يف البالد وأضاف 
محذراً من تدخل أجنبي يف ليبيا ما بعد القذايف إذا 
لم يسارع املجلس اإلنتقالي لبناء جيش وطني وإصدار 
وثائق تنظم املرحلة اإلنتقالية،خاصة أن جميع مخابرات 

دول العالم تعمل فوق األراضي الليبية .
مندوب  كشف  هو  تصريحه  ص��دق  على  دليل  وخير 
الدفاع اجلوي يف بنغازي العقيد فوزي البرعصي عن 
الليبية من قبل طيران  السيادة اجلوية  اختراق  وقوع 
حربي مجهول الهوية،دون أن تعلم اجلهات العسكرية 
الليبية باألمر، وكذلك حديث وزير الدفاع السابق أسامة 
اجويلي عن فتح حتقيق حول الدور األمريكي يف تدمير 
على  محمولة  جو  ارض  ليبي  ص���اروخ  آالف  خمسة 
الكتف،وكانت هذه العملية التي شاركت فيها واشنطن قد 
أثارت استياءً كبيًرا يف أوساط بعض القادة العسكريني 
الليبيني،واعتبروها مبثابة تدمير لقدرات الدفاع اجلوي 

للبالد.
تقرير احلرب على ليبيا

تقرير احلرب على ليبيا هو التقرير األول الذى يصدره 
»مجلس األمن القومي« البريطانى وهو املجلس الذى 
األمن  قضايا  على  لإلشراف  نفسه  كاميرون  أسسه 
ووضع  االستخباراتي،  والتنسيق  البريطاني،  القومى 
األس��اس��ى  األرض. وال����ه����دف  على  االستراتيجيات 
السياسة  ملتابعة  حكومية  »آلية«  توفير  هو  للمجلس 
اخلارجية وتوثيق عملية اتخاذ القرار للتدخل العسكري، 
ال��ع��راق.  غ��زو  خ��الل  آلية  أى  ردا على غياب  وذل��ك 
يحضرون  البريطانى  القومى  األمن  مجلس  فأعضاء 
كل املناقشات ويسجلون كل املداوالت اخلاصة بقرارات 
احل��رب، وذلك على النقيض من سنوات حكم رئيس 
الوزراء األسبق تونى بلير، الذى وجدت »جلنة شالكوت« 
حول حرب العراق صعوبة كبيرة فى احلصول على أى 
أوراق تدون وتسجل املداوالت اليومية بشأن قرار حرب 

العراق، فالكثير منها لم يكن رسميا.
 وما يفعله التقرير حول ليبيا و»مجلس األمن القومي« 
البريطاني هو جعل أى قرار مستقبلي باحلرب عملية 
صعبة ومعقدة، واألهم عملية خاضعة للمساءلة الوطنية 
والتحقيق فى البرملان واالستجواب ومتحيص األدلة. 
وفى غياب أي رادع دولي، مثل املحكمة اجلنائية الدولية 
أو مجلس األم��ن، رمبا تكون آليات مثل جلان حتقيق 
وطنية تابعة للبرملان أو مجلس أمن قومى هى اآلليات 
الرادعة أمام مغامرات عسكرية غربية مستقبلية فى 

املنطقة.
تنذر الفوضى املستشرية يف ليبيا وانعدام السيادة على 
التراب الليبي بإطالة أمد األزمة الليبية واستمرار حالة 
الهامة  الدولة  مؤسسات  فكافة  والفوضى،  االقتتال 
ويديرها  ميثلها  من  على  وال��ص��راع  االنقسام  تعاني 
مثل الشركة العامة للكهرباء واملؤسسة الوطنية للنفط 
الليبية  اجلوية  اخلطوط  وشركة  املركزي  ليبيا  وبنك 
وشركة اإلستثمارات الليبية اخلارجية ما ينعكس سلباً 

على األوضاع املعيشية للمواطنني.
كما يبدو من الواضح أن استمرار اإلنقسام على الساحة 
الليبية بني األطراف الوطنية الليبية الرئيسية فى البالد 
ميثل »بوابة ذهبية« لتدخالت وحتركات الدول الغربية 
ليبيا عام 2011  الوضع فى  التى فجرت  واألجنبية 
وتسعى إلى العودة مجددا لضمان »مصاحلها اخلاصة« 
فى البالد واملنطقة خالل املرحلة القادمة بغض النظر 

عن مصالح الشعب الليبى صاحب األرض.

بريطانيا.. من املشاركة يف التخريب إلى اللعب على وتر االنقسام
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يونسمنوعــات إرشاف/همسة 

أرقام وحقائق قياسية

 عــــن الفضــــاء والكـــون
هل تعرف جميع أسماء الكواكب 

يف نظامنا الشمسي؟

أول إنسان سافر إلى الفضاء اخلارجي: يوري جاجارين )12 أبريل 1968(. 
أول إنسان وضع قدمه على سطح القمر: نيل آرمسترونغ )21 يوليوز 1969(. 
مير  على منت محطة  متتالية  أيام  بادالكا )879  رحلة فضائية: جينادي  أطول 

الدولية(.  الفضائية  املحطة  ثم  الفضائية 
أبعد رحلة فضائية عن األرض: أبولو 13 )أكثر من 400 171 كم عن األرض(.

ارتفاع  على  الفضاء  يف  )حتليق  وان  شيب  سبيس  خاصة:  فضائية  مركبة  أول 
يزيد عن 100 كم(. 

أكبر كوكب يف النظام الشمسي :املشتري )حجمه 321 1 مرة بالنسبة لألرض 
- املحيط االستوائي 197 449 كم(. 

يف  املوجودة  الكواكب  كل  يعرف  أنه  يعتقد  منا  الكثير 
عطارد،  هي،  املعروفة  فالكواكب  الشمسي،  نظامنا 
أورانوس،  زحل،  املشتري،  املريخ،  األرض،  الزهرة، 
لم   2006 عام  بعد  ولكن  بلوتو  أيضاً  يوجد  نيبتون. 
الكواكب  فئة  بل أصبح من  ككوكب،  بلوتو مصنفاً  يعد 

)الصغيرة(. القزمة 

فمثالً  هنا  الوحيد  القزم  الكوكب  ليس  بلوتو  طبعاً 
يوجد، سيريس، إيريس، ماكي ماكي، هاوِميا، ِسيْدنا، 
والعديد  وس،  كي  فيرنا،  إكسايان،  كواوار،  أوركاس، 
ويعد  رسمية.  أسماء  تعطى  لم  التي  الكواكب  من 
حول  الدائري  مساره  ألن  مميزاً  سيريس  كويكب 

املريخ واملشتري. يتموضع بني  الشمس 

تصور  ووضع  فهم  على  األوالد  ملساعدة 
محورها  حول  األرض  دوران  لكيفية 
الليل  مينحنا  مما  الشمس،  حول  واملدارات 
هذا  لك  نقدم  األربعة،  والفصول  والنهار 

النموذج.
الطريقة:

قصي دائرتني واحدة كبيرة واألخرى صغيرة 
باألصفر.. الكبيرة  مقوى)لونى  ورق  على 

والصغيرة باألخضر واألزرق كاألرض(
ثم  بالصورة،  كما  مستطيل  شكل  وقصى 
املستطيل  طرف  على  الكبيرة  الدائرة  ثبتى 
على  الصغيره  الدائرة  وثبتي  بدبوس، 

بدبوس. للمستطيل  األخر  الطرف 

وال��ك��واك��ب،  النجوم  بريق  م��ن  إطاللتك  استوحي 
وذل��ك  اخل��ارج��ي،  الفضاء  إل��ى  بخيالك  وس��اف��ري 
املوسم،  ه��ذا  الرائجة  األزرق  درج��ات  باستخدام 
األزرق،  واآليالينر  األبيض  العينني  كحل  عن  فضال 
سحًرا  عينيك  إلعطاء  املاسكرا  تطبيق  جانب  إلى 

ا، وإطاللة مميزة ملوسم اخلريف. خاّصً
ال تستغربي هذا املكياج ألنه يعّد من أبرز صيحات 

املوضة لهذا املوسم. 

مهرجان  فعاليات  ضمن  ريس«  فيرتشوال  توريزمو  جران  فيجن  »الباين  سيارة  إطالق  مت 
باريس. الفرنسية  بالعاصمة  الدولي  السيارات 

لعبة  يف  لتشارك  صنعت  التي  ريس،  فيرتشوال  توريزمو  جران  فيجن  الباين  سيارة  متتلك 
يجعلك  للسباقات  املخصصة  السيارات  من  مستوحى  مستقبلياً  تصميماً   ،6 توريزمو  جران 

يف نفس الوقت تعتقد أنها قادمة من الفضاء.
زودت هذه السيارة االختبارية مبحرك V8 سعة 4.5 لتر يولد قوة 450 حصان و 580 
نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بصندوق تروس )جير( تتابعي من سبع سرعات مخصص 
كيلوغرام،   900 ريس  فيرتشوال  توريزمو  فيجن جران  الباين  وزن سيارة  ويبلغ  للسباقات، 

أما سرعتها القصوى فتصل إلى 320 كم/س. 

لك سيدتي اصنعيها لطفلك
إطاللتك من بريق 

النجوم 

ولك أيضا:
سيارة مستوحاة من الفضاء 

الفنان صالح املعداني يف ضيافة »األسبوع الليبي«
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الفنية

يف  بك  نرحب  املعداني  صالح  املمثل  -الفنان   
الليبي األسبوع 

اللقاء  لكم  وأشكر  الليبي  باألسبوع  وسهال  أهال 
يف  بدايتي   .. ثقيل  ضيف  أكون  ال  أن  وأمتنى 
عزيز  صديق  لي  كان   1989 سنة  كانت  املسرح 
أني  رأى  بقوشة هو من  ناصر  القدير  الفنان  وهو 
فصحبني  التمثيل  مجال  يف  شيء  أقدم  أن  ميكن 
مبدينة  والتمثيل  املسرح  أصدقاء  لفرقة  معه 
فترة  معها  عشت  التي  األم  الفرقة  وهي  اجدابيا 
بعنوان  كان عمل مسرحي  بداياتي  واول   .. طويلة 
» أمبراطورية البجنس » من تأليف وإخراج الفنان 
سنة  يف  ذلك  وكان  السعيطي،  مصطفى  القدير 
العمل  وجاء  االنطالقة  كانت  هنا  ومن   1989
جاء  ذلك  بعد  ومن   « العجائب  بيت   « املسرحي 
األستاذ  تأليف  من   « املسلسل  الرحيل   « مسلسل 
عياد  الرائع  املخرج  وإخراج  اجلارد  الباسط  عبد 
الذين  أجدادنا  عن  يتحدث  عمل  وهو  ميكائيل 
ذلك  بعد  ومن  البالد  خارج  إلى  اإليطاليني  نفاهم 
عمل  عشر  أربعة  من  أكثر  فلدي  األعمال  توالت 
منها  درامية  مسلسالت  سبعة  من  وأكثر  مسرحي 
يف  واشتركت  الريح  وفوق  الكيش  وأيام  الهجيج 
 .. والثقافة  للفن  العربية  املهرجانات  من  العديد 
الدولي  دمشق  مهرجان  يف  مشاركة  لنا  فكانت 
مسرحية  اختيار  مت  حيث   2008 سنة  العاشر 
سوريني  كبار  فنانني  قبل  من  بسيسي  أم  معرض 

كانوا ضيوف يف أحد املهرجانات الوطنية يف ليبيا 
وشاهدوا عرض املسرحية ومت اختيارها للمشاركة 
صورة  وقدمنا  شاركنا  وفعال  دمشق  مهرجان  يف 

الليبي. والفن  الليبي  املسرح  عن  جيدة 
فنانني  فيها  شاركت  التي  األعمال  عن  -حدثنا 

..؟ املشاركة  تلك  استفادتكم من  ومدى  عرب 
بالكامل  اإلخراج  طاقم  كان  الكيش  أيام  مسلسل   
اجنادي  سامي  املخرج  رأسهم  وعلى  سوريا  من 
وأيضا شارك معنا يف العمل الفنان القدير حسام 

احلقيقة  ويف  الشقيقة  سوريا  من  بيك  حتسني 
كبيرة من  استفادة  استفدنا  دور ونحن  لها  اخلبرة 
األشياء  من  العديد  واملخرجني يف  العرب  الفنانني 

من فن اإللقاء واألداء وغيرها.
..؟  الفنية  أعمالك  -ما هو آخر 

آخر عمل هو مسلسل مرئي بعنوان » هول وغربة 
وكاتب  بو حرورة  األستاذ غيث  تأليف  منت  كان   «
االمني  صالح  فرج  الفنان  القدير  الفنان  السناريو 
الفنان منصور  إخراج  من  وهو  إجدابيا  مدينة  من 

فرقة  إدارة  توليت  أنني  كما   ، الورفلي  معتوق 
جميلة  فرقة  وهي  طويلة  ملدة  املسرح  أصدقاء 
ولها دور كبير يف صقل املواهب يف مجال التمثيل. 

..؟  أعمال جديدة قريبا  -هل هناك 
بإذن اهلل هناك اتفاق مبدئ مع منتج على مسلسل 
يبدأ  أن  وأمتنى  حلقة  ثالثني  من  بدوي  درامي 

قريبا.  فيه  العمل 
مدينة  يف  الشبابة  املواهب  من  العديد  -هناك 
هل  القصيرة  األفالم  مجال  يف  وخاصة  سرت 

..؟  منهم  بأحد  التقيت 
فعال هناك العديد من الشباب لهم مواهب التمثيل 
املسرحي والدرامي يف مدينة سرت والتقيت بعدد 
لتقدمي  مستعد  وأنا  النصيحة  لهم  وقدمت  منهم 
ويف  كبير  بشكل  معهم  والتعاون  لهم  املمكن  الدعم 
من  العديد  بها  مسرحية  فرقة  هناك  كان  سرت 
الفنية  واملواهب  القدرات  أصحاب  من  املمثلني 
يف  وشاركوا  اجلهيمي  إبراهيم  الفنان  منهم  أذكر 
أذكره  عمل  لديهم  وكان  املهرجانات  من  العديد 
الفرقة  هذه  تعود  أن  وأمتنى   « املصنع   « بعنوان 
الثقافة  مكتب  مدير  إلى  التحية  أوجه  هنا  ومن 
الفرقة  العمل على جتميع هذه  بسرت وأطلب منه 
ومحاولة عودة املسرح من جديد إلى مدينة سرت. 
اخلير  يعم  أن  القدير  اهلل  من  أمتنى  اخلتام  ويف 
شبابنا  بعزمية  مدينتنا  وعلى  بالدنا  على  واالمن 

مجاله. كل يف  وبإخالصنا  وأهلنا 

بوابة افريقيا اإلخبارية/األسبوع الليبي
القرضاب  عبدالسالم  الليبي  وامللحن  الفنان  قدم 
بتلحني  وذلك  الليبيني،  والشعراء  للفنانيني  عرضا 
اخلالفات  ونبذ  الشمل  لم  يحاكي  وطني  عمل  أي 

واحلروب، بدون مقابل.
أدرجها على  تدوينة  مبادرته خالل  القرضاب  وطرح 
حسابه مبوقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، خاطب 
على  إنه  قائال  واملنتجني،  واملطربني  الشعراء  فيها 
إستعداد لتلحني أي عمل وطني يحكي عن لم الشمل 

ونبذ احلروب وحقن الدماء ) مجانا ( شرط أن يكون 
بعيدا عن اجلهوية واالنحياز إلى أي طرف، مضيفا أن 

هذا ما يستطيع فعله يف هذه الظروف العصيبة.
من  العديد  وغنى  حلن  الذي  القرضاب  وأضاف 
األعمال الوطنية، بأن هذا العرض قائم إلى أن يتعافى 
الوطن »ليبيا«، مؤكدا أن هذه املبادرة ليست من باب 
وأنه مستعد  الشهرة،  وراءها  يبتغي من  الدعاية وال 
للتنازل ايضا عن احلق املعنوي ملن يشكك يف نزاهة 

هذه املبادرة.

الفنان صالح املعداني يف ضيافة »األسبوع الليبي«
��� حوار/ عبداحلليم الشاطر

فنان تنقل من خشبة املسرح إلى الشاشة الصغيرة بن أعمال مسرحية 
وأعمال درامية تلفزيونية عديدة .. شارك يف العديد من األعمال التي 
عاجلت الكثير من القضايا التاريخية واالجتماعية مبشاركة عدد من 

الفنانن العرب والليبين ..

بهـــــذه املبـــــادرة أعـــــلن القرضـــــاب عــــن رفضـــــه للحــــــرب يف ليبيـــــا
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رياضه محلية

االحتاد الليبي لكرة القدم ينتظر موعد 
مباراة االياب مع نظيره النيجيري 

ملاذا سحب االهلي 
بنغازي  الغاللة 10

 من العريف؟ 

 جلنة املنتخبات الوطنية تسعى لضم بوخالل  
استعدادا لنهائيات أمم إفريقيا 2019

اعتزال أحمد الزوي 

الاليف  ينهي عقده مع الشباب السعودي لهذه األسباب 

������ االسبوع الليبي
االحت��اد  تأكيد  القدم  لكرة  الليبي  االحت��اد  ينتظر 
اإلياب  مباراة  موعد  بخصوص   )CAF  ( اإلفريقي 
بني منتخبنا الوطني ونظيره النيجيري والتي ستقام 

يف منتصف شهر أكتوبر القادم، 
وذكر اعالم  االحتاد الليبي لكرة أن االحتاد  راسل  
يوم  تاريخ  باختيار  واإلفريقي  التونسي  االحتادين 
ملباراة  موعدا  ال��ق��ادم   10  /  16 امل��واف��ق  الثالثاء 
اإلياب بني منتخبنا وضيفه النيجيري واعتماد ملعب 
الطيب املهيري بصفاقس الحتضان هذه املباراة على 
متام الساعة السادسة مساء، وذلك تلبية من االحتاد 
الليبي احلريص  لرغبة اجلمهور  القدم  لكرة  الليبي 
هذه  يف  وم��ؤازرت��ه  وتشجيعه  منتخبه  متابعة  على 
التصفيات اإلفريقية وباعتبار أن ملعب صفاقس يعد 

للمنتخب  ومناسب  الرياضي  ملعبا جلمهورنا  أقرب 
الوطني .

على  موافقتها  التونسية  اجلامعة  أبدت  ومن جهتها 
املكان والزمان املحددين من االحتاد الليبي وراسلت 

االحتاد اإلفريقي باخلصوص.
واشار االحتاد الليبي لكرة القدم أنه  لم يقم بتحديد 
يخطر  ولم  اإلياب  ملباراة  امللعب  سم  واٍ ومكان  زمان 
املوعد  على  يتعرف  حتى  بذلك  اإلفريقي  االحت��اد 
الذهاب  ملباراة  النيجيري  االحت��اد  سيختاره  ال��ذي 
لكي  القادم  أكتوبر   12 اجلمعة  يوم  ستقام  والتي 
أن  بدليل  يناسبه،  ال��ذي  املوعد  اختيار  له  يتسنى 
األخطار الذي وصل من االحتاد اإلفريقي واخلاص 
مكان  فيه  يحدد  لم  اكتوبر  يوم 15  اإلي��اب  مبباراة 

وموعد انطالق املباراة .

������   االسبوع الليبي �� خاص 
الرقم  عن سحب  بنغازي  االهلي  ن��ادي  اعلن 
10   من الالعب عبداهلل العريف ، وذلك  ضمن 
 حزمة قرارات مت أتخاذها قبيل انطالق املوسم 

الرياضي.
سيرتديها    10 الغاللة  ف��ان  االع��الن   ووفق 
املحترف اإليفواري  نيكيز داهو  بينما  سيرتدي  

العريف  اي رقم اخر غير شاغر بالفريق.   
������   االسبوع الليبي �� متابعات 
الحت��اد  االع��الم��ي  املكتب  كشف 
املنتخبات  جلنة  أن   القدم  ك��رة 
ال��ف��ت��رة  ط��ي��ل��ة  ك��ان��ت  الوطنية  
املاضية على تواصل دائم ومستمر 
ب���وخ���الل » وال���د  م���ع  » ط����ارق 
املحترف  بوخالل  زكريا  الالعب 
يف ص��ف��وف ف��ري��ق آي��ن��ده��وف��ن 
بحث  أج��ل  م��ن  وذل��ك  الهولندي 
إم��ك��ان��ي��ة ان��ض��م��ام��ه ل��ص��ف��وف 
واملشاركة  األول  الوطني  املنتخب 
املؤهلة  التصفيات  زمالئه يف  مع 

لنهائيات أمم إفريقيا 2019.

بوخالل  أب��دى ط��ارق  وم��ن جهته 
على  الليبي  الكرة  الحتاد  تقديره 
وفكرة  بابنه  واهتمامه  متابعته 
دعوته لاللتحاق بصفوف املنتخب 
شرف  ذل��ك  أن  واعتبر  الوطني 
» 18 عاما  زكريا  له وألبنه  كبير 
يحترف  آخ��ر  ليبي  الع��ب  وأي   «
ال��دوري��ات األوروب��ي��ة وغيرها،  يف 
أبنه فرصة  وطالب بوخالل مبنح 
يكسب  لكي  كافية  زمنية  وف��ت��رة 
امل���زي���د م���ن اخل���ب���رة وال��ت��ج��رب��ة 
الفترة  يف  ميكنه  مبا  واالحتكاك 
القادمة من تقدمي اإلضافة الفنية 

وأكد  الوطني،  للمنتخب  املطلوبة 
منتخب  متثيل  يف  يرغب  ابنه  أن 
على حد  املناسب  الوقت  بلده يف 

قوله.
تتابع  أنها  اللجنة  مصادر  وذكرت 
منذ فترة أغلب الالعبني الليبيني 
ال����ذي ي��ن��ش��ط��ون وي��ت��أل��ق��ون يف 
آلية  وأعدت  اخلارجية  الدوريات 
والتواصل معهم  ملتابعتهم  مناسبة 
بوخالل  زكريا  بينهم  ومن  جميعا 
هذه  خ��الل  التحاقه  يتعذر  ال��ذي 
ال��وط��ن��ي  مبنتخبنا  ال��ت��ص��ف��ي��ات 

األول.

����   االسبوع الليبي
»فيفا«  ال��ق��دم  لكرة  ال��دول��ي  ه��دد االحت���اد 
عليه  عقوبات  بتوقيع  العراقي،  زاخو  نادي 
تصل إلى درجة هبوطه لدوري الهواة، حال 
مهند  الليبي  الالعب  مستحقات  دفع  عدم 

بوعجيلة.
العقوري،  عبداحلفيظ  الالعب،  وكيل  وقال 
حدد  الفيفا  إن  صحفية   تصريحات  يف 
خالل خطاب موجه لزاخو العراقي، يوم 5 
من الشهر املقبل، كمهلة أخيرة للنادي لدفع 

مستحقات بوعجيلة.
وأضاف أن مستحقات الالعب تصل إلى ما 
يقرب من 25 ألف دوالر، موضًحا أن الفيفا 
أن  إال  املبلغ،  بدفع  النادي  طالب  وأن  سبق 

األخير لم يستجب لذلك.
وانضم مهند بوعجيلة، 25 عاًما، لصفوف 
بعد   ،2015 نوفمبر   شهر  خ��الل  زاخ���و، 

توقف الدوري الليبي.
وقدم الالعب مع الفريق العراقي أداًء جيًدا، 
بصفوف  ليلتحق  ليبيا  إلى  ذلك  بعد  وع��اد 
حتى  طرابلس،  األهلي  إل��ى  ومنه  ال��ه��الل، 

انضم مؤخًرا إلى صفوف نادي النصر.

����   االسبوع الليبي 
وتقدم   االحترايف  مشواره  ايقاف  ال��زوي  أحمد  الليبي  املهاجم  قرر 

بطلب لناديه االحتاد، للموافقة على اعتزاله،  .
وبحسب الصفحة الرسمية لنادي االحتاد،  على   الفيس بوك،  فان 

إدارة النادي وافقت على الطلب .
وذكر موقع كورة على االنترنت ان ادارة االحتاد تفكر  يف االستفادة من 

خبرات  الزوي، للعمل داخل جدران النادي.

 
����   االسبوع الليبي 

فسخ الالعب الليبي مؤيد الاليف  األربعاء املاضي  عقده مع  الشباب السعودي   .
وحول أسباب ذلك، قال محامي الالعب، أنيس بن مييم، يف تصريح ملوقع كورة املختص 
يف كرة القدم انه مت الفسخ لسوء املعاملة من قبل الفريق السعودي، وعدم احترام العقد 
بحرمان الاليف من حقه يف اللعب وهذه األسباب كافية حلصول  فسخ التعاقد من جانب 

واحد حسب قوله.
وكان  الشباب السعودي  تعاقد رسمًيا يف  يناير  املاضي  مع الليبي مؤيد الاليف  العب  

أهلي طرابلس  ملدة 3 مواسم.

 زاخو العراقي يتلقى 
تهديدا 
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رياضه عاملية

الصقور يواصل استعداداته للموسم 
املقبل السعودي لهذه األسباب 

بن عامر : استعدادات االهلي بنغازي
  ممتازة  وخيارات تدعيم الفريق مفتوحة 

������   االسبوع الليبي
طرحت أمس السبت، تذاكر مباراة الوداد 
وأهلي طرابلس  ، باألسواق؛ حيث جُترى 
املباراة غًدا اإلثنني، مبلعب محمد اخلامس 
ب��ال��دار ال��ب��ي��ض��اء، يف ذه���اب دور ال���32 

للبطولة العربية لألندية.
ولوحظ عدم إقبال كبير على شراء التذاكر 
سبب  ويعود  الودادية،  اجلماهير  قبل  من 
ذلك إلى اإلقصاء الذي تعرض له الفريق 

أبطال  دور  يف  اجلمعة  ي��وم  البيضاوي، 
إفريقيا، على يد وفاق سطيف اجلزائري.

وترك هذا اإلقصاء، خيبة أمل كبيرة، لدى 
جماهير الوداي، ما جعل اإلقبال ال يكون 

كبيًرا.
وتأمل  إدارة الفريق البيضاوي، أن ترتفع 
اإلثنني،  وغ��دا  األح��د،  اليوم  البيع،  نسبة 
ليكون احلضور اجلماهيري أكبر يف امللعب، 

خاصة وأن املواجهة لن تكون سهلة.

������   االسبوع الليبي �� خاص 
خليج  بنادي  التسييرية  اللجنة  عقدت 
ال��ن��ادي  مبقر  األول  اجتماعها  س��رت 
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.. مساء 
وت����رأس ج��ل��س��ة اإلج��ت��م��اع  ع��زال��دي��ن 
اسويسي رئيس النادي وبحضور اللجنة 
رئيس  ن��ائ��ب  ال��ش��ح  بشير  التسييرية 
عضو  ابوشعالة  محمد  د.  و   ال��ن��ادي 
بشير  ود.   واإلع���الم  ال��ث��ق��اف��ة  ش���ؤون 
اإلجتماعية  ال��ش��ؤون  ع��ض��و  ع��ب��داهلل 
املالية  ال��ش��ؤون  عضو  امهير  علي  و   
و م��ح��م��د اجل���روش���ي ع��ض��و األل��ع��اب 

عضو  مؤمن  عمر  أحمد  و  اجلماعية 
بالنادي، القانونية  الشؤون 

مت���ح���ور اإلج���ت���م���اع ع��ل��ى اس��ت��ع��راض 
والتى  أع��م��ال��ه  ج��دول  ب��ن��ود  ومناقشة 
ش��م��ل��ت  م��ن��اق��ش��ة ت��ق��اري��ر ال��ت��س��ل��ي��م 
تقارير   - املالية  التقارير   ( واالستالم 
ال��وظ��ائ��ف  ت��ك��ل��ي��ف��ات  و   ) االس��ت��ث��م��ار 
الشاغرة ،و  توزيع مهام عمل اللجنة ،و 
املسبح  جتهيز  ،و  إعالمي  ناطق  تكليف 
األول  الفريق  يخص  م��ا  ،و  ال��ري��اض��ي 
وف��ري��ق ال��ف��ئ��ات ال��س��ن��ي��ة ل��ك��رة ال��ق��دم 
 2019  /  2018 الرياضي  للموسم 
وما  الدولية  املنظمات  يخص  ما  ،و   م 

، تقدمه 

����   االسبوع الليبي 
الفريق  يواصل   2018  -  2019 األولى  الدرجة  ملسابقة  حتضيراته  ضمن 
املاضي    السبت  انطلت  التى  تدريباته   الصقور  بنادي  القدم   لكرة  االول 

، ومسائية  صباحية  فترتني  على 
التمارين  بينما    ، التاسعة   الساعة  عند  الصباحية  متارينه   يبدأ  الفريق  

 . النادي  مبلعب  مساًء  اخلامسة  الساعة  يف   املسائية 

����   االسبوع الليبي 
كرة  لقطاع  الرياضي  املدير  صرح 
بن  معتز  االهلي  بالنادي  القدم 
تسير  االس��ت��ع��دادات  أن   ع��ام��ر 
الزالت  اخليارات  و  ممتاز  بشكل 
كل  وان   الفريق   لتدعيم  مفتوحة 
النظام  عليه  يطبق  يتغيب  م��ن 

الداخلي 
وقال معتز يف مؤمتر صحفي 
ان����ه  ق��ري��ب��ا س��ي��ع��ل��ن عن 
كوفري  و  امل���درب   أس��م 
سيلتحقان  ف��اروق��ا  و 

. بالفريق 
ك���م���ا اك����د ب����ن ع��ام��ر 

ي����رام يف  م���ا  ت��س��ي��ر ع��ل��ى  أن األم�����ور 
للموسم  األول  ال��ف��ري��ق  اس��ت��ع��دادات 
ال��ش��أن   ذات  أي��ض��ا يف  ،وق���ال  ال��ق��ادم 
أو  خروج  تشهد  قد  القادمة  االيام  ان  
لقائمة  اجلديدة  األسماء  بعض  دخول 

. الفريق 
بن  ق��ال  املتغيبني  وبالنسبة  لالعبني 
ب��ض��رورة  ان���ه مت م��خ��اط��ب��ت��ه��م  ع��ام��ر 
املمتنع  و  الفريق  بتدريبات  االلتحاق 

. الداخلية  الالئحة  عليه  تطبق 
ب��ن عامر   امل���درب اوض��ح  وب��خ��ص��وص  
سيبث  و  ت��درس  ملفات  عدة  هناك  ان 
أس��م  ع��ن  سيعلن  و  األم���ر  ف��ى  ق��ري��ب��ا 

. القادم  املدرب 

إقبال ضعيف على تذاكر مباراة
 الوداد وأهلي طرابلس

اللجنة التسييرية بنادي خليج سرت تعقد إجتماعها األول

 النصر يضم محترفني 
نيجيريني لصفوفه 

���� االسبوع الليبي  
الفريق  ص��ف��وف  ال��ى  النصر  ن���ادي  ض��م 
جوزيف  النيجيريني    املحترفني  األول 

ناثنيال وإميانويل إيزيبكوي.
العريف   فيصل  الالعبني،  وكيل  وبحسب 

سيستمر العقد ملدة موسمني.
مركز  يف  ع��ام��ا(   25( ج��وزي��ف  وي��ل��ع��ب 
الوسط، ولعب من قبل املنتخب النيجيري، 
يف  وشاركس  ستارز  لوبي  أندية  مثل  كما 
وأحرز  العماني  بالنصر  ولعب  نيجيريا، 

معه كأس السلطان قابوس.
العب  عاما،   25 ايزوبكوي  إميانويل  اما 
صفوف  يف  والع���ب   نيجيريا،  منتخب 
يف  لعب  كما  نيجيريا   يف  وولفز  وواري 

فنلندا، وسوبر سبورت اجلنوب أفريقي

 رئيس نادي الصفاقسي 
املنصف خماخم يقدم 

درع شكر وتقدير 
لبعثة االحتاد 



األسبـوع الليبـي 
عـدد )   الثالث   (    ــ    اإلثنني    24     /       9         /     2018االخريه

-1هو حامت الكور من مواليد 10 أكتوبر 1972 
، ممثل كوميدي ليبي من أبرز أعماله: ملتنا حلوة 
األخير  ، م  ، ايسارها  ، قالوها  وحنة  ، حنان 

، جوجلها ، الرايس ، ايش اللى صار
-2ولد ألسرة فنية فوالده هو املمثل الراحل محمد 
الكور املشهور بدور بنور، وشقيه امللحن والفنان 
وليد الكور ، وجده محمد حقيق )موسيقار(، خاله 
امللحن عبد املجيد حقيق والكاتب عبد الرحمن 

حقيق واالذاعي واملخرج الهادي حقيق.
وراي��ة  ميهار  وول��د  ابنتان  ول��ه  م��ت��زوج  -3وه���و 

ومحمد 
-4من أبرز أعماله التي القت جناحا جماهيريا 
: ملتنا حلوة ، حنان وحنة ، قالوها ، ايسارها ، م 

األخير. 
-5 ب��ع��د غ���ي���اب ل��س��ن��وات  ،ع�����اد ال���ك���ور يف 
ع��ن��وان  ي��ح��م��ل  م��ن��وع  ك��وم��ي��دي  2017 بعمل 
“شروندي”، سلط من خالله الضوء على املشاكل 
.وشاركه  ساخر  بأسلوب  ليبيا  يف  االجتماعية 
البطولة مجموعة كبيرة من النجوم كالفنان يحي 
وإخراج عبد احلميد  السالم وعماد قداره  عبد 

جابر.

هو يعلم ونحن نعلم .. واهلل عليم بكل شيئ
إيناس بن حميدة

ه��ذه  األمم��ي��ني  الليبني  اخل��ب��راء  ت��ق��ري��ر  يشغل 
األي����ام ح��ت��ى ان��ه��م ت��ن��اس��وا ح��ال��ة احل���رب التي 
وتهكمهم  غضبهم  جام  وانصب  العاصمة  تعيشها 
يف  فقرات  شملتهم  من  من  بعض  على  وصدمتهم 

... التقرير 
يلمسه  ل���م  م���ا  ي��ح��م��ل  ل���م  امل��ج��م��ل  ال��ت��ق��ري��ر يف 
مكان  كل  الليبيون  يف  ويعرفه  ويعانية  ويشاهده 
احل��ب��ري  منذ  بتصريحات  ل��م  يسمع  منا  فمن 
املجاري  بفعل  تلفت  املركزي  أموال  ان  عن  أشهر 
وعلى  حينها  على  التصريحات  واستهزء  وضحك 
من اعتبرنا اغبياء لهذه الدرجة...!!!!ومن منا لم 
ابن  فيها  تعرض  التي  السطو  حادثة  على  يشهد 
دقيقهم  وهو  يف  زيتهم  اّيام  النار  إلطالق  املشير 
بعدها  األم���ان  ليسجل  م��ص��رف  س��رق��ة  ي��ح��اول 

الليبيني  مجرماً يف ذاكرة 
ضحايا  أخ��ر  ع��ل��ى  ي��ت��رح��م  ل��م  الليبيني  م��ن  م��ن 
»عائلة  ال��رئ��اس��ي  للمجلس  املليشيات  التابعة 
القوة  باستخدام  عليها  القضاء  مت  عويلي«التي 
املفرطة ودون إجراءات رسمية  تنفيذاً ألمر قبض 

يف قضية مدنية 
م���ن م���ن ال��ل��ي��ب��ي��ني  ل���م مي���د ي��دي��ه ت��ض��رع��اً هلل 
وج��رائ��م  وي���الت  م��ن  لرحمته  واس��ت��غ��اث��ة  وطلباً 
 ، »جيش  تسمياتها  بكل  والعصابات  املليشيات 
لواء آمر ، قوة ، كتيبة ، دعم ، مساندة  »وغيرها 
شرعية  لهم  يحلو  ومتى  تتبع  التي  التسميات  من 
أمراء  كّون  كيف  عليه  يغيب  منا  أحد  ال   ، الدولة 
هذه الكتائب وقادتها ثرواتهم وال مع من يتعاونوا 

وسرقتنا  نهبنا  على 
من  االساسية  للمواد  اجلنوني  األسعار  فأرتفاع 
وشركائهم  لهؤالء  فيه  الفضل  وملبس  ودواء  غذاء 

والتجار  املسؤلني 
ون��ق��ص ال��وق��ود وان��ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء وإذالل��ن��ا يف 
طوابير ال تنقطع  سببه هؤالء وشركائهم املسؤلني 

واملهربني 
النقص احلاد يف األدوية واألمصال وتوفرها بأقل 

جودة وأردئ األنواع سببه هؤالء ايضاً 
َعل  والقتل  واحلرابة  الطرق  وقفل  املعطلة  حياتنا 
والسرية  املعلنة  السجون  وحشو  والتهجير  هوية 
وأموالنا  أرض��ن��ا  استباحة   ، اي��ض��اً  ُصنعهم  م��ن 

الفوضى  وأغراقنا يف 
املبعوث  السيد  من  االم��ر  يحتج  فيا  أخوتي  لم 
مرتني  معيتيقة  مطار  قصف  ليعلم  من  »سالمة« 
من  لنعلم  لهم  ايضاً  نحتاج  لم  كما  أمميني  خبراء 

أحرق مطار طرابلس 
يعلمون  أننا  وهم  نعلم  ايضاً  نحن  هو  يعلم  فكما 

نعلم.!!!!

شـــــاب ليبي يحصـــــل على بــــراعة اختراع 
لصنف جديد من األدوية بامريكا

أخر االسبوع 

إكتشف 5 معلومات عن جنم 
الكوميديا حامت الكور 

هو يعلم ونحن 
نعلم .. واهلل 
عليم بكل شيئ
حميدة نب  إيناس 

ال��ش��اب  الليبي  ال��دك��ت��ور  مت��ك��ن 
احل��ص��ول  م��ن  دوزان،  أش���رف 
امل��ب��دئ��ي��ة على  امل��واف��ق��ة  ع��ل��ى 
ب����راءة اخ���ت���راع ل��ص��ن��ف ج��دي��د 
مخاطر  م��ن  يقلل  األدوي����ة  م��ن 
تصلب  و  ب��اجل��ل��ط��ات  اإلص��اب��ة 

الشريني.
أشرف-  أن  مصادر،  وأوضحت 
مركز  يف  أبحاثه  يواصل  ال��ذي 
ب��ال��والي��ات  ك��ل��ي��ن��ك(  )كليفيلند 
من  متكن  األمريكية-  املتحدة 
للعقار  م��رض��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  حتقيق 
اجل����دي����د ب���ع���د س���ل���س���ل���ة م��ن 
أج���ري���ت على  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب 
ب��راءات  ملكتب  وتقدم  الفئران، 
التجارية  والعالمات  االخ��ت��راع 
األمريكية،  املتحدة  ب��ال��والي��ات 
وصفاً  يتضمن  متكامل  مبلف 
الختراعه اجلديد لتسجيله لدى 
امل��ك��ت��ب ال���ذي أص���در األس��ب��وع 
املبدئي  القبول  وثيقة  امل��اض��ي 
احلد  منه  يؤمل  الذي  لالختراع 
جتلط  نتيجة  الوفاة  حاالت  من 

الدم.


