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اليوم األول

ل��ي��ب��ي��ا  أع����ل����ن����ت   2002 أك�����ت�����وب�����ر  يف 
العربية،  ال��دول  جامعة  من  االنسحاب 
وص��ف��ت وس��ائ��ل اإلع����ام ال��ع��رب��ي��ة ذل��ك 
ال����ق����رار ب������ردة ال���ف���ع���ل امل���ؤق���ت���ة، ب�����ادرت 
ال��وس��اط��ات ت��ت��وال��ى ع��ل��ى ل��ي��ب��ي��ا، وب��ذل 
موسى  عمرو  اجلامعة  عام  أمني  وقتها 
قرارها،  عن  ليبيا  إلثناء  كبيرة  جهودا 
ال������ذي وص���ف���ه ح��ي��ن��ه��ا ب���أن���ه ق����د ي��ك��ون 

»املسبحة«. إلنفراط  بداية 
ال�����ت�����ي أدت  ك�����ان�����ت األس������ب������اب  ح���ي���ن���ه���ا 
إلت��خ��اذ ال��ق��ي��ادة ال��ل��ي��ب��ي��ة ذل���ك ال��ق��رارا 
من  ال��ض��ع��ي��ف  ال��ع��رب��ي  ب��امل��وق��ف  تتعلق 
دور  أي  وغ��ي��اب  الفلسطينية،  القضية 
ل��ل��ج��ام��ع��ة يف إت����خ����اذ م���وق���ف م��ن��اس��ب 
ض����د ال����ع����دو ال���ص���ه���ي���ون���ي، وم���ن���اص���رة 
ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، أم���ا ال���ي���وم ف��أن 
تشظي  من  العربية  املنطقة  تعيشه  ما 
»املحورية«  وانقسامات لم يعد للقضية 
أي حضور يذكر إلنشغال اجلميع عنها 
»ب���ق���ض���اي���اه���م«، ف��ه��ل م�����ازال ل��ل��ج��ام��ع��ة 
ح���ال  ه�����و  وم������ا  ي�����ذك�����ر؟  دور  ال���ع���رب���ي���ة 
اتخاذها  على  ليبيا  أصرت  لو  اجلامعة 

القرار؟ لذلك 
ال���ي���وم واجل���ام���ع���ة ت��س��ت��ع��د ل��ع��ق��د ق��م��ة 
اق���ت���ص���ادي���ة يف ب���ي���روت ت��ت��ع��رض ل��ي��ب��ي��ا 
إلهانة  املتعددة  حكوماتها  يف  متمثلة 
من قبل الدولة املستضيفة ليست قسرا 
»العلم« من موقع استضافة  إنزال  على 
ال��ق��م��ة ف��ق��ط، ب��ل ب��إع��ان أك��ب��ر م��س��ؤول 
مشاركة  برفض  تشريعي  جسم  أكبر  يف 
ل��ي��ب��ي��ا يف ال��ق��م��ة وم���ن���ع ال���وف���د ال��ل��ي��ب��ي 
التحضيرية  االج��ت��م��اع��ات  يف  امل��ش��ارك 
تلقي  من  الرغم  على  لبنان  دخ��ول  من 
ل��ي��ب��ي��ا دع���وة رس��م��ي��ة م��ن رئ��ي��س ل��ب��ن��ان، 
ف��ه��ل ي��س��ت��ع��ي��د ال��ل��ي��ب��ي��ون ال���ي���وم ق���راءة 
دواف�����ع  ق���رار االن��س��ح��اب م��ن اجل��ام��ع��ة 
سنة  عشرة  ستة  من  أكثر  بعد  العربية 

إتخاذه؟ على 
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متون الثقافية حتتفل 
باشهارها يف بنغازي
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عصابة تشادية تفرج عن ليبيني مقابل فدية
إطالق  املاضي  األربعاء  يوم  مت 
س������راح ش���ي���خ���ن م����ن ق��ب��ي��ل��ة 
اختطافهما  مت  الذين  العمامرة 
العصابات  قبل  من  أسبوع  قبل 
اجلفرة  سبها  بطريق  التشادية 
سبها  مدينة  من  سفرهم  أثناء 
ب���اجت���اه م��دي��ن��ة س����رت وه��م��ا 
العماري  أرحومة  أبوزيد  احلاج 
ابريدان  الطاهر  ف��رج  واحل��اج 

العماري. 
سراحهم  اط��الق  مت  أن��ه  يذكر 
ب��ع��د م������داوالت وم���ف���اوض���ات 
ب��ن أه���ل امل��خ��ط��وف��ن وأف���راد 
قيمة  على  التشادية  العصابات 
العصابات  طالبت  حيث  الفدية 
ال���ت���ش���ادي���ة م��ب��ل��غ م���ائ���ة ال��ف 
م��ف��اوض��ات  وب��ع��د  منهما  ل��ك��ل 
مبلغ  دف���ع  مت  أي���ام  اس��ت��م��رت 
لكل  دينار  ألف  خمسة وسبعون 
سراحهما  إط���الق  ومت  منهما 

جيدة. بصحة  ويتمتعان 

نظمت نقابة الصيادلة مبدينة طبرق ورشة 
عمل حول »مفهوم العالج احليوي وأهميته 
باحث  مبشاركة  وذل��ك  الطبي«  التطور  يف 

أكادميي من دولة كندا.
أحد أعضاء النقابة الدكتور رضا الفارسي 
قال ل� »بوابة إفريقيا اإلخبارية« إن الورشة 
تطرقت إلى أهمية العالج احليوي وتطرقت 
إلى االعتماد على النباتات يف إنتاج العقاقير 

املختلفة.
الصيادلة  استهدفت  ال��ورش��ة  أن  مضيًفا 
بطبرق،  وال��ط��ب  الصيدلة  كليات  وطلبة 
الطبي  األم��داد  جهاز  مدير  إلى  باإلضافة 
طبرق  مبركز  املركزية  الصيدلية  ومسؤول 

الطبي.

عقد املركز الليبي حلرية الصحافة حلقة نقاش 
حول »مبادرة االصالح الهيكلي لقطاع االعالم«. 
إنه  »تويتر«  مبوقع  له  تغريدة  يف  املركز  وب��ن 
الصحفين  من  ع��ددا  العمل  ورش��ة  ش��ارك يف 
واالعالمين الذين بحثوا االعتداءات واالنتهاكات 
التي يتعرض لها االعالمين اثناء مباشرة عملهم 

وكيفية العمل على االصالح الهيكلي لإلعالم«.
املدعوم  الصحافة  حلرية  الليبي  املركز  وك��ان 
من مراسلون بال حدود اكد يف 3 مايو املاضي 
االعالمين  على  جسيم  اع��ت��داء   46 تسجيل 
للعام 2017  وديسمبر  يناير  بن  الفترة  خالل 
ج��زءاً  ثل  ميمُ رق��م  وه��و   ، ليبية  مدينة  ، يف 16 
يعيشها  التي  واجل��رائ��م  االع��ت��داءات  من  قليل 
ٌيفضل  منهم  فالكثير  يومي،  بشكل  الصحفيون 
من ردود  السكوت وعدم تقدمي الشكاوى خوفاً 
فعل انتقامية من املنتهكن الذين ينعمون بإفالت 
تام من العقاب يف ظل الصراع الذي تعيشه ليبيا 

منذ عدة سنوات.

االسالم  رموز  ،هم  العربيات  ونظيراتها  فبراير  مركب  يغادر  من  آخر 
السياسي ..لقد إنتهت املهمة التي من أجلها دعمتهم املؤسسة الغربية 
..ليبيا  املستهدفة  ال��دول  ..سقطت  والدبلوماسي  املخابراتي  بشقيها 
االنتصار - وقبلهم جميعا سقط  واليمن وسوريا - ودعك من دعاوى 
العراق ..ويف هذا االمر لعل مشروع الفوضى االمريكي والشرق االوسط 
اجلديد قد أسال لعاب أصحاب حلم اخلالفة فتحالفوا معه عن قصد 
ووعي أو أن االمر ببساطة خدعة أخرى ساذجة تقع العمامة يف أحابليها 
إلى  السوري  النظام  بعودة  املرحب  التونسية  النهضة  بيان  كالعادة.. 
املؤسسة العربية الرسمية ..تنكر الشيخ علي الصالبي ملاسبق من تأييده 
..االصالحات  النظام  وإسقاط  ليبيا  األطلسي يف  لتدخل حلف شمال 
االجتماعية والتشريعية التي تخوضها االسر املالكة يف اخلليج كل ذلك 
مؤشرات قاطعة الداللة على خيبة املسعى وانحسار املد اإلسالموي يف 
املنطقة..ولعلنا يف مدى العقدين القادمن سنعرف إسالما آخر لم نعرفه 
طوال القرون املاضية ..اخلالصة ، مافشل فيه سجن بوسليم وأجهزة 
بكلفة  العربي  الربيع  بن علي وقسوة األسد األب يف حماه حققه  أمن 
باهضة.. سقط االسالم السياسي يف االمتحان الصعب ..ولعلنا النشهد 
السياسي  العقل  بدا  التاريخ  عبر  احلضاري..  لالسالم  قريبا  سقوطا 
االسالموي ، متأخرا عن حلظته الراهنة وعن لغتها وأفكارها وحججها 
..متعلقا بشكل مرضي ، بلحظة ماضوية ممعنة يف طهرانية التاريخية 
فرضها   ، األفق  مصلحية ضيقة  قراءة  وأساطيرها  سردياتها  صاغت 
صراع القوى اإلجتماعية ) القبلية والشعوبية والطبقية ( على ميراث 
املشروع املحمدي يف التغيير..لتتحول هذه القراءة » البراغماتية » مبرور 
الزمن وتطاول العهد إلى مقدس عقائدي غير قابل للنقد واجلرح ، وتبدأ 
دعاوى إمتالك احلقيقة املطلقة التي بررت فتاوى إباحة الغزو والقتل 
املنظومة  داخل  الثقافية  املختلف يف كل أشكاله  اآلخر  واإلعتداء على 
البطش..  على  وال��ق��درة  القوة  فترات  يف  خارجها  أو  نفسها  الدينية 
تأصيالت أبو األعلى املودودي وتنظيرات سيد قطب يف معالم طريقه 
التاريخ ال كما حدث يف سياقه  األسطورية ، حاولت إستدعاء أطياف 
يبحث عن  مهزوم  كتبه خيال عقل  كما  بل   ، الزماني  بشرطه  املحكوم 
أمجاد وإنتصارات ضائعة يف صحراء ذاكرة أثقلها الوهم واألكاذيب.. 
وأسقط هؤالء من حسبانهم أن الدولة اإلسالمية التقليدية » أو نظام 
اخلالفة » املثبتة كنموذج ، كان إستجابة ثقافية وسياسية لواقع تاريخي 
خاضع لقوانن الصراع والتدافع بن األمم ويلهج بذات الرطانة املرتبطة 
بنظرية احلق اإللهي .. ويف سبيل مالحقة هذا السراب حاربت حركات 
وسطية  وحتى  الوطنية  والدولة  العروبة  السياسي  اإلسالم  وتنظيمات 
مع  التحالف  وأباحت   ، بالعوام  والشيوخ  املنظرون  يسميهم  من  إسالم 
الشيطان.. وإرتضت بالضمانات وال فهم لقوانن اللعب مع الكبار أن 
تكون رأس احلربة يف مشروع إسقاط اإلنظمة وإطالق مارد الفوضى من 
قمقمه ليعيد ترتيب جغرافية املنطقة وفق مقتضيات الشرق االوسط 
اجلديد..ثم مالبث أصحاب املشروع أن قلبوا ظهر املجن وتنكروا للوعود 
التي كانت تبذل خلف األبواب املغلقة لتمكن اإلسالمين من الوصول 
الغرب  فعله  ما  محلي..  وترحيب  دولية  مبباركة  واحلكم  السلطة  إلى 
بحركات االسالم السياسي وعلى رأسها حركة األخوان بكل تفريعاتها 
وما فعله الغرب كذلك بالقوى احلزبية والسياسية األخرى التي إنساقت 
وراء شعارات التغيير والثورة أثناء ماعرف بالربيع العربي ، يشبه كثيرا 
أو قليال ما فعلته بريطانيا العظمى بالشريف حسن يف الثورة العربية 
الكبرى ، فبعد أن قضت منه ، وبه ، وطرا ، حاكمته بتهمة اللصوصية 
يف قبرص وتركته للنسيان والندم واحلسرة ..كأن التاريخ حكايات تروى 
للتسلية وليست وقائع وأحداث ومعطيات ونتائج ميكن للعقل السياسي 
و أي عقل يتعاطى السياسة أن يستخلص منها العبر والدروس والقوانن 
يف  لهم  أتيحت  التي  السهلة  الفرص  كل  ومع  لإلسالمين  بالنسبة   ..
يثبتوا سذاجتهم وعمالتهم  أن  إال  لم يستطيعوا   ، وليبيا  وتونس  مصر 
سياسية  رؤية  الميلكون  ببساطة  ألنهم  اخلارجية  باملشاريع  وإرتباطهم 
بناءا عليها أولوياتهم ، وال أيديولوجية واضحة تتيح  حقيقية يصنفون 
لهم قراءة العالم وفهم صراعاته وتفسير مشاكله واقتراح احللول..إنهم 
ال ميلكون سوى األوهام واخلياالت املريضة واالحقاد والشهوة العارمة 
شعوب  جماجم  على  قائما  كان  وان  حتى  احلكم  وكرسي  السلطة  يف 
بأكملها ، وهم بذلك يضعون أنفسهم مبنزلة واحدة مع الصهاينة وأعداء 

احلضارة والثقافة اإلسالمية بل إنهم أسوأ وأشد خطرا.

ثنائيــــــة الغبــــــــاء
 واخليـــانــة 

الزائدي جمال 

ورشة عمل بطبرق 
حول العالج احليوي

 االصالح الهيكلي لقطاع االعالم يف حلقة نقاش 

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تواصل مجهودات تأمني مداخل ومخارج 
مدينة سرت يف إطار اخلطة األمنية الصادرة عن مدير أمن مديرية سرت.

أمن سرت  ملديرية  التابعة  ال��دوري��ات  أن  الداخلية  ل��وزارة  املكتب االعامي  وبني 
تعمل بالفترة الليلية حتى ساعات الصباح عبر نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة 
وسط ويف مداخل ومخارج املدينة من أجل ضبط املخالفني أو أي خروقات أمنية 

متس أمن الوطن واملواطنني.

دوريات تفتيش ثابتة ومتحركة يف سرت
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كشف حادث مروري بطريق املطار بالقرب من 
واختطاف  قتل  جرمية  عن  السواني  منطقة 

راح ضحيتها شخص اليزال مجهول الهوية.
ت��ن��اق��ل ع���دد م��ن ن��ش��ط��اء م��واق��ع ال��ت��واص��ل 
من  سير بالقرب  ح��ادث  ص��ور  االجتماعي 
ج��س��ر ال��ف��روس��ي��ة ب��ط��ري��ق امل��ط��ار أدى إل��ى 
جرمية  تفاصيل  لتتكشف  س��ي��ارة،  اح��ت��راق 
اختطاف، حيث أكد شهود عيان ممن شاركوا 

باحلقيبة  وج���دوا  بأنهم  احل��ري��ق  إخ��م��اد  يف 
اليدين  للسيارة جثة محترقة مقيدة  اخللفية 
والقدمن ما يشير إال أن اجلثة تعود لشخص 

كان مختطف من قبل صاحب السيارة.
التعرف  يتم  ولم  االك��واخ،  وحي  غشير،  aبن 
على هوية صاحب اجلثة أو صاحب السيارة، 
قد  ما  سليمة  ت��زال  ال  السيارة  لوحة  أن  إال 

يرشد لصاحبها.

أعلن جهاز األمن العام والتمركزات األمنية بالتعاون مع وحدة املتفجرات بجهاز 
متفجرات مبنطقة  تفكيك حقيبة  اجلمعة يف  يوم  الدبلوماسي جناحهما  األمن 

غوط الشعال بطرابلس.
وبن املكتب اإلعالمي باجلهازأن اكتشاف هذه احلقيبة جاء بعد ورود بالغ إلى 
جهاز األمن العام بوجود جسم غريب يف مزرعة مهجورة مبنطقة غوط الشعال .
وأوضح املكتب أنه مت االتصال بوحدة املتفجرات باألمن الدبلوماسي وحتركت 
وحدات أمنية إلى عن املكان ووضعت طوق أمني حفاظا على سالمة السكان 
واملواطنن ، وتفكيك احلقيبة قبل انفجارها ،مؤكدا أن األجهزة األمنية بدأت يف 

جمع املعلومات والتحقيق يف املوضوع وإحالته جلهات االختصاص.
ودعا جهاز األمن العام املواطنن إلى اإلبالغ عن أي أجسام أو حتركات غريبة 

ألقرب مركز شرطة.
عقدت اللجنة التحضيرية لليوم العلمي الرابع ملرض اللشمانيا يف ليبيا، اجتماعا 
حتضيريا بكلية الطب البشري بجامعة سرت برئاسة الدكتور فتحي الكاسح 

عميد كلية الطب.
استعراض  االجتماع  مت  خالل  أن��ه  س��رت  بجامعة  اإلع��الم��ي  املكتب  وأف��اد 
املتعلقة  املطبوعات  ومراجعة  العلمي  لليوم  الالزمة  واملتطلبات  التجهيزات 
العلمي  املحفل  لهذا  لالستعداد  إجن��ازه  مت  ما  واستعراض  اللشمانيا  مبرض 
الذي تنظمه جامعة سرت يف إطار عملها املتواصل من أجل االهتمام بالعناوين 

العلمية التي تخدم املجتمع.
وتستضيف كلية الطب اليوم العلمي الرابع ملرض اللشمانيا يف ليبيا يوم اخلامس 
عشر من يناير اجلاري، ومبشاركة عدد من املتخصصن يف أمراض اجللدية 
بالتعاون مع املركز الوطني ملكافحة األمراض السارية واملتوطنة وعلى صعيد 
متصل تابع الدكتور عبد اهلل امهلهل الكاتب العام باجلامعة استعدادات اللجنة 
التحضيرية لهذا املحفل يف اجتماع ف مكتبه للوقوف على التجهيزات لضمان 

جناح اليوم العلمي.

انقاذ  من  وال��والدة  النساء  أطباء قسم  متكن 
مريضة تبلغ من العمر 65 عام كانت تعاني 

من ورم على املبيض.
ال��ورم  استئصال  عملية  للمريضة  وأج��ري��ت 
بالكامل والذي يبلغ حجمه حوالي » 20 سم 
» مع استئصال الرحم واملبيض األمين، وقد 

كللت بالنجاح. 

بالصدفة الكشف عن جرمية مزدوجة  بطرابلس 

تفكيك حقيبة متفجرات بالعاصمة

طبي طبرق يُنقذ مريضة من املوت 

اجتماع اللجنة التحضيرية لليوم 
العلمي الرابع ملرض اللشمانيا بسرت

هاهي السنة الثامنة من عمر ثورات ما سمي بالربيع 
تيار  اجتاحها  التي  االقطار  هي  وها  تطوى،  العربي 
العنيف  ال��زل��زال  ذل��ك  آث���ار  تعاني  ت���زال  ال  التغيير 
النسيج  قواعد  ه��زات عنيفة ضربت  اح��دث  وال��ذي 
االجتماعي والسياسي والديني، األمر الذي اوجد حالة 
نواحي احلياة  التي اصابت كل  العارمة  الفوضى  من 
أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، والتي نشأت عنها هزات 
ارتدادية عنيفة ال تزال اثارها قائمة حتى اآلن، صحيح 
أن درجة التأثير وانعكاسات النتائج تتفاوت بن قطر 
وآخر لكنها يف اإلجمال ألقت بظالل قامتة على مصير 
ومستقبل شعوب املنطقة، ومن جهة أخرى نشير الى 
أنه ثمة نتائج ايجابية ستترتب عن ذلك التغيير فيما 
يتعلق باستيعاب الدروس واالستفادة من مؤثرات الواقع 
وتفاعالتها وخاصة مبا يتعلق باستخالص االساليب 
املناسبة للتعامل مع االزمات وكيفية التكيف معها وفقا 
خاللها  من  ميكن  التي  وبالكيفية  املتاحة  لالمكانات 
تقليل اثرها السلبي وامكانية حتويل ذلك الى عوامل 
ايجابية. إن ذلك يأتي من خالل معرفة دقيقة بنواحي 

معاجلتها  اساليب  عن  للبحث  أكثرها  وم��ا  الضعف 
بالتوازي مع اكتشاف الفرص املمكن استثمارها لغرض 
والتحديات  املخاطر  جملة  طبعا  نغفل  وال  التحسن 

التي هي جزء اساسي من الواقع املعاش.
إن الناظر الى واقع حال األقطار اخلمسة التي شملتها 
ميكنه  كاملة  سنوات   8 مسيرة  وبعد  التغيير،  ري��اح 
الوقوف على بعض املؤشرات السلبية وااليجابية والتي 
من خاللها يتشكل حتليل عملي لواقع احلال وبالتالي 
استشراف املستقبل بناء على قواعد احلاضر، وميكن 
مالحظة ذلك من خالل تناول األقطار اخلمسة فيما 

يلي:
معلوم  هو  وكما  االنتفاضات  بإعتبارها شرارة  تونس 
حدث فيها التغيير بشكل اقل عنفا وبالتالي كان االنتقال 
بن علي سهال، فقد متكن  نظام  بعد  ما  الى مرحلة 
التوانسة من الولوج الى عالم الدميقراطية وخاضوا 
اكثر من مرحلة من خالل حكومات متوالية، وهنا ميكنا 
القول أن تونس قد انتقلت فعال من نظام حكم الفرد 
املستمر الى نظام دميقراطي تعددي وأن ثقافة التداول 

السلمي للسلطات قد ترسخت واصبحت هي السائدة، 
من حرية  املتاح  القدر  الى  ايضا  هنا  نشير  وبالطبع 
التعبير والصحافة ومؤسسات املجتمع املدني، ولكننا 
يف املقابل جند طغيان عدة عوامل سلبية ابرزها تدهور 
حالة االقتصاد التونسي وانتكاسته ودليل ذلك عجز 
املاضية  السنوات  خالل  التونسي  املدفوعات  ميزان 
وحتى اآلن مضافا اليه تدهور قيمة الدينار التونسي 
امام العمالت االجنبية )1 دوالر = 1.5 دينار تونسي 
يف عهد النظام السابق ، واآلن 1 دوالر = 2.5 دينار 
تونسي( ، إن مستقبل اإلقتصاد التونسي ينذر باخلطر 
الكبير يف حال استمرار الوضع احلالي وهو ما انعكس 
سلبا على القدرة الشرائية للمواطنن وزاد من معاناتهم 
التونسية  احلكومات  فهل ستتمكن  معيشيا،  وانهكهم 
من ايجاد احللول وجتاوز األزمة ام أن حالة االنهيار 
مرحلة  ال��ى  ال��وص��ول  وبالتالي  ستزيد  االق��ت��ص��ادي 

االنهيار الكبير الذي نحذر منه قبل فوات األوان؟!
مصر، الزالت مصر تواجهها مخاطر اقتصادية وامنية 
كبيرة وخاصة فيما يتعلق بحماعات االسالم السياسي 

وبأي  القائم  النظام  يحاولون جاهدين زعزعة  الذين 
ثمن، ورغم القبضة العسكرية القوية اال انه ال يستبعد 
ان حتدث بعض االختراقات االمنية الكبيرة، واما عن 
كبيرة  مبخاطر  ينذر  ايضا  فهو  االقتصادي  الوضع 
وحتديات جمة ما لم يستمر االصالح بوتيرة سريعة 
قد  البطالة  وحجم  املعيشة  فغالء  مدروسة  وخطط 
يشكالن دافعا لغضبة الشعب، ما مييز احلالة املصرية 
هو قيادتها العسكرية التي تتعامل اداريا بروح عسكرية 
رمبا تكون االنسب يف ظل ظروف التغيير التي حصلت 

يف مصر.
ليبيا

سوريا
اليمن

وأخيرا هل سيأتي هذا العام بجديد عل صعيد انفراج 
االوضاع يف هذه الدول  أم ان املشهد السابق سيتكرر؟! 
كل املؤشرات تبدو متجهة لاليجاب ما ينبيء بحصول 
حتوالت ايجابية طيبة يف كل دول التغيير وخاصة يف 

ليبيا واليمن وسوريا .

الرقيقعام جديد فهل من جديد؟! قراءة فيما يسمى بثورات الربيع  عبيد  د. 

املؤمتر الشعبي العربي ببنغازي 
ان��ط��ل��ق��ت م��س��اء ي���وم اجل��م��ع��ة امل���اض���ي ب��ف��ن��دق ت��ب��س��ت��ي ب��ب��ن��غ��ازي 
فعاليات املؤمتر الشعبي العربي والذي تستضيفه وتنظم فعالياته 
الشعبي  امل��ؤمت��ر  مكتب  م��ع  ،  بالتنسيق  الليبية  املستقبل  حركة 
العربي يف ليبيا وحتت شعار ليبيا تنتصر على اإلرهاب  ، مبشاركة 
خمسة عشر دولة عربية ومشاركني عرب من دول املهجر يف السويد 

وسويسرا وايطاليا .
الليبية  ن���دوة حت��ت ع��ن��وان األزم���ة  امل��ؤمت��ر  وت��ق��ام ضمن فعاليات 

وانعكاساتها على األمن القومي والعربي.
يذكر أن األمانة العامة للمؤمتر الشعبي العربي قد قررت خال 
بعقد  العاصمة  بتونس  املاضي  اكتوبر  من  العاشر  يف  اجتماعها 

اجتماع املنظمة الثالث يف بنغازي.
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االقتصادية

���  االسبوع الليبي:   
عن  للنفط  الوطنية  امل��ؤس��س��ة  كشفت 
متوسط انتاج يومي بلغ 1.107 مليون 
بقيمة 24.4   نفطية  واي��رادات  برميال 

مليار دوالر أمريكي يف عام 2018 .
 محققة بذلك اعلى ايرادات منذ خمس 
سنوات، حيث تقدر قيمة الزيادة بحوالي 

78 باملئة مقارنة بالعام املاضي.  
املؤسسة  اإلدارة  مجلس  رئيس   وقدم 
مصطفى  امل��ه��ن��دس  للنفط  ال��وط��ن��ي��ة 
صنع اهلل البيانات املالية لعام 2018 

للمؤسسة  التابعة  الشركات  وخطط 
صحفي  مؤمتر  2019،   خالل  لعام 
عقد يف بنغازي يوم األحد السادس من 
االجتماعات  بعد    2019 يناير  يناير 
بن  ال��س��ن��وي��ة  ال��ع��م��وم��ي��ة  للجمعيات 
وش���رك���ات  امل��ؤس��س��ة  إدارة  م��ج��ل��س 
والتي استمرت ملدة اسبوعن  القطاع، 
للنفط  ال��ع��رب��ي  اخلليج  ش��رك��ة  مبقر 

 . ببنغازي 
املراسلن  اإلدارة  مجلس  رئيس   وأطلع 
الصحفين على أداء املؤسسة خالل عام 

املؤسسة  متكنت  لقد   ( قائال   2018
الوطنية للنفط من حتقيق أعلى مستويات 

إنتاج وأعلى إيرادات منذ عام 2013(
واشار صنع اهلل يف املؤمتر الصحفي الى 
)   لم يكن  العمل قائال  صعوبة ظروف 
زمالؤنا  فقد ضحى  الهن.  باألمر  ذلك 
الشهيدين عبد العزيز بشير ووحيد درور 
املوظفن  بعض  تعّرض  كما  بدمائهم،  
من  وهناك  واإلهانة،  والضرب  للخطف 
ظّل  ب��ال��ذات يف  اللحظة  ه��ذه  يعمل يف 

ظروف صعبة للغاية ( . 

���  االسبوع الليبي:   
للنفط مصطفى صنع  الوطنية  املؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس   صرح 
اهلل أن املؤسسة   تتابع  موضوع رفع  قيمة مرتبات العاملن يف قطاع 

النفط بنسبة 67%.
وقال صنع اهلل  خالل اجتماعه  مع رئيس احتاد عمال شركة اخلليج 
املؤسسة  االحتاد أن  أعضاء  من  وعدد  الكزة  أشرف  للنفط   العربي 
أدرجت الزيادة يف ميزانية قطاع النفط يف العام 2019 ، مشيرا إلى 
أن كامل تفاصيل املقترح أصبحت لدى وزارة املالية بانتظار ردها بشأنه.

كما أكد رئيس صنع اهلل  أن  املؤسسة  تدرس عددا من االمتيازات 
ملوظفي القطاع  لتطبق بداية من  العام اجلاري.

���  االسبوع الليبي:   
كشف مستشار مصرف ليبيا املركزي ) البيضاء(  
مصباح العكاري أن مبيعات النقد األجنبي بلغت 
5.2 مليارات دوالر  مشيرا  إلى أنه عند صرفها 
بالسعر الرسمي 3.9 دنانير فإن إجمالي املبلغ 

سيكون 20.3 مليار دينار
تابعتها  تلفزيوني  تصريح  يف  ق��ال  العكاري    
االسبوع الليبي  أن مبلغ 20.3 مليار دينار بسعر 
الصرف القدمي يعني شراء 14.5 مليار دوالر 
األجنبي  النقد  من  الدولة  احتياطات  أن  أي  

محمية مبا قيمته 9.3 مليارات دوالر.
وأشار العكاري  إلى أن هذه املقارنات تشير إلى 
أن عوائد الفرق قد ذهبت إلى اخلزانة العامة .

���  االسبوع الليبي:   
اعلنت  شركة الواحة للنفط  عن متكنها يف اخلامس من ديسمبر املاضي من اعادة تكملة البئر 

األفقي ب ب 14 59- بحقل الفارغ
 وقال بيان للمؤسسة الوطنية للنفط اخلميس أن  الواحة اعادة  استكمااللبئر  يف طبقة الغاز 
وأبدت االختبارات األولية حول معدالت انتاج وصلت الى 24 مليون قدم مكعب من الغاز و 1500 

برميل من املكثفات يف اليوم  
ويعتبر هذا البئر هو ثاني بئر يتم اعادة استكماله يف الطبقة احلاوية للغاز حيث قامت الشركة 
خالل شهر نوفمبر املاضي من اعادة استكمال البئر ب ب 10--59 ومبعدالت انتاج وصلت الى 

33 مليون قدم مكعب يف اليوم ومعدل مكثفات وصل الى 1400 برميل يف اليوم
كما ان الشركة تستهدف بدا التجارب التشغيلية حلقل الفارغ مع نهاية الربع االول من هذه السنة

���  االسبوع الليبي:   
االقتصادي  للحوار  التاسعة  اجللسة   عقدت 
والذي نظم يف تونس اخلميس املاضي  بحضور 
معيتيق  أحمد  الرئاسي  املجلس  رئيس  نائب 
و م��ح��اف��ظ امل��ص��رف امل���رك���زي ) ط��راب��ل��س ( 
الصديق الكبير ورئيس املؤسسة الوطنية للنفط 
مصطفى صنع اهلل  وعدد من ممثلي املؤسسات 
اجللسة نتائج  تناولت  حيث  بليبيا  االقتصادية 
الترتيبات  ومناقشة  االقتصادية   اإلصالحات 

املالية لعام 2018 والعام احلالي 2019
املجلس  رئيس  صرح   نائب  اجللسة  وعقب 
الرئاسي أحمد معيتيق لقناة ليبيا االحرار  أن 
احلاضرين اتفقوا على أن تتراوح قيمة امليزانية 
العامة للدولة للعام اجلاري، ما بن 47 و51 
تصريح  مع  تعارض  ما  وهو  ليبي   دينار  مليار 
القناة  لنفس  الكبير  الصديق  املركزي  محافظ 
العامة  امليزانية  قيمة  عن عن  لها  س��ؤال  يف 
قد  امل��رك��زي  املصرف  أن  قال   حيث  للدولة  

تواصل مع املجلس الرئاسي منذ شهري أكتوبر 
باستكمال  بالتعجيل  وطالب  املاضي  ونوفمبر 
لكن  اجلاري   العام  حلول  قبل  العامة  املوازنة 
ل��م ي��ت��م ذل��ك رمب��ا ل��ل��ظ��روف ال��ت��ي م��رت بها 
تطلعه  معربا عن  الوفاق  بحكومة  املالية  وزارة 
العتماد ميزانية 2019 يف أسرع وقت ممكن 
ودون أن يشير الكبير الى ما صرح به معيتيق 
 ، اجل��اري  العام  مليزانية  قيم  اقتراح   اي  من 
بل قال الكبير يف ذات السياق   أنه   لم تصله 
للسنة  العامة  امليزانية  لقيمة  ثابتة  أرق��ام  أي 

اجلارية .
األعلى  املجلس  عضو  اخر قالت  طرف  وعلى 
عام 2019  ميزانية  إن  احلامي  نعيمة  للدولة 
ستعتمد يف مارس القادم بعد االتفاق مع املجلس 
يأتي  ما  وهو  املركزي  ليبيا  ومصرف  الرئاسي 
متعارضا مع تصريحي معيتيق والكبير حيث  لم 
يبدو اي اتفاق بن الطرفن على  ميزانية محدد 

ليتم حتديد موعد العتمادها .

ارتفاع إيرادات النفط يف ليبيا 
بـ78 % ألكثر من 24 مليار دوالر يف 2018

صنع اهلل : الوطنية للنفط تنتظر رد 
وزارة املالية بشأن رفع مرتبات  القطاع 

 مبيعــــات النقــــد األجنبــــي 
بلغــــــــت 5.2 مليــــــــــارات دوالر

  الواحة للنفط تتمكن من اعادة 
تكملة بئر بحقل  الفارغ 

 تضارب التصريحات حول ميزانية العام اجلاري  
بعد انتهاء اجللسة التاسعة للحوار االقتصادي
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افريقيا اإلخبارية تقرير-بوابة 
السياسي  التشرذم  ظل  يف  الليبي  اجلنوب  يعيش 
بن  احل��اص��ل  واالستقطاب  العسكري  وال��ص��راع 
أهلية  حروبا  الليبي،  املشهد  يف  الفاعلة  األطراف 
طاحنة تغذيها تدخالت خارجية أنهكت وعمقت من 
تعيش  منطقة  يف  أصال  املزرية  اإلنسانية  املعانات 
منذ سنوات،يف  واإلهمال  التناسي  من  حالة  وسط 
ال��دول��ة األمنية  ال��ك��ام��ل مل��ؤس��س��ات  ال��غ��ي��اب  ظ��ل 

واخلدمية.
الليبي  اجلنوب  املتردية،  األمنية  األوضاع  وأعادت 
الضوء،حيث شهدت مدينة سبها،وصول  دائرة  إلى 
أول  س��الم��ة،يف  غسان  ليبيا  إل��ى  االمم��ي  املبعوث 
منصبه يف  توليه  منذ  الليبي  اجلنوب  إلى  له  زيارة 
ملمثل  األولى  أنها  يونيو/ حزيران 2017،كما   16
للبالد منذ عام  املتحدة  العام لالمم  خاص لألمن 

 2012
اجلنوب  وأكادمييي  أعيان  من  بعدد  لقائه  وخالل 
الليبي، قال سالمة :«الحظت خالل عملي منذ 15 
البالد  سكان  أح��رص  هم  اجلنوب  أه��ل  أن  شهراً 
الرسمية  الصفحة  ومكانتها«.ونقلت  وحدتها  على 
موقع  على  ليبيا«،  يف  للدعم  املتحدة  األمم  ل�«بعثة 
على  أصر  دائماً  :«كنت  القول  سالمة  عن  تويتر، 
أن للجنوب علينا دين، وهذا الدين يجب أن نوفيه، 
برد  قيامنا  بداية  اللقاء  هذا  يكون  أن  آمل  ولذلك 

الدين الذي للجنوب علينا«.
وأضاف :«هذه الزيارة هي أول زيارة عمل تقوم به 
جلنة أنشأتها البعثة يف أول يناير، اسمها /اللجنة 
اخلاصة باجلنوب/، تضم أعضاء ميثلون اجلوانب 
السياسية واإلمنائية واإلنسانية. سنفتتح قبل نهاية 
بافتتاح  وآمل  بنغازي  يف  للبعثة  مكتباً  الشهر  هذا 

مكتب يف سبها خالل هذا العام«.
السياسية  لألجسام  الذعة  انتقادات  سالمة  ووجه 
املوجودة يف ليبيا )مجلسي النواب والدولة واملجلس 
البالد  حتكم  التي  املؤسسات  ان  الرئاسي(.قائال 
بها  تعصف  الداخلية  اخلالفات  الن  املستوى  دون 
ويغلب فيها الشقاق والنفاق على املصاحلة.وأضاف 
ملجلس  ب��دائ��ل  ع��ن  للبحث  االوان  ان  ان��ه  سالمة 
الرئاسي  ألنها  واملجلس  الدولة  ومجلس  النواب 
مؤسسات ال تعمل كما يجب وال تهتم بسيادة البالد 

وال تهتم كما ينبغي بالقطاع االمني.
وكانت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا دعت يف 
ديسمبر املاضي إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة 
إزاء االضطرابات يف جنوب ليبيا. وأكدت البعثة أن 
تظلمات  اجلنوب  لسكان  أن  »تدرك  املتحدة  األمم 
امللحة  القضايا  معاجلة  يتوجب  وأن���ه  مشروعة 
املتعلقة بتقدمي اخلدمات«.وشددت على أن »أعمال 
العنف واخلروج على القانون تؤدي إلى تفاقم تردي 
نقص  م��ن  أص��الً  اجل��ن��وب  يعاني  التي  اخل��دم��ات 
هذه  من  املنطقة  حرمان سكان  من  يزيد  ما  فيها، 

اخلدمات«.
املشاكل األمنية يف  تزايد  الزيارة عقب  وتأتي هذه 
إيجاد  سالمة  محاوالت  جانب  إل��ى  ليبيا،  جنوب 
مخرج لألزمة الليبية قبل نهاية سنة 2019.وأكد 
ترتيبات  لوضع  جاهدة  تسعى  البعثة  أن  سالمة 
أمنية كما تهدف إلى التوسط بن مختلف الفرقاء 
مهددا  واجلنوب حتديدا،  ليبيا  أصقاع  مختلف  يف 
باللجوء إلى عقوبات إذا اضطرت البعثة إلى ذلك.

وسبق أن أكد املبعوث اخلاص لألمن العام لألمم 
دون  حالت  أمنية  أسبابا  ب��أن  ليبيا،  إل��ى  املتحدة 
زيارته إلى جنوب البالد.وهو ما اضطره يف فبراير 
2018،الى عقد لقاء مع نواب البرملان وأعضاء يف 

العاصمة  يف  الليبي  اجلنوب  من  الرئاسي  املجلس 
الليبية طرابلس.

ووعد سالمة حينها أن تعقد األمم املتحدة لقاءات 
»عندما  قائال  استدرك  ولكنه  الليبي،  اجلنوب  يف 
أن  إلى  الوقت  نفس  يف  الفتا  ال��ظ��روف«،  تتحسن 
املستوى  على  حتصل  »لم  الليبي  اجلنوب  منطقة 
ولهذا  أخ��رى،  مناطق  عليه  حتصلت  ال��ذي  نفسه 
املتحدة  األمم  إمكانات  نفتح صفحة جديدة ضمن 

لنسهم يف معاجلة سد احلاجات يف اجلنوب«.
املبعوث  فيها  يبدي  التي  األولى  املرة  تلك  تكن  ولم 
أكتوبر  الليبي،ففي  ب��اجل��ن��وب  اهتمامه  األمم���ي 
2017، وعد غسان سالمة، بتجييش كل القدرات 
املتاحة داخل البعثة األممية خلدمة أهالي اجلنوب، 
اخلتامية  كلمته  يف  سالمة  وقال  تعبيره.  حد  على 

يف  الليبي  اجلنوب  عن  مع ممثلن  اجتماعه  خالل 
طرابلس: »ال أعدكم مبا ال أقدر على تنفيذه، ولكن 
أعدكم بأن أنفذ كل ما أنا قادر عليه«، بحسب ما 

نشرت البعثة على صفحتها يف فيسبوك.
ديسمبر  ليبيا،يف  لدى  األممي  املبعوث  شارك  كما 
2017، مبنتدى اجلنوب للمصاحلة، مبدياً اهتمامه 
للبعثة  تغريدة  بحسب  وقال  امللتقى.  بنجاح  البالغ 
دوراً  يلعب  اجلنوب  إن  »تويتر«  موقع  على  األممية 
الليبي  التراب  ووحدة  الوطنية  اللحمة  يف  رئيسياً 
بأعمال  البعثة  بدء  إلى  مشيرا  احل��دود.  وحماية 
وجامعة  وم���دارس  »أوب����اري«  مستشفيات  ترميم 
مضاعفة  ه��و  مشروعهم  أن  على  م��ؤك��داً  سبها، 

االهتمام باجلنوب.
الليبي  اجل��ن��وب  ال��ى  س��الم��ة  غ��س��ان  زي���ارة  وتثير 

ت���س���اؤالت ح���ول م���دى ج��دي��ة األمم امل��ت��ح��دة يف 
االهتمام بهذه املنطقة التي يعتبرها الكثيرون مفتاح 
الليبية،خاصة وأن املبعوثن األممين  احلل لألزمة 
مارتن  واألملاني  ليون  برناردينو  اإلسباني  السابقن 

كوبلر لم يقوما بزيارتها.
ت��س��اؤالت ط��رح��ه��ا ع��ض��و م��ج��ل��س ال��دول��ة عبد 
مبوقع  له  تغريدة  يف  قال  الشاطر،الذي  الرحمن 
»تويتر« »هل تبعث زيارة غسان سالمة  ألول مرة 
أهمية  ذات  رسالة  الليبي  للجنوب  أممي  ملبعوث 
واخل��ارج؟  الداخل  من  عنه  املتنازعة  لألطراف 
ستكون  هل  لهم؟  مباشرة  حتذيرات  ستحمل  هل 
بداية االهتمام الفعلي به بعد ان تخلت عنه كافة 
توقظ  استبشر خيرا  وعساها  انا  ليبيا  حكومات 

النوام«.
ويعد إقليم »فزان« أو جنوب ليبيا أحد أهم املناطق 
االستراتيجية فى ليبيا ملا ينعم به من ثروات هائلة 
املسح  دراس��ات  بحسب  ويحتوي  وم��اس  ذه��ب  من 
نفط  شركات  بها  قامت  التي  احلديثة  اجليولوجي 
النفط  من  هائل  احتياطي  على  وأمريكية،  أوروبية 
والغاز،وهو ما جعله يف مرمى الصراعات واألطماع 

اخلارجية.
باللغة  الناطقة  اجلزائرية  اإلذاع��ة  مع  مقابلة  ويف 
املتحدة  األمم  مبعوث  اجل��م��ع��ة،ح��ّذر  الفرنسية، 
اخلاص إلى ليبيا غسان سالمة من تدخالت قوى 
سالمة  الليبي.وقال  اجلنوب  يف  ودول��ي��ة  إقليمية 
تتدخل يف اجلنوب  بدأت  ودولية  إقليمية  »قوى  إن 
للسيادة  احترام  أي  دومن��ا  بآخر  أو  بشكل  الليبي 

الليبية«.
ويتصاعد الغضب الشعبي يف اجلنوب يف ظل تردي 
األوضاع األمنية ما تسبب يف تغول ميليشيات مسلحة 
عملياتها  مت��ارس  وال��ت��ي  التشادية  املعارضة  م��ن 
اجلنوب  مبدن  والعسكرين  املدنين  ضد  املسلحة 
االرهابية  التنظيمات  انتشار  عن  الليبي،ناهيك 
ميثل  »داعش«و«القاعدة«،ما  تنظيمي  رأسها  وعلى 

خطر يتهدد كامل البالد.
ويرى مراقبون أن االهتمام األممي األخير مبنطقة 
اجلنوب الليبي قد ميثل بداية النهاء األزمات التي 
يعتبر  االستراتيجية،حيث  املنطقة  ه��ذه  تعيشها 
حالة  من  وإخ��راج��ه  اجلنوب  تطهير  أن  الكثيرون 
البالد  يف  السياسي  القرار  يف  وادماجه  التهميش 
ميثل أهمية كبيرة يف إطار فرض األمن واإلستقرار 

يف كامل ربوع ليبيا.

االهتمام األممي بالجنوب الليبي.. 
هل يكون بداية إلنهاء أزماته؟

الشاطر : هل تبعث زيارة غسان 
سالمة  ألول مرة ملبعوث أممي 
لــلــجــنــوب الــلــيــبــي رســالــة ذات 
أهمية لألطراف املتنازعة عنه 

من الداخل واخلارج؟
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ملفات 

عبدالباسط غبارة-بوابة افريقيا اإلخبارية
تشهد ليبيا حالة ارتباك بن األط��راف املتنازعة علي 
السلطة، حيث يجري التحضير للمؤمتر الليبي اجلامع 
املزمع عقده خالل الشهر اجل��اري،وال��ذي من املنتظر 
أن يدفع نحو إجراء انتخابات بهدف تصحيح األوضاع 
االجتماعية واألمنية التي تتخبط فيها البالد منذ اندالع 
األزم��ة يف العام 2011. ورغم اآلم��ال العريضة التي 
يفتحها املؤمتر الوطني اجلامع، إال أن الواقع على األرض 
مازال ينضح بخالفات وصراعات متجددة بن الفرقاء 
تنذر بصعوبة اح��داث توافقات سياسية يف البالد يف 

الفترة القادمة.
أزمة املجلس الرئاسي

ففي مشهد يعكس تصاعد اخلالفات بن الفرقاء يف 
ليبيا،شّن أعضاء من املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق 
هجوًما   ،2019 يناير   12 الليبية،السبت  الوطني 
غير مسبوق على رئيس املجلس فايز السراج، وحّملوه 
ملؤسسات  الوشيك«  ب�«االنهيار  أسموه  عّما  املسؤولية 

الدولة الليبية.
وفتحي  معيتيق  أحمد  وه��م  الثالثة،  األعضاء  واّتهم 
املجبري وعبد السالم كاجمان، السراج بقيادة البالد 
نحو مجهول قد يقودها لصدام مسلح من جديد، مؤّكدين 
أّنه يتحّمل تبعات وتداعيات االنهيار الوشيك ملؤسسات 
وهياكل الدولة وتشظي ليبيا األمر الذي سيعود بالليبين 

إلى نقطة صفر«.
ودعا األعضاء الثالثة، السراج إلى »حتكيم العقل والعودة 
لروح املشاركة والتوافق وتغليب املصالح الوطنية الليبية 
على ما عداها من مصالح شخصية ضيقة«، وفًقا لنص 

البيان. 
مبدينة  املوقع  السياسي  »االتفاق  إلى  األعضاء  ون��ّوه 
الصخيرات املغربية والذي انبثق منه املجلس الرئاسي 
ك���أداة للحل ب��ه��دف إن��ه��اء االن��ق��س��ام وإع����ادة توحيد 
املؤسسات، وتوحيد اجلهود لتحقيق األهداف احلقيقية 
ألي حكومة وطنية يهمها مصلحة ليبيا وشعبها«.مؤكدين 
أن »هذه األهداف املتمثلة مبحاربة التطرف ورفع املعاناة 
عن املواطنن ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتأسيس 
لدولة املواطنة من خالل رعاية وحماية االنتقال السلمي 
والسلس للسلطة لم تتحقق، بسبب سياسات السراج غير 
املدروسة وتصرفاته غير املسؤولة واستئثاره بالقرارات 

املهمة واملصيرية«.
واعتبر البيان أن »استمرار السراج بذات النهج وبنفس 
السياسة القائمة على اإلقصاء للشركاء الوطنين باملجلس 
الرئاسي واعتماده بصورة مطلقة على التحالفات العابرة 
للحدود، واالعترافات الدولية املرحلية، سيؤدي لالنهيار 
التام ليس فقط للمجلس الرئاسي وحكومته بل للبالد 
كاملة، ووحدتها واستقرارها وقرارها الوطني ومصاحلها 

العليا«، حسب تعبيرهم.

وتصاعدت االنتقادات بشكل الفت ضّد رئيس املجلس 
يف  أعضاء  قبل  من  السراج  فايز  ليبيا،  يف  الرئاسي 
املجلس  رئيس  املاضي،طالب  نواب  املجلس،فاالثنن 
الرئاسي، حلكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، وفتحي 
املجبري، وعبد السالم كجمان،وزارء احلكومة واألجهزة 
احلكومية األخرى، مبا فيها محافظ البنك املركزي، بعدم 
واملجلس  الرئاسي  املجلس  رئيسي  بقرارات  االعتداد 
األعلى للدولة، بشأن تعين رئيس جديد لهيئة الرقابة 

اإلدارية الذي يمُعتبر أعلى سلطة رقابية يف الدولة.
وقبل ذلك أصدر عضو املجلس أحمد امعيتيق،خطابا 
فردي  بشكل  السراج  فايز  تعين  قانونية  عدم  بشأن 
للصحة،واعتبره  ج��دي��داً  وزي����راً  عمر  ب��ن  حلميدة 
جتاوًزاعلى االتفاق السياسي، منتقًدا فردية السراج يف 
بعدم  كل اجلهات احلكومية  ومطالباً  القرارات  اتخاذ 

تنفيذ القرار.
وتشير هذه التطورات إلى تباين حاد يف املواقف بن 
أعضاء املجلس الرئاسي الليبي،ويرى مراقبون أن املجلس 
منقسم بن طريف نزاع األول يضم أعضاء املجلس أحمد 
معيتيق وفتحي املجبري وعبد السالم كاجمان،والثاني 

يضم  فايز السراج وحليفه خالد املشري.
ويعزز هذه الفرضية الطلب الذي تقدمت به مؤخرا هيئة 
الرقابة اإلداري��ة التابعة للبرملان الليبي، برفع احلصانة 
عن رئيس املجلس األعلى للدولة خالد املشري، ضمن 
التحقيقات التي جتريها بتجاوزات سابقة يف »املؤمتر العام«.
ويرى مراقبون، أن أسباب اخلالفات احلادة هو تباين 
مصالح األط��راف الفاعلة يف حكومة السراج، وكذلك 
جماعات  على  والدولية  اإلقليمية  الضغوطات  بسبب 
اإلسالم السياسي يف البالد، بسبب فشلهم يف حتقيق 

األمن واالستقرار.
املؤمتر اجلامع

ويف غضون ذلك،يواصل غسان سالمة املبعوث األممي 
إلى ليبيا سلسلة حتركاته املكثفة إقليميا ودوليا وخاصة 
نحو دول اجلوار الليبي بغاية الوصول يف األسابيع القليلة 
القادمة إلى تنظيم املؤمتر الوطني الليبي اجلامع الذي 
قد يكون لبنة صلبة تفضي إلى توافقات بن الفرقاء 
العام  ربيع  يف  انتخابات  إج��راء  رأسها  على  الليبين 

اجلاري.
ويف تطور جديد،جدد غسان سالمة،تأكيده أنه يتوقع 
إجراء االنتخابات الليبية قبل نهاية الربيع املقبل.وقال 
سالمة يف مقابلة مع اإلذاعة اجلزائرية الناطقة باللغة 
الفرنسية،اجلمعة، 11 يناير/ كانون الثاني،«أتوقع وأنا 
واثق من ذلك أن االنتخابات البرملانية يف ليبيا ستقام 
قبل نهاية الربيع املقبل«. مبرزا أنه سيعلن بعد أسبوعن 
أو ثالثة عن تاريخ عقد املؤمتر الوطني، الذي يجمع 
الفرقاء الليبين لبحث سبل اخلروج من األزمة احلالية، 
دون تدخل األطراف اخلارجية، وذلك بعد االنتهاء من 

لقاء جميع األطراف«.
األط���راف،  بعض  موضحا:«التقيت  سالمة  وأض���اف 
وأعتزم مالقاة البقية يف األيام املقبلة، وحن أنتهي من 
مقابلة اجلميع سأعلن عن تاريخ عقد املؤمتر الوطني، 
ثالثة«.ويأتي  أو  أسبوعن  بعد  ذلك  يكون  أن  وأمتنى 
اإلعالن اجلديد للمبعوث األممي لدى ليبيا كتتمة ملا 
أعلنه يف وقت سابق من العام املاضي أمام مجلس األمن 
الدولي حيث تعهد آنذاك بإجراء االنتخابات الليبية يف 

ربيع عام 2019.
ويمُكّثف املبعوث األممي جهوده املحلية واإلقليمية يف إطار 

التحضير لعقد امللتقى الوطني املرتقب، والتي يعتبرها 
خلروج  اجلميع  عليه  يراهن  جديًدا  فصالً  مراقبون 
ليبيا من أزمة تعيشها منذ سنوات.وأثمرت لقاءاته مع 
العام  األم��ن  وم��ع  اجلزائرية  احلكومة  من  مسؤولن 
للجامعة العربية أحمد أبوالغيط حصوله على دعم من 
الليبي اجلامع الذي  الطرفن لتنظيم املؤمتر الوطني 

تدعمه أيضا تونس ومصر واملغرب.
ونّصت استنتاجات باليرمو على إقامة املؤمتر الوطني 
رئيس  إص��دار  وأعقبها  اجل��اري،  العام  اجلامع مطلع 
اللجنة  بتسمية  ق��رارًا  السراج  فائز  الرئاسي  املجلس 

التحضيرية لإلعداد للمؤمتر.
وكان املبعوث األممي غسان سالمة عّب�ر عن ارتياحه 
الوطني  امللتقى  لعقد  االستعدادات  يف  املحرز  للتقدم 
الفرقاء  مختلف  بحضور  اجل��ام��ع«  »امل��ؤمت��ر  الليبي 
الليبين، مما ميهد إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية 
بعد استكمال املنظومة التشريعية اخلاصة بها واملصادقة 

على الدستور.
األوضاع األمنية

على صعيد آخر،كشف املبعوث األممي، أن اتفاق وقف 
إطالق النار يف منطقة طرابلس الكبرى محترم بشكل 
الشرطة  من  جنراال  رفقة 15  يسهر  أنه  الفتا  كبير، 
النظامية على احترام هذا االتفاق الذي يضمن األمن يف 

الشوارع والساحات الكبرى للعاصمة الليبية.
وأشار غسان سالمة، باملجهودات التي يبذلها فتحي علي 
باش أغا وزير الداخلية اجلديد بحكومة الوفاق الوطني، 
من أجل تعزيز سيطرة األجهزة األمنية النظامية،منوها 
ب��ال��وزارة. األمنين  املسؤولن  من  العديد  باستبداله 
وكشف سالمة، عن تواجد 15 مليون قطعة سالح خارج 
السيطرة، مشيرا إلى أن سحب واسترجاع هذه األسلحة 
ذلك ميثل حتديا  وإن  يكون بن عشية وضحاها،  لن 

للجميع.
وتأتي تطمينات املبعوث األممي يف وقت تتواصل فيه 
املخاطر على األرض،حيث أعلنت السلطات األمنية يف 
العاصمة الليبية طرابلس، اجلمعة، عن تفكيك حقيبة 
متفجرة شديدة االنفجار باملدينة، وقبل ذلك بساعات 
سلح من قبل  تعرض مركز شرطة اخلمس، إلى هجوم ممُ
مجهولن، باإلضافة إلى أن عدة مقرات رسمية أخرى، 
تعرضت لإلخالء على خلفية تهديدات بعمل إرهابي 

محتمل ستقوم به عناصر تنظيم داعش.
وتواجه أجهزة األمن والشرطة التابعة لوزارة الداخلية 
ضعفا كبيرا يف التسليح واإلمكانيات،وهو ما أكده فتحي 
عقب  الليبية،  ال��وف��اق  حكومة  داخلية  وزي��ر  باشاغا، 
حن  املاضي،  ديسمبر  اخلارجية،يف  وزارة  استهداف 
وصف الوضع األمني يف العاصمة بأنه »فوضوي«،مشيرا 
إلى أن »موارد وزارة الداخلية وقدرتها اللوجيستية واملالية 

حاليا ومخازنها تساوي صفرا.

كشف املبعوث األممي، أن اتفاق وقف إطالق النار 
يف منطقة طرابلس الكبرى محترم بشكل كبير

ليبيا...أزمات تتوالد وحلول صعبة
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ملفات 

موقع L Echo البلجيكية - ترجمة بوابة 
افريقيا اإلخبارية

احلرب  من  سنوات  ث��الث  من  أكثر  بعد 
وهي   ، الثورة  مهد   ، بنغازي  تستيقظ   ،
بالكامل.  مدمر  املدينة  وس��ًط  تترنح  . 
ووراء هذه املدينة الرئيسية الواقعة شرق 
البالد ، تعاني ليبيا كلها يف سبيل التعايف. 

»عمر  يتحرك   ، العسكري  زي��ه  مرتديا 
مختار« بن املباني املهّدمة يف وسط مدينة 
بنغازي. قبل بضعة أشهر ، كان هذا املقاتل 
خليفة  بقيادة  الليبي  الوطني  اجليش  يف 
حتالف  الستئصال   ، هنا  مرابطا  حفتر 
م��ن اإلس��الم��ي��ن ال��ث��وري��ن واجل��م��اع��ات 
تنظيم  أو  الشريعة  أنصار  مثل  اإلرهابية 

الدولة اإلسالمية )داعش(.
عند االقتراب من مقهى أعيد فتحه حديًثا 
»عند  ذكرياته:  مختار  عمر  يستحضر   ،
زاوية هذا الشارع ، استهدفني قناص يف 
أتذكر   ، لي  رفيق  وم��ات   ، اليمنى  ساقي 

ذلك يف كل مرة أمر من هنا ».
منذ االنتصار النهائي والرسمي يف صيف 
سنوات  ثالث  من  أكثر  بعد   2017 عام 
من احلرب ، مت تكليف اجلندي مبراقبة 
القلب  كانت  التي   ، املدمرة  األحياء  هذه 
هنا   ، البالد  يف  الثانية  للمدينة  النابض 
وديفيد  س��ارك��وزي  نيكوال  ص��اف��ح  حيث 

كاميرون اجلماهير يف سبتمبر 2011.
ح��س��ن امل��ق��ص��ب��ي ، ص���اح���ب امل��ق��ه��ى ، 
ي��ح��اول ال��ت��ح��رك إل��ى األم����ام. ك��ان قبل 
وأربعة  مقاه  عام 2014  مالكًا خلمسة 
ومتكن   ، واخلضار  الفواكه  لبيع  أكشاك 
ومحل  املقهى  متجرين:  فتح  إع���ادة  م��ن 

اخلضار املقابل لها .
»لم يكن املبنيان قد انهارا بالكامل ، فقد 
متكنت من االنتقال ، لكنهما يف معظمهما 
مجرد خراب أو مهددان باالنهيار يف أي 

وقت«.
العمر41  من  البالغ  االعمال  رجل  وقال 
عاما إن » املدرسة الباكستانية التي كانت 
يدرس  وحيث  املنطقة  يف  ج��دا  مشهورة 
أطفالي فضلت االنتقال إلى منطقة نائية 

لم يكن فيها معارك.«
من  ممنوعون  وابنتيه  ابنيه  أن  ويضيف 
عمر  معينة.  خ��ط��رة  مناطق  يف  اللعب 
بعض  »يف  م��واف��ق��ا:  رأس���ه  يهز  امل��خ��ت��ار 
األحيان أجد األطفال يف وسط كومة من 
األنقاض ، أجبرهم على املغادرة وأمنعهم 

من العودة«.
بعد مرور أكثر من عام على انتهاء األعمال 
العدائية ، حتمل العديد من املباني الفتات 
»ألغام .. حذر« ، هدايا املقاتلن السابقن 

لداعش.
داخ�������ل م���ق���ه���اه ، ع���ل���ى ال����رغ����م م��ن 
الشارع إلضفاء  يف  طيور  وجود  أقفاص 
 ، الكارثي«  »الدمار  مناظر  على  البهجة 

فإن الزبائن نادرون.
النب  من  كيلو  »أشتري  موضحا:  وأضاف 
سعر  سابقا.  تسعة  مقابل  دينارا   25 ب� 
وعلي  ضعف.  مئة  من  بأكثر  زاد  السكر 
أن أبيع كيلو من البطاطا ب� 2 دينار مقابل 

50 سنتا من قبل.«
أزمة مالية

)وس��ط  القدمية  املدينة  تدمير  يتم  ل��م 
املدينة التاريخي( يف طرابلس ، لكن األزمة 

 ، امل��رك��زي  البنك  خلف  واض��ح��ة.  املالية 
يتجول شباب وشيوخ يف »ميدان الساعة« 
الدينارات  من  نقدية  أوراق  أيديهم  ويف 

والدوالرات واليورو. 
دينار. يف  اليورو 1.58  ، يساوي  رسميا 
منتصف  يف  تداوله  مت   ، السوداء  السوق 
الليبيون  دي��ن��ار.   5.45 عند  ديسمبر 
الدنانير  من  مئات  بضع  سحب  ميكنهم 
جيد:  النفط  إنتاج  أن  مع   ، فقط  شهرياً 
 1.3 البالد  أنتجت   ، نوفمبر  نهاية  ففي 

مليون برميل يف اليوم ، بقدر ما كانت قبل 
عام 2011.

لكن التقسيم السياسي يشل النظام: فلدى 
يف  مركزيان  ومصرفان  حكومتان  البلد 

شرق البالد وغربها.
كما تقوم األمم املتحدة بخلط األوراق عن 
طريق االعتراف مبجلس النواب يف الشرق 
التشريعية  السلطة  ص��اح��ب  ب��اع��ت��ب��اره 
كقوة  الغرب  يف  الوطنية  الوفاق  وحكومة 

تنفيذية منذ ربيع عام 2016.

غسان  اقترح   ، األزم��ة  ه��ذه  من  للخروج 
يف  املتحدة  األمم  بعثة  رئيس   ، سالمة 
عقدمُ  ج��دي��دة:  خطة  نوفمبر  يف   ، ليبيا 
مؤمتر وطني يف أوائل عام 2019 إلنهاء 
االنقسامات السياسية واإلقليمية والعرقية 
يف البالد منذ نهاية الثورة وإطالق عملية 

انتخابات يف الربيع.
مبادرتان تثيران الليبين من كال اجلانبن. 
عبد احلافظ غوقة ، عضو املجلس الوطني 
يف  للثوار  السياسي  واجلهاز   ، االنتقالي 

عام 2011 ، تساوره الشكوك. :«شاركت 
عقدت  التي  التحضيرية  االجتماعات  يف 
من  أفهم  ال  زل��ت  ما  لكنني   ، بنغازي  يف 
سيمثلنا يف املؤمتر الوطني ، ومن سيكون 
املشاركون اآلخرون ، أو ما سيتم تقريره.« 
يعتقد  ال  فإنه   ، لالنتخابات  بالنسبة  أما 
غير  »االستقرار  الربيع:  هذا  يف  تتم  أن 
ضمان  حالًيا  أحد  يستطيع  ال  مضمون. 
أنحاء  جميع  يف  نزيهة  انتخابات  إج��راء 

البالد ».
ضمان  على  ق���ادرة  غير  ال��وف��اق  حكومة 
أمن العاصمة ، اخلاضعة حاليا لسيطرة 
األمم  بعثة  األربعة.  الرئيسية  امليليشيات 
املتحدة يف ليبيا )UNSMIL( لم حتصل 
م��ن ه���ؤالء س��وى ك��الم ب��ع��دم استهداف 
املواقع  لكن  ال��وزراء.  أو  الرسمية  املباني 
مثل  طرابلس  منطقة  يف  االستراتيجية 
أمن  حتى  أو  واملطارات  واملوانئ  املصايف 
)االت��ص��االت  العامة  وال��ش��رك��ات  البنوك 
الهاتفية والكهرباء وغيرها( هي يف أيدي 
اجلماعات املسلحة ذات األهداف القبلية 

واإليديولوجية والدينية املتباينة.
يف الشرق ، ميكن قراءة الوضع من اجلهة 
اجليش  يسيطر  أك��ب��ر.  ب��وض��وح  األمنية 
على  حفتر  خليفة  بقيادة  الليبي  الوطني 
محطات  ت��وج��د  ح��ي��ث  النفطي  ال��ه��الل 
املدن  الرئيسية.  ويقود  األس��ود  الذهب 
موالون  رج��ال  هناك  الكبيرة  الساحلية 

حلفتر.
يف سن اخلامسة والسبعن ، يبدو حفتر 
األوفر حظا إذا ما تقرر إجراء انتخابات 
رئاسية بسرعة. لكنه عليه إن حتقق ذلك 
التي   ، فقواته  عديدة.  عقبات  يواجه  أن 
ليست   ، البالد  يف  األكبر  رمبا  تكون  قد 
وال��غ��رب.  ال��ش��رق  على  للسيطرة  كافية 
ولتوطيد سلطته ، سيكون واجبا عليه أن 
يتخذ ترتيبات مع القبائل وامليليشيات يف 

الغرب.
جنوب منسي

آِخر مجهول يف املعادلة الليبية: اجلنوب. 
قبل  من  مهملة  دائما  كانت  املنطقة  هذه 
األنظمة املختلفة. تعيش األقليات العرقية 

مثل الطوارق والتبو منطوية يف معاقلها.
تضاعفت االشتباكات مع القبائل العربية 
حفتر  خليفة  متكن  و   .2011 عام  منذ 
من فرض نفسه يف سبها ، عاصمة فزان 

، املنطقة اجلنوبية الغربية.
اجلماعات  مسرح  تبقى  الصحراء  لكن 
اإلره��اب��ي��ة وجت���ار امل���خ���درات وامل��ه��رب��ن 
من  حتى  املنشقة  املسلحة  واجل��م��اع��ات 
السودان أو تشاد، على سبيل املثال. مساحة 
تناهز 4000 كيلومتر مربع مفتوحة جلميع 
»الرياح« ، وتود البلدان األجنبية، بدءا من 
قائد  سيطرة  حتت  تراها  أن  األوروب��ي��ن 

ليبي يف املستقبل كان من كان.
ويقول مستشار سابق جلان إيف لو دريان 
، وزير الشؤون اخلارجية الفرنسي احلالي 
، عندما كان األخير مسؤوالً عن الدفاع : 
» فرنسا اختارت خليفة حفتر كأفضل حل 
التخفيف  تريد  الفرنسية  احلكومة  ألن   ،
من عبء عملية برخان )العملية العسكرية 
والصحراء  الساحل  منطقة  يف  الفرنسية 
بسبب  وذل��ك   ، اإلره����اب،(  مكافحة  م��ن 

كلفتها املرتفعة.«

ليبيا... واقع مرير وأفق معتم ليبيا...أزمات تتوالد وحلول صعبة
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املنوعة

هل يشهد العالم أول والدة 
خارج كوكب األرض ..؟

هل يشهد العالم أول والدة 
خارج كوكب األرض ..؟

انهيار جليدي يقتل مراهقاً أملانياً 
أمام أسرته يف النمسا 

البقاء ملدة شهر يف غرفة مظلمة 
مقابل 100 ألف دوالر 

نش���رت شركة »سبيس اليف اوريجن« 
تقري���را يف دوري���ة أتالنتي���ك العلمية، 
ذك���رت في���ه أن البش���رية بحاجة إلى 
اختب���ار جترب���ة الوالدة خ���ارج كوكب 
اس���تعمار  يف  رغب���ت  إذا   ، األرض 

وإعمار كواكب أخرى يف املس���تقبل.
 وتطمح الش���ركة الهولندية الناش���ئة 
أن توص���ل أول طف���ل إل���ى الفض���اء 
بحل���ول الع���ام 2024، وكانت أعلنت 
 2018 األول  اكتوبر/تش���رين  يف 
ضمن برنامج رحالته���ا املخطط لها، 
أنها تبحث عن متطوعات مس���تعدات 

خل���وض جترب���ة احلمل وال���والدة يف 
الفض���اء.

ق���ال كيس مول���در الرئي���س التنفيذي 
ومؤس���س الش���ركة التي يق���ع مقرها 
يف أمس���تردام »إذا أرادت البشرية أن 
تصبح نوعا منتش���را عل���ى الكواكب ، 
فنحن بحاج���ة إلى تعلم كيفية التكاثر 

يف الفض���اء«.
وتعتزم الشركة، إنشاء »حاضنة األجنة 
الفضائية«، التي س���يتم إرس���الها إلى 
الفضاء حاملة البويضات واحليوانات 

املنوية البش���رية يف عام 2021.

بيعت س���مكة تون���ة مببلغ قياس���ي بلغ 
6ر333 مليون ين ياباني )1ر3 مليون 
دوالر أميركي( األسبوع املاضي يف أول 
مزاد يجرى هذا العام يف سوق السمك 

اجلديد يف طوكيو.
ومت صيد الس���مكة البالغ وزنها 278 
كيلوج���رام ، أي أن قيم���ة الكيلوج���رام 
الواح���د تبلغ 2ر1 ملي���ون ين، يف أوما 
عل���ى الط���رف الش���مالي م���ن جزيرة 
هونشو أكبر جزر اليابان، وهي واحدة 

من أفضل مناطق صيد أسماك التونة 
يف اليابان.

واشترى الس���مكة وهي من نوع التونة 
»كيوش���ي  الزرق���اء  الزعان���ف  ذات 
كيم���ورا«، رئيس ش���ركة كيم���ورا التي 
تدير سلسلة مطاعم »سوشي زامناي«.

وق���ال كيم���ورا للصحفين »ل���م أتوقع 
أن تكون غالي���ة الثمن إلى هذا احلد، 
ولكن مبا أنني متكنت من شراء سمكة 

جيدة، أود أن يتذوقها العمالء«.

لق���ي مراه���ق أملاني من أصل منس���اوي حتف���ه أثناء عطلة تزل���ج على اجلليد يف 
النمس���ا ، بعد أن طمره انهيار جليدي أمام والديه وش���قيقه الذين لم يتمكنوا من 
إنقاذه.وطلبت أسرة املراهق /16 عاما/ املساعدة حيث لم يكن لديها أي معدات 
طوارئ للمس���اعدة يف إنقاذه.وانتش���ل رجال اإلنقاذ جثة املراهق بعد 20 دقيقة 

من وقوع احلادث.

أث���ارت صورة معدل���ة بتقنية ال� »فوتوش���وب« لرئيس الوزراء 
األس���ترالي س���كوت موريسون س���خرية عبر مواقع التواصل 

االجتماعي وحققت انتشارا كبيرا.
ومت نش���ر الصورة املعدلة على املوقع الرسمي لرئيس الوزراء 
وهو برفقة زوجته وابنتيه ، لكن الالفت فيها أنها كان يرتدي 

زوجي حذاء كالهما يسار.
ونت���ج ذلك عن خط���أ يف املعاجلة بالفوتوش���وب ، حيث كان 
املقصود هو اس���تبدال احلذاء املتس���خ إلى حد ما الذي كان 
يرتدي���ه رئيس ال���وزراء بآخر نظيف لكي يظه���ر يف الصورة 

العائلية الرسمية.
وبعد الس���خرية التي أثارها ذل���ك ، أعاد موقع رئيس الوزراء 

نشر الصورة القدمية وحذف الصورة املعدلة.

أثن���اء مناقش���ة ودي���ة م���ع مجموعة من 
أصدقائه ، قبل العب البوكر األسترالي 
ريتش ألت���ي رهاناً مع صديقه روي يونغ 
، يقض���ي مبكوثه يف غرف���ة مظلمة ملدة 
ثالثن يوماً مقابل مبلغ 100 ألف دوالر 

أسترالي )72000 دوالر أمريكي(.
ويقض���ي الرهان ال���ذي مت توثيقه بعقد 
قانون���ي ، مبك���وث ريت���ش داخ���ل غرفة 
مظلمة ال حتتوي على أي نوع من اإلضاءة 
ملدة شهر كامل ، مع توفير خصمه جميع 
وسائل الراحة األخرى مبا يف ذلك سريراً 
مريحاً ، وحوض استحمام ، وجميع أنواع 

الطعام التي يطلبها.
 كما يقضي االتفاق بعدم السماح لريتش 
بحيازة أي جهاز الكتروني ميكن أن يكون 
مصدراً للض���وء يف غرفته ، إضافة إلى 
مراقب���ة الغرفة ببث مباش���ر على مدى 

24 س���اعة للتأكد م���ن التزامه باالتفاق 
، ولكي يطمئ���ن أفراد عائلته وأصدقائه 

عليه.
وقد قام كال الطرفن بإيداع مبلغ 100 
أل���ف دوالر لدى ش���ركة تأم���ن لدفعها 
للط���رف اآلخ���ر يف ح���ال ل���م يس���تطع 

أحدهما من إمتام الرهان.
 وبعد انقضاء عشرين يوماً من الرهان ، 
اكتش���ف يونغ بأن خصمه العنيد كان يف 
حالة نفس���ية جيدة ، وأنه مستعد إلمتام 
الره���ان حت���ى نهايته ، فب���دأ بالتفاوض 
معه إلنهاء الرهان وتخفيض املبلغ املتفق 

عليه.
وبع���د عدة جوالت م���ن املفاوضات جنح 
يونغ يف إقناع ريتش بإنهاء الرهان مقابل 
حصوله على 65 ألف دوالر ، بحسب ما 
نقل موقع »أوديتي سنترال« اإللكتروني.

طالق أغنى زوجني
 يف العالم 

مصارع كويتي يعلن خطوبته 
على مصارعة أردنية 

أعلن مؤس���س ش���ركة أم���ازون والرئيس التنفي���ذي لها ، 
امللياردي���ر جيف بي���زوس، وزوجته الط���الق بعد زواج دام 
نح���و 25 عاما ، رافقه جن���اح مبهر جعلهما أغنى زوجن 
يف العالم بفضل ثروتهما املقدرة بنحو 160 مليار دوالر.
ونس���ب بيزوس الفضل إلى زوجته ماكينزي ، 48 س���نة، 
لدعمه���ا عندم���ا أقلع الزوجان إلى س���ياتل م���ن نيويورك 
إلطالق موقع أمازون ، وهو متجر كتب على اإلنترنت منا 

إلى أن أصبح أكبر متجر جتزئة لإلنترنت يف العالم.
وق���رر الزوج���ان الطالق بع���د فترة طويلة م���ن االنفصال 
التجريبي ، فيما يتوقع أن يظال شريكن يف املشاريع وفقا 

للبيان املشترك.
واعترف بيزوس يف أكثر من مناسبة بدور زوجته األساسي 

ودعمها يف تأسيس أمازون وجناحها.

أعل���ن الكويتي ناص���ر الرويح وهو أول مص���ارع من دولة 
الكوي���ت دخول���ه القف���ص الذهب���ي مع ش���ادية بسيس���و 
وهما مصارع���ان عضوان يف مؤسس���ة املصارعة العاملية 

.»WWE«
ووفقاً ملوقع سكاي نيوز عربية ، عبر املصارع الكويتي عن 
بالغ س���عادته على املش���اركة يف خبر عق���د القران متمنيا 

للجميع عاما ملؤه السعادة.
وكان الثنائي شادية بسيسو وناصر الرويح قد باشرا رحلة 
التدريب يف مؤسس���ة املصارعة مبركز تدريبات األداء يف 

أورالندو ليبدأ الثنائي أولى خطوات النجومية.
وذكرت وس���ائل إعالم أن شادية بسيسو أول امرأة عربية 
يت���م اختياره���ا من مؤسس���ة املصارعة للت���درب يف مركز 
التدريب���ات اخل���اص بها، وناصر الروي���ح كأول كويتي يتم 

اختياره أيًضا من ذات املؤسسة.

حذاء رئيس الوزراء األسترالي يثير 
السخرية على مواقع التواصل
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الثقافية 

متون الثقافية حتتفل باشهارها يف بنغازي

هيئة الثقافة بالوفاق تكشف عن برنامجها 
للمشاركة مبعرض القاهرة الدولي للكتاب

مكتب الثقافة غدامس يطلق جائزة 
املرحوم محمد إبراهيم موري

تكوين االسبوع الليبي 
احتفلت مؤسسة  متون  الثقافية مساء 
ي���وم اإلربع���اء ببنغ���ازي    باش���هارها 
كمؤسسة  ثقافية تهتم بصنوف االبداع 

االدبي وافني .
واقي���م احلف���ل بحضور رئي���س الهيئة 
العام���ة للثقاف���ة واإلع���الم واملجتم���ع 
جمع���ة  املؤقت���ة   باحلكوم���ة  املدن���ي 

الفاخري.
وعدد من االدباء والكتاب  ببنغازي 

 وخ���الل احلف���ل القى الش���عراء غادة 
البشاري و عصام الفرجاني و  محمد 
مفت���اح ال���زروق و  الصادق السوس���ي 

ابيات شعرية   .
كما اقيم على هامش احلفل   معرض 
تش���كيلي للفنانن    فاتن العسبلي و  
علي القرقوري وتوزيع نسخ من ديوان 
الش���اعرة غ���ادة البش���اري  ويف ختام 
احلفل وزعت  ش���هادات تقدير ودروع 
على املش���اركن والداعمن ملؤسس���ة 

متون الثقافية.
يذكر ان مؤسس���ة متون هي مؤسس���ة 
مجتمع مدني اسسها عصام الفرجاني 
والص���ادق السوس���ي وغادة البش���اري 
ومحمد الزروق وفاتن العسبلي ونعمة 

الفيتوري

االسبوع الليبي 
بحكوم���ة  للثقاف���ة  العام���ة  الهيئ���ة  وجه���ة 
والهيئ���ات  ال���وزارات  ال���ى  الوفاق دع���وة 
واجلامع���ات للمش���اركة الفعال���ة يف اجلناح 
الليب���ي مبعرض القاه���رة الدولي للكتاب ،  
باإلضافة إلى التنس���يق مع احتاد الناشرين 
الليبي���ن بخصوص اجراءات مش���اركة دور 
النشر الليبية بجناح واحد حتت اسم ليبيا، 

برعاية الهيئة العامة للثقافة.
وينتظم  املعرض بالقاهرة خالل الفترة من 
23 يناير إلى 5 فبراير   وستكون  اجلامعة 
العربية ضيف شرف املعرض لهذه الدورة . 

وأوفد  رئيس الهيئة العامة للثقافة بالوفاق 
حس���ن أوني���س كل من   عل���ي عوين رئيس 
احتاد الناش���رين الليبي���ن، والدكتور خليفة 
احلامدي مستشار ش���ؤون اإلعالم بالهيئة، 
إل���ى القاه���رة، وذل���ك لإلع���داد والترتي���ب 

ملشاركة ليبيا يف هذه التظاهرة الثقافية.

برنام���ج  تنظي���م   ع���ن  الهيئ���ة  واعلن���ت 
ثق���ايف   طيلة أيام املع���رض  يعكس الثقافة 
والفك���ر الليبي يف عدة مجاالت، وس���يكون 
للكت���اب الليب���ي حض���ور ع���ن طري���ق جناح 
رس���مي توثيق���ي يف الصال���ة الرئيس���ية يف 
املعرض، تعرض فيه مجموعة من املؤسسات 
والهيئ���ات احلكومي���ة، إل���ى جان���ب الهيئ���ة 
العامة للثقافة، وبعض إصدارات الوزارات، 

واجلهات التابعة خاص���ة مركز املحفوظات 

والدراس���ات التاريخي���ة، ومجل���س الثقافة 

الع���ام، وال���دار الوطنية، ومعهد الدراس���ات 

اإلفريقي���ة، وبعض اجلامعات واملؤسس���ات 

من مختلف أنحاء ليبيا، كما س���يكون هناك 

جناح للبيع يضم اإلصدارات اجلديدة للهيئة 

العامة للثقافة، وبعض دور النشر الليبية.

االسبوع الليبي 
اعلن  مكتب الثقافة بغدامس عن تنظيم الدورة االولى  من جائزة   
بأس���م املرح���وم  محم���د إبراهيم م���وري  يف مج���االت  القصيدة، 
القص���ة، املق���ال األدب���ي ، و حتت ش���عار ) نح���و أدب رفيع ملجتمع 
أصيل(  وتهدف  اجلائزة بحس���ب املنظمن  إلى اكتش���اف املواهب 
األدبية وتشجيعها وصقلها، كما تسعى إلى ترسيخ وتعزيز قيم الوفاء 

باملجتمع وإثراء املشهد الثقايف مبدينة غدامس.
 ووضع املكتب يف ش���روط املس���ابقة  أال يقل سن املتسابق عن 17 
عام���ا ، و أال يك���ون العمل املتقدم به مقتب���س أو منقول ، وأن يكون 

النص هادفا يخدم املجتمع.
كما حددت اللجنة املشرفة على املسابقة ، تاريخ احلادي والثالثن 

من يناير اجلاري، كآخر موعد لتلقي األعمال املشاركة.
وس���يتم تقييم االعمال املش���اركة من خالل جلن���ة حتكيم معتمدة ، 

واملسابقة مفتوحة حصريا  للمشاركن من بلدية غدامس .

وجدتن���ي أركض يف كل االجتاه���ات ....ال اجتاه محدد خلطواتي 
الالهثة....وجدت نفسي أجري أمام كرات ضبابية هالمية ...هائلة 
حتاول سحقي...قوة مبهمة حتملني املسئولية...مسئولية إزالة كل 
هذه الكرات املحمومة عن وجه مدينتي..قوة جتبرني على الرحيل 
يف كل النواحي ألمللمها..أجري فوق عمود النور الوحيد يف املدينة 
قد أس���قطته العاصف���ة وصار كاجلذع ش���جرة ميتة..أجري فوقه 
والضب���اب املتكون يحاصرني.. يقطع علي���ا الطريق..!! لكن يجب 
أن أزيلها_هك���ذا تأمرني القوه يجب أن امس���حهن وجوه األطفال 
عن أعش���اش العصافير..عن وجه حبيبي..وعن أس���طح املنازل..
ولكني أكتشف أن األسطح لها سطحها هو الضباب نفسه.. وأفكر 
ه���ل أرتكب خطأ م���ا؟؟..ال وق���ت للتفكير_القوة تنهرني أس���تمر 
يف ركضي_حبي���ي يق���ف يف ردهة أحد البي���وت وأنا فوق احلائط 
أج���ري بحذر وأنا فوق ال أجرؤ ع��لى القفز نحوه..أخاف ان تنهار 
املدين���ة م���ن حولي وأصب���ح غريبة بدون وطن؟ عين���اه تلحان علي 
فأطير إليه_ طيراني س���قوط..ال أصل إليه ب�ل نواصل الس���قوط 
مع���ا وندور يف دوامة ضبابيه قاس���يه و رهيبة. أس���معه يناديني..
أفتح فمي ألناديه بدوري, مالين الدوائر الض�بابية الصغيرة تندفع 
بشراهة داخل فمي تتكدس وتسد حنجرتي..أغيب.. أتالشى ..ثم 
ال ش���يء سوى شاطئي رمادي..وأنا منهم��كة فوقه,,فراشي الفراغ 
.. مالبسي رثه والبحر الذي أنا على شاطئه أبيض..ال شي حولي 
س���وى البياض..موجات الصقيع املتتابعة حت�رمني من متعة النظر 
جلماله يفرض نفسه رغم األلم..أقف..أبحث عنه..)وجه حبيبي( 
تفزعن���ي رجالي املتورم���ة الدامية..وأصل بحثي يف كل األفاق..ال 
أثر له وحده األلم ينبهني..أنظر صوب البحر..سفينة كبيره بحجم 
األفق بكبر البحر نفس���ه.. تقف بس���كون وأميزه���ا.. أنها مدينتي 
وقد صارت س���فينة عازمة عل���ى الرحيل إلى بعيد.البد أن حبيبي 
على ظهر السفينة..أعنى على ظهر السفينة.. أرى ذراعيه متتدان 
نحوي جسرا شاسعا..وأهم بالوقوف,,ولكن األلم يبكيني.. مالين 
األذرع الصغيرة تس���افر من املدينة إلى الش���اطئي..ألف عصفورة 
ترحل نحوي وتأخذني حيث األمان إنه هناك ينتظرني بلهفة تفوق 
قدرتي على التحمل وحن أصل تدوي صفارة الس���فينة..ومتضي 
ولكنه���ا ترتط���م بجدار ثلجي ه��ائل..ويس���قط عل���ى ظهرها جبل 
م���ن جليد..أفقد انتمائي إلى الوعي وأغي���ب ولكن القوة توقظني 
ألنقذ الس���فينة )املدين���ة( انهض رغم األلم..ورج���الي الزرقاء وال 
ش���يء س���وى العصافير وأجنحتها.. ووجوه األطفال..ال ش���يء يف 
ذهني س���وى وج���ه..وأراه بل أني ال أرى إال رأس���ه وق���د صار كره 
راكضة..أمنية غالية متألني..أن أحتول ألي عمالق ينقذ السفينة 
يف حلظات..ألنه���ا حتتضن كل أحبتي. وجه حبيبي يبتعد..يصبح 
نائيا..العصافي���ر ترحل األطفال ينكب���ون على وجوههم مذعورين 
حبيبي أصبح طفال يحش���ر نفس����ه وسط أجس���ادهم الهشة أنهم 
يرون ش���يئا مرعبا.. الس���فينة صارت لعبة متناهي���ة يف الصغر..
البحر مستنقعا حتت قدمي..أدرك أنهم يخافون مني وأني مصدر 
رعبهم وأني صرت عمالقا بالفعل..وأرفع السفينة..أقصد املدينة 
بن يدي وأكملهم.. أحاول جذب وجوههم األليفه املرتعده نحوي؟ 
ويس���تمرون يف الص���راخ.. العصافير تواص���ل هجرتها عني وجلة 
خائفه.. وأندم..وأندم ألني متنيت أمنيه كهذه..أجلس والسفينة يف 
حضني..وهم مازالوا محشورين يف زاويتها يمُأملني منظر األعشاش 
املهجورة يوجعني خوفهم مني..وأنا احلبيبة..أترك املدينة..والبحر 
والضباب..أت���رك العصافير واألطفال..أترك���ه.. وأمضي وصوت 
خطوات���ي يدوي يف األرجاء..وعلى الش���اطئ املالين من األمنيات 

املنكسره..ويف األفق البعيد أغنية فيروز.. )أنا وشادي(

قصة قصيرة

نعيمة  اقوية 

لوحة من مجموعة 
)  وجوه من ليبيا (

الفنان الليبي  محمود احلاسي 
عام 2012 

املعرض 
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رياضه

��� االسبوع الليبي   
اجلزائري  دا  نصر حسن  نظيره  من   االهلي  فريق  انتزعه  ثمن  فوز 
بهدف نظيف وخاطف للالعب الشامخ العبيدي  يف املباراة التي جمعت 
الكونفيدرالية  ببطولة  مكرر  والثالثن   الثاني  دور  ذهاب  الفريقن يف 

اإلفريقية.

ففي الشوط االول  ساد التعادل يف اللعب والنتيجة مع غالبة كفة االهلي 
بنغازي دون ان تهتز الشباك وانتهى الشوط  بنتيجة التعادل السلبي بن 

الفريقن .
مع بداية الشوط الثاني كثف العبوا األهلي  ضغطهم على مرمى الفريق 
يف  النقاط  تقدم  وليكسبوا  التقدم  هدف   اح��راز  أجل  من  اجلزائري 

مباراة اإلياب باجلزائر، لكن جدار الدفاع اجلزائري كانت قوية  وظل 
الوضع على االرض متوترا وحماسيا حتى الدخول يف الوقت بدل الضائع  
وتسنح الفرصة اما  االهالوي الشامخ العبيدي يف اقتناص هدف الفوز  
من ركلة ثابتة  ليحقق الفريق فوزاً غاليا على الفريق اجلزائري  قبل 

مباراة العودة املقرر اقامتها يف اجلزائر.

الهيئة العامة للرياضة تتفقد االندية باجلنوب

االهلي ب  يحقق فوزا غال على نصر حسني دا اجلزائري 

االسبوع الليبي �� بوابة افريقيا االخبارية 
تفقدت اللجنة الفنية التى كلفتها الهيئة العامة 
االندية  ال��وف��اق  بحكومة  والرياضية  للشباب 
العال  ن��ادي  البوانيس  وادي  ببلدية  الرياضية 
الرياضي ونادي متنهنت ونادي القدس مبنطقة 

الزيغن  ..

وقامت اللجنة املكلفة رفقة رؤساء األندية ببلدية 
والساحات  للمالعب  تفقدية  بجولة  البوانيس 
وامل��ش��اك��ل  ل��ه��ا  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ري��اض��ي��ة 

والصعوبات التي تعاني منها االندية ..
بقطاع  النهوض  إط��ار  يف  اخل��ط��وة  ه��ذة  تأتي 
إليها  تسعى  التى  اجلنوبية  باملنطقة  الرياضة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة حيث قام الفريق 

بزيارة للعديد من األندية الرياضية مبدينة سبها 
وبراك الشاطي ..

يشار إلي أن أغلب االندية الرياضية تعاني من 
أبسط  إل��ي  وتفتقر  التحتية  البنية  يف  تدهور 
اإلمكانيات على رغم من الزيارات املتكررة للعديد 

من املسئولن بالدولة لها يف أوقات سابقة .

��� االسبوع الليبي   
ذكرت مصادر صحفية أن  الالعب  مهند مصطفي 
عيسي امللقب ب�مهند إيتو   النجم السابق بخط وسط 
بعد  على  ب��ات  عاما    24 صاحب  طرابلس  األهلي 
خطوة من اللعب بالدوري اللبناني، عبر بوابة النجمة، 

يف صفقة انتقال حر.
املاضي،  األرب��ع��اء  ي��وم  لبنان  إل��ى  إيتو  مهند  ووص��ل 
النجمة،  إدارة  مع  املفاوضات  طاولة  على  للجلوس 
على  وشيكة  باتت  التي  الصفقة  بنود  واالتفاق حول 

اإلغالق. 

مهند إيتو
 هل بات حقا قريبا 

من بنان 

بدات السبت املاضي  اعمال الصيانة بنادي خليج سرت وتشمل الصيانة املقر االداري وصالة االكل اخلاصة 
بالالعبن والسياج الذي تعرض للدمار والتصدعات اثناء احلرب  التي شهدتها املدينة  .

 انطالق صيانة املقر االداري بنادي خليج سرت
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رياضه

��� االسبوع الليبي   
الشلماني   احلكيم  القدم عبد  لكرة  الليبى  االحت��اد  عقد  رئيس 
الثالثاء املاضي  أجتماعا هاما بحضور االمن العام املساعد  محمد 
قرمييدة  و  نورى جموم   عضو مجلس االدارة املكلف مبتابعة شؤون 
املنتخب االول و  سالم صولة   مدير املنتخب و  حسن الفريطيس  
املدير االداري للمنتخب االول وذلك للوقوف على اخر التحضيرات 

والترتيبات والبرنامج الزمنى لنشاط املنتخب ملباراته املرتقبة امام 
جنوب افريقيا املصيرية خالل شهر مارس املقبل

  كما مت التطرق خالل االجتماع  إلي اهمية مساهمة مؤسسات 
الدولة جميعها فى دعم مسيرة املنتخب من خالل تشكيل جلنة عليا 
لدعم ومساندة املنتخب فى مباراته القادمة من اجل التاهل لنهائيات 

بطولة أفريقيا التى ستستضيفها مالعب مصر عام 2019 .

��� االسبوع الليبي   
بالتعادل السلبي انتهى اللقاء الودي الذي خاضه فريق الصقور امام ضيفه فريق 
جنوم اجدابيا  على ارضية ملعب نادي الصقور مساء اليوم االربعاء املاضي ، ويأتي 
اللقاء ضمن إطار استعدادات فريق الصقور ملنافسات دوري الدرجة االولى 2019 

. 2018 -

��� االسبوع الليبي   
صرح املدير اإلداري للمنتخب الوطني لكرة القدم سالم صولة 
عن موعد اعالن  قائمة الالعبن املحلين املنضمن لقائمة 
املنتخب يف مباراة جنوب أفريقيا  ضمن اجلولة االخيرة من 
أفريقيا 2019  لنهائيات أمم  املؤهلة  التصفيات اإلفريقية 

مبصر.
 صولة بن أنه من املقرر أن يتم اإلعالن خالل هذا االسبوع 

عن اسماء الالعبن  وعددهم 20 العبا.
واوضح صولة  أنه بعد مباراة النصر أمام ساليتاس البوركيني 
يف بطولة الكونفيدرالية سيعقد   مؤمتر صحفي مع املدرب 

فوزي العيساوي.
وبخصوص املباريات الودية، أكد أن رزنامة الفيفا للمباريات 
إلى أن اجلهاز  املقبل فقط، مشيرا  م��ارس  الودية يف شهر 
الفني للمنتخب يتخوف من إصابات الالعبن يف حال خوض 
مبارايات ودي��ة يف شهر م��ارس، بسبب امل��دة القصيرة قبل 

املباراة أمام جنوب افريقيا.

��� االسبوع الليبي   
تعرض حارس مرمى نادي رفيق صرمان  أحمد الزناد لوعكة صحية ألزمته متابعة طبية 

ملشجعي النادي وجماهير الكرة عن طبيعة  الوضع الصحي لالعب  
 ويستعد رفيق  للقاء نظيره األهلي طرابلس اليوم االثنن  على ملعب صرمان ضمن 

اجلولة الرابعة من الدوري املمتاز.

��� االسبوع الليبي   
التوالي تغلب  علي  السادس  انتصاره   محققا 
فريق النصر  يف اجلوله الثانيه من مرحلة االياب  
علي مضيفه فريق املروج ضمن منافسات الدوري 

الليبي لكرة السله 2018_2019
املباراة التي اقيمت يف صالة االلعاب الرياضيه 

يف املرج
 17_13 األول  كالتالي الربع  نتائجها  جائت 
لصالح   39_36 الثاني  النصر الربع  لصالح 
النصر  الربع الثالث 55_52لصالح املروج الربع 

الرابع 68_81 لصالح النصر 
وهكذا  يتربع النصر على صدارة املجموعه وياتي 
يف الترتيب الثاني فريق املروج ويف الترتيب الثالث 

االهلي بنغازى 

جلنة عليا لدعم ومساندة املنتخب الوطني
 فى مباراته املرتقبة امام جنوب افريقيا 

تعادل الصقور وجنوم 
اجدابيا وديا

صولة  قريبا سنعلن اسماء الالعبني املحليني
 رفيق صرمان يعلن عن اصابة حارسه  امام منتخب جنوب افريقيا 

بوعكة صحية 

النصر بطل السلة  يواصل فوزه  ويتغلب على املروج



إعتنق  ال���ذي  ال��ش��اب  ل��ذك��ري صديقي   «  
اآلخرة بعد قصة حب فاشلة » راودتني فكرة 
شريرة للقبض على جسده الضئيل ووضعه 
يف علبة احلذاء االنيق الذي أهدانيه والدي 
الراحل مبناسبة جناحي املرموق يف الشهادة 
االع��دادي��ة , وم��ن ث��م االح��ت��ف��اظ ب��ه حتت 
ناظري إرضاء لنزعتي املتطرفة يف السيطرة 
على احلياة ..أية حياة حتى وإن بدت تافهة 
فصيلة  م��ن  زرزور  ف��رخ  ك��ان   .. وهامشية 
مدينتنا  ضواحي  فالحو  يكرهها  منحطة 
ال��زرع  إف��س��اد  يف  الغريبة  هوايتها  بسبب 
والنباتات , يصارع بإستماتة للعودة من حيث 
 .. أي مكان  إلى  بعيدا  للفرار  أو رمبا  جاء 
لم تكن نظراتي التي أسددها نحوه ودودة , 
كما أنها ال تعكس شغفي اخلفي لإلستحواذ 
عليه وسلبه حريته املرتبكة .. كانت نظراتي 
باالحرى محايدة كتوازن احلياة واملوت ..باردة 
كإله »اوليمبي« ضجر يعبث بعوامله اململة , او 
كطفل لم يبلغ احللم يالعب عضوه التناسلي 
الول مرة .. يف اإلبان حيث كنت أتكيء برفق 
إلى سور امللعب القصير مستغرقا يف مناكفة 
الطائر املسكن ..مرت مبظهرها االوروبي 
, وشعرها االشقر ذي التسريحة الصبيانية 
املثيرة , فرس برية يف جسد بشري نحتته 
مخيلة ذكر قدمي يختنق منذ دهور حتت ركام 
تفوح  وكثافة  بسرعة  والوحدة..  الشبق  من 
منها رائحة الريبة جتاوزتني ..مخلفة وراءها 
يف  السفن  جر  حبال  تشبه  وحباال  فخاخا 
بالذات  اللحظة  تلك  ..يف  املتوسط  موانيء 
الضباب  وس��ط  ..رأي��ت��ن��ي  ب��ال��دوار  أصبت 
األنيقة  العربية  بدلتي  مرتديا  الشفيف 
خصالت  تظهر  التي  املستديرة  وطاقيتي 
كأحد  فأبدو   , السواد  الفاحم  شعري  من 
شخوص لوحات عبد الرزاق الرياني التراثية 
شابا وسيما سامقا مثل رمح سمهري قذفت 
به الغابات االفريقية للتو .. تبعتها والرعدة 
تكاد تشل قدمي , قطعت الطريق املزدوجة 
وانا  ولهفة  ح��ذر  يف   , بالسيارات  املكتظة 
وراءها متاما التفصلني عنها سوى خطوات 
معدودة.. كانت تعرف أنني يف أثرها , فرغم 
حترق  الالهثة  أنفاسي  تكاد  بيننا  املسافة 
الدقيق..  العاجي  عنقها  يف  الشعر  منبت 
وتوغلت  احل��دي��دي  املستشفى  ب��اب  دلفت 
أشجار  ب��ن  املتعجلة  الرشيقة  بخطواتها 
احلديقة الظليلة ..كأن أحدهم أطفأ ضوء 
الظلمات  يف  موجوداته  كل  فغرقت  العالم 
بإستثناء تلك املؤخرة املكتملة االستدارة وذلك 
املتماوج يف حركته.. كنت مشدودا  اجلسد 
إليها بأمراس متينة , حتى أنني لم استغرب 
عن  الصادرة  الترحيب  وعبارات  ابتسامات 
مجموعة من الشبان امللتحن كانوا يحملون 
بنادقهم على اكتافهم ويحرسون على ما يبدو 
عند  الكبير..  احلكومي  املستشفى  مرافق 
بلغنا  التي  املستشفى  حديقة  من  ما  نقطة 
منتصفها تقريبا , سارعت خطوي ألالمس 
كتفها برفق وهمهمت بإجنليزية مكسرة : - 
أنت جميلة ..من أنت ..هل .. ارتسم رعب 
تصيح  وأخ��ذت  وجهها  محيا  على  حيواني 
no .. no .. dont touch me انهارت 
إخ��راج  ..محاولة  مستجدية  ركبتيها  على 
شيء ما من حقيبتها , وبعد هنيهة أو أقل 
او اكثر , دارت األرض من حتت قدمي وعاد 
موجوداته من جديد  وأشرقت  للعالم  النور 
..وبالكاد كنت أسمع صوت أحدهم يصرخ 
: قتلته ..قتلت الشيخ ..الكافرة.. حلظتئذ 
كنت أشاهد مشرفا من على جناح العصفور 
يرتدي  اللحية  مرسل  رج��ل  جثة   , الشارد 
بالدماء  مخضبا  قصيرا  آسيويا  جلبابا 

..عرفته ولم أعرفه.. 

األسبـوع الليبـي 
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أخر االسبوع 

عصفور شارد
التحرير مدير 

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

وج��ود  امل��ال��ي��زي��ة  السلطات  اكتشفت 
خمسة متاسيح صغيرة يف طرد مرسل 
على  يحتوي  أنه  على  السريع  بالبريد 

أسماك.
إقليم سراوق  الغابات يف  وقالت هيئة 
بجزيرة بورنيو - يف بيان، وفقا لصحيفة 
إن   - املاليزية  تاميز«  ستريتس  »نيو 
باإلقليم  سيبو  مدينة  يف  البريد  هيئة 
تلقت ط��ردي��ن، فيما ذك��ر ال��راس��ل أن 
الصندوقن من مادة البولسترين العازلة 
ويريد  أسماك  على  يحتويان  البيضاء 

شحنهما إلى شبه جزيرة املاليو.

هيئة  إل���ى  ال��ط��رود  سلمت  أن  وب��ع��د 
اجلمركي  للتخليص  العامة  اجلمارك 
يف مطار سيبو، أبلغت هيئة البريد بأنه 
عثر على خمسة متاسيح صغيرة يبلغ 
طول كل منها 30 سنتيمترا، وقد سلمت 
إلى هيئة الغابات يف مدينة سيبو وفقا 

لقانون حماية احلياة البرية.
تهمة  عليه  تثبت  أي شخص  وي��واج��ه 
صيد أو قتل أو االحتفاظ أو بيع أو أكل 
غرامة قصوى 10  حيوان محمي  أي 
ي��وازي 4.16  »ال���دوالر  رينجت  اآلف 

رينجت« واحلبس ملدة عام.

قررت الهندية بيلي ديفي عندما كانت بعمر 
11 االمتناع عن تناول أي شكل من أشكال 
بشرب  احل��ن  ذل��ك  منذ  لتكتفي  الطعام 
الشاي كقوت يومي. واليوم تبلغ ديفي من 
العمر 44 عاماً، وتعرف بن سكان قريتها 
مبدينة بيالسبور بأنها سيدة بالغة الصحة، 
امتنعت عن األكل منذ ما يزيد عن 30 عاماً، 

وتشتهر بنمط حياتها الفريد.
وصرحت والدتها لعدة مواقع إخبارية أن 
كانت  عندما  الطعام  عن  امتنعت  ابنتها 
ابنتنا  »ذهبت  قائلةً:  السادس،  الصف  يف 
للمشاركة يف إحدى ال��دورات على مستوى 
املنطقة، وعند عودتها تخلت فجأة عن تناول 

الطعام وشرب املياه«.
وأضافت: تناولت ديفي يف البداية البسكويت 
واخلبز مع الشاي باحلليب، لكنها توجهت 
تدريجياً لتناول الشاي األسود مرة واحدة يف 

اليوم، وبالتحديد بعد غروب الشمس.
وأشار شقيقها إلى أنهم قد طلبوا بالفعل 
تلقي املساعدة الطبية لضمان عدم معاناتها 
من أي مرض، بيد أن األطباء لم يتمكنوا من 
تشخيص أي مشكلة أو عارض صحي وراء 

سلوكها.

ماليزيا تصادر طرداً بريدياً به متاسيح تعيش على الشاي فقط .. 
منذ 33 عاماً

املرصد


