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اليوم األول

ي��ب��دو أن ال���وف���اق ب���ن امل��ب��ع��وث األمم���ي 
ال��ل��ب��ن��ان��ي غ��س��ان س��ام��ة وال��ل��ي��ب��ي��ن قد 
كثيرون  كان  أن  بعد  أيامه  وولت  تراجع 
ي���ع���ول���ون ع���ل���ى اخ���ت���اف���ه ع���م���ن س��ب��ق��ه 
م����ن أس����اف����ه، ول���ع���ل خ���ط���وات���ه األول����ى 
مختلفا  أسلوبا  انتهج  إذ  كذلك  كانت 
ب��اجل��ل��وس م���ع اجل��م��ي��ع وت��ك��وي��ن ف��ك��رة 
أعلن  ثم  ومن  ليبيا،  يف  للوضع  أص��دق 
خ��ط��ت��ه ل��ل��ح��ل يف ل��ي��ب��ي��ا وه���ي األخ���رى 
الق�����ت اس���ت���ح���س���ان���ا وت���رح���ي���ب���ا واس���ع���ا، 
ت���ب���خ���رت ج�����راء  م�����ا  أن����ه����ا س�����رع�����ان  إال 
والتحجج  والتأجيل  التسويف  موجة 

واألوضاع. بالظروف 
البعير  ظهر  قصمت  التي  القشة  ولعل 
م��ث��ل��ت��ه��ا إح��اط��ة س��ام��ة األخ���ي���رة أم��ام 
ك��ش��ف��ت حقيقة  وال��ت��ي  م��ج��ل��س األم���ن، 
مطورة  نسخة  كونه  يعدو  ال  سامة  أن 
ظاهريا  معهم  اختلف  وإن  أسافه  من 
الستكمال  إال  ليبيا  إل��ى  يأتي  لم  فأنه 
اخل���ط���ة ذات���ه���ا ال���ت���ي ب�����دأت م���ع ب���داي���ة 
أحداث فبراير سنة 2011، فهو كذلك 
املختلفة  الليبية  األط���راف  م��ع  تعامل 
ب���ذات ال��س��ي��اس��ة م��زدوج��ة امل��ع��اي��ي��ر وه��و  
م���ا ي���خ���ال���ف ط��ب��ي��ع��ة م��ه��م��ت��ه ك��وس��ي��ط 
وعامل مساعد للحل، إذ ال يخفى على 
اح����د اص�����رار س���ام���ة وم����ن ي��ق��ف وراءه 
السراج  حكومة  خلف  قوة  بكل  وقوفهم 
املختلفة،  الصخيرات  اتفاق  ومنتجات 
مرجعية  املعيب  اإلن��ف��اق  ذل��ك  واعتبار 
خ��ط��ة  أو  خ���ط���وة  َاي  يف  ل���ه���ا  ب���دي���ل  ال 

ليبيا. يف  للحل 
دور  حقيقة  وظهور  االنكشاف  هذا  بعد 
ال��ب��ع��ث��ة ال��ث��اب��ت ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن تغير 
رؤس���اءه���ا ت��ع��ال��ت األص�����وات يف احل��ك��م 
ع��ل��ى س��ام��ة ب��ال��ف��ش��ل ك��م��ا ح��ك��م على 
ه��ذا هو  ق��ب��ل، فهل  م��ن  اس��اف��ه جميعا 
وم��ن  ان س��ام��ة  أم  ؟  ال��ص��ائ��ب  احل��ك��م 
وما  ؟  اليهم  أوك��ل  فيما  جن��ح��وا  سبقه 
وص��ل��ت ال��ي��ه ال��ب��اد ال��ي��وم ه��و امل��ش��روع 
ال�����ذي أس����س ل����ه ال���ت���دخ���ل ال����دول����ي يف 
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جلنة عليا لدعم ومساندة املنتخب 
فى مباراته املرتقبة امام جنوب 
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افتتاح مكتب ثان للضمان االجتماعي بابي سليم  
مت األسبوع املاضي افتتاح مكتب 
لفرع  التابع  االجتماعي  الضمان 
االنتصار  ح��ي  مبحلة  طرابلس 

ببلدية أبو سليم .
ببلدية  االع��ام��ي  املكتب  وب��ن 
املكتب  هذا  افتتاح  أن  سليم  أبو 
س��ي��س��اه��م يف ت��خ��ف��ي��ف ال��ع��بء 
بأبو سليم  الرئيسي  املكتب  على 
، وس��ي��ع��ن��ى ب��ت��ق��دمي اخل��دم��ات 
للمتقاعدين وتسهيل مصاحلهم .
وي���أت���ي ه����ذا ال��ع��م��ل يف إط���ار 
املساعي واجلهود املبذولة لتقدمي 
وحتسينها  اخل���دم���ات  أف��ض��ل 
بداخل النطاق اإلداري لبلدية أبو 

سليم .

للقوات  تابعة  للتفتيش  بوابات  األسبوع  مطلع  مع  انتشرت 
املسلحة يف عدة مناطق وأحياء من مدينة سبها، بداية لعملية 
تطهير اجلنوب.وبدأت الدوريات والبوابات التي انتشرت يف 

بعض األحياء بنزع التعتيم من سيارات املواطنن. 

االجنبية  اجلنسيات  م��ن  املغتربن  على  بالقبض  وك��ذل��ك 
اي  او  سفر  ج��وازات  ميلكون  ال  والذين  االفريقية  وبالذات 
شرعية  بطريقة  الليبية  لاراضي  دخولهم  تثبت  مستندات 

ليتم نقلهم إلى جهات االختصاص .

قام فريق االسعاف والطوارئ التابع إلدارة شؤون 
الطب  مركز  م��ع  بالتعاون  طرابلس  اجل��رح��ى 
من  طفلن  بنقل  السبت  ي��وم  والدعم  امليداني 
قسم عناية األطفال مبستشفى علي عمر عسكر 
بسبب  وذل��ك  االستقال  مصحة  إل��ى  السبيعة 

اندالع اشتباكات مسلحة يف محيط املستشفى.
مبوقع  صفحتها  عبر  اجل��رح��ى  إدارة  وبينت 
»فيسبوك« أن »فريق انتشال اجلثث التابع إلدارة 
شؤون اجلرحى طرابلس قام بانتشال جثة أحد 
املسلحة  االشتباكات  ج��راء  املدنين  الضحايا 
طرابلس  العاصمة  جنوب  االحد  سوق  مبنطقة 
الرحمة  دار  إل��ى  تسليمها  ج��رى  أن��ه  موضحة 

مبستشفى طرابلس الطبي.
وأوضحت االدارة أنه منذ بداية االشتباكات يوم 
 3 منهم  شخص   14 القتلى  عدد  بلغ  االربعاء 
مدنين و10 عسكرين وشخص مجهول الهوية 
 7 مهم  شخص   60 اجل��رح��ى  ع��دد  بلغ  فيما 
مدنين و53 عسكري بينما بلغ عدد املفقودين 

شخصن اثنن وجرى اجاء 211 عائلة.

تواصل اللجنة املشكلة إلزالة الوصات الغير القانونية على طول منظومة إجدابيا 
– سرت للنهر الصناعي، أعمالها منذ أكثر من اسبوعن.

ومهندسن  سرت  وتأمن  حماية  وق��وة  سرت  أمن  مديرية  احلملة  يف  وتشارك 
ومشرفن من إدارة جهاز إستثمار مياه النهر الصناعي املنطقة الوسطى وجهاز 

تنفيد وإدارة مشروع النهر الصناعي.
وقال جهاز النهر الصناعي إن احلملة ستستمر على طول خط املنظومة من سرت 
إلى بلدية إجدابيا، داعيا املواطنن التعاون مع اللجنة املشكلة يف إزالة الوصات 

الغير شرعية.
النهر الصناعي املنطقة الوسطى عن الشكر  إدارة جهاز استثمار مياه  وأعربت 
التوفيق  لهم  متمنية  العمل،  هذا  يف  ساهمت  التي  اجلهات  كل  إلى  والتقدير 

واالستمرار يف أداء عملهم.

لن يكون األخير   ، العاصمة مؤخرا ومايحدث يف اجلنوب  ماحدث يف 
غيره  المنلك  بائس  سينمائي  شريط  من  مشهدا  لوكان  كما  وسيتكرر 
يف زمن ممتد من الفراغ والعطالة ..األمر ببساطة أن األوضاع األمنية 
العنف  توليد  قادرة على  فبراير  أنتجتها  التي  واالجتماعية  والسياسية 
ليبيا  اللعبة يف  قوانن  يشرفون على  وكذلك ألن من   ، نهاية  ماال  إلى 
وشقيقاتها يف املنطقة اليرون أن هناك مايستوجب اإلستعجال يف إيقاف 
النزيف ، وهم عاوة على ذلك ميلكون القدرة والقوة على حتمل الكلفة 
زرعها  ويرعون  يتعهدونها  التي  الفوضى  لهذه  واالخاقية  االنسانية 
الدامي .. الطبقة السياسية الطفيلية يف جناحي الوطن وجنوبه ، تدرك 
تكتفي  لذلك  وهي   ، شيئا  األم��ر  من  المتلك  أنها   ، متفاوتة  بدرجات 
بفتات األموال املنهوبة من خزينة الشعب ،و تعجز عن التحرك والفعل 
بعيدا عن مدارات اللبناني املرتزق غسان سامة القائم مبهام الراعي 
»..وسامة  واروبا  امريكا   « الدولي  املجتمع  ملصالح  املباشر  السياسي 
هذا جنح حتى اآلن يف تطبيق كل مناذج اخلداع وااليهام النفسي التي 
الباحث  الوسيط اجلاد  ليظهر مبظهر  الفرنسية  درسها يف اجلامعات 
ما  حد  وإلى   ، املنفلتن  الهمج  من  قطعان  وسط  والنظام  احللول  عن 
أقنع قطاع كبير من الرأي العام الداخلي والعاملي أن املشكلة يف ليبيا 
فئوية  مصالح  حتركها  محلية  أط��راف  بن  سياسية  مشكلة  مجرد   ،
ضيقة ) جهوية وقبلية وحزبية وايديولوجية( ضاربا صفحا وعفوا عن 
األيادي املجرمة املمتدة من وراء احلدود والتي تتحرك يف العلن واخلفاء 
، تغذي الفنت واإلحتراب وتدعم مختلف املجموعات املسلحة سياسيا 
حتت دعاوى التعامل مع األمر الواقع ، إضافة لتأمن خطوط إمدادها 
بالذخيرة واألسلحة القادمة من تركيا ومن الدول االفريقية ومن الشرق 
خال  من  للباد  اجليوسياسي  بالواقع  العبث  عن  ناهيك   ، والغرب 
تشجيع تغيير املعادلة الدميوغرافية يف مدن وقرى اإلقليم اجلنوبي حتت 
رعاية املخابرات الفرنسية وااليطالية واالمريكية .. بعيدا عن املنظور 
الدولي املحاط بالضبابية وصراع القوى واملصالح بن عواصم الهيمنة 
الرأسمالية الغربية على أرضنا ..املعضلة يف ليبيا ليست سياسية بقدر 
ماهي معضلة أمنية مفتعلة ومعضلة إجتماعية بنيوية مرتبطة بهشاشة 
..ولذلك  والتبعية  االستعمار  من  قرون  بسبب  املنهك  القبلي  النسيج 
األجيال  وملستقبل  للذات  ، خيانة  للحل اخلارجي  الليبين  إنتظار  فإن 
القادمة ..ليس فقط ألن اخلارج يفترض أن ميثل ، بل يجب أن ميثل 
ولكن   ، الطامع  للعدو  املوضوعي  املعادل   ، الليبي  الشعب  وج��دان  يف 
ألن طبيعة العاقات الدولية الحتتمل كل هذا » العشم » واألمل الذي 
يعلقه بعض الساسة الوطنين وغير الوطنين على ضمير وأخاقيات 
وإنسانية املجتمع الدولي الذي تتحكم فيه مجموعة دول بعينها توجهه 
له  العاقة  مبنطق  محكومة  ومصالح  سياسات  خلدمة  شاءت  كيفما 
بقيمة األوطان ومصالح الشعوب املستضعفة.. ومثلما بدأت املشكلة يف 
العام 2011 حتت وطأة التحريض االعامي والنفسي ، بخروج قبائل 
أف��راد وال أح��زاب والشرائح مدنية - عن سلطة  وحواضر قبلية - ال 
الدولة والنظام ألسباب الفائدة من اخلوض يف شرعيتها ووجاهتها وال 
أسبابها احلقيقية .. فليس هناك خيار وطني واقعي وعملي غير البحث 
عن احلل بذات الطريقة أي باستخدام املدخل االجتماعي القبلي الذي 
أسس حلالة التشظي والشقاق منذ بداية األزمة .. إن خارطة اإلنقاذ 
الوطنية املختصرة واضحة والحتتاج إلى خبراء دولين وال وساطة أممية 
والتنظير من قبل هواة » الهدرزة« والرطانة باملصطلحات االجنبية على 
شاشات الفضائيات املشبوهة ..وميكن تلخيص مامحها الرئيسية يف 
 «  - االجتماعية  الشعبية  للقيادات   ( إجتماع عاجل   -: التالية  النقاط 
الفعاليات املجتمعية على  القبائل( حتضره كل  اللوياجيرغا« - مجلس 
املليشياوي  التسلح  ميزان  وثقلها يف  النظر عن عديدها  بغض  األرض 
عقد  ومسودة  شاملة  وطنية  مصاحلة  ميثاق  يضع   ، واجلهوي  القبلي 
إجتماعي عريف يحل محل االعان الدستوري ، ومن ثم تشكيل جلنة 
على  لإلشراف  واألمنية  العسكرية  املؤسسة  أبناء  من  متخصصة  فنية 
تفكيك الترسانات احلربية داخل كل مدينة وبلدة و قبيلة ، والذهاب إلى 
إنتخابات رئاسية مباشرة - مبرجعية العقد االجتماعي العريف- حتت 
دولين من االمم  ومراقبن  العربية  اإلفريقي واجلامعة  رعاية اإلحتاد 
ومخططات  تصورات  من  ذلك  غير  أما  األوروب���ي..  واالحت��اد  املتحدة 
سامة وأرباب عمله من القوى الغربية وعماؤهم من املحلين ، فهدفها 
الوحيد إطالة عمر األزمة والقضاء على كل ممكنات احلل واخلروج من 
املتاهة املفتعلة ومتديد معاناة الليبي يف محاولته املستميتة لإلحتفاظ 

برأسه فوق املاء.. 

)لوياجيرغا - عقد 
مجتمعي - رئيس للبالد( 

الزائدي جمال 

انتشار نقاط التفتيش التابعة للقوات املسلحة داخل  سبها  

بسبب االقتتال.. إجالء طفلني من مستشفى السبيعة 

إزالة الوصالت غير القانونية 

على منظومة النهر الصناعي بسرت
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وامل��ك��ون��ات  بالقبائل  ال��ت��واص��ل  جل��ن��ة  ع��ق��دت 
مع  ل��ق��اء  ول��ي��د،  ببني  اخلميس  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
اجلارية  االستعدادات  إط��ار  يف  الطبول  قبيلة 
للقاء العام واملصيري الذي سيجمع ممثلن عن 

مختلف مناطق ليبيا. 
أكثر من 70  الذي حضره  اللقاء  ومتخض عن 
إلى  الوصول  ليبيا،  مدن  مختلف  من  شخصية 
22 نقطة يتم العمل بها كميثاق وطني من أجل 
والقبائل حلن  امل��دن  بن  كل اخلافات  جت��اوز 

قيام الدولة الليبية.
وشدد املشاركون يف امللتقى على أن يكون القرآن 
الكرمي والسنة النبوية منهاجاً وشريعة لكل القبائل 
واملدن واملكونات الليبية وكذلك العرف االجتماعي 
على  والتأكيد  الشريعة،  مبادئ  يخالف  ال  الذي 

ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة كاملة.

وأكدوا على أن تكون الهوية الليبية هي اجلامعة 
احلضاري  املوروث  ويعد  املجتمع،  مكونات  لكل 
رصيداً  بتنوعه  واالجتماعي  واللغوي  والثقايف 
على  املحافظة  وض��رورة  الليبين،  لكل  مشتركاً 
اإلرث التاريخي والثقايف، باعتباره موروثا ثقافيا 

إنسانياً، ويجرم أي اعتداء عليه.
التداول  ومبدأ  الدولة  مدنية  على  أك��دوا  كما 
أو  ال��ق��وة  استخدام  وجت��رمي  للسلطة  السلمي 
الساح للوصول إلى السلطة، وإلزام املؤسسات 
العسكرية والشرطية واألمنية باحلياد التام بن 

كل األطراف السياسية.
ض��رورة  على  امللتقى  يف  امل��ش��ارك��ون  وأوص���ى 
الامركزية  واع��ت��م��اد  السلطات،  ب��ن  الفصل 
ال��رأي،  وحرية  الباد،  ش��ؤون  إدارة  يف  كخيار 
وجترمي خطاب الكراهية بن أبناء الشعب الليبي 

وفقا مليثاق شرف إعامي يعزز الوفاق الوطني 
واملصاحلة والتسامح واالعتدال.

وامل��ك��ون��ات  بالقبائل  ال��ت��واص��ل  جل��ن��ة  وك��ان��ت 
ب��زي��ارات  امل��اض��ي��ة  ال��ف��ت��رة  ق��ام��ت  االجتماعية 
مدار  على  الليبية  وامل��دن  قبائل  لكل  ميدانية 
ثاث سنوات من أجل تشكيل مجالس واجسام 
الع��داد  حتضيرية  جلنة  وشكلت  اجتماعيه، 
للقاء العام مهمتها إعداد مشروع ميثاق للوطن 
للبيان  ومقترح  االجتماعي  للجسم  وهيكلية 

اخلتامي للملتقي العام .
للملتقى  ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س  وق����ال 
عبداحلكيم نصر إن اللجنة قامت بزيارات لكل 
 80 من  أكثر  وجمعت  الليبية  والقبائل  امل��دن 
شخصية لتمثيل القبائل واملدن الليبية رسميا يف 

امللتقى.

قيادات إجتماعية تتفق على ميثاق وطني دستوري 

نتيجة  س��ن��وات  س��ت  دام  غياب  بعد  ب��ي��روت  يف  تعقد 
األزمات املتتالية بالدول العربية,قّمة يتم البحث خالها 
مثل  املزمنة  املشاكل  ومكافحة  البشرية  التنمية  يف 

والفقر واألمية.  والبطالة  املرض 
العربية  ال��دول  لبعض  الهائلة  املادية  االمكانيات  رغم 
من  ال��ع��دي��د  امل��ط��ل��وب يف  ال��ت��ط��ور  تشهد  ل��م  ان��ه��ا  إال 
على  والقضاء  امليكنة  عالم  العلمية,ودخول  املجاالت 
البطالة  لألفراد,لكن  املعيشي  الوضع  االمية,وحتسن 
ظلت الهاجس الذي يؤرق احلكومات العربية وباألخص 
طبيعية)النفط  ث���روات  بها  ت��ت��واج��د  ال  ال��ت��ي  ب��ال��دول 
والغاز(,فأّدى ذلك الى هجرة شبابها الى اخلارج ألجل 

املعيشية. اوضاعهم  حتسن 
احلياتية  اوض��اع��ن��ا  فيه  تتحسن  ق��رن  ال��ى  ن��ت��وق  كنا 
بداخل  االي��رادات  استثمار  يتم  واملعنوية(,بان  )املادية 
بنوك  يف  وضعها  من  الفائدة,بدال  لتعم  العربي  الوطن 
ن��راوح  ونظل  االخ���رون  منها  ليستفيد  الغربية  ال��دول 
مكاننا ان لم نقل تأخرنا عقودا بفعل سياسات حكامنا 

الرشيدة. غير 
الغنية  العربية  القرن,الدول  هذا  من  الثانية  العشرية 
التنمية  يف  ال��ط��ائ��ل��ة  ام��وال��ه��ا  تستثمر  ان  م��ن  وب���دال 
بقطاعاتها املختلفة داخل حدودها وتوجيه الفائض نحو 
واإلعامي  املادي  ثقلها  بكل  القت  قد  االشقاء,جندها 
االرهابين  وتدريب  جلب  يف  السياسي,متمثا  واخلبث 
ان��واع  مبختلف  وت��زوي��ده��م  املعمورة  اص��ق��اع  كافة  م��ن 
حكامها,الذين  بإسقاط  عربية  دوال  لتدمير  االسلحة 
البعض  بعضهم  يحضنون  القريب  االم��س  وال��ى  كانوا 
ابنائها  وتشريد  املأل,وتقتيل  على  النخب  ويتبادلون 
وأوربا,  اجل��وار  ب��دول  بالداخل,ومهجرين  نازحن  بن 
محاطة  مخيمات  يف  العاتية,يوضعون  االمواج  تتقاذفهم 
معدية  ام��راض��ا  يحملون  الشائكة,وكأمنا  ب��األس��اك 

عاجها. يصعب 
دفعت  الغنية  ال��دول  الزمن,فإن  م��ن  عقد  م��دى  على 
يحمي  رجعي(ملن  )بأثر  اخل��راج  صاغرة  وه��ي  يد  عن 
على  االنهيار,واجبرت  من  عقود  م��دى  على  عروشها 
خيالية  بأرقام  عنه  غنى  يف  هي  وعتاد  اسلحة  ش��راء 
انفاق  يتم  لم  الفترة  ه��ذه  الصعبة,وخال  العملة  من 
تغطي  االيرادات  بها,بالكاد  التنمية  درهم يف مجال  أي 

املصروفات.
ال����دول )اخل���م���س1+( ال��ت��ي اري���د ل��ه��ا ان ت��دف��ع ثمن 
من  أيا  بها  يتحقق  اجلديد,لم  االوس��ط  الشرق  فاتورة 
جماهيرها,فا  ع��واط��ف  بها  دغ��دغ��وا  ال��ت��ي  ال��وع��ود 
مت  فقد  مزيفة  تكن  ل��م  ان  تعبير,واالنتخابات  حرية 
الثمن,واألوضاع  كان  مهما  بالسلطة  تدليسها,والتشبث 
مطلع  كل  عند  تقدم  منهارة,القرابن  شبه  االقتصادية 
االخضر  على  ات��وا  ال��ذي��ن  اجل��دد  الكهنة  ال��ى  شمس 
طريقهم  ويف  العامة  اخلزائن  بتجفيف  واليابس,فقاموا 

الى االستدانة من البنك الدولي.
بعض  يأخذ  رمب��ا  ال��ذي  الشامل  التدمير  اكتمال  بعد 
مّولت  التي  الغنية  العربية  ال��دول  ال��ى  الوقت,سيعهد 
املنكوبة,والتي  ال��دول  اعمار  باإلنابة,بإعادة  احل��روب 
وتلك  الغنية  الدول  ايرادات  كثيرة,رمبا  امواال  ستكلف 

عقود. املتضررة,لبضع 
طوائفهم  يعملون حلساب  الذين  بان  القول  الى  نخلص 
وأولئك  وقبائلهم,  اثنياتهم)اعراقهم(  او  ومذاهبهم 
تنمية  احداث  الى  يسعوا  املتعصبون,لم  الثيوقراطينيون 
قارون,والشواهد  ام��وال  على  حتّصلوا  وان  ببلدانهم 
على  الفساد ميشي  للعيان,انهم  وماثلة  كثيرة  ذلك  على 
رقيب,والقضاء  وال  النهار,فا حسيب  وضح  االرض يف 
االجرامية,وجنزم  العمليات  يف  شريك  وإما  مغّيب  اما 
بان متصدري املشهد احلالين لن يغّيروا معالم بلدانهم 
بعيد  امر  بأنفسهم وهذا  ما  يغّيروا  لم  االفضل,ما  نحو 
خروج  يستوجب  وسراب,ما  وهٌم  التنمية  االحتمال,وان 
كفاءات  ذوو  اناس  واختيار  بهؤالء,  لإلطاحة  اجلماهير 

الوطنية. الوحدة  تهّدم وإحياء  بناء ما  عالية,ليعيدوا 

قّمة بيروت االقتصادية...
التنمية مجرد سراب

المزويغ عمر  ميالد 

عثر بالقرب من احد املربعات السكنية الواقعة 
خلف فندق الواحة بحي املجاهد مبدينة هون على 
خمسة قذائف مدفعية منزوعة الرأس االمامي 

التأمينة..
لبوابة  السكني  امل��رب��ع  سكان  شباب  اح��د  ق��ال 
افريقيا يبدو ان احد املواطنن جلبهم من مخازن 
الساح مبنطقة الفلقى خال السنوات املاضية 
بهدف معتقدا  العام 2011  التي دمرت خال 
انها الفوارغ نحاسية لبيعها .. واراد التخلص منها 
قام بوضعها يف املكان املذكور معرضة المكانية ان 
يلهوا بها االطفال وهو ما قد يتسبب بحدوث ما ال 

يحمد عقباه يف حالة العبث بها وانفجارها.

انطلقت يف قاعة املركز الثقايف مبدينة أجدابيا، 
صحيفة  وتنظيم  برعاية  العربية،  اللغة  دورة 

أخبار أجدابيا.
قسمت الدورة إلى ثاثة محاور أساسية تضمنت 
اخلطاب  إنتاج  وقواعد  والنحو  اإلم��اء  قواعد 
اإلعامي البليغ واألخطاء الشائعة يشرف على 
تقدميها الدكتور فوزي القرفة، رئيس قسم اللغة 

العربية يف كلية اآلداب بجامعة أجدابيا.
سمية  أجدابيا،  اخبار  صحيفة  حترير  رئيس 
»بوابة  به  خصت  تصريح  يف  أوضحت  أشويب 
هو  ال��دورة  من  الهدف  ان  االخبارية«،  افريقيا 
لدى  اإلعامي  اخلطاب  ومفردات  لغة  حتسن 
اثنن،  مسارين  خال  من  الشباب،  الصحفين 

األول نظري ستعرض فيه قواعد النحو واإلماء 
يقع فيها  التي  الشائعة  والترقيم وأهم األخطاء 
الثاني عملي  الصحافيون واإلعاميون، واملسار 

سيطبق فيه املشاركون ما يتلقونه أوالً بأول«.
ال��دورة  من  املستهدفن  ان  اش��وي��ب،  وأض��اف��ت 
»أسرة حترير صحيفة اخبار أجدابيا، إلى جانب 
وطلبة  باملدينة  واإلعامين  الصحفين  جميع 

قسم اإلعام بجامعة أجدابيا«.
انطلقت  قد  العربية،  اللغة  دورة  ان  إل��ى  يشار 
االثنن املاضي 14 يناير، وستستمر إلى يوم 12 
إلى  تصل  لها  الزمنية  مدة  وان  القادم،  فبراير 
والثاثاء  االثنن  يومي  موزعة على  20 ساعة، 

من كل أسبوع.

أعلنت بلدية بنغازي أنها تواصل حماتها لنقل 
املكتب  وأك��د  باملدينة.  مناطق  القمامة من عدة 
إزال��ة  أعمال  تواصل  بنغازي  لبلدية  االع��ام��ي 
مبنطقة  البناء  ومخلفات  املتراكمة  القمامة 
بساحة  الواقعة  الغربية  بالفويهات  بلعون  ارض 
سوق بلعون سابقاً وخلف املعهد العالي للخدمة 
الثالث  الدائرى  للطريق  وامل��ج��اورة  االجتماعية 
)طريق السريع( وذلك حتت إشراف اللجنة املكلفة 
مبلف النظافة بالبلدية. ودعت البلدية املواطنن 
وضع  وع��دم  الشوارع  نظافة  على  احلفاظ  الى 
القمامة يف الطرق بطريقة عشوائية, والعمل على 

حماية البيئة وإظهار املدينة بشكل حضاري.

العثور على قذائف مدفعية بهون  

دورة يف اللغـــة العربيـــــة لتحسيـــــــن اآلداء اإلعـــــــالمي يف أجدابيــــــــا  

تواصــــل حمـــــالت النظــــــافة
 يف بنغــــــازي
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االقتصادية

���  االسبوع الليبي:   
 كشف مدير عام مشروع  املنطقة احلرة 
املريسة ) شرق بنغازي (  قويدر ابراهيم 
مصلحة  بن  ج��رى  تواصل  عن  قويدر  
التخطيط العمراني وجهاز السكة احلديد 
برعاية ادارة املنطقة احلرة املريسة ملقترح 
من  يتم  بحيث  احل��دي��د  السكة  م��س��ار 
خاله مراعاة ازمة العشوائيات وامللكيات 

اخلاصة التى تعرقل املشروع 
انه  الليبي  ل��اس��ب��وع  ق��وي��در    واض���اف 
بنغازي  خط  مقترح  مناقشة   دعم  مت 

اجدابيا الكفرة
 واثنى قويدر يف اتصاله باالسبوع اللعلى 
مصلحة  و  احلديد  السكة  جهاز  ادارة 
التخطيط العمراني بنغازي وبلدية بنغازي 

 واوضح قويدر أن مشروع السكة احلديد 
عرقله  عدم اعتماد مصلحة التخطيط 
العمراني للمسار املقترح للسكة احلديد 
ب��س��ب��ب م��ش��اك��ل امل��ل��ك��ي��ات اخل��اص��ة 

يجعل  مما  بنغازي  غ��رب  والعشوائيات 
تنفيذ املشروع غاية يف الصعوبة 

 واضاف أن ذلك عرقل تيضا احياء مقترح 
خط بنغازي اجدابيا الكفرة تشاد بعتبار 
ان بنغازي منفذ لتشاد بأتفاقية معتمدة 

احل��رة  املنطقة  ادارة  ان  ق��وي��در   وق���ال 
لاجتماع  طرابلس   الى  ذهبت  املريسة 

مع ادارة جهاز السكة احلديد  وقال أن 
لبسا يف الفهم قد حث يف النقاش .

على  رسمي  مبحضر  اتفاقا  ان   واردف 
فيه  صدر   مشترك  عمل  فريق  تشكيل 
قرار من ادارة املنطقة  وضم فيه مدراء 
التخطيط  مصلحة  و  جهاز  من  ادارات 

العمراني واملواني واملنطقة احلرة 
 واضاف قويدر أن صيغة مرضية   ملقترح 
مت الوصول اليها بن  اجلهاز و مصلحة 
مشاكل  م��ن  كثير  يجنب   التخطيط  
العتمادها  الفريق  وذه��ب  العشوائيات 
يتم  بحيث  اجلهاز  ع��ام  مدير  من  االن  

ارجاعها لاعتماد من بنغازي نهائيا 
 وكشف قويدر أن اتفاقا مت مع مصرف 
ال��دراس��ة  لتمويل  وال��ص��ح��راء  الساحل 
اخل���اص���ة  ب��اخل��ط امل���ح���وري ب��ن��غ��ازي 
على  ستعرض  وال��ت��ى  الكفرة   اجدابيا 
مجلس الوزراء الحقا لاعتماد من قبل 

جهاز السكة احلديد . 

���  االسبوع الليبي:   
ببنغازي   افتتاحها  على   اسبوعن  من  اقل   بعد 
بدأت  املاضي  ديسمبر  من  والعشرين  السابع  يف 
املساهمة   النفطية  لانشاءات  الوطنية  الشركة 
للشركات   امليدانية  زياراتها  برنامج  يف  متحمسة 
والبنية  املقاوالت  يف  املختصة  الوطنية  الهندسية 
برقة   شركة  ال��ى  ب��زي��ارة  التحيتية   واستهلتها 
تنفيذ  يف  قدراتها  على  لاطاع  القابضة  ليبيا 
 ، النفط   قطاع  يف  واالنشاءات  املقاوالت  اعمال 
الوطنية  الشركة   ادارة  مجلس  رئيس  زار  حيث  
مقر  االث��رم  جنيب  املهندس  النفطية  لانشاءات 
الشركة ببنغازي على رأس فريق فني واداري من 
املجيديب  سليم  احمد  املهندس  قدم  و  الشركة  
شرحا  ليبيا  ب��رق��ة  ش��رك��ة  ادارة  مجلس  رئ��ي��س 
يف  مستعرضا  الشركة  امكانيات  ع��ن  تفصيليا 

واالجنبية  املحلية  الفنية  العمالة  ميدانية  جولة 
واليات  ما متلكه  من معدات  و  فيها   تعمل  التى 

حديثة  لتنفيذ اعمال املقاوالت الضخمة .
 ومن جانبه عبر املهندس جنيب االثرم عن اعجابه 
وتقنية   بشرية  ق��درات  من  ليبيا  برقة  مبا متلكه  
النفطية  لانشاءات  الوطنية  الشركة  رغبة  مبديا 
لبحث  الشركتن  من  للفنين  اجتماعات   عقد  يف 
من  لاستفادة  ووضع خطط  املمكنة  التعاون  افاق 

امكانيات الطرفن .
 و قال املهندس جنيب ااالثرم يف تصريح لبوابة افريقيا 
لانشاءات  الوطنية  الشركة  برنامج  أن  االخبارية  
النفطية يرتكز االن ويف هذه الفترة على التواصل مع 
كل  الشركات  املحلية يف القطاع اخلاص  ومعرفة 
امكانياتها للمشاركة  يف تنفيذ االعمال التى تتطلبها 
خطط املؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية و 

املتعلقة باالنشاءات واعادة اعمار قطاع النفط  
بالتوازي  فترة  منذ  عملنا  لقد    ( االث��رم    واضاف 
على إمتام إجراءات التسجيل الختصار الوقت  على 
اإلقليمية  الكبري   الشركات األجنبية  التواصل مع 
والعاملية   والتى عملت يف  مختلف املجاالت بقطاع 
و  املالية  اإلمكانات  متتلك  التى  و  والغاز   النفط 
الفنية والتقنية واخلبرة إلمكانية قد اتفاقيات تفاهم 
القطاع من  تأهيل  املشاريع إلعادة  لتنفيذ  وشراكة 
التقنية  ولنقل  احلديثة  التقنيات  بأحدث  جديد 
الليبين  الفنين  وادماج   وتأهيل  وتدريب  واخلبرة 
يف مواقع العمل الفعلية لتحقيق أهدافنا يف التنمية 

املكانية والبشرية ببادنا(
ستشمل   ايضا  الشركة  خطة  ان  االث��رم   واوضح 
تاهيلها  وتدريبها  الوطنية  العناصر  استقطاب 
وادماجها يف قطاع النفط ما يخلق تنمية للقدرات 

البشرية الوطنية 
 وقال ) تعمل الشركة حاليا على استكمال تأسيس 
علمية  أس��س  على  والوظيفية  التنظيمية  الهياكل 
تتناسب وحجم نشاطها ومن خال تطبيق أحدث 
النظم اإللكترونية احلديثة يف اداراتها املختلفة ومن 
بيئة  تنفذ   خطتها من خ��ال جتهيز  اخ��ري  جهة 
عمل راقية واستقطاب الكفاءات واخلبرات من أبناء 
شركات  لكل  مكثفة  عمل  بزيارات  والقيام  الوطن 
القطاع للتعريف بالشركة وشرح رؤيتها لتنفيذ املهام 
املكلفة بها من خال قرار التأسيس وللحصول على 
الشركات   من   قبل هذة  تنفيذها  امل��راد  املشاريع 
الشركاء  املبدئية مع  االتفاقات  تفعيل  بالتوازي مع 
املزيد  إلى  ونتطلع  واألجنبية  املحلية  الشركات  من 
من الدعم واملساندة من قبل املؤسسة الوطنية للنفط 

وشركاتها

���  االسبوع الليبي:   
 اوضح  وزير املواصات  بحكومة الوفاق الوطني مياد 
اخلطوط  تذاكر  اسعار  رف��ع  وراء  السبب  أن  معتوق  
مشتركة  فنية  بدراسة  القيام  خلفية  على  يأتي  اجلوية 
بن مصلحة الطيران املدني وشركات اخلطوط اجلوية 
وأن اسعار تذاكر السفر التي مت االعان عليها مؤخراً 

بعد اعان الزيادة غير ثابتة.
 وقال الوزير يف تصريحات أن  اسعار التذاكر ارتفعت بعد 
لفتح  استثناء  علي  احلصول  يف  اجلوية  اخلطوط  فشل 

القيمة  أن  مضيفاً  الرسمي   الصرف  بسعر  اعتمادات 
التشغيلية للرحات عالية باالضافة إلى زيادة املصروفات 
التشغيلية األخرى وااليدي العاملة وقطع الغيار والوقود.

مرتبطة  ستظل  الطيران  تذاكر  قيمة  أن  معتوق   وقال 
سعر  على  امل��ف��روض��ة  ال��رس��وم  بقيمة  مباشر  بشكل 
وقد  املركزي  املصرف  فرضها  التي  األجنبية  العمات 
بتخفيض  املركزي  قام  حال  يف  تراجعا  االسعار  تشهد 
االصاحات  برنامج  ظل  يف  املفروضة  الضريبة  قيمة 

االقتصادية.

 قويدر .. املنطقة احلرة املريسة 
ترعى مقترحا ملسار السكة احلديد

 مركز البحوث الزراعية الليبي  
يطالب بفرض حضر على البصل 

املصري السباب صحية 

 االمان يعلن عن البدء
يف قبول طلبات النقد األجنبي

 وصول عدد من السفن التجارية الى  ميناء بنغازي البحري  

  االثرم : الوطنية لالنشاءات النفطية تبدأ عملها  بزيارة الشركات املحلية 

 وزير املواصالت بالوفاق يوضح  اسباب رفع اسعار تذاكر اخلطوط اجلوية

���  االسبوع الليبي:   
حتليات  مركز  نتائج  عن أن  الليبي  الزراعية  البحوث   كشف مركز 
الرقابة علي األغذية واألدوية  لسلعة البصر مصري املنشأ أوضحت 
جتاوز متبقيات املبيدات فيها بنسب أعلى من احلد املسموح به عاملياً 

مطالبا  .
 وطالب  محمد الترهوني عضو مركز البحوث الزراعية يف تصريحات  
تلفزيونية تابعتها االسبوع الليبي  اجلهات املسؤولة يف الدولة بفرض 

حظر على استيراد البصل املورد من مصر وبشكل مؤقت .
 واعتبر الترهوني أن سبب املطالبة باحلظر يأتي على خلفية مقتضيات 
املصلحة العامة وأن هذا اإلجراء االحترازي هام ومطلوب يف مثل هذه 

احلاالت.
  ويشار الى أن وزارة البيئة واملياه والزراعة يف اململكة العربية السعودية  
قد فرضت حظرا مؤقتا على استيراد البصل من مصر، بعد سحب 
عينات البصل الواردة من مصر وثبوت جتاوز متبقيات املبيدات فيها 

بنسبة أعلى من احلد املسموح عامليا .

���  االسبوع الليبي:   
 اعلن مصرف األمان االحد املاضي  عن البدء رسمياً يف قبول طلبات النقد 
للسنة اجلارية 2019  األجنبي لألغراض الشخصية  10,000 دوالر  
،واملتمثلة يف فتح حساب مع قبول اإليداعات النقدية  أو بطريقة الصك 
،أو بحوالة RTGS من املصارف  مع الشحن و حجز  إلكتروني  املصدق 
وتسليم  املركزي,  ليبيا  مصرف  منظومة  من  األمريكي  بالدوالر  املقابل 

بطاقتي الفيزا واملاستر خال 24 ساعة الصحاب احلسابات اجلديدة.
 ويف ما يخص مخصصات أرباب األسر اعلن املصرف أن احلجز و الشحن 
سيكون مباشرة فور صدور املنشور الرسمي بهذا اخلصوص من مصرف 

ليبيا املركزي

���  االسبوع الليبي:   
  ذكر املتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي 
ان عددا من السفن التجارية وصلت الى امليناء خال االسبوع 

املاضي .
   وبحسب الشهيبي وصلت  السفينة صن دسكڤر  وعلى متنها 

513 طن من مادة األسمنت وعدد 42 حاوية بضائع مختلفة 
و السفينة  )قراند نيورك(  وعلى متنها 946 سيارة قادمة من 
أوروبا و سفينة نقل احلبوب )فيدرل أدي( وعلى متنها 27000 
طن من حبوب القمح وسفينة نقل السيارات )كاجن( وعلى متنها 

931 سيارة قادمة من دولة كوريا.
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رامي التلغ-بوابة افريقيا اإلخبارية
غداة تعين املبعوث األممي غسان سامة بداية العام 
الليبي  الداخل  يف  األط��راف  عديد  رحبت   2017،
باخلطوة آملة أن تكلل جهوده باحلل النهائي لألزمة 
السياسية الليبية التي طال أمدها، خاصة أنه  ُيحسب 
له أنه ظل على تواصله اإلقليمي والدولي مع بعض 
األطراف التي تبدو مؤثرة يف الضغط بشأن حلحلة 
االزمة الليبية، وتلك األطراف متثل جزءاً من مفاتيح 
الدفع يف اجتاه ربط العاقات بن من طال انقسامهم، 

ولم يلتقوا حول اتفاق الصخيرات.
تغّيرت يف  البداية  التي عقدت عليه يف  لكن اآلم��ال 
العام  الرأي  بوادر اهتزاز ثقة  الفترة األخيرة بظهور 
الليبي يف جناعة عمل املبعوث األممي وإمكانية توصله 
إلى حل لألزمة حيث وصلت إلى حد االتهام بالتراخي. 
من ذلك، طالب نشطاء سياسيون وحقوقيون ومحامون 
رئيس  سابقون  وبرملانيون  وكتاب  جامعيون  وأساتذة 
سامة،  غسان  ليبيا،  يف  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة 
ال��ذي طبق على  الطائف  تكرار من��وذج  اتفاق  بعدم 

لبنان يف ليبيا.
إلى  بيان موقع من قبل 132 شخصية، موجه  ويف 
سامة، اطلعت العنوان على نسخة منه، قال الناشطون: 
»ال نشك أنك تابعت التطورات حول مشاركة ليبيا يف 
قمة التنمية العربية والتي متثلت يف تهديدات رئيس 
مجلس النواب اللبناني نبيه بري وإهانة العلم الليبي 

من قبل منتمن حلركة أمل اللبنانية«.
وأضاف البيان، »ونحن هنا ال نلومك بصفتك ممثل 
نذكرك  وإمن��ا  ليبيا،  املتحدة يف  العام لألمم  األم��ن 
بأنك كنت أحد مهندسي اتفاق الطائف، الذي أنهى 
قادة  عبر حتويل  عاما  ثاثون  منذ  اللبنانية  احلرب 
امليلشيات املتناحرة يف لبنان وقتها من أمراء حرب إلى 
اصحاب سلطة ومناصب سياسية يف الدولة اللبنانية 

الهشة ومن ضمنهم نبيه بري«.
من جانب آخر، انتقد ناشطون ليبيون بيان بعثة األمم 
املتحدة للدعم يف ليبيا الصادر، اليوم األحد، بشأن إطاق 
قواتنا املسلحة عملية عسكرية شاملة لتحرير اجلنوب 

وتطهيره من اجلماعات اإلرهابية والعصابات اإلجرامية.
وعّبر الناشطون عن صدمتهم إزاء البيان، الذي نشرته 
االجتماعي  التواصل  مبوقعي  حسابيها  عبر  البعثة 
فيسبوك وتويتر معتبرين أنه بيان مضاد لتطلعات أهل 
اجلنوب والشعب الليبي يف العيش بسام بعيدا عن 

سيطرة اإلرهابين لبادهم.
قلقها  عن  »تعرب  إنها،  املتحدة  األمم  بعثة  وقالت 
البالغ إزاء التقارير ال��واردة من اجلنوب عن حتشيد 
بيانات وبيانات مضادة مما  قوات مسلحة، ويف ظل 
ينذر بوقوع نزاع وشيك«. ودعا املمثل اخلاص لألمن 
العام، جميع األطراف يف اجلنوب إلى ممارسة أقصى 

درجات ضبط النفس.
ويرى مراقبون أن غسان سامة أصبح منحاز لطرف 

سياسي بعينه ما أفقد األمم املتحدة أحد أهم صفة 
آخر  على حساب  دعم طرف  وع��دم  احليادية  وهي 
وإحقاق التوازن بن املنطقة الشرقية والغربية خال 

إحاطته األخيرة أمس األول.
بدأت  األخيرة  اآلون��ة  فتصريحات غسان سامة يف 
ال��ذي  الليبي  الشعب  تطلعات  ع��ن  متاما  منفصلة 
يتوق إلى اإلستقرار حيث توضح هذا الشرخ العميق 
خاصة عند إشادته بالتعديات الوزارية فى حكومة 
ولم  ال��ن��واب  مجلس  بثقة  حتظى  ل��م  ال��وف��اق  التى 
فضا  البرملان  أم��ام  القانوني  القسم  وزراؤه���ا  ي��ؤّد 
األخيرة  إحاطته  خال  اجليش  لقيادة  حتذيره  عن 
الدولي  والقانون  اإلنسان  بحقوق  االلتزام  بضرورة 
وإال سيواجهون عواقب ذلك حيث لم يشير املبعوث 
األممى إلى ليبيا ملنجزات القوات املسلحة  فى فرض 
األمن واالستقرار باملنطقة الشرقية بعكس ما يجرى 
فى العاصمة طرابلس وعدم تطرقه لضرورة توحيد 
للبدء فى توحيد  الليبية كأولوية  العسكرية  املؤسسة 
التشريعية  االنتخابات  إلج��راء  استعدادا  املؤسسات 

والرئاسية فى الباد.

هل اهتزت الثقة يف عمل املبعوث 
األممي يف ليبيا نهائيا؟

فكرة  ظهور  على  سنة  م��ن  اكثر  مضت 
امل��ؤمت��ر اجل��ام��ع، وال��ذي ك��ان م��ن ضمن 
تبنتها  التي  سامة  غّسان  السيد  خطة 
يف  راينا  لقد  ليبيا،  حول  املتحدة  األمم 
صالح  يف  تصب  إيجابية  مؤشرات  ذلك 
ال��وف��اق ال��ل��ي��ب��ي، خ��اص��ة ع��ن��دم��ا ص��ّرح 
يعمل  بأنه  مناسبة  من  اكثر  يف  سامة 
يف  الليبي  الشعب  أطياف  كل  جمع  على 
هذا املؤمتر، ودون استثناء او اقصاء أي 
انه سيشمل هذا  طرف، وألول مرة يعلن 
انصار  وهما:  سياسيا  النقيضن  املؤمتر 
سوى،  حد  على  سبتمبر  وأنصار  فبراير 
استبشرنا  الوطني  احلس  من  وانطاقا 
فيه  وراينا  اجلامع،  املؤمتر  بهذا  خيرا 
بوادر حل املشكل الليبي الذي طال مداه 

عوامله. وتشعبت 
 2018 ع��ام  من  الثاني  النصف  خ��ال 
املنصرم، أعلن سامة بأن موعد املؤمتر 
األول  الشهر  يف  سيكون  اجلامع  الليبي 
من عام 2019م، وها هو العام اجلديد 
قد دخل ولكن لم تتضح الرؤية بعد حول 
أنه  يقن  على  انعقاده حتى صرت  تاريخ 
سابقا،  املحدد  موعده  يف  عقده  يتعذر 
وأن تأجيله أصبح امرا واقعا، وهنا تبرز 

عدة أسئلة تبحث عن أجوبة وهي: 
املؤمتر  ان��ع��ق��اد  تأجيل  سيتم  متى  ال��ى 

اجلامع؟!
الليبيون الذين سيحضرون هذا  ومن هم 

املؤمتر اجلامع وكيف سيتم اختيارهم؟!
داخليا  اجلامع  املؤمتر  هذا  وأين سيعقد 

او خارجيا؟!
وم���ا ه��ي ب��ن��ود ج����دول اع��م��ال امل��ؤمت��ر 

اجلامع ومن يضعها؟!
عن  سينتج  م��ا  تنفيذ  آل��ي��ات  ه��ي  وم���ا 

املؤمتر اجلامع من توصيات؟!
وما هي ضمانات تنفيذ توصيات املؤمتر 

اجلامع؟!
إجابات  الى  وغيرها حتتاج  األسئلة  هذه 
ذلك  يتحقق  لم  وما  وصريحة،  واضحة 
فإنه  الليبين  جميع  متناول  يف  وي��ك��ون 
سوف لن يكتب النجاح ألعماله، وسيكون 
داخ��ل  ع��ق��دت  م��ؤمت��رات  أي  م��ث��ل  مثله 
الليبي!،  بالشأن  متعلقة  ليبيا  وخ���ارج 
اجليد  االع��داد  يتم  لم  ما  القول  جوهر 
الن��ع��ق��اد ه��ذا امل��ؤمت��ر وت��وف��ي��ر األرض��ي��ة 
النجاح  عوامل  بكافة  وال��دف��ع  املناسبة 
التعويل  يبقى  ذلك  كل  يتم  مالم  املمكنة، 
السيد  ي��درك  فهل  س��راب،  محض  عليه 
ويسارعون  ذلك؟!  وفريقه  غّسان سامة 
اخل���ط���ى وي���ب���ذل���ون ق����ص����ارى اجل��ه��د 
وي��س��اب��ق��ون ال��زم��ن ل��ك��ي ت��ت��وف��ر ع��وام��ل 
أنها  ام  الثمار،  فتجنى  املطلوبة  النجاح 
مثلها  خجولة  م��ح��اوالت  مجرد  ستبقى 
مثل سابقاتها، تتخذ من الهالة اإلعامية 
فقط  وإظهارها  ال��ص��ورة  لتجميل  متكأ 

النتائج؟! دون حتقيق 

السيد غّسان سالمة...املؤمتر 
اجلامع الى متى وأين ؟!

الرقيق عبيد  د. 
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ملفات 

عبدالباسط غبارة-بوابة افريقيا اإلخبارية
طرابلس،  الليبية  العاصمة  على  احلرب  شبح  يخيم 
املسلحة،وسط  املليشيات  بن  االشتاكات  جتدد  مع 
مخاوف معلنة من العودة الى مربع العنف بعد أشهر 
من الهدنة يف ظل عجز حكومي واضح عن كبح جماح 
الفوضى،برغم احلديث عن الترتيبات األمنية الهادفة 

النهاء دور املليشيات املسلحة يف العاصمة.
عنيفة،بن  اشتباكات  ج��دي��د،ان��دل��ع��ت  ت��ط��ور  ففي 
املليشيات املسلّحة، جنوب العاصمة طرابلس، وذلك 
أن  اعامية  تقارير  الهدنة،وقالت  من  أشهر   4 بعد 
عائات نزحت من بيوتها يف منطقة قصر بن غشير 
الشوارع  وأن  املنطقة،  يف  التوتر  تصاعد  من  تخوفا 
هناك أغلقت بالسواتر الترابية وجرى إخاء إحدى 

املصحات الكبرى من املرضى.
وأعلنت قوات تسمي نفسها قوة حماية طرابلس، وتتبع 
حكومة الوفاق الليبية، األربعاء، صد هجوم استهدف 
العاصمة من قبل مجموعات مسلحة لم حتدد هويتها.

من  املجموعات  تلك  منع  حاولت  إنها  القوة  وقالت 
إحلاق الضرر باألرواح واملمتلكات اخلاصة والعامة.

جاء ذلك يف بيان نشرته القوة عبر صفحتها الرسمية 
مبوقع فيسبوك،بحسب وكالة األناضول.

مالك  اجل��رح��ى  ش��ؤون  إدارة  باسم  الناطق  وأع��ل��ن 
جنوب  اشتباكات  ضحايا  حصيلة  ارت��ف��اع  مرسيط 
وزارة  ج��ري��ح��ا.ودع��ت  و17  قتيلن  ال��ى  ط��راب��ل��س 
العامة  املستشفيات  مديري  الوفاق  بحكومة  الصحة 
درجة  رفع  التخصصية  واملراكز  والتعليمية  والقروية 
االستعداد.فيما أعلن جهاز االسعاف والطوارئ حالة 
النفير العام بكافة فروعه داخل مدينة طرابلس وما 

جوارها.
وتنتمي قوة حماية طرابلس إلى كتيبة ثوار طرابلس 
والنواصي وغيرها من الكتائب التابعة حلكومة الوفاق.

»املجموعات  التزام  بعدم  القوة حتركها  هذه  وبررت 
اللواء  وح��دات  الى  اش��ارة  يف  لطرابلس«،  املهاجمة 
باالنسحاب  »الكانيات«  باسم  مشاة،املعروفة  السابع 

إلى خارج حدود منطقة طرابلس العسكرية.
ان  مشاة  السابع  اللواء  يف  مصدر  املقابل،نفى  ويف 
يكون اللواء طرفا يف االشتباكات التي اندلعت جنوب 
لبوابة  تصريح  يف  املصدر  طرابلس.وبن  العاصمة 
اللواء  دخ��ول  حول  يشاع  ما  ان  االخبارية،  افريقيا 
ال  طرابلس  حماية  ق��وة  ضد  اشتباكات  يف  السابع 
تشكيات  تكون  أن  مرجحا  الصحة  من  له  أس��اس 
يف  دخلت  التي  هي  الوفاق  حلكومة  تابعة  مسلحة 

اشتباكات ضد قوة حماية طرابلس.
استمراره  أك��د،ال��ث��اث��اء  مشاة  السابع  ال��ل��واء  وك��ان 

الزاوية  مدينة  يف  املوقع  التهدئة  باتفاق  االلتزام  يف 
والعمل وفق ما جاء يف الترتيبات األمنية التي صادق 
عليها املجلس الرئاسي.لكنه حّمل يف بيان نشره عبر 
الرئاسي  املجلس  رئيس  »فيسبوك«،  على  صفحته 
إلى  وي��دع��وه  تصعيد،  أي  السراج،«مسؤولية  فائز 
الترتيبات  جلم امليليشيات املسلحة، وإلزامها بتنفيذ 

األمنية املتفق عليها«.
وبدورها أعلنت »قوة حماية طرابلس«، أنها »ملتزمة 
أو  للمواطن  س��واء  ط��راب��ل��س،  داخ��ل  األم��ن  بحفظ 
مل��ؤس��س��ات ال���دول���ة، وس���وف ت��داف��ع ع��ن طرابلس 
بأمن  املساس  نفسه  له  تسّول  من  كل  ضد  وأهلها 
يف  ال��ف��ت��ن��ة«.وأع��رب��ت  إث���ارة  وراء  والسعي  امل��واط��ن 
»على  أنها  »فيسبوك«،  على  نشرته،الثاثاء،  بيان 
طرابلس  ألم��ن  غ��اٍز  كل  مع  للتعامل  االستعداد  أمت 

وأهلها«،ملّوحة باالستعداد للمواجهة.
وكانت نذر التوتر عادت أمس إلى الضواحي اجلنوبية 
الداخلية  وزارة  طرابلس،وقالت  الليبية  للعاصمة 
منطقة  وخاصة  طرابلس  جنوب  الوفاق،ان  بحكومة 

الثاثاء تدهورا يف  قصر بن غشير شهد منذ امس 
االوضاع االمنية وترديا يف االوضاع االنسانية »جنم 
حدوث  بسبب  املدنين  وترويع  الدراسة  ايقاف  عنه 
مجموعات  قبل  م��ن  وحتشيد  مسلحة  اشتباكات 
لفرض  جديدة  محاولة  يف  منضبطة  غير  مسلحة 
اجندتها على الدولة يف الوقت الذي بدأت فيه االمور 

داخل العاصمة طرابلس تتجه الى االستقرار.
وأعربت الوزارة عن قلقها البالغ » جتاه هذه اخلروقات 
االمنية« مؤكدة انها »تستغرب حدوثها يف هذا الوقت 
خاصة بعد مباشرتها بالتنسيق مع وزارة املواصات 
الغرفة  من  العاملي  طرابلس  مطار  منفذ  استام  يف 
14يناير  بتاريخ  وتسليمه  ترهونة  املشتركة  االمنية 
2019 الى مديرية امن منفذ مطار طرابلس العاملي 
االجهزة  ورؤس��اء  ونائبه  املطار  ع��ام  مدير  بحضور 

االنية العاملة باملنفذ«.
 « والتحشيد  االشتباكات  »بوقف  ال���وزارة  وطالبت 
مؤكدة انها ستحيل »تقريرها عما حدث وما سيحدث 
من خروقات الى املجلس الرئاسي ليتحمل املسؤولن 

عنها تبعات افعالهم«.
ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة  جهتها،دانت  من 
العاصمة  العسكرية األخيرة جنوب  التحركات  بشدة 
مغبة  »م��ن  لها  ب��ي��ان  يف  البعثة  ط��راب��ل��س.وح��ذرت 
خ��رق ات��ف��اق وق��ف إط���اق ال��ن��ار ال���ذي مت التوصل 
بأمن  اإلخال  من  محذرة  املاضي  إليه يف  سبتمبر 
العاصمة وتعريض حياة املدنين وممتلكاتهم للخطر«.
وذكرت البعثة »كافة األطراف يف ليبيا بأن أي اعتداء 
وممتلكاتهم  املدنين  على  مباشر  غير  أو  مباشر 
واملرافق العامة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون اإلنساني 

الدولي وقانون حقوق اإلنسان الدولي«.
وكانت األحياء اجلنوبية من طرابلس، شهدت يف ال� 
مسلحة  اشتباكات  آب/أغسطس  2018،  من   26
ذاته،  العام  من  أيلول/سبتمبر  من   4 ال�  يف  توقفت 
بوساطة األمم املتحدة، بعدما خلفت أكثر من 100 
بحكومة  الصحة  وزارة  جريًحا، حسب  و383  قتيل 

الوفاق الوطني
يف  املتنازعة  األط���راف  فيه  التزمت  ات��ف��اق  وعقب 
طرابلس بوقف إطاق النار حتت رعاية أممية،سارعت 
بهدف  األمنية،  الترتيبات  تنفيذ  الى  الوفاق  حكومة 
العاصمة عبر قوات نظامية من  داخل  األمن  إرساء 
املنشآت  يف  األمنية  األجهزة  أو  الشرطة  أو  اجليش 

احليوية وإنهاء دور امليليشيات 
ويرى مراقبون أن جتدد اإلشتباكات يحرج احلكومة 
األمنية  الترتيبات  جن��اح  على  التأكيد  حت��اول  التي 
هذه  أن  إل��ى  ه��ؤالء  طرابلس.ويشير  العاصمة  يف 
لقبضة  الرهينة  العاصمة  أزم��ة  حتل  لن  املحاوالت 
هذه املجموعات املسلحة وعصابات املال العام،ويبقى 
احلل األمثل يف توحيد املؤسسة العسكرية وحل جميع 

املليشيات ونزع ساحها.
ويف هذا السياق،نقلت صحيفة »العرب« اللندنية عن 
الليبية-املصرية،  االجتماعي  التواصل  جلنة  رئيس 
عادل الفايدي،قوله إن الترتيبات »مجرد ترقيع ملا ال 
الدولة  كبير..  امليليشيات خطأ  االعتماد على  يرقع، 

حتتاج إلى جيش نظامي«.
املؤمتر  انعقاد  الليبيون  فيه  ينتظر  الذي  الوقت  ويف 
ال��وط��ن��ي اجل��ام��ع ال���ذي ي��أم��ل م��ن خ��ال��ه ال��ذه��اب 
وانهاء  موحدة  سلطة  الرس��اء  تهدف  انتخابات  الى 
الفوضى،ينذر جتدد االشتباكات يف العاصمة طرابلس 
بإدخال الباد يف متاهة احلرب من جديد،يف مشهد 
التي  للمليشيات املسلحة  التخريبي  الدور  يؤكد على 

تسعى الطالة أمد األزمة.

دانت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا بشدة التحركات 
العسكرية األخيرة جنوب العاصمة طرابلس

العاصمة الليبية يف متاهة صراع متجدد
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ملفات 

محمد  -ت��رج��م��ة  ال��ف��رن��س��ي��ة   La Croix ص��ح��ي��ف��ة 
بالطيب

يف  توقيعه  مت  الذي  النار،  إطاق  وقف  اتفاق  انهار 
سبتمبر حتت رعاية األمم املتحدة، األربعاء 16 يناير 
أشخاص  عشرة  عن  يقل  ال  ما  وقتل  طرابلس.  يف 
وأصيب 41 يف قتال جديد بن ميليشيات متنافسة 

جنوبي العاصمة الليبية.
** 117 قتيا وأكثر من 400 جريح

بن أواخر آب وأوائل أيلول/سبتمبر، أسفر القتال بن 
أربع ميليشيات من طرابلس وجماعات مسلحة قادمة 
من مدن غربية أخرى عن مقتل 117 شخصاً على 
األقل وجرح أكثر من 400 شخص.   وباإلضافة إلى 
وقف إطاق النار، مت التفاوض على »ترتيبات أمنية« 
جديدة ولكنها لم تنفذ يف ضواحي طرابلس الكبرى.

بلدة  ميليشيا من  وهو  السابع«،  »اللواء  احتفظ  وقد 
ترهونة، وهي بلدة تقع جنوب شرق طرابلس )غرب(، 
مبواقعها جنوب العاصمة الليبية، ال سيما يف محيط 

مطار طرابلس الواقع يف 25 كم جنوب العاصمة.
ال��دول��ي،  امل��ط��ار  منطقة  أن  السابع«  »ال��ل��واء  وي��رى 
جزًءا  ألن  إليه  تعود  العام،  هذا  فتحه  إع��ادة  املقرر 
الواقع،  ترهونة. ويف  من  يأتي  املحلين  السكان  من 
»كنيات«،  باسم  أكثر  املعروف  السابع«،  »اللواء  فإن 
الذين  الكاني  لعائلة  الثاثة  اإلخ��وة  إل��ى  إش��ارة  يف 
يديرونه، يطالب بنصيبه من الكعكة. فالسيطرة على 
املطار الدولي ستمنحه الثقل يف ميزان القوة لتقاسم 

املوارد يف العاصمة.
** »إعادة التفاوض العنيف« للترتيبات األمنية

ل�ولفارام الشر وهو خبير يف ليبيا يف املعهد   ووفقاً 
األمل��ان��ي ل��ل��ش��ؤون ال��دول��ي��ة واألم������ن )SWP(، فإن 
استئناف االشتباكات هو نتيجة هجوم منسق من قبل 
بقيادة  أسامة اجلويلي  الزنتان  ميليشيا  ائتاف من 
طرابلس،  م��ن  ميليشيات  وأرب��ع��ة  محلين  وحلفاء 
متحدة يف قوة حماية طرابلس، ضد »اللواء السابع« 

من ترهونة.
حماية  ق��وة  قالت  الفيسبوك،  على  صفحتها   ويف 
اجلماعات  من  الهجوم  »ص��د  تعتزم  إنها  طرابلس 
املهاجمة« ألنها »لم حتترم التزامها باالنسحاب خارج 

حدود املنطقة«.
الوطنية،  الوحدة  حكومة  الداخلية يف  وزير  ويحاول 
فتحي باشاغا، منذ عدة أسابيع، تنفيذ ترتيبات أمنية 
مت التفاوض عليها يف بداية سبتمبر مع امليليشيات، 
»ما  الش��ر:  ول��ف��رام  املتحدة. يقول  األمم  من  بدعم 
ولكنه  عليها  املتفق  للترتيبات  تنفيذا  ليس  يحدث 

إعادة تفاوض عنيفة«.
من  ليبيا  املتحدة يف  األمم  بعثة  من جانبها، حذرت 
 4 يف  املبرم  النار  إط��اق  وقف  التفاق  انتهاك  »أي 
يعرض  أن  شأنه  من  وال��ذي   ،2018 سبتمبر   9 و 
استقرار العاصمة للخطر، واألهم من ذلك سيعرض 

تبدأ يف  أي جهة  للخطر.  املدنين وممتلكاتهم  حياة 
املواجهة ستتحمل املسؤولية الكاملة«. 

العام  لألمن  اخل��اص  املمثل  سامة،  غسان  وق��ام 
لألمم املتحدة يف ليبيا، بتنظيم اجتماع يوم اخلميس 
17 يناير، يف مقر البعثة، بن وفد من وزارة الداخلية 

بقيادة فتحي باشاغا وسفراء املجتمع الدولية. وقال 
القوي من  للدعم  »رسالة واضحة  االجتماع  إن هذا 
وتوسيع  إليه  املوكلة  املهام  لتنفيذ  الدولي  املجتمع 

سلطة الدولة«. 
وقد يؤدي استئناف القتال يف طرابلس إلى تقويض 

عقد مؤمتر وطني يف ليبيا  »خال األسابيع األولى 
من عام 2019«، كان قد أعلن عنه غسان سامة يف 

نوفمبر / تشرين الثاني.
** هجوم لقوات خليفة حفتر يف اجلنوب

 يف غضون ذلك، أعلن اجليش الوطني الليبي بقيادة 
عن  الشرق،  يف  املهيمنة  القوة  حفتر،  خليفة  املشير 
اجلماعات  من  اجلنوب  »لتطهير  عسكرية  عملية 
باسم  ال��ن��اط��ق  وبحسب  واإلج��رام��ي��ة«.  اإلره��اب��ي��ة 
اجليش الوطني الليبي، اجلنرال أحمد املسماري، فإن 
اجلنوب  أمن سكان  »ضمان  هو  العملية  من  الهدف 
الغربي ضد داعش أو إرهابيي القاعدة والعصابات 
االجرامية«، فضا عن تأمن مواقع النفط ومكافحة 

الهجرة غير الشرعية.
وأصبح اجلنوب الليبي ماذا للجهادين واملُهربن يف 
السنوات األخيرة، فضاً عن كونه منصة ونقطة عبور 
للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقد 
أنشأت فيه اجلماعات املتمردة التشادية والسودانية 

قواعدها اخللفية.

طرابلـــس حتـــــت ضغـــــط املليشيــــات

لـولفــــــــــــارام .. استئنـــــــاف االشتبــاكــــــات هـــــــــو نتيجــــــة هجـــــــوم منســـــــق 
مـــــــن قبـــــل ائتــــــــالف مــــــن ميليشيــــــا الزنتـــــان بقيـــــادة  أســـــامة اجلويــلي
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املنوعة

ماذا تعرف عن مهرجان هاربني الصيني؟ 
الش������توي  هارب������ن  مهرج������ان  اجت������ذب 
الس������نوي، الذي انطلق يف مدينة هاربن 
ماي������ن   ، املاض������ي  األس������بوع  الصيني������ة 
الزوار م������ن جميع أنح������اء العالم كل عام 

منذ إنش������ائه يف أوائل الثمانينات.
 وتش������مل أبرز أنش������طته ركوب الزالجات 
عل������ى نه������ر س������ونغهوا وحف������ات الزفاف 
اجلماعي������ة والتماثي������ل الش������اهقة للثلج 
والثل������وج املنحوت������ة بواس������طة اآلالف من 

الفنان������ن والعم������ال.
أن  ميك������ن  احل������رارة  درج������ات  أن  يذك������ر 
تنخف������ض إل������ى 35 درج������ة مئوي������ة حتت 
يف  الواقع������ة  املدين������ة  ه������ذه  يف  الصف������ر 

مقاطع������ة هيلون������غ جيان������غ الصيني������ة.
يق������ول الزائر ل������ن رينلونغ ل������� »رويترز«: 
»إن الق������اع واملنحوت������ات اجلليدية التي 
صنعه������ا الفنان������ون رائع������ة للغاي������ة ، إنها 

مثل ديزني الند لكنه������ا م������ن اجللي������د«.

حترق زوجها حيا.. والسبب كلمة سر الهاتف 

نصيحة ثمينة لآلباء
 بعد جتربة اللحم والسيارة 

اختراع جديد يجعلك
 تراقب طفلك من خالل لباسه 

متساح عمالق يفترس 
عاملة أحياء حاولت إطعامه

أكثر املهن التي حتظى 
باحترام الناس

بع���د هذه احلادثة، ال ب���د أن يتخذ األزواج احليطة 
واحل���ذر، ورمب���ا يج���ب عليه���م أال يرفض���وا طلب 
الزوج���ات منه���م الكش���ف ع���ن كلم���ات الس���ر يف 
هواتفهم اخللوية أو الذكية ، فقد اعتقلت السلطات 
اإلندونيس���ية سيدة بش���بهة إحراق زوجها حيا بعد 
خاف بن الزوجن بشأن كلمة السر لهاتف الزوج 

الذكي.
وقع���ت احلادث���ة بينم���ا كان دي���دي بورنام���ا يق���وم 
بإصاح باطات س���طح منزلهما ، وطلبت الزوجة 
إله���ام كاهياني من زوجها أن يكش���ف لها عن كلمة 
الس���ر لفتح هاتفه اخللوي ، وفقا ملا ذكرته وس���ائل 

إعام محلية.
ورف���ض ال���زوج ، البال���غ م���ن العم���ر 26 عام���ا ، 
الكش���ف عن كلمة الس���ر اخلاص���ة بهاتفه ، فاحتد 
اخلاف بينهما ، وف���ق ما أفادت صحيفة »ميرور« 

البريطانية.
لومب���وك« يف  »إيس���ت  ش���رطة  رئي���س  وبحس���ب 
إندونيسيا، ماد يوغي فإن بورناما نزل عن السطح 
وض���رب زوجت���ه فيم���ا اس���تمر اجل���دل واخلاف 

بينهما.وحت���ول اخل���اف واجل���دل إل���ى مواجه���ة، 
فأحضرت إلهام علبة بنزين يف البيت وصبتها على 

زوجها، ثم أشعلت فيه النار.
وأظه���رت الص���ور تعرض اجلزء العلوي من جس���م 

الزوج لاحتراق، وكانت حروقه متفاوتة الشدة.
وبع���د يوم���ن تويف ال���زوج متأث���را بإصابت���ه، رغم 

محاوالت األطباء إنقاذ حياته.

إذا كنت���م مم���ن يترك���ون األطف���ال الصغ���ار مبفردهم يف 
الس���يارة لبعض الوقت ريثما يتم قضاء بعض األمور، فإن 

عليكم التوقف فورا عن هذه العادة اخلطيرة.
وبحس���ب ما نقلت صحيف���ة »ديلي ميل«، ف���إن عاما يف 
إحدى املطاعم مبنطقة فكتوريا األسترالية، قام، مؤخرا، 
بتجرب���ة »مثيرة« وحرص على توثيق ما حصل ل�ش���ريحة 
حلم )ستيك(، بعدما ظلت داخل السيارة ملدة 5 ساعات.
واكتشف صاحب التجربة، أن الشريحة التي مت تركها يف 
حال���ة نيئة بن 11 صباح���ا و4 عصرا، صارت مطبوخة 

متاما وقابلة لألكل بفعل حرارة الشمس.
ونص���ح العامل األس���ترالي على صفحته يف »فيس���بوك«، 
اآلب���اء باالنتباه إلى أبنائهم يف ظ���ل ارتفاع درجة احلرارة 

ألنهم قد يصابون بأذى إذا ظلوا داخل العربات.
وأث���ارت التجربة ردود فعل متضارب���ة، ففي الوقت الذي 
أش���اد البع���ض باخلط���وة التي تس���عى إلى توعي���ة اآلباء 
بالتعامل مع أبنائهم، قال منتقدون إن ش���ريحة اللحم قد 

تكون مجرد أكذوبة.
وتس���اءل البع���ض ح���ول ما إذا كان���ت ش���ريحة اللحم قد 
نضجت بالفعل من جراء حرارة الشمس، قائلن إن الناس 
لم يعتادوا ترك أبنائهم داخل السيارات لساعات طويلة.

أدخلت إحدى عش���رة مدرس���ة يف مقاطعة قويتش���و الصينية زياً جديداً للطاب يحتوي 
عل���ى جهاز صغير لتحدي���د املواقع ، وذلك ملتابعة ورصد حتركات التاميذ داخل وخارج 

املدرسة.
ويتميز الزي املدرس���ي الذكي بش���ريحتن صغيرتن مدمجتن يف وس���ادات الكتف التي 

تسمح للمدرسة وأولياء األمور مبراقبة نشاطات التاميذ يف جميع األوقات.
ويقوم جهاز اجلي بي إس حتركات التاميذ ويرس���ل إش���ارات تنبيهية جلهاز االستقبال 
املوجود لدى املدرسة أو أولياء األمور عندما يترك الطالب الفصل الدراسي أو املدرسة 

دون إذن، أو عندما ينام أثناء الدروس.
ويف بيان لها على موقع ويبو للتواصل االجتماعي، قالت شركة غيزهو غوانيو للتكنولوجيا، 
ب���أن الزي اجلديد يتمتع بتقنية عالية، ويوفر طريقة إدارة ذكية تصب يف مصلحة جميع 

األطراف من طاب ومعلمن وأولياء لألمور.
م���ع ذل���ك فقد قوبل خبر الزي الرس���مي الذكي ببعض االنتقادات عل���ى مواقع التواصل 
االجتماعي، حيث قال املتابعون بأنه انتهاك خلصوصية األطفال وحقوق اإلنس���ان، وفق 

ما ورد يف موقع »أوديتي سنترال« اإللكتروني.  

بينما كانت تلقي له الطعام يف املختبر الذي تعمل به، قام متساح ضخم بطول 17 قدما 
بسحب عاملة أحياء إندونيسية وافتراسها.

ديسي تاو البالغة من العمر 44 عاما ، كانت تلقي بقطع اللحم إلى التمساح »ميري« يوم 
اجلمعة عندما التقطها بفكيه، والتهمها وهي على قيد احلياة.

وعثر على التمس���اح املفترس يف ذلك الصباح، مع بقايا عاملة األحياء اإلندونيس���ية بن 
فكيه يف مختبر األبحاث الواقع شمالي سوالويسي يف إندويسيا.

واكتش���ف العاملون يف املختبر ، احلادثة املروعة ، بش���كل متأخر ذلك الصباح ، بعد أن 
شاهدوا أشياء غريبة تطفو على سطح املاء.

ويعتق���د املحققون أن التمس���اح اس���تند على قدمي���ه وقفز حوالي 8 أق���دام ليتمكن من 
اإلمساك بالعاملة الضحية وجرها إلى املاء ، قبل افتراسها.

ويتناول التمس���اح بش���كل يومي كمية من التونة والدجاج الطازج واللحم ، وكان له سوابق 
يف الهجوم على متاسيح أخرى ، لكن لم يسبق له أن هاجم البشر ، حسب صحيفة »ديلي 

ميل« البريطانية.

كشفت دراس���ة حديثة ، أكثر املهن التي يحظى أصحابها 
بالتقدير يف العالم، لكن هذه النظرة اإليجابية جتاه بعض 
الوظائ���ف قد تتغير عم���ا قريب ، بالنظ���ر إلى التحوالت 

التقنية املهمة.
وأجرت منظمة »فاركي« اخليرية استطاعا يف 35 دولة 
، وس���ألت ألف مش���ارك من كل البلد حول الوظائف التي 

ينظر إليها بإعجاب كبير.
وكشفت النتيجة أن الطبيب يأتي يف املرتبة األولى متبوعا 
باملحام���ي يف املركز الثاني ، أما املهندس فحل ثالثا بينما 

تبوأ مدير املدرسة املرتبة الرابعة.
يف غضون ذلك ، نال ضابط الش���رطة املرتبة اخلامس���ة، 
ويليه املمرض يف املرتبة السادس���ة ، واملحاسب يف املرتبة 

السابعة.
ويف املركز الثامن، حل رؤس���اء البلديات ، بينما مستشارو 
ش���ؤون التس���يير يف املرتبة التاس���عة ، أما املركز العاشر 

فكان من نصيب أستاذ التعليم الثانوي.
وي���رى خب���راء أن هذا التصني���ف قد يتغير يف املس���تقبل 
القري���ب بعدما أضحى اإلنس���ان اآللي )الروب���وت( يقوم 
بكثير من املهام التي دأب الناس على القيام بها ، يف وقت 

سابق.
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الثقافية 

عائشة املغربي حتتفي بقبلة
 على طابع بريد يف القاهرة 

انطالق اجتماع االحتاد العام لألدباء والكتاب العرب مبشاركة ليبية 

بعد  ثمان سنوات من االنقطاع 
صدور الفصول االربعة 

قبرَك سُيناديَك
االسبوع الليبي 

 ضمن مطبوعات دورة اليوبيل الذهبي ملعرض القاهرة الدولي للكتاب صدر عن الهيئة 
املصرية العامة للكتاب  ديوان للش���اعرة الليبية عائش���ة املغربي حمل اسم    ) قبلة يف 
طابع بريد (   ضمن سلس���لة  اإلبداع العربي  التي يرأس حتريرها الش���اعر املصري 

سمير درويش. 
 

  

االسبوع الليبي 
الى ابوضبي وصل السبت املاض  وفد رابطة األدباء والكتاب الليبين للمشاركة  

يف  اجتماع االحتاد العام لألدباء والكتاب العرب السابع والعشرين .
وضم الوفد الكاتب الروائي .خليفة احواس والقاص  محمد املساتي و الشاعر 
عمر عبدالدائم و الشاعر والناقد رامز النويصري  الباحث  االكادميي أبوبكر 

الهاشمي.
وتنتظ���م فاعلي���ات االجتماع���ات حتى الثاني والعش���رين م���ن   يناير اجلاري 
مبش���اركة  س���بعة عش���ر وفدا ميثلون احتادات وجمعي���ات  وروابط  مجالس 

الكتاب عرب.
وتش���مل فاعلي���ات االجتماع    تقرير األمن العام و مناقش���ة وإق���رار النظام 
األساس���ية والائح���ة التنفيذية و  انتخ���اب األمانة العامة ومكاتب النش���اط 
النوعية  و تش���كيل جلان صياغة األوراق اخلتامية والبدء يف مناقشة األوراق 
املقترح���ة و إصدار البيان اخلتامي، والبي���ان الثقايف، وبيان حال احلريات يف 

الوطن العربي.

االسبوع الليبي 
عن دار البيان لصاحبها الناشر علي جابر صدر العدد 119 ملجلة 
الفصلي���ة الفص���ول االربعة  الص���ادرة عن  رابطة األدب���اء والكتاب 
الليبين وبعد ثمان س���نوات من االنقطاع اذ صدر اخر اعدادها يف 

ديسمبر 2010 .
وتناول ملف العدد تناول مش���اركة ليبي���ا يف احلرب العاملية األولى، 
مبناس���بة مرور مائة ع���ام انتهائها و ضم العدد الع���دد  قراءات يف 
الرواية والشعر والقصة ، إضافة  لنصوص السرد والشعر، ومتابعات 

لإلصدارات.

ُتربتَك سُتناديك

وقبرَك

سيبحُث عنَك

سواًء أشرعَت صدرَك

لرصاصِة قناص

أو أبحرت عبر )املتوسط (

ليكون قبرَك

يف بطون أسماكه.

.………

ال فرَق

فالقبُر

ميكن أن يكون فكرًة

حتملها

تستسلُم ملناوشاتها الكثيرة

وعندما جتد طريقها إلى لسانَك

تكون طريقَك للقبر مفتوح

ميكن أن يكون أيضاً

قارباً يحملَك

لينقلَب فجاءًة يف وسط املحيط.

…………

تربتَك سُتناديَك

فأحمَل دائماً معَك

حفنةً من ُتراِب الطفولة

وصوت األجداد القدمي

وهو يرسُم

ممراً يف عتمتَك احلالكة.

……………………

ال فرَق

يف القبور

) ما حتمله  و ما يحملَك (

املهم أن تظَل ناضحاً

على قدِر فكرتك الكبيرة

مُمتلئاً باحلياِة

إلى رمقَك األخير

وضاجاً بالبوِح

يف وجِه قاتلك.

نص

عبدالباسط ابوبكر محمد

الفنان الليبي محمد العارف عبية
اللوحة تخيلية لسيدة  ترتدى زيا  
الميكن حتديده عصريا ام قدمي   

الوان زيتية على قماش اكريليك
  مقاس 100 سم X70 سم

املعرض 
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رياضه

��� االسبوع الليبي   
 فقد  األهلي بنغازي لكرة السلة 
مستضيفه  أم��ام  ل��ق��اءه  نتيجة 
مقابل   96 ب��ن��ت��ي��ج��ة  امل�����روج 
يف  الثالثة  اجلولة  ضمن    66
املجموعة الثانية من منافسات 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال���دوري 
السلة. وجرت  ل��ك��رة  الليبي 
نتائج اللقاء كالتالي الربع األول 
17/28  الربع  املروج  لصالح 
ال����ث����ان����ي ل����ص����ال����ح امل�������روج 
لصالح  الثالث  11/20 الربع 
الرابع  12/28 الربع  امل��روج 

لصالح األهلي 20/26 .

��� االسبوع الليبي   
الليبي  باالحتاد  املسابقات  تنظيم  جلنة  تعقد  أن  املقرر  من 
لكرة القدم برئاسة عبد الهادي أسويطي  صباح اليوم االثنن 
اجتماعا   موسعا بحضور مندوبى وممثلى اندية دورى الدرجة 

األولى باملنطقة الشرقية واجلنوبية.
االجتماع يعد مبقر املجلس البلدي مبدينة شحات   .

 - ال��ش��رارة   ( ن���وادي   سبها   مدينة  االجتماع   من  ويحضر 
واندية   ،  ) املهدية   - االم��ل   - -النهضة  الهال   - القرضابية 
االحتاد الفرعي بنغازى وخليج سرت  ) جنوم بنغازى - وفاق 
اجدابيا - شمال بنغازى - املروج - بنغازى اجلديدة - الوحدة 
العربية - النجمة - الطيران ( ، وأندية االحتاد الفرعى طبرق 
واجلبل األخضر ) الصقور -القيروان - األندلس - نسور مرتوبة 

- االفريقى - املختار(

بنتيجة ثقيلة فريق  سلة االهلي بنغازي
 يفقد نتيجته امام املروج 

 ساسي بوعون 
 يستقيل من منصبه يف النادي 

االهلي طرابلس

فيصل البدري 
احتادي ملوسم جديد 

االسبوع الليبي �� بوابة افريقيا االخبارية 
بوعون،  طرابلس  ساسي  األهلي  النادي  إدارة  مجلس  قدم رئيس 
استقالته  من منصبه إلى أعضاء اجلمعية العمومية يف االجتماع 

الذي عقد مساء  السبت املاضي  .
أعضاء  ب��ن  كبيرة   خ��اف��ات  أن  ع��ن  صحفية  م��ص��ادر  وكشفت 
انقسام  للنادي نشبت خال االجتماع  وحدث  العمومية  اجلمعية 
بن احلاضرين على نقطة الفصل بن رئيس مجلس اإلدارة ورئيس 
اجلمعية العمومية ، وهو ما أغضب ساسي بوعون وفضل تقدمي 
استقالته من منصبه واخلروج من القاعة دون الرجوع ملوفقة اعضاء 

اجلمعية العمومية بحسب املصادر

االسبوع الليبي �� بوابة افريقيا االخبارية 
اعلنت إدارة نادي االحتاد عن متديد عقد العب خط الوسط  
توصية من  ء على  بنا  رياضي جديد   البدري  ملوسم  فيصل 

املدرب اجلزائري عبد احلق شيخة.
و البدري  البالغ 28 عاما حاصل  على جائزة الكرة الذهبية، 

كأفضل العب يف ليبيا عن عام 2014.

فور وصوله  مساء اجلمعة  الى مطار معيتيقة عقد  التونسي طارق ثابت  املدير الفني 
اجلديد لفريق النادي األهلي طرابلس ادلي بتصريحات صحفية  

قال فيها  أنه يعرف أن مهمة قيادة  االهلي طرابلس صعبة جدا خاصة يف هذه الفترة التي 
يعاني فيها الفريق من سوء النتائج مشددا  

وأشار إلى أن إدارة النادي موجودة وتدعم بكل قوة وأيضا جماهير النادي تساند وتدعم 
الفريق يف كافة املواقف  وقال أن اجلهاز الفني يعمل توليفة جيدة تعود بالفريق ملكانته 

الطبيعة .
 وعن التنسيق مع الطاقم الفني ومساعده أبوبكر احلرك  أوضح أن  تنسيقا جيدا بن 
أفراد الطاقم الفني حيث سيعمل اجلميع كفريق واحد، منوها إلى أنه يف عالم كرة القدم 
يجب أن يعمل اجلهاز الفني كفريق واحد من أجل حتقيق الهدف املطلوب وهو حصد 

االنتصارات.
وعن طموحه مع فريق األهلي طرابلس خال الفترة املقبلة، أوضح ثابت أنه جاء من أجل 
تعديل مسار الفريق وحتقيق االنتصارات واملنافسة على بطولتي الدوري الليبي املمتاز 
وكأس ليبيا، لكنه شدد على أن النادي األهلي نادي كبير ويطمح معه للمنافسة على دوري 

أبطال أفريقيا. 

ثابت : اجلهاز الفني لالهلي طرابلس
  يعمل توليفة جيدة تعود بالفريق ملكانته 

جلنة تنظيم املسابقات باالحتاد الليبي 
لكرة القدم تعقد اجتماعا اليوم 
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رياضه

��� االسبوع الليبي   
 غادر فريق النصر ملعب 4 اغسطس بواجادوغو مودعا  الدور ال� 32 
الثقيلة   اخلسارة  اإلفريقية   بعد  الكونفيدرالية  كأس  ببطولة  مكرر 

أمام ساليتاس البوركيني بثاثة اهداف لهدف مساء السبت املاضي
امام ممثل  فوز  مهم   البوركيني حاصا على  يعتبر  ساليتاس   بينما 

الكرة الليبية .
أن  حقق  بعد  على جمهوره  الوقع  انت شديدة  للنصر  املرة    النتيجة 
الفوز يف مباراة الذهاب على ساليتاس بهدف نظيف يف  على ملعب 
مباراة  يف  الفوز  بتعزيز  احللم  وتاشى  بالقاهرة   العرب   املقاولون 

االياب .
 مدرب الفريق جنم الكرة الليبية  فوزي العيساوي وابن النادي املخلص 
الرعيض  ال��رح��م��ن  عبد  أساسية   من   تشكيلة  ع��ن  امل��ب��اراة  قبل  اع��ل��ن 
ح���راس���ة امل���رم���ى وخ����ط ال���دف���اع  ادري�����س ال���ظ���راط - إمي���ان���وي���ل- سعد 
الثلبة و خط الوسط  عبداهلل الشريف- عبداهلل بلعم  اجبارة - حامد 
املهدي  معتز  مجدي-  خالد  و  الهجوم  خط  شليق   ف��راس  ج��وزي��ف-   -
البطولة  سباق  يف  الفريق  لتثبيت  التكشيلة  هذه  على  االم��ال  وعقدت 

والصعود يف الدوري فكيف سارت املباراة ؟.
 كان   فريق ساليتاس  يلعب بضغط كبير وبقوة وتكتيك يعتمد خطف 

هدف مباغت متوقعا حماسة النصر يف فريق النصر و كان البوركينين  
وبدايته  النصراوي  الدفاع  متاسك  وسط  االول   هدفهم  يتربصون 
القوية التى جعلت مجريات املبارة يف بدايتها متيل الى كفة النصر .

ثبات  وس��ط  النصر  على  ضغطهم  يف  البوركينين  يكل  او  ميل   ولم 
عندما  النصراوين  صدم  منعطفا  شهد  املباراة  قدر  لكن   ، الدفاع  

رفعت صافرة احلكم يف الدقيقة 33 معلنا ضربة ركنية ضد النصر 
خطف بها وبضربة رأس ذكية  وجه دميانكل اليسي الكرة الى   شباك  
النصر وسط صمت الدفاع النصراوي املتفاجيئ من الهدف اخلاطف 

فه اثر هذا الهدف يف دفاع النصراوين ؟
 بعد دقيقتن  بالتمام   أضاف  ساليتاس الهدف الثاني مبهارة الاعب 
سيدريك بادولو الذي حول كرة عرضية من اجلانب األيسر للنصر يف 

الشباك فهل احبط الهدف الثاني طموح النصراووين ؟.
 حاول العبو النصر الضغط بوة على ارض ساليتاس دون حتقيق  نتيجة 

لينتهي الشوط االول مخيبا جلمهور النصر الذي بدأ متفائا     .
  يف بداية الشوط الثاني  كان جمهور النصر متأما يف تعديل النتيجة 
ويترقب الهدف االول للنصر  وعلى غير املتوقع بالنظر الى لعب النصر 
ودفاعه فاجأ   إلياس سوادوغو فريق النصر واملدرب فوزي العيساوي 

بهدف وضع النصر يف موقف صعب النصر من زمن املباراة .
 وبعد محاوالت من االندفاع النصراوي الى الهجوم على ارض اخلصم 
باي  يتعزز  لم  لكنه  البوركينية  الشباك  ازوبيكي يف هز  جنح إميانويل 
اال  حتتكم  ال  النتيجة  لكن  املحترف  النصراوين  لعب  رغ��م  ه��دف 
النتيجة يف  املباراة كانت  لاهدافوعندما اعلنت صارفة احلكم نهاية 

غير صالح النصر  وودع حلم التقدم يف البطولة.

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

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

الرابعة من الدوري املمتاز.

��� االسبوع الليبي   
 فقد فريق اواَسط االخضر  لكرة  السلةّ ُمباراته الثالثةّ أمام فريق األهلّي  بنغازي بنتيجة ) 83 - 27 ( يف اللقاء  

الذي أُقيم يف صالةّ األلعاب الرياضية ببنغازي مساء اجلمعه املاضية .
 و تعد هذه املباراة هي الثالثة للفريق ضمن بطولة الدوري .

 من الفوز غير املطمئن الى خسارة النتيجة امام ساليتاس البوركيني

 النصر يودع بطولة  الكونفيدرالية اإلفريقية 

 اواسط االخضر يفقدون مباراتهم امام االهلي بنغازي  جولف االحتاد يف الصدارة 



كعادتي التي دأبت عليها منذ رحيل والدتي 
كنت   , ده��ور نسيت حسابها  قبل  املسكينة 
مليناء  الصخري  جالسا على حافة احلاجز 
املدينة ..أحتسي حصتي اليومية من شراب 
حيي  بشغف  وأتأمل   , املحلية   « البوخة   «
مجاميع الناس الذين يفرون من حر الصيف 
تطحن  التي  احلياتية  املشاغل  ضغط  أو 
أرواحهم على مدى ساعات النهار , لتحيلهم 
بقوة  تتحرك  أج��داث متفسخة  املساء  عند 
الدفع امليكانيكي املتولد عن الزحام والفوضى 
العارمة التي تسم تفاصيل الفعل يف مدينة 
عشوائية يسكنها اآلف البشر املتآلفن عنوة 
وقوانن  ال��ك��اذب  األم��ل  لغوايات  إنصياعا 

القطيع..
 لم تكن طرابلس تسعينيات القرن املنصرم 
كانت  ..حينها  اليوم  طرابلس  كثيرا  تشبه 
إيقاعها  يف  ساسة  وأكثر  أسهل  املعيشة 
 ، الكرمي فيها  ال��رزق االنساني  وتوفر سبل 
بل ويف توفر الكثير من االوه��ام واألمل يف 
كثافة صور  برغم  افضل  االم��ور  ان تصبح 
البشر  على  هيمنت  التي  واجلهل  التخلف 
االمزجة  وأصابت  الصدور  تنفستها  حتى 
بتقلبات غريبة تعجز املراقب احلصيف عن 

تفسيرها أهوتبريرها.. 
وحن قتل اليأس أمي حتت وطاة مكابدتها 
داهمتها  التي  املبكرة  والشيخوخة  للوحدة 
خياري  ك��ان   , املفاجيء  وال��دي  رحيل  بعد 
األسهل , الهروب إلى احضان العزلة وإدمان 
أسابيع  متر  أحيانا  واحلشيش..  الكحول 
قبل أن أصحو من موجة سكر يختلط فيها 
ليلي بنهاري ..أذكر يومها أنني بدأت معاقرة 
إلى  وذهبت  مباشرة  الفجر  بعد  ال��ش��راب 
املصرف إلستام معاش الضمان االجتماعي 
توجهت  امل��س��اء  ويف   , مخمور  نصف  وأن��ا 
الغياب..  امليناء إلستئناف طقوسي يف  إلى 
صخور  من  مسطحة  صخرة  على  جلست 
اجلهنمي  القرص  أخذ  عندما  املوج  حاجز 

يغرق يف االزرق البعيد .. 
خال   من  لي  يترأى  واألخ���رى  الفينة  بن 
العتمة الشفافة أشخاص يحجون إلى بقعة 
 .. أمتارا  صخرتي  عن  تبعد  الصخور  بن 
يتاشون  ث��م  ال��وق��ت  م��ن  هنيهة  يجلسون 
بكلكله  الظام  يطبق  أن  ..وقبل  كالسراب 
على املكان جاء هذان االثنان ..صبي وبنت , 
إقتعدا تلك البقعة وشرعا يف تبادل اللمسات 
والقبات دون أن يلقيا باال لوجودي .. ويف 
قد  األم��ر  أن  فيها  اعتقدت  التي  اللحظة 
يتطور إلى ممارسة علنية للحب على مرأى 
 .. اخلفي  حضوري  ويف  والليل  البحر  من 
ألتناول  اآلخر  اجلانب  إلى  بوجهي  أشحت 

رشفة مضلعفة من مشروبي املهديء.. 
الوقت ولكن عندما  لست أدري كم مر من 
عدت بنظري صوب العاشقن ممنيا النفس 
رحا  قد  كانا   , احلريق  إن��دالع  مبشاهدة 
فوق  الطافية  الضبابية  الغاة  يف  ذاب��ا  أو 
النوارس  من  زوج  ثمة  وكان   , البحر  سطح 
مكانهما ..إنقضا بسرعة خاطفة على سلة 
طعامي وطارا بها بعيدا .. مللمت حاجياتي 
واح��دة  بخطوة  وقفزت  عجل  على  القليلة 
نحو » كورنيش » طريق الشط املضيء بأنوار 
ورائ��ي  متلفتا  أرك��ض  وأخ���ذت   , إحتفالية 
متسائا يف نفسي :- ياهلل أيهما أكثر جوعا 

يف هذه املدينة ..عشاقها أم نوارسها ؟؟؟

األسبـوع الليبـي 
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أخر االسبوع 

أمسية طرابلسية 
التحرير مدير 

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

مت تكرمي جنم ليفربول املصري محمد صاح بطريقة 
فريدة وغير عادية.

وذكرت »بي. بي. سي« نقا عن موقع إيكو البريطاني أن 
البروفيسور املصري مصطفى شرف، ويعمل بجامعة امللك 
سعود وهو أيضا أستاذ زائر يف املتحف العاملي يف ليفربول، 
أطلق اسم صاح على نوع جديد من النمل اكتشفه يف 

سلطنة عمان.
املعجبن  البروفيسور ش��رف، وهو من أشد  أطلق  فقد 
بصاح، اسم ميرانوبولوس موصاح على النوع اجلديد 

من النمل الذي اكتشفه.

تويف »عميد العالم« أو أكبر رجل يف العالم 
يف منزله يف شمال اليابان عن عمر ناهز 
113 عاًما، وذل��ك بعد بضعة أشهر من 

حصوله على لقب أكبر معمر يف العالم.
ت��ويف يف  إن��ه  نوناكا  وقالت عائلة ماسازو 
الساعات األولى من صباح األحد بينما كان 
نائما يف منزله يف أشورو يف جزيرة هوكايدو 

يف شمال اليابان.
العائلة وفاته نتيجة أسباب  وأعلن طبيب 
طبيعية، حسبما أكدت حفيدته يوكو نوناكا 
بعدما الحظت شقيقتها الكبرى أن جدها ال 

يتنفس أثناء نومه.
ونقلت عنها صحيفة ديلي ميل البريطانية 
قولها: »لم يكن لديه أي مشكلة صحية )..( 

لقد ذهب بسام وهذا على األقل عزاؤنا«.
يذكر أن نوناكا، الذي كان يستمتع بتناول 
يوليو 1905،   25 يف  ول��د  احل��ل��وي��ات، 

وترعرع يف عائلة كبيرة.
وكانت موسوعة غينيس لألرقام القياسية 
اعتمدت ماسازو نوناكا، يف أبريل املاضي، 
أكبر شخص معمريف العالم، عن عمر 112 

عاًما و259 يوًما.

تكرمي محمد صالح بطريقة 
فريدة وغير مسبوقة

وفاة عميد العالم

املرصد


