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اليوم األول

لم تكن اخلطوة التي أقدم عليها رئيس 
مللجلللللس الللللدولللللة االسلللتلللشلللاري بللإعللان 
لكل  مفاجأة  »اجلماعة«  من  استقالته 
مللللن يللللعللللرف ملللنلللاهلللج وطللللللرق وأالعلللليللللب 
اإلخللللللللوان يف اللللتلللعلللاطلللي مللللع اللللظلللروف 
والكذب  واملللراوغللة  اخلللداع  بني  والدمج 
إال  التخدم  التي  مخططاتهم،  لتنفيذ 

الدولي. التنظيم  مشروع 
ومللهللمللا كللانللت الللدوافللع واألسللبللاب التي 
والتي  استقالته  إلعللان  املللشللري،  دعللت 
حتى وإن عرفت ال أهمية لها، ألن هذا 
اإلعان لن يكون ذو أثر يف والء املشري 
مللللرشلللد اجللللملللاعلللة واسللللتللللمللللراره عللنللصللرا 
العضوي  ارتللبللاطلله  عللنللاصللرهللا، إلن  مللن 
يللحللل  أن  ميلللكلللن  ال  اللللتلللنلللظللليلللم  مبلللنلللهلللج 
محله االنتماء الوظيفي الذي تفرضه 
عللللليلله ملللسلللؤولللليلللة امللللنلللصلللب الللسلليللاسللي، 
اللللذي كلللان يللتللقلللللده طلليلللللة فللتللرة تللرأسلله 
يحافظ  كان  الذي  الوقت  يف  للمجلس 
وهنا  للجماعة،  »رسميا«  عضويته  على 
يللجللب أن يللحللاسللب علللللى كلللل اللللقلللرارات 
رئيسا  بصفته  وأصدرها  اتخذها  التي 
جلللسللم ميللثللل فلليلله »اللللدوللللة« وهلللي الللتللي 

الحساب لها يف منهج اإلخوان.
امللللشلللري قللبللل أن يلللكلللون رئلليللسللا ملللجلللللس 
اإلخللوان  كللان عضوا يف تنظيم  الللدولللة، 
البيعة  إللليلله  االنللتللمللاء  يستوجب  اللللذي 
عللنلله  يللللنللللوب  ملللللن  أو  اللللللعلللللام  للللللللملللرشلللد 
»أقللللللليلللمللليلللا« حلللتلللى يللقللبللل كلللعلللضلللو، فللمللن 
الللللوالء األول  يللكللون  املللتللطلللللبللات أن  بللني 
لزعامة اجلماعة ويكون عمله يف سبيل 
تساؤال  يفرض  وهنا  أهللدافللهللا،  حتقيق 
املشري  يعمل  كان  والء  بأي  وهو  نفسه 
خال فترة توليه رئاسة املجلس؟.. هل 
املرشد؟  عليه  عاهد  ما  وفق  يعمل  كان 
رئيسا  رشحوه  من  أمام  به  التزم  مبا  أم 
لهم؟.. فأين كان الوالء الذي كان عليه 
يكن  لم  ما  امليثاقني  إلحد  »خائن«  فهو 
لللكللاهللمللا.. وهلللل ميللكللن الللتللعللويللل على 

خائن؟
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 األهلي بنغازي يشكو املصري محمد 
عودة ومساعده إلى الفيفا
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أخبــار

األسمرية تنظم
 ندوة حول الدستور 

نظمت اجلامعة األسمرية بزليطن ، األسبوع املاضي ، ندوة حول مشروع الدستور بعنوان 
)مشروع الدستور الليبي بني املوقف السياسي والفقه القانوني(.

اللقاء  ضم  أن   ، الدستور ضو املنصوري  التأسيسية لصياغة مشروع  الهيئة  وقال عضو 
، وأساتذة من جامعة مصراتة وممثلون من املجتمع املدني والنشطاء  بها  التدريس  هيئة 
السياسيني حول مشروع الدستور ، مت خالله تسليط الضوء على باب السلطة القضائية 

واملحكمة الدستورية والهيئات الدستورية املستقلة.

مجموعة  من  املتفجراتالتخلص  ومعاجلة  املفرقعات  إدارة  أعلنت 
بنغازي  مدينة  داخ��ل  من  جتميعها  مت  التي  احلربية  املخلفات  من 

وضواحيها مبنطقة جروثة.
الطوارئ  فصيل  مع  بالتعاون  جاءت  العملية  أن  اإلدارة،  وأوضحت 
التابع لصنف الهندسة العسكرية بنغازي بالتخلص من حوالي )3( 
طن من مخلفات احلرب التي مت جتميعها من داخل مدينة بنغازي 
وضواحيها مبنطقة جروثة، متقدمة بالشكر لكل من ساهم يف إمتام 

العملية بنجاح وبدون أي أضرار بشرية أو مادية.

وعي القوة بذاتها ، تنبثق عته احلاجة للصراع ..سواء كانت هذه القوة 
عضالت بهيمية يف الغابة حيث تتقاتل الكواسر والوحوش ..أو أنساق 
على  شكل  نفسها  عن  تعبر   ، رم��زي  مال  ورأس  وإقتصادية  سلطوية 

إمبراطورية أو حضارة مهيمنة يف عالم البشر  ..
التي  والسرديات  املدونات  يف  ت��داوال  األكثر  املسلمة  هذه  كانت  رمبا 
عاجلت التاريخ السياسي قدميا وحديثا ..ورمبا كانت هذه اللحظة يف 
تفسير  يف  القوة  فلسفة  واقعية  عن  تعبيرا  األكثر  هي  اإلنسانية  عمر 

مايجري على ظهر الكوكب..
ميزان  إختل  األشتراكية  ومنظومته  السوفياتي  االحت��اد  سقوط  منذ 
توازنه  العالم  يستعيد  أن  دون  قرن  ربع  من  أكثر  ومر  الدولية  القوى 
لتتفرد واشنطن مبصيره  رغم دعوات املفكرين السياسيني وعلى رأسهم 
التي  اإلحتواء  سياسة  مهندسي  أحد  للمفارقة  وهو  كيسنجر-  هنري 
أدت يف النهاية إلى إنهيار الشيوعية - لصناعة توازن قوى جديد يحل 
محل التوازن ثنائي القطب القدمي ، وذلك إلستباق قيام أي تكتل عاملي 
متوقع الظهور وفق ميكانيزمات القوة والصراع لصد الهيمنة االمريكية 
الدعوات ذهبت  بيد أن هذه   ، العاملي  الكاملة على املسرح  وسيطرتها 
أدراج الرياح مع صعود اليمني الصهيوني واملحافظون اجلدد وسيطرتهم 
على مؤسسات القرار ، خلدمة التوجه اجلديد يف )الهيمنة بدون شريك( 
إستنادا إلى أوهام القوة املطلقة التي سكنت العقل السياسي األمريكي 

إثر هزمية نقيضها االيديولوجي والتاريخي ..
قصة  إستثنينا  إذا  بعينها  ايديولوجية  اليوم  املتحدة  الواليات  التعادي 
اإلمبراطورية   « أسطورة  على  املستندة  االسالمي  احلضاري  العدو 
املقاومة  مظاهر  كل  شعواء ضد  حرب  تنهمك يف  لكنها   ..« والبرابرة 
ملشروع السوق الرأسمالي املتحرر من الكوابح والقيود  ، وهي ترى يف 
كل نظام أو دولة ال تفتح األبواب والنوافذ أمام سلعتها املادية والثقافية 

، عدوا يجب سحقه دون تردد أو هوادة ..
يقاربون   ، ج��دا  قريب  وق��ت  حتى  وإعالمها  واشنطن  ساسة  أن  وم��ع 
عالقتهم  بأوروبا وإحتادها بوصفها عالقة حتالف وشراكة على أساس 
واإلقتصادية  والثقافية  القيمية  املنظومة  ذات  إلى  ينتمون  اجلميع  أن 
التي تشكل العالم الرأسمالي ورديفته الليبرالية ..إال أن القرار األمريكي 
خصوصا بعد احلرب على العراق مطلع العقد األول من القرن احلالي ، 
صار قرارا منفردا ولم يتبق للحلفاء والشركاء من دور غير دور األتباع ..  
االحت��اد  إختفاء  مابعد  فترة  يف  األمريكية  للقوة  األمريكي  التقدير 
إلى حد  فيه  مبالغا   - ومنظرون  مفكرون   - الكثيرون  يراه  السوفياتي 
املتداعي  األوروب��ي  اإلحتاد  بوزن  الواضح  االستخفاف  ، البسبب  كبير 
تعانيها  التي  واملالية  اإلقتصادية  ولألزمات  بريطانيا  إلنسحاب  نظرا 
دوله..ولكن وهذا األهم ألن هذا التقدير اليضع يف حسبانه مساحات 
فقدتها  والسياسي  والعسكري  االقتصادي  النفوذ  خارطة  من  واسعة 
واشنطن لصالح بكني وموسكو يف العقدين األخيرين برغم كل احلروب 

واملواجهات التي خاضتها يف بقاع عدة من العالم .. 
تغير البيئة اإلستراتيجية الدولية وتبدل معطيات الهيمنة  اإلقتصادية 
االمريكية ، هو مايجبر » دونالد ترامب » اآلن على اإلستمرار يف خطة 
اإلنسحاب العسكري التكتيكي من منطقة الشرق األوسط التي بدأها 
أول وآخر رئيس أسود للبيت األبيض لتجنب اإلستنزاف املنهك خلزينة 
التحالفات  التوازن اجليوسياسي على ضوء  بناء  الدولة متهيدا إلعادة 
التي أفرزتها حروب املنطقة القائمة حتى هذه اللحظة ..وهو إلى ذلك 
لضرب  واشنطن  تختارها  التي  اجلديدة  القتال  ساحة  أن  إلى  يؤشر 
القوى البازغة وعلى رأسها الصني وروسيا بدرجة أقل صارت جاهزة 
 « الوكالء اإلقليميني  التسوية بني  للمعركة ..مايعرقل هذا االنتقال أن 
ايران - تركيا - اسرائيل » املتصارعني على األرض السورية ويف اليمن 
األرض من  املقاومة على  بعض  تواجه  مازالت  أخرى   وبلدان  والعراق 
قبل بقايا النظام العربي الرسمي املنهار على وقع التدخالت واحلروب 
وموسكو  االخير..وبكني  العقد  يف  إشتعلت  التي  الفيسبوكية  والثورات 
اللتان حتاوالن إغراء واشنطن بالبقاء قريبا من اجلحيم الشرق أوسطي 
ليست  الغزيرة  الدماء  حولها  ستسيل  التي  اجلائزة  أن  جيدا  تعرفان 
هناك ، بل يف أفريقيا التي جتري يف أدغالها حرب باردة بني الشركات 
اإلعالم  وسائل  عن  بعيدا  املخابراتية  واالجهزة  اخلارجيات  ووزارات 
املشدودة إلى املشاهد الهوليوودية املرعبة التي تشهدها ساحات احلرب 

الساخنة يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا ..
أوراق لعب كثيرة الزالت يف يد العم سام ، لكن الالعبون املتحلقون حول 
تتحدث  األسطورة  كانت  ..وإذا  أيضا  عليه  مايراهنون  لديهم  الطاولة 
عن  كونية رهيبة حتت إسم » هيرمجدون« ستشهدها أرض الرساالت 
املعركة  أن  تقول  الواقع  معطيات  فإن   ، الزمان  نهاية  يف  اإلبراهيمية 

المحالة واقعة لكنها ستكون يف أرض أخرى قد تكون أفريقيا ..

»هــــــارمجــــــدون« 
األفريقيـــة

الزائدي جمال 

التخلص من مخلفات احلرب ببنغازي 

 دورة تدريبية
 عن اإلدارة الذكية 

يف بنغازي
تدريبية  بنغازيدورة  بلدية  اختتمت 
حتت عنوان » اإلدارة الذكية » التي 
البشرية  املوارد  إدارة  عليها  تشرف 
مع  وبالتعاون  بنغازى  بلدية  بديوان 
التضامن  بصندوق  التدريب  وح��دة 

االجتماعي.
وأوضحت البلدية، أن الدورة قامت 
بتقدميها املدربة حليمة الكيش والتي 
استهدفت عدد من موظفي صندوق 
التضامن االجتماعي وديوان البلدية، 
اخلطة  ضمن  ال���دورة  ه��ذه  وتعتبر 
التدريبية املعدة من قبل إدارة املوارد 

البشرية لسنة 2019.

مهاجرون يتنكرون 
بزي النساء  يف طبرق

مناقشة مشاكل الشركة العامة للنظافة باجلفرة 

الهالل األحمر يطلق حملة أسقف يف طبرق 

زوارة تعتمد التقومي األمازيغي يف الدوائر احلكومية  

استطالع   »501« الكتيبة  متكنت 
العسكرية  ط��ب��رق  ملنطقة  التابعة 
مهاجرين  تهريب  عملية  إحباط  من 
 50  « بوابة  بتمركز  شرعيني  غير 

»  الواقعة جنوب غرب طبرق. 
»ط�����ارق س���ال���م« م���س���ؤول اإلع���الم 
قال أن  ط��ب��رق  امل��ع��ن��وي  بالتوجيه 
نسائي  بزي  متنكرين  كانوا  املهربني 
منت  على  ك��ان��وا  بأنهم  م��وض��ًح��ا   ،
درج  منطقة  م��ن  ق��ادم��ني  سيارتني 

أقصي الغرب الليبي.
وأكد آمر الكتيبة »501 » استطالع 
سيتم  بأنه  السنيني  الصايف  عقيد 
الالزمة ومصادرة  اتخاذ اإلجراءات 
السيارات وإحالة املهربني إلي جهات 

االختصاص.

والنظافة  العامة  اخلدمات  لشركات  العمومية  اجلمعية  عقدت 
برئاسة وزير احلكم املحلي املفوض بحكومة الوفاق الوطني بصفته 
رئيس اجلمعية العمومية الدكتور ميالد عبداهلل الطاهر وبحضور 
واملستشار  باملناطق  الشركات  ومتابع  بالوزارة  الديوان  وكيل شؤون 
الشركة  مع  العمومية  باجلمعية  أعضاء  وبصفتهم  للشركات  الفني 

العامة خلدمات النظافة اجلفرة.

نوقشت خالل االجتماع املذكرة املقدمة من طرف شركة اخلدمات 
اجلفرة وما تعانيه من مشاكل ومختنقات منها النظر يف اعتماد جدول 
املرتبات املقترح ورفع مخصصات الشركة وطلب مستحقات الشركة 
املالية وآلية ايجاد احللول واصدار بعض القرارات والتوصيات التي 
من شانها معاجلة املختنقات التي تعاني منها الشركة ووضع احللول 

الالزمة يف سبيل اداء مهامها بالشكل املطلوب.

فرع  الليبي  األح��م��ر  ال��ه��الل  فريق  باشر 
أسقف  وترميم  صيانة  أعمال  يف  طبرق، 
أكثر من 20 منزل يف حي )الزقم( بطبرق.
األحمر  للهالل  العامة  األمانة  وأوضحت 
العبء  لتخفيف  تأتي  اخلطوة  أن  الليبي، 
املنازل  تعانيه أسقف هذه  ملا  األهالي  عن 
يف  خصوصا  األم��ط��ار  مل��ي��اه  تسريب  م��ن 

األجواء الشتوية القاسية.

يقضي  ق���رارا  زوارة  بلدية  عميد  أص��در 
باعتماد العمل بالتقومي األمازيغي يف جميع 
والهيئات  واملؤسسات  احلكومية  الدوائر 
داخل  العاملة  واخلاصة  العامة  وامل��راف��ق 

نطاق البلدية.
يعمل مبا جاء فيه، منذ  بأن  القرار  ونص 
تاريخ صدوره يف كامل مرافق ومؤسسات 

املدينة.
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أخبــار

أكدت مصادر محلية مبدينة سبها، أن القوات املسلحة متكنت يوم اجلمعة، من 
بسط سيطرتها على قلعة سبها التاريخية، وفندق اجلبل جنوب املدينة.

براك  منطقة  من  يتخذ  الذي  املجحفل   12 للواء  تابعة  قوة  أن  املصادر  وبينت 
مبدينة  التاريخية  القلعة  يف  واالنتشار  السيطرة  من  متكنت  له،  مقرا  الشاطي 

سبها، ضمن عمليات حترير اجلنوب.
العصابات  من  اجلنوب  حترير  عملية  بدء  عن  أعلنت  املسلحة  القوات  وكانت 
ومناطق  مدن  يف  املنتشرة  األجنبية  املعارضات  وق��وات  املتطرفة،  واجلماعات 

اجلنوب الغربي من ليبيا.

حملة  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  نشطاء  أطلق 
أسعار  رفع  قرار  بعد  الليبية  الطيران  لشركات  مقاطعة 

تذاكر السفر.
الليبيني،  من  واسعة  شريحة  بني  تأييدا  اخلطوة  والقت 
وفيديوهات  صورا  التواصل  مواقع  على  انتشرت  حيث 
لرحالت جوية قبيل االقالع ظهرت فيها مقاعد الطائرات 

شبه خالية من الركاب.
ويف تعليق على احلملة قال الناطق باسم شركة اخلطوط 
تذاكر  قيمة  رفع  إن  الزبادي،  عمران  األفريقية  اجلوية 
النقد  مبيعات  على  رس���وم  ف��رض  نتيجة  ج��اء  السفر 
املصرف  إلى  االرتفاع  هذا  مسؤولية  محمال  األجنبي، 

املركزي واملجلس الرئاسي.
هذا  على  مجبرة  الطيران  أن شركات  الزبادي،  وأوضح 
أن  إلى  الفتاً   ، التكلفة  ارتفاع  نتيجة  األسعار  يف  الرفع 
النقد  سعر  بتخفيض  م��ره��ون  ال��ت��ذاك��ر  قيمة  خفض 

األجنبي.

قلعة سبها يف قبضة اجليش

إلي  للدعوة  االستجابة  عن  عاجزة  األمة  تكون  عندما 
هذه  جمهور  اجلمهور  أن  يعني  ذل��ك  والتقدم  التحرر 
األمة انفسهم ال يزالون عاجزين عن تلبية هذه الدعوة 
العرب فقد كان نصفنا نصف  لنا نحن  وهذا ما حصل 
العاملية األولى  العرب تقريباً يف االستعمار قبل احلرب 
ول��ألس��ف ال��ش��دي��د خ��ض��ع ال��ب��اق��ون ب��ع��د ت��ل��ك احل��رب 
كانت  صغيرة  دويالت  لهم  أُقيمت  أو  مباشٍرٍ  الستعماٍرٍ 

شكالً من أشكال االستعمار احلديث .
ولقد كان العرب أنفسهم يف تلك الفترة التي تلت احلرب 
العاملية األولى ُكتالً بشرية ال ٍثقَل لها يف تاريخ احلضارة 
األمر الذي أرهق األفراد الذين كانوا ينهضون مرًة بعد 
مرة قبل احلرب العاملية األولى ومن بعدها وكذلك قبل 
لتوحيد  منهم  سعياً  بعدها  ومن  الثانية  العاملية  احلرب 
وما  كامالً  النجاح  لهم  يكتب  فلم  العربية  األمة  صفوف 
الزمن والعلم  تبارك وتعالى له هو أن يعمل  ندعوا اهلل 
أهل  نفوس  الوعي يف  ويتسع  املعاصر  وقتنا  عملهما يف 
املخلصون يف جمعها حتت  قادتها  وينجح  العربية  األمة 
طريق  جميعاً  العرب  أبناء  أبنائها  ويسلك  واحدة  راية 
والذي  الصحيح  االستقالل  من  عصراً  ليبدأوا  احلرية 
الدولي  امليزان  يف  بالٍغ  ثقل  ذات  أمة  ستكون  بفضله 
وكذلك ذات قيمة فعالة يف تاريخ احلضارة ألن االجتماع 
البشر باألرض املعمورة وعلى  االنساني قائم على صلة 
واألمكنة  الواحد  املكان  يف  ببعض  بعضهم  البشر  صلة 
ولو  اجتماعية  وبيئة  طبيعية  بيئة  وكالهما  املتفرقة 
البيئة  مصاعب  على  سنتغلب  سواء  كلمة  على  اجتمعنا 
واحد  وطن  ونحن  خاصةً  األولى  الدرجة  يف  الطبيعية 
تلك  ع��دا  ح��دود  ألي  وج��ود  دون  ببعض  بعضه  متصل 
بعد  والفرنسي  البريطاني  االستعمار  رسمها  ال��ت��ي 

احلرب العاملية األولى سالفة الذكر . 
يف  نلتقي  فنحن  االجتماعية  بالبيئة  يتعلق  ما  يف  أما 
والعامل  ال��دي��ن��ي  ال��ع��ام��ل  أي  وه���ذه  وال��ق��وم��ي��ة  ال��دي��ن 
كل  يف  للتاريخ  واملحركة  امل��ؤث��رة  العوامل  من  القومي 
الكبير  تأثيرها  لها  بأن هناك عوامل أخرى  مكان علماً 
كذلك على األمم كالعامل اإلقتصادي أو اجلغرايف على 
حتميها  جليوش  حتتاج  فاالمم  احلصر  ال  املثال  سبيل 
وهنا يأتي دور العامل االقتصادي أما العامل اجلغرايف 
أقاليم  بأن  يأتي  العربية  أمتنا  به  حتظى  الذي  املتميز 
اآلخر  بعضها  من  للُسكنى  موافقة  أكثر  لدينا  االرض 
أكثر  هي  كوطننا  املعتدلة  والبالد  أخ��رى  قوميات  يف 
جميعها  بالدنا  هلل  واحلمد  االخرى  البالد  من  عمراناً 
ذات موقع جغرايف متميز جعلها دائماً مطمع للحمالت 
االستعمارية التي سعت لتفتيتها بشكل مستمر وهذا هو 
املجزأة  العربية  األقطار  هذه  يف  االستقرار  عدم  سبب 
بفعل فاعل مت ذكره وهو حريص على التقسيم والتجزئة 
وزرع الفنت ففي قيام دولة عربية واحدة ترتبط ارتباطاً 
عصبية  تنتهي  واجلغرايف  اإلقليمي  محيطها  مع  وثيقاً 
أجياٍل  اربعِة  يف  العادة  من  تتقلب  التي  القزمية  الدولة 
وقد  يزيد  قد  سنةً  ثالثون  جيل  لكل  االفتراضي  العمر 

. ينقص 
لهم  والناس  مرهوباً  يكون جانبهم  االول     ففي اجليل 
أن  اآلن  نحن  عليه  نطلق  ما  وهذا  مغلوبني  العادة  من 
الثالث  العالم  دول  يف  تقريباً  السياسية  األنظمة  عمر 
املشكلة  ألن  ندر  ما  إال  عقود  ثالثة  باالكثر  يتجاوز  ال 
السلطان  صاحب  ألن  والثالث  الثاني  اجليل  مع  تبدأ 
يتذكر شيئاً  الثاني  ويظل اجليل  الترف  إلي  يتحول  هنا 
من مجدهم األول وهنا تبدأ محاولتهم يف التشبه بأهل 
اجليل االول سعياً منهم يف الدفاع عن دولتهم فتأخذهم 
العزة باالثم وال يستطيع أي منهم الدفاع عن الدولة وال 
يبقى لهم إال مظاهر القوة الزائفة وهنا عودة على ذي 
ننشيئ دولة عربية واحدة ملواجهة  أن  بدء هل نستطيع 
 !!!!!! واإلسالمية  العربية  األمة  تواجه  التي  التحديات 
 ( دوي��الت  عدة  إلى  الوطن  تقسيم  من  نعاني  فنحن   ،
فلسطني   .... العراق   ... ليبيا   ... اليمن   ... السودان 
... وقد تتجزأ هذه الدول وغيرها من األقطار العربية 
على  الشرسة  االستعمارية  الهجمة  بفعل  دوي��الت  إلى 

هذه األمة ( .

األمة العاجزة
بوجواري محمد  فائز 

قام أعضاء إدارة املفرقعات ومعاجلة املتفجرات بهيئة السالمة الوطنية،  اخلميس 
املاضي بإزالة مجموعة من مخلفات احلرب عثر عليها يف منطقة سوق اخلميس.
وأوضحت إدارة املفرقعات ومعاجلة املتفجرات بهيئة السالمة الوطنية، أنه مت 
إزالة عدد 2 قذائف مدفعية وهاون، منوهة إلى جميع املواطنني بالتعاون معها 

واإلبالغ يف حال العثور على أي أجسام غريبة.

انطلقت مبدينة أوجلة حملة جلهاز احلرس البلدي الواحات 
للتفتيش على محال املواد الغذائية واخلضروات والقصابني 
والصيدليات, وذلك للكشف عن الرخص التجارية والشهادات 

الصحية والتأكد من سالمة البضائع ومن تاريخ صالحيتها.
وأوضح املجلس البلدي أوجلة، أن احلملة تأتي بناء على أوامر 
من رئيس جهاز احلرس البلدي توفيق املسماري, حيث كانت 
احلملة قد انطلقت ملدة أسبوع يف جالو وستكون ألسبوع يف 

أوجلة وأسبوع أخر يف اجخرة.

قام فريق الصحة بجمعية الهالل األحمر الليبي فرع درنة 
ملستشفى  الطبية  واملستلزمات  األدوي��ة  من  شحنة  بتسليم 

الوحدة التعليمي باملدينة.
بتسليم  قامت  أنها  األحمر  للهالل  العامة  األمانة  وبينت 
فرعها يف درنة شحنة من األدوية املُقدمة من منظمة أطباء 
بتسليمها  قام  األحمر  الهالل  فرع  أن  موضحة  حدود  بال 

ملخازن مستشفى الوحدة التعليمي درنة.
ويف سياق منفصل قالت منظمة »أطباء بال حدود« اخليرية 
الطبية األربعاء إن املهاجرين الذين يتم القبض عليهم يف 
عرض البحر أثناء توجههم إلى أوروبا ثم إعادتهم إلى ليبيا، 

يتعرضون لظروف حياة قاسية للغاية.
إلى  ال��وص��ول  املحتجزون  يستطيع  املنظمة«ال  وأض��اف��ت 
مساحة مفتوحة، ولديهم وصول محدود إلى املياه النظيفة 
باحتياجات  للوفاء  متاما  ك��اف  غير  الطعام  وال��ط��ع��ام.. 
التغذية لألشخاص الذين يعانون من أمراض أو األطفال أو 

السيدات احلوامل«.

إزالة مخلفات احلرب يف سوق اخلميس أمسيحل 

حملة ملقاطعة شركات 
الطيران الليبية 

احلرس البلدي يشن حملة 
تفتيش يف أوجلة 

تسليم شحنة أدوية ملستشفى الوحدة بدرنة
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االقتصادية

للل  االسبوع الليبي:   
املاضي  اخلميس  للنفط  الوطنية  املؤسسة   اعلنت 
عن وقف تزويد الشركة الليبية النرويجية لألسمدة 
)اليفكو( بالغاز الطبيعي   إلى حني تسوية مسألة 

الديون غير املسّددة.
موقعها  عبر  اعال  يف  املؤسسة   إدارة   واوضحت  
ال��ط��رق حل  بشتى  ح��اول��ت  أن��ه��ا  االن��ت��رن��ت  علي 
إلى  تهدف  مختلفة  مشاورات  خالل  من  املشكلة 
التشغيل  استمرارية  وضمان  الفساد  استئصال 
يف مصانع اليفكو  وعقدت خالل الفترة املاضية  
اجتماعات عديدة مع االدارة التنفيذية بشركة يارا  
ترتيبات  إليجاد  اليفكو   شركة  إدارة  مجلس  ومع 
جتاه  املالية  ملسؤولياته  الشريك  حتمل  تضمن 

دينار  مليون  بلغت 210  التي   املتراكمة  املديونية 
إلنتاج  لشركة سرت  مستحقة  ي��ورو  مليون   15 و 
وتصنيع النفط والغاز، وأكثر من 80  مليون دوالر 

للمؤسسة الوطنية للنفط.

الديون قد  لتسوية  املفاوضات  أّن  املؤسسة    وقال 
مسؤولياته  حتمل  الشريك  لرفض  نتيجة  تعثرت 
عمليات  متويل  اعباء   وإلقاء  الشركة  املالية جتاه 
متتعه  مع  لوحدها،  املؤسسة  على  اليفكو  شركة 

بحقوق تصريف اإلنتاج وحتقيق عوائد وأرباح ومبا 
للمؤسسة  يحقق عالقة غير عادله حتقق خسارة 

وربح لشركة يارا.  
شركة  مستخدمي  اعالنها   يف  املؤسسة   وطمأنت 
العاملني  وظائف  على  املحافظة  أن  قائلة   اليفكو 
تظّل اولوية مطلقة مع احتفاظها بحقها كامال يف 
جميع  من  الشركة  جت��اه  املقصرين  كل  محاسبة 
مجموعة  تدرس  انها  املؤسسة  األطراف. وكشفت 
بحيث  املشكلة  لهذه  ح��ل  إلي��ج��اد  اخل��ي��ارات  م��ن 
بأقرب  للعمل  وإعادتها  الشركة  استمرار  تضمن 
وقت ممكن، مبا يضمن مستقبل العاملني ويحولها 
مصلحة  يصب يف  ومب��ا  ارب���اح  شركة حتقق  إل��ى 

االقتصاد الوطني. 

للل  االسبوع الليبي:   
 بحضور السفير البريطاني لدى ليبيا فرانس 
بيكر   ورئيس مصلحة الطيران املدني املكلف 
توقيع  مذكرة  ج����رى  امل����ال  ب��ي��ت  م��ح��م��د 
ت��ف��اه��م ع��ل��ى ال��ت��ع��اون امل��ش��ت��رك ب��ني وزارة 
البريطانية.  النقل  ووزارة  الليبية  املواصالت 
رفع  يف  ليبيا  م��س��اع��دة  وتشمل االتفاقية 
معدات  وتوفير  املطارات  يف  األمني  املستوى 
األمنية  العناصر  لتدريب  باإلضافة  األم��ن 
االتفاقية  وج��اءت  امل��ط��ارات.  يف  تعمل  التي 
نتيجة االجتماع الذي ضم السفير البريطاني  
وكيل  و  امل��دن��ي  ال��ط��ي��ران  مصلحة  رئيس  و 
ورئيس  أبوشكيوات  هشام  املواصالت  وزارة 

مصلحة الطيران املدني مصطفى عمار.

 الوطنية للنفط توقف امدادات الغاز الى شركة اليفكو  

 اقتصاد الوفاق  تبحث 
تفعيل سوق املال

 A300 طائرة الشحن 
تبدأ العمل يف ليبيا   سفير اململكة املتحدة يناقش 

مع صنع اهلل إحالل األمن واستقاللية املؤسسة للل  االسبوع الليبي:    
 عقد وكيل وزارة االقتصاد والصناعة يف 
حكومة الوفاق   فتحي ونيس اجتماعا  
اخلميس مع رئيس إدارة هيئة سوق املال 
الليبية بحضور مدير عام شركة املال يف 

مقر الوزارة  بطرابلس
إلمكانية  اجتماعه  خالل  ونيس   وتطرق 
لرقابة  الشركات اخلاضعة  تنظيم عمل 
سوق املال الليبية ، وتفعيل عمل السوق 
بعد إصدار ق��رارات من شأنها تسهيل  

تفعيله   ومتابعة عمل الشركات.
 

للل  االسبوع الليبي:    

 وصلت إلى مطار بنينا الدولي   األربعاء 
املاضي   طائرة الشحن A300 التابعة 
للخطوط اجلوية الليبية قادمة من  مطار 
اسطنبول يف اول رحلة  للطائرة  املنضمة 

حديثا   أسطول  اخلطوط الليبية.
 ونظمت اخلطوط الليبية حفل استقبال 
لطائرة حضره أعضاء مجلس أصحاب 
اخلطوط  ومسؤولوا  الليبيني،  األعمال 
الليبية يف املنطقة الشرقية ومسؤولون  
إل��ى ج��ان��ب رج���ال األع��م��ال  املدينة  يف 

والتجار.
 ومن املنتظر أن تنتظم الطائرة يف رحالت 
ما  وتونس   ومصر  تركيا  ل��دول  شحن 
إج��راءات  تسهيل  بحسب  يف  سيساهم 

التصدير واالستيراد من وإلى ليبيا.

للل  االسبوع الليبي:   
للنفط   الوطنية  املؤسسة  ادارة  مجلس  رئيس  ستقبل   ا 
املهندس مصطفى صنع اهلل االثنني املاضي   مبقر املؤسسة 
بطرابلس  سفير بريطانية لدى ليبيا فرانك بيكر وبحسب 
االجتماع   احلفاظ  تناول  االنترنت  على  املؤسسة  موقع 
الترتيبات األمنية احلالية يف  على استقاللية املؤسسة و 
احلقول النفطية و سبل تعزيز الفرص التجارية للشركات 

البريطانية يف قطاع النفط والغاز الليبي.
  وذكر موقع املؤسسة ان  صنع اهلل اكد على وضع املؤسسة 
املؤسسة ومنشآتها، مبا  خططا لضمان سالمة موظفي 
تبقى  أن  وجوب   منوها الى  الشرارة   حقل  ذلك يف  يف 
املساومات  جميع  عن  مبنأة  للنفط   الوطنية  املؤسسة 
اإلنتاج  معدالت  زي��ادة  أجل  من  والعسكرية   السياسية 

واملساهمة يف النمو الوطني 
على  اكد  االجنليزي  السفير  أن   املؤسسة  موقع   وقال 
ضرورة وقوف جميع اجلهات الوطنية والدولية إلى جانب 
املصدر  كونها   ، قيادتها  ودعم  للنفط  الوطنية  املؤسسة 
ب��الده  دعم   الى   مشيرا   القومي   للدخل  الرئيسي 
باإلجنازات  مشيدا  للنفط،  الوطنية  للمؤسسة  املستمر 
وموظفوا  اهلل  صنع  حققها   التي  واملجتمعية   املالية 
الصعبة  الظروف  كّل  من  الرغم  على  وذل��ك  املؤسسة، 

التي واجهتهم  .
متنها 946 سيارة قادمة من أوروبا و سفينة نقل احلبوب 
)فيدرل أدي( وعلى متنها 27000 طن من حبوب القمح 
وسفينة نقل السيارات )كاجني( وعلى متنها 931 سيارة 

قادمة من دولة كوريا.

 مذكــــــرة تفــــــاهم  بيـــــن وزارة املواصــــالت الليبيــــة ووزارة 
النقــــل البريطانيـــة 

للل  االسبوع الليبي:   
واالستثمار  للتجارة  ال��س��راي  مصرف   أعلن  
االحد املاضي عن  فتح باب االكتتاب يف أسهم 

رفع رأس املال إلى مئة مليون دينار
  ويستمر الطرح  حتى نهاية عمل يوم اخلميس 
صباحاً  العاشرة  الساعة  من  املقبل  فبراير   7
حتى الساعة الرابعة بعد الظهر يف مرحلتني :

على  يقتصر  مغلق   اكتتاب  يف  األول��ى   املرحلة 
مساهمي املصرف احلاليني وذلك بطرح ) ستة 
ستمائة  و  ألفا  وستون  وستة  وستمائة  ماليني 
وستة وستون( سهماً  يحق لكل مساهم االكتتاب 
مت  حتديد  وأن��ه  ميلكه،  سهم  لكل  يف سهمني 
السعر النهائي للسهم يف املرحلة الثانية )الكتتاب 

املفتوح( بقيمة اجمالية تساوي 30.975 د.ل 
سبعون  و  خمسة  و  تسعمائة  و  دينار  ثالثون 
النهائي  السعر  أن  املصرف  موضحاً  دره��م��اً، 
املغلق(  االكتتاب   ( األول��ى  املرحلة  يف  للسهم 
بقيمة إجمالية تساوي : 20.650 دينار ليبي ، 

عشرون دينار و ستمائة و خمسون درهماً. 
املتبقية  األس��ه��م  امل��ص��رف ع��ن ط��رح   و كشف 
لالكتتاب العام يف مرحلة ثانية و سيعلن عنها 
أنه  مضيفاً  األول��ى  املرحلة  من  االنتهاء  ف��ور 
يرحب  بقبول طلبات املكتتبني يف عدة عناوين 
ومنها : شركة تداول للوساطة املالية – مبقرها 
الكائن يف:شارع جمال – برج النعمان  بنغازي 

الطابق   و مجمع الواحات طرابلس  

 السراي يعلن عن فتح باب االكتتاب
  و رفع رأس املال إلى مئة مليون دينار
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اإلخبارية  أفريقيا  بوابة  يونس-  همسة  حوار/   
افتتاح  يف  الليبيني  ال��ط��ل��ب��ة  م��ن  وف���د  ش���ارك 
ال��واف��دي��ن«  للطالب  األول  »امللتقى  فاعليات 
مصر  بجمهورية  املنصورة  جامعة  نظمته  الذى 
والبحث  العالي  التعليم  وزير  برعاية  العربية، 

الغفار. عبد  خالد  العلمي يف مصر 
أصيل  مبصر،  ليبيا  طلبة  احتاد  رئيس  وأعرب 
احتاد  مبشاركة  سعادته  عن  اجلويفي،  سعيد 
الطالب  م��ن  مجموعة  جانب  إل��ى  ليبيا  طلبة 
يف  ليبيا  لتمثيل  امل��ن��ص��ورة  جامعة  يف  الليبني 
األنشطة  من  مجموعة  تقدمي  خالل  من  امللتقى 
من  بداية  الليبي  الثقايف  امل��وروث  تعكس  التي 
والزي  البدوية(  الليبية  )اخليمة  الليبي  البيت 
ال��ش��ع��ب��ي وت��ق��دمي وج��ب��ة غ���داء م��ن امل��أك��والت 
إضافة  ليبيا،  بدولة  عليها  املتعارف  الشعبية 
والثقافية  الفنية  األنشطة  من  عدد  تقدمي  إلى 

الليبي.  الشعر  من  وفقرات  والعملية 
بوابة  معه  أج��رت��ه  ح��وار  -يف  اجل��وي��ف��ي  وق��ال 
أف��ري��ق��ي��ا اإلخ���ب���اري���ة ع��ل��ى ه��ام��ش ف��اع��ل��ي��ات 
أيدي  على  يشد  املناسبة  وبهذه  إن��ه  امللتقى- 
وزارة التعليم العالي يف مصر وجامعة املنصورة 
أن  الوافدين،  الطالب  لشؤون  املركزية  واإلدارة 
ملبادرة  البداية  نقطة  مبثابة  امللتقى  هذا  يكون 
الشاب  ووح���دة  شمل  ل��م  إل��ى  ت��ه��دف  حقيقية 
العربية،  ال��دول  مختلف  يف  العربي  والطالب 
جمهورية مصر  من  تنطلق  املبادرة  وأن  وخاصة 
بها  القبول  يف  إيجابي  تأثير  له  مما  العربية 

الدول.  لدى جميع 
األولى  ليست  املناسبة  هذه  أن  اجلويفي،  وأكد 
التي يشارك فيها طلبة ليبيا يف فاعليات بجامعة 
عام  مشاركة  الليبي  للوفد  كان  حيث  املنصورة، 

2017 يف مهرجان »يوم الشعوب« الذي نظمته 
األول يف  الترتيب  على  ليبيا  وحتصلت  اجلامعة 
يف  مشيرا  اإلمتياز،  درع  منحها  ومت  املهرجان 
تربطهم  الليبيني  الطلبة  أن  إل��ى  ذات��ه  الوقت 
وذلك  املنصورة،  بجامعة  وطيبة  وثيقة  عالقة 
الطالب  ج��ان��ب  إل��ى  ووق��وف��ه��ا  تعاونها  حلسن 

له.  معاملتها  وحسن  الليبي 
وح���ول أه��م��ي��ة امل��ش��ارك��ة يف ت��ل��ك امل��ن��اس��ب��ات، 
الليبية  املشاركة  أن  الطالبي،  امل��س��ؤو  أوض��ح 
الوافدين  الطالب  بني  العالقات  لتعميق  تأتي 

واندماجهم  تفاعلهم  وزي���ادة  ال���دول،  ك��ل  م��ن 
لديهم،  االغتراب  شعور  وتقليل  اجلامعات  يف 
الشعوب،  بني  املختلف  الثقافات  على  والتعرف 
من   608 ن��ح��و  ي��ض��م  امل��ل��ت��ق��ى  وأن  وخ��اص��ة 
مختلفة  جنسية   35 ميثلون  الوافدين  الطالب 
عربية وأفريقية وأسيوية ومن الدول األوروبية. 
الطلبة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ب��امل��ش��اك��ل  يتعلق  وف��ي��م��ا 
اجلويفي  علق  املصرية،  اجلامعات  يف  الليبيني 
ن��ري��د  م��ه��رج��ان، وال  ال���ي���وم يف  »ن��ح��ن  ق��ائ��ال 
يف  استعراضها  وميكننا  املشاكل  عن  احلديث 

حديث أخر، ولكن املشكلة الرئيسية التي يعاني 
األول  جزئني  إلى  تنقسم  الليبي  الطالب  منها 
يقع  والثاني  ليبيا  بها  متر  التي  لألوضاع  نظرا 
الرئيسية  فاملشكلة  املصرية،  اجلامعات  على 
تأخر  هي  الدولة،  نفقة  على  الوافدين  للطالب 
يترتب  مما  ليبيا  من  الدراسية  الرسوم  وصول 
واألكادميية  العلمية  املشاكل  من  الكثير  عليه 
االمتحانات،  الطلبة من دخول  للطالب مثل منع 
مشاكل  وأيضا  العملية،  الرسائل  مناقشة  أو 

والسكن.  اإلقامة  بإجراءات  تتعلق  خدمية 
الطلبة  مساعدة  يف  االحتاد  دور  حول  وبسؤاله 
احت��اد  أن  اجلويفي،  أك��د  مشاكلهم،  ح��ل  على 
لصوت  احلقيقي  والرافد  الصوت  هو  الطلبة 
الليبي  الطالب  ص��وت  إيصال  ومهمته  الطلبة 
إل��ى اجل��ه��ات امل��س��ؤول��ة س���واء يف ال��داخ��ل أو 
تعوق  ال��ت��ي  للمشاكل  ح��ل��ول  وإي��ج��اد  اخل���ارج، 
الطالب  من  الكثير  لدى  التعليمية  العملية  سير 

املصرية.  باجلامعات 
جتمع  أكبر  يعد  -ال��ذي  امللتقى  أن  إل��ى  يشار 
ل��ل��ط��الب ال���واف���دي���ن ال���دارس���ني ب��اجل��ام��ع��ات 
م��خ��ت��ل��ف دول  م���ن  ي��ض��م ط���الب  امل��ص��ري��ة - 
السعودية،  ليبيا،  العربية:  الدول  ومن  العالم، 
اليمن،  س��وري��ا،  فلسطني،  ال��ع��راق،  ال��ك��وي��ت، 
ماليزيا،  األسوية  الدول  ومن  السودان،  األردن، 
منغوليا،  قيرغستان،  نيبال،  الصني،  أندونسيا، 
األفريقية:  الدول  ومن  أفغانستان،  بنجالديش، 
مدغشقر،  جيبوتى،  أثيوبيا،  السودان،  جنوب 
القمر،  ج��زر  اري��ت��ري��ا،  موريتانيا،  ال��ص��وم��ال، 
ديفوار،  كوت  توجو،  تشاد،  النيجر،  نيجيريا، 
مالى  الوسطى،  أفريقيا  اجل��اب��ون،  السنغال، 

رومانيا. أملانيا،  األوربية  الدول  ومن 

طلبة ليبيا يشاركون
 يف ملتقى الطلبة الوافدين مبصر

اجلويفي .. امللتقى مبثابة نقطة البداية ملبادرة حقيقية تهدف إلى 
لم شمل ووحدة الشاب والطالب العربي يف مختلف الدول العربية
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ملفات 

شريفالزيتوني-بوابة افريقيا اإلخبارية
قضية  يلف  الغموض  بقي   2017 العام  حدود  إلى 
سيف اإلسالم القذايف، ووضعية احتجازه يف مدينة 
الزنتان. ورغم أن أصواتا كثيرة منذ 2015، بدأت 
تنادي بعودة سيف إلى احلياة السياسية الليبية بالنظر 
وثبوت  البالد،  تعيشها  التي  الصعبة  الوضعية  إلى 
فشل جتربة مسار فبراير، لكن تلك األصوات بقيت 
مجّرد دعوات قبلية أو ذاتية اقترنت أساسا بالوالءات 
السابقة، ومن خالل شجاعة لم تكن إلى تلك الفترة 
اإلف��راج  خبر  تأكد  بعد  لكن  الكثيرين.  لدى  ممكنة 
أصبحت  العام،  العفو  قانون  من خالل  القذايف  عن 
الدعوات فعلية بأن يعود إلى احلياة السياسية ويدخل 
على خط املنافسة من أجل قيادة الدولة التي أصبحت 
يف حاجة أكيدة لشخصية جامعة قادرة على إخراجها 

من أزماتها الكثيرة.
م��ن سيف  مقربة  م��ص��ادر  أعلنت  ع��ام  ح��وال��ي  قبل 
يف  الرئاسية  لالنتخابات  الترشح  اعتزامه  اإلس��الم 
املصري حوارامع  ال��وط��ن  موقع  نشر  حيث  ب���الده، 
باسم  الناطق  بصفة  حتّدث  الذي  الصول  الهاشمي 
اعتزام سيف  فيه  أكد  القذايف،  معّمر  العقيد  عائلة 
الترشح معلال ذلك بحاجة البالد إلى تغيير سياسي 
وإلى أن مطالب شعبية كثيرة تدعو إلى ذلك، مضيفا 
أن ذلك قد يساهم يف إنقاذ البالد. الواقع أن دخول 
سيف على خط املنافسة خدمته الظروف التي تعيشها 
البالد. لم يكن شيء ينبئ بانفراجه للوضع إال بعملية 
سياسية شاملة كانت بطبيعتها مطلبا لدى األطراف 
الداخلية واخلارجية، ومن الطبيعي أن القذايف االبن 
وما ميثله من رمزية داخل قطاع واسع من الليبيني، 
جتعله طرفا منافسا حقيقيا باعتباره أوال جزءا من 
الليبي  املجتمع  يف  ص��داه  يلقى  م��ازال  ق��دمي  نظام 
وباعتباره أيضا شخصية قادرة على أن جتمع عددا 
من الفرقاء بالنظر إلى عالقاته وارتباطاته السابقة 

قبل اإلطاحة بنظام والده.
اإلسالم  سيف  لترشح  طرف  من  أكثر  تأكيد  ورغ��م 
لكن  البالد،  يف  ينّظم  قد  انتخابي  استحقاق  ألول 
أغلب  يحّدد  ال��ذي  هو  القبلي  املشهد  أن  احلقيقة 
اخليارات ويعطي الصورة على إمكانيات جناحها أو 
الذي  الدور  ليبيا  أحد يف  فليس خاف على  فشلها. 
تلعبه القبائل يف بعض القضايا املصيرية لعل من بينها 
الرئاسية  لالنتخابات  اإلسالم  سيف  ترشيح  مسألة 
املفترض إجراؤها يف ليبيا رغم مسألة التقييد ليست 
مطلقة وهناك قبائل أيضا مازالت مأخوذة بحماسة 
يف  قدمية  لعناصر  دور  أي  وترفض  فبراير  سنوات 

مستقبل ليبيا.
والصول يف ذلك احلوار قال إن سيف اإلسالم يحظى 
يف  يجعله  مبا  الليبية  القبائل  من  باملئة   80 بتأييد 
طريق مفتوح نحو قيادة ليبيا وإنقاذ ما ميكن إنقاذه 
بعد سنوات من الفوضى األمنية والسياسية. وبغض 
النظر عن حقيقة النسبة واملبالغة النسبية فيها، لكن 
أن هناك رغبة  ينكرها  أحد  ثابتة وال  هناك حقيقة 
البالد سواء لقناعة بقدرته  شعبية يف عودته لقيادة 
تستحضر  عاطفية  ملسألة  حتى  أو  التغيير  على 
سنوات االستقرار التي كان يعيشها الليبيون يف ظل 

حكم والده.
من  عنه  احلديث  بدأ  القذايف  لنجل  القبلي  اإلسناد 
يكن يف  لم  وقتها  يونيو 2017.  اإلف��راج يف  حلظة 
وارد أحد دخوله مباشرة للعملية السياسية، أو على 
األقل كل شيء كان يدور يف الكواليس يف إطار عمل 
بني  احلاصل  التشابك  االعتبار  يف  يأخذ  م��دروس 
مقربني  إعالن  منذ  لكن  والسالح.  السياسة  فرقاء 
منه نيته يف الترشح بدأت أصوات كثيرة ومن أكثر من 
منطقة يف البالد تصدر مواقفها صراحة مبساندته 

لقيادة البالد بعد االنتخابات املقبلة.
وجنوب  وسط  من  بدأ  القذايف  البن  القبلي  الدعم 
والبركت  غ��ات  مناطق  قبائل  أعلنت  أي��ن  ال��ب��الد 
نحو  له  عن  مساندتها  والعوينات  وتهاال  والفيوت 
كرسي الرئاسة، وأعربت يف بيان نشرته بوابة إفريقيا 

ووقوفها  عن »دعمها   ،2018 يوليو  يف  اإلخبارية 
إلى مساعدته  الليبي  الشعب  أبناء  معه، داعية كافة 
يف االنتخابات الرئاسية القادمة ليكون رئيساً ومنقذاً 
لليبيا«، مشيرة إلى أنها »ال ترى أحدا مؤهالً تأهيالً 
الدكتور  غير  أمورها  زمام  ويتولى  ليبيا  لقيادة  تاماً 

سيف اإلسالم القذايف صاحب مشروع ليبيا الغد«.
املصري مقاال  ال���ي���وم  ال��ع��رب��ي  م��وق��ع  ن��ش��ر  ك��م��ا 
مستندا  االبن  للقذايف  الشعبي  الدعم  حتليليا حول 
التي  التونسية،  الشروق  جريدة  عن  معلومات  إل��ى 
ذك���رت أن ق��ب��ائ��ل ورف���ل���ة، وورش��ف��ان��ة، وت��ره��ون��ة، 
والطوارق،  والتبو،  واألمازيغ،  والقذاذفة،  واملقارحة، 
كلها تدعمه نحو الرئاسة. وتلك القبائل أو أغلبها، بل 
حتى التي كانت تاريخيا على خالف مع والده اليوم 
ترى يف سيف زعيما منقذا وقادرا بكاريزمته اخلاصة 
على إعادة ضبط العديد من األمور. والقبائل املذكورة 
واملتمركزة أساسا غرب البالد، باإلضافة إلى قبائل 
اجلنوب باإلمكان أن تفتح أفاقا كبيرة لسيف اإلسالم 

لكي يكون على رأس احلكم يف االنتخابات املقبلة.
امل��وق��ع أش���ار ك��ذل��ك إل��ى أن امل��وق��ف م��ن جماعات 
اإلسالم السياسي وما تسببت فيه من مشاكل خالل 

على  القبائل  تلك  شّجع  »فبراير«  بعد  ما  سنوات 
اإلس��الم  سيف  يف  ت��رى  حيث  تأييدها،  يف  املضي 
الشخصية اجلامعة والقادرة على التحكم يف دواليب 
بالذات  املسألة  هذه  يف  والواضح  مستقبال.  الدولة 
أن اإلسالم السياسي يعيش نكبة حقيقية يف الداخل 
أن  الشعب  م��ن  العظمى  الغلبية  تأكد  بعد  الليبي 
حالة  يف  املتسببة  هي  تفريعاتها  مبختلف  جماعاته 

الفوضى التي عاشتها البالد يف املرحلة املاضية.
رقما  اإلس��الم  يجعل سيف  الذي  التأييد  عن  وبعيد 
نهاية  قبل  املتوقعة  القادمة  االنتخابات  يف  صعبا 
اخلطوة  تعارض  الداخل  أطراف يف  هناك   ،2019
االستقرار  عدم  حالة  من  منتفعة  أطراف  باعتبارها 
يف  اعتقدت  أط���راف  ه��ي  أو  ال��ب��الد،  تعيشها  التي 
حلظة »فبراير« أن املستقبل لها مستندة يف ذلك على 
اإلسالم  جماعات  أساسا  وهي  واضح  إقليمي  دعم 
اللحظات  ان��ت��ش��ت يف حل��ظ��ة م��ن  ال��ت��ي  ال��س��ي��اس��ي 
خالله  من  واعتقدت  نفسها  فيه  مركزت  »بانتصار« 

أنها اكتسبت شرعية ال منافس لها فيها.
يلقاه  اإلس��الم  سيف  إلى  بالنسبة  التأييد  كان  وإذا 
من التركيبة القبلية أساسا ملا لها من تأثير وحتديد 
ترّكزت  معارضته  فإن  واألم��ن،  السياسة  مسائل  يف 
أصبحت  م��ح��دودة  جغرافيا  ويف  مناطقيا  أس��اس��ا 
بدورها منقسمة بني من يريد املضي قدما يف مسار 
»فبرير« رغم ثبوت فشله ألنه منحها »مجدا« جديدا 
اختار  من  وبني  املسار،  ذلك  خارج  لتتلقاه  كانت  ما 
السير نحو مصاحلة وطنية وعيا منه أن املرحلة لم 
تعد قادرة على حتمل املزيد من االنقسامات، وهذا 
الطرف يعتقد أنه لن يرى حرجا يف وجود طرف من 
وفق  بالتأكيد  لكن  احلكم  رأس  على  القدمي  النظام 
ضمانات وشروط قد تقبل من جميع األطراف، لعل 
ما  وفق  الليبيني  من  واس��ع  قطاع  متثيلية  بينها  من 
يتم  املسار قد  للبالد، وهذا  العليا  تقتضيه املصلحة 
تتمكن  لم  التي  القبول حتى من األطراف اخلارجية 
رغم كثرة مبادراتها والتحشيد الدولي على أكثر من 

سياق، يف إيجاد حلحلة للملف.
بغض النظر عن إمكانية سيف اإلسالم يف الوصول 
إلى قيادة احلكم يف ليبيا. ورغم أن مؤشرات كثيرة 
تدّل عن رغبة شعبية واسعة يف ترشحه، لكن املؤّكد 
أن كم القضايا وتعقيدها سيجعالن من سيف اإلسالم 
أو حتى غيره ممن ستضعهم األقدار يف ذلك املوقع 
أمام امتحانات سياسية وأمنية صعبة، الفرق فقط أن 
النفسي  الرضى  وإمكانية  السياسية لسيف  التجربة 
شعبيا قد تتيحان لألخير إمكانيات أفضل من غيره 

لقيادة البالد.

الصول .. سيف اإلسالم يحظى بتأييد 80 % من القبائل 
الليبية مبا يجعله يف طريق مفتوح نحو قيادة ليبيا

القبائل الليبية وسيف اإلسالم القذايف
واقـــــع البحــــــث عــــــن القائـــــــد اجلامـــــــع
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ملفات 

محمد بالطيب-بوابة افريقيا اإلخبارية
كان التحشيد اإلعالمي الّدولي ضخًما لذلك »الّنجم« 
السياسي الصاعد يف العقد األّول من األلفّية الثالثة، 
وهو يفتح كّل امللفات الليبية العالقة واحلارقة دفعة 
واحدة ويواجه اجلدران العالية لدولة عتيقة، متصلّبة 
املرسوم  للوجه  متاما  مغايرة  ص��ورة  وصلبة. كان 
ركائز  كأحد  الغربية  السياسة  أدب��ي��ات  يف  ل��ب��الده 
 Beyond the Axis of »الشر محور  وراء  »م��ا 

Evil بالتوصيف األمريكي وتقسيماته للعالم.
املتشبع  اإلعالمي(  )باملعنى  السياسي  »الّنجم«  ذلك 
بالقيم الغربّية واالنفتاح، الذي يتكلم إجنليزية فخمة 
ومتقنة، طافحا باألفكار اإلصالحية املشحونة بجرعة 
ليبرالية عالية، هو االبن األول للعقيد معمر القّذايف 

من زوجته الثانية صفية فركاش. 
كان السيف اإلسالم القّذايف يبرز وسط ذلك الّزخم 
الّدولة  تلك  ليبيا،  منتظر  كقائد  الكبير،  اإلعالمي 
وثرائها  املتميز  اجلغرايف  مبوقعها  الثرّية،  النفطّية 
املعتدل  الطبيعي  ومناخها  الكبير  والثقايف  اإلثني 
وتنوعها اجلغرايف والطبيعي، وكانت الصحافة العاملّية 
ومبؤسسته  الغد«  »ليبيا  الكبير  مبشروعه  حتتفي 
الّدولية اخليرّية التي فتح عبرها العديد من امللفات 
التركة  وبدأ من خاللها يف تصفية  واملحلّية  الّدولّية 
احتفاء  فتزايد  الّدولّية،  الساحة  يف  الثقيلة  الليبية 
العالم به مع كّل خطوة يتقّدمها على سلّم اإلصالح يف 
بلٍد لم يكن الغرب، على كل حال، ينظر إليه بارتياح.

تزامن صعود القّذايف االبن مع مرحلة انفتاح جزئي 
ال��غ��رب، ويف فترة بدأت  ال��ق��ذايف األب اجت��اه  ب��دأه 
بعد سنوات  الّدولية  الساحة  إلى  بالعودة  ليبيا  فيها 
طويلة ومرهقة من احلصار االقتصادي الثقيل، غير 
أّن دخول سيف اإلسالم على اخلط كان نقلة كبيرة 
)وخاصة سريعة(، يف اجتاه تصفية كل امللفات العالقة 
القدمية، ففتح كّل شيء  الدفاتر  الغبار على  ونفض 

دفعة واحدة! 
واملعارضة  البلغاريات  واملمرضات  لوكوربي  ملف 
السياسية الداخلّية وامللف النووي الثقيل، فتحها كلها 
بالتوازي، وشكّل فرق عمل كبيرة وفرض شخصيات 
جديدة، أغلبها من املعارضة، يف احلكومة واملؤمترات 
ضد  الشرسة  احل��رب  يشبه  ك��ان  م��ا  يف  الشعبّية، 
البيروقراطّية،  الّدولة  ومؤسسات  القدمي  احل��رس 
كما أشبع خطابه مبفردات اإلصالح وحقوق اإلنسان 
له  التعبير، حريصا على رسم صورة خاصة  وحرية 
الغربي  السياسي  القرار  ودوائر  الدولي  اإلعالم  يف 
لليبيا  التقليدّية  الصورة  عن  جذري  بشكل  مختلفة 
املواجهة ودعم املنظمات الثورية االنفصالية وصوت 

االشتراكية القدمي.
كان  أو هكذا  متكامل،  رسم مشروع  يبحث عن  كان 
االنفتاح(  على  )قائما  السياسي  بني  يقول،  أن  يريد 
واالقتصادي )قائما على قيم السوق وحترير املبادرة 

ورفع يد الدولة عن االقتصاد( واالجتماعي )مشاريع 
الصحافة  )حرية  واحلقوقي  كبيرة(  وسكنية  تنموية 
االش��ت��غ��ال على مشروع  وب���دأ  اإلن���س���ان(،  وح��ق��وق 
دستور جديد بتصورات أخرى لطبيعة وشكل النظام 
بشكل  تظهر  مؤشرات  وكانت  البالد،  يف  السياسي 
ودوليا  محليا  قوّية  كورقة  يترّسخ  وب��دأ  تدريجي، 

كزعيم قادم ليبيا ..«ليبيا الغد« ! 
مختطفني  س���راح  إلط���الق  الفلبني  يف  م��ف��اوض��ات 
اإلسالميني  مع  ومراجعات  سياف  أبي  جماعة  عند 
يف  والقابعني  احل��رب  ب��ؤر  من  العائدين  اجلهاديني 
أرشيفات  وحتى  معارضني،  مع  وح��وارات  السجون، 
اجلبهات  ك��ل  على  ون��ش��اط  املنسية،  ت��ش��اد  ح��رب 
يشتغل  االب��ن  القذايف  كان  هكذا  وخارجًيا،  داخليا 
على ع��ّدة جبهات م��ّرة واح��دة، وم��ع ذل��ك فقد كان 
ضد  معركته  بها  يقود  إعالمية  ملؤسسات  محتاجا 
احلرس القدمي وميهد بها ملشروعه اجلديد، فظهرت 
وصحف  )قنوات  اإلعالمية  الوسائل  من  مجموعة 
اإلعالمي  السائد  مع  تقطع  جديدة  ب��روح  ومواقع( 

الليبي املحلي التقليدي جدا حّد امللل والرتابة.
هكذا، إذا، كان سيف اإلسالم القّذايف »جنما« صاعًدا 
يف ساحة السياسة الّدولّية. ومن املؤّكد،فعال، أنه قد 
له يف  االتصالّية ورسم صورة خاصٍة  أتقن سياسته 
مجامع النخب الغربّية، بل وحتى على النقيض منها 
متاما عند النخب الّدينّية العربّية التي هرولت مسرعة 
لدعم مشروع املراجعات مع اجلماعات اجلهادية يف 
ليبيا وتبنته ودافعت عليه وشاركت فيه بكل حماسة، 
كما  مفهوما  حماسها  سنوات  وبعد  اآلن  يبدو  وقد 
)القطرية(  ُيفهم متاما -اآلن- حماس قناة اجلزيرة 
مثال يف تغطيتها مللف املراجعات بشكل خاص، وهو 

شيء لم يكن قابال للفهم يف تلك السنوات البعيدة.

ووسط كل هذا كان العالم يرى سيف اإلسالم كوجه 
مشرق لليبيا، شاب يافع ومتحمس لإلصالح، متشبع 
بالقيم الغربية متحصل على الدكتوراه من بريطانيا، 
العربية  والنخب  الغربية،  النخب  إلعجاب  ومثيرا 
يف  معتدال  ال��س��واء(،  حد  على  والتنويرية  )الّدينية 
الشخصيات  من  متنوعا  طيفا  حوله  يجمع  أفكاره 
والتيارات )املتناقضة أحيانا(، رغم املواجهة الداخلية 
الّدولة  وبيروقراطية  التقليدي  العسكر  مع  القوية 

الصلبة.
يف العام 2011 ومع بداية موجات »الربيع العربي« 
إقليميا ثّم مع أحداث »17 فبراير« يف ليبيا وحتّول 
تلك األحداث إلى حرب أهلّية طاحنة، تغّير كل شيء، 
إليه  ينظر  والذي  التغيير  للواء  احلامل  الشاب  ذلك 
كبيرة  شعبية  داخليا  راك��م  وال��ذي  بإعجاب  الغرب 
ونخبويا،  شعبيا  الثقة  من  سميكة  بطيقات  مرفودة 
صار مطلوبا ملحكمة اجلنايات الّدولّية بتهم ارتكاب 
»مجازر حرب«، وعند انتهاء احلرب وجد نفسه أسيرا 
ومحكوما عليه باإلعدام يف بلد لم تبق فيه مؤسسات 

قائمة أو دولة بأبسط املفاهيم املدرسّية للّدولة.
املاليني  مبئات  عقودها  وّقعت  التي  املشاريع  تلك 
االنتهاء،  وش��ك  على  ك��ان  وبعضها  ال����دوالرات  م��ن 
السياسّية  النخب  تلك  احلرب،  دّمرتها  بساطٍة  بكل 
إلى  أدخلها  التي  تلك  أو  البالد،  إل��ى  أعادها  التي 
الّدولة  مفاصل  يف  وزرعها  واحلكم  السياسة  أروقة 
يف  االصطفاف  كلّها  اختارت  والتشريعّية،  التنفيذّية 
الصف املقابل وخوض احلرب ضّده، ذلك التحشيد 
به  ال��واس��ع  النخبوي  واالح��ت��ف��اء  الغربي  اإلع��الم��ي 
والشيطنة،  التشنيع  من  مفتوحة  حفالت  إلى  حتّول 
وبدا يف تلك الليلة الباردة من خريف العام 2011 
اجلبلّية  الزنتان  قرية  يف  معتقليه  إلى  يتحّدُث  وهو 

ليلقيها  احلكمة  يعتصر  مكابُر،  لكنه  مغدورًا،  رجالً 
على سّجانيه، كان كالمه رؤيويا كشيخ بدوٍي حكيم، 
كان يحّدثهم، وهو العائد من واد هم صاعدوه، عن 
ليبيا  يف  وااليديولوجية  واجلهوية  القبلية  التوازنات 
وعن عصارة جتربته وعن مرارة اخليانة، ليقفوا بعد 
سنوات طويلة على كّل ما قالُه مفصالً وحرفيا متاما !

لم يظهر سيف اإلسالم القّذايف بعدها كثيًرا، مرات 
تقرير  يف  يتيم  وظهور  متلفزة،  محاكمات  يف  قليلة 
لقناة محلية لم يقل فيه شيئًا، مّرت على ليبيا بعدها 
املال  امليليشيات حول كعكة  أربع من حروب  سنوات 
والسلطة واملنافذ واملعابر واملطارات وجتارة الهجرة 
واالعتمادات  والصفقات  والتهريب  والسالح  والعبيد 
والدميقراطّية املتلفزة فوق واقع شعب بائس وجائع 
ومهّجر وخائف، ثّم جاء االنقسام مع حرب فجر ليبيا 
البالد  وانقسمت  العام 2014،  الكرامة يف  وعملّية 
إلى شّقني، وهضم كل شقٍّ بعًضا من أطراف »الكتلة 
اخلضراء« وخفت قليال التمترس القدمي حول خندقي 
بانورامّية  أكثر  املشهد  وص��ار  و«فبراير«  »ال��ف��احت« 
أخرى  وكتل  على ساحة  وظهرت شخصيات جديدة 

وتوزعت من جديد مراكز القّوة يف البالد.
لألوراق  اجلديدة  واخللطة  االنقسامات  هذه  وسط 
وتغّيرات الوعي السياسي، وحتوالت املشهد وتداخل 
التوازن  وضغوطات  ال��واق��ع  وض���رورات  احلسابات 
السياسي واالجتماعي، حصل سيف اإلسالم القّذايف 
على عفو عام، ضمن قانون العفو الذي أقّره البرملان 
ذلك  بعد  وأعلن  طبرق،  مدينة  يف  املتتخب  الليبي 
مدينة  محبسه يف  م��ن  رسميا  س��راح��ه  إط��الق  ع��ن 
السياسي  مشروعه  ليطلق  ال��ب��الد،  غ��رب  الزنتان 
ذلك  بعد  يعلن  ثّم  ليبيا«  لتحرير  الشعبية  »اجلبهة 
)االن��ت��خ��اب��ات  ل��ل��رئ��اس��ة  ت��رّش��ح��ه  م��ت��ذب��ذب  بشكل 
املنتظرة يف 2019(، وبدأ من مقر إقامته املجهول 
بترتيب عالقات خارجّية بحثا عن دعم دولي لعودته 
أيًضا  ولكن  روسيا،  مع  بالتواصل  خاصة  السياسّية 
العمل محليا مستفيدا من العديد العوامل التي تلعب 
لزمن  الشعبي  واحل��ن��ني  القبائل  ك��ورق��ة  لصاحله، 
جامع  كشخص  الشخصية  ه��و  وص��ورت��ه  ال��ق��ذايف 
سبر  قّدرها  كبيرة  شعبية  وذو  وإصالحي  ووسطي 
آراء أخير )ولو بشكل يبدو مبالغا فيه( تناقلته وسائل 
اإلعالم العاملية، بأكثر من %90 من نوايا التصويت.
يّبستها  القّذايف، كشجرة  اإلسالم  يبدو سيف  هكذا 
وجففتها  الطويلة،  االعتقال  وسنوات  احلرب  محن 
التجارب القاسية واملحن العائلية والشخصّية الثقيلة، 
ولكن مع ذلك تبدو اجلذور خضراء وطرّية، يف تربة 
تهّيئها السياقات احلالّية واملناخات الّدولّية اجلديدة 
لتعود -رمّبا- للحياة من جديد، هذه اجلذور اخلضراء 
احلّية مرتبطة بتاريخ شخصي مميز، ومدعومة بواقع 
القدمي..  القّذايف  لزمن  الشعبي  احلنني  يغّذي  ليبي 

فهل تزهر هذه األغصان اليابسة من جديد؟ 

سيف اإلسالم القذايف.. األغصان اليابسة بجذور خضراء
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املنوعة

نصيحة ثمينة لآلباء
 بعد جتربة اللحم والسيارة 

أكبر دولتني حتتاجان 80 مليون مرضية النعاس أول روائية ليبية 
امرأة.. واحلل يف الشراء 

 أقلع منوذج لس���ّيارة طائ���رة من صنع بوينغ يف أّول 
رحل���ة جتريبي���ة كلّلت بالنجاح ، بحس���ب ما أعلنت 
ش���ركة املالح���ة اجلوية مع كش���ف النقاب عن هذا 
املش���روع الذي يندرج يف سياق خّطة أوسع ملركبات 

أجرة طائرة مستقلّة.
 وله���ذه املركبة هيكل يش���به هي���كل طائرة مبحّرك 
واح���د مع مروح���ة خلفي���ة وواجه���ة زجاجية وهي 
م���زّودة مبزالقني فيهما عّدة مراوح يتيحان اإلقالع 
والهب���وط بش���كل عم���ودي ، كم���ا احلال م���ع عّدة 

طائرات مسّيرة.
 وخالل هذه التجربة األولى ، أقلعت املركبة وحلّقت 

مكانها قبل أن تهبط.
وم���ن املرتق���ب مواصلة التجارب للتق���ّدم يف مجال 
األمن يف ما يخص وس���ائل النقل اجلوية املس���تقلّة 
الت���ي توّفر عند الطلب«، بحس���ب م���ا جاء يف بيان 

صادر عن الشركة.
ومن املفترض أن تبقى هذه املركبة مستقلّة بالكامل 

يف محيط 80 كيلومترا.

العثور على كنز أثري يعود إلى فترة الهكسوس يف مصر
عث���رت البعث���ة األثرية التابعة للمجل���س األعلى لآلثار يف 
مص���ر ، عل���ى مجموعة من املقابر واآلث���ار التي تعود إلى 
فترة الهكسوس ، األمر الذي يعد مبثابة »كنز أثري« يوفر 

مزيدا من الفهم عن تلك احلقبة الزمنية.
وُعثر على اآلثار خالل أعمال حفر للبعثة يف منطقة » كوم 
اخللج���ان« الواقع على احل���دود الفاصلة بني »محافظتي 

الشرقية والدقهلية«  
وأوض���ح األمني العام للمجلس األعل���ى لآلثار ، مصطفى 
وزي���ري ، أن املقاب���ر حتتوي بداخلها عل���ى قطع حيوانية 
ملحق���ه به���ا،  ومجموع���ة من الفخ���ار األس���ود املعروف 

ب�«فخار تل اليهودية« املميز لفترة الهكسوس.
وعث���رت البعث���ة عل���ى أوان دائرية الش���كل ، وأخرى على 
شكل الكمثرى وحوامل مصنوعة من الفخار . وكان داخل 
أح���د هذه األواني قط���ع صغيرة حتمل نقوش���ا وزخارف 

مميزة لهذه الفترة.

ول���دت  األديبة واإلعالمية الليبي���ة مرضية النعاس 
1940 م يف مدين���ة درنة ، وه���ي أول صحافية من 
درنة وأول روائية ليبية ، نالت مرضية النعاس التعليم 
والتشجيع وتفتحت موهبتها ككاتبة للقصة القصيرة 
وللمقال���ة الصحفية , واهتمت يف أدبها بهموم املرأة 
وحقها يف التعليم والعمل وانتقدت كل العراقيل التي 

تعترض طريق املرأة الليبية .
حتصلت على ليس���انس القانون من جامعة قاريونس 
، وبدأت الكتابة لإلذاعة مبذكرات طالبة يف برنامج 
ع���ن الطلب���ة واملعلمني لألس���تاذ »فرج الش���ويهدى ، 
ونش���رت انتاجها ف���ى صحيفتي الزم���ان والرقيب ، 
وتعتب���ر أول ام���رأة ليبية كتبت الرواي���ة ، وذلك عبر 

روايتها »املظروف األزرق.
 أص���درت مجموع���ة م���ن الرواي���ات واملجموع���ات 
القصصي���ة ، » ش���يء م���ن ال���دفء« بن���ات داخلي« 
»رجال ونس���اء« »غزالة« ، كتبت خالل فترة ستينيات 
القرن العش���رين مقاالت صحافي���ة يف مجلة »املرأة 
اجلديدة« ونش���رت بعدها يف مجلة البيت« األس���بوع 
الثقايف« وكتب���ت ملجالت عربية  منها الوعي العربي 

والصياد اللبنانية.
 كتبت عنها الكثير من الدراس���ات واملقاالت النقدية 
كم���ا كان���ت قصصه���ا ورواياته���ا مص���در للبح���اث 
والدارس���ني فى جامعاتنا حيث اتخذها الدارس���ون 

لألدب العربي مادة لنيل درجات علمية مثل الدكتور 
أحمد ابراهيم واألس���تاذة شريفة القيادي والدكتورة 

ساملة ابراهيم وغيرهم.
ونش���رت أعمالها القصصي���ة ومقاالتها يف الصحف 
واملج���الت الليبي���ة وأصدرت روايتها األولى “ش���يء 
م���ن الدفء” عام 1972م ثم مجموعتها القصصية 
“غزالة” ع���ام 1976م ثم روايتها الثانية “املظروف 
األزرق” عام 1982م و”رجال ونساء” عام 1993م

كش���فت منظم���ة »هيوم���ن رايت���س ووت���ش« أن أكبر 
دولت���ني يف العالم من حيث عدد الس���كان، حتتاجان 
لنحو 80 مليون امرأة ، لس���د النقص وخلق التوازن 
مع الذكور.ووفق ما نقل موقع »لو فيغارو« الفرنسي 
، ف���إن الص���ني والهند تعانيان م���ن نقص »مهول« يف 
ع���دد النس���اء، مضيف���ا أن تقريرا حديث���ا ل�«هيومن 
رايتس ووتش« سلط الضوء على االختالل احلاصل 
يف التركيب���ة الس���كانية للدولتني.وق���ال التقرير إنه 
يوج���د يف بعض املناطق بالصني والهند 120 رجال 
ل���كل 100 ام���رأة، وه���و ما يؤك���د اخت���الل التوازن 
ب���ني اجلنس���ني ، األم���ر الذين يثير قلق���ا كبيرا لدى 
س���لطات الدولت���ني ، مضيف���ا »يف املجم���وع ، حتتاج 

الص���ني والهن���د 80 مليون امرأة لس���د هذا النقص 
، ه���ذا الرقم قد يرتفع مس���تقبال«. ويقول مراقبون 
إن سياسة »الطفل الواحد«، التي تبنتها الصني منذ 
1979 وإل���ى غاي���ة 2015، كانت من بني أس���باب 
اخللل احلاصل يف تركيبتها الس���كانية اليوم. ويلجأ 
الصينيون إلى شراء نس���اء وفتيات ميامنار والزواج 
بهن قس���را، حسب ما ذكرت منظمة »هيومن رايتس 
ووتش«، يف تقرير سيصدر شهر فبراير املقبل.وقال 
التقرير »يجري بيع نس���اء ميامن���ار مقابل ما بني 3 
آالف و13 ألف دوالر للمرأة.. وبعدها يتم حبس���هن 
يف املنازل وعدم الس���ماح لهن باخلروج.. كما ُيفَرض 
عليهن اإلجناب بشكل سريع من أجل زيادة النسل«.

جناح أوّل رحلة لسّيارة طائرة من بوينغ 

جزء من األرض يغرق 
يف مياه القطبني 

احلمام يقتل شخصني 
ويجبر بريطانيا على 

إعالن الطوارئ 

طوارئ يف مطار القاهرة 
بسبب فرس النهر 

حّذر فريق من العلماء االثنني من أن ذوبان اجلليد 
يف الق���ارة املتجمدة اجلنوبية يجري بوتيرة أس���رع 
بس���ّت مرات مما كان علي���ه قبل أربعني عاما، وهو 
ما يس���بب املزيد م���ن االرتفاع يف منس���وب البحار 

واملحيطات.
وم���ع الذوبان املتس���ارع لكت���ل اجللي���د يف القطب 
الشمالي أيضا، س���يؤدي ذلك إلى إضافة عشرات 
األطن���ان م���ن املياه يف مس���توى املحيطات س���نويا، 
وس���تتغير خارطة العالم خاصة املناطق الس���احلية 

املكتظة بالسكان.
وقد أدى ذوبان اجلليد يف القارة اجلنوبية حتى اآلن 
إلى رفع منس���وب البحار يف العالم 1.4 س���نتيمتر 
من���ذ العام 1979، بحس���ب تقرير نش���ر يف مجلة 

األكادميية األميركية للعلوم.

ت���ويف بريطاني���ان بع���د إصاب���ة فطري���ة مرتبطة 
بفض���الت احلمام يف إحدى مستش���فيات اململكة 
املتح���دة ، حي���ث اكتش���ف مس���ؤولون يف هيئ���ة 
اخلدم���ات الصحي���ة الوطنية أن فط���را معروفا 
باس���م »الكريبتكوك���س« أو »املس���تخفيات«، ه���و 
الس���بب يف حالت���ي الوفاة.وس���رعان م���ا أعلنت 
مستشفى امللكة إليزابيث يف غالسكو ، أكبر مدن 
اس���كتلندا ، الطوارئ ملنع تفش���ي امل���رض ، بينما 
فتحت السلطات حتقيقا لتحديد السبب الدقيق 

للوفاة.

لك���ن مس���ؤولني يف هيئ���ة اخلدم���ات الصحي���ة 
الوطني���ة يقول���ون إن روث احلم���ام ه���و مص���در 
العدوى املحتمل، يف منطقة »لم تعد مفتوحة أمام 
العامة. وعادة ما توجد فطريات »املس���تخفيات« 
يف فض���الت احلش���رات واحلم���ام، وكذل���ك يف 
الترب���ة، حس���بما أك���دت صحيف���ة »ديلي س���تار« 
البريطانية.والفط���ر املذكور يصيب الرئتني، لكن 
يف ح���االت أخ���رى ميك���ن أن ي���ؤدي إل���ى التهاب 
الس���حايا والتهابات أخرى يف الدماغ، مما يجعل 

منه طفيال خطيرا.

جنحت شركة مصر للطيران للشحن اجلوي يف نقل 
ش���حنة لعدد 6 من حيوانات ف���رس النهر بحمولة 
6600 كلجم من جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا إلى 

بكني بالصني.
وقالت مصادر بالش���ركة مت نقل شحنة احليوانات 
بعناي���ة كبيرة عن طري���ق مطار القاه���رة الدولي ، 
على رحالت مصر للطيران رقم 840 املتجهة من 
جوهانس���برغ إلى القاهرة ، ثم رحلة الش���ركة رقم 

95 من القاهرة إلى بكني.
وأش���ارت املص���ادر إلى جناح الش���ركة يف توفير كل 
الس���بل التي تضمن س���المة نقل احليوانات ، برغم 
كونه���ا ش���حنة ذات طبيعة خاص���ة يف النقل خاصة 
أنها استغرقت ساعات طويلة من رحالتها يف جنوب 
افريقيا وحتي الصني أكثر من 24 س���اعة طيران ، 

باإلضافة إلى التواجد مبطار القاهرة الدولي.
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 سليني إذا كنت ال تعلمني
 مدی سحر عينيك يف العاملني

 سلي عن فؤاد بحب تلظی
 و صٍبّ يذوب إذا تنظرين

 سليني أيا شمعة يف الظالم
 يشع سناِك علی اآلخرين

 سليني عساني أجيب فكم كم
 متنيت لو أنك تسألني

 أحبك حب الندی للصباح
 و حب الفراشة للياسمني

 قضيت ثالثني عاما و بضعا
 تلني اجلبال و لست ألني

 أصون عيوني عن الفاتنات
 و أحيا حياة كما الراهبني
 فإن تأت فاتنة عن شمالي
 أملُْت بوجهَي ذات اليمني

 فمازلن يبدين حسنا و أغضي
 و أخفي هياما و لست أبني

 إلی أن رأيتك بعد انتظار
 لتمحَو عيناك جرح السنني
 فال حترميني حنانا لديك

 فقلبَي أضناه طول احلنني.

 الشاعر عصام الفرجاين 

الثقافية 

 سعاد خليل تنضمّ إلى املنتدى العربي األوروبي للسينما واملسرح بباريس

 املوت يغيب الفنان   بعد غياب ليبيا شاركت يف فعاليات   املؤمتر  السابع والعشرين  لالحتاد العام لألدباء والكتاب العرب  
عبداجلليل خالد 

  االسبوع الليبي لل بوابة افريقيا االخبارية 
 اعلنت املمثلة والباحثة  يف املسرح والدراما سعاد 
خليل ع���ن انضمامه���ا  كعضو مؤس���س للمنتدى 
العربي االوروبي للس���ينما واملسرح بباريس ضمن 
جلنة العالقات الدولية والتعاون، الذي يضم نخبة 
من أه���م وأبرز األس���ماء العربي���ة واألوروبية ومت 
إطالقه يف اخلامس عشر من  نوفمبر املاضي  يف 
العاصمة الفرنسية كمبادرة من السينمائي اليمني 

املقيم بباريس االستاذ حميد عقبي .
 ويف تصري���ح خاص لها لبواب���ة افريقيا االخبارية 
قالت الفنانة سعاد خليل   )من خالل هذا املنتدى 
العرب���ي االوروب���ي وبالتع���اون مع  م���ا يضمه من 
نخبة من االس���ماء واخلبرات يف مجال الس���ينما 
واملس���رح وبقي���ة الفنون م���ن املنتس���بني للمنتدى 
س���يكون هناك توسع وانطالق للتعريف باملبدعني 
الع���رب وانخراطه���م  من دول اخ���رى( واوضحت 
س���عاد خليل ان  املنت���دى جل اهتمام���ه وأهدافه 
هي انس���انية بالدرجة االولي حيث مسار املنتدى 
)كون���ه فض���اء فني ابداعي س���ينمائي مس���رحي 
ويهتم بكل الفنون ،ويس���عى إلي التبادل والتعارف 
الفن���ي العرب���ي االوروبي وكذلك تب���ادل اخلبرات 

والشراكات الفنية(.
 وعن فكرة املنتدى قالت الفنانة سعاد خليل )هذا 
املنت���دى ج���اء مبب���ادرة من االس���تاذ حميد عقبي 
وأالن اصب���ح  قائ���م بهيكلته االداري���ة والتنفيذية 
وصفت���ه ونظامه من مجموع���ات لها خبرة ودراية 
يف هذا املجال و كل امالنا ان نوفق يف ما نسعي له 
من تقدمي الفائدة والتعاون من خالل هذا الصرح 
الفني الثق���ايف(. واضافت أنها أجرت )مقابلة مع 
بعض االعضاء بإذاع���ة مونتكارلو  للتعريف بهذا 
املنتدي وأهدافه ضمن برنامج س���هرات باريسية 
م���ع االذاعي���ة كابي لط���ف  ورغم امل���دة القصيرة 
التي تاس���س فيها املنت���دي اال انه حقق انتش���ارا 

كبيرا  علي املستوي العربي والدولي حيث وصلت 
صفحته عبر الفيس���بوك إلي اكثر من ثالثني الف 

زائر و1500 مشترك(.
 وع���ن انش���طة املنتدى قالت س���عاد )انه اقيم  
صال���ون فن���ي للمنت���دي ي���وم 23 م���ن يناي���ر  
اجل���اري  بباري���س  وس���يكون اع���الن اش���هار 
املنت���دي خ���الل  فبراير بباريس وه���ي املدينة 
احلاضن���ة ، و هذا املنتدي يس���عى مس���تقبال  
إل���ي الضرورة  النه���وض بالبني���ة التحية للفن 
العرب���ي  العال���م  يف   واملس���رحي  الس���ينمائي 
حي���ث يوجد نقص ح���اد للقاعات الس���ينمائية 
 ، االكادميي���ة  الفني���ة  واملعاه���د  واملس���رحية 
وكذلك تش���جيع الفرق واملؤسسات واجلمعيات 
الفني���ة االوروبي���ة الت���ي تهت���م بثقاف���ة وفنون 
العال���م العرب���ي(. مضيفة أن أهداف���ه )كثيرة 
ومهم���ة كاالهتمام ب���األم والطف���ل يف اجلانب 
املع���ارف  حق���ول  يف  والترجم���ة  االنس���اني 
واملج���االت املس���رحية بعيدا عن اي نش���اطات 

سياس���ية(.
 ودع���ت الفنانة س���عاد خليل كل م���ن يعنيهم االمر 
لالنضمام إلي هذا الفضاء الفني الثقايف لإلفادة 
واالستفادة الفنية . وأضافت انها ستسعى إلقامة 
ورش فنية  يف اعداد املمثل  من خالل هذا املنتدي 
للش���باب الذين يودون االنتس���اب للمس���ارح كأول 
خطوة ،وستس���عي إل���ي اقامة صال���ون ادبي فني 
باسم املنتدي  يف اطار النشاط للمنتدي من خالل 
اعضائ���ه يف كاف���ة ال���دول وختمت الفنانة س���عاد 
تصريحه���ا للبواب���ة قائلة )ان املنت���دي العربي هو 
فضاء ابداعي س���ينمائي مسرحي يتفاعل مع كل 
التجارب والفنون االبداعية. وستكون ضمن خطته  
اقام���ة الورش الفني���ة وترجمة النص���وص وعقد 
ش���راكات مع بقية املنتدي���ات التي تعني بالثقافية 

والفنون بعيدا عن كل اشكال السياسات.(

  االسبوع الليبي لل بوابة افريقيا االخبارية 
 انتظمت خالل الفترة من التاسع عشر الى الثاني والعشرين 
م���ن يناير اجل���اري بابوضب���ي  فعاليات املؤمتر  الس���ابع 
والعش���رين  لالحتاد العام لألدب���اء والكتاب العرب   حتت 

شعار )ثقافة التسامح وبناء الهوية بني األنا واآلخر( 
 وشارك احتاد االدباء والكتاب الليبيني ضمن   سبعة عشر 

احتادا وجمعية ورابطة وأسرة ومجلس كتاب عربي.
 واش���ار وزير التسامح االماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهي���ان يف كلمة االفتت���اح  التي ألقاها  ال���ى  أهمية الدور 
الري���ادي لالحتاد الع���ام لألدباء والكتاب الع���رب باعتباره 
مظلة مرموقة للعمل القومي لتمكني املثقفني العرب من أداء 
دورهم يف تشكيل مستقبل املنطقة وتأكيد مكانتها الالئقة 

بها بني األمم.
 وعلى اجلانب الليبي ش���ارك رئيس احتاد االدباء والكتاب 
الليبيني خليفة حواس عل���ى رأس وفد يتكون من  القاص 
والكاتب محمد املسالتي والشاعر والناقد رامز النويصري 
و رئي���س حتري���ر مجلة الفص���ول األربعة  والش���اعر عمر 

عبدالدائم  والباحث الدكتور أبوبكر الهاشمي 
 ويف تصريح لبوابة افريقيا االخبارية قال الش���اعر والناقد 
رامز النويصري أن املش���اركة  تأتي  تفعيال لدور الرابطة 
وإثب���ات حضورها بعد رفع جتميد العضوية باحتاد األدباء 
والكت���اب العرب يف 2018. حيث ش���اركت رابطة األدباء 
والكتاب الليبي���ني  يف املؤمتر  والفعاليات املصاحبة  التى 

استضافها احتاد أدباء وكتاب اإلمارات، ب�)أبوظبي(   
 واضاف النويصري  أن الباحث الدكتور أبوبكر الهاش���مي 
ش���ارك يف  ن���دوة )ثقافة التس���امح وبناء الهوي���ة بني األنا 
واآلخ���ر( ضمن فعاليات املؤمتر بورقة بعنوان )التنازع بني 
مفهومي الثقافة واحلضارة( اما  املشاركة الشعرية فتتمثل 

من خالل مهرجان ناصر جبران الشعري .
 وش���هد احلفل توزيع جوائز االحتاد العام على الفائزين يف 
هذا العام حيث فاز الكاتب واملفكر االماراتي الدكتور يوسف 

احلس���ن ب)جائزة القدس من العرب(  عن مجمل أعماله 
التي تناولت القضية الفلس���طينية واألصولية اليهودية يف 

أمريكا وهي أرفع اجلوائز التي مينحها االحتاد العام.
 وفاز بجائزة القدس من الكتاب األجانب املستحدثة يف هذه 
الدورة املترجم الروس���ي أوليغ بافيك���ني تقديرا للخدمات 
اجلليلة الت���ي قدمها لألدب والثقاف���ة العربيني والنحيازه 
للقضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

 أم���ا جائ���زة )ع���رب 1948( الت���ي اس���تحدثت يف ه���ذه 
الدورة أيضا ومتنح لألدباء والشعراء العرب الفلسطينيني 
داخ���ل األراضي املحتلة عام 1967 فقد منحت مناصفة 
للش���اعرين سامي مهنا ومعني شلبية فيما حجبت )جائزة 
الش���خصية العربية( املدافعة عن احلقوق واحلريات نظرا 

لعدم وجود مرشح تنطبق عليه شروط اجلائزة.
 ووج���ه نائ���ب األمني الع���ام لالحتاد العام للكت���اب واألدباء 
العرب واألمني العام الحتاد الكتاب اللبنانيني الدكتور وجيه 
فانوس كلمة باس���م الوفود املش���اركة أكد فيها أهمية هذا 

اللقاء الذي تستضيفة العاصمة االماراتية.
 وأك���د فانوس أهمية الش���أن الثقايف وتعزي���ز فاعليته الى 
جهد جماعي تتكاتف يف س���احات تشكله عطاءات االبداع 

والرأي واجلمال يف األمة وتتعاون يف مجاالت تعزيزه ونشره 
جهود املؤسسات واألفراد عبر محطات موضوعية وحقب 
زمنية عديدة متسلحة بالوعي والتصميم وحس املسؤولية 

الثقافية.
 وقال  نحن مسؤولون وبوعي وإصرار وتصميم على العمل 
اجل���اد والرصني والبناء يف مجاالت تكوين الثقافة العربية 

وتعزيز مجاالت الفاعلية االيجابية .
 وتضم���ن احلفل عرض فيل���م وثائقي قصير عن مس���يرة 
االحت���اد الع���ام لألدباء والكت���اب العرب وفقرة موس���يقية 
قدمتها عضو احتاد كتاب وأدباء االمارات الفنانة االماراتية 

اميان الهاشمي.
للش���باب الذي���ن ي���ودون االنتس���اب للمس���ارح كأول خطوة 
،وستسعي إلي اقامة صالون ادبي فني باسم املنتدي  يف اطار 
النشاط للمنتدي من خالل اعضائه يف كافة الدول وختمت 
الفنانة سعاد تصريحها للبوابة قائلة )ان املنتدي العربي هو 
فضاء ابداعي س���ينمائي مسرحي يتفاعل مع كل التجارب 
والفن���ون االبداعية. وس���تكون ضمن خطت���ه  اقامة الورش 
الفنية وترجمة النصوص وعقد شراكات مع بقية املنتديات 
التي تعني بالثقافية والفنون بعيدا عن كل اشكال السياسات.(

االسبوع الليبي 
 غيب امل���وت امللحن ومق���دم الرامج الفنية 
واملنوعات  عبداجلليل خالد يوم اخلميس 
املاضي الرابع والعشرين من يناير عن عمر 

ناهز 71  مبدينة  البيضاء.
 ويعتبر الراحل من اهم املوسيقيني ومقدمي 
البرامج املنوعة بالتلفزيون واالذاعة الليبية 
وصاحب فضل يف دفع الكثير من االسماء 
عب���ر برامج املواهب التى قدمها لس���نوات 

طويلة .
 وعرف الراحل بالتزامه بالقضايا القومية 
والوطني���ة وكذل���ك بدفاع���ه ع���ن احلقوق 
الفنية والتراث الوطن���ي وهو حاصل على 

درجة الدكتوراة  يف القانون .

نص

 لوحة  للفنان الكبير الراحل  محمد الزواوي 
 اللوحة  من الرسم الساخر نشرت العام 

 1993
 جتسد بداية تأثير دخول البث املرئي عبر 

االقمار الصناعية  على العائلة الليبية  

املعرض 
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للل االسبوع الليبي   
بنادي  القدم  ك��رة  ادارة  أصدر  
األخ���ض���ر ب���ي���ان���اً ت��وض��ي��ح��ي��اً 
العبني   م��ع  التعاقد  بخصوص 

محترفني.
وأوضح البيان   أن النادي  قام  
محترفني  العبني  مع  بالتفاوض 
الشتوية،  االنتقاالت  فترة  خالل 
أحدهما مواليد ال� 2000 وكان 
سيتم التوقيع مع الالعبني باعتبار 
أن أحدهما سيتم احتسابه ضمن 
فئة األواسط واآلخر يكون العب 

يف فئة األكابر.
وأضاف البيان  أن أول املحترفني 
يف  توقيعه  مت  اجلنسية  غيني 
جمهورية مصر العربية بواسطة 
نصر  اإلدارة  م��ج��ل��س  ع��ض��و 

الثاني  والالعب  بوفليقة،  الدين 
توقيعه  مت  اجلنسية  كاميروني 

االحد يف تونس.
و قال البيان  أن أعضائه تفاجئوا 
بعدها بقرار من االحت��اد الليبي 
الالعبني  باحتساب  القدم  لكرة 
فئة  ض��م��ن   2000 م���وال���ي���د 
األك��اب��ر، وه��ذا ما أجبرهم على 
ني  إختيار العب واحد من الالعَبّ
ومتت املفاضلة من الطاقم الفني 
الكاميروني  ال��الع��ب  واخ��ت��ي��ار 

اجلنسية جونيور فيقو.
اخلاصة  املستندات  توجيه  ومت 
االحتاد  ملنظومة  الالعب  بتوقيع 
انتظار  يف  ال��ق��دم  لكرة  ال��دول��ي 
االن��س��ح��اب ال���دول���ي ل��ك��ي يتم 

تسجيله رسمياً مع الفريق.

للل االسبوع الليبي   
احرزفريق النصر  لكرة الطائرة  تفوقا كاسحا  على فريق االهلي بنغازي بنتيجة ثالثة اشواط 
مقابل شوط واحد يف اللقاء الذي جمع الفريقني مساء  امس االحد علي أرضية قاعة الكبري 
األول  كالتالي الشوط  األش��واط  نتائج  وجائت  السداسي  ال��دور  مباريات  ضمن  بطرابلس 
22.25 لصالح االهلي.ب الشوط الثاني 26.28 لصالح النصر و الشوط الثالث 19.25 

لصالح النصر و الشوط الرابع 21.25 لصالح النصر .

االخضر يصدر بيان عن تعاقده مع العبني 

 صولة  يعود 
للمستديرة  بهدفني  
يف  خماسية  الدوري 

البحريني

االسللللبللللوع الللللليللبللي لللللل بللللوابللللة افللريللقلليللا 
االخبارية 

صولة  الدولي محمد  الليبي  املحترف  عاد 
القدم   البحريني  لكرة  فريق املحرق  العب 

للمالعب من جديد بعد غياب طويل 
 وساهم الالعب يف فوز فريقه على نظيره 
يف  ه��دف  مقابل  أه���داف  بخمسة  الشباب 
املباراة التي جمعت الفريقني باألسبوع السابع 

من بطولة الدوري البحريني لكرة القدم.
لفريفه  ه��دف��ني  تسجيل  يف  ص��ول��ه  وجن��ح 
جنح  أن  بعد  اجلزاء   عالمة  من  أحدهما 
الالعب يف التحصل على الضربة من مجهود 

فردي. 

للل االسبوع الليبي   
كشفت مصادر صحفية أن  نادي النصر جنح يف إبرام التعاقد مع املدافع الرواندي الدولي عبدول 

رواتيبياي لتدعيم خط دفاع الفريق يف فترة االنتقاالت الشتوية يناير اجلاري.
 وميتاز املدافع الرواندي  بإمكانياته البدنية الهائلة وسرعة االنقضاض والتغطية الدفاعية اجليدة، 

وهو ما أهله للتألق مع فريق اجليش الرواندي وكذلك املنتخب الرواندي خالل الفترة املاضية .  

للل االسبوع الليبي   
بدرجة االمتياز اجتاز  مدرب فريق االحتاد لرياضة السباحة منذر ساسي الدورة التدريبية يف السباحة 

والتي أشرف عليها عدد من اخلبراء املتخصصني من إيطاليا.
يذكر أن ثالثة  مدربني ليبني اجتازوا يف ديسمبر املاضي للمرحلة األولى من امتحانات املستوى األول 
لتدريب السباحة، وحصلوا على شهادات اجتياز املرحلة عبر االنترنت من االحتاد الدولي للسباحة. 

واملدربون الثالثة هم:  طه البركي -  عبدالباري شوبانة - مازن القطيوي

الرواندي  عبدول رواتيبياي
  الى خط دفاع النصر 

 املدرب منذر ساسي يتحصل 
على االمتياز من ايطاليا يف  السباحة

طائرة النصر  تكتسح االهلي ب
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الليبي    للل االسبوع 
وفدا من   سرت   خليج  نادي  استقبل  عالية   رياضية    بروح 
نادي النجم الريفي مصراتة  صباح االحد  حيث قدم النادي 
فريق  العبي  بعض  م��ن  ب��در  مل��ا  رسميا  اع��ت��ذارا  املصراتي  
سرت  خليج  أواسط  مع  مباراتهم  بعد  القدم  لكرة  االواس��ط 
الفئات  دوري  من  العاشرة  اجلولة  يف  اجلهاد  ن��ادي  مبلعب 

السنية ) االواسط ( والتي يشرف عليها االحتاد الفرعي لكرة 
القدم مصراتة .

احلضور  تبادل   و  ال��ود  مشاعر  الرياضية   اجللسة   وساد 
وتبادل  العالقات  عمق  على  والتاكيد  احلديت  الناديني  من 
يف  والتقارب  التنافس  اجل  من  اللقاءات  وتواصل  الزيارات 

اجواء اخوية تسودها املحبة والروح الرياضية .

الليبي    للل االسبوع 
احتاد  ألعاب  صانع  ال��اليف،  مؤيد  الليبي   املحترف  كشف  
إلى  االن��ض��م��ام  تفضيله  أس���رار  ع��ن  اجلزائري   العاصمة 
فترة  بداية من  ألوانه  والدفاع عن  الفريق اجلزائري  صفوف 

اجلارية. الشتوية  االنتقاالت 
إنه    1 اجلزائرية  قناة   مع  تلفزيوني  لقاء  يف  ال��اليف،   وقال 
معروف  كبير  ن��ادي  ألن��ه  العاصمة  الحت��اد  االنضمام  اختار 
املحلية  والبطوالت  األفريقية  البطوالت  يف  الطيبة  بسمعته 

باجلزائر.
رياض،  مع شقيقه  وقت سابق  أنه حتدث يف  الاليف   وأضاف 
وأنه  العاصمة،  الحتاد  اللعب  يف  رغبته  بشأن  أعماله،  وكيل 
إذا تلقى عرضا من الفريق فإنه لن يتردد يف املوافقة وسيوقع 

العقود الرتداء غاللة االحتاد.
من  به  حظي  ال��ذي  باالستقبال  سعادته  عن  ال��اليف   وأعرب 
زمالئه بالفريق  مشيرا إلى أن احتاد العاصمة ميتلك مجموعة 
االنتصارات  حتقيق  على  قادرين  دائما  الالعبني  من  مميزة 

للنادي. العريضة  البطوالت السعاد اجلماهير  وحصد 

الليبي    للل االسبوع 
مجلس  أن  األوملبي   ال��ن��ادي  داخ��ل  مصادرصحفية    كشفت 
اإلدارة جنح يف امتام التعاقد بشكل رسمي مع ثالثة  العبني 
أفارقة لتدعيم صفوف الفريق األول لكرة القدم يف امليركاتو 

الشتوي  .
 وتعاقد األوملبي مع الالعب التونسي حسان احلرباوي والذي 
سبق وأن لعب لفريق احتاد بن غردان، كما ضم الفريق العبني 
الوسط  والعب  موسى  أحمد  املهاجم  وهما  ديفوار  كوت  من 

كوليبالي. إميانويل 
وسبق للمهاجم موسى أن ارتدى غاللة فريقي النجف وكربالء 
املحلة  بلدية  لنادي  اللعب  إلى  باإلضافة  العراقي،  الدوري  يف 
املصري، أما كوليبالي فقد لعب قبل ذلك ضمن صفوف فريق 

اإليفواري. ماجستيك 
يذكر أن فريق األوملبي ميتلك يف رصيده نقطتني فقط من 5 
 ، املمتاز  الليبي  الدوري  بطولة  يف  الفريق  خاضها  مواجهات 
حيث خسر األوملبي يف األسبوع األول أمام السويحلي بنتيجة 
2 / 3 قبل  أن يتعادل سلبيا مع أبو سليم يف األسبوع الثاني، 
ثم هزم أمام الوحدة يف األسبوع الثالث، كما فقد مباراته أمام 
أمام اخلمس يف  تعادل سلبيا  الرابعة وأخيرا  املدينة باجلولة 

اجلولة اخلامسة من بطولة الدوري.
التونسي  امل��درب  مع  رسمي  بشكل  تعاقد  قد  األوملبي  وك��ان 
تقدم  الذي  الشتيوي  الوطني عادل  للمدرب  منير شبيل خلفا 
عمر  م��ن  أسابيع  خمسة  م��رور  بعد  منصبه  م��ن  باستقالته 
الفريق  الزم��ت  التي  الظروف  لبعض  نظًرا  ال��دوري،  بطولة 

الفترة األخيرة. خالل 

للل االسبوع الليبي   
 أعلن مجلس إدارة النادي األهلي بنغازي  برئاسة خالد السعيطي  عن 
تقدمه بشكوى رسمية ضد املدرب املصري محمد عودة  املدير الفني 
للفريق األول لكرة القدم  ومساعده طلعت محرم، إلى االحتاد الدولي 
للقيام  بالفريق  العقد ورفضه االلتحاق  الفيفا  ملخالفته شروط  للعبة  

مبهام منصبه.
 وأشار النادي األهلي يف بيان رسمي عبر صفحته على موقع  فيس بوك  
النادي اجتمع بعودة فى تونس بعد أن املدرب  أن رئيس مجلس إدارة 
مغادرة النادي عقب مباراة مع الفريق اجلزائري، محاوالً اقناعه بالبقاء 
مع الفريق حلني االتفاق مع مدرب آخر يستلم منه املهمة خالل فترة 
ال تتجاوز أسبوعني، ولكن عودة أصر على رفض السفر مع الفريق إلى 
عليه  بأن  النادي  رئيس  أبلغه  وبهذا  بالتراضي،  العقد  وفسخ  بنغازي، 

دفع قيمة الشرط اجلزائي أو االلتحاق بالفريق.
 وكان عودة قد رفض العودة مع بعثة فريق اجلزارة القادمة من تونس 
إلى مطار بنينا بعدما خاضت مباراتها أمام نصر حسني داي اجلزائري 

بدور ال� 32 مكرر من بطولة كأس الكونفيدرالية األفريقية.
ال�  دور  من  األفريقية  الكونفيدرالية  كأس  بطولة  بنغازي  األهلي   وودع 
بعدما  اجلزائري  داي  حسني  نصر  فريق  مضيفه  يد  على  مكرر   32
تلقى خسارة قاسية يف اإلياب بنتيجة 1 / 3 ليفقد النتيجة مبجموع 

اللقائني 2 / 3 .

للل االسبوع الليبي   
االحت��ادات  لرؤساء  رسميا  خطاباً  القدم  لكرة  الليبي  االحت��اد   وجه 
الفرعية التابعة له، بشأن القرارات التي تقضي بتصعيد بعض الفرق 

من درجة ألخرى يف املسابقات التي يشرف عليها االحتاد.
يف  التجاوزات  من  العديد  الحظ  أنه  خطابه  يف  الكرة  احتاد   وأوضح 
درجة  إلى  درجة  من  الفرق  بعض  بتصعيد  تقضي  قرارات  استصدار 
أعلى ضمن املسابقات التي تقام حتت إشرافها املباشر وذلك باملخالفة 

للنظام األساسي واللوائح املعمول بها.
االحت���ادات  وال��ت��زام  تقيد  ضرورة   على  خطابه،  يف  االحت���اد   وشدد 
الفرعية بنصوص وأحكام النظم واللوائح املعتمدة، وعدم استصدار أي 
قرارات باملخالفة لها حتت أي مبرر، مع إلغاء أي قرارات صدرت فيما 

سبق بخصوص هذا الشأن.
تلقى خسارة قاسية يف اإلياب بنتيجة 1 / 3 ليفقد النتيجة مبجموع 
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 نادي خليج  سرت يستقبل النجم الريفي  

 مؤيد الاليف اختار االنضمام الحتاد العاصمة 
اجلزائري  ألنه ناد  كبير

 األوملبي : التعاقد  رسميا مع ثالثة  العبني أفارقة

    األهلي بنغازي يشكو الى الفيفا 
رسميا املصري محمد عودة ومساعده 

 احتاد القدم يحذر االحتادات الفرعية من 
مخالفات تصعيد األندية من درجة ألخرى



قبل عقود عديدة ، غادر املغامر االجنليزي 
» توماس إدوارد لورانس » أو لورانس العرب 
الواقع  باق يف  أث��ره  كان  وإن  مسرح احلياة 
ويف التاريخ ، ثم أنه وفق مبدأ تناسخ األرواح 
املعروف لدى طائفة السيخ وال��دروز ، عاد 
الفرنسي برنار  مؤخرا يف صورة الصحفي 

هنري ليفي..
ليكذب   ، جديدين  وإيهاب  ع��اد يف جسد   
قول ونستون تشرشل يف رثاء مواطنه ضابط 
املخابرات بعد وفاته :-  »لن يظهر له مثيل 

مهما كانت احلاجة ماسه له«
سيئ الذكر » لورانس العرب« الثاني سطع 
العربي  بالربيع  ماعرف  أح��داث  يف  جنمه 
الذي ضرب يف دول املنطقة يف العام 2011 
 ، ،و كرسته قائدا أوحدا وعرابا مرشدا  م 
لساحات الثورة من ميدان التحرير يف مصر 
التونسية  بالعاصمة  احلبيب  ش���ارع  إل��ى 
حيث  بنغازي  يف  الشجرة  مب��ي��دان  م���رورا 
، وعلى رأسهم اعضاء  بقادة فبراير  إلتقى 
بعد  القتال  جبهات  وزار  اإلنتقالي  املجلس 
ليبيا  العسكري يف  التدخل  أن حرض على 
مستثمرا عالقته بالرئيس الفرنسي السابق 
البعض  عليه  أطلق  حتى  ساركوزي  نيكوال 
لقب »محرر ليبيا« كما ورد بالنص يف جريدة 
الذي  اللقاء  يف  السعودية  األوس��ط  الشرق 
أجرته معه واملنشور يف العدد الصادر بتاريخ 

15 ديسمبر 2011 م ..
القليل  ع��رف  قد  العربي  املتابع  ك��ان  وإذا 
وسيرة  حياة  عن  واملعلومات  التفاصيل  من 
العرب االول عبر ماتناولته وسائل  لورانس 
من  ،وأيضا  الشخصية  هذه  حول  االع��الم 
الفنان  أخرجه  الذي  الروائي  الفيلم  خالل 
م   1962 العام  ل��ني«  ديفيد   « البريطاني 
لورانس  األم��ر الينسحب على  ه��ذا  ..ف��إن 

الثاني.
ولد »برنارد هنري ليفي« يف اجلزائر بتارخ 
يف العام 1948 لعائلة من يهود السفردمي 
وقد انتقلت عائلته الى باريس يف نفس السنة 
واشتهر  بتدريسها  وق��ام  الفلسفة  درس   .
جماعة  وه��م   « اجل��دد  الفالسفة  كأحد   «
انتقدت اإلشتراكية واعتبرتها نظاما فاسدا 

 ..
اشتهر كصحفي وكناشط سياسي و عرف 
يف التسعينات كداعية لتدخل حلف الناتو يف 

يوغوسالفيا ..
عن   « بيكوب   « شركة  ورث   1995 العام 
والده ولقد بيعت هذه الشركة  بحوالي 750 
مليون فرنك. ورمبا هذه الثروة قد ساعدته 
إرتباطاته  ع��ن  ال��ت��دري��ج��ي  اإلن��ف��ص��ال  يف 

اإلستخبارية السابقة..
يف 2008 م، نشر برنار هنري كتابا بعنوان 
»يسار يف أزمنة مظلمة: موقف ضد البربرية 
اجلديدة« هاجم من خالله االشتراكية وزعم 
قد  الشيوعية  سقوط  بعد  اليسار  أن  فيه 
فقد قيمه واستبدلها بكراهية مرضية جتاه 
النزعة  وأن   ، وإسرائيل  املتحدة  ال��والي��ات 
الغرب جتاه  تنتج من مظالم  لم  اإلسالمية 
املسلمني والعرب، بل من مشكلة متأصلة، وأن 
النزعة اإلسالمية تشكل تهديدا للغرب متاماً 
كما هددتها الفاشية... وأكد أن التدخل يف 
العالم الثالث بدواعي إنسانية ليس »مؤامرة 

إمبريالية« بل أمر مشروع متاماً..

األسبـوع الليبـي 
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أخر االسبوع 

بطاقة شخصية 
ملحرر ليبيا
التحرير مدير 

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

»لم أعد يتيمة«.. بهذه الكلمات أعربت 
امرأة يف الثمانني من عمرها عن سعادتها 
لدى عثورها على والدتها، بعد رحلة بحث 

استمرت نحو 60 عاما.
إيلني  استمرت  نيوز«،  »سكاي  وبحسب 
ماكني يف البحث عن والدتها البيولوجية 
طوال 61 سنة، لتنجح يف العثور عليها 

حية وهي تبلغ ال� 103 أعوام.
ول��م تعثر م��اك��ني على أم��ه��ا ف��ق��ط، بل 
اكتشفت أيضا أن لديها شقيقني يبلغان 

من العمر حوالي 70 عاما.
وكانت ماكني تسعى للعثور على أقاربها 
يف الدم، »ألنها باتت تشعر بالوحدة«، كما 
رغبت يف معرفة تاريخها الطبي بحيث 
ميكنها حتديد أي مشكالت طبية محتملة 

البنتيها.
وراث��ة  بعالم  استعانت  ذل��ك،  ولتحقيق 
وجينات، وجنحت أخيرا يف العثور على 
والدتها بعد إجراء اختبار احلمض النووي.

وقالت املرأة التي تبلغ من العمر 81 عاما، 
والتي تعيش مع زوجها روالن��د وابنتيها 
وابنها يف دبلن، إنها »كانت تشعر بأنها 
وحيدة بال أبوين وال أشقاء أو شقيقات، 
وال حتى أقارب ال��دم«، بحسب صحيفة 

»ميترو« البريطانية.
وعن اللقاء الذي جمع االبنة بأمها، قالت 
ماكني إنها لم تتمكن بعد من زيارة والدتها 
جراحية  لعملية  قريبا  ستخضع  ألنها 
يف عينها، لكنها »أج��رت لقاء معها عبر 

الهاتف«، بالرغم من ضعف سمع األم.

أقلع منوذج لسّيارة طائرة من صنع »بوينغ« 
بالنجاح،  كلّلت  جتريبية  رحلة  أوّل  يف 
بحسب ما أعلنت شركة املالحة اجلوية 
مع كشف النقاب عن هذا املشروع، الذي 
يندرج يف سياق خّطة أوسع ملركبات أجرة 

طائرة مستقلّة.
ولهذه املركبة هيكل يشبه هيكل طائرة 
مبحّرك واحد مع مروحة خلفية وواجهة 
زجاجية. وهي مزوّدة مبزالقني فيهما عّدة 
م��راوح يتيحان اإلق��الع والهبوط بشكل 
ع��م��ودي، كما احل��ال مع ع��ّدة طائرات 

مسّيرة.
وخالل هذه التجربة األولى، أقلعت املركبة 

وحلّقت يف مكانها قبل أن تهبط.
وتعاونت »بوينغ نيكست« املكلّفة بتنسيق 
النقل  وسائل  تطوير  مجال  يف  اجلهود 
فاليت  »أورورا  م��ع  احلضرية  اجل��وي��ة 
ساينسز« التابعة لها إلعداد هذا النموذج 

الذي حلّق الثالثاء.

تعثر على والدتها 
.. بعد 60 عاماً من البحث

بوينغ حتقق حلمها.. 
السيارة حتلّق! 

املرصد


