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اليوم األول

ي��ب��دو أن اجل���ن���وب ال��ل��ي��ب��ي م��ك��ت��وب��ا ع��ل��ي��ه أن 
ي��ع��ي��ش امل��ع��ان��اة يف ك���ل األح������وال، يف األم���س 
القريب كانت مدن ومناطق تئن حتت سطوة 
وقوى  والتهريب،  واحلرابة  السطو  عصابات 
ت��رت��ب عليه  م��ع��ارض��ات دول اجل����وار، وه��و م��ا 
للمواطن  األس��اس��ي��ة  اخل��دم��ات  وص��ول  تعذر 
املنطقة  إم��داد  يف  النفط  لشركات  ق��درة  ف��ا 
امل���رك���زي  ل��ل��م��ص��رف  ب���ال���وق���ود، وال إم��ك��ان��ي��ة 
يف إي����ص����ال ال���س���ي���ول���ة ال���ن���ق���دي���ة ل��ل��م��ص��ارف 
املنطقة  جعل  ما  وه��و  ل��ه،  التابعة  التجارية 
ت��رت��ب على  م��ا  املنكوبة ج��راء  ت��ت��ج��اوز وص��ف 
ت��ردي يف اخلدمات وغياب  ه��ذه األح��وال من 

اليومية. املعيشة  أساسيات 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��ك��رر ال���ن���داءات وم��ط��ال��ب��ة 
لم  وتعددها  كثرتها  على  »الشمال«  سلطات 
ال��ت��ي  ال���وع���ود  ك��ل  وب��ق��ي��ت  ت��س��ت��ج��ب جميعها 
ق��ط��ع��ه��ا امل���س���ؤول���ون م���ج���رد وع����ود وش���ع���ارات 
ل���إس���ت���ه���اك امل���ح���ل���ي  وض���������رورات ال���ظ���ه���ور 
اإلعامي، يف الوقت الذي كانت األمور تأخذ 
تدخل  ت��ق��رر  وع��ن��دم��ا  واالن��ه��ي��ار،  التفاقم  يف 
عسكرية  عملية  عن  وإعانه  الليبي  اجليش 
واسعة لتطهير اجلنوب من القوى اخلارجية 
وم���ح���ارب���ة وع���ص���اب���ات ال���ت���ه���ري���ب واحل����راب����ة 
وم��واج��ه��ة اجل��م��اع��ات امل��ت��ط��رف��ة، ويف ال��وق��ت 
ال�����ذي ك����ان ي��ن��ت��ظ��ر ف��ي��ه ال��ت��رح��ي��ب وال���دع���م 
الترحيب  ك��ل األط����راف الس��ي��م��ا يف ظ��ل  م��ن 
ب��دأت  امل��ن��ط��ق��ة،  أه��ال��ي  م��ن  وال��دع��م  الشعبي 
أص�������وات امل���س���ؤول���ن يف غ�����رب ال����ب����اد جت��ه��ر 
وتكيل  اجل��ن��وب  يف  اجليش  حت��رك  مبعارضة 
ل��ه االت��ه��ام��ات ج��زاف��ة، وال��ت��ي ب��ل��غ��ت االت��ه��ام 
ب��ال��ت��ص��ف��ي��ة ال��ع��رق��ي��ة، يف م��ح��اول��ة »خ��ب��ي��ث��ة« 
ل��ل��ع��ب ع��ل��ى م��ك��ون��ات امل��ن��ط��ق��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، 
أبنائها  حياة  والوئام  السلم  ساد  طاملا  والتي 
ال���ذي���ن ج��م��ع��ه��م امل��ص��ي��ر امل���ش���ت���رك وع���وام���ل 

واجلغرافيا. التاريخ 
حتى تنجح عمليات اجليش يف اجلنوب البد 
القرار  أن يتخذوا  ألهل اجلنوب دون غيرهم 
مشاكلها،  من  مناطقهم  لتخليص  املناسب 
املتاجرة  يحاول  من  كل  أم��ام  الطريق  وقطع 
مب��آس��ي��ه��م، وم��ال��م ي��ت��خ��ذ ق����رارا ش��ج��اع��ا ويف 
وقته املناسب فأن بداية عمليات حل مشاكل 
على  املنطقة  لنهاية  ب��داي��ة  ستكون  املنطقة 

احلالي وضعها 

صحيفــة أسبوعيـــة - منوعــــة  -  شاملـــة 
تصــــــدر عن مؤسســـــة بوابـــــة افريقيــــــا االخباريـــــة

األسبـوع الليبـي 
العـدد )   22   (    ــ    الثالثاء       5      /       1       /     2019

بقلم رئيس التحرير
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النشاط يعود إلى خشبة املسرح 
الوطني بنغازي



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة2 العـدد )   22   (    ــ    الثالثاء       5      /       1       /     2019

أخبــار

للتعليم  رؤي���ة  م��رك��ز  وب��رع��اي��ة  ه���ون  مب��دي��ن��ة  انطلقت 
الذهني  احلساب  لبرنامج  والتدريب  املسابقة  األولى 

على مستوى مدينة اجلفرة.
احلساب  أكادمية  مدير  أحميده  علي  عبدالسالم  وقال 
افريقيا  لبوابة  تصريح  اجل��ف��رة  يف  مبدينة  الذهني 
من  املشتركني  14  طفل  األطفال  عدد  أن  االخبارية 
جميع  من  سنة   )14( إلى  سنوات   )5( العمرية  الفئات 
التصفيات  بعد  أنه  إلى  اجلفرة  مشيرا  مدينة  مناطق 
مدينة  ليمثلوا  املتميزين  من  أطفال  اختيار خمس  سيتم 
ودولية  محلية  مسابقات  يف  بالتنافس  اجلفرة  ليقوموا 

وعاملية

قامت اللجنة املشكلة لتحديد احتياجات املرافق الصحية الواقعة يف 
بلدية وادي  داخل  بزيارة 15 مرفقاً صحياً  مدن ومناطق اجلنوب 
»جيد«  بشكل  املستشفى  داخل  العمل  سير  على  لالطالع  الشاطئ 

وفًقا ملا جاء يف تقييمها.
الطبية  العناصر  بالتزام  سليمان  الطاهر  اللجنة  رئيس  وأش��اد 
وخصوًصا النسائية من عناصر متريض وقبالة بالعمل طيلة ال�24 

ساعة داخل مستشفى »إدري العام«.
يذكر أن اللجنة املشكلة بقرار من وزير الصحة رقم 33 لسنة 2019 
بدأت يوم األربعاء زيارة لعدد من املرافق الصحية باملنطقة اجلنوبية 

لالطالع على سير العمل داخلها وحتديد احتياجاتها الفعلية.
املشروعات محمد  إدارة  من مدير  اللجنة يف عضويتها كالً  وتضم 
إدارة  ومدير  الطوير  عمر  واملتابعة  التفتيش  إدارة  ومدير  العزومي 
العاجل  الشراء  جلنة  ورئيس  عفان  بن  عثمان  العالجية  الشؤون 

باملجلس الرئاسي عبد الرحمن عمير.

أعلنت شركة رأس األنوف لتصنيع النفط والغاز عن إقامة 
دورتني تدريبيتني استهدفتا 26 مستخدم من املشرفني يف 

املصانع والوحدات اإلنتاجية.
السالمة  تأهيل  وحدة  أن  للشركة  اإلعالمي  املكتب  وبني 
واإلطفاء التابعة إلدارة منع اخلسائر قامت بتنفيذ برنامج 
تدريبي بعنوان )نظام تصاريح العمل( حتت إشراف املدرب 

عبدالغني الورفلي.
هذا  تنفيذ  من  الرئيسي  الهدف  أن  الشركة  وأوض��ح��ت 
لتنفيذ  ال��دورة  اجتياز  املتدربني  بعد  تخويل  هو  البرنامج 
واألنشطة  لألعمال  العمل  تصاريح  وإص��دار  اإلج���راءات 
اإلص��اب��ات  م��ن  وخ��ال��ي��ة  آم��ن��ة  بيئة  امل��ط��ل��وب يف  بالشكل 

واحلوادث.

سبها الطبي يستأنف إستقبال احلاالت البسيطة واحلرجة 
أعلن مركز سبها الطبي أنه على استعداد الستقبال احلاالت البسيطة 

واحلرجة، مؤكدا أنه يعمل على مدار الساعة.
املواطنني  من  الكثير  استقبل  أن��ه  للمركز  اإلع��الم��ي  املكتب  وب��ني 

املتبرعني بالدم استعدادا ألي نقص قد يطرأ عليه.

األمنية  األوض��اع  على خلفية  الطوارئ  حالة  رفع  أعلن  املركز  وكان 
للقضاء  الليبي  اجليش  ينفذها  التي  العسكرية  والعمليات  املتوترة، 
على التنظيمات اإلرهابية يف اجلنوب الليبي موجها مناشدة جلميع 
التوجه إلى مصرف الدم سبها يف أسرع  التبرع بالدم  الراغبني يف 

وقت.

ناقش املكلف بالرعاية الصحية بني وليد جمعة احميد، مع 
مدراء املراكز الصحية آلية تفعيل الصحة املدرسية باملراكز 
الصحية وذلك من أجل تخفيف معاناة املواطن والتخلص 
إدارة  وأوضحت   ، الصحية  الرعاية  مبكتب  االزدح��ام  من 
أجل  من  أن اخلطوة جاءت  وليد،  بني  الصحية  اخلدمات 
اخلدمات  تقدمي  لتسهيل  وأي��ض��ا  املركزية  م��ن  التخلص 
ملنطقة املردوم وماجاورها قرارة القطف وأم اللبد ومنطقة 
اشميخ وتنيناي لبعد املسافة عن وسط املدينة ، ومت خالل 
توزيعها  وآلية  اإلجبارية  التطعيمات  توفير  مناقشة  اللقاء 
توزيع عادل وحسب نسبة تردد األهالي علىاملراكز الصحية 
اللقاح وبدون  لكي يضمن حصول األطفال على حقهم يف 

إرهاق أولياء أمورهم.

رياضيني  تقل  بحافلة  النيران  اشتعال  سرت  أمن  مديرية  أعلنت 
أمن  مديرية  وأوضحت   ، الرجبان  مدينة  من  البالغ  فريق  يتبعون 
الطريق  على  وقع  ال��ذي  احلريق  أن  اإلعالمي  مكتبها  عبر  سرت 

السريع لم يخلف ضحايا بشرية بني ركاب احلافلة.
 ورجحت مديرية األمن أن يكون سبب النيران حدوث ماس كهربائي 
وأظهرت   ، احلافلة  اشتعال  يف  تسبب  مما  الرئيسي  املحرك  يف 
صورا نشرتها املديرية للحادثة أن احلافلة اشتعلت بالكامل وأن فرق 

اإلطفاء قامت بإخماد احلريق.

 دخول القوات املسلحة التابعة للبرملان ، إلى مناطق ومدن اجلنوب وبغض 
النظر عن معانيه الوطنية املباشرة ..يبدو مزدحما بالدالالت واملؤشرات..

الطوق  دول  بني  اإلقليمي  التوازن  معطيات  تغير  اإلط��الق  على  أهمها 
التي  اجلزائر  يف  احلاكمة  املؤسسة  داخل  الصراع  ملخرجات  كإنعكاس 
كانت حتى وقت قريب تعارض إقتراب القوات املتهمة من قبلها باإلرتباط 
باحلكومة املصرية من احلدود الدولية جهة الغرب الليبي ..وإستطرادا 
لتتبع طيف الدالالت الميكن جتاهل حقيقة أن إعادة رسم خارطة اإلقتتال 
اللعبة القذرة بني روما وباريس  يف ليبيا مشروط مبا تسمح به قوانني 
كقوتني رئيستني على مسرح الصراع الدولي الذي متثله األرض الليبية 
السابق من قبل حلف شمال األطلسي وهو صراع  النظام  بعد إسقاط 
يتجاوز املطامع العلنية يف حقول النفط والغاز والثروات الطبيعية األخرى 
يطل  التي  االفريقية  القارة  على  النفوذ  ومنصات  إلى حتديد جغرافية 
عليها اجلنوب الليبي ..وكل هذا الميكن قراءته مبعزل عن مظاهر التراجع 
واإلنحسار الذي يشهده مشروع متكني اإلسالم السياسي املمول من قبل 
الدوحة وتشرف عليه تركيا يف املنطقة العربية وشمال أفريقيا على وجه 
القوى السياسية املحلية وإرتهان املجاميع املسلحة  اخلصوص.. ضعف 
متحركة  دمى  منها  يجعل  ما  هو  الوطنية  اجلغرافية  كامل  يف  املبعثرة 
خيوطها يف قبضة الالعب االجنبي ..وهو كذلك مايجعل من أي حترك 
على األرض مجرد رجع صدى ورد فعل ملا يحدث بني األطراف اإلقليمية 
والدولية من صدامات وتسويات ..وعلى هذا النحو لن يستطيع أكثرنا 
 ، الليبي يف وقت قريب  الليبي -  ، توقع تغيير قواعد اإلشتباك  تفاؤال 
ذلك أن األزمة ومنذ األيام األولى ملا عرف بأحداث فبراير لم تعد أزمة 
محلية بل شأنا شائعا متاحا للجميع .. املشكلة األخرى أنه ال أحد - مبا 
يف ذلك القوى الوطنية صاحبة املشروع الواضح - يعي أن قطيع الضباع 
املتصارع حول الفريسة الميكن أن يسمح ألي من الفرقاء املحليني بتجاوز 
اخلطوط احلمراء التي تعطل حتى اآلن - وبنجاح منقطع النظير - عودة 
احلياة والعافية جلسد الدولة الوطنية بكل مؤسساتها األمنية والعسكرية 
والسياسية وحتى اإلجتماعية ..وإذا كان الصراع بالنسبة للفصائل الليبية 
فإنه عربيا   ، والنفط  املال  السيطرة على  زاوي��ة  إليه فقط من  منظورا 
وأوروبيا أكبر من ذلك وأكثر تعقيدا ، واليتعلق بتصفية حسابات قدمية مع 
النظام الوطني السابق يف حضوره ودوره الطاغي إقليميا ودوليا ، بل بتأمني 
وضمان عدم عودة هذا الدور على املدى املنظور وغير املنظور.. إن تقدم 
هذا الطرف أو ذاك ميدانيا قد يتيح للراعي األجنبي إكتساب نقاط تفوق 
على غرميه - الراعي األجنبي اآلخر - متكنه من دعم مركزه التفاوضي 
يف إقتسام الغنيمة وتعزيز مستوى ونطاق نفوذه يف هذه املرحلة واملرحلة 
القادمة ..لكنه اليبدل يف املعادلة احلاكمة يف املشهد العام مقدار أمنلة 
..فكل الدعم الذي يأتي من اخلارج سواء منه السياسي أوحتى العسكري 
يف شكل ذخائر وأسلحة خفيفة غير حاسمة ، محسوب مبيزان حساس 
بحيث أنه المينح أي فصيل ليبي من الفصائل املتناحرة فرصة مهما كانت 
ضئيلة لكسر توازن العنف والعنف املضاد القائم منذ سنوات بني املدن 
والقبائل واألقاليم .. يف الفكر السياسي واملمارسة السياسية وفق منهج 
املدرسة الواقعية ، العمل العسكري هو أداة من أدوات الدبلوماسية تلجأ 
إليه القوى املتصارعة لتحريك اجلمود والتقدم خطوة إلى األمام يف طريق 
حلحلة األزمات ..وهذه قاعدة - إذا جاز التعبير - تصح على مستوى 
الصراعات اإلقليمية والدولية كما تصح على مستوى الصراع املحلي الذي 
يغلب فيه تنازع الشرعية وتقارب القوة املسلحة يف العديد والعدة ..لذلك 
وبغض النظر عن حالة التعبئة والتجييش العاطفي التي ينهمك فيها قطاع 
كبير من اإلعالمييني ووراءهم كثيرون من أبناء شعبنا الباحث عن اخلالص 
ولو بواسطة قشة ، وبغض النظر كذلك عن البعد األمني املحدود - ولكن 
الضروري وامللحوظ - للعملية العسكرية اجلارية يف اجلنوب .. على العقل 
السياسي الذي أتصور أنه يقف خلف هذا احلراك ، أن يتعامل مع احلدث 
يف حدوده وأبعاده احلقيقية التي تسمح بها القراءة الواعية املدركة لكل 
عناصر األزمة ومدخالتها ، أي على قاعدة أنه مهما كان حجم املتحقق على 
االرض من إنتصار ، فيجب أن يكون جزءا من عمل سياسي شامل يراعي 
خصوصية بل وهشاشة احلالة الليبية يف ظل غياب الشرعية الدستورية 
واملرجعية االجتماعية املتفق عليها ، ويف ظل تضارب املصالح واإلرادات 
بالضرورة  يعني  ومراعاتها ال  بهذه احلقائق  الوعي  أن  .. على  األجنبية 
اإلرتهان لها واخلضوع ملتطلباتها ، بل توظيفها يف اإلجتاه الذي اليعطل 
املسار الوطني أو يف أقل تقدير حتييدها مرحليا.. ويف مطلق األحوال وبعيدا 
عن حسابات »البيدر واحلقل » الميكن ألحد كائنا من كان التشكيك يف 
إخالص وإنتماء الرجال والشباب الذين يخوضون حرب اجلنوب يف هذه 
األيام بدافع من الواجب والغيرة لتراب الوطن ، وهؤالء لم تشوههم السياسة 
والصراع على السلطة وإرتباطات املصالح الداخلية واخلارجية ..كما أنهم 

غير معنيني باملغارم واملغامن ..فلهم التحية ولهم املجد.. 

املغزى السياسي
 يف حرب اجلنوب

الزائدي جمال 

جلنة حتديد احتياجات املرافق الصحية 
شركة رأس األنوف: تقيم دورات باجلنوب تبدأ عملها 

حول تصاريح العمل 

سبها الطبي يستأنف إستقبال احلاالت البسيطة واحلرجة 

بني وليد تبحث تفعيل 
الصحة املدرسية  اشتعال حافلة بسرت .. 

وال ضحايا 

انطالق  مسابقة احلســـــــــــاب الذهني باجلفرة 
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أخبــار

افتتح بكلية الزراعة بجامعة مصراتة، جناح للمعامل التدريبية يضم ثالثة معامل 
أحدها للصناعات الغذائية وآخر لإلنتاج النباتي ومعمل ثالث خاص بالقسم العام 

بعد االنتهاء من جتهيزها بدعم عدد من شركات القطاع اخلاص يف املدينة.
وحضر افتتاح املعامل رئيس اجلامعة فرج أبوشعالة وعضوي املجلس البلدي يف 
املدينة أبوبكر الهريش وإسماعيل الهاشمي وعميد كلية الزراعة، وعدد من عمد 

الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطالب واملوظفني باجلامعة.
 وأكد الدكتور ارحومة أن املعامل ستكون متاحة أمام الطالب للدراسة العملية 
يف الفصل الدراسي القادم وسيتم البدء بتشغيلها األسبوع القادم بعد جتهيزها 

مبعدات السالمة.

التجريبي  البث  إط��الق  أي��ام  منذ  درن��ة،  مدينة  شهدت 
لراديو » هنا درنه » عبر أثير املوجة )FM .196 ( بعد 
صدور قراراً رسمياً من قبل املجلس البلدي ملدينة درنة.

اإلعالمي – عبدالسالم عياد اخلواجة - من مدينة درنة، 
أوضح يف تصريح خص به  » بوابة افريقيا االخبارية » أن 
إطالق بث راديو )هنا درنة(، » جاء بقرار من عميد بلديه 
وقد عزز هذا   - الغيثي  درنة – عبداملنعم عبدالرحمن 
القرار توصية أمنية رفيعة املستوى من قبل آمر الغرفة 
األمنية العليا درنة، العميد – عبدالعالي عيسي - طالب 
فيها بضرورة اإلسراع يف بث صوت مسموع داخل املدينة، 
ليكمل الدور األمني ويبث روح األمن واألمان لدي كافة 
املستمعني، ويتابع انتصارات القوات املسلحة الليبية، إلى 
جانب تعزيز الدور الشبابي القادم إلعادة إعمار املدينة 
وإعادتها كما كانت مدينة العلم واحلضارة والثقافة والفن.

املحلية، توقفت عن  إذاع��ة درنة  ان  إلى،  جتدر اإلش��ارة 
البث يف سنة 2013، بعد ماقامت اجلماعات اإلرهابية 
التشغيل  ومعدات  األجهزة  وكافة  املبنى  على  باالستيالء 
التي كانت بداخلها، ثم قامت تلك اجلماعات بإعادة افتتاح 
إذاعة خاصة بها داخل املبنى حتت اسم ) املدينة ( وبث 

برامج إذاعية تتماشى مع توجهها العقائدي والفكري.

افتتاح ثالثة معامل 
بكلية الزراعة- مصراتة

تظُل الصحافةُ االستقصائية من اهِم االدواِت املستعملة 
إحالَل  و  الدولِة  مسار  وتعديِل  واحلقيقِة  الوعي  لنشرِ 
تعانيه  وما  ليبيا  كدولة  وخصوصاً  البالد،  يف  السالم 
ِكال  يف  م��زدوج  داخ��ل��ّي  وانقساٍم  سياسي  انقساٍم  من 
بشكٍل  ساهمت  األط��راِف  وكُل  وشرقاً،  غرباً  األط��راف 
ناهيَك  البالد،  يف  هائْل  ُمجتمعي  شرٍخ  صنِع  يف  كبيٍر 
واملراسلني  واإلعالمينَي  الصحفينَي  على  االعتداِء  عن 
وحتى النشطاِء املدنيني و أحياناً بقتلِهم و احياناً اخرى 

سجنِهم. او  بتعذيبِهم 
يف الُقطر الغربي للبالِد الليبية العاصمة طرابلس، شنْت 
املجموعاُت املسلحة موجةَ اعتقاالٍت واسعة و عشوائية 
ِبَشكٍل  الصحفّي  ِلَترهيب   2018 و   2017 عامي  بني 
يف  ُخصوصاً  واإلعالمّي  الصحفّي  دوِر  لكبِح  و  أساسّي 
اخل��وِف  من  ح��اج��زاً  شكَل  ما  ش  طرابلس،  العاصمِة 
لم  ولألسف  الليبيني،  الصحفينَي  على  اخلناِق  لتضييِق 
َتنُبس حكومةُ الوفاِق برئاسة فائز السراج بأي كلمٍة او 
ردَة فعٍل على إثرِ هذِه اإلعتداءاِت واإلعتقاالت املتكررة 
ل��وزارة  إسمياً  التابعة  املسلحِة  املجموعاِت  قبِل  م��ن 

الداخلية.
الصحفّي  ب���أَن  ن��ذك��ْر  ع��ن��دم��ا  وال��س��الم��ة  األم���ن  ح��ق 
نظاِم  يف  العلياَ  الرئيسيِة  املنظومِة  مَن  جزٌء  واالعالمّي 
عليِه  ُتطبُق  ايضاً  فهوا  واسمه،  شكلُه  يكن  اياً  الدولة 
له  وسالمٍة  وأمٍن  احتراٍم  من  السياديِة  احلقوق  جميُع 
والدليل  العربية  الدوُل  اغلب  ما جردته  وهذا  ولعائلته، 
بطريقة  خاشقجي  جمال  الكبير  الصحفي  قتِل  جرمية 
اآلن  ليبيا  دول���ةُ  وخ��ص��وص��اً  ام��ا  م��ث��ال،  وه��ذا  شنيعة 
واحلالية  السابقِة  قوانينها  وبكِل  ليبيا  احلالي،  بوضعها 
لم حتقق فيها حَق حريةَ الرأي العام و سيادِة الصحافة 
يدُل  ال  وه��ذا  عاِمنا 2019 ف  اآلن يف  الى  واالع��الم 
أنها  و  الوفاق كحكومٍة وطنية،  على دميقراطية حكومِة 
بشكل  الدولية  بالتشريعاِت  تعمُل  وال  القواننَي  تتبُع  ال 
ال  ايضاً  هى  التي  احلقوق  اقُل  وهذه  حقيقي،  و  فعلي 

تنفيذهاَ. الوفاق  تستطيُع 
هذا قرار 1738 ملجلس األمن الدولي ينص على:

وموظفي  الصحفيني  ضد  املتعمدة  الهجمات  إدان��ة   -
النزاعات  أثناء  بهم  املرتبطني  واألفراد  اإلعالم  وسائل 

املسلحة.
- اعتبار الصحفيني واملراسلني املستقلني مدنيني يجب 

الصفة. بهذه  ومعاملتهم  احترامهم 
اإلعالم  بوسائل  اخلاصة  واملعدات  املنشآت  اعتبار   -
أو  هجمات  ألي  هدفا  تكون  أن  يجوز  ال  مدنية  أعيانا 

انتقامية. أعمال 
حق  َقبوِل  عدَم  تثبُت  صارخةٌ  ادلةٌ  وبنودْه  القرار  هذا 
الصحفيني يف حريِة التعبير يف ليبيا، و بكِل ما ميلكوَن 
الدولة  مالمِح  رس��ِم  يف  سلمية  وإرادٍة  شعبية  ق��وٍة  من 
وغباُء  استهتارُ  خلَّف  ولألسف  َككُل،  ونظاِمها  وكيانها 
سياسّي  فراٍغ  بصنِع  قاصديَن  وامنييها  ورجالها  الدولة 
والشعب  السلطاِت  بنَي  واملصداقية  الثقِة  رابِط  وقطِع 
و بنَي الدولِة واملواطن، وليَس فقط بل ترتَب على ذلَك 
وهذا  عليِهم  واالع��ت��داِء  وسجنهم  الصحفينَي  ف��ق��داُن 

الزال مستمٌر إلى اآلن.
احلركِة  تعزيَز  أَن  إل��ى  اإلش��ارة  من  بد  ال  النهاية  ويف 
الصحافة  تقوَم  أن  يف  يكمُن  الصحافة،  يف  النقابية 
سننًي  م��دى  على  ُيبني  ملتزم  فاعل  كعنصٍر  ب��دوره��ا 
متواصلةً من املساهمة، أسًسا لكشف الظلم واملساعدة 
معنى  وترسيخ  اإلجتماعيِة  والعدالة  التقدم  حتقيِق  يف 

اإلنسان والدميقراطية ومبادئ حقوق  للحضارة  أعمق 

صحفي حتت تهديد 
السالح ) ال لإلعتداء (

الكيش عياد  فرج   

أقام قسم التدريب والتطوير بإدارة املوارد البشرية بديوان بلدية بنغازي ورشة 
عمل بعنوان إدارة التغيير )فكر وسلوك(. وبني املكتب اإلعالمي لبلدية بنغازي أنه 
جرى تقسيم ورشة العمل إلى محورين هما الفكر والسلوك حيث قام مبناقشة 
املدربة سنديانة  الثاني  املحور  ناقش  فيما  بوهادى  املدرب فراس  األول  املحور 

بودراعه وجرى خالل الورشة التطرق إلى عدد من املشاكل وسبل حلها.

املستدامة  التنمية  إدارة  مدير  برفقة  األم��ني«  شعيب   « جالو  بلدية  عميد  قام 
باملؤسسة الوطنية للنفط بزيارة تفقدية إلى مشروع الصيانة املؤقتة لطريق جالو 
- إجدابيا . ومت خالل هذه الزيارة امليدانية متابعة سير العمل باملشروع ومراحل 
اجنازه . وأكدت اللجنة املشرفة على مشروع صيانة طريق جالو- اجدابيا بأن 

العمل يف هذا املشروع سينتهي خالل شهرين.

قام مجموعة من خريجي مدرسة العصماء مبنطقة الفرناج 
الشامس  محمد  اس��ت��اذه��م  بتكرمي  طرابلس  بالعاصمة 
بإهدائه سيارة ورحلة عمرة إلى األراضي املقدسة. وأوضح 
اخلريجني  أن  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  نشطاء 
الدارسني مبدرسة  الطالب  الهدية هم  الذين اشتركوا يف 
إلى 2011 وسلم اخلريجني  العام 1992  العصماء منذ 
الهدية للمعلم الشامس الذي قضى 30 عاما يف التدريس 
خالل حفل أقيم على شرفه. ورحب رواد مواقع التواصل 
االجتماعي بالفكرة مؤكدين أنها بادرة طيبة تعبر عن الوفاء 

والعرفان باجلميل.

أعلنت وزارة االقتصاد باحلكومة املؤقتة إرسال شحنة من 
مادة الدقيق للمخابز العاملة إلى بلديتي سبها والشاطئ.

وبني املكتب اإلعالمي لوزارة االقتصاد أن الوزارة وصندوق 
موازنة األسعار ووحدة مبيعات الشاطئ ، أرسلوا الشحنة 
الشرقية،  باملنطقة  األسعار  موازنة  صندوق  مع  بالتنسيق 
يف  والشاطئ  سبها  بلديتي  ملخابز  الدقيق  م��ادة  لتوفير 

املنطقة اجلنوبية.
وقال الناطق باسم وزارة االقتصاد باحلكومة املؤقتة طالل 
ساسي أنه جرى توزيع الدقيق اليوم االربعاء على املخابز 

العاملة داخل بلديتي سبها والشاطي.

ورشة عمل حول الفكر والسلوك يف بنغازي 

تفقد مشروع صيانة طريق جالو - أجدابيا 

بث جتريبي لراديو »هنا درنة« 
بإمكانيات بسيطة 

طالب يف طرابلس يقدمون ملعلمهم سيارة هدية 

املؤقتة ترسل شحنة دقيق 
إلى سبها والشاطئ
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االقتصادية

���  االسبوع الليبي:    
املنتدى  عقد  على  اتفاقهم  عن  املغاربيني  األعمال  أصحاب  إدارة  مجلس  أعضاء   اعلن 

االقتصادي للدول املغاربية يف مدينة طرابلس العام 2020.
 وجاء االتفاق ضمن البيان اخلتامي للمنتدى االقتصادي الذي أقيم يف العاصمة املوريتانية 

نواكشوط أواخر يناير املاضي وشاركت فيه ليبيا.
التجاري بني  التبادل  بينها زيادة  التوصيات األخرى من  البيان اخلتامي عددا من   وشمل 
الدول املغاربية وإعداد دراسة حول اقتصاد املنطقة بالتعاون مع املصرف املغاربي لالستثمار 

والتجارة اخلارجية.

���  االسبوع الليبي:   
 كشفت إدارة مطار بنينا الدولي عن اإلحصائية العامة لسنة 
2018  والتى اظهرت  تسجيل ارتفاع  لعدد الركاب وصفته 

ادارة املطار باملمتاز  .
بسنة  مقارنة   153% بنسبة  تسجيل  االح��ص��اء  يف    وجاء 

2017   و التي بدأ العمل بها منذ شهر يوليو .
بنسبة  الرحالت   ع��دد  يف   من��وا  االحصائية  اوردت    كما 

%137 مقارنة بسنة 2017  
ان شهد شحن  االحصائية  بينت  الشحن اجلوي   و يف مجال 
انخفاض  مقابل  يف   ،235% بنسبة  زي��ادة  شهد   البضائع 

معدل شحن البريد بنسبة 63% .
 واشارة ادارة املطار أن هذا االرتفاع يأتي هذا يف ظل ظروف 
التجهيزات  يف  نقص  من  املطار  ادارة  منها  تعاني  صعبعة 
قانون  متطلبات  وفق  للتشغيل   الالزمة  املعدات  و  األساسية 

الطيران املدني .

  طرابلس ستحتضن املنتدى االقتصادي 
املغاربي عام 2020

 مصلحة أمالك الدولة تفسخ عقدا 
استثماريا مع تشاركية املروج

 معتوق :   تقارير  شركات  اخلطوط اجلوية تشير 
الى انخفاض اعداد املسافرين جوا

���  االسبوع الليبي:    
 اعلن مجلس إدارة مصلحة أمالك الدولة عن  فسخ عقد االستثمار املبرم بني 
��  شرق سرت   ��  والذي تنتفع  املصلحة   وتشاركية املروج مبنطقة  بن جواد 

مبوجبه مبنى سوق عام من طابقني منذ عام 2007 .
وتراكم  املبرم  للعقد  الشركة  ملخالفة  القرار  له  بيان  يف  املجلس  رئيس   وأرجع 
االلتزامات املالية وحتوير السوق واستغالل الطابق الثاني دون الرجوع للمصلحة 
مطالبا إياها بالتعويض عن األضرار واالستحقاقات املالية املترتبة عليها لصالح 

خزانة الدولة. 

���  االسبوع الليبي:   
 صرح   وزير املواصالت يف حكومة الوفاق الوطني ميالد 
اشارت  اجلوية  اخلطوط  شركات   تقارير   بأن  معتوق  
الى انخفاض اعداد املسافرين جوا وهو ما اجبر  بعض 
الشركات الي تخفيض عدد رحالتها االسبوعية  محمال  

ما وصفها باملعاناة للمجلس الرئاسي.
ان  االقتصادية   لقناة  يتحدث  ك��ان  ال��ذي  معتوق   وقال 
زيادة اسعار تذاكر الرحالت اجلوية جاء بناء علي دراسة 
مشتركة للوزارة وهيئة الطيران املدني وشركات اخلطوط 
اجلوية العاملة يف ليبيا افضت الى   قيمة الزيادة املوحدة 

للتذاكر  
 واوضح ان الزيادة  كانت  نتيجة ارتفاع القيمة التشغيلية 
للرحالت بعد فرض احلكومة لرسوم علي اسعار صرف 
الزيادة  هذه  فرض  الي  دعي  ما  وهو  األجنبية  العمالت 

التي نعلم بأنها كبيرة علي املواطنني.
 وأشار وزير املواصالت إلى إنه يتم يف الوقت احلالي دراسة 
امكانية خفض قيمة التذاكر نسبيا يف مقابل خفض عدد 
اخلطوط  بني  ذل��ك  وتنظيم  وخارجيا  داخليا  ال��رح��الت 
العاملة موضحاً بأن ما قد تقره مصلحة الطيران املدني قد 

ال يالقي قبول من قبل شركات طيران القطاع اخلاص  .

 ادارة مطار بنينا تكشف عن ارتفاع 
عـــدد الركاب العــــام املاضي 2018

���  االسبوع الليبي:   
 اعلن   مصرف التجارة والتنمية عن انتهاء عاقته ببنك قطر الوطني 
)  QNB (  وان  حصة البنك القطري مت شرائها  من مساهمن ليبين 

 واض������اف ال���ت���ج���ارة وال��ت��ن��م��ي��ة يف اع�����ان ن���ش���ره االرب����ع����اء امل���اض���ي عن 
ليبي  دينار  ال��ي مبلغ 250 مليون  املصرف  م��ال  رأس  استكمال   رفع 
العادية  غير  العمومية  اجلمعية  ل��ق��رار  وف��ق��ًا  كت�تاب   ا  عملية   بعد 

املنعقدة يف 2018/10/17  .

 التجارة والتنمية يعلن انتهاء
 عالقته ببنك قطر الوطني 
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اإلخبارية افريقيا  غبارة-بوابة  عبدالباسط 
بليبيا  اخل��اص��ة  األمم��ي��ة  الطريق  خ��ارط��ة  طمح 
انتخابات  وإج��راء  جامع  وطني  مؤمتر  عقد  إلى 
العام اجلاري، لكن هذه اخلطة  برملانية ورئاسية 
خاصة  واملصاعب  العراقيل  من  الكثير  تواجه 
يف ظ��ل ت��واص��ل غ��ي��اب ال��ت��واف��ق ب��ني ال��ف��رق��اء 
األمنية  األوض��اع  ت��ردي  عن  ناهيك  السياسيني 

يف عدة مناطق.
تسعى  الذي  الليبي«  الوطني  »املؤمتر  أن  ويبدو 
إلى  الوصول  أمل  على  عقده  إلى  املتحدة  األمم 
األساسية  املسائل  بشأن  واتفاق  شاملة  مصاحلة 
مهددا  ب��ات  ليبيا  يف  السياسي  املستقبل  ح��ول 
مزيد  على  احلصول  حني  إل��ى  وذل��ك  بالتأجيل 
حسب  وذلك  املتناحرة،  األطراف  من  الدعم  من 

لألنباء. »رويترز«  وكالة  بثته  تقرير 
ونقلت وكالة »رويترز« عن مصادر إن املؤمتر قد 
لكن  احلالي.  )شباط(  فبراير  نهاية  بحلول  يعقد 
األق��ل،  على  املقبل،  )آذار(  م��ارس  حتى  تأجيله 
املصادر  هذه  أحد  قال  فيما  ترجيحا.  أكثر  يبدو 
إن سالمة »لن يعلن عن مكان وموعد حتى يشعر 
بعض  أما  األط��راف«.  كل  من  كاف  دعم  بوجود 
»أصبح  املؤمتر  أن  أوضحوا  فقد  الدبلوماسيني 
منذ  يسعى  ال��ذي  س��الم��ة،  جعبة  يف  ورق��ة  آخ��ر 

انتخابات«. إجراء  إلى   2017 )أيلول(  سبتمبر 
األمل يف  بكثير من  املؤمتر،  إلى  الكثيرون  وينظر 
كافة  بني  الوطنية  املصاحلة  إلى حتقيق  يتجه  أن 
عجز  ما  حتقيق  يف  ينجح  وأن  املجتمع،  أطياف 
املاضية،  األعوام  طيلة  السياسيون  الفرقاء  عنه 
مثل  اخلالفية  باملواضيع  يتعلق  فيما  سّيما  ال 
االنتقالية،  والعدالة  السياسي،  والنظام  الدستور 
ووحدة القوات املسلحة، وحل امليلشيات وغيرها.

يف  أعلن  قد  اإليطالية،  »باليرمو«  اجتماع  وكان 
ترحيبه  املاضي، عن  نوفمبر  الثاني/  12 تشرين 
ل��ل��دع��م يف  ب��دع��وة رئ��ي��س ب��ع��ث��ة األمم امل��ت��ح��دة 
جامع،  وطني  مؤمتر  لعقد  سالمة،  غسان  ليبيا 
القوة،  استخدام  عن  التخلي  أجل  من  واستغالله 
توحيد  يف  تقدم  لتحقيق  زمني  ج��دول  واعتماد 

املؤسسات.
وأكد غسان سالمة، مبعوث األمم املتحدة اخلاص 
لليبيا رغبته يف عقد املؤمتر يف »األسابيع األولى 
يف  االنتخابات  إج��راء  ترجيح  مع   ،»2019 من 
تراجع  الزخم  هذا  لكن  املقبل.  )حزيران(  يونيو 
غياب  وتواصل  رئيسية  أط��راف  ممانعة  بسبب 

وغربها. البالد  الفرقاء يف شرق  التوافق 
إعالمية،  تصريحات  يف  األمم��ي  املبعوث  وق��ال 
امللتقى  لعقد  م��وع��دا  ي��ح��دد  ل��ن  إن��ه  األرب��ع��اء، 
الليبيون  ويريد  األمر  ينضج  »عندما  إال  الوطني 
هدفه  امللتقى  أن  موضحا  التفاهم«،  أنفسهم 
االنتخابات  بشأن  الليبيني  توافق  على  التأكيد 
يكون  أن  ونفى  املقبلة.  السياسية  واالستحقاقات 

الشرعية. على  انقالبا  املؤمتر 

عقيلة  ال��ل��ي��ب��ي  ال��ن��واب  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  وأب����دى 
»امللتقى  يكون  أن  رفضه  املاضي،  األح��د  صالح 
»بديالً  األممية  البعثة  لعقده  تعد  الذي  الوطني« 
لكنه  البالد«،  يف  املنتخبة  الشرعية  للمؤسسات 
على  »عقده  ض��رورة  على  ش��دد  ذات��ه  الوقت  يف 

ليبي«. إجماع  أساس 
جمعه  لقاء  بعد  لصالح،  اإلعالمي  املكتب  وقال 
من  املكلف  اإلنساني«  احل��وار  »مركز  من  بوفد 
الوفد  سلم  إن��ه  امللتقى،  لعقد  ب��اإلع��داد  البعثة 
أن  م��وض��ح��اً  امللتقى،  إلجن��اح  ت��وص��ي��ات  م��ذك��رة 
املستهدفني  ب��ش��أن  املعايير  »وض���وح  بينها  م��ن 
البعثة  ت��ع��اون  وض���رورة  امللتقى،  يف  ب��امل��ش��ارك��ة 

أزمته«. من  البلد  إلجناحه إلخراج 
ورغم أّن هناك رهاناً أممياً على عقد املؤمتر، إال 
أن البعثة لم تفصح حتى اآلن عن بنود ومضمون 
ال��ل��ق��اء وال ع��ن ق��ائ��م��ة امل��ش��ارك��ني ف��ي��ه. وق��ال 
محيشي  إسماعيل  السياسي  واملحلل  الباحث 
لوكالة »سبوتنيك« الروسية إنه: »ال يوجد وضوح 
املتحدة  األمم  إليه  دعت  الذي  املؤمتر  معالم  يف 
وأهدافه  ونتائجه  للحضور  املستهدفني  حيث  من 
أجلت  امل��ت��ح��دة  »األمم  أن  موضحا  وأه��م��ي��ت��ه«، 
للمشهد  املتكاملة  الرؤية  تستكمل  حتى  املؤمتر 

ليبيا«.  يف  السياسي 

بات  ليبيا  يف  »الصراع  أن:  إلى  محيشي  ولفت 
ليبيا  داخل  موجودة  أطراف  بني  يكن  ولم  دوليا 
بعينها  أطراف  دول خارجية مع  يف ظل تدخالت 
عملية  يف  الدولية  األسرة  من  إجماع  وجود  دون 

بليبيا«. التوافق 
امل���ؤمت���ر م��ن��ب��را  ي��ت��ي��ح  ال��ك��ث��ي��رون أن  وي��خ��ش��ى 
لنشر  تسعى  وج��م��اع��ات  متشددين  إلس��الم��ي��ني 
اقترح  املاضي،  واألسبوع  متطرفة.  ايديولوجيا 
ليبيا  بشرق  املوجود  البرملان  يف  نائبا   20 نحو 
ينتمي  ال��ت��ي  املسلمني  اإلخ����وان  ج��م��اع��ة  ح��ظ��ر 
له  سيكون  ما  وه��و  ال��دول��ة  مجلس  رئيس  اليها 
بحسب  الليبية  األطراف  بني  احلوار  على  تأثير 

مراقبني.
وتأتي هذه التطورات يف وقت تصاعد فيه اجلدل 
ليبيا غسان سالمة  املبعوث األممي يف  حول دور 
املطالبة  حد  وصلت  انتقادات  محل  ب��ات  ال��ذي 
أمام  األرب��ع��اء  العشرات  تظاهر  حيث  برحيله. 
األممي  املبعوث  برحيل  للمطالبة  بنغازي  بلدية 
مجددا،  استقباله  وعدم  ليبيا  عن  سالمة  غسان 
وحكومة  ل��إلس��الم��ي��ني  ب��االن��ح��ي��از  إي���اه  متهمني 

الوفاق
ورفع املتظاهرون شعارات مطالبة برحيل سالمة 
األمن  مجلس  أمام  األخيرة  بإحاطته  نددوا  وقد 

بتقدمي  وات��ه��م��وه  ليبيا  يف  ال��وض��ع  ع��ن  ال��دول��ي 
مبا  الوضع  عن  املغلوطة  واملعلومات  »األكاذيب« 
التي  اجلنوب  تطهير  عملية  عن  حديثه  ذلك  يف 
وأحرق  احلالي.  يناير  منتصف  اجليش  أطلقها 
بلدية  أم��ام م��رك��ز  ال��ذي��ن جت��ّم��ع��وا  امل��ت��ظ��اه��رون 
ب��ن��غ��ازي ص��ور س��الم��ة، ورف��ع��وا الف��ت��ات تطالب 

. برحيله
غير  بشكل  العالقة  توتر  أعقاب  يف  ذلك  وج��اء 
املشير  بقيادة  الليبي  الوطني  مسبوق بني اجليش 
األخيرة  اآلونة  يف  األممي  واملبعوث  حفتر  خليفة 
األممي  املبعوث  أصدره  الذي  البيان  خلفية  على 
اجليش  أطلقها  التي  العسكرية  العملية  بشأن 
ل��ت��ط��ه��ي��ر اجل���ن���وب م���ن اجل��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة 

التشادية. واملعارضة 
ال��ع��م��ي��د أحمد  ب��اس��م اجل��ي��ش  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
ق��وات اجليش  إن  امل��اض��ي،  امل��س��م��اري األس��ب��وع 
تعتبر مبعوث األمم املتحدة غسان سالمة خصما 
ليبيا.  تشهدها  التي  العنيفة  األزم�ة  يف  يساهم 
بنغازي  مدينة  يف  للصحافيني  املسماري  وأضاف 
أن  يتذكر  أن  يجب  سالمة  »غسان  ليبيا  بشرق 
مثل  ليبيا  نترك  ولن  مقدس  وطني  واج��ب  هذا 

متعددة«. وسلطات  ميليشيات  دولة  لبنان 
صراعات  وق��ع  على  س��ن��وات  منذ  ليبيا  وتعيش 
مساعي  كل  وفشلت  متواصلة  وعسكرية  سياسية 
األعوام  مدار  على  البالد  يف  الوطنية  املصاحلة 
حالة  م��ن  الليبي  بالوضع  االنتقال  يف  املاضية 
وإعادة  االستقرار  إلى  األمني  والتردي  الفوضى 
املؤمتر  ينال  أن  من  الكثيرون  ويخشى  البناء. 
فشلت  التي  السابقة  املحاوالت  مصير  اجلامع 

البالد. الشائكة يف  انهاء األزمة  يف 

ما مصير املؤمتر الوطني اجلامع؟
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ملفات 

اإلخبارية افريقيا  التلغ-بوابة  رامي 
غسان  سبقوا  الذين  األمميني  املبعوثني  فشل  إثر 
الليبية،إستبشر  لألزمة  مخرج  إيجاد  يف  سالمة 
كثيرون يف الداخل و اخلارج الليبي يف الدور الذي 
األزمات  إدارة  يف  املحنك  اللبناني  يلعبه  أن  ميكن 

النزاع. مناطق  له جتربة طويلة يف  الذي  الدولية 
األمن  مجلس  أم��ام  األخ��ي��رة  سالمة  إحاطة  لكن 
وجه  عندما  خاصة  له  توجه  كثيرة  سهام  جعلت 
ب��ه اجل��ي��ش يف مقاومة  ي��ق��وم  ال��ذي  ل��ل��دور  ن��ق��ده 

بالبالد. اإلرهاب 
اجليش  قوات  باسم  متحدث  آنية،قال  فعل  كردة 
البالد  ش��رق  على  تسيطر  التي  الليبي  الوطني 
املتحدة  األمم  مبعوث  تعتبر  ق��وات��ه  إن  األرب��ع��اء 
العنيفة  األزم��ة  يف  يساهم  خصما  سالمة  غسان 

ليبيا. تشهدها  التي 
عبرت  أن  بعد  املعتاد  غير  القوي  االنتقاد  وج��اء 
قلقها  ع��ن  ليبيا  يف  للدعم  امل��ت��ح��دة  األمم  بعثة 
تعرف  التي  ليبيا،  قوات شرق  انتشار  إزاء  العميق 
املشير  يقودها  والتي  الليبي  الوطني  باسم اجليش 

املاضي. األسبوع  البالد  جنوب  خليفة حفتر، يف 
بنغازي  مدينة  يف  للصحفيني  املسماري  وأض��اف 
بشرق ليبيا »غسان سالمة يجب أن يتذكر أن هذا 
لبنان  مثل  ليبيا  نترك  ولن  مقدس  وطني  واج��ب 
سالمة  وغسان  متعددة  وسلطات  ميليشيات  دولة 

لبنان«. من 
محاط  املتحدة  األمم  مسؤول  »إن  املسماري  وقال 
األفغاني  اجلبلي  املخبأ  بورا،  تورا  من  بخريجني 
القاعدة  تنظيم  زعيم  ي��وم  ذات  استخدمه  ال��ذي 

أسامة بن الدن«
األي��دي  مكتوف  سالمة  يبق  السياق،لم  نفس  يف 
اإلن��ت��ق��ادات  و  ن��واي��اه  يف  التشكيك  حملة  أم���ام 
الواسعة التي وجهت له حيث قال املبعوث األممي 
اإلرهاب  »مكافحة  إن  سالمة،  غسان  ليبيا،  إلى 

أحمر«. أمر شرعي وخط  املدنيني  وحماية 
ح��ول  ص��ح��ف��ي  س�����ؤال  ع��ل��ى  رده  م���ع���رض  ويف 
املبعوث  أكد  اجلنوب،  بشأن  األخيرة  تصريحاته 

الكثير  أُعطي  التصريح  هذا  أن  األممي:«أعتقد 
هناك  أن  إلى  مشيًرا  اخلاطئة«،  التفسيرات  من 
الثابت،  البعثة  موقف  يف  فيهما  تهاون  ال  أمرين 
أمر  وه��و  ليبيا  يف  اإلره���اب  محاربة  ه��و  »األول 
حتفظ،  أي  دون  تؤيده  والبعثة  وشرعي،  ضروري 
والثاني هو حماية املدنيني ويف حاالت حدوث أي 

اقتتال«.
وأضاف سالمة أن »مكافحة اإلرهاب أمر شرعي 
وخط أحمر، وحماية املدنيني أمر شرعي وقانوني 
وخط أحمر. إننا نرى أن هناك عدًدا من القواعد 

كل  م��ن  ونطلب  محاربتها  يجب  التي  اإلره��اب��ي��ة 
مًعا يف محاربته«. أن تشترك  األطراف 

التي  األم��ن،  مجلس  أمام  سالمة  إحاطة  وأث��ارت 
يزال  ال  الليبي  اجلنوب  يف  الوضع  إن  فيها  ق��ال 
ب�«خاصرة  املنطقة  واصًفا  للقلق  ومثيًرا  متدهورًا 
سالمة،  وأشار  الكثيرين.  غضب  الضعيفة«،  ليبيا 
احلالي،  الوضع  جتاه  اجلنوب  أهالي  غضب  إلى 

»مكلف«. الغضب  أن هذا  إلى  الفًتا 
النهائى  التقرير  إل��ى  بالعودة  أن��ه  مراقبون  ي��رى 
الوطنى  امل��ل��ت��ق��ى  ح��ول  اإلن��س��ان��ى  احل���وار  مل��رك��ز 

املقاعد  من  كبير  ع��دد  تخصيص  تلحظ  الليبى، 
التيارات  عليها  تسيطر  التى  املدن  فى  للمشاركني 
حتظى  والتى  الهامة  امل��دن  وتهميش  اإلسالمية، 
العاصمة،  ليبرالية ومدنية وخاصة طرابلس  بقوى 
املدنى  املجتمع  تعزيز مشاركة منظمات  فضال عن 

خارجي. بدعم  غالبيتها  حتظى  والتى 
ولم يهتم مركز احلوار اإلنسانى بتنظيم أية لقاءات 
ملدينة  وتهميشه  اجدابيا  مدينة  فى  اجتماعات  او 
فى  الجتماعات  باإلشارة  واالكتفاء  والقبة  امل��رج 
اجلبل األخضر دون حتديد عدد املشاركني من كل 
اجتماعات  بعقد  االهتمام  عدم  عن  فضال  مدينة، 
ملمثلي  قليل  بعدد  واالكتفاء  تاورغاء  مهجري  مع 

وجنزور. اخلمس  مقارنة مبدن  مصراتة 
النهائى  تقريره  فى  اإلنسانى  احلوار  مركز  وروج 
املؤسسات  ف��ى  امليليشيات  مسلحى  دم��ج  لفكرة 
ألي  اإلش���ارة  دون  الليبية،  والعسكرية  األم��ن��ي��ة 
وضمان  العناصر  تلك  تأهيل  كيفية  حول  خطط 
وضع  لضرورة  باإلشارة  واالكتفاء  للوطن،  والئها 
قوات  فى  لدمجها  العناصر  لتلك  مالية  امتيازات 

األمن.
البعثة  عمل  فى  ارت��ب��اك  وج��ود  متابعون  يؤكد  و 
ح���ول م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات ف��ى ل��ي��ب��ي��ا، ف��ق��د دع��م 
انتخابات  لتنظيم  باليرمو  سالمة مخرجات مؤمتر 
نهاية  إج��راؤه��ا  ورج��ح  ت��راج��ع  ث��م   2019 رب��ي��ع 
إلى  ويشير  مجددا،  يتراجع  أن  قبل  اجلارى  العام 
اجلميع  قبول  أوال  يتطلب  االنتخابات  تنظيم  أن 
اخلاصة  األم��ن��ي��ة  الترتيبات  وحت��دي��د  بنتائجها 
وض��رورة  البالد،  فى  االنتخابية  باالستحقاقات 
ال��راه��ن  ال��وض��ع  ب��أط��راف  م��ن وصفهم  م��ش��ارك��ة 
وهو  اجل��ام��ع،  ال��وط��ن��ى  امللتقى  ف��ى  ف��ع��ال  بشكل 
ملف  م��ع  ال��ت��ع��اط��ى  ف��ى  البعثة  تخبط  ي��ؤك��د  م��ا 
عمل  خطة  وجود  وعدم  االنتخابية  االستحقاقات 

لذلك. واضحة 
إنهاء  لضرورة  الدعوة  إلى  األحزاب  بعض  وسارعت 
عمل املبعوث األممي غسان سالمة حيث أكد حزب 
ليبيا غسان سالمة  إلى  األممي  املبعوث  أن  الشعب 

أصبح جزء من املشكلة إن لم يكن املشكلة كلها.
وقال أمني عام احلزب االستاذ صالح احلرابي يف 
تصريح خاص ل�«أوج« يوم اإلثنني قبل املاضي، أن 
جزء  سالمة  غسان  ان  يعرف  بات  الليبي  الشعب 
فهو  لهذا  كلها  املشكلة  هو  باألصح  او  املشكلة  من 

فيها. مرغوب  غير  شخصية 
الشيخ  يكون  أن  الشعب  حزب  عام  امني  واقترح 
مؤكداً  للقبائل،  مبعوثا  الورفلي  البرغوتي  محمد 
التي  املتحدة  االمم  من  اخر  ملبعوث  نحتاج  ال  أننا 

ليبيا. دمرت 

سالمة أن »مكافحة اإلرهاب أمر شرعي وخط أحمر
وحماية املدنيني أمر شرعي وقانوني

هل أصبح غسان سالمة جزءا من املشكل يف امللف الليبي؟
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ملفات 

–ت��رج��م��ة-   Middle east monitor م��وق��ع  م��ن 
اإلخبارية افريقيا  بوابة  محمد/  ياسر 

الدكتور مصطفى  الليبي  والصحفي  السياسي  قال 
الفيتوري إن مبعوث األمم املتحدة إلى ليبيا غسان 
الوقت  ذات  يف  ومتشائماً  متفائالً  بدا  قد  سالمة 
خالل تقريره األخير الذي رفعه إلى مجلس األمن 
رس��م ص��ورة  ح���اول  س��الم��ة  أن  مضيفا  ال��دول��ي، 
واقعية للوضع يف البلد الغني بالنفط ، ولكن ليس 
لكيفية  والتوصيف املضلل  املبالغة  بدون جرعة من 
سبتمبر   6 يف  األخ��ي��ر  تقريره  منذ  ال��ب��الد  تقدم 
ينقل  أن  نفسه حاول  الوقت  املاضي. يف  العام  من 
صورة إيجابية للبلد يف الوقت الذي يحذر فيه من 

املقبلة. املخاطر 
يستند  كبير-  ح��د  التقرير  -إلى  ك��ان  ح��ني  ويف 
أنه سلط الضوء على ما يحب  إلى احلقيقة  يبدو 
التدابير  النجاحات، مبا يف ذلك  سالمة أن يسمي 
التي  الوطني  الوفاق  حكومة  بالفعل  نفذتها  التي 
عام  يف  ل��ي��ون  ب��رن��اردي��ن��و  سلفه  بوساطة  تشكلت 

2015، وفرضت على ليبيا يف العام التالي.
ال���ت���داب���ي���ر  ت���ق���ري���ره ع���ل���ى  ورك������ز س����الم����ة يف 
االقتصادية  -يف إطار برامج أكبر لإلصالح- التي 
تهدف إلى خفض األسعار، وحتقيق استقرار أسعار 
هذه  وتتشابك  التضخم.  على  والسيطرة  الصرف 
الثالثة، وبدون حتقيق استقرار يف  أسعار الصرف 
ألن  نظرا  األسعار  أو  الضخم  احتكم يف  وال ميكن 

بالدوالر. احتياجاتها  معظم  تستورد  ليبيا 
وبالفعل حدثت بعض التحسينات يف سعر الصرف 
السائد يف السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي، 
وقبل تفعيل إجراءات اإلصالح االقتصادي   -قبل 
لشراء  األمريكي  ال��دوالر  استخدم  أشهر-  ثالثة 
يبلغ  اليوم  لكنه  ليبّية،  دنانير  عشرة  من  يقرب  ما 
حوالي نصف هذا املبلغ. يف الواقع كان لهذا تأثير 
ال  املستهلك  لكنه  وأسعار  التضخم  على  إيجابي 
بعض  سعر  وانخفض  االستقرار.  عن  بعيًدا  يزال 
لم  اآلن  حتى  ولكن  التضخم،  انخفاض  مع  السلع 
تنخفض أسعار املواد الغذائية اليومية التي ال تزال 

الليبيني. العديد من  بعيدة عن متناول 
األخير  بنجاحه  األمن  مجلس  أبلغ  أن سالمة  ومبا 
سعر  بزيادة  الكبرى  الطيران  شركات  قامت  فقد 
احلاالت  بعض  املائة يف  يف   50 من  بأكثر  التذكرة 
ارتفاع  قوبل  وقد  التشغيل.  تكاليف  ارتفاع  بسبب 
الناس.  غالبية  من  واستياء  بغضب  ه��ذا  األسعار 
فالليبيون ال مييلون إلى السفر لقضاء وقت الفراغ، 
البلدان  إلى  جوية  رحالت  يأخذون  ذلك  من  وبدالً 
الصحية  ال��رع��اي��ة  لنظام  نتيجة  للعالج  امل��ج��اورة 
بالطبع لم يشر  سالمة إلى هذه  البالد،  املنهار يف 

القضية.
وأشار التقرير أيضا إلى أزمة السيولة التي عانت 
املاضية. وزعم  الثالث  السنوات  البالد خالل  منها 
أن األزمة قد انتهت وقال »يف معظم املدن -إن لم 
يكن كلها- والقرى فإن الطوابير الطويلة لألشخاص 

اآللي  الصراف  أجهزة  خ��ارج  ألي��ام  يقفون  الذين 
أصبحت  أصولهم  من  ضئيل  جزء  على  للحصول 

اآلن وراءنا«، وهذا ببساطة غير صحيح.
الناس  -ال سيما خارج طرابلس- ال يزالون يقفون 
أقصر.  لفترات  ولكن  البنوك،  خ��ارج  طوابير  يف 

يوجد  -التي  اآللي  الصراف  أجهزة  جميع  تقريبا 
خ��ارج  ه��ي  العاصمة-  يف  عشرين  م��ن  أق��ل  منها 
مبالغ  س��وى  ت��ق��دم  ال  تعمل  ال��ت��ي  وت��ل��ك  اخل��دم��ة 
معظم  تتم  حيث  بلد  يف  النقد  م��ن  ج��دا  صغيرة 

النقدية. املعامالت 
وس��ائ��ل  مستخدمي  م��ن  ال��ع��دي��د  غ��ض��ب  أث���ار  م��ا 
سالمة  ادع��اء  هو  الليبيني  االجتماعي  التواصل 
يف   ، العاصمة  أنحاء  جميع  يف  يتحسن  األمن  بأن 
املجلس  إلى  حديثه  من  فقط  يومني  قبل  الواقع   

كانت طرابلس حتت احلصار.
وأط���ل���ق���ت م��ي��ل��ي��ش��ي��ا م��س��ل��ح��ة ت��س��م��ى ال���ل���واء 
العاصمة.  على  للسيطرة  الثانية  السابع  محاولتها 
ويف سبتمبر املاضي انخرط اجلانبان يف أسبوع من 
العنف املدمر الذي أسفر عن مقتل عشرات املدنيني 
وتشريد املئات. ثم دخل غسان سالمة  ومبساعدة 
وقف  االتفاق  على  مت  املحلية  الشخصيات  كبار 

النار. إلطالق 
دورًا.  موظفيه  من  أي  وال  هو  يلعب  لم  املرة  هذه 
جنحوا  الذين  هم  ورفلة  من  القبائل  زعماء  ك��ان 
يف تهدأت الوضع. وقالت مصادر قريبة من جهود 
محمد  الرئيسي  الشيخ  امل��ف��اوض  إن  ال��وس��اط��ة 
يف  سالمة  ات��ص��االت  على  ال��رد  رف��ض  البرغوثي 

البداية، وأنه رد بعد ذلك بساعات.
يف   ...« وأخ��ب��ره  البرغوثي  الشيخ  سالمة  وشكر 
نستطيع  نكن  ل��م  م��ا  حققت  قليلة  أي���ام  غ��ض��ون 
األمم  بعثة  ينتقد  منذ شهور«.والبرغوثي  به  القيام 
املتحدة ويعتقد أن أي تدخل أجنبي يؤدي إلى نتائج 
النار حتدث عن  عكسية. وبعد تأمني وقف إطالق 
أي  دون  بني خالفاتهم  التوفيق  على  الليبيني  قدرة 
تدخل أجنبي. وعلى الرغم من عدم وجود دور يف 
تقريره  أن سالمة يف  إال   ، األخيرة  الوساطة  هذه 
صنع  جهود  يف  الفضل  األم��ن  أخذ  مجلس  إل��ى 
السالم الناجحة، وقال »لقد عملنا بشكل وثيق مع 
النار  انتهاكات وقف إطالق  لوقف  األطراف  جميع 

من االستمرار إلى أبعد من ذلك«.
ومبعوثها  املتحدة  األمم  تنجح  أن  املتوقع  غير  ومن 
اخل����اص غ��س��ان س��الم��ة يف ح��ل ك��ل م��ش��ك��ل��ة يف 
احلاليون  السياسيون  ال��ق��ادة  يهتم  عندما  ليبيا 
سالمة  وك��ان  الضيقة،  مصاحلهم  بخدمة  فقط 
السياسيني  واتهم  األم��ر،  هذا  تناول  حني  صريح 
باالستفادة من »إطار قانوني محطم« و »نهب« ثروة 

العظيمة. ليبيا 
فقط  أنفسهم  لليبيني  تعبيره  »ميكن  ح��د  وعلى 
نحو  بالضيق،  الشعور  من هذا  للخروج  رسم مسار 
دور  دائ��ًم��ا  دوره  وسيكون  واالزده����ار«  االس��ت��ق��رار 

الوسيط يف أحسن األحوال.

الفيتوري: غسان سالمة يبالغ يف تقدير النجاحات وينسبها لنفسه

سالمة يف تقريره إلى مجلس األمن  
أخذ الفضل يف جهود صنع السالم الناجحة
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املنوعة

اكتشاف ثغرة خطيرة بأجهزة  أبل تتيح التنصت على اآلخرين

القبض على الرجل العنكبوت يف الفلبني

دب ينقذ طفالً عمره 3 سنوات تاه
مؤخ���را،  يف غابة 3 أيام  تقني���ة،  تقاري���ر  كش���فت 

ع���ن وجود ثغرة خطي���رة يف تطبيق 
محادث���ة الفيديو »فايس تامي«، لكن 
شركة »أبل« تعهدت بحل املشكلة يف 

غضون أيام قليلة.
وبحس���ب موق���ع »بزنس إنس���ايدر« 
الذي حتقق من وجود املشكلة، فإن 
الثغرة تس���مح ملن يس���تخدم »فيس 
تامي« أن يتنصت بش���كل سري على 
الش���خص املستقبل للمحادثة، حتى 

قبل أن يجيب عن املكاملة.
وحتص���ل ه���ذه املش���كلة اخلطي���رة 
يف كاف���ة أجهزة »أبل« التي تس���مح 
بش���غيل ال�«فيس تامي«؛ س���واء تعلق 
األم���ر بهواتف »آيف���ون« أو ب�«آيباد« 

أو »ماك«.
وتش���كل ه���ذه الثغ���رة ضرب���ة ألبل 
الت���ي تتباه���ى يف الغال���ب بدرج���ة 
احلماية العالية يف أجهزتها مقارنة 
بش���ركات تقنية أخرى منافسة مثل 
سامسونغ وهواوي.ومت الكشف عن 
ه���ذه »الفضيحة« قبيل 24 س���اعة 
من إع���الن الش���ركة األميركية عن 
مداخيلها، وسط توقعات بأن تظهر 

تراجعا يف مبيعات هواتف آيفون.
وأوضح مسؤول يف »أبل« أن الشركة 
عل���ى وعي باملش���كلة وأض���اف أنها 
وج���دت حال وم���ن املرتقب أن تقوم 
بإطالق���ه يف حتدي���ث خ���الل وقت 

الحق من األسبوع اجلاري.
عثر يف مقاطعة كرافن، بوالية كارولينا الشمالية يف الواليات املتحدة األمريكية، 

على طفل صغير فقد يف الغابة ملدة 3 أيام.
وذك������رت صحيف������ة الغارديان، أن الطفل كيس������ي هاث������اوي، البالغ م������ن العمر ثاث 
س������نوات فق������ط ، كان يلعب يف الفناء اخللفي لدار جدت������ه مع طفلن آخرين ، يوم 

الثاثاء 22 يناير ، حيث اختفى ولم يعد إلى املنزل.
وكانت درجة احلرارة قد انخفضت يف ذلك املس������اء إلى 6 درجات مئوية، ولم يكن 

الطفل يرتدي مابس مناسبة تدفئه يف هذا الطقس البارد.
وأطلق������ت عملية بحث ع������ن الطفل مبس������اعدة مروحيات ودرون������ات ومتعقبي أثر 

وغواصن.
كما مش������طت الغاب������ة مجموعة من املتطوعن بحثا عن الطف������ل املفقود ، والذين 
ل������م يتوقفوا عن البحث إال بعد أن طلب منهم ذلك بس������بب الرياح الباردة واملطر 

الغزير.
وعث������ر على الطفل الذي تبللت ثيابه وأصابه البرد، على جزيرة يف أيكة ش������جرية 

شائكة، لكنه كان سليما ولم يصب إال بخدوش بسيطة.
وأوضح كيس������ي للشرطة أنه ميتلك »صديقا يف الغابة، كان يهتم به طوال الوقت، 

وهو دب أسود«.
وقالت عمة الطفل الذي س������رد لها ما حصل معه يف الغابة: »لقد أرس������ل له الرب 

صديقا ليعتني به، املعجزات حتدث«.

القبض على الرجل العنكبوت يف الفلبني
ألقي القبض على الفرنسي آالن روبرت 
- الش���هير ب���� »الرج���ل العنكبوت« - يف 
الفلبني، وذلك بعد أن تسلق أحد أطول 

املباني يف البالد.
وقد شوهد الرجل /56 عاما/ املعروف 
بتسلق املباني الشاهقة حول العالم، وهو 
يتدلى م���ن فوق برج »جي. تي« الدولي، 
يف ماكاتي سيتي احلي املالي يف مانيال، 

أثناء ساعات الذروة.
وش���وهد روبرت وهو يتس���لق من طابق 
إلى آخر يف ناطحة الس���حاب التي يبلغ 

ارتفاعه���ا 217 مت���را. وألق���ي القبض 
عليه مبجرد نزوله بس���بب تسلقه بدون 

تصريح.
وقال���ت الش���رطة إنه يتم حالي���ا إعداد 
ته���م جنائية ضد روبرت - وهو صاحب 
الرق���م القياس���ي يف موس���وعة جينيس 
العاملي���ة لألرقام القياس���ية، ألكبر عدد 

من املباني التي تسلقها شخص واحد.
وقد مت القب���ض على روبرت الكثير من 
املرات من قبل بس���بب عمليات التسلق 
اجلريئة التي قام بها حول العالم خالل 

العقدين املاضيني.

فيسبوك تضع حدا حلملة 
تالعب إيرانية واسعة 

سباق للسباحة يف املياه املتجمدة يف أملانيا 

بدلة خاصة بالغواصني مضادة ألسماك القرش 

معاقبة شرطي جتاوز السرعة 
املحددة أثناء مطاردة مجرمني

فيسبوك تضع حدا حلملة تالعب إيرانية واسعة 
وضعت شركة فيسبوك حداً حلملة تالعب إيرانية 

واسعة على شبكة التواصل.
وأعل���ن املوقع، اخلمي���س، أنه أنه���ى حملة تالعب 
واس���عة انطلقت من إيران وموجهة ضد العديد من 

الدول، ضمنها فرنسا.
وقال���ت الش���بكة االجتماعي���ة إنه���ا أزال���ت 783 
صفح���ة ومجموعات وحس���ابات تستنس���خ موقف 
إيران الرس���مي بش���أن القضايا احلساسة كسوريا 
واليم���ن يف البل���دان املس���تهدفة، حت���ت غطاء من 

احلسابات أو الصفحات املحلية.
وأكدت أنه »رغم أن األش���خاص الذين يقفون وراء 
هذه األنش���طة ق���د حاولوا إخف���اء هوياتهم، إال أن 
تدقيقا يدويا س���مح للشركة بربط هذه احلسابات 

مع إيران«.
وقد مت اكتشاف هذه األنشطة يف 26 دولة، غالبية 
س���كانها من املس���لمني، يف أوروبا وش���مال إفريقيا 
والش���رق األوس���ط، ولك���ن أيض���ا يف أفغانس���تان 
وباكس���تان والهن���د وإندونيس���يا وماليزي���ا وجنوب 

إفريقيا.

انضم عدد قياس���ي من السباحني الشجعان 
بل���غ 1917 ش���خصا من مختل���ف األعمار 
إلى س���باق س���نوي ميتد 400 مت���ر يف نهر 
الدانوب املتجمد يف جنوب أملانيا، الس���بت، 
وه���و حدث يس���تقطب كثيري���ن كل عام منذ 

انطالقه قبل 50 سنة.
الغط���س  زي  املش���اركني  معظ���م  وارت���دى 
املطاط���ي وخ���وذات الفايكين���ج وغيرها من 
األزياء امللونة، بينما اكتفى 70 منهم بارتداء 

مالبس السباحة.
وقال املنظمون إن درجة حرارة نهر الدانوب 
كانت 2.5 درجة مئوية، وعانى 20 س���باحا 
م���ن انخفاض حرارة اجلس���م ومت س���حبهم 
م���ن املاء.وق���ال مايكل مولر إن���ه كان يرتدي 
بدل���ة الغط���س يف أول عامني من مش���اركته 
يف السابق، لكنه شارك عاري الصدر خالل 
الس���نوات الثالث عش���رة املاضي���ة، ووصف 

السباق بأنه »منعش جدا«.

يعم���ل فريق م���ن العلماء يف جامعة أس���تراليا على 
صناع���ة ب���زة خاص���ة للغواص���ني تق���اوم أس���ماك 
القرش، مما قد يؤدي إلى ثورة يف دراس���ة السمكة 

األخطر يف املحيطات.
وقال���ت صحيفة »ديلي ميرور« إن خبراء يف جامعة 
فلين���درس مبدين���ة أديالي���د األس���ترالية، يعمل���ون 
بش���غف لتطوي���ر بدل���ة غ���وص »خاص���ة« مض���ادة 

خلط���ر أس���ماك الق���رش، مصنوع���ة م���ن األلياف 
االصطناعية، مشابهة للبدلة املقاومة للرصاص.

وقال���ت الصحيف���ة أن البدل���ة لن تس���تطيع حماية 
الغ���واص من فك س���مكة القرش املفت���رس متاما، 
لكنها س���تقلل كثيرا من اإلصاب���ات ومتزق األلياف 
البش���رية وتس���رب الدم، يف حال تع���رض الغواص 

لهجوم سمكة قرش.

وحص���ل املش���روع »الطم���وح« على منح���ة حكومية 
بلغت 90 ألف دوالر.

وتعرض الغواصون يف أس���تراليا ل�27 حالة هجوم 
س���مك القرش العام املاضي، م���ن بينها حالة وفاة 

واحدة ألحد السائحني.

عاقبت السلطات السويسرية رجل شرطة يف جنيف 
بالغرامة لتجاوزه السرعة املحددة على الطريق أثناء 

مطاردة عدد من املجرمني.
وخس���ر الشرطي االلتماس املقدم ضد تغرميه مبلغ 
600 فرن���ك »528 ي���ورو«، حيث أي���دت املحكمة 
الفيدرالي���ة العليا الغرامة املفروض���ة عليه لقيادته 
سيارة الشرطة على سرعة 92 كيلومترا يف الساعة 
يف منطقة ال تتجاوز فيها الس���رعة 50 كلم/ساعة 
خالل مطاردة سريعة للمشتبه بهم يف سرقة ماكينة 

صراف آلي.
وأش���ار موقع )ل���وكال( اإلخباري األوروب���ي، إلى أن 
كاميرات الرادار ضبطت الشرطي مرتني وهو يقود 

سيارته بسرعة كبيرة خالل املطاردة.
وقالت املحكمة يف حيثيات حكمها إن سرعة السيارة 
أثناء املطاردة يجب أن تكون متناس���بة، فالس���رعات 
العالي���ة تك���ون مش���روعة إذا كانت حي���اة الناس يف 

خطر.
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  وقف عليها احلب شدت قيدنا                ام اطلقت للكون فينا مشاعرا
 وقف عليها احلب ساقط نخلها                  رطب جنيا ام حشيفا ضامرا
 وقف عليها احلب أمطر غيمها                  أم شح او نسيت حبيبا ذاكرا
 وقف عليها احلب كرمى عينها               حتلو منازلة اخلطوب حواسرا
 وق���ف عليه���ا احلب تنظم عقدنا                 ركبا توحد خطوة وخواطرا
 أنا ال أقول الش���عر أبغي رتبة                   تعلو بها رتبي وتكس���ب وافرا
 ماذا وراء العمر من أمنية                      ترجى وقد رحل الشباب مغادرا
 إي���ه أم���ني القوم كل كرمية                        البد أن تلقى كرميا ش���اكرا
 حسبي من التكرمي ركن دافئ                  من قلبها أصفو لديه سرائرا
 لكنها األوطان فرحة قلبها                       فرحي وحزني أن تصيب عواثرا
 لكنه اإلنس���ان هم دائم                            للعاش���قني رس���الة ومصائرا
 لكنها األجيال طوق أمانة                     يف العنق حتلم بالدروب أزاهرا
 لكنها اآلمال هزت خافقي                      هزا وأضرمت العروق مجامرا
 فنظمت منها مش���اعري وخواطري              ورفعتها طوقا تأرج عاطرا
 للهادمني قيودها والرافعني                     بنودها والناش���رين بش���ائرا
 للزارع���ني حقوله���ا ومروجها                     والناس���جني لها رداء فاخرا
 للغارس���ني علومه���م وفنونه���م                     الصادقني بواطنا وظواهرا
 للعاشقني لكل دوح راسخ                        يف كل أرض احلافظني ذخائرا
 لش���يوخها ركبوا األمور جليلة                     وصلوا بهن أوائال وأواخرا
 ولتلك سنتنا نضيف ملا بنوا                     صرحا ونترك للبنني عمائرا
 لسواعد الفتيان ترفع يف الذرى                 علما وتعمر سائبا او دامرا
 لرجالها يف البحر فوق جبينهم                   ميشي اخلضم زوابعا وهواجرا
 لهم مع األتياح صحبة ماجد                      خبر احلياة مواردا ومصادرا
 من عمقه أعماقهم وبصفوه                      صاغوا سرائرهم صفاء نادرا
 للمنجب���ات ليوثه���ا والعام���رات                     بيوتها واملبدعات عناصرا
 للخاطفات قلوبنا والس���البات                     عقولنا والناش���رات غدائرا
 عند املعاطن فتنة ولدى الوغى                 س���ند ميد ويس���تثير قس���اورا
 للصبح ينش���ر يف املروج طالقة                لليل يطوي يف رداه مس���امرا
 ألصيلها ونخيلها ولواحها                      عند الغروب وقد جلون سواحرا
 حلجارة الوادي وش���م صخوره                 ال تنثني للس���يل يزحف هادرا
 تبقى على األيام طودا شامخا                  يحمي مساربه ويدفع غائرا
 فاس���تنطق التاري���خ عن أيامها                   ول���رب صامتة تقص نوادرا
 ع���ن أمس���ها عن يومها ع���ن مقبل                يف افقه���ا آت يرن مزاهرا
 م���ن أج���ل عينيها املع���ارك كلها                 ولها نعد مع الس���روج منابرا
 ه���ذي خلطبته���ا وتلك لغارة                     ش���عواء نش���علها لهيبا كافرا
 لثمت بنا خد الفخار وكللت                   بالغار جبهتنا ش���موخا قاهرا
 قسما بنور جبينها وبفاحم                     من شعرها قد أرسلته ضفائرا
 وبباسم من ثغرها وبأحور                   من طرفها والوجه يسطع نائرا
 وبع���زة ق���د أعرقت يف أهله���ا                  زادت بها زهوا وذكرا س���ائرا
 س���نظل مننحه���ا الوفاء ونبتغ���ي                مهرا لها م���ا ترتضيه أوامرا
 هذي الديار على رحابة س���احها            هي أس���رة صغرى تشد أواصرا
 ه���ل أنبتت غي���ر الرجال بطولة             هل ش���يدت غير اجلهاد منائرا
 هل عانقت غير الذرى يف مجدها         هل صافحت غير الرماح بواترا
 ه���ل جلجل���ت غير الصريخ لغارة          هل عاندت غير اخلطوب جوائرا
 الي���أس لم يس���كن ثراها على الط���وى        أتراه يس���كنها خصيبا عامرا
 س���تظل م���أوى األكرم���ني وموطن���ا            للنبل تنس���ج من س���ناه مآزرا
 تلك املعارك ما تزال شهادة               من أمسها واألمس يخلق حاضرا
 ال أف���ق بع���د اليوم غير جبينها              رس���مت به األقدار نصرا باهرا
 ومواع���دي ش���تى ولكن موعد               خل���ف الهضاب يلوح فجرا نائرا
 س���يدكها تل���ك احل���دود وتنته���ي                راياتها خرقا وخيش���ا بائرا

 خليفة  التلييس 

الثقافية 

 املسرح الليبي يفقد املخرج 
املسرحي  عبد العزيز احلضيري

 حقيق توضح اسباب انسحاب مكتبة طرابلس العلمية
 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 

االسبوع الليبي 
 فقدت الس����احة الفني����ة الليبية االثن����ني املاضي املخرج 
املسرحي  عبدالعزيز احلضيري اثر ازمة صحية داهمته  
فجأة  و انتقل الى الرفيق االعلي بغرفة العناية الفائقة 

بأحد املستشفيات.
 احلضي����ري ب����دأ حيات����ه الفنية ممث����ال  يف فرقة اجليل 
الصاعد املس����رحية الع����ام 1973 وهو طالب يف معهد 
طرابلس للمعلمني وتفرغ فني����ا لالخراج   بعد تخرجه، 
من اعماله املس����رحية   )أقنعة املالئكة( )  اإلس����كافية 

العجيبة  (  ) الكناس (. 

االسبوع الليبي 
 اع���ل���ن���ت م���دي���رة  م���ك���ت���ب���ة ط���راب���ل���س 
عن انسحاب  ح��ق��ي��ق  العلمية   فاطمة 
العامة  الهيئة  بجناح  املكتبة  من مشاركتها 

للثقافة، مبعرض القاهرة الدولي للكتاب 
 ووقال حقيق يف تصريح ملوقع بلد الطيوب 
سبب  أن  الليبي  واالدب  الفن  يف  املختص 
انسحابها  يرجع  لفشل الهيئة إدراج ندوات 
قبل  من  املعد  الثقايف  البرنامج  يف  املكتبة 
وال��ذي  م��ص��ر،  يف  للكتاب  العامه  الهيئه 
بداية  من  شهر  عن  يزيد  مبا  للهيئة  سلم 
الكثير  إن هناك  و   ، للمشاركة   االستعداد 
جناح  بخصوص  الفنية  امل��الح��ظ��ات  م��ن 
الهيئة العامة للثقافة، والتي تتركز يف ضيق 
مشاركات  بالنسبة حلجم  اجلناح،  مساحة 
النشر  دور  ج��ع��ل  امل��ش��ارك��ة، مم��ا  ال����دور 
املشاركة تكدس كتبها، فيما يشبه املخازن، 

هذا إضافة لعشوائية تعاملها.

نص

 من اللوحات احلديثة للفنان التشكيلي الكبير علي 
العباني ، اتسمت بتصور متفائل  ملنظر طبيعي 

 لوحة بااللوان املائية   
 اكريليك على ورق 25x35سنتمتر

املعرض 
 وقف عليها 

احلب 

 االسبوع الليبي �� بوابة افريقيا االخبارية
الوطني  امل��س��رح  ال���ى خشبة  امل��س��رح��ي  ال��ن��ش��اط   عاد 
بنغازي ب��ادارة الفنان حمزة بليبلو  بعرض مسرحية  
تتناول يف قالب كوميدي  بيا(  وه��ي مسرحية  )اف���رح 
مفارقات ما ياقيه الليبيون من متاعب السفر والعاج 
يف تونس منذ قرار السفر وحتى الدخول الى املصحات 

السياحية.
 العرض املسرحي من تأليف ومتثيل توفيق الفيتوري 
وإخراج وبطولة هيثم درباش ويشارك يف التمثيل مراد 

العريف وطارق املسماري وروز بشير.
 ويقدم العرض مساء يومي اخلميس واجلمعة من كل 

اسبوع.

 النشاط يعود إلى خشبة 
املسرح الوطني بنغازي
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رياضه

��� االسبوع الليبي   
جرت صباح السبت املاضي مبقر االكادميية الرياضية بطرابلس عملية  سحب قرعة دورى الدرجة االولى 

لكرة القدم وفقا ملا قررته جلنة تنظيم املسابقات العامة باالحتاد الليبى   
 وستنطلق اولى مباريات املسابقة يوم اخلميس  السابع من  فبراير اجلاري مبشاركة 35 فريقا موزعني على 

خمس مجموعات  

��� االسبوع الليبي   
 بالتعادل السلبي انتهت املباراة التي جمعت فريق  جنوم أجدابيا مع مضيفه خليج سرت امس 

االحد ضمن  اجلولة السادسة من بطولة الدوري الليبي املمتاز لكرة القدم.
وبهذا التعادل  يرتقي رصيد خليج سرت إلى نقطتني يف جدول الترتيب ببطولة الدوري، فيما 

ارتفع رصيد جنوم أجدابيا إلى النقطة الثامنة بجدول الترتيب.

 نتائج قرعة دورى الدرجة االولى لكرة القدم  

��� االسبوع الليبي   
لكرة  الوطني   للمنتخب  ال��ف��ن��ي  صرح  املدير 
القدم أبو بكر باني  عن استدعاء محمد الترهوني 
العب األهلي طرابلس، وربيع الشادي العب نادي 
ملباراة  الوطني استعداداً  املنتخب  االحتاد، ملعسكر 
التصفيات  من  األخيرة  املرحلة  إفريقيا يف  جنوب 
اإلفريقية املؤهلة لكان 2019 واملقرر إقامتها يف 

مصر.
وأوضح باني  يف تصريحات  صحفية أن استدعاء 
»الترهوني« و«الشادي« جاء بسبب استدعاء بعض 
األوملبي  للمنتخب  األول،  الوطني  املنتخب  العبي 

بتوصية من رضا عطية مدرب املنتخب األوملبي. 
حتت  العبني  خمسة  حوالي  هناك  وأضاف   أن 
منظار الطاقم الفني لالنضمام لقائمة املنتخب يف 
معسكر تونس املقبل، إال أنه لم يتم حتديد موقفهم 

بشكل نهائي من االنضمام للمعسكر من عدمه.

��� االسبوع الليبي   
النصرقرارا  ن��ادي  إدارة  مجلس  اصدر  
ال��س��اب��ق واب��ن  ال��دول��ي  ال��الع��ب  بتعيني 
النادي محمد عبد العزيز الككلي يف مهمة 
القدم  لكرة  الفريق األول  مساعد مدرب 

بنادي النصر.
مهمته  الككلي  يباشر   أن  امل��ق��رر  وم��ن 
النصر   أمام  مباراة   عقب  اجل��دي��ده 
شباب اجلبل   مساء غد االثنني باجلولة 

السادسة للدوري الليبي املمتاز .
 الككلي سبق له  قياد الهالل إلى نهائي 
املاضي،  املوسم  أمام االحتاد  ليبيا  كأس 

قبل أن يخسر النهائي بهدفني   

باني يكشف عن استدعاء 
محمد الترهوني

الككلي يف مهمة  مساعد مدرب فريق النصر 

الصقور يستقبل ) زيزو ( 

انتهاء مباراة خليج سرت مع جنوم اجدابيا  بدون اهداف  

��� االسبوع الليبي   
  اعلن نادي الصقور الثالثاء املاضي عن وصول  الالعب املصري 
لاللتحاق  طبرق  مدينة  الى    ) زي��زو  ب�)  الشهير  عزالدين  ياسني 
يف  الفريق  لتدعيم  القدم   لكرة  االول  الصقور  فريق  بتشكيلة 

استعداداته ملنافسات دوري الدرجة االولى 2019 - 2018 
ياسني يبلغ من العمر 22 عاماً سبق له اللعب الندية النوبة السويس 

وأنبي واالنتاج احلربي. 



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة11 العـدد )   22   (    ــ    الثالثاء       5      /       1       /     2019

رياضه

الليبي    ��� االسبوع 
الوفاق  ن��ادي  إدارة  مجلس  أعلن 
أجدابيا امس االحد عن  تعاقده  
وسام  الالعب   مع  رسمي  بشكل 
امل��وس��م  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  بوكتيف  
ضمن    2019/  2018 احلالي 
خ��ط��ة ال���ن���ادي ل��ت��دع��ي��م ص��ف��وف 

الفريق األول لكرة القدم  .
لعب  عاما   32 البالغ   بوكتيف    
مع  مع اندية الوحدة والسويحلي 

واألخضر و شباب اجلبل.
من  اي��ام  بعد  بوكتف  ضم  ويأتي 
اعالن  النادي ضم  املهاجم سمير 
الليبي  ال����دوري  ه���داف  الوهج  
  2006 موسم  الشط  فريق  مع 

قادما من نادي الترسانة.

الليبي    ��� االسبوع 
حدد االحتاد الليبي للقوة البدنية  شروط االشتراك 
صباح  ستنطلق  والتي    2019 كالسيك  ببطولة  
االثنني 18 فبراير اجلاري  مبدينة بنغازي  مبجمع 

. كالتالي  الرياضية  املدينة  الضراط،  سليمان 
اللعب،  مكان  نفس  يف  سيكون  الرياضيني  وزن   -
مجموعة  لكل  املنافسات،  بدء  من  ساعتني  وقبل 
وسيكون   ،IPF ل��الحت��اد  ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون  حسب 
ترتيب لعب الفئات حسب القوائم املقدمة من قبل 

الرياضية. والصاالت  األندية 
-آخر يوم الستالم قوائم األندية والصاالت الراغبة 
يسمح  ولن   ،2019/2/10 األحد  هو  باملشاركة 
قوائم  ضمن  اسمه  يدرج  لم  رياضي  أي  مبشاركة 
ناديه، مع ذكر االسم الثالثي ومواليده ووزن اللعب 

وفئة اللعب والرقم الوطني يف الرسالة.
أي  مشاركة  تسجيل  يتم  ال  ال��وزن  عملية  -أث��ن��اء 
رياضي، إال بعد حضور إثبات شخصي جواز سفر 
مطبق  الشرط  وهذا  األصل،  فقط  عائلة  كتيب  أو 

اجلميع. على 
يف  يحضر  ل��م  ري��اض��ي  أي  مب��ش��ارك��ة  يسمح  -ال 

للوزن. املخصص  التوقيت 
-أي رياضي شارك يف بطولة املنطقة ومت اعتماده 
باالنتقال  له  يسمح  لن  الفرعي،  االحت��اد  قبل  من 
للعب باسم نادي آخر، إال بعد انتهاء موسم 2019 

حسب النظام األساسي لالحتاد العام.
اللعب: فئات 

- حتت الناشئني )مواليد 2001 إلى عام 2005(.
- الناشئني )مواليد 1996 إلى عام 2000(.

- الكبار )موااليد 1980 إلى عام 1995(.
- أساتذة1 )مواليد 1970 إلى عام 1979(.
 أساتذة2 )مواليد 1960 إلى عام 1969(.

- أساتذة 3 )مواليد 1950 إلى عام 1959(.
اللعب: -أوزان 

فقط،  الناشئني  وفئة  الناشئني  حتت  فئة   53  -
إضافة إلى باقي األوزان )59_ 66_ 74_ 83_ 

93_ 105_ 120_ +120(، جلميع الفئات.
مجموع  ال��ذي��ن  الرياضيني  مب��ش��ارك��ة  يسمح  -ال 

بداياتهم أقل من املطلوب.
-اليسمح مبشاركة أي نادي أو صالة إال بعد إثبات 

انتسابه لالحتاد العام لسنة 2019م.
إقامة  يخص  فيما  م��س��ؤول  غير  ال��ع��ام  -االحت���اد 

املشاركة. الفرق  وإعاشة 
-االلتزام مبالبس اللعب اخلاصة باملنافسات، وأي 
تطبيق  سيتم  اللعب،  قانون  على  يتحايل  رياضي 
متابعة  جلنة  تكليف  مت  العلم  م��ع  عليه،  اللوائح 

لكل مجموعة. تتكون من حكمني  للمالبس، 
- الي��س��م��ح ل��ل��م��درب��ني ال���دخ���ول م���ع ال��ري��اض��ي 
خاصة  جل��ن��ة  لتكليف  وذل���ك  ال��ل��ع��ب،  م��رب��ع  ع��ل��ى 
قدامى  ورياضيني  ابطال  جتمع  املربع  مبساعدين، 

يف هذه الرياضة.
جديد  قياسي  لرقم  حتطيم  أي  ليبيا  بطولة  يف 

سيتم اعتماده يف سجل االحتاد العام مباشرة..  

الليبي    ��� االسبوع 
لرياضة  الليبي  العام  االحت��اد  اعلن 
ام���س  األح���د ع��ن موعد  اجل����ودو  
فردي   للجودو  ليبيا  بطولة  إق��ام��ة 

الفئات. لكل 
ستقام  البطولة   أن  االحتاد  وأوضح 
ب��ق��اع��ة ط���راب���ل���س ال���ك���ب���رى، أي���ام 

15_16_17 فبراير 2019.. 
مندوبي  جميع  م��ن  االحت���اد   وطلب 
ال��ري��اض��ني  ق��وائ��م  تسليم  األندية  
م��وع��د  ال��ب��ط��ول��ة يف  امل��ش��ارك��ني يف 

القادم. أقصاه اخلميس 

��� االسبوع الليبي   
املنتخب  الع���ب  الدولي   ال��الع��ب  ك��ش��ف 
شاع  ما  حقيقة  عن  الورفلي  سند  الوطني 
ع��ن م��ش��اك��ل م��ع ف��ري��ق��ه احل��ال��ي ال��رج��اء 

املغربي 
أي  ت��وج��د  ال  إن���ه  قائال   ص���رح  ال��ورف��ل��ي 
إشكالية مع فريقه   الرجاء املغربي و أن كل  
أن تعرضه الصابة   وسيكون   االمر مجرد 

حاضًرا يف صفوف الفريق األسبوع املقبل.
ونشر  الورفلي  على  صفحته الرسمية على 
موقع التواصل االجتماعي  تويتر ) أحب أن 
أعمال  وكيل  أي  لدي  ليس  أنه  أوضح شيئا 
أي  ل��دي  ليس  وأن��ه  قبل،  من  لي  يكن  ول��م 
إشكالية مع النادي، كل ما يف األمر أنه لدي 
األسبوع  حاضرا  سأكون  اهلل  وبإذن  إصابة 

القادم مع الفريق(

وفاق اجدابيا يعلن ضمه الالعب وسام بوكتف 

 االحتـــــــاد الليــــــــبي للقــــوة البدنيــــــــة 
يحــــــــدد شـــــــروط املشــــــــاركة  يف بطــــــولة كـــــــــالسيك 2019 

 االحتاد العام الليبي للجودو يعلن عن موعد البطولة الوطنية 

الورفلي يوضح حقيقة مشكلته مع الرجاء املغربي 

الليبي    ��� االسبوع 
ع�������ق�������د ع�������ب�������د احل�����ك�����ي�����م 
الليبي  االحت��اد  الشلماني  رئيس 
املاضي   القدم   السبت  ل��ك��رة 
اإلداري��ني  باجلاهزين  اجتماًعا  
واألومل����ب����ي  األول  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ني 
بحضور نوري  ال���ق���دم   ل���ك���رة 
مبلف  امل��ك��ل��ف  ج���م���وم امل���س���ؤول 

املنتخبات  
االجتماع   يف  الشلماني   وطالب  
توفير  بضرورة  املنتخبني  إداري��ي 
كل الظروف واألجواء املناسبة من 
خالل  النتائج  أفضل  أجل حتقيق 
القادمة  الدولية  االستحقاقات 

. املنتخبني   تنتظر  التي 

الشلماني يشدد على 
توفير الظروف املناسبة  للمنتخبني 

األول واألوملبي لكرة القدم



ماالذي يستفيده املثقف يف الصومال وشعب 
الصومال من االنشغال واالشتغال على أسئلة 
الغربي  والفكر  الثقافة  »مابعد« احلداثة يف 
يتخبط  الصومالي  الراهن  ..بينما  املعاصر 
يف  يغرق  ويكاد  احلداثة  »ماقبل«  أسئلة  يف 
واالجتماعي  السياسي  التخلف  مستنقع 
بوتيرة  يستولد  الذي  واالقتصادي  والثقايف 
من  تبدأ  إنسانية  وك���وارث  م��آس  التنقطع 
إنتشار االوبئة واالمراض واملجاعات والتنتهي 
القبلية واحل��روب االهلية املستمرة  باملذابح 
منذ مايقرب من ثالثة عقود.. القياس نفسه 
وكل  ومجتمعه  الليبي  املثقف  على  ينسحب 
..بيد أن  مثقف وكل مجتمع على االط��الق 
املشهد  أكثر إحلاحا ألن   - األم��ر - محليا 
الوطني يغص باملفارقات على أكثر من صعيد..
دولة وكيان مهددان باالنقراض حتت ضغط 
والتآمر  اخلالقة  غير  الفوضى  من  سنوات 
االقليمي والدولي..نسيج اجتماعي ممزق بني 
الوالءات القبلية والعرقية البدائية واحلزازات 
..منظومة  واملصطنعة  الطبيعية  التاريخية 
قيمية تتراجع انسانيا واخالقيا حتى توشك 
على العودة باجلميع إلى عصور الغابة..إنتشار 
بسرعة املتوالية الهندسية يف مساحات الفقر 
والبؤس املعيشي يكاد يجهز نهائيا على وجود 
نسبة  تشكل  كانت  التي  الوسطى  الطبقات 
عالية من مجموع الليبيني ..إرتفاع مرعب يف 
منسوب التوحش واجلرمية التي لم يسلم من 
دمويتها الشيوخ والنساء واالطفال..كل هذه 
املالمح املغرقة يف السوداوية والتشاؤم تسد 
األفق أمام عقل وخيال رجل الشارع الليبي 
وجتعل منه لقمة سائغة يف أفواه املليشيات 
االعالمية التي حتتل الفضاء والهواء بقنوات 
واذاع��ات مسموعة وصحف ممولة باالموال 
أجندات  الشعب خلدمة  املنهوبة من خزانة 
والهوية  بالقضايا  لها  الع��الق��ة  وم��ش��اري��ع 
الوطنية واملشتركات العليا للمجتمع الليبي .. 
بإختصار نحن أمام إمتحان تاريخي صعب ، 
التهاون يف التعامل معه بكامل االنتباه واجلدية 
على املستوى الثقايف خصوصا ، قد يفضي 
بنا إلى الضياع والسقوط من ذاكرة الوجود 
من  الصفوة  ماتزال  ذلك  كل  مقابل  ويف   ..
مثقفينا سادرة يف سماء نرجسيتها وتهومياتها 
النخبوية املريضة وتتأفف من اخلوض يف وحل 
اليومي املعاش الذي يحيطها من كل جانب 
.. املثقف موقف وليس رتبة شرفية مينحها 
السلطان العثماني ملن يشاء ..واملثقف حضور 
جمالية  حالة  وليس  وفعل  وتفاعل  وفاعلية 
تأمل  يف  االخ���رون  يستغرق  استاتيكية«   «
متيزها وسحرها ..وإذا كانت كمية املعارف 
للثقافة  االس��اس��ي  املعيار  ه��ي  واملعلومات 
فليس هناك مثقف أكبر من« اجلوجل«..على 
أن الثقافة يف ظني ليست أن تعرف بل ماذا 
تفعل مبا تعرف وكيف ينعكس فعلك هذا يف 
محيطك ومجتمعك وعاملك .. ليس بوسعنا 
وكتابنا  مثقفينا  إهتمام  حترمي  أو  إستنكار 
مبواضيع وقضايا فكرية وأدبية تبدو مترفة 
وغير ذات جدوى قياسا بالقضايا املصيرية 
الضاغطة التي حتيط بوجودنا كمجتمع ودولة 
ووطن .. وكل ما أدعوا إليه ترتيب األولوية بني 
املهم واأله��م وتأجيل االهتمام بقضايا ذات 
طابع جدلي يف مقابل االنغماس يف مشاغل 
حيوية مفصلية متس العصب اليومي حلياة 
املجتمع ، وهذا اليعني القول ان تلك القضايا 
مثقفينا  عقول  اهتمام  التستحق  اجلدلية 
..األمر ومافيه أننا يجب ان نهتم مبصائرنا 
الشخصية والوطنية ونعمل على تأمينها وال 
بأس بعد ذلك من مشاركة العقل واحلضارة 
النظرية  ومشاغلها  اهتماماتها  يف  الغربية 

مابعد احلداثوية.. 

األسبـوع الليبـي 
االخريه - العـدد )   22   (    ــ    الثالثاء       5      /       1       /     2019 

أخر االسبوع 

الباشا املثقف 

التحرير مدير 

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

عثرت البحرية التركية على حطام غواصة 
أملانية غرقت قبل 75 عاما يف مياه البحر 
األسود، وحتولت إلى شاهد على النظام 

النازي خالل احلرب العاملية الثانية.
صباح«  »ديلي  صحيفة  نقلت  وحسبما 
التركية، فإن سلطات البالد بصدد إنتاج 
فيلم وثائقي جديد عن الغواصة الغارقة، 

وهي من طراز »يو 23«.
ومت العثور على حطام الغواصة األملانية 
على عمق 40 مترا، وعلى بعد نحو 4 
كيلومترات من منتجع أغفا، القريبة من 

إسطنبول.
وكانت »يو 23« واحدة من بني 6 غواصات 
أملانية معدة ملهاجمة السفن السوفيتية يف 
البحر األس��ود، وشاركت يف 56 عملية 

عسكرية.
إغ��راق  م��ن  بالفعل  ال��غ��واص��ة  ومتكنت 
يف  لكن  املعادية،  السفن  من  العشرات 
من  ال��ث��أر  يف  السوفييت  جن��ح   1944

النازيني بإغراق 3 من هذه الغواصات.
ومنذ اختفائها يف احلرب العاملية الثانية، 
واصل خبراء بحثهم عن »غواصات هتلر« 
املختفية، ومت العثور عليها جميعا باستثناء 
»يو 19« التي يرجح أن تكون غارقة يف 

نفس املنطقة التي جرى فيها العثور على 
»يو 23«.

لكن الباحثني يتوقعون أن تكون الغواصة 
»يو 19« األملانية غارقة على عمق 455 

مترا.

أثارت أنثى دولفني، حالة من اإلعجاب 
والتأثر، مؤخرا، بعدما واصلت حمل 
مولودها على الظهر، طيلة ثالثة أيام، 
سواحل  يف  نفوقه  م��ن  ال��رغ��م  على 
إلى  احل��ادث��ة  ه��ذه  نيوزيلندا.وتعيد 
الذاكرة ما قامت به أنثى من احلوت 
أشهر  ستة  قبل  »األورك������ا«  ال��ق��ات��ل 
طيلة  النافق  ابنها  ظلت حتمل  حني 
أسابيع، وحظي الكائن البحري، وقتها، 
بتعاطف عاملي واسع.ورجحت الوزارة 
يف  والبيئة  الطبيعة  بحماية  املكلفة 
نيوزيلندا، أن تكون أنثى الدولفني هي 
األم، بالنظر إلى إظهارها جانبا كبيرا 
من سلوك األمومة وهذا األمر مألوف 

وسط الثدييات البحرية.
نيوزيلندا  يف  البيئية  الهيئة  وبحسب 
التي لم  »الثكلى«  الدولفني  أنثى  فإن 
تتخل عن ابنها بسرعة تنتمي إلى نوع 

يعرف بدوالفني »األنف القاروري«.
إلى  القوارب  كافة  السلطات  ودع��ت 
الساحل،  يف  ال��دالف��ني  ع��ن  االبتعاد 
تكابد  الدولفني  أنثى  أن  وأوض��ح��ت 
االب��ن،  خ��س��ارة  بسبب  كبيرا  ح��زن��ا 
مكان  إلى  حاجة  يف  فإنها  وبالتالي، 
املولود  أن  فيه.ومبا  لتتحرك  فسيح 
الفينة  بني  أم��ه،  من  يسقط  الراحل 
واألخ��رى، تضطر أنثى الدولفني إلى 
إلى  ي��ؤدي  من حركتها، مما  اإلبطاء 

تخلفها عن املجموعات.

بعد 75 سنة..العثور على غواصة هتلر املختفية
قصة الصورة التي فطرت 

قلوب كل من شاهدها

املرصد


