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اليوم األول

مؤمتر و فساد
ح �ت��ى اآلن الي� �ب ��دو أن امل ��واط ��ن ال �ل �ي �ب��ي امل �ش �غ��ول
مب�لاح�ق��ة ط��واب�ي��ر ال�س�ي��ول��ة وال�ب�ن��زي�ن��ة وم�ص��ارع��ة
االس� �ع ��ار اجل�ن��ون�ي��ة  ،معنيا ب�ش�ك��ل ج ��اد ب�ك��ل ه��ذا
الصخب االعالمي والفيسبوكي حول مؤمتر سالمة
اجلامع ..فالليبيون باحلدس وبالتجربة يعلمون أن
مافقدوه مب��ؤام��رة خارجية لن يعود إليهم مبؤمتر
حتت رعاية خارجية  ..مع ذلك فالغريق كما يقولون
يتعلق بقشة  ،أو حتى مبؤمتر وضعت معايير حضوره
الغامضة  ،ستيفاني وتابعها « قفة «  ..وال أحد يعلم
 حتى اآلن  -جدول أعماله وسلة أهدافه  ..البعثةاألممية للدعم يف ليبيا على لسان رئيسها مرة وعلى
لسان نائبته م��رة  ،لوحت ب��أن فشل املؤمتر سيعني
ببساطة الذهاب إلى حرب أهلية  -كأن ماكان يجري
منذ ثمانية س�ن��وات ش��يء آخ��ر غير ذل��ك  -ث��م ويف
حركة مفاجئة من حيث التوقيت أدلى اللبناني اللبق
بحديث لقناة اجلزيرة القطرية إتهم خالله الطبقة
السياسية ومتصدري املشهد بالفساد والنهب املنظم
لثروات البالد..طبعا اجلميع يعلم أن الفساد والنهب
ب��دأ منذ اللحظة األول��ى التي سيطرت فيها قوات
الناتو « البرية» على األوضاع يف ليبيا وكل ذلك كان
مبباركة دول العالم العربية والغربية املستفيدة من
تهريب االموال الليبية إلى اخلارج..لكن سالمة ذكرنا
باألمر ألنه أراد أن يقول للبيادق على رقعة الشطرجن
 :عليكم أن تفعلوا املستحيل إلجن��اح املؤمتر  ،وأية
محاولة لعرقلة املساعي أو اللعب خ��ارج القوانني
التي أضعها ستكلفكم الطرد واملطاردة بتهمة الفساد
املالي  ..وأراد أن يقول لنا  -نحن اعضاء حزب الكنبة
 دون أن يقصد إهانتنا رمب��ا  :حكامكم ف��اس��دونوهذا املؤمتر الذي سيحضره هؤالء فاسد وستكون
م�خ��رج��ات��ه ف��اس��دة ول �ي��س أم��ام �ك��م إال م ��اء البحر
فاشربوه ..طبعا ال أحد يضع آماال كبيرة على مؤمتر
غدامس  ،ألنه ال أحد أساسا يعتقد أن املشكلة ليبية
 ليبية وال هي حتى مشكلة خليجية  -خليجية كمايتصور البعض..لكن سالمة مع الهامش املخصص
له يظن بإمكانية إجناز عمل سياسي يضاف لسيرته
املهنية كموظف ل��دى الدبلوماسية الدولية  ،وهذا
إعتقاد غبي ال يقع فيه إال موظف من العالم الثالث
مستلب العقل والبصيرة  ..غير عصابات مجلس
الدولة والنواب ومعاونيهم من احلكومتني يف الشرق
والغرب واملرتزقة من املسلحني والقتلة  ..ليس ثمة
ليبي يحفل بتهديدات املبعوث األمم��ي ال بإشعال
احلرب املشتعلة أصال منذ سقوط الدولة وال بكشف
املفسدين وحجم الفساد ألن املواطن الليبي يعرف أن
الذين يسرقونه من حملة اجلنسية الليبية يحملون
ترخيصا دول �ي��ا لفعل ذل��ك وه��م ل��ذل��ك يتمتعون
باحلصانة حتى يقرر األسياد أنهم صاروا « اكسبايرد»
ووجب التخلص منهم  ..و مع أن الترجيحات تقول
أن غدامس ستكون كالصخيرات مجرد محطة أخرى
يف رحلة التيه الليبي حتت إش��راف األمم املتحدة..
إال أن األم��ل يظل دائما يف صحوة وطنية حقيقية
تشمل ك��ل الليبيني حت��ت مظلة ليبيا ال��واح��دة يف
م��ؤمت��ر ليبي ج��ام��ع بأجندة ليبية خالصة تطوى
فيه اخلالفات وي��ؤذن فيه ملصاحلة وطنية دون قيد
أو شرط لتستأنف السفينة رحلتها يف طريق البناء
والتعمير والتقدم ..

بقلم مدير التحرير
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قمة التردي
جمال الزائدي
مافعله العرب بأنفسهم خالل العقود األخيرة يشبه وصف القرآن
الكرمي لبني إسرائيل إبان حربهم للنبي وأتباعه يف املدينة املنورة «
يخربون بيوتهم بإيديهم « و « بأسهم بينهم شديد «  ..فعرب اليوم
كيهود األمس  ،يحاربون بعضهم بعضا كالذئاب الضارية يف العراق
وسوريا وليبيا واليمن والسودان ووو..ال طلبا لثأر ناقة أو فرس
 ،بل خدمة ملشروع صهيوني إمبريالي يسعى إلى تفتيت املفتت
وجتزيء املجزأ..باسم الثورات والدميقراطية والعدالة االجتماعية
أوطان عربية بأسرها دمرت وأنتهكت وشردت شعوبها بني أركان
األرض األربعة بدعم وحتريض ومتويل من بالد عربية أخرى ..ملاذا
؟ ومن أجل ماذا ؟ ال أحد ميلك إجابة تشفي الصدور  ..املضحك
أن ال��ع��رب ي��ص��رون على التمسك بتقليد عقد القمم الرئاسية
حتت مظلة اجلامعة التي ولدت ميتة كجزء من آلية خداع الذات
باإليحاء أن هناك عمال سياسيا مشتركا بني دويالتهم الورقية ،
بينما الواقع على األرض يؤكد أن العرب أشد ع��داءا بينهم من
عداء اسرائيل لهم ..القمة الثالثون يف تونس تنعقد بتمويل كويتي
سعودي  ،وحضور  14من الزعماء  ،وعدد املقاعد هو نفسه مع
توقعات بالزيادة يف االع��وام املقبلة إذا استمر مشروع الفوضى
اخلالقة يف حتقيق النجاح ..يف سوريا قتال أهلي حتول إلى صراع
إقليمي دولي ولم يبقى من مظاهر السيادة غير علم دولة الوحدة
وصوت بشار اجلعفري يف أروقة األمم املتحدة واجلوالن بقرار من
سيد العالم صار جزءا من اراضي اسرائيل الكبرى ..اليمن حتول
إلى سلخانة كبيرة تعرض فيها جثت أطفال عدن وصنعاء الضامرة
..ليبيا صارت ميدان رماية مفتوح حلمالت الصيد التي جتريها
ق��وات « االفريكوم» لقنص عناصر التنظيمات اجلهادية املخلقة
يف معامل وكالة االستخبارات االمريكية ..والعراق نزيف طائفي
ومذهبي وعرقي جتاوز عمره العقد ونصف العقد ..السودان يغرق
واجلزائر تغلي كاملرجل ..وتونس ومصر ليستا بخير ..وبراميل
النفط يف اخلليج الحتتاج إال لشرارة صغيرة ليشتعل البيت مبن
فيه وال أحد محصن وال أحد أكبر من املخطط املرسوم ..فلسطني
والقدس صارتا قصة من الفلكلور الشعبي وحكاية ترويها اجلدات
يف الليالي ال��ب��اردة حني تنقطع الكهرباء ال أكثر ..ودول���ة العدو
أصبح اسمها اسرائيل والكل يتبارى لكسب مودتها وتعزيز أواصر
الصداقة واجل��وار معها  ..ليس أجمل من العنوان الذي تناقلته
صفحات الفيس بوك تعليقا على صور الزعماء العرب وهم نيام يف
قمة تونس  - :نامت األمة  ..فقط يحتاج إلى حتوير بسيط ليكتب
هكذا  - :ماتت األمة..نعم ماتت األمة ولم تعد حتتاج إلى مؤمترات
قمة تصرف فيها املاليني واالالف من ابنائها يبتلعهم البحر يف رحلة
البحث عن رغيف اخلبز واألمان املفقود يف أوطانهم بل حتتاج إلى
جنازة وقبر تدفن فيه هزائمها وعارها ..لم تعد األمة بحاجة إلى
بيان ختامي بل حتتاج إلى حفل تأبني ختامي وورقة نعي تعلن عن
خروج العرب من جغرافية العالم كما خرجوا من تاريخ البشرية ..
األمر العالقة له بالتفاؤل والتشاؤم  ،لكنها معطيات واقع دولي لم
يعد يسمح ببقاء الضعفاء والهامشيني واملتعيشيني كطفيليات على
حساب األمم القوية واحلية واملنتجة ..لقد نهضت دول جنوب شرق
آسيا وحققت يف ظرف زمني قياسي قفزتها الصناعية والتنموية
وحلقت بها دول امريكا الالتينية بل ودول من قارة افريقيا كأثيوبيا
ورواندا ومعظمها دول تفتقر للثروات الطبيعية  ،بينما ال  22دولة
عربية التي حتتكم على ثلثي مخزون الكوكب من البترول والغاز
تعجز عن تأمني الغذاء واحلاجات االساسية ملواطنيها دون احلاجة
لالستيراد من اخلارج  ..لم يعد ملؤسسة القمة من معنى والجدوى
فمن يحضرون مؤمتراتها يستغلونها يف االسترخاء والنوم أمام
عدسات املصورين ..واجلامعة العربية التي عجزت عن حتقيق
احلد األدن��ى من أهدافها االستراتيجية واالقتصادية والتنموية
خالل مايربو عن السبعة عقود حتولت إلى عبء سياسي وحتى
مالي على الدول االعضاء  ،جتاوزها الواقع اجليوسياسي اجلديد
والبيئة اإلقليمية املتغيرة الشروط والعالم نفسه ماعاد يخضع
للقوانني واملفاهيم القدمية..لذا وجب دفنها ولنكتفي مبا فعلته
بالقضية الفلسطينية ومافعلته بالعراق ومافعلته بسوريا واليمن
وليبيا..

حتت شعار « للمسرح آثار تربوية»

انطالق املهرجان املسرحي املدرسي األول بطبرق
نظم مكتب االع�ل�ام وال��ث��ق��اف��ة واملجتمع
امل��دن��ي ط��ب��رق وم��درس��ة أح��ب��اب الرحمن
للتعليم احلر وبالتعاون مع مكتب التعليم
احلر وفرقة الفن املسرحي طبرق مهرجان
املسرح املدرسي األول على مستوي املنطقة
الشرقية حتت شعار «للمسرح آثار تربوية».
وأوضح مدير مكتب اإلعالم «عبد العزيز
ه��اش��م» أن امل��ه��رج��ان ش��ارك��ت فيه فرق

م��درس��ي��ة م��ن م���دن « ب��ن��غ��ازي وش��ح��ات
ودرنة».
وأض��اف هاشم يف تصريح خاص ملراسل
«ب��واب��ة إف��ري��ق��ي��ا اإلخ��ب��اري��ة» ب��ط��ب��رق أن
املهرجان خصص جوائز للتراتيب االولى
منها ج��ائ��زة « جل��ن��ة التحكيم ،وأف��ض��ل
عمل ،وأفضل مخرج ،وأفضل نص اول،
وأف��ض��ل مم��ث��ل وأف��ض��ل مم��ث��ل��ة ،وأف��ض��ل

بسبب طلق ناري..وفاة العب
املنتخب ونادي االحتاد

تنكر ،وأفضل موسيقي ،وأفضل ديكور،
وأفضل أضاءه».
وأش���ار إل��ى أن امل��ه��رج��ان ي��ق��ام ب��إش��راف
جلان حتكيم من الفنانني ،ومبناسبة اليوم
العاملي للمسرح منح درع التميز الثاني
ه��ذا العام جلهات أعطت وس��وف تعطي
املزيد واملزيد للثقافة ليكون حافزا لبذل
مزيد من العمل والعطاء.

بحضور احمد معيتيق
اختتام املؤمتر االستثماري لإلعمار بصبراتة

أعلن نادي االحت��اد ،يوم اجلمعة ،وفاة العب فريق
االحتاد واملنتخب الوطني للكاراتيه محمد مصطفى
املحروق.
وأوض����ح االحت����اد ع��ب��ر صفحته ال��رس��م��ي��ة مبوقع
التواصل االجتماعي فيسبوك ،أن املحروق كان قد
تعرض إلطالق ناري منذ فترة يف جرمية بشعة ،قبل
أن ينقل إلى دولة تونس للعالج ،حيث تويف متأثرا
بإصابته.
اختتمت ببلدية صبراتة فعاليات مؤمتر االستثمار األول لإلعمار والتنمية،
بحضور نائب رئيس املجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أحمد معيتيق .وأوضح
املكتب اإلعالمي لبلدية صبراتة ،أ ّن معيتيق أكد خالل الكلمة التي ألقاها
أمام املشاركني باملؤمتر واملختصني يف مجال االستثمار والتنمية ،على أهمية
مصادر االستثمار التي تتمتع بها املدينة ،وضرورة تنميتها إلسهامها يف عملية
التطوير .واعتبر معيتيق انعقاد املؤمتر اخلطوة األولى لتوجيه املدينة نحو
مطالبا املسؤولني يف البلدية بسرعة التنسيق مع األجهزة
االستثمار والتنمية،
ً
التنفيذية للمشروعات املخصصة للمدينة يف ميزانية التنمية.

سامحني يا جاري
شعار مهرجان سبها للفنون والتراث

مبشاركة لفيف من املهتمني
محاضرة حول التعامل
مع اآلخرين
نظم مكتب الثقافة غدامس ،محاضرة تثقيفية بعنوان
« كيفية التعامل مع اآلخ��ري��ن « ،قدمها املحاضر
محمد السوداني املدرب يف مجال التنمية البشرية،
يف قاعة املرحوم محمد ابراهيم موري باملركز الثقايف
غدامس.
وشارك يف املحاضرة مجموعة من املوظفني واملهتمني
باجلانب الثقايف والتدريبي ،وذلك يف إطار اهتمام
املكتب بتنمية قدرات ومهارات املوظفني واستثمار
طاقاتهم ،وقد تناولت محاورها الشخصية وأمناطها.
وهدفت املحاضرة إلى اطالع احلضور عن مجاالت
تطوير الذات ،وكيفية التعامل مع اآلخرين.

انطلقت مساء اخلميس املاضي فعاليات مهرجان سبها للتراث والفنون يف
دورته السابعة باملدينة القدمية بحي اجلديد حتت شعار « سامحني يا جاري
..املسامح كرمي « .
ومت خالل املهرجان افتتاح املعارض التراثية التي تشمل املقتنيات الشعبية
واالدوات واملستلزمات التي كان يستعملها أهل املدينة القدمية يف سبها من
سعفياتوعدة أواني الطبخ والري وغيره كما مت عرض االزياء التقليدية التي
يستعملونها يف االفراح وللفنون التشكيلية نصيبها يف معرض خاص ضم
لوحات واعمال أبرز الفنانني التشكيليني مبناطق اجلنوب وسبها.
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بعوضة املالريا
اليتيم ـ ـ ــة يف ليبيـ ـ ــا

تصحيحا للمظهر العام للمدينة

بلدية بنغازي تتابع حملة تنظيم
االعالنات والالفتات
عقدت بلدية بنغازي ،اجتماعا لوضع إلية التنسيق وإع��داد االج��راءات
املطلوبة لتنظيم اإلعالنات والالفتات يف إطار العمل على تنظيم وتصحيح
املظهر العام للمدينة.
وأوضح املكتب اإلعالمي للبلدية ،أن االجتماع تطرق إلى وضع آلية حصر
الالفتات املخالفة للوائح القانونية والعمل علي جتهيز املواقع اخلاصة
بالالفتات العمالقة خارج املدينة ،وذلك للحفاظ على املظهر العام وكذلك
وضع تصميم عام جلميع الالفتات واالتفاق على أنوع وأحجام وآلية اعتماد
املكاتب الهندسية لرفع اخلرائط واملواقع املسموح بها واالتفاق على إحالة
املحتوى اللغوي للهيئة العامة لإلعالم والثقافة ومخاطبة الهيئة لتكليف
عضو يف اللجنة ،وكذلك االتفاق على رسوم اجلباية وطريقة اجلباية،
وأهابت جلنة تنظيم الفتات الدعاية واإلعالن لشركات الدعاية واإلعالن
بضرورة مراجعة جلنة تنظيم الالفتات الدعاية واإلعالن ببلدية بنغازي
مبقرها املؤقت بقطاع اإلسكان واملرافق بأرض بلعون وذلك للمباشرة يف
إبرام عقود االنتفاع لغرض الدعاية واإلعالن.

مجهزا باملعدات الالزمة

افتتاح مركز القرضابية لذوي
االحتياجات اخلاصة يف سرت
أع��ل��ن��ت ب��ل��دي��ة س���رت اف��ت��ت��اح م��رك��ز ال��ق��رض��اب��ي��ة ل��ذوي
االحتياجات اخلاصة مؤكدة أن��ه سيقدم خدمات مهمة
لشريحة ذوي االحتياجات اخل��اص��ة وال��ع�لاج الطبيعي.
وبني املكتب اإلعالمي لبلدية سرت أنه جرى افتتاح املركز
بحضور عميد بلدية سرت مختار املعداني ورئيس هيئة
التضامن مصطفى اجلعيبي وأع��ض��اء املجلس البلدي
س��رت غيث اوح��ي��ده وخالد احسني ومدير مديرية أمن
سرت العميد الصديق بن سعود وبعض مدراء القطاعات
االداري��ة يف بلدية س��رت .وكانت البلدية أعلنت منتصف
الشهر اجلاري االنتهاء من صيانة املركز التابع للتضامن
االجتماعي فرع سرت موضحة أنه جرى جتهيزه باملعدات
واألجهزة الالزمة ملباشرة العمل.

ألنهم األمل  00انطالق مهرجـان الطفول السادس ببني وليد
أقيم مبلعب شهداء االعطيات ببني وليد ،األربعاء
امل��اض��ي  ،مهـرجان الطفـولـة السـادس حتت
شعـار « ألنهـم األمـل» ال��ذي نظمته وأشـرفت
عليه مـراقبة التعـليم بالبلـدية بالتعـاون مـع
ملعـب شهداء االعطيات ،وذل��ك مبشاركة أكثر

من ( )600طالب وطالبة من مختلف املدارس.
وحضر فعاليات املهرجـان مراقـب التعليم وعدد
من مديـري القطـاعـات العـامة بالبلدية ،وممثليـن
عـن منظمـات املجتمـع املدنـي وحشـد كبيـر
مـن األساتـذة واملختصـيـن واألطفـال بصحبة

كانت قد سرقت من خزان النهر
جنائي أجدابيا يضبط وبستعيد  5آليات ثقيلة

ق��ام قسم البحث اجلنائي مبديرية أم��ن أج��داب��ي��ا ،بضبط
مجموعة من اآلليات الثقيلة ،تعود ملكيتها إلدارة موقع خزان
النهر الصناعي باجدابيا.
رئيس وحدة التحقيق بقسم البحث اجلنائي ،رائد مهندس
 فتحي السعيطي  -قال يف تصريح خص به «بوابة افريقيااالخبارية « ،تفاصيل إجراءات القضية بدأت بعد ورود بالغ
رسمي من قبل مفوض عام جهاز النهر الصناعي ،إلى النيابة
العامة باجدابيا ،مرفق بقائمة تضم بيانات ألكثر من 50
مركبة وشاحنة باإلضافة إلى معدات ثقيلة ،جميعها سرقت
من داخل موقع خزان النهر الصناعي ،من قبل بعض املواطنني
أثناء الفوضى التي صاحبت احداث ثورة فبراير سنة ،2011
مطالبا ً بضرورة استرجاعها.
واضاف رائد  -فتحي السعيطي  -ان النيابة العامة أحالت
البالغ إلى قسم البحث اجلنائي التخاذ إجراءاته باخلصوص،
وبعد مرور شهر من التحري واالستدالل ،متكن البحث اجلنائي
من ضبط ع��دد  5آليات ثقيلة والقبض على  12شخصا
معها ،وقد مت احالتهم جميعا ً إلى النيابة العامة اجدابيا ،على
ذمة القضية.
وتابع  -السعيطي  -ان البحث اجلنائي باجدابيا « اليزال
مستمرا يف التحري والبحث عن باقي الشاحنات واملعدات
املسجلة بالقائمة ،وان بعضها يصل ثمنها إلى مئات األلوف «

عائالتهم.
واشتمـل الـمـهـرجـان علـى عـروض فنـيـة وفـقـرات
غنـائـيـة ورقصـات شعبيـة ومسـابقـات ولوحات
متثيلية أداها تالميذ مـدارس التعليـم األسـاسي
باملدينـة فـي أجـواء ممتعة نالت إعجاب احلضور.

جامعة بنغازي احلديثة توقع بروتوكول تعاون
مع جامعة بني سويف املصرية
وقع رئيس جامعة بنغازي احلديثة كامل علي الويبة مذكرة تفاهم مشترك يف
مجال التعليم والبحث العلمي مع رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور
حسن.وتهدف املذكرة التي تستمر خلمسة سنوات الى توسيع إطار التعاون بني
اجلامعتني يف البرامج واألنشطة العلمية والبحوث والتعاون يف البرامج والدرجات
األكادميية ،وت��ب��ادل أعضاء هيئة التدريس وتنسيق ال��زي��ارات  ،وت��ب��ادل املنح
الدراسية للطالب وتدريب وتطوير أداء اخلريجني ،وإحداث تكامل يف مجاالت
العلوم اإلنسانية والعلوم التطبيقية والتكامل يف املختبرات واملعامل بني اجلانبني،
وفتح آفاق تعاون وتوأمة املناهج بني الكليات املتناظرة  ،واإلشراف املشترك
على الرسائل واألطروحات العلمية ،وتبادل املعلومات واخلدمات االستشارية
الهندسية يف مجال الطاقة املتجددة واملياه ،الى جانب التعاون يف إنشاء وتطوير
مراكز التدريب والبحوث والدراسات واللغات والترجمة.

وصول شحنة من املعدات الطبية ملستشفى زلينت
أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق
أن���ه وص��ل��ت إل���ى م��س��ت��ش��ف��ى زل��ي�تن
التعليمي الشحنة األولى من األجهزة
واملعدات الطبية ،واملتمثلة يف جهاز
تعقيم  600Lو  5أج��ه��زة تخدير
وجهازي تنفس صناعي و  4طاوالت
خاصة بإجراء العمليات اجلراحية .
وبني املكتب اإلعالمي لوزارة الصحة
بحكومة الوفاق أن هذا الدعم يأتي
ع��ق��ب اج��ت��م��اع ع��ق��ده ك��ل م��ن عميد
بلدية زلينت مفتاح ح��م��ادي واملدير

عام املستشفى علي بن يحي مع وكيل
عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى
يف طرابلس األسبوع املاضي.
وج��رى خالل االجتماع االتفاق على
توفير جميع االح��ت��ي��اج��ات اخلاصة
بأقسام العمليات والعناية وجتهيز
ق��س��م األش���ع���ة إل����ى ج���ان���ب ت��وف��ي��ر
االحتياجات املتعلقة بإجراء عمليات
ال��ق��س��ط��رة القلبية خ�ل�ال األس��ب��وع
القادم ،فضلاً عن استكمال أعمال
الصيانة اجلارية داخل املستشفى.

محمد عيل المربوك
بعوضة يتيمة أتت لوحدها ولم يكن لها أب وأم وأخ��وات  ،هذه
البعوضة التى ظهرت يف منطقة ابوسليم بطرابلس وفتكت بطفلة
ليبية لو كانت تعلم هذه الطفلة انها مولودة يف ليبيا وهؤالء هم
حكامها ومسؤولوها مامتنت ان تولد يف ليبيا  ،حكام أوصلوا شعبا
كامال الى حاالت من اجلوع والفقر واخلوف واملرض واألوبئة وهذه
البعوضة اليتيمة عشقت الطفلة ولم تعشق غيرها لهذا لسعت
الطفلة وحسب ولم تلسع غيرها من سكان منطقة ابوسليم مبدينة
طرابلس حفظهم اهلل جميعا  ،هذا هو احلال الساخر من بعد إصابة
طفلة ليبيا بوباء املالريا وهو حال كوميديا لساسة ال افهم كيف
يديرون بالدا وكيف يديرون شعبا  ،التهزهم املسؤولية والينتفضون
من كراسيهم عزما إلنقاذ الشعب الليبي من بلية من بالياهم فاالوبئة
اصبحت تنهض فعليا يف ليبيا وسيكون هذا النهوض واضحا مع
دخول فصلي الربيع والصيف .
ايها السادة التوجد بعوضة يتيمة  ،علميا وعقليا وحتى جهال فاذا
وجدت بعوضة واحدة فان هناك الكثير من البعوض الن الوجود
الواحد لبعوضة املالريا يعني حتما لها وجود اجتماعي تكاثري
فالوجود الواحد لبعوضة املالريا هو اخراج لوجود تكاثري لهذا
البعوض كذلك فان وجود حالة إصابة واحدة بوباء املالريا يعني ان
هناك عدة إصابات اخرى ،ارجو االطالع على مقال (ينتظرون
حتى تتشوه وجوهكم  ..كرم اهلل وجوهكم وجتتاحكم االوبئة النائمة
 ..حفظكم اهلل ) ملعرفة ماذا يعني ظهور إصابة وبائية واحدة يف
منطقة جغرافية معينة .
وباء املالريا من اخطر االوبئة على املجتمعات البشرية واالمر
يستدعي يف أدنى بلدان االرض مستوى  ،اعالن حالة طوارئ صحية
والتدخل ببرنامج وطني عام مدعوم لإلصحاح البيئي  ،احلالة
البيئية الليبية هى حالة خطيرة جدا على الشعب الليبي انفجر فيها
وباء اللشمانيا يف عدة مناطق من ليبيا واآلن تفتقت بؤرة للمالريا
يف منطقة ابوسليم يف داخل طرابلس وقبل هذه البؤرة تفتقت بؤرة
يف منطقة غدامس وبؤرة يف منطقة أوباري وهذا يعني ان هناك
حتوالت خطيرة يف البيئة الليبية التي اصبحت بيئة جاذبة لألوبئة
النعدام العناية واحلماية بالبيئة وانعدام اإلشراف عليها وامام هذا
اخلمول احلكومي اليعلم ماذا يتفتق وماذا ينفجر من أوبئة مع دخول
فصلي الربيع والصيف ؟ .
أي انفجار وبائي سيكون كارثة وهول عظيم على الشعب الليبي مع
وضع ليبيا املتدهور صحيا وإداريا وسياسيا ولن يحصد شرور هذه
االوبئة اال أبناء الشعب الليبي فنواب مجلس النواب واعضاء مجلس
الدولة والوزراء خصصت لهم االموال العامة للعالج وحتى للهروب
من ليبيا حني انفجار االوبئة واليوجد اي تخصيص عالجي وصحي
لليبيني حتى املشايف العامة واخلاصة هى يف حالة من أردأ حاالتها
بل هى مصدر آخر للعدوى .
اعود وأكرر كما كررت يف املقال السابق  ..حلماية املجتمع الليبي
من االوبئة فان االمر يحتاج الى عملية أصحاح بيئي عاجلة احد
اجراءاتها االساسية العاجلة غيرمكلفة وبسيطة جدا فيكفي
ثالثني سيارة عادية مثل ( بيجو عكاري ) محملة باجهزة رش
للكيروسني والديزل توزع يف بؤر هذه االوبئة وهى بؤر معروفة وكانت
تستخدم سيارات من ذات النوع يف فترة السبعينات والثمانينات
والتسعينات وان خفتم من تكاليف هذه السيارات فيمكن تبديلها
بدراجات نارية ثالثية االطارات محملة باجهزة رش مثل ( التكتوك
او البجاج ) وكانت تستخدم يف نقل القمامة من املدن يف فترة
الثمانينات يف ليبيا وذلك مع اجراءات اخرى لإلصحاح البيئي ،
ارجو االطالع على مقالة ( ينتظرون حتى تتشوه وجوهكم  ..كرم
اهلل وجوهكم وجتتاحكم االوبئة النائمة  ..حفظكم اهلل ) ملعرفة
اكثر عن هذه االجراءات  ،صدقا الوضع الصحي يف ليبيا خطير
جدا على الشعب الليبي وهناك اشياء مثيرة للفزع لم اشأ ذكرها
حتى التأكد منها ويأتي التأكد منها  ،حفظ اهلل الشعب الليبي من
االوبئة وحفظهم اهلل من الوباء األعظم وهم ساسة ليبيا .
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ديوان املحاسبة
يرفض موازنة
الوفاق
االسبوع الليبي
رف����ض دي������وان امل��ح��اس��ب��ة امل���وازن���ة
املقترحة م��ن حكومة الوفاق للعام
اجلاري 2019
وعلل ديوان املحاسبة رفضه املوازنة
بعدم اعتمادها من السلطة التشريعية
( مجلس النواب ) وفق القوانني املعمول
بها ،وانها تفتقر ألي شكل من أشكال
اإلصالح املالي واالقتصادي سواء من
ناحية ترشيد اإلنفاق أو وضع ضوابط  
واوضح الديوان يف رسالة إلى رئيس
املجلس الرئاسي فايز السراج أن ثمة
توسعا يف اإلنفاق من خالل إنشاء
مراكز وإدارات جديدة بينما اعتماد
قرار تخصيص األموال من صالحيات
السلطة التشريعية ،وب��اق��ت��راح من
مجلس ال���وزراء والتنسيق م��ع دي��وان
املحاسبة ومصرف ليبيا املركزي.
وقد اعلنت حكومة الوفاق الوطني
مارس اجلاري عن اتفاقها مع املصرف
املركزي على ميزانية  2019بحجم
 46.8مليار دينار   

األسبـوع الليبـي
تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة

املصرف املركزي البيضاء

يعقد اجتماعه األول لهذا العام
االسبوع الليبي
عقدت اإلدارة ال��ع��ام��ة مل��ص��رف ليبيا
املركزي اخل��م��ي��س امل��اض��ي اجتماعا
استعرضت خالله دعم القوات املسلحة
و مجلس النواب و احلكومة املؤقتة
 وترأس محتفظ مصرف ليبيا املركزي
ع���ل���ي احل����ب����ري االج����ت����م����اع ب��ح��ض��ور
اع��ض��اء مجلس االدارة أم��راج��ع غيث
وعبدالرحمن هابيل ومحمد املختار.

وت���ن���اول االج��ت��م��اع بالتفصيل ق��ان��ون
امليزانية وتقرير دفع مرتبات يناير
فبراير مارس العام اجلاري
كما تناول أذون����ات م��زاول��ة صيرفة
التمويل اإلسالمي واع��ت��م��د دراس���ات
وأبحاث ودع��م ن��دوات مالية مصرفية
ومراقبة الرسم على العملة وما رصد
من أنشطة املصرف يف طرابلس خاصة
ما خالف منها القانون.

منتدى اقتصادي
مصري ليبي يف مايو

اخلليج العربي للنفط تعلن انتهاء
اختبار بئر حتديدي بحوض سرت
االسبوع الليبي
صرح رئيس جلنة إدارة شركة اخلليج العربي للنفط محمد بن شتوان اليوم
اخلميس بانتهاء عمليات اختبار وتقييم البئر االتحديدي اجلديد ( Y - 51
 ) 3بأمتياز  51بحوض سرت الواقع على بعد  30كيلو متر شمال شرق حقل
النافورة
 وتلبغ إنتاجية البئر  5,635برميل من النفط يوميا .
واضاف بن شتوان أن الشركة تعاونت يف هذا البئر مع شركة شلمبرجير
بإستخدام تقنية االحتراق الصديق للبيئة،وتصل كفاءة االحتراق فى هذه التقنية
الى اكثر من  98%وبالتالي حتافظ على البيئة مبنع خروج مخلفات االحتراق
الضارة للزيت اخلام مضيفا أن هذه التقنية تستخدم الول مرة أثناء إختبار
وتقييم االبار التطويرية وقد صرح  

االسبوع الليبي
تستعد اجلمعية الليبية املصرية لرجال األعمال لعقد
منتدى اقتصادي مشترك بني البلدين يجمع حضورا
ولسعا لرجال األعمال من اجلانبني من الذين سبق لهم
املشاركة يف إنشاء غرفة جتارية مصرية ليبية لتعزيز
التعاون املشترك بني طرابلس والقاهرة.
وبحسب ماورد عن الغرفة التجارية مبدينة بنغازي فإن
دولة مصر عازمة على الدخول يف ملف إع��ادة إعمار
ليبيا ألسباب عدة ،أبرزها القرب اجلغرايف بني البلدين
و ُق��درة مصر على توفير اليد العاملة باإلضافة ملواد
البناء من حديد وإسمنت ورخام.

مصرف الوحدة يعلن عن انطالق
خدمة أون الين اجلديدة
االسبوع الليبي
أعلن مصرف ال��وح��دة ع��ن إط�لاق
خدمة أون الين اجل��دي��دة ،عبر
ال��ب��واب��ة اإللكترونية يف األ ّول من
أبريل املقبل .
وأوضح اع�لان املصرف أن هذه
اخل��دم��ة ،ستتيح لزبائن املصرف،
احلصول على اخلدمات املصرفية
ع��ب��ر ال��ه��ات��ف ال���ن���ق���ال ،أو ج��ه��از
الكمبيوتر اخلاص بالعميل .
وأشار املصرف ،إلى أن الزبون يدخل
على البوابة اإللكترونية اخلاصة
باملصرف ،وعليه تعبئة منوذج “اعرف
عميلك” ثم يحجزموعدا ويذهب
للفرع مرة واحدة لتفعيل اخلدمة ثم

إدارة حسابك عبر جهازك وأنت يف
أي مكان .
وأض����اف امل��ص��رف أن���ه ي��ج��ب على
العميل ،توفير البيانات التالية-:
الرقم الوطني ورقم جواز السفر ،أو
البطاقة الشخصة ،ورقم احلساب
حاليا كمرحلة أولى .
ً
ون����وه امل���ص���رف ،إل���ى أن���ه ستقدم
اخل��دم��ة ل��ف��روع منطقة طرابلس،
وخ�ل�ال ال��ف��ت��رة ال��ق��ري��ب��ة ال��ق��ادم��ة
ستعمم على كافة ف��روع املصرف،
أما بالنسبة لزبائن فروع طرابلس
فعليهم م��راج��ع��ة م��رك��ز اخل��دم��ات
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ،امل��وج��ود يف الطابق
األعلى بفرع الوحدة األندلس .
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العاصمة طرابلس...
إستنفار أمني وحتذيرات غربية

عبدالباسط غبارة-بوابة افريقيا اإلخبارية
مازالت األوض��اع األمنية املتردية تلقي بظاللها
على العاصمة الليبية م��ع تصاعد التحذيرات
من هجمات محتملة،ووسط مخاوف من جتدد
الصراع بني املليشيات املسلحة التي تسيطرعلى
املدينة منذ سنوات بسبب غياب جيش أو شرطة
نظاميني ويف ظل عجز حكومي متواصل عن وضع
حد لسيطرة املسلحني وفرض سلطة القانون.
إلى ذلك،تداولت وسائل إعالم وصفحات التواصل
االجتماعي وجود حتشيدات عسكرية ضخمة يف
طرابلس وخاصة يف املنطقة اجلنوبية للعاصمة.
وحتدثت أنباء عن استنفار لكتائب قوة «حماية
طرابلس» جنوب العاصمة.وتنتمي ق��وة حماية
ط��راب��ل��س إل��ى كتيبة ث���وار ط��راب��ل��س وال��ن��واص��ي
وغيرها من الكتائب التابعة حلكومة الوفاق.
وشهد جنوب العاصمة يف يناير املاضي،اشتباكات
عنيفة بني مسلحني تابعني لـ»قوة حماية طرابلس»
التي تضم كتيبة ث��وار طرابلس واألم��ن املركزي
أبوسليم ،وقوة ال��ردع اخلاصة ،وكتيبة النواصي
محليا
من جهة ،و»اللواء السابع مشاة» املعروف
ً
ب��ـ»ال��ك��ان��ي��ات» يف مدينة ت��ره��ون��ة،وأس��ف��رت هذه
شخصا وإصابة 43
االشتباكات عن مقتل 14
ً
من املدنيني والعسكريني،بحسب ما ألن الناطق
باسم وزارة الصحة يف حكومة ال��وف��اق الوطني
أمني الهاشمي يف  21يناير املاضي.
وت��وق��ف��ت االش��ت��ب��اك��ات ب�ين اجل��ان��ب�ين بعد جهود
وساطة قادها املجلس االجتماعي لقبائل ورفلة بني
ممثلني عن طرابلس وترهونة أسفرت عن توقيع
اتفاق لتمديد وقف إطالق النار بني اجلانبني الذي
جرى توقيعه يف أواخ��ر سبتمبر  2018برعاية
األممية.ونص االتفاق على سحب كل طرف
البعثة
ّ
كيلومترا،
قواته إلى حدوده اإلدارية وملسافة 15
ً
وتسليم األسلحة الثقيلة للثكنات العسكرية ،وأن
تكون إدارة مطار طرابلس الدولي حتت إشراف
مديرية أمن قصر بن غشير ،على أن تتولى وزارة
الداخلية تأمني الطرق.
وتشهد العاصمة طرابلس منذ يوم اجلمعة املاضية
إستنفارا أمنيا وحتشيدات عسكرية وظهور عدد
م��ن ق��ي��ادات الكتائب يف ش���وارع العاصمة بعد
حت��ذي��رات دول��ي��ة م��ن وق��وع عمليات إرهابية يف

محمد بوعبداهلل أن الوزارة تتعامل مع أي تهديدات
أو بالغات أمنية بكل جدية حتى يف الظروف العادية

طرابلس.
واتخذت وزارة الداخلية التابعة حلكومة الوفاق
ال��وط��ن��ي��ة إج����راءات ع��اج��ل��ة مل��واج��ه��ة م��ا وصفه
املراقبون بخطر محدق ،ولكنه غير معلوم.وأكد
م��دي��ر مكتب اإلع�ل�ام ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة محمد
بوعبداهلل أن ال���وزارة تتعامل م��ع أي تهديدات
أو ب�لاغ��ات أمنية بكل جدية حتى يف الظروف
العادية ،مشيراً إل��ى أن الغرفة األمنية املؤقتة
للطوارئ التي شكلتها وزارة الداخلية باشرت
أعمالها بطرابلس ،كما ش��ددت اجلهات األمنية
اإلج��راءات األمنية على املواقع السيادية ومقار
البعثات األجنبية يف العاصمة.
وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا
أصدر اجلمعة املاضي ،قراراً يقضي بتشكيل غرفة
أمنية مؤقتة للطوارئ ويكون مقرها مديرية أمن
طرابلس.وبني املكتب اإلعالمي ل��وزارة الداخلية
بحكومة الوفاق أن تشكيل الغرفة األمنية يأتي يف

إطار اتخاذ اإلج��راءات األمنية الالزمة للحفاظ
على األم��ن واالس��ت��ق��رار وحماية امل��راف��ق العامة
واخلاصة ومتابعة األحداث األمنية الطارئة.
واتخذت وزارة داخلية الوفاق جملة من اإلجراءات
االستثنائية كان آخرها «إيقاف منح التراخيص
وتنظيم املظاهرات واالعتصامات مؤقتاً» ،وردت
على حت��ذي��ر أم��ري��ك��ي ب��ـ»وج��ود ت��ق��اري��ر مفتوحة
املصدر تشير إلى أن منطقة مكتب البريد املركزي
يف ش��ارع الزاوية بطرابلس قد مت تطويقها بعد
اكتشاف عبوات ناسفة» ،مؤكدة أن ف��رق األمن
حتققت من عدم وجود عبوات ناسفة أو مفرقعات
أو مواد قابلة للتفجير داخل هذه الطرود البريدية.
وتوالت خالل اليومني املاضيني حتذيرات العواصم
الغربية لرعاياها بضرورة مغادرة العاصمة الليبية
طرابلس،بسبب ما اعتبرته أوض��اع أمنية صعبة
ومخاطر هجمات ارهابية محتملة على مؤسسات
حكومية.

وحذّ رت سفارة الواليات املتحدة لدى ليبيا العاملة
يف تونس رعاياها يف العاصمة طرابلس من هجوم
إرهابي وشيك قد يستهدف مؤسسات حكومية،
مثلها فعلت اخل��ارج��ي��ة البريطانية ال��ت��ي دعت
مواطنيها الذين ال يزالون يف ليبيا إلى املغادرة
الفورية بسبب الوضع األمني الذي وصفته بالهش.
وأض��اف��ت اخل��ارج��ي��ة البريطانية ع��ب��ر موقعها
الرسمي أن األوضاع األمنية يف ليبيا تنبئ باندالع
مواجهات مسلحة دون إن��ذار سابق ،مشيرة إلى
أن حتذيراتها بعدم السفر أو امل��غ��ادرة مستمرة
منذ عام ،2014وذلك على خلفية احلالة األمنية
الهشة يف طرابلس ،والتي ميكن أن تتطور إلى
ص���راع مسلح واش��ت��ب��اك��ات دون س��اب��ق إن���ذار».
وأشارت إلى أنّه من «املرجح أن يحاول اإلرهابيون
شن هجمات يف العاصمة الليبية».
وم��ن جهتها ح���ذرت وزارة اخل��ارج��ي��ة األمل��ان��ي��ة
رعاياها من السفر إلى ليبيا  ،داعية املوجودين
فيها إلى مغادرة البالد على الفور بسبب تدهور
األوضاع األمنية وزيادة معدل الهجمات اإلرهابية
يف ل��ي��ب��ي��ا.وذك��رت وزارة اخل��ارج��ي��ة األمل��ان��ي��ة أن
الهجمات اإلرهابية يف ليبيا ستزداد على األرجح،
ال سيما ضد املؤسسات احلكومية ،ألن السلطات
األمنية ال تستطيع حماية األمن يف ليبيا مبا فيه
الكفاية.
ووص��ف��ت اخل��ارج��ي��ة األمل��ان��ي��ة ال��ظ��روف يف ليبيا
بأنها «مربكة للغاية» ،ال سيما يف ضوء النزاعات
العنيفة والنزاعات التي تندلع داخل البالد والتي
تهدد حياة الناس.جتدر اإلشارة إلى أن هذه ليست
املرة األولى التي حتذر فيها أملانيا مواطنيها من
السفر إلى ليبيا.
ورغ���م إق����رار ح��ك��وم��ة ال��وف��اق ل��ت��رت��ي��ب��ات أمنية
تستهدف إرساء األمن بقوة شرطة وأمن نظاميني،
وإنهاء دور املليشيات املسلّحة ،التي تسيطر على
العاصمة الليبية منذ س��ن��وات ،ف��إن ن��ف��وذ هذه
املليشيات مازال حاضرا بقوة يف املدينة.ويخشى
ال��ك��ث��ي��رون م��ن ت��واص��ل ع��دم اس��ت��ق��رار األوض���اع
األمنية يف العاصمة طرابلس،حيث متثل الفوضى
بيئة مناسبة لتحرك العناصر اإلره��اب��ي��ة لشن
عمليات خطيرة.
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بالتفاصيل واألرقام..

هكذا دمر الناتو ليبيا وأسقط النظام
تقرير-بوابةافريقيااإلخبارية
عندما أص��در مجلس األم��ن الدولي القرارين
 1970و 1973يف مارس  ،2011كان الغرض
املرجح من وراء القرارين ال يتجاوز إحالة الوضع
يف ليبيا إلي املحكمة اجلنائية الدولية ،وحظر
األسلحة والسفر ،وجتميد األصول الليبية يف
الدول الغربية ،وإقامة منطقة حظر طيران جوي
يف األجواء الليبية ،على أبعد تقدير وذلك مقارنة
بحاالت مماثلة ،على الرغم من أن استصدار
القرارين أعتمد من األساس على معطيات ال
تستوجب مثل هكذا إجراءات إذ مت االعتماد على
تقارير إعالمية دون تكليف جلان تقصي حقائق
للوقوف على املعطيات احلقيقية على األرض.
وقد أكد أمني عام حلف الناتو السابق أندرس
فوغ راسموسن ،أن احللف «حترك ضد النظام
الليبي كان مبقتضى تفويض قوي من مجلس
األمن ،ودعم واضح من دول املنطقة ،وهو مزيج
نادر لم نشهده يف مواقف أخرى» ،وهو ما يعني
أن ما أقدمت عليه الدول التي شاركت يف الهجوم
على ليبيا لم يكن مبنيا على ما أعلن عنه بل كان
لتنفيذ مخطط متكامل لإلطاحة بنظام شرعي،
وهو ما ينايف كل القوانني والشرايع والتقاليد
واألعراف الدولية.
ويتفق املختصون يف القانون أن القوى املتمثلة
يف الدول الكبرى وجهت قرارات مجلس األمن
خلدمة أهدافها يف تدمير ليبيا كبلد وإسقاط
نظامها السياسي باستهداف الزعيم الليبي
الراحل معمر القذايف بشكل خ��اص ،وهو ما
يتضح من خالل مجريات األحداث التي أظهرتها
الضربات التي نفذها الناتو والقوى املشاركة
معه يف ضرب ليبيا ،ومن املفارقات التي شكلها
التدخل العسكري ،تتمثل يف أن قرارات مجلس
األمن لم تشر إلى األطراف املنوطة بالعمليات
يف ليبيا س��وى بالقول «ي��ؤذن للدول األعضاء
التي أخ��ط��رت األم�ي�ن ال��ع��ام -وه���ي تتصرف
علي الصعيد الوطني أو عن طريق منظمات أو
ترتيبات إقليمية وبالتعاون مع األمني العام -أن
تتخذ جميع التدابير الالزمة حلماية املدنيني
وإبالغ األمني العام بها» ،وهي الصيغة املفتوحة
التي سمحت بتجاوز اخللل القانوني.
كما أنه وعلى الرغم من أن مضمون القرارات هو
فرض منطقة حظر جوي على حركة الطيران
العسكري الليبي كإجراء وقائي لتوفير «احلماية
للمدنيني» ،وتقدمي املساعدات اإلنسانية العاجلة،
إال أن مهمة الناتو قد جتاوزت ذلك من خالل
قصف مواقع مدنية خاصة وعامة ومقرات
الدولة مبا يف ذلك املؤسسات املدنية حيث لم
تسلم حتى املستشفيات من القصف.
يف التاسع عشر من شهر مارس ( 2011وهو
نفس التاريخ ال��ذي ب��دأ الهجوم على العراق
 )2003ق���ادت فرنسا هجوما على القوات
املسلحة العربية الليبية ،بالتحالف مع عدد
من الدول فيما عرف بعملية «فجر األوديسا»
استمرت  10أي��ام استلم بعدها حلف الناتو
مهامه يف  31مارس  2011فيما عرف بعملية
«احلامي األوحد» ،ففي  19مارس حشدت دول
التحالف قواتها لشن غ��ارات جوية ،وقصف
صاروخي ،بقيادة االميرال االمريكي «سامويل
لوكير» واستمرت ملدة عشرة أيام أُطلق خاللها
 110ص��اروخ توماهوك استهدفت الدفاعات
اجلوية ومراكز قيادة ومعسكرات يف املدن الليبية
التي لم تقع حتت سيطرة املجموعات املسلحة،
واستهدفت القوات العسكرية التي كانت تتمركز
على مشارف مدينة بنغازي ،وشاركت يف تنفيذ
العملية طائرات هجومية وق��اذف��ات صواريخ
بعضها على حامالت طائرات أمريكية ،وفرنسية

متمركزة يف ع��رض البحر املتوسط ،وأخ��رى
يف قواعد عسكرية يف إيطاليا وبعض اجلزر
يف البحر املتوسط كما انطلقت الطائرات من
القاعدة االميركية يف مدينة شتوتغارت االملانية،
وغيرها من املنصات التي استخدمت يف أشبه ما
يكون بحرب عاملية.
من فجر األوديسا
إلى احلامي الوحيد
وبعد عشرة أيام مت تسليم املهمة حللف شمال
األطلسي «ناتو» الذي بدأ عملية عسكرية واسعة
أطلق عليها عملية «احلامي األوح��د» شاركت
فيها عدة دول جتاوز عددها  40دولة من بينها
دول عربية شاركت بشكل مباشر إضافة إلى دول
أخرى ساهمت بشكل غير مباشر ،وقاد العملية
اجلنرال الكندي «تشارلز بوشارد» واستمرت
العملية ح��ت��ى ي���وم  2011/10/20انتهت
باستشهاد الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف
مبدينة سرت عندما قصفت الطائرات الفرنسية
موكبه الذي خرج به لفك الطوق واحلصار الذي
كان فرض على املدينة.
وق��د ش��ارك��ت يف عمليات ال��ن��ات��و ض��د ليبيا
أضخم ترسانة حربية كانت معدة ملواجهة حلف
وارسو «املعسكر الشرقي» الذي تتزعمه روسيا
التي تنافس الواليات املتحدة يف زعامة العالم
عسكريا ،وجاءت أهم األسلحة التي أستخدمت
كالتالي:
شاركت امريكا بطائراتها [ B2, B52, F22,
 ]F16, F18, Awacs3وغ��واص��ة يو اس اس
فرجينيا بجانب الدعم اللوجستي الكبير.
فيما شاركت فرنسا بطائراتها الرافال وامليراج
وحاملة الطائرت شارل ديغول والتي ضلت يف
ع��رض البحر املتوسط طيلة اشهر القصف،
حاملة م��روح��ي��ات تونير ،إل��ى جانب قواتها
البرية على األرض وغرف العمليات التي كانت
تقود العمليات امليدانية وتخطط للمجموعات
املسلحة.
أما بريطانيا فقد شاركت بطائراتها التايفون
والتورنادو ،حاملة املروحيات إتش إم إس أوشني،
وغواصة وسفينتني حربيتني.
وساهمت ك��ن��دا بطائراتها ه��ورن��ت وقدمت
طائرات بوالريس للتزويد بالوقود يف اجلو ،فيما
ساهمت يف العمليات العسكرية مبختلف الطرق
دول أخرى منها ايطاليا ،والدمنارك ،واسبانيا،
وبلجيكا  ،وتركيا ،وهولندا ،وبلغاريا ،ورومانيا،
والسويد ،واليونان ،باالضافة إلى عدد من الدول
العربية.
وأظهرت القوات املسلحة العربية الليبية قدرة

عالية يف التعامل مع معطيات املعارك على الرغم
من خسارتها للغطاء اجلوي ،والدفاعات اجلوية
منذ بدء املعركة ،وهو ما جعل عدة دول تتردد
يف االستمرار يف العملية العسكرية التي كانت
التوقعات تؤكد أنها لن تستمر إال أيام ،إال أنها
طالت لعدة أشهر وهو ما دعا كل من فرنسا
وبريطانيا أن يدخال العملية يف مرحلة جديدة
بداية من يونيو  2011مبشاركة مروحيات
األباتشي.
وعلى الرغم من تضارب املعلومات عن عدد
القوات املشاركة يف العمليات ضد ليبيا خالل
األشهر الثمانية ،إال أن اإلحصائية التي قدمها
قائد العملية «تشارلز بوشارد» إلى السكرتير
العام حللف شمال االطلسي «ناتو» أندرس فوغ
راسموسن بعد انتهاء العمليات ،أظهرت أن
 12.909هو عدد القوات املشاركة على األرض،
وكان للواليات املتحدة نصيب األسد من هذا
العدد والتي شاركت ب  ، 8.507جاءت بعدها
بريطانيا بـ  ، 1.300ثم فرنسا بـ  ،800وكندا
 ، 560وأسبانيا بـ  ،500ورومانيا ، 205
وهولندا  ، 200وبلغاريا  ، 160وبلجيكا 170
 ،النرويج  ، 140والدول العربية  ، 125السويد
 ، 122والدمنارك .120
التفاصيلوفقالروايةالناتو
ووفقا لتقرير نشره موقع احلوار املتمدن يف شهر
أغسطس سنة  2013فأن عمليات الناتو يف
ليبيا ،قد بدأت التظئة لها قبل صدور القرار
 ،1973حيث قـام حلف شمال األطلسي منذ
ي��وم  9م��ارس  ،2011مبراقبة جوية للبحر
املتوسط ،بواسطة طائرات املراقبة اجلوية بوينغ

 ، Boing E 3وطائرات من نوع مقاتالت رافال
القاذفة بجراب االستطالع ،حلقت من حاملة
الطائرات شارل دي غول Charles Degaulle
.)(R91
ويوم  19مارس  ،2011بدأت عمليات التحليق
اجل��وي ب��دوري��ة مكونة من  8ط��ائ��رات راف��ال
 ، Rafalحيث دامت العملية بالنسبة للمقاتالت
التي خرجت من فرنسا  6ساعات ونصف ،نفذت
دورية فوق ليبيا مدتها ساعتني ونصف ،وبعدها
يف احلني التحقت أمريكا بطائرات  F-18على
منت احلاملة يو أس أس . l’USS Entreprise
وع��ن تفاصيل الهجوم على ليبيا ،فقد فصل
التقرير مجريات األحداث على النحو التالي:
يـوم  24مارس  ،2011رصدت طائرة أواكس
رادار للتحالف طائرات خرقت احلظر اجلوي،
بجهة مصراته على بعد  200كلم شرق طرابلس،
فقامت دورية من طائرات ميراج  2000ورافال
بتدمير طائرة مقاتلة غالب سوكو Soko G2
 ، Galebتابعة للقوات اجلوية الليبية كانت
حتط يف مطار مصراتة ويف عني املكان يوم 26
م��ارس دمر ما ال يقل عن  5طائرات من نوع
غالب  2و . Mi35
أوال :الهجوم من اجلو
شكلت امل��رح��ل��ة األول����ى م��ن ال��ه��ج��وم تدمير
الدفاعات اجلوية الليبية ،من خالل قصفها
يف األرض مبا فيها من م��س��ارات ورادارات،
باستخدام صواريخ مضادة للرادار Messiles
 ،Anti Radarوقنابل موجهة بالليزر .
وي��وم  19م��ارس  ،2011ق��ال س��ارك��وزي إن
الطائرات الفرنسية منعـت هجمات جوية على
مدينة بنغازي (على ح��د زع��م��ه) ،ويف نفس
اليوم ستلتحق كـل من أمريكا واململكـة املتحـدة
بالعمليات ،حيث أن  20هدفا متكونة مـن مراكز
لالتصاالت االستراتيجيـة وأنظمـة الدفـاعات
ومضـادات الصواريخ ضربـت ب  124صـاروخ
توماهوك Missiles de croisière BGM-
 ،109 Tomahawkأطلقت منSSGN - SNA
ومدمرات Classe Arleigh Burkeاالمريكية و
 SNAبريطانية.
وق��ـ��د ق��ام��ت ط���ائ���رات ت���ورن���ادو البريطانية
 ، Tornado GR4آتية م��ن ق��اع��دة سالح
اجلو امللكي البريطاني ،القاعدة اجلوية Raf
 ، Marhamبقصف مناطق بجهة طرابلس ،أما
قاذفات القنابل األمريكية  B2أطلقت حوالي
 45قنبلة  JDAMعلى مطار القرضابية15 ،
كلم جنوب سرت .
ونفـذ اجليش الفرنسي غارة جوية على مواقع

صواريخ مضادة للطائرات تقع على بعد 100
كلم جنوب طرابلس يوم  29مارس ،ويف اليوم
املوالي نفذت نفس العملية على بعد  20كلم
جنوب سرت ،وحسب التقديرات فإنه بتاريخ 4
أبريل  ،2011جميع البطاريات من نوع S-200
Doubna, S-125 Neva, Missiles Sol Air S-75 dvinaو 2k12kubقـد دمرت،
باستثناء نوع  9K33OSAباعتبارها محمولة
على مركبات متنقلة .
كما قصفت ال��ط��ائ��رات الفرنسية ي��وم 19
مارس دبابات حربية بالقرب من مدينة بنغازي،
بقنابل موجهة من نوع  GBU 12وBombes
.guidées laser GBU 12 AASM
واعتبارا من  20م��ارس شاركت ال��ى جانب
الطائرات الفرنسية  15طائرة أمريكية من
السالح اجلوي االمريكي باستثناء طائرات B2
التي شاركت يف الهجوم على القاعدة اجلوية،
هذه الطائرات من نوع  ،F15Eوطائرات ويلد
ويسل F16GG، 4طائرات من نوع AV-8B
 Harrier IIلسالح البحرية األمريكية ،مهمتها
تدمير مجموعة من السيارات واملركبات املدنية
والعسكرية التابعة للنظام (على حد وصف
التقرير).
ويـوم  23و 24م��ارس نفذت عملية جوية 7
صواريخ من نـوع missiles de croisière
 ، SCLAPمن طائرات راف��ال وميغ ،2000
لتدمر مستودعات الذخيرة ومراكز الصيانة
وق��اع��دة جوية ب��اجل��ف��رة ،ويف الليلة املوالية
دمرت الطائرات الفرنسية بقنابل ،GBU12
بطاريات مدفعية بعد تدمير  7دبابات من نوع
 T-72بواسطة طائرات تورنادو  GR4مسلحة
بصواريخ مضادة للدبابات وط��ائ��رات ميراج
.2000
وم��ا بني ي��وم اخلميس  31م��ارس و  7أبريل
 ،2011قامت طائرات القوات اجلوية والقوات
البحرية الفرنسية مبا يقارب من  900ساعة
طيران 120 ،طلعة جوية 24 ،طلعة لالستطرع،
 13للكشف واملراقبة 22 ،طلعة لتزويد الوقود،
 28طلعة لتزويد الوقود من نوع خ��اص22 ،
خرجة للدفاع اجلوي من اجلنوب ،وقد قامت
الطائرات الفرنسية منذ أول أبريل بتدمير دبابة
غرب مصراتة ويف اليوم املوالي دمرت  5مركبات
مدرعة يف منطقة سرت ،وخالل يوم  3أبريل
 ،2011دم��رت  3ناقالت للدبابات مبنطقة
رأس النوف ،ويوم  5أبريل دمرت سيارة جنوب
البريقة ،ويف اليوم املوالي دمر موقعني الطالق
مضادات الطائرات يف جنوب زليطن و 100كلم
جنوب سرت ،ويف يوم  10أبريل تدخلت قوات
الناتو بضربات للقوات الليبية يف محيط كل من
اجدابيا ومصراتة.
ويف يوم  27أبريل  2011قامت طائرات ميغ
 2000الفرنسية بقصف العديد من املركبات
وخالل فاحت يونيو واليوم الثالث والرابع من نفس
الشهر ،مت قصف طرابلس بشكل مكثف وقامت
طائرات الهيلكوبتر احلربية الفرنسية من نوع
تيغر والهيليكوبتر البريطانية ،بتدمير  20هدف
منها  15مركبة ومركزين للقيادة ،ويف اليوم
السابع قصفت مواقع بوسط العاصمة طرابلس
ب  60قنبلة أدت إلى  32قتيل و  150جريح .
وقامت مروحيات ما بني يوم  9و 16يونيو بأكثر
من  250طلعة جوية بزيادة  30طلعة مقارنة مع
االسبوع الذي سبق ،حيث أن  146منها كانت
هجومية على االرض ،فدمرت  60هدف مقسمة
على  20مبنى وأكثر من  40آلية عسكرية ،يف
منطقة مصراتة ،طرابلس والبريقة ،ويوم 13
يونيو قامت مروحيات تيغر وغازيل املنطلقة
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من حاملة املروحيات  ،BPC tonnerبتدمير
الدفاعات املضادة للطائرات واآلليات العسكرية
ومركبات وسفن ليبية يف منطقة زليطن.
ثانيا :الهجوم من البحر
لقد ساهمت سفن الناتو بالعديد من العمليات
العسكرية من بينها ،قيام الفرقاطة الفرنسية
مونتكلم  Montcalmبسواحل البريقة بقصف
بطاريات مدفعية تابعة للقوات املسلحة العربية
الليبية يف يوم  2مايو  ،2011ويف يوم  7مايو
قامت الفرقاطة الفرنسية كوربيتcourbet
بتدمير بطارية إطالق صواريخ متعددة الرؤوس
بالقرب من مصراتة ،وخالل يوم  12مايو قامت
الفرقاطة الكندية MCSM charlottetown
 )(FFH 339والفرنسية والبريطانية HMS
 ،)liverpool (D92بضرب زورقني سريعني
ق��رب ميناء مصراتة ،فتم قصفهم برشاش
الفرقاطة  charlottetownومروحية من
الفرقاطة  ، liverpoolوبعد يومني مت تدمير
 8بارجات مبيناء طرابلس إضافة لبعض السفن
التجارية بقصف الرصيف التجاري مبيناء
طرابلس.
ووف��ق��ا للتقرير فقد انتهت عملية «احلامي
الوحيد» التي قام بها الناتو يف ليبيا يوم 31
أكتوبر  2011على الساعة  23.59بالتوقيت
املحليلليبيا.
ووفقا إلحصائيات حلف الناتو التي أعلنها
بتاريخ  2نوفمبر  2011وصلت املشاركة إلى :
القواتالعسكرية:
أكثر من  260طائرة (طائرات مقاتلة ،طائرات
امل��راق��ب��ة واالس��ت��ط�لاع ،ط��ائ��رات ب���دون طيار
ومروحيات هجومية ،طائرات التزود بالوقود).
 21قطعة بحرية (سفن اإلمدادات ،فرقاطات
ومدمرات وغواصات وسفن هجومية برمائية
وحامالت الطائرات).
وما يناهز  8.000جندي من عدة دول.
العملياتاجلوية:
أكثر من  26.500طلعة جوية ،منها 9700
طلعة قصف جوي ،باإلضافة إلى طلعات ضرب
لتحديد األه��داف ولم يستعمل السالح يف كل
مرة.
االستهداف:
دمرت أكثر من  5900هدف مبا فيها األهداف
العسكرية واملدنية ،وأكثر من  400مدفعية
وقاذفات صواريخ ،وأكثر من  600دبابة أو عربة
ومدرعة.
حظراألسلحة:
تغطية منطقة املراقبة البحرية حلوالي 61000
ميل بحري مربع ،حيث مت رصد أكثر من 3100
سفينة وصعد ما يقارب  300سفينة وحرم 11
سفينة عابرة من وإلى املوانئ الليبية مبا يف ذلك
السفن التجارية وناقالت النفط والوقود.
شجب ورفض بعد فوات اآلوان
وبعد انتهاء العمليات على ليبيا ب��دأت موجة
اإلعتراف من قبل معظم ال��دول التي شاركت
يف ال��ع��دوان بخطأ ض��رب ليبيا ال سيما بعد
النتائج التي آلت إليها البالد بعد إسقاط النظام
وسيطرة اجل��م��اع��ات املتطرفة على البالد،
وحتقق كل ما كان الزعيم الراحل معمر القذايف
قد حذر منه يف خطابه الشهير يوم  22فبراير
 2011وخطاب جنله سيف اإلسالم قبله يوم
 20فبراير اللذين حذرا من االنفالت األمني
وحتول ليبيا إلى بؤرة إرهاب أقليمي عقب متكني

جماعات تيار اإلس�لام السياسي منها بسبب
التدخل اخلارجي.
وكانت االعترافات توالت من رؤساء الدول الكبرى
مبا يف ذلك أمريكا عندما أقر الرئيس األمريكي
السابق باراك أوباما بخطأ التدخل اخلارجي يف
ليبيا ،كما أقر بذلك الرئيس الفرنسي أوالند
ال��ذي حمل سلفه س��ارك��وزي مسؤولية إقحام
فرنسا يف الهجوم على ليبيا ،وكذلك عبرت
العديد من الدول وساستها عن خطأ التدخل يف
ليبيا ،وسؤ تقدير العمليات العسكرية يف ليبيا.
ويف بريطانيا خ�لال جلسة ملجلس العموم
البريطاني يوم اجلمعة  6يناير  ،2017أعربت
جلنة ال��ش��ؤون اخلارجية فى مجلس العموم
البريطانى ،عن ادانتها الشديدة جتاه التدخل
العسكرى ف��ى ليبيا ،ال��ذى قامت ب��ه ك��ل من
بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية
فى عام  2011بدعم من حلف الناتو ،وبتأييد
العديد من دول العالم.
وأص��درت اللجنة تقريرا ،بعد ان شكلت فريق
برملاني أثبت أن التدخل يف ليبيا كان بناءاً على
معلومات مضللة من املعارضة الليبية السابقة،
موضحة أن الناتو استخدم التدخل العسكرى
حلماية املدنيني من الناحية الظاهرية فقط ،إال
أن الوجهة احلقيقية كانت تغيير النظام الليبي،
واإلطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافى
ب��دالً من حماية املدنيني ،مضيفا أن احل��وار
السياسى مع النظام ،كان من شأنه التوصل إلى
حل سلمى فى ليبيا ،دون اللجوء الى التدخل
العسكري يف البالد.
وخلص التقرير إل��ى أن التحرك العسكرى
البريطاني ،فى ليبيا كان جزءاً من خطة تدخل
عسكري ،سيئة التخطيط ،فجاءت نتائجها
مخيبة ل�لآم��ال ،واعترفت اللجنة بصحة ما
ردده الزعيم الراحل معمر القذايف من وجود
اجلماعات املتطرفة وقادة تنظيم القاعدة ضمن
املجموعات املسلحة التي كانت تواجهها القوات
املسلحة العربية الليبية ،ملقيا ً اللوم على رئيس
ال���وزراء البريطانى السابق ،ديفيد كاميرون،
والرئيس الفرنسى نيكوال ساركوزي.
كما أف��اد تقرير حكومي نرويجي ب��أن أوسلو
تدخلت يف ح��رب ليبيا إل��ى جانب الناتو عام
 ،2011رغم امتالكها معلومات قليلة ومحدودة
جدا حول الوضع الليبي وعواقب قرار الناتو.

وأشار التقرير الصادر عن جلنة يترأسها وزير
اخلارجية السابق يان بيترسن إلى أن املسؤولني
النرويجيني اتخذوا قرار املشاركة يف الغارات
اجلوية التي نفذها الناتو على ليبيا ،استنادا
إلى معلومات غير مؤكدة حصلوا عليها من دول
أخرى ووسائل إعالم.
وأكد التقرير غياب أي مصادر خطية تثبت أن
احلكومة النرويجية ،قبل اتخاذ قرار مشاركة
قواتها يف عملية «فجر أودي��س��ا» ،قد حددت
طبيعة النزاع الذي تدخلت فيه.
من بني منتقدي املشاركة النرويجية الزعيمة
السابقة حلزب الوسط ليس سيغني نافارسيتي
التي علقت على التقرير بالقول« :حني تنظر إلى
ما حصل الحقا ،وخاصة حتول ليبيا إلى بؤرة
لإلرهاب ،يبدو أن القرار لم يكن خطوة يجوز
االعتداد بها».
تورط الناتو يف استخدام أسلحة محرمة دوليا
ك��ش��ف األك���ادمي���ي امل��خ��ت��ص يف ال��س��ي��اس��ات
اإلشعاعية والباحث فى مركز البحوث النووية
فى ليبيا ،نورى الدروقى ،عن ارتكاب حلف الناتو
جلرائم ضد اإلنسانية بحق أبناء الشعب الليبى
خالل تدخله العسكرى يف ليبيا خالل أحداث
فبراير .2011
وأك��د الدروقى فى ح��وار أجرته معه صحيفة
«ال��ي��وم السابع» املصرية ،أن ال��ق��وى الغربية
وحت��دي��دا حلف شمال األطلسى دم��ر البنى
التحتية فى ليبيا ،متهما احللف باستهداف
كافة اآلليات العسكرية التى تتبع الشعب الليبى،
بدعوى استهداف القذافى ،ولكنها كانت تنتقم
منه باستهداف البنى التحتية واملدن الليبية.

األسبـوع الليبـي
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وق��ال الباحث النووي يف ح��واره مع الصحيفة
املصرية ،انه شارك يف العمل ضد النظام ،وهو
لم يكن يعلم أن األمور ستتحول لألسوأ ،قائال
إننا لم ننتبه لألجندة الدولية التى أنفقت أموال
ضخمة من عدد من الدول العربية ،وسرعان ما
ظهرت األجندات الدولية منذ سنة .2012
وأضاف الدروقي ،أن أولى املؤامرات التى حيكت
ضدنا هي مطالبة القوى الغربية للتدخل فى ليبيا
حلماية املدنيني ،وقصف حلف الناتو املدن الليبية
بعنف وكانت هذه بداية املؤامرة على ليبيا ،كما
قصف الناتو األهداف العسكرية واالقتصادية
لليبيا ،ودمرت طائرات الناتو مناطق لم نرغب
ف��ى تدميرها واستخدموا أعتى الطائرات
والبوارج البحرية ،واستهدفت الصواريخ التابعة
للحلف املدن واملعسكرات الليبية على حد سواء.
وعن استخدام اليورانيوم املنضب قال الدروقي:
«ف���ى شهر سبتمبر  2017مت دع��وت��ى من
املجلس الرئاسى الليبى وتكليفى للتحقق من
حقيقة استخدام حلف الناتو لليورانيوم خالل
قصف إحدى املناطق بالعاصمة طرابلس ،ومت
أخذ عينات من أحد املعسكرات والذى تعرض
للقصف بأكثر من  100قذيفة ،وعملت مع
املجلس الرئاسى لبحث استخدام الناتو ألسلحة
محرمة دولية وتأكدنا بعد أخ��ذ عينات من
 5دشم على استخدام حلف الناتو لليورانيوم،
وقدمنا تقرير رسمى للحرس الرئاسى التابع
حلكومة الوفاق ،ومت حتويل التقرير بشكل رسمى
إلى املجلس الرئاسى الليبى برئاسة فائز السراج
فى أكتوبر  ،2017ولم يقم املجلس الرئاسى
بأى حترك سواء إقليميا أو دوليا ،وأخذت على
عاتقى توضيح احلقيقة الكاملة للتدمير الذى
قام به حلف الناتو واستخدامه أسلحة محرما
دوليا.
واملشكلة أن الغبار الناجت عن القصف باليورانيوم
تشعب فى التربة بسبب األمطار الكثيفة فى ليبيا
عام  2017وتخزن اليورانيوم فى املياه اجلوفية.
وقد التقيت باملبعوث األممى إلى ليبيا غسان
سالمة وأبلغته بالتقرير العلمى والفنى ،وحصل
املبعوث األمم���ى على نسخة م��ن التقريرين
أحداهما صادر عن احلرس الرئاسى واآلخر
ص��ادر عنا كلجنة علمية ووع��د غسان سالمة
بالبحث فى املوضوع.
وهذا رابط لنص احلوار:
تقاريردوليةتؤكداالنتهاكات
طيلة فترة هجوم الناتو على ليبيا لم يقر بسقوط
ضحايا مدنيني يف قصفه املتواصل على الرغم
من األدلة الكثيرة والغارات املتعددة التي سقط
فيها مئات الضحايا يف ع��دة م��دن ومناطق
مختلفة يف ليبيا منها العاصمة طرابلس يف
غرغور وسوق اجلمعة وبوسليم وباب بن غشير،
والتي كان من بني ضحاياها سيف العرب جنل
القذايف ،وعائلة كاملة يف عرادة بسوق اجلمعة،
ويف مدينة صرمان مت الهجوم على بيت عضو
مجلس قيادة الثورة اخلويلدي احلميدي وراح
ضحية الهجوم أثني عشر مدني م��ن بينهم
أسرة خالد اخلويلدي التي أستشهدت بالكامل،
ويف منطقة ماجر جنوب مدينة زلينت وقعت

مجزة يف  8اغسطس  2011راح ضحيتها
 84شخص من بينهم أطفال ونساء ،ونالت
كل من سرت وبني وليد نصيبهما األوف��ر من
االستهداف بالغارات التي راح ضحيتها املدنيني
ودمرت فيها مؤسسات الدولة املدنية مبا فيها
املدارس واملستشفيات ،ففي شهر أغسطس قتل
 13شخص مدني يف غارة واحدة يف بني وليد،
إضافة إلى استهداف بيت املواطن فتحي جفارة
ال��ذي قتلت عائلته بالكامل ،ويف  15سبتمبر
قتل  56شخص مدني يف مدينة س��رت يف
عملية قصف مزدوج ،كما قامت طائرات الناتو
باستهداف عشرات املدنيني يف منطقة العرقوب
جنوب مدينة البريقة (حتت سيطرة املجموعات
املسلحة)وقتها.
وقد أشار تقرير نشرته منظمة « هيومن رايتس
ووت���ش» احلقوقية إل��ى إحصائية جزئية ملن
سقطوا من املدنيني جراء غارات وقصف قوات
الناتو من حتالف معه يف ليبيا سنة ،2011
حيث أكد التقرير وفاة  72شخصا ً على األقل
يف غ���ارات جوية على أه���داف وصفها بغير
الواضحة ،مطالبا الناتو بالتحقيق يف وقائعها،
وتطرق تقرير املنظمة الدولية ال��ذي ج��اء يف
 76صفحة نتيجة لفحص ثماني غارات جوية
للناتو أسفرت عن مقتل  72مدنياً ،بينهم 20
سيدة و 24طفالً.
وقال كاتب التقرير الرئيسي فريد آبراهامز،
االستشاري اخل��اص يف هيومن رايتس ووتش
»:اتخذ الناتو خطوات هامة من أجل تقليص
اخلسائر يف صفوف املدنيني أثناء احلملة على
ليبيا ،لكن هناك حاجة ملعلومات وحتقيقات
لفحص أسباب وفاة الـ  72مدنياً» .ال ُيسمح
بالهجمات إال إذا استهدفت أهدافا ً عسكرية،
وم��ا زال��ت هناك أسئلة بال إجابات يف بعض
الوقائع عن ما الذي كانت قوات الناتو تسدد
ضرباتها إليه حتديداً».
وتعرض التقرير لتفصيل عدة عمليات للناتو راح
ضحيتها مدنيني من أهمها مجزرة وادي ماجر،
حيث وصفحا باحلادث األكثر جسامة ،وقال
إنه يف  8أغسطس  ، 2011عندما ضربت
غارات جوية للناتو مجمعني سكنيني لعائالت،
مما أودى بحياة  34مدنيا ً وأصاب أكثر من 30
آخرين ،على حد قول هيومن رايتس ووتش .كان
يقيم يف أحد املجمعني العشرات من األشخاص
املشردين.
تلت هذه الهجمة ،غارة ثانية على مشارف أحد
املجمعني ،أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيني قال
الشهود إنهم كانوا يبحثون عن الضحايا.
مردفا أن نظام التوجيه باألشعة حتت احلمراء
املستخدم يف القنبلة املستخدمة يف ذلك احلادث،
يظهر منه أن الطيار كان يعلم بوجود أشخاص
كثيرين على األرض .إذا لم يتمكن الطيار من
حتديد إن كان هؤالء الناس مقاتلني أم ال ،فكان
البد إذن أن يلغي الضربة أو يغير اجتاه املقذوف.
مبوجب قوانني احلرب ،فإن أطراف النزاع ليس
متاحا ً لهم سوى استهداف األهداف العسكرية،
والبد أن يتخذوا جميع االحتياطات املستطاعة
لتقليص الضرر الالحق باملدنيني.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه على الناتو أن
يبحث يف أمر إع��داد برنامج لدفع تعويضات
للضحايا املدنيني جراء غارات الناتو ،دون النظر
يف مسألة وقوع أخطاء من عدمه ،كما فعل يف
أفغانستان.
وقال فريد آبراهامز« :الرعاية التي أوالها الناتو
للمدنيني أثناء حملته يقوضها رفضه التحقيق يف
مقتل عشرات املدنيني» مضيفا «البد من تعويض
الضحايا على الهجمات التي متت باخلطأ،
والبد من التعلم من األخطاء وتقليص اخلسائر
يف صفوف املدنيني يف أية حروب مستقبلية».
ومن خالل تتبع مجريات األحداث التي عاشتها
ليبيا طيلة األشهر الثمانية ،يتضح جليا أن ما
مت لم يكن عمال نبيال حلماية مدنيني أو وسيلة
لزرع دميقراطية بديلة كما كانت الشعارات ،بل
كان عملية عسكرية مرسومة بدقة لتدمير بلد
آمن عضوا يف األمم املتحدة ،وإسقاط نظاما
شرعيا وقف معه أعداد كبيرة من أبناء شعبه
حتى آخر حلظة.
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تعليم الطفل أهمية املال واالدخار
تب���دأ عملي���ة تعلي���م الطف���ل أهمية امل���ال يف مرحلة
مبك���رة  ،وتعتم���د عل���ى الق���دوة احلس���نة من خالل
س���لوكيات مث���ل إع���ادة اس���تخدام األش���ياء وخاصة
تدوي���ر األلعاب .وعندما تقوم بتعليم األبناء طريقتك
يف التعامل مع املال عليك التركيز على ش���رح األبعاد
املادي���ة ،وتذ ّك���ر أن أه���م ال���دروس.
التدوي���ر .هذا هو الدرس األه���م واألكثر تأثيراً على
الصغير يف س���ن مبكر ،فأنت ال تش���رح للطفل قيمة
األش���ياء فق���ط وإمنا تق���دم النموذج ال���ذي عليه أن
يحتذي���ه بإع���ادة تدوير واس���تخدام األش���ياء .مثالً،
ال تتخل���ص م���ن ألعاب الطف���ل بس���هولة ،فيمكن أن
س���تخدمها الطفل األصغر ،أو يتم تعديلها.
املش���اركة وزي���ادة اخلي���ارات .ينبغ���ي ش���رح أهمي���ة

املش���اركة ب�ي�ن األخوة وأن ذل���ك ينعك���س على زيادة
اخلي���اراتاملتاح���ةأمامه���م.
املس���ؤولية واالدخار .ليس صحيحا ً أن تأخير إعطاء
امل���ال للطف���ل حتى يكتس���ب اخلب���رة يعطي���ه فرصة
للتعل���م ،فل���ن يكتس���ب اخلب���رة إال بالتجرب���ة .ل���ذا،
س���اعد أطفالك عل���ى فهم فكرة املس���ؤولية يف عمر
مبكر .ليكتسب الطفل هذه اخلبرة أعطه بعض املال
ليمر مبواقف تس���تدعي اتخ���اذه قرارات باإلنفاق أو
باالدخ���ار.
م���ن ناحي���ة أخ���رى ،اش���رح للطفل بوض���وح ضرورة
ادخار بعض املال من مصروفه حتى يش���تري ويتخذ
الق���رارات بنفس���ه الحق���ا ً ويش���تري م���ا يحب���ه ،ألن
األبوين مس���ؤوالن عن االحتياجات األساسية فقط.

أغلـ ـ ــب معاجي ـ ـ ــن األسن ـ ــان غيـ ـ ــر ناجعـ ـ ــة

ناسا تعلن عن حاجتها
إلى متطوعني براتب مغر

أفادت دراسة أملانية حديثة نشرتها
مجل���ة «إيك���و تيس���ت» أن معظ���م
معاج�ي�ن األس���نان غي���ر ناجعة أو
مفيدة سواء كانت غالية أو رخيصة
الثمن.
وأج���رى باحث���ون فحوص���ات على
 400ن���وع م���ن معاجني األس���نان
املحلية واألجنبية املنتشرة يف العديد
م���ن املتاجر الكب���رى ،واس���تنتجوا
أن نصفها فش���ل يف احلصول على
جدا.
درجة مقبول أو جيد أو جيد ً
وبين���ت األبحاث وخالف���ا للمتوقع
أن معجون األس���نان العضوي غير
فعال.وأوضحت الدراسة أن نقص
الفلورايد يف معاجني األس���نان كان
الس���بب األول لفش���لها يف امتحان

أعلن���ت وكالة الفضاء األميركية «ناس���ا» عن حاجتها إلى
متطوع�ي�ن للمش���اركة يف جترب���ة تب���دو «غريب���ة» ،لكنها
تستحق ،إذ أعلنت عن راتب مغر ملن يبحث عن نقود.
وقالت « ناسا « إن الوظيفة تستمر شهرين ،وإن املشاركني
فيه���ا س���يخضعون لتجرب���ة تتعلق بتقليل اآلث���ار اجلانبية
للسفر الطويل على رواد الفضاء.
وأوضح���ت الوكال���ة أنها بحاج���ة إل���ى  24متطوعا لهذه
املهمة ،مبكافأة تصل إلى أكثر من  18ألف دوالر أمريكي.
وس���يقوم الباحث���ون املش���رفون عل���ى التجرب���ة بدراس���ة
التغيرات التي س���تحدث يف أجس���ام املش���اركني ،واختبار
ط���رق عدة ملس���اعدتهم ،تتضمن أنظم���ة غذائية ومتارين
بدنية.
وخ�ل�ال التجارب ،التي س���تتم يف غرفة واحدة ،س���تبقى
مؤخ���رة رأس املتط���وع يف حالة ميل بس���يط ،مع احلرص
يف نف���س الوقت على إبقاء أحد كتفيه مالمس���ا للس���رير
طوال الوقت.

اجلودة.
كم���ا مت العث���ور عل���ى م���واد أخرى
ض���ارة بالصح���ة يف بعض معاجني
االسنان ال سيما زهيدة السعر.
وأشار الباحثون إلى أن األشخاص
البالغ�ي�ن الذين يقضون  75%من
فترات حياتهم يتناولون مياه مدعمة
بالفلوراي���د تق���ل ف���رص إصابتهم
بتس���وس األس���نان بنس���بة 30%
مقارنة باألشخاص البالغني الذين
لم يقوموا بتن���اول هذه املياه إال يف
فترات قليلة ال تتعدى .25%
وأشارت املنظمة الطبية األميركية
ومعه���د البح���وث القوم���ي إلى أن
فيتام�ي�ن «د» ل���ه فوائ���د يف تقلي���ل
فرص تسوس األسنان.

مصر تعثر على ميناء أثري يف أسوان
أعلن���ت وزارة اآلثار املصرية العثور على امليناء الرئيس،
الذي كان يس���تخدم لنقل األحج���ار من منطقة محاجر
جبل السلس���لة عبر نه���ر النيل لبناء املعابد واملس�ل�ات
مبنطقة جبل السلسلة ،مبدينة كوم أمبو بأسوان جنوبي
البالد.وق���ال مصطفى وزي���ري األمني الع���ام للمجلس
األعل���ى لآلثار املصرية ،يف بيان صحايف إن هذا امليناء
يق���ع على الضفة الش���رقية لنهر الني���ل بامتداد حوالي
 100مت���ر ويبعد عن املحجر الكبير باملنطقة رقم 34
بحوالي  200متر.
وأش���ار إلى أن هذا املين���اء كان مطموراً بالردمي وطمي
النيل واحلشائش.

تقنية تسمح للطبيب  ..التجول داخل دم املريض
طورت جامعة واشنطن تقنية واقع افتراضي جديدة
تتي���ح لألطباء الدخ���ول يف أوردة املري���ض والتجول
يف دم���ه يف الوقت احلقيقي أثناء الكش���ف
والرؤية بش���كل واض���ح ودقيق عبر
ص���ور ثالثي���ة األبع���اد ،مم���ا
ُيلغ���ي احلاج���ة إل���ى غ���رف
األشعة الس���ينية وشاشاتها
ا لعمال قة  .و ا عتم���د
الباحث���ون عل���ى قس���طرة
جدي���دة ،مت تطويره���ا
باس���تخدام مستش���عرات
كهرومغناطيسية وبرنامج واقع
افتراض���ي ،ليتمك���ن األنبوب من
التصوير يف الوقت احلقيقي ما بداخل

األوعية الدموية ،ثم نقل البيانات مباش���رة وحتويلها
إل���ى صورة ثالثية األبعاد تظهر على نظارات الواقع
االفتراض���ي الت���ي يرتديه���ا أطب���اء األش���عة ،ما
ُيس���هل عملية الكش���ف وجعلها أكثر دقة
وأماناً.وأوضح طبيب األشعة «وايني
مونس���كي» مزاي���ا ه���ذه التقنية،
مقارن���ة باإلج���راءات التقليدية
املتبع���ة حالي���اً ،والت���ي تتطلب
التصوي���ر باألش���عة الس���ينية
وتعري���ض املري���ض والطبي���ب
نفس���ه لإلش���عاع ط���وال فت���رة
التش���خيص ،وعرض ص���ور ثنائية
األبعاد معقدة على شاش���ات عمالقة
داخل غرفة العمليات اخلاصة.

ماذا تعني النقاط السوداء على قشرة املوز؟
يس���ارع كثي���ر من الن���اس للتخلص من امل���وز إذا
م���ا ظهرت عليه نقاط س���وداء ،لك���ن ما ال يعلمه
كثي���رون أن ه���ذه ليس���ت عالم���ات عل���ى ع���دم
صالحي���ة الفاكه���ة ،ب���ل هي مؤش���ر عل���ى أنها
أصبحت ناضجة مبا في���ه الكفاية لألكل.وقالت
دراس���ة نش���رتها جامع���ة كورني���ل يف الوالي���ات
املتح���دة إن قيمة املواد الغذائية يف املوز ال تتغير
بظهور بقع س���وداء على قش���ره ،أو حتول الثمرة
من الداخل إلى مادة لزجة ،بحس���ب موقع «بلود
س���كاي».واملوز فاكهة غنية بالبوتاسيوم واملنغنيز
واأللي���اف والنحاس وفيتام�ي�ن C وفيتامني B6
والبيوتني ،قد تس���اعد يف الوقاية من الس���رطان
وارتف���اع ضغط الدم والس���كري وأمراض القلب

واألوعي���ة الدموية ومش���كالت اجلهاز الهضمي.
ويتغي���ر لون امل���وز بس���بب تغي���ر الكربوهيدرات
املعق���دة فيها ،وحتولها إلى س���كريات بس���يطة.
لكن يبقى محتوى السعرات احلرارية على حاله،
وكذلك الفيتامينات وفيتامني  Cوحمض الفوليك
والثيامني.ويكون املوز يف حالة نضجه التام غنيا
بالبوتاس���يوم ،مما مينع تل���ف اخلاليا ،ويخفض
ضغط الدم ،ويساعد على تنظيم التدفق الصحيح
للدم وإزالة أي انس���داد يف الش���رايني ،مما مينع
اجللط���ات واألزم���ات القلبية.ويخفف املوز كامل
النضج مش���كالت الهضم واإلمساك ،فهو يعمل
كمنظ���م حلركة األمعاء .كما يعد مفيدا يف عالج
أعراض الدورة الشهرية لدى النساء.
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أسباب الركود الفني يف ليبيا طيلة الثماني سنوات
االسبوع الليبي ــ بوابة افريقيا االخبارية
تضارب���ت االراء عن���د طرح هذا الس���ؤال
عل���ي عدد من الفنان�ي�ن  هو الركود الفني
يف الس���احة الليبية عموم���ا طيلة الثمان
س���نوات مااسبابه  ..بينت االراء ممن ركز
علي مش���كلة االنتاج وبني غياب او اهمال
الفن���ان نفس���ه والكثي���ر من غي���اب االمن
واالمان السياس���ي وغيرها من االراء التي
كان���ت الس���بب يف غياب املناش���ط الفنية
س���واء يف قل���ة االغني���ة الليبي���ة او غياب
املهرجانات املسرحية او الدراما او غيرها
من املناشط الفنية والتشكلية  ...فكانت
ه���ذه بع���ض اراء الفنانني تش���كيلة منوعة
م���ن كل صن���وف الفن الليب���ي وهذه بعض
اراءهم.
انور الشاعري ..شاعر غنائي
ضع���ف االنتاج هو الس���بب الرئيس���ي يف
اختفاء العديد من الفنانيني عن الس���احه
وانقطاعهم عن متتبعيهم ..
االنت���اج أي ش���ركات االنت���اج الت���ي تتكفل
بحقوقهم املاديه ..
يعني غياب االنتاج او املنتجني هو الس���بب
الرئيسي ..
وغيرها من عوامل اخرى ..
ولالمانه االنتاج مشكله كبيره من عشرات
السنني وليس من سبع سنوات فقط
الفن اليحتاج اال للدعم املالي ..
 الفنان حسن البيجو
عندما يتوفر الدعم املالي كل ش���ي يتوفر
كل الدعم ياتي من رجال االعمال املهتمني
بهذا الفن الراقي  ..ام املسؤول الحياة ملن
تنادي ال اذان تسمع وال اهتمام ملن يسعون
لبقاء هذه االغنية واحياءها من جديد
الفنان خالد الزوي ..ملف
الش���ك ان مايجري يف بالدن���ا من تقلبات
وصراع���ات امني���ة وسياس���ية له���ا تاثي���ر
مباش���ر عل���ى احلرك���ة الفني���ة وع���زوف
اغل���ب الفنان�ي�ن عل���ى االنت���اج واالب���داع
وممارس���ة مهنتهم الفنية يعود لعدم وجود
املناخ املناس���ب واالماكن املناس���بة القامة

نص
قلت عودي ،لم تعدلي ،سرقت إغفاء قلبي،
أيقظتني
جسداً أنهكه احلزن ضريراً ،ثم غابت كل عني،
يف سواد القهر ،غلبت
فكالنا صار أعمى،
ت ليالً باحثا ً عنها ٍ ِ
فآه
سر ُ
مرت ،قال رمسيس «مجاناً»
لم ُ
تك فاطمةُ (َّ )1
رمبا جاءت على ألواح نهر ،واحتواها سائح
جاسوس
فاألعداء فينا من فجاج البحر ،منها ميرقون
***
ت وجهي نحو «بيت النمل» قالت ،أم
عندما ولّي ُ
قنديل صباحا ً
ركبت فاطمة القطر ،توارت وأنا ناديت عودي
الدار عندي ،يحمل الغفران
حبلى ،وغريب ّ
أنت َ
صكا ً
بصقت حمقاء ،كانت ال تبالي
السود طفالً ،يقتل
فهنا املرأة تعطى الطرقات ُّ
الهكسوس
ما تعطى مجاناً ،مذ توارى الفارس املغبون عنّا،
رجع الفالح عبداً
حياء
زاحفا ً يف احلقل يخفي عورة العصر
ً
يحل الرافض حيا ً يعدم االحراء ليالً
ويبيع الشعراء القيح جهراً للملوك
***

احلف�ل�ات من مس���ارح وقاع���ات وقنوات
فضائية متخصصة اسوة مبا نراه االن من
تطور واضح يف االغني���ة العربية والعاملية
...اال القلي���ل الن���ادر وال���ذي اليذك���ر من
مجه���ودات ش���خصية وفردي���ة م���ن بعض
الفنانني واملنتجني ولكنها تبقى مجهودات
بسيطة..
لك���ي يكون هناك ح���راك وزخم فني يجب
االهتمام بالبنية التحتية للفن ..من مسارح
وقاعات للحفالت واستوديوهات للتسجيل
وقنوات فضائية متخصص���ة ..واالهتمام
باملعاه���د وع���ودة املهرجان���ات املدرس���ية
والفني���ة واملوس���يقية...وهذا كله لن يتاتى
الى باالستقرار االمني والسياسي .....
الفنان التشكيلي عبد اهلل سعيد
وع���ن العمل التش���كيلي قال يف االس���اس
الدوله ليس لها اي عالقة مباشرة بالنشاط
الفن���ى ومش���اركتها تكون ع���ادة اضافة
ومكملة للعمل الفني  ..املش���كله عندنا يف
ليبي���ا يف املتلقي وتس���ويق واقتنا االعمال
التش���كيلية وهذا يحتاج لالرتقاء بالذوق
الع���ام وال���ذي س���يوذي ارتقائ���ه طبيعيا
لتوسعة كبيرة لالنشطة التشكيلية
ايضا يوجد مش���كلة يف وجود الرعاة من
قطاع���ات خاص���ة للمعارض واالنش���طة
الفنيه فوجودهم يضم���ن وجود العائدات

ماديه ..
طبعا انا حكيت عن الفن التش���كيلي فقط
بحكم انا منها
وبالنس���به لوض���ع الدوله له اث���ر كبير يف
املش���اركات وامللتقيات اخلارجية بس���بب
الوضع السياس���ي املتخبط  .وعن نفس���ي
من  2015ال���ي االن وجهت لي دعوات
م���ن  8ملتقيات يف دول عدة لم اش���اركك
فيها بس���بب الرفض الدخ���ول الليبيني او
صعوبة التاشيرة
الفنان مراد اسكندر
أوال الفن يحتاج الس���تقرار امنى وسياسى
وهذا امر طبيعى
ثانيا عدم وجود ش���ركات انتاج ومنتجني
وه���ذا بالتأكي���د س���يكون له نتائج س���لبية
وهذا واحد من االسباب التى مازلنا نعانى
منها إلى اآلن
الفنان سالم عيسى..
سبب ركود الفن الليبي واألختفاء شبه التام
للفنان الليبي عن الس���احة الفنية ليس له
سبب واحد بل عدة أسباب  ،وهذا الركود
ف���ى احلقيق���ة جنده يف مختل���ف مجاالت
الفن واالبداع س���واء كان يف املوس���يقى او
الدراما او الشعر او فن التشكيل بل ايضا
حتى الفنون الشعبية.
وعن مجالي بالعمل الدرامي فاهم أسباب

الطوفان آت
أم قنديل تقول:
ألف منديل لديها ولقي ْ
ط
فتحت صندوقها ألقت على كف غريب ثوب
عذراء وصورة
وعدتني بليالي األنس إن أمطرت تبغا ً ونقوداً
ثمن األفيون
يكفي ملكات الليل ٍآه ألف ٍآه
الشاعر
صوت فيروز يغني القدس وعداً ،ونزار َّ
املطعون يرنو من ثقوب الدار
صديد
عيني شرقت دمعا ً
ً
يومها الحت بالدي كمالذ ومعاد
الح «غيالن ( )2على الصفحات شبالً» ،
ّ
ُ
سوف اسري اقفل األبواب حتى يرجع الطوفان
غدراً
وترى سيناء بكراً وهي بكر ،وجنينا ً عربياً ،مثل
أحداق بحيرات
األماني خسر التاج الالّلي يف بالدي
وتهاوت نزعات اجلبروت
***
خلفي القواد يجري،
 »يشحذ» التبع مينى عاشق الرفض تعال
وتنادي على اجلسر اثيمة –
وعلى الكف حقيبة
***
آه ماذا ؟؟

هجمى
رمبا فاط ُم اضحت من نبات
ٍّ
سف ُن
رمبا كانت رماها قدر األجيال ،أرست ُ
املوتى،
على الدرب فتاهت ،منها يف احلواري ،لم تعد
تعرف وجهي،
ت،
أدمنت فاطمة ال َعهر وغاب ْ
نسيت جلساتنا يف الشرفات البيض فرحي يف
ضحى «بوالق»
عدنا للطفولة –
***
 رمبا فاطمة قد حسبتني جئت ابغي حلظة
فرت
حمراءَّ ،
حني وافيت املحطة
 اوقفتني شرطة اجلسر وقالوا اين متضي ،كان
عندي بعض صفحات بطاقة
 قرأوها نورس الصحراء هذا ما الذي ألقاك ٍآه
 اصدقائي ،طال بحثي يف عيون اجليل جرياً،
طال بحثي
مدن تلفظ قلبي وشوارع،
فافهموني انها فاطمة السمراء ضاعت،
حملوها ،وقعت يف الفخ ليالً
كان سيفي توابيت حزيران ،وكانت تشبه
«البلجاء» فكراً
بعدها فاطمة السمراء ماتت ،ثم عادت ،يف
حرويف

رك���وده ه���و أبتع���اد الفن���ان ع���ن تواجده
بالس���احة الفني���ة وابتعاده ه���ذا يعود إلى
عدة أسباب أهمها عدم وجود النص الذي
يس���تطيع الفنان من خالل���ه تقدمي اعمال
فنية ملتزمة خالية من األس���فاف تتمشى
م���ع ديننا ومجتمعنا وعاداتن���ا وتقاليدنا ،
وهذا راجع لعدم وجود كتاب متخصصني
يف كتاب���ة مثل هذه األعمال ويف الس���ناريو
 ،والس���بب امله���م الثان���ي هو ع���دم وجود
املنتج الذي يق���وم بأنتاج ومتويل مثل هذه
األعم���ال  ،فى الس���ابق كان���ت الدولة هى
م���ن تقوم بأنتاج ومتويل األعمال الدرامية
وخاص���ة م���ا ينتج منها يف موس���م ش���هر
رمضان  ،وكذلك افتقارنا للقنوات املرئية
التي تتبنى هذه األعم���ال وتدعمها وتقوم
بعرضها بحج���ة ان هذه القنوات ليس لها
ميزانيات لكي تتبنى مثل هذه األعمال
علي حفيظ الصويعي ممثل ومنتج..
س���بب غي���اب الفنان هو تقليد املس���ؤولية
لغير أهله���ا وإقصاء الفنان�ي�ن احلقيقيني
ودخول املغامرين على املجال الفني
ث���م ان هن���اك عق���ود انتاج يت���م توقيعها
ولك���ن ب���دون ضم���ان للدفع وه���ذا مينع
الفنان�ي�ن م���ن انتاج اي عم���ل فني وهناك
نقطة اخيرة وهي غي���اب النصوص الن
اي نص سوف يرتبط بتيار سياسي يخالف

التيارات االخرى ولذلك الكاتب يكون يف
حي���رة بخصوص ماذا يكت���ب؟؟ وخاصة
عندم���ا يكون قلم���ه حر ويري���د احلقيقة
فق���د يكتب ما ال ينش���ر واحيان���ا يعرضه
للمالحق���ة وحتى لالغتيال وبهذا الميكن
ان يج���د الكات���ب مناخا جي���دا للكتابة يف
غياب الدولة املستقرة
حمزة احلاسي ممثل ومخرج وكاتب ...
الس���بب يف غي���اب الفن���ان ه���و قل���ة
االمكاني���ات وضع���ف الس���يناريو وغياب
النص���وص اجليدة او قلتها .ايضا احلرب
الدائ���رة داخ���ل الوس���ط الفن���ي واقصاء
بع���ض الفنان�ي�ن للش���باب وع���دم منحهم
الفرص وع���دم وج���ود ورش فنية واناس
متخصص���ة لصن���ع املمثل والرق���ي بالفن
الليب���ي باختص���ار الف���ن الليبي موس���مي
ولي���سف���ندائ���م...
الفنان ايوب الغرياني..
األس���باب عدي���دة أولها األنت���اج الفني
عندم���ا يتح���ول لصناع���ة يفت���ح اف���اق
ويك���ون مص���در دخ���ل اقتص���ادي وثقافى
ب���س عندن���ا اهم س���بب عندنا ه���و كميه
االحق���اد والدخالء على املجال والوس���ط
الفن���ي الليبي مليء بس���لبيات رهيبة الفن
واالبداع محتاج لقلوب سمحة ونوايا طيبة
واالعت���راف باجلمالي���ات الوس���ط الفني
واالبداعي الليب���ي دمرته االحقاد والكره
بالدرجه األولى.
الفنان هيثم درباش ممثل ومخرج ..
اس���باب الركود الفن���ي يف ليبيا يرجح إلى
اس���باب اقتصادي���ة ومادية وع���دم إعطاء
الفنان حق���ه ليقدم االفض���ل وليظل على
تواصل مع جمهوره..
وايض���ا االس���تقرار األمن���ي والسياس���ي
بالرغم ان يف جتارب يف اغلب املجاالت
وايضا التقصير االعالمي يف تغطيه اغلب
املناش���ط الفنية املتواضع���ة يجعل الركود
الفني مس���تمر ..ويظهر وكأن الفنان غير
موج���ود بالرغم من تقدميه لع���دة أعمال
متواصلة.

عليالفزاني
ت
ثورة هوجاء صارت ،ألف بركان
فما عد ُ
محيق 
صبيا ً لم تكن بلقيس كانت مثل خنساء مناحات كثارْ
رسمتها يف ميادين القتال
***
***
قلت ماذا ؟ رمبا صارت ببيروت عروسا ً
الف جيل ،قد فقدنا ،وشنقنا ،يف ذرى بغداد
رمبا النخّاس أغراها بقصر ،فاشتراها بنقود
قسراً،
النفط «وعل»
حاجت املنصور يف احلمراء الغى اسمها من كتب
اصدقائي كنت رقما ً يف دنى بيروت امشي
التاريخ عادت
واملخانيث ورائي
ت
شارع احلمراء خلفي ودم «غسان» على ارصفة ظهر تشرين وغاب ْ
فخّذوها طعنوها
األسواق باقٍ
ممرات السويس
من يغني خليام الفقراء حلنا ً دمويا ً
واختفت خلف َّ
***
من يغني؟ من يغني؟ كنت ادري أم قنديل كتاب
اجلنوبي يغني من بعيد
بعد صبيا ً أقرأ
عرك الدنيا طويالً ،لم ازل ُ
وعلى األعمدة السوداء يفنى كل يوم
االعالن سراً يف بالدي
سئم الرفض «فصران» ( )3تناست عاشقيها
حرموني نعمة الرؤيا بشعري ش ّردوني
والبذار
اترامي من بالد لبالد
ب َّح صوتي لم جتب قحطان ًآه احمليني من مطار رمبا فاطمة السمراء عادت موسم الفقدان هذا
غابة األرز تنادي
ملطار
رمبا فاطمة السمراء كانت يف آثينا عبر «سوهو» زمهريراً همجيا ًَ
عني «انكيدو» ( )4ترى اجلوالن والطوفان ٍ
من رآها يف يديها وصمة العار و
آت
فلماذا ؟؟
اوهام اجلزيرة
فلماذا يا «أبا القرنني» لم تصنع سفينية ؟؟
***
وملاذا من عظام
لم تكن حواء
امليتني
لم تكن هيفاء
افهموني طعنة السكني يف العنق ويف اخلصر
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تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة

 السد كعام يتأهل لنهائي كأس
ليبيا لكرة القدم املصغرة

هاني رمزي يكشف موقفه من تدريب املنتخب الوطني
ـــ االسبوع الليبي
ق���ال ال��ن��ج��م امل��ص��ري ه��ان��ي رم���زي
املدرب العام للمنتخب املصري األول
لكرة القدم أنه يعرف كرة القدم الليبية
بشكل جيد وي��ع��رف بعض جنومها
الذين أبدعوا وتألقوا داخل املستطيل
األخضر.
وقال رم��زي ،يف تصريحات لـموقع
رمييسا الرياضي على هامش تواجده
مع املنتخب املصري يف نيجيريا خلوض
مباراة ودية أمام النسور النيجيرية أنه
كان يريد تدريب املنتخب الليبي األول
يف م���ش���وار ت��ص��ف��ي��ات ك����أس األمم
األفريقية  ،2019حيث دخل مسئولو
الكرة الليبية يف مفاوضات جادة معه
لتولي ق��ي��ادة الفرسان لكنها ل��م تتم
بالشكل املطلوب.
وأضاف أن كرة القدم الليبية تتمتع
بوجود مواهب رائعة وكثيرة مثلها يف

ذاكرة املالعب

ـــ االسبوع الليبي
صورة لالعب االحت��اد عزالدين بيزان على هامش لقاء
االحتاد واالهلي بنغازي مبلعب بنغازي موسم 1992
 وانتهى  بالتعادل األيجابي  1/1ويظهر بيزان مع عدد
من االعالميني واملشجعني

ذل��ك مثل الكرة العربية بشكل عام،
ولكن يعيب الالعب العربي أنه غير
جاد ويحتاج إلى تخطيط جيد وإدارة
حازمة وعمل كبير من أجل وضعه على
الطريق الصحيح.
وعبر م��درب املنتخب امل��ص��ري ،عن
حزنه خلسارة منتخب ليبيا األوملبي
لكرة القدم بنتيجة كبيرة  4 / 0أمام
نظيره النيجيري يف املباراة التي أقيمت
بينهما بنيجيريا وتوديع األوملبي الليبي
للتصفيات األفريقية املؤهلة ل��دورة
األلعاب األوملبية طوكيو  ،2020مشيرا
إل��ى أن ه��ذه جت��رب��ة مهمة لالعبني
صغار السن وعليهم أن يستفيدوا منها
خاصة وأن��ه أمهامهم مستقبل كبير،
الفتا إل��ى أن مثل ه��ذه املباريات يف
القارة األفريقية تعطي دروسا وجتارب
لالعبني للتأقلم على مثل هذه األجواء
يف املستقبل.

ـــ االسبوع الليبي
تفوق فريق السد كعام السبت املاضي على نظيره أساريا بخمسة أهداف
مقابل ثالثة يف املباراة التي جمعت الفريقني مبلعب الغويالت بزلينت يف الدور
نصف النهائي ملسابقة كأس ليبيا لكرة القدم املصغرة للموسم اجلاري.
وبهذه النتيجة يكون فريق السد كعام أول املتأهلني إلى مباراة نهائي كأس ليبيا
للعبة ويبقى يف انتظار الفائز من جنوم صرمان واملتأهل من مباراة أبو مليانة
واجلامعة السنوسية.

حتديد موعد املباراتني املؤجلتني على ملعب شهداء بنينا
ـــ االسبوع الليبي
أع���ل���ن���ت جل���ن���ة امل���س���اب���ق���ات
ب��االحت��اد الليبي ل��ك��رة القدم
برئاسة عبدالهادي السويطي
ع��ن م��وع��د إق��ام��ة امل��ب��ارات�ين
املؤجلتني على ملعب شهداء
ب��ن��ي��ن��ا م���ن اجل���ول���ة ال��ع��اش��رة
لبطولة ال��دوري املمتاز الليبي
ل��ل��م��وس��م اجل����اري / 2018
. 2019
يأتي ذلك بعد اعتذار مسئولي
ن���ادي ال��ط��ي��ران عما ب��در من
جماهيره التي قامت بإقفال
امللعب أمام املباريات اعتراضا

ع��ل��ى ع���دم ال��ب��ت يف الطعن
املقدم من النادي بشأن العقوبة
املوقعة على جماهيره ،وطالب
ال��ط��ي��ران ب��اس��ت��م��رار إج���راء
امل��ب��اري��ات ب��امل��ل��ع��ب ،وت��ع��ه��ده
بتسهيل ذلك.
 وأعلنت جلنة املسابقات إقامة
املباراتني مبلعب شهداء بنينا،
ال���ي���وم االث���ن�ي�ن  حيث ت��ق��ام
مباراة األهلي بنغازي والهالل
ع��ل��ى مت���ام ال��س��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة
عصراً ،فيما تقام مباراة النصر
والصداقة على مت��ام الساعة
السادسة مساء.

اجلدير بالذكر أن املباراتني
كان من املقرر لهما أن تقاما
يوم السبت املاضي  ،إال أنه
مت تأجيلهما بسبب قيام عدد
م���ن ج��م��ه��ور ن����ادي ال��ط��ي��ران
(بنينا) بإغالق ملعب شهداء
بنينا ،ورفض إقامة املباراتني،
ع��ل��ى خلفية ال��ع��ق��وب��ات التي
أصدرها االحت��اد الليبي لكرة
القدم بحرمانه من اللعب على
أرضه ،بسبب التعدي بالضرب
ع��ل��ى ف��ري��ق��ي وف���اق أج��داب��ي��ا
وال���وح���دة ال��ع��رب��ي��ة يف دوري
الدرجة األولى.

امل ـ ـ ــروج يغلـ ــق مـ ــلف صفق ـ ــات امليـ ــركات ـ ـ ــو الشت ـ ـ ــوي
ـــ االسبوع الليبي
أغلق ن��ادي املروج ملف صفقات
ف��ت��رة االن��ت��ق��االت ال��ش��ت��وي��ة ،بعدما
ق��ام ب��إض��اف��ة  3الع��ب�ين ،يف إط��ار
االس��ت��ع��داد ملرحلة اإلي���اب لبطولة
الدوري.
وجنح املروج يف ضم كل من:
 _1أدري���س القطعاني الع��ب خط
الوسط االرتكاز ،وقد سبق له لعب
مع أندية التعاون واأله��ل��ي بنغازي
وخليج سرت واخلمس والنجمة.
_2عبد اهلل بوعقيلة العب الوسط
جناح األمي���ن ،ولعب سابقا لنادي
شمال بنغازي.
_3ول���ي���د أح��ب��ي��ش الع���ب ال��وس��ط
ص��ان��ع أل��ع��اب ،وه��و الع��ب السابق

أندية األهلي بنغازي والهالل واالحتاد
املصراتي.
فيما تعثر ضم العبان هما ،سالم وفاء
العب السويحلي ،وعبداحلكيم الناجي
الع���ب ال��ت��ع��اون ال��س��اب��ق ،ل��ع��دم إمت��ام
إجراءات املتعلقة بإضافة العبني.
ويتصدر فريق املروج املجموعة الرابعة
بفارق األه��داف عن نظيره النجمة يف
أيضا،
املركز الثاني برصيد  13نقطة
ً
فيما ي��أت��ي ف��ري��ق جن��وم السلماني يف
املركز الثالث برصيد  11نقطة.
ويسعى امل���روج إل��ى ال��ص��ع��ود ل��ل��دوري
الليبي املمتاز يف املوسم املقبل 2019
 ،2020/رغ��م العقبات التي تواجه
الفريق والتي كان آخرها إقالة مدرب
الفريق أثناء خوض مباريات البطولة.
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األهلي بنغازي يطالب احتاد الكرة
بالكشف عن خطاب الفيفا

ـــ االسبوع الليبي
وج�����ه م��ج��ل��س إدارة
األه��ل��ي بنغازي خطابا
الى احتاد الكرة الليبي
ةطالبه ب��ال��ك��ش��ف عن
خطاب نظيره االحت��اد
ال���دول���ي للكرة فيفا
ب��ش��أن ق��ان��ون��ي��ة مكتبه
التنفيذي.
وك��������������ان اخل������ط������اب
م���وج���ه���ا ال�����ى األم��ي�ن
ال��ع��ام ل�لاحت��اد الليبي
ل��ك��رة ال��ق��دم ،م��ن أج��ل
االطالع على رد الفيفا
ب��ش��أن ق��ان��ون��ي��ة املكتب
التنفيذي لالحتاد.

األسبـوع الليبـي
تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة

بودبوس
يلتحق باختبارت
الدوري اإلسباني
ـــ االسبوع الليبي
ي��خ��ض��ع ااالع�����ب ال���ش���اب ع��ب��د اهلل
بودبوس العب منتخب ليبيا لألواسط،
ون���ادي ال��وح��دة ،الخ��ت��ب��ارات ال���دوري
اإلسباني ،عن طريق شركتة دي أس
ديو سوكر
عاما ،مركز
ويشغل الالعب البالغ ً 19
املدافع األمين ،وسبق له متثيل املنتخب
الليبي يف عدة مناسبات أيضا.
عاما ،مركز
ويشغل الالعب البالغ ً 19
املدافع األمين ،وسبق له متثيل املنتخب
الليبي يف عدة مناسبات أيضا.

األن ـ ـ ــوار يتحص ـ ـ ــل على أول نقط ـ ـ ــة يف الـ ـ ـ ــدوري  
ـــ االسبوع الليبي
حتصل الفريق األول لكرة القدم بنادي األن��وار
على أول نقطة له يف بطولة الدوري الليبي املمتاز
للموسم اجل��اري  2019/ 2018بعد ان حقق
نتيجة التعادل السلبي أمام مضيفه فريق خليج
س��رت ،يف امل��ب��اراة التي جمعت الفريقني مبلعب
س���رت ،ض��م��ن م��ن��اف��س��ات اجل��ول��ة ال��ع��اش��رة من
املسابقة.
ورغم مرور  9جوالت من بطولة ال��دوري ،إال أن
فريق األنوار لم يحصد أي نقطة حالل املباريات
ال��س��اب��ق��ة ،ح��ي��ث تلقى ال��ف��ري��ق  9ه��زائ��م م��ن 9
مباريات خاضها الفريق يف البطولة ليحقق أول
تعادل له اليوم.

علي البرداح يقترب
من العودة للمالعب

سند الورفلي يجذب
اهتمام الفرنسيني  

ـــ االسبوع الليبي
أنهى  العب الفريق األول لكرة القدم
ب��ن��ادي النصر علي البرداح عالجه
من االصابة التى تعرض لها وبات
مستعدا للمشاركة يف التدريبات مع
ً
استعدادا خلوض مرحلة إياب
فريقه
ً
ال��دوري املمتاز ومباراة السوبر أمام
االحتاد.
وع��ان��ى ال���ب���رداح من ال��ت��ه��اب��ات يف
الركبة ،تطلبت حسب التقرير الطبي
موضعيا وإراحة املفصل
حق ًنا
ً

ـــ االسبوع الليبي
لفت جن��م منتخبنا ال��وط��ن��ي ،سند
ال��ورف��ل��ي ،امل��ح��ت��رف بصفوف ال��رج��اء
ال���ب���ي���ض���اوي امل���غ���رب���ي اهتمامات
ن��ادي نيم اح��د فرق الدرجة األول��ى
الفرنسي.
ويلعب ال��ورف��ل��ي ب��ص��ف��وف ال��رج��اء
البيضاوي املغربي ،ه��ذا املوسم على
سبيل اإلع��ارة ،ملدة موسم واحد قابل
للتجديد ،ومت��ي��ز ال��ورف��ل��ي يف تتويج
فريقه بلقبي الكونفدرالية والسوبر
اإلفريقي.

األسبـوع الليبـي
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ال تصالح! ()1
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أخر االسبوع
أمل دنقل
ال تصال ْح!
ب
ولو منحوك الذه ْ
عينيك
أترى حني أفقأ
َ
ثم أثبت جوهرتني مكانهما..
هل ترى..؟
هي أشياء ال تشترى:..
ذكريات الطفولة بني أخيك وبينك،
ِ
بالرجولة،
حسكما  -فجأ ًة -
ُّ
ه��ذا احل��ي��اء ال��ذي يكبت ال��ش��وق ..حني
تعان ُق ُه ،
ت  -مبتسمني  -لتأنيب أمكما..
الصم ُ
وكأنكما
ما تزاالن طفلني!
تلك الطمأنينة األبدية بينكما:
ك..
أ َّن سيفا ِن سي َف َ
َك
صوتا ِن صوت َ
ت:
أنك إن م َّ
للبيت ر ٌّ
ب
ب
وللطفل أ ْ
ماء؟
هل يصير دمي -بني عينيكً -
أتنسى ردائي املل َّ
ط َخ بالدماء..
ثيابا مط َّر َز ًة بالقصب؟
تلبس -فوق دمائيً -
ب!
إنها احلر ُ
القلب..
قد تثقل
َ
لكن خلفك عار العرب
ال تصال ْح..
وال تتوخَّ الهرب!

سرت..توثيق عش لطائر ليبي
يضع بيضا أزرق اللون
عثرعناصر تابعني للهيئة العامة للبيئة فرع سرت على عش طائر بري نادر يحتوي
على بيض ذي لون أزرق زاهي.
وكشف مدير فرع الهيئة العامة للبيئة فرع سرت ،صالح درياق ،أن العش يعود لطائر
يعرف باسم ثرثارة الشجر ،والذي يعد من الطيور الليبية األصيلة املقيمة يف ليبيا
ويف كل دول املغرب العربي ،مضيفا أن ليبيا احتفت بهذا الطائر مطلع السبعينيات،
عندما أصدرت مصلحة البريد يف ليبيا طابع بريد يحمل صورة الطائر.
وأضاف درياق يف تدوينة نشرها على حسابه اخلاص مبوقع التواصل االجتماعي
«فيسبوك» أن ثرثارة الشجر من الطيور التي تبني أعشاشها على الشجر وتضع فيه
من  3إلى  5بيضات ذات لون أزرق ملاع ،عادة تعيش يف مجموعات تتراوح بني  5إلى
 10من الطيور تبني أعشاشها يف نفس املكان على األشجار أو الشجيرات.
ويبلغ طول الطائر البالغ حوالي  25سم ولونه ترابي مييل إلى البني بينما احللق
أبيض.

وضع اللمسات
األخيرة على تسجيل
أغنية أرض اجلدود
تواجد كل من الفنان خالد الزواوي والفنان احمد
السحيري والفنان ابراهيم حفيظة ه��ذه االي��ام
داخ���ل قاعة التسجيالت املوسيقية بطرابلس
صحبة الفنان ع��ادل العجيلي لوضع اللمسات
االخيرة واالنتهاء من عملية التنفيذ ..للعمل الغنائي
هو اوبريت بعنوان (ارض اجلدود) للكاتب محمد
دعاب واملوزع املوسيقي وامللحن عادل العجيلي ..
ومن املتوقع ان يكون اوبريت ارض اجلدود جاهز
الذاعته خ�لال الفترة القادمة وان يتم تصويره
تلفزيونيا.

املرصد
نشرة أسبوعية

تصدر كل خميس

عن بوابة افريقيا االخبارية

