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قوس  يتسع  أشهر  الثالثة  م��ن  مايقرب  م��رور  بعد 
ال���ن���ار امل��ش��ت��ع��ل��ة ح����ول ال��ع��اص��م��ة ، ل��ت��ش��م��ل م��دن 
ومناطق كانت بعيدة عن لهيبها..اجلفرة ومصراتة 
دخلت قائمة االستهداف اجلوي إيذانا ببدء مرحلة 
العظم واالرادة بني اإلخ��وة  جديدة يف مباراة كسر 

األعداء ..
تؤمن  ق��ن��وات خارجية  وألن احل��رب مفتوحة على 
والسياسي  امليداني  والتوجيه  اللوجستي  ال��دع��م 
إمكانية  ف��إن  امل��ت��ص��ارع��ني،  الفريقني  لكال  أح��ي��ان��ا 
التنبؤ مبآالتها اإلفتراضية تصير أكثر من صعبة 
وأك��ث��ر م��ن معقدة ..م��ج��ري��ات امل��ع��ارك على األرض 
إلى  يفضي  أن  ميكن  منطقي  نسق  يف  تتحرك  ال 
قراءة واضحة ألهدافها وغاياتها ، ذلك أن اخلطاب 
االسترتيجي والسياسي للقوات املسلحة يلتبس يف 
أكثر من مفصل حساس مع إرادات إقليمية ودولية 
لم تعد تخفي وجودها ، بل تتبجح بإعالنه دون أدنى 
إنتباه أو إحترام  لألعراف الدبلوماسية ..فقر املنطق 
السياسة  لغياب  أساسي  وغموض اخلطاب عرض 
يف احلالة الليبية عموما ويف حركة اجليش القائمة 
و التي تتوخى حسب املعلن تطهير عاصمة البالد 
من سيطرة االرهاب ومليشيات الثوار الذين قاتلوا 
قبل سنوات قليلة فقط ضد جيش النظام السابق 
حت��ت غ��ط��اء حلف ش��م��ال االط��ل��س��ي وحت���ت قيادة 
ال��ت��ح��والت يف  اجل��ي��ش الليبي احلالية ..غ��رائ��ب��ي��ة 
خارطة التحالفات بني الفرقاء املحليني منذ زلزال 
فبراير، مرتبطة بحقيقة تاريخية يحاول البعض 
جتاهلها ومفادها أن ماحدث يف العام 2011 م كان 
يف أساسه إسقاطا إلرادة الليبيني املستقلة وليس 
فحسب  السياسي  النظام  ورأس  للدولة  إسقاطا 
.. بل إنه - أكثر من ذلك وأش��د وضوحا -  إسقاط 
ملنطق ال��س��ي��اس��ة مب��ا ه��ي ص���راع إرادات إن��س��ان��ي��ة ، 
ال��رأس��م��ال��ي��ة بني  امل��ص��ال��ح  ملصلحة منطق ص����راع 

شركات الطاقة والبترول ..
الي��ج��ب أن تفهم ه���ذه امل��ك��اش��ف��ة ال��ت��ي ق��د الت���روق 
تقدير  ع���دم  أو  إس��ت��خ��ف��اف  أن��ه��ا  ع��ل��ى   ، للكثيرين 
 - اللحظات  ه��ذه  يف   - يقدمها  ال��ت��ي  للتضحيات 
داف��ع��وا  ال��ذي��ن  العسكرية  املؤسسة  ض��ب��اط وج��ن��ود 
ب��الده��م ومؤسستهم حتى آخ���ر حلظة  ع��ن ش���رف 
يف م��واج��ه��ة ال���ع���دوان األرب��ع��ي��ن��ي..ل��ك��ن��ه��ا ت��أت��ي يف 
سياق جتذير ال��وع��ي ب��أن م��ش��روع اإلن��ق��اذ الوطني 
التي  الفبرايرية  للحظة  كلية  يرتهن  أن  الي��ج��ب 
توشك على السقوط امل��دوي وهي تستعد للذهاب 
إلى مزبلة التاريخ ، وأن على القوى الوطنية سواء 
هذه التي إلتحمت بالقوات املسلحة يف محاولتها 
حت��ري��ر ط��راب��ل��س أو ت��ل��ك ال��ت��ي حت��ت��ف��ظ لنفسها 
مبسافة آمنة وضرورية بعيدا عن الصراع الدموي 
و تناضل ب��دأب وصمت عبر قنوات العمل الشعبي 
عبر  االستعداد  أهبة  على  تكون  أن   ، الدبلوماسي 
خ��ارط��ة ط��ري��ق وط��ن��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة ب��غ��ط��اء إقليمي 
السياسي  املنطق  أول��ى إلستعادة  ، كخطوة  ودول��ي 
يف احلالة الليبية عبر مصاحلة مجتمعية شاملة 
وع��ق��د إج��ت��م��اع��ي م��ل��زم ي��ت��ض��م��ن  ب��رن��ام��ج واض���ح 
ل��إت��ف��اق ع��ل��ى ص��ي��اغ��ة م��ف��ه��وم ل��ل��ش��رع��ي��ة ي��راع��ي 
خصوصية البنية االجتماعية والسياسية ، ويتيح 
لصوت العقل » املغيب ب��إرادة أجنبية »و الذي ظهر 
قبل فبراير بسنوات وحاول جتنيب ليبيا والليبيني 
وي����الت ه����ذا امل��ص��ي��ر األس�����ود م���ن خ����الل ب��رن��ام��ج��ه 
االصالحي والتنموي الذي وأد قبل أن يجد طريقه 
إلى النور، فكانت النتيجة أن وصل اإلحتقان أقصى 

درجاته وكان اإلنفجار وكانت املؤامرة ..

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

األسبـوع الليبـي 
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بقلم مدير التحرير

صوت العقل املغيب
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أخبــار

الهجرة  مكافحة  جهاز  فــرع  أعلن 
الغير شرعية اجدابيا ، عن ترحيل 
عدد 30 مهاجراً غير شرعي ممن 
و  السودان  دولتي  جنسية  يحملون 
تشاد إلى مركز إيواء قنفودة لغرض 

ترحيلهم إلى بلدانهم.
وحصر  ــة  اإلداريـ الــشــؤون  مسؤول 
مكافحة  جــهــاز  ــفــرع  ب الــوافــديــن 
الــهــجــرة الــغــيــر شــرعــيــة اجــدابــيــا 
أوضـــح مساء  مــشــري -  أحــمــد   -
اخلميس يف تصريح خص به )بوابة 
افريقيا االخبارية ( ، ان من ضمن 
إلى  ترحيلهم  مت  الذين  املهاجرين 
مركز إيواء قنفودة ، شخص تشادي 
إصابته  التحاليل  اثبتت  اجلنسية 
يعمل  كــان  وانــه   ، ــدز  اإلي بفيروس 
أكتوبر  حــي7  يف  املخابز  بــإحــدى 

شمالي مدينة اجدابيا. 
قيام  ــى  إل  - مــشــري   - أشـــار  كما 
 ، شرعية  الغير  الهجرة  جهاز  فرع 
بإحالة عدد 2 من املحتجزين لدى 
الفرع إلى األمن الداخلي باجدابيا، 
ليبية مزورة،  يحمالن أوراق ثبوتية 
قبل  من  عليهما  القبض  القي  وقد 
ببوابة  املتمركزة  الشرطة  دوريــات 
مدينة البريقة خالل األيام املاضية، 
إلى  طــرابــلــس  مدينة  مــن  قــادمــن 

مدينة بنغازي . 

شاركت ليبيا يف مؤمتر الرقابة على أهداف التنمية املستدامة الذي 
عقد يف نيويورك بالواليات املتحدة.

الديوان  رئيس  أن  بطرابلس  املحاسبة  لديوان  اإلعالمي  املكتب  وبن 
خالد شكشك عقد على هامش املؤمتر اجتماعاً موسعاً مبقر السفارة 
الليبية يف واشنطن بحضور السفير وممثل وزارة اخلارجية األمريكية 
ورئيس وأعضاء اجلمعية األمريكية الليبية لألعمال ملناقشة  املشاكل 

التي تواجه الشركات األمريكية يف ليبيا وتؤثر على سير أعمالها
ومشروعات  عقود  على  الرقابة  يف  الديوان  دور  على  شكشك  وأكد 
على  االتفاق  إلى  االجتماع  وانتهى  املؤسسات،  أداء  وتقييم  التنمية 
املتضررة  الشركات  وشكاوى  مالحظات  يف  البحث  الــديــوان  بتبني 
لضمان حفظ حقوقها، وحتفيز مؤسسات الدولة على تهيئة الظروف 
املالئمة لتمكينها من استكمال مشروعاتها وتنفيذ مشروعات جديدة 
متخصصة  الحقة  اجتماعات  عقد  وضـــرورة  املــجــاالت  مختلف  يف 

مبشاركة مؤسسات الدولة املعنية .
الشركات  رغبة  لألعمال  الليبية  األمريكية  اجلمعية  رئيس  وأكــد 
مثنياً  تعاقداتها  والتوسع يف  أعمالها  ملواصلة  واستعدادها  األمريكية 
على دور السفارة الليبية والديوان يف فتح باب التواصل ومنح فرصة 

للنقاش مبا يعزز الثقة ويزيد من فرص االستثمار والعمل يف ليبيا .
باعتبارها  للتنمية  األمريكية  الوكالة  مع  اجتماعاً  شكشك  عقد  كما 
هيئة حكومية تابعة لوزارة اخلارجية لبحث أفاق التعاون وتطوير عمل 
اخلطط  ووضع  املتخصصة  الفنية  الكوادر  تدريب  مجال  الديوان يف 

والبرامج وضمان املتابعة اجليدة ألهداف التنمية .

بينهم مصاب بااليدز .. 
ضبط 30 مهاجراً 

يف اجدابيا 

ديوان املحاسبة يبحث مشاكل 
الشركات األمريكية يف ليبيا 

متكنت عناصر األمن يف مدينة الزاوية، من القاء القبض على 
فراس غيث العموري منصور، املسؤول عن قتل سبعة أشخاص 

يف مدينة الزاوية خالل األشهر املاضية.
ونشر جهاز املباحث اجلنائية باملنطقة الغربية، على صفحته 
الرسمية مبوقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« مقطع مرئي، 
التي  باعترافات عن اجلرائم  يدلي  وهو  فيه منصور،  يظهر 
سبعة  ضحيتها  راح  التي  اجلرمية  بينها  من  والتي  ارتكبها، 

شباب من مدينة الزاوية.
وخالل املقطع ، اعترف املعني بأنه متكن من الفرار من السجن 
الذي يقبع فيه على ذمة قضية قتل سابقة سنة 2014، ومتكن 
يف شهر نوفمبر 2018 متكن من الهروب من السجن رفقة 
عشرة سجناء آخرين، ومتكن من الوصول إلى مدينة مسالتة، 
عمليات حترير  بدء  بعد  رمضان  قبيل شهر  منها  عاد  التي 

طرابلس.
وعن تفاصيل جرمية قتل االشخاص السبعة، يقول إنه ذهب 

رفقة صديقن إلى استراحة ليلتقوا مع بقية الضحايا، حيث 
حدث خالف بينه وبن أحد الشباب بسبب اقتسامهم ملبالغ 
مالية سابقة، مضيفا أنه خرج من االستراحة بحجة جلب بعض 
االحتياجات، ليتمكن من الوصول إلى بندقية كانت معه، وبعد 
أن عاد للمجموعة ووجه البندقية نحو بشير الترهوني ليرغمه 
على دفع املبلغ املالي، وعندها حاول شاب آخر يدعى »معتصم 
الرميح« الوصول إلى سالحه فباغتهم برماية عشوائية ليتم 

قتل اجلميع.
بخلع  قام  اجلميع  مقتل  من  تأكد  أن  بعد  منصور،  ويضيف 
استولى  ثم  املراقبة،  بكمرات  اخلــاص  الفيديو  حفظ  جهاز 
على األموال التي كانت يف االستراحة، وجمع الهواتف اخللوية 
اخلاصة باملجني عليهم، وغادر املكان وعندما حاول التصرف 
يف األمــوال التي قام بسرقتها وهي من العملة األجنبية، مت 
النصب عليه، ليتم الحقا القبض عليه، وهو اآلن قيد التحقيق 

يف عدة قضايا من بينها أكثر من قضية قتل.

سفاح الزاوية يف قبضة األمن 

بالبيضاء  املركزي  املصرف  محافظ  رأى 
علي احلبري، أن إعادة اإلعمار هي املرحلة 

احلاسمة يف تاريخ ليبيا.
عملية  »إن  متلفز،  لقاء  احلبري يف  وقــال 
إعــادة اإلعمار حتتاج إلى أمــوال ضخمة، 
وهــذا األمــر بحاجة إلــى حكومة واحــدة، 
واملؤسسة النقدية يف ليبيا، وهي املصرف 
املـــركـــزي، مــســؤولــة عــن الــنــقــد األجنبي 
بشكل  املسؤول  وهو  الدولة،  واحتياطيات 
إعادة  لعملية  اقتصادي  كمحفز  بآخر  أو 
اإلعمار«، موضًحا أن هذه العملية ستكلف 
يجب  وبالتالي  املليارات،  عشرات  الدولة 
هذا  يف  فقط  النفط  على  االعتماد  عدم 
ــحــور، ويــجــب االعــتــمــاد عــلــى مــصــادر  امل
يف  احلديثة  الوسائل  واستخدام  أخــرى، 

متويل البنية التحتية وإعادة اإلعمار.
ــاه إلى  ــرورة االجتـ ــد احلــبــري، ضـ كما أك
السوق العاملي، من خالل مؤسسة واحدة، 
مــحــددة،  أهـــداف  ذات  وطنية  وحــكــومــة 
البالد  أوضــاع  على  تسيطر  عامة  وقيادة 
أن  عليه  سيترتب  ملا  واستراتيجًيا،  أمنًيا 
تكون عملية إعادة اإلعمار سهل ومُيسرة، 
أنحاء  كــل  مــن  عناصر  هناك  تكون  وأن 
من  جزء  على  احلصول  يف  ترغب  العالم 
هذه العملية، ُمبيًنا أن املناطق التي تشهد 
حروبًا يحدث بها بعض االرتباكات، فالبد 
أن حتدث عمليات نزوح على سبيل املثال، 
البد  منطقة،  أي  يتم حترير  عندما  وأنــه 
أن تتم عملية إعادة استقرار للحد األدنى 

ملشاهد احلياة اليومية

وجــهــت رابــطــة أســـر الــشــهــداء واملــفــقــوديــن 
واملتضررين بتاورغاء شكوى إلى النائب العام 
الصحي  الــصــرف  مياه  ســيــارات  تفريغ  مــن 
والــصــرف  املــيــاه  لشركة  والتابعة  اخلــاصــة 
واملناطق  باملزارع  حمولتها  مصراتة  الصحي 
السكنية الواقعة داخل مدينة تاورغاء بالرغم 
السيارات  تلك  تقطعها  التي  املسافة  أن  من 

تتجاوز 40 كيلو متر شرق مدينة مصراته.
يف  رضـــوان  محمد  الرابطة  رئيس  وأوضـــح 
أيضا  جرى  أنه  العام  للنائب  املوجهة  شكواه 
مدينة  شرق  الواقعة  الألراضي  أحد  حتويل 
تاورغاء ملكب نفايات ومخلفات طبية وحتويل 
ملكب  عــالم  مبنطقة  السكنية  األحياء  بعض 
اجلهات  أحــد  قيام  وكذلك  البناء  مخلفات 

 6 حوالي  بــإعــدام  الداخلية  لـــوزارة  التابعة 
مليون قرص ترامادول يف ذات املنطقة.

حتقيق  لفتح  الــعــام  النائب  الــرابــط  ودعـــت 
الوضع  حقيقة  على  لــلــوقــوف  بــاخلــصــوص 
ومــحــاســبــة املــســؤولــن عــن تــلــك الــألفــعــال 
والتجاوزات ومنع اإلفالت من العقاب معربة 
عن يقينها باستقاللية القضاء الليبي وكفاءة 

اخلبرات القضائية الوطنية.
وأكدت الرابطة أنها تتحفظ على سرد تبعات 
هذا الوضع بالرغم من مخالفة تلك األفعال 
لكل قواعد الصلح والسلم االجتماعي حرصا 
العودة  يف  تــاورغــاء  أهالي  حقوق  على  منها 
مع  الصلح  وثيقة  توقيع  بعد  سكنهم  الماكن 

مصراتة

احلبري: إعادة اإلعمار ستكون مرحلة 
حاسمة يف تاريخ بالدنا

جهات مبصراتة تلوث مناطق سكنية 
بتاورغاء  مبياه الصرف الصحي 
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أخبــار

قام مدير أمن طرابلس عميد أسامة شعبان عويدان 
بزيارة إلى مقر اللجنة املكلفة باحلملة الشاملة ملكافحة 
التسول اطلع خاللها على مجريات العمل واستمع إلى 
شروح كافية عن اإلجراءات املتبعة حيال املضبوطن.

وبن املكتب اإلعالمي ملديرية أمن طرابلس أن مدير 
التقيد  بــضــرورة  اللجنة  أعــضــاء  وجــه  املدينة  أمــن 
احلاالت  ومتابعة  باخلصوص  الصادرة  بالتعليمات 
التي مت استكمال إجراءاتها والتصرف فيها للجهات 
املعنية مثل وزارة الشؤون االجتماعية وجهاز الهجرة 
غير الشرعية لالطالع على اإلجراءات التي اتخذت 

حيالهم وتقدمي موقف دوري بخصوصهم.

وأضاف مديرية األمن أن عويدان وجه أيضاً بضرورة 
حتري املعلومات اخلاصة باملضبوطن دون االعتماد 
على الشكل الظاهر لهم الن بعضهم ينتحلون صفات 
بأنهم  املـــارة  إليــهــام  ليبن  بأنهم  توحي  شخصيات 

مواطنن ليبين.
وأصدر عويدان تعليمات لكل من مركز شرطة املطار 
ومركز شرطة غوط الشعال للتواصل مع ذوي وأهالي 
ضــرورة  على  مــؤدا  املتسولن  من  املضبوطن  بعض 
التثبت من بيانات وصلة قرابة األهالي عندما يقوموا 
باستالم ابناءهم وبناتهم من املتسولن وذلك حفاضاً 

على سير العمل. 

أمن طرابلس يواصل حملة مكافحة التسول 

الرجال  من  جميعهم  شرعي  غير  مهاجر   89 إنقاذ  البحرية  القوات  أعلنت 
بوللي. القره  شمال 

بناء  أنه  »فيسبوك«  مبوقع  عبر صفحته  البحرية  والثقافة  اإلعالم  مكتب  وبن 
على بالغ متكنت دورية تابعة للقطاع االوسط حلرس السواحل بالقوات البحرية 
)الزورق أوباري( من إنقاذ عدد 89 مهاجر غير شرعي خالل عملية إنقاذ متت 

على بعد حوالي 27 ميل شمال القره بوللي.
نقطة  إلــى  بهم  والــوصــول  املهاجرين  نقل  مت  أنــه  البحرية  القوات  وأوضحت 
قارب  مركب  عبر  مراحل  على  إنزالهم  مت  حيث  السواحل،  حلرس  احلميدية 
مجهزة  أرصفة  وجود  لعدم  النقطة  شاطئ  على  إنزالهم  مت  ومن  النقطة  قبالة 
البحرية  طرابلس  بقاعدة  اإلنــزال  نقطة  يف  إنزالهم  عملية  تعذر  إلى  مشيرة 

إدارية بحتة. ألسباب 

السبت  قذيفة  سقوط  املــركــز  طرابلس  بلدية  أعلنت 
املاضي على مدرسة العلمن يف العاصمة طرابلس.

مبوقع  صفحتها  عبر  املركز  طرابلس  بلدية  وأوضحت 
وأدت  بشرية  أضرارا  تخلف  لم  القذيفة  أن  »فيسبوك« 

إلى أضرار مادية فحسب.
وأكد مركز الطب امليداني والدعم سقوط قذيفة مبصنع 

بالعاصمة طرابلس. الدين  للرخام مبنطقة صالح 
قام  أنــه  »فيسبوك«  مبوقع  صفحته  عبر  املركز  وبــن 
بإسعاف شخص من العمالة الوافدة أصيب جراء سقوط 
صالح  مبنطقة  للرخام  مبصنع  سكنه  مكان  يف  قذيفة 
ابو  إلى مستشفى احلوداث  نقله  أنه مت  الدين موضحا 

سليم.
 10 من  أكثر  تدمير  الكرامة  عمليات  غرفة  وأعلنت 
أهداف تابعة للتشكيالت املسلحة يف العاصمة طرابلس 
ومخازن  جــوي  ــاع  دف ووســائــط  عمليات  غــرف  شملت 
للذخائر ملواقع عسكرية يف مصراته والكلية اجلوية بها 
وقاعدة سرت كما شملت رتل مبنطقة عمليات غريان.

الذي  ريبسول  ائتالف  من  وشركاؤها  للنفط  الوطنية  املؤسسة  قامت 
بتسليم  وإكوينور،  وتوتال  يف،  إم  وأو  ريبسول،  شركة  من  كال  يضم 
يف  وذلك  جراندفوس،  مضخات   4 عدد  ليبيا  جنوب  الغريفة  بلدية 
لدعم  بتنفيذها  املؤسسة  تقوم  التي  املستدامة  التنمية  برامج  إطار 

لعملياتها. املجاورة  املناطق 
وبن املكتب اإلعالمي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه سيجري استخدام 
هذه املضخات يف املعاجلة والتخلص من مياه الصرف الصحي، مما 

سيساهم يف دعم اجلهود التي تقوم بها البلدية يف هذا اجلانب.
املجلس  عن  ممثل  بطرابلس  أقيمت  التي  االستالم  مراسم  وحضر 
املستدامة  التنمية  إدارة  من  وكل  الشريف،  حسن  بالغريفة  البلدي 
ريبسول  شركة  عن  وممثالن  كريدان  للنفط،علي  الوطنية  باملؤسسة 

احلجاجي. والسنوسي  السكالني  جمال 

ابـوسليم  تـحريات  مـكتب  أعـضاء  تـمكن 
الـتابع لـإلدارة الـعامة لـمكافحة الـمخدرات 
والـمؤثرات الـعقلية مـن الـقبض عـلى تـشكيل 
لــوزارة  اإلعــالمــي  املكتب  عـصابي.وبن 
الداخلية بحكومة الوفاق التشكيل العصابي 
اجلنسيات  يحملون  ــراد  ــ أف مــن  املــؤلــف 
األفريقية يـقومون بـتهريب مـخدر الـكوكاين 
تـم  حـيث  لـيبيـا  إلـى  نـيجيريا  دولـة  مـن 
مـخدر  مـن  كـمية  وبـحوزتهم  ضـبطهم 
بحولي1.300كـيلو. تـقدر  الـكوكاين 
وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق 
أنه جرى اتخاذ اإلجـراءات الـقانونية حيال 
املتهمن وإحـالتهم لـنيابة مـكافحة جـرائم 

الـمخدرات.

عن  لإلعالن  الــوفــاق  بحكومة  الصحة  وزارة  تستعد 
استكمال مشروع إنشاء أول مركز يف ليبيا متخصص يف 
عالج وتأهيل أطفال التوحد تابع لوزارة الصحة، يهتم 
والعالجية  والتأهيلية  التشخيصية  اخلدمات  بتوفير 

ألطفال التوحد.
وبن املكتب اإلعالمي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق 
باستخدام  املبكر  التدخل  خــدمــات  يقدم  املــركــز  أن 
متعدد  بفريق  باالستعانة  التربوية  االختبارات  أحدث 
التخصصات، كما يقدم خدمات تشخيصية عن طريق 
احلياة  مهارات  سلوكية،  اختبارات  الذكاء،  )اختبارات 
اليومية والوظيفية ومهارات التخاطب( مبا يساهم يف 
حتسن سلوك ومهارات األطفال ذوي اضطراب التوحد 
وميكنهم من اكتساب مهارات االستماع والفهم واملهارات 
احلركية واالعتماد على الذات وصواًل إلى إدماجهم يف 

املدارس العامة أثناء مراحل التعليم املختلفة.
خدمات  يــقــدم  املــركــز  أن  الصحة  وزارة  وأوضــحــت 
وفقا  سنة  حتى 12  الـــ 4  من سن  لألطفال  تربوية 
ألحدث البرامج التربوية العاملية مبا يتناسب مع قدرات 
وخصائص كل حالة، فضاًل عن تقدميه خدمات تأهيلية 
طبيعي  وعــالج  ووظيفية  عالجية  مساندة  وخدمات 
وسلوكي، من خالل فرق متخصصة تعمل على توعية 

أهالي األطفال لتسهيل دمجهم اجتماعيا وأكادمييا.
املاضية  السنة  خالل  مبكر  كشف  عيادات  وافتتحت 
حلصر احلاالت من مختلف مدن ومناطق ليبيا وجرى 
استقبال  يجري  أن  املقرر  ومن  لها،  بطاقات  إصــدار 
احلاالت التي مت حصرها يف املبنى اجلديد فور االنتهاء 
من تنفيذ املشروع لتقدمي اخلدمات التأهيلية والعالجية 

واستقبال حاالت اإليواء.

عبد  عــثــمــان  التعليم  وزيـــر  بــحــث 
ــع الــلــجــنــة  ــ اجلـــلـــيـــل اخلـــمـــيـــس م
اإلشـــرافـــيـــة الــعــلــيــا لــالمــتــحــانــات 
حتضيراتها  العتوق  محمد  برئاسة 
امتحانات  إلجـــراء  واســتــعــداداتــهــا 
ــة الــتــعــلــيــم  ــرحــل شـــهـــادة إمتـــــام م
 -  2018 الدراسي  للعام  الثانوي 
2019م داخل املدرجات والقاعات 

اجلامعية.
وبن املكتب اإلعالمي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه جرى 
أعداد  وحصر  االمتحانات  إجراء  آلية  مناقشة  اللقاء  خالل 
اللجان  مقار  وحتديد  االمتحانات  لهذه  املتقدمن  الطلبة 
تلك  على  الطالب  وتوزيع  العليا  واملعاهد  بالكليات  الرئيسية 
البعد  مراعاة  مع  مقر  لكل  االستيعابية  القدرة  املقار حسب 

اجلغرايف للمقار بالنسبة للطالب.
يتم توزيع طلبة الشهادة  وشدد عبد اجلليل على ضرورة أن 

الثانوية على مقار جلان االمتحانات 
يراعي  مبــا  ومــريــح،  منظم  بشكل 
ــروف الــطــلــبــة مـــن حيث  ــة ظــ ــاف ك
ــام داخــل  ــ بــعــد املــســافــات واالزدحـ

الفضاءات اجلامعية.
ستتخذ  اللجنة  أن  الــعــتــوق  وأكـــد 
كــافــة الــتــدابــيــر الــالزمــة الــتــي من 
لهذه  احلسن  السير  ضمان  شأنها 

االمتحانات .
وتباحث املجتمعون كيفية إجراء االمتحانات لبعض احلاالت 
التي  باملناطق  املستهدفة  املــواقــع  من  عــدد  يف  االستثنائية 
تشهد توتراً أمنياً من حيث حتديد أماكن اللجان وآفاق تنفيذ 
األسئلة  أوراق  وتسليم  بنقل  املتعلقة  اللوجستية  العمليات 

واستالم مناذج اإلجابة من تلك اللجان.
ومن املقرر اجراء امتحانات الشهادة الثانوية خالل الفترة من 

18 إلى 29 أغسطس املقبل.

إنتشال 89  مهاجرا  شرق طرابلس تعليم الوفاق تستعد المتحانات الشهادة الثانوية

سقوط قذيفة على مدرسة 
العلمني بالعاصمة

القبض على جتار 
مخدرات يف أبو سليم 

استكمال انشاء أول مركز يف ليبيا 

متخصص بعالج أطفال التوحد 

مؤسسة النفط تهدي الغريقة 4 مضخات 
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االقتصادية

هيئتا االتصاالت و التعليم التقني باملؤقتة  
تبحثان برنامجا تعاونيا  

الوطنية لإلنشاءات النفطية تبحث التعاون مع فيروستال 

 االسبوع الليبي
واحلـــادي  العشرين  يــومــي  مــدي  على 
والعشرين من يوليو اجلاري  بقاعة وزارة 
مصـــــرف  نــــظم  ببنغازي  االقتصاد 
ليبـــيا املركزي بالتعاون مع مركز اإلدارة 
بجامعة  املــؤســســي  للتطوير  الــعــامــة 
)حتــــديات  بعنوان  عمل  ورشة  بنغازي، 

العمل بالنــــظام املصريف املـزدوج(،  
املركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  ــال  وق
ــي احلـــبـــري يف افـــتـــتـــاح الـــورشـــة  ــل ع
خالل   التي حضرها عددا من اعضاء 
احلكومة  ومــســؤولــي  الــنــواب  مجلس 
يرى  إنه   ، باملصارف  ومسئولن  املؤقتة 
جديدة  أســس  على  الــدولــة  بناء  بداية 
نهاية  بعد  واالستقرار،  التنمية  تعتمد 
البالد  ثروات  على  املسيطرة  املليشيات 
سنوات  ثمان  مدة  عليها  سيطرت  التي 

متتالية.
وأوضح   املحافظ أنه خالل هذه الندوة 
نشهد أول حتدي حقيقي، وهي اخلروج 
فعليا من القوانن التي تصدر دون نضج 
ودارسة وأخذ الوقت الكايف، مؤكدا على 
أن القوانن البد أن تصدر من القاعدة 

إلى القمة. 
بالقطاع  املهتمن  كافة  املحافظ  ودعــا 
والبحث  للتبصر  واملصريف  االقتصادي 
يف  القضايا واملشاكل التي حلقت بالدولة 
لسنة   )1( رقــم  القانون  تطبيق  نتيجة 
الربوية  املعامالت  منع  بشأن  2013م، 
خــاص،  بشكل  املــصــريف  الــقــطــاع  على 
الليبي  واالقتصاد  التنمية  حركة  وعلى 
الصيرفة  أن  إلــى  مشيرا  عــام،  بشكل 

االسالمية االن حتظي باهتمام واسع يف 
قطاعات املال واالعمال يف العالم.

وقدم محافظ ليبيا املركزي علي احلبري 
للنظام  ــزي  ــرك امل ليبيا  مــصــرف  ــة  رؤيـ
يف  املصريف  والنظام  ليبيا  يف  املصريف 
املصريف  النظام  تستخدم  التي  ــدول  ال

املزدوج.
العديد  الورشة  هذه  خالل  قدمت  كما 
ورقــة  بينها  مــن  البحثية  الــورقــات  مــن 
مفتاح  ضو  طرابلس  بجامعة  للدكتور 
اســاس حترمي  انعكاس  بــوغــرارة حــول 
الفائدة املصرفية يف التجارب املصرفية 
املصريف  النظام  على  العربية  لــلــدول 
علي  يــونــس  الــدكــتــور  وتــطــرق  الليبي، 
البرغثي إلى ورقة بحثية حول  مشكلة 
التفضيل النقدي ونقص السيولة املحلية 

باملصارف الليبية .
للتطوير  الــعــامــة  االدارة  مــركــز  وقـــدم 
بحثية  ورقــة  بنغازي  بجامعة  املؤسسي 
القاها عددا من اعضاء املركز  من بينهم 
الدكتور  ونائبه   ، بوفرنة  فاخر  الدكتور 
الكزة  عبدالسالم  والدكتور  بعيرة  انس 
حول االصالح املؤسسي للنظام املصريف 
يف لــيــبــيــا حتــلــيــل كــيــفــي يف الــقــواعــد 
مبشاركة  املصارف،  حلوكمة  التنظيمية 
الرقابة  ادريس حليمر مدير عام جناح 

مبصرف ليبيا املركزي.
وتخللت   الورشة العديد من املداخالت 
من قبل احلضور ملناقشة حتديات العمل 

بالنظام املصريف املزدوج.
ويف خــتــام الــورشــة أوصـــى املــشــاركــون   
الــعــامــة  اإلدارة  مــركــز  مــع  ــتــعــاون  بــال

للتطوير املؤسسي بجامعة بنغازي حول 
حتديات العمل بالنظام املصريف املزدوج  
لسنة   1 رقــم  للقانون  دراســـة  بــإعــداد 
للقانون  تعود  التي  والعقبات  2013م، 
املقترحة،  واحلــلــول  عالجها   وكيفية 
مؤكدين على ضرورة إعادة تقييم اآلثار 
التشريعية والتنظيمية للقانون رقم )1( 
احلركة  تفعيل  أجــل  من   2013 لسنة 

االئتمانية يف االقتصاد الليبي.
على  العمل  لــضــرورة  املشاركون  ودعــا 
إعادة الثقة للدينار الليبي والقضاء على 
لسعر  سياسة  بتبني  الــســوداء،  السوق 
بن  الفجوة  تقليل  على  تعمل  الصرف 
الصرف  وسعر  الرسمي  الصرف  سعر 
تــدريــجــيــا حتى  ــوداء  ــسـ الـ الــســوق  يف 
الى سعر واحد يعكس حقيقة  الوصول 
السوداء  السوق  معه  تنتهي  االقتصاد، 

أو تكون يف نطاق ضيق جدا، و تطوير 
البنية التحتية املتعلقة بالعمل املصريف، 
وتعزيز  املؤسسي  البناء  صعيد  على  أو 

احلوكمة.
بالقطاع  العمل  تبني  لضرورة  دعو  كما 
التقليدي  اإلسالمي-  املــزدوج  املصريف 
ــدار قـــانـــون خــاص  ــ ــعــمــل عــلــى إصـ وال
اإلسالمية،  الصيرفة  بشأن  ومتكامل 
ــار االنــتــقــال  ــن عــلــى تـــرك خــي مــؤكــدي
التي  للمصارف  اإلسالمية  للصيرفة 

ترغب يف ذلك.

استراتيجية  بتبني  املشاركون،  وطالب 
إصالحية للنظام املصريف يف ليبيا تهتم 
على  )الرقابة  املصريف  العمل  بأسس 
املصرفية  األصـــول  تنويع  ــال،  املـ رأس 
وضمان الودائع(، وتعتمد على القواعد 
هذا  وناقشها  تناولها  التي  التنظيمية 

البحث.
مبمارسات  االهتمام  بضرورة  وجــددوا 
العمل  الــرشــيــدة يف  وأســـس احلــوكــمــة 
والعمل  ليبيا،  يف  املــصــريف  املؤسسي 
املؤسسي  والفكر  اخلطاب  تنمية  على 
الليبية  املصرفية  للقيادات  التنسيقي 
ــة  ــرؤي ــوم عــلــى وضــــوح ال ــق عــلــى أن ي
املؤسسية والتنسيق اخلطابي والتماسك 
اإلصــالح  وقضايا  مواقف  يف  الفكري 

والتطوير املؤسسي املصريف.
االهتمام  ثقافة  بتنمية  املشاركون  ودعا 
ــاالجتــاه الــســائــد عــاملــيــاً حــول ملكية  ب
مصرفية  شركات  طريق  عن  املصارف 
قابضة BHC، وإجراء دراسات حقيقية 

بن  االرتـــبـــاط  مــســألــة  حـــول  جتريبية 
املالي،  واالقتصاد  احلقيقي  االقتصاد 
للربط  ومدى ضرورة وجود سوق مالي 

بينها.
وطالب املشاركون بضرورة خلق اتفاق يف 
أفكار القيادات املصرفية بضرورة وجود 
اإليجابي  التأثير  أجــل  من  مالي  ســوٍق 
على عمليات السوق املفتوح يف االقتصاد 
والتعامل مع الدين العام املحلي يف ليبيا 

الستيعاب املشكلة االقتصادية.
وتفعيل  تصميم  بــضــرورة  طالبوا  كما 
وعاجلة  مكثفة  بشرية  تنمية  بــرامــج 
العليا  املصرفية  املؤسسية  للقيادات 
والوسطى لكي تتواكب مع ارتفاع درجة 
التحتية  البنية  يف  الناجمة  املــخــاطــر 
واملحاسبة  االتصال  ونظم  والتكنولوجيا 
رفع  يستلزم  ممــا  للمصارف  احلديثة 
على  باالعتماد  ذلــك  ملواجهة  الكفاءة 

مدخل املخاطر.
ــورشــة  ــدد املـــشـــاركـــون يف هـــذه ال وجــ
من  االهتمام  من  املزيد  بــذل  بــضــرورة 
آليات  لتطوير  الرقابية  السلطات  قبل 
تصبح  حــتــى  املــصــريف  التقييم  نــظــام 
للرقابة  فاعلة  أداة  التفتيش  تقارير 
على املصرف وحتقيق أهدافه، وجتنب 
محاكاة بعض مناذج الصيرفة اإلسالمية 
خاصة يف الدول العربية بسبب املحاذير 
مع مراعاة األسس واملنهجية ومقتضيات 
لواقع تلك الدول وفلسفتها؛ لهذا نقترح 
العقبات  على  للوقوف  منــوذج  اختيار 
التي  للمشاكل  العملية  واحللول  العملية 

تعترض التحول.

 االسبوع الليبي
بالهيئة  العامة   والعالقات  اإلعالم  مكتب  مدير  قال 
الليبية  باحلكومة  واملعلوماتية  لالتصاالت  العامة 
املؤقتة جمعة البكوش   أن رئيس الهيئة مراد الشكري  
مع  ببنغازي   مبكتبه  املاضي  اخلميس  صباح   بحث 
الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني فتح آفاق تعاون 
والتأهيل  التدريب  مجال  يف  الهيئتن  بن  املشترك 
من  لالستفادة  املحلي  السوق  احتياجات  وفق  الفني  

اخلبرات املحلية  .
عمل  ورش  تنظيم  تناول  االجتماع  أن  البكوش  وقــال 
مشتركة  وعقد سلسلة اجتماعات أخري للتركيز على 
آلية العمل املشترك  وفق الرؤية التي تقدمها الهيئة 

العامة لالتصاالت واملعلوماتية

 االسبوع الليبي
الوطنية  الشركة  ادارة  مجلس  رئيس  بحث 
لإلنشاءات النفطية »ان بي سي سي«  جنيب 
االثرم صباح الثالثاء املاضي  مع  املدير العام 
اوجه  »فيروستال«  لشركة  اإلقليمي  واملدير 
التشارك يف ملفات التأهيل املسبق ملشاريع يف 

حقول النافورة والنفوسة شمال احلمادة 
ونوه االثرم يف اجتماعه  مبسئولي فيروستال 
»ان بي سي سي«  خالل اجتماع موسع مبقر 
فعلية  ومشاركة  إقحام  ضــرورة  على  ببنغازي 
املشروع   مراحل  كل  يف  الليبين  للمهندسن 
تنص  والتي  الشركة  وأهــداف  رؤيــة  لتحقيق 
على خلق قيمة مضافة ونقل التقنية واملعرفة 
كــوادر  لتأهيل  العاملية   الشراكات  هــذه  من 
وطنية  لتمتلك القدرة يف املستقبل على تنفيذ 

املشاريع املماثلة 

مصرف ليبيا املركزي و مركز اإلدارة العامة للتطوير املؤسسي بجامعة بنغازي ينظمان  ورشة عمل بعنوان 

)حتـديات العمل بالنـظام املصريف املـزدوج(   
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إفريقيا اإلخبارية بوابة   - التلغ  رامي 
بعثتها  رئيس  املتحدة  األمم  مبعوث  أكد 
لــلــدعــم يف لــيــبــيــا، غــســان ســالمــة، خــالل 
ــوم اإلثـــنـــن،  ــيـ إحـــاطـــتـــه الـــتـــي قــدمــهــا الـ
للقوى  أن  الـــدولـــي،  األمـــن  مــجــلــس  إلـــى 
اخلارجية املتدخلة يف ليبيا دور كبير يف 
توافق  أن  ورأى  البالد،  مستقبل  حتديد 
ــات  ــاوضـ ــفـ ــبــــدء مـ هـــــذه الــــقــــوى شـــــرط لــ
وأمنية  سياسية  ترتيبات  لوضع  جديدة 

جديدة بن أطراف األزمة يف ليبيا.
الدورية  إحاطته  خــالل  سالمة  وأدان 
حول تطورات األوضاع يف ليبيا، محاولة 
النواب املؤيدين حلكومة الوفاق تأسيس 
إلى  مشيرا  طرابلس،  يف  موازي  برملان 
ليبيا  يف  املتدخلة  اخلارجية  القوى  أن 
البالد،  مستقبل  حتديد  يف  كبير  دور 
لبدء  القوى شرط  توافق هذه  أن  ورأى 
ــوضــع تــرتــيــبــات  ــاوضــات جــديــدة ل ــف م
أطــراف  بــن  جــديــدة  وأمــنــيــة  سياسية 

األزمة يف ليبيا.
وقال سالمة »إن حرب طرابلس تسببت 
يف مقتل أكثر من 1000 شخص بينهم 
الــســلــطــات يف  ــا  ــن«داعــًي ــي مــدن  106
العسكرية  األعمال  وقف  إلى  طرابلس 

معيتيقة. يف مطار 

ودعا سالمة االحتاد األوروبي إلى تغيير 
أن  مؤكدا  الهجرة،  أزمة  بشأن  سياسته 
 200 من  أكثر  جلبت  الــوفــاق  حكومة 
يف  تاجوراء  احتجاز  مركز  إلى  مهاجر 

األيام األخيرة.

 4500« نحو  أن  ــى  إل ســالمــة  ــار  وأشـ
بداية  منذ  ليبيا  يف  إنزالهم  مت  مهاجر 
تبذل  مساعي  هناك  احلالي«وأن  العام 
بالتعاون  البالد  الهجرة يف  إدارة  لتغيير 

الشأن. بهذا  املعنية  املنظمات  مع 
وحتدث سالمة عن حالة االنقسام التي 
أنه  إلى  مشيًرا  النواب،  مجلس  ضربت 
ال يحبذ إنشاء برملان مواٍز يف طرابلس، 
التي  القاهرة  اجتماعات  دعمه  مؤكًدا 
أعضاء  وجمعت  أسبوعن،  قبل  جرت 

من مجلس النواب يف طبرق.
ــه حتــدث خالل  ــى أن ــار ســالمــة إل وأشـ
للجيش  ــام  ــع ال الــقــائــد  ــع  م اجــتــمــاعــه 
أمــس  حــفــتــر  خليفة  املــشــيــر  الــوطــنــي 
األحد، عن خطف عضو مجلس النواب 
قبل  بنغازي، سهام سرقيوه،  مدينة  عن 
بإطالقها  طالب  أنه  مؤكًدا  أسبوعن، 

فورًا.
الليبي؛ أن اتهمت  وسبق لقيادة اجليش 
ــرة بــتــأجــيــج الـــصـــراع عــبــر تــزويــد  ــق أن
ليبيا  غـــرب  يف  مــتــطــرفــة  ميليشيات 
بالسالح، لكّن سالمة لم يأِت على ذكر 
الدور التركي يف هذا الشأن أيضاً، وفق 

»فرانس 24«.
إحــاطــة قدمها،  ودعـــا ســالمــة، خــالل 
إلى هدنة  الدولي،  األمن  ملجلس  أمس، 
مقدمة  لتكون  األضحى،  عيد  مبناسبة 
خلطوات لبناء الثقة مثل تبادل السجناء 

والرفات وإطالق سراح املعتقلن.
ــؤلَّـــف من  ــة لــلــمــجــلــس املـ ــال ســالم ــ وق
احلالية،  املــعــارك  »خــالل  عــضــواً:   15
ــراف انــتــهــاكــات  ــ ــكــبــت جــمــيــع األطـ ارت
خطيرة للقانون الدولي حلقوق اإلنسان 
مضيفاً  الــدولــي«،  اإلنساني  والقانون 
أّي  من  أكثر  اآلن،  يخوضون  »الليبيون 
تبدو  أخرى،  بلدان  وقت مضى، حروب 
قانعة بالقتال حتى آخر ليبي، وبأن ترى 
تسوية  أجل  من  بالكامل  مدّمراً  البلد 

اخلاصة«. حساباتها 
هــذه  حـــول  ــال  ــعـ األفـ ردود  ــاق  ســي يف 
ــة  ــ ــدول ــ اإلحــــاطــــة،أعــــلــــن مـــجـــلـــس ال
رئاسته  بأن  الثالثاء  اليوم  االستشاري 
الدائمة  الــلــجــان  رؤســـاء  مــع  تــدارســت 
املمثل  قدمها  التي  اإلحــاطــة  باملجلس 
املتحدة  لــألمم  الــعــام  لــألمــن  اخلـــاص 
ــن حــول  ــ »غــســان ســالمــة«ملــجــلــس األم

الوضع يف ليبيا يوم أمس االثنن.
بيان  أوضـــح يف  االســتــشــاري  املــجــلــس 
ــه يــعــمــل عــلــى إعــــداد رد  ــأن صــحــفــي ب
ــدول  ــ ــألمــن الـــعـــام وال ــقــدم ل كــتــابــي ي
ــاء مبــجــلــس األمـــــن يــبــن مــا  ــضــ األعــ
وصفها  ممــا  اإلحـــاطـــة  ــذه  هـ يف  ــاء  جـ
الوضع  تقييم  بـ«املغالطات«بخصوص 

ليبيا. يف 
ما  ــان  ب بيانه  خــتــام  يف  املجلس  وأكـــد 
من  الكثير  بـ«املغالطات«تثير  وصفها 
البعثة  عــمــل  حــيــاديــة  حـــول  الــشــكــوك 
بشكل  انحرفت  بأنها  مدعياً   ، األممية 

واضح عن الدور املناط بها.
باسم  املتحدث  أخــرى،نــدد  ناحية  مــن 
صالح  يقودها  التي  الصمود  مليشيا 
املبعوث  بإحاطة  اجلرو،  إحميدة  بادي، 
ــى لــيــبــيــا، غــســان ســالمــة،  ــي إلـ األممــ
االثنن،  اليوم  الــدولــي،  األمــن  مبجلس 

أنها تدعم خليفة حفتر. موضًحا 
اجلرو قال يف تدوينة عبر حسابه مبوقع 
فيسبوك:«غسان  االجتماعي  التواصل 
شخصيات  مع  يجلس  شاهدناه  سالمة 
يف الدولة وأحزاب من املنطقة الغربية 
ولــم  هـــؤالء  وجـــوه  تغمر  بسمة  وســط 
اجللسات  هذه  علي  تعليق  لدينا  يكن 
إلى  وقضيتنا  يصل صوتنا  أن  باب  من 
مبعوثهم  طريق  عــن  الــدولــي  املجتمع 

األممي«.
اليوم،  سالمة،  إحاطة  بعد  أنــه  وتابع 
خلليفة  متــيــل  ــتــي  واقــعــيــة«وال »الــغــيــر 
حفتر، فمن حقه أن يقول أن الضحكات 
ُمختتًما:  صمتهم،  وعلى  عليهم  كانت 
سالمة  غسان  مع  اجللوس  اليوم،  “من 

الشجعان«. لتضحيات  خذالن  يعتبر 
يــرى مــراقــبــون أنــه ميــكــن قـــراءة هــذا 
ناحية  مــن  سالمة  موقف  يف  التعديل 
الدعم  ترفع  بــدأت  الغربية  القوى  أن 
من  و  امليليشيات  عن  تدريجي  بشكل 
ورائها حكومة السراج بالتالي فإن ذلك 
للعملية  معلن  غير  دولي  دعم  يستبطن 
العسكرية يف طرابلس إثر فشل حكومة 
إلى  يفضي  حلــل  التوصل  يف  الــســراج 
إستقرار سياسي و تواصل رهانها على 

املنفلتة. امليليشيات  سالح 

أي تداعيات إلحاطة سالمة أمام مجلس األمن بشأن ليبيا؟

سالمة، خالل إحاطة قدمها، أمس، ملجلس األمن الدولي، إلى هدنة مبناسبة عيد األضحى، 
املعتقلني سراح  وإطالق  والرفات  السجناء  تبادل  مثل  الثقة  لبناء  خلطوات  مقدمة  لتكون 
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عبدالباسط غبارة - بوابة إفريقيا اإلخبارية
أبريل/نيسان  من  الرابع  منذ  ليبيا  تشهد 
املاضي، معارك عنيفة بعد اطالق اجليش 
الوطني الليبي بقيادة املشير خليفة حفتر 
حترير  بهدف  ال��ك��رام��ة«  »ط��وف��ان  عملية 
العاصمة من سطوة املليشيات وانهاء سنوات 
من الفوضي العارمة واالنفالت األمني التي 
وتنامي  املعيشية  األوض��اع  تردى  إلي  أدت 
غياب  م��ع  خ��اص��ة  املسلحة،  اجل��م��اع��ات 
دولة مركزية قوية من شانها بسط نفوذها 
خطيرة  منعطفات  من  بالبالد  واخل���روج 
كبدت البالد خسائر كبيرة طيلة السنوات 

املاضية.
ويف ظل اشتداد املعارك على تخوم العاصمة 
الليبية، ومحاولة املليشيات املسلحة التمركز 
املواجهة  م��ن  هربا  املدينة  أح��ي��اء  داخ���ل 
املباشرة، باتت املنشآت الرئيسية يف مرمى 
النيران بهدف تدميرها أوالسيطرة عليها، 
وهو ما يهدد بخسائر كبيرة تندرج جميعا 
باملواطن  حلقت  التي  اخلسائر  اط��ار  يف 

الليبي منذ بداية االزمة.
معيتيقة  مطار  سلطات  قالت  ذل��ك،  ال��ى 
إنها  فيسبوك  على  صفحتها  على  الليبي 
علقت حركة املالحة اجلوية، اإلثنني، بعدما 
قال  العشوائي.  للقصف  امل��ط��ار  تعرض 
»رويترز« إن صواريخ  شهود بحسب وكالة 
أصابت مطار معيتيقة يف العاصمة الليبية 
حركة  ت��وق��ف  ليستمر  االث��ن��ني  ط��راب��ل��س 
املالحة اجلوية، األمر الذي أثار حالة من 

الفوضى والذعر بني الركاب.
ونقلت الوكالة عن شاهد قوله إنه بعد دقائق 
قليلة من استئناف حركة املالحة يف املطار 
يستعدون  كانوا  ركاب  إعادة  تعني  االثنني، 
إلى  لتونس  متجهة  ط��ائ��رة  إل��ى  للصعود 
املطار عندما سقطت ثالثة صواريخ على 
مقربة.وأضاف الشاهد »سقط صاروخ يف 

منطقة مفتوحة وتسبب يف تصاعد دخان 
أسود«.

ويتوجه الليبيون إلى تونس بشكل أساسي 
أف��ض��ل. طبية  خ��دم��ات  ع��ل��ى  للحصول 

إلى  للعودة  ال��رك��اب  م��ن  الكثير  واض��ط��ر 
طرابلس مع إلغاء الرحالت بسبب املخاوف 
طوابير  يف  آخ���رون  وق��ف  بينما  األم��ن��ي��ة 
الطيران يف مسعى  وك��االت شركات  أم��ام 
للحصول على معلومات.وشوهد الكثيرون 
وهم يهرعون ملالقاة أقربائهم الذين كانوا 
من املقرر أن يسافروا فيما ذكر موظفون 
يف املطار أن من املرجح أن تستأنف حركة 

املالحة اجلوية صباح يوم األربعاء.
ومت االث��ن��ني ت��وق��ي��ف ال���رح���الت م��رت��ني، 
فيسبوك.  على  املطار  ذك��رت صفحة  كما 
ساعات  ط��وال  األول  التوقف  حصل  وقد 
توجيه عدد من  الظهر، ومت  بعد  فترة  يف 
الرحالت نحو مدينة مصراتة )200 كلم 
قذائف قرب  بعد سقوط  شرق طرابلس( 

املدرج.ويف املساء، أقفل املجال اجلوي »من 
على منت  املوجودون  الركاب  ونزل  جديد، 
جديدة  سلسلة  سقوط  بسبب  الطائرات، 
من الصواريخ يف مطار معيتيقة« يف حني 

لم يعرف مصدر القصف.
حديث  أعقاب  يف  املطار  استهداف  وجاء 
املبعوث األممي إلى ليبيا، غسان سالمة، 
تطرق  التي  األم��ن  ملجلس  إحاطته  خ��الل 
على  الهجمات  وتيرة  تزايد  »إل��ى  خاللها 
من  »العديد  أن  معيتيقة«.واضاف  مطار 
هذه الهجمات كاد يصيب طائرات مدنية 
على متنها ركاب«، معربا عن القلق من »هذا 
تقريبا«. يومي  الذي يشن بشكل  القصف 
»التوقف  الى  السلطات يف طرابلس  ودعا 
عن استخدام املطار ألغراض عسكرية كما 
أدعو القوات املهاجمة إلى التوقف فورا عن 

استهدافه«.
وتعرض مطار معيتيقة منذ اندالع املعارك 
يف أبريل املاضي لعدة ضربات تارة تكون 

وت���ارة م��ن س��الح اجلو  امل��ص��در  مجهولة 
باملطار،  عسكرية  أهدافا  يستهدف  الذي 
اجليش  باسم  الناطق  تصريحات  بحسب 
اللواء أحمد املسماري.ففي حزيران/يونيو 
أعلن اجليش الليبي أن الطيران التابع له 
الصنع يف  تركية  استهداف طائرة مسيرة 
مطار معيتيقة دون تسجيل ضحايا أو تأثر 

حركة املالحة اجلوية.
ووجه اجليش الليبي التهم للنظام التركي 
بالتورط يف دعم حكومة الوفاق وامليليشات 
الطائرات  فيها  مبا  بالسالح  لها  الداعمة 
املسيرة واستغالل املوانئ واملطارات الليبية 
إليصال تلك املعدات.وقدمت أنقرة للسلطة 
ميليشيات  م��ن  امل��دع��وم��ة  ط��راب��ل��س  يف 
م��س��ل��ح��ة، ط���ائ���رات م��س��ي��رة وش��اح��ن��ات 
األمم  لقرارات  واضح  ومدرعات يف خرق 

املتحدة التي حتظر السالح عن ليبيا.
بني  للصراع  ساحة  معيتيقة  مطار  ومثل 
املليشيات التي ارتكبت الكثير من اجلرائم 

والفضائع، على غرار ما حدث يف يناير من 
العام 2018، حني شنت ميليشيا »البقرة« 
أكثر  مقتل  أسفر عن  املطار  على  هجوما 
من عشرين شخصا وجرح حوالي ثالثني 
اجلوية  املالحة  ايقاف  يف  وتسبب  آخرين 

من والى املطار.
املجلس  بحسب  حينها  الهجوم  وج��اء 
ال��رئ��اس��ي حل��ك��وم��ة ال��وف��اق ال��وط��ن��ي، 
بهدف إطالق سراح إرهابيني محتجزين 
»داعش«  تنظيم  إلى  ينتمون  سجن،  يف 
الكتيبة  قادة  يطالب  و«القاعدة«.حيث 
ليبيا  مل��ف��ت��ي  ب��ال��والء  ت��دي��ن  ال��ت��ي   33
واجلماعة  الغرياني  ال��ص��ادق  امل��ع��زول 
بإطالق سراح أشخاص  املقاتلة،  الليبية 
ب��ت��ه��م  م��ع��ي��ت��ي��ق��ة  م��ق��ب��وض يف س��ج��ن 

ااٍلرهاب.
املطار  تعرض  العام،  نفس  من  أبريل  ويف 
»إيرباص  لقصف صاروخي أصاب طائرة 
ال��وص��ول  إل��ى ص��ال��ة  ب��اإلض��اف��ة   ،»320
صور  بالبالد.وأظهرت  الرئيس  باملطار 
تلفّيات  االجتماعي  التواصل  وسائل  على 
الطائرة. وهيكل  جناح  يف  وثقوباً  باملدرج 
ونقلت وكالة »رويترز« لألنباء عن قوة الردع 
اخلاصة التابعة حلكومة الوفاق، التي تدير 
املطار، أن الصواريخ أطلقها موالون لزعيم 
جماعة مسلّحة ُيعرف باسم بشير »البقرة«.
ويف سبتمبر من نفس العام، تعرض مطار 
إلى هجوم عنيف  الدولي تعرض  معيتيقة 
مبختلف أنواع األسلحة، ما أدى إلى توقف 
والدولية. املحلية  اجلوية  الرحالت  جميع 
يف  سالمة  غسان  األمم��ي  املبعوث  وق��ال 
مؤمتر صحايف عقب ذلك:«نحن نعلم متاًما 
مرتني،  معيتيقة  مطار  بقصف  ق��ام  م��ن 
يعلم  نعلم بهذا الطرف وهو  مضيفا نحن 
أننا نعلم. ولذلك أستفيد من هذه اللحظة 

ألقول له: »املرة املقبلة سنسميه باالسم«.

ملفات 

مطار معيتيقة…
 شاهد على جرائم املليشيات
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ملفات 

املبعوث  تصريح  على  العام  حوالي  وم��ر 
األممي دون أن يتحرك ضد املليشيات رغم 
الهجمات  لعشرات  تعرض مطار معيتيقة 
املباشرة، والتي تسببت يف إصابة مهندسني 
إضافة إلى أضرار طالت بعض الطائرات 
والبنية التحتية للمطار وهو ما ينضاف الى 
التي تعرضت لهل ليبيا  اخلسائر الكبيرة 
أنظار  حتت  املسلحة  املليشيات  يد  على 

البعثة األممية.
ويشير متابعون للشأن الليبي الى أن حكومة 
االتهام  اصابع  توجيه  عن  عاجزة  الوفاق 
املنٍشآت  من  العديد  بتدمير  للمليشيات 
املليشيات  ه��ذه  على  تعول  ألنها  وذل��ك 
السراج  سلطتها.فحكومة  حتت  وتعيش 
تيار  ملليشيات  رهينة  دخولها  منذ  باتت 
جماعة  رأس��ه  وعلى  السياسي  االس��الم 
التخريبي  تركيا  ذراع  التي متثل  االخوان 
يف ليبيا وهو ما دفع نظام أردوغان لتعزيز 

تدخله يف البالد حلماية املليشيات املوالية 
له.

يف  تركيا  استمرت  الدولي  احلظر  ورغم 
تزويد املليشيات املسلحة وحكومة الوفاق 
باملال والسالح، األمر الذي يؤجج التوتر 
دع��م  ويف  الليبية  ال��س��اح��ة  ف��رق��اء  ب��ني 
املتطرفة. اجل��م��اع��ات  تقوية  شأنه  م��ن 

الوفاق  حكومة  أعلنت  م��اي��و/اي��ار  ففي 
عن  املدافعة  قواتها  عززت  أنها  الوطني 
قوات  لصد  املدرعات  بعشرات  طرابلس 
اجليش الليبي التي حتاول السيطرة على 

العاصمة..
وأظ���ه���رت ص���ور وت��س��ج��ي��الت م��ص��ورة 
حكومة  مع  متحالفة  مليشيات  نشرتها 
املدرعة  املركبات  الوفاق وصول عشرات 
م��ن ط���راز »ب���ي.إم.س���ي ك��ي��رب��ي« تركية 
كشف  طرابلس.كما  ميناء  إل��ى  الصنع 
تركيا  خطط  كشف  ق��د  الليبي  اجليش 

بتزويد الوفاق طائرات مسيرة وذلك بعد 
ان متكن يف يونيو/حزيران من استهداف 
طائرة تركية مسيرة كانت رابضة يف مطار 
القوات  اإلغارة على  معيتيقة شاركت يف 

الليبية.
مطار  هو  معيتيقة،  مطار  أن  إل��ى  يشار 
دولي وقاعدة جوية عسكرية على بعد 11 
كم باجتاه الشرق من قلب العاصمة الليبية 
م��ط��ار طرابلس  إغ���الق  ط��راب��ل��س.وب��ع��د 
يوليو 2014، بسبب احلرب  الدولي يف 
األهلية الليبية، أصبح مطار معيتيقة هو 
املطار الوحيد الذي يخدم طرابلس.حيث 
مت حتويل الرحالت التي كانت تسير من 
مطار  من  لتنطلق  ونقلها  طرابلس  مطار 
معيتيقة وقد اصبحت أغلب هذه الرحالت 
تشمل فقط رحالت لشركات طيران ليبية 
بعد انسحاب الشركات االجنبية بالكامل 

بسبب األوضاع األمنية الغير مستقرة.

وت��س��ب��ب��ت ال���ص���راع���ات امل��س��ل��ح��ة بني 
امليليشيات يف العاصمة الليبية طرابلس، 
يف تدمير طائرات مدنية من أنواع مختلفة، 
وذلك بسبب الهجوم على املطارات الليبية 
ال��دول��ي.وت��ض��ّرر  معتيقة  م��ط��ار  خ��اص��ة 
قطاع الطيران يف ليبيا بشكل كبير خالل 
االشتباكات  بسبب  األخ��ي��رة،  ال��س��ن��وات 
األمنية،  والفوضى  املسلحة  والنزاعات 
ليبيا  بني  اجلوية  الرحالت  توقفت  حيث 

وعدة دول خاصة يف أوروبا.
ويف أبريل 2018، أكدت الشركة الليبية 
أن شركات  القابضة،  للطيران  األفريقية 
أض��رار  تكبدت  ق��د  ليبيا  يف  ال��ط��ي��ران 
التي  العسكرية  لألعمال  نتيجة  بالغة 
ومرافقيها  امل��ط��ارات  ال��ط��ائ��رات  طالت 
وأن مثل هذه األعمال تؤثر بكل بالغ على 
وإلغاء  املسافرين  وإرباك  اخلدمة  تقدمي 
الرحالت.وطالبت الشركة من خالل بيان 

بتحمل  للدولة  الرسمية  املؤسسات  لها، 
الضرورية  اخلطوات  باتخاذ  املسؤولية 

والالزمة لتأمني املطارات ومرافقيها.
بقيادة  الليبي  الوطني  اجليش  ويسعى 
املشير خليفة حفتر الى دخول العاصمة 
املليشيات  نفوذ  وانهاء  طرابلس  الليبية 
الدولة  اعادة سلطة  املسلحة مبا يضمن 
البالد. يف  واألم��ن  االس��ت��ق��رار  وحتقيق 
وي���رى م��راق��ب��ون ب���أن ح��ك��وم��ة ال��س��راج 
يف  وقوفها  بعد  مأزق  يف  نفسها  أوقعت 
صف املليشيات وارتهانها الجندات تركية 
االس��الم  ت��ي��ار  لتمكني  ت��ه��دف  وق��ط��ري��ة 
السيطرة على  لهم من  املوالي  السياسي 
ثرواتها.ويحضى  نهب  يضمن  مبا  البالد 
اجليش الليبي بدعم شعبي واسع خاصة 
البالد  وج��ن��وب  ش��رق  يف  جناحاته  بعد 
وب����ات مي��ث��ل ب��ح��س��ب ال��ك��ث��ي��ري��ن ب��واب��ة 

االستقرار يف ليبيا.

مع  متحالفة  مليشيات   صور وتسجيالت مصورة نشرتها 
حكومة الوفاق وصول عشرات املركبات املدرعة من طراز 

»بي.إم.سي كيربي« تركية الصنع إلى ميناء طرابلس
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املنوعة

الفيشاوي االبن يرفض تنفيذ وصية الفيشاوي األب
أوصــى الفنــان فــاروق الفيشــاوي، جنله أحمد الفيشــاوي 
بتجسيد شــخصية املطران السوري »هيالريون كابوتشي« 
حــال عــدم متكنــه مــن تقدميهــا يف حياتــه، حيــث كشــف 
الفنــان الراحل عــن وصيته خالل نــدوة تكرميه مبهرجان 
اإلســكندرية الســينمائي لدول حوض البحر املتوســط يف 

دورته املاضية.
وجــاءت وصيــة الفيشــاوي البنه من فرط حبه لشــخصية 

املطران »كابوتشي«، التي كان مُيني نفسه بتجسيدها على 
الشاشــة يف حياتــه، إال أن القــدر لم مُيهلــه بعد وفاته بعد 

معاناة مع مرض السرطان.
الغريــب يف األمر أن الفنان أحمد الفيشــاوي رفض تنفيذ 
وصيــة والــده، عقب إعالن فــاروق الفيشــاوي عن وصيته 
آنذاك، حيث قال إنه ال يفكر يف جتســيد هذه الشــخصية 
مــن األســاس، ولكنه قــد ُيســاهم يف إنتاج فيلــم عنه حال 

وجود فكرة بذلك.

يعتبر املســاج تدليك الطبقة السطحية 
للعضــالت واألنســجة، وذلــك لتحفيــز 
وظائفهــا وحتقيق نوع مــن الرفاهية أو 
االســترخاء للشــخص، غيــر ان ســيدة 

تايالندية لقيت نهاية مأساوية.
فقد اتهمت الشرطة التايالندية خبيرة 
املساج سوثانيا كواي بتسببها بوفاة امرأة 
حامــل دخلت يف غيبوبة أثناء خضوعها 

ملساج تدليك القدمن.
وذكــرت صحيفــة ذي ميــرور، أن املــرأة 

احلامل ويراوان كيد كسيري )25 عاما( 
أغمي عليها وفقــدت وعيها ونقلت إلى 

املستشفى على الفور.
وعانت املريضة يف غرفة اإلســعاف من 
سكتة دماغية وقلبية، أديا إلى إجهاضها 
على الفور. وشــخص األطبــاء إصابتها 
باالنصمــام الرئوي )انســداد الشــريان 
الرئوي(.ووفقا لروسيا اليوم، فقد دخلت 
املرأة يف غيبوبة استمرت 6 أشهر، قرر 
أقاربهــا بأنــه ال يوجــد لهــا فرصــة يف 

الشــفاء وفصلوا عنها، يوم اجلمعة 19 
يوليو، كل أجهزة دعم احلياة.

وقالت عمتها تشــويات كاويه: »لقد كان 
مــن الصعب علينــا اتخاذ هــذا القرار. 

لكنها اآلن ترقد بسالم«.
وجتري السلطات املحلية اآلن حترياتها، 
بعــد أن وجهت الشــرطة للمدلكة كواي 
تهمــة التســبب بوفــاة ويــراوان، بســبب 
تدليــك القدمــن الذي لم يكن مناســبا 

حلالتها آنذاك.

الفيشاوي االبن يرفض تنفيذ وصية الفيشاوي األب

التدليك حتى املوتقتلى السيلفي  أكثر من قتلى القرش

رجل الدين اللص

أصبح »السيلفي« منذ سنوات موضة سائدة، 
واندثــر عهــد البحث عن شــخص وســؤاله 
عما إذا كان بوسعه التقاط صورة لك بجوار 
أحــد املعالم البارزة يف األماكن الســياحية، 

جوانــب  موضــة  لــكل  لكــن 
كشــفت  إذ  مظلمــة، 

اإلحصائيــات أن 
ضحايا  عــدد 

»الســيلفي« 
ل  خــال
الســنوات 
األخيــرة، 
فــاق عدد 
يــا  ضحا

ت  هجمــا
ك  ســما أ

القرش.
ووفقــاً لبيانــات مجلة 

 Journal of Family«
 »Medicine and Primary Care
الهندية، فقد لقي 259 شخصاً على األقل 
حتفهم على مســتوى العالــم، يف الفترة بن 
أثنــاء   ،2017 ونوفمبــر   2011 أكتوبــر 
التقاط صور »سيلفي«، يف حن بلغ ضحايا 
الفتــرة  القــرش خــالل  هجمــات أســماك 

نفسها نحو 50 شخصا.
وبالرغــم مــن أن النســاء األكثــر إقباال على 
»الســيلفي«، إال أن ثالثــة أربــاع الضحايــا 
كانــوا مــن الرجــال. واحتلــت الهنــد املركز 
األول يف قائمة »ضحايا الســيلفي«، إذ لقي 

فيها 159 شــخصا حتفهم ســواء غرقا أو 
بالســقوط من أدوار مرتفعــة، أثناء محاولة 
التقاط صورة »ســيلفي« مميزة. وميثل هذا 
العدد نصف ضحايا السيلفي على مستوى 
 )DW( بحســب  تقريبــا،  العالــم 

األملانية.
تأتــي  كبيــر  وبفــارق 
املركــز  يف  روســيا 
علــى  الثانــي 
»ضحايا  قائمة 
الســيلفي«، بـــ 
قتيــال،   16
حتفهــم  لقــوا 
مــن  ســقوطا 
أدوار  أو  كبــاري 
بعــد  مرتفعــة 
اختــالل توازنهــم أثناء 
محاولة التقاط »السيلفي«.

عــدد  بلــغ  املتحــدة،  الواليــات  ويف 
شــخصا،   14 نحــو  الســيلفي  ضحايــا 
محاولــة  أثنــاء  حتفهــم  معظمهــم  لقــي 
التقــاط صــورة مــع أســلحة.ويف أوكرانيا 
حذرت الســلطات الســائحن عبر »تويتر« 
مــن مخاطــر »صــور الســيلفي اخلطيــرة 

واحلمقاء«.
العديــد  الســلطات  ســجلت  أوروبــا  ويف 
مــن احلــوادث ملراهقــن أصابتهــم »حمــى 
السيلفي« ودخلوا املنافسة من أجل التقاط 
مواقــع  علــى  ونشــرها  »املميــزة«  الصــور 

التواصل.

عندما وصل عناصر اإلســعاف الشــهر 
املاضــي إلــى موقــع حــادث مــروري يف 
كاليفورنيا، لم يعثروا فحسب على كاهن 
أصيب بكســر يف فخــذه، بل أيضاً على 
كيس فيه مبلغ 18 ألف دوالر كشف عن 

فضيحة كبيرة.
وجاء يف بيان صدر عن أبرشــية ســانتا 
فرانسيســكو،  ســان  شــمال  يف  روزا 
االثنــن، أنه عثــر على أموال مســروقة 
من الرعية، يف سيارة األب أوسكار دياز، 

وقت احلادث الذي وقع يف 17 يونيو.
التحقيقــات  أن  األبرشــية  وأضحــت 
كشــفت عــن »ســوابق يف الســرقة«، مع 
مجموع يتخّطى 95 ألف دوالر من املال 
املنهــوب مــن الرعايــا التــي كان الكاهن 

يخدمها منذ 15 عاماً.
وقــال األســقف روبــرت فــازا يف بيــان 
»يؤســفني شــديد األســف أن يكون أمر 
كهذا قد حصل وأحلق أضراراً بالرعايا 

التي أرسل إليها«.

وكان أوسكار دياز الذي رسم كاهناً قبل 
25 عامــاً قــد قــال لعناصر اإلســعاف 
إن األمــوال املوجــودة يف الكيــس »جــزء 
مــن راتبــه«، غيــر أن أحــد العاملــن يف 
املستشــفى اتصل بالشرطة التي أبلغت 
بدورهــا األبرشــية، بحســب مــا أفــاد 

األسقف فازا.
وعثر يف منزل الكاهن على أكياس كثيرة 
حتــوي مبالــغ نقديــة، ويعتقد أيضــاً أن 
أوســكار دياز حّول شــيكات موّجهة إلى 
األبرشية إلى حسابه الشخصي، بحسب 

األسقف فازا.
 وعلّق دياز من مهامه، غير أن األبرشية 
ال تنــوي مالحقتــه أمــام القضــاء نظراً 

لكلفة اإلجراءات القضائية.

إذا كنــت من مســتخدمي هواتف آيفــون، وصرت 
تشــتكي من النفاد الســريع للبطاريــة، فإن هناك 
أشــياء كثيــرة ميكن القيام بهــا حتى حتافظ على 
الطاقــة يف جهازك، عوض أن تضطر إلى معاودة 

الشحن طيلة الوقت.
وأضحــت قــوة البطاريــة، أحد املعاييــر املهمة يف 
الهواتف الذكية، السيما أننا نستخدم األجهزة يف 
إجراء املكاملات واالتصال باإلنترنت واالستماع إلى 

املوسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو.
ويلجــأ مســتخدمو الهاتــف، إلــى خفــض بريــق 
الشاشــة، كمــا قــد يحولــون اجلهــاز إلــى وضــع 
»اقتصاد الطاقة«، حن تتراجع نسبة الشحن، لكن 
هذه املزايا ليست هي اخليارات الوحيدة املتاحة.

ومبــا أن التطبيقات مســؤولة عن اســتهالك قدر 
كبير من الطاقة يف هواتفنا، فإنه بوسع مستخدم 
»آيفون« أن يحل املشكل من خالل خطوات بسيطة 

ال تستغرق سوى ثوان.
وألجــل القيام بهــذا األمر، يتعن عليك أن تذهب 
إلــى قســم اإلعــدادات ثــم إلــى »القســم العــام«، 
وعندها ســتجد خاصيــة »حتديث التطبيقات يف 
.»Background app refresh« اخللفية« أو

ويف هــذه املرحلــة، عليك أن تقــوم بالضغط على 

خاصية التعطيل »off«، حتى يتوقف الهاتف عن 
حتديث التطبيقات، بينما يواصل عمله بالشــكل 

املعتاد.
وألن املســتخدم يحتاج إلى هــذه التحديثات، فإن 
بإمكانــه، أن يضبــط الوقــت املناســب لتنزيلهــا، 
ويتــم هذا احلــل من خالل إجراء »التنزيل« خالل 
األوقات التي يكون فيها الهاتف متصال من شبكة 
»واي فــاي« فقط.أمــا حن يكــون الهاتف متصال 
بالبيانات والباقات املوجودة يف اجلهاز، فلن يجري 
تنزيــل التحديثــات، حفاظا علــى البطارية، وهذا 

األمر ممكن من خالل خطوات بسيطة أيضا.
وعنــد الذهــاب إلــى خاصيــة »جتديــد تطبيقات 
اخللفية«، ســتجد أن الهاتف يخيــرك بن أمرين 
اثنن؛ وهمــا تنزيل التحديثات بـ«البيانات والواي 

الفــاي« أو بـ«الواي فاي«، ويف هذه املرحلة، عليك 
باختيار شبكة الـ«واي فاي« فقط.

وتستطيع هذه »احليلة« أن حتافظ على الشحن، 
ألن حصــر التحديثــات بهــذه الطريقــة، يعني أن 
جهازك ســيحصل على قدر أقل من التحديثات، 

فيما كان يقوم باألمر طيلة الوقت.
ويف حــال كنــت حريصــا على التحديث املســتمر 
لبعــض التطبيقــات ألنهــا تهمــك كثيــرا، فأنــت 
قــادر على ذلــك، فيما ســتتواصل »القيــود« على 

التطبيقات األخرى غير املهمة.
وحتى ترى ما تســتهلكه التطبيقات من بطاريتك 
يف هاتف آيفون، اقصد قســم اإلعدادات، وراجع 
اســتهالك البطاريــة بحســب التطبيــق، وعندئذ، 
سترى أكثر التطبيقات التي تنال من شحن اجلهاز.

شــبكات  اســتخدام  مــن  حتذيــر 
اإلنترنت الالسلكية العامة

القهــوة  مــن  بكــوب  تســتمتع  بينمــا 
يف أحــد املتاجــر التــي توفــر خدمــة 
اإلنترنت الالسلكي )واي فاي(، فإنك 
قد تكون ضحية لعملية قرصنة رمبا 

تكلفك كل رصيد حسابك البنكي.
فقــد حذر اخلبيــر يف أمن املعلومات 
كولــن تانــكارد، مــن أن الولــوج إلــى 
شــبكات اإلنترنت الالســلكية العامة 
لقراصنــة  ســهال  صيــدا  يجعلــك 
وذلــك  واألمــوال،  بــل  املعلومــات، 
مــن خــالل جتربة حيــة اســتعرضها 

لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
الـــ«واي  ويــرى تانــكارد أن شــبكات 
فــاي« العامــة، مثــل تلــك املتوفرة يف 
املقاهــي والفنــادق واملطــارات، تعــد 

»جنة القراصنة« حسب تعبيره.
وتسمح الشــبكات للصوص البيانات 
بالدخــول إلــى أجهزتك الشــخصية، 
مثــل الكمبيوتــر العــادي أو اللوحــي 
أو الهاتف املحمــول، والتلصص على 
معلوماتــك اخلاصة، بل إن قليال من 

االحترافية لدى الـ«هاكر« قد يســمح 
مــن حســابك  األمــوال  بتحويــل  لــه 

البنكي، يف خالل ثواٍن.
املتســللن  أن  مــن  تانــكارد  ويحــذر 
يســتخدمون معــدات اختــراق ذكيــة، 
منهــا جهــاز يف حجم علبة الســجائر 
تطلــق  »األنانــاس«،  باســم  يعــرف 
موجــات مزيفــة حتمــل نفــس اســم 
شــبكة الـــ«واي فاي« املســتخدمة يف 
املــكان، لكــن بإمكانهــا تعقــب كل من 
إلــى  للوصــول  اســتخدامها  يحــاول 

اإلنترنت.
ميكــن  التــي  البيانــات  بــن  ومــن 
لـ«األنانــاس« التعــرف عليهــا، جهات 
للبريــد  املــرور  وكلمــات  االتصــال 
اإللكتروني وأرقــام بطاقات االئتمان 

البنكية، وغير ذلك.
كما ميكن للمتسللن استخدام برامج 
التجسس على شبكات الـ«واي فاي«، 
للولــوج إلى أنظمــة الفنادق ومطالعة 
احلجوزات وتفاصيــل الغرف وأرقام 
بطاقــات االئتمان املخزنــة، اخلاصة 

بالنزالء.

حتذير من استخدام شبكات اإلنترنت الالسلكية العامةطريقة مبتكرة للحفاظ على بطارية االيفون
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الثقافية 

دار البيان تنظم احتفاليتها الثانية بالبيضاء

 مفتتح السؤال  

تخطر علْي يف عز ضيقة علمي
تهدا اخلواطر والفكار تروق

تخطر علْي ما بن نومي وحلمي
نصحى ونا كلي حنن وشوق

ياريت تسمح لي جنيك حتى ولو عابر سبيل
ياريتني نخطر عليك واْتديرها فيا جميل
ياريتني نخطر عليك كيف ما تخطر علْي

يف عز ضيقة علمي

ياريت تعرف كم .. علْي بابك وقفت .. ودمعتي مهدورة
وياريــت تعــرف كــم .. مــن عنــدك رجعــت .. وخطوتي 

مكسورة
وكم وتوّتت .. ما طاوع لساني بوحي

وكم داريت .. عن عينك نزيف جروحي
وكم مرة ملحتك تْبرق يف ظالمي ضي

وكم مرة دعيت اهلل تلمحني .. وساولت النبي
نخطر عليك كيف ما تخطر علْي

يف عز ضيقة علمي

خايف انا ماتوّدني .. ال حتس بللّي فيا
خايف انا لو تصّدني .. تذبل ورود الشوق بن اْيديا

لكن وانا خايف..انا..مازال عندي امل
اني اْنتغلب ع اخلجل … ونقولك نبيك

ونلملم اشواقي غي عجل … وجنيك ونالقيك
فاحت ذراعك ليا

ليام ما يصعب عليها شي تخطر علي
ـــــــ

من ديوان ) ابتسمي (

 سالم العالم

تخطر علْي
ـــ االسبوع الليبي   

للنشــر  البيــان  دار  اعلنــت 
والتوزيع عن اقامة احتفاليتها 
الثانيــة يــوم االربعــاء القــادم 
مبدينة البيضاء  لتوقيع عدد 
من اصداراتها اجلديدة للعام 

احلالي 
ونوهــت البيان يف اعالنها ان 
احلفــل يشــمل نــدوة ثقافيــة 
احلمــري  ســعد  مبشــاركة 
واملهــدي  ســليمان  وعبــداهلل 
عــوض  وعبدالــرزاق  الهيلــع 
والناجــي  بوشــنة  واحميــدة 
العوكلــي  وســالم  احلربــي 
وجمعــة  هــارون  وعبــداهلل 
الــدالل  وســعد  عبدالعليــم 

وعزالدين املهدي 

ـــ سالم علي العبار   
منذ األزل األنثى هي مفتتح الســؤال ، األرض والســماء 
كانتا رتقا ، ماسر ذلك التمازج وأين الذكر وأين األنثى؟
هل البد من انفصال إلحداث زمن من توق إلى احللول 
من جديد يظل مشرعا على املطلق ، فيظل الفعل ماثال 

مستمرا فاعله أنثى ؟
يف البــدء كانــت األرض والســماء جزؤهمــا فلقتي بذرة 
محمولــه املــاء واألرض أم الكائنــات ذرة..ذرة ،  واملــاء 
املبــاح  ونشــأ  األول  االنفصــام  وكان   ، قطــرة  قطــرة 
واملحظــور فصــارت األرض هنا والســماء هناك بينهما 
زمن من ليل ونهار منشاؤه ليال ،  وبينهما شمس ترتب 
املواعيــد ألزمنــة مبتدأهــا الثانية والدقيقة والســاعة ،  
واملــاء يرحل من األرض إلى الســماء مبراســم تزاوجية 

مــن برق ورعــد وإخصاب ليعود إلى األرض بفعل غيمة 
حبلــى واألرض تســتعيد مالفظتــه مــن مذكــر فتســتثار 
األنوثــة فيهــا باهتــزازة خجلــى مــن حبــة بــذرة تبــوح 
مبتالزمــة ثنائيــة األحــادي مــكان هنــا يف األرض وأخر 
هناك يف السماء وبرزت الشخوص من أدم وحواء وتهيأ 
الفعل بإمرأة وشــجرة الشــجرة من بذرة واملرأة والرجل 
مــن تراب ويف مواجهة توق الرجل للمرأة واملرأة للرجل 
كانــت الغوايــة ســفر خــروج علــى املحظور علــى قانون 
الفصــم والفصــل وبتجــاوز املحظــور كان األمر لألرض 
بــأن تســتعيد نتاجهــا للمــرأة والرجل بعــد أن لفظتهما 
الســماء التــي أمرت بأن تنفصم عــن األرض وكان هذا 
مبتدأ كل الروايات املتخلقة من أقاصيص مبتدأها فعل 

األمر ) كن (

شعر محكي

املعرض 
رسمها  ليبية  لعجوز  اللوحة   هذه  حتمل    
التشكيلي عبدالرزاق الرياني  رؤية مختلفة 
الذي عاش طفولته  لتصوير مالمح اجليل 
البكر يف بادية ليبيا القاحلة يف اربيعينيات 
القرن املنصرم اذ تعكس هذه اللوحة نظرة 
بيد   ، بالتفائل  مملوءة  سبعينية  عجوز 
لهذا  بروتريهات  يرسمون  التشكيليني    ان 
والضنك  املــعــانــاة  جتاعيد  حتمل  اجليل 
رؤية  يقدم  الرياني  لكن  حقيقي  واقع  وهو 
لون  يف  ومثلها  اللوحة  ــذه  ه يف  مختلفة 
نظارة  و  صحة  يشع   والــذي  العجوز  عيني 

ولونا ساحرا  
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رياضه

  يف بادرة وفاء االحتاد يكرم الرياني 

االسبوع الليبي ــ بوابة افريقيا الرياضية 
لكرة  للمحلين  الليبي  املنتخب  مباراة  أهداف  بدون  التعادل  نتيجة  حسم 
جمعت  التي  الودية  املباراة  يف  املغربي  الرباطي  الفتح  نظيره  أمام  القدم 

الطرفن
مساء اليوم االثنن، على ملعب موالي رشيد بالرباط.

والذي  باملغرب  معسكره  يف  الودية  مبارياته  الليبي  املنتخب  ينهي  وبذلك 
يأتي استعدادا ملباراته أمام تونس يف تصفيات الشأن 2020

الرباطي  الفتح  أمــام  وتــعــادل  رد  دون  بهدفن  طنجة  أحتــاد  على  بفوز   
واخلسارة أمام نهضة بركان بهدف وحيد

ـــ االسبوع الليبي   
يف بادرة وفاء زار أعضاء اجلمعية العمومية واللجنة التسييرية واملركز اإلعالمي بنادي االحتاد   االثنن 

املاضي مشجع  نادي االحتاد محمد الرياني  مبناسبة ذكرى التأسيس اخلامسة والسبعن للنادي .
وحضر التكرمي  املدرب  أبوبكر باني و عز الدين بيزان . ـــ االسبوع الليبي   

أولــى  نتيجة  بنغازي  األهــلــي  خسر 
مبارياته الودية بهدفن مقابل هدف 
بجاية  أوملبيك  مولودية  نظيره  أمــام 
االهلي  معسكر  ضمن  اجلــزائــري  

املغلق يف تونس.
تسجيل  من  بجاية  مولودية  ومتكن 
بنغازي  األهــلــي  شــبــاك  هــدفــن يف 

مقابل هدف  .
املهمة  للمواجهة  االهــلــي   ويستعد 
والقوية أمام نظيره فريق اإلسماعيلي 
املصري، فى الدور الـ 32 من البطولة 
العربية لألندية األبطال  كأس محمد 

السادس .
الى    وصلت  قد  االهلي  بعثة  اوكانت 
على  بتونس  بورقيبة  حمام  مدينة 
احلدود اجلزائرية  اخلميس املاضي 
قيادة  حتت  مغلقا  معسكرا   لتقيم  
ملدة  بلحوت  رشيد  اجلزائري  مدربه 

13 يوما 

االهلي بنغازي يفقد لقاءه 
الودي  امام مولودية بجاية 

ـــ االسبوع الليبي   
سيريا  موقع   عن  الرياضي  رمييسيا  موقع  نقل 
فريقي  بــن  اشتعلت   املــفــاوضــات  ان  نــيــوز   B
الدرجة  دوري  يف  الناشطن  وبيروجيا  كروتوني 
الليبي  الدولي  املحترف   حول  اإليطالي  الثانية 
من  بقوة  بيروجيا  يدفع   حيث  علي  بن  أحمد 
علي   بن  ضــم   عبر  الوسط  خط  تدعيم   أجــل 
مبحترفنا  ومتسكه  كروتوني  موافقة  عدم  رغم 

الليبي.
ضم  على  بيروجيا  إصــرار  أن  املــوقــع  وأضــاف 
األول  الفريق  مــدرب  رغــبــة  مــن  يــأتــي  علي  بــن 
ماسيمو أودو، يف ضم الالعب، مؤكدا أن املدرب 
وجه  على  بن  أحمد  محترفنا  مع  التعاقد  طلب 
اخلــصــوص خــاصــة وأنـــه يــعــرف قــدراتــه جيدا 
يف  العبا  كان  عندما  تدريبه  على  أشرف  بعدما 

بيسكارا عام 2017.
تتحقق  ال  قــد  »أودو«  املـــدرب  رغبة  أن  ويــبــدو 
كروتوني  ــادي  ن رئيس  تصريحات  بعد  خاصة 
»جياني فيرنا«  والتي أكد فيها أن الفريق األول 
أبرزهم  ومن  أساسين  العبن  عن  يستغني  لن 

بن علي. 

 اشتعال املفاوضات  بني  كروتوني 
وبيروجيا  حول  بن علي  

االسبوع الليبي ــ بوابة افريقيا الرياضية 
باشر فريق األهلي بنغازي لكرة القدم مساء اليوم 
مبدنية  اخلارجي  معسكره  يف  تدريباته  اجلمعة 

حمام بورقيبة بتونس
ــي بــنــغــازي خــالل  ــوف يــخــوض فــريــق األهــل  وسـ
يوماً  عشر  خمسة  ملــدة  يتواصل  الــذي  املعسكر 
العربية عدد من  البطولة  للمشاركة يف  استعدادا 
مدرب  يقف  خاللها  من  والتي  الودية  املباريات 
جاهزية  على  بلحوت  رشيد  اجلــزائــري  الفريق 

الفريق لالستحقاقات املقبلة 

فريق األهلي بنغازي 
يباشر تدريباته يف تونس 

الليبي للمحليني يتعادل
 يف ثالث مبارياته الودية
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الشطرجني الليبي 
)عمر فطيس( ينال املركز الثاني 

يف البطولة العربية
ـــ االسبوع الليبي   

الثاني يف  الترتيب  الليبي  املنتخب  فطيس العب  عمر  الشطرجني  نال 
البطولة العربية الفردية للعبة املقامة حاليا يف العاصمة األردنية عمان

عبداهلل  وهم  الليبية ضمت يف صفوفها 5 شطرجنين  البعثة  وتضم   
الفيتوري العب الظهرة طرابلس حتت 20 سنة، يوسف احلصادي العب 
القداري العب املجاهد قمينس  القبة حتت 14 سنة، حسن  البرانس 
حتت 12 سنة، عمر فطيس العب اجلزيرة زوارة، وفرج القطعاني العب 

املجاهد قمينس

النادي الصفاقسي  يضم 
ثالثة محترفني ليبيني 

ـــ االسبوع الليبي   
فريق  أمام  القدم  لكرة  املحلين  لالعبن  الليبي  املنتخب  خسر 
جمع  الــذي  لقاء  يف  وحيد  بهدف  ــاً  ودي املغربي  بركان  نهضة 
الفريقن مساء  اجلمعة املاضية  مبلعب موالي رشيد بالرباط

معسكرة  يف  الليبي  للمنتخب  الثانية  هي  املــبــاراة  هــذه  وتعد 

اخلارجي باملغرب حيث فاز يف املباراة األولي على فريق احتاد 
طنجة بهدفن دون رد

 ويأتي أقامه هذا املعسكر باملغرب يف أطار حتضيرات املنتخب 
الليبي  ملالقاة تونس  يف التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس األمم 

للمحلين األفريقية 

املنتخب الليبي يخسر أمام فريق نهضة بركان املغربي ودياً ـــ االسبوع الليبي   
ــادي الــصــفــاقــســي الــتــونــســي عن  أعــلــن نـ
محمد  الليبين  املحترفن  الالعبن  ضم 
احلبيشي  19 سنة و محمد جورني 18 
ليكونو  سنة   19 بــالــقــاســم   وعــلــي  سنة 
ضمن  استحقاقات املوسم املقبل 2019 

.-2020
 وقام الالعبون باجراء الفحوصات الطبية  

وانطلقوا يف  التدريبات اليومية  

ـــ االسبوع الليبي   
كلفت جلنة التحكيم باالحتاد 
اإلفريقي لكرة القدم   الكاف  
احلكم الدولي الليبي املتقاعد 
ملباراة  مــراقــبــاً  أمبية  جمال 
املصري  األهلي  التي ستجمع 
اجلنوب  بــرة  وأطــلــع  ونظيره 
ــاب  الـــســـودانـــي  ضــمــن ذهـ
التمهيدي  ــدور  ــ ال ــاريــات  مــب
حيث  أفريقيا  أبطال  لــدوري 
العاشر من  املباراة يف  ستقام 
شهر أغسطس املقبل بجنوب 

السودان  

  أمبية مراقباً ملباراة 
األهلي املصري 
وأطلع برة السوداني

ـــ االسبوع الليبي   
بارادو  فريقي  مباراة  إدارة  مهمة  الكاف   القدم   لكرة  األفريقي  باالحتاد  احلكام  جلنة  أسندت 
التمهيدي لكأس االحتاد  الدور  الغيني ضمن مباريات ذهاب  إندوستريال  اجلزائري وفريق كلوب 
حرويدة    عبدالواحد  من   يتكون   ليبي  حتكيم  طاقم  إلي  »الكونفيدرالية«  القدم  لكرة  األفريقي 
واملساعدين صالح احلاسي  مساعد أول  ومجدي كامل  مساعد ثاني و  أمين الشريف  حكم رابع .

طاقم حتكيم ليبي ملبارة بارادو اجلزائري وكلوب إندوستريال الغيني 



ارسم شجرة ... ارسم عشرة
ارسم بستانًا .. لون ثمره
ارسم خوخًا .. ارسم عنبًا

ارســم نخالً يحمل ثــمــرًا.... ارســم ازهـــارًا 
وسنابل

ارسم اغصانًا وبالبل.... خفف من جوعك 
وتسلى

لون بستانًا يتجلى
التتخلى ... بالصبر حتلى

بالعزم تشكل وتوكل.....بالدمع ال تتوسل
التتشاءم ... التتشاءم

لون وتفائل
لون بستانك باألخضر ..

لون رمانه باالحمر لون باالصفر ليمونه
لون بالزعتر زيتونه

لون بالعنبر واحلنة ...لونه بالوان اجلنة
التساوم .. ارسم وقاوم

فان منعوا عنك الغذاء ارسم بستانًا
وان منعوا عنك الدواء ارسم وطنًا

وان منعوا عنك الهواء ارسم فلسطن..

األسبـوع الليبـي 
االخريه العـدد )   45   (    ــ    الثالثاء       30      /       7       /     2019

أخر االسبوع 

وقاوم ارسم 
العيل ناجي 
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االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

العودة إلى ليبيا: 

عن الثقافة والحرب:
ليبيا التي لم تصر لبناًنا

النهر الصناعي.. من عهد 
اإلنجاز إلى حقبة الخراب

الجهاديون والفرار

من المستنقع السوري

1
٢             العدد: 74
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العودة إلى ليبيا: 

عن الثقافة والحرب:

ليبيا التي لم تصر لبناًنا

النهر الصناعي.. من عهد 

اإلنجاز إلى حقبة الخراب

الجهاديون والفرار

من المستنقع السوري

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

موقع  عنه  أجاب  الـ17؟ سؤال  القرن  كيف ستبدو صورتك يف 
الويب، الذي يديره معهد »ماساتشوستس واتسون« للتكنولوجيا، 
صور  ــى  إل السيلفي  صــور  حتــويــل  ميكنه  تطبيقاً  طـــّور  حيث 

كالسيكية.
ويعتمد التطبيق وفق »ديلي ميل« على الذكاء االصطناعي، حيث 
تدريب  بعد  أمنــاط،  بعّدة  صور  إلى  الشخصية  الصورة  يحّول 
رسم  أساليب  تشمل  صـــورة،  ألــف   45 إدخـــال  على  التطبيق 

استخدمها رسامون شهيرون أمثال فان جوخ وتيتيان. 
وباحلبر،  مائية  وألوان  زيتية  لوحات  الوجوه يف  الصور  وجتسد 
الفن  إلــى  النهضة  عصر  من  لوحات  بتحميل  الباحثون  وقــام 

التدريب. للمساعدة يف  املعاصر 

كيف تبدو يف القرن 17..؟

بسبب القطط البرية انقراض 27 من احليوانات يف استراليا
ــدة الــتــي جلبها  ــعــدي ــات ال ــوان ــن احلــي ــن ب م
املستعمرون األوروبيون إلى أستراليا، على منت 
سفنهم يف القرن 18، مثل اخلنازير واخليول 
واألرانــب البرية والثعالب، كانت القطط وهي 
بأنواع  األضـــرار  أكبر  أحلقت  التي  بــالــذات 

احليوانات املستوطنة يف هذا البلد.
حيث ساهمت، وفقاً لوزارة البيئة األسترالية، 
يف انقراض 27 من احليوانات الثديية، وتهديد 
124 نــوعــاً آخــر. ففي أعــقــاب وصــول أول 
املستوطنن ألستراليا عام 1788م، وخسرت 
ــواع  ــقــارة األســتــرالــيــة لــألبــد، 34 مــن األنـ ال
املستوطنة فيها، وهو أعلى معدل على مستوى 
الوطنية  اجلامعة  من  للباحثة  وفقاً  العالم، 

األسترالية يف العاصمة كانبرا، سارة ليغ.
وإلى جانب القطط البرية، التي يقدر عددها 
يف أستراليا بنحو 2 إلى 6.3 مالين قط بري، 
نحو 3.9 مالين قطة منزلية أليفة. ويف عام 

2015 قررت احلكومة األسترالية وضع حد 
لهذا االنتشار، وذلك يف ظل احلجم املأساوي 
الهائل لهذا البالء، حيث اعتبرت القطط البرية 
واسعة  إجـــراءات  واتخذت  البالد،  على  وبــاالً 

ملواجهتها.
كان هدف احلكومة من وراء هذه اإلجراءات، 
احليوانات  من  نوع  من 100  أكثر  إنقاذ  هو 

التي أصبحت تعاني بشدة، من االنقراض، ألنها 
طيور  بينها  من  أستراليا،  ســوى يف  توجد  ال 
وضفادع وجراد وسالحف وخنافس وقشريات. 
العمل  مجموعة  عضو  كوكس،  أندريو  ويقول 
الوطنية التي كلفت باتخاذ ما يلزم من إجراءات 
للحد من انتشار القطط البرية غير الظريفة 

باملرة.


