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السبت  اليوم  املؤقتة سعد عقوب،  باحلكومة  الصحة  وزير  افتتح 
عددا من األقسام مبستشفى اجلالء بنغازي.

مبوقع  صفحتها  عبر  املؤقتة  باحلكومة  الصحة  وزارة  وبينت 
 6 بعدد  مجهزة  مركزة  عناية  غرفة  افتتاح  جرى  أنه  »فيسبوك« 
أسرة إضافية متكاملة وافتتاح عدد 5 غرف عمليات بعد تطويرها 
واستحداثها وقسم متكامل للمالحظة بسعة سريرية تصل إلى29 
املركزة  العناية  بوحدة  االنتظار  قوائم  من  التقليل  بهدف  سرير 
وتقدمي أفضل خدمة طبية وتسهيل سرعة تقدمي اخلدمة الطبية 
والعالجية مبدينة بنغازي وما جاورها . وأجرى وزير الصحة عقب 
االفتتاح جولة داخل غرف العمليات وأقسام املالحظة باملستشفى 
لالطالع على جودة اإلمكانيات والتجهيزات متعهدا بتقدمي الدعم 
الكامل عن طريق وزارة الصحة لكل أقسام املستشفى، مبا يضمن 
تقدمي أفضل اخلدمات الطبية للمرضى، من بينها غرف العمليات 
للقضاء علي قوائم االنتظار وسرعة تقدمي اخلدمة وفقا للخطة 

الزمنية املوضوعة لتطوير املستشفيات.

استنكار واسع ملقتل الناشط ندوة توعيه لدعم الرضاعة ببنغازي
أحمد الكوايف ببنغازي 

بلدية حي األندلس توزع سالت 
غذائية على النازحني 

سوداني يسرق باكستاني باجدابيا

اغتيال الصحفي موسى عبد الكرمي .. قضية لم تقفل بعد !!  

توسيعات جديدة مبستشفى اجلالء بنغازي

أمن  مـدير  املشتركة  األمنية  الغرفة  رئـيس  أصــدر 
بتفعيل  تعليماته  عبدالعزيز  عــادل  العميد  بنغـازي 
بحيث  املدينة  تأمني  تستهدف  التي  األمنية  اخلطة 
العسكرية  والقطاعات  األمنية  األجهزة  كل  تشمل 
صفحتها  عبر  بنغازي  أمن  مديرية  املشاركة.وبينت 
مبوقع »فيسبوك« أن اخلطة األمنية تستهدف خلق 
القطاعات  كل  بني  مشترك  أمني  وتعاون  عمل  آليه 
وضبط  الــعــام  الــشــارع  لضبط  واألمنية  العسكرية 
التجاوزات األمنية.ودعا عبد العزيز إلى تشكيل جلنة 
حقهم  يف  الصادر  املطلوبني  لضبط  مشتركة  قبض 
أوامر ضبط واملحكوم عليهم جنائياً، وإعــداد خطة 
املعلومات  جمع  تستهدف  مشتركة  معلوماتية  أمنية 
األمنية للخاليا النائمة واملشبوهني واملندسني ورصد 
حتركاتهم وضبطهم من خالل تفعيل املربعات االمنية.

تشكيل جلنة لضبط 
املطلوبني جنائيا ببنغازي

أقام مكتب الرعاية الصحية األولية بإدارة 
توعوية  ندوة  ببنغازي  الصحية  اخلدمات 
مع  بالتعاون  الطبيعية  الــرضــاعــة  حــول 

مــكــتــب اإلعـــالم 
ــة  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــتـ ــ والـ
ــــف  ــي ــ ــق ــ ــث ــ ــت ــ وال
الـــــــصـــــــحـــــــي 

باإلدارة.
الندوة  وعقدت 
حتـــت شــعــار ) 
األمهات  متكني 
..إتاحة  واآلبــاء 

الــــــرضــــــاعــــــة 
الطبيعية ( وذلك مبناسبة األسبوع العاملي 

لدعم الرضاعة الطبيعية.
إدارة  مــديــر  الـــنـــدوة  ــال  ــمـ أعـ وحــضــر 
وضباط  ببنغازي،  الصحية  اخلــدمــات 
من إدارة التوجيه املعنوي بالقيادة العامة 
للجيش الليبي، وعدد من مديري املكاتب 
ورؤساء األقسام بإدارة اخلدمات الصحية 
واملراكز  العيادات  ومديري  ببنغازي،   –
الصحي،  التثقيف  ومنسقي  الصحية، 
والطفولة  األمــومــة  بأقسام  والــعــامــالت 
من  وعــدد  الصحية،  واملــراكــز  بالعيادات 
املجتمع  ومؤسسات  اجلامعات،  أساتذة 
وناقشت  واإلعالميني.  واملهتمني،  املدني، 
الندوة عددا من األوراق التوعوية اخلاصة 

بالرضاعة الطبيعية.
للرضاعة  العاملي  األسبوع  أن  إلى  يشار 
إلى   01 من  سنوياً  به  يحتفل  الطبيعية 
أغسطس   07
على  للتشجيع 
ــة  ــ ــاعـ ــ ــرضـ ــ الـ
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
وحتــــــــســــــــني 
الرّضع  صحة 
أنـــــحـــــاء  يف 
ويأتي  العالم. 
االحـــــتـــــفـــــال 
ــاًء لــذكــرى  إحــي
أغسطس  يف  املــوّقــع  إينوشينتي  إعــالن 
السياسات  واضــعــي  ــل  ــَب ِق مــن   1990
العاملية  الــصــحــة  ومنظمة  احلــكــومــيــني 
لــلــطــفــولــة  ــدة  ــحـ ــتـ املـ األمم  ومــنــظــمــة 
حلماية  أخــرى  ومنظمات  )اليونيسيف( 

وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية.
من  مجموعة  الندوة ضمن  هذه  وجــاءت 
يف  ستتواصل  التي  واألنشطة  البرامج 
الطبي،  بنغازي  مركز  ومنها  مواقع  عدة 
ــعــض األمــاكــن  ومــســتــشــفــى األطـــفـــال وب
األمــهــات  وتشجيع  دعــم  بــهــدف  الــعــامــة 
ــة الــطــبــيــعــيــة مـــن خــالل  ــرضــاع عــلــى ال
واملطبوعات  واإلرشادات  النصائح  تقدمي 

التوعوية وإقامة املعارض الصحية.

أعربت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بليبيا، عن إدانتها 
املدني  الناشط  مقتل  واقعة  جتاه  الشديدين  واستنكارها 
أحمد عمر الكوايف، حيث عثر على جثته األربعاء املاضي، 
بنغازي،  غرب  جنوب  كلم   20 »البراني«  منطقة  بشاطئ 
وُوِجــدت اجلثة مقيدة بسلسلة معدنية وعليها أثار إطالق 
الــرأس بعد أن لفظتها أمــواج البحر بشاطئ  رصــاص يف 
بوابة  وخصت  أصدرته  بيان  يف  اللجنة  البراني.وطالبت 
أفريقيا اإلخبارية بنسخة منه، مكتب املحامي العام مبدينة 
بفتح  باملدينة،  األمنية  واألجهزة  األمــن  ومديرية  بنغازي، 
حتقيق شامل وعاجل يف واقعة مقتل الناشط املدني احمد 
هذه  ارتكاب  وراء  الكامنة  األسباب  وكشف  الكوايف،  عمر 
وضمان  اجلناة  هوية  وكشف  والبشعة  النكراء  اجلرمية 
للعدالة، وضمان عدم إفالت اجلناة  مالحقتهم وتقدميهم 
اجلسيمة  واالنتهاكات  اجلرائم  يف  حدث  كما  العدالة  من 
حلقوق اإلنسان وللقانون الدولي اإلنساني السابقة.وشددت 
اللجنة، على أهمية إنهاء حالة اإلفالت من العقاب حيال 
جرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني 
التي ارتكبت والزالت ترتكب بحق األبرياء واملدنيني يف عموم 
البالد، وضمان مالحقة ومحاسبة املتورطني يف ارتكاب هذه 

اجلرائم واالنتهاكات واملمارسات الالنسانية. 

الغذائية   السالت  بتجهيز  األندلس  حي  بلدية  قامت 
ألسر وأهالي النازحني القاطنني بالبلدية .

البلدى  التجهيز عضو املجلس   واشــرف على عملية 
حى  االجتماعية  ــشــؤون  ال ورئــيــس  ــواص  حـ محمد 
بروضة  املشرفة  واللجنة  الصرمانى  االندلس فاطمة 

االندلس ومدرسة غرناطة .
وبني املكتب االعالمي بالبلدية انه سيتم توزيع السالت 
الغذائية على العائالت املتضررة جراء االشتباكات يف 
القريب العاجل، منوها بالشكر والتقدير لكل من ساهم 

يف مد يد العون.

الذكرى  املاضي  يوليو  يوم 31  مرت 
األولى على أغتيال املصور الصحفي 
»موسى عبد الكرمي يونس » الصحفي 
بصحيفة   فسانيا التي تصدر مبدينة 

سبها ..
وقد كتبت » سليمة بن نزهة » رئيسة 
حترير الصحيفة على صفحتها مبوقع 
التواصل اإلجتماعي » فيس بوك »يف 
ومعبرة  زميلها  ترثي  اغتياله  ذكــرى 
التحقيقات  وصــول  لعدم  أسفها  عن 
بخصوص  مقنعة  نتائج  آلي  األمنية 
هــذه احلادثة رغــم مــرور سنة كاملة 
لتتركنا  رحلت  فقالت«  وقوعها  منذ 
نرفل قي عتمة التنتهي أبداء يف حني 
كل األجهزة االمنية متارس اخلنوع » 

قد  الكرمي  عبد  موسى  الزميل  وكان 
نشره  صحفي  تقرير  أخــر  بعد  قتل 
بالصحيفة رفقة زميلته »زهرة موسى 

» وكان عن تفشي اجلرمية يف مدينة 
»مابني  عــنــوان  وحتــت  حينها  سبها 
الرعب والعتمة تفاصيل ال تدور إال يف 

شوارع سبها » .
الصحيفة  حتــريــر  رئيسة  ــارت  وأشــ
بقولها  اجلرمية   لوقائع  مبنشورها 
»لقد أخذ  زميلنا على متام الساعة 
التاسعة صباحا وهو قادم مشيا على 
االقدام ملقر الصحيفة والذي اليبعد 

عن بيته »
اجلرمية  وصــف  مستنكرة  وأضافت 
لنية  منها  إشــــارة  يف  بــاالخــتــطــاف 
التصفية باجلرمية ، مستدلة بقرينة 
بالزميل   ومبعرفتهم  واملكان  الزمان 
بقولها » وإلننا نعرفه جيدا فأن فعل 
 ، له  وقــع  ما  على  الينطبق  اخلطف 
سيارة  ليركب  موسى  استدرج  فلقد 
أحدهم وال يعود إال جثة هامدة بعد 
وتصفيته  والتعذيب  للتنكيل  تعرضه 
بسبها  الطيوري  الناس يف حي  أمــام 
من قبل سيارة يستقلها ثالثة أشخاص 

حسب وصف بعض شهود العيان » .
ــره أن مــئــات جــرائــم  ــذك واجلـــديـــر ب
الذي  والتعذيب  واخلطف  األغتيال 
جرت يف كل ليبيا لزمالئنا الصحفيني 
، واملئات من جرائم التضييق والتهديد 
والترهيب  ، وطوال السنوات املاضية 

الى  فيها  التحقيقات  تنتهي  لم  كلها 
بعد  نتائج مرضية ولم تقفل ملفاتها 
، رغم أن منها ما يكاد يقارب رحيل 

أصحابها عقد من الزمان .
تقرير ملنظمة مراسلون بال  ويف آخر 
» يف  افريقيا  بــوابــة   « نشرت  حــدود 
حينها جزء منه ضمن تقرير شامل عن 
املهنة ومايعانيه العاملني بها يف ليبيا 
يف ومن خالل مؤشر حرية الصحافة 
الــصــادر يف   25 من  لعام 2018، 
أبريل  والذي يقيس أوضاع الصحافة 
يف 180 بلداً حول العالم، احتلت ليبيا 
فيه املرتبة 162 على املؤشر ، وهي 
يف املرتبة 15 عربيا، واألخيرة بالنسبة 
لدول إفريقيا الشمالية  وذكرت املنظمة 
أن العمل الصحفي يف ليبيا محفوف 
من  واحــدة  بأنها  ووصفتها  باملخاطر 

أخطر دول العالم .

والقبض  التحري  وحـــدة  اعــضــاء  متكن 
مبركز شرطة اجدابيا، اجلمعة املاضية، 
من إلقاء القبض على شخص »سوداني 

اجلنسية« قام بسرقة دراجة هوائية.
والقبض  التحري  وحــدة  رئيس  وأوضـــح 
ــزوي، أن  مبركز شرطة اجدابيا فضل ال
بشأن  بشكوى  تقدم  اجلنسية  باكستاني 
سرقة دراجته الهوائية من أمام املحل العامل 
املراقبة  بكاميرا  السارق  رصد  ومت  فيه 
باملحل، وعلى الفور توجه أعضاء التحري 
التحري مت  وبعد  الواقعة  ملكان  والقبض 
القبض على املتهم يف حالة سكر سودني 
اجلنسية، ومت التحقيق واالستدالل معه 

واحالته الى جهات االختصاص.
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء تغذية محطة الزاوية للدورة 
االولى  الغازية  التوليد  وحــدات  تشغيل  وإعــادة  املزدوجة 
واجلنوبية  الغربية  املنطقة  واخلامسة.وكانت  والرابعة 
تعرضت اجلمعة حلالة إظالم تام بسبب قيام املواطنني 
بالضغط على مشغلي محطات 220ك.ف إلعادة التيار 
الكهربائي.ودعت الشركة املواطنني يف كل أرجاء املنطقة 
الغربية املمتدة من سرت إلى راس أجدير ومنطقة فزان 
ملساعدتها بعدم التدخل يف أعمال مشغلي محطات التحويل 
مضيفة أنها الحظت قيام بعض املواطنني بالدخول إلى 
هذه املحطات وفرض إرجاع التغذية بقوة السالح وهو ما 

سيؤدي إذا ما تكرر للعودة حلالة االظالم.

مؤمتر للنساء والتوليد بدرنة 
 افتتح رئيس احلكومة الليبية املؤقتة عبداهلل عبدالرحمن الثني 
يف  الدولي  والتعاون  اخلارجية  وزارة  مقر  السبت  اليوم  مساء 

بعد صيانته وجتهيزه. بنغازي  مدينة 
كل  الفويهات  مبنطقة  الواقع  للمقر  االفتتاح  مراسم  حضر  و 
باسم  الرسمي  والناطق  بنغازي،  عن  النواب  مجلس  أعضاء  من 
أحمد  الــلــواء  الليبية  العربية  املسلحة  للقوات  الــعــام  القائد 

املسماري، وعدد من السفراء.
لشؤون  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  االفتتاح  مراسم  حضر  كما 
مجلس  رئيس  نائب  و  البدري،  عبدالسالم  الدكتور  اخلدمات 
إضافة  األحيرش،  الرحمن  الدكتور عبد  الهيآت  لشؤون  الوزراء 

إلى عدد من املسؤولني يف احلكومة املؤقتة وبلدية بنغازي.
األنباء  وكالة  نقلت  ما  ،وفق  االفتتاح  الثني  خالل مراسم  وقال 
لـــوزارة  اجلــديــد  املــقــر  بافتتاح  الــيــوم  هــذا  “أتــشــرف  الليبية  
بنغازي،  استقرار  جلنة  مبشاركة  الدولي،  والتعاون  اخلارجية 
بجواري،  الصقر  املهندس  التسيري  املجلس  رئيس  رأسها  على 

الدكتور علي احلبري. ليبيا املركزي  ومحافظ مصرف 
الثني باملناسبة أن مشروع إعادة إعمار بنغازي خصص  و أشار 
له مليار وسبعمائة وسبعون مليون دينار ليبي، منها ما هو خاص 
باإلسكان، ومنها ما هو خاص باملرافق اخلدمية منها على سبيل 

التحتية. والبنية  الصحية،  واملراكز  املستشفيات،  املثال 
كما أكد الثني أن مدينة بنغازي ال متلك من البنية التحتية سوى 
الشتاء  املدينة يف فصل  له  تعرضت  ما  دليل  وخير  ٪42 فقط، 
بسبب  الشوارع  بعض  وإغالق  السير  إرباك حلركة  من  املاضي، 
متكاملة  أنه مت جتهيز خطة  إلى  الفًتا  واملستنقعات،  املياه  برك 

النقائص. لتفادي هذه 

أسباب  للكهرباء  العامة  الشركة  كشفت 
حــالــة اإلظـــالم الــتــام الــتــي تعرضت له 
السبت  ليلة  واجلنوبية  الغربية  املنطقة 

املاضي.
مبوقع  صفحتها  عبر  الــشــركــة  وقــالــت 
»فيسبوك« »بعد أن مت أجناز نسبة كبيرة من 
بناء الشبكة الكهربائية يوم أمس اجلمعة 
والتي تعدت %40 تقريباً من خالل إعادة 
تشغيل عدد من وحدات التوليد ...عادت 
الكهرباء إلى عدد من املناطق من ضمنها 
أجزاء من طرابلس الكبرى فقام عدد من 
املواطنني وبشكل متعجل رغماً عن إرادة 
بفرض  220ك.ف  محطات  مشغلي 
إرجاع التيار الكهربائي بالقوة األمر الذي 
أدى الى حدوث إظالم كامل للمرة الثانية 
يف حدود الساعة العاشرة والنصف من 

الصفر  لنقطة  والــرجــوع  البارحة  الليلة 
والبدء يف إجراءات إعادة بناء الشبكة.

وأوضحت الشركة أن اإلظالم االول حدث 
على متام الساعة 4.45 مساء يوم أمس 
مازالت  اجلهود  أن  إلى  مشيرة  اجلمعة 
متواصلة إلعادة الوضع التشغيلي للشبكة 
إلــى مــا كــان عليه قبل حــدوث االظــالم 

األول.
أرجــاء  كل  يف  املواطنني  الشركة  ودعــت 
إلى  ســرت  من  املمتدة  الغربية  املنطقة 
ملساعدتها  فــزان  ومنطقة  أجدير  راس 
بعدم التدخل يف أعمال مشغلي محطات 
التحويل مضيفة أنها الحظت قيام بعض 
املحطات  هــذه  إلــى  بالدخول  املواطنني 
وفرض إرجاع التغذية بقوة السالح وهو ما 
سيؤدي إذا ما تكرر للعودة حلالة االظالم. 

مقر جديد لوزارة اخلارجية يف بنغازي

الكهرباء تكشف أسباب اإلظالم التام بطرابلس

انطلقت مساء السبت املاضي ،فعاليات املؤمتر 
بالتعاون  بدرنة  والتوليد  للنساء  األول  العلمي 
للدراسات  األفريقية  العربية  األكادميية  مع 
ومستشفى الوحدة العالجي التعليمي ،مبشاركة 
أكثر من 150 طبيبة من مدن أجدابيا وبنغازي 
والبيضاء ودرنة باإلضافة إلى نخبة من األطباء 
الطبية مبستشفى  التخصصات  واألستاذة يف 

الوحدة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.
و قال مدير إدارة املوارد بوزارة الصحة محمد 
انطالق  فعاليات  خــالل  كلمته  يف   ، اجلبالي 
املؤمتر األول للنساء والتوليد بدرنة، أن وزارة 
الصحة باحلكومة املؤقتة تؤكد دعمها الكامل 
البالد  يف  الصحية  الرعاية  منظومة  لتطوير 
الصحية يف  الرعاية  من خالل حتسني جودة 
النساء  أقــســام  ومنه  عــدة  طبية  تخصصات 
والتعليمية  الــعــامــة  باملستشفيات  وتــولــيــد 

والقروية »وأوضح مدير ادارة املوارد البشرية 
،وفق ما نقلت وكالة األنباء الليبية ،بأن الهدف 
هو  بدرنة  والتوليد  للنساء  األول  املؤمتر  من 
استكمال خلطة وإستراتيجية الوزارة يف الرفع 
الصحي  بالقطاع  العاملني  وأداء  كــفــاءة  مــن 

الصحية  للرعاية  األساسية  املعايير  ووضــع 

األولية وأدوات القياس بني التخطيط والتنفيذ 

لعام  املؤقتة  الصحة  وزارة  الستراتيجية  وفقا 

.2019

واملراسلني  الصحفيني  من  عــدد  نظم 
مجانية   دورةتدريبيةتطوعية  ببنغازي 
مبقر  اإللكترونية  الصحافة  مجال  يف 
ــ  قمينس  االجتماعية مبنطقة  الشؤون 

50 كلم غرب بنغازي ــ
واســـتـــهـــدفـــت 
ــى  ــ ــلـ ــ ــدورةعـ ــ الـ
ــة  ــالثـ مــــــــدى ثـ
أيـــامـــاملـــكـــاتـــب 
اإلعـــالمـــيـــة يف 
ــات  ــاعــ ــطــ ــ ــق ــ ال
ــة يف  ــي ــوم احلــك

قمينس  قدمت فيها  محاضارات عن  
االنترنت   املعتمد على  اإلعــالم اجلديد 
والتصوير  ــار  األخــب صياغة  كيفية  و 

الفوتوغرايف بالطرق احلديثة.
وتــهــدف الـــدورة الــى اكــســاب  املكاتب 
ــة  ــ ــ ــي ــ ــ ــالم ــ ــ اإلع
الــــــــشــــــــكــــــــل 
االحــــتــــرايف يف 
تقدمي املعلومات 
عــلــي مــنــصــات 
الــــــتــــــواصــــــل 

االجتماعي.

عــــودة محطـــــة الزاويـــــة للتشغيــــل دورة تدريبية يف الصحافة اإللكترونية بقمينس

طرابلس  الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  جهاز  أعلن 
»طريق السكة« إنقاذ 62 مهاجرا من جنسيات مختلفة 

بعد تعطل قاربهم اجلمعة يف عرض البحر.
وأكد مسؤول اإلعالم بفرع اجلهاز نقيب حسني أبوعيانة، 
أنه جرى بالتعاون مع جهاز حرس السواحل وأمن املوانئ 
املغرب  جنسيات  من  شرعي  غير  مهاجر   62 إنقاذ 

وبنغالديش والصومال.
وأوضــح أبوعيانة أنه جرى إيــواء املهاجرين داخل فرع 
طرابلس طريق السكة وتقدمي اخلدمات الصحية األولية 
اإلجــراءات  التخاذ  دولهم  سفارات  مع  والتواصل  لهم 

القانونية الالزمة حيالهم.
وكانت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
دعت إلى ضرورة »أال يتم إعادة األشخاص الذين يتم 
إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبية بالبحر املتوسط، 
على أي حال إلى معسكرات اعتقال يف ليبيا« قائلة إن 
»الوضع اإلنساني يف املعسكرات مدمر، هناك نقص يف 
األطعمة واملاء وكثيرون بحاجة ملحة ملساعدات طبية 
بالعاصمة  االعتقال  معسكرات  فــإن  ذلــك  عن  فضال 
الليبية طرابلس تقع وسط تبادل إطالق نار من جانب 

جماعات مسلحة«.

إنقاذ  مهاجرين بعد تعطل قاربهم يف عرض البحر
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االقتصادية

استمرار سياسات املصرف التقشفية   تطور احتياطيات ليبيا الدولية يف السنوات األخيرة  

النشرة االقتصادية و جدول االحتياطيات الدولية

 االسبوع الليبي
املالية  وزارة  ــل  ــي ووك االكـــادميـــي  ــســاءل  ت
ملاذا   « الشريف  ادريــس  املؤقتة  باحلكومة 
مت حذف جدول االحتياطيات الدولية من 
ليبيا  ملصرف  الدورية  االقتصادية  النشرة 
املركزي ؟« وعلق على السؤال بالقول »سؤال 
ليس يف إمكان أحد اإلجابة عليه  باستثناء 
محافظ مصرف ليبيا املركزي باعتبار أنه 
إلغاء هذا اجلــدول من  املسؤول األول عن 
النشرة و التكتم على املعلومات و البيانات 

الواردة به« .
بوك  الفيس  الرسمية على  وعلى صفحته 

قدم الشريف توضيحا عن املقصود بجدول 
االحتياطيات الدولية  جاء فيه » ان مصرف 
ليبيا املركزي مؤسسة مالية مستقلة مملوكة 
بالكامل للدولة الليبية و ميثل السلطة النقدية 
بها  تأسس سنة 1956 ميالدي و قد حدد 
قانون أنشائه و تعديالته الالحقة أهداف 
املصرف املركزي و التي هي املحافظة على 
االستقرار النقدي و العمل على حتقيق النمو 
االقتصادي يف إطار السياسة العامة للدولة 
اختصاصات  بالتفصيل  القانون  حدد  كما 
يف  رئيسي  بشكل  تتمثل  التي  و  املصرف 
تــداول العملة الوطنية و  إصــدار و تنظيم 

املصريف  النظام  على  الرقابة  و  اإلشــراف 
االحتفاظ  و  نشاطه  تنظيم  و  الــدولــة  يف 
اخلــدمــات  تــقــدمي  و  احلكومة  بحسابات 
املختلفة   االداريـــــة  لــوحــداتــهــا  املصرفية 
باإلضافة إلى إدارة احتياطيات  البلد من 
الذهب و العمالت األجنبية و اختيار األدوات 
القيمة  لها  وحتديد  املناسبة  االستثمارية 
التي يتم استثمارها يف كل عملة   أخذاً يف 
يف  الصرف  أسعار  يف  التطورات  االعتبار 
األسواق العاملية مبا يضمن سالمة وربحية 
عائد  أقصى  و حتقيق  االستثمارات  هــذه 

منها«.

وحتت هذا العنوان الفرعي واصل الشريف 
توضيحه كاتبا  » تعرف االحتياطيات الدولية 
وفقاً لتصنيف صندوق النقد الدولي بأنها 
رصيد البلد من العمالت األجنبية و األوراق 
املالية و السندات ذات السيولة العالية و القابلة 
للتداول باإلضافة الى رصيد البلد من الذهب 
النقدي و شريحة االحتياطي لدى صندوق 
النقد الدولي )مبالغ العمالت األجنبية التي 
يجوز للبلد العضو يف الصندوق سحبها من 

صندوق النقد الدولي خالل مهلة وجيزة(«
التقارير الصادرة  الى اشــارة  ونوه الشريف 
عن مصرف ليبيا املركزي بأن رصيد البلد 
يديرها  الــتــي  الــدولــيــة  االحتياطيات  مــن 
املصرف  سنة 2011 ميالدي كانت قيمتها 
تبلغ ما يعادل )128( مليار دينار ليبي أي 
)102( مليار دوالر أمريكي ) باإلضافة الى 
بالسعر  الذهب مقومة  )116.6( طن من 
الدفتري )سعر الشراء( )46.9( مليون دينار 
ليبي ( وفق ما اورده يف منشوره وواصل كاتبا 
» قفز هذا الرصيد إلى ما يعادل )148( 
أي  ليبي سنة 2012 ميالدي  دينار  مليار 
حوالي )118( مليار دوالر أمريكي بالرغم 
من أن سنة 2012 ميالدي شهدت حتويالً 
للعملة األجنبية للخارج لم يحدث يف سابقاتها 
من السنوات غير أن رصيد االحتياطي من 
منذ  التناقص  يف  ــدا  ب األجنبية  العمالت 
نهاية سنة 2013 ميالدي بعد إقفال موانئ 
تصدير النفط من قبل جماعات مسلحة ما 
ترتب على ذلك من انخفاض حاد يف عوائد 
النقد األجنبي األمر الذي اضطر املصرف 
لتوفير  االحتياطي  من  جزء  استخدام  إلى 
حاجة البلد من السلع املستوردة و املحروقات 

و غيرها من االحتياجات«.
واستغرب  الشريف من تكتم املركزي ازاء 
وجه  على  يعرف  ال   « كاتبا  االحتياطيات 
الدقة حجم املبلغ الذي مت استخدامه من 
االحتياطي، و ال أي الودائع التي مت تفكيكها، 
إال أن آخر تقرير عن االحتياطيات الدولية 
صــدر عــن املــصــرف املــركــزي يف النشرة 
االقتصادية عدد الربع الثاني سنة 2016 
االحتياطي  حجم  أن  إلــى  يشير  مــيــالدي 
يعادل  ما  إلــى  انخفض  قد  املصرف  لــدى 
 )73( حوالي  أي  ليبي  دينار  مليار   )94(
الى  عــادت  االحتياطيات  لكن  دوالر  مليار 
النفطية  املوانئ  حترير  بعد  مجدداً  النمو 
نهاية سنة 2016 ميالدي ،وعودة معدالت 

إنتاج و تصدير النفط إلى مستويات قريبة 
توقف  برغم  و  السابقة   مستوياتها  مــن 
املصرف عن نشر بيانات عن االحتياطيات 
الدولية منذ منتصف سنة 2016 ميالدي، 
إال أن بيانات ميزان املدفوعات تشير إلى 
نهاية  األجنبية  العملة  من  فائض  حتقيق 
سنة 2017 ميالدي يعادل حوالي )2.5( 
مليار دوالر ، وأكد ذلك ايضا تقرير موجز 
صدر عن املصرف نهاية العام حول موارد و 

استخدامات النقد األجنبي »
وواصــل الشريف تساؤله كاتبا » للمفارقة 
فان سنة 2017 ميالدي التي شهدت هذا 
التحسن يف إيــرادات النفط  الذي انعكس 
األجنبية  العملة  مــن  فائض  حتقيق  على 
البلد  هذه السنة  أضيف إلى احتياطيات 
شهدت أسوأ وضع اقتصادي مر على ليبيا 
للسياسة  نتيجة  ذلــك  و  استقاللها    منذ 
املصرف  اتبعها  التي  املــشــددة  التقشفية 
الشرائية  القوة  تراجعت  فقد  املــركــزي   
للدينار الليبي بشكل غير مسبوق حيث فقد 
أكثر من )%85( من قيمته أمام العمالت 
األجنبية  و ارتفعت معدالت التضخم إلى 
ربــع ســنــوي  و  أكثر مــن )%30( مبعدل 
انعكس ذلك على انخفاض حاد يف الدخل 
الذين  املجتمع    شرائح  ألغلب  احلقيقي 
منهم  بــآالالف  قــذف  و  مدخراتهم  تآكلت 
نهاية ذلك  املدقع  و يف  الفقر  حتت خط 
املركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  قــام  العام 
برفع )الراية احلمراء( مشيراُ إلى أن البلد 
أصبحت على شفير اإلفالس هذا التحسن 
يف االحتياطيات الدولية استمر خالل سنة 
)2018 ميالدي(  فقد أشار التقرير املوجز 
الذي أصدره املصرف املركزي نهاية العام   
عن موارد و استخدامات النقد األجنبي   إلى 
حتقيق فائض من العمالت األجنبية مقداره 
)5.4( مليار دوالر   هذا الفائض يفترض 
ان يضاف تلقائيا إلى االحتياطي  غير أن 
املصرف لم يبني هذا املبلغ الذي وصل إليه 
و هوأمر أصبح سراً  االحتياطيات   حجم 

يرفض املصرف البوح به للرأي العام »
هذا  فـــان  للتوضيح   « الــشــريــف  ــل  وواصــ
املبلغ الفائض الذي حتقق يف سنة 2018 
ميالدي وحدها أكبر من إجمالي احتياطيات 
دولة تونس من النقد األجنبي التي لم يتجاوز 
مليار   )4.5( الحتياطيتها  الكلي  احلجم 

دوالر نهاية سنة 2018 ميالدي«

غموض  من  ريبته  عن  الشريف  واعــرب 
املركزي حول االحتياطيات وواصل منشور 
كاتبا » هذه املؤشرات االيجابية كان ميكن 
أن تنعكس بشكل كبير يف حتسن مستوى 
املعيشة واستعادة  الدينار الليبي لعافيته  إال 
أن استمرار املصرف املركزي يف سياسته 
التقشفية حال دون حتقيق إجناز واضح 
يف هذا املجال  فبالرغم من قيام املصرف 
نهاية سنة )2018 ميالدي( بطرح كميات 
أكبر من العملة األجنبية بعد فرض رسم 
باالتفاق  إضايف على شراءها )183%( 
مع املجلس الرئاسي ليتم فعلياً تخفيض 
القيمة )الرسمية( للدينار الليبي بشكل غير 
قانوني و لتقترب قيمته من سعر السوق 

الــســوداء ، و تسويق هــذا األمــر على انه 
بداية حلزمة من اإلصالحات االقتصادية 
و انه سيتم رفع قيمة الدينار تدريجياً من 
خالل تخفيض بنسبة الرسم غير ان االمر 
تطلب عشرة اشهر اضافيه ليتم تخفيض 
نسبة الرسم الى )%163( فقط  و برغم 
التحسن النسبي يف مستويات األسعار  إال 
أن تكلفة املعيشة الزالت بعيدة عن املستوى 
 -  2012( ســنــوات  عليه  كانت  ــذي  ال
واضــح  بشكل  ذلــك  يعكس  و   )2013
املعيشة  لتكلفة  القياسي  الرقم  تطور 
ومن  املصرف  نشرة  املنشور يف   )CPI(
املؤكد ان قيام املصرف املركزي  باعتباره 
املــحــتــكــر الــوحــيــد لــلــصــرف األجــنــبــي  

األجنبية    العملة  من  اكبر  كمية  بعرض 
بــســعــر يــقــل عـــن ســعــرهــا يف الــســوق 
انخفاض نسبي  الى  السوداء   سيؤدي 
بالنسبة  و  العام لألسعار    يف املستوى 
و  احلقيقي  دخله  تآكل  الذي  للمواطن 
استنفذت مدخراته فإن )أي شئ أفضل 
يف  املسؤولون  اعتبر  قد  و  شئ(  ال  من 
املركزي  املصرف  ويف  الــوفــاق  حكومة 
ــاض الــنــســبــي يف مــعــدل  ــخــف ــذا االن هـ
التضخم إجنازا اقتصاديا متجاهلني او 
هذه  الى  أدت  التي  األسباب  متناسني 
النتيجة  او بهدف توجيه األنظار بعيداً 
عن حتميلهم مسؤولية الوصول الى هذا 

الوضع املزري »

  عــاد الشريف  الــى السؤال 
عن  منشوره  بــه  افتتح  الــذي 
املتعلقة  ــات  ــان ــي ــب ال ــاء  ــفـ إخـ
من  الــدولــيــة  باالحتياطيات 
النشرة االقتصادية من املصرف 
املــركــزي  وقــدم توضيحا عن  
الــنــشــرة االقــتــصــاديــة  كاتبا 
املركزي    ليبيا  مصرف  »يقوم 
نشرة  بإصدار  انشائه    منذ 
اقتصادية دورية شاملة )شهريا 
ــاً كـــل ثـــالث اشــهــر(  ــي و حــال
احصائية  ــانــات  ــي ب تتضمن 
و  الــدخــل   - نقدية   - )مالية 
التجارة اخلارجية..  اإلنتاج - 
الخ( مبوبة يف اكثر من أربعني 
جدوالً و معززة بأشكال بيانية 
ــزء  ــوي اجلـ ــحــت تــوضــيــحــيــة ي
األول من هذه اجلــداول على 
املصارف  و  النقود  إحصاءات 
و االئتمان للقطاع املصريف يف 
ليبيا بينما يحتوي اجلزء الثاني 
على بيانات احلسابات القومية 
و  القومي(  الدخل  و  )الــنــاجت 
و  اجلارية  باألسعار  مكوناتها 
معدل  بيانات  كذلك  و  الثابتة 
التضخم و التغيرات يف الرقم 
املعيشة يف  لتكاليف  القياسي 

االقتصاد.

أما اجلزء الثالث فيحتوي على 
)نفقات  العامة  املالية  بيانات 
..مــن  ايــراداتــهــا(  و  احلكومة 
بني هذه اجلداول اإلحصائية 
الــهــامــة )ملــتــخــذي الـــقـــرار و 
للشأن  املــتــابــعــني  و  الــبــحــاث 
االقتصادي ( هناك جدول يبني 
االحتياطيات  تطور  و  حجم 
يديرها مصرف  التي  الدولية 
عن  بالنيابة  ــزي  ــرك امل ليبيا 
ــة بــحــكــم اخــتــصــاصــه   ــدولـ الـ
الرقم  وقد أخذ هذا اجلدول 
اجلــــداول  تــســلــســل  يف   )7(
من  فيه  ظهر  اصـــدار  بــآخــر 
إصدارات النشرة االقتصادية 
)الربع الثاني 2016 ميالدي( 
يحتوي هذا اجلدول على بيان 
رصــيــد الــبــلــد مــن الــعــمــالت 
االجنبية القابلة للتحويل التي 
و  املــركــزي   املصرف  يديرها 
كذلك رصيد البلد من الذهب 
الشراء  بسعر  مقومة  النقدي 
)السعر الدفتري(  و الشريحة 
االحتياطية لدى صندوق النقد 
الدولي   مع بيان تطور رصيد 
ــات خــالل  ــاطــي ــي ــذه االحــت هــ
التي  األخيرة  سنوات  العشر 

سبقت صدور النشرة »

مستغربا  الــشــريــف  وعـــلـــق 
اجلــدول  هــذا  »أختفى  كاتبا 
للنشرة  الالحقة  االعــداد  من 
االقتصادية دون بيان األسباب  
بــالــرغــم مــن انــتــظــام صــدوره 
إنشاء  منذ  مستمر  بشكل  و 
ستني  من  أكثر  قبل  املصرف 
عاماً و هنا يأتي السؤال   ما 
ــهــدف مــن حـــذف هــذا  هــو ال
اجلدول و إخفاء هذه البيانات 
الهامة؟ هل هي مسألة تتعلق 
إذا  و  ؟  للبلد  القومي  باألمن 
كان االمر كذلك هل املحافظ 
احلــالــي هــو اكثر حــرصــاً من 
الذين  املحافظني  أسالفه من 
املصرف  رئــاســة  على  تــوالــوا 
وقد  ؟  املاضية  العقود  طيلة 
بالكفاءة  منهم  الكثير  عــرف 
و احلـــرص على  الــوطــنــيــة  و 
ذلك   قبل  ؟  العامة  املصلحة 
ــام املــحــافــظ بــإلــغــاء جلنة  قـ
باقتراح  املختصة  االستثمار 
أفـــضـــل أســالــيــب اســتــثــمــار 
وحتديد  الــدولــة  احتياطيات 
) ومؤسسات  دوال   ( اجلهات 
التي يتم فيها ايداع او استثمار 

هذه االحتياطيات »  
اخفاء  عند  الشريف  وتوقف 

االحتياطي  لبيانات  املــركــزي 
طارحا حزمة مهمة من االسئلة 
اليوجد  الوضع  بهذا   « كاتبا 
احد يف الدوله الليبيه  باستثناء 
املحافظ  يعلم على وجه الدقه  
االحتياطيات  حــجــم  هــو  كــم 
اخلــارج  يف  الليبيه  ــع  ــودائ وال
التي يديرها محافظ املصرف 
الــبــلــدان  أي  ويف  ؟  املــركــزي 
او  املصارف  أي  ويف  ؟  توجد 
املؤسسات املالية مت ايداعها او 
استثمارها ؟وما هو التصنيف 
للبلدان او  االئتماني السيادي 
املصارف املودعه بها ؟ وما هو 
العائد السنوي املتحقق منها ؟ 

وملن يورد ؟«
ووصـــف الــشــريــف االجـــراء 
واالستثنائي  الغريب  بالوضع 
شخص  حتكم  يعكس  بانه  و 
واحد يف  يف كافة مواد الدولة 
احتياطياتها   و  أرصدتها  و 
يــتــصــرف بــهــا كــيــفــمــا يــشــاء 
املعلومات  كــل  على  يتكتم  و 
حسيب  دون  بــهــا  املــتــعــلــقــة 
أي  من  مساءلة  او  رقيب  او 
او  تنفيذية  او  رقابية  جهة 

تشريعية.

وكيل مالية المؤقتة ادريس الشريف  للصديق الكبير :

 ملاذا حذف جدول االحتياطيات الدولية من النشرة االقتصادية ؟
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إفـــريـــقـــيـــا  ــة  ــ ــوابـ ــ بـ ــتــــونــــي -  الــــزيــ ــريــــف  شــ
اإلخبارية

الثقافة يف زمن احلرب  واقع  نتذكر  أن 
على امتداد منطقتنا العربّية يف تاريخها 
إلى  الذاكرة  تأخذنا  آليا  يعني  احلديث 
يف  استثناء  لبنان  يكون  ال  رمبا  لبنان. 
أيـــام احلــرب  والــفــنــون  ــار األدب  ازدهــ
عــلــى املــســتــوى الــعــاملــي، ألن احلــربــني 
صاحبتهما  ــا  أوروب يف  والثانية  األولــى 
عناوينها  مــازالــت  ثقافية  طفرة  أيضا 
عربيا  لبنان  لكن  الــيــوم،  إلــى  راســخــة 
فالبلد  اإلطــار.  هــذا  يف  أخــرى  عالمة 
من  حلظة  يف  كــان  الصغير  املتوسطي 
التاريخ القريب منافسا للقاهرة ودمشق 
الفرق  مؤلفات.  من  ينتج  ما  وبغداد يف 
حتت  كــان  لبنان  يف  ينتج  مــا  أن  فقط 
األمر  املوتى  ورائحة  الصواريخ  صوت 

الذي يجعل منه حالة خاّصة.
 ،2015 الــعــام  منتصف  لها  مقال  يف 
مارشا  تدعى  أمريكية  كاتبة  تطرقت 
الثقافية  ــورة  ــث ال ــى  إل كــوايــلــي  لينكس 
تقول  األهــلــّيــة.  احلــرب  ــام  أي لبنان  يف 
عصًرا  كانت«  الفترة  تلك  أن  الكاتبة 
من االنفتاح على أدب العالم والتجريب 
للكاتبني  مهمة  إجنــازات  مع  املنهجي، 
الديري ويوسف حبشي األشقر،  إلياس 
ووجدت  النشر  دور  انتعشت  وآخرين. 
الكتب التي لم ميكن طباعتها يف الدول 
إلى  طريقها  آلخــر  أو  لسبب  املــجــاورة 
أنه  نفسه  املــقــال  يف  وأضــافــت  لبنان« 
الرواية  تتوقف  لم   ،1975 عام  »منذ 
األهلية  احلرب  مصارعة  عن  اللبنانية 
لم  -إن  أساسًيا  هوًسا  زالــت  ما  التي 
لإلنتاج  الوحيد-  األساسي  الهوس  تكن 
اللغات  متخطية  الــلــبــنــانــي،  الـــروائـــي 
الــروائــيــون  استمر  حيث  واألســالــيــب. 
الــتــطــرق  يف  ــة-  ــي ــدول ال املــكــانــة  -ذوو 
للموضوع مرارًا وتكرارًا«. فهل يعني ما 
كتب أن احلرب رغم ما تخلفه من مآٍس 
األنفس،  يف  تزرعه  الذي  الرعب  ورغم 

الذات ثقافيا؟ لتثوير  هي فرصة 
املقال  أن  يعتقد  املقّدمة  هذه  يقرأ  من 
خالل  لبنان  يف  الثقافة  واقــع  سيتذّكر 
الــثــلــث األخــيــر الــقــرن املـــاضـــي، لكن 
الهدف مما كتب هو تسليط الضوء على 
لكن  واالقتتال  احلرب  يف  مماثلة  حالة 
وهي  الثقافة،  أيضا يف  هل هي مماثلة 
احلالة الليبية. وهل تستقيم املقارنة بني 

البلدين يف مستوى الظروف واإلنتاج أم 
أن الفرق واضح وكبير بني احلالتني.

ليبيا.  يف  يقع  ما  أحد  على  خاف  ليس 
واقــٌع  ومبوقعه،  بثرواته  الكبير  البلد 
ــوات حتــت صــراعــات  مــنــذ ثــمــانــي ســن
منقسم  بلد  األهلية.  بــاحلــروب  أشبه 
ــدد يف وحـــده،  ــه ــل مــؤســســاتــه وم يف ك
ــني الــقــبــائــل.  ــوة مــوّزعــة ب ــاء اإلخــ ــ ودم
وهكذا تتشابه صورة احلرب يف بلداننا 
ــورت الــثــقــافــة هــذا  الــعــربــيــة. فــهــل صـ
السبعينات  لبنان  يف  وقــع  كما  الــواقــع 
أم  األهلية،  احلــرب  أيــام  والثمانينات 
نحو  احلــرب  أخذته  الليبي  املثقف  أن 
يبحث  أماكن  نحو  والهروب  االستكانة 

فيها أساسا على األمن.
يف  ليبيا  شهدتها  التي  التحوالت  بعد 
واقع  كتبت مقاالت عّدة حتلل   ،2011
التغيرات احلاصلة. من بني  البالد بكل 
يف  الثقافة  واقع  على  رّكز  ما  املقاالت 

زمن احلرب ومقارنته مبا كان قبل ذلك. 
القذايف  معّمر  العقيد  فترة  أن  الواقع 
الثقايف  الــثــراء  بذلك  تكن  لــم  بــدورهــا 
والشعراء.  الكّتاب  إنتاجات  مستوى  يف 
وهم  معروفني  كتابا  هناك  أن  صحيح 
العربية  املنطقة  مــســتــوى  عــلــى  ــوز  رمـ
الكوني  وابراهيم  النيهوم  الصادق  مثل 
بوضع  لــكــن  الــشــعــراء،  بــعــض  ومعهما 
مقارنة على املحيط الليبي فإنها أسماء 
فاملسألة   ،2011 بعد  أمــا  مــحــدودة. 
كبيرا  تراجعا  شهدت  البالد  مختلفة. 
القاعدة  وحتى  الثقافية.  اإلنتاجات  يف 
مجاالت  تفتح  املــأســاة  بــأن  تقول  التي 
اإلبداع لم تسر يف ليبيا، ألن الكل وجد 
نفسه يف دائرة املوت، خاصة مع صعود 
موجة التطرف املهيمنة حتى على أفكار 
يف  موجودا  يكن  لم  ما  وهــذا  األفــراد، 
أو  األهلية  أيام احلرب  اللبنانية  احلالة 

حرب االحتالل اإلسرائيلي.

يعيش  العالم  كان  تلك،  لبنان  حالة  يف 
ــة املــنــاهــضــة  ــحــررّي ــت ــار ال ــكـ عــلــى األفـ
باإليديولوجيات  واملتأثرة  لالستعمار 
املعارك  قلب  ويف  االشتراكية  اليسارية 
بعضهم  بــالــكــتــابــة،  ــاب  ــتَّ ــكُ ال »اســتــمــر 
املنفى،  يف  اآلخـــر  والــبــعــض  لــبــنــان  يف 
بالهوّية  املتعلقة  املواضيع  كل  واضعني 
ليبيا  يف  أما  االختبار«،  حتت  اللبنانية 
فاألمر مختلف؛ العالم توجه نحو موجة 
التيارات  وصعود  التطّرف  من  جديدة 
وإذا  التحرر.  ألفكار  املعادية  الدينية 
عاش لبنان طفرة ثقافّية غير مسبوقة، 
ــردا عــلــى اخلـــوف،  ــاش مــثــقــفــوه متـ وعـ
والتخلّف  والــغــزل  احلــرب  عــن  فكتبوا 
رّدة  عاشت  ليبيا  فــإن  واإليديولوجيا، 
على  املثقفون  وجــد  أن  بعد  وتــراجــعــا 
مسجونني  أو  مهددين  أنفسهم  قلّتهم 
ــام  أو مــهــجــريــن، ولــتــفــتــح الــســاحــة أم
ودت  التي  املتخلفة  املجموعات  أفكار 

بني  الــرعــب  بــث  احلــرب فرصة يف  يف 
الناّس.

كانوا  املثقفون  احلــرب  زمــن  لبنان  يف 
ليبيا زمن احلرب  يرفعون السالح، ويف 
السالح.  جوههم  يف  مــرفــوع  املثقفون 
التمّرد  عن  تعبيرة  احليطان  لبنان  يف 
مزينة  احلــيــطــان  ليبيا  يف  واملــقــاومــة، 
لبنان  يف  الترهيب.  وبشعارات  بالدم 
مرفوعة  ــد  واجلــرائ واملــجــالت  الكتب 
رؤوس  ليبيا  ويف  البنادق،  فوهات  على 
اإلرهــاب.  أسنة  على  مرفوعة  األبرياء 
يف لبنان منت األفكار التقّدمّية وُخلقت 
فأرغم  ليبيا  يف  أما  جتديدية،  حركات 
للرجعّية  النسبي  الرضوخ  على  املجتمع 
وهذه  واملاضوّية،  التطّرف  خلقت  التي 

بالتأكيد. مؤملة  مفارقات 
بــني احلالتني؛  الــفــرق  ــان  ك هــنــاك  مــن 
القرن  من  األخير  الثلث  يف  أولى  حالة 
الكتاب  كــان  فيها  ــقــّدس  امل الــعــشــريــن 
احلياة،  وحب  والنور  واإلبداع  والصورة 
القرن  من  األول  الثلث  يف  ثانية  وحالة 
احلالي؛ املقّدس فيها هو التخلّف ونشر 
يقول  املنطق  ومعاداة احلياة.  القتامة   
أن الزمن يزحف إلى األمام لكن عندما 
العربّية  واحلالة  الليبية،  للحالة  ننظر 
رّدة حقيقية،  أمام  أننا  نكتشف  عموما، 
رأسها  وعلى  املستويات  كــل  على  ردة 

الثقافة.
مختلفة  التاريخية  الظرفّية  أن  صحيح 
القلم  كان  الفترة  تلك  يف  البلدين.  بني 
وكان  لبنان،  مثقفي  عند  دائمة  تعبيرة 
من  حــول  األول  وجــهــني،  يف  التنافس 
لعقله  ووفّيا  وبلده،  لبندقيته  وفيا  يكون 
وما ينتجه فأخرجا معا صورة نادرة عن 
احلالة  أمــا  احلــرب.  يف  الثقافة  قيمة 
وحتى  قيمة،  ذا  القلم  يعد  فلم  الليبية  
من  نفسه  هو  يعد  لم  قلّته  على  املثقف 

والّناس. البلد  االلتزام بقضايا  حيث 
مـــن خـــالل هـــذا الـــقـــيـــاس، ميــكــن أن 
نكتشف اختالفا كبيرا. احلرب يف ليبيا 
رمّبا  الــنــاس،  بني  كبيرة  جراحا  تركت 
الواقع  استكانتهم.  على  املثقفون  يعذر 
فيه،  أنفسهم  وجـــدوا  الـــذي  اجلــديــد 
يحّرم الثقافة ويعتبرها من الترف وقلّة 
ــذوق وااللــتــزام. هــذا األمــر ساهمت  ال
املعادية  املتّطرفة  االيديوليوجيات  فيه 
أن  يجب  العالم  أن  تــرى  التي  لإلبداع 

يتوقف ألجلها ويعود إلى اخللف.

عن الثقافة واحلرب... ليبيا التي لم تصِْر لُْبناناً

يف لبنان زمن احلرب املثقفون كانوا يرفعون السالح، 
ويف ليبيا زمن احلرب املثقفون مرفوع يف جوههم السالح
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ــبــــاســــط غـــــبـــــارة-بـــــوابـــــة افـــريـــقـــيـــا  ــبــــدالــ عــ
اإلخبارية

يف الوقت الذي تتواصل فيه املعارك على 
أسوار طرابلس،بعد حوالي خمسة أشهر 
على اطالق اجليش الوطني الليبي عمليةَ 
امليليشيات  من  الليبية  العاصمة  حترير 
املتمركزة  االرهابية  والعناصر  املسلحة 
على  الليبي  اجلنوب  ظهور  فيها،يتواصل 
سطح األحداث يف ظل استمرار  العمليات 
تتحرك  التي  املنطقة  هذه  يف  العسكرية 
تخفيف  بهدف  املسلحة  اجلماعات  فيها 

الضغط على مليشيات العاصمة.
وحتديدا  الليبي  اجلنوب  ذلــك،عــاد  إلــى 
بلدة مرزق الى دائرة الضوء بعد تضارب 
األنباء حول مالبسات قصف تعرضت اليه 
وأدى  أغسطس 2019،   0 البلدة،األحد 
واجلرحى. القتلى  من  عشرات  لسقوط 
ومسؤوليها  الــوفــاق  حــكــومــة  وســارعــت 
الى  االتــهــام  أصــابــع  توجيه  الــى  كالعادة 
يف  املدنيني  باستهداف  الليبي  اجليش 

مشهد يتكرر منذ فترة. 
انه  الوطني  الــوفــاق  حلكومة  بيان  وقــال 
يــديــن »الــقــصــف اجلـــوي الـــذي تعرضت 
ــد« متهما  ــرزق مــســاء األحــ ــه مــديــنــة مـ ل
الهجوم.وأكد  يف  بالتورط  اجليش  قــوات 
الهجوم  أن  له  بيان  يف  الرئاسي  املجلس 
املدنيني  واجلرحى  القتلى  عشرات  خلف 
الهجوم  مسؤولية  اجليش  قــوات  محمال 
وكذلك مسؤولية كل ما شهدته املدينة من 
اعتداءات وانتهاكات وما آلت إليه أحوال 
املنطقة اجلنوبية بصفة عامة منذ تواجد 

قوات اجليش باملدينة.
هــذه  الليبي  اجلــيــش  املــقــابــل،نــفــي  ويف 
لعناصر  اســتــهــدافــه  مــؤكــدا  ــهــامــات  االت
هجمات  تشن  التي  التشادية  املعارضة 
عــلــى املــنــطــقــة.وأكــد املــركــز اإلعــالمــي 
لغرفة عمليات الكرامة أن القوات اجلوية 

التشادية  املعارضة  عناصر  استهدفت 
اإلعالمي  املركز  مرزق.وقال  مدينة  حول 
يف بيان مصور، إن القوات اجلوية تواصل 
يــؤدي  الــذي  األمــر  العسكرية  ضرباتها 
إلى سقوط قتلى وجرحى يف صفوف ما 

وصفتها بالعناصر اإلرهابية.
أحمد  اجليش  باسم  الناطق  أكد  وبــدوره 
مــرزق  أن  صحفي  مؤمتر  املــســمــاري،يف 
تعرضت أمس األحد لهجوم بقيادة حسن 
موسى كاش من 3 محاور  باستخدام كافة 
مجزرة  حلــدوث  أدى  ما  األسلحة  أنــواع 
بحق املدنيني فأصدر قائد اجليش خليفة 
الالزمة  التدابير  باتخاذ  تعليمات  حفتر 
إرســال طــائــرات إلنهاء هذا  حيث جــرى 
جوية  بضربات  استهدافهم  فجرى  العمل 
االلــيــات  مــن  كبير  عــدد  وتــدمــيــر  دقيقة 

املشاركة يف هجوم مرزق.
ــذي  وأشــــار املــســمــاري إلـــى أن كـــاش ال
املجلس  رئيس  من  مدعوم  الهجوم  نفذ 
قبل  له  دفع  الذي  السراج  فائز  الرئاسي 
4 أشهر مبلغ 50 مليون دينار باسم قوة 
دفاع اجلنوب وذلك لتشتيت اجليش الفتا 
إلى أنه  يسيطر على مناجم التنقيب غير 
الليبية  بــاحلــدود  الــذهــب  على  الشرعي 
التشادية النيجيرية ويقود العداء ضد كل 
إخوانية  أهــداف  لتحقيق  الليبي  اجلنوب 
أنه  موضحا  وتركيا  قطر  عليها  تصرف 
مرزق  من  املواطنني  كافة  تهجير  يحاول 
بعمليات  للقيام  مــرتــزقــة  بتجنيد  وقـــام 

إجرامية.
وكات تقارير اعالمية أكدت أن مجموعات 
تابعة  الــتــشــاديــة  املــعــارضــة  مــن  مسلحة 

حلسن موسى اقتحمت بلدة مرزق صباح 
األحد وحاصرت بعض األحياء وقصفتها 
بالهاون واملدفعية املحمولة على السيارات.
لعملية  اإلعالمي  املكتب  لصفحة  ووفًقا 
استهدفت  اجلوية  الغارات  فإن  الكرامة 
عدة مسلحني تابعني للجماعات التشادية 
املعارضة، وكذلك بعض املسلحني التابعني 
الليبية  ــة  ــي ــاب اإلره اجلــمــاعــات  لــبــعــض 

مدعومة من حكومة الوفاق.
ذكرت وسائل إعالم ليبية رسمية،االثنني، 
التشادية،  املــرتــزقــة  جماعات  قــائــد  أن 
الغارة  يف  أصيب  التباوي،  موسي  حسن 
للجيش  التابع  اجلــو  ســالح  نفذها  التي 
الوطني الليبي ليلة األحد، على رتل تابع 
لتلك اجلماعات بالقرب من مدينة مرزق 
الليبية.ونقلت وكالة األنباء الليبية التابعة 

للحكومة املؤقتة عن مصادر عسكرية، أن 
»معلومات وردت عن إصابة حسن موسي 
التباوي قائد عصابات املرتزقة التشادية.

»مدينة مرزق  أن  إلــى  املــصــادر  وأشـــارت 
لهجوم من جماعات  أيام  تتعرض منذ 4 
مسلحة تابعة للمعارضة التشادية«، محذرة 
من »أن الوضع اإلنساني يف املدينة حرج 
للغاية«.فيما دعا عضو مجلس النواب علي 
السعيدي، األجهزة األمنية والشرطية، إلى 
»التدخل وإنقاذ مدينة مرزق من االعتداء 
الذي تتعرض له« مبيًنا أن »عدد ضحايا 

هذا االعتداء وصل إلى 19 قتياًل«.
ومدينة مرزق التي يقطنها 50 ألف ساكن 
أغلبهم من التبو تشتهر بقلعتها التاريخية 
التي شيدت قبل أكثر من سبعة قرون، وهي 
عبارة عن واحة يف جنوب غرب ليبيا تبعد 
نحو 900 كلم جنوب طرابلس.وقد شنت 
يف  عسكرية  عملية  الليبي  اجليش  قوات 
اجلنوب الغربي يف منتصف يناير 2019، 
اإلرهابية  املجموعات  من  تطهيره  بهدف 
املعارضة  قوات  عناصر  ومن  واإلجرامية 
قتال  دون  ذلك،  إثر  التشادية.وسيطرت، 

على مدينة سبها وحقول نفط هامة.
ويشهد اجلنوب الليبي يف هذه اآلونة حالة 
التنظيمات  االستقرار،سببها  زعزعة  من 
املسلحة  اجلـــمـــاعـــات  ــع  ــ وب ــة  ــيـ ــابـ اإلرهـ
والعصابات األجنبية املتحالفة مع حكومة 
اجلنوب«،  حماية  »قوات  الوفاق،وأبرزها 
مقاتلني  الرئيسي  قوامها  مليشيا  وهــي 
من قبائل التبو الليبية ومرتزقة من تشاد 
تقاتل  أفريقية أخرى مثل نيجيريا،  ودول 

حتت إمرة حسن موسى التباوي.
اجلــنــوب«  حــمــايــة  »مليشيات  وارتــكــبــت 
مدينة  يف  املسلحة  ــم  اجلــرائ مــن  عـــددا 
من  وغيرها  ــدوة«  و«غـ و«سبها«  »مـــرزق« 
إطالق  الليبي  اجليش  إعــالن  منذ  املــدن 
عملية »طوفان الكرامة« لتحرير العاصمة 

ملفات 

يتبع <<

زعزعة استقرار اجلنوب..
سالح الوفاق إلرباك اجليش يف طرابلس
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ملفات 

املليشيات  من  املاضي  أبريل/نيسان   4 يف  طرابلس 
املتحالفة  املليشيات  على  الضغط  تخفيف  من  كنوع 

معها بعد اشتداد ضربات اجليش الليبي.
املليشيات  ورائــهــا  ومـــن  الــوفــاق  ــاول حــكــومــة  وحتــ
الليبي  اجلنوب  على  التأثير  العاصمة  يف  املتطرفة 
احللقة األمنية األضعف يف جغرافية ليبيا املطلة على 
6 حدود دولية،مستغلة يف ذلك طبيعته اجليوغرافية 
ــتــشــار الــواســع  ــة إلـــى االن ــة، إضــاف والــدميــوغــرافــي
البشر  ومهربي  املتطرفة  والتنظيمات  للمليشيات 
والوقود والسالح.حيث تسعى لتشتيت اجليش الليبي 
لتخفيف  طرابلس  عن  بعيدا  مواجهات  يف  وادخاله 
الضغط على املليشيات خاصة بعد أن كثف اجليش 

الليبي ضرباته مؤخرا.
الليبي  النواب  مجلس  عضو  السياق،قال  هــذا  ويف 
املنعقد يف مدينة طبرق، شرقي البالد، علي السعيدي 
قــد قصف  الليبي  اجلـــوي  ــســالح  »ال إن  الــقــايــدي، 
للمعارضة  التابعة  املسلحة  اإلرهــابــيــة  اجلماعات 

أن  مؤكداً  ليبيا«،  جنوب  مــرزق  مدينة  يف  التشادية 
يف  هم  اليوم  للتأجير  معروضة  التشادية  »املعارضة 
أطراف مرزق ومن وقت آلخر يقتحمون مدينة مرزق 
الوفاق  حلكومة  الرئاسي  املجلس  مــال  باستخدام 
بطرابلس خللق زوبعة وتشتيت أفكار اجليش الوطني 
استهداف  مت  وقد  ذلك  يــدرك  اجليش  ولكن  الليبي 
جوية  بــغــارات  التشادية  املسلحة  املجموعات  هــذه 

لسالح اجلو الليبي وكانت يف عمق تواجدهم«.
وأتهم القايدي يف تصريح لوكالة »سبوتنيك« الروسية 
الشارع  بتضليل  الرئاسي  للمجلس  التابع  »األعــالم 
الليبي والراي العام«، قائالً »ليس كل ما يكتب صحيح 
تلك اجلماعات استغلت املجلس الرئاسي وهي اآلن 
أسامة  محور  يف  ومــوجــودة  طرابلس  داخــل  تقاتل 
يحاول  الرئاسي  املجلس  »لألسف  اجلويلي«.وأردف 
أن يستثمر هذا القصف على أنه ضد املدنيني وهذه 
التشادية وليس  مغالطة اجليش استهداف املعارضة 
نتكلم عن  عندما  ليبيا حسب وصفهم  التبو  أو  أهل 

تبو  وليس  تشاد  تبو  من  اغلبهم  التشادية  املعارضة 
ليبيا«، موضحاً بأن »هذه اجلماعات رمبا تشتغل على 
تغير  أجل  من  قصري  تهجير  مــرزق  ألهالي  تهجير 

دموغرايف للمنطقة«.
ــرزق، يف وقــت  ــ ــر يف م ــي هـــذا الــتــطــور األخــي ــأت وي
أكد  الليبية،حيث  العاصمة  يف  املعارك  فيه  تتواصل 
املؤمتر  املسماري،خالل  أحمد  باسم اجليش  الناطق 
الصحفي،أن االشتباكات يف طرابلس خالل 48 ساعة 
استخدمت  الوفاق  قوات  أن  مبينا  متقطعة  املاضية 
الطائرات التركية بشكل كبير فيما استهدف اجليش 
قوات الوفاق بالعديد من الضربات يف طرابلس الفتا 
وتثبيت اإلجنازات  أنه جرى دعم قوات اجليش  إلى 
حتى  تتوقف  لــن  املعركة  أن  على  مــشــددا  السابقة 

تطهير العاصمة من اإلرهاب.
القوات اجلوية قامت خالل  ولفت املسماري إلى أن 
أبو  منطقة  من  استطالعية  بطلعات  املاضية  األيــام 
جنيم الى أبو قرين حتى احلدود التونسية واكتشفت 

وجود مطار يسمى النموة يستخدم إلطالق طائرات 
تدمير  جــرى  أنــه  موضحا  مصراتة  جنوب  مسيرة 
طائرات به.وأشار املسماري إلى قيام اجليش بتدمير 
كانت  السدادة  جنوب  إرهابية  لعناصر  تابعة  آليات 
إلى  الفتا  اجليش  ضد  إرهابي  بعمل  للقيام  تستعد 
قتل عدد من اإلرهابيني اخلطرين املطلوبني للجيش 
لتنظيم  يتبع  وهو  »زازا«  املكنى  الزندلي  علي  بينهم 
القاعدة وشارك يف عدة هجمات على الهالل النفطي 

وسرت حتى زلة.
اجلوية  غــاراتــه  مــن  الليبي  الوطني  اجليش  وكثف 
مصراتة  مدينة  يف  املسلحة  املليشيات  مستهدفا 
العمليات  يف  جديد  تطورا  مراقبون  اعتبره  ما  وهو 
العسكرية التي يشنها اجليش منذ الرابع من أبريل/
بتوجه اجليش  التطورات  املاضي.وتشي هذه  نيسان 
الليبي نحو احلسم يف معركة حترير العاصمة الليبية 
وهو ما تؤكده تصريحات املسؤولني العسكريني وتؤيده 

آراء اخلبراء واملتابعني للشأن الليبي.

القايدي..  »السالح اجلوي الليبي قد قصف اجلماعات اإلرهابية املسلحة 
التابعة للمعارضة التشادية يف مدينة مرزق جنوب ليبيا«
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املنوعة

ألقــت الشــرطة اإلســبانية القبــض علــى شــاب 
أصلــه مــن غانــا /22 عامــا/ بتهمــة االحتيــال 
علــى أكبر موقع للتجارة اإللكترونية على شــبكة 

اإلنترنت.
وذكــرت صحيفــة )غانــا جارديــان( أن الشــاب 
متكن من االحتيال على موقع )أمازون( للتســوق 
بالتجزئة مببلغ 370 ألف دوالر أمريكي تقريبا 
من خالل إعادة إرســال عبــوات الطرد البريدي 

مليئة بالتراب.
جيلبــرت  جيمــس  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
كوارتينــج املقيــم يف باملا دي ماريوركا بإســبانيا، 
زعــم أنــه خدع األمــازون عن طريــق وزن الطرد 
البريدي حال اســتالمه وتســجيل الوزن الدقيق 
للمنتــج ثــم تفريــغ املنتــج األصلــي مــن العبوات 
وملء صناديق املشــتريات باألوساخ والتراب إلى 

أن يصل بالعبوة بالوزن األصلي لها.

وأشــارت الصحيفــة - نقال عن وســائل اإلعالم 
اإلســبانية - إلــى أن املتهــم يســترد أموالــه مــن 
أمــازون، ثــم يبيــع املنتــج األصلــي بــدون تغليف 
وهكــذا، ومن بني املشــتريات - التي ابتاعها من 
)أمــازون( - أجهزة إلكترونيــة وهواتف محمولة 
»أي فــون«، ومتكــن مــن خالل ذلك من تأســيس 
شــركته اخلاصة التــي كانت تبيع تلــك البضائع 
والســلع دون تغليف.ولفتــت الصحيفــة إلــى أنه 
عندما يتم إرجاع العبوات إلى )أمازون( ال يوجد 
شــخص يفتحها فعليا، ولكن يتم مسحها ضوئيا 
ووزنهــا ووضعهــا علــى الــرف، ويعيــد األمــوال 
للمشــتري، مشــيرة إلى أنه يتــم تخزين العبوات 
املرجتعــة يف مخــازن الشــركة وال يتــم فحصهــا 
كثيرا ولم تكتشف عملية االحتيال إال من خالل 
البحــث العشــوائي عندمــا قام شــخص ما بفتح 

صندوق واكتشف أنه كان مليئا بالتراب.

إعتقال شاب محتال يف اسبانيا

بلغ عدد مستخدمي تطبيق واتسآب يف الهند إلى 400 مليون 
مستخدم شهرياً لتصبح الهند أكبر أسواق التطبيق األمريكي.
موضوعــات  يف  املتخصــص  كرانــش«  »تــك  موقــع  وأشــار 
التكنولوجيــا إلــى أن عدد مســتخدمي التطبيــق يف الهند كان 
قبل عامني 200 مليون مســتخدم فقط. ولم يعلن »واتسآب« 
وال »فيســبوك« التي متتلك التطبيق عن أرقام مســتخدميهما 

يف الهند خالل العامني املاضيني.
وبحسب شركة أبحاث السوق »كاونتر بوينت« فإن هذه األرقام 
ستســاعد شــركة »فيس بوك« يف تأكيد سيطرتها على السوق 
الهنديــة، حيــث يبــدو أن كل مســتخدمي الهواتــف الذكيــة يف 
الهند يســتخدمون »واتســآب«، يف الوقت الذي تشــير بيانات 
الشــركة إلــى أنه يوجــد بالهند حوالي 450 مليون مســتخدم 
للهواتــف الذكية.يذكــر أنــه يوجد بالهند حوالــي 500 مليون 
مستخدم لإلنترنت وفقا لتقديرات العديد من املؤسسات ذات 
الصلــة بالقطــاع.يف الوقت نفســه، فإن اســتخدام »واتســآب« 
انتشر بشدة يف السوق الهندية، كما ظهر الكثير من اخلدمات 
واألنشــطة التــي تعتمــد علــى التطبيــق يف هــذه الســوق، مثل 
تطبيق »ميشــو« للتجارة اإللكترونيــة االجتماعي. وقد دعمت 
شــركة »فيســبوك« تطبيق »ميشــو« أخيراً يف أول استثمار من 

نوعه للشركة األمريكية يف شركة صاعدة هندية.
يذكر أن حوالي 1.5 مليار مســتخدم يســتخدمون »واتســآب« يف 
مختلف أنحاء العالم. وال يواجه التطبيق أي منافسة قوية يف السوق 
الهندية حيث أن منافسه الرئيسي يف هذه السوق هو تطبيق املحادثة 

الفورية »ماسنجر« التابع أيضاً لشركة »فيس بوك«.

قــدم مركــز احلريــة لإلبــداع باإلســكندرية التابــع 
لصنــدوق التنميــة الثقافية، برئاســة الدكتور فتحي 
عبدالوهاب، مســاء الســبت املاضي، عرضا خاصا 
للفيلــم الروانــدي »رحمــة األدغال« ضمــن فعاليات 
نادي السينما األفريقية الذي يقيمه مهرجان األقصر 

للسينما األفريقية.
شــارك مهرجــان األقصــر يف دعم إنتــاج الفيلم من 
خالل برنامج دعم الفيلم األفريقي، وأخرجه »جويل 

كاركيزي«.
تدور أحداث الفيلم الروائي الطويل )رحمة األدغال( 
يف أدغــال كيفــو بالكونغو حول بطل احلرب الرقيب 
»كزافيى« واجلندي »فاوسنت«، حيث يخسران كامل 
أعضاء الكتيبة يف احلرب على أراضي العدو، ويبقيان 

وحيدين دون زاد أو مأوى يف األدغال الكونغولية.
وفــاز فيلم )رحمــة األدغال( بجائــزة جلنة التحكيم 
اخلاصــة بأفــالم احلريــات يف الــدورة الثامنــة مــن 

مهرجان األقصر يف مارس 2019.

اربعمائة مليون هندي يستخدمون« واتسآب«

لقــى راعــي غنــم حتفه وأصيــب آخر 
إثــر تعرضهمــا لصاعقة برق يف جبال 

كاليماني برومانيا.
إنســايدر(   - )رومانيــا  موقــع  وذكــر 
اإلخبــاري أن راعيــي الغنــم تعرضــا 
لصاعقة البرق يف منطقة فروموسيكا 
على ارتفاع أكثر من 1500 متر، حيث 
توجهــت فرق اإلنقــاذ الطبي واجلبلي 
إلــى املكان، ولكــن توفى أحدهما على 
الفــور ونقل إلى إدارة الطب الشــرعي 

وأصيب اآلخر بحروق.

صاعقة تقتل راعيا 
وتصيب آخرا برومانيا 

 Soundcup-D أطلقت شركة »هاما« األملانية سماعة الستريو
الالسلكية اجلديدة، التي متتاز مبقاومة املاء وفقاً لفئة احلماية 

IPX7 حتى عمق واحد متر وملدة 30 دقيقة.
وتأتي السماعات اجلديدة بوزن 745 غراماً، وتوفر للمستخدم 

صوت ستريو بقدرة 20 وات.
ومن خالل تدوير النصف العلوي والســفلي لســماعة البلوتوث 
4.2 فإنــه ميكــن فصــل الســماعة إلــى وحــدة مينى ويســرى، 

وتشتمل كل وحدة من السماعة على بطارية خاصة بها.
وتروج الشــركة األملانية لســماعة البلوتــوث اجلديدة من خالل 
بطاريــة الليثيــوم أيون بقدرة 3.7 فولــت و 1500 مللي أمبير 
ســاعة، وبالتالي تكفي شــحنة البطارية لتشــغيل السماعة ملدة 
تصل إلى 6 ساعات، وبعد ذلك يتم إعادة شحن البطارية ملدة 
ثــالث ســاعات. وتعمل ســماعة يف نطاق تــردد ميتد من 100 
هرتــز إلى 20 كيلوهرتز مــع مقاومة تبلغ 4 أوم، وتتوفر نظير 

سعر يبلغ 80 يورو.

سماعة بلوتوث 
جديدة 

مقاومة للماء

رحمة األدغال .. يعرض بإبداع اإلسكندرية 

السيدة األسد تعلن شفاءها من السرطان 
أعلنت أســماء األســد، عقيلة الرئيس الســوري بشار 
األسد، يف مقابلة مع التلفزيون السوري، شفاءها من 
مرض السرطان بعد عام على تشخيص إصابتها بورم 

خبيث يف الثدي.
وقالت أسماء األسد يف املقابلة التي بثت مساء السبت، 
»رحلتــي انتهــت )...( احلمــد اهلل خلصــت، انتصرت 

على السرطان بالكامل«.
وبدت األسد يف املقابلة وهي ترتدي ثوباً أبيض اللون 
ويظهــر شــعرها قصيراً ومصففــاً للمــرة األولى منذ 
إعــالن بدء تلقيهــا العالج بعدما كانت تغطي رأســها 

بوشاح يف إطالالتها السابقة.
ويف أغســطس 2018، أعلنت الرئاســة السورية عن 
بــدء أســماء األســد اخلضــوع للعالج بعد تشــخيص 
إصابتهــا بــورم ســرطان الثــدي، مت الكشــف عنــه يف 

مراحله املبكرة.

وقالــت األســد، التــي تلقــت العــالج يف املستشــفى 
العســكري، إن »وجــع عالج الســرطان فيــه تعب وألم 
وإرهــاق للجســم، لكن هــذا ال يعني أال يكــون الواحد 
إيجابيــاً يف حياته«، مشــيدة بعائلتها التــي وقفت إلى 

جانبها.
وحول زوجها الرئيس السوري، قالت »هو شريك العمر 
كلــه والســرطان كان رحلــة من العمر، األكيــد أنه كان 
معــي«.ويف اول صورة نشــرت لهــا إثر إعالن إصابتها 
بالســرطان، ظهــر األســد يف الصورة مــع زوجته وهو 

جالس إلى جانبها ويتبادالن االبتسامات.
وأســماء األســد )44 عامــاً( أم لثالثــة أوالد، صبيان 
وبنــت. والدها طبيــب قلب يعمل يف بريطانيا ويدعى 
فــواز األخــرس ووالدتهــا دبلوماســية اســمها ســحر 
عطــري. تتحــدر عائلتها من حمص )وســط( وحتمل 

إجازة جامعية من »كينغز كولدج« يف لندن.

جيجــل  واليــة  قــرى  إحــدى  اهتــزت 
اجلزائريــة لوقوع حادثــة مؤملة إثر وفاة 
شــاب ال يتعدى عمره 17 سنة.وذكرت 
قناة »النهار« اجلزائرية أن طالبا يدرس 
باملرحلة الثانويــة تعرض يف قرية اينان 

التابعة إقليميا لوالية جيجل، لطلق ناري 
طائــش خــرج فجأة من فوهة مســدس 
أخيــه األكبــر، الــذي يعمــل يف ســلك 
األمن بوالية ميلة.وحسب »النهار«، فإن 
احلادثة املؤسفة وقعت أثناء حفل زفاف 

أخت الضحيــة واجلاني، حيث حتولت 
أجواء الفرح إلى حزن كبير، مضيفة أن 
جثــة الضحيــة مت نقلها إلى مستشــفى 
مبيلة، يف حني شرعت املصالح األمنية 

يف فتح حتقيق حول أسباب احلادثة.

يقتل أخاه يف حفل زفاف شقيقتهما 

شــاومي  الصينيــة  الشــركة  أصــدرت 
»Xiaomi« أقــوى هاتــف ذكــي يف العالم، 
 »Black Shark 2 Pro« يدعــى 
 Qualcomm« مبعالــج ذو ثمانيــة أنويــة
Snapdragon 855 Plus« مــع نظــام 
تبريــد ســائل، وذاكــرة الوصول العشــوائي 
)RAM( بسعة 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 
تبلــغ 128 غيغابايــت أو 256 غيغابايت.

وتتميــز الكاميرتان الرئيســيتان بدقة 48 
و12 ميغابكســل، والكاميرا األمامية بـ20 
ميغابكســل، اجلهــاز مــزود ببطاريــة أربعة 
آالف مللــي أمبيــر يف الســاعة مــع القــدرة 
على الشحن السريع. ويحتوي الهاتف على 
شاشة »AMOLED« بقطر 6.39 بوصة 
ودقة 2340 × 1080 بكسل، بحسب ما 

نقلتــه صحيفــة »GizChina«.ومت إدراج 
ماســحة البصمــات باإلضافــة إلــى نظــام 
وحــرز   ،»Android 9.0 Pie« تشــغيل 
 »AnTuTu« املنتــج اجلديــد علــى موقــع
أعلى نســبة نقاط ما يجعله الهاتف الذكي 
األسرع يف العالم.وأصدرت شركة »شاومي« 
 Redmi« يوم 28 مايو/أيار الهاتف الذكي
لقــب  علــى  حصــل  الــذي   »K20 Pro
»القاتل الرائــد« ويعمل الهاتف على معالج 
.»Qualcomm Snapdragon 855«
يذكر أن شــركة »Statista« وضعت قائمة 
ملعدل اإلشــعاعات التــي تصدرها الهواتف 
الذكيــة، وتصــدرت القائمــة ثالثــة هواتف 
من شــركة »شاومي« من حيث األعلى على 

مستوى إصدار اإلشعاعات.

أقوى هاتف ذكي يف العالم 



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة9 العـدد )   45   (    ــ    الثالثاء       6      /       8       /     2019

الثقافية 

  تكوين

من أعنيها ال تشبهها امرأة أخرى 
يضحك يف عينيها فرح الدنيا

وعلى شفتيها يندى الورد .. وترتسم البشرى
تلك امرأة أخرى

***
تلك امرأة فوق العادة

هيـ  أحياناـً  أملح فيها ) مي زيادة (
وأرى فيهاـ  حيناً آخرـ  شيئاً ) والدة (

لكن .. تبقى منطاً
تبقى .. وسطاً

بني ) احللو ( وبني ) السادة (
فليست ) مي ( وال ) والدة (

***
لم تكتب فوق عصابتها : إني للحب

أو تسكب فوق كتابتها من جرح القلب
أبصر فيهاـ  فوق األنثيـ 

بلداً .. وطناً
أهالً .. سكنا

فيها من فطرة أمتها .. وطباع عشيرتها
كبر ال يحتمل الزيف

وال يغتفر احليف
وببشر تلقى زائرها .. كلقاء الضيف

تأسره مبودتها أسرا
تغمره ببشاشتها غمرا

فيشرف ) فوق العني ( .. وفوق الرأس
***

بنصاعة بنغازي ووداعة ) جربة (
ووقار قسنطينة ) وأصالة فارس (

تكرم زائرها
فإذا ما غير جلدته ، أو جاوز رتبته

نظرت شزرا
شمخت كبرا

تلك امرأة فوق العادة
تلك امرأة أخرى

***
تشعر ـ حني حضورك ـ يف حضرتها .. أنك 

ضائع 
تتالشى يف ملكوت السحر الرائع

تبحر يف غسق العينني
ويف ورد الشفتني الراعشتني

ويضيع صوابك يف لفتات اجليد الناصع
***

تتعلمـ  حني تكون بحضرتهاـ  فن اإلصغاء
تأسرك اللفتة ، واإلمياءة واإليحاء

تتحدث عن كل األشياء
وحتلق يف كل األجواء

وتالمس كل املحظورات
فتحس بصدق مودتها ، وبراءة ألفتها ، ومبا 

هو آت
تتحدث يف عفوية أهل الصدق

وبساطة أهل العشق
بعيداً عن متجيد النفس، وحب الذات

 ***
تفضي مبواجع أهل البؤس

ومباهج أهل األنس
وصفاقة بعض الناس

فتشدك هاتيك النظرات
وحتس بدفء األنفاس

ويروقك منها ذاك السمت
ويهزك إيقاع النبرات

فتدق بداخل هيكلك املغلق كل األجراس
***

حيناَ آخر
تنأى بك يف األفق املمتد

وتراوح ـ وهي حتدث ـ بني اجلزر ، وبني املد
ومتازج بني الهزل ، وبني اجلد

ومتيع مدلول الكلمات
***

تتبسط حتى حتسب أنك منها أقرب شيء
لكن .. ملساحة ما بني البينني حدود

ومسافة ما بني البعدين تزيد
وبرغم بساطتها .. وتبسطها

تتوجس منهاـ  أبداـً  خفية
تتوقع شيئاً ما

ال تدري من أي فجاج اخلوف يجي
فتظل تراوح بني اجلمر ، وبني املاء

تتمزق بني النشر .. وبني الطي
***

يتخثر نهر العطش املر
يتكلس ما بني الشفتني ، وبني احللق ، وبني 

الصدر
وحتس كأن األرض متيد

فتخيــم يف ليــل العينني الســوداوين طويالً ، 
ثم تفر
***

 زينب ** ورثت عن جدتها
تلك النفراوية 

مجد العقل ، ومجد القلب

ومجد احلسن ، ومجد احلب
ورثت سمت أميرة
ورثت أشياء كثيرة

قرطاً ، عقداً ، أسورة ، وقالدة
ورثت عزاً ، خزاً ، طلسماً ، حرزا

) حزراً ( يحرسها من نظرات املفتونني
ويجنبها وخز عيون املنهومني

ويسيج بستان اخلوخ الناضج فيها
عن أيدي املحرومني

وبسر فيه
يــدمي عليهــا نعمــة هــذا الوجــه الناضــر ، 

واحلسن الباهر
تبقــى مهمــا ) تنآى( عنــك .. وتنآى عنها .. 

ملء اخلاطر
فهي الغائب .. وهي احلاضر

تبقى يف أعماقك فيض مشاعر
نبع سعادة .. فهي امرأة فوق العادة

***
فتقرب منها .. وازدد قرباً .. تزدد بعداً

فستبقى أبداً وهي
كتوازي اخلطني املمتدين
ال يلتقيان .. مهما امتدا 

وجدتنــي أركــض يف كل االجتاهــات ....ال اجتــاه 
محــدد خلطواتي الالهثة....وجدت نفســي أجري 
أمــام كــرات ضبابيــة هالميــة ...هائلــة حتــاول 
سحقي...قوة مبهمة حتملني املسئولية...مسئولية 
إزالة كل هذه الكرات املحمومة عن وجه مدينتي..
قوة جتبرني على الرحيل يف كل النواحي ألمللمها..
أجــري فــوق عمــود النــور الوحيــد يف املدينــة قــد 
أســقطته العاصفــة وصــار كاجلذع شــجرة ميتة..

أجري فوقه والضباب املتكون يحاصرني.. 
يقطع عليا الطريق..!! لكن يجب أن 

أزيلها_هكذا تأمرني القوه يجب 
أن امســحهن وجــوه األطفــال 
عن أعشاش العصافير..عن 
وجــه حبيبي..وعن أســطح 
املنازل..ولكنــي أكتشــف أن 
األســطح لهــا ســطحها هو 
الضباب نفســه.. وأفكر هل 

أرتكــب خطــأ مــا؟؟..ال وقت 
للتفكير_القــوة تنهرني أســتمر 

يف ركضي_حبيــي يقــف يف ردهة 
أحــد البيــوت وأنا فــوق احلائط أجري 

بحذر وأنا فوق ال أجرؤ عــلى القفز نحوه..أخاف ان 
تنهار املدينة من حولي وأصبح غريبة بدون وطن؟ 
عينــاه تلحان علي فأطير إليه_ طيراني ســقوط..
ال أصــل إليــه بـــل نواصل الســقوط معــا وندور يف 
دوامة ضبابيه قاســيه و رهيبة. أســمعه يناديني..
أفتح فمي ألناديه بدوري  ماليني الدوائر الضـبابية 
الصغيرة تندفع بشراهة داخل فمي تتكدس وتسد 
حنجرتي..أغيــب.. أتالشــى ..ثــم ال شــيء ســوى 
شاطئي رمادي..وأنا منهمــكة فوقه فراشي الفراغ 
.. مالبســي رثــه والبحــر الــذي أنــا علــى شــاطئه 
أبيــض..ال شــي حولــي ســوى البياض..موجــات 
الصقيع املتتابعة حتـرمني من متعة النظر جلماله 
يفرض نفســه رغم األلم..أقف..أبحث عنه..)وجه 
حبيبــي( تفزعني رجالي املتورمــة الدامية..وأصل 
بحثي يف كل األفاق..ال أثر له وحده األلم ينبهني..
أنظر صوب البحر..سفينة كبيره بحجم األفق بكبر 
البحر نفسه.. تقف بسكون وأميزها.. أنها مدينتي 
وقد صارت ســفينة عازمة على الرحيل إلى بعيد.

البــد أن حبيبــي علــى ظهــر الســفينة..أعنى على 
ظهر الســفينة.. أرى ذراعيه متتدان نحوي جســرا 
شاسعا..وأهم بالوقوف ولكن األلم يبكيني.. ماليني 
األذرع الصغيرة تســافر من املدينة إلى الشاطئي..
ألــف عصفورة ترحل نحوي وتأخذني حيث األمان 
إنه هناك ينتظرني بلهفة تفوق قدرتي على التحمل 
وحني أصل تدوي صفارة السفينة..ومتضي ولكنها 
ترتطم بجدار ثلجي هــــائل..ويسقط على ظهرها 
جبــل مــن جليد..أفقد انتمائــي إلى الوعي 
وأغيــب ولكــن القــوة توقظنــي ألنقذ 
الســفينة )املدينــة( انهــض رغــم 
األلم..ورجالي الزرقاء وال شيء 
ســوى العصافيــر وأجنحتها.. 
ووجــوه األطفال..ال شــيء يف 
ذهنــي ســوى وجــه..وأراه بــل 
وقــد  رأســه  إال  أرى  ال  أنــي 
صار كره راكضة..أمنية غالية 
متألني..أن أحتول ألي عمالق 
ينقذ الســفينة يف حلظات..ألنها 
حتتضــن كل أحبتــي. وجــه حبيبــي 
ترحــل  نائيا..العصافيــر  يبتعد..يصبــح 
األطفــال ينكبون على وجوههم مذعورين حبيبي 
أصبــح طفــال يحشــر نفســـه وســط أجســادهم 
الهشة أنهم يرون شيئا مرعبا.. السفينة صارت 
لعبــة متناهية يف الصغر..البحر مســتنقعا حتت 
قدمــي..أدرك أنهــم يخافــون منــي وأني مصدر 
بالفعل..وأرفــع  عمالقــا  صــرت  وأنــي  رعبهــم 
الســفينة..أقصد املدينــة بــني يــدي وأكملهــم.. 
أحاول جــذب وجوههم األليفــه املرتعده نحوي؟ 
تواصــل  العصافيــر  الصــراخ..  يف  ويســتمرون 
وأندم..وأنــدم  خائفــه..  وجلــة  عنــي  هجرتهــا 
ألنــي متنيــت أمنيــه كهذه..أجلس والســفينة يف 
زاويتهــا  مازالــوا محشــورين يف  حضني..وهــم 
ُيأملني منظر األعشاش املهجورة يوجعني خوفهم 
املدينة..والبحــر  احلبيبة..أتــرك  مني..وأنــا 
والضباب..أترك العصافيــر واألطفال..أتركه.. 
وأمضــي وصــوت خطواتــي يــدوي يف األرجاء..
وعلى الشــاطئ املاليني من األمنيات املنكسره..
ويف األفق البعيد أغنية فيروز.. )أنا وشــادي(

نص
أمـــــــرأة فــــــوق العـــــادة  حسن السوسي  

املعرض 
يف هذه اللوحة  للتشكيلي الليبي محمود احلاسي  تظهر القفة متدلية 
منتصف  من  افقي  حبل  يقطع  بينما  تظهر  التكاد  نافذة  من  بحبل 
بدوية  خيمة  من  متناظرة  غير  قطع  خلفية   على  تفاصيلها  القفة 
صيفية ، هكذا يجرد احلاسي كعادته الرموز ويدمجها متيحا للناظر 
التأمل يف الفكرة التى يود قولها واذا ما حاولت ان تقول ما اهديت له 
عليك االيقان بانك امام نص لوني حمال اوجه على طراز ابداعي رفيع 










