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اليوم األول

القارة  جتنيها  كبيرة  إقتصادية  مصلحة  هناك 
املليوني  الشبابي  التدفق  ه��ذا  وراء  م��ن  العجوز 
ف��ق��ي��رة  دول  غ���ال���ب���ا  ه����ي  ال���ت���ي  امل����ص����در  دول  م����ن 
خلفته  ال��ذي  االقتصادي  والعوز  احل��روب  تعاني 
ع���ق���ود االس���ت���ع���م���ار إب������ان ال���ق���رن���ن امل���اض���ي���ن..
اليد  ت��وف��ر  ، يف  ب��ب��س��اط��ة  تتجلى  امل��ص��ل��ح��ة  ه���ذه 
العديد  تفتقدها  التي  وامل��اه��رة  الفتية  العاملة 
م��ن ال���دول االوروب���ي���ة امل��ه��م��ة وع��ل��ى رأس��ه��ا أملانيا 
االحصاء يف  دائ��رة  نشرتها  التي  التقارير  آخر   ..
بتوقع  تفيد   ، م   2013 العام  األملانية  العاصمة 
إن��خ��ف��اض ع���دد ال��س��ك��ان م��ن ح��وال��ي 80 مليون 
ال��ع��ام 2060  أق��ل م��ن 67 مليون يف  إل��ى  نسمة 
، ح���دوث تناقص  ذات��ه��ا  ال��ت��ق��اري��ر  م..ك��م��ا توقعت 
باملرحلة  السكان  ألع��داد  نفسها  الفترة  يف  م��واٍز 
الفئة  متثل  ال��ت��ي  ع��ام��ا،  و64   20 ب��ن  العمرية 
القادرة على العمل من 49 مليون نسمة إلى 34 
عن  ناهيك  نسمة...  مليون   38 أو  نسمة  مليون 
تقارير أخرى مشابهة حول فرنسا وسويسرا ودول 
السكاني  اخل��ل��ل  جميعها  تكشف   ، اسكندنافيا 
ال������ذي ت���ع���ان���ي���ه ه�����ذه ال�������دول وح���اج���ت���ه���ا امل��ل��ح��ة 
إلس��ت��ق��ب��ال امل��ه��اج��ري��ن اجل����دد م���ن دول ال��ع��ال��م 
ال��ث��ال��ث ل��س��د م��ت��ط��ل��ب��ات س���وق ال��ع��م��ل امل��ت��زاي��دة 
ودع����م وم��س��ت��وي��ات ال��ن��م��و ال��س��ك��ان��ي ال��ط��ب��ي��ع��ي.. 
ال��غ��رب ي��ح��ت��اج إل���ى م��ه��اج��ري��ن ن��وع��ي��ن ملعاجلة 
اليريد  لكنه  والدميوغرافية  االقتصادية  أزماته 
أن يسدد فاتورة الثمن اإلنساني لهذا االحتياج.. 
حتمل  واليريد  العسل  يريد  بإختصار  الغرب  إن 
يتحمل  أن  يريد  ذلك  من  النحل..وأكثر  لسعات 
ال��ت��اري��خ��ي��ة  وخ���ط���اي���اه  أخ���ط���اءه  أوزار  اآلخ������رون 
ال���ت���ي ج��ع��ل��ت م���اي���ن ال���ب���ش���ر ي���ع���ان���ون احل���اج���ة 
واخلصاصة والفقر ويبحثون عن األمن واألمان 
واالس��ت��ق��رار ب��ع��ي��دا ع��ن أوط��ان��ه��م ال��ت��ي أحرقتها 
- كما تشي تلميحات  أوروب��ا   .. والفنت  امل��ؤام��رات 
الليبي  البر  من  تصنع  ان  تطمح   - قادتها  بعض 
محطة أو سوق إلستقبال اليد العاملة الرخيصة 
، لتنتقي منه إحتياجاتها السنوية دون أن تكلف 
واالجتماعية  األمنية  ومؤسساتها  إقتصاداتها 
ع��ن��اء ال��ق��ي��ام مب��ه��ام االش�����راف ع��ل��ى ه���ذا ال��س��وق 
املفتوح. .. الليبيون - بدورهم - اليساءلون أوروبا 
بذلوها  التي  الكاذبة  بوعودهم  الوفاء  وساستها 
ب���ن أي��دي��ه��م ب��س��خ��اء ط����وال ال��س��ن��ن امل��اض��ي��ة..

لكنهم يأملون على األقل يف أال يتخلى األوربيون 
عن احلد األدنى من األخاق ، فا يستغلوا هذا 
الظرف العصيب الذي متر به بادهم ، ويحملوا 
الليبين ظلما ، جريرة األخطاء التاريخية التي 
إرت��ك��ب��ت��ه��ا اجل��ن��س األب��ي��ض يف أك��ث��ر م��ن منطقة 
البلدان  إستعمرت  التي  أوروب��ا  على  العالم..  يف 
الطبيعية  ث��روات��ه��ا  ون��ه��ب��ت  واالف��ري��ق��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
- وم���ازال���ت ش��رك��ات��ه��ا ت��ن��ه��ب ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة - أن 
ت��ت��ح��ل��ى ب��امل��س��ؤول��ي��ة وال���ن���ض���ج يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع 
اجلموع  ه��ذه  أم��ام  تفتح  أن  فإما   ، الهجرة  ملف 
أبوابها دون شرط أو قيد أو من ..بإعتبار أن هذه 
ال��ه��ج��رة حت��ص��ل ل���ظ���روف اق��ت��ص��ادي��ة وس��ي��اس��ي��ة 
احلديث  واالس��ت��غ��ال  ال��ق��دمي  االستعمار  س��اه��م 
يف صنعها ..أو أن تعترف مبسؤولياتها التاريخية 
واألخ��اق��ي��ة جت���اه دول امل��ص��در وت��خ��ص��ص ج��زءا 
تنموية  مشاريع  بعث  يف  الهائلة  ميزانياتها  من 
بلدانهم  داخل  البشر  توطن  تساهم يف  حقيقية 
األصلية وتعيد إليهم قسطا ضئيا من حقوقهم 

وثرواتهم املنهوبة ..

صحيفــة أسبوعيـــة - منوعــــة  -  شاملـــة 
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األسبـوع الليبـي 
العـدد )   48   (    ــ    الثالثاء       20      /       8       /     2019

مدير التحرير

مهاجرون.. 
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التقى رئيس احلكومة املؤقتة عبداهلل الثني، األربعاء 
املاضي ، مع مدير عام جهاز تنمية وتطوير املدن 
ناجي املعداني، لبحث سير عمل مشاريع احلكومة 

املؤقتة بقطاعي الداخلية والتعليم.
وبني املعداني، خالل اللقاء أن 40 مشروعا لصالح 
مت  فيما  تنفيذها،  من  االنتهاء  مت  الداخلية  وزارة 
االنتهاء من تنفيذ 60 مشروعا لصالح وزارة التعليم 

يف احلكومة املؤقتة.
من جهته شدد الثني على ضرورة االهتمام مبشاريع 
تعليماته املشددة على ضرورة  بلدية درنة، صادرا 
التي  البلدية  لهذه  العامة  النظافة  االهتمام مبلف 

عانت طيلة سيطرة اجلماعات اإلرهابية عليها.

الشحنة الثانية من املساعدات 
تصل وادي عتبه 

بلدي غدامس يبحث حلحلة 
أزمة الكهرباء

وفد ليبي يف حفل التوقيع 
على اإلعالن الدستوري بالسودان 

املؤقتة تتابع مشاريع قطاعي الداخلية والتعليم وزير الصحة يزور املستشفى القروي بطبرق

شاركت ليبيا يف أعمال املنتدى العربي 
والذي  الصينية  بكني  مبدينة  الصيني 
املاضية  اجلــمــعــة  فعالياته  انطلقت 
خريطة  على  التوقيع  خالله  وسيجري 
يف  الصيني  العربي  للتعاون  الطريق 
اإلعالمي  املكتب  وبني  الصحة.  مجال 
أن  ــاق  ــوف ال بحكومة  الصحة  لــــوزارة 
عمر  بن  أحميد  املفوض  الصحة  وزير 
القائم  مع  املنتدى  هامش  على  التقى 
بأعمال السفير الصيني يف ليبيا )وانغ 

تشيهني( لبحث الشراكة االستراتيجية 
يف  خاصة  البلدين  بــني  األمـــد  طويلة 
واتفق  املعلومات  وتقنية  الصحة  مجال 
الطرفان على أهمية رفع مستوى التعاون 
والصحة  الصحة  مجال  يف  والشراكة 
اإللكترونية. وأكد بن عمر، على أهمية 
تدريب  املشاركة يف  الصيني يف  الــدور 
املساعدة.  والطبية  الطبية  ــكــوادر  ال
وأشار تشيهني إلى أهمية املشاركة يف 
الدورة الثانية للمنتدى العربي الصيني.

الليبي،  األحمر  للهالل  العامة  األمانة  أعلنت 
إرسال الشحنة الثانية من املساعدات للنازحني 

يف وادي عتبه.
األحمر  للهالل  الــعــامــة  ــة  ــان األم وأوضــحــت 
الليبي، أن الشحنة مقدره بحوالى 300 حصة 
غذائية وغير غذائية، ومت استالمها من قبل 
مدير مكتب وادي عتبه بالتنسيق مع مدير فرع 

الهالل األحمر الليبي مرزق.

عقد مبقر املجلس البلدي غدامس، اجتماعا 
ضم عدد من أعضاء املجلس البلدي مع بعض 

املسؤلني بقطاع الكهرباء.
البلدي  باملجلس  اإلعــالمــي  املكتب  وأوضـــح 
االنقطاع  حــول  متحور  اللقاء  أن  غــدامــس، 
الكفيلة  والسبل  الكهربائي  للتيار  املستمر 
الطاقات  إلــى  التطرق  مت  وكــذلــك  ملعاجلته 
البديلة وسبل إحياء البرنامج االستثماري يف 
الطاقة الشمسية ومت االتفاق على اخلطوات 

األولية إلجراءات التنفيذ .

شارك وزير اخلارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة يف حفل التوقيع 
على اإلعالن الدستوري بني املجلس العسكري االنتقالي وقوى احلرية 

والتغيير يف السودان.
وبني املكتب اإلعالمي لوزارة اخلارجية بحكومة الوفاق أن مشاركة 
ليبيا تأتي بناء على دعوة رسمية من اخلارجية السودانية للمشاركة 
يف هذا احلفل إلى جانب عديد الزعماء والرؤساء األفارقة وممثلني 

عن االحتاد األوروبي واألمم املتحدة.
ويرافق الوزير يف هذه الزيارة مدير اإلدارة العربية بوزارة اخلارجية 
السودانية  وزارة اخلارجية  أبــوراوي وكان يف استقباله وكيل  معتوق 

إلهام أحمد إبراهيم.
ومع التوقيع الرسمي على االتفاق، يطلق السودان فوراً عملية تتضمن 
خطوات أولى مهمة، من أجل إطالق احلكم املدني بالبالد، وسيعلن 
يف اليوم التالي عن أعضاء مجلس السيادة احلاكم، ثم تعيني رئيس 
يوم  والتغيير  احلرية  قوى  رشحته  الذي  عبداهلل حمدوك،  ــوزراء  ال

الثالثاء، ليعلن عن تشكيلته احلكومية بعد ثمانية أيام.

قام وزير الصحة باحلكومة املؤقتة، سعد عقوب، بزيارة تفقدية داخل مستشفى 
عمر املختار القروي بطبرق لالطالع على أعمال اإلنشاء والتطوير والتوسعة.

وأوضح املكتب اإلعالمي للوزارة، أن عقوب تفقد خالل الزيارة آليات سير العمل 
يف إجناز أعمال الصيانة من قبل الشركة املنفذة وتقديرات نسبه االجناز وفقا 

لتوصيات رئيس مجلس الوزراء عبداهلل الثني.
يشار إلى أن أعمال التطوير وصيانة تتطابق مع خطة وزارة الصحة للنهوض 
باملرافق الصحية وفقآ لدور اخلدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي العام، 
إذ تركز استراتيجية وزارة الصحة على اعالن عام 2019 عاماً للرعاية الصحية 
االولية وتقدمي خدماتها بكامل قدرتها االستيعابية وإمدادها باحتياجاتها من 
األدوية واملستلزمات واملشغالت واملعدات واألجهزة الطبية إلى جانب تنفيذ أعمال 

صيانة داخل األقسام التابعة لها.

قوات إنقاذ  278 مهاجراً غير شرعي أن  الليبية،  البحرية  أعلنت 
إنقاذ  مــن  متكنت  الــســواحــل  خفر 
خالل  شرعي  غير  مهاجرا   278
عمليات منفصلة يف اآلونة األخيرة.

البحرية  بــاســم  املتحدث  ــح  وأوضـ
الليبية أيوب قاسم، السبت املاضي، 
الثالثة  الــقــطــاعــات  دوريـــــات  أن 
عمليات  نفذت  السواحل  حلــرس 
مبشاركة  املاضي،  الثالثاء  اإلنقاذ 

عدة زوارق تابعة للبحرية.
وأضاف أن املهاجرين من جنسيات 
مختلفة، مشيرا إلى أنهم نقلوا إلى 
مكافحة  جلهاز  تابع  لإليواء  مركز 
تقدمي  بعد  الشرعية  غير  الهجرة 

املساعدات اإلنسانية الالزمة لهم.
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وصلت اجلمعة املاضية، رحلة اخلطوط اجلوية العربيه الليبية االفتتاحية األولى 
من مطار بنينا بنغازي الدولي، إلى مطار سبها الدولي املتوقف منذ عدة سنوات.
وبني مصدر مالحي من مطار بنينا، أن الرحلة التي حطت اليوم مبطار سبها 
كإشارة الستئناف املالحة اجلوية باملطار الذي توقفت الرحالت منه وإليه منذ 
مايزيد عن خمس سنوات، مضيفا أن الرحلة األولى جاءت على طائرة إيرباص 
320 بقيادة الكابنت واملدرب عبداهلل الطيرة، الكابنت محمد احلداد، وكان على 

متنها 93 راكب.
وتأتي هذه الرحلة التي حظيت باستقبال رسمي وشعبي يف سبها، بعد أن مت 
تأمني املنطقة اجلنوبية، وإجراء عمليات الصيانة الضرورية ملرافق مطار سبها 
الذي توقفت حركة الطيران املدني منه وإليه منذ مايزيد عن خمس سنوات، 

بسبب الظروف األمنية.

أعلنت احلكومة اإليطالية، تخصيص 
برنامج  لــدعــم  ــورو  يـ مليوني  مبلغ 
إمكانية  لتعزيز  ليبيا  يف  اليونيسف 
الوصول إلى خدمات الصحة واملياه 
األكـــثـــر ضعًفا  ــال  ــفـ األطـ ــة  وحــمــاي

وتتضرراً من النزاع يف ليبيا.
ووفقا لليونسيف، فأن البرنامج الذي 
سيستمر ملدة عامني، يستهدف 13 
بلدية لتقدمي الدعم حلوالي 5،000 

تنفيذ  وسيتم  أسرة  و2،000  طفل 
السلطات  مــع  بالشراكة  البرنامج 
غير  واملــنــظــمــات  ليبيا  يف  املحلية 
احلكومية. وأكد سفير إيطاليا لدي 
غرميالدي،  بوتشينو  جوزيبي  ليبيا 
أن حكومة بالده تلتزم بدعم األطفال 
ليبيا،  يف  وعائالتهم  ضعفاً  األكثر 
شركاء  به  يقوم  الــذي  العمل  ودعــم 
لتعزيز  اليونيسف  كمنظمة  التنمية 

وصــــول كـــل طــفــل إلـــى اخلــدمــات 
األساسية والتمتع ببيئة آمنة.

اإلنسانية  االستجابة  خطة  وبحسب 
هناك  فــإن   ،2019 لعام  ليبيا  يف 
ما يقدر بنحو 823،000 شخص، 
مبن فيهم حوالي 248،000 طفل، 
اإلنسانية  املــســاعــدات  إلــى  بحاجة 
ــزاع وغــيــاب  ــنـ نــتــيــجــة اســتــمــرار الـ
االســتــقــرار وعـــدم تــوفــر اخلــدمــات 

األســـاســـيـــة.  ويــتــمــثــل املــتــضــرريــن 
ــنـــازحـــني وغــيــر  الـ ــاص  ــخــ يف األشــ
النازحني املتأثرين بالنزاع والعائدين 
واملجتمعات املضيفة وطالبي اللجوء 
ــى ذلــك،  واملــهــاجــريــن. بــاإلضــافــة إل
وبسبب كون ليبيا على مفترق طريق 
الغير  األطفال  أعــداد  فإن  الهجرة، 
املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم يف 

ازدياد.

مليوني يورو من ايطاليا لدعم برامج يونسيف يف ليبيا 

شاكل غريان بني احلكم املحلي و مجلسها البلدي 

أمن مساعد الشرقية تقبض على عمالة مصرية غير شرعية  تواصل حملة النظافة يف طرابلس 

داخلية الوفاق تؤكد توفر الوقود 

وفد من بلدية الزنتان يف بنغازي 

مطار سبها يستقبل أولى الرحالت  الكفرة تستقبل شحنة أدوية 
ومستلزمات صحية بدرنة 

كشفت وزارة الصحة التابعة حلكومة الوفاق، أن منطقة 
منطقة  عن  كم   50 بعد  على  الواقعة  ــة  اإلداري الشورى 
واألدوية  الطبية  املستلزمات  من  شحنة  تسلمت  الكفرة، 
الصحية  الرعاية  مراكز  جميع  احتياجات  لتلبية  العامة 

الواقعة باملنطقة.
الشورى  الصحية مبنطقة  إدارة اخلدمات  وأوضح مدير 
محمد حسن يوسف، أن الشحنة ستغطي احتياجات مجمع 
السرير  وعيادتي  املختار  الصحي  واملركز  ليبيا  عيادات 
والنهر ملدة 4 أشهر قادمة، مؤكًدا على إحالة احتياجات 
إلى  أيًضا  الطبية  املراكز الصحية من األجهزة واملعدات 

السيد الوكيل العام لتوفيرها خالل املدة القادمة.
إلى خطاب وجهه مدير  استجابة  الشحنة  ويأتي وصول 
إدارة اخلدمات الصحية مبنطقة الشورى إلى وكيل عام 
النقص  فيه  يشكو  عيسى«  هيثم  »محمد  الصحة  وزارة 
الطبية  واملعدات  واملستلزمات  العامة  األدويــة  يف  احلاد 
الواقعة  باملنطقة  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  داخل 

أقصى اجلنوب الشرقي من ليبيا.

عقد وزير احلكم املحلي املكلف بحكومة الوفاق عبد 
الباري شنبارو، اجتماعا مع عميد وأعضاء املجلس 

البلدي غريان، ملتابعة سير عمل املجالس البلدية.
ومت خالل االجتماع مناقشة آلية عمل البلديات يف 
مجال اخلدمات التي تقدمها للمواطنني والعمل على 

حتسينها .. ومناقشة العراقيل التي تواجه القطاعات 
التابعة للبلدية يف سبيل اجناز مهامها واخلدمات التي 
تقدمها للمواطنني خاصة يف مجال النظافة وجمع 
القمامة والنهوض بالبنيه التحتية خاصة مع قدوم 

فصل الشتاء . 

عــدد من  القبض على  أمــن مساعد  ألقت مديرية 
األشخاص يحملون اجلنسية املصرية دخلوا للبالد 
بطرق غير شرعية حيث مت القبض عليهم يف طريق 
اخلمسني وسط املدينة من قبل عناصر مركز الهجرة 
طبرق وبعد التحقيق معهم تبني أنهم دفعوا عشرة 

آالف دينار ملهربني ليبيني لقاء ادخالهم للبالد عبر 
قنوات غير قانونية.

 يذكر أن  بلدية إمساعد تقع شرق طبرق بحوالى 
150 كيلومترا تقريبا إضافة لكونها تقع على احلدود 

الليبية مع مصر.

تــواصــل حملة  الــوفــاق  الداخلية بحكومة  وزارة  أعلنت 
بناء على تعليمات  العاصمة طرابلس  النظافة داخــل 
وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا إلى مديرية 
أمن طرابلس. وأوضح املكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية 
أسامة  أمــن طرابلس عميد  أن مدير  الــوفــاق  بحكومة 
عويدان أعطى توجيهات بــأن تستمر هــذا األيــام حملة 

مــع شركة اخلدمات  بالتعاون  املــديــنــة،  داخـــل  النظافة 
العامة، جلمع ونقل القمامة لألماكن املخصصة. وأكدت 
وزارة الداخلية على أهمية تعاون املواطنن إلجناح هذه 
احلملة عبر عدم وضع القمامة يف الطرقات ملا تسببه 
من مشاكل وأخطار على البيئة، وكذلك ما تتسبب به من 

مختنقات مرورية.

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن العمل مستمر يف توزيع 
الوقود، مع التأكيد على توفره يف مستودعات شركة البريقة لتسويق 

النفط. 
وقال املكتب اإلعالمي للوزارة، أن باخرة حتمل على متنها 28 
مليون لتر من مادة الوقود رست مبيناء طرابلس، داعية املواطنني 
وراء  الوقود وعــدم اإلنسياق  امــام محطات  اإلزدحــام  الى عدم 

الشائعات.

عبداهلل  املؤقتة  الليبية  احلكومة  رئيس  استقبل 
الثني ،اخلميس املاضي،يف مدينة بنغازي وفدا من 
بلدية الزنتان ضم قادة عسكريني وحكماء وأعيان 
إضافة إلى أعضاء من املجلس التسييري للبلدية 
الذي متت تسميته مبوجب قرار احلكومة الليبية 

املؤقتة رقم 532 لسنة 2019 ميالدي.

وناقش الوفد الذي يضم آمر املنطقة العسكرية 
الغربية اللواء إدريس مادي، أوضاع بلدية الزنتان 
ومشاريعها اخلدمية التي تنفذها احلكومة املؤقتة 
الدعم  كافة  بتقدمي  الثني  عملها.وتعهد  وسير 
لبلدية الزنتان املنحازة دائما للوطن، مؤكدا تذليل 
كافة الصعاب أمام هذه البلدية ومواطنيها وتوفير 

كافة االحتياجات التي تتطلبها البلدية ومشاريعها.
من جانبه ثمن الوفد دور احلكومة الليبية املؤقتة 
يف دعم بلدية الزنتان من خالل إقامة العديد من 
املشاريع اخلدمية بها يف شتى املجاالت، إضافة 
إلى توفير كافة السلع واخلدمات التي حتتاجها 

البلدية.

مشاكل غريان بني احلكم املحلي و مجلسها البلدي
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االقتصادية

 االسبوع الليبي
للخدمات  الذهبية  الشرارة  شركة  علقت 
كل  وجهتها  التي  االتهامات  على  النفطية، 
من املؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة 
بشأن فشل شركات التوزيع يف أداء مهامها. 
للخدمات  الذهبية  الشرارة  شركة  وأكدت 
النفطية، يف بيان لها، أنها ملتزمة بسحب 
وتوزيعه  الوقود  من  اليومية  مخصصاتها 
على املحطات التابعة للشركة ومتكني تلك 
املحطات من العمل بالشكل املطلوب وتقدمي 
خدماتها للمواطن بالرغم من وجود بعض 
سير  تعترض  التي  والعراقيل  املختنقات 
العمل، الفتة إلى أنه من بني تلك املختنقات 
الــوقــود  توفير  عــن  البريقة  شــركــة  عجز 
احتياجات  تسد  التي  الكافية  بالكمبات 
والتي  طرابلس  مبنطقة  خاصة  املحطات 
من  املواطنني  من  كبير  عــدد  نــزوح  تشهد 
من  املواطنني  وكذلك  اإلشتباكات،  مناطق 
تشهد شح  التي  واجلبلية  الغربية  املنطقة 
يف إمدادات الوقود بسبب حتديد الكميات 
من املصدر املتحكم يف الكميات وهو شركة 
البريقة، واألخذ يف اإلعتبار خروج مستودع 
سبها عن اخلدمة بسبب عدم قدرة املؤسسة 
الوطنية للنفط وشركة البريقة على توفير 
إليهما،  تعود  ألســبــاب  باملستودع  الــوقــود 
األمر الذي سبب يف أرتفاع أسعار الوقود 
يف السوق السوداء وزيادة معاناة املواطن يف 

املنطقة.
 وأضافت الشركة، أنه من بني املختنقات 
لساعات  الكهربي  التيار  انقطاع  أيــضــا 
طويلة جداً وصلت إلى أكثر من 20 ساعة 

مــتــواصــلــة، حيث قــامــت شــركــة الــشــرارة 
الذهبية للخدمات النفطية بتوفير مولدات 
بدون  لها  التابعة  املحطات  على  وتوزيعها 
مقابل مع العلم بأنها غير ملزمة بذلك حسب 
الشروط التعاقدية مع املحطات، وذلك من 
دون  املحطات  عمل  استمرار  ضمان  أجل 
وقطع  الالزمة  الصيانة  توفير  مع  توقف 
الغيار للمحطات، وذلك بإشراف اإلدارات 
املختصة الفنية والرقابية، إضافة إلى عدم 
خاصة  باملحطات  الالزمة  احلماية  وجــود 
عند حدوث األزمات واإلزدحامات، بالرغم 
من مخاطبة اجلهات األمنية املختصة من 
خالل املراسالت أو البالغات اليومية من 
خالل عضو الشركة يف جلنة األزمة التي 
اإلستقرار  وعـــدم  الــغــرض،  لــهــذا  ُشكلت 
شركة  قبل  من  ــدادات  اإلمــ يف  والتذبذب 
البريقة يف العديد من املرات أدى إلى إقفال 
الوسطى  املنطقة  املحطات يف  العديد من 
بسبب تقلص الكميات إلى احلد األدنى من 

قبل شركة البريقة ودون سابق إنذار.
وقالت الشركة، »إنه وبالرغم من وجود هذه 
الذهبية  الــشــرارة  أن شركة  إال  الــظــروف 
للخدمات النفطية تقوم بدورها يف إيصال 
من خالل  املواطنني  إلى  الوقود  ــدادات  إم
القانون  رسمها  والتي  املخصصة  القنوات 
وهي »محطات الوقود«، وهي تسعى دائماً 
إلى حتقيق أعلى درجات النجاح والوصول 
إلى أعلى مستويات األداء خدمة للمواطن«، 
مستنكرة يف الوقت ذاته تصريحات رئيس 
جلنة إدارة املؤسسة الوطنية للنفط ورئيس 
جلنة اإلدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، 

اتهامهما شركات توزيع الوقود بالفشل يف 
قدرتها  وعــدم  بها،  املناطة  باملهام  القيام 
على سحب الكميات املخصصة لها، معتبرة 
للمصداقية  تفتقد  التصريحات  هــذه  أن 
نقل  يف  املهني  للجانب  وتفتقر  والشفافية 

احلقيقة.
الشركة ال تستغرب مثل هذه  أن  وأكــدت، 
الــتــصــريــحــات مــن اجلــهــتــني املــذكــورتــني 
فقط  واحــدة  أنها تصب يف خانة  بإعتبار 
وهي إظهار شركات التوزيع باملظهر السيئ 
أمام اجلهات السيادية بالدولة وكذلك أمام 
الرأي العام، مشيرة إلى أن شركة البريقة 
قد أعلنت يف وقت سابق ومن خالل وسائل 
اإلعالم املختلفة، بأنها عازمة على التعاقد 
مع أصحاب املحطات واملباشرة يف تزويدها 
الشعبية  اللجنة  لقرارت  خالفاً  بالوقود، 
واختصاصات  مهام  حــددت  والتي  سابقاً 
يف  املتمثلة  النفط  لتسويق  البريقة  شركة 
تخزين ومناولة الوقود من خالل املستودعات 
التابعة لها وتزويد الشركات حسب طلبات 

الشراء.
رئيس  بيانها،  ختام  يف  الشركة  وطالبت 
للنفط  الوطنية  باملؤسسة  اإلدارة  مجلس 
ورئيس جلنة اإلدارة بشركة البريقة لتسويق 
أن  مؤكدة  رسمي،  اعتذار  بتقدمي  النفط 
شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية 
تؤكد  التي  والبيانات  املستندات  متتلك 
عدم صحة ما جاء يف تصريحات كل من 
احلق  وللشركة  الشأن،  هذا  يف  املذكورين 
يف اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية للحفاظ 

على حقوقها. 

 االسبوع الليبي
اعادت احلكومة الليبية املؤقتة  إفتتاح مطار سبها الدولي 
بعد توقف خمس سنوات  حيث  عادت املالحة اجلوية  
مساء اجلمعة املاضي للمطار   بتدشني أول رحلة قامت 
بها اخلطوط اجلوية الليبية قادمة من مطار بنينا بنغازي 

الدولي  .
وهبطت الطائرة ايرباص 320  يف مطار سبها يف أجواء 

احتفالية و على متنها 93 مسافرا
‘ن  العريبي  حامت  املؤقتة  احلكومة  باسم  الناطق  وقــال 
الطائرة كان على متنها معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون 
املسؤولني  مــن  وعــدد  االحــيــرش  عبدالرحمن  الهيئات 
يف  وكــان  السعيدي   على  والنوائب  وأعضاء  باحلكومة، 
أعيان   من  وعدد  اخليالي  استقبالهم عميد سبها حامد 
االستثمار  وجــهــاز  املؤقتة  احلكومة  .وأشــرفــت  املدينة 
على  املــاضــي  يناير  مــنــذ   الــعــامــة  بــالــقــيــادة  العسكري 
من  به  ما حلق  بعد  سبها  ملطار  مكثفة  صيانة  عمليات 

باملنطقة  دارت   التي  احلــروب  بسبب  جسيمة  أضــرار 
وجــود  منها  مختلفة  ألســبــاب  املاضية  السنوات  طيلة 
فصائل تشادية مسلحة قبل سيطرة اجليش على املدينة 

وحتريرها .
تابعة  وقوات  املسلحة  القوات  من  وحدات  حالياً  وتتولى 
لوزارة الداخلية باحلكومة الليبية املؤقتة مهام تأمني هذا 
إلى  سبها   من  القريب  متنهنت  مطار  وليعود   املطار  
الدولي  سابق وضعه كمطار عسكري ويعود مطار سبها 
الى عمله كمنفذ مدني . وصرح مدير مطار سبها الدولي 
محمد أوحيدة إن عملية تدشني املطار جاء تتويجا ألشهر 
من العمل ، مشيراً إلى أن القوات املسلحة العربية الليبية  
األمن  ومديرية  اخلــارج  من  املطار  محيط  بتأمني  تقوم 
جداول  أن  أوحيدة  الــداخــل.واوضــح  من  تؤمنه  الوطني 
الرحالت اجلوية ستنشر بانتظام خالل أسبوع وستكون 
الرحالت محلية لفترة معينة ومن ثم ستوضع آلية إلعادة 

الرحالت الدولية .

 االسبوع الليبي
قالت منظمة الدول املصدرة للنفط  أوبك يوم اجلمعة املاضية أن عددا من الدول 
املصدرة سجلت انخفاضا يف حجم انتاجها وهي  )ليبيا- السعودية- إيران- فنزويال 

ونيجيريا(  
وبينت املنظمة يف تقريرها الشهري  أن  إنتاج النفط بلغ يف 14 دولة يف أوبك يف 
برميل  ألف  أقل مبقدار 246  أي  يوميا،  برميل  مليون  يوليو كحد وسط 29.61 
يوميا عن الشهر السابق ، مضيفة أن إنتاج النفط اإلجمالي انخفض يف يوليو مبقدار 
بسبب  برميل  مليون  إلى 29.609  ليصل  يونيو،  بشهر  مقارنة  برميل  ألف   246

السعودية وإيران وفنزويال وليبيا ونيجيريا.

الشرارة الذهبية تطالب الوطنية للنفط والبريقة باالعتذار

اوبك ترصد انخفاضا يف انتاج النفط بعد خمسة سنوات من التوقف احلكومة املؤقتة تعيد افتتاح مطار سبها الدولي  
من خمسة دول بينها ليبيا 



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة5 العـدد )   48   (    ــ    الثالثاء       20      /       8       /     2019

تقرير-بوابة افريقيا اإلخبارية
تعتبر ليبيا ساحة معركة مفتوحة وحروب 
أهلية تؤججها تدخالت خارجية، تتصدرها 
تتوقف حتركاتها يوما عن  لم  التي  تركيا 
دعم اجلماعات املتطرفة يف جنوب وغرب 
ليبيا خالل السنوات األخيرة، وذلك لتعزيز 
نفوذ اجلماعات املتشددة التي تدعم تيار 

اإلسالم السياسي يف ليبيا.
وتعود تقارير تدخل تركيا يف الشأن الليبي 
إلى يناير 2013، عندما أشارت صحيفة 
السلطات  أن  إلـــى  الــتــركــيــة  ــيــت«  »حــري
على  تركية  أسلحة  على  عثرت  اليونانية 
منت سفينة متجهة إلى ليبيا بعد توقفها يف 
اليونان بسبب سوء األحوال اجلوية. ويف 
العام، ذكرت الصحافة  ديسمبر من ذلك 
املصرية أيًضا أن إدارة اجلمارك املصرية 
ــات مــن األسلحة  ــع حــاوي اعــتــرضــت أربـ
قادمة من تركيا ويعتقد أنها كانت موجهة 

للميليشيات الليبية.
ــك، تــعــرضــت حــكــومــة أردوغــــان  ــ مــن ذل
مدعومة  وتقارير  واتــهــامــات  النــتــقــادات 
الدوليني  املراقبني  جلنة  أعدتها  باألدلة 
الدولية  فاللجنة  املتحدة  لــأمم  التابعة 
األسلحة  بأطنان  تركيا  عالقة  فضحت 
يف  ليبيا،  على  تتدفق  الــتــي  والــذخــائــر 
اإلمـــدادات من  هــذه  لقطع  منها  محاولة 
مزقته  ــذي  ال البلد  إلــى  الهائل  التسليح 
احلرب، ال سيما أن هذه الشحنات متثل 
على  ــروض  ــف امل للحظر  صريحا  خــرقــا 
تصدير األسلحة إلى ليبيا والذي سبق أن 

أصدره مجلس األمن يف يناير 2011.
املساعي الدولية ملراقبة األنشطة التركية 

اخلبيثة يف ليبيا، جاءت بعد ضبط العديد 
متنها  على  كانت حتمل  التي  السفن  من 
وصولها  قبل  تركيا  من  وأسلحة  ذخائر 
للعصابات اإلجرامية وامليليشيات اإلرهابية 
السفينة  آخرها  كان  والتي  طرابلس،  يف 
الليبية التي ضبطتها قوات خفر السواحل 
اليونانية يف 10 يناير 2018، والتي تبني 

أنها كانت حتمل متفجرات تركية.
مؤخرا، أفاد موقع متخصص يف الشؤون 
نوعية  نقلة  أحدثت  تركيا  أن  العسكرية 
حكومة  تزويدها  بعد  الليبي  الصراع  يف 
بالليزر يف قتالها  الوفاق بأسلحة موجهة 

ضد قوات اجليش الليبي.
ونقل موقع »آرمي ريكوغنيشن« عن اخلبير 

أليكساندر تيموخني إن تركيا أرسلت هذه 
اجليش  تقدم  لوقف  املتطورة  التقنيات 
ينتصر  »حفتر  املعارك  يف  الثابت  الليبي 

بالتأكيد لكن ببطء«.
املــوقــع، أن تركيا »أرســلــت )إلى  وأوضــح 
ليبيا( مستشارين ومدربني، وبدأت مؤخرا 
إلــى جانب  مــن ســوريــا  نقل مسلحني  يف 

أسلحة متطورة عالية التقنية«.
خالل  ومــن  تركيا  أن  تيموخني  وأوضـــح 
العمل مع معهد البحوث احلكومي توبيتاك 
طورت أشعة الليزر التجريبية من 1.25 
كــيــلــواط إلـــى 50 كــيــلــواط، وبــــدأوا يف 
استخدامه بنجاح بحلول عام 2015. وقد 
أنفقت تركيا يف تلك السنة وحدها 450 

حسب  البرنامج،  هذا  على  دوالر  مليون 
املوقع.

ــا تــولــت شــركــة »آســالــســان  وســـرعـــان م
التركية،  الدفاع  هولدينغ«، كبرى شركات 
يوليو  وبــحــلــول  الــلــيــزر.  أسلحة  بــرنــامــج 
اختبار  يف  جنحت  أنها  أعلنت   ،2018

على  قــادرة  بالليزر  موجهة  قتال  أسلحة 
بعد  بدون طيار من على  تدمير طائرات 
500 متر، ومتفجرات من على بعد 200 

متر.
باسم  املــتــحــدث  أكــد  الــســيــاق،  يف نفس 
اجليش الليبي اللواء أحمد املسماري، أن 
اجليش يخوض معركة حقيقية مع تركيا 
منذ  تقاتل  تركيا  أن  وذكــر  األرض،  على 
اإلرهابية يف  عام 2014 مع اجلماعات 

بنغازي ودرنة وغيرها من املدن.
رئيس  املستشار عقيلة صالح،  أكد  بينما 
التركي  النظام  أن  الليبي،  النواب  مجلس 
ال يريد سوى متكني اإلخــوان من احلكم 
يف ليبيا ودعم القيادات اإلرهابية، موضًحا 
أن العناصر اإلرهابية متواجدة يف تركيا، 
بتوفير مستشفيات  التركي  النظام  ويقوم 

خاصة لعالج جراحهم.
للتموضع  أنقرة تسعى  أن  ويرى مراقبون 
جماعات  ونقل  سوريا  من  بــدالً  ليبيا  يف 
مسلحة استخدمتها تركيا يف نفوذها هناك 
لتعزيز حضورها يف ليبيا خاصة بعد أن 
ضعفت اجلبهة الداخلية حلزب أردوغان 
للظفر  الوسائل  بكل  فإنها حتارب  لذلك 

بسوق إعادة اإلعمار والنفط الليبي.

األسلحة التركية ...
 تغذية متواصلة لالقتتال يف ليبيا
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ــبــــاســــط غـــــبـــــارة-بـــــوابـــــة افـــريـــقـــيـــا  ــبــــدالــ عــ
اإلخبارية

عبدالباسط غبارة-بوابة افريقيا اإلخبارية
تتواصل معركة طرابلس على أشدها مع 
تكثيف قوات اجليش الوطني الليبي بقيادة 
خليفة حفتر لغاراتها اجلوية على متركزات 
املليشيات يف عدة مناطق،وتواصل التقدم 
بهدف  املــحــاور  جميع  يف  األرض  عــلــى 
العاصمة،فيما  بسط السيطرة على كامل 
تتزايد مؤشرات تعويل حكومة الوفاق على 
املليشيات والعصابات األجنبية ما يضعها 

يف دائرة االتهامات.
الى ذلك،دخلت معركة طرابلس منعرجات 
خطيرة قد تكون حاسمة يف قادم الساعات 
أو األيام،حيث كثف اجليش الوطني الليبي 
مراكز  عذة  مستهدفا  اجلوية  غاراته  من 
للمليشيات فيما تتقدم قواته على األرض.

عمليات  لغرفة  اإلعــالمــي  املــركــز  وقـــال 
اجليش  ــدات  وحــ إن  بــيــان  يف  ــكــرامــة  ال
الوطني بدأت عمليات عسكرية للسيطرة 
دون  املدن،  بعض  مناطق جديده يف  على 

إيراد تفاصيل إضافية.
وكثف اجليش الليبي من استهداف مدينة 
الرئيسي  املــركــز  تعتبر  الــتــي  مــصــراتــة 
خلفية  قاعدة  متثل  أنها  للمليشيات،كما 
العاصمة  يف  احلــرب  تقود  التي  لتركيا 
خالل  من  الليبي  اجليش  ضد  طرابلس 
طائراتها املسيرة.وشن سالح اجلو الليبي 
اجلوية  الكلية  على  السبت  غــارات  عــدة 
مت  أنه  مصادر عسكرية  وبينت  مصراتة، 
استهداف مشروع إنشاء قاعدة تركية يف 

مطار مصراتة.
وأكـــد الــلــواء أحــمــد املــســمــاري املتحدث 
باسم اجليش الليبي، أن سالح اجلو نفذ 
بعد حتديد  مصراتة  على  جوية  ضربات 
التعامل معها  ورصد األهداف بدقة، ومت 
الــتــي حتدد  العمليات  غــرفــة  خــالل  مــن 
املسماري  الهجوم.وأوضح  وتوقيت  كيفية 
فيها  شــارك  اجلــوي  السالح  أن ضربات 

أنواع مختلفة من الطائرات، انطلقت من 
من  القرار  واتخذ  مختلفة،  جوية  قواعد 

القائد العام مباشرة.
مصراتة  يف  اجلوية  الكلية  أن  إلــى  ونــوه 
أصبحت متثل خطرا على كل املدن الليبية، 
ولو انتظرنا ألصبحت مصراتة دولة تركية 
داخل ليبيا من خالل حتويل املطار وامليناء 
اجليش  باسم  املتحدث  تركيني.وأكد  إلى 
قادرة  الليبية،  املسلحة  القوات  أن  الليبي 

على رد أي تهديد ألي مواطن ليبي.
بقيادة  تركيا،  دولة  الليبي،  ويتهم اجليش 
لصالح  الــغــربــيــة  املــنــطــقــة  يف  املـــعـــارك 
امليليشيات املسلّحة املدعومة من حكومة 
باألسلحة  دعــمــهــا  طــريــق  عــن  الـــوفـــاق، 
الطائرات  وكــذلــك  العسكرية  واملــعــدات 
املسّيرة،وأكد القائد العام للقوات املُسلحة 
اجليش  حفتر،أن  خليفة  الليبية  العربية 
الليبي سيحبط أي مشروع إلنشاء قواعد 

أجنبية تدعم ومتّول اإلرهاب داخل ليبيا.
العامة  للقيادة  اإلعــالمــي  املكتب  ــني  وب
للقوات املسلحة، أن حفتر يقوم باإلشراف 
عمليات  على  ُمــبــاشــر  بشكٍل  واملــتــابــعــة 
العمليات  لُغرف  القوات اجلوية  ستهداف 
التركية التي حتاول تسيير طائرات بدون 
طيار من عدة مناطق يف املنطقة الغربية.

لدعم  تسعى  تركيا  أن  مــراقــبــون  ويـــرى 
املليشيات املسلحة لضمان مصاحلها،ومثل 
تقدم اجليش الوطني الليبي نحو العاصمة 
لهذه  كــبــيــرا  تــهــديــدا  طــرابــلــس  الليبية 
للتحرك  دفعها  ما  وهو  التركية  املصالح 
خالل  اشتهرت  التي  املدينة  حترير  ملنع 
احلاضنة  بأنها  املاضية،  السبع  السنوات 
األولى للميليشيات املسلحة املوالية لتركيا 
وقطر، والتي تعيث يف ليبيا فساًدا.وباتت 
حكومة الوفاق بوابة تركيا لشرعنة تدخلها 

يف البالد.

الوفاق  حكومة  أخــرى،تــواصــل  جهة  مــن 
اجلنوب  يف  املـــرة  وهـــذه  نفسها  تــوريــط 
ومن  السراج  حكومة  حيث حتاول  الليبي 
العاصمة  يف  املتطرفة  املليشيات  ورائها 
التأثير على اجلنوب الليبي احللقة األمنية 
على  املطلة  ليبيا  جغرافية  يف  األضعف 
طبيعته  ذلك  يف  دولية،مستغلة  حــدود   6
اجليوغرافية والدميوغرافية، إضافة إلى 
والتنظيمات  للمليشيات  الواسع  االنتشار 
املتطرفة ومهربي البشر والوقود والسالح.
الليبي  اجلــيــش  لتشتيت  تــســعــى  حــيــث 
وادخاله يف مواجهات بعيدا عن طرابلس 
خاصة  املليشيات  على  الضغط  لتخفيف 
ضرباته  الليبي  اجلــيــش  كــثــف  أن  بــعــد 

مؤخرا.
ويشهد اجلنوب الليبي يف هذه اآلونة حالة 
التنظيمات  االستقرار،سببها  زعزعة  من 
املسلحة  اجلـــمـــاعـــات  ــع  ــ وب ــيـــة  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.
وشهدت مدينة مرزق خالل األيام املاضية 
أحداثا دامية نفذتها عناصر من املرتزقة 
التشاديني ومجموعات متطرفة ضد سكان 
اإلعالم  شعبة  العرب.وقالت  من  املدينة 
للقوات  العامة  للقيادة  التابعة  احلربي 
التيشادية  العصابات  إن  الليبية،  املسلحة 
أهالي  بتهجير  قــامــت  العمل  املــرتــزقــة، 
ما  واصفة  منازلهم،  حرق  »مرزق«  مدينة 
حدث بالتطهير العرقي مدعوم من تنظيم 
اإلخوان اإلرهابي املتستر بحكومة الوفاق 

الغير شرعية.
نــحــو 90  قــتــل  ليبية  مــصــادر  وبــحــســب 
بداية األحداث يف  مدنيا على األقل منذ 
آخرين،   200 مــن  أكثر  وجــرح  املدينة، 
نتيجة لالشتباكات العنيفة التي تصاعدت  
ــد  خـــالل أغــســطــس/ آب اجلــاري.وشــه
اجلنوب عمليات حرق للمنازل وقتل خالل 
األيام املاضية من قبل مجموعات وصفها 
طالبت  كما  باإلرهابية،  الليبي  اجليش 
اللجنة القوات املسلحة الليبية باتخاذ كافة 

اإلجراءات حلماية اجلنوب الليبي.
الــســراج  حلكومة  االتــهــامــات  وتتصاعد 
التشادية،حيث  العصابات  مع  بالتحالف 
رئيس  ميهوب  طالل  الليبي  النائب  اتهم 
البرملان  يف  القومي  واألمــن  الدفاع  جلنة 
الليبي،حكومة الوفاق بالضلوع يف اجلرائم 
التي ترتكبها العصابات التشادية يف مدينة 
مرزق،قائال إن »املليشيات التشادية«، التي 
تتلقى  مــرزق  مدينة  املــنــازل يف  أحــرقــت 
السراج«،  »حكومة  من  مباشرة  متويالت 

حسب قوله.

ملفات 

يتبع <<

على وقع معركة طرابلس..
أزمة اجلنوب تضع حكومة الوفاق يف دائرة االتهام
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ملفات 

ميهوب  األحد،عن  »سبوتنيك«،الروسية  وكالة  ونقلت 
قوله :«لدينا معلومات مثبتة على تلقي تلك املجموعات 
واملصرف  الــســراج  حكومة  من  متويالت  اإلرهابية 
املصرف  ــى  إل النفط  ــوال  أمـ تــأتــي  حيث  ــزي،  ــرك امل
املركزي، ويتم متويل هذه املليشيات عن طريق أسامة 
جويلي«.وتابع امليهوب: »هذا املجلس )حكومة الوفاق( 
أصبح مجلسا إرهابيا وليس مجلسا للوفاق، وأنه ال 
ليبيا، خاصة أن املجلس غير دستوري وافتقد  ميثل 
شرعيته من كل االجتاهات، ويرعى اإلرهاب، كما أنه 

ميثل خطورة على ليبيا واملنطقة بشكل عام«.
وشدد على أن »اجليش الليبي يتعامل بكل حرفية مع 
املرتزقة يف جنوب الليبي، وأنه سيرد بقوة وحسم، كما 
انه سيحاكم السراج على اجلرائم التي ارتكبها بدعمه 
للمليشيات اإلرهابية القادمة من خارج ليبيا«.وطالبت 
األمم  وبعث  الدولي  املجتمع  القومي  واألمــن  الدفاع 
املتحدة واجلامعة العربية باتخاذ كافة اإلجراءات إزاء 
عمليات متويل اإلرهاب يف ليبيا، واتخاذ مواقف ضد 
الشخصيات التي متول اجلماعات اإلرهابية ملا متثله 

من خطورة على السلم واألمن الدوليني.
متابعته  على  ترهونة  مشايخ  مجلس  جهته،أكد  ومن 
مرزق  أهالي  له  يتعرض  ما  شديدين  وقلق  بحرص 
التشاديني  املرتزقة  قبل  من  وتهجير  وقتل  إبادة  من 
واخلارجني عن القانون بدعم من ما وصفها بـ«حكومة 
األردوغاني.وحمل  القطري  واملشروع  الصخيرات« 
حلكومة  الــداعــم  الــدولــي  املجتمع  بيان  يف  املجلس 
مرزق،  يف  األهالي  له  يتعرض  ما  مسؤولية  الوفاق 
مطالباً القيادة العامة للقوات املسلحة بضرورة القيام 
أهالي  بحماية  املتعلقة  والتاريخية  الوطنية  مبهامها 

اجلنوب والسيطرة الكاملة على حدود البالد.
ونّوه املجلس إلى أنه باعتباره الراعي الرسمي للقاء 
الوطني العام للقبائل واملدن الليبية املزمع عقده خالل 

الفترة القادمة، فإنه سيالحق شعبياً وقانونياً كل من 
كان وراء الهجوم على مدينة مرزق من أفراد وجهات 
أهالي  له  يتعرض  ما  أن  الى  ودولية.مشيرا  محلية 
اجليش  بتقدمات  مرتبط  جبان  مخطط  هو  مــرزق 
التدابير  كل  وضع  على  مشدداً  الغربية،  املنطقة  يف 
الالزمة واإلمكانات املتاحة حتت تصرف أهالي مرزق 

من عرب وتبو ليبيون.
ــزايـــدت مـــؤشـــرات حتــالــف حــكــومــة الـــوفـــاق مع  وتـ
العصابات التشادية بداية الشهر اجلاري،حني حاولت 
إلى مدينة  الدخول  التشادية  املعارضة  مجموعة من 
مرزق وحاصرتها وبدأت يف قصفها باألسلحة الثقيلة 
إال أن القوات املسلحة يف املدينة ومبساندة األهالي 

صدت الهجوم ووقفت يف وجه هذه القوة املهاجمة.
جوية  ــارات  غـ الليبي  اجلــو  ســالح  طــائــرات  وشنت 
محيط  يف  التشادية  املعارضة  متركزات  استهدفت 
مرزق ومتكنت من قتل عدد كبير منهم وفر اآلخرون 

الرئاسي  املكتب  اجلو.ليخرج  ســالح  ضربات  أمــام 
أنها  معتبًرا  اجلوية  الغارات  مدينا  الوفاق  حلكومة 
فيما  بــاملــجــزرة،  إيــاهــا  واصــًفــا  املدنيني  استهدفت 
استهدفت  الغارة  أن  ادعــت  أخــرى  أصــوات  خرجت 
أحد األعراس يف املدينة وتسبب يف سقوط مدنيني.

وأكد الناطق باسم اجليش أحمد املسماري،يف مؤمتر 
صحفي أن مرزق تعرضت لهجوم بقيادة حسن موسى 
كاش من 3 محاور  باستخدام كافة أنواع األسلحة ما 
أدى حلدوث مجزرة بحق املدنيني.وأشار املسماري إلى 
أن كاش الذي نفذ الهجوم مدعوم من رئيس املجلس 
أشهر   4 قبل  له  دفــع  الــذي  السراج  فائز  الرئاسي 
مبلغ 50 مليون دينار باسم قوة دفاع اجلنوب وذلك 
مناجم  يسيطر على  أنه   إلى  لتشتيت اجليش الفتا 
الليبية  باحلدود  الذهب  على  الشرعي  غير  التنقيب 
اجلنوب  كل  ضد  العداء  ويقود  النيجيرية  التشادية 
قطر  عليها  تصرف  إخوانية  أهداف  لتحقيق  الليبي 

وتركيا موضحا أنه يحاول تهجير كافة املواطنني من 
مرزق وقام بتجنيد مرتزقة للقيام بعمليات إجرامية.

لتؤكد  سابقة  أخــرى  الــى  التطورات  هــذه  وتنضاف 
التشادية،ففي  العصابات  مع  الوفاق  حكومة  حتالف 
على  الهجوم  السراج  حكومة  تبنت  املاضي،  أبريل 
قاعدة متنهنت الذي شنته عناصر ارهابية ومليشيات 
إبراهيم اجلضران. املتحالفة مع  التشادية  املعارضة 
املعارضة  من  مسلحني  حينها،  فيديو  مقطع  وأظهر 
التشادية، وهم يشاركون يف الهجوم،بحسب ما أكدت 

»سكاي نيوز« عربية.
ودفع تبني حكومة الوفاق للهجوم على قاعدة متنهنت 
بأنها  امغيب،لوصفها،  سعيد  النواب  مجلس  عضو 
لبوابة  تصريح  يف  امغيب  اإلرهــاب«.وقــال  »حكومة 
توت  ورقــة  آخر  تسقط  االخبارية،«متنهنت  افريقيا 
بعد  الــســراج،  العميل  حكومة  اإلرهــاب  حكومة  عن 
إليهم  التشادية ومن انضم  املرتزقة  هجوم مليشيات 
من االرهابيني أتباع املجرم اجلضران وبقايا الهاربني 
أنهم  وتصريحهم  متنهنت،  قاعدة  على  بنغازي  من 
يقاتلون بأوامر من وصفوه بالقائد األعلى )السراج(، 
الليبيون  بهذا تكون الصورة قد اكتملت وبهذا عرف 
الذي  أن  والغربي  الشرقي  اجلنوب  اهل  خصوصاً 
بحسب  الــســراج«،  هــو  الــطــرق  قطاع  ويسلح  يدعم 

وصفه.
ــات الــعــنــاصــر االرهــابــيــة  ــؤخــرا حتــرك ــزايـــدت م وتـ
والعصابات التشادية يف اجلنوب الليبي،ويرى مراقبون 
أن هذه التحركات تكون لهدفني،األول محاولة تشتيت 
يف  عملياته  عن  الليبي  الوطني  اجليش  قوات  انتباه 
احلالة  هذه  الليبي يف  اجليش  ألن  الغربية،  املنطقة 
الوقت عدم  مطالب بحماية مناطق نفوذه ويف نفس 
التراجع يف عمليات العاصمة، والثاني حتقيق انتصار 

معنوي على األقل.

حكومة  حتالف  مؤشرات  تزايدت 
التشادية بداية  الوفاق مع العصابات 
مجموعة  حاولت  اجلاري،حني  الشهر 
إلى  الدخول  التشادية  املعارضة  من 

مدينة مرزق وحاصرتها
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املنوعة

أقدم مواطن مصري على ســكب ماء 
النــار »أســيد« على زوجته وأســرتها 
بقريــة احلامول التابعــة ملركز منوف 
مبحافظــة املنوفيــة، مــا أدى لوفاتها 
وإصابــة باقــي أفــراد األســرة ومــن 

بينهم أطفاله.
ووفقــا لصحيفــة األخبــار املصريــة 
فقد تلقت الشــرطة املصرية إخطارا 
يفيــد  العــام  مــن مستشــفى منــوف 

باستقبال أسرة مكونة من 14 فردا، 
بينهم طفالن، جميعهم مصابون ويف 
حالــة خطــرة نتيجة احلــروق وبينهم 
حالــة وفــاة، بســبب تعرضهــم ملــادة 

كاوية.
ووفقا للتحقيقــات، فقد قام املواطن 
زوجتــه  علــى  كاويــة  مــادة  بإلقــاء 
قيامهــا  علــى  احتجاجــا  وأســرتها، 

بخلعه عن طريق املحكمة.

بعــد شــكواه املتواصلة مــن آالم يف املعــدة، توجه 
شــاب )28 عاماً( إلى مستشفى يف مدينة أحمد 
آباد الهندية، من أجل وضع حد ملعاناته واستعادة 
عافيتــه، إالّ أن ما اكتشــفه األطباء يف معدة هذا 

املريض أصابهم بصدمة كبيرة.
فقد وجد األطباء حوالي 452 قطعة معدنية يف 
معدة الشــاب املريض. وتزن هذه القطع مجتمعة 
حوالي أربعة كيلوغراما. وهي تتكون من مقصات 
لأظافــر ودبابيس األمــان والبراغي، فضالً عن 
عمالت معدنية، وفق ما أورد دويتشــه فيله نقال 

عن موقع »إنديا توداي«.
وتابع نفس املصدر أن األطباء اســتعانوا باألشعة 
الســينية بهدف حتديد ســبب آالم املريض، حيث 
أخــد األطبــاء املريــض علــى وجــه الســرعة إلى 
غرفــة العمليــات إلزالــة كل القطــع املعدنيــة يف 
معدتــه، والتــي يبــدو أنه دأب علــى أكلها يف آخر 

سبعة شهور.
أما عن ســبب تواجد هذا الكم الكبير من القطع 
املعدنية يف معدة الشاب، فهو أنه ُيعاني رمبا من 
مــرض عقلي، فقــد نقل موقع صحيفــة »ميرور« 
البريطانيــة عــن األطبــاء قولهــم »ليــس شــخصاً 
عاديــاً. إنــه ُيعانــي من مــرض عقلــي. لذلك، من 
الــوارد أنه اســتهلك هذه القطعة املعدنية بشــكل 

متكرر«.

خلعته زوجته .. فكان االنتقام الوحشي

بعــد حتقيــق املالكــم األميركــي، مايــك 
تايســون، شهرة واســعة بفضل بطوالته 
»الرجــل  حتــول  العامليــة،  وألقابــه 
احلديــدي« مؤخــرا إلــى ســاحة جديدة 
للشــهرة، حيــث بــات معروفا بشــدة يف 
واملخــدرات. الهنــدي  القنــب  أوســاط 
وبحســب ما نقلت صحيفــة »يو إس آيه 
توداي«، فإن تايســون، الذي حصل على 
لقــب بطل العالم وهو يف العشــرين من 
العمر، ينتُج مختلف أنواع القنب الهندي 

داخل مزرعة يف والية كاليفورنيا.
وواليــة كاليفورنيــا مــن بــني الواليــات 
األميركية التي قامت بتشريع املاريغوانا، 
لكــن املالكم األميركي ال يكتفي باإلنتاج 
ألجل البيع، بل يواظب أيضا على تدخني 

اللفافات.
وقال تايســون، خالل األســبوع اجلاري، 
املزرعــة،  مــع شــريكه يف  يدخــن  إنــه 
كميــة هائلــة من القنــب الهنــدي، وقدر 
ما يســتهلكانه بنحو 40 ألــف دوالر يف 

الشهر الواحد.
لكــن هــذا املبلــغ ليــس كبيــرا، بحســب 
معلقني، ألن مزرعة تايسون، التي تصل 
مساحتها إلى 16 هكتارا، تنتُج ما قيمته 
500 ألــف دوالر مــن القنــب الهنــدي، 
ويجري بيــع املنتج يف واليتي كاليفورنيا 
ونيفــادا.وكان تايســون قــد أفلــس، يف 
وقــت ســابق، رغم أنه كســب مــا ال يقل 
عن 300 مليون دوالر، خالل مســيرته 

الرياضية احلافلة.

الرجل احلديدي يعيش على املخدرات يف مزرعته 

منجم معادن
 يف معدة هندي 

الكشف عن مستوطنة 
عمرها 45 الف عام 

أقــدم  إثيوبيــا  يف  آثاريــون  اكتشــف 
جبليــة  مبنطقــة  بشــرية  مســتوطنة 
مرتفعــة، ســكنها اإلنســان قبــل 45 ألف 
عام، بحسب تقرير نشره موقع »ساينس 
أليــرت« املتخصــص باألخبــار العلميــة، 

وفقًا لـ»سكاي نيوز عربية«.
وبحســب االكتشــافات، يبــدو أن اإلنســان 
القــدمي شــهد نقصــًا بامليــاه يف الوديــان، 
يف  بالــي،  جبــال  تســلق  إلــى  اضطــره 
أوروميا، وشرب من األنهار اجلليدية بعد 

ذوبانها، وأكل الفئران التي عاشت هناك. 
واالكتشــافات  التحليــالت  وأظهــرت 
األثريــة يف تلــك املنطقة أدلة كافية على 
اســتقرار طويل األجل لإلنســان القدمي 

يف منطقة »فينشا هابيرا« يف املاضي.

قالت الشرطة األملانية إن رجالً من والية بافاريا »نسي« 
زوجتــه يف إحــدى اســتراحات الطريــق الســريع بواليــة 
سكسونيا-أنهالت األملانية، ما اضطر الزوجة لالستعانة 

بالشرطة.
أغلق رجل ينحدر من والية بافاريا األملانية باب ســيارته 
املتوقفة يف إحدى اســتراحات الطريق الســريع ولم ينس 
حتى ربط حزام األمان لينطلق مكمالً سفرته، لكن لسوء 
حظه فقد نسي أمراً مهماً للغاية: أن يصحب زوجته التي 
ترافقه يف الرحلة. ويبدو احلادث غريباً، قد ُيبرر ســببه 
رمبا بعض الشيء إن كان األمر يتعلق برحلة جماعية يف 

باص سياحي ويتخلف عنه شخص أو شخصان.
وكان الزوجــان قــد توقفا للراحة يوم الســبت املاضي يف 
استراحة قرب شكورتلينب على الطريق السريع رقم 38 

يف والية سكسونيا-أنهالت كما نقلت وكالة األنباء األملانية 
عن الشرطة. وعند التاسعة صباحاً تقريباً انطلق الرجل 
بعيداً مواصالً الرحلة. أما زوجته البالغة من العمر 62 
عاماً فلم يكن أمامها أول األمر إال أن تأمل يف مالحظته 
لأمــر وعودتــه الصطحابهــا. لكنــه لــم يفعــل، فحاولت 
االتصال به هاتفياً بيد أنه لم يجب على مكاملاتها أيضاً.

فمــا كان مــن الزوجــة املنســّية إال أن تتصــل بالشــرطة 
لطلب املساعدة. وعن هذا قالت متحدثة باسم الشرطة: 
»أوصلناهــا إلــى محطــة القطــارات علــى األقــل«. وبعد 
اليــأس مــن التواصل معه لم جتد الزوجة املســكينة حال 
بدال من أن تستقل القطار عائدة من مدينة فايسنفيلز إلى 
منزلهما يف والية بافاريا. ولم تقدم الشرطة أي معلومات 

حول وجهة الزوجني.

. كشــفت شــركة اإللكترونيــات األمريكية 
العمالقة أبل عن جناح برنامج »أكادمييات 
الترميز للمعلمني« الذي يستمر 5 أسابيع 
كجــزء من »مبــادرة التعليــم املجتمعي« يف 
مساعدة عدد من املعلمني يف مدن هيوستون 
وأوســنت وبويســى وناشــفيل وكولومبــوس 

األمريكية على الترميز والبرمجة.
اعتمدت املبــادرة على مبدأ »التعلم القائم 
علــى التحــدي« لتعليــم املدرســني الترميز 
والتواصــل املجتمعــي، حيــث شــارك فيها 
االبتدائيــة  املــدارس  معلمــي  مــن  عــدد 
واإلعداديــة والثانوية مــن واليات ومدارس 
وانتمــاءات عرقيــة مختلفــة. وقالــت »تارا 
بــوردو« احلاصلــة علــى لقب »معلمــة عام 
2018« يف واليــة تكســاس األمريكيــة إن 
البرنامــج التدريبي »جعلنا نشــعر بالقدرة 
على إجناز شيء ما. إنها كانت حقا جتربة 
فريــدة يف حياتي«. ونشــرت أبل مجموعة 
مــن التطبيقــات والبرامــج التــي طورهــا 

معلمون شاركوا يف البرنامج.
ومن هذه البرامج، برنامج طوره معلمون من 
مدينة »بويسى » ملساعدة إدارة الشرطة يف 
حتســني خدماتها والتواصل مع املشردين 
يف املدينــة واالتصــال مبؤسســات املجتمع 
لهــؤالء  والطعــام  املــأوى  لتوفيــر  املدنــي 

املشردين.
ويف مدينة »أوسنت« صمم معلمون تطبيقا 
يركــز علــى جمعيــة »رونالــد ماكدونالــد 
هــاوس« اخليرية التي توفر املأوى لأســر 
التي لديها أطفال يحتاجون إلى رعاية طبية 
حرجة. وطور املعلمون تطبيقا يساعد هذه 
األسر على التواصل مع اجلمعية اخليرية 

أثناء فترة إقامتهم.
أما معلمو »كولومبوس« فقد طوروا تطبيقاً 
يساعد رجال اإلطفاء يف تسجيل ومراقبة 
مقــدار الوقت الــذي يتعرضون فيه للمواد 
أداء  أثنــاء  للســرطان  املســببة  اخلطيــرة 

وظائفهم.

ينسى زوجته يف الطريق السريع 

تطبيق لتحسني أداء الشرطة 
ومساعدة املشردين

كش���فت تقارير صحفية مصرية عن تطور 
جديد يف قضي���ة الفنانني املصريني أحمد 
عز وطليقته زينة، حيث وقع اشتباك باأليدي 
ب���ني األول وش���قيقة الثانية، حس���بما تفيد 
محاضر رس���مية.وتبادل االثنان االتهامات 

باالعت���داء على اآلخر، يف فندق بالس���احل 
الشمالي، حسب صحيفة »الوطن« املصرية، 
التي قالت إن عز حرر محضرا بعدما سبته 
شقيقة زينة ووجهت له لكمة يف الوجه، مما 

دفع احلضور إلى التدخل.

ق������ت������ال ب������األي������دي
ب���������ن أح�������م�������د ع���ز 
وش���ق���ي���ق���ة ط��ل��ي��ق��ت��ه
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الثقافية 

االديبة سعاد الورفلي : 

عندما يجري حبر االبداع غزيرا  من  منابع فنية  عديدة 
 امام االديبة سعاد الورفلي تقف لتجد انها أكثر 
من شخص واحد يف روح اديبة  باذخة باجلمال 
الفني ، تأخذك يف اي نص تختار قراءته لتعيش 
معها حالة انسانية كاملة العواطف وعلى مسرح 

حبك بخيال مدهش .
 انها املفتونة باللغة العربية فكرســت مســاحة 
كبيرة من وقتها واهتماماتها وجهدها لرســالة 

التعليم .
و هي حالة تعددية للفنون واالداب وشــعلة من 
االنســانية  بكيــان ميزج مــذاق البيئــة املحلية 
الدافئــة واالصيلــة  بلغــة معاصــرة ومحترفــة  

تنسج خصوصية متفردة .
يف روحهــا  بســتان نضــر مــن بنــي وليــد ومن 
بنغازي وفيها ايضا من االدب العربي الضارب 
يف القــدم ومــن االدب املعاصر ومن املوســيقى 
ومــن اللوحات التشــكيلية  وفيها اكثر منذ لك 

ادبا وفنا 
يف حوارنا هنا وعلى ثالثة اجزاء متصلة نحاول 
الوقــوف عند جتربتهــا الشــعرية والقصصية 

ومساهماتها االدبية محليا وعربيا  
نريــد أن نفتــح نافــذة علــى طفولتــك وتكوينك 

األدبي الذي يصل اليوم إلى نضج كبير ؟ 
وجدت نفسي أعشق فن القصة واحلكاية منذ 
طفولتي ؛ وكان اجلانب اإلنســاني يطغى على 
كل مســامات احلكايــة واألحــداث يف قصتي ، 
الــروح اإلنســانية دون قيــد أو حــدود أو وطــن 
كانت تهمني ومنذ أن كنت يف املرحلة اإلعدادية 
أتذكــر أنــي كتبــت روايــة مخطوطــة مبتــورة 
اجلوانب والنفس فيها طويل حينما أراها أقول 
يف نفســي كيــف كتبــت هذه املخطوطــة ؟ وملن 
كتبتها ياُترى ؟ وملاذا كتبتها؟ لهذا اعتبر الكتابة 
مثل الســحر ..تكتب وتكتب حتى جتد نفســك 
أنك أوجدَت عاملا بكامل كينوناته .. ثم كيف لي 
وأنــا طفلة صغيرة هذا اخليــال الذي هو أكبر 
مني أضعاف املرات ؟؟ فأنا جسدت شخصية 
البطــل واملــرأة الكبيــرة والوطــن .. طفلــة يف 
الصف الســابع تكتب عن قضية وطنية شغلت 
أذهــان الناس فترة مــا .. مكونة من أضالعها 
وبعدهــا اجلغرايف حكاية تريد أن تظهر فيها« 
أن اإلنســان مهمــا تباعدت به خطــوط الطول 
والعرض يظل إنسانا بكل مكوناته : الفضيلة..

احلب.. الســالم . تتحدث عن فتاة أســميتها : 
سمية . عن معاناة إنسان ووطن .. 

 متــزج مفرداتك األمل بالقســوة والصبر وكثير 
جــدا من التأمل هل الشــاعر بالضرورة متفائل 

ومن يأتي بخالف ذلك يكون خارج القاعدة ؟  
الشــاعر إنســان مثــل كل مــن حولــه : بكامــل 
أمزجتــه: النفســية والروحيــة واالعتياديــة ... 
إنسان يقلق.. ويتضايق ويضجر ،وكثيرا ما يعاني 
يف صياغة الصورة التي تناسب أذواق من حوله 
؛ أما عن األمل والشــاعر فهو كالنافذة املغلقة 
التي حتتاج من يدفعها ليتســلل النور وينتشــر 
مالئا احلياة بالفرح . الشــاعر يف مســيرته هو 
كقطعة اإلســفنج التي تتشــرب كل شيء ، وإذا 
مت ضغطها فســيندفع منها كل ما اختزلته يف 
زمــن مــا . هذا هو األديب فهــو يتنفس احلياة 
ويلفظها أفكار ورؤى وقصائد ذات وزن وإيقاع 
بني السعيد واحلزين بني املتفائل واملتذمر بني 
البعيد والقريب بني الشــيء والالشيء .. فكل 
منا يتأثر بطريقته التكوينية ؛ هناك من يتأثر 
فيصاب بالصمت والذهول ، وهناك من يصرخ 
ويعربــد وهنــاك مــن يعتــرض ويرفض بصوت 
مرتفع وهناك من ينطوي على ذاته ويبتعد عن 
املحيــط .. فــكل هذا وأكثــر يف حياتنا موجود 
ولــكل منــا أداة يعبــر مــن خاللها عمــا تكتنفه 
مشــاعر وأفكاره : اإلعالمي بطريقته ، املمثل 
.. املغني ،املوسيقي ، امللحن ، الرسام ، املدون 

، الكاتب ، الشاعر ، املحلل الدبلوماسي .. كل 
هــؤالء لهــم طرقهم يف التعبيــر عما يختزل يف 
نفوســهم من مشــاعر أو أفكار .. الشــاعر هو 
جزء من هذه التكوينة ..ليس له من ســبيل إال 
بحر قصائده وشواطئها املمتدة التي الحتدها 
والتصدها حدود أو حواجز ... تخرج مفرداته 
آللــٌئ تلمــع يف عتمــة ضبــاب يكتســح احليــاة 
لتشق تلك الغمامة وتنطلق بكل عنفوان .فليس 
بالضرورة أن يكون الشــاعر مكتمل التفاؤل أو 
متشــائال ..إمنا هو موسوم مبا يعيشه ويشعر 
به أســوة بغيره من الناس . فقط طريقته هي 
التي تختلف من حيث رسم احلياة من حوله يف 
شكل زخات ذات وقع وجداني يخترق القلوب . 
 ) لقد رســم كل الوجوه نســي واحدا لم يدفعه 
الفضــول للبحث عنــه كان املتهمون قد تعرفوا 
علیهــا وأنكروها؛ وجــه واحد مــازال عالقا يف 
الضباب جمع ألوانه غادر الوطن علم يف قرارة 

نفسه أنه الوجه الضائع (.
 حتى يف النثر والشعر تكون الصورة القصصية 

حاضرة يبدو أنك مولعة باحلكاية ؟ 
 القصة هي اجلزء التكويني لكل أعمالي الفنية 
األدبيــة ، أحببــت أن أُْضفــي علــى أعمالــي – 

خاصةً الشعرية مسحة من فن القصة.
فقلمــي األساســي قصصي بالدرجــة األولى . 
وهذا أُوِعُزه لطاقة اخليال املتضخمة يف ذاتي 
، اخليــال الواســع وليــس الواســع فحســب بل 
اخلصب حتتدم فيه مواقف وأحداث وشخوص 
حتى كأنك تعيش وسطها وبيئتها وزمنها وفعلها 
.  من خالل هذا اخليال تبني صرحا حقيقيا 
لواقع قصصي تتفق فيه املعطيات مع الواقعية ؛ 
ألننا بالفعل نعيش بني : واقعية وخيالية )هاتان 
املزامنتــان ( تصنعان أحداثــا تتقارب وتتباعد 
، تقبلهــا القلــوب وترفضها العقــول ، تتفق يف 
.. وتختلــف يف ...وهــذا ال يتعلــق بي فحســب 
إمنــا كل أديــب له محصلته اخلياليــة التي من 
خاللها بنى وزرع وحصد وأنشأ وكون محادثات 
وشخوصا وأبطاال وحياة ..ونهايات لم نتوقعها 

إمنا هي من بوح ذلك اخليال املمتد .
لهذا دائما أحرص على تنمية اخليال ألنه أكبر 
مصنــع لتكويــن أحداث غير مســتهلكة بل هي 

معينة الختالق أفكار متجددة.
العربيــة  وباللغــة  بالتعليــم  دائمــا  مشــغولة   
مهمومــة التنقطعــن يومــا عن العطــاء يف هذا 
املجــال هــل أنــت قلقلــة علــى تفريــط األجيــال 
باللغــات  وافتتانهــم  األم  لغتهــم  يف  اجلديــدة 

األجنبية ؟ 
هذا السؤال يحتم علينا أن نفصح عن واقعيتنا 
التي نعيشها بكل ثقلها بعيدا عن معاناة أديب 

أو براح قلم . 
أما انشغالي بالتعليم : فهو أمل متباعد اخليوط 
مرتفع الطموح قد اليحده ســقف ومن أي نوع 
وال يكفيه عطاء مهما تزايد . أكاد أشعر بشيء 

الأســتطيع حتديــده متاما كلما وقعــت عيناي 
على دراســة علمية إلحدى الدول أنها أجنزت 
برامــَج ضخمــةً مــن أجل االرتفــاع بالتعليم يف 
بالدهــا ..وكذلــك أقــول يف نفســي لو نســابق 
الدول املتقدمة يف تنشــئة جيــل يصارع الزمن 
من أجل أن ينهل من كل جديد ، جيال حقيقيا 
يريد أن يتعلم ليتعلم ال ليتصف بدرجة علمية 

دون وعي حقيقي.
تقدمُت بكثير من املقترحات والرؤى التعليمية 
ونشــرُت مقــاالت متنوعة تفيد املعلــم واملتعلم 

واملفتش التربوي على حد سواء .
شاركت يف دورات ألقدم األفكار اجلديدة التي 
تلهم املربيات واملعلمات يف الســاحات التربوية 

والتعليمية . 
أتذكــر أني أعــددُت وقدمــُت برنامجــا إذاعيا 
يتضمــن عالقة الثقافة بالتعليم ، ناقشــت من 
خاللــه عديــد القضايــا التربويــة والتعليميــة 
ومعانــاة املعلــم ، والســبل والبدائــل التــي مــن 
خاللها نستطيع جميعا فعلها لنرتقي بتعليمنا . 
اآلن بصــدد إعــداد مركــز مبجهــودات ذاتيــة 
يسيرة : خللق أفكار مبتكرة تعتمد على جانب 
املهــارة واإلبــداع يف مجــال التدريــب والتعليــم 
، اعتمــدُت فيــه علــى توظيف أفــكاري املهنية 
؛األدبية،التربوية، اإلبداعية وبطرح مشــروعي 
اخلــاص الــذي أْخلــص مــن خاللــه لتأليــف 
جتربتي يف كتاب يتضمن كل األفكار التي تفيد 
املجــال التعليمي التربــوي الذي نطمح ونتطلع 

سوية يف الصعود به أرقى غايات الكمال .
أما الشق الثاني من سؤالك عن قلقي على اللغة 

العربية وافتتان األجيال باللغات األجنبية .
حقيقــة : أنــا لســُت خائفة على اللغــة العربية 
–إطالقا-اخلوف يكون على الشــيء الضعيف 
، واللغــة العربيــة مكانتها عاليــة وقوية هذا ما 
وجدتــه يف لغتنا ليس تعصبا لكوني أتخصص 
فيهــا أو ألنــي عربية وهذا فخر، بل هذا األمر 
ملســته مــن خــالل ممارســتها . فأنــا مارســت 
اللغة العربية يف كل الفنون األدبية : استعملت 
البالغــة يف الشــعر بــكل تصنيفاتهــا البيانيــة 
والبديعيــة واملعنويــة .. وشــّرحت النصــوَص 
أدبيــا بقراءتها نقديا وفنيا وحتليلها وجتزئتها 
وبعثرتها وقولبتها ووجلت يف أعماقها النفسية 
والتكاملية والتأريخية ..تذوقت األدب مبراحله 
املتنوعة منذ عصر املعلقات وحتى زمننا احلالي 
.. وعلمت إجماال أن ال خوف على لغتنا العربية 
ال من الضياع وال من الغياب يف حضور أخريات 
. إمنا اخلوف احلقيقي على مثقفني ومتعلمني 
وأصحــاب تخصصــات متنوعة أن تضرســهم 
اللغــات األخرى فيقعــوا يف عنت اللغة العربية 
.. ألن اللغــة العربية بحــر متالطم األمواج من 
أخذنــا منها إال كما يأخذ املبحر من الشــاطئ 

وهذه حقيقة .
نحــن يف عصــر انفتاح هائل وكبيــر ..نتواصل 

جميعا ونتعارف ونتعرف على آداب أمم أخرى 
والمينــع هذا أن نتعلم لغــات أخرى ونتكلم بها 
ومنارســها ونترجــم منهــا مــا جنده مــن علوم 
وآداب وفنــون . ليــس معنــى أن حتــب لغتــك، 
فتهجر غيرها من اللغات فهذا ليس من العدل 
..أن تأخذ شيئا وتترك أشياء .. فاحلياة مكملة 
لبعضهــا . ولكــن املؤلــم كما أســلفت : أن يجد 
العربي تعســرا وسوء فهم للغته األم أمام غيره 
مــن غير املتحدثني بها بينمــا هم يبحرون بني 

أمواجها ويف عمق قاموسها .
 لوحــات مــن كل املــدارس الفنيــة تعرضينهــا يف 
صفحاتــك علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
حدثينــا عــن عالقتــك كإنســانة وكأديبــة بعالــم 

األلوان واخلطوط ؟ 
ذات  بالصورالفنيــة  ومولعــة  للفــن  محبــة 
الغموض؛دائما ما أقف أمامها أريد أن أترجمها 
بأكثر من معنى وسياق وحس وشعور . تتملكني 
تلــك الصور التــي الحدود جلماليتهــا الفنية ، 
وأهــرب مــن وضوح الصــور املكشــوفة املعاني 
التي تشــرح لرائيها كل شــيء والترهق نفســه 

وفكره بالبحث عن مغزى السر فيها .
الصورة إن لم تكن مرهقة بجمالها مثل خريطة 
الطريــق ؛ فإنهــا لــن تبعث على العطــاء الفني 

واألدبي ، ولن حترك سكينتك .
لهــذا أبحث دائمــا عن الصــورة التي تخلق يف 

نفسي ثورة محتدمة ، 
فعالم األلوان واخلطوط : أراه استفزازا وجدانيا 
لذاتي؛ كي أفك اللثام عن ذلك الصمت يف شكل 
حروف تتحول إلى أقصوصة-ومضة-خاطرة-
شــعر-أو ... ســطرا مــن معــاٍن ذات مســتوى 
يبحــث عن تصنيفه بني اآلداب املوضوعة اآلن 
على الطاولة لتأخذ مرتبة أدب عصر الســطر 

الواحد يف شكل اختزال لكل معاني احلياة .
 البيئة املحلية هي مسرح شخوصك وتذكريني 
أحمــد  و  مصطفــى  حســن  خليفــة  بروايــات 
الفقيه ومحمد الشويهدي فهل تشعرين بأنك 

امتداد لهذا اجليل ؟ 
هنــاك بصمــة واضحــة علــى نصوصــي التــي 
تتضح فيها البيئة املحلية يف كثير من القصص 
املنشورة واملطبوعة أو يف مجموعتي القصصية 
» ربيع بطعم البركوكش« حسب قراءات النقاد 

ألعمالي من مختلف البلدان العربية .
مثــل قصة : احلبيلــة ،أو العاقــول، أو البكوش 
ملجــدع ، أو إدرويــش ، أو الــاليف . وغيرهــا 
كثير . ســيحتفي كثير من القراء بشــخصيات 
تهمنا ومشابهة كثيرا ألزمنة سبقتنا متثلت يف 
أجدادنــا وجداتنا بقالب فنــي يحكي عن زمن 
نشــتاق إليه كثيرا حسب مفهوم احلكاية الذي 
يرد على أذهاننا متمثال يف ذلك اجليل ، البيئة 
لعلها تكون نستالوجيا تشدني كثيرا إلى بساطة 

أولئك الناس ، وقلوبهم النِضرة .
االمتداد إلى عمالقة األدب الليبي-ويسعدني- 

هذا الوصف الذي يليق بهم بحق ، رغم ضآلة 
العاملية التي كان يجب أن تلف أعمالهم وتعرضها 
علــى العالم ، لكن يظــل األدب واألديب  الليبي 
ميتاز بخامته التي تختلف عن غيره من اآلداب 
األخرى، دائما ما جند صوت الصحراء وحركة 
املجتمع التي تشكل الصورة الفسيفسائية لكثير 
مــن العادات والتقاليــد التي تطرح بتلقائية يف 
أعمال األديب الليبي ، كذلك احلياء يف بعضها 
اآلخــر عن الكشــف عما يكتنــف قضايا خلف 
الُستر والدهاليز ؛  فاألديب الليبي عادة ميتاز 
بدبلوماســيته يف توظيف التمرد اخلالّق الذي 
يشــب عن الطوق برؤية فنية ممزوجة بصراخ 

مكتوم . 
وقراءاتي لأدب الليبي محطة أولى يف حياتي 
منــذ دراســتي اجلامعيــة ، كثيــر منها شــدني 
رغم بساطة اللغة ومباشرتها لكن البعد الفني 
والوجدانــي عميق فيها ، هناك روايات جديرة 
بأولوية أرفف املكتبات العربية ؛ تلك التي تتسم 
بالطابع الفلسفي ، وتوجيه األسطورة واخلرافة 
وإسقاطها اجتماعيا مبا يتناسب واجلو النفسي 

املجتمعي وقت كتابتها . 
مثابــرة  متقــدة  نشــطة  العالــم  علــى  تطلــن   
متطلعــة؛ هــذا احلضــور اجلميــل قليــل وجــوده 
بــن األديبــات الليبيــات كيــف ترين هــذا الغياب 

النسائي الليبي عن األدب العربي والعاملي ؟ 
هــذا ألننــي دائمــا أرى نفســي الطفلــة التــي 
التكــف عــن الشــغب ! بالفعــل حــني أحتــدث 
يف أي وســط إعالمي أشــعر بجــودة احلديث 
وجــرأة األدب ، وقوة التفكيــر االنطباعي كما 
يالحــظ ذلك محدثــي، ولكن يف حقيقة األمر 
نشــاطي املحفــز على صفحتــي أو مدونتي أو 
عاملــي االفتراضــي ؛ ميثل الشــمس املشــرقة 
التي تنبع من ذاتي ،  أكتب بجوهرية، وأستمتع 
بالكتابة حتى تنسيني همومي ... البساطة يف 
التعامل هي العصا السحرية لكل أديب وكاتب 
؛ ولكن مع حســن اســتعمالها والتفــرد بها، ال 
أفضــل أن يكــون الكاتب عصاميــا مبتعدا يف 
أخــذه وعطائه مع من حولــه ، التزمت األدبي 
هو انحراف طفيف يجعل األديب كاملخطوطة 
التي جار عليها الزمن وظلت حبيســة األركان 
طيلــة عقــود ممتدة . ولكــن االنفتاحيــة التي 
يســمح بها األديب هو أن يعيش ألدبه ويعيش 
للنــاس ، يقترب منهم من أفكارهم وحياتهم ، 
يكتــب لهــم ومن أجلهم ، يطلعهم على شــعوره 
نحوهــم ..يبحــث عــن مخابــئ األحــزان التي 
يبتعدون بها خجلني من الدموع التي تفاجئهم 
علــى حني غــرة ..ليشــاركهم ويتقاســم معهم 

رغيف احلياة . 
لقد عرفت من خالل األدب أن الشعراء األوائل 

كانوا بني الناس ولم يكونوا فوق الناس . 
اليوجــد غيــاب بالنســبة لأديبــات الليبيــات 
باملفهــوم العام واملطلق ، ولكن هناك محدودية 
يف االتساع ، رمبا تكون تلك احلالة مختارة أو 
مفروضــة حتكمها ظروف ما. فاألديبة الليبية 
صارت تسابق مثيالتها؛ بل امتد إنتاج األديبات 
الليبيــة حتــى وصل آفاقــا دولية ، وحــاز جواز 
عامليــة، وقــراءات نقديــة أعطــت ألدب املــرأة 
الليبيــة قيمته احلقيقيــة ومكانته بــني اآلداب 

األخرى .أسوة بغيرهن .
وهذا مع الواقع املفروض اليوم والعزلة احلادثة 
بسبب أحوال البالد وشح املراكز الثقافية ودور 
النشر ، والصالونات األدبية التي تثري احلركة 
األدبيــة وامللتقيــات التــي تظهر اإلنتــاج األدبي 
ودوره الفعال يف ترسيم احلياة بعامة كما جاءت 
بأقالمهن . فكيف واحلالة هذه مع ما نراه من 
جودة أعمال وظهور بات يكتســح كل املجاالت 

على جميع األصعدة .
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  جدول مباريات دوري اياب  اليد ببنغازي لفئة األشبال

رياضه

ـــ االسبوع الليبي   
الثانية  املنطقة  احتاد  أعلن 
املاضي  األحد  اليد    لكرة 
ــاب  عــن  جـــدول دوري اإلي
ــة بـــنـــغـــازي، لــفــئــة  ــطــق ــن مل
 –  2018 موسم  األشبال، 
يف  سيبدأ   والــذي   2019
سبتمبر  شهر  مــن  الــثــالــث 

املقبل.

سيراميكا كليوبترا  يهز شباك النصر وديا   
ـــ االسبوع الليبي   

كليوباترا  أمام  سيراميكا  الودية  مباراته  النصر   خسر 
املاضي  األحد  مساء  نظيفة   أهداف  بخمسة  املصري  
استعدادا  للنصر  تدريبي  معسكر  برنامج  من  لقاء  يف 
دوري  لبطولة  التمهيدي  بالدور  اإلياب  مباراة  خلوض 
موكاف   عاصفة  مــع   ستجمعه  الــتــى  أفريقيا  أبــطــال 

-2019 افريقيا  أبطال  ضمن   الوسطى  أفريقيا  من 
أغسطس   25 املــقــبــل  ــد  األحـ ســتــقــام  الــتــي  2020م 

بالقاهرة.
موكاف  عاصفة  أمــام   مباراته  فقد  النصر  ان  الى  يشار 
الذهاب    مباراة  يف  رد  دون  بهدف  الوسطى  أفريقيا  بطل 

بالعاصمة بانغي 

ـــ االسبوع الليبي   
رئيس  تلقي   صحفية  مــصــادر  كشفت 
عبداحلكيم  الليبي   القدم  كــرة  احتــاد 
االفريقي  االحتــاد  من  رسالة  الشلماني 
الــدوري  بطولة  انطالق  بشأن  »الكاف« 
املمتاز للموسم الكروي اجلديد 2019 

/ 2020 يف أسرع وقت.
ــرت املـــصـــادر  أنـــه يف حـــال تأخر  ــ وذك
االحتاد  معاقبة  سيتم  املسابقة  انطالق 
باحلرمان  واألندية  القدم  لكرة  الليبي 

البطوالت  يف  اخلارجية  املشاركات  من 
أبطال  دوري  بطولة  ســـواء  اإلفريقية 

أفريقيا أو الكونفيدرالية اإلفريقية.
الشلماني  أن  الـــى  املـــصـــادر   ــوهــت  ون
من  جــديــة  بكل  يسعى  االحتـــاد  رئــيــس 
ــدوري املمتاز  ــ ال بــطــولــة  انــطــالق  أجـــل 
تتعرض  ال  وقــت ممكن حتى  أقــرب  يف 
األندية الليبية للعقوبات من قبل االحتاد 
ــهــا مـــن الــلــعــب يف  ــي وحــرمــان ــق ــري األف

البطوالت القارية.

الكاف ينوه باجراءه  عن تأخر انطالق الدوري 
املمتاز للموسم اجلديد

ـــ االسبوع الليبي   
توصل  نادي الهالل الى توقيع عقد شراكة مع احدى الشركات العاملية  ملدة 
الكروي  املوسم  خالل  للنادي  الرياضية  والتجهيزات  املالبس  لتوفير  عــام  

اجلديد.
وحضر توقيع العقد طارق زينوبة مدير اإلدارة القانونية يف نادي الهالل  و 
ممثل الشركة العاملية  ويشمل العقد توفير مالبس جميع الفرق الرياضية 

بالنادي.

الهالل يتعاقد مع شركة العاملية 
لتوفير املالبس والتجهيزات الرياضية

االحتاد الفرعي طرابلس 
يقدم مقترحا بشكل الدوري الليبي املمتاز

ـــ االسبوع الليبي   
القدم  لكرة  الفرعي  املغربي  رئيس االحتاد  املولى  أن عبد  الرياضة   املختص يف  ذكر موقع  رمييسا 
طرابلس  تقدم  باقتراح إلى االحتاد الليبي للكرة، برئاسة عبداحلكيم الشلماني، حول شكل النسخة 

املمتاز. الليبي  الدوري  املقبلة من بطولة 
ومن املقرر، أن يتم إحالة املقترحات إلى رئيس، وأعضاء املكتب التنفيدي، باالحتاد الليبي لكرة القدم 

مبالحظات األندية التي يف نطاق االحتاد الفرعي طرابلس من أجل مناقشتها وإبداء الرأي فيها.
وغربية، حيث تضم  ووسط  إلى 3 مجموعات، شرقية  الفرق  تقسيم  الفرعي طرابلس،  االحتاد  واقترح 
املجموعة الشرقية 9 فرق، بينما تضم مجموعة الوسط 6 فرق، فيما تضم املجموعة الغربية 9 فرق، على 

أن تقام املسابقة بنظام الذهاب واإلياب، وينتقل أصحاب املراكز األولى من كل مجموعة ملرحلة التتويج.
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رياضه

احتاد تطاوين 
يضم الليبي أيوب عمار

ـــ االسبوع الليبي ــ بوابة افريقيا 
الرياضية 

التونسي  تــطــاويــن  احتـــاد  فــريــق  تــعــاقــد 
مهاجم  عــمــار  أيـــوب  الليبي  ــي  ــدول ال مــع 
خالل  وذلك  موسمني  ملدة  ابوسليم  فريق 

االنتقاالت الصيفية احلالية .
ــام من  عــ املــهــاجــم صـــاحـــب 23  ويـــعـــد 
املهاجمني املميزين يف الدوري الليبي حيث 
طرابلس  األهلي  لفريقي  لعب  وأن  سبق 

وأبي األشهر.
وســيــكــون أول ظــهــور رســمــي لــعــمــار يف 
الدوري التونسي يف السابع والعشرين من 
احتاد  يلتقي  شهر أغسطس اجلاري حني 
خارج  سليمان   مستقبل  نظيره  تطاوين 

ملعبه.       

ــ بوابة افريقيا الرياضية  ـــ االسبوع الليبي 
يواصل فريق األهلي بنغازي لكرة القدم استعداداته لبطولة العربية لأندية األبطال »كأس محمد 

السادس«.
حيث أجري الفريق حصة تدريبية  اجلمعة املاضية  مبلعب النادي بقاريونس وذلك حتت إشراف 

املدرب اجلزائري رشيد بلحوت الذي ركز خالل التدريبات على اجلانب اللياقة البدنية.
ويستعد األهلي بنغازي ملواجهة فريق اإلسماعيلي املصري يف الدور الـ32 من البطولة العربية لأندية 
األبطال حيث ستقام مباراة الذهاب يف مدينة اإلسماعيلية يوم 13 سبتمبر املقبل يف حني ستكون 

مباراة اإلياب يف تونس يوم 27 من الشهر ذاته.

األهلي بنغازي يكثف التدريبات البدنية
ـــ االسبوع الليبي   

حددت أدارة نادي األهلي بنغازي تعاقدها مع الدولي الشامخ العبيدي ليبقي الالعب ملدة موسم 
رياضي قادم يف صفوف فريق األول لكرة القدم.

وكان الشامخ الذي يلعب يف وسط امللعب قد انتقل لصفوف األهلي عام 2017 قادماً من فريق 
األخضر.

منتخب ليبيا لكرة القدم 
املصغرة يبدأ حتضيراته 

ملونديال أستراليا

بطولة أولي ألكادمييات كرة القدم

ـــ االسبوع الليبي ــ بوابة افريقيا 
الرياضية 

باشر املنتخب الليبي لكرة القدم املصغرة، 
يف  املرتقبة  ملشاركة  استعدادا  حتضيراته 
كأس العالم التي تستضيفه أستراليا شهر 

أكتوبر املقبل .
حيث أجري املنتخب صباح  األحد املاضي  
حصة تدريبية حتت إشراف املدرب الوطني 
نادي  العكروت وذلك مبلعب  الباسط  عبد 

السويحلي يف مدينة مصراتة.
املنتخب  وضــعــت  البطولة  قــرعــة  وكــانــت 
منتخبات  مع  الثانية  املجموعة  يف  الليبي 

واملجروإجنلترا. السعودية 

ــ بوابة افريقيا الرياضية  ـــ االسبوع الليبي 
تستضيف مدنية بنغازي بداية من غد الثالثاء القادم 
القدم  كــرة  ألكــادميــيــات  األولـــي  البطولة  منافسات 
االندية  وتنظيم جمعية  بإشراف  مرة  تقام ألول  التي 
مكتب  مــع  وبالتعاون  اخليرية  لأعمال  الرياضية 
من  أكادميية   12 مبشاركة  وذلــك  بنغازي  الرياضة 

مدن سبها واجلميل وبنغازي .
ضمت  ــي  االول مجموعات  ثــالث  إلــي  الفرق  قسمت 
الرياضي املتفوق –جنوم قمينس –فرسان املتوسط - 
أصايل فيما ضمت املجموعة الثانية فرق ستارز فرع 
الرحبة -حي الزيتون - قووول -الهدف –فيما يلعب 
يف املجموعة الثالثة فرق ستارز بلعون - حي الزيتون  

ألف - الفتى الذهبي -الهداف.

األهلي بنغازي يجدد تعاقده مع الشامخ
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أخر االسبوع 

املرصد

1 الخميس  ٠8  اغسطس  ٢٠١٩             العدد: 77 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الخميس   8  اغسطس  ٢٠١٩نشرة  اسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية العدد: ٤٠77  صفحة

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

إحاطة غّسان سالمة..

غضب الوفاق السياسي 

وتحرك اإلرهاب الميداني
؟

؟

البعثة األممية في مرمى نيران 

اإلرهاب وفتاوى الغرياني

؟

؟

هل تعكس إحاطة سالمة موقفا 

دوليا جديدا من حكومة الوفاق؟

1
٢             العدد: 77

الخميس  ٠8  اغسطس  ٠١٩

نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

نشرة  اسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الخميس   8  اغسطس  ٢٠١٩
٤٠  صفحة

العدد: 77

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

إحاطة غّسان سالمة..

غضب الوفاق السياسي 

وتحرك اإلرهاب الميداني

؟

؟

البعثة األممية في مرمى نيران 

اإلرهاب وفتاوى الغرياني
؟

؟

هل تعكس إحاطة سالمة موقفا 

دوليا جديدا من حكومة الوفاق؟

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

مستوطنة  أق��دم  إثيوبيا  يف  آث��اري��ون  اكتشف 
اإلنسان  مرتفعة، سكنها  بشرية مبنطقة جبلية 
موقع  نشره  تقرير  بحسب  عام،  ألف   45 قبل 
العلمية،  باألخبار  املتخصص  أليرت«  »ساينس 

نيوز عربية«. ل�»سكاي  وفقاً 
ي��ب��دو أن اإلن��س��ان  وب��ح��س��ب االك��ت��ش��اف��ات، 
ب��امل��ي��اه يف ال���ودي���ان،  ال��ق��دمي ش��ه��د ن��ق��ص��اً 

أوروميا،  يف  بالي،  جبال  تسلق  إلى  اضطره 
ذوبانها،  بعد  اجلليدية  األن��ه��ار  م��ن  وش��رب 
وأظهرت  هناك.  عاشت  التي  الفئران  وأكل 
تلك  األث��ري��ة يف  واالك��ت��ش��اف��ات  ال��ت��ح��ل��ي��ات 
طويل  اس��ت��ق��رار  ع��ل��ى  ك��اف��ي��ة  أدل���ة  املنطقة 
»فينشا  منطقة  يف  ال��ق��دمي  لإلنسان  األج��ل 

املاضي. يف  هابيرا« 

نقاط  عن   ،»Microsoft« شركة  موظفو  كشف 
كمبيوتر  باختراق  للقراصنة  تسمح  حرجة  ضعف 

بعد. الضحية عن 
استخدام  للمتسللني  ميكن  هجوم،  حدوث  حال  يف 
النظام  إصابة  أجل  من  الثغرات  أو  العيوب  هذه 
نتيجة  أخ��رى.  أجهزة  على  ونشره  خبيثة  ببرامج 
عن  الوصول  إمكانية  على  املجرم  يحصل  للهجوم، 

دون  النظام  إلى  بعد 
أح���د،  ي��اح��ظ��ه��ا  أن 

املصدر. بحسب 
وحت�����ت�����اج خ����دم����ات 
س������ط������ح امل����ك����ت����ب 
ال��ب��ع��ي��د إل����ى ب��ع��ض 
عمل  يف  اإلصاحات 
األك������واد ال��ب��رم��ج��ي��ة 
 ،)RCE( بُ���ع���د  ع���ن 
CVE- وه�����������م�����������ا
-2 0 1 9
C V E - و   1 1 8 1
 ،1 1 8 2 -2 0 1 9
املهاجم  ع��ل��ى  فليس 
س�����وى إع����ط����اء أم���ر 
األكواد الختراق  لهذه 

الكمبيوتر.
واألج����ه����زة امل��ت��أث��رة 
ب�����األك�����واد امل��ع��ط��ل��ة 

 Windows Serverو Windows 7 SP1 هي
 Windows Server2008 و R2 SP1
 Windowsو Windows 8.12012 و
Server 2012 R2 وجميع اإلصدارات املدعومة 

 .Windows 10 من
أم������ا األج������ه������زة غ���ي���ر امل����ت����أث����رة ه�����ي ن���ظ���ام 
 Windows Server و Windows XP تشغيل
 Windows 2003 و
 S e r v e r
2008 ب������اإلض������اف������ة 
التحكم  ب��روت��وك��ول  إل��ى 

بسطح املكتب عن بعد.
ي��ت��م  أن  امل�����ه�����م  م������ن 
ت���ص���ح���ي���ح األن����ظ����م����ة 
امل��ت��أث��رة يف أس��رع وقت 
املخاطر  بسبب  مم��ك��ن 
امل���رت���ف���ع���ة امل���رت���ب���ط���ة 
وميكن  كهذه،  باألخطاء 
التنزيات  على  العثور 
اخل���اص���ة ب��ال��ت��ص��ح��ي��ح 
يف دل��ي��ل حت��دي��ث أم��ن 
أم��ا   ،»Microsoft«
ال���ذي���ن ي��ت��م ال��ت��ح��دي��ث 
فا  تلقائي  بشكل  لديهم 

للقلق. داعي 

وسيلة جديدة
 الختراق أي كمبيوتر ويندوز

الكشف عن مستوطنة عمرها 45 الف عام 




