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اليوم األول

 يف  مجتمعاتنا  الــشــرق  أوســطــيــة  املــعــاصــرة  ثمة 
 تصور  تتبناه  » النخب«   اإلعالمية  التي  احتكرت 
 منابر  التحريض  خالل  السنوات  املاضية   مفاده 
 أن  منط  االستبداد  السياسي  الذي  يسود  حاضر 
 ومستقبل  هذه  املنطقة  هو  صنيعة  قرار  شخصي 
ــة  » عـــســـكـــريـــة  ــمــ ــاكــ ــة  احلــ ــمــ ــــت  فـــيـــه  األنــــظــ ــورطـ ــ  تـ
 وعائلية« .. بينما  االستقراء  املوضوعي  يقتضينا 
:  أن  االســتــبــداد  عموما  و  السياسي  على   الــقــول 
 وجه  اخلصوص  ليس  طفرة  منبتة  تصيب  تاريخ 
 الشعوب  دون  مــبــررات  منطقية  مفهومة.. بقدر 
 مـــاهـــو  جتـــل  عــمــلــي  وتـــرجـــمـــة  واقـــعـــيـــة  ملــنــظــومــة 
 قــيــم  تــتــحــكــم  يف  الــســلــوك  الـــعـــام  واخلــــاص  بـــدءا 
 مـــن  الـــعـــالقـــة  اجلــنــســيــة  عـــلـــى  فـــــراش  الـــزوجـــيـــة 
.. مــــرورا  بطريقة  تــربــيــة  األطــفــال .. وصــــوال  إلــى 
 الــتــصــور  الفلسفي  الـــذي  يضعه  عقل  اجلماعة 
ــول  الـــعـــدالـــة  اإللـــهـــيـــة.  .  عــلــى  جـــانـــب  متصل   حــ
 وإمــعــانــا  يف  الــطــهــرانــيــة  اجلمعية  والــتــنــصــل  من 
 املسؤولية  الذاتية    غالبا  ماتلقي  الشعوب  الشرق 
 أوسطية  أسباب  تخلفها  االجتماعي  والسياسي 
 واالقـــتـــصـــادي  عــلــى  أكـــتـــاف  اآلخــــر     وعـــلـــى  ذلــك 
 يصطف  طابور  طويل  من  املتهمني  يبدأ  باملغول 
 والتتار  ثــم  الصليبيني  ثــم  األتـــراك  واالستعمار 
ــل  واإلمـــبـــريـــالـــيـــة  ــيـ ــرائـ ــإسـ  األوروبـــــــــي  ويـــنـــتـــهـــي  بـ
 األمريكية.. ومع  التسليم  بدور  هؤالء  يف  تكريس 
 شقاء  منطقتنا  غير  أن  تخصيصهم  باجلرمية 
..  ثمة  تراث   عمل  مجاف  لإلنصاف  والعقالنية 
 هــائــل  يحظى  باحلصانة  ورصــيــد  مــن  الكراهية 
 والــغــرور  مينعنا-  نــحــن  الــشــرق  أوســطــيــني -  من 
 مالمسة  األحـــالم  اجلميلة  الــتــي  لونها  محمود 
..  هناك   جبريل  وبــرهــان  غليون  بــزخــرف  الــقــول 
 محتكر  اخلطاب  الذي  ظهر  كشريك  يف  احلراك 
ــاه  الــوقــحــة  يف   مــنــذ  الــبــدايــة  ثـــم  أســفــر  عـــن  نـــوايـ
 التفرد  باملشهد  وأصدر  » فيتو  »   مينع  اجلميع  من 
 مجرد  إنتقاده  حتــت  دعــاوى  شــتــى..  هناك  وهــذا 
 األهم  بنية  إجتماعية  وثقافية  ضاربة  يف  القدم 
 حتتل  فيها  العشيرة  والقبيلة  والطائفة  مكانا 
 مرموقا  يجعل  من  املــدن  املصطنعة  املنتشرة  يف 
 كــامــل  جغرافيا  املنطقة  مــجــرد  اســتــعــارة  بالغية 
ــبــــداوة   هـــشـــة  يف  مــــن  صـــلـــب  ال  يـــتـــحـــدث  غـــيـــر  الــ
ــذا  لــيــس  مـــن  حـــق  الــنــخــبــة  الــتــي   الــفــصــيــحــة ..  لـ
ــادت  أحــــالم  الـــنـــاس  وطــمــوحــاتــهــم  نــحــو  هــاويــة   قــ
 الــفــوضــى  واالقـــتـــتـــال  االهـــلـــي     أن  تـــدعـــي  الــيــوم 
 الــصــدمــة  إزاء  املــشــاهــد  الوحشية  الــدامــيــة  التي 
 تتصاعد  وتيرتها  يف  أكــثــر  مــن  بـــالد..  لقد  رأينا 
 بــأم  أعيننا  ان  هــدم  العالم  الــقــدمي  لــم  يكن  امــرا 
 مستحيال .. لكن  ماكان  يحتاج  إلى  إعمال  املنهج 
 العلمي  النقدي  وقدح  الفكر  واخليال  هو  تصور 
 شكل  العالم  اجلــديــد  الــذي  ميكن  ان  يبنى  على 
 أنقاضه..  وهذه  بالضبط  مهمة  الطبقة  املثقفة 
 التي  يفترض  بها  أن  ترسم  أمام  شعوبها  مسارات 
 التغيير  واالنتقال  بحبر  من  االمل  والتوق  ولغة 
..  إن  املفزع  حقا   تنحت  حرفها  من  مــادة  العقل 
 ليست  هذه  الصور  البشعة  ألنهار  الــدم  املتدفقة 
 يف  اكثر  من  شارع  ومدينة     فالدم  على  مايثيره  يف 
 القلوب  الرحيمة  من  حزن  و  إحباط  هو  الوقود 
 األساسي  لعربة  التاريخ .. و  الكارثة  أن  يهرق  هكذا 
 عــبــثــا  دومنـــا  غــايــة  وهـــدف  ثــمــني  تــضــاهــي  قيمته 
 قيمة  الدم  الذي  ننزفه  كل  حلظة.. والسبب  غياب 
 النخبة  القادرة  على  استنطاق  الراهن  والتاريخ 
 وفــق  منهج  نقدي  واقعي  لصياغة  رؤيــة  واضحة 

 للتغيير  واالنتقال  نحو  املستقبل. 
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مدير التحرير

االستبداد  كثقافة
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أخبــار

التابعه  والتطوير  للتدريب  الــريــادة  اختتم  مركز 
لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي اخلميس 
،  الدورة التدريبية االولى ملوظفي مصرف الوحدة 
والــتــى نظمت حتــت عــنــوان  اإلنــتــمــاء املؤسسي 
الفترة من 24الــي 28  الوظيفي خــال  والـــوالء 

نوفمبر  اجلاري 
التدريبية  االختتام  احلقائب  حفل  يف  ووزعـــت 

بحضور  الــتــدريــبــيــة  العملية  ــام  إمتــ ــادات  ــهـ وشـ
والصناعة  الــتــجــارة  غرفة  إدارة  مجلس  رئيس 
السعيطي  مــنــعــم  املــكــلــف  ــازي  ــغ ــن ب ــة  ــ ــزراع ــ وال
واملستشار العام مدير عام مركز الريادة للتدريب 
والتطوير  صاح  العمروني و  مدير االدارة العامة 
للتدريب مبصرف الوحدة  خالد الشيخي ورئيس 
الدرسي  الــوحــده  وليد  مبصرف  التدريب  قسم 
ومدير مكتب العمل والتأهيل بنغازي  صالح الشبلي 

قام وفد من الشركة الصينية العاملية املتخصصة يف قطاع 
الطاقة، بزيارة الى محطة خليج سرت البخارية وذلك 
بالشركة  للمشروعات  العامة  بـــاإلدارة  مسؤولني  رفقة 

العامة للكهرباء.
وكان يف استقبال الوفد الذي ضم خبراء ومهندسني من 
الشركة الصينية، مسئولني من إدارة محطة اخلليج وعدد 
من املهندسني بها.وبني ااملتحدث باسم املجلس البلدي 
سرت محمد األميل، أن وفد الشركة الصينية اطلع خال 

جولته داخل املحطة، على الوحدة األولى التى تعمل حاليا 
بطاقة إنتاجية جيدة.

وأوضح األميل يف تصريح له أن الهدف من هذه الزيارة 
هو بحث امكانية االستعانة باخلبرات الصينية املتخصصة 
يف قطاع الطاقة الستكمال تنفيذ الوحدة الثانية، قبل 
منتصف العام املقبل.وأشار االميل الى أن الوفد الصيني 
اطلع خال زيارته االولى على الوحدة الثانية باملحطة، 

التي لم يستكمل العمل بها منذ سنوات.

النازحون وأزمة القمامة.. على أجندة 
بلديات طرابلس

محلي تاورغاء يبحث تذليل العراقيل 
امام عمل القطاعات باملدينة

توسيع عمليات دعم الالجئني يف ليبيا من قبل املفوضية السامية 

فريق صيني متخصص يزور محطة خليج سرت البخاريةاختتام دورة ملوظفي مصرف الوحدة حول الوالء الوظيفي

أعلنت مصلحة املطارات التابعة للحكومة 
املؤقتة، تسليم جهاز تفتيش ملطاري األبرق 

وطبرق الدوليني.
وأوضــح املكتب اإلعامي للمصلحة، أن 
احلكومة  إطــار سعي  تأتي يف  اخلــطــوة 
املؤقتة والهيئة العامة للمواصات والنقل 
بــاملــطــارات  للرقي  املــطــارات  ومصلحة 
وتطويرها وجتهيز املطارات الليبية بأجهزة 
للرفع من  تفتيش ومعدات أمن وسامة 

مستوى األمن باملطارات.  
وأضاف املكتب، أنه مت وضع خطة كاملة 
وأجــود أجهزة  بأحدث  املطارات  لتجهيز 
التفتيش وتوريد سيارات اإلطفاء واإلسعاف 

وتركيب منظومات مراقبة لكل املطارات.

وزارتــي  بني  للتعاون  املشتركة  اللجنة  عقدت 
حلكومة  التابعتني  والتأهيل  والعمل  التعليم 
الثامن  الــعــادي  اجتماعها  ــعــاء،  األرب الــوفــاق، 
عشر، مبقر املركز الليبي الكوري، لبحث رسم 
خارطة طريق واضحة املعالم ملوائمة مخرجات 
التعليم مبتطلبات سوق العمل املحلي وذلك مبا 
أفــواج من  البطالة وتخريج  انتاج  يضمن عدم 
العمل ومبا  عن حاجة سوق  بعيداً  اخلريجني 
يسهم يف حتريك عجلة التنمية وتعبيد الطريق 

أمام مسيرة النهضة العلمية واالقتصادية.
إبراهيم شيتا، بأن هذا  اللجنة  وأوضح عضو 
يف  مناقشته  مت  ملــا  استكماالً  جــاء  االجتماع 
التعليم  االجتماع السابق حول ربط مخرجات 
اللجنة  بــأن  موضحاً  العمل،  ســوق  مبتطلبات 
اعتمدت التوصيات النهائية املتعلقة بهذا البند 
واتفقت على تخصيص االجتماع املقبل ملناقشة 

شق التعليم التقني والفني.
يشار إلى أن اللجنة شكلت مبوجب قرار وزير 

العمل والتأهيل رقم )139( لسنة 2018 م.

الوفاق  بحكومة  املكلف  التعليم  وزيــر  أصــدر 
تطبيق  بــإعــادة  يقضي  قــرارا  عماري  محمد 

املاك الوظيفي للعام الدراسي احلالي.
 219 لسنة   )1246( رقــم  الــقــرار  ويقضي 
اإلشــراف  الــعــام  االحتياط  إدارة  تتولى  بــأن 
املباشر على تنفيذ املاك الوظيفي بالتنسيق 
والتأهيل واإلدارات املختصة  العمل  مع وزارة 
بوزارة التعليم.وبحسب القرار يتم تنفيذ املاك 
مستوى  على  األولــى  مرحلتني  وفق  الوظيفي 
املدارس ورياض األطفال وتشرف عليها جلنة 
وعضوية  الروضة  أو  املدرسة  مدير  برئاسة 
مساعدي املدير للفترتني الصباحية واملسائية 
ومنسق الشؤون اإلدارية للفترة الصباحية أما 
املرحلة الثانية فهي على مستوى مراقبة التعليم 
قرار  مبوجب  املشكلة  اللجنة  عليها  وتشرف 

الوزير.
من جانبه قال مدير إدارة االحتياط العام أبوبكر 
الهاشمي إن الــوزارة تعمل سنويا علي تطبيق 
املاك الوظيفي وفق كل عام دراسي وحتديثه 
التعليمية،  باملؤسسة  الفعلية  الوظائف  وفــق 
التي  أنه جرى معاجلة كل املاحظات  مؤكدا 
ونتائج  التربوي  التفتيش  مصلحة  من  وردت 
اجتماعات الوزارة مع مراقبي التعليم يف هذا 

الشأن

عثرت دوريات أمنية مشتركة من احلرس الوطني التونسي 
بسيدي بوزيد، على سبعة عشرة قطعة من اآلثار الليبية 
تعود إلى احلقبة الرومانية، يف قرية فاحية كائنة باملنطقة.
 وذكرت مصادر صحفية تونسية أن هذه القطع  بالفعل 
أثرية وتتمثل  يف أعمدة حجرية، وبعض األواني ، مؤكدًة 
أنه متت إحالة هذه املضبوطات إلى املعهد الوطني للتراث.

وأكدت املصادر بأنها ال تستبعد أن تكون اآلثار التي ضبطت 
بالقرية الفاحية بتونس ، قد مت سرقتها من ليبيا.

طرابلس  بلديات  عمداء  عقد 
اجتماعا  اخلــمــيــس،  الــســتــة، 
تتعرض  لبحث عدة مشكات 
لها مناطق العاصمة املختلفة، 
النازحني،  ملف  أهمها  ومــن 
والعوائق التي تواجه البلديات 

من أجل تقدمي املعونة لهم.
أن  بلدية جــنــزور،  وأوضــحــت 
ــة  ــمــاع تــطــرق إلـــى أزم االجــت
شــوارع  يف  القمامة  انــتــشــار 

طــرابــلــس، وهــو املــلــف الــذي 
ــات من  ــدي ــل ــب ــه ال ــي مــن ــان ــع ت
تــداخــل  بسبب  طــويــلــة؛  مـــدة 
ــدم دفــع  االخــتــصــاصــات وعــ
املخصصات املالية من أشهر.

الست  الــبــلــديــات  أن  يــذكــر 
سوق  املركز،  »طرابلس  هي 
ــوراء، حــي  ــ ــاجـ ــ ــعـــة، تـ اجلـــمـ
األنــــدالــــس، جـــنـــزور، عني 

زارة«.

عقد املجلس املحلي تاورغاء، 
اجــتــمــاعــه عضو  اخلــمــيــس، 
ــاء  ــاورغـ ــي تـ ــحــل ــس امل ــجــل امل
بحضور  قــرميــه،  مصطفى 
القطاعات  مــدراء  مــن  عــدد 
ملناقشة  بتاورغاء،  واملكاتب 
التي  والتحديات  الصعوبات 

يواجهها كل قطاع.
املحلي،  املجلس  عضو  ووعد 
ــمــاع بــالــتــعــاون  خـــال االجــت

ــل الــقــطــاعــات  ــع كـ ــام مـ ــتـ الـ
حللحلة  واألقسام  واإلدارات 
والعراقيل  الصعوبات  كافة 
كما  عملها،  أداء  تعيق  التي 
أكـــد اجلــمــيــع عــلــى ضـــرورة 
تــــواجــــد كــــل الـــقـــطـــاعـــات 
مبدينة  واألقسام  واإلدارات 
عملها  ومـــزاولـــة  تـــاورغـــاء 
لتقدمي  ــاورغــاء  ت داخـــل  مــن 

اخلدمات لكل األهالي.

أعـــلـــنـــت املـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــأمم 
املــتــحــدة لــشــؤون الــالجــئــني، اجلمعة، 
عـــن زيـــــادة دعــمــهــا لــالجــئــني وطــالــبــي 
اللجوء يف املناطق احلضرية يف ليبيا 
وإعادة تقييم دور وأداء مرفق التجمع 

واملغادرة.
ليبيا  يف  املفوضية  بعثة  رئــيــس  وقـــال 
ــع اشــتــداد  ــول كــافــالــيــيــري، »مــ ــان بــ جــ
النزاع يف ليبيا، قررنا توسيع املساعدة 
املــقــدمــة لــالجــئــني وطــالــبــي الــلــجــوء 
الذين يعيشون يف املناطق احلضرية«.

ويوجد حاليًا ما يقرب من 40.000 
الجئ وطالب جلوء ممن يعيشون يف 
املناطق احلضرية، بعضهم من الفئات 
للدعم.  ماسة  وبحاجة  ضعفًا  األشــد 
لالجئني  اإلنسانية  املساعدة  وتتوفر 
وطــالــبــي الــلــجــوء يف املــركــز املجتمعي 
الــواقــع على أطـــراف طــرابــلــس، حيث 
ــكـــن لــلــمــحــتــاجــني الـــــوصـــــول إلـــى  ميـ
والتسجيل  األولية  الصحية  الرعاية 
من  لتمكينهم  الــنــقــديــة  واملـــســـاعـــدة 

تلبية احتياجات الغذاء واملسكن.

أجهزة تفتيش متطورة يف 
مطاري األبرق وطبرق

إعادة تطبيق املالك 
الوظيفي للعام احلالي 
بقرار من تعليم الوفاق

ضبط آثار ليبية
 مسروقة بسيدي بوزيد 

جلنة مشتركة بالوفاق تناقش ربط 
مخرجات التعليم بسوق العمل
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أخبــار

اإلنتاج  استئناف  للنفط  الوطنية  املؤسسة  اعلنت 
يف حقل الفيل النفطي ا اخلميس وذلك بعد توقف 

األعمال العسكرية باحلقل.
وأوضحت املؤسسة العامة للنفط يف بيان لها أنه 
أضرار  بأي  املؤسسة  موظفي  من  أي  يصاب  لم 
ببعض  املنشآت  إصــابــة  مــن  الــرغــم  وعلى  ُتــذكــر 
من  الــعــامــلــون  متــكــن  فــقــد  البسيطة،  ــرار  األضــ
األمنية  الظروف  حتسن  مبجرد  اإلنتاج  استئناف 
املؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  احلقل«.وقال  داخل 
جميع  »أذّكــر  اهلل  صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية 
املصدر  هي  والغاز  النفط  حقول  بــأن  األطــراف 
ليبيا، واحلفاظ عليها يصب  للدخل يف  األساسي 
لذلك يجب  الليبي.  الشعب  أفراد  كافة  يف صالح 

أال يتم التعامل معها كأهداف عسكرية ».
وأضاف »أن أي عمليات قتال بالقرب من أي من 
منشآتنا يجبرنا على وقف اإلنتاج، ضمانا لسامة 
الضرر  فــإن  اإلنــتــاج،  يتوقف  وعندما  موظفينا. 

يطال جميع الليبيني.«

أعلنت الشركة العامة للكهرباء 
تركيب وتشغيل معدات جديدة 
بدل  جــديــدة  ك.ف   11 جهد 
واملــتــهــالــكــة مبحطة  الــقــدميــة 
الصوف جهد 11/66 ك.ف.

ــة الـــعـــامـــة  ــ ــرك ــشــ ــ ــت ال ــنـ ــيـ وبـ
مبوقع  صفحتها  عبر  للكهرباء 
»فــرق  بفضل  ــه  أن »فيسبوك« 
اجلهد  صيانة  بدائرة  الصيانة 
املتوسط ســوف اجلــني ودائــرة 
سوف  تشغيل  ومكتب  الوقاية 
الفرعي  التحكم  ومركز  اجلني 
تركيب  ــن  م انــتــهــت  طــرابــلــس 
معدات جهد 11 ك.ف جديدة 
بدل القدمية واملتهالكة مبحطة 
الصوف جهد 11/66 ك.ف« 
»تشغيلها  جــرى  ــه  أن موضحة 
الشبكة مما سيساهم يف  على 

استقرار الشبكة باملنطقة«.

تسلم مستشفى نالوت املركزي حضانات حديثي 
والدة وجهاز )C-Arm ( خاص بالتصوير الطبي 
حلاالت كسور العظام واحلوادث وأثناء العمليات.

بحكومة  الصحة  ــوزارة  ل اإلعامي  املكتب  وبــني 
الوفاق أن مدير إدارة املشروعات محمد العزومي 
جناح  صيانة  القادمة  الفترة  خال  سيجري  أنه 
العمليات وقسم اإلسعاف والطوارئ وتنفيذ كافة 

األعمال الكهروميكانيكية باملستشفى.
العامة  املستشفيات  دعم  أن  الــوزارة  وأوضحت 
الوكيل  أطلقها  التي  الــوزارة  خلطة  تنفيًذا  يأتي 
العام محمد هيثم عيسى، الرامية للنهوض بدور 
ومناطق  مدن  مختلف  يف  العام  الصحي  القطاع 

الباد.

الصادق  املــوازي  النواب  مجلس  رئيس  التقى 
العليا  املفوضية  رئــيــس  اخلميس  الكحيلي 

لانتخابات عماد السايح.
املوازي  النواب  ملجلس  اإلعامي  املكتب  وبني 
أنه جرى خال اللقاء الذي عقد مبقر ديوان 
للمفوضية  العامة  األوضــاع  مناقشة  املجلس، 
واملعوقات التي تواجهها، وبحث كيفية تذليلها 

لدى املجلس واجلهات التنفيذية واملعنية .

افتتح وزير العمل والتأهيل املفوض بحكومة 
بحضور  اخلميس،  األمــني،  املهدي  الوفاق 
نخبة من اخلبراء واملختصني معمل التفصيل 
واخلياطة باملركز الليبي الكوري ملهن البناء 

والتشييد بطرابلس.
ومن املقرر أن يقوم املعمل بتدريب الباحثات 
والتطريز  احلياكة  مهن  على  العمل  عــن 
ــاطــة حتــت إشــــراف خــبــراء دولــيــة  واخلــي
بناء على  املعمل  إنشاء  يأتي  معتمدة، حيث 
التي  مؤسسة qiz األملانية  مع  موقع  اتفاق 
الباحثات عن  بتدريب عدد  قامت  إن  سبق 

العمل يف مجاالت تصنيع األغذية بتونس

عودة حقل الفيل لالنتاج
 بعد انتهاء األعمال العسكرية

تركيب وتشغيل 
معدات جديدة مبحطة 

الصوف الكهربائية

مستشفى نالوت يتسلم 
حضانات حديثي والدة

رئيس البرملان املوازي يبحث أوضاع مفوضية االنتخابات

افتتاح معمل تفصيل وخياطة بطرابلس

التحقيق يف حالة التلوث 
الغذائي بحقل جالو

الرقابة االدارية تبحث ملف البضائع 
املوردة عبر املنافذ البرية

ــنــت بــعــثــة االحتـــــاد األوروبـــــي  أعــل
الليبية  احلــدود  إدارة  للمساعدة يف 
)يوبام- ليبيا( تدريب ضباط شرطة 
ليبيني على التعرف على جرائم غسل 

األموال ومكافحة املخدرات.

وقدمت »يوبام« يف تغريدة لها مبوقع 
الفرنسية  للسفارة  الشكر  »تويتر« 
تــدريــب ضباط  املــســاعــدة يف  على 
على  الــتــعــرف  على  ليبيني  شــرطــة 
جرائم غسل األموال والتركيز أيًضا 

يف  اإلنــســان  حقوق  اعتبارات  على 
املخدرات وعاقة  مكافحة  عمليات 
املــخــدرات  بتجار  بالبشر  ــار  االجتـ
الشهادات  بتقدمي  الـــدورة  وختمت 

للمتدربني .

أعلنت شركة الواحة للنفط السيطرة على حالة التلوث الغذائي 
الذي تعرض لها )53( مستخدماً بحقل جالو تابعني للشركة 
وشركات أخرى تعمل معها يف احلقل ، مؤكدة بأن جميع العاملني 

بصحة جيدة.
وبينت الشركة يف بيان لها اخلميس أن اللجنة املشكلة من رئيس 
الطبية  الرعاية  وتقدمي  الصحية  احلالة  ملتابعة  اإلدارة  جلنة 
والتحقيق فى أسباب ومابسات حالة التلوث الغذائي ، قد أنهت 

مهامها وهي بصدد تقدمي تقريرها النهائي
للنفط قد اتخذت جملة من اإلجــراءات  الواحة  وكانت شركة 
والتدابير العاجلة بغية السيطرة على الوضع منها قيام اللجنة 
املشكلة وعلى وجه السرعة بالتوجه إلى حقل جالو محملة بكمية 
من األدوية واملعدات الطبية الازمة لعاج هذه احلاالت بالتعاون 

والتنسيق مع املسؤولني باحلقل .
الواحة  انه مت استدعاء األطباء من حقلي  كما أكدت الشركة 
والفارغ وكذلك التواصل مع املناطق املجاورة التي لبت النداء 
حيث قامت اجلهات الطبية يف منطقتي جالو وإجخره بتكليف 
طبيب وممرض لانضمام إلى الفريق الطبي املتواجد باحلقل .

بالتواصل مع املركز  اللجنة  بيان الشركة فقد قامت  وبحسب 
الوطني ملكافحة األمراض الذي قام بدوره بتكليف الفرع التابع له 

يف منطقة الواحات بتقدمي الدعم عند احلاجة .
كما قامت اللجنة بالتحفظ على املواد الغذائية املكونة لوجبة 
العشاء التي تناولها العاملون باحلقل وإرسال عينات منها إلى 

مركز الرقابة على األغذية واألدوية .
وأعلنت شركة  الواحة للنفط  أنها اتخذت إجراءات احترازية 
أخرى متثلت فى وضع طائرتني حتت الطلب واحدة متمركزة 
بحقل الواحة وطائرة إسعاف أخرى فى مطار مصراته ، حيث 
قامت الشركة بتأمني رحلة جوية لعدد )14( منهم طلبوا التوجه 

إلى عيادات طبية خارج احلقل لاطمئنان على صحتهم .

ُعــِقـد رئيس هيئة الرقابة االدارية سليمان الشنطي، األربعاء، 
اجتماعا مع مدير اإلدارة العامة ألمن املنافد بوزارة الداخلية، 
ونائب مدير عام مصلحة اجلمارك، ومدير إدارة الشئون التجارية 
البضائع  دخــول  ملف  ملناقشة  والصناعة،  االقتصاد  ــوزارة  بـ

املستوردة عبر املنافذ احلدودية. 
وتناول االجتماع، مناقشة موضوع إقفال املعابر احلدودية من 
اجلانب التونسي أمام حركة العبور )الترانزيت( باجتاه األراضي 
الليبية مستندة على قرار اللجنة الشعبية العامة )سابقا( رقم 
)814( لسنة 2007 القاضي بعدم السماح للبضائع ذات املنشأ 
األجنبي بالعبور إلى ليبيا رغم صدور قرار من املجلس الرئاسي 
رقم )320( لسنة 2019 م يقضي باالستثناء املؤقت لدخول 

السلع املوردة إلى ليبيا عن طريق املنافد البرية.
وأّكـد الشنطي، خال االجتماع على ضرورة تظافر اجلهود بني 
اللجان املشتركة حللحلة جميع املشاكل، وإزالــة العراقيل أمام 
االتفاقية  إلى  واالمتثال  الشقيقني  الشعبني  بني  العبور  حركة 

املوّقـعة بني البلدين فيما يخص النقل البري

تدريب ضباط ليبيني على مكافحة املخدرات
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االقتصادية

الراحلة تفتتح مصنعا 
خلزانات الوقود ببنغازي

 االسبوع الليبي
الراحلــة  شــركة  افتتحــت  التوســعية  اســتراتيجيتها  ضمــن 
للخدمــات النفطيــة  اخلميــس املاضــي مصنــع خزانــات الوقــود 
ــدي  ــس إدارة الشــركة صــاح العبي ــح  رئي ــث افتت ــازي حي ببنغ
املصنــع بحضــور رئيــس املجلــس التســييري لبلديــة بنغــازي 

الصقــر بوجــواري وعــدد مــن املســؤولني.
وتســعى الراحلــة ايضــا إلنشــاء مصنــع للزيــت مبنطقــة رأس 
املنقار مشــيرا إلى أن الشــركة ستســهم يف مشــاريع استراتيجية 
اســتثمارية جديــدة بقيمــة 1.6 مليــار دينــار مبدينــة طبــرق 
ــة مــن شــأنها تشــغيل 2000 باحــث عــن  ــرة املقبل خــال الفت

العمــل.

املركزي يُصدر نشرته االقتصادية 
عن الربع الثالث من العام

املواطنون يف طرابلس يعانون  أزمة 
يف غاز الطهي

وزير اقتصاد املؤقتة يرفض 
اقامة معرض دائم بطبرق  

للمنتجات املصرية 

 االسبوع الليبي
تســببت ازمــة نقــص حــادة لغــاز الطهــي يف معانــاة الهالــي طرابلــس  بعــد 

اصابــة  مســتودع الغــاز يف طريــق املطــار خــال االشــتباكات الدائــرة.
ووصــل ســعر اســطوانة الغــاز يف الســوق الســوداء الــى 20 دينــارا  ولــم 
يخفــف اســتقبال مينــاء طرابلــس البحــري عــددا مــن ســفن الشــحن 
املُحّملــة بالغــاز والبنزيــن ســعر الغــاز  حيــث رســت الســفينة غــاز يونايتــد 
التابعــة لوكالــة العامليــة للتوكيــات املاحيــة علــى الرصيــف الشــعاب 
وحتمــل نحــو 4500 طــن مــن الغــاز املســال وفــق البيانــات الصــادرة عــن 

إدارة املينــاء.

 االســبوع الليبي
إدارة  مجلــس  رئيــس  اجتمــع 
لاســتثمار  الليبيــة  املؤسســة 
ومديرهــا التنفيــذي الدكتــور علــي 
مــع  لنــدن،  يف  اجلمعــة  محمــود، 
بــوزارة  الليبــي  امللــف  مســؤول 
جميــس  البريطانيــة  اخلارجيــة 
ترنــر، بحضــور أعضــاء مــن مجلــس 
مســؤولي  وبعــض  املؤسســة،  إدارة 

البريطانيــة. اخلارجيــة 
عــرض  االجتمــاع  خــال  مت 
يف  للتحــول  املؤسســة  اســتراتيجية 
وآليــات  العقوبــات،  نظــام  إطــار 
إلــى  إضافــة  أصولهــا،  حمايــة 
املؤسســة  بــني  الشــراكة  مناقشــة 
والســفارة  لاســتثمار  الليبيــة 
مشــروع  يخــص  فيمــا  البريطانيــة 
تطويــر االمتثــال ملبــادئ ســانتياغو 

احلوكمــة. وحتســني 
إدارة  مجلــس  رئيــس  ووجــه 
املؤسســة الليبيــة لاســتثمار، شــكره 
البريطانيــة  والســفارة  للخارجيــة 
األمم  لــدى  البريطانيــة  والبعثــة 
املتواصــل  دعمهــم  علــى  املتحــدة 
القانــون  إطــار  يف  للمؤسســة 

لدولــي. ا
ويأتــي هــذا االجتماع يف إطار ســعي 
إلــى  لاســتثمار  الليبيــة  املؤسســة 
تعميــق الثقــة مــع املجتمــع الدولــي 
واحلصــول  بالشــفافية  وااللتــزام 
يف  الدولــي  املجتمــع  دعــم  علــى 
أصولهــا. جتــاه  مشــاريعها  تنفيــذ 

 االسبوع الليبي
رفــض وزيــر االقتصــاد يف احلكومــة املؤقتــة منيــر عصــر طلــب 
ــة إدارة االحتــاد العــام لغــرف التجــارة والصناعــة  رئيــس جلن
بشــأن إقامــة معــرض دائــم للمنتجــات املصريــة مبدينــة طبــرق 
ــني غرفــة التجــارة يف محافظــة  ــاون املشــترك ب يف إطــار التع

اجليــزة والغرفــة التجاريــة باملدينــة.
وأوضــح عصــر أســباب الرفــض مســتندا إلــى القانــون الصــادر 
ــة  ــام بأعمــال جتــارة التجزئ ــع القي يف عــام 2012 الــذي مين
أو اجلملــة لصالــح األجانــب موضحــة بــأن أعمــال اســتيراد 

ــى الليبيــني. ــع مقتصــرة عل الســلع والبضائ
بإقامــة  متانــع  ال  الــوزارة  أن  إلــى  كتابــه  يف  عصــر  وأشــار 
الليبيــة  واللوائــح  القوانــني  إطــار  يف  للمنتجــات  معــرض 
املنظمــة للمعــارض واألخــذ بعــني االعتبــار األعــراف الدوليــة 
التــي ال تتجــاوز فيهــا أيــام املعــرض للترويــج بــني أي طرفــني 

مــدة شــهر واحــد فقــط.

 االســبوع الليبــي
تضمنــت النشــرة االقتصاديــة ملصــرف ليبيــا املركــزي  
إجمالــي  اجلــاري  العــام  مــن  الثالــث  الربــع  عــن 
العملــة املتداولــة خــارج القطــاع املصــريف التــي بلغــت 
مبقــدار  متراجعــة  دينــار  مليــون  و38  مليــارا   36
330 مليونــا باملقارنــة مــع الربــع الثانــي التــي بلغــت 
فيــه آخــر يوليــو املاضــي 36 مليــارا و368 مليــون 
دينــار، فيمــا لــم تشــمل النشــرة العملــة املصــدرة مــن 
دينــار  مليــار   11 بنحــو  املقــدرة  البيضــاء  مركــزي 

ليبلــغ اإلجمالــي العــام نحــو 47 مليــار دينــار.
البيانــات شــملت أيضــا إجمالــي الودائــع حتــت الطلــب 

يف املصــارف التــي تراجعــت إلــى 71 مليــارا و696 
مليــون دينــار مبقــدار خفــض بلــغ مليــارا و76 مليونــا 
باملقارنــة مــع الربــع الثانــي مــن العــام اجلــاري التــي 

ــار. ــون دين ــارا و763 ملي ــه 72 ملي ــغ في كانــت تبل
أمــا عــن مؤشــر التضخــم، فلــم ينشــر املركــزي كمــا 
بــل  ربــع  كل  عــن  العامــة  املعــدالت  العــادة  جــرت 
العــام  لهــذ  الثالثــة  االقتصاديــة  نشــرته  يف  اكتفــى 
مبــا أســماه معــدل عــام للتضخــم قــدره ســالب واحــد 
ينايــر  مابــني  الفتــرة  عــن   )1.7-( ســبعة  فاصلــة 
ونهايــة الربــع الثانــي بــدون نشــر أي تفاصيــل عــن 

الثالــث. الربــع 

الليبية لالستثمار 
تستعرض آليات 

حماية أصولها وتبحث 
الشراكة مع السفارة 

البريطانية مع 
مسؤولي خارجيتها
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عون اهلل سيف منصور
يف منتصف القرن السادس عشر، وحتت 
ضغط الفظائع واألهوال التي كان يقترفها 
طرابلس  حق  يف  يوحنا  القديس  فرسان 
وسكانها، اجته على عجل وفد من أعيان 
طلباً  األستانة  إلى  الليبية  املناطق  بعض 
اإلسامية  القوة  ـ  العثمانية  الدولة  لدعم 
من  طــرابــلــس  لتحرير  ـ  حينها  الــكــبــرى 
كان  الطلب  ذلــك  الــغــازيــة. وألن  الــقــوات 
ألنه  ليس  الــســمــاء،  مــن  الــهــديــة  مبثابة 
التوسع  إستراتيجية  مع  فحسب  يتوافق 
بل  أفريقيا،  شمال  يف  العثماني  والتمدد 
أخاقية  وقوة  دينية  ألنه مينحها شرعية 
ومعنوية ويظهرها حامية حلمى املسلمني 
استجاب  الــفــور،  وعلى  اإلســـام.  ــار  وديـ
بحريته  ووجـــه  الليبي  للطلب  السلطان 
للقيام باملهمة. وبالنتيجة احتل العثمانيون 
ليبيا بعد هزمية املالطيني، وجعلوها والية 
من والياتهم، وظلت كذلك لثاثمائة وستني 
عاماً قادمة. تعاقب خالها على سدة حكم 
أما  تركياً.  والياً  سبعني  من  أكثر  الوالية 
الليبيون فقد عانوا طيلة هذه املدة ما ال 
يخطر على بال بشر من املظالم واآلالم. 
إال  الباد  هذه  يف  هم  لألتراك  يكن  فلم 
جباية الضرائب التي أثقلت كاهل الشعب 
يكن  لم  ولهذا  ظهره.  وقصمت  املسكني 
أمام الليبيني من خيار إال إشعال نار الثورة 
والتمرد والعصيان يف عموم األرض الليبية. 
لكن بطش األتــراك كان يفوق كل تصور، 
فلم تراع يف الليبيني إالً وال ذمة، فشردب 
القبائل الثائرة والرافضة للظلم واملهانة يف 
أصقاع األرض، حتى وصلت القبائل الليبية 
إلى تشاد والنيجر ومصر وتونس وغيرها. 
القبائل  واملذابح يف حق  املجازر  وارتكبت 
ــادة قبيلة اجلــوازي التي  األخــرى، مثل إب
وثقها الطبيب اإليطالي باولو دي الشيا، 
ومذبحة وتهجير أوالد علي، وأوالد إمحمد، 
واملحاميد وغيرهم. واألخطر واألدهر هو 
يف  الثاني  عبداحلميد  السلطان  تفريط 
الكيان الليبي عندما عرض على اليهودي 
ثيودور هرتزل إقامة وطن قومي لليهود يف 
قال  ملا  وفقاً  الليبية،  منطقة خليج سرت 
به اليهودي ناحوم ساوش. ثم أكمل املهمة 
العثماني يف  الوالي  تفريط »رجب باشا«، 
عندما  اإليــطــالــي،  االحــتــال  قبيل  ليبيا 
أو يف  برقة،  إقليم  اليهود يف  توطني  أراد 
منطقة مساته بالقرب من طرابلس. لكن 
تضافرت جملة من الظروف الدولية التي 

لم تساعد على حتقيق هذه املخططات.
الهجمة  كانت   ،1911 عــام  يف   
اإليطالية امتحاناً للعاقة التركية الليبية. 
فــعــنــدمــا هــاجــمــت اجلــيــوش اإليــطــالــيــة 
من  تركيا  انسحبت  الليبية،  الــســواحــل 
يف  جزيرة  مقابل  إليطاليا  وسلمتها  ليبيا 
بحر إيجه، مبوجب اتفاقية أوشي لوزان، 
تاركة الليبيني ملصيرهم، يواجهون جحافل 
ليبيا  األتراك  أكل  بأنفسهم. وهكذا  روما 
مدافع  وفضحت  عظماً.  ورمــوهــا  حلماً 

اإليطاليني ومصالح األتراك دعاوى اإلخوة 
اإلســامــيــة الــتــي طــاملــا وظــفــت لشرعنة 
وقاتل  لليبيا.  املقيت  التركي  االحــتــال 
متواضعة  وبإمكانيات  منفردين  الليبيون 
الــعــالــم يف  أكــبــر دول  مــن  ــة  دولـ جحافل 
ــرت الــســنــون وجــاءت  ــزمــن. ثــم م ــك ال ذل
فترة ومرحلة تاريخية أخرى، انتصر فيها 
بأنفسهم،  أمورهم  زمام  وتولوا  الليبيون، 
فنسوا فيها ما اقترفه األتراك يف حقهم، 
وقلبوا صفحة املاضي، على الرغم من أنهم 
لم ينسوا إليطاليا ما اقترفته يف حقهم إبان 
غزو ليبيا. وفتح الليبيون بادهم للشركات 
ويف  عقود،  طيلة  التركية  واالستثمارات 
فبراير  سبقت  الــتــي  القليلة  الــســنــوات 
2011، واحتفاء مبوقف تركيا من حصار 
غزة ودعم قضية الشعب الفلسطيني، مت 
تكرمي رجب أردوغان ومنح أرفع األوسمة. 
ليس هذا فحسب، بل رفعت كل القيود يف 
إلغاء  فيها  البلدين، مبا  بني  التعاون  وجه 
العقود  قيمة  وبلغت  الــدخــول،  تأشيرات 
التي حتصلت عليها الشركات التركية يف 
مشروع التنمية الضخم حوالي عشرة اآلف 
مليون دينار. ولكن صدق الشاعر العربي 
حني قال: » إذا أنت أكرمت الكرمي ملكته 
ــ وإن أنت أكرمت اللئيم متــردا«. فما أن 
بدأت املؤامرة واشتعلت نار الفتنة يف ليبيا 
احلقيقي  الوجه  ظهر  حتى   ،2011 يف 
للسلطان العثماني اجلديد أردوغان الذي 
نفخ يف نار الفتنة وقطع اليد الذي امتدت 
ذلك  ومنذ  واملحبة.  واألخــوة  باخلير  إليه 
التاريخ وتركيا تلعب دوراً هداماً مدمراً يف 
هذا البلد املسلم الذي لم يقدم لتركيا إال 

انقرة- كل خير. لقد شكلت تركيا محور 
الوحيد  همه  الـــذي  طــرابــلــس-الــدوحــة، 
اإلسام  لبعلبمي حلركات  املشروع  تنفيذ 
العربي.  الــوجــود  حساب  على  السياسي 
والهدف األسمى لهذا املشروع إعادة أمجاد 
الدولة العثمانية وحتقيق املصالح التركية 
العربية يف  الشعوب  على حساب  األنانية 
ليبيا وسوريا والعراق وغيرها. لقد استمرت 
تركيا يف التحالف مع طرف ليبي إرهابي 
وبال  الليبيني  أذاق  ـ  أقلية  إال  ميثل  ال  ـ 
أمرهم، وشتتهم يف املنايف واملهاجر. وقد 
شجعته على االستئساد والتنمر على بقية 
الشعب الليبي. فدمر هذا الطرف الباد 
االجتماعي،  نسيجها  ومزق  ومؤسساتها، 
إلى  وأرصــدتــهــا وهربها  أمــوالــهــا  وســرق 
املليشيات  بتسليح  األتـــراك  وقــام  تركيا. 
وتزويدها بكل وسائل الدمار، وحتريضها 

على شق الصف الوطني وتدمير البلد. 
على  التركي  التآمر  يتوقف  لــم   
ليبيا عند هذا احلد، بل جتاوزه إلى مديات 
ــوال  وآفـــاق ال ميكن بــأي حــال مــن األحـ
قبولها. فعلى الرغم من أن األتراك يعون 
من  متكنها  وعــدم  السراج،  حكومة  عزلة 
الــنــواب،  مجلس  شرعية  على  احلــصــول 
وعدم تقبل الليبيني بكل أطيافهم لها، إال 
العتقادهم  ورائها،  ثقلهم  بكل  ألقوا  إنهم 
بإمكانية حتقيق مصالح تركية من ورائها، 
خاصة وانها يف أمس احلاجة للدعم التركي 
لاستمرار يف متسكها بالسلطة، ومقاومة 
بسط اجليش الليبي إلرادة الشعب الليبي 
املجلس  فبواسطة  بـــاده.  عاصمة  على 
ميكن  الشرعية  غير  وحكومته  الرئاسي 

لتركيا توريط ليبيا يف شراكات قانونية قد 
املستقبل.  يف  للدولة  ملزماً  بعضها  يكون 
الليبيني  أموال  من  املليارات  فبعد حتويل 
لدعم الليرة التركية املنهارة، وبعد إعطاء 
تــركــيــا األولـــويـــة يف الــعــمــلــيــات الــتــجــارة 
اجته  واالستثمار،  والتصدير  واالستيراد 
إلى  االبتزاز  بعمليات  الدفع  إلى  األتــراك 
مذكرة  توقيع  عــن  فأعلن  مــدى.  أقصى 
بني  وعسكري  واقــتــصــادي  أمني  تفاهم 
ــان، على الــرغــم مــن أن  ــ الــســراج وأردوغـ
اتفاق الصخيرات الذي تستمد منه حكومة 
املجلس  املنقوصة مينع  السراج شرعيتها 
ترتب  اتــفــاقــات  أي  توقيع  مــن  الــرئــاســي 
التزامات من أي نوع على الدولة الليبية. 
ومع هذا دفع األتــراك، السراج وحكومته 
إلــى هــذا املــدى من التفريط يف احلقوق 
اخليانة  مرتبة  إلى  يرقى  الــذي  الوطنية، 
العظمى. واقدام حكومة السراج على هذه 
الظريق  يف  لأللغام  زرع  مبثابة  اخلطوة 
بعد وصــول  مــا تخسره  لها  يعد  لــم  ألنــه 
طائع اجليش إلى مشارف أحياء طرابلس 
املأهولة. فهي يف الرمق األخير وأصبحت 
فهي  ولذلك  أيــام.  من  لها  تبقى  ما  تعد 
يعطيها  تنازل  أي  لتقدمي  اسبعداد  على 
الوضع  على  احلفاظ  أملفي  بصيص  ولو 
يـــودون االســتــفــادة من  القائم. واألتـــراك 
وضعية السراج وحكومته يف تسجيل نقاط 
لصاحلها.  وأمنية  واقتصادية  سياسية 
وعلى الرغم من أن هذه االتفاقات لم تنشر 
أحكاماً  ويصدر  العام  الرأي  عليها  ليطلع 
بشأنها، إال إن ما تسرب من معلومات ال 
ينبئ بخير. إن املعلومات املتوفرة تفيد بأن 

االتفاق يفتح أمام األتراك املياه اإلقليمية 
الليبية.  االقتصادية  واملناطق  ــواء  واألجـ
يف  والعمل  التواجد  من  األتـــراك  وميكن 
نشاطها  كانت متارس  لو  كما  ليبيا  إقليم 
إن  اجلــوي.  ومجالها  البحري  إقليمها  يف 
تفريط  إنه  عنه  يقال  ما  أقل  العمل  هذا 
وإهــدار  الليبية  الــدولــة  سيادة  يف  سافر 
وتفريظ يف مصاحلها وإمكانياتها ومجالها 
العاقات  صفو  يعكر  أنــه  كما  احلــيــوي. 
واملتوسطيني.  العرب  وجيرانها  ليبيا  بني 
ألناألتراك رمبا أرادوا بواسطة هذا العمل 
مثل  ــدول  ال بعض  مع  حساباتهم  تصفية 
اليونان ومصر، وجعل ليبيا شوكة يف ظهر 
مصر. كما أن التصرف الليبي التركي هذا 
يهدد االستقرار يف حوض البحر املتوسط 
يف  الراهنة  ــاع  األوضـ يغير  ألنــه  بأكمله، 
االقتصادية،  واملناطق  البحرية  احلــدود 
األمر الذي ينذر بنتائج غير محمودة. ولكن 
على الرغم من كل ما قيل، فإنه ال ميكن 
بلورة رأي نهائي ما لم ينشر نص االتفاق 
كاماً. ويف كل األحوال، فإن الشعب الليبي 
الشهداء  قوافل  يقدم  ظل  الــذي  املجاهد 
دفاعاً عن وجوده عبر التاريخ، فإن إرادته 
الوطنية احلرة كفيلة بتمزيق هذا االتفاق، 
مثلما ستمزق غيره من اتفاقات الذل التي 
جاء بها اخلونة والعماء. ولن يلدغ الليبيون 

مرة أخرى من اجلحر نفسه مرتني. 
ـــ  فإن غداً  وإن يك ظهر هذا اليوم ولى 

لناظره قريب.                    

مذكرة السراج-أردوغان: 

هل يلدغ الليبيون مرة أخرى؟ 
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احلبيب األسود-
بوابة افريقيا اإلخبارية

حلكومة  ــاســي  ــرئ ال أن  املــجــلــس  يــبــدو 
نفسه  على  يفتح  أن  الليبية  قرر  الوفاق 
يف  ودخـــل   ، نفسه  على  اجلحيم  بــوابــة 
الذي  والــدولــي  اإلقليمي  الصراع  دائــرة 
املتوسط  شــرق  منطقة  يف  يتبلور  ــات  ب
وقبرص  اليونان  و  جهة  مــن  تركيا  بــني 
من  واملدعومتني  مصر  مــع  املتحالفتني 
إليه  تنتميان  الذي  قبل اإلحتاد األوروبي 
يف  تساندهما  التي  املتحدة  ــات  ــوالي وال
مياههما  على  سيادتهما  عــن  دفاعهما 
النفط  حلقول  وإستغالهما  اإلقليمية 
والغاز املكتشفة حديثا داخل تلك املياه لم 
سيالة  محمد  الوفاق  خارجية  وزير  يكن 
األقل  على  املــرة  هــذه  للصواب،  مجانبا 
غضب  مــن  خشيته  عــن  عبر  ،  عندما 
اإلتفاق  مذكرتي  من  ــي  األوروبـ اإلحتــاد 
الرئيس  مع  السراج  فائز  أبرمهما  التي 
ــان األربــعــاء  الــتــركــي رجــب طيب أردوغــ
املاضي وخاصة اإلتفاق البحري رغم أن 
ليبيا  بني  مباشرة جتمع  بحرية  ال حدود 

وتركيا
تعني  تفاهم  مذكرة  “هي   : سيالة  وقــال 
باحلقوق البحرية، وحتمي السيادة الليبية 
للدولتني  البحرية  باملناطق  يتعلق  فيما 
منهما،  كــل  حــقــوق  ــدد  وحتـ املتقابلتني 
املنطقة  هـــذه  حــمــايــة  فيها  ومــكــاســبــنــا 
وسيادة ليبيا على منطقتها وفًقا ملا حدده 

“نأمل   : مضيفا  الدولي”  البحار  قانون 
أال تقلق هذه االتفاقية االحتاد األوروبي، 
فالدول املقابلة التي لم يتم االتفاق معها، 
نحن على استعداد لاتفاق معها لتحديد 
اللجوء إلى  املناطق البحرية، خاصة وأن 

قواعد القانون الدولي شيى حضاري”.
ســيــكــون مــن الــافــت الــتــأكــيــد عــلــى أن 
نص  أعــدت  التي  هي  التركية  احلكومة 
وإعتمدت   ، عام  من  أكثر  منذ  اإلتفاقية 
يف  لها  التابعة  الضغط  جماعات  على 
التوقيع  الــى  بــالــســراج  للدفع  طرابلس 
عليها ، وهو ما جعل عدد من الشخصيات 
اإلسام  وبتيار  الوفاق  بحكومة  املرتبطة 
قبل  من  التوقيع  أن  الى  تشير  السياسي 
املقاتلني  لترضية  كــان  الليبي  الــطــرف 
 ، معنوياتهم  من  وللرفع   ، اجلبهات  يف 
خصوصا وأن اإلتفاقية البحرية إرتبطت 
األمني  التعاون  تنص على  ثانية  بإتفاقية 

والعسكري
»يني  صحيفة  أعلنت  املاضي  أكتوبر  يف 
“اتفاقية  عنوان  مقال  حتت  شفق«  يف 

بني تركيا وليبيا ميكن أن تقلب املوازين يف 
بعدما  تركيا تستطيع  إن  املتوسط”  شرق 
جنحت يف القضاء على ممر اإلرهاب يف 
منطقة  يف  مهمة  خطوات  وضــع  سوريا 
توقيع  طريق  عن  املتوسط  البحر  شــرق 
مناطق  “حتديد  أجل  من  ليبيا  مع  اتفاق 

البحرية”. النفوذ 
هو  اإلتــفــاق  أن  الــى  الصحيفة  وأشــارت 
جارة  كتاب  “ليبيا  تضمنها  نظرية  وليد 
مؤلفه  فيه  دعا  الــذي  البحر”  من  تركيا 
جهاد  التركي  باجليش  البحري  الــلــواء 
مع  االتــفــاق  توقيع  ضــرورة  يايجي  إلــى 
دون  للحيلولة  فــرصــة  أقـــرب  يف  ليبيا 
اليونانية  وقــبــرص  الــيــونــان  اغــتــصــاب 
اجلنوبية احلقوق يف املنطقة، وفق تعبيره 
كتابه  يف  تــنــاول  يايجي  أن  وأوضــحــت   ،
للدراسات  أوراســيــا  مركز  نشره  ــذي  ال
حتديد  يف  الليبي  الدور   ، االستراتيجية 
شرق  منطقة  يف  البحري  النفوذ  مناطق 
مــعــرفــا  مصطلح   ، ــوســط  ــت امل ــبــحــر  ال
منطقة  اخلالصة يف  االقتصادية  املنطقة 

شرق املتوسط إلى الرأي العام من خال 
كتابه  يف  أوضح  كما   ، واألجوبة  األسئلة 
ــفــاق تــركــيــا مع  املـــبـــررات الــقــانــونــيــة الت
االقتصادية  املناطق  حتديد  حــول  ليبيا 
اخلالصة، مؤكًدا أّن هذا االتفاق سيفسد 
وقبرص  اليونان  وضعه  الذي  السيناريو 
املتوسط  شرق  منطقة  لتقاسم  اليونانية 
بعد اغتصاب حقوق تركيا حسب زعمه.

اإلجمالية  »القيمة  أن  يايجي  وكــشــف 
الحــتــيــاطــي الـــغـــاز الــطــبــيــعــي يف شــرق 
دوالر  ــات  ــون ــي ــل ــري ت  3 تــبــلــغ  املــتــوســط 
الكمية  هـــذه  أن  إلـــى  الفــتــا  ــكــي«،  أمــري
الغاز  من  باده  احتياجات  لتغطية  كافية 
الطبيعي 572 عاما، واحتياجات أوروبا 
مع  االتــفــاق  أن  اعتبر  كما   ، عاما   30
درع  مبثابة  سيكون  الشأن  هذا  يف  ليبيا 
ومصر،  اليونانية  وقبرص  اليونان  ضد 
مشيرا إلى أن ما سماها مبنطقة النفوذ 
باده  بني  حتديدها  سيتم  التي  البحري 
وليبيا ستحول »دون توقيع اليونان اتفاق 
قبرص  مــع  خالصة  اقتصادية  منطقة 

اليونانية  قبرص  وتوقيع  اليونانية ومصر 
أّن  يايجي  ليبيا«.وأبرز  اتفاقا مماثا مع 
النفوذ  مناطق  اتفاق حتديد  تركيا  توقيع 
سيناريو  أخطر  ميثل  ليبيا  مع  البحرية 
“ينبغي  أنه”  الى  الفتا   ، لليونان  بالنسبة 
التعجيل بتوقيع اتفاق املناطق االقتصادية 
لديهما  اللتني  وليبيا  تركيا  بني  اخلالصة 
شواطئ بحرية متقابلة إذ إّن توقيع اتفاق 
يعتبر  الدولي  القانون  مع  متوافق  كهذا 
كما  وليبيا  لتركيا  بالنسبة  مشروًعا  ا  حّقً

أنه يصب يف مصلحتهما”.
النفوذ  منطقة  :”ســتــكــون  قــائــا  وتــابــع 
وليبيا  تركيا  بني  ستحّدد  التي  البحري 
وقبرص  اليونان  بني  تركي  درع  مبثابة 
اليونانية ومصر إذ إّن توقيع اتفاق مناطق 
وليبيا سيحول  تركيا  بني  البحري  النفوذ 
دون توقيع اليونان اتفاق منطقة اقتصادية 
خــالــصــة مــع قــبــرص الــيــونــانــيــة ومصر 
اليونانية اتفاق مماثل مع  وتوقيع قبرص 
ليبيا كما أّن هذا االتفاق سيرسم احلدود 
اخلالصة  االقتصادية  للمنطقة  الغربية 

التركية يف شرق املتوسط”.
على  التوقيع  عــن  اإلعـــان  مت  أن  بعد 
سارع  وليبيا،  تركيا  التفاهم  بني  مذكرة 
وزير اخلارجية اليوناني نيكوس ديندياس 
الهدف  من  »هذا  على  أن  التأكيد  الى 
ــه متــامــا ، ألنــه  ــ ــرة ال ميــكــن إدراك ــذك امل
للجميع  ميكن  أنه  أعتقد  شيئًا  يتجاهل 

ملفات 

يتبع<<

االتفاق البحري مع تركيا

 يفتح بوابة اجلحيم على السراج وحكومته

صحيفة »يني شفق«  ..  اتفاقية بني تركيا وليبيا 
ميكن أن تقلب املوازين يف شرق املتوسط”
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ملفات 

جغرافية  منطقة  هناك  أن  ،وهــو  رؤيته 
جزيرة  هي  البلدين  تفصل  بني  كبيرة 

كريت »
وزارة  باسم  للمتحدث  بيان  ذلــك  وتبع 
جينيماتا  ألكساندر  اخلارجية  اليرنانية 
الــتــركــيــة  ــرة  ــذكـ املـ أن  إعــتــبــر  الــــذي   ،
الدولي  للقانون  صــارخ  الليبية  انتهاك 
تفاهم  مــذكــرة  »تــوقــيــع  مـــؤكـــًدا  أن   ،
إنتهاك  من  يتمكن  لن  وليبيا  تركيا  بني 
احلقوق السيادية لثاثة بلدان  يف إشارة 
هذا  مثل   ، ومصر  وقبرص  اليونان  الى 
الدولي  البحري  القانون  ينتهك  اإلجــراء 
تأثير  أي  لــه  يــكــون  ولــن  ــارخ  صـ بشكل 
مثل  فإن   ، ذلك  إلى  باإلضافة  قانوني. 
يتماشى مع مبدأ حسن  اإلجــراء ال  هذا 
العاقات  يحكم  أن  يجب  الــذي  اجلــوار 

بني الدول املجاورة ».
على  التوقيع  أن  يونانية  تقارير  وأكــدت 
بإرسال  كبير  بشكل  ،  يرتبط  املــذكــرة 
تركيا يف 13 نوفمبر اجلاري  وثيقة إلى 
التي  اإلحــداثــيــات  حتــدد  املتحدة  األمم 
اخلالصة  االقتصادية  املنطقة  تعتبرها 
يف  ليبيا  بوضع  وأضافت  أنــه  التركية، 
الــتــركــي  يحاول  اجلــانــب  ــإن  ف  ، اللعبة 
الــوقــت  ويف  الــشــرعــيــة  لنفسه  إعــطــاء 
قــراره  ليس  بأن  االنطباع  يعطي  نفسه 
ــوع  من  عما  أحــاديــا ، وإمنـــا هــنــاك ن
االتفاق مع دول املنطقة ، ومع ذلك ،، فإن 
متكنت  التي  الوحيدة  اخلطوة  هي  هذه 
من  كا  أن  حيث   ، بها  القيام  من  تركيا 
اتفاقياتهما  ربطتا  قد  وقبرص  اليونان 
مع دول يف املنطقة وهي مصر وإسرائيل 

ولبنان.
األمم  الــى  الــتــركــي  اخلــطــاب  ويتضمن 
»الوطن  أنقرة مبشروع  املتحدة ما سمته 
احلــدود  على متــدد  ينص  الــذي  األزرق« 
التركية البحرية يف شرق البحر املتوسط 
مناطق  يف  احلــق  لها  أن  زعــمــت  ،حــيــث 
اليونانية،  رودس  جزيرة  جنوب  بحرية 
ــا يــتــجــاهــل عــنــوة وجـــود جــزيــرة  وهـــو م
وهي  إيجه  بحر  غرب  جنوب  يف  يونانية 
كريت  ــرة  بــجــانــب جــزي  ، دوديــكــانــيــســي 
الكبيرة، وهما جزيرتان تقعان بني تركيا 

وليبيا بالبحر املتوسط.
اليونان  أيًضا  التركي  اخلطاب  وطالب 

ترسيم  كيفية  مبناقشة  وليبيا،  ومصر 
املنطقة غرب جزيرة  البحرية يف  احلــدود 

رودس اليونانية باملتوسط.
ونيقوسيا  على  وأثينا  القاهرة  أكدت  وقد 
أثر قانوني” لاتفاق بني  “عــدم وجــود أي 
تركيا وحكومة الوفاق الليبية ، وجاء يف بيان 
للمتحدث الرسمي باسم اخلارجية املصرية، 
أحمد حافظ، صدر عقب املكاملتني الهاتفيتني 
بني وزير اخلارجية املصري سامح شكري 
ونظيريه اليوناني نيكوس دندياس والقبرصي 
نيكوس خريستودوليس،  اخلميس، أن الوزير 
املصري بحث معهما اإلعان عن توقيع تركيا 
مذكرتي تفاهم حول التعاون األمني واملناطق 
البحرية مع رئيس املجلس الرئاسي التابع 
حلكومة الوفاق، فايز السراج ،و “مت التوافق 
بني الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني 
لهذا اإلجراء الذي لن يتم االعتداد به لكونه 
الــوزراء  مجلس  رئيس  صاحيات  يتعدى 
الليبي وفقا التفاق الصخيرات، فضا عن 
املشاطئة  الــدول  على حقوق  يؤثر  لن  أنــه 

للبحر املتوسط بأي حال من األحوال”.
بلغت  تركيا وقبرص قد  األزمــة بني  كانت 
وصــول  2019  عقب  يوليو  يف  أوجــهــا 

السفينة التركية )ياووز( إلى شرقي سواحل 
قبرص للتنقيب، بعد أن كانت قد بدأت بالفعل 
يف أعمال التنقيب غربي جزيرة قبرص يف 
بداية مايو  بواسطة السفينة )فاحت( ، بينما 
أعلنت الواليات املتحدة  رفض التجاوزات 

التركية قبل أشهر،
ــي  يف 11  ــ األوروبـ ــاد  كما  كشف  االحتــ
نوفمبر اجلــاري عن إقــراره نظاما لفرض 
عقوبات على تركيا، بسبب عمليات التنقيب 
البحر  مياه  بها يف  املصرح  الغاز غير  عن 

املتوسط، قبالة قبرص.
وتبنى وزراء خارجية التكتل األوروبــي آلية 
أفــراد أو كيانات مسؤولة  تسمح “مبعاقبة 
بها عن  املصرح  التنقيب غير  أنشطة  عن 
الهيدروكربونات أو املشاركة فيها”، ليكونوا 
بذلك  قد توصلوا إلى نظام عقوبات على 
األعضاء  يعطي  لــلــدول  مــا  هــو  و  تركيا، 
إمكانية تقدمي أسماء أولئك الذين تعتقد أنه 

ينبغي إدراجهم يف القائمة.
ويوجح املراقبون أن تشمل العقوبات حظر 
السفر وجتميد األصول بالنسبة لألشخاص 
املنظمات،  أو  الشركات  مثل  و”الكيانات” 
االحتـــاد  ــات  وشــرك مــواطــنــي  منع  وسيتم 

األوروبي من تقدمي األموال والتمويل لهم.
األوروبــي  املجلس  أدان  يونيو 2019  ويف 
بشدة استمرار أنشطة تركيا غير القانونية يف 
شرق البحر املتوسط وبحر إيجة، معرباً عن 
قلقه البالغ إزاء عمليات احلفر التركية غير 
القانونية احلالية يف شرق البحر املتوسط، 
لــلــنــداءات  تركيا  استجابة  عــدم  وشــجــب 
املتكررة من االحتــاد األوروبــي بوقف هذه 
األنشطة، كما شدد املجلس األوروبــي على 
التأثير السلبي اخلطير احلالي لهذه األعمال 
غير القانونية على نطاق العاقات بني تركيا 
واالحتاد األوروبي. داعيا أنقرة  إلى التحلي 
السيادية  احلقوق  واحترام  النفس  بضبط 
لقبرص، واالمتناع عن أي من هذه األعمال.
اليكسيس  اليوناني  ــوزراء  ــ ال رئيس   قــال 
تواجه عواقب من  تركيا قد  إن  تسيبراس 
أوروبا إذا استمرت يف حتدي حق قبرص يف 
التنقيب عن الغاز ،وأضاف : »هناك تصاعد 
ناحظه  ال  وهو شيء  التركي  العدوان  يف 
باليونان وقبرص،  تركيا  فقط يف عاقات 
الواليات  مثل  مهمة  بلدان  مع  أيضاً  ولكن 

املتحدة ومع أوروبا«.
ويف أوائل أكتوبر 2019 أعلنت  أنقرة بدء 
جولة جديدة من عمليات احلفر يف شرق 
املتوسط جنوبي قبرص، لتندلع بذلك أزمة 
أعمال  بشأن  وتركيا،  قبرص  بني  جديدة 
غير  بشكل  أنقرة  متارسها  التي  التنقيب، 
قانوني، إذ أعربت نيقوسيا يف بيان شديد 
البلطجة”  “أساليب  رفضها  عــن  اللهجة 
حماية  يف  حقها  ــدت  على  ــ ،وأك التركية 
سيادتها داخل مياهها اإلقليمية، مدعومة 
بتأييد أوروبي رافض للتجاوزات التركية، إذ 
أعربت بريطانيا، عن استنكارها ألي أعمال 
وأيدت  لقبرص،  اإلقليمية  املياه  تنقيب يف 
حق نيقوسيا يف استخراج النفط والغاز يف 

منطقتها االقتصادية اخلالصة.
وترفض تركيا االعتراف باحلدود البحرية 

جلزيرة قبرص، التي انقسمت إلى شطرين 
عــام 1974، حيث متثل  تركي  غــزو  بعد 
احلكومة القبرصية يف الشطر اليوناني دولة 
قبرص يف االحتاد األوروبي، بينما ال تعترف 
سوى أنقرة بدولة القبارصة األتراك املنشقة 

يف الشمال.
وتؤكد نيقوسيا، أن حترك أنقرة األخير يعد 
مبثابة تصعيد حاد وسلوك عدواني وانتهاكا 
حلقوقها السيادية، مدعومة مبوقف دولي 

داعم حلقوقها.
الوفاق  حكومة  أن  على  املراقبون  ويجمع 
الليبية قد زجت بنفسها يف صراع إقليمي 
ودولي خلدمة أهداف أردوغان التوسعية 
املنضويتني  وقبرص  اليونان  ضد  ســواء 
حتت لواء اإلحتاد األوروبي أو ضد مصر 
التي يناصبها املجلس الرئاسي  بطرابلس 
التركية  والتنمية  العدالة  حزب  وحكومة 
اإلسام  قوى  من  مواقفها  بسبب  العداء 
احلاكمة  اإلرهابية  وامليلشيات  السياسي 

يف طرابلس
السراج  حكومة  أن  الــى  املراقبون  ويشير 
وضعت كل البيض يف سلة أردوغان متجاهلة 
يف  واإلستراتيجية  السياسية  الــتــوازنــات 
غير  أو  املعلنة  التحالفات  وميزان  املنطقة 
املعلنة ، مبا يجعلها تفقد أي خط للتواصل 
ــي وكذلك مع واشنطن  مع اإلحتــاد األوروب
التي سبق وأن عبرت عن رفضها ملحاوالت 
التمدد التركي يف شرق املتوسط ، الى جانب 
ثبوت تآمرها على األمن القومي واإلقتصادي 

ملصر ،
يضاف الى ذلك أن حكومة السراج أخلت 
ببنود إتفاقية الصخيرات املعلنة يف ديسمبر 
الدستوري  ــان  اإلعـ ومبضامني   2015
الليبي التي متنعها من توقيع أي إتفاقية مع 

دولة أجنبية دون موافقة البرملان املنتخب.

رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس إن تركيا قد تواجه عواقب 
من أوروبا إذا استمرت يف حتدي حق قبرص يف التنقيب عن الغاز 
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مدينـــة  يف  وقـــع  مـــروري  حــــادث  تســـبب 
األفـــاج مبنطقـــة الريـــاض بالســـعودية يف 
حتويـــل فرحـــة أســـرة بزفـــاف ابنتهـــم إلى 
مأتــــم، بعدما توفيــــت العـــروس وثاثة من 

أفـــراد أســـرتها يف احلــــادث.
بـــني  وقـــع  الـــذي  احلـــادث  ضحيـــة  وراح 
ســـيارتني هيونداي ونيســـان غمارتني مساء 
األربعـــاء املاضـــي علـــى طريـــق الفريشـــة، 
وإحـــدى  ووالدتهمـــا  وشـــقيقتها  العـــروس 
حفيـــدات األســـرة، فيمـــا أصيـــب رجـــان، 

اعترفـــت جنمـــة البـــوب الشـــابة كاميـــا كابيـــو، 
بســـرقة »قلـــم رصـــاص« مـــن قصـــر ِكنِســـنجتون 
حيـــث يعيـــش دوق كمبريـــدج األمير وليـــم وزوجته 

ميدلتون. كيـــت 
هـــذا  أن  يـــاجن،  لـــي  األنتيـــكات،  خبيـــر  وتّوقـــع 
القلـــم الرصـــاص قـــد تبلغ قيمتـــه يوما مـــا آالف 
اجلنيهات )االســـترلينية(، بحسب صحيفة الديلي 

البريطانية. ميـــل 
وقـــال يـــاجن: »يف الثقافة الشـــعبية، هذه األشـــياء 
تســـاوي الكثيـــر. التاريـــخ ملـــيء بأشـــياء من هذا 
القبيـــل ُعرضـــت للبيـــع علـــى اإلنترنـــت وحظيت 

بإقبـــال جماهيري شـــديد«.
وجـــاء اعتـــراف جنمـــة البـــوب، 22 عامـــا، علـــى 
أثيـــر راديـــو هيئة اإلذاعـــة البريطانيـــة، قائلة إنها 
ســـرقت شـــيئا مـــن القصر الشـــهر املاضـــي بينما 
كانـــت حاضـــرًة حفل »جوائـــز املراهقـــني األبطال 
وزوجتـــه  وليـــم  األميـــر  بحضـــور  لعـــام 2019« 

. ن لتو ميد

وفقـــا ملوقـــع أخبـــار 24 الســـعودي.
ونعـــى أحد الدعـــاة املتوفيات عبر حســـابه يف 
»تويتـــر«، قائـــاً: »ُفجعنـــا ليلة البارحة بوفــــاة 
وكانـــت  وحفيدتهـــا  وابنتيهـــا  امـــرأة صاحلـــة 
هـــذه الليلـــة هـــي ليلـــة زفـــاف إحـــدى بناتهـــا 
املتوفيـــات معهـــا فأصبحـــت ليلـــة الزفاف هي 
اهلل  »نســـأل  القبر«.وأضـــاف:  يف  ليلـــة  أول 
الرحيـــم الغفـــور أن يتقبلهم بقبول حســـن وأن 
يجبـــر مصـــاب أهليهم ويبدلهـــم دارا خيرا من 

دارهم«.

كشـــفت الفنانة عفاف شـــعيب عـــن خضوعها 
الـــى عملية إجهـــاض أكثر من مـــرة يف بدايتها 
العمليـــة وذلك بســـبب ارتباطاتهـــا الفنية التي 

كانت البـــد أن تنفذها.
وقالت عفاف شـــعيب خـــال لقائها يف برنامج 
»حتيـــا الســـتات«: اجهضـــت نفســـي اكثر من 
مرة بســـبب ظروف عملي وهو امر اســـتغفرت 

ربى عليـــه كثيرا«.
وتابعـــت: »حاولـــت مـــراراً مـــع زوجـــي الثاني 
إال أن اهلل عاقبنـــي بعـــدم احلمـــل مـــرة أخرى 
وعندمـــا كبـــرت ندمـــت على ما فعلـــت وتركت 
حياتـــي  لتداهـــم  العمـــل  لظـــروف  نفســـي 
الشـــخصية وأمتنـــى مـــن اهلل أن يســـامحني 

علـــى مـــا فعلته«.

ال يـــزال الغمـــوض يلـــف مقتـــل الفنانـــة 
التشـــيلية دانييـــا كاراســـكو، التـــي عثر 
عليها يوم 20 نوفمبر متدلية على سياج 
حديدي محيط بحديقـــة أندريه جارالن 

ســـانتياغو. العاصمة  جنوب 
وكانت هـــذه الفنانـــة »الشـــعبية« البالغة 
مـــن العمـــر 36 عامـــا، والشـــهيرة بلقب 
»إل ميمـــو«، قـــد عثـــر عليهـــا بعـــد أن 
عثـــرت عليها الشـــرطة، جثة معلقة على 
ســـياج، وبرواية أخرى على شـــجرة قرب 
حديقة بســـانتياغو، وقيـــل إنها تعرضت 

والتعذيب. لاغتصـــاب 
وتنفي الســـلطات التشـــيلية التـــي تواجه 
منـــذ 14 نوفمبـــر احتجاجات حاشـــدة 
على ســـوء األحـــوال املعيشـــية يف الباد 
هـــذه االتهامات، مدعيـــة أن الفنانة التي 
أصبحـــت مبثابـــة أيقونة للتمـــرد والثورة 
يف تشـــيلي، لـــم تتعـــرض لاغتصاب وال 
للتعذيب، بل هي انتحرت وماتت بســـبب 

االختناق.
ويقـــول املتعاطفـــون مـــع »إل ميمـــو« إن 

الســـلطات قتلـــت هـــذه الفنانة بعـــد يوم 
توجيـــه  كان  وهدفهـــا  اعتقالهـــا،  مـــن 
حتذير، وأن ترهـــب أولئك الذين يقودون 

االحتجاجـــات ضدهـــا.
تشـــيلي  النســـاء يف  مـــن  آالف  وكانـــت 
خرجـــن يف تظاهـــرة بســـانتياغو قبـــل 
يومـــني، وارتـــدى عـــدد كبيـــر منهـــن زي 
املهـــرج الـــذي اشـــتهرت بـــه الضحيـــة، 
وهتفـــن ضد عنـــف الســـلطات قائات: 
»ال ميكننا حتمل خســـارة شخص آخر«.

وال تـــزال الدعـــوات تتعالـــى يف البـــاد 
وخارجها، حلث السلطات التشيلية على 
إجـــراء حتقيق دقيق ونزيـــه يف مقتل »إل 
ميمـــو«، فيما تواصل الســـلطات التأكيد 
على أن الفنانة التشـــيلية لم تتعرض ألي 
عنف جســـدي، متكئة علـــى تقرير طبي 
رســـمي، وأن الضحيـــة، علـــى األرجـــح، 
لكـــن  بيدهـــا حـــدا حلياتهـــا،  وضعـــت 
الكثيرين يف تشيلي يعتقدون أن وفاة »إل 
ميمو« لـــم تكن انتحـــارا، وأنها اغتصبت 

ثـــم عذبت حتـــى املوت.

اعتـــذر اجليـــش األملانـــي األربعـــاء عـــن 
صورة نشـــرها على حسابه الرسمي على 

»إنســـتغرام« لـــزي للجيـــش النازي.
التـــي  الـــزي املوجـــود يف الصـــورة  وكان 
ظهـــرت الثاثـــاء علـــى حســـاب اجليـــش 

األملاني على »إنستغرام«، بحسب 
بيانـــات وزارة الدفـــاع، معلقاً 

بـــه صليبـــان مـــن احلديد 
بداخلهمـــا  منقوشـــاً 

صليبـــان معقوفـــان.
وكانـــت صحيفة »بيلد« 
األملانيـــة حتدثـــت أوالً 
ونشـــرت  األمـــر،  عـــن 
لقطـــة شاشـــة مصورة 
من املنشـــور قبل حذفه.

األملانـــي  اجليـــش  وكتـــب 
على منشـــور الصورة: »أيضاً 

املوضة منظـــور. عناصـــر الطراز 
العســـكري موجـــودة حتـــى اليـــوم يف آخر 

املوضة«. صيحـــات 
واعتـــذر اجليـــش األملانـــي ووزارة الدفـــاع 
عـــن ذلك. وكتب اجليش يف حســـابه على 
موقع »تويتـــر« للتواصل االجتماعي اليوم: 
»مـــا حدث مـــن جانبنـــا أمـــس كان خطأ 

غيـــر مقبول«.
وقالـــت متحدثـــة باســـم وزارة الدفـــاع يف 
تصريحات لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( 
إنـــه مت حـــذف الصـــورة مـــن احلســـاب 
ســـريعاً، وأعربت عـــن اعتـــذار الوزارة 
هـــذا  عـــن  الســـبل«  »بكافـــة 

. خلطأ ا
أن  املتحدثة  وأوضحـــت 
حـــدث  خلـــاً  هنـــاك 
يف صياغـــة املنشـــور، 
يـــدور  كان  الـــذي 
حـــول  األســـاس  يف 
التاريـــخ  متحـــف 
العســـكري يف مدينـــة 
األملانيـــة،  دريســـدن 
النـــص  أن  مضيفـــة 
الكتابـــي كان متعلقاً بصورة 

أخـــرى.
وكتـــب اجليـــش األملانـــي على »تويتـــر« أن 
صـــورة زي اجليـــش النازي ُنشـــرت خطأ 
يف منشـــور بشـــأن تأثيـــر أشـــكال الـــزي 
الرســـمي علـــى املوضة على مـــدار قرون، 
وأضـــاف: »التطرف بجميع أشـــكاله غير 

مســـموح به لـــدى اجليـــش األملاني«.

زميبابوي تدافع عن صادرات الفيلة

مقتل عروس وثالثة من أسرتها ليلة زفافها 

جنمة بوب تعترف تسرق قلم 
رصاص من قصر كنسنجتون

عفاف شعيب: نادمة 

شبهات حول مقتل فنانة متعاطفة 
مع االحتجاجات الشعبية يف تشيلي

اجليش األملاني يعتذر

البيئـــة يف زميبابـــوي  وزيـــر  دافـــع 
عمليـــة  عـــن  ندلوفـــو  ماجناليســـا 
اصطيـــاد الفيلـــة الرضيعـــة وبيعها 
حلدائـــق احليـــوان ومـــدن املاهي 
يف أعقـــاب تقاريـــر صحفيـــة حول 

صـــادرات الفيلـــة للصـــني.
وقـــال الوزيـــر الزميبابـــوي إن باده 
تتعامـــل مـــع »مخزون ضخـــم » من 
تصديـــر  عمليـــة  ووصـــف  الفيلـــة 
الفيلـــة بأنهـــا »مشـــروع نشـــعر أنه 
أكثـــر اســـتدامه وأفضـــل مـــن قتل 

االفيـــال«.
وتقوم ســـلطات زميبابـــوي باحتجاز 
الفيلـــة يف حديقـــة هوانـــغ الوطنية 
اقفـــاص  يف  للصـــني  وشـــحنها 

صغيـــرة.
يذكـــر أن تعـــداد األفيـــال يتراجـــع 
يف  باســـتثناء  ملحوظـــة  بصـــورة 
منطقـــة اجلنـــوب األفريقـــي ومـــع 
ذلـــك يحـــاول العالـــم تعليـــم هـــذه 
املنطقة كيفية احلفـــاظ على الفيلة 

يف احليـــاة البريـــة.
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الثقافية 

ضمـــن فعاليـــات مهرجـــان زلـــة التراثـــي الســـياحي اقيمت صبـــاح اليوم 
اخلميـــس مبســـرح كليـــة التقنيـــة النفطية اصبوحـــة شـــعرية ألقيت فيها 
قصائـــد شـــعرية متنوعة من الشـــعر الشـــعبي والفصيح والنثـــر واملحكي 
واخلاطرة الشـــعرية والقصة القصيرة. شـــارك يف هذه االصبوحة شعراء 
وكتـــاب وقصاصيـــني مـــن بينهـــم شـــاعر املحكي محمـــد علـــي الدنقلي و 
محمـــد علـــى ارحومـــة ومحمـــد علـــي زنكول وعبداهلل مســـعود اشـــحاتة 
.. والشـــاعرتني رابحـــة السنوســـي احميميس ومنى صالـــح الزيداني ... 
اضافة الى الشـــعراء محمد الصغير العباســـي من ســـبها وعلى اجلياني 
عبدالوهـــاب واســـماعيل الزغيد و عمران علي عثمان رفـــة وعلي ابوبكر 
ومحمـــد علـــي عثمان رفـــة .. واملؤرخ والكاتب والشـــاعر احمـــد بركوس. 
تنوعـــت االصبوحـــة مـــن خال مـــا قدمـــه املشـــاركني فيها بـــني قصائد 
واشـــعار وقصـــص حتاكي حب ليبيا والدعوة للســـام وااللفة بني الليبيني 

.. اجلانـــب التراثي واالجتماعـــي والعاطفي.

محمـــود  الليبـــي  الصحفـــي  الكاتـــب  وضـــع 
البوســـيفي، اللمســـات األخيرة على مسرحيته 
»ســـقف متحـــرك«، لتأخـــذ طريقهـــا للتنفيـــذ 
والعرض على املســـرح قريبا. وقال البوســـيفي، 
يف تصريح خـــاص لـ »بوابة افريقيا اإلخبارية«، 
إنـــه انتهى من كتابـــة مســـرحية ) مونودراما _ 
ممثـــل واحـــد( بعنوان : ســـقف متحـــرك، التي 
تتحـــدث عن معانـــاة مواطنة، يف وطـــن يتمزق، 
لتنتصـــر يف صراعها الداخلي بتحـــرر إرادتها. 
وأضـــاف البوســـيفي، أنه مـــن املقـــرر أن تقوم 
املمثلـــة جميلـــة املبـــروك، ببطولـــة املســـرحية 

حتـــت إدارة املخـــرج أحمـــد إبراهيم.

تواصلـــت مســـاء اليوم الســـبت مبيدان نادي احلرية للفروســـية بـــودان عروض 
امليـــز الشـــعبي وتخطـــي املضمـــار للفرســـان الشـــباب علـــى صهـــوات جيادهم 
املســـرجة وبالـــزي العربي الليبي. شـــارك يف هـــذا العرض الـــذي يدخل ضمن 
برنامج مهرجان التراث والفروســـية والشـــعر الشـــعبي أكثر من خمســـني فارس 
مـــن ودان وســـوكنة يف تشـــكيل رائـــع مثيـــر لألعجاب وســـط حضـــور كبير من 
محبي رياضة الفروســـية. كما شـــارك الشـــعراء الشـــعبيني باهازيجهم الشعرية 
املوروثـــة مـــن االجـــداد الذيـــن تغنـــوا بهـــا اثنـــاء حقبـــة اجلهـــاد ضـــد الغـــزاة 

اإليطاليني.

همسة يونس- 
بوابة إفريقيا اإلخبارية 

يف روايتـــه »رحلـــة نـــوح األخيرة« الصـــادرة حديثاً 
يف  والنشـــر  للدراســـات  العربيـــة  املؤسســـة  عـــن 
م ســـالم الهنـــداوي فصـــول الفنـــاء  بيـــروت، يقـــدِّ
كان  املجهـــول.  إلـــى  اإلنســـان  والعـــدم يف رحلـــة 
الروائـــي الليبـــي ســـالم الهنـــداوي قد كتـــب رواية 
»خرائـــط الفحم« إحدى روايات »نوح« يف منتصف 
احلـــرب  نهايـــة  يف  املاضـــي،  القـــرن  ثمانينيـــات 
البـــاردة، لكـــن العالـــم املتخّيل يف الرواية، اشـــتعل 
يف حـــرب كونيـــة ثالثـــة كان ثمنهـــا موت اإلنســـان 
واحتـــراق املـــدن التي حتّولت إلى فحم، وإنســـانها 
الســـوريالية،  مشـــهدياته  بشـــر. يف  مســـوخ  إلـــى 
يضعنـــا الكاتـــب يف العالـــم املوحـــش، وينقلنـــا مع 
»نـــوح« يف الرحلـــة األخيـــرة إلـــى املجهول. ســـالم 
الهنـــداوي يف هذه الرواية الشـــّيقة، أراد التجريب 

مـــن أجـــل عامله املتخّيـــل، مســـتخدماً لغـــة مفعمة 
بالشـــاعرية واأللـــم حيال مصير اإلنســـان املفجوع 
الـــذي يســـقط يف احلرب، وحيـــال ُمـــدن الذاكرة 
»نـــوح«  روايـــات  يف  الهشـــيم.  يف  تســـقط  التـــي 
القصيـــرة تصنـــع لغة الكاتـــب مغامـــرة الكتابة يف 
زمـــن يســـتدعي املســـتقبل املجهـــول يف احلـــرب، 
وكأنـــه ينذرنـــا بالـــزوال إذا ما نظرنـــا إلى ويات 
احلـــروب التـــي تنشـــب هنـــا وهنـــاك. ويف أجواء 
غرائبيـــة مّتشـــحة بجمـــال اللغـــة، يضعنـــا الكاتب 
يف صميـــم زماٍن نعيشـــه ومكاٍن نـــراه بعيون قلقة. 
يف »رحلـــة نـــوح األخيرة« تصنـــع الروايـــة العربية 
احلـــدث العاملـــي يف جماليـــة ســـرد جتـــاوزت يف 
متاهيهـــا حـــدود املـــكان إلـــى فضـــاء أرحـــب بكل 
الافتـــة يف  الســـردية  التجربـــة  ولعلهـــا  اللغـــات، 
الروايـــة العربيـــة التـــي حتكـــي نهايـــات احلـــرب، 
وتصـــف العـــدم يف رحلـــة اإلنســـان إلـــى املجهول. 

رحلة نوح األخيرة لـ سالم الهنداوي.. 
روايات قصيرة عن احلرب والفناء 

 اصبوحة شعرية
البوسيفي يضع اللمسات  وحضور مبدعني  مبهرجان زلة 

األخيرة لسقف متحرك 

عروض امليز الشعبي
 لفرسان ودان وسوكنة  

 419 العـــدد  األربعـــاء،  اليـــوم  صـــدر 
اخلاصـــة  املصـــورة  األمـــل  مجلـــة  مـــن 
وهواياتـــه  الطفـــل  بنشـــاط  واملهتمـــة 
العامـــة  الهيئـــة  عـــن  تصـــدر  والتـــي 
نـــوال  الدكتـــورة  برئاســـة  للصحافـــة 
الشـــريف وعدد مـــن الصحفيـــني الذين 
اخرجـــوا عـــدد مميـــز مـــن 52 صفحـــة 
الصحفـــي  بافتتاحيـــة  بـــدأت  ملونـــة 
اطـــالع  )ممنـــوع  الداهـــش  عبدالـــرزاق 
الكبـــار( وأيضا قصيدة للشـــاعر واملهتم 
بشـــؤون الطفـــل يوســـف الشـــريف )هيـــا 
ارفعـــوا العلـــم املفـــدى( املجلـــة تناولـــت 
واالجتماعيـــة  الدينيـــة  القصـــص 
صـــورا  املجلـــة  أفـــردت  كمـــا  والصحيـــة. 
ومشـــاركات لرســـوم األطفال ومواهبهم 
وكذلـــك التعريـــف مبعالـــم ليبيـــا وقلعة 
القصـــص  بـــني  ومـــن  منوذجـــًا  مـــرزق 
األســـري  التعـــاون  حـــب  هـــي  اجلميلـــة 
أســـرهم  مـــع  األطفـــال  تعـــاون  وكيفيـــة 
هـــي  املواضيـــع  أهـــم  ومـــن  البيـــت،  يف 
تعـــرض  وعـــن  بســـالم(  أحيـــا  )أتركونـــي 
األطفـــال اإلصابـــات جراء االشـــتباكات 
تســـالي  وصفحـــة  حاليـــا.  الدائـــرة 
الصفحـــات  أهـــم  مـــن  تعتبـــر  التـــي 
قبـــل  مـــن  حلهـــا  ميكـــن  التـــي  وااللغـــاز 
األطفـــال األذكيـــاء وبريـــد األمـــل الذي 
مشـــاركاتهم  األطفـــال  خاللـــه  بعـــث 
مـــن  ميتلكونهـــا  التـــي  باملعلومـــات 
والصفحـــات  عامـــة.  ومعلومـــات  شـــعر 
والتـــي  األمـــل  بأصدقـــاء  اخلاصـــة 
وأســـمائهم.  األطفـــال  صـــور  تعـــرض 
قصـــة  تناولـــت  للغـــالف  صفحـــة  وأخـــر 
األمـــل. اصدقـــاء  تأليـــف  مـــن  قصيـــرة 

األمل تعود من جديد 
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ــ  ـــ االسبوع الليبي 
القدم  لكرة  الليبي  االحتاد  رئيس  الايف  فراس  قال 
هي  لاحتاد  مسابقات  أربــع  هناك  أن  اإللكترونية 
ليبيا والسوبر  الثانية وكاس  الدوري املمتاز والدرجة 

وذلك مبشاركة 28 نادياً .
االفريقي  ــاد  االحتـ مؤسسي  أحــد  الـــايف  ــاف  وأضـ
إفريقيا  لــبــوابــة  تصريحات  يف  ــي  ــدول وال والــعــربــي 
اإللكترونية  القدم  لكرة  الليبي  االحتاد  أن  الرياضية 
تأسس شهر نوفمبر 2018 ومقره املدينة الرياضية 

طرابلس .

ــ  ـــ االسبوع الليبي 
لكل  بــهــدف  اإليــجــابــي  الــتــعــادل  خيم 
فريق على مباراة النصر الليبي وضيفه 
دجوليبا املالي يف املباراة التي جمعت 
الفريقني مساء السبت مبلعب السام 
بداية  يف  وذلــك  بالقاهرة  بالعاصمة 
املجموعات  بـــدور  الفريقني  مــشــوار 

الكونفيدرالية األفريقية. ببطولة 
يف  األول  بالهدف  تقد  دجوليبا  فريق 
باه يف  املباراة بواسطه العبه احلاجي 
بتسديدة  واخلمسني  الثانية  الدقيقة 

ــ  ـــ االسبوع الليبي 
توج فريق البراق ببطولة بنغازي الودية 
يف  بفوزه  الصاالت  داخل  القدم  لكرة 
التحدي  على  البطولة  مباريات  ختام 
بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثاثة يف 
مبلعب  الفريقني  جمعت  التي  املباراة 

املدنية الرياضية ببنغازي.
وبنقاط الفوز حسم فريق البراق لقب 

العام  ذات  مــن  ديسمبر  شهر  مواسمه  أول  انطلق 
مشيرا إلى أن هذه النسخة هي اخلامسة من بطولة 
أول نسخه تاه  الذي حقق االهلي طرابلس  الدوري 
بنغازي  األهلي  ليضيف  اجلزيرة  ثم  بنغازي  األهلي 
لقبا ثانيا يف خزائنه بعد حتقيقه لقب العام املاضي 

يف النسخة الرابعة.
الــقــدم  لــكــرة  الليبي  الــــدوري  فــعــالــيــات  وتــتــواصــل 
االيام  اقيمت  حيث  الفترة  هذه  بنجاح  اإللكترونية 
يف  اخلامس  املوسم  لهذا  السادسة  اجلولة  املاضية 

تاريخ نسخ املسابقة .

اجلــزاء  منطقة  خــارج  مــن  صاروخية 
مجدي  خالد  الدولي  املهاجم  وعــادل 
النتيجة لفريق النصر السابعة والستني 
من ركلة جزاء لتنتهي املباراة بالتعادل .

تاريخه  نقطة  حصد  النصر  فــريــق 
املجموعات  دور  يف  له  ظهور  أول  يف 
حصد  كما  األفريقية  الكونفيدرالية 
يف  االولــــي  نقطته  املــالــي  دجــولــيــبــا 
أيضا  تضم  الــتــي  الثانية  املجموعة 
ــتــس اجلــنــوب  فــريــقــي بــيــدفــيــســت وي

االفريقي وهورويا الغيني.

ترتيب  أن حسم صدارة  بعد  البطولة 
البطولة برصيد ثاثة عشر نقطة يف 

بطولة كانت مثيرة .
البطولة  على  الستار  يــســدل  وبــهــذا 
من  بداية  التحدي  نادي  نظمها  التي 
التاسع عشر من شهر نوفمبر املاضي 
مبشاركة فرق البراق والنصر والهال 

باإلضافة ملنظم البطولة .

البنزرتي .. ال أحب الفشل
 وهدفنا الكاميرون 2021

النصر يتعادل مع دجوليبا يف 
مستهل مشواره بالكونفيدرالية

ـــ االسبوع الليبي ــ 
حدد عبداحلكيم الشلماني رئيس االحتاد الليبي لكرة 
القدم 20 من شهر يناير املقبل كموعد جديدالنطاق 
الرياضي 2019- للموسم  املمتاز  الدوري  مسابقة 

.2020
الــدوري  انطاق  بتأجيل  قام  الكرة قد  وكــان احتــاد 
والذي كان من املفترض أن ينطلق يف الثالث عشر من 
شهر سبتمبر املاضي بسبب األوضاع األمنية مبدينة 

طرابلس .
وقال الشلماني يف تصريحات تلفزيونية بأن الدوري 
والباب  املقبل  يناير  شهر  يف  ينطلق  ســوف  الليبي 
ونحن  للمشاركة  املمتاز  ــدوري  ال أندية  لكل  مفتوح 

نرحب بأي فريق يعلن مشاركته .
وكانت أندية الدوري املمتاز للمنطقة الشرقية قررت 
املبدئية  رغبتها  السبت  اليوم  اصباح  إجتماعها  يف 
املالي،  الدعم  توفر  بشرط  الــدوري  املشاركة يف  يف 
لدعم  املؤقتة  احلكومة  رئيس  ملقابلة  جلنة  وتشكيل 

األندية من أجل املشاركة يف الدوري.
ــدوري  ال منافسات  لعب  على  األنــديــة  وافــقــت  كما 
»ملعب  باملناطق  الرياضية  املدن  ماعب  يف  املمتاز 

درنة البلدي، ملعب شهداء بنينا، ملعب إجدابيا .
يأتي ذلك يف وقت رفضت فيه أندية املنطقة الغربية 
األمنية مبدينة  األوضاع  بسبب  املمتاز  الدوري  لعب 

طرابلس .

ـــ االسبوع الليبي ــ 
قال فراس الايف رئيس االحتاد الليبي لكرة القدم اإللكترونية أن هناك أربع 
والسوبر  ليبيا  وكاس  الثانية  والدرجة  املمتاز  الــدوري  هي  لاحتاد  مسابقات 

وذلك مبشاركة 28 نادياً .
وأضاف الايف أحد مؤسسي االحتاد االفريقي والعربي والدولي يف تصريحات 
لبوابة إفريقيا الرياضية أن االحتاد الليبي لكرة القدم اإللكترونية تأسس شهر 

نوفمبر 2018 ومقره املدينة الرياضية طرابلس .
انطلق أول مواسمه شهر ديسمبر من ذات العام مشيرا إلى أن هذه النسخة هي 
اخلامسة من بطولة الدوري الذي حقق االهلي طرابلس أول نسخه تاه األهلي 
بنغازي ثم اجلزيرة ليضيف األهلي بنغازي لقبا ثانيا يف خزائنه بعد حتقيقه 

لقب العام املاضي يف النسخة الرابعة.
الفترة  هذه  بنجاح  اإللكترونية  القدم  لكرة  الليبي  الــدوري  فعاليات  وتتواصل 
تاريخ  اخلامس يف  املوسم  لهذا  السادسة  اجلولة  املاضية  االيام  اقيمت  حيث 

نسخ املسابقة .

الشلماني يكشف عن موعد 
انطالق الدوري الليبي

البراق يتوج ببطولة بنغازي لكرة 
القدم داخل الصاالت

الاليف يستعرض خطة انتشار كرة 
القدم اإللكترونية يف ليبيا  
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ـــ االسبوع الليبي   
عقد  األحد، اجتماعا فنيا بنادي طرابلس للعبة كرة السلة 
على الكراسي املتحركة، ملناقشة عدد من امللفات اخلاصة 

باللعبة على مستوى فرق الناشئني.
رئيس  من  كل  وبحضور  الــنــادي،  االجتماع مبقر  وعقد 
النادي، ومدير األلعاب الرياضية بالنادي ومدير الشؤون 
اإلدارية واملدير الفني للعبة بالنادي، وممثل عن رياضيي 

اللعبة.

واتفق احلضور، على استحداث فريق للفئات السنية للعبة، 
اإلعاقة  لفئة  عاًما،  وحتى سن 18  عاًما  من سن 12 
احلركية من ذوي اخلزل السفلي أو املبتورين، على أن يكون 

التجمع األول لهذا الفريق خال األسبوعني املقبلني.
واختار احلضور الدولي أبو القاسم محمد سالم الفيرني، 
املدير الفني للعبة بالنادي، ومدرب املنتخب الوطني للعبة 

لعام 2019، لإلشراف على تدريب هذا الفريق.

الليبي    االسبوع  ـــ 

ــال العـــب فــريــق  ــطــب ــب مــحــمــد ال طــال
ــاد لــكــرة الــســابــق مـــن الــنــادي  ــ االحتـ
البالغة  مستحقاته  باقي  على  احلصول 

ليبي. دينار  ونصف  مليونني  من  أكثر 
ــنــادي  ــرت الــصــفــحــة الــرســمــيــة ب ــ وذكـ
بالاعب  اخلاص  املحامي  بأن  االحتاد 
االحتاد  طريق  عن  قام  الطبال  محمد 
مدير  ملكتب  ــة  رســال ــأرســال  ب الــلــيــبــي 
الكرة لنادي االحتاد يطالبه من خالها 

. بتسديد %50 من عقده 
أيام  منذ  أنتقل  عاما   26 الطبال  وكان 
اجلزائري  القبائل  شبيبة  لفريق  قليلة 

يف عقد مدته ثاث سنوات.

الطبال يطالب إدارة 
االحتاد مبستحقاته 

املتأخرة
الليبي    ـــ االسبوع 

لكرة  الليبي  االحتـــاد  رئيس  جعفري   جمال  اعلن 
لرئاسة  ترشحه  بــأوراق  تقدمه   عن  السابق  القدم 
للجنة  القانونية  املــدة  انتهاء  بعد  ــاد    االحتـ ــادي  ن
اجلعفري  قائمة  وجــاءت  للنادي  املؤقتة  التسييرية 

كالتالي: نادي االحتاد  املترشحة النتخابات 
-1 جمال صالح اجلعفري »رئيساً« -2 وسام خليفة 
إبــراهــيــم عبداهلل   3- الــرئــيــس«  »نــائــب  اإلدريــســي 
محمد  عبدالباسط   4- للصندوق«  »أميناً  الدنفور 
»عضو«  -5 محمد عمر الغا  قانوني«  »عضو  ذخيل 
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»عضو« الكميشي 
الرياضة  مجلس  مــع  التنسيق  يتم  أن  املــقــرر  ومــن 
طرابلس واجلهات ذات العاقة على موعد االنتخابات 
االنتخابات  هذه  خلوض  يسمح  ولن  االحتاد،  بنادي 

إال حلاملي بطاقات العضوية سارية املفعول.
الثانية  هــي  اجلــعــفــري  قــائــمــة  أن  بــالــذكــر  جــديــر 
أولــى  قائمة  تقدمت  حيث  ــاد،  االحتـ انتخابات  يف 

لانتخابات ومتثلت يف كل من:
 .2 رئيسا   عبودة.  معتوق  عبدالسام  محمود   .1
عصمان  فيصل   .3 عضوا  الطالبى.  عبداهلل  عادل 

الطيف. عضوا  4. عادل شمس الدين أبوشويرب 

  اجلعفري يترشح النتخابات مجلس إدارة نادي االحتاد

  استحداث فريق جديد بنادي طرابلس
 لكرة السلة على الكراسي املتحركة

الليبي    االسبوع  ـــ 
التعاون  مواجهة  على  السلبي  التعادل  خيم 
الفريقني  جمعت  والــتــي  الــوديــة  والــهــال 
الرياضة  املدنية  مبلعب  اخلميس  مساء  

إجدابيا.
ــدادات  ــع ــاراة ضــمــن اســت ــبـ ــذه املـ ــي هـ ــأت ت
لكرة  األولى  السام  ليبيا  لبطولة  الفريقني 
املشاركة فيها مفتوحة  والتي ستكون  القدم 

الليبية. األندية  جلميع 
لفريق  الثامنة  الــوديــة  املــبــاراة  هــذه  وتعد 
ناصر  الوطني  املدرب  يقوده  الذي  الهال 
الثانية  الودية  املباراة  هي  فيما  احلضري 
عمر  التونسي  يدربه  الذي  التعاون  لفريق 
األولــي  مباراته  يف  تــعــادل  أن  بعد  الــذيــب 

أمام التحدي بدون أهداف .

التعاون والهالل يتعادالن يف 
ودية إجدابيا

ـــ االسبوع الليبي   
وافق النادي األهلي املصري مبدئية 
على خوض مباراة ودية أمام الهالل 
يف مــهــرجــان اعـــتـــزال جنــم الفريق 

السعودي والكرة الليبية السابق .
وذكـــــــرت صــحــيــفــة الـــســـعـــودي بـــــأن 
مــســئــولــو األهـــلـــي املـــصـــري رحــبــوا 
بخوض املباراة أمام الهالل السعودي 
بطل دوري أبــطــال أســيــا مــن خالل 

موافقة مبدئية.
ولكن طالب مسئولو النادي املصري 
أن اللعب أمام الهالل يحتاج لتنسيق  
يف موعد املباراة بحيث يكون مناسب 
للفريقني حسب جدول مبارياتهما 

محليًا وقاريًا.
وكان املستشار تركي آل الشيخ رئيس 
هــيــئــة الــتــرفــيــه بــاملــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية أعلن أمس اإلثنني برعاية 
مهرجان اعتزال التائب جنم الهالل 

السابق .
طارق التائب، البالغ من العمر 42 
عامًا بــدأ مشواره يف ليبيا يف فريق 
األهلي طرابلس، ثم لعب يف الدوري 
الساحلي،  النجم  لــفــرق  التونسي 
يف  ولعب  والصفاقسي،  واإلفريقي، 
الــســعــوديــة لــلــهــالل، وأيــضــا لفريق 
الشباب، وخــاض جتربة يف الــدوري 
التركي مع عنتاب سبورالتركي، كما 
خــــاض جتــربــة قــصــيــرة يف الــــدوري 

املصري مع تليفونات بني سويف.

األهلي املصري يوافق 
على مواجهة الهالل 

يف اعتزال التائب
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نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس
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الخميس  3١  أكتوبر  ٠١9

نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

   

نشرة  اسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الخميس   3١  أكتوبر  ٢٠١٩
3٨  صفحة

العدد: 89

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

 أي مستقبل لداعش في ليبيـــا

؟

س
ن التأسي

»ذاكرة األلم«: م

ي..
ل البغداد

إلى مقت

ش ليبيا
ّصة الّدامية لداع

الق
؟  

معتوق: بعد مقتل البغدادي أخشى؟

تحالف التنظيمات المتطرفة في ليبيا

» مـا بعـــد البغــــدادي «..

؟
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الخميس   3١  أكتوبر  ٢٠١٩نشرة  اسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية العدد: 3٨89  صفحة

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

 أي مستقبل لداعش في ليبيـــا

؟

»ذاكرة األلم«: من التأسيس

إلى مقتل البغدادي..

القّصة الّدامية لداعش ليبيا

؟  

؟

معتوق: بعد مقتل البغدادي أخشى

تحالف التنظيمات المتطرفة في ليبيا

» مـا بعـــد البغــــدادي «..

؟

حذر علماء من أن كوكب األرض بات يتجه نحو كارثة 
مناخية.

أن  »نيتشر«  مجلة  نشرته  مــقــال  يف  العلماء  وأضـــاف 
أكثر من نصف نقاط التحول التي ميكن أن تؤدي إلى 
احلضارة،  وتهدد  األرض  على  فيها  رجعة  ال  تغييرات 

قد أصبحت نشطة.
وأوضحوا أن تسع نقاط حتول ميكن أن يكون لها تأثير 

تتابعي مثل الدومنيو.
وجاء يف املقال: »نخشى أن يصبح من املستحيل وقف 

تهدد  أن  شأنها  مــن  سلسلة  يشكل  ممــا  التتابع،  هــذا 
وجود احلضارات اإلنسانية«.

وتشمل نقاط التحول النشطة فقدان اجلليد البحري 
يف القطب الشمالي والصفائح اجلليدية يف غرينالند 
الــدائــم  اجلليد  ــان  وذوبــ اجلــنــوبــيــة،  القطبية  والــقــارة 

وتدمير الغابات الشمالية وغابات األمازون املطيرة.
ودعا العلماء إلى حترك عاجل من أجل اتخاذ إجراء 
قوي للحد من االنبعاثات التي تتجاوز اتفاق باريس 

لعام 2015.

كوكب األرض يتجه نحو كارثة مناخية

تشير األبحاث الطبية احلديثة أن طفا 
لديهم  أطفال  أربعة  كل  واحــدا من بني 
الذكية  الهواتف  بإدمان  تتعلق  إشكالية 
وعدم وتوفره يسبب لهم القلق وإهمال 

أنشطة أخرى. 
حول  إليها  املتوصل  التحليات  وتشير 
والصحة  الــذكــيــة  الــهــواتــف  اســتــخــدام 
العقلية.. إلى أن ما بني 10 إلى 30% 
يستخدمون  والــشــبــاب  األطـــفـــال  ــن  م
وهذا  وظيفيا،  مختلة  بطريقة  هواتفهم 
كــانــوا  املــتــوســط  فــى   23% أن  يعنى 
يــعــرضــون اســتــخــدام الــهــاتــف الــذكــي 
بصورة تسبب لهم العديد من املشاكل. 
وخلصت الدراسة إلى أن هناك روابط 
بــني االســتــخــدام املــرضــى واخلــاطــئ 
للهواتف الذكية وقضايا صحية وعقلية 

النوم  وقلة  اإلجهاد،  القلق،  مثل  ملحة، 
واعتال املزاج واملعاناة من االكتئاب.

نيكوال  الدكتور  قال  الصدد،  هذا  وفى 
كالك، أحد كبار الباحثني يف »معهد الطب 
النفسي وعلم النفس وعلم األعصاب« يف 
لفهم  »هناك حاجة ملحة  إن  بريطانيا، 
الذكية  الهواتف  استخدام  انتشار  مدى 
الذي ينطوي على مشاكل«.. وال نعرف 
ما إذ كان الهاتف الذكي ذاته الذي ميكن 
التي  التطبيقات  أو  اإلدمــان  يسبب  أن 
الذكية  الهواتف  أصحاب  يستخدمها 
توعية  إلى  حاجة  هناك  ذلك،  ومع   ..«
اجلمهور حول استخدام الهواتف الذكية 
يكون  أن  ويجب  والشباب،  األطفال  يف 
يقضيه  الذي  بالوقت  دراية  على  اآلباء 

أطفالهم على هواتفهم«.

ربع أطفال العالم مدمنون على الهواتف الذكية


