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اليوم األول

الشـــيء   يــجــري   عبثا   يف   هـــذا   الــكــون  ..  ثمة   قــوى  
 مهيمنة   تفرض   قوانينها   على   األحداث   وتنظمها  
 يف   سلسلة   واحــدة  ..  نحن   املؤمنني   نعرف   أنه   اهلل  
  ..وآخــرون   يختلفون   يف   التسمية   فيقولون   أنه “    

 اللوغوس“ .. 
البراكني ..  الفيضانات  ..  الــزالزل   املدمرة  ..  كلها  
 كوارث   غالبا   ماتخلف   مآسى   وأحزانا   تطال   حياة  
 الـــنـــاس  ..  لكنها   ضـــروريـــة   إلعـــــادة   ضــبــط   إيــقــاع  
 الطبيعة  ..  هــكــذا   يــقــول   العلماء   الــراســخــون   يف  
 العلم   ممن   التشغلهم   األضـــرار   القريبة   العابرة  

 بقدر   انشغالهم   بالغاية   النهائية   لكل   مايحدث .. 
عــلــى   هـــذا   الــقــيــاس   ميكننا   أيــضــا   مــقــاربــة   حــدث  
ــاوي   مــتــكــرر   يف   تـــاريـــخ   الــبــشــريــة   الـــدامـــي..    ــأسـ  مـ
 ونعيشه   اليوم   يف   بالدنا   بكل   تفاصيله   البائسة   التي  
 تنحت   يف   العقل   والوجدان   اجلمعي   الليبي   أخاديد  
 خبرة   جديدة   الشك   أنها   ستغير   بعد   حني   يف   وجه  
 احلياة   ويف   منظومة   القيم   نفسها .. إنها   احلــرب  
ــرب   دون   إضــافــة   ،   أو   حــفــر   “أركــيــولــوجــي“     ..احلــ
 لتبريرها   وأنسنتها   ،   أو   محاولة   إسباغ   القداسة   أو  
 حتى   إدانتها  ..  احلرب   بصفتها   املجردة   ،   بفاعليتها  
 احلــيــاتــيــة   الــتــي   تنعكس   عــلــى   مصير   ضحيتها  
  ..قتل   وإعــاقــة   وتشريد   وضياع   أرزاق   وفقر   وعــوز  
 وانهيار   عالقات  ..  هذه   قصة   احلرب   كما   يعيشها  
 الناس   يف   الواقع   وهذه   قصة   احلرب   كما   لن   تكتبها  

 أقالم   املشعوذين   من   إعالميني   ومؤرخني ..  
يف   جتربتنا   التي   نكابد  ..  ستنتهي   احلــرب   يوما  
 ما   بغض   النظر   عن   نتيجتها  ..  ميوت   من   ميوت  
 ويغادر   من   يغادر  ..  لكن   الذين   لم   تنقض   آجالهم  
 ويصمدوا   يف   أماكنهم   سيكابدون   آثار   مابعد   احلرب  
ــار   مــا   بعد   السكر  ..  سيعيد    الــتــي   تشبه   كثيرا   آثـ
 الليبيون   الذين   جنوا   من   املذبحة   التي   بدأت   منذ  
 ســنــوات   واهلل   وحـــده   يعلم   متى   ستنتهي   ،   تقييم  
 منظومتهم   األخالقية   ،   وسيتعرفون   –   بال   أوهام   أو  
 شوفينية   مريضة   –   على   رصيدهم   احلقيقي   من  
 الرحمة   والتسامح   واإلنسانية  ..  سيتذكر   الناجون  
 الــذيــن   نــزحــوا   مــن   قصر   بــن   غشير   ومـــن   مــشــروع  
 الهضبة   ومن   طريق   املطار   ومن   وادي   الربيع   ومن  
 عني   زارة  ..  كيف   عاملهم   إخوانهم   أصحاب   البيوت  
 الــبــعــيــدة   عــن   الــقــصــف   وكــيــف   أنــهــم   لــم   يستغلوا  
 ظرفهم   وحاجتهم   ويفرضوا   عليهم   أسعارًا   مبالغ  
ــع   6   أشــهــر    فــيــهــا   مــقــابــل   اإليـــجـــار   مـــع   شــــرط   دفــ
 مقدما .. وستتذكر   املــرأة   النازحة   كيف   أن   موظف  
 اإلغاثة   احلكومي   أو   املتطوع   كان   من   النبل   بحيث  
 لم   يفكر   بابتزازها   ومساومتها   من   أجل   احلصول  
 على   حفاظات   أو   أكل   الطفالها  .. سيتذكر   الطفل  
 أنــه   لم   يحرم   من   تلقي   العلم   واملعرفة   يوما   رغم  
 كل   الظروف   ولم   يشاهد   باب   مدرسته   يغلق   بأكوام  
 من   التراب   واحلجارة   ألن   معلمه   لم   ينتهز   حلظة  
 ضعف   الدولة   ولم   يختلط   عليه   األمر   يف   التمييز  

 بني   احلق   والواجب .. 
كل   هذه   الذكريات   ستعلم   من   بقي   منا   التواضع..   
 ولن   تسمح   لنا   من   جديد   باالستسالم   لوهم   أننا  
 أفضل   مــن   جيراننا   الــعــرب   واألفــارقــة  ..  سنعرف  
 بال   لبس   ،   أن   كون   الواحد   منا   “ليبي“   فهذا   تعبير  
 عن   حالة   قانونية   مرتبطة   باجلغرافية   السياسية  
 وقانون   اجلنسية   وليس   امتيازًا   جينياً   وهبته   لنا  
 الطبيعة   لتضعنا   تاجاً   على   رؤوس   بقية   الشعوب  
  ..فنحن   لسنا   شعب   اهلل   املختار   ولسنا   الشعب  
 الـــذي   أبــهــر   العالم  ..  نحن   مــجــرد   بشر   يعيشون  
 جتربتهم   القاسية   ويــأمــلــون   أن   يــخــرجــوا   منها  

 بدرس   مستفاد .. 

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

األسبـوع الليبـي 
العـدد )   64   (    ــ    الثالثاء       17      /       12       /     2019

مدير التحرير

الشئ يجري عبثا 
يف هذا الكون



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة2 العـدد )   64   (    ــ    الثالثاء       17      /       12       /     2019

أخبــار

القانون  بكلية  واالستشارات  البحوث  قسم  نظم 
عنوان  حتــت  الثانية  العلمية  اجللسة  بــالــزاويــة، 
)اإلعـــان الــعــاملــي حلــقــوق اإلنــســان بــن املحقق 

واملأمول(.
اليوم   « أقيمت مبناسبة  التي  وشارك يف اجللسة 
التدريس  هيئة  أعضاء  اإلنسان«  حلقوق  العاملي 

بالكلية وبعض املهتمن يف مجال حقوق اإلنسان.
الــورقــات  مــن  عــدد  اجللسة  هــذه  خــال  وألقيت 
اإلنــســان  حــقــوق  مــفــهــوم  حـــول  تــركــزت  البحثية 
يف  اجلنائي  القضاء  ودور  التاريخية،  واجلـــذور 
اإلنسان  ومؤشرات حقوق  اإلنسان،  حماية حقوق 

يف ليبيا.
كما تناولت الورقات البحثية، حماية حقوق اإلنسان 
يف  اإلنــســان  وحقوق  املسلحة،  النزاعات  ظل  يف 

الشريعة اإلسامية.
ومت يف ختام اجللسة احلقوقية تسليم درع حماية 
توزيع  وكذلك  التدريس  هيئة  نقابة  إلى  احلقوق 
شهادات التقدير على املشاركن يف هذه اجللسة.

كما قام املشاركن يف هذه اجللسة بغرس شجرة 
ودعوة  كرمز  الكلية  فضاء  يف  )الزيتونة(  السام 

للسام يف كل كافة ارجاء الباد  
يشار إلى أن يوم حقوق اإلنسان هو مناسبة يحتفل 
ديسمبر من  الـ 10من شهر  العالم سنوًيّا يف  بها 

كل عام.
اختيار  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قررت  كما 
ديسمبر  من  العاشر  يف  به،  لاحتفال  اليوم  هذا 
عام 1948، عندما تبنت اجلمعية اإلعان العاملّي 

حلقوق اإلنسان.

اجتماعه  األحـــد،  ســـرت،  الــبــلــدي  املجلس  عقد 
ملناقشة  املعدانى،  مختار  املجلس  رئيس  برئاسة 
تهم  والتي  املهمة  وامللفات  املوضوعات  من  عــدد 
املواطن باملدينة يف مقدمتها ملف التعويضات املالية 

ألصحاب املساكن املدمرة واملتضررة.
االميل،  محمد  باملجلس  الرسمي  الناطق  واوضــح 
أنه مت خال االجتماع استعراض عدد من املذكرات 

من  بصيانة عدد  يتعلق  ما  منها  للمجلس  املقدمة 
واجلرحى  واملفقودين  الشهداء  ومكتب  املـــدارس 
بشأن  ومذكرة  العمل  عن  الباحثن  وملف  بسرت، 
املجالس التسييرية سابقا واستعراض مذكرة مركز 
القياسات اإلشعاعية والتدريب بشأن تنفيذ مشروع 
التخطيط  املحالة من مدير مكتب  قياس االشعاع 
بسرت واستعراض مدكرة ادارة مطار سرت الدولي. 

النفطية  املـــوانـــئ  اســتــأنــفــت 
ــن، عــمــلــيــات  ــنـ ــيــبــيــة، االثـ الــل
تصدير شحنات النفط بشكلها 
الطبيعي بعد أسبوع من توقف 
بسبب  املوانئ  بعض  يف  العمل 

سوء األحوال اجلوية.
وقالت مصادر مطلعة، إن ميناء 
ناقلتي  اليوم  استقبل  البريقة 
فيما  يوريا،  وناقلة  ثقيل  زيت 
النوف  رأس  ميناء  إلى  دخلت 
نــاقــلــة مــحــروقــات اســتــعــداداً 
لتعبئة شحنة من الغاز حجمها 
ناقلة  أن  مــؤكــدا  معلوم  غير 
يف  تنتظر  زالـــت  مــا  الــتــحــدي 

املخطاف. منطقة 
نفطية  مــوانــئ  خمسة  وكــانــت 
يف شرق ليبيا،  أغلقت األحد، 

ــى خــلــفــيــة ســـوء األحــــوال  عــل
اجلوية.

لوكالة  مطلعة  مصادر  وقالت 
املـــوانـــئ  إن  ــرز،  ــ ــت ــ روي ــاء  ــبـ أنـ
)الزويتينة،  هي  أغلقت  التي 
ورأس  والـــســـدرة،  والــبــريــقــة، 
وجميعها  والـــهـــروج(  النـــوف، 

النفطي  الهال  تقع يف منطقة 
لم  اإلنتاج  أن  موضحة  بليبيا، 
يتأثر ألن اخلام ظل يتدفق إلى 

باملوانئ. التخزين  صهاريج 
ناقات  أن  املصادر،  وأضافت 
تنتظر إعادة فتح املوانئ قبالة 

الليبية. السواحل 

وتصنيع  إلنــتــاج  ســرت  شــركــة  مبقر  عقد 
تقابلي،  اجتماعا  األحــد،  والــغــاز،  النفط 
االدارة  مجلس  العوكلي عضو  جاداهلل  بن 
جانب  ومــن  للنفط،  الوطنية  باملؤسسة 
مجدي  النفطية  للتقنية  اجلـــوف  شــركــة 
اإلدارة،  جلــنــة  رئــيــس  الـــدرســـي  جــبــريــل 
العمليات،  ادارة  مــن  املختصن  وبــعــض 
سليمان  مسعـود  سرت  شركة  جانب  ومن 
املدراء  وبعض  املكلف،  االدارة  رئيس جلنة 
احلفر  مــجــالــي  واملــخــتــصــن يف  الــعــامــون 

واالنتاج.
ــرض لــألنــشــطــة  ــ ــاول االجـــتـــمـــاع، ع ــ ــن ــ وت
اجلوف  شركة  بها  ستقوم  التي  اجلديدة 
تطوير  خــطــة  ضــمــن  لــلــقــطــاع  وتــقــدميــهــا 
كما  املقبل،  للعام  بها  والــرقــي  اخلــدمــات 
مت تــقــدمي عـــرض فــنــي لــهــذه االنــشــطــة 
تساهم  ســوف  التي  املــتــطــورة  والتقنيات 
والتي  الفنية  املشاكل  من  العديد  حل  يف 
حللها  طائلة  أموال  القطاع  شركات  تكلف 

التقليدية. بالطرق 

التابعة  والنقل  للمواصات  العامة  الهيئة  رئيس  عقد 
االثنن،  الــقــادر،  عبد  علي  محمد  املــؤقــتــة،  للحكومة 
الشتيوي،  صالح  املطارات  مصلحة  رئيس  مع  اجتماعا 

املصلحة. تخص  نقاط  عدة  ملناقشة 
الشايبي،  منير  الهيئة  باسم  اإلعامي  الناطق  وأوضح 
منه،  بنسخة  اإلخبارية  إفريقيا  بوابة  خص  تصريح  يف 
أنه مت خال االجتماع الذي عقد يف مقر الهيئة مبدينة 
واملطارات  باملصلحة  العاملن  مرتبات  مناقشة  شحات، 
واملحالة  اجلفرة  مطار  إجراءات  ومناقشة  لها،  التابعة 
مهبط  صيانة  عقد  على  واالتــفــاق  اجلــنــوب،  جلنة  من 
املطارات  لتصنيف  آلية  إلى وضع  الكفرة، إضافة  مطار 

املطايف. سيارات  لتوريد 

والقبض مبكتب حتريات مكافحة  التحري  متكن أعضاء 
يقومان  الغربية، من ضبط شخصن  باملنطقة  املخدرات 

باملنطقة. املخدرات  وشراء  ببيع 
الشخص  أن  املخدرات،  ملكافحة  العامة  اإلدارة  وذكرت 
من  كيلو  نصف  عــن  يــقــارب  مــا  وبحوزته  ضبط  األول 
 36 وبحوزته  آخر  فيما ضبط شخص  مخدر احلشيش 

قرص نوع روج.
وأكدت ذات املصادر، أنه مت اتخاذ اإلجراءات القانونية 
حيث  من  النيابة  إلى  وإحالتهما  عليهما  املقبوض  جتاه 

االختصاص.

كلية القانون الزاوية تنظم حوارية بشأن االعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان..  

سوء الطقس يتسبب بإغالق 5 موانئ نفطية

اجتماع لوضع خطة تطوير اجلوف 
للتقنية النفطية للعام 2020

هيئة املواصالت تبحث
 صيانة مهبط مطار الكفرة

ضبط عصابة لبيع املخدرات 
باملنطقة الغربية

مناقشة تعويض أصحاب املساكن املتضررة بسرت 

ــد املــاضــي  ــاح األحــ عــقــد صــب
مبسرح مدرسة بشير االسطي 
وكيل  بحضور  موسًعا  اجتماًعا 
جمعة  ــادل  عــ الــتــعــلــيــم  وزارة 
املاك  ملتابعة  املشكلة  واللجنة 
ــوزارة ومــراقــب  ــالـ الــوظــيــفــي بـ
ــب  ــات ــك ــم ومــــــــدراء امل ــي ــل ــع ــت ال
سوق  تعليم  مبراقبة  واألقسام 
املـــدارس  مــديــري  مــع  اجلمعة 

باملراقبة.
لــوزارة  اإلعامي  املكتب  وبــن 

التعليم أنه جرى خال االجتماع 
الوظيفي  املاك  تنفيذ  متابعة 
للعام  التعليمية  للمؤسسات 
2020/2019م  الـــدراســـي 
االستماع  االجتماع  خال  ومت 
تواجه  التي  الصعوبات  لكافة 
عملية  أثناء  املـــدارس  إدارات 

التسكن.
وقامت اللجنة املشكلة بتوضيح 
ــقــاط الــغــامــضــة يف  ــن ــة ال ــاف ك

شروط التسكن.

تعليم الوفاق تبحث تنفيذ املالك الوظيفي
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أخبــار

فعاليات  الــزاويــة  مبدينة  اختتمت 
املؤمتر الهندسي الثاني الذي أقامته 
 « شعار  الهندسية حتت  املهن  نقابة 
املستدامة  التنمية  يف  الهندسة  دور 
الشركة  مع  بالتعاون  الدولة«  وبناء 
الوطنية  واملؤسسة  للكهرباء  العامة 

. الزاوية  البلدي  للنفط واملجلس 
الــذي عــدد من  املؤمتر  وشــارك يف 
ــهـــات احلــكــومــيــة  ــؤســســات واجلـ امل
اجلــوانــب  يف  متخصصن  وخــبــراء 

املجاالت. الهندسية يف مختلف 
بــحــثــيــة  أوراق  خـــالـــه  وطـــرحـــت 
تــركــزت  عــلــمــيــة  ــســات  وجــل وورش 
حــول الــهــنــدســة والــبــيــئــة ، وكــذلــك 
والهندسة  ــصــاد،  واالقــت الــهــنــدســة 
 ، الهندسية  واالدارة   ، واملــجــتــمــع 
املناطق  واســتــغــال  تفعيل  وآلــيــات 
القطاعن  بن  والتكامل  الصناعية، 
التنمية  ــار  إطـ يف  واخلـــاص  ــعــام  ال
ــرى املــشــاركــن من  ــدامــة.وأث املــســت
خـــال مــداخــاتــهــم بــابــداء الـــرأي 
واملشورة من أجل املساهمة يف تفعيل 

واملتوسطة  الصغيرة  املــشــروعــات 
وإثراء احلركة االقتصادية يف ليبيا.
وأقيم على هامش املؤمتر ، معرض 
املستدامة  التنمية  هــنــدســة  حــول 
شــاركــت فــيــه عــدد مــن املــؤســســات 
ــز  والـــشـــركـــات املــتــخــصــصــة ومــراك
باملجال  املهتمة  والتأهيل  التدريب 
على  املــعــرض  .واشــتــمــل  الهندسي 
الطاقات  مجال  يف  االبتكارات  اخر 
أنواعها   بكافة  والبديلة  املتجددة 
وكـــذلـــك املـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
الصغر  يف  واملتناهية  واملــتــوســطــة 
ــادة  ــى عــرض بــرنــامــج ري إضــافــة ال
واالبتكارات. واالختراعات  االعمال 

للمؤمتر  اخلتامي  احلفل  يف  وجرى 
الشخصيات  مــن  الــعــديــد  تــكــرمي   ،
املــشــاركــة واملــؤســســات والــشــركــات 

املنظمة و الداعمة لهذا املؤمتر .
الثاني  الهندسي  املــؤمتــر  أن  يذكر 
مركز  بقاعة  فعالياته  انطلقت  قد 
يوم  الزاوية  مبدينة  الطبية  البحوث 

الثاثاء املاضي .

مبديرية  اجلنائي  البحث  قسم  قام 
بــضــبــط شخصن  ــازي  ـــ ــنــغـــ ب ــن  ــ أم
كبيرة خارج  أموال  بتهريب  لقيامهما 
الـــدولـــة الــلــيــبــيــة لــشــخــص داعــشــي 
بنغازي  أمــن  مديرية  هارب.وبينت 
أن قسم البحث اجلنائي قام بضبط 

لقيامهما  ــه(  ــن وأب )األب  شخصن 
الدولة  خــارج  كبيرة  أمــوال  بتهريب 
الــلــيــبــيــة لــشــخــص داعـــشـــي هـــارب 
ــث مــصــري  ــال ــق شــخــص ث عــن طــري
ألسلحة  حيازتهما  وكذلك  اجلنسية، 

وذخائر داخل منزلهما.

لتصنيع  وكــر  مداهمة  بنغازي  أمــن  مديرية  أعلنت 
املــواد  مصنعي  من  إثنن  شخصن  وضبط  اخلمور 
املسكرة أحدهما يف منطقة املاجوري واآلخر مبصيف 

النيروز قاريونس.
وبينت مديرية أمن بنغازي أن وحدة التحري والقبض 
مبديرية أمن بنغــازي قامت مبداهمة أحد أوكار صناعة 
وُمتاجرة املواد املُسكرة مبشاركة كتيبة االقتحام األولى 
العسكرية  واالستخبارات  العسكرية  للشرطة  التابعة 
للدعم  العامة  واإلدارة  اخلاصة  الــقــوات  وحتــريــات 
للمواد  إثنن  مصنعن  عن ضبط  أسفر  ما  املركزي 
املُسكرة أحدهما مبنطقة املاجوري واألخر مبصيف 

النيروز مبنطقة قاريونس.
وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه جرى ضبط كميات 
هائلة من املواد املُسكرة محلية الصنع جاهزة للبيع، 

ومت ضبط األشخاص القائمن على هذا 

قام متطوعو  شبيبة الهال األحمر الليبي فرع هون 
باجراء فحوصات طبية واستخراج شهائد صحية ل 
قبل جهاز  من  قانوني مت ضبطهم  غير  مهاجر   79
ببلدية  ودان  مبدينة  شرعية  غير  الهجرة  مكافحة 

اجلفرة..
   وقال الهال االحمر فرع هون بانه مت الكشف عن 
املناعة  وجود 15 حالة مرضية حتمل مرض نقص 
املكتسبة االيدز والوباء الكبدي وايضا امراض اخرى 
سارية مت اباغ اجلهات املختصة بها التخاذ االجراءات 

الازمة.

الطاقة  نقل  دوائــر  تواصل جهود صيانة  للكهرباء  العامة  الشركة  أعلنت 
الكهربائية )القوارشة / مراوة ( والتي تسببت يف عملية طرح األحمال على 

معظم املنطقة الشرقية.
وبن املكتب اإلعامي للشركة العامة للكهرباء أن فرقة اخلطوط الهوائية 
بنغازي واجلبل األخضر التابعة إلدارة صيانة اخلطوط الهوائية الشرقية 
تواصل جهودها لليوم الرابع على التوالي الستكمال إصاح االعطال التي 
وقعت بدوائر نقل الطاقة الكهربائية )القوارشة / مراوة ( والتي تسببت يف 
عملية برنامج طرح األحمال على معظم املنطقة الشرقية مؤكدة أن العمل 

جاري لرفع اخلط وشحن الدائرة الثانية.

أطلقت إدارة اخلدمات الصحية بني 
وليد قافلة طبية الى منطقة املردوم 
التي تبعد عن مركز مدينة بني وليد 

70 كيلو مترا. 
ومت خال 
زيــــــــــــارة 
ــة  ــل ــقــاف ال
ــكــشــف  ال
ــلـــى مــا  عـ
ــارب  ــ ــقـ ــ يـ
 2 1 0
حــالــة من 
أهـــــالـــــي 

املردوم اليوم من قبل اطباء القافلة 
اليوم  املنطقة  زارت  التي  الطبية 
السبت للتخفيف من معاناة األهالي 

باملنطقة. 
وأفاد سامي سامة الوداني مسئول 

ان  وليد  بني  الصحية  اخلــدمــات 
عليها  الكشف  مت  الــتــي  احلـــاالت 
ــعــيــون و  ــت يف تــخــصــصــات ال ــان ك
البولية  واملسالك  واجللدية  العظام 
طنية  لبا ا و
واجلــراحــة 
الــــعــــامــــة 
ــة  ــ ــ ــاف ــ أضــ
الــى اجــراء 
عــمــلــيــات 
خــــــــتــــــــان 
وبــــــعــــــض 
الــعــمــلــيــات 
الصغرة مثل كي السوسة وغيرها. 

إطار  تأتي يف  القافلة  ان  وأضــاف 
االهتمام باملواطن يف القرى واملناطق 
البعيدة والنائية التي بالكاد تصلها 

اخلدمات الصحية

الكهرباء تعلن أسباب طرح األحمال 
باملنطقة الشرقية

قافلة طبية إلى منطقة املردوم 

اختتام املؤمتر الهندسي الثاني لنقابة املهن 
الهندسية بالزاوية

ضبط متهمني بتحويل
 أموال إلرهابي هارب بنغازي

مداهمة مصنع 
للخمور يف بنغازي

حاالت اصابة بأمراض خطيرة بني 
مهاجرين غير شرعيني باجلفرة

بنغازي  ببلدية  البشرية  املــوارد  إدارة  أقامت 
بشركة اخلطوط  التدريب  إدارة  مع  بالتعاون 
والصناعة  التجارة  غرفة  وبرعاية  االفريقية 
ملسؤولى  الــرابــع  املُلتقي  بنغازى  ــزراعــة  وال
التدريب باملؤسسات العامة حتت شعار » رؤية 

2020 حتديات وآفاق«.
أنه  بنغازي  لبلدية  اإلعــامــي  املكتب  وبــن 
من  مجموعة  ُمناقشة  امللتقى  خــال  جــرى 

اخلاصة  والــضــوابــط  واملعايير  التشريعات 
التي  املعوقات  وكذلك  والتطوير  بالتدريب 
تواجه املؤسسات العامة يف التدريب، وأيضاً 
ُمناقشة التدريب املوحد بن اجلهات املُشاركة، 

وكذلك آلية إلنشاء مراكز تدريب عامة.
كما أطلقت غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
بنغازي على هامش املُلتقي ُمبادرة املسؤولية 
عنوان  حتت  والتطوير  للتدريب  االجتماعية 

»البرنامج الوطني للتدريب والتأهيل« ودعت 
جميع ُمدراء التدريب باملؤسسات والقطاعات 
واألجهزة والشركات للقطاعن العام واخلاص 
للمشاركة يف هذه املبادرة لدعم لرؤية رئيس 
مجلس الوزراء احلكومة الليبية املؤقتة ووزارة 
2020عــام  اعتماد  بشأن  والتأهيل  العمل 
جتاه  الــعــامــة  للمؤسسات  وتــطــويــر  تــدريــب 
الباحثن عن العمل والعاملن باجلهاز اإلداري.

املُلتقي الرابع ملسؤولى التدريب باملؤسسات العامة ببنغازي

أعلنت إدارة ميناء بنغازي استقبال سفينة 
حتوي بضائع مختلفة بينها أكثر من 300 

حاوية سيارات استيراد أمريكي.
بنغازي  ميناء  إدارة  باسم  املتحدث  وقــال 
حتسن  بعد  إنه  الشهيبي  مفتاح  البحري 
تدريجي يف األحوال اجلوية وسرعة الرياح 
أمس اجلمعة دخلت إلى امليناء سفينة نقل 
احلاويات )إتانتك نورث( وعلى متنها عدد 

وبضائع  ومــواد  سلع  حاوية حتــوي   454
مختلفة منها مواد غذائية منوعة ومعدات 
ــيـــارات ومــعــدات  ــار سـ طــبــيــة وقــطــع غــي
حاويات  و9  دقيق  حاوية  و25  الكرتونية 
ــة وأكــثــر مــن 300 حــاويــة سيارات  أدويـ

استيراد أمريكي.
املوجودة  السفن  باقي  أن  الشهيبي  وأكــد 
حسب  تباعا  ستدخل  املخطاف  مبنطقة 

دخول سيارات استيراد أمريكي إلى ميناء بنغازي
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االقتصادية

  دلعاب: حترير اجليش للعاصمة سيكشف ثمان سنوات 
من السلب  و هدر املال العام

 االسبوع الليبي
ــور  ــادي الدكتـ ــر االقتصـ ــال اخلبيـ قـ
بوبكـــر دلعـــاب ان حتريـــر طرابلـــس 
مـــن املليشـــيات التـــى تعيـــث فيهـــا 
منـــذ ٢٠١١ هـــو تطهيـــر ملؤسســـات 
ـــث  ـــة   ، وقـــال دلعـــاب يف حدي الدول
»ايـــام  اإلخباريـــة  أفريقيـــا  لبوابـــة 
بعـــون  تفصلنـــا  ســـاعات  رمبـــا  و 
اهلل عـــن إعـــان اجليـــش العربـــي 
ـــر العاصمـــة طرابلـــس  الليبـــي لتحري
و ليبيـــا عامـــة مـــن براثـــن اإلرهـــاب 
التـــي  اإلجراميـــة  العصابـــات  و 
مفاصـــل  جميـــع  علـــى  ســـيطرت 
منـــذ فبرايـــر 2011م، و  الدولـــة 
ثرواتهـــم  نهـــٍب  و  الليبيـــن  قتلهـــم 
ـــام  ـــة. اي ـــن و الدميقراطي باســـم الدي
ــم ، و  ــن الظالـ ــوم مـ ــص املظلـ و يقتـ
ــألون، و  ــهادتهم و سيسـ ــتكتب شـ سـ
تنكشـــف الغمـــة عـــن ثمـــان ســـنوات 
باســـم  املجرمـــن  هـــؤالء  حكمهـــا 

الديـــن و الدميقراطيـــة«
ســـنوات  ثمـــان  دلعـــاب«  وواصـــل 
التهجيـــر و الســـلب  القتـــل و  مـــن 
و هـــدر املـــال العـــام و اســـتحاله 
و  الفســـاد  يف  الدولـــة  إغـــراق  و 
إغراقهـــا  و  اقتصادهـــا  تدميـــر 

بـــل  ســـدادها،  يصعـــب  ديـــون  يف 
ــة  ــال القادمـ ــرات األجيـ ــى مدخـ حتـ
تســـلم  لـــم  الدولـــة  احتياطيـــات  و 
ــم  ــر لهـ ــن يغفـ ــخ لـ ــت . فالتاريـ ونهبـ

ــن  ــال الديـ ــن رجـ ــاء مـ ــم األبريـ قتلهـ
أبنـــاء  و  السياســـين  النشـــطاء  و 
ــكل  ــرفاء و لـ ــلحة الشـ ــوات املسـ القـ
مـــن عـــارض أجندتهـــم، فالشـــعب 
ـــه  ـــم هـــدر ثروات ـــر له ـــن يغف ـــي ل الليب
املليـــارات  مبئـــات  تقـــدر  التـــي  و 
و  الدولـــة  احتياطيـــات  نهـــب  و 
توريطهـــا يف ديـــن عـــام ال يقـــل عـــن 
150 مليـــار دينـــار، ايـــام و يعلـــن 
حتريـــر البـــاد، و تســـترد املؤسســـة 
العســـكرية هيبتهـــا و كرامتهـــا« وأكـــد 
محاســـبة  ضـــرورة  علـــى  دلعـــاب 
ـــروة الليبيـــن  الناهبـــن واســـترجاع ث
مـــن ناهبيهـــا قائـــا  »و لكـــن مـــاذا 
نحـــن  حقوقنـــا  و  كرامتنـــا  عـــن 
حقوقنـــا  و  كرامتنـــا  إن  كشـــعب؟  
ال تســـترد إال باعتقـــال و محاكمـــة 
و  اإلخـــوان   ( الشـــرذمة  هـــؤالء 
اجلهويـــن( يف الداخـــل و اخلـــارج 
علـــى مـــا اقترفـــوه مـــن جرائـــم يف 
حقنـــا و حـــق الدولـــة،  فالواجـــب 
الوطنـــي يحتـــم علينـــا تطهيـــر جميـــع 
الداخـــل  يف  الدولـــة  مؤسســـات 
املجرمـــن  هـــؤالء  مـــن  اخلـــارج  و 
االتفاقيـــات  جميـــع  مراجعـــة  و   ،
السياســـية و االقتصاديـــة املبرمـــة 

و التـــي ضيعـــت الدولـــة و أفقدتهـــا 
ـــة  ـــا أن املرحل ـــة، كم ســـيادتها الوطني
املؤسســـة  مـــن  تتطلـــب  القادمـــة 
العســـكرية وضـــع خارطـــة طريـــق 
سياســـية و اقتصاديـــة و اجتماعيـــة، 
ـــة  ـــم الدول ـــع معال بحيـــث ترســـم جمي
و  االقتصاديـــة،  و  السياســـية 
يحـــدد فيهـــا اجلهـــات التشـــريعية و 
ــام  ــة األجسـ ــاء كافـ ــة و إلغـ التنفيذيـ
للســـلطات  املوازيـــة  السياســـية 
التشـــريعية و التنفيذيـــة و متكـــن 
أدارة  مـــن  الشـــرعية  الســـلطات 
مـــوارد البـــاد االقتصاديـــة و التـــي 
مـــن أهمهـــا املؤسســـة النفطيـــة و 
املصـــرف املركـــزي و قطـــع جميـــع 
تغـــذي  التـــي  املاليـــة  املـــوارد 
اإلرهـــاب يف الداخـــل و اخلـــارج 
إلـــى إشـــراف  ، هـــذا باإلضافـــة 
علـــى  العســـكرية  املؤسســـة 
بـــن  الوطنيـــة  برامـــج املصاحلـــة 
حتـــى  الليبيـــة  املـــدن  و  القبائـــل 
اســـتكمال  مـــن  الدولـــة  تتمكـــن 
و  االقتصاديـــة  التنميـــة  مشـــاريع 
االجتماعيـــة املتوقفـــة منـــذ عقـــد 
مـــن الزمـــن. حفـــظ اهلل ليبيـــا و 

جيشـــها« حفـــظ 

الفيتوري : اخلطوط االفريقية باملنطقة الشرقية تستقبل تذاكر اخلطوط الليبية

 االسبوع الليبي
االتصــاالت  إدارة  عقــدت 
وتقنية املعلومات بشــركة ســرت 
للنفــط،  الوطنيــة  واملؤسســة 
املــدار  شــركتي  مــع  اجتماعــا 
وهــواوي لبحث امكانيــة تطبيق 
يف  الرقمــي  التحــول  منــوذج 
أول  لتكــون  البريقــة  منطقــة 
مدينــة ذكيــة يف ليبيــا  ،  كما مت 
خــال االجتمــاع بحــث امكانية 
توفيـــر خدمـــة اجليـل اخلامـس 
البريقــة  مبنطقــة  لإلنتـــرنت 
واحلقول التابعة لشــركة ســرت 

إلنتاج وتصنيع النفط والغاز.

 االسبوع الليبي
اصــدر مديــر فرع اخلطوط اجلوية األفريقية باملنطقة الشــرقية ســراج الفيتوري بيانا  
أعلن فيه عن تعليماته التى أصدرها إلى رئيس القسم التجاري وإلى مدير محطة بنينا 

بقبول تذاكر اخلطوط اجلوية الليبية
وقــال الفيتــوري ان قراره »تضامنا مع اخلطوط اجلويــة الليبية التى اختطفت طائرتها 
الوحيدة العاملة باملنطقة الشرقية من قبل حكومة الصخيرات« وفق تعبير البيان مادفع 

اخلطوط الليبية ببنغازي واملنطقة الشرقية إلى إيقاف اصدار التذاكر
وأوضــح البيان ان هذا اإلجراء سيســتمر إلــى أن جتد اخلطوط الليبية طائرة بديلة او 

تسترجع طائرتها

مراقبــة  فرقــة  متكنــت 
املســافرين للديوانــة مبطــار 
تونــس قرطاج بالتنســيق مع 
املصالــح األمنية مــن إحباط 
محاولة تهريب مبلغ مالي من 
العملة األجنبيــة قدره 200 
ألف يورو. وبحسب املعلومات 
التي نشرتها األجهزة األمنية 
فقــد مت ضبط املبلغ مع أحد 
أفــراد طاقــم الطائــرة حيث 
طيــات  داخــل  يخفيــه  كان 
مابسه، مبينة أنه مت حتويل 
املشتبه به إلى إدارة األبحاث 
الديوانية ملواصلة التحريات.

 االسبوع الليبي
أعلنــت املؤسســة الوطنيــة للنفــط   تشــغيل البئر اجلديد  
كاف ســتة  مبنطقــة التعاقــد التابعــة حلقــل أبــو الطفــل، 
ووضعــه علــى منظومة اإلنتاج، حيث ســيضيف البئر نحو  
ألفــن وخمســمائة برميــل يوميا ملعــدالت اإلنتاج بشــركة 

مليتة للنفط والغاز.
جاء ذلك بعد االنتهاء من أعمال تركيب مجمع ابار جديد 
لربــط االبــار باملحطة الفرعية، حيــث مت تركيب وتوصيل 
خطــن لإلنتــاج مــع جتهيــز وصــات االبــار املســتقبلية 
باملحطــة، والتــي مــن املتوقــع حفرهــا وربطهــا يف العــام 

2020، بعد اعتماد خطة التطوير من املؤسسة .

الوطنية للنفط تعلن
 عن زيادة إنتاج حقل أبو الطفل 

2500 برميل يومياً

املدن الذكية واجليل اخلامس
 على طاولة النقاش بشركة سرت

احباط محاولة تهريب
 مبلغ 200 الف يورو يف مطار قرطاج
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عبــداهلل الزائــدي ــ األســبوع الليبــي
اليــوم  اجلــاري   ديســمبر  مــن  الســابع  يف  مــرت 
الذكــرى الثامنــة واالربعــن لتأميــم ممتلــكات واموال 
النفطيــة  يف  البريطانيــة  بتروليــوم  برتــش  شــركة 
اخلليــج  شــركة  تاســيس  عــن  واالعــان  ليبيــا 
العربــي للنفــط ، حيــث ويف العــام  1971  قــرر 
قانــون  ذاك  اصــدار  آن  الثــورة  قيــادة  مجلــس 
لتأميــم الشــركة البريطانيــة للنفــط   ليتــم مبوجبــه 
ــام اي  ــن ذات الع ــن ديســمر م ويف الســابع عشــر م
بعــد عشــرة ايــام  تشــكيل جلنــة الســتام حقــوق 
وموجــودات وامــوال الشــركة املؤممــة  وقــد تكونــت 
رئيســا  قعيقيــص  ابــو  ســراج  مــن  اللجنــة  تلــك 
رســتم  وابراهيــم   ، صويــدق  رمضــان  وعضويــة 
ومحمــد الســكر لتباشــر اللجنــة عملهــا يف موقــع 

ببنغــازي. الشــركة  مقــر 
العربــي  لشــركة اخلليــج  ادارة  اول جلنــة  تشــكلت 
اللطيــف  بوقعيقيــص  وعبــد  ســراج  مــن  للنفــط 
الــزروق و ســليمان الســاك  وعبــد الرحيــم النعــاس 
واحمــد الفرجانــي وحســن الــزواوي  وامــن ســر 
اللجنــة  هــذه  وحتملــت  حفظــي  ابراهيــم  اللجنــة 
ليبيــة  نفطيــة  شــركة  اول  وتســيير  قيــادة  حتــدي 

وكان يعــول عليهــم يف اجنــاح عمــل الشــركة.
منــوذج النجاح

حقــل  للنفــط  بــإدارة  العربــي  اخلليــج  بــدأت 
نفطــي واحــد هــو حقــل الســرير النفطــي، ومينــاء 
احلريقــة  لتصديــر النفــط اخلــام  ويقــع يف مدينــة 
طبــرق وميكننــا ان جنــزم بجــدارة القــدرات الليبيــة 
الشــركة  وهــي  تديــر  اليــوم  نشــاهد  عندمــا 
الســرير  وحقــل  احلريقــة  مينــاء  إلــى  باإلضافــة 
عــدة حقــول منهــا : حقــل مســله، حقــل النافــورة، 
حقــل البيضــاء، حقــل احلمــادة، حقــل ماجــد، حقــل 
الصحابــي وحقــل أم الفــرود، ومصفاتــن لتكريــر 
الســرير  ومصفــاة  طبــرق  مصفــاة  همــا  النفــط 
ألــف  عشــرين  التوالــي  علــى  التكريريــة  قدرتهمــا 

يوميــاً  اخلــام  النفــط  مــن  برميــل  أالف  وعشــرة 
وقــود  منهــا:  نفطيــة  مشــتقات  عــدة  وتنتجــان 
اخلفيــف،  الوقــود  وزيــت  والبنزيــن،  الطيــران، 
ــث يذهــب معظــم هــذه  ــاز املســال وغيرهــا حي والغ
الســوق  اســتهاك  مــن  جــزء  لتغطيــة  املنتجــات 
املحلــي، كمــا تتولــى الشــركة تغذيــة بعــض املصــايف 
ــى  ــث تتول ــا مــن النفــط اخلــام، حي ــة بحاجته املحلي
تغذيــة مصفــاة رأس النــوف بحوالــي مئتــان ألــف 
ــة وتــزود  برميــل يومــي هــي كامــل طاقتهــا التكريري
مصفــاة الزاويــة بحوالــي 10 % مــن احتياجاتهــا. 
مبينــاء  التشــغيل  عمليــات  الشــركة  وتتولــى 
ــج مــن بعــض  ــر النفــط اخلــام املنت احلريقــة لتصدي
حقولهــا، وتضــخ جــزء آخــر مــن إنتاجهــا للتصديــر 
مينــاء  منهــا  أخــرى  تديرهــا شــركات  موانــئ  مــن 
الزويتينــة ومينــاء رأس النــوف واللــذان يقعــان يف 

الليبــي. الســاحل  وســط 
وميكــن  ليبيــة  عناصــر  تديرهــا  املهــام  هــذه  وكل 
القــول ان اخلليــج العربــي لــم تكــن فقــط اول شــركة 
نفطيــة ليبيــة بــل كانــت منوذجــا ناجحــا لصناعــة 

النفــط الليبية.
ومتتــد اخلليــج جغرافيــاً اليــوم  علــى رقعــة شاســعة 
مــن ليبيــا فتتــوزع مواقعهــا واالمتيــازات التابعــة لهــا 
علــى أغلــب املناطــق يف ليبيــا يقــع مقرهــا الرئيســي 
ــة بنغــازي ومنهــا  تســير دفــة العمــل جلنــة  يف مدين
إدارة مكونــة مــن رئيــس وأربعــة أعضــاء، وذلــك مــن 
خــال ثمــان إدارات عامــة تنفيذيــة ويتفــرع منهــا 
عــدة إدارات تخصصيــة  وللشــركة قــدرة إنتاجيــة 

ــل نفــط  ــف برمي ــر مــن 400 أل ــى أكث قــد تصــل إل
خــام يوميــاً، وأكثــر مــن 110 مليــون قــدم مكعــب 
ــاً، ويعمــل بهــا أكثــر مــن ســتة آالف  مــن الغــاز يومي
موظــف تصــل نســبة الوطنيــن منهــم حوالــي 99% 
والتخصصــات  النفطيــة  التخصصــات  كافــة  مــن 

املســاعدة .
تأميــم صناعــة النفــط

اتخــذت الدولــة الليبيــة اجتاها يف مطلع الســبعينات 
مطالبــا  بدايــة  النفــط  واطلقــت  لتأميــم صناعــة 
برفــع اســعار البتــرول وحصــة أكبــر يف العائــدات 
وســيطرة أكثــر علــى تنميــة هــذه الصناعــة والتــى 
االمــر  وتطــور  اجنبيــة  شــركات  تســيرها  كانــت 
ــى  ــة عل ــار شــركات النفــط األجنبي ــى إجب ســريعا إل
املوافقــة علــى زيــادة األســعار ومضاعفتهــا ألكثــر 
ــاف الســعر الســابق ــــ مــن تســعن  ــة أضع مــن ثاث
ســنتاً للبرميــل إلــى ثاثــة دوالرات وخمســة وأربعــن 
ســنتاً للبرميــل ــــ  ويف مــارس مــن عــام 1970 حلــت 
الشــركة الليبيــة للنفــط والتــي كانــت وظيفتهــا إلــى 
ذلــك الوقــت تشــمل املفاوضــة ومراقبــة تعاقــدات 
منــح اإلمتيــازات لتحــل محلهــا املؤسســة الوطنيــة 
للنفــط  ثــم إعــان  تأميــم شــبكات توزيــع املنتجــات 
النفطيــة اململوكــة للشــركات األجنبيــة ومنــذ ذلــك 
هــي  للنفــط  الوطنيــة  املؤسســة  أصبحــت  الوقــت 
ــل  ــع مث ــا احلــق يف توزي ــي له ــدة الت املؤسســة الوحي

هــذه املنتجــات.
وكان القــرار االكبــر واالهــم هــو اعان تأميم شــركة 
ــة تشــغيلية  ــوم وتأســيس شــركة نفطي ــش بترولي برت
ضخمــة هــي شــركة اخلليــج العربــي  والتــى رمبــا 
حققــت اكثــر مــن املأمــول منهــا فقــد ســاهمت يف 
اســتقال وتوطــن صناعــة النفــط الليبيــة ودربــت 
كــوادر وطنيــة  وحققــت تنميــة مــن خــال اعتمادهــا 

ــى الليبيــن يف تســيير القطــاع. عل

يف الذكرى 48 لتأميم BP اخلليج العربي للنفط .. 

قصة جناح لإلرادة الليبية
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ــة  ــ ــوابـ ــ ــارة-بـ ــ ــبـ ــ ــاســــط غـ ــبــ ــدالــ ــبــ عــ
اإلخبارية افريقيا 

التي  املــســلــحــة  املــلــيــشــيــات  أن  شــك  ال 
سنوات،  منذ  ليبيا  يف  وجــودهــا  ترسخ 
اعادة  أمام  العقبات  أبرز  والزالت  كانت 
مؤسسات  ــاء  ــن وب ليبيا  يف  ــقــرار  االســت
تخوم  على  الصراع  تواصل  ومع  الدولة. 
هذه  تواصل  طرابلس  الليبية  العاصمة 
حكومة  مظلة  انتهاكاتها حتت  املليشيات 
ــتــي شــكــلــت مــعــهــا حتــالــفــات  الـــوفـــاق ال
لتؤكد  يوم  بعد  يوما  كواليسها  تتكشف 

السراج وافاسها. عجز حكومة 
ــداث  ــود الـــى واجـــهـــة األحــ ــع مـــجـــددا ت
وارتباطها  املسلحة  املليشيات  انتهاكات 
اعان  مع  ذلك  وجــاء  الوفاق،  بحكومة 
الليبية،  الوطني  الوفاق  حكومة  قــوات 
حربية  طــائــرة  أسقطت  أنــهــا  الــســبــت، 
عملية  وذكــرت  الوطني.  للجيش  تابعة 
قــوات  تنفذها  الــتــي  الــغــضــب«  »بــركــان 
الوفاق، عبر صفحتها مبوقع »فيسبوك« 
أن القوات التابعة حلكومة الوفاق ألقت 
احلربية  الــطــائــرة  قــائــد  عــلــى  الــقــبــض 
مبظلة  منها  نــزولــه  بعد   23 ميغ  ــوع  ن
بركان  عملية  ونشرت  استهدافها.  إثــر 
الطائرة  حــطــام  تظهر  صـــورا  الغضب 
محيط  يف  استهدفتها  إنها  قالت  التي 

اليرموك. محور 
ــشــرت مـــواقـــع مــوالــيــة  ــك، ن ــ وعــقــب ذل
وتبدو  للطيار،  صــورًا  الــوفــاق  حلكومة 
الائقة،  غير  املعاملة  عــامــات  عليه 

بعد  لــديــهــم  محتجز  إنــه  قــالــوا  بــعــدمــا 
سقوط طائرته بضواحي مدينة الزاوية. 
لكتائب  الــتــابــعــة  الــعــنــاصــر  ــعــمــدت  وت
وهو  بتصويره  الــطــيــار  إهــانــة  ــة  ــزاوي ال
يف  ويظهر  العسكري  لباسه  من  مجرد 
وهو  أحدهم  ظهر  بينما  داخلي،  لباس 
أثار  مشهد  يف  أذنه«،  من  الطيار  »بشد 

الليبية. غضبا كبيرا يف األوساط 
املسلحة  ــقــوات  ال بــاســم  الــنــاطــق  وقـــال 

بيان  يف  الــعــامــة،  الــقــيــادة  إّن  الليبية 
الطيار  تلقاها  الــتــي  املــعــامــلــة  أن  لــه، 
ملعاملة  جنيف  معاهدة  شروط  »تخالف 
املجتمع  »نحمل  متابًعا  احلرب«،  أسرى 
قبل  التصرف من  الدولي مسؤولية هذا 
البيان  الوفاق«. وحمل  مليشيات حكومة 
الزاوية  مدينة  ومشايخ  وعقاء  حكماء 
ــذاء يــصــيــب الــطــيــار،  ــ مــســؤولــيــة أي إي
التي  والصور  الفيديو  مقاطع  أن  خاصة 

نشرت تبّن أنه بحالة صحية جيدة ومت 
املليشيات. قبل  من  تعذيبه 

ــددت احلـــكـــومـــة املــؤقــتــة  ــ ــا نـ ــ ــدوره ــ وب
الطيار  لها  تــعــرض  الــتــي  بــاالنــتــهــاكــات 
ــد مــلــيــشــيــات الـــزاويـــة.  ــر عــلــى ي األســي
»أن  ــا  ــه ل بـــيـــان  احلــكــومــة يف  ــالـــت  وقـ
التي  القاسية  اإلنسانية  غير  املعاملة 
ــم الــعــريف  ــلـــواء عــامــر اجلــق تــلــقــاهــا الـ
للجماعات  املفلسة  األيديولوجية  توضح 

املعنية  املسلحة  وامليليشيات  اإلرهابية 
هذه  »أن  مردفة  والدمار«،  باملوت  فقط 
وحشية  على  إضافيا  دليا  تعد  الفعلة 
التي  املسلحة  اجلماعات  هذه  وهمجية 
أنها جيشا  تسويقها على  البعض  يحاول 
أفعالها  تؤكد  بينما  محترفا،  نظاميا 
والشرائع  للقوانن  واملنافية  املتتالية 
أنــهــا مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة ال تــراعــي 
معاملة  يف  اإلنــســانــي  الــدولــي  الــقــانــون 
الدولية  االتفاقيات  أو  احلــرب  أســرى 

باخلصوص«.
يف  نفسها  وجــدت  التي  الوفاق  حكومة 
وزير  باشاغا  فتحي  سارع  حرج،  موقف 
يف  حتقيق  فتح  الــى  للدعوة  داخليتها 
باشاغا يف خطاب وجهه  احلادثة. وقال 
على  وبناء  »إنــه  الــزاويــة،  أن  مدير  إلــى 
ومنصات  ــام  اإلعـ وســائــل  تناقلته  مــا 
أحد  مــن ضبط  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
األولــى  اإلسناد  قــوة  قبل  من  الطيارين 
إجراءاتكم  تتخذ  عليه  للمديرية،  التابعة 
الفورية والعاجلة بفتح حتقيق يف انتهاك 
حقوق اإلنسان واستغال وتوظيف وزارة 
ــال واألعــمــال  ــع الــداخــلــيــة يف تــلــك األف
معاملة  وطريقة  اإلنسان  املنافية حلقوق 

قوله. بحسب  املحتجزين«، 
لكن باشاغا فاته توضيح حقيقة القوات 
املوالية حلكومته والتي ظهرت عناصرها 
الــفــيــديــو صحبة  ومــقــاطــع  ــصــور  ال يف 
الليبي عامر اجلقم املحتجز بعد  الطيار 
الليبية.  الزاوية  مبدينة  طائرته  سقوط 

ملفات 

انتهاكـــات املليشيــــات يف ليبيــــــا
 تفضـــح إفــالس الوفــاق
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ملفات 

سالم  محمد  العناصر  هذه  راس  وعلى 
بحرون، الشهير بـ«الفأر« أو بـ«السنون«، 
لوزارة  التابعة  اإلسناد  مليليشيا  والتابع 
املــدعــومــة  ــاق  ــوف ال بحكومة  الــداخــلــيــة 

دولًيا. 
بحرون،  فــان  اعامية  تقارير  وبحسب 
 1989 أغــســطــس   21 ــد  ــي ــوال م مـــن 
بوسط  اخلرطوم  شــارع  سكان  من  وهو 
ـــارك يف أحـــداث  ــة، شـ ــ ــزاوي ــ ــنــة ال مــدي
نشاطاته  تطورت  ومنها   2011 فبراير 
ــعـــد  ــعــام 2012.وُيـ ــة مــنــذ ال اإلجــرامــي
لدي  املليشياوية  القيادات  أحد  بحرون، 
مدينة  بداخل  احنيش«  »إبراهيم  مليشيا 
النفوذ  والــتــي خــاضــت حــرب  ــة،  ــزاوي ال
لسنوات  باملدينة  اإلجرامية  والسيطرة 
وتسببت  ــراوي«  ــضــ »اخلــ مــلــيــشــيــا  مـــع 
يف ســقــوط الــعــديــد مــن الــضــحــايــا من 
املواطنن  ممتلكات  وتدمير  املــدنــيــن، 

احلكومية. واملقارات 
ووفقا للسجل األمني للفار، فهو مصنف 
كآمر مليشيا مت شرعنتها من قبل وزارة 
ثم  الــوفــاق،  حلكومة  التابعة  الداخلية 
األول  األمــنــي  اإلســنــاد  لقوة  آمــرا  كلف 
التابعة ملديرية أمن الزاوية، وقد عن يف 
الشرطة برتبة مازم أول، بوثائق مزورة 

ومتت ترقيته إلى رتبة نقيب.
ويــعــرف عــن الــفــار قــربــه مــن اإلرهــابــي 
على  يسيطران  وهما  الزاوي،  أبوعبيدة 
العميد  خال  من  الزاوية  أمن  مديرية 
عــلــي مــبــروك الـــايف، »مـــن عــائــلــة أبــو 
باعتباره  كواجهة  يستغل  الــذي  عبيدة« 
التي  املجموعة  وتشارك  ضابط شرطة. 
التابعة  الــقــوات  ضمن  الــفــار  يتزعمها 
مجموعات  جانب  إلــى  الوفاق  حلكومة 
بينها  مــن  ــة  ــزاوي ال مدينة  مــن  مسلحة 

بالبشر. واجتار  تهريب  عصابات 
الوقود  مهربي  أخطر  من  الفار  ويعتبر 
والبشر يف مدينة الزاوية، ويحفل سجله 
اجلنائي خال السنوات املاضية بالعديد 
والتهريب  باخلطف  املتعلقة  اجلرائم  من 
بالبشر والقتل، وقد شارك يف  واالجتار 
شهدتها  التي  االشتباكات  من  العديد 
املجموعات  صراع  ضمن  الزاوية  مدينة 
فيما  النفوذ  على  واإلجرامية  املتطرفة 
املدنين  من  العديد  وراح ضحيتها  بينها 

العامة واخلاصة. ومتدير املرافق 
جانب  الــى  الــصــور  يف  أيضا  ظهر  كما 
يدعى  آخر  مليشياوي  األسير،  الطيار 
ــود يف  ــولـ طــــارق رمـــضـــان ســويــســي املـ
بن  ما  الــزهــراء  شــارع  ويسكن   1989
يف  صــرة  أبــو  ومنطقة  العريوي  جزيرة 
موقع  أكــد  مــا  بحسب  ــة.  ــزاوي ال مدينة 
»ارم نيوز« نقا عن مصدر أمني مبدينة 

الزاوية. وبحسب املصدر، فإن »سويسي 
اإلجرامية  بالسوابق  حافل  سجل  لديه 
وقتل  خــطــف  عمليات  يف  تتمثل  الــتــي 
وأعمال غير مشروعة أخرى من تهريب 

الوقود. بالبشر وكذلك تهريب  واجتار 
يشار الى أن بحرون وسويسي من ضمن 
أكثر  منذ  الليبي  العام  للنائب  املطلوبن 
ــرة وجــهــهــا لـــوزارة  مــن ســنــة وفـــق مــذك
ظهر  الــتــي  الــوفــاق  بحكومة  الــداخــلــيــة 
أقسام  بأحد  املطلوبان  الشخصان  فيها 
الزاوية.  مدينة  يف  لها  التابعة  اإلدارة 
تعميمها  مت  التي  املذكرة  هذه  وبحسب 
النائب  مكتب  قبل  من   2017 عام  يف 
صبراته  أمن  مديرية  إلى  ووجهت  العام 
التي تتبع حينها لوزارة الداخلية بحكومة 
لقوات  تتبع  قيادات  عــدة  فــإن  الــوفــاق؛ 
وتقاتل اآلن يف صفوفها مطلوب  الوفاق 

العام. النائب  القبض عليها من قبل 
الكرامة«  »طوفان  عملية  انطاق  ومنذ 
التي أعلنها اجليش الليبي يف الرابع من 
العناصر  تقدمت  املاضي،  أبريل/نيسان 
من  واإلرهــابــيــة  املتطرفة  واجلــمــاعــات 
الصفوف  و«داعش«  »القاعدة«  تنظيمي 
تتصدى  ــي  ــت ال لــلــمــلــيــشــيــات  ــة  ــي ــام األم
من  العديد  وظــهــرت  املسلحة،  للقوات 
االرهابية  بانتماءاتها  املعروفة  العناصر 
عــدة  كــبــرى  دول  وكــانــت  ــة.  ــرك ــع امل يف 
سابق  وقت  يف  عبرت  دولية  ومنظمات 
إعامية  تقارير  صــدور  من  قلقها  عن 
اإلرهــابــيــن  بــعــض  ــضــواء  ان إلــى  تشير 
الــقــوات  بصفوف  للعدالة  واملــطــلــوبــن 

ــة حلــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة يف  ــي املــوال
يف  الليبي  الوطني  اجليش  معاركها ضد 

طرابلس. العاصمة 
وجــود  بنفي  الــوفــاق  حكومة  وتتمسك 
وأكــد  قــواتــهــا،  ضمن  مطلوبة  عناصر 
السراج،  فايز  الرئاسي  املجلس  رئيس 
املــاضــي عــدم وجــود مقاتلن  ابــريــل  يف 
صفوف  بن  إرهابية  لتنظيمات  ينتمون 
حكومة  أن  مــؤكــدا  لــه،  التابعة  الــقــوات 
اإلرهاب  زالت حتارب  وال  كانت  الوفاق 
وتاحق فلوله.وفق قوله. لكن هذا النفي 
يف  مــجــدي  غير  ــات  ب مــراقــبــن  بحسب 
والتي  األرض  على  املتكررة  الدالئل  ظل 
تثبت تورط حكومة السراج يف حتالفات 
للمجتمع  أكبر  دافعا  متثل  قد  مشبوهة 
الدولي لسحب البساط من حتتها وانهاء 
التمسك  حتاول  التي  الدولية  شرعيتها 

بها يف ظل شرعية محلية مفقودة.
متارس  التي  األولــى  املــرة  هــذه  وليست 
فيها املليشيات انتهاكات يف حق األسرى، 
ارتــكــبــت فضائع  ــاضــي،  امل يــونــيــو  فــفــي 
جرحى  تصفية  ــرزهــا  أب كـــان  ــم  وجــرائ
مستشفى  يف  الليبية  املسلحة  الــقــوات 
على  ناشطون  حينها  ــداول  وتـ غــريــان. 
فيديو  االجــتــمــاعــي  ــواصــل  ــت ال مــواقــع 
لــعــمــلــيــة حتــقــيــق »مــهــيــنــة« مــع جــرحــى 
غريان  مستشفى  يف  الــوطــنــي  اجلــيــش 
العديد  تصفية  إلـــى  مشيرين  ــام،  ــع ال
قبل  من  باجلثث  والتنكيل  اجلرحى  من 
مـــن ضــمــن مجلس  ــشــددة  مــت عــنــاصــر 
الشريعة  أنصار  وتنظيم  بنغازي  شورى 

مصراته. وميليشيات 
اإلنسان  حلقوق  الليبية  املنظمة  واكدت 
الرئاسي  للمجلس  التابعة  الــقــوات  أن 
بتصفية  قــامــت  جويلي  أســامــة  بقيادة 
العاج  يتلقون  كانوا  الذين  اجلرحى  كل 
معتبرة  ــزي  ــركـ املـ غـــريـــان  مبــســتــشــفــى 
ماحدث مبثابة عمل ارهابي. فيما قالت 
وزارة الداخلية باحلكومة املؤقتة أن تقرير 
الطب الشرعي ونيابة الزنتان أكدا أيضا 
أن غالبية جثامن عناصر اجليش واألمن 
عن  غريان  من  تسلموها  التي  املــركــزي 
تصفيهم  متت  قد  األحمر  الهال  طريق 
منهم  بعض  تعرض  مع  بالرصاص  رمياً 
الوجه وبعضهم يحمل  لتشويه متعمد يف 

آثار دهس بالسيارات.
املنطقة  ــر  آمـ اجلــويــلــي  ــة  أســام ويــتــهــم 
الــوفــاق،  حكومة  يف  الغربية  العسكرية 
بارتكاب جرائم وانتهاكات كبيرة يف ليبيا 
إلى  أدى  ما  ورشفانة  على  الهجوم  منها 
وتدمير  املــدنــيــن،  مــن  ضحايا  ســقــوط 
الــعــديــد مــن املــبــانــي اخلــاصــة والــعــامــة، 
يف  قــواتــه  خاضتها  حـــروب  يف  وأخـــرى 
لتبعية  إضــافــة  ومـــزدة  الشقيقة  بــلــدات 
 7 القرار  فظاعات  ارتكبت  التي  القوات 
يف بن وليد له إبان توليه حقيبة الدفاع.

الى  املتواصلة  االنتهاكات  هــذه  وتشير 
مدى عجز حكومة الوفاق عن كبح جماح 
بدا  الذي  األمر  وهو  املسلحة  املليشيات 
الليبية  العاصمة  دخولها  منذ  واضحا 
طرابلس يف العام 2016، حيث تواصلت 
تلت  التي  السنوات  خــال  االشتباكات 

للعنف  ضحايا  املدنين  سقوط  مع  ذلك 
واعتقاالت  واختطاف  قتل  من  املنتشر 
تعسفية وتواصل تردي األوضاع املعيشية 
ثرواتها  ــزداد  ت املليشيات  قــيــادات  فيما 
يوما بعد يوم مع سيطرتها على مؤسسات 

الدولة ونهب قوت الليبين.
وبالرغم من القوات املوالية حلكومة الوفاق 
اظهار حادثة اسقاط الطائرة الليبية وأسر 
قائدها على أنها انتصار عسكري ساحق، 
يؤكد مراقبون أنه لن يكون له تأثير على 
ويؤكد  الليبية.  العاصمة  املعارك يف  سير 
ذلك مواصلة اجليش الليبي تقدمه حيث 
سيطرة  الكرامة  عمليات  غرفة  أعلنت 
وكوبري  الساعدية  على  اجليش  قــوات 
أن عن  مــؤكــدة  زارة  عــن  ــزهــراء ويف  ال
يف  الوفاق  وقــوات  الفرناج  على  اجليش 

طريقها لانهيار.
يأتي ذلك فيما تتسارع التحركات لتكثيف 
الكتيبة  قالت  حيث  اجلــويــة،  الضربات 
134 مشاة حلماية وتأمن قاعدة الوطية 
حسابها  عبر  نشرتها  تدوينة  يف  اجلوية، 
فيسبوك،  االجتماعي  التواصل  مبوقع 
»استنفار كبير يف جميع القواعد اجلوية، 
والفنين،  الــطــيــاريــن  لكافة  واســتــدعــاء 
ــر قــاعــدة عقبة بن  وكــذلــك مت إبـــاغ آم
واالستعداد  االوضاع  لتهيئة  اجلوية  نافع 
الستقبال عشرات الطائرات املقاتلة، وكل 
األمور تنذر بعملية جوية ضخمة«، بحسب 

قولها.
وكان رئيس أركان القوات اجلوية باجليش 
وقت  يف  أكــد  اجلــروشــي،  صقر  الليبي، 
سابق أنه سيتم نقل كافة طائرات ساح 
اجلوية.  الوطية  قاعدة  إلى  الليبي  اجلو 
وقال اجلروشي، يف تصريحات عبر أثير 
إذاعة املرج املحلية، »اجلماعات اإلرهابية 
يف الزاوية ستكون هدف لطائراتنا والرد 
سيكون قاسيا، ورفاق الطيار عامر اجلقم 
ــر  األوامـ لتنفيذ  االســتــعــداد  أهــبــة  على 
وسنأخذ حق الطيار عامر اجلقم ونحذر 
من املساس بـه، ونؤكد أن عملياتنا ستكون 
مركزة على املليشيات، فنحن جيش نظامي 

وال نستهدف املدنين«.
وما زالت ليبيا حتاول التخلص من سنوات 
امليليشيات  وجــود  فيها  ترسخ  عــجــاف، 
املسلحة، التي استغلت انتشار الساح يف 
حتت  نفوذ  مناطق  لنفسها  لتكون  الباد 
الباد  أدخــل  ما  الــرصــاص، وهــو  سلطة 
وزاد من  والفوضى،  العنف  دوامة من  يف 
قتامة األوضاع االقتصادية يف بلد يصنف 
على أنه من أغنى بلدان املنطقة. ويجمع 
املتابعون للشأن الليبي أن أي حل سياسي 
يف الباد يبقى جناحه رهن انهاء سطوة 

املليشيات واستعادة مؤسسات الدولة.
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املنوعة

العثور على نسخة من أبو الهول يف مصر

شالالت فيكتوريا قد تختفي قريبا

الدول األكثر اكتئاباً يف االحتاد األوروبي

كنز يف جوف حوت

كشفت البعثة األثرية املصرية على متثال ملكي 
صغيــر احلجم علــى هيئة »أبو الهــول«، وذلك 
أثناء أعمال املســح األثري مبنطقة كوم اللولي 

بجبانة تونا اجلبل مبحافظة املنيا.
وأوضــح جمال السمســطاوي، مديــر عام آثار 
مصر الوسطى، أن التمثال مصنوع من احلجر 
اجليــري ويبلــغ ارتفاعــه بالقاعــدة 35 ســم 

وعرضه 55 سم.
وعثرت البعثة أيضا على مجموعات من التمائم 
املصنوعــة من الفيانــس األزرق، وأوســتراكات 

مــن الفخــار وأوان فخاريــة مختلفة األشــكال 
واألحجام وقنينة من األلباستر، وفقاً لصحيفة 

األهرام.
وتستمر أعمال املسح والتنقيب األثري ملعرفة 
ســبب وجــود هــذا التمثــال يف هــذه املنطقــة 
األثريــة املليئــة باألســرار، ومت العثور مبنطقة 
تونــا اجلبــل علــى واد للموميــاوات ومجموعة 
كبيرة من مقابر وآبار للدفن ضمت العديد من 
التوابيت احلجرية واخلشبية التي عثر بداخلها 

على مومياوات يف حالة جيدة من احلفظ.

لطاملــا كانــت شــاالت فيكتوريــا الواقعة على 
حدود زامبيا وزميبابوي يف جنوب شرق القارة 
الســمراء، والتــي تعد أحد أكبر الشــاالت يف 
العالــم، حتى إنها أعمق )أكثر من مئة متر من 
العلو( وأعرض من شاالت نياغارا يف أمريكا 
الشمالية، والتي متتد ملسافة تزيد على كيلومتر 
ونصف كيلومتر، قبلة للسياح ومحبي الطبيعة 
واملصورين طيلة عقود جلمالها األخاذ. إال أن 
هذا ميكن أن يصبح من املاضي بســبب خطر 

اجلفاف.
أظهــرت صــور مت التقاطها حديثاً للشــاالت 
املتدفقة جفافا حاداً، حيث ال ترى إال اجلبال 

الصخرية التي خلفت تلك املناظر اخلابة.
وتعكــس الصــور حجــم تأثيــر التغيــر املناخي 
علــى الطبيعة، وآثارها هــذه املرة لم تكن على 
الشــاالت فقط، بل تعدتهــا لتأثر يف املنطقة 
والسكان املحلين املقيمن يف البلدين اجلارين 

زميبابوي وزامبيا.
وتســبب »تبخــر« الشــاالت يف انقطاعات يف 
التيار الكهربائي، إذ على ضفافها عّدة محطات 
لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، وحتــى اجلانــب 
السياحي تضرر بحسب مسؤولن محلين يف 
الســياحة، إذ يقولون إن الصور التي ينشــرها 
السياح لم تعد تشجع على إقبال سياح آخرين 

بسبب شح املياه، وفق »يورونيوز«.
ويتفق علماء الطبيعة على أن اجلنوب اإلفريقي 
بــات إحــدى أكثــر املناطــق تضرراً مــن تبعات 
االحتباس احلــراري حول العالم، والذي غالبا 
ال يكون مساهما يف نسب التلوث التي تنتجها 

البلدان الصناعية الكبرى.
إال أن فريقــا آخــر قلــل مــن خطــورة الوضــع، 
مرجعاً ذلك إلى »ظاهرة طبيعية« عرفت مثلها 
الشــاالت ســابقاً، يف حقبــات ماضية. هؤالء 

يقولون إن املياه ستتدفق فيها بقوة مجدداً.

أظهــرت نتائــج دراســة أجريــت علــى 
مســتوى االحتاد األوروبــي أن مواطني 
لوكســمبورغ يحتلــون املركــز األول يف 
قائمة الدول األكثر اكتئابا يف االحتاد. 
كمــا بينــت الدراســة أن النســاء أكثــر 
عرضة لاكتئاب من الرجال. فما هي 

األسباب؟
كمــا خلصــت الدراســة إلــى أن األملان 
يوشــكون أن يكونوا أكثر ســكان أوروبا 
معانــاة مــن االكتئــاب. فحســب اجلزء 
اجلديد من استبيان )Ehis( األوروبي، 
والذي نشــره معهد روبرت كوخ الطبي 
األملانــي، فإن 9.2 باملئة ممن شــملهم 
مــن  يعانــون  أملانيــا  يف  االســتطاع 
أعراض االكتئاب، وهي نسبة أعلى من 
املتوســط داخل دول االحتاد األوروبي، 

والذي يبلغ 6.6 باملئة، بل إن نسبة من 
يعانون من االكتئاب يف أملانيا تكاد تكون 
هــي األعلى بــن دول االحتاد األوروبي 
الـــ 25 التــي شــاركت يف االســتبيان، 
حيث حتتل أملانيا املركز الثاني بن هذه 
الدول يف نســبة االكتئاب بن سكانها، 
وال تســبقها ســوى لوكســمبورغ التــي 

تبلغ نسبة االكتئاب فيها 10 باملئة.
مواطنــو  الثالــث  املركــز  يف  وجــاء 
البرتغــال، ثم الســويد، فهنغاريا، وفق 
األكثــر  النســاء  كانــت  )DW(.وفــد 
باملئــة   10.8( لاكتئــاب  عرضــة 
مــن النســاء، مقابــل 7.6 باملئــة مــن 
الرجــال(. وذكــرت الدراســة أنــه إلى 
جانب العوالم البيولوجية فإن النســاء 
يعانن أكثر فيما يتعلق باألمور املسببة 

للضغــط اليومــي، كمــا نقلــت وكالــة 
األنبــاء األملانية.وجاء يف الدراســة أن 
نتائجهــا رمبا تأثــرت كثيــرا بالنقاش 
الواســع على مســتوى الــرأي العام يف 
أملانيــا بشــأن قضيــة االكتئــاب، ممــا 
املوضــوع  جتــاه  احلساســية  يجعــل 
أعلــى يف أملانيــا منــه يف دول أخــرى 
باالحتاد. إضافة إلى ذلك ال يســتبعد 
الباحثــون الذيــن أعــدوا الدراســة أن 
يكون انفتاح من شملهم االستطاع يف 
أملانيا واستعدادهم للتحدث بصراحة 
عــن معاناتهــم النفســية وذكرهــا يف 
االســتبيان من األســباب التــي جعلت 
نســبة املصابــن باالكتئــاب يف أملانيــا 
االحتــاد  دول  بقيــة  يف  منهــا  أكثــر 

األوروبي.

بينمـــا كان عامل نظافـــة تاياندي 
يقـــوم بتمشـــيط شـــاطئ بحثا عن 
قمامـــة قابلـــة للتدويـــر مـــن أجـــل 
بيعها، عثر علـــى كتلة غريبة كبيرة 
احلجـــم نســـبيا، تبـــن لـــه الحقـــا 
أنهـــا عبـــارة عن قيء حـــوت باهظ 

لثمن. ا
وعثـــر سوراشـــيت تشانتشـــو أثناء 
بحثه على شـــاطئ بجنوب تاياند، 
عن نفايـــات قابلة إلعـــادة التدوير 
على كتلة غريبة، مقارنة بالنفايات 
التي توجد يف العادة بتلك املنطقة، 

تزن حوالـــي 17 كيلوغراما.
وحمل سوراشيت الكتلة إلى منزله 
اختبـــارا  أصدقائـــه  مـــع  وأجـــرى 
لهـــا عـــن طريـــق حمـــل  بســـيطا 
والعة ســـجائر، وســـرعان ما ذابت 
وانبعثت منها رائحة مســـك لطيفة 

بحســـب ســـكاي نيوز.
وعندها أدرك سوراشيت أن الكتلة 
حـــوت  األرجـــح  علـــى  مصدرهـــا 
العنبـــر، وأن الكتلة مـــا هي إال قيء 
احلوت، بحســـب ما ذكرت صحيفة 

»ذي صـــن« البريطانية.
يف  يتشـــكل  العنبـــر  أن  ويعتقـــد 
املسالك الهضمية للحوت العماق، 
وهـــي مـــادة مرتفعة الســـعر تدخل 

يف صناعـــة العطـــور.
وميكـــن بيـــع أفضـــل أنـــواع العنبر 
بســـعر يصل إلـــى 20 ألـــف دوالر 
لـــكل نصـــف كيلوغـــرام مـــن هـــذه 

املـــادة، األمـــر الذي يعنـــي أن قيمة 
ما عثر عليه سوراشـــيت تزيد على 

714 ألـــف دوالر.
األجـــر  متوســـط  أن  إلـــى  يشـــار 
الســـنوي يف تايانـــد هـــو 8000 
دوالر، وبالتالـــي فإن هـــذا »القيء« 
حيـــاة  مجـــرى  ســـيغير  الثمـــن، 

سوراشـــيت.
وقال سوراشيت، الذي بدا مذهوال 
مما عثر عليـــه »عندما كنت أبحث 
عـــن نفايـــات قابلـــة للتدويـــر على 
عنـــد  القطعـــة  رأيـــت  الشـــاطئ، 
وميـــاه  الســـاحل،  قـــرب  صخـــرة 
البحر تغســـلها.. اعتقدت أن األمر 
يبـــدو كقيء حـــوت، لكننـــي أحتاج 
إلى شـــخص يعرف ذلـــك ليتحقق 

. منه«
ويقـــول اخلبـــراء إن الكتل تطفو يف 
بعـــض األحيـــان يف املحيـــط ألكثر 
مـــن 100 عـــام بعـــد تشـــكلها يف 
القنـــاة الصفراوية حلـــوت العنبر، 
وتكـــون على شـــكل ســـائل قبل أن 
تتحول إلى مـــادة صلبة يف املحيط 

على مـــدى ســـنوات عديدة.
يذكـــر أنه يف أبريـــل 2016، بيعت 
كتلـــة مـــن العنبـــر عثـــر عليهـــا يف 
النكشـــاير مقابل 673 ألف دوالر، 
وبعـــد ذلـــك بأشـــهر، بـــاع 3 مـــن 
الصيادين العمانين قطعة ضخمة 
من قـــيء حـــوت العنبـــر بأكثر من 

2.7 مليـــون دوالر.

إســبانية  إعــام  وســائل  وصفــت 
يف  رجــا  هاجمــت  التــي  الــكاب 
إســبانيا بشراســة وأكلته حيــا، بأنها 

»كاب شياطن«.
بــأن  اإلســبانية  الصحــف  وأفــادت 
يف  للطعــن  تعــرض  قــد  كان  رجــا 
جزيــرة تنريفي، كبرى جــزر الكناري 
اإلســبانية، لتهاجمــه مجموعــة مــن 
وتلتهــم  الحقــا،  الشرســة  الــكاب 

ذراعه.
الرجــل  علــى  الســلطات  وعثــرت 
مدينــة  يف  حقــل  وســط  الضحيــة 
ال الغونــا، ثانــي أكبــر مــدن جزيــرة 
يف  الســياحية  التاريخيــة  تنريفــي، 
الساعات األولى من صباح اجلمعة.

ووصــف املســعفون اإلصابــات علــى 
»مروعــة«،  بأنهــا  الضحيــة  جســد 
مشــيرين إلــى أنــه تويف بعــد أن فقد 

كميات كبيرة من الدم.
وتســعى الســلطات اآلن إلــى حتديد 
إذا  ومــا  للوفــاة،  الرئيســي  الســبب 
كان قــد تويف متأثــرا بجراحة نتيجة 
الطعن بسكن أم بسبب الكاب التي 

التهمت أجزاء منه وهو حي.
اإلطفــاء  ورجــال  الشــرطة  وعثــرت 
علــى الرجــل، بعــد وقــت قصيــر من 
احلــادث، عقب تلقيهم لباغ بســماع 
اســتغاثات، وفــق مــا ذكــرت صحيفة 

»صن« البريطانية.
وبحســب التقاريــر، فقــد قــد عانــى 
الرجل من جروح بالسكن وآثار عض 
مــن كلبن ونزف، مشــيرة إلى أنه مت 
التهــام ومتزيق أجزاء من ذراعه، وأن 
الكلبن مدرجن يف »سجل الساالت 

التي يحتمل أن تكون خطيرة«.
وأثنــاء البحث عــن الضحية، اضطر 
رجــال الشــرطة املســلحون إلطــاق 
تعرضهــم  خشــية  املــكان  يف  النــار 
للهجــوم مــن الكلبــن، فيمــا تســتمر 
عمليــة البحــث يف املنطقــة بحثا عن 
أدلــة وأي عامــة علــى وجود ســاح 

يحتمل استخدامه يف اجلرمية.
ولــم يتــم حتديــد هويــة الرجــل حتى 
اآلن، كما أن جنســيته غيــر معروفة، 
لكــن ُيعتقــد أنــه يف األربعينيــات من 

عمره.
كذلك لم حتدد الســلطات اإلســبانية 
مــا إذا كان الرجــل قد تعرض لهجوم 
مــن طــرف ثالــث أو أنــه قــد أحلــق 
اجلروح بالســكن بنفســه عندما كان 

يقاتل الكاب املتوحشة.

كالب تتناول رجالً حياً 
يف إسبانيا



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة9 العـدد )   64   (    ــ    الثالثاء       17      /       12       /     2019

الثقافية 

رحلتك طالت...
وتقول لك )سوزان( النادلة يف مقهى 

)فانيس( :
أال تنوي دعوتي للعشاء ذات مرة ؟

 ، إلــى حــد مخجــل  كانــت صفيقــة 
وكانت تعتقد دائما أنك طالب كويتي 
، وكانــت تعــرف بالتجربــة أنــك إذا 
ســتصحبها  فإنــك  للعشــاء  دعوتهــا 
أو  املراقــص  احــدى  إلــى  بعذئــذ 
احلانات ثم حتضر لها هدية صغيرة 
يف اليــوم التالــي علــى عــادة الطلبــة 

املتخمن!
وتطرق رأسك ملياً ثم تقول لها:

لكــي  جئــت  قــد   ، الواقــع  اننــي يف 
اقترض منك مبلغاً ما !

ويكتســي وجهها بالذعر على الفور ، 
كمــا لو أنك قد وطأت على ذيل قطة 
، ثــم تتطلــع اليــك بــازدراء واضــح ، 

وتترك املائدة.
كان ثمة طالبان يجلسان حول املائدة 
املجــاورة ، وكان أحدهمــا يحكــي _ 
ببساطة _ عن خسارته الليلة املاضية 
يف نــادي )كيرزون( للقمــار.. كان قد 
خســر أربعــن جنيهــا ، وكان ينــوي 
تعويــض ذلــك بالذهــاب مــرة أخــرى 
الى هناك ، وفيما كان احلسد يحرق 

أمعاءك ، أقبل صديقك )جو( .
قال بينما كان ينفض معطفه:

_اجلليد سقط مبكرا هذه السنة !

_أجل ، مبكرا.
_ قــل لــي ، أيــن كنت خــال اليومن 

املاضين ؟
مدينــة  يف  للســكن  انتقلــت  لقــد   _

)بون(.. هذا كل ما هنالك.

قال متهلا:
هل حتصلت على عمل ؟

_ ال. لم أحتصل على تصريح بعد.
ويطلــب قهوتــه ، واذ ياحــظ الكتاب 

الذي أمامك ، يسألك:

_ حسنا ، ماذا كنت تقرأ ؟
_ كتاب همنجواي: )عيد متنقل( .

_ أوه ، أنا لم أقرأه بعد !
وتقول له:

_ انــه يحكــي بداية حيــاة همنجواي 
ككاتب.

اسمع ما يقول هنا:
»حــن ال تنال كفايتــك من الطعام يف 
باريس ، تشعر أنك جائع الغاية ، ذلك 
أن كل املخابز تعرض باتصال أشــياء 
شــهية يف واجهــات املحــات... انك 
تتطلــع أيضــا إلى الناس املســتغرقن 
يف األكل حول موائد املطاعم املنتشرة 
فــوق األرصفــة ، ويظــل يف امكانــك 
أن تــرى ، وتشــم رائحــة املأكــوالت. 
فأنــت عندما تكون قــد تركت عملك 
كصحفــي ، ولــم تعد تكتب أي شــيء 
ممــا يــود أحد ما يف أمريكا شــراءه ، 
ممــا يفســر ألهلــك انك تســتطيع أن 
تصطحب صديقاً معك لتناول الغذاء 
معــاً ، عندئــٍذ فــإن أروع مــكان يتعن 
عليــك الذهــاب إليــه يف باريــس هــو 
حدائــق لوكســمبورج ، حيــث ال يكون 
يف وســعك أن تشم أو ترى أميا شيء 

يؤكل.. »
أنــت تــدرك مــاذا يعني هــذا.. أليس 

كذلك ؟وقال )جو( بخفوت:
أجل.... أجل!

بوابــة  يونــس-  همســة 
إفريقيا اإلخبارية

»املؤسســة  عــن  صــدرت 
العربية للدراســات والنشــر« 
الليبــي  للكاتــب  بيــروت،  يف 
ســالم الهنــداوي روايــة »ليل 
بيزنطــي«، التــي كان الكاتب 
جزيــرة  يف  فصولهــا  بــدأ 
ولــم   ،1998 عــام  قبــرص 
تصــدر آنــذاك بســبب املنــع 
واملصادرة يف عدد من الباد 

العربية.
بلغتهــا الســاخرة وبأجوائهــا 
الروايــة  تنتقــد  »القاهريــة« 
واقعيــة  وصــوراً  حــاالٍت 
وعمقهــا  املدينــة  حيــاة  مــن 
الُسفلي، وتكشــف عن فساد 
الســلطة وســقوط الكثير من 
القيم السياســية واألخاقية 

يف العالم العربي.
يقــول ســالم الهنــداوي عــن 
»ليــل بيزنطــي« إنهــا »ســيرة 
نقــرأ  النــاس«، حيــث  حيــاة 
ســيرة البــاد التــي أهملــت 
جوانبهــا الروايــة السياســية 

العربية.
ويفاجئنــا الكاتب بهذا العمل 
تنــاول  كان  الــذي  اجلــريء 
حساســية  القضايــا  أخطــر 

على النظام العربي الرســمي 
قبل أحداث ما ُسمي بالربيع 

العربي.
وأوضــح ســالم الهنــداوي يف 
حديــث ســابق: »إنهــا عمــل 
ســردي مــن صميم مشــاهد 
البؤس االجتماعي يف الواقع 
أنتجتــه  الــذي  السياســي 
األنظمة العربية عبر مختلف 
التاريخيــة«..  مراحلهــا 
ويضيف الكاتــب: »لقد أفرز 
العربــي  السياســي  النظــام 
حالة فساد مستعصية طالت 
اجلمعــي،  التفكيــر  مســتوى 
حيث ســقط النــاس طواعية 
يف بؤسهم وعجزهم عن فعل 

أميــا مبادرة جماعيــة وطنية 
ومــن  وجودهــم  مــن  تؤكــد 
فعلهم يف احلياة السياسية«.

ويقول ســالم الهنــداوي على 
الشــخصيات  إحــدى  لســان 
أن  الروايــة:  يف  املحوريــة 
»القبيلــة يف البــاد العربيــة 
لألخــاق  ُمنتجــة  ليســت 
كانــت  إنهــا  بــل  احلميــدة، 
عبــر التاريــخ ُتنتــج األخــاق 
جــاءت  فمنهــا  الفاســدة، 
جــاءت  ومنهــا  الطائفيــة، 
والبرملانــات  األحــزاب 
أيضــاً  ومنهــا  واحلكومــات، 
واندلعــت  املعــارك  نشــبت 
احلــروب، ومن اإلبل، مفخرة 

البادية، كانت ناقة البســوس 
يف اجلاهليــة، وكانــت واقعــة 
اجلمــل يف مطلــع اإلســام، 
ومــا املعارك السياســية التي 
تزخــر بهــا البــاد العربيــة، 
اليوم، إالَّ نتاج لثقافة داحس 
والغبــراء املتأصلــة يف هــذه 

القيم التاريخية«.
ويضيــف الكاتب: »إن القبيلة 
يف الروايــة هــي ذاتهــا منبــع 
عنــوة  ســادت  التــي  الفكــرة 
يف املدينــة وهيمنــت مبفهوم 
د القــوم، حيث ســيطرت  ســيِّ
علــى  العشــائرية  القبضــة 
هــذه  أتــون  املدينــة، ومت يف 
الســيطرة، احتكار السياســة 

واحتــكار الســلطة.. وتوجيه 
احُلكم بفكرة القبيلة وبتأثير 
د  ســيِّ مبفهــوم  االعتقــاد 

القوم«.
ســالم  الروائــي  م  ويقــدِّ
مشــروعه  الهنــداوي 
اســتوعبت  برؤيــة  الســردي 
العربيــة  احلالــة  تناقضــات 
علــى  وباعتمــاده  الراهنــة، 
اللغــة الســاخرة يف جتســيد 
عاملــه الروائــي الــذي بناه يف 
مدينة »القاهرة« بشــخوصها 
الشــعبية وحاالتهــا العميقة، 
استطاع الكاتب االقتراب من 
محّرمات الســلطة السياسية 
يف  معــاً  ورؤيتهمــا  واألمنيــة 
مكافحة التطرُّف واإلرهاب.

كمــا أن الرواية التي تشــعبت 
املدينــة  حيــاة  يف  فصولهــا 
وعمقها الســفلي، استطاعت 
بلغتها الســاخرة وإسقاطاتها 
وانتقاداتهــا اجلريئة، كشــف 
حيــاة  يف  عنــه  املســكوت 
املدينــة، مّمــا يجعلهــا بحــق، 
قيمــة روائيــة عاليــة ُتضــاف 
السياســية  الروايــة  ملســيرة 
كانــت  التــي  واالجتماعيــة 
ســابق  وقــٍت  يف  تراجعــت 
نتيجة املنع واملصادرة العلنية 

باسم الدين والسياسة.

الّنقطة..
ناي احلرف.

الّنقطةُ..
ال ترث احلرف.

الّنقطة..
سيرة احلرف

الّنسوية.

اختْر مكاًنا
لنقطتك

أّيها احلرف.

ليتني كنت أصغر منك
أّيتها الّنقطة.

نقطةٌ ..
ال أحد يتحّمُل

أعباءها!

الكتابة..
صلتي بالّنقطة.

الّنقطةُ..
مكان كتابتي.

احلروف
ُمغطاٌة مبشاعري.

طار العصفور
من حرف العلّة!

من نقطٍة انطلقُت
بحًثا عن نقطٍة .

نقطةٌ ..
جعلتني شاعًرا.

ُق يف الّنقطة أُحدِّ
يصحو احلرف.

نقطةٌ للحرف
أم..

حرٌف للّنقطة؟!

سأل معلّم تلميذه:
- كيف نطفئ النار؟

- مبحو النقطة!

نقطةٌ
تنطق احلرف

حرٌف
ال ينطق النقطة.

ال أستطيع الكام
با نقطة!

يولد احلرف
من نطفٍة.

حرويف عمياء
غير أّنها تراني.

يولد احلرف من نقطة:

المحجوب  الدني  محيي 

ليل بيزنطي للروائي سالم الهنداوي.. 
سيرة حياة الناس مبدينة تسقط يف ظالمها
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ـــ االسبوع الليبي   
يلتقي النصر اإلثنن نظيره أف سي مصر أحد فرق 
الدوري املصري املمتاز يف مباراة ودية ستجمع الفريقن 
الليبي  الفريق  معسكر  إقامة  مقر  الرابعة  الساعة 

بالعاصمة املصرية القاهرة .
وتأتي إقامة املباراة الودية كمحطة حتضيرية هامة 
بيدفيست  ملواجهة  استعدادا  املهدي  معتز  لزماء 
الكونفدرالية  املجموعات  دور  يف  اإلفريقي  اجلنوب 
بيدفيست  ملواجهة  ليبيا  ممثل  ويستعد  األفريقية 
اجلنوب إفريقي يف ثالث مبارياته بالبطولة يف املباراة 
التي ستجمع الفريقن يف التاسع والعشرين من شهر 
ديسمبر اجلاري والتي يسعي من خالها رجال املدرب 

الوطني محمد الككلي ملصاحلة جماهيره الليبية .
ويحتل النصر املركز الرابع يف املجموعة الثانية برصد 
نقطة واحدة بعد أن خاض مباراتن تعادل يف األولي 
أمام دجوليبا املالي بهدف لكل فريق وخسر يف كوناكري 

مباراته الثانية أمام حوريا بثاثة أهداف نظيفة .
ويتصدر حوريا ترتيب املجموعة برصيد أربعة نقاط 
وبفارق األهداف يأتي الفريق املالي ثانياً ويحتل فريق 
بيدفيست اجلنوب إفريقي املركز الثالث بنقطة واحدة.

ـــ االسبوع الليبي   
يلتقي النصر اإلثنن نظيره أف سي 
املصري  ــدوري  ــ ال فــرق  أحــد  مصر 
ستجمع  ــة  ــ ودي مـــبـــاراة  يف  املــمــتــاز 
الفريقن الساعة الرابعة مقر إقامة 
بالعاصمة  الليبي  الفريق  معسكر 

املصرية القاهرة .
كمحطة  الودية  املباراة  إقامة  وتأتي 

حتضيرية هامة لزماء معتز املهدي 
استعدادا ملواجهة بيدفيست اجلنوب 
املــجــمــوعــات  دور  يف  ــي  ــقـ ــريـ اإلفـ
ويستعد  األفــريــقــيــة  الــكــونــفــدرالــيــة 
بيدفيست  ــة  ــواجــه مل لــيــبــيــا  ممــثــل 
مبارياته  ثالث  يف  إفريقي  اجلنوب 
ستجمع  التي  املــبــاراة  يف  بالبطولة 
من  والعشرين  التاسع  يف  الفريقن 

يسعي  والتي  اجلــاري  ديسمبر  شهر 
الوطني  املـــدرب  رجــال  خالها  مــن 
جماهيره  ملصاحلة  الككلي  محمد 

الليبية .
ويــحــتــل الــنــصــر املــركــز الـــرابـــع يف 
نقطة  ــرصــد  ب الــثــانــيــة  املــجــمــوعــة 
بــعــد أن خـــاض مــبــاراتــن  ــدة  ــ واحـ
تعادل يف األولي أمام دجوليبا املالي 

بهدف لكل فريق وخسر يف كوناكري 
بثاثة  حوريا  أمــام  الثانية  مباراته 

أهداف نظيفة .
املجموعة  ترتيب  حــوريــا  ويــتــصــدر 
برصيد أربعة نقاط وبفارق األهداف 
يأتي الفريق املالي ثانياً ويحتل فريق 
املركز  إفريقي  اجلــنــوب  بيدفيست 

الثالث بنقطة واحدة.

ـــ االسبوع الليبي   
الثقايف  الرياضي  التحدي  نادي  احتفل 
االجتماعي مبنطقة حاج حجيل مبرزق 
عدة  بتنظيم  الــنــادي  تأسيس  بــذكــرى 
مــنــاشــط ومــســابــقــات ريــاضــيــة إحــيــاء 

للذكرى ال35 لتأسيسه.
وتــنــوعــت هــذه الــفــعــالــيــات بــن الــعــدو 
الصحراوي ملسافة ثاثة كيلو متر لفئة 
مبشاركة  الــدراجــات  وسباق  االواســط 

شباب النادي واملنطقة .
وأعضاء  رئيس  االحتفال  يف  وشــارك 
وأهالي  النادي  وشباب  االدارة  مجلس 
الرياضين  قــدامــى  وجمعية  املنطقة 

الرياضية  ــة  ــدي االن مــن  عــدد  وشــبــاب 
بحوض مرزق .

قدامى  جمعت  وديــة  مــبــاراة  واقيمت 
االحتفال  واختتم   . بالنادي  الرياضين 
شباب  على  واجلوائز  الكؤوس  بتوزيع 
رياضية  محافل  يف  الفائزين  الــنــادي 

سابقة .
وكرم مؤسس النادي واالوائل من قدامى 
الرياضين من فنين وإدارين والعبن 
، واول جلنة عمومية واول جلنة إدارية 
الودية  املــبــاراة  يف  املشاركن  وقــدامــى 
العدو  مسابقة  يف  الفائزين  والشباب 

الصحراوي ومسابقة الدراجات.

النصر يلتقي أف سي مصر 
استعدادا للكونفدرالية

الاليف يهدد بالرحيل عن 
إحتاد اجلزائر

النصر يلتقي أف سي مصر استعدادا للكونفدرالية

التحدي مرزق
 يحتفل بالذكرى 35 لتأسيسه

ـــ االسبوع الليبي   
أصبح الدولي الليبي صالح الطاهرمهاجم فريق احتاد طنجة 
الفريق خال  القدم قريب جدا من اخلروج من  املغربي لكرة 
الفني  اجلهاز  حسابات  من  خرج  بعد  وذلــك  يناير  انتقاالت 

للفريق بقيادة هشام الدميعي.
وكان املدرب قام باستبعاد املهاجم الليبي من قائمة الفريق يف 
اجلولة املاضية من الدوري املغربي يف مباراته أمام رجاء بني 

مال وذلك لعدم قناعاته باملستوي الفني لاعب .
ارتباطه  ينهي  قد  الليبي  املهاجم  بأن  تقاريرصحفية  وذكرت 
بالتراضي مع احتاد طنجة الذي وقع معه ملوسمن يف أغسطس 
ميلك  الطاهر  كون  وذلك  طرابلس  األهلي  من  قادماً  املاضي 

عروض من تونس والبحرين .
املغربي  الفريق  أجــواء  مع  التأقلم  يف  الطاهر  صالح  وفشل 

الذي يضم يف صفوفه العب ليبي ثاني وهو زكريا الهريش .

ـــ االسبوع الليبي   
إحتاد  ناديه  الــايف  مؤيد  الليبي  الــدولــي  النجم  هــدد 
عدم  بسبب  الفريق  تدريبات  وقاطع  بالرحيل  اجلزائر 
احلصولعلى مستحقاته املالية كما هدد الاعب باللجوء 

إلى االحتاد الدولي لكرة القدم الفيفا .
الليبي  الاعب  بأن  جزائرية  صحفية  تقارير  وذكــرت 
وهدد  كاملة  طيلة سنة  العالقة  تسوية مستحقاته  يريد 

مبغادرة اجلزائر يف حال عدم حصوله على أمواله .
اجلزائر  احتاد  أبرز العبيه  من  يعد  الذي  الايف  وكان 
قد جدد تعاقده مع الفريق ملدة موسم ويقدم مستويات 
أبطال  دوري  أو  ــري  اجلــزائ الـــدوري  ســـواء يف  رائــعــة 

أفريقيا.
بطولة  يف  عشر  احلادية  املرتبة  اجلزائر  احتاد  ويحتل 
الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 10مباريات فاز 

يف خمسة وتعادل يف مباراتن وخسر ثاثة مباريات .

احتاد طنجة يتجه نحو فسخ 
عقد العبه الليبي
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ـــ االسبوع الليبي   
قاد الدولي الليبي املعتصم املصراتي فريقه فيتوريا غيماريش البرتغالي 
للفوز على آينتراخت فرانكفورت أملاني وذلك يف ختام لقاءات الفريقن 

بالدوري األوروبي بنتيجة ثاثة أهداف مقابل هدفن .
وسجل الليبي أول هدف له مع الفريق يف الدوري األوروبي يف املباراة 

التي جمعت الفريقن مساء   اخلميس مبلعب كومرزبنك ارينا .
الفريق البرتغالي تقدم أوال عبر العبه ديوغو فيليبي روتشا يف الدقيقة 
8 وعادل آينتراخت النتيجة يف الدقيقة 31 بواسطة داني دا كوستا 
وبعد سبعة دقائق تقدم الفريق األملاني بهدف ثاني سجله دايتشي كامادا 
املعتصم  الليبي  الدولي  الكفة بهدف حمل أمضاء  وعــادل غيماريش 
املصراتي سجله يف الدقيقة 85 وبعد دقيقتن سجل ماركوس إدواردز 

هدف الفوز لفريق البرتغالي .
لهم يف  االول  الفوز  الذين حققوا  املصراتي  زمــاء  ودع  الفوز  ورغــم 
املجموعة السادسة الدوري األوروبي  يف املركز الرابع برصيد خمسة 

نقاط.

بأن  الليبي  الهال  نادي  رئيس  بوشناف  نادر  قال 
أحتاد شمال أفريقيا لكرة القدم برئاسة عبداحلكيم 
الليبي  الشلماني والذي يترأس أيضا احتاد الكرة 
كأس  لبطولة  الــنــادي  استضافت  على  وافــق  قد 
شمال إفريقيا لألندية الفائزة بالكؤوس . وأضاف 
بوشناف يف تصريح خاص لبوابة إفريقيا الرياضية 
بأن احتاد شمال أفريقيا قد أحل ملف استضافت 
املوافقة  أحل  من  االفريقي  االحتــاد  إلي  البطولة 

أن  املتوقع  من  التي  البطولة  تنظيم  على  النهائية 
تقام بداية عام 2020 مبشاركة أندية من تونس 

واجلزائر واملغرب والهال الليبي .
حل  حيث  الليبية  الفرق  تألق  البطولة  وشهدت 
عام  التونسي  الصفاقسي  وصيف  بنغازي  األهلي 
عام  الثاني  املــركــز  يف  النصر  جــاء  كما   2009
وفاق  أمام  النهائية  املباراة  خسر  أن  2010بعد 

سطيف اجلزائري .

ـــ االسبوع الليبي   
مــدرب  فيرنانديز  خوليو  باشراإلسباني 
الصاالت  القدم داخل  لكرة  الليبي  املنتخب 
مهامه الرسمية حيث خاض صباح   اخلميس 
مبدينة  املــنــتــخــب  مبعسكر  األول  ــه  ــران م

القنيطرة املغربية .

وذلك استعدادا لنهائيات بطولة أمم أفريقيا 
شهر  خال  باملغرب  نهائيتاها  ستقام  التي 
يناير 2020.وكان احتاد الكرة الليبي تعاقد 
الثاثاء املاضي مع املدرب االسباني لقيادة 
من  بدال  اإلفريقي  االستحقاق  يف  املنتخب 

املدرب الوطني عبدالباسط النعاس

وكانت قرعة بطولة أفريقيا أوقعت املنتخب 
منتخبات  مع  االولــي  املجموعة  يف  الليبي 
أفريقيا  وجنوب  االستوائية  وغينيا  املغرب 
وسوف يتأهل أصحاب املراكز الثاثة األولى 
لنهائيات كأس العالم املقرر إقامتها بليتوانيا 

خال سبتمبر2020.

انطالق  البطولة األفريقية األولى للكرة 
احلديدية  تخصص   طويل 

الهالل الليبي ينظم بطولة شمال إفريقيا لألندية

ـــ االسبوع الليبي   
أجرى االحتاد اإلفريقي لكرة القدم الكاف تعديا على مواعيد مباريات فريق النصر 
األفريقية  الكونفيدرالية  كأس  املجموعة  دور  من  الثالثة  اجلولة  من  بداية  الليبي 
ووفقا ملواعيد اجلديدة فإن لقاءات األربعة الباقية ممثل ليبيا الوحيد فأن النصر 
يحل ضيفاً يف التاسع والعشرين من شهر دميسمبر اجلاري أمام بيدفيست اجلنوب 
أفريقيا ويستقبل النصر ذات الفريق يف مصر يف احلادي عشر من شهر يناير من 
عام 2020 ومت يشيد الرحال إلي مالي ملاقاة دجوليبا يف اخلامس والعشرين من 
ذات الشهر ويف األول من شهر فبراير املقل يستقبل بالقاهرة حوريا كوناكري الغيني.

ويحتل فريق النصر حاليا املركز الرابع يف مجموعته الرابعة برصيد نقطة وحيدة 
بعد أن خاض مباراتن تعادل أمام دجوليبا وخسر أمام حوريا .

الكاف يعلن املواعيد اجلديدة ملباريات النصر بالكونفيدرالية

ـــ االسبوع الليبي   
القدم  لكرة  الليبي  االحتــاد  رئيس  ُعّن 
الدولي  احلكم  الشلماني  عبداحلكيم 
املتقاعد عضًوا يف جلنة احلكام باالحتاد 

العربي للعبة .
العربي  لاحتاد  العامة  األمانة  وكانت 
تشكيل  لها  قرار  أعلنت يف  القدم  لكرة 
الغامن  اإلماراتي غامن  تعن  اللجنة ومت 
الربعة  محمود  واللبناني  للجنة  رئيسا 

الليبي  من  كا  وعضوية  لرئيس  نائبا 
السعودي خليل  الشلمانيو  عبد احلكيم 
املغربي  الغندورو  املصري جمال  جالو 
الدين  صــاح  السوداني  ــزازو  ك محمد 

أحمد والسوري زكريا قناة .
الليبي  االحتـــاديـــن  رئــيــس  الــشــلــمــانــي 
وشمال أفريقيا يعد من احلكم الليبين 
الذين تألقوا محلياً وعربيا وقارياً حيث 
دولية  مباراة   90 من  أكثر  ــإدارة  ب قــام 

الهال  بن  السعودية  ديربى  وأشهرها 
والنصر، وكذلك قمة الكرة التونسية بن 
الترجي واألفريقي، وقمة الكرة املصرية 

بن الغرمين الزمالك واألهلي.
األفريقية  الــبــطــوالت  يف  ــارك  شـ كــمــا 
للكبار أعوام 2000 و2002 و2004 
األبــيــض  الــبــحــر  دورة  بتحكيم  ــام  ــ وق
املتوسط وأوملبياد لندن وكأس العالم يف 

األرجنتن للشباب العام 2003.

خوليو يصل القنيطرة ويباشر مهامه مع منتخب ليبيا

الشلماني عضًوا 
بلجنة احلكام 

باالحتاد العربي
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أخر االسبوع 

فستان لألميرة ديانا يباع بأكثر من 280 ألف دوالرأحجار غامضة تشبه البشر عمرها  آالف االعوام
ــار تــســعــة مــنــحــوتــات  ــ اكــتــشــف عــلــمــاء اآلثــ
ــارة يف مــوقــع إلنــشــاء  ــجـ غــامــضــة مـــن احلـ
فينستاون،  يف  فــرعــيــة  كهربائية  محطة 
بإحدى جزر أوركني شمال إسكتلندا، يعود 

تاريخها إلى 4 آالف عام.
الشخصيات  »املــدهــشــة«  األحــجــار  وتشبه 
البشرية، حيث تتميز بأجسام كبيرة ورقاب 
موقد  حــول  مبعثرة  عليها  وعثر  ورؤوس، 
داخــل مبنى مكون من ثالث طبقات، وهو 
نــوع من هياكل الدفن على شكل مربعات 

صغيرة تشبه النعش.
أول  هيكل  على  البداية  يف  العلماء  وعثر 
أطلق عليه اسم Finstown Fella نسبة 
إلى املنطقة التي اكتشف فيها، ثم اكتشفوا 
بعد ذلك املنحوتات الثماني املتبقية داخل 

أحد املوقدين يف هيكل الدفن.
أوركني  أبحاث  العلماء من مركز  واضطر 
لآلثار )ORCA( إلى حفر ما يقارب 60 
ســم مــن الـــرواســـب للكشف عــن احلــجــارة 

إلى  ارتفاعها  الــنــادرة للغاية، والتي يصل 
نحو 50 سم.

وليس من الواضح ما هو الغرض من املبنى، 
ولكن الكائنات املنحوتة من احلجارة كانت 
ليتم دمجها يف  الكفاية«  »مهمة مبــا فيه 
هيكل أحــد املــواقــد، ورمبــا ساعدت يف رفع 

سقف املبنى.
كــمــا أنـــه لــيــس واضـــحـــا مـــا إذا كــانــت هــذه 
األشـــكـــال احلــجــريــة الــتــي يــعــود تاريخها 
إلى عام 2000 قبل امليالد، صنعت عمدا 
بشكل يشبه اإلنــســان، أو أنها نحتت على 

ذلك الشكل لغرض ما.
وتــشــبــه بــعــض املــنــحــوتــات جــســم اإلنــســان 
ــألــــوف لــلــرأس  ــقــــوة، مــــع وجــــــود شــكــل مــ بــ
والكتفني واجلسم، حيث استخدمت تقنية 
تعرف بـالنقر« لنحتها، والتي تنطوي على 
تقطيع احلجر باستخدام أداة مدببة، وفقا 
البريطانية  اإلذاعـــة  هيئة  نشرته  لتقرير 

»بي بي سي«.

ــرة  ــت األمــي ــان بــيــع فــســتــان ســهــرة ك
املمثل  مع  ترقص  وهي  ترتديه  ديانا 
جـــون تــرافــولــتــا يف الــبــيــت األبــيــض 
ألف  مــن 280  عــام 1985 بــأكــثــر 
ترعى  دوالر واشترته مؤسسة خيرية 
الراحلة. قصرا كانت تسكنه األميرة 

تيلور  ــري  ــي ك ــزادات  ــ مـ دار  وكــانــت 
االثنن  يــوم  للبيع  طرحت  لندن  يف 
ــاري األكــتــاف  الــفــســتــان املــخــمــلــي عـ
تصميم  من  الداكن  األزرق  اللون  ذا 
أن  تــوقــعــات  مــع  ادلــســتــايــن  فيكتور 
 300 إلـــى  ــفــا  أل  250 بــن  يــجــنــي 
 320750( استرليني  جنيه  ألــف 

دوالرا384900- دوالر(.
هذه  إلــى  الشراء  عــروض  تصل  ولــم 
املؤسسة  لكن  ــزاد  املـ أثــنــاء  األرقـــام 

اخليرية حتركت الحقا.
وقالت دار املزادات يف بيان »بيع بعد 
جنيه.  ألــف   220 مببلغ   ... املـــزاد 
ــه متنى أال  ــان مــســرورا ألن الــبــائــع ك

بريطانيا«. من  )الفستان(  يخرج 
رويــال  )هيستوريك  مؤسسة  وقالت 
االهتمام  على  القائمة  بــاالســيــس( 
لندن  وبــرج  كــورت  هامبتون  بقصر 
ــزاء الــعــامــة مــن قصر  وكــذلــك األجــ
لديانا،  السابق  املنزل  كنسينجتون، 
اشترت  إنها  األربــعــاء  أمــس  بيان  يف 

التاريخ. قطعة من 

ــقــيــمــة على  ال لـــن  ــري  ــيـ إلـ ــت  ــالـ وقـ
»سعداء  بيان  يف  اخليرية  املؤسسة 
إلى  الفريد  السهرة  فستان  إلعــادة 
امللكية  االحتفالية  ــاء  األزي مجموعة 
بعد أكثر من عشرين عاما من ابتعاده 

كنسينجتون«. قصر  عن 
حفل  خال  بالفستان  ديانا  وظهرت 
ــبــيــت األبــيــض  ــي يف ال عــشــاء رســم

ترافولتا. ورقصت مع 
ــري تــيــلــور صــاحــبــة دار  ــي وقـــالـــت ك
ــزادات إن الــفــســتــان اشـــتـــراه يف  ــ املـ
يريد  كــان  رومانسي  »رجــل   2013
ــه« مــقــابــل 200 ألــف  إســعــاد زوجــت
جنيه.وأضاف »لكنه ظل داخل خزانة 
املابس معظم الوقت ويريد الزوجان 

اآلن إعادته إلى املشهد العام«.
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