
بيــــــن موسكــــــــو وبرليــــــــن..
هـــــــــل تنتهـــــــــي األزمـــــــــة الليبيـــــة؟

 مركزي البيضاء  يوضح بشأن 
تصريحات  سعر الصرف اجلديد 

النصــــــــــر يهــــــــزم بيدفيســــــت ويحقــــــق 
فــــــــوزه األول بالكونفيدراليــــــة

عودة سرت حلضن الوطن: 
عودة للوطن

ص 4

ص 10

ص 5

اليوم األول

، فهذا  مــا  الكراهية يف مجتمع  عندما يعلو خطاب 
مجرد عرض لداء قدمي اسمه التطرف يصيب العقول 

بسبب فيروس أو وهم إمتالك احلقيقة املطلقة ..
نحن نلوم وسائل االعــالم املرئية واملقرؤة واملسموعة ، 
ونتهمها بالتسويق خلطاب الكراهية وإضــرام الفتنة 
يف النسيج االجتماعي وووو .. ويف احلقيقة أن وسائل 
االعالم خصوصا يف بالدنا ويف البالد التي تشبه بالدنا 
..إنــهــا  الــرائــجــة  القيم اجلماهيرية  ، التعكس ســوى 

باملعنى احلريف بوق ضخم للخطاب الثقايف السائد ..
عبر  متشنجة  ودعــــوات  عاليا  تطبيال  نسمع  عندما 
القنوات والصحف وصفحات التواصل على الشبكة 
الدولية  للحرب والقتال ضد اآلخر املخالف سياسيا أو 
ايديولوجيا ضمن الدائرة املحلية أو الوطنية – سمها 
ما شئت – يجب أن ندرك أننا نتعامل مع حالة ثقافية 

أكثر منها حالة اخالقية ..
الـــرأي والعقيدة  التسامح مع االخــتــالف والتنوع يف 
..قيمة فكرية مبنية على خيار واعي عقالني  تتوصل 
إلــيــه النخبة ويتبناه الــشــارع ..ولــيــس مــجــرد سلوك 
أخالقي يعكس تأثير البيئة الطبيعية كما ميكن ان 
كما  ..أو  الشهيرة  خــلــدون  ابـــن  مقدمة  مــن  نستنتج 
يصفعنا الباحث التونسي يف الشأن الليبي املنصف 
وناس عبر صفحات كتيبه املثير للجدل  »الشخصية 

الليبية ثالوث الغنيمة والقبيلة والغلبة«..
لن جنادل يف أهمية تأثير العوامل البيئية على تشكيل 
طبائع األفراد واملجتمعات ، فذلك شأن حسمته دراسات 
العلوم االجتماعية واإلنسانية ..لكن مع هذا التقدم 
التقني واملـــادي الهائل خصوصا يف حقل االتصاالت 
واملعلوماتية الــذي تشهده البشرية مبا يسمح مبزيد 
مـــن الــتــالقــح واالســـتـــعـــارة املــتــبــادلــة للقيم صـــار من 
املنطقي ان نتحدث امكانية التغيير وامكانية حتييد 

املوروث الثقايف الذي شكلته البيئة عبر التاريخ..
اخلوف من االصطدام بالتابوهات يظل مشروعا ومبررا 
، ألن اخليارات الكبرى التي تغير اقدار املجتمعات البد 
ان تطال مايعتقده البعض » ثوابت » والبد ان تتحني 
اللحظات التاريخية املناسبة ..ويف اعتقادي ليس ثمة 
هناك انسب من هذه اللحظة التي تنهار فيها تصوراتنا 
الرومانسية عن حقيقة مجتمعنا التي طاملا توارثناها 
جيال عن جيل وحتملنا ثقلها املتخم باالوهام والزيف..

احلــروب األهلية التي كان ميكن جتنبها بالقليل من 
احلكمة والتعقل والدماء واالرواح الغالية التي تزهق 
التي  والنزوح والتهجير والقسوة والتوحش  بالمبرر 
تستولي على تفاصيل الــصــراع وتتحول إلــى طريقة 
..هـــي درس  حــيــاة على اجلميع اخلــضــوع لقوانينها 
باهظ الثمن على الليبيني أن يستفيدوا من مواعظه 
ودالالت   مــعــان  صــيــاغــة  يف  عليها  والــبــنــاء   ، البليغة 
جديدة واكثر وضوح  ملفردات الوطن واملواطنة واملشاركة 
السياسية واحلقوق والواجبات التي تنظمها الوثائق 

الدستورية ..
إن جتـــاوز ســطــور املحنة يف صفحات حــيــاة أي شعب 
تقتضي شجاعة مــن طــراز خــاص و تضحيات كبيرة 
سيقع عبأها االكبر على النخبة الوطنية احلقيقية 
لتعلمنا كيف نتواضع قليال ..وننسى كل مامت حشوه 
ــازات  ساللتنا اخلــارقــة.. يف رؤوســنــا، عن أمجاد وإجنــ

ونكف عن التفكير بأنفسنا كأنصاف آلهة ..ولنتقدم 
خطوة أخرى أكثر جرأة ونؤمن بأننا بشر خطاؤون ..ثم 
نحاول ان نستطعم مذاق الندم..ثم لنتراجع خطوة 
الى اخللف..و نعطي لتلك املــادة الهالمية املحشورة 
داخل جماجمنا فرصة لتحلق بنا قليال..ولنفكر ..نعم 
لنفكر.. ونشك ..ونشكك ..ولنكفر ببعض أساطيرنا 

أيضا ..
بــدون  نعيش  أن  التغيير-  ولــو على سبيل   - لنجرب 
حقائق قطعية وأفكار مفكر فيها وجاهزة لالستهالك.. 
لنجرب أال نكون مبهرين مرة واحدة يف تاريخنا لعلنا 
نفلح يف النجاة من جحيم غرورنا املهلك ونعود للحياة 

كشعب طبيعي بدون خرافات..

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

األسبـوع الليبـي 
العـدد )   68   (    ــ    الثالثاء       14      /       1       /     2020 

مدير التحرير

خطاب الكراهية 
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أخبــار

الوفاق  بحكومة  الداخلية  بوزارة  الـسواحل  أمـن  مـدير  ناقش 
بـالـسفارة  األمـني  الـمندوب  مع  النويصري«  »محمد  عـميد 
تسليم  وآلـية  خـطة  فاجتوزو«،  »أنطونيو  ليبيا  يف  اإليـطالـية 

الـزورقني 300 ، 301 إلدارة أمـن الـسواحل الليبي.

بني  عقد  االجـــــتــمــاع  أن  بــالــوزارة  االعــامــي  املكتب  وذكـــر 
بطرابلس،  الـدولي  والـتعاون  الـعاقات  إدارة  بـمقر  اجلانبني 
قـبل  مـن  صـيانتهما  استكمال  بـعد  الزورقني  هذين  بشأن 

اإليـطالي الـجانب 

باحلكومة  الدولي  والتعاون  اخلارجية  وزير  عقد 
االحــد  احلــويــج،  عــبــدالــهــادي  »املــؤقــتــة«  الليبية 
اجتماعا مع  2019م،  يناير   12 املوافق  املاضي 

والزراعة. والصناعة  التجارة  غرفة 

الـــوزارة  بــديــوان  الــذي عقد  االجــتــمــاع  وتــطــرق 
االجتماعية  املسؤولية  دور  مناقشة  إلى  ببنغازي، 
وآلية  واخلــاص  الــعــام  القطاع  لدعم  للشركات 
مجال  يف  والغرقة  اخلارجية  وزارة  بني  التعاون 

مع  التنسيق  بحث  مت  كما  والتطوير،  التدريب 
الدولي  املؤمتر  انعقاد  لترتيب  اخلارجية  وزارة 
وإعــادة  االســتــقــرار   2020 »ليبيا  شــعــار  حتــت 
ــراءات الــدخــول  ــ ــار«، وســبــل تــســهــيــل إجـ ــمـ االعـ

املؤمتر.  هذا  يف  املشاركة  يف  الراغبة  للشركات 
الشركات  أمام  املجال  فتح  مناقشة  ايضاً  مت  كما 
يف  واالســتــثــمــار  االعــمــار  ــادة  إعـ يف  للمساهمة 

. ليبيا

الثني يتابع سير العملية التعليمية

جلنة العمليات بشركة الواحة تعقد اجتماعا فنيا طارئا

بحث االستعدادات ملؤمتر إعادة إعمار ليبيا

تالميـــــــــذ بغريــــــــــان يقومــــــــون 
بزيــــارة ملنطقة سمنــــو

عقد وزير احلكم املحلي بحكومة الوفاق مياد الطاهر، اجتماعا، االحد، مع مؤسسة 
.USAID التابعة للوكالة األمريكية للتنمية الدولية Dai بدائل التنمية

ومت خال االجتماع عرض املشروع املقدم من ِقبل املنظمة والذي يركز على دعم البلديات 
ومنظمات املجتمع املدني لتحسني وتطوير اخلدمات البلدية والشراكة املحلية والدولية.

وبني مكتب االعام بالوزارة أن هذا اللقاء يأتي ضمن اجلهود املبذولة من وزارة احلكم 
املحلي لدعم البلديات وتطوير وحتسني اخلدمات البلدية.

الليبية  التقى رئيس احلكومة 
»املؤقتة« عبداهلل الثني، األحد 
املاضي، مع وزير التعليم فوزي 
العملية  سير  ملتابعة  بومريز، 

التعليمية ومستجداتها.
ومت خال اللقاء الذي عقد يف 
الوزراء مبدينة  مجلس  ديوان 
املشاكل  ــرز  أب بحث  بنغازي، 
ــاجــات الــتــي تــواجــه  ــي واالحــت
الثني  أكـــد  حــيــث  ــطــاع،  ــق ال
ضرورة توفيرها ملا للتعليم من 
أهمية يف بناء جيل واع وقادر 
على املساهمة يف بناء الدولة 

بشكلها القومي.

عقدت جلنه العمليات بشركة الواحة بحضور احمد عمار 
العطاءات  وجلنه  العموم  واملــدراء  االداره  مجلس  رئيس 
واملشتريات  اجتماعا فنيا طارئ ،متت فيه مناقشه أعمال 
الشركه وسبل تنفيذ االعمال املتوقفة وإستكمال املشاريع 

التي مت إجنازها عام سابق بشكل كلي  .
وأكد مجلس االداره علي ضروره تطبيق مبادئ السامه 
العمل  مواقع  بجميع  واملمتلكات  األرواح  علي  واحلفاظ 
بكافه  االعمال  ومتابعه  اإلنتاج  استمرار  ضــروره  وعلى 
احلقول وتوفير املستلزمات من قطاع غير ومواد  الازمه 

لدعم األنتاج بشكل عاجل. 
،اكد  كبيرا  التي شكلت عائقا  وفيما  يخص األتصاالت 
جميع  بني  مستمر  إتصال  توفير  ضــروره  علي  اجلميع 
احلقول التي تتبع الشركه  وامليناء النفطي واملواقع باملدن 
لتذليل الصعاب وسرعه توفير املعلومة واألستجابه إلي 

طارئ.  

احلكم املحلي بالوفاق تبحث التعاون 
مع منظمة امريكية  للتنمية

أمـن الـسواحل يسعى لتسلم زورقني بعد صيانتهما يف ايطاليا

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 10 
كيلو حشيش يف طرابلس

ضبط أعـضاء الـتحري والـقبض بـفرع مـكافحة الـمخدرات طـرابلس، شخص 
يقوم بترويج الـمـخدرات على نطاق واسع داخـل العاصمة وبـحوزته حـوالي )10( 
كيلوا جـرام مـن مـخدر الـحشيش. وأوضحت االدارة الـعامة لـمكافحة الـمخدرات 
والـمؤثرات الـعقلية بوزارة الداخلية؛ انه مت اتخاذ االجـراءات الـقانونية بشأن 
املقبوض عليه وإحـالته لـنيابة مـكافحة جـرائم الـمخدرات مـن حـيث االخـتصاص.
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احلبري ينفي تصريحات مفبركة منسوبة لهانعقاد االجتماع األول لشاف اجلفرة

انقطاع الكهرباء 
عن منطقة الكرميية

تكثيف الدوريات األمنية يف 
تاجوراء والقره بوللي

تعليم زلينت تتسلم امليزانية 
التشغيلية للمدارس

تعليم سوق اجلمعة تعلق 
الدراسة ملدة أسبوع

املجلس البلدي اجلديد 
يف سرت يؤدي اليمني القانونى

9 شاحنات وقود تصل إلى سرت

السبت،   ودان،   مبــديــنــة  عــقــد 
األشبال  حللقة  األول  االجتماع 
للكشافة  اجلـــفـــرة  مبــفــوضــيــة 
جملة  ــاقــشــة  ملــن ــدات  ــ ــرشـ ــ واملـ
شبيبة  تهم  التي  املواضيع  مــن 

الكشافة.
االجتماع،  يف  املشاركون  وتناول 
احللقة  لعمل  السنوية  اخلطة 

وودان  هون  بفوج  بكل  الكشفية 
وسوكنة وزلة، واملناشط  املقترح 
احلالي  الــعــام  خــال  تنفيذها 
املصاحبة  والــبــرامــج   ،2020
تشكيل  ــى  ــ إل بـــاإلضـــافـــة  لــهــا، 
الفرق  وإداريــات  مجلس احللقة 
قيادي  جهاز  ومتكني  الكشفية، 
مناقشة  عن  نشاط، فضا  لكل 

املتعلقة  ــوانـــب  اجلـ مـــن  ــددا  ــ ع
باحللقة وسير العمل بالفرق .

 وجرى خال االجتماع  تكليف 
القائد الكشفي حسن عبد املالك 
للحلقة،  عاما  مفوضا  األمـــني، 
أعــضــاء    4 ــســاعــده  ي أن  عــلــى 
املتبع  اإلداري  التصنيف  حسب 

ونظام العمل الكشفي.

ــزي  ــرك نــفــى مــصــرف لــيــبــيــا امل
بالبيضاء،  السبت، التصريحات 
احلبري  علي  ملحافظه  املنسوبة 
للمصرف  خــطــة  وجــــود  حـــول 
الــديــنــار  قـــوة  عــلــى  للمحافظة 
فور  باملصارف  السيولة  وتوفر 
يف  العسكرية  العمليات  انتهاء 
اإلعــام  مكتب  طــرابــلــس.وأكــد 

باملصرف املركزي بالبيضاء عدم 
صحة تلك التصريحات املنسوبة 
تصريحات  إيــاهــا  معتبرا  لـــــه، 
مفبركة وغير صحيحة ومجهولة 
صفحات  بعض  وكانت  املصدر 
ــواصــل االجــتــمــاعــي  ــت ــع ال ــواق م
منسوبة  تصريحات  تناقلت  قد 
احلبري  علي  السيد  ملحافظه 

حـــول عـــزم مـــركـــزي الــبــيــضــاء 
استراتيجية  خطة  تنفيذ  على 
الــديــنــار  قـــوة  عــلــى  للمحافظة 
ــات ســعــر الــصــرف  ــب الــلــيــبــي وث
يف  السيولة  وتوفر   1.38 على 
املصارف خال ثاثة أشهر من 
إعان التحرير وانتهاء العمليات 

العسكرية يف العاصمة.

التيار الكهربائي عن عدد  العامة للكهرباء انقطاع  أعلنت الشركة 
من املزارع مبنطقة الكرميية.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن مجموعة خارجة عن القانون 
مسافة  الكرميية  مبنطقة  األبــقــار  مــشــروع  خــط  بسرقة  قامت 
محموالت   8 عــدد  عن  التغذية  فصل  إلــى  أدى  1200مــتــر مما 
هوائية وعدد2 محوالت أرضية بقدرة 500 االمر األمر الذي أدى 
مجموعة  أن  مضيفة  املــزارع  من  عدد  على  الكهرباء  انقطاع  إلى 
ملصنع  املغذي  اخلــط  بسرقة  قامت  القانون  عن  خارجة  أخــرى 
إلى فصل  أدى  الذي  األمر  متر  مسافة 1500  بزلينت  األسمنت 

التيار الكهربائي من محطة 30 اجلمعة

قامت اإلدارة العامة للدعم املركزي تاجوراء بتكثيف عمل الدوريات 
والتمركزات األمنية داخل بلدية تاجوراء وبلدية القره بوللي.

وبني املكتب اإلعامي لوزارة اخلارجية بحكومة الوفاق أن الدوريات 
تهدف حلفظ أمن وسامة املواطن واملحافظة على املمتلكات العامة 

واخلاصة.

السبت  جمعة  عــادل  التعليم  وزارة  وكيل  قام 
خالها  التقي  زلــيــنت  تعليم  ملــراقــبــة  ــارة  بــزي
ومـــدراء  النحايسي  مــيــاد  التعليم  مــراقــب 
سير  معهم  وتابع  باملراقبة،  واألقسام  املكاتب 
العملية التعليمية باملؤسسات التعليمية التابعة 
لتلك  الوظيفي  املـــاك  إجنـــاز  وكــذلــك  لــهــم، 

املؤسسات.
وبني املكتب اإلعامي لوزارة التعليم بحكومة 
الزيارة  قــام خــال  ــوزارة  الـ وكيل  أن  الــوفــاق 
بتسليم صكوك امليزانية التشغيلية للمؤسسات 
واربعمائة  مليون  إجمالية  وبقسمة  التعليمية 

وستة وخمسون ألف دينار.
االلتزام  يتم  أن  على ضــرورة  االتفاق  مت  كما 
ببنود الصرف الواردة بقرار املجلس الرئاسي 
متابعة  االداء  وتقييم  املتابعة  يتولي قسم  وأن 

أعمال الصرف من قبل مدراء املدارس.

اجلمعة  ســوق  ببلدية  التعليم  مراقبة  قــررت 
بطرابلس تعليق الدراسة يف جميع املؤسسات 
للمراقبة،  التابعة  واخلاصة  العامة  التعليمية 

بداية من غد األحد وحتى اخلميس املقبل.
ملديري  وجهته  خطاب  يف  املراقبة  وذكــرت 
ــقـــرار جــاء  ــذا الـ املـــــدارس بــالــبــلــديــة ان هـ
والطلبة بسبب  التاميذ  حفاظا على سامة 
االشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس 
الــعــشــوائــي وعقب  ــصــاروخــي  ال والــقــصــف 
اجتماع مراقبي تعليم طرابلس الكبري الذي 
عقد اليوم السبت بحسب صفحتها الرسمية 

الفيسبوك. على 
على  االتفاق  مت  انه  التعليم   مراقبة  وأكــدت 
استئناف الدراسة من حيث املبدأ يوم األحد 
اجتماعات  تعقد  أن  يناير اجلــاري، على   19

ملتابعة أي تطورات باخلصوص.
سوق  ببلدية  التعليم  مــراقــب  ان  ــى  ال يــشــار 
اجلمعة هو رشاد خالد بشر شقيق هاشم بشر 
الذي كان يشغل رئيس اللجنة االمنية طرابلس 

واملستشار االمني لرئيس املجلس  الرئاسي.

أدى رئيس واعضاء املجلس التسييرى لبلدية 
سرت ،السبت ،مبقر البلدية اليمني القانونى 
وذلك أمام وكيل وزارة احلكم املحلى باحلكومة 
الليبية حسن محمد أبراهيم ومدير أدارة املتابعة 

بالوزارة صاح فرج سلطان.
عضو  القانونى  اليمني  تأدية  مراسم  وحضر 
مجلس النواب عن سرت أبوبكر الغزالى وعضو 
مجلس النواب عن سرت زايد هدية  ورؤوساء 
وعمداء بلدية  جنزور وغريان  والعربان وبنى 
وليد وزمزم والسبيعة ،كما حضرها ايضا عدد 
من مدراء االدارات واملكاتب ببلدية سرت وعدد 
لقبائل سرت  من اعضاء املجلس االجتماعى 
وعدد من مراسلى وسائل االعام والصحافة .

وقال مدير مكتب العاقات  ببلدية سرت ،إن 
،بقسم  بــدء  القانونى   اليمني  تأدية  مراسم 
للبلدية سالم عامر  التسييرى  املجلس  رئيس 
ابـــورواى  فــرج  ســالــم  وعضو املجلس فتحى 
الدعيكى  صالح  السنوسى  املجلس  وعضو 
وعضو املجلس فرج عبد املجيد ابراهيم وعضو 

املجلس عبد العالى عثمان هيبلو.
كلمات  القيت  للمجلس  اليمني  تأدية  وعقب 
عضوى مجلس النواب عن سرت ووكيل وزارة 
احلكم املحلى باحلكومة ومجلس االعيان بسرت 
للمجلس  والتبربكات  التهانى  خالها  قدمو 
التسييرى لبلدية سرت مؤكدين حرصهم على 
وقوفهم على دعمهم مع املجلس وتدليل كافة 
املختنقات التى تواجههم حريصني عل متابعة 
االحتياجات والتنسيق مع احلكومة فى ملفات 

مهمة منها ملف اعمار املدينة.

الليبية  باحلكومة  الداخلية  وزارة  وكيل  أعلن 
)املؤقتة سابقا( البهلول الصيد أن سلسلة من 
التموينية  والسلع  والطبية  اإلنسانية  القوافل 
أكثر من 9  إلى  ستصل مدينة سرت إضافة 
شاحنات وقود وغاز الطهي أيضا ومستلزمات 
طبية وإسعافية وادوية غسيل الكلى وامدادات 
تشغيلية ملستشفى بن سينا بسرت K جاء ذلك 
خال اجتماع عقد بديوان بلدية سرت وضم 
عضو مجلس النواب عن املدينة أبوبكر الغزالي 
ووكيل وزارة الداخلية باحلكومة الليبية البهلول 
الصيد ورئيس املجلس التسييري لبلدية سرت 
سالم عامر سالم ومدير األمن بسرت عقيد 
ميمي ألمني ومساعد الشؤون العامة باملديرية 
عقيد محمد أمراجع ومساعد الشؤون االمنية 
مؤسسة  ومدير  هيبة  أبوبكر  مقدم  باملديرية 
االذاعــات والتلفزيون باحلكومة الناطق باسم 
جهاز  ورئيس  العريبي  حامت  الليبية  احلكومة 
وعضو  الفرجاني  حسن  والطؤارى  االسعاف 
ــوراوي  ابـ فتحي  للبلدية  التسييري  املجلس 

السنوسي  للبلدية  التسييري  املجلس  وعضو 
الدعيكي كما حضر االجتماع رؤساء األجهزة 
األمنية املخابرات العامة والهجرة غير الشرعية 
الدعم  أدارة  وفــرع  السواحل  وأمــن  والداخلي 
املركزي بسرت ومندوبا عن مؤسسة االصاح 
لبلدية  اإلعامي  املكتب  بسرتوبني  والتأهيل 
سرت أنه جرى خال االجتماع بحث عدد من 
مبدينة  املتعلقة  الهامة  وامللفات  املوضوعات 
سرت يف كافة املجاالت منها ملف األمن العام 
األمــن  استتباب  أجــل  مــن  األمنية  واالجــهــزة 
واالستقرار باملدينة والتأكيد على تنفيذ خطة 
أمنية شاملة واملجاهرة باألمن وتشكيل غرفة 
أمنية مشتركة K كما مت استعراض احتياجات 
وزارة  تتكفل  والتي  بسرت  األمنية  األجــهــزة 

الداخلية بالعمل على توفيرها.
كما مت االتفاق على ان يتكفل املجلس التسييرى 
لقطاعات  العاجلة  االحتياجات  كافة  بحصر 
الصحي  والــصــرف  واملــيــاه  والصحة  التعليم 

واالمن واحالتها للحكومة.
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االقتصادية

 االســبوع الليبي
طالبــت بلديــة ســرت مــن مصــرف ليبيــا 
ســيولة  بتوفيــر  بالبيضــاء   املركــزي 
دينــار  مليــون   50 مــن  بأكثــر  نقديــة 

املدينــة. يف  التجاريــة  للمصــارف 
وجــاءت املطالبــة خــال اجتمــاع عقــد 
مجلــس  عضــو  بحضــور  البلديــة  يف 
الغزالــي،  أبوبكــر  ســرت  عــن  النــواب 
التســييري  املجلــس  واعضــاء  ورئيــس 
املصــارف  ومــدراء  ســرت،  للبلديــة 
عــن  عضــو  إلــى  إضافــة  التجاريــة، 

بســرت. املحاســبة  ديــوان 
ببلديــة  اإلعــام  إدارة  مســؤول  وقــال 
ســرت، يف بيــان، إن االجتمــاع خصــص 
عمــل  تواجــه  التــى  املختنقــات  لبحــث 
املصــارف التجاريــة العاملــة باملنطقــة، 
املصرفيــة  املنظومــة  مقدمتهــا  ويف 

والســيولة.
وأضــاف البيــان أن االجتمــاع دعــا إلــى 
ــة املصــارف  ــة لكاف ــر ســيولة نقدي توفي
بــني عضــو مجلــس  بســرت بالتنســيق 
املجلــس  ورئيــس  ســرت  عــن  النــواب 

التســييري للبلديــة ومحافــظ مصــرف 
ليبيــا املركــزي البيضــاء .

توفيــر  ضــرورة  علــى  التأكيــد  ومت 
املصــارف  ملقــار  األمنيــة  احلمايــة 
وإعــادة  وتفعيــل  هــادي،  وأبــو  بســرت 
بســرت  املركــزي  ليبيــا  مصــرف  فــرع 
املتوقــف عــن العمــل منــد عــام 2011 
ويعمــل بــه أكثــر مــن 30 موظفــا وتتوفــر 
مصرفيــة  ومنظومــة  إمكانيــات  فيــه 

مجهــزة.

 االسبوع الليبي
أفــاد املكتــب االعامــي بالهيئة العامة لاتصــاالت واملعلوماتية 
خالــد  الهيئــة  رئيــس  نائــب  ان  املؤقتــة  الليبيــة  باحلكومــة 
الفاخــري قــام برفقــة  مهندســني مــن شــركتي املــدار و ليبيانــا 
و شــركة هــواوى وشــركة نوكيــا بزيــارة األربعــاء املاضيــة إلــى 
ــة مناطــق  ــازي _ وشــملت اجلول ــوب بنغ ــة ســلوق _ جن منطق

وادى البــاب و الســلك واجلحــف ومســوس
وبحســب مكتــب اإلعــام بالهيئــة ان الزيــارة تأتــي بإشــراف 
رئيــس الهيئــة ســالم الدرســي لتركيــب بــرج لشــركة املــدآر فــى 
ــى  ــدار ف ــا وامل ــاب الســلك ، و برجــني لشــركتي لبيان وادى الب
اجلحــف ملعاجلــة مشــكلة تغطيــة شــبكة خدمــات اتصــاالت 

ــة ــف النقال الهوات

 االسبوع الليبي
عبــد  عمــر  بالبيضــاء  املحاســبة  ديــوان  رئيــس  صــادق 
ــة العامــة للمواصــات  ــى إجــراءات التعاقــد للهيئ ــه عل رب
والنقــل علــى تنفيــذ مشــروع طريــق مســوس احلــي الغربــي 
، الهيشــة  بطــول 15 كيلــو متــر ، ويأتــي قــرار ديــوان 
إليــه جلنــة  مــا خلصــت  إطــار  بالبيضــاء يف  املحاســبة 
الــذي  اجتماعهــا  ومحضــر  بالديــوان  العقــود  فحــص 

عقدتــه مؤخــراً.
وكان الديــوان قــد منــح موافقتــه لشــركة اخلليــج العربــي 
مطلــع العــام اجلــاري لتنفيــذ مشــروع )O 39 -( املتعلــق 
بحقــل   )3( رقــم  املحطــة  لتغذيــة  الكهربائــي  بالربــط 

النافــورة. 

 االسبوع الليبي
ليبيــا  مصــرف  يف  اإلعامــي  املكتــب  نفــى 
املركــزي البيضــاء صحــة التصريحــات املنســوبة 
ملحافظــه  علــي احلبــري بشــأن تغييــر مرتقــب 

لســعر الصــرف.
منســوبة  تصريحــات  انتشــرت  قــد  وكانــت 
للحبــري، تفيــد بأنــه بعــد “حتريــر العاصمــة 
متهيديــة  خطــوات  إجــراء  ســيتم  طرابلــس” 
مــن اخلطــة االســتراتيجية للحفــاظ علــى قــوة 
الدينــار وأن ســعر الصــرف الرســمي ســيكون 

دينــار.  1.38
املصــرف  نفــى  التــي  التصريحــات  وأشــارت 
صحتهــا إلــى توفيــر الســيولة النقديــة يف جميــع 
املصــارف خــال 3 شــهور هــذا باإلضافــة إلــى 
عــدم وجــود ضريبــة علــى بيــع النقــد األجنبــي 
أو فــرق ســعر بــني املركــزي والســوق املوازيــة.

وســارع املركــزي لنفــي كل هــذه التصريحــات 
مواقــع  صفحــات  عبــر  تداولهــا  مت  التــي 
التواصــل االجتماعــي مؤكــدا أنهــا مــزورة وغيــر 

املصــدر. ومجهولــة  صحيحــة 

بلدية سرت تطالب بـ 50 مليون دينار  سيولة للمصارف  

سرت النتاج وتصنيع النفط والغاز تعلن ايقاف كل إجراءات التعامل مع الدولة التركية 
 االسبوع الليبي

اعلنــت شــركة ســرت النتــاج وتصنيع النفط 
والغــاز احــد اكبــر شــركات النفــط الليبيــة  
، عــن ايقافهــا  كل إجــراءات التعامــل مــع 
الدولــة التركيــة منــذ شــهر يونيــو 2019  

وجــاء يف البيــان ان  مجلــس إدارة الشــركة 
اصــدر تعليماتــه بإيقــاف أي عمالــة حتمــل 
وإيقــاف  العمــل  عــن  التركيــة  اجلنســية 
التعامــل مــع املورديــن واملقاولــني والشــركات 
إلــى  متدربــني  إيفــاد  وإيقــاف  التركيــة 
املعاهــد واملراكــز التدريبيــة التركيــة وعــدم 
إحالــة أي حــاالت للعــاج يف تركيــا وإيقــاف 
ــة أو  ــع الســفن والبواخــر التركي ــل م التعام

ــا املتجهــة إلــى تركي
وقــال نــص البيــان  »ان شــركة ســرت وهــي 
أرضنــا  علــى  األحــداث  مجريــات  تتابــع 

املســلحة  قواتنــا  تســطره  ومــا  الغاليــة 

العربيــة الليبيــة مــن صفحــات يف ســجل 

الشــرف والكرامة  يف حربها على اإلرهاب 

والتطــرف والتبعيــة فإننــا نؤكـــــد أننــا ومنــذ 

اللحظــات األولــى النطــاق معركــة التحرير 

كنــا والزلنــا داعمــاً بــكل مــا منلــك وســخرنا 

ذلــك  دعــم  ومقدراتنــا يف  إمكانياتنــا  كل 

النضــال املقــدس واليــوم  بعــد أن خرجــت 

املارقــة  العثمانيــة  الدولــة  علينــا حكومــة 

ماضيهــا  إلــى  بالعــودة  نفســها  تســتهوي 
األســود ومتّنــي نفســها بأمانــي زائفــة طمعاً 
يف العــودة إلــى احتــال أرضنــا واغتصــاب 

خيراتنــا »
وأكد البيان  على » أن شــركة ســرت إلنتاج 
وتصنيــع النفــط والغــاز تضــع كل إمكانياتها 
املســلحة  للقــوات  العامــة  للقيــادة  دعمــا 
»خليفــة  املشــير  بقيــادة  الليبيــة  العربيــة 
العاصمــة  حتريــر  يف  حفتــر«  بلقاســم 
املغتصبــة ونضالهــا خلــاص الوطــن مــن 
ربقــة الظلــم والتبعيــة واالســتبداد واخلنــوع 
» . ودعــت شــركة ســرت يف بيانهــا الــى  » 
احلرجــة  األوقــات  هــذه  يف  االصطفــاف 
والتأســي  املتــني  اهلل  بحبــل  واالعتصــام 
باألجــداد املناضلــني الذيــن ضحوا بدمائهم 
ــا لهــذا الوطــن الغالــي مــن أن يــداس  صون

بأقــدام الغــزاة الطامعــني » .

تركيب أبراج اتصاالت
 محاسبة البيضاء يأذن بتنفيذ  مشروع طرق جديد بضواحي  سلوق 

 مركزي البيضاء  يوضح بشأن تصريحات  سعر الصرف اجلديد 
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عون اهلل سيف منصور
ــــذي يــضــم  ســــرت هـــي قــلــب لــيــبــيــا الـ
جــنــاحــي الــوطــن الــشــرقــي والــغــربــي 
املدينة  وهــي  الــعــض،  بعضهما  إلــى 
الــتــي جتــســدت عــلــى ثـــراهـــا مــعــانــي 
معركة  يف  قدميًا  الوطنية،  الوحدة 
ــالـــدة الــتــي خــاض  الــقــرضــابــيــة اخلـ
غــــمــــارهــــا اآلبــــــــــاء واألجـــــــــــــداد ضــد 
جــحــافــل االســتــعــمــار اإليــطــالــي عــام 
كـــانـــت  ــا  ــدمـ ــنـ عـ ــًا  ــثــ ــديــ وحــ  .1915
شــاهــدة عــلــى آخـــر فــصــول املــقــاومــة 
الــبــطــولــيــة ملـــؤامـــرة الــربــيــع املــزعــوم 
تستقبل  وهي  واليوم،   .2011 عام 
طـــالئـــع الـــقـــوات املــســلــحــة الــعــربــيــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، وتـــلـــتـــحـــم بـــهـــا، وتــنــتــصــر 
عـــلـــى ســجــانــيــهــا؛ مــــن املــيــلــيــشــيــات 
التي جثمت على صدرها  اإلرهابية 
قرابة عقد من الزمان، وتنفض عن 
وجــهــهــا املــشــرق غــبــار الــقــهــر والـــذل 
انتصار  إن  لها.  العمالء  أراده  الذي 
ليس  وفيها  لسرت  املسلحة  القوات 
ــرد عـــمـــل عـــــادي ميـــكـــن أن ميــر  ــجـ مـ
مــثــلــه مـــثـــل أي حــــدث عـــابـــر. لــكــنــه 
حـــدث مــفــصــلــي تــاريــخــي لــه أبــعــاده 
ميكن  ال  التي  والعملياتية  املعنوية 

حصرها يف هذا اجليز. 
وأهلها  سرت  مدينة  له  تعرضت  ما  إن 
من نسف وتدمير لكثير من معاملها التي 
لها  كان  جسام  تاريخية  أحداث  شهدت 
أكبر األثر يف مجرى السياستني الدولية 
واإلقليمية، وما تعرض له أهلها من ظلم 
واجلهوية،  اإلرهابية  املليشيات  وجتبر 

اخلناق  تضييق  يف  جهدا  تألوا  لم  التي 
عليهم، وإرهابهم وتقتيلهم وصلبهم على 
الطرق،  تقاطعات  يف  الكهرباء  أعمدة 
وماحقتهم  أرزاقهم  وسلب  وتشريدهم 
أو  عبثياً  عماً  يكن  لم  السبًل.  بشتى 
عشوائياً، بل كان جزءاً أساسياً ممنهجاً 
الكيان  ليبيا  على  الكونية  املؤامرة  من 
يستهدف  حــقــداً  كــان  فقد  ــســان.  واإلن
الليبيون  بذلها  التي  اجلهود  كل  تسفيه 
خــال الــعــقــود املــاضــيــة، والــتــي توجت 
بــالــكــثــيــر مـــن اإلجنــــــازات الــســيــاســيــة 
واملـــاديـــة. ومـــن أهــدافــه أيــضــاً إفــقــاد 

قدرتهم  ويف  أنفسهم  يف  الثقة  الليبيني 
والهدف  الظروف.  كل  الفعل حتت  على 
اإلستراتيجي فوق هذا وذاك، هو إجبار 
الليبيني على الرضوخ واالستسام وقتل 
فيهم  اخلـــاق  والــفــعــل  املــقــاومــة  إرادة 
متهيداً إلحلاق هذه الباد بإمبراطورية 
ــة  ــ ــي ــ ــوان اإلســـــــــام الـــســـيـــاســـي اإلخــ
سرت  فإن حترير  ولذلك،  األردوغانية. 
إعــادة  الــدنــس واألجنـــاس ال ميثل  مــن 
اعتبار لسرت وأهلها فحسب، بل لفصول 
شديدة األهمية يف تاريخ ليبيا احلديث، 
العرب  مسيرة  يف  الفاعلة  وملساهماتها 

طبلة  الثالث  العالم  وشعوب  واألفارقة 
سرت  حترير  أن  كما  السابقة.  العقود 
االعتبار  إعادة  يعنيه،  ما  بني  من  يعني 
الباسلة  واملقاومة  الشرف  معاقل  آلخر 
غزوه  إبــان  وعمائه،  الناتو  حلف  ضد 
 ،2011 عــام  لليبيا  الغاشم  البربري 
الهوة  جسر  فعالة يف  مساهمة  ويساهم 
أبناء  بــني  الــعــدوان  ذلــك  أحدثها  التي 

الواحد. الليبي  الشعب 
لــقــد كــــان ســـقـــوط ســــرت يف قــبــضــة 
طــوال  ــاب  ــ واإلرهـ اجلــرميــة  مليشيات 
السنوات املاضية ميثل تقسيما جغرافياً 
بني  لليبيا  وعــمــلــيــاً  واقــعــيــاً  وســيــاســيــاً 
الــذي سعى  شــرق وغــرب، وهــو الهدف 
الشعب  وأعــــداء  الــعــمــاء  مــن  الــكــثــيــر 
الــلــيــبــي لــتــحــقــيــقــه. فــبــاحــتــال ســرت 
أصبح التواصل بني جناحي الوطن شبه 
آثــاراً  سبب  الــذي  األمــر  لسنني،  معطل 
والتوجس  الريبة  وزرع  عميقة  نفسية 
البعض.  بعضهم  الليبيني جتاه  قلوب  يف 
ناهيك عن تأثيراته االقتصادية املدمرة 
ــاب الــســلــع  ــســي املــتــمــثــلــة يف عــرقــلــة ان
املختلفة.  الــنــاس  ومــصــالــح  والــتــجــارة 
الباب  يفتح  لم  سرت  فإن حترير  لذلك 
الـــذي كــان مــوصــدا لــفــتــرة طــويــلــة بني 
طريف الوطن فحسب، بل ومهد الطريق 
ــل يف كل  ــ الــتــواصــل بـــني األه ــادة  ــ إلعـ
مناطق الوطن، ورتق النسيج االجتماعي 
واملجتمعي الذي تأثر بفعل هذه اجلفوة 

العقبات  كل  أزاح  أنــه  كما  املفروضة. 
البيني  التواصل  عرقلت  التي  املصطنعة 
بكل أنواعه. أما األهم من كل ذلك، فهو 
املتمثلة  الكبيرة  والعملية  املعنوية  القيمة 
وشبه  التقسيم  ــاة  دعـ ــام  أحـ وأد  يف 
غيرهم.  ومن  الليبيني  بني  من  التقسيم 
سرت  مدينة  سكان  التحام  اثبت  فلقد 
على  الليبيني  قــدرة  املسلحة،  بقواتهم 
مصلحة  أمــام  جراحهم  على  التسامي 
ال  واحدة  دولة  ليبيا  أن  وأكدوا  الوطن، 
واحد  الليبيني شعب  وأن  القسمة،  تقبل 

التقسيم. يقبل  ال 
ومشغلوهم  املــيــلــيــشــيــاويــون  كـــان  لــقــد 
يــطــمــحــون لــتــوظــيــف مــديــنــة ســـرت يف 
ــر الـــوطـــن وذلـــك  ــدمــي إســتــراتــيــجــيــة ت
لتنفيذ  انــطــاق  قــاعــدة  باستخدامها 
ملصلحة  املـــضـــادة  اخلــبــيــثــة  أهــدافــهــم 
إلى غزو  انطلقوا  فمنها  الليبي.  الشعب 
ودمــروا  ــرات  امل عديد  النفطي  الــهــال 
خزانات النفط يف السدرة. ومنها كذلك 
اجلــنــوب  وتــخــريــب  الحــتــال  ينطلقون 
للدفاع  كقاعدة  عليها  ويعولون  الليبي، 
امليليشيات  ومــراكــز  قــواعــد  بعض  عــن 
وهنا  الغربية.  املنطقة  مــدن  بعض  يف 
ــر مــديــنــة ســـرت.  تــكــمــن أهــمــيــة حتــري
ــن خــال  لــقــد حـــرم اجلــيــش الــلــيــبــي م
من  امليليشيات  سرت،  ملدينة  استرداده 
اإلستراتيجية  البقعة  التمتع مبزايا هذه 
كــخــنــجــر يف خــاصــرة  واســتــخــدامــهــا 
العربي  اجليش  متركز  إن  بل  الــوطــن. 
الليبي يف هذه املدينة ميكنه من القدرة 
االجتاهات  كل  وحداته يف  على حتريك 
وبهذا  لــذلــك.  الــضــرورة  مــا دعــت  متى 
االستفادة  على  قادرة  املليشيات  تعد  لم 
هذا  يوفرها  إستراتيجية  مزية  أية  من 

الهام. املوقع 
لــهــذه األســبــاب ولــغــيــرهــا، فـــإن عــودة 
الوطن  عــودة  هي  الوطن  حلضن  سرت 
كل الوطن إلى أهله. وهي قطع للطريق 
الوطنية  ووحــدتــه  بأمنه  العابثني  على 
أن  األعداء  أراد  لقد  أراضيه.  وسامة 
الوطن،  خاصرة  يف  شوكة  سرت  تكون 
تكون سرت جسراً  أن  ليبيا  أبناء  وأراد 
والسام  لألمن  ومثابة  الوطنية  للوحدة 
اجلديدة،  ليبيا  كيان  يف  ــة  زاوي وحجر 
ألبناء  فكان  الليبيني.  كل  الليبيني  دولة 
جحافل  هــبــت  حــني  أرادوا  ــا  م لــيــبــيــا 
جيشهم يف بضع ساعات وافتكت سرت 
املشروع  وهزم  ومغتصبيها،  آسريها  من 
لسرت  أراد  الذي  امليليشياوي  التآمري 

أن تكون قاعدة وأداة ألطماعه.

عودة سرت حلضن الوطن:
 عودة للوطن
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غبارة- عبدالباسط 
اإلخبارية افريقيا  بوابة 

ــوقــت الـــذي تــســتــعــد فــيــه أملــانــيــا  يف ال
ليبيا،دخلت  بشأن  برلني  مؤمتر  لتنظيم 
الساعية  املــشــاورات  خط  على  روسيا 
املتباينة  الــنــظــر  وجــهــات  تــقــريــب  الــى 
محاولة  يف  الليبي  الصراع  أطراف  بني 
شاملة  سياسية  تسوية  الــى  لــلــوصــول 
الفوضى  مــن  ســنــوات  تنهي  الــبــاد  يف 
فيها  تسبب  التي  املتواصلة  واحلــروب 
الــعــام  لــيــبــيــا يف  ــغــربــي يف  ال ــتــدخــل  ال

.2011
موسكو  يف  االثــنــني  الــيــوم  وانــطــلــقــت 
محادثات روسية تركية حول ليبيا، وفق 
الروسية،وكتبت  اخلارجية  أعلنت  مــا 
وزارة  باسم  املتحدثة  زاخاروفا،  ماريا 
تــدويــنــة عبر  الــروســيــة، يف  اخلــارجــيــة 
»وفــقــا  فيسبوك  مــوقــع  عــلــى  حسابها 
إليها  الــتــوصــل  مت  الــتــي  لــاتــفــاقــيــات 
الــروســي  الرئيسني  بــني  اسطنبول  يف 
روســي  اجتماع  انطلق  فقد  والــتــركــي، 
مقر  يف  الليبية،  التسوية  بشأن  تركي.. 

اخلارجية. وزارة 
ــاورات بــاجــتــمــاع لـــوزراء  ــشـ ــدأت املـ ــ وب
والتركي  الــروســي  والــدفــاع  اخلارجية 
الحــق،  وقــت  ويف   .»2  +  2« شكل  يف 
اســتــمــرت املــحــادثــات يف اجــتــمــاعــات 
بعضا.وقال  بعضها  مع  للوفود  منفصلة 
البرملان  لرئيس  اإلعــامــي  املستشار 
املفاوضات  ،أن  الصايف  حميد  الليبي 
ــة بــني فــريــقــي  ــروســي ــة ال يف اخلــارجــي
ــد اجلــيــش  ــائ املــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر ق
الــوطــنــي الــلــيــبــي مــن جــهــة، وحــكــومــة 
جهة  من  السراج  فايز  برئاسة  الوفاق 
ــل عــلــى حـــدى ولـــم يتم  ــم ك ــت أخـــرى ،ت
وكالة  بينهما.ونقلت  مباشر  لقاء  أي 

إن  قوله  الصايف  الروسية عن  سبوتنيك 
حدى،  على  طرف  كل  مع  هو  االجتماع 
أي أن األطراف الليبية غير موجودة مع 
مجتمعني  واملشير  املستشار  بعضها... 
مع  والروس  األتراك  فقط،  الروس  مع 

والسراج. مشري 

اليوم  يف  املــشــاورات  نتائج  تسفر  ولــم 
اتــفــاق،حــيــث  الــى  ــوصــول  ال عــن  األول 
سيرغي  الروسي  اخلارجية  وزيــر  أكــد 
قائد  بني  التفاق  التوصل  عدم  الفروف 
املجلس  ورئــيــس  حفتر  خليفة  اجليش 
الفروف  السراج.وأعلن  فائز  الرئاسي 

ــرك مع  ــال مـــؤمتـــر صــحــفــي مــشــت خــ
أوغلو من  التركي مولود شاويش  نظيره 
املحادثات  جيد يف  تقدم  إحراز  موسكو 
دون التوصل التفاق بعد مؤكدا أن بعض 
ليبيا وقعت على  األطراف يف محادثات 

الوقت. بعض  طلب  حفتر  لكن  االتفاق 

اجليش  قائد  »ينظر  الفروف:  وأضاف 

ورئيس  حفتر،  املشير  الليبي  الوطني 

النواب يف طبرق، عقيلة صالح،  مجلس 

ولكنهم  بــإيــجــابــيــة،  الــوثــيــقــة  هــذه  ــى  إل

ملفات 

ــا  ــي ــان ــات املـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا وأمل ــ ــوالي ــ ــن ال ــل مـ ــارات كـ ــفــ ــنــت ســ أعــل
ــعــثــة االحتــــــاد األوروبــــــــي لــــدى ليبيا  ــا وب ــي ــريــطــان وإيـــطـــالـــيـــا وب
ــار ــن ــى وقــــف إطـــــالق ال تــرحــيــبــهــا مبـــوافـــقـــة أطــــــراف الـــقـــتـــال عــل

يتبع<<

بني موسكو وبرلني..
هل تنتهي األزمة الليبية؟
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ملفات 

حتى  اإلضايف  الوقت  من  القليل  طلبوا 
بشأن  قرار  التخاذ  التالي  اليوم  صباح 
الــقــرار  هــذا  يــكــون  أن  ــل  آم توقيعها. 
إن  أوغلو  شاويش  قــال  إيجابيا«.فيما 
حفتر طلب اإلمهال حتى صباح الثاثاء 
النار  إطــاق  وقف  بشأن  قــرار  التخاذ 
تتضمن  مسودة  نص  أعــددنــا  مضيفا: 
كيفية وقف إطاق نار محتمل يف ليبيا.

املحادثات تأتي بعد أن أدى وقف إلطاق 
وتركيا  روسيا  إليه  دعت  ليبيا  يف  النار 
والضربات  العنيف  القتال  تهدئة  إلى 
اجلوية منذ األحد، لكن الطرفني تبادال 
استمرار  مع  الهدنة  بانتهاك  االتهامات 
طرابلس. العاصمة  حــول  املــنــاوشــات 

ليبيا حيز  النار يف  ودخل وقف إلطاق 
املعارك  من  أشهر  بعد  األحــد  التنفيذ 
من  مبادرة  وإثر  طرابلس،  أبــواب  عند 
دبلوماسية  ومباحثات  وموسكو  أنقرة 

. مكثفة
ــنــت ســـفـــارات كــل مــن الــواليــات  وأعــل
ــا وإيــطــالــيــا  ــي ــان املــتــحــدة وفــرنــســا وأمل
ــي  ــ ــاد األوروب وبــريــطــانــيــا وبــعــثــة االحتــ
أطــراف  مبوافقة  ترحيبها  ليبيا  لــدى 
النار.وحثت  إطــاق  وقــف  على  القتال 
مشترك  بيان  يف  الدبلوماسية  البعثات 
الفرصة  اغتنام  على  األطــراف  جميع 
القضايا  ملعاجلة  بالهشة،  وصفتها  التي 
ــة  ــي الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة واألمــن

الصراع. وراء  تكمن  التي  الرئيسية 
ــه  ــان أن ــي ــب ال ــات يف  ــعــث ــب ال ــت  ــحـ وأوضـ
ما  ــني  ــرل ب ــؤمتــر  م روح  مـــن  ــا  ــطــاق ان
وسامة  ليبيا  بــســيــادة  ملتزمة  زالـــت 
التدخات  مــن  حــرة  لتبقى  أراضــيــهــا، 
أن  البيان  املبررة.وذكر  غير  اخلارجية 
األطــراف  لــدعــم  مستعدة  الـــدول  هــذه 
األمــد  طــويــل  وقــف  حتقيق  يف  الليبية 
سياسية  وتسوية  العدائية،  لألعمال 
أكثر  التمتع مبستقبل  من  الليبيني  متكن 

وازدهارا. ساما 
موسكو  يف  اجلــاريــة  املــشــاورات  ومتثل 
بــحــســب الــبــعــض مــؤشــرا ايــجــابــيــا قد 
ــادم حــول  ــ ــق ــ يـــخـــدم مـــؤمتـــر بـــرلـــني ال
ــيــبــيــة.ورحــبــت املــســتــشــارة  ــل األزمــــة ال
لقائها  مــيــركــل،خــال  أجنــيــا  األملــانــيــة 
الرئيس  السبت  أمــس  أول  موسكو  يف 
التركية،  الــروســيــة  الــروســي،بــاجلــهــود 

إلى  ــدعــوات  »ال قريبا  تــوجــه  أن  آمــلــة 
املتحدة«. مؤمتر يف برلني ترعاه األمم 

مــيــركــل خــال مــؤمتــر صحايف  وقــالــت 
برلني  الروسي،إن  الرئيس  مع  مشترك 
بد  ال  ولكن  ليبيا،  يف  التدخل  تنوي  »ال 
املستشارة  األزمــة«.وأوضــحــت  حل  من 
قمة  ستستضيف  بــرلــني  أن  األملــانــيــة 
للسام يف ليبيا، معربة عن أملها بنجاح 
يف  للسام  الروسية   - التركية  اجلهود 
اخلصوص:«سنرسل  بهذا  وقالت  ليبيا. 

برلني«. قريبا دعوات ملؤمتر يف 
الوقت  إن  بوتني  الرئيس  قــال  ــدوره  وب
بشأن  السام  محادثات  لعقد  حان  قد 

برلني، مؤكدا أهمية وضع حد  ليبيا يف 
ووقف  طرابلس،  يف  املسلحة  للمواجهة 
إطاق النار. وشدد على أن الصراع يف 
بوتني  ينتهي«.وأضاف  أن  »يجب  ليبيا 
روس  مرتزقة  وجود  مزاعم  على  معلقا 
ليبيا فإنهم  ليبيا:«إذا وجد روس يف  يف 

الروسية«. الدولة  ميثلون  ال 
نهائي  موعد  لتحديد  التنسيق  ويتواصل 
الليبية،وأكد  األزمة  حول  برلني  ملؤمتر 
ــة  ــي ــان ــة األمل ــوم ــحــدث بــاســم احلــك ــت امل
شتيفن زايبرت االثنني أن مؤمتراً دولياً 
والــدول  النزاع  طريف  يضم  ليبيا  حول 
كانون  برلني يف  فيه سيعقد يف  الفاعلة 

قد  املــؤمتــر  أن  مضيفا  الثاني/يناير، 
كانون   19 يف  املقبل  األحــد  يــوم  يكون 
تأكيد  املبكر  من  انه  رغم  الثاني/يناير، 

ذلك يف هذه املرحلة.
وبدورهما، قال مشاركان يف املفاوضات 
تعتزم  أملانيا  إن  للمؤمتر  التحضيرية 
مــن   19 يف  بـــرلـــني  يف  ــة  ــم ــق ال ــد  عــق
تشارك  أن  اجلــاري.ويــفــتــرض  الشهر 
األقل  على  دول  عشر  املؤمتر  هــذا  يف 
العضوية  الدائمة  اخلمس  الــدول  هي 
ــن الــدولــي مــع أملــانــيــا  يف مــجــلــس األمـ
ــارات. ــ وتــركــيــا وإيــطــالــيــا ومــصــر واإلم
الرئيس  أن  املصرية  الرئاسة  وأكــدت 
محادثات  أجرى  السيسي  الفتاح  عبد 

ميركل. أنغيا  األملانية  املستشارة  مع 
ــشــارة األملــانــيــة أنــغــيــا  وكـــانـــت املــســت
املــاضــي،أن  السبت  أعلنت  قــد  ميركل 
السام  مــحــادثــات  ستستضيف  بــرلــني 
الليبية مضيفةً أن األمم املتحدة ستقود 
يف  سيعقد  االجتماع  كان  إذا  املحادثات 
)حكومة  الــطــرفــني  إن  وقــالــت  بــرلــني. 
واجليش  الــســراج  فايز  بقيادة  الــوفــاق 
حفتر(  خليفة  بقيادة  الليبي  الوطني 
كــان  إذا  كــبــيــر  ــدور  بـ يــقــومــا  أن  يــجــب 
حل.وأضافت  إليجاد  استعداد  هناك 

ميركل أن الهدف من االجتماع هو منح 
يحظى  بلداً  تصبح  لكي  الفرصة  ليبيا 

والسيادة. بالسام 
تشهد  ــي  ــوال ــت ال عــلــى  ــانــي  ــث ال ــيــوم  ــل ول
ــدوءا  ــس هـ ــل الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــراب
حــذرا بعد  دخــول وقــف هــش إلطــاق 
ــة حلكومة  ــي ــوال امل الـــقـــوات  ــني  ب ــار  ــن ال
الليبي  الوطني  اجليش  وقــوات  الوفاق 
حــيــز الــتــنــفــيــذ.وشــهــدت الــســاعــات 
الطرفني  بني  االتهامات  تبادل  املاضية 
وتيرة  تــصــاعــدت  الهدنة،فيما  بــخــرق 
ــن بـــعـــض قـــيـــادات  ــ الـــتـــصـــريـــحـــات م
املــلــيــشــيــات املــوالــيــة حلــكــومــة الــســراج 

النار. اطاق  لوقف  االستجابة  بعدم 
املاضي  أبريل/نيسان  من  الــرابــع  ويف 
عملية  الليبي  الــوطــنــي  اجلــيــش  أطــلــق 
»طوفان الكرامة« العسكرية بهدف انهاء 
سطوة املليشيات املسلحة والقضاء على 
حكومة  االرهــابــيــة،وســارعــت  العناصر 
حتالفات  وعقد  قواتها  حلشد  الوفاق 
لــصــد اجلــيــش الــلــيــبــي الـــذي جنــح يف 
استراتيجية  مواقع  عدة  على  السيطرة 
على  سيطرته  بسط  مــن  مــؤرا  ومتكن 
ــول تــركــيــا يف  ــل دخـ ــث مــديــنــة ســرت.وم
الوفاق  حكومة  لدعم  الليبي  الــصــراع 

خطرا كبيرا يف اطالة أمد األزمة.
ــت لــيــبــيــا  ــ ــلـ ــ ــام 2011،دخـ ــعـ ومـــنـــذ الـ
ــفـــوضـــى واحلـــــروب  الـ مـــن  ــة  ــالـ يف حـ
االجتماعات  مــن  املــتــواصــلــة،وبــالــرغــم 
ــة يف  ــي ــال ــت ــت ــتـــكـــررة واملــــؤمتــــرات امل املـ
ــان الــوصــول الى  الــســنــوات املــاضــيــة ف
ــبــاد ظــل أمــا  تــســويــة ســيــاســيــة يف ال
التحركات  أن  مــراقــبــون  مــعــلــقــا.ويــرى 
تلقى  قد  وبرلني  موسكو  بني  األخــيــرة 
املــاضــيــة نظرا  ــود  مــصــيــر اجلــه نــفــس 
الخـــتـــاف وجـــهـــات الــنــظــر وصــــراع 
الى  هــؤالء  الدول،ويشير  بني  املصالح 
تكون  أن  يجب  احلقيقية  التسوية  أن 
أدرى  وحدهم  فالليبيون  صرفة  ليبية 

ومصلحتها.   ببادهم 
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املنوعة

مدينـــة  مـــن  أمريكيـــة  مواطنـــة  أجنبـــت 
ويســـاب الـــم بيتش بوالية فلوريـــدا، مرتني 
توأمـــني خـــال ســـنة واحدة.وتفيـــد قنـــاة 
»روســـيا اليـــوم« التلفزيونية، بـــأن املواطنة 
شـــهر  يف  أجنبـــت  وليســـتون  الكســـندريا 
مـــارس 2019 التـــوأم مـــارك وماالشـــي. 
ويف شـــهر مايو 2019 علمـــت أنها حامل 
بتـــوأم أيضـــا، ويف 27 ديســـمبر 2019 
أجنبـــت كيلـــني وكالب وتقـــول »لـــم أعتقد 

يومـــا مـــا بأنـــي ســـأجنب توأما«.
وقـــد علمـــت املـــرأة مؤخـــرا، أن جدتيهـــا 
أجنبتـــا توائـــم دائمـــا، ولكنهـــم لـــم يبقـــوا 
ابنـــة  املـــرأة  ولهـــذه  احليـــاة.  قيـــد  علـــى 
عمرهـــا ثاث ســـنوات، وتقـــول »بصراحة 

شـــخصيتها معقـــدة، ويبـــدو األمـــر كما لو 
أننـــي لـــم أرِب طفـــًا واحـــًدا، بـــل ربيـــت 

. ثنني« ا
وقـــد غـــادرت كالب يـــوم 6 ينايـــر اجلاري 
ردهـــة العنايـــة املركزة، أما شـــقيقها كيلني 
فـــا يـــزال حتـــت مراقبـــة األطبـــاء. واآلن 
تنتظر األم اجتمـــاع العائلة بكامل أفرادها 
وتنظيـــم أمســـية عائليـــة. وتقـــول »أشـــعر 
وكأنـــي ربحت اجلائـــزة الكبـــرى مرتني«.

مـــن مدينـــة  ليليـــا كونوفالوفـــا  أن  يذكـــر 
أورالســـك يف كازاخســـتان أجنبـــت العـــام 
2019 توأمـــا بفـــارق زمنـــي قـــدره 2.5 
شـــهر. وقد اتضح فيما بعد أن يف جسمها 

. رحما 

فتـــح تلميـــذ )11 عامـــا( النار أمـــس اجلمعة 
على مدرســـة بشـــمال املكســـيك، ما أسفر عن 
مقتلـــه ومقتل معلمة )50 عاما(، حســـبما قال 
مســـؤولون ومدعون.وأصيـــب خمســـة تاميذ 
ومعلم، أحدهم إصابته خطرة بحســـب تقارير.

وقـــع الهجـــوم يف مدرســـة خاصـــة يف مدينـــة 
توريـــون بعد بدء اليـــوم الدراســـي يف الصباح.

وقـــال املدعـــي العـــام موريليـــو اوتشـــوا علـــى 
شاشـــات التلفزيون إن »الطفل طلب االستئذان 
باخلـــروج لتغييـــر مابســـه. واســـتغرق وقتـــا 

طويـــا. وذهبـــت املعلمـــة وخاطبتـــه وعندهـــا 
بدأت املشـــكلة«.وكان لدى املهاجم مسدســـان، 
مـــن بينهمـــا مســـدس مـــن عيـــار كبيـــر. وكان 
الصبـــي تلميـــذا طيبا ولم ُيعـــرف عنه أن مييل 
إلـــى أعمـــال البلطجـــة. ويعد إطـــاق النار يف 

املـــدارس أمـــر نادر احلـــدوث يف املكســـيك.
ويف يناير عـــام 2017، فتح صبي )15 عاما( 
النـــار علـــى مدرســـة يف مونتيري، مـــا أدى إلى 
مقتـــل الصبـــي وإصابـــة مـــدرس تـــويف متأثرا 

بجراحه.

أصـــدر املكتـــب اإلعامـــي للملكـــة إليزابيث 
الثانيـــة؛ ملكة بريطانيا، بيانـــا تعليقا على ما 
أورده الزوجـــان األمير هـــاري وزوجته ميغان 

امللكية«. »بالتخلي عـــن 
وذكـــر البيـــان الصـــادر عـــن قصـــر بكنغهام، 
أن »املناقشـــات مـــع دوق ودوقة ساســـكس يف 
مرحلـــة مبكـــرة«، مضيفـــاً »نتفهـــم رغبتهمـــا 
يف اتبـــاع نهـــج مختلـــف، إال أن هـــذه قضايا 
معقدة وتســـتغرق وقتـــاً طوياً كـــي تتحقق«.
وكان األمير هاري )دوق ساســـيكس( وزوجته 
ميغـــان )دوقـــة ساســـيكس( أعلـــن قرارهمـــا 
التخلـــي عـــن موقعهمـــا كعضويـــن كبيرين يف 
األســـرة امللكية البريطانية ســـعياً الســـتقال 
مـــادي، يف تغّيـــر كبيـــر يطـــرأ علـــى املَلكيـــة 

نية. لبريطا ا
وقـــال األميـــر هـــاري وزوجتـــه ميغـــان إنهما 
التفكيـــر  مـــن  أشـــهر  بعـــد  القـــرار  اتخـــذا 

الداخليـــة. والنقاشـــات 

وأعلـــن الزوجـــان عبـــر صفحتهما الرســـمية 
عبـــر موقع »إنســـتغرام« أنهما اختـــارا القيام 
»بإجـــراءات انتقاليـــة هـــذا العـــام تخولهمـــا 
مـــن القيـــام بـــدور جديـــد داخـــل املؤسســـة 
امللكيـــة«. وأضافا »ننوي التخلـــي عن مركزنا 
»كعضويـــن كبيرين يف العائلـــة امللكية والعمل 

علـــى االســـتقال املالي«.
وأكـــد الزوجـــان أنهما سيســـتمران يف تقدمي 

الدعـــم كاماً للملكـــة إليزابيث.
وأوضـــح الزوجان أنهما ســـيحاوالن بدءاً من 
اآلن حتقيـــق التوازن عبر إمضـــاء الوقت بني 

اململكة املتحدة وأمريكا الشـــمالية.
ويأتـــي اإلعان بعد عودة »الـــزوج امللكي« من 

كندا، حيـــث أمضيا عطلة املياد.
وتـــرى صحيفة »ذي غارديـــان« البريطانية إن 
دوق ودوقـــة ساســـكس اتخـــاذا اخلطـــوة بعد 
فترة متيزت بـ »احلرب املفتوحة« مع وســـائل 
اإلعـــام، األمر الذي وصفاه بــــ »املضايقة«.

يف عام واحد تنجب مرتني توأمني

طفل مكسيكي يقتل مدرسته وينتحر

قصر بكنغهام يتفهم رغبة هاري وميغان التخلي عن امللكية

عصير األرز..
آخر ابتكارات اليابان

قامت إحدى اجلمعيات التعاونية الزراعية مبحافظة أوساكا 
اليابانية بإنتاج مشـــروب عبارة عن »أرز قابل للشرب«، األمر 
الذي يســـتقطب مزيداً من االهتمام باعتباره غذاء يســـتخدم 
يف حـــاالت الطوارئ، حيث إنه يتمتـــع بفترة صاحية طويلة، 
ويحتـــوي علـــى مجموعـــة متنوعـــة مـــن النكهـــات املختلفة، 
وضمان ســـامة األشـــخاص الذيـــن يعانون من احلساســـية 

الغذائيـــة، وفق مـــا ذكر موقع »اليابـــان بالعربي«.
ومتثـــل هذه الوجبات املعلبة خيـــارًا رائًجا بصورة متزايدة يف 
اليابـــان التي تتطلع إلى تخزين األطعمة املعلبة الســـتخدامها 
وقـــت وقوع الكوارث يف املســـتقبل يف بلد تكثـــر فيه الكوارث 

الطبيعية مبختلف أنواعها.
شـــهدت اليابـــان هـــذا العـــام سلســـلة متعاقبة مـــن الكوارث 
الطبيعية واســـعة النطاق. فقد تســـببت األمطـــار الغزيرة يف 
فيضانات وانهيـــارات أرضية يف غرب اليابان يف أواخر يونيو 
وأوائـــل شـــهر يوليو، مـــروراً بالزلزال املدمر الـــذي هز أرجاء 
محافظـــة هوكايدوا يف 6 ســـبتمبر، والذي بلغت قوته ســـبع 
درجـــات على مقياس الزالزل اليابانـــي، باإلضافة إلى هبوب 
العديـــد مـــن األعاصيـــر املدمـــرة يف واحد من أكثر مواســـم 

العواصـــف حـــدة يف اليابان يف الســـنوات األخيرة.
ومتثل عملية توفير الطعام لألشـــخاص الذيـــن مت إجاؤهم 
يف أعقاب وقوع الكوارث الطبيعية مســـألة ملحة أكثر من أي 
وقت مضى. واليوم لدينا مشـــروب من نـــوع جديد عبارة عن 
)أرز قابل للشـــرب( من إنتاج شـــركة )جي أيه نورث أوســـاكا( 
)JA North Osaka(، وهـــي جمعيـــة تعاوينـــة زراعية مقر 
أنشـــطتها يف محافظة أوساكا استطاعت أن حتظى باهتمام 
واســـع باعتبـــار ما تقدمـــه مثـــاالً منوذجيـــاً لتوفير حصص 

اإلعاشـــة الغذائية املســـتخدمة يف احلاالت الطارئة.
ويحتـــوي املنتج الذي يطلق عليـــه باليابانية )نوميرو غوهان(، 
والتـــي تعنـــي حرفياً ”أرز قابل للشـــرب“ علـــى مكونات ثاثة 
رئيســـية هـــي: األرز واللوبيـــاء املقرنـــة أو فاصوليـــا األزوكي 
ودمـــع أيوب أو حـــب الكواكس )نوع من النباتات االســـتوائية 
الطويلة احلشائش التابعة للفصيلة النجيلية تنمو يف املناطق 
احلارة(. وميكن تخزينه واســـتهاكه بأمـــان ملدة تصل إلى 5 
ســـنوات، ويأتـــي بنكهات الـــكاكاو، البرقوق، أعشـــاب البحر، 

والقرفة.

أسدلت الشرطة الستار على جرمية 
مأســـاوية تعرضت لها فتـــاة عمرها 
باتـــت ســـلعة  أن  بعـــد  12 عامـــا، 
»باعهـــا« والدها لرجل تعرضت على 

يديه ملحاولـــة اغتصاب.
فقـــد ألقت الســـلطات يف باكســـتان 
القبـــض علـــى رجـــل، بعـــد أن »باع« 
ابنتـــه مقابل نحـــو 3 دوالرات، وذلك 
مبدينـــة قصـــور يف إقليـــم البنجاب 

الباد. شـــرقي 
أيضـــا  الشـــرطة  اعتقلـــت  كمـــا 
املشـــتري، وفقـــا ملـــا ذكـــرت تقارير 

محليـــة. صحفيـــة 
وأبلغت األم الشرطة بشأن اجلرمية، 
مشـــيرة إلـــى أن األب دعـــا رجل إلى 
بيته لـ«االعتداء جنســـيا« على ابنته، 
بعـــد أن »باعـــه« إياهـــا مقابل 500 

باكستانية. روبية 
نيـــوز«  »دون  محطـــة  وكشـــفت 
الباكســـتانية، أن األم كانت يف عملها 
وقـــت وقوع اتفاق البيع، لكنها علمت 
بالواقعـــة بعدمـــا أخبرتهـــا الطفلة.

وبعـــد إجـــراء فحـــص طبـــي علـــى 
الطفلة، قـــال األطبـــاء إنها تعرضت 

ملحاولـــة اغتصـــاب.

وقالـــت املحطـــة واســـعة االنتشـــار 
إن الرجـــل الـــذي دفـــع املال، ســـبق 
اتهامه يف واقعة اعتداء جنســـي عام 
2013، لكنـــه لـــم يتلـــق أي عقوبـــة 

وقتها. قانونيـــة 
ووجهت السلطات الباكستانية تهمة 
»اإلجتـــار بالبشـــر بغـــرض اجلنس« 

لألب واملشـــتري.

يبيع ابنته بثالث دوالرات
أبدى امللياردير الروسي أليشير 

عثمانوف، عزمه على توزيع ثروته 
وتقاسمها مع األشخاص الذين ساعدوه 

طوال حياته.
وقال عثمانوف إنه يود مساعد عائلته 

وكبار مدراء شركته، عبر مشاركته لهم يف 
أسهمها.

وقال عثمانوف: »هذه هي طبيعتي التي 
تقول إنه إذا كان لديك شيء حصلت 

عليه من القدر، فيجب أن تتقاسمه مع 
اآلخرين«، موضحًا أن قراره هذا أتى من 

إميانه بأن احلياة ليس دائمة ألحد.
وأليشر عثمانوف، هو أحد أغنى رجال 

األعمال يف روسيا، وتقدر ثروته بـ 12.6 
مليار دوالر، وفقًا ملوقع روسيا اليوم.

ملياردير روسي يوزع ثــــروته على معارفه
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الثقافية 

رحلة  اإلنسان يف احلياة  

األوفر حظًّا  

سالم العبار 
اإلنسان يف احلياة مشروع رحلة اكتشاف ال تتوقف ألنه ميلك 
نزعــة التجدد باســتئناف األزمنة ومنعها مــن التوقف وجتديد 
األمكنــة وإخراجهــا مــن حالــة الســكون والرتابــة وهــو بــكل 
اكتشــاف يعــزز دوره يف الوجــود ، ولألشــياء دهشــتها األولــى 
لكــن بعضهــا اليلبث أن يصادر الزمــن وهجه وبريقه ، ويف كل 
مــرة نحاول فيها اســتعادته يتاشــى حتى يغــدو مصدر مالة 
وصد وإعراض ، وحدها األشــياء العصية التي المتنح نفســها 
بسهولة تظل حتتفظ بدميومة اإلدهاش ، تتجدد دائما وتتسع 
رقعة ســؤالها ، تشــدنا إليها مباتخبئه من مفاتيح ســر جمالها 
ونظــل نتــوق إليها من دون أن نكتشــف يف أي مكمن منها ســر 
فعلهــا ، وســر تأثيرهــا وحني نســتعيدها نحس كأننــا نطالعها 
للمــرة األولــى ، تســيطر بقــوة علــى مقاييــس العقــل واخليال 
مقتحمــة أطــر الفلســفات التــي تؤطــر اللــذة يف ثنائــي محدد 
ال يتجــاوز احلــس والعقــل ، أنهــا ليســت فضيلــة حتــى ميكننا 
الركــون إلــى رأي القائلني باللذة العقلية وال باحلســية املطلقة 
البــوح حتــى ننحاز لرأي أصحاب مذهب اللذة احلســية ، إنها 
هذه وتلك . فأي إحســاس التأسره مشــهدية أعشاش الطيور 
يف حلظة اكتشــافها األولى ويتجدد املشــهد ذاته واليبعث فينا 
املالــة ، لكــن هــل ميكــن لعاقتنــا األولــى مــع العصافيــر أن 
تفســر هــذا وهــي العصية علــى التفســير فعاقتنــا الطفولية 
معهــا عاقــة تصادميــة ألننا نحبها ونســتمتع بشــدوها ونحلم 

بامتاكهــا وهــذا حالنا مــع من نحب إدهاش با تأويل؟

 محمد املســالتي
محظوظــة األمكنــة التــي تتلقفــِك منــذ الصبــاح حتى 

الليل. . آخر 
محظــوظ الفــراش الــذي ينفســح جلســدِك ، ويغفــو 

علــى طراوته كي ينام . .
محظوظة أحام تتنزه يف حدائق مناماتك ، مســّيجة 

بارتعاشــات جفونِك . .
ويثمــل   ، بأنفاســِك  يتعطــر  حــني  الهــواء  محظــوظ 

بأريجِك . .
انتظــار  الــكام عندمايتهــيء مصطًفــا يف  محظــوظ 

تراتيــل نبراتِك ..
محظــوظ النبض املتموســق مــع إيقاعات قلبِك يعزف 

ســمفونية احلياة . .
محظوظــة أوانــي املطبــخ يف اســتكانتها ألنامل يديِك 

، منتشــية بنعومة ملمســها ..
محظوظــة كّل ليلــة يغازلــك قمرهــا بضوئهــا خلســة، 

وتســتعيرجنومها بعًضــا مــن ألق عينيِك ..
عبقــه  بشــراهة  يستنشــقِك  عطــر  محظــوظ   .  .
متوغــًا  مســاماتك  متخلــًا  ليضــوع  انســكابه  عنــد 
يف تفاصيــل اللحظــات ، ويشــي بــِك حــني الغيــاب . 

فتصيريــن أنــِت عطراألمكنــة حيثما تكونني ،
يف  مشــاجبها  علــى  املتســابقة  فســاتينك  محظوظــة 
تتويــج قوامــك  يفــوز برقصةحفــل  أٍيّ منهــا  انتظــار 

األجمــل بني األنيقات . .
يــدور حولــِك مــع   ، الــذي يتعقبــِك  محظــوظ ظلــِك 

شــموس النهارات ، وينكســر انحناًء لِك أينما اجتهِت 

. .

علــى  ســاعاتها  عقــارب  تضبــط  أوقــات  محظوظــة 

.. زمانِك  تواتر 

محظوظــة األرض يف دورانهــا وهي تراقصِك ابتهاًجا 

، واحتفــاًء بانبــاج النهارات املضيئة 

حينمــا تتطلني . .

. . محظوظة الصباحات املشرقة بشمس ابتساماتك 

املتناثــر بللورهــا عند موانئ شــفتيِك ..

علــى  البهــي  بعبــورِك  املنتشــية  املواســم  محظوظــة 

مــدارات فصولهــا املتعاقبة . .

محظوظــة شــتاءات مكتظــة بغيومهــا تســتجدي دفء 

وهجِك .

محظــوظ املطــر املنهمــر بقطرات شــفافة اســتعارها 

من صفائــك الامتناهي . .

. . يــا غزالتــي البرّيةالراكضــة يف صحــراء القلــب ، 

لِك تنفتح جميع املســاحات ، ومتتد املســافات ،

وتخضــّر حقــول ، وتزهر بســاتني ، وتتزين من أجلِك 

أســراب الفراشات . .

حولــِك محظوظــة،  التــي  األشــياء  كل  بــأن  أعتــرف 

وجميــع التفاصيــل التــي حتتويــِك محظوظــة إلى حد 

اجلنــون ، لكنني أدرك يف الوقت نفســه بأنني األوفر 

منهــا حًظّــا ، واألكثر جنوًنا ، ألنِك ، ألنــِك حبيبتي 

السقُف يرجُت 
يدخــل الولُد يف دمي

هو أنَت :
الســيريالي . الســيريالي . السيريالي،

وأنا
تضــرُم البلَل حول هيئة الوقت

فتنكشــُف تخوم النار
توازُن العوســجةَ باحتمال سقوط قذيفة

فيتحدُد مجاُل اجلســد

هو أنَت :
البدائــي . البدائي . البدائي

وأنا
البيدر نتخلل 

فيشــُف الفعل عــن ميكانيك الفعل
والبلــور عن لون البلور
وعــن الدبق رطبة فمَك

هو أنَت :
الشــائك . الشائك . الشائك،

وأنا
العربة يف 

أحبك بصعوبة

شاليب فوزية 
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رياضه

ـــ االسبوع الليبيـ ـ 
حقق فريق النصر الليبي لكرة القدم فوزاً 
وذلك  األفريقية  الكونفيدرالية  يف  تاريخياً 
يف  البطولة  يف  األول  انــتــصــاره  بتحقيق 
املجموعات وذلك  دور  األولــي يف  مشاركته 
اجلــنــوب  ويــتــس  بيدفيست  حــســاب  عــلــى 
يف  هدف  مقابل  هدفني  بنتيجة  اإلفريقي 
املباراة التي جمعت الفريقني مساء   األحد 
اجلولة  يف  بالقاهرة  بتروسبورت  مبلعب 

الرابعة .

الفريق الليبي تقدم بهدف أول جاء من نيران 
صديقة بواسطة مدافع تيرنس دزفوكاماجنا 
الدقيقة 49 وتوج  بيدفيست يف مرماه يف 
النجم البارز واملتألق مهند بوعجيله مجهوده 
بتسجيل الهدف الثاني يف الدقيقة احلادية 
والستني فيما سجل هدف اخلاسر الوحيد 

هاشيه دومنيغو يف الدقيقة 75.
لتنتهي املباراة بفوز مستحق للفريق النصر 
الذي يلعب مبارياته خارج ملعبه بقرار من 
بسبب  ليبيا  اللعب يف  يحظر  الذي  الكاف 

األوضاع األمنية أيضا صافرة الدوري املمتاز 
لم تنطلق منذ شهر أبريل املاضي .

وبنقاط الفوز صعد النصر إلي املركز الثاني 
رفع  أن  بعد  الثانية  املجموعة  يف  مؤقتاً 
رصيده إلي خمسة نقاط ويبقي يف انتظار 
املالي صاحب الذي ميتلك  مباراة دجوليبا 
كوناكري  وحــوريــا  نقاط  أربعة  رصيده  يف 
ستقام  التي  نقاط  بسبعة  املتصدر  الغيني 
الحقاً فيما بقي بيدفيست يف املركز األخير 

برصيد نقطتني .

النصر يهزم بيدفيست ويحقق فوزه األول بالكونفيدرالية

معتز املهدي : طموحنا التأهل إلى ربع نهائي الكونفيدرالية

أول تعليق من مهند بوعجيله بعد الفوز
الهوني لن أدخر أي جهد 

يف سبيل فوز الترجي
ـــ االسبوع الليبي ــ 

عبر الدولي الليبي حمدو الهوني جنم فريق 
الترجي عن سعادته البالغة يف حصوله على 
التونسي  الـــدوري  يف  العــب  أفضل  جائزة 

لكرة القدم عن شهر ديسمبر املاضي .
وقال الهوني يف تصريحات صحفية بأنه لن 
يدخر أي جهد من أجل فوز الترجي يف كافة 
املسابقات التي يخوضها الفريق هذا املوسم 

ووعد بأنه سيقدم املزيد مع باب سويقة .
على  مؤخرا  الذي حتصل  الهوني  وأضــاف 
اجلوائز  بأن  األندية  مونديال  هداف  لقب 
فريقه  أمــام  كبير  مسؤولية  هــي  الــفــرديــة 

وجماهيره التي دائماً تقف معه .
يف  العب  أفضل  بجائزة  الهوني  فوز  ويعد 
الدوري التونسي لشهر ديسمبر هي األولي 
وأصبح  الترجي  فريقه  مع  مشواره  يف  له 
ثاني العب ينال اجلائرة بعد أنيس البدري 
عليها  الذي حتصل  السابق  الفريق  مهاجم 

شهر أكتوبر املاضي .

 قسنطينة اجلزائري يتعاقد 
مع جنم األهلي بنغازي

ـــ االسبوع الليبي   
على  بنغازي  األهلي  نــادي  إدارة  وافقت 
القدم  لــكــرة  األول  الــفــريــق  ــارة جنــم  إعـ
قسنطينة  شباب  لفريق  العريف  عبداهلل 
سبيل  على  أشهر  ستة  ملــدة  اجلــزائــري 

اإلعارة .
ــادي وفــقــا ملا  ــن وجـــاء عــرض مــوافــقــة ال
:«بأن  الرسمية  الصفحة  عبر  نشره  مت 
النادي تلقي عرًضا رسمًيا  مجلس إدارة 
من قبل نادي شباب قسنطينة اجلزائري 
خــدمــات  عــلــى  احلــصــول  فــيــه  يطلب  ؛ 
ملدة  اإلعــارة  سبيل  على  العريف  عبداهلل 
6 أشهر وبناًء على رغبة الاعب وتوقف 
نشاط الكرة الليبية ؛ قرر مجلس اإلدارة 
تنتهي  أن  على   ، العرض  على  املوافقة 
اإلعارة يف 2020/6/30 ، كل التوفيق 

للعريف يف جتربته االحترافية«.
ويحتل شباب قسنطينة املركز الثامن يف 
الدوري اجلزائري برصيد 19نقطة بعد 

مرور أربعة عشر جولة من البطولة .
عاماً   25 صاحب  الليبي  الدولي  ويعد 
الــدوري  يف  األلعاب  صانعي  أفضل  من 

املمتاز يف أخر ثاثة سنوات .

ـــ االسبوع الليبي ــ 
قال الدولي الليبي معتز املهدي مهاجم النصر بأن 
بهدفني  بيدفيست  على  الفريق  حققه  الذي  الفوز 
املجموعات  لــدور  الرابعة  اجلولة  يف  هدف  مقابل 
الكونفدرالية األفريقية كان مستحقاُ وجاء بعد عمل 

جماعي كبير من الاعبني .
املباراة  بعد  خاصة  تصريحات  املهدي يف  وأضــاف 
كل  رغم  جاء  الفوز  بأن  الرياضية  إفريقيا  لبوابة 
كل  يلعب  ــذي  ال الفريق  يعشيها  التي  الصعوبات 
مبارياته خارج ليبيا وأيضا يخوض البطولة من دون 

دوري .
الفريق  اليوم وضع  الفوز  بأن  الدولي  املهاجم  وأكد 
من جديد ضمن املنافسة والتأهل للدور املقبل من 

الكونفدرالية األفريقية.
املباريات األخيرة قال  التهديف يف  وعن غيابه عن 
مهاجم املنتخب الليبي هي مسالة توفيق وحظ ولكن 

األهم بالنسبة لي هو أن يفوز الفريق .
اليوم  النصر  حققه  ــذي  ال الفوز  الاعب  واهــدي 
يف القاهرة إلي عائلته و اجلماهير الليبية عامة و 

النصر خاصة.

ـــ االسبوع الليبي ــ 
العــب  بوعيجلة  مهند  عــبــر 
النصر عن سعادته بفوز فريقه 
على بيدفيست بهدفني مقابل 
من  الرابعة  اجلولة  يف  هدف 

الكونفدرالية األفريقية .
املــبــاراة  بعد  بوعجيله  وقـــال 
لبوابة  خاصة  تصريحات  يف 
بعد  الـــريـــاضـــيـــة  إفــريــقــيــا 
ــأن الــهــدف الــذي  ــاراة بـ ــبـ املـ
سجله جاء بعد عمل جماعي 
ــق وأضـــاف  ــفــري رائــــع مـــن ال
ــهــدي هــدفــه إلـــي أمــه  بــأنــه ُي
وزمــائــه  عائلته  ــراد  أفـ ــل  وك
النصر.وعن  وجمهور  بالفريق 
طموحات الفريق يف املسابقة 
قــال جنم املــبــاراة بــأن يطمح 
ببطولة  بعيداً  الــذهــاب  ــي  إل
كأس الكونفدرالية األفريقية.

املــتــألــق مهند  الــنــجــم  ــوج  ــ وت
مباراة  يف  مجهوده  بوعجيله 
الهدف  بتسجيل  بيدفيست 
احلادية  الدقيقة  يف  الثاني 
والستني يف اللقاء الذي أنتهي 
مقابل  هــدفــني  النصر  بــفــوز 

هدف .
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رياضه

 الهوني يقود التشكيلة املثالية للجولة 
الرابعة من دوري أبطال أفريقيا

ـــ االسبوع الليبي   
قاد الدولي الليبي حمدو الهوني فريقه الترجي التونسي 
بنتيجة هدفني  الكونغولي  كلوب  فيتا  على  ثمني  للفوز 
دون رد يف املباراة التي جمعت الفريقني مساء  السبت 
مبلعب الشهداء يف اجلولة الرابعة من دور املجموعات 

لدوري أبطال أفريقيا.
اإليفواري فوسيني كوليبالي منح التقدم لفريق الترجي 
الليبي  الدقيقة 22 من صناعة  أول سجله يف  بهدف 

حمدو الهوني الذي عاد ويعزز من تقدم فريقه بهدف 
ثاني سجله يف الدقيقة 90 ليتوج مجهوده الكبير طيلة 
اللقاء ويسجل أول هدف له هذا املوسم مع فريقه يف 

دوري أبطال أفريقيا .
الترجي بهذا الفوز عزز صدارته للمجموعة الرابعة بعد 
أن رفع رصيده إلي 10نقاط ويحتاج الفريق إلي نقطة 
واحدة لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما بقي 
فيتا كلوب الكونغولي يف الترتيب األخير بنقطة وحيدة.

ـــ االسبوع الليبي   
نتيجة  الصاالت  داخل  القدم  لكرة  الليبي  املنتخب  فقد 
مباراته الودية الثانية وذلك أمام نظيره البحريني بثاثة 

أهداف لهدفني يف جمعتهما  اخلميس بصالة املنامة.
أمام  املتوسط  لفرسان  الثانية  الودية  املباراة  هذه  وتعد 
البحرين حيث انتهت املباراة االولي بالتعادل بهدف ملثله 

وذلك ضمن التحضيرات للمشاركة يف نهائيات بطولة أمم 
افريقيا التي ستنطلق باملغرب بداية من يوم 28 من شهر 
يناير اجلاري . ويستعد املنتخب الليبي حتت إشراف املدرب 
اإلسباني خوليو فرنانديز خلوض البطولة اإلفريقية حيث 
أوقعت قرعة البطولة املنتخب الليبي يف املجموعة األولي 

إلى جانب املغرب وغينيا االستوائية وجنوب أفريقيا .

ـــ االسبوع الليبي   
عبرموقعه  السكندري  االحتــاد  نــادي  أعلن 
الرسمي عن إنهاء صفقة انتقال جنم منتخب 
الليبي أنيس سلتو صاحب الـ27 عاماً ملدة 
تعاقده  الاعب  فسخ  عقب  ونصف  موسم 

مع نادى النجم الساحلي التونسى.
أنضام  ــأن  ب لــنــادي  الرسمي  املــوقــع  وذكـــر 
و  رائعة  صفقة  ُيعد  للفريق  الليبي  املهاجم 
إمكانات  من  ملا ميتلكه  الثغر  لزعيم  مميزه 
محل  كــان  و  كــبــيــرة،  تهديفية  ــارات  ــه م و 
أهــتــمــام الــعــديــد مــن األنــديــة املــصــريــة و 
العربية للتعاقد معه يف األونة األخيرة و لكن 

جديدة املفاوضات من جانب األستاذ محمد 
من  يوسف هي  طلعت  الكابنت  و  مصيلحى 
حسمت املفاوضات مع النجم الليبي و أمتام 

انتقاله للقلعة اخلضراء.
ــرت مــراســم الــتــوقــيــع بــحــضــور محمد  وجـ
يوسف  وطلعت  ــادي  ــن ال رئــيــس  مصيلحى 
املدير الفني لفريق األول لكرة القدم والذي 
لسلتو  البدنية  و  الفنية  باإلمكانات  أشــاد 
وأكد أنه سيمثل إضافة حقيقة خلط هجوم 
تهديفيه  قــدرات  من  ملا ميتلكه  الثغر  زعيم 
ممــيــزه ، خــاصــة و أنــه يــعــرف الــاعــب و 
قدراته جيداً من خال تدريبه سابقاُ نادي 

األهلي طرابلس .

الهوني يقود الترجي للفوز على فيتا كلوب الكونغولي

منتخب ليبيا لكرة الصاالت يخسر ودية البحرين الثانية

رسميا : االحتاد السكندري يعلن التعاقد مع سلتو

ـــ االسبوع الليبي   
القدم  كــرة  احتــاديــة  الثاثاء مبقر  ــدأت صــبــاح   ب
والتي   »C « الرخصة  على  دورة احلصول  ببنغازي 
القدم  لكرة  الليبي  باالحتاد  الفنية  اللجنة  تنظمها 
بالتعاون مع االحتاد األفريقي ، وتشهد الدورة والتي 
تتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية يف علم 

املاعب  التغذية وإصابات  إلى  باإلضافة  التدريب، 
ومخاطر املنشطات مشاركة 30 مدربًا  ، ويحاضر يف 
الدورة التي سوف تتواصل حتي اخلامس والعشرين 
من شهر فبراير املقبل العديد من املحاضرين وهم 
محمد الشارف - محمود الزياني - محمد عبداهلل 

- عصام الدناع - عبدالعزيز أمديقش .

C بنغازي تستضيف دورة مدربي الرخصة األفريقية

ـــ االسبوع الليبي   
أختار االحتاد األفريقي لكرة القدم الدولي 
الترجي  فريق  مهاجم  الهوني  الليبي حمدو 
للجولة  املثالية،  التشكيلة  ضمن  التونسي 
دوري  لبطولة  املجموعات  دور  من  الرابعة 
مدار  على  أقيمت  التي  األفريقي،  األبطال 

يومي اجلمعة والسبت املاضيني.
وحتــصــل الــنــجــم الــلــيــبــي عــلــى 8.7 وهــو 
أعلي تقييم يف القائمة بعد أن قاد الترجي 

كلوب  فيتا  ملعبه  للفوز خارج  السبت  أمس 
الكونغولي بنتيجة هدفني دون رد حيث صنع 
الهدف األول الذي سجله اإليفواري فوسيني 

كوليبالي قبل أن يسجل الهدف الثاني .
رفع  أن  بعد  الــرابــعــة  املجموعة  ويــتــصــدر 
إلي  الفريق  ويحتاج  10نقاط  إلي  رصيده 
لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال  نقطة واحــدة 
أفريقيا فيما بقي فيتا كلوب الكونغولي يف 

الترتيب األخير بنقطة وحيدة.
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أخر االسبوع 

املرصد

عن بوابة إفريقيا اإلخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

العثور على زهرة الوحش العمالقة
ومــواصــفــات  املــتــر  يــتــجــاوز  بقطر 
النباتات،  عالم  يف  ونـــادرة  غريبة 
ــاة الــبــريــة يف  عــثــر مــســؤولــو احلــي
من  عــمــاق  نــوع  على  إندونيسيا 
»زهــرة الــوحــش«، وهــي أكبر زهرة 

مسجلة يف العالم حاليا.
وعادة ما يشار إلى زهرة رافليسيا 
الـــوحـــش«، بسبب  ــرة  ــ »زهـ ــاســم  ب
ورائحتها  الطفيلية  خصائصها 
عثر  التي  الــزهــرة  وهــي  الكريهة، 
ــرة  ــط جــزي عــلــيــهــا يف غـــابـــة وســ
سومطرة، وفقا ملوقع »سي إن إن«.

 1.2 حــوالــي  الــزهــرة  قطر  ويبلغ 
الغابة  يف  مؤخرا  وازدهـــرت  مترا، 

أكبر  يجعلها  ممــا  اإلنــدونــيــســيــة، 
اإلطــاق،  على  تسجيلها  مت  زهــرة 
يف  الطبيعية  ــوارد  ــ امل ملــركــز  وفــقــا 

غرب سومطرة.
ومن الغريب أن نفس الغابة أنتجت 
تسجيلها  مت  رافليسيا  زهــرة  أكبر 
على اإلطاق يف عام 2017، لكن 
»زهــرة الــوحــش« اجلــديــدة تفوقت 

على سابقتها بـ4 بوصات.
ألنها  ــذورا  جــ ــزهــرة  ال متتلك  وال 
طفيلية، وتتغذى على نبات مضيف، 
والعناصر  املــاء  منه  متتص  حيث 
الغذائية، قبل أن تزهر بشكل كامل 

وتكشف عن »فمها« الكبير.

ويبعث الفم املفتوح للزهرة برائحة 
كريهة تشبه رائحة اللحوم املتعفنة، 
بـ«الزهرة  يلقبها  البعض  جعل  مما 
الــرائــحــة  تــلــك  أن  علما  اجلـــثـــة«، 
جتذب احلشرات التي تساعد على 

تلقيحها.
الافت،  وشكلها  رغم حجمها  لكن 
قصيرة  رافليسيا  زهــرة  حياة  فــإن 
للغاية، حيث يظل فمها مفتوحا ملدة 
تتعفن  أن  قبل  فقط  واحــد  أسبوع 
زهرة  أكبر  أن  يعني  مما  ومتــوت، 
بشكلها  تــزهــر  األرض  وجــه  على 

الكامل »يف الوقت الضائع«.

1
٢             العدد: 96

الخميس  ١9  ديسمبر  ٠١9

نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

نشرة  اسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الخميس   ١٩  ديسمبر  ٢٠١٩
٣٦  صفحة

العدد: 96

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

مسيرة الجيش الطويلة 

نحو العاصمة
السعيدي:

 السراج أعاد األتراج 

لليبيا والجيش 

سيتصدى لهم

ليبيا في 2019: 

حال الثقافة

من حال البالد

عام 2019 في ليبيا:

1 الخميس  ١9  ديسمبر  ٢٠١9             العدد: 96 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الخميس   ١٩  ديسمبر  ٢٠١٩نشرة  اسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية العدد: ٣٦96  صفحة

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

مسيرة الجيش الطويلة 
نحو العاصمة

السعيدي:

 السراج أعاد األتراج 

لليبيا والجيش 

سيتصدى لهم

ليبيا في 2019: 

حال الثقافة

من حال البالد

عام 2019 في ليبيا:

أوانه فلكل أجل كتاب،  ال أحد ميوت قبل 
هذه حقيقة ال ميكن القفز عليها، وعامتها 
تتجلى يوما بعد آخر، ففي حادث الطائرة 
فجر  إيــران  يف  حتطمت  التي  األوكرانية 
على  مسافر  هناك  كان  املاضي،  األربعاء 
كتب  جديدا  عمرا  لكن  الرحلة،  تلك  منت 

له - كما يقال - يف هذه احلاالت.
فــقــد شـــاءت األقــــدار أن يــنــجــو الــراكــب 
الكندي من أصل إيراني محسن أحمدبور 
املوت، بسبب خطأ حدث  )38 عاما( من 
ألغيت  تذكرته  ــأن  ب ليفاجأ  الــتــذكــرة  يف 
صعدت  بينما  للبقاء،  فاضطر  »باخلطأ« 
زوجــتــه روجــا آزاديـــان )43 عــامــا( على 

األربعاء  فجر  حتطمت  التي  الرحلة  منت 
بعد إقاعها من مطار يف طهران، بحسب 
البريطانية  التليغراف  لصحيفة  تقرير 

نشره موقع قناة »احلرة«.
كان االتفاق أن يبقى محسن يف طهران ثم 
يلحق بها عبر طائرة أخرى، لكنهما تفرقا 

لألبد.
وأوضح التقرير التليغراف أن محسن كان 
بأن  علم  عندما  املطار،  مبنى  يف  يزال  ال 
من  معدودة  دقائق  بعد  سقطت  الطائرة 
متنها  على  كانوا  من  كل  ومــات  إقاعها، 
ستة  من  تزوجها  التي  زوجته  بينهم  ومن 

أعوام وعاشا معا يف كندا.

خطأ ينقذ كنديا من حادثة الطائرة األوكرانية


