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ــلـــدك مـــثـــل ظـــفـــرك »  ــول » مـــاحـــك جـ ــقـ ــثـــل يـ املـ
يستعيرونه  غريب  ظفر  عن  يبحثون  والليبيون 
مـــن مــؤســســات املــجــتــمــع الـــدولـــي لــيــعــاجلــوا به 
عدم  و  لفشلهم  باملالمة  عليه  ويلقوا  أسقامهم 
يف  املدني  السياسي  املنطق  التزام  على  قدرتهم 

إدارة أزماتهم ..
اآلن  حتى  االمميني  املبعوثني  من  دزينة  نصف 
البريطاني  إلى  من االردني عبد اإلله اخلطيب 
ــارق مـــتـــري إلــى  ــ ــى الــلــبــنــانــي طـ ــن إلــ ــارتـ ــان مـ ــ ايـ
االســبــانــي بــرنــارديــنــو لــيــون إلــى االملــانــي مــارتــن 
..كــان  ســالمــة  غــســان  أيــضــا  اللبناني  إلــى  كوبلر 
استهالك  األســاســيــة  ومهمتهم  الوحيد  دورهــم 
املــؤمتــرات يف  وتنظيم  املــبــادرات  واجــتــرار  الوقت 
الــفــنــادق ذات اخلــمــســة  الــبــاذخــة يف  الــعــواصــم 
والــســبــعــة جنـــوم عــلــى حــســاب الــشــعــب املــنــكــوب 

ومن صندوق األموال املجمدة ..
واإلنصاف  املوضوعية  من  بقدر  يتمتع  أحــد  ال 
ــا مــــن األســــمــــاء الــســتــة  ــ يــســتــطــيــع أن يــلــعــن أيـ
لــيــس   - الـــواقـــع  مــنــهــم - يف  كـــل  ، ألن  املــــذكــــورة 
أكــثــر مـــن مــوظــف بــســيــط يف مــنــظــمــة ســيــاســيــة 
ــوزارات خــارجــيــة الــبــلــدان  ــ / اعــالمــيــة مــلــحــقــة بـ
املـــتـــورطـــة يف الــتــراجــيــديــا الــلــيــبــيــة مــنــذ الــعــام 
..إنهم مثلنا ومثل ساستنا ليس لهم  م   2011
مـــن األمــــر مـــن شـــيء غــيــر مـــا تــســمــح بـــه الــقــوى 
الشعوب  ومصائر  الكوكب  أقــدار  على  املهيمنة 
املسارات  خــارج  واالجتهاد  للمناورة  هامش  من 

.. املرسومة  والسياقات 
امالءات  بحسب  الليبي  امللف  أدار  الذي  سالمة 
أرباب نعمته لم يكن استثناءا طوال عامني من 
قبل  ليبيا  الى  البعثة األممية  رأس  وجوده على 

املسبب.. إعفائه  لطلب  تقدميه 
لــكــن الــلــيــبــيــني وكــعــادتــهــم عــنــد كـــل مــحــطــة او 
اســتــحــقــاق ســيــاســي تــفــنــنــوا يف صــيــاغــة عــبــارات 
املــبــعــوث  والــــلــــوم وصـــبـــهـــا عـــلـــى رأس  الـــتـــوبـــيـــخ 
االممـــي األخــيــر الـــذي قــدم اســتــقــالــتــه اليومني 
..وكأن يف يد  املاضيني متذرعا بوضعه الصحي 
كلها ومنعه بخله من منحنا  سالمة سبل احلل 

إياها ..
الذين  نحن  منا  أكثر  وطنيا  ليبيا  سالمة  نريد 
على  بأقدامنا  وندوس  بالدنا  جثة  على  نتقاتل 
تخالج  إن  دون  أطــفــالــنــا  ومستقبل  مستقبلنا 
رؤوسنا  تــراود  أو  رحمة  أو  شفقة  سانحة  قلوبنا 

.. وتعقل  تفكير  حلظة 
رحــل ســالمــة وســيــأتــي ســالمــة آخــر مــن جنسية 
وجــادة  جــديــدة  ستبدو  وبــوعــود   ، رمبــا  مختلفة 
ــرة عــشــرات املــــرات ..  مــع أنــنــا ســمــعــنــاهــا بـــدل املـ
سالمة  أنتهى  حيث  من  يبدأ  قد  القادم  سالمة 
ــادر وقــــد ال يــفــعــل وهـــــذا مـــا ســـيـــكـــون عــلــى  ــغــ املــ
األغــلــب ألن املــخــرج الــذي يــشــرف على الــدرامــا 
القصة  متطيط  يف  واضحة  رغبة  لديه  الليبية 

.. وإطالتها ألجل غير مسمى 
..إما  ليبية  باصابع  اال  الليبية لن حتل  العقدة 
ان ندرك هذه احلقيقة ونعمل من خاللها وإما 
أن نستمر يف رحلة التيه إلى االبد او حتى يقرر 
..أمريكا  بالدنا  ومصير  مصيرنا  عنا  اآلخــرون 
العرب  وجيراننا  وتركيا  وفرنسا  وروسيا  وأوروبا 
ليس  ارضنا  فوق  يتصارعون  كلهم  العرب  وغير 
من اجلنا بل من اجل مصاحلهم ..ومصاحلهم 
انها  بــل  مصاحلنا  تطابق  ان  بــالــضــرورة  ليست 
قــد تــتــضــارب ..والــلــيــبــي قــد يــخــتــلــف مــع ليبي 
حتى  أو  االيديولوجية  او  السياسة  بسبب  آخــر 
بــســبــب الــســلــطــة والــنــفــط ..لــكــن اليــوجــد ليبي 
وسيادة  وحــدة  املطلقة  الثوابت  على  اليحرص 
يف  الثوابت  هذه  فالتعنيهم  اآلخرون  أما  البالد 

كثير أو قليل اال مبا يخدم مصاحلهم .. 
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أخبــار

الثامن  يف  احلديثة  بنغازي  جامعة  تنظم 
علمية  ندوة  اجلــاري  مارس  من  والعشرين 
وتطلق  باملجتمع  الطالق  تفشي ظاهرة  عن 
فكرة ) رخصة تأهيل وإعداد املقبلني على 
بعد  القران  بعقد  تقضي  (  والتى  الــزواج 
يف  مختلفة  دورة  توعية  بجوانب  حضور 

تكوين اسرة مستقرة .
ماضي  صباح  الدكتورة  قالت  املؤمتر  وعن 
الفكرة  لبوابة  االستاذة باجلامعة وصاحبة 
املقترح  هذا  تقدم  انها  االخبارية  افريقيا 

خالل املؤمتر كمعاجلة لظاهرة الطالق .
وقالت الدكتورة صباح » الهدف من اطالق 
الـــزواج  هي  على  املقبلني  تأهيل  رخصة 
للتوعية بتكوين اسرة من منطلق أن االسرة 
نواة املجتمع ،  فوجود تشتت يف  االسرة   

يهدد املجتمع  باالنهيار االجتماعي »  .
صباح  الدكتور  تقول  الرخصة  فكرة  وعن 
الشابني  ان  ــدورة  يف  ال برنامج  يتلخص   «
ــحــضــران دورة  ي الــــــزواج  ــى  املــقــبــلــني عــل
التى  اجلوانب  بكل  التوعية  تشمل  تثقيفية 
تــواجــه االســـرة احلــديــثــة الــتــكــويــن  ســواء 
ــصــادي  ــت ــب  االجــتــمــاعــي أواالق يف اجلــان
تلعب  جــوانــب  أوالــديــنــي  وهــي  أوالنفسي 
وهــي  فكرة   ، ــرة  االسـ اســتــقــرار  يف  دورا 

ــة تــعــمــل على  ــطــروحــة  كــتــنــمــيــة بــشــري م
مع  التعامل  كيفية  الــزوجــة  على  تــدريــب 
اجلديدة  املقبلة  والبيئة  زوجها  وابنائها 
عليها  وكيف تتعايش  مع االسرة اجلديدة.

 وحــيــث يــتــم  تــدريــبــهــا عــلــى بــروتــوكــوالت 
التعامل  االسري  وكيف تتعامل الزوجة مع 
ادارة احلوار مع زوجها واسرة زوجها وايضا 
ومسئوليته  مع  بـــدوره  الـــزوج  توعية  يتم 
يصل  وكيف  زوجته  واسرة  زوجته  واسرته 
الى ارضاء والديه ويحافظ على اسرته »  .
 « قائلة  حديثها  صباح  الدكتور  وتــواصــل 
الزواج  احلصول  كما يشترط الجراء عقد 
معتمد  مختبرطبي  من  صحية  شهادة  على 
شهادة  على  احلــصــول  الــضــرورة  مــن  ارى 
اسرة  لتكوين  تأهليلية  دورة  برنامج  اجتياز 
املــحــاكــم حلــاالت  تسجلها  الــتــى  ــام  ــاالرق ف
الـــطـــالق  تــنــبــئ مبــشــكــلــة يف املــجــتــمــع  ، 
واملــجــتــمــع مــهــدد بــاالنــهــيــار االجــتــمــاعــي 
»وتستدل الدكتور صباح بتجربة ماليزيا يف 
ماليزية  يف   « قائلة  الــزواج  رخصة  تطبيق 
فكرة  %33  وبعد  نسبة  الــطــالق  كانت 
الرخصة  جنحت وانخفضت نسبة الطالق 
من  نستفيد  ان  اقترحت  %8  لهذا  الــى 

هذه الفكرة وان تطبق يف ليبيا »

أعلن مدير اإلدارة العامة لإلعالم 
ــي بـــــــوزارة اخلـــارجـــيـــة  ــارجــ اخلــ
الليبية  باحلكومة  الدولي  والتعاون 
بنغازي  مدينة  يف  الشريف،  مالك 
مــارس،  األحــد 1  الــبــالد،  شرقي 
الصحفيني  استقبال  إيــقــاف  عــن 
القادمني من إيطاليا، وذلك كإجراء 
فيروس  تفشي  بسبب  ــرازي  احــت

كورونا ببعض املدن اإليطالية.
لوكالة  تصريح  يف  الشريف  وقــال 
اإلعـــالم  »إدارة  إن  »ســبــوتــنــيــك« 
ــي بـــــــوزارة اخلـــارجـــيـــة  ــارجــ اخلــ
إيقاف  عن  تعلن  الدولي  والتعاون 
من  القادمني  الصحفيني  استقبال 
وذلك  مؤقتا  اإليطالية  اجلمهورية 
تفشي  بسبب  احــتــرازي  ــإجــراء  ك
بعض  يف  املستجد  كورونا  فيروس 

املدن اإليطالية واألوروبية«.
الــعــامــة  اإلدارة  مــديــر  وأوضـــــح 
لإلعالم اخلارجي أن »اإلعالن جاء 
الطلبات بشأن  تلقي عدد من  بعد 
زيارة شرق وجنوب ليبيا من جهات 
اإليطالية«،  باجلمهورية  إعالمية 
جاء  استقبالهم  »إيقاف  أن  مؤكدا 
انــطــالقــا مــن واجــبــنــا الــوطــنــي يف 

احلفاظ على سالمة املواطنني«.
بفيروس  الــوفــاة  حــاالت  أن  يذكر 
بلغت  إيطاليا،  يف  املستجد  كورونا 
حتى أمس السبت، 29 حالة، فيما 

جتـــاوز عـــدد اإلصـــابـــات بــاملــرض 
األلف.

»آنسا« اإليطالية عن  ونقلت وكالة 
رئيس هيئة احلماية املدنية، أجنيلو 
 1049 من  »العينات  أن  بوريلي، 
بلغ  فيما  إيجابية،  ظهرت  شخصا 
وتأكد  الوفيات 29 شخصا،  عدد 

شفاء 50 شخصا«.
يذكر أن فيروس »كورونا« املستجّد 
ــيـــد19-«،  ــوفـ ــب ملـــرض »كـ ــســّب امل
أطلقتها  الــتــي  التسمية  بحسب 
عليه منظمة الصحة العاملية، ظهر 
 2019 ديسمبر  أواخــر  يف  أوال- 
يف مدينة ووهان الصينية يف سوق 
انتشر  ثم  البرية،  احليوانات  لبيع 
كثيفة  انــتــقــال  حــركــة  مــع  بسرعة 
رأس  عطلة  لتمضية  للمواطنني 

السنة القمرية يف يناير.
تفّشيه،  »كورونا«  فيروس  ويواصل 
ــارج الــصــني  بـــات مــنــتــشــرا خــ إذ 
تسّبب  دولــة،  ثالثني  مــن  أكثر  يف 
من  وأكثر  الوفيات  بعشرات  فيها 
منظمة  وصنفت  إصابة.  آالف   4
الــصــحــة الــعــاملــيــة، بــوقــت ســابــق، 
وباء،  املستجد«،  كورونا  »فيروس 
وأعلنت »حالة طوارئ صحية ذات 
اإلصابات  إن  وقالت  ــي«،  دول بعد 
نحو  عبر  ألفا   80 من  أكثر  بلغت 

33 دولة.

ليبيا  ــدى  ل إيطاليا  سفير  أعـــرب 
استعداد  عن  بوتشينو«  »جوزيبي 
بالده للتعاون مع ليبيا يف التصدي 

لوباء كورونا.
السفير  لقاء جمع  ذلك خالل  جاء 
بحكومة  الصحة  بوزير  اإليطالي 
ــاق أحــمــيــد بــن عــمــر بــديــوان  ــوف ال
التعاون  تعزيز  سبل  لبحث  الــوزارة 
البلدين يف مجال طب  الثنائي بني 
بني  املستشفيات  وتوأمة  األطفال 

اجلانبني.
ــي لــــوزارة  ــالمـ وبـــني املــكــتــب اإلعـ
الــصــحــة أن وبـــنّي »وتــشــيــنــو« بني 
الـــوضـــع الــصــحــي بــإيــطــالــيــا بعد 
بفايروس  مصابة  حــاالت  تسجيل 
كورونا يف إيطاليا معربا استعدادهم 
للتعاون مع ليبيا يف التصدي للوباء.

وأكد الوزير خالل اللقاء على أهمية 
املشترك  والتعاون  العالقات  تعزيز 

بني البلدين.

ليبية تطلق فكرة رخصة للمقبلني على الزواج
تعليق دخول الصحفيني 

اإليطاليني لليبيا بسبب كورونا

إيطاليا تعرض التعاون مع ليبيا
 يف التصدي لكورونا

توقيع اتفاقية مع 
اليونيسيف إلجراء 

اختبارات نظر
 لتالميذ املدارس

جلنة األزمة: الوقود 
يصل سرت قريبا

للطفولة  املــتــحــدة  األمم  منظمة  وقــعــت 
بصريات  مع  تعاون  اتفاقية  »اليونيسف« 
شاملة  نظر  اخــتــبــارات  إلجـــراء  طرابلس 

للتالميذ يف املدارس.
وأوضحت اليونيسف يف تدوينة لها مبوقع 
»فيسبوك« أن الشراكة تهدف إلى تدريب 
على  املدرسية  الصحة  مسؤولي  من  عدد 

الكشف املبدئي للنظر يف املدارس.
تعزيز  على  تعمل  أنها  اليونيسف  وبينت 
والقطاع  احلكومة  مع  والعمل  الشراكات 
واملحلية  ــة  ــي ــدول ال واملــنــظــمــات  اخلــــاص 
ليبيا  يف  الطفل  حقوق  اتفاقية  إلعــمــال 
وإعطاء فرصة عادلة يف التعلُم لكل طفل 

وخاصة األكثر ضعفاً.

سرت  ببلدية  ــة  االزم جلنة  رئيس  أعلنت 
تصل  الوقود  سيارات  أن  عبداملجيد  فرج 
إلى املدينة يوم االحد حسبما أورد املكتب 

اإلعالمي لبلدية سرت.
وكانت مصادر أعلنت عودة أزمة شح الوقود 
وغاز الطهى إلى مدينة سرت وضواحيها، 
مؤكدة أن عددا كبيرا من املحطات أغلقت 

أبوابها بسبب نقص الوقود.

قام رئيس املجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بواخلطابية السبت 
،مبتابعة إزالة العشوائيات بسوق اخلضروات الرئيسي ،وذلك برفقة 

املهندس نصر شرح البال مدير مكتب املشروعات .
وتأتي هذه الزيارة وفق ما افاد به املكتب اإلعالمي لبلدي طبرق 

العشوائيات داخل السوق من أجل تنظيمه  إزالــة  ،لإلشراف على 
الكالب  كثرة  األمــراض بسبب  إنتشار  من  ،وذلــك خوفاً  وتنظيفه 
الضالة والقوارض والصراصير.و أشار املكتب اإلعالمي أن املجلس 

التسييري يسعى إلعادة تنظيم السوق بالصورة الصحية املطلوبة.

حملة إلزالة العشوائيات بطبرق
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أخبــار

ــدورة  ــ ــد املـــاضـــي، الـ ــ انــطــلــقــت صـــبـــاح األحـ
باملعهد  2020م  لسنة  الثالثة  التخصصية 
التخصصي باإلدارة العامة للعمليات األمنية يف 
مجال »املحافظة على مسرح اجلرمية« لصالح 
للعمليات  العامة  واإلدارة  تاجوراء  أمن  مديرية 

األمنية.

الداخلية  ــوزارة  ــ ل اإلعــالمــي  املكتب  وأوضـــح 
الــدورة  خالل  مت  أنه  الوفاق،  حلكومة  التابعة 
إلقاء املحاضرة األولي بعنوان التعريف مبسرح 
ألقاها  اجلنائي  اإلثبات  يف  وأهميته  اجلرمية 

عقيد عبدالفتاح القماطي.

احلساونة سهل  منظومة  الصناعي  النهر  جهاز  أعلن 
بالعاصمة  املناطق  بعض  عن  املياه  انقطاع  اجلفارة 

طرابلس.
»فيسبوك«  مبوقع  صفحتها  عبر  املنظومة  وبينت 
بالشبكة  هــزة  إلــى  تعرض  الشرقي  ــار  اآلب حقل  أن 
عن  اآلبار  توقف  عنها  ..نتج  األمس  يوم  الكهربائية 

اإلمـــداد  يف  نقص  عليه  تــرتــب  الـــذي  األمـــر  العمل 
املائي للمدن وانقطاع املياه عن بعض املناطق مبدينة 

طرابلس«.
احلقل  آبار  تشغيل  إعادة  يف  البدء  املنظومة  وأكدت 
وضخ املياه مرجحة عودة معدالت ضخ املياه املعتادة 

لكافة املناطق يوم غد االثنني.

انقطاع املياه عن مناطق بطرابلسانطالق الدورة األمنية الثالثة لسنة 2020 م )14(

بجامعة  الــبــشــري  الــطــب  كلية  نظمت 
كورونا  فيروس  حول  علمية  ندوة  سرت 
ــرة يف  تــنــظــم ألول مـ املــســتــجــد والــتــي 
برعاية  ســرت  مبدينة  وبــاألخــص  ليبيا 
وجامعة  التعليمي  سينا  بن  مستشفى 
الوطني  املــركــز  مــع  وبــالــتــعــاون  ســـرت 
وإدارة  ســرت  فــرع  ــراض  األمـ ملكافحة 
ــعــيــادة  ــرت وال اخلـــدمـــات الــصــحــيــة سـ

املجمعة.
املجلس  رئيس  الندوة  فعاليات  وحضر 
عامر  ســالــم  ســرت  لبلدية  التسييري 
ســالــم ورئــيــس جــامــعــة ســرت االســتــاد 
الدكتور أحمد املحجوب ووكيل اجلامعة 
عبد  الدكتور  باجلامعة  العلمية  للشؤون 
العام للجامعة  السالم ابوخشم والكاتب 
عام  ومــديــر  امهلهل  عــبــداهلل  الــدكــتــور 
الدكتور  التعليمي  سينا  بن  مستشفى 
علي الزرقاء وعميد كلية الطب البشري 
بجامعة سرت رئيس اللجنة التحضيرية 
فتحي  االســتــشــاري  ــور  ــت ــدك ال ــنــدوة  ــل ل
الوطني  املــركــز  فـــرع  ــر  ومــدي الــكــاســح 
ملكافحة األمراض محمد أحمودة ومدير 
سرت  ببلدية  والعالقات  االعــالم  ادارة 
الطبية  االقسام  ورؤساء  االميل  محمد 
بسرت  التعليمي  سينا  ابــن  مبستشفى 
الطبية  والعناصر  االطــبــاء  مــن  وعــدد 
القنوات  مراسلي  من  وعــدد  املساعدة 
واذاعة  الليبية  االنباء  ووكالة  الفضائية 
بجامعة  االعـــالم  مكتب  ومــديــر  ســرت 
بالعيادة  االعــالم  مكتب  ومــديــر  ســرت 

سرت. املجمعة 
سرت  ببلدية  االعالم  ادارة  مدير  وقال 

محمد االميل ان الندوة شارك فيها عبر 
االستشاريني  االطباء  من  عدد  االقمار 
وبنغازي  ســرت  جــامــعــات  مــن  وخــبــراء 
وسبها وكذلك مدير عام املركز الوطني 
الدين  بدر  الدكتور  األمــراض  ملكافحة 
ــاء واخلــبــراء  الــنــجــار وعـــدد مــن االطــب
منظمة  ــل  ممــث مــنــهــم  االســـتـــشـــاريـــني 
اليزابيث  ليبيا  لــدى  العاملية  الصحة 
رئيس  واملناعة  اجلراثيم  وأستاذ  هيف 
البرفسور  االزهر  بجامعة  اجلودة  قسم 
عــام  ومــفــتــش  الــنــاصــر  عــبــد  مصطفى 
السعودية  العربية  اململكة  مستسقيات 
صحة  وأستاذ  مدني  حسام  البرفسور 
عامة جامعة إندونيسيا البرفسور بودي 
باملركز  للرصد  العام  واملنسق  الكسونو 
الــدكــتــور  ــراض  ــ األم ملكافحة  الــوطــنــي 

بــاالحتــاد  ليبيا  وممــثــل  الــفــقــي  محمد 
عالء  دكــتــور  الــعــدوى  ملكافحة  العربي 

الصالبي. الدين 
عن  الــنــدوة  خــالل  املجتمعون  وحتــدث 
الوضع الصحي العاملي واملحلي لفيروس 
االحترازية  واالجراءات  املتجدد  كورونا 
من  للوقاية  اتخاذها  املفترض  من  التي 

هذا املرض.
التعريف  كما تضمنت مدخالت اخلبراء 
بــهــذا املــــرض والــتــشــخــيــص املــخــبــري 
كورونا  ورحلة  القياسية  واالحتياطات 
ــة وكــيــفــيــة طــرق  ــاخــي ــن والـــتـــغـــيـــرات امل
بعمل  التعريف  أوضحوا  كما  املكافحة، 
مراكز  بــفــروع  والتقصي  الــرصــد  فــرق 

مكافحة االمراض.
املعلومات  بــعــض  ايــضــا  أوضــحــوا  كــمــا 

كورونا  فيروس  حول  باألرقام  والبيانات 
الذي ظهر مؤخرا بدولة الصني

الوطني  املــركــز  عــام  مدير  وأعــلــن  هــذا 
الدين  بــدر  الدكتور  األمـــراض  ملكافحة 
الفيروس  هــدا  مــن  ليبيا  خلو  الــنــجــار 
ــة الــلــيــبــيــني  اخلــطــيــر وكـــذلـــك ســـالمـ

املوجودين بدولة الصني.
ومن جهته ألقى رئيس املجلس التسييري 
لبلدية سرت سالم عامر كلمة يف فعاليات 
املنظمة  للجهات  شكره  فيه  قدم  الندوة 
لفعاليات الندوة العلمية التي تنعقد ألول 

مرة يف ليبيا مبدينة سرت.
الى  الليبية  احلــكــومــة  كلمته  يف  ودعـــا 
املراقبة  مــراكــز  تفعيل  ــادة  اعـ ــرورة  ضـ
البرية واجلوية والبحرية مؤكدا  للمنافد 
مــع اجلهات  بلدية ســرت  ودعــم  حــرص 

الفيروس  هذا  من  للوقاية  العالقة  ذات 
اخلطير كورونا املتجدد.

ملكافحة  الوطني  املــركــز  ايضا  وطــالــب 
العزل  قسم  بتجهيز  باإلسراع  األمراض 

باإلمكانيات اخلاصة. 
كما حتدث رئيس اللجنة التحضيرية عميد 
سرت  جامعة  ورئيس  بسرت  الطب  كلية 
ومدير عام مستشفى بن سينا سرت ورئيس 
قسم العزل مبشفى سرت ومدير فرع املركز 
اشادوا  األمــراض سرت  ملكافحة  الوطني 
الفيروس  هــدا  بخطورة  كلماتهم  خــالل 
مــن خالل  انــتــشــاره  مــن  احلــد  وامكانية 
تكثيف احلمالت التوعوية واالرشادية التي 
تقل من ظهور هدا املرض. وتخللت الندوة 
عروض مرئية ومداخالت متحورت حول 

طرق الوقاية بهذا الفيروس.

ندوة علمية.. االولى من نوعها يف ليبيا حول فيروس كورونا 

حوارية حول 
حقوق ذوي 
اإلعاقة بأوباري

ببلدية  التسامح  بقاعة  أقيمت 
اوبارى، أمس السبت، ندوة حوارية 
ــول حــقــوق ذوي اإلعـــاقـــة يف  حـ
التشريعات الليبية أشرفت عليها 
والتوعية  للتنمية  رسيل  منظمة 
وحــقــوق اإلنــســان بــالــشــراكــة مع 
الوطنية  والرابطة  ــارى  اوب بلدية 

للشباب مكتب اوبارى.
استهدفت الندوة احلوارية توعية 
ــة  ــاق اإلع ذوي  مـــن  ــاص  ــخـ األشـ
بحقوقهم التي كفلها لهم القانون 
ــؤســســات  والـــتـــعـــريـــف بـــــدور امل
الشريحة  هــذه  جتــاه  احلكومية 
عليه  نــص  مــا  بتنفيذ  وإلــزامــهــا 

من  وواجبات  حقوق  من  القانون 
وانشاء  العمل  من  متكينهم  حيث 
ممــــرات خــاصــة بــهــم واقـــتـــراح 
نصوص قانونية ترفع من مستوى 
لضمان  اإلعاقة  دوى  األشخاص 
حقوقهم باعتبارهم جزء ال يتجزأ 

من املجتمع.
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 االســبوع الليبــي
قــام رئيــس مصلحة املطــارات  باحلكومة 
الليبيــة  صالــح اشــتيوي  صبــاح  الســبت 
األبــرق  ملطــار  تفقديــة  بزيــارة  املاضــي 
ــة املطــار  ــى جاهزي ــوف عل ــي  للوق الدول
رحــاالت  اســتقبال  حيــث  مــن  للعمــل 
بعــض  ومتابعــة   ، ومحليــة  دوليــة 
احللــول  وإيجــاد  املتوقفــة  املشــاريع 

بهــا. العمــل  الســتئناف  املناســبة 
مبصلحــة  االعــالم  مكتــب  وذكــر   
مت  الزيــارة  وخــالل  انــه  املطــارات 
للعمــل  املطــار  جاهزيــة  علــى  التأكيــد 
األجهــزة  كل  مــن  التامــة،  وجاهزيــة 
“الشــركة  املناولــة  وشــركات  األمنيــة، 
اجلســر  وشــركة  للمناولــة،  الليبيــة 
شــركة  جاهزيــة  وأيًضــا  للمناولــة”، 
ــر مخــزون  ــاز، وتوف ــة للنفــط والغ البريق
وجاهزيــة  باملحطــة،  الطيــران  لوقــود 
لتقــدمي  للتمويــن،  الليبيــة  الشــركة 
قســم  الناقلــة،و  للشــركات  خدماتهــا 
خــالل  ومت  للعمــل،  الوطنيــة  الســالمة 

الزيــارة اختبــار  ســياراتي إطفــاء ، فيمــا 

توجــد   ســياراتان  حتــت الصيانــة  ،  

انتهــاء اجلولــة،  عقــد اجتمــاع  وعقــب 

مناقشــة  خاللــه  مت  املطــار،  بصالــة 

املطــار  بتشــغيل  املتعلقــة  األمــور  كافــة 

ــى  يف أقــرب وقــت، وخلــص االجتمــاع إل

وإخطــار  للتشــغيل،  املطــار  جاهزيــة 

بذلــك. العالقــة  ذات  اجلهــات 

يف  املطــارات  مصلحــة  رئيــس  وأشــاد 

العاملــني  كافــة  بجهــود  جولتــه،  ختــام 

ــة وموظفــني  يف املطــار، مــن جهــات أمني

ــى رأســها األســتاذ أبــو  وإدارة املطــار عل

بكــر بــدر، واألســتاذ صاحلــني قويــدر.

وأعــرب رئيــس مصلحــة املطــارات عــن 

مجلــس  رئيــس  دولــة  ودعــم  حــرص 

الــوزراء الســيد عبــد اهلل الثنــي، ورئيــس 
والنقــل،  للمواصــالت  العامــة  الهيــأة 
التابعــة  واملطــارات  املطــارات  ملصلحــة 

لهــا.
وكان رئيــس احلكومــة الليبيــة عبــداهلل 
املاضــي   االســبوع  بحــث   قــد  الثنــي 
إمكانيــة اســتئناف العمــل مبطــار األبــرق 
ــه  ــده مبكتب ــاع عق ــي،  خــالل اجتم الدول
يف ديــوان رئاســة مجلــس الــوزارء مبدينــة 
بنغــازي  ،  واجتمــع الثنــي  مــع رئيــس 
والنقــل  للمواصــالت  العامــة  الهيئــة 
املكلــف خالــد اجلربــي، ومديــر مصلحــة 
املطــارات صالــح عمــار اشــتيوي، وتطــرق 
االجتمــاع الــى املعوقــات   التــي تواجــه 
ــى  ــى عل مصلحــة املطــارات ، وشــدد الثن
ضــرورة تشــغيل مطــار األبــرق الدولــي 
لســد أي عجــز وتــدارك أيــة مشــاكل يف 
وجــود  عــدم  لضمــان  الرحــالت  تعطــل 
مواطنــني ليبيــني عالقــني باملطــارات يف 

اخلــارج

االقتصادية

رئيس مصلحة املطارات يتفقد جاهزية مطار األبرق الدولي

اخلليج العربي للنفط تسلم سيارات اطفاء لععد من البلديات

برنيق للطيران تفتتح مقرها 
الرئيسي يف بنغازي

محكمة هولندية تقضي ببطالن قضية مرفوعة ضد مليتة

 االســبوع الليبي
ظهــر   للطيــران،  برنيــق  شــركة  افتتحــت 
مدينــة  يف  الرئيســي  مقرهــا  الســبت، 
بنغــازي بحضــور محافــظ املصــرف املركــزي 

احلبــري. علــي  بالبيضــاء، 
واعلنــت  برنيــق عــن انهــا ســتبدأ تســيير 
انطالقــاً  واخلارجيــة  الداخليــة  رحالتهــا 
بطائرتــني   بنغــازي  يف  بنينــا  مطــار  مــن 

إيربــاص.
شــركات  إحــدى  هــي  للطيــران  برنيــق  و   
مــال  بــرأس  وتأسســت  اخلــاص  القطــاع 

يبلــغ 200 مليــون دينــار، ميتلــك مصــرف 
مــن   40% نســبته  مــا  والتنميــة  التجــارة 

. أســهمها
مصــرف  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
التجــارة والتنميــة ومؤســس الشــركة، جمــال 
عبدامللــك، يف كلمــة ألقاهــا خــالل افتتــاح 
املقــر أن أولــى طائــرات الشــركة ســتدخل 
أن  وأضــاف  اجلــاري  أبريــل  اخلدمــة  يف 
إيربــاص  طــراز  مــن  أخريــني  طائرتــني 
مايــو  شــهر  اخلدمــة  ســتدخالن   A320

القــادم.

 االسبوع الليبي
ـــة ببطـــالن  ـــة أمســـتردام الهولندي ـــت محكمـــــــــــ قضــــــــ
القضيــــــة املرفوعـــة مـــن شـــركة بـــوش ضـــد شـــركة 
ـــة الشـــركة باحلجـــز  ـــة للنفـــط والغـــاز، وعـــدم أحقي مليت

علـــى حســـابات الشـــركة.
الرســـمية   صفحتهـــا  مليتة،عبـــر  شـــركة  وصرحـــت 
والوثائـــق  املســـتندات  كافـــة  قدمـــت  أنهـــا  الســـبت، 
تعتبـــر  التـــي  الشـــركة  ضـــد  للمحكمـــة  الضروريـــة 
املقـــاول  مـــع  بالباطـــن  املتعاقـــدة  الشـــركات  إحـــدى 

العائـــم. غـــزة  خـــزان  ملشـــروع  املنفـــذ  الرئيســـي 
فـــرع  والغـــاز  للنفـــط  مليتـــة  شـــركة  أن  إلـــى  يشـــار 
ليبيـــا التـــي تأسســـت يف 2008 تســـاهم يف ســـد جـــزء 
كبيـــر مـــن احتياجـــات االســـتهالك املحلـــي مـــن الغـــاز 
الكهربـــاء،  توليـــد  يغـــدي محطـــات  الـــذي  الطبيعـــي 

إضافـــة إلـــى غـــاز الطهـــي لالســـتعمال املنزلـــي.

 االسبوع الليبي
ــي للنفــط  ــج العرب ســلمت شــركة اخللي
صبــاح  الثالثــاء مبوقــع قنفــودة ببنغــازي 
ســيارات اطفــاء  الــى بلديــات  اجدابيــا، 
اوجلــة الكفــرة، تازربــو  ضمــن   برنامــج 
ــة  ــة املســتدامة باملؤسســة الوطني التنمي
للنفــط وقــام  رئيــس وعــدد مــن اعضــاء  
ــة ادارة الشــركة بتســليم الســيارات  جلن

الــى رئيــس مجلــس التســييري لبلديــة 
التســييري  املجلــس  عضــو  و  أوجلــة 
املــوارد  إدارة  مديــر  و  الكفــرة  لبلديــة 
البشــرية باملجلــس التســييري لبلديــة 
اإلداريــة  الشــؤون  مديــر  و  اجدابيــا 
باملجلس التسييري لبلدية تازربو   وذكر 
املوقــع الرســمي لشــركة اخلليــج العربــي 
أن رئيــس جلنــة ادارة الشــركة محمــد  

ــة  ــى برامــج التنمي ــن شــتوان  أثنــى عل ب
املؤسســة  بــه  تقــوم  الــذي  املســتدامة 
الوطنيــة للنفــط  ، قائــال أنهــا  تســهم يف 
حــل الكثير من املختنقــات واالحتياجات 
للعديــد مــن البلديــات يف توفير ســيارات 
اطفــاء حديثــة ومجهــزة لهــذه البلديــات 
علــى درجــة كبيرة مــن االهمية لالحتياج 

ــق ــاد احلرائ ــا يف أخم ــح اليه املل
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حوار/ همسة يونس
للحركة  التنفيذية  اللجنة  عــضــو  رأى 
الهند  يف  ليبيا  وسفير  الليبية  الوطنية 
ســابــقــا، رمــضــان الــبــحــبــاح، عــدم وجــود 
ومفهوم  »القبيلة«  مفهوم  بــني  تناقض 
»الدولة«، موضحا أن القبيلة ليس لها أي 
اجلانب  دورهــا يف  ويقتصر  دور سياسي 
االجتماعي، أما مفهوم الدولة فهو مفهوم 
املفهوم  على  يقتصر  ال  بحت  سياسي 
كون  إال  به  عالقة  له  وليس  االجتماعي 
تكوين  أساس  وهو  الشعب  متثل  القبائل 
الدولة فال دولة بدون شعب.... وللحديث 
ليبيا  القبيلة يف  أكثر تفصيال عن  بشكل 
ودورها االجتماعي وتاريخها وصوال إلى 
مؤخرا  الذي عقد  الليبية  القبائل  ملتقى 
إفريقيا  »بوابة  لـ  كان  ترهونة،  مدينة  يف 
اللجنة  مع عضو  احلوار  هذا  اإلخبارية« 
التنفيذية للحركة الوطنية الليبية وسفير 
ليبيا يف الهند سابقا، رمضان البحباح.. 

وإلى نص احلوار.
بــــدايــــة.. حــدثــنــا عـــن الــقــبــيــلــة ودورهــــــا يف 

ليبيا؟
االجتماعي  املكون  هي  ليبيا  يف  القبيلة 
املــرء  يجد  وفيها  للمجتمع،  الطبيعي 
مادية  الــتــزامــات  عــدة  وتــقــع عليه  ذاتـــه 
وأدبية جتاهها، فقد اقترنت يف فترة من 
الفترات باسمه، ومن خاللها يجد قيمته 
من  العديد  عليه  وتقع  واملــاديــة،  املعنوية 
قبيلته  كانت يف عالقة  املسؤوليات سواء 
داخــل  ذلــك  كــان  أو  ــرى،  األخــ بالقبائل 
يحكمها  القبائل  وظلت  نفسها،  القبيلة 
العرف االجتماعي يف تعاملها مع بعضها 
وكذلك بعض التعهدات واالتفاقات سواء 
كــان ذلــك يف املــرعــى أو احلــراثــة، وتعد 
فضال  اإلداريـــــة  الــســلــطــة  هــي  القبيلة 
يستطيع  التي  االجتماعية  السلطة  عن 
ما  على  يتحصل  أن  خاللها  مــن  الــفــرد 
طموحه  أمام  القبيلة  بتأييد  سواء  يريده 
السياسي واالجتماعي، ومن العادة كانت 
على  وقدرته  وامكانياته  الفرد  لقدرات 
التصرف والتعامل هي التي تبرزه كزعامة 
اجتماعية، وتشتهر القبائل بقدرة وحنكة 
رموزها حتى ظهرت وعرفت بعض األمثال 

القبيلة  يحيي  الفارس  )بــأن  تنص  التي 
عندما  فــارس( مبعنى  ما حتيي  والقبيلة 
وتصرفا  القبيلة شجاعة  الرجل يف  يبرز 
قبيلته  إقناع اآلخرين تشتهر  وقدرة على 
أنتجت  قبيلة  توجد  وال  الــقــدرات  بهذه 
ذلــك،  عكس  على  بــل  فارسها  وأجنــبــت 
ومن التقاليد التي عرفت عن القبيلة هو 
التبرؤ من أفرادها عندما يشكلون بوادر 
جنحوا  أو  اجتماعي  أو  خلقي  انحراف 
تصرفاتهم  من  تتنصل  فالقبيلة  اإلجــرام 

وتنزع منهم لقب القبيلة.
ــدور االجــتــمــاعــي والــســيــاســي الـــذي  ــ مـــا الـ

تلعبه القبيلة يف ليبيا منذ عام 2011؟ 
لها  ليبيا  يف   2011 قبل  القبيلة  كانت 
اإلطار  باعتبارها  واالحترام  التقدير  كل 
ــت عــلــى هــذا  ــمــاعــي لــلــفــرد وظــل االجــت
أي  سياسي  دور  أي  لها  يكن  ولم  املنوال 
يتعلق باجلوانب اإلدارية واالقتصادية  ما 
واقتصر دورها فقط على اجلانب األدبي، 
التي  والتقاليد  األعراف  على  واملحافظة 
وظلت  وأخــالقــه،  املجتمع  قيم  جتسد 
هــي صــمــام األمـــان أمـــام أيــة تداعيات 
التعدي  أو  االحتراب  بحاالت  عالقة  لها 
التي  املرجعية  فكانت هي  العائالت،  بني 
لها هذه  القضائية وتيسر  السلطة  تدعم 
املهام سيما يف حاالت احلرابة والقتل أو 
الركيزة  اعتبرت هي  بل  الشرف،  قضايا 
كونها  اجلماهيري  النظام  يف  األساسية 
أساس لالستقرار يف كافة اجلوانب حيث 
اشتق مصطلح اجلماهيرية من اجلماعية 
واالستقرار  الوئام  املجتمع  يسود  فعندما 
االجتماعي حتما سينعكس بشكل مباشر 
 ، املجتمع  يف  السياسية  ــاع  األوضـ على 
األفــراد جتاه  حقوق  تتدخل يف  ال  لكنها 
االستحقاقات الوطنية ولم تتدخل يف أي 
لكن  أمني،  أو  أو عسكري  سياسي  شأن 
النظام  وإســقــاط   2011 ــداث  أحـ بعد 
شرخ  حدث  قائده  واغتيال  اجلماهيري 
أتوا  الذين  فسر  حيث  خطير  اجتماعي 
على ظهور الطائرات والبوارج بأن الذين 
واجهوا ما أسموه بـ »ثوار فبراير املدعومني 
بحلف الناتو« هم قبائل معينة كانت داعمة 
مقاومة  إنــكــار  ــوا  وحــاول الــقــذايف  ملعمر 

ومناطقة  قبائله  بكافة  الليبي  الشعب 
والتي ضربت مثال يف الشجاعة واإلصرار 
على الدفاع عن سيادة ليبيا التي استمرت 
خاللها  قدم  شهور  ثمانية  من  يقرب  ما 
أبناء القبائل الليبية خيرة رجالها وشبابها 
يف مشهد بطولي قل مثيله، وحاول حكام 
على  العمل  خارجي  بدعم  اجلــدد  ليبيا 
والقبائل  املناطق  بني  الصراعات  إذكــاء 
قــــرارات مــن حكومات  ــإصــدار  ب ــك  وذلـ
فبراير جتيز تدمير املناطق وقبائلها وقتل 
أبنائها وتهجيرهم فيما عرف بقرار رقم 
7 الذي أصدره ما يسمى باملؤمتر الوطني 
الذي يرأسه املقريف والذي أجاز بضرب 
مصراته،  مبليشيات  ولــيــد  بني  قبائل 
قبائلها  وتهجير  ورشفانة  تدمير  وكذلك 
قبيلة  بني  واحلــرب  طرابلس  مبليشيات 
الزنتان واملشاشية والتي استخدمت فيها 
الدبابات والغازات السامة املحرمة دوليا 
وقبل ذلك تدمير مدينة تاورغاء بالكامل 
مليشيات  قبل  من  سكانها  كافة  وتهجير 
أمام  ارتكبت هذه اجلرائم  وقد  مصراته 
ساكنا  يحرك  لم  الــذي  الدولي  املجتمع 
ونفذها  اشعلها  التي  احلروب  هذه  جتاه 
حكومات  يف  املتمثل  الــداخــل  يف  أدواتـــه 
ليبيا  يف  حــدث  مــا  أن  واعتبار  فبراير، 
يده  الغرب  ينفض  كي  داخلي  هو صراع 
من تدخله السافر واملباشر وإقناع العالم 
داخلي  ليبيا هو صــراع  يجري يف  ما  أن 
بني أطراف ليبية على السلطة مثلما يتم 
تسويقه اآلن من خالل مؤمترات تعقدها 
األمم املتحدة يف بعض العواصم األوروبية.
كيف ميكن جتاوز التناقض بني مفهومي 

القبيلة والّدولة؟ 
القبيلة  مــفــهــوم  ــني  ب تــنــاقــض  يــوجــد  ال 
ليس  القبيلة  مــادامــت  الــدولــة  ومفهوم 
يف  دورهــا  ويقتصر  سياسي  دور  أي  لها 
أمر  بالتأكيد  وهــذا  االجتماعي  اجلانب 
مفهوم  هــو  الــدولــة  مفهوم  أمــا  طبيعي، 
املفهوم  على  يقتصر  ال  بحت  سياسي 
كون  إال  به  عالقة  له  وليس  االجتماعي 
تكوين  أساس  وهو  الشعب  متثل  القبائل 
الدولة فال دولة بدون شعب، لكن الشعب 
تكوينها  أساسيات  أحد  ميثل  الدولة  يف 

املجاالت  كل  يف  كــوادرهــا  يشكلون  وهــم 
واجباتهم جتاهها  أمام  يتساوى  واجلميع 
ولهم حقوقهم دون ابخاس كونهم يتمتعون 
الدساتير  تنظمها  التي  املــواطــنــة  بحق 
والقوانني وكذلك األعراف، إن مجتمعاتنا 
ال  والدين  العرف  يحكمها  التي  العربية 
ميكن أن تتناقض مع مفهوم الدولة والذين 
يفسرون بأن الدولة املدنية والدميقراطية 
مفصولة عن هذين العاملني هم متنطعني 
الغربي  النموذج  إسقاط  يحاولون  كونهم 
عن  وقيميا  وديــنــيــا  اجتماعيا  املــفــكــك 
بعينه،  التناقض  هو  وهذا  واقع مجتمعنا 
قيمة  من  يعلي  وديننا  وتقاليدنا  اعرافنا 
الفرد ويعتبره هو خليفة اهلل على األرض 
وهو املسؤول عن ادارتها والتصرف فيها 
مبا يحقق الرفاهية والسعادة للمجتمعات 

وليس التفسير املادي للحياة اإلنسانية.
هل ميكن بناء دولة بعقلية »قبلية«؟ 

القبيلة شيء والقبلية شيء آخر، فالقبيلة 
كما أسلفنا هي املكون الطبيعي للمجتمع 
وتخضع يف  كبرت  أن  بعد  األســرة  وهــي 
إلى عاداتها وتقاليدها واعرافها  تكوينها 
وهي محكومة بعالقات اجتماعية صرفة، 
وتطرف  تعصب  حالة  فهي  القبلية  أمــا 
أو  حزبيا  أو  دينيا  الفرد  يتطرف  مثلما 
يتنافى  لدور  القبيلة  تتحول  هنا  طائفيا، 
مع دورها الطبيعي وهذا التعنصر يضعها 
بقية  والصراع مع  التناقض  يف حالة من 
االبتزاز  نوع من  أي  ترفض  التي  القبائل 
الــذي يــؤدي الــى الــصــراع ومــن مت يؤدي 
الى التناحر، وعليه ال عالقة للقبيلة ببناء 
بكافة  الشعب  متثل  الــدولــة  ألن  الــدولــة 
تغولت  متى  وثقافاته  واعــراقــه  مكوناته 
اآلخرين  حكم  لنفسها  واعطت  القبيلة 
الدولة  حساب  على  ذلك  سيكون  فحتما 
ومــن  وتــدمــيــرهــا  تفكيكها  الـــى  ــؤدي  ــ وي
على  الطبيعي  القبيلة  دور  يقتصر  هنا 
اجلانب االجتماعي وليس على السياسي، 
فالصراع القبلي مثله مثل الصراع احلزبي 
والصراع الطائفي فهو صراع مدمر على 

الدولة وعلى املجتمع.
مـــا هـــو الــســيــاق الـــعـــام ملــؤمتــر الــقــبــائــل يف 

ترهونة األخيرة؟ 

ضروريا  كــان  ترهونة  مؤمتر  أن  أعتقد 
ومهما بخاصة يف زمانه ومكانه، ألن لقاء 
بهذا احلجم وهذا العدد هو رسالة للعالم 
ليس  ليبيا  يف  يجري  ما  بــأن  ومنظماته 
حالة  وليست  لها  ــراد  ي كما  اهلية  حربا 
صراع قبلي أو مناطقي على السلطة، وهو 
اضحظ كل الدعايات التي سوقتها وسائل 
إعالم مسمومة بأن هناك غزوا قبليا من 
الليبي  الغرب  إلى  املتخلف  الليبي  الشرق 
األفــواه  له من بعض  املتحضر، كما سوق 
املأجورة أو أنه غزو عسكري يريد اإلطاحة 
بالدولة املدنية يف طرابلس، مؤمتر ترهونة 
كـــان ردا قــويــا عــلــى كــل هـــذه احلــمــالت 
املــســعــورة وهــو رد قــوي على املــحــاوالت 
اخلارجية والعبث اخلارجي الذي متارسه 
دول معروفة تتدخل بشكل فض يف الشأن 
الداخلي الليبي وال تريد االستقرار وتريد 
االستمرار يف حالة القتل والتشريد للشعب 
الليبي وكذلك سرقة ثروات الليبيني ونهب 
مدخراتهم ، وحتويل ليبيا إلى وكر لإلرهاب 
وحالة صراع بني جماعات إرهابية وافدة 

مدعومة من دول خارجية.
ــات مــلــتــقــى  ــم مـــخـــرجـ ــ ــا هــــي أهـ ــرأيــــك مــ بــ

القبائل بترهونة؟ 
أن  ترهونة  مؤمتر  عليه  أكــد  ما  أهــم  إن 
على  فقط  يقتصر  الليبية  لألزمة  احلل 
احلـــل الــعــســكــري وهـــو احلـــل الــوحــيــد 
واجلذري للمشكلة الليبية التي يتم العبث 
بها من دول نافذة على الساحة الدولية، 
مشكلة  بــأن  تسويقه  يجري  كما  وليس 
ليبيا هو صراع سياسي على السلطة بني 
احلكم،   بكراسي  تفوز  أن  تريد  أطــرف 
وكذلك رسخ امللتقى مبدأ ال حل اال بعد 
محاربة اإلرهاب وجتفيف منابعه بضرورة 
قفل ضخ النفط والغاز الذي يذهب إلى 
سالح يقتل به الليبيون، وأعتقد أنه مالم 
ميتثل العالم إلى رغبة الليبيني يف تقرير 
مصيرهم بأنفسهم وهم بالتأكيد قادرين 
ودعم  التدخالت،  عن  بعيدا  ذلــك  على 
أطراف سبق أن فرضت على الليبيني دون 
املدمر  الــصــراع  فسيستمر  لهم  الــرجــوع 
هو  الوحيد  اخلاسر  فيه  سيكون  ــذي  ال

الشعب الليبي.

البحبــــــــاح :
ال يــــوجد تنـــاقض بيـــــن 
مفهومي القبيلة والّدولة
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غبارة- عبدالباسط 
اإلخبارية افريقيا  بوابة 

الليبية  العاصمة  يف  االحــداث  تتسارع 
طــرابــلــس مــع جتــدد االشــتــبــاكــات التي 
الرابع  منذ  تخومها  على  رحاها  تــدور 
اجليش  بني  املاضي  ابريل/نيسان  من 
خليفة  املشير  بــقــيــادة  الليبي  الــوطــنــي 
الوفاق  حلكومة  املوالية  والقوات  حفتر 
ــي تــواصــل  ــت ــز الـــســـراج ال بــرئــاســة فــائ
على  جديدة  اتهامات  يف  نفسها  توريط 
استمرار  مــع  امليدانية  خسائرها  وقــع 

الليبي. تقدم اجليش 
ــهــا  ــفــائ ــع خـــســـائـــرهـــا وحــل ــ وعـــلـــى وقـ
األتراك،تزداد أزمات حكومة الوفاق مع 
وآخرها  لها  املوجه  االتهامات  تواصل 
الرسمي  املتحدث  لسان  على  جــاء  مــا 
الليبي،  للجيش  العامة  الــقــيــادة  باسم 
أحمد املسماري،الذي أكد يف بيان نشره 
أن حكومة  »فيسبوك«،  على صفحته يف 
للقتال  السجناء  بتجنيد  الوطني  الوفاق 
على  ومساومتهم  قــواتــهــا،  صــفــوف  يف 

حريتهم.
إطار  إنه »يف  بيانه،  املسماري، يف  وقال 
اإلرهابية  العصابات  حتــركــات  متابعة 
اإلرهابي  قيام  غرب طرابلس، مت رصد 
ــي، وهــو  ــل مــهــرب الـــوقـــود أســامــة جــوي
بقوات  الغربية  العسكرية  املنطقة  آمر 
ــاق بــتــجــنــيــد الــســجــنــاء  ــوفـ مــيــلــيــشــيــا الـ
واملحكومني يف قضايا جنائية منها القتل 
اجليش  قـــوات  ضــد  للقتال  والــســرقــة، 
الليبي، مع تقدميه وعوداً باإلعفاء عنهم 
خسائره  بعد  وذلك  عقوباتهم،  وتخفيف 

الكبيرة يف األيام املاضية«.
وجنح اجليش الليبي يف حتقيق تقدم يف 
املاضيني  اليومني  خالل  القتال  محاور 
املحلل  ــاكــات،وأكــد  ــب االشــت جتـــدد  بــعــد 
تصريح  يف  الترهوني،  محمد  العسكري 
قوات  أن  اإلخبارية«،  إفريقيا  »بوابة  لـ 
تقدمات  األحــد  أحــرزت  الليبي  اجليش 
كبيرة يف محيط منطقة العزيزية ووصلت 
كما  الرابع،  اللواء  معسكر  محيط  إلى 
السبت من فرض سيطرتها على  متكنت 
الهيرة  »منطقة  قائال  الهيرة،  منطقة 
استراتيجي  وموقع  رئيسي  مدخل  تعد 
قوات  تكون  عليه  السيطرة  وبفرض  هام 
على  الطريق  قطعت  قد  الليبي  اجليش 
على  االلــتــفــاف  مــحــاولــة  يف  املليشيات 
مختلف  يف  ــه  ــزات متــرك خــلــف  اجلــيــش 
املحاور جنوب طرابلس«، بحسب تعبيره.

الوطني  باجليش  العامة  القيادة  وكانت 
،سيطرة  السبت  ظهر  بعد  الليبي،أعلنت 
الطريق  عــلــى  بــالــكــامــل  اجلــيــش  قـــوات 
الــســاحــلــي الـــرابـــط مــا بــني الــعــاصــمــة 
متكنت  ،كما  غريان  مدينة  و  طرابلس 
العزيزية  منطقة  يف  تــقــّدم  احـــراز  مــن 

الــســيــطــرة على  الــهــيــرة ،فــضــال عــن  و 
الهيرة  منطقة  يف  الــعــكــرمــي  معسكر 

طرابلس. العاصمة  ،جنوب 
ــك أعـــلـــن اجلــيــش  ــ ــع ذل وبـــالـــتـــزامـــن مـ
اجلوي  الدفاع  وسائل  أن  األحد  الليبي 
تركية  طــائــرات   6 إســقــاط  استطاعت 
ساعة  وعــشــريــن  ــع  األربـ خــالل  مسيرة 
التي  الطائرات  عــدد  ليرتفع  املاضية، 
املاضية  الثالثة  األيــام  يف  إسقاطها  مت 
خسائر  تزايدت  فيما  طائرات   10 إلى 
ذلك  ويأتي  ومرتزقتها  التركية  القوات 
بعد إعالن القيادة العامة للجيش الليبي 
ــراك، يف  ــ ــود األتـ مــقــتــل عـــدد مــن اجلــن
قصف شنته قوات اجليش على »قاعدة 

املاضي. األربعاء  معيتيقة«، مساء 
يف  الدائر  الصراع  يف  تركيا  وانخرطت 
التي  الــوفــاق  حكومة  بــوابــة  عبر  ليبيا 
قواتها  الرســـال  ألنــقــرة  ــبــاب  ال فتحت 
اجلييش  لقتال  لها  املــوالــني  واملــرتــزقــة 
الــلــيــبــي.واتــهــم رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
اليوم  صالح،  عقيلة  املستشار  الليبي، 
البالد  باغراق  السراج  االثنني،حكومة 
مقابلة  يف  صالح،  عقيلة  باملرتزقة.وقال 
الــروســيــة:«وزيــر  »سبوتنيك«  وكــالــة  مــع 
غير  الـــوفـــاق  حــكــومــة  يف  الــداخــلــيــة 
الشرعية وغير الدستورية، هو من وافق 
أتراك  على دخول قوات مرتزقة وجنود 
أرض  إلى  األسلحة  أنواع  بكل  مدججني 
إرهابية  جماعات  صفوفهم  ويف  البالد، 

وقادة إرهاب مطلوبون دوليا«.
طرابلس  يف  احلــكــومــة  مــوافــقــة  وحـــول 
ليبيا،  يف  أمريكية  قــاعــدة  إنــشــاء  على 
األمريكية  املتحدة  عقيلة:«الواليات  قال 
ليست بحاجة إلى قواعد يف ليبيا ثابتة، 
البحار  يف  متحركة  قواعد  لديها  حيث 
واملحيطات، وكذلك مثل هذه االتفاقيات 
التشريعية  السلطات  موافقة  تتطلب 
داخلية  وزيــر  بذلك«.وكان  املعنية  وهي 
وقت  يف  قــال  باشاغا،  فتحي  الــســراج، 
إقامة  يف  متانع  ال  حكومته  ســابــق:«إن 
طلبت  حــال  أمريكية،  عسكرية  قاعدة 

الواليات املتحدة ذلك«.
تصاعد  وقع  على  التطورات  هذه  وتأتي 
الــوفــاق  حكومة  صــفــوف  يف  اخلــالفــات 
ظهرت  لها،والتي  املوالية  واملليشيات 
وزيــر  بــاشــاغــا  فتحي  توجيه  مــع  جلية 
انــتــقــادات  ــوفــاق،  ال بحكومة  الداخلية 
بالفساد  واتهمها  للميليشيات  علنية 
وباستغالل النفوذ واالبتزاز والتآمر ضد 
وزارة الداخلية واختراق جهاز املخابرات 
كما  الدولة،  مؤسسات  واستخدامه ضد 

قضائياً. هدد مبالحقتهم 
تصريحات باشاغا لم متر مرور الكرام، 
ــرج الـــقـــيـــادي يف »مــيــلــيــشــيــا  ــث خــ حــي
الوزير  ليتهم  الرملي  علي  الــنــواصــي« 
ومحاولة  امليليشيا،  على  بالتحريض 
املرتزقة  على  يعتمد  بات  بعدما  إزاحتها 
وتوعد  األجــانــب.  واملقاتلني  السوريني 

الذين  املرتزقة  على  بالقضاء  الرملي 
وصفهم بـ«الدواعش«، قائالً »يا باشا ال 
أتى  الذين  السوريني  املرتزقة  أن  تعتقد 
)قائد  من  يحمونك  سوف  األتــراك  بهم 
حفتر.  خليفة(  الليبي  الوطني  اجليش 
إعالناً  النواصي  نحن  نصدر  أن  مبجرد 
جثثا  املرتزقة  هؤالء  ترى  سوف  واحداً، 

مرمية يف شوارع طرابلس«.
على  ــلــس«  طــراب ــوار  ــ »ث كتيبة  ــت  ودخــل
لـ«ميليشيا  دعــمــهــا  ــنــت  وأعــل ــط،  اخلــ
فتحي  الداخلية  ــر  وزي ضــد  الــنــواصــي« 
يتزعمها  التي  الكتيبة  باشاغا.وقالت 
القيادي أيوب أبو راس،يف بيان،إنها هي 
الرابع  يف  الغزاة  »جلحافل  تصدت  التي 
ظن  عندما  املاضي،  )نيسان(  أبريل  من 
أيدي  يف  ستسقط  العاصمة  أن  البعض 
املشير  الوطني  للجيش  العام  )القائد 

خليفة( حفتر، يف غضون ساعات«.
ــخــروج مــدافــعــا عن  ــل ــاشــاغــا،ل ــاد ب ــ وع
توصيفهم  رافــضــا  الــســوريــني  املــرتــزقــة 
بــاإلرهــابــيــني، زاعــمــا إنــهــم دخــلــوا إلى 
ــة مـــن خــالل  ــس بــصــفــة شــرعــي ــل طــراب
اتــفــاقــيــة وقــعــت بــني حــكــومــة الــســراج 
ونظيرتها التركية، يف أنقرة أواخر العام 
لقاء متلفز مع فضائية  املاضي.وقال يف 
»فرانس 24«: »إن طرابلس ال توجد بها 
عقد  بعد  البالد  إلى  دخلوا  بل  مرتزقة، 
من  النهار،  وضح  يف  تركيا  مع  اتفاقية 
حقها  ومــن  دولــًيــا،  بها  معترف  حكومة 

ومذكرات  األمنية،  االتفاقيات  تبرم  أن 
التفاهم«، على حد قوله.

صراع  عن  املتبادلة  االتهامات  وكشفت 
كبير بني املليشيات القادمة من مصراتة 
ومــلــيــشــيــات طــرابــلــس عــلــى الــنــفــوذ يف 
ــار هــذا الــتــالســن مــخــاوف  ــة.وأث ــن املــدي
ما  وهو  الطرفني  بني  وشيك  من صدام 
املعزول،  املفتي  الغرياني،  دفع  الصادق 
باشاغا  بني  الــصــدام  من  التحذير  إلــى 
»سيسمح  ــذا  هـ ــال:  ــ وق واملــيــلــيــشــيــات، 
الداخلية  اجلبهة  وشق  باختراق  )للعدو( 
انشقت  حال  يف   )...( الصف،  وانقسام 
ستكون  فــالــهــزميــة  الــداخــلــيــة،  اجلــبــهــة 

ُمحققة«.
هذه  أن  البعض  أخرى،اعتبر  جهة  من 
تستر  تهم  البعاد  لعبة  مجرد  املالسنات 
أمــام  املليشيات  عــلــى  ــوفــاق  ال حــكــومــة 
تصريحات  بعد  وخاصة  الدولي  املجتمع 
ريتشارد  ليبيا  لــدى  األميركي  السفير 
فبراير  شهر  مــن  العاشر  يف  نــورالنــد، 
باشاغا يف  لقائه  املاضي،خالل  )شباط( 
تونس،حني قال إن »بالده تدعم اجلهود 
لتفكيك  الليبية  السلطات  تبذلها  التي 
ونزع  املسلحة،  واجلماعات  امليليشيات 
ســالحــهــا«، وتـــرى أنــهــا »متــثــل تــهــديــداً 
ودميقراطية  قوية  ــة  دول لبناء  خطيراً 

ليبيا«. وموحدة يف 

ملفات 

يتبع<<

حكـــــــومة الوفــــــاق..خسائــــر 
على وقع اتهامات وصراع داخلي
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ملفات 

ــرق األوســــط«  ــشـ ــقــلــت صــحــيــفــة »الـ ون
حكومة  مــن  مقرب  محلي  مــســؤول  عــن 
الوفاق،األحد،قوله إن »سلطات طرابلس 
لها  يوفر  جــاد  أميركي  لتقارب  تسعى 
)اجليش  مواجهة  يف  الــالزمــة  احلماية 
شقيقة،  دول  تــســانــده  الـــذي  الــوطــنــي( 
أن  من  تخوفه  مبدياً  عديدة«،  وأجنبية 
هذا االجتاه »للتضحية ببعض امليليشيات 
قد ينقلب على حكومة )الوفاق(، إذا ما 
تلك املجموعات يف مواجهتها«. توحدت 

وحتدث املسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، 
سياسية  »تغييرات  عــن  أمنية،  ــدواٍع  لـ
الــرئــاســي  املــجــلــس  يتبعها  مــتــســارعــة 
حفتر  قـــوات  قــيــام  احتمالية  ملــواجــهــة 
وذهب  أيام«،  خالل  كبيرة  زحف  بعملية 
باشاغا من  »ذلك متثل يف طلب  أن  إلى 
أميركا إنشاء قاعدة عسكرية يف البالد، 
وفــتــح مــلــف املــيــلــيــشــيــات، بــالــرغــم من 
لسلطات  بالنسبة  وحساسيته  خطورته 

طرابلس«.

لدى  ليبيا  مندوب  السني  طاهر  وكــان 
والــتــابــع  ــورك،  ــوي ــي ن يف  املــتــحــدة  األمم 
حلــكــومــة الـــوفـــاق،أكـــد يف تــصــريــحــات 
»التشكيالت  ســمــاهــم  مــا  إن  ســابــقــة، 
قبل  ليبيا«،  كل  يف  كبير  حتد  املسلحة 
يف  جميعاً  وضعهم  »عــدم  إلــى  ينّبه  أن 
ودمج  بحل  وأضاف:«قمنا  واحدة«.  سلة 
يحتاج  املـــوضـــوع  لــكــن  مــنــهــم،  الــعــديــد 
حتديات  وهناك  طويل،  والطريق  وقتاً 

وخروقات حتدث يف كل ليبيا«.

عبد  ميهوبي  املدني  الناشط  وبحسب 
يلعب  »الـــرئـــاســـي  الـــغـــنـــي،األحـــد،فـــان 
الدولي،  املجتمع  أمام  امليليشيات  بورقة 
أنهم  ويرى  عناصرها،  عن  يدافع  فمرة 
يتهمهم  ومرات  العاصمة،  عن  يدافعون 
باالمتثال  ويطالبهم  املخالفات،  بارتكاب 
الغني،«للشرق  عبد  للقانون«.وأضاف 
بكل  امليليشيات،  مــن  األوســط«:«مــلــلــنــا 
تربح  لم  وليبيا  وآيديولوجياتها،  فئات، 

من ورائها إال اخلراب والدمار، يف حني 
الثروات  ميتلكون  أصبحوا  قيادتها  أن 
الضخمة، ومن بينهم من يتباها بسيارته 

الفارهة. ال بد من حل«.
وتواجه امليليشيات يف العاصمة، ومناطق 
أخرى بالبالد، بتهم ارتكبت جرائم عدة، 
وابتزازهم  املواطنني  خطف  بينها  مــن 
األجهزة  على  والتعدي  وقتلهم،  مالياً 
جاء  املليشيات  انتهاكات  الشرطية.آخر 
ــدارس يف  املـ مـــدراء  أحــد  مــع اختطاف 
خلفية  طرابلس،على  الليبية  العاصمة 
مخالفة  بسبب  الــطــالب،  ألحــد  عقابه 

والقوانني. للوائح  الطالب 
عن  االخــبــاري  نــيــوز«  »ارم  موقع  ونقل 
التفتيش  بــإدارة  املوظف  الهادي  محمد 
مدرسة  مدير  إن  طرابلس،قوله  بتعليم 
الثانوية، عاقب طالبا مبنعه  علي أوريث 
من الدراسة حتى إحضار ولي أمره على 
خلفية شجار وضرب أحد زمالئه،مشيرا 
الى أن الطالب غادر املدرسة، وبدال من 

مجموعة  إلى  ذهب  أمــره،  ولي  ُيبلغ  أن 
له  قريب  ميليشياوي  يقودها  مسلحة 
منه  طــالــبــا  املــضــغــوطــة،  حميد  يــدعــى 

االنتقام له من املدير الذي طرده.
أرســل  املضغوطة  أن  املــصــدر  وأضـــاف 
فــبــرايــر/   23 يـــوم  مسلحة  مــجــمــوعــة 
شــبــاط املــاضــي، قــامــت بــجــلــب املــديــر 
عبد  بــن  عصام  ونائبه  احلــداد  محمد 
أحد  ــى  إل املــدرســة  مــن  ونقلتهما  اهلل، 
»الــغــنــيــوات«.وأوضــح  ميليشيا  مــقــرات 
يــتــواجــد مبكان  الــطــالــب  بـــأن  الــهــادي 
يوميا  لهم  ويوجه  ونائبه،  املدير  اعتقال 
اإلهانة حتى أنه يقوم بصفع املدير على 
تتدخل  أن  دون  مستمرة  بصورة  وجهه 
أو  الداخلية  وزارة  يف  ســواء  جهة  أي 
رسميا  لهما  التوجه  رغم  التعليم،  وزارة 

املخطوفني. قبل عائلتي  من 
ويرى مراقبون، إن حكومة الوفاق رهينة 
التي دخلت الصراع  للميليشيات ولتركيا 
العاصمة  حتــريــر  لعرقلة  مــحــاولــة  يف 

فيها مبا  الفوضى  حالة  وابقاء  طرابلس 
يضمن لها مد نفوذها يف البالد ومترير 
أجــنــدات الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
ونهب  ليبيا  غزو  على  القائمة  أردوغــان 
ثرواتها وحتويلها الى بوابة ملد أذرعه يف 
اقليميا  أثار غضبا  ما  املنطقة ككل وهو 

واسعا. ودوليا 
املتابعني  الكثير من   وبالرغم من اجماع 
للشأن الليبي على ضرورة انهاء الصراع 
ــاء  ــدم ــن ال املــســلــح بـــني الــلــيــبــيــني وحــق
ــوار أمــال  ــ والـــذهـــاب الـــى طـــاولـــة احلـ
ــة  األزم تنهى  تسوية  ــى  ال الــوصــول  يف 
أخرى  جهة  من  يشيرون  الشائكة،فانهم 
ال  ليبيا  يف  قــادم  استحقاق  أي  أن  الــى 
املليشيات  وجــود  ظل  يف  حتقيقه  ميكن 
املــســلــحــة وســيــطــرتــهــا عــلــى مــؤســســات 
اجليش  دخــول  أن  هــؤالء  الدولة،ويؤكد 
الى طرابلس واستعادة سلطة الدولة من 
الصحيح  الطريق  يف  ليبيا  وضع  شأنه 

البناء. بداية  نحو 
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املنوعة

فقـــدت عارضة أزيـــاء البصر يف 
عينهـــا اليمنـــى وســـتفقد القدرة 
بعينهـــا  قريبـــا  الرؤيـــة  علـــى 
اليســـرى، عقـــب إجرائها وشـــما 

يف مقلـــة العـــني.
ألكســـاندرا  عينـــا  وبـــدت 
سادوفســـكا، البالغـــة مـــن العمر 
25 عامـــا، مصبوغتـــني باللـــون 
األســـود بعـــد ذهابها إلى رســـام 
وشـــم يف وارســـو غـــرب بولندا، 
جلعـــل مقلتـــي عينيها ســـوداوين 
كي تشـــبه مغني الـــراب املعروف 
باســـم بوبك، والـــذي كان بياض 
عينيـــه أيضـــا مصبوغـــا باللـــون 

األســـود.
ويواجـــه الرجل الـــذي فعل ذلك، 
وهو فنان وشـــم يدعى يف وسائل 
 ،Piotr اإلعـــالم املحليـــة باســـم
عقوبـــة تصل إلى ثالث ســـنوات 
اإلجـــراء  هـــذا  بســـبب  ســـجنا 
الفاشل، بحســـب »روسيا اليوم«.

أن  األزيـــاء  عارضـــة  وكشـــفت 
األلـــم الـــذي كانـــت تعانـــي منـــه 

يف البدايـــة بـــدا طبيعيـــا، وفقـــا 
للتقاريـــر، وأنـــه كان عليها تناول 

مســـكنات األلـــم.
ومع ذلك، يقول املســـعفون إنه ال 
يوجد أمـــل يف إصـــالح بصرها، 
مؤكديـــن أنهـــا قريبـــا ســـتصبح 

عميـــاء متاما.
»لســـوء  ألكســـاندرا:  وقالـــت 

احلـــظ، حتـــى اآلن، لـــم يعطنـــي 
األطباء أمال بالتحسن، األضرار 
عميقة وواســـعة النطاق، أخشى 

أصبـــح عميـــاء متاما«.
وتابعـــت: »لـــن أحبس نفســـي يف 
ســـرداب وأكتئـــب، أحمـــل حزني 
معـــي، ولكنـــي ســـأتعايش معه«.

نشـــره  تقريـــر  وبحســـب 

موقع Polska، فإن ألكســـاندرا 
خضعـــت لثالثة إجـــراءات طبية 
تهـــدف إلـــى اســـتعادة بصرهـــا، 
الصبغـــة  أن  اكتشـــفت  لكنهـــا 

العـــني. نســـيج  يف  دخلـــت 
كما أشـــار التقرير إلى أن احلبر 
فقـــط  مناســـبا  كان  املســـتخدم 
للرســـم علـــى اجللـــد، ويجب أال 

يالمـــس مقلتـــي العينني.
وقال محامو ألكســـندرا لوســـائل 
اإلعـــالم البولنديـــة: »هناك أدلة 
واضحـــة علـــى أن فنـــان الوشـــم 
لـــم يكـــن يعـــرف كيفيـــة القيـــام 
الدقيـــق،  اإلجـــراء  هـــذا  مبثـــل 
»ومـــع ذلك قـــرر أن يـــؤدي األمر 
الـــذي أوصل املســـكينة إلى هذه 
عارضـــة  وطالبـــت  املأســـاة«. 
األزيـــاء مببلـــغ قـــدره 300 ألف 
جنيـــه اســـترليني كتعويـــض عن 
الوشـــم الفاشـــل، الـــذي مت العام 
املشـــتبه  ينفـــي  بينمـــا   ،2016
به ارتكابـــه أية مخالفـــات، فيما 

قريبا. محاكمتـــه  ســـتبدأ 

التايالنديـــة  الشـــرطة  كشـــفت 
تفاصيـــل جرميـــة قتـــل مروعـــة 
اســـتهدفت زوجني صينيني، كانا 

يف رحلـــة ســـياحية.
وبحســـب صحيفـــة »ديلـــي ميل« 
البريطانيـــة فـــإن القتلـــة وضعوا 
الزوجـــني يف حقيبتي ســـفر بعد 
تقييدهمـــا، وهما مازاال على قيد 
احليـــاة، ثـــم ألقوا بهمـــا يف نهر.

وجـــرى العثـــور على جثـــة الزوج 
وانـــغ جون )30 عامـــا(، الثالثاء، 
بعدما الحـــظ صياد يف نهر بينغ، 
وســـط تايالنـــد، حقيبـــة ســـوداء 

تطفو علـــى املاء.
وقالـــت الشـــرطة إن غواصيهـــا 
زوجـــة  عـــن  البحـــث  يواصلـــون 
الرجـــل تشـــو بينـــغ ) 28 عاما(، 
التي يعتقد أنهـــا ألقيت أيضا يف 

النهـــر وبنفـــس الطريقة.
ووصـــل الزوجان إلـــى تايالند يف 
وقت ســـابق من فبرايـــر اجلاري 
الســـياح  مـــن  مجموعـــة  مـــع 
الصينيني، لكنهمـــا فضال البقاء 
فيمـــا عاد اآلخـــرون إلى بالدهم.
وذكـــر ضابط يف الشـــرطة أنه مت 
فتح حتقيـــق يف اجلرمية، وإعداد 
مذكرات توقيف.وبحســـب شهود 
أصـــوات  ســـمعوا  فقـــد  عيـــان، 
ســـقوط مـــا وصفوهـــا بأشـــياء 

ثقيلـــة يف النهر.
وخلص تشـــريح اجلثة الزوج إلى 
أنه تويف بســـبب الغرق، لكنه كان 
على قيد احليـــاة عندما وضع يف 
احلقيبة. وتعتقد الشـــرطة أن 4 
أشخاص على األقل متورطون يف 

القتل. جرميتي 

الكـــوري اجلنوبـــي  الفيلـــم  فـــاز 
»الطفيلـــي« ملخرجـــه بونـــغ جون 
هـــو بجائزة ســـيزار أفضـــل فيلم 
أجنبـــي خـــالل حفـــل مشـــحون 
لتوزيـــع اجلوائـــز التـــي توصـــف 

الفرنســـي. باألوســـكار 
يذكـــر أن الفيلم ســـبق لـــه الفوز 
يف  الذهبيـــة  النخلـــة  بجائـــزة 
مهرجـــان كان واوســـكار ألفضـــل 

   . فيلم
البولنـــدي  املخـــرج  فـــاز  كمـــا 
بوالنســـكي  رومـــان  الفرنســـي 
بجائزة ســـيزار أفضل مخرج عن 

»جاكـــوز«. فيلمـــه 

وكان أعضاء األكادميية الفرنسية 
للفنـــون وتقنيات الســـينما، التي 
متنـــح اجلوائـــز قـــد تقدمـــوا يف 
وقت ســـابق هذا الشهر باستقالة 
جماعيـــة اعتراضـــا علـــى تصّدر 
بوالنســـكي لقائمة الترشـــيحات، 
وهو املطلوب يف الواليات املتحدة 
بتهمـــة اغتصـــاب فتـــاة تبلغ 13 

ســـنة يف عام 1977.
وخرجـــت املمثلـــة اديـــل هاينـــل 
املرشـــحة جلائزة ســـيزار أفضل 
ممثلة، بشـــكل غاضـــب من قاعة 
فـــوز  علـــى  احتجاجـــا  احلفـــل 

بوالنســـكي.

أن تتقـــدم املرأة بطلـــب الزواج من 
شـــخص مناســـب لها ليست فكرة 
شـــائعة، إال أن األمـــر قـــد يحدث 
يف بعـــض املجتمعات، لكن الفلكور 
التاســـع  يـــوم  حـــدد  اإليرلنـــدي 
والعشـــرين من فبراير، الذي يأتي 
مـــرة كل أربع ســـنوات، كـــي تتقدم 
املـــرأة - إن أرادت - بطلب الزواج 
من الشـــخص الذي تريده أن يكون 
شـــريك حياتهـــا. بحســـب بي بي 

ســـي بالعربي.
ويعتقـــد ان أصل هذه األســـطورة 
غيـــر مثبت وغيـــر واضـــح، إال أن 
بعـــض الروايات تتحدث عن تقليد 
بـــدأ يف أيرلندا يف القرن اخلامس 
عندما انزعجت القديسة بريجيد 
أوف كيلديـــر مـــن التقاليد املتبعة، 
والتـــي كانـــت تفرض على النســـاء 
يقـــرر  حتـــى  طويـــال  االنتظـــار 
الـــزواج  التقـــدم بطلـــب  الرجـــال 
للقديـــس  ذلـــك  فشـــكت  منهـــن، 
باتريـــك طالبـــة منـــه إيجـــاد حـــل 

اخلجولني. للرجـــال 
القديـــس  إن  األســـطورة  وتقـــول 
باتريـــك اســـتجاب لذلـــك وأصدر 
مرســـوما يقترح فيه على النســـاء 
أن يكون يوم 29 من شـــهر فبراير 
يومهـــن للتقـــدم بعـــروض الـــزواج 
يقـــال إن  لـــزوج املســـتقبل، كمـــا 
القديســـة بريجيـــد تقدمـــت فوراً 

بطلـــب الـــزواج منه.

رفـــض  باتريـــك  القديـــس  لكـــن 
عرضها، وأهداها ثـــوب حرير مع 
قبلة، كما تزعم األســـطورة، ويقال 
إن هـــذا أصل التقليـــد اإليرلندي 
الـــذي ينص إنه علـــى الرجل الذي 
يرفـــض الـــزواج مـــن املـــرأة التـــي 
تتقـــدم له أن يهديها قفـــازاً أو ثوباً 

مصنوعـــاً مـــن احلرير.
لكن كثيـــراً من املؤرخـــني دحضوا 

كل تفاصيـــل هـــذه القصـــة قائلني 
بأنهـــا لـــم حتـــدث، ألن القديســـة 
التاســـعة  بريجيـــد كان يف عمـــر 
أو العاشـــرة عنـــد وفـــاة القديـــس 

تريك. با
ووفقـــا لألســـطورة ذاتهـــا، ينبغي 
علـــى املـــرأة التـــي تتقـــدم بعرض 
بنطـــاالً  إمـــا  ترتـــدي  أن  الـــزواج 
)بريتشـــز(  باإلجنليزيـــة  يســـمى 
وهو يشـــبه البنطال القصير الذي 
يرتديـــه راكبـــو اخليـــل؛ أو تنـــورة 

حتتيـــة قرمزيـــة.
ويعتقـــد أن هـــذا التقليـــد انتقـــل 
إلـــى اســـكتلندا من قبـــل الرهبان 

األيرلنديـــني.
الكبيســـة  فالســـنة  علميـــاً،  أمـــا 
ســـنوات  أربـــع  كل  مـــرة  حتـــدث 
الشـــمس  حـــول  األرض  دورة  ألن 
تســـتغرق 365 يومـــاً وربعـــا، لذا 
للتقـــومي  األربـــاع  هـــذه  تضـــاف 
مشـــكّلة يوما كامال هو 29 فبراير 
الذي يســـّجل مرة كل أربع سنوات.

أطلقـــت منصـــة الفيديـــو »تيـــك تـــوك« وضـــع 
“Family Safety” اجلديد، الذي يتيح لآلباء 

إمكانية تقييد اســـتخدام أطفالهـــم للتطبيق.
وتتيـــح ميـــزة األمـــان العائلـــي لآلبـــاء إمكانية 
اليومـــي  مـــدة قصـــوى لالســـتخدام  حتديـــد 
للطفل تبلغ 40 أو 60 أو 90 أو 120 دقيقة. 
ويف حـــال تخطـــي املدة القصـــوى املحددة، فلن 
يتمكن األطفال من اســـتخدام التطبيـــق إال إذا 

قـــام اآلبـــاء بإدخال كلمـــة مرور.
وباإلضافة إلـــى ذلك، ميكن لآلباء حتديد عدم 
إمكانية إرســـال رســـائل خاصة للطفـــل إال من 
قبل األصدقاء فقط أو ميكنهم إيقاف الرسائل 
اخلاصـــة متامـــا حلمايتهـــم من االتصـــال بهم 
مـــن قبـــل الغربـــاء. ويوجـــد أيضاً وضـــع مقيد 

يتـــم فيه حجـــب مقاطع الفيديو غير املناســـبة 
لعمـــر الطفـــل. ويجـــب علـــى اآلبـــاء، الذيـــن 
يرغبـــون يف تقييد اســـتخدام أطفالهـــم، أيضا 

تثبيـــت التطبيق على هواتفهـــم الذكية. وميكن 
 Digital“ تنشـــيط الوضع عبـــر املســـار إلـــى
 Settings/“ و   ”Wellbeing/Privacy
Family Safety Mode” يف اإلعـــدادات، ثم 
QR-“ يتـــم عـــرض رمز االســـتجابة الســـريعة
Code”، والـــذي يجـــب علـــى الطفـــل إجـــراء 
مســـح لـــه باســـتخدام هاتفـــه الذكـــي. وبهـــذه 
الطريقـــة يتـــم ربط التطبيقـــات ويوافق الطفل 

علـــى لوائح االســـتخدام.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يتعني على مســـتخدمي 
تيـــك تـــوك إعـــادة ضبـــط إعـــدادات حمايـــة 
البيانـــات يف التطبيـــق. وهـــذا يشـــمل ضبـــط 
البروفايل على الوضـــع اخلاص بحيث ال تكون 

املنشـــورات مرئيـــة إال لألصدقـــاء فقط.

بوريس جونسون يعلن خطوبته على صديقته احلامل تفقد بصرها بسبب الهوس مبغني راب

زوجان صينيان يقتالن يف تايالند بطريقة بشعة

فيلم كوري جنوبي يحصل على سيزار الفرنسية

اليوم الذي تتقدم فيه النساء بطلب الزواج 

تيك توك يتيح لآلباء تقييد استخدام أطفالهم للتطبيق

أعلن رئيس الـــوزراء البريطاني، 
وصديقتـــه  جونســـون،  بوريـــس 
خطوبتهمـــا  ســـيموندز  كاري 
وينتظـــران طفـــال. وجاء يف بيان 
للمتحـــدث عـــن رئيـــس الـــوزراء 
»أعلـــن رئيس الوزراء والســـيدة 
وأنهمـــا  خطوبتهمـــا  ســـيموندز 
أوائـــل  يف  طفـــال  ينتظـــران 

الصيف«، بحســـب وسائل إعالم 
سيموندز،  وســـتصبح  بريطانية. 
البالغـــة مـــن العمـــر 31 عاًمـــا، 
أًمـــا ألول مـــرة، بينما جونســـون 
البالـــغ من العمر 54 ســـنة، هو 
أب ألربعـــة أطفـــال بالغـــني مـــن 
زواج ســـابق مـــن املحامية مارينا 

. يلر   وُجُْوه..و
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الثقافية 

شعــــر 

قصة قصيرة

مع جحا 

  وُجُْوه..

  وُجُْوه..
علي صدقي عبدالقادر 

املمطرة الزمهرير  ليالي  يف 
 التـــي خططها البـــرق، دروبـــاً وقصوراً 

ئمة عا
 ضحك الرعد على أبراجها املرتعشـــة

 ضحكـــة مجروحة اللحن عريضة
 حول نار املدفأة

 أعصـــر الليل بعيني املتعبة
 جاعـــالً ظلمته حبر يراعي

 جامعـــاً أطـــراف هـــذا الكـــون والدنيـــا 
الكبيـــرة

 يف يدي هذي الصغيرة
 ضمن ديوان لشاعر

 تتملى مقلتي أحرف شـــعر يف قصيدة
 وجههـــا يعكس أعماقي البعيدة

* * * 
 بني جمر املبخرة

 تصعـــد األبخـــرة الفيحـــاء مـــن أعـــواد 
طيب

بالفضاء تتولى   
 يف ثناياها )جحا(

 ميتطي املهر املجنح
 عبر أودية الفضاء
 من دخان املبخرة

 عمم الرأس بطيب أخضر
 يرتدي جبته احلمراء تلقي بالشـــرر

 حامالً يف يده قوس قزح
 وهـــو ال يفتأ يف جهر يقول:

 جئت للدنيـــا التي خلفتها منذ قرون
 غادًة تســـك يف طاسي الفتون
 هـــا هي اآلن عجوز حيزبون

 شـــعرها غابة أشواك، وأنهار صديد
 فوقها يســـبح جالدو السالم
 ودعاة احلرب أعداء احلياة

 حســـبوا أن بأيديهم مصير اآلدمية
أبنـــار  باســـتعمار  األرض،  باحتـــالل   

لبشـــر ا

 وبآالت الدمار النووية
 يا لهم من تعساء

 كاخلفافيـــش التـــي تعمـــي عـــن النـــار، 
فتقضـــي يف اللهـــب

نطـــع  أوجههـــم  مـــن  الشـــيطان  ســـلخ   
الدمـــاء

 ونعاالً للشقاء
 وحبال املشنقة

 وبأعينهم املقلوبة الشـــر استطار
 فـــوق أهداب تغطيها دماء وصديد

 نفخـــت فيها أعاصير الفناء
 وبهـــا يحفر إبليس قبور األبرياء

 باألظافر
 وهنـــا تفتقد العني )جحا(

 ثـــم ألقاه على صاروخه يطوي الفضاء
 يف دخان املبخرة

 وعلـــى هامتـــه قبعـــة تغتســـل األجنـــم 
كاحلمـــام فيهـــا 

 وعلـــى أزراره أقماره الزرق تدور
الشـــمس  بالعـــروة،  معطفـــه  وعلـــى   

كســـل يف  متطـــت 
 تغـــزل الضوء على نول الطفل

 ثـــم يبـــدو لي )جحـــا( ينفـــخ يف الصور 
لكبير ا

 يؤذن الدنيا مبيعاد النشـــور
 ضاحـــكاً مـــن ذلك القزم الذي بالســـلم 

مر، قا
 قائـــالً: ملكي مغاليق املصائر..

 وتـــدوي ضحكـــة ســـاخرة صفـــراء من 
)جحا( ثغـــر 

 ثم ال تلبث أن تغدو ســـحاباً ممطراً

 ناســـجاً أسالك غيث منهمر
 وأرى عبر دخان املدفأة

 ساسة الدنيا الكبار
 وقفوا حول )جحا(

 بعضهـــم يلبـــس مـــن جمجمـــة القتلـــى 
ة د قال

 بعضهم متخذ من شـــلو قتاله وسادة
 بعضهم يشـــرب من دمع اليتامى

 بعضهم تشـــتعل النار بفيه، والعيون
 بعضهم يف شـــعره تبدو األفاعي دائرة

 بعضهـــم مـــن وجهـــه املمســـوخ يبدو يف 
ه قفا

 وأرى عمـــي )جحا( يقذفهم يف املدفأة
 مثل أعواد املكانس

 قذرة
 يف لهيب املدفأة

 يف اجلحيم!..

)ا(
الســـاعة  إلـــى  ينظـــر  يســـتيقظ.. 
اليـــزال  لســـريره..  املقابلـــة  احلائطيـــة 
هنـــاك متســـع مـــن الوقـــت علـــى موعد 
املقابلـــة.. ينقلب علـــى اجلانب اآلخر.. 
مـــن  آتيـــة  الصحـــون  فرقعـــة  يســـمع 
علـــى  عالمـــة  أّنهـــا  يعـــرف  املطبـــخ.. 
إلـــى  غضـــب زوجتـــه.. ميشـــي حافيـــاً 
احلمـــام ليغتســـل.. لكنـــه ال يجد وجهه!

)ل(
تطعنه زوجته بســـّبابتها يف صدره:

ــــــ واهلل مـــا فيك وجه.. عـــدت البارحة 
قبيـــل الفجـــر تترنح.. أنا أعـــرف جّيداً 
أيـــن تترك وجهك بعـــد أنصاف الليالي.

قـــد  أنـــه  يكتشـــف  األدراج..  ــب يف  ُيقلِـّ
وجوهـــه. كل  اســـتنفد 

ــــــ يا إلهي.. حتى القهوة بدون وجه!
)ق(

يطرق باب جاره..
ـــ صباح اخلير.. عندك وجه ســـلف؟

ــــــ ال واهلل.. حتـــى أنا عنـــدي مقابلة.. 
لـــم أعـــد أملـــك ســـوى وجـــه واحـــد.. 

ســـهرت الليـــل بطولـــه لترميمـــه.. لكـــن 
الســـوق  يف  وجوهـــاً  ســـيوزِّعون  اليـــوم 

الكبيـــر.
)ن(

طويـــل..  الطابـــور  الســـوق..  أمـــام 
قهقهـــة: لغـــط..  ج..  متعـــرِّ

ــــــ الدنيا بالوُجوه.. واآلخرة بالعمل.
ــــــ اللـــي َتكْـــَره وجهـــه.. يـــزرّك الّزمان 

قفاه. علـــى 
ــــــ قالـــوا للقـــرد: تَبرَقْع.. قـــال: وجهي 

الفضيحة! علـــى  واِخـــذ 
أحدهم: يصرخ 

ـــ اســـمعوا.. ال تعطـــوا الواحد أكثر من 
وجه حتى يكتفـــي اجلميع.

)ا(
ع  يتـــآكل الطابـــور.. مديـــر الســـوق يـــوزِّ

الوجـــوه كيفمـــا اتفـــق:
ـــر.. َوْجـــه عابس..  ــــــ هاك.. وجه مكشِّ
يصلـــح  طويـــل  وجـــه  كاِلـــح..  وجـــه 
للمـــدراء.. وجـــه بليـــط يناســـب الكثير 
وجـــه  آِخـــر  الكبـــار..  املســـؤولني  مـــن 
وجـــه  مَصّقـــع..  َوجـــه  عندنـــا..  بـــارد 

ّي.. من يريـــده؟ وجه قِوي..  مـــوش للضَّ
وجـــه  مقلـــوب..  وجـــه  صـــاح..  وجـــه 
ملْـــِوي.. وجه ممـــدود.. وجـــه متزلِّط.. 
وهـــذا كتّيـــب.. كتالـــوج يعنـــي.. )كيـــف 
ـــع وجهـــك يف خمـــس دقائـــق بـــدون  تلمِّ
ــم(.. وهنـــاك محاضرة يف العشـــية  ُمعلِـّ
عـــن كيفية اســـتبدال الوجـــوه وتلوينها.. 
ُيلقيهـــا الدكتـــور )بو وجَهـــني( يف املدرَّج 

املكشـــوف.. خـــْذ وجهـــك...
)ع(

مُييـــل  الســـوق  مديـــر  أخيـــراً..  يصـــل 
نصـــف  عينيـــه  مغمضـــاً  يئـــن  رأســـه.. 
بالقلـــم: أذنـــه  ك  ُيحـــرِّ إغماضـــة وهـــو 

ـــ لألسف.. تأخرت.
ْش.. أرجـــوك.. أي وجـــه.. موعد  ــــــ فتِّ
املقابلـــة بعـــد نصـــف ســـاعة.. مقابلـــة 
مهّمـــة.. أكيـــد عندكم وجوه مدسوســـة 

الـــُدرج لألصحاب. حتـــت 
يغطـــس مديـــر الســـوق حتـــت الـــُدرج.. 
رأســـه..  يرفـــع  يزحـــف..  يتـــوارى.. 

يـــده: بظاهـــر  جبينـــه  مَيســـح 
ــــــ صّدقني.. لم تعد لدينا وجوه.
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رياضه

ــ  الليبي  االسبوع  ـــ 
فريقه  طقطق  مفتاح  الليبي  الدولي  منح 
نهضة  شباك  يف  الــتــعــادل  هــدف  املــصــري 
نهائي  ربع  ذهاب  يف  وذلك  املغربي  بركان 

. اإلفريقية  الكونفيدرالية  كأس  بطولة 
يف  لفريقه  التعادل  هــدف  طقطق  وسجل 
بهدف  متأخرا  كــان  أن  بعد   46 الدقيقة 
ــاجــور يف الــدقــيــقــة 44  ســجــلــه مــحــســن ب

مبلعب   حاليا  تــتــواصــل  الــتــي  ــاراة  ــب امل مــن 
فريق  تــقــدم  والنتيجة  اجلــديــد  الــســويــس 

املصري بهدفني مقابل هدف .
مدربه  قــيــادة  املــصــري حتــت  فريق  ويــأمــل 
إيجابية  نتيجة  حتقيق  يف  العشري  طــارق 
ستقام  التي  االياب  مباراة  خوض  أجل  من 
يف املغرب يف الثامن من شهر مارس املقبل 

براحة تامة .

طقطق يسجل يف قمة املصري ونهضة بركان

الزوي يستعد للظهور األول يف السوبر األردني

استقالة مدرب النصر بعد اخلسارة من حسينة أغادير بخماسية

ـــ االسبوع الليبي   
العب  ــزوي   ــ ال أكـــرم  الليبي  املــهــاجــم  لعب 
الفيصلي األردني مع فريقه يف مواجهة فريق 
مباريات  ضمن  املاضي   السبت  اجلــزيــرة  
كأس السوبر لكرة القدم  على  ملعب عمان 

الدولي
موسم  ملدة  للفريق  مؤخرا  الــزوي   وانضم  

واحد .
وسبق للمهاجم الليبي أن توج بالسوبراألردني 
على  بــفــوزه   2017 عــام  يف  الفيصلي  مــع 

اجلزيرة بهدفني مقابلهدف .
ناجحتني  جتربتني  الليبي  املهاجم  وخــاض 
يف الدوري األردني حيث سبق وأن لعب مع 
بلقب هداف  معه  توج  والذي  إربد  احلسني 

ألفني  عشر  وخمسة  ألفني  ملوسم  الـــدوري 
وستة عشر بعد أن سجل أربعة عشر هدفا .
الرياضي  املوسم  الفيصلي يف  مع  لعب  كما 
2017-2016 حيث إحراز ثالث بطوالت 
هي الدوري وكأس األردن وكأس السوبر إلى 
جانب وصافة البطولة العربية لألندية التي 

أقيمت يف مصر.

ـــ االسبوع الليبي   
الليبي  النصر  نــادي  من  مقربة  مصادر  أكــدت 
لكرة  األول  الفريق  مــدرب  الككلي  محمد  بــأن 
الثقيلة  اخلسارة  بعد  استقالته  قدم  قد  القدم 
يف  بخماسية  املغربي  أغادير  حسينة  أمــام  من 
ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية األفريقية 

لكرة القدم .
النصر أي  بــنــادي  املــركــز اإلعــالمــي  يعلن  ولــم 
معلومات عن خبر االستقالة حتي هذه اللحظة .
وكان الككلي 35 عاًما قد أستلم مهمة تدريب 
املاضي  يوليو  شهر  القدم  لكرة  األول  الفريق 

وذلك خلفاً للمدرب السابق فوزي العيساوي .

ـــ االسبوع الليبي ــ 
فخ  يف  الليبي  النصر  فريق  سقط 
أمــام  عريضة  وبنتيجة  الــهــزميــة 
املغربي  أغــاديــر  حسينة  ضيفه 
التي  املباراة  يف  نظيفة  بخماسية 
الــفــريــقــني مــســاء  األحــد  جمعت 
ــورت بــالــقــاهــرة  ــروســب ــت مبــلــعــب ب
يف ذهـــــاب ربــــع نــهــائــي بــطــولــة 
لكرة  األفــريــقــيــة  الــكــونــفــيــدرالــيــة 

القدم .
ويدين حسينة أغادير بالفضل يف 
كرمي  لالعبه  املستحق  الفوز  هذا 
بركاوي الذي سجل ثالثة أهداف 
الــدقــائــق 9 و15  »هــاتــريــك« يف 
ماليك  السنغالي  وأضــاف  و56 
سيسي الهدف الرابع يف الدقيقة 

الــســنــغــالــي  الـــالعـــب  ــاد  ــ وع  78
لفريقه  اخلامس  الهدف  ليسجل 
النتيجة  وبهذه   87 الدقيقة  يف 
وضع  قــد  أغــاديــر  حسينة  يــكــون 
بطولة  نــهــائــي  نــصــف  يف  ــا  ــدًم ق

. الكونفدرالية 
وسوف يتجدد احلوار بني الفريقني 
يف مباراة اإلياب التي ستقام مبلعب 
الثامن من شهر  باملغرب يف  أدرار 
ــاري بــصــافــرة احلكم  ــارس اجلــ مـ

السيشيلي بيرنارد كاميل .
فريق  مــدرب  الككلي  وكــان محمد 
الــنــصــر لــكــرة الــقــدم، اعــلــن قبل 
بغياب   فريقه  قائمة  عــن  املــبــاراة 
ثالثة  العبني مؤثرين  وهم  خالد 
اختبار  يف  ســقــط  الـــذي  مــجــدي 

و  الــاليف  يلعب  لن  كما  منشطات 
وضمت   ، اإلصابة   بداعي  الثلبة 
املرمى:  :حراسة  من  كل  القائمة  
فتحي   - الرعيض  الرحمن  عبد 
الطلحي ، الدفاع: إدريس الضراط 
- صالح فكرون - عبداهلل الشريف 
-صدام الورفلي - معاذ العمامي ، 
الكرغلي  السالم  عبد  الــوســط:   
بلعم  اهلل  عبد   – شليق  فــراس   –
عالم   -الساعدي  بوعجيلة  -مهند 
معتز  الهجوم:   ، الــهــرام  أحمد   -
أحمد   – عزوالعقوري   – املــهــدي 

سعد - –أسامة السيسي.
وكــان النصر قد دخــل املــبــاراة يف 
الفريق  أمـــام  باملخاطر  محفوفا 

املغربي  

ـــ االسبوع الليبي ــ 
مهاجم  الطبال  محمد  الليبي  الدولي  تعرض 
يف  خطيرة  إصــابــة  إلــي  القبائل  شبيبة  فريق 
مباراة فريقه مساء  السبت أمام شباب بلوزداد 
والتي انتهت بفوز األخير بثالثة أهداف لهدف 
لكرة  اجلــزائــري  لــلــدوري  العشرين  اجلولة  يف 

القدم .
وبحسب تقارير صحفية ليبية بأن اإلصابة قد 
تنهي موسم املحترف الليبي محمد الطبال مع 

فريقه شبيبة القبائل يف املوسم احلالي .
وكان الطبال 26 عاما جنم فريق االحتاد الليبي 
نوفمبر  شهر  الشبيبة  إلــي  انضم  قد  السابق 

املاضي حتي نهاية املوسم اجلاري.
الكرة  يف  املميزين  الالعبني  من  الطبال  ويعد 
وسبق  الليبي  املنتخب  مع  تألقوا  الذين  الليبية 

وأن أحترف يف البرتغال مع فريق سنتا كالرا.

 حسينة أغادير يُسقط النصر
 بخماسية مذلة يف الكونفدرالية

الطبال يتعرض إلصابة خطيرة يف الدوري اجلزائري 
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رياضه

الليبي    ـــ االسبوع 
العرب  كأس  نصف  بلوغ  فرصة  الليبي  املنتخب  فقد 
املنتخب  أمام  خسارته  بعد  20عاماً   حتت  للشباب 
املغربي بفارق ركالت الترجيح يف املباراة التي جمعت 
الفريقني عصر  اخلميس مبلعب الرياض بالسعودية 
بــدون  بالتعادل  األصــلــي  وقتها  يف  املــبــاراة  وانتهت 
أهداف ليتم اللجوء إلي ركالت الترجيح التي ابتسمت 

من  البطولة  املتوسط  فرسان  وليودع   8-9 للمغرب 
دور  يف  قدمه  الذي  الرائع  األداء  من  الكبير  الباب 

. املجموعات 
بعد  البطولة  نهائي  ربع  للدور  الليبي  املنتخب  وتأهل 
برصيد  بالبطولة  الرابعة  املجموعة  يف  ثانيا  جاء  أن 
ست نقاط جمعها من الفوز على السودان واإلمارات 

فيما خسر مباراة واحدة أمام السنغال . .

الليبي    ـــ االسبوع 
الليبي  االحتاد  إدارة  مجلس  عقد 
ــني   ــن ــســبــاحــة، اجـــتـــمـــاًعـــا  االث ــل ل
ملــنــاقــشــة  ضــعــف اإلمــكــانــيــات 
وبخاصة  املــالــي،  الدعم  وانــعــدام 
تفتقد  التي  الشرقية  املنطقة  يف 
ــال  رئــيــس  ــة.وق ــي ــحــت ــت لــلــبــنــيــة ال
عصمان  للسباحة  الليبي  االحتــاد 
تــصــريــحــات  ملوقع  ــقــنــني   يف  ال
االلــكــتــرونــي   الــريــاضــي  رمييسيا 

يف  التحتية  للبنية  تفتقد  ليبيا  إن 
الشرقية  املنطقة  خاصة  املسابح، 
أي  فيها  يوجد  ال  التي  بكاملها، 
ــق املــقــايــيــس  ــ ــاحــة وف حــــوض ســب
االحتــاد  رئيس  وأوضــح  األوملبية. 
ــه طــالــب  ــ ــاحــة، أن ــســب ــل ــبــي ل ــي ــل ال
ــولــني عـــن قــطــاع  وخـــاطـــب املــســئ
إلنشاء  ــوات،  ســن منذ  الــريــاضــة، 
اآلن،  إلى  الزالت  ولكنها  أحواض، 

باالنتظار. مجرد وعود 

ليبيا  وجـــود  أن  »الــقــنــني«،  وأكـــد 
ــاد الــدولــي،  يف اجــتــمــاعــات االحتـ
ليبيا  أن  إلى  مشيًرا  للغاية،  مهم 
كانت قد حصلت على وعد بإنشاء 
ونفقة  حساب  على  أوملبي  حوض 
 ،2019 عــام  يف  الدولي  االحتــاد 
لــروانــدا،  احلـــوض  منح  ولــكــن مت 
العمل  من  املنفذة  الشركة  لتخوف 
يف  الراهن  للوضع  نظراً  ليبيا،  يف 

البالد.

ـــ االسبوع الليبي   
كرم نادي الهالل بحضور العب  القدم  الشهير 
خالد بوسعدة رئيس املجلس التسييري لبلدية 

بنغازي  الصقر  بوجواري.
تكرمي اجلمعية العمومية للنادي ومجلس إدارة 
النادي ورابطة مشجعني النادي الذي كان صباح  

أيضا  بنغازي شمل  بلدية  ديوان  األربعاء مبقر 
عضو املجلس التسييري الالعب الدولي السابق 

لكرة الطائرة السيد إدريس غيث اقدورة .
ومت منحً  تقديرياً وشهادة شكر وإهدائهم غاللة 
جلهودهم  وعرفاناً  تقديراً  الرياضي  النادي 

املبذولة للنهوض بالنادي .

اجتماع هام اليوم ملجلس إدارة االحتاد الليبي للسباحة

نادي الهالل يُكرم املجلس التسييري لبلدية بنغازي

ـــ االسبوع الليبي   
قرر االحتاد االفريقي لكرة القدم 
الليبي  املنتخب  مهاجم  إيــقــاف 
تعاطيه  بسبب  الــنــصــر  ــق  وفــري
مادة منشطة محظورة حسب ما 
ورد يف نتيجة التحليل العشوائي 
اللجنة  ــــذي اخــتــيــر فــيــه مــن  وال

الطبية املبعوثة من الكاف .
بنادي  اإلعالمي  املركز  وبحسب 
تلقت خطابًا  اإلدارة  فأن  النصر 
املسابقات  جلنة  قبل  من  رسمًيا 
الالعب  بــإيــقــاف  يفيد  بــالــكــاف 
الفريق،  مهاجم  مــجــدي،  خالد 
منشطة  مــــادة  ــه  ــاول ــن ت بــســبــب 

قرار  إلــى حني صــدور  محظورة 
مـــن قــبــل جلــنــة االنــضــبــاط يف 

االحتاد األفريقي.
سوف  بأنه  النادي  إدارة  وأكــدت 
وحق  املناسبة  اإلجـــراءات  يتخذ 
ــاع عــن الــالعــب ضــد هذه  ــدف ال

العقوبات .

    الكاف يقرر إيقاف مهاجم النصر بسبب املنشطات

ركالت الترجيح تقصي املنتخب الليبي من كأس العرب

ـــ االسبوع الليبي   
إميان عالء  الصغيرة  الكاراتيه   بطلة  توجت 
العبيدي،  8 سنوات، ببطولة مصر للكوميتيه 

فردي وزن 28 كيلو.
  إميان العبيدي، من  طبرق،  و  حتصلت على 

احلــزام األســود من الدرجة األولــى، لكاراتيه 
ناشئني حتت 11 عاما وتتدرب حتت إشراف  
علي رمــضــان وقــد سبق لها احلــصــول على 
العديد من البطوالت األساسية والتنشطية يف 

اللعبة.

بطلة ليبيا الصغيرة  تفوز ببطولة مصر للكوميتيه



نو  إز  )ذيـــر  شـــر«  يــوجــد  »ال  فيلم  فـــاز 
رسولوف  محمد  اإليراني  للمخرج  إيفل( 
الذهبي يف مهرجان برلني  الدب  بجائزة 

السينمائي السبت.
ويتناول الفيلم، الذي مت تصوير سرا يف 
قصة  اإليــرانــيــة،  احلكومة  لرقابة  حتــد 
أربعة أشخاص مت اختيارهم لتنفيذ عقوبة 
تعرض  التي  األخالقية  والورطة  اإلعدام 
لها كل منهم وتداعيات ما سيظهرونه من 

حتد عليهم وعلى املحيطني بهم.
البالد  مبــغــادرة  لــرســولــوف  يسمح  ــم  ول
بــاران  ابنته  وتسلمت  اجلــائــزة.  لتسلم 
أيضا اجلائزة  الفيلم  التي متثل يف هذا 
وسعيدة  مرتبكة  »إنني  منه.وقالت  بدال 
جدا بهذه اجلائزة، ولكن يف نفس الوقت 
يستطع  لــم  ملــخــرج  ألنــهــا  حزينة  فإنني 
التواجد هنا الليلة. ولذلك فباإلنابة عن 

كل الفريق أقول ’هذه له’«.وقال جيرميي 
أيرونز، رئيس جلنة التحكيم، وهو يصف 
تظهر  قصص  »أربــع  يحكي  إنــه  الفيلم 
على  بشباكه  مستبد  نظام  يلقي  كيف 
نحو  جرهم  بغرض  العاديني  املواطنني 

الوحشية«.
عن  أسئلة  »يــطــرح  الفيلم  أن  ــاف  وأضـ
يف  بها  نقوم  التي  وخياراتنا  مسؤولياتنا 
)نيفر  الــدرامــي  الفيلم  احلياة«.وحصل 
إليزا  للمخرجة  أولويز(  سمتاميز  ريرلي 
الدب  الثاني وجائزة  املركز  هيتمان على 
اجلنوبي  الكوري  املخرج  الفضي.وحصل 
هوجن ساجنسو على جائزة الدب الفضي 
التي  »املــــرأة  فيلم  عــن  مــخــرج  ألفــضــل 
ركضت« )ذا ومان هو ران( ويتناول قضايا 
والرجال  والوحدة  النساء  بني  الصداقة 

املتطفلني.

تشهد سنة 2020 عودة يوم 29 فبراير 
عام  منذ  مرة  ألول  امليالدي  التقومي  إلى 
الكبيسة،  بالسنة  يعرف  فيما   ،2016
من 365  عــادة  امليالدية  السنة  وتتكون 
إليها يوم واحــد كل  يوماً، إال أنه يضاف 

أربع سنوات.
ويضاف هذا اليوم يف شهر فبراير، وهو يوم 
29 فبراير الذي يأتي فقط مرة واحدة كل 
4 سنوات، وذلك ملزامنة التقومي امليالدي 

مع السنة الفلكية، وفقاً لروسيا اليوم.
عادة ما ينطوي شهر فبراير على 28 يوماً، 
أربــع سنوات  يوم كل  إليه  أنه يضاف  إال 
أيام  أن عدد  يعني  يوما، ما  ليصبح 29 
على  يوماً،  يصبح 366  امليالدية  السنة 

التي تكون فيها السنة 365  العادة  غير 
يوما، ألن هذا هو الوقت التقريبي الذي 

تستغرقه األرض يف مدار الشمس.
ومع ذلك، فإن الوقت الذي تستغرقه األرض 
حتى تدور حول الشمس، على وجه الدقة، 
يقترب من 365.25 يوما. ولذلك، فإنه 
التقومي  أن تظل مواسم  من أجل ضمان 
الشمسية،  املواسم  مع  متزامنة  امليالدية 
يتم وضع يوم إضايف يف التقومي امليالدي 

كل أربع سنوات.
ووفقا لدانييل براون، األستاذ املشارك يف 
كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة نوتنغهام 
الكبيسة  بالسنوات  نتقيد  لم  لو  ترينت، 
منذ نحو 750 عاما، فإن التقومي امليالدي 

سيتوقف عن التطابق مع املواسم يف نهاية 
املطاف ويصبح أبرد وقت يف العام، على 

سبيل املثال، يف يونيو.
به على نطاق  املعترف  أنه من  ويف حني 
واسع أن السنة الكبيسة حتدث كل أربع 
لهذه  استثناءات  هناك  أن  إال  ســنــوات، 

القاعدة.
فعلى الرغم من أن السنة الكبيسة ُوجدت 
كحل ملشكلة التوافق الزمني بني التقومي 
ــدورة الفلكية لــألرض حول  املــيــالدي والـ
الشمس، إال أنها ال تعد حال مثاليا، بالنظر 
إلى أن املبدأ الذي تقوم عليه هذه السنة 
يعتمد على إضافة 24 ساعة كاملة كل 4 
سنوات، ما يعني بالتالي أن السنة التقوميية 
تتجاوز السنة الشمسية مبقدار 11 دقيقة 
املدة  هــذه  تراكم  عن  ثانية.وينتج  و14 
الزمنية يوم إضايف جديد بعد 128 سنة 
تقوميية إلى جانب 29 فبراير، ولهذا يقع 
إلغاء السنة الكبيسة مرة واحدة كل 400 
عام، وهو ما يساعد على تقليص الفارق 
الزمني مبقدار نصف دقيقة لصالح السنة 
الشمسية  السنة  أن  يعني  ما  التقوميية، 
ستتأخر عن السنة التقوميية مبقدار يوم 

كامل بعد 3300 سنة.
ويشار إلى أنه سوف حتدث السنة الكبيسة 

املقبلة يف العام 2024.

فيلم إيراني يفوز بالدب الذهبي ببرلني
السنة الكبيسة وملاذا حتدث كل أربع سنوات؟

األسبـوع الليبـي 
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املرصدأخر االسبوع 

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس


