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اليوم األول

ري����اء ال��غ��رب يف قضية اإلره�����اب ال يحتاج إل���ى أدل��ة 
وبراهني إلثبات حقيقة وجوده .. لكن مع ذلك فإن ردود 
األفعال السياسية واإلعالمية الصادرة عن عواصم 
اوروب���ا وأمريكا جت��اه املذبحة الوحشية التي تعرض 
لها املصلني يف نيوزيلندا أسقطت آخ��ر أوراق التوت 
عن الوجه العنصري البغيض الذي يخفيه الغرب يف 
تعاطيه مع خطاب الكراهية.. مايقرب من اخلمسني 
قتيال سقطوا يف أقل من ربع الساعة برصاص قاتل 
متطرف كتب على سبطانة بندقيته أسماء املعارك 
والقادة الصليبيني الذين خاضوا حروبا مقدسة ضد 
االس���الم واملسلمني باسم الكنيسة ، لم يقنعوا سيد 
البيت األبيض بأن اجلرمية تستحق وصفها باجلرمية 
اإلرهابية فأكتفى بالقول إنها عمل معزول الميثل 
وجهة نظر متطرفة.. والغرابة يف ذلك فالقاتل نفسه 
يف رسالته املطولة التي كتبها قبيل تنفيذ جرميته 
النكراء ، وص��ف السيد دون��ال��د ترامب بالرمز الذي 
ميثل حضارة الرجل األبيض..هذا الرمز الذي تساءل 
يف مقابلة تلفزيونية ذات مرة :- ملاذا يكرهنا اإلسالم ..؟ 
موقف الرئيس األمريكي ليس فريدا بني املواقف التي 
أعلنتها النخب الغربية على إستحياء من العملية التي 
بلغ عدد ضحاياها املائة بني جريح وقتيل ..وهناك 
من جتاوز حدود احلياء حيث وصلت الوقاحة بنائب 
أسترالي منتخب عبر تغريدة نشرها يف إحدى منصات 
التواصل اإلجتماعي إلى إعتبار مواطنه اإلرهابي ذي 
الثمانية عشر ربيعا ، بطال يستحق التكرمي .. العمل 
ال��درام��ي��ة ج��رمي��ة كراهية  بكل م��ؤث��رات��ه وتفاصيله 
متكاملة األركان ، تنتمي إلى فئة اإلرهاب الديني على 
خلفية إستدعاء معركة » بواتييه » املعروفة يف التاريخ 
ب��الط الشهداء والقائد الفرنسي »  العربي مبوقعة 
ش���ارل مارتيل » ال���ذي ه��زم جيش املسلمني يف تلك 
أخرى  تاريخية  وم��ع��ارك  وقائع  عن  املعركة..ناهيك 
ب��ني العاملني الصليبي واالس��الم��ي ج��رت عبر حقب 
متتالية ..لكن مع توفر كل ه��ذه الشواهد لم نسمع 
من مسؤول غربي واح��د مجرد إعتراف علني بذلك 
.. االس���الم اجل��ه��ادي و تنظيم ق��اع��دة اجل��ه��اد ال��ذي 
خلقته أجهزة املخابرات االمريكية ملواجهة االحتاد 
تنظيم  وك��ذل��ك  افغانستان  يف  ال��س��اب��ق  السوفياتي 
ال��دول��ة ال���ذي أستخدمته ذات األج��ه��زة لضرب دول 
املنطقة يف املشرق العربي ..جميعها بالنسبة لالعالم 
والساسة واملثقفني واملستشرقني يف الغرب منتجات 
إسالمية حصرية مصدرها ثقافة وعقيدة حاقدة على 
احلياة واحلضارة االوروبية املسيحية ..أما احلمالت 
املاضيني  القرنني  يف  االستعمار  وم��وج��ة  الصليبية 
وافناء أمم بأكملها يف األمريكتني واستعباد اجلنس 
األسود وإغتصاب فلسطني ومذابح الكيان الصهيوني 
املدعوم من الغرب ضد شعبها ..كلها حوادث تاريخية 
عادية يف السياق الطبيعي لصراع السياسة واملصالح 
والمت��ث��ل عنصرية وك��راه��ي��ة يف ق��ل��ب وع��ق��ل ال��رج��ل 
األب��ي��ض .. اإلن��ص��اف وال��ت��ق��دم الفكري واالخ��الق��ي 
ال���ذي يدعيه ال��غ��رب يقتضي التعامل م��ع اإلره���اب 
يف كل صيغه وأشكاله بنفس ال��درج��ة من الصرامة 
واملوضوعية ، ف االرهاب ليس عقيدة او ثقافة أو دين 
..لكنه إنحراف وتشوه قيمي وعقلي ميكن أن تسبب 
فيه ظروف ظاملة ومختلة تفرضها القوة الغاشمة على 
أفراد بل شعوب بأسرها وميكن يف أحيان أخرى أن يكون 
غير مبرر وغير مفهوم ..وإذا ك��ان قتل األب��ري��اء عمل 
همجي مستهجن ، فيجب أن يتساوى يف ذلك جميع 
االبرياء بغض النظر عن هويتهم الدينية واحلضارية 
..االرهاب ليس ماركة اسالمية مسجلة ..وإذا كان علينا 
أن نبحث لالرهاب عن جذور فجذوره تضرب يف التربة 
التي أنتجت احلروب الصليبية واالستعمار احلديث 
والنازية والفاشية والصهيونية ال يف األرض التي تلقت 
َغْيريِ َنْفٍس أَوْ َفَساٍد يفيِ  الوحي القائل » أََنُّه َمن َقَتَل َنْفًسا بيِ
ا  َ يًعا وََمْن أَْحَياَها َفَكأََنّ اَس َجميِ ا َقَتَل الَنّ َ اأْلَرْضيِ َفَكأََنّ

يًعا »  اَس َجميِ أَْحَيا الَنّ
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أغنية لكاظم الساهر نشيدا 
وطنيا جديدا يف العراق 

مدير التحرير

اإلرهاب.. ليس ماركة 
اسالمية مسجلة
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ال��ق��ط��اع  إدارة  م��دي��ر  ق���ام 
اخل�����اص ب�������وزارة ال��ص��ح��ة 
املكلف  امل��ؤق��ت��ة  ب��احل��ك��وم��ة 
بجوالت  العمامي  ع��ب��داهلل 
ت��ف��ت��ي��ش��ي��ة ع��ل��ى م��ص��ح��ات 
اإلي�������واء اخل���اص���ة وب��ع��ض 
العيادات والصيدليات ببلدية 
اإلعالم  إدارة  وبينت   ، املرج 
باحلكومة  ال��ص��ح��ة  ب����وزارة 
اطلع  ال��ع��م��ام��ي  أن  امل��ؤق��ت��ة 
على  التفتيشة  ج��والت��ه  يف 
اذون���ات امل��زاول��ة واج���راءات 
والسالمة  العدوي  مكافحة 
امل��ه��ن��ي��ة ك��م��ا ت��ف��ق��د غ��رف 
وم��دى  والتعقيم  العمليات 

الصحية  االشتراطات  توفر 
والقانونية.

من  جرى  أنه  العمامي  وأكد 
خ���الل اجل�����والت امل��ي��دان��ي��ة 
والتفتيش تقييم جودة األداء 
الصحية  االشتراطات  وتوفر 
داخل  القطاع  لعمل  املنظمة 
نطاق بلدية املرج وما جاورها 
االدارية  اإلج��راءات  ومتابعة 
جاهزية  مدى  على  الوقوف 
ناحية  م��ن  امل��ص��ح��ات  ه���ذه 
وامل��ع��دات  واالج��ه��زة  املباني 
الطبية  واألط���ق���م  ال��ط��ب��ي��ة 
وال��ط��ب��ي��ة امل��س��اع��دة وم��دي 

مطابقتها ملعايير اجلودة.

أخبــار

أعلنت بلدية بنغازي املباشرة يف تنفيذ إنارة مزدوجة 
يف  ج��رى  أن��ه  موضحة  للمدينة،  اجلنوبي  للمدخل 

وقت سابق إنارة جميع مداخل املدينة.
تنفيذ  أن  ب��ن��غ��ازي  لبلدية  اإلع��الم��ي  املكتب  وب��ن 
املقدم  الدعم  إطار  يأتي يف  املزدوجة  اإلنارة  أعمال 
االستقرار  لدعم  اإلمنائي  املتحدة  االمم  برنامج  من 
بلدية  مشروعات  مكتب  بإشراف  بنغازي  مدينة  يف 

املدينة.
وك��ان��ت ب��ل��دي��ة ب��ن��غ��ازي أع��ل��ن��ت يف وق���ت س��اب��ق أن 
تنظيف  أعمال  يف  باشرت  والتشييد  البناء  شركة 
للمباشرة   5 رق��م  الضغط  تخفيف  ونقطة  اخل��ط 
يعتبر  املشروع  هذا  أن  موضحة  املدنية  االعمال  يف 
يف  النقص  معاجلة  يف  يساهم  حيث  للمدينة  حيويا 
الشرقي  الساحل  م��ن   35% ليغطي  امل��ي��اه  إم��داد 
يونس  سيدي  السالم  حي  شبنه  من  بداية  للمدينة 

خريبيش. سيدي  منطقة  إلى  الوحيشيالصابري 

والفنون  للتراث  ال��واح��ة  جمعية  نظمت 
مبنطقة القصير بهون احتفالية مبناسبة 

الزي الوطني يف ذكراه اخلامسة ..
اشتملت االحتفالية على ع��روض االزي��اء 
الشعبية الوطنية واحللي الى جانب اجنحة 
والتمور  والسعفية  التقليدية  الصناعات 
واالكالت الشعبية .. كذلك الرقص والغناء 
الشعبي القدمي لألطفال واهازيج ومناجاة 
لفصل الربيع بصحبة غرقة القصير للفنون 
االط��ف��ال صبيان  ..واس��ت��ع��رض  الشعبية 
بنقوشه  الشعبي  الوطني  ال���زي  وب��ن��ات 
وتطريزه وخطوطه الزاهية املميزة .. كما 
ال��زي  والشيوخ  والنساء  ال��رج��ال  ارت���دى 
الوطني الشعبي ابتهاجا بهذه املناسبة التي 
ترسخ القيم والترابط االجتماعي ملكونات 

املجتمع الليبي .

..وستستمر  متغايرة  بوتيرة  تتوالى  مازالت   ، زلزال 2011  إرت��دادات 
 ، املوضوع  املخطط  وفق  بأكملها  املنطقة  تشمل  حتى  قادمة  لسنوات 
وكذلك وفق الطبيعة اجليوسياسية التي جتعل من بلدان شمال أفريقيا 
والشرق األوسط » الوطن العربي سابقا » باقة واحدة يف بنك األهداف 
والبازغة..  القدمية  الدولية  القوى  قبل  من  عليها  املتصارع  واملصالح 
وقد كان من احلصافة واحلنكة السياسية بالنسبة للنخب احلاكمة يف 
البلدان التي جنت من الضربة األولى ملا سمي بالربيع العربي ، التفكير 
يف وضع استراتيجيات جاهزة للتعامل مع التداعيات املتوقعة احلدوث 
..لكن كما يبدو فقد أعمى غرور اإلحساس الغبي بالتميز بصيرة هؤالء 
عن رؤية الغابة وراء الشجرة .. الفيضان البشري الذي أغرق الشارع 
اجلزائري يف كامل مدن البالد اجلمعة الفارطة خلص ببالغة ، حجم 
اإلستخفاف  جراء  هناك  املواطن  استشعرها  التي  باإلهانة  اإلحساس 
املتظاهرين  رئاسة اجلمهورية جتاه مطالب  فريق  أبداه  الذي  الفاضح 
املاضي  األسبوع  أعلنت  التي  اإلرجتالية  القرارات  جملة  خالل  من   ،
إكتفاء   .. قدرها  حق  قوته  تقدير  يتم  لم  ودول��ي  داخلي  حتت ضغط 
لعهدة خامسة  بوتفليقة  الرئيس  ترشيح  بالتراجع عن  السلطة  حتالف 
يكن  ..لم  الرابعة  للعهدة  التمديد  ضمنا  يعني  ما  اإلنتخابات  وتأجيل 
ردا رشيدا وموفقا على اإلستحقاق الذي فرضه الشارع املشدود بقوة 
لتحوالت املنطقة والعالم واملستغرق يف أحالم اجلمهورية الثانية ، كما لم 
يعكس هذا الرد وعيا من قبل فريقي حتالف السلطة بشقيه السياسي 
والعسكري ، بحجم وأهمية اجلزائر يف اإلقليم ، وهذا مايجعل اجلميع 
يف حالة ترقب وتشكك مما ميكن أن تتطور إليه األوضاع يف األسابيع 
القادمة ، واإلستمرار يف سياسة دفن الرأس يف الرمال واإلطمئنان إلى 
مقولة أن الشعب اجلزائري يخشى العودة إلى حقبة العشرية السوداء 
، كل هذا لن يجدي نفعا إذا لم تتم معاجلة األزمة من جذورها وقطع 
الطريق أمام محاوالت التأجيج والتدخل اخلارجي من قبل املتربصن 
ليبيا وبغض  لنا يف  بالنسبة  باملنطقة ككل..  ليس باجلزائر وحدها بل 
النظر عن أسلوب تعامل املؤسسة اجلزائرية احلالية مع ملف الصراع 
القراءة  يف بالدنا وتأثيره السلبي يف مسارات احلل والتوافق ، بسبب 
بعينه يف سلطة اجلارة  التي فرضها فريق  القاصرة  اإلنتهازية  األمنية 
الكبيرة..فإن أكبر مخاوفنا تتجسد يف اخلشية من إنزالق األوضاع إلى 
هاوية الفوضى وإنهيار السلم اإلجتماعي يف دولة تتداخل الوشائج التي 
تربطنا بها على أكثر من صعيد ، ذلك أن آخر ما نحتاجه لصب املزيد 
النار املشتعلة يف بيتنا الداخلي ، هو فقدان السيطرة  من الزيت على 
من الضفة األخرى على احلدود البرية الطويلة التي تربطنا باجلزائر 
.. إنشغال السلطة يف جوارنا الغربي بشؤونها الداخلية ميكن أن يكون 
مفيدا على أضيق نطاق وعلى مدى قصير ، ألنه يقصي العب أساسي 
من العبي املستوى اإلفليمي عن الساحة الليبية ، ما يتيح فرصا أكبر 
للتوصل إلى حل أسرع وأقل كلفة خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك خروج 
حاكم اخلرطوم من التشكيلة وإنهماكه يف محاوالت مستميته لإلحتفاظ 
حكومته..ودوليا  على  الداخلي  الضغط  إشتداد  مع  امل��اء  فوق  برأسه 
تراجع الدعم األمريكي ملوقف احلكومة اإليطالية املترنحة يف مواجهة 
عامل  هو  اجلزائر  إستراتيجيا ضعف  ..لكن  املتزايد  الفرنسي  النفوذ 
سلبي على امللف الليبي وعلى التسوية النهائية التي ال يستطيع أحد أن 
يستبعد من حزمة سيناريوهاتها املطروحة سيناريو التقسيم واإلنفصال 
مشروع  يقدمها  التي  الرؤية  وفق  بأكمله  اإلقليم  على  تعميمه  املنتظر 
اجليوسياسي  الواقع  بإعادة صياغة  القاضي  اجلديد  األوسط  الشرق 
على أساس إثني طائفي وحتى قبلي يضمن لقاعدة الرأسمالية الغربية 
على  ساحقا  وسياسيا  واخالقيا  ماديا  تفوقا   - اسرائيل   - املتقدمة 
العربية  املنطقة  احلاكمة يف  النخب  ماتسميه   .. القادمة  العقود  مدى 
) مصالح وطنية ( الميثل يف الواقع إال مصالح هؤالء الذين يقبضون 
على رقاب شعوبهم املرتبطة مبصالح الدوائر الغربية التي رسمت قبل 
 ، األولى  بيكو  املنطقة يف سايكس  القرن خارطة ومصير  من  مايقرب 
هذه  يف  السلطة  تتبناها  التي  السياسية  املقاربات  تبدو  ذلك  وبسبب 
، أشبه مبحاولة اإلنتحار يف  أو تلك جتاه مايجري يف األخرى  الدولة 
غياب الوعي الشمولي القادر على اإلحاطة بأبعاد الصراع وضروراته 
كي النقول أبعاد املؤامرة وضروراتها.. قصور النظر قد يوحي للبعض 
أن سقوط دولة بحجم اجلزائر يف مستنقع الفوضى وعدم االستقرار ، 
ميكن أن مير دون أن يترك ندوبه العميقة يف اجلغرافية العربية املمتدة 
من املحيط إلى اخلليج ..لكن اجلزائر لو سقطت فالشيء سيمنع قطع 
العمالة  ولن متنح  األخرى  تلو  الواحدة  السقوط  األخرى من  الدومينو 

للغرب حصانة ألحد..

ماذا لو سقطت 
اجلزائر..؟ 

الزائدي جمال 

هون حتتفل بالزي الوطني   إنارة املدخل اجلنوبي ملدينة بنغازي 

دورة رفع كفاءة مدربي 
املعاهد التقنية

 املتوسطة باجلفرة 

ختام مسابقة املعيد املبدع

التفتيش على  العيادات اخلاصة باملرج 

سوكنة  الطبيعية يف  املوارد  بكلية  اختتمت 
التدريبية  الدورة  فعاليات  اجلفرة  بجامعة 
املعاهد  وم��درس��ي  مل��درب��ي  الكفاءة  لرفع 
التي  اجل��ف��رة  ببلدية  املتوسطة  التقنية 
امليكانيكية  للمهن  املتوسط  املعهد  ينظمها 

. الكهربائية بسوكنة  و 
ال��ت��ي اس��ت��م��رت على  ال����دورة  ش���ارك يف 
وعشرين  من  مائة  من  يومن  اكثر  مدى 
مدن  مختلف  م��ن  وامل��درس��ات  امل��درس��ن 
عملية  دروس  تلقوا  اجلفرة  حيث  بلدية 
التدريس  واص���ول  كيفية  ح��ول  ون��ظ��ري��ة 
ف���رص عمل  ال��ت��ق��ن��ي واه��م��ي��ت��ه يف خ��ل��ق 
تدريب وتدريس  يقدمه من  للخريجن مبا 

احترايف يف كافة املجاالت اخلدمية .   
يوسف  ال��دورة  على  العام  املشرف  وق��ال 
ع���وض ل��ب��واب��ة اف��ري��ق��ي��ا االخ��ب��اري��ة  بان 
ه����دف ال������دورة ه���و ت��ن��ش��ي��ط��ي ألع��ض��اء 
التقني  التعليم  يف  وامل��درب��ن  ال��ت��دري��س 
وادارة  ال��ت��وج��ي��ه  ادارة  الح��ظ��ت  ح��ي��ث 
بعض  ب��وج��ود  التقنية  باجلفرة  املعاهد 
ال��ت��راخ��ي وال��ف��ت��ور ل���دى ال��ق��ائ��م��ن على 
للمعاهد  دع��م  التعليمية  وهي  العملية 

التقنية  وتنشيطية  .

وبحضور  ال��ع��روي  مصباح  مب���درج   
رئاسة اجلامعة وعدد من عمد الكليات 
واملوظفن  التدريس  هيئة  وأع��ض��اء 
اإلعالمين  من  كبير  وعدد  باجلامعة 
مسابقة  فعاليات  اختتمت  واملهتمن 
وأشرفت  نظمتها  التي  املبدع  املعيد 
عليها إدارة الدراسات العليا والتدريب 
بجامعة سرت بالتعاون مع كلية التربية 
البحثية  واملراكز  الكليات  ومبشاركة 
قفزة  املعيد  شعار  حتت   ، باجلامعة 

إلى اإلبداع.
يف  انطلقت  قد  كانت  التي  املسابقة   
م��ارس 2017 ش��ارك فيها عدد من 
ومراكزها  اجلامعة  بكليات  املعيدين 
التراتيب  ع��ل��ى  وت��ن��اف��س��وا  البحثية 
من  مختلفة  م���راح���ل  يف  امل��ت��ق��دم��ة 
املرحلة اخلتامية  إلى  ليصل  املسابقة 
الطب  كلية  م��ن  املعيدين  م��ن  ث��الث��ة 

البشري والعلوم والتربية.
للمسابقة  اخل��ت��ام��ي��ة  االح��ت��ف��ال��ي��ة   
العروض  م��ن  العديد  تقدمي  شهدت 
امل��رئ��ي��ة إض��اف��ة إل���ى ك��ل��م��ات رئ��اس��ة 

اجلامعة وجلنة تنظيم املسابقة وإدارة 
باجلامعة  والتدريب  العليا  الدراسات 
تنظيم  أهمية  عن  الكلمات  وحتدثت 
رفع  يف  ودوره��ا  املسابقات  هذه  مثل 

املستوى التعليمي واملهاري للمعيدين.
 كما شهدت االحتفالية تكرمي املعيدين 
املشاركن يف املسابقة يف املراحل قبل 
أجل  من  املتعاونن  وتكرمي  النهائية 

إجناح فعالياتها.
 يف ه��ذه االحتفالية مت اإلع��الن عن 
وال��ت��ي  للمسابقة  النهائية  ال��ن��ت��ائ��ج 
حتصلت فيها املعيدة  جنية مفتاح عبد 
الترتيب  على  العلوم  كلية  من  السالم 
الثالث ، بينما حتصلت املعيدة روحية 
على  التربية  كلية  من  مصباح  محمد 
األول  الترتيب  ويف   .. الثاني  الترتيب 
كانت املعيدة عائشة أمبارك حسن من 

كلية الطب البشري.
 يف ختام االحتفالية مت تكرمي املعيدات 
الثالث  التراتيب  على  املتحصالت 
والتقاط  لهن  اجلوائز  وتقدمي  األولى 

الصور التذكارية.



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة3 العـدد )   28   (    ــ    الثالثاء       19      /       3       /     2019

أخبــار

متأثرا  فنييها  أحد  وفاة  للكهرباء  العامة  الشركة  أعلنت 
تأدية  أثناء  مسلح  لهجوم  تعرضه  جراء  بها  أصيب  بجروح 

عملة مبحطة شكشوك.
الفني  أن  للكهرباء  العامة  للشركة  اإلعالمي  املكتب  وبن 
عبد الكرمي العكروت تويف أمس اجلمعة يف إحدى املصحات 
املبرح  للضرب  تعرضه  بعد  العالج  يتلقى  كان  بتونس حيث 
إثر  شكشوك  إلى محطة  دخلت  مسلحة  مجموعة  يد  على 

فصل خط يغذي مدينة جادو لغرض الصيانة.
االعتبارية  اجل��ه��ات  للكهرباء  ال��ع��ام��ة  ال��ش��رك��ة  وحملت 
للتحقيق  الكاملة  املسؤولية  الغربي  اجلبل  واألمنية مبنطقة 

يف القضية والقبض على اجلناة .

تفعيل  بإعادة  وليد  بني  شعراء  اجلمعة  أمس  احتفل 
 7 قبل  نشاطاته  توقف  والذي  وليد  بني  شعراء  نادي 

سنوات نتيجة الظروف التي مرت بها البالد. 
الشعبي  للشعر  وليد  بني  نادي  اغنية مدير  مراد  وقال 
يف تصريح خص به »بوابة افريقيا اإلخبارية« ان تفعيل 
الشباب  فئة  من  للنادي  جدد  شعراء  وانضمام  النادي 
املتكرر  واالحلاح  الشعبي  بالشعر  واملهتمن  املوهوبن 
الهيئة  مع  نتواصل  جعلنا  النادي  لتفعيل  الشعراء  من 

بتفعيل  قرار  إلصدار  الوفاق  بحكومة  للثقافة  العامة 
النادي. 

من  العديد  تنظيم  بصدد  ال��ن��ادي  ان  اغنية  واض��اف 
ضمن  من  تأتي  التي  واألمسيات  الشعرية  الفاعليات 

بالشعراء.  النادي  اهتمام 
اغلب  من  الشعراء  من  عدد  االحتفالية  هذه  وحضر 
املدن الليبية وعدد من الرعيل االول من شعراء الشعر 

وليد. ببني  الشعبي 

اليوم  ه��ون  مبدينة  احل��ري��ة  ق��اع��ة  احتضنت 
التشاورية حول  مكافحة  العمل  ورشة  السبت 
تقيمها  ال��ت��ي  اخل��ض��راء  ال��ق��ش��ري��ة  احل��ش��رة 
على  وتستمر  والبيئة  للزراعة  ليبيا  منظمة 

مدى يومن متتالين.     
ت��ت��رك��ز أع��م��ال ه���ذه ال���ورش���ة ال��ت��ي ي��ش��ارك 
ف��ي��ه��ا م��ت��خ��ص��ص��ن يف م���ج���االت م��ك��اف��ح��ة 
اآلف���ات ال��زراع��ي��ة وخ��ب��راء وم��الك وم��زارع��و 
ومشتقاتها  ال��ت��م��ور  وجت���ار  النخيل  اش��ج��ار 
 ، ع���ام  ب��ش��ك��ل  اجل��ن��وب  ب��اجل��ف��رة  ومنطقة 
القشرية  احل��ش��رة  آف��ة  مكافحة  كيفية  على 
منطقة  يف  انتشارها  منها  ومدى  والتخلص 
وتأثيرها  لها  املصاحبة  واالض����رار  اجل��ف��رة 
امل��ب��اش��ر ع��ل��ى ان��ت��اج ال��ت��م��ور ووض���ع ق��اع��دة 

معلومات  موحدة  لها  .  

نظمت مدرسة الراية للتعليم احلر مبدينة هون 
املعلم  عيد  مبناسبة  احتفالية  السبت  أم��س 
مسؤولي  بحضور  املعلمن  م��ن  ع��دد  وت��ك��رمي 
املدني  املجتمع  التعليمية ومؤسسات  اخلدمات 

وأولياء األمور.
التي  الكلمات  ع��دي��د  االحتفالية  يف  ألقيت 
النشء  وتعليم  تربية  يف  املعلم  ب��دور  أش��ادت 
تقلبات  تشهد  التي  الراهنة  املرحلة  وأهمية 
والتحصيل  التعليم  على  سلبا  تؤثر  مختلفة 
األمن  وتوفير  االستقرار  ومؤكدة على  العلمي، 

للمواطن.
والقصائد  الفنية  الفقرات  العديد من  وتخللها 
ال��ش��ع��ري��ة .. إض��اف��ة إل���ى م��ع��ارض ال��رس��م 
الكرتونية  واملجسمات  الشعبية  واملقتنيات 
االساسي  التعليم  مرحلة  تالميذ  إبداعات  من 

للتعليم احلر. الراية  مبدرسة 

كمية  طبرق  البلدي  احل��رس  جهاز  منتسبو  أع��دم 
الصاحلة  غير  واألدوي��ة  الغذائية  امل��واد  من  كبيرة 
لالستخدام، وذلك بحضور رئيس وأعضاء اجلهاز 

وبالتعاون مع جهاز اخلدمات العامة.
وأوضح الناطق الرسمي للجهاز إبراهيم بو علوية أن 
هذه الكمية مت ضبطها خالل األيام القليلة املاضية 
وذلك بعد احلمالت املستمرة واملتكررة على املحال 

والصيدليات.
وأضاف أن عملية اإلعدام ستكون يف مكب القمامة 

الرئيسي باملدينة. 
يذكر أن جهاز احلرس البلدي طبرق والتعاون مع 
اجلهات األمنية والعسكرية والرقابية قام بحمالت 
والصيدليات  واملخابز  للمحال  واس��ع��ة  تفتيشية 

مبدينة طبرق خالل األيام القليلة املاضية.

وفاة فني متأثرا بجراحه جراء 
هجوم مسلح على محطة الشكشوك 

 مكافحة احلشرة القشرية 
اخلضراء يف ورشة باجلفرة 

مدرسة الراية للتعليم احلر 
حتتفل بعيد املعلم 
وتكرمي املعلمني 

يذبح العربي واملسلم بدوافع عنصرية 
 ، الصليبي  الغرب  وكراهية مقيته يف 
املجتمعات الغربية تتأصل يف ثقافتها 
العداء التاريخي المة العرب واالسالم 
واحل���ض���ارة ال��ع��رب��ي��ة واالس��الم��ي��ة ، 
الغربية  الثقافية  الذهنية  فمازالت 
مرحلة  التاريخية  ذاكرتها  يف  تخزن 
ق��ادة  وت��ق��دس  الصليبية  احل����روب 
جتثاث  ال  ال��ع��دوان��ي��ة  احل���روب  تلك 
 ، العربي واملسلم دون هوادة  العنصر 
اوطان  على  الصليبية  فمن احلمالت 
وشعوب العرب الى مراحل االستعمار 
العسكرية  اش��ك��ال��ه  بكافة  احل��دي��ث 
احلضارية  الهوية  لتجريد  والثقافية 
والروحية العربية واالسالمية ومحوها 
باالساءة ملعتقداتها ورموزها الروحية 

.
ورسول  نبي  تستهدف  التي  فالهجمة 
من  سيرته  تشويه  ومحاولة  االس��الم 
للمستشرقن  التخريبي  الدور  خالل 
الغربين الذين قادوا حمالت التشوية 
لالسالم ونسف بنيته بالتنظير للعديد 
من املفاهيم والدراسات اخلبيثة التي 
االسالمي  التاريخ  من  للنيل  تهدف 
تغريبية  ف��ك��ري��ة  م��غ��ال��ط��ات  وزرع 
ت��س��ت��ه��دف ال��ع��ق��ل وال���ذه���ن ال��ع��رب��ي 
واالس��الم��ي أمن��ا ه��ي أم��ت��داد لتلك 
هدفت  الى  التي  الصليبية  احل��روب 
أف��ن��اء امل���وروث احل��ض��اري وال��روح��ي 

للمسلمن  والعرب .
العرب  دم���اء  يف  ال��غ��رب  اوغ���ل  لقد 
ومجازر  مذابح  على  شاهد  والتاريخ 
يف كل احلقب والعصور التي استهدف 

الوجود العربي واالسالمي 
مجزرة نيوزيلندا لم تكن اال حلقة يف 
تاريخية وحالية تعكس  سياق حلقات 
العنصري  واالره���اب  الكراهية  روح 
الذي تكنه املجتمعات الغربية لالسالم 
املمنهج  والعدوان  والعرب  واملسلمن 

فكريا  وثقافيا وسياسيا . 
واالس��ف  للحسرة  ي��دع��و  ال���ذي  لكن 
املسلمن  انظمة  ان  ومدعاة  للحزن 
حاضرهم  رهنوا  السياسية  والعرب 
ومستقبلهم ملشاريع الصليبية الغربية 
على  الصليبي  ال��غ��رب  اص���رار  رغ��م 
البالغة  واالس��اءة  العدوان  يف  املضى 
لكل ماهو عربي واسالمي دون هوادة 

.
القائد العربي املسلم ) معمر القذايف 
زريبة  يف  حيوانات  لسنا  نحن  قال   )
يف  ش��اؤوا  متى  يذبحوننا  اسطبل  أو 

االعياد وغيرها .
نحن أمم لنا احلق أن تعيش بجدارة 
أمة   ، الشمس  وحت��ت  االرض  ف��وق 
مستعدة أن تقاتل ومتوت وتفنى حتى 

ال تعيش حتت هذا الوضع .

مذبحة نيوزيلندا ،، 
ليست االولى واالخيرة

العريبي فايز 

بني وليد تعيد تفعيل نادي الشعر الشعبي 

احلرس البلدي طبرق يعدم كمية كبيرة من املواد الفاسدة 
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االقتصادية

الليبي  االسبوع 
اخلليج  بشركة  االع��الم  مكتب  رئيس   قال 
لالسبوع  العريبي  اح��م��د  للنفط  العربي 
املاضي  الثالثاء  عقد  اجتماعا  ان  الليبي  
اإلدارة  جلنة  رئ��ي��س  ب��ن  الشركة   مبقر 
ليبيا  هاليبورتون  شركة  ومدير  بالشركة 
اع��م��ال  ع���ودة   ل��ب��ح��ث  بالقاسم   م��ح��م��د 
وم��واق��ع اخلليج  ح��ق��ول  ال���ى  ه��ال��ب��ي��رت��ون 

العربي
هاليبورتون  شركة  العريبي   أن   واضاف 
قررت العودة بعد استقرار الوضع األمني.

أن شركة هاليبورتون هي شركة  إلى   يذكر 
مثل  خدمات،  عدة  وتقدم  نفطية  خدمات 
والتسجيالت  احل��ف��ر  وس��وائ��ل  التسميت 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ل��آب��ار وم��ض��خ��ات اإلن��ت��اج 

ومعدات احلفر املائل ورؤوس احلفر.

���  االسبوع الليبي:   
 سجلت اسعار مواد البناء انخفاضا  ملحوظا 
قياسي  بشكل  ارتفاعها  منذ  املاضية   االيام 
النخفاض   كنتيجة  املاضين   العامن  خالل 
ق��ي��م��ة ال��دي��ن��ار ام���ا ال��ع��م��الت ال��ص��ع��ب��ة يف 
االسمنت  مصنع  وت��وق��ف  ال��س��وداء  ال��س��وق 
مادون   الى  االسعار   وتراجعت  ببنغازي   ، 
%40  ويتوقع مراقبون استمرار االنخفاض 
االنتاج  الى  بنغازي  اسمنت  مصنع  عودة  مع 
الصعبة  العمالت  امام  الدينار  سعر  وحتسن 

يف السوق السوداء

���  االسبوع الليبي:   
 رفع مصرف األمان الثالثاء  
ق���ي���م���ة س����ق����ف ال���س���ح���ب 
مبلغ  إلى  للكاش   األسبوعي 
20 ألف دينار يف كل فروعه 

.
تنفيذ  عن   االم���ان   واعلن 
ك��ل أن����واع اإلي���داع���ات  مع 
وصكوك  املصدقة  الصكوك 

املصارف االخرى.
  وأرج���ع األم���ان رف��ع سقف 
السيولة   توفر  الى  السحب 
اإلص��الح��ات  تطبيق   ب��ع��د 

االقتصادية.

���  االسبوع الليبي:   
للنفط   الوطنية  املؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس   شارك 
االقتصادي  امللتقى  فعاليات  يف  اهلل   صنع  مصطفي 
م��ارس  من   الثامن  يف  عقد  وال���ذي  األمل��ان��ي  الليبي  
إل���ى ج��ان��ب ع���دد م��ن امل��ؤس��س��ات  اجل����اري بتونس  
أولفير  ليبيا   لدى  أملانيا  سفير  وبحضور   احلكومية  
أوفتشا  ومتحورت املناقشات حول فرص االستثمار يف 

ليبيا.
يف  رغبتها  عن  األملانية  الشركات  أعربت  جانبها   من 

العودة إلى ليبيا واالستثمار يف قطاع النفط والغاز.
 ويف كلمته، سلط صنع اهلل الضوء على الفرصة املتاحة 
أمام الشركات األملانية والدولية يف قطاع النفط قائالً:« 
إن ليبيا تزخر بالعديد من املوارد النفطية والغازية، مما 

يجعل منها مستقطبا لالستثمار الداخلي.
الرئاسي،  املجلس  ع��ن  ممثلن  امللتقى   يف    وشارك 
ومجموعة  املحلي،  احلكم  ووزارة  املركزي،  واملصرف 
للنفط إضافة إلى عدد  من شركات املؤسسة الوطنية 

املؤسسات املالية والشركات األملانية.

 هاليبورتون النفطية تبحث اعادة اعمالها

 يف مواقع اخلليج العربي للنفط 

 اسعار مواد البناء 
تسجل تراجعا ملحوظا 

 األمان يرفع سقف سحب الكاش

 الشركات األملانية تعرب عن اهتمامها بقطاع النفط والغاز الليبي

 راس النوف تنهي ربط احد اهم 
تربيناتها باملجمع الصناعي

���  االسبوع الليبي:    
املجمع  ربط  عمليات  اإلثنن   والغاز   النفط  لتصنيع  النوف  رأس  شركة   انهت 
انتاج  استقرار  يف  سيساهم  ما  اجلديدة  الكهرباء  توليد  بوحدات  الصناعي 

.  a15 �الشركة بعد تشيغل واحدة من اهم تربيناتها  املصنفة ب
سيعمل  اجلديدة  الكهرباء  توربينة  تشغيل  أن  لها  اعالن  يف  الشركة   أوضحت 
املجمع  ملحقات  باقي  تغذية  إلى  إضافة  بالكهرباء  السكنية  املدينة  تغذية  على 

الصناعي.
بعد  احلالية  السنة  مطلع  الصناعي  املجمع  تشغيل  أعادت  قد  الشركة   وكانت 

سنوات من التوقف .
 وتنفذ الشركة  خطة لتأهيل املُجّمع الصناعي وإعادة تشغيله بهدف الرفع من 

مستوى إنتاج الصناعات املصاحبة للنفط.. 



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة5 العـدد )   28   (    ــ    الثالثاء       19      /       3       /     2019

عبدالباسط غبارة
يبدو أنه قد بدأ العد التنازلي لعقد املؤمتر 
الوطني اجلامع وهو جزء من خطة املبعوث 
لسنة 2018،  س��الم��ة  غ��س��ان  األمم���ي 
لكنه لم ينجح يف تنفيذها بسبب تواصل 
التي شهدتها  والتوترات األمنية  االنقسام 
طرابلس يف أغسطس املاضي. ومن املتوقع 
أن ينطلق املؤمتر الذي سيمهد النتخابات 
رئاسية وتشريعية يؤمل منها اخراج البالد 

من أزمة طالت.
ليبيا،  ل��دى  املتحدة  األم  بعثة  وت��واص��ل 
اتصاالتها مع كل األطراف الليبية من أجل 
التحضير النعقاد امللتقى الوطني اجلامع. 
التقت،السبت،ستيفاني  السياق،  هذا  ويف 
للشؤون  البعثة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب��ة  وي��ل��ي��ام��ز، 
السياسية، على رأس وفد أممي، أعضاء 
للدولة«،  و«األع��ل��ى  ال��ن��واب  مجلسي  م��ن 
وعدداً من احلكماء واألعيان، ومؤسسات 
مجتمع مدني يف العزيزية )منطقة ورشفانة( 

للتباحث معهم حول امللتقى.
يف  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة  وأوضحت 
ليبيا، يف تغريدة لها على حسابها مبوقع 
»تويتر«،أن زيارة ويليامز للعزيزية تأتي يف 
سياق جولة تقوم بها املسؤولة األممية لعدد 
من املدن الليبية.وذكرت البعثة يف تغريدة 
أخرى لها أن ويليامز عقدت إجتماعاً يف 
مديرية أمن اجلفارة يف ورشفانة مع طيف 
واسع من ممثلن عن املنطقة من مشايخ 
وقيادات قبلية وعمداء بلديات وسياسين 
النواب وممثلن عن  من مجلس  وأعضاء 

املجتمع املدني وعن املرأة.
وعبرت وليامز عن سعادتها الكبيرة بزيارة 
املنطقة وبالترحيب احلار، وإستمعت لشرح 
ورشفانة  منطقة  احتياجات  عن  مفصل 
وهموم أهلها.كما قدمت إحاطة حول خطة 
عمل األمم املتحدة مبا فيها امللتقى الوطني 
املرتقب.فيما عبر احلاضرون عن دعمهم 
للملتقى إلنهاء املرحلة اإلنتقالية والوصول 
حلل سياسي يرضي اجلميع، بحسب البعثة 

االممية.
يف  للدعم  امل��ت��ح��دة  األمم  مبعوث  وق���ال 
ل��ي��ب��ي��ا، غ��س��ان س���الم���ة،يف ت��ص��ري��ح��ات 
تلفزيونية،األحد املاضي،إنه سيعلن خالل 
أيام عن موعد عقد امللتقى الوطني الليبي 
الذي سيكون يف أقل من شهر،مشيًرا إلى 
أن البعثة تعمل يف الوقت الراهن على إنهاء 
بعض الترتيبات اللوجستية الضرورية يف 

هذا الشأن.
وكان مجلس األمن الدولي قد أكد، خالل 
نشرته الدورية لشهر مارس احلالي على 
البعثة  املقبلة ستشهد عقد  »األسابيع  أن 
األممية للملتقى الوطني اجلامع الذي ميثل 
مصيرهم  تقرير  بهدف  لليبين،  فرصة 
دعم  م��ؤك��دا  االنتقالية«،  املرحلة  وإن��ه��اء 
مجلس األمن الدولي ملخرجات هذا امللتقى، 
مع ضرورة أخذ كافة الضمانات السياسية 
واألمنية الرامية إلى قبول كافة األطراف 

بنتائجه.
وكثف موظفو البعثة األممية يف ليبيا من 
الليبي  امللتقى  لعقد  استعدادا  حتركاتهم 
اجلامع الذي تعقد عليه آمال كبيرة والذي 
السياسي  املشهد  ومسار  شكل  سيحدد 
األممي  املبعوث  البالد.وأجرى  يف  املقبل 
ويليامز  ستيفاني  ونائبته  سالمة  غسان 
التي  اللقاءات  من  املاضية سلسلة  األي��ام 
بحثت سبل التحضير لعقد امللتقى اجلامع.
للجيش  العام  القائد  مع  سالمة  والتقى 
ح��ف��ت��ر،األرب��ع��اء  خليفة  امل��ش��ي��ر  ال��ل��ي��ب��ي 
القيادة  إع���الم  مكتب  امل��اض��ي،وب��ح��س��ب 
املستجدات  الطرفان  ناقش  فقد  العامة، 
وال��دول��ي��ة.وك��ان  املحلية  الساحتن  على 
سالمة بحث مع خليفة حفتر االثنن سبل 
ال��ذي جرى يف 27  أبوظبي  اتفاق  تنفيذ 
اتفاق  إلى  وال��ذي افضي  املاضي،  فبراير 
بن  رئيس املجلس الرئاسي فايز السراج، 
إنهاء  ض��رورة  حفتر،على  خليفة  واملشير 
املرحلة االنتقالية من خالل انتخابات عامة.

مجلس  رئيس  سالمة،الثالثاء  التقى  كما 
الدولة املستقيل حديثا من تنظيم اإلخوان 
ال���ذي عبر عن  امل��ش��ري  املسلمن خ��ال��د 
مخاوفه من إمكانية فشل امللتقى اجلامع.
اجلسم  ه��و  املجلس  »إن  امل��ش��ري  وق���ال 
الوحيد الذي تعامل بجدية وإيجابية مع هذا 
الطرح وقد شكل لذلك جلنة مختصة إال أن 
املخاوف كثيرة من فشل هذا اللقاء بسبب 
عدم وجود ضمانات قوية ولوجود معرقلن 
واستقرار  االنتخابات  يعيق  ال��ذي  األم��ر 
الدولة«، مذكرا بأن«املرحلة االنتقالية كلفت 
االنقسام  وكذلك  الكثير،  الليبية  الدولة 
املكتب  ال��ب��الد«.ب��ح��س��ب  يف  احل���اص���ل 

اإلعالمي ملجلس الدولة.
وقبل ذلك، التقى املبعوث األممي بالرئيس 
بقصر  السبسي  قائد  الباجي  التونسي 
اللقاء  تونس.وتطّرق  العاصمة  قرطاج يف 
املبذولة  واإلقليمية  األممية  اجلهود  إل��ى 
من أجل دفع العملية السياسية يف البالد 
وأهمية دور دول اجلوار املباشر يف إجناح 
جهود األمم املتحدة من أجل التقدم بالعملية 
السياسية يف ليبيا، ودفع مختلف األطراف 

نحو احلوار والتفاهم.
األمم��ي  املبعوث  نائبة  أج���رت  وب��دوره��ا 
ستيفاني ويليامز عدة لقاءات كان أبرزها 
اللقاء مع عضو املجلس الرئاسي عبدالسالم 
املكتب  بحسب  ويليامز  وقدمت  كاجمان. 
اإلعالمي حلكومة الوفاق شرحا للظروف 
التي قادت إلى االجتماع الذي مت مؤخرا 
يف أبوظبي كخطوة على الطريق لالتفاق 

السياسي متهيدا للملتقى اجلامع.
وبالرغم من تكثيف موظفي البعثة األممية 
لعقد  استعداًدا  حتركاتهم؛  من  ليبيا  إلى 
اللجنة  رئيس  اجلامع،فإن  الليبي  امللتقى 
يف  اجلامع  الوطني  للمؤمتر  التحضيرية 
عقد  موعد  إن  العباني،قال  ليبيا، محمد 
املؤمتر اجلامع »لم يحدد بعد«.ونقل موقع 
ينعقد  أن  توقعه  العباني  نيوز«،عن  »ارم 
املؤمتر اجلامع يف أعقاب عقد القمة العربية 
بتونس يوم 29 آذار /مارس اجلاري، قائاًل: 

نريد دعم القمة ملخرجات املؤمتر.
لعقد  »الترتيبات  أن  إل��ى  العباني  وأش��ار 
امل��ؤمت��ر ال ت���زال م��س��ت��م��رة«،وأوض��ح أن 
بصفة  املؤمتر  يف  ستشارك  غربية  دواًل 
املعرقلن  بعض  ب�«وجود  »مراقبن«.مقرا 
للمؤمتر املستفيدين من الفوضى  احلاصلة 
يف ليبيا حالًيا«.وحول املشاركن يف املؤمتر، 
قال إن املجال مفتوح أمام »القادة السياسين 
وبعض  القبائل،  يف  املؤثرة  والشخصيات 

قادة امليليشيات املعتدلن«، وفق تعبيره.
وامل��ؤمت��ر ال��وط��ن��ي اجل��ام��ع ه��و ج��زء من 
خطة غسان سالمة لسنة 2018 لكنه لم 
ينجح يف تنفيذها بسبب تواصل االنقسام 
طرابلس  التي شهدتها  األمنية  والتوترات 
املبرمج  وك��ان من  امل��اض��ي.  يف أغسطس 
أن ينطلق املؤمتر الذي سيمهد النتخابات 
رئاسية وتشريعية يف يناير قبل أن يؤجل 
إلى فصل الربيع بسبب تصاعد األصوات 

الرافضة له.
ظل  يف  املؤمتر  فشل  من  املخاوف  وتأتي 

بقيادة  السياسي  االس��الم  تيار  حتركات 
الليبية  و«اجل��م��اع��ة  »اإلخ�����وان«  جماعة 
محاوالت  الجهاض  تهدف  املقاتلة«،التي 
التوصل الى تسوية يف البالد.حيث احتشد 
عدد من أعضاء جماعة اإلخوان املسلمن، 
لألسبوع  املقاتلة،  اإلسالمية  واجلماعة 
الشهداء  ميدان  يف  التوالي  على  الثاني 
عن  للتعبير  طرابلس،  الليبية  بالعاصمة 
رفضهم للمساعي التي تبذلها البعثة األممية 

لدى البالد إلنهاء املرحلة االنتقالية.
وجاءت املظاهرة،مساء أول من أمس،وتبنت 
فضائية »التناصح«، املوالية للمفتي املعزول 
لتكّرس  إليها  الدعوة  الغرياني،  الصادق 
عودة أنصار اإلسالم السياسي لالعتراض، 
األممية  البعثة  حت��اول  فيما  والتشكيك 
أنصاره  دع���وة  للغرياني  حتقيقه.وسبق 
والتظاهر،  امليادين  إلى  للخروج  مرة  غير 

استنكاراً ملا يقوم به املبعوث األممي.
وت��ش��ي��ر ه���ذه ال��ت��ح��رك��ات ال���ى م��خ��اوف 
العاصمة  ع��ل��ى  امل��س��ي��ط��رة  امل��ل��ي��ش��ي��ات 
ومساعيهم الطالة أمد األزمة.وقال عضو 
مجلس النواب إبراهيم أبو بكر،يف حديث 
لصحيفة »ال��ش��رق األوس��ط«،ال��س��ب��ت، أن 
طرابلس  يف  السياسي  اإلس���الم  فصائل 
»يتملكها شعور باخلوف من قدوم اجليش 
إلى العاصمة، وبالتالي فهي تستبق بترويج 
أحاديث مختلقة، ليس لها ظل من احلقيقة.
وت��ظ��اه��ر األس���ب���وع امل���اض���ي ع��ش��رات 
امل���واط���ن���ن، امل��ن��ت��م��ن ل��ت��ي��ار اإلس����الم 
السياسي، يف »ميدان الشهداء« بالعاصمة، 
منددين بحفتر والسراج وسالمة من جهة، 
ورافضن للعملية العسكرية التي يقوم بها 
اجلنوب  لتطهير  الليبي  الوطني  اجليش 
واملتمردين  اإلره��اب��ي��ة،  اجل��م��اع��ات  م��ن 
التشادين،التي استباحت األراضي الليبية 
بعد  يوما  يتضاعف  خطرا  تشكل  وباتت 

يوم.
ويشير مراقبون الى أن حتركات أعضاء 
وأط��راف  املسلمن،  اإلخ���وان  جماعة 
املقاتلة،واملليشيات  اجلماعة  من  أخرى 
امل��س��ح��ة امل���وال���ي���ة ل��ه��ا س��ت��ك��ث��ف من 
لوضع  املقبلة  األي��ام  خالل  احتجاجها 
وعرقلة  ال��دوالب  يف  العصا  يسمى  ما 
توجهاتها  ت��خ��ال��ف  ال��ت��ي  ال��ت��ح��رك��ات 
الساعية الى االبقاء على حالة الفوضى 
لها  يضمن  م��ا  ال��دول��ة  سلطة  وغ��ي��اب 

املزيد من استنزاف ثروات البالد.

املؤمتر الليبي اجلامع 
حتركــــــات إلجنــــــاحه وأخــــــرى إلجهاضــــــه
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املشهد  على  مؤخرا  الدبلوماسية  التحركات  طغت 
والدولية  اإلقليمية  املساعي  تواصل  الليبي يف ظل 
لوضع حد لألزمة املتفشية يف البالد منذ سنوات، 
املتحدة  ال��والي��ات  أن  ي��ب��دو  ذل��ك  م��ع  وب��ال��ت��زام��ن 
مشاركتها  زي���ادة  ج��دي��ا  تبحث  ب��ات��ت  األم��ري��ك��ي��ة 
من  الليبية  الساحة  يف  والعسكرية  الدبلوماسية 

الوفاق. حكومة  دعم  بوابة 
محلية  مخاوف  حول  املتصاعد  احلديث  ظل  ويف 
للتنظيمات  دائمة  بؤرة  إلى  ليبيا  ودولية من حتول 
اإلنقسام  وضعية  إلستغالل  تسعى  التي  اإلرهابية 
التدخل  مسلسل  يتواصل  الدولة،  وغياب  الداخلي 
محاربة  ذريعة  حتت  الليبية  الساحة  يف  األمريكي 
دول  ليشمل  ليبيا  يتعدى حدود  الذي  اخلطر  هذا 

والعالم. املنطقة 
وج����اءت ت��ص��ري��ح��ات ق��ائ��د ال��ق��ي��ادة ال��ع��س��ك��ري��ة 
األم��ري��ك��ي��ة ف��ى إف��ري��ق��ي��ا )أف���ري���ك���وم(، اجل��ن��رال 
 2019 مارس   19 الثالثاء  والدهاوسر،  توماس 
التواجد  على  األمريكية  القيادة  اص��رار  لتؤكد   ،
قال  االرهاب.حيث  محاربة  ذريعة  حتت  ليبيا  يف 
فلول  وتستهدف  ت��رص��د  ق��وات��ه  إن  وال��ده��اوس��ر 
مع  بالتنسيق  ليبيا،  يف  اإلرهابي  »داعش«  تنظيم 

الوطني. الوفاق  حكومة 
والدهاوسر  اجلنرال  جمع  لقاء  خالل  ذلك  وجاء 
الوطني،  الوفاق  الرئاسي حلكومة  املجلس  برئيس 
العاصمة  إل��ى  والدهاوسر  ال��س��راج.ووص��ل  فائز 
وذك��رت  معلنة،  غير  زي��ارة  يف  طرابلس،  الليبية 
على  وص��ل  ه��اوز  ول��د  أن  محلية،  إع��الم  وس��ائ��ل 
السفير  يرافقه  أمريكية،  عسكرية  ط��ائ��رة  م��ن 
حراسة  حت��ت  ب���ودي،  بيتر  ليبيا  ل��دى  األم��ري��ك��ي 
اخلاصة  القوات  عناصر  قبل  من  مشددة  أمنية 

األمريكية.
أن  ال��رئ��اس��ي  للمجلس  اإلع��الم��ي  امل��ك��ت��ب  وب���ن 
الذي  املنتظم  التشاور  نهج  إطار  يف  تأتي  الزيارة 
ليبيا  يف  األوض��اع  مستجدات  حول  البلدين  اقره 
السراج  املشترك.وبحث  االهتمام  ذات  والقضايا 
عدداً  بودي  بيتر  والسفير  توماس  اجلنرال   ، مع 
تأهيل  يف  للمساعدة  بشأنها  املتفق  البرامج  من 
امل��ؤس��س��ات األم��ن��ي��ة، وت��ط��وي��ر ق����درات ال��ق��وات 
ل�«افروكوم« تقدميه يف  الليبية، وما ميكن  املسلحة 

املعلومات. وتبادل  التدريب  مجالي 
وأع���رب ال��س��راج ع��ن ت��ق��دي��ره الل��ت��زام ال��والي��ات 
واملسار  الوطني  ال��وف��اق  حكومة  بدعم  املتحدة 
إلى  املكتب االعالمي  ليبيا.وأشار  الدميقراطي يف 
خطة  دع��م  على  اتفقا  ووال��ده��اوس��ر  ال��س��راج  أن 
املسار  لترسيخ  س��الم��ة  غ��س��ان  األمم��ي  امل��ب��ع��وث 

تشريعية  ان��ت��خ��اب��ات  خ���الل  م��ن  ال��دمي��وق��راط��ي 
جامع. وطني  مؤمتر  لها  ورئاسية ميهد 

خالل  والدهاوسير،  اجل��ن��رال  أش��اد  جانبه  وم��ن 
لتحقيق  الليبية  ال��وف��اق  حكومة  بجهود  ال��ل��ق��اء، 
ليبيا. يف  اإلره���اب  ومحاربة  واالس��ت��ق��رار  األم��ن 
فلول  وترصد  تتابع  أفريكوم  قوات  أن  إلى  وأشار 
عسكريا  وتستهدفها  االره��اب��ي  داع���ش  تنظيم 
الشراكة  إط��ار  يف  ال��وف��اق  حكومة  مع  بالتنسيق 

البلدين. بن  االستراتيجية 
حلكومة  الرئاسي  املجلس  رئيس  اجتماع  ويأتي 
اجلنرال  مع  السراج،  فايز  الليبي،  الوطني  الوفاق 
ت��وم��اس وول���ده���اوزر، ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال��ت��ط��ورات 
من  ليبيا  تشهدها  ال��ت��ي  املُ��ت��الح��ق��ة  العسكرية 
األرض  على  الليبي  الوطني  اجليش  تقدم  خالل 

وتواصل  اجلنوب،  مناطق  أغلب  على  وسيطرتها 
مالمح  رسم  تستهدف  التي  السياسية  التحركات 
التحضير  خ���الل  م��ن  ليبيا  يف  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة 

لالنتخابات. والذهاب  اجلامع  للملتقى 
الدعم  عن  للبحث  مؤخرا  الوفاق  حكومة  وتتجه 
املستوى  على  ال��ق��رار  أص��ح��اب  إلق��ن��اع  وم��ح��اول��ة 
مراقبون  يرى  حيث  صفها،  يف  بالوقوف  الدولي 
املتحدة  بالواليات  االستقواء  ُيحاول  السراج  أن 
ليبيا، لصاحله  العسكرية يف  القوى  موازين  لتغيير 
وف���ق م��ع��ادالت ج��دي��دة ُي��ح��دد ال��واق��ع امل��ي��دان��ي 

املُختلفة. السياسية  بأبعادها  اجتاهها 
ويف فبراير املاضي، ناشد رئيس املجلس الرئاسي، 
قائد  والدهاوسر،  توماس  اجلنرال  السراج  فايز 
بزيادة  أفريقيا،  يف  األميركية  العسكرية  القيادة 

مع  والعسكري  األم��ن��ي  التنسيق  ن��ط��اق  وتوسيع 
يقتصر  وأاّل  الليبية،  واألمنية  العسكرية  األجهزة 
ااٍلره���اب.  مكافحة  على  االستراتيجي  ال��ت��ع��اون 
ميونيخ  م��ؤمت��ر  ه��ام��ش  ع��ل��ى  ال���س���راج  وط��ال��ب 
ل��ألم��ن اجل���ن���رال ت��وم��اس وال��ده��اوس��ر ب��إع��داد 
خاصة  عسكرية  لوحدات  ميداني  تدريبي  برنامج 

»األفريكوم. من  مبدربن  باالستعانة 
فائز  ال��رئ��اس��ي،  املجلس  رئيس  مطالبة  وأث���ارت 
ال���س���راج، ل��ق��وات »أف���ري���ك���وم«، زي����ادة وت��وس��ي��ع 
األجهزة  م��ع  والعسكري  األم��ن��ي  التنسيق  نطاق 
التعاون  يقتصر  ال  وأن  الليبية،  واألمنية  العسكرية 
يشمل  بل  ااٍلره���اب  مكافحة  على  االستراتيجي 
دعم وبناء القدرات والتدريب، الكثير من عالمات 
تصاعد  فترة  يف  ج��اءت  وأنها  خاصة  االستفهام 

ملفات 

 مطالبة رئيس املجلس الرئاسي، فائز السراج، لقوات »أفريكوم«، زيادة وتوسيع نطاق 
التنسيق األمني والعسكري مع األجهزة العسكرية واألمنية الليبية

عبر بوابة حكومة الوفاق
 افريكوم تواصل التدخل يف ليبيا
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ملفات 

الوطني  واجليش  الوفاق  حكومة  بن  التوتر  فيها 
بكسب  السراج  من  محاولة  أعتبر  ما  وهو  الليبي 

الليبي. اجليش  األمريكي ضد  الدعم 
وحترص أمريكا على تقدمي الدعم حلكومة الوفاق 
أغسطس  ش��ه��ر  مطلع  ف��ى  ب��دأ  وال���ذي  الليبية، 
هجمات  األمريكية  ال��ق��وات  شنت  حن   ،2016
»داع��ش«  تنظيم  مبعاقل  وصفته  م��ا  على  جوية 
الوفاق  حكومة  من  رسمى  بطلب  بليبيا  سرت  فى 
العسكرية  العمليات  تلك  لتكون  الليبية  الوطنى 
بالتنسيق  تنفيذها  يتم  التى  األولى  هى  األمريكية 

الوفاق. حكومة  مع  »املعلن« 
العمليات  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  أف��ري��ك��وم  ق��ي��ادة  ون��ف��ذت 
ليبيا، حتت عنوان استهداف ُمسلحي  العسكرية يف 
وداع���ش.  ال��ق��اع��دة  منها  اإلره��اب��ي��ة  التنظيمات 
كبيرا حول مدى دقتها  الغارات جدال  تلك  وشهدت 
وصحة أهدافها، كما ألقت الضوء على مدى جدية 
يرى  والذي  وأفريكوم،  الوفاق  حكومة  بن  التنسيق 
حيث  شكلي  بأنه  الليبي  للشأن  املتابعن  من  كثير 
تعلم  ال  الليبية  احلكومة  أن  املاضية  الغارات  أثبتت 

بتفاصيلها إال بعد وقوعها.
فرضية زاد تأكيدها يف أعقاب نفي القوات القيادة 
لغارة  تنفيذها  أفريقيا،  يف  األميركية  العسكرية 
فبراير  يف  ليبيا،  بجنوب  أوب��اري  منطقة  يف  جوية 
حكومة  ب��ش��دة  أح��رج  ال��ذي  النفي  وه��و  امل��اض��ي، 

الناطق  السالك  محمد  عبر  أعلنت  التي  الوفاق 
الرسمي باسم رئيس املجلس الرئاسي، إن القصف 
يف  كان  أوب��اري  مدينة  لضواحي  األميركي  اجلوي 
التنسيق املستمر، والعالقة االستراتيجية بن  إطار 

ليبيا وأميركا يف حربهما على اإلرهاب.
وإع��ت��ب��ر م��راق��ب��ون أن ح��ك��وم��ة ال���وف���اق ح��اول��ت 
عناصر  إستهدفت  التي  اجلوية  الغارة  إستثمار 
محاولة  يف  »ال��ق��اع��دة«،  لتنظيم  تنتمي  إرهابية 
الذي  الليبي  اجلنوب  منطقة  يف  وجودها  إلثبات 
الليبي  اجليش  سيطرة  حتت  مناطقه  أغلب  باتت 
التي  اجل��ن��وب  تطهير  عمليات  إط���ار  يف  وذل���ك 

وقت سابق. إنطلقت يف 
من  أكثر  الغربين يف  املسؤولن  تصريحات  وتشير 
ليبيا  يف  الغربية  الضربات  إستمرار  إلى  مناسبة 
ضد التنظيمات اإلرهابية التي مازالت تتواجد يف 
التي  اجلنوب  منطقة  يف  وخاصة  الليبية  األراضي 
الشرق  وم��دن  س��رت  مدينة  حت��ري��ر  بعد  حت��ول��ت 
العناصر  لتجمع  وم��رك��ز  آم��ن  م��الذ  ال��ى  الليبي 

ليبيا  على  خطرا  تشكل  التي  ال��ف��ارة  االره��اب��ي��ة 
عموما. واملنطقة 

األميركية  العسكرية  القيادة  باسم  الناطق  وكان 
يف  توعد  تشيدل«،  »مارك  أفريكوم،  أفريقيا،  يف 
ضد  ضربات  شن  يف  باالستمرار   ،2018 مارس 
إش��ارة  ه��ذا  يكون  أن  نافياً  ليبيا،  يف  اإلرهابين 
نقلته  م��ا  أوس���ع.ووف���ق  ع��س��ك��ري��ة  حملة  ل��ب��داي��ة 
صحيفة »نيويورك تاميز« األميركية، أكد »تشيدل« 
حال  اإلرهابين يف  املتحدة ستضرب  الواليات  أن 
مت رصد أماكن تواجدهم بهدف مكافحة اإلرهاب 

اإلفريقية. القارة  يف 
بن  وال��ت��ع��اون  التنسيق  أن  إل��ي  البعض  ويشير 
ملكافحة  ض���روري  و«أف��ري��ك��وم«  ال��وف��اق  ح��ك��وم��ة 
قيام  ب��أن  آخ��رون  ي��رى  فيما  ليبيا،  يف  اإلره���اب 
انتهاكا  يعد  ليبيا  يف  غ��ارات  بتنفيذ  »اف��ري��ك��وم« 
اجليش  ب��أن  ذل��ك  ه��ؤالء  ويعلل  الليبية،  للسيادة 
يف  اإلره���اب  م��ح��ارب��ة  م��ن  متكن  الليبي  ال��وط��ن��ي 
معاقل  أبرز  دحر  من  وجنوبها ومتكن  البالد  شرق 

على  قادر  )اجليش(  انه  يعني  ما  وهو  االرهابين 
خارجي. تدخل  دون  بنفسه  اإلرهاب  مكافحة 

وم��ن��ذ م��ن��ت��ص��ف ي��ن��اي��ر امل���اض���ي، أط��ل��ق اجل��ي��ش 
اجلنوب  لتحرير  عسكرية  عملية  الليبي  الوطني 
الليبي وذلك يف خطوة ستكون هامة جدا يف اطار 
املراقبن  بحسب  ستكون  كما  البالد.  كامل  تطهير 
ال��ى  ي��ن��ض��اف  ال��ل��ي��ب��ي  للجيش  ج��دي��دا  ان��ت��ص��ارا 
تأييد  محل  منه  جعلت  التي  السابقة  انتصاراته 
يف  الرئيسي  ب��دوره  دول��ي��ة  واش���ادة  واس��ع  محلي 

املمزق. البلد  الى هذا  واالستقرار  األمن  اعادة 
وتشير التحذيرات املتجددة إلي أن »داعش« ال يزال 
فلوله  يجتمع  التي  لليبيا،  ليس  كبيراً،  حتدياً  ميثل 
ل��دول اجل��وار، وهو ما  وإمن��ا  أرضها فحسب،  على 
جناح  من  إقليميون.وبالرغم  مسؤولون  عنه  عّبر 
اجليش الليبي يف احلاق الهزائم املتتالية بالتنظيمات 
الليبية،  األراض��ي  كامل  لتطهير  وسعيه  االرهابية 
فإن ذلك ال مينع القوى الغربية مواصلة التدخل يف 

البالد عبر بوابة حكومة الوفاق.

املتواجدة  املسلحة  التشكيالت  مجموعة 
بينها  فيما  تقاتلت  وال��ت��ي  ب��ط��راب��ل��س 
ما  س���رع���ان  مصاحلها,ثم  ل��ت��ض��ارب 
على  العدوان)اخلارجي  وصدت  احتدت 
الكبرى  ط��راب��ل��س  وح���ررت  ال��ع��اص��م��ة( 
يفترض  سيطرتها,كان  حتت  وأصبحت 
الصخيرات  اتفاق  وفق  امليلشيات  لهذه 
باخلصوص,ان  ال��الح��ق��ة  وامل���ؤمت���رات 
والشرطة  اجليش  قطاعي  ال��ى  تنضم 
استتباب  يف  فيهما,وتساهم  وت����ذوب 

للمواطنن. االمن وتقدمي اخلدمات 
يفترض  )ال��ذي  املفوض  الداخلية  وزي��ر 
املنضوية  امليليشيات  ه���ذه  تتبعه  ان 
يف امل��ج��ال االم��ن��ي(ك��ث��ي��را م��ا ع��ّب��ر عن 
طاعتها  تصرفاتها,وعدم  من  انزعاجه 
لنفسها  جتعل  ان  حت��اول  ألوامره,وأنها 
فحسب  ه��ذا  مستقلة,ليس  مالية  ذم��ة 
االعتراف  عدم  الى  بها  االمر  وصل  بل 

ي��ص��در ع��ن رئ��ي��س املجلس  ق���رار  ب���أي 
بقية  اش����راك  دون  م��ن��ف��ردا  ال��رئ��اس��ي 
عن  اجمعن(,ترى  األعضاء)امضاءاتهم 
أي دولة مدنية نتحدث؟وماذا ننتظر من 
ان  الرشيدة  وحكومته  الرئاسي  املجلس 
امليليشيات  على  السيطرة  يستطع  ل��م 
سواء بجلبها الى بيت الطاعة او حلّها؟.
م��ج��ل��س ال���رئ���اس���ة ل����م ي��ن��ب��س ب��ب��ن��ت 
ال  ان  ي����درك  باخلصوص,ألنه  ش��ف��ة 
من  م��ن��ّص��ب  له,فهو  ق��ان��ون��ي��ة  ش��رع��ي��ة 
التنفيذية  للسلطة  مغتصب  اخلارج, 
التي  امل��ن��اط��ق  امليلشيات,تغتصب  كما 
انهما  السالح,أي  بقوة  عليها  تسيطر 
برعاية  صكها  مت  واح��دة  لعملة  وجهان 
الرصيد  واإلقليمية,اما  الدولية  القوى 
الليبية  ال��دول��ة  م��ق��درات  فهو  الضامن 
مبختلف  املجمدة  )األرص���دة  السابقة 
االستثمارية  العالم,والشركات  ب��ن��وك 

النفط  ب��اخل��ارج(وال��الح��ق��ة)م��ب��ي��ع��ات 
التعايش  عليهما  وجب  وبالتالي  والغاز(, 
سلميا واالستفادة قدر اإلمكان من حالة 
ذلك  وك��ل  العام  امل��ال  الفوضى,وإهدار 
القّصر  على  االول��ي��اء  ي��ح��دده  مب��ق��دار 

االهلية. وفاقدي 
طرابلس(ترغب  حماية  )ق��وة  ان  يبدو 
يف دخ���ول امل��ع��ت��رك ال��س��ي��اس��ي وإن��ش��اء 
يتولى  س��ي��اس��ي  م��ك��ت��ب  حزب,فكونت 
األجنبية الذين  ال���دول  مقابلة سفراء 
كانوا  ان  بعد  البالد  انحاء  يجوبون كافة 
ميال  محددة,عشرون  مبسافة  مقيدين 
وال يجرؤون على جتاوزها,ويتدخلون يف 
تزال  ال  والبالد  ال  وواردة,لم  شاردة  كل 
ان  االخبار  تؤكد  السابع,  الفصل  حتت 
لل�)قوة(  السياسي  املكتب  م��ن  أع��ض��اء 
ناقش مع مساعدة رئيس بعثة دعم األمم 
املتحدة يف ليبيا )ستيفاني ويليامز( اخر 

املستجدات على الساحة الليبية,وأعربوا 
عن نيتهم يف توسيع دائرة املشاركة لقوة 
حلماية  ق��وة  لتصبح  ط��راب��ل��س  ح��م��اي��ة 
السيطرة  أي  بالكامل  الغربية  املنطقة 
ال���غ���رب مبعنى  اق��ل��ي��م ط��راب��ل��س  ع��ل��ى 
الدولة الليبية  داخل  جهوية  دولة  اقامة 
ال��ت��ي ن��س��ع��ى ج��م��ي��ع��ا ل��ت��ث��ب��ي��ت وح��ف��ظ 
السياسي,سفراء  املصطلح  حدودها وفق 
ال����دول األج��ن��ب��ي��ة وم��ن��دوب��ي��ه��ا ه��م من 
على  الى من نصبوهم  األوامر  يصدرون 
التي  مخططاتهم  عنوة,لتنفيذ  الشعب 

الوفير. الربح  تدر عليهم 
الدولة وانعدام الضمير وظهور  يف غياب 
افتاء  تختلق  ودار  ديني  بستار  مشعوذين 
جائز,املجرمون  ش��يء  ك��ل  الفن,اصبح 
واخلاصة  العامة  األم��وال  على  يستولون 
وي���ك���ون���ون م��ي��ل��ي��ش��ي��ات ي���ره���ب���ون ب��ه��ا 
تكوين  الى  يسعون  الضرورة  البشر,وعند 

لدخول  سياسية(  مدنية)احزاب  اجسام 
العمل السياسي يغيرون جلودهم كما تتغير 
باخلطر,وآخرون  شعورها  عند  احلرباء 
اياديهم  يلطخوا  لم  لكنهم  ونهبوا  سرقوا 
فلم  سياسية  أحزابا  كونوا  الشعب  بدماء 
ي��ن��ال��وا إال أص���وات االح��ب��اب واألق���ارب 
الزمن,ألنهم  يسابقون  وامل��ع��ازمي.ان��ه��م 
ان  وأذن��اب��ه��م(ي��درك��ون  اإلقليمية  )ال��ق��وى 
االجسام  بقاء  املحال,ان  من  احلال  دوام 
غاضب  جماهيري  بتحرك  رهن  املسلحة 
بتلك  وامليادين,اشبه  الساحات  مبختلف 
املظاهرات التي عمت ميدان احلرير وبقية 
امليادين بالقاهرة,فأسقطت فرعون مصر 
العثماني  السلطان  احلديث,واستشاط 
ل��ه��ؤالء  جن��د  ل��ن  وف��ق��ط  غضبا,عندها 
املجرمن موطئ قدم بيننا,وسينالون جزاء 
أياديهم من سلب ونهب وقتل  اقترفت  ما 

وتدمير,وما ذلك ببعيد.

املزوغيقوة حماية طرابلس ...تدخل املعترك السياسي ميالد عمر 

مراقبون .. أن حكومة الوفاق حاولت إستثمار الغارة اجلوية التي إستهدفت عناصر 
إرهابية تنتمي لتنظيم »القاعدة«، يف محاولة إلثبات وجوده
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املنوعة

أغرب طريق سريع

افتتح رجل أعمال روماني، يدعى ستيفان مانداتشي، طريقا سريعا 
بع���رض متر واحد، احتجاجاً على نقص خدم���ات البنى التحتية يف 

بلده.
وأق���ام رجل األعمال، احتفالية يف مدينة سوتش���افا ش���مالي البالد، 
مبناس���بة افتتاح الطريق الذي كلفه 4500 ي���ورو، وبحضور رئيس 

بلدية املدينة.
ويبل���غ طول ش���بكة الطرق يف رومانيا ما يق���ارب ال� 850 كيلومترا، 
وتعاني مشاريع بناء الطرق اجلديدة يف البالد من بطء يف التنفيذ.

وبحس���ب معطي���ات املفوضي���ة األوروبي���ة، تتصدر روماني���ا القائمة 
الس���وداء للبل���دان، فيم���ا يتعلق بع���دد احلوادث عل���ى الطرق داخل 

االحتاد األوروبي.
ولق���ي ما يق���ارب األلفي ش���خص يف رومانيا مصرعه���م يف حوادث 

سير، خالل العام 2017، وفق »روسيا اليوم«.

نش���رت منظمة غير حكومية مكسيكية دراستها 
ح���ول املدن ال�50 األخط���ر يف العالم، من حيث 

معدل جرائم القتل يف عام 2018.
وج���اء يف التقري���ر، الذي نش���ره »املجلس املدني 
لألمن العام والعدل اجلنائي«، إن »مدينة تيخوانا 
املكس���يكية شهدت أعلى معدل جلرائم القتل يف 
العام املاضي، حيث بلغ عدد جرائم القتل 2.64 
ألف جرمي���ة أو 138.26 جرمي���ة قتل ل�100 
ألف من الس���كان، بحس���ب ما ذكر موقع »روسيا 

اليوم« اإلخباري.
وكانت مدينة أكابولكو املكسيكية يف املرتبة الثانية 
يف ه���ذا التصنيف مع 949 جرمية قتل مبعدل 

110.5 جرمية لكل 100 ألف من السكان.

وتليه���ا العاصمة الفنزويلي���ة كاراكاس مبعدل 3 
آالف م���ن جرائ���م القت���ل، 99.98 جرمية لكل 

100 ألف من السكان.
وكانت من بن املدن ال�10 األكثر خطورة 5 مدن 
مكسيكية و3 مدن فنزويلية ومدينتن برازيليتن.
وتص���درت مدن م���ن أمري���كا الالتينية قائمة 
أخط���ر 50 مدين���ة يف العال���م، حي���ث كان���ت 
15 مدين���ة مكس���يكية و14 مدين���ة برازيلية 
و6 م���دن فنزويلي���ة و4 م���دن يف الوالي���ات 
املتح���دة و3 يف جنوب إفريقي���ا ومدينتن يف 
كل م���ن كولومبيا وهن���دوراس ومدينة واحدة 
يف 4 دول أخ���رى يف أمريكا الالتينية والبحر 

الكاريب���ي.

متكّن باحثون بجامعة ويس���ترن أونتاريو الكندية من استخدام أوراق التبغ يف 
إنتاج كمية كبيرة من بروتن تنتجه كلية اإلنسان بكميات ضئيلة ويقوم بضبط 

مستوى االلتهابات.
وُيعتقد أن البروتن الذي ُيسّمى IL-37 ميكن أن ُيستخدم يف عالج السكري 

والتهابات املفاصل.
تنت���ج الكلى بروت���ن IL-37 بكمي���ات ضئيلة لضبط مس���توى االلتهابات يف 
اجلسم، وبإنتاجه جتارياً من التبغ ميكن توفير ولم يتم استخدام هذا البروتن 
م���ن قبل يف جت���ارب عديدة على احليوانات بس���بب عدم ق���درة العلماء على 

إنتاجه بكميات كبيرة.
وتق���وم كلي���ة اإلنس���ان بإنتاج���ه بكميات صغيرة داخل اجلس���م، وت���ؤدي هذه 

الكميات الضئيلة دوراً مهماً يف ضبط مستوى االلتهابات.
وبحس���ب »جورنال ِس���ل بالنيت ريبورتس« التي نش���رت نتائج الدراسة ميكن 
اآلن توفير هذا البروتن كدواء عالجي بأس���عار معقولة، بعدما متكّن العلماء 

من إنتاجه بكميات جتارية من خالل معاجلة أوراق التبغ.

aبعد حلظات م���ن طردها من وظيفتها يف 
الفندق، توجهت ريبي���كا أتينو )20 عاما(، 
إل���ى حديق���ة عام���ة يف العاصم���ة الكينية 
نيروب���ي، محمل���ة ب���آالم املخ���اض وأس���ف 

الطرد من العمل.
ول���م جتد الفتاة س���وى حديق���ة عامة ملجأ 
له���ا، بع���د أن طرده���ا مال���ك املن���زل الذي 
كانت تس���تأجره، قبل يوم فقط من طردها 
م���ن العمل، بس���بب عدم تس���ديدها إيجار 
البيت، وفق ما ذكر موقع »س���تاندرد ميديا« 

البريطاني.
وبينما كانت أتينو ال تزال يف احلديقة حتاول 
معرفة ما يخبئه لها املستقبل، شعرت بآالم 

املخاض، التي اش���تدت عليه���ا فجأة، حيث 
وضعت طفلها حتت شجرة يف احلديقة بعد 

نحو 30 دقيقة من وصولها إليها.
ومن دون أي مساعدة من أحد، متكنت أتينو 
من لف مولودها مبعطفها، إلى حن وصول 
سيارات اإلس���عاف التي طلبها أحد حراس 
احلديق���ة، حي���ث مت نقلها إلى املستش���فى 

فوهي يف حالة يرثى لها.
ولم تك���ن أتين���و تتوقع والدة طفله���ا، الذي 
أطلقت عليه اس���م »األم���ل«، يف ذلك اليوم، 
إذ ذهبت مرتن إلج���راء فحوصات ما قبل 
ال���والدة يف إح���دى املستش���فيات، دون أن 

تشعر بآالم املخاض.

كش���ف رادي���و »نيوزيالن���دا« عن جترب���ة رائدة أق���دم عليها بعض 
املزارعن يف البالد من خالل استخدام أداة جديدة لرْعي األغنام 
واألبق���ار، عبارة ع���ن طائرات بدون طيار مجهزة بس���ماعات تبث 

نباح الكالب.
وق���ال الراعي كوري المبث للمحطة اإلخبارية: »مما الحظته أثناء 
رعي األبقار والعجول بالكالب أنها أحيانا تقاوم الكالب، لكنها لم 

تفعل هذا مع طائرة قط«.
ونشرت املحطة تس���جيال أظهر المبث وهو يوجه األبقار واألغنام 

بطائرة بدون طيار تطلق صوت نباح عاليا.
وأك���د ب���ن كروزل���ي صاح���ب املزرع���ة، أن مزرعته تس���تعمل تلك 
الطائ���رات فع���اًل، وأن الطائرة املفضل���ة هي )مافي���ك إنتربرايز( 
زة أصاًل بسماعات تستطيع  التابعة لشركة دي جيه آي، ألنها مجهَّ

أن تبث أصواًتا كالنباح.
وأش���ارت صحيفة )واشنطن بوس���ت( إلى أن العديد من املزارعن 
حول العالم يس���تخدمون تلك الطائرات ألغراض زراعية مختلفة، 
د املحاصيل؛ لكن اس���تعمالها يف توجيه احليوانات هكذا  منها تفقُّ

ليس شائًعا، وهذا طبًعا قد يعطينا فكرة عن مستقبل الزراعة.

انطالق املركبة الروسية سويوز إلى الفضاء وعلى متنها ثالثة رواد 
انطلقت املركبة الفضائية الروس���ية سويوز من قاعدة بايكونور يف 
قازاخستان اليوم اخلميس حاملة إلى الفضاء ثالثة رواد جنا اثنان 

منهم من واقعة تعطل صاروخ يف اجلو يف أكتوبر تشرين األول.

ما هي أخطر مدن العالم؟ 

عالج واعد من أوراق التبغ للسكري وااللتهابات 

طائرات بدون طيار لرعي 
األغنام يف نيوزيالندا 

انطالق املركبة الروسية سويوز إلى 
الفضاء وعلى متنها ثالثة رواد 

تفقد بيتها وعملها.. وتلد بعد دقائق يف الهواء الطلق 

قّدم رئيس كتلة اإلصالح واإلعمار النيابية صباح الساعدي والقيادية يف حتالف 
»س���ائرون« إنعام اخلزاعي ، اقتراح قانون النش���يد الوطن���ي اجلديد ، مبوافقة 

سبعن نائباً من مختلف الكتل السياسية إلى رئيس مجلس النواب.
س���الم عليك على رافديك عراق القيم فأن���ت مزار وحصن ودار لكل األمم هنا 

املجد أّم وصلى وصام وحج وطاف بدار السالم
وينص مقترح القانون، حس���ب مكتب الس���اعدي، على حتويل قصيدة الش���اعر 
أسعد الغريري التي غناها وحلنها كاظم الساهر، إلى نشيد وطني جديد للبالد.
وأح���ال رئي���س مجلس الن���واب محمد احللبوس���ي اقتراح القان���ون على جلنتي 

القانون والثقافة واإلعالم، للمضي يف إجراءات اعتماده.
ويف يناير)كانون الثاني( املاضي، قال الساهر إنه يتمنى أن تُعتمد أغنيته »سالم 
علي���ك على رافديك« نش���يداً وطنياً للعراق، وعبر عن س���عادته بدعم اجلمهور 

العراقي لالقتراح يف استفتاء حول ذلك.

أغنية كاظم الساهر نشيدا وطنيا جديدا يف العراق 
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أمي .. ويق�ظ�ة امل�لح وال�زيت
رسمت وجوها،  دوائر،  فوق الرياح

بأرض براح
فكانت خيول

بأعرافها مطر،  وسيول
وأحمل نافدة الضوء للج، عبر املحيط

فتشهد نبتة قاع ضياء،  ألول مرة
وتسأل جارتها: كم ترى الوقت يف ساعتك ؟؟؟

تقول لها: الساعة اآلن، خيط ضياء،  وحبة ماء على هامتك
وينهض قاع املحيط

من النوم مستمعا للحوار الرقيق
ويصحو الزمان، ليضبط ساعته من جديد
*       *      *     *                       

خذي نبتة القاع أطراف ثوبي،  وسيري معي
فلم يبق ما بن حافة يوم، مضى، ومواسم عيد

سوى زرقة الوشم،  أو شربة من حليب
*        *      *       *                      

فيا للهشاشه
)أميركا( تدجن متثال حرية القتل، كره العرب

تعلمه )لعبة اجلولف( ، مص املخدر، رمي السكاكن، ثم الهرب
تعلم لعبتها لصغار املدارس، ترسمها مبناديلهم، والكتب

تغش بها الثدي يف فم كل رضيع
ولكن متثالها مل، صاح: كفاني العذاب

ومتثالها اآلخر العبد، يف )مصر(، أقعي، يسف التراب
*       *        *       *                    

والح خيال على دفتري، ثم غاب
بوجه السالسل، والغدر، وجه اخلراب

وطاردته، فنيت قدمي، وجددتها ألف مرة
النقذ طفال، تخطفه الوحش، عند الظالم

عليه بقية )ريش هنود أمريكا( الضحايا
وتأتي مع الفجر )أمي(، لتنجبني من جديد

*         *       *      *                      
وأنظر فوق اخلريطة، جرة طن، على بطنها مائلة

ويسأل عن جرة الطن أطفالنا، من يدرسهم، ماهية ؟؟؟؟
يقول املدرس: هيا تهجوا: )أمريكا( هي اجلرة العارية

وتسألني يف )طرابلس(، أحجار شارعنا، الساهرة:
امازالت الشمس، والشعر، من )ليبيا( تطلعان، بقلب الدجنة؟؟؟

امازال ذبح العقيقة، للطفل سنة؟؟؟
فتأتي اإلجابة: دقات ساعتنا، فوق سوق املدينة
وأغنية العاملن ببنائنا، يجذبون حبال السفينة

ويستيقظ امللح، والزيت، فوق الرغيف
على فم أرمله، تسهر الليل يف مغزل، دار يف خيط صوف

وميضي بخور دراويش حلقات أذكار شيخ الطريقة
*         *       *       *                

تأمل تر املمتطي الفأس، داخل أثوابه عاريا
وال يستر العي غير غبار الطريق

وبعض أصابع معروقة، يف رماد احلريق
يقول املعلم: فاعل آذى يضم ويرفع

يرد الصغار: يضم ويرفع
ويسألني حاجب املدرسة:

ملاذا يضم، ويرفع ؟؟؟
أيضرب زيد زميليه: بكرا، وعمرا ؟؟؟

وال يفتح الفاعل املعتدي، ثم يكسر ؟؟؟
وتسمع زيتونه، عقمت، لم تلد ثمرا، أو ظالال

وتضحك
وألقي على الشمس ظلي، ليقتل اخلاطئون، بدون خجل

فتظهر أحالمهم يف النهار
أتعجب من حلم ماشيا، بالنهار ؟؟؟

ففي البئر تظهر شمس على املاء، أخرى، وقد تشتعل
وينبت فوق أصابعنا، زهر عباد شمس، يدور

يفكك أسرار، كر العصور
والبس تصهال خيل املط

أشعل فيها رياح القدر
وارجع طفال، إلى حضن أمي

واصرخ، اضحك، حتى انشقاق القمر .
 النص عن مجلة الفصول األربعة . العدد:15 
سبتمبر1981-

الثقافية 

حكايات هراوية  
عن الهيئة املصرية للكتاب

اجلمعية الليبية  لآلداب 
والفنون حتتفي باليوم العاملي 

االسبوع الليبي:
ص����در عن الهيئ����ة املصرية للكت����اب و ضمن سلس����لة الكتاب 
العرب����ي   كتاب )متفرق����ات هراوية( للكات����ب الدكتور  خليفة 

صالح احواس   
الكت����اب يقع يف مائة صفحة  ويقدم في����ه الكاتب  ذكرات من 
بلدة هراوة الليبية حيث عاش ويس����رد حكايات  حيث تفتحت 
شهيته على كثير من املوائد الباذخة التي ال يعترف بها املترفون 
مطلقا، إنها األمكنة والوقائع واألشخاص الذين شكلوا بدايته 
األول����ى وتعل����م منهم أبجدية احلرف بتج����رد وعفة، حيث ذرع 
األمكنة حافيا يفترش االرض ويلتحف الس����ماء، تعلم الف باء 
احلق س����عيا للحقيقة بال مدونات التشريع التي صار يدرسها 

اليوم كأستاذ بكلية القانون.
إنها س����بر غور أس����تغرق الزمان بس����طوة امل����كان، فتدرج على 
س����اللم اللحظات، إخفاقات و انكسارات، ليرصد سيرة ظلت 
تسكنه ساعاته وسنيه التي تقترب من الستن عجاف وسمان.

االسبوع الليبي:
يس����تضيف  جه����از إدارة املدين����ة القدمية طرابل����س وبتنظيم 
من  اجلمعية الليبية لآداب والفنون   مس����اء األربعاء القادم  
بقاعة دار حس����ن الفقيه حس����ن للفنون  أمسية شعرية بعنوان 
)من ديوان الش����عر الليبي(  احتفاًء باليوم العاملي للشعر الذي 

يوافق 21 مارس من كل عام.
و تتضم����ن قراءات يف نصوص ش����عراء ليبي����ن راحلن منهم  
أحمد رفيق املهدوي، أحمد الش����ارف، إبراهيم األسطى عمر، 
حس����ن السوسي، علي صدقي عبد القادر، محمد الشلطامي، 
لطف����ي عبداللطي����ف، علي الرقيعي، س����عيد املح����روق، رجب 
املاجري، محمد الفقيه صالح، محمد املهدي، صالح عجينة، 
جنين����ة الس����كني، صبري����ة العويتي، ف����رج أبوش����ينة وغيرهم 
من الش����عراء. ويتلوا  النصوص الش����عرية  عدد من الش����عراء 

واألدباء والكتاب.

نص

عــلي   صدقــي 
عبـــــــــدالقــــــــادر 

االسبوع الليبي �� بوابة افريقيا االخبارية 
قام����ت الهيئ����ة العامة لإلعالم والثقافة بالتنس����يق مع املؤسس����ة العامة 
للمس����رح والس����ينما ومكتب الثقافة س����بها وبإش����راف ورعاي����ة املجلس 
البلدي س����بها ومجموعة ش����ركات واحة أم الغزالن باالتفاق على عرض 
مس����رحية )تخري����ف ثنائي( من تق����دمي فرقة بنغازي للفنون املس����رحية 
لتعرض على خش����بة املس����رح الشعبي سبها مس����اء يوم اخلميس القادم 

ملوافق 14 مارس وسيكون الدخول مجانا.  
املس����رحية م����ن اع����داد واخراج الفنان ف����رج ابو فاخرة وبطول����ة الفنانة 
القدي����رة كرميان جبر والفن����ان القدير ناصر االوجلى وهذه املس����رحية 

للكاتب العاملي يوجن يونسكو، وبإشراف األستاذ أحمد سلطان . .

تخريف ثنائي .. تفتتح مسرح 
سبها بعد غياب ثماني سنوات

املعرض 
اللوحة  ) 14 ( من سلسلة  لوحات  الفنان عادل جربوع 

 من االبيض واالسود  ) حبر على ورق ( لعام 1999
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رياضه

��� االسبوع الليبي   
 اعلن رئيس االحتاد الليبي لكرة القدم  عبد احلكيم الشلماني  عن موعد انتهاء 

املوسم الرياضي الليبي 2019-2018.
 وصرح الشلماني  لبرنامج »احلوار الرياضي« بقناة ليبيا الرياضية، بأن إدارة 
الرياضى  املوسم  النتهاء  موعًدا  املقبل،  يونيه   15 يوم  حددت  الكرة   احتاد 

الليبي.

  الشلماني  يكشف عن موعد
 انتهاء املوسم الرياضي

��� االسبوع الليبي   
الليبي   مؤيد  الدولي  املحترف   التحق 
ال����اليف  ص��ان��ع أل���ع���اب ف��ري��ق احت���اد 
املنتخب  ببعثة  اجلزائري،   العاصمة 
الوطني األول لكرة القدم مبدينة سوسة 
املنتخب  اس��ت��ع��دادات  ضمن  التونسية  
أمام  واملرتقبة  املهمة  املباراة  للمباراة  
اخلتامية  اجل��ول��ة  يف  أف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب 
للتصفيات املؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 

2019 مبصر.

من  شفائه  اكتمال  ال��اليف،  مؤيد   وأكد 
اإلصابة التي حلقت به يف مباراة فريقه 
أم���ام م��ول��ودي��ة اجل��زائ��ر وال��ت��ي جمعت 
اجل��زائ��ري  ال���دوري  بديربي  الفريقن 

وانتهت بفوز املولودية بنتيجة 3 / 2.
للمركز  ت��ص��ري��ح��ات  يف  ال���اليف   وعبر 
الليبي،  ال��ق��دم  ك��رة  اإلع��الم��ي الحت���اد 
على  من حرص  لكل  شكره  خالص  عن 
إصابته،  على  لالطمئنان  معه  التواصل 

والتي وصفها بالقوية.

 وك���ان  ال���اليف خ��رج م��ن م��ب��اراة فريقه 
بإصابته  متأثرا  اجلزائر،  مولودية  أمام 
ومت  اللقاء  من  األول  الشوط  نهاية  بعد 
نقله إلى إحدى املستشفيات القريبة من 
ملعب املباراة و تعرض الاليف الى اصابة 
االحتكاك  بسبب  ال��رأس  مستوى  على 
القوي مع أحد العبي املولودية مما أدى 
تعرضه لإلغماء وخرج عقب ثالث  إلى 
جاهزيته  الطبي  الطاقم  وأك��د  ساعات 

للمشاركة يف املباريات.

��� االسبوع الليبي   
الطائرة   للكرة  الليبي  االحت��اد   اصدر 
بتشكيل  قرارا  البكباك  عدنان  برئاسة 
الرباعي  على  لإلشراف  العليا  اللجنة 
الدرجة  الليبي  للدوري  والنهائي  الثاني 

األولى.
املشكلة من جانب  العليا  اللجنة   وتضم 
االحتاد الليبي للكرة الطائرة، لإلشراف 
على بطوالت ليبيا، 9 أفراد، يترأسهم، 

عيد إدريس علواني

��� االسبوع الليبي   
الليبي ضد منتخب مالطا يف مبارة ودية سنة 1980 استعدادا  ملالقاة  الوطني   املنتخب 

املنتخب الغامبي.
 تشكيلة املنتخب من اليمن:

 الفيتوري رجب . أبوبكر باني . صالح صولة . عبدالرزاق جرانة . بوبكر . سالم املسماري . 
عابد الورفلي . ساسي العجيلي. عمر ماماش . ناجي القاضي. 

   املباراة انتهت بتفوق املنتخب الوطني على املنتخب املالطي بثالثية نظيفة

  العيساوي  تشكيلة املنتخب  مكتملة  
والبد من الفوز أمام جنوب أفريقيا

   الاليف  بعد تعافيه من إصابته القوية مع احتاد العاصمة  يلتحق باملنتخب الوطني 

  البكباك يشكل 
جلنة عليا لإلشراف 
على بطوالت ليبيا 

للطائرة

  ذاكرة املالعب 

��� االسبوع الليبي   
فوزي  الوطني   املنتخب   مدرب    قال 
تدريباته  ب��دأ  املنتخب  إن  العيساوي 
س��وس��ة  أمس تدريباته   مبدينة 
املهمة  للمواجهة  استعدادا  التونسية، 
يوم  أفريقيا،  جنوب  أم��ام  واملرتقبة 
األحد املقبل، ضمن منافسات اجلولة 
من  اخل��ام��س��ة  للمجموعة  األخ��ي��رة 
كأس  لنهائيات  امل��ؤه��ل��ة  التصفيات 

األمم األفريقية 2019 مبصر.
 واضاف العيساوي ان املنتخب  ينتظر 
املقبلة  األي���ام  يف  املحترفن  وص���ول 
الكتمال املجموعة، مضيًفا أن املنتخب 
سيدخل يف معسكر مغلق بعد السفر 
إلى مدينة صفاقس التي ستستضيف 

املباراة احلاسمة.
تصريحات  يف  ال��ع��ي��س��اوي،    وأش����ار 
إلى  الكرة،  الحت��اد  اإلعالمي  للمركز 
أن صفوف املنتخب مكتملة وال توجد 
مصيرية  املباراة  أن  مؤكًدا  إصابات، 
وال بديل عن الفوز على جنوب أفريقيا 
لكان  الترشح  بطاقة  قطع  أج��ل  من 

.2019
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رياضه

��� االسبوع الليبي   
العامة  املسابقات  جلنة  اصدرت 
ب���االحت���اد ال��ل��ي��ب��ي ل��ك��رة ال��ق��دم 
قرارا السبت املاضي  إلغاء كافة 
باإلعالمين  اخلاصة  البطاقات 
واملتعاونن معها يف نطاق االحتاد 

مبصراتة. الفرعي 
وأعلنت اللجنة أن إلغاء البطاقات 
من  بها  ت��الع��ب  ح���دوث  بعد  مت 

جانب عدة أشخاص.
وأك�����دت ال��ل��ج��ن��ة أن���ه���ا س��ت��ق��وم 
أكثر  ب��ط��اق��ات ج��دي��دة  ب��إص��دار 
لتفادي  املقبلة  الفترة  خالل  دقة 
ح����دوث ال��ت��الع��ب ب��ال��ب��ط��اق��ات 

مجددا.

��� االسبوع الليبي   
قرار  عن  اخلمس  بنادي  القدم  لكرة  األول  للفريق  الفني  املدير  الدهماني   عماد  الوطني   املدرب  تراجع 

االستقالة التي كان تقدم بها  األسبوع املاضي.
وأكد الدهماني، أنه عاد لقيادة تدريبات فريق اخلمس وسوف يستمر يف مهمته حتى نهاية املوسم احلالي 
2018 /2009 ، موضحا أن عودته تأتي بعد اجتماع عقدته إدارة النادي اليوم مع الطاقم الفني للفريق 

ومت خالله إزالة سوء الفهم وتلبية طلبات الفريق والالعبن بحسب مصادر صحفية .

 هل ستغيب االصابة حارس مرمى املنتخب الوطني  
محمد تنتوش عن  املعسكر التدريبي بسوسة

 تعرف على سبب الغاء جلنة املسابقات لبطاقات 
اإلعالميني مبصراتة 

الدهماني يتراجع عن استقالته 
��� االسبوع الليبي   

املنتخب  بعثة  داخل  كشفت مصادر صحفية  
الوطني األول لكرة القدم املتواجدة يف تونس 
محمد  لها   ت��ع��رض  ال��ت��ي  اإلص���اب���ة  ح��ج��م 
 ، الوطني  املنتخب  مرمى  ح��ارس  نشنوش، 
ومدة غيابه عن تدريبات املنتخب يف املعسكر 

بسوسة. التدريبي 

املختص  ل�موقع   رمييسا  املصادر  وأوضحت 
إلص��اب��ة  ت��ع��رض  ن��ش��ن��وش  أن  بالرياضة  
بسيطة جعلته يتدرب مبفرده يف  مقر إقامة 
بعثة املنتخب بسوسة، مشيرة إلى أن الالعب 
ي��ح��ت��اج إل��ى ث��الث��ة أي���ام ف��ق��ط يف ت��دري��ب��ات 
اجلماعية  للتدريبات  االنضمام  قبل  منفردة 

مع زمالئه يف املنتخب.

��� االسبوع الليبي   
امليدالية    ) عاما   48  ( فلفل   نعمان  الليبي  الدولي  السباح  الذهبي  الدولفن  حصد 
الذهبية يف لعبة السباحة 25    فراشة، ضمن األلعاب الصيفية العاملية لألوملبياد اخلاص 

.2019 بأبوظبي 
أبوظبي  العاملية  لأللعاب  اخل��اص  األوملبياد  من   15 رق��م  النسخة  فعاليات  وانطلقت 
2019، مساء اخلميس املاضي  وسط حضور رسمي كبير ومبشاركة هي األكبر يف تاريخ 

املنافسات..
اجلاري،  مارس  من  والعشرين  احلادي  حتى  يستمر  الذي  اخلاص  األوملبياد  يف  ويشارك 

أكثر من 190دولة و7500 رياضي.
املنتخب. يف 

��� االسبوع الليبي   
الوطني  واملنتخب  االحتاد  فريق  تعرض العب 
املحروق     مصطفى  الكاراتيه محمد  لعبة  يف 
ل��ع��م��ل��ي��ة س��ط��و م��س��ل��ح ق��ب��ل أن ي��ت��ح��ول إل��ى 

العالج. لتلقي  املستشفى 
االع��الم  مل��رك��ز  الطبي  م��رك��ز ط��راب��ل��س  وأك���د 
ب��االحت��اد ب��أن امل��ح��روق ت��ع��رض ألع��ي��رة نارية 

وصحة الالعب غير مستقرة حتى اآلن .

   الدولفني  يحصد ذهبية السباحة يف األوملبياد اخلاص

العب الكارتيه 
بنادي االحتاد محمد  

املحروق   يتعرض
 لسطو مسلح



جسٌم  ه��و  الليبية  وامل���دن  القبائل  م��ؤمت��ر 
احلالي  بشكله  تأسس  سياسي،  اجتماعي 
الليبية الذي  كامتداد ملؤمتر القبائل واملدن 
عقد يف فندق غابة النصر بطرابلس يف 5 

مايو2011م،
واجهت  ال��ت��ي  وال��ص��ع��اب  العراقيل  ورغ���م 
القائمن عليه، فقد حافظ هذا اجلسم على 
تكن  لم  النتائج  لكن  ووج���وده،  بل  متاسكه 
بحجم الطموحات واآلمال التي عقدت عليه 

.
امل���ؤمت���ر  ه������ذا  ع���ل���ى  ي����ؤخ����ذ  إن مم�����ا 
ملناطق  ال��ث��الث��ي  على  التقسيم  اع��ت��م��اده 
البالد  »طرابلس، برقة، فزان«، ذلك التقسيم 
 ، إب��ان فترة االستعمار  ك��ان س��ائ��دا  ال��ذي 
ويرتبط وجوده بتلك احلقبة البغيضة، عالوة 
على كونه ميثل شبح التقسيم الذي يتربص 
بوحدة التراب الليبي. ونحن ال نعلم السبب 
داخل  التقسيم  هذا  اعتماد  إلى  دعا  الذي 
مؤمتر القبائل! وملاذا ال يكون املؤمتر وحدة 
واحدة، أو مجموعة مناطق تتجاوز الثالث، 

لتاليف تكريس هذا التقسيم االستعماري؟!
يف بداية العام اجلاري شرعت رئاسة املؤمتر 
واقترح  املؤمتر،  عقد  سبل  عن  البحث  يف 
ان تكون مدينة رأس النوف مقرا لالنعقاد، 
وألسباب غير معلومة استبعد هذا االقتراح، 
وحتولت األنظار إلى مدينة سرت اجلريحة، 
وقامت رئاسة املؤمتر بزيارة للمدينة التقت 
خاللها بالعديد من املكونات االجتماعية  يف 
أجواء سادها الترحاب والود والوئام، وتقرر 

عقد املؤمتر مبدينة سرت.
لقد كان من املقرر عقد املؤمتر يف النصف 
األول من شهر فبراير املاضي، وبُذلت جهوٌد 
مضنية من أهل سرت على الصعيد الرسمي 
والشعبي الحتضان هذا املحفل، لكن األمور 
لم تسر بالشكل املتوقع، فقد ظهرت بوادر 
اللجنة  وع��ل��ى  امل��ؤمت��ر  رئ��اس��ة  ف��ت��ور على 
أطلق  ال��ذي  األم��ر   ، للمؤمتر  التحضيرية 
العنان للشائعات التي ذهبت مذاهب شتى. 
وعلى إثر ذلك حترك أهالي منطقة سرت، 
وقاموا بعديد االتصاالت والزيارات شملت 
بعض قبائل ومدن البالد لغرض الدفع نحو 
بطء  أسباب  على  والوقوف   ، املؤمتر  عقد 

اإلجراءات وتعسرها. 
إنه وبصرف النظر عن املآخذ حول املؤمتر 
، فإن مجرد انعقاده واجتماع جزء كبير من 
الليبين على أرٍض ليبية دون وصاية أو رعاية 
هو  ال��ب��الد،  ألح��وال  مشبوهة،  وتدارسهم 
خطوة جيدة على طريق إيجاد حل للمشكل 
الليبي الذي يقف على أعتاب عقد من الزمن 
ذاق خالله املواطن البؤس والشقاء، وشهدت 

فيه البالد ضياع الهيبة، وتفشي الفوضى .
إن أهالي سرت ليحذوهم األمل يف احتضان 
بهذا يجددون  لعلهم  املؤمتر،  لهذا  مدينتهم 
العهد مباض قريٍب كانت فيه سرت مكاًنا 
على  والفاعليات  واالح��ت��ف��االت  للمحافل 
كذلك  واملحلي،  ولعلّهم  الدولي  املستوين 
يلفتون األنظار نحو إعمار ما دمرته احلرب، 
من  ولو  أمل  بارقة  دون  االنتظار  وقد طال 

بعيد.

األسبـوع الليبـي 
االخريه العـدد )   28   (    ــ    الثالثاء       19      /       3       /     2019

أخر االسبوع 

والمدن  القبائل  مؤتمر 
أطلت   

ٌ
ترتيبات  .. الليبية 

ارشأبت  
ٌ

وأعناق

نائل محمد 

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

توقع خبراء أن تتحول الهواتف القابلة للطّي إلى 
ساحة تنافس جديدة بن كبار مصنعي الهواتف 
هذا العام وطرح ما ال يقل عن 10 هواتف قابلة 
للطّي هذا العام، من شركات مختلفة، مؤكدين أن 
الهواتف اجلديدة ليست مجرد موضة عابرة، بل 
السوق  لها طلب يف  ثورية سيكون  منتجات  هي 
واستخدامات مفيدة وتفتح مساحة جديدة البتكار 
هواتف ذات تصاميم جديدة كلياً وبعيدة عن النمط 
التقليدي، وأنها ستكون »بوابة جديدة« لنمو سوق 

شاشات ومكّونات الهواتف.
أول  إل«  »تي سي  شركة  تطرح  أن  املنتظر  ومن 
وكانت   .2020 أوائ���ل  للطّي  القابلة  هواتفها 
سامسونغ قد كشفت يف فبراير املاضي عن هاتف 
»غاالكسي فولد« القابل للطّي. كما كشفت »هواوي« 
عن أسرع هاتف ذكي قابل للطّي لشبكة اجليل 

»هواوي مايت إكس«.اخل�������ام�������س 

توقعات بطرح 10 هواتف قابلة للطيّ يف 2019 
حقنت نفسها بـ 20 نوعاً 
من العصائر.. فماذا حدث؟

املرصد

العمر  من  تبلغ  صينية  سيدة  كادت 
بعد  ح��ت��ف��ه��ا  ت��ل��ق��ى  أن  ع��ام��ا   51
من  نوعا   20 من  بأكثر  ُحقنت  أن 
بأن  منها  اعتقادا  الفاكهة،  عصير 
ت��ل��ك ال��وص��ف��ة ت��س��اع��د يف حتسن 

الصحة.
وب��ع��د ح��ق��ن��ه��ا امل���زي���ج يف ال��وري��د 
مباشرة، شعرت السيدة التي تدعى 
ونقلت  تسنغ بحمى وبحكة شديدة، 
تشنتشو  مدينة  يف  املستشفى  إل��ى 
مبقاطعة هونان، وفق ما ذكر موقع 

»شياو شيانغ مورنينغ« الصيني.
وأُدخلت تسنغ بعدها إلى املستشفى 
ال��ت��اب��ع جل��ام��ع��ة ش��ي��ان��غ��ن��ان، حيث 
وضعت حتت العناية املركزة، ووجد 
الطبيب أنها تعاني من التهاب شديد 

وأضرار يف القلب والكلى والكبد.
دمها«  »تنظيف  إلى  األطباء  وعمد 
وذل����ك ب��غ��س��ل ك��ل��ت��ي��ه��ا، وإع��ط��ائ��ه��ا 
مضادات حيوية، وموانع تخثر، مما 

ساعدها على التحسن.    
امل��س��ت��ش��ف��ى، فقد  ووف�����ق رواي������ة 
استبدلت تسنغ املحلول الذي حقنت 
العصير، وقد  به بآخر يحتوي على 
وصفة  اتبعت  أنها  الحقا  صرحت 
شعبية بديلة اعتقادا منها أن تسريع 
الفاكهة للدم مباشرة أفضل  وصول 

من تناولها.
....


