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عبر بوابة حكومة الوفاق..

افريكوم تواصل التدخل يف ليبيا

بعد توقفها ألكثر من عام شركة سرت
النفطية تستأنف تصدير امليثانول

ظهور حوت شهير ألول
مرّة على الشواطئ الليبية

اليوم األول
ي�ب��دو أن م��ا أف�ص��ح عنه املبعوث األمم��ي إلى
ل�ي�ب�ي��ا غ �س��ان س�لام��ة خ�ل�ال األي� ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة
امل��اض �ي��ة يف م ��ؤمت ��ره ال �ص �ح �ف��ي ب �ط��راب �ل��س
ويف إحاطه أم��ام مجلس األم��ن ،عن امللتقى
اجل��ام��ع ك ��ان ل��ه أث ��ر امل �س �ك��ن ع �ل��ى ك�ث�ي��ر من
ال�ل�ي�ب�ي�ين ال��ذي��ن ت�ل�ق�ف��وا م��ا أع�ل�ن��ه وأخ ��ذوا
يلوكونه ويفصلون بناء عليه رواي��ات ورؤى،
وي�ق��دم��ون دع ��وات وه�م�ي��ة لبعضهم البعض
حت �ض �ي��را وجت �ه �ي��زا مل � ��داوالت ج��دي��دة ت�ع�ي��د
تدوير ما انتجه اتفاق الصخيرات قبل ثالث
سنوات ،ومنهم من يحذوه التفاؤل بأن يكون
املنتج هذه املرة مختلف.
ول �ك��ن وب �ن��اء ع �ل��ى امل �ع��اي �ي��ر ال �ت��ي اع�ت�م��ده��ا
س�لام��ة ن�ف�س��ه واك��دت �ه��ا «ن��ائ �ب �ت��ه» س�ت�ي�ف��ان��ي
يف اخ �ت �ي��ار م �ك��ون��ات خ �ل �ط��ة غ ��دام ��س ف��أن��ه
يتضح بأنها ل��ن تتجاوز كونها إع��ادة تدوير
مل��ا ن�ت��ج ع��ن ج ��والت احل ��وار ال�س��اب�ق��ة وال�ت��ي
نتج عنها اتفاق الصخيرات ال��ذي سيصبح
بعد ال�س��ادس عشر من أبريل املقبل يتصف
باالتفاق السياسي السابق ،هذا من الناحية
الشكلية أما من حيث املوضوع والنتائج فأنه
ل��ن ي�س�ت�ج��د ج��دي��د إال يف يف ب�ع��ض ال��وج��وه
وال�ت�س�م�ي��ات ،وإع ��ادة هيكلة ب�ع��ض األج�س��ام
وامل � �ك� ��ون� ��ات احل ��ال� �ي ��ة ع �ل ��ى أق� �ص ��ى ت �ق��دي��ر،
فكيف ينتظر اجلديد وكل األجسام احلالية
وم� �ت� �س� �ي ��دي امل� �ش� �ه ��د ال� �س� �ي ��اس ��ي ال � �ي� ��وم ه��م
أنفسهم من سيشاركون يف تغييره؟ فهل من
املنطق والذكاء أن تتم إعادة نفس التجربة
وبنفس املعطيات وانتظار نتائج مختلفة؟
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل ه��ذه املعطيات سيبقى
أم��ل ضئيل معقود على بعلى حضور بعض
ال��وط�ن�ي�ين إذا م��ا مت ب��ال�ف�ع��ل مت�ك�ي�ن�ه��م من
احلضور واملشاركة يف أعمال ملتقى غدامس
ليقولوا كلمتهم ويعلنون رفضهم للمخطط
األممي الذي يدير األزمة يف ليبيا منذ ثمان
سنوات وال يعمل على حلها ،ولتكون غدامس
محطة تعقبها محطات قد يكون من بينها
ما يؤسس للحل.

بقلم رئيس التحرير
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بذل اجلهد وقدم لعبا نظيفا
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ماذا بعد املؤمتر
اجلامع..؟
جمال الزائدي
لعلنا ال نبالغ يف التفاؤل إذا قلنا أن البيئة اإلقليمية التي حتيط
باملشهد السياسي الليبي يف هذه اللحظة هي األنسب على مدى
الثمانية سنوات املاضية ليصنع الليبيون قدرهم ويحددوا مسارات
مستقبلهم بعيدا عن أطماع وطموحات اجليران اجلنب وهذا عامل
مربك كان يلقي بظالله على ساحة الصراع املحلية ويؤجج حالة
اإلستقطاب بني الفرقاء  ..املؤشر االيجابي اآلخ��ر هو التراجع
االيطالي يف سباق املنافسة م��ع ال��غ��رمي الفرنسي على اجلائزة
الليبية  ،بسبب األوضاع التي تعانيها روما يف هذه املرحلة وفتور
الدعم األمريكي ملواجهة تطلعات باريس  ..إضافة وهذا األهم إلى
نضوج خارطة الصراع الدولي حول منطقة شمال افريقيا والشرق
األوسط ما انعكس على الوضع الداخلي مبا يسمح بتحقيق اختراق
يف حالة االنسداد السياسي التي وسمت املرحلة املاضية مبيسم
االحتقان والتعنت  ..كل ه��ذه املعطيات حتتشد يف أف��ق املؤمتر
الوطني اجل��ام��ع ال��ذي أعلن مبعوث العناية الدولية ع��ن موعد
إنعقاده منتصف الشهر ال��ق��ادم مبدينة غ��دام��س بحضور مابني
 120إلى  150شخصية  ،متت دعوتهم حسب ما أعلنته ستيفاني
وليامز يف لقاءها بأعيان الزاوية وفق معايير خاصة وضعتها البعثة
..ودون اخلوض يف تفاصيل الغموض الذي أحاط باملعايير املعتمدة
يبدو واضحا حجم الرهان الذي يضعه سالمة ونائبته على جناح
املؤمتر املوصوف بأنه طوق النجاة األخير والبديل عن جناحه غير
احلرب األهلية واالرتهان إلى مصير مجهول  ..مايخيف يف كالم
غسان سالمة ونائبته االمريكية عن السيناريوهات املقترحة يف
حالة فشل امل��ؤمت��ر ،أن��ه يضع األط��راف الليبية ( الوطنية وغير
الوطنية ) أمام خيارين الثالث لهما  ،إما التسليم التام بأن املؤمتر
وف��ق املعايير املوضوعة لشخصياته ول��ت��ص��ورات البعثة األممية
إلستحقاقات املرحلة ال��ق��ادم��ة ه��و أق��ص��ى وأف��ض��ل م��ا ميكن أن
يتوصل إليه الليبيون املختزلة إرادتهم يف املدعوين للحضور  ،وإما
الذهاب إلى الهاوية مع صك براءة للمجتمع الدولي الذي لم يكن
فقط شريكا فيما حدث لليبيا من مآسي منذ كارثة فبراير ،بل
كان الصانع األساسي لكل محطات ومراحل تلك الكارثة املستمرة
..ومن موقع اإلنصاف واملوضوعية ال أحد يضع اللوم على سالمة
وأرباب عمله يف إدارتهم لإلزمة ومصادرتهم حلق الليبيني يف تقرير
مصيرهم والبحث عن حلول وطنية ملشاكلهم مادام جميع الفرقاء
يضعون رهاناتهم وكل بيضهم يف سلة االغراب ..لقد فوت الساسة
الليبيون وخصوصا الفبرايريني منهم وكذلك القبائل واإلثنيات
فرصا كثيرة لقطع الطريق أم��ام ه��ذه الوصاية الدولية الوقحة
 ،ولكن ليست اللحظة حلظة مناسبة للندم أو محاسبة ال��ذات
..وم��ازال��ت هناك ثمة فرصة إلستعادة زم��ام امل��ب��ادرة إذا أخلص
من وقع عليهم االختيار النية جتاه أنفسهم وشعبهم وعملوا على
توظيف هذا املؤمتر الذي يحظى مبباركة دولية واقليمية كمدخل
لعمل سياسي واجتماعي يتوخى إطالق حوار وطني واسع يشمل كل
القبائل والقوى والشرائح املجتمعية دون إقصاء وتهميش وبعيدا
عن املعايير املشبوهة وقوانني الشوكة واملغالبة  ،بدل أن يتحول
املؤمتر واحلاضرون فيه إلى شهود زور جلرمية دولية يشرف عليها
سالمة هدفها تقدمي ليبيا وثرواتها وأرضها كبيضة مقشرة على
مائدة املصالح الغربية الشرهة  ..يقولون أن السياسة هي فن
حتقيق املمكن وليس ثمة مستحيل يف أن يتمكن الليبيون من قلب
طاولة املؤمتر اجلامع املصمم على مقاس سالمة ووليامز ومصالح
ق��وى الهيمنة العاملية التي ميثالنها  ،ليتحول إل��ى حلظة وطنية
خالصة توضع خاللها خارطة طريق واضحة للخروج ببالدهم من
عنق الزجاجة والعبور بها إلى بر األمان وسط عاصفة االستقطاب
وال��ص��راع ال���ذي ت��داخ��ل فيه املحلي باالقليمي وال��دول��ي ..وك��ل
مايحتاجه األم��ر إدراك وفهم للمصالح الوطنية يتجاوز مصالح
احل��زب وااليديولوجيا والقبيلة واألقليم  ،واستيعاب للحقائق
االقتصادية والسياسية يف عالم اليوم الذي حتول الى ساحة صراع
ضحيته ووقوده الضعفاء واألطفال الذين لم يحققوا الفطام عن
ارادة ووصاية االخ��ري��ن ..قبل أن نتوجه إل��ى االنتخابات  -وهو
خيار المنلك غيره مادام لكل منا ثأره اخلاص  -عبر بوابة مؤمتر
نظمه ودعى إليه الغرباء علينا أن نعرف أن ماأنتجه العقل اجلمعي
للثقافة التي ننتمي إليها من أمثال ووصايا إمنا هي خالصة جتربة
إنسانية عاشها األسالف وصاغوها يف أبسط احلروف والكلمات
لكي نفهم أنه ( ماحك جلدك غير ظفرك) وهلل األمر من قبل ومن
بعد..
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استعدادا ملهرجان بني وليد السياحي

فتح مسارات رالي السيارات الصحراوية
استعدادا النطالق فعاليات مهرجان بني وليد السياحي
ال��دول��ي يف دورت���ه السابعة انطلق أع��ض��اء وم��دي��ر مكتب
السياحة وعدد من خبراء الراليات الصحراوية باملدينة يف
فتح مسارات لسباق السيارات الصحراوية مبشاركة املنظمة
الليبية لرحالت الصحراوية.
وق��ال مدير مكتب السياحة ع��ب��داهلل الناكوع يف تصريح
خاص لـ «بوابة إفريقيا اإلخبارية» ان فعاليات مهرجان بني
وليد السياحي تنطلق يوم الثالث والعشرين من شهر ابريل
املقبل وسيكون ألول مرة من ضمن فعالياته رالي للسيارات
الصحراوية ببني وليد مبنطقة اشميخ الصحراوية وذلك
تلبية لرغبة العديد من الشباب متتبعي املهرجان.

وفاة سيدة مبستشفى املرج

أع��ل��ن��ت وزارة ال��ص��ح��ة باحلكومة
املؤقتة وفاة سيدة ليبية يوم السبت
امل��اض��ي مبستشفي امل��رج التعليمي
ن��ت��ي��ج��ة ت��ع��رض��ه��ا ل��ل��ت��س��م��م ج���راء
اس��ت��خ��دام م��س��ح��وق ن��ب��ات احل��ن��اء
ال���س���وداء امل��زي��ف��ة .وأك����دت إدارة
اإلع�ل�ام ب���وزارة الصحة باحلكومة
املؤقتة على خطورة املادة الكيميائية
امل��ض��اف��ة إل��ى احل��ن��اء موضحة أنه
خالل األع��وام املاضية وحتي نهاية
شهر ديسمبر املنصرم أرتفع عدد
حاالت الوفاه جراء التسمم إلى 59
حالة و 149حالة تسمم وحتسس
ج��ل��دي م��ن��ه��م  55ح��ال��ة باملنطقة
ال���ش���رق���ي���ة ب��ح��س��ب إح��ص��ائ��ي��ات
املستشفيات بعدد من البلديات.

وأكدت الوزارة أن التقارير الصادرة
عن مختبرات التحاليل أكدت وجود
مادة سامة بتركيز عالي يف احلناء
املسببة للتسمم م��ؤك��دة أن��ه يجري
التأكد م��ن صحة النتائج األول��ي��ة.
وكشفت الوزارة تزايد أعداد احلالت
املصابة بالتسمم عام  2018جراء
استخدام احل��ن��اء املسممة وحسب
النتائج املعملية املعتمدة من مركز
اخل���ب���رة ال��ق��ض��ائ��ي��ة وال��ب��ح��وث يف
وزارة ال��ع��دل يف احل��ك��وم��ة املؤقتة
ف��إن التسمم ج��اء نتيجة استعمال
احل��ن��اء امل��ض��اف إل��ي��ه��ا م����ادةPPD
البارفنيلينديامني التي تستخدم يف
صناعة حبر الطابعات و إط��ارات
السيارات.

جراء حادث سير

وفاة  7أشخاص وإصابة ثامن بسرت

أعلنت مديرية أمن سرت وفاة  7أشخاص وإصابة الثامن جراء تصادم سيارة
بشاحنة على الطريق السريع بالقرب من كوبري الغربيات.
وبني املكتب اإلعالمي ملديرية أمن سرت أن احلادث أدى إلى وفاة  7أشخاص
بينهم  6أخوة كانوا يستقلون سيارة مرسيدس فيتو وإصابة سائق الشاحنة ودخوله
ملستشفى أبن سينا مرجعة سبب احلادث إلى انفجار إطار الشاحنة ما أدى إلى
دخولها يف االجتاه املعاكس واصطدامها بالسيارة املرسيدس مباشرة.
وأوضحت مديرية األمن أن احل��ادث أدى إلى وفاة سائق السيارة املرسيدس
ويدعى محمد عبداهلل شعيب ومرافقيه وهم حسن عبداهلل شعيب ،عبدالعزيز
عبداهلل شعيب ،صاحلة عبداهلل شعيب ،اريج عبداهلل شعيب ،سارية عبداهلل
شعيب ،وأنس صاحلني.

مت خاللها ضبط مخالفات

جولة تفتيشية على املحالت
التجارية يف تاجوراء
قامت دوري��ات الدعم املركزي فرع تاجوراء
مبرافقة وتأمني ،أعضاء من مركز الرقابة على
األغذية واألدوي��ة واحل��رس البلدي تاجوراء،
بجولة تفتيشية على بعض املحالت التجارية
واملخابز باملنطقة .وب�ين املكتب اإلعالمي
ل���وزارة الداخلية أن ال��دوري��ات وج��دت اثناء
اجلولة التفتيشية جتاوزات يف بعض املخابز
مما أضطر إلى قفلها بسبب عدم نظافتها
وعدم نظافة العاملني بها وعدم وجود شهادات
صحية لديهم.وأوضحت الوزارة أنه مت أيضا
التفتيش على عدد من املقاهي التي ُوجدت بها
بعض العمالة الوافدة التي تعمل بغير شهادات
صحية وغير مهتمني بالنظافة الشخصية
كما شملت اجلولة بعض املحالت التجارية
وأشارت الوزارة إلى أنه مت اتخاذ االجراءات
الالزمة وقفل بعض املحالت وإنذار أصحاب
املحالت األخرى بضرورة االهتمام وااللتزام
بالشروط الصحية والنظافة ،لضمان احلفاظ
على األمن الغذائي والصحي.

تضامنا مع عبد املهيمن
أطفال سبها يحيون عيد األم والطفل
نظم مكتب الثقافة سبها مساء اخلميس
بساحة بيت الثقافة حفال كبيرا احتفاء بعيد
األم والطفل حتت شعار «كلنا عيداملهيمن «
وهو الطفل الذي اغتيل والده أمام عينيه من
قبل العصابات التشادية عند عودتهم من
السفر من مدينة هون إلى مدينة سبها يف
شهر فبراير املاضي  ,مراسم احلفل انطلقت
على متام الساعة السادسة مساء واستمر
حتى الساعة التاسة ليال بحضور ما يزيد
عن ثالثة األف طفل من مدينة سبها حيث
وزعت الهدايا على االطفاال ومت تكرمي الطفل
عبداملهيمن البالغ من العمر سبع سنوات من
قبل مكتب الثقافة وقدموا له درع الشجاعة
وشهادة تكرمي .
كما مت تكرميه من قبل شركة اخلطوط اجلوية
األفريقية بتذاكر سفر له وألسرته وهي رحلة
ذهاب وأياب من سبها إلى طرالبس والعودة
كما قدموا له الهدايا املتنوعة من عدة محالت
ومؤسسات .
وتضامن اط��ف��ال سبها م��ن خ�لال كلماتهم
واغانيهم واش��ع��اره��م م��ع عبداملهيمن وهم
يرددون كلنا عبداملهيمن .
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حتت اشراف مكتب املشروعات

صيانة خطوط مياه الصرف الصحي ببنغازي

ألول مرة أكثر من ثالثني
فنان يرسمون بسمة سرت

بدأ مكتب املشروعات بديوان بلدية بنغازي بأعمال صيانة خطوط مياه الصرف الصحي
قطر 800ملم الواقعة بشارع (الطيور) مبنطقة الرويسات .وبني املكتب اإلعالمي لبلدية
بنغازي أن أعمال الصيانة تأتي ضمن اخلطة املعدة من قبل بلدية بنغازي للقيام بأعمال
الصيانة تباعا مبعظم الشوارع املتضررة باملدينة .وجرت خالل األيام املاضية أعمال
صيانة للحفر الواقعة مبنطقة السلماني وشارع العراق املمتد من مفترق شارع الزيت
والواصل حتى مفترق مركز تأهيل املعاقني .

بحضور عمداء واساتذة الكليات

يستعد أك��ث��ر م��ن  30ف��ن��ان تشكيلي
م��ن جميع أن��ح��اء ليبيا ب��اإلض��اف��ة إلى
للفنانني التشكيليني م��ن س��رت لرسم
لوحات على اجلدران التي مت اختيارها
مبعرفة بلدية سرت.
وبني املكتب اإلعالمي لبلدية سرت أن
هذا العمل الفني يقام قريبا وألول مرة
يف املدينة حتت شعار (سرت برسمة ..
تعطي بسمة) وبإشراف مباشر من فوج
كشاف سرت وجمعية املستقبل سرت.

نسـ ـ ـ ـ ـ ــاء ودان..
أصـ ــالة وإبـ ــداع متواصـ ــالن

احتاد طلبة بني وليد يطلق املوسم
الثقايف باجلامعة

تنظم جمعية املنتدى للعمل النسائي مبدينة ودان ببلدية اجلفرة معرض املرأة
املبدعة للصناعات التقليدية واملنزلية يف دورته السادسة.
تتضمن فعاليات املعرض أجنحة من ابداعات نساء مدينة ودان من جميع الفئات
العمرية من االشغال اليدوية والصناعات السعفية مثل االطباق واملراوح والقفاف
والعمرات وبعض الصناعات البالستيكية والديكورات ومجسمات تنسيق احلدائق
املنزلية واملنتزهات ومخططات كيفية انشائها.
ك��م��ا ي��ش��ت��م��ل امل���ع���رض ع��ل��ى امل��ه��ن احل��رف��ي��ة ل��ل��ص��ن��اع��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة واحل��ل��ى
والتطريز واخلياطة والزي الشعبي والصوفيات   .
وقالت خديجة احلمروني رئيس جمعية املنتدى للعمل النسائي بودان ملراسل بوابة
افريقيا االخبارية أن إقامة هذا املعرض التسويقي هو تشجيع املرأة للدخول يف
برنامج اقتصادي يحقق دخل م��ادي مستقر لها وكذلك املحافظة على امل��وروث
واحلرص على خلق قاعدة بيانات للمنتوج املحلي ذي الصبغة الوطنية الذي ستقام
عليه دورات تدريبية تأهيلية للنساء بشكل عام يف املنطقة.
وأضافت بانه رغم الصعوبات املادية يف توفير امل��واد اخلام نظر للتكلفة املالية
العالية إال أن التصميم على مواصلة مسيرة اجلمعية التي تأسست منذ أكثر من
سبع سنوات خلق لدينا إرادة العزمية على البناء والتقليل من وطأة الضغوطات على
االسرة التي تعاني من شح السيولة املالية.
انطلق مبسرح كلية اآلداب املوسم الثقايف بجامعة بني وليد والذي
ُينظمه االحتاد العام لطلبة جامعة بني وليد بحضور أعضاء هيئة
التدريس ورؤساء األقسام العلمية بالكلية وحشد غفير من الطلبة
بكلية اآلداب والكليات األخرى.
حفل االفتتاح تضمن العديد من الكلمات والعروض الفنية على
خشبة املسرح كما مت فيه االعالن عن اختتام الدورة التدريبية يف
مجال احلوار واملُناظرة ،مبناظرة رسمية علنية على خشبة املسرح.
يف نهاية احلفل مت تكرمي املتدربني اخلريجني من الدورة األولى
وتكرمي السادة أعضاء نادي بازيليكا للمناظرات
يذكر أن املوسم الثقايف بجامعة بني وليد يتضمن العديد من
املناشط لالحتادات الطالبية بالكليات وورش عمل ومحاضرات
وأنشطة ثقافية للطالب.

بدء أعمال صيانة مطار رأس النوف
أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية
وح��دة نقليات رأس ﻻن���وف ،اخلميس
املاضي  ،البدء الفعلي يف صيانة مطار
رأس النوف.
وأوض��ح��ت ال��ش��رك��ة ،أن وح��دة نقليات
رأس النوف قامت بإزالة اجلزء املتضرر
أم��ام صالة الركاب مبطار ميناء رأس
الن���وف وال����ذي ت��ض��رر ج���راء احل���روب
السابقة ،وم��ن امل��ق��رر أن يعود املطار
للعمل خالل أيام قليلة.

ضبط شاحنة سائقها يف حالة سكر بالبريقة
مت��ك��ن��ت دوري����ة ت��اب��ع��ة مل��رك��ز شرطة
امل��رور والنجدة مبديرية أمن الهالل
النفطي ،ليلة االث��ن�ين  -م��ن ضبط
إحدى الشاحنات املارة على الطريق
العام ملدينة البريقة.
رئيس قسم شرطة امل���رور والنجدة
مبديرية أم��ن الهالل النفطي ،رائد
 ص��احل�ين محمد امل��ق��ري��ف  -ق��اليف تصريح لبوابة افريقيا االخبارية
أن الشاحنة نوع مبرد (ثالجة) وبها
شحنة من املرطبات ،وقد مت ضبطها
على متام الساعة الواحدة من صباح
ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء ،يقودها سائق ليبي
اجلنسية وه��و يف حالة سكر ظاهر

وبحوزته قنينة خمر ،كان قادما ً من
مدينة زلينت غربا ً متجها ً إلى مدينة
بنغازي شرقاً.
وأوضح  -املقريف  -أنه قد مت فتح
محضر ضبط وأن السائق يواجه اآلن
« تهمة اختراق املسير الليلي املخالف
ل��ق��رار وزارة ال��داخ��ل��ي��ة باحلكومة
امل��ؤق��ت��ة « ،أي��ض��ا « ت��ه��م��ة تعريض
السالمة العامة للخطر وإرباك حركة
س��ي��ر امل��رك��ب��ات امل���ارة ع��ل��ى الطريق
العام» ،باإلضافة إلى « تهمة تناول
اخلمر أثناء القيادة «.
جتدر اإلشارة إلى ارتفاع نسبة حوادث
ال��س��ي��ر ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال��ع��ام املمتد

بدء أعمال صيانة
مطار رأس النوف

ملسافة ( 80كيلو متر) بني مدينتي
البريقة واجدابيا ،وذلك بسبب سوء
البنية التحتية للطريق ،األم��ر الذي
دعا مؤخراً وزير الداخلية باحلكومة
املؤقتة ،املستشار  -ابراهيم بوشناف
 يف العاشر من م��ارس احلالي إلىاص���در ال��ق��رار رق��م (  )192لسنة
 ،2019بشأن منع سير الشاحنات من
مساء حتى الساعة
الساعة السابعة
ً
السادسة صباحاً،على الطريق العام
الرابط بني بلديتي البريقة واجدابيا
وتكليف أقسام املرور مبديريتي أمن
الهالل النفطي واجدابيا ،باتخاذ كافة
اإلجراءات القانونية ضد املخالفني.

البدء يف أعمال الصيانة
للمختنقات البيئية ببلدية اجدابيا
أعلن املجلس التسييري لبلدية اجدابيا ،عن البدء يف أعمال الصيانة للمختنقات
البيئية ،الناجتة عن ارتفاع منسوب املياه اجلوفية واختالطها مبياه الصرف
الصحي داخل املدينة.
مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم ببلدية اجدابيا  -علي احواس  -أوضح يف
تصريح خص به « بوابة افريقيا االخبارية « ،أن رئيس الهيئة العامة للموارد املائية
باحلكومة املؤقتة ،الدكتور  -عوض الدرسي  -أثناء زيارتة لبلدية اجدابيا ،قام
بجولة ميدانية رفقة أعضاء املجلس التسييري ،تفقد خاللها مواقع املختنقات،
وقد اطالع على االوض��اع املأساوية للبنية التحتية جراء ارتفاع املياه اجلوفية
واختالطها مبياه الصرف الصحي ،وما يترتب عليها من كوارث بيئية قد حتدث
داخل احياء املدينة.
يذكر أن املجلس التسييري لبلدية اجدابيا ،قام مطلع شهر مارس احلالي ،بتشكيل
جلنة مختصة برئاسة املهندس  -فتحي الكاسح  -ملتابعة ملف املختنقات البيئية
ببلدية اجدابيا.
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 تعاون حكومي مع هيئة الرقابة
االسبوع الليبي
عقد رئيس هيئة الرقابة اإلدارية عبدالسالم
احلاسي اجتماعا مع رئيس جلنة التقرير
السنوي لعام  2018ملناقشة املراحل
ال��ت��ي وص��ل��ت إليها جلنة إع���داد التقرير
السنوي.
وثمن احل��اس��ي خ�ل�ال االج��ت��م��اع اجلهد
امل��ب��ذول إلن��ه��اء التقرير يف وق��ت��ه املحدد
منوها ال��ى أن مجلس ال���وزراء واجلهات

الوطنية للنفط تعتمد
حلوال بيئية ملنطقة
التعاقد (النافورة  -أوجلة)
االسبوع الليبي
ق���ال رئ��ي��س ق��س��م االع��ل��ام ب��ش��رك��ة
اخلليج العربي للنفط احمد العريبي
لالسبوع الليبي انه وضمن املشاريع
املتعلقة بحماية البيئة ملنطقة التعاقد
(النافورة – أوجلة) التابعة للشركة
اعتمدت املؤسسة الوطنية للنفط
التقنية املقترحة وامل��ق��دم��ة م��ن قبل
ال��ف��ري��ق امل��ش��ت��رك م��ن ش��رك��ة اخلليج
العربي وشركة (  ) o.m.vالنمساوية
والقاضي بإيقاف تصريف املياه يف
احلفر املجاورة للمنطقة ،بحيث يتم
االنتهاء منها قبيل نهاية العام اجلاري.
واض����اف ال��ع��ري��ب��ي ان ه���ذا امل��ق��ت��رح
ك��ان م��ن ضمن اش��غ��ال ورش��ة العمل
ال��ت��ى ع��ق��دت االث���ن�ي�ن امل���اض���ي يف
فيينا وحضرها عضو مجلس اإلدارة
ب��امل��ؤس��س��ة ال��وط��ن��ي��ة للنفط بلقاسم
شنقير و ع��ض��و م��ج��ل��س اإلدارة
باملؤسسة الوطنية للنفط ورئيس جلنة
املالك التفاقية منطقة التعاقد 91
العماري محمد العماري ورئيس جلنة
االدارة لشركة اخلليج العربي محمد
بن شتوان
واشار العريبي الى ان تعليمات رئيس
مجلس اإلدارة للمؤسسة الوطنية
للنفط مصطفى صنع اهلل منحت
مشاريع حماية البيئة أولوية مطلقة
عن بقية املشاريع األخ��رى ،وض��رورة
وضع برامج وخطط لعملية التخلص
نهائيا من اآلث��ار البيئية الناجتة من
هذه املياه ومعاجلة التربة لهذه احلفر
كمرحلة الحقة.

ال��ت��اب��ع��ة ل��ه أص��ب��ح��ت ت��ق��وم ب��ال��رد على
مالحظات الهيئة وموافتها مبا يطلب منها
من إجراء.
من ج��ه��ت��ه أوض���ح رئ��ي��س جل��ن��ة التقرير
السنوي بأن تقرير أعمال مجلس الوزراء
مت إحالته وهو قيد املراجعة ،مؤكداعلى
ضرورة أن يتم ذكر خالصة النتائج وخاصة
فيما يتعلق باإلنفاق مع ذكر األرق��ام التي
مت إنفاقها.

اقتصاد املؤقتة تتجه لتعديل قانون تشجيع االستثمار
االسبوع الليبي
قرر وزي��ر االقتصاد والصناعة يف احلكومة املؤقتة منير
عصر تشكيل جلنة تتولى التحضير واإلشراف على ورشة
عمل بشأن القانون اخل��اص بتشجيع االستثمار والئحته
التنفيذية للعام اجلاري.
 وتشمل مهام اللجنة أيضا حتديد مواطن القوة والضعف
يف للقانون تشجيع االستثمار والئحته التنفيذية  ،وإبراز
العوائق التي تواجه القانون.
ودعا الوزير يف القرار اللجنة إلى إيجاد مقترحات التعديل
التشريعية واإلجرائية ،مشيرا الى استعراض بعض القوانني
السارية ببعض الدول األخرى لعمل مقارنة بها.

بعد توقفها ألكثر من عام شركة سرت النفطية تستأنف تصدير امليثانول
االسبوع الليبي
استأنفت شركة سرت إلنتاج النفط والغاز ،تصدير منتج
امليثانول األحد املاضي ،من أرصفة الشحن التابعة للشركة،
بعد ت��وق��ف دام ألك��ث��ر م��ن ع��ام.وأع��ل��ن��ت ش��رك��ة س��رت عن
أن الناقلة ( )Imeraدخلت على رصيف الشحن رقم
( )1لشحن كمية تبلغ حوالي ( )10,300طن مترى من
منتج امليثانول.
وأكدت شركة سرت أن هناك شحنة أخ��رى جاهزة تقدر
بحوالي ( )10,000طن مترى ،سيتم تسويقها خارجيا ً
بداية شهر إبريل القادم ،حسب برنامج الشحن املتفق عليه،
مع إدارة التسويق باملؤسسة الوطنية للنفط.

صنع اهلل  :ليبيا تنتج  1.2مليون برميل

ـــاالسبوع الليبي:
صرح رئيس مجلس إدارة املؤسسة الوطنية للنفط
مصطفى صنع اهلل ب��أن ليبيا عززت إنتاجها
النفطي مبقدار الثلث بعد إع��ادة تشغيل حقل
الشرارة ،مضيفا أن اإلنتاج يبلغ اآلن  1.2مليون
برميل يوميا.

وأكد صنع اهلل يف مقابلة مع ( بلومبرغ ) أجريت
معه يف باكو عاصمة أذربيجان ،االثنني املاضي
 ،أن حقل ش��رارة يضخ حاليا  260ألف برميل
يوميا ،مشيرا ال��ى أن هناك العديد من حقول
النفط التي عفا عليها الزمن والتي لم تخضع ألي
إعادة تأهيل منذ فترة طويلة.

وأشار صنع اهلل إلى أن ليبيا لديها العديد من
احلقول التي حتتاج إلى صيانة وتريد الوطنية
للنفط اس��ت��ب��دال خ��ط��وط األن��اب��ي��ب وص��ه��اري��ج
التخزين واملنشآت األخ��رى وحتديثها موضحا
حاجة املؤسسة إلى أموال وحتسني األمن لزيادة
الطاقة اإلنتاجية.
وقال صنع اهلل ال نتوقع احلصول على الكثير من
األموال من احلكومة لهذا السبب نحن نركز على
شركائنا معربا عن أمله يف أن تبدأ شركة “بريتيش
“قريبا ج� ً�دا” يف
بتروليوم” البريطانية اإلنتاج
ً
غرب ليبيا بالقرب من احلدود اجلزائرية .مؤكدا
أن الوضع يف تلك املنطقة ،حوض غدامس ،آمن
وال يعاني مشاكل أمنية.
ولفت صنع اهلل إلى أن املؤسسة الوطنية للنفط
تقوم بتطوير خطتها األمنية اخلاصة بالشرارة،
وتقوم ببناء حواجز رملية واقية وتركيب كاميرات
مراقبة ،ويعمل موظفوها على زي��ادة اإلنتاج يف
احلقل إلى  315ألف برميل يف اليوم
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يف مواجهة الواقع ..
أسئلة يف املُحرّم

عمار ألطيف

املؤمتر اجلامع ...تضارب يف املواقف

وضبابية يف األهداف
رامي التلغ-بوابة افريقيا اإلخبارية
عاد احلديث مجدداً يف ليبيا عن امللتقى
الوطني اجلامع ،الذي تع ّول عليه البعثة
األممية إل��ى ه��ذا البلد لتمرير حلول
ألزمته ،من خالل جمع أطياف وشرائح
ليبية ،ب��ه��دف توسيع دائ���رة التمثيل
الوطني ،وتالفيا ً للقصور السياسي
الذي البالد.
بعد اإلع�لان عن موعد انعقاد امللتقى
الوطني اجلامع ،والتحركات السياسية
يف مجلس ال��ن��واب وامل��ج��ل��س األع��ل��ى
ل��ل��دول��ة ،واجل��ه��ات املحلية يف ليبيا،
للتنسيق والتشاور حول إمكانية التوافق
العام الذي يضمن جناح امللتقى،تباينت
اآلراء ال��داخ��ل��ي��ة ح���ول م��ص��ي��ر ه��ذا
احل���دث املفصلي مرحلة دقيقة متر
بها البالد .حيث يجري املجلس األعلى
للدولة ورئيسه خالد املشري حتركات
متسارعة خصوصا ً قبيل انعقاد امللتقى
الوطني اجلامع.
وي��ب��دو امل��ش��ري يف تصريحاته مرحبا
بامللتقى تارة ،ليعود ويعلن طلبا سابقا ً
ق��دم��ه إل���ى امل��ب��ع��وث األمم����ي غ��س��ان
سالمة ،بتأجيله وزيادة املمثلني فيه ،ثم
خطوة ثالثة بالتوجه نحو إعادة إحياء
مبادرة التعاون مع مجلس النواب.
كان “األعلى للدولة” قد طلب يف وقت
سابق ب��إع��ادة لقاء جلنتي احل��وار من
مجلسي النواب وال��دول��ة ،بعد حتديد

موعد امللتقى اجلامع من قبل البعثة
األمم��ي��ة ،يف م��ب��ادرة ال تبدو مفهومة
املقاصد.
وأل��ق��ى رئ��ي��س امل��ج��ل��س ،يف م��ح��اول��ة
للتهرب من مسؤولية كلماته ،بالالئمة
على التفسير ال النص واعتبر اإلعالم
قد فسرها خطأ.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر،وص��ف��ت عضو الهيئة
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية
عمران إعالن املبعوث األممي لدى ليبيا
غسان سالمة عن موعد انطالق امللتقى
الوطني اجلامع يف غدامس يف شهر أبريل
املقبل بالغامض ،مشير ًة إلى أن الهيئة
التأسيسية لم تتلق أية دعوة حلضوره.
عمران أكدت يف تصريح خاص لوكالة
سبوتنيك أم��س األح��د على أن هناك
أمور غامضة وغير معروفة حتى اللحظة
بشأن تشكيلة امللتقى الوطني اجلامع
واملعايير  17ال��ت��ي مت على أساسها
االختيار وأه���داف امللتقى وال��ق��رارات
التي ستنتج عنه وآلية اتخاذ القرارات
فيه ب��اإلض��اف��ة مل��دى شرعية امللتقى
والتزام األطراف به وقدرة امللتقى على
حل اإلشكاليات العالقة يف ليبيا.
وإع��ت��ب��رت ع��ض��و الهيئة التأسيسية
ل��ص��ي��اغ��ة م��ش��روع ال��دس��ت��ور أن ه��ذا
امللتقى هو آخر ورقة سيطرحها سالمة
بعد استحالة التوافق بني مجلس النواب
والدولة.

وتابعت قائلة »:ميكن أن يساهم امللتقى
يف حل إشكالية توحيد السلطة التنفيذية
واملؤسسة العسكرية لكن تدخل امللتقى
يف امل��س��ار التأسيسي أو تعطيله أو
تأجيله بناء على رغبات بعض األطراف
املتنفذة سيكون منزلقا خطيرا نحو
ضرب املسار التأسيسي وجتاهل إرادة
الشعب الليبي».
يف نفس سياق الضبابية ،ق��ال أستاذ
القانون ال��دول��ي ،محمد الزبيدي ،إن
«امللتقى اجل��ام��ع أكثر فكرة تعرضت
للتبديل والتغيير ،فكان لعهد قريب
يسمى امل��ؤمت��ر الوطنى اجل��ام��ع ،لكن
تغير املؤمتر مللتقى ،وهناك فرق شاسع
يف امل��ع��ن��ى ،فاملسمى األول ق��رارات��ه
وتوصياته ملزمة لألطراف احلاضرة
ولغيرهم ،أم��ا ملتقى مجرد لقاء بني
مجموعة من الناس ،يتناولون مختلف
األحاديث ثم ينفض اللقاء».
وأض������اف ال���زب���ي���دي يف ح��دي��ث��ه مع
برنامج «بني السطور» املذاع عبر أثير
«سبوتنيك» ،قائال «تغيير املسمى يعني
أن م��ا يخرج ع��ن ه��ذا امللتقى مجرد
أحاديث عامة ،ال تلزم أحد ،وهذا يعني
أن البعثة األممية لم تراهن على املؤمتر
الوطني اجلامع بشكل كبير ،فلجأت
لتغيير املسمى إلى ملتقى ،ثم قلصت
ع��دد املدعوين إل��ى  150شخصا ،ال
يعلم أحد أسس اختيارهم ،لذلك فهذا

الزبيــدي ..امللتقــى
اجلامع أكث ــر فكرة
تعرضت للتبديـ ــل
والتغييــر ،فـ ــكان
لعه ــد قري ــب
يسـ ـ ـ ــمى املؤمتـ ـ ـ ــر
الوطن ـ ـ ــى اجلامـ ـ ــع
اللقاء أق��رب م��ا يكون لعملية تدوير
األزمة وليس إدارتها على أقل تقدير».
إن امللتقى الوطني اجلامع ميثل حالة
اخ��ت��ب��ار ح��ق��ي��ق��ي جل���دي���ة األط�����راف
السياسية يف سعيها حلل األزمة الراهنة
لذلك فإن رفض امللتقى اجلامع ليس إال
إهداراً لفرص يصعب تكرارها ،إمعان
األطراف املتنافسة يف حالة املكابرة و
التعنت لن تضفي إال إلى استدامة حالة
الفوضى والتأزّم.

م� � � ��اذا ل � ��و ش� �ك ��ل اخل � �ض� ��ر ال �ل �ي �ب �ي�ين
حزبا ....؟
ح��������زب��������ا ي��������دع��������و ل����س����ل����ط����ة
ال��ش��ع��ب والدعاية لها  ،ميتنع
امل��ن��ظ��م�ين ل��ه ع��ن مم��ارس��ة احلكم
وت��ول��ي ال��وظ��ائ��ف السلطوية  ،من
وزارات  ،وقيادة مؤسسات وممارسة
اعمال األمن ..؟؟
وكيف تالمس افكار الكتاب االخضر
ارض ال��واق��ع وحتل مشاكل احلياة
ل��ل��م��واط��ن وتدخل س��اح��ة االف��ك��ار
يف الوطن  ،اذا لم يكن هناك من
يعتنقها ويتحزب لها......؟؟
وكيف تنجح مقوالت الكتاب االخضر
يف م��ق��ارع��ة االف��ك��ار ال��ت��ي يتبناها
أب��ن��اء ال��وط��ن وتقدم نفسها بديال
دميوقراطيا لها اذا لم تتبناها مجاميع
ترتبط بخيط تنظيمي ....؟؟؟؟
وه��ل اخل��ط��ورة على سلطة الشعب
وحكم الشعب تأتي من آليات التنظيم
السياسي ام م��ن ال��ف��ك��رة النظرية
نفسها ....؟؟
وه������������ل ي����س����ت����ط����ي����ع ال����ف����ك����ر
اجلماهيري التعايش مع فسيفساء
االف���ك���ار امل��ط��روح��ة ع��ل��ى ال��س��اح��ة
الوطنية وت��ع��دد االح����زاب بعد ان
استمر وح��ي��دا يف الساحة لثالثني
عاما ً ..؟؟؟
إذا رف��ض اخلضر العمل السياسي
من خ�لال ح��زب  ،متشيا مع مقولة
احلزبية اجهاض للدميوقراطية  ،يا
ترى ما هو الشكل املالئم فكريا للعمل
على الساحة الوطنية وفق املبدأ
الدميوقراطي القائم على احترام الرأى
وتعدد االّراء واألحزاب ..؟؟ هل
يقبل الفكر اجلماهيري التطوير يف
مواجهة الواقع املتغير أم يتجاهل
التغير فيتسم باجلمود ...؟؟؟
وه��ل امل��ؤمت��رات الشعبية واللجان
الشعبية هي اداة للنضال السياسي
القائم على الفكر اجلماهيري ام
نتيجة له  ،نهاية املطاف ..؟؟
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عبر بوابة حكومة الوفاق..

افريكوم تواصل التدخل يف ليبيا
عبدالباسط غبارة-بوابة افريقيا اإلخبارية
طغت التحركات الدبلوماسية مؤخرا على املشهد
الليبي يف ظل تواصل املساعي اإلقليمية والدولية
لوضع حد لألزمة املتفشية يف البالد منذ سنوات،
وب��ال��ت��زام��ن م��ع ذل��ك ي��ب��دو أن ال��والي��ات املتحدة
األم��ري��ك��ي��ة ب��ات��ت تبحث ج��دي��ا زي���ادة مشاركتها
الدبلوماسية والعسكرية يف الساحة الليبية من
بوابة دعم حكومة الوفاق.
ويف ظل احلديث املتصاعد حول مخاوف محلية
ودولية من حتول ليبيا إلى بؤرة دائمة للتنظيمات
اإلرهابية التي تسعى إلستغالل وضعية اإلنقسام
الداخلي وغياب الدولة ،يتواصل مسلسل التدخل
األمريكي يف الساحة الليبية حتت ذريعة محاربة
هذا اخلطر الذي يتعدى حدود ليبيا ليشمل دول
املنطقة والعالم.
وج����اءت ت��ص��ري��ح��ات ق��ائ��د ال��ق��ي��ادة ال��ع��س��ك��ري��ة
األمريكية فى إفريقيا (أفريكوم) ،اجلنرال توماس
والدهاوسر ،الثالثاء  19مارس  ، 2019لتؤكد
اص��رار القيادة األمريكية على التواجد يف ليبيا
حتت ذريعة محاربة االرهاب.حيث قال والدهاوسر
إن قواته ترصد وتستهدف فلول تنظيم «داعش»
اإلره��اب��ي يف ليبيا ،بالتنسيق مع حكومة الوفاق
الوطني.
وج��اء ذلك خالل لقاء جمع اجلنرال والدهاوسر
برئيس املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني،
فائز ال��س��راج.ووص��ل وال��ده��اوس��ر إل��ى العاصمة
الليبية ط��راب��ل��س ،يف زي���ارة غير معلنة ،وذك��رت
وسائل إعالم محلية ،أن ولد هاوز وصل على منت
طائرة عسكرية أمريكية ،يرافقه السفير األمريكي
لدى ليبيا بيتر بودي ،حتت حراسة أمنية مشددة
من قبل عناصر القوات اخلاصة األمريكية.
وب�ي�ن امل��ك��ت��ب اإلع�ل�ام���ي للمجلس ال��رئ��اس��ي أن
الزيارة تأتي يف إطار نهج التشاور املنتظم الذي
اق��ره البلدين ح��ول مستجدات األوض��اع يف ليبيا
والقضايا ذات االهتمام املشترك.وبحث السراج
مع  ،اجلنرال توماس والسفير بيتر ب��ودي عدداً
من البرامج املتفق بشأنها للمساعدة يف تأهيل
املؤسسات األمنية ،وتطوير قدرات القوات املسلحة

أشاد اجلنرال والدهاوسير ..خالل اللقاء ،بجهود حكومة الوفاق الليبية
لتحقيق األمن واالستقرار ومحاربة اإلرهاب يف ليبيا
الليبية ،وما ميكن لـ»افروكوم» تقدميه يف مجالي
التدريب وتبادل املعلومات.
وأعرب السراج عن تقديره اللتزام الواليات املتحدة
بدعم حكومة الوفاق الوطني واملسار الدميقراطي
يف ليبيا.وأشار املكتب االعالمي إلى أن السراج
ووالدهاوسر اتفقا على دعم خطة املبعوث األممي
غسان سالمة لترسيخ املسار الدميوقراطي من
خالل انتخابات تشريعية ورئاسية ميهد لها مؤمتر
وطني جامع.

وم��ن جانبه أش��اد اجل��ن��رال وال��ده��اوس��ي��ر ،خالل
اللقاء ،بجهود حكومة الوفاق الليبية لتحقيق األمن
واالستقرار ومحاربة اإلرهاب يف ليبيا.وأشار إلى
أن قوات أفريكوم تتابع وترصد فلول تنظيم داعش
االرهابي وتستهدفها عسكريا بالتنسيق مع حكومة
الوفاق يف إطار الشراكة االستراتيجية بني البلدين.
ويأتي اجتماع رئيس املجلس الرئاسي حلكومة
الوفاق الوطني الليبي ،فايز السراج ،مع اجلنرال
ت��وم��اس وول����ده����اوزر ،ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال��ت��ط��ورات

العسكرية املُتالحقة التي تشهدها ليبيا من خالل
تقدم اجليش الوطني الليبي على األرض وسيطرتها
على أغلب مناطق اجل��ن��وب ،وت��واص��ل التحركات
السياسية ال��ت��ي تستهدف رس��م م�لام��ح املرحلة
املقبلة يف ليبيا من خالل التحضير للملتقى اجلامع
والذهاب لالنتخابات.
وتتجه حكومة الوفاق مؤخرا للبحث عن الدعم
وم��ح��اول��ة إلق��ن��اع أص��ح��اب ال��ق��رار على املستوى
الدولي بالوقوف يف صفها ،حيث يرى مراقبون أن

يتبع
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مراقبون  ..حكومة الوفاق حاولت
إستثمار الغارة اجلوية التي إستهدفت
عناصر إرهابية تنتمي لتنظيم
«القاعدة» ،يف محاولة إلثبات وجودها
يف منطقة اجلنوب الليبي
السراج ُيحاول االستقواء بالواليات املتحدة لتغيير
موازين القوى العسكرية يف ليبيا ،لصاحله وفق
معادالت جديدة ُيحدد الواقع امليداني اجتاهها
بأبعادها السياسية املُختلفة.
ويف فبراير املاضي ،ناشد رئيس املجلس الرئاسي،
فايز السراج اجلنرال توماس والدهاوسر ،قائد
القيادة العسكرية األميركية يف أفريقيا ،بزيادة
وت��وس��ي��ع ن��ط��اق التنسيق األم��ن��ي وال��ع��س��ك��ري مع
األجهزة العسكرية واألمنية الليبية ،وألاّ يقتصر
ال��ت��ع��اون االستراتيجي على مكافحة ٍ
االره���اب.
وطالب السراج على هامش مؤمتر ميونيخ لألمن
اجلنرال توماس والدهاوسر بإعداد برنامج تدريبي
م��ي��دان��ي ل��وح��دات عسكرية خ��اص��ة باالستعانة
مبدربني من «األفريكوم.
وأث���ارت مطالبة رئ��ي��س املجلس ال��رئ��اس��ي ،فائز
ال���س���راج ،ل���ق���وات «أف���ري���ك���وم» ،زي�����ادة وت��وس��ي��ع
ن��ط��اق التنسيق األم��ن��ي والعسكري م��ع األج��ه��زة
العسكرية واألمنية الليبية ،وأن ال يقتصر التعاون
االستراتيجي على مكافحة ٍ
االره���اب ب��ل يشمل
دعم وبناء القدرات والتدريب ،الكثير من عالمات
االستفهام خاصة وأنها ج��اءت يف فترة تصاعد
فيها التوتر بني حكومة الوفاق واجليش الوطني
الليبي وهو ما أعتبر محاولة من السراج بكسب
الدعم األمريكي ضد اجليش الليبي.
وحترص أمريكا على تقدمي الدعم حلكومة الوفاق
الليبية ،وال���ذي ب���دأ ف��ى مطلع ش��ه��ر أغسطس
 ،2016ح�ين شنت ال��ق��وات األمريكية هجمات
ج��وي��ة على م��ا وصفته مبعاقل تنظيم «داع���ش»
فى سرت بليبيا بطلب رسمى من حكومة الوفاق
الوطنى الليبية لتكون تلك العمليات العسكرية
األمريكية هى األولى التى يتم تنفيذها بالتنسيق
«املعلن» مع حكومة الوفاق.
ون��ف��ذت ق��ي��ادة أف��ري��ك��وم ال��ك��ث��ي��ر م��ن العمليات
العسكرية يف ليبيا ،حتت عنوان استهداف ُمسلحي
التنظيمات اإلره��اب��ي��ة منها ال��ق��اع��دة وداع���ش.
وشهدت تلك الغارات جدال كبيرا حول مدى دقتها
وصحة أهدافها ،كما ألقت الضوء على مدى جدية
التنسيق بني حكومة الوفاق وأفريكوم ،والذي يرى
كثير من املتابعني للشأن الليبي بأنه شكلي حيث
أثبتت الغارات املاضية أن احلكومة الليبية ال تعلم
بتفاصيلها إال بعد وقوعها.
فرضية زاد تأكيدها يف أعقاب نفي القوات القيادة
العسكرية األميركية يف أفريقيا ،تنفيذها لغارة
جوية يف منطقة أوب��اري بجنوب ليبيا ،يف فبراير
امل��اض��ي ،وه��و النفي ال��ذي أح��رج ب��ش��دة حكومة
الوفاق التي أعلنت عبر محمد السالك الناطق
الرسمي باسم رئيس املجلس الرئاسي ،إن القصف
اجلوي األميركي لضواحي مدينة أوب��اري كان يف
إطار التنسيق املستمر ،والعالقة االستراتيجية بني
ليبيا وأميركا يف حربهما على اإلرهاب.
وإعتبر مراقبون أن حكومة الوفاق حاولت إستثمار

الغارة اجلوية التي إستهدفت عناصر إرهابية تنتمي
لتنظيم «القاعدة» ،يف محاولة إلثبات وجودها يف
منطقة اجلنوب الليبي الذي باتت أغلب مناطقه
حتت سيطرة اجليش الليبي وذلك يف إطار عمليات
تطهير اجلنوب التي إنطلقت يف وقت سابق.
وتشير تصريحات املسؤولني الغربيني يف أكثر من
مناسبة إلى إستمرار الضربات الغربية يف ليبيا
ضد التنظيمات اإلرهابية التي مازالت تتواجد
يف األراض��ي الليبية وخاصة يف منطقة اجلنوب
التي حتولت بعد حترير مدينة سرت ومدن الشرق
الليبي ال��ى م�لاذ آم��ن وم��رك��ز لتجمع العناصر

االره��اب��ي��ة ال��ف��ارة ال��ت��ي تشكل خ��ط��را على ليبيا
واملنطقة عموما.
وك��ان الناطق باسم القيادة العسكرية األميركية
يف أفريقيا ،أفريكوم« ،م��ارك تشيدل» ،توعد يف
م��ارس  ،2018باالستمرار يف شن ضربات ضد
اإلرهابيني يف ليبيا ،نافيا ً أن يكون ه��ذا إش��ارة
ل��ب��داي��ة ح��م��ل��ة ع��س��ك��ري��ة أوس���ع.ووف���ق م��ا نقلته
صحيفة «نيويورك تاميز» األميركية ،أكد «تشيدل»
أن الواليات املتحدة ستضرب اإلرهابيني يف حال
مت رصد أماكن تواجدهم بهدف مكافحة اإلرهاب
يف القارة اإلفريقية.

ويشير البعض إلي أن التنسيق والتعاون بني حكومة
الوفاق و»أفريكوم» ض��روري ملكافحة اإلره��اب يف
ليبيا ،فيما يرى آخرون بأن قيام «افريكوم» بتنفيذ
غارات يف ليبيا يعد انتهاكا للسيادة الليبية ،ويعلل
هؤالء ذلك بأن اجليش الوطني الليبي متكن من
محاربة اإلره��اب يف شرق البالد وجنوبها ومتكن
من دحر أبرز معاقل االرهابيني وهو ما يعني انه
(اجليش) قادر على مكافحة اإلرهاب بنفسه دون
تدخل خارجي.
ومنذ منتصف يناير املاضي ،أطلق اجليش الوطني
الليبي عملية عسكرية لتحرير اجل��ن��وب الليبي
وذلك يف خطوة ستكون هامة جدا يف اطار تطهير
كامل البالد .كما ستكون بحسب املراقبني انتصارا
ج��دي��دا للجيش الليبي ينضاف ال��ى انتصاراته
السابقة التي جعلت منه محل تأييد محلي واسع
واش���ادة دول��ي��ة ب���دوره الرئيسي يف اع���ادة األم��ن
واالستقرار الى هذا البلد املمزق.
وتشير التحذيرات املتجددة إل��ي أن «داع��ش» ال
يزال ميثل حتديا ً كبيراً ،ليس لليبيا ،التي يجتمع
فلوله على أرضها فحسب ،وإمن��ا ل��دول اجل��وار،
عبر عنه مسؤولون إقليميون.وبالرغم من
وهو ما ّ
جن��اح اجليش الليبي يف احل��اق الهزائم املتتالية
بالتنظيمات االره��اب��ي��ة وس��ع��ي��ه لتطهير كامل
األراضي الليبية ،فإن ذلك ال مينع القوى الغربية
م��واص��ل��ة ال��ت��دخ��ل يف ال��ب�لاد ع��ب��ر ب��واب��ة حكومة
الوفاق.
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أغلى حمامة
يف العالم

بيعت حمامة تدعى أرماندو يف مزاد ببلجيكا بسعر قياسي بلغ  1.25مليون يورو
«  1.4مليون دوالر» ،لتصبح بذلك أغلى حمامة يف العالم.
وبحس���ب ش���بكة «بي بي سي» البريطانية ،قالت دار «بيبا» للمزادات ،إن املشتري
صيني اجلنس���ية ،مش���يرة إلى أن الدار توقعت أن تكسر أرماندو الرقم القياسي
الس���ابق البالغ  376ألف يورو ( 425ألف دوالر) املدفوع من قبل مقابل حمامة
أخرى تدعى نادين ،ولكنها فوجئت أن يكون الفارق يف السعر كبيراً بهذا الشكل.
وأوضح���ت الدار أن أرماندو «لطاملا كانت األفضل يف التحليق ملس���افات طويلة»،
وهو ما جعل البعض يطلق عليها لقب «لويس هاملتون» ،وذلك نسبة إلى البريطاني
لويس هاملتون بطل العالم لسباقات «فورموال »1بحسب الشرق األوسط.

تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة

إجناب العديد من األطفال يبطء شيخوخة املرأة
يعتقد الكثيرون بأن كثرة احلمل
تساهم يف تسريع شيخوخة املرأة
وترهل جس���دها وزيادة اإلجهاد
لديها .غير أن فريقا ً من العلماء
الكندي�ي�ن دحضوا هذا االعتقاد
بعدم���ا أثبت���ت دراس���ة قام���وا
به���ا ب���أن كث���رة احلم���ل حتارب
الشيخوخة لدى املرأة ،وحتافظ
على خاليا جسمها من التلف.
تش���ير دراس���ة أجرته���ا جامعة
س���اميون فري���زر يف كن���دا إل���ى
أن زي���ادة ع���دد األطف���ال الذين
تنجبه���م امل���رأة يس���اعد عل���ى

محارب���ة الش���يخوخة لديه���ا،
ويبقي جسمها يف حالة مستمرة
من الشباب.
ووج���دت الدراس���ة بأن النس���اء
الالئي أجننب أطفاالً أكثر كانت
لديه���ن قس���يمات طرفية جينية
أط���ول ،األمر الذي يس���اهم يف
تأخر إصابتهن بالشيخوخة.
وقد أجريت الدراسة على حوالي
 75امرأة أجننب عدداً كبيراً من
األطف���ال وتب�ي�ن بأنه���ن يتحلني
بنض���ارة أكبر عند وصولهن إلى
عمر اخلمسني.

ظهور حوت شهير ألول مرّة على الشواطئ الليبية
أعلن���ت اجلمعية الليبية حلماي���ة احلياة البرية رصد
أول حوت من نوع منك ويل ،بعدما ُو ِجد على ش���اطئ
أم اخلنفس شرق مدينة سرت.
وق���ال بيان ص���ادر عن اجلمعية ،إن احلوت الش���هير
ُو ِج���د عالقا بش���باك أحد الصيادي���ن الذين كانوا يف
املنطق���ة ،وهو حوت ضخم يتجاوز طوله ثالثة أمتار،
وق���د نف���ق بع���د أن فش���ل الصي���ادون يف إنق���اذه من
الشباك.
وأض���اف البي���ان أن فرق���ا مختص���ة تابع���ة للجمعية
توجه���ت إل���ى موق���ع تواجد احل���وت ف���ور تبليغ أحد
الصيادي���ن عنه ،وقد قامت الفرق بتش���ريحه بعد أن
وجدته نافقا وأخ���ذت ع ّينات من أجزاء مختلفة منه
لتجميعها.

فيسبوك يعتزم تعزيز مراقبته
لألخبار الكاذبة
يعتزم موقع فيس���بوك للتواصل االجتماعي تعزي���ز جهوده الرامية ملنع
نش���ر األخبار املختلقة ،حيث أكد املوقع أنه اتخذ يف س���بيل ذلك عدة
إجراءات على رأس���ها إنش���اء غرفة عمليات افتراضية يتواصل عبرها
موظفون بفيس بوك بعدة مواقع مختلفة ،ويتواصلون أيضا ً بالسلطات
يف ع���دد من ال���دول األوروبية ،م���ن بينها أملانيا ،وذلك حس���بما أكدت
مديرة فيسبوك املختصة ،تيسا ليونس ،يف برلني.
وأك���دت ليون���س أن ش���ريكها الثاني لفحص مدى صح���ة األخبار ،بعد
مركز أبحاث «كوريكتف» سيكون وكالة األنباء األملانية (د ب أ).
وأوضحت ليونس أن فيسبوك يتعاون بهذا الشكل مع  43منظمة على
مستوى العالم ملواجهة األخبار الكاذبة.
وأك���دت ليونس أن الش���ركة س���تزيد ع���دد املوظف�ي�ن العاملني يف هذا
القطاع من  20ألف إلى  30ألف بحلول نهاية العام اجلاري.
كما تراهن ش���ركة فيس���بوك على اس���تخدام برامج تعمل على أس���اس
ال���ذكاء الصناع���ي والت���ي يت���م م���ن خاللها التع���رف على احلس���ابات
واملنشورات املشبوهة.

ما ال تعرفه عن األسبرين
وخطورته
أفادت دراس���ة طبية أمريكية بأنه ال توجد أدلة كافية تظهر أن األس���برين ميكن
أن يس���اعد يف من���ع النوبات القلبية والس���كتات الدماغية ،ولك���ن من املعروف أنه
يس���بب نزيفا حادا ،وفقا إلرش���ادات جديدة نش���رت يف مجل���ة «الكلية األمريكية
ألم���راض القلب» ..لذلك ،يق���ول املهنيون الطبيون إنه يجب اس���تخدام الدواء يف
أضيق احلدود.
وق���ال الدكتور «روجر بلومنتال» ،األس���تاذ يف كلية الط���ب جامعة «جون هوبكنز»»:
يجب أن يكون األطباء انتقائيني جدا يف وصف األسبرين لألشخاص الذين يعانون
من أمراض القلب واألوعية الدموية  ..مش���ددا على أنه من املهم للغاية حتس�ي�ن
ع���ادات منط احلي���اة والتحكم يف ضغط الدم والكوليس���ترول ب���دال من التوصية
باألس���برين  ..فيجب أن يقتصر تناول األس���برين على األش���خاص األكثر عرضة
خلطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية وانخفاض خطر النزف».

علماء يابانيون :القهوة تعالج مرضاً خطيراً
وج���د العلم���اء أن املر ّكبات املوجودة يف القهوة ميكن أن تبطئ أو
حتى توقف منو سرطان البروستاتا.
ودرس علماء من اليابان آثار مركبني معينني ش���ائعني يف حبوب
القهوة ،يف دراسة جتريبية خلفض منو الورم يف خاليا الفئران.
وتبني أن «الكافيتول» و» »Kahweol acetateمينعان النمو يف
اخلاليا املقاومة لألدوية الشائعة املضادة للسرطان.
ويش���دد العلم���اء عل���ى ضرورة توخ���ي احلذر عن���د تطبيق هذه
النتائ���ج على البش���ر ،لكنهم قال���وا إن املركبات ميك���ن أن تكون
مرشحة لعالج سرطان البروستاتا املقاوم للعقاقير ،إذا مت تأكيد
فاعليتها على البشر ،وفقا لروسيا اليوم.
وغالبا ما يتم جتريد مركبات الهيدروكاربون ،والتي ميكن العثور
عليها يف « اإلسبريسو» و»القهوة املصفاة».
وقدم���ت هذه النتائج التي نش���رت يف مجلة «،»The Prostate
يف املؤمت���ر األوروبي الرابع والثالثني جلمعية أمراض املس���الك
البولية يف برشلونة.

التلهف على شرب الشاي يعجّل بالسرطان
ح���ذّ رت دراس���ة أميركية حديث���ة من أن
جدا ،بدرجة حرارة
شرب الشاي الساخن ً
تزي���د ع���ن  60درج���ة مئوي���ة ،يضاعف
فرص اإلصابة بسرطان املريء.
الدراس���ة أجراه���ا باحث���ون م���ن جمعية
الس���رطان األميريكية ،ونش���رت نتائجها
يف «املجلة الدولية للسرطان» العلمية.
وأوض���ح الباحث���ون أن دراس���ات س���ابقة
كش���فت عن وجود صلة بني شرب الشاي
س���اخ ًنا وخطر اإلصابة بسرطان املريء،
ولكن حتى اآلن ،لم حتدد الدراس���ة هذه
الصلة باس���تخدام درجة حرارة الشاي أو
يوميا.
مقداره ً

وللوص���ول إلى نتائج الدراس���ة اجلديدة،
تاب���ع الفريق ،ملدة  10س���نوات 5 ،آالف
شخصا ،تراوحت أعمارهم بني 40
و45
ً
عاما.
و ً 75
وخالل فت���رة املتابعة ،رصد فريق البحث
 317حالة جديدة لس���رطان املريء بني
املشاركني.
ووج���د الباحثون أن ش���رب  700ميللتر
يوميا من الش���اي الساخن ،بدرجة
فأكثر ً
ح���رارة تزي���د عن  60درج���ة مئوية ،كان
ط���ا بزيادة خطر اإلصابة بس���رطان
مرتب ً
املريء بنس���بة  90باملئ���ة ،مقارنة مع من
يشربون الشاي لكن ليس ساخ ًنا.
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تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة

شوارع يفرن حتتفي بالقراءة
االسبوع الليبي:
صورة حضارية الفتة عكس����تها ش����واع مدينة يفرن
م����ن خالل انتش����ار صناديق حتمل كتبا يف مش����روع
يحم����ل اس����م (خذ كتاب ،واترك كت����اب) حيث يضع
العاب����رون من محب����ي القراءة كتابا م����كان اي كتاب
ياخذونه من الصندوق
وبحس����ب موقع بل����د الطيوب املختص ب����االدب فان
الفكرة ليس����ت األولى على مستوى ليبيا ،فقد كانت
املب����ادرة من مدينة زوارة ،من خالل مش����روع املكتبة
املجاني����ة ،لكن ما مييز ه����ذه الصناديق ،هو تزويد
هذه الصناديق بشاحن للهواتف.
ويه����دف املش����روع الى نش����ر ثقافة الق����راءة الوعي
حول أهمية الكتب والقراءة

أكثر من طريقة إليقاظ شجرة

مفتاحالعماري

 الفائزون بجائزة الشيخ الطاهر الزاوي للشعر الفصيح
االسبوع الليبي:
اعلن يف طرابلس اخلميس املاضي عن أس����ماء الفائزين بجائزة الش����يخ الطاهر
الزاوي للشعر الفصيح (الشعر ديوان العرب ،الدورة األولى – دورة الشاعر أحمد
البهل����ول) وفازت الش����اعرة فاطم����ة الزهراء أعم����وم احلص����ول بالترتيب األول
وجائت املراكز التالية كاالتي
الترتيب الثاني :الشاعر /هود عبدالكرمي األماني
الترتيب الثالث :الشاعر /أحمد علي الفاخري
الترتيب الرابع :الشاعر /محمود ارديس العوامي
الترتيب اخلامس :الشاعر /نوري عبداهلل القايد
حول أهمية الكتب والقراءة

 جمعية أصدقاء
اللغة العربية تعلن
عن برنامجها الثقايف
البريل املقبل
االسبوع الليبي:
 أعلن����ت جمعي����ة أصدق����اء اللغ����ة العربي����ة
مبدين����ة بنغازي عن برنامجها الثقايف لش����هر
أبري����ل القادم وال����ذي يحت����وي مجموعة من
املحاضرات الثقافية.
وجاء البرنامج كالتالي:
االثن��ي�ن  8أبريل 2019؛ محاض����رة الكاتب
والق����اص “أحم����د يوس����ف عقيل����ة” بعن����وان
(سوائر األمثال – قراءة يف أمثالنا الشعبية).
االثنني  22أبري����ل 2019؛ محاضرة بعنوان
(الكلم����ة وتأثيره����ا عل����ى األفراد) ،لألس����تاذ
“يوسف قناو”.

املعرض
 لوحة (  زقاق من تونس ) للتشكيلي الليبي يوسف السيفاو
اكريليك على كانفس 50/70

 - 1باب احلوش
ألن أ ّمه غابة بثالث جهات تتعارك
ب احلوش مثل طفل يلعب بقذيفة  ،ريحا ً ال تهدأ .
ظل با ُ
لهذا :
كان الباب تاريخا حافال باحلكايات .
ٍ
شاحنة من رفات األشجار
نصف
هضم
َ
ليكو َن باراً مبتاهته ،
أعمق من موسيقى حتترق يف عبارة تائهة
وأكثر غدرا من يوسف باشا
وأمكر من معاوية .
** **
 - 2إليقاظ شجرة
األمنيات وحدها ال تصنع كرسيا أو قصيدة
األحالم البريئة كذلك  ،ليست حطبا جيدا إلشعال ثورات عظيمة
النتشال حديقة من الغرق ،
الستعادة قبلة نازحة ،
ب
القتالع غيمة من قعر ج ّ
الصطياد ضحكة صافية من حفلة تأبني
وللمشي أيضا  ،أبعد مسافة ممكنة يف السرد
لإلطاحة بأغوتا كريستوف  ،وحتى شكسبير
ليست األمنيات وحدها من يصنع سلّما أو حديقة
عليك أن تتوقّف كلّما كانت هناك امرأة تنتظر .
إلنقاذ نهد من ِ
حظّه العاثر  ،ال تتأخر
كجندي يهبط مبظلة .
والتحق بأصابعك
ْ
ٍّ
مترغْ كشاة تذبح .
وإذا شئت أن تكون ثائراً  ،أو محاربا ً نبيالً
ال يكفي أن ترتدي درعا ،
أو حتمل سالحا ال يخمد
هناك أكثر من طريقة إليقاظ شجرة أو مدينة يف كهف
من دون أن تترك خلفك رماداً أو جنازة
من دون إثارة أميا فاجعة أو فضيحة
ميكنك أن تهب القبلةَ عمراً إضافيا .
فقط  :أطلق لسانك كما لو كنت تعتق عصفورا .
دع فمك حراً  ،دومنا تعاليم أو خرائط ،
وأنت ترسم رجالً سعيداً يتسكّع يف البيت
دع خيالك ميشي يف صمت
** **
 –  3أسباب ال أفهمها
أحيانا أغبط أولئك الكسالى وهم يسترخون يف املقاهي ويثرثرون
بأصوات ح ّرة
وألسباب ال أفهمها ،أغبط النار
الشوارع حلظة أن تستيقظ يف الشتاء
كما أغب ُ
ط الروا َد األوائل  ،حملةَ البكتيريا الذين اكتشفوا اخليال
وتركوه يغلي على مواقد رحيمة .
أغبط األلم الذي يصنع سلّما للضحك
األلم الصبور  ،ال املاكر وهو يفكّر متربّصا بكهولتي
األلم أبن اخلمسني اسما يف معجم اجل ّراحني
املتقرفص والراكض والناعم واملتس ّول واملنبوذ
أغبط طرابلس بخصوبة ترهاتها وهي حتتفل بالنفايات  ،ألن
الربيع حني فقد بصره أخيرا  ،انتخب الشاعر لقيادة العزلة .
أرم مشتقات املنفى مبزيد من الكلمات
لهذا  ،مّ
أبتسم يف وجه العالم  ،وأقول لنفسي  :كأن احلياة لعبة
ت أسأ ُل جنديا ً عن اقرب دورة مياه أو جامع
ت فيما كن ُ
هكذا خمن ُ
.
قال  :تبو ْل حيث شئت .
هكذا أتر ّبص أحيانا  ،حيث األسماء خالصةُ سفر .
فيما األل ُم ال الكلمات َ ،م ْن كان ُيفكر .
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قدامى العبي املنتخب الوطني يف زيارة
القيصر الهاشمي البهلول

ـــ االسبوع الليبي
ذكرموقع رمييسيا الرياضي أن مجموعة
من عدد من قدامى العبي املنتخب الوطني
نظموا  السبت املاضي زيارة لالعب الكبير
الهاشمي البهلول بن حامد لالطمئنان على
صحته بعد تعرضه لوعكة صحية  
ويحتل البهلول وامللقب بقيصر ليبيا مكانة
م��رم��وق��ة يف ت��اري��خ ال��ك��رة الليبية حتى

اع��ت��زال��ه بسبب االص��اب��ة عقب م��ب��اراة
املنتخب الوطني أمام اجلزائر و التي دارت
مبلعب طرابلس الدولي ضمن التصفيات
اإلفريقية املؤهلة لنهائيات ك��أس العالم
 ،1978واملنتهية بدون أهداف.
وعقب اع��ت��زال��ه اللعب ويف م��وس��م 76
1977/م تولى الهاشمي تدريب فريق
األهلي األول وقد وفق معه يف ذلك املوسم

الترهوني حكما يف ببطولة شمال
أفريقيا للناشئني

بدرجة جعلته يفوز ببطولة الدوري يف موسم
1978 / 77م ،وبعد موسمني ترك تدريب
الفريق وسافر يف دورة تدريبيية باملجر،
وعاد بعدها لتدريب الفريق مرة أخرى يف
عام 1980م وهو يحمل شهادة معترف بها
دوليا ً يف مجال التدريب ،واستمر كمدرب
لألهلي إلى نهاية موسم 1990 / 89م.

ـــ االسبوع الليبي
 اختارت جلنة التحكيم اخلاصة ببطولة شمال أفريقيا للناشئني حتت 15
سنة احلكم الدولي املساعد عصام الترهوني ،ليكون ضمن طاقم حتكيم
مصري إلدارة مباراة منتخبي املغرب وموريتانيا ضمن اجلولة اخلتامية من
البطولة التي تستضيفها مدينة وهران حاليا يف اجلزائر.
ويتكون طاقم التحكيم من املصري محمد عباس كحكم وسط ،ومواطنه شهاب
رشد كمساعد أول ،والليبي عصام الترهوني كمساعد ثاني

 الاليف بعد تعافيه من إصابته القوية مع احتاد العاصمة يلتحق باملنتخب الوطني
ـــ االسبوع الليبي
اختتمت السبت املاضي فعاليات
ب��ط��ول��ة املنطقة األف��ري��ق��ي��ة األول���ى
لرفع االثقال و التي احتضنتها ليبيا
مبشاركة  20رباعا من دول املغرب
وتونس واجلزائر وغانا.
وشهد ال��ي��وم اخلتامي التنافس يف
خمسة أوزان وكانت نتائجها كالتالي:
يف وزن  89ك��ل��ج��م ،ت���وج ب��ال��ق�لادة
الذهبية الرباع الليبي أحمد أبوزريبه

بواقع خطف  139ونتر  172املجموع
 311كلجم ونال الفضية الرباع الليبي
عمر العجمي بواقع خطف  126ونتر
 158املجموع  284كلجم ،وحصد
القالدة البرونزيه الرباع املغربي أنس
درجال بواقع خطف  115ونتر 147
املجموع  262كلجم.
ويف وزن  96كجلم ،ت��وج بالقالدة
الذهبية الرباع الغاني فوستور بواقع
خطف  145ون��ت��ر  170املجموع

 315ك��ل��ج��م ،ون���ال ال��ف��ض��ي��ه رب��اع
تونس وجيه تالل بواقع خطف 140
ونتر  169املجموع  ،309وحصد
البرونزية رباع املغرب مهدي رميالت
ب���واق���ع خ��ط��ف  127ون��ت��ر 155
املجموع  282كلجم.
ويف وزن  109كجلم  ،توج بالقالدة
الذهبية وزن  109ال��رب��اع الليبي
عبداملنعم الوداني بواقع خطف 142
ونتر 170املجموع  312كلجم.

ويف وزن  +109كجلم ،توج بالقالدة
الذهبية الرباع اجلزائري وليد بيدان
ب���واق���ع خ��ط��ف  190ون��ت��ر 225
املجموع  415كلجم .ون��ال الفضية
ال��رب��اع الليبي م��ؤي��د ال��ع��ات��ي بواقع
خطف  132ون��ت��ر  155املجموع
 287كلجم ،وحصد البرونزية رباع
ليبيا محمود الفجري بواقع خطف
 103ون��ت��ر  133امل��ج��م��وع 236
كجلم.

الليبيون
يحصدون قالئد
األوملبياد اخلاص
ابوضبي 2019
ـــ االسبوع الليبي
احتلت ليبيا قمة البلدان املغاربية يف األوملبياد
اخل��اص لأللعاب العاملية «أب��وظ��ب��ي ،»2019
بعدما حقق ال�لاع��ب��ون الليبيون ،إجن���ازا غير
مسبوق ،بحصد  60قالدة ملونة ،تتضمن 24
ذهبية و  21فضية و 15برونزية.
وجاءت حصيلة البلدان املغاربية يف األوملبياد
اخلاص كالتالي:
 -ليبيا 60« :ميدالية  24 -دهب  21 -فضة
 15 -برونز».

ذاكرة املالعب

 -املغرب 47« :ميدالية  12 -دهب  13 -فضة الليبي خ�لال مشاركاته يف األل��ع��اب الصيفية
  22برونز».العاملية منذ تأسيسه ،وهو ما يؤكد جناح هذه
 -اجلزائر  37« :ميدالية  9 -دهب  15 -فضة
املشاركة يف حتقيق إجنازات تاريخية يجب أن يتم
  13برونز». -تونس 34« :ميدالية  13 -دهب  10 -فضة البناء عليها لتحقيق املزيد من النجاحات ورفع
  11برونز».عاليا يف املحافل الدولية والقارية.
اسم ليبيا ً
 -موريتانيا 2« :ميدالية  0 -دهب  1 -فضة -
وشاركت أكثر من  190دولة يف األوملبياد اخلاص
 1بونز».
 وتعتبر حصيلة القالئد التي حصدتها ليبيا أبو ظبي  ،2019وضمت الوفود املشاركة أكثر
بالبطولة ،هي األكبر يف تاريخ األوملبياد اخلاص من  7500رياضي يف مختلف الرياضات.

ـــ االسبوع الليبي
التقطت ه��ذه ال��ص��ورة على سنة  1999على هامش
ال��دوره الوديه التي نظمت مبشاركة فرق املحله واألهلي
بطرابلس وال��ن��ادي الصفاقسي واملنتخب الليبي ويظهر
فيها من اليمني جهاد املنتصر و ط��ارق التائب وأحمد
املصلي وابوبكر كرميه
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بذل اجلهد وقدم لعبا نظيفا لكن احلظ السيئ
خيم على املنتخب الوطني يف مباراته مع جنوب افريقيا

ـــ االسبوع الليبي
رمب��ا هو احلظ لكن املنتخب الوطني وه��و يفقد
مباراته احلاسمة أمام نظيره اجلنوب أفريقي
بهدفني مقابل هدف مساء األحد على ملعب
الطيب املهيري بصفاقس التونسية كان يبذل جهدا
كبيرا ومحاوالت حثيثة للوصول الى شباك اخلصم
وبرغم كل املثابرة و السعي كان املرة الوحيدة التى
هز فيها شباك جنوب افريقيا غير كافية و كانت
النتيجة ضمن ختام التصفيات املؤهلة لنهائيات
كأس األمم األفريقية  2019مبصر تقول بخروج
املنتخب الوطني .
وباملقابل ك��ان الع��ب��وا جنوب افريقيا يقتنصون
الفرص وهو احلظ ال وضمن لهم التفوق عندما
سجل املهاجم بيرسي تاو يف الدقيقتني  50و 69
هدفا النجاة وبقي هدف الفرسان الوحيد لالعب
أحمد بن على من ركلة جزاء يف الدقيقة  64من
زمن اللقاء.
بهذه النتيجة يرفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده
إلى  12نقطة يف املركز الثاني باملجموعة اخلامسة
ويتأهل لنهائيات كان  2019رفقة نسور نيجيريا
بينما جتمد رصيد فرسان املتوسط عند  7نقاط
يف املركز الثالث ليضيع حلم الترشح للنهائيات
القارية   .

سند الورفلي – عبدالعزيز بريش– محمد املنير،
ويف خط الوسط  :املعتصم املصراتي – أحمد بن
على – إسماعيل التاجوري – حمدو الهوني ،ويف
الهجوم :مؤيد الاليف – سالم روما.
وعلى املقابل وض��ع امل��درب اإلجنليزي ستيوارت
باكستر تشكيلة جنوب أفريقيا من يف حراسة
وضع م��درب��ا املنخب الوطني ف��وزي العيساوي املرمى  :داري��ن كيت ،ويف خط الدفاع :تامساكنا
وأبوبكر باني تشكيلة ضمت يف حراسة املرمى :مخيزي  -سيفيسو هالنتي  -بوهلي مخوانازي -
محمد نشنوش ،ويف خط الدفاع :على سالمة – ثوالني هالتشوايا ،ويف خط الوسط  :ديان فورمان

– إينوسنت مايال  -كاموهيلو موكوجتو -ثيمبا
زواني ،ويف الهجوم  :بيرسي تاو  -ليبو موثيبا
بدأت املباراة بسيطرة فنية ملحوظة من فرسان
امل��ت��وس��ط وت��ق��وق��ع جل��ن��وب افريقيا وب��ق��ي وض��ع
الضغط املتواصل والهجمات القوية التى لم تثمر
عن هدف .
والسب كان خط دفاع البافانا بافانا الذين كانوا
يعتمدون على هجمات مرتدة واقتناص للفرص
وكان نشنوش احلارس املتوثب

وانتهى الشوط االول على هذا احلال
ومع الشوط الثاني بدأ منتخب جنوب أفريقيا
مختلفا وتغير تكتيكه وسيطر على منتصف امللعب
واقتنص هدف التقدم يف الدقيقة  50من عمر
املباراة عن طريق مهاجمه بيرسي تاو الذي تسلم
الكرة من خارج منطقة اجلزاء وسدد الكرة القوية
لم يتمكن نشنوش من صدها
وعقب الهدف غير املنتخب الوطني من طريقة
ل��ع��ب��ه واع��ت��م��د ع��ل��ى حت���رك االجنحة واندفاع
عمق امللعب لكن احلظ السيئ كان مخيما حتى
ان احلكم املغربي نور الدين اجلعفري لم يحتسب
ضربة جزاء صحيحة ملنتخبنا الوطني يف الدقيقة
. 54
لم يستسلم املنتخب الوطني و جنح أحمد بن على
يف حتقيق التعادل يف الدقيقة  64من عالمة
جزاء احتسبها احلكم لصالح أنيس السلتو
وواص���ل منتخبنا الوطني ضغطه للتفوق بهدف
جديد لكنه احلظ قلب املعادلة وجنح بيرسي تاو
يف الدقيقة  69من تسجيل الهدف الثاني لنفسه
وجلنوب أفريقيا .
وبرغم كل ما فعله العبوا املنتخب لكن الفرص
ت��ض��ي��ع وال����ك����رة ت���رف���ض دخ�����ول ش���ب���اك ج��ن��وب
افريقيا لتنتهي املباراة بفوز األوالد بهدفني لهدف
والترشح لكان .2019

تعرف على موعد اعادة مبارة السلة بني   األهلي بنغازي واملروج
ـــ االسبوع الليبي
صرح   رئيس االحت��اد الليبي لكرة السلة فؤاد
برغش عن املوعد اجلديد إلعادة مباراة األهلي
بنغازي واملروج بقاعة سليمان الضراط ضمن
منافسات ال���دوري الليبي ل��ك��رة السلة للموسم
اجلاري . 2019 / 2018
وكان احتاد كرة السلة قد أجيل موعد مباراة األهلي
بنغازي واملروج بسبب وفاة محمد أعوينه املدير
اإلداري بنادي امل��روج ،إثر نوبة قلبية األربعاء
املاضي أثناء مباراة املروج والنصر بدوري السلة.
اع��ل��ن ب��رغ��ش عن تأجيل م��وع��د م��ب��اراة األهلي
بنغازي وامل���روج ال��ى ي��وم االث��ن�ين املقبل بقاعة
سليمان الضراط .
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مدير التحرير

أخر االسبوع

كيني يفوز بجائزة
أفضل معلم يف العالم
ومليون دوالر
فاز مدرس كيني ،أمس بجائزة مالية
نظرا
قدرها مليون دوالر أمريكي،
ً
ملواقفه اإلنسانية الرائعة من طالبه
ال��ف��ق��راء ،ح��ي��ث ك���ان ي��ت��ب��رع بنحو
 80%من راتبه الشهري لطالبه
األيتام.
ذكرت شبكة «فوكس نيوز» اإلخبارية
األمريكية ،أن امل��درس الكيني بيتر
تابشيني حصل على جائزة مؤسسة
«فايركي» اخليرية العاملية  -التي
تتخذ م��ن لندن م��ق� ً�را لها  -حيث
اعتاد على التنازل عن معظم راتبه
لتالميذه وأغلبهم من األيتام أو من
والدين منفصلني.
واختارت مؤسسة «فايركي» املدرس
الكيني ،الذي يتولى تدريس العلوم
يف مدرسة بقرية «ب��وان��ي» الكينية
ال��ن��ائ��ي��ة م��ن ب�ين أك��ث��ر م��ن عشرة
آالف متسابق ليفوز بجائزة املدرس
ال��دول��ي وذل��ك خ�لال احتفال أقيم
يف دبي بهذه املناسبة ،ليعتبر هذا
املدرس الكيني أول مدرس إفريقي
يفوز بهذه اجلائزة العاملية.

اكتشاف بقايا وحش غامض عمره  520مليون سنة
اكتشف علماء بقايا وحش بحري غامض عمره
 520مليون عام ،ميلك  18مخلبا ً (تشبه الريش)
حول فمه ،يف أعماق املياه الصينية.
ويأتي املخلوق القدمي املكتشف حديثا ً على شكل
«الهالم البحري» ،حيث تغطي الشعيرات الكبيرة
مخالب االفتراس ،على غرار أهداب الهالم التي
تسمح له بالسباحة يف املاء.
وأوض��ح الباحث الرئيس يف ال��دراس��ة ،جاكوب
فينثر ،من جامعة بريستول ،أهمية هذا احليوان
الذي أطلق عليه اسم «.»Daihua sanqiong
وعثر فينثر على بقايا الوحش البحري أثناء زيارة
جامعة « »Tunnanالصينية ،حيث تع ّرف هناك
على حفريات أخرى ،اكتشفها الباحث املشارك يف
الدراسة ،خيانغانغ هو بحسب سكاي نيوز.
و ُربطت األحافير القدمية مع الكائنات البحرية
األخرى ،التي يرجع تاريخها إلى ما قبل التاريخ،
مب��ا يف ذل���ك « »Xianguangiaوح��ي��وان��ات
« ،»Dinomischusالتي تشبه الزنبق.

املرصد
نشرة أسبوعية

تصدر كل خميس

عن بوابة افريقيا االخبارية

«»1
كل أنواع الكسور أو أغلبها على األقل
قابلة للجبر ..إال إنكسار الروح إذا وقع
فال عالج ينفع وال طبيب ..قول ينطبق
على األفراد واألوطان على حد سواء...
«»2
لست أدري هل هي سخرية القدر ..أم
ذاكرة رب عمل سالمة الفوالذية ..من
اختار تاريخ انعقاد املؤمتر اجلامع يف
موعده املعلن وأحد أيامه»  15الطير»
 ..أم أنه إنكسارنا املفجع من يجعلنا
نتعامل مع ذكريات طوتها املراحل بكل
هذه احلساسية املفرطة..؟
«»3
امل��ع��اي��ي��ر ال��ت��ي حت���دث ع��ن��ه��ا س�لام��ة
وستيفاني لتحديد األس��م��اء امل��دع��وة
للمؤمتر اجلامع  ،تبدو أكثر غموضا من
نوايا سياسة الغرب جتاه ليبيا وعدم
اإلهتمام بتوضيح ماهية هذه املعايير
العتيدة لليبيني يأتي يف سياق تطبيق
احلكمة امل��أث��ورة  -:ليس كل مايعرف
يقال خصوصا لألطفال قبل بلوغ سن
الرشد ..م��ع ذل��ك التفاصيل من هذا
النوع ليست مهمة ففي النهاية «عندما
جت��ع��ل م��ن ن��ف��س��ك دودة  ،الت��ل��م من
يدوسك « كما يقول املثل االجنليزي..
«»4
يف  19م���ارس  2011ص���ارت ليبيا
شأنا يخص اجلميع بإستثناء الليبيني
أنفسهم ..وإذا كانت ليبيا كما إكتشفت
نخبة ال���ردة بعد امل��ب��ارك��ة ه��ي مجرد
إخ��ت��راع أنتجته معامل األمم املتحدة
يف حلظة سكر أو صحو ملندوب دولة
هاييتي فقد ع��ادت إل��ى املعمل ال��ذي
خرجت منه ولعلها لن تخرج منه ثانية
كما كانت ..
«»5
التطرف يف أي إجت��اه حتى يف إجت��اه
مانؤمن أنه حق وص��واب ..ليس دليل
على ق��وة اإلمي��ان لكنه ب��األح��رى دليل
ه��ش��اش��ة يف امل��ع��ت��ق��د ..امل��وض��وع��ي��ة
واإلنفتاح يف احلوار مع اآلخر املختلف
يعكس ثقتنا يف ما ندعيه من شعارات
بحيث أننا النخشى عرضها للنقاش
والنقد .
«»6
صحيح أنه التوجد يف السياسة ثوابت
..لكن صحيح أيضا أن السياسة بالقيم
هي مجرد دعارة مرخصة ..
«»7
ماتقوله وزارات خارجية الغرب والشرق
ووسائل االع�لام العربية والدولية عن
عمق اخلالفات الليبية  -الليبية وإتساع
الرتق على الراقع إلع��ادة الليبيني إلى
أح��ض��ان بعضهم ال��ب��ع��ض ..إدع�����اءات
كذبها النفير العام ال��ذي أعلن يف كل
مدن البالد مل��ؤازرة املنتخب الوطني يف
مباراته أمام جنوب افريقيا التي جرت
األحد املاضي مبدينة صفاقس التونسية
..خسر املنتخب النتيجة وكان األمر غير
متوقع وربحنا اكتشاف انتماءنا للوطن
الواحد وهذا ماكان متوقع..

