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مليشيات طرابلس والتنظيمات املتطرفة.. 
حتالف ضد اجليش

 القنطري  يلوح باللجوء للفيفا
 يف هذه احلالة 

امللتقى اجلامــــــع.. مـــــن التأرجــــح بيـــــن 
القبــــول والرفـــــض إلى التأجيـــــل
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اليوم األول

م���اع���دا امل���واط���ن ال��ب��س��ي��ط ال����ذي ف��ق��د األم�����ان منذ 
واالجتماعية  الشخصية  ك��ل جتلياته  ، يف  س��ن��وات 
واالقتصادية ، ال أحد من مصلحته عودة االستقرار 
إلى ليبيا وعودة مؤسسات الدولة إلى قوتها وفاعليتها 
..فبالنسبة لألطراف املحلية هذا األمر يعني توقف 
عمليات النهب والسطو على املال العام وحتويله إلى 
اخل���ارج وف��ق��دان االم��ت��ي��ازات اخلرافية التي يتمتع 
عن  بعيدا  والسياسي  الوطني  العمل  لصوص  بها 
طائلة القانون ..وخ��ارج��ي��ا م��ازال��ت ع��واص��م القرار 
الدولي ت��رى يف احلالة الليبية حالة جنينية قابلة 
للتطور والنضوج أكثر نحو حل أو صيغة حل مناسبة 
للتصورات االستراتيجية املوضوعة للمنطقة ككل 
.. نشوب القتال حول ومن أجل العاصمة قد يكون 
إستجابة داخلية لضرورات سياسية و أمنية ووطنية 
كما ت��رى األط����راف املشتركة فيه وه���ذا على األق��ل 
مايعلنه اجليش الوطني الليبي على لسان قياداته 
ومناصريه الذين أكدوا مرارا أن العملية العسكرية 
املتشددين  سيطرة  م��ن  العاصمة  تخليص  هدفها 
وحت��ري��ر ال���ق���رار ال��س��ي��اس��ي واالق���ت���ص���ادي م��ن عبث 
املليشيات ،لكنه فعليا ماكان ليجري يف هذا التوقيت 
دون أن يوافق إرادة دولية تتوخى إعادة ضبط خريطة 
الصراع تناغما مع تسويات ما ، قد يكون مت إجنازها 
الليبي  امللف  العاملية واإلقليمية ح��ول  ال��ق��وى  ب��ن 
وت���وزي���ع امل��ص��ال��ح ب��ن اجل��م��ي��ع دون إغ��ف��ال أن ه��ذه 
احلاصلة  بالتفاعالت  ترتبط  املفترضة  التسويات 
يف اإلقليم موضوع الصراع - شمال افريقيا والشرق 
االوس��ط - قائد ق��وات األفريكوم يف معرض تعليقه 
على سحب عدد من قواته املتمركزة مبنطقة جنزور 
العاصمة طرابلس حتدث  أط���راف  الساحلية على 
بوضوح عن مسألة تعديل القوى على األرض ..وهذا 
يعني أن واشنطن واحللفاء مازالوا يف حالة إنتباه 
كلي ملراقبة مايجري وذلك لضمان أال يتجاوز األمر 
ح��دوده املقبولة ..ولعل البيان شديد اللهجة الذي 
موقعها  على  بطرابلس  االمريكية  السفارة  نشرته 
ليلة االح��د املاضي تأكيد على صحة ما نستنتجه 
من حديث قائد االفريكوم.. الميكن فصل احلرب 
والفعل العسكري عن السياسة والتفاوض ، فاحلرب 
الدبلوماسية  أدوات  من  أداة  كيسنجر«   « يقول  كما 
االن���س���داد السياسي  ب��االم��ك��ان معاجلة  ول���م يكن   ،
 ، على م��ا يبدو دون حتريك اجل��وام��د على األرض 
خصوصا وأن درجة احلماس النعقاد املؤمتر اجلامع 
الذي كان مقررا منتصف الشهر اجلاري كانت تقترب 
من الصفر لدى أغلب االط��راف املعنية.. رمبا تكون 
م��ؤس��س��ة ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ع��د املنتخب 
الوطني لكرة القدم هو الشيء الوحيد اللذي يلتف 
بالضرورة  دوره  ف��إن  ، لذلك  الليبيون حوله  معظم 
ي��ج��ب أن ي��ت��ج��اوز ال����دور التقليدي ال����ذي ي��ق��وم به 
الظروف اإلعتيادية  البالد األخ��رى ويف  نظراؤه يف 
..وألننا نعي ذلك ، فإن آمالنا تتجه إلى أن يحافظ 
اجليش على مهمته التاريخية يف صون وحدة التراب 
الليبي أمام مشاريع التقسيم الدولية وأمام االهواء 
اإلثنية واجلهوية التي بدأت تطل من جديد ، وضمان 
إطالق عملية سياسية شاملة تشترك فيها كل القوى 
والقبائل وتخرج البالد من نفق االقتتال والفوضى 
والتشظي الذي دخلته منذ سنوات بسبب التدخل 
الدولي يف شؤوننا املحلية .. مازالت الفرصة سانحة 
ليكون اجليش الوطني راف��ع��ة ألح��الم الليبين يف 
النجاة بسفينتهم من الغرق يف أتون املؤامرة ..فهل 
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أخبــار

قد التكون ليبيا دولة مستهدفة باعادة صياغة 
كيانها السياسي واالجتماعي كما يردد بعض 
املتفائلني واملستهترين بهول القارعة, لكنها جزء 
ستحدث  ق��وي��ة  ل���زالزل  تتعرض  منطقة  م��ن 
حتوالت كبرى يف طبقاتها اجليولوجية ولن تكون 
وبغض   .. التحوالت  ه��ذه  عن  مبعزل  بالدنا 
السياسي  اخل���ط���اب  م���ف���ردات  ع���ن  ال��ن��ظ��ر 
واالعالمي املعلن الذي تتوجه به واشنطن وبقية 
الليبية  احلالة  مع  التعامل  القرار يف  عواصم 
يظهر جليا أن ما حتاول االجندة الغربية تكريسه 
على االرض هو جتذير حالة االنقسام والفوضى 
من  االجتماعي  والسلم  الوئام  ع��ودة  وعرقلة 
خالل تغذية الصراعات العسكرية يف اكثر من 
مكان وطرح افكار ورؤى سياسية قاصرة من 
شأنها إضفاء املزيد من التعقيد على املشهد .. 
واإلرادات   « »الشوفينيات  عن صراع  ومبعزل 
الى  بعضها  ينحو  والتي   , املتناقضة  املحلية 
التشبث بالسيناريو االنفصالي كمخرج مطروح 
من األزمة السياسية واالمنية واالجتماعية التي 
تتخبط فيها البالد..تتداعى املبررات واالسباب 
التخريط  إع��ادة  بأطروحة  للتمسك  املوجبة 
وأقليميا من وجهة نظر  اجليوسياسي محليا 
صناع القرار الدولي إستنادا الى هذه الوقائع. 
أوال :- ليبيا كجزء من املجال احليوي االمني 
للقارة البيضاء ونظرا حلجم أقليمها اجلغرايف 
املترامي االطراف و لقربها الشديد وإطاللتها 
ل  املتجاوزة  املتوسط  ح��وض  على  الشاسعة 
1200 كم طولي ..تشكل ما يسميه اخلبراء 
االمنيني خاصرة رخوة يف الطوق االوروبي وثلمة 
املليوني  ال��زح��ف  أم��ام  سدها  يصعب  هائلة 
ابناء  من  الشرعيني  غير  املهاجرين  ملوجات 
ال��ق��ارة  يف  ال��ق��دمي��ة  االوروب���ي���ة  املستعمرات 
السمراء ..وحتى مع وجود نظام قوي كالنظام 
السابق وقبضة أمنية مشددة ,لم يكن من السهل 
السيطرة على التدفق الطبيعي لهؤالء املهاجرين 
لهم  أفضل  معيشية  مستويات  على  الباحثني 
وألسرهم بعيدا عن بلدانهم االصلية الغارقة يف 
السياسية واالثنية والفقر  فوضى الصراعات 
ولدته قرون االحتالل  الذي  والتخلف  واجلوع 
وعسكرية  أمنية  عمليات  ان  على  ..ناهيك 
ضخمة كعملية » صوفيا » التي اطلقها االحتاد 
االوروب��ي قبل سنوات مكلفة للغاية ويستحيل 
املحافظة على فاعليتها وحيويتها طويال .. لذا 
فإن مشروع تقسيم السيادة على الساحل الليبي 
اقل كلفة على املدى  يبدو  اكثر من دول��ة  بني 

القريب والبعيد.. ثانيا :- مع ان اسواق النفط 
والغاز جتنح يف السنوات االخيرة الى تسجيل 
اسعار اكثر من مقبولة بالنسبة للدول املستهلكة 
..ف��إن  الغربية  الصناعية  ال��دول  غالبا  وه��ي 
لصانع  تبرر  عديدة  تاريخية  ومواقف  سوابق 
بالقلق من استمرار  الغرب الشعور  القرار يف 
تدفق خام الطاقة وفق هذه االسعار ولعل ذاكرة 
البائسة  الصور  بتلك  حتتفظ  مازالت  الغرب 
لطوابير املواطنني االوروبيني واالمريكيني أمام 
محطات البنزين يف سبعينيات القرن املاضي 
قررت  عندما  واملعامل  املصانع  مئات  وتعطل 
بعض الدول العربية املنتجة التوقف عن ضخ 
البترول احتجاجا على مساندة الغرب السرائيل 
ضد مصر واحلق العربي يف حرب 73..وألن 
تركز انتاج الطاقة يف دول محددة - حيث ان 
دولة واح��دة على سبيل املثال حتتكر تصدير 
12.5 مليون برميل يوميا وهو مايفيض عن 
مسألة  من  يجعل   - باسرها  اورورب���ا  حاجة 
التحكم يف االسعار والسماح بالتدفق أو منعه 
امرا بيد املنتجني الذين الميكن جتاهل احتمال 
تصادم مواقفهم السياسية مع كبريات الدول 
املستهلكة كما حصل يف سابقة حرب اكتوبر يف 
القرن املاضي..فإن السعي الى تفتيت جغرافية 
مشروعا  اقتصاديا  هدفا  يبدو  الطاقة  انتاج 
لضمان استبعاد خطر تركزها يف ايدي انظمة 
السياسية  املشاعر  الجتياح  عرضة  محدودة 
املتقلبة التي تهدد استقرار اقتصاد املستهلكني 
تبلورت  املشبوهة  منهاتن  غ��زوة  بعد   -: ثالثا 
االستراتيجية الغربية - االمريكية حتديدا - يف 
بشقيه  السياسي  االس��الم  خطر  مع  التعامل 
اجلهادي والدعوي ..ومتت صياغة اسس هذه 
االستراتيجية يف اخلطاب الذي وجهه الرئيس 
السابق جورج دبليو بوش بعد احلادي عشر من 
سبتمبر 2001 والذي أعلن فيه عن نقل املعركة 
إلى أرض العدو ..ويف االثناء صدر أحد مراكز 
االبحاث التابعة للبنتاغون دراسة استشرافية 
تتوخى رسم معالم املرحلة القادمة من الصراع 
مع االرهاب االسالمي .حيث رشحت الدراسة 
العراق  هي  العربية  البالد  من  عددا  املذكورة 
واجلزائر وليبيا إلحتواء االسالم السياسي يف 

اراضيها - الدراسة صدرت قبل غزو العراق 
الليبية  العالقات  كانت  مرحلة  ويف  بأشهر 
االمريكية جيدة نوعا ما خصوصا بعد تخلي 
ليبيا عن برامج أسلحة الدمار الشامل- وأغلب 
السباب  ليبيا  على  وق��ع  االخ��ت��ي��ار  ان  الظن 
لوجستية ودميوغرافية وحتى طوبوغرافية ,أو 
هذا على االقل ماتشي به سياسة التواطوء التي 
تترسمها واشنطن يف تعاطيها مع اجلماعات 
االسالمية وواجهاتها السياسية يف ليبيا مابعد 
املعطيات  هذه  عن  وبعيدا   .. فبراير 2011 
الضافية التي جتعل من التقسيم قدرا محتوما 
من وجهة نظر من يتحكمون بخيوط اللعبة و 
مصير البالد يف ظل غياب أي مشروع وطني 
ويستطيع  والشعبية  السياسية  االرادة  يوحد 
الوقوف يف وجه مايجري متريره على حساب 
مستقبل ليبيا الواحدة ..فإننا شئنا أم أبينا جزء 
واق����ع ج��ي��وس��ي��اس��ي ملنطقة ع��ان��ت من  م��ن 
لعقود  االستقرار  االحتقانات واحلروب وعدم 
طويلة , وهي على اعتاب حتوالت جذرية قد 
تقلب مشهدها السياسي واالجتماعي رأسا على 
التقسيم  يبدو  مل��اذا  ال��زائ��دي  ع��ق��ب.. جمال 
أط��روح��ة واق��ع��ي��ة..؟ ق��د الت��ك��ون ليبيا دول��ة 
السياسي  كيانها  صياغة  ب��اع��ادة  مستهدفة 
املتفائلني  ب��ع��ض  ي����ردد  ك��م��ا  واالج��ت��م��اع��ي 
من  ج��زء  لكنها  القارعة,  بهول  واملستهترين 
منطقة تتعرض لزالزل قوية ستحدث حتوالت 
كبرى يف طبقاتها اجليولوجية ولن تكون بالدنا 
مبعزل عن هذه التحوالت .. وبغض النظر عن 
مفردات اخلطاب السياسي واالعالمي املعلن 
الذي تتوجه به واشنطن وبقية عواصم القرار يف 
ما  أن  جليا  يظهر  الليبية  احلالة  مع  التعامل 
حتاول االجندة الغربية تكريسه على االرض هو 
جتذير حالة االنقسام والفوضى وعرقلة عودة 
تغذية  خ��الل  من  االجتماعي  والسلم  ال��وئ��ام 
الصراعات العسكرية يف اكثر من مكان وطرح 
افكار ورؤى سياسية قاصرة من شأنها إضفاء 
املزيد من التعقيد على املشهد .. ومبعزل عن 
املحلية  واإلرادات   « »الشوفينيات  ص���راع 
التشبث  الى  بعضها  ينحو  والتي   , املتناقضة 
من  مطروح  كمخرج  االنفصالي  بالسيناريو 

التي  واالجتماعية  واالمنية  السياسية  األزم��ة 
تتخبط فيها البالد..تتداعى املبررات واالسباب 
التخريط  إع��ادة  بأطروحة  للتمسك  املوجبة 
وأقليميا من وجهة نظر  اجليوسياسي محليا 
صناع القرار الدولي إستنادا الى هذه الوقائع. 
أوال :- ليبيا كجزء من املجال احليوي االمني 
للقارة البيضاء ونظرا حلجم أقليمها اجلغرايف 
املترامي االطراف و لقربها الشديد وإطاللتها 
ل  املتجاوزة  املتوسط  ح��وض  على  الشاسعة 
1200 كم طولي ..تشكل ما يسميه اخلبراء 
االمنيني خاصرة رخوة يف الطوق االوروبي وثلمة 
املليوني  ال��زح��ف  أم��ام  سدها  يصعب  هائلة 
ابناء  من  الشرعيني  غير  املهاجرين  ملوجات 
ال��ق��ارة  يف  ال��ق��دمي��ة  االوروب���ي���ة  املستعمرات 
السمراء ..وحتى مع وجود نظام قوي كالنظام 
السابق وقبضة أمنية مشددة ,لم يكن من السهل 
السيطرة على التدفق الطبيعي لهؤالء املهاجرين 
لهم  أفضل  معيشية  مستويات  على  الباحثني 
وألسرهم بعيدا عن بلدانهم االصلية الغارقة يف 
السياسية واالثنية والفقر  فوضى الصراعات 
ولدته قرون االحتالل  الذي  والتخلف  واجلوع 
وعسكرية  أمنية  عمليات  ان  على  ..ناهيك 
ضخمة كعملية » صوفيا » التي اطلقها االحتاد 
االوروب��ي قبل سنوات مكلفة للغاية ويستحيل 
املحافظة على فاعليتها وحيويتها طويال .. لذا 
فإن مشروع تقسيم السيادة على الساحل الليبي 
اقل كلفة على املدى  يبدو  اكثر من دول��ة  بني 
القريب والبعيد.. ثانيا :- مع ان اسواق النفط 
والغاز جتنح يف السنوات االخيرة الى تسجيل 
اسعار اكثر من مقبولة بالنسبة للدول املستهلكة 
..ف��إن  الغربية  الصناعية  ال��دول  غالبا  وه��ي 
لصانع  تبرر  عديدة  تاريخية  ومواقف  سوابق 
بالقلق من استمرار  الغرب الشعور  القرار يف 
تدفق خام الطاقة وفق هذه االسعار ولعل ذاكرة 
البائسة  الصور  بتلك  حتتفظ  مازالت  الغرب 
لطوابير املواطنني االوروبيني واالمريكيني أمام 
محطات البنزين يف سبعينيات القرن املاضي 
قررت  عندما  واملعامل  املصانع  مئات  وتعطل 
بعض الدول العربية املنتجة التوقف عن ضخ 
البترول احتجاجا على مساندة الغرب السرائيل 

ضد مصر واحلق العربي يف حرب 73..وألن 
تركز انتاج الطاقة يف دول محددة - حيث ان 
دولة واح��دة على سبيل املثال حتتكر تصدير 
12.5 مليون برميل يوميا وهو مايفيض عن 
مسألة  من  يجعل   - باسرها  اورورب���ا  حاجة 
التحكم يف االسعار والسماح بالتدفق أو منعه 
امرا بيد املنتجني الذين الميكن جتاهل احتمال 
تصادم مواقفهم السياسية مع كبريات الدول 
املستهلكة كما حصل يف سابقة حرب اكتوبر يف 
القرن املاضي..فإن السعي الى تفتيت جغرافية 
مشروعا  اقتصاديا  هدفا  يبدو  الطاقة  انتاج 
لضمان استبعاد خطر تركزها يف ايدي انظمة 
السياسية  املشاعر  الجتياح  عرضة  محدودة 
املتقلبة التي تهدد استقرار اقتصاد املستهلكني 
تبلورت  املشبوهة  منهاتن  غ��زوة  بعد   -: ثالثا 
االستراتيجية الغربية - االمريكية حتديدا - يف 
بشقيه  السياسي  االس��الم  خطر  مع  التعامل 
اجلهادي والدعوي ..ومتت صياغة اسس هذه 
االستراتيجية يف اخلطاب الذي وجهه الرئيس 
السابق جورج دبليو بوش بعد احلادي عشر من 
سبتمبر 2001 والذي أعلن فيه عن نقل املعركة 
إلى أرض العدو ..ويف االثناء صدر أحد مراكز 
االبحاث التابعة للبنتاغون دراسة استشرافية 
تتوخى رسم معالم املرحلة القادمة من الصراع 
مع االرهاب االسالمي .حيث رشحت الدراسة 
العراق  هي  العربية  البالد  من  عددا  املذكورة 
واجلزائر وليبيا إلحتواء االسالم السياسي يف 
اراضيها - الدراسة صدرت قبل غزو العراق 
الليبية  العالقات  كانت  مرحلة  ويف  بأشهر 
االمريكية جيدة نوعا ما خصوصا بعد تخلي 
ليبيا عن برامج أسلحة الدمار الشامل- وأغلب 
السباب  ليبيا  على  وق��ع  االخ��ت��ي��ار  ان  الظن 
لوجستية ودميوغرافية وحتى طوبوغرافية ,أو 
هذا على االقل ماتشي به سياسة التواطوء التي 
تترسمها واشنطن يف تعاطيها مع اجلماعات 
االسالمية وواجهاتها السياسية يف ليبيا مابعد 
املعطيات  هذه  عن  وبعيدا   .. فبراير 2011 
الضافية التي جتعل من التقسيم قدرا محتوما 
من وجهة نظر من يتحكمون بخيوط اللعبة و 
مصير البالد يف ظل غياب أي مشروع وطني 
ويستطيع  والشعبية  السياسية  االرادة  يوحد 
الوقوف يف وجه مايجري متريره على حساب 
مستقبل ليبيا الواحدة ..فإننا شئنا أم أبينا جزء 
واق����ع ج��ي��وس��ي��اس��ي ملنطقة ع��ان��ت من  م��ن 
لعقود  االستقرار  االحتقانات واحلروب وعدم 

تعزيزا حلالة اجلهوزية الكاملة
صحة املؤقتة تعلن وصول اإلمداد 

الطبية ملدن طوق طرابلس 

يف الطريق إلى  تونس
ضبط شخصني بصدد اجتياز احلدود الليبية  

ملعاجلة تسرب املياه 
الشركة العامة للمياه والصرف الصحي

 بني وليد تستلم شاحنة جديدة 

الدكتور  امل��ؤق��ت��ة  الليبية  باحلكومة  الصحة  وزي���ر  أك��د 
الكاملة  اجلهوزية  حالة  على  له  تصريح  يف  عقوب  سعد 
واالستجابة السريعة لوزارة الصحة بجميع اجلبهات وعلى 
طرابلس  العاصمة  بحوض  للمستشفيات  األصعدة  كافة 

قبل دخول القوات املسلحة لتحرير العاصمة طرابلس .
األدوي��ة  من  شحنات  ع��دة  نقل  مت  بأنه  عقوب  وأض��اف 
واملستلزمات الطبية وتخزينها بعدة مناطق بطوق العاصمة 
طرابلس بكل من مدن )الزنتان والرجبان وبلدة بئر الغنم ( 
بجنوب غرب طرابلس ذلك بالتنسيق مع القوات املسلحة.

تكليف رئيس غرفة عمليات  بأنه »مت  الصحة  وزير  وأكد 
بتولي  اليتيمي  ابراهيم  االستاذ  الصحة  بوزارة  والطوارئ 
نقلها وتخزينها باملنطقة الغربية لتقدمي اخلدمات العالجية 
واالسعافية والوقوف صفاً واحداً مع القوات املسلحة يف 

حربها على اإلرهاب.
مع جميع  مستمر  »تواصل  على  بانه  الصحة  وزي��ر  وأك��د 
مديري  وم��ع  وخارجها،  الغربية  باملنطقة  املستشفيات 
ومسؤولي قطاع الصحة واملستشفيات امليدانية العسكرية 
املؤقتة  الليبية  باحلكومة  ال��وزراء  مجلس  لتوصيات  وفقا 
متعهدآ باستمرار تقدمي الدعم حلني انتهاء كافة العمليات 

العسكرية وحترير العاصمة«.

للحرس  احل��دودي  اإلرش��اد  لفرقة  تابعة  دوري��ة  ضبطت 
البالد،  جنوب  مدنني،  محافظة  من  ق��ردان  بنب  التونسي 
اجتياز  بصدد  إفريقية  دول��ة  جنسية  يحمالن  شخصني 
احلدود الليبية التونسية خلسة، وفق بالغ لوزارة الداخلية 

التونسية يوم اخلميس 4 أبريل 2019.
اإلج���راءات  باتخاذ  أذن��ت  العمومية،  النيابة  ومبراجعة 
القانونية يف شأن العنصرين انفي الذكر، وفق ذات املصدر.

الصحي مبدينة  والصرف  املياة  استلمت شركة 
الصحي  الصرف  مياه  شفط  شاحنة  وليد  بني 
الصرف  مياة  تسرب  مشكلة  حلل  الستعمالها 

الصحي باملدينة.
وقال يوسف اجلدك رئيس شركة املياة والصرف 
الصحي ببني وليد إن هذه الشاحنة مت استالمها 
 )undp( ليبيا  اس��ت��ق��رار  دع���م  ب��رن��ام��ج  م��ن 
وستدخل اخلدمة بعد امتام اجراءاتها املرورية.

وليد  بني  البلدي  املجلس  جهود  اجلدك  وشكر 
استمرار  اج��ل  م��ن  امل��ب��ذول��ة  وج��ه��وده  لتعاونه 

الشركة بعملها وسد احتياجاتها.

الزائدي جمال 
ملاذا يبدو التقسيم أطروحة واقعية..؟ 

يف اليوم العاملي للتوعية 
مبخاطر االلغام

سرية نزع األلغام بسرت 
تطالب الوفاق بتحمل 

مسؤولياتها

وج���ه���ت س���ري���ة األل���غ���ام 
التابعة  احل��رب  ومخلفات 
لقوة حماية وتأمني سرت، 
الوفاق  حكومة  إل��ى  ن��داء 
بتحمل مسؤولياتها بتقدمي 
لقوة حماية  الكايف  الدعم 
س���رت ح��ت��ى ت��ت��م��ك��ن من 
تنفيذ مهامها املنوطة بها.

يف  السرية،  ن��اش��دت  كما 
مبناسبة  أص���درت���ه  ب��ي��ان 
من  للتوعية  العاملي  اليوم 
ومخلفات  األلغام  مخاطر 
احل�����رب وخ���ص���ت ب��واب��ة 
بنسخة  اإلخبارية  أفريقيا 
منه، املجلس البلدي سرت 
بتحمل مسؤوليته والوقوف 
سرت  مبدينة  املواطن  مع 
األلغام  متضرري  وخاصة 

ومخلفات احلرب.
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أخبــار

لم يتجاوز ال 24 ربيعا
مقتل شاب يف سرت على يد أحد أفراد لواء املحجوب

استمرار النهيار القطاع
رسوم مالية مقابل اخلدمات الطبية

بعد استمراره ملدى ايام
اختتام النشاط املدرسي بالبوانيس 

لضبط اخلارجني عن القانون
مدير أمن سرت يدعو لتعاون مختلف األجهزة 

مجانا..دورات منهجية
 لطالب الثانوية ببني وليد

لرفع كفاءة املعلم بصبراته
تواصل دورة  »مهارات التدريس  للتربية الوطنية«   

من  االخبارية  افريقيا  بوابة  مراسل  علم 
عافيه  مستشفى  ب���ان  خ��اص��ة  م��ص��ادر 
وجباية  رس��وم  فرض  يعتزم  بهون  اجلفرة 
عن اخلدمات الطبية التي يقدمها للمرضى 

واملترددين من غير االجانب .
اخلمسة  ب��ني  اخل��دم��ات  اس��ع��ار  وتتفاوت 
ه��ذه  ل��ت��ش��م��ل  دي���ن���ار  و 200  دي���ن���ارات 
الرسوم خدمات االطفال والعالج الطبيعي 
واالس���ن���ان واجل���راح���ة ال��ع��ام��ة وامل��س��ال��ك 
العيون  واحلنجرة  واالذن  واالن��ف  البولية 
املناظير  وكشف  والباطنة  القلب  وامراض 

والعظام واخلدمات العامة والعمليات .

فعاليات  ال��ب��وان��ي��س  امل��درس��ي  ال��ن��ش��اط  مكتب  اخ��ت��ت��م 
مراحل  تالميذ  ب��ني  نظمها  التى  الرياضية  االنشطة 
 ، سمنو  البوانيس  مبناطق  االع��دادي  األساسي  التعليم 

متنهنت ، الزيغن .

اقامة  على  ايام  لعدة  استمرت  التي  فعالياته  واشتملت 
القدم  ك��رة  ال��ع��اب  يف  الرياضية  املسابقات  م��ن  ع��ددا 
إلى  اضافة  والعدو  الطاولة  وتنس  الشعبية  واالل��ع��اب 

الطالب بني  الفكرية  واملسابقات  الترفيهية  املناشط 

ع��ق��د م��دي��ر أم���ن س���رت عميد 
الصديق بن سعود اجتماعا أمنيا 
بحضور املساعد للشؤون األمنية 
والعامة ورؤساء املراكز واألقسام 

مبديرية أمن سرت.
ل���وزارة  اإلع��الم��ي  املكتب  وب��ني 
أن  ال��وف��اق  بحكومة  ال��داخ��ل��ي��ة 
م��دي��ر أم���ن س���رت ش���دد خ��الل 
التقيد  ض���رورة  على  االج��ت��م��اع 
ب��ال��ض��ب��ط وال���رب���ط وم��واع��ي��د 
ملنتسبي  واالن��ص��راف  احل��ض��ور 
بالتعليمات  وال��ت��ق��ي��د  امل��دي��ري��ة 
الزى  ارتداء  بخصوص  الصادرة 

الرسمي الكامل اخلاص بأعضاء 
هيئة الشرطة ومعاملة املواطنني 

معاملة حسنة.
وأك��د مدير األم��ن على ض��رورة 
والقبض  ال��ت��ح��ري  دور  تفعيل 
واألقسام  امل��راك��ز  بني  والتعاون 
ب��امل��دي��ري��ة واألج���ه���زة األم��ن��ي��ة 
األخ���رى لضبط اخل��ارج��ني عن 
من  املزيد  ب��ذل  وكذلك  القانون 
الشرطة  مراكز  قبل  من  اجلهد 
للمواطنني  اخل��دم��ات  ل��ت��ق��دمي 
والسيطرة  األمن  لتحقيق  وذلك 

األمنية داخل املنطقة.

بدأ مكتب شؤون التعليم الثانوي 
يف  ول��ي��د  بني  التعليم  مب��راق��ب��ة 
ت��ن��ف��ي��ذ س��ل��س��ل��ة م���ن ال�����دورات 
 )08( بع�دد  مجانية  املنهجية 
جتمع�ات لص�الح طلب�ة الشه�ادة 
ولي�د  ب��ن�����ي  ب��ب��ل��دي�����ة  ال��ث�����ان��وي��ة 
االمتح�ان�ات  است�ع�داًدا النطالق 

النهائية.
وقال مدي�ر مكتب شؤون التعليم 
الثانوي لدى مراقبة التعليم بني 
ال�دورات  إن  انتيفه  ميالد  وليد 
امل��ن��ه��ج��ي�����ة ت��ش��م�����ل ع�������ددا م�ن 
الشه�ادة  لطلبة  الدراسية  امل�واد 
بداي�ة  حتى  وتستمر  الثانوي�ة 
من  التي  النهائية  االمتح�ان�ات 
املق�رر انطالقها مع مطل�ع شهر 
القاعات  كافة  يف  القادم  يوليو 

واملدرجات الدراسية باملدينة.
وبحسب املكتب اإلعالمي لوزارة 
دع��ا  ال��وف��اق  بحكومة  التعليم 
انتيفه جميع الطلبة إلى االلتح�اق 
يقدمها  التي  املجانية  بالدورات 
ن��خ��ب��ة م��ن األس���ات���ذة األك��ف��اء، 
مشيًرا إلى أن الدورات تأتي يف 
ال�ذي  التعليمي  الدع�م  سي�اق 
للطلبة  التعلي�م  مراقبة  تقدم�ه 

الدارسني بالشهادة الثانوية.
يذكر أن تنفيذ الدورات املنهجي�ة 
املج�انية لط�الب الشه�ادة الثانوية 
ج�اء مبوجب نتائج امللتقى الث�اني 
لطلب�ة الشه�ادة الث�انوية واملنعق�د 
وذلك  األساسية  العل�وم  بثان�وية 
التحصيل  م��ن  الرف�ع  إط�����ار  يف 

العلمي لدى الطالب.

خديجة  مبدرسة  التدريب  بقاعات  تتواصل 
»م��ه��ارات  دورة  مب��دي��ن��ة ص��ب��رات��ة  ال��ك��ب��رى 
الوطنية«  للتربية  احلديثة  ال��ط��رق  ت��دري��س 
وت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب  م��ك��ت��ب  ينظمها  وال��ت��ي 
مواد  معلمي  وتستهدف  الغربية  فرع  التعليم 
مبرحلة  والتاريخ  واجلغرافيا  االجتماعيات 
حتى  ال��راب��ع  ال��ص��ف  م��ن  األس��اس��ي  التعليم 

التاسع.  الصف 

ووفقا ملكتب اإلعالم التابع لوزارة التعليم فأن 
املعلمني  كفاءة  رفع  إلى  تهدف  الدورات  هذه 
التدريس  يف  احلديثة  الطرق  على  واالعتماد 

. التعلم  واستراتيجيات  وأساليب 
وتابع مراقب التعليم بصبراتة علي عمر يحيى 
ووعدد من املسؤولني جانباً من انطالق الدورة 
أسبوعني  مدى  على  تتواصل  والتي  التدريبية 

حتى يوم اخلميس 11 إبريل 2019م

اجربيع  ض��و  يدعى  س��رت  مدينة  م��ن  ش��اب  قتل 
أب��وه��ادي،  منطقة  سكان  م��ن  ال��ق��دايف  العموري 
عمره )24 ربيعا(، علي يد أحد أفراد قوة حماية 

الرئاسي. للمجلس  التابعة  سرت 
املغدور  الشاب  إن  سرت  مدينة  من  مصدر  وقال 
يف  اإلثنني،  مساء  وقتل  القذاذفة  لقبيلة  ينتمي 
أمين  يدعى  شخص  يد  على  أب��وه��ادي«  »ج��زي��رة 
شنبيرة من مدينة مصراتة وينتمي ملا يعرف بلواء 
تتكون  التي  املسلحة  املجموعات  احدى  املحجوب 

منها قوة حماية سرت.

ع��ق��د مب��ق��ر ال��ش��رك��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ي��اه 
التشغيل  مكتب  ال��ص��ح��ي/  وال���ص���رف 
مدير  ضم  اجتماعا  غدامس،  والصيانة 
مكتب التشغيل والصيانة غدامس بإدارة 
الغنيمي، مع مدير  الغربي محمد  اجلبل 
الغربي  باجلبل  والصيانة  التشغيل  إدارة 
عبد الباقي العماري.ومت خالل االجتماع 
م��ن��اق��ش��ة ك��ي��ف��ي��ة ح���ل امل��ش��اك��ل وب��ع��ض 
املختنقات التي يعاني منها مكتب التشغيل 
والصيانة غدامس، كما وعد مدير إدارة 
الغربي بتوفير  التشغيل والصيانة اجلبل 
بعض االحتياجات وقطع الغيار واملعدات 
اخلاصة بصيانة شبكات املياه والصرف 

الصحي.

بدعوة من مكتب الثقافة سبها قام املسرحيون 
للمسرح  العاملي  اليوم  بإحياء  املاضي  الثالثاء 
املسرح  مجال  يف  املبدعني  من  عدد  بحضور 

بسبها.
مكتب  مدير  مللوم  حميدة  اعلنت  لها  كلمة  يف 
الثقافة سبها عن تأسيس فرقة جديدة تسمى 
فرقة بيت الثقافة للمسرح ومت تكليف الكاتب 
حمادي املدربي بتدريب بعض العناصر الشابة 

من املواهب.
احد مؤسسي  ابراهيم  خليفة  من جهته سرد 
املسرح بسبها يف كلمة له تاريخ املسرح العاملي 

والعربي.
الفرق  إدارات  ت��ك��رمي  مت  احل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 
الوطني  املسرح  فرقة  وهي  الثالث  املسرحية 
شباب  مسرح  وف��رق��ة  الطفل  مسرح  وف��رق��ة 

الصحراء.

شحات  لبلدية  التسييري  املجلس  ب��دأ 
إلى  اجلديدة  املياه  شبكة  وتوصيل  ربط 
املعروف  شحات  مبدينة  الشعبية  ح��ي 
إنعدام  بعد  وذل��ك  امل��ي��ة،  شعبية  بإسم 
لفترة طويلة  وجود خطوط مياه رئيسية 

من الزمن.
بودرويشة  حسني  املجلس  رئيس  وك��ان 
قد قام بجولة صحبة عدد من مسؤولي 

وقف  ،حيث  بالبلدية  وامل��ي��اه  اخل��دم��ات 
على مطالب سكان احلي بضرورة توصيل 
منه  تعاني  ما  املياه كحق بسيط يف ظل 
البلديات من عدم تنفيذ مشاريع التنمية.
ي��ش��ار إل��ى أن م��ش��روع م��د س��ك��ان حي 
منذ  بدأ  قد  باملياه  شحات  يف  الشعبية 
املواسير  ملد  احلفر  مبرحلة  أشهر  عدة 

إلى توصيل املياه ملنازل املواطنني.

غدامس تبحث عن حلول 
ملشكلة املياه

ببيت الثقافة سبها
املسرحيون يحيون اليوم العاملي للمسرح  

تسييري شحات يبدأ توصيل املياه
 حلي الشعبية باملدينة 

حفظا لتاريخها محلي تاورغاء يبحث توثيق 
وأرشفة كافة األحداث باملدينة

املحلي  املجلس  رئيس  نائب  التقي 
م��ع مدير  ت��اورغ��اء س��ال��م أعميش، 
مكتب املعلومات والتوثيق عبد الرازق 
لصحيفة  التحرير  ورئ��ي��س  ق��اس��م، 
ص���دى ت���اورغ���اء ع���اش���ور ش��ك��وي، 
واملدون نوري السويسي، لبحث تفعيل 
اجلانب االعالمي باملدينة، والتركيز 
على االع���الم ال��ه��ادف ال���ذي يخدم 

قضية تاورغاء، وتوثيق وأرشفة كافة 
األح���داث ب��ت��اورغ��اء.ووع��د أعميش 
خالل اللقاء الذي عقد مبقر املجلس 
املحلي للمدينة، بتقدمي الدعم الالزم 
ملكتب االعالم اجلديد بتاورغاء لغرض 
تاورغاء  كافة شباب  ودم��ج  اجناحه، 
ذوي اجلانب االعالمي املتخصص يف 

هذا املكتب.
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االقتصادية

 االسبوع الليبي
 قال تقرير البنك الدولي  إن نسبة األجور إلى 
الناجت املحلي اإلجمالي يف ليبيا ال تزال واحدة 
من األعلى يف العالم ، إذ سجلت %41.3 يف 

عام 2018.
ابريل  مطلع  له   تقرير  يف  ال��ب��ن��ك،   ولفت 
اجلاري إلى أنه ورغم  حتقيق املوازنة فائًضا 
بلغ %3.9 هو األول منذ 5 سنوات، إال أن 
األجور  لتغطية  كافية  غير  ت��زال  ال  املوازنة 

ومصروفات الدعم.
 وأوضح البنك أن إعانات الدعم املكلفة التي 
املحلي  الناجت  إجمالي  من   12% ل�  تصل 
التي  النفقات  املوازنة  بسبب  أهدرت موارد 

تفيد بشكل رئيسي املهربني وغير الفقراء.
 ورأى البنك أن سبب تأخر إصالح نظام الدعم 
هو عدم وجود اتفاق بني األطراف املتصارعة 

يف الساحة السياسية الذين يستغلون الدعم 
أن  مؤكًدا  االنتخابية،  قاعدتهم  توسيع  يف 
منخفضة عند  تزال  ال  الرأسمالية  النفقات 

مستوى %6.7 من إجمالي الناجت املحلي.
 يذكر أن مجموعة البنك الدولي أعلنت  يف 
لدعم  جديدة  إستراتيجية  املاضي   فبراير 
ليبيا تتركز على استعادة اخلدمات األساسية 
للمواطنني، وتعزيز التعايف االقتصادي إلجناح 

املساعي اجلارية من أجل السالم.
رفع  ليبيا  ه��دف  أن  ال��دول��ي  البنك  رأى   و 
إنتاجها النفطي إلى 1.6 مليون برميل يومًيا  
مفرط يف التفاؤل  ألن هذا الهدف دائما ما 

يتعثر بسبب الصراعات السياسية
 وأوضح البنك  يف تقريره على موقعه الرسمي 
أن الصراع احلاصل يف ليبيا وانعدام األمن 
يعوق حتقيق اإلصالحات واالستثمار وتنمية 

األنشطة  أن  إل��ى  مشيًرا  اخل���اص،  القطاع 
االقتصادية مقّيدة بسبب االشتباكات املتكررة 
للسيطرة على مرافق البنية التحتية النفطية.

النفطي  ليبيا  إنتاج  يبقى  أن  البنك   ورّجح 
املتوسط خالل  يوميا يف  برميل  مليون  عند 
عام 2019، و1.1 مليون برميل يوميا خالل 
السنوات القليلة القادمة  نتيجة الوضع الهش 
الذي متر به البالد جراء االشتباكات املتكررة 
التي  الكبيرة  امل��دن  ويف  النفط  موانئ  حول 
الثروة  على  السيطرة  إلى  الغالب  تهدف يف 

النفطية.
مايو  يف  توقع   الدولي  البنك  أن  إلى   يشار 
بنسبة  الليبي  االق��ت��ص��اد  ت��ع��ايف  املاضي  
معدل  يصل  وأن   ،2018 ع��ام  يف   15%
متوسط النمو إلى %7.6 يف عامي 2019 

.2020 –

 االسبوع الليبي
  بقاعة اجليولوجيا بالدورالرابع باملقر 
الرئيسي لشركة اخلليج العربي للنفط 
ببنغازي عقد صباح  االحد  املاضي  
االجتماع الدوري الرابع للجنة الدائمة 
باملؤسسة  النفطية  املكتبات  لشبكة 
الوطنية للنفط  بحضور عضو مجلس 
ادارة املؤسسة الوطنية للنفط جاداهلل 
شركة  ادارة  جلنة  ورئ��ي��س  العوكلي 
بن  محمد   للنفط  العربي  اخلليج 

شتوان    .
 استهل االجتماع بكلمة  رئيس اللجنة 
النفطية   املكتبات  لشبكة  الدائمة 
ان  بالقول  السعفى   محمد  حسن 
ه��ذا االج��ت��م��اع ي��ات��ي ضمن سلسلة 
وليؤكد  دوري���ا  امل��ق��ررة  االجتماعات 
شراكة املكتبات النفطية على اسس 
وقواعد علمية بهدف تقاسم املعرفة 
والتكلفة   مشيرا الى  منوذج املكتبة 
العلمية لشركة اخلليج العربي للنفط 
الفعالة  للتعاون  بالسباقة  ووصفها 
يف اعمال اللجنة منذ انشائها ، وقال 
السعفى ) اننا نعلن من شركة اخلليج 
انطالق  بنغازي  م��ن  للنفط  العربي 
العمل الفعلي امللموس لشبكة املكتبات 
االول��ى  التجارب  خ��الل  من  النفطية 
للبوابة املوحدة للمكتبات النفطية وهي 
باكورة االعمال الفعلية للجنة بعد ان 
كانت السنة االول��ى من عمرها سنة 
للتخطيط ورسم السياسات والتواصل 
مع الشركاء ونفخر باالتفاق مع بعض 
وشبكة  روي��ت��رز  شبكة  مثل  الشركاء 
العربية  املنظمة  hbrوشبكة  االدارة 
العربي  والفهرس  االداري����ة  للتنمية 
املوحد وشبكة املنهل وشبكة املعرفة 
كثير  وغيرهم   ebsco و   z واس���ك 
شبكة  بوابة  ضمن  جميعهم  ليكونوا 
املكتبات النفطية وبتراخيص موحدة 
ال��واح��د  املستخدم  اس��ع��ار  وبنفس 
واليزال الباب مفتوحا والتفاوض قائما 
لضم العديد من الشركاء من من نعتقد 
بان شراكتهم مهمة وانها متثل اضافة 
الى القطاع يف انتظار اعتماد نهائي 
للبوابة ومحتوياتها ونفخر باننا جاهزون 

من  مكتباتنا  لتطوير  وفنيا  اداري����ا 
خالل النظام املتكامل الدارة املكتبات 
جل  من  رغبة  اللجنة  تلقت  ان  بعد 
املكتبات النفطية يف كل من  شركات 
ومعهد  والزاوية  الن��وف  وراس  سرت 
النفط وشركة البريقة ومعهد النفط 
من  واالس��ت��ف��ادة  والتاهيل   للتدريب 
رخصة استخدام املؤسسة لهذا النظام 
وقد اوفت املؤسسة بوعدها ومنحت 
املوافقات الالزمة لكل هذه املؤسسات 
واللجنة بصدد وضع ترتيبات النهائية 
لتنفيذ العمل يف انتظار البقية ونعني 
بذلك شركتي اخلليج العربي للنفط 

واجلوف (.
 واشار السعفي الى ان الورشة السنوية 
والتنمية  امل��ك��ت��ب��ات  ح���ول  ال��ق��ادم��ة 
املستدامة  ستكون يف مدينة بنغازي 
بالتعاون مع اجلمعية الليبية للمكتبات 
منتصف   مع  واالرشيف  واملعلومات 
القادم وسيعلن عن تفاصيلها   يوليو 
االدارة  مجلس  عضو  اعتماد   عند 
باملؤسسة للمقترح املقدم  باخلصوص.
شركة  إدارة  جلنة  رئ��ي��س  ال��ق��ى   ثم 
اخلليج العربي لنفط  محمد بالقاسم 
بن شتوان  كلمة  القي فيها  الضوء 
علي  نشاط املكتبة بالشركة قائال ان 
مكتبة اخلليج تعتبر   رائدة   بامتياز  
حيث أنشأت   منذ بداية السبعينيات  
وتطورت لتكون قسما بهيكلها التنظيمي 
بفاعلية  واميانها  أهميته  على  دليال 
هذا النشاط و دوره يف تنمية املهارات 
العاملني مبختلف  ل��دى  و اخل��ب��رات 

تخصصاتهم .
املكتبة  ان   ( قائال   واسترسل شتوان 
العلميه مبقر الشركة الرئيسي تزخر 
والكتب  العلمية  املراجع  من  بالعديد 
التخصيصة والثقافية ومتتاز بتنظيمها 
الدقيق  وقد قامت الشركة يف نهاية 
القرن املاضي بالتعاقد مع احدى دور 
و  باملراجع  لتزويدها  اللبنانية  النشر 

املوسوعات العلمية.
 وقد أصبحت هذه املكتبة مصدرا ينهل 
منه العاملون بالشركة ليزدادوا خبرة 
وكفأة يف مجال عملهم , كما أصبحت 
ملجأ للباحثني و الطالب من اجلامعات 
و املعاهد املختلفة يف اجناز بحوثهم و 
دراستهم كما ان جميع احلقول و املواقع 
يف الشركة بها مكتبات مناسبة لتمكن 

العاملني من االطالع والبحث.
وان  النشاط  ه��ذا  ي���زداد  ان   ونتطلع 
لتوفير  ال��الزم��ه  األم����وال  تخصص 
القيمة  املراجع  و  العلمية  ال��دوري��ات 

وتطوير نظام املكتبات الكترونيا (.
املؤسسة  ادارة  مجلس  عضو   ثم  
الوطنية للنفط جاداهلل العوكلي كلمة 
قال فيها ) ان إدارة املعرفة تكتسي 
واملنظمات  للشركات  بالغة  اهمية 
خاصة بعد التطورالسريع لالقتصاد 
الدولي وحتوله من اقتصاد صناعي 
ال���ى اق��ت��ص��اد م��ع��رف��ة واوض����ح ان 
هذا  انشاء  من  االس��اس��ي  الغرض 
النفطية  املكتبات  )شبكة  التجمع 
ومشاركة  امل��ع��رف��ة  م��ش��ارك��ة  ه��و   )
وبرامج  علمية  اسس  وفق  التكلفة 

كل  تشمل  وشفافة  واض��ح��ة  عمل 
او  متييز  دون  باملكتبات  العاملني 

اقصاء.
 وناشد العوكلي كل الشركات بان تولي 
املطلوبني  والدعم  االهتمام  املكتبات 
املادي واملعنوي قائال ) اناشدكم انتم 
اعضاء اللجنة الدائمة لشبكة املكتبات 
النفطية والتى تقع عليكم مسؤوليات 
االدارة  قرارمجلس  ح��دده��ا  جسام 
بجد  للعمل  لسنة 2017  رق��م 53 
واخالص وتفاني لتجسيد فحوى هذا 
القرار واناشد جميع العاملني باملكتبات 
النفطية من خارج هذه اللجنة مساعدة 
هذه اللجنة يف اداء مهامها والعمل معا 
يف كنف االنسجام وروح الفريق ذلك 
املكتبة  يعود على  املستهدف عام  ان 

والعاملني فيها وليس فردا بعينه (.
اليوم  لقاء  ان  ال��ى  العوكلي   واش���ار 
يتناول عدة موضوعات مهمة ضمن 
اولوياتها  ومن  اللجنة  اختصاصات 
ف��ه��رس نفطي م��وح��د على  ان��ش��اء 
اعتمادا  وشركاتها  املؤسسة  مستوى 
الدارة  املتكامل  االل��ي  النظام  على 
املكتبات  و انشاء مكتبة رقمية جتمع 
املعلومات  وق��واع��د  االشتراكات  كل 
التى تشترك فيها املؤسسة والشركات 
حت��ت غ��ط��اء واح���د ومظلة واح���دة 
مما يحقق الهدف املنشود من انشاء 
التعاون  روح  ويجسد  اللجنة  ه��ذه 
املشاركة  يعني  وه��ذا  الشركات  بني 
مكتبة  ان��ش��اء  والتكلفة  املعرفة  يف 
رقمية جتمع كل االشتراكات وقواعد 
املعلومات التى تشترك فيها املؤسسة 
والشركات حتت غطاء واحدة ومظلة 
واحدة مما يحقق الهدف املنشود من 

انشاء هذه اللجنة ( .
 واوضح   العوكلي ان املؤسسة تطمح 
وتعمل على ان تكون املكتبات النفطية 
ادوات لتنظيم املعرفة وإدارتها وتسهيل 
انسيابها وفق الحدث املواصفات من 
التكنولوجيا  واستخدام  امل��واد  حيث 
داخل  والبحاث  للمستفيدين  خدمة 
املؤسسة وشركاتها واملجتمع التى يقع 

يف دائرته .

 البنك الدولي :  هدف ليبيا رفع إنتاجها النفطي إلى 1.6 مليون برميل يومًيا  مفرط يف التفاؤل 

 اللجنة الدائمة لشبكة املكتبات النفطية 
تعقد اجتماعها يف مقر اخلليج العربي 

 عقد عضو مجلس ادارة املؤسسة الوطنية للنفط جاداهلل العوكلي 
صباح امس اجتماعا غير عادي مبقر شركة البريقة لتسويق النفط 
ببنغازي  مع كبار املسؤولني بالشركة  ومنهم  عضو جلنة اإلدارة 
للمناطق الوسطى والشرقية والشئون الفنية   خير اهلل صالح و 
املدير العام ومدراء اإلدارات واملناطق  للوقوف عند متطلبات و 

دراسة املوقف الفني واإلداري لتحسني مستويات االداء   .
  ويف كلمة افتتاحية اثنى عضو جلنة اإلدارة للمناطق الوسطى 
والشرقية بالشركة  خير اهلل صالح  على دعم املؤسسة الوطنية 
للنفط غير املحدود للشركة  قائال أن الدعم كي حتقق البريقة  
مهامها  جتاه املواطن   وتشغيل مؤسسات الدولة مبينا أن  متطلبات 
املرحلة القادمة من صيانات جسيمة وتنفيذ عديد من املشاريع 

إلفاء حاجة السوق املتنامية من املحروقات  .
  من جانبه  اكد عضو مجلس ا دارة املؤسسة الوطنية للنفط  
جاداهلل العوكلي  على مضي املؤسسة يف دعم الشركة لدواعي 
املصلحة العليا للبالد مشيدا بجهود مستخدمي الشركة  إبان 
احلرب وما تلتها من أزمة قائال ان كفاءات عناصر الشركة كشفت 
عنها  األزمة واظهرت قدرتها  على حتقيق األفضل واملحافظة 
على النتائج اإليجابية التي حتققت بسواعد الشركة الوطنية رغم 
الظروف بالغة الصعوبة التي مرت بها البالد ما يشكل وسام شرف 

يذكره التاريخ  
 ونوه العوكلي لضرورة الوقوف بعزم وحزم لتقييم املوقف العام 
للشركة فنياً وإدارياً يف سبيل اإلرتقاء بأمكانيات الشركة وأستشراف 
املرحلة القابلة وتسريع وتيرة تنفيذ املشاريع وإج��راء الصيانات 

الالزمة بالسرعة املمكنة  
  العوكلي لفت يف كلمته الى مبادرات زيادة أرباح الشركة مشيرا 
اجلمعية  ِقبل  من  واملعتمد  للشركة  املعدل  التأسيسي  للنظام 
العمومية  الذي يجيز حق أمتالك وإدارة وتشغيل وإنشاء محطات 
الوقود ومصانع الزيوت  متمنيا للمرحلة املقبلة يف الشركة  النهوض  
وحتقيق مستويات أفضل من األرب��اح والرفع مبعدالت ووسائل 

اخلدمة  
  وشدد  العوكلي على سالمة املستخدمني باعتبارهم رأس مال 
الشركة احلقيقي وأن زيادة األهتمام بجانب السالمة واإلصحاح 
البيئي وسرعة تفعيل صندوق البريقة للتأمني الصحي منوها 
مبوضوٍع متصل مبصلحة املستخدم إلهتمام املؤسسة البالغ بزيادة 
مرتبات قطاع النفط ومتابعة تنفيذ قانون زيادة املرتبات %67 مع 

كافة مسئولي الدولة من ذوي العالقة .
 كما أبدى السيد عضو مجلس اإلدارة باملؤسسة الوطنية للنفط 
يف كلمته أرتياحا ملستوى التعاون الذي تبديه البريقة مع مصنع 
االسفلت لضروريات مرحلة البناء والتعمير التي  املقبلة عليها 

البالد .

 العوكلي يف اجتماعه مع البريقة : 
النظام التأسيسي للشركة يجيز أمتالكها  

محطات الوقود ومصانع الزيوت
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عبدالباسط غبارة-بوابة افريقيا اإلخبارية
يواصل اجليش الوطني الليبي تقدمه نحو 
العاصمة طرابلس،وذلك بعد أن أعلن قائد 
اجليش الوطني الليبي املشير خليفة حفتر 
بدء عملية قال إنها لتحرير طرابلس من 
امليليشيات املسلحةوبسط سيطرة الدولة 
على املدينة التي ظلت طيلة سنوات حتت 
التوجهات  ذات  املسلحة  املليشيات  رحمة 

املختلفة.
جناحا  اس��ت��م��رار  ع��ن  جديد  مؤشر  ويف 
الليبية  األنباء  وكالة  الليبي،قالت  اجليش 
التابعة للحكومة املؤقتة: إن القوات املسلحة 
ال��زه��راء  جسر  على  سيطرتها  بسطت 
والساعدية و4 شوارع بوادي الربيع، مشيرة 
زارة  إلى منطقة عني  إلى دخ��ول اجليش 
خالل تقدم القوات جتاه طرابلس.وأشارت 
الوكالة إلى أن قوات القيادة العامة سيطرت 
أيًضا على سواني بن ادم والكرميية وتتقدم 
شوهدت  طرابلس،فيما  وس���ط  ب��اجت��اه 
سيارات للجيش الليبي قرب الكرميية، وفًقا 

لنشطاء.
السيطرة  م��ن  الليبي  اجلبش  متكن  كما 
على مطار طرابلس الدولي بالكامل،وقالت 
للجيش  التابعة  احل��رب��ي  اإلع���الم  شعبة 
الليبي،السبت إن القوات املسلحة سيطرت 
بشكل كامل على مطار طرابلس الدولي. 
وأشارت إلى أن القوات تعمل على عملية 
تأمني املطار ك�«نقطة انطالق للسيطرة على 

مواقع حيوية أخرى داخل العاصمة.
وأظهرت الصور األولى من مطار طرابلس 
يف  الليبي  اجليش  ق��وات  الدولي،انتشار 
املنطقة  بتأمني  ق��ام��ت  أن  بعد  محيطه 
املحيطة به.وشوهدت وحدات عسكرية من 
قوات اجليش على بوابة املطار، كما أظهرت 

الصور انتشارا كبيرا على املدرج.
اجليش  أع��ل��ن  السبت،  س��اب��ق  وق��ت  ويف 
الليبي استعادة السيطرة على البوابة 27 
يف طرابلس بعد سيطرة سابقة لقوات تابعة 
حلكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.وقال 
مصدر عسكري يف اجليش الليبي الوطني 
إن قواته متكنت من إعادة السيطرة على 

البوابة 27
وقت سابق،  الليبي يف  أعلن اجليش  كما 
السبت، عن وصول تعزيزات إضافية لدعم 
قواته،  أطلقتها  التي  العسكرية  العملية 
اخل��م��ي��س، ب��اجت��اه ط��راب��ل��س حت��ت اسم 
اإلعالم  شعبة  الكرامة«.ونشرت  »طوفان 

احلربي التابعة للجيش الوطني الليبي فيديو 
العسكرية،داعية  التعزيزات  وصول  يظهر 
عن  لالبتعاد  طرابلس  العاصمة  سكان 

مناطق االشتباكات.
ويف غضون ذلك،تواصل املليشيات املسلحة 
حتشيدها مع انضمام تنظيمات متطرفة 
ملواجهة اجليش الليبي،حيث أعلنت قوات 
بنغازي«  ال��دف��اع ع��ن  م��ا يسمى »س��راي��ا 
التنظيمات  ل��وائ��ح  على  عربياً  املصنفة 
يف  القاعدة  بتنظيم  املرتبطة  اإلره��اب��ي��ة 
حكومة  لقوات  إنضمامها  أفريقيا  شمال 

الوفاق يف طرابلس واملنطقة الغربية.
ويف بيان مسجل ليل اجلمعة،نقلته وسائل 
اعالمية،أكد آمر السرايا اإلرهابي مصطفى 
حكومة  ق��وات  إلى  انضمامهم  الشركسي 
الوفاق.وتوعد آمر سرايا الدفاع بالثأر ملن 
ب�«شهداء قنفودة والصابري« من  وصفهم 
الذين قال بأنهم قتلوا وقصفهم الطيران يف 
بنغازي وألقيت جثثهم يف القمامة واصفاً 
من  مجموعات  بأنهم  اجل��ي��ش  عناصر 

العاطلني عن العمل الباحثني عن املال.
بنغازي«  ع��ن  ال��دف��اع  »س��راي��ا  وتشكلت 
بنغازي  ث��وار  »ش���ورى  مجلسي  فلول  م��ن 
وأج��داب��ي��ا« و«م��ج��ل��س ش���ورى مجاهدي 
درنة«، هي جماعات تابعة ل�«تنظيم أنصار 
الشريعة«، املصنف من قبل مجلس األمن 
املنشآت  ح��رس  وبقايا  إرهابية،  جماعة 
جضران.وتبنت  إبراهيم  بقيادة  النفطية 
هذه املجالس يف السابق عمليات تصفية 

واغتياالت، وقامت بتفجير سيارات مفخخة 
استهدفت عسكريني ومدنيني، وهو ما يؤكد 

الطابع اإلرهابي لهذه اجلماعات.
التأسيسي  بيانها  يف  »السرايا«  وأعلنت 
أنها تتخذ من دار اإلفتاء الليبية مرجعيته 
دار  وهي  وال��دم��اء،  باألموال  يتعلق  ما  يف 
الغرياني  ال��ص��ادق  يرأسها  التى  اإلف��ت��اء 
املوضوع على قوائم اإلره��اب العربية.كما 
تلقت دعما يقدر مباليني ال���دوالرات من 
والسلطة  واليته  املنتهية  الوطني  املؤمتر 
والتي تسمى  املنبثقة عنه،  الشرعية  غير 
ب�«حكومة اإلنقاذ«، يف محاولة لردع تقدم 
قوات اجليش الليبي، إال أن مساعيها باءت 

بالفشل.
وإرتبطت »سرايا الدفاع عن بنغازي«،بتحالف 
مع امليليشيات التشادية،حيث سبق أن شن 
عدة هجمات يف  اإلرهابي  التحالف  هذا 
منطقة الهالل النفطي ومدن شرق البالد.
ويف أعقاب خسائرها املتتالية،أكدت »سرايا 
الدفاع عن بنغازي« املصنفة عربياً ومحلياً 
 ،2017 يونيو   23 إره��اب��ي،يف  كتنظيم 
استعدادها حلل نفسها وإحالة أمرها إلى 
اجلهات املعنية للدولة للنظر يف مستقبلها.
وجاء اإلعالن بعد أقل من شهر من إعالن 
تنظيم »أنصار الشريعة« يف ليبيا حل نفسه 

رسمياً يف 28 مايو من نفس العام.
ورغ���م أن ق���رار ح��ل »س��راي��ا ال��دف��اع عن 
بنغازي«،بدا حينها منطقيا يف ظل الهزائم 
وخسارة  التنظيم  بها  مني  التي  املتتالية 

أنها  أك��دوا  املراقبني  التمركز،فإن  مناطق 
التنظيم  من خاللها  يسعى  مناورة  مجرد 
إلبعاد شبهة اإلرهاب عنه وتفادي مالحقته 
أثبته  ما  جديد،وهو  من  يعود  حتى  أمنيا 
مصطفى  السرايا  آلم��ر  األخ��ي��ر  الظهور 

الشركسي.
الدفاع«،يف أعقاب  ويأتي انضمام »سرايا 
اعالمية،حول  تقارير  ساقتها  تأكيدات 
من  قريبة  عسكرية  مجموعات  انضمام 
التنظيمات »املتشددة« للحرب ضد اجليش 
الليبي يف طرابلس، يف الوقت الذي طالبت 
رسمًيا حتت  بضمها  الوفاق  حكومة  فيه 

قيادتها.
ويف هذا السياق، أعلن املجلس العسكري 
إبراهيم  رئيسه  لسان  على  مصراتة،  يف 
ب��ن رج���ب، ع��ن اس��ت��ع��داده للمشاركة يف 
احلرب ضد اجليش الليبي، قائاًل إنه »بناًء 
وعمليات  الليبي  للجيش  التحركات  على 
وحتركاتها  اجلفرة  منطقة  من  التحشيد 
للمنطقة الغربية، وتنفيًذا للتعليمات، مت رفع 
حالة االستنفار ودرجة االستعداد القصوى 
زعزعة  تستهدف  ق���وات  ألي  للتصدي 

االستقرار وترويع اآلمنني والسكان.
واعتبر ابن رجب أن »تقدم اجليش الليبي 
بروباغندا  عن  عبارة  الغربية  املنطقة  يف 
وع��م��ل��ي��ات ع���رض ل��ي��س أك���ث���ر«، م��ؤك��ًدا 
للتصدي ألي  العسكري  املجلس  استعداد 
هجوم يف العاصمة طرابلس«.كما لفت إلى 
للعاصمة  بوصولها  مستمرة  أن  القوات 

ستتوالى  كما  اخلميس  ي��وم  م��ن  إب��ت��داء 
لها  يحتاجوا  أن  املمكن  من  التي  القوات 
مجدداً  العاصمة،  داخ��ل  العمليات  خالل 

جاهزيتهم وإستعداداتهم الكاملة.
وي����رت����ب����ط »امل����ج����ل����س ال���ع���س���ك���ري - 
الدفاع عن  مصراتة«،بعالقات مع »سرايا 
بنغازي«،ويف تقرير لها،قالت  قناة »سكاي 
نيوز«، أنه بعد فشله يف السيطرة على الشرق 
الليبي، توجه التيار املتشدد املتمثل بتنظيم 
»اإلخوان« و«اجلماعة الليبية املقاتلة« إلى 
الهالل النفطي، فعمد، يف األشهر القليلة 
املاضية، إلى تقدمي الدعم ل�«سرايا الدفاع 
عن بنغازي« يف محاولة منه للسيطرة على 
ق��ادة يف  أن  إلى  مشيرة  النفطية،  املوانئ 
»املجلس العسكري-مصراته«، ينتمون إلى 
»اإلخوان«، دأبوا على زيارة مدينة اجلفرة 
يف األشهر املاضية، حيث التقوا نظراءهم 

يف »سرايا الدفاع عن بنغازي.
وافضت هذه االجتماعات إلى اتفاق يقضي 
العسكري-مصراته«  »املجلس  يقدم  ب��أن 
الدفاع  ل�«سرايا  واللوجستي  املالي  الدعم 
عن بنغازي« للسيطرة على منطقة الهالل 
إلى  اإلخ��ب��اري��ة،  القناة  النفطي.وأشارت 
 - العسكري  »املجلس  ب��ني  التحالف  أن 
مصراتة« و«سرايا الدفاع عن بنغازي«، أكد 
وجود عالقة مباشرة بني تنظيم القاعدة 

اإلرهابي وجماعة اإلخوان يف ليبيا.
اإلرهابية  اجلماعات  املراقبون،أن  وي��رى 
على غرار »سرايا الدفاع عن بنغازي«،تبقى 
وحتالفاتها  عالقاتها  تواصل  مع  خطيرة 
لها  تسمح  التي  املسلحة  اجلماعات  مع 
باحلصول على دعم واسع وهو ما يجعل 
املشهد  داخ��ل  قوة عسكرية خطيرة  منها 
متردي  أمني  واق��ع  ظل  الليبي،خاصة يف 
يكفل لها املناخ السياسي واألمني للتواجد 
وأساليب  تكتيكاتها  تغيير  ميكنها  حيث 

تواجدها لتظل شوكة يف خاصرة ليبيا.
املتطرفة  اجل��م��اع��ات  حت��رك��ات  وت��أت��ي 
امل��ع��زول،  ليبيا  مفتي  دع���وة  أع��ق��اب  يف 
الصادق الغرياني، يف برنامجه األسبوعي 
»اإلسالم واحلياة« املذاع من تركيا،األربعاء 
املاضي،إلى ما سماه »اجلهاد« ضد القوات 
املسلحة.ويعرف الغرياني بفتاويه الداعمة 
تنظيمي  غ��رار  املتطرفة،على  للجماعات 
»القاعدة« و«داعش«،وبعد سفره إلى تركيا 
ظل يطل كل أسبوع على الليبيني بفتاوى 

ودعوات حتريضية تخص الشأن الليبي.

مليشيات طرابلس والتنظيمات املتطرفة..
 حتالف ضد اجليش
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ح������وار/ ه��م��س��ة ي���ون���س- ب���واب���ة أف��ري��ق��ي��ا 
اإلخبارية 

أع���ل���ن امل���ب���ع���وث األمم�����ى إل����ى ل��ي��ب��ي��ا 
جلميع  ملتقى  عقد  سالمة،  غسان 
األط������راف ال��ل��ي��ب��ي��ة، ل���الت���ف���اق ع��ل��ى 
خ����ارط����ة ط����ري����ق مب���دي���ن���ة غ���دام���س 
ب����ح����ض����ور ال���ل���ي���ب���ي���ن ف����ق����ط، وق�����ال 
امل�����ب�����ع�����وث األمم����������ى خ��������الل م���ؤمت���ر 
صحفى بثه التليفزيون على الهواء 
 14 املؤمتر سيعقد بن  إن  مباشرة، 
و16 م��ن أب��ري��ل امل��ق��ب��ل، م��ع��رب��ا عن 
امل��ل��ت��ق��ى اخل���الص���ة  ي���ك���ون  أم���ل���ه أن 
ال����واض����ح����ة ل��ع��م��ل��ي��ة ال����ت����ش����اور ب��ن 
م���خ���ت���ل���ف األط������������راف ال����ل����ي����ب����ي����ة... 
ول����ت����س����ل����ي����ط ال������ض������وء ع����ل����ى م���ل���ف 
»امل��ل��ت��ق��ى ال��وط��ن��ي ال��ل��ي��ب��ي«، أج���رت 
ب��واب��ة أف��ري��ق��ي��ا اإلخ��ب��اري��ة ح���وار مع 
وال��ش��ؤون اإلسالمية  األوق���اف  أم��ن 
ال���س���اب���ق، امل���س���ت���ش���ار ع���ب���د احل��م��ي��د 
ب��ي��زان.. وإل��ى ن��ص احل��وار ال��ذي مت 
إج������راؤه ق��ب��ل امل��س��ت��ج��دات األخ���ي���رة 
ال��ت��ي ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو أن��ه��ا ل��ن تسمح 

املحدد. امللتقى يف موعده  بعقد 
ب����داي����ة.. ك��ي��ف ت��ق��ي��م ت����ط����ورات األوض�����اع 
الليبية خاصة بعد إعالن البعثة األممية 
حت���دي���د م���وع���د وم���ك���ان ان���ع���ق���اد امل��ل��ت��ق��ى 

الليبي؟ الوطني 
األخيرة  السنوات  خ��الل  املتحدة  األمم 
تتبع نظام القطب األوحد، تدير األزمات 
أن  يف  نأمل  ولكن  حتلها،  وال  البالد  يف 
من  ليبيا  إخ���راج  يف  امل��رة  ه��ذه  تتمكن 
وتقريب  الليبية  األطراف  وجمع  أزمتها 

النظر.  وجهات 

ه����ن����اك م�����ن ي����رب����ط ب�����ن حت����دي����د امل���ك���ان 
برأيك  ليبية،  تاريخية  بدالالت  والزمان 
ه���ل ه���ن���اك أي رم���زي���ة الخ���ت���ي���ار ال��ب��ع��ث��ة 
مدينة  واختيار  بالتحديد  ال��زم��ان  لهذا 

امللتقى؟ الحتضان  غدامس 
مقصودة  معاني  لها  كلها  التواريخ  -أوال 
الدين  صالح  قبر  على  وقف  من  مثلما 
وق���ال ل��ه ع��دن��ا ب��اص��الح ال��دي��ن، فكما 
الغرب أي عمل  ليس لدي  قلت من قبل 
مسبقا  ومدروس  مبرمج  غير  يستهدفه 
وله دالالت دينية أو تاريخية أو سياسية 
بدقة  تنفيذه  تاريخ  ويختار  ثقافية  أو 

متناهية وحرص شديد. 
امللتقى  م��اه��ي خ��ط��وات إجن���اح  ب���رأي���ك.. 

الليبي؟ الوطني 
النجاح  له  يكتب  أن  الليبي ميكن  امللتقى 
جميع  تخلت  إذا  األول����ي  ح��ال��ت��ني،  يف 
الليبية،  ش��ؤون  يف  التدخل  ع��ن  ال��دول 
حلل  ل��وح��ده��م  الليبيني  جميع  وج��ل��س 
املصاحلات  جميع  مت��ت  كما  مشاكلهم 
ع��ب��ر ال��ت��اري��خ... واحل��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة إذا 
ليبيا  يف  مصالح  لها  التي  الدول  اتفقت 
ليبيا  يف  مصاحلها  ضمان  كيفية  على 
جهود  ويدعم  الدولة  سيادة  يضمن  مبا 
املؤسسات  وتوحيد  والشرطة  اجليش 

الليبية.
ماذا عن أهم األهداف التي من املفترض 

الليبي؟  امللتقى  يتم حتقيقها خالل  أن 
حتقيقه  يجب  ال��ذي  الرئيسي  ال��ه��دف 
الليبي  الشعب  أطراف  توحيد جميع  هو 
ومؤسسات  والشرطة  اجليش  وتوحيد 
نتائج  ي��واف��ق ع��ل��ى  م��ن  ف��ك��ل  ال���دول���ة، 
ال��ص��ن��دوق االن��ت��خ��اب��ي وم��ب��دأ ال��ت��داول 
كان  مهما  به  مرحب  للسلطة  السلمي 
فسيكون  ذلك  غير  أما  السياسي  توجه 

الليبية. لألزمة  تدويل  مبثابة 
وهل  أي��ن..  إلى  الليبي  الوطني  امللتقى 
ستصل ليبيا إلى مرحلة انتقالية جديدة؟
جمع  يف  الليبي  امللتقى  جن��ح  ح��ال  يف 
ويف  النظر،  وج��ه��ات  وتقريب  الليبيني 
ح���ال ت��خ��ل��ت ال�����دول ع���ن ال��ت��دخ��ل يف 
ليبيا  ستصل  وقتها  الليبية،  ال��ش��ؤون 
لبناء  قصيرة  جادة  انتقالية  مرحلة  إلى 
لدورها  جديد  من  ليبيا  وع��ودة  الدولة 

والعاملي.  األفريقي اإلسالمي  العربي 
كما أجرت بوابة أفريقيا اإلخبارية حوار 
أخر مع رئيس املجلس االعلى ورشفانة، 
له  كان  والذي  ابوعميد،  محمد  املبروك 
الوطني  »امللتقى  رأي مختلف حول ملف 
ال��ل��ي��ب��ي« ب��رع��اي��ة أمم��ي��ة... وج���اء نص 

احلوار كما يلي:  
ه���ل ت��ط��ل��ع��ن��ا ع��ل��ى م��وق��ف��ك��م م���ن امل��ل��ت��ق��ى 
غ��دام��س  ع��ق��د يف  امل��ق��رر  الليبي  ال��وط��ن��ي 

أممية؟  برعاية 
ل��ي��ب��ي وعلى  ل��ي��ب��ي  م��ع أي ح���وار  ن��ح��ن 
تختار  ح��وار  مع  ولسنا  الليبية،  األرض 
اخل��ارج  م��ن  علينا  وت��ف��رض  شخصياته 
لذلك فإن املجلس األعلى للقبائل واملدن 
كل  وطني حتضره  ملتقى  سيعقد  الليبية 
اجتماعية  كيانات  من  الليبية  األط��راف 
مستقلة  وشخصيات  ومهنية  وسياسية 
من األدباء واملفكرين واجلامعات واملراكز 

البحثية، وكل من يعلي شأن الوطن.
ن����ق����اط اخل������الف م��ع  م����ا ه����ي أس����ب����اب أو 

الليبي؟ الوطني  امللتقى 
أعلن  الذي  الليبي  الوطني  امللتقى  أوال، 
املبعوث األممى إلى ليبيا غسان سالمة، 
رؤية  له  يكن  لم  غدامس  مبدينة  عقده 
أو  أجندته  ح��ول  البداية  منذ  واض��ح��ة 

نتائجه ثانيا، عدم وضوح طريقة التمثيل 
امللتقى ومن يختارهم وما هي أسس  يف 
الشخصيات  تأثير  وما  ومعايير االختيار 
ث��م م��ا رؤي���ة األمم  ال��واق��ع  ع��ل��ى أرض 
التي  واجلرائم  املليشيات  جتاه  املتحدة 
مسؤولة  املتحدة  األمم  إن  رغم  حتصل 
ق��ان��ون��ي��ا وإن��س��ان��ي��ا ع��ل��ى ك��ل م��ا ح��دث 
األممية  البعثة  أن  إلى  إضافة  ويحدث، 
واضح،  غير  الليبي  اجليش  من  موقفها 
ترد  التي  التساؤالت  من  الكثير  وهناك 
إلينا من عديد األشخاص واملناطق منها 
من  ومتخوف  يتحفظ  ومنها  ال��راف��ض 
من  يزيد  قد  مشروعا  سيمررون  انهم 

تعقيد املشهد ويطيل عمر األزمة. 
وم���ا ه��و م��ق��ت��رح��ك��م ل��ل��خ��روج ب��ل��ي��ب��ي��ا من 

أزمتها؟ 
حتضيري  اجتماع  أبريل   4 يوم  سنعقد 
وسيكون  بنا،  اخل��اص  الليبي  للملتقى 
ان��ع��ق��اده مب��دي��ن��ة رأس األن���وف،  م��ك��ان 
كافة  وصياغة  مناقشة  خالله  وسيتم 
الرؤى واملشروعات املقدمة من الكيانات 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة 
للخروج  وذل��ك  املستقلة،  والشخصيات 
ميثاق  وإعداد  لليبيني  لكل  واحدة  برؤية 
على  وت��ف��رض��ه  األط���راف  ك��ل  ب��ه  تلتزم 
عليه  سيصادق  وال��ذي  الدولي  املجتمع 
بعد  موعده  سيتحدد  ال��ذي  امللتقى  يف 

التحضيري. اللقاء  انتهاء 
البعثة األممية؟  إلى  ما هي رسالتكم 

وبصوت  ليبيا  يف  األممية  للبعثة  نقول 
ولسنا  الليبيني  ي��ري��ده  م��ا  ه��ذا  واح���د 
أيديكم  وارف��ع��وا  ملؤمتراتكم  حاجة  يف 
اإلعالم  وسائل  جميع  ندعو  ونحن  عنا، 
وقائع  ونقل  للحضور  والدولية  املحلية 
أبريل   4 ي��وم  التحضيري  امللتقى  ه��ذا 

براس النوف.

ملفات 

امللتقى اجلامع.. 
من التأرجح بني القبول والرفض إلى التأجيل
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ملفات 

ح������وار/ ه��م��س��ة ي���ون���س- ب���واب���ة أف��ري��ق��ي��ا 
اإلخبارية 

ظل  يف  الليبية  األوض��اع  تقيم  كيف 
عقب  وخ��اص��ة  األوض���اع  مستجدات 
إع����الن ال��ب��ع��ث��ة األمم���ي���ة ع���ن م��وع��د 
وم����ك����ان ان���ع���ق���اد امل���ل���ت���ق���ى ال���وط���ن���ي 

اجلامع؟  الليبي 
مدينة  إل���ى  اآلن  األن���ظ���ار  ت��ت��ج��ه 
اختيارها  مت  التي  الليبية،  غدامس 
يف أن حتتضن امللتقى الوطني الذي 
أع��ل��ن ع��ن��ه رس��م��ي��ا ال��س��ي��د غسان 
سالمة املمثل اخلاص لألمني العام 
ملجلس  أحاطته  يف  املتحدة  ل��ألمم 

 2019 م��ارس   20 بتاريخ  االم��ن 
الوطني  امللتقى  »سينعقد  بقوله 
وال����ذي  اب���ري���ل  14و15  ي���وم���ي 
س��ي��ش��ك��ل ف��رص��ة س��ان��ح��ة إلن��ه��اء  
الفترة االنتقالية«، وهكذا ِبعد ثمان 
والتي  والعناد  الفوضى  من  سنوات 
ش��ه��دت ه���ذه ال��ف��ت��رة ال��ع��دي��د من 
القتال بني عدد من امليليشيات التي 
سقوط  بعد  الساحة  على  ظهرت 
النظام الوطني بفعل عملية التدخل 
من  العدواني  اخلارجي  العسكري 
والذي  شركائه،  وبعض  الناتو،  قبل 
القوات  مؤسسة  تدمير  استهدف 
امل��س��ل��ح��ة، وامل���ؤس���س���ات األم��ن��ي��ة 
ليجعل من ميليشيات محلية جهوية 
وأيدولوجية تتبع االسالم السياسي 
ب��ال��س��ي��ط��رة على  األخ���ي���رة  ه����ذه 
اتفاق  يتمكن  ول��م  ال��دول��ة  مفاصل 
توحيد  من  السياسي  الصخيرات 

املؤسسات املتجزئة مبا فيها توحيد 
التنفيذية األمر الذي جعل  السلطة 
خطة  عن  تعلن  املتحدة  األمم  من 
للحل السياسي بتاريخ 20 سبتمبر 
2017 توالها السيد غسان سالمة 
صادفته  ومعوقات  مطبات  ظل  يف 
يف تنفيذ هذه اخلطة ولتحقيق ذلك 
احلوار  دراسات  مركز  البعثة  كلفت 
يف  باملساعدة   - -جنيف  االنساني 
الليبيني  بني  مكثفة  مشاورات  عقد 
ل��ق��اء   77 واخل�����ارج  ال���داخ���ل  يف 
الوطني  للملتقى  التشاور  للمسار 
عملية  إلنتاج  التوافق  على  حلثهم 
مراحل  إل��ى  البلد  تنقل  سياسية 
م��ت��ق��دم��ة م���ن احل���ل���ول ال��ن��اج��ح��ة 
األمم  لبعثة  واإلسناد  الدعم  وتقدم 
إجن��از  يف  خطتها  ض��م��ن  امل��ت��ح��دة 
املرحلة األخيرة من احلل السياسي 
وتطوراتها  االحداث  تسارع  وضمن 

الوطني  امللتقى  موعد  اقتراب  مع 
السيد  ت��ل��م��ي��ح��ات  وح��س��ب  ال��ع��ام 
املذكور  امللتقى  من  سالمة  غسان 
ستتم املصادقة على امليثاق الوطني 
التشاورية  العملية  نتيجة  كان  الذي 
امللتقى  ل��ه��ذا  التحضير  إط���ار  يف 
خارطة  برسم  قيامه  إلى  باإلضافة 
من  االنتقالية  الفترة  إلنهاء  طريق 
واُخ��رى  برملانية  انتخابات  خ��الل 
رئاسية متزامنة أو على مراحل اما 
فيكون  الدستور  مشروع  حيث  من 

امللتقى. ضمن توصية هذا 
الدولية إلجناح  ماذا عن الضمانات 
امل��ل��ت��ق��ى ال��ل��ي��ب��ي ودع�����م م��خ��رج��ات��ه 

ونتائجه؟
تدفع  التي  املستجدات  حيث  م��ن 
ب��ال��دع��م اخل���ارج���ي الن��ع��ق��اد ه��ذا 
امللتقي يف موعده وتوفر سبل ذلك، 
هو ما عبر عنه مجلس األمن الدولي 

يف جلسته املنعقدة بنيويورك بتاريخ 
26 مارس 2019 بترحيبه بإعالن 
انعقاد  ع��ن  سالمة  غسان  السيد 
امل��ح��دد،  م��وع��ده  يف  امللتقى  ه���ذا 
األم��ن  م��ج��ل��س  ي��ش��ي��د  م���رة  وألول 
عقدت  التي  باملحادثات  وب��االس��م 
خليفة  و  السراج  فايز  السيد  بني 
ابو  يف  الليبي  اجليش  قائد  حفتر 
ظبي بتاريخ 27 مارس 2019 م، 
إلى  اإلش���ارة  مت  فقد  فقط  وليس 
لقاء باريس يف 20 ابريل 2018، 
نوفمبر  12و13  يف  وب��ال��ي��رم��و 
دور  إع���ط���اء  ي��ع��ن��ي  مم���ا   2018
املسلحة  للقوات  العام  للقائد  فاعل 
العربية الليبية خليفة حفتر كطرف 
غدامس  ملتقى  ملخرجات  أساسي 
القادم زيادة على ذلك زيارة سفراء 
ليبيا  املعتمدين يف  األوربي  االحتاد 
للرجمة بنغازي بتاريخ الثالثاء 26 
وتشيع  دعم  ضمن   2019 مارس 
وجن��اح  حل��ض��ور  الليبي  األط���راف 
يراهن عليه  والذي  الوطني  امللتقى 
األط��راف  وبعض  الدولي  املجتمع 
الوطنية  القوى  تأكيد  مع  الليبية 
مناسبة  امللتقى  هذا  يكون  أن  على 
العمل  ضمن  مخرجاته  تكون  ألن 
على بناء ليبيا جديدة وليس ضمن 
القائمة  فبراير  مؤسسات  تطوير 
من  واس��ع  طيف  استيعاب  وضمن 
جناح  يف  الثقة  ب��ن��اء  م��ع  الليبيني 
شعبيا  ودع��م��ه��ا  امل��خ��رج��ات  ه��ذه 

ودوليا.

امللتقى الليبي ورهان البعثة األممية للوصول للمرحلة 
األخيرة من خطتها يف ليبيا.. فهل سينجح؟!
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املنوعة

كش���ف باحث فلكي عن توقعاته بش���أن أول أيام ش���هر رمضان 
وفقا للحس���ابات الفلكية املس���بقة.

ونقل���ت مصادر صحفية ع���ن الباحث يف علوم الفلك واألرصاد 
اجلوي���ة عضو االحتاد العربي لعلوم الفض���اء والفلك، إبراهيم 
اجل���روان، قوله إن���ه من املتوق���ع أن يكون ي���وم االثنني 6 مايو 

املقب���ل أول أي���ام رمض���ان.
وأوض���ح أن معايير الرؤية الفلكية تش���ير إلى أن هذا اليوم هو 
أول أيام ش���هر رمضان، وس���تقل ساعات الصيام فيه ألول مرة 

منذ 4 س���نوات عن 15 س���اعة.
ويثبت ش���هر رمضان بأمرين أحدهما : رؤية هالل الش���هر يف 
ليلة 29 من ش���هر ش���عبان ، والثاني إكمال شعبان ثالثني يوما 

، وذل���ك إذا ل���م ي���ر اله���الل لغي���م أو نح���وه.
وهذا احلكم يف شهر رمضان، وغيره من شهور السنة القمرية.

الفيضانات جتبر سيدة على الوالدة فوق شجرة ماجنو 
أجب���رت الفيضانات العارمة التي جتتاح موزمبيق إحدى 

السيدات على الوالدة فوق شجرة ماجنو!.
وذك���رت ش���بكة »فوكس ني���وز« اإلخباري���ة األمريكية يف 
تفاصي���ل هذا اخلبر الطري���ف أن الفيضانات مبوزمبيق 
دمرت منزل الس���يدة »امييال«، ما اضطرها إلى تس���لق 
ش���جرة ماجنو مع طفلها البالغ م���ن العمر عامان، حيث 
فاجأته���ا آالم املخاض، دون أن يك���ون أحد من اجليران 
بالقرب منها ملساعدتها ومتكنت من إجناب طفلة أطلقت 

عليها اسم »سارة«.
وأضافت الش���بكة األمريكية أن السيدة اضطرت للبقاء 
ملدة يومني فوق شجرة املاجنو مع الطفل واالبنة الوليدة 
إل���ى أن بدأت مي���اه الفيضان���ات يف االنحس���ار وتوافد 

اجليران لتقدمي العون لها.
جتدر اإلش���ارة إلى أن الفيضان���ات الناجتة عن إعصار 
»إدي« أس���فرت عن تدمير أكثر من خمس���ني ألف منزل 

يف موزمبيق.

أظهرت دراس���ة علمية حديثة أجريت على تغيير النظام 
الغذائ���ي مل���دة أس���بوعني فقط م���دى الض���رر الذي قد 

يلحقه النظام الغذائي الغربي باألمعاء.
وطلب باحثون من أشخاص تبديل نظامهم الغذائي ملدة 
أسبوعني، فُطلب من 20 متطوعاً أمريكياً تغيير نظامهم 
الغذائ���ي واس���تخدام نظ���ام جديد يحتوي عل���ى كميات 
منخفض���ة من الده���ون، وكميات مرتفعة م���ن األلياف، 
بينم���ا طلب م���ن 20 متطوعاً آخرين م���ن مناطق ريفية 
بأفريقيا تناول الوجبات السريعة التي اعتاد عليها كثير 

من األمريكيني.
وقال���ت مجلة »نيتش���ر كوميونيكيش���ن« إن تبديل النظام 
الغذائي كان لفترة وجيزة، لكن تأثير التغيير كان واضحاً.

وكان الته���اب األمعاء أقل ظه���وراً بني األمريكيني، بينما 
تدهورت حال���ة األمعاء الصحي���ة للمتطوعني األفارقة. 
ويق���ول خبراء إنه ليس ممكناً الوصول ألي اس���تنتاجات 

قاطعة على أساس هذه الدراسة الصغيرة.
لكن النتائج تؤكد االعتقاد الس���ائد بأن الوجبات الغربية 
احلديث���ة، التي حتتوي على كمي���ات مرتفعة من الدهون 

والسكريات، وكميات أقل من األلياف، تضر بالصحة.

تدرس  أنها  »فيسبوك«  شركة  أعلنت 
الفيديوهات  بث  على  قيود  فرض 

احل������ي������ة، وذل���������ك يف 
أعقاب بث أحداث 

ن����ي����وزي����ل����ن����دا 
ال�����دم�����وي�����ة 
وقعت  التي 
وق����ت  يف 
س������اب������ق 
شهر  م���ن 
م����������ارس 
اجل��������اري 

املوقع  على 
حل���������ظ���������ة 

وقوعها.
وك���ان���ت ال��ش��رك��ة 

األم��ري��ك��ي��ة ال��ش��ه��ي��رة 
خ���دم���ات  يف  امل���ت���خ���ص���ص���ة 

تعرضت  ق��د  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ل 

قيامها  ع���دم  ب��س��ب��ب  ح���اد  الن��ت��ق��اد 
الكافية  بالسرعة  الفيديو  ب��ح��ذف 
الفيديو  لتداول  املجال  وترك 
عبر اإلنترنت على نطاق 
نشره  وإع���ادة  واس���ع 
ع����ل����ى م���ن���ص���ات 
أخ������������رى م���ث���ل 

»يوتيوب«.
وق�����ال�����ت إن���ه���ا 
س��ت��س��ع��ى إل���ى 
جت��ن��ب ذل���ك يف 
املستقبل وتدرس 
خيارات من بينها 
يحق  م���ن  حت���دي���د 
وفًقا  احل��ي  البث  ل��ه 
تقنية  وق��واع��د  ملعايير 
م��ح��ددة مت��ن��ع م��ن ي��ح��اول��ون 
التي  والصور  الفيديوهات  نشر  إع��ادة 

بها مشاهد عنف أو كراهية.

الفيضانات جتبر سيدة على 
الوالدة فوق شجرة ماجنو 

فيسبوك تدرس فرض قيود على بث الفيديوهات احلية أضرار الوجبات السريعة على صحتك 

اكتشف علماء آثار صينيون عدة لوحات صخرية عمرها 4000 
ع���ام تصور االحتفال مبولد طفل لدى قبيل���ة يف منطقة منغوليا 

الداخلية ذاتية احلكم شمالي الصني.
وقالت »وو يي« املس���ؤولة مبكتب اآلثار الثقافية مبنطقة منغوليا 
الداخلي���ة - يف تصريح���ات اليوم - إنه مت العث���ور على اللوحات 
القدمي���ة على جانب���ي صخرة عمالقة يف بل���دة »مانديال« بوالية 
عل���م ألكس���ا اليمني باملنطقة، الفتة إل���ى أن اللوحات يوجد على 
أحد جانبيها منحوتات للعديد من الشخصيات البشرية متشابكة 
األي���دي وه���ي ترق���ص، فيم���ا يوجد عل���ى اجلانب اآلخ���ر أربعة 
أش���خاص بينهم امرأة وهم يتابعون احتفال قبيلتهم مبولد طفل، 

ما يسجل تقديس القبائل القدمية لالزدهار ودائرة احلياة.
يش���ار إلى أنه مت العثور عل���ى أكثر من 2000 لوحة صخرية يف 

بلدة مانديال على مدار السنوات املاضية.

كش���فت دراس���ة طبية حديث���ة أن تن���اول كمي���ات قليلة من 
الش���وكوال الداكن���ة يوميا، يخفض من ضغ���ط الدم يف فترة 

زمنية قصيرة ال تتجاوز الشهر.
وبحس���ب باحثني يف معهد التكنولوجيا التطبيقية بكوميبرا 
البرتغالي���ة، فإن الش���وكوالتة الداكنة تتمت���ع بغناها مبركب 

»الفالفونول« املضاد لألكسدة.
وم���ن مزايا »الفالفون���ول« اإليجابية أنه يخفض من مقاومة 
األنس���ولني وينظم الوزن، كما أنه يس���رع من التئام اجلروح 

أيضا.
ومنح مشاركون شباب يف الدراسة كميات من مادة الشوكوالتة 
الداكنة على مدار شهر كامل، وطلب منهم أال يتناولوا أغذية 
أخ���رى حتتوي على »الفالفونول« يف س���بيل التوصل لنتائج 

دقيقة.
وأظه���رت النتائج حتس���نا يف معدالت ضغط ال���دم املرتفع 
عند من تناول الشوكوالتة الداكنة طيلة مدة التجربة مقارنة 
بأولئك الذين أكلوا أغذية أخرى بنسب متواضعة من الكاكاو.
وأرج���ع العلم���اء النتائج الت���ي مت التوصل إليه���ا النخفاض 
الضغ���ط يف الش���رايني، وكذل���ك ما يع���رف ب�«االس���ترخاء 

الوعائي«.

أطلق���ت ش���ركة »س���ايد ووك الب���س« التابع���ة 
لش���ركة  األم  الش���ركة  »ألفابي���ت«  ملجموع���ة 
خدمات اإلنترن���ت األمريكي���ة العمالقة غوغل 
تطبيق���اً باس���م »كوم���ن س���بيس« وال���ذي يتيح 
ملش���غلي املتنزهات العامة وأماكن خدمة أفراد 
املجتم���ع، إدخال وتنظي���م املالحظات اخلاصة 

باملتنزه���ات وغيره���ا م���ن األماك���ن العام���ة.
وبحس���ب موق���ع »ت���ك كران���ش« املتخصص يف 
موضوع���ات التكنولوجيا ف���إن األطراف املهتمة 
تس���تطيع باس���تخدام هذا التطبيق إنشاء موقع 

خ���اص بامل���كان عل���ى االنترن���ت.
ويق���وم منظ���م االس���تطالع بتحدي���د محددات 
الدراسة ونوع البيانات التي يريدون جمعها، ثم 
يتم الس���ماح ملس���تخدمي املكان العام بالوصول 
إل���ى البيان���ات املس���جلة. ويس���تهدف التطبيق 
معرفة كيفية استفادة الناس من األماكن العامة 
واملعلومات التي ميكن اس���تخدامها لتحديد أي 
تغيي���رات ميك���ن إدخالها على ه���ذه األماكن يف 

املس���تقبل.
وذك���ر موقع »تك كرانش« أنه ألس���باب واضحة، 

سارعت شركة »سايد ووك« إلى اإلشارة لشروط 
اخلصوصي���ة يف التطبي���ق، حي���ث أش���ارت إلى 
التزامها بقواعد حماية اخلصوصية وعدم جمع 
أي معلومات شخصية عن األشخاص الذين تتم 

مالحظتهم باستخدام تطبيق »كومن سبيس«.
وأش���ار املوق���ع إلى أن���ه مت بالفع���ل جتربة هذا 
التطبي���ق يف أح���د متنزه���ات مدين���ة »تورنتو« 
الكندي���ة، قب���ل إطالق���ه اآلن لألجه���زة الذكية 
الت���ي تعمل بنظامي التش���غيل أندرويد أو »آي.

أو.إس« 

اكتشاف لوحات صخرية عمرها 4000 عام يف الصني 

احلسابات الفلكية حتدد أول أيـــــام شهر رمضان 

تأثير تناول الشوكوالتة 
الداكنة على ضغط الدم 

تطبيق جديد من غوغل يتيح تقييم املنتزهات واألماكن العامة 
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الثقافية 

وفاة االعالمية البارزة 
فتحية كردوغة 

  املغبوب  ينتظر  بني قوسني

رحيل االديب واالعالمي 
سعيد املزوغي 

الليبي    االسبوع   ���
توفي���ت االعالمية الب���ارزة فتحية كردوغة  مقدم���ة برنامج  اخبار 
الب���الد عل���ى قن���اة ليبيا احلدث  إث���ر حادث أليم ن���اجت عن تصادم 

سيارة  االربعاء املاضية ببنغازي  
وتعتبر الفقيدة من اهم االسماء التى متيزت مبهنية عالية يف تقدمي 
برامجها كما كانت ذات س���يرة طيب���ة بني زمالئها ما جعل من خبر 
وفاته���ا صاعقة يف مدينة بنغازي ، وظهرت كردوغة مرئيا اول مرة 
عب���ر برنامج صباح اخلير اول جماهيرية عام 2004 حيث جذبها 
حبها للمجال االعالمي الى خوض مجال تقدمي البرامج الى جانب 
عمله���ا كاخصائية اجتماعية بقطاع التعليم ، وجنحت الراحلة على 
نح���و الفت خاص���ة يف البرامج االجتماعية واملتعلقة بالش���أن العام 
وكان���ت قريب���ة من املواطن���ني وهمومهم اليومية ما ك���ون لها قاعدة 

كبيرة من املشاهدين   .
وتتوجه »االسبوع الليبي » بخالص العزاء ألسرتها وتأمل من اهلل أن 

يلهمهم الصبر والسلوان. 

الليبي    االسبوع   ���
 ينتظ���ر الروائي محم���د املغبوب 
خالل ش���هر ابريل صدور روايته 
اجلديدة  )بني قوس���ني ( عن دار 
األدهم للنشر والتوزيع  القاهرة     
 ول���م يفص���ح املغب���وب بع���د عن 
تفاصي���ل اصداره اجلديد والذي 
يأتي ضمن تع���اون بينه وبني دار 
االده���م الت���ى قدمت ل���ه مؤخرا 

عدة اصدارات  

الليبي    االسبوع   ���
بع���د ص���راع مرير مع املرض رحل  الكاتب واملس���رحي والصحفي  س���عيد 
املزوغ���ي عن عم���ر يناهز  71 عاما ، ورحل الفقي���د دون ان يتحصل على 
فرصة عالج النقاذ حياته ورغم  منش���ادة الكتاب والصحافيني  الن تلتفت 

احلكومة  الى وضعه الصحي  املتأزم  .
ول���د الفقيد يف  مدينة طرابلس  1948   درس بها حتى املرحلة الثانوية، 

قبل أن يترك الدراسة ويتجه للعمل.
مارس العمل الصحفي منذ س���بعينيات القرن املاضي  حتى تولى فيه مهام 
رئاسة حترير مجالت  كل الفنون، البيت، كما عمل مديراً لتحرير صحيفة 

أويا.
اهتم باملس���رح، وكتب مجموعة من املس���رحيات  وأسهم يف تأسيس الفرقة 
املسرحية بنادي الهالل بسوق اجلمعة )الترسانة حاليا(. ونشر له مسرحية 

)حلم( عن منشورات املؤمتر 2005.

املعرض 
لوحة ) أحد شوارع املدينة القدمية بطرابلس ( لوحة مميزة 
للتشكيلي الليبي  ) عصام علي ( رسمها باأللوان الزيتية على 

القماش 

حدثتكم كثيرا عن هذه الروح

وأخرجت لكم ما يف القلب من خردة

ومن سخط وسموم

صار حديثا ممال وباعث أسى

لكني لن أخبركم

عندما جاء اهلل

تنحوا

لستم ندا لي

لست أخوض مع اخلائضني

لست زائفا

أنتم تظنون أن الشيطان ملهمكم

وهذا يشعرني باألسف والشفقة

الشيطان..أهذا أفضل ما لديكم؟!

ابتعدوا

أنا بأمر اهلل أمر وأكتب

والبحر مداد لكلماتي

أنا القلم والنون واأللف والالم وامليم

الكاف والهاء والعني والصاد

واحلاء والراء والطاء والسني والقاف

والكلمة الطيبة

أصلي ثابت وفرعي يف السماء

أنا قبضة اهلل

أمّر فينقشع الظالم

أمّر فيمطر السحاب

وتسكن هوام ووحوش

أقوم فتسقط عروش

وتنهض أمم

أنا امليزان

أزن املثقال والذرة

أتوج ملوكا وسالطني

صديق مالئكة وزفرة صاحلني

حبيب أنبياء ومرسلني

خليل فقراء ومتعبني

ودمعة املحتاجني

نداء املقهورين

أنا العهد اجلديد

أنا ويلكم

سوط عذاب

جئت ألهز العالم

ألركل كل هذه القذارة التي تخلفونها 

وراءكم

وأحول بينكم وبني املجد 

لقد بليتم بي أيها األوغاد.

الصويف األخير

نص

فق ملو ا هلل  ا عبد جمعة 
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رياضه

��� االسبوع الليبي   
 اعلنت جلنة املسابقات باالحتاد الليبي لكرة اليد عن موعد  املواجهة  املرتقبة 
بني  االحتاد و فريق اجلزيرة يف نهائي كأس ليبيا لكرة اليد على مستوى احتاد 

املنطقة األولى.
  وحددت اللجنة اجلمعة املقبلة موعدا القامة املباراة  على متام الساعة الرابعة 

مساء  بقاعة   االلعاب الرياضية باملدينة الرياضية  طرابلس 
ستقام  والتى  ليبيا  مستوى  على  للنهائيات  املتأهل  الفريق  املباراة    وستحدد 

بقاعة مدينة املرج .

 اجلمعة االحتاد يالقي اجلزيرة فى 
نهائي كأس ليبيا لكرة اليد

��� االسبوع الليبي   
 صورة  جتمع  الالعبني السابقني  فوزي العيساوي و ونيس 

خير  يف ملعب بتغازي  بتاريخ 29 / 1 / 1993 

 هذا موعد  إقامة نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة  

 تأجيل لقاء نصف نهائي 
 كأس ليبيا لكرة القدم املصغرة

  املالعب 

 التحدي يتعادل سلبيا مع  النصر
يف ذهاب الدوري املمتاز

��� االسبوع الليبي   
 حدد االحتاد الليبي لكرة السلة موعد اقامة 
نهائي بطولة ليبيا لكرة السلة للموسم اجلاري 

2019 / 2018
عن إقامة  املاضي  السبت  االحت��اد    واعلن 
نهائيات البطولة على مرحلتني يف بنغازي يف 
الفترة من 11 إلى 24 أبريل اجلاري بدون 
حضور اجلمهور وبنفس اجلدول السابق بعد 
تأجيلها يف وقت سابق   بسبب األحداث التي 

متر بها البالد.
أعلن  السلة   ل��ك��رة  الليبي  االحت���اد   وك���ان  
صباح اليوم تأجيل منافسات التجمع األول 
من نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة، والتى 
كان مقررا انطالقها السبت املاضي ، بقاعة 

طرابلس الكبرى،  مبشاركة ستة  أندية.
 ومن املقرر أن يشارك يف هذه البطولة  النصر 
حامل لقب املوسم املاضي  واألهلي طرابلس 
بنغازي   واألهلي  االحت���اد،  و  الكأس   بطل 

واملروج و اليرموك.

��� االسبوع الليبي   
 بسبب االحداث االمنية التى متر بها البالد أعلنت جلنة 
املسابقات باالحتاد الليبي لكرة القدم املصغرة تأجيل 
لكرة  ليبيا  كأس  ملسابقة  نهائي  النصف  الدور  مباراة 
القدم املصغرة بني فريقي أبو مليانة وجنوم صرمان. 

  وكان من املقرر إقامة املباراة  السبت املاضي مبلعب 
النوفليني بالعاصمة طرابلس، ولم  يحدد موعدا الحقا.
مليانة وجنوم صرمان  أبو  مباراة  الفائز من   وسيقابل 
أساريا  على   الفائز  النهائي  يف  كعام  السد  فريق 
أقيمت  التي  املباراة  يف  ثالثة  مقابل  أه��داف  بخمسة 

بينهما بالدور نصف النهائي للبطولة.

��� االسبوع الليبي   
سلبيا  ال��ت��ح��دي  فريق    تعادل 
التي  امل���ب���اراة  يف  ال��ن��ص��ر  على  
السبت  م��س��اء  بينهما،  أقيمت 
احلادية  اجل��ول��ة  املاضي ضمن 
عشر  من  ختام مرحلة الذهاب 
املمتاز  الليبي  الدوري  من بطولة 
 /  2018 اجل������اري  ل��ل��م��وس��م 

.2019
إلى   النصر   وارتفع رصيد فريق 
ال��ث��ان��ي  امل��رك��ز  يف  نقطة    23
م���ن ج����دول ت��رت��ي��ب امل��ج��م��وع��ة 
رصيد   ارتفع  حني  األولى   يف 
التحدي  لعشرة نقاط  يف املركز 
الثامن بجدول ترتيب املجموعة.

ذاكرة

 الهريش يقود تفوق 
سوتييسكا على مورنار 
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رياضه

��� االسبوع الليبي   
التشكيلة  يف  الورفلي  الدولي سند  املحترف  غاب 
ال��رج��اء  ل��ف��ري��ق  ال��ف��ن��ي  التى  أعلنها  املدير 
كارتيرون   باتريس  املغربي  الفرنسي  البيضاوي 
ملباراة أوملبيك أسفي  األحد املاضي ضمن  اجلولة 

بالدوري املغربي. ال�24 
رح��ي��م��ي،  س��ف��ي��ان  الورفلي   ج��ان��ب  ال���ى  وغ����اب 

مابيدي. وليما  احلافيظي   وعبداإلله 

��� االسبوع الليبي   
والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  صرح  رئيس 
يتم  ق��د  إن��ه  القنطري   الوفاق  بشير  بحكومة 
ال��ل��ج��وء ل��الحت��اد ال��دول��ي ل��ك��رة ال��ق��دم«ف��ي��ف��ا« يف 
لكرة  الليبي  االحت���اد  ان��ت��خ��اب��ات  تسفر  ل��م  ح��ال 
الوسط  ترضي  جديدة  كفاءات  عن  املقبلة  القدم 

الليبي. الرياضي 
أن  صجفية  تصريحات  يف  ال��ق��ن��ط��ري،  وأض���اف 
انتخابات احتاد الكرة املقبلة ستترك فيها املساحة 
اللعبة  شؤون  يدير  إدارة  مجلس  الختيار  لألندية 

األولى. الشعبية 
رسالة  املاضي  يناير  من   وجهت   وكانت الفيفا  
فيها  طالبت  القدم   ل��ك��رة  الليبي  االحت���اد  إل��ى 

بإجراء االنتخابات  خالل  90 يوما.

��� االسبوع الليبي   
بطولة  نهائي  نصف  إلى  طرابلس   باألهلي  الطائرة   فريق  تأهل  
إفريقيا لألندية بعد فوزه على نيمو ستار األوغندي بثالثة أشواط  

يف املباراة التي جمعتهما  األحد املاضي .
 –  25 األول:  التالي الشوط  النحو  على  األش���واط  نتائج  ج��اءت 

19 الشوط الثاني: 25 – 23 الشوط الثالث: 25 19-

��� االسبوع الليبي   
عضوا  الرعيض  جمال  للكاراتيه  الليبي  االحت���اد  رئيس  انتخب 
االنتخابات  يف  للعبة   املتوسط  األبيض  البحر  احتاد  إدارة  مبجلس 

التركية. بانطاليا  اجريت  اجلمعة  التي 
وكان الرعيض باشر فبراير املاضي مهامه  كأمني لصندوق املنطقة 
األولى باالحتاد اإلفريقي يف بطولة أفريقيا لرياضة الكاراتيه والتي 
املنتخبات  األفريقية منها  العديد من  املغرب  مبشاركة  تستضيفها  

. الوطني   املنتخب 

  األهلي طرابلس ويتأهل لنصف نهائي 
إفريقيا   على حساب  ستار األوغندي

 جمال الرعيض عضوا مبجلس إدارة 
احتاد البحر املتوسط للكاراتيه

 الهريش يقود تفوق 
سوتييسكا على مورنار 

 الورفلي خارج امللعب
 يف مباراة الرجاء
 و أوملبيك أسفي

 القنطري  يلوح باللجوء 
للفيفا يف هذه احلالة 

الليبي    االسبوع   ���
زكريا  الدولي  املحترف  حققه  الفت  جناح 
ب��ال��دوري  سوتييسكا  فريقه  م��ع  الهريش 
للموسم  القدم  لكرة  املمتاز  املونتينيجري 

اجلاري.
و متكن  الهريش من قيادة فريقه   لتحقيق 
بثالثية  »مورنار«  مضيفة   على  ساحق  فوز 
بينهما،  أقيمت  التي  امل��ب��اراة  يف  نضيفة، 
منافسات  ضمن   ، امل��اض��ي  األح��د  مساء  

املونتينيجري. الدوري  من   28 ال�  اجلولة 
مباراة  فريقه   تشكيلة  يف  الهريش   ولعب  
كاملة و أفتتح  التسجيل لفريقه يف الدقيقة 
عاد   وسجل  ثم  باحلارس  منفردا  الثامنة  
بعد  الثاني  وهدفه   املباراة  أه��داف  ثالث 

مورنار. هزة شباك   قوية  تسديدة 



ال تصالح على الدم.. حتى بدم!
ال تصالح! ولو قيل رأس برأٍس

أكلُّ الرؤوس سواٌء؟
أقلب الغريب كقلب أخيك؟!

أعيناه عينا أخيك؟!
وهل تتساوى يٌد.. سيفها كان لك

بيٍد سيفها أْثَكلك؟
سيقولون:

جئناك كي حتقن الدم..
جئناك. كن -يا أمير- احلكم

سيقولون:
ها نحن أبناء عم.

ق��ل ل��ه��م: إن��ه��م ل��م ي��راع��وا ال��ع��م��وم��ة فيمن 
هلك

واغرس السيَف يف جبهة الصحراء
إلى أن يجيب العدم

إنني كنت لك
فارًسا،
وأًخا،
وأًبا،

وَمِلك.

األسبـوع الليبـي 
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أخر االسبوع 

ال تصالْح! )2(

دنقل أمل 

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

»آيباد«  أجهزة  يتركون  ممن  كنتم  إذا 
معرضون  فإنكم  ال��ص��غ��ار،  أي���دي  يف 
ملتاعب كثيرة بسبب ما قد يترتب عن 
إدخال الصغار لكلمات مرور عشوائية 
أو خ��اط��ئ��ة.وب��ح��س��ب م��وق��ع »ب��زن��س 
ستاندرد«، فإن طفال أميركيا يف الثالثة 
»اآلي��ب��اد«  بإقفال  تسبب  ع��م��ره،  م��ن 
اخلاص بوالده ملدة تقارب نصف قرن، 
بعدما ظل يدخل كلمات مرورية خاطئة، 
عدة مرات.وبعدما أدخل الطفل كثيرا 
امل���رور اخل��اط��ئ��ة، عرض  م��ن كلمات 
إلى  املستخدم  تدعو  رس��ال��ة  اجل��ه��از 
إعادة املحاولة بعد 25 مليون و536 

ألف و442 دقيقة، أي بعد 48 سنة.

وأورد املصدر أن اآليباد الذي مت إقفاله 
من الطفل، يعود للصحفي األميركي، 
إيفان إيسنوس، وهو كاتب يف »نيويورك 
ديلي نيوز«، ولن يسمح اجلهاز بإعادة 

املحاولة إال يف سنة 2067.
ومبوجب سياسة »أبل«، يتعني على من 
يريدون  وال  املشكلة،  لهذا  يتعرضون 
االنتظار لعقود، أن يلجؤوا إلى خاصية 
االس��ت��ع��ادة وحت��دي��ث اإلع����دادات من 

خالل منصة »آيتونز«.
البيانات التي لم يجر االحتفاظ  لكن 
بنسخة ثانية منها ستضيع بشكل نهائي 
ت��ك��ون ه��ن��اك أي طريقة أخ��رى  ول��ن 

الستعادتها.

طفل يغلق آيباد والده الصحفي 
حتى عام 2067  مصر تكتشف مومياء كاهن عمرها 

2500 عام

املرصد

كشفت مصر النقاب عن مومياء كاهن كبير يعود عمرها إلى 2500 عام يف جبانة 
قدمية باملنيا جنوبي القاهرة.وفتح عالم اآلثار املصري الدكتور زاهي حواس، مبعاونة 
فريق مصري، 3 توابيت مغلقة تعود إلى عهد األسرة الفرعونية ال�26.واحتوى أحد 
برسم  ومزينة  بالكتان  وملفوفة  جيدا،  محفوظة  كبير  كاهن  مومياء  على  التوابيت 
ذهبي يصور إيزيس، واحتوى الثاني على مومياء ألنثى مزينة باخلرز األزرق، وكان 

األخير به مومياء ألب يف مقبرة عائلية.
كما وجد الفريق رأسا شمعيا نادرا، يف موقع اجلبانة مبحافظة املنيا، وقال حواس: 
اآلثار  علماء  األخيرة«.واكتشف  الفترة  يف  كهذا  شيء  أي  اكتشفت  أن  يسبق  »لم 
املصريون املوقع منذ عام ونصف العام وما زالت أعمال التنقيب مستمرة به.وقال 
حواس قبل يوم من فتح التوابيت: »أعتقد أن هذا املوقع يحتاج إلى تنقيب على مدار 

ال�50 عاما املقبلة«، متوقعا العثور على املزيد من املقابر.
وأضاف: »يف عام 1927 ُعثر على تابوت ضخم من احلجر اجليري يف املنطقة، ومت 

نقله إلى املتحف املصري بالقاهرة، ولكن املوقع أصبح منسيا بعد ذلك«.


