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هل حتول املدنيون إلى سالح 
يف معركة طرابلس؟

  النصر يتفوق على األهلي بنغازي 
ويتأهل لنهائيات كأس اليد

حتسبا لتطورات حرب العاصمة
اخلدمات الصحية بني وليد تعقد اجتماعا 

املركزي يف بيان له :
  ال تعطيل يف مخصصات أرباب األسر
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اليوم األول

ع��م��ر احل����رب ال���دائ���رة اآلن ع��ل��ى ت��خ��وم ال��ع��اص��م��ة ، 
أمر تتحكم به املعطيات امليدانية وكذلك سياسات 
..وال  املحلي  للمجال  م��ت��ج��اوزة  استرتيجية  ورؤى 
ميلك املتحاربون املحليون إمكانية حقيقية للتنبؤ 
بالسقف واملدى الزمني لهذه احلرب التي ميكن أن 
تقتصر على أيام أو متتد لسنوات ..وهي حرب جتري 
حتت راية فبراير التي أيدها حلف شمال األطلسي 
يف منازلة العام 2011..وت���دور رحاها بني مؤسسة 
الشرعية  سيطرتها  بسط  تتوخى  ناشئة  عسكرية 
على جغرافية الوطن الواحد وبني قوى مناوئة ذات 
أج���ن���دات م��ت��ض��ارب��ة اليجمعها ش���يء س���وى م��ع��اداة 
وت��ت��خ��ذ م��ن حكومة  ال���دول���ة التقليدية  م��ؤس��س��ات 
ودبلوماسية  سياسية  واج��ه��ة  ال���وف���اق«   « ط��راب��ل��س 

معترف بها دوليا..
مشروعية القتال من الضفتني باب مفتوح للنقاش 
إلى ماالنهاية ، ولكل حججه وتبريراته الوجيهة و 
املقنعة وكلها يف التلخيص األخير لن تتجاوز شرعية 
ف��ب��راي��ر ..م���ع ذل��ك تظل ه��ن��اك حقيقة راس��خ��ة لن 
يختلف فيها ، وحولها عاقالن إثنان فحواها أن هذه 
احلرب وكل حرب لن يدفع ثمنها طرف غير الليبيني 
ال���ذي���ن ي��ت��ك��دس م��اي��ق��رب م���ن ن��ص��ف��ه��م يف مدينة 

طرابلس وأكنافها وضواحيها ..
فبراير  م��ش��اري��ع  م��ن  اليعنيهم  شعبنا  أب��ن��اء  أك��ث��ر 
املتناقضة ،  سواء اإلسالموية  أواملدنية شيء  ، فال 
جنة البغدادي وإبن الدن والغرياني تغريهم ، والوعود 
ال���رف���اه حت���ت ظ���ل اإلن��ت��خ��اب��ات وال���دس���ت���ور وال��ب��ذخ 
ال��رأس��م��ال��ي م��ازال��ت حت���رك شهواتهم ..واألغ��ل��ب��ي��ة 
ال��ق��رار يف ش��أن مصيرهم ومصير بالدهم  يعون أن 
وب�����الد أوالده�������م يف ي���د ال���ق���وى ال���دول���ي���ة وال���وك���الء 
..ف��أق��ص��ى م��ا ما  وال��ع��م��الء الداخليني  االقليميني 
يحلم به الليبيون حياة طبيعية توفر احلد األدنى 
من متطلباتهم االنسانية املتمثلة يف األمان والغذاء 
والتعليم الذي توقفت مؤسساته يف كل املراحل بداية 
من التعليم األساسي وحتى اجلامعي بسبب املعارك 
الضارية التي تشهدها معظم أحياء العاصمة ..  فكل 
اخلسائر املادية وغيرها مبا فيها اخلسائر البشرية و 
مهما  االجتماعية  وحتى  واالقتصادية  السياسية 
بلغت قيمتها وأهميتها ميكن تعويضها واستدراكها 
ب��ط��ري��ق��ة أو أخ����رى ، ل��ك��ن خ���س���ارة أج���ي���ال بأكملها 
وتسليمها لقمة سائغة لغول األمية التعليمية يعني 
لتحتل  الصفر  نقطة  إل��ى  بليبيا  ال��ع��ودة  ببساطة 

موقعها القدمي يف ذيل قائمة دول العالم الثالث ..
النفط ميكن إستبداله مبصدر آخر ..املطارات ميكن 
تعويضها أو حتى اإلستغناء عنها ..الدولة والسيادة 
ميكن النضال واستعادتهما..األموال املجمدة ليس 
من املستحيل إدخار غيرها بل أضعافها ..ليبيا نفسها 
ضاعت أكثر من مرة طوال القرون و أستعادها نضال 
األجداد واآلباء..لكن إذا عادت األمية فسيعود معها 
أخطر أعداء ليبيا املرض والفقر واجلهل واإلستعمار 

وبيوت شارع سيدي عمران والكندي ..
إذا عادت األمية بعد أن دحرناها .. فلن تعود ليبيا لنا 

أبدا..
احلرب ليست فعال منفصال عن السياق السياسي..
بل أن بعض منظري السياسة يعدونها فعال سياسيا 
خشنا يصب يف مصلحة تسوية ما ، يصعب التوصل 
تكون  أن  ..وم��ان��رج��وه  وامل���ن���اورات  باملفاوضات  إليها 
حربنا ..حربا مقننة بأجندة سياسية واضحة تراعي 
مصالح الوطن وأبناء الوطن ، الحربا رعناء تشبه 
ح��رب داح��س والغبراء بال ه��دف و«روزن��ام��ة« وق��ت أو 

أهداف واقعية ..
، وأملنا أن  إن احل���رب املفتوحة ه��ي ح��رب بالعقل 
إرادة وطنية  وال��ق��ذائ��ف  امل���داف���ع  وراء ص���وت  ي��ك��ون 
وال   ، اخل��اص��ة  الضيقة  املصالح  التسبيها  خالصة 

ترتهن  ملشاريع خارجية دولية أو إقليمية ..
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احلرب بالعقل
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أخبــار

محيدلي  س��ن��اء  مب��درس��ة  اختتمت 
الرياضي  النشاط  فعاليات  بسرت 
امل����درس����ي حت���ت إش������راف وح���دة 
التعليم  بقطاع  امل��درس��ي  النشاط 

بالبلدية.
وحضر احلفل اخلتامي عميد بلدية 
س���رت م��خ��ت��ار امل��ع��دان��ي وع��ض��وي 
املجلس البلدي غيث اوحيدة وصالح 
التعليم مفتاح  عيادة ومراَقب قطاع 
عبدالكايف، وجمع كبير من الطالب 
ببلدية  امل��دارس  وم��دراء  املدرسني 

سرت.

مبقتل االمام علي بن أبي طالب إنتهى زمن اخلالفة الراشدة ، صار 
مهام  عن  منفصلة  وظيفة  والدين  الكتاب  بأمور  واإلشتغال  الفقه 
كان  ذلك  العيش..ومع  وكسب  لالرتزاق  كوسيلة  واستقل  احلاكم 
والسلطة  الدين  رجل  بني  التحالف  ظل  إذ  صوريا  االنفصال  هذا 
مبالغة  ..وال  االسالمية  الدولة  مراحل  طوال  بقوة  قائما  الزمانية 
يف القول أن هذا التحالف مايزال قائما ومؤثرا يف كثير من البالد 

احلالي..  وقتنا  حتى  واالسالمية  العربية 
يف  السلطة  جناحي  ب��ني  »الكاثوليكي«  ال���زواج  ه��ذا  مواجهة  يف 
املحمدي  امل��ش��روع  إخ��ت��ط��ف  ال���ذي  ال��رس��م��ي  ال��ت��اري��خ االس��الم��ي 
التقليدية  االجتماعية  البنية  ترسيخ  إجتاه  يف  وحوله  االصالحي 
كانت  وإن  مقاومة شرسة  األزلية، ظهرت  الطبقية  التراتبية  وتأكيد 
بدايات  يف  سحقه  مت  قتالي  سياق  يف  إال  والم��ؤط��رة  منظمة  غير 

..اخلوارج منوذجا.. األموية  الدولة  تأسيس 
يف خالفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ، أخذ االنقالب االقطاعي 
على املفاهيم الواردة يف التنزيل حول العدالة واملساواة بني الناس.. 
من  وآدم  آلدم  وكلكم  بالتقوى..  اال  وأعجمي  عربي  بني  والف��رق 
القرشية  االرستقراطية  أبناء  إذ جنح  واجرائي  عملي  تراب..منحى 
املوالي  م��ن  التغيير   م��ش��روع  يف  املصلحة   أص��ح��اب  إستبعاد  يف 
استراتيجية  ووف��ق  برفق  وتسللوا   ، واملهمشنب  والفقراء  والعبيد 
على  فاستولوا  ال��دول��ة   وإدارة  ال��ق��رار  مفاصل  إل��ى  فيها  مفكر 
كل  يف  احلكام  ..وعينوا  الوليدة  الدولة  عاصمة  يف  املناصب  أهم 
الواليات من أبناء العمومة الذين عاثوا يف األرض ونهبوا بيت املال 
بالفتنة  عرف  فيما  الثورة  فتيل  اشتعل  حتى  األمصار  أهل  وظلموا 
 .. داره  عقر  يف  املؤمنني  أمير  قتل  إل��ى  النهاية  يف  أفضت  التي 
والنفوذ  والهيمنة  الظلم  قوى  بني  األول  املربع  إلى  الصراع  ليعود 
التاريخ  مسارب  يف  الهائمة  اجلموع  وبني  واالجتماعي  االقتصادي 

.. واملخلص  بحثا عن اخلالص 
وسط هذا الهرج واملرج السياسي الذي تبلور يف فقه وفكر أصولي 
االسالمية  الثقافة  مراكز  يف  م��دارس��ه  و  تياراته  تتأسس  أخ��ذت 
غيالن  إسم  ..ظهر  ووو  الكوفة  الى  دمشق  الى  يثرب  من  اجلديدة 
لإلستبداد  االسالمية  الفكرية  املقاومة  رم��وز  كأحد  الدمشقي 
، درس  106 هجرية  العام  الدين..ولد يف  املتسربل مبسوح  القبلي 
الفقه على احلسن البصري واشتهر  كصاحب أشهر فرقة من فرق 
خيرها  أفعاله  يف  اإلنسان   إرادة  بحرية  تقول  املسلمني  املتكلمني 
املذهب،  بهذا  ج��اه��روا  الذين  أوائ��ل  من  وفرقته  وك��ان   وش��ره��ا، 

. األموية  الدولة  باجلبرية يف عاصمة  القول  وعارضوا 
أمام  يعفيهم  ألنه  أمية،  لبني  ايديولوجيا  مذهبا  اجلبرية  وكانت 
نظام  يف  أحدثوه  ال��ذي  الفساد  عن  املسؤولية  من  املسلمني  عامة 
احلكم اإلسالمي، فكان غيالن هذا من قادة املحتجني على إنحراف 
 ، للحرية،  املناوئة  اجلبرية  لعقيدتهم  رفضه  عن  فضالً  األمويني، 
فيها  يعيشون  كانوا  التي  البذخ  وحياة  الناس  على  تسلطهم  ويهاجم 

والروم. العجم  ملوك  يفعل  كان  كما 
على  يتوفر  م��ن  ك��ل  يف  تصلح  أن��ه��ا  اخل��الف��ة  يف  غ��ي��الن  رأي  ك��ان 
بني  بذلك  مخالفاً  قريش  قبائل  من  يكن  لم  ول��و  حتى  شروطها، 
السواء، وأنكر صراحة فكرة احتكار احلكم يف  الشيعة على  و  أمية 
بالكتاب والسنة فهو مستحق  هؤالء، وكان يقول: “كل من كان قائماً 
يف  طاعناً  الرأي  بهذا  كان  ولقد  األمة”،  بإجماع  إال  تثبت  وال  لها، 
الذين  أكبر  أحد  يعد  أنه  من  وبالرغم  الزمان،.  ذلك  شرعية خلفاء 
اجلبرية  مفاهيم  وعارض  العدالة،  وعن  اإلنسان  حرية  عن  دافعوا 
كتب  أن  إال  السلطة،  استيالئهم على  لتبرير  األمويون  لها  روج  التي 
تذكره  ولم  تنصفه  لم  عادة  املنتصرون  يكتبه  الذي  الرسمي  التاريخ 

يستحق.. مبا 
قد  العزيز  عبد  بن  عمر  األم��وي   اخلليفة  أن  السير  أخبار  تقول 
أمية   بني  ينتقد  و  الناس  بني  يخطب  العالم   الفقيه  هذا  عن  سمع 
و  ينكر  فلم  وسأله  طلبه  يف  ..ف��ارس��ل  املسلمني  م��ال  بيت  لنهبهم 
بني  قبل  من  املستباح  املسلمني  مال  بيت  أموال  يسترد   بأن  طالبه 

عمومته..
الى  امللك  عبد  بن  هشام  ووصول  العزيز  عبد  بن  عمر  مقتل  وبعد 
غيالن  بصلب  وق��ام  تهديده  اجلديد  احلاكم   نفذ  اخلالفة  عرش 
من  أع��داؤه  وق��ال  والزندقة  التجذيف  بتهمة  دمشق  أب��واب  على 
وعاظ السالطني وبطانة السوء يف مقتله :- ان قتله أفضل من قتل 

الروم.. ألفني من 
وثار  وشيوخهم  احلكام  لبهتان  االنصياع  رفض  الرجل  ألن  ذلك  كل 

يف وجه من جترأوا على حدود اهلل واعتدوا على احلقوق  ..

صورة قدمية 
 للصراع

الزائدي جمال 

رغم تواضع االمكانيات

مستشفى امحمد املقريف 
ينقذ حياة 39 مجندا 

تعرضوا للتسمم

بلدية شحات جتتمع 
مع مالك أراضي احلرم 

األثري للمدينة 

حتسبا لتطورات حرب العاصمة
اخلدمات الصحية بني وليد تعقد اجتماعا طارئا 

مع التشديد على مخالفة غير امللتزمني
تواصل أعمال النظافة التي تغطي كافة أحياء  بنغازي 

مكللة بالنجاح .. قورينا التعليمي جتري عملية استئصال 
قولون مصاب بالسرطان 

معرض خيري ملرضى 
األورام والكلى 

بطبرق 

حتت إشراف اخلدمات التعليمية 
اختتام النشاط الرياضي املدرسي بسرت

ام��ح��م��دامل��ق��ري��ف ب��اج��داب��ي��ا، ح����دوث ع��دد 
من  حاالت التسمم الثالثاء املاضي ، مبركز 
تدريب اجدابيا التابع ملنطقة اخلليج العسكرية.
وأوضح املكتب اإلعالمي باملستشفى، أن قسم 
اإلسعاف والطوارئ، قد استقبل  الثالثاء، على 
عدد 39  حالة  ليالً  التاسعة  الساعة  متام 
تدريب  املجندين مبركز  من  جميعها  تسمم، 

اجدابيا وقد مت اسعافهم بالكامل.
كما أشار إلى أن العدد كان كبير، فاق القدرة 
العناية باملستشفى، األمر  االستيعابية لغرفة 
الذي دعا مدير اخلدمات الطبية، الطيب - 
احمد بقوشة - لالنتقال رفقة مجموعة من 
إلى مركز  املساعدة  والطبية  الطبية  األطقم 
التدريب حاملني معهم املعدات الطبية واألدوية 
الالزمة للقيام بإسعاف باقي املصابني داخل 

املركز.

مع  اجتماعا  ش��ح��ات،  بلدية  مقر  يف  عقد 
مصلحة اآلثار باحلكومة املؤقتة ومراقبة آثار 
الواقعة  األراض���ي  م��الك  بحضور  ش��ح��ات، 
األث��ري ملدينة شحات. ومت  يف نطاق احل��رم 
خالل االجتماع مناقشة ضرورة إيجاد حلول 
بالشكل  حيازتهم  من  لالستفادة  للمواطنني 
والتاريخية  األث��ري��ة  بالقيمة  يضر  ال  ال��ذي 

للمدينة.

عقدت إدارة اخلدمات الصحية بني وليد، ، اجتماعا طارئا ملعرفة جاهزية 
االشتباكات  نتيجة  طارئ  ألي  وذلك حتسبا  وليد،  بني  والطوارئ  اإلسعاف 

بيها. املحيطة  واملناطق  العاصمة طرابلس  تشهدها  التي 
وجاء االجتماع بعد قرار عميد بلدية بني وليد بتشكيل جلنة طوارئ، حيث 
طارئ  ألي  استعداد  الصحي  للقطاع  داخلية  جلنة  تشكيل  على  االتفاق  مت 
لكي يتم تقدمي أفضل اخلدمات لألهالي وللنازحني يف حالة نزوح العائالت 

للمدينة.

أكدت بلدية بنغازي، تواصل أعمال النظافة التي تغطي جميع أحياء بنغازي 
دون استثناء حتى ساعات متأخرة من الليل.

مبتابعة  متخصصة  البلدي  احلرس  من  وحدة  هناك  أن  البلدية،  وأوضحت 
القمامة  برمي  يقومون  ال��ذي��ن  املخالفني  ومتابعة  النظافة  اع��م��ال  سير 
والساحات  العامة  الطرق  يف  لها  املخصصة  األماكن  غير  يف  واملخلفات 
والتي ليست اماكن مخصصة لرمي القمامة، مناشدا أي حي يشعر بقصور 

البلدية. النظافة مبخاطبة  اعمال  يف 

املركزي  قورينا  مبستشفى  العمليات  قسم  أج��رى 
العمر 70  من  تبلغ  ملريضة  كبرى  عملية  التعليمي، 
 6 حوالي  استغرقت  أن  بعد  بالنجاح  تكللت  عاًما، 
أن  قورينا،  العمل.وأوضحت مستشفى  من  ساعات 
قام  بالسرطان  املصاب  القولون  استئصال  عملية 
بها الدكتور عوض أكرمي، والدكتور أحمد احلاسي، 
أمبارك،  منال  والدكتورة  سرقيوة،  محمد  والدكتور 
يف  كان  بينما  سليمة،  والدكتورة  جن��الء،  والدكتورة 
التخدير الدكتور أولنغ، وفنيي التخدير أشرف العوكلي، 
السكراب  يف  بينما  ب��در،  وأنيس  أبسيس،  وأصيل 
أولينا ، وحمد، وزينب، الفتة إلى أن قسم اجلراحة 
باملستشفى يجري عمليات جراحية منذ شهر مارس 
العام 2018، وهي تتضمن عمليات جراحة عامة، 

والعظام، واألنف واألذن واحلنجرة مؤخًرا.

نظمت مدرسة خديجة الكبرى 
ملرضى  خيرًيا  معرًضا  بطبرق 

األورام والكلى باملدينة.
وض���م امل��ع��رض ل��وح��ات فنيه 
وت��ش��ك��ي��ل��ي��ة وم������واد غ��ذائ��ي��ة 
باإلضافة   ، يدوية  ومشغوالت 
باملدرسة  الطالبات  مل��ش��ارك��ة 
واألحياء  الكيمياء  قسمي  من 

والنبات.
وأك������دت م���دي���ر امل���درس���ة أن 
إي����رادات ه��ذا امل��ع��رض سوف 
األورام  م��رض��ى  على  ت��ص��رف 

والكلى باملدينة دعًما لهم ».
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أخبــار

سحب قرعة بطولة بنغازي لكرة القدم النسائية 

معرض إبداعات تالميذ مدرسة سمنو

الكهرباء تعلن تأجيل أعمال الصيانة حلني استقرار 
الوضع يف طرابلس 

مت خالله رفع الغطاء االجتماعي عن املهربني
اجتماع لتنظيم العمل مبنفذ إمساعد احلدودي مع الشقيقة مصر

النسائية  القدم  بنغازي لكرة  سحب قرعة بطولة 
قرعة  سحب  بنغازى  مبدينة  املاضي  اخلميس  ظهر  مت 
التى ستقام مبشاركة  للفتيات  القدم  لكرة  بنغازى  بطولة 
بداية  املسابقة  منافسات  وستنطلق  احدى عشر مدرسة 
القدم  لكرة  الفرعي  االحتاد  برعاية  وذلك  األسبوع  هذا 
وتأتى  امل��درس��ى  النشاط  مكتب  مع  بالتعاون  ببنغازى 
اقامة هذه البطولة من أجل تفعيل ونشر اللعبة واختيار 
افضل العناصر واعداد كوادر نسائية يف مجالي التدريب 
والتحكيم واالدارة كما تأتى اقامة منافساتها حرصا من 
القدم  لكرة  الليبي  باالحتاد  النسائية  القدم  كرة  جلنة 
كافة  يف  اللعبة  تطوير  ألجل  واستراتيجية  خطة  لرسم 

العديد من االنشطة مستقبال. بإقامة  ليبيا  ربوع 

ببلدية  االبتدائية  سمنو  مبدرسة  افتتح 
ال��ب��وان��ي��س م��ع��رض رس��وم��ات األط��ف��ال 
اول��ي��اء  بحضور  ال��ي��دوي��ة،  وامل��ش��غ��والت 
وامل��درس��ات  وامل��درس��ني  التالميذ  ام��ور 

الضيوف. وجمعا من 
تضمنت اجنحة املعرض على العديد من 
املدرسة  لتالميذ  التعبيرية  الرسومات 
اليدوية  واملنحوتات  املشغوالت  وعلى 
وامل��ج��س��م��ات ال��ك��رت��ون��ي��ة وال��ص��ح��ف 
احلائطية اضافة إلى التراثيات الشعبية 

. التقليدية  والصناعات 

فرق  أن  للكهرباء،  العامة  الشركة  أعلنت 
املواقع  إلى  الدخول  من  متكنت  الصيانة 
بطرابلس  العزيزية  منطقة  يف  املتضررة 

والبدء يف إصالح االضرار اجلسيمة.
ل��ع��ودة  نتيجة  أن���ه  ال��ش��رك��ة،  وأوض��ح��ت 
االشتباكات وسقوط القذائف بالقرب من 
إلى  الصيانة  أعمال  تأجيل  مت  العاملني 

حني استقرار الوضع األمني.

عقد آمر منطقة طبرق العسكرية » اللواء هاشم بورقعة« 
مبنفذ  العاملة  األمنية  األج��ه��زة  مع  موسعا  اجتماعا 
إمساعد البري مع جمهورية مصر العربية لتنظيم العمل 

باملنفذ احليوي بالبالد.
اإلع��الم مبنطقة  مكتب  اجل���راري عضو  وق��ال حسني 
طبرق العسكرية إن اللواء بورقعة أعطى تعليماته بنقل 
احلضيرة اجلمركية من داخل املنفذ إلى املنطقة الواقعة 
خارجه لتخفيف حالة االزدحام التي تعطل حركة السير 

باملنفذ.
وأض���اف اجل���راري يف تصريح خ��اص مل��راس��ل »ب��واب��ة 
اجتماعا  عقد  ابورقعة  أن  بطبرق  اإلخبارية«  إفريقيا 
مبشايخ وأعيان بلدية إمساعد مت فيه االتفاق على رفع 
الغطاء االجتماعي عن املهربني وكل من يتورط يف تهريب 

البشر. 
وشدد آمر املنطقة العسكرية على ضرورة الضرب بيد 

من احلديد على كل من يتورط يف هذه النشاطات.

نظم مكتب النشاط املدرسي، اجدابيا، بقاعة املركز 
طلبة  مستوى  على  الصغير  املذيع  مسابقة  الثقايف، 

مدارس قطاع التربية والتعليم أجدابيا.
رئيس مكتب النشاط املدرسي - فتحي املشيطي - 
قال يف حديث خص به »بوابة إفريقيا اإلخبارية«، إن 
املسابقة قسمت إلى فئتني، مسابقة للفئة العمرية من 
سن 9 إلى 12 سنة، وهي مرحلة التعليم االبتدائي 
ومسابقة للفئة العمرية من سن 13 إلى 15 سنة، 

وهي مرحلة التعليم اإلعدادي.
الطلبة  ع��دد  إجمالي  أن   - املشيطي   - وأض���اف 
 12 من  وطالبة  طالبا  املسابقة،41  يف  املشاركني 

مدرسة من مدارس أجدابيا.
على  أش��رف  قد  املسابقة  أن   - املشيطي   - وتابع 
حتكيمها جلنة من إذاعة أجدابيا املحلية، متكونة من 
الكاتب - مصطفى السعيطي - واإلعالمي - حامت 

محارب - ومقدمة البرامج - امنة عبد الكرمي. 
ويشار إلى أن يف ختام املسابقة، أعلنت جلنة التحكيم 
عن أسماء الطلبة الفائزين بالتراتيب الثالثة األولى 

وهم:
- مسابقة املرحلة االبتدائية:

الترتيب األول - اروى علي - مدرسة شهداء أجدابيا
الترتيب الثاني مناصفة - محمد الشريف - مدرسة 

أم القرى وهبة صالح - مدرسة اخلنساء.
الترتيب الثالث - عائشة حمد - مدرسة اخلنساء

- مسابقة املرحلة اإلعدادية:
الترتيب األول - عبدالباري عبدالسالم - طارق بن 

زياد.
الترتيب الثاني مناصفة - هبة عبدالباسط - شهداء 

الدامور و سجى مفتاح - مدرسة األمجاد.
 - عبدالباسط  سعيد   - مناصفة  الثالث  الترتيب 
مدرسة املتفوقني و مهدي حسن - مدرسة طارق بن 

زياد و عبدالسالم رافع - مدرسة املتفوقني.

رغم فقر االمكانيات
املركز الصحي املنشية يواصل تقدمي خدماته للمواطنني يف املنطقة

بإلشراف جلنة من إذاعة اجدابيا .. مسابقة املذيع الصغير لطلبة مدارس التعليم االعدادي

أع��ل��ن��ت ب��ل��دي��ة ب��ن��غ��ازي اس��ت��م��رار أع��م��ال 
شبنة  الصحي  ال��ص��رف  لشبكة  الصيانة 
أنابيب  وتركيب  الصرف  أنابيب  ملعاجلة 
املكتب  وب���ني  ع��ال��ي��ة.  وق����درة  س��ع��ة  ذات 
البدء  جرى  أنه  بنغازي  لبلدية  اإلعالمي 
يف معاجلة التسربات باجتاه معسكر )21 
مارس( والتي نتج عنها بركة من املياه على 

محاذاة الطريق.
جلنة  تكليف  ب��ن��غ��ازي  بلدية  أعلنت  كما 
الثالث  الدائري  بالطريق  الهبوط  ملتابعة 
املكان  أنه مبعاينة  السريع(مؤكدا  )الطريق 

األسباب  معاجلة  سرعة  على  االتفاق  مت 
وإع��داد خطة  الهبوط  هذا  إلى  أدت  التي 
عمل بحيث ال يحدث االزدحام يف الطريق 

السريع أثناء فترة الصيانة.
 وأوضحت البلديةأن اللجنة املكلفة مبتابعة 
مكتب  مدير  من  تتألف  بالطريق  الهبوط 
ورئيس  الكزة  اسامة  بالبلدية  املشروعات 
املالك  عبد  حكم  بنغازي  ال��ط��وارئ  غرفة 
وممثل عن الشركة العامة للمياه والصرف 
املكتب  وم��دي��ر  املشيطي  محمد  الصحي 

االعالمي ميالد الورفلي.

حتت إشراف جلنة خاصة
تواصل أعمال صيانة شبكة الصرف الصحي ببنغازي

قام مدير مكتب التفيش واملتابعة بإدارة اخلدمات الصحية سبها خالد الديب، بزيارة تفقدية إلى 
املركز الصحي املنشية رفقة عدد من أعضاء املكتب وذلك للوقوف على سير العمل باملركز تنفيذا 

للخطة املقترحة لتطوره.
وقال الديب، خالل الزيارة إنه على الرغم من قلة اإلمكانيات إال أن العاملني باملركز يبذلون قصار 
الزوار واملراجعني، مشيرا  للمرضى من  جهدهم لتطويره والرقي بعملهم وتقدمي أفضل اخلدمات 
إلى أن املركز بحاجة إلى صيانة شاملة يف شبكة الصرف الصحي وشبكة املياه وإلى إزالة املخالفات 

املتراكمة يف فناء املخلفات.
يذكر أن املركز الصحي املنشية أحد أقدم املراكز الصحية باملدينة ويقدم خدماته املتواصلة لشريحة 

كبيرة من املواطنني يف املنطقة.
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االقتصادية

 االسبوع الليبي
 بحث رئيس مجلس ال��وزراء احلكومة املؤقتة عبداهلل 
الثني مع رئيس مجلس إدارة املؤسسة الليبية لالستثمار 
حسني محمد سير عمل املؤسسة  مستعرضا   أبرز 

مشاكلها.
احلالية  األوض��اع  الى  االجتماع  الثني خالل   واستمع 
لألموال الليبية املجمدة واإلجراءات القانونية املتخذة 
مفاصل  على  تسيطر  ال��ت��ي  امل��وازي��ة  األج��س��ام  ض��د 

املؤسسة.
عقده  ال��ذي  اللقاء  ختام  يف  املجلس  رئيس   وأصدر 
مبكتبه مبقر ديوان مجلس الوزراء يف منطقة قرنادة 
الكائن  امل��ؤس��س��ة  م��ق��ر  ع��ل��ى  باملحافظة  تعليماته 
بالعاصمة طرابلس، مشدداً على ضرورة العمل على 
تأمينه وحمايته يف ظل الظروف الراهنة التي تشهدها 
بتوحيد  يقضي  اتفاق  إلى  التوصل  حني  إلى  املدينة 

املُؤسسة.

 االسبوع الليبي
اجلوية  اخلطوط  شركة  فرع  مدير   قال 
س��راج  ال��ش��رق��ي��ة  باملنطقة  االفريقية  
للشركة  العامة  االدارة  أن   الفيتوري  
بطرابلس  اغلقت  صباح االربعاء املاضي 
منظومة  املبيعات على املنطقة الشرقية 

 وقال الفيتوري يف تصريح لبوابة افريقيا 
على  ا  جاء   رد  ذل��ك  االخبارية   أن 
البيان الذي صدر امس االربعاء  عن فرع 
املنطقة الشرقية والذي اعلن فيه الفرع 
الكامل الى جانب القوات  دعمه ووقوفه 

املسلحة العربية الليبية    
على   ستعمل  الفرع  ادارة  أن    واضاف 

ايجاد حلول بديلة  الغالق املنظومة  
اغ��الق  ان    ( قائال  الفيتوري   واوض���ح  
املنظومة يأتي كردة فعل مباشرة وسريعة 

من االدارة العامة يف طرابلس والتى تقع 
حتت ضغط وسيطرة املليشيات املسلحة(  

تعامل  اي   ( أن  من   الفيتوري  ح��ذر   و 
الشرقية   باملنطقة  الشركة   فرع  داخ��ل 
باملنطقة  امل����وج����ودة  املليشيات   م���ع 
العامة  االدارة  على  واملسيطرة  الغربية 
للشركة   و سيعتبر كل من يتلقى تكليفا 
لتمرير  واداة   خائنا  االدارة  تلك  م��ن 
عليه  املسيطر  االدارة  مجلس  اج��ن��دات 
من املليشيات املسلحة  والتى تعمل ضد 

القوات املسلحة الليبية (   
 وكانت ادارة فرع املنطقة الشرقية لشركة 
امس  اعلنت  ق��د  االف��ري��ق��ي��ة  اخل��ط��وط 
االول وعبر بيان لها تلقت بوابة افريقيا 
االخبارية نسحة منه عن وقوفها ودعمها 

الكامل للقوات املسلحة العربية الليبية  

 االسبوع الليبي
ال��ش��رك��ة  ادارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س   وج���ه 
املعلومات  وتقنية  لالتصاالت  القابضة 
التابعة حلكومة الوفاق فيصل القرقاب 
رسالة الى  فائز السراج رئيس املجلس 
للغرفة   اجتماع   خ��ت��ام  يف  ال��رئ��اس��ي 
بطرابلس   االتصاالت   لقطاع  املركزية 
مع  املاضي   االح���د  القرقاب   عقده  
ل��ش��رك��ات  االدارات  م��ج��ال��س  رؤس����اء 
لبيانا واملدار وهاتف ليبيا و االتصاالت 
و  والتقنية  لالتصاالت  وليبيا  الدولية 
البنية وبريد ليبيا وفق نص الرسالة   .

التى وصلت  الرسالة    وجاء يف مستهل 
بوابة افريقيا االخبارية الى نسخة منها 
ظل  يف  يعقد   االجتماع   الطارئ   ان 
الظروف التى تشهدها البالد من اعمال 

اشارة  ، يف  امنية  واضطرابات  مسلحة 
بها  تقوم  التى  العسكرية  العملية  ال��ى 
القوات املسلحة الليبية لتحرير طرابلس 

من املليشيات املسلحة .
 وقال القرقاب يف رسالته  ان االجتماع 
تطرق الى ان الشركات التى تقوم بتشغيل 
باملكاملات  ومعنية  ال��ت��راس��ل  منظومة 
الدولية والتواصل مع دول العالم تعاني 
استخراج  نتيجة  اداري  ان��ق��س��ام  م��ن 
س��ج��الت جت���اري���ة مل��ج��ال��س م���وازي���ة  
مخالفة لقرارات املجلس الرئاسي    يف 
اشارة الى مجلس ا دارة  املشكل بقرار 
من اجلمعية العمومية للشركة القابضة 
ل��الت��ص��االت  ال��ع��ام��ة  للهيئة  ال��ت��اب��ع��ة 
املؤقتة  الليبية  باحلكومة  واملعلوماتية 

برئاسة د. خالد الكاجيجي 

    واش���ارال���ق���رق���اب يف رس��ال��ت��ه ال��ى 
التابعة  املصرفية   احل��س��اب��ات  وض��ع 
بااليعاز  السراج  مطالبا   ، واملجمدة  له 
باستخراج  بالوفاق  وزارة االقتصاد  الى 
سجالت جتارية قائال ان ذلك للخروج 
الظرف  ظ��ل  يف  اخلطير  ال��وض��ع  م��ن 

احلرج حسب نص الرسالة  
ل��الت��ص��االت  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة   وكانت  
الشركة  ادارة  ومجلس  واملعلوماتية 
املؤقتة  باحلكومة  لالتصاالت  القابضة 
ال��س��ب��ت املاضي   ب��ي��ان��ا  ق��د اص����درت  
اهابت فيه بجميع املوظفني واملهندسني 
قطاع  ب��ش��رك��ات  واالداري�����ني  والفنيني 
ب���ض���رورة  بالعاصمة   االت����ص����االت 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي مم��ت��ل��ك��ات ال��ش��رك��ات 
أفضل  تقدمي  يف  باالستمرار  وااللتزام 

اعتيادي  بشكل  للمواطنني  اخل��دم��ات 
ومستقر.

االتصاالت  بقطاع  للعاملني  البيان   ونبه 
ب��ال��وق��وف وق��ف��ة رج��ل واح���د أم���ام كل 
الفوضي  خلق  نفسه  له  تسول  شخص 

واالنقسام.
ج��س��م  اي  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل   وح����ذرم����ن 
امل��س��اس بكيان  ي��ح��اول  غ��ي��ر ش��رع��ي 
اّن  مؤكدا  والعمل  القطاع  وممتلكات 
اجلسم الشرعي الوحيد املمثل للشركة 
الليبية لالتصاالت القابضة هو مجلس 
الكاجيجي  خالد  د.  برئاسة  اإلدارة 
العمومية  اجلمعية  من  بقرار  املشكل 
العامة  للهيئة  التابعة  القابضة  للشركة 
باحلكومة  وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  ل��الت��ص��االت 

املؤقتة. الليبية 

 االسبوع الليبي  
العمالت  مقابل  الليبي  الدينار  سعر صرف  يشهد  الثاني   لالسبوع 
االجنبية  مستويات منخفضة امام الدوالر واليورو متأثرا باألحداث 

التي تشهدها  طرابلس.
 وقد سجل الدوالر االمريكي ارتفاعه يف حدود   4.56 دينار للبيع 

و4.55 دينار للشراء .
فيما سجل   دينار  ارتفاعه يف حدود  5.02  على  اليورو    وحافظ 

اجلنية االسترليني استقراره عند 5.86 دينار 
 ويف سوق الذهب استقر  عيار 18 كسر عند  136 دينار وهو ذات 

السعر عند االغالق اخلميس.

 رئيس احلكومة املؤقتة يتابع

 ملف األموال الليبية املجمدة

 االدارة العامة للخطوط االفريقية تغلق منظومة مبيعات 
املنطقة الشرقية بعد بيان مؤيد للجيش 

 هذا ما جاء يف رسالة القرقاب  الى السراج 

 الدينار  ينخفض مقابل العمالت 
االجنبية  لالسبوع الثانس 

 االسبوع الليبي
اي تعطيل ملخصص  املركزي طرابلس  ليبيا   نفي مصرف 
تنفيذ املخصصات عن  ارباب االسر مؤكدا  أن إجراءات 

سنة 2018  تنفذ بشكل طبيعي.
 ويف بيان للمصرف االربعاء املاضية  فقد بلغ عدد األسر 
ميثلون   أسرة   730882 معامالتها  بتنفيذ  قامت  التي 

3,746,611 مواطنا.
 واوضح البيان ان  املنفذة حتى تاريخ 9 أبريل اجلاري  بلغ 

1.9 مليار دوالر أميركي .

املركزي يف بيان له :  ال تعطيل 
يف مخصصات أرباب األسر
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محمد-  /ي��اس��ر  -ترجمة   bloomberg وك��ال��ة
بوابة افريقيا اإلخبارية

قالت وكالة بلومبيرج لألنباء إن النفط  حافظ 
على مكاسبه بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته 
زادت  لندن حيث  أشهر يف  أربعة  من  أكثر  يف 
التوترات املستمرة يف ليبيا من املخاوف بشأن 

املعروض.
وزادت  عقود برنت املستقبلية مبقدار 0.7 يف 
املائة  مقتربة من 71 دوالرا للبرميل. وتعهدت 
بالهجوم  دوليا  بها  املعترف  الليبية  احلكومة 
املضاد ضد القوات املوالية للمشير خليفة حفتر 
وقال  طرابلس.  العاصمة  دخ��ول  يحاول  ال��ذي 
الفالح يف مقابلة  السعودي خالد  الطاقة  وزير 
مع تلفزيون بلومبرج إن منظمة الدول املصدرة 
للبترول /أوب��ك/ التي تخفض اإلنتاج ما زالت 

تركز على خفض املخزونات.
االرتفاع  يف  اخلام  النفط  أسعار  واستمرت 
عقد  من  يقرب  ما  منذ  لها  رب��ع  أق��وى  بعد 
وحلفاؤها  أوب��ك  قلصت  حيث  ال��زم��ان  م��ن 
االقتصادية  األزم��ات  تضغط  بينما  اإلنتاج 
األعضاء  ال��دول  إم��دادات  على  والسياسية 
النزاع يف  تصاعد  إن  وإيران.  مثل  فنزويال 

ليبيا التي تضخ 1.1 مليون برميل من اخلام 
بإحداث  يخاطر  امل��اض��ي  الشهر  يف  يومًيا 

نقص يف اإلمدادات.
وقال كارسنت فريتش  -املحلل لدى كومرز بنك 
إيه جي يف فرانكفورت- »يف حالة جتدد انقطاع 
اإلنتاج يف ليبيا، يخاطر سوق النفط باالنحدار 

إلى عجز أكبر يف اإلمدادات يف الربع الثاني«.
وتقدمت عقود برنت لتسوية شهر يونيو بنسبة 
0.7 يف االمئة إلى 70.86 دوالر للبرميل يف 
لندن  وهو أعلى مستوى منذ  إحدى بورصات 
املائة  يف   1.4 العقد  وأض���اف  نوفمبر.   12
إلى 70.34 دوالر يوم اجلمعة ليصل مكاسبه 
األسبوعية إلى 2.9 يف املائة. وكان سعر اخلام 
القياسي العاملي أعلى من 7.24 دوالر إلى خام 

غرب تكساس الوسيط لنفس الشهر.
ارتفع سعر وسط غرب تكساس الوسيط لتسليم 
إلى 63.37   ، باملائة  أو 0.5  سنًتا  مايو 29 
التجارية  نيويورك  بورصة  يف  للبرميل  دوالرًا 
بالتوقيت  صباًحا   9:07 الساعة  من  اعتبارًا 
املحلي. وارتفعت األسعار 1.6 يف املائة لتستقر 
أعلى  وه��و  اجلمعة  ي��وم  دوالر   63.08 عند 

مستوى إغالق منذ 5 نوفمبر.

أي  القتال على مشارف طرابلس  يظهر  ولم 
التهدئة  نداءات  رغم  التراجع  على  عالمات 
من جانب القوى العاملية واألمم املتحدة. يف 
طرابلس  جنوب  يقع  األخير  النزاع  أن  حني 
النفط  وحقول  موانئ  معظم  عن  بعيًدا   -
كلما  االضطراب  مخاطر  تزداد   - الرئيسية 
ازدادت حدة التوتر. وغرب ليبيا هي موطن 
تصدير  نقطة  وه��ي  ال��زاوي��ة  النفط  ملحطة 
يف  حقل  أك��ب��ر  م��ن  ضخه  يتم  ال��ذي  للخام 

البالد  يف اجلنوب حقل الشرارة.
وال تزال مكاسب النفط معتدلة بسبب الطفرة 
الصخري يف  النفط  من  اإلم��داد  املستمرة يف 
الواليات املتحدة. ارتفعت احلفارات األمريكية 
بنسبة 15 إلى 831 يف أول زيادة منذ منتصف 
لبيانات من مزود خدمات حقول  وفقا  فبراير 

النفط بيكر هيوز.
وهيكل سوق العقود اآلجلة يعكس عدم اليقني 
يف العرض. وارتفعت أسعار خام غرب تكساس 
إلى 4 سنتات  األول تصل  الشهر  الوسيط يف 
االثنني.  ي��وم  أشهر  أربعة  قبل  للعقد  للبرميل 
ويشير السعر الفوري الذي يكون أعلى من السعر 

اآلجل إلى قلة املعروض.

عدم اعترافاهم بنتائج انتخابات 2014 التي خسروها,انقلبوا على 
الشرعية,دمروا البلد واستولوا على السلطة من خالل عمليات »فجر 
االقتصادية  االصعدة  كافة  تبعاتها على  نعاني  زلنا  ال  التي  ليبيا« 

واألمنية واالجتماعية.  
خالل مدة حكمهم التي جاوزت السبع سنوات كان بإمكانهم اقامة 
يؤمنون  ال  ذلك,ألنهم  يريدون  ال  ودميقراطية,ولكنهم  مدنية  دول��ة 
الوطني يف  للجيش  والتعبير,ال وجود  الرأي  بالدميقراطية وحرية 

قاموسهم,بل عصابات )ميليشيات(حتمي نظامهم العابر للقارات.
لقد منحوا الوقت الكايف للعودة الى رشدهم واالنخراط يف مؤسسات 
الدولة العسكرية واألمنية, لكنهم كانوا يداهنون,يعّولون على القوى 
االقليمية التي ماانفكت تدعمهم وأوصلتهم ال سدة احلكم والتحكم 
يف موارد الدولة.فسعوا جاهدين الى نهب املال العام وإحداث فنت 
بني مكونات الشعب,اخذتهم العزة بالنفس,دمروا ما طاولته اياديهم 

القذرة,هجروا املساكني من ديارهم.
املؤسف له حقا ان يتحدثوا عن )سكان املنطقة الشرقية-الشراقة (
وكأنهم نزلوا من كوكب اخر وليسوا شركاء يف الوطن,يعيبون عليهم 
قدومهم الى العاصمة لتخليص سكانها من براثنهم,او ليس االسالميون 
هم البادئون والبادئ اظلم؟.من املؤسف له ان يرتوي تراب الغرب 
الليبي بدماء اخوتنا من الشرق وقد قطعوا مئات الكيلومترات,بينما 
افراد من اجليش النظامي يوالون العصابات املسلحة التي يقودها 
شذاد افاق مجرمون ليس لهم عالقة باملؤسسة العسكرية ويأمترون 

بإمرتها,ما يعد اهانة لشرف املهنة.
كانوا يدركون جيدا ان مصيرهم املشئوم املحتوم سيكون على ايادي 
اجليش الوطني,أمدوا اخوانهم يف بنغازي مبختلف انواع االسلحة 
واملجرمني,فجرافات املوت لم تنقطع يوما وعلى مدى 3 سنوات,علّهم 
بنغازي,وأصبح  لكنهم فشلوا,حتررت  املارد يف مهده  يقضون على 
دارهم,اخر  عقر  يف  مضاجعهم,يحاصرهم  يقض  كابوسا  اجليش 
املبيت  واإلذالل  العذاب  سوء  التي ساموا اهلها  العاصمة  معاقلهم 
رجال ونساء امام البنوك التجارية واالنتظام يف طوابير ألجل السيولة 
النقدية والطوابير على محطات وقود السيارات,واالنقطاع املتكرر 

للتيار الكهربائي وأكوام القمامة مبختلف امليادين والساحات. 
لعلها املرة االولى التي يجد فيها االسالميون,حملة السالح واألفكار 
الهدامة انفسهم عراة امام العالم اجمع,واتضح ان املجلس الرئاسي 
الذي نّصبه الغرب كان الواجهة السياسية لهم,كانوا يعولون على تدخل 
املجتمع الدولي,لكن عدم امتثالهم ملقررات الصخيرات بشان الترتيبات 
االمنية,وإعالن مليشيات مصنفة ارهابية الوقوف الى جانبهم يف 
مؤقتا,سحب  ولو  يده  ينفض  العالم  الوطني,جعل  اجليش  محاربة 
جنوده الذين كانوا يحرسون البعثات الدبلوماسية الغربية ومصاحلها 
بليبيا بواسطة فرقاطتني,وتبني مدى عجز الرئاسي وعصاباته القيام 
الغرب وشانهم يحسمون مصيرهم مع اجليش)شأن  بذلك,تركهم 
داخلي( الذي قضى على االرهاب يف شرق الوطن وحرر اجلنوب من 
املرتزقة ويسير بخطى ثابتة نحو حتقيق االمن واالستقرار املفقود 
على مدى سنوات ووقف نزيف اهدار املال العام وتوحيد املؤسسات 
التي انقسمت بفعلهم ومن ثم اع��ادة اللحمة بني مكونات املجتمع 
الليبي,لتكوين الدولة التي فقدت مكانتها وأصبحت ساحة صراع 
ونفوذ لدول لم نكن نعيرها أي اهتمام,انه الزمن الرديء الذي يكون 

فيه املرء مطية للغير وتدمير )بالده( ألجل مصالح شخصية.
ابريل 2019(مبسيرات  املليشيات االخوانية اجلمعة )12  قامت 
العاصمة  عن  دفاعهم  معلنني  بالعاصمة  الشهداء  ميدان  جابت 
)وما يدافعون إال عن انفسهم انه اخر خط دفاعي لهم(,وهي اشبه 
مبسيراتهم مبيدان رابعة بالقاهرة,ولكننا نقول لهم,ميدان الشهداء 
ليس رابعة....متهلوا,فاجلماهير التي لم تخرج اليوم لنصرة اجليش 
على مشارف املدينة,ستخرج عندما يقوم اجليش الوطني باقتالعكم 
من جذوركم ألنكم نبتة خبيثة,فال مكان لكم يف وطن محافظ وسطي 
ال يؤمن بالعنف,وستبنى الدولة وتعود لها هيبتها وتنعم باالزدهار 

والرخاء.

ميدان الشهداء ...
 ليس رابعة فتمهلوا 

المزويغ عمر  ميالد 

بلومبيرج .. الصراع يف ليبيا يقود 
أسعار النفط إلى االرتفاع
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عبدالباسط غبارة-بوابة افريقيا اإلخبارية
بدأ واضحا منذ اليوم األول إلعالن اجليش 
الليبي إنطالق عملية حترير العاصمة الليبية 
املسلحة  املليشيات  سلطة  م��ن  طرابلس 
إندالع  البالد منذ  التي ترسخ وجودها يف 
األزمة فيها يف العام 2011،أن املعركة لن 
تكون سهلة يف ظل الدعم الذي حتضى به 
املليشيات من طرف دول اقليمية سرعان ما 
حتركت يف محاولة للدفاع عن حلفائها الذين 
ميثلون الذراع احلامي ملصاحلها يف بات نهبا 

لتجار الشعوب.
ال��ق��ي��ادات  ب��ه  ظ��ه��رت  ال���ذي  التبجح  لكن 
املليشياوية وبعض الوجوه االرهابية متوعدة 
بهزمية اجليش الليبي سرعان ما اصطدمت 
بواقع العمليات العسكرية على األرض.حيث 
األيام  منذ  التقدم  الليبي يف  جنح اجليش 
األولى لبداية العمليات العسكرية ليسيطر 
على عدة محاور يف العاصمة بينها »صالح 
وبات  و«الكرميية«  املطار«  و«طريق  الدين« 

على بعد بضع كيلومترات من املدينة.
آمر  احلاسي،  السالم  عبد  اللواء  وكشف 
غرفة عمليات طرابلس باجليش الليبي،يف 
حوار لوكالة »سبوتنيك«،األربعاء املاضي، أن 
القوات املسلحة العربية الليبية تقترب من 
العاصمة مبسافات متفاوتة من محور آلخر، 
ضواحي  إلى  وصلت  الوحدات  بعض  وأن 
العاصمة الشرقية والغربية والوسط، وبعض 
عن  كيلومترا  مسافة 15  تبعد  ال��وح��دات 

مركز العاصمة.
ويف الوقت الذي بدأت فيه حدة االشتباكات 
اجليش  ت��ق��دم  ت��واص��ل  م��ع  التصاعد  يف 
عنيف  صاروخي  قصف  الليبي،استهدف 
الثالثاء حيي  يف ساعة متأخرة من مساء 
جنوب  يف  السكنيني  واالنتصار  سليم  اب��و 
من  ع��دد  سقوط  ع��ن  أسفر  العاصمة،ما 
وفقا  وجريح  قتيل  بني  املدنيني  الضحايا 

لتقارير اعالمية.
الرئاسي  املجلس  رئيس  ما ظهر  وسرعان 
فايز السراج،ومن قبله وزير داخليته فتحي 
العسكرية  املنطقة  آم��ر  صحبة  ب��اش��اغ��ا 
اجلويلي،منددين  أس��ام��ة  ال��ل��واء  الغربية 
اجليش  ق��وات  ومتهمني  املدنيني  بقصف 
بقيادة املشير خليفة حفتر باملسؤولية عن 
القصف،يف  ه��ذا  يف  مدنيني  وإصابة  قتل 
اللندنية  »العرب«  صحيفة  وصفته  مشهد 

بأنه مسرحي سيء اإلخراج.
وبالتزامن مع ذلك سارعت قنوات ومواقع 
تابعة  االجتماعي  التواصل  شبكات  على 
االتهامات  كيل  ال��ى  »االخ�����وان«  جلماعة 
القصف  من  حلظات  بعد  الليبي  للجيش 
متهمة اياه بالوقوف وراء استهداف املدنيني 
التظاهر  بضرورة  عمليات حتريض  وسط 
ضد الهجوم العسكري الذي تشنه القوات 

املسلحة لتحرير املدينة.
ويف ردها على ما وصفته باالدعاءات،سارعت 
للجيش  التابعة  احل��رب��ي،  اإلع���الم  شعبة 
قالت  فيديو  مقطع  بنشر  الليبي،  الوطني 
املليشيات إنه »يوضح قصف اجليش الليبي 
للمدنيني«، مؤكدة أنه يعود لعام 2015 وانه 
خاص بالعمليات العسكرية يف اليمن وليس 
بيان،  اإلع���الم، يف  وأض��اف��ت شعبة  ليبيا. 
علي صفحتها مبوقع »فيسبوك«: »كعادتها 
وعند كل هزمية أمام ضربات رجال قواتنا 
املسلحة، تبدأ مليشيات لصوص االعتمادات 
امل��ج��رم��ة يف ح���ال���ة اجل���ن���ون وال��ق��ص��ف 
العشوائي على أحياء العاصمة يف محاولة 
يائسة الستعطاف العالم لكي يهب لنجدتها 

وإنقاذها من مصيرها املحتوم«.
القومي  واألم��ن  الدفاع  رئيس جلنة  وق��ال 
مبجلس النواب طالل امليهوب، يف بيان له إن 
التشكيالت املسلحة يف العاصمة طرابلس 
قامت بقصف املدنيني وترويعهم الستعطاف 
املجتمع الدولي« مضيفا » تبني جليا هذه 
الفبركة بتوقف القصف فجأة »وزيارة رئيس 

املجلس الرئاسي ألماكن القصف مرتني«.
اجليش  باسم  املتحدث  جهته،وصف  م��ن 
الليبي أحمد املسماري، القصف العشوائي 
طرابلس  بالعاصمة  أحياء  استهدف  الذي 
املدنيني  من  ضحايا  سقوط  إل��ى  أدى  ما 
بأنه »جرمية حرب«.وقال املسماري خالل 
»إن  األرب��ع��اء،  اليوم  عقده  مؤمتر صحايف 
خارج  تقع  للقصف  تعرضت  التي  املناطق 
مدى صواريخ اجليش الليبي«، مشيرا إلى 
أن القصف يف طرابلس مت عبر »راجمات 

107« محدودة التدمير.
الليبي  اجليش  استخدام  املسماري،  ونفى 
قائال  طرابلس،  معركة  ج��راد يف  صواريخ 
»ليس لدينا صواريخ يصل مداها من منطقة 
متركزنا إلى منطقة القصف، هدفنا ليس 
قتل املدنيني، ولم نستهدف أي مقر عسكري 
قوات  بطرابلس،  السكنية  األح��ي��اء  وس��ط 
لتأليب  املواطنني  ببعض  تضحي  ال��وف��اق 
الرأي العام ضد اجليش الوطني للحصول 
على دعم دول��ي لتمرير ق��رار بريطاني يف 

مجلس األمن ضد اجليش.

مبشروع  تقدمت  التي  بريطانيا  وفشلت 
للقتال يف غرب  بوقف فوري  قرار يطالب 
ب��رس«،ع��ن  »ف��ران��س  وك��ال��ة  ليبيا،ونقلت 
مشروع  أن  املتحدة،  األمم  يف  دبلوماسيني 
قرار حول ليبيا عرضته بريطانيا على الدول 
ال���14 األخ��رى األعضاء يف مجلس األمن 
الدولي ويطالب بوقف إلطالق النار والسماح 
مناطق  إلى  اإلنسانية  املساعدات  بإيصال 
القتال بالقرب من طرابلس بال شروط، »لم 

يلق إجماًعا بعد«.
وقالت روسيا  انها ترفض النسخة املعدلة 
من مشروع قرار بريطانى يف مجلس األمن 
حول وقف األعمال القتالية فى ليبيا.ووفق 
وكاالت أنباء أعرب الوفد الروسي يف مجلس 
األمن عن استغرابه من جتاهل مالحظاته 
على مشروع القرار البريطاني بشأن ليبيا، 
داعيا ملزيد من املشاورات كي يخرج مشروع 

القرار متوازنا.
العملية  ح��ول  الدولية  املجموعة  وتنقسم 
العسكرية التي يودها اجليش الليبي لتحرير 
العاصمة الليبية،ويرى مراقبون،أن املجموعة 
تعارض  التي  القوى  ذل��ك  يف  مبا  الدولية 
هجوم قوات اجليش على طرابلس،تدرك أن 
العاصمة الليبية أصبحت رهينة ميليشيات 
مسلحة بعض منها متشددة وأخرى متهمة 
من قبل اجليش الليبي بالتورط يف أنشطة 

إجرامية مثل تهريب البشر.
عناصر  انضمام  م��ن  دول  ع��دة  وتتخوف 

اجليش  ض��د  للحرب  ومطلوبني  ارهابية 
الليبي خاصة مع تتالي ظهور عدة أسماء 
املعارك.وأعرب مسؤول  مطلوبة يف ساحة 
يف اخلارجية الفرنسية ل�«العربية« عن قلقهم 
من مساهمة مجموعات إرهابية يف معركة 
طرابلس.وأقر املسؤول الفرنسي مبساهمة 
الوطني  قائد اجليش  املشير خليفة حفتر 

الليبي احلاسمة بقتال بتنظيم داعش.
الليبي  للشأن  املتابعني  من  الكثير  ويشير 
أن اتهام اجليش الليبي بقصف املدنيني ال 
يعدو أن يكون محاولة من املليشيات املسلحة 
لتشويه اجليش الليبي يف وقت بات يحضى 
فيه بدعم محلي واسع.ويتجلى ذلك واضحا 
يف الدعوات املتسارعة للتظاهر ضد اجليش 
الليبي ورفض دخوله للعاصمة والتي وصلت 

الى املؤسسات التعليمية.
التدريس  هيئة  أعضاء  نقابة  دع��ت  حيث 
هيئة  أع��ض��اء  جميع  ط��راب��ل��س،  بجامعة 
املظاهرة  واخل��روج يف  للمشاركة  التدريس 
السلمية،األربعاء املوافق 17 ابريل، مبيدان 
واإلح��ي��اء  املدنيني  قصف  ض��د  ال��ش��ه��داء 
قبل  من  للقصف  تعرضت  التي  السكنية 
من وصفتهم ب� »ق��وات حفتر املعتدية على 
اخلطوة  ه���ذه  ط��راب��ل��س«.ل��ك��ن  العاصمة 
سرعان ما قوبلت بالرفض من قبل أعضاء 

الهيئة.
وتتزامن محاوالت التشويه هذه مع حتركات 
التركي-القطري،الداعم  امل��ح��ور  يقودها 

ملليشيات االسالم السياسي املسيطرة على 
العاصمة الليبية يف محاولة لتأليب املجتمع 
يف  ذلك  الليبي.وبدا  اجليش  على  الدولي 
بيانات الشجب والتنديد الصادرة عن البلدين 
املناهضة للقوات املسلحة العربية الليبية يف 
حربها على اإلرهاب وتطهير العاصمة من 

ميليشيات املال واإلرهاب.
ودفع ذلك، جلنة الدفاع واألمن القومى النيابية 
الليبى،األربعاء،ملطالبة  النواب  مجلس  فى 
مجلس األمن واملجتمع الدولى بلجم دولتى 
التدخل فى شئون  للكف عن  وتركيا  قطر 
القوات  دع��م  على  والعمل  الداخلية  ليبيا 
املسلحة الليبية فى حربها على أخر معاقل 
اإلره��اب فى طرابلس ورفع حظر التسليح 

عنها.
لها،التدخل  بيان  ف��ى  اللجنة  واستنكرت 
القطرى والتركى السافر وغير املقبول بدعم 
لتبقى  والسالح  باملال  والتطرف  اإلره��اب 
استقرار  وع���دم  فوضى  حالة  ف��ى  ال��ب��الد 
األمم  فى  القطرية  التصريحات  وأخرها 
املتحدة املناهضة للقوات املسلحة الليبية فى 
حربها ضد اإلرهاب وتطهير العاصمة من 

ميليشيات املال واإلرهاب.
احلربية  ال��ب��وارج  انتهاك  اللجنة  وأدان���ت 
التركية للمياه اإلقليمية فى محاولة بائسة 
لدعم املجموعات اإلرهابية من خالل املنافذ 

البحرية واجلوية مبدينتى طرابلس وزوارة.
ويشير مراقبون الى أن املحور التركي القطري 
يشعر بالقلق من خسارة حلفائه يف ليبيا وهو 
ما سيفقده امتيازات كبيرة ومصالح ضخمة 
كانت توفرها له مليشيات التيار االسالمي 
فيه  تشير  وقت  يف  ذلك  له.ويأتي  املوالية 
نفوذ  انتهاء  الى قرب  الوقائع على األرض 
املليشيات مع تقدم كبير بات يحرزه اجليش 
الليبي وسط قناعة شعبية متنامية بخطر 

فوضى املليشيات على البالد.
ي���زال  ال  ال���راه���ن���ة  األوض������اع  ظ���ل  ويف 
ال��ث��م��ن،يف  ي��دف��ع��ون  ليبيا  يف  امل��دن��ي��ون 
ج��و م��ن ع���دم االس���ت���ق���رار، واالن��ق��س��ام 
االقتصادي.ويعيش  واالنهيار  السياسي، 
وبيئات  آمنة،  غير  ظ��روف  يف  الكثيرون 
يحصلون  وال  اخلطورة،  شديدة  معادية 
الصحية،  الرعاية  من  القليل  على  سوى 
مياه  أو  األساسية،أوالغذاء،  األدوي��ة  أو 
التعليم. أو  امل���أوى،  أو  اآلم��ن��ة،  ال��ش��رب 
ويأمل الليبيون يف إنهاء سنوات من األلم 
وآمنة  مستقرة  دول��ة  وإرس���اء  واخل���وف 

حتقق مستقبال أفضل للشعب.

ملفات 

هل حتول املدنيون إلى سالح يف معركة طرابلس؟

نفى املسماري، استخدام اجليش الليبي صواريخ جراد يف معركة طرابلس، قائال 
»ليس لدينا صواريخ يصل مداها من منطقة متركزنا إلى منطقة القصف
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ملفات 

رامي التلغ-بوابة افريقيا اإلخبارية
العقيد معمر  نظام  إسقاط  كان مشروع 
لقطر  ذهبية  الفرصة  مبثابة  ال��ق��ذايف 
وتركيا، ألنه مّثل للدوحة وأنقرة مدخالً 
وحتالفاتها  اإلخ����وان  تنظيمات  ل��دع��م 
اإلرهابية،  اجلماعات  بقية  مع  املتطرفة 
حيث ظهرت مؤشراته العنيفة واملتوحشة 
على يد تنظيم داعش يف العراق وسوريا.

املشروع  ببذرة  وقطر  تركيا   واحتفظت 
العاصمة  يف  وحمايته  زراع��ت��ه  إلع���ادة 
الليبية طرابلس وما حولها. ألن مشروع 
دولة ميليشياوية متطرفة يف ليبيا يجعل 
منها بشكل آلي ذراع��اً يف خدمة املمول 
ال��ق��ط��ري واحل��ل��ي��ف ال��ت��رك��ي، وال��ط��رف 
األخير يسيل لعابه للسيطرة على الثروات 
يف ليبيا، وكان يخطط لشرعنة سيطرته 
ونفوذه عبر اتفاقيات وبروتوكوالت تعاون 

وهمية.
حتقيق  وم��ع  األخ��ي��رة  املستجدات  لكن 
اجليش الليبي خلطوات هامة يف طريقه 
الدول  نحو دخول طرابلس شهدت هذه 
إرت��ب��اك  م��وج��ة  ال��داخ��ل  م��ن  وحلفائها 

واضحة ترجمت يف مواقفها املهزوزة.
املمنهجة ضد  احل��م��الت  م��ع  وت��ف��اع��ال 
اجليش الليبي وجه الناطق الرسمي باسم 
قوات اجليش الوطني الليبي اللواء أحمد 

ألخذ  لليبيني  نداء  األحد  يوم  املسماري 
احليطة واحلذر من حملة تضليل إعالمي 
على وسائل إعالم معادية تابعة جلماعة 
الليبية  واجل��م��اع��ة  املسلمني  اإلخ����وان 
املقاتلة، تستهدف تشويه عملية طرابلس 
يف  مؤكدا  األرض،  على  احلقائق  وقلب 
الوقت ذاته أن »قطر تشن حملة إعالمية 
لتشويه العملية العسكرية ضد اإلرهابيني 
يف طرابلس«. كما أشار إلى »اجتماعات 
للقاعدة واإلخوان يف قطر وتركيا تهدف 

لتوحيد صفوفهم«.
وقال املسماري يف مؤمتر صحفي »على 
لعمليات  ينتبهوا  أن  الليبي  الشعب  أبناء 
عبر  مت���ارس  ال��ت��ي  اإلع��الم��ي  التضليل 
التابعة جلماعة  املعادية  اإلع��الم  وسائل 
اإلخوان املسلمني واجلماعة الليبية املقاتلة 
لفايسبوك  ج��دا  كبير  بشكل  واالن��ت��ب��اه 
وتويتر وحتى اإلذاعات مثل اجلزيرة التي 

متارس التضليل اإلعالمي«.
مبمارسة  القطرية  اجلزيرة  قناة  واتهم 
اإلع��الم  وسائل  أن  إل��ى  مشيرا  الكذب، 
املعادية »أصبحت لديها خبرة يف مترير 
وقال  حقيقة«.  أن��ه  على  التضليل  ه��ذا 
التي  األول��ى  امل��رة  ليست  إنها  املسماري 
توجه فيها القوات املسلحة الليبية نداءات 
احليطة  ألخ��ذ  الليبي  للشعب  حت��ذي��ر 

تروج  التي  اإلع��الم  وسائل  من  واحل��ذر 
لألكاذيب.

من جانب آخر، اعتبرت تركيا أن عملية 
املشير  بقيادة  الليبي«  الوطني  »اجليش 
خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس تزيد 
وتقوض  ليبيا  يف  االستقرار  زعزعة  من 

جهود التسوية السياسية يف البالد.
وقالت اخلارجية التركية، يف بيان صدر 
عنها بهذا الصدد يف وقت سابق من يوم 
االحد: »إن التصعيد اخلطير لألوضاع يف 
ليبيا جراء العملية العسكرية ضد طرابلس 
بالغا. ومثل هذه املحاوالت ال  يثير قلقا 
تؤذي السكان املدنيني وتزيد من زعزعة 
االستقرار يف البالد فحسب وإمنا كذلك 
األمم  برعاية  السياسية  العملية  تعرقل 
املتحدة«. واعتبرت اخلارجية التركية أن 
أن  ال��ظ��روف  ه��ذه  األهمية يف  بالغ  من 
يتفوق املنطق السليم والعقالنية من أجل 

خفض التوتر وضمان الهدوء.
يف نفس اإلط��ار، كشف تقرير بثته قناة 
من  كميات  ع��ن ضبط  ق��ط��ر«  »م��ب��اش��ر 
التابعة  وال��ذخ��ي��رة  األس��ل��ح��ة  ص��ن��ادي��ق 
أي��دي  ف��ى  ال��ق��ط��ري��ة،  ل��ل��ق��وات املسلحة 
حيث  طرابلس،  فى  املسلحة  املليشيات 
الوطنى  الليبى  اجل��ي��ش  ق���وات  متكنت 
ضبط  من  حفتر،  خليفة  املشير  بقيادة 

حتمل  وال��ذخ��ي��رة،  األسلحة  من  كميات 
املسلحة  و«القوات  قطر«  »دول��ة  عبارات 
القطرية«، وأرقام متسلسلة خاصة بوزارة 
املسلحة  املليشيات  مع  القطرية  الدفاع 

بليبيا.
وتركيا  قطر  تورط  أمنية  تقارير  وأكدت 
يف متويل احلركات املسلحة، إلشعال فتيل 
األفريقية،  ال��ق��ارة  يف  األهلية  احل���روب 
املخابرات  تدين  كثيرة  وثائق  خالل  من 
القطرية التي شكلت 10 ألوية يف ليبيا 
خليفة  املشير  بقيادة  اجليش  ملواجهة 

حفتر.
وتشير التقارير إلى أن قطر استخدمت 
لتكون  ليبيا  يف  اإلن��س��ان��ي��ة  اجلمعيات 
ال��دوح��ة  تتهم  كما  ل��إلره��اب،  حاضنة 
بالقاعدة  عالقة  على  جماعات  بتمويل 
وأنصار الشريعة من أجل محاصرة املوانئ 
النفطية، وتضيف التقارير أنه باإلضافة 
إلى زعزعة استقرار البالد تسعى كل من 
الدوحة وأنقرة لدعم اجلماعات املتطرفة 
للسيطرة  بالسالح  وتزويدها  ومتويلها 

على مقدرات البالد وثرواته.
وكانت سلطات اجلمارك الليبية، أعلنت 
فبراير املاضي، مصادرة شحنة أسلحة يف 
تركيا،  مصدرها  البحري  اخلمس  ميناء 
وقالت اجلمارك الليبية إن الشحنة تتكون 

من 9 سيارات هجومية مصفحة من نوع 
قتالية  مدرعات  مع  سيراليون«  تيوتا   «
تركية الصنع، وصلت إلى ميناء اخلمس، 
قادمة من أحد املوانئ التركية بدون أي 
مستندات أو جهة تسليم شرعية يف ليبيا 
كوزارة الدفاع أو الداخلية، وهو ما يعني 
أنها كانت موجهة إلى إحدى امليليشيات 

املسلحة.
السياسة  أس��ت��اذ  ج��ي��راك  جوني  وق��ال 
إن  البيان،  ل�صحيفة  ب��اري��س  بجامعة 
حتركات اجليش الوطني الليبي، بقيادة 
خيار  ال��واق��ع  يف  حفتر،  خليفة  املشير 
واجل��م��اع��ات  املليشيات  فرضته  ُم���ر، 
وقطر،  تركيا  تدعمها  التي  املتطرفة 
ومولتها بالسالح واملال، ومت ضبط جزء 
منه خالل الشهور املاضية قبل وصولها 
واجلماعات  املسلحة  املليشيات  إل��ى 
الليبي،  اجلنوب  يف  خاصة  املتطرفة، 
الوطنية  الليبية  ال��ق��وات  جنحت  وق��د 
يف ت��ط��ه��ي��ر م��ن��ط��ق��ة غ���ري���ان ج��ن��وب 
املليشيات  وتراجعت  مؤخراً،  طرابلس 
طرابلس،  صوب  اإلرهابية  واجلماعات 
عليهم  الليبيني  األط���راف  ف��إن  لذلك، 
العمل معاً حتت إشراف األمم املتحدة، 
من  وط��رده��ا  املليشيات  ه��ذه  ملحاربة 

طرابلس.

معركة طرابلس تعري 
املشروع التركي القطري يف ليبيا
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املنوعة

أعلن فريق علمي دولي حتقيق إجناز يف مجال الفيزياء الفلكية 
بالتقاط أول صورة على اإلطالق لثقب أس���ود باستخدام شبكة 
عاملي���ة م���ن أجهزة التليس���كوب مم���ا يتيح فرص���ة لفهم أفضل 
له���ذه الوح���وش الس���ماوية التي تتمت���ع بقوة جاذبي���ة هائلة ال 

يفلت منها أي جس���م أو ضوء.
 وأجرى هذا البحث مشروع )إيفنت هورايزون تليسكوب( وهو 
مش���روع دولي مشترك بدأ عام 2012 يف محاولة لرصد بيئة 
الثقب األس���ود باستخدام ش���بكة عاملية من أجهزة التليسكوب 

املتمرك���زة عل���ى األرض.
وتنبأ أينش���تاين عام 1916 يف نظريته العامة للنسبية، بوجود 
ثقوب س���وداء ذات جاذبية خارقة تبتلع كل شيء أمامها، مبرور 
الوق���ت ظهرت أدلة واضحة لعلماء الفيزياء الفلكية على وجود 
ه���ذه الثقوب بالفعل، حيث مت نش���ر الصورة األولى يف التاريخ 
للثق���ب األس���ود وتظهر دائ���رة برتقالية مش���عة عل���ى الصورة، 

وس���طها فتحة س���وداء.
يقع الثقب األس���ود الذي التقطت صورته يف مجرة تس���مى »إم 
78« على بعد نحو 54 مليون س���نة ضوئية عن األرض، ويبلغ 
قط���ر الثقب 40 مليار كم، أي ثالثة ماليني مرة ضعف محيط 

كوك���ب األرض، وق���د أطل���ق علي���ه العلم���اء لق���ب »الوح���ش«.

قبضت الشرطة األميركية على رجل سرق أشياء 
تقدر قيمتها ب� 300 دوالر من أحد املتاجر، لكن 
املفاج���أة أنه كان قد اش���ترى جزيرة خاصة قبل 

أسبوع بنحو 8 ماليني دوالر.
وبحس���ب صحيفة »ميامي هيرال���د« األميركية، 
فق���د ألقت الش���رطة يف والية فلوري���دا القبض 
على املليونير أندرو فراني���س ليبي )59 عاًما(، 
لالشتباه يف قيامه بسرقة بضائع قيل إن قيمتها 

تزيد على 300 دوالر.
وذكرت الصحيفة أن ليبي متهم بسرقة ماكينتي 
قه���وة، وثمانية مصابيح، وشرش���ف س���رير من 
متجر »كمارت«. وقام ليبي بش���راء هذه األشياء 
وإخراجه���ا م���ن صناديقها واس���تبدالها بس���لع 
أخرى ثم إرجاعها واستبدال األموال، يف طريقة 
احتيالية. وقبل أس���بوع، اش���ترى رج���ل األعمال 
الثري جزيرة طومسون قبالة ساحل »كي ويست«، 

حيث يتوسطها قصر فاخر.

مليونير يشتري جزيرة خاصة .. 
ويُضبط بسرقة 300 دوالر 

كشف بحث جديد أن استهالك الكثير من العناصر الغذائية، 
خاص���ة عندم���ا تأتي م���ن املكمالت الغذائية، ق���د يزيد من 

خطر الوفاة.
وتشير دراسة حديثة نشرت يف دورية »الطب الباطني« إلى 
أن تن���اول م���ا ال يقل ع���ن 1000 ملليجرام من الكالس���يوم 
يومًي���ا من املكم���الت الغذائي���ة يرتبط بزيادة خط���ر الوفاة 
بالس���رطان وأن األشخاص الذين يعانون من نقص فيتامني 
»د« يواجه���ون أيًضا خطر املوت املتزايد عندما يس���تهلكون 

املغذيات يف مكمل غذائي. 
وقال فاجن فاجن تشاجن الباحث يف جامعة تافتس األمريكية 
»مع اس���تمرار دراسة الفوائد املحتملة والضرر املترتب على 
استخدام املكمالت الغذائية، فقد اكتشفت بعض الدراسات 
وج���ود ارتباط بني تناول املغذي���ات الزائدة والنتائج الضارة، 

مبا يف ذلك زيادة خطر اإلصابة ببعض أنواع السرطان«.

مايكروسوفت تنهي الدعم التقني لويندوز إكس بي 
أعلنت ش���ركة مايكروس���وفت، إنهاء تقدمي الدعم التقني ملا 
يعتبر اإلصدار األخير من أنظمة »ويندوز إكس بي« بعد 17 

عاما تقريبا من ظهور نظام التشغيل.
مايكروس���وفت أوقفت خدمات الدعم التقني املمددة لنظام 
 ،»Windows Embedded POSReady 2009«
املصمم خصيصا ألجهزة الشراء يف املتاجر املعتمدة يف بنيته 

على النواة اخلاصة بنظام »إكس بي«.

تويف ش���خص، ُيش���تبه يف أنه صياد جائر، 
بعد أن دهسه فيل يف متنزه كروغر الوطني 
يف جنوب أفريقيا، قبل أن يفترس���ه قطيع 
.)BBC( من األسود، بحسب ما أفاد موقع
وق���ال عدد م���ن زمالء الرجل ألس���رته إن 
فيال دهس���ه أثناء محاولته���م صيد حيوان 
وحي���د الق���رن. وق���د أبل���غ أق���ارب القتيل 

ح���راس املتن���زه باحل���ادث.

وواج���ه فري���ق البحث صعوب���ات يف العثور 
على جثمان الصياد القتيل، إال أنهم عثروا 
يف نهاي���ة املط���اف عل���ى جمجمة بش���رية 

وس���روال.
ويعان���ي متن���زه كروغر من مش���كلة الصيد 
اجلائ���ر، خاصة حليوان وحي���د القرن، إذ 
يتزاي���د الطل���ب عل���ى قرونه يف ع���دد من 

الدول اآلس���يوية.

استوديو للتصوير السينمائي 
حتت املاء يف بلجيكا 

صور املخرج يواكيم هيدن مشاهد من أحدث أفالمه 
أثن���اء عاصفة ثلجية يف القطب الش���مالي لكن فكرة 
إن���زال املمثلني وطاقم العم���ل يف مياه متجمدة كانت 

مستبعدة وحلسن حظه كان لديه خيار آخر.
وفيلم »حتت السطح« )بريكينغ سيرفس( يصور رحلة 
غطس ش���توية تقوم بها شقيقتان يف النرويج وتنتهي 
مبش���اكل وه���و أول فيل���م يت���م تصويره يف اس���توديو 
جدي���د حتت امل���اء افتتح يف بلجيكا يف مس���بح عمقه 
تس���عة أمتار بني خصيصا ليكون اس���توديو للتصوير 

السينمائي.
االس���توديو مجهز بأرضية متحركة ، وهو ما يعني أن 
باإلم���كان بناء أماكن للتصوير على األرض ثم إنزالها 
إل���ى املياه. وتقوم رافعات على جوانب املس���بح برفع 
الق���وارب وغيره���ا من املع���دات كما يوج���د عاملون 

لتدريب املمثلني.
ويتضمن االس���توديو منصت���ني جافتني ومنصة مائية 
بها ماكين���ات لألمواج والرياح ميكنه���ا إثارة عاصفة 

مثالية ألي فيلم يتطلب عاصفة.

أجرى فريق طبي مؤلف من س���بعة أطباء 
يف غان���ا جراحة يف املخ، ه���ي األولى من 

نوعه���ا يف الب���الد دون قط���ع اجلمجم���ة.
الت���ي  اجلراحي���ة،  العملي���ة  وأجري���ت 
اس���تغرقت س���اعتني باس���تخدام املعدات 
احلديث���ة وبرام���ج الكمبيوت���ر، يف مرك���ز 
القلب التش���خيصي املتط���ور يف أكرا وهو 

مستش���فى خاص.
وذك���رت صحيف���ة »غانا جاردي���ان«، على 
اإلنترن���ت، أن عملي���ات التدخل اجلراحي 
املح���دود ه���ي تقني���ة يق���وم به���ا األطباء 

إلزال���ة أورام املخ أو يف قاع اجلمجمة من 
خالل فتحات أصغ���ر وأكثر دقة تقلل من 
األض���رار اجلانبي���ة أو أي إصاب���ة تلح���ق 
هدف���ا غير مقصود، مثل األوعية الدموية 

واألعص���اب.
وأوضح���ت الصحيفة أن���ه يف تلك العملية 
ليس���ت هناك حاجة إل���ى قطع اجلمجمة 
إلج���راء العملي���ة اجلراحي���ة، ولك���ن متر 
التقني���ة يف أنبوب القس���طرة عبر الفخذ 
ويص���ل إلى الش���ريان ال���ذي يحتوي على 

مت���دد األوعي���ة الدموي���ة يف امل���خ.

الثقــــب األســـــود يهـــــدد األرض 

ماذا يحدث عند ارتفاع 
مستويات الكالسيوم يف اجلسم؟ 

مايكروسوفت تنهي الدعم 
التقني لويندوز إكس بي 

نهاية مروعة لصياد وحيد القرن ..
 دهسه فيل وافترسته األسود 

إجراء أول جراحة يف املخ دون قطع اجلمجمة يف غانا 

وجد علماء أمريكيون أن تناول الثوم »اخلام« غير 
املطب���وخ ميكن أن يس���اعد يف منع فقدان الذاكرة 
املرتبط بالعمر، الذي يعاني منه مرضى الزهامير 
والشلل الرعاش. ويحسن املركب الطبيعي املوجود 
يف الث���وم، واس���مه »كبريتي���د األلي���ل«، من صحة 

بكتيريا املعدة وكذل���ك الصحة املعرفية لدى كبار 
الس���ن. واكتش���ف العلماء أن هذا املركب يستعيد 
ويحس���ن تريليون���ات الكائن���ات احلي���ة الدقيقة، 
املعروفة أيضا باس���م امليكروبات املعوية الدقيقة، 

يف األمعاء.

فائدة تناول الثوم غير املطبوخ 
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الثقافية 

   حني تسافر 
احلكاية 

مع أحمد  
يوسف عقيلة

 الفارسي  يحتفي  
بزرقة النسمات ببنغازي 

 رحيل الكاتب 
و الباحث 

االكادميي محمد 
سعيد محمد  

الليبي    االسبوع   ���
اللغة   تقيم جميع���ة أصدق���اء 
العربية مس���اء الي���وم االثنني  
بقاعة اجلامع���ة  ببنغ���ازي 
الدولية  محاض���رة  الليبي���ة 
لالديب  أحمد يوسف عقيلة  
يق���دم فيها دراس���ته املقارنة  
الليبية  احلكاية الشعبية   فب 
تس���افر  حت���ت عنوان )ح���ني 

احلكاية(  .

الليبي    االسبوع   ���
 افتتح الفنان التش���كيلي ايهاب الفارس���ي صباح  االحد املاضي 
ببنغازي معرضه الفردي االول والذي اطلق عليه  زرقة النسمات  

وعرض فيه عددا متنوعا من لوحاته التشكيلية 
 وتواص���ل املعرض بقاعة  مصلحة االث���ار بقصر البركة االثري  

حتى الثالث عشر من ابريل اجلاري 
 وحضر حفل االفتتاح عدد من الفنانني التش���كيليني منهم عادل 
جربوع ومحمود احلاسي ومحمد جنيب معتز بن حميد وطارق 

الشبلي وعدد من املهتمني بالفن التشكيلي 
 وشارك الفارسي يف معارض مشتركة  ببنغازي  وتونس ومصر 
 وقدم الفارس���ي يف معرضه الف���ردي مجموعة من اللوحات من 
امل���دارس الواقعي���ة والتجريدية والتعبيرية  مس���تخدما خامات 

ومواد مختلفة  

��� االسبوع الليبي   
 رحل الثالثاء املاضي الكاتب  الباحث يف التراث العربي الدكتور 

محمد سعيد محمد بعد رحلة مريرة مع املرض.
 ويعتبر محمد س���عيد محمد من اهم املؤلفني والباحثني الليبيني 

الذي قدموا جهدا مهما يف مجال التراث 
 عاش الفقيد طفولته يف عمق اجلنوب الليبي حيث ولد  بالطويلة  
عام 1956م وانتقل لدراسة املرحلة اإلعدادية ببراك الشاطئ  
ث���م الثان���وي بس���بها،  ث���م انتق���ل للدراس���ة اجلامعي���ة بجامعة 

)طرابلس(  1980.
 حتصل الفقيد على املاجستير يف أطروحته )ابن شهيد األندلسي 
أديب���ا وناق���ذا س���نة 1984(،وحتصل يف  اململك���ة املغربية على 
الدكتوراه من جامعة امللك محمد اخلامس س���نة 1997  وكانت 

رسالته بعنوان )الشعر يف قرطبة(.
 ش���غل  الراحل   رئيس���ا ملركز املأثورات الشعبية  كما شارك يف 
عدة مؤمترات علمية يف مجال التراث اإلنساني واملحلي، وقدم  
العدي���د من املؤلف���ات يف املجال األكادميي والتراثي على س���بيل 
املث���ال  وم���ن مؤلفاته مخطوطات أندلس���ية مجموع���ة أجزاء ، 
ش���عراء أندلس���يون ، دراس���ات يف األدب األندلس���ي ، نص���وص 

أندلسية 
 ذاك���رة قرية جزأين ، قراءة يف أغان الرحى ، محمد قنابة حياته 
وش���عره ، أغ���ان الف���رح  ، أغاني ترقي���ص األطف���ال يف التراث 

الشعبي الليبي  

املعرض 
 لوحة من مجموعة مائية مميزة للفنانة التشكيلية 

الشابة املهندسة  مي مختار  عرضت يف مارس 2017  
وهي حتمل مشهدا اسطوريا  متداخال من الغموض 

والتوقع واملغامرة والدهشة ، 

 ع���ادة ما أفضل الس���كن يف االحياء التي متث���ل املدن التي 
أزورها وتعكس صورتها بشكل أو بآخر من معمار أو سكان 
أو موق���ع مميز إضافة إلعتب���ارات أخرى تختلف من رحلة 

الى أخرى ومن مدينة ألخرى...
 ألول م���رة أجد نفس���ي أقط���ن يف احل���ي الصيني مبدينة 
نيويورك التي س���بق لي العي���ش يف عديد من احيائها منذ 

صغري يف منهاتن العليا...
 وأم���ر وج���ودي يف هذه امل���رة لم يكن خيارا، ل���ذا كان علي 
وبشكل تلقائي أن أبحث عن ما يشبه شيئا يف نفسي يف هذا 
احل���ي. الغريب.. كل الالفتات باللغة الصينية وحتى انواع 
األكل واخلضروات التي وقفت أمامها مطوال أحاول أن أجد 
رابطا بينها وبني ما اتناوله، و دكاكني احلالقة حيث احلالق 
فيها وزبونه اجلالس بإستس���الم على كرس���يه متشابهني، 
والباعة اجلوالني ومناداتهم باللغة الصينية، والعازف الفقير 
يف محط���ة املترو يحتضن قيثارته الصيني���ة.. لم أجد من 

مشترك ال شكال وال لغة وال رائحة وال صورة وال مالمح.
 الن���اس من حول���ي بعيونه���م الضيقة وحركتهم الس���ريعة 
والتفاتتهم املباغتة. اللغة املجزأة النطق كأنها حبيبات أرز 
متناثرة يلتقطونها بالعصي بس���رعة... حاولت ابحث عن 
شيء واحد مشترك فعجزت...حتى مررت بسوق السمك.. 
عنده���ا وج���دت قدمي تغوص���ان يف املياه املنس���كبة على 
االرضية املبلطة، ورأيت االحذية والنعال تسبح فيها دومنا 
تردد.. ثم ما أن دخلت حتى قابلني سمك الدندشي األحمر 
والتريلي���ا واملرجان وأنواع س���مك أخرى اخبرها... وهكذا 
حدث���ت يف داخلي دورة كاملة اجته س���همها نحو طرابلس 
وتوقف عند »س���وق احل���وت«... حركة الباعة واملش���ترين 
والس���مك امللقى بفوضى على جوانبه يف الثلج املجروش.. 
يبحلق يف الفراغ ينتظر مصيره بدعة واستسالم...والرائحة 

النفاذة املنبعثة من »قراجيم احلوت«.
 بدأ الصيني يحدثني بلغة اجنليزية ركيكة دون محاولة جدية 
يف احلديث بها، يقنعني أن اشتري مما يريد التخلص منه 
على ما يبدو خاصة وأن النهار كان يف آخرة يلفظ أنفاسه 
ببرودة...يفت���ح لي اوداج الس���مكة كدليل على طزاجتها... 
حاولت ازاحته عن طريقي بلطف فأنا دخلت ألستعيد صور 
وذكري���ات وأطير بروحي إلى مكان آخر... أس���مع أصوات 
الباعة وخربش���ة قش���ور الس���مك املتناثرة عند التنظيف، 
وخبطات »بالطة« القطع...لكنه استمر.. التفت إليه وقلت 
له أرجوك ال تتعب نفسك فأنا إبنة صياد... رأيت يف حركة 
حاجبيه اس���تغرابا ويف متطط شفتيه استهزاءا... قال لي 
»أنا صادق... هذه أسماك طازجة«...بادلته نظرات تعجب 
واس���تهجان... ومضي���ت افتش بعيني وأنا اعاين الس���مك 
واتفحص عيونه التي أبحث عنها ككرة » البطش« الالمعة 

التي كنا نحرص على مسحها يف ثيابنا أثناء طفولتنا..
 اخترت ما أردت... دفعت الثمن لشابة صينية تنطق األرقام 
وكأنها تنفخ فقاعات تنقش���ع يف الهواء وهممت باخلروج.. 
ملحت ذاك الشاب البائع يقف بالباب وكأنه ينتظر خروجي 
ليح���اول مجددا البيع كما ظننت، لكنه مد برأس���ه وهمس 
ل���ي ... انت فعال ابنه صياد... اصدقك ! ثم اردف.. كيف 

ستطبخينها؟
 ابتسمت وقلت له بلهجتي وبوضوح... »حراميي«، انزعج » 

ماذا؟« وقد ازدادت عيناه ضيقا.
 « حراميي ... ابحث عنه يف جوجل«... وخرجت إلى احلي 

وسط قومه.

 عشرة أيام يف احلي الصيني

نص

  ر لمقهـــو ا ة  عـــز
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رياضه

��� االسبوع الليبي   
متت ظهر  اخلميس املاضي  ببنغازى عملية  سحب قرعة بطولة بنغازى لكرة 
القدم للفتيات التى ستقام مبشاركة احدى عشر مدرسة ،  وانطلقت منافسات 
املسابقة امس االحد  برعاية االحتاد الفرعى لكرة القدم ببنغازى بالتعاون مع 
مكتب النشاط املدرسى وتأتى اقامة هذه البطولة من اجل تفعيل ونشر اللعبة 
والتحكيم  التدريب  مجالي  نسائية يف  كوادر  واعداد  العناصر  افضل  واختيار 
واالدارة كما تأتى اقامة منافساتها حرصا من جلنة كرة القدم النسائية باالحتاد 
الليبى لكرة القدم لرسم خطة واستراتيجية الأجل تطوير اللعبة يف كافة ربوع 

ليبيا بإقامة العديد من االنشطة مستقبال 

سحب قرعة بطولة بنغازي لكرة 
القدم النسائية

الالعبون والطاقم الفني بخليج سرت 
يزورون ابوسيف  بعد العملية

��� االسبوع الليبي   
صورة   من  الدوري الليبي املمتاز موسم 96-95

كان الدوري من مجموعتني 
مجموعة نادي االحتاد - مجموعة االهلي طرابلس

 مباراة  الذهاب بني التعاون x االحتاد  ملعب 28 مارس بنغازي   انتهت 0-0 مدرب فريق 
التعاون جمعة خميس  ومدرب فريق االحتاد عزالدين بيزان

 يف ختام هذا املوسم االحتاد ترتيب اول على املجموعة  و التعاون ترتيب ثاني على املجموعة

شيماء طارق تستعد للبطولة ومدربها يطلب الدعم 

  النصر يتفوق على األهلي بنغازي  املالعب 
 ويتأهل لنهائيات كأس اليد

��� االسبوع الليبي   
تواصل البطلة الليبية الدولية  شيماء طارق  العبة نادي النصر  استعداداتها لتمثيل ليبيا التمثيل   يف منافسات  الكونغ فو 

والتي ستقام خالل الفترة املقبلة.
واعتبر مدرب شيماء بنادي النصر  خميس السنقري  ان دعم هذه الالعبة الليبية الدولية  اولوية فهي بطلة ليبيا وإفريقيا يف 

رياضة كونغ فو يف بالد تفتقر ملشاركة املرأة على هذا املستوى 

��� االسبوع الليبي   
بنادي  اليد  كرة  فريق  حقق 
النصر بطولة احتاد املنطقة 
الكأس   ملسابقة  ال��ث��ان��ي��ة 
األهلي  نظيره  حساب  على 
عليه  ف���وزه  ب��ع��د  بنغازي  

بفارق هدف واحد فقط.
وانتهت املباراة التي أقيمت 
م���س���اء  ال��س��ب��ت امل��اض��ي 
، ب��ق��اع��ة ن����ادي ال��ن��ج��م��ة، 
مقابل  ه��دًف��ا   23 بنتيجة 

22 هدًفا،  

ذاكرة

��� االسبوع الليبي   
البراعم  فريق  وإداري  األواس��ط  فريق  والعبي  واإلداري  الفني  الطاقم  قام 
أواسط  العب   صحة  على  اطمئنان  بزيارة  سرت   خليج  بنادي  القدم  لكرة 
النادي   خالد ابوسيف  بعد اجراءه لعملية جراحية ناجحة على رجلة اليمنى  
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رياضه

��� االسبوع الليبي   
الدولي زكريا  الليبي  ساهم املحترف 

الهريش يف فوز فريقه سوتييسكا  
ضيفه فريق »لوفسني« باربع اهداف 

الهدفني  الهريش منها  لصفر كان نصيب 
االول والرابع 

وكانت   املباراة التي أقيمت  مساء  
السبت املاضي  ضمن اجلولة ال�29 من 
القدم  لكرة  املمتاز  املونتينيغروي  الدوري 

.
االنفراد  فريق سوتييسكا   ويواصل 

برصيد  املونتينيغروي  الدوري  بصدارة 
60 نقطة ويقترب من الفوز باللقب.

��� االسبوع الليبي   
تربع املحترف الدولي الليبي   إسماعيل التاجوري  العب  نيويورك 
سيتي األمريكي  على قائمة رجل املباراة  الذي اجري على الصفحة 

الثاني  املركز  ليحتل  تويتر  لناديه االمريكي   على موقع  الرسمية 
السبت  يونايتد   الفريق مع مينيسوتا  مباراة  بعد  واجري االستفتاء  
املاضي  ضمن منافسات املجموعة الشرقية للدوري األمريكي لكرة 

القدم.
و حقق التاجوري هدفا   قبل أن يتم استبداله لتنتهي املباراة بعدها 
بنتيجة 3/3  وينقذ فريقه من الهزمية أمام أصحاب األرض ويعود 

بتعادل ثمني بفضل هدفه. نيويورك سيتي 
بنسبة  التاجوري   وجاء  كاستيالنوس 35%  االول   املركز  وجاء يف 
بنسبة %21 وأخيرا  الثالثة  املرتبة  ثم جيمس ساندس يف    31%

بنسبة 13%. ماكسي موراليز 

اسماعيل  التاجوري يف راس قائمة 
االفضل ضمن العبي  نيوريوك سيتي  

االحتاد الفرعي بطبرق يعلن 
مواجهات الدور التمهيدي 

لكأس ليبيا  

  املروج يتعاقد مع املدرب 
املصري أحمد رؤوف

 زكريا الهريش 
يدعم رباعية فوز 
فريقه  سوتييسكا 

بهدفني   

 بلحوت يتحصل على  شهادة تدريب
 أوروبية مرموقة 

الليبي    االسبوع   ���
جدول  عن  بطبرق  القدم  لكرة  الفرعي  االحت��اد  أعلن 
الرابع والستني  لبطولة كأس  التمهيدي  الدور  مباريات 

ليبيا للموسم  2018 / 2019 .
لزيادة حصة  أنه نظرا  الفرعي بطبرق  وأوضح االحتاد 
االحتاد من 3 إلى 4 فرق تشارك يف الدور ال� 64 من 
السابق  اإلج��راء  على  التعديل  مت  فقد  الكأس،  بطولة 
يف  والترتيب  الدرجة  أساس  على  الفرق  تصنيف  ومت 

بها. املشاركة  املسابقة 
 x الصقور  التالي:  النحو  على  املواجهات  وأصبحت 
 x ب��در    ، مباشرة   ال���64  ل��دور  يتأهل  الفائز  املحلة 
االندلس    ، مباشرة  ال�64  لدور  يتأهل  الفائز  املختار 
الهالل   ، يتأهل لدور ال64� مباشرة   الفائز  x اخلليج 
 x حطني  مباراة  من  الفائز  يواجه  الفائز  الشباب   x

لبطنان ا

الليبي    االسبوع   ���
تعاقد مجلس إدارة نادي املروج   مع املدرب 
الفنية  القيادة  ليتولي  رؤوف   أحمد  املصري 
خالل  بالنادي  الطائرة  للكرة  األول  للفريق 

اجلديد. املوسم 
وكان رؤوف وصل إلى  املرج  مساء   السبت 

املاضي 
فريق  قيادة  تولى   املصري   للمدرب  سبق  و 
نادي  قيادة  تولى  ثم  عمان،  بسلطنة  بهالء 
الفترة  والناشئني خالل  الشباب  الوكرة فريق 
ن��ادي  درب  ك��م��ا   ،2015 إل��ى   2009 م��ن 
 -  2007 عامي  املصري خالل  هيليوبوليس 
2008، كما تولى تدريب منتخب قطر للكرة 

. الناشئني  فئة  الطائرة 

��� االسبوع الليبي   
بنغازي   شهادة تدريب  بالنادي األهلي  القدم  للفريق األول لكرة  الفني  املدير  نال رشيد بلحوت 

أوروبية » UEFA PRO » من طرف اإلحتاد البلجيكي وتعتبر االعلي اوروبيا .
الدوري  بطولة  يف  معه   نتائج   وحقق  األخيرة  الفترة  يف  بنغازي  األهلي  فريق  باحلوت   و قاد 
األولى  املجموعة  فرق  ترتيب  ج��دول  بنغازي  األهلي  يتصدر  حيث  القدم،  لكرة  املمتاز  الليبي 

الدوري. ببطولة  »الشرقية« 



ولو حرمتك الرقاد
صرخاُت الندامة

وتذكَّر..
ال��س��واد  ال��الب��س��ات  للنسوة  قلبك  الن  )إذا 

وألطفالهن الذين تخاصمهم االبتسامة(
أن بنَت أخيك »اليمامة«

زهرٌة تتسربل -يف سنوات الصبا-
بثياب احلداد

كنُت، إن عدُت:
تعدو على َدرَِج القصر،

متسك ساقيَّ عند نزولي..
فأرفعها -وهي ضاحكةٌ-

فوق ظهر اجلواد
ها هي اآلن.. صامتةٌ

حرمتها يُد الغدر:
من كلمات أبيها،

ارتداِء الثياب اجلديدِة
من أن يكون لها -ذات يوم- أٌخ!

م يف عرسها.. من أٍب يتبسَّ
وتعود إليه إذا الزوُج أغضبها..

وإذا زارها.. يتسابق أحفاُده نحو أحضانه،
الهدايا.. لينالوا 

ويلهوا بلحيته )وهو مستسلٌم(
العمامة.. وا  ويشدُّ

ال تصالح!
فما ذنب تلك اليمامة

لترى العشَّ محترًقا.. فجأًة،
وهي جتلس فوق الرماد؟!

األسبـوع الليبـي 
االخريه العـدد )   32   (    ــ    الثالثاء       16      /       4       /     2019

أخر االسبوع 

ال تصالْح! )3(

دنقل أمل 

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

والوظيفة  اإلدارة  إص���الح  وزارة  تعلن  أن  املنتظر  م��ن 
»توقيت غرينيتش« يف  إلى  العودة، رسمياً،  العمومية عن 

غضون األيام املقبلة.
وقّررت احلكومة تأخير الساعة بستني دقيقة عند حلول 
م��اي 2019   5 األح��د  ي��وم  من  الثالثة صباحا  الساعة 
من  األول  الفصل  وفق  »توقيت غرينيتش«،  إلى  والرجوع 
املرسوم امللكي رقم 455.67 الصادر يف 23 من صفر 
القانونية  »الساعة  بشأن   )1967 يونيو   2(  1387

للمملكة«.
ويأتي قرار تأخير الساعة بستني دقيقة أياما قليلة قبل 
بداية شهر رمضان الذي من املرتقب أن يحل باملغرب وفقا 
حلسابات فلكية يوم 7 مايو املقبل؛ فيما سيعود اعتماد 
بالضبط  الفضيل  الشهر  انصرام  بعد  الصيفي  التوقيت 

يوم األحد 9 يونيو املقبل.

املغرب يؤخّر ساعة من توقيته 
الرسمي بعد 50 عاما من إضافتها بريطانيا تعثر على هياكل قرابني 

بشرية من العصر احلديدي

املرصد

عثر علماء آثار يف بريطانيا، على هياكل 
هذه  إن  وق��ال��و  م��ؤخ��را،  بشرية  عظمية 
تقدميهم  ج��رى  ألشخاص  تعود  الهياكل 
احلديدي  العصر  خ��الل  قرابني  مبثابة 
الذي امتد من عام 2000 إلى 700 قبل 

امليالد.
وبحسب ما نقلت »تلغراف« فإن رفات 26 
العثور عليها، داخل حفر يف  شخصا مت 
منطقة أوكسفورد شاير يف بريطانيا، إلى 
جانب بقايا حيوانات ومعدات منزلية مثل 

السكاكني واألكواب وبعض احللي.
ويعود تاريخ الرفات إلى نحو 3 آالف عام، 
اجتياح  من  ال��روم��ان  يتمكن  أن  قبل  أي 
بريطانيا، وال توجد اليوم سوى قبور قليلة 
على  دأب���وا  ال��ن��اس  ألن  الفترة،  تلك  م��ن 

إحراق اجلثامني حتى يتخلصوا منها.
ومبا أن بعض الناس مت دفنهم يف حفر، 
أنهم  هو  اآلث���ار،  علماء  بحسب  ف��ال��وارد 

قدموا مبثابة قرابني، وهذا يكشف جزًءا 
سائدة  كانت  التي  الدينية  الثقافة  م��ن 

خالل تلك الفترة.
ويف بعض الرفات، وجد علماء اآلثار أن 
الرؤوس مت فصلها بشكل كامل عن باقي 
مناطق اجلسد، وكان القائمون على هذه 
الطقوس، يقدمون نبتة مقدسة للضحايا 

قبل أن يجزوا رقابهم ألجل اآللهة.
يف  الناس  إن  التاريخية  الروايات  وتقول 
بريطانيا كانوا يقدمون قرابني احليوانات 
أي���ض���ا، وت���ع���د اخل���ي���ول وال���ك���الب من 

احليوانات التي يفضلونها.
يف  التنفيذي  وامل��دي��ر  ال��ب��اح��ث  وي��ق��ول 
جرى  ما  إن  اآلث��ار،  لعلم  كاستولد  هيئة 
جانب  على  ال��ض��وء  يسلط  عليه  العثور 
املتداولة بني من  واألفكار  املعتقدات  من 
مجيء  قبل  أوكسفوردشاير  يف  ع��اش��وا 

الرومان.


