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مطامع القوى الغربية يف الكعكة الليبية 
تعمق انقسامات املجتمع الدولي

 كتابي رفيقي  شعار املعرض األول 
للكتاب بوادي الشاطئ

ميسي ورونالدو وراء سطو
 على مركز شرطة يف كينيا 

إنقاذ ميناء رأس النوف 
من حادثة مأساوية 
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اليوم األول

العمل  أدوات  أداة من  إال  أن تكون احل��رب  الميكن 
السياسي..هذا على األقل ما استقر يف وعي األمم 
املتحضرة التي نشاركها احلياة على ظهر الكوكب 
دون أن نتشرف مبشاركتها احلياة يف القرن الواحد 

والعشرين..
و بغض النظر عن القتال الشرس الدائر مبحيط 
وض���واح���ي ال��ع��اص��م��ة ط��راب��ل��س م��ن��ذ أي���ام ، وس��ط 
حماس شعبي متضارب الوالء ..فإنه على اجلميع 
 - امل��ش��ارب  مختلف  على  السياسية  الطبقة  يف   -
التفكير يف مرحلة مابعد حرب طرابلس أيا كانت 
النتائج التي ستسفر عنها املعركة ، ومن ثم البدء 
من  تستفيد   ، سياسية  طريق  خارطة  صياغة  يف 
موازين  تغيير  عملية  توفرها  قد  التي  الدفع  قوة 

القوى اجلارية اآلن..
رمبا تكون الدعوة لإلحتكام ملنطق العقل والتهدئة 
، فقدت صالحيتها وجدواها .. والدماء التي تسيل 
والزالت تسيل لن تتوقف إال بتمكن أحد الطرفني 
من السيطرة الكاملة على مفاتيح العاصمة ، بيد 
الشامل  مبفهومه  ال��وط��ن��ي  ال��س��ي��اس��ي  ال��ع��م��ل  أن 
اليجب أن يرتبط بتطورات القتال على األرض ..

إن إرت�����ف�����اع ق��ي��م��ة ال����ف����ات����ورة ال���ب���ش���ري���ة وامل����ادي����ة 
واالجتماعية يف ظل اإلحتراب القائم منذ سقوط 
ال��ق��وى اإلمبريالية  ال��دول��ة وال��ن��ظ��ام يف م��واج��ه��ة 
أن  ي��ج��ب   ، م   2011 ال��ع��ام  الصهيوني  وامل���ش���روع 
 « م��ب��ادرة وطنية  ، إلط���الق  وملهما  ي��ك��ون محفزا 
طموحات  تترجم   ، م��زدوج��ة   « وشعبية  سياسية 
وتطلعات الليبيني ، وحتاكي معاناتهم وخسائرهم 
إستغرقتها  التي  السنوات  م��دى  على  ومعاناتهم 
حروب السلطة والنفوذ ، وتصوغها يف رؤية وطنية 
جامعة تستوعب اجلميع بال إقصاء أو إلغاء ، مبا 
يف ذلك القوى االيديولوجية التي تقبل اخلضوع 
مل��ن��ط��ق وم����ب����دأ اإلخ����ت����الف حت����ت م��ظ��ل��ة ال���دول���ة 
الوطنية دون جنوح أو شطط إلى ما وراء احلدود..
وحتى من دون إسقاط العامل األجنبي ، متمثال يف 
صراع شركات النفط والغاز االيطالية والفرنسية 
، تبدو اللحظة االقليمية والدولية ، حلظة مؤاتية 
التي  امل��ؤام��رة  ف��خ  يتجاوز   ، حقيقي  وطني  لفعل 
وقعت فيها البالد ، وبالد املنطقة املشمولة بالربيع 

العربي املسموم ..
خ���الف » ت��وت��ال » و«أي���ن���ي« مي��ك��ن أن ي��ك��ون م��ؤث��را 
اآلن وبعد اآلن ..ولكنه يف حضور اإلرادة الوطنية 
ال��ق��وي��ة وال��ص��ادق��ة ل��ن ي��ك��ون  ح��اس��م��ا وذا قيمة ، 
اخلطى  تلمس  عن  الليبيون  نحن  عجزنا  إذا  إال 
نحو مستقبل مشرق ننعم فيه باحلد األدن��ى من 

السيادة واحلرية والكرامة ..
دخول أبناءنا من القوات املسلحة العربية الليبية 
إل����ى ال��ع��اص��م��ة دواء م���ر الب����د م���ن جت��رع��ه مهما 
العابثني  عبث  من  لتخليصها  التضحيات  بلغت 
مليشيات وارهابيني ..لكن املشروع السياسي أيضا 

يجب أن يكون حاضرا وجاهزا للتطبيق فورا ..
الذي  العقل  إل��ى ص��وت  أن نصغي  وعلينا جميعا 
أهملناه طوال سنوات متمثال يف الرؤية السياسية 
الثاقبة التي قدمها السيد الدكتور سيف االسالم 
الليبي  القذايف والداعية لإلحتكام إلرادة الشعب 
يف انتخابات حرة وشفافة حتت اشراف منظمات 

ومؤسسات املجتمع الدولي ..
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 أصدر وزير الداخلية باحلكومة املؤقتة إبراهيم  بوشناف 
للبحث  العامة  اإلدارة  ملدير  تعليماته   ، املاضي  السبت 
 ،2019 لسنة   1 رق��م  األمنية  اخلطة  ورئيس  اجلنائي 
العامة املمتدة  الطريق  عقيد صالح هويدي، بشأن تأمني 
القوات  وحماية ظهر  من أجدابيا شرقاً حتى سرت غرباّ 
األم��ن  زع��زع��ة  إل��ى  يهدف  فعل  ألي  والتصدي  املسلحة 

واملساس باالستقرار واألمن العام.
للبحث  العامة  اإلدارة  مدير  م��ن  شناف  ب��و  طالب  كما 
من  يومي  بشكل  مفصل  تقرير  تقدمي  بضرورة  اجلنائي، 
إلى متام  القوة  باإلضافة  تنفيذ اخلطة حول متام  تاريخ 

الضبطيات واإلجراءات املتخذة بشأنها

الواقع ميكنه أن يتغير يف أية حلظة.. من سيء إلى أسوأ أو العكس 
فينقشع   , األشرعة  وحتبل  الريح  اجتاه  يتبدل  حظ  بضربة  متاماً, 
الضباب وتشرق الشمس من جديد..)هناك( حتى وأنت تتقهقر, لن 
تخسر معركتك, طاملا أنك )هنا( يف  الداخل مازلت حتتفظ باألمل 

باملقاومة.. وتشتعل 
عضوية,  ومركَّبات  وألياف  أصباغ  من  أكثر  شيء  ال  هي  الزهور   
جينات  من  ورثتها  التي  الفطريَّة  الشعريَّة/  االستعارة  بسلطة  وأنت 
ل.. تهبها جمالها وعنفوان دالالتها كمفردة  أسالفك يف الغابات الُغفَّ
ة يف قاموس املشاعر و”اإلتيكيت”..ياسيدي قد ُتصاب برصاصٍة  حيَّ
حامالً  تسكنه  الذي  احلي  مخبز  من  للعودة  تتأهب  وأنت  طائشٍة 
األط��راف.. يف  كامل  بشلل  فتصاب  الرائعني  أطفالك  إلى  اخلبز 

يوم  يف  املنعش  ال��ه��واء  لتداعب  سيارتك  ن��اف��ذة  م��ن  ي��دك  مت��دَّ  أو 
شظيةٌ  فتمرُّ  املُمل  عملك  إلى  طريقك  يف  وأن��ت  الصباح  مشمس 
حادٌة مبضاء سكني قصاٍب محترٍف وتقطع شرايينك املتدفقة بالدم 
يف  اإلنعاش  سرير  على  نفسك  وجتد  املؤجلة,  والشهوات  الطازج 
ولم تصمد  ونهبت محتوياته,  أجهزته,  كل  ُسرقت  مستشفى حكومي 
األطباء  وبعض  املترهِّلة,  واجلرذان  الصراصير  غير  جدرانه  داخل 
لهم  تتيح  اجتماعية  كُرتبة  الطب  مهنة  مع  يتعاملون  الذين  الشباب 
عمالً  كونها  من  أكثر  الناس  على  النقص  عقدة  وتفريغ  الوجاهة 
اآلخرين..لكنك  أجل  من  والتضحية  التواضع  قوامه  نبيالً  إنسانياً 
بإميانك  متمسكاً  ُدمَت  ما  اليأس  غياهب  تسقط يف  ال  ذلك  كل  يف 
وحيداً  احتمالياً  منطاً  سوى  ليس  وسيحصل  حصل  ما  أن  القدمي 
أنك  لو   .. احل��دوث  املمكنة  واالحتماالت  األمن��اط  من  باقة  ضمن 
فنجان  من  األولى  الرشفة  بعد  سيجارتك  أشعلَت  الصباح  ذلك  يف 
إلى  للدخول  تستعد  وأنت  إشعالها  من  بدالً  الثقيلة  العربية  قهوتك 
الوثوقي  اإلذعان  البائتة..  محتوياتها  من  معدتك  لتخليص  احلمام 
جمعة”  “الهمالي  إلى  “هيراقليطس”  من  الفالسفة  به  ل  تفضَّ ملا 
على  للعثور  االستدالل  مبادئ  املحضة  حول  بإرادته  األصم  جاركم 
التي  تلك  واإلله,  وامل��ادة  العقل  بني  العالقة  يف  العامة  القوانني 
بحفظ  خططه..كفيل  رسم  يف  العجيب  منطقه  القدر  منها  يستمد 
أركان  يف  الطمأنينة  وزرع  املوجعة,  اليومية  الضربات  أمام  توازنك 
قلبك  املتسامح.. كان العالم من حولك ميور بالصراعات واملؤامرات 
واخليانات والقتل والسحل والدم واالغتصاب واالختطاف والسرقة 
يحسدك  روحاني  هدوء  يف  تسبح  وجهك  مالمح  بينما  واملساومة, 
النائية  والبلدات  القرى  يف  املرابطون  والشيوخ  القديسون  عليه 
بها  خارقة خصتك  موهبة  بفضل  ألنك  ذلك  كل  احلرة,  بالدك  من 
اخلارج  وبني  بينك  سميك  زجاجي  جدار  إقامة  على  قادر  السماء, 
بعيٍد  شاطئٍّ  إلى  ويستدرجك  واألفعال,  األق��وال  نشاز  عنك  يعزل 
لواقع  الساحرة  الرومانسية  صورك  لصناعة  غ  تتفرَّ حيث  مهجوٍر؛ 
مواٍز, ترعي فيه األحالم والذئاب واخلِراف معاً.. دعهم يستشيطون 
, وهم يسمعونك تردد ألزمتك األثيرة  غيضاً ويفغرون أفواههم ذهوالً
املفاصل  وجع  بها  تداري  عريضة  بابتسامة  مشفوعة  جاي”  “اخلير 
يف  اليومي  الوقوف  على  )السيزيفية(  املداومة  جراء  بك  ألمَّ  الذي 
طابور املصرف واملخبز ومصلحة اجلوازات.. سيظنون بك الظنون, 
والسذاجة,  بالعَتِه  ة  ومرَّ اخلامس,  الطابور  مبواالة  ة  مرَّ ويتهمونك 
وال  منطقية  غير  بحالٍة  مصاٌب  إنك  سيقولون  األحوال  أحسن  ويف 
التهم  هذه  من  ك  سرِّ يف  وستضحك  واألم��ل..  التفاؤل  من  واقعية 
إذ   �� اخلامس  للطابور  عميٌل  أنت  فال  بها,  يرشقونك  التي  الغبية 
أو  معتوٌه  أنت  وال   �� وأدمنتك  أدمنتها  التي  املعتادة  الطوابير  تكفيك 
هم يعمهون,  ساذٌج, وال أنت مسكوٌن بأمٍل مخادٍع.. لكن دعهم يف غيِّ
وال تفسر لهم ما ال ميكن تفسيره.. ثم من أين لك باملقدرة واملعرفة 
نتك  حصَّ التي  اخلارقة  معجزتك  العاجزة  باللغة  لتشرح  الوافرة 
مرورها  يف  تطحن  وهي  املريرة؛  العصور  عبر  والتالشي  الفناء  من 
وإمبراطوريات وحضارات  الكارثي على هذه األرض عظماَء وملوكاً 
أنت وحدك اخلالد  لتبقى  التاريخ  إلى مجرد غبار يف كتب  فُتحيلها 

واأللم.. واملعاناة  الظلم  خلود 

قهوة عربية

الزائدي جمال 

حلقة نقاش حول حقوق 
ضحايا احلرب يف بنغازي

إطالق سراح 12 تونسيا احتجزتهم 
كتيبة مسلحة مبصراتة 

إحباط محاولة تفجير مدرسة 
مبنطقة العاللقة بصبراتة

يف  نقاش  حلقة  اإلنسان  حلقوق  الليبية  املنظمة  أقامت 
مدينة بنغازي حول دسترة حقوق ضحايا احلرب يف ليبيا.
شعار  أقيمت حتت  التي  النقاش  حلقة  أن  املنظمة  وبينت 
ما  وفق  احلرب  مفهوم ضحايا  استعرضت  حقوقنا«  »أين 
اجلهات  ودور  والدولية  املحلية  واألع��راف  بالقوانني  جاء 
حقوق  ودسترة  ليبيا  يف  احل��رب  ضحايا  لدعم  الرسمية 

الضحايا. هؤالء 
وشارك يف احللقة عدد من اخلبراء واملتخصصني وأعضاء 
ورؤساء  املؤقتة،  احلكومة  عن  وممثل  النواب  مجلس  من 
املنظمات التي تعمل لدعم حقوق ضحايا احلرب وضحايا 

األلغام ومخلفات احلرب.
جلنة  تشكيل  على  العمل  أهمية  على  احلاضرون  واتفق 
إلعداد مسودة قانون حتفظ كل حقوق ضحايا احلرب يف 

اإلنسانية. كرامتهم  وتعزز  ليبيا، 

بنغازي تشرع يف تنفيذ مشروع إنارة مطار بنينا الدولي 
أعلنت الشركة العامة لألعمال الكهربائية ببلدية بنغازي، البدء يف تنفيذ مشروع إنارة 

مطار بنينا الدولي حتت إشراف مكتب املشروعات يف بلدية بنغازي.
وأشارت إدارة مطار بنينا الدولي أن املشروع يستهدف إنارة الطريق الرابط بني صالة 
الركاب رقم 2 وساحة الطائرات يف املطار والتي حددت فترة إجنازه يف ثالثة أشهر.

قيمة  ان  الكزة  أسامة  بنغازي  بلدية  يف  املشروعات  مكتب  مدير  أوض��ح  جانبه  ومن 
للمطار  إنارة  وأبراج  أعمدة  لتركيب  الكهربائية  لألعمال  العامة  الشركة  مع  التعاقد 
بلغت 698.250 ستمائة وثمانية وتسعني ألفا ومائتني وخمسني دينارا، ضمن ميزانية 

بنغازي. استقرار  إعادة 

أط��ل��ق ي���وم اخل��م��ي��س امل��اض��ي س���راح 12 ع��ام��ال ت��ون��س��ي��ا ك��ان��ت قد 
بليبيا. مصراتة،  مبدينة  مسلحة  كتيبة  احتجزتهم 

وأف����اد رئ��ي��س امل��رص��د ال��ت��ون��س��ي حل��ق��وق اإلن���س���ان م��ص��ط��ف��ى عبد 
ال��ذك��ر مت  آن��ف��ي  ال��ع��م��ال  أن  اإلخ��ب��اري��ة«  إفريقيا  »ب��واب��ة  ل���  الكبير، 
احتجازهم منذ أسبوع وهم يف طريق عودتهم من العمل باملنطقة 
ال��ش��رق��ي��ة، ل��ت��ق��وم الح��ق��ا ك��ت��ي��ب��ة م��س��ل��ح��ة ب��ت��ح��وي��ل وج��ه��ت��ه��م إل��ى 

مصراتة.
يشار إلى أن العمال التونسيني الذين مت اإلفراج عنهم من سكان 
مدن صفاقس وقابس، جنوب تونس، واملهدية، وسط شرق البالد.

أعلنت الغرفة األمنية صبراتة، اخلميس 
لتفجير  إرهابية  إبطال عملية   ، املاضي 
مدرسة فاطمة الزهراء مبنطقة العاللقة.
وأوض���ح���ت ال��غ��رف��ة، أن���ه وب���ن���اء على 
اخلميس  صباح  إليها  وردت  معلومات 
مصادر  من   2019-04-18 امل��واف��ق 
معدة  إنها  مشتبه  حقيبة  بوجود  تفيد 
الزهراء  للتفجير وذلك مبدرسة فاطمة 
مبنطقة قصر العاللقة، وعلى ضوء ذلك 
أصدرت الغرفة تعليماتها إلى آمر مفرزة 
الهندسة العسكرية بالغرفة لالنتقال إلى 
عني املكان، وقامت املفرزة مبهمتها وعلى 

أكمل وجه.

البحث اجلنائي يبدأ بتأمني الطـــــــريق املمتد من اجدابيا إلى سرت 
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بانه  الكفرة  البلدي  للمجلس  االعالمي  املكتب  قال 
للعمل  املتخصصني  االط��ب��اء  أح��د  م��ع  التعاقد  مت 
إلجراء  بالكفرة  الكاسح  عطية  الشهيد  مبستشفى 
البلدي  املجلس  يتكفل  العمليات اجلراحية  عددا من 

بدفع اتعابها املالية.
دينار  الف  مائة  مبلغ  بان  وأضاف  املكتب االعالمي 
رصدت لتوفير كافة مستلزمات العمل اجلراحي مبا 
فيها جهاز ملحق باملنظار بقيمة خمسة وعشرين الف 
الزائر ) عبد  الطبيب  الى دفع مكافأة  دينار اضافة 

العظيم مقدع (. 
 واشار إلى أن هذه البادرة من املجلس البلدي الكفرة 
األعباء  وتخفيف  الصحي  القطاع  دعم  ضمن  تأتي 

املالية عن اهالي الكفرة .

بلدي الكفرة يخصص مائة ألف دينار 
أزمة لدعم قطاع الصحة بالبلدية   سرت  يف  األغنام  واإلبل  مربو  يعاني 

انتظام  وت��ف��اوت وع��دم  نقص يف األع���الف 
أسعارها حيث وصل سعر القنطار إلى 120 

دينار تقريبا لدى بعض التجار.
وقال أحد مربي األغنام يف سرت، ملراسل 
ارتفعت  إن أسعار األعالف  افريقيا،  بوابة 
 %  40 بنسبة  امل��اض��ي  األس��ب��وع  خ���الل 
تقريبا حيث كان سعرها يتراوح ما بني 80 
إلى  اليوم  ووصل  للقنطار  دينارا   85 إلى 

120 دينار.
االرتفاع  يف  األسعار  استمرت  اذا  أن  وأك��د 
فإن ذلك سيتسبب يف أزمة كبيرة ستنعكس 
قرب  خاصة  املستهلك  املواطن  على  أيضا 

شراء  على  اقباله  يزيد  الذي  رمضان  شهر 
اللحوم ما يعني أن أسعارها ستتضاعف إذا 

ما استمرت األزمة.
فيه  يحتاج  ال��ذي  الصيف  دخ��ول فصل  مع 
املربني العلف لألغنام واملواشي بعد انقضاء 
نسبة  فيه  تقل  ما  غالبا  الذي  الربيع  فصل 
إذا كان موسم سقوط  الطلب عليها خاصة 

األمطار يف فصل الشتاء جيدا.
ويف هذا اإلط��ار وجهت بلدية سرت خطابا 
بحكومة  احليوانية  والثروة  الزراعة  ل��وزارة 
الوفاق طالبت فيه بحل املشاكل التي تواجه 
املربيني وتشجيعهم وتوفير األعالف بأسعار 

مناسبة حلل األزمة.

شكل عميد بلدية سرت، مختار املعدانى 
جلنة تتولى إعداد تصور لتسمية املحالت 
وحدودها اإلدارية فى نطاق بلدية سرت.

وكلف عميد البلدية يف القرار رقم )14( 

عضو  اهلل  عبد  2019،  بشير  لسنة 
مجلس الشورى واخلبراء بالبلدية برئاسة 
اللجنة وعضوية مديري مكاتب التخطيط 
واألمالك وإدارة املحالت والسجل املدني.

ملف  لدراسة  اجتماعا  اللجنة  وستعقد 
املحالت ببلدية سرت والبالغ عددها 16 
محلة حاليا مع األخذ يف االعتبار اجلانب 

االجتماعي واملعيار السكاني.

استقبلت مديرة مستشفى اجلغبوب العام 
من  الطبية  القافلة  وفد  حبانه،  ، صباح 
درن��ه(  الصحية  اخلدمات  )ادارة  أطباء 
ملدة  اجل��غ��ب��وب  ي���زور مستشفى  وال���ذي 
العالج  توطني  سلسلة  إط��ار  يف  أس��ب��وع 
الصحية  الرعاية  ورفع مستوي  بالداخل 

مبستشفى اجلغبوب العام.
وأوضحت املصادر، أن اخلطوة تأتي بهدف 
املرضى  لعالج  متكاملة  منظومة  توفير 
بدءا من الكشف الطبي، مرورا بالتحاليل 
استلزم  إذا  والعمليات  الالزمة  واألشعة 
ال��واج��ب صرفه  بالعالج  ان��ت��ه��اًء  األم���ر، 
الوضع  وتقييم  الطبي  الكشف  وإج���راء 
الصحي ومتابعة وتنظيم وتشخيص العمل 
والعالج وفق برنامج وزارة الصحة املوسع 

للقوافل الطبية خالل عام 2019.

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن 
يعاني صعوبة يف سد احتياجات املنطقة الغربية من 
املياه عبر منظومة احلساونة سهل اجلفارة بسبب 
االعتداءات على خطوط املنظومة وخروج 96 بشرا 
والتخريب  للسرقة  تعرضها  بسبب  اخلدمة  عن 
وتوقف الصيانة.وأوضح اجلهاز يف بيان، اخلميس، 
أن نقص اإلم��دادات خالل األيام املاضية نتج عن 
صعوبة التحكم يف تشغيل املنظومة حاليا ولسحب 
املشاريع الزراعية كميات أكبر من املخصصة لها، 
ولالعتداءات على طول مسارات منظومة احلساونة 
مشروع  وإدارة  تنفيذ  جهاز  اجلفارة.وطالب  سهل 
للتحرك بشكل  املسؤولة  الصناعي اجلهات  النهر 
وخطوط  مسارات  على  االعتداءات  لوقف  عاجل 
نقل املياه، الفتا إلى أن الكوادر يف حقول آبار املياه 
باملنظومة تبذل قصارى جهدها الستمرار ضخ املياه 
الصيانة  أعمال  توقف  رغ��م  القصوى  باإلنتاجية 

لآلبار العاطلة نتيجة تردي الوضع األمني.

باحلكومة  الصحة  وزارة  يف  واملتابعة  التفتيش  إدارة  مدير  قام 
التفتيش  إلدارة  املساعد  امل��دي��ر  رفقة  الفسي  ن��وري  املؤقتة 

بالبيضاء. الثورة  ملستشفى  فجائية  بزيارة  الهوني  عمران 
وبينت إدارة اإلعالم بوزارة الصحة باحلكومة املؤقتة أنه جرى 
ج��ودة  حتسني  شأنها  م��ن  التي  القضايا  بحث  اجل��ول��ة  خ��الل 
للعاملني  الوظيفي  األداء  وتقييم  والعالجية  الطبية  اخلدمات 
والطوارئ  االسعاف  وأقسام  العناية  وغ��رف  اإلي��واء  بأقسام 

. لعام 2019  وزارة الصحة  وذلك وفق استراتيجية 
حيث  باملستشفى،  العمل  سير  على  جولته  خالل  الفسي  واطلع 
األدوية  مخازن  على  بالتفتيش  وقام  األقسام  من  عدداً  تفقد 

مكافحة  إجراءات  وتفقد  والنظافة  والتغذية  اإلعاشة  وخدمات 
الصحة  وزارة  توجيهات  ضمن  وذلك  املهنية  والسالمة  العدوى 
ومدى  واخلدمات  الطوارئ  نظم  وتطوير  العمل،  سير  لتنظيم 
النهج  تنفيذ  بهدف  والقانونية  الصحية  االش��ت��راط��ات  توفر 

املؤقتة. باحلكومة  الصحة  لوزارة  االستراتيجي 
سيتم  التي  املشاكل  حجم  على  الوقوف  مت  أنه  الفسي  وأوضح 
إعداد تقارير شاملة بشأنها، لوزير الصحة سعد عقوب التخاذ 
اخلدمات  تقدمي  تسريع  بهدف  حيالها  ال��الزم��ة  االج���راءات 
الصحية  املنشآت  بقية  على  العبء  وتخفيف  باملركز  الطبية 

األخرى.

نقص يف أعالف املاشية بسرت 

بلدية سرت تشكل جلنة إلعداد
 تصور لتسمية املحالت وحدودها اإلدارية 

قافلة طبية من درنة يف زيارة
 ملستشفى اجلغبوب العام 

النهر الصناعي يعجز عن تغطية 
الطلب على املياه غرب ليبيا 

إدارة التفتيش تتفقد مستشفى الثورة بالبيضاء 
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االقتصادية

  االسبوع الليبي �� بوابة افريقيا االخبارية   
صدر مطلع االسبوع اجلاري ببنغازي بيان 
مشترك عن االجتماع الذي عقد  بوزارة 
ال��وزراء  رئيس  نائب  اخلارجية   وضم  
املؤقتة   باحلكومة  اخلدمات   ل��ش��ؤون 
اخلارجية  ووزي���ر  البدري   عبدالسالم 
عبدالهادي  باحلكومة  الدولي  والتعاون 
احلويج  و رئيس الهيئة العامة لإلتصاالت 
واملعلوماتية مراد الشكري و رئيس ادارة 
لإلتصاالت  القابضة  الليبية  ال��ش��رك��ة 
رئيس  و   كاجيجي   خالد  واملعلوماتية  
مجلس إدارة املؤسسة الليبية لألستثمار 

حسني محمد مانيا.
ونبه البيان الذي حتصلت بوابة افريقيا 
االخبارية على نسخة منه  الى ان االموال 
ال��داخ��ل واخل��ارج  واالص���ول الليبية  يف 
تتعرض للنهب من اجسام موازية تدعي ان 
لها السلطة القانونية على ادارة الشركات 

واملؤسسات الليبية مستغلة االوضاع الى 
حتدث بالبالد   

ث��روات  على  وحفاظا  ان��ه  البيان  وق���ال 
املجتمعني سيقومون  فان  الليبي  الشعب 

مبقاضات كل االطراف الليبية واالجنبية 
املؤسسات  ودم��روا  االم��وال  نهبوا  الذين 
باحلق  واالحتفاظ  االستثمارية  السيادية 
حلقت  التى  اخلسائر  عن  التعويض  يف 

بقطاع االستثمار .
بضرورة  الدولي  املجتمع  البيان  وطالب 
املحافظة على االموال واالصول  الليبية  
مبا فيها املجمدة من العبث والتصرف فيها 

بوجه غير قانوني  وايقاف اي ممارسات 
من شأنها املساس باموال واصول الشركات 

واملؤسسات الليبية يف اخلارج 
ووعد البيان الدول التى وقفت مع  الشعب 
الليبي يف حربه على االرهاب بالفرص يف 
وباملقابل سستخذ  والبناء  اعادة االعمار 
االجراءات القانونية ضد الدول والشركات  
التى ساهمت يف دمار ليبيا وخاصة بنغازي 

ودرنة واجلنوب الليبي 
التى  الليبية  االط�����راف  ال��ب��ي��ان  ودع����ا 
اس��ت��غ��ل��ت ال��ف��وض��ى وان��ت��ح��ل��ت صفات 
ادارتها للمؤسسات والشركات الليبية يف 
الداخل واخلارج الى االنضمام واالستماع 
ال��ى ص��وت احل��ق والقانون لتجنب هدر 
الليبيني  الى  البيان  البالد وتوجه  ث��روات 
وامنا  الثروة  اقتسام  ليس  بان   الهدف 
احلفاظ على االستثمارات من العبث حتى 

تضمن االجيال القادمة حياة كرمية

 االسبوع الليبي
انقذت الطواقم  البحرية بشركة الهروج 
النوف  رأس  وشركة  النفطية  للعمليات 
من  ليسا   مينيرفا  اليونانية   الناقلة 
نهاية مأساوية   محققة عندما تعرضت 
للجنوح أمام املمر املالحي ومدخل ميناء 

راس ألنوف.
تعّرضت  الناقلة  إن  الهروج  إدارة  وقالت 
الطفاء عام عندما كانت يف طريقها إلى 
االنتهاء  بعد  الن��وف  رأس  ميناء  مغادرة 
من شحنها، حاملة على متنها 600 ألف 

برميل نفط خام ومغاطس 12.5 متر.
وس����ارع امل��رش��د ال��ب��ح��ري إل���ى ات��خ��اذ 
إدارة  مع  والتواصل  الالزمة  اإلج��راءات 
الشركة وبالتعاون مع عدد ثالثة قاطرات 
الناقلة  مسار  تصحيح  مت  الهروج،  تتبع 
الطبيعي  وضعها  إلى  وإعادتها  اليونانية 

بإبعادها عن املياه الضحلة.

 االسبوع الليبي
 صرح  وزير اإلقتصاد يف احلكومة املؤقتة منير عصر يف بيان صحفي   إن 
تكاليف اللحوم املستوردة معروفة بداية من فتح اعتماداتها وانتهاًء بوصولها 
محددة  بتسعيرة  ضبطها  على  العمل  ميكن  أنه  عصر  وأكد  املستهلك.  إلى 
إلى أن استغالل الطلب على   اللحوم، مشيراً  بهدف احلد من لهيب أسعار 

اللحوم املستوردة يدفع أسعار اللحوم املحلية لالرتفاع والعكس صحيح.
 وطالب  عصر باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضبط تسعيرة اللحوم املستوردة 
الدواجن،  األب��ق��ار،  األغ��ن��ام،  “حل��وم  يف  املتمثلة  أنواعها،  بجميع  واملجمدة 
واألسماك، وذلك بالتنسيق مع احلرس البلدي واألجهزة الضبطية ومراقبي 

االقتصاد بالبلديات.
وأشار  عصر إلى أنه بضبط تسعيرة اللحوم املستوردة بصورة قانونية عادلة، 

فلن يكون هناك أي ظلم ألحد سواء التاجر أو املستهلك

 االسبوع الليبي
االرب��ع��اء  بنغازي   وامل��راف��ق  اإلس��ك��ان  قطاع  عقد 
املاضي اجتماعا مع شركة إتالف الليبية اإليطالية 
واالس��ت��ش��ارات  امل��ق��اوالت  م��ج��ال  يف  املتخصصة 

الهندسية .
 وتناول االجتماع  املشروعات اخلدمية يف  بنغازي  
ومدى إمكانية الشركة يف األعمال الهندسية الهامة 
الطرق  شبكات  بخدمات  يتعلق  واحليوية   فيما 

واجلسور 
العاجلة  احل��ل��ول  دراس���ة  ضمن   االجتماع  وي��أت��ي 
اخلطط  ووض���ع  بنغازي   مدينة  يف  للمختنقات 

واالستراجتيات الالزمة إلعادة أعمار املدينة  

مسئولون باملؤقتة يتوعدون يف بيان مشترك  رؤساء مؤسسة  االستثمار و القابضة لالتصاالت بحكومة الوفاق باملالحقة القانونية

إنقاذ ميناء رأس النوف 
من حادثة مأساوية 

  وزير ا قتصاد املؤقتة  يطالب بإتخاد اإلجراءات 
الالزمة لضبط تسعيرة اللحوم املستوردة

قطاع اإلسكان يبحث وضع 
االستراجتيات الالزمة ألعمار 

مدينة بنغازي

 االسبوع الليبي
اع���ل���ن م��ج��ل��س أص����ح����اب األع���م���ال 
التعاون  قمة  يف  مشاركته  عن  الليبيني 
للغذاء  ال��ع��رب��ي  ال��ت��رك��ي  االق��ت��ص��ادي 
خالل  الفنادق   وجتهيزات  وال��زراع��ة 
الفترة من 23 إلى 26 من شهر إبريل 
يف  يشارك  إسطنبولو  مبدينة  اجل��اري 
ورجل  شركة   1500 من  أكثر  القمة 
أعمال من الدول العربية باالضافة إلى 
ضمن  ع��ارض��ة  شركة   200 م��ن  أكثر 
اختصاصات القمة لدعم حركة التبادل 
التجاري التركي العربي من خالل تسهيل 
وتسويق الفرص االستثمارية واحلصول 
على وك���االت جت��اري��ة واالس��ت��ف��ادة من 
ستقدمها  ال��ت��ي  واحل��س��وم��ات  امل��زاي��ا 
والعربية  التركية  والهيئات  الشركات 

املشاركة خالل فترة القمة.

مجلس رجال األعمال الليبيني يشارك يف قمة 
التعاون االقتصادي التركي العربي
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اإلخبارية افريقيا  التلغ-بوابة  رامي 
لعملية  الليبي  اجل��ي��ش  إط��الق  م��ن  أسابيع  بعد 
يتفق  لم  الدولي  املجتمع  مازال  طرابلس،  حترير 
حول موقف موّحد من األحداث األخيرة. وتتعامل 
ب��ع��ض ال��ق��وى ال��دول��ي��ة ب��ح��ذر م��ع م��ا ي��ج��ري يف 
من  بدرجة  مواقفها  غالبية  وتكتسي  اآلن،  ليبيا 

الغموض.
وت��ب��دو ال���دول ال��راف��ض��ة ل��دخ��ول ق���وات اجليش 
الليونة  بقدر من  لنفسها  الليبي طرابلس محتفظة 
ال��دول  أن  كما  مستقبال.  مصاحلها  ع��ن  دف��اع��ا 
لكبح  تتجه  أو  أح��ي��ان��ا  تصمت  ضمنيا  امل��ؤي��دة 
دبلوماسيون  ذكر  حيث  الرافضة،  القوى  مناورات 
قدمته  الذي  القرار  مشروع  أن  املتحدة  األمم  يف 
بريطانيا حول ليبيا وعرضته على الدول األعضاء 
ويطالب  إجماعاً،  يلق  لم  الدولي  األمن  يف مجلس 
املساعدات  بإيصال  والسماح  النار  إلطالق  بوقف 

القتال. مناطق  إلى  اإلنسانية 
املتحدة  ال��والي��ات  من  كل  عّبرت  الح��ق  وق��ت  ويف 
وروسيا يف جلسة مغلقة بشأن ليبيا، إنه ال ميكنهما 
تعترض  فروسيا  احلالي،  الوقت  يف  القرار  تأييد 
باللوم على خليفة حفتر يف  يلقي  القرار ألنه  على 
التصعيد األخير، يف حني لم تبني الواليات املتحدة 

القرار. سبب موقفها من 
جدير بالذكر أن صدور أي قرار من مجلس األمن، 
 9 موافقة  يتطلب  دولة   15 أعضائه  عدد  البالغ 
دول على األقل شريطة أال تستخدم أي من الدول 
اخلمس دائمة العضوية )الواليات املتحدة وروسيا 

النقض. وبريطانيا وفرنسا( حق  والصني 
كريستوف  امل��ت��ح��دة  ب���األمم  أمل��ان��ي��ا  س��ف��ي��ر  ق���ال 
شهر  خ��الل  األم��ن  مجلس  ي��رأس  ال��ذي  هويسغن 
اجليش  ق��وات  دع��ا  »املجلس  إن  نيسان،  أب��ري��ل/ 
الوطني الليبي إلى وقف كل التحركات العسكرية«.
عليه  اتفق  بيانا  يقرأ  كان  الذي  هويسغن  وأضاف 
املجلس بعد جلسة مغلقة مت اطالعه خاللها على 
آخر التطورات، إن املجلس »دعا أيضا كل القوات 
العسكري.  النشاط  كل  ووقف  التصعيد  إنهاء  إلى 

ال ميكن حل هذا الصراع عسكريا«. 
م��ن ج��ان��ب��ه ك���ان م��وق��ف م��ب��ع��وث األمم امل��ت��ح��دة 
اتهم  إذ  وض��وح��اً،  أكثر  سالمة  غسان  ليبيا  إل��ى 
تنفيذ  حتاول  بأنها  مباشر  بشكل  الليبي  اجليش 
انقالب على احلكومة الشرعية وال تسعى ملواجهة 
حفتر  إص���دار  أن  واع��ت��ب��ر  ت��دع��ي  كما  االره����اب 
أوامره العتقال رئيس حكومة الوفاق الدولي فائز 
يف  رغبته  على  دليل  آخرين  ومسؤولني  ال��س��راج 

انقالب عسكري. تنفيذ 
وربط املبعوث األممي البدء بتنفيذ احلل السياسي 
احل��ل  بفشل  األط����راف  جميع  اقتنعت  ح��ال  يف 
العسكري. لكنه يف الوقت ذاته أكد أن دوالً عديدة 
بحجة  س��ن��وات  ث��الث  م��ن  أكثر  منذ  حفتر  تدعم 
مواجهته لإلرهاب، غير أن هدفه يف احلقيقه هو 

طرابلس. العاصمة  على  السيطرة 
أن  اجلمعة  األبيض  البيت  أعلن  اإلطار،  نفس  يف 
ترامب حتدث هاتفيا مع حفتر يوم االثنني املاضي 
)15 أب��ري��ل ن��ي��س��ان( وت��ن��اوال »اجل��ه��ود اجل��اري��ة 
ملكافحة اإلرهاب« فيما يقود حفتر هجوما النتزاع 
بها  املعترف  العاصمة من احلكومة  السيطرة على 

دوليا.
وجاء يف بيان البيت األبيض أن ترامب »أقر بالدور 
وتأمني  اإلره��اب  مكافحة  يف  للمشير  اجلوهري 
موارد ليبيا النفطية، وتناوال رؤية مشتركة النتقال 
ولم  مستقر«.  دميقراطي  سياسي  نظام  إلى  ليبيا 

قبل  أيام  عدة  األبيض  البيت  انتظار  سبب  يتضح 
اإلعالن عن االتصال الهاتفي.

صاحلاني  كلود  األميركي  السياسي  املحلل  ويشير 
الليبي  اجل��ي��ش  ق��ائ��د  أن  إل��ى  ال��ع��رب  لصحيفة 
العديد  مييل  حيث  شعبي  دعم  من  قوته  يستمد 
البدائل  لغياب  حفتر  على  للمراهنة  الليبيني  من 
السياسية  العملية  يعيق  لن  أنه  آملني يف  األخرى، 

املؤدية إلى تسوية نهائية إذا فاز.
الفرنسيني  الدبلوماسيني  أن  صاحلاني  ويضيف 
املواجهة  يف  حفتر  ف��وز  على  ي��راه��ن��ون  وال���روس 
ل��ق��وى  ال��ع��س��ك��ري��ة أو ع��ل��ى اس��ت��ن��زاف احل����رب 
سعيه  إلى  سيؤدي  ما  الوفاق  وحكومة  امليليشيات 
األميركي  املحلل  يذهب  فيما  سلمي،  حل  إليجاد 
حفتر  أجندة  إن  القول  إل��ى  دال��ي  س��ي.ك��ا.  ج��ون 
قتالها  يف  األجنبية  احلكومات  استحسان  نالت 
ض��د ال��ق��وى اإلس��الم��ي��ة امل��ت��ش��ددة، وخ��اص��ة تلك 

اإلسالمية. الدولة  بتنظيم  املرتبطة 

مطامع القوى الغربية يف الكعكة الليبية
 تعمق انقسامات املجتمع الدولي

 البيت األبيض .. ترامب »أقر بالدور اجلوهري للمشير
 يف مكافحة اإلرهاب وتأمني موارد ليبيا النفطية
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أحمد نظيف-بوابة افريقيا اإلخبارية
الطائرة  ح��ول  ال��ش��ي،  بعض  غائمة  ال��ص��ورة  ت��ب��دو 
 – جربة  مطار  يف  حطت  التي  القطرية  العسكرية 
الليبية،  احل��دود  عن  بعيد  غير  التونسي،  جرجيس 
وبالتزامن مع ما يجري من معارك شرسة بني قوات 
حفتر،  خليفة  الفريق  بقيادة  الليبي،  الوطني  اجلش 
من جهة، وامليليشيات اإلسالمية املتطرفة، يف املنطقة 

الغربية ويف الضواحي اجلنوبية للعاصمة طرابلس.
عن  التونسية،  النائبة  نشرت  عندما  احلكاية،  بدأت 
 19 يف  الرسمية  صفحتها  على  تونس،  ن��داء  حركة 
أبريل احلالي بأنها »تلقيها أنباء تفيد أن طائرة نقل 
عسكرية قطرية حطت مبطار جربة جرجيس مساء 
أول أمس وعلى متنها أسلحة ومعدات عسكرية لدعم 
باجلهات  االتصال  بعد  ليبية. وأضافت:  ميليشيات 
الطائرة،  وج��ود  لي صحة  أك��دوا  التونسية  املختصة 
لكن ألسباب فنية ال عالقة لها باألسلحة ومبا يحصل 

بالشقيقة ليبيا حالياً«.
الطائرة  وج���ود  حقيقة  ح��ول  واس���ع  ج��دل  لينطلق 
وأهدافها، وخاصة حول توقيت نزولها يف مطار جنوب 
البالد على بعد كيلومترات من املنطقة الغربية الليبية، 
يف وقت تشهد فيه املنطقة اشتباكات واسعة بني قوات 
اجليش الوطني وامليليشيات، ويف الوقت الذي أعلنت 
إلى صف  انحيازهما  وتركيا،  قطر  دولة  من  كل  فيه 
حكومة الوفاق، التي يقودها فائز السراج ومن ورائها 
امليليشيات اإلسالمية، التي حتكم قبضتها على املنطقة 

الغربية والعاصمة طرابلس منذ أغسطس 2011.
بعد يوم واحد، نفت السلطات التونسية، أن تكون طائرة 
الشحن العسكرية القطرية التي حطت يف وقت سابق 
تونس،  شرق  بجنوب  الدولي  جرجيس  جربة  مبطار 
كانت ُمحملة بأسلحة ومعدات عسكرية موجهة لدعم 
للجمارك  العامة  اإلدارة  ليبيا. وقالت  يف  امليليشيات 
التونسية، يف بيان وزعته اليوم، إن »هبوط طائرة النقل 
العسكرية القطرية، يوم االثنني املاضي، مبطار جربة 
جرجيس الدولي، كان ألسباب فنية بحتة«.وأكدت أن 
ومعدات  بأسلحة  »ُمحملة  تكن  لم  املذكورة  الطائرة 
عسكرية لدعم ميليشيات ليبية«، وأنها حطت مبطار 
جربة جرجيس الدولي بعد »احلصول على التراخيص 
املدنية  اجل��وي��ة  الوطنية  السلطات  م��ن  ال��ض��روري��ة 

والعسكرية«.
معدات  أي  الطائرة  منت  على  يكن  »لم  أنه  وأضافت 

عسكرية، حسب بيان احلمولة، الذي مت التصريح به 
لسلطة اإلشراف باملطار ولم يتم إنزال أي بضائع أو 
معدات على أرض املطار«. وتابعت يف بيانها أن طائرة 
النقل العسكرية القطرية »كان على متنها طاقمها املتكون 
من 11 عسكريا وعدد من أفراد اجليش القطري، وقد 
بقيت الطائرة مغلقة وحتت حراسة الوحدات األمنية 
مبربض الطائرات باملطار وغادر طاقمها بعد اخلضوع 
لإلجراءات احلدودية اجلاري بها العمل يف اجتاه أحد 
النزل مبدينة جربة، لتغادر يوم 17 أبريل وعلى متنها 
كامل طاقمها يف اجتاه نيجيريا، حسب ما هو متوفر 

مبخّطط الرحلة«.
اجلدل  يوقف  ولم  املخاوف  يبدد  لم  التونسي  البيان 
اخلارجية يف  وزي��ر  ق��رر  نفسه،  ال��ي��وم  ففي  مت��ام��اً. 
املنطقة  على  تسيطر  والتي  املؤقتة،  الليبية  احلكومة 
الشرقية واجلنوبية يف ليبيا ويتبعها اجليش الوطني، 
عبد الهادي احلويج، تأجيل مؤمتر صحايف للقاء وسائل 
اإلعالم التونسية يف أحد نزل العاصمة تونس، بهدف 

تقدمي مستجدات الوضع حول معركة طرابلس. وعزا 
مكتب اإلعالم املرافق للحويج يف بالغ »أن املؤمتر تأجل 
إلى وقت الحق سيتم اإلعالن عنه، وذلك بسبب ورود 
اإليجابية بشكل  بتطورات األحداث  تفيد  مستجدات 

متسارع يف ليبيا«.
وما يزيد األمر غموضاً، أن التاريخ غير البعيد يكشف 
عن وجود تعاون تونسي قطري يف العام 2011، لتسليح 
الغربية خالل  املنطقة  املسلحة يف  املجموعات  ودعم 
احلرب ضد نظام العقيد الراحل، معمر القذايف. وأن 
هذا التسليح قد وصل إلى أيدي مجموعات جهادية 
احلكيم  عبد  بقيادية  املقاتلة،  الليبية  اجلماعة  بينها 

بلحاج. وقد متت عمليات نقل األسلحة يف تلك الفترة 
تقريباً بنفس الطريقة، عبر مطارات اجلنوب التونسي 
وموانئه البحرية ومن خالل طائرات عسكرية قطرية. 
بالرغم من التزام تونس بقرار حظر تصدير األسلحة 
إلى ليبيا الصادر عن مجلس األمن، فقد أشار تقرير 
األمم املتحدة يف مارس 2012 إلى أن تونس ساهمت 
يف أن تكون نقطة جتميع أسلحة وإدخالها إلى ليبيا بعد 

ضغوطات قطرية.
الباجي   ، حينذاك  التونسي  احلكومة  رئيس  كان  و 
بعمليات  وقت سابق  اعترف يف  قد  السبسي،  قائد 
امداد املتمردين الليبيني باألسلحة عن طريق احلدود 
التونسية الليبية يف العام 2011 و بإشراف مباشر 
من قيادة االركان التونسية و رئيسها حينذاك الفريق 
القيادي  الصالبي  علي  أن  حتى  عمار،  ،رشيد  أول 
يف جماعة اإلخوان املسلمني يف ليبيا، قد صرح بأن 
على  بضغوطات  ق��ام  قد  القطري،  األرك��ان  رئيس 
حد  وصلت  عمار  رشيد  التونسي  األرك���ان  رئيس 
»االهانة« بأن قال له و »ما فائدة البدلة العسكرية 
،كما  الليبيني«  الثوار  تساعد  لم  إن  ترتديها  التي 
الدفاع  وزي��ر  و  عمار  التونسي  االرك��ان  رئيس  ق��ام 
الى  بزيارة   2011 أبريل  يف  الزبيدي  الكرمي  عبد 
نقل  عمليات  لترتيب  ال��دوح��ة  القطرية  العاصمة 
االسلحة الى الداخل الليبي و التي انطلقت مباشرة 

يف شهر مايو من العام نفسه .

ملفات 

طائرة قطرية يف تونس: 
هل يعيد قائد السبسي صنيع حرب 2011 

ما يزيد األمر غموضاً، أن التاريخ غير 
البعيد يكشف عن وجود تعاون تونسي 
ودعم  لتسليح  العام 2011،  قطري يف 
املجموعات املسلحة يف املنطقة الغربية 
خالل احلرب ضد نظام العقيد الراحل، 

معمر القذايف. 
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ملفات 

بوابة افريقيا اإلخبارية- تقرير
عقب أحداث 2011، ظهرت جماعات مسلحة يف ليبيا محسوبة على جماعة اإلخوان املسلمني، 
اتخذت منهج اإلرهاب إلشاعة الفوضى يف البالد، والحقت عناصرها اتهامات مبحاولة إشعال 

حرب داخل البالد، لصالح أجندات ممولة من دول هدفها ضرب استقرار املنطقة.
وتنامت مؤشرات تورط اإلخوان يف األجندات اخلارجية مباشرة إثر إعالن اجليش الليبي بداية 
عملية حترير طرابلس، حيث قال املتحدث باسم اجليش الوطني الليبي أحمد إن اجليش الليبي 
ميتلك آالف الوثائق التي تثبت أن طرابلس باتت مركزا مليليشيات تابعة لتنظيمي القاعدة واإلخوان.
وأشار املسماري يف مقابلة مع سكاي نيوز عربية إن قطر حركت أذرعها اإلعالمية وميليشياتها 

ملواجهة عملية اجليش الليبي يف طرابلس.
يف نفس اإلطار، قالت شعبة اإلعالم احلربي التابعة للقيادة العامة للقوات املسلحة الليبية، إن 
قنوات تلفزيونية »قطرية ناطقة باللهجة الليبية« مسؤولة عن دماء األبرياء لتورطها يف إعادة تدوير 
الكذب، الفتةً إلى أن قصف املدنيني أمس الثالثاء، كان ضمن عملية منسقة جداً إللصاق التهمة 

بالقوات املسلحة.
وانتقد رئيس مجمع ليبيا للدراسات املتقدمة، الدكتور العارف النايض، حتريض خطباء جماعة 
اإلخوان املسلمني فى ليبيا على اإلره��اب، مؤكدا أن هذا التحريض يحصد أرواح الشهداء من 

املدنيني األبرياء من حماة اجليش والشرطة.
وأعرب »النايض« يف تصريح ل�«اليوم السابع« عن دهشته من استمرار املجتمع الدولي ومحكمة 
اجلنايات الدولية فى التغاضى عن خطاب الكراهية والتحريض على اإلره��اب، مؤكدا أن هذا 
اخلطاب يؤدى مباشرة إلى قتل املدنيني الذين تعلل الغرب بحمايتهم فى مثل هذا الشهر سنة 
2011، معربا عن دهشته من عدم جترمي جماعة اإلخوان دوليا، مع توافر األدلة يوميا على أنها 

جماعة إرهابية، أصيلة فى اإلرهاب.
واعتاد اإلخوان املسلمون يف ليبيا معارضة أي حترك للجيش الليبي يف إجتاه حترير البالد من 
براثن اإلرهاب حيث سبق أن وصف خالد املشري القايادي اإلخواني املنشق حديثا ورئيس املجلس 
األعلى للدولة، الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا له، قوات اجليش الوطني يف اجلنوب بأنها 
»غير شرعية«، يف انتقاد معلن للعملية العسكرية التي دشنتها هناك ضد عصابات املعارضات 

األجنبية واجلماعات اإلرهابية.
ويرى مراقبون أن محاوالت جماعة اإلخوان لعرقلة تقدم اجليش الليبي تأتي يف إطار استمرار 
تقدمي العون للجماعات املتطرفة التي ال متلك قوة مسلحة قادرة على مواجهة اجليش، ال يف ايف 
طرابلس، لكنها تعتمد على مسلحني من مشارب مختلفة، بينهم أجانب يخشون من قيام مؤسسات 

دولة مستقرة.
وسبق أن أبلغ خليفة حفتر األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو جوتيريش أن العملية نحو طرابلس 

مستمرة للقضاء على اإلرهاب، وأنه لن يتحاور مع عناصر القاعدة أو داعش أو اإلخوان.
وقال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الشارع الليبي ينتظر القوات املسلحة لتبسط سيطرتها 
هذه  إنهاء  اجلمر  من  أحر  على  ينتظرون  طرابلس  أهالي  أن  مؤكدا  الليبي،  التراب  كامل  على 

العمليات لكي ينعموا باألمن واألمان.
وأضاف السعيدي يف تصريحات لقناة ليبيا أن مدينة طرابلس تعتبر مدينة محتلة ومسيطر عليها 
من قبل تنظيم اإلخوان واجلماعة الليبية املقاتلة والتفت عليها جماعات مطلوبة دوليا كجماعة 

أنصار الشريعة وشورى بنغازي ودرنة.
يرى متابعون للملف أن اإلخوان يف ليبيا ميثلون مصالح دول بعينها يف البالد بالتالي فإن انحناء هذا 
التيار يعني بالضرورة اندثار مطامح هذه الدول يف السيطرة على خيرات البالد حيث أنها ليس من 

مصلحتها أن يعود االستقرار إلى ليبيا.

حرب طرابلس 
محطة أخرى تكشف أجندات اإلخوان يف ليبيا
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املنوعة

اس���تغل مجموع���ة من اللصوص انش���غال عناصر من الش���رطة 
الكينية مبش���اهدة مباراتي كرة قدم، الثالثاء املاضي ، وسرقوا 
كمية من األس���لحة والذخيرة من املخفر، حسبما ذكرت تقارير 

صحفي���ة.
وقص���د اللصوص مركز ش���رطة غير خاضع للحراس���ة، بعدما 
ذه���ب ضباطه إلى مركز جتاري محاذ حتى يش���اهدوا مباراتي 
برش���لونة اإلسباني مع مانشستر يونايتد اإلجنليزي، ويوفنتوس 
اإليطالي ضد أياكس أمستردام الهولندي، يف ربع نهائي دوري 
أبط���ال أوروب���ا، ملتابع���ة النجم���ني ليونيل ميس���ي وكريس���تيانو 

رونال���دو.
ومتك���ن اللصوص من س���رقة بن���ادق وطلقات ذخيرة من قس���م 
ش���رطة مبنطقة نان���دي، غربي كينيا، وحني ع���اد الضباط من 

املوعد الكروي اكتش���فوا هول ما وقع.
وقال���ت الش���رطة الكيني���ة، يف بيان، أن كاف���ة العناصر غادروا 
أماكنه���م وذهب���وا ملش���اهدة املباراة، وملا ع���ادوا وجدوا أن باب 

غرفة الس���الح قد مت كس���ره.
وأعلنت الش���رطة فتح حتقيق يف احل���ادث بهدف إلقاء القبض 

على اللصوص واس���ترجاع قطع الس���الح املس���روقة.

ظل رجل ش���رطة روماني يقود سيارته 
ملدة 10 س���نوات بدون امتالك رخصة 

قيادة.
وقال قائد شرطة مقاطعة جيورجيو إن 
رجل الش���رطة كان يعم���ل يف العاصمة 
بوخارست قبل انتقاله إلى بلدة بولنتني 
فالى مبقاطعة جيورجيو، وقد أمس���كه 
زمالؤه، وصدر ضده بعد التحقيق معه 
حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ملدة عام 
و3 أش���هر، ولكنه ت���رك اخلدمة.وذكر 
موقع )رومانيا-إنسايدر( اإلخباري نقال 

عن بع���ض التقارير املحلي���ة أن املذكور 
يعمل حاليا تاج���را يف البلدة ويف نفس 
الوقت حصل على رخصة قيادته.وحتول 
اهتمام وسائل اإلعالم املحلية يف رومانيا 
إلى بلدة بولينتني فالى بعدما اكتشف أن 
العديد من سكانها حصلوا على رخصة 
القيادة بصورة غير قانونية، ما يعني دفع 
املال مقابل احلصول عليها، فعلى سبيل 
املثال، فإن مئات األش���خاص من أهالي 
البلدة لديهم تراخيص قيادة رغم أنهم ال 

يستطيعون القراءة أو الكتابة.

شرطي يقود سيارته بدون
 رخصة ملدة 10 سنوات 

توصل فريق من الباحثني األمريكيني إلى اكتشاف دواء جديد 
حتت مس���مى »هارمني«، قيل إنه س���يكون الع���الج »الثوري« 

الذي قد يضع نهاية ملرض السكري. 
وأظه���رت النتائج، وفق الباحثني العاملني بكلية إيكان للطب 
التابعة ملستش���فى »ماونت سيناي« يف منهاتن بنيويورك، أن 
ذلك الدواء ميكنه جعل اخلاليا املنتجة لألنس���ولني تتكاثر، 
وهو الكشف الذي قد يساعد يف نهاية املطاف على معاجلة 

السكري.
وكم���ا ه���و مع���روف ف���إن األش���خاص املصابني بالس���كري 
يك���ون لديهم نقص يف خالي���ا بيتا املوج���ودة يف البنكرياس 
واملسؤولة عن إفراز األنسولني، وبدون أن ُيفرز قدر كاف من 
األنسولني، فإنهم يكونون غير قادرين على معاجلة اجللوكوز 

بشكل صحيح.
ولف���ت الباحث���ون بهذا اخلصوص إلى أنهم وج���دوا أن دواء 
»هارمني« ميكن���ه حتفيز خاليا »البنكرياس« إلنتاج عش���رة 
أضعاف األنس���ولني الذي تفرزه خاليا بيتا يومياً، وأضافوا 
أن األكثر من ذلك هو أنه عند تناول »هارمني« مع دواء آخر 
يستخدم عادة يف تعزيز منو العظام - يزداد األنسولني 40 

مرة من ذلك الذي تنتجه خاليا بيتا يومياً.
وأشارت صحيفة الدايلي ميل البريطانية إلى أن ذلك العالج 
ال ي���زال يف املراح���ل األولى من االختب���ار، غير أن الباحثني 
يرون أن تأثيره الكبير على إفراز األنس���ولني قد يتسبب يف 
ح���دوث ثورة وطفرة كبرى يف عالج مرض الس���كري بنوعيه 

األول والثاني.

عث���ر علم���اء آث���ار صيني���ون على قطع فخ���ار يرجع 
تاريخه���ا إل���ى أكثر م���ن 17 ألف س���نة يف مقاطعة 

قوانغدون���غ جنوب���ي الص���ني.
وذكرت وس���ائل إعالم صينية، أنه مت اكتشاف قطع 
الفخ���ار، التي تع���ود إلى العصر احلج���ري القدمي، 
يف أنق���اض مبدينة »يينغده« يف قوانغدونغ، ما يقدم 
دليال ب���أن جنوبي الصني رمب���ا كان املنطقة األولى 

التي ش���هدت إنتاج الفخار.
ومت العث���ور عل���ى حفري���ات عظ���ام بش���رية وأدوات 
حجري���ة وفخ���ار يف األنق���اض، إل���ى جان���ب مواقع 
للطب���خ ومج���االت منفصل���ة لتخزين الغ���ذاء ومكب 

للنفاي���ات يف منطقة تغطي 30 مترا مربعا هن���اك.

حي���رت والدة طف���ل ب���دون جل���د األطباء 
يف مستش���فى هيوس���نت بوالي���ة تكس���اس 

األمريكي���ة.
وتفاجأ االطباء بعد والدة الطفل جائبري 
غري خالل عملية قيصرية مبدينة س���ان 
أنطوني���و يف ليل���ة رأس الس���نة، باختف���اء 
جلد املولود، باس���تثناء رأس���ه وساقيه، يف 
حالة »نادرة«، وفق ما ذكر موقع »نيويورك 

بوس���ت«.
ولم تتمكن وال���دة الطفل البالغ من العمر 

3 أش���هر من احتضانه أو تقبيله.
وأدخ���ل الطفل مؤخرا إلى مستش���فى يف 
مدينة هيوس���نت بتكس���اس، حي���ث ميتلك 
األطب���اء هن���اك خب���رات أكب���ر يف مجال 
ع���الج األم���راض اجللدي���ة الن���ادرة وفقاً 
لس���كاي نيوز.وكان األطباء يف مستش���فى 

سان أنطونيو أخبروا الوالدين يف البداية 
أن الطفل مصاب بحالة » أبلسيا كوتيس« 
أو »ع���دم تنس���ج اجلل���د اخللق���ي«، وهي 

حالة ن���ادرة ت���ؤدي إل���ى فق���دان اجلل���د.
والحق���ا، أع���رب األطب���اء يف مستش���فى 
هيوس���نت عن اعتقادهم أن الطفل مصاب 
باضط���راب نادر آخ���ر، يصيب فقط 20 

مول���ودا من أصل كل ملي���ون مول���د ح���ي.
ويؤدي هذا االضطراب إلى خروج بش���رة 
هشة للغاية مع املولود، وتتمزق من مجرد 
االحت���كاكات البس���يطة، ويق���ول األطب���اء 
إنه ال ع���الج لهذا االضطراب، لكن ميكن 

الس���يطرة عليه باس���تخدام أدوية.
إال أنه وبحس���ب األم، لم يحس���م األطباء 
األم���ر، لذلك يخضعون مولودها ملزيد من 

االختب���ارات

ميسي ورونالدو وراء سطو على مركز شرطة يف كينيا 

عالج واعد يضع 
نهاية ملرض السكري 

يف حالة نادرة .. والدة طفل بدون جلد حتير األطباء 

أوردت مجل���ة »أبوتيكن أومش���او« األملانية 
أن تورم األطراف أي الذراعني، واليدين، 
والس���اقني، والقدمني يش���ير إلى اإلصابة 

.Edema مب���ا يع���رف بالوذم���ة
أن  بالصح���ة  املعني���ة  املجل���ة  وأوضح���ت 
الوذم���ة ه���ي احتب���اس امل���اء يف اجلس���م، 
إذ يتس���رب امل���اء بفع���ل الضغ���ط املتزايد 
م���ن األوعي���ة الدموية والنظ���ام اللمفاوي 
ويتك���دس يف اجلس���م، خاص���ةً األطراف، 
بس���بب قل���ة حرك���ة العض���الت، خاص���ةً 
الذي���ن يقفون طويالً بحك���م طبيعة العمل 
مث���ل البائعني.وملواجه���ة احتباس املاء يف 
اجلس���م تنصح »أبوتيكن أومش���او« بتناول 
األغذي���ة امل���درة للب���ول مث���ل األنان���اس، 
والبطيخ، واخليار.  والهلي���ون،  والفراولة، 

وللغ���رض ذات���ه ينبغي أيضاً ش���رب ما ال 
يق���ل ع���ن لتري���ن م���ن امل���اء يومي���اً.

ويج���ب أيض���اً تن���اول األغذي���ة املحتوي���ة 
عل���ى البوتاس���يوم، مث���ل امل���وز، والِفط���ر، 
والبطاطس، والبلح، إذ يعمل البوتاس���يوم 
اجلس���م.  امل���اء يف  ت���وازن  ضب���ط  عل���ى 
وم���ن املهم أيض���اً التخفيف م���ن األغذية 
واملش���روبات، التي تع���زز احتباس املاء يف 

اجلس���م مثل امللح، والكافيني.
اعتم���اد  يج���ب  ذل���ك،  إل���ى  وباإلضاف���ة 
وب���ارد،  س���اخن،  التبادلي���ة،  احلمام���ات 
والت���ي تعم���ل على تنش���يط س���ريان الدم 
يف اجلسم. وإذا فش���لت هذه التدابير يف 
مواجه���ة احتب���اس امل���اء، يجب استش���ارة 

الطبي���ب.

أسباب تورم اليدين والقدمني وطرق عالجها 

اكتشاف قطع فخار عمرها 
17 ألف سنة يف الصني 
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الثقافية 

  كتابي رفيقي  شعار املعرض األول للكتاب بوادي الشاطئ
الليبي    االسبوع   ���

 نظمت  يف التاس���ع من ابري���ل اجلاري  بكلية العلوم 
التقنية والهندسة بتامزاوة بوادي الشاطئ   فعاليات 
املعرض األول للكتاب  على امتداد خمسة أيام  حتت 
ش���عار  كتابي رفيقي  ،   بتنظيم من احتاد سيدات 
أعمال اجلنوب  وبتع�����اون م��ع مكتب الثقافة وادي 
الش���اطئ ويهدف املعرض الى تش���جيع القراءة  يف 

املنطقة .
املكتب���ات  م���ن   العدي���د  املع���رض  يف    وش���ارك 
املحلية  واجلمعيات الثقافي���ة ومنظمات املجتمع 

املدن���ي   .
 واقي���م على هام���ش  املعرض برنامج ثق���ايف متنوع 
مبش���اركة صال���ون الطاه���ر المني املغرب���ي الثقايف 

التابع ملكتب الثقافة وادي الشاطئ 

 جتوب ش���وارع بنغازي القدمية. متس���ربة بتجاعيد وجهها 
من زمن غابت تفاصيله، س���مراء مثل قطعة مس���روقة من 
الليل. تبتسم فتلمع أسنانها كحبيبات ثلج تناثرت وسط فم 
حترس���ه ش���فتان غليظتان، تزعرد تهتز كل األشياء بسوق 
بوغولة. تعبر الشارع، تلتقط مايجود به أصحاب املحالت 
م���ن فاكهة، وخيار، وبصل، وطماط���م، وخبز، تأخذ واحدة 
من كل صنف ما يكفي وجبة يومهافقط، أما الباقي تعيده 

ألصحابه، عندما يقول لها أحدهم مازًحا:-
 – كل هذا لِك يا دادة، ملاذا ال حتتفظني بالكمية كلّها؟ 

 تقول جملتها املعتادة:-
 – م���ا يكفين���ي ليومي هو نصيبي، أم���ا الباقي من نصيب 

شخص آخر.
 تصمت برهة، ثم تقول:- 

 – الوحد مّنا ال يأخذ أكثر من نصيبه يف هذه الدنيا.
 وإذا نفحه���ا أحد املارة بنقود معدنية، أو ورقية ال تأخذها، 
وعندما يُس���قطها بعضهم داخل س���لة الس���عف }القفة{، 
تخرجها، ترمي بها إلى األرض، وهي تنتفض كأّنها ُمّست. 

تزم شفتيها، متتم:- 
 – ليس لدّي ما أفعل بها. 

 يشاكس���ها التج���ار، وبع���ض العابرين، يالحقه���ا األطفال، 
تداع���ب الري���ح رداءها ال���الزوردي املخط���ط. وتفتح كمّي 
ثوبها الواسع املرّصع بالورود امللّونة. تقف لتعدل من وضع 
حزامها القرمزي، يلمع خرز عقدها عاكًسا ألوانه الزاهية 
مع تعويذة مطمورة يف غالفها اجللدي، عند أس���فل أذنيها 
يتدلى قرطان دائريان كبيران من فّضة، يتأرجحان ببطء، 
تتمايل }قفة{ السعف على رأسها فتزيح وشاحها املعقود 
على رسمة وردة، تظهر خصالت شعرها املصبوغة باحلناء، 

تزغرد، يدوي صوتها:- 
 – ليبيا كوشي ، ليبيا كوشي.

 تتناقله الريح . يردد الصدى:-
 – كوشي ليبيا، كوشي ليبيا . .

 تظ���ل تطّوف الش���ارع طوال النهار، بداية املس���اء تعود إلى 
بيته���ا الصغير املحفور مثل كهف يف نهاي���ة الزقاق ، توقد 
مصباح الكيروسني فتبدو مثل ظل وحيد يعكس نفسه على 
جدران البيت املتهالك، تس���امر نفس���ها باستعادة ذكريات 
مضت، ووّلت، تعبر داخلها بحلوها ومّرها إلى أن يسرقها 
النوم، تغفو طفلة تبتسم ألحالم تنتزعها من تعب شيخوخة 
عمر تكّدس بأوجاعه غير املعلنة، مّرت السنوات، تالشت 
إيقاعات خطوات قدمّي العجوز احلافيتني. رحل من رحل، 
ومات من مات من أصحاب املحالت، والعابرين، وتصّدعت 
بيوت.. ُش���ّيدت عمارات، ظلت عينا العجوز تلمعان خالل 
عتم���ة الش���وارع، بالرغ���م من غيابه���ا س���كنت زغاريدها 
اجلدران، والشوارع، وأبواب املحالت، يعيد صوتها طراوته 

عبر جفاف اللحظات مردًدا :-
 – ليبيا كوشي ، ليبيا كوشي، فتزغرد معها كل األشياء.

���������������� 
1   – كوش���ي كلمة من اللهج���ة العامية الليبّية ورمبا تكون 

تركية األصل تعني: تباهي واعتزي يا ليبيا.
2  – س���وق بوغولة من األس���واق الشعبّية القدمية مبدينة 
بنغازي ميتد بني س���وق اجلريد إل���ى اجلهة املوازية لفندق 

اخلضروات البلدي باجلهة الشرقية.

  كوشي ياليبيا   

المسالتي   محمد 

 قصة قصرية  نص

الليبي   االسبوع   ���
الثق���ايف  برني���ق  صال���ون   اس���تضاف 
ببنغ���ازي االربعاء 17 املاضي  الناش���ر 
عل���ى جابر  صاحب دار البيان للنش���ر 
والتوزيع واإلعالن يف حديث حول حركة 
النش���ر يف ليبيا والوط���ن العربي الواقع 
واملس���تقبل باش���راف وتنظيم  مؤسسة 
برني���ق للصحاف���ة واإلع���الم وبحضور 

مهتمني بحركة النشر   

 على جابر
 يف حديث عن النشر  

الليبي    االسبوع   ���
 افتت���ح رئي���س الهيئة العامة للثقافة واالع���الم باحلكومة املؤقتة  
الس���بت املاضي بجامعة عمر املختار  مبدينة البيضاء  مهرجان 
اجلامع���ة  وإش���راف  بتنظي���م  والعل���وم،  للثقاف���ة  املخت���ار 
ومبش���اركة  كليات اللجامعة من خالل معارض ومناش���ط علمية 
وثقافية، إضافة إلى معرض للكتاب مبش���اركة مجموعة من دور 

النشر واملكتبات
 وتستمر فعاليات املهرجان الى االربعاء القادم

 مهرجان املختار للثقافة والعلوم

 ص��ورة فوتوغرافية عرضها الفنان التش��كيلي علي العباني يف الس��ابع من ابريل املعرض 
2014  بعنوان   )الطريق الى غار امللح (  يف تونس 

 ق��دم العبان��ي اللوح��ة كاتب��ا ) عب��ر روح ناص��ر التليلي املش��بعة بالت��وق واحللم 
، مس��ارات نزقة محببة ألغصان بلون البنفس��ج والغيم متكأ .. أسوارٌ هي أم أسورة 
من حجر بنكهة الذاكرين ..)الهندي( صبار الشوك , منجب اللذائذ ثمار اجلنان 

.. كرمي هو على الغادين والرائحني بثمر القطاف (.
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رياضه

��� االسبوع الليبي   
 متكن فريق األهلي لكرة السلة حتت  العشرين  عاما من التفوق على التحدي 
بفارق ) 46 ( نقطة  بواقع ) 96 ( مقابل ) 50 ( نقطة  يف املباراة الودية 
االحد املاضي مبجمع سليمان الضراط يف مدينة بنغازي   وهي من  املباريات 
باملنطقة  السنية  الفئات  دوري  النطالق  تأهبا  الفريقان  يجريها  التي  الودية 

الشرقية.

 سلة األهلي ببنغازي 
تتفوق وديا  على التحدي

��� االسبوع الليبي   
  التقطت هذه الصورة اثناء مباراة فريقي االهلي والنصر مبلعب بنغازي  يف موسم  1993

منخفض  ارتفاع  على  بطائرته  الراحل  بودجاجه   القبطان  طيران  الصورة حلظة    وتظهر يف 
جمهور  أطلق  1- و   0 األهلي   انتهت   لصالح  التى  واملباراة و  اجلمهور  محييا  امللعب  فوق 

األهلي على الهدف أسم ) هدف الطيارة (

 املروج يودع العبا السلة األمريكي براون  
والصربي  سيزوفيتش 

التاجوري خارج اللعب امام  دي سي   املالعب 
 يونايتد وسط عالمات استفهام

��� االسبوع الليبي   

  ل����م ت��ت��ض��م��ن ال��ت��ش��ك��ي��ل��ة 
وال   مقاعد  االس���اس���ي���ة 
ال���ب���دالء اس����م  امل��ح��ت��رف 
ن��ي��وي��ورك  الليبي بنادي 
التاجوري  سيتي  إسماعيل 
امام دي  فريقه  م��ب��اراة  يف 
س������ي ي����ون����اي����ت����د االح����د 
امل��������اض��������ي يف اجل�����ول�����ة 
ال��ث��ام��ن��ة م���ن م��ن��اف��س��ات 
امل����ج����م����وع����ة ال���ش���رق���ي���ة 
األمريكي مما  ل����ل����دوري 
غياب  حول  تساؤالت  أثار  
التاجوري الذي قدم مستوى 
األخيرة  املباراة  ممتاز   يف 

أمام مينيسوتا يونايتد.

ذاكرة

��� االسبوع الليبي   
الضراط  ببنغازي   سليمان  املرحوم  املاضي مبجمع  السبت  مساء    نظمت  
احتفال مبناسبة   اليوم العاملي للرياضة من أجل التنمية والسالم والذي  وافق 

السادس من  أبريل اجلاري  .
  و حضر االحتفال   رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة يف احلكومة املؤقتة  
يف  املشاركات  للفتيات  رياضية  عروض  تقدمي  احلفل   وشهد  بوزريدة   سالم 

منافسات لعدة ألعاب فردية وجماعية مختلفة  

��� االسبوع الليبي   
  ودع نادي املروج الالعبني  األمريكي كيني براون والصربي ماركو سيزوفيتش باقامة حفل  بقاعة فندق املرج السياحي 

بحضور مجلس إدارة النادي واجلمعية العمومية و مشجعي كرة السلة.
 وعبر  رئيس مجلس إدارة النادي  حسونة  الناظوري  أن هذا احلفل  تعبير  عن االمتنان والشكر للرياضيني املحترفني  

 و منح  الالعبان أوسمة الشكر والتقدير  و هدايا  تذكارية من اجلمعية العمومية للنادي 

 إحياء اليوم العاملي للرياضة من أجل 
التنمية والسالم  
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رياضه

��� االسبوع الليبي   
لكرة  ليبيا  ببطولة  املتوج  التحدي   نادى   اعلن 
القدم املصغرة للعام 2018   اإلعتذار رسميا 
عن املشاركة يف النسخة األولى لبطولة األندية 

األفريقية لكرة القدم املصغرة.
لكرة  اإلفريقي  لالحتاد  التنفيذى  املكتب   وكان 
القدم املصغرة، قد قرر  األحد  تأجيل البطولة 

اإلفريقية التى كان مقررًا لها أن تقام يف الفترة 
مايو  من  األول  وحتى  اجل��اري  أبريل   27 من 
 7 مبشاركة  تونس   يف  البطولة  املقبل. وتقام  
من  اجلهاد  وهي   التحدي  إعتذار  بعد  أندية  
وسديفاك  إفريقي،  اجلنوب  وبريتوريا  ليبيا، 
الكيني، ومن تونس املوانئ وترجنة، وجولباندا 

الصومالي، وواساميني الغاني.

��� االسبوع الليبي   
 قدم املحترف  الدولي الليبي مؤيد الاليف عرضا 
احتاد  فريقه  مع  رائعة  ومباراة  كرويا   متميزا 
سطيف،  رياضي  وف��اق  مضيفه  أم��ام  العاصمة 
األحد ضمن  بينهما مساء   أقيم  الذي  اللقاء  يف 
اجل��زائ��ري  ل��ل��دوري   26 ال���  اجل��ول��ة  منافسات 
اإليجابي  بالتعادل  املباراة  .وانتهت  للمحترفني 
احت��اد  ه��دف  ال���اليف  سجل   حيث  ملثله  ب��ه��دف 

العاصمة من انفراد بحارس سطيف يف الدقيقة 
إيداع  واستطاع  طولية  متريرة  تسلم  عندما   42

الكرة ببراعة يف الشباك. 
ومت  أساسي  بشكل  املباراة  يف  الاليف     وشارك 
تبديله عند الدقيقة 74 من عمر املباراة أي قبل 
سطيف  وف��اق  فريق  تسجيل  من  واح��دة  دقيقة 
هدف التعادل يف الدقيقة 75 عن طريق سعدي 

رضواني.

   سند الورفلي 
و ابهار  فني مع 

الرجاء 

 التحدي يعتذر عن املشاركة يف بطولة إفريقيا 
  الاليف  الالعب للكرة املصغرة

االفضل  يف مباراة 
احتاد العاصمة 
ووفاق سطيف 

بالدوري اجلزائري

الليبي    االسبوع   ���
 مسجال  التعادل ومنجيا فريقه  
الليبي  الدولي  املحترف  متكن 
التعادل  الورفلي من صنع  سند 
الكرة  ديربي  ملباراة  اإليجابي 
ومضيفه  الرجاء   بني  املغربية 
أقيم  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  ال���وداد يف 
املاضي  األح��د  مساء   بينهما  
م��راك��ش ضمن  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى   ،
م��ن��اف��س��ات األس���ب���وع ال���� 25 

للمحترفني. املغربي  للدوري 
ب��ال��ت��ع��ادل  امل���ب���اراة     وانتهت 

لهدفني   بهدفني  

 الهوني  األعلى أجرا يف الترجي 
والثاني يف الدوري التونسي

��� االسبوع الليبي   
 كشفت تقارير صحفية تونسية عن قائمة الالعبني األعلى 
أجراً يف بطولة الدوري التونسي للمحترفني لكرة القدم.

بعد   وجاء املحترف الليبي  حمدو الهوني  يف ألعلي أجراً 
انضمامه لفريق باب سويقه يف موسم االنتقاالت الشتوية 

البرتغالي. نادي ديسبورتيفو أفيس  من  املاضي قادماً 
 ويظهر من خالل القائمة أن الهوني هو أعلى العبي فريق 
ألف   100 حمدو  يتقاضى  حيث  أجراً،  التونسي  الترجي 
باب  فريق  العبي  روات��ب  ضمن  األعلى  الرقم  وهو  دينار 
الذي  الباليلي  يوسف  اجل��زائ��ري  مع  بالتساوي  سويقة 

الفريق. الراتب مع  يتقاضي نفس 

��� االسبوع الليبي   
بسبب  التوقف   املاضي   س���رت   السبت  خ��ل��ي��ج  ن����ادى  إدارة   ق����ررت 

. األحداث التي تشهدها البالد 
للفريق،  الفنى  امل��دي��ر  سعيد،  ب��ن  املنصف  محمد  التونسي   وغادر 

. النادى   الفريق   البدني للفريق، فادي عماره ومحتريف  واملعد 
املجموعة  ترتيب  املركز احلادي عشر يف جدول   ويحتل  خليج سرت 
األول����ى ب��ب��ط��ول��ة ال����دوري امل��م��ت��از ب��رص��ي��د 6 ن��ق��اط ن م��ج��م��وع 11 

الفريق يف املسابقة حتى اآلن. مباراة خاضها 
 وال����ى ج��ان��ب خ��ل��ي��ج س���رت اع��ل��ن��ت ان��دي��ة ال��ش��ط وال���وح���دة وامل��دي��ن��ة 
طرابلس  واأله��ل��ي  ص��رم��ان  ورف��ي��ق  واألومل��ب��ي  واخل��م��س  السويحلي 
واالحتاد تعليق مشاركاتها  حتى تهدأ األحداث التى متر بها البالد 

حاليا

مغادرة اجلهاز الفني والالعبني 
املحترفني بنادي خليج سرت



ولو توَّجوك بتاج اإلمارة

كيف تخطو على جثة ابن أبيَك..؟

وكيف تصير املليَك..

على أوجِه البهجة املستعارة؟

كيف تنظر يف يد من صافحوك..

فال تبصر الدم..

يف كل كف؟

إن سهًما أتاني من اخللف..

سوف يجيئك من ألف خلف

فالدم -اآلن- صار وساًما وشارة

ال تصالح،

ولو توَّجوك بتاج اإلمارة

إن عرَشك: سيٌف

وسيفك: زيٌف

إذا لم تزْن -بذؤابته- حلظاِت الشرف

الترف واستطبت- 

األسبـوع الليبـي 
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أخر االسبوع 

ال تصالْح! )4(

دنقل أمل 

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

عثر حتت شبكة مترو أنفاق يف مدينة سالونيك اليونانية على كنز 
استثنائي من القطع األثرية القدمية، منها أكاليل الذهب واخلوامت 
اكتشاف  أكبر  بأنها  أفروديت«، ووصفت احلفريات  »آلهة  ومتاثيل 

أثري يف السنوات األخيرة يف اليونان.
يف  العمل  إيقاف  مت  أنه  البريطانية  »تليجراف«  صحيفة  وذك��رت 
شبكة املترو بسبب هذا العدد الهائل من املقتنيات التي عثر عليها 

أسفل شوارع ثاني أكبر مدن اليونان.
وعثر األثريون على أكثر من 300 ألف قطعة أثرية من العمالت 
الزيتية  واملصابيح  واألمفورات  الرخامية  والتماثيل  واملجوهرات 

واملزهريات العطرية.
وأثناء بناء شبكة املترو، وجد علماء اآلثار طريًقا مرصوًفا باحلجارة 
وميتد عبر قلب سالونيك يف القرن السادس امليالدي، وكذلك بقايا 
الفيالت واملحالت التجارية وورش العمل وكنيسة، كما مت اكتشاف 
ذهبية  أكاليل  على  يحتوي  بعضها  مقبرة،  آالف  خمسة  من  أكثر 

رائعة.

اليونان تعثر على كنز استثنائي من 
القطع األثرية القدمية استطالع يظهر فوز الكوميدي 

املبتدئ برئاسة أوكرانيا

املرصد

حتقيق  األح��د،  للرأي،  استطالع  أظهر 
املمثل الكوميدي، حديث العهد بالسياسة، 
يف  ساحقا  ف��وزا  زيلينكسي،  فولودميير 
على  أوكرانيا،  يف  الرئاسية  االنتخابات 

الرئيس املنتهية واليته بترو بوروشنكو.
لدى  أج��ري  ال��ذي  االستطالع  وبحسب 
اخل����روج م��ن م��راك��ز االق���ت���راع، حصد 
زيلينسكي )41 عاما( 73.2 يف املئة من 
األصوات يف دورة االقتراع الثانية، مقابل 
عاما(   53( لبوروشنكو  املئة  يف   25.3

وفق »فرانس برس«.
وب��ع��د ظ��ه��ور ال��ن��ت��ائ��ج األول���ي���ة، عمت 
زيلينكسي،  أن��ص��ار  ب��ني  االح��ت��ف��االت 
محتفال  أيضا  الكاميرات  رصدته  الذي 

بالنتائج. 
وكانت مكاتب االقتراع قد فتحت أبوابها 
يف ص��ب��اح األح���د ل���ل���دورة ال��ث��ان��ي��ة من 

االنتخابات الرئاسية يف أوكرانيا.
أن  عديدة  رأي  استطالعات  واعتبرت 

بالسياسة،  املبتدئ  الكوميدي  املمثل 
للفوز  األوفر حظا  زيلينسكي  فولودميير 
املئة،  يف   70 بنسبة  الثانية  اجلولة  يف 
بعد أن تصدر اجلولة األولى لالنتخابات 
الرئيس  األب���رز،  املنافس  على  متقدما 
البالد منذ  الذي يحكم  بوروشنكو،  بترو 

5 سنوات. 
وكان قالئل قد أخذوا املمثل الكوميدي، 
ترشحه  أع��ل��ن  ح��ني  اجل��د  محمل  على 
لالنتخابات الرئاسية يف أوكرانيا، أواخر 

ديسمبر املاضي.
الوقت،  مرور  مع  مقبوال  أصبح  وبعدما 
واق��ع  أم��ر  مبثابة  رئيسا  انتخابه  ص��ار 
لم  ما  األوكرانيني،  غالبية  إلى  بالنسبة 

يحصل تطور غير متوقع.
عقدين  بخبرة  يتمتع  الذي  املمثل  وقدم 
نفسه  املنفردة،  املسرحية  العروض  من 
مواجهة  يف  بسيط«  »شخص  أن��ه  على 

»الرئيس األغنى« يف تاريخ أوكرانيا.


