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الن ـ ــزوح ...
وج ـ ــه آخ ـ ــر للمأسـ ــاة الليبي ــة

اآلثار توقف عملية بيع قطعة أثرية
ليبية مهربة

إيرادات النفط تسجل ارتفاعا يف مارس املاضي
بلغ  1.5مليار دوالر
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تكاله ميثل التحكيم الليبي يف كأس العالم
لكرة القدم املصغرة بأستراليا

اليوم األول

عقل سياسي
الميكن إشعال فتيل حرب مفتوحة  ،دون أن يكون
ث�م��ة ب��اق��ة أه ��داف ت�ت�ح��رك ن�ح��و حتقيقها ورؤي��ة
سياسية وخ��ارط��ة ط��ري��ق  ،تتوخى ال��وص��ول إلى
غ��اي��ة بعينها  ..ال�ع�ق��ل ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي نفترض
أنه يقف وراء عمليات القوات املسلحة  ،لتحرير
العاصمة من قبضة مليشيات الثوار  ،واملليشيات
االسالموية املتحالفة معها  ،يجب أن يعلن عن
حضوره ووج��وده  ،من خالل الكشف عن مشروعه
االس� �ت� �ش ��رايف  ،مل��رح �ل��ة م��اب �ع��د االس� �ت� �ي�ل�اء على
العاصمة وطرد املتمردين واخلارجني عن القانون
منها  ..ف�ط��راب�ل��س م��ع أن�ه��ا امل�ف�ت��اح االق�ت�ص��ادي
وامل��ال��ي وال�س�ي��اس��ي ل�ل�ب�لاد  ،الت�خ�ت��زل ك��ل ال�ق��وى
ال�ق�ب�ل�ي��ة واجل �ه��وي��ة ال �ت��ي ت �ت��وزع ع �ل��ى اخل��ارط��ة
اجل�غ��راف�ي��ة الليبية  .أك�ث��ر م��ن ذل��ك أت�ص��ور أن –
لهذا العقل املفترض – خطة بديلة إذا ما إرتفعت
الفاتورة البشرية من الدماء واألرواح  ،بني املدنيني
إلى مستويات غير مقبولة والمحتملة ،وتداخلت
اخل �ط��وط اخل��ارج�ي��ة احل��اض��رة ب�ق��وة يف ال�ص��راع
ال��دائ��ر  ،لتتحول إل��ى تدخل مباشر على األرض
كما توحي بذلك تصريحات اخلليفة العثماني
املريض « رجب طيب أردوغ��ان « ..وه��ذا سيناريو ،
ليس من احلصافة والعقالنية إستبعاده طاملا أن
مواقف عواصم الغرب حتى هذه اللحظة التبدو
حاسمة وواضحة  ..النريد أن نفت يف عضد أبناء
ال �ق��وات املسلحة املشتعلني باحلماسة الوطنية
والغيرة املهنية  ،لكن احلرب ليست عمال عاطفيا
محضا  ،بل أداة أصيلة من أدوات العمل السياسي
يتم اللجوء إليها عندما تقفل آفاق الدبلوماسية
وامل �ف��اوض��ات ..فعلى م��ن ي�ق��ود ه��ذه احل ��رب على
امل �س �ت��وى ال �س �ي��اس��ي واالس �ت��رات �ي �ج��ي ح�ي�ن يضع
حساباته  ،أن يتكيء على يقني ثابت ب��أن األزم��ة
الليبية – حتى وهي تبدو شأنا إقليميا ودوليا –
فإنها يف نهاية املطاف أزمة الليبيني انفسهم  ،وأن
التعويل على تدخل خارجي يف اللحظة املناسبة
األك� �ث ��ر ن�ض�ج��ا  ،ي �ب��دو ره ��ان ��ا م �ح �ف��وف��ا ب��ال�ك�ث�ي��ر
م��ن الطهرانية السياسية ك��ي الن�ق��ول السذاجة
ال �س �ي��اس �ي��ة ذل ��ك أن أب �س��ط م ��ا ي�غ�ن�م��ه احل�ل�ف��اء
ال�غ��رب�ي�ين امل �ت��وزع�ين ع�ل��ى ط��ريف ال �ص��راع األه�ل��ي
 ،م��ن ت ��رك األم� ��ور ت �ت��ده��ور إل ��ى م��دارك �ه��ا االس ��وأ
،أن تتضخم ك�ل�ف��ة إع� ��ادة اإلع �م��ار يف ك��اف��ة امل��دن
الليبية وخصوصا يف العاصمة ..دون حساب تغول
نفوذها ونفوذ شركاتها كلما ضعف الطرف الليبي
وإزدادت ق��واه إنهاكا مع طول عمر احل��رب وإتساع
رقعتها ..وإذا ك��ان اآلخ��رون عربا وعجما يديرون
حضورهم وتأثيرهم على رقعة الشطرجن الليبية
مبعزل عن العواطف واأله��واء وإستنادا فقط ملا
تفرضه عليهم املصالح الطارئة واالستراتيجية ،
فمن األول��ى بالعقل السياسي الليبي الذي يدير
معركة الوطن يف هذه اللحظة املفصلية الفارقة
التي يتوقف عليها مستقبل ليبيا الواحدة بأسره
أن يتمسك بأقصى درج��ات املوضوعية وال�ت��وازن
 ،ألن اخل �ط��أ يف ه ��ذه امل��رح �ل��ة مي �ك��ن أن يقضي
على أية أمل يف إستعادة حلم الدولة واإلستقرار
ليدخلنا يف نفق مظلم وطويل كالذي استدرجتنا
إليه كارثة فبراير ..

بقلم مدير التحرير
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« بريخت»
وحرب طرابلس
جمال الزائدي
يف محادثة عبر املاسنجر جرت بيني وبني أحد األصدقاء
قبل أيام قليلة  ،تناولنا خاللها االحداث الساخنة التي
تشهدها العاصمة طرابلس  ،ومدى تأثيرها السلبي
على محاولتنا التمسك بالوضوح واملوضوعية فيما
نكتب من مقاالت وتعليقات  ،أحتفني بهذ اإلقتباس
املنسوب للشاعر والكاتب املسرحي األملاني « برتولت
بريخت»  -:يقول برخت .هل يف األوقات احلالكة مكان
للشعر...؟ نعم ..انه شعر يحاكي األوق��ات احلالكة..
وم��ع أن��ي لست شاعرا  ،بل مجرد صحفي تستهويه
كتابة املقالة أحيانا ويتذوق الشعر مبعايير عادية ،
إال أن ماكتبه شاعر أملانيا املناهض للنازية واحلائز
على جائزة ستالني للسالم جعلني أشعر ببعض العزاء
واإلصرار على كتابة مقالتي األسبوعية على ما أكابده
من تشويش وطغيان للغواطف املتضاربة  ..ففي هكذا
ظروف بائسةكالتيمتربها بالدنا وعلى وجه التحديد
عاصمتناهذهاأليام ..تصيرالكتابة بشقيهاالوظيفي
حدسواءممارسة مشروطةبإكراهات
واإلبداعي على ِّ
 معقدةأهمهاضغطاملشاعرواألحاسيسالتيتنتابك
وأنتتشهدعودةالهمجيةوالبربريةإلىعاملكوبيئتك
اإلجتماعية ..ح��رب مفتوحة على األحياء السكنية
والبشر واحلجر  ..بال قوانني وال خطوط حمراء ..
فقط شعارات فخمة طنانة تقشعر لها جلود البسطاء
 ..لتذهب بكل ممكنات احلياة الطبيعية التي الغنى
عنهايفاملجتمعاتاملعاصرة .يحزيفنفسكأنالدماء
التيتسفكواألرواحالتيتزهق  -منذ عام  - 2011ال
تقدم قربانا ً يف حرب واجبة دفاعا ً عن استقالل الوطن
وحريته ..وأنهكانباإلمكانجتنبإهدارهابقليلمن
التعقل وإعالء املصلحة العليا جلموع الليبيني .يح ّز يف
نفسك أن دروس اإلقتتال واالحتراب طوال السنوات
املاضية مبا خلّفته من دمار وخراب وموت ،لم تراكم
يفوعيناحكمةالتجربةالتيجتبرناعلىاجللوسعلى
طاولةواحدةواالعترافبحقكلواحدمنّاباالختالف
 ..األنكأ أننا مازلنا فوق ذلك نثق بالغرباء أكثر من
والدين الواحد
ثقتنا ببعضنا نحن إخوة الوطن الواحد ّ
والتراب الواحد ..أيها السادة أعترف أنني منذ ثمانية
أعوام لم أعد أفهم ما يجري يف هذه البالد  ..لكنني
على يقني أن احلق والباطل يف صراع السياسة قيم
نسبية تتبدل وتتغير وقد تنقلب حسب موقع كل منا
يف الصراع  ..وأكثر ما يرعبني أن ما نفعله بأنفسنا
 نحن األجيال احلاضرة  -سينعكس بظالله القامتةعلى حياة من يأتي بعدنا من أجيال  ..أفضع ما جنته
حروبنا احلالية أن أطفالنا اليوم بال مدرسة .إن كل
اخلسائر املادية وغيرها مبا فيها اخلسائر البشرية
والسياسية واالقتصادية وحتى االجتماعية مهما بلغت
قيمتها وأهميتها  ،ميكن تعويضها واستدراكها بطريقة
أو بأخرى ،لكن خسارة أجيال بأكملها وتسليمها لقمة
سائغة لغول األم ّية التعليمية  ،يعني ببساطة العودة
بليبيا إلى نقطة الصفر لتحتل موقعها القدمي يف ذيل
قائمة دول العالم الثالث .النفط ميكن استبداله ..
املطارات ميكن تعويضها أو حتى االستغناء عنها ..
الدولة والسيادة ميكن النضال واستعادتها  ..األموال
املجمدة ليس من املستحيل إ ِّدخار غيرها بل أضعافها
 ..ليبيا نفسها ضاعت أكثر من مرة طوال القرون
املاضية واستعادها نضال اآلباء واألجداد  ..لكن إذا
عادتاألميةفسيعودمعهاأخطرأعداءليبيا ..املرض
والفقر واجلهل واالستعمار وبيوت الدعارة .إذا عادت
األميةبعدأنهزمناها ..فلنتعودليبيالناإلىاألبد.
أوقفوا هذه احلرب من أجل مستقبل ليبيا  ..أوقفوها
كي تعود املدارس واملعاهد واجلامعات لصناعة األمل
والضياء ..أوقفوها ألن ماميكن أن تكلفنا إي��اه من
خسارات على املستوى االنساني واالجتماعي  ،وتشويه
لوجدان االجيال اجلديدة ولسوية تفكيرها سيحتاج إلى
مئات السنني من املداواة واملعاجلات الصعبة واملؤملة
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داخل أروقة جامعة سرت
قراءة إعالمية ملعركة القرضابية يف جلسة حوارية
يف قاعة اجتماعات الشؤون اإلدارية باجلامعة
وب��ح��ض��ور ع��دد م��ن اإلع�لام��ي�ين مبدينة سرت
أقيمت صباح ال��ي��وم األح��د الثامن والعشرون
م��ن إب��ري��ل جلسة ح��واري��ة إعالمية ع��ن معركة
القرضابية ب��إش��راف إدارة النشاط باجلامعة
بالتعاون مع مكتب هيئة دعم وتشجيع الصحافة
بسرت.
املشاركون يف اجللسة تناولوا معركة القرضابية
م��ن ك��اف��ة جوانبها التاريخية والعسكرية من
وجهة نظر إعالمية حيث مت تناول جانب دواعي
املعركة وسيرها ونتائجها وأهمية األدب الشعبي
الليبي يف توثيق معرك اجلهاد الليبي ضد الغزاة
الطليان.
اجللسة احلوارية التي جاءت يف الذكرى مائة
وأرب��ع��ة ملعركة القرضابية الشهيرة معركة كل
الليبيني تناولت أهمية املعركة يف جمع الليبيني
يف مقاومتهم لالحتالل اإليطالي وتوحيد صفهم
دف��اع��ا ً ع��ن األرض وال��ع��رض يف ملحمة دونها
التاريخ وحملت هزمية ن��ك��راء للغزاة الطليان
أث��رت يف تاريخ ليبيا ودعمت حركة الكفاح من
أجل دحر أطماع الغزاة.

خلصت اجللسة احلوارية إلى أن تاريخ اجلهاد
الليبي يحتاج إل��ى امل��زي��د م��ن العمل اإلعالمي
للبحث والتوثيق ونقل كفاح األجداد إلى األجيال
املتعاقبة ليستفيدوا الكثير من الدروس يف حب
الوطن والدفاع عن وحدة ترابه.

ببلدية الكفرة
افتتاح فرع ملصرف التجارة والتنمية

ويذكر أن معركة القرضابية كانت ملحمة اجتمع
فيها كل الليبيني من أجل مقاومة أطماع الطليان
وكانت الهزمية جلحافل إيطاليا املدججة بالسالح
والعتاد واجلنود هزمية نكراء جعلت إيطاليا تعيد
حساباتها التي وضعتها الحتالل هذه األرض.

بعد صيانته وحتويره
استالم مركز تطوير املرأة بالزيغن ببلدية البوانيس

افتتح مؤخرا مصرف التجارة والتنمية فرع الكفرة بحضور النائب
سعيد امغيب وعميد البلدية عبدالرحمن عقوب وعضو املجلس
مسعود عبداهلل ورئيس مجلس احلكماء والشورى محمد بوحليقه
وعدد من حكماء واعيان الكفرة وإدارة وموظفي املصرف اجلديد.
وينتظر أن يقدم املصرف كافة اخلدمات التي متيز بها يف املدن
االخرى خاصة اخلدمات االلكترونية.

استلم املجلس البلدي البوانيس مقر
م��رك��ز ت��دري��ب وتطوير امل���رأة مبنطقة
ال��زي��غ��ن ببلدية وادي ال��ب��وان��ي��س بعد
االنتهاء من عمليات التحوير والصيانة
ل���ه م���ن ق��ب��ل م��ن��ظ��م��ة  GIZاألمل��ان��ي��ة
بالشراكة مع وزارة احلكم املحلي الليبية
بتمويل من االحت��اد االورب���ي واملجلس
البلدي البوانيس.
يضم املركز العديد من الصاالت  ،صالة

للحياكة والتطريز وتشمل عدد خمسة
عشر آلة خياطة وصالة للحاسب اآللي
كما يوجد باملركز صالة رياضية ودورات
مياه ومطبخ.
وتعتبر هذه اخلطوة ضمن البرامج التي
تقوم بها منظمة  GIZلدعم البلديات
يف ليبيا .

وزارة التعليم تدشن حجر األساس
ملشاريع جامعة اجدابيا

املطارات والنقل تعيد افتتاح مطار
األبرق الدولي

قام وزير التربية والتعليم باحلكومة املؤقتة ،دكتور -
فوزي بومريز  -بزيارة عمل ملدينة اجدابيا حيث كان
يف استقباله رئيس وأعضاء املجلس التسييري ورئيس
وعمداء الكليات بجامعة اجدابيا ،وعدد من األعيان .
زيارة العمل هذه تضمنت عدد من اجلوالت امليدانية قام
بها وزير التربية والتعليم رفقة رئيس وعمداء اجلامعة
ورئيس وأعضاء املجلس واألعيان ،وشملت الزيارة موقع
مشروع إنشاء قاعات دراسية داخل مبنى كلية االقتصاد
والعلوم السياسية وتدشني حجر أساس املشروع.
ثم بعد ذلك قام الوزير ،دكتور  -فوزي بومريز -رفقة
رئيس اجلامعة بجولة داخ��ل أجنحة املعرض العلمي
املقام بكلية العلوم ،اطلع من خاللها على أعمال الطلبة
من كافة أقسام الكلية.

قامت مصلحة امل��ط��ارات بالهيئة العامة للمواصالت
والنقل ،بإعادة افتتاح مطار األب��رق الدولي ،بحضور
رئيس الهيئة العامة للمواصالت والنقل محمد علي
عبدالقادر ،ورئيس مصلحة املطارات إمحمد محمد
األطرش.
وأوض���ح املكتب اإلع�لام��ي للمصلحة ،أن حفل بهذه
املناسبة تخلله عدد من الكلمات للحضور الكرام اثنوا
فيها على املجهودات التي ُبذلت من أجل إعادة إحياء
هذا الصرح املهم الذي يخدم كافة املواطنني يف ليبيا
عامة ومنطقة اجلبل األخضر بصفة خاصة ،منوها أن
الصيانة كانت يف العديد من املرافق باملطار منها صيانة
املهبط ،وساحة وقوف الطائرات ،وتركيب حقل إنارة
كامل ،وإنشاء برج مراقبة ،وعدد من املشاريع األخرى.
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بكلية علوم جامعة اجدابيا  ..افتتاح املعرض العلمي الثالث
أقيمت يوم األربعاء املاضي  ،مراسم
افتتاح املعرض العلمي السنوي الثالث
لكلية العلوم بجامعة اجدابيا والذي
يحتوي على عدد من املناشط العلمية
املتنوعة.
البداية كانت بكلمة االفتتاح لعميد
كلية ال��ع��ل��وم ،أس��ت��اذ  -خليفة عبد
الكرمي  -رحب فيها بالضيوف وكامل
احلضور وتقدم بالشكر والثناء على
اجلهود املبذولة من قبل كافة األقسام
ال��ع��ل��م��ي��ة ،وت���وال���ت ب��ع��ده��ا الكلمات
احتفاء بهذه املناسبة.
ً
ب��ع��د ذل���ك مت ق��ص ش��ري��ط االف��ت��ت��اح
ليعلن عن بدء فعاليات املعرض العلمي
السنوي الثالث ،حيث ق��ام احلضور

بجولة داخل أجنحة املعرض لالطالع
ع��ل��ى أع���م���ال ال��ط��ل��ب��ة يف مختلف
التخصصات العلمية.
وأوض���ح رئ��ي��س قسم ال��ن��ب��ات وقسم
التوثيق واملعلومات بجامعة اجدابيا
 صالح خليل الشيخي  -يف حديثخص به « بوابة افريقيا االخبارية «
أن الهدف االس��اس��ي من االستمرار
يف اق����ام����ة امل����ع����رض ال��ع��ل��م��ي ك��ل
ع���ام ،ه��و اع��ط��اء امل��س��اح��ة الكافية
للطلبة ليعبروا فيها عن افكارهم و
مواهبهم ،وان هذا الشيء قد اتضح
م��ن خ�لال ت��ن��وع األع��م��ال املعروضة
داخ��ل أجنحة امل��ع��رض وم��ن مختلف
التخصصات التي يدرسونها.

بأمر النيابة العامة  ..القبض على
متهمني بقتل امرأة مصرية يف سرت
أل��ق��ت أج���ه���زة األم����ن يف س��رت
القبض على متهمني بقتل امرأة
م��ص��ري��ة اجل��ن��س��ي��ة ت��دع��ى هبة
محمود عبد العليم داخ��ل محل
سكنها يف املدينة ال��ع��ام املاضي
بعدما أصدر وكيل النيابة العامة
أمر ا بضبطهما.
بسرت ً
وقالت مصادر أمنية إن املقبوض
ع��ل��ي��ه��م ه��م��ا ج��م��ال رش����اد عبد
ال��ع��ل��ي��م وه���و م��ص��ري اجلنسية،

وا مل���واط���ن ال��ل��ي��ب��ي ن��اص��ر أح��م��د
خ��ل��ي��ف��ة ،وق���د اع��ت��رف��ا ب��ج��رمي��ة
القتل ،فيما ال تزال أجهزة األمن
جت��ري حتقيقات معهما لكشف
مالبسات الواقعة.
جت��در اإلش���ارة إل��ى أن الضحية
رميا بالرصاص
ولها طفالن قتلت ً
يف سبتمبر  2018داخل سكنها
بالعمارات الهندية يف سرت ،ومت
إلقاء جثتها بجوار العمارة.

بشأن الطرق اخلاضعة للصيانة
بلدية بنغازي تبحث التنسيق مع املرور واحلرس البلدي
عقد السبت اجتماع تنسيقي مبقر مكتب مشروعات
بلدية بنغازي ضم كال من وكيل ديوان بلدية بنغازي
ن��اص��ر األوج���ل���ي وامل���ن���دوب ع��ن احل����رس ال��ب��ل��دي
النقيب صالح الساحلي واملندوب عن قسم املرور
والترخيص العقيد عبد الواحد البرعصي ومدير
إدارة املنتزهات عبد احلكيم العبدلي وا مل��ن��دوب
ع��ن ال��ش��رك��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ي��اه وال���ص���رف الصحي
محمد حسن املشيطي ومدير مكتب رئيس املجلس
التسييري بلدية بنغازي عبد الباسط البدري.
وبني املكتب اإلعالمي لبلدية بنغازي أن االجتماع
بحث إنشاء غرفة عمل مشترك للمساهمة يف دعم

أع��م��ال النظافة ال��ت��ي شملت معظم أح��ي��اء بلدية
بنغازي وك��ذل��ك املساعدة يف إي��ج��اد حت��وي�لات من
قبل قسم املرور يف الطرق التي تكون حتت الصيانة
ووض���ع ح��واج��ز بحيث ال يتم جت��اوزه��ا م��ن خالل
املارة.
وأكد وكيل الديوان بلدية بنغازي أنه ستنطلق خالل
األي��ام القادمة دوري���ات م��ن احل��رس البلدي تقوم
بضبط كل املخالفات التي تتم خالل فترة الصيانة
موضحا أن لهذه ال��دوري��ات مهام أخ��رى تتمثل يف
الوقوف على األماكن املخصصة للقمامة وضبط كل
املخالف بعد أن يتم حصر هذه املواقع وتسيجها.

اآلثار توقف عملية بيع قطعة
أثرية ليبية مهربة
كشفت إدارة اإلعالم اخلارجي بوزارة اخلارجية التابعة حلكومة
ال��وف��اق ،عن تلقي إف���ادة من مصلحة اآلث���ار ،عن عملية بيع
متثال رخامي غير شرعية مبعرض افروديت بالواليات املتحدة
األمريكية خالل االيام املاضية.
وأوضحت ،أنه وبناء على ذلك باشرت وزارة اخلارجية اجراءاتها
باالتصال مع السفارة الليبية واشنطن وبعثة ليبيا لدى األمم
املتحدة والطلب إليهم التواصل مع اجلهات املعنية وإبطال عملية
البيع ،وقد تكللت تلك اجلهود بإيقاف عملية البيع ملدة شهر حتى
تتم االجراءات املتخذة باخلصوص باعتبار انها قطعة اثرية مت
تهريبها بطريقة غير شرعية.

مبنطقة وادي احلي
انتشال  4جثث مجهولة الهوية
أعلن مركز الطب امليداني أن فريق انتشال
اجلثث التابع له متكن يوم الثالثاء املاضي
م��ن انتشال  4جثث مجهولة الهوية من
منطقة وادي احلي.
وبني املركز عبر صفحته مبوقع «فيسبوك»
أ ن��ه ج��رى تسليم اجلثامني ل��دار الرحمة
مبستشفى طرابلس ا مل��ر ك��زي مشيرا إلى
أنه مت التنسيق مع الهالل االحمر الليبي
فرع مصراته ملعرفة هويات اجلثامني عبر
مكتب البحث عن املفقودين التابع للهالل

االحمر الليبي فرع مصراته.
وكان املركز أعلن توفير ممر آمن خلروج
عامل عالق يف منطقة خلة الفرجان بسبب
االشتباكات الدائرة يف العاصمة طرابلس
مبينا أنه قام أيضا بتسيير قافلته اإلغاثية
الثالثة والتي تتكون من عدد( )100سلة
للمواد الغذائية واملياه وحليب وحفاظات
لألطفال ،استهدفت العائالت التي مازالت
يف بيوتها مبناطق اال ش��ت��ب��ا ك��ات املسلحة
بعني زاره وخلة الفرجان.

النهر الصناعي يعجز عن تغطية
الطلب على املياه غرب ليبيا
أفادت رئيس وحدة قلب األطفال مبركز بنغازي الطبي الدكتورة نعيمة قوبعة أن إجراء عمليات التشوه
اخللقي وأمراض القلب لألطفال بدأت يف الفترة املاضية وبإشراف الفريق الطبي من جمعية «احتاد
نوفك للقلب.
وأضافتقوبعة أن احلاالت التي أجريت لها العمليات  26حالة أغلبهم من خارج مدينة بنغازي جاءوا
إلى املركز من جميع مناطق ليبيا وحتى من العاصمة طرابلس.
وأوضحت رئيس الوحدة ،يف تصريحات نقلتها وكالة األنباء الليبية (وال) أن االستفادة العلمية من
ورشة العمل هذه هي تدريب الكوادر الليبية الطبية املوجودة من جراحني وأطباء عناية فائقة وتخدير
ومتريض  ،حيث استقبلنا متريض من مدينة إجدابيا وطبرق حضروا الورشة وأطباء من مركز القلب.
وأشارت قوبعة إلى أن ورشة العمل ستظل مستمرة حتى يوم  8مايو املقبل ،كما حضر هذه الورشة
أطباء من مدينة طبرق وإجدابيا.

يف اجلفرة .. بدء توزيع السلع املجانية
باجلمعيات االستهالكية
شرعت اجلمعيات االستهالكية مبدن بلدية
اجل��ف��رة بتوزيع السلع التموينية املجانية
امل���ق���ررة م��ن احل��ك��وم��ة امل��ؤق��ت��ة ع��ل��ى كافة
املواطنني املسجلني بها والتي تشتمل على
خمسة اصناف من املواد الغذائية الرئيسية
ه��ي ال��زي��ت وال��ط��م��اط��م وال��دق��ي��ق والسكر
واالرز.

وق��ال نور عبداهلل صالح مراقب االقتصاد
وال��ت��ج��ارة ببلدية اجل��ف��رة ان��ه وص��ل��ت الى
مخازن السلع التموينية  29شاحنة حتمل
مواد متوينية مجانية قامت مراقبة االقتصاد
وعميد البلدية وجلنة من صندوق املوازنة
بوضع آلية لتوزيعها على املواطنني اعضاء
اجلمعيات االستهالكية باملنطقة.
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وزارة االقتصاد املؤقتة
تعتزم إقامة لقاء عمل حول
القطاع اخلاص
االسبوع الليبي
تعتزم وزارة االقتصاد والتجارة باحلكومة
الليبية املؤقتة تنظيم لقاء عمل اخلميس القادم
ببنغازي ح��ول القطاع النشاط االقتصادي
بالقطاع اخلاص حتت شعار العوائق واحللول
 ،وي��ش��ارك يف اللقاء ال��ذي سيقام يف قاعة
امل��ؤمت��رات ،ب���وزارة االقتصاد رج��ال األعمال
وم��راك��ز ال��ب��ح��وث وال���دراس���ات االس��ت��ش��اري��ة
واألكادمييني واملختصني واملهتمني.

األسبـوع الليبـي
تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة

اخلليج العربي للنفط تبحث إنشاء
وتركيب منظومة الشحن العائم مبيناء احلريقة
االس � �ب� ��وع ال �ل �ي �ب��ي ـ� �ـ ب ��واب ��ة اف��ري�ق�ي��ا
االخبارية
ص��رح رئيس قسم االع�لام بشركة
العربي للنفط احمد العريبي لبوابة
افريقيا االخبارية أن الشركة وضمن
سعيها للبحث عن بدائل مناسبة
لتطوير عمليات ال��رس��و والشحن
مبيناء احلريقة النفطي بطبرق ،
بحثت يف اجتماع االربعاء املاضي
مبقر ال��ش��رك��ة ببنغازي اجل��وان��ب
الفنية املتعلقة مبنظومة الشحن
العائم و إن��ش��اء وتركيب منظومة
ال��ش��ح��ن ال��ع��ائ��م ( )S.P.Mمع
الشركة الوطنية لإلنشاءات النفطية
املساهمة ،وشركة Monobuoy
اإلجنليزية املصنعة
واضاف العريبي ان االجتماع عقد
بحضور فرج مسعود املشاي عضو
جلنة اإلدارة للعمليات والصيانة
و مفتاح الزالوي مدير عام اإلدارة
العامة للعمليات والصيانة باخلليج
ال��ع��رب��ي و م���ن ج���ان���ب ال��وط��ن��ي��ة
لالنشاءات النفطية حضر إسماعيل
العالم عضو مجلس اإلدارة بالشركة
والفريق الفني املختص بالشركة .

إيرادات النفط تسجل ارتفاعا مارس املاضي بلغ  1.5مليار دوالر
االسبوع الليبي
أعلنت املؤسسة الوطنية
للنفط يف بيان لها مطلع
االسبوع أن إي��رادات مارس
املاضي جتاوزت  1.5مليار
تقدر بـ 270
دوالر بزيادة ّ
مليون دوالر  % 20مقارنة
بشهر فبراير.
وارجعت يف بيانها ارتفاع
االي���������رادات إل����ى ان��ت��ه��اء
اإلغ���ل���اق امل���س���لّ���ح حل��ق��ل
ال���ش���رارة ال���ذي دام ثالثة
أشهر ال��ى ان ع��اد للعمل
مارس املاضي.

البريقة تعلق شحنات الوقود والغاز

االسبوع الليبي
علقت شركة البريقة لتسويق النفط شحنات الوقود والغاز ،املتجهة من مستودعي
مصراته والزاوية ،إلى املناطق الوسطى واجلنوبية والغربية واجلبلية يف ليبيا.
واعلنت يف بيان لها أن تر ّدي األوضاع األمنية الناجمة عن الصراعات القائمة على
امتداد طرق االمداد ،إضافة إلى تخوف سائقي الشاحنات ،وعدم استعدادهم
للمخاطرة يف ظل هذه الظروف ،يحول دون وصول الشحنات لهذه املناطق.
لكن البيان اشار الى استئناف عمليات إيصال املحروقات إلى أهالي املناطق
املتضررة ،فور حتسن الوضع األمني

صندوق موازنة األسعار
باملؤقتة يبدأ بصرف مخصصات
اجلمعيات اإلستهالكية  
االسبوع الليبي
شرع صندوق موازنة األسعار التابع للحكومة املؤقتة
بصرف حصص اجلمعيات اإلستهالكية من السلع
التمونية حسب املخصصات املعتمدة من وزارة
اإلقتصاد .
وارسل الصندوق مخصصات السلع التموينية الى
بلدية اجلفرة (هون -ودان -الفقهاء -زلة  -سوكنة)
.
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األسبـوع الليبـي
تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة

النزوح ...

ملحات صادمة
من احلرب يف مدينة طرابلس

وجه آخر للمأساة الليبية
رامي التلغ-بوابة افر يقيا اإلخبارية
م��ع دخ����ول احل����رب يف ط��راب��ل��س
أسبوعها ال��راب��ع دون أن حتسم
املعركة،أمست األزم���ة اإلنسانية
تتعقّد يف العاصمة الليبية حيث
خ��ل��ف��ت احل����رب ف��ص�لا آخ���ر من
ال���ن���زوح .م���ن ذل���ك،ق���ال���ت األمم
املتحدة إن القتال أدى إل��ى فرار
ثمانية آالف شخص من ديارهم
وإن «ال��ن��زوح من املناطق املتأثرة
بالقتال يف طرابلس وحولها ما زال
مستمرا».
وقال ريال لوبالنك املتحدث باسم
األمم املتحدة يف جنيف «ما زالت
الكثير من األسر عالقة يف مناطق
ال����ن����زاع» ،وأوش���ك���ت اإلم�����دادات
ع��ل��ى النفاذ .ويف ه���ذا ال��ص��دد،
أعرب ستيفان دو جاريك املتحدث
باسم األمني العام لألمم املتحدة،
عن القلق العميق إزاء رفاه املدنيني
يف مناطق االشتباكات وحولها ،ال
سيما يف ظل تزايد التقارير الواردة
عن القصف العشوائي على املناطق
السكنية ،مما ي��ؤدي إل��ى تصاعد
النزوح ومنع الوصول إلى خدمات
الطوارئ.
وبينما ي��واص��ل معظم النازحني
جراء القتال البحث عن مأوى مع
أف��راد أس��ره��م ،مت إنشاء مالجئ
جماعية متعددة يف مختلف مناطق
ط��راب��ل��س ،وف��ق��ا مل��ك��ت��ب تنسيق
الشؤون اإلنسانية .ولكن اقتراب
خطوط ال��ص��راع ،ك��ان ال ب��د من
إج�لاء اثنني على األق��ل م��ن هذه
املالجئ ونقل موقعهما .من جانب
آخ���ر،ت���ؤوي م��درس��ة ال�����رازي يف
العاصمة الليبية طرابلس حالياً،
 22عائلة مكونة من  165فرداً
م��ن ال��ن��ازح�ين ،بسبب املواجهات
املتواصلة يف طرابلس.
ويف آخ��ر إع�لان��ات ج��ه��از الهالل
األحمر الليبي ،ج��رى إج�لاء 34
أس���رة م��ن م��ن��اط��ق االش��ت��ب��اك��ات،

آخ���ره���ا أس���رت���ان م���ن ح���ي خلة
الفرجان وح��ي عني زاره .وأش���ار
اجل��ه��از إل��ى أ ّن عمليات اإلج�لاء
مستمرة بسبب وجود أسر عالقة
داخل تلك املناطق .وتزداد أحوال
سكان املناطق اجلنوبية س��وءاً ،ال
سيما بعد انتقال عمليات القتال
احلالية إلى مناطق الساعدية وسوق
اخلميس ،جنوبي العاصمة ،فيما ال
يعرف حتى اآلن عدد النازحني من
تلك املناطق إلى املناطق املجاورة
لطرابلس ،بسبب عدم دخولها يف
اإلحصاءات الرسمية.
ال تختلف أوض����اع ال��ن��ازح�ين يف
بلديات طرابلس األخرى عن أوضاع
نازحي عني زاره ،فبلدية تاجوراء

تستقبل نازحي منطقة وادي الربيع
يف مقرات حكومية من بينها مقر
ملصنع متوقف عن العمل .وتؤكد
م��ن��ش��ورات ب��ل��دي��ة ت���اج���وراء على
صفحتها الرسمية عدم صالحية
مقر املصنع لعيش النازحني ،مؤكدة
أ ّن احللّ مؤقت ولن يستمر أكثر من
شهر على األكثر.
وتتفق مطالب بلدية ت��اج��وراء مع
ب��ل��دي��ة ع�ين زاره يف ض����رورة أن
توفر احلكومة مراكز الئقة بسكن
ال���ن���ازح�ي�ن ،وإم�������دادات غ��ذائ��ي��ة
ودوائ���ي���ة ك��اف��ي��ة لتلبية األوض���اع
اإلنسانية .مؤخر،انعكس استقرار
جبهات ال��ق��ت��ال ج��ن��وب طرابلس
وسيطرة ك��ل ط��رف على مواقعه

على تراجع أع��داد النازحني من
مناطق االشتباكات بعد فراغها
من سكانها ،فحتى اليوم لم يرتفع
ع��دد النازحني عن  8000آالف
أس���رة بحسب ت��أك��ي��دات أس��ام��ة
علي الناطق الرسمي باسم جهاز
اإلسعاف والطوارئ التابع حلكومة
الوفاق.
ويقول علي لـ»اندبندنت عربية»
إن «ع��دد النازحني استقر بسبب
ثبات محاور القتال يف مناطقها
فآخر ن��داء استغاثة تلقيناه كان
يوم اجلمعة املاضي من ست أسر
ب���وادي الربيع نقلت إل��ى مناطق
آمنة» ،مشيراً إلى بدء عملية تنظيم
توزيع النازحني على مراكز إيواء
جديدة فتح بعضها خارج العاصمة
لتقليل الضغط واالزدح���ام .وعلى
الرغم من حديث أسامة علي عن
نقص حاد يف اإلمداد الطبي ملراكز
اإلسعاف واملستشفى امليداني إال
أن اإلغاثة اإلنسانية للنازحني تتم
بشكل متناسق وجيد .يف نفس
ال��س��ي��اق،اجت��ه��ت مجموعة أهلية
متطوعة تطلق على نفسها «فريق
الدعم النفسي» إلى زي��ارة مراكز
إي��واء النازحني لتقدمي برامج من
شأنها «التقليل من آثار صدامات
احل��رب وال��ن��زوح» .وبحسب بيان
امل��ج��م��وع��ة ،ع��ل��ى صفحتها عبر
«ف��ي��س��ب��وك» ،نُ��ظّ��م��ت ن��ش��اط��ات
رياضية ألطفال النازحني ،وأخرى
يف ش��ك��ل م���ح���اض���رات للتوعية
م���ن األم�������راض ال���ت���ي مي��ك��ن أن
تنتقل ج��راء االختالط يف املراكز
اجلماعية .يرى مراقبون أن حالة
ال��ف��وض��ى ال��ت��ي تعيشها ال��ب�لاد
منذ  8س��ن��وات ه��ي التي ش��ردت
النازحني و دفعتهم نحو الهروب
قسرا من مدنهم،حيث ال حل إال
عودة اإلستقرار و سيادة القانون
حتى يسترجع النازحون وضعهم
الطبيعي.

محمد عيل المربوك

بني َكر وفر  ،بني تقدم وتراجع  ،تستمر احلرب طوال زمنيا
على مدينة طرابلس دون حسم من أحد الطرفني والضحية
الكبرى بني الكر والفر وبني التقدم والتراجع هم اهالي
مناطق طرابلس .
تهتز البيوت م��ن دوي القذائف وتضطرب م��ن طرقات
الرصاص ويسود الرعب والهلع بني االهالي وحتني قيامة
الفزع العظيم يف داخل هذه البيوت  ،أطفاال يف حالة ملتهبة
من التقلب النفسي وهم بني بكاء وذهول وصدمة وفتيات
مرتعدات وباكيات وأباء وأمهات يف حاالت خانقة من التوتر
والقلق املوحش وعقولهم تترقب وتتوقع وقوع القذائف عليهم
او اختراق الرصاص لنوافذ بيوتهم ،
يف هذا الوضع النفسي ال��ذي يتعاظم عذابه الجتد هذه
العائالت حال اال بالفرار من بيوتها وتركها مبا فيها فتهجر
وتفر ه��ذه العائالت من بيوتها وب�ين الكر والفر لطريف
احلرب يتسلل لصوص احلروب لهذه البيوت لسلب ونهب
مافيها ماخف وزنه وماثقل وزنه  ،سلب ونهب موحشني ،
ذهب ونقود ملن نسى حليه ونقوده عند الفرار واسطوانات
غاز وشاشات مرئ ّية ومكيفات ومولدات كهرباء وثالجات
ومجمدات واجهزة مطبخ منزلية ومضخات مياه منزلية ..
حدث هذا النهب والسلب يف مناطق العزيزية وعني زارة
والسواني ووادي الربيع وطريق املطار فاليكفي للعائالت
الليبية من باليا تهدمي بيتها او ارعابها او قتلها بل ينبغي
سرقة ونهب وسلب ماجمعته يف سنوات عمرها العسيرة من
محتويات منزلية .
العائالت التي التهجر والتفر من بيوتها تتساقط عليها حمم
القذائف على البيوت لتهدم البيوت وتقتل وجترح مافيها
ببشاعة ووضاعة وهى ليست قذائف عشوائية بل قذائف
مصوبة خصيصا لهذه البيوت لتقتل العائالت وتهدم بيوتها
الن رماة هذه القذائف اليستيقظون ابدا من احلشيش او
القنب الهندي ومن حبوب ال��ت��رام��ادول واالرت���ان والفيل
األزرق او الفالكا* وغيرها من املخدرات فيتهيأ لهم ان بيوت
االهالي خنادق عسكرية وان املدنيني أعداء وان سيارات
االسعاف املدنية هى مدرعات  ،حدث حتديدا وتأكيدا ان
فوهات صواريخ وراجمات ملتعاطي املخدرات وجهت الى
املدنيني يف مناطق عني زارة وخلة الفرجان والعزيزية وطريق
املطار وابوسليم واترك لكم حتديد الطرف الذي يحوى
هذه العينة السرسرية من متعاطي املخدرات والتى قوموها
عليكم واؤكد لكم ان بعض عمليات القتل اجلماعي يف هذه
احلرب لعائالت او جماعات حدثت من افراد هم حتت تاثير
مخدر الفالكا .
على جانب هذه احلرب يف مناطق احلرب بيوت ودكاكني
حرقت ورميت بالقذائف والرصاص شخصيا وعمليات قتل
شخصية بسبب نزاعات وخالفات شخصية قدمية بني
اصحاب هذه البيوت والدكاكني وبني بعض املحاربني الن
باب التطوع يف هذه احلرب مفتوح لكل من هب ودب والتطوع
كمحارب مينح السلطة يف مناطق االشتباك وقد وجد فيه
بعض املجرمني الفرصة لتحقيق انتقاماتهم وثأراتهم من
خصومهم من بعض االهالي يف مناطق االشتباك وقد حدث
حرق ورمي لبيوت وقتل ليبيني يف حلظات الهدوء العابر
للحرب قبل عودة حلظات عاصفتها يف مناطق عني زارة
والسواني والعزيزية .
______________________
* الفالكا  -الفيل األزرق  -أقراص الزومبي  :من اخطر
وأشرس وأشر انواع املخدرات من ضمن مايؤدي مبتعاطيها
الى حالة جنونية من الشراسة والعدوانية والتوحش الى حد
الرغبة يف أكل البشر أكال وهو متوفر يف ليبيا ورخيص
الثمن ويدخل اليها سهال مهال بحرية عبر املوانئ الليبية .
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هل مينح طول أمد املعارك فرصة لتحرك داعش يف طرابلس؟
جنح اجليش الليبي يف دحر التنظيم اإلرهابي داعش
من عديد املناطق يف اجلنوب الليبي قبل أن يعلن بدأ
عملية حترير طرابلس من سيطرة امليليشيات بعد
سنوات من سيادة الفوضى يف العاصمة الليبية و تردي
أوضاع الليبيني املعيشية.
إال أن��ه أظهرت ص��ور متداولة يف وسائل التواصل
االجتماعي يف الشهر املاضي أعالم تنظيم داعش
اإلرهابي معلقة على أحد اجلسور يف العاصمة الليبية
طرابس.
وأثارت هذه الصور اجلدل مجدداً حول ماهية الكتائب
املتحالفة حتت راية «حكومة الوفاق» الليبية والتي
ُيتهم الكثير منها بتبعيته لتنظيمي «داعش» و»القاعد
اإلرهابيني وفق تقارير صدرت عن مصادر رسمية
ة»
َ
وصحافية ،ليس داخ��ل ليبيا فقط بل حتى خارجها
أيضاً.
ومنذ اندلعت معركة طرابلس حتركت عناصر من
التنظيم ال��ذي أعلن اجليش الوطني الليبي معركة
ضده ،وضد بقية التظيمات اإلرهابية املسيطرة على
العاصمة الليبية.
وشنت عناصر من داعش هجمات ضد اجليش الوطني
الليبي يف عدة مناطق ملحاولة عرقلة جهوده ،آخرها
يف بلدة الفقها باجلفرة ،إضافة إلى محاولة احتالله
لبلدات شرقي العاصمة.
كما برز اسم شعبان هدية عضو تنظيم «القاعدة» يف
املغرب العربي واملكنى بـ« أبي عبيدة الزاوي» الذي
ي��ق��ود كتيبة م��ن امل��ت��ش��ددي��ن تسيطر ع��ل��ى مدينة
الزاوية غرب طرابلس ،وخالد الشريف وزير الدفاع
السابق يف احلكومة الليبية ،والذي كان عضواً بارزاً
يف «القاعدة» يف أفغانستان وله صور جرى تداولها على
نطاق واسع يف ليبيا ،يظهر فيها إلى جانب إرهابيني
معروفني على املستوى الدولي يف جبال أفغانستان إبان

احلرب السوفياتية فيها.
يف نفس اإلطار،اعتبر اللواء أحمد املسماري ،الناطق
باسم اجليش الوطني الليبي بقيادة املشير خليفة
حفتر ،تأييد أمريكا وروسيا لتحركهم نحو طرابلس،
إجنازا كبيرا.
وق��ال يف ح��وار مع صحيفة «البيان» اإلماراتية ،إلى
هذا (تأييد روسيا وأمريكا) يعد بحذ ذاته إجنازا كبيرا
لنا على اعتبار أن تأييد كل من أمريكا وروسيا ملعركتنا
يعني أساسا أنها معركة ضد اإلره��اب ،معركة ضد
اإلخوان ،معركة ضد «داعش» و»القاعدة» ،معركة ضد
الدول التي تدعم ومتول اإلرهاب».
من جانب آخر ،قتل خالد باكير أحد عناصر شورى
بنغازي اإلرهابي ،مساء اخلميس املاضي ،إثر قصف
على إحدى التمركزات يف العاصمة .خالد هو شقيق
القيادي محمد باكير الشهير بالنحلة ال��ذي قتل يف

مصراتة منذ م��دة بعد القبض عليه من قبل جهاز
مكافحة اجلرمية.
باكير ع��رف عنه م��واالت��ه لتنظيم أن��ص��ار الشريعة
اإلرهابي الذي نشأ بعد فبراير ومت وأده يف بنغازي،
إضافة إلى أنه شقيق أحد قادة شورى بنغازي محمد
باكير الشهير بالنحلة والذي قتل يف مدينة مصراتة بعد
أن مت القبض عليه من قبل مكافحة اجلرمية باملدنية.
ويف ظل الغموض الذي يعتري املعركة والطرف الذي
سيحسمها تتضح حقيقة جلية وهي وجود التنظيمات
اإلرهابية التي تقاتل يف طرابلس األمر الذي يعزز من
التقارير التي أفادت بوجودهم منذ بدء االشتباكات
جنوب طرابلس.
يف ذات اإلطار،اتهم اللواء خيري التميمي ،مدير مكتب
قائد اجليش الوطني الليبي ،حكومة الوفاق الليبية
بأنها أعطت شرعية مليليشيات مسلحة مجرمة كانت

مؤكدا أن هناك دولاً أخرى استغلت العبث
يف السجون،
ً
املنتشر يف ليبيا لضرب األمن القومي ،مضي ًفا أن من
مصالح بعض الدول التي تدعم امليليشيات وحكومة
الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج أن «تبقى
ليبيا بيت املال للحركات اإلسالمية املتطرفة».
وق��ال يف ح��وار تلفزيوني أج���راه خ�لال زي��ارت��ه إلى
روسيا ،األربعاء 24أفريل ،إن اجليش الوطني الليبي
حربا ضد التنظيمات اإلرهابية منذ أكثر من
يخوض ً
 5سنوات ،ومتكنت القوات املسلحة من حترير مدينة
بنغازي ،واملناطق النفطية ،ودرنة ،وهي تسعى لتحرير
املناطق الغربية.
وبينّ أن حكومة الوفاق املنبثقة عن اتفاق سياسي يف
نهاية العام  ،2015كانت تسيطر على غرب ليبيا،
لكنها فشلت يف إع��ادة األم��ن واالستقرار يف مناطق
سيطرتها ،وجعلت طرابلس رهينة مليليشيات متطرفة
من القاعدة وجماعة اإلخوان.
من جانبه ،رس��م موقع بلومبيرج األمريكي خريطة
شارحة ،قال إنها دول ُير ّجح عودة تنظيم داعش إليها؛
فظهر اسم ليبيا من بني الدول التي ميكن للتنظيم أن
يعود إليها يف أي وقت ،فيما يربط التقرير الذي بدا
الف ًتا بني غياب االستقرار السياسي يف ال��دول التي
وردت يف التقرير والعودة التدريجية للتنظيم الذي يؤكد
التقرير أنه َف َق َد العديد من قدراته وإمكانياته التي تتيح
له العودة بالصورة التي عرفها العالم قبل سنوات.
وبحسب التقرير فإن اجليش الوطني بقيادة املشير
خليفة حفتر قد أحلق هزمية بتنظيم داعش ومجموعات
إرهابية أخرى يف عدة مدن ليبية ،لكنه يعتقد أن هذه
الهزمية لم تكن تامة وكاملة ،بالنظر إلى غياب االستقرار
السياسي ،وضعف األوضاع األمنية التي ميكن أن تُشكّل
لعناصر تنظيم داعش الفارة من مصر وتونس والعراق
مجددا.
وسوريا نقطة جذب إلى ليبيا
ً
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احلرب نيابة عن العالم...ملاذا؟

إبراهيم بنجي
احلرب يف االسالم عبادة ,وهي تعني فقط اجلهاد
يف سبيل اهلل ,وملا سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم عن تعريف اجلهاد يف سبيل اهلل أجاب« :من
قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهلل» أو
كما قال عليه الصالة والسالم .واحلرب يف االسالم
شرعت للدفاع عن املسلمني وأرضهم واعراضهم من
عدوان اهل الكفر والضالل ,وشرعت للدفاع عن دين
اهلل وإعالء كلمته إذا أراد أهل الكفر طمس الدين
بالقوة ونشر الكفر والضالل حتت أي مسمى.
اليوم تظهر بدعة جديدة يف ديار املسلمني ,اخترعها
الغرب ,ويرددها بعض املسلمني ممن اؤمتنوا للدفاع
ع��ن شعوبهم املسلمة ودينهم ال��ق��ومي .إن��ه��ا بدعة
«احلرب نيابة عن العالم» ,ومتلق الغرب وطلب رضاه
بقتل فئات من املسلمني مت تصنيفهم وفقا لهوى
الغرب «ومن ركب يف مركبهم» على أنهم «إرهابيون»
على الرغم من ع��دم وج��ود تعريف دقيق ملصطلح
االرهاب وال مفهوم عاملي عادل محدد له حتى االن .
اليوم كل فلسطيني من « 12مليون» مهجر من ارضه
يدعوا او يعمل على متكينه من الرجوع الى بلد أبائه
وأج��داده هو إرهابي ,ومعاد للسامية «الصهيونية»
ويجب على كل من انخرط يف «ح��رب الغرب على
االره���اب» محاربته والقضاء عليه .وك��ل مسلم يف
افغانستان وسوريا والعراق وافريقيا وغيرها يطالب
القوات الغربية وغيرها من قوى االحتالل باخلروج
من ارضه ,ووقف قصف بالده وشعبه «هو إرهابي»
ويجب على «الكل» سحقه وسحق من معه ,وتدمير

مدنهم وقراهم على رؤوسهم بال هوادة .وملا ال؟ وقد
اصبح «احلالل واحلرام» هو ما يراه بوش ومن جاء
بعده من ق��ادة اليمني املتطرف املعادي للمسلمني
ومعتقداتهم ,املساند لليهود وعدوانهم.
لم نقرأ من قبل يف كتاب اهلل أو نسمع عن حديث
شريف يقول أن من «ح��ارب نيابة عن العالم فهو
يف سبيل اهلل» وم��ن قتل يف سبيل العالم «الغرب
واس��رائ��ي��ل و »...فله اجلنة واحل���ور العني وانهار
الكوثر .إمنا قرأنا «وقاتلوا الكفار كافة كما يقاتلونكم
كافة» ,وغيرها من اآليات املحكمة يف اجلهاد ومواالة

املسلمني ضد الكفار   .
لقد اصبح اليوم مصطلح «احلرب نيابة عن العالم»
هو القناع الذي يلبسه املجرمون والعمالء يف دنيا
العرب من اجل متلق الغرب ,والظفر بنظرة رضى من
ترامب املتعجرف او ماكرون الصليبي الذي لم يبلغ
االربعني بعد ,والذي رئينا العجائز «القادة» من العرب
املشرفني على الثمانني من اعمارهم وهم يطأطئون
رؤوسهم امامه وجال وطمعا يف نصرته ورضاه.
إن على املرجتفون يف دنيا املسلمون اليوم أن يحذفوا
اآلية الصريحة التي حتض املسلمني على اعداد العدة

إلره��اب اع��داء اهلل إذا ما اراد ه��ؤالء «املرجتفون»
حتليل ما اعلنه الغرب من احل��رب على املسلمني
باسم «احلرب على االرهاب» .وعليهم حذف اآليات
الصريحات التي تنهى عن اتخاذ اليهود والنصارى
أولياء من دون املسلمني «وه��و ما يفعلونه كل يوم»
لكي يبرروا للمسلمني ارمتائهم يف احضان الغرب
واسرائيل.
احلق واضح وضوح الشمس يف رابعة النهار ,والغرب
ال زال يناصب املسلمني العداء ,ويناصر املعتدين
الصهاينة ,ويقصف ب�لاد املسلمني ويقتل املدنيني
باألالف ,وميشط «حلفاؤه» باملليارات كل ع��ام .ثم
يأتي ليعطي صكوك البراة واالهلية ملن يقاتل معه
اخوته املسلمني ,ويدمر مدنهم ,ويرهن مستقبلهم له
وللفاسدين يف العالم.
إنني اليوم أدعوا كل ليبي للتخلص من نعرات التعصب
ومكامن احلقد ودع��وات التملق ,ثم التأمل يف هذا
االقتتال والتدمير يف بلده .هل يرضي اهلل ورسوله؟
أليس هذا ما يسر الصليبيني واليهود؟ .ما هو الضرر
لو وفيتم بعهودكم ومواثيقكم ونفذمت ما تعهدمت به
من اللجوء الختيار الناس عبر االنتخابات الدستورية,
ومن يختاره الشعب ليتفضل ويشكل حكومته ويترأس
البالد ويقود اجليش على ان يفي بعهده ووعده بعد
انقضاء مدته الدستورية ويرجع االمر مجددا للشعب
ليحكم له او ضده.
أليس هذا افضل من احلرب نيابة عن العالم وارسال
شبابكم ال��ى م���وارد اجلحيم وب�لادك��م ال��ى الفقر
والدمار؟
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تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة

اليابان تقصف كويكبا بني األرض واملريخ متهيدا لغزوه
جنح � ��ت الياب � ��ان بتش � ��كيل أول حف � ��رة م � ��ن صن � ��ع
اإلنسان على سطح كويكب يف خطوة تاريخية ذات
أهمية علمية واستراتيجية عالية.
وذك � ��رت وكال � ��ة «كي � ��ودو» الياباني � ��ة ،إن مس � ��بار
«هايابوس � ��ا »-2اليابان � ��ي الفضائي أطل � ��ق قذيفة
نحاس � ��ية على كويك � ��ب «ريوغو» ب � ��وزن كيلوغرامني
تطي � ��ر بس � ��رعة متري � ��ن يف الثانية م � ��ا أدى لظهور
حفرة صناعية على سطحه وتغيير تضاريسه.
والكوك � ��ب الواقع بني املري � ��خ واألرض يبعد حوالي
 340ملي � ��ون كيلومت � ��ر ع � ��ن األرض ويبل � ��غ قطره
 900مت � ��ر .وانتق � ��ل املس � ��بار إل � ��ى ط � ��رف معاكس

للكويك � ��ب للحيلول � ��ة دون إصابته بش � ��ظايا ناجتة
عن االنفجار .وتأتي هذه اخلطوة كجزء من مهمة
املس � ��بار الت � ��ي تهدف إلى استكش � ��اف أص � ��ل احلياة
وتطور النظام الشمسي ،يف واحدة من أصعب املهام
التي يفترض باملسبار أن ينفذها.
وقال يويتش � ��ي تس � ��ودا ،األس � ��تاذ املس � ��اعد يف وكالة
استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا» »:لقد تغيرت
تضاريس الكويكب بش � ��كل واضح» ،بحسب املصدر
نفسه.
وأض � ��اف أن «قص � ��ف الكويكب من املس � ��بار يف مداره
أدى إل � ��ى ظهور حف � ��رة صناعية ،س � ��تمكن اخلبراء

الياباني �ي��ن من جم � ��ع عينات من ترب � ��ة الكويكب».
كويك � ��ب ‹ريوغ � ��و› يحم � ��ل يف جوف � ��ه اس � ��رار والدة
املجموعة الشمسية.
ويأمل العلماء بأن يكتش � ��ف املسبار الذي سيهبط،
يف مايو/اذار على سطح الكويكب يف داخل احلفرة،
صخورا حفظت يف حالة جيدة منذ تشكل املنظومة
الشمس � ��ية.وينظر إلى هذه املهمة على أنها خطوة
تهدف لدراس � ��ة احلياة يف النظام الشمس � ��ي ،حيث
ينظر للكويكبات من منط «ريوغو» على أنها حتمل
يف طياته � ��ا آث � ��ار الزمن الذي ول � ��دت فيه املجموعة
الشمسية.

اكتشاف رقعة شطرجن وزنها 2000
كلجم وعمرها  1000عام

فصيلة دم نادرة ال ميتلكها
سوى  43شخصاً يف العالم

أعلن���ت الس���لطات يف مقاطع���ة (سيتش���وان) جنوب غربي
الصني اكتشاف رقعة شطرجن تبتية يعود تاريخها إلى عهد
مملكة «توبو» التبتية قبل أكثر من  1000عام.
وذكرت الس���لطات باملقاطعة  -أن رقعة الشطرجن منحوتة
عل���ى صخرة ضخمة تزن حوالي طن�ي�ن ،وأن الرقعة كانت
يف وس���ط س���طحها.وأوضحت أن جان���ب الرقع���ة التبتية
مقس���م إلى عش���رة أجزاء ،بإجمالي  100مربع ،ومساحة
كل مرب���ع حوال���ي 5ر 2س���نتيمتر ،فيم���ا مت حف���ر ثقب�ي�ن
مس���تديرين بش���كل غير مباش���ر على رقعة الش���طرجن ،ما
يش���ير إلى وضع قطع ش���طرجن.وتعد مملكة «توبو» التبتية
(حوالي  )842 - 618نظاما متعدد األعراق أنشأه شعب
توبو مع املجموعات العرقية والقبائل األخرى التي تس���كن
هضب���ة ش���نجهاي  -التبت واملناطق املحيط���ة بها ..وكانت
لعبة الشطرجن القدمية حتظى بشعبية كبيرة بني الطبقات
العلي���ا يف التبت ،بينما كان���ت تتمركز قوتان تبتيتان نبيلتان
باملنطقة يف ذلك الوقت.

م���ن بني العدي���د من فصائل الدم الش���ائعة والن���ادرة التي
يحمله���ا الن���اس ،هن���اك فصيلة واح���دة ،تع���د األندر على
اإلطالق ،وهناك نحو  43ش���خصا ً فقط يف العالم بأس���ره
يحملونه���ا ،وتدعى « ،»Rh nullومتتاز بعدم وجود العامل
الرايزيس���ي فيها ،وهو العامل األكثر انتش���اراً بني فصائل
الدم ملعظم البشر.
وم���ن ب�ي�ن الـ  43ش���خصا ً الذي���ن يحملون ه���ذه الفصيلة
النادرة ،وفقا ً لـ «ديلي ميل» ،هناك تس���عة أش���خاص منهم
من املتبرعني النشطني حالياً.
وإلى جانب ك ْون هؤالء األشخاص من املم ّيزين ،فإن فصيلة
ال���دم « ،»Rh Nullوالت���ي أطل���ق عليها اخلُب���راء بفصيلة
«الدم الذهبي» ،تُع���د ق ّيمة للغاية ،وذلك باعتبارها فصيلة
دم شامل ،يستطيع صاحبها التب ُرع ألي شخص لديه أنواع
دم نادرة داخل نظام العامل الرايزيس���ي .ما يعني أن قدرة
الش���خص احلامل لهذه الفصيلة على إنقاذ حياة اآلخرين،
هائلة للغاية ،عندما يتعلّق األمر بنقل الدم.

اكتشاف قطع فخار عمرها
 17ألف سنة يف الصني

نقصان دقائق معدودة من النوم
يقضم من جودة العمل
أظه���رت دراس���ة أميركية حديث���ة أن النوم
أقل من املتعاد ليال حوالي  16دقيقة فقط
ميكن أن يؤثر بشكل سلبي على جودة العمل
ويع���رض املوظف�ي�ن لألخطاء وع���دم إجناز
املهمات بشكل جيد.
الدراس���ة أجراه���ا باحث���ون بجامعة جنوب
فلوري���د يف الوالي���ات املتح���دة ،ونش���روا
نتائجها يف العدد األخير من دورية «Sleep
 »Healthالعلمية.
ولكش���ف العالقة بني ج���ودة النوم والتركيز
يف العم���ل ،راق���ب الباحث���ون  130موظفا
يعمل���ون يف تكنولوجي���ا املعلوم���ات ولديهم

السيول تعيد جثة جندي عراقي
بعد  37عاماً
أعلنت السلطات العراقية ،العثور على
رفات جندي عراقي فُقد خالل احلرب
اإليرانية العراقي���ة يف ثمانينات القرن
املاضي ،وجرفته سيول قوية من إيران
إل���ى داخل األراضي العراقية ليس���تقر
قرب بلدة املش���رح يف محافظة ميسان
جنوبي البالد.
وأوض���ح مس���ؤول محل���ي يف محافظة
ميسان أن رفات اجلندي العراقي عبد
األمير حاج جبار اجلادري ،عاد للعراق
م���ع الس���يول ،ومت التع���رف علي���ه من
قرص معدن���ي بقالدة معلقة يف الرقبة
حتمل اسمه ،كما عثر على مقتنيات له
من قطع نقود وساعة يدوية».
وفُق���د اجل���ادري ع���ام  1982خ�ل�ال

اجتي���اح القوات العراقي���ة مدنا ً إيرانية
حدودي���ة ،رداً عل���ى قص���ف اجلي���ش
اإليران���ي ملدين���ة البص���رة عل���ى مي���اه
اخلليج العربي جنوبي العراق.

طفل واحد على األقل يف سن املدرسة.
وأف���اد املش���اركون بأنهم عندم���ا ناموا ملدة
 16دقيقة أقل من املعتاد ،عانوا من مشاكل
معرفية أكثر يف اليوم التالي ،وأدى ذلك إلى
رفع مس���تويات التوتر لديهم ،وخاصة فيما
يتعلق بالقضايا املتعلقة بالتوازن بني العمل
واحلياة.
ويف الس���ياق ذات���ه ،أف���ادت دراس���ات ب���أن
احلصول على قسط كاف من النوم ليال ،أي
حوالي من  7إلى  8س���اعات يوميا ،يحسن
الصحة العامة للجس���م ويقيه من األمراض
وعلى رأسها السمنة والفشل الكلوي.

مصر جتدد  150مبنى تاريخياً وتؤجرها للقطاع اخلاص
قال وزي���ر قطاع األعمال املصري هش���ام
توفي���ق  ،إن احلكومة تع���د خطة لطرح ما
يص���ل إل���ى  150مبنى تاريخي���ا متداعيا
للقط���اع اخل���اص لتجديده���ا وتأجيره���ا
من أج���ل الربح.وميكن أن حتافظ اخلطة
عل���ى مجموعة متنوع���ة م���ن املباني ذات
الط���رز الكالس���يكية اجلدي���دة والفن���ون
اجلميل���ة وف���ن الديك���ور والف���ن احلديث
الت���ي ش���يدت غالبيتها يف النص���ف األول
من القرن العش���رين ثم ج���رى تأميمها يف
مطلع الستينيات.وقد تنهض اخلطة أيضا
بأحياء س���ياحية هامة يف وس���ط القاهرة
واإلسكندرية وبورسعيد على قناة السويس.
وعان���ت ه���ذه املباني درج���ات مختلفة من
التلف بس���بب قل���ة التموي���ل والصيانة ،إذ
يدفع كثير من مستأجريها ايجارات زهيدة
مقابل الوحدات التي ظلت حتت سيطرتهم
ألكثر من نصف قرن من الزمن.وقال وزير

قطاع األعمال إن احلكومة س���تتبع منوذج
ش���ركة اإلسماعيلية لالس���تثمار العقاري،
التي طورت بوتيرة بطيئة  23مبنى تاريخيا
اش���ترتها بوس���ط القاهرة.وقال «يأخذون
املباني ويقومون بالتس���وية م���ع األفراد أو
الشركات املستأجرة لهذه الشقق .يقومون
بالتجدي���دات الالزم���ة بالداخ���ل واخلارج
ويؤجرونه���ا بس���هولة للقط���اع اخل���اص

ويحققون عائدا الئقا مقابل استثماراتهم».
قال توفيق إن احلكومة تستعد أيضا لبيع
حوال���ي مليوني مت���ر مربع من األراضي
غي���ر املس���تغلة اململوك���ة للش���ركات
القابض���ة التابع���ة للدولة للمس���اعدة يف
س���داد دي���ون قدره���ا  38ملي���ار جنيه
( 2.22ملي���ار دوالر) مس���تحقة جلهات
عام���ةأخ���رى.
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كلية االعالم بجامعة بنغازي تكرم املوسيقار ابراهيم اشرف
ـــ االسبوع الليبي
نظمت كلية االعالم بجامعة بنغازي مساء امس اخلميس بقاعة مركز بنغازي
الطبي حفال تكرمييا للموسيقار إبراهيم اشرف  ،مبناسبة خمسني عاما
من العطاء املوسيقي املهم للفنان القدير .
وش���ارك يف احي���اء احلفل ادارة التوجي���ه املعنوي بالقي���ادة العامة للقوات
املس���لحة العربية الليبية و الهيأة العامة لإلعالم والثقافة و النقابة العامة
للفنانني ببنغازي
وعرض خالل احلفل ش���ريط وثائقي س���رد مسيرة الفنان القدير ومناذج
من اهم أعماله الفنية
وحتدث املوس���يقار ابراهيم اش���رف عن رحلته الفنية وجتربته املوس���يقية
الواسعة التى امتدت خلمسة عقود قدم فيها االعمال الوطنية و االجتماعية
والعاطفية واغاني االطفال  ،وقال انه قدم احلانا ألغلب املطربني الليبيني
و لم يبخل على مغن ليبي بأحلانه
وقال ابراهيم اش���رف انه اعتمد يف الفن على موهبته الفنية التى اوصلته
الى تقدمي احلان للكثير من املطربني العرب
وحت���دث الفن���ان جمال محم���د النويصري عن محط���ات ومواقف يف حياة
ابراهي���م اش���رف مركزا عل���ى اعماله يف املوس���يقى التصويري���ة لالعمال
الدرامي���ة  ...ويف خت���ام االحتفالي���ة قدمتوكيل كلية اإلع�ل�ام الدكتورة
س���ليمة القطعاني وعدد من اس���اتذة الكلية درع التكرمي عرفانا باملسيرة
الثرية للفنان القدير

رحيل الفنان القدير عبداملجيد حقيق
ـــ االسبوع الليبي
ودع���ت الس���احة الفني���ة الليبية  ،امللح���ن الكبير عب���د املجيد حقيق
الس���بت املاضي عن  57عاما يف احد املستش���فيات التركية صراع
طويل ومضن مع املرض
وال���ى جانب ب���روزه كملح���ن كان الراحل العب لك���رة القدم أواخر
ستينات القرن املاضي  
وللراحل بصمة موسيقية مهمة يف الفن الليبي وذات عالقة بالتراث
ومن اهم اعماله (جدي الغزال) إلى ( زول مناي) و(آهو جي)

املعرض
فرقة الركح الدولي حتصد جوائز خمسة مهرجانات مسرحية يف تونس
ـــ االسبوع الليبي
وانهت فرقة الركح الليبية جولة مش���اركات مس���رحية يف تونس بحصد عش���ر جوائز هي  ،جائزة
افض���ل ممث���ل  .حامت قرق���وم  ،جائزة افضل ممثل  .عوض الفيت���وري  ،جائزة افضل ممثل  .أحمد
املطردي  ،جائزة افضل ممثله  .زهره يوسف  ،جائزة افضل ممثلة  .سهى الهوني  ،جائزة افضل
موسيقى  .انس العريبي ،جائزة افضل سينوغرافيا  .عواض الفيتوري  ،جائزة افضل عرض متكامل
 .لعمل مشاهد لم تكتمل للمخرج وسيم بورويص  ،جائزة افضل عرض متكامل للمنودارما بعمل يف
صمت ملخرج  .عوض الفيتوري  ،جائزة افضل ممثل منودارما  .حامت قرقوم
وانطلقت الفرقة يف مشاركاتها من  2019-3 21-لتكمل  35يوم من العمل يف خمس مهرجانات  

نص
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لوحة من مجموعة
( م��ق��ارب��ات ) حتمل
ال��رق��م  17للفنان
ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي ال���ب���ارز
م��ح��م��ود احل���اس���ي
ق��دم��ه��ا ل��ل��ج��م��ه��ور
ع�����ام  2009وه���ي
م��ن التشكيل الفني
ال���ذي م��ي��ز احل��اس��ي
بتجربته االبداعية
التى تدخل عميقا
يف ال��ب��ي��ئ��ة املحلية
برؤية فنية ناضجة
ومعاصرة  

شعر

إبتسموا يا نحن  

فرج ا لعربي
يدسو َن انتظارهم يف قوارير الهواء ،
ويبتسمون ملرار ِة املاضي ،
من أعلن ذلك غيرهم ؟
أقبض جو َهر األشياء ؟
من أخبرهم أ َنّي
ُ
***
أحد منهم
لن يتوقف ُ
عن الضحك ،
ولن يبتسموا أَّال خوفا ً من املاضي .
يقبضون على أفئدتهم ويرسمون لوحةً صغير ًة
ما يشبه أيقونة العذراء ،
وهي  ..ترجتف على الصليب
ابتسموا يا نح ُن ،
نحن يف استقبالنا .
أتركوا الصيادين يختارون لون البحر
واألطفال يتعلمون لغة املاء ،
دومنا صفعة علي اجلبني .
أتركوني ،
ِ
أركض يف غابة اإلثم البيضاء
ُ
ِ
إنها لهفتي  ،التي سقطت مني
لهفةُ الضح ِ
ك التي تشتهيني
وتنتظرني َّ
كل صباح.
من ديوان (بدايات)
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الرباع الليبي عمر
العجيمي يخذله
احلظ يف بطولة
إفريقيا لألثقال
ـــ االسبوع الليبي
عاند احلظ العب املنتخب
الوطني لرفع األثقال الدولي عمر
العجيمي يف منافسات ( 81كجم)،
يف البطولة اإلفريقية لرفع األثقال
اجلارية يف العاصمة املصرية .
وكان العجيمي جنح يف املحاولة
األولى يف خطف ( 123كجم)،
وفشل يف املحاولة الثانية يف خطف
( 125كجم) ،وجنح يف املحاولة
الثالثه يف خطف ( 126كجم).
ويف النثر ،فشل يف املحاولة األولى
يف ( 155كجم) ،ويف املحاولة
الثانية كذلك يف ذات الوزن ،كما
فشل أيضا يف املحاولة الثالثه يف
نثر ( 158كجم) ،ليكتفي بخطف
( 126كجم).

ذاكرة

املالعب

األسبـوع الليبـي
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للمرة الثالثة على التوالي النصر
بطل دوري األواسط  

ـــ االسبوع الليبي
حافظ اواسط النصر على صدارة بطولة االواسط لكرة القدم بعد حتقيقهم
وللمرة الثالثة على التوالي على لقب بطولة االحتاد الفرعي بنغازي بعد تفوقهم
على شمال بنغازي بثالثة أهداف مقابل هدفني يف املباراة التي جمعتهما،
مساء األحد على ملعب النادي ضمن مباريات األسبوع السادس لدوري الفئة
السنية.وحتصل الالعب إسالم الغناى علي جائزة هداف الدوري بخمسة
عشر هدفا يف منافسات البطولة

الهـ ـ ـ ــوني يعلـ ــن ع ـ ــن تفاصي ـ ــل اصابت ـ ـ ــه
ـــ االسبوع الليبي
اعلن املحترف الدولي الليبي حمدو الهوني العب فريق الترجي
التونسي عن تفاصيل اإلصابة التي حلقت به أمام فريق مازميبي
الكونغولي السبت املاضي  ،يف املباراة التي أقيمت بينهما مبلعب
رادس يف ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا واملنتهية بفوز  
الترجي التونسي بهدف نظيف .
وقال الهوني ،عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك (
احلمد هلل الذي ال يحمد س��واه ..تعرضت يوم األمس إلصابة
على مستوى الركبة واحلمد هلل كانت اإلصابة يف عضالت
الركبة اخللفية ما يستوجب عليه راحة ملدة بسيطة مع العالج
املكثف وبعدها سأكون رفقة زمالئي لتكملة املشوار معهم متمنيا ً
لهم الفوز والترشح إيابا ً يف الكونغو )

الصقور يناشد  احتاد الكرة الليبي
بعدم إلغاء دوري الدرجة األولى
ـــ االسبوع الليبي

ـــ االسبوع الليبي
صورة جتمع العبي االهلي طرابلس ابراهيم املعداني و صالح صولة يف موسم
1986/1985

خ���اط���ب���ت إدارة ن�����ادي
ال���ص���ق���ور  احت���اد ال���ك���رة
الليبي بعدم إيقاف دوري
الدرجة األولى واستئناف
جميع امل��س��اب��ق��ات ،خ�لال
الفترة املقبلة.
وأص��������درت إدارة ن����ادي
ال���ص���ق���ور ب��ي��ان��ا رس��م��ي��ا،
طالبت من خالله االحت��اد
الليبي للكرة ،بإيجاد احللول
املالئمة الستمرار مسابقة
دوري ال��درج��ة األول���ى يف
هذه الظروف احلالية.
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 االحتاد يكرم النعاس
ويعني األغرش خلفا له  
ـــ االسبوع الليبي
كرمت إدرة ن��ادي االحتاد السبت املاضي الوطني عبدالباسط النعاس
مدرب فريق كرة القدم داخل الصاالت بالنادي بعدما قرر تقدمي استقالته
من منصبه لظروف خاصة منهيا رحلة ثالثة سنوات حقق خاللها الفوز
مع الفريق وقدم الكثير للعبة.
 وعني املدرب أسامة األغرش خلفا للنعاس ليقود الفريق املوسم املقبل  

عملية جراحية
ناجحة حلبيب
أمبارك
ـــ االسبوع الليبي
اج���ري���ت ل��ل��م��درب الوطني حبيب
أمبارك ،األحد املاضي عملية جراحية
على الركبة تكللت بالنجاح
وتعاقد نادي أبو سليم مع مبارك عام
2017

صالح تكاله ميثل التحكيم الليبي
يف كأس العالم لكرة القدم املصغرة بأستراليا

ـــ االسبوع الليبي
أختارت جلنة التحكيم باالحتاد الدولي لكرة القدم
املصغرة احلكم الليبي الدولي صالح تكالة ضمن
حكام مونديال كأس العالم لكرة القدم املصغرة يف
نسخته الثالثة والذي سيقام مبدينة بيرت بأستراليا
خالل الفترة من  1إلى  11أكتوبر القادم من العام
اجلاري  2019م .
وسيكون ت��ك��ال��ة ضمن  16ح��ك��م��ا م��ن  14دول��ة
للمشاركة يف إدارة مباريات املونديال القادم والذي
سيشهد مشاركة عدد  32منتخبا من  5قارات.
 وسيكون منتخبنا ا ل��و ط��ن��ي ل��ك��رة ا ل��ق��دم املصغرة
مشاركا يف املونديال مع منتخبات تونس والسنغال
وكوت ديفوار من القارة األفريقية.

 استبدال التاجوري يف مبارة  نيويورك سيتي أمام
أورالندو املنتهية بالتعادل
ـــ االسبوع الليبي
بالتعادل االيجابي خرج فريق نيوريورك سيتي الذي يضم بني صفوفه املحترف الليبي إسماعيل
التاجوري أمام نظيره أورالن��دو سيتي يف املباراة التي أقيمت بينهما ،مساء السبت املاضي ،
ضمن منافسات املجموعة الشرقية للدوري األمريكي املمتاز لكرة القدم .
 وبرغم االداء البارز للمحترف الليبي اال انه مت استبداله يف الدقيقة 76

 بن علي سعيد بهدفني سجلهما مع فريقه االيطالي كروتوني
ـــ االسبوع الليبي
صرح املحترف الليبي الدولي أحمد بن علي العب
فريق كروتوني اإليطالي بسعادته الغامرة بالفوز
الكبير ال��ذي حققه فريقه ،مساء السبت املاضي
 ،على مستضيفه فنيسيا بنتيجة باربعة اه��داف
لهدف يف منافسات اجلولة الـخامسة والثالثني 
من الدوري اإليطالي للدرجة الثانية حيث شارك بن

على يف التشكيلة األساسية لفريقه وخاض املباراة
بالكامل وجن��ح يف تسجيل هدفني لفريقه وصنع
الثالث لتختاره الصحف واملواقع اإليطالية كأفضل
العب يف املباراة
 وقال موقع «توتو ميركاتو» اإليطالي الشهير سعيد
جدا بالفوز ،إنه جناح مستحق .لقد تدربنا بشكل جيد
طوال األسبوع لنستحق هذا االنتصار».

األسبـوع الليبـي

ْ
ال تصالح! ()5
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أخر االسبوع
أمل دنقل
ولو قال من مال عند الصدا ْم
« ..ما بنا طاقة المتشاق احلسام»..
عندما ميأل احلق قلبك:
َّس
تندلع النار إن تتنف ْ

ولسا ُن اخليانة يخرس
ال تصالح
ولو قيل ما قيل من كلمات السالم
كيف تستنشق الرئتان النسيم املدنَّس؟
كيف تنظر يف عيني امرأة..
أنت تعرف أنك ال تستطيع حمايتها؟
كيف تصبح فارسها يف الغرام؟
غدا ..لوليد ينام
كيف ترجو ً
ٍ
مبستقبل لغالم
كيف حتلم أو تتغنىوهو يكبر -بني يديك -بقلب ُمنكَّس؟
ال تصالح
وال تقتسم مع من قتلوك الطعام
وارْ ِو قلبك بالدم..
املقدس..
وار ِو التراب َّ
ك الراقدين..
وار ِو أسال َف َ
إلى أن تر َّد عليك العظام!

القدار ينتهي من  ..خليل وبركة

أعلن املخرج «أمي��ن ال��ق��دار» االنتهاء
من تصوير مسلسله الرمضاني «خليل
وبركة» ال��ذي كتب نصه وح��واره الفنان
وبطل العمل «خليل السوري» بالشقيقة
مصر .
وت��ق ّ��دم يف منشور على صفحته مبوقع
التواصل األجتماعي فيس ب��وك تقدم
بشكره لكل فريق العاملني معه بالعمل،
ب���داي���ة م���ن اب��ط��ال��ه «خ��ل��ي��ل ال��س��وري
ومصطفى بركة وي��اس��ر الرفاعي « ..
كذلك شكر ك��ل فريق الفنيني والذين
اسهموا فيه وه��م فريق عمل مشترك
مصري ليبي وكذلك الشركة املنتجة ..
العمل سيعرض بالشهر الكرمي وعلي
شاشة قناة الرسمية ..
القدار ويف إجابة لبوابة إفريقيا عن ملاذا
اختيار جمهورية مصر لتصوير عمل

موسمي ليبي كخليل وب��رك��ة ؟؟ وق��ال
«بإختصار كلنا يعلم الظروف التي متر
بها احلبيبة ليبيا لذا كان اختيار الشقيقة
مصر ه��و احل��ل االق���رب للقلب لكونه
ضرورة لوجستية الخراج العمل كما أنه
ضرورة فنية لضمان جناحه» .
م���ن خ�ل�ال ح���ض���وره ال���دائ���م مب��واس��م
رمضان املاضية ومن خالل عدة اعمال
اتبث القدار نفسه كمخرج مقتدر ..كما
أن ك��ون��ه ع��ص��ام��ي وع���اش���ق للمسرح
وممثل تلفزيوني اضافة ملعرفة الزمالء
الصحفيني أنه كان ببداياته زميل لهم
مبجال التصوير الصحفي كل هذا التراكم
الفني واحل��ريف وامل��ع��ريف ك��ان الضامن
لكل خطواته املدروسة يف خوض مجال
االخراج الدرامي و عمل (خليل وبركة )
بالنسبة له مجرد خطوة اخرى بالطريق .

تغرمي امرأة يف سويسرا إلخراج النفايات يف اليوم اخلطأ
غ��رم��ت السلطات السويسرية ام��رأة
بغرب البالد مبلغ  190فرنك سويسري
« 167ي���ورو» لوضعها القمامة خ��ارج
منزلها على رصيف ال��ش��ارع قبل عدة
أيام من املوعد املقرر جلمعها.وذكر موقع
(لوكال) اإلخباري األوروب��ي أن الغرامة
فرضت ضد السيدة من «لوتري» على
بحيرة جنيف لوضعها القمامة اخلاصة
بها يوم األربعاء ،ووفقا للقانون املحلي،
ميكن وضع القمامة يف الشارع جلمعها
أي��ام اإلثنني فقط.وقالت السيدة إنها
صدمت واتصلت على الفور بالشرطة
املحلية التي احالتها إلى املحامي اخلاص
بهم ،ومن ثم أبلغها املحامي بأنه عثر على
كيس القمامة يف نقطة جلمع النفايات
على فاتورة
ومت فتحه وعثر

باسمها وهذا هو السبب يف أنه أرسلت
إليها غرامة .وأشارت إلى أنه بإمكانها
أيضا اختيار قضاء يوم يف السجن بدلاً
من دفع الغرامة ،كما أخبرها املحامي.
لكن امل��رأة قدمت اآلن شكوى ،وتقول
إن��ه��ا ال تضع نفاياتها يف ال��ش��ارع ،بل
تأخذها ث�لاث م��رات يف األس��ب��وع إلى

حاوية تابعة للبلدية .ويف هذه احلالة،
تعتقد أنها رمبا تكون قد تركت الكيس
املخالف بطريق اخلطأ عند باب اجلراج
عند خروجها ،وأنها تشتبه يف قيام أحد
اجليران الودودين بإخراجه يف الشارع
حتى يلتقطه جامعو القمامة.

املرصد
نشرة أسبوعية

تصدر كل خميس
عن بوابة افريقيا االخبارية

