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آية السيف :كيف لنا أن ننتظر الثمار
ونحن نزرع الدمار!

اليوم األول
جهنم النوايا احلسنة
ال �ت��داخ��ل األج �ن �ب��ي ال ��ذي ك�ن��ا ن�خ�ش��ى س �ف��وره يف
ال�ص��راع القائم ح��ول العاصمة  ،ب��دأ يطل برأسه
بشكل واضح ..وهذه مرحلة يف التيه الليبي تؤشر
إلى أن محطة احلسم مازالت بعيدة وأن الفاتورة
التي سندفعها يف الطريق إلى ذلك احلسم ستكون
باهضة رمبا أكثر مما كان يتوفع أكثرنا تشاؤما ..
جتاوز عدد النازحني لسقف الستني ألفا  ،ووصول
أعداد القتلى إلى حائط الثالثة آالف دون حتقيق
إختراق يف خطوط القتال اجلامدة منذ أكثر من
الشهر  ،يعني ببساطة أن احلرب جتاوزت إمكانيات
الفرقاء املحليني لتخضع لقوانني ال�ت��وازن التي
حت �ك��م ال�لاع�ب�ين ال��دول �ي�ين واإلق�ل�ي�م�ي�ين ال��ذي��ن
يتوزعون األدوار وف��ق «ه��ارم��ون��ي» حساس ودقيق
يتوخى إستدامة حالة امليوعة واإلنقسام والضعف
املؤسساتي حتى أطول فترة ممكنة ..
الوعي بهذه النوايا الغربية واالقليمية والتعامل
م �ع �ه��ا س �ي��اس �ي��ا واس �ت��رت �ي �ج �ي��ا ك �ح �ق �ي �ق��ة ق��ائ�م��ة
ت�س�ت��وج��ب م��واج�ه�ت�ه��ا ب��أك�ب��ر ق ��در م��ن الشفافية
وال�ص��دق مع ال��ذات الوطنية  ،ال يقل أهمية عن
ال�ع�م��ل امل �ي��دان��ي ل�ل��م ش�ع��ث اجل�غ��راف�ي��ة الوطنية
وم�ح��ارب��ة اإلره� ��اب وف ��رض ال�س�ي��ادة ع�ل��ى ال�ت��راب
واجلو والبحر لتأكيد حضور الدولة وهيبتها ..
ليست احلرب وإستخدام القوة العسكرية إال أدوات
 ق��د ت�ك��ون مهمة  -يف م�ع��رك��ة حتقيق األه ��دافالسياسية  ،خصوصا عندما تكون الساحة التي
تشهد صراع اإلرادات ساحة مفتوحة لكافة القوى
املحلية واخلارجية دون ضوابط أو خطوط حمراء
..ففي هكذا وضع يكون هامش اخلطأ املسموح به
مساويا للصفر تقريبا  ،مبا يعني أن أي خلل يف
القراءة والتحليل وتقييم القوى وتوقع امل��آالت ،
قد يقود إلى كارثة وطنية  ،ليس أقلها التقسيم ،
وليس اسوأها احلرب األهلية املفتوحة ..
ال �ن��واي��ا ال �ط �ي �ب��ة واحل �م��اس��ة ال �ص��ادق��ة واحل ��س
ال��وط �ن��ي ال �ع��ال��ي ألب�ن��ائ�ن��ا يف ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ،
ل�ي�س��ت ض�م��ان��ة ك��اف�ي��ة لتجنيب ال �ب�لاد م��أس��اوي��ة
السيناريوهات التي تعمل عليها عواصم القرار
ال�غ��رب��ي مبعونة ال��وك�لاء اإلقليميني ..فالطريق
إل��ى جهنم م �ف��روش ب��ال�ن��واي��ا احلسنة كما يقول
االجنليز ..ويف السياسة ليس املهم صدق الفعل
والقوته  ،بل طريقة توظيفه واستخدامه يف سياق
عام هدفه حتقيق الغايات بأقل كلفة ممكنة ..
التعويل على مصداقية احللفاء األجانب ووضع
كل البيض يف ساللهم املشبوهة ليس فقط عمال
يعكس ال �ت��ردي ال�س�ي��اس��ي واالخ�ل�اق��ي وال��وط�ن��ي
ال ��ذي يعيشه امل�ج�ت�م��ع ال�ل�ي�ب��ي يف ه��ذه اللحظة
املشؤومة من تاريخه  ،ولكنه أيضا يقدم الدليل
ال �ت��اري �خ��ي ال �ق��اط��ع ع �ل��ى ت �ه��اف��ت ك ��ل امل �ش��اري��ع
السياسية التي تتوسل باخلطاب الوطني لتبرير
حضورها ووجودها على الساحة ..
إن هيبة إحترام الدماء البريئة ودماء أبناء القوات
املسلحة التي تسيل اآلن يضع على عاتق القوى
ال��وط�ن�ي��ة امل�ت�ح��ال�ف��ة وامل��ؤي��دة ل�ت�ح��رك��ات اجليش
الليبي تقدمي مشروعها الوطني الشامل ال��ذي
من شأنه حتصني كل هذه التضحيات من الضياع
يف سبيل مخططات وغايات أجنبية التضع حسابا
ل�ط�م��وح��ات وآح �ل�ام شعبنا امل �ش��روع��ة يف ال�س�لام
واالستقرار والوحدة والسيادة ..

بقلم مدير التحرير
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ملحات صادمة من احلرب
يف مدينة طرابلس
محمد عيل المربوك
بني َك��ر وف��ر  ،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 .
ت��ه��ت��ز ال��ب��ي��وت م��ن دوي ال��ق��ذائ��ف وت��ض��ط��رب من
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
وأب��اء وأمهات يف ح��االت خانقة من التوتر والقلق
امل��وح��ش وعقولهم تترقب وتتوقع وق��وع القذائف
عليهم او اختراق الرصاص لنوافذ بيوتهم ،
يف هذا الوضع النفسي الذي يتعاظم عذابه الجتد
ه��ذه العائالت حال اال بالفرار من بيوتها وتركها
مبا فيها فتهجر وتفر هذه العائالت من بيوتها وبني
الكر والفر لطريف احلرب يتسلل لصوص احلروب
ل��ه��ذه ال��ب��ي��وت لسلب ون��ه��ب مافيها م��اخ��ف وزن��ه
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  ..ح��دث ه��ذا النهب وال��س��ل��ب 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 س��ن��وات 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
 ،ح���دث حت��دي��دا وت��أك��ي��دا ان ف��وه��ات ص��واري��خ
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 ه��ذه احل��رب يف مناطق احل��رب بيوت
ودك���اك�ي�ن ح��رق��ت ورم��ي��ت ب��ال��ق��ذائ��ف وال��رص��اص
شخصيا وعمليات قتل شخصية بسبب نزاعات
وخ�ل�اف���ات ش��خ��ص��ي��ة ق��دمي��ة بني اص��ح��اب ه��ذه
ال��ب��ي��وت وال���دك���اك�ي�ن وب�ي�ن ب��ع��ض امل���ح���ارب�ي�ن الن
ب��اب التطوع يف ه��ذه احل��رب مفتوح لكل م��ن هب
ودب والتطوع كمحارب مينح السلطة يف مناطق
االشتباك وق��د وج��د فيه بعض املجرمني الفرصة
لتحقيق انتقاماتهم وث��أرات��ه��م م��ن 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  -أق��راص ال��زوم��ب��ي :
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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 5رؤساء مجالس بلدية جدد باجلنوب الليبي
أع��ل��ن��ت اللجنة امل��رك��زي��ة الن��ت��خ��اب��ات املجالس
البلدية ،األحد املاضي ،أنها استكملت يف مقرها
بطرابلس انتخاب رؤساء خمسة مجالس بلدية
انتخبت اعضائها يف شهر أبريل املاضي.
وأوضحت اللجنة يف بيان نشرته عبر صفحتها
ع��ل��ى ف��ي��س��ب��وك ،أن أع��ض��اء امل��ج��ال��س البلدية
املنتخبة اختارو عمداء جدد ملجالس بلديات كل
من القرضة الشاطئ وب��راك الشاطئ وأوب��اري
وبنت بيه والبوانيس جنوب غرب ليبيا.
وأسفرت االنتخابات عن اختيار كل من :مجدي
إبراهيم أبوحزام عميدا لبلدية القرضة الشاطئ،
واجليالني علي ضو عميدا لبلدية براك الشاطئ،
وأحمد ماتكو نينو مصطفى عميدا لبلدية أوباري،
وأش��رف خليفة املصلح عميدا لبلدية بنت بية،
وعلي فرج عكاشة عميدا لبلدية البوانيس.

استكمال محطة كهرباء سوسة الغازية
عقد عميد بلدية شحات حسني بودرويشة ،األحد املاضي ،اجتماعا
بحضور كال من أعضاء املجلس البلدي إدريس عبداملجيد ،وسمير
طراطيش ،ووكيل دي��وان املجلس البلدي لبلدية شحات ،ومدير
اإلدارة القانونية بالبلدية ،مع جلنة التوفيق والتحكيم واملصاحلة
بالبلدية.
وأوضح املكتب اإلعالمي لبلدية شحات ،أنه مت خالل االجتماع
مناقشة موضوع مشروع توريد وتركيب محطة كهرباء سوسة
الغازية بقدرة مركبة  921ميجاوات للشركة املنفذة الشركة
األمريكية للطاقة ،حيث مت من خ�لال االجتماع تشكيل جلنة
لتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي قد تؤدي إلى التأخير يف
إجناز هذا املشروع احليوي املهم.

مبستشفى توكرة قسم
جديد للنساء والوالدة

بحضور كافة املعنيني  ..عميد الزاوية يكشف عما
جرى باجتماع أطراف الصراع يف طرابلس
اعتبر عميد بلدية الزاوية جمال بحر أن
نتيجة االجتماع املنعقد مساء االثنني
املاضي ببيت الثقافة بالزاوية كانت
إيجابية.وقال بحر يف تصريح خاص
ل��ب��واب��ة إفريقيا «إن ك��اف��ة األط���راف
امل��ت��ن��ازع��ة وامل��ت��ق��ات��ل��ة ع��ل��ى م��ش��ارف
العاصمة طرابلس قد جلست على طاولة
احلوار اليوم بوجود بعثة األمم املتحدة
يف ليبيا وبعض مجالس البلديات ورجال
املصاحلة املنبثقة عن الزاوية والزنتان
وبعض املناطق األخرى».وأضاف أن ما
جرى يف جلسة احلوار «يف البداية كان
هناك نوع من الشد والتشدد يف الرأي
ولكنه لم يستمر طويال ،حيث ابدى
اجلميع التجاوب».واعتبر بحر أن هذا
االتفاق هو النقطة التي أزال��ت العائق
ال��ذي يعرقل املسيرة لوضع ترتيبات
أمنية وإصالحات كبيرة وتعديل األمور

افتتح عميد بلدية توكرة محمود سليمان الشرمية،
قسم النساء والوالدة مبستشفى توكرة بحضور عضو
املجلس البلدي توكرة عبداحلميد اعبيد ،ورئيس
مجلس احلكماء بلدية توكرة فرج البرغثي.
وأوض���ح م��دي��ر مكتب اإلع�ل�ام بلدية ت��وك��رة منعم
الدينالي ،أن عميد بلدية توكرة أعرب خالل كلمته

جميعها حتى تتم إزالة كل ما كان سبب
يف وقوع تصادم مسلح والنظر لسالمة
العاصمة التي هي رأس اجلسد فإن
سلم الرأس سلم كل اجلسد.وعن تغيب
بعض من لهم ثقل يف هذا االم��ر أكد
بحر ان اغلب االطراف املعنية باملوضوع
قد حضروا عدا املقاتلني يف اجلبهات
فقد بقوا يف اماكنهم ألنهم يرون هذا
اول��ى م��ن احل��ض��ور يف جلسة احل��وار
ه��ذه .أ ّم��ا قادتهم وم��ن لهم ثقل فقد
حضر كبلدية ترهونة وث��وار طرابلس
وأم����راء امل��ن��اط��ق العسكرية وع��م��داء
البلديات وبعض التشكيالت التي لها
تأثير و دور داخل محاور طرابلس ،و
من لم يحضر كلف مندوبا عنه وهو من
اعتبروه كفيال بالتوقيع باسمه وبالتالي
يكون هذا التوقيع ملتزما مبا مت التوصل
إليه من اتفاق على وقف اطالق النار.

يف هذا االفتتاح عن مباركته الفتتاح املرفق ،متقدما
بالشكر إلى عضو مجلس النواب عن توكرة يوسف
العقوري ووزير الصحة سعد عقوب على ما قدموه
من أجل تفعيل هذا املرفق احليوي ،معلنا يف الوقت
ذات���ه ج��اه��زي��ة مستشفى ت��وك��رة الستقبال ح��االت
الوالدة بنوعيها الطبيعي والقيصرية.

إحتفالية خلريجي األزهر الليبيني بالقاهرة
أقيمت مبقر املنظمة العاملية خلريجي
األزه���ر بالقاهرة ،احتفالية تخريج
ع��دد م��ن أئ��م��ة وخطباء ووع���اظ من
دولتي ليبيا ونيجيريا وعددهم 15
ليبي و 25نيجيري.
وأوض����ح رئ��ي��س امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��امل��ي��ة
خلريجي األزه��ر ف��رع ليبيا الشيخ
أك���رم ف���رج اجل�����راري ،يف ت��ص��ري��ح
خ���ص ب���واب���ة أف��ري��ق��ي��ا اإلخ��ب��اري��ة
ب��ن��س��خ��ة م���ن���ه ،أن االح���ت���ف���ال���ي���ة
ش��ه��دت ح��ض��ور ع��ض��و ه��ي��ئ��ة ك��ب��ار
ال��ع��ل��م��اء ب��األزه��ر ال��ش��ري��ف محمد
عبدالفضيل القوصي ،ونائب رئيس
مجلس إدارة املنظمة أسامة ياسني،
وس��ف��ي��ر دول���ة ن��ي��ج��ي��ري��ا ب��ال��ق��اه��رة
ع��ب��دال��ق��ادر دن���دات���ي ،وامل��س��ت��ش��ار

بالسفارة الليبية محمود الدرسي،
ح��ي��ث أل��ق��ي��ت خ��ل�ال االح��ت��ف��ال��ي��ة
كلمات أش��ي��د بها ب��دور األزه���ر يف
كافة الدول العربية واإلسالمية يف
تصحيح امل��ف��اه��ي��م امل��غ��ل��وط��ة ونشر
الوسطية واالعتدال وتفنيد األفكار
امل��ت��ط��رف��ة ال���ت���ي حت�����اول ج��م��اع��ة
داعش والقاعدة وبوكو حرام زرعها
وتشويه الدين اإلسالمي.
وتأتي هذه الدورات يف أطالق األزهر
الشريف ع��ام  2019ع��ام أفريقيا
وت��زام��ن��ا م��ع رئ��اس��ة جمهورية مصر
العربية لالحتاد األفريقي ،نظرا ملا
تشهده القارة السمراء من حتديات
ك��ب��ي��رة يف ان��ت��ش��ار ه���ذه اجل��م��اع��ات
اإلرهابية والتكفيرية.
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متهيدا الجراء االنتخابات فيها
املركزية تعيد فتح باب تسجيل الناخبني لعدة بلديات

لتقدمي السالل الغذائية
وزيرة الشؤون
االجتماعية بالوفاق
تزور النازحني بطرابلس
قامت وزير الشؤون االجتماعية بحكومة
الوفاق فاضي منصور الشافعي بزيارة
األسر النازحة بالعاصمة طرابلس.
وب�ين املكتب اإلع�لام��ي ل��وزارة الشؤون
االجتماعية أن الوزيرة قامت باإلفطار
مع األسر النازحة املقيمة مبركز مدرسة
أب��ى ذر الغفاري ببلدية ح��ي االندلس
بطرابلس والتي تعد أحد مراكز اإليواء
لألسر النازحة من مناطق االشتباكات
جنوب طرابلس.
واستمعت الوزيرة الحتياجات ومطالب
ال��ن��ازح�ين ووع���دت مبتابعة حلها عبر
حكومة الوفاق الوطني واجلهات ذات
العالقة.
وأوضحت الوزارة أنها كانت قدمت سالل
غذائية ومساعدات لألسر النازحة مبينة
أنها ستقوم خالل األيام القادمة بتقدمي
مزيد من املساعدات عبر جلنة األزمة
وشؤون النازحني واملهجرين وعن طريق
فرع الشؤون االجتماعية حي االندلس.

األسبـوع الليبـي

أعلنت اللجنة املركزية النتخابات املجالس
البلدية عن إعادة فتح باب تسجل الناخبني
ل��ب��ل��دي��ات األص��اب��ع��ة ،ال���زاوي���ة اجل��ن��وب،
احلرابة ،ككلة.وكانت اللجنة أعلنت إعادة
فتح باب تسجل الناخبني لبلديات مصراتة،
صبراتة ،صرمان ،اخلمس.وأعلنت اللجنة
املركزية النتخابات املجالس البلدية يف وقت

سابق إج��راء انتخابات يف بلديات سبها،
براك الشاطئ ،إدري الشاطئ ،الرحيبات،
أوب�����اري ،ال��ق��رض��ة ال��ش��اط��ئ ،ال��ش��وي��رف،
زل��ط��ن ،وادي البوانيس ،الغريفة ،وازن،
رقدالني ،وادي عتبة ،بنت بيه ،زوارة ،باطن
اجلبل ،القلعة ،الريانية ،نالوت ،احلوامد،
غدامس.

مبشاركة صندوق الزكاة
الهالل األحمر زوارة يقدم مساعدات للمحتاجني
قام الهالل األحمر الليبي فرع زوارة بتوزيع
سلة غذائية متكاملة للمحتاجني مبشاركة
صندوق الزكاة زوارة.
وكانت اليونيسف قالت إنها لكي تتمكن من
مواصلة االستجابة لالحتياجات اإلنسانية
اآلخذة باالزدياد يف طرابلس وغرب ليبيا،
فإنها تناشد بشكل عاجل للحصول على

 4.78مليون دوالر أمريكي.
وأش����ارت ال��ي��ون��ي��س��ف إل���ى أن ال��ق��ت��ال يف
طرابلس أثر على حياة حوالي  1.5مليون
ش��خ��ص ،م��ن ب��ي��ن��ه��م ن��ص��ف م��ل��ي��ون طفل
مضيفة أن امل��دن��ي�ين وق��ع��وا وس��ط تبادل
إلط�لاق ال��ن��ار مم��ا أدى إل��ى سقوط قتلى
وجرحى باإلضافة إلى نزوح العائالت.

ملناقشة احتياجات املنطقة
رئيس احلكومة املؤقتة يجتمع بأعيان ومشايخ العجيالت
التقى رئيس احلكومة املؤقتة عبد اهلل الثني االثنني املاضي أعيان ومشائخ
قبائل العجيالت بحضور مدير إدارة املتابعة وتقييم األداء بديوان مجلس
الوزراء رضا الفريطيس
وبني املكتب اإلعالمي للحكومة املؤقتة أن الوفد أكد خالل اللقاء الذي جرى
مبقر ديوان مجلس الوزراء يف منطقة قرنادة دعمه لشرعية مجلس النواب
واحلكومة املنبثقة عنه واملتمثلة يف احلكومة املؤقتة.
وناقش الثني مع الوفد احتياجات منطقة العجيالت ،ووافق على عدد من
املشاريع منها صيانة وجتهيز مستشفى اجلديدة وصيانة مركز شرطة اجلديدة
احلالي ،وإنشاء عدد  2طرق باعتبارها احتياجات ملحة كما وافق على صيانة
مبنى البلدية وإنشاء صالة اجتماعات ،ومركز شرطة جديد بالبلدية.

سيولة نقدية ومساعدات
للنازحني يف بني وليد

بلدية سرت تبحث آلية
توحيد جهود املؤسسات
اجتمع عميد بلدية سرت مختار املعداني ،مع
مدير إدارة املرافق املحلية بالبلدية منصور
بن دله ،ورئيس مصلحه التخطيط العمراني
املنطقة الوسطي امحمد لبز ،ومدير مصلحه
االم�ل�اك العامه س��رت فضيل الصداعي،
ومدير شركة النظافه سرت بشير االحرش،
ومدير شركة هاتف ليبيا احمد يوسف ،ومن

شرعَ املجلس البلدي بني وليد ،بداية االسبوع،
يف توزيع سالت غذائية على األُسر النازحة
من مدينة طرابلس.
وأوضح أبوبكر حامد رئيس جلنة الطوارئ
املُ��ش��ك��ل��ة م��ن عميد ب��ل��دي��ة ب��ن��ي ول��ي��د ،أن��ه
مت تسليم م��ا ي��ق��ارب  150س��ل��ة غذائية
ملستحقيها ،الفتا إلى أن العائالت املستهدفة

بهذه السالت يبلغ عددها  600عائلة سيتم
تسليم كافة مستحقاتهم.
وأض����اف ح��ام��د أن���ه س��ي��ت��م ت��وزي��ع سيولة
نقدية م��ن م��ص��رف اجل��م��ه��وري��ة بني وليد
للعائالت النازحة وذلك وفقا ً آللية معينة مت
االتفاق عليها بني بلدي بني وليد ومصرف
اجلمهورية.

املرافق سرت رافع العبدلي.
وب�ي�ن امل��ك��ت��ب اإلع�لام��ي لبلدية س���رت أن
االج��ت��م��اع ت��ن��اول آل��ي��ه توحيد اجل��ه��ود بني
األج��ه��زة داخ���ل البلدية وتنفيذ ال��ق��رارات
املتعلقة بالالئحة التنفيذية ال��ص��ادرة عن
وزاره احلكم املحلي املتعلقة باملرافق املحلية.
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الرئيس التنفيذي لـ  OMVالنمساوية يتوقع أن يظل إنتاج النفط الليبي مستقرا يف الشهور املقبلة
االسبوع الليبي
ق��ال الرئيس التنفيذي ملجموعة النفط والغاز
النمساوية  OMVإن الشركة تتوقع أن يظل إنتاج
النفط الليبي مستقرا يف الشهور املقبلة وتبقي
على هدف اإلنتاج عند  500ألف برميل يوميا
للعام احلالي.
وحققت املجموعة تقدما بطيئا يف أهداف اإلنتاج
حيث بلغ  474ألف برميل يوميا يف نهاية مارس
آذار  
وقال رئيس املجموعة النمساوية أنه يسعى ملتوسط
إن��ت��اج  35أل��ف برميل يوميا يف ليبيا وأض��اف
أن ال��ش��رك��ة س��ت��زي��د إن��ت��اج��ه��ا يف ال��ع��ام احل��ال��ي
من احلقول التي اشترتها يف اآلون��ة األخيرة يف
نيوزيلندا وماليزيا وأبوظبي.

ويف أنشطة امل��ص��ب ق��ال��ت أو.إم.يف إن هوامش
التكرير ،أرب��اح الشركة من حتويل النفط اخلام
إلى وقود ومنتجات بتروكيماويات ،انخفضت إلى
أربعة دوالرات للبرميل بنهاية مارس آذار بسبب
ارتفاع التكاليف.
وسجلت الشركة تراجعا بنسبة  7%يف أرباحها
األساسية للربع األول من العام إلى  759مليون
ي���ورو ( 848م��ل��ي��ون دوالر) وه���و م��س��ت��وى دون
التوقعات لكن محللني أشاروا إلى انتعاش تدفقات
السيولة.
وقال الرئيس التنفيذي إن املجموعة أنفقت حتى
اآلن  640مليون يورو على مشروع خط أنابيب
نورد سترمي  2الذي يهدف لنقل الغاز الروسي إلى
أوروبا وقال إنها ستدعم جهود استكمال املشروع.

بيان مركزي البيضاء يصف مركزي طرابلس بالتسعف جتاه هذه املصارف
االسبوع الليبي
وصف بيان صادر عن مصرف ليبيا املركزي
( البيضاء ) ما صدر يف منشور املصرف
املركزي ( طرابلس ) بشأن شبهات فساد وعدم
امتثال ل�لاج��راءات املعمول بها فيما يخص
االع��ت��م��ادات واحل����واالت املباشرة ملصارف
تقع ادارتها العامة يف املنطقة الشرقية بانها
اجراءات تعسفية
وج���اء يف ب��ي��ان م��رك��زي البيضاء أن مركزي
طرابلس برئاسة محافظ االم��ر الواقع ــ يف
اشارة الى الصديق الكبير ــ  نوه الى شبهات
فساد وعدم امتثال لالجراءات املعمول بها يف
مصارف الوحدة واالجماع العربي والتجارة
والتنمية والواحة  
واوض��ح مركزي البيضاء يف بيانه انه وبرغم

ميناء بنغازي يشهد
نشاطا جتاريا
االسبوع الليبي
أصدر ميناء بنغازي البحري نشرة البيانات
اليوم األحد ،اورد فيها رسو سفينتني مت حتميلهما
بشحنة من اخلردة دون اإلفصاح عن كميتها.
واوردت يانات امليناء أن السفينة باكو التابعة
لوكالة أعالي البحار رست وعلى متنها أكثر من 11
ألف طن من القمح الصب.
كما رست أمام السفن يف منطقة املخطاف ،السفينة
الك كييف التابعة للوكيل ليبيانا الدولية وعلى متنها
 2116سيارة مستوردة من السوق األوروبية.
وأوضحت البيانات أيضا وصول ناقلة املحروقات
التحدي وعلى متنها أكثر من ألف طن من الغاز
املسال.

وجود اجراءات تعسفية سابقة من قبل مركزي
طرابلس حيال امل��ص��ارف املذكورة االن ان
مركزي البيضاء قبل العمل بها حفاظا على
وحدة العمل املصريف وعدم انقسامه
وواص��ل البيان توضيحاته حيث جاء فيه انه
وباالجراءات التعسفية التى فرضها مركزي
طرابلس االن والتى يف ظاهرها احلفاظ على
املال العام وباطنها هو التعطيل واالبتزاز والذي
يقود يف النهاية الى نتائج سلبية سيتحمل
نتائجها املحافظ املقال يف اشارة الى الصديق
الكبير واسترسل البيان يف توضيحاته للرأي
ال��ع��ام ب���أن م��ل��ف االع��ت��م��ادات وال��ت��ح��وي�لات
املباشرة يعمل منذ سنوات عن طريق املركزية
يف صرفها والتى اعتمدها الصديق الكبير ونتج
عنها حاويات الرمل والطوب بدال من الغذاء

والدواء وفساد استشرى وذمم اشتريت وكشف
عنه تقارير االجهزة الرقابية كديوان املحاسبة
باالرقام واملستندات
وتساءل مركزي البيضاء يف بيانه ملاذا لم تتخذ
اجراءات الرقابة املصاحبة يف السابق ؟ ويتم
اتخاذها االن ؟
وعلق البيان بالقول انها حرب جهوية مقصود
بها مصارف بنغازي
وختم البيان بان مصرف ليبيا املركزي البيضاء
سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة ضد هذه
االجراءات التعسفية وسيظل املصرف املركزي
مظلة جامعة لكل الليبيني وسينأى عن كل
التجاذبات السياسية التى اقحمتنا يف سلطة
االم��ر الواقع يف اش��ارة ال��ى محافظ مركزي
طرابلس الصديق الكبير ..

بنغازي يف ختام لقاء عمل حول القطاع
اخلاص هذه أبرز توصيات

االسبوع الليبي
اختتمت وزارة االقتصاد باحلكومة املؤقتة
اخلميس املاضي لقاء عمل حول القطاع اخلاص
حتت شعار العوائق واحللول .
وشارك يف اللقاء الذي عقد يف قاعة املؤمترات
ب���وزارة االقتصاد نائب رئيس مجلس ال��وزراء
لشؤون اخلدمات عبد السالم البدري ،و وزير
االقتصاد منير عصروعدد من رج��ال األعمال
وم���راك���ز ال��ب��ح��وث وال����دراس����ات االس��ت��ش��اري��ة
واألكادمييني واملختصني واملهتمني
واصدر اللقاء ع��ددا من التوصيات التى دعت
ال���ى م��راج��ع��ة ال��س��ي��اس��ات التشريعية املتعلقة
بتحفيز ودعم القطاع اخلاص ورجال األعمال
و العمل على إنشاء وسائط مالية لتمويل ودعم
القطاع اخل��اص و مراعاة اجل��ان��ب االجتماعي

يف التشريعات اخل��اص��ة بالتخطيط العمراني
واحل��ض��ري و التركيز واالهتمام باالستثمار يف
القطاع النفطي ومشتقاته البتروليــــة.
كما دعا اللقاء الى إصدار قانون موحد لتنظيم
عقود الـــ  ،B.O.Tللشراكة بني القطاعني العام
واخلاص ،حيث يجب أن يتضمن القانون املوحد
األس��س التشريعية لهذه املشروعات ،واألحكام
التي تطبق عليها يف كافة مراحل املشروع منذ
حلظة دراسة اجلدوى يف هذه املشاريع ،وانتهاء
بنقل امللكية يف أصول املشروع للدولة ،وحتديد
اآللية التي يتم عن طريقها فض املنازعات الناشئة
عن هذه العقود
و ش���دد ال��ل��ق��اء على توسعة ص�لاح��ي��ات وزارة
االقتصاد وال��ت��ج��ارة ،بحيث تتضمن اختصاص
االستثمار والتمويل.

ديوان املحاسبة
يعلن خطة ملتابعة
القوائم املالية
االسبوع الليبي
أب���دى دي����وان امل��ح��اس��ب��ة رغ��ب��ت��ه يف
تكليف مراجعني خارجيني لغرض
متابعة وفحص القوائم املالية.
وبحسب ما ورد يف إع�لان الديوان
عبر موقعه اإللكتروني فإنه يعتزم
م��ت��اب��ع��ة وف��ح��ص ال��ق��وائ��م امل��ال��ي��ة
للمؤسسات العامة اململوكة للدولة
من بينها الشركات واملصارف.
وطلب الديوان من الراغبني يف التقدم
لالستفادة من الفرصة املتاحة أمام
األفراد واملكاتب والشركات املزاولة
ملهنة املراجعة القانونية استيفاء كافة
الشروط يف مناذج التقدم لالعتماد
كمراجعني.
وشدد ديوان املحاسبة على ضرورة
إرف��اق شهادة م��زاول��ة املهنة سارية
املفعول باإلضافة لشهادة السداد
الضريبي والضمان االجتماعي.
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آية السيف:

كيف لنا أن ننتظر
الثمار ونحن نزرع
الدمار!

حوار /همسة يونس

وص��ف��ت األم��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة ل��وك��ال��ة امل��دن
املتحدة للتعاون ال��دول��ي ،آي��ة السيف،
األوضاع يف ليبيا باملتأرجحة ،قائلة «إن
الوضع يف ليبيا يتأرجح بني التصعيد
الالمبرر ،واألمل يف الوصول االستقرار».
وأع��رب��ت السيف ،يف ح���وار أج��رت��ه مع
«ب��واب��ة أفريقيا اإلخ��ب��اري��ة» ،ع��ن قلقها
العميق بشأن تدهور األوضاع واالنفالت
األمني ،وما أجنر عنه من خسائر بشرية
فادحة وارت��ف��اع مفزع حلصيلة ضحايا
االشتباكات الدائرة يف طرابلس بني قتلى
وجرحى إضافة إلى ن��زوح أع��داد كبيرة
من املواطنني.
وقالت السيف« ،إن املشكلة الليبية التي
نتجت عن النزاعات والتشققات أدت إلى
شعور املواطن الليبي بالغربة عن أخوه
الليبي وذلك لتضرر مكونات اجتماعية
بعينها نتيجة حمالت التطهير التي رفعت
شعارات محاربة اإلرهاب فيما استغلت
من جانب بعض ال��دول لتنفيذ أجندات
خفية ،ومن املكونات التي تضررت على
سبيل املثال قبائل التبو ،وأبناء تاورغاء».
وأضافت« ،أن التناحرات يف ليبيا أسفرت
عن انشقاق كبير ،فهي تناحرات بعيدة
عن املصلحة العليا للوطن ،وبعيدة عن
االستقرار االجتماعي املنشود ،وأدت إلى
انقسام وتذبذب املواطن الليبي جتاه تلك
االنشقاقات مما أدى إلى حالة ضبابية
بسبب ع��دم وض��وح األه��داف املنقسمة
نحو محاربة اإلره��اب من ناحية ،ونحو
البناء وإعادة اإلعمار من ناحية أخرى».
ويف السياق أك��دت السيف ،أن تغليب
املصلحة العامة ع��ن املصالح الضيقة
عبر آلية احل��وار البناء أفضل طريقة
ملعاجلة التداعيات الكثيرة واملختلفة
الناجمة عن انعدام االستقرار الراهن
يف ليبيا ،م��ش��ددة ع��ل��ى ض����رورة وق��ف

حتقيق أي تقدم بشأن أية خارطة طريق جديدة ،يتوقف على الدعم الكامل والعلني ملبعوث
األمم املتحدة غسان سالمة والدول األكثر انخراطاً يف احلراك الدبلوماسي بشأن ليبيا

التصعيد العسكري للحد من تداعياتها
على املواطنني الليبيني األبرياء ،وااللتزام
بخارطة طريق واضحة لتوحيد البالد
وتقدمي خطة تضمن األم��ن واالستقرار
واالزدهار جلميع الليبيني.
وأض��اف��ت األمينة العامة لوكالة امل��دن
املتحدة للتعاون الدولي ،أن برامج األمم
املتحدة يف ليبيا لم تلقى حظوظها على
أرض ال��واق��ع لتحقيق أه��داف��ه��ا ،قائلة
«األرض بليبيا ليست مهيئة بالقدر
ال��ك��ايف ل��زراع��ة أم��ل الشعب الليبي يف

التقدم نحو الرقي و االزدهار االجتماعي
و االقتصادي  ....فكيف لنا أن ننتظر
الثمار ونحن نزرع الدمار».
وأض��اف��ت االمينة العامة لوكالة امل��دن
املتحدة أن تشتت الدبلوماسية الدولية،
بني مؤيدين ومعارضني أثر بصفة مباشرة
على معاجلة االضطرابات واالنقسامات
الدستورية يف البالد ،والتصدي للتحديات
االقتصادية واألمنية امللحة ومتكني املمثل
اخلاص لألمني العام ،غسان سالمة ،من
إيجاد أفضل السبل إلعادة إطالق عملية

سياسية فعالة وشاملة.
وج����ددت ال��س��ي��ف ،ت��أك��ي��ده��ا ب��ض��رورة
مم���ارس���ة احل���ق االن��ت��خ��اب��ي وال��ت��وج��ه
ل��ص��ن��دوق االق��ت��راع ال���ذي يعتبر األم��ل
الوحيد إلرساء الدولة املدنية قائمة على
مبدأ الدميقراطية والسيادة واحل��ق يف
تقرير املصير ،مشيرة إلى أن االنتخابات
هي القاطرة التي ستوصل البالد إلى
االستقرار.
كما أضافت ،أن على مؤسسات املجتمع
املدني يف ليبيا دور كبير يف توعية املواطن

الليبي بضرورة االنتخابات والذهاب إلى
صندوق االقتراع ،الفتة إلى أن املجتمع
الدولي سيتدخل لضمان شفافية ونزاهة
العملية االنتخابية حتى يتحقق الهدف
املنشود.
كما أشارت السيف ،أن حتقيق أي تقدم
بشأن أية خارطة طريق جديدة ،يتوقف
على الدعم الكامل والعلني ملبعوث األمم
املتحدة غ��س��ان س�لام��ة وال���دول األكثر
انخراطا ً يف احلراك الدبلوماسي بشأن
ليبيا ،مبا يف ذلك الدول دائمة العضوية
يف مجلس األمن؛ وجيران ليبيا ،مبا يف
ذلك تونس ،و اجلزائر ،ومصر ،وإيطاليا؛
والقوى اإلقليمية واملؤسسات اإلقليمية
مثل االحت��اد األوروب���ي ،وجامعة ال��دول
العربية واالحتاد األفريقي.
واختتمت األمينة العامة لوكالة امل��دن
املتحدة للتعاون ال��دول��ي ،آي��ة السيف،
حديثها م��ع ب��واب��ة أفريقيا اإلخ��ب��اري��ة،
معربة عن أملها يف الشباب الليبي يف
قيادة املرحلة املقبلة ،قائلة «إن الشباب
هم الفئة األج��در بقيادة املرحلة املقباة
يف ليبيا فهم األمل وهم مستقبل ليبيا،
فيجب ع��ل��ى اجل��ي��ل اجل��دي��د أن يشد
املشعل ويقود الوطن ،فعلى الرغم من
احل��ص��ار ال��ث��ق��ايف واالق��ت��ص��ادي ال��ذي
تعيشه ليبيا إال أن هناك تواجد للشباب
يف املنظمات املختلفة يعكس مدى كفاءة
الشباب الليبي وقدرته على قيادة مرحلة
ليبيا املستقبل».
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األسبـوع الليبـي
تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة

املرتزقة ...سالح يغذي الصراع يف ليبيا

تقرير-بوابة افريقيا اإلخبارية
مع تصاعد حدة االشتباكات املسلحة على تخوم
العاصمة الليبية طرابلس التي تشهد منذ الرابع
من أبريل/نيسان املاضي عمليات عسكرية يقوم
بها اجليش الليبي يف محاولة لتحرير املدينة،
تطفو على سطح األحداث مؤشرات متتالية على
وجود تدخالت من أط��راف خارجية تهدف لدعم
املليشيات املسلحة ومنع سقوطها.
ففي ت��ط��ور ج��دي��د ،أسقطت ال��دف��اع��ات اجلوية
التابعة للجيش الوطني الليبي ،ال��ي��وم الثالثاء،
طائرة حربية تابعة للكلية اجلوية مصراتة وأسرت
قائدها.وقالت تقارير اعالمية أن الطائرة كانت
تغير على وحدات تابعة للجيش الوطني الليبي يف
منطقة وادي الهيرة قبل أن تنجح وحدات الدفاع
اجلوي يف اسقاطها.
صورا للطيار وهو
ونشرت شعبة اإلعالم احلربي
ً
يتلقى االسعافات األولية يف مقر عمليات اجليش
الليبي إل��ى مشيرة أن الطيار برتغالي اجلنسية
ويدعى جيمي اليس.وهو ما أكده أيضا اللواء فوزي
املنصوري يف تصريحات صحفية اليوم الثالثاء،
حيث قال إن الطيار الذي اسقطت دفاعات اجليش
الليبي طائرته اليوم يحمل اجلنسية البرتغالية
ويدعى جيمي إليس.
وليست هذه املرة األول��ى التي يعلن فيها اجليش
الليبي ع��ن اس��ق��اط ط��ائ��رة تابعة ل��ق��وات حكومة
ال���وف���اق وي��ق��وده��ا ط��ي��ار أج��ن��ب��ي ،ف��م��ن��ذ ح��وال��ي
أسبوعني أسقط اجليش الليبي ط��ائ��رة م��ن نوع
ميراج إف  ،1قرب قاعدة الوطية اجلوية جنوب
طرابلس ،وأعلن عقب ذلك عثوره على متعلقات
تشير إلى أن قائدها واحد من املرتزقة األجانب
الذين يقاتلون يف ليبيا.
وق��ال حينها أحمد املسماري ،املتحدث الرسمي

باسم القائد العام للقوات املسلحة العربية الليبية
ال��ل��واء يف بيان ل��ه إن��ه « ُع��ث��ر على كرسي الطيار
والباراشوت ومتعلقات الطيار التي تضمنت بعض
الطعام وش��ارة االس��م».وأض��اف أن الشارة «كتب
عليها اسم بوريس رايس وهو طيار مرتزق من دولة
اإلكوادور يقاتل بجانب املليشيات اإلرهابية».
كما أظهرت ص��ورا نشرتها وسائل إع�لام عاملية
ومحلية ،يف ابريل املاضي ،طيارين أجانب يقاتلون
يف صفوف القوات املوالية حلكومة الوفاق ،ومنها
الطيار الذي قصف مزدة وسوكنة وترهونة ومطاري
ال��وط��ي��ة وط��راب��ل��س ،واس��م��ه ف��ري��دري��ك ش���رودر
أمريكي اجلنسية من مواليد نيوجرسي يناير من
العام 1974م ،عائلته تقيم فى فلورسينت بوالية
كوالرادو.
وك��ان��ت «ب��واب��ة إف��ري��ق��ي��ا اإلخ��ب��اري��ة» ق��د نشرت
حتقيقا ،يف وقت سابق ،حول الطيارين األجانب

الذين يعملون يف قاعدة مصراتة اجلو ّية والذين
�ح��دة
وص��ف��ه��م ت��ق��ري��ر اخل��ب��راء ال��ت��اب��ع ل�ل�أمم امل��ت� ّ
بـ»الطبارين املرتزقة» ،حيث كشف التحقيق كافة
التفاصيل املتعلّقة بهؤوالء املهندسني والطيارين،
م��ن ع��ق��ود وم��رت��ب��ات ،وال��ذي��ن يعملون يف صيانة
وقيادة طائرات امليراج وقصف املواقع داخل ليبيا.
وتتجه أصابع االتهام تركيا يف وصول هؤالء املرتزقة
ال��ي ليبيا ،وك��ان الناطق الرسمي باسم القيادة
العامة للقوات املسلحة العقيد أحمد املسماري
كشف يف وقت سابق عن رصد املخابرات التابعة
للقوات املسلحة ،وصول  9فنيني جويني مرتزقة
إلى ليبيا عبر مطاري مصراتة وطرابلس.وأضاف
املسماري أن امليليشيات التي تسيطر على املنافذ
اجلوية باملدينتني ساهمت يف دخول هؤالء الذين
وص��ل��وا إل��ى ليبيا عبر مطار اسطنبول ملساندة
اجلماعات اإلرهابية.

وب���دوره ق��ال الناشط السياسي الليبي ،رض��وان
الفيتوري ،أن حكومة الوفاق« ،تستعني بطيارين
أج���ان���ب مل��ح��ارب��ة ق����وات ال���ك���رام���ة ،م��وض��ح��ا أن
العسكريني الليبيني الشرفاء ال يرضون مبحاربة
اجليش ال��وط��ن��ي».وأك��د الفيتوري يف تصريحات
نقلتها فضائية «العربية» ،يف وقت سابق ،أن تركيا
أقامت جسرا جويا يربطها بسوريا وليبيا لنقل
الدواعش للمشاركة يف القتال ضد قوات الكرامة.
وت��ص��اع��دت ال��ت��ح��ذي��رات م��ن اح��ت��م��ال نقل تركيا
ملتشددين «إرهابيني» من سوريا إلى ليبيا للقتال
إل��ى جانب حكومة ال��وف��اق وميليشيات طرابلس
التي تدعمها أنقرة يف القتال ضد اجليش الليبي.
وخاصة بعد أن تعهد الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ���ان بوضع ق���درات ب�لاده حت��ت إم��رة ق��وات
ح��ك��وم��ة ال��وف��اق يف ط��راب��ل��س ل��ص��د ه��ج��وم قائد
اجليش الوطني الليبي خليفة حفتر.
وأك��د أردوغ��ان أن تركيا ستستنفر كل إمكاناتها
إلفشال مساعي حتويل ليبيا إل��ى سوريا جديدة
ومنع املؤامرة والعدوان على الشعب الليبي» ،يف
إشارة إلى العملية العسكرية التي يقودها اجليش
الليبي لتطهير العاصمة طرابلس من اإلره��اب،
وذلك خالل اتصال هاتفي أجراه معه رئيس حومة
الوفاق فائز السراج.
وأعلن اجليش الليبي مؤخراً عن اعتقاله ملرتزقة
أتراك كانوا يقاتلون إلى جانب امليليشيات املتشددة
صورا
يف طرابلس ،ونشرت بوابة أفريقيا اإلخبارية
ً
املعتقلي ،و ُيدعى أحدهما سويوك
جلوازي سفر
نْ
دم��ي��ر ،والثاني ألتينوك فولكان.وهو م��ا اعتبره
مراقبون تأكيد ص��ارخ على م��دى ت��ورط حكومة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يف إطالة أمد
األزمة الليبية.

يتبع
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وأكد الناطق باسم اجليش الوطني الليبي ،اللواء
�رارا من أن تركيا تعمل على
أحمد املسماري ،م� ً
«ن��ق��ل إره��اب��ي�ين م��ن س��وري��ا إل��ى تركيا وم��ن ثم
إل��ى ليبيا».فيما ح��ذر السياسي الليبي ياسني
عبدالقادر الزوي يف تصريحات نقلها موقع «إرم
ن��ي��وز» ،م��ن أن ال��رح�لات اجل��وي��ة ب�ين طرابلس
وتركيا تصل إلى  5رحالت يومية وهذا أمر مثير
للشكوك على حد قوله بالنسبة لدولة مثل ليبيا
يف حالة حرب ،واعتبر أن هذا األمر دليل على أن
هذا الطيران يستخدم لـ»أغراض غير سليمة».
وان��خ��رط��ت ت��رك��ي��ا يف ال���ص���راع ال��ل��ي��ب��ي ،دعما
للمليشيات املوالية لها ،وظهر ذل��ك جليا بعد
ضبط السلطات الليبية يف أكثر من م ّرة مبوانئها،
شحنات أسلحة موجهة للمليشيات املسلّحة ،على
منت سفن تركية.كما حرصت أنقرة إيواء قيادات
مصنّفة على الئ��ح��ات دول��ي��ة ل�لإره��اب ،أبرزها
القيادي يف تنظيم اجلماعة الليبية املقاتلة املوالي
لتنظيم ال��ق��اع��دة املطلوب عبداحلكيم بلحاج،
و»مفتي اإلرهاب» الصادق الغرياني وغيرهم.
وميثل نقل العناصر االرهابية الى ليبيا مصدر
قلق للعديد من ال��دول التي تخشى أن تتحول
البالد الى مالذ جديد لالرهاب بعد سقوطه
يف سوريا والعراق.ويف هذا السياق ،أكد املحلل
األمريكي البارز جيم هانسون رئيس مجموعة
الدراسات األمنية يف واشنطن قال يف تصريح
�دد ا م��ن مقاتلي
لقناة فوكس األمريكية إن ع� ً
داع��ش وتنظيم ال��ق��اع��دة انتقلوا بالفعل إلى
ليبيا للقتال يف صفوف قوات حكومة الوفاق،
معتبر ا أن ذلك دفع ترامب لتبني موقف مؤيد
ً
ل��ق��وات ح��ف��ت��ر.وب��دوره ،اعتبر وزي��ر اخلارجية
الفرنسية ،جان إيف لودريان ،اجلمعة يف حوار
م��ع صحيفة ل��وف��ي��غ��ارو أن ان��خ��راط ب�ل�اده يف
امللف الليبي يدخل يف اط��ار عملية (مكافحة
ّ
اإلره����اب) ،واحل���ؤول دون (ان��ت��ق��ال ال��ع��دوى)،
إل����ى ال�����دول امل����ج����اورة ال���ت���ي ت��ع��د أس��اس��ي��ة
الستقرار فرنسا.واعترف لودريان بدعم بالده
حل��ف��ت��رال��ذي وص��ف��ه ب��أن��ه ق��ات��ل ض� ّ�د اإلره��اب
ب يف
يف بنغازي وج��ن��وب ليبيا ،وه��ذا م��ا يص ّ
مصلحة باريس وجيران ليبيا ،وبلدان الساحل.
وتصاعدت االتهامات حلكومة الوفاق بالتعويل
على املرتزقة وهو ما كشف عنه الهجوم على
قاعدة متنهنت اجلوية التي تقع على بعد 30
كيلومترا عن مدينة سبها أكبر مدن اجلنوب
الليبي ،منذ نحو أسبوعني ،والذي تبنته حكومة
ال��وف��اق يف وق��ت حتدثت فيه تقارير اعالمية
عن أن منفذيه هم عناصر ارهابية ومليشيات
امل��ع��ارض��ة ال��ت��ش��ادي��ة امل��ت��ح��ال��ف��ة م��ع إب��راه��ي��م
اجل��ض��ران.وأظ��ه��ر مقطع فيديو ،مرتزقة من
املعارضة التشادية ،وهم يشاركون يف الهجوم،
بحسب ما أكدت «سكاي نيوز» عربية.
وتنتشر يف اجلنوب الليبي العصابات األجنبية
التي متثل خطرا يتهدد ال��ب�لاد ،ويف نوفمبر

املاضي ،ح��ذرت صحيفة «لوموند» الفرنسية
من خطر املرتزقة األجانب القادمني من تشاد
وال��س��ودان ،إل��ى اجل��ن��وب الليبي ،مشيرة إلى
أن وج��وده��م مب��ث��اب��ة قنبلة إقليمية م��وق��وت��ة.
وأوض��ح��ت الصحيفة أن رئ��ي��س بلدية سبها،
عاصمة فزان ،املنطقة اجلنوبية يف ليبيا وصف
املرتزقة بـ»االحتالل األجنبي» ،مشيرة إلى أنه
يف ظ��ل االنقسامات التي تعاني منها البالد
بني بنغازي وطرابلس ،واجلمود السياسي منذ
أكثر م��ن سبعة س��ن��وات ،ف��إن اجل��ن��وب الليبي
بات مسرحا ً لصراع أشد خطورة.
وق��ال��ت إل��ى أن «املشير حفتر التقى الرئيس
ال��ت��ش��ادي إدري���س دي��ب��ي 16 ،أكتوبر/تشرين
األول ،ل��ل��ت��ع��اون ب��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات لتطهير
تلك املنطقة (الساحل وال��ص��ح��راء) ،م��ن تلك
املرتزقة املسلحة التي تهدد األم��ن اإلقليمي
للمنطقة ووجدوا من اجلنوب الليبي ملجأ لهم.
مشيرة إلى أن «ق��وات اجليش الوطني الليبي
تهدف إلى إقصاء املعارضة املسلحة التشادية
امل��وج��ودة يف ل��ي��ب��ي��ا ،لتحالفهم م��ع مليشيات
مصراتة وطرابلس.
واس��ت��ن��دت الصحيفة ،إل��ى ت��ق��ري��ر ل��ف��ري��ق من
اخلبراء باألمم املتحدة حول ليبيا ،كشفوا فيه
أن «ع��دد ه��ؤالء املرتزقة املدربني يف اجلنوب
ال��ل��ي��ب��ي ع���ام  2018م���ا ب�ي�ن ( 2000إل��ى
 3500مسلح) ،وأطلقوا عليهم اسم (املرتزقة
األجانب)».ووفقا ً للصحيفة فإن هؤالء املرتزقة
ال��ت��ش��ادي�ين دخ���ل���وا يف اش���ت���ب���اك���ات ،ب��ج��ان��ب
مليشيات «اللواء الثالث» و»سرايا الدفاع عن
بنغازي» القريبني من تنظيم اإلخوان ،كما غزوا
منطقة الهالل النفطي يف مارس/أذار 2017
وح�����ول م��خ��اط��ر ه�����ؤالء امل���رت���زق���ة ،أش����ارت
الصحيفة إل��ى أن ه��ذه امل��رت��زق��ة ،تسببت يف
نشر اإلره��اب واجل��رائ��م والعصابات ،ما أدى
إل��ى تدهور الوضع األمني يف ف��زان ،وارتفاع
ح��االت االختطاف للحصول على ف��دي��ة.ورأت
الصحيفة أن��ه ،بفضل جهود اجليش الوطني
ال��ل��ي��ب��ي ،ف��إن ت��ل��ك املليشيا ق��د ض��ع��ف��ت ،كما
استطاعت القوات وقف توغل اللواء الثالث يف
فزان.
وطبقا ً لـ»االتفاقية ال��دول��ي��ة ملناهضة جتنيد
املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم»،
يع ّر ف املرتزق بأنه مجند خصيصا ً للقتال يف
نزاع مسلح ويكون دافعه حتقيق مغنم شخصي
أو مكافأة مادية ،وال يكون من رعايا أطراف
ال��ن��زاع وال من أف��راد ال��ق��وات املسلحة لطرف
يف ال��ص��راع .وتسهم أنشطة امل��رت��زق��ة بليبيا
يف تعميق االن��ق��س��ام وإذك���اء ال��ص��راع��ات بني
ال��ق��ب��ائ��ل ،وزي���ادة ال��ف��وض��ى األم��ن��ي��ة م��ن خالل
عمليات النهب والتجارة باملخدرات واألسلحة
واخ��ت��ط��اف ال���ره���ائ���ن ،ون��ه��ب ح��ق��ول ال��ن��ف��ط
وتوسيع عمليات الهجرة غير املشروعة.
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تويتر يطلق رموزاً جديدة
مبناسبة رمضان
قالت ش���بكة تويت���ر إن املغردين من جمي���ع أنحاء العالم
بدأوا التوجه إلى موقعها للمش���اركة يف املحادثات العامة
عن رمض���ان ،والتي تتنوع بني الدي���ن ،والصحة ،الطعام
والترفيه.
وبهذه املناس���بة ،أعلن املوقع عن خططه لش���هر رمضان
ويس���لط الض���وء على املحادث���ات يف امل���دة املفضية إلى
الش���هر الفضيل .ومن ذلك أنه أطلق ثالثة رموز تعبيرية
جديدة بس���بع لغات مختلفة ،هي :العربية ،واإلجنليزية،
والبهاس���ا ،واإلس���بانية ،والتركية ،والهندي���ة ،والبنغالية،
لتضفي روح رمضان على املحادثات.
فم���ع اس���تخدام الوس���وم العربية التالية س���يظهر الرمز
التعبيري للمسجد والهالل# :رمضان ،و#رمضان_كرمي،
و#رمضان_مبارك.
وأخيرا ،ميكن استخدام الوس���وم العربية التالية إلظهار
ً
الرمز التعبي���ري لفانوس رمضان# :فانوس ،و#فانوس_
رمضان ،و#فوانيس_رمضان ،و#فوانيس.

تنحي الرئيس التنفيذي
ملحرك جوجل
أعلن���ت ش���ركة «ألفاب���ت» األمريكية ،وهي الش���ركة األم
لعم�ل�اق مح���ركات البح���ث جوج���ل ،أمس الثالث���اء ،أن
رئيس���ها التنفي���ذي إري���ك ش���ميدت ،س���وف يتنحى عن
منصبه بنهاية مدته املقررة يف شهر يونيو املقبل.
وأضافت «ألفابت»  -حسبما ذكرت قناة «يورونيوز»  -أن
املدير املالي لش���ركة «جيلياد ساينسز» العاملة يف مجال
التكنولوجي���ا احليوية روبن واش���نطن ،هو من س���ينضم
حديثا ً إلى إدارتها.
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نحلة تقتل امرأة
أم���رت النيابة العامة املختصة بالدائرة القضائية
بس���طات املغربية ،بإجراء تشريح طبي على جثة
امرأة يف عقدها الثامن توفيت بسبب لسعة نحلة
بقرية اجلدودة ،بنواحي سطات.
وأف���اد موقع هس���بريس أن الهالكة» ز.ع» املولودة
س���نة  ،1938متزوجة ولها  8أبن���اء ،نقلت ح ّية
على وجه الس���رعة إلى مستوصف صحي ،قصد
تلق���ي العالجات الضرورية بعدما لس���عتها نحلة،
حني كانت تتناول كأس شاي إلى جانب زوجها.

وانتقلت عناصر من الدرك وممثل عن السلطات
املحلية إلى املستوصف الصحي اجلماعي ،ومتت
معاينة جثة الهالكة قبل توجيهها عبر سيارة لنقل
املوتى إلى قسم حفظ اجلثث بسطات.
وأمرت النيابة العامة مبحكمة االستئناف بسطات
عناص���ر الدرك بفتح حتقيق يف احلادثة لكش���ف
ظروف ومالبس���ات وف���اة الثمانيني���ة ،يف انتظار
نتائج التش���ريح الطبي لتحديد السبب احلقيقي
للوفاة.

هواوي تطلق تقنية جديدة

تعت���زم ه���واوي تق���دمي أول جه���از تلفزي���ون
 5Gيف العالم هذا العام ،لتحدي سامس���ونغ
وأبل.وم���ن املفترض تزويد أجه���زة التلفزيون
بوحدة  ،5Gباإلضافة إلى شاشة بدقة ،8K
وذل���ك حس���بما ذك���رت مص���ادر مطلعة على
اخلطة ملجلة .Nikkei Asian Review
ويعني ه���ذا أن أجهزة التلفزي���ون قادرة على
اس���تخدام ش���بكة اجلي���ل اخلام���س لتنزي���ل
املحت���وى ،مثل مقاطع الفيدي���و  360درجة،
والت���ي ميكن للمش���اهدين مش���اهدتها يف كل
اجت���اه ،وبرامج الواقع االفتراضي ،ومع ذلك،
ف���إن هناك أس���ئلة ح���ول مدى توف���ر النظام
البيئي األوسع لهذه اخلدمات.
وم���ن الفوائ���د املحتمل���ة ألجه���زة تلفزي���ون

 5Gأنه���ا ال تتطل���ب األلي���اف البصري���ة أو
صناديق الكابالت التي تتطلبها خدمات البث
عب���ر الكاب�ل�ات التقليدي���ة أو خدم���ات البث
الفضائي.
وميكن أن يعمل التلفزيون أيضا ً لتوجيه جميع
األجه���زة اإللكترونية الالس���لكية األخرى يف
املن���زل لتق���دمي محت���وى الواق���ع االفتراضي
لنظارات  VRومقاط���ع فيدي���و عالي���ة الدقة
للهواتف أو األجهزة اللوحية.
ويف الوق���ت نفس���ه ،ف���إن دق���ة  8Kالفائق���ة
الوضوح متثل شاش���ة التلفزيون األكثر تطوراً
يف الس���وق ،مع بيكس�ل�ات زيادة مبقدار 16
ضعف���ا ً باملقارن���ة م���ع دق���ة  1080بيكس���ل
القياسية.

يبتلع سماعة هاتفه ..
ومفاجأة تنتظره
ن���ام الش���اب التايوان���ي ب���ن هاس���و واضع���ا
يف أذني���ه س���ماعات «إيرب���ود» ،لكن���ه عندما
استيقظ فوجئ بوجود سماعة واحدة فقط.
ومع خاصي���ة التتبع يف أجه���زة «أبل» ،عرف
الش���اب أن إحدى الس���ماعتني اس���تقرت يف
معدته.
وذك���رت س���كاي نيوز نق�ل�ا عن «ديل���ي ميل»
البريطاني���ة أن الش���اب ابتلع الس���ماعة عن
طريق اخلطأ عندما كان نائما.
وكشفت األشعة السينينة التي أجراها الشاب
الحقا يف املش���فى ،أن السماعة استقرت يف
معدته ،رغم أنه لم يكن يعاني أي ألم.
لك���ن املفاجأة األخرى ،أن الس���ماعة كانت ال
تزال تعمل ،وهو ما ساعد يف حتديد مكانها.
وعب���ر إعطائ���ه ملين���ات ،متكن الش���اب من
إخراج الس���ماعة يف املرحاض ،وقد كانت يف
وضع التشغيل ،وال زالت تعمل .

شاشة مقوسة لعشاق األلعاب
أطلق���ت ش���ركة آيس���ر شاش���تها املقوس���ة Nitro
 EI491CRPاجلدي���دة لتلبية متطلبات عش���اق األلعاب
على احلواسيب املكتبية.
وأوضحت الش���ركة التايوانية أن عرض الشاشة اجلديدة
يص���ل إلى  1.20مت���ر وتأتي بقي���اس  49بوصة وبقطر
مرئي يبلغ  124.5س���م ونس���بة باعية  32:9ويبلغ وزنها
 11كيلوغراماً.
وأك���دت أن الشاش���ة اجلديدة معتمدة وفق���ا ً ملعيار Vesa
 DisplayHDR 400وتدع���م تقني���ة Radeon
 FreeSync 2من  AMDومتتاز مبعدل تنش���يط صورة
يبلغ  144هرتز عن طريق منفذ .DisplayPort
وت���روج الش���ركة التايوانية لشاش���تها اجلدي���دة من خالل
تغطية نطاق األلوان بنس���بة  90%مع اس���تجابة  4مللي
ثانية ،كما تبلغ درجة السطوع القصوى  400قنديلة/م.2
وأدمج���ت الش���ركة التايوانية إض���اء ًة خلفي���ة على جانب
الشاش���ة ،وأعلى حامل الشاش���ة ،وميكن تش���غيلها بسبعة
ألوان مختلفة مبا يتناسب مع محتويات الشاشة يف الزمن
احلقيقي ،وتضم الشاشة أيضا ً سماعات مدمجة بقدرة 3
وات مع اثنني من منافذ  HDMIومنفذ .DisplayPort
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جامعة بنغازي تنظم حلقة نقاش حول

اعالن حرية االعالم يف العالم العربي
ـــ االسبوع الليبي
نظم���ت كلية االعالم بجامعة بنغازي
صباح اليوم حلق���ة نقاش حول اعالن
حرية االعالم يف العالم العربي الصادر
عن اإلحتاد الدولي للصحفيني
وحض���ر احللق���ة ع���دد م���ن اس���اتذة
االعالم بالكلية و الصحفيني والكتاب
واملهتمني مبجال االعالم
وق���دم االعالم���ي واالس���تاذ بكلي���ة
االعالم بجامعة بنغازي احمد النائلي
اس���تعراضا للمب���ادئ العام���ة الت���ى
تضمنه���ا االع�ل�ان و م���ا طرح���ه عن
القي���ود على املحت���وى االعالمي و ما
يتعلق بتنظيم وسائل االتصال .
وتن���اول احلضور بالنقاش املس���تفيض
وجه���ات نظرهم فيما تضمنه االعالن
وفق الواقع االعالمي يف ليبيا بش���كل

عام
مفتوح بحضور مستشارين مختصني
واب���دى عدد م���ن احلض���ور موافقتهم يف القانون الدولي ومبش���اركة نقابات
الصحفي�ي�ن واملؤسس���ات اإلعالمي���ة
على ما جاء يف االعالن .
يذكر أن االحت���اد الدولي للصحفيني واألكادميية من عدد من الدول العربية
قام خالل ثالث سنوات بتنظيم حوار يف اعداد صياغة بنود االعالن والتي

تضمنت التأكيد عل���ى حرية التعبير
وحري���ة االع�ل�ام كح���ق أساس���ي من
حق���وق االنس���ان مص���ان يف مواثي���ق
حقوق االنسان الدولية واإلقليمية وفق
ما جاء به نص االعالن ،
وكان ق���د اعل���ن يف ع���ام  2016عن
الصياغ���ة النهائية لالع�ل�ان ووقعت
س���تة دول وقع���ت عليه ه���ي األردن
وتونس واملغرب وموريتانيا وفلس���طني
والسودان.
ويهدف االع�ل�ان الذى يحتوى على
ستة عش���ر مبدأ الى تنظيم الصحافة
واالع�ل�ام وحري���ة احلص���ول عل���ى
املعلوم���ات وس�ل�امة واملس���اواة ب�ي�ن
الصحفيني ،وان يكون مرجعية معيارية
اللية إقليمية خاصة بحرية الصحافة
واالعالم يف العالم العربي .

معرض املواهب التشكيلية
بقلعة زلة التاريخية
االس � ��بوعالليب � ��يـ� � �ـبواب � ��ةافريقي � ��ااالخباري � ��ة
افتتح داخل اركان واس���وار قلعة زلة التاريخية املعرض االول للرسم
ال���ذي تنظمه جمعي���ة زلة للفنون والت���راث واملواهب بحضور وجهاء
واعيان ومسئولي وشباب املنطقة ويستمر لثالثة ايام .
ضم���ت اجنحة املعرض فن الرس���م واخلط العربي واملجس���مات من
ابداعات مواهب شابة من مدينة زلة ذكورا واناثا جسدتها اكثر من
مائة لوحة فنية شملت ابداعات املواهب وميولهم الفنية املتميزة   .

الروائي الليبي أحمد إبراهيم
الفقيه يف ذمة اهلل

ـــ االسبوع الليبي
تويف فج���ر اإلربعاء املاضي الكات���ب والروائي الليبي
الكبير ،أحمد إبراهيم الفقيه ،بعد صراع مع املرض يف
العاصمة املصرية القاهرة.
وق���ال أح���د أق���ارب الفقي���د يف تدوينة عل���ى صفحته
بالفايس���بوك« :إن���ا هلل وإن���ا إليه راجع���ون ،،عميد آل
الفقيه الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه يف ذمة اهلل  ،بعد
صراع مع امل���رض ،وقد تويف فجر هذا اليوم يف مدينة
القاهرة»

املعرض

نص
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لوحة من ابرز اعمال التشكيلي الكبير عادل جربوع
قدمها للجمهور يف  2001مستوحات من احلكايات
الشعبية الليبية عن احلسد

شعر

عا ئشة

ا لمغربي

عزيزي احلياة عنيفة وسريعة
اريد ان احبك سريعا
يف عطلتي االسبوعية
خذني لوكند سعيدة ومرحة
دعنا نلعق اليوم مثلما يفعل االطفال
باالس كرمي بالشوكوال
يف نهاية وجبة عائلية
يف ماكدونالد
ثم نخرج من الباب اخللفي للحياة
حيث ال ميكن ان نلتقي
عزيزي
خذني سريعا
وانت تقص خيط باقة الورد
وقص ربطة شعري
دعه يسابق الريح ونحن جنري يف حقول احلياة
حيث يتساقط النور
وتنمو قبلتك يف العشب من باطن كفي
خذني سريعا
من حياة تضحك هنا و تبكي هناك
ثم اذهب بعيدا
كأنني لم اعرفك
عزيزي
تعطل وقت احلب
وصارت أغنيته املفضلة
صوت النهر وهو يسحب
وجوه احلزن املائلة على جانبيه.
آخذت قلبي يف إجازة قصيرة
نتعافى من ورطة نسيانك
كما تعلم
أنت من الصعب نسيانك
من الصعب حبك ومن الصعب
السيطرة على تكاثرك يف األنحاء
عزيزي
أنت القصة احلزينة الضاحكة
يف آخر أفالم هوليوود
أقرأ السيناريو
وأخشى أن أقبل الدور
واقع يف حبك
فتخرج القصة إلى احلياة
ونصير أنا وأنت حقا عاشقني
تهجرني كما تقول القصة
وامشي وحيدة بظل أعرج
عزيزي
من على ضفتك البعيدة
وأنت خارج من البيت
خذ الضفة األخرى معك
وغدا صباحا
كتلميذ كسول
تراكمت الواجبات على حقيبة فؤاده
نظف سبورة الرسائل
من األفيال الوديعة
والقطط التي تنام يف رأسك بعني واحدة
والدبب البليدة
القلوب احلمراء املتفسخة
من كثرة االستعمال
أعمل جيدا يف املطبخ
مطبخ احلب املهمل
اغسل األطباق من مذاقي
حضر لنفسك وجبة أخرى
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محمد املنير ضيق الوقت حد من اداءه
مع لوس أجنلوس أمام شيكاغو  

األخضر على
قمة املنطقة الرابعة
لكرة اليد

ـــ االسبوع الليبي
تربع فريق األخضر على قمة املنطقة الرابعة لكرة اليد لفئة الشباب محققا كأس
بطولة يف حفل أقامته إدارة احتاد املنطقة الرابعة للعبة السبت املاضي   ،
وحضر احلفل  جمال الزياني رئيس االحتاد العام لكرة اليد ،وأبو بكر الزوكي
رئيس احتاد املنطقة الرابعة ،ونائب احتاد املنطقة الرابعة  ،

التحدي يوقف
الالعب سالم شماطة  

ـــ االسبوع الليبي
تعادل فريق لوس أجنلوس أف سي الذي يلعب يف صفوفه املحترف الليبي
محمد املنير بدون أهداف امام شيكاغو يف املباراة التي أقيمت بينهما صباح
األحد املاضي  ،ضمن منافسات اجلولة احلادية عشر باملجموعة الغربية
للدوري األمريكي للمحترفني.
ودفع امل��درب باملنير يف الدقيقة  85ولم يتمكن املنير من تقدمي االضافة
املطلوبة منه لضيق الوقت

وائل أصديرة يكشف موقفه من اللعب ضمن صفوف
االهلي ب بعد تاخر مستحقاته

ـــ االسبوع الليبي
أصدر املدير التنفيذي لنادي التحدي الرياضي خالد الكوايف قرارا
بإيقاف الالعب سالم عبد النبي شماطة ملدة عام كامل ومنعه من
مزاولة أي نشاط رياضي بالنادي على خلفية أحداث مباراة فريقه
أمام نادي شمال بنغازي.
وك��ان شماطة خ�لال مباراة التحدي وشمال بنغازي قد تلفظ
بألفاظ خرجة عن االداب وامتنع عن اجللوس على دكة البدالء
مما جعل الفريق بدون حارس بديل خالل املباراة ما يعتبر   رفضا
لالنصياع ألوامر وتعليمات املدربني واإلداري�ين بالنادي و تهاون يف
املباريات

ـــ االسبوع الليبي
ضرب العب فريق االهلي بنغازي وائل أصديرة مثاال يف الوفاء للنادي عندما صرح ببقاءه وستمراره يف اللعب ضمن
فريقه برغم عدم تقاضيه كامل مستحقاته املادية .
واعلن اصديرة عن انه لم يحصل على مستحقاته كاملة ون األموال لن جتعله يرحل عن األهلي وسيبقى مع الفرق الى
أن يحقق بطولة للنادي .
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 غولف االحتاد مستعد
لالستحقاقات القادمة
ـــ االسبوع الليبي
اختتم فريق االحتاد للغولف السبت املاضي معسكره اخلارجي بجربة
التونسية بعد فترة تدريب الستحقاق بطولة ليبيا التي لم يحدد
موعدها بعد  ،و تصفيات بطولة أفريقيا املقرر يف املغرب.
 وقال عزيز الطويري مدرب الفريق انه سعيد جدا بنتائج املعسكر يف
تونس وعلى تطوير مهارات الالعبني يف الضربات الطويلة والقصيرة .

 اختتام فعاليات الدورة الرياضية
ملدربي حراس املرمى ببنغازي
ـــ االسبوع الليبي
أختتمت السبت الدورة ال��ري��اض�ي��ة مل��درب��ي ح��راس املرمى
التي نظمتها الهيئة العامة للشباب والرياضة بنغازي على
مدار خمسة ايام متواصلة
وشارك يف فعاليات الدورة ثالثون مدربا من بنغازي ودرنة
وأجدابيا وجالو وسرت  

 منذر ومروان يحصدان القالئد ويقدمان ابهارا
رياضيا يف سباحة تونس  
ـــ االسبوع الليبي
قدم السباحان الليبيان مروان فلفل ومندر ساسي
ع��رض��ا ري��اض��ي��ا مبهرا يف ب��ط��ول��ة ت��ون��س املفتوحة
ال��دول��ي��ة ال��راب��ع��ة للسباحة وال��ت��ى اختتمت السبت
امل��اض��ي بعد خمسة اي��ام متواصلة مبشاركة عدة
دول .
 وحصد فلفل وساسي 14 ،ق�لادة منها سبع قالئد
مل��روان لفلفل و ذهبيتني و 4فضيات وق�لادة واحدة
ب���رون���زي���ة و حت��ص��ل س��اس��ي ع��ل��ى  4ف��ض��ي��ات و3
برونزيات.
ماتعتبر نتائج غير مسبوقة يف تاريخ املشاركات
الدولية املفتوحة للسباحة الليبية

 االحتاد يتجه للمشاركة ببطولة الروضان الرمضانية
ـــ االسبوع الليبي
توجه فريق كرة القدم داخل الصاالت بنادي االحت��اد الكويت للمشاركة يف بطولة الروضان
الرمضانية.ووضعت القرعة نادي االحتاد يف املجموعة « »Eالتي تضم فرق «مركز الزامل للتأهيل،
وعبد اللطيف الفضالة ،وهوليداي إن».
وأعلنت اللجنة املنظمة ل��دورة املرحوم عبد اهلل مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم ،أن
النسخة الـ 40للمسابقة ،تنطلق بداية شهر رمضان برعاية أميرية  ،وستشهد مشاركة جنوم
عامليني وعرب كبار ،إضافة ملشاركة أندية خليجية وعربية عريقة.

تعرف على موعد قرعة بطولة العالم للكرة املصغرة
ـــ االسبوع الليبي
تقرر إقامة قرعة بطولة كأس العالم بأستراليا لكرة
القدم املصغرة ،يف السابع من يونيو املقبل يف نسخته
الثالثة ،والذي سيقام مبدينة بيرت بأستراليا خالل
الفترة من  1إلى  11أكتوبر املقبل ،من العام اجلاري
 2019م مبشاركة  31منتخبا عامليا.
ويشارك املنتخب ال��وط��ن��ي ل��ك��رة ال��ق��دم املصغرة

بالبطولة ،مع منتخبات تونس والسنغال وكوت ديفوار
من القارة األفريقية ،وهي ثاني مشاركة للمنتخب
الوطني يف منافسات كأس العالم.
وكانت جلنة التحكيم باالحتاد الدولي لكرة القدم
املصغرة ،قد اختارت احلكم الليبي الدولي صالح
تكالة ،ليكون ضمن حكام مونديال كأس العالم لكرة
القدم املصغرة.

األسبـوع الليبـي

ْ
ال تصالح! ()6
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أخر االسبوع
أمل دنقل
ولو ناشدتك القبيلة
باسم حزن «اجلليلة»
الدهاء
أن تسوق
َ
وتُبدي -ملن قصدوك -القبول
سيقولون:
ثأرا يطول
ها أنت تطلب ً
فخذ -اآلن -ما تستطيع:
قليالً من احلق..
يف هذه السنوات القليلة
إنه ليس ثأرك وحدك،
لكنه ثأر ٍ
جيل فجيل
وغدا..
ً
سوف يولد من يلبس الدرع كاملةً،
يوقد النار شاملةً،
يطلب الثأ َر،
احلق،
يستولد
َّ
ض ُلع املستحيل
من أَ ْ
ال تصالح
ولو قيل إن التصالح حيلة
إنه الثأ ُر
ت شعلته يف الضلوع..
تبه ُ
إذا ما توالت عليها الفصول..
ث��م ت�ب�ق��ى ي��د ال �ع��ار م��رس��وم��ة (ب��أص��اب�ع�ه��ا
اخلمس)
ِ
اجلباه الذليلة!
فوق

منزل صديق للبيئة ميكن بناءه
يف ست ساعات

دخل موسوعة جينيس بـ 28أصبع
بأكبر عدد من األصابع التي
ميكن أن توجد لدى إنسان،
دخ���ل رج���ل هندي يدعى
دي��ف��ي��ن��درا س��وث��ار ذو 43
ع���ام���ا ً م���وس���وع���ة جينيس
ل���ل��أرق������ام ال���ق���ي���اس���ي���ة،
حامالً الرقم القياسي ألكبر
ع���دد م��ن األص���اب���ع ب��ـ 28
أصبع.
والرجل من مدينة هيماتناغار
غرب الهند ،ميتلك أصبعني
إضافيني يف اليد الواحدة
والقدم الواحدة ،مما يسبب
له متاعب أحيانا ً أثناء عمله
مبهنة النجارة.

املرصد
نشرة أسبوعية

ألن ُم��ع��ظ��م امل��ن��ازل التقليدية تعتمد
على الطاقة األحفورية املضرة بالبيئة،
قام مهندس معماري إيطالي ،بتصميم
م��ن��زل ف��اخ��ر مي��ك��ن ب��ن��اؤه خ�ل�ال فترة
قياسية ال تتجاوز الست ساعات فقط.

ويتميز املنزل الذي صممه ريناتو فيدال
من شركة هوم مادي ،بأنه مقاوم للزالزل،
ويتألف من طابقني ويحتوي على مطبخ
ومساحة لتناول الطعام وال��ع��دي��د من
احلمامات.
ّ

تصدر كل خميس
عن بوابة افريقيا االخبارية

