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املنكوبة  ليبيا  يف  املفتوحة  اجلبهات  أخ��ط��ر  ت��ب��دو 
الدامية  إمتداد جغرافيتها  ، على  أوالده���ا  بعقوق 
..ه����ي ج��ب��ه��ة اإلع�����ام ال��ن��اش��ط��ة ع��ب��ر الفضائيات 
والصحف واملنابر االفتراضية يف الشبكة العنكبوتية 
أكثر شراسة  ال��ص��راع  ه��ذه اجلبهة يتجلى  ..فعلى 

وأكثر إرتهانا ملفردات خطاب العنف والكراهية ..
منذ بداية األزم��ة التي أدخلت ليبيا والليبيني يف 
املدفعية  دور  ل��إع��ام  ك��ان   ، نهاية  ب��ا  نفق مظلم 
الثقيلة  يف امليدان ..فبإستخدام آلياته متت تهيئة 
ال���ظ���روف امل��ائ��م��ة إلس��ق��اط ال���دول���ة ق��ب��ل إس��ق��اط 
االع��داء  ومبساعدة  أنفسهم  الليبيني  بيد  النظام 
التقليديني لليبيا والشعب الليبي..هناك يف تلك 
اللحظة وألول مرة يف التاريخ املعاصر صار االعام 
ص��ان��ع��ا ل��ل��ح��دث ب���دل أن ي��ك��ون ن��اق��ا ل��ه ..ف��ك��ان��ت 
ال���وق���ائ���ع واألخ����ب����ار ت��ف��ب��رك يف »االس���ت���ودي���وه���ات« 
وب��ت��وظ��ي��ف آلخ���ر التقنيات   ، وال���ص���ورة  ب��ال��ص��وت 
السينمائية ، لتحدث يف روع املتلقي الليبي تشويشا 
نحو  وتوجيهه  عقله  تعطيل  يف  جن��ح  واض��ط��راب��ا 

الهاوية املعدة مسبقا الستقباله..
وم���ع أن ج����زءا ك��ب��ي��را م���ن ف��ص��ول م���ؤام���رة ف��ب��راي��ر 
وشقيقاتها فيما عرف بالربيع العربي قد إنكشف 
ال��ع��ام العربي والليبي على وجه  ال���رأي  أم���ام وع��ي 
اخلصوص ، إال أن االستراتيجيات االعامية التي 
صنعت الزلزال قبل ثمانية سنوات ، مازالت فاعلة 
واجتماعيا  سياسيا  ال��ع��ام  املشهد  معالم  رس��م  يف 

ومهنيا داخل ساحة الصراع األهلي يف ليبيا ..
على«  أس��اس��ا  تقوم  االستراتيجية  ه��ذه  خصائص 
دمياغوجية » فجة تخاطب الغرائز وتهمش العقل 
، دي��ن��ي��ة أو قبلية أو  امل��ج��ي��ش��ة  ال��ع��واط��ف  حل��س��اب 
جهوية أو حزبية ، من قبيل ماتقدمه قناة التناصح 
  ، امل��ع��زول  ليبيا  التي ميولها ويشرف عليها مفتي 
إضافة إلى وسائل إع��ام أخ��رى تنتمي إلى تيارات 
س��ي��اس��ي��ة م��خ��ت��ل��ف��ة.. امل��ظ��ه��ر االس���اس���ي االخ����ر يف 
خطاب التهافت املهيمن ، هو إالستخفاف بشروط 
االعامي  العمل  حقل  يف  عليها  املتعارف  املهنية 
، ب��ح��ي��ث أن م���ات���ق���دم���ه م���ن���اب���ر االع�������ام ال��ع��ام��ل��ة 
أط��اح بكل  الراهنة  الليبية  اللحظة  وس��ط فوضى 
اخلطوط احلمراء املتعلقة باالمن الوطني والسلم 

االجتماعي ومنظومة القيم العامة ..
أس��خ��ف م���ا يف م��ام��ح وخ��ص��ائ��ص إع����ام م���ا بعد 
فبراير هو النمط البشري الذي أفرزه ، فاملتصدرين 
التلفزيوني  والتوجيه  والتحليل  الوعظ  لشاشات 
ي���رددون  ال��ذي��ن  املتعلمني  أن��ص��اف  م��ن  أغلبهم  يف 
ك��ال��ب��ب��غ��اوات م��ا ي��س��م��ع��ون وم���ا ي��ل��ق��ن��ون، دون فهم 
يؤدونها  التي  »التهريجية«  االدوار  بكارثية  ووع��ي 
حتت اغراء االضواء الساطعة واالموال التي تغدق 

عليهم من هنا ومن هناك.. 
ويف ظ��ل ع��رب��دة وط��غ��ي��ان امل���ال ال��س��ي��اس��ي الفاسد 
ال��ذي يعمل بكل حرية يف غياب ال���رادع املتمثل يف 
النقابات  ..وم��ع تعطل  الفاعلة  الدولة واملؤسسات 
املهنية القادرة على ضبط ايقاع العمل الصحفي 
واالعامي املحكوم مبيثاق شرف وقانون دستوري 
ي���ض���ع ح�������دودا ل���ف���وض���ى ال����ث����رث����رة امل���ج���ان���ي���ة ع��ب��ر 
املقيت  العبث  هذا  املفتوحة..سيستمر  الفضاءات 
ال���ذي ي��ض��رب يف ق��ل��ب ال��وع��ي ال��وط��ن��ي ويف أس��اس 
النسيج االجتماعي الليبي خدمة ألهداف وغايات 

مرتبطة بأجندات خارجية ..
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داخل  األمن  االنتشار  تكثيف  سرت  أمن  مديرية  أعلنت 
املدينة  لتأمني  املوضوعة  األمنية  اخلطة  ضمن  املدينة 
خ��ال ش��ه��ر رم��ض��ان. وب��ي��ن��ت م��دي��ري��ة أم��ن س��رت أن 
وم��رور  السير  حركة  لتنظيم  يهدف  األم��ن��ي  االنتشار 

املرورية. االختناقات  ومنع  اآللية  املركبات 
حماية  ق��وة  ب��اس��م  ال��ن��اط��ق  أع��ل��ن  منفصل  س��ي��اق  ويف 
الوفاق طه حديد،  التابعة حلكومة  مدينة سرت  وتأمني 
أن القوات مستعدة لصد أي هجوم خال األيام املقبلة. 
استدعاء  مت  أن��ه  إعامية  تصريحات  يف  حديد  وب��ني 
خال  املدينة  حماية  بقوة  اخلاصة  التشكيات  كافة 
بالقرب  أخرى  قوات  أي  ترصد  لم  كما  املاضية،  األيام 

من املدينة. مؤكدا عدم وقوع أي اشتباكات أو مؤشرات 
السبت. اليوم  ذلك خال  على 

وأشار إلى أن القوات تتوقع شن عناصر تنظيم داعش، 
التي  العملية  بعد  خاصة  املدينة،  على  إرهابيا  هجوما 
نفذت يف اجلنوب األيام املاضية. وكانت مصادر مطلعة 
سرت  مدينة  دخ��ول  يعتزم  الليبي  اجل��ي��ش  أن  أك��دت 
من  مجموعة  هناك  أن  مبينة  القادمة  الساعات  خال 
املكتب  م��دي��ر  وأك��د  امل��دي��ن��ة.  م��ش��ارف  على  ال��وح��دات 
العبيدي  الليبي، خليفة  للجيش  العامة  للقيادة  اإلعامي 
عبر صفحته مبوقع »فيسبوك« أن اجليش جاهز ملعركة 

سرت..

أجهزة طبية جديدة ملدن اجلنوب 

مستشـــــــفى قـــــــــروي يف زلــــــــة

لالسبوع الثاني حي املجاهد بهون دون مياه

دجاج فاسد 
يف أسواق طرابلس

 19 املؤقتة  للحكومة  التابعة  األزم��ة  جلنة  سلمت 
كيميائي  وم��خ��ت��ب��ر  م��ت��ط��ور  ب��خ��اري  تعقيم  ج��ه��از 
املنطقة  يف  صحيا  م��رف��ق��ا   19 ع��ل��ى  أت��وم��ات��ي��ك��ي 

أولى. كمرحلة  اجلنوبية 
إدارة  لبلدية سبها عن مدير  ونقل املكتب اإلعامي 
خضري  اجلليل  عبد  باملدينة  الصحية  اخل��دم��ات 
الصحية  اخلدمات  إلدارة  التابعة  املرافق  إن  قوله 
أجهزة   3 و  تعقيم  أج��ه��زة   3 ع��دد  تسلمت  سبها 
القادمة  املدة  أنه سيتم خال  مختبر كيميائي مبينا 
على  لتوزع  األجهزة  هذه  من   9 إلى   8 عدد  توفير 
للتخفيف  سبها  منطقة  يف  الصحية  املراكز  باقي 

ورفع املعاناة عن املواطن.
فترة  منذ  متوفرة  األجهزة  أن  اجلليل  عبد  وأضاف 
للعناصر  تدريبية  دورة  لعمل  تسليمها  تأخر  أنه  إال 

التابعني للمراكز الطبية املستهدفة لكي يتم تدريبهم 
األج��ه��زة  ه��ذه  على  والعمل  التشغيل  كيفية  على 

املتطورة نظراً ألنها تدخل إلى ليبيا ألول مرة.
التابعة  األزم���ة  بلجنة  املتابعة  جلنة  رئيس  وق��ال 
توزيع  ج��رى  ان��ه  الطيب  محمد  املؤقتة  للحكومة 
مناطق  مختلف  مرفقا صحيا يف   19 على  األجهزة 
األجهزة  توفير  على  العمل  وج��اري  اجلنوب  وق��رى 
طبقا لعدد املرافق املستهدفة والتي تبلغ 43 مرفقا 
من  إنه  الطيب  قال  األجهزة  صيانة  وحول  صحيا. 
تقام  وسوف  أقيمت  التي  التدريبية  الدورات  خال 
لديهم  ومن  املتفوقني  من  عناصر   7 اختيار  سيتم 
امليول ألعمال الصيانة ليتم إرسالهم إلى دولة تركيا 
أو دولة مصر إلعطائهم دورة عن كيفية الصيانة من 

قبل الشركة املوردة يف أحد فروعها بهذه الدول.

أفادت مصادر الفرع البلدي زلة ببلدية 
الصحي  املركز  ترفيع  مت  بانه  اجلفرة 
قروي  مستشفى  مستوى  الى  باملنطقة 

بسعة 40 سرير.
واملعدات  التجهيزات  كافة  بأن  وقالت 
مع  عليها  ال��ت��ع��اق��د  مت  ق��د  ال��ازم��ة 
الطبية  ل��ل��م��ع��دات  امل��وح��دة  ال��ش��رك��ة 
ليشمل  املعايير  افضل  وفق  وتوفيرها 

التوريد والتركيب.
قد  للنفط  الوطنية  املؤسسة  وك��ان��ت 
على  البلدي  للفرع  مراسلة  وافقت يف 
واملعدات  االجهزة  توريد  عملية  متويل 
الطبية مببلغ مئتني وسبعني الف دينار 
املتفق  واملعايير  الشروط  ليبي  وفق 

عليها.

يعاني سكان حي املجاهد مبدينة هون ببلدية اجلفرة 
من انقطاع مياع الشرب لاسبوع الثاني على التوالي 
الى  اكثر من  املياه  يف حني وصل سعر صهريج نقل 

ستني دينار..
قرابة  منذ  املالية  السيولة  انعدام  وسط  هذا  ويأتي 
الشهر وارتفاع اسعار املواد االستهاكية واخلضروات 

واللحوم.
وزع  قد  املؤقتة  باحلكومة  االقتصاد  قطاع  أن  يذكر 
املساهمة يف  االسر  على جميع  سلع متوينية مجانية 
اجلمعيات االستهاكية منها  الزيت واالرز والطماطم 

والسكر والدقيق.

ضبط جهاز احلرس البلدي فرع طرابلس  األحد 
واللحوم  ال��دواج��ن  م��ن  ص��ن��دوق  امل��اض��ي  ألف 
صاحلة  وغ��ي��ر  ال��ص��اح��ي��ة  منتهية  امل��س��ت��وردة 

البشري. لاستهاك 
الضبطية جائت خال جولة  أن هذه  الفرع  وبني 
البلدي  احلرس  أعضاء  قام  بها  عامة  تفتيشية 

داخل سوق ثاجات بيع اللحوم بالسبعة .
ك��م��ا ض��ب��ط أع��ض��اء اجل��ه��از ك��م��ي��ات م��ن الكبد 
املحظورة مت التحفظ عليها بعني املكان وذلك لعدم 

القدرة على استيعابها مبقرات احلرس البلدي .
األحمر  بالشمع  املكان  قفل  مت  بانه  الفرع  وأك��د 
املضبوطة  بالكمية  التصرف  بعدم  تعهدات  واخذ 
بالطريقة  منها  والتخلص  إع��دام��ه��ا  ح��ني  إل��ى 

الصحيحة

إنتشار أمني مكثف يف مدينة سرت
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أدوية فاسدة 
يف صيدليات بنغازي

أفاد الناطق باسم غرفة عمليات احلرس البلدي 
تصريح  يف   - الطلحي  ابراهيم   - نقيب  بنغازي، 
»، ان غرفة عمليات  بوابة افريقيا االخبارية   « ل� 
طبية  وأدوي��ة  محاليل  ضبط  من  متكنت  احلرس 
)منتهية  ال��ب��ش��ري  ل��اس��ت��خ��دام  ص��احل��ة  غ��ي��ر 
تفتيش   حملة  بإجراء  قيامها  الصاحية(  أثناء 
م��ن  الصديليات  ع��دد  على  امل��اض��ي  اخلميس 
الطبية الواقعة يف نطاق طريق الهواري ببنغازي، 
اإلج��راءات  باتخاذ  قامت  الغرفة  ان  إلى  مشيراً 

القانونية حيالها وقد مت إغاقها.

اجلنائي،  للبحث  العامة  لإلدارة  تابعة  دوريات  متكنت 
من  كبيرة  كمية  بحوزتهم  أشخاص  على  القبض  من 

احلبوب املخدرة.
العامة  ب���اإلدارة  األمني  اإلع��ام  مكتب  مسؤول  وق��ال 
للبحث اجلنائي مساعد ضابط وليد العريف ،يف تصريح 
لوكالة األنباء الليبية ، إن عملية القبض متت من قبل 
دوريات اإلدارة املكلفة بتأمني طريق الساحل من رأس 

النوف بإمرة املقدم عبد املنعم املهشهش، متكنت فجر 
التفتيش مبيناء السدرة  النقاط  اليوم األحد يف إحدى 

النفطي.
وأضاف العريف أن األشخاص مت القبض عليهم على منت 
اللون، محملة  بيضاء  نوع هيونداي سوناتا  آلية  مركبة 
ت��رام��ادول«،   « ن��وع  املخدرة  احلبوب  من  كبيرة  بكمية 

كانت مهربة إلى مدينة بنغازي.

أمن  مبديرية  اجلنائي  البحث  مبكتب  التحقيقات  قسم  متكن 
طرابلس من ضبط مبلغ مالي مسروق.

وبني املكتب اإلعامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن ضبط 
سليم  اب��و  شرطة  مركز  من  احيل  أن  بعد  ج��اء  امل��س��روق  املبلغ 
صورة ضوئية من محضر جمع االستدالالت املتعلق بواقعة سرقة 
مبلغ مالي وقدره ثمانية وثمانون ألف دينار مضيفا أنه من خال 
املذكور،  املبلغ  بسرقة  قام  من  هو  املشتكي  بأن  تبني  التحقيقات 
وأحيل  القانونية  اإلج��راءات  واتخاذ  منه  املبلغ  استرجاع  وجرى 
ذمة  العامة على  النيابة  إلى  ثم  ومن  ابو سليم  إلى مركز شرطة 

الواقعة.

من  املركزي،  للدعم  العامة  لإلدارة  التابعة  السريع  التدخل  قوة  متكنت 
ضبط تشكيل عصابي قام بسرقة بعض األغراض من منزل أحد املواطنني 

القاطنني بطريق السدر مبنطقة عني زارة.
جرى  أن��ه  ال��وف��اق  بحكومة  الداخلية  ل���وزارة  اإلع��ام��ي  املكتب  وب��ني 
إرجاع املسروقات، لصاحبها واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال السارقني.

عن  واخل��ارج��ني  املجرمني  مع  تتهاون  لن  أنها  الداخلية  وزارة  وأك��دت 
القانون وستنفذ  القانون بكل حزم ودقة دون التهاون، وستضرب بيد من 
حديد لكل من تسول له نفسه املساس بأمن املواطنني يف مدينة طرابلس 

وضواحيها.

ضبط كمية ضخمة
 من »الترامادول« ببنغازي

اجلاني واملشتكي 
واحد يف سرقة  بطرابلس

القبض على لصوص بعني زارة 

غذائية  حصة   500 العاملي  األغذية  برنامج  قدم 
غات  )غات  بلدية  مناطق  مستوى  توزيعها  جرى 

املركز - الفيوت - البركت - العوينات - تهاال(.
العامة للهال األحمر أن فرع غات  وبينت األمانة 
على مستحقيها يف  الغذائية  بتوزيع احلصص  قام 
الليبي  األحمر  الهال  جمعية  بني  التعاون  إط��ار 

وبرنامج الغذاء العاملي.
وكانت اليونيسف قالت إن القتال يف طرابلس أثر 
بينهم  من  شخص،  مليون   1.5 حوالي  حياة  على 
نصف مليون طفل مضيفة أن املدنيني وقعوا وسط 
إل��ى سقوط قتلى  أدى  ال��ن��ار مم��ا  ت��ب��ادل إلط��اق 

وجرحى باإلضافة إلى نزوح العائات.

مساعدات إنسانية لبلدية 
غات الليبية 
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 االسبوع الليبي
الليبي  اإلس��ام��ي  امل��ص��رف  اع��ل��ن 
إكمال  له يف هون بعد  فرع  فتح  عن 
واملقاصة  اإللكترونية  الربط  عملية 

املصرفية  
وي��ع��ت��ب��ر ف����رع ه����ون ه���و اخل��ام��س 

للمصرف اإلسامي  يف ليبيا.

االقتصادية

 االسبوع الليبي
املركزي  ليبيا  السيولة مبصرف  كشف رئيس جلنة 
البيضاء  رمزي االغا عن  معلومات تفيد  بتحويل  
مبلغ 35 مليون دوالر من حساب املجلس الرئاسي 
املركزي  ليبيا  مبصرف  املصرفية  العمليات  بإدارة 

بالظهرة  طرابلس 
موقع  على  الرسمية  صفحته  عبر  االغ��ا  وك��ت��ب 
من  تأكيدها  مت  الى  املعلومات    ( ان  بوك  الفيس 

من  مت  التحويل  أن  الى  تشير  مختلفة     مصادر 
خال املؤسسة املصرفية العربية ABC التي يرأس 
وساطة  الي شركة  الكبير  الصديق  ادارتها  مجلس 
مجلس  سفير  ق��دور  حلافظ  تابعة  بريطانيا  يف 
الرئاسي باالحتاد األوروبي وان تاريخ التحويل يوم 

 ) )321-C45( 8/5/2019  رقم السويفت
لتغطية تكاليف  التحويل  ) أن قيمة  واوضح  االغا 

استيراد أسلحة (

 االسبوع الليبي
عادت حركة املاحة التجارية   البحرية بني ليبيا وتونس للنشاط  عبر 
التونسية صفاقس  املوانئ  و  ليبيا  و اخلمس من جانب  بنغازي  مينائي 

وجرجيس  و تونس العاصمة وحلق الواد ورادس.
وبدأت  هذا االسبوع إحدى  شركات املاحة والنقل البحري الليبية  يف 

نقل حاويات عشرين قدم وأربعني قدم بني ليبيا وتونس . 

 االسبوع الليبي
 ص����رح امل��ت��ح��دث ب���اس���م اخل��ط��وط 
قرار  بأن  الزبادي  عمران  األفريقية 
اال  يطبق  ل��ن  التذاكر  أس��ع��ار  خفض 
اذا  شمل تخفيض  الرسم على النقد 
األجنبي املفروض من الرئاسي   منذ 
سبتمبر من العام املاضي ليضم قطاع 

املاحة اجلوية     .
تذاكر  أسعار  خفض  ق��رار  ان  ويذكر 
اخلطوط اجلوية األفريقية واخلطوط 
التنفيذ   يف  يوضع  لم  الليبية  اجلوية 
الطيران  اعتماده من  مصلحة  برغم  

املدني  أبريل املاضي  .

االغا يكشف عن حتويل مركزي طرابلس
 35 مليون دوالر لشراء أسلحة 

 املصرف اإلسالمي 
الليبي يفتتح فرعا  

يف هون

عودة املالحة التجارية البحرية 
بني ليبيا وتونس

اخلطوط األفريقية توضح امتناعها عن تنفيذ قرار خفض اسعار التذاكر

 االسبوع الليبي
اخلليج  ش��رك��ة  ادارة  جل��ن��ة  رئ��ي��س  ب��ح��ث 
صباح  شتوان   بن  محمد   للنفط  العربي 
الشركة  دارة  ا  جل��ن��ة  رئ��ي��س  مع   ال��ي��وم 
املساهمة   النفطية  لإلنشاءات  الوطنية 
من  عدد  فى  التعاون   اوجه  االثرم   جنيب 

واالعمال املشاريع 
واكد بن شتوان دعم اخلليج العربي للنفط  

النفطية   ل��ان��ش��اءات  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ش��رك��ة 
التكوين    حديثة 

وحضر االجتماع من جانب اخلليج العربي 
و  العبار   أشرف   االدارة  جلنة  اع��ض��اء 
و  آدم   صالح  املطلب  وعبد  املشاي  ف��رج 
النفطية  ل��ان��ش��اءات  الوطنية  جانب  م��ن 
اعضاء مجلس االدارة اسماعيل العالم   و 

بوربيدة  . ابراهيم 

اخلليج العربي للنفط تبحث التعاون مع 
الوطنية لالنشاءات النفطية 
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رامي التلغ-بوابة افريقيا اإلخبارية
سنة 2011  الليبي  النظام  إسقاط  منذ 
لم تكن أنقرة بعيدة عن التأثير يف املشهد 
الليبي من خال رهانها على اإلساميني 
إال أن هذا التدخل إمتد بشكل أكثر عمق 
يف اآلونة األخيرة يف محاولة للعبث بأمن 
الباد من خال دعم امليليشيات اإلرهابية 

بالساح.
بصريح العبارة،أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغ����ان ع��ن دخ��ول ب��اده بشكل 
رسمي ساحة احلرب الدائرة يف ليبيا بعد 
بدء عملية عسكرية موسعة تقوم بها قوات 
العاصمة  على  للسيطرة  الليبي  اجليش 

طرابلس.
حيث قال الرئيس التركي رجب أردوغان 
أواخر الشهر املاضي إن تركيا »ستسخر 
على  امل��ؤام��رة  ه��ذه  ملنع  إمكانياتها  ك��ل 
الشعب الليبي«، مقدرا دور حكومة الوفاق 

يف »مواجهة هذا العدوان.
وأكد اردوغان يف اتصال هاتفي مع رئيس 
املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني 
فائز السراج - حسبما نقل املكتب اإلعامي 
للمجلس الرئاسي على فيسبوك- أن باده 
»تندد وتستنكر االعتداء الذي يشن على 
العاصمة طرابلس، وتستنكر املؤامرة التي 

حتاك على ليبيا واستقرارها«.
وأوضح الرئيس التركي، أن باده »ستقف 
وستدعم  الليبيني  جانب  إل��ى  ح��زم  بكل 
حكومة  يف  املتمثلة  الشرعية  احلكومة 

الوفاق الوطني«.
وشّدد أردوغان أنه »ال وجود حلل عسكري 

هو  السياسي  املسار  وأن  الليبية،  لألزمة 
التي  املدنية  الدولة  لبناء  الوحيد  املسار 

يتطلع إليها كل الليبيني«.
الرئاسي  املجلس  رئيس  أك��د  جانبه  من 
حلكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أن 
»قوات اجليش الليبي تدافع بكل قوة عن 
يف  الليبي  الشعب  خيار  وع��ن  العاصمة 
الدولة املدنية، وستواصل القتال وإلى أن 
تنسحب القوات املعتدية وتعود من حيث 

أتت«.

الداعم  تركيا  دور  على  ال��س��راج  وأث��ن��ى 
للحكومة الشرعية، مؤكدا »توثيق العاقات 
الثنائية وتطوير التعاون وتفعيل االتفاقيات 

املشتركة بني البلدين«.
ليبيا،  ش��رق  سلطات  جانبها،نّددت  من 
الداخلية،  شؤونها  يف  التركي  بالتدخل 
وبالدور الذي تلعبه أنقرة يف دعم اجلماعات 
اإلرهابية واملتطرفة واملطلوبة دوليا، لقتال 
قوات اجليش الليبي، واالستمرار بالعبث 

بأمن الباد.

يرى مراقبون أن ساحة الصراع يف ليبيا ما 
هي إال امتداد لصراعات كبرى بني قوى 
إقليمية ودولية، نقلت خافاتها السياسية 
أرض  إل��ى  واالستراتيجية  واالقتصادية 
جديدة بعد أن كانت األراضي السورية هي 

مسرح تلك الصراعات.
العام  ه��ذا  من  فبراير  شباط/  شهر  يف 
أعلنت سلطات اجلمارك الليبية مصادرة 
البحري  شحنة أسلحة يف ميناء اخلمس 
قوامها  ك��ان  تركيا،  مصدرها  إن  قالت 

رباعي  دف��ع  وس��ي��ارات  قتالية  م��درع��ات 
وذل���ك ب��ع��د أس��اب��ي��ع م��ن إح��ب��اط دخ��ول 
شحنة أسلحة تركية حتتوي على 20 ألف 
مسدس إلى ليبيا عبر ميناء مصراته، وفق 

ما أوردت مصادر إعامية.
يف نفس اإلطار فإن دعم تركيا لإلرهاب 
م��ن سبع س��ن��وات تسبب يف  أكثر  خ��ال 
أنهار من الدماء داخل ليبيا، وفقد الشعب 
10 آالف من املدنيني العزل، إضافة إلى 
وتهجير  املصابني،  من  اآلالف  عشرات 
س��ك��ان م��ن��اط��ق ك��ام��ل��ة، وت��دم��ي��ر البنية 

التحتية، وتخريب مؤسسات الدولة.
يف عام 2014 عمدت تركيا إلى تنظيم 
مسمى  حتت  واح��د  كيان  يف  امليليشيات 
الذي  بنغازي  ث��وار  تنظيم مجلس ش��ورى 
ينظم العمل فيه داعش والقاعدة، ويضم 
ثوار  ول��واء  الشريعة«،  »أنصار  تنظيمات 
الساحتي«،  »راف اهلل  ولواء  فبراير،   17

و«فجر ليبيا«، و«درع ليبيا«.
فعاقة النظام التركي مبجلس شورى »ثوار 
بنغازي«، ال ميكن إخفاؤها، محمد الزهاوي 
عندما  الشريعة«،  »أن��ص��ار  تنظيم  زعيم 
أصيب ُنقل إلى تركيا مباشرة وتويف هناك، 
قبل أن يتم إرس��ال جثمانه ومثله كثيرون 

ممن نقلوا إلى مشايف تركيا لعاجهم.
»جيتستون«  معهد  اإلط��ار،أك��د  نفس  يف 
االستراتيجية  أن  للدراسات  األمريكي 
الوقائع واألدل��ة تثبت تورط تركيا يف  كل 
يسعى  إردوغ��ان  أن  مؤكداً  ليبيا،  فوضى 
من وراء ذلك لتحويل ليبيا إلى أفغانستان 

جديدة بدعمه لإلرهابيني.

سخاء تركي يف دعم الفوضى
 يف ليبيا ... فما هو الثمن؟
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اإلخبارية افريقيا  تقرير-بوابة 
معركة طرابلس.. تقّدم اجليش يربك قوات الوفاق

اإلخبارية افريقيا  غبارة-بوابة  عبدالباسط 
الليبي بقيادة املشير  الوطني  تواصل قوات اجليش 
طرابلس  الليبية  العاصمة  يف  تقدمها  حفتر  خليفة 
العسكرية  الكرامة«  »طوفان  لعملية  مواصلة  يف 
التي أطلقتها القيادة العامة منذ الرابع من أبريل/

املليشيات  نفوذ  الن��ه��اء  وال��رام��ي��ة  امل��اض��ي  نيسان 
املنتشرة  االرهابية  العناصر  والقضاء على  املسلحة 

فيها.
وتتواصل املعارك يف محيط العاصمة الليبية،وسط 
ح��دي��ث ع��ن ت��راج��ع امل��ل��ي��ش��ي��ات واق���ت���راب ساعة 
عمليات  لغرفة  اإلعامي  املركز  أكد  احلسم،حيث 
العمليات  أن  ال��ل��ي��ب��ي،  للجيش  ال��ت��اب��ع  ال��ك��رام��ة 
للخطة  وفًقا  تسير  الغربية  املنطقة  يف  العسكرية 
حكومة  ق��وات  انهيار  ق��رب  إل��ى  الفًتا  املوضوعة، 
التي  الفادحة  اخلسائر  بعد  حلظة  أّي  يف  الوفاق 

قواتهم. بها  منيت 
األحد،  صباح  صدر  صحفي  بيان  يف  املركز  وذكر 
أّنه »بناء على مجريات أحداث العمليات العسكرية 
يف  اإلره��اب��ي��ة  على  العصابات  للقضاء  القائمة 
اليومية  العسكرية  العمليات  فإن  الغربية،  املنطقة 
تسير حسب اخلطة املوضوعة وحتقق الغرض منها 
وينتظر  اإلرهابية،  العصابات  على  القضاء  وه��و 
فادحة  تلقت خسائر  بعدما  أي حلظة  انهيارها يف 
آمر  من  التعليمات  »عند صدور  أّنه  إلى  »، مشيًرا 

الغرفة باإلعان عن أي منها ستبث يف حينها«.
وأضاف البيان، أن »بعد اكتشاف املقبرة اجلماعية 
تؤكد  إلينا  ال���واردة  املعلومات  القربولي،  مبدينة 
أقامتها  التي  اجلماعية  املقابر  من  ع��دد  بوجود 
لدى  عليهم  مقبوضا  أنهم  تدعي  والتي  املليشيات، 
لغرض  وذل��ك  الليبية،  العربية  املسلحة  ال��ق��وات 
ردة  من  واخلوف  الفادحة  على خسائرهم  التغطية 
الحقا  املسلحة  القوات  واتهام  القتلى  أهالي  فعل 

األفعال«. بهذه 
مناطق  على  السيطرة  يف  الليبي  اجل��ي��ش  وجن��ح 
جديدة جنوب العاصمة،حيث أعلنت غرفة عمليات 
اجليش  ل��ق��وات  العامة  للقيادة  التابعة  ال��ك��رام��ة 

على  املسلحة  ال��ق��وات  س��ي��ط��رة  ال��ل��ي��ب��ي،ال��س��ب��ت، 
كامل  والعزيزية بشكل  الطويشة  الزهراء«،  »كوبري 
عمليات  غرفة  وقالت  طرابلس.  العاصمة  جنوبي 
طرابلس يف بيان، إن سيطرة القوات املسلحة كانت 
الليبي  اجلو  الساح  ضربات  تواصل  مع  بالتزامن 
البرية بشكل  الوحدات  السواني، وتقدم  يف منطقة 

ومستمر. متواصل 
املسلحة  القوات  بعد سيطرة  أنه  الغرفة  وأوضحت 

الزهراء  وكوبرى  والعزيزية  الطويشة  مناطق  على 
س��ي��ك��ون ال��ه��دف ال���ق���ادم ه��و ال��ت��ق��دم ن��ح��و عمق 
الككلى«،  »غنيوة  قوات  والهدف  طرابلس  العاصمة 
أعمق  ستكون  ال��ق��ادم��ة  الضربة  أن  إل��ى  مشيرة 

»وال«. الليبية  األنباء  لوكالة  وأبعد.وفقا 
نية  عن  احلديث  فيه  تصاعد  وقت  يف  ذلك  ويأتي 
رابلس  معركة  يف  جديد  محور  فتح  الليبي  اجليش 
بحشد  الليبى  اجل��ي��ش  س��رت.وي��ق��وم  مدينة  عبر 

يعتزم  حيث  مشارف سرت،  على  وحدات عسكرية 
دخولها وسط توقعات بأن تشهد املدينة اشتباكات 
»العربية. ملوقع  وفقا  املقبلة،  القليلة  الفترة  خال 

نت« اإلخبارى.
شرقا،  كيلومترا   450 طرابلس  عن  سرت  وتبعد 
حلكومة  تابعة  مسلحة  تشكيات  عليها  وتسيطر 
ال���وف���اق ب��ق��ي��ادة ف��اي��ز ال���س���راج. وي��ع��ول اجليش 

ملفات 

يتبع 

معركة طرابلس.. 
تقّدم اجليش يربك قوات الوفاق

سيطرة القوات املسلحة على مناطق الطويشة والعزيزية وكوبرى الزهراء 
سيكون الهدف القادم هو التقدم نحو عمق العاصمة طرابلس
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ملفات 

الساحل  محور  فتح  أجل  من  دخولها  على  الليبى 
أبريل  أواخر  مرورا مبصراتة.ويف  طرابلس  باجتاه 
املاضي،وجهت غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة 
إلى  اللهجة  شديد  حتذيًرا  الليبي  الوطني  للجيش 
قوات حكومة الوفاق املتواجدة داخل مدينة سرت.

ذري��اق  سالم  اللواء  يقودها  التي  الغرفة  وأمهلت 
البنيان  »ق���وات  يسمى  م��ا  مليشيات  ال��ف��رج��ان��ي، 
املرصوص وقوات حماية سرت« 48 ساعة لتسليم 

املدينة. ومغادرة  للجيش  أسلحتها 
حكومة  الليبي،تعيش  اجليش  تقدم  مع  وبالتزامن 
ال��وف��اق ح��ال��ة م��ن ال��ت��ب��ط اص��ة يف أع��ق��اب فشل 
التي  الرئاسي  املجلس  لرئيس  األوروب��ي��ة  اجلولة 
اجليش  ضد  الدولي  التأييد  حلشد  خالها  سعى 
الليبي.لكن هذه املساعي باءت بالفشل حيث اكتفت 
األطراف  بني  النار  اطاق  اليقاف  بالدعوة  الدول 

املتصارعة.
مع  التعامل  إن��ه��اء  ال��وف��اق  حكومة  ق��رار  وع��ك��س 
التراجع  ثم  والفرنسية،  األملانية  الشركات  بعض 
فقط،بجاء  قليلة  ساعات  بعد  ال��ق��رار  ه��ذا  عن 
التي تعصف  املتصاعدة  االرتباك واخلافات  حالة 
حزب  رئيس  عقيل  الدين  عز  احلكومة.وأكد  بهذه 
السراج  حكومة  الليبي،أن  اجلمهوري  االئ��ت��اف 
»بدأت تلفظ أنفاسها األخيرة«، معتبًرا أنها »تعيش 
أوراقها  كل  احترقت  أن  بعد  وضًعا ال حتسد عليه 
بعض  إل��ى  الهرولة  إل��ى  اضطّرها  ما  السياسية، 
الدول األوروبية، طلًبا للدعم السياسي، لكنها حتى 
قبل  من  واسع  برفض  اصطدمت  هذه،  محاولتها 

باريس وبرلني على وجه التحديد«.

ونقل موقع »ارم نيوز« عن عقيل،أن »نهاية حكومة 
وقت مضى،  أي  من  أكثر  وشيكة  أصبحت  السراج 
بعد أن فقدت شرعيتها يف الداخل وبعد أن تخلّى 
أن  على  م��ش��ّدًدا  اخل���ارج“،  يف  حلفائها  ج��ّل  عنها 
السياسية  اللعبة  قواعد  ”ستغّير  طرابلس،  معركة 
هو يف  من  بني  احلقيقي  الفرز  وستحدث  ليبيا  يف 
صف اإلرهاب، وبني من هو يف صف الشعب الليبي 

وضد اإلرهاب«.
حلكومة  االت��ه��ام��ات  ح��دة  ذلك،تتزايد  غضون  ويف 
االرهابية  والعناصر  املرتزقة  على  بالتعويل  الوفاق 
املطلوبة محليا ودوليا يف مواجهة اجليش الليبي.حيث 
أكد نائب رئيس املجلس الرئاسي فتحي املجبري،يف 
تصريحات إعامية إن حكومة الوفاق تسئ استخدام 
الليبيني  لقصف  املرتزقة  بجلب  وتقوم  العام  امل��ال 
مبينة أنه دعا األمم املتحدة إلى إعادة النظر يف أهلية 
املالية حلكومة  الوفاق وتقليص الصاحيات  حكومة 
الوفاق التي ثبت أنها غير أمينة على موارد الليبيني 

والتي لم تعد متثل الليبيني.

وأل��ق��ت ق���وات اجل��ي��ش ال��ل��ي��ب��ي،ال��ث��اث��اء امل��اض��ي، 
حول  األنباء  تضاربت  أجنبي،  طيار  على  القبض 
الدفاعات  قبل  من  طائرته  إسقاط  جنسيته، عقب 
تستعد  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا  للجيش،  ال��ت��اب��ع��ة  اجل��وّي��ة 
الهيرة  منطقة  يف  له  تابعة  مواقع  على  غارة  لشن 
انتقادات  خلّف  ما  وهو  طرابلس،  العاصمة  جنوب 
مع  امل��س��لّ��ح��ة  امليليشيات  حت��ال��ف  ح���ول  واس��ع��ة، 
املقاتلني األجانب ملساندتها يف قتل الليبيني، وترك 
مع  يقاتلون  الذين  املرتزقة،  عدد  بشأن  تساؤالت 

الوفاق. قوات 
وطالبت جلنة الدفاع واألمن القومي بالبرملان،بتقدمي 
رئيس املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق فائز السراج 
جلب  يف  واملتورطني  باشاغا  فتحي  الداخلية  ووزي��ر 
ح��رب. م��ج��رم��ي  ب��اع��ت��ب��اره��م  للمحكمة،  امل��رت��زق��ة 
املرتزقة  استجاب  أن  البرملانية،  اللجنة  وأوضحت 
الليبيني وقصف املدن »يعّد  األجانب لقتل املواطنني 
جرمية حرب مكتملة األركان«، مشيرة إلى أن الطيار 
األجنبي الذي قبضت عليه وحدات القوات املسلحة، 

أموال  عن  فضا  لقتلهم،  الليبيني  أم��وال  »يتقاضى 
التأمني على حياتهم.

املؤقتة،  باحلكومة  الداخلية  وزارة  دعت  وبدورها، 
يف بيان، إلى ضرورة تنفيذ االتفاقيات الدولية التي 
الدولية  االتفاقية  خاصة  املرتزقة،  جتنيد  جت��ّرم 
ومتويلهم  واستخدامهم  املرتزقة  جتنيد  ملناهضة 
من  ال�4  يف  املتحدة  األمم  تها  تبَنّ التي  وتدريبهم، 
شهر ديسمبر عام 1989، ودخلت حّيز التنفيذ يف 

ال�20 من شهر أكتوبر عام2001.
اجليش  على  األروبية  ال��دول  تأليب  يف  فشلها  ومع 
خاصة  مأزق صعب  يف  الوفاق  حكومة  باتت  الليبي 
مناطق  انحسار  الى  تشير  امليدانية  التطورات  وأن 
نفوذها ولم يعد لها سوى وسط طرابلس وجزء من 
مدينة الزاوية الذي تتواجد به ميليشيات ذات توجه 
املتحدث  أكد  مصراته،التي  إلى  باإلضافة  متشدد، 
باسم اجليش الليبي أحمد املسماري،يف وقت سابق، 
معلومات  على  حتصلت  للجيش  العامة  القيادة  أن 

بنقل بعض مؤسسات الدولة من طرابلس إليها.

الرئاسي  املجلس  رئيس  بتقدمي  بالبرملان...  القومي  واألمن  الدفاع  جلنة   
يف  واملتورطني  باشاغا  فتحي  الداخلية  ووزير  السراج  فائز  الوفاق  حلكومة 

جلب املرتزقة للمحكمة، باعتبارهم مجرمي حرب
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املنوعة

أعلنت  ش���ركة »جيه آر إيس���ت« اليابانية للسكك 
احلديدي���ة، واملعروف���ة اختصاراً باس���م »جيه آر 
إيس���ت«، عن ب���دء اختبار القطار فائق الس���رعة 
»ألف���ا - إك���س«، والذي ُيَصنف كأس���رع قطار يف 
العالم حتى اآلن، كونه قادراً على الس���ير بسرعة 
تصل إلى 400 كيلومتر »249 مياً« يف الساعة.

ووفقاً ملا نش���رته،، وكالة »بلومبيرغ« لألنباء، فقد 
بدأت »جيه آر إيست« تشغيل القطار »ألفا - إكس«  
بني مدينتي »آوموري« و»سنداي«، وكلتيهما تقعان 
يف ش���مال جزيرة »هونش���و« اليابانية. وستستمر 
مرحل���ة التش���غيل التجريبي للقط���ار اجلديد بني 

املدينتني على مدى 3 سنوات.
وأضاف���ت »بلومبي���رغ«، أنه من املق���رر أن يدخل 
»ألف���ا - إك���س« اخلدم���ة فعلياً يف ع���ام 2030، 

حي���ث تخط���ط »جيه آر إيس���ت« لتس���ييره وقتها 
بس���رعة 360 كيلومتراً يف الساعة، ليكون بذلك 
أس���رع بف���ارق 10 كيلومت���رات يف الس���اعة ع���ن 
القط���ار الصيني »فوكس���ينغ ه���او«، والذي يربط 
بني العاصمة الصينية بكني وشنغهاي، برغم كون 

هذا األخير ميتلك نفس السرعة القصوى.
وبذل���ك، يك���ون »ألف���ا - إكس« ه���و أحدث عضو 
يف سلس���لة قطارات »شينكانس���ن«، وهي ش���بكة 
من القطارات فائقة الس���رعة اليابانية الشهيرة، 
والتي بدأ تشغيلها ألول مرة يف التاريخ إبان تنظيم 
»أوملبياد طوكيو« الشهيرة عام 1964، وباتت منذ 
ذلك احلني رمزاً لشغف اليابان بالدقة، والكفاءة 
واملوثوقي���ة، ذلك أن قطارات »شينكانس���ن« نادراً 

ما تتأخر يف مواعيد وصولها.

باس���تخدام تقني���ة جديدة، جنح علم���اء يف حتويل 
ثان���ي أكس���يد الكربون، الذي يع���د أخطر الغازات 
الدفيئة يف العالم، إلى أحجار معدنية، األمر الذي 
قد يس���اهم يف تقليل التلوث البيئي واحلد من آثار 

ظاهرة االحتباس احلراري.
وتوجد الغازات الدفيئة يف الغاف اجلوي، وتتميز 
بقدرته���ا على امتصاص األش���عة حت���ت احلمراء 
التي تفقده���ا األرض، فتقلل انطاق احلرارة إلى 
الفضاء، مما يس���اعد على زيادة ح���رارة الكوكب، 
وبالتال���ي تس���اهم يف ظاهرة االحتب���اس احلراري 

واالحترار العاملي.
ونقل���ت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن باحثني 
اعتمدوا على تكنولوجيا متتص مبقتضاها صخور 
البازلت الكربون، األمر الذي ميكن أن يس���اعد يف 

تنظيف الغاف اجلوي من ثاني أكسيد الكربون.

وتعمل هذه الطريقة، التي ابتكرها باحثو مش���روع 
»كاربفيك���س« يف أيس���لندا بالتع���اون م���ع جامع���ة 
أيسلندا واملركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية 
وجامعة كولومبيا يف الواليات املتحدة، على حتويل 
ثان���ي أكس���يد الكرب���ون إلى م���ا يصف���ه الباحثون 

ب�«مياه غازية«.
وباس���تخدام البخار، يتم حتويل الغ���از الضار إلى 
س���ائل مكثف، يصب���ح مبقدور العلم���اء إذابته إلى 
ماء.ويق���ول مدير املش���روع إيدا س���يف أرادوتير: 
»نحن يف األس���اس نقوم بإخراج املي���اه الغازية من 

ثاني أكسيد الكربون«.
ويت���م بعد ذلك ترس���يب ه���ذا املركب حتت ضغط 
مرتفع يف أيسلندا، ومن هنا تبدأ عملية التصلب.

فعندم���ا يتداخ���ل الس���ائل اململ���وء بثاني أكس���يد 
الكربون مع الكالس���يوم واملغنيس���يوم واحلديد يف 

صخ���ور البازل���ت، يب���دأ ثاني أكس���يد الكربون يف 
التمعدن.

وقالت اجليولوجية ساندرا أوسك سانيبورنسدوتير: 
»تقريبا مت تعدين كل املواد السائلة املحقونة بثاني 
أكس���يد الكربون يف غض���ون عامني من خال هذه 

التكنولوجيا«.
ويف محط���ة هيليش���يدي لتوليد الطاق���ة احلرارية 
اجلوفي���ة، حي���ث كان الباحثون يج���رون جتربتهم، 
الحظ العلماء أن هذه الطريقة خفضت االنبعاثات 
الض���ارة مبقدار الثلث، أي من���ع 12 ألف طن من 
ثان���ي أكس���يد الكرب���ون من االنط���اق يف الغاف 

اجلوي.
ورغم أن هذه الطريقة أثبتت فعاليتها يف أيسلندا، 
ياحظ الباحثون أنه يف أجزاء أخرى من العالم، قد 
يكون تطبيقها غير ممكن من الناحية اللوجستية..

قطار ياباني جديد فائق السرعة 

ثاني أكسيد الكربون يتحول الى صخور

س���اعتها  غارم���ن  ش���ركة  أطلق���ت 
الذكي���ة Forerunner 945 اجلدي���دة، 
وأوضح���ت الش���ركة األمريكي���ة أن وظائف 
الس���اعة الذكي���ة اجلدي���دة ال تقتص���ر على 
مراقبة معدل نبض���ات القلب ونظام حتديد 
املواقع GPS، ولكنها متتاز مبستشعر لقياس 

تشبع األكسجني يف الدم.
ومقارن���ة باملوديات الس���ابقة فإن الس���اعة 
اجلدي���دة   Forerunner 945 الذكي���ة
متت���از بأنه���ا أكثر اس���تقالية ع���ن الهاتف 
عملي���ات  يف  اس���تعمالها  وميك���ن  الذك���ي، 
الدفع غير النق���دي بفضل جتهيزها بتقنية 
اتص���االت املج���ال القري���ب NFC، كما أنها 
توف���ر للرياضيني وظيفة عملية للغاية، حيث 

إنه���ا تزخر بذاكرة تس���ع ملا يص���ل إلى ألف 
أغنية، والتي ميكن تشغيلها عن طريق تقنية 

البلوتوث.
وأكدت الش���ركة األمريكية على أن الس���اعة 
اجلدي���دة   Forerunner 945 الذكي���ة
توفر للمس���تخدم وظيف���ة املاحة من خال 
خريطة أوروب���ا TopoActive املثبتة على 
الساعة مسبقاً، عاوة على أنه ميكن توجيه 
إش���عارات الهاتف الذكي إلى الساعة الذكية 
كم���ا هو معت���اد، وأعلنت ش���ركة غارمن عن 
 Forerunner الذكي���ة س���اعتها  إط���اق 
945 اجلديدة يف األس���واق العاملية بدءا من 
ماي���و )أيار( اجل���اري، إال أنها لم تفصح عن 

أسعارها يف أسواق املنطقة العربية.

يعرف األملان أن املمرض، نيلز هوغيل، قاتل منذ سنوات، لكن 
ال���ذي عرفوه عنه أخي���را كان مبثابة مفاجأة صاعقة روعت 

الباد، متثلت يف تورطه بقتل نحو 300 مريض.
ويف تقرير مطول، اجلمعة، سلطت صحيفة »نيويورك تاميز« 
الضوء على قضية هوغيل )43 عاما(، الذي وصف بالسفاح 
األكث���ر دموية يف تاريخ أملانيا، مش���يرة إل���ى أن القضية تثير 
الكثي���ر من األس���ئلة املخيفة التي تتج���اوز جرائم القاتل إلى 
مواقف وس���لوك زماء له.وتساءلت الصحيفة: كيف أغمض 
زماء املمرض الس���فاح، طوال سنوات، أعينهم عن جرائمه، 
وكيف ل���م يضع أحدهم نهاية جلرائم���ه القاتلة.تبدو حكاية 
هوغيل مأس���اوية ومخيفة يف آن، منذ وصوله إلى مستشفى 
مدينة دملنهورس���ت قبل س���نوات، يحمل رسالة توصية تشيد 

بأدائه و«ضميره احلي« أثناء العمل.
لكن تلك الرس���الة، التي أصدرها املستش���فى الس���ابق الذي 
كان يعمل به، لم تشر بطبيعة احلال، إلى عدد الوفيات غير 

الطبيعية التي تزامنت مع فترة عمله.
يف مستشفى دملنهورست، وإمعانا يف التضليل، كان »املمرض 
الس���فاح« مين���ح املرضى جرع���ات زائدة من األدوية تس���بب 
الس���كتات القلبية، ثم يقوم مبح���اوالوت إنقاذ بطولية لهؤالء 
املرض���ى، حت���ى إن زم���اءه منحوه لق���ب »رامب���و اإلنعاش«، 
ب���ل ومنحوه »ق���ادة« مصنوعة من أناي���ب احلقن.لكن املثير 
للصدمة، أنه خال 3 س���نوات يف مستش���فى دملنهورس���ت، 
س���جلت وفاة 411 ش���خصا، 321 منها كانت خال وردية 

عمل هوغيل، أو عقب نهايتها بقليل.

ساعة يد تقيس االكسجني يف الدم  املمرض األملاني السفاح 

طرد طاقم طائ���رة تابعة للخط���وط النيوزيلندية امرأة، 
بعدما رفضت مش���اهدة تعليمات وإرش���ادات السامة، 

حسبما قالت صحيفة »غارديان« البريطانية.
وكانت املرأة على منت طائرة متوجهة من مدينة ويلينغتون 
ص���وب أوكاند، ي���وم الثاثاء املاض���ي، يف الرحلة رقم 

.»NZ424«
وذك���ر املصدر أن املرأة، التي وصفها ركاب آخرون بأنها 
»ذات مظه���ر ث���ري«، رفضت طلبات مضيف���ي الطيران 

القاضية مبشاهدة فيديو تعليمات السامة.
وق���ال أحد ال���ركاب ملوقع نيوزيلندي محل���ي: »حني بدأ 
عرض الفيديو، رفضت املرأة املش���اهدة وأنزلت وجهها 

إلى األسفل«.
وتاب���ع: »حاول مضيف���و الطيران ب���كل لباقة وأدب حث 
امل���رأة عل���ى املش���اهدة أو االس���تماع عل���ى األق���ل، إال 
أن الراكب���ة وضع���ت يديه���ا على أذنيه���ا، يف جتاهل تام 

للمضيفني«.
وبعدم���ا ط���ال صب���ر ال���ركاب وطاقم الطائ���رة، اضطر 
الرب���ان إل���ى إن���زال الراكبة بس���بب »رفضه���ا االمتثال 
لتعليم���ات الطاقم«، فيما قال متحدث باس���م اخلطوط 
النيوزيلندية، إن الش���رطة كان���ت تنتظر عند البوابة من 

أجل التحقيق مع السيدة.

بسبب رفضها االصغاء.. اخلطوط  
النيوزيلندية تطرد راكبة 
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الثقافية 

 تنديد مبواقف عنصرية يف »ليبيا األحرار«
 كوب ماء بارد 

الليبي    االسبوع   ���
 إس���تنكر ناشطون ليبيون إقدام قناة » ليبيا 
األح���رار « التي متولها قطر وتبث برامجها 
م���ن تركيا على بث برامج رمضانية حتتوي 
على إشارات عنصرية وقالت  حركة تنوير 
، إحدى منظمات املجتمع املدني العاملة يف 
مجال الدفاع عن قيم املساواة ، أنها » تدين  
بشّدة الرسائل العنصرية املحّملة بالتمييز  
والكراهي���ة ضد الس���ود واألجان���ب، والتي 
يبّثها اإلعام الليبي يف ما يس���ّمى باإلنتاج 
التلفزيون���ي الرمضان���ي م���ن مسلس���ات 

وبرامج«
 وأضاف���ت احلركة » وأنن���ا إذ  نّوجه إدانتنا 
وخطابن���ا إل���ى  وس���ائل اإلع���ام الليبي���ة 
كاف���ة، إال أننا نّخص بالذكر ما تابعناه على 
قن���اة ليبي���ا األحرار يف احللق���ة األولى من 
املوسم الثاني ملسلس���ل »مسعودة وأفكارها 
الس���ودة » والتي تّضمن���ت عبارات صريحة 

تس���خر م���ن الس���ود واألجان���ب وتصفه���م 
بأوصاف قّم���ة يف العنصرية والتمييز على 
أس���اس اللون والع���رق«  كما رصدت حركة 

تنوي���ر على نفس القن���اة، برنامج »الكاميرا 
اخلفية ملني���رة بن روين - احللق���ة الثانية« 
التي تضمنت س���خرية عنصرية من العرق 

األسود وتشبيه أبناءها بالقرود.
 وأردف���ت يف بيان لها »إن م���ا نراه اليوم يف 
املشهد الفني الليبي من سخرية من السود 
املتعّم���د،  والعنصري���ة  الدوني���ة  وخط���اب 
يش���ّجع ويك���ّرس حاالت اإلعتداء النفس���ي 
واجلس���دي على السود واألجانب يف ليبيا، 
التبري���ر األخاق���ي لإلنته���اكات  ويعط���ي 
الواقعة عليهم. إن حركة تنوير تأس���ف ألن 
يك���ون الفن أداة لنش���ر العنصرية والتمييز 
والعنصرية وكراهية اآلخر بسبب العرق أو 
اللون أو األصل الوطني«. وتعتبر قناة ليبيا 
األحرار التي إنطلق بثها ألول مرة يف مارس 
2011 من الدوحة حتت إشراف اإلرهابي 
علي الصابي ، من الكيانات املصنفة على 
قائم���ة اإلرهاب ، وه���ي  معروفة بخلفيتها 
اإلخوانية ومبساندتها للجماعات اإلرهابية 

وامليلشيات اخلارجة عن القانون.  .

الليبي    االسبوع   ���
 ينظم  مكتب الثقافة س���بها خال ليالي ش���هر رمضان املبارك  ببيت الثقافة  
فعاليات  ليالي رمضان   الثقافية، والفنية، والترفيهية، واالقتصادية مبشاركة 
جهات عامة وأهلية، منها الهال االحمر  و مديرية أمن سبها و  شركة الكهرباء 

و الشركة العامة خلدمات النظافة.  

 عطش���ت، أثناء الدوام، قيظ ذات 
يوم، وكان مكان العمل أكثر رثاثة 
وإهم���اال من أن توج���د به ثاجة 
للش���رب، كما أنه ل���م يكن ممكنا 
الش���رب من املي���اه العامة، لثاثة 

أسباب مانعة:
1  - مشكوك يف سامتها صحيا.
2  - تأتي شديدة السخونة)بسبب 
حفظها يف صهري���ج معدني فوق 

السطح(.
3  - أظنه���ا لم تك���ن متوفرة تلك 

األيام.
 ترص���دت زميلة)كان���ت عاقت���ي 
به���ا محاذية، من اجلانب العلوي، 
لدرج���ة ذوبان اجلليد( وس���ألتها 
إذا كان لديهن، هي ومجموعتها، 

ماء للشرب.
 – حاضر.

 قالت الفتاة.
 غاب���ت يف املكتب الذي كن يقفلنه 
على أنفس���هن، وبقيت منتظرا يف 

املمر.
 بع���د دقائ���ق قليلة ع���ادت حاملة 
بيدها كوب���ا، انتبهت، على الفور، 
إلى أن زجاجه األبيض الش���فاف 
األملس يكتنف م���اء باردا، وذلك 
لتكاث���ف البخ���ار عل���ى س���طحه 

األسطواني.
 م���دت نحوي ك���وب امل���اء البارد، 
مغمغم���ة وس���ط ن���واة ابتس���امة 

مجاملة:
 – تفضل، أستاذ عمر.

 وسارعت بإيائي ظهرها مبجرد 
أن اطمأن���ت إلى وص���ول الكأس 
إل���ى ي���دي وقب���ل انتهائ���ي م���ن 

كلمة”شكرا”.
 استش���عرت ب���رودة ال���كأس وأنا 
أرفع���ه يف تله���ف نح���و ش���فتي. 
أخ���ذت أع���ب امل���اء ال���ذي أخ���ذ 

ينساب داخلي شهيا رويا.
**

 بع���د كل ه���ذه الس���نوات،مازلت، 
وس���أظل، أتذكر كوب املاء البارد 
ذاك، غير املسبوق، وغير امللحوق 

حتى اآلن.
 كان ك���وب ماء ب���ارد توافقت فيه 

النسب على نحو أمثل:
 جودة املاء،

 درجة برودته،
 درجة حرارة الطقس،
 درجة حرارة جسدي،

 درجة عطشي.

 عمر الككلي 

 الليالي الرمضانية يف سبها

 قصة قصرية
نص

املعرض 
املهمة  اللوحات  من  الشاهي    عالة 
ع��ب��دال��رزاق  ال��ل��ي��ب��ي  للتشكيلي 
بالريشة   ت��وث��ق  وال��ت��ى  ال��ري��ان��ي  
ليبيا  واجتماعيا  عائليا  طقسا 
واختار  الشاي  تناول  يف  تقليديا 
العمر  مقتبل  يف  س��ي��دة  ال��ري��ان��ي 
يشتهر  التى  الرغوة   املميزة  تصنع 
اهتم  وكعادته  الليبي  الشاي  بها 

الرياني بادق التفاصيل 

 قلع وارمي على املسرح الشعبي بنغازي
الليبي    االسبوع   ���
الليبي    االسبوع   ���

 يقدم املسرح الشعبي خال موسم شهر رمضان هذا العام  مسرحية  قلع وارمي  للنجم  
ميلود العمروني الذي يقوم ببطولتها وكتابتها واخراجها  ويس���تمر عرضها طيلة   ش���هر 

رمضان.
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��� االسبوع الليبي   
ذكر موقع رمييسا املختص بالرياضة ان 
مصادر كشفت له أن إدارة نادي الرجاء 
البحث عن  بالفعل يف  ب��دأت  املغربي  
مدافع لسد الفراغ الذي سيتركه رحيل 

املحترف الليبي سند الورفلي .  .  
وقالت املوقع إن نادي الرجاء البيضاوي 
مدافع  مع  ج��ادة  اتصاال  خطوط  فتح 
بوفتيني  سفيان  أكادير  حسنية  ن��ادي 
يف  خدماته  على  احل��ص��ول  أج��ل  م��ن 

فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
»بوفتيني«  التفاوض مع  إلى أن  وأشار 
للمدافع  الوشيك  للرحيل  يأتي حتسًبا 
ال��ذي  ال��ورف��ل��ي،  سند  الصلب  الليبي 

تنتهي إعارته مع الرجاء بنهاية املوسم 
اجلاري 2018 /2019 ، وحتى اآلن 
من  رد  على  ال��رج��اء  إدارة  حتصل  لم 
مسئولي األهلي طرابلس باملوافقة على 

طلب متديد عقد الاعب.
ولفتت املوقع إلى أن » بوفتيني« كشف 
ات��ص��االت  تلقيه  ع��ن  وق��ت س��اب��ق  يف 
إليه يف  لانتقال  الرجاء  مسؤولي  من 

املوسم املقبل.
أيضا  تضع  ال��رج��اء  ن��ادي  إدارة  أن  و 
ال��اع��ب م����روان ه���ده���ودي، م��داف��ع 
اهتماماتها  قائمة  ضمن  اجل��دي��دي، 
الورفلي  رح��ل  ح��ال  يف  معه  للتعاقد 

وفشلت مفاوضات  بوفتيني .

��� االسبوع الليبي   
التقطت هذه الصورة يف العاصمة الكمرونية ياوندي قبيل مباراة االهلي ضد كانون ياوندي يف نهائي 
اللقاء  لصالح كانون 1.0 من بضربة  اكتوبر من عام  1984 وانتهى  كاس كؤوس افريقيا يف شهر  

جزاء
يف الصورة  وقوفا مصباح شنقب. املرغني الشريف.الشيخ بوبكر.جمال بونوارة.إبراهيم املعداني.رضا 

صولة.  القاضي.صالح  الكوت.رشيد  السنوسي.عبدالسام 
حامد.. بن  الشوشان..شكري  هال..يوسف  عبداهلل  القاضي..املرحوم  ..عياد  ساسي  علي  جلوسا.. 

القاضي. العيساوي..نصرالدين  عزالدين  املرحوم 
أفضل العب يف املباراة كان علي ساسي 

��� االسبوع الليبي   
املعتصم املصراتي عن  البرتغالي    وريا غيماريش  الليبي يف صفوف  فيت  املحترف  غاب 
من  والثاثني  الثالثة  اجلولة  املاضي  ضمن  السبت  اجريت  التى  بنفيكا  مع  فريقه  مباراة 
انتهت  التى  املباراة   قائمة  يف  اسمه  ورود  برغم  البرتغالي  الثانية  الدرجة  دوري  بطولة 

بهدفني  بالتعادل 

��� االسبوع الليبي   
املحترف  قدم  اعامي  احتفاء  وسط 
الليبي الدولي  أحمد بن علي مع فريق  
استثنائيا    موسماً  اإليطالي   كروتوني 
أمام  مبباراته  السبت   مساء   اختتم، 
البقاء  ك��روت��ون��ي  وليضمن  أس��ك��ول��ي 
أن  بعد  الثانية  ال��درج��ة  دوري  ضمن 
مرة  من  اكثر  الهبوط  دائ��رة  يف  دخ��ل 

خال املوسم.

  املالعب 

ذاكرة

��� االسبوع الليبي   
يجري الاعب عبد الغني ماهر  اختبارات يف صفوف  فريق 
التى  االختبارات  فترة  التونسي  ضمن  البنزرتي  بنادي  القدم 

تضمن له يف حال اجتيازها التعاقد  مع النادي 
ويبلغ  ماهر  20 عاما  .

ويضم الدوري التونسي محترفني ليبيني  منهم  حمدو الهوني 
العب الترجي التونسي، ومهدي الكوت العب االحتاد املنستيري 

التونسي.

محترف ليبي جديد قريب 
من الدوري التونسي 

 الرجاء املغربي يبحث 
 عن بديل  للورفلي   

 التعادل يف غياب  املعتصم املصراتي  
يخيم على  فيت وريا غيماريش

  بن على االبهار الكروي   مع  كروتوني   االيطالي 
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رياضه

��� االسبوع الليبي
عرًضا  ناديه   تلقي  �� عن  عاما   23   �� طقطق   مفتاح  الدولي  طرابلس  األهلي  مهاجم   صرح  

رسميا   من  النادي البورسعيدي املصري  لضمه    خال  االنتقاالت الصيفية املقبلة.
 طقطق  كشف عن اتصال اجراه املدرب  إيهاب جال  املدير الفني السابق للنادي األهلي طرابلس 

واحلالي للمصري البورسعيدي بادارة األهلي طرابلس بخصوص  ضمه   .
ونفي  طقطق  ما اشيع عن  قبوله لعرض مقدم من نادي الصفاقسي التونسي للعب يف صفوفه .

��� االسبوع الليبي   
منافسات  ببنغازي   امل��اض��ي  انطلقت   اخلميس 
من  بتنظيم  احلواجز  لقفز   2019 رمضان  دوري 

نادي شهداء بنغازي للفروسية  
وكانت قوائم املنافسة  قد جائت كالتالي

فئة  يف  امل��ش��ارك��ني  ال��ف��رس��ان  دخ��ول  ترتيب  قائمة 

)املبتدئني واخليول اجلديدة(،
فئة  يف  امل��ش��ارك��ني  ال��ف��رس��ان  دخ��ول  ترتيب  قائمة 

)الناشئني(
الفئة  يف  املشاركني  الفرسان  دخ��ول  ترتيب  قائمة 

)املتوسطة(

 إعادة تشكيل جلنة املنتخبات 
الوطنية لكرة القدم

  البورسعيدي املصري يسعى لضم  طقطق الى صفوفه 

الليبي    االسبوع   ���
القدم   ل���ك���رة  ال��ل��ي��ب��ي  االحت�����اد  إدارة  م��ج��ل��س  اص����در 
املنتخبات  جلنة  تشكيل  املاضي  بإعادة  قرارا  السبت 

القدم. لكرة  الوطنية 
رئيسا   اخلليفي  أحمد  إبراهيم  تعيني   على  القرار  ونص 
موسى  ع��ل��ي  وعضوية   ن��ائ��ًب��ا  ق��راص��ة  أب��و  محمد  وع��ل��ي 
عبد  امل��ه��دي  وص��ال��ح  اللولكي   ع��م��ران  وخ��ال��د  البشاري  

اجلليل.

��� االسبوع الليبي   
الترجي  الى  الهوني  حمدو  الليبي   املحترف  عاد  عاجه  استكمال  بعد 
على  تقتصر  الهوني  تدريبات  انه  غير  التدريبات  يف  للمشاركة   التونسي 

اجلري على ان يدخل مع التدريبات اجلماعية خال االيام القادمة
لعاج  وتعرض  اخللفية   الركبة  عضات  يف  إصابة  الى  الهوني  وتعرض  

مكثف   

��� االسبوع الليبي   
يف  عبود   هديل  الليبية  الاعبة  تشارك  
دورة األلعاب اإلفريقية التي ستقام أواخر  

أغسطس باملغرب  .
متر  م��ائ��ة  س��ب��اق��ي  يف  العبود   وت��ل��ع��ب 
والوثب الطويل وحتمل العبود   ميداليتني 
ب��األردن  العربية  البطولة  من  برونزيتني 
زمن  متر   يف   100 سباق  ع��ن  االول���ى  
الطويل  الوثب  يف  والثانية  ث،   12.46

وحققت مسافة 5.47 متر.

حمدو الهوني 
يبدأ التعايف من اصابته   

هديل عبود تشارك  
ليبيا بدورة األلعاب 

اإلفريقية

 نادي شهداء بنغازي للفروسية   ينظم  دوري رمضان لقفز احلواجز 



رْتك النجوم ال تصالْح، ولو حذَّ
اُنها بالنبأ.. ورمى لك كهَّ
.. كنت أغفر لو أنني متُّ

ما بني خيط الصواب وخيط اخلطأ.
لم أكن غازًيا،

لم أكن أتسلل قرب مضاربهم
أو أحوم وراء التخوم

لم أمد يًدا لثمار الكروم
أرض بستاِنهم لم أطأ

لم يصح قاتلي بي: »انتبه«!
كان ميشي معي..

ثم صافحني..
ثم سار قلياً

ولكنه يف الغصون اختبأ!
فجأًة:

ثقبتني قشعريرة بني ضلعني..
واهتزَّ قلبي -كفقاعة- وانفثأ!

وحتاملُت، حتى احتملت على ساعديَّ
فرأيُت: ابن عمي الزنيم

ى بوجه لئيم واقًفا يتشفَّ
لم يكن يف يدي حربةٌ

أو ساح قدمي،
ى الظمأ لم يكن غير غيظي الذي يتشكَّ

األسبـوع الليبـي 
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أخر االسبوع 

ال تصالْح! )7(

دنقل أمل 

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

وجه االدعاء العام األميركي اتهاما لرجل من والية 
نورث كارولينا يف قضية قتل املخرج الشهير والعب 
البريدج املتمكن باري كرين، الذي عثر عليه مقتوال 

يف منزله يف لوس أجنلوس يف عام 1985.
ويأتي اعتقال الرجل بعد أكثر من 3 عقود اكتنف 
تعرض  ال���ذي  ك��ري��ن  قتل  ج��رمي��ة  ال��غ��م��وض  فيها 

للضرب واخلنق.
الستينيات  يف  ن��اج��ح��ة  ب��أع��م��ال  ك��ري��ن  ويشتهر 
»مهمة  مسلسات  مثل  والثمانينيات  والسبعينيات 
مستحيلة« )ميشن إمبوسيبل(، ومسلسلي )داالس(، 

و)هاواي فايف-أو(.
وقالت إدارة شرطة لوس إجنلوس يف بيان اجلمعة 
إنه تبني تورط املشتبه به، الذي يدعى إدوارد هيات 
ويبلغ من العمر 52 عاما، بعد إعادة إجراء اختبار 

حلمض نووي ضمن األدلة العام املاضي.

دي إن إيه يكشف قاتال بعد عقود  يف أملانيا حتى احلمام عرضة للمخالفة 

املرصد

يف واقعة نادرة وطريفة، خطفت حمامة 
جت��اوزه��ا  ب��ع��دم��ا  رادار،  ج��ه��از  ان��ت��ب��اه 
سكنية  منطقة  يف  بها  املسموح  السرعة 
األملانية،  الراين-وستفاليا  شمال  بوالية 
ال ي��س��م��ح ف��ي��ه��ا ب��س��ي��ر امل��رك��ب��ات على 
صحيفة  ذك��رت  عالية.ووفقما  سرعات 
ال���رادار  ف��إن  البريطانية،  ميل«  »دي��ل��ي 
التقط الطائر يف حي منخفض السرعة 
بعدما  وذل��ك  األملانية،  بوخولت  مبدينة 
جتاوز حدود السرعة املسموح بها.ووفقا 
كانت  احلمامة  ف��إن  املدينة،  لسلطات 
الساعة  يف  كيلومترا   45 بسرعة  تطير 
)28 ميا يف الساعة(، يف شارع ُيسمح 
الساعة  يف  كيلومترا  ب����30  فقط  فيه 
»ديلي  الساعة(.وقالت  يف  ميل   18.6(
يف  تسجيلها  ج��رى  »املخالفة«  إن  ميل« 
املدينة  سلطات  لكن  امل��اض��ي،  فبراير 

على  املسرعة  احلمامة  ص��ورة  تنشر  لم 
وسائل التواصل االجتماعي إال مؤخرا.

على  طريف  تعليق  يف  الشرطة  وق��ال��ت 
اهتماما  تعر  »ل��م  احلمامة  إن  ال��ص��ورة، 
ل��ل��ق��وان��ني األمل��ان��ي��ة«، م��ش��ي��رة إل���ى أنها 

»ستواجه غرامة قدرها 25 يورو
حمامة  أول  ليست  ه��ذه  أن  إل��ى  ي��ش��ار 
وقع  حيث  ال��س��رع��ة،  رادارات  تلتقطها 
العام املاضي يف كانتون برن  نفس األمر 
يف سويسرا، بعدما جتاوزت بطة السرعة 

املسموح بها يف املنطقة.
وكانت البطة حتلق بسرعة 52 كيلومترا 
فيها  يسمح  ال  منطقة  يف  ال��س��اع��ة  يف 
الساعة  يف  كيلومترا  سرعة 30  بتجاوز 
أيضا.وقال أحد املسؤولني، آنذاك، معلقا 
على الواقعة: »ليس من الواضح إلى أين 

سيتم إرسال تفاصيل املخالفة«.


