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فرقة الفجر اجلديد للمألوف حتيي
ليالي رمضان يف سبها

اليوم األول
أسئلة احلرب..
جتاوز عمر احلرب يف طرابلس الشهر ونصف الشهر
..دون أن تظهر يف األف��ق ب��وادر حسم قريب أو بعيد
..ال �ش��يء ال��وح�ي��د ال ��ذي يتقدم ويتصاعد  ،أع��داد
القتلى واجل��رح��ى و أرق ��ام ال�ن��ازح�ين ال�ت��ي تالمس
حائط املئة ألف ..هذا على الصعيد االنساني ..أما
على الصعيد السياسي فكل ي��وم يحمل اجلديد
م��ع تبدل امل��واق��ف الدولية واألوروب �ي��ة ب��ال��ذات تبعا
ملا تشهده وتيرة املفاوضات واملساومات بني شركات
النفط والغاز االيطالية والفرنسية حتت رعاية غير
منظورة من واشنطن وليس بعيدا عن الطموحات
املشروعةملوسكووبكنيوبقيةالقوىالدوليةاملتحفزة
لإلنقضاض على حصتها من الفريسة الليبية  ..أما
عسكريا فيكاد اإلحتراب األهلي  -أهلي ظاهريا على
األقل  -يتحول إلى حالة إقليمية مع وصول األسلحة
اجلديدة والذخائر إلى املوانيء واملطارات الليبية من
أنقرة وسواها برغم أنف القرارات األممية القاضية
بحظر توريد األسلحة لليبيا منذ عام .. 2011
ك��ل ي ��وم مي��ر  ،ي��زي��د م��ن تعميق األزم� ��ة وتعقيدها
سياسيا وعسكريا واجتماعيا وانسانيا ..والثمن
سيدفعه الليبيون دون تخصيص إن لم يكن اليوم
ففي الغد القريب ..لكن سكان العاصمة وضواحيها
وح��ده��م تقريبا م��ن ي��دف�ع��ون أقساطهم م��ن كلفة
هذه املأساة بطريقة مباشرة وفورية ..قتلى وجرحى
نتيجة القصف العشوائي ..ونازحني بعشرات االالف
وأط�ف��ال محرومون من حقهم يف األم��ان والتعليم
والرعاية..وهاهي ص��ورة املعاناة الوحشية تستكمل
بالغتها وفصولها بإنقطاع مياه النهر الصناعي عن
مناطق وأحياء العاصمة التي يقطنها مايقرب من
نصف عدد سكان البالد..
ل�ه��ذه احل��رب كما لكل احل ��روب الليبية على مدى
األعوامالثمانيةاملاضيةأسبابهاومبرراتهاوشعاراتها
الوطنية الرنانة ..لكنها يف املحصلة ليست سوى
م�ح��اول��ة أخ �ي��رة ب��ائ�س��ة إلن �ق��اذ م �ش��روع ف�ب��راي��ر من
السقوط املدوي يف خانة املؤامرة اإلستعمارية  ،ومن
ثم فتح الطريق أمام شرعية سايكس بيكو الثانية يف
غياب الفعل والوعي الوطني املقاوم ..
إن إعتزازنا وتوقيرنا لعظمة التضحيات التي قدمها
وم ��ازال يقدمها أبناء ال�ق��وات املسلحة الباسلة يف
مقارعتهم للعدوان االطلسي الغاشم ولألذناب من
حملة اجلنسية الليبية  ،الي�ج��ب أن يحجب عنا
احلقائق واملعطيات السياسية التي تصفع العقول
قبل األن� �ظ ��ار..وإذا كانت أح�ل�ام السلطة وأستعادة
االمتيازات جائزة يف العرف االجتماعي الذي يحكم
الشخصية الليبية القاعدية  ،فهو يف قانون االوطان
قد يكون كارثة تاريخية التبقي والتذر ..
نعلم جميعا أن الطريق إلى ليبيا المير بطرابلس
لكنه ينتهي اليها ويبدأ منها..ومن يريد اجلغرافيا
عليه ان يطهر اطراف الوطن من تلوث السالح غير
الشرعي ال��ذي يتكدس يف امل��دن املنتصرة على حد
تعبير أحد صناع اخلراب الفبرايري  ،ال أن يطهره من
االبرياء الذين يسقطون ضحايا لألهواء واألطماع
املرتبطةبأجنداتخارجيةغامضةتتوخىإعادةبناء
احلقيقة السياسية والتاريخية الليبية حتى لو جاء
ذلك على حساب حاضر أجيال الليبيني ومستقبلهم
امللبد بسحب الغبار ال��ذي تثيره ص��راع��ات القوى
العظمى التقليدية والبازغة ح��ول مصادر الطاقة
واملوارد الطبيعية ..
ليبيامثلماحتتاجإلستعادةتوحيدالقوىالعسكرية
واجلغرافية السياسية ..حتتاج إلى توحيد الثوابت
والعناصر البانية للهوية الليبية التي مسختها
املحنة وفتتت نسيجها األساسي..

بقلم مدير التحرير
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تعليم الوفاق تتابع دروس
الطلبة النازحني

الفجر اجلديد حتيي
ليالي رمضان يف سبها

قام وكيـل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عـادل جمعـة،
السبت املاضي ،بجولة تفقدية ملدرسة سـوق اجلمعـة
الثانـوية ،ومدرسة بـاب تاجوراء ،وذلك يف إطـار متابعة
سير العملية التعليمية للطلبة ال��ن��ازح�ين ،وال��وق��وف
على آخر املستجدات ولدعم اجلهود التي ساهمت يف
إجن��اح هذا العمل .هـذا وأع��رب الوكيـل ،عقب جولته
عن جزيل شكره وتقديـره وعظيم امتنانه لكـافة أعضـاء
هيئـة التـدريس بتـلك املـدارس وعلى رأسهـم األستـاذ «
عبداملطلـب الشمنـدي» واألستـاذة « أسمـاء القماطي «
مديرة مدرسة كنوز املعرفة.

قامت فرقة الفجر اجلديد للموشحات واملألوف ه بإحياء سهرة
فنية بحديقة بيت الثقافة .وتأتي هذه السهرة ضمن فعاليات
ليالي رمضان املبارك التي تشرف عليها وترعاها ادارة مكتب
الثقافة والتي ستكون طيلة الشهر الفضيل .شاركت يف احياء
السهرة فرقة الفجر اجلديد بالعديد من الوصالت الفنية من
أجمل القصائد واملوشحات بإنشاد متنوع وفن املألوف الذي
يرسخ فن واب��داع أهل فزان من هذا اللون اجلميل وبحضور
اقتصر على العائالت من مدينة سبها...

تدشني مقر الشركة العامة للمياه بنغازي

إنقاذ مهاجرين غير
شرعيني يف الزاوية

دش�������ن رئ�����ي�����س احل����ك����وم����ة امل���ؤق���ت���ة
ع���ب���داهلل الثني ،ال���ي���وم ال��س��ب��ت ،مقر
الشركة العامة للمياه والصرف الصحي -
سهل بنغازي الكائن مبنطقة الصابري بعد
اإلنتهاء من كافة أعمال الصيانة الالزمة
له وإعادة إعماره.
وحضر مراسم إع��ادة افتتاح املقر الذي
تضرر بفعل اجلماعات اإلره��اب��ي��ة التي
كانت متحصنة بتلك املنطقة قبل دحرها
على يد القوات املسلحة الليبية ،رئيس
املؤسسة الوطنية للموارد املائية عوض
ال���درس���ي ،وع��م��ي��د ب��ل��دي��ة ب��ن��غ��ازي صقر

متكنت القوات البحرية الليبية ،من إنقاذ  61مهاجر
غير ش��رع��ي عقب غ��رق قاربهم على بعد ( )30ميل
شمال غرب الزاوية.
وقال مكتب اإلعالم والثقافة البحرية« ،إنه أثناء أعمال
ال��دوري��ة مت اس��ت�لام ب�لاغ ب��وج��ود ق��ارب يحتاج إغ��اث��ة،
حيث توجه زورق الدورية الزورق (فزان) التابع لقطاع
ط��راب��ل��س حل���رس ال��س��واح��ل ع��ل��ى ال��ف��ور إل���ى املنطقة
املحددة ،وب��دأت عملية البحث يف ظروف جوية سيئة،
وحالة بحر مضطربة ،ومتكنت الدورية من العثور على
قارب مطاطي تتالطمه األم��واج ،وعلى متنه مهاجرون
يستغيثون ،ومت إنقاذ كافة املهاجرين وعددهم ()61
مهاجر من جنسيات افريقية مختلفة ( غانا ،نيجيريا،
إريتريا ،ال��س��ودان ،مصر)» ،الفتا إلى أنه وبعد تقدمي
امل��س��اع��د اإلن��س��ان��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة مت تسليمهم إل��ى جهاز
مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس.

مدير أمن اجلفارة يجري
جولة تفقدية باملنطقة

إنارة بنغتزي بالطاقة الشمسية
أعلن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أنه انتهى من تركيب 70
مصباحا يعمل بالطاقة الشمسية يف مدينة بنغازي.
وقال سفير أملانيا لدى ليبيا اوليفر اوفكز يف تغريدة له مبوقع
«تويتر» «هذا تذكير مشجع بأن تنفيذ مشاريع البنية التحتية
احليوية مستمر ،وهذا يعتبر الهدف األساسي ملشروع دعم
االستقرار بليبيا.
وكانت األمم املتحدة أعلنت أن برنامجها اإلمنائي يف ليبيا يلتزم
بدعم جهود حتقيق االستقرار يف الفترة االنتقالية احلرجة ،بدءا
من اإلغاثة اإلنسانية إلى التنمية املستدامة واحلكم الدميقراطي
باإلضافة إلى دعم االنتقال الدميقراطي يف ليبيا ومتكني املجتمع
املدني الليبي وتقوية مسارات العدالة االنتقالية يف البالد.

قـام مـدير أمـن الـجفارة عـميد عـبد
الناصر ألـطيف بـجولة تـفقدية داخـل
مـنطقة الـسواني الـكرميية الـساعدية
الـعزيزية للـوقوف عـلى سـير الـعمل
األمـني داخـل هـذه الـمناطق.
وبني املكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية
بحكومة الوفاق أن الطيف قام بـزيارة
مكتب ال��ـ��دع��م ال��ـ��م��رك��زي ال��ـ��ج��ف��ارة
والـذي تـم تـأسيسه بـالـتنسيق بـني
مـدير األمـن ومـدير اإلدارة الـعامة
ل�لأم��ـ��ن ال��ـ��م��رك��زي ع��ـ��م��ي��د مـحمد
ف��ـ��ت��ح اهلل ل��ـ��دع��م م��ـ��راك��ز الـشرطة
ووح��ـ��دات ال��ـ��م��رور بـالـمنطقة وفـق

الـخطة األمـنية الــمشتركة الـصادرة
ع��ـ��ن م��ـ��دي��ري��ة أم��ـ��ن ال��ـ��ج��ف��ارة وب��ـ��دء
الـعمل الفـعلى فـي تـسيير الـدوريات
وال��ـ��ت��م��رك��زات بـالـمنطقة وخـاصة
ال��ـ��س��وان��ي وال��ـ��ك��رمي��ي��ة وال��ـ��ع��زي��زي��ة
اعـتبارا مـن الـيوم األحـد.
وك��ـ��م��ا ق��ـ��ام ال��ط��ي��ف ب��ت��ف��ق��د بـعض
الـمحال الـتجارية بـمنطقة الـكرميية
واسـتمع ألصـحاب هـذه الـمحال إن
كـانت هـناك مـشاكل أمـنية أو سـرقات
تـعرضوا لـها خـالل الـفترة الـماضية
وأفـاد أصـحاب الـمحال بـأن األمـور
األمـنية جيدة.

 300وجبـ ـ ــة للنازحيـ ـ ـ ــن يف طرابـ ــلس
أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية توزيع  300وجبة إفطار على االسر
النازحة بفرع الشؤون االجتماعية بوسليم.
وب��ي�ن امل��ك��ت��ب اإلع�ل�ام���ي ل������وزارة ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة أن����ه ج��رى
أيضا توزيع  300وجبة إفطار جافة داخل مواقع اإليواء بتاجوراء منها
 115وجبة علىموقع املقطورات و 100وجبة يف فندق 17فبراير و30
وجبة يف القرية السياحية و 35وجبة على عائالت نازحة خارج مواقع

اإليواء وكذلك  20وجبة يف الفوار(احلمام الكبريتي).
وأضافت ال��وزارة أن صندوق الضمان االجتماعي التابع ل��ل��وزارة قام
بتسليم  300وجبة إفطار جافة لألسر النازحة مبقر املجلس البلدي
تاجوراء منها  45وجبة مت تسليمها للعائالت مبصحة الرحمة بحضور
بعض من أعضاء املجلس البلدي ت��اج��وراء وبعض مؤسسات املجتمع
املدني تاجوراء.

ب��وج��واري .وأب��دى الثني ،ارتياحه حلجم
وس��رع��ة اإلجن����از ال���ذي مت��ت ب��ه أع��م��ال
الصيانة لهذا املرفق احليوي ال��ذي من
شأنه خدمة املدينة وأهلها.
من جهته أش��اد رئيس املجلس التسييري
لبلدية بنغازي مبجهودات احلكومة املؤقتة
يف خدمة مدينة بنغازي ،مشيدا باجلهود
التي تقوم بها الشركة يف سبيل حلحلت
كل االختناقات داخل املدينة ،الفتا إلى أن
بلدية بنغازي ستكون داعمه لهذه املجهودات
وستقدم كافة اإلحتياجات والمكانيات التى
تساعد الشركة على العمل واإلجناز.

مقتل سائق سيارة حرقا
بسبب حادث سير يف سبها
شهد الطريق العام ال��راب��ط بني مدينتي مرزق
وسبها ،وق��وع ح��ادث سير م���روري بالقرب من
بوابة الـ( )17أدى إلى وفاة أحد السائقني الذين
اصطدمت سياراتهما.
الغرفة األمنية املشكلة سبها ،أوضحت ان حادث
السير ق��د وق��ع عشية السبت امل��اض��ي ،نتيجة
اصطدام مركبتني األول��ى نوع (مرسيدس) واما
الثانية شاحنة ،وان احلادث قد أسفر عن اندالع
احلريق يف املركبة األولى بالكامل على إثرها تويف
السائق بداخلها حرقاً.
وأوض��ح��ت الغرفة عبر حسابها الرسمي على
شبكة الفيسبوك ،أن احلريق اندلع يف املركبة
األولى بسبب وجود جالونني من البنزين بداخلها،
وأن سائق الشاحنة قام بتسليم نفسه إلى اجلهات
األمنية املختصة..
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اجتماع بالعجيالت لبحث العملية التعليمية يف بلديات السهل الغربي
عقد مكتب املتابعة وتقييم األداء بوزارة التعليم اجتماعا ً
مع رؤساء أقسام املتابعة وتقييم األداء بالبلديات مبنطقة
السهل الغربي وذلك مبقر مراقبة تعليم العجيالت.
وبني املكتب اإلعالمي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق
أن االجتماع بحث وض��ع آلية عمل ملكتب املتابعة
وتقييم األداء واألقسام بالبلديات ،حتديد مواعيد
الجتماعات دورية نصف شهرية للمكتب مع أقسام
املتابعة وتقييم األداء بالبلديات ،التأكيد على إحالة
تقارير األق��س��ام ملكتب املتابعة شهريا ً ومناقشتها
واخل��روج بتوصيات ومتابعة تنفيذها ،وضع تصور
للهيكل التنظيمي الداخلي ألقسام املتابعة وتقدمي

سفير الفلبني يف مستشفى
الرازي لألمراض النفسية
قام سفير الفلبني لدى ليبيا «امليرج كاتو»
بزيارة ملستشفى الرازي لألمراض النفسية
والعصبية ،بهدف االطمئنان على العناصر
الفلبينية العاملة يف املستشفى.
وبني املكتب اإلعالمي لوزارة الصحة بحكومة
الوفاق أن مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر
عبد العزيز سليمان أجد خالل لقاء السفير
الفلبيني حرص العناصر الفلبينية العاملة
باملستشفى على تقدمي اخل��دم��ات الطبية
ل��ل��ن��زالء ،رغ��م االش��ت��ب��اك��ات ال��ت��ي تشهدها
العاصمة طرابلس.
من جانبه أعرب السفير الفلبيني عن ارتياحه
خلطة ال��وزارة التي استعرضها مدير إدارة
الشؤون الطبية واملتعلقة بتسهيل التحويالت
املالية للعناصر الطبية والطبية املساعدة
الوافدة.

الغاء انتخابات بلدية
سبها بحكم قضائي
أصدرت املحكمة االبتدائية بسبها األحد املاضي
حكمها بإلغاء االنتخابات التي جرت يوم السبت
 27ابريل املاضي بعد فوز القائمة رقم  5من
القوائم العشر ،حيث تقدمت أربع قوائم بالطعن
يف طريقة االنتخابات من حيث عدم تأمينها تأمينا ً
كافياً ،واتهمت بعض مراكز االق��ت��راع بالتزوير
يف االنتخابات.واألربع قوائم التي قدمت طعونا
هي قائمة املاء وقائمة لم الشمل وقائمة الشعلة
واملستقبل وق��د أص���در احل��ك��م بعد ان حكمت
املحكمة قبل اسبوع بفوز قائمة القلعة.
وجلسة أمس كانت جلسة استئناف مكملة للجلسة
السابقة حيث مت احضار شهود من عدة مراكز
اقتراع ومت حتليفهم امام قاضي اجللسة وقدموا
القسم امامه بان هناك خروقات يف بعض مراكز
االقتراع.

مقترحات لتطوير العمل ،عرض مقترح ملتابعة آلية
إنشاء صندوق التكافل االجتماعي مبراقبات التعليم،
مناقشة الصعوبات واملشاكل التي تواجه عمل أقسام
املتابعة بهدف تطوير العملية التعليمية ،تكليف أحمد
محمد الشريقي مقرراً الجتماعات مكتب املتابعة
وتقييم األداء وهو بصفته رئيس قسم متابعة وتقييم
األداء ببلدية العجيالت .وأصدرت مدير مكتب املتابعة
وتقييم األداء بوزارة التعليم سمية ميالد راشد تعليماتها
بضرورة حصر ومتابعة وتقدمي املساعدة والتسهيالت
للطالب من العائالت النازحة من طرابلس إلمتام
املناهج الدراسية حسب اخلطة الدراسية املعتمدة من

الوزارة وذلك بالتنسيق مع مراقب التعليم بكل مراقبة
تعليمية كما أكدت على تواصل عقد اجتماع مكتب
املتابعة وتقييم األداء مع أقسام املتابعة بالبلديات
خالل الفترة القادمة يف كل من بلديات اجلبل الغربي
والزهراء واملاية .
وحضر االجتماع ليلى الفيتوري بدة عن مكتب املتابعة
ورؤس���اء أقسام املتابعة بالبلديات ،ساملة البشير
كشالف الزاوية ،أنور مولود املجدوب الزاوية اجلنوب،
مصطفى دخيل رح��وم��ة رق��دال�ين ،سليمان محمد
ضياف اجلميل ،أحمد محمد الشريقي العجيالت،
بشير محمد شعبان دربال اجلديدة.

إنقاذ وافد أفريقي
من مناطق االشتباك بطرابلس
قام فريق االسعاف والطوارئ التابع ملركز الطب امليداني والدعم بإخراج وافد أفريقي
من دولة النيجر كان عالق يف مناطق االشتباكات بخلة الفرجان بالعاصمة طرابلس.
وبني مركز الطب امليداني والدعم عبر صفحته مبوقع «فيسبوك» أن الوافد الذي جرى
إنقاذه كان يعاني سوء التغذية ونزلة برد حادة فتم عالجه واخراجه ملنطقة آمنة .وتشهد
العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بني قوات اجليش والتشكيالت املسلحة املسيطرة
على املدينة أدت إلى سقوط  454قتيل و  2608جريح منهم  111مدني ،باإلضافة
إلى نزوح ما يقدر بـ  60.000شخص.

بلدية اجلفرة تعلن احلداد على شهدء زلة
أعلن املجلس البلدي اجلفرة احلداد ملدة ثالثة ايام
ترحما على ارواح شهداء الواجب مبدينة زلة الذين
سقطوا شهداء دفاعا عن االرض والعرض ومكتسبات
الليبيني يف بوابة املدخل الغربي لزلة على ايدي
مجموعات خ��ارج��ة ع��ن ال��ق��ان��ون م��ن التنظيمات

االرهابية   .ونعى املجلس يف بيانا له اليوم شهداء
ال��وط��ن مشيدا ب��دور ال��ق��وات املسلحة الليبية يف
مطاردة العناصر االجرامية والقضاء عليهم يف احلني
مؤكدا على دعمه ومساندته للجيش العربي الليبي يف
مكافحة االرهاب يف ربوع الوطن.

انشاء مكتب جلمع
االستدالل البيضاء
أص���در م��دي��ر اإلدارة ال��ع��ام��ة ملكافحة
امل��خ��درات وامل��ؤث��رات العقلية باحلكومة
املؤقتة ،عقيد  -السماللى خالد خليفة -
قراراً بشأن إنشاء مكتب جلمع االستدالل
ب������اإلدارة ال��ع��ام��ة مل��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات
واملؤثرات العقلية وتسمية رئيسا ً له.
ووفقا ً للقرار رقم  14لسنة  ،2019فقد
مت تكليف مقدم  -فتحي محمد مفتاح
 رئ��ي��س�ا ً ملكتب االس��ت��دالل وان تكونتبعية املكتب ملدير اإلدارة العامة ملكافحة
املخدرات واملؤثرات العقلية.
كما ش��دد ال��ق��رار على ان يعمل بهده
القراراعتباراً من تاريخ ص��دوره وعلى
اجلهات املعنية التنفيذ.

تسيرية بلدية بني وليد تعقد أول اجتماعاتها
عقد مساء االحد املاضي رئيس وأعضاء اللجنة
التسييرية لبلدية بني وليد واملشكلة بقرار من رئيس
احلكومة الليبية املؤقتة ونوقش باالجتماع آليات
عمل اللجنة وحتديد االحتياجات الضرورية للمدينة
وكيفية معاجلة املختنقات التي متر بها املدينة.
وح��س��ب ت��ص��ري��ح امل��ه��ن��دس ب��ش��ي��ر ع��ج��اج رئيس
اللجنة التسييرية لبلدية بني وليد لـ «بوابة افريقيا
اإلخبارية» فإن اللجنة التسييرية ستضع يف أولوياتها
االح��ت��ي��اج��ات االس��اس��ي��ة للبلدية وت��وف��ي��ر ال��وق��ود
والسيولة النقدية والسلع االساسية التي يحتاجها
املواطن بالبلدية.
وقال عجاج «اننا ندعم وبقوة تضحيات أفراد وجنود
ال��ق��وات املسلحة الليبية يف حربها ضد اإلره��اب
ونثمن انتصاراته وان بني وليد وشبابها دائما يف
صف الوطن».
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اقتصاد املؤقتة يضع ضوابطا لترخيص وعمل املخابز
االسبوع الليبي
أصدرت وزارة ا قتصاد املؤقتة اخلميس املاضي
قرارا يقضى بضبط منح رخص للمخابز .
ون��ص ال��ق��رار على حتديد املستندات اللالزمة
ملنح امل��واف��ق��ة على ترخيص امل��خ��اب��ز كما نص
على تشكيل جلنة من مراقبي االقتصاد التابعني

للمناطق للتأكد م��ن االش��ت��راط��ات ال��ت��ي يجب
توفرها يف عمل املخابز.
وحدد القرار اشتراطات املخابز بتوفر اللياقة
الصحية للعاملني و بأن التقل مساحة املخبز عن
 100متر مربع مع التهوية الصحية للمبنى وأن
يكون مخزن اخلبز بعيدا عن الفرن.

الكاسح  ..سيتم توفير ثالث طائرات جديدة للخطوط الليبية
واإلدارة الفنية أكدت جاهزيتها لذلك
االسبوع الليبي
ص���رح رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة اخل��ط��وط
اجلوية الليبية فضيل الكاسح بإن مجلس
اإلدارة اجلديد يعمل على مللمة اإلدارات
وال��س��ع��ي إل���ى ت��وح��ي��د اجل��ه��ود وتنظيم
العمل.
وقال الكاسح أنه من املُنتظر أن يتم توفير
ث�لاث ط��ائ��رات جديدة للعمل يف أقرب
وق��ت واإلدارة الفنية أك���دت جاهزيتها
لذلك.
واشار الكاسح الى ان االنقسام أثر كثيرا
على شركة اخل��ط��وط الليبية ومستوى

أدائها.
ووجه الكاسح تهديدا الى من وصفهم
باألشخاص اللذين استولوا على مقرات
تتبع ال��ش��رك��ة وأنْ��ش��ؤوا إدارات م��وازي��ة
داخ��ل��ه��ا ف��ي��م��ا س��ب��ق ق��ائ�لا أن����ه ستتم
محاسبتهم جميعا على إهدار املال العام
.
وكان رئيس احلكومة الليبية املؤقتة عبداهلل
الثني أصدر قراراً بتمكني رئيس مجلس
االدارة املكلف فضيل الكاسح من استالم
مقر اخلطوط ،لتنفيذ لقرار اجلمعية
العمومية الصادر يف عام . .2016

بنغازي  :اإلدارة التنفيذية للشركة
العامة للكهرباء تعقد اجتماعها األول
االسبوع الليبي
اجتمع املدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء عوض غنيوة
مبديري اإلدارات والدوائر اخلدمية بالشركة.
وتناول االجتماع املنعقد االربعاء املاضي مبقر إدارة توزيع
الكهرباء ببنغازي املشاكل التى تعترض سير العمل وسبل حلها  
وقال غنيوة أن إلدارة التنفيذية اجلديد حريصة على تفتيت
املركزية ووصول اخلدمات ،وتوفير االحتياجات لكل اإلدارات
يف كافة أنحاء البالد ،من أجل إيصال كافة اخلدمات وبأسرع
وقت ممكن لكل مواطن .
ويذكر إن اإلدارة التنفيذية اجلديدة مت تكليفها بقرار من
اجلمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء املشكلة من
احلكومة الليبية املؤقتة.

السراي  :يعلن عن موعد انعقاد اجلمعية العمومية وما سيعرض يف االجتماع
االسبوع الليبي
اعلن مصرف السراي للتجارة واالستثمار األربعاء املاضية عن
موعد انعقاد االجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادي.
اوضح السراي ان االجتماع سيعقد يف الثالثني من شهر يونيو
املقبل يف مدينة طرابلس  بناء على دعوة من مساهمني ميثلون عشر
رأس املال.  
وحددت إدارة املصرف محور االجتماع والذي سيكون حول زيادة
رأس املال يف ظل اآللية التي رسمها القانون والنظام األساسي وعقد
التأسيس.
وكان مصرف السراي قد رفع رأس ماله يف أبريل املاضي إلى 100
مليون دينار.

اخلليج العربي للنفط تعلن عن حتويل بئر مهجور الى االنتاج
االسبوع الليبي
ق��ال رئيس قسم االع�لام بشركة اخلليج العربي
للنفط احمد العريبي لبوابة افريقيا االخبارية
ان مهندسي وفنيي إدارة هندسة املكامن وإدارة
هندسة احلفر بالشركة متكنوا من اح��ال��ة بئر
نفطي مهجور بحقل مسلة الى االنتاج
واضاف العريبي ان البئر املهجور من قرابة االربعني
ينتج االن  2900برميل يوميا
واش��ار العريبي ال��ى ان الشركة استعانت بتقنية
احلفر املائل من شركة شلمبرجير  
وقال العريبي أن هذا البئر يعتبر ثاني بئر يعاد الى
االنتاج حيث سبق اع��ادة بئر لالنتاج قبل اقل من
ستة اشهر
واعتبر العريبي ان ه��ذا اإلجناز برهان على أن
املهندس والفني الليبي ال يقل كفاءة عن أي مهندس
أجنبي بشرط توفر مناخ األمن واألمان وبيئة العمل
املساعدة على اإلبداع واإلجناز
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عودة داعش للنشاط يف ليبيا...
أي عـ ــالقة مبستجـ ــدات طرابـ ــلس؟

حكومة الوفاق الوطني الليبية إن الهجوم الذي تشنه قوات اجليش
الليبي على طرابلس منذ شهر أفسح املجال لعودة اإلرهاب
رامي التلغ-بوابة افريقيا اإلخبارية

عودة داعش للنشاط يف ليبيا ...أي عالقة
مبستجدات طرابلس؟
رامي التلغ-بوابة افريقيا اإلخبارية
طرحت العملية اإلره��اب��ي��ة األخ��ي��رة التي
استهدفت بوابة حقل الزلة النفطي بليبيا
الذي أفرز مقتل شخصني ذبحا وخطف
 4أشخاص،عديد التساؤالت حول عودة
ن��ش��اط تنظيم داع���ش ب��ال��داخ��ل و عالقة
هذه العودة بعملية طرابلس خاصة يف ظل
حديث عن عودة أعداد مهمة جهاديي ليبيا
من بؤر التوتر.
ف��ه��ذه العملية ف��ض�لا ال��ه��ج��وم لتنظيم
«داع���ش» اإلره��اب��ي على وح��دة عسكرية
للجيش الليبي يف سبها جنوب البالد ،ثم
تكراره يف اجلنوب مع انشغال اجليش حول
العاصمة يف الشمال يثير أب��ع��اداً مهمة،
سواء يف ما يتعلق بطبيعة الصراع يف ليبيا
أم ما يتعلق بطبيعة هذا التنظيم ذاته.
حذر خبراء أميركيني من عودة «املقاتلني
اإلرهابيني» من العراق وسورية إلى ليبيا،
وع����دد م��ن ال����دول ال��ت��ي يصنفها بعض
الدبلوماسيني على أنها مناطق «رمادية».
وق��ال مدير املركز الدولي لألمن والدفاع
سيث جونز لوكالة «فرانس برس» السبت
«ال��س��ؤال ه��و ك��م ع��دد قتالهم؟ ك��م منهم
ما زال على قيد احلياة ،مستعدا ملواصلة
القتال؟».
وأض��اف»:ك��م منهم تخلوا عن النضال او
ذهبوا ملواصلته يف مكان اخر؟ لست على
علم بتقديرات جديرة بالثقة».
من جانبه اعتبر الباحث ب��روس هوفمان
املتخصص يف اإلرهاب يف جامعة جورجتاون

أثناء مؤمتر يف واشنطن «إن��ه رغ��م مقتل
عدد منهم جنا اآلالف ومتكنوا من مغادرة
سوريا» .ولفت بروس هوفمان إلى «أن عددا
منهم أصبح يف البلقان حيث ميكثون بعيدا
عن االضواء للعثور على فرصة للتسلل إلى
اوروبا».
ويشير بعض اخلبراء إلى أن مقاتلي تنظيم
«داع���ش» الذين ف��رو من ال��ع��راق وسورية
س��وف يتوجهون إل��ى ليبيا ودول الساحل
وافغانستان واملناطق القبلية الباكستانية
والصومال واليمن.
يف مستهل هذا الشهر،أعلن تنظيم داعش،
السبت ،مسؤوليته عن الهجوم على قوات
اجليش يف مدينة سبها بجنوب البالد ،حيث
تعرض مقر عسكري يف سبها إلى هجوم
مسلح خلف تسعة قتلى ،وفقا ملصادر محلية
وطبية.
ويرى محللون أن توالي الهجمات اإلرهابية
يسعى إل��ى إرب���اك اجل��ي��ش الليبي ال��ذي
يتقدم يف العاصمة طرابلس ،فيما ال جتد
امليليشيات ورقة للرد سوى اإلرهاب.
وك���ان ال��ب��غ��دادي ،يف أول ظ��ه��ور إعالمي
له على ما يبدو منذ خمسة أع��وام ،أول
هذا الشهر ،هنأ املتشددين يف ليبيا على
الهجوم املميت ال��ذي وق��ع يف وق��ت سابق
من شهر أبريل املاضي على مدينة الفقهاء
الصحراوية يف جنوب البالد.
من جانبها،قالت حكومة الوفاق الوطني
الليبية إن الهجوم الذي تشنه قوات اجليش
الليبي على طرابلس منذ شهر أفسح املجال
لعودة اإلرهاب ،وذلك بعد هجوم استهدف
معسكرا يف مدينة سبها (جنوبي ليبيا) تبناه
تنظيم الدولة اإلسالمية.
حملت حكومة
ويف بيان أص��درت��ه أم��سّ ،

ال��وف��اق حفتر مسؤولية ع���ودة العمليات
اإلرهابية يف اجلنوب الليبي ال��ذي كانت
تنتشر فيه ق���وات تابعة لها حتى العام
املاضي.
وقال البيان إن الهجوم الذي تشنه قوات
حفتر على طرابلس منذ الرابع من الشهر
املاضي ،اضطر قوات حكومة الوفاق لتركيز
ج��ه��وده��ا األم��ن��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة ع��ل��ى صد
الهجوم على العاصمة ،مما أتاح الفرصة ملن
سمتهم اإلرهابيني لتنفيذ عمليات هجومية.
جدير بالذكر أن��ه من أكثر الكتائب التي
تقاتل يف صفوف ق��وات «حكومة الوفاق»
إثار ًة للجدل وشبهة اإلرهاب« ،سرايا الدفاع
ع��ن ب��ن��غ��ازي» املصنفة عربيا ً على لوائح
التنظيمات اإلرهابية املرتبطة بـ «القاعدة»
يف شمال أفريقيا.
وأعلنت تلك «السرايا» على لسان آمرها
م��ص��ط��ف��ى ال��ش��رك��س��ي يف ب���ي���ان م��ص��ور
االن��ض��م��ام إل��ى ق���وات «ح��ك��وم��ة ال��وف��اق»،
مؤكدة العزم كـ «قوة دف��اع» على التصدي
لـ «اجليش الوطني» يف املنطقة الغربية،
عد إسماعيل الصالبي ،القائد
يف وق��ت ُي ّ
امليداني الفعلي لهذه املليشيا ،وهو مطلوب
داخل ليبيا وخارجها بتهمة اإلرهاب.
واتخذت «السرايا» هذا املوقف بعد بيان
ص��در ع��ن مفتي ليبيا ال��س��اب��ق ال��ص��ادق
الغرياني ،املعزول بقرار من البرملان الليبي،
حضها فيه على «أن ينفروا خفافا ً وثقاالً
للجهاد ضد اجليش والدفاع عن عاصمة
��رف ع��ن ال��غ��ري��ان��ي دعمه
ال���ب�ل�اد» .و ُي���ع� َ
للجماعات املتطرفة وع���داؤه لـ»اجليش
الوطني» ،كما يرد اسمه على قائمة اإلرهاب
العربية.
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عبر حكومة الوفاق...
تركيا تواصل إغراق ليبيا بالسالح

رغ��م إص���دار مجلس األم���ن ال��دول��ي ق���راره رقم
 ،1970يف م���ارس/آذار  ،2011بحظر بيع أو
توريد األسلحة إلى ليبيا ،إال أن تدفق األسلحة
املتجهة للجماعات املسلحة ،ت��واص��ل م��ن دول
داعمة لهذه اجلماعات وعلى رأسها تركيا ،التي
ترتبط بعالقات إيديولوجية مع هذه اجلماعات
مبباركة التنظيم العاملي لإلخوان املسلمني الذي
ميثل ذراع تركيا لنهب ثروات البالد.
وم���ع ان��ط�لاق عملية حت��ري��ر ال��ع��اص��م��ة الليبية
طرابلس من سطوة املليشيات املسلحة التي جتثم
على صدر املدينة منذ سنوات،حتركت تركيا يف
محاولة ملنع سقوط املليشيات املوالية لها،وأمام
ال��ض��رب��ات امل��ت��ت��ال��ي��ة ل��ل��ج��ي��ش ال��ل��ي��ب��ي وت��ق��دم��ه
املستمر،بدأ التدخل التركي ي��زداد ويصبح أكثر
ع�لان��ي��ة يف م��وق��ف يعكس ب��وض��وح ن��واي��ا أن��ق��رة
الطالة أمد الصراع.
ففي تتطور جديد،أعلنت،السبت  18مايو/أيار
،2019عملية «ب��رك��ان الغضب» التابعة لقوات
الوفاق ،وصول إم��دادات جديدة لقواتها متمثلة
يف م��درع��ات وذخ��ائ��ر وأس��ل��ح��ة ن��وع��ي��ة ،دون أن
تلتفت إلى ما ميثله وصول هذه األسلحة من خرق
للحظر الدولي على توريد السالح إلى ليبيا الذي
يفرضه مجلس األمن.
ون���ش���ر امل���ك���ت���ب االع��ل�ام����ي ل��ع��م��ل��ي��ة «ب���رك���ان
ال��غ��ض��ب»،ص��ورا ل��ع��ش��رات امل��درع��ات ع��ل��ى أح��د
أرصفة مرفأ طرابلس.وأظهرت صور وتسجيالت
مصورة نشرها املكتب االعالمي وصول عشرات
املركبات املدرعة من ط��راز (ب��ي.إم.س��ي كيربي)
تركية الصنع إل��ى ميناء ط��راب��ل��س.ومت ال��ت��داول
على مواقع التواصل االجتماعي صور تظهر فيها
آل��ي��ات عسكرية ل��دى إن��زال��ه��ا م��ن سفينة شحن
حتمل اسم «أمازون».
وق���د أف����ادت م��ص��ادر م�لاح��ي��ة م��ت��خ��ص��ص��ة ،أن
السفينة أم���ازون رو -رو ك��ارج��و وص��ل��ت ميناء
طرابلس ال��ب��ح��ري،ي��وم السبت ق��ادم��ة م��ن ميناء

املكتب االعالمي لعملية «بركان الغضب»،
صورا لعشرات املدرعات على أحد أرصفة مرفأ طرابلس
مرسني بتركيا ،وق��د رس��ت السفينة التي ترفع
علم دولة مولدوفا مبيناء طرابلس عند الساعة
 11صباحا بالتوقيت املحلي وت��ق��در حمولتها
االجمالية  4400طن.
وي��ؤك��د وص���ول ش��ح��ن��ة ال��س�لاح اجل��دي��دةص��ح��ة
ك�ل�ام امل��ت��ح��دث ب��اس��م اجل��ي��ش ال��ل��ي��ب��ي أح��م��د
املسماري،الذي كشف يف وقت سابق عن صفقة
ت��وري��د اس��ل��ح��ة وق��ع��ه��ا رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي
فائز السراج مع جتار سالح أوروبيني ،مؤكدا أن
شحنات األسلحة املتفق عليها ستصل تباعا من
املوانئ التركية إلى مينائي طرابلس ومصراتة.
وتأتي ه��ذه الشحنة من السالح يف وق��ت يضيق
ف��ي��ه اخل���ن���اق ع��ل��ى امل��ل��ي��ش��ي��ات امل��س��ل��ح��ة وس��ط

تأكيدات من اجليش الوطني الليبي على قرب
حسم معركة حترير العاصمة الليبية.ونقل موقع
«إرم نيوز»،عن مصادر تأكيدها إن املدرعات التي
ج��رى استعراضها يف ش���وارع العاصمة الليبية
فورا يف محاور القتال؛ ما يعكس
السبت زج بها ً
احلاجة املاسة لها يف ظل انهيار اجلبهات حتت
ضربات اجليش الوطني ،وكون مقاتلي امليليشيات
تلقوا تدريبات عليها يف تركيا ،قبل وصولها إلى
ميناء طرابلس.
وكشفت املصادر أن االتفاق بشأن هذه الشحنة
والتدخل التركي لدعم امليليشيات جرى التوصل
ل��ه أث��ن��اء زي���ارة وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة فتحي باشاغا
ورئيس املجلس األعلى للدولة خالد املشري إلى

تركيا الشهر اجل��اري.وب��ي��ن��ت أن م��ا ل��م يكشف
عنه الناطق باسم حكومة ال��وف��اق مهند يونس،
حني قال عقب الزيارة « إن طرابلس طلبت من
أمورا
تركيا ودول أخرى داعمة لها (لم يسمها)
ً
واضحا اآلن ،ويتعدى
جديدة ،دون تفاصيل» ،بات
ً
ذلك إلى تدريب مقاتلي امليليشيات على أسحلة
حديثة ،وتدخل تركي مباشر يف األزمة الليبية يف
حال الطلب».
ول��ي��س غ��ري��ب��ا ع��ل��ى ن��ظ��ام أردوغ�����ان م��ح��اوالت��ه
التدخل ملنع حترير العاصمة الليبية التي متثل
امل�لاذ األخ��ي��ر للمليشيات امل��وال��ي��ة لتركيا.حيث
تسعى انقرة إلى تكريس حالة الفوضى ،وإنتاج
املزيد من عدم االستقرار يف املشهد الليبي وذلك
من خالل دعم اجلماعات املوالية لها بهدف مد
أذرعها والسيطرة على البالد خدمة ملصاحلها
وأطماعها يف هذا البلد الغني.
فمنذ ال��ع��ام ،2011ان��خ��رط��ت تركيا يف األزم��ة
الليبية وبحثت عن موطئ قدم لها أمال يف أن يوفر
لها ه��ذا البلد الغني مصدر متويل القتصادها
املهتز يف ظل العقوبات الدولية.ومثلت املليشيات
املسلحة ال��ي��د ال��ط��ول��ى ال��ت��ي س��ع��ت م��ن خاللها
تركيا لنهب الثروات الليبية ولذلك كانت تدعمها
بالسالح لفرض نفوذها.
وت��أت��ي ه��ذه اخل��ط��وة التركية اجل��دي��دة ب��اغ��راق
ليبيا بالسالح باالتفاق مع حكومة الوفاق،وهو ما
اعتبره مراقبون مؤشرا خطيرا كون هذه العمليات
متكن املجموعات املسلحة يف ليبيا من احلصول
على األسلحة واملعدات احلربية،يف خرق مباشرا
حلظر توريد السالح إلى ليبيا،عالوة على كونه
دع��م ملجموعات مسلحة غير قانونية ،ويسيطر
على معظمها عناصر من اجلماعات املتطرفة،
والتنظيمات اإلرهابية.
ويثير جتاهل العالم يف كل م��رة لألسلحة التي
ترسلها تركيا إلى ليبيا استفهامات كثيرة ،خاصة

يتبع
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تركيا تسعى لدعم املليشيات املسلحة لضمان
مصاحلها،ومثل تقدم اجليش الوطني الليبي
نحو العاصمة الليبية طرابلس تهديدا كبيرا
لهذه املصالح التركية .

حملت وزارة اخلارجية باحلكومة املؤقتة جلنة العقوبات
مبجلس األمن مسؤولية استمرار تدفق األسلحة واملقاتلني
اإلرهابيني األجانب لدعم حكومة الوفاق .
وأن البلد مفروض عليه حظر تسليح دولي منذ
.2011وأع���رب���ت جلنة ال��دف��اع واألم���ن القومي
مبجلس ال��ن��واب ع��ن استغرابها لصمت البعثة
الدولية على انتهاك احلظر الدولي على السالح
وذل��ك بتفريغ شحنات ال��س�لاح وال��ذخ��ائ��ر على
مرمى حجر من مقر البعثة..
وأكد رئيس جلنة الدفاع واألمن القومي مبجلس
النواب طالل امليهوب يف بيان له أن جلنة الدفاع
واألمن القومي تستنكر الدعم غير املحدود من
دولتي قطر وتركيا لعصابات داعش والقاعدة يف
العاصمة طرابلس مطالبا األمم املتحدة ومجلس
األم��ن بالتحرك العاجل لوقف التدخل السافر
لهذه الدول يف الشأن الليبي.
وش���دد امل��ي��ه��وب ع��ل��ى أن جل��ن��ة ال��دف��اع واألم���ن
ال��ق��وم��ي مبجلس ال��ن��واب ت��ط��ال��ب جل��ن��ة ال��دف��اع
باالحتاد األوروبي بتحمل املسؤولية وذلك بالعمل

على عدم دعم بلدانهم حلكومة السراج املسيطر
عليها من قبل تنظيمات داعش والقاعدة ليتمكن
اجليش الوطني من حترير العاصمة.
وبدورها حملت وزارة اخلارجية باحلكومة املؤقتة
جلنة العقوبات مبجلس األمن مسؤولية استمرار
ت��دف��ق األسلحة واملقاتلني اإلره��اب��ي�ين األج��ان��ب
لدعم حكومة الوفاق.وقالت الوزارة يف بيان لها
إنها تابعت بقلق شديد وصول السفينة التركية
(امازون) قادمة من ميناء مدينة سامسون شمال
تركيا لتزويد  ..ل��واء الصمود ،ال��ذي يقوده ..
ص�لاح ب���ادي ،باألسلحة وامل��درع��ات العسكرية
املصفحة لقتال القوات املسلحة العربية الليبية».
واستغربت ال��وزارة «هذه الهجمة اإلرهابية التي
تقودها تركيا ضد الشعب الليبي وقواته املسلحة»
مؤكدة «أنها لن تقف مكتوفة األي��دي أم��ام هذه
األعمال اإلرهابية اجلبانة ،وسوف تالحق اجلناة

املعتدين أمام املحاكم الدولية لالقتصاص منهم
ومعاقبتهم ،وأن ما تفعله تركيا وتقوم به يضر
مبصالح الشعب التركي والشراكة االقتصادية
بني البلدين».
ويف ال��وق��ت ال��ذي تعاني فيه ليبيا م��ن إنتشار
ال��س�لاح،ت��زي��د السفن التركية املحملة مبختلف
أن����واع ال���س�ل�اح،يف إغ����راق ال��ب�لاد يف مستنقع
الفوضى والعنف.وباتت التدخالت التركية تشير
الى طبيعة ال��دور ال��ذي تلعبه أنقرة يف الصراع
الليبي،حيث تسعى لدعم للجماعات املتطرفة،من
خ�لال إدخ��ال كميات كبيرة م��ن ال��س�لاح وامل��واد
املتفجرة ،بشكل يتعارض مع املجهودات املحلية
والدولية الرامية إلى حتقيق التسوية السياسية
واحل���د من
وامل��ص��احل��ة ب�ين األط����راف ال��ل��ي��ب��ي��ة،
ّ
انتشار السالح.
ويرى مراقبون أن تركيا تسعى لدعم املليشيات

املسلحة لضمان مصاحلها،ومثل تقدم اجليش
الوطني الليبي نحو العاصمة الليبية طرابلس
تهديدا كبيرا لهذه املصالح التركية وهو ما دفعها
للتحرك ملنع حترير املدينة التي اشتهرت خالل
السنوات السبع املاضية ،بأنها احلاضنة األولى
للميليشيات املسلحة املوالية لتركيا وقطر ،والتي
فسادا.
تعيث يف ليبيا
ً
وت����دور يف األط����راف اجل��ن��وب��ي��ة ل��ط��راب��ل��س منذ
ال���راب���ع م��ن أب��ري��ل امل��اض��ي م��ع��ارك ب�ين ق��وات
اجل��ي��ش ال��وط��ن��ي الليبي ب��ق��ي��ادة امل��ش��ي��ر خليفة
حفتر وال��ق��وات املوالية حلكومة ال��وف��اق.وب��دأت
املعارك بعد سيطرة اجليش على مدينة غريان
( 80كيلومترا جنوب طرابلس) ومدينة ترهونة
( 90كيلومترا جنوب شرق طرابلس) ،يف محاولة
للدخول إلى العاصمة الليبية التي تسيطر عليها
املليشيات املسلحة منذ سنوات.
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إنتحرت بناءا على تصويت انستغرام

اللص املتأنق

يف حادثة مأس���اوية انتحرت ش���ابة ماليزية اس���تجابة
لرأي أغلبية متابعيها على انستعرام.
ويف التفاصيل التي نشرتها صحيفة « الغارديان « فقد
أجرت الش���ابة استطالعا يف حس���ابها على انستغرام
طلبت من خالله متابعيها بالتصويت على اس���تمرارها
يف احلياة أو املوت.
وكتبت الش���ابة يف استطالعها تقول« :األمر مهم جدا،
س���اعدوني على االختيار ،امل���وت أم العيش؟» ،فجاءت
نتيجة التصويت مؤيدة خليار املوت بـ  69باملائة ،فما
كان منها اال ان انتحرت.
وبحس���ب « الغارديان « فقد فتحت الش���رطة املاليزية
حتقيق���ا جنائيا ملعرفة أس���باب انتحار الفتاة التي تبلغ
من العمر  16عاماً ،ولكنها لم تعلن عن الطريقة التي
انتحرت بها الفتاة.

تعرض طالب جنوب أفريقي لالعتقال ،بس���بب
حصول���ه عل���ى وجب���ات دج���اج يومي���ة جاهزة
من  KFCمجان���ا ً ملدة عام ،م���ن خالل االدعاء
بأنه مفتش جلودة األغذية ،مرس���ل من املكتب
الرئيس.
كان الطال���ب ( 27عاماً) ،وفق���ا ً ملوقع «مترو»،
يدخ���ل بثقة مرتديا ً بدلة أنيقة ،وغالبا ً ما يصل
بسيارة ليموزين يقودها صديق له ،يعمل سائقا ً
بدوام جزئي.
ومتك���ن الرج���ل م���ن خ���داع موظف���ي كنتاكي،
وجعله���م يزودون���ه بوجبات مجاني���ة عن طريق
ع���رض بطاق���ة الهوية وس���حبها بس���رعة ،بعد
أن يظه���ر أنه مكتوب عليه���ا «املكتب الرئيس»،
للتأكد من جودة الطعام املقدم يف املطعم.

أمريكي يجوب بني الواليات صحبة جثة
اعتقل���ت الش���رطة األميركي���ة بوالي���ة
أريزون���ا ،رج�ل�ا يبل���غ م���ن العمر 70
عام���ا ،بتهم���ة القيادة عب���ر  3واليات
برفق���ة جثة زوجته ،التي أجلس���ها إلى
جانبه.
وألق���ي القبض على رودني بوكيت على
الطريق السريع  10يف إيلوي بأريزونا،
بعدما الحظت دورية للش���رطة جثة يف
املركبة ،تب�ي�ن أنها زوجت���ه امليتة ليندا
بوكيت.
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية
ع���ن رودني أن لين���دا توفيت بفندق يف
تكس���اس ،بينما كان���ا يف رحلة ،لذا قام

بوضع جثتها يف السيارة ،وأكمل مسيره
نح���و الوجه���ة ،الت���ي كان���ا يخطط���ان
للوصول لها ،دون اإلفصاح عنها.
واحتج���زت األجه���زة األمني���ة رودن���ي
بتهمة االش���تباه يف القت���ل ،بينما نقلت
جث���ة الزوجة إلى إحدى املستش���فيات
وذل���ك لتش���ريحها ومعرف���ة أس���باب
الوفاة.
وت���زوج رودني وليندا يف العام ،2011
إال أن الزوجني كانا يفكران يف الطالق،
حي���ث تقدم���ت لين���دا بطل���ب ط�ل�اق
وحماية من زوجها ،يف وقت س���ابق من
هذا العام.

قطرة عني بـ اربعه مليار إسترليني
ظن رجل بريطاني يعاني جفافا يف العني أن
مرض���ا عضاال قد أضر ببصره ،بعدما رأى
على جهاز كش���ف األس���عار أن قطرة العني
املوصوفة له يبلغ س���عرها  4مليارات جنيه
إسترليني ،بحسب «سكاي نيوز».
فبعدم���ا أج���رى مارت���ن تش���يدلو فحص���ا
للعني يف مدينة ريكس���هام ،مبنطقة ش���مال
ويلز ،ذهب إلى أحد متاجر «سبيكس���يفرز»
للبي���ع بالتجزئة ،لش���راء قطرات عني تعالج
اجلفاف.
وحينها رأى على جهاز كش���ف األس���عار أن
سعر القطرة يبلغ 4.031.626.711.51
جنيه���ا إس���ترلينيا ،أي أكثر م���ن نصف ما
تخصصه هيئة اخلدمات الصحية الوطنية
السنوية ملنطقة ويلز بأكملها ،وذلك بدال من
سعرها املتوقع بـ 9.95جنيه إسترليني.
ونق���ل موقع «س���كاي ني���وز» البريطاني عن

الرجل قوله« :لم أستطع تصديق عيني».
وقال تشيدلو ( 55عاما)« :كنت قد خضعت
للت���و الختب���ار نظر ،ث���م دخلت إل���ى متجر
سبيكسيفرز للحصول على الوصفة الطبية
وقطرات عني تعالج اجلفاف ،قامت البائعة
بتمري���ر زجاج���ة القطرة على جهاز كش���ف
األس���عار ،ثم بدت وكأنها تعاني من كابوس،
فأع���ادت م���رة أخ���رى مترير القط���رة على
اجلهاز ليظهر هذا السعر على الشاشة».
وتابع« :لم أس���تطع أن أصدق عيني عندما
رأي���ت الس���عر عل���ى شاش���ة جهاز كش���ف
األسعار».
ث���م انتبه���ت الفتاة إل���ى أن خط���أ يف جهاز
كشف األس���عار كان وراء ظهور هذا السعر
اخليال���ي لقطرة العني ،األم���ر الذي أقر به
متحدث باسم «سبيك سايفرز» ومت حله يف
حلظات.

أخبار غير سارة لعمالء أيفون
تتجه ش���ركة أب���ل إلى التقليل بش���كل كبير من
ع���دد النم���اذج القدمية املدعوم���ة من هواتف
آيف���ون وإنه���اء دعمها ألجيال م���ن الهاتف مع
وصول نظامها التش���غيلي األحدث «آي أو إس
 »13وف���ق ما نقل���ت البوابة العربي���ة لألخبار
التقنية.
ويزعم تقري���ر جديد أن نظام التش���غيل iOS
 13لن يدعم  ،iPhone 5sو،iPhone SE
و ،iPhone 6و.Plus 6
وتعد اخلطوة اجلديدة مبثابة رد الش���ركة على

النقد الذي طالها بسبب تقييدها أداء األجهزة
القدمية ،ويبدو من املنطقي أن تختار أبل إنهاء
دع���م األجه���زة األق���دم يف قائمته���ا املدعومة
حالي���اً ،وطي صفح���ة األجه���زة البالغ عمرها
حوالي  5أعوام تقريباً.
وال ي���زال املالي�ي�ن يس���تخدمون ،iPhone 6
و  ،Plus 6حت���ى يومنا ه���ذا ،ووفقا ً للتقرير،
ف���إن أجهزة آيفون املتوافقة مع  iOS 13هي:
إص���دارات آيف���ون لع���ام  ،2019و iPhone
 ،XSو  ،XS Maxو ،iPhone XRوiPhone

 ،Xو  ،iPhone 8و ،Plus 8و،iPhon 7
و ،Plus 7و  ،iPhone 6sو.6s Plus
أما أجهزة آيفون غي���ر املتوافقة مع iOS 13
فه���ي ،iPhone 6 :و  ،Plus 6و iPhone
 ،SEو  ،iPhone 5sباإلضاف���ة إل���ى
أجهزة  ،iPad mini 2و .iPad Air
يذك���ر أن���ه من املقرر أن تكش���ف أب���ل نظامها
التش���غيلي األحدث  iOS 13ضمن مؤمترها
السنوي للمطورين  ،WWDC 2019املقرر
يف  3يونيو (حزيران) املقبل.

الدب البني يظهر يف
البرتغال من جديد
أك � ��د خبراء احلي � ��اة البرية ظه � ��ور أول دب بني يف
البرتغ � ��ال من � ��ذ أكثر م � ��ن ق � ��رن ،وذلك بع � ��د ورود
تقارير عن وجود حيوان يف شمال شرق البالد.
وذكر موقع «لوكال» اإلخب � ��اري األوروبي أن الدب،
ال � ��ذي ينتمي ملنطقة جب � ��ال كانتابريا يف ش � ��مال
إس � ��بانيا ،كان يتج � ��ول عب � ��ر احلدود بني إس � ��بانيا
والبرتغال.
وأك � ��د املعه � ��د البرتغالي للحفاظ عل � ��ى الطبيعة
والغاب � ��ات ظهور هذه الفصيلة م � ��ن الدببة البنية
يف البرتغ � ��ال من جديد بعد أن كانت قد انقرضت
من البرتغال منذ القرن .19
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هيئة الثقافة واالعالم باحلكومة املؤقتة

تطلق موسمها الثقايف الرمضاني ببنغازي
 بوابة افريقيا االخبارية
انطل���ق الثالثاءاملاض���ي ببنغ���ازي مبرك���ز وهب���ي
البوري املوس���م الثق���ايف الرمضاني الذي تنظمه
إدارة املهرجانات واملعارض واألنش���طة الثقافية
باللهيئة العامة لإلعالم والثقافة واملجتمع املدني
واس���تهل املوسم بامسية شعرية للشعر الفصيح
افتتحه���ا مدير مكتب رئيس الهيئ���ة الفنان خليل
العريبي واداره���ا الق���اص محم���د املس�ل�اتي
والقى فيها القصائد الشعراء جمعه الفاخري –
عائشة بازامة – عصام الفرجاني – أحمد العيلة
و يتواص���ل املوس���م كل ثالث���اء طيل���ة ش���هر
رمض���ان ومن املزمع اقامة أمس���يات ش���عرية
وقصصية وندوات ومحاضرات ثقافية ومعارض
للصور والفن التشكيلي وعروض سينمائية

شعـــر

أُم ُّ امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآث ــر

 مح َّمد املهدي

فرقة الفجر اجلديد للمألوف حتيي ليالي رمضان يف سبها
االسبوع الليبي ـ بوابة افريقيا االخبارية
قامت فرقة الفجر اجلديد للموش���حات واملألوف
ه���ذه الليل���ة بإحي���اء س���هرة فني���ة بحديق���ة بيت
الثقافة .وتأتي هذه السهرة ضمن فعاليات ليالي
رمض���ان املب���ارك التي تش���رف عليه���ا وترعاها
ادارة مكتب الثقافة والتي س���تكون طيلة الش���هر
الفضيل .ش���اركت يف احياء السهرة فرقة الفجر
اجلديد بالعديد م���ن الوصالت الفنية من أجمل
القصائد واملوش���حات بإنشاد متنوع وفن املألوف
الذي يرس���خ فن وابداع أهل فزان من هذا اللون
اجلمي���ل وبحض���ور اقتص���ر عل���ى العائ�ل�ات من
مدينة سبها.

استئناف صدور األمل من جديد

االسبوع الليبي ـ بوابة افريقيا االخبارية
استأنفت مجلة األمل لألطفال الصادرة عن هيئة
دعم وتشجيع الصحافة إصدارتها من جديد بعد
توق���ف دام لس���نوات من���ذ عام  2014ألس���باب
خاص���ة بتعط���ل املطبعة وأس���باب إداري���ة خاصة
بالهيئة الصادرة عنها املجلة .
األم���ل ه���ي مجل���ة ش���هرية ملون���ة أنيق���ة ترأس
حتريرها د نوال الشريف .
وأكد خالد كشالف مدير حترير املجلة للبوابة بأن
أسرة حترير املجلة تنفس���وا الصعداء بعد صدور
العدد اجلدي���د ألن هذا التوق���ف أحبط اجلميع
وازعج اصدقاء املجل���ة وعن محتويات املجلة قال
حتت���وي املجل���ة يف صفحاته���ا القص���ص الدينية

نص

تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة

واملص���ورة واملعلومات العامة والتس���الي وأصدقاء
األمل هذا العدد.
وق���ال كش�ل�اف « حاولن���ا أن نش���مل كل أالخب���ار
اخلاصة باألطفال وتناولنا مواضيع تبث فيهم روح
األم���ل والتعلم والعمل واس���تقبلنا عبر بريد املجلة
عدة رس���ائل مهمة من األطفال ت���دل على وعيهم
وتطلعاتهم املستقبلية
كش�ل�اف أض���اف نتطل���ع ب���أن ت���داوم املجلة على
اإلصدار وننتظر يف اقترحاتكم ومالحظاتكم حول
اإلصدارات.
يش���ار إل���ى أن مجل���ة األمل ب���دأت الص���دور عام
 1974وترأس���ت حتريره���ا اإلعالمي���ة الراحلة
خديجة اجلهمي.

املعرض
 لوحة من التراث من اعمال الفنان
التشكيلي ص�لاح ال��ف�لاح قدمها
ل��ل��ج��م��ه��ور ع���ام  2016وجتسد
نظرة حنني الى التقاليد الثقافية
الليبية العريقة
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َ علَى َقل ِْبي َب َنى ِلل ُْح ِ ّ
ب َد ً
ش ُه ِ
ح َم َّر ْ
ودي
ت ُ
و َي ْب َرأُ ِم ْن َد ِمي َج ْف َنا ُه ُز ْو ًرا * َوفيِ َو ْج َن ِات ِه ا ْ
َ
َص ِ
ني َقل ِْبي* َو َي ْحرِ ُق َد ْف َترِي بِ لَظَى ق ِ
يدي
يب َي َرا َع ِتي بِ َح ِن ِ
ُ ي ِذ ُ
ت َيا ِن ْي َرا ُن ُك ِفّي * َت ُقلْ َعي َنا ُه َيا ِن ْي َرا ُن ز ِ
ِيدي
و ِإ َّما ُقلْ ُ
َ
ٍ
لمْ
اخرِ ِم ْن ت َِليدِ
ت المْ َ َف ِ
ِ
َ ف َيا أُ َّم ا َآ ْثرِ م ْن َ
طرِيف * َو َيا بِ ْن َ
أ َِتي ُت ِ
سي * َوأَن ِ
ْت المْ َ ْه ُد فيِ َز َم ِني ال َْب ِع ِ
الس ُنو َن ت ِ
ُضي ُء َرأْ ِ
يد
ك َو ُّ
َ (و َل ْوال أَن ِ
ت ِم ْن َه ِذي ا ْل ُوف ِ
ُود
حل َ ْ
ش ّرِ ْف ُ
ت ِر َكابِ ي )* َوال ُ
ْت َما َر َ
ت ال ُنّورَ ِفي ِ
ك بِ ذَ ِ
ض ِ
ات َدارٍ * َغ َد ْ
العي َو ُع ْو ِدي
ت َ
طلَلاً َكأَ ْ
رَأَ ْي ُ
اع ُر َع ِ
ص َّي َم ْد َم ِع َي ال َع ِن ِ
ت * ت ُِثي ُر َع ِ
ت بي َم َش ِ
يد
اص َفا ٌ
َ ف َها َج ْ
يها ِللْ ُو ُج ِ
ود
ْك فيِ األَ ْوطَا ِن َدارٌ * َك َدارٍ ِجئ ْ َ
و َما َها َجت َ
َ
ت ِف َ
و َيا ِذممَ َ المْ َ َعا ِر ِ
أل ال َْو ُدودِ
ف فيِ ذَرَا َها * َو ِفيكُ ْم ِذ َّمةُ المْ َ ِ
َ
ش ْي ٍء َز ِه ِ
يد
َ ل َق ْد َكا َفأْتمُ ُ ِوني َف ْو َق َج ْه ِدي * َو َما ق ََّد ْم ُ
ت ِم ْن َ
شأْ ُنكُ ْم َك َر ٌم َو ُجو ٌد * ق َِليلٌ ِعن َْد ُه َك َر ِمي َو ُج ِ
ودي
و َهذَ ا َ
َ
ّ
َ
ِ
ت ِم ْن أَ ْه ِل الجْ ُ ُحودِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فما لي م ْن ُلغَى الْع ْر َفا ِن إال * بِ أَنّي َل ْس ُ
َ
ت ِعن ِْدي * َك َما ِلل ُْب ْح ُترِ ْي َوا ْب ِن ال َْو ِل ِ
ب َي ِاني َع ِ
يد
اج ٌز َيا َل ْي َ
َ
ِ
ِ
ح ُد ِ
ودي
اس مبا َل َد ْيكُم * َو َل ْس ُ
ت ُم َجا ِو ًزا فيه ُ
و ِش ْعرِي ال ُي َق ُ
َ
ت ُزن ِ
ِ
ِ
ِ
ح ْم ِل ِه َع َج َز ْ
لُ
ُودي
ن
ع
ن
إ
و
ي*
ن
ي
ع
ب
ا
د
ه
أ
َ
ُم
ك
ع
ن
ص
م
ح
ت
س
ُْ َ
َ ْ َ ْ َ
ََ ْ
َْ ُ َْ
ب * ِم َن ا ْل َغ ْي ِ
َ ف َيا ِإ ْج َد َاب َيا َغا َد ِ
الس ُع ِ
ود
ص ْو ٌ
ث المْ ُ َن َّو ِر بِ ُّ
اك َ
ت َو َل ْد َن نجُ ًْبا * َفأَن ِ
ْج َبةُ ال َْول ِ
ْت األُ ُّم ُمن ِ
ُود
ِإذَا َما األُ َّم َها ُ
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مساعي احتاد القوة البدنية للمشاركة
بعاملية القوة البدنية بالسويد

البوسيفي
ماحضرا يف دورة
دولية مبصر
ـــ االسبوع الليبي
البوسيفي مدرب
أعلن محمد
حراس املنتخب الوطني عن تنظيم
دورة تخصصية دولية ملدربي حراس
املرمى م��ن االول وح��ت��ى السابع
من يوليو املقبل بالعاصمة املصرية
القاهرة.
ويحاضر البوسيفي يف الدورة التي
تنظمها اح��دى الشركات الدولية
املعتمدة من النقابة العامة للمهن
الرياضية املصرية ،و أكادميية كرة
القدم لالحتاد اإلماراتي.

ـــ االسبوع الليبي
يسعى االحتاد الليبي للقوة البدنية للمشاركة يف البطولة العاملية يف القوة البدنية التي تستضيفها
السويد بداية من الرابع يونيو املقبل.
وخاطب االحتاد الليبي للقوة البدنية االحتاد الدولي واحاطه بالصعوبات والعراقيل التي تواجه
املنتخب الليبي وطاقمه الفني واإلداري يف احلصول على تأشيرة الدخول للسويد

املبروك يواجه الغناي يف بطولة فرج
االميل للتنس

ـــ االسبوع الليبي
جتمع امل��ب��اراة النهائية  لبطولة ال��راح��ل ف��رج األميل لكرة الطاولة التى
ينظمها  االحتاد الفرعي لكرة تنس الطاولة مبدينة سرت  الالعبني  خالد
املبروك و محمد الغناي  

هل بات  أنيس السلتو قريبا
من االحتراف يف احد النوادي املغربية ؟
ـــ االسبوع الليبي
تناولت العديد من الصحف ما
يتم تناقله عن مصادر رياضية
م��غ��رب��ي��ة ع��ن مساعي ناديي
القمة املغربية لضم املحترف
الليبي أن��ي��س السلتو الع��ب
األه���ل���ي ط���راب���ل���س وامل��ن��ت��خ��ب
الوطني .
وأكد مجيد الدين اجليالني،عبر
تصريحات صحفية أن ن��ادي
ال��رج��اء املغربي يسعى حثيثا
لضم السلتو   
ويسعى ال��وداد املغربي ايضا
للتعاقد مع السلتو

ذاكرة

املالعب

تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة

التقطت هذه الصورة  سنة   1980للمنتخب الوطني قبيل مباراته ضد منتخب مالطا يف مبارة
ودية استعدادا ملالقاة املنتخب الغامبي وانتهت املباراة بتفوق املنتخب املالطي بثالثية نظيفة.
تشكيلة املنتخب الوطني كانت تضم الفيتوري رجب  .أبوبكر باني  .صالح صولة  .عبدالرزاق جرانة .
بوبكر  .سالم املسماري  .عابد الورفلي  .ساسي العجيلي .عمر ماماش  .ناجي القاضي.
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تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة

بالتعادل تنتهي مواجهة
الهالل واملروج  

ليبيا تشارك ببطولة
العالم لـ املواي تاي

ـــ االسبوع الليبي
بالتعادل اإلي��ج��اب��ي بهدفني انتهت اجلمعة مباراة
الهالل واملروج مبلعب شهداء بنينا ضمن بطولة بنغازي
التنشطية الودية لكرة القدم.
ويحتل الهالل يحتل املركز الرابع يف املجموعة األولى
بالدورى املمتاز قبل جتميد نشاطه  

ـــ االسبوع الليبي
أعلن االحتاد الليبي لرياضة الكيك بوكسينغ عن مشاركته يف بطولة
العالم يف امل��واي تاي ال��ى تنظم يف  تايالند الفترة من  19إل��ى 30
يوليو القادم  ،وجاء االعالن عقب انتهاء األزمة املالية احلادة التي هددت
مشاركة االحتاد بالبطولة.
 ويشارك االحتاد الليبي بثمانية العبني .

احتاد التجديف
يحتفى بالبطل الليبي
عبد الرحمن إدريس  
ـــ االسبوع الليبي
قدم االحت���اد ال��ع��ام الليبي للتجديف
تهنئة للبطل الليبي عبد الرحمن إدريس
مبناسبة تأهله إل��ى نهائيات التصنيف
الثاني  Bضمن سباق ال��ق��ارب الفردي
للبطولة العاملية ل��ذوي اإلعاقة املقامة
بإيطاليا.
  وحتصل اجل��داف الليبي ،على أفضل
رق��م عربي وإفريقي ،من بني املشاركني
يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي تعتبر م��ن املصنفات
دوليا ويشارك ع��ب��د ال��رح��م��ن إدري���س
ً
تدريبيا
ا
معسكر
خاض
أن
بعد
بالبطولة
ً
ً
حلمسة أي����ام حت���ت إش�����راف وت��ن��ظ��ي��م
االحتاد الدولي للتجديف.

اإلصابة تنهي مشاركة خالد بوهدمية يف كأس العالم للمبارزة  
ـــ االسبوع الليبي
غادر البطل الليبي املبارزة خالد بوهدمية منافسات كأس العالم للمبارزة إثر تعرضه إلصابة
مفاجأة على مستوى الركبة اضطرته  ملغادرة البطولة التي انطلقت صباح اجلمعة بالعاصمة
الفرنسية باريس وكان بوهدمية يستعد ملبارزة أبطال من روسيا ،كازخستان ،الدمنارك ،الواليات
املتحدة ،بريطانيا ،وهولندا.
عامليا.
وسجل بوهدمية تراجعا يف الترتيب إلى املركز الـ ،130بعدما كان يصنف الـ28
ً

 النصر ينظم مباراة تكرميا للراحل هشام الككلي
ـــ االسبوع الليبي
تكرميا للراحل هشام الككلي مدرب الفئات السنية
السابق بناديي األهلي طرابلس والشط  نظم نادي
النصر مساء اجلمعة مباراة استعراضية عرفانا
مبجهوداته وخدماته اجلليلة التي ك��ان حريصا

على تقدميها للفريق والنادي.
 أقيمت املباراة   مبلعب نادي النصر مبشاركة نخبة
من العبي الفريق األول بنادي النصر وأندية الدوري
املمتاز وبعض قدامى الرياضيني بالنادي وأندية
ليبيا  ،

األسبـوع الليبـي
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أخر االسبوع
أمل دنقل
إلى أن يعود الوجود لدورته الدائرة:
النجوم ..مليقاتها
والطيور ..ألصواتها
والرمال ..لذراتها
والقتيل لطفلته الناظرة
كل شيء حتطم يف حلظة عابرة:
الصبا  -بهجةُ األه��ل  -ص��و ُت احل�ص��ان -
ف ب��ال�ض�ي��ف  -ه�م�ه�م�ةُ ال�ق�ل��ب حني
ال �ت �ع��ر ُ
ي��رى ب��رع�م� ًا يف احل��دي�ق��ة ي ��ذوي  -ال�ص�لا ُة
املوسمي  -مراوغة القلب
لكي ينزل املطر
ُّ
ِ
املوت
حني يرى طائر
وهو يرفرف فوق املبارزة الكاسرة
كل ٍ
شيء حتطَّم يف ٍ
نزوة فاجرة
ُّ
ربا..
والذي اغتالني :ليس ً
ليقتلني مبشيئته
ليس أنبل مني ..ليقتلني بسكينته
ل �ي��س أم �ه��ر م �ن ��ي ..ل�ي�ق�ت�ل�ن��ي ب��اس �ت� ِ
�دارت� ِ�ه
املاكرة
ال تصال ْح
ين..
ند ْ
فما الصلح إال معاهد ٌة بني َّ
(يف شرف القلب)
ص
ال تُنت َق ْ
لص
حض ْ
والذي اغتالني َم ُ
عيني
سرق األرض من بني
َّ
يطلق ضحكته الساخرة!
والصمت
ُ

املرصد

نشرة أسبوعية

تصدر كل خميس
عن بوابة افريقيا االخبارية

الليبي بن حامد يفوز بجائزة دبي القرآنية

أعلنت الهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية فوز املتسابق الليبي
القارئ الشيخ معاذ بن حامد بالترتيب األول مبسابقة دبي الدولية
حلفظ القرآن الكرمي كامال يف دورتها الثالثة والعشرون.
ومتيز بن حامد بصوته اجلميل وقراءة يف قمة اخلشوع ،وبدا من
فرط الثقة ،كأنه يقرأ من املصحف ،كما أنه أظهر اهتماما ً عاليا ً
بأحكام التجويد مع إتيان احلروف من مخارجها الصحيحة.
كما متيز أداء بن حامد الذي يدرس اقتصاد وإدارة أعمال يف جامعة

طرابلس ،بقدرته على االنتقال بطبقات ونغمات الصوت بشكل
متميز ،وهو ما أكسب صوته مزيداً من اجلمال.
وبدأ بن حامد احلفظ منذ صغره يف عمر  3أو  4سنوات وأمته
يف عمر  ،11وكان يحفظ يف حلقات املسجد وشجعه والداه ،وله 6
إخوة يحفظون القرآن ،وهذه أول مشاركة دولية له يف دبي ،إال أنه
شارك يف  6مسابقات محلية ،وكان ترتيبه األول يف كل منها ،والرابع
يف إحداها.

