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فرق كبير بني أن تكون البندقية الوطنية يف خدمة 
ال��س��ي��اس��ي ، وب���ني أن ي��ك��ون ال��س��ي��اس��ي يف خ��دم��ة 
.. فرق كبير بني نبل األه��داف  البندقية الوطنية 
املؤسسة  إس��ت��ع��ادة  م��ن  امل��ق��ات��ل  إليها  ال��ت��ي يسعى 
بعد  املهدور  العسكري  والشرف  والسيادة  والدولة 
تخلط  ال��ت��ي  السياسية  األج��ن��دة  وب��ني   ،  2011
ال��ط��ي��ب ب��اخل��ب��ي��ث ، وت���ف���اوض وت���س���اوم م���ن أج��ل 
هناك  ثمة   ..« و«إكسسواراتها  والسلطة  الغنيمة 
إرهاب وإرهابيني يف صفوف املتحصنيني باالبرياء 
واملدنيني داخل العاصمة الليبية طرابلس ، وهذا 
التوافق  أق��رب حلفاء حكومة  به حتى  اعترف  ما 
..لكن ثمة أيضا فريق سياسي - إذا جاز التوصيف 
- يتمتع بغطاء إجتماعي وشرعية محلية ودولية 
، مايعطي لهذه احلرب املشتعلة منذ مايقرب من 
الشهرين صفة الصراع السلطوي بإمتياز ، وليس 
هناك ما يعيب يف السعي إلى السلطة ، لكن العيب 
دائما يتركز يف أسلوب حتقيق هذا السعي املشروع 
.. اإلره�����اب ع���دو اجل��م��ي��ع مب���ن يف ذل���ك اإلس���ام 
السبل  بكل  عليه  وال��ق��ض��اء  امل��دج��ن«   « السياسي 
املتاحة غاية يجب أن توحد كافة الفرقاء ، وإذا كان 
وجود املؤسسة العسكرية القوية واملنضبطة عامل 
حاسم يف حتقيق هذا الهدف اجلامع ، فإن احلكمة 
ب��أن احل���رب على  وال��واق��ع��ي��ة حتتم علينا اإلق����رار 
اإلرهاب الميكن أن تكون حرب رصاص وصواريخ ، 
بل حرب دولة بكامل اجهزتها املخابراتية واألمنية 
على  ..والتعويل  والدينية  والتعليمية  والثقافية 
الوطني  اجليش وحده يف إجناز هذا االستحقاق 
أثبتت  ل��ق��د   .. واإلم��ك��ان��ي��ة  ل��ل��ذك��اء  يفتقر  ره����ان 
ال��ت��ش��ك��ي��ات امل��ق��ات��ل��ة ع��ل��ى ت��خ��وم ط��راب��ل��س ، من 
بقايا املؤسسة العسكرية االحترافية التي قارعت 
أشهر  ثمانية  ط��وال  االطلسي  ق��وات حلف شمال 
يف عام املحنة ، قدرة فائقة على استعادة مهاراتها 
ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة يف االن���ض���ب���اط واالل����ت����زام 
ب��ع��ق��ي��دت��ه��ا ال��ق��ت��ال��ي��ة ، ول���ق���د ح������ازت ف�����وق ذل���ك 
الشارع  يف  ملحوظا  جماهيريا  وإلتفافا  تعاطفا 
الليبي عموما والطرابلسي على وجه اخلصوص 
البشرية  الكلفة  وت��راك��م  أم��د احل���رب  ، لكن ط��ول 
يكابدها  التي  املعاناة  وتزايد  املدنيني  صفوف  يف 
املمتلكات وضنك  وف��ق��دان  وامل��ه��ج��رون  ال��ن��ازح��ون 
الرصيد  من  تخصم  سالبة  عوامل  كلها   ، العيش 
الشعبي حلركة القوات املسلحة ، خصوصا يف ظل 
إلى  املستندة  الواضحة  اإلعامية  اخلطة  إنعدام 
املعركة يف بعدها املحلي  وعي بحساسية وتداخل 
وال���دول���ي ..وك���ذل���ك وه����ذا األه����م يف ظ��ل غموض 
امل����ش����روع ال���س���ي���اس���ي ال������ذي ي���ف���ت���رض أن ت��س��ن��ده 
 .. املحترف  الوطني  اإلع��ام��ي  والعمل  البندقية 
هناك أص��وات وطنية أساسية حتظى باملشروعية 
االجتماعية والشعبية والسياسية الميكن تغييبها 
ع���ن م��ع��رك��ة ال���وط���ن ال���ت���ي جت����ري ال���ي���وم ..مت��ل��ك 
القدرة واإلرادة إلنقاذ ماميكن إنقاذه من السفينة 
إل���ى ش��اط��يء األم���ان  ال��ع��اص��ف��ة  وتوجيهها وس���ط 
ليشترك اجلميع دون إستثناء أو إقصاء يف ترميم 
ج��س��ده��ا امل��ت��ه��ال��ك .. إن ال��دك��ت��ور س��ي��ف االس���ام 
ال��ق��ذايف ص��اح��ب أص���دق و أش��م��ل م��ش��روع إص��اح 
الميكن   ، املاضية  العقود  خ��ال  ليبيا  يف  سياسي 
أن ي���ك���ون م���ج���رد ع���ام���ل ل��إس��ت��ق��ط��اب ال��ع��اط��ف��ي 
الشعبي بني هذا الطرف أو ذاك..وإذا كان ثمة نية 
حقيقية لتجنيب ليبيا مصير االنقسام والتمزق 
فإن اللحظة تبدو ناضجة لإستعانة به من كافة 
االطراف للمشاركة يف رسم خارطة طريق شاملة 

نحو احلل السياسي اجلذري .. 
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وج������ه م����دي����ر  امل���ك���ت���ب اإلع����ام����ي 
النهر  م��ش��روع  وإدارة  تنفيذ  ب��ج��ه��از 
مناشدة  الشويهدي  توفيق  الصناعي 
وال��ش��رط��ي��ه  امل��ح��ل��ي��ه  إل���ى  السلطات 
فيها  تعرضت  التى  واملسؤولني  باملدن 
حلماية  االعتداء  الى  النهر  منظومات 

الصناعي  النهر  مسار 
وش�����دد ال���ش���وي���ه���دي ع��ل��ى   ت��ع��اون 
النهر  ج��ه��از  م��ع  اجل��ه��ات  املسؤولة 
ح��م��اي��ة  املسار  أج���ل  م��ن  ال��ص��ن��اع��ي 
حد  ووض���ع  ومناطقهم  مبدنهم  امل���ار 
غير  كالتوصيات  اإلع��ت��داءات  لوقف 

. الشرعيه   
وقال الشويهدي أن اعتداءا وقع  مساء 
مايو  من  والعشرين  اخلميس  الثالث 
رق���م )586(  امل��ح��ط��ة  ع��ل��ي  اجل����اري 
ملنظومة  الشرقي  املسار  علي  الواقعة 
احل���س���اون���ة س��ه��ل اجل���ف���اره مب��دي��ن��ة 
زل���ي���ن م���ن ق��ب��ل أح����د امل���واط���ن���ني ، 
املسار  فصل  عليه  ترتب  ال��ذي  األم��ر 
واملناطق  املدن  املغذي جلميع  الشرقي 
اخلمس   - زلين   - الساحليه مصراته 
لها  املجاوره  واملناطق  بوللي  القره   -
باملنظومة  الصيانه  فريق  يتمكن  حتي 

الي  العمل علي إصاحها وعودتها  من 
. العمل من جديد 

تفريغ  أنه  سيتم  واوضح  الشويهدي 
مليون متر مكعب من خط املياه  بغرفة 
ال��ت��ح��ك��م مب��ن��ظ��وم��ة احل��س��اون��ه سهل 
من  الصيانه  ف��ري��ق  ليتمكن  اجل��ف��اره 

. العمل 
وق���ال ال��ش��وي��ه��دي أن ه��ذا االع��ت��داء 
ال��ث��ال��ث  خ���ال ه��ذا  ال��ت��خ��ري��ب��ي  هو 
ال��ش��ه��ر ح��ي��ث وق���ع إع���ت���داءان األول 
مبدينة  وال��ث��ان��ي  ال���س���داده  مب��ن��ط��ق��ة 

اخلمس .

6 قتلى من العناصر الطبية يف معارك طرابلس 
وإصابة  مقتل  العاملية  الصحة  منظمة  دان��ت 
ال��ع��ام��ل��ني ال��ص��ح��ي��ني ال��ذي��ن ي��ه��رع��ون إلن��ق��اذ 
العاصمة  اشتباكات  خال  املصابني  األشخاص 

طرابلس.
لها  بيان  يف  العاملية  الصحة  منظمة  وأوضحت 
قتلوا  الصحة  مجال  يف  العاملني  من  اثنان  إن 
مت  عندما  مايو   23 يف  آخ��رون  ثاثة  وأصيب 
منطقة  يف  واضحتني  إس��ع��اف  سيارتي  قصف 

إحدى  إصابة  مؤكدة  طرابلس  يف  املطار  طريق 
طبيب  مقتل  عن  أسفر  مما  اإلسعاف،  سيارات 
ثانية،  إسعاف  سيارة  أصيبت  كما  الفور  على 
األول،  الهجوم  من  اخلسائر  الستعادة  أُرسلت 
ج����راء ال��ق��ص��ف  مما أس��ف��ر ع��ن م��ق��ت��ل أح��د 
على  وطبيب  آخ��ري��ن  اثنني  وإص��اب��ة  املسعفني 

. متنها
ليبيا  يف  العاملية  الصحة  منظمة  ممثل  وق��ال 

مظلًما  يوًما  اخلميس  يوم  »كان  حسني:  جعفر 
انتهاك  »هذا  طرابلس«  يف  الصحيني  للعاملني 
الدولي  اإلنساني  للقانون  مقبول  وغير  م��روع 
فإن  خطر،  يف  الطبيني  املهنيني  يكون  عندما 

.« يعانون  املرضى 
أن جميع  ع��ل��ى  ن��ص��ر  »إن��ن��ا  ح��س��ني:  وأض����اف 
واحل��ذر  النفس  مت��ارس ضبط  ال��ن��زاع  أط��راف 
الصحي  املجال  يف  العاملون  يكون  أال  لضمان 

مردفا  القتال«  يف  محاصرين  الصحية  واملرافق 
»ال ميكننا أن نتحمل اخلسائر يف األرواح  خاصة 
اآلخرين.« إنقاذ  أنفسهم  يكرسون  الذين  أولئك 
االشتباكات  بداية  أنه منذ  املنظمة  وأوضحت 
مجال  يف  العاملني  من  ستة  ُقتل  طرابلس،  يف 
تأثرت  ، يف حني  آخرون  وأصيب سبعة  الصحة 
اثنني من املرافق  14 سيارة إسعاف ومت إجاء 

للقتال. نتيجة  الصحية 

إنقطاع مياه النهر عن 4 مدن ساحلية 

بدء  بنغازي  أمن  مديرية  أعلنت 
ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة أم��ن��ي��ة وم���روري���ة 
املدينة خال  داخل  األمن  حلفظ 
املبارك وطيلة فترة  شهر رمضان 

العيد.
عبر  بنغازي  أمن  مديرية  وبينت 
ص��ف��ح��ت��ه��ا مب���وق���ع »ف��ي��س��ب��وك« 
أن����ه����ا أط���ل���ق���ت خ���ط���ة أم��ن��ي��ة 
عن  اخل��ارج��ني  شاملة ملاحقة 
قوانني  ُمخالفي  وتعقب  القانون 
املرور وضبط حركة الشارع العام 
ول��ت��ن��ظ��ي��م ح��رك��ة ال��س��ي��ر وم���رور 
املركبات اآللية، ومنع االختناقات 
تعطيل  م��ن  تسببه  وم��ا  امل��روري��ة 
كافة  باتخاذ  وذل��ك  ومشاحنات، 
ال��ت��داب��ي��ر واإلج�����راءات األم��ن��ي��ة 
امل��ع��م��ول ب��ه��ا وت���واج���د األج��ه��زة 
الفترات  يف  واضح  بشكل  األمنية 

والليلية. الصباحية 

الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  جهاز  أعلن 
املعلومات  وجمع  التحري  وح��دة  أن  تاجوراء 
من  لعدد  وك��ر  مبداهمة  قامت  امل��رك��ز  بفرع 

األفريقية. اجلنسيات  من  الوافدين 
»فيسبوك«  مبوقع  صفحته  عبر  اجلهاز  وبني 
أنه جرى القبض على 5 أشخاص أفارقة من 
املهاجرين غير الشرعيني يرجح أنهم يف حالة 

سكر.
جاءت  الوكر  مداهمة  أن  إلى  اجلهاز  وأش��ار 

مب���وج���ب ش���ك���اوى امل���واط���ن���ني ب���وج���ود وك��ر 
اإلفريقية  اجلنسية  م��ن  أج��ان��ب  ألش��خ��اص 

مشبوهة. بتحركات  يقومون 
السامية  املفوضية  ق��درت  املاضي  مايو  ويف 
ل���أمم امل��ت��ح��دة ل���ش���ؤون ال��اج��ئ��ني أع���داد 
بأماكن  املحتجزين  اللجوء  وطالبي  الاجئني 
 5.700 بحوالي  ليبيا  يف  رسمية  احتجاز 
تعنى  مم��ن  شخصاً   2.367 بينهم  شخصا 

املفوضية. بهم 

رامي  املدعو  أن  صبراتة  عمليات  غرفة  أكدت 
حربه  خ��ال  قتل  ال��ذي  ب��ك��اري،  ال���رزاق  عبد 
يحمل  اجليش  ضد  ال��وف��اق  ق��وات  صفوف  يف 
التونسية  اجلنسية  الثبوتية  أوراق���ه  بحسب 

وينحدر من والية سيدي بوزيد.
أنباء  من  ت��ردد  ما  لها  بيان  يف  الغرفة  ونفت 
دفنه  م��ن  ألس��رت��ه  األمنية  األج��ه��زة  منع  ح��ول 
مؤكدة  والعزاء  اجلنازة  مراسم  وإقامة  باملدينة 
األجهزة  منتسبي  أخ��اق  م��ن  ليست  ه��ذه  أن 
األمنية قائلة »لكم يف قتلى املليشيات املطرودة 
من املدينة خير شاهد« وكذلك قتلى معركة يوم 

مطلوب  القتيل  بأن  العلم  مع   2019/11/4
من  الفار  داعش  لتنظيم  انتمائه  بتهمة  للغرفة 
 2017/10/6 معركة  انتهاء  عقب  املدينة 
التنظيم  راي��ة  ذل��ك من خ��ال وج��ود  ثبت  وق��د 
على  ع���اوة  تفتيشه  أث��ن��اء  مبنزله  اإلره��اب��ي 

قتل. بجرمية  اتهامه 
األك��اذي��ب  ه��ذه  »أن  ب��ال��ق��ول  ال��غ��رف��ة  وختمت 
من  جزء  وهي  للحقيقة  تزييف  هي  والتلفيقات 
أع��داء  قبل  من  تشن  التي  اإلعامية  احل��رب 
ال���دول���ة احل��ق��ي��ق��ي��ة دول����ة م��ؤس��س��ت��ي اجل��ي��ش 

ولشرطة«.

القبض على مهاجرين غير الشرعيني بتاجوراء تنفيذ خطة أمنية شاملة يف مدينة بنغازي 

عمليات صبراتة توضح احلقيقة يف منعها إقامة عزاء ملقاتل تونسي
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واالجتماعي  النفسي  الدعم  فريق  قام 
النازحني  وش��ؤون  االزم��ة  للجنة  التابع 
وامل��ه��ج��ري��ن »ف��ري��ق ت���اج���وراء« ب��زي��ارة 
تفقدية لأسر النازحة داخل مقر إيواء 

)الفوار(.
الشؤون  ل��وزارة  اإلعامي  املكتب  وبني 
مت  أن��ه  ال��وف��اق  بحكومة  االجتماعية 
باملساكن  السكن  من  أسر   10 متكني 
امل��وج��ودة داخ��ل مقر اإلي���واء م��ن قبل 

منظمة العفو للطفل والشباب.
خاص  ترفيهي  برنامج  الفريق  وأق��ام 

م��ه��ارات  تنمية  أج���ل  م��ن  ب��األط��ف��ال 
بينهم،  فيما  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ل 
وال��ت��ع��اون امل��ش��ت��رك م��ن خ���ال بعض 

األلعاب من صندوق اليونيسف.
مقر  إل��ى  ذل��ك  بعد  الفريق  توجه  كما 
آخ���ر ي��ض��م ع���دد )7( أس���ر ن��ازح��ة 
بحجرات مصيف على الشاطئ خاص 
مبنظمة العفو وتواصلت رئيس الفريق 
األمهات  م��ع  والباحثات  ميلود  م��رمي 
باملكان  املتعلقة  األم��ور  معهن  وناقشت 

واإلمكانيات.

األحد، شحنة  اليوم  اجلمارك مبصراتة،  مديرية  اتلفت 
كبيرة من اللحوم املستوردة بسبب انتهاء الصاحية وعدم 
الصحية  واالشتراطات  القياسية  للمواصفات  مطابقتها 

الليبية.
عبارة  كانت  الشحنة  إن  باملديرية،  اإلت��اف  مكتب  وقال 

عن حاويتان حتتويان على حلوم وكبد أبقار مستوردة من 
إيرلندا.

انتهاء  بسبب  اتافها  مت  اللحوم  شحنة  أن  وأوض��ح��ت 
صاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية، 
باإلضافة إلى منع استيراد »الكبد« بحسب القانون الليبي 

فريق الدعم النفسي 
يتفقد النازحني بتاجوراء 

املتحدة  ال��والي��ات  يف  دول��ي  ملؤمتر  املنظمني  ق��ام 
املقروس  علي  احمد  الطالب  ليبي  باحث  بتكرمي 
لتقدميه واحدة يف أفضل ثاث ورقات بحثية قدمت 
خال املؤمتر. جرى تكرمي الباحث الليبي )طالب 
 IEEE EITالسنوي الدولي  املؤمتر  دكتوراة( خال 
2019  الذي  عقد يف الفترة من 20_22 مايو 
بالواليات املتحدة األمريكية  باختيار ورقته البحثية 
 Internet of Things“ بعنوان  كانت  وال��ت��ي 
 Based Weather-Soil Sensor Station
for Precision Agriculture” من أفضل ثاث 
ورقة  بني 120  من  املؤمتر  هذا  بحثية يف  أوراق 

بحثية مت عرضها.

األحد  املعدانى،   مختار  سرت  بلدية  عميد  عقد 
املاضي، اجتماع مع رئيس جلنة ادارة جهاز استثمار 
الوسطى مصطفى  باملنطقة  الصناعى  النهر  مياه 
املحلية  املرافق  ادارة  ومدير  اجلليل  عبد  محمد 
واالشغال العامة بالبلدية منصور دلة ومدير مكتب 
الصحى  والصرف  للمياة  العامة  الشركة  خدمات 
صندوق  مشروعات  ومنسق  الغرشة  سعيد  سرت 
دعم االستقرار التابع لبرنامج االمم املتحدة االمنائى 
االع���ام  مكتب  وم��دي��ر  البطئ  ال��ق��دايف  ب��س��رت 

والعاقات بالبلدية محمد االميل.
ومت خال االجتماع، تدارس عدد من املوضوعات 
مناقشة  تناول  كما  املياه،  ام��دادات  املتعلقة مبلف 
مشكلة نقص املياه التى حدثت الساعات املاضية من 
خط امدادات املياة بخزان اجدابيا الرئيسي سرت، 
حيث مت االتفاق على فتح االمدادات املائية من خزان 

سرت الى ان يتم معاجلة املوضوع.

للكهرباء،  ال��ع��ام��ة  ال��ش��رك��ة  أع��ل��ن��ت 
نتيجة  خروج 6 محطات عن اخلدمة 
العاصمة  جنوب  الدائرة  االشتباكات 

طرابلس منذ شهر أبريل املاضي.
عبر  نشرته  بيان  يف  الشركة  وق��ال��ت 
صفحتها مبوقع، إنه نتيجة لاشتباكات 
طرابلس  العاصمة  ج��ن��وب  املسلحة 
ُفقدت التغذية عن محطات 30 ك.ف 
والنهر  والغازات  التبةواملدفعية  وهي، 

الصناعي.

وأوضحت الشركة يف بيانها أن الفرق 
من  تتمكن  لم  للشركة  التابعة  الفنية 
ملعرفة  املطلوبة  امل��واق��ع  إل��ى  ال��دخ��ول 
اخلدمة  عن  املحطات  خ��روج  أسباب 

بسبب األوضاع األمنية.
جنوب  اجلارية  االشتباكات  أن  يذكر 
طرابلس منذ الرابع من أبريل املاضي، 
ضخمة  وخسائر  أض���رار  يف  تسببت 
بالشبكة العامة للكهرباء جتاوزت 62 

مليون دينار بحسب شركة الكهرباء.

ش��ه��دت م��دي��ن��ة اج��داب��ي��ا تنظيم م��ائ��دة اإلف��ط��ار 
بإشراف  اجدابيا(  من  )ان��ا  شعار  حتث  اجلماعي 

منظمة خليك ايجابي وبرعاية كايف طارق.
احياء  كافة  من  الشباب  من  لفيف  اإلفطار  حضر 
اجدابيا، وقد تنوعة مائدة اإلفطار مبختلف األطباق 

واألكات.
وقال - سعد الشتره - رئيس منظمة خليك ايجابي 
يف حديث ل�« بوابة افريقيا االخبارية »، ان » فكرة 
إقامة مائدة اإلفطار اجلماعي ليست باجلديدة وقد 
أقيمت يف أكثر من مدينة  ليبية خال شهر رمضان 

لهذا العام ».
وأضاف - الشتره -  ان » الفكرة القت جتاوباً كبيراً 
من قبل الشباب يف مدينة اجدابيا وهذا األمر زاد 
اإلفطار  مائدة  تنظيم  يكون  ان  على  اصرارنا  من 
املنظمة  أنشطة  ضمن  رمضان  شهر  يف  اجلماعي 

خال السنوات القادمة ».
منها  الترفيهية  الفقرات  بعض  اإلفطار  مائدة  وقد 
يونس  املوهوب حامد  تقليد األصوات قدمها  فقرة 
وفقرة ألعاب اخلفة قدمها املوهوب عزو الزيداني .

تكرمي باحث ليبي يف مؤمتر 
دولي بالواليات املتحدة

بلدية سرت تبحث أزمة 
نقص املياه

تعطل 6 محطات كهرباء  بطرابلس

شباب اجدابيا يقيمون مائدة إفطار جماعي

إتالف حلوم منتهية الصالحية يف مصراتة 

قطاع  مع  بالتعاون  اجلفرة  ببلدية  النخيل  زراع��ة  تطوير  جهاز  قام 
الزراعة ببلدية اجلفرة باعدام كميات من فسائل النخيل التي يشتبه 
مؤخرا  تفشيها  اكتشف  احلمراء  والتي  السوسة  بحشرة  اصابتها 

باحدى املزارع  باملنطقة.  
ودعا اجلهاز املزارعني والتجار الى توخي احلذر عند شراء او بيع 
فسائل النخيل املجهول من داخل وخارج  ليبيا حفاظا على ثروة النخيل 
ومنتجها من التمور التي اصبحت تعاني من انتشار االوبئة الفتاكة التي 

تتهددها.

إعدام كميات من فسائل النخيل يف اجلفرة 
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االقتصادية

 االسبوع الليبي
 صرح مدير املكتب اإلعامي ملصلحة  اجلمارك الرائد فهمي املاقوري  أن إجمالي قيمة إيرادات الربع 
األول من العام اجلاري التي بلغت 101 مليون دينار بزيادة قدرها 60 مليون دينار باملقارنة على 

أساس فصلي مع الربع األول للعام املاضي التي بلغت فيه حينها 41 مليونا.

 االسبوع الليبي
ملجلس  التابع  املحاسبة  دي��وان  رئيس   حذر 
من  صالح،  ربه  عبد  عمر  الدكتور  النواب 
العامة،  واملصارف  الشركات  تأخر  خطورة 
واملحافظ االستثمارية والصناديق السيادية، 

يف إحالة ميزانياتها وحساباتها اخلتامية.
  واشار صالح يف حتذيره   املوجه  إلى كافة 
الشركات  ومديري  اإلدارة،  مجالس  رؤساء 
االستثمارية  واملحافظ  العامة،  واملصارف 
والصناديق السيادية وما يف حكمها،   إلى 
أن  شأنها  من  التي  الظاهرة،  هذه  خطورة 
على  الرقابة  أحكام  اإلخال يف  إلى  ُتؤدي 
ال��ش��رك��ات يف شتى ص��وره��ا،  تلك  أص���ول 
وانسياب  املعلومات  فقدان  يف  وتساهم  بل 
بغرض  سنوًيا  املطلوبة  املالية  البيانات 

احلكم على تلك الشركات وتقييم أدائها.
 وطالب صالح يف البيان بضرورة األخذ بهذا 
العناية واألهمية، من خال  املوضوع كامل 
إحالة كافة امليزانيات واحلسابات اخلتامية 
للديون وفروعه، مبا يتفق مع أحكام القانون 
رقم “23” لسنة 2010 م، بشأن النشاط 

التجاري.
عدم  إل��ى  وص��ل  األم��ر  أن   وأضاف صالح 
واملصارف  الشركات  من  العديد  االل��ت��زام 
ب���إع���داد وإق���ف���ال ح��س��اب��ات��ه��ا يف امل��وع��د 
قانون  من   ”210“ باملادة  عليه  املنصوص 
االختصاص  وبحسب  ال��ت��ج��اري،  النشاط 
ذل��ك  يف  وي��راع��ى  وم��راج��ع��ت��ه��ا  لفحصها 
ت��ق��دمي ال��ق��وائ��م امل��ال��ي��ة امل��ت��ع��ارف عليها 
قائمة  الدخل،  قائمة  املالي،  املركز  كقائمة 

التدفقات النقدية، قائمة التغيير يف حقوق 
امللكية، وكحد أدنى القوائم املالية املتعارف 
والدفاتر  لها  املكملة  عليها مع اإليضاحات 

والسجات.
جاء يف  االلتزام مبا  عدم  أن   وأكد  صالح 
هذا – البيان – سيعتبره الديوان دليل إثبات 
مببدأ  االل��ت��زام  وع��دم  األداء،  يف  وضعف 
القانونية  اإلج����راءات  ستتخذ  اإلف��ص��اح، 

حيالها واعتبارًا من تاريخه

 االسبوع الليبي
 ذكر موقع أويل برايس 
س��وق  يف   املتخصص 
ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي��ة إن 
يشهد  الليبي  النفط 
أف��ض��ل ف��ت��رة ل��ه منذ 

وقت طويل  
ت��ق��ري��ر   وج�������اء   يف 
للموقع  نشره  األربعاء  
الوطنية  املؤسسة  أن  
نحو  حتقيق   للنفط  
م���ل���ي���ار وت���س���ع م��ائ��ة 
حتى  دوالر   م��ل��ي��ون 
اجناز  املنصرم   أبريل 

حقيقي  

  إيرادات كبيرة  حققتها مصلحة اجلمارك

 ديوان املحاسبة يُحذر من خطورة تأخر الشركات 
واملصارف يف إحالة ميزانياتها وحساباتها اخلتامية

  التجارة والتنمية  يُفعّل 
السحب النقدي ببطاقة كنزي

 تقرير : تعايف االنتاج
 النفطي الليبي  

 االسبوع الليبي
 أعلنت احلكومة الليبية املؤقتة عن اتخاذ خطوات 
مبناطق  واملحروقات  الوقود  شّح  أزمة  فّعلية حلل 

ليبيا  غرب 
الغربية   للمنطقة  الداخلية  وزارة  وكيل   وعقد  
ببلدية  املاضي   اخلميس  مساء  الصيد  البهلول 
احلكومة  باسم  الناطق  حضره   اجتماعا  بنغازي 
البريقة  شركة  ومسؤولي  العريبي،  حامت  املؤقتة  
ل��ت��س��وي��ق ال��ن��ف��ط، وال��ش��رك��ات امل����زودة ب��ال��وق��ود 

الشرقية. باملنطقة 
العريبي  ح��امت  احل��ك��وم��ة  ب��اس��م  ال��ن��اط��ق   وص���رح 
لتزويد  آلية  على  االتفاق  عنه   نتج  االجتماع  إنه 

على  بناء  بالوقود،  الليبي  بالغرب  املحررة  املناطق 
تعليمات  رئيس مجلس الوزراء  عبد اهلل الثني.

مناقشة  االجتماع  خال  مت  أنه  العريبي   وأضاف 
من  ليبيا،  غرب  مناطق  إلى  الوقود  إيصال  كيفية 
الداخلية،  وزارة  بتأمني  ال��ش��رك��ات  ه��ذه  خ��ال 

الليبية. العربية  املسلحة  والقوات 
االتفاق  عن  أثمر  االجتماع  أن  العريبي   وأوضح 
ع��ل��ى ت��زوي��د ك��ل م��ن��اط��ق غ���رب ل��ي��ب��ي��ا ب��ال��وق��ود 
بعد  وذل���ك  ال��ش��رق��ي��ة،  املنطقة  م��س��ت��ودع��ات  م��ن 
امليليشيات  قبل  من  عنها  الوقود  إم��دادات  قطع 
يف  الوقود  مستودعات  على  اإلرهابية   املسيطرة 

وطرابلس. مصراتة 

  احلكومة املؤقتة تتخذ خطوات  حلل أزمة شحّ 
الوقود واملحروقات مبناطق غرب ليبيا

 االسبوع الليبي
 اعاد مصرف التجارة والتنمية تفعيل العمل  ببطاقة السحب 
بنغازي  فروع مبدينة  أربعة  ) ATM(   يف  كنزي   النقدي  

على مدار اليوم 
 ومتكن البطاقة  العميل من سحب نقدي بقيمة  240 دينارا 

خال أسبوع   
  وكان املصرف ومع اول ايام شهر رمضان اطلق خدماته عبر 
املصرف املتنقل من خال سيارات ميكن للعميل ان يسحب 

منها  قيمة   240 دينارا.
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اإلخبارية افريقيا  التلغ-بوابة  رامي 
و   2011 سنة  ليبيا  يف  الفوضى  س��ادت  أن  منذ 
يف  رادع  أي  بدون  ميليشيات  بيد  السلطة  أمست 
املؤسسات  إنقسام  و  للدولة  تام  شبه  غياب  ظل 

السياسية مع تعذر الوصول إلى حل سياسي.
املطروخة  اخل��ي��ارات  م��ن  جعلت  الوضعية  ه��ذه 
الغربية  ال��دول  أطماع  ظل  يف  خاصة  مّر  أحاها 
و  الطبيعية  الثروات  ناحية  من  الليبية  الكعكة  يف 
احلديث  كثر  فإنه  ذلك  اإلعمار،إلى  إعادة  صراع 

إلى أقاليم.  الباد  عن سيناريو تقسيم 
منذ  ليبيا  يف  القبلية  االنقسامات  تاريخيا،شكّلت 
احتلوا  ال��ذي��ن  لإليطاليني  واق��ع��ة  حقيقة  ال��ق��دم 
العام  منذ  أفريقيا  شمال  يف  الواقعة  الدولة  هذه 
العام  وحتى  تركيا،  من  انتزعوها  أن  بعد   1912
1943، حني خسروها لصالح البريطانيني. . هذا 
االنقسامات  تلك  أيضاً  إيطاليا  استخدمت  وقد 
هزمت  حني   ،1928 العام  أوائ��ل  منذ  لصاحلها 
قاتلوا  وآخرين – ممن  امل��ت��م��ردة  امل��غ��ارب��ة  قبائل 
كّل  وقبل  كذلك  وقاتلوا  اإليطالي،  امللكي  اجليش 
شيء بعضهم بعضاً. احتل اإليطاليون ممر سرت، 
واح��ات  على  واستولوا  مثالي،  فاصل  خ��ّط  وه��و 
اجلفرة، وزله، وأوجله، وجالو، املعزولة يف صحراء 
األبيض  البحر  ع��ن  ميل   150 بعد  على  ب��رق��ة 
مجموعات  تشكلت  قصيرة،  فترة  بعد  املتوسط. 
إقليمي  من  اإليطاليني،  اجلنود  آالف  من  متنقلة 

)تكتيك  م��زدوج��ة  ح��رك��ة  ضمن  وب��رق��ة  طرابلس 
سرت،  ممر  يف  املتمردين  مستهدفني  الكماشة( 

والذي سقط أيضاً.
املستعمرتني،  بتوحيد  التطورات  ه��ذه  وسمحت 
طرابلس وبرقة، حتت قيادة املشير بيترو بادوليو. 
وشكل ذلك حتوالً كبيراً: حتى تلك النقطة، ضّمت 
عسكريتني  وقيادتني  سياسيتني  حكومتني  ليبيا 

مختلفتني. وإدارتني 
التاريخ  ف��إن  ك��ارل  األملاني  الفيلسوف  يقول  كما 
واق��ع  ه��و  ه��ذا  م��ه��زل��ة،ف��إن  شكل  يف  نفسه  يعيد 

احلال يف ليبيا.
على  طفت  طرابلس  حول  االقتتال  استمرار  ومع 
ومصراتة  طرابلس  من  التلميحات  بعض  السطح 
السياسيني  ال��ف��اع��ل��ني  ل��دى  م��ق��ت��رح  وج���ود  ح��ول 
والعسكريني يتبنى اعادة انشاء وإحياء اجلمهورية 
شهدت  االوروبية  الدول  احدى  ،وان  الطرابلسية 
االسبوع قبل املاضي املاضي اجتماعا ناقش االمر 
حكومة  طرابلس  من  سياسية  شخصيات  بحضور 

الوفاق.
ال��ع��ب��ارات  وامل���دق���ق يف  امل��ت��اب��ع  أن  ال���ى  ي��ش��ار 
ادانته  يف  السراج  بها  يتمسك  التي  واملصطلحات 
استعمال  ي��اح��ظ  امل��ت��اب��ع  للجيش  ال��ع��ام  للقائد 
برقة  برقة  قبائل  هجوم  الغازية  القوات  عبارات 
العام  الرأي  يذكر  كله  العدوان يف طرابلس، وهذا 
وتقسيم  الطرابلسية  اجلمهورية  مبرحلة  الليبي 

. ليبيا
إلى  باحلاجة  إيطالي  سياسي  محلل  دول��ي��ا،ل��ّوح 
البدء بالتفكير يف كل ما يتعلق بحلول طويلة األجل 

فيدرالية. بدولة  والتفكير  ليبيا،  يف 
األوس��ط  ال��ش��رق  لقسم  امل��ش��ارك  الرئيس  وق��ال 
للدراسات  »إي��س��ب��ي«  مركز  يف  أفريقيا  شمال   �
مقابلة  يف  ڤارڤيللي،  أرت��ورو  الدولية،  السياسية 
الفدرالية  أن  لأنباء،  اإليطالية  )آكي(  وكالة  مع 
ث���اث مناطق:  ع��ل��ى  »ت��ش��ت��م��ل  ال��ذك��ر،  ال��س��ال��ف��ة 
من  آخ��ر  شكل  »أي  أو  وف���زان«،  برقة  طرابلس، 
املحلية  املجتمعات  إل��ى  السلطة  تسليم  أش��ك��ال 
دوراً  تلعب  التي  مصراتة،  مثل  األخ��رى،  املدن  أو 

مهماً«.
أن  متاًما  »أعتقد  الليبي،  بالشأن  اخلبير  وتابع 
ه��ذه ه��ي ال��ط��ري��ق ال��ت��ي ي��ج��ب س��ل��ك��ه��ا«ورأى أن 
»فكرة الفيدرالية هذه تبرز يف كل مرة ينبغي فيها 
ع��س��ك��ري«وأردف  أو  سياسي  م��أزق  على  التغلب 
»من الضروري البدء بالتفكير يف الباد متجاوزين 
الصدام بني السّراج وحفتر، ألنني ال أتخيل أنهما 
سياسيني  ممثلني  س��ن��وات،  خمس  بعد  سيكونان 

مهمني«. وعسكريني 
نفكر  أن  بالتأكيد  »ميكننا  فإنه  لڤارڤيللي،  ووفًقا 
بنوع من الفدرالية أو نقل السلطة بشكل ما«وهذا 
»يعني يف ليبيا، وهي دولة استندت عائداتها بشكل 
الهيدروكربونية  امل��واد  بيع  إل��ى  تقريًبا  حصري 

ل��ل��خ��ارج، ال��ت��ح��دث ع��ن إع���ادة ت��وزي��ع امل����وارد«أو 
أو  املنطقة  أو  امل��دي��ن��ة  ل��ه��ذه  يخص  م��ا  »حت��دي��د 
تلك«موضحا أن »حاً كهذا من شأنه فسح املجال 

للتهدئة«.
هذا  ب��أن  قناعته  ع��ن  السياسي  املحلل  وأع���رب 
السبيل  اإلط����اق،  ع��ل��ى  األخ��ي��ر، »مي��ث��ل  اخل��ي��ار 
من  يؤيده مبزيد  أن  الدولي  للمجتمع  ينبغي  الذي 
االقتناع« واصفاً الصدامات التي تدور يف طرابلس 
بأنها »حرب من  املاضي،  أبريل/نيسان  أوائل  منذ 

أجل املوارد، وحول كيفية إعادة توزيع الثروات«.
يف  يتمحور  الليبي  ال��ص��راع  أن  م��راق��ب��ون  ي��رى 
وظهر  النفطية،  والعائدات  النفط  حول  األس��اس 
الدفاع  »سرايا  قوات  سيطرت  عندما  جلًيا  ذلك 
يف  الرئيسة  النفطية  امل��وان��ئ  على  بنغازي«  ع��ن 
قوات  من   ،2017 سنة  النفطي  الهال  منطقة 
التابع  حفتر  خليفة  املشير  بقيادة  الليبي  اجليش 

املوقتة يف طبرق. للحكومة 
الكاتب،  وفق  ليبيا،  يف  يشتعل  آخر  صراع  هناك 
مكاسبها  تعزيز  حتاول  إسامية،  مجموعات  بني 
القذايف  معمر  إطاحة  عقب  عليها  حصلت  التي 
مثل  مجموعات  جانب  إل��ى  ه��ذا   ،2011 ال��ع��ام 
تنظيم  داعش و أنصار الشريعة والقاعدة. ومتثل 
هذه التنظيمات أدوات يف يد دول لنشر الفوضى و 
تغذية الصراع يف الباد حتى جتد مدخا مناسبا 

الباد. لنهب مقدرات 

تقسيم ليبيا ...سيناريو قدمي متجدد
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اإلخبارية افريقيا  تقرير-بوابة 
أمميا  مبعوثا  سامة  غسان  اللبناني  تعيني  منذ 
نحو  مختلفة  اجتاهات  يف  البعثة  ليبيا،عملت  يف 
مختلف  برعاية  قامت  إذ  سياسي  حلل  ال��وص��ول 
امللتقى  عن  فضا  باليرمو  إلى  باريس  من  املبادرة 

اجلامع.
عملية  إط��اق  الليبي  اجليش  إع��ان  منذ  أن��ه  إال 
طرابلس ُوّجهت عدة تهم لسامة باإلنحياز لطرف 
دون غيره حيث أصبح دور البعثة يعاني اإلضطراب.

حيث أصدرت جلنة الدفاع واألمن القومي مبجلس 
فيه  استهجنت  ب��ي��ان��اً  األرب���ع���اء،  الليبي  ال��ن��واب 
املبعوث  بها  يقوم  التي  احليادية  غير  »التحركات 

األممي اخلاص إلى ليبيا«.
تهدف  سامة  حتركات  أن  »إل��ى  اللجنة  وأش��ارت 
الطرف  لغض  ال��دول��ي  املجتمع  على  التأثير  إل��ى 
طرابلس  يف  العام  واملال  اإلره��اب  ميليشيات  على 
حربها  يف  املسلحة  ال��ق��وات  دور  إهمال  ومحاولة 

على اإلرهاب«.
األمني  مبخاطبة  البرملان  رئاسة  اللجنة  وطالبت 
العام لأمم املتحدة وإعامه ب�«أن املبعوث اخلاص 

غسان سامة غير مرغوب فيه لعدم حياديته«.
ويأتي موقف جلنة الدفاع بعد زيارة قام بها املبعوث 
خارجية  وزراء  خالها  التقى  بروكسل  إلى  األممي 
الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي واألمني العام 
وانتهت  ستولتنبرغ.  ينس  األطلسي  شمال  حللف 
فيه  اتهم  لبيان  األوروب��ي  االحتاد  بإصدار  الزيارة 
وهو  والدولي  اإلقليمي  االستقرار  بزعزعة  اجليش 
بوقوف  وداعميه  اجليش  شكوك  أثار  أنه  يبدو  ما 

سامة خلف صدور البيان.
يف  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة  جانبها،أعلنت  من 
ليبيا الثاثاء قبل املاضي، ترحيبها بالبيان الصادر 
األوروب��ي  لاحتاد  اخلارجية  الشؤون  مجلس  عن 

املاضي. ليبيا األسبوع  بشأن 
وشددت البعثة على مضمون البيان األوروبي وعلى 
أعمال  من  ت��اه  وم��ا  طرابلس  على  »الهجوم«  أن 
الدوليني، وعلى رأس  عنف يهددان السام واألمن 

ليبيا. تهديًدا الستقرار  ذلك ميثان 
وأضافت البعثة يف تغريدة ثانية أنها »تضم صوتها 
للتعاون  األط��راف  كافة  بدعوة  األوروب��ي  لاحتاد 
م��ع األمم امل��ت��ح��دة م��ن أج��ل وق��ف ف��وري إلط��اق 
النار«وأكدت »أن الهجمات العشوائية على املدنيني 

ملفات 

يتبع 

هل أصبح املبعوث األممي 

جزءا من املشكل يف ليبيا؟

حتركات سالمة تهدف إلى التأثير على املجتمع الدولي 
يف  العام  ــال  وامل اإلرهـــاب  ميليشيات  على  الطرف  لغض 

طرابلس



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة7 العـدد )   38   (    ــ    الثالثاء       28      /       5       /     2019

ملفات 

جرائم حرب  إلى  ترقى  قد  املدنية  التحتية  والبنى 
األسلحة  حظر  بقرار  بالتزاماتهم  اجلميع  وتذكر 

اإلنسانية«. الدولية  القوانني  وفق 
يف سياق متصل،حذر مبعوث األمم املتحدة اخلاص 
املعركة  أن  من  الثاثاء  سامة  غسان  ليبيا  إل��ى 
حرب  بداية  »مجرد  تشكل  طرابلس  إلى  للوصول 
الدولي  األمن  مجلس  أمام  وقال  ودامية«.  طويلة 
إن »دوال عديدة« توفر األسلحة لطريف النزاع، أي 
احلكومة التي تعترف بها األمم املتحدة يف طرابلس 

التي يقودها املشير خليفة حفتر. القوات  وكذلك 
طرابلس  مشارف  على  »العنف  أن  سامة  وأوضح 
هو مجرد بداية حرب طويلة ودامية على السواحل 
الدول  أمن  للخطر  يعرض  ما  للمتوسط،  اجلنوبية 
أوس��ع«.  بشكل  املتوسط  ومنطقة  لليبيا  امل��ج��اورة 
ل��وق��ف تدفق  ال��ت��ح��رك  ي��ت��م  ل��م  إذا  أن��ه  وأض���اف 
إلى حرب  »ليبيا على وشك االنزالق  األسلحة فإن 
االنقسام  أو  الفوضى  إل��ى  ت��ؤدي  أن  ميكن  أهلية 

للباد«. الدائم 
املتحدة اخلاص  يف نفس اإلطار،قال مبعوث األمم 
تنظيم  إن  الثاثاء،  اليوم  غسان سامة،  ليبيا  إلى 
ليبيا،  يف  م��ج��دداً  بالظهور  الدولة “داعش” بدأ 
يف  ترفرف  ع��ادت  التنظيم  راي��ات  أن  إلى  مشيراً 
 4 تسجيل  مت  أنه  سامة  وأض��اف  الباد.  جنوب 
هجمات ل� “داعش” يف ليبيا خال الفترة األخيرة، 

مؤكداً أن هذا األمر مقلق للغاية.
األمن  ملجلس  إحاطة  تقدميه  املبعوث خال  وشدد 
األمم  على  أن��ه  ليبيا  يف  ال��وض��ع  ت��ط��ورات  ب��ش��أن 

ليبيا،  يف  ال��دم��وي  للنزاع  ح��دا  تضع  أن  املتحدة 
البلد  هذا  يف  االجتماعي  النسيج  أن  إلى  مشيراً 
أهلية  بحرب  يهدد  ما  ت��زداد،  والكراهية  يتدهور 
الدول  بعض  بأن  األمم��ي  املبعوث  وص��رح  شاملة. 
تزيد االحتقان يف ليبيا عبر تزويد بعض األطراف 

باألسلحة.
وطالب األمم املتحدة أن تضع حداً لتهريب الساح 
محظورة  حديثة  أسلحة  ب��أن  موضحاً  ليبيا،  إل��ى 
كما  ليبيا،  يف  األط���راف  كافة  إل��ى  وصلت  دول��ي��اً 
جميع  مع  يشاركون  دولياً  مطلوبني  أشخاصاً  أن 

األطراف يف القتال الدائر.
من جانب آخر،ردت غرفة عمليات الكرامة التابعة 
إلى  األمم��ي  املبعوث  إحاطة  على  الليبي  للجيش 
الثاثاء،  األم��ن  مجلس  أم��ام  سامة  غسان  ليبيا 
مؤكدًة سعيه إليجاد حل ملشكلة تنظيم اإلخوان فى 
ليبيا بدال من حل مشكات الليبيني، وعدم تطرقه 

الليبي. الشعب  ثروات  نهبت  التي  للميليشيات 

تسمية  رفضها   ، بيان صحفي  يف  الغرفة  وأعربت 
الليبي  الوطني  للجيش  ليبيا  إلى  األممي  املبعوث 
ب��� »ق����وات حفتر«  ال���ن���واب  امل��ن��ب��ث��ق��ة م��ن م��ج��ل��س 
املتطرفة  واجلماعات  املسلحة  للمليشيات  وتسميته 

الوفاق. تتبع حكومة  بأنها قوات عسكرية 
من  الليبي  اجليش  ق��وات  ه��دف  أن  إل��ى  وأش��ارت 
معركة طرابلس هي حترير طرابلس من امليليشيات، 
الفتا إلى أن طرابلس محتلة من املليشيات املسلحة 
الوطني  ال��وف��اق  حكومة  داخلية  وزي��ر  ب��اع��ت��راف 

باشاغا. فتحي 
الوفاق  حكومة  أن  الكرامة  عمليات  غرفة  وأكدت 
لتنظيم اإلخوان واملليشيات املسلحة،  واجهة مدنية 
التفاق  بالتحرك  للوصول  سامة  غسان  متهمة 
س��ي��اس��ي ف��اش��ل يف غ��دام��س مي��ك��ن ال��ع��ص��اب��ات 

املسلحة.
ولفتت الغرفة إلى أن غسان سامة حتدث عن شبح 
اجليش  ألن  خاطئة  قراءة  وهي  أهلية  وجود حرب 

العصابات  من  لتحريرها  لطرابلس  حترك  الليبي 
واملليشيات املسلحة، مشددة على أن غسان سامة 
ليبيا  إلى  لأسلحة  وقطر    تركيا  تهريب  جتاهل 
بتهريب  الدولي  األمن  مجلس  لقرارات  وخرقهما 

للباد. أسلحة 
عجز  أظهرت  طرابلس  ح��رب  أن  مراقبون  وي��رى 
حّمل  إذ  دوره��ا،  وضعف  ليبيا  يف  األممية  البعثة 
الدولية،  لانقسامات  الفشل  مسؤولية  سامة 
االق��ت��ت��ال.  على  الليبيني  األف��رق��اء  شجعت  ال��ت��ي 
ودعا سامة الدول األعضاء يف مجلس األمن إلى 
الشامل  االشتعال  هذا  مثل  ملنع  والتوحد  »التحرك 
كما أنه كان على سامة أن يكون واضحاً يف إعداد 
واملفاوضات  املشهد  من  امليليشيات  يقصي  مشروع 
التي تدعم اإلرهاب  أو  ويسمي األجسام اإلرهابية 
ويسعى ملعاقبتها دولياً ال أن يسعى ملكافأتها مبنحها 
السلطة حتت  إلى  والقفز  املشهد  للبقاء يف  فرصة 

غطاء دولي مينح أعمالها شرعية وحماية.

قال مبعوث األمم املتحدة اخلاص إلى ليبيا غسان سالمة، اليوم الثالثاء، 
إن تنظيم الدولة “داعش” بدأ بالظهور مجدداً يف ليبيا، مشيراً إلى أن 

رايات التنظيم عادت ترفرف يف جنوب البالد
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املنوعة

بع���د عام عل���ى زواجها، وه���ي يف الثانية 
عشر من عمرها، أجنبت األوغندية مرمي 
ناباتانزي توأمني، وتبعهما 5 مجموعات 
م���ن التوائم، ثم 4 مجموعات من التوائم 
الثاثي���ة، و5 مجموع���ات م���ن التوائ���م 
الرباعية، ليصب���ح عدد أبنائها 38 ولدا 

وبنتا كلهم من التوائم.
ليس هذا فحس���ب، ب���ل ذات مرة أجنبت 
مجموع���ة توائم سداس���ية، لكنه���م ماتوا 
عق���ب الوالدة وفقا لتقري���ر أعدته وكالة 

رويترز.
وقب���ل 3 س���نوات، عندم���ا أصبح���ت يف 
التاس���عة والثاث���ني من العم���ر، هجرها 
زوجه���ا، وتركها لتق���وم على رعاية هؤالء 

التوائم لوحدها.
وتعيش مرمي وأوالدها حاليا يف 4 منازل 
ضيق���ة أس���قفها من الصفي���ح يف إحدى 
القرى وسط حقول القهوة على بعد 50 
كيلومترا من العاصمة األوغندية كمباال.

ووفق���ا ملا تقول���ه مرمي، وبع���د أول حالة 
والدة للتوائ���م، توجهت إلى الطبيب الذي 

أبلغه���ا أن حجم مبيضيها كبيران بصورة 
غي���ر عادية، ونصحها بع���دم اللجوء إلى 
وسائل حتديد النسل عن طريق األقراص 
بحجة أن ذلك سيتس���بب لها مبش���كات 
صحية. وقالت إنه لهذا السبب استمرت 

حاالت الوالدة.
وتفاقم���ت أوض���اع م���رمي س���وءا عندما 
تخل���ى عنها زوجها وهجرها، بعد فترات 

من الغيابات الطويلة عن املنزل.
وقالت مرمي إن اس���م زوجه���ا حتول إلى 
»لعن���ة« وأن���ه كان دائم���ا يتركه���ا وس���ط 
معاناتها، قب���ل أن يتخلى عنها ويهجرها 

نهائيا.
وأوضح���ت أنه���ا تقض���ي ج���ل وقتها يف 
رعاي���ة أوالده���ا، إضافة إل���ى عملها من 

أجل إعالتهم.
وأوضح���ت أن كل األم���وال الت���ي حتصل 
عليه���ا تذه���ب يف س���بيل ش���راء الطعام 
والع���اج واملاب���س ألوالده���ا، باإلضافة 

إلى رسوم املدارس.
توق���ال ابنها األكب���ر إيفان كيب���وكا )23 

مس���اعدة  يحاول���ون  األوالد  إن  عام���ا( 
والدته���م ما أمكنهم ذل���ك، فهم يطبخون 
ويغس���لون األواني، مش���يرا إل���ى أنها مع 
ذل���ك تتحمل العبء األكبر يف االضطاع 

مبسؤوليات املنزل.
وكان إيف���ان ت���رك الدراس���ة يف املرحل���ة 
الثانوي���ة م���ن أج���ل مس���اعدة والدته يف 

إعالة أشقائه وشقيقاته.
وكان���ت م���رمي تري���د أن تنج���ب 6 أبناء 
عندم���ا تتزوج، لكن ما حدث فاق رغبتها 

بكثير.
فإل���ى جان���ب األبن���اء والبن���ات الثمان���ي 
أجنب���ت  ق���د  م���رمي  كان���ت  والثاث���ني، 
مجموعة م���ن التوائم السداس���ية لكنهم 
مات���وا عق���ب ال���والدة، وإال ل���كان أصبح 

لديها 42 ابنا وبنتا.
وإلطعام تلك األف���واه، حتتاج مرمي إلى 
35 كيلوغرام���ا م���ن الطح���ني )طحني 
ال���ذرة( يومي���ا، أم���ا الس���مك واللحوم 
فه���ي م���ن العناصر الن���ادرة على مأدبة 

األس���رة.

األم اخلارقــــــة - أجنبــــــت 38 توأمــــــا 

ملنع والديه من زيارته
 تقدم ببالغ كاذب

عصابة نسائية تخطف رجل 
أعمال يف الهند

إتش بي تطلق حاسوباً بشاشتني 

ملنع والديه من زيارته تقدم بباغ كاذب
حكم على طالب فرنسي يف الثالثة والعشرين 
من العمر الثاثاء 21 مايو 2019 بالسجن 
تسعة أشهر مع وقف التنفيذ إلدانته بتقدمي 
باغ كاذب يف يناي���ر بوجود قنبلة على من 
طائرة تابعة لشركة »إيزي جت« بهدف منع 

والديه من السفر لزيارته.
وأقر الشاب بالتهمة املوجهة إليه لدى مثوله 
أم���ام محكمة اجلنايات، قائا إنه كان يريد 
بش���تى الوس���ائل منع والديه من السفر إلى 
مدينة ري���ن )غرب( لزيارته. وهذا الش���اب 
املاحق »تس���بب بحال بلبل���ة كبيرة يف 18 
يناير يف مطاري رين - دينار وليون - سانت 

إكزوبيري )وسط شرق(.
وهو وجه رسالة عبر الهاتف يف يوم الرحلة، 
ج���اء فيها »اس���معوني جيدا، طائ���رة إيزي 
جت املتجهة من ليون إلى رين لن تطير وإال 
فإنها س���تنفجر«، ما اضط���ر قائد الطائرة 
إلى أن يع���ود أدراجه. وقد أدى األمر أيضا 
إل���ى تأخي���ر أكثر من عش���ر رحات فضا 
عن هبوط إحدى الطائرات التابعة لش���ركة 
جني���ف  مط���ار  يف  األملاني���ة  »لوفتهان���زا« 
السويس���ري بعد تع���ذر هبوطه���ا يف مطار 

ليون.
وقد ج���رى تعقب الطالب ع���ن طريق نظام 
التموض���ع اجلغ���رايف املوجود عل���ى هاتفه، 
وأوقف ل���دى وصول والديه اللذين س���افرا 
يف رحلة أخرى. وقال الش���اب أمام املحكمة 
»ل���م أكن أظن أن اتصاال هاتفيا س���يكون له 

كل هذا األثر«.
وأوضح الطالب احلائز ش���هادة يف احلقوق 

أن استقبال والديه كان أمرا »غير وارد«.
وحكم���ت املحكم���ة على الش���اب بالس���جن 
تس���عة أش���هر مع وقف التنفيذ ووضعه قيد 
املراقبة لسنتني، فضا عن إخضاعه للعاج 

والتدريب، وفق موقع »مونت كارلو«.
وقال ممثل النيابة العامة: »فيما هذا األمر 
يش���كّل مقلب���ا )بنظ���ر املتهم(، لي���س كذلك 
البتة بالنس���بة إل���ى آخرين، ال ميكن اإلدالء 
مبث���ل هذه التصريحات يف مجتمع اإلرهاب 

فيه موجود«.
وس���يتعني عل���ى الطالب دف���ع 1900 يورو 
ملط���ار رين و1350 يورو ملطار ليون، وهما 
جهتا االدعاء املدن���ي يف القضية، وهو قال 
إنه يسعى إلى العمل يف املحاماة، كما اعتذر 

من االدعاء املدني.

ألقت الش���رطة الهندية القبض على عصابة نس���ائية تورطت يف خطف 
رج���ل أعم���ال بارز م���ن مومباي، خ���ال رحلة عم���ل كان يق���وم بها إلى 

العاصمة، نيودلهي.
ويرأس رجل األعمال الهندي، ش���ركة هندس���ة بحرية يف مومباي، حيث 
س���افر إل���ى نيودلهي يف رحل���ة عمل ونزل يف فندق فاخر، يتوس���ط حيا 

راقيا يعج بالبعثات الدولية الدبلوماسية.
وأكد مصدر رسمي يف شرطة العاصمة أن الضحية دخل الفندق ليقابل 
ام���رأة يعرفها مس���بقا، كانت جتلس يف البه���و برفقة امرأة أخرى، حيث 
عرضا عليه الذهاب يف جولة قصيرة ملقابلة صديق لهما يقطن يف شرق 

دلهي، يف موقع يبعد 15-20 كم عن الفندق، بحسب روسيا اليوم.
وبعد مضي س���اعات، تلقت الش���رطة اتصاال من مدير يعمل يف ش���ركة 

الهندسة البحرية يف مومباي، أبلغها بخطف رئيسه يف العمل.
وج���رى احتجاز الضحية يف منزل يقع يف ش���رق العاصمة، وحتديدا يف 
منطقة »الكش���مي ناجار«، يف حني علمت الش���رطة مبوق���ع الرهينة من 
خال اس���تخدام كامي���رات املراقبة الطرقية ومراقب���ة خطوط الهواتف 
املحمول���ة، لتباش���ر فورا بإرس���ال فرقة مداهمة، أنق���ذت رجل األعمال 

وقبضت على العصابة اخلاطفة.

عندما ترغب يف الس���فر إل���ى دولة ما، 
ف���إن أول م���ا تس���عى للتأك���د من���ه، هو 
قدرت���ك على الس���فر إلى تل���ك الدولة 
بدون تأش���يرة من عدمها، ويوفر موقع 
جدي���د طريق���ة س���هلة للحص���ول على 

معلومات كهذه.
markuslerner.com/ ويتيح موقع

يف  دول���ة  أي  اختي���ار   travelscope
العالم، ليظهر مباش���رة قائم���ة البلدان 
التي ميكن حلاملي جنس���ية تلك الدولة 
الدخول إليها بدون تأشيرة، أو تلك التي 
ميكن احلصول على تأشيرتها يف املطار.
وميكن من خال مترير مؤش���ر املاوس 
ف���وق كل دولة احلص���ول على معلومات 
إضافية مثل مدة التأش���يرة أو الشروط 

األخرى املطلوب توافرها يف املسافر.
وق���د تتي���ح دول���ة م���ا حلاملي جنس���ية 
أخ���رى دخولها بدون تأش���يرة، أو ميكن 
أن متنح التأش���يرة يف املطار، أو يتوجب 
التق���دم للحص���ول عليها عب���ر البعثات 
الدبلوماس���ية، ويف أسوأ األحوال ميكن 
لدول���ة م���ا أن حتظ���ر دخ���ول حامل���ي 
جنس���يات دول أخرى كما هو احلال يف 
حظر الس���فر ال���ذي فرضت���ه الواليات 

املتحدة على مواطني بعض الدول.

مؤخ���راً   »HP« ش���ركة  اس���تعرضت 
 ،»Omen X 2S« حاسوبها الشخصي
مبيزات جتع���ل منه واح���داً من أفضل 
للمصمم���ني  املخصص���ة  احلواس���ب 

ومحبي ألعاب الفيديو.
ومن أبرز ما مييز هذا احلاس���وب وفق 
»روس���يا الي���وم«، أنه مزود بشاش���تني، 
شاش���ة أساس���ية بحج���م 15 بوص���ة، 
وشاش���ة صغي���رة بحج���م 6 بوص���ات، 
مثبت���ة عل���ى لوح���ة املفاتي���ح، ما ميكن 

املس���تخدم من تصفح مواقع اإلنترنت، 
أو االستمتاع بألعاب الفيديو، أو عرض 
التصامي���م اإللكتروني���ة عبر الشاش���ة 
األساس���ية، ومش���اهدة مقاطع الفيديو 
والتحكم مبزايا احلاسب عبر الشاشة 

الصغيرة.
كم���ا زود ه���ذا اجله���از مبعال���ج ثماني 
الن���وى »Intel Core i9« م���ن اجليل 
 Nvidia« التاس���ع، ومعالج رس���ومات
 ،»GeForce RTX 2080 Max-Q

وذاك���رة وص���ول عش���وائي بحجم 32 
غيغابايت، ما ميكنه من معاجلة الصور 
والفيديوه���ات بس���رعة كبي���رة، ليكون 
واحداً من أفضل احلواس���ب املناس���بة 

للمصممني وعشاق ألعاب الفيديو.
ويتمي���ز احلاس���ب أيض���ا بهي���كل أنيق 
وخفيف س���ماكته 22 ملم فقط، مزود 
مبنظوم���ة تبريد ممتازة، متن���ع ارتفاع 
درج���ة ح���رارة املعالج أثناء اس���تخدام 
اإلنترنت، أو استعمال أكثر من برنامج 

موقع لتحديد الدول التي 
التفرض عليك تأشيرة
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الثقافية 

رحيل الروائي عبدالرسول العريبي 

ليالي البيضاء
 تزدان بالفاعليات الثقافية  

  املوسم الثقايف الرمضاني 
يتواصل ببنغازي  

كوشي ياليبيا 
االسبوع الليبي �� بنغازي  

ت���ويف مس���اء اليوم ببنغ���ازي  االديب 
والق���اص عبدالرس���ول العريب���ي اثر 
تعرضه حلادث سير اثناء توجهه الى 

املسجد الداء صاة العشاء 
ويعتب���ر الراحل من االس���ماء االدبية 
الت���ى ب���رزت  على الس���احة االدبية  
الليبي���ة  ومن اه���م اصداراته  رواية 
تلك الليلة ورواية ابواب املوت السبعة 
و مجموعة اطفال التراب القصصية 

كم���ا اعد الراحل ع���ددا من البرامج 
االذاعي���ة وكت���ب للصح���ف الليبي���ة  
مق���االت يف مجاالت االدب والش���أن 

العام 

 االسبوع الليبي � بوابة افريقيا االخبارية 
انطلقت يف التاس���ع من ش���هر رمضان  فعاليات ليالي البيضاء الثقافية  الفنية 
االبداعية  بتنظيم ورعاية  املركز اإلعامي ليبيا احلرة ، وفرقة الغد املسرحية، 
ويتضم���ن برنام���ج الليالي   محاضرة بعنوان )رؤي���ا يف الثقافة والفلكلور واملثل 
الش���عبي( يلقيه���ا  الباح���ث “عب���داهلل املس���ماري ، و حلقة نقاش ح���ول فرقة 
اجلي���ل، تاريخه���ا وإبداعها ومش���اركتها املحلية والثقافية وس���بل وطرق إعادة 
إحيائها،وانش���طة   موسيقية  و أمسية شعرية للشعر الفصيح، وأمسية شعرية 
للشعر الغنائي، وعرض لبعض األشرطة الوثائقية، وجلسة مع الدكتور “رمضان 

الصاحلني”، وعرض مسرحي لفرقة مسرح الغد.
تقام جميع األنشطة مبقر املركز الثقايف البيضاء 

 االسبوع الليبي � بوابة افريقيا االخبارية 
تتواصل ببنغازي  فعاليات املوسم الثقايف الرمضاني  الذي تنظمه 

الهيئ���ة العامة لإلع���ام والثقافة واملجتمع املدن���ي كل ثاثاء طيلة 

شهر رمضان  .

وأقيم خال الفعاليات أمسية شعرية لعديد من الشعراء الشعبني 

)بالقاسم  السحاتي – خطاب الطيب –

 صاح الوايف – حمزة بوغالية –

 ونيس الشريف – محمد الطيب – حسن احلداد(.   

جتوب شوارع بنغازي القدمية. متسربة بتجاعيد وجهها من 
زمن غابت تفاصيله، س���مراء مثل قطعة مسروقة من الليل. 
تبتسم فتلمع أسنانها كحبيبات ثلج تناثرت وسط فم حترسه 
ش���فتان غليظتان، تزعرد تهتز كل األش���ياء بس���وق بوغولة. 
تعبر الشارع، تلتقط مايجود به أصحاب املحات من فاكهة، 
وخي���ار، وبصل، وطماطم، وخبز، تأخذ واحدة من كل صنف 
م���ا يكفي وجب���ة يومهافقط، أم���ا الباقي تعي���ده ألصحابه، 

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

تقول جملتها املعتادة:-
– م���ا يكفين���ي ليوم���ي هو نصيب���ي، أما الباق���ي من نصيب 

شخص آخر.
تصمت برهة، ثم تقول:- 

– الوحد مّنا ال يأخذ أكثر من نصيبه يف هذه الدنيا.
وإذا نفحه���ا أحد املارة بنق���ود معدنية، أو ورقية ال تأخذها، 
وعندم���ا يُس���قطها بعضه���م داخل س���لة الس���عف }القفة{، 
تخرجها، ترمي بها إلى األرض، وهي تنتفض كأّنها ُمّس���ت. 

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

يشاكس���ها التج���ار، وبع���ض العابري���ن، ياحقه���ا األطفال، 
تداع���ب الري���ح رداءه���ا ال���ازوردي املخطط. وتفت���ح كمّي 
ثوبها الواس���ع املرّصع بالورود امللّونة. تقف لتعدل من وضع 
حزامها القرمزي، يلمع خرز عقدها عاكًس���ا ألوانه الزاهية 
م���ع تعويذة مطمورة يف غافها اجللدي، عند أس���فل أذنيها 
يتدل���ى قرطان دائريان كبيران م���ن فّضة، يتأرجحان ببطء، 
تتمايل }قفة{ الس���عف على رأس���ها فتزيح وشاحها املعقود 
على رسمة وردة، تظهر خصات شعرها املصبوغة باحلناء، 

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

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

تظ���ل تطّوف الش���ارع طوال النه���ار، بداية املس���اء تعود إلى 
بيته���ا الصغي���ر املحفور مث���ل كهف يف نهاية الزق���اق ، توقد 
مصباح الكيروس���ني فتبدو مثل ظل وحيد يعكس نفسه على 
ج���دران البيت املتهالك، تس���امر نفس���ها باس���تعادة ذكريات 
مض���ت، ووّلت، تعبر داخلها بحلوها ومّرها إلى أن يس���رقها 
النوم، تغفو طفلة تبتس���م ألحام تنتزعها من تعب شيخوخة 
عمر تكّدس بأوجاعه غير املعلنة، مّرت الس���نوات، تاش���ت 
إيقاع���ات خطوات قدمّي العجوز احلافيتني. رحل من رحل، 
وم���ات من مات من أصحاب املحات، والعابرين، وتصّدعت 
بيوت.. ُش���ّيدت عم���ارات، ظلت عينا العج���وز تلمعان خال 
عتمة الشوارع، بالرغم من غيابها سكنت زغاريدها اجلدران، 
والشوارع، وأبواب املحات، يعيد صوتها طراوته عبر جفاف 

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

**************************
* هامش: 1 – كوشي كلمة من اللهجة العامية الليبّية ورمبا 

تكون تركية األصل تعني: تباهي واعتزي يا ليبيا.
2 – س���وق بوغول���ة من األس���واق الش���عبّية القدمية مبدينة 
بنغ���ازي ميتد بني س���وق اجلريد إلى اجله���ة املوازية لفندق 

اخلضروات البلدي باجلهة الشرقية.

محمد املسالتي

 قصة قصرية
نص

املعرض 
)ف��ض��اءات(  مجموعة  م��ن   لوحة  
ل���ل���ف���ن���ان ال���ت���ش���ك���ي���ل���ي ع��ل��ى 
ال��ع��ب��ان��ي   وجت��س��د زم���ن ال��غ��روب 

بنظرة فنية لونية 
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رياضه

الوطني يف  املنتخب  الصورة جتمع العبي 
صولة وصالح  البشاري  على  الثمانينات 

��� االسبوع الليبي   
هنأ العب نادي املدينة زكريا الايف    شقيقه، 
مؤيد الايف  املحترف بصفوف احتاد العاصمة 
اجلزائري بتتويجه بلقب الدوري اجلزائري لكرة 
الثامنة  للمرة  للموسم 2018 /2019   القدم 

تاريخه. يف 
الايف نشر صورة شقيقه  على حسابه الشخصي 

على  فيسبوك وعلق مبروك يا معلم 

  املالعب 

ذاكرة

��� االسبوع الليبي   
تأهل آمال اإلفريقي بدرنة إلى نصف نهائي بطولة مدينة شحات  بعد فوزه العريض على فريق 

املختلط بستة  أهداف مقابل هدف يف املباراة  األحد املاضي .
واتثنى   آمال اإلفريقي على اللجنة املنظمة للدوري على حسن االستقبال والضيافة من خال وجبة 

اإلفطار التي أقيمت على شرف الفريق.

آمال اإلفريقي
 الى  نصف نهائي بطولة شحات 

هل يفلح   كارتيرون  يف اقناع  
الورفلي بالبقاء مع الرجاء

زكريا الاليف لشقيقه مؤيد  
مبروك يا معلم 

��� االسبوع الليبي   
اوردت صحف  مغربية  عزم   املدير الفني للرجاء البيضاوي املغربي   الفرنسي 
باتريس كارتيرون الدخول  يف مفاوضات   مع ثنائي الفريق سند الورفلي، وزكرياء 

حذراف، إلقناعهما بالبقاء مع الفريق.
القلعة  الورفلي  بتجديد عقده مع  البيضاوي فشلت  يف إقناع  وكانت إدارة الرجاء 

اخلضراء ملوسم إضايف، ما دفعها إلى التعاقد مع املالي ساليف كوليبالي.
األهلي  لنادي  مغري  بعرض  تقدم  البيضاوي   ال��وداد  أن   وذك��رت مصادر صحفية 
طرابلس، للظفر بخدمات الورفلي املعار لفريق الرجاء خال فترة االنتقاالت الصيفية 

املقبلة.

 الشموع  بطل دوري السالم 
باخلمس

��� االسبوع الليبي   
مدينة  يف  القدم  لكرة  السام  دوري  مسابقة  االح��د  اختتمت 
اخلمس  بتتويج فريق الشموع بالقادة الذهبية وكأس البطولة، 

بعدما جتاوز فريق املروج، يف املباراة النهائية بنتيجة 2-6.
وبحسب موقع رمييسا الرياضي فقد ضمت قائمة فريق الشموع 
- محمود  البركي  أحمد   - )بشير علي هويدي  الاعبني  البطل 
الشايقي - علي أبو كراع - أحمد هدار - عبد السام شخطور 
كل  الشموع  فريق  وحصد  البكوش(  حمزة   - بشارة  أحمد   -
اجلوائز الفردية للبطولة، بتتويج املوهوب علي أبو كراع بجائزة 
أفضل  بجائزة  السام شخطور  عبد  واحلارس  البطولة،  هداف 

حارس مرمى. 
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��� االسبوع الليبي   
ظفر عمر جابر بذهبية   الرجاء املفتوحة 
للشطرجن و التي أقيمت على مدار األيام 
املاضية مبدينة البيضاء   من 7 جوالت 

ومبشاركة 30 العبا.
برصيد  الذهبية  امليدالية  جابر  ون��ال  

سليم  حصد  التعادل  وبكسر  نقطة   5.5
حسني  وحصل  الفضية،  امليدالية  جمعة 
 5 برصيد  البرونزية  على  السام  عبد 

نقاط.
وجاء باقي الترتيب كالتالي: »خالد صالح 
الناجي خامسا  ومحمد  نقاط،  ب�5  رابعا 

ب�5 نقاط ،و اجلبالي عبدالسام سادسا 
ثامنا  محمد  وأح��م��د  ن��ق��ط��ة،    4.5 ب��� 
ب�4  تاسعا  ب�4.5نقطة، وفضيل اخلشبي 
ب�4  الكاتب عاشرا  نقاط، وعبد الرحمن 

نقاط.

��� االسبوع الليبي   
من على صهوة جواده السيل قطف الفارس الليبي  خالد عزيز العلوص  كأس وذهبية قرطاج الدولية 

العربية األصيلة . لفروسية احللبة فئة اخليول 
ونظمت بطولة قرطاج الدولية للفروسية مبيدان قصر السعيد بتونس ومبشاركة 20 فارًسا من بينهم 

ليبيا. أربعة فرسان من 
، بفضية يف  املتوسط  البحر  العلوص  توج مبيداليتني يف سباقات احللبة اجلوكي  ،على مستوى  وكان 

بفرنسا. وبرونزية  إيطاليا 

��� االسبوع الليبي   
الليبي   شارك اسطورة املنتخب 
طارق التائب يف مبادرة خيرية 
نظمتها  بدولة عمان أكادميية 
ومبشاركة  الكويتية،  احلبسي 

عدد من جنوم كرة القدم العربية 
حتت شعار ) كسوة العيد (

التائب لعب النجوم  والى جانب 
العرب  وائل جمعة العب األهلي 
املصري ومنتخب مصر األسبق، 

وموسى صايب جنم الكرة 
اجلزائرية.

 الفارس خالد العلوص على صهوة 
جواده  السيل يقطف الكأس 

طارق التائب  
يشارك  يف مباراة 

خيرية  بدولة عمان

عمر جابر يفوز ببطولة الرجاء للشطرجن

��� االسبوع الليبي   
 لعب املحترف الليبي املهدي الكوت  على رأس تشكيلة 
البنزرتي االحد  فريقه  االحتاد املنستيري  يف مواجهة 
املرحلة  منافسات  ضمن  جنات،  بن  مطفى  ملعب  على 

التونسي. للدوري   24

��� االسبوع الليبي   
النادي  الكبير نظمت  رابطة جماهير  بتاريخهم  احتفاء 
النادي  مبقر  تكرميا   أجدابيا  مبدينة  بنغازي   األهلي 
وعلي  صويد،  بن  أحمد  ال��ن��ادي   لعمالقة  بقاريونس 

البشاري، وهاشم الفاح، .
الكامل  دعمهم  الليبية  والكرة  النادي  عمالقة  وأك��د  

لإلدارة يف مهمتها يف رحلة البناء واإلعمار ،  

املهدي الكوت على رأس  
االحتاد املنستيري  

 تكرمي عمالقة 
األهلي بنغازي



إلى أن يعود الوجود لدورته الدائرة:
مليقاتها النجوم.. 

والطيور.. ألصواتها
والرمال.. لذراتها

الناظرة والقتيل لطفلته 
كل شيء حتطم يف حلظة عابرة:

 - - ص���وُت احل��ص��ان  األه���ل  - بهجةُ  الصبا 
ال��ت��ع��رُف ب��ال��ض��ي��ف - ه��م��ه��م��ةُ ال��ق��ل��ب حني 
ي���رى ب��رع��م��ًا يف احل��دي��ق��ة ي���ذوي - ال��ص��اُة 
القلب  مراوغة   - املوسميُّ  املطر  ينزل  لكي 

حني يرى طائر املوِت
وهو يرفرف فوق املبارزة الكاسرة

م يف نزوٍة فاجرة كلُّ شيٍء حتطَّ
والذي اغتالني: ليس رًبا..

مبشيئته ليقتلني 
ليس أنبل مني.. ليقتلني بسكينته

ل��ي��س أم���ه���ر م���ن���ي.. ل��ي��ق��ت��ل��ن��ي ب���اس���ت���دارِت���ِه 
املاكرة

ال تصالْح
يْن.. فما الصلح إال معاهدٌة بني ندَّ

)يف شرف القلب(
ال ُتنتَقْص

والذي اغتالني َمحُض لْص
سرق األرض من بني عينيَّ

والصمت يطلُق ضحكته الساخرة!

األسبـوع الليبـي 
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أخر االسبوع 

ال تصالْح! )8(

دنقل أمل 

فيسبوك يتجسس على مكاملات مستخدميه ..؟
أكد موقع »بزنس انسايدر« الشبكي البريطاني أن االعتقاد السائد لدى مستخدمي 
موقع »فيسبوك« بأن إدارة املوقع تتجسس على مكاملاتهم اخلاصة التي يجرونها 

عبره صار متفشياً على نحو متزايد خال الفترة األخيرة.
ونشر »بزنس انسايدر« أمس تقريراً خاصاً عن املوضوع، واستشهد فيه بشهادات 
ألكثر من مستخدم ملوقع »فيسبوك« يف أماكن مختلفة من العالم. وأكد املستخدمون 
أنهم كانوا يتحدثون مع أقاربهم أو أصدقائهم بشأن خططهم لرحات وعطات 
مقبلة، ثم فوجئوا بعد دقائق قليلة من انتهاء املكاملات بإعانات تظهر لهم على 
صفحاتهم الشخصية عبر »فيسبوك« عن الوجهات التي ذكروا يف مكاملاتهم رغبتهم 

بقضاء العطات فيها. 
وأوضح مستخدمو »فيسبوك« أن تكرار هذه الوقائع مع أكثر من مستخدم يؤكد أن 
إدارة املوقع تتجسس على مكاملاتهم باستخدام خواص تقنية معينة داخل مكبرات 

الصوت املستخدمة يف إجراء املكاملات.
وأفاد تقرير »بزنس انسايدر« بأن هذا االعتقاد بدأ يتسلل إلى مشاعر مستخدمي 
»فيسبوك« منذ عدة سنوات، وحتديداً يف عام 2016، األمر الذي اضطر إدارة 

املوقع آنذاك إلى إصدار بيان رسمي تنفي فيه قيامها بالتجسس على املكاملات.

املرصد
عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

جتري استعدادات أخيرة النطاق سفينة بطول 12 
متراً من كندا يف محاولة لعبور املحيط األطلسي با 
طاقم، ويف سابقة ستكون هي األولى من نوعها يف 

العالم.
وستكون وجهة السفينة )ي��و.إس.يف ماكسليمر( هي 
ساحل جنوب إجنلترا، وستقوم بعمليات مسح يف املياه 
العميقة خال رحلتها بتوجيه من قبطان يف محطة 
حتكم يف بريطانيا. ومن املتوقع أن تستغرق الرحلة 

نحو 35 يوماً.
إنترناشونال  سي-كيت  شركة  بناء  من  والسفينة 
للمشاركة يف مسابقة شل أوشن ديسكفري إكسبرايز 

التي تهدف إلى إجراء مسح آلي لقاع البحر.

سفينة تبحر 
بدون بحارة


