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اليوم األول

املحتدمة  طرابلس  معركة  تكون  أن  كثيرون  يأمل 
منذ أكثر من شهرين - وبغض النظر عن نتيجتها 
امليدانية وترتيباتها السياسية - آخر مآسي األجيال 
الليبية احل���اض���رة ..ل��ك��ن م���ؤش���رات م���وازي���ة تعطي 
ق��راءة مختلفة ورمبا مضادة للقراءة املتفائلة التي 
اليبررها شيء سوى رغبة املتفائلني يف انتهاء رحلة 
من  الكبير  القتالي  التحشيد   .. الوطني  الضياع 
املؤسسة العسكرية واملجاميع املسلحة قبلية وحزبية 
ومليشياوية التي تنهمك يف ح��رب طاحنة يف البر 
واجلو ، وكذلك التحفيز االعالمي والسياسي الذي 
يركز إنتباه اجلميع إلى مايجري على تخوم العاصمة 
، حول ليبيا بأسرها إلى جغرافية مناسبة مفتوحة 
حلركة العناصر االرهابية املتمركزة يف دول اجلوار 
وت��ل��ك ال��ت��ي مي��ك��ن اس��ت��ق��دام��ه��ا م��ن م��ن��اط��ق بعيدة 
كسوريا والعراق ..ما يجعل من الصعب جتاهل هذا 
ب��دء املعارك يف الغرب الليبي املرتبط  التزامن بني 
مبوافقة ضمنية من قبل عواصم القرار العاملي التي 
كانت تظن مبوافقتها حتى وقت قريب رغم اإلحلاح 
يف طلبها طوال الفترة املاضية ، وبني قرب االنتهاء 
من وض��ع الترتيبات األخ��ي��رة للقضاء على تنظيم 
التي شهدت ميالده  الدولة االسالمية فوق االرض 
قبل سنوات قليلة ) الشام والعراق ( ..هذه الهواجس 
التي تبدو للوهلة األول��ى مغرقة يف إستلهام نظرية 
املؤامرة تعززها أخبار وتسريبات حول خروج مقاتلني 
ومجاميع من جبهة النصرة وتنظيم الدولة يف إطار 
التسويات اجل��اري��ة يف س��وري��ا ، ع��ن طريق األراض��ي 
التركية ، متوجهني إلى األراضي الليبية عبر منافذ 
بحرية وجوية خارج سيطرة القوات املسلحة وأجهزة 
الدولة األمنية .. وإذا صحت التسريبات املشار إليها 
فهي تعني ببساطة ان االطراف الدولية املنغمسة يف 
الصراع على املنطقة ويف سوريا على وجه اخلصوص 
، قد إتفقت على أن التنظيمات االسالمية أدت دورها 
الوقت قد ح��ان لإلجهاز عليها  وأن  املطلوب هناك 
بشكل كامل يف مكان آخر قد يكون ليبيا .. مايعيد 
ال��دراس��ة االستشرافية التي صدرها  لألذهان قصة 
التابعة للبنتاغون منتصف  األب��ح��اث  م��راك��ز  أح��د 
واع��الن  نيويورك  أب��راج  ضربة  بعد  العام 2002 
ال��رئ��ي��س االس���ب���ق ج����ورج دب��ل��ي��و ب���وش م���ا اس��م��اه 
..وق��د  ال��رد على االره��اب االس��الم��ي  استرتيجية 
مل��آالت  امل��ذك��ورة رؤي��ة مستقبلية  ال��دراس��ة  ق��دم��ت 
ال��ص��راع واق��ت��رح��ت 3 دول ل��ت��ك��ون س��اح��ة ال��ن��زال 
وب��ني  امل��ت��ح��دة وحليفاتها  ال��والي��ات  ب��ني  االخ��ي��ر 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات االس���الم���ي���ة اجل���ه���ادي���ة ، ورج��ح��ت 
املقترحة وذلك  ال��دول  » من بني  » ليبيا  الدراسة 
التضاريس  لسهولة  نظرا  طوبوغرافية  ألسباب 
فيها ، وكذلك ألسباب لوجستية املرتبطة بقربها 
م��ن ق��واع��د ام����داد االس���ط���ول ال���س���ادس وال��ق��وات 
 ، التشاؤم  ليس   .. أوروب��ا  يف  املتمركزة  االمريكية 
احلدث  رب��ط  علينا  تفرض  التي  الواقعية  لكنها 
املحلي الوطني مبجريات األحداث على املستوى 
اإلقليمي وإجتاهات القرار الدولي الذي ترتهن له 
مصائر الشعوب والدول التي فرطت يف استقالل 
ق����راره����ا حت����ت دع�������اوي ال����ث����ورة وال���دمي���ق���راط���ي���ة 
احلاضر  زمام  إستعادة  أن  يبقى  لكن   .. املزعومة 
وامل��س��ت��ق��ب��ل واحل��ل��م ال��ل��ي��ب��ي ره���ن ب����إرادة الليبني 
والقبلية  اجل��ه��وي��ة  ال����والءات  جت���اوز  يف  أنفسهم 
بالوالء  والتوجه  والشخصية  احلزبية  واملطامح 
ال���ذي يحتوي اجلميع  ال��واح��د  ال��وط��ن  إل��ى  كلية 
الى  يتحول  ان  ..ب���دل  اجلميع  اخ��ت��الف��ات  وي��س��ع 
ال��ق��ادم��ة بني  ه��ارم��ج��دون  س��اح��ة مفتوحة ملعركة 
الصليبية الرأسمالية وبني أشباح التاريخ الغابر.. 

صحيفــة أسبوعيـــة - منوعــــة  -  شاملـــة 
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بقلم مدير التحرير

ليس تشاؤما.. 
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مبدينة  ماجر  سجن  يف  السجناء  ناشد  أهالي 
والصليب  الدولية  احلقوقية  املنظمات  زلينت 
األحمر وبعثة األمم املتحدة بزيارة سجن ماجر .
وق����ال اه���ال���ي ال��س��ج��اء يف ب��ي��ان ل��ه��م ب��أن��ه��م 
 /  28 تاريخ  منذ  بالسجناء  فقدوا  االتصال 
مترد  ح��دوث  عن  تسريبات  بعد   2019  /  5
اجلسدي  التعذيب  بسبب  السجناء  قبل  م��ن 
والنفسي الذي يتعرض له السجناء وتوارد أنباء 
لها  يتعرض  وقتل  وتعذيب  انتقام  عمليات  عن 

السجناء.
وضاف البيان أن غالبية السجناء يقبعون داخل 

تقدميهم  دون  سنوات  ثمان  منذ  السجن  ه��ذا 
الغالب  يف  والذين  لهم  تهم  وتوجيه  ملحاكمات 
بسبب  املليشيات  قبل  م��ن  عليهم  القبض  مت 

السياسية.  خلفياتهم 
الدولية  احلقوقية  البيان  املنظمات  ون��اش��د 
لنا باالطمئنان  واملحلية بزيارة السجن والسماح 
على سالمة أبنائنا، فإننا نحمل مسؤولية سالمة 
املجلس  يف  متمثلة  ال��وف��اق  حلكومة  السجناء 
والنيابة  العدل  ووزارة  الدولة  ومجلس  الرئاسي 
القضائي  السلك  يف  امل��س��ؤول��ن  وك��ل  ال��ع��ام��ة 

التابعن حلكومة الوفاق.

عقد عميد بلدية حي االندلس محمد الفطيسي 
رفقة عضو املجلس البلدي فتحي الواعر مؤمترا 
الصعبة  ال���ظ���روف  ع��ن  ف��ي��ه  صحفيا  حت���دث 
واالعباء الكبيرة التي تتحملها البلدية بسبب ازمة 

النازحن .
واوضح الفطيسي خالل املؤمتر بانه مت تخصيص 
4 مدارس  وكذلك 2 رياض اطفال  ومسجدين 
ان جميع هذه  الى  اش��ار  والتي  النازحن  الي��واء 

االماكن مكتضة  باالسر  النازحة.
الصحفي  املؤمتر  ه��ذه  خ��الل  وق��ال  الفطيسي 
الذي عقد بديوان البلدية انه الى هذه اللحظة لم 
يدخل يف خزينة البلدية اي مبلغ من جلنة االزمة 
الوفاق  حلكومة  الرئاسي  املجلس  من  املشكلة 

الوطني .
بوابة  مع  وبن  الفطيسي يف حوار خاص  وهذا 
حي  لبلدية  املتاح  املبلغ  ان  االخبارية  افريقيا 
انه  الى  البلديات مشيرا  االندلس هو االقل بن 

مت االتفاق على مليون وتسعمائة الف فقط .
وقال ال نعلم الى هذه اللحظة ماهو سبب التأخير 
مع   ، البلدية  بحساب  املخصص  املبلغ  اي��داع  يف 

حساب  به  املوجود  املصرف  مبراسلة  قمنا  اننا 
جند  ولم  املركزي  ليبيا  مصرف  وكذلك  البلدية 
ص��رف  يف  ال��ت��أخ��ي��ر  نستغرب  ول��ك��ن  خ��ل��ل  اي 

املبلغ  بحسابنا .
واشار الفطيسي الى ان البلدية اصبحت مديونة 
لبعض التجار من مواد غذائية بقيمة فاقت ال�) 

300000 ( ثالثمائة الف دينار ليبي.
وقال يف هذا الصدد ان  كل هذه الديون تكبدناها 
عجز  يعتبر  وه��ذا  ال��ن��ازح��ن  اهالينا  ملساعدة 
وتقصير واضح من احلكومة واننا لم نستلم أي 

مبلغ من أي شخص او أي جهة باحلكومة .
وتساءل عميد البلدية  ؟. قائال ملاذا التأخير يف 
اقل  انها  مع  االندلس  حي  لبلدية  امليزانية  منح 

ميزانية بن البلديات .
اعطاء  الفطيسي  يف  العميد  اس��ت��غ��رب  كما 
امليزانية  من  واكبر  اكبر  مبالغ  البلديات  بعض 
انها  رغ��م  االن��دل��س  ح��ي  املخصصة  لبلدية 
ام��اك��ن  يف  ت��ق��ع  وال  ح��رك��ة  نازحن  تشهد  ال 
مئات  ال��ب��ل��دي��ات  ه��ذه  عنا  وتبعد  اش��ت��ب��اك��ات 

مترات. الكيلو 

أهالي سجناء ماجر يستغيثون

عميد بلدية حي االندلس
لم نستلم أية أموال من جلنة األزمة 

ودان  مبدينة  عقيل  ع��ب��داهلل  مبسجد  اختتمت 
املسابقة القرانية  التي نظمها قسم شؤون القرآن 
اجلفرة  اوق���اف  مبكتب  النبوية  والسنة  ال��ك��رمي 
بالتعاون مع فرع الهالل االحمر بهون ونادي القلعة 

الرياضي بودان .
النواب  مجلس  املسابقة  عضو  فعاليات  حضر 

االوق���اف  مكتب  ومسئولي  ال��ش��ري��ف  اسماعيل 
ومحفظي القرآن الكرمي  وعددا من ائمة املساجد 
ومسئولي املؤسسات الرسمية واالهلية واولياء امور 

املتسابقن ..
وحتصل على الترتيب االول وجائزته خمسة االف 

دينار ليبي املتسابق عبدالعزيز مصباح رفه 

 من مركز حتفيظ  زلة  عن  جزء ياسن  .. فيما 
ودان  حتفيظ  مركز  الثاني  الترتيب  على  حتصل 

وقيمة جائزته اربعة االف دينار .. 
املسابقة  ه��ذه  يف  املشاركن  بقية  على  ووزع��ت    
والفائزين بتراتيب متتالية قيمة مالية قدرها الف 

دينار .

اختتام املسابقة القرآنية مبسجد عقيل بودان 

قامت وحدة التحريات والقبض بقسم البحث 
مبداهمة  توكرة،  أمن  ملديرية  التابع  اجلنائي 
أح��د أوك���ار ع��ص��اب��ات ت��روي��ج امل��خ��درات يف 

املدينة.
أوض��ح  ت��وك��رة  أم��ن  مبديرية  اإلع���الم  مكتب 
اجلمعة املاضية، ان أفراد العصابة قد متكنوا 
وان عناصر  امل��داه��م��ة،  أث��ن��اء  ال��ه��روب  م��ن 
 65 ع��دد  بضبط  قاموا  والقبض  التحريات 
قطعة حشيش كانت ُمعدة للبيع باإلضافة إلى 

أدوات تعاطي احلشيش محلية الصنع.
كما أشارت مديرية أمن توكرة، إلى ان من بن 
أفراد العصابة الهاربن أثناء املداهمة، شخص 
يف  اإلجت��ار  بتهمة  محكمة  حكم  عليه  يوجد 
املواد املخدرة، وانه قد فر من سجن الكويفية.

جنائي توكرة يضبط 
65 قطعة حشيش
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الليبية  ال��ص��ن��اع��ات  احت����اد  دان 
الربيع  مصنع  واد  مدير  اختطاف 

لصناعة الدقيق.
جاء ذلك يف بيان صادر عن االحتاد 
مساء  االحد املاضي أكدت فيه أنها 
تستنكر وتشجب خطف عبد املجيد 

ادروايل على يد مجهولن.
كان  املصنع  مدير  ان  البيان  وق��ال 
يزاول عمله بشكل اعتيادي قبل أن 
يتم اقتياده الى وجة مهجولة،محمال 
حلن  سالمته  مسؤولية  خاطفيه 

عودته الى اهله وذويه.

احتاد الصناعات يدين 
اختطاف مدير مصنع واد الربيع 

أكد اللجنة املشكلة من قبل جلنة الطوارئ ملعاجلة 
ال��ذي عقدته ظهر   الوقود عقب االجتماع  أزم��ة 
األحد املاضي مبجلس الوزراء، توفر كميات كبيرة 
من الوقود بعد رسو الناقلة »أنوار اخلليج«، مبيناء 

طرابلس  حتمل على متنها »33«، مليون لتر.
وطالبت إدارة التواصل بحكومة الوفاق املواطنن 
بعدم االجن��رار وراء الشائعات التي تروج بوجود 
أزمة يف وقود السيارات، وأكدت بأن 24 ساعة 

القادمة ستشهد انفراجاً تاًما.
وجرى خالل االجتماع الذي عقد بحضور مدير 
اهلل«  فتح  محمد  العميد  امل��رك��زي  الدعم  إدارة 
شركات  ممثلي  وعضوية  للجنة،  رئيًسا  بصفته 
الراحلة، نفط ليبيا، الشرارة، التأكيد على استمرار 

طرابلس  محطات  إلى  الناقلة  من  الوقود  توزيع 
بطريقة انسيابية مؤكدين أن املحطات تسلمت منذ 
رسو الناقلة أمس السبت، واليوم األحد أكثر من 

تسعة مليون لتر.
ودعت اللجنة على محطات الوقود التي استلمت 
الكميات املخصصة لها العمل على مدار الساعة 
لفض حالة االزدحام أمام املحطات وبث الطمأنينة 
الوقود  من  كايف  مخزون  بوجود  املواطنن  لدى 

يكفي ألسابيع قادمة .
وأوضحت إدارة التواصل أن حالة من الهلع أصابت 
مصفاة  يف  الناقلة  رس��و  تأخر  بسبب  املواطنن 
سوء  بسبب  املاضين  اليومن  خ��الل  ال��زاوي��ة 

األحوال اجلوية.

نظم األمن العام للهالل األحمر الليبي 
برفقة عدد من مدراء املكاتب واإلدارات 
باألمانة العامة زي��ارة إلى فرع الهالل 

األحمر الليبي مبدينة البيضاء .
وبينت األمانة العامة للهالل األحمر أن 
األمن العام اجتمع مع املتطوعن ملعرفة 
حجم التحديات والعراقيل التي تواجه 
طبيعة العمل بشكل عام وأثنى األمن 
واالعمال  املتطوعن  دور  على  العام 
اإلنسانية التي يقومون بها للتخفيف من 

املعاناة يف املدينة.
وباشر مكتب الشباب والعمل التطوعي 
بالفرع العمل بعد إيقاف النشاط ملدة 
أكثر من أسبوعن، بعد توفر اإلمكانيات 

وحلحلة بعض املشاكل بالفرع .

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن أعضاء قسم املرور والتراخيص يقومون بتأمن 
أعمال تركيب وطالء احلواجز املرنة والثابتة، واحلفاظ على حركة سير املركبات.

ودعا املكتب اإلعالمي ملديرية أمن بنغازي املواطنن لتجنب السرعة واإلجتيازات 
اخلاطئة ومراعاة إرشادات املرور واحلفاظ على هذه احلواجز من العبث والتخريب.

وأكدت مديرية أمن بنغازي استمرار االنتشار األمني املُكثف بكافة اختصاص 
املراكز باملدينة وتفعيل اخلطة األمنية مبشاركة قسم شرطة النجدة وقسم املرور 
والتراخيص وقسم التحريات العامة وقسم البحث اجلنائي وقسم الشرطة النسائية 

خالل شهر رمضان وعيد الفطر املُبارك.

قام رئيس غرفة العمليات مبديرية أمن تاجوراء رفقة عدد من الضباط باملديرية 
بزيارة إلى قسم النجدة مبديرية أمن تاجوراء خالل فترة اإلفطار.

وبن املكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الزيارة تهدف للوقوف 
على سير العمل واجلهود التي يبذلها أعضاء قسم النجدة يف تأمن أماكن االزدحام 
بالتعاون مع قسم املرور التابع للمديرية يف تسيير حركة السير واملجاهرة باألمن. 

أعلنت بلدية بنغازي القيام بحملة نظافة شملت شارع اخلليج منطقة احلدائق، شارع 
النفق،  كما استهدفت احلملة طريق طرابلس بجوار جامعة بنغازي وشارع احلجاز 

وجزيرة حي السالم.
وأوضح املكتب اإلعالمي لبلدية بنغازي أنه جرى إزالة املخلفات وكنس الطرق كما مت 

البدء يف توزيع الصناديق اخلاصة بالقمامة على األحياء داخل املدينة.
ودعت بلدية بنغازي املواطنن إلى احلفاظ على هذه الصناديق وعدم حرقها أو العبث 
بها أو حتريكها من األماكن املخصصة لها ألن ذلك يضر باملصلحة العامة وأن وحدة 
النظافة ستقوم مبتابعة املخالفن و تغرميهم  البلدي املكلفة مبتابعة أعمال  احلرس 

ومحاسبتهم.

عدد  العاملية  متروبوليتان  جامعة  خصصت 
اجلامعية  ل��ل��دراس��ة  ك��ام��ل��ة  دراس��ي��ة  م��ن��ح   5
املؤهلن  الليبين  للمواطنن  »البكالوريوس« 

.2020/2019 الدراسي  للعام 
إعالنا  الوفاق  بحكومة  التعليم  وزارة  ونشرت 
بكالرويوس  تخصصات  تضمن  املنحة  بعروض 
ال��ت��رب��ي��ة، ب��ك��ال��وري��وس ال��ع��ل��وم م��ع ال��ت��رب��ي��ة، 
يف  ليسانس  األع��م��ال،  إدارة  يف  ب��ك��ال��وري��وس 
تكنولوجيا  يف  بكالوريوس  التربية،  مع  اآلداب 
احل��اس��وب،  علوم  يف  بكالوريوس  املعلومات، 
واإلدارة  االج��ت��م��اع��ي  العمل  يف  ب��ك��ال��وري��وس 

االجتماعية.
سنوات   3 املنحة  م��دة  ت��ك��ون  أن  امل��ق��رر  وم��ن 
ويشترط  اإلجنليزية  هي  الدراسة  لغة  وتكون 
وب��ص��ح��ة ج��ي��دة  ل��ي��ب��ي��ا  ي��ك��ون  أن  امل��ت��ق��دم  يف 
30 دوالر  اللغة اإلجنليزية ويدفع مبلغ  ويجيد 
يدفع  كما  اجلامعة  يف  ب��ال��دراس��ة  لالشتراك 
سنويا  دوالر   500 البالغة  الرمزية  ال��رس��وم 
وأن يكون خريج مدرسة ثانوية مع تقدمي طلب 
وشهادة  البكالوريوس  برنامج  على  للحصول 
األوراق  تقدم  أن  على  مترجمة  العامة  الثانوية 
ب��وزارة  ال��دول��ي  ال��ت��ع��اون  مكتب  إل��ى  املطلوبة 

يونيو.  20 قبل  التعليم 

احلقائق وراء أزمة الوقود بطرابلس

تواصل حمالت النظافة املكثفة ببنغازي
أمني عام الهالل األحمر 

يزور فرع البيضاء
إجراءات استثنائية للحد من احلوادث ببنغازي

تفقد قسم النجدة مبديرية أمن تاجوراء

أوغندا تقدم 
منح دراسية لليبيني 

الضباط  من  ع��دد  رفقة  ت��اج��وراء  أم��ن  مبديرية  العمليات  غرفة  رئيس  ق��ام 
باملديرية بزيارة إلى قسم النجدة مبديرية أمن تاجوراء خالل فترة اإلفطار.

تهدف  ال��زي��ارة  أن  الوفاق  بحكومة  الداخلية  ل��وزارة  اإلعالمي  املكتب  وب��ن 
للوقوف على سير العمل واجلهود التي يبذلها أعضاء قسم النجدة يف تأمن 
أماكن االزدحام بالتعاون مع قسم املرور التابع للمديرية يف تسيير حركة السير 

واملجاهرة باألمن. 

تفقد قسم النجدة مبديرية أمن تاجوراء
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االقتصادية

 اخلليج العربي تفصح عن نزاعها القانوني مع الضرائب حول ضريبة الدخل  
 العامة للكهرباء تكشف عن خسائر 
بـ  500 مليون دينار منذ 2011 

 االسبوع الليبي
الوطنية  الشركة  ادارة  مجلس  رئ��ي��س   وقع 
االثرم  جنيب  املساهمة  النفطية  لالنشاءات 
اتفاقية  ببنغازي  الشركة  مبقر  اليوم  صباح 
مع   )MOU( وت��ف��اه��م  وم���س���ان���دة  ت���ع���اون 
 ، االملانية  وال��غ��از  للنفط  شركة  فيروستال 
التنفيذي  املدير  فيروستال  جانب  من  ووق��ع 

نيومن للشركة  مارك 
  وتأتي االتفاقية يف إطار استراتيجية  الشركة 

آفاق  يف  فتح  النفطية  لالنشاءات  الوطنية 
الشركات  م��ع  وامل��س��ان��دة  والتكامل  ال��ت��ع��اون 
الوطنية والعاملية  يف مجال النفط والغاز.   

 وكان رئيس املؤسسة الوطنية للنفط مصطفى 
ديسمبر  بنغازي  يف  يف  افتتح  قد  اهلل  صنع 
ل��الن��ش��اءات  الوطنية  ال��ش��رك��ة  مقر  امل��اض��ي 
النفطية ، وهي شركة حديثة االنشاء تضطلع 
مبهام النهوض وتطوير بالبنية التحتية لقطاع 

الليبي  النفط 

 االسبوع الليبي
ستانلي  بنك  مورغان   توقع 
املالية  امل��ؤس��س��ات  اك��ب��ر  م��ن   �
االمريكية ��  ارتفاع أسعار خام 
برنت إلى نطاق بن 75 و80 
النصف  يف  ل��ل��ب��رم��ي��ل  دوالرا 
مع  احل��ال��ي،  ال��ع��ام  م��ن  الثاني 
ال��س��وق  يف  كبير  ش��ح  ح���دوث 

لتقديراته. وفقا 
النفط  س��وق  إن  البنك   وق���ال 
ت��ع��ان��ي م��ن ع��ج��ز ق���دره 0.6 
الربع  يف  يوميا  برميل  مليون 
املتوقع  من  أن  مضيفا  الثاني، 
يف  اإلم����دادات  نقص  يبلغ  أن 
ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   1.1 ال���س���وق 

الثالث. الربع  بحلول  يوميا 
مذكرة  يف  البنك  محللو   وكتب 
هذا  يبقي  أن  املتوقع  من  إن��ه 
على وضع ارتفاع السعر الفوري 
اآلجلة يف  األسعار  مقابل  بقوة 
عوامل  إن  البنك  ب��رن��ت.وق��ال 
انخفاض إنتاج إيران وفنزويال، 
اإلنتاج  هبوط  مخاطر  وتنامي 
رئيسية  دول  والتزام  ليبيا،  يف 
املطلوب يف  يفوق  أوبك مبا  يف 
حققت  اإلن��ت��اج  بشأن  اتفاقها 
ت���وازن���ا يف م��واج��ه��ة ع��وام��ل 
ال��ط��ل��ب األس��اس��ي��ة ال��داف��ع��ة 

الهبوط. باجتاه 
ستانلي  مورغان  أض��اف   فيما 

عكسية«  لكن  مؤثرة  »ق��وى  إن 
اآلن  ح���ت���ى  األس����ع����ار  أب���ق���ت 
للنظر  الفت  نحو  على  متوازنة 
مؤشرات  تظهره  ما  ضوء  ويف 
مواصلة  فإن  من شح،  األسعار 
التراجع  وإيران  فنزويال  إنتاج 
يكون  أن  املرجح  من  أن  يعني 
أوبك  بقية  أم��ام  مجال  هناك 

لزيادة اإلمدادات.
 وقال املحللون إنه مبوجب ذلك 
تظل  أن  املستبعد  من  التصور، 
وقد  مستقرة،  احلالية  األسعار 
نقطة  إلى  مجددا  برنت  يرجع 
ارت��ك��ازه ل��أم��د ال��ط��وي��ل حول 
خ��الل  ل��ل��ب��رم��ي��ل  دوالرا   65

الفترة حتى 2020.
ال��ث��ال��ث،  ال��رب��ع  »ب��ع��د   وتابعوا 
للمنظمة  التنظيمية  القواعد 

البحرية الدولية 2020 ستبدأ 
استهالك  م��ع��دالت  تعزيز  يف 

النفط. املصايف من 
يف  اخل���ام  س��وق  ه��ذا   سُيبقي 
ال��راب��ع  ال��رب��ع  ح��ال��ة ش��ح حتى 
)من 2019( والربع األول من 

القادم كما نتوقع«. العام 
بعد  الرؤية  »تتدهور   وأضافوا 
ذل����ك، وي��ص��ب��ح م���ن ال��ص��ع��ب 
ال��ق��ول ب���أن ال��ع��وام��ل امل��ب��ررة 
مستمرة  ستظل  النفط  الرتفاع 

لفترة أطول يف 2020«.
 واعتبارا من يناير كانون الثاني 
ستحظر  ال���ق���ادم،  ال��ع��ام  م��ن 
على  الدولية  البحرية  املنظمة 
بنسبة  وقود  استخدام  السفن 
باملئة   0.5 على  تزيد  كبريت 

مقارنة مع 3.5 باملئة حاليا.

 الوطنية لالنشاءات النفطية توقع اتفاقية
 مع فيروستال االملانية 

 مورغان ستانلي تتوقع صعود النفط إلى 80 دوالرا
 يف النصف الثاني من 2019 بفعل عجز اإلمدادات

 االسبوع الليبي
اخلليج  شركة  ادارة  جلنة   حتدث عضو 
اخلميس  العبار   للنفط أشرف  العربي 
املاضي عبر قسم االعالم التابع للشركة  
حول  املستخدمن   تساؤالت  عن  مجيبا 
النزاع  واقع  وموضحا  الدخل  ضريبة 
الضرائب  مصلحة  مع  للشركة   القانوني 
العبار  ضريبة   وبن  الضريبة  هذه  بشأن 
يف حديثه قائال ) أن هذه الضريبة سيادية 
تشمل جميع فئات املجتمع العاملة ، و مت 
إيقاف العمل بها بالشركة استناداً على رأي 
قانوني بإعفاء الشركة من ضريبة الدخل 
العام باعتبارها ممولة من امليزانية العامة، 
على  أصرت  الضرائب  مصلحة  ان  إال 
رغم  الشركة  على  الدخل  انطباق ضريبة 
ملصلحة  ومخاطبة  املراسالت  من  العديد 

العديد  وعقد  الشأن  هذا  يف  الضرائب 
مبصلحة  املسؤولن  مع  االجتماعات  من 

الضرائب بخصوص هذا اإلعفاء(.
 وقال العبار ) أن مصلحة الضرائب طالبت 
واال   ، الضريبة  دفع  بضرورة  الشركة 
ستواجه  غرامات إذا لم تقم بالدفع،  ما  
القضاء  أمام  األمر  الشركة   لرفع  دفع 
من  أنه  ترى  التي  دفوعها  جميع  وتقدمي 
ضريبة  من  مستخدميها  إعفاء  حقها 
من  ممولة  شركة  باعتبارها  العام  الدخل 

اخلزانة العامة (.
الى ان الشركة وهي ملزمة   ( العبار   ونوه 
بدفع الضريبة  توضح  ان  االمر خارج عن 
اإلداري  للحجز  تتعرض   ال  حتى  ارادتها 
االستجابة  عدم  حالة  فى  حساباتها  على 

لطلب مصلحة الضرائب (

 االسبوع الليبي
العامة  للشركة  اإلعالمي  املكتب   كشف رئيس 
اخلسائر  قيمة  أن   التكوري   محمد  للكهرباء 
بلغت   2011 عام  منذ  الشركة   تكبدتها  التى 
احلروب  نتيجة  دينار  مليون  و500  مليار  نحو 

وعمليات السرقة والتعديات
 وقال التكوري يف حديث تلفزيوني أن الوضع الذي 
تعيشه الشركة   يهدد سالمة البنية التحتية لها 
والتي أصبحت متهالكة وحتتاج لصيانة دورية و 
أن بعض املشاريع معلقة نتيجة خروج الشركات 
الشركة  بينها  األمنية  األوضاع  لتردي  األجنبية 
املنفذة ملشروع محطة أوباري التي بلغت تكلفتها 

أربعمئة وخمسن مليون دوالر.
مالين  الى ضياع  اضافة  أنه  التكوري   ونوه 
الدنانير والدوالرات هناك خسائر معنوية تنتظر 
املواطن الليبي نتيجة خسائر الشركة   فاملرجح 
أن ترتفع ساعات طرح األحمال يف هذا الصيف 
املتكررة  اخلسائر  مع  قياسية  مستويات  إلى 

للشبكة العامة

 االسبوع الليبي
يف  شروعها   عن  النفطية   للخدمات  الراحلة  شركة   اعلنت 
جتهيز مقر مصنع خزانات الوقود ضمن استراتيجية  التوسع 

اإلنتاجي للشركة .
واملعدات  األجهزة  وصول  بعد  املوقع  جتهيز  أعمال    وبدأت 

الصناعيه اخلاصة مبصنع خزانات الوقود.
الهندسة  ومكتب  الصيانة  قسم  بدء  الشركة   وأكدت 
يف  بالشركة،  الفنية  الشؤون  إلدارة  التابعان  واملشروعات 
عمليات إعادة حتوير املحطة رقم 444 مبنطقة سيدي فرج 
يف بنغازي لتكون بذلك مقرا رئيسيا ملشروع مصنع خزانات 

الوقود اململوكة للشركة  .

 الراحلة  تشرع يف انشاء مصنع 
خلزانات الوقود



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة5 العـدد )   39   (    ــ    الثالثاء       4      /       6       /     2019

حوار/ همسة يونس
العامة  القيادة  الثالث، وذلك بعد أن أعلنت  العسكرية يف طرابلس شهرها  العمليات  دخلت 
للقوات املسلحة العربية الليبية بقيادة خليفة حفتر، يف يوم 4 أبريل املاضي، إطالق عملية 

العاصمة طرابلس. عسكرية للقضاء على اإلرهاب يف 
و«طوفان   ،»2019 »معركة طرابلس  منها،  املسميات  من  العمليات حتت عدد  تواصل  ومع 
إزاء  والدولية  املحلية  املواقف  يف  وانقسامات  تغيرات  البالد  شهدت  وغيرها،  الكرامة«، 
واملنطقة  والغرب  الليبي،  للجيش  املؤيد  الشرق  تشمل  ليبية  خريطة  شكل  مما  العملية، 
العسكرية  العملية  حظيت  حيث  اجليش،  وتأييد  الوفاق  تأييد  بن  املنقسمان  الوسطى، 
للجيش الليبي بتأييد بعض املدن الليبية والقبائل، فيما حظيت حكومة الوفاق أيضا بتأييد 

مدن وقبائل أخرى.
أفريقيا  لبوابة  كان  طرابلس،  يف  العسكرية  والعمليات  األوض��اع  تطورات  على  وللوقوف 
اإلخبارية حوارا مع اخلبير الليبي بالشؤون االستراتيجية محمد ابوراس الشريف، للوقوف 
أكد  حيث  املقبل،  املرحلة  املتوقعة خالل  والسيناريوهات  العسكرية  العمليات  تطورات  على 
الشريف على أنه يف حال انتهاء املعارك لصالح اجليش الليبي فإن دخول العاصمة سيعني 
عودة  فرصة  مينح  مما  البالد،  خ��ارج  املتشددة  واجلماعات  املليشيات  أم��راء  كل  ه��روب 
الذي  االقتصادي  اجلانب  واستقرار  لطبيعتها  احلياة  وعودة  السياسي  البناء  وإعادة  األمن 

املنهك. املواطن  سينعكس على حالة 
وفيما يلي نص احلوار: 

اندالعها وحتى اآلن؟ بداية ما تقييمك ملعركة تطهير طرابلس منذ 
اعتقد ان العمليات العسكرية للجيش الليبي منذ انطالقها يف يوم ال� 4 أبريل املاضي تسير 

كما هو مخطط لها، وتتقدم نحو نحقيق أهدافها. 
برأيك.. إلى أي مدى جنحت معركة طرابلس يف حتقيق أهدافها؟

لقوات  امليدانية  بالسيطرة  إال  يتحقق  لن  وهذا  االستقرار،  إعادة  هو  املعركة  من  الهدف 
اجليش الليبي بالتعاون مع األجهزة األمنية بحيث يكون هناك احتكار للقوة والسالح للدولة 

فقط.
ما هي أبرز العراقيل التي تقف أمام قوات اجليش يف معركة طرابلس؟

كدروع  املدنين  فى  تستخدم  والتي  منضبطة  الغير  املسلحة  املجموعات  هى  العراقيل  أهم 
بشرية من خالل تخزين األسلحة فى داخل األحياء املكتظة بالسكان، وأيضاً إطالق الصواريخ 
العشوائية من قبل تلك املجموعات مبحاذاة املنازل واملنشأت املدنية والتي تصيب فى أغلب 

األحيان أهداف مدنية أيضاً.
النزاع يف ليبيا؟ كيف ترون التدخل األجنبي لدعم أطراف 

ليبيا  اللحظة فالتدخل األجنبي منذ 2011 وهو من أوصل  لم يكن وليد  التدخل األجنبي 
باملزيد من االقتتال،  الليبين بشئ إال  التدخل ألجنبي لن يفيد  العموم  لهذه املرحلة، وعلى 
املواني واملطارات من أجل دعم استمرار االقتتال فى  وقد شاهدنا الدعم الذي يأتي عبر 

طرابلس وهذا الدعم يزيد الطن بله. 
حدثنا عن خطة عمليات تطهير طرابلس وما أهمية املحاور التي يتقدم من خاللها اجليش؟ 
العاصمة  وسط  من  قربهم  بسبب  وذلك  زارة،  ومحور عن  املطار  محور  املحاور هى  أقوى 
والزال��ت  متقدمة  هجوم  خطوط  وهي  املعسكرات  مثل  بهما  حيوية  أماكن  وج��ود  وبسبب 

املعارك بن الكر والفر لسحب القوات خارج املدينة.
املقبلة؟ املرحلة  لليبيا خالل  املتوقع  السيناريو  ما هو  برأيك 

اعتقد إذا انتهت املعارك لصالح اجليش الليبي فإن دخول العاصمة سيعني هروب كل أمراء 
البناء  وإعادة  األمن  عودة  فرصة  مينح  مما  البالد،  خارج  املتشددة  واجلماعات  املليشيات 
حالة  على  الذي سينعكس  االقتصادي  اجلانب  واستقرار  لطبيعتها  احلياة  وعودة  السياسي 

املنهك. املواطن 

الشريف يكشف عن السيناريو
 املتوقع لليبيا

 خالل املرحلة املقبلة
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اإلخبارية افريقيا  غبارة-بوابة  عبدالباسط 
حكومة الوفاق الليبية وأزمة التحالف مع املتطرفن

اإلخبارية افريقيا  غبارة-بوابة  عبدالباسط 
تسارع األحداث على تخوم العاصمة الليبية يف ظل 
تصاعد حدة االشتباكات بن قوات اجليش الوطني 
معركة  يف  الوفاق  حلكومة  املوالية  والقوات  الليبي 
تستمر منذ الرابع من أبريل املاضي عندما أطلقت 
عملية  الليبية  املسلحة  للقوات  العامة  ال��ق��ي��ادة 
سلطة  م��ن  ط��راب��ل��س  لتحرير  ال��ك��رام��ة«  »ط��وف��ان 
فيها  واالستقرار  األمن  وارساء  املسلحة  املليشيات 

بعد سنوات من الفوضى.
يف  العاصمة  االش���ت���ب���اك���ات  ان�������دالع  وم���ن���ذ 
القوات  تركيبة  حول  التساؤالت  الليبية،تصاعدت 
الساحة  على  برزت  الوفاق،حيث  حلكومة  املوالية 
حتالفات بن أبرز املليشيات املسلحة املسيطرة على 
وانضمت  للحكومة  تبعيتها  تدعي  والي  العاصمة 

السابق  يف  كانت  أخرى  مناطق  من  مليشيات  اليها 
والسلطة. النفوذ  تتصارع معها حول 

لكن األهم من ذلك كان تصاعد االتهامات حلكومة 
املصنفة  املتطرفة  املجموعات  مع  بالتحالف  الوفاق 
السراج  حكومة  محاوالت  ارهابية،وبالرغم  دوليا 
منذ أسابيع على تبديد هذه االتهامات،فإن الظهور 
التنظيمات  على  متطرفة محسوبة  لقيادات  املتكرر 
إلى جانب ميليشيات طرابلس ضد  تقاتل  االرهاية 

من  الكثير  ويثير  امل��ح��اوالت  تلك  يحبط  اجليش، 
التساؤالت.

آخر هذه التساؤالت أثيرت مع ظهور رئيس حكومة 
يف  القيادي  بجانب  السراج،  فايز  الليبية  الوفاق 
الدعيكي،  ص��ال��ح  امل��ق��ات��ل��ة  اإلس��الم��ي��ة  اجل��م��اع��ة 
يف  الشهداء  ساحة  الفطر  يف  عيد  ص��الة  خ��الل 
أثار جدال واسعا بن رواد مواقع  طرابلس،وهو ما 
البعض  اعتبره  ال��ذي  األم��ر  االجتماعي  التواصل 
الرئاسي  املجلس  ب��ن  وط��ي��دة  ع��الق��ة  على  ي��دل 

ليبيا. املتطرفة يف  واجلماعات 
وبحسب بطاقة سابقة صادرة عن األجهزة األمنية 
من  ه��و  ال��دع��ي��ك��ي«  ه��دي��ة  »ص��ال��ح  ف��إن  ليبيا  يف 
عام  ليبيا  غادر  قد  كان  بطرابلس   1973 مواليد 
الدائرة  باحلرب  لاللتحاق  أفغانستان  إلى   1990
هناك، كما شارك يف احلرب الدائرة يف أفغانستان 
تلقى  وقد  الروسية  والقوات  األفغانية  القوات  بن 
قبل  وذل��ك  لذلك،  ال��الزم��ة  العسكرية  التدريبات 
القبض عليه وترحيله إلى ليبيا.وأدرج الدعيكي يف 
»قوائم اإلرهاب« الصادرة عن جلنة الدفاع واألمن 
يونيو   10 يوم  يف  الليبي  النواب  مبجلس  القومي 

.2017
ارتهان  كشف  الظهور  ه��ذا  أن  مراقبون  واعتبر 
حتالفت  التي  »االخ��وان«  جلماعة  الوفاق  حكومة 

واملطلوبن  االره��اب��ي��ة  العناصر  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع 
عن  نيوز«  »ارم  موقع  الليبي.ونقل  اجليش  ملواجهة 
أحمد  بنغازي،  جامعة  يف  السياسية  العلوم  أستاذ 
السراج  فايز  الوفاق  حكومة  رئيس  إن  جنم،قوله، 
مبيًنا  األم��ور«،  خبايا  يعلم  وال  أمره  على  »مغلوب 
أن املحيطن به »يورطونه من خالل جلب املطلوبن 

بجانبه. وتصوريهم  باإلرهاب،  واملتهمن  دولًيا 
ال��رئ��اس��ي  امل��ج��ل��س  وأوض�����ح جن���م أن »ع���الق���ة 
تأسيسه،  بداية  منذ  واضحة  املتطرفة  باجلماعات 
عدًدا  يضم  للحكومة  الرئاسي  املجلس  أن  السيما 
من املتطرفن، منهم محمد العماري، عضو التجمع 
بنغازي  ث��وار  ش��ورى  ملجلس  وال��داع��م  اإلس��الم��ي 
وأنصار الشريعة خالل حرب بنغازي، رغم تصنيفه 
باإلضافة  الدولي،  املجتمع  من  إرهابية  كمنظمة 
والبناء  العدالة  حزب  عضو  كاجمان،  محمد  إلى 

السياسي جلماعة اإلخوان املسلمن«. الذراع 
األساسية  الرئاسي  املجلس  تركيبة  أن  جنم  وأكد 
»تضم طيًفا من اإلسالمين، وبعضهم يحمل ميواًل 
احلكومة  ب��ن  عالقة  وج��ود  أن  مبيًنا  متطرفة«، 
وجود ممثلن  مع  غريًبا، السيما  »ليس  واملتطرفن 
لهذه املجموعات داخل املجلس الرئاسي«.كما أشار 
إلى أن رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج،«مسلوب 
خالل  اإلسالمي  التيار  لهذا  رض��خ  وأن��ه  اإلرادة، 

ملفات 

يتبع 

حكومة الوفاق الليبية 

وأزمة التحالف مع املتطرفني

 أدانت فرنسا من جانبها، يف بيان رسمي صادر عن وزارة خارجيتها تورط بعض 
املجموعات واألشخاص، املوضوعني على الئحة األمم املتحدة للعقوبات
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ملفات 

ليبيا  أن  التيار  ه��ذا  ي��رى  حيث  األخ��ي��رة،  احل��رب 
هي املحطة األخيرة لسيطرة اإلسالمين يف شمال 

أفريقيا«.
تنظيمات  على  محسوبة  شخصيات  ظهور  ويضع 
يف  الوفاق  حلكومة  املوالية  القوات  إل��ى  إرهابية 
موقف صعب أمام الرأي العام الداخلي واخلارجي، 
متطرفن يف  نفي مشاركة  على  تصر  وأنها  خاصة 
القتال معها ضد اجليش الوطني الليبي.ونفى فائز 
السراج ومسؤولون من حكومة الوفاق مرارا وجود 

قواتهم. إرهابية ضمن  لتنظيمات  ينتمون  مقاتلن 
وح���اول���ت ح��ك��وم��ة ال���وف���اق ال��ت��روي��ج مل��ح��ارب��ت��ه��ا 
أسبوع،  داخليتها،منذ  وزارة  أعلنت  االرهاب،حيث 
يدعى  »ال��ق��اع��دة«  بتنظيم  ق��ي��ادي  ع��ل��ى  ال��ق��ب��ض 
جندل«. ب�«أبو  املكني  البدري  محمد  الطاهر  علي 
األمنية  األجهزة  أّن  إلى  بيان  ال��وزارة يف  وأش��ارت 
تفيد  معلومات  تلقت  اإلره��اب  مبكافحة  املختصة 
بأن »أبو جندل« من العناصر اإلرهابية ولديه قيود 
وينتمي  اجلهادي  الفكر  يحمل  بكونه  تتعلق  أمنية، 
فترة  خالل  »القاعدة«  لتنظيم  تابعة  مجموعة  إلى 

التسعينات.
وبل ذلك بيومن أعلنت داخلية الوفاق القبض على 
ديوان  أمير  بينهم  داعش  لتنظيم  املنتمن  من  عدد 
بجانب  امل��اض��ي،  أب��ري��ل  خ��الل  للتنظيم  احلسبة 
ال��وزارة  وذك��رت  القاعدة.  تنظيم  من  آخر  عنصر 
فيسبوك،  مبوقع  صفحتها  عبر  نشرته  بيان  يف 
بالتعاون  األمنية  العمليات  من  »ع��ددا  نفذت  أنها 
مازالت  التي  الصديقة  الدول  بعض  مع  املعلوماتي 
حلكومة  والعسكرية  األمنية  األجهزة  جهود  تدعم 

الوطني ملكافحة اإلرهاب«.. الوفاق 
وبدا واضحا أن هذه املحاوالت موجهة للخارج،خاصة 
بعد أن عّبرت دول كبرى عدة ومنظمات دولية عن 
قلقها من صدور تقارير إعالمية تشير إلى انضواء 
ل��ل��ع��دال��ة بصفوف  وامل��ط��ل��وب��ن  اإلره��اب��ي��ن  ب��ع��ض 
معاركها  الليبية يف  الوفاق  املوالية حلكومة  القوات 
ضد اجليش الوطني الليبي يف العاصمة طرابلس.

عن  فيه  عّبر  بياناً  األوروب��ي  االحت��اد  أصدر  حيث 
قلق األعضاء من تورط عناصر إرهابية وإجرامية 
يف القتال، مبن يف ذلك األفراد املدرجون يف قائمة 
إلى  إشارة  يف  املتحدة،  لأمم  التابع  األمن  مجلس 
املهربن الذين يقاتلون يف صفوف الوفاق مثل عبد 
الرحمن امليالدي »البيدجا« وصالح بادي وإبراهيم 

وغيرهم. اجلضران 
بيان  ف��رن��س��ا م��ن ج��ان��ب��ه��ا، يف  أدان����ت  وب���دوره���ا 
بعض  ت��ورط  خارجيتها  وزارة  ع��ن  ص��ادر  رسمي 
الئحة  على  املوضوعن  واألش��خ��اص،  املجموعات 
املعروف عبد  املهّرب  مثل  للعقوبات،  املتحدة  األمم 
وقائد  وأممياً،  فرنسياً  املعاقب  امليالدي  الرحمن 
اجلضران،  وإبراهيم  ب��ادي،  صالح  الصمود  ل��واء 
القاعدة  بتنظيم  املرتبطن  املتطرفن  من  وغيرهم 
وعلى رأسهم زياد بلعم، وكلهم من املقاتلن بصفوف 

الوفاق. املوالية حلكومة  القوات 
ويتهم اجليش الليبي واألطراف السياسية الداعمة 
له حكومة الوفاق بالتعاون مع التنظيمات اإلرهابية 
الهجمات  بعد  داعش، السيما  تنظيم  ويف مقدمتها 
التي شنها التنظيم مؤخرا على متركزات للجيش يف 
اجلنوب.وكانت احلكومة املؤقتة،قالت يف 6 مايو،يف 
له  تعرض  ال��ذي  الغادر  اإلرهابي  الهجوم  أعقاب 
يف  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  مقرات  أح��د 
سبها،أن هذا »الهجوم الغادر واجلبان أثبت مبا ال 

امليليشياوي اإلرهابي  يدع مجاال للشك أن احلشد 
طرابلس  يف  اآلن  املسلحة  ال��ق��وات  تقاتله  ال��ذي 
داعش  تنظيم  وضواحيها يضم يف صفوفه عناصر 
وقادتها  امليليشيات  من  عدد  إشادة  وما  اإلرهابي 

بهذا الهجوم إال خير دليل على ذلك«.
من  العديد  انتشار  عن  طرابلس  معركة  وكشفت 
شرق  يف  مناطق  م��ن  ال��ف��ارة  االره��اب��ي��ة  العناصر 
صفوف  يف  للقتال  وان��ض��م��ام��ه��ا  ال��ب��الد  وج��ن��وب 
فلول  غ��رار  على  الليبي  اجليش  ض��د  املليشيات 
من  الفارة  ودرنة  وإجدابيا  بنغازي  شورى  مجالس 
الشريعة  أنصار  تنظيم  وبقايا  الشرقية  املنطقة 
وتنظيم القاعدة الفارة من صبراتة وسرت ومناطق 

اجلنوب.
انتقال  م��ن  ال��ت��ح��ذي��رات  م��ؤخ��را  ت��ص��اع��دت  ك��م��ا 
تسعى  دول  طريق  عن  ليبيا  الى  ارهابية  عناصر 
العاصمة  يف  لها  املوالية  املليشيات  سقوط  ملنع 
كثفت  تركيا  أن  اعالمية  تقارير  طرابلس.وكشفت 
من  الفارة  اإلرهابية  العناصر  جتميع  عمليات  من 
»جبهة  تنظيم  أف��راد  خاصة  س��وري��ا،  يف  امل��ع��ارك 
إلى األراضي  النصرة؛ حيث شرعت يف نقلهم جواً 

املسلحة. امليليشيات  لدعم  الليبية 
الدائر يف  الصراع  كبيرة يف  بصفة  تركيا  وتنخرط 
املوالية  املليشيات  تدعم  حيث  الليبية  العاصمة 
ث��روات  لنهب  األس��اس��ي  رهانها  تعتبر  وال��ت��ي  لها 

مقاتالته  أن  الليبي،  الوطني  اجليش  ليبيا.وأعلن 
أمس،  اجلوية أسقطت يف ساعة مبكرة من صباح 
قواته  على  ب��اإلغ��ارة  قامت  مسّيرة  تركية  طائرة 
تدمير  يف  جناحه  م��ؤك��داً  طرابلس،  العاصمة  يف 
أثناء هبوطها يف املدرج الذي خرجت منه  الطائرة 
تأثر  أو  ضحايا  تسجيل  دون  معيتيقة،  قاعدة  يف 

حركة املالحة اجلوية..
عبد  اللواء  عن  األوسط«  »الشرق  صحيفة  ونقلت 
املنطقة  عمليات  مجموعة  قائد  احلاسي  السالم 
الطائرة  إسقاط  أن  قوله  الوطني  باجليش  الغربية 
يسقطها  نوعها  من  تركية  طائرة  ثاني  تعد  التي 
الرابع  معركة حترير طرابلس يف  بدء  منذ  اجليش 
هي  »تركيا  أن  يعنى  امل��اض��ي،  أبريل/نيسان  م��ن 
طائرات  إرسالها  عبر  الوطني  اجليش  حتارب  من 

ومدرعات إلى احلكومة غير الشرعية«.
رهينة  ال��وف��اق  حكومة  إن  املراقبون،على  ويجمع 
تتلقى  التي  االرهابية  والتنظيمات  للميليشيات 
العاصمة  لعرقلة حترير  محاولة  يف  التركي  الدعم 
الوفاق  أن محاوالت حكومة  طرابلس.ويؤكد هؤالء 
التعامل  عن  بعيدة  أنَّها  الدولي  للمجتمع  التأكيد 
ظل  يف  بالفشل  ب��اءت  واملطلوبن  اإلره��اب��ن  م��ع 
املؤشرات املتصاعدة على األرض التي تؤكد عكس 
ذلك وهو ما ميثل ضربة قوية حلكومة السراج من 

الدولي بها. التأثير على االعتراف  شأنها 

ويتهم اجليش الليبي واألطراف السياسية الداعمة له حكومة الوفاق 
بالتعاون مع التنظيمات اإلرهابية ويف مقدمتها تنظيم داعش
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املنوعة

يف  أس���بوعن  مس���ن  رج���ل  قض���ى 
املستش���فى بع���د ش���رب محل���ول ع���رق 
الس���وس مما تس���بب يف ارتف���اع ضغط 

الدم إلى مس���تويات خطيرة.
وقال���ت صحيفة ديلي مي���ل البريطانية: 
إنه مت تشخيص إصابة الشخص البالغ 
م���ن العمر 84 عاًما والذي لم يكش���ف 
عن اس���مه بارتفاع ضغط الدم. وكشف 
األطباء الذي���ن عاجلوه أنهم متكنوا من 

الس���يطرة على حالته.

وب���دأ الرجل يش���عر بالقل���ق عندما ظل 
ضغط دم���ه مرتفًعا ملدة أس���بوع كامل. 
إل���ى قس���م  للذه���اب  عنده���ا اضط���ر 
الطوارئ بجامع���ة ماكجيل يف مونتريال 
وذك���ر أن���ه كان يش���رب عرق الس���وس 
املصن���وع منزلي���اً مرت���ن يف الي���وم ملدة 

أس���بوعن.
الص���داع  م���ن  الرج���ل  اش���تكى  كم���ا 
الص���در  وآالم  اخلفيف���ة  واحلساس���ية 
والتعب -وكلها أعراض مالزمة الرتفاع 

ضغ���ط الدم. ووج���د املس���عفون الذين 
فحص���وه يف البداية أن ضغط دمه كان 

66/196 مم زئبق���ي.
وأج���رى املريض قياس���ات لضغط دمه 
يف املنزل ملدة أس���بوع كامل، مما أظهر 

قياس���ات مرتفعة باس���تمرار.
ع���رق  ج���ذر  ويحت���وي 
يس���مى  مرك���ب  عل���ى  الس���وس 
 G lycerrh iz in ين  اجللس���رهيز

واملش���تق منه مادة كاربن 

 أكد عالم بريطاني متخصص يف 
علم االجتماع أن حتقيق الس���عادة 
للنس���اء لي���س مرتبط���ا باملعايي���ر 
وه���ي  للنج���اح  عليه���ا  املتع���ارف 

األس���رة واألوالد.
دوالن،  ب���ول  البروفيس���ور   ق���ال 
أس���تاذ العل���وم الس���لوكية يف كلية 
لن���دن لالقتصاد، وفق���ا لصحيفة 
إندبندن���ت البريطاني���ة إن امل���رأة 
غي���ر املتزوج���ة والتي ب���ال أطفال 

هي األس���عد بن النس���اء.
وأض���اف اخلبير إن النس���اء غير 
املتزوج���ات اللوات���ي لي���س لديهن 
أوالد ق���د يعش���ن حي���اة أطول من 

نظيراته���ن املتزوج���ات.
وبن بوالن أنه على عكس النساء، 

فإن الرجال يس���تفيدون كثيرا من 
الزواج بتحقيق هدوء واس���تقرار، 
املتزوج���ات يعش���ن س���عادة  لك���ن 
غ���رف  ينم���ن يف  ك���ن  إذا  كبي���رة 

منفصل���ة ع���ن أزواجه���ن.
وش���رح ب���والن أن الرج���ل عندما 
»يتحم���ل  اله���دوء  عل���ى  يحص���ل 
مخاط���ر أق���ل ويكس���ب املزيد من 
امل���ال يف العم���ل، ويعي���ش لفت���رة 
أط���ول قلي���ال، أم���ا امل���رأة فعليها 
أن تتحم���ل كثي���را ومتوت يف وقت 
أق���رب مم���ا ل���و ل���م تت���زوج قط، 
أكثر املجموعات الس���كانية صحة 
وأس���رعها هي النس���اء الالئي لم 

يتزوجن قط أو أجن���ن أطف���ااًل«.
وتدعم دراسة بريطانية حديثة ما 

أشار إليه بوالن بشأن نوم األزواج 
بتأكيده���ا  منفصل���ة،  غ���رف  يف 
عل���ى أن ه���ذا اإلج���راء يس���اهم 
فعلي���ا يف إنقاذ العالق���ة الزوجية 
م���ن االنفص���ال الفعلي واملش���اكل 
التي  الدراس���ة  والتوتر.وأوضحت 
نش���رت يف مجل���ة »عل���م النف���س 
الي���وم« األميركي���ة أن اضطرابات 
الن���وم والش���خير ودرج���ة ح���رارة 
الغرف���ة تع���د م���ن أهم األس���باب 
الت���ي جتعل أح���د الزوجن يرغب 
يف النوم وحده، كوس���يلة للحفاظ 
عل���ى عالقته���م، مضيف���ة أن »قلة 
النوم تقلل من املش���اعر اإليجابية 
الت���ي يش���عر به���ا األف���راد جت���اه 

ش���ركائهم يف احلياة«.

بيع حاس���وب محمول محّمل بأس���وأ فيروس���ات الكمبيوتر يف العالم 
مب���زاد علني على اإلنترن���ت كتحفة فنية مقابل 1.27 مليون دوالر.
 The Persistence of ويحت���وي احلاس���وب ال���ذي يحم���ل اس���م
 WannaCry على ستة برامج ضارة مبا يف ذلك فيروس ،Chaos
ال���ذي ضرب أجه���زة هيئة اخلدمات الصحي���ة الوطنية يف بريطانيا 

ع���ام 2017.
وتس���ببت الفيروسات الس���تة املحملة يف احلاسوب بخس���ائر بقيمة 

94.21 مليار دوالر على مس���توى العالم.
ومت ع���زل مي���زات وظائ���ف نظام التش���غيل »ويندوز إك���س بي« عبر 

اإلنترنت ملنع اس���تخدام هذه الفيروس���ات اخلبيثة.
 Deep وأنشأ الفنان غو أو دونغ، بالتعاون مع شركة األمن السيبراني
Instinct، ه���ذه »التحفة الفنية«، قائال إن العمل الذي مت بيعه يف 

م���زاد عبر اإلنترن���ت »يعط���ي التهدي���دات املج���ردة معن���ى مادي���ا«.
وتش���مل البرمجي���ات اخلبيث���ة في���روس ILOVEYOU الذي يعود 
لع���ام 2000، والذي يعتقد أنه أث���ر على أكثر من 500 ألف جهاز 
كمبيوتر عقب إرس���اله رس���الة عبر البري���د اإللكتروني حتتوي على 

ملح���ق ض���ار.

بسبب العرق سوس كاد يقضي نحبه

قرش يلتهم زوجها على مشهد منها 

فتى البيضة
 يغزو مواقع التواصل االجتماعي

أسوأ كمبيوتر ثمنه أكثر
 من مليون دوالر 

أوفى املراهق األس���ترالي، ال���ذي أصبح معروفا 
بلق���ب »فت���ى البيضة« بوعده، وأعل���ن، األربعاء، 
تبرع���ه مببل���غ كبير م���ن ال���دوالرات األميركية، 
ملساعدة ضحايا مجزرة املسجدين التي ارتكبها 
إرهابي مبدينة كرايس���ت تش���يرتش بنيوزيلندا، 
يف م���ارس املاضي.ونال ويل كونول���ي الذي يبلغ 
من العمر 17 عاما، ش���هرة عاملية، بعد أن كسر 
بيضة على رأس الس���يناتور األس���ترالي، فرايزر 
أنين���غ، ال���ذي أدلى بتصريحات مس���تفز بش���أن 
مجزرة املس���جدين.وكان هجوم دام نفذه ش���اب 
أس���ترالي من اليم���ن املتطرف على مس���جدين 
مبدينة كرايست تشيرتش يف نيوزيلندا، منتصف 
م���ارس املاض���ي، أودى بحياة 51 ش���خصا إلى 
جانب العش���رات من اجلرح���ى، يف أكبر اعتداء 

م���ن نوع���ه يف البل���د اآلم���ن.
وحتول الفتى األسترالي إلى جنم على املنصات 
االجتماعي���ة، ووص���ل ع���دد متابعي���ه على موقع 

إنس���تغرام إل���ى أكثر م���ن نصف ملي���ون، وتلقى 
ع���ددا م���ن التعليق���ات الت���ي تش���يد مب���ا فعل���ه 
ووصفته ب�«الس���لوك البطولي«، كما حظي بلقب 
»فت���ى البيضة«.ةوبع���د ذلك، تدفق���ت التبرعات 
عل���ى كونول���ي، إذ جن���ح متطوع���ون يف مب���ادرة 
بجمع عش���رات اآلالف من ال���دوالرات، وتهدف 
املبادرة إلى مساعدة »البطل الصغير« على دفع 
نفقات دعوى القضائية املرفوعة بحقه، السيما 
أن هناك من ش���جع على مالحقة السيناتور ألنه 
رد عليه بعنف وقت إصابته بالبيضة.ونش���ر ويل 
كونولي على حس���ابه املوثق يف موقع إنس���تغرام، 
ص���ورة ظه���ر فيه���ا رق���م 99.922.36 دوالر 
أميركي، مرفقة بعن���وان »مت التبرع بها اليوم«. 

وأض���اف يف تعلي���ق مصاحب للص���ورة:« أخيرا، 
بع���د روت���ن طوي���ل، مت حتوي���ل مبل���غ 99 ألف 
دوالر إل���ى مؤسس���ة كرايس���ت تش���يرتش لدعم 

الضحاي���ا«.

شهدت امرأة أمريكية أسوأ حادث يف حياتها، عندما هجمت سمكة قرش على زوجها أمام 
عينيها، ورأتها كيف مزقت جسده.

وذكرت صحيفة »ذي ميرور«، أن توماس سمايلي )65 عاما( من كاليفورنيا تويف إثر هجوم 
سمكة قرش عليه قبالة ساحل ماوي يوم األحد 26 مايو.

وهاجمت الس���مكة املفترس���ة الرجل على بعد 50 مترا من الش���اطئ. وهرع رجال اإلنقاذ 
ملس���اعدته، وأخرج���وه من املاء وحاول���وا إجراء إنعاش قلبي رئوي له ع���دة مرات لكنه فارق 

احلياة.
واعترفت الزوجة، غيل، أنها ش���اهدت حلظة الهجوم. لكنها لم تعر ذلك األمر أهمية كبيرة 

عندما الحظت شخصا يتخبط يف املياه يف البداية...
وقالت غيل: »لقد كان سباحا ماهرا، وكان أحد أعضاء فريق السباحة يف املدرسة، ومارس 

الغطس والتزلج على املاء. اعتقدت أنه ال ميكن أن يكون هو« بحسب روسيا اليوم.
ول���م ت���درك غيل أن الضحية كان زوجها إال عندما أخرجه رج���ال اإلنقاذ من املاء، وتعرفت 

عليه من مالبسه، وصرخت باكية.
وأكدت األمريكية أنها لم تكن على الش���اطئ أية لوحة حتذر من هجمات أس���ماك القرش. 

وقامت السلطات بعد وفاة توماس بتثبيت لوحات التحذير على كل شاطئ يف املنطقة.

العازبات ..أكثر سعادة 
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الثقافية 

الفائزون بجائزة مفتاح بوزيد للصحافة 2019 .. جدارة واستحقاق
أعلنت جلنة جائزة مفتاح بوزيد للصحافة عن اسماء 
الفائزين باجلائزة يف دورتها الثالثة لهذا العام 2019 
وذلك بالتزامن مع احياء الذكرى اخلامسة الستشهاد 
الصحف���ي مفتاح بوزيد على يد االرهابين يف بنغازي 

من عام 2014.
ونظم���ت الهيئ���ة العامة لإلع���الم والثقاف���ة واملجتمع 
املدن���ي باحلكوم���ة الليبي���ة املؤقت���ة ومؤسس���ة برنيق 
للصحافة واإلعالم حفال مس���اء أم���س االحد اعلنت 

فيه عن الصحفين الفائزين يف هذه الدورة.
وجاءت اسماء الفائزين بحسب قرار اللجنة   شكلتها 
الهيئ���ة العام���ة لأع���الم والثقاف���ة واملجتم���ع املدني 
عل���ي النح���و التالي: جائ���زة مفتاح بوزي���د التقديرية 
للصحاف���ة فاز بها مناصفة قيص���ر الصحافة الليبية 
محمود البوس���يفي وعميد املصوري���ن الليبين محمد 
كرازة تقديرا للمسيرة احلافلة للشخصيتن يف مجال 

الصحافة واالعالم.
وف���از بجائ���زة مفت���اح بوزي���د التش���جيعية للصحافة 
مناصف���ة   الصحفية رجاء الش���يخي والصحفية رمي 
العبدل���ي وذلك لتميز االعمال الصحفية التي تقدمتا 
به���ا ضمن منافس���ات اجلائ���زة التي فتح ب���اب قبول 
الترش���يحات لها يف االول م���ن فبراير 2019 وأعلن 

يف 30 ابريل من ذات العام قفل باب التقدم.
ويف تصريح له قال مؤس���س مؤسسة برنيق للصحافة 
والنش���ر االس���تاذ على جابر لبوابة افريقيا االخبارية 
أن »جائ���زة مفتاح بوزيد للصحافة هي جائزة س���نوية 
مبوجب قرار من الس���يد رئيس الهيئة العامة لأعالم 
والثقاف���ة واملجتم���ع املدني باحلكوم���ة الليبية املؤقتة 
جاءت تكرميا وتخليدا لصحفي بذل دمائه يف س���بيل 
ق���ول كلم���ة احلق« وأض���اف »رحم اهلل مفت���اح بوزيد 
رئي���س التحري���ر الس���ابق لصحيفة برني���ق التي رحل 
عنه���ا وظلت هي تذكرنا ببطوالته ومس���يرته ونضاله 

ألجل الوطن ».
ويف هذا العام تقرر تطوير برنامج اجلائزة اعتبارا من 
دورتها الثالثة 2019 لتصبح اعتبارا من هذه الدورة 
»جائزة الش���هيد مفتاح بوزيد التقديرية والتش���جيعية 
للصحاف���ة« عل���ى ان متن���ح اجلائ���زة التقديرية الحد 
الصحفي���ن الرواد بينم���ا متنح اجلائزة التش���جيعية 
الح���د الصحفين الليبين الذين قدم���وا خالل العام 

اعماال صحفية متميزة.
وكل���ف ه���ذا العام االدي���ب والكاتب محمد املس���التي 
برئاس���تها يف دورتها الثالثة كما ضمت اللجنة اعضاء 
م���ن ش���رق وغرب وجن���وب ليبي���ا بينه���م األكادميين 
والصحفي���ن وهم الدكتور عابدين الدردير الش���ريف 
والدكت���ور أبو بكر الغزالي والدكتور خالد ابوالقاس���م 
غ���الم والش���اعرة خديجة بس���يكري والصحفي معتز 
املجبري والكاتب عبد اهلل زاقوب والناشر والصحفي 
عل���ي عم���ر رمض���ان وزوج���ة الش���هيد مفت���اح بوزيد 
األس���تاذة حنان العبيدي وكلف الفنان االس���تاذ خليل 

العريبي مقررا للجنة اجلائزة.
الصحفي واالعالمي محمود أحمد البوسيفي

دخ���ل للعمل بوكالة االنباء الليبية يف أكتوبر 1973.. 
كمحرر أخبار.. ومت اختياره مراسال للوكالة بالقاهرة 
املحلي���ة يف  األخب���ار  وت���رأس حتري���ر  يف 1977م 
1978م ويف 1981م مت اختياره مع الزميل األستاذ 
بش���ير زغبية لتأس���يس مكتب الوكالة بدمش���ق .نقل 
بعدها للعمل مراسال للوكالة يف أبوظبي والكويت إلى 

مطلع 1986م.
يف 1992م مت تكليفه ب���إدارة اإلعالم اخلارجي.ويف 
1988م انتقل للعمل بالهيئة العامة لإلذاعة ويف سنة 

1989م ترأس إدارة األخبار والشؤون السياسية.
ش���ارك مع زمالء يف بناء أول تنظيم مهني للصحفين 
الليبي���ن )الرابط���ة العامة للصحفي���ن الليبين( ومت 
اختياره نقيبا لها لثالث دورات. وقام  بإصدار وترأس 
حتري���ر صحيف���ة الصحاف���ة الص���ادرة ع���ن الرابطة 
والت���ي أغلقت بع���د صدورها مباش���رة .ويف 1995 

مت اختياره أمينا مس���اعدا لالحت���اد العام للصحفين 
العرب باالنتخاب الس���ري ولث���الث دورات )1995-

2006م(.
يف 1995م مت تكليف���ه ب���إدارة وكال���ة اجلماهيري���ة 
لأنب���اء )اوج( .ويف 1997م مت تكليف���ه بإدارة املركز 
الثق���ايف الليب���ي يف أنق���رة.. ويف 1999م مت تكليفه 
مبوقع املستش���ار اإلعالمي مبكت���ب األخوة الليبي يف 

لبنان.
 يف 2001م قام بتأسيس مجلة املؤمتر الصادرة عن 
املرك���ز العاملي لدراس���ات وأبحاث الكت���اب األخضر. 
وكانت املجلة تصدر مع كل عدد لها كتابن للمبدعن 
الليبي���ن. وكان���ت تص���در أيض���ا مجلة ح���ب الرمان 

لأطفال.
يف س���نة 1998م مت اختي���اره يف اللجن���ة التنفيذي���ة 
لالحت���اد العام للصحفين اإلفريقي���ن لدورة واحدة. 
ويف سنة 1993م مت اختياره عضوا باللجنة التنفيذية 

للمنظمة العاملية للصحفين ) مت إغالقها الحقا(.
قام يف أغسطس 2007م بتأسيس صحيفتي )أويا و 
قورينا( عن ش���ركة الغد للخدمات اإلعالمية. وترأس 

حترير صحيفة أويا إلى 2009.
يف 2010م مت تكليف���ه أمينا للهيئة العامة للصحافة 

إلى أغسطس 2011م.
الكتاب���ة يف صحف:الش���ط. الش���مس. اجلماهيرية. 
ويف صحيف���ة الوطن الكويتية. واألهرام العربي . ويف 
صحيف���ة الفج���ر اإلماراتي���ة. واملجاه���د اجلزائرية . 
وأخبار األدب املصرية. وعش���رات املواقع االلكترونية 
. ل���ه كتب: أبجدية الرمل. أمري���كا التي نحب. خاليا 

نائمة. وديوان لعلها شجرة بعيدة.
اع���د وق���دم برنامج الف���ن الس���ابع باملرئي���ة الليبية. 
وبرنام���ج منتص���ف النه���ار بإذاع���ة طرابل���س .وكتب 

سيناريو مسلسل عندكش عندي لقناة الليبية.
حتص���ل على دورة يف الصحاف���ة يف معهد متخصص 
ببريطاني���ا مبنح���ة من وكال���ة األنب���اء يف 1975م.. 
ودورات خاص���ة يف لبن���ان ومص���ر. وكت���ب  القص���ة 
القصي���رة. ونش���رت قصص���ه يف صحيف���ة اجله���اد 

والفجر اجلديد.
املصور الصحفي محمد الطاهر محمد كرازه

موالي���د مدين���ة يف���رن جب���ل نفوس���ه س���نة 1944م 
تلق���ي تعليم���ه االبتدائي واإلع���دادي  مبدين���ة جادو 
وبع���د حصوله على الش���هادة اإلعدادية التحق مبعهد 
املعلم���ن بج���ادو يف أواخر اخلمس���ينات  م���ن القرن 

املاضي وحتديداً يف سنة 1958م 
بدأ ممارس���ة التصوي���ر الفوتوغ���رايف وحصوله على 
أول كامي���رة تصوير نوع الصندوق مبس���اعدة الس���يد 
عريب���ي وش���اح وم���درس العل���وم .يف س���نة 1960م 
ت���درب واش���تغل عند مص���ور ] فوتو فلم[ ش���ارع 24 
ديس���مبر  لصاحبه عل���ي  ابراهيم بش���ر الرياني إلى 
س���نة 1962م يف 1968/12/8م مت تعيينه مصور 

صحف���ي بجريدة طرابلس بإدارة املطبوعات والنش���ر 
لوالي���ة طرابلس الغ���رب مت جريدة العل���م ويف أواخر 
س���نة 1964م كلف من ضمن اإلدارة الفنية لتأسيس 
مجلة املرأة برئاس���ة حترير الس���يدة خديجه اجلهمي 
ومحم���د ال���زواوي وصال���ح ب���ن دردف وترأس قس���م 
التصوي���ر بها وكانت أول دفعه الس���يدة فاطمه كرازه 
وعائش���ة الش���عتاني ونادرة العويتي وزه���رة الفيتوري 
وبع���د ال���دورة تخصص���ت األخ���ت ن���ادرة العويتي يف 
التحري���ر واألخ���ت زهره يف االخ���راج الصحفي وكان 
أول ع���دد م���ن املجل���ة ص���در يف  10يناي���ر1965م 
وقي س���نة 1969م عمل بجريدة الثورة مت  بصحيفة 
الفج���ر اجلدي���د باملؤسس���ة العام���ة للصحاف���ة  الى 
س���نة 1976م ويف س���نة 1976م بعد اس���تقالته من 
املؤسسة العامة للصحافة انشأ معمل للتصوير امللون 
ومرك���ز للتدريب على التصوي���ر وكدلك أجرى دورات 
للتصوي���ر حتت املاء ويف س���نة 1985م انش���أ نقابة 
للمصورين باس���م املؤمت���ر العام للمصوري���ن وانتخب 
نقيب���اً للمصورين يف طرابل���س مت انتخبت نقيبا عاما 
للمصوري���ن يف ليبيا مت عمل مص���را بإدارة العالقات 
العام���ة بإذاع���ة اجلماهيري���ة من س���نة 2001م إلى 
سنة 2007مويف 2007م عن رئيس قسم التصوير 
بصحيفة أويا بش���ركة الغ���د للخدمات اإلعالمية ويف 
نفس املدة مصور صحفي باملؤسسة العامة الصحافة 
ويف س���نة 2010م انتخ���ب عض���وا للجن���ة التنفيذية 
الحت���اد املصوري���ن العرب ومقره الش���ارقة باإلمارات 
العربية وهذا االحتاد يتبع جامعة الدول العربية الشق 
االقتص���ادي . ويف فبراي���ر 2011م مت اعادة تعينينه 
بهيئة دعم وتشجيع الصحافة كرئيس لقسم التصوير 
بصحيف���ة رواس���ي ويف تاري���خ 2016/6/31م مت 
إحالته احلت للتقاعد.ش���ارك يف العديد من املعارض 
الفني���ة يف مج���ال التصوي���ر يف ليبي���ا وبع���ض الدول 
العربي���ة واألوربيةوم���ن أهم أعمال���ه الصحفية: )1(
الص���ورة الصحفية العاملية من خالل جريدة طرابلس 
الغرب لليوم العاملي لنبد العنصرية)2(حتقيق صحفي 
على التورة اإلرتيرية داخل اراضي ارتيريا)3(حتصل 
على سبق صحفي عند تأبن الرئيس الفرنسي جورج 
بومبيدو)4(س���بق صحف���ي ضمن وف���د صحفي ليبي 
ثال���ت يوم عب���ور اجلي���ش املصري خل���ط برليف)5(
درس مادة التصوير لطلبة كلية الفنون واإلعالم شعبة 

الرسم والتصوير من 1999 حتى 2001م
الصحفية رمي امراجع محمد العبدلي

- من مواليد مدينة بنغازي 29 / 5 / 1976م
- ليس���انس إع���الم قس���م العالق���ات العام���ة جامعة 
قاريون���س -1998 التحق���ت بالعمل بقط���اع الثقافة 
واالع���الم عام 1999م- صحفي���ة متعاونة مع وكالة 
االنب���اء الليبية منذ 2015م- تزاول العمل الصحفي 
واالعالم���ي  منذ ع���ام 2001 وحت���ى اآلنفي مجال 
الصحافة الورقية- تكتب يف صحف ) أخبار بنغازي- 

برني���ق – فس���انيا – الدي���وان – فبراير (- س���بق لها 
الكتاب���ة يف العديد من الصحف التى صدرت يف ليبيا 
وم���ن بينها صح���ف ) األحوال – احلقيق���ة – الكلمة 
– ميادين – وطني – الش���ارع – الرس���مية – احلياة 
الليبي���ة – أروق���ت املدينة – املرج – الفجر اجلديد – 
الش���مس – مجل���ة رؤى – مجلة حياتن���ا – احلضارة 
التونس���ية (يف مج���ال الصحاف���ة االلكترونية- تكتب 
يف عدد م���ن املواقع االخبارية العربي���ة ومنها ) بوابة 
االخب���ار العربية – صحيفة املنظ���ار- صحيفة نبض 
العرب السعودية (يف مجال البرامج االذاعية- قدمت 
يف اذاعة بنغازي املحلية برنامج ش���عبيتنا يف أس���بوع 
وبرنام���ج آفاق تعبوية وعدد م���ن الرامج املتخصصة.
ترش���حت جلائزة مفتاح بوزيد التش���جيعية للصحافة 
2019 باملواد الصحفية التالية:1- – حتقيق )عنف 
الطالب .. نتاج تربية أم حصيلة ظروف( برنيق421 – 
20192/4/16 – استطالع )مستشفياتنا املريضة 
.. هل تتعافى بعد الصدمة( أخبار بنغازي 3388 – 
20193/3/14 – اس���تطالع )بنغازي.. انن خفي 
وتوج���ع ظاهر يف واق���ع يضج باحلفر واملس���تنقعات( 
 20194/3/12  –  3387 بنغ���ازي  اخب���ار 
– أس���تطالع )كي���ف ي���رى املواط���ن ص���رف منح���ة 
أرب���اب األس���ر من النق���د األجنبي؟( برني���ق 415 – 
20195/3/4 - اس���تطالع )الصحاف���ة الورقي���ة.. 
مالها وما عليها وكيف ميكن رؤية مس���تقبلها؟( برنيق 
413 – 20196/2/18 – استطالع )اعالمنا الى 
أين؟( برنيق 414 – 20197/2/25 – اس���تطالع 
)اح���ذروا هؤالء انهم يبيعون امل���وت يف الغذاء( أخبار 
اس���تطالع  بنغ���ازي 3382 – 20198/2/28 – 
)بن تصريحات السجل املدني و)الكبير( يكمن السر 

اخلطير؟( اخبار بنغازي 3386 – 2019/3/10
الصحفية رجاء عمر محمد الشيخي

- من مواليد مدينة املرج 16 / 3 / 1983م
- التحقت بالعمل الصحفي بصحيفة قورينا 2008م
- تعمل حاليا بهيأة دعم وتشجيع الصحافة بنغازي

يف مجال الصحافة الورقية
- تكت���ب يف صحف ) احلياة الليبية – برنيق – أخبار 

بنغازي ( ومجلة ) الليبي (
- س���بق له���ا الكتاب���ة يف العدي���د من الصح���ف التى 
صدرت يف ليبيا ومن بينها صحف ) قورينا – األحوال 

– الكلمة – مجلة املرأة (
ترش���حت جلائزة مفتاح بوزيد التش���جيعية للصحافة 

2019 باملواد الصحفية التالية:-
1 – )أمازونات ليبيا.. االس���طورة التي انتصرت على 

مرارة الواقع( مجلة الليبي 1 – يناير 2019
2 – )ليل���ة زلزال املرج.. ملحمة الروايات الش���فهية( 

مجلة الليبي 2 – فبراير 2019
3 – حتقيق )بنغازي بن فكي رحى األلغام واملفخخات( 

احلياة الليبية 7 – 2019/2/18
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 ال�����ص�����ورة جت���م���ع ح������ارس االه����ل����ي ط���راب���ل���س 
ال���وح���دة  جن���م  و  ش��ن��ق��ب  االسطورة مصباح 
الفريقني  مبارة  قبل  الدامجة  جالل  الالعب 

يف املوسم  1993/1992

��� االسبوع الليبي   
ت���������������������������������������وج ف���������������ري���������������ق 
س  بكأ ملاضي   ا ألحد  ا ألخضر   ا
دوري شباب طبرق بعدما حقق فوًزا  
املباراة  يف  املختار  فريق  على  غالًيا 
بينهما  جرت  والتي  للبطولة  النهائي 
األحد، يف  اليوم  املختار،  ملعب  على 

البطولة. منافسات  ختام 
العبو  تسلم  باللقب  التتويج   وعقب 
فريق األخضر كأس البطولة وجائزة 
فيما  دينار،  ألف   25 قدرها  مالية 
ح��ص��ل ف��ري��ق امل��خ��ت��ار ع��ل��ى م��رك��ز 

ألف   20 قدرها  وج��ائ��زة  الوصيف 
دينار، أما فريق الصقور فقد حصد 
املركز الثالث يف ترتيب فرق البطولة 
أل��ف  وح��ص��د ج��ائ��زة ق��دره��ا 15 

دينار.
ال��ف��ردي��ة  ب��اجل��وائ��ز  ي��ت��ع��ل��ق   وفيما 
سعيد  شاهن  ال��الع��ب  حصد  فقد 
طبرق،  ش��ب��اب  دوري  ه��داف  بلقب 
أفضل  بجائزة  فهمي  املهدي  وت��وج 
محمد  وحصد  البطولة،  يف  ح��ارس 
العب  أفضل  جائزة  على  الصاحلن 

بالدوري.

  املالعب 

ذاكرة

 احتاد العاصمة 
اجلزائري 
يسعى  
لضم  خالد 
مجدي

  الغول  يحقق  
يف تونس ثالثة ألقاب  

  األخضر بطل كأس دوري 
شباب طبرق

��� االسبوع الليبي   
 تألق املحترف الليبي يف صفوف فريق الطلئرة بنادي  الترجي التونسي محمد الغول  
خالل موسم متميز  مع فريق باب سويقة ، وتوج الغول بثالث ألقاب محلية مع الفريق 

خالل موسمه االحترايف األول  .
جديدة  مغامرة  كانت  بأنها  التونسي  الترجي  مع  االحترافية  الغول جتربته   ووصف 
 3 عن  أثمرت  التجربة  أن  إال  املتاعب،  من  الكثير  وحتمل  خاضه،  جديد  وحت��دي 

بطوالت تضاف لرصيده الشخصي

   اختتام دوري 
املرحوم سعد مناع ببنغازي

��� االسبوع الليبي   
مدينة  احتضنتها  والتي  مناع  سعد  املرحوم  دوري  منافسات    اختتمت 

بنغازي   مبشاركة 16 فريقا قسمت الى اربع مجموعات.
البطولة،  منافسات  يف  املمتاز،  الليبي  ال��دورى  جنوم  من  عدد   وشارك 
تقدمهم ، خالد مجدي العب النصر، وعوض العبار، العب جنوم بنغازي، 
النصر  العب  الزياني  وسعد  األوملبي،  النصر  العب  العشيبي  وعمران 
لكرة  الوطني  املنتخب  جنم  احلوتي،  لربيع  باإلضافة  سابقا،  والنجمة 

اخلماسية. القدم 

��� االسبوع الليبي   
 تلقى العب كرة القدم بنادي 
النصر خالد مجدي  عرضا 
لالحتراف يف صفوف فريق 
احتاد العاصمة بطل الدوري 
اجلزائري اعتباراً من املوسم 
الكروي اجلديد.

 وكان البنزرتي التونسي قد 
تقدم بعرض رسمي للحصول 
على خدمات مهاجم النصر، 
إال أن إدارة الفريق  مازالت 
تبحث العرض ولم ترد على 
إدارة الفريق التونسي حتى 
اآلن.
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��� االسبوع الليبي   
 عقدت االحد اجللسة الطارئة  للجمعية العمومية بنادي االحتاد مبقر النادي والتى ناقشت  حتديد 

لالنتخابات ومناقشة موضوعات اخرى . موعداً 
العمومية  اجلمعية  أعضاء  طلبات  تلقي  باب  فتح  املاضي  يناير  يف  أعلن  قد   ، منصور،  دغيم   وكان 
إقامتها  والتي سيتم حتديد موعد  النادي   بإدارة  الترشح لالنتخابات اخلاصة  الراغبن يف  للنادي 

يف وقت الحق.

��� االسبوع الليبي   
 شارك املحترف الليبي يف صفوف  
سي  مح�مد  اف  أجن��ل��وس  ل��وس 
فريقه  على  ان��ت��ص��ار  ال�����م��ن��ي�����ر 
بنتيجة  متبرز  منافسه،بورتالند 
صدارة  يف  موقعه  ليعزز   ،)2-3(
املجموعة الغربية لدوري كرة القدم 

األمريكي للمحترفن.
أجنلوس   لوس  رصيد  الفوز   ورفع 
اف سي  إلى 37 نقطة، ليحلق يف 
بورتالند  رصيد  وتوقف  الصدارة، 
املركز  يف  نقطة   14 عند  متبرز 

ال�11.
فريق  صفوف  إلى  املنير    وانتقل  
ل��وس أجن��ل��وس األم��ري��ك��ي ق��ادًم��ا 

م��ن أورالن�����دو س��ي��ت��ي، يف صفقة 
تبادلية مع البرتغالي جواو موتينيو، 
وبات   الدولي الليبي محمد املنير 
، من أعلى العبي الدوري األمريكي 

لكرة القدم أجًرا.  
أورالن��دو  فريقه  مع  املنير    وقدم 
سيتي يف الدوري األمريكي، موسًما 
مميًزا رغم تراجع نتائج فريقه يف 
البطولة، حيث لعب مع فريقه 26 
أساسًيا  م��ب��اراة   23 منها  م��ب��اراة 
بواقع 2089  كبديل  مباريات  و3 
متريرتن  لعب  يف  وجن��ح  دقيقة، 
أه��داف  أي  يحرز  ول��م  حاسمتن 
ف��ي��م��ا حت��ص��ل ع��ل��ى 6 ب��ط��اق��ات 

صفراء وبطاقة حمراء.

 اجتماع طارئ لعمومية االحتاد

  املنير  من اعلى الالعبني اجرا يف 
الدوري االمريكي

 التاجوري يشارك فريقه نيويورك سيتي التاجوري  نتيجة التعادل مع كولومبوس كرو
��� االسبوع الليبي   

الكبار  بفئة  اللالعب  ت��وج  غدامس   يف 
الطاولة،  تنس  كاكي   ببطولة  عيسى 
مدار  على  غدامس   استضافتها   التي 
ك��اك��ي  ع��ي��س��ى  أي���ام وح���ص���د  خمسة  
عبد  ع��ل��ى  تغلبه  ب��ع��د  ال��ب��ط��ول��ة،  ل��ق��ب 
أش���واط   3 بنتيجة  ال��ب��ك��اي  ال��ب��اس��ط 
بتحقيقه  املنافسات  ليختتم  مقابل  دون 
ل��ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة ال����ذي أق���ي���م ب��ن��ادي 
تنس  دوري  بطولة  يف  الصمود وشارك 
8 منهم  رياضيا،  الطاولة مبشاركة 24 
شاركوا مبنافسات األواسط و16 العبا 

الكبار. بفئة 

��� االسبوع الليبي   
 بحثت اللجنة األوملبية الليبية مدى إمكانية 
املنافسة يف لعبتّي الكاراتيه والشطرجن، يف 
املغرب،  يف  ستقام  التي  اإلفريقية  ال��دورة 
بنغازي،  احتضنت   حيث  املقبل  أغسطس 
لعبتّي  ملشاركة  املعايير  وضع  جلنة  اجتماع 
الكاراتيه والشطرجن يف األلعاب األفريقية، 

 ، املعايير  وض��ع  جلنة  عضوّي  عقد  حيث 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ام��دي��ق��ش وع��ص��ام ال��دن��اع، 
االحتاد  رئيس  من  كل  مع  موسًعا  اجتماًعا 
الليبي للشطرجن، محمد املحجوب، ورئيس 

الرعيض. للكاراتيه جمال  الليبي  االحتاد 
املرتقبة  املشاركة  ملناقشة  االجتماع   وجاء 
ال��ق��ادم،  أغسطس  األف��ري��ق��ي��ة  ال���دورة  يف 

ومدى إمكانية املنافسة يف لعبتّي الكاراتيه 
جلنة  الجتماعات  وام��ت��داًدا  وال��ش��ط��رجن، 
وض����ع امل��ع��اي��ي��ر ب��ط��راب��ل��س م���ع رؤس����اء 
االحت����ادات ال��ري��اض��ي��ة ال��ع��ام��ة، ح��ي��ث مت 
مع  لالجتماع  وال��دن��اع  ام��دي��ق��ش  تكليف 
مدينة  يف  وال��ك��ارات��ي��ه  الشطرجن  احت���ادّي 

بنغازي.

 عيسى كاكي يتوج ببطولة 
غدامس لتنس الطاولة

 بحث إمكانية مشاركة الشطرجن
 والكاراتيه بالدورة اإلفريقية

��� االسبوع الليبي   
التاجوري فريقه  إسماعيل  الليبي،   شارك املحترف 
نيويورك سيتي يف السقوط الى التعادل  مع نظيره 
منافسات  ضمن   )2-2( بنتيجة  كرو،  كولومبوس 

بطولة الدوري األمريكي لكرة القدم.
 التعادل رفع رصيد نيويورك سيتي، املركز السادس 
كولومبوس  أصبح رصيد  فيما  نقطة،  برصيد 20 

كرو 17 نقطة باملركز السابع عشر.
يونايتد  أت��االن��ت��ا  ف��از  ال��ش��رق��ي��ة،  امل��ج��م��وع��ة   ويف 
بولز  ري��د  ونيويورك   ،)0-2( فاير  شيكاغو  على 
على  رابيدز  وك��ول��ورادو   ،)0-4( ليك  سالت  على 
سان  مع  يونايتد  سي  ودي   ،)1-3( سينسيناتي 

خوسيه )1-1(.
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أخر االسبوع 
املرصد

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

من  منقرض  ن��وع  عن  حفريات  كشفت 
الطيران عادت  التي ال تستطيع  الطيور 
استعمار  ب��إع��ادة  االن��ق��راض  عالم  م��ن 
منزلها السابق بجزيرة مدغشقر وعادت 
للوجود مرتن يف أقل من 20000 عام 
باسم  ت��ع��رف  ع��ادي��ة  غير  عملية  عبر 

التكراري«. »التطور 
تتميز  ال��ت��ي  ال��ط��ي��ور  ه��ذه  واستعمرت 
ب��ش��ري��ط أب���ي���ض مي��ت��د ع��ل��ى ع��ن��ق��ه��ا، 
وال��ق��ادم��ة م��ن ج��زي��رة أل���داب���را أت��ول 
وأصبحت  الهندي  باملحيط  الصغيرة 
عاجزة عن الطيران قبل أن تبتلع أمواج 
املد اجلزيرة وكل من عليها من مخلوقات 
مبا فيها هذه الطيور والتماسيح وطيور 

البط والسلحفاة قبل 136000 عام.
متحف  يف  احل��ف��ري��ات  ع��ال��م  وأوض����ح 
ال��ت��اري��خ ال��ط��ب��ي��ع��ي وم��ؤل��ف ال��دراس��ة 
هذا  أن  مبا  أنه  هيوم  جوليان  الرئيس، 
انقراضه  بعد  الوجود  إلى  عاد  الطائر 
قد حدث ال نفهمه قد  فال بد أن شيئاً 

وقع يف الطبيعة.

يعود من
 الفناء مرتني 

تقدمت شركة هواوي الصينية العمالقة بدعوى لقاض احتادي يف 
والية تكساس األمريكية للطعن يف قرار حظر الوكاالت االحتادية 
»ينتهك  باعتباره  معداتها،  ش��راء  م��ن  واملتعاقدين  األمريكية 

الدستور«.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن الشركة أن احلظر يعرقل عقودها 
للحكومة الصينية. »أدوات«  ب�  احلالية، ويصف هواوي وموظفيها 

الواليات  يف  العمل  على  قدرتها  يهدد  احلظر  أن  الشركة  وتابعت 
املتحدة.

هواوي أمام القضاء االمريكي 
إللغاء احلظر عليها 


