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اليوم األول

كلما إتسع قوس النار املفتوح على طريف اجلغرافية 
..كلما  اخلليج  إل���ى  املحيط  م��ن  امل��م��ت��دة  العربية 
األوس���ط اجلديد  ال��ش��رق  م��ش��روع  أن  اليقني  إزداد 
ق��ط��ع م��راح��ل م��ت��ق��دم��ة يف ط��ري��ق تفجير ال��واق��ع 
املنطقة طوال  عليه  استقرت  ال��ذي  اجليوسياسي 
الكيانات  صياغة  إلع��ادة  متهيدا   ، املاضية  العقود 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  ومقتضيات  يتناسب  مب��ا  وال����دول 
التي تقودها إسرائيل الكبرى كمركز إقليم ترتبط 
ال��ط��وائ��ف والقبائل واالع����راق املنتشرة من  ك��ل  ب��ه 
ش��م��ال  يف  األوراس  إل�����ى  ش���م���اال  ط�������وروس  ج���ب���ال 
إلى  حتتاج  تعد  لم  والشواهد  امل��ؤش��رات  أفريقيا.. 
لتأمل  ..وال  ل��ق��راءة مآالتها  عقل سياسي نخبوي 
الغربية من  خ���اص يف م��ا تنشره م��راك��ز األب��ح��اث 
..وال  منطقتنا  ملستقبل  واس��ت��ش��راف��ات  دراس������ات 
لويس« من نظريات  »برنار  يكتبه  ماكان  إلستعادة 
ح���ول ال���ص���راع ال��ع��رب��ي ال��ص��ه��ي��ون��ي ..ف���م���ا يجري 
أو  إل��ى محاججة  أن يحتاج  م��ن  أبلغ  على األرض 
برهان إلثباته.. يبدأ قوس النار من نقطة التماس 
عند  املتجددة  القدمية  اإلي��ران��ي��ة  الطموحات  م��ع 
ش���واط���يء اخل��ل��ي��ج ) ال��ع��رب��ي / ال���ف���ارس���ي( وال��ت��ي 
توسعت حتت إغراء ضعف النظام الرسمي العربي 
لتشمل العراق وسوريا وتطوق أمن اململكة السعودية 
وحلفاءها وغير حلفاءها من دول اخلليج وصوال 
إلى اليمن وباب املندب مبوقعهما االستراتيجي .. 
والينتهي قوس النار مبحاصرة مصر - مركز ثقل 
األم��ة - بالفوضى املشتعلة يف جيرانها من الغرب 
واجل���ن���وب وال���ش���رق ..ف���غ���زة حت��ت س��ي��ط��رة جماعة 
اإلخ������وان امل��س��ل��م��ني ..وال�����س�����ودان ي��ت��داع��ى يف ظل 
أوضاع سياسية متوترة قد تفضي إلى إنهيار كامل 
املنطقة  أم���ن  ف��ج��وة عميقة يف خ��اص��رة  ..ول��ي��ب��ي��ا 
بسبب الفوضى العارمة التي تغرق فيها منذ الغزو 
االط��ل��س��ي ال��غ��اش��م ال���ع���ام 2011م..ه��������ذا دون أن 
التي تكتنف دول  الصامت  الفوران  نتجاهل حالة 
امل��غ��رب ال��ع��رب��ي خصوصا ت��ون��س واجل��زائ��ر اللتان 
تشهدان حتوالت كبرى يف موازين القوى السياسية 
البانوراما  ه��ذه  أن  ح��ول  ج��دال  وال   .. واملجتمعية 
التراجيدية على املستوى اإلقليمي تلقي بظاللها 
 ، الثقيلة على تفاصيل الصراع الداخي يف بالدنا 
بحيث أنه يصعب الفصل ولو نظريا بني مجريات 
احلدث املحلي وبني اإلستقطاب احلاد الذي تعيشه 
املنطقة بأسرها وهي تقف على أعتاب عصر جديد 
أق��دار جديدة ألوط��ان ودول كانت إلى  تصنع فيها 
وق��ت ق��ري��ب ع��زي��زة مصانة ، ف��ص��ارت ال��ي��وم ملعب 
مفتوح لتدخالت اجلميع دون مراعاة خلصوصية 
أو سيادة .. إن املحنة القاسية التي نختبرها نحن 
الليبيون يف هذه اللحظات ، وبالتزامن مع التحوالت 
العربية حتى   - السياسية  البنيوية يف اجلغرافية 
التي  الطاحنة  احل���رب  نتائج  كانت  ومهما   - اآلن 
جتري اآلن على تخوم وأطراف العاصمة التاريخية 
للكيان الليبي املتداعي ، الميكن إجتيازها أو حتى 
توقع نهاياتها ، إال من خالل التعامل معها كجزء 
م��ن إع����ادة مت��وض��ع ال��ق��وى ال��دول��ي��ة ال��ت��ي تتقاسم 
ال��ن��ف��وذ وال���ث���روات الطبيعية ع��ل��ى أس��س  م��ن��اط��ق 
مختلفة عن تلك األس��س التي حكمت الترتيبات 
القدمية عقب احل��رب العاملية الثانية ..وعلينا أن 
التي  ال��ظ��روف  ب��أن   ، للتشاؤم  ح��اج��ة  دون  نعترف 
أجبرت ال��دول العظمى على السماح ببقاء الكيان 
ال��ل��ي��ب��ي ق��ط��ع��ة واح�����دة م��ن��ت��ص��ف ال���ق���رن امل���اض���ي ، 
ليست هي ذات الظروف التي تضع ليبيا يف مهب 

االحتماالت اليوم .. 
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يف مهب اإلحتماالت 
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أوروبا مع إغالق مراكز احتجاز املهاجرين يف ليبيا 

أخبــار

الطرق  خدمات  لشركة  التسيريه  اللجنة  أك��دت 
السريعة انها مستمرة يف تزويد املحطات بالوقود 
ال��وق��ود  ن��ق��ص  ال��غ��رب��ي��ة وان ازم���ة  امل��ن��اط��ق  يف 
التسيريه  اللجنة  القادمة.  الفترة  خالل  ستنتهي 
عبر  أوضحت  السريعة  الطرق  خدمات  لشركة 
مت  التي  املحطات  ع��دد  ان   ، اإلع��الم��ي  مكتبها 
إلى  يصل   ، املاضي  السبت  بالوقود   تزويدها 
لكل محطة  املخصصة  الكمية  وان   ، 27 محطة 
إلى  باإلضافة  البنزين  من  لتر  ب� 30000  تقدر 
اللجنة  طالبت  كما   . الديزل  من  لتر   10000
التسييرية لشركة خدمات الطرق السريعة، كافة 
املواطنني عدم االجنرار وراء الشائعات ونطمئنكم 
ويف  الصحيح،  بالشكل  يتم  املحطات  بأن  تزويد 
حال وجود مالحظات حول عمل أي محطة يرجاء 
خدمات  لشركة  التسيريه  اللجنة  مع  التواصل 

الطرق السريعة وإبالغها بذلك.

عيسى  هيثم  محمد  الصحة  وزارة  ع��ام  وكيل  أص��در 
تعليمات تقضي بتقدمي تقارير دقيقة عن سير العمل 
داخل امللحقيات الصحية بشكل عام، فضالاً عن تقدمي 
تقارير حول اخلدمات املقدمة للمرضى املحالني للعالج 

باخلارج.
وبني املكتب اإلعالمي ل��وزارة الصحة بحكومة الوفاق 
أن وكيل الوزارة أصدر أيضا تعليمات بالتحقق من مدى 
الصحيحة  املستندية  بالدورة  الصحية  املالحق  التزام 
وااللتزام بضوابط العالج باخلارج، ال سيما بعد التعاون 
بإحالة  ال��ذي مت مع جميع جهات االختصاص  الوثيق 
مخصصات العالج فعليا ملعظم ساحات العالج باخلارج، 
متهيَدا لتقدمي اخلدمة للمرضى املحالني للعالج وفق 

محاضر اللجنة االستشارية العليا للعالج .
وأوضحت الوزارة أن اللجنة التي شكلها وكيل عام وزارة 

الصحة باخلصوص لن تتهاون يف اتخاذ كافة اإلجراءات 
التي يكفلها القانون يف حال ثبوت أي جتاوزات فنية أو 
مالية مع احتفاظ ال��وزارة بحقها يف عودة أي موظف 
للعمل بالداخل يف حال ثبت بحقه أي تهاون، مع عدم 
إغفال العقوبات األخرى املقررة وفق اللوائح والقوانني 
وتعنى اللجنة أيضا بتقييم مستوى اخلدمات الطبية يف 
يتلقى فيها املرضى العالج، وتقييم  التي  املستشفيات 
الليبية  بالسفارات  املختصني  العاملني  تعاون  م��دى 
باخلارج بالتعاون مع مركز طب امليدان والدعم يف كل ما 

يتعلق بعالج اجلرحي.
وتضم اللجنة املشكلة يف عضويتها مدير إدارة التفتيش 
واملتابعة عمر الطوير ومدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر 
عبد العزيز سليمان وعضو عن وزارة املالية وعضو عن 

وزارة اخلارجية.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها اضطرت 
إلى اللجوء لبرنامج طرح األحمال للمحافظة 
على سالمة واستقرار الشبكة . وبني املكتب 
مجموعة  للكهرباء  العامة  للشركة  اإلعالمي 
من العوامل دفعت الشركة لطرح األحمال منها 
الذروة  والدخول يف  ارتفاع درج��ات احل��رارة 
بسبب  زي��ادة  االستهالك  إلى  أدى  الصيفية 
اللجوء إلى استخدام أجهزة التكييف التي تعد 
اً للكهرباء باإلضافة  من أكثر األجهزة استهالكا
إلى توقف الوحدتني الغازية الثانية والبخارية 
املزدوجة مما  للدورة  الزاوية  األولى مبحطة 
ميجاوات،   270 قيمته  ما  فقد  يف  تسبب 
وتوقف الوحدة الثالثة مبحطة جنوب طرابلس 
بقدرة 90 ميجاوات بسبب عطل فني وكذلك 
ضعف أداء الشبكة الكهربائية نتيجة تعرض 
بعض اخلطوط الرئيسة املهمة لنقل الطاقة 
العاصمة  بجنوب  الدائرة  االشتباكات  بسبب 
كمية  عجز يف  وج��ود  إل��ى  أدى  ما  طرابلس 
ا  ذل��ك  ك��ل  الكهربائية  الطاقة  على  الطلب 
طرح  لبرنامج  اللجوء  إلى  الشركة  اضطرت 
واستقرار  سالمة  على  للمحافظة  األحمال 

الشبكة .
أجل  من  جاهدة  تعمل  أنها  الشركة  وأك��دت 
تخفيف املعاناة عن املواطنني مرجحة دخول 
بقدرة  اخلمس  محطة  يف  الرابعة  ال��وح��دة 
140 ميجاوات للعمل خالل اليومني القادمني 
وكذلك عودة الوحدة الثالثة يف محطة جنوب 
الذي سيقلل  للخدمة األمر  الغازية  طرابلس 
العامة  الشبكة  العجز احلاصل يف  من قيمة 
واخلاصة  العامة  واجلهات  املواطنني  داعية 

إلى املساهمة يف ترشيد استهالك الكهرباء.

العليا  املمثلة  باسم  املتحدثة  كوسيانيتش  مايا  نفت 
لألمن والسياسة اخلارجية فيديريكا موغيريني، األنباء 
املتداولة بشأن متويل االحتاد مركز حكومي الحتجاز 
املهاجرون  ه��ؤالء  فيه  يتعرض  ليبيا،  يف  املهاجرين 

ل�«انتهاكات صارخة« حلقوق االنسان.
»موقفنا  آك��ي  وك��ال��ة  بحسب  وقالت كوسيانيتش 
يف  املهاجرين  احتجاز  مراكز  إغ��الق  يجب  واض��ح، 

ليبيا« موضحة أن االحتاد ينأى عن أي متويل ممكن 
ألي مركز احتجاز حكومي يف ليبيا، مشيرة إلى أنه 
يعمل مع املنظمة الدولية للهجرة واملفوضية السامية 
لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة لتحسني حياة 

املتواجدين يف ليبيا.

وحول ما إذا كان لالحتاد مراقبني دائمني أو مؤقتني 
أك��دت وجود  ليبيا،  املهاجرين يف  يف مراكز احتجاز 
اتصاالت مع املنظمات الدولية بهذا الشأن مشيرة إلى 

وجود بعثة أوروبية تنشط يف ليبيا ويف تونس أيضا.
وكان االحتاد قد وصف يف أكثر من مناسبة ب�”الرهيبة” 

شروط احتجاز املهاجرين يف ليبيا، مؤكدااً على ضرورة 
بلدانهم األصلية أو  إلى  أج��الء ه��ؤالء وإعادتهم إما 

لبلدان أخرى آمنة.
وتشير العديد من التقارير إلى أن االحتاد األوروبي 
إج��الء 15  عمليات  املاضي يف متويل  العام  ساهم 
ألف مهاجر عالقني يف ليبيا متت إعادتهم إلى بلدانهم 

األصلية.

امل��ع��دان��ي،  عن  مختار  س��رت  بلدية  عميد  عبر 
قبل  رئيس  م��ن  وال��ت��أخ��ي��ر  استيائة  للغموض 
وأع��ض��اء امل��ج��ل��س ال��رئ��اس��ى حل��ك��وم��ة ال��وف��اق، 
الصحاب  املالية  واحلكومة  مبلف  التعويضات 
امل��س��اك��ن امل���دم���رة ب��س��رت ج����راء ح���رب  سنة 
ارت��ف��اع  2016   وت��ن��اس��ى م��ع��ان��ات��ه��م ف��ى ظ��ل 

االسعار  لاليجارات. 
كان  إنه  فى  تصريح صحفي،  عميد سرت  وقال 
حلول  يضع  ان  الرئاسى  املجلس  املفترض  م��ن 
واقعية لهذا امللف الذى طال أربعة سنوات  حيث 
عددهم  يفوق  املساكن  الذين  ه��ذه  اصحاب  أن 
احلكومة  وال  الرئاسى  يقدم  أس��رة  ولم   3000
ال��وع��ود  وخاصة  لهم  رغم  مبالغ  مالية    أى 
ال��رئ��اس��ى  ملدينة  للمجلس  امل��ت��ك��ررة  ال���زي���ارات 
إلى  بلدي سرت  من  االداري��ة  سرت  واملخاطبات 

احلكومة  باخلصوص. 
ودعا  عميد بلدية سرت مختار املعداني،  رئيس 
املجلس الرئاسي   ووزاراتى  التخطيط واالسكان 

لهذه  املناسبة  احللول  ايجاد  بضرورة  باحلكومة 
العائالت. 

الفنية  كل  االج���راءات  أن  إل��ى  املعداني،  وأش��ار 
املدمرة  املساكن  حصر  مبلف  املتعلقة  واالداري���ة 
ووزارة  م��وج��ود  بطاولة  الرئاسى  وامل��ت��ض��ررة 
االس��ك��ان  م��ش��روع��ات  تنفيد  االس��ك��ان  وجهاز 
رقم  القرار  ص��دور  شهور  وعقب  مند  وامل��راف��ق 
661 لسنة 2018 بشان حصر املساكن املتضررة 
بسرت والصادر من الرئاسى باخلصوص، إال أنه 

لم يتم تقدمي أي مبالغ او تسهيالت.

أنباء عن قرب حل أزمة الوقود 
باملنطقة الغربية 

تعليمات جديدة بشأن عمل امللحقيات الصحية 

بحجة ارتفاع درجات 
احلرارة ..طرح االحمال 

مجددا يف طرابلس 

عميد سرت :- ملف تعويضات املنازل املدمرة يلفه الغموض 

لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  أعلنت 
منازلهم  يغادرون  األشخاص  آالف  أن  الالجئني 
غات  مدينة  اجتاحت  التي  الفيضانات  نتيجة 

جنوب غرب ليبيا.
وأوض���ح���ت امل��ف��وض��ي��ة ع��ب��ر ص��ف��ح��ت��ه��ا مب��وق��ع 
أجبروا  ليبي   2,500 م��ن  أكثر  أن  »فيسبوك« 
األمطار  تسببت  أن  بعد  منازلهم  من  الفرار  على 
بلدة  يف  ش��دي��دة  فيضانات  ح���دوث  يف  ال��غ��زي��رة 
غات، الواقعة على بعد حوالي 1,300 كم جنوب 
التي  أن  األمطار  مبينة  طرابلس  العاصمة  غرب 
بدأت بالهطول يف 28 مايو أدت إلى مقتل أربعة 
آخرون  ثالثون  أصيب  بينما  اآلن،  أشخاص حتى 
املساعدات  إليصال  تهرع  أنها  املفوضية  وأشارت 

إلى املنطقة.
األشخاص  من  العديد  أن  إلى  املفوضية  ولفتت 
بينما  األق���ارب،  مع  والسكن  لالنتقال  اض��ط��روا 
وغيرها  كاملدارس  مؤقتة  مواقع  إلى  آخرون  جلأ 

الفيضانات  تسببت  كما  املجتمعية  امل��راف��ق  من 
تعطلت  وقد  جسيمة.  مادية  أضرار  يف  املتزايدة 
العديد من الطرق الرئيسية بعد تعرضها ألضرار، 
الوحيدة  وهي  غات  مستشفى  املياه  غمرت  فيما 

يف املنطقة.
كذلك  تسببت  األمطار  أن  املفوضية  وأوضحت 
والالسلكية  السلكية  االت��ص��االت  شبكة  بتعطيل 
املنازل  تعرضت  املناطق،  بعض  ويف  أي��ام.  لعدة 
أن  املتوقع  من  أنه  إلى  الفتة  للدمار  واملحاصيل 
أراضيهم  على  يعتمدون  الذين  األشخاص  يواجه 

الزراعية كمصدر وحيد لدخلهم حتديات هائلة.
البالغ  غات  سكان  جميع  أن  املفوضية  وأوضحت 
عددهم 20,000 نسمة يحتاجون اآلن إلى دعم 
وال��غ��ذاء  للمأوى  ماسة  حاجة  وه��ن��اك  إنساني. 
على  املفوضية  أرس��ل��ت  وق��د  األس��اس��ي��ة  وامل���واد 
الفور مواد اإلغاثة األساسية، مبا يف ذلك اخليام 
الصاحلة  وامل��ي��اه  والبطانيات  وامل��رات��ب  العائلية 

الشمسية  وامل��ص��اب��ي��ح  املطبخ  وأدوات  للشرب 
واألغطية البالستيكية واملالبس ل� 400 أسرة.

وأشارت املفوضية إلى أنه جرى حتميل املساعدات 
إلى  طريقها  يف  اآلن  وه��ي  شاحنات  م��ن  على 
الهيئة  املحلي،  املفوضية  أن شريك  غات موضحة 
الليبية لإلغاثة، يتواجد على األرض حيث أجرت 
استعداداتها الستالم مواد اإلغاثة وتنظيم توزيعها 

بسرعة على السكان املتضررين.
ولفتت املفوضية إلى أنه من املتوقع هطول املزيد 
من األمطار، وإن كان بكثافة أقل، يف األيام املقبلة، 
التحديات  تفاقم  إل��ى  ي��ؤدي  س��وف  ال��ذي  األم��ر 

واملخاطر.
استجابة  تنفيذ  يتم  أن��ه  املفوضية  وأوض��ح��ت 
ووكاالت  الليبية  السلطات  مع  بالتعاون  املفوضية 
امل��ج��ال  وال��ش��رك��اء اآلخ��ري��ن يف  امل��ت��ح��دة  األمم 
اإلن��س��ان��ي ك��ج��زء م��ن خلية ال���ط���وارئ ال��ت��ي مت 

تنشيطها من قبل بلدية غات.

مفوضية الالجئني 20 ألف شخص يف غات محتاجون للدعم
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أخبــار

ساعدت سفينة خلفر السواحل الليبي قاربا ملهاجرين كانت 
األمواج تتقاذفه قبالة سواحل ليبيا  . وقدمت بيلوت فيلونتير، 
وهي منظمة تقدم دعما جويا للمنظمات غير احلكومية التي 
تقوم بعمليات إنقاذ على طرق املهاجرين يف البحر املتوسط، 
لقطات مصورة وصورا فوتوغرافية لسفينة خفر السواحل لدى 
اقترابها من قارب مطاطي مكتظ باملهاجرين يف عرض البحر.

وتقول املنظمة الدولية للهجرة التابعة لألمم املتحدة إن 2297 
مهاجرا غرقوا أو فقدوا يف البحر املتوسط العام املاضي من 
أصل 116 ألفا و959 شخصا وصلوا إلى أوروبا عن طريق 
البحر. وأصبح ساحل ليبيا نقطة انطالق للمهاجرين، حيث 
يستغل مهربو البشر حالة الفوضى يف ليبيا منذ سنة 2011.

خفر السواحل ليبي ينقذ مهاجرين غير شرعيني 

تعرض شاب يف مدينة سرت ألقسى 
أنواع التعذيب حتى شارف على املوت 
وأصيب بفشل كلوي على يد عناصر 
إحدى  املركزي  األم��ن  كتيبة  تابعني 

املجموعات املسلحة يف املدينة.
إبن  مبستشفى  طبي  مصدر  وق��ال 
سيناء، إن شابا يدعى، جمال السايح 
أبوبكر، أدخل، يوم األربعاء، إلى العناية 
الفائقة وأجريت له عملية غسيل كلوي 
ج��راء التعذيب ال��ذي تعرض له من 
األمنية  قبل عناصر إحدى اجلهات 
وال��ذي كان ظاهرا على كافة أنحاء 
الضحية،  أق��ارب  أحد  جسده.وقال 
إن ابن عمه اعتقل منذ أيام من قبل 
عناصر تابعني لكتيبة األمن املركزي 
سرت، ومت اليوم إبالغ عائلته بوجوده 
يف مستشفى ابن سيناء وهو يف حالة 
الذي  التعذيب  ج��راء  سيئة  صحية 
الوطنية  اللجنة  له.وناشدت  تعرض 

حلقوق اإلنسان يف ليبيا النائب العام 
وآمر  العدل  ووزي��ر  الداخلية  ووزي��ر 
التابعة  الوسطى  العسكرية  املنطقة 
حلكومة الوفاق بالتدخل لوضع حد 
التعذيب  ومم���ارس���ات  لالنتهاكات 
املواطنني  بحق  والنفسي  اجلسدي 
الذين يتم احتجازهم يف مدينة سرت.
أحمد حمزة  املنظمة  رئيس  وطالب 
هذه  عن  املسؤولني  بيان حتديد  يف 
واملمارسات  واالن��ت��ه��اك��ات  اجل��رائ��م 
الالنسانية وضمان تقدميهم للعدالة 
أشد  وإن����زال  محاسبتهم  وض��م��ان 

العقوبات عليهم.
تابعة  املركزي  يذكر أن كتيبة األم��ن 
لوزارة الداخلية وسبق وأن قام أفرادها 
»عبدالسالم  يدعى  سجني  بتعذيب 
كلوي  بفشل  أصيب  حتى  امل��ط��ري« 
وتويف جراء التعذيب ومت وأقفل ملف 

القضية .

بن  تاجوراء حسني  بلدية  عميد  أعلن 
 5 بعد  منصبه  من  استقالته  عطية 
بلدية  تقلده ملنصب عميد  سنوات من 

املدينة.
تيار  على  املحسوب  عطية  بن  وق��ال 
له  ت��دوي��ن��ة  ال��س��ي��اس��ي يف  اإلس����الم 
من  لكل  »اع��ت��ذر  »فيسبوك«  مب��وق��ع 
عندي  حق  له  وم��ن  حقه  يف  قصرت 
يف  وواج��ب��ي  ع��اج��الاً  ب��ه  فليطالبني 
والفشل  ت��ارة  النجاح  يعتريه  العمل 
للمعطيات  وفقاَ  أخرى  تارة  واإلخفاق 

عندكم«. وحكمها  والوقائع 
جتاه  »تقصيري  عطية  ب��ن  وأض���اف 
ف��ب��راي��ر ورج��ال��ه��ا وت��ض��ح��ي��ات��ه��م قد 
وانتكاساتها  األي��ام  ضغوطات  تغفره 
يكفيه  فال  الوطن  جتاه  تقصيري  أما 
االعتذار وال متحوه التأوهات« مردفا 

تبقى  وم��ا  الضمير  وخ��ز  يف  »عزائي 
من حب للوطن وعشق للتراب«.

ل��ن أج��د إال  ب��ن عطية »رمب���ا  وت��اب��ع 
سنوات   5 بها  ألختم  الكلمات  ه��ذه 
البلدي(  املجلس  )رئاسة  من مسئولية 
مقعد  أو  لألمام  ثقة  متنحني  لعلها 
بخير  وأهلها  وليبيا  عام  كل  للراحة 
ب��رك��ان  رج�����ال  ن��ص��ر اهلل  وع���اف���ي���ة 

الغضب«.
وكان بن عطية قال أمس عبر حسابه 
خدعة  »البلديات  »فيسبوك«  مبوقع 
لدينا  وليس  اختصاص  أي  نستلم  لم 
ألنها  البلدية  تتبع  تنفيذية  مكاتب 
كلها تتبع الوزارات وال يحق لنا تعيني 
حتصيل  ل��ن��ا  ي��ح��ق  وال  ش��خ��ص  أي 
تخصيص  ميكننا  وال  محلي  إي���راد 
وممنوعني  جهة  أي  لصالح  موقع  أي 

كلها  اإلدارية  واحلدود  االستثمار  من 
الشعب  ول��ل��ع��ل��م  وخ���الف���ات  م��ش��اك��ل 
الفعلي  احلاكم  هي  البلدية  ان  يظن 
كلمة  ت��ق��ول  ع��ن��دم��ا  ل��ك��ن  للمنطقة« 

احلق تصبح يف القائمة السوداء.
انتخبوها  »البلديات  وأردف بن عطية 
ولم  املشوار  بداية  من  عنها  وتنازلوا 
 59 قانون  تفعيل  إجراءات  يستكملوا 
جنحوا  الذي  الوحيد  »الشئ  مضيفا 
ف��ي��ه ه��و االج��ت��م��اع ب��ال��ب��ل��دي��ات حني 

يحتاجونها«.
لتخصيص  اإلع��الم  عطية  بن  ودع��ا 
املواطنني  لتوعية  ال��وق��ت  م��ن  »ش��ئ 
واخلديعة  املرة  باحلقيقة  واملسئولني 
امل���رك���زي���ة وه����ي غ���ي���اب ال��س��ل��ط��ة 
»أك��ي��د اآلن ح��رب  امل��ح��ل��ي��ة« م��ردف��ا 

وقته. ومش 

احلالة الصحية لسجني تكشف بشاعة  التعذيب مبدينة سرت

إستقالة عميد تاجوراء ..واالسباب غامضة

اآلثار  وحماية  السياحية  الشرطة  جلهاز  أثرية  قطعة  بتسليم  طفل  قام 
باملنطقة الشرقية.

وعثر الطفل اجلالي ميلود عيسى، على قطعة أثرية تعود للمؤله دميتري يف 
احلقبة اإلغريقية وقام  اجلمعة املاضية رفقة والده بتسليمها ملدير إدارة 
العقيد  الشرقية  باملنطقة  اآلثار  وحماية  السياحية  الشرطة  جهاز  فروع 

فوزي عبد الونيس.
وجرى استدعاء مراقبة آثار شحات حلضور عملية تسليم القطعة األثرية 

التي ستحفظ يف املتحف.

طفل يسلم قطعة أثرية عثر عليها بشحات
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االقتصادية

 العكاري يطالب مركزي طرابلس  باإلفصاح عن حجم اإلنفاق احلكومي

   الوطنية للموارد املائية تشكل جلنة  أزمة

 ملتابعة كارثة السيول يف غات  

 االسبوع الليبي
أن فريقا هندسيا  النفطية  للتقنية   اعلنت شركة اجلوف 
من  برميل  ومائة  ألف  إضافة  يف  قد جنح   الشركة  من 

املحلي. النفط اخلام لإلنتاح 
اإلنتاج  رفعوا  الشركة  مهندسي  أن  اجلوف    واوضحت 
على  امل��ت��ط��ور   ) ف���ري  ال  س���ي   ( ن��ظ��ام  إدخ����ال  ب��ع��د 
تشرف  الذي  الراقوبة  حلقل  البئر   )111(   التابعة 

والغاز. للنفط  على تشغيله شركة سرت 

  اجلوف تدخل نظاما مطورا حقق 
ارتفاعا يف صادرات ليبيا النفطية  

الليبي  االسبوع 
 قال مستشار محافظ مصرف ليبيا املركزي 
انخفاض  أن  العكاري   مصباح  بالبيضاء  
ألنه  جدااً  طبيعي  أمر  الطلب  الودائع حتت 
 2019 سنة  خالل  األجنبي  النقد  بيع  مت 
يحتفظون  املواطنني  وإن   3.90 بسعر 
املصارف  وليس  البيوت   يف  بأموالهم 
وبحكم أن عامل الثقة معدوم مع املصارف 

.
 وأضاف أن منحة أرباب األسر ستؤثر على 
فاإلجمالي   ، الطلب  حتت  الودائع  إجمالي 
املاضي  العام  مقياس  على  حسابه  مت  لو 
يعني  هذا   1.40 يف  مضروب  مليار   3.7
حوالي 5 مليار بينما املرتبات السنوية 25 
جدااً  ولكن طفيف  تأثير  لها  وسيكون  مليار 
بيع  عن  ينتج  الذي  هو  احلقيقي  التأثير  و 

العملة على 3.90.
القطاع  املتداولة خارج  املبالغ  أن  اضاف   و 
وسلبي،  كبير  بشكل  ستؤثر  املصريف 
حوالي  وصل  املتداولة  العملة  ارتفاع  وإن 
ألن  اجلاري،  مايو  شهر  خالل  مليار   45
ليبيا  مصرف  جداول  ظهر يف  الذي  الرقم 
التي خرجت من  املبالغ  أن  يكشف  املركزي 
للمبالغ  النظر  بدون  فقط  مركزي طرابلس 

كذلك  و  البيضاء  مركزي  من  خرجت  التي 
شهري  خالل  التداول  و  اإلنفاق  زيادة 
عنه  كشف  الذي  املبلغ  ألن  ومايو،  أبريل 
مارس،   31 بتاريخ  يعتبر  مليار   35.200
مشيرااً إلى أنه عندما تتم إضافة كشوفات 
مركزي البيضاء من البيضاء و قيمة العملة 
املتداولة خالل شهري مايو و إبريل فستصل 
العملة املتداولة إلى 45 مليار وهذا مؤشر 
يؤدي  و  الليبي،  االقتصاد  عن  جدااً  سلبي 
للمساهمة  املصرفية  القدرة  انخفاض  إلى 
يجب  خطير  أمر  وهذا  االقتصاد،  يف 

معاجلته  وال ميكن  وقت  أسرع  معاجلته يف 
املركزي و بوجود مجلس  البنك  بتوحيد  إال 
للتنفيذ  قابلة  حازمة  قرارات  يصدر  إدارة 

املحافظ. ونائب  املحافظ  ينفذها 
 وقال أنه و بالرغم من عديد اخلطوات ذات 
املصرف  بها  قام  التي  اإلصالحي  النهج 
املحلي  االقتصاد  تعايف  لغرض  املركزى 
اإلحصائيات  أن  إال  املصريف  والنظام 
النتائج  أن  أظهرت  االقتصادية  والنشرات 
تزال  فما  الطموحات،  مستوى  يف  تكن  لم 
تتجاوز  الطلب  حتت  املصرفية  الودائع 
خارج  املتداولة  واملبالغ  دينار  مليار   72
الذي  األمر  ازدياد  يف  املصرفية  العمليات 
النظام  من  املواطنني  تخوف  يعكس  اليزال 
السيولة  شح  يف  ولعل   ، املحلي  املصريف 
املواطن يف طوابير طويلة وحتديد  وانتظار 
سقف السحوبات الشخصية مببالغ ال تفي 
دافعااً  اليومية  احلياة  متطلبات  وسداد 
الزدياد التداول خارج القطاع املصريف، يف 
واألسواق  املحالت  فيه  تعزف  الذي  الوقت 
عن قبول الدفع بالبطاقات املصرفية وحتى 
على  يضاف  هامشااً  هناك  فإن  وجدت  ان 
يزيد  الذي  األمر  واخلدمات  السلع  أسعار 

احلمل على كاهل املواطن. .

 االسبوع الليبي
 أصدر رئيس املؤسسة الوطنية للموارد املائية باحلكومة املؤقتة  عوض الدرسي  قرارا بتشكيل 
جلنة أزمة   برئاسة  نائبه  إبراهيم بن غلبون ملتابعة  االضرار الطبيعية يف بلدية غات واملناطق 

املحيطة 
 و أصدر  الدرسي تعليماته للجنة بزيارة  غات لتقييم األضرار الناجمة عن السيول والفيضانات 
التي اجتاحت املدينة  وما حلق بشبكة املياه  يف غات، البركت، تهالة، وتوفير كافة االحتياجات 

التي يتطلبها قطاع املياه بتلك املناطق  .
 ويسعى القرار لالستجابة السريعة  للكارثة الطبيعية و محاولة التقليل من اخلسائر البشرية و 

املادية عبر إخالء املناطق املتضررة، ووالعمل فنيا بعد انخفاض منسوب السيول  

 االسبوع الليبي
 متكنت شركة مليته للنفط والغاز من  القيام بعملية اصطياد 
الواقع  يف    CE02 بالبئر العالقة  اإلنتاج  أنابيب  السترجاع 

بحر السالم أكبر  احلقول البحرية املنتجة للغاز يف ليبيا.
 وقام بهذه العملية التي استمّرت 24 يوما فريق احلفر التابع 
لفرع الغاز بشركة مليته  بالتنسيق مع عدد من األخصائيني 
الوطنية  واملؤسسة  الشركة  من  اإلدارة   وفرق  الهندسيني، 

للنفط.
هذه  أن  للنفط  الوطنية  باملؤسسة  اإلعالم  مكتب   وأوضح 
العملية الهندسية املعّقدة، وفرت على  مليته  مصاريف تغيير 
مسار البئر وحفر مقطع جانبي، مبا يقدر   بثالثة وعشرين 

مليون دوالر أمريكي.

 شركة مليته النفطية تسترجع أنابيب 
اإلنتاج بحقل بحر السالم

 وتوفر 23 مليون دوالر أمريكي

 اخلطوط الليبية تستعد 
لتسلم  4 طائرات إيرباص 

 االسبوع الليبي
لتسلم  الليبية   اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  إدارة   تستعد  
 a   ارب��ع��ة ط��ائ��رات ن��ق��ل رك���اب م��ن ط���راز  إيرباص
ع��ام  اب��رم��ت  ق��د  ال��ل��ي��ب��ي��ة  اخل��ط��وط  ، وكانت   350
ال��ش��رك��ة  م����ع  االرب�������ع  ال����ط����ائ����رات  2008 ص��ف��ق��ة 
اجل���وي���ة  اخل����ط����وط  وي���ض���م أس���ط���ول   املصنعة   ، 
طائرات   3 و  إي320  ط��راز  من  طائرتني  الليبية  
“إي��رب��اص  ط���راز  وطائرة   من    330 إي  إي��رب��اص 

سي آر جي”. 
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عبر  نشرها  تدوينة  يف  ن��اص��ر،  وق��ال 
ح��س��اب��ه ال��ش��خ��ص��ي مب��وق��ع ال��ت��واص��ل 
)مدينة  بعنوان  فيسبوك  االجتماعي 
املشكلة(،  يف  نظرات  املنكوبة...  غات 
محاضرة  ألقيت  أرب��ع��ة  أع���واٍم  »ق��ب��ل 
أطروحتي  حول  بغات  التربية  كلية  يف 
أخطار  من  وح��ذرت  حينها،  للدكتوراة 
أج��زاء  جتتاح  أن  ميكن  التي  السيول 
واس���ع���ة م���ن م��دي��ن��ة غ����ات احل��دي��ث��ة 
)وغ���ي���ره���ا م���ن امل���راك���ز ال��ع��م��ران��ي��ة 
ب��امل��ن��ط��ق��ة(، وق���د خ��ص��ص��ت ال��ف��ص��ل 
لقضية  األط��روح��ة  تلك  م��ن  ال��س��ادس 
وادي  يف  اجليومورفولوجية  األخطار 
تنزوفت )تقع غات يف قاعه(، وأول هذه 
قمت  وقد  السيول،  خطر  هو  األخطار 
يف  املحتملة  السيول  مجاري  باستنباط 
الفضائية  املرئيات  باستخدام  املنطقة 
الرقمية  االرت��ف��اع��ات  من��اذج  ن��وع  م��ن 
املراكز  أن معظم  اتضح  )DEM( وقد 
مجاري  يف  تقع  املنطقة  يف  العمرانية 
احلديثة،  األحياء  سيما  وال  السيول، 
حتسس  على  أق��در  القدماء  ك��ان  لقد 

فغات  احلالية؛  األجيال  من  األخطار 
يسمى  مرتفع  تل  على  بنيت  القدمية 
ج��ب��ل ك���وك���م���ن، وك���ذل���ك ح���ي ت��ون��ني 

القدمي«.
وت���اب���ع، »ول���ك���ن م���ا احل����ل وق����د وق��ع 
املحذور؟ بال شك ال ميكن إزالة أحياء 
املاليني  مئات  كلفت  كاملة  ومنشآت 
التحسب  ميكن  لكن  املليارات!  ورمب��ا 
نقترحها  إج����راءات  ب��ع��دة  للمستقبل 

ع��ل��ى امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي غ���ات وأه��ال��ي 
البناء  عن  التوقف  أوال  ومنها:  املنطقة 
البلدية  على  كما  فورااً،  املنخفضات  يف 
أن تقوم بدراسة توضح أخفض املواقع 
وامل��ن��اط��ق امل���ه���ددة ب��ال��س��ي��ول وت��ض��ع 
على  )ن��ح��ن  عليها  واض��ح��ة  إش����ارات 
استعداد للمشاركة يف ذلك(، كما يجب 
البلدية عن إصدار تصاريح  تتوقف  أن 
إلى  إض��اف��ة  امل��ن��اط��ق،  تلك  ال��ب��ن��اء يف 

يف  السيول  مياه  صرف  مشروع  تنفيذ 
الشوارع عبر إنشاء قنوات مكشوفة أو 
والسيول  األمطار  مياه  تصرف  مغطاة 
وتنظيف  السكنية،  املناطق  خارج  إلى 
وتهيئة مجاري األودية وإزالة التعديات 
املياه  لصرف  قنوات  إنشاء  ثم  عنها، 
التقائها  مناطق  يف  ال��ط��رق��ات  أسفل 

مبجاري األودية«.
»تضمنت  أخ��رى،  تدوينة  يف  وأض��اف 
توضح  خريطة  للدكتوراة  أط��روح��ت��ي 
أج��زاء  ومنها  السيول  أخ��ط��ار  م��واق��ع 
وايسني،  تهاال  وبلدتي  غات  مدينة  من 
تبني املرئيات الفضائية أن بعض أحياء 
السيول  خلطر  معرضة  وايسني  غ��ات 
متر  املرئية  على  ال��زرق��اء  )اخل��ط��وط 
استنباطها  مت  وقد  النقاط  أخفض  يف 
االرت��ف��اع��ات  م��ن خ��الل حتليل من���اذج 
 Digital Elevation( ال��رق��م��ي��ة 
القدمية  غ��ات  أن  الح��ظ   ،)Model
بنيت على مرتفع بعيد عن قاع الوادي، 

القدماء؟«. نستلهم احلكمة من  فمتى 

أطروحة دكتوراه ليبية حذرت

 من كارثة غات قبل سنوات 

وجه األكادميي 

شوقي  سبها  بجامعة 

مجموعة  ناصر، 

إلى  املقترحات  من 

غات  البلدي  املجلس 

الفيضانات  أزمة  حلل 

التي  والسيول 

املدينة  اجتاحت 

مؤخرا.
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رامي التلغ-بوابة افريقيا اإلخبارية
تزايد اهتمام دول اجلوار الليبي، خاصة 
تونس واجلزائر خالل اآلونة األخيرة إزاء 
التطورات العسكرية التي تدور رحاها يف 
طرابلس،  للعاصمة  اجلنوبية  الضواحي 
جتريها  وزي��ارات  اتصاالت  عبر  السيما 
مع الالعبني الدوليني املؤثرين واملتأثرين 

الليبي. بامللف 
وت��ون��س  م��ص��ر  خ��ارج��ي��ة  وزراء  وع��ق��د 
اجتماعااً  بتونس  األربعاء  اليوم  واجلزائر 
ب��دع��وة من  وذل���ك  ليبيا  ت��ش��اوري��ااً ح��ول 
التونسي خميس  وزير الشؤون اخلارجية 
اجلهيناوي يف إطار متابعة تنفيذ املبادرة 
السياسية  للتسوية  الثالثية  الرئاسية 

الشاملة يف ليبيا.
يف وق���ت س��اب��ق،أش��ار ب��ي��ان اخل��ارج��ي��ة 
التابع  املكتب اإلعالمي  التونسية بحسب 
ال��دول  خارجية  وزراء  أن  إل��ى  ل��ل��وزارة 
السبل  االجتماع  سيبحثون خالل  الثالث 
ليبيا  يف  الدائر  االقتتال  بوقف  الكفيلة 
واس��ت��ئ��ن��اف امل��س��ار ال��س��ي��اس��ي اجل���اري 
حت��ت رع��اي��ة األمم امل��ت��ح��دة خ��اص��ة يف 
تشهدها  التي  اخلطيرة  التطورات  ظل 
املاضي  أبريل  شهر  بداية  منذ  األوض��اع 
واستمرار املواجهات العسكرية يف محيط 

العاصمة طرابلس.
سيكون  االجتماع  أن  إل��ى  البيان  ولفت 
وتقييم  ل��دراس��ة  الثالث  للدول  مناسبة 
الليبية  الساحة  على  املستجدات  آخ��ر 
لتشجيع  املطلوبة  اخل��ط��وات  ومناقشة 
والعودة  االقتتال  لوقف  الليبية  األطراف 
إل��ى ط��اول��ة امل��ف��اوض��ات مب��ا مي��ك��ن من 
ليبيا  وحدة  وحماية  الليبيني  دماء  حقن 

ومقدراتها.
ت���ون���س خميس  خ���ارج���ي���ة  وزي�����ر  دع����ا 
وغير  الوقف  فوري  ،  إلى  اجلهيناوي 

مشروط للقتال يف ليبيا.
مؤمتر  تونس، يف  خارجية  وزير  وأضاف 
الثالثي  االجتماع  انتهاء  عقب  صحفي 
لدول جوار ليبيا اليوم األربعاء ، أن »احلل 
يف  لألزمة  الوحيد  املخرج  هو  السياسي 

ليبيا«
مع  اتفقت  تونس  أن   ، وأكمل اجلهيناوي 
حل  على  على  العمل  اجل��زائ��ر  و  مصر 
األزمة الليبية، مؤكدا أنه ال  حل عسكريا 

لألزمة يف ليبيا وال بد من احلوار.
املجتمع  التونسي  وزير اخلارجية  وطالب 
العملية السياسية  التحرك ودعم  الدولي 

يف ليبيا.
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ن��اح��ي��ت��ه��ا،أك��دت  م��ن 
الثالثي  الوزاري  االجتماع  أن  اجلزائرية 
اليوم  التونسية،  بالعاصمة  ليبيا  ح��ول 
اجلهود  »تنسيق  إل��ى  ي��ه��دف  األرب���ع���اء، 
امل��ش��ت��رك��ة إلس���ك���ات ص����وت ال��ب��ن��ادق 
األزم��ة  أط���راف  احل��وار«ب��ني  واستئناف 

الليبية.
بوقادوم،  صبري  اخلارجية،  وزير  وميثل 
اجلزائر يف اجتماع وزراء خارجية مصر 
سامح شكري، وتونس خميس اجلهيناوي، 
الذي يأتي ضمن آلية دول اجلوار املعنية 
االجتماع  وه��و  الليبية،  األزم��ة  مبتابعة 

العاصمة  يف  احل��رب  ان��دالع  منذ  األول 
طرابلس قبل أكثر من شهرين.

وقالت وزارة اخلارجية اجلزائرية يف بيان 
التشاور  إطار  املندرج يف  اللقاء  »إن  لها: 
لليبيا،  الثالثة  البلدان اجلارة  الدائم بني 
تطورات  آخر  سيكون فرصة الستعراض 
الشقيق«،حيث  ال��ب��ل��د  ه��ذا  يف  ال��وض��ع 
»ستنسق البلدان الثالثة جهودها من أجل 
إسكات  على  الليبية  األط���راف  تشجيع 
والعودة  احل��وار  طريق  واختيار  البنادق 

إلى طاولة املفاوضات«.
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��اس��م  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
امل���ص���ري، امل��س��ت��ش��ار أح��م��د ح��اف��ظ يف 
تصريح نشرته الوزارة عبر صفحتها على 
»فيسبوك«أمس الثالثاء، »إنه من املنتظر 
أن ي��ش��ه��د اج��ت��م��اع ت��ون��س ب��ح��ث آخ��ر 
مستجدات األوضاع على الساحة الليبية، 
استعادة  ج��ه��ود  دف��ع  سبل  واس��ت��ع��راض 
يف  اإلرهاب  ومكافحة  واالستقرار  األمن 
الشعب  وآمال  تطلعات  يحقق  مبا  ليبيا، 

الشقيق«. الليبي 
يأتي  تونس  اجتماع  أن  حافظ  وأوض��ح 
املتعاقبة  الوزارية  لالجتماعات  استكماالاً 
التي  ليبيا،  الثالثية حول  الوزارية  لآللية 
الدول،  تلك  عواصم  بني  بالتناوب  تعقد 
ح��ي��ث اس��ت��ض��اف��ت ال��ق��اه��رة االج��ت��م��اع 

األخير يوم 5 مارس املاضي.
وج����اء يف ال��ب��ي��ان امل���ص���ري اجل���زائ���ري 
وزراء  اجتماع  عقب  املشترك،  التونسي 
خ��ارج��ي��ة ال����دول ال��ث��الث ال��س��اب��ع ح��ول 
التسوية يف ليبيا، اليوم األربعاء، يف تونس 
»أعرب الوزراء عن بالغ قلقهم من الوضع 
مواصلة  ال���وزراء  ليبياوأكد  يف  احل��ال��ي 
بني  النظر  وجهات  لتقريب  سويا  العمل 
إطالق  وقف  أجل  من  الليبية،  األط��راف 

النار«.
ال��ث��الث  ال������دول  أن  ال���ب���ي���ان  وأض������اف 
“أك�����دت أن���ه ال ح���ل ع��س��ك��ري ل��ألزم��ة 
احلفاظ  »أهمية  على  الليبية«مشددين 
ع��ل��ى امل���س���ار ال��س��ي��اس��ي ك��س��ب��ي��ل حلل 

األزمة«وجددوا »رفضهم التام ألي تدخل 
الليبية،  الداخلية  ال��ش��ؤون  يف  خ��ارج��ي 
ودوره يف مزيد من تأزمي الوضع، وأعربوا 
عن رفضهم لتدفق السالح إلى ليبيا مما 

يشكل عامل تأجيج للصراع«.
وتنسق اجلزائر جهودها مع مصر وتونس 
منذ يناير 2017، بناء على مبادرة ثالثية 
أعلنها الرئيس التونسي حلل األزمة عبر 
يف  الوطنية  واملصاحلة  الشامل  احل��وار 
ليبيا، لكن مساعيهم لم متكن من إحداث 
التدخالت  امللف؛ بسبب  اختراق مهم يف 

اخلارجية.
يف الشهر املاضي،كان النقاش بني تونس 
األسبوع،  مدار  على  متواصالاً  واجلزائر 
اخلارجية  وزارة  مقر  استضاف  عندما 
وزي��ري  ب��ني  م��ش��اورات  جلسة  التونسية 
اجلهيناوي،  خميس  البلدين  خ��ارج��ي��ة 
ا  أيضاً انتهت  وال��ت��ي  ب��وق��ادوم،  وص��ب��ري 
للمواجهات  ال��ف��وري  بالوقف  باملطالبة 
املسار  واستئناف  ليبيا،  يف  العسكرية 
ال��س��ي��اس��ي اجل����اري حت��ت رع��اي��ة األمم 

املتحدة.
ت��ص��ري��ح��ات ال��وزي��ري��ن ن��ّب��أت ب���أّن ثمة 
مخرج،  إيجاد  يف  املساعدة  على  إص��رار 
تراقب  لن  بلديهما  أن  على  اتفقا  عندما 
األحداث يف ليبيا يف موضع املتفرج، كما 
تصريحات  ب��وق��ادوم  صبري  للوزير  ك��ان 
إّن  ق��ال  عندما  امل��واق��ف،  لهذه  معضدة 
بالده ال تقبل بقصف عاصمة يف دولة من 
األحداث  إلى  إش��ارة  يف  العربي،  املغرب 
الليبية  ال��ع��اص��م��ة  ب��ض��واح��ي  اجل���اري���ة 

طرابلس منذ الرابع من الشهر اجلاري.
ظاهريا  اجل��وار  دول  أن  مراقبون  ي��رى 
يف  السياسي  باملسار  متمسكة  الزال���ت 
أنها  إال  املتحدة  األمم  ترعاه  الذي  ليبيا 
طرابلس  يف  احل���رب  م��ج��ري��ات  ت��راق��ب 
القومي حيث  لتنسق مع من يخدم أمنها 
ب��دأ  البعثة  مل��س��ار  احل��م��اس  درج���ة  أن��ه 
كل  لفشل  نتيجة  اإلض��م��ح��الل  ط��ور  يف 
التي  الفوضى  حالة  إنهاء  يف  امل��س��ارات 

البالد. تعيشها 

ملفات 

هل تنجح دول اجلوار الليبي 

فيما فشلت فيه القوى الدولية ؟
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ملفات 

ليبيا: اجتماع ثالثي يف تونس 
على خلفية اشتباكات يف طرابلس

RFI ترجمة عن راديو فرنسا الدولي
تونس  يف  األرب��ع��اء  ي��وم  واجل��زائ��ر  ومصر  تونس  خارجية  وزراء  اجتمع 
الثالثي  االجتماع  هو  هذا  كان  الليبي. وإذا  جارهم  وضع  تطور  ملناقشة 
هو السابع حتت عنوان »إعالن تونس من أجل تسوية سياسية شاملة يف 
ليبيا« الذي أطلقه الرئيس التونسي، باجي قائد السبسي، فقد كان هذا 

أول اجتماع منذ الهجوم، 4 أبريل ،عن طرابلس.
األسلحة  املشتركة إلسكات صوت  اجلهود  »تنسق  الطريق  خريطة  كانت 
العاصمة  يف  القصف  استمر  اليوم،  نفس  يف  لكن  احل��وار«.  واستئناف 

الليبية.
فقد شنت حكومة طرابلس ثالث غارات جوية على مواقع قوات خليفة 
قد  الضربات  إن  السلطات  للمدينة. وتقول  اجلنوبية  اجلبهة  على  حفتر 
التي وقعت  التفجيرات  إلى أهدافها يف تفجيرين على األقل من  وصلت 

بالقرب من املطار الدولي السابق، والذي محل 
قتال عنيف.

والغارات اجلوية لم تكن غير شائعة منذ بداية 
اجلانبني. لكن  كال  من  أبريل   4 يف  الصراع 
هذه العمليات متت بعد ثالثة أيام من وصول 
القاعدة  إل��ى  طيار  ب��دون  التركية  الطائرات 
العسكرية التي تسيطر عليها الوحدات املوالية 

حلكومة طرابلس.
هل هذه الطائرات بدون طيار تستخدم خالل 
القول. ويستحضر  الصعب  م��ن  الهجمات؟ 
تقليدية،  باألحرى طائرة  انفجاراًا  ساكن شهد 
يستخدم  حفتر  ا. خليفة  متأكداً يكون  أن  دون 

هذه التقنية منذ البداية، ولكن من الصني.
وسواء كان األمر كذلك، على أرض الواقع، ال 
تطالب  كما  أسلحتهم  إلقاء  املتحاربون  ينوي 
ذلك  فإن  من  العكس  املجاورة. بلعلى  الدول 
كال الطرفني على يقني من أنهما بحاجة إلى 

النصر بأي ثمن.

شنت حكومة طرابلس ثالث غارات جوية على مواقع 
للمدينة اجلنوبية  اجلبهة  قوات خليفة حفتر على 
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املنوعة

تلق���ت فت���اة كانت تس���ير بس���يارتها يف 
أحد الش���وارع يف أوروغ���واي، مخالفة 
ل���م تكن يف احلس���بان، كما أن الس���بب 
الذي أعطى مبوجبه الش���رطي املخالفة 
للفتاة كان غريبا، األمر الذي اس���تدعى 

التحقي���ق يف احلادث���ة.
وأعطي الش���رطي الفتاة مخالفة بسبب 
»اجلم���ال املفرط عل���ى الطرق العامة«، 
وف���ق ما كت���ب على الورقة التي س���لمها 
له���ا، بحس���ب م���ا ذك���ر موق���ع »أوديتي 

س���نترال«، اخلميس.
ولم يكتف الش���رطي بكتابة هذه العبارة 
الغريبة على وصل املخالفة، بل كتب يف 
قس���م املالحظات من���ه أيضا عبارة »أنا 
أحب���ك«، وهو ما اعتبره كثيرون إس���اءة 

للفت���اة.
ويج���ري حالي���ا التحقيق مع الش���رطي 
رس���مية  وثيق���ة  اس���تخدامه  بس���بب 
ألغ���راض غي���ر مص���رح به���ا، بع���د أن 
وس���ائل  يف  املخالف���ة  ورق���ة  انتش���رت 

التواصل االجتماعي على نطاق واس���ع.
وقد وقعت احلادثة غير العادية يف 25 
مايو املاضي يف مدينة بايس���اندو غربي 

أوروغ���واي.
وعلى ما يبدو أن الش���رطي كان يحاول 
أن يك���ون لطيف���ا م���ع الفتاة، ول���م يكن 
يف حس���بانه أن احلادث���ة س���تتطور إلى 
حتقيق معه، وفق ما ذكر ش���هود عيان.

ولقيت فعلة الشرطي ردود فعل مختلفة 
يف مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي، ففي 

ش���هدت مدينة طنطا ش���مال العاصمة املصرية القاهرة، حادثة 
ه���زت تفاصيله���ا مش���اعر املصري���ني، حي���ث جس���دت املعن���ى 

احلقيق���ي للب���ر بالوالدي���ن.
وفوجئ س���كان شارع محمد فريد بطنطا بنشوب حريق كبير يف 
عمارة بالش���ارع حتمل نفس االس���م، وعلى الفور مت إبالغ قوات 
احلماي���ة املدنية واملطافئ، إال أنها تأخرت عن الوصول، خاصة 
أن احل���ادث تزامن مع موعد أذان املغرب وحلول وقت اإلفطار.

وهرع األهالي إلى العمارة ملحاولة إنقاذ س���كان الش���قة املنكوبة 
التي تقطنها س���يدة مس���نة مع ابنها، حتى كان���ت املفاجأة، فقد 

اكتش���فا وف���اة األم وابنه���ا محترق���ني وتفح���م جثتيهم���ا.
وتبني أن االبن ويدعى ش���ريف صق���ر يبلغ من العمر 22 عاما، 
كان يس���تعد مع والدته لتناول طعام اإلفطار عندما اندلع حريق 
يف الش���قة بسبب ماس كهربائي، وامتدت النيران بسرعة لباقي 
أرجائه���ا، وكان ميكن���ه القفز من إحدى النوافذ للنجاة بنفس���ه، 
خاصة أن الش���قة تق���ع بالطابق الثالث، لكن���ه انتظر محاوال أن 

يحم���ل والدت���ه وينقذه���ا مع���ه.
وكش���فت التحقيق���ات أن االبن أصي���ب باختناق ج���راء الدخان 
حتى خارت قواه وسقط متوفى وهو يحتضن أمه لتلتهم النيران 

جثتيهما معا بحس���ب العربية.
وتلق���ى اللواء طارق حس���ونة، مدير أمن الغربية، بالغا بنش���وب 
حريق داخل إحدى الش���قق الس���كنية بشارع محمد فريد، وعلى 
الفور مت الدفع ب� 4 س���يارات مطاف���ئ، حيث متكنت من إخماد 
الني���ران قب���ل أن متت���د للش���قق املج���اورة، فيما الته���م احلريق 

محتويات الش���قة بالكامل.

كشف جراحون أس���تراليون عن اندالع نيران 
أثن���اء خضوع���ه  حارق���ة يف ص���در مري���ض 

جلراح���ة قلبي���ة خطي���رة.
ومتك���ن األطباء من إخماد احلريق على الفور 
ومواصل���ة العملي���ة، ليخ���رج املريض س���ليما 

معاف���ى م���ن احل���ادث.
وكش���ف مس���عفون يف مستش���فى أوس���ن يف 
ملبورن، أس���تراليا، كيف اش���تعلت النيران يف 

صدر املريض البالغ م���ن العم���ر 60 عام���ا.
وعان���ى املريض من م���رض الرئة يف املاضي، 
وتورم���ت رئت���ه اليمن���ى وعلق���ت يف قفص���ه 
ق���ام اجلراح���ون بكس���ره  ال���ذي  الص���دري، 
للوص���ول إل���ى القل���ب. وعندما ثقب���وا الرئة 
)ع���ن طري���ق اخلطأ(، ب���دأ الهواء بالتس���رب 

بس���رعة منها بحس���ب روس���يا اليوم.
وللحف���اظ على تنفس���ه، زاد الفريق من كمية 
األكس���جني التي يجري ضخها عبر قناع وجه 
املري���ض، ولك���ن س���رعان ما لوحظ���ت رائحة 

املخدر املتس���رب من صدره إلى الغرفة.
وعل���ى الرغ���م من أن األكس���جني غي���ر قابل 
لالش���تعال، إال أنه يس���اعد يف حرق األشياء 
األخرى. حيث التقطت أداة الكي )املستخدمة 

إلغالق اجلروح عن طريق كي اللحم( ش���رارة 
احلري���ق، فاندلع���ت الني���ران ف���ورا يف صدر 

املري���ض.
ومتك���ن اجلراحون م���ن إخم���اد احلريق على 
الف���ور دون إصابة الرج���ل، وأكمل���وا العملية 

دون أي عوائ���ق تذك���ر.
وقالت الدكتورة، روث ش���ايلور، التي كش���فت 
ع���ن احلادث���ة يف مؤمت���ر االجتماع الس���نوي 
للجمعي���ة األوروبية للتخدير يف فيينا، إنه من 

امله���م فهم كي���ف ميكن لألكس���جني يف غرف 
العمليات أن يش���عل احلرائق.

وال يوجد سوى عدد قليل من احلاالت املوثقة 
حلرائ���ق جتوي���ف الص���در.

احلال���ة  ه���ذه  »تس���لط  ش���ايلور:  وأضاف���ت 
الضوء على احلاجة املس���تمرة الستراتيجيات 
التدري���ب والوقاي���ة م���ن احلرائ���ق، والتدخل 
الس���ريع ملن���ع اإلصاب���ة يف البيئ���ات الغني���ة 

باألكس���جني«.

شرطي املرور العاشق

عجز عن إنقاذها فآثر 
املوت معها

مريض كادت تأكله النار يف غرفة العمليات 

التق������ت س������يدة أمريكي������ة باألش������خاص الذي������ن 
أنقذوها من حادث س������يارة مروع بع������د مرور 15 
عام������ا على احلادثة بوالية كارولينا الش������مالية.

وقام������ت مادلني ديل������ب على مقعده������ا املتحرك 
بزي������ارة رد اجلمي������ل لهيئة اإلطف������اء واإلنقاذ يف 
بلدة »سكايالند« لتذكرهم مبدى أهمية عملهم، 
وكيف أثر ما فعلوه على حياتها بشكل كبير، حيث 
التق������ت باثنني من الفريق ال������ذي تولى إنقاذها 
وعدده������م 10 أفراد.وكانت مادل������ني ووالدتها يف 
الس������يارة معا عندما اصطدمت بشاحنة كبيرة 
قبال������ة طريق املط������ار يف فبراير ع������ام 2004، ما 
تسبب يف كسر العمود الفقري وأصبحت قعيدة 
تعاني من الشلل يف عمر عش������ر سنوات.وأشارت 
شبكة »أيه بي سي نيوز« األمريكية إلى أن مادلني 
نش������أت لتكون مصدر إلهام حيث اختيرت ملكة 
جمال الوالي������ات املتحدة على كرس������ي متحرك 
ع������ام 2017 وس������وف تتنافس للحص������ول على 
لق������ب ملكة جم������ال كارولينا الش������مالية يف وقت 
الح������ق ه������ذا العام.وال ي������زال لدى هيئ������ة اإلنقاذ 
يف س������كايالند نس������خة - داخل إط������ار - ملقال ورد 
يف إح������دى الصحف عن حادث������ة مادلني. وأكدت 
مادلني وس������ط دموعها، يف لقاء مؤثر للجميع، 
أن لسانها يعجز عن وصف ما فعلوه جتاهها يف 

ذلك اليوم.

جتدد شكرها ملن 
أنقذها بعد 15 عاما 
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الثقافية 

 مصطفى عزت: حلم الوصول  واقع وليس مجرد شعارات
 اسمك

 مبادرة »حلم الوص���ول« التى اطلقها 
الكات���ب املصري مصطف���ى عزت لم 
تع���د حلم���ا احادي���ا  يحمل���ه الكاتب 
كج���زء من امل ش���خصي يبث���ه عبر 
فض���اء االبداع االدب���ي ،  فقد حتول 
بس���رعة ال���ى طم���وح جماع���ي وامل 
نخب���وي الف���ت ، واضح���ت مب���ادرة 
حل���م الوصول قافلة ترس���م مس���يرة 
للكلم���ة  املج���د  اع���ادة  بهيج���ة  يف 
امللتزمة املوغلة يف العمق القريبة من 

الوجدان االنساني
 فف���ي فبراير ع���ام 2017  اطلق  ) 
ع���زت ( مب���ادرة  اس���ماها )  حل���م 
اص���دار  يف  (  تتلخ���ص  الوص���ول 
دوري  يجم���ع مش���اركات دولي���ة  يف 
هدفه���ا  االدب  صن���وف  مختل���ف 
اخلالق���ة  ال���ى  الع���ودة  بالكلم���ة 
مكانتها يف املجتمع، ونش���ر التشجيع 
عل���ى الق���راءة والكتاب���ة، ومس���اندة 

املواهب .
  ويف فت���رة  وجي���زة كان���ت  انطالقة 
م���ن  ش���كلته  مب���ا  املب���ادرة  ملفت���ة 
ف���رادة الط���رح على مس���توى الوطن 
العربي والق���ارة اإلفريقية   وحتتفي 
الي���وم باصدارها الراب���ع  الذي ضم 
مش���اركات م���ن   س���ت عش���ر دولة 
بعدم���ا  اص���درت  ) س���بيل االمم ( 
و  )ملحمة القلوب(  و )جدار الروح( 
و)صهيل املدائن( وقد اسست ملفهوم 
مختلف وانساني يجمع املساهمني ال 
يف منافس���ة على الن���ص االفضل بل 
بالرهان على جن���اح اصدار متكاتف 

الرؤية ويجمعه ذات احللم .
 يف هذا احلوار يحدثنا الكاتب املصري 
مصطف������ى ع������زت   عن حل������م الوصول 

كمشروع ادبي استثنائي ومستقل . 
 س حدثن������ا عن مب������ادرة حلم الوصول 
كي������ف تكون������ت الفك������رة ث������م اصبح������ت 

واقعا؟  
 هى مب���ادرة ش���خصية فكرتها تغيير 
ذل���ك الواقع للحياة الثقافية والتي ال 
يخف���ى على أحد من تدهور وانحدار 
، بدأت الفكرة عندما اردت ان أنشر 
اول كت���اب لي حلم الوص���ول لنرتقي 
الكتابي���ة  احلي���اة  مأس���اة  ووج���دت 
ومادام قد بدأت طريقي كان علي أن 
أكمل به ، ولذلك فكرت فى عمل شئ 
م���ا يحاول تغيير الوضع ،  وأصبحت 
واقع���ا ألنني قمت بفع���ل ما هو واقع 
ولي���س مج���رد ش���عارات او كلمات ، 
فبفض���ل م���ن اهلل أصبح���ت فى اقل 
من عام���ني منذ انط���الق الفكرة فى 
فبراي���ر عام 2017 مب���ادرة واقعية 
دولية يش���ارك بها أدباء س���ت عشرة 

دولة 
 الدول املشاركة يف املبادرة إلي اآلن : 
س���وريا  ،   ، الس���ودان    مص���ر  ، 
اليم���ن  ،  املغ���رب  ،   ، فلس���طني 
موريتانيا ، تشاد ، األردن  ، العراق ، 
اجلزائ���ر ، ليبيا ، الصومال ، تونس ، 

نيجيريا ، باكستان . 
 ولديه���ا أربع���ة إص���دارات ورقية من 
سلس���لة كتب للمبادرة   وان شاء اهلل 

هناك املزيد . 
 س  كيف تتخيل محطة الوصول ؟

 كل ي���وم هناك حل���م جديد احققه ثم 
استعد ليوم جديد وحلم جديد احققه 

، ما يس���عدني فى حتقيق حلم ما هو 
ليس حتقيق���ه فقط ب���ل ألنه فرصة 
لتحقي���ق حل���م آخر غي���ره ، ألنني ال 
احب ان تشيت نفسي ، فرغم   أنني 
قد ارس���ل ل���ى أعمال تكف���ي خلروج 
الكت���اب اخلام���س إال أنن���ي أخبرت 
اجلمي���ع أنني لن أب���دا إال بعد خروج 

الكتاب الرابع من املطبعة . 
  س كيف وج������دت التفاعل مع حلمك 
والى اي درجة كان محفزا للمسير ؟  
 التفاع���ل كبير وضخم ولكن ال يغرك 
دائما فهو ف���ى الواقع أغلبه مزيف ، 
وألي درجة كان محفز اعطي خمسة 
باملئة ، أما بقية الدرجات فهو إمياني 
بفكرت���ي وان األم���ل يف الس���ماء فهو 
ال ينقط���ع ، وه���ذا م���ا أنص���ح به كل 
صاحب فك���رة لن ينجح فكرتك أحد 
غي���رك اجلميع مش���غولون وكان اهلل 

فى عون اجلميع . 
 س كاوج������ه احلي������اة يختل������ف االدب������اء 
يف توجهاته������م فه������ل يف حلم������ك رفاق 

يجمعهم توجه محدد ؟ 
 من الطبيع���ي أن نختلف ولكن هناك 
توج���ه محدد وحقيق���ة أجده يف كثير 
من األحيان وس���وف جتده���م باقون 

يف عائلة حلم الوصول أنهم أصحاب 
املب���دأ ، ه���ذه املب���ادرة ل���كل صاحب 
مب���دأ لذلك قد جتد البعض ال يكمل 

الطريق معنا .
  ام���ا كل صاحب مبدأ ه���و معنا الن 
ه���ؤالء حقيق���ة ه���م من أتعل���م منهم 
ه���م الداعم���ون ل���ي ه���م املبدع���ون 
احلقيقي���ون  للمب���ادرة ، فرغم أنني 
صاح���ب الفك���رة ولك���ن ل���وال هؤالء 
املبدعون ما اكتمل���ت الفكرة ،  ولوال 
أنهم كثيرون لذكرت أس���ماءهم وهم 
من بلدان مختلفة ويشرفني معرفتهم 

وهم من كنوز احلياة لى . 
  س ماهي القضية املهمة التى تشغل 

صاحب حلم الوصول ؟
 اإلنس���انية ، ولكن علي���ك أن تعلم أن 
هذه الكلمة بالنسبة لي ليست كهؤالء 
الذي���ن ينادون بها مجرد ش���عار ، إذا 
أردت أن تتأكد عليك ان تسأل اجلميع 
عن���ي ، لتس���أل االه���ل واألصدق���اء 
واجلي���ران املقرب���ون حت���ى الغريب ، 
لتج���د هل انا إنس���ان فى معاملتي ام 
أنني مجرد اقوال وكتابات دون أفعال 
حينه���ا ان وجدت أنني لس���ت صادق 
،  نصيح���ة مني ال تق���رأ كلماتي وال 

تصدق فكرة املبادرة .
 وكذلك لكل إنس���ان وخاصة اصحاب 
الفكر فكم���ا اقول دائما » ان لم يكن 
اإلنس���ان صاح���ب مب���دأ مهما حمل 
من العلم فهو كسلة املهمالت ال خير 

فيه» .
   س ماه������و احلل������م اإلبداعي لك على 

الصعيد الشخصي؟ 
 احللم الش���خصي لي ان أترك تاريخ 

لي طيبا ينتفع الناس به . 
واملؤسس������ات  االع������الم  أنص������ف   ه������ل 

الثقافية العربية حلمك ؟
 هذا السؤال حقيقة مضحك ومحزن 
بالثقاف���ة  يهت���م  أح���د  ال   ، إجابت���ه 
ف���ى ال���دول العربي���ة واإلفريقية هم 
مش���غولون مبواضيع أخري مثل كرة 
القدم واألفالم  هل تعلم أنه كان اول 
اتص���ال هاتفي للحدي���ث عن املبادرة 
آتي م���ن إذاعة مونت كارل���و الدولية 
م���ن فرنس���ا وال���ي اآلن لم ي���أت لى 
اى اتص���ال م���ن اإلع���الم او اإلذاعة 
املصري���ة اعتق���د انه���م مش���غولون ، 
و حقيق���ة أج���د اآلن بع���ض اجلرائد 
واإلفريقي���ة  العربي���ة  االلكتروني���ة 
وليست منها  املصرية تتسأل وتنشر 

بعض االخبار عن املبادرة  .
 ولك���ن أخب���رك ش���ئ ان���ا ال يهمن���ي 
اإلعالم وغيره رغم أهميته إال أنه ال 
يشغلني كثيرا هذا واعلم أن رسالتي 
ان كانت صادقة سوف تصل ، سوف 
تصل فى اى وقت حتى ولو بعد موتي 
، فل���م يكن فى العصور القدمية هذه 
األش���ياء م���ن اإلذاع���ة والتليفزي���ون 
بالطب���ع ال ولكن ظل التاريخ يخلد ما 
يس���تحق ، وكذلك أري أنني ان فعلت 
ما يستحق باذن اهلل يخلده التاريخ . 

 هذا ما سأفعله باسمك
 سأشده من أذنه

 وألقيه يف حلبة ثيران
 لتنهشه القرون احلاقدة

 سأكتبه على جدار يف شارع مظلم
 ليبول عليه السكارى العابرون
 سأنقشه على رمال الشاطئ

 لتلتهمه موجة جائعة
 وإن لم يحدث ذلك

 سأمشي فوقه بقدمي املليئة بالفطر
 وأنا أهتف : سحقا .. سحقا
 سأكتبه يف املناشير السرية

 ليمزقه املخبرون
 سأرسمه على وجه متثال زعيم متخم

 ليبصق عليه الفقراء
 سأعلقه على حبل غسيل واطئ

 مبساكة سميكة
 ليركل األطفال كرتهم نحوه

 هذا ما سأفعله باسمك
 سأجعله اسم دخولي يف موقع ياهو
 ليطلق القراصنة فيروساتهم عليه

 سأعلقه على عمود حديدي
 ليصعقه البرق يف الشتاء

 سأصنع منه كعكا
 لتمضغه أسنان نصف متسوسة

 سأكتبه على طبل
 ليدقه املجذوبون بأيديهم وعصيهم

 هذا ما سأفعله باسمك
 سأصنع منه كأسا

 يتكسر يف قبضة بحار ثمل
 سأنعق به يف الليل

 ليسبه اجليران اخلائفون من سجل احلضور الوظيفي
 سألون به بيض العصافير

 لتبتلعه الثعالب
 سأرفعه علما

 ليحرقه الثوار والغوغاء
 سأخبئه يف البضائع املهربة

 ليصادره رجال اجلمرك
 سأثقبه كناي

 ليمأله النافخون برذاذ حلوقهم
 هذا ما سأفعله باسمك
 سأرسله غزاال يف غابة

 ليقتنصه الرماة
 أو تفترسه الوحوش

 سأجعله ثقبا يف حائط الغرفة
 لتسكنه الصراصير

 سأصنع منه ورقا
 لتأكله األرضة

 سأقرره يف املنهج املدرسي
 ليكرهه التالميذ

 ويستخدموه يف نكاتهم البذيئة
 هذا ما سأفعله باسمك

 سأنشئه قصرا
 لتدكه جيوش الفاحتني

 سأزرعه شجرة لوز
 لينخره السوس والديدان

 سأصنع منه جسدا جميال
 ليأكله اجلذام واجلدري

 سأدسه يف تفاحة على خد طفلة
 ليلطمه اآلباء واألمهات

 سأختاره نغمة لهاتف خلوي
 ليجعله الفقيه موضوع خطبته القادمة

 سأجريه نهرا
 لترمي احليوانات فضالتها فيه

 هذا ما سأفعله باسمك
 سأحشوه رصاصة يف مسدس

 وأصوبه نحو قلبي
 وأطلقه ألرتاح

 وهذا ما سيفعله اسمك بي
 سينفجر

 ويوزع شظاياه اللئيمة يف صدري
 حتى يف القبر

 مازال مزروعا داخلي
 كتعويذة ساحر إفريقي

   الشاعر صالح قادربوه

نص

املعرض 
ليبية ميسورة يف منتصف  اعبيدة  السرة  الراحل عوض  التشكيلي  للفنان    لوحة  العيد 
القرن العشرين ويظهر يف اجواء العيد توزيع احللوى وعلى طرف قصي يبدو طفل اسمر 

يقف مبتسما ببراءة 
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رياضه

تاريخ  يف  اس��م��ه  البهلول   الهاشمي   سطر 
ك���رة ال��ق��دم ال��ل��ي��ب��ي��ة ك��اح��د اه���م ال��الع��ب��ني 
البعض من  الدفاع  بل يعده  على خطوط 

الليبية  الكرة  تاريخ  املدافني يف  افضل 
 وم����ن امل���ؤس���ف ان����ه ل���م ي��ت��م��ك��ن م���ن اك��م��ال 
مباراة  اثناء  اصابته  بعد  الكروي  مشواره 
املنتخب الوطني امام اجلزائر يف تصفيات 

كاس العالم 1978 
 وتفرغ بعد اعتزاله للتدريب الى ناهائيات 

موسم 1989 / 1990   

��� االسبوع الليبي   
املاضي   السبت  بنغازي    أعلن   األهلي 
من صفوفه  كوفري  رحيل   النيجيري  عن 

خالل يف فترة االنتقاالت الصيفية.
 واوضح االهلي أن  فسخ العقد مع كوفري  
معد  تقرير   خالل   ومن  بالتراضي  كان  

للفريق   الفني  من   املدير 
النيجيري   الالعب   واثنى االهلي على  

��� االسبوع الليبي   
 يتماثل العب سلة االهلي طرابلس   أنيس 
العملية  تكللت  بعدما  للشفاء   املنصوري 

التى اجراها على االنف بالنجاح التام .
 ويعد املنصوري جنما واعدا يف لعبة السلة  
سنتر   الع��ب  أفضل  لقب  على   وحتصله 
املمتاز  الليبي  الدوري  بطولة  5  يف  مركز 

السلة. لكرة 

��� االسبوع الليبي   
معايدة  حفل  الفطر  عيد  مبناسبة  االحت��اد  ن��ادي   نظم 
وتكرمي  مساء اجلمعة  حضره أعضاء اجلمعية العمومية 

القدامى . والالعبني 

  املالعب 

ذاكرة

��� االسبوع الليبي   
 حتصل املحترف الدولي  حمدو الهوني على اذن غياب من فريقه الترجي عن حضور 

املباراة التى خاضها فريقه امام نظيره  اإلفريقي  ضمن بطولة الدوري التونسي.
 واحتفل الهوني بزفافه االحد بعيدا عن املباراة  املؤجلة من اجلولة العاشرة إياب من 

بطولة الدوري التونسي  .

 حمدو الهوني يتغيب عن  ديربي   الترجي 
واإلفريقي  ويتفرغ للزفاف

 االهلي يفسخ عقد    
كوفري  بالتراضي 

 جنم سلة االهلي 
ط  أنيس 

املنصوري  يتماثل 
للشفاء  

  حضور كبير يف معايدة 
نادي االحتاد
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رياضه

��� االسبوع الليبي   
مكثفة  اجتماعات  خ��الل  بوكسينغ   للكيك  الليبي  االحت���اد   يبحث  
البطوالت  يف  املشاركة  الوطنية  املنتخبات  ايام   اختيار   منذ  يعقدها 

اخلارجية  .        
 وخاصة مشاركة املنتخب الوطني للمواي تاي يف بطولة العالم للشباب 
بوكسينغ  للكيك  بطولة   العالم  يف  واملشاركة  تركيا  يف  ستقام  التي 

البوسنة. ستستضيفها  والتي 
الختيار  إع���دادي  ومعسكر  تصفيات  اتنظيم   على  االحت���اد   واتفق 
احلجاجي  خليفة  م��درس��ة  مبسرح  املقبلة  الفترة  خ��الل  املنتخبني  

بطرابلس. بالعاصمة 

��� االسبوع الليبي   
 ضمن قائمة  االحتاد األفريقي لكرة القدم  
حلكام  الكاف التى اعلنها اخلميس املاضي 
جاء احلكم الدولي الليبي عطية مساعد يف 
احلكام  وسيدير   ،   17 بالتسلسل  القائمة 
الذي تضمناتهم القائمة  مباريات كأس األمم 
األفريقية التي حتتضنها مصر يف الفترة من 

21 يونيو اجلاري وحتى 19 يوليو املقبل.

  االحتاد الليبي للكيك بوكسينغ ينضم 
تصفيات الختيار ممثل ليبيا  دوليا 

   عطية أمساعد ضمن 
قائمة  حكام أمم 
أفريقيا 2019

  املغربي  ينتزع  ثالث ميداليات يف عاملية القوة البدنية

��� االسبوع الليبي   
ذوي  لألشخاص  طرابلس الرياضي   ن��ادي   اختتم 
الرمضاني  الرياضي  البرنامج  اإلعاقة  منافسات 
وسبعني   خمسة  م��ن  أكثر  مبشاركة  نظمه   ال��ذي 
عشر  من  أكثر  يف  حكام  عشرة   من  وأكثر  ا  رياضياً

رياضية. ألعاب 
 ووزعت يف حفل اخلتام   جوائز للمشاركني باأللعاب 

الباراملبية   الرياضية 
ومتكني  دع��م  مكتب  ب��إش��راف  نظم  البرنامج   وكان 
األشخاص ذوي اإلعاقة التابع للهيئة العامة للشباب 
والرياضة، وبالتنسيق مع مجلس الرياضة طرابلس  

 منتخبنا الوطني
 يف املجموعة الثانية بكأس 

العالم للكرة املصغرة

 اختتام البرنامج   الرمضاني   لنادي 
طرابلس الرياضي  لألشخاص

 ذوي اإلعاقة

��� االسبوع الليبي   
األربعاء  املغربي  اهلل  عبد  الليبي  البطل   نال 
القوة  عاملية  يف  م��دال��ي��ات  املاضي   ثالث 
 3 االساتذة  يف  بالسويد  تقام   التي  البدنية، 

وزن 105 كلج.
 و املغربي  هو الالعب الوحيد الذي ميثل ليبيا 
يف بطولة العالم للقوة البدنية، لتعذر حصول 
الدخول  تأشيرة  على  باملنتخب  زمالئه  بقية 

لألراضي السويدية.سان خوسيه )1-1(.

ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ع��ال��م  ك���أس  ق��رع��ة   اظهرت 
مبدينة  بأستراليا  إنطلقت   واملقرر  املصغرة 
يف  قوية  مواجهات  املاضية   بيرث   اجلمعة 

الثمانية. املجموعات 
الثانية  املجموعة  يف  الوطني  املنتخب   وجاء 
اجن��ل��ت��را-   - امل��ج��ر  منتخبات  صحبة   )B(
الوطني   مع  املنتخب   ويشارك   السعودية 
من  ديفوار  وكوت  والسنغال  تونس  منتخبات 

القارة األفريقية.



 يا أّيها اجل�الُّد أبِعْد عن يدي

 ه�ذا الصَف�ْد

 ففي ي�دي لم َتب�َق َي�ْد

 ول�ْم تُع�ْد يف جَس�دي روٌح

 ول�ْم يب�َق جَس�ْد

 كيٌس م�َن اجلِل�ِد أن�ا في�ه عظ�اٌم ونَك�ْد

 فوَهُت�ُه مش�دوَدٌة دوم�ًا ِبحب�ٍل مْن َمَس�ْد! 

مواِط�ٌن ُق�ٌحّ أنا كما َترى

 ُمعّلٌق بني السم�اِء والّث�رى

 يف بَل�ٍد أغف�و وأصح�و يف بَل�ْد! 

ال ِعل�َم ل�ي وليَس عن�دي ُمعَتَق�ْد 

ش�َد ضّيع�ُت الّرش�َْد فإّنني ُمن�ُذ بلغُت الُرّ

 وإّنني - حْسَب قواننِي البَلْد - ِبال ُعق�ْد

 أذن�اَي َوْق�ٌر َوَفم�ي َصم�ٌت

 وعين�اَي رََم�ْد

 من أث�رِ الّتعذيِب َخ�َرّ َمّي�تًا

ْخَم ِبِكْلَمتنِي: ُه الَضّ  وأغلق�وا ِمَلَفّ

 ماَت ) ال أَح�ْد ( !

األسبـوع الليبـي 
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أخر االسبوع 

نموذجي مواطن 

مطر أحمد 

املرصد

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

يف  لألبحاث،  األمريكية  ميديا«  سانس  »كمن  شركة  كشفت 
مع  ينامون  امل��راه��ق��ني  م��ن   29% أن  لها،  استطالع  أح��دث 
من   12% يفعل  بينما  بجانبهم،  بهم  اخلاصة  املحمول  أجهزة 
اآلباء نفس الشيء، وأن %52 من اآلباء يشعرون بالقلق إزاء 
مقارنة  املحمولة،  أجهزتهم  على  يقضونه  الذي  الوقت  مقدار 
مدمنون  بأنهم  اآلب��اء  يشعر  كما  املراهقني،  من   39% بنحو 
من  بأنهم  يشعرون  ال  الذين  باملراهقني  مقارنة  للتكنولوجيا، 
آباؤهم  ينزل  أن  يف  املراهقني  من  املزيد  ويرغب  املدمنني، 
يقضون  والديهم  أن  املراهقني  من   39% ويشعر  أجهزتهم، 

ا طويالاً على أجهزتهم. وقتاً
يتعلق األمر باستخدام العالقات  أنه عندما  وأوضحت الشركة 
التي تؤثر على استخدام اجلهاز، فإن 28 % من اآلباء يشعرون 
بعالقتهم..  أضر  قد  املحمول  للجهاز  املراهقني  استخدام  بأن 
استخدام اجلهاز  أن  واملراهقني  اآلباء  يشعر معظم  ذلك،  ومع 

لم يكن له أي تأثير على العالقة.

»حتت  إسرائيلي  رجل  سرقها  التي  املبالغ  أن  من  الرغم  على 
تهديد السالح« ال تعد ضخمة، إال إن طريقة السرقة هي املثيرة.

مبالغ  بسرقة  عاما،   47 العمر  من  البالغ  السارق،  جنح  فقد 
حبة  بواسطة  املسلح  بالتهديد  بنكني  من  دوالر   8300 تعادل 
نيوز«  »فوكس  موقع  عن  نيوز  سكاي  نقلت  ما  بحسب  أفوكادو، 
السرقتني  ب��األف��وك��ادو  املسلح  نفذ  للموقع،  اإلخ��ب��اري.ووف��ق��ا 
الشهر املاضي، مقنعا الصرافني يف البنكني يف مدينة بئر السبع 
السارق  أظهر  فقد  املعلومات  يدوية.وبحسب  قنابل  يحمل  بأنه 
األموال  كل  »أخرجي  عليها  كتب  البنكني  أحد  يف  ملوظفة  ورقة 
املسلح  وهدد  تضعها يف حقيبة.  أن  منها  طالبا  الصندوق«،  من 

القنبلة بسرعة«. البنك قائال »سأقذف هذه  موظفة 
املصرف  من  دوالر   4500 نحو  يعادل  مبلغ  سرقة  يف  وجن��ح 
األول.وبعد أقل من أسبوع عاد السارق نفسه لينقذ سرقة ثانية 

باألسلوب ذاته، وجنح يف سرقة مبلغ 3800 دوالر.
ومتكن املحققون من تعقب هاتف السارق الذكي وحتديد هويته، 
بالسجن  بعدة جرائم سرقة، وحكم عليه  أنه مدان سابق  وتبني 

3 سنوات بعد اتهامه بالسرقة.

حقائق حول عالقة االباء بالتقنية
يسرق بنكني .. بقنبلة األفوكادو


