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اليوم األول

مبادرة السراج
تتنزل املبادرة السياسية التي أعلنها رئيس حكومة
الــوفــاق يف طــرابـلــس الـيــومــن املــاضـيــن  ،يف بــاب
لزوم ما ال يلزم ..أوال ألنها تأتي يف توقيت متأخر
جدا فاألحداث امليدانية اجلارية اآلن والتطورات
السياسية امل ــوازي ــة قــد جتــاوزتـهــا مبــراحــل كثيرة
..وثــانـيــا ألنها تتضمن عــوامــل الفشل الــذريــع إذ
أنها تقصي أطرافا أساسية ال ميكن ألي محاولة
للحل أن تستثنيها أو تتجاهلها  ..لكنها  -أي
املـ ـب ــادرة  -ت ـبــدو ذات جـ ــدوى ومـعـنــى لـصــاحـبـهــا ،
كــرســالــة إعــامـيــة تـهــدف إلــى ترسيخ ص ــورة رجل
السالم والدبلوماسية املتمسك باملسار السياسي
يف مقابل خصم يأبى الركون لغير العنف والقتال
 ،فيما يشبه الدعاية اإلنتخابية اجلوفاء املبنية
على خطاب شعبوي ركيك بأمل التأثير يف جمهور
بعينه تعودت نخبة فبراير سهولة التأثير عليه..
إنه بغض النظر عن املوقف من مصداقية الدفوع
واحلـجــج الـتــي يـتــذرع بها اخلـصــوم يف تعاطيهم
مــع الـســراج وحلفاؤه  ،فــإن املنطق الــذي تتبناه «
الترويكا» املهيمنة يف طرابلس يف مقاربة الصراع
بشقيه السياسي والعسكري على األرض  ،يفتقر
متــامــا ألي م ـشــروع واض ــح املـعــالــم يتضمن رؤيــة
وطنية شاملة ذات أســس ثابتة ومـبــاديء راسخة
لبناء دولة ومؤسسات مبحتوى سياسي وإجتماعي
وأي ــدي ــول ــوج ــي ي ـتــوخــى خــدمــة امل ــواط ــن والــوطــن
..فــالـتـحــالــف املـتـكــون مــن مــزيــج مـتـنــافــر عجيب
و املتحصن بــاالحـيــاء السكنية داخ ــل العاصمة
الميـتـلــك أي ــة مـشـتــركــات جتـمــع بــن أطــرافــه غير
الرغبة املسعورة يف إستمرار هيمنته بحكم األمر
الــواقــع على مفاتيح ال ـقــرار املــالــي واالقـتـصــادي
الذي يفقد  -بدونه  -أية فاعلية أو قدرة أو حضور
يف احلقلني املحلي واخلارجي ..واملجتمع الدولي
الذي يتعامل مع هذا املزيج املليشياوي اإلجرامي
كطرف سياسي ميثل السلطة الشرعية املعترف بها «
دوليا»..يعرف أكثر منا  -نحن الليبيني  -أن الشرعية
التي تتيحها السيطرة بالقوة على املوارد و االموال
إضافة إلى العمالة للخارج هي شرعية مؤقتة وزائلة
وبالتالي الميكن التعويل عليها يف تأمني مصالح
شركاته ومؤسساته على املدى االستراتيجي البعيد
 ..قد يكون « السراج» على املستوى الشخصي رجل
سالم ووفــاق كما وصف نفسه يف الكلمة التي قدم
خاللها مبادرته امليتة  ،لكنه بإنحيازه  -املـكــره أو
االخ ـت ـيــاري  -لـلـطــرف األك ـثــر اسـ ــاءة لليبيني من
سـكــان العاصمة ط ــوال الـسـنــوات املــاضـيــة يتحول
إلى واجهة رئيسية لتسويغ اجلرمية واإلرهاب ضد
أبناء شعبه  ،ولو كان الرجل ميتلك حدا أدنى من
الــدرايــة السياسية أو احلــس التاريخي لـعــرف أن
مــن دفـعــوه إلــى إع ــان هــذه امل ـبــادرة « املهزلة « إمنا
يحاولون إطالة أمد املعركة لإلستفادة من الوقت
ونهب املزيد من مقدرات األجيال الليبية احلاضرة
والقادمة لصالح مشاريع العالقة لها بالوطن أو
الدميقراطية أو الدولة املدنية أو أي من الشعارات
التي تتشدق بها الفضائيات املشبوهة املمولة باملال
السياسي الفاسد  ..لقد كان على السراج  -إذا كان
صادقا فيما ينسبه إلى شخصه  -أن يقدم إعتذارا
حقيقيا للشعب الليبي عن كل اجلرائم التي شارك
يف ارتكابها أو سكت عنها منذ نكبة فبراير إلى اليوم
ويقدم إستقالته من منصب لم ينتخبه الليبيون
لشغله  ،ويضع نفسه حتت تصرف القضاء العادل
..ولو فعل ذلك لكان ملبادرته معنى الميلك اجلميع
إال أن يقدره ويحترمه ..

بقلم مدير التحرير
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الوحدة الغازية األولى مبحطة
الزاوية تعود للخدمة
أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة الوحدة الغازية األولى مبحطة كهرباء
الزاوية املزدوجة إلى اخلدمة يف وقت قياسي والدخول بها على الشبكة.
كما أعلنت الشركة عبر صفحتها مبوقع «فيسبوك» أنه نتيجة االشتباكات
اجلــاريــة بجنوب العاصمة طــرابــلــس أصيبت دائـ ــرة النقل الرئيسية
الهضبة جنوب طرابلس جهد  220ك .ف األمر الذي أدى إلى خروج
الوحدة الثانية يف اخلمس واألولى والسادسة يف محطة الزاوية مؤكدة أن
الشبكة يف حالة حرجة كما أن سالمتها واستقرارها مهددين.
وأوضحت الشركة أن دائرة النقل الرئيسية الهضبة جنوب طرابلس جهد
 220ك .ف كانت خضعت للصيانة منذ يومني يف ظروف صعبة جداً حيث
تعرضت فرق الصيانة إلطالق وابل من الرصاص العشوائي عليهم أثناء
أعمال الصيانة ،مبينة أنه يتعذر صيانة األضرار التي حدثت اليوم حفاظا
على سالمة الفنيني.
وأكــدت الشركة أن دوائــر النقل الرئيسية قد أصيبت جميعها عدا دائرة
واحدة ال زالت يف اخلدمة فقط حيث أصيبت دائرتي اجلنوب الشرق «1و»2
محذرة من أن إصابة هذه الدائرة التي تعمل اآلن يعني حدوث حالة إظالم
تام.

تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة

إنقاذ  91مهاجر شرق القره بوللي
بــن مكتب اإلعـ ــام والثقافة
الــبــحــريــة أن ــه بــنــاء عــلــى بــاغ
متــكــنــت دوريــــة تــابــعــة لقطاع
طــرابــلــس حلـ ــرس الــســواحــل
بالقوات البحرية (الزورق فزان)
يــوم السبت املاضي من إنقاذ
قارب مطاطي يقل  91مهاجر
على بعد  35ميل شمال شرق
القره بوللي.
وأوض ـ ــح مــكــتــب اإلعـــــام أنــه
جرى نقل املهاجرين إلى قاعدة
طرابلس البحرية وإنزالهم يف
نقطة اإلنزال حلرس السواحل
وبعد تقدمي املساعدة االنسانية
والطبية لهم مت تسليمهم إلى
جــهــاز مكافحة الــهــجــرة غير
الشرعية مركز إيواء السبعة.

بلدي سرت يتابع املشاكل التى تواجة الصيادلة باملدينة
عقد األحــد املــاضــي بقاعة اجتماعات بلدية
سرت اجتماع موسع برئاسة عميد بلدية سرت
مختار املعداني لبحث عمل الصيدليات مبدينة
سرت.
وقال مدير مكتب االعالم ببلدية سرت ان هدا
االجتماع تــنــاول متابعة االجـ ــراءات املتعلقة
بــالــرخــص الــتــجــاريــة املــتــعــلــقــة بـــأدن املــزوالــة
للصيدليات والتنسيق بني بلدية سرت وقطاع
الصحة ونقابة الصيادلة بسرت باعادة تنظيم
العمل الصيدالنى وحتديد املسؤولية الطبية
وحتديد املناوبة الليلية لعدد من الصيدليات
التى تتوفر فية الشروط واالدوية بكافة انواعها
واتــفــق املــجــتــمــعــون عــلــى اســتــمــراريــة نقابة
الصيادلة بسرت فى منح أدن املزوالة للصيادلة
والتى يحمل اصحابها موهالت علمية متخصصة
باملهنة.

بحث أوضاع النازحني
بني احلكم املحلي و األمم املتحدة

عقد االحد املاضي وزير احلكم املحلي بحكومة
الوفاق ميالد الطاهر  ،اجتماعا مع نائب مدير
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألمم املتحدة
كاسبرانقبورغ.
وبني املكتب اإلعالمي لــوزارة احلكم املحلي أنه
جرى خالل االجتماع التطرق إلى اجلهود املبذولة
من كافة املؤسسات الوطنية والدولية لتعزيز
برامج مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إلغاثة
األسر النازحة بالعاصمة طرابلس والعمل على
توفير كافة اإلمكانيات الضرورية إليوائها ووضع
منهجية محددة ملتابعتها بالتشاور مع وزارة احلكم
املحلي والبلديات املتضررة وتطرق االجتماع أيضا

إلى ضرورة تبادل املعلومات والبيانات اخلاصة
بالبلديات املتضررة من أجل تأمني فعالية وجناعة
برامج وأنشطة اإلغاثة اإلنسانية وتفادي ازدواجية
أعمال اإلغاثة اإلنسانية والتأكيد على أهمية
ضمان حماية العاملني باإلغاثة لــدى تدخلهم
إلنقاذ وإغاثة األسر املتضررة.
وش ــارك يف هــذا االجتماع مستشار التعاون
الــدولــي والــشــؤون اخلــارجــيــة بـ ــوزارة احلكم
املحلي عبد املجيد أبو غــرارة ومدير املكتب
الفرعي لألمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
يف مكتب بنغازي أسيد املروني ومنسقة الشؤون
اإلنسانية نورالهدى قليصة.

ضبط متهم بجرائم سرقة يف بنغازي
أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض
على شخص متهم بــجــرائــم سرقة
عديدة وبحوزته  21ألف دينار كان
سرقها من سيارة أحد التجار.
وبينت مديرية أمن بنغازي أن قسم
التحريات العامة تلقى بالغات عن
زيادة معدل السرقة باإلكراه والسلب

والــســطــو املــســلــح مبــنــطــقــة شبنة
بالتحديد صاالت بيع املواد الغذائية.
وأوضحت املديرية أنــه بعد تكثيف
اجلــهــود مت احلــصــول عــلــى مقطع
فيديو مــن أحــد كــامــيــرات املراقبة
يظهر شخص طويل القامة أسمر
البشرة يستقل سيارة نوع نيسان قام

بالسرقة من أحد املواطنني مبينة أنه
مت عرض مقطع الفيديو على أعضاء
التحريات وجــرى مــطــاردة السيارة
والقبض على سائقها والــذهــاب به
إلى مركز بوعطني.
وأشــارت املديرية أن املتهم اعترف
بقيامه بسرقة مبلغ 21الــف دينار

من سيارة أحد جتار السوق وكذلك
اعترف بالقيام بعدة جرائم أخرى
وبعد االنتقال إلى منزله مت العثور
على مجموعة كبيره من املسروقات
والقنابل اليدوية كما اعترف على
شخص آخر من ذوي السوابق لم يتم
ضبطه.
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هالل البيضاء
يرسل مساعدات
ألوباري
أعلنت األمانة العامة للهالل األحمر
أن فرعها يف البيضاء يعكف على
جتهيز قافلة مساعدات ملدينة أوباري
باجلنوب الليبي.
وأوضــحــت األمــانــة الــعــامــة للهالل
األحمر الليبي أن املساعدات تتمثل
ا يف مواد إغاثة غذائية منوعة ومواد
تنظيف ومياه شرب مبينة أن إرسال
املساعدات يأتي ضمن قافلة (هلنا)
املتجهة إلى مدينة أوبارى بالتنسيق
مع غرفة الطوارئ باألمانة العامة.

افتتاح قسم للنساء والوالدة بورمية
مت اليومني املاضيني افتتاح قسم
متكامل للنساء والـــوالدة باملجمع
الصحي» ورمية» ،مبنطقة تاجوراء
قرب «احلمام البخاري». ،
وبني املكتب اإلعالمي بــاالدارة أن
هذا القسم سيقدم خدمات متكاملة
للنساء طيلة فترة احلمل بداية من
الكشف ،ومراحل املتابعة وصوالً
للوالدة ،يف صالة بكامل جتهيزاتها
وبإشراف أطقم طبية متخصصة.
وافــتــتــح الــقــســم مــديــر اإلدارة
الدكتور» رضــاء شعوته» ،ورؤســاء
األقسام ومــدراء املكاتب واملرافق
الصحية التابعني لــإدارة وسكان
املنطقة.

الكونى يشكر كل أبناء ليبيا على وقفتهم اإلخوية مع غات
وجــه الشيخ حسني الكونى محمد رئيس املجلس
االجتماعى لقبائل الــطــوارق بليبيا بصفته رئيس
اللجنة العليا لألزمة بالشكر والتقدير والعرفان لكل
أبناء ليبيا من حكومات ومجالس وهيئات ومؤسسات
ومــدن وقبائل وأفــراد لوقفتهم الوطنية اإلنسانية
مع منطقة غــات نتيجة السيول التي تعرضت لها
وأغرقت أجزاء منها .
وق ــال الــكــونــي يف رســالــة نقلها املــركــز االعــامــي
باملجلس السبت املاضي ؛ إن وقفتكم هذه لن تنسى
وستظل راسخة وخالدة يف ذاكرة غات .
وأض ــاف الكوني بالقول  :لقد جمعت األزم ــة كل
الليبيني ووحدتهم وأنستهم ما بينهم من خالفات
وعملوا بقلب رجل واحد ماعزز األمل واليقني بأن
ليبيا الوطن ستنهض وستعود أقوى وأروع وأجمل.
وقــال رئيس املجلس االجتماعي لقبائل الطوارق
بليبيا يف ختام رسالته ألبــنــاء الــوطــن  :لكم منى
جميعا كل مودة واحترام دون تخصيص.

الكهرباء حتذر من إحتمالية اإلظالم الكامل
أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم االحد أنه نتيجة
االشتباكات اجلارية بجنوب العاصمة طرابلس أصيبت
دائرة النقل الرئيسية الهضبة جنوب طرابلس جهد
 220ك .ف األمر الذي أدى إلى خروج الوحدة الثانية
يف اخلمس واألولى والسادسة يف محطة الزاوية.
وبــن املكتب اإلعــامــي للشركة العامة للكهرباء أن
الشبكة يف حالة حرجة كما أن سالمتها واستقرارها
مهددين.
وأوضحت الشركة أن دائرة النقل الرئيسية الهضبة
جنوب طرابلس جهد  220ك .ف كانت خضعت

للصيانة منذ يومني يف ظ ــروف صعبة ج ــداً حيث
تعرضت فــرق الصيانة إلطــاق وابــل من الرصاص
العشوائي عليهم أثناء أعمال الصيانة ،مبينة أنه يتعذر
صيانة األضرار التي حدثت اليوم حفاظا على سالمة
الفنيني.
وأكدت الشركة أن دوائر النقل الرئيسية قد أصيبت
جميعها عدا دائــرة واحــدة ال زالت يف اخلدمة فقط
حيث أصيبت دائرتي اجلنوب الشرق «1و »2محذرة
من أن إصابة هذه الدائرة التي تعمل اآلن يعني حدوث
حالة إظالم تام.

صحة الوفاق تؤكد استقرار حالة الدكتور األجنف
أكــدت رئيسة قسم اإلعــام يف وزارة الصحة بحكومة
الــوفــاق ،وداد أبــو الــنــيــران ،اســتــقــرار احلــالــة الصحية
لــلــدكــتــور أبــو بــكــر األجــنــف اســتــشــاري أمـــراض القلب
واألوعية الدموية ،الذي تعرض لالعتداء والسرقة على
أيدي لصوص أمس.
وقالت أبو النيران ،يف تغريدة على حسابها مبوقع تويتر،
أن صور اآلشعة املقطعية أظهرت عدم خطورة اإلصابات
التي تعرض لها الدكتور االجنف يف الرأس والوجه والظهر.
وكانت النقابة العامة ألطباء ليبيا استنكرت االعتداء على
الدكتور أبوبكر األجنف ،مشيرة إلى أن ظاهرة االعتداء
على الكوادر الطبية انتشرت بشكل ملحوظ يف اآلونة
األخــيــرة.ودعــت النقابة اجلــهــات الرسمية واملــســؤولــة
للتحقيق يف احلادثة ،وتكثيف جهودها للقبض على َمن
ارتكب هذه اجلرمية يف حق الطبيب الليبي ،إضافة إلى
وضع حد ملا وصفته بـ»ملهازل» التي حتدث داخل وخارج
املؤسسات الصحية يف حق األطباء.

وصول شحنة من الدقيق املدعوم ملخابز بلدية هراوة
وصلت إلى بلدية هراوة شحنة من الدقيق املدعوم مقدمة من صندوق موازنة األسعار التابع للحكومة
املؤقتة.
وقال مصدر مسؤول ببلدية هراوة ،إن شحنات الدقيق مت توزيعها على مخابز البلدية بواقع 170
قنطار لكل مخبز.
يذكر أن مخابز منطقة هــراوة مغلقة منذ اسابيع ويجد السكان صعوبة يف احلصول على اخلبز،
ويضطر السكان جللبه من املناطق القريبة أو شرائه من املحال التجارية التي تبيعه بسعر مضاعف.
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تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة

بسيبسو يفند مزاعم صنع اهلل بعسكرة ميناء راس النوف
االسبوع الليبي
اصدر رئيس مجلس إدارة شــــركة رأس
الن ــوف لتصنيع الــنــفــط والــغــاز شعبان
يوسف بسيبســو توضيحات نفى فيها
ما جــاء يف حديث رئيس مجلس ادارة
املؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع
اهلل ال ــذي نشر اخلميس على املوقع
الرسمي باالنترنت للمؤسسة والزاعم
فيه بعسكرة ميناء راس النوف
وج ــاء يف رد بسيسبو أن شــركــة رأس
النوف لم تتعرض ألي اضطربات أمنية
طيلة الفترة املاضية ولــم يــفــرض على
إدارة الشركة تنفيذ أي مطلب أو إصدار
أي قــرار بقوة السالح مفندا ما اورده
صنع اهلل ا من وجــود عسكري متزايد
مبــيــنــاء راس النـ ــوف الــنــفــطــي واوض ــح
بسيبسو أن الوضع بامليناء هو عكس ما
جاء يف كالم صنع اهلل مشيرا الى عقد
إجتماعات رسمية وموثقة بشكل دوري مع

كافة اجلهات األمنية والعسكرية باملنطقة
ملناقشة مسائل احلماية والتأمني يف أجواء
يسودها الود واألخوة و التعاون املشترك .
واشــار بسيبسو يف رده بأن ما جاء يف
االجتماع الــذي عقد الثالثاء املــاضي
مـــع اللواء عبداهلل نور الدين الهمالي
آمر غرفة عمليات حترير سرت كان بكل
تقدير واحترام وتناول باملناقشة بعض
املطالب وفق املمكن واملتاح و مناقشة
بعض امللفات األخرى املتعلقة باجلانب
األمــنــي اخلـــاص بــالــشــركــة مــؤكــدا ان
النقاش يف ذلك االجتماع كان يف اجواء
ودية يسودها كل إحترام وتقدير متبادل
.
ونوه بسيبسو الى تواصل اللواء ناجي
املغربي آمر حرس املنشأت النفطية مع
الشركة واتصاله اخلميس املاضي بشكل
مباشر
واضاف بسيبسو انه من خالل الرد يوضح

بعد تراجع امدادات النفط من عدة دول
منها ليبيا وكالة الطاقة تخفض تقديرات
منو الطلب يف   2019

االسبوع الليبي
قالت وكالة الطاقة الدولية إن العقوبات األمريكية على إيران
وفنزويال ،واتفاق خفض اإلنتاج الذي تنفذه منظمة البلدان
املصدرة للبترول (أوبك) بجانب حلفائها ،واحلرب يف ليبيا
والهجمات على ناقلتني يف خليج ُعمان عوامل عززت الضبابية
التي تكتنف اإلمدادات على نحو محدود.
وقالت الوكالة إن إنتاج إيران النفطي انخفض  210آالف
برميل يوميا يف مايو إلى  2.4مليون برميل يوميا ،مسجال
أدنى مستوياته منذ احلرب العراقية اإليرانية يف الثمانينات.
وانخفضت الصادرات  480ألف برميل يوميا إلى 810
آالف برميل يوميا.
وسيساهم ارتفاع اإلنتاج األمريكي وكذلك الزيادات يف إنتاج
البرازيل وكندا والنرويج يف صعود اإلمدادات من خارج أوبك
 1.9مليون برميل يوميا هذا العام و 2.3مليون برميل يوميا
يف 2020
 وعدلت الوكالة التي مقرها باريس ،وتنسق سياسات الطاقة
للدول الصناعية ،باخلفض تقديراتها لنمو الطلب يف 2019
مبقدار مئة ألف برميل إلى  1.2مليون برميل يوميا ،لكنها
قالت إن النمو سيرتفع إلى  1.4مليون برميل يوميا يف
.2020
وقالت الوكالة يف تقريرها الشهري «التركيز الرئيسي على
الطلب على النفط مع ضعف الثقة االقتصادية ...العواقب
بالنسبة للطلب على النفط أصبحت واضحة».
وأضافت «تدهور توقعات التجارة مسألة شائعة يف أنحاء
جميع املناطق».
وتفترض توقعات منو الطلب على النفط اإلبقاء على الرسوم
اجلمركية التي فرضتها الواليات املتحدة والصني على سلع
يف  ،2018لكن الوكالة قالت إنها لم تضع يف االعتبار رسوم
أمريكية أخرى أُعلنت يف مايو أيار.

ويقول احلقيقة دون ان يجامل ويبني ما
ملسه شخصيا منذ إستالمه ملهام مجلس
اإلدارة .
وحــول مــا ورد يف كــام صنع اهلل من
خــروقــات امنية نفي بسيبسو حــدوث
ذلك قائال ان مجلس االدارة ال يتأخر
يف إبــاغ اجلهات العليا بالقيادة العامة
لــلــقــوات املسلحة العربية الليبية عند
حدوث أي خرق أو جتاوز امني .
 ووصــــــف بــســبــســو ان مـ ــا ن ــش ــر هــو
مــغــالــطــات وقـــــال ( لـــن نــســمــح لهم
بالتشكيك يف مبادئنا ومواقفنا إجتــاه
الــوطــن وقــضــايــاه املــصــيــريــة  ،بــل من
السذاجة واحلمق قول ذلك ونشر تلك
املغالطات فيكفينا شــرفـا ً وفــخــراً أننا
كنا السباقني يف إصدار بيانات التأييد
واملباركة لكل عمليات القوات املسلحة
وانــتــصــاراتــهــا وه ــذا أقــل ماميكن فعله
تقديراً لتضحيات أبطال القوات املسلحة

واحتراما ً ألسر الشهداء ولن نسمح بأن
يزايد علينا أحــد يف الــوقــوف مع صف
الوطن والوطنييــن وفــي كـــل املجـاالت
الــعــســكــــــــريــة واألمــنــيــــــــة واألقــتــصــاديــة
والسياسية وغيرها من املجاالت فكل
الشخوص الوطنية تاج على رؤوس جميع
املخلصني األوفياء الصادقني ) .
اك ــد بسيبسو عــلــى االحــتــفــاظ باحلق
القانوني يف مقاضاة ملفقي املغالطات
قائال ( ســوف يحال كــل مــن لفق لنا
التهم وبــث يف حقنا الشائعات ثمن ما
أقترفت أنامل يــداه وفــق القانون العام
للدولة واللوائح واألجـــراءات الداخلية
للشركة ) .
وكــــان رئــيــس مــجــلــس ادارة املــؤســســة
الوطنية للنفط مصطفى صنع اهلل نشر
حديثا عبر املوقع الرسمي للمؤسسة على
شبكة االنترنت زعم فيه استخدام ميناء
راس النوف عسكريا .

صندوق الضمان االجتماعي يقدم املساعدات للمتقاعدين وموظفيه يف غات
االسبوع الليبي
أصـــــدر رئ ــي ــس مــجــلــس ادارة صــنــدوق
الـــــضـــــمـــــان االجـــــتـــــمـــــاعـــــي إدريــــــــس
أحفيظة تعليمات ملدير فــرع الصندوق
بفزان لصرف وتقدمي اإلعــانــات والسلف
امل ــال ــي ــة لــلــمــتــقــاعــديــن يف بــلــديــة غــات
والى موظفي الصندوق يف البلدية
وافاد اعالم صندوق الضمان االجتماعي
لبوابة افريقيا االخبارية ان عدد املتقادين
املستفيدين من خدمات الصندوق يف بلدية
غات يتجاوز ألفا ً وخمسمائة متقاعد
واوعز احفيضة الى فرع الصندوق بفزان
مبــتــابــعــة ظــــروف وأوضــــــاع املــتــقــاعــديــن

ومــوظــفــي الــصــنــدوق بــالــبــلــديــة وتــذلــيــل
الصعوبات التى تواجههم بعد كارثة السيول
التى حلت باملنطقة مبا يسهم يف جتاوزهم
أزمتهم .
 وتأتي تعليمات احفيظة كاستجابة لنداء
االســتــغــاثــة ال ــذي وجــهــه املــجــلــس البلدي
ملدينة غات و ملعاناة املتقاعدين وموظفي
الصندوق الــذيــن ادت السيول الــى فقد
العديد منهم ملساكنهم وممتلكاتهم .
وكانت منطقة غات قد تعرضت يف الثالث
من يونيو اجلاري الى امطار غزيرة ورياح
عاتية وسيول جارفة تسببت يف اضــرار
بشرية ومادية جسيمة,

 الفاخري  :  صندوق ضمان اإلقراض قدم  مقترحات لإلقراض من البنوك لألفراد
االسبوع الليبي
صرح مدير عام صندوق ضمان اإلقراض عبد
العاطي الفاخري أن الصندوق باالشتراك
مع وزارة التخطيط واالقتصاد ووزارة املالية
ومــؤســســات خــبــراء فــرنــســا شــرعــوا هــذا
االسبوع يف تونس بتقدمي مقترحات ضمان
اإلقراض من البنوك لألفراد.
وقال الفاخري يف تصريح تلفزيوني ان ذلك
يأتي يف إطار تنفيذ قرار املجلس الرئاسي
الــذي قضى بإعادة تنظيم الصندوق حتت
اسم صندوق ضمان االئتمان الذي سيعتمد

بعد االنتهاء من اإلجراءات.
وأوضــــح الــفــاخــري ان مــصــارف الــوحــدة
والصحارى واجلمهورية والسراي والواحة
وشمال أفريقيا إضافة إلى مصرف اليقني،
وقعوا على مسودة اتفاق املقدمة من صندوق
اإلقراض.
وكان الفاخري أشار إلى أن الصندوق وقع
على تــوريــد منظومة الكترونية مــن شأنها
تسهيل اإلجراءات بني املتقدم للحصول على
قرض استثماري واملصرف وصندوق ضمان
االئتمان.

الوطنية لالنشاءات النفطية توقع بيان داخلي للسالمة املهنية
االسبوعالليبي
وقــع رئــيــس مجلس ادارة الــشــركــة الوطنية
لالنشاءات النفطية جنيب االثرم بيان سياسة
الصحة والسالمة والبيئة للشركة وحضر
التوقيع اعضاء مجلس االدارة ومدراء ورؤساء
االقسام بالشركة
وميثل البيان الــذي وقع يف العاشر من يونيو
اجلاري جملة من القواعد العامة يف االمن

والسالمة يبنى عليها اتخاذ القرارات واجناز
املهام واملسئوليات وتتعلق باملحافظة على
سالمة وصحة جميع العاملني لديها و معدات
االنتاج وحماية البيئة
وينص البيان على توضيح اهــداف برنامج
التحكم يف املخاطر واحلــد من اخلسائر من
خــال تطبيق نظام ادارة الصحة والسالمة
املهنية والبيئية  ،و كذلك توضيح مفهوم وفلسفة

الشركة لبرنامج التحكم يف املخاطر واحلد من
اخلسائر كما ينص على حتديد املسئوليات
واملهام جلميع املسئولني والعاملني بالشركة
فيما يخص بالتحكم يف املخاطر واحلــد من
اخلسائر وينض ايضا على رفض اية استثناءات
يف االداء تتعارض مع متطلبات التحكم يف
املخاطر واحلد من اخلسائر ايا كانت االسباب
منطقة املرفقات
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زيدان يكشف مراحل معركة طرابلس
وخطوات استعادة بناء الدولة

حوار /همسة يونس
يف ظــل مستجدات األوضـــاع السياسية واألمنية
السريعة التي تعيشها ليبيا منذ اطالق القيادة العامة
للقوات املسلحة الليبية يف  4أبريل املاضي 2019
عملياتها العسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من
اإلرهاب ،ومع إعالن رئيس املجلس الرئاسي حلكومة
الوفاق فائز السراج ،عن مبادرة حلل األزمة الليبية،
أجــرت بوابة أفريقيا اإلخبارية حــوار مع الباحث
يف الشؤون االسترتيجية فرج زيدان ،لالقتراب من
املشهد الليبي يف محاولة لفهم مجريات األمور على
الساحة ،حيث كشف زيــدان أن اجليش مــاضٍ يف
عملياته حلسم معركة طرابلس ،متحدثا عن مباردة
السراج وما حتمله يف طياتها ،ومن ثم املقترحات
التي من شأنها أن تعيد للوطن األمن واالستقرار...
وإلى نص احلوار
بــدايــة ..كيف تقيم ت ـطــورات األوض ــاع العسكرية يف
جنوب العاصمة طرابلس؟
نحن نقيم العمليات العسكرية للقوات املسلحة الليبية
يف جنوب العاصمة طرابلس وفقا ملا يتم إعالنه عبر
املركز اإلعالمي لعمليات طوفان الكرامة ،واملتحدث
بــاســم الــقــيــادة العامة للجيش بــشــأن مــا تــقــوم به
الوحدات املسلحة من عمليات استنزاف للمجموعات
واملليشيات املسلحة ،وهنا أقــول إن عملية حسم
معركة طرابلس تنقسم إلى مرحلتني ،املرحلة األولى
هي «مرحلة االستنزاف» للمجموعات واملليشيات
املسلحة – واملجاميع املسلحة التي نتحدث عنها هنا
تضم املليشات املسلحة سواء الكتائب التابعة لهيثم
التاجوري ،وعبدالغني الككلي ،أوالقادمة من مدينة
مصراتة ،باإلضافة لغيرها الهاربة من بنغازي ودرنة
مثل سرايا الدفاع وكتيبة الفاروق ،باإلضافة لعناصر

تنظيم داعش التي مت جلبها من قبل عبد احلكيم
بلحاج ،وأيضا ال ننسى مجموعات تهريب البشر
والوقود ،واملجموعات املسلحة التشادية أو املرتزقة
التشادية وغيرها من جنسيات مختلفة مثل الطيار
البرتغالي ،وتلك املجاميع كلها تتحالف ضد القوات
املسلحة العربية الليبية ،حتت اإلدعاء بالدفاع عن
حكومة الوفاق التي تتخذ منها الغطاء لها وهي يف
األساس تدافع عن مصاحلها يف ليبيا.
وهذه املليشيات التي ذكرنا متتلك ترسانة ضخمة
من األسلحة ،فخالل  2011استغلت هذه املليشيات
األوضاع األمنية ودخلت إلى معسكرات اجليش وقام
عناصرها باالستيالء على األسلحة والذخائر ،وأيضا
ال ننسى الدعم واألسلحة التي تصلها من الدوحة.
وبالتالي إذا عدنا إلى «مرحلة االستنزاف» سنجد
أنــه وبحسب الــقــيــادات الــعــامــة لــلــقــوات املسلحة
العربية الليبية ،فأن تلك املرحلة ونقصد «مرحلة
االستنزاف» تهدف إلى تدمير أكبر قدر من مخازن
األسلحة لتلك املليشيات وجر عناصر املجموعات
املسلحة إلى اخلارج ،حيث أنه ويف ظل ما متلك تلك
املليشيات من أسلحة وعتاد ستكون عملية دخول
القوات املسلحة العربية لقلب العاصمة طرابلس
خطيرة جدا ،وسيكون هناك ضحايا من املدنيني،
وبالتالي وضعت القيادة العامة خطتها خالل مرحلة
االستنزاف بهدف البقاء على احلدود وجر املليشيات
خارج طرابلس للحفاظ على أرواح املدنيني يف املقام
األول ،ولتكون هدفا سهال لسالح اجلــو ،وتسهيل
املرحلة الثانية أو مرحلة حسم املعركة وإعــان
التحرير والتي ستبدأ يف القريب العاجل.
ماذا عن املبادرة التي أطلقها رئيس املجلس الرئاسي
فائز السراج حلل األزمة الليبية؟

بداية مبادرة السراج ال ميكن أن يقال عنها مبادرة
فهي ليست إال مناورة سياسية لصب الزيت على
النار ،وأثبتت أن السراج وحكومته ليست حكومة
وفاق وإمنا جسم صراعي ،وهذه املناورة التي سميت
باملبادرة من شأنها أن تزيد املشهد السياسي الليبي
تعقيدا ،وترفع من لغة الكراهية ،وتهدف الستفزاز
الليبيني والداعمني للجيش يف عملية حترير طرابلس.
وهنا أقــول ملــاذا خــرج الــســراج بهذا التكتيك يف
شكل مبادرة اآلن ،اإلجابة هي أن مبادرة السراج
جاءت بناء على دفع من املبعوث األممي لدى ليبيا
غسان سالمة ،ونربط مسألة احلديث عن هذه
املبادرة أو املناورة السياسية باملؤمتر الصحفي
الذي عقده غسان سالمة ،خالل األيــام املاضية
مع رئيس اخلارجية التونسي خميس اجلهيناوي،
يف تونس عندما قال «إننا إلتقينا مع األطــراف،
وقلت لهم إنــه آن اآلوان أن تقدما مبادراتكما
لــكــي يعلم املجتمع الــدولــي شــروطــكــمــا للعودة
للعملية السياسية» ،كما قال سالمة خالل املؤمتر
الصحفي «ستخرج عليكم األطــراف املتخاصمة
مببادراتها خالل األيــام املقبلة» ،وهــذا يعني أن
هذه املبادرة جاءت بدفع من البعثة األممية بهدف
إظهار الــســراج باعتباره رجــل السالم أو صانع
السالم ،ولكن احلقيقة هي أن السراج ال ميتلك
قراره ،وتيارات اإلسالم السياسي هي املسيطرة
عــلــيــه ،ونـ ــرى هـــذا جــلــيــا يف الــشــكــل املــتــطــرف
واملــتــنــاقــض ال ــذي خــرجــت بــه املــبــادرة مــن حيث
الدباجة والبنود ،فنجد أن السراج يتحدث عن
السالم ومن جهة أخرى يستخدم أسلوب عدائي
جتاه القيادة العامة للجيش الليبي ،ويتحدث عن
خــارطــة طريق مــع جميع األط ــراف ،ثــم إستثناء

من أسماهم بــاألدوات الديكتاتورية ،ويقصد بها
القيادة العامة للجيش والداعمني لها ،وبالتالي
فأن السراج يصد أبــواب احلــوار بهذا االستثناء
ألنــه لــن يتحاور مــع الــطــرف األهــم يف الــصــراع،
الطرف الــذي يسيطر على  95%من األراضــي
الليبية ،وهذا االستثناء يشمل أيضا جميع القبائل
والتيارات السياسية ومؤسسات املجتمع املدني
الــداعــمــة للجيش يف مــعــركــة حتــريــر طــرابــلــس،
وكذلك يستثني البرملان وهو من األطراف املهمة
جدا يف العملية السياسية.
برأيك ما هو السيناريو أو التسلسل األصلح أو األجدر
حلل األزمة الليبية؟
أوال يجب القضاء على املليشيات واملجموعات
املسلحة وهــو األمــر الــذي تهدف الــقــيــادة العامة
لــلــقــوات املسلحة لتحقيقه مــن خ ــال عملياتها
العسكرية ،وبعد هــذه املرحلة ميكن احلديث عن
مؤمتر أو ملتقى وطني ليبي يعقد بقيادة الليبيني
أنفسهم دون أي تدخالت لألطراف اخلارجية ،لبدء
حتديد أو رسم خارطة طريق جديدة للبالد ،ويف
توقعي أن الليبيني لن يسمحوا خالل تلك املرحلة
ملجرمي احلرب ومن أمثالهم السراج ونائبه أحمد
معيتيق ،وفتحي باشاغا ،وخالد املشري ،وغيرهم من
تلك الوجوه التي ساهمت يف تدمير ليبيا بأن يكون
لها دور يف املشهد الليبي ،ومن ثم تشكيل حكومة
وحــدة وطنية ،وهنا نذكر أن القائد العام للجيش
الليبي خليفة حفتر ،خالل اجتماعه بالرجمة مع
مجموعات من الشباب من مختلف املناطق أكد أنه
سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على تقدمي
اخلدمات األساسية للمواطن الليبي وتعمل على بناء
البالد خالل املرحلة املقبلة.
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معارك املطار..

هل تكون بداية احلسم ملعركة طرابلس ؟
عـ ـب ــدالـ ـب ــاس ــط غـ ـ ـب ـ ــارة-ب ـ ــواب ـ ــة اف ــري ـق ـي ــا
اإلخبارية
تشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ الرابع
من أبريل/نيسان املاضي اشتباكات عنيفة
بني اجليش الوطني الليبي وقوات حكومة
ال ــوف ــاق،وذل ــك ضــمــن عملية عسكرية
أطلقتها القيادة العامة وتهدف إلى حترير
املنشآت احليوية يف طرابلس وإعادتها إلى
سلطة الدولة وتأمني املدينة وانهاء نفوذ
املليشيات ودحر العناصر االرهابية التي
تشكل خطرا على كامل ربوع البالد.
وشــكــل مــطــار طــرابــلــس الــدولــي ساحة
امل ـ ــع ـ ــارك ال ــرئ ــي ــس ــي ــة خـــــال األيـــــام
األخيرة،حيث حتاول املليشيات املسلحة
التقدم نحو استعادة السيطرة على املطار
لكن قوات اجليش الوطني الليبي تواصل
بسط سيطرتها عليه بعد أن جنحت يف
صد الهجمات التي استهدفتها بحسب ما
نقلت «العربية نت».
وكــانــت مــصــادر عــســكــريــة مــن حكومة
الوفاق ،أفــادت مساء اجلمعة أن قواتها
دخلت اجلزء اجلنوبي من مطار طرابلس
الدولي ،بعد نحو أسبوع من بدء هجوم
واسع الستعادته .وأوضحت أن «املواجهات
اندلعت بعد بدء القوات التابعة للوفاق
عملية عسكرية للسيطرة على املطار».إال
أنها أشارت إلى أن «قوات حفتر ،ال تزال
تسيطر على اجلزء األكبر للمطار» ،مؤكدة
أن «فصائل الوفاق ستواصل مهمتها حتى
تعيد سيطرتها على كل أجزاء املطار».
ويف املقابل نشرت شعبة اإلعالم احلربي
التابعة للجيش الليبي،مساء اجلمعة ،عبر
صفحتها على فيسبوك ،فيديو ملطار
طــرابــلــس ،بعد تــصــدي اجلــيــش لهجوم
الــوفــاق .ويف منشور آخــر ،أش ــارت إلى
تــصــدي اجلــيــش الليبي ألكــثــر مــن 20
هجوما على املطار القدمي.
وأ ّكدت شعبة االعالم ،أ ّن هذه املحاوالت
مماثلة ملا تع ّرض له مطار بنينا الدولي
مبدينة بنغازي ،عام  2014حني حتالفت
اجلــمــاعــات املسلّحة مــع بعضها بهدف

تسيطر قوات اجليش الوطني الليبي على مطار طرابلس،
منذ بضعة أسابيع ،بينما يطالب قادة عسكريون بحكومة
الوفاق بضرورة السيطرة على املطار .
السيطرة على املطار ،الفتا إلــى أ ّن كلّ
تلك املحاوالت ،باءت بالفشل ،وتسببت
بخسارة املليشيات املهاجمة  70%من
رجالها وعتادها على أسوار املطار.
وقال آمر غرفة عمليات املنطقة الغربية
اللواء عبدالسالم احلاسي إن املليشيات
فشلت يف استرجاع مطار طرابلس الدولي

مــن قبضة اجلــيــش يف خمس وعشرين
مــحــاولــة م ــن دون جــدوى،مــضــيــفــا أن
اجليش يسيطر على مواقعه االستراتيجية
ومتركزاته يف مختلف املحاور؛ وأنه يتقدم
إلى قلب العاصمة ببطء متعمد حفاظا
على املدنيني.
كما أكد احلاسي يف تصريحات صحفية

يــوم أمــس أن املليشيات فقدت اجلانب
األكبر من إمكانياتها ،وبــات لديها يقني
بــأنــهــا مــهــزومــة ال مــحــالــة؛ مضيفا أن
اجليش يواصل خطته العسكرية لتحرير
العاصمة ،وأن العالم يــدرك أن القوات
املــســلــحــة حتـ ــارب إرهــابــيــن ومــرتــزقــة
اختطفوا العاصمة ونهبوا املــال العام،

وتالعبوا باملصلحة العليا للوطن ،حسب
قوله.
وتسيطر قوات اجليش الوطني الليبي على
مطار طرابلس ،منذ بضعة أسابيع ،بينما
يطالب قــادة عسكريون بحكومة الوفاق
بــضــرورة السيطرة على املــطــار.ويــرجــع
مراقبون هذا الى األهمية الستراتيجية
للمطار كــونــه يقع بالقرب مــن مدينتي
ترهونة وغــريــان ،ويــعــد مــحــورا رئيسيا
إلمدادات اجليش من املدينتني ،لذا تسعى
املليشيات لقطع ذلك املحور على اجليش.
وتصاعدت حدة املواجهات بعد أن أعلنت
قيادات عسكرية يف حكومة الوفاق ،يف
وقت سابق ،عن إطــاق عملية عسكرية
جديدة ضد قوات اجليش الوطني الليبي،
لدفعها إل ــى االنــســحــاب خ ــارج مناطق
العاصمة الليبية.وبحسب تقارير اعالمية
تدور املواجهات املسلحة يف محور مطار
طرابلس العاملي املغلق منذ سنوات جنوب
العاصمة ،ويف مناطق السواني وطريق
الرملة ويف محيط معسكر اليرموك جنوب
املدينة.
وقــال العميد خالد املحجوب آمــر إدارة
التوجيه املعنوي بالقوات املسلحة العربية
الليبية ،والــنــاطــق باسم غرفة عمليات
الكرامة،اجلمعة،إن اجليش الليبي صد
محاولة يائسة للجماعات والكتائب على
مطار طــرابــلــس،يــوم اخلــمــيــس.وأضــاف،
أن املــحــاولــة الــيــائــســة الــتــي قــامــت بها
اجلــمــاعــات ،ج ــاءت للتأكيد على أنهم
لديهم الــقــدرة على الــقــتــال ،بعد تأكيد
اجليش بأن صفوفهم بدأت يف االنهيار،
إال أن محاولتهم فشلت وقتل العديد من
«املرتزقة» يف صفوفهم ،حسب ما نقلت
وكالة «سبوتنيك» الروسية.
وما تزال اشتباكات عنيفة تدور على تخوم
العاصمة الليبية تستخدم فيها األسلحة
اخلــفــيــفــة واملــتــوســطــة ،وسـ ــط تــراجــع
ملحوظ للميليشيات مع تواصل سقوط
قياداتها حيث أصيب القائد امليداني يف
ميليشيات حكومة الوفاق الليبية ،لطفي
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احلراري،اجلمعة ،يف معارك طريق املطار
جنوبي العاصمة طرابلس.
وقال بيان للواء  73مشاة التابع للجيش
الــوطــنــي الليبي :إ ّن «إصــابــة احل ــراري
بليغة ومت بتر رجله».وأشار اللواء إلى أ ّن
«القوات املسلحة متكنت من صد هجوم
مليليشيات الــوفــاق على نقطتي املطار،
وكوبري املطار ،ومنطقة األحياء البرية»،
مؤكدا «تكبد اجلماعات املسلحة خسائر
ً
كبيرة باألرواح والعتاد».
وأوضــح أ ّن «قــوة كبيرة معادية دخلت
باجتاه جسر املطار ،محاولة السيطرة
عــلــيــه ،وم ــن ثــم الــهــجــوم عــلــى املــطــار
بشكل مباشر».وأشار إلى أ ّن «وحداته
قامت باستدراج العدو للجسر ومن ثم
استهدافه بواسطة سالح اجلو واملدفعية
الثقيلة وااللتفاف السريع ،األمر الذي
نتج عنه تــأمــن جسر املــطــار بالكامل
وتدمير عدد من اآلليات».
يأتي هذا فيما يواصل اجليش الليبي
الدفع بالتعزيزات حلسم املعركة.حيث
أعلنت شعبة اإلعــام احلربي التحاق
سرية املدرعات بالقوات التي تقاتل يف
العاصمة الليبية طرابلس.وبينت شعبة
اإلعــام احلــربــي عبر صفحتها مبوقع
«فيسبوك» أن سرية املدرعات التحقت
مب ــح ــاور الــقــتــال بــعــد ســيــطــرة ق ــوات
اجلــيــش عــلــى مــواقــع جــديــدة مبختلف
املحاور ضمن عمليات طوفان الكرامة.
وك ــان اجلــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي أعــلــن،
اخلميس ،إسقاط طائرة تابعة للمليشيات
قرب منطقة الدافنية مبصراتة ،ومقتل
قائدها.كما استهدف اجلــيــش الليبي
طائرتني تركيتني مسيرتني دون طيار من
نوع درون بعد مالحقتهما إثر قصفهما
مواقع مدنية يف املناطق املنتشر فيها
اجليش الليبي بالعاصمة وما حولها.
ويف مايو/أيار املاضي ،أسقطت دفاعات
اجليش الليبي طائرة تابعة للمليشيات يف
منطقة الهيرة جنوب طرابلس من طراز
مــيــراج كانت تغير على وح ــدات تابعة
للجيش الوطني يف منطقة وادي الهيرة
وأســرت قائدها الــذي يحمل اجلنسية
البرتغالية ،وكشفت التحقيقات عن
عمله لصالح املليشيات التابعة للوفاق
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بيان لوزارة اخلارجية الروسية «خالل املباحثات أبلغ سيالة ،بوغدانوف عن
حتضير مبادرات جديدة من قبل حكومة الوفاق لتسوية األزمة الليبية»

بأجر شهري  100ألف دوالر.
ويشير مسؤولون يف اجليش الليبي الى
قرب انهيار املليشيات املسلحة وحسم
معركة حترير العاصمة.وكشف العميد
خــالــد املــحــجــوب آم ــر إدارة التوجيه
املــعــنــوي بــالــقــوات املــســلــحــة الــعــربــيــة
الليبية،يف حديث لوكالة «سبوتنيك» عن
معلومات مــتــوافــرة تفيد باستعدادات
وزارة الــداخــلــيــة يف حــكــومــة الــوفــاق
لالنتقال إلــى مدينة مصراته ملباشرة
العمل مــن هــنــاك ،وأن حكومة الوفاق
تبحث عــن مــقــرات يف مصراته أيضا،
خشية قطع الطريق عليه بعدما فقدت
« العصابات» القدرة على املواجهة.
وأوض ــح أن بعض املــظــاهــر تشير إلى
أن بعض التجار بــدأوا يف بيع أمالكهم
مبــصــراتــه واخلـ ــروج مــنــهــا ،وأن األمــر
سبب صــدمــة كبيرة يف تركيا ،خاصة
يف ظــل استعداد الكثير مــن القيادات
للهروب ،ونقص األسلحة والذخائر بعد
تضييق اخلناق من كل االجتاهات على
املجموعات اإلرهابية.وأكد أن القوات

الــتــي تــقــاتــل يف صــفــوف الــوفــاق تعمل
على جتميع أخر ما لديهم من آليات يف
الزاوية للدفع بها نحو اجلبهات ،وهو ما
يؤكد أن اجليش وصل إلى مرحلة هامة
يف العملية وهــي القضاء على قــدرات
«العصابات».
ومع تراجعها يف امليدان اجتهت حكومة
الوفاق الى محاولة العودة للمفاوضات
وهو ما عكس حتوال كبيرا يف مواقفها
الرافضة لذلك ما عــزاه مراقبون الى
خــســائــرهــا عــلــى االرض.وبـــحـــث وزيــر
اخلارجية بحكومة الوفاق محمد طاهر
ســيــالــة مــع املــبــعــوث اخلـــاص للرئيس
الــروســي إلــى الــشــرق األوس ــط وشمال
أفريقيا ،نائب وزير اخلارجية ميخائيل
بــوغــدانــوف ،حتضير مــبــادرات جديدة
لتسوية األزمة يف ليبيا.
وقــال بيان ل ــوزارة اخلارجية الروسية
«خالل املباحثات أبلغ سيالة ،بوغدانوف
عن حتضير مــبــادرات جديدة من قبل
حكومة الوفاق لتسوية األزمة الليبية».
وأوض ــح الــبــيــان أن «املــحــادثــات جــاءت

مببادرة اجلانب الليبي».
وتعكس هذه اخلطوة محاوالت حكومة
الــوفــاق التمسك بــاخلــيــار السياسي،
بعدما رفضت يف بداية املعركة مطالب
دولية بضرورة وقف إطالق النار والعودة
إلــى طــاولــة املــفــاوضــات،وهــو مــا أكدته
تصريحات إعــامــيــة اخلميس تراجع
خاللها رئيس املجلس الــرئــاســي فايز
السراج عن موقف التصعيد الذي ر ّوج
له يف بداية املعارك ،حيث أكد أن «احلل
الوحيد سياسي ،ال يوجد حل عسكري.
وقال يف لقاء مع قناة «سكاي نيوز»24
اإليــطــالــيــة «م ــا زلــنــا نــؤمــن بــأنــه يجب
على جميع الليبيني ،مبن فيهم حفتر،
اجللوس على طاولة احلوار واالستماع
إلــى الــطــرف اآلخ ــر ،دون استبعاد أي
شــخــص».وســبــق أن عــبــر الــســراج عن
رفضه اجللوس مع القائد العام للجيش
الليبي املشير خليفة حفتر.
ويف املــقــابــل يشير مــســؤولــون يف شرق
البالد الــى أن التفاوض يرتبط بانهاء
نــفــوذ املــلــيــشــيــات وه ــو مــا أك ــده عضو

مجلس الــنــواب محمد الــعــبــانــي،الــذي
قال إن املجموعات التي حتمل السالح
يف طرابلس ليست محاورة وال إمكانية
للوصول معها إلى سالم.فيما قال رئيس
البرملان عقيلة صالح إنه ال ميكن إجراء
مــحــادثــات س ــام قــبــل الــســيــطــرة على
العاصمة .وأضاف «اجليش كان بإمكانه
أن يقوم بعملية قوية واستعمال كل أنواع
األسلحة ولكن هــؤالء ليبيون ونحافظ
على أي قطرة دم مهما كان».
ورفــض أي اقــتــراح بانسحاب اجليش
ال ــوط ــن ــي الــلــيــبــي أو امل ــواف ــق ــة عــلــى
وق ــف إطـــاق ال ــن ــار .وقـــال «العملية
(الــعــســكــريــة) يــجــب أن حتــســم .احلــل
السياسي يجب يف كل األحوال أن يأتي
حتى بعد حتــريــر العاصمة الليبية».
وتابع «إذا كان أحد يستطيع أن يخرج
هذه اجلماعات بسالم ،اجليش يرجع
إلى ثكناته وتشكل حكومة وحدة وطنية
وكــل شــيء لــكــن لــن يستطيع الــســراج
أن يأمر هذه اجلماعات باخلروج من
العاصمة».
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أشياء غريبة اكتشفها االطباء يف امعاء مريضة
بعد خمســة أيــام من معاناتها مــن آالم يف
املعــدة وإصابتهــا باإلمســاك ،اكتشــفت
الســلطات الصحية يف مقاطعة تشــجيانغ
الصينيــة ،أكثــر من  100حبــة من «كرات
الشاي» داخل أحشاء مراهقة.
وأخبرت الفتاة البالغة من العمر  14عاما،
والديها بأنها غير قادرة على تناول الطعام
وأنهــا تعانــي من آالم يف املعدة ،قبل أن يتم
نقلها إلى املستشفى.
وبعــد نقلهــا إلــى مستشــفى مبقاطعــة
تشــجيانغ ،لم يتمكــن األطباء مــن حتديد
ســبب اآلالم ،لكن األمر شــكل صدمة بعد
إجراء املزيد من الفحوصات.

وبعد إجراء فحص باألشعة املقطعية ،تبني
وجود أكثر من  100كرة صغيرة يف جميع
أنحاء القولون واملعدة ،والتي أدرك األطباء
أنهــا كريــات شــاي «التابيوكا» التــي لم يتم
هضمها.
وبالرغــم مــن العــدد الهائــل مــن «كريــات
الشــاي» ،فــإن الفتــاة قالــت لألطبــاء إنها
تناولت «واحدة فقط» قبل خمسة أيام من
رحلتها إلى املستشفى ،لكن ُيعتقد أنها رمبا
كانــت تخفي كريــات الشــاي الفقاعي عن
والديهــا لتنجب تعرضها للعقــاب ،وفق ما
ذكر موقع «مترو».
وقالت الدكتورة تشانغ لو تشن ،التي عاجلت

الفتاة« :يجب أن تكون قد أكلت الكثير من
التابيوكا لفترة طويلة من الزمن لتتسبب يف
تراكمها يف بهذا الشكل يف أحشائها».
وأعطيــت الفتــاة وصفــة طبيــة لبعــض
املســهالت للمســاعدة يف التخلــص مــن
«الكريات» من جسدها.
وحذر أحد األطباء من أن كريات التابيوكا
املصنوعــة مــن النشــا ،ميكــن أن يصعــب
على اجلســم هضمها ،الفتــا إلى أن بعض
محــات بيع الشــاي قد تضيف مــواد إلى
التابيــوكا ،مما قد يؤدي إلى مشــكالت يف
اجلهــاز الهضمــي ،إذا مت تناولهــا بشــكل
مفرط».

ثعابني مخادعة تثير الذعر يف امريكا
ثعابني مخادعة تثير الذعر يف امريكا
تســبب الثعابــن التــي تتبــع تكتيــكا مخادعا
للتغلــب علــى احليوانــات املفترســة عبــر
التظاهر باملوت ،قلقا حقيقيا بالنسبة خلبراء
احليوانات يف الواليات املتحدة.
ونشرت صفحة نورث كارولينا State Parks
 and Recreationعلى «فيســبوك» ،صور
الزواحــف التي تــؤدي التكتيــك الدفاعي مع
حتذيــر الســكان املحليــن بعــدم االقتراب أو
التعامل مع الثعبان «الزومبي».
وميكن لهذه الثعابني املعروفة باسم eastern
 ،hognoseأن تلــدغ مــرارا وتكــرارا حــال
تعرضهــا لهجوم معني .كما تعمد إلى محاكاة
حالــة املــوت عنــد احلاجة ،ما يســاعدها يف
البقــاء علــى قيــد احليــاة يف بيئــات معادية،
وجتنب خطر افتراســها من الطيور اجلارحة
التي تتغذى على الثعابني.
وتُظهــر صــور الثعابــن التــي توجــد عادة يف
أمريــكا الشــمالية ،كيفيــة اســتلقائها علــى
ظهرهــا مع فتح فمها ،لتبدو وكأنها بال حياة
بانتظار اللحظة املناسبة للهروب.
وال تعــد  eastern hognoseخطيــرة

رحلة ثانية للهند نحو القمر

ألنهــا غيــر ســمية ،ولكنهــا تتظاهــر باملــوت
عنــد تعرضهــا للهجوم عــن طريق فتــح الفم
والتدحــرج علــى الظهــر ،بحســب «روســيا
اليوم».
وتتكاثــر هــذه الثعابــن يف أشــهر الصيــف،
وتضــع  50بيضــة يف املتوســط بــن شــهري
يونيو ويوليو.

أعلنت وكالة أبحاث الفضاء الهندية،
 ،اعتزامها إرســال سفينة فضاء إلى
القمر خالل الشهر القادم.
ونقلــت شــبكة «فوكــس نيــوز»
اإلخباريــة األمريكيــة عــن رئيــس
وكالة أبحــاث الفضاء الهندية ،كي.
شــيفان ،قولــه« :إن ســفينة الفضاء
ســوف تنطلــق يف ثانــي رحلــة إلــى
القمر يف اخلامس عشــر من الشهر

القــادم ،وذلــك مــن إحــدى اجلــزر
الواقعــة جنوب شــرقي الهند ،حيث
مــن املنتظــر أن تهبــط علــى ســطح
القمــر يف الســادس أو الســابع مــن
سبتمبر املقبل».
وكانــت الهنــد قــد أطلقــت أول رحلة
إلــى القمــر عــام  ،2008غيــر أن
الســفينة لم تهبط آنذاك على سطح
القمــر مكتفية بالــدوران حوله ،حيث

هاتف جديد قليل
الكلفة من «نوكيا»

يوما.
استغرقت رحلتها األولى ً 312
وأشــارت الشــبكة األمريكيــة إلى أن
الهنــد تخطــط إلرســال أول ســفينة
مأهولــة إلــى القمــر بحلــول عــام
.2022
جتدر اإلشــارة إلــى أن الدول الثالث
التــي جنحــت حتــى اآلن يف الهبــوط
علــى ســطح القمــر هــي الواليــات
املتحدة وروسيا والصني.

أطلقــت شــركة  HMD Globalهاتــف نوكيــا
 2.2اجلديــد مــن الفئــة منخفضــة التكلفــة،
بشاشة قياس  5.71بوصة بدقة 720×1520
بكســل ،ومعالــج رباعــي النــواة ،وذاكــرة عشــوائية
بسعة  2و 3غيغابايت.
وتضــم باقــة التجهيــزات التقنيــة يف نوكيــا 2.2
اجلديــد كاميــرا رئيســية بدقة  13ميغابيكســل
وأخــرى أماميــة بدقــة  5ميغابيكســل ،ويعتمــد
الهاتــف اجلديــد علــى نظــام تشــغيل غوغــل
أندرويــد  9ومثبــت علــى ذاكــرة فالشــية بســعة
 16غيغابايــت ،وميكــن زيــادة ســعة الذاكــرة
حتــى  400غيغابايــت بفضــل بطاقــات الذاكرة
اخلارجية .micro-SD
وتــروج الشــركة الفنلنديــة للهاتــف جلديــد مــن
خالل بطارية  3000ميللي أمبير ســاعة ،التي
تكفــي احتياجات املســتخدم طوال اليوم بســبب
مكونــات الهاردويــر املوفــرة للطاقــة ،كمــا ميكــن
استبدال بطارية الهاتف اجلديد.
وأعلنــت شــركة  HMD Globalطــرح الهاتــف
اجلديــد يف األســواق بدايــة مــن يوليــو (متــوز)
املقبل بـ 130يورو.
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البنزرتي يعدل
عن مساعيه يف ضم خالد مجدي

تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة

جمهور ربيع الاليف ينتظر قراره
للموسم القادم

ـ ـ االسبوع الليبي
بــحــســب مــصــادر صحفية تــونــســيــة فــقــد حالت
الــشــروط املالية لــنــادي النصر دون صفقة ضم
الالعب خالد مجدي الى صفوف البنزرتي
 وعرض النصر مبلغ 500  ألف دوالر لالستغناء
عن مجدي ما دفع البنزرتي الى العدول عن سعيه
لضم مجدي   

ـ ـ االسبوع الليبي
لـ ــم يــفــصــح الع ـ ــب ال ــن ــص ــر واملــنــتــخــب
الوطني ربيع الــايف عــن ق ــراره باختيار
التجديد مــع نــاديــه ام  أو الــتــواصــل مع
األندية الليبية التى تسعى لضمة ومنها
ناديه السابق األهلي طرابلس.
وزاد الاليف من حيرة جمهوره بعد نشره
فيديو على صفحته الرسمية بالفيس
بــوك وهــو يــتــدرب وعــلــق كاتبا اللهم
يسرلي أموري يارب ،وفقني يف قادم األيام
ما زاد من شغف جمهوره مبعرفة قراره
النهائي

 الباراملبية حترم رياضيي ليبيا
من املشاركة يف تونس  

ذاكرة

املالعب

يعد مصباح شنقب اهم حارس مرمى يف تاريخ الكرة الليبية ومن أفضل حراس املرمى عربي ًا وإفريقي ًا
طوال فترة الثمانينات والتسعينات
شنقب من مواليد  1963وهــو حــارس النادى االهلى واملنتخب الوطني لعشرون عاما متواصلة بدأ
مـشــواره الــدولــي مــع املنتخب الليبي يف نهائيات كــأس إفريقيا الــذي استضافت ُه ليبيا يف عــام ،1982
عندما كان حارسا احتياطي ًا مع املنتخب الذي أنهى البطولة وصيف ًا للمنتخب الغاني الذي توج باللقب
يف طرابلس.
وحقق شنقب يف مسيرته الكروية العديد من االجنازات املهمة والفارقه ومنها ايصال املنتخب الوطني
الى  املرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم باملكسيك عام   1985

ـ ـ االسبوع الليبي
دون ذكر اي اسباب قــررت اللجنة الباراملبية الليبية
حــرمــان الــريــاضــيــن مــن املــشــاركــة يف بــطــولــة تونس
الدولية بعد أن مت تسجيلهم يف البطولة  ،وبرغم
تفوقهم هــذا العام يف دبــي وحتقيقهم الرقــام مؤهلة
لبطولة العالم واأللعاب الباراملبية يف طوكيو عام .2020

املنتخب الوطني للكايت
بوردجن يطير للرأس
األخضر للمشاركة يف دورة
األلعاب الشاطئية  
من املشاركة يف تونس  
ـ ـ االسبوع الليبي
 طارت املنتخب الوطني لرياضة الكايت بوردجن متوجها
إل ــى الـ ــرأس األخــضــر لــلــمــشــاركــة يف مــنــافــســات دورة
األلــعــاب الشاطئية األفريقية األولــى التى تنطلق غدا
الثالثاء وتستمر الرابع والعشرين من يونيو اجلــاري
يف رياضات   السباحة والتجديف والشراع وكرة السلة
والــكــرة الطائرة والكاراتية والتنس وكــرة الــقــدم احلــرة
وألعاب قوى وكرة اليد.
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تعرف على االندية املشاركة
يف البطولة االفريقية

 االحتاد الليبي
لكرة القدم يقرر إيقاف
جميع املسابقات التابعة
لالحتاد
ـ ـ االسبوع الليبي
أعلن االحتــاد الليبي لكر القدم عن إيقاف
جميع املسابقات التابعة لالحتاد معلال ذلك
بسبب األحداث األمنية التي متر بها البالد
وقرر تأجيل منافسات الدوري املمتاز حتى
 15يونيو اجلاري  
ومن جانبه أوضح  عمر طوير رئيس جلنة
ش ــؤون الــاعــبــن يف االحتـــاد الليبي لكرة
القدم   أنه يف حال مت إلغاء بطولة الدوري
الليبي املمتاز لعام  2019/ 2018وانتهاء
عــقــود الالعبني يف الفترة احلالية سيتم
متديد العقد موسم جديد مع النادي بشكل
إجباري.
وأش ــار إلــى أنــه يف حــال اســتــام أي مبلغ
مالي يعتبر من قيمة العقد اجلديد ،بحيث
يشارك الالعب مع فريقه ملــدة عــام كامل
بشكل مجاني ،وذلك يف حال استالم كامل
مستحقاته يف العقد املاضي وقال  أنه يف
حال عدم إقامة بطولة الدوري املمتاز للعام
املقبل  2020 /2019والــاعــب عقده
ساري مع ناديه ملدة عام أو أكثر يصبح العقد
ملغي متاما ويصبح الالعب حر يف االنتقال
ألي نادي آخر.

ليبيا تنال الترتيب اخلامس يف
كرة القدم االستعراضية

متكن الــاعــب «عبداملعز بــربــاش» مــن احلــصــول على
الترتيب اخلامس يف مسابقة كرة القدم االستعراضية
ضمن منافسات دورة االلعاب الشاطئية األفريقية األولى
التي تقام يف الرأس األخضر هذه الفترة  .واستطاع ممثل
ليبيا ان يقدم عروضا مقنعة يف املهارة واالبتكار نال بها
إعجاب املتابعني  ،وجارى من خاللها أبطاال عامليني يف
هذه الرياضة التي تعد جديدة يف ليبيا .

ـ ـ االسبوع الليبي
قال عضو املكتب التنفيذي باالحتاد الليبي لكرة القدم  يونس الكزة
بأنه االحتــاد الليبي خاطب االحتــاد االفريقي لكرة القدم لتحديد
عدد األندية الليبية املشاركة يف البطوالت األفريقية للموسم اجلديد
موضحا أنه يف حال مشاركه ناديني فقط من ليبيا وهو األقــرب
فسيكون فريق النصر مشاركا يف دوري أبطال أفريقيا ،باعتباره بطل
الدوري املمتاز للموسم  ، 2018 / 2017أما فريق االحتاد فسوف
يشارك يف بطولة الكونفيدرالية اإلفريقية بصفته حامل لقب كأس
ليبيا للموسم . 2018 / 2017
وعن البطولة العربية قال الكزة أنه االحتاد الليبي خاطب االحتاد
العربي لكرة القدم لتحديد كيفية تصنيف األندية املختارة واوضح
الكزة أنه إلى اآلن مت حتديد مشاركة فريق واحد من ليبيا للمشاركة
يف البطولة  ،وهناك محاالوت جادة لزيادة العدد.

يالعيد يكشف عن الوضع الصحي لبطل الفروسية
الدولي الليبي محمد الصغير
ـ ـ االسبوع الليبي
ك ــش ــف االعــــامــــي صـــــاح بــالــعــيــد عــن
الــوضــع الصحي للبطل الــدولــي يف رياضة
الفروسية محمد الصغير
وكــتــب بالعيد يف صفحته الــرســمــيــة على
الفيس بوك أن الصغير طريح الفراش باحد
املصحات بتونس لتلقي العالج وهــو علي
مشارف السبعني من العمر حيث يعانى من
التهاب حاد فى املسالك وارتفاع يف السكر و
فاقد للشهية ومــقــرر أن جتــرى لــه عملية
جراحية .

وجاء يف تدوينة بالعيد أن محمد الصغير من
اجليل الثانى لفرسان القفز على احلواجز
فى ليبيا وصاحب البطوالت واأللــقــاب و
صاحب عــدة بــطــوالت فــى مهرجان الفاحت
الــعــاملــى للفروسية والـــذي كــان يعد ألكثر
م ــن عــقــديــن م ــن ال ــزم ــن م ــن املــهــرجــانــات
الدولية التى جتمع بطرابلس اكبر فرسان
العالم .
 حتصل الصغير مع املنتخب الليبي علي
ذهــبــيــة االلــعــاب الــعــربــيــة فــى املــغــرب 85
وبرونزية االلعاب العربية .99

اجلداف عبدالسالم محمد يعتلي
لربع نهائي الفردي يف األلعاب الشاطئية األفريقية
حقق اجلداف الليبي عبدالسالم محمد التأهل إلى الدور ربع النهائي
من املرحلة األولى لسباقات فردي التجديف ضمن منافسات دورة االلعاب
الشاطئية األفريقية األولى.
وسجل عبدالسالم زمن وقدره  03:07.00ليصبح من بني الستة األوائل
املتأهلني للدور املقبل،

