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اليوم األول
مابعد غريان..
سفور التدخل التركي يف الصراع الليبي األهلي ،
الدائر منذ أشهر ،يعني أن حرب طرابلس دخلت
فعال يف مرحلتها احلرجة ..لتتحول ببساطة من
حالة إقتتال داخلي محدود إلى مواجهة إقليمية
فجة بني املحاور املتنافسة على سيادة املنطقة
بالوكالة عن واشنطن والرأسمالية الغربية ..
فيما يبدو أنه خرق فاضح لقواعد اإلشتباك غير
املعلنة بني القوات املسلحة العربية الليبية وبني
قوات حكومة الوفاق  ،جتاوزت لهجة التهديدات
املتبادلة بني أنقرة والرجمة حدود التلميح إلى
حدود التصريح بالعداء واالستعداد للذهاب دون
تردد إلى أقصى مستويات التصعيد ..خصوصا
بعد الضربة املوجعة التي تلقتها القوات املسلحة
يف مدينة غريان ذات املوقع االستراتيجي املهم
يف جغرافية املواجهات احلالية ح��ول العاصمة
ب��إع�ت�ب��اره��ا م��رك��ز إم� ��داد أس��اس��ي ون�ق�ط��ة حتكم
رئيسية يف م��دن وب �ل��دات وق ��رى جبل نفوسة ..
سياسيا وعسكريا ستشكل خسارة غريان محطة
فارقة يف مسار االح ��داث  ،ناهيك عن أثرها يف
معنويات املقاتلني والقاعدة القبلية والشعبية ،
وانعكاساتها املباشرة وغير املباشرة على مواقف
وقراءات الفصائل السياسية االنتهازية مبختلف
مرجعياتها « ال�ف�ب��راي��ري��ة والسبتمبرية « ..إن
دخول طرف إقليمي يف ثقل تركيا « االردوغانية»
إلى ميدان احلرب حول العاصمة وبهذه الوقاحة
املتعمدة  ،يسقط يف أخ�ط��ر دالالت ��ه  ،إمكانية
احل�س��م العسكري امل��أم��ول على امل��دى القصير
وامل�ت��وس��ط م��ن خ�ل�ال إع ��ادة ت��وزي��ع ال �ق��وى على
األرض  ،وإس�ت�ف��زاز أط ��راف إقليمية أخ��رى ذات
مصلحة وط�م��وح إلل�ق��اء ثقلها  -ب�لا م��وارب��ة -
وراء الطرف املعادي للتطلعات التركية يف ليبيا
..االس ��وأ من كل ذل��ك أن االنهمكاك التركي يف
املستنقع الليبي يشرع االب��واب على مصرعيها
ل�ت��دوي��ل االق�ت�ت��ال وتعقيد م�س��ارات��ه إذا تطاول
العهد وإتسعت رقعته فيتحول إلى حرب أهلية
شاملة ليس يف مكنة أحد التنبؤ مبآالتها  ..هذه
املخاوف التي تثيرها « وقاحة أنقرة « يف إعالن
تورطها عسكريا ولوجستيا يف ح��رب طرابلس
 ،وم� ��ع ت�ض�خ��م دالالت� �ه ��ا امل�ح�ل�ي��ة واالق�ل�ي�م�ي��ة
والدولية..يجب أن تشكل يف احلالة السياسية
الليبية عامل حتريض إيجابي للقوى الوطنية
املستقلة واملنفصلة عن صراعات « فبراير « اآلفلة
للدفع بكل مامتلك من رصيد شعبي واجتماعي
ووع��ي سياسي يتكيء على ماتراكم من جتارب
النضال واملواجهة خالل العقود املاضية  ،لبلورة
خ��ارط��ة ط��ري��ق حقيقية أو خ�ط��ة إن �ق��اذ بديلة
تستلهم من ��اذج وس��واب��ق ش�ع��وب أخ ��رى خاضت
ذات املحنة وتراعي الشرط املحلي والعاملي حتى
يكون باالمكان وضعها موضع التنفيذ الفوري
إذا م��ا ت �ب��دت س��ان �ح��ة أم ��ل أو الح ��ت يف األف��ق
إشارة لتضج الظروف أمام عمل وطني يتسامى
فوق احلساسيات السياسية الطارئة وال��والءات
االي��دي��ول��وج �ي��ة امل �س �ت��وردة وامل �ص��ال��ح اجلهوية
أو القبلية أو الفردية املقيتة  ..المستحيل يف
السياسة وال مستحيل أم��ام االرادة املخلصة يف
سعيها إلى هدف شريف ومشروع ..

بقلم مدير التحرير
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السياحة تنظم
ملتقى للخبراء يف بنغازي

إيطاليا تهدي  8سيارات
قمامة لطرابلس

أعلنت الهيئة العامة للسياحة باحلكومة املؤقتة عن تنظيمها
مللتقى للخبراء السياحيني حتت شعار “دور السياحة يف
بناء االقتصاد بعد اإلرهاب يف السابع يوليو القادم مبدينة
بنغازي ،مبشاركة خبراء يف صناعة السياحة إلى جانب
شخصيات اعتبارية يف احلكومة الليبية املؤقتة.وصرح نائب
رئيس الهيئة نور الدين الثني بأن امللتقى يهدف للنهوض
بالسياحة يف ليبيا باعتبارها م��وردا اقتصاديا .وكان
االجتماع الذي عقد بغرفة السياحة باملنطقة الشرقية قد
تناول إعداد وحتضير امللتقى برئاسته نائب رئيس هيئة
السياحة وبحضور مدير إدارة املنتزهات الوطنية ،ورئيس
مجلس إدارة الغرفة السياحية باملنطقة الشرقية ،ومدير
إدارة التنشيط السياحي بالهيئة ومدير مكتب املتابعة
بالهيئة ومدير مكتب السياحة بنغازي.

استلمت وزارة احلكم املحلي التابعة حلكومة الوفاق ،األربعاء املاضي ،عدد
( )8سيارات حديثة لنقل القمامة من طرف السفارة االيطالية بليبيا لشركة
اخلدمات العامة للنظافة طرابلس.
وأوض��ح املكتب اإلعالمي ل��ل��وزارة ،أن التسليم مت بحضور نائب السفير
االيطالي لدي ليبيا نيكوال اورالندو والسكرتير الثاني نيكول باتروني ومدير
الوكالة االيطالية للتعاون االمنائي يف ليبيا جون بيترو ومحمد عصر متابع
شركة اخلدمات باملناطق ،حيث تأتي اخلطوة يف إطار برنامج جسر التضامن
بني دولة ليبيا واجلمهورية اإليطالية واملمول من ِقبل احلكومة اإليطالية
وتفعيل االتفاق املبرم بني الطرفني وبالتعاون مع منظمة األمم املتحدة خلدمة
املشاريع الليبية.

ضبط مصنع غير مرخص باجدابيا
قامت دوري���ات التحري والقبض
التابعة لفرع جهاز احلرس البلدي
اجدابيا ،االربعاء املاضي بحملة
تفتيش موسعة على ورش بيع
اخل��ردوات والنحاس الواقعة عند
الطريق ال��دائ��ري الغربي مبدينة
اج��داب��ي��ا .مساعد ض��اب��ط عبد
ال��س�لام م��راج��ع اج��ب��ي��ل ق���ال يف
تصريح خص به ( بوابة افريقيا
االخبارية )  ،ان الدوريات متكنت
من ضبط مصنع لتعبية وتكييس
املواد الغذائية غير مرخص وجدت
بداخله كمية كبيرة من األرز والدقيق
والسكر  ،وان الكمية تقدر بـ ( 25
قنطار أرز  15 ،قنطار دقيق 8 ،
قنطار سكر) باإلضافة إلى ضبط
كمية م��ن التسالي (شيبس) مت
تخزينها بطريقة غير صحية داخل
الورشة .كما أشار اجبيل إلى ان
الدوريات متكنت من ضبط عدد
 18شخص من العمالة األجنبية
دخلوا إلى األراضي الليبية بطريقة
غير شرعية  ،يحملون اجلنسية
السودانية والتشادية وق��د متت
إحالتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة
الغير الشرعية بأجدابيا.

أزمة وقود
تلوح يف أفق
العاصمة طرابلس
ع��ادت مجدداً الطوابير أم��ام محطات الوقود يف
العاصمة الليبية طرابلس ،ما فاقم أزمات املواطنني
املعيشية وخلّف الشجار يف املحطات ،وذل��ك رغم
تأكيد شركة البريقة لتسويق النفط ،ع��ن توفر
املحروقات بكافة مستودعاتها.
و رص���دت ب��واب��ة افريقيا االخ��ب��اري��ة ،ح��ال��ة من
االزدح���ام بأحد محطات الوقود وس��ط العاصمة
طرابلس ،حيث اصطفت السيارات خارج املحطة
،يف ح�ين ش��ه��دت محطة اخ���رى وق���وف ع��دد من
املواطنني يف طابور للتز ّود بالوقود.

وحدة متكني املرأة بالرئاسي تبحث شؤون
املرأة باجتماع يف تونس
التقت نائبة رئيسة وح��دة دع��م ومتكني
املرأة باملجلس الرئاسي حنان الفخاخري،
األرب��ع��اء املاضي مع مدير برنامج ليبيا
مبنظمة ال��ت��ع��اون األمل��ان��ي م��ان��ف��رد فان
ايكيرت ،املختصة بتدريب وإنشاء مراكز
انتاج للسيدات.
وت��ن��اول اللقاء ال���ذي عقد مبقر «»giz
يف تونس البرامج املتعلقة بتمكني املرأة

اقتصاديا واملشاريع التي سيتم تنفيذها
خ��ل�ال ال���ع���ام احل����ال����ي ،ح��ي��ث أك���دت
الفخاخري ،خ�لال االجتماع أن هدف
الوحدة هو مساعدة امل��رأة حتى حتصل
على استقاللها االقتصادي وتتمكن من
تأسيس مشاريعها االقتصادية اخلاصة
بها بتنفيذ استراتيجية الوحدة وفق خطة
التنمية املستدامة .

الوزير «أونيس» يهدي أغنية لشريخان
أه����دى وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة امل��ف��وض
بحكومة ال��وف��اق حسن أون��ي��س،
أغنية إلى (محمود بعيو) الشهير
ب��ش��ري��خ��ان ،أح����د ق�����ادة ق���وات
الوفاق ،والذي قتل أبريل املاضي،
يف اش���ت���ب���اك���ات م���ح���ور ص�ل�اح
الدين يف طرابلس .ونشر أونيس
ع��ب��ر صفحته مب��وق��ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي فيسبوك مقطع فيديو
ألغنية وأدرج بها تعليق(اهداء من
الهيئة العامة للثقافة إل��ى روح
الشهيد شريخان).
يشار إلى أن محمود حمد مصطفى
بعيو املعروف ب» شريخان» هو

أب���رز ال��ق��ي��ادات ال��ت��اب��ع��ة ل��ق��وات
الوفاق ،من مواليد  1984ومن
س��ك��ان م��دي��ن��ة م��ص��رات��ة ،ألقت
السلطات األمنية القبض عليه يف
 2004يف قضايا نصب واحتيال،
وخ��ل�ال أح�����داث ف��ب��راي��ر شكل
ش��ري��خ��ان كتيبة ب��اس��م (ش��ه��داء
أم��اط�ين) ينتمي معظم أف��راده��ا
إلى مدينة مصراتة ،وهي الكتيبة
انضمت مؤخرا للقتال يف
التي
ّ
تقدم
صفوف قوات الوفاق
لصد ّ
ّ
اجليش الليبي ومنع سيطرته على
العاصمة ط��راب��ل��س ،وتتخذّ من
معسكر اليرموك مق ّرا لها.
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يونيسيف تسعى لدعم
أسر تاورغاء النازحة
يف بنغازي للنساء
والوالدة بورمية
التقى رئيس املجلس التسييري
لبلدية بنغازي ،الصقر بوجواري،
مع مدير مكتب اليونيسف لبرامج
الطوارئ ،مانويل فونتان ،واملمثل
اخلاص لليونيسف يف ليبيا ،عبد
الرحمن غندور ،ووفد من منظمة
اليونيسف يف ليبيا ،ملناقشة جهود
املنظمة فيما يخص املساعدات
املقدمة للعائالت النازحة ودعم
برامج التعليم.
وم���ن ج��ان��ب��ه أك���د م��دي��ر مكتب
اليونيسف ل��ب��رام��ج ال��ط��وارئ،
مانويل فونتان ،على أهمية وجود
برنامج شامل لتقدمي املساعدات
ل�لأس��ر ال��ن��ازح��ة م��ن ت��اورغ��اء
ومتواجدة حاليا يف بنغازي.

متابعة أوضاع بنغازي من قبل احلكومة املؤقتة
ناقش رئيس احلكومة املؤقتة عبد اهلل الثني ،األربعاء املاضي ،سير
العمل يف بلدية بنغازي ومشاريعها وذلك خالل استقباله ألعضاء
مجلس النواب عن الدائرة يوسف العقوري ،وعائشة الطبلقي.
وبحث الثني خالل اللقاء ،آلية إعادة تشغيل املصانع الواقعة بنطاق
بلدية بنغازي وكيفية وضع احللول اجلذرية إلعادة تفعيلها ،كما
تطرق االجتماع إلى إيجاد مشاكل الباحثني عن العمل ،وكيفية
توفير التعيينات لهم.
وبحث االجتماع مشكلة جوازات السفر وتعذر استخراجها وصعوبة
احلصول عليها من فروع املنطقة الشرقية ،حيث أصدر دولة رئيس
مجلس الوزراء تعليماته بإيجاد حل للمشكلة ،وإال التعاقد مع شركة
متخصصة لوضع حل جذري لها.

إيقاف الرحالت اجلوية بني «بنينا» ومطارات تركية
أعلنت إدارة م��ط��ار بنينا ال��دول��ي مبدينة
بنغازي ،إيقاف كامل الرحالت املغادرة من
املطار إلى تركيا.
وقالت إدارة املطار عبر صفحتها الرسمية
مبوقع التواصل االجتماعي «فيسبوك» ،إنها
أوقفت كل الرحـالت القـاصــدة اسطنبول،

القبض على مهاجرين غير شرعيني باجدابيا
متكنت مديرية أم��ن أجدابيا ،الثالثاء
املاضي ،من القبض على مجموعة من
املهاجرين غير الشرعيني بإحدى املزارع
على طريق طبرق أجدابيا.
وأوض���ح املكتب اإلع�لام��ي للمديرية،
أنه بعد ورود معلومات إلحدى دوريات
قسم ال��ن��ج��دة ب��وج��ود ث�لاث��ة أشخاص
يشتبه بهم أنهم هجرة غير شرعية،
وبعد أخ��ذ التعليمات من رئيس قسم
النجدة باالجتاه إلى املكان مت القبض

القبض على
تاجر»حشيش»
يف طرابلس
أع��ل��ن��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة بحكومة
الوفاق ضبط شخص ليبي اجلنسية
ميتهن ب��ي��ع وت��روي��ج امل���خ���درات يف
طرابلس.
وب��ي�ن امل��ك��ت��ب اإلع��ل�ام����ي ل�����وزارة
الداخلية بحكومة الوفاق أن فرقة
الـتحري والـقبض بـمكتب تـحريات
طـرابلس بـاإلدارة الـعامة لـمكافحة
ال��ـ��م��خ��درات وال��ـ��م��ؤث��رات الـعقلية
متكنت مـن ضـبط شـخص لـيبي
ال��ـ��ج��ن��س��ي��ة ي��ـ��م��ت��ه��ن ب��ـ��ي��ع وت��ـ��روي��ج
الـمخدرات داخـل مـدينة طـرابلس
وب��ـ��ح��وزت��ه ( )5كـيلو م��ـ��ن مـخدر
الـحشيش وجرى اتخاذ اإلجـراءات
الـقانونية حـياله وإحـالته إلـى نـيابة
جـرائم مـكافحة ال��ـ��م��خ��درات مـن
حـيث االخـتصاص.
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عليهم ومت االن��ت��ق��ال بهم إل��ى القسم
واستجوابهم ذك��رو ان باقي املجموعة
وت��ت��ك��ون م��ن  42شخص م��ن العمالة
الوافدة (هجرة غير شرعية) بإحدى
امل����زارع ع��ل��ى ط��ري��ق ط��ب��رق اج��داب��ي��ا،
حيث مت انتقال دوري��ات قسم النجدة
وبرفقة اعضاء مكتب مكافحة اجلرمية
ومت القبض على  32شخص وسيتم
إح��ال��ت��ه��م إل����ى م��ك��ت��ب ال��ه��ج��رة غير
الشرعية اجدابيا.

عـلى أن تكون هناك رح�لات للعـودة فقـط
(اسطنبول /بنغازي) للمــواطنيـــن الليـبيـيـن
املـوجــوديــن يف تركيا.
وطالبت اإلدارة ،املسافرين الـذيـن لـديهم
ح��ج��وزات ( ذه���اب ) مب��ـ��راج��ع��ـ��ة شركـات
الطيران و مكاتـب احلـجــز .

منظمة حقوقية تطالب بإنشاء هيئة تهتم بضحايا التعذيب
طالبت اللجنة الوطنية حلقوق
اإلنسان بليبيا ،جميع السلطات
الليبية بالعمل على االي��ف��اء
بالتزاماتها جتاه حماية وصون
وتعزيز حقوق اإلنسان والقانون
الدولي اإلنساني.
وأكدت اللجنة يف بيان أصدرته
 ،ع��ل��ى أه��م��ي��ة إن��ش��اء هيئة
أو مؤسسة وطنية مستقلة
تعني بشؤون ضحايا التعذيب
ومكافحة آفة التعذيب واحلد
منها ،ورأت اللجنة أن الوقاية
الشاملة من التعذيب وغيره
من املعامالت القاسية واملهينة
يستوجب نشر ثقافة حقوق
اإلنسان والتربية عليها والقيام

زيادة القدرة االستيعابية
ملستشفى طرابلس املركزي
أك��د وزي��ر الصحة بحكومة ال��وف��اق احميد ب��ن عمر أن إج��راءات
الصيانة والتطوير وافتتاح األقسام املهمة بإمكانيات عالية اجلودة
مبستشفى طرابلس املركزي يعد خطوة مهمة ترفع من جودة اخلدمة
الطبية املقدمة من القطاع الصحي للمواطن وأن ال ُقدرة االستيعابية
ألقسام أكبر املستشفيات بالعاصمة يف زي��ادة وفق معايير عالية
وخدمة جيدة.
وبني املكتب اإلعالمي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن تصريحات
الوزير جاءت خالل جولة تفقدية أجراها ملستشفى طرابلس املركزي
لالطالع على سير أعمال األقسام وأوضاع املرضى واحلاالت التي
يستقبلها املستشفى واخل��دم��ات املقدمة من قبل ال��ك��وادر الطبية
والطبية املساعدة.
من جانبه قال مدير عام مستشفى طرابلس املركزي البهلول بن
رمضان إن القدرة االستيعابية للمستشفى زادت مبعدالت كبيرة
عقب التطوير والصيانة حيث بلغ معدل الدخول ألقسام اإلسعاف
وال��ط��وارئ باملستشفى إل��ى  44476حالة خ�لال  5أشهر عقب
عمليات التطوير والصيانة مشيرا إلى أن اخلدمات الطبية التي
يقدمها املستشفى يف حتسن كبير وأن الصيانة والتجهيز شمل
أقسام إسعاف احلوادث والباطنة بكامل الوحدات التابعة لها إلى
جانب وحدات القسطرة واألورام واألقسام املهمة باملستشفى.

بجملة من اإلصالحات اإلدارية
والتشريعية والقضائية منها
االنضمام إلى اتّفاق ّية مناهضة
التّعذيب وغ��ي��ره م��ن ض��روب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاّ إنسان ّية أو املهينة ،وإنهاء
حالة اإلف�لات من العقاب يف
اجل��رائ��م التعذيب واالخ��ف��اء

ال��ق��س��ري ،وض��م��ان مالحقة
اجل��ن��اة وت��ق��دمي��ه��م للعدالة،
وال � ّت��ص��دي��ق ع��ل��ى التّصريح
االختياري املتعلّق بقبول أهل ّية
املحكمة اإلف��ري��ق� ّي��ة للفصل
يف دع����اوي يرفعها األف���راد
أو املنظّمات غير احلكوم ّية،
�اص يشمل
والقيام بتدقيق خ� ّ

قضايا التّعذيب واملعامالت
الس ّيئة بغاية إدراك أسباب
ّ
الوظيفي للقضاء يف
االنخرام
ّ
معاجلتها،إضافة إلى تنقيح
�ي
وإص�ل�اح ال��ق��ان��ون األس��اس� ّ
للسجون مبا يدرج فيه
املنظّم ّ
وض��ع آل � ّي��ات تضمن معاجلة
تظلّمات وشكاوى املساجني،
رصد املوارد اللاّ زمة لتحسني
ظ������روف ال���ع���م���ل ،وال��ب��ن��ي��ة
األس���اس���ي���ة وال��تّ��ج��ه��ي��زات
املقدمة للمساجني،
واخلدمات ّ
ووض��ع اإلط��ار ال ّ
ط ّبي العامل
بالسجون حتت إشراف مباشر
ّ
الص ّحة.
من قبل وزارة ّ

جتهيز مستشفى قصر اخليار
باملعدات الطبية
قامت وزارة الصحة بتجهيز مستشفى «قصر خيار
القروي» باحتياجاته من األجهزة واملعدات الطبية.
وبني املكتب اإلعالمي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق
أنه جرى التأكد من مطابقة التوريدات عن طريق
جلنة االستالم واملطابقة بقسم املعدات واملستلزمات
الطبية التابع إلدارة الصيدلة.واستلمت مخازن
املستشفى جهاز تصوير مقطعي  CT SCANوجهاز
تخطيط قلب وجهاز أشعة رقمي وأجهزة تخدير
وأجهزة مراقبة املريض وجهاز املوجات فوق الصوتية
إلى جانب أجهزة تنفس صناعي ومنظار جراحي
وأجهزة تعقيم وأسرة عناية وأسرة أطفال وأس ّرة
إلكترونية وعربات أدوية وحامالت أنابيب وأجهزة
قياس الضغط وطاوالت عمليات وأجهزة شفط.
استمرارا لتنفيذ
وأوضحت ال��وزارة أن ذلك يأتي
ً
خطة ال��وزارة التي أعلن عنها الوكيل العام محمد
هيثم عيسى واملتمثلة يف دع��م القطاع الصحي
العام ،من خالل إم��داد املستشفيات التخصصية
والعامة والتعليمية والقروية باحتياجاتها من األدوية
واملستلزمات واألج��ه��زة وامل��ع��دات الطبية وتنفيذ
أعمال صيانة داخلها بعد أن توقفت لسنوات.
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املؤقتة تخصص  100مليون دينار ملشاريع يف اجدابيا
املاضي مع مع وجهاء من البلدية بحضور النائب بالبرملان عن
االسبوع الليبي
قررت احلكومة املؤقتة تخصيص مئة مليون دينار لتنفيذ مشاريع اجدابيا عبد اهلل املغربي ووزيــر احلكم املحلي عادل الزايدي
يف بلدية اجدابيا تشمل ترميم و صيانة مرافق صحية وتعليمية حيث نوقش الوضع العام للخدمات واملــرافــق العامة بالبلدية
ومنها استكمال بعض مشروعات الطرق بشكل عاجل بقيمة 20
و صرف صحي
وكان رئيس اجلكومة املؤقتة عبداهلل الثني قد اجتمع االربعاء مليون دينار.

اخلليج العربي للنفط تبحث التعاون مع روزون اوروبا
االسبوع الليبي
بحث رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لالنشاءات
النفطية جنيب االثــرم صباح اليوم مبقر الشركة
ببنغازي اوجه التعاون مع شركة أوليمبوس املتخصصة
يف مجال التوريد والتدريب على إستخدام التقنيات
احلديثة ملختلف املعدات واألجهزة املستخدمة يف
الصناعات النفطية
وتعمل الوطنية لالنشاءات النفطية وهــي شركة
حــديــثــة االنــشــاء عــلــى اســتــراتــيــجــيــة الــتــعــاون مع
الشركات الوطنية العاملية ذات االمكانيات واخلبرة
لتسخير افضل الــظــروف واالمكانيات يف مجال
الصناة النفطية

التجارة والتنمية يطلق
مركزا خلدمة الزبائن
االسبوع الليبي
أعلن مصرف الــتــجــارة والتنمية عــن إطــالق
مركز خلدمة الزبائن ميكن عميل املصرف من
تقدمي أي استفسار بشكل مباشر عبر الرسائل
أو املحادثة الهاتفية خالل أيــام األسبوع عدا
اجلمعة والسبت حيث تعد هذه اخلدمة األولى
من نوعها يف نطاق القطاع املصريف الليبي.
واوضح املصرف عبر اعالنه أن هذه اخلدمة
تأتي سعيا منه لتوثيق العالقة مع املستخدمني
والتواصل معهم حلل املشاكل التي تواجههم يف
معامالتهم املصرفية وذلك من خالل استقبال
املالحظات واإليجابيات باإلضافة إلى النقد
البناء.

هيئة السياحة باملؤقتة
تعلن عن مؤمتر يف
السابع من يوليو اجلاري
االسبوع الليبي
اعلنت الهيئة العامة للسياحة باحلكومة املؤقتة عن
تنظيمها مللتقى خلبراء السياحيني حتت شعار “دور
السياحة يف بناء االقتصاد بعد اإلرهاب يف السابع
يوليو القادم مبدينة بنغازي ،مبشاركة خبراء يف
صناعة السياحة إلى جانب شخصيات اعتبارية
يف احلكومة الليبية املؤقتة
وصــرح نائب رئيس الهيئة نور الدين الثني بأن
امللتقى يهدف للنهوض بالسياحة يف ليبيا باعتبارها
موردا اقتصاديا
وكان االجتماع الذي عقد بغرفة السياحة باملنطقة
الشرقية قد تناول إعداد وحتضير امللتقى برئاسته
نائب رئيس هيئة السياحة وبحضور مدير إدارة
املنتزهات الوطنية ،ورئيس مجلس إدارة الغرفة
السياحية باملنطقة الشرقية ،ومدير إدارة التنشيط
السياحي بالهيئة ومدير مكتب املتابعة بالهيئة
ومدير مكتب السياحة بنغازي.

هيئة االتصاالت باملؤقتة تنشئ
غرفة طوارئ ملدينة بني وليد وضواحيها
االسبوع الليبي
ناقش رئيس الهيئة العامة لالتصاالت واملعلوماتية مراد الشكري مع رئيس املجلس التسييري لبلدية بني وليد
بشير عجاج املشاكل التي تعاني منها البلدية يف مجال خدمة االتصاالت.
وحضر اللقاء الذي عقد يف مقر الهيئة ببنغازي صباح االحد نائب رئيس الهيئة وعدد من مدراء االدارات
واثني رئيس املجلس البلدي بن وليد على مبادرة الهيئة بانشاء غرفة طوارئ ملدينة بني وليد وضواحيها متهيدا
لزيارة املدينة للوقوف على املشاكل وإيجاد حلول سريعة بالتعاون مع الشركات التابعة.
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قيادي مبصراتة يكشف
واقع التشكيالت املسلحة يف املدينة
هناك أزمة ثقة كما أن الدولة
الليبية تعاني من حالة ضعف ناجت
عن تدخل املجتمع الدولي

حوار :سوزان الغيطاني

م � ��دي� � �ن � ��ة م � � � �ص� � � ��رات� � � ��ة ..أح � ��د
أك� �ب ��ر امل� � ��دن ال �ل �ي �ب �ي��ة وت �ك �م��ن
أه �م �ي �ت �ه��ا ل �ي ��س ف �ق ��ط ب �س �ب��ب
م� �س ��اح� �ت� �ه ��ا وع� � � ��دد ق��اط �ن �ي �ه��ا
وإمن � ��ا ل� ��دوره� ��ا خ�ل��ال أح� ��داث
 2011وال� �س� �ن ��وات ال �ث �م��ان �ي��ة
التي أعقبتها كما أن بها عدد
كبير م��ن ال�ت�ش�ك�ي�لات املسلحة
ال�ت��ي ت�ش��ارك يف ا حل��روب حتى
خ��ارج امل��دي�ن��ة ك�ح��رب طرابلس
وس � ��رت ..مل �ع��رف��ة واق� ��ع امل��دي �ن��ة
ال � �ع � �س � �ك� ��ري ورؤي� � �ت� � �ه � ��ا ل �س �ب��ل
حتقيق ال�س�لام التقينا رئيس
امل � �ج � �ل� ��س ال � �ع � �س � �ك� ��ري ل � �ث� ��وار
مصراتة سابقا ووزير اجلرحى
األسبق رمضان زرموح.
كيف تنظر إل��ى دور مدينة م�ص��رات��ة يف
املرحلة القادمة؟
مدينة مصراتة م��ن امل��دن الكبرى يف
ليبيا وك��ان لها دور ري��ادي يف أحداث
 17فبراير وكنا نسعى ألن تكون ليبيا
دول��ة مدنية دميقراطية إال أن البالد
دخ��ل��ت م��رح��ل��ة ص���راع ع��ل��ى السلطة
وك���ل م��ا ن��ه��دف إل��ي��ه اآلن ه��و إق���رار
دس��ت��ور ت��واف��ق��ي ب�ين مختلف أط��ي��اف
الشعب الليبي وتفعيل القوانني وإجراء
انتخابات حرة نزيهة.
وه � ��ل ت � ��رى أن ذل � ��ك مي� �ك ��ن أن ي �ح��دث
قريبا؟
أعتقد أن هناك أطراف تسعى إلطالة
عمر األزمة فكان ميكن العودة لدستور
امل��م��ل��ك��ة ب��ع��د ت��ع��دي��ل��ه ك��م��ا ك���ان ميكن
الوصول بليبيا لبر األمان لكن املشكلة
أن من شاركوا يف األحداث عام 2011
ليسوا هم املوجودين يف املشهد اآلن ما
يعني أن الثورة سرقت.
ه� �ن ��اك ات� �ه ��ام ��ات ل �ب �ع��ض األط � � ��راف يف
مصراتة بالتسبب يف إطالة أمد األزمة
يف ليبيا؟
هذا الكالم غير صحيح فخالل العام
 2016-2014كنت رئيسا ملجلس
الوفاق الوطني وقمنا بعقد اجتماعات
يف مختلف املدن ومع مختلف األطراف
ب��ه��دف ال��ص��ل��ح وح��ق��ن ال��دم��اء ووق��ف
احل��روب لكن السلطات التنفيذية لم
تستجب لطلبات وت��وص��ي��ات املجلس
الذي عمل بدون دعم مادي.

أعتقد أن هناك أطراف تسعى إلطالة عمر األزمة فكان ميكن العودة
لدستور اململكة بعد تعديله كما كان ميكن الوصول بليبيا لبر األمان
ملن كان يتبع هذا املجلس وما مصيره؟
ك��ان يتبع مل��ؤس��س��ات امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي
وقوامه  150عضوا وله هيكل تنظيمي
يراعي التركيبة املناطقية يف ليبيا إال
أن عمله توقف بسبب عدم االستجابة
مل��ط��ال��ب��ه وت��وص��ي��ات��ه وع���دم االك��ت��راث
لدوره.
بعد  8سنوات كيف هي أوضاع املسلحني
الذين شاركوا يف أحداث عام  2011؟
ه��ن��اك م��ن يسعى لتشويه ص���ورة من
ش���ارك���وا يف األح�����داث ض���د ال��ن��ظ��ام
السابق وإظهارهم على أنهم مليشيات.
أليسوا كذلك؟
ب��ع��ض��ه��م اض��ط��رت��ه ال���ظ���روف ل��ي��ك��ون

كذلك إال أنهم يف املجمل شباب تنادوا
لتغيير النظام ولكن بعد العام 2011
ل���م ت��ت��م ع��م��ل��ي��ة إع����ادة ب��ن��اء ال��ق��وات
املسلحة ووزارة ال��دف��اع التي ميكنها
أن تستوعب ه���ؤالء ال��ش��ب��اب ك��م��ا أن
ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات ال��ع��ش��وائ��ي��ة ج��ع��ل��ت إدارة
القوات املسلحة ضعيفة مخلخلة.
ما صحة ما يتردد حول وجود أكثر من
 200مجموعة مسلحة يف مصراتة.
ن�ع��م ي��وج��د يف م�ص��را ت��ة ه��ذا ا ل �ع��دد من
املجموعات املسلحة؟
من يضمن ضبط هذه املجموعات؟ وكم
قوامها؟
أعدادها تقدر بعشرات اآلالف وبعد

األح��داث انضموا للمنطقة العسكرية
الوسطى وال��ت��ي يوجد بها عسكريني
م��ن��ض��ب��ط�ين وان���ض���ت إل��ي��ه��م ال��ق��وات
املساندة التي كانت تقاتل عام 2011
إال أنه لم يتم تنظيمهم بسبب ضعف
وزارة الدفاع التي فشلت يف استيعابهم
وبقوا يف تشكيالت مسلحة.
هل هم مليشيات؟
ال إن��ه��م مقاتلني ب��زي عسكري ولهم
رواتب ويتبعون سلطة الدولة.
من قائدهم؟
فائز ال��س��راج القائد األع��ل��ى للجيش
املعترف به دوليا.
ه� ��ل ي� �ن� �ف ��ذون ج �م �ي �ع��ا أوا م � � ��ر ا ل� �س ��راج

وه� ��ل مي �ل��ك ال� �ق ��درة ع �ل��ى إ ي �ق��ا ف �ه��م أو
اس� �ت� �ب ��دال� �ه ��م ك� � ��أي ق� ��ا ئ� ��د ع� �س� �ك ��ري يف
العالم؟
ه��ن��اك مشكلة ث��ق��ة ب��ع��د تعيني بعض
القيادات املشكوك يف أمرهم من حيث
كانوا خصومنا عام  2011والبد من
التأكيد على أن ضعف القيادة ورئاسة
األرك�����ان ه��و ال��س��ب��ب يف ع���دم وج��ود
برنامج لدمج هؤالء املقاتلني
ه��ذا يعني أن ك��ل تشكيل مسلح يفعل ما
يريد؟
ليس لهذه الدرجة فعندما مت تشكيل غرفة
عمليات من املجلس الرئاسي انضموا
لها ويقاتلون اآلن يف العاصمة طرابلس
مبوجب تعليمات وأوامر عسكرية
ه��ل ه� ��ؤالء امل �ق��ات �ل�ين م �ل �ت��زم��ون بالسمع
والطاعة املطلقة لقيادة واحدة؟
هناك أزم��ة ثقة كما أن ال��دول��ة الليبية
تعاني من حالة ضعف ن��اجت عن تدخل
املجتمع الدولي يف ش��ؤون البالد والذي
يتحمل نتائج تدهور األوضاع فبعد العام
 2011لم تقام مؤسسات يف ليبيا لتوحد
الليبيني حتت قيادة واحدة.
ملاذا لم يتم جمع السالح منهم طاملا أنهم
غير نظاميني؟
عام  2012شكلت جلنة الستالم األسلحة
من هذه الكتائب وبالفعل بدأت عمليات
التسليم إال أن��ن��ا ت��ف��اج��أن��ا بتشكيالت
وقيادات سياسية تسعى لالنقالب على
مكتسبات فبراير فخاف املسلحني من
تسليم أسلحتهم.
بعد  8سنوات هل مازلت تؤمن أن فبراير
كانت ثورة؟
نعم وأهالي مصراتة يتفقون معي يف هذا
الرأي.
وه��ل تتوقع أن أه��ال��ي القتلى واجل��رح��ى
واملهجرين واملشردين يتفقون معك؟
عام  2011كنا نهدف لتغيير النظام ولو
كانت النوايا حسنة لتغير الوضع ولتم
بناء الدولة خاصة وأن ليبيا دولة غنية
إال أن املواطن اآلن يعاني من نقص يف
السلع األساسية والفقر والعوز بسبب
ضعف الرقابة واملحاسبة وسرقة املال
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غات املنسية ..احلل من رحم الكارثة
همسة يونس:
بوابة افريقيا اإلخبارية
املثل العربي القدمي يقول «أول الغيث
ق���ط���رة ..وآخ����ر ال��غ��ي��ث س��ي��ل» ،ه��ك��ذا
رمبا بدأ املشهد يف مدينة غات جنوب
غ��رب��ي ليبيا ،ب��دأ بغيث اس��ت��ب��ش��ار ثم
انتهى ب��ص��ورة ام��ت��زج��ت فيها مشاعر
احلزن واآلالم ،عاكسة واقعا جاء آخره
مغايرا ألوله ...فلعنة الفيضان والسيول
اجتاحت املدينة دون أن تطلق صافرة
اإلن��ذار فتحولت النعمة إل��ى نقمة حل
شبحها على كامل املدينة.
سيول عارمة جرفت األخضر واليابس،
ف��ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ي��ف��ك��ر ال��ع��ال��م كله
عن سبل االستفادة من مياه األمطار،
وتنشغل دول أخرى بالبحث يف تكنولوجيا
األمطار الصناعية والتحكم يف حركة
ال��س��ح��اب وأم���اك���ن س��ق��وط األم���ط���ار،
انشغلت احل��ك��وم��ات الليبية ع��ن هذه
املدينة البسيطة يف مطالبها الشرعية
املتمثلة يف صيانة غرف تصريف املياه
وتطوير بنيتها التحتية.
تفاصيل علمية ومناخية
امل��س��ت��ش��ار وخ��ب��ي��ر امل���ن���اخ وال��ت��غ��ي��رات
املناخية باملركز الوطني لألرصاد اجلوية
خ��ال��د إب��راه��ي��م ال��ف��اض��ل��ي ،ن��ش��ر ورق��ة
حتليلية لنتائج الفيضانات والسيول يف
غات ضمن الدراسة املناخية التحليلية
املرتقب نشرها قريبا ،والتي سيوجهها
ال��ف��اض��ل��ي إل����ى ص��ان��ع��ي ال��س��ي��اس��ات
ومتخذي ال��ق��رارات وجميع املؤسسات
العلمية واخلدمية والتخطيط وباقي
املهتمني يف هذا املجال ،كشف خاللها
أن امل���رج���ع���ي���ة اخل����اص����ة ب���األم���ط���ار
الفيضانية التي اجتاحت منطقة غات
الكبرى نتيجة لسيطرة أوضاع مناخية
ش��اذة خالل الفترة  6-1يونيو2019
وذل��ك بعد متكن املركز وألول م��رة من
بناء منوذج مناخي يحاكي املناخ اخلاص
بتهاطل األمطار والفيضانات مبناطق

غات الكبرى منذ سنة 130( 1891
سنة ماضية) بعد استخدام واالستعانة
بالبيانات والتقنيات واالمكانيات املتاحة
مبراكز ( )GPCCو( )IRIو()LNMC
وك��ذل��ك م��خ��رج��ات ال��ن��م��اذج املناخية
العاملية منها واإلقليمية ()GCM,RCM
وأيضا بيانات وتقنيات االستشعار عن
بعد لرصد ومراقبة تساقط األمطار
على افريقيا.
ف��إن مناطق غ��ات الكبرى وال��ت��ي يتبع
م��ن��اخ��ه��ا االمن�����اط امل��ن��اخ��ي��ة اخل��اص��ة
بالنصف الشمالي للكرة األرضية ( )NHملاذا حدث الفيضان؟
ق��د تعرضت إل��ى ح��وال��ي  26فيضانا ً السؤال الرئيسي ال��ذي هو لسان حال
مناخيا ً مبختلف األشهر 62% ،منها جميع الشعب الليبي ه��و ..مل��اذا حدث

صنفت بأنها فيضانات معتدلة الشدة
والقوة و 19%منها عنيفة و 15%منها
اعتبرت متطرفة ،اما فيضانات يونيو
 2019فهي األعنف منذ نهاية القرن
قبل املاضي ،وصنفت بأنها استثنائية
تاريخيا ً وتسببت يف أض��رار اقتصادية
واجتماعية بليغة وأدت إلى كوارث بيئية
واسعة النطاق ،ثم يليه فيضان نوفمبر
 1958وف��ي��ض��ان س��ب��ت��م��ب��ر 1951
وفيضان يناير  1933وفيضان مايو
.1966

الفيضان بهذا الشكل والقوة؟
ال��دك��ت��ور يحيى الفستاوي أج��اب على
ه���ذا ال��ت��س��اؤل خ�ل�ال ت��ق��ري��ر تفصيلي
أع���ده ل��ت��دش�ين م��ش��روع وط��ن��ي علمي
وتقني لدراسة اجلوانب املختلفة ملنطقة
غ��ات وإن��ش��اء مركز معلومات للمدينة
موضحا أن مدينة غات والقرى املجاورة
لها تقع يف منطقة منخفضة على مسار
وادي تنزفت بني سلسلتي جبال أكاكوس
يف اجل��ان��ب ال��ش��رق��ي وج��ب��ال األل��ي��زي
يف اجل��ان��ب اجل��زائ��ري وه��ي ج��زء من
مرتفعات ال��ه��وق��ار ال��ت��ي تغطي معظم
جنوب شرق اجلزائر.
وادي تنزفت والذي ميتد شمال جنوب

وميالنه يف اجتاه اجلنوب (اجتاه مدينة
غات) يتكون يف معظمه من تربة طينية
وبالتالي ف��إن سقوط األم��ط��ار سينتج
عنه بقاء معظم املياه على سطح األرض
ل��ف��ت��رة وع���دم ت��س��رب��ه��ا ل��ب��اط��ن األرض
لتغذية اخل��زان اجلويف للمياه حيث أن
الطبقة الطينية تعمل كحاجز مينع ذلك.
من حيث التضاريس وق��وع ال��وادي بني
سلسلتي جبال أكاكوس واألليزي والتي
تُعتبر جباال مرتفعة وميالنها ع��الٍ يف
اجتاه ال��وادي ،جعل هذه اجلبال تصب
معظم مياهها يف اجتاه الوادي بسرعة
عالية وبكميات كبيرة وبالتالي حتدث
الفيضانات.
وادي تنزفت واألودية املشابهة له تُسمى
(األودية النائمة) حيث أنها تكون جافة
وال جت��ري فيها املياه ولكن مع سقوط
كميات كبير من األمطار فإنها تُصبح
خطرة ويكون منسوب املياه فيها عاليا
مما يسبب يف غمر وتدمير املباني التي
يف طريقها.
املشكلة يف أن الكثير م��ن م��دن و ُق��رى
مناطق ليبيا تكمن يف البناء فوق الوديان،
ويف أم��اك��ن م��ج��رى امل��ي��اه أي األودي���ة.
وكما هو معروف ف��إن األودي��ة حتافظ
عبر الزمن على مجراها مهما تغيرت
التضاريس الطبيعية .والسبب الرئيسي
للكوارث الناجتة عن تساقط األمطار
ال��غ��زي��رة ه��و بناء مساكن ومنشآت يف
مجرى األودية.
على ال��رغ��م م��ن أن التقارير املناخية
تُشير إلى أن احتمالية تكرار مثل هذه
الفيضانات عادة ما تكون خالل عقود
إال أن التغيرات املناخية احلادثة ميكن
أن يزيد من احتمالية تكرارها خالل
سنوات وليس عقود.
جولة يف غات املنسية
ويف محاولة لتسليط الضوء واالقتراب
أكثر من الصورة يف مدينة غ��ات ،كان
لـ»بوابة أفريقيا اإلخبارية» ،حوار موسع
م��ع ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة اإلع�لام��ي��ة مبخيم
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«املياه اجتاحت املدينة من فتحة ليست بكبيرة بني اجلبال معروفة
كمجرى للوادي ،ووصل ارتفاع املياه يف بعض األحياء  2متر تقريباً
مهجري تاورغاء بقرارة القطف ،أحمد شرتيل،
فور عودته من مدينة غات عقب زيارة أجراها وفق
جسر التواصل بني املدن الليبية بعد كارثة السيول
لتقدمي املساعدة والدعم لألهالي.
وقال شرتيل ،إن الزيارة جاءت عرفانا ً منا باجلميل
ورداً للمعروف ملا قام به أهالي مدينة غات بعد منع
أهالي تاورغاء من العودة يف بداية فبراير 2018
وإقامة مخيم قرارة القطف ،مشيرا إلى أن جلنة
األزم��ة التابعة للمجلس املحلي ت��اورغ��اء التي مت
تشكيلها بعد األحداث اجلارية يف طرابلس قامت
بتقدمي املساعدة لبلدية غات تتمثل يف مضخة رش
وتعقيم سعة  200لتر ومبيدات متنوعة حلماية
البيئة.
وأض���اف شرتيل ،أن��ه خ�لال زي��ارت��ه ملدينة غات
شاهد بعينه حجم الكارثة التي حلت بها ،الفتا إلى
نسبة الضرر تزيد عن  75%من إجمالي املدينة.
وبحسب رواي���ة أه��ال��ي املدينة لـشرتيل ،فهناك
تقاعس يف تقدمي املساعدات من قبل مسؤولي
البلدية ،قائال «ح��س��ب م��ا قيل ل��ي بعد زي��ارت��ي
للمدينة بأن السيول تأتي ما بني  100-60سنة،
ولكن لألسف قبل ذلك كانت هيئة األرصاد اجلوية
قائمة ب��دوره��ا وتقوم تبليغ األه��ال��ي قبل حدوث
احلدث ولكن يف ظل االنقسام الذي تعيشه البالد،
وتقييم املدينة كونها موالية للنظام لم يتم تبليغ
األهالي و»العهدة على الراوي» ولضعف اإلمكانيات
أيضا ً تفاجئ أهالي مدينة غات بالفيضانات إثر
سيول األودي���ة القادمة من اجل��زائ��ر بحكم غات
املدينة احل��دودي��ة ،والتي يبلغ ع��دد سكانها 20
ألف نسمة تقريبا ً وتتكون مدينة غات من مركزين
للسكان ،هما غات املركز وبركت األكبر من حيث
ع��دد النسمة ،ام��ا املركب االجتماعي جل سكان
مدينة غ��ات م��ن ال��ت��وارق وج��زء بسيط ج��داً من
القبائل العربية».
وت��اب��ع« ،امل��ي��اه اجتاحت املدينة م��ن فتحة ليست
بكبيرة بني اجلبال معروفة كمجرى للوادي ،ووصل
ارتفاع املياه يف بعض األحياء ٢متر تقريبا ً األمر
ال��ذي أدى إل��ى تساقط البيوت وت��ه��اوت العشش

حضائر احليوانات التي جرفتها السيول ايضاً،
توقفت كل مرافق املدينة يف األيام األولى ولكن يف
زيارتي كلها كانت تشتغل بشكل طبيعي ولكن هناك
عجز يف تقدمي املساعدات لألهالي الفتقارها من
األس��اس ،فمثال العملية الدراسية متوقفة متاما ً
لقيام مسؤولو البلدية بتحويل ثالث مدارس ملالجئ
لنازحي الفيضانات واآلخ��ر معهد املهن الشاملة
الذي استغل ايضاً».
كما كشف شرتيل« ،عن وجود كارثة بيئية الختالط
م��ي��اه ال��س��ي��ول م��ع م��ي��اه اآلب���ار ال��س��وداء وتكدس
خمن وجود جثث للبشر الذين
اجليف وهناك من ّ
يتخذون نفس املسلك للهجرة ،ونتج عن ذلك كثرة
ال��ذب��اب وال��ب��ع��وض وال��ن��ام��وس وب��ع��ض احل��ش��رات
ال��ت��ي ل��م يتعرف عليها األه��ال��ي ،حيث انتشرت
ب��ع��ض األم����راض م��ث��ل ال��ن��زالت امل��ع��وي��ة وغيرها

ل��س��وء األوض����اع» ،مضيفا «ه��ن��اك مخيم ألهالي
امل��ن��اط��ق ال��غ��ارق��ة يف ال��ص��ح��راء ،املخيم معروف
مبخيم جامع الرملة ال��ذي يقطنه  250أس��رة،
متوسط األسر من  9-7فرد تقريبا ً وأغلبهم من
الطوارق القادمني مؤخراً للمدينة ،ويعانون ظروف
قاسية بحكم طبيعة الصحراء وع��دم توفر مياه
الصاحلة لالستعمال مما أدى الستخدامهم مياه
الفيضانات».

ما احلل؟

وبعد هذا االستعراض ألوضاع مدينة غات املنسية،
يبقى السؤال .....ما هو احلل؟
الدكتور يحي الفسطاوي أيضا أج��اب على هذا
التساؤل الذي حير اجلميع ،مشيرا إلى أن منطقة
غات تقع ضمن مشروع مخططات اجليل الثالث
للمخططات العمرانية (اإلقليم التخطيطي فزان)

والذي تقوم مصلحة التخطيط العمراني بتنفيذه،
وبالتالي فأن إعادة التفكير يف األماكن األمنة ملواقع
املباني داخل املنطقة والتوسع العمراني يجب أن
ُيعطى له األولوية يف دراسة وحتديد أماكن التوسع
العمراني.
ك��م��ا أك���د ال��ف��س��ط��اوي ،ع��ل��ى ض����رورة ال��دراس��ة
التفصيلية للمعلومات املناخية لكامل املنطقة
ووض���ع مكتب أو محطة أرص���اد متقدمة تقنيا ً
مربوطة باملنظومات العاملية لتحسس مدى إمكانية
ح��دوث عواصف وأمطار بشكل ُمسبق والتعامل
م��ع��ه بشكل ع��ل��م��ي ،ح��ي��ث أن��ه م��ع ت��ك��رار ح��االت
الفيضانات ومشاكلها وجب أن يكون هناك سجل
توثق فيه جميع األم��ط��ار ،وزم��ن ال��ع��ودة املتوقع،
بحيث تسجل فيه األمطار ملدة ( )50سنة ماضية،
ويتم وض��ع احتماالت وتوقعات بهطول األمطار،
وم��دى غزارتها ،وحتديد زمن عودتها ،مبا ميكن
من رصد األمطار املتوقعة ،وحتديد مكان غزارتها،
وبالتالي حتذير السكان وسرعة إنقاذهم ،إضافة
إل��ى ض��رورة منع البناء يف املناطق املنخفضة يف
الوادي ،وإجراء دراسة تفصيلية للمناطق الصاحلة
للبناء والتي تكون مبأمن من غمرها باملياه يف حالة
حدوث فيضانات.
وأكد الفسطاوي ،على أهمية عقد مؤمتر أو ورشة
عمل وطنية ُيدعى لها ويحضرها املتخصصون يف
املجاالت ذات العالقة (علوم أرض -استشعار عن
بعد -مناخ -تربة -مياه -تخطيط عمراني -البيئة
علم اجتماع) وغيرها من التخصصات التي منخاللهم ومن خالل تواجدهم يف مكان وزمان واحد
يتم دراس��ة احلالة والتخطيط العلمي لها بشكل
مناسب.
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محاكمة زوجة طلبت من شريك حياتها املساعدة
اعتقل���ت ق���وات الش���رطة البريطاني���ة
املواطن���ة فاليري س���اندرز ،البالغة من
العم���ر  58عاما ،ملدة  17س���اعة قبل
توجي���ه تهمة «الس���لوك املس���يطر» ،إثر
طلبه���ا م���ن زوجه���ا ماي���كل ،البالغ من
العم���ر  58عام���ا أيضا ،املس���اعدة يف
تنظي���ف املن���زل بدال من قض���اء الوقت
يف مرك���ز الرياض���ة.
حي���ث إن فالي���ري ،املقيم���ة يف بل���دة
كاتيري���ك مبقاطع���ة يوركش���اير ش���مال
بريطاني���ا ،ترك���ت مالحظ���ة مكتوب���ة
تطال���ب فيه���ا زوجه���ا بتنظي���ف املنزل،
لتفاج���أ بعد ذلك بأربع س���يارات تابعة
للش���رطة أم���ام ب���اب منزله���ا ،لتقضى
 17س���اعة يف الزنزان���ة قب���ل أن يطلق
س���راحها ،عل���ى أن متثل أم���ام املحكمة
بتهمة «الس���لوك املس���يطر».
وف���ى حديثه���ا لصحفي���ة «ذا ص���ن»

البريطانية ،استنكرت فاليري ما حدث
له���ا قائل���ة« :عومل���ت كمجرم���ة ،ألن���ي
طلبت من شريكي يف احلياة مساعدتي
يف تنظي���ف املن���زل!».
وتق���دم أح���د أصدق���اء مايكل بش���كوى
للشرطة ضد فاليري ،إثر شكوى الزوج
املتك���ررة من زوجته التي تراه مهووس���ا
ببن���اء عضالته وتعاطيه األدوية الضارة
وقض���اء كام���ل وقت���ه خ���ارج املن���زل يف
مس���ابقات كم���ال األجس���ام ،فضال عن
تنغيص حيات���ه بطلباته���ا كتلميع أبواب
املنزل من آثار الكالب ورم���ى القمامة.
وعب���ر الزوج عن حزن���ه ملقاضاة زوجته
الت���ي تزوجه���ا بع���د قصة ح���ب يف عام
متأك���دا إذا كان
 ٢٠١٤قائ�ل�ا« :لس���ت
ً
ينبغ���ي عليه���ا املث���ول أم���ام املحكمة أم
ال..ل���ميك���نذل���كق���راري».
ومت إس���قاط الته���م ع���ن فالي���ري بع���د

دقائ���ق من مثوله���ا أم���ام املحكمة هذا
االس���بوع ،لع���دم كفاية األدل���ة ،بعد ١٤
ش���هرا من رفع القضية ،قضتها فاليري
يف «جحي���م».
ولكن الزوج���ان رفعا دعوى طالق ،بعد
اخلالف���ات التي نش���بت بينهما بس���بب
القضي���ة ،خاص���ةً بع���د رف���ض ال���زوج
إبطاله���ا ،متهم���ا الزوج���ة مبطالبت���ه
بأش���ياء ال تقوم بها« :لقد اعتادت ترك
تنظي���ف املن���زل والتلمي���ع ،وأرادت أن
أنظف كل يوم بس���بب كالبي».
ووفقا للقان���ون البريطاني ،الذي صدر
س���نة  2015ملواجهة كل أن���واع العنف
املنزل���ي مب���ا في���ه الس���لوك املس���يطر،
يتو ّج���ب على الش���رطة واالدع���اء العام
أخ���ذ إج���راءات ض���د الش���ريك ال���ذي
يتحك���م يف حي���اة الط���رف اآلخ���ر ،من
خالل الس���يطرة النفس���ية أو املالية.

املحتال يستغل
 23امرأة جنسياً «ميسي»

دب يحتفظ برجل ملدة شهر كوجبة مستقبلية
احتجز دب رجال روس���يا داخل عرينه يف جنوب ش���رق روسيا
على احلدود مع منغوليا ملدة شهر كامل من أجل االحتفاظ به
كوجبة يتناولها يف املستقبل يف حال ندرة الطعام.
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن وسائل إعالم محلية
إنه مت إنقاذ الرجل الروس���ي من قبل مجموعة من الصيادين،
حي���ث عثرت علي���ه كالب الصيد يف منطقة توف���ا النائية يف
جنوب روس���يا.وقال الرجل الروسي املعروف باسم ألكساندر
«لقد أبقان���ي لألكل الح ًقا» ،وبدا الرجل وكأنه مومياء بعد أن
ش���هرا داخل عرين الدب البني بعد أن كس���ر احليوان
أمضى
ً
املفترس عم���وده الفق���ري وتركه ليتناوله كوجبة مس���تقبلية.
وأعتق���د الصي���ادون يف بداي���ة األمر أن جس���م الرجل قد مت
حتنيطه بالهواء اجلاف لكنهم فوجئوا بأن الرجل ال يزال على
قيد احلياة ،وبدا على وجه الرجل وجسمه طبقات من الدماء
واألوساخ املجففة ،وكان جلده بلون أبيض قاتل ،وعيناه مغلقة
وبالكاد قادر على فتحهما.

يش���ار إلى أنه من املعروف عن الدبب���ة البنية أنها تقوم بدفن
احليوان���ات الت���ي تصطادها بش���كل كامل أو م���ا يتبقى منها،
أياما أو أس���ابيع قبل أن تع���ود إليها لتناولها
وتنتظ���ر أحيا ًن���ا ً
مرة أخ���رى يف وقت الحق.ويقول إيفان ف .س���يريودكني ،من
أكادميية العلوم الروسية ،إنها تقوم بذلك إلخفاء الفرائس عن
حيوانات القمام���ة األخرى «التي تتناول اجليف» بينما يتحلل
«ناضجا» ،مما يسهل عليها تناوله كطعام.
اللحم ويصبح
ً
وقال ألكساندر إنه شرب بوله للبقاء على قيد احلياة بينما كان
يخشى أن يعود الدب يف أي حلظة للقضاء عليه وتناوله.
وق���ال األطباء إنها «معجزة» أنه ل���م يقتل ،واعترفوا أنهم غير
متأكدي���ن م���ن قدرته على البق���اء لفترة طويلة.ومت اكتش���اف
الكس���اندر فقط بع���د أن مرت مجموعة م���ن الصيادين على
الكه���ف «عرين الدب» وركضت كالبهم إل���ى الداخل وأبت أن
ترحل ،وفحص الصيادون املخبأ من الداخل ورأوا ما يعتقدون
أنه مومياء بشرية  -حتى أدركوا أن ألكساندر على قيد احلياة.

متكن ش���اب يش���به إل���ى حد كبي���ر النجم
األرجنتين���ي ليونيل ميس���ي من اس���تغالل
أكثر من  23امرأة جنس���يا يف إيران ،وفقا
لتقارير صحيفة.
وأوضحت تقارير إعالمية أن شابا إيرانيا
يدعى رضا برس���تش ،اغتنم شبهه الكبير
بهداف نادي برشلونة ،الستغالل عشرات
الفتيات جنسيا بعدما أقنعهن أنه فعال هو
ميسي احلقيقي.
وأشارت قناة إنس���توليي الفرنسية إلى أن
 23ضحي���ة رفعن بالفع���ل دعوى قضائية
ضد ذلك املحتال بعد افتضاح أمره.
واكتس���ب املحتال «ميسي اإليراني» شعبية
جارفة يف العام  2017بعد انتش���ار صور
له تبرز ش���بهه الكبير بالنجم األرجنتيني،
وخاص���ة عندما كان االخي���ر يطلق حليته

حتى إن البعض وج���د صعوبة يف التفريق
بينهما.
وكانت الشرطة اإليرانية قد اعتقلت رضا
قب���ل عامني بعد أن ذاع صيته وارتفع عدد
الذين يريدون أن يلتقطوا صورا معه.
فقد بلغ ع���دد الذين يري���دون أن يلتقطوا
صورا م���ع الطالب رضا باراس���تيش حدا
جعل الشرطة اإليرانية تتدخل وتقتاده الى
احد مراكز الشرطة وتتحفظ على سيارته
من أجل وضع حد للفوضى.
وكان���ت القص���ة بدأت بع���د ان ق���ام والد
رضا بالتقاط صور له وهو يرتدي قميصا
لبرش���لونة يحم���ل الرق���م .10وب���دأ رضا
البالغ من العمر  25عاما بعد ذلك بحالقة
ش���عره وإطالق حليته بحيث أصبح نسخة
طبق األصل لنجم برشلونة االرجنتيني.

آثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار فلكيـ ـ ـ ـ ــة عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرها  5000ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام يف الصي ـ ـ ـ ـ ـ ــن
أعل���ن علم���اء آث���ار صيني���ون أن اآلث���ار الفلكية
التي اكتش���فت يف مقاطعة خنان بوس���ط الصني
وتتعلق بالتضحية الش���توية هي أقدم دليل على
«مراقب���ة النج���وم وحتديد الوق���ت» ،حيث يعود
تاريخه���ا إل���ى نح���و  5آالف ع���ام.
وذك���ر أكث���ر م���ن  30من علم���اء مج���ال الفلك

واملؤرخ�ي�ن وعلم���اء اآلث���ار من املرص���د الفلكي
الوطن���ي لألكادميي���ة الصيني���ة للعل���وم ومعه���د
تاري���خ العل���وم الطبيعي���ة واألكادميي���ة الصينية
للعل���وم االجتماعية ومتح���ف القصر الوطني –
يف بيان اليوم -أن األنقاض املكتش���فة األس���بوع
املاضي يف أطالل «تشينغتاي» مبدينة تشنغتشو

عاصمة مقاطعة خنان تضم تس���عة أجسام متثل
«جنوم الدب األكبر التس���عة» وبقاي���ا ذبائح ،ما
يتسق مع سجالت «التضحية الشتوية لالنقالب
الش���توي» يف الوثائق الصينية القدمية.
وأض���اف العلم���اء أن هذه االكتش���افات التي يعود
تاريخه���ا لنح���و  5آالف عام تتمي���ز بأهمية كبيرة

لدراسة علم الفلك الصيني املبكر وأصل احلضارة
الصيني���ة ،موضحني أن هذه اآلثار تش���ير إلى أن
أس�ل�اف «تشينغتاي» لديهم بعض املعرفة الفلكية،
وأن عب���ادة األجس���ام الس���ماوية رمب���ا ق���د تكون
احتفاال كبيرا للتضحية مبراقبة األيام الشمس���ية
املحددة والصالة من أجل حصاد وافر.
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الفنان التشكيلي عادل جربوع

راهب يختزل احلياة ببصمات ريشة انسانية
حوار  :عبداهلل الزائدي
الدخول الى مرسم الفنان التشكيلي عادل جربوع هو
دخول الى حقل فني فريد  ،تنبت فيه اللوحات من
وحي خيال فنان يعيد رسم مشاهد احلياة بريشته
 ،حيــث ينتــج الضــوء واللــون والقماش بعدا انســانيا
للطبيعة بكل تكويناتها .
فعندمــا يجلــس يف مرســمه يتحــول الــى فيلســوف
بالريشة يخوض يف امليثلوجيا ويتجرأ على التابوهات
دون تردد  ،و هو ذلك املوسيقي الي يصيغ من االصوات
مقطوعة فنية تفيض باللون
عــادل جربــوع يســتعيد مشــاهد الفلكلــور و يلتقــط
اللحظــات الرومانســية الدافئة و يتماهــى مع املواقف
االنســانية العميقة  ،وهو غير متجرد يف حب مدينته
الساحلية بنغازي و التي عاش فيها ببحرها و حيوات
اهاليها  ،لكنه ايضا منفتح على كل احلياة بسرياليتها
 ،و التى يشكل منها لوحات فسيفساء لونية هندسية
لم يســبقه اليه فنان من قبل  ،وهو منوذج فني خاص
ابتكره جربوع وشكل منطا خاصا به .
عندمــا دخلــت الــى مرســمه كنــت ادخــل خلــوة فنية
اليســكنها زاهــد بــل راهــب يختزل احليــاة ببصمات
ريشة انسانية عميقة
جلست اليه يف حوار مع جتربته يف التشكيل ويف جتربته
مع املسرح والتلفزيون حيث كان ابعد من مصمم مناظر
او مبتكــر خــدع فنيــة وحتدثنــا عن جتربته الواســعة
اجلميلة
س /أعمالك مسكونة بالرمز امللفت ألنتباه املتلقي حتى
يف اكثرها واقعية متاهيا مع شخصيتك الهادئة قليلة
الــكالم وهــو ما يدفعني البدأ االســئلة من تأثير التأمل
واالصغاء الدائم يف اعمالك االبداعية ؟
الرمز جزء مهم من حياة االنسان منذ القدم وجتده يف
جميع احلضارات السابقة ومع مرور الزمن اصبح الرمز
من اهم العناصر يف جميع املجاالت الثقافية  ،تشكيل
وشــعر وقصة وغيرها وبدون اســتثناء ولو القينا نظرة
علــى تراثنــا الليبي بصفة خاصة والعربي بصفة عامة
فنجد على ســبيل املثال رســم املثلث يرمز الى اخليمة
واجلمل واجلبل والدائرة على الشــمس والقمر واملربع
على رواق اخليمة وســياج املزرعة او جدران البيت....
كما جند احلويتة ( السمكة ) واخلميسة ( كف واصابع
اليد ) ورسم العني واحلاجب على شكل ثالثة مثلثات
لطرد احلسد والعني واالرواح الشريرة وحدوة احلصان

نص

قصة قصيرة

صنوبــرة علــى حافة الــوادي املؤطّر بجــدار صخري..
فوقهــا غــراب ينعــق ..حتتهــا كلــب أبيض ينبــح ..فوق
احلافة املقابلة شــمس تتهيأ للغروب ..تُريق األلوان يف
أطراف الغيم.
الكلب أكثر حماساً ..يو ّجه نباحه إلى األعلى ..يحاول
التسلّق ..يكتفي بس ّن أظافرة على الساق اخلشنة.

جللــب احلظ ....ويف فن الكاريكتير السياســي فمثالً
الفنان الراحل ناجي العلي ورمز حنظلة الذي يرمز الى
املواطــن العربــي يف جميــع حاالته وتتعــدد الرموز مثل
احلمامة رمز الســالم واالســد رمز القوة واالفعى رمز
الشر والسيف رمز البطولة الخ.....اذا الرمز شيء مهم
جداً يف حياة االنسان والفنان بصفة خاصة.
س /وانــت اليــوم تعــد يف ليبيــا التشــكيلي الكبيــر واملهم
كيف حتدثنا عن البدايات االولى ؟
بدايتــي للرســم منــذ الطفولــة ويف املراحل الدراســية
وجدت االهتمام من اســرتي ومن مدرسي مادة الرسم
يف املرحلــة االبتدائية واالعداديــة ويف املرحلة الثانوية
كان االشــتراك يف املعارض املدرسية من خالل املرسم
املدرسي ورسم اجلرائد احلائطية واملجالت للنشاط
املدرســي وعمــل بعــض املجســمات لالقســام االخرى
ولكــن البدايــة الفعليــة كانــت مــن خالل املرســم احلر
بنغازي (املرسم اجلامعي بنغازي) عام 1986بأشراف
الفنان الراحل محمد اســتيتة حيث تعلمت منه الكثير
من الناحية التقنية والفنية واالطالع على الكتب الفنية
املتخصصة وفرصة االلتقاء والتعرف على العديد من
الفنانــني التشــكيليني املتواجدين على الســاحة الفنية
الليبية وكان املرســم فرصة جميلة ايضا ً للتعرف على
قمــم ثقافيــة كبيرة مثل الشــاعر علــي الفزاني محمد
املهدي والكاتب خليفة الفاخري والفنان فتحي العريبي
والشــاعر عــذاب الركابــي وغيرهــم مــن املثقفــني يف
بنغازي.وعملي يف الثقافة واالعالم يف ذلك الوقت بقسم
الفنون التشكيلية وكان بأدارة استاذي الفنان حسن بن
درد ف وتعلمــت منــه الكثيــر يف ادارة املعارض وبعدها

بفترة قليلة التحقت بالقسم الفنانني محمود احلاسي
وعمر الدرســي وعملي يف الثقافة واالعالم ســاعدني
يف التعرف على كثير من الفنانني يف مختلف املجاالت
الفنيــة مــن فنانــني وكتاب وشــعراء واملهتمــني باملجال
الثقــايف على مســتوى ليبيا وهــذا زادني خبرة ومعرفة
من خالل املعارض واالمســيات الثقافية واملســرحيات
واحلفــالت املوســيقية التي كانت تقــام يف ذلك الوقت
باالضافــة اطالعــي علــى كتب فنية وكتــب يف مختلف
املجاالت كثقافة عامة.
س /ما هي طقوسك اخلاصة يف الرسم ؟
ليــس لــدي طقــوس خاصــة يف الرســم فأنا ارســم ما
اشــعر به عندما يكون لدي فكرة معينة واريد تفريغها
على املسطح االبيض الذي امامي واعبرعنها بواسطة
اخلطوط وااللوان وكل عمل له اجواء خاصة به واحب
ان تكون املوســيقى واالغاني مصاحبة لي اثناء الرســم
وكذلك راديو بي بي سي ومونت كارلو.
س /كيف ترى واقع الساحة التشكيلية الليبية ؟
احلركة التشــكيلية الليبية الزالت حتتــاج الى كثير من
العمــل اجلــاد مــن قبل الفنانــني والقطاعــات الثقافية
والتعليميــة واملهتمــني بالشــأن الثقــايف الحياء البصر
واالحســاس باجلمــال لالنســان يف مجتمعنــا لتواكــب
التطور الذي تشهده بعض الدول العربية ..فنحن مازلنا
نعاني من عدم وجود البنية التحتية الثقافية كاملراسم
وقاعات العرض املناسبة والكتب املتخصصة ومع هذا
هنــاك كلية فنون يف طرابلــس ودرنة ومعهد للفنون يف
بنغازي وامتنى ان تكون يف جميع مناطق ليبيا ويوجد يف
بنغازي نادي عوض عبيدة لتعليم الرسم ملختلف االعمار

على حافة الوادي
متمهلــة ..تُبلل املشــهد ..تقطر أغصان
غيمــة صغيرة
ّ
الصنوبرة ..يتوقف الغراب عن النعيق ..ينفش ريشه..
يتوقــف الكلــب عــن النبــاح ..يلعق قطــرات املطر التي
جتمعت يف تع ّرجات الصخر.
ّ
املزنة الصغيرة تتجاوز الوادي ..نصف الشمس املرتكز
فوق احلافة املقابلة يصبغ املشهد باألحمر.

اجل

ز
ء
ا
الو

ل

وهذا شيء جميل وهو نادي خاص امتنى له االستمرار
وامتنــى ايضــا ازديــاد عدد هذه النوادي لكن اســتطيع
ان اقــول ان هنــاك زيــادة يف عــدد الفنانــني واملعارض
يف الفترة املاضية مع عدم استقرار ليبيا كدولة والفن
يحتاج الى استقرار واتأمل خيرا يف جيل الشباب اجليل
اجلديد ولنقف معه ونساعده ليقوم باجتياز املصاعب
التي لم يستطيع جيلنا ان يجتازها ليكون لنا موقع على
خارطة التشكيل العربي والعاملي ان شاء اهلل.
س /بصراحــة التشــكيليون الليبيــون مشــتتون يف
نشاطهم ونادرا ما يجمعهم رابط او احتاد نقابي وهم يف
امس احلاجة لهذه الروابط وانت توليت مهام ادارية يف
متثيل شريحة التشكيليني ملاذا هذا الشتات ؟
لقــد كانــت هنــاك عــدة محــاوالت لتكويــن جمعية او
رابطة تضم التشكليني ولكن جميعها بأت بالفشل وال
اعرف اســباب هذا الفشــل ويف السنوات السابقة كنا
نتبــع رابطة الفنانني بنغــازي والزلنا نتبعها حتى االن
على ما اعتقد ويف عام  2012مت االجتماع واالعالن
عن احتاد التشــكليني الليبيني يف قصر املنار -مدينة
بنغــازي وبحضــور كوكبــة مــن الفنانيــني واملصوريــن
وتشــكيل جلنــة لتدير هذا االحتــاد ولكن هناك بعض
العقابــات االداريــة ومــواد قانونيــة تخــص الدســتور
اخلاص بالدولة الليبية.
س /اعرفــك عاشــقا كبيــرا ملدينتــك التــى عشــت فيهــا
بنغازي ومع ذلك لم تسرف يف رسمها يف لوحاتك اكشف
لنا حضورها يف لوحاتك اذا سمحت ؟
بنغــازي تعيــش داخلــي وانا مــن مواليد هــذه املدينة
الرائعــة واعيــش فيهــا فســتجد بنغــازي يف جميــع
اعمالــي اذا دققــت النظــر فيهــا كالرمــوز التراثيــة
البنغازيــة والليبية ايضا بنغازي احلبيبة من الصعب
ان اجــد كلمــات تعبــر عــن مــدى حبــي لهــا بنغــازي
الفــن والثقافــة مدينــة النيهــوم والفاخــري والفزاني
والشــلطامي وعــوض عبيــدة وخديجــة اجلهمــي
وغيرهــم مــن القامات الثقافية التي نفتخر بها وكان
لها تأثيركبير على الســاحة الثقافية الليبية  ،وعلينا
ان نــدرك الفــرق بــني ان نحب الوطــن وان نعبر عن
هذا احلب يف عمل فني.
يتبع يف العدد القادم

احمد يوسف عقيلة

يرفع الكلب رِجله ..يبول على أسفل الصنوبرة ..يحرث
التراب بأظافره ..يلوي عنقه ..يتوارى يف عتمة الغابة.
ينعــق الغــراب نعقتــني طويلتــني ..وهمــا تعنيــان علــى
األرجح( :هذا أقصى ما يستطيع أن يفعله كلب ..مخلوق
ال ميلــك جناحــني ال حيلة له إالّ النظــر إلى األعلى)..
ثم يطير باسطا ً جناحية فوق تعرجات الوادي ..يلتفت

إلى قرص الشمس ينزلق بكامل استدارته وسط موكب
مــن األلــوان ..ينعق بزهــو( :أن يكون لك جناحان يعني
أن تــرى الشــمس بكامل بهائها ..فيمــا اآلخرون تلفهم
العتمــة مبكــراً) ..ينظر إلــى األســفل ..الكلب األبيض
ينحــدر مع الــوادي ..خط أبيض قصير يظهر ويختفي
يف فجوات الغابة.

10

رياضه

األسبـوع الليبـي

العـدد (  ) 42ــ الثالثاء 2019 / 7 / 2

تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة

النصر قريب
من ضم الطلحي

محمد الترهوني يف خطوات االنضمام
الى الرجاء املغربي

ـ ـ االسبوع الليبي
كشفت صحيفة رمييسيا الرياضية أن
فتحي الطلحي حارس الفريق األول
لكرة القدم بنادي التحدي بات قاب
قوسني أو أدنى من االنتقال لصفوف
فــريــق النصر يف مــوســم االنتقاالت
الصيفية ويــأتــي ذلــك يف ظــل رغبة
فــريــق الــنــصــر يف تــدعــيــم صــفــوفــه
بالعبني من العيار الثقيل ،حيث قدم
الطلحي مستويات مميزة مع فريقه
التحدي خالل بطولة الدوري املمتاز.
وأوضحت «رمييسا» أن املفاوضات
مع إدارة النصر لم تنته بعد

ـ ـ االسبوع الليبي
ذكرت مصادر صحفية أن الالعب الدولي الليبي محمد الترهوني ظهير
أيسر الفريق األول لكرة القدم بالنادي األهلي طرابلس يتواجد بالدار
البيضاء باملغرب المتام إجــراءات انضمامه إلى صفوف الرجاء املغربي
بداية من املوسم املقبل . 2020 / 2019

اسم زكريا الهريش يتلقى
عروضا من تونس وهولندا
ـ ـ االسبوع الليبي
ذكـ ــرت تــقــاريــر صــحــفــيــة أن الــتــرجــي
التونسي يسعى لضم املحترف الليبي
زكــريــا الهريش العــب فريق سوتييسكا
املونتنيغري
و تداولت مصادر اعالمية أن الهريش
تلقى عرضني من ناديني هولنديني.

كمال القرقني يستعد ملنافسات مستر أوملبيا
ـ ـ االسبوع الليبي
يستعد البطل العاملي الليبي يف كمال االجسام كمال القرقني خلوض منافسات مستر أوملبيا  2019منتصف سبتمبر
القادم .يذكر أن العب بناء األجسام الليبي املحترف حصل على املركز الثالث لوزن  212يف بطولة مستر أوملبيا
 ،2018وسبق لالعب التتويج بامليدالية الذهبية لبطولة أرنولد كالسيك يف الواليات املتحدة.

نادر بوشناف
يفوز برئاسة نادي الهالل
ـ ـ االسبوع الليبي
فاز نادر بوشناف مبقعد رئيس نادي الهالل ،خالل االنتخابات التي جرت األحد املاضي
ويف تصريحات صحفية قال بوشناف أن أحد أهم أهداف برنامجه االنتخابي هو إعادة التنظيم
يف النادي خاصة يف جانب االستثمار ،وتطوير النادي من خالل برامج مستقبلية تعطي اجلانب
االستثماري أهمية كبيرة يف إعادة البناء يف النادي و العمل يف الفئات السنية بالنادي وتطوير
امكانيات النادي الفنية واالرتقاء مبقره الذي تعرض الضرار لوقوعه يف منطقة اشتباكات اثناء
حرب حترير بنغازي من االرهاب
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احتاد اجلودو ينظم
دورة إعداد للمدربني اجلدد

ـ ـ االسبوع الليبي
أعلن االحتاد الليبي لرياضة اجلودو السبت املاضي عن تنظيم دورة
إعداد مدربني جدد يف الفترة من  20وحتى  25من يوليو املقبل .
وأوضح احتاد الليبي اجلودو أن الدورة ستشمل محاضرات نظرية
وعملية يف عدة مجاالت ،حتت إشراف نخبة من أعضاء هيئة تدريس
من كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة.
ويحصل املدربني الذين سيجتازوا االمتحانات بنجاح على شهادة
تدريب معتمدة ،من جانب االحتاد الليبي للجودو.

احتاد الكرة قريب
من قرار إلغاء الدوري املمتاز
االحتاد يتعاقد مع الكرامي لثالثة مواسم
ـ ـ االسبوع الليبي

أعـلــن نــادي االحت ــاد عــن التعاقد رسميا مــع الــالعــب بشير الكرامي
ظهيرامين نادي خليج سرت بعقد حتى نهاية موسم 2022 / 2021
وكان اجلهاز الفني لالحتاد استدعى جميع الالعبني لالنضمام الى
معسكر خارجي استعدادا خلوض منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية
األفريقية

ـ ـ االسبوع الليبي
صرح عضو املكتب التنفيذي باالحتاد الليبي لكرة القدم
يونس الكزة إن اجتاها داخــل مجلس إدارة االحتــاد
برئاسة عبداحلكيم الشلماني لتأييد قرار جلنة البت يف
مصير املسابقات هذا املوسم ،بإلغاء مسابقة الــدوري
املمتاز للموسم . 2019 / 2018
واوضح الكزة أن احتاد الكرة يعكف على دراسة قرارات
مؤكدا أن
اللجنة ،وكذلك مالحظات عدد من األندية،
ً

االحتاد سيتخذ قراره النهائي خالل أيام.
واشار الكزة أن اللجنة أوصت بإلغاء مسابقة الدوري
املمتاز وتأجيل مسابقتي دوري الدرجةاألولى والثانية
حلني حتسن األوضاع مضي ًفا أن االجتاه داخل االحتاد
وف ًقا ملعطيات الواقع تشير إلى إلغاء كافة املسابقات نظرا
الستمرار الظروف األمنية التي أدت لتوقف املسابقات.

البورسعيدي يعلن
تعاقده مع مفتاح طقطق

منتخب ليبيا لكرة الطاولة لذوي اإلعاقة
يشارك بالبطولة األفريقية

ـ ـ االسبوع الليبي
أعلن نادي البورسعيدي املصري التعاقد مع املهاجم الدولي مفتاح طقطق 23
عاما العب األهلي طرابلس ملدة موسمني.
ويبدأ طقطق عقده من املوسم املقبل .
ولعب مدرب البورسعيدي إيهاب جالل وهو مدرب سابق لألهلي طرابلس دورا
يف ضم طقطق حيث خاطب االهلي مرارا بشأن املهاجم املوهوب .

ـ ـ االسبوع الليبي
الى االسكندرية وصلت
الــســبــت بــعــثــة املنتخب
الــوطــنــي الــلــيــبــي لــكــرة
الطاولة لــذوي اإلعاقة
لــلــمــشــاركــة الــبــطــولــة
األفريقية للعبة واملؤهلة
ألوملبياد طوكيو 2020
والــتــى انــطــلــقــت مساء
امــس االح ــد مبشاركة
واسعة من مختلف دول
القارة األفريقية وتضم
البعثة أربعة رياضيني .

األسبـوع الليبـي

قصيدة وطن
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أخر االسبوع
محمود درويش
ع ّلقوني على جدائل نخلة
و اشنقوني..
فلن أخون النخله!
هذه األرض لي..
وكنت قدميا أحلب النوق راضيا و موله
وطني ليس حزمة من حكايا
ليس ذكرى ،و ليس حقل أه ّله
ليس ضوءا على سوالف ف ّلة
وطني غضبة الغريب على احلزن
وطفل يريد عيدا و قبلة
ورياح ضاقت بحجرة سجن
وعجوز يبكي بنيه..
وحقله هذه األرض جلد عظمي
وقلبي  ..فوق أعشابها يطير كنخلة
علقوني على جدائل نخلة
واشنقوني فلن أخون النخلة!!

السبب احلقيقي وراء التأجيل اجلديد ملسلسل عادل إمام
بعد أن تأجل تصوير مسلسل املمثل املصري
املخضرم عادل إمام مجددا ،عادت الشائعات
لتحوم حول حالته الصحية ،ومدى قدرته على
العودة إلى األعمال الشاقة وساعات التصوير
الطويلة.
وأ ّجل صناع مسلسل «فالنتينو» التصوير ملدة 3
شهور ،حتى شهر سبتمبر املقبل ،بعدما كان من
املفترض أن يتم استئنافه هذا األسبوع.
وكان تصوير املسلسل قد توقف بشكل مفاجئ
يف السابق ،ليتخلف عن املوسم الرمضاني
السابق ،وتغيبت أعمال «الزعيم» عن الشاشة
الصغيرة يف رم��ض��ان ألول م��رة منذ نحو 7
سنوات.
ولتوضيح تفاصيل وأسباب التأجيل ،قال الناقد
السينمائي املصري ،طارق الشناوي ،إن التأجيل
لم يأت بسبب احلالة الصحية إلمام.

وقال ملوقع «سكاي نيوز عربية»« :سبق أن أعلنت
اجلهة املنتجة للمسلسل أنه سيتم عرضه خالل
رمضان عام  ،2020وبالتالي ال يزال الوقت
مبكرا جدا الستئناف التصوير».
وأض���اف« :مت تصوير نحو  40يف املائة من
مشاهد املسلسل بالفعل ،لذا ال داعي للعجلة
يف استئناف التصوير ،قبل نحو عام كامل من
موعد عرضه».
وعن الشائعات التي قالت إن عادل إمام واجه
مشكالت يف تذكر النص ،واستغرق وقتا طويال
يف تصوير مشاهده ،قال الشناوي« :عادة مع
املمثلني الكبار يف السن ،فإن املخرج يراعي أنهم
يحتاجون وقتا أطول يف التصوير ،ويتم منحهم
نصوصا أقصر ،وهذا هو ما يحدث مع إمام،
خاصة أن مخرج العمل هو ابنه رامي ،وبالتالي
فهو حريص متاما على صحة والده وأدائه».

وفاة أكبر الناجيات من معتقالت النازية
ق���ال م��ك��ت��ب ال��رئ��ي��س الفرنسي
إميانويل ماكرون إن أكبر الناجني يف
فرنسا من معسكر اعتقال أوشفيتز
النازي توفيت عن عمر يناهز 101
ع��ام��ا.وأش��اد م��اك��رون ب��ـ هنرييت
كوهني ،التي توفيت ي��وم االثنني،
باعتبارها «ام���رأة شجاعة وقوية
وكرمية وملتزمة».
وقال اإلليزيه إن كوهني وحماتها مت
اعتقالهما من قبل الشرطة السرية
األملانية بالقرب من مارسيليا املحتلة
يف مايو .1944

ويجسد إم��ام شخصية رج��ل أعمال صاحب
مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد املجيد
«فالنتينو» ،ويواجه طوال األح��داث مشكالت
وأزم���ات تتعرض لها سلسلة امل���دارس التي
ميتلكها ،ب��اإلض��اف��ة لدخوله يف العديد من
القصص العاطفية.
و»فالنتينو» م��ن تأليف أمي��ن بهجت قمر،
وإخراج رامي إمام ،وبطولة عادل إمام ،ودالل
عبد العزيز ،ورانيا محمود ياسني ،والعديد من
الفنانني الشباب.
وك����ان إم�����ام ،ق���د واظ����ب ع��ل��ى ال��ظ��ه��ور يف
املسلسالت الرمضانية يف السنوات السبع
األخيرة ،وهي على التوالي :فرقة ناجي عطا
اهلل ،وال��ع��راف ،وصاحب السعادة ،وأستاذ
ورئ��ي��س قسم ،وم��أم��ون وش��رك��اه ،وعفاريت
عدلي عالم ،وعوالم خفية.

املرصد

نشرة أسبوعية

تصدر كل خميس
عن بوابة افريقيا االخبارية

