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بني مبادرة السراج للحل السياسي يف ليبيا ، والتي 
أعلنها عبر كلمة متلفزة و استثنى منها اخلصم 
..وب���ني خارطة  ب��اإلس��م  أن يسميه  دون  األس��اس��ي 
طريق املشير للفترة االنتقالية وصوال لالنتخابات 
واالستقرار واملشروطة بدخول طرابلس وحتريرها 
من سيطرة املليشيات اإلجرامية واإلرهابية والتي 
أي���ام.. قبل  صحفية  مقابلة  يف  تفاصيلها  أع��ل��ن 

مستحيلة  األول����ى  للوهلة  ت��ب��دو  ش��اس��ع��ة  م��س��اف��ة 
ال��ع��ب��ور .. ل��ك��ن إذا م��اع��رف��ن��ا أن ك��ال امل��ب��ادرت��ني أو 
ال��ت��ص��وري��ن ل��ل��ح��ل ق���د مت ت��ق��دمي��ه��م��ا ب���ن���اء على 
طلب من مسؤول البعثة األممية للدعم يف ليبيا 
أوع��ز للطرفني -  ال��ذي  و  أي��ام  غسان سالمة قبل 
سقف  أعلى  تضمني   - صحفية  تسريبات  حسب 
لشروطهما من أجل اجللوس إلى طاولة واحدة..

فليس من الصعب أن نستنتج أن األمر كله مصمم 
من قبل الالعب الدولي لتمهيد السبيل أمام حل 
م��ا ، ي��ج��ري إع�����داده يف اخل����ارج .. ح��ال��ة اجل��م��ود 
أكثر من  القتال منذ  التي عليها جبهات  امليداني 
سبعني يوما ، ميكن أن تكون قرينة إضافية تدعم 
عن  الصحفية  التسريبات  بررته  الذي  اإلستنتاج 
دور سالمة يف ظهور مبادرة السراج وخارطة طريق 
أساسي  العامل اخلارجي معطى  كان  املشير..وإذا 
من معطيات الصراع القائم على تخوم العاصمة 
، بل هو معطى أساسي يف احلالة الليبية املأزومة 
، فإن  عبر محطاتها الدامية منذ فبراير 2011 
على القوى الوطنية التي تضع بيضها كله يف سلة 
واح����دة وت��غ��ام��ر يف ره���ان خ��ط��ر ي��ب��دو أش��ب��ه بلعبة 
أن هذا  أن تضع يف حسبانها   ، ال��روس��ي  ال��رول��ي��ت 
العامل قادر على تغيير مسار الصراع » الفبرايري 
إقتسام  توافق على  ، نحو  الوحشي  الفبرايري«   -
ال��ف��ري��س��ة وال���رك���ون إل���ى ت��ع��اي��ش ه��ش ع��ل��ى امل��ث��ال 
ال��ل��ب��ن��ان��ي ..إن�����ه مل���ن »ال��ب��ي��وري��ت��ان��ي��ة« امل��ف��رط��ة كي 
الن���ق���ول ال���س���ذاج���ة ، ال��ت��ص��ور أن ح���رك���ة ال���ق���وات 
املسلحة حتت راية دولة االستقالل رباعية األلوان 
ال��ذي  السياسي  الفعل  بوصلة  ع��ن  بعيدا  جت��ري 
، وحتى  النفق املظلم قبل سنوات  أدخ��ل ليبيا يف 
ل��و ل��م ت��ك��ن ال��ق��وى ال��دول��ي��ة امل��ش��ارك��ة يف ال��ع��دوان 
األطلسي الذي أسقط الدولة الليبية ومؤسساتها 
مبافيها القوات املسلحة ، متورطة مباشرة وبشكل 
ظ���اه���ر يف ال���ق���ت���ال ال����دائ����ر ه����ذه ال��ل��ح��ظ��ات على 
العاصمة ويف العاصمة ، فعني املراقب الميكن أن 
الذين  اإلقليميني  الوكالء  عبر  وجودها  تخطيء 
أو ذاك ..  ال���ط���رف  ي��ن��ش��ط��ون ع��ل��ن��ا يف دع����م ه����ذا 
املقاتل  وغالبا هدف  املقاتل  يد  توجهها  البندقية 
العالقة له مبا يف عقل السياسي ال��ذي يوجه يد 
املقاتل ، لذلك على » القوى الوطنية مرة أخرى » 
حتديد املسافة اآلمنة واملنطقية بني تأييد القوات 
حتتل  التي  املليشيات  ض��د  معركتها  يف  املسلحة 
يتعاطى  ال��ذي  السياسي  العقل  وب��ني   ، العاصمة 
وبعثتها  امل��ت��ح��دة  واألمم  ال���دول���ي  امل��ج��ت��م��ع  م���ع 
للدعم ، فالطريق مازالت طويلة ودخول طرابلس 
ليس آخ��ر امل��ح��ط��ات يف مسيرة ال��ن��ض��ال م��ن أجل 
نخسر  ل��م  أننا  ننسى  أال  وعلينا  ال��وط��ن  إستعادة 
املعركة املاضية أمام العدو يف ميدان القتال فقط 
بل يف كل امليادين التي أهملناها مبا يف ذلك ميدان 

اإلعالم والسياسة والوعي الشعبي .. 
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أخبــار

لقبائل  االجتماعي  املجلس  رئيس  علّق 
خاص  تصريح  يف  اجلمل  عقيلة  ورفلة 
حول  اإلخبارية«  إفريقيا  »بوابة  ملراسل 
باملنطقة  املشتركة  العمليات  غرفة  بيان 
التي  ال��وف��اق  حلكومة  التابعة  الغربية 
بشأن  اجلويلي  أس��ام��ة  ال��ل��واء  يترأسها 

التهديد املوجه بقصف مطار بني وليد.
املجلس  اجتماع  خالل  انه  اجلمل   وقال 
االجتماعي لقبائل ورفلة منذ شهر ابريل 

املاضي مت االتفاق مع كل أعضاء املجلس 
االجتماعي لقبائل ورفلة أن يعمل املطار 
اإلنسانية  احلاالت  يف  املساعدة  لتقدمي 
النقدية  السيولة  ونقل  األدوي��ة  وإيصال 
وَل���م يستعمل يف  ف��ق��ط  ول��ي��د  ب��ن��ي  إل��ي 
الشؤون العسكرية والكل يعرف الطائرات 
أو  مدنية  هي  هل  املطار  يف  تهبط  التي 

عسكرية.
أن  على  االتفاق  مت  انه  اجلمل  وأض��اف 
القوات  م��ن  اجل��رح��ى  نقل  يف  يستعمل 

مطار  إلي  وليد  بني  من  الليبية  املسلحة 
بنينا فقط.

وأب����دى اجل��م��ل اس��ت��غ��راب��ه م��ن ال��ب��ي��ان 
املباشر  التهديد  ح��ول  باألمس  الصادر 
وان  الغربية  املنطقة  عمليات  غرفة  من 
يساوي  وال  عليه  م���ردود  التهديد  ه��ذا 
احلبر الذي كتب به. وأضاف اجلمل أن 
اجلويلي  من  املسؤولة  غير  التصريحات 
االستمرار  وليد عن  بني  تثني  لن  وغيره 

يف املساهمة يف العمل اإلنساني.

العام  ب��راك  مستشفى  م��خ��ازن  سلمت 
الشحنة الثانية من احتياجات املستشفى 
من األجهزة واملعدات الطبية، متثلت يف 
احلي�وية  الوظائف  مراقبة  أجهزة   10
 portable. x ( وجه�از أشع�ة محم�ول

ray . (وجه�از تعقي�م حجم 250 لت�ر.
وبني املكتب اإلعالمي لوزارة الصحة أن 
املستشفى  تسلمها  التي  األولى  الشحنة 
شملت منظار عمليات جراحي و4 أجهزة 
قياس نسبة األكسجني بالدم وجهازي كي 
جراحي وطاوالت خاصة بالعمليات و 4 
أجهزة تخطيط نبض اجلنني إلى جانب 
وجهازي  الصوتية  ف��وق  م��وج��ات  جهاز 
حتليل  وجهازي  الضوئي  الطيف  قياس 
دم وجهاز حتليل بول وجهاز حتليل تخثر 

الدم ومشغالت ومعدات معامل.
ق��د تسلم  ال��ع��ام  ب��راك  وك��ان مستشفى 
تلبي  امل���اض���ي���ة ش��ح��ن��ة  امل�����دة  خ����الل 
الطبية،  امل��س��ت��ل��زم��ات  م��ن  اح��ت��ي��اج��ات��ه 
وجرى التأكد من مطابقة التوريدات عن 
بقسم  واملطابقة  االستالم  جلنة  طريق 
التابع  الطبية  وامل��س��ت��ل��زم��ات  امل��ع��دات 
الشحنة عن  توريد  بعد  الصيدلة  إلدارة 

طريق جهاز اإلمداد الطبي.
قسم  على  املترددين  عدد  أن  إلى  يشار 
خالل  العام  ب��راك  مبستشفى  الطوارئ 
شهر يونيو املاضي بلغ 3698 حالة فيما 
حالة   2671 املختبرات  قسم  استقبل 
استقبل  فقد  وال��والدة  النساء  قسم  أما 

98 حالة أيًضا خالل الشهر املاضي.

اللحوم  من  كمية  إت��الف  الثالثاء،  اليوم  زلينت،  بلدية  أعلنت 
والكبدة املجمدة الغير صاحلة لالستهالك البشري.

وأوضح املكتب اإلعالمي للبلدية، عملية االتالف متت بحضور 
األغذية  على  الرقابة  مكتب  من  زلينت  ببلدية  انطلقت  مكتب 
واألدوية بزلينت بالتعاون مع قسم مكافحة التهريب واملخدرات 
التي  الكمية  تقدر  حيث  زلينت،  البلدي  احل��رس  ف��رع  وجهاز 
وتفتيشهما  ضبطهما  مت  ق��دم   40 حاوتني  بعدد  اتالفها  مت 
والدوائي  الغذائي  لألمن  والوطنية  التفتيشية  احلملة  ضمن 
التي انطلقت هذه االيام بإشراف مكتب الرقابة على األغذية 
واألدوية بزلينت وبالتعاون مع قسم مكافحة التهريب واملخدرات 

وجهاز فرع احلرس البلدي زلينت.

حمل مجلس أعيان وحكماء وقبائل ترهونة البعثة األممية مغبة 
تنفيذ التهديدات التي أطلقتها غرفة عمليات املنطقة الغربية 

التابعة حلكومة الوفاق بشأن قصف مطار بني وليد املدني.
وليد  بني  مطار  بقصف  التهديد  إن  بيان،  يف  املجلس  وق��ال 
آخر  دليل  هو  اإلنسانية  اإلغاثة  رحالت  توقف  عدم  حال  يف 
على أن ما يسمى حكومة الوفاق ليست لديها أي سيطرة على 

املليشيات.
وأضاف أن تلك التهديدات تؤكد أنه ليس هناك أدنى مستوى 
من التعاطي اإليجابي مع القوانني واملعاهدات الدولية املتعلقة 
بضرورة احلفاظ على جميع املرافق التي تقدم خدمة ودعما 

لألغراض اإلنسانية.
واستغرب مجلس مشايخ ترهونة صمت البعثة األممية للدعم 
أن  مؤكدا  عليها،  الرد  وعدم  التهديدات،  هذه  حيال  ليبيا  يف 
سياسة ازدواجية املعايير والكيل مبكيالني لم تعد تنطلي على 

الليبيني الشرفاء !! .
وحمل حكماء ترهونة مسؤولية أي اعتداء يتعرض له مطار بني 
وليد، مؤكدا أنها ستتصرف حيال ذلك مبا ميكنها من املحافظة 
بني وليد على مرافقهم ومكتسباتهم وأن لديهم  من  مع أهل 
اخليارات ما يكفي حلماية وتأمني منافذهم اخلاصة باألغراض 

اإلنسانية .

هيثم  محمد  الوفاق  بحكومة  املفوض  التابع  الصحة  وزارة  عام  وكيل  تفّقد 
األقسام  من  ع��دد  يف  اجل��اري��ة  الصيانة  أعمال  امل��اض��ي،  الثالثاء  عيسى، 
املساحات اخلضراء  تهيئة  إعادة  معيتيقة، لالطالع على مراحل  مبستشفى 

داخل مبنى املستشفى.
الفترة  هذه  يشهد  معيتيقة  مستشفى  أن  للوزارة،  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 
إنشاء مركز متكامل لألشعة التشخيصية وكذلك تنفيذ أعمال صيانة كاملة 
لقسم العالج الطبيعي تشمل تغيير شبكة املياه والصرف الصحي ومضخات 

التزويد املتهالكة.

ضخ جتريبي ملياه الشرب من حقل الغريب باملرج
أجرى رئيس املجلس التسييري لبلدية املرج املهندس 
والطوارئ  األزم��ة  جلنة  رئيس  رفقة  صلهوب  وليد 
باملرج العقيد وهبي أنور الرخ ومدير مكتب خدمات 
مكتب  وم��دي��ر  امهير  أحمد  املهندس  امل���رج  امل��ي��اه 
التخطيط العمراني املرج املهندس أحمد بدر ومدير 
مكتب مشروعات وزارة الداخلية مبديرية أمن املرج 

املرج  العامة  مكتب  ومدير  علي  بن  وليد  املهندس 
عملية  على  للوقوف  ميدانية  جولة  بوغريدة،  خالد 
حقل  من  الشرب  مياه  نقل  التجريبي خلط  الضخ 
مياه الغريب الواقع باملدخل الغربي للمدينة )جزيرة 

اجلرار(. 

املرج  التسييري  للمجلس  االع��الم  مكتب  وأوض��ح 
أالسبوع املنصرم  أنه خالل اجلولة مت االتفاق على 
استحداث خط جديد لنقل املياه ابتداًء من املدخل 
الغربي للمدينة مروراً باملنطقة الرابعة وحتى وسط 
املدينة، يكون بطول )400 متر( وبقطر )200 ملم( 

وذلك لغرض تغدية املدينة مبياه الشرب، باإلضافة 
إلى تركيب عدد )4( مضخات مائية بحقل الغريب 

املانية الصنع. 
يشار إلى أن هذا العمل من تنفيذ شركة قلعة بغداد 
العامة  واملؤسسة  العقاري  واالستثمار  للمقاوالت 
للموارد املائية باحلكومة الليبية املؤقتة وحتت إشراف 

الشركة العامة للمياه والصرف الصحي املرج.

أعربت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، عن ادانتها االستهداف املباشر الذي 
تعرض له املستشفى امليداني مبنطقة السواني غربي طرابلس فجر الثالثاء، 
أثره 3 سائقي سيارات  املستشفى لقصف جوي أصيب على  حيث تعرض 
إسعاف ومسعف وتعرض املستشفى ومستلزماته ومعداته الطبية للتدمير.

وقال رئيس األزمات والطوارئ بالوزارة فوزي اونيس، »إن هذا هو االستهداف 
بعيد  املستشفى  أن  من  الرغم  على  السواني  امليداني  للمستشفى  الثاني 
القوات  على  بجديد  ليس  االستهداف  أن هذا  مؤكدا  القتال«،  عن جبهات 
املنظمات  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  داع��ي��ة  الطبية،  امل��راف��ق  باستهداف  املهاجمة 
كجرائم  وتسجيلها  األعمال  هذه  إلدانة  العاملية  الصحة  ومنظمة  اإلنسانية 

حرب يف مجلس األمن الدولي.

اجتماعي ورفلة يرد على تهديدات اجلويلي 

مستشفى براك العام يتسلم
 شحنة معدات طبية

إتالف كمية من اللحوم والكبدة املجمدة 
غير صاحلة بزلينت

 ترهونة حتذر من مغبة االعتداء 
على مطار بني وليد

تواصل أعمال الصيانة 
مبستشفى معيتيقة

صحة الوفاق تدين استهداف املستشفى امليداني مبنطقة السواني

املؤقتة  باحلكومة  والنقل  للمواصالت  العامة  الهيئة  رئيس  التقى 
املواصالت  مكتب  املاضي، مبدير  االسبوع  القادر،  عبد  علي  محمد 
والنقل ببلدية الساحل ومدير مكتب املواصالت والنقل ببلدية القبة.
ومت خالل االجتماع مناقشة العديد من املواضيع التي تخص البلديات 
الي املشاريع املزمع  التطرق  التحتية، كما مت  بنيتها  وعمليات تطوير 

البدء فيها خالل الفترات القادمة.

مواصالت املؤقتة تناقش تطوير البنية 
التحتية لعدد من البلديات

الثني،  اهلل  املؤقتة عبد  رئيس احلكومة  التقى 
ال��ث��الث��اء، م��ع وزي��ر الصحة سعد عقوب  ال��ي��وم 
وم��دي��ر امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��ع��الج وج��راح��ة القلب 

الطاهر الفاضلي، لبحث احتياجات املركز.  
العلمية  امل��رج��ع��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق  االج��ت��م��اع  وب��ح��ث 
ألم����راض وج���راح���ات ال��ق��ل��ب ب��امل��رك��ز وت��أس��ي��س 
تطرق  كما  ال��ق��ل��ب،  ألم���راض  العلمي  املجلس 

الفائقة  العناية  افتتاح  آل��ي��ات  إل��ى  االج��ت��م��اع 
باإلضافة  ال��ق��ادم��ة،  بالفترة  القلب  ألم���راض 
القلب  أم��راض  عالج  تطوير  آلية  مناقشة  إلى 
املتعلقة  العمل  ورش  يف  واالستمرار  لألطفال 
ال��������وزراء اإلذن يف  ال���ث���ن���ي، م��ج��ل��س  ب���ه.وم���ن���ح 
الوطنية للعمل  العناصر الطبية  تعيني بعض 

باملركز.

الثني يبحث 
احتياجات املركز 
الوطني جلراحة 
وعالج القلب
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أخبــار

الثني،  عبداهلل  املؤقتة  احلكومة  رئيس  أص��در 
وكالة  مقر  بصيانة  تعليماته  املاضي،  األربعاء 
ملشروع  تفقده  خ��الل  وذل���ك  الليبية،  األن��ب��اء 
الصيانة القائم مبقر مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 

بشارع عبداملنعم رياض يف مدينة بنغازي.
اإلذاع��ة  مؤسسة  مدير  ق��دم  ال��زي��ارة،  وخ��الل 
احلكومة  باسم  الرسمي  الناطق   – والتلفزيون 
وتطوير  تنمية  ج��ه��از  وم��دي��ر  ال��ع��ري��ب��ي،  ح��امت 
امل���دن امل��ه��ن��دس ن��اج��ي امل��ع��دان��ي امل��س��ؤول عن 
أعمال الصيانة، شرحا وافيا للثني حول مراحل 
االنتهاء  قرب  مؤكدين  للمقر،  اجلارية  الصيانة 
من  العديد  الثني،  أبدى  جهته  أعمالها.من  من 
موصيا  الصيانة،  م��ش��روع  ح��ي��ال  امل��الح��ظ��ات 
وجه  أكمل  على  وق��ت  أس��رع  يف  منها  باالنتهاء 
من  للمشروع  ملا  املطلوبة  للمواصفات  ووفقا 
التلفزيون  ي��ض��م  ل��ك��ون��ه  استراتيجية  أه��م��ي��ة 

الرسمي الليبي ووكالة أنباء الدولة.

مبنى وكالة األنباء الليبية ببنغازي يدخل للصيانة

أج��ت��م��ع رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة ال��رق��اب��ة اإلداري����ة 
عبدالسالم احلاسي، مع مدير فرع هيئة 
الرقابة ببنغازي ملناقشة سير العمل بفرع 
الهيئة بنغازي وآلية سير العمل باإلدارات 
بنغازي  مبدينة  اخلدمية  اجلهات  ومتابعة 
واملشاكل التي تعترض املوظفني واألعضاء 

بالفرع.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية فرع بنغازي 
منطقة  تشكلها  ال��ت��ي  لألهمية  بالنظر 
اجلهات  متابعة  ض��رورة  مؤكدا  بنغازي، 
تعليمية  م��راف��ق  م��ن  ب��امل��دي��ن��ة  اخل��دم��ي��ة 
ومشاكل  أعمار  وإع��ادة  ونظافة  وصحية 

التي  املشاكل  معاجلة  يتم  حتى  النازحني، 
العامة  اجلهات  وإل���زام  امل��واط��ن  تعترض 
حلول  ووض��ع  املواطن  مبشاكل  باالهتمام 

لها.
كما مت مناقشة تطوير وتوسعة مقر الفرع 
بحيث يتم توفير املزيد من املكاتب للفرع.

عقدت جلنة الطوارئ واألزمة بديوان وزارة العدل التابعة حلكومة 
اللجنة  رئيس  العدل  وزارة  وكيل  برئاسة  املاضي،  الوفاق،االسبوع 

خالد أبوصالح وبحضور أعضائها.
تناول االجتماع مراجعة محضر االجتماع السابق واإلجراءات التي 
واجلهات  العدل  وزارة  على  األزم��ة  تبعات  لتخفيف  اتخادها  مت 
مؤسسات  وق��درة  عملها  أداء  يف  استمرارها  وضمان  لها  التابعة 
اإلصالح والتأهيل على أداء أعمالها بحفظ النزالء يف ظروف آمنة 

باإلضافة إلى متابعة أوضاع املعهد العالي للقضاء.
وانتهى االجتماع إلى ضرورة متابعة املخاطبات السابقة إلى املجلس 
الرئاسي بشأن توفير املبالغ املطلوبة لكل من مركز البحوث واخلبرة 
القضائية وجهاز الشرطة القضائية وصندوق التكافل االجتماعي 
من أجل تخفيف ظروف النازحني من العاملني بالقطاعات املذكورة.

التعليم  وزير  مع  صالح،  عقيلة  النّواب  مجلس  رئيس  لتقى 
باحلكومة املؤقتة فوزي عبدالرحيم بومريز، وذلك لالطمئنان 
ملرحلتي  العامة  الشهادات  امتحانات  إجراء  عمل  سير  على 
التعليمية  املناطق  كافة  يف  وامل��ت��وس��ط  األس��اس��ي  التعليم 

للوزارة. التابعة 
إجناز  على  الوزارة  حرص  اللقاء  خالل  التعليم،  وزير  وأكد 
هذا االستحقاق الوطني على أكمل وجه، حيث طمأن رئيس 
االمتحانات  إلجراء  املتخذة  الترتيبات  على  النواب  مجلس 
واملتوسط  األس��اس��ي  التعليم  مرحلة  بشهاداتي  اخل��اص��ة 
الغربية  باملنطقة  ترهونة  بلدية  بينها  ومن  املحررة  باملناطق 
القادم 2019 – 2020.م من  الدراسي  للعام  واالستعداد 

وغيرها. وكتاب مدرسي  تعليمية  وسائل 

الرقابة اإلدارية تتابع سير العمل  ببنغازي

عدل الوفاق تبحث أوضاع املعهد العالي للقضاء

عقيلة صالح يتابع سير امتحانات 
الشهادات العامة

علي  امل��رك��زي  ليبيا  محافظ   التقى 
احلبري االسبوع املاضي نائبة رئيس 
ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة 
للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، 
بصحبة وفد من البعثة مبقر املصرف 

مبدينة بنغازي.
املركزي استعداد  ليبيا  وأكد محافظ 
املراجعة  فريق  الستقبال  امل��ص��رف 
الدولية، والتعامل معه إلى أبعد مدى 
ممكن، مستعرضاً مسيرة التعاون بني 
املاضية  املرحلة  يف  والبعثة  املصرف 
يف كيفية مراجعة املراسالت املتبادلة 
ب��إق��ف��ال  م��ن��ه��ا  يتعلق  ف��ي��م��ا  خ��اص��ة 
املنطقة  ع��ن  امل��ص��رف��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 

الشرقية بالكامل. 
احل��ب��ري ت��ط��رق خ���الل ال��ل��ق��اء إل��ى 
ج��رت يف  التي  النقدية  االص��الح��ات 
اآلون���ة األخ��ي��رة، م��ب��دًي��ا ت��أي��ي��ده لها 
كونها نوعا من العدالة يف توزيع النقد 
األجنبي دون حتيز ألي منطقة، وفق 

للسعر املدعومة لرسم العملة.
وفق  امل��رك��زي  ليبيا  محافظ  وتطرق 
بينها  من  وقضايا  ملفات  لعدة  »وال« 
املقاصة  معامالت  تسوية  عدم  ملف 
ليبيا  الصادرة عن مصرف  للصكوك 
امل��رك��زي ب��ن��غ��ازي/ ال��ب��ي��ض��اء وال��ت��ي 
أو  منطقي  سبب  دون  معلقة  الت��زال 

فني.  

احلبري يجدد املطالبة
 بتوحيد عمل املركزي

املحاسبة يوافق على توريد املعدات 
الكهروميكانيكية للنهر الصناعي

مجلس  عن  املنبثق  الليبي  املحاسبة  دي��وان  رئيس  واف��ق 
إليه  خلصت  ما  على  بناّء  صالح،  عبدربه  عمر  النواب 
إج��راءات  على  العقود مبحضرها  ودراس��ة  جلنة فحص 
تعاقد جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعية لتوريد وتركيب 
املعدات الكهروميكانيكية باستكمال تنفيذ مشروع القاطع 
بنغازي  )5( مبنظومة  رقم  الضغط  تخفيف  وغرفة  )ج( 

الفرعية.
املحاسبة  دي��وان  أن  للديوان،  اإلعالمي  املكتب  وأوض��ح 
الليبي اشترط لنفاذ املصادقة مراعاة التقيد بالتوصيات 
استكمال  مل��ش��روع  امليدانية  ال��زي��ارة  تقرير  يف  ال���واردة 
منظومة تزويد مدينة بنغازي مبياه النهر الصناعي غرفة 

صمامات التحكم رقم )5(.
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االقتصادية

وزير الزراعة والثروة احليوانية يعد بتوفير املستلزمات الضرورية
للقضاء على اآلفات التي جتتاح املحاصيل باوجلة

احلبري خالل لقاء  وليامز يقترح جلنة إلدارة الصرف األجنبي 

الليبي  االسبوع 
باحلكومة  والبحرية  احليوانية  والثروة  الزراعة  التقى وزير 
املاضي  مبقر  اخلميس  الزيداني  حسن  الدكتور  املؤقتة  الليبية 
أوجلة  ومدير  ببلدية  الزراعة  قطاع  منسق  بشحات  الوزارة 
مكتب الوقاية  بالبلدية و خبراء من فرع الواحات  حيث نوقشت   
بهذه  الزراعة  قطاع  عمل  سير  تعترض  التي  الشائكة  القضايا 
البلديات .كما ناقش   احلضور الوسيلة الناجحة ملكافحة بعض 
اآلفات التي جتتاح املحاصيل بتلك املناطق ومن جانبه وعد وزير 
عليها  وكذلك  للقضاء  الضرورية  املستلزمات  بتوفير  الزراعة 
احليوية  املحاصيل  بعض  انتاجية  لزيادة  مستقبليه  خطة  وضع 

باوجلة .

 االسبوع الليبي
ببنغازي  املركزي  ليبيا  مصرف  اص��در 
املحافظ  للقاء  ملخصا  فيه  بيانا  قدم 
املاضي  االرب��ع��اء  صباح  احل��ب��ري  علي 
للدعم  املتحدة  األمم  بعثة  رئيس  بنائبة 
املستشار  و  وليامز  ليبيا  ستيفان  يف 

االقتصادي للبعثة  روبرت ووكر   
على  تركز  االجتماع  ان  البيان   واوضح 
مناقشة  نقص السيولة وسعر الصرف 
التى جمعت  التالفة  والتضخم واألموال 
م��ن م��ق��ر ف���رع امل��رك��زي ب��ب��ن��غ��ازي بعد 
تعرضها للتلف اثناء حرب حترير املدينة 

من االرهاب  .
واش���ار ال��ب��ي��ان ال��ى أن امل��ح��اف��ظ على 
املصرف  على  استعداد  أك��د  احل��ب��ري 
الستقبال فريق املراجعة الدولية والتعامل 

معه إلى أبعد مدى ممكن.
أن  ن����ص����ه  يف  ال�����ب�����ي�����ان  واورد 
اللقاء  املجتمعون  استعرضوا  خالل 
والبعثة يف  املركزي  بني  التعاون  مسيرة 
املراسالت  ومراجعة  املاضية  املرحلة 
بإقفال  منها  تعلق  ما  خاصة  املتبادلة 
املنظومة املصرفية عن املنطقة الشرقية 
بالكامل من طرف مركزي طرابلس وبحث 
املقاصة  معامالت  تسوية  ع��دم  ملف 

ليبيا  مصرف  ع��ن  ال��ص��ادرة  للصكوك 
املركزي طرابلس والتي التزال معلقة دون 

سبب منطقي وفق نص البيان .
كما اوضح البيان أن االجتماع تناول  ملف 
اإلصالحات النقدية التي جرت يف اآلونة 
بنغازي  املركزي  أن  الى  منوها  األخيرة 
من  نوعاً  كونها حتقق  لها  تأييده  اب��دى 
دون  األجنبي  النقد  توزيع  يف  العدالة 
املدعوم  للسعر  وفق  منطقة  ألي  حتيز 
إلى استعراض  العملة  باإلضافة  لرسم 
الرسم بشكل عادل  توزيع عوائد  كيفية 
وفقاً لكمية العملة املباعة يف كل منطقة.

مناقشته  مت���ت  م���ا  ال��ب��ي��ان  وع�����رض 
التي  اإلج���راءات  التعسفية  بخصوص 
ص����درت م���ن م���رك���زي ط��راب��ل��س ضد 
مصريف الوحدة والتجارة والتنمية بشأن 
متت  انها  موضحا  األجنبي  النقد  بيع 
ذلك  تستدعي  موضوعية  مبررات  دون 
مشيرا يف البيان انه اعتبر  الهدف منها 
مع  املتعاونة  املؤسسات  على  التضييق 

مصرف ليبيا املركزي بنغازي.
اللقاء  اكد  وخ��الل  أن��ه  البيان  واورد 
اجليش  ع��ل��ى  دور  ب��ن��غ��ازي  م��رك��زي 
حتريره  على  املترتبة  واألث���ار  الوطني 

للحقول  وت��أم��ي��ن��ه  النفطية  ل��ل��م��وان��ئ 
النفطية التي برزت بوضوح يف جداول 
وبالتالي  النفط  انتاج  زي��ادة  مقارنات 
زيادة الدخل القومي وحتسن املؤشرات 

االقتصادية بشكل ملموس.
أن  املحافظ  احلبري  البيان  يف  وجاء 
املجلس  ق�����رارات  ب��ش��أن  قلقه  اب���دى 
رسم  م��ن  مبالغ  بتخصيص  ال��رئ��اس��ي 
يف  ط��راب��ل��س  م��رك��زي  ل��ص��ال��ح  العملة 
مقابل إهمال كلي ملصرف ليبيا املركزي 
استفزازا  االجراء  ذلك  واعتبر  بنغازي 
وإجحافاً يف حق سكان املنطقة الشرقية 

ومخالفة لقواعد عدالة التوزيع مشيرا 
األمم  بعثة  احلبري  على  اق��ت��راح  ال��ى 
املتحدة أن تكون إدارة الصرف األجنبي 
حتت جلنة مكونة من املصرف املركزي 
واملصارف التجارية حتى تتحقق الكفاءة 

وعدم التحيز .
املحافظ  حلديث  ملخصا  البيان  اورد 
احلبري للوفد الذي اكد  على ايجابية 
وانه  وال��ه��ادف  باملثمر  ووصفه  اللقاء 
ضرورة  منها  رئيسية  على  ثوابت  اكد 
توحيد مصرف ليبيا املركزي ملا تشكله 
للسيطرة على  هذه اخلطوة من أهمية 
وتوجيه  للمجتمع  النقدية  املتغيرات 
املدى  على  االقتصاد  يخدم  ملا  امل��وارد 

املتوسط 
ودراس��ات  تقارير  للوفد  احلبري  وقدم 
وم��ق��ت��رح��ات داع��م��ة مل��ا ب��ح��ث خ��الل 

االجتماع .
أنه  أن  نصه  موضحا  ال��ب��ي��ان  وخ��ت��م 
ضرورة  على  الطرفني  بني  االتفاق  مت 
وأه��م��ي��ة اس��ت��م��رار وت��ك��رار ال��ل��ق��اءات 
وعلى عدم ممانعة احلبري  من إجراء 
مركزي  إدارات  م��ع  أفقية  ات��ص��االت 
االرض��ي��ة  اج���ل جتهيز  م��ن  ط��راب��ل��س 

لتوحيد املصرف املركزي .

 االسبوع الليبي
باحلكومة  للكهرباء  العامة  الهيئة  رئيس  أعلن 
الرابعة  الوحدة  دخول  املسماري  فخري  املؤقتة 
من  العامة  الشبكة  على  بنغازي  شمال  مبحطة 
جديد بعد أعمال الصيانة التي قام بها العاملون   
العجز  نتيجة عطل تسبب ببعض  بعد خروجها 
يف التوليد وانقطاعات للتيار الكهربائي  مبدينة 

بنغازي  
األعطال  أن  تصريحات  يف  أوضح  املسماري 
على شبكة اجلهد املتوسط تغلب عليها الفنيون 
مت  حيث  الشرقي  املتوسط  اجلهد  بدائرة 
االنتهاء  على  املسماري  إصالحها جميعا  وأكد 
من  الثانية  بالوحدة  الصيانة  أعمال  جميع  من 
من  سيمكن  ما  وهو  الغازية  السرير  محطة 
العامة وسينهي  للشبكة  ميغاوات  إضافة 200 
كل العجز املوجود على شبكة املنطقة الشرقية.

   املسماري  يعلن انتهاء 
طرح األحمال 

باملنطقة الشرقية

الليبي  االسبوع 
بالعاصمة  العرب  للمصرفيني  الدولي  االحتاد  منح 
جائزة  الوطني  التجاري  بيروت  املصرف  اللبنانية 
أفضل مصرف يف ليبيا من حيث االستثمار يف رأس 
مدير  اجلائزة  تسلم  2019و  لعام  البشري  املال 
حفل  خنفر  خالل  محمد  املصرف  الصديق  عام 
توزيع جوائز التميز واإلجناز املصريف العربي للعام 
2019 بحضور حشد من كبار املصرفيني وإدارات 

والدولية واإلقليمية  العربية  والشخصيات  البنوك 

احتاد املصرفيني العرب 
مينح  التجاري الوطني  جائزة 

أفضل مصرف يف ليبيا
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رامي التلغ-بوابة افريقيا اإلخبارية
أوض��اع  م��ن  ليبيا  يف  امل��ه��اج��رون  يعاني 
إنسانية مزرية حيث اختاروا ركوب البحر 
أمنية  أو  إقتصادية  أوض���اع  م��ن  ه��روب��ا 
هشة إال أنهم وجدوا أنفسهم يف جحيم 

جديد أين ُتنتهك آدميتهم.
إضافة إلى توظيف امليليشيات للمهاجرين 
ال  و  ناقة  ال  فيها  لهم  ليس  م��ع��ارك  يف 

جمل،من ذلك
نشرت منظمة الهجرة الدولية تقريراً عن 
املهاجرين يف ليبيا يف النصف األول من 
يونيو)حزيران( املاضي، جاء فيه أن »عدد 
ب�  يقدر  طرابلس  يف  املقيمني  املهاجرين 

110 آالف«.
وصول   2019 ل�  األممي  التقرير  وذكر 
إيطاليا،  سواحل  إل��ى  مهاجراً   2160
وعودة 2976 إلى سواحل ليبيا، يف حني 
البحر  عبور  محاولة  أث��ن��اء   343 م��ات 

األبيض املتوسط إلى أوروبا.
حكومة  ودول��ي��ة  ليبية  ج��ه��ات  وات��ه��م��ت 
وقود  إل��ى  املهاجرين  بتحويل  طرابلس، 
السياق  ه��ذا  ويف  اجليش،  ضد  حلربها 
الليبية  الشعبية  الوطنية  احلركة  أدان��ت 
يف  امل��ري��ب،  األف��ارق��ة  املهاجرين  وج���ود 
العاصمة طرابلس خاصة حول التجمعات 
املسلحة  اجل��م��اع��ة  وم��ق��رات  املشبوهة 

وامليليشيات.
إل��ى  الليبية  ال��وط��ن��ي��ة  احل��رك��ة  ول��ف��ت��ت 
التقارير التي تكشف استغالل امليليشيات 
للمهاجرين  ط��راب��ل��س،  على  املسيطرة 
األفارقة يف مجهودها احلربي، وإجبارها 
على عمليات املساندة ملجهودها القتالي، 
ب��ت��ج��ن��ي��ده��م م��ب��اش��رة يف  ي��ك��ن  ل���م  إذا 

صفوفها.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر،ك��ش��ف��ت ت��ق��اري��ر دولية 
متلك  امل���ت���ح���دة  األمم  اخل��م��ي��س  أن 
معتقالت  ح��راس  إط��الق  عن  معلومات 
للميليشيات  ال��ت��اب��ع��ني  امل���ه���اج���ري���ن، 
اإلرهابية يف طرابلس النار على الالجئني 
الهرب  يحاولون  كانوا  الذين  واملهاجرين 
إلى  تعرضه  بعد  احتجازهم  مركز  من 
هجوم، وهو ما أودى بحياة ما ال يقل عن 

53 شخصاً بينهم 6 أطفال.
بعض  أن  امل��ت��ح��دة  ل��ألمم  تقرير  وأورد 
للتصفية  تعرضوا  املركز  يف  املهاجرين 

ما  الهروب،  محاولتهم  خالل  اجلسدية 
مبنعهم  مكلفني  كانوا  احل��رس  أن  يعني 
أو  مسبقاً  بالهجوم  لعلمهم  الهروب  من 
لرغبتهم يف سقوط أكبر عدد ممكن من 
أو  إعالمياً  الحقاً  الستغالله  الضحايا 

سياسياً.
وقالت املتحدثة باسم املمثلة العليا لألمن 
والسياسة اخلارجية يف االحتاد األوروبي 
كوسيانيتش،  مايا  موغيريني  فيديريكا 
إن »االحتاد األوروبي يبذل كافة اجلهود 
امل��ت��ح��دة  وك�����االت األمم  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ملساعدة املهاجرين، وهدفنا وأولويتنا هو 

إنقاذ حياة الناس«.
لصحيفة  تقرير  متصل،كشف  سياق  يف 
امليليشيات  أن  البريطانية،  »غ��اردي��ان« 
طرابلس،  الليبية  العاصمة  يف  املسلحة 
جت���ب���ر امل���ه���اج���ري���ن غ���ي���ر ال��ش��رع��ي��ني 
املشاركة يف  على  املدينة،  يف  املحتجزين 

معاركها مع اجليش الوطني الليبي.
طرابلس  معركة  بدء  منذ  أنه  وأوضحت 
يف 4 إب��ري��ل اجل����اري، ق���ال م��ه��اج��رون 
اح��ت��ج��از يف  م���راك���ز  والج���ئ���ون يف 3 
من  »أخرجوا  إنهم  ومحيطها،  طرابلس 
ال��ق��اع��ات وأُم����روا بحمل األس��ل��ح��ة، مع 
حول  عسكرية  قواعد  إل��ى  بعضهم  نقل 
كبيرا  ع���ددا  أن  إل��ى  ولفتت  امل��دي��ن��ة«. 

مجمع  داخ��ل  املحتجزين  املهاجرين  من 
عسكري يف مدينة تاجوراء )11 كيلومترا 
أنهم  من  بالقلق  شرق طرابلس(، شعروا 
بعد  أه���داف���ا،  أو  ض��ح��اي��ا  سيصبحون 
املسلحة  امليليشيات  دعم  على  إجبارهم 
أحد  عن  الصحيفة  ونقلت  طرابلس.  يف 
املهاجرين قوله »غسلنا سيارات من دماء 
القتال،  الذين قتلوا على جبهات  اجلنود 
العسكرية،  السيارات  يف  اجلثث  وضعوا 
ال أشعر أنني بحالة جيدة، لكن ليس لدي 

خيار«.
ليبيا  يف  »يوجد  إن��ه  الصحيفة  تقول  إذ 
ومهاجر  الج��ئ   6000 ح��وال��ي  حاليا 
سيطرة  حت���ت  م���راك���ز  يف  م��ح��ت��ج��زي��ن 
م��ي��ل��ي��ش��ي��ات ط���راب���ل���س«. وحت����دث 10 
محتجزين حاليني وسابقني يف معسكرات 
ووصف  ومحيطها،  داخل طرابلس  ليبية 
ليبيا  املراكز يف طرابلس،  محتجز بأحد 
بأنها »سوق للبشر«، مضيفا أن »املهاجرين 
العمل كعبيد«، فيما كشف  يجبرون على 
آخرون أنهم أجبروا على تنظيف املنازل 

وتشييد املباني، والعمل يف املزارع.
املهاجرين  أح��د  ع��ن  الصحيفة  ونقلت 
اجلنود  دماء  من  سيارات  »غسلنا  قوله: 
الذين قتلوا على جبهات القتال. وضعوا 
اجلثث يف السيارات العسكرية. ال أشعر 

أنني بحالة جيدة، لكن ليس لدي خيار«، 
 6000 حوالي  ليبيا  يف  حاليا  ويوجد 
الجئ ومهاجر محتجزين يف مراكز حتت 
املرتبطة  طرابلس  ميليشيات  سيطرة 
فايز  ي��ت��رأس��ه��ا  ال��ت��ي  ال��وف��اق  بحكومة 

السراج.
يف نفس اإلطار،علق اجليش الليبي، على 
أن  إل��ى  أش���ارت  التي  األمم��ي��ة  التقارير 
املليشيات التي حترس مقر إيواء الهجرة 
بإطالق  تاجوراء قامت  الشرعية يف  غير 
الهروب  حاولو  مهاجرين  على  الرصاص 
أن  آخر  دليال  أن هذا  مؤكدا  املكان،  من 
ك��دروع  املهاجرين  تستخدم  املليشيات 
القوات  يف  التهم  إلصاق  لغرض  بشرية 

املسلحة.
وأض����اف اجل��ي��ش ال��ل��ي��ب��ي، يف ب��ي��ان ل��ه، 
ما  نصبت  والتي  املتحدة  األمم  بعثة  أن 
بحماية  ملزمة  ال��وف��اق  حكومة  يسمى 
فورا  خروجهم  وتأمني  املهاجرين  ه��ؤالء 
وحتريرهم من قبضة املليشيات والقيادة 
الليبية،  العربية  املسلحة  للقوات  العامة 

جاهزة للتعاون وتسهيل خروجهم فورا.
كان املتحدث باسم اجليش الليبي، اللواء 
أح��م��د امل��س��م��اري، ق���ال يف وق���ت سابق 
لم  الليبي  اجليش  إن  األرب��ع��اء،  ي��وم  من 
غير  للمهاجرين  احتجاز  مركز  يستهدف 

استهدف  ب��ل  ت���اج���وراء،  ال��ش��رع��ي��ني يف 
معسكرا للميليشيات، لكن تفجيرا مجهوال 
غ��ارات اجليش  من  دقيقة  بعد 17  وقع 

أدى إلى مقتل املهاجرين.
وتساءل املسماري خالل مؤمتر صحفي عن 
سبب وجود املهاجرين يف موقع عسكري 
للميليشيات، وحبس هؤالء يف مكان خطير 
وهو أمر يتنافى مع حقوق اإلنسان ويعد 
مبثابة »استخدام هؤالء كدروع بشرية من 

أجل صنع قضية رأي عام«
واستطرد »هناك مؤامرة مت تدبيرها من 
القوات  ص��ورة  لتشويه  اإلرهابيني  جانب 

املسلحة الليبية«.
األمم  ملفوضية  الرسمي  الناطق  وق���ال 
املتحدة لشؤون الالجئني بليبيا،طارق أركاز، 
»إن  عربية  نيوز  سكاي  ملوقع  تصريح  يف 
املدنيني، مبن فيهم املهاجرون والالجئون 
يف  فاعلني  مشاركني  ليسوا  املحتجزون، 
النزاع، وبالتالي يحق لهم احلماية مبوجب 

القانون الدولي«.
وأض�����اف أن:«حت����دي����د م��وق��ع امل��ن��ش��آت 
االحتجاز  مراكز  من  بالقرب  العسكرية 
يتعارض بشكل مباشر مع مبادئ القانون 

الدولي اإلنساني«.
وأكد أن: »املفوضية كانت قد حذرت مراراً 
منذ بدء النزاع يف طرابلس عن وجود أكثر 
من 3800 الجئ ومهاجر محتجزين يف 
مراكز اإليواء املوجودة بالقرب من املناطق 
املتأثرة بالنزاع وطالبت السلطات باإلفراج 
أماكن  إل��ى  عاجل  بشكل  نقلهم  أو  عنهم 

آمنة«.
 وشدد املسؤول األممي على أن »املفوضية 
اللجوء،  وطالبي  الالجئني  احتجاز  ضد 
عن  بحثاً  بلدانهم  م��ن  ف��روا  أنهم  حيث 
يجب  وال  الدولية،  احلماية  وعن  األم��ان 

معاقبتهم على هذا«.
إم��ت��داد  إال  ليست  ه��ي  األح����داث  ه���ذه 
للجرائم اخلطيرة التي ارتكبتها امليليشيات 
اإلرهابية يف ليبيا ضد املهاجرين، والتي 
الصحافية  التقارير  ع��ش��رات  كشفتها 
بيع  مثل  والصورة،  بالصوت  وثقتها  التي 
املهاجرين، يف مزادات علنية، أو اغتصاب 
التخلص  أو  إجهاضهن،  أو  امل��ه��اج��رات، 
جرائم  يف  اغتصابهن،  بعد  بالقتل  منهن 

ضد اإلنسانية مكتملة األركان.

املهاجرون ..وقود ملعارك امليليشات يف ليبيا
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ع����ب����دال����ب����اس����ط غ�����ب�����ارة-ب�����واب�����ة اف���ري���ق���ي���ا 
اإلخبارية 

ع���ان���ت م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي،ك��غ��ي��ره��ا من 
التنظيمات  وي����الت  ال��ل��ي��ب��ي��ة،م��ن  امل����دن 
السنوات  عليها  سيطرت  التي  اإلرهابية 
امل��اض��ي��ة،ورغ��م أن حت��ري��ره��ا ع��ل��ى يد 
اجليش الوطني الليبي قد بعث األمل يف 
عودة املدينة الى اشعاعها السابق،فان يد 
الفساد  تتحرك  مازالت  الغادرة  االره��اب 
ومحاولة  األم��ن  وحتقيق  البناء  مساعي 
تشتيت جهود اجليش الليبي الذي يسعى 

منذ أشهر لتحرير العاصمة الليبية.
وبدد التفجير اإلرهابي الذي وقع،اخلميس 
11 يوليو 2019، يف مقبرة الهواري يف 
أكبر  ثاني  النسبي شهدته  الهدوء  بنغازي 
املاضية.وادى  األشهر  الليبية،خالل  املدن 
اإلنفجار الذي استهدف املشيعني جلنازة 
السابق  املسماري،القائد  خليفة  ال��ل��واء 
للقوات اخلاصة يف الهواري ببنغازي إلى 

مقتل 4 أشخاص وإصابة 26 آخرين.
والقى هذا التفجير اخلطير،تنديدا كبيرا 
حيث أعرب رئيس األركان العامة للقوات 
املسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري، عن 
وقع  ال��ذي  الغادر  اإلرهابي  للعمل  إدانته 
مراسم  أثناء  بنغازي  يف  الهواري  مبقبرة 
ال��ل��واء خليفه امل��س��م��اري، م��ا أسفر  دف��ن 
»هذه  أن  إل��ى  وجرحى.مشيرا  قتلى  عن 
األع��م��ال اجل��ب��ان��ة ل��ن حت��ط م��ن ع��زائ��م 
يف  أمنله  قيد  تؤثر  ولن  املسلحة  القوات 
هذه  من  البالد  وتطهير  التقدم  استمرار 
األساليب  أقذر  التي تستخدم  اجلماعات 

يف حربها«.
بأشد  املؤقتة  الليبية  احلكومة  وأدان���ت 
يف  اإلره��اب��ي،وق��ال��ت،  التفجير  العبارات 
بيان لها إن هذه األعمال اإلرهابية اجلبانة 
تهدف لبث صورة بأن مدينة بنغازي التي 
املسلحة  ال��ق��وات  قبل  م��ن  تطهيرها  مت 
تنعم  ال  اإلرهاربية  اجلماعات  قبضة  من 

أن  على  البيان  واالستقرار.وشدد  باألمن 
تأمني  نهار  ليل  تواصل  األمنية  ال��ق��وات 
اجتثاث اخلاليا  والعباد من خالل  البالد 
واملليشيات  اجل��رمي��ة  وم��ح��ارب��ة  النائمة 
الفوضى  نشر  على  تعمل  التي  اإلرهابية 

ونهب الثروات.
النواب  مجلس  أدان  ذات���ه،  السياق  ويف 
اإلرهابي  الهجوم  العبارات  بأشد  الليبي 
أيادي  »نفذته  الذي  الهواري،  مقبرة  على 
اإلره�����اب امل��رجت��ل��ة امل��ه��زوم��ة«.وط��ال��ب 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  بيان  يف  املجلس، 
الداخلية  ووزير  املؤقتة  الليبية  باحلكومة 
للتحقيقات  املباشرة  واملتابعة  باإلشراف 
من  اآلثمة  األي��ادي  للوصول  احل��ادث  يف 
اخلاليا النائمة من اإلرهابيني التي تقف 
جميع  ملحاسبة  داعيا  العمل،  ه��ذا  وراء 
املقصرين واملتراخني من األجهزة األمنية.

من جهتها،أعربت اللجنة الوطنية حلقوق 
واستنكارها  إدانتها  عن  بليبيا،  اإلنسان 

االن��ت��ح��اري  ال��ت��ف��ج��ي��ر  إزاء  ال��ش��دي��دي��ن 
االره���اب���ي.وق���ال���ت ال��ل��ج��ن��ة يف ب��ي��ان إن 
استهدفت  والتي  اإلرهابية  العملية  هذه 
آخر  دل��ي��الً  تعتبر  وامل��ع��زي��ني،  املشيعني 
اإلره��اب  خطر  من  ليبيا  تعانيه  ما  على 
التي  املتطرفة  اإلرهابية  اجلماعات  ومن 
األمن  على  كبيرين  وتهديدا  خطرا  متثل 
واالجتماعي  الوطني  والسلم  واالستقرار 
اإلره��اب  خطر  أن  على  مؤكدة  ليبيا،  يف 
والتطرف إلزال يفتك بليبيا ويقتل وينكل 

بأبنائها على يد اإلرهابيني.
أسر  لرعاية  العامة  الهيئة  أدان���ت  كما 
بأشد  بنغازي  يف  وامل��ف��ق��ودي��ن  ال��ش��ه��داء 
التفجير  واالس��ت��ن��ك��ار  اإلدان����ة  ع��ب��ارات 
هذه  أن  الهيئة  اجلبان.وأكدت  اإلرهابي 
األعمال اإلرهابية اجلبانة لن تثني الليبيني 
الليبية  الدولة  إقامة  عن املضي قدما يف 
الليبيني  كل  إليها  يطمح  التي  املنشودة 
الشرفاء.ويف ذات السياق،أعربت املؤسسة 

الذي  للهجوم  إدانتها  عن  للنفط  الوطنية 
استهدف املشيعني مبقبرة الهواري.وبينت 
صفحتها  عبر  للنفط  الوطنية  املؤسسة 
ملقتل  أدى  التفجير  إن  »فيسبوك«  مبوقع 
موّظف لدى شركة اخلليج العربي للنفط 

خالد املسماري.
ويبدو أن التفجير االرهابي كان يستهدف 
حتدثت  ح��ي��ث  الليبي  اجل��ي��ش  ق��ي��ادات 
ليبية  مصادر  عن  نقال  اعالمية  تقارير 
عن جناة قيادات عسكرية كانت مشاركة 
غازي،  ببني  الهواري  مبقبرة  اجلنازة  يف 
وعلى رأسهم قائد القوات اخلاصة الليبية 
اللواء ونيس بوخمادة خالل التفجير الذي 

استهدف موكب اجلنازة.
وأكد الناطق باسم اجليش أحمد املسماري 
حيث  بدقه  له  رتبوا  التفجير  منفذي  أن 
وقع التفجير األول على بعد 20 متر من 
القبر الذي سيدفن فيه خليفة املسماري 
األمر الذي أثار حالة ارتباك ودفع الناس 

والثالث  الثاني  التفجيرين  فوقع  للتراجع 
يف املنطقة التي تراجع إليها الناس مشددا 
على جن��اة آم��ر ال��ق��وات اخل��اص��ة ونيس 
من  الصاعقة  ضباط  وجميع  ب��وخ��م��ادة 

احلادث.
تستهدف  التي  األول��ى  امل��رة  هذه  وليست 
اإلره��اب��ي��ة،ال��ق��ي��ادات  اجل��م��اع��ات  فيها 
انتهاء  اعالن  بنغازي،عقب  يف  العسكرية 
يناير/  فيها.ففي  العسكرية  العمليات 
عن  يقل  ال  ما  2018،قتل  الثاني  كانون 
41 شخصاً وأصيب أكثر من 80 آخرين، 
كبيرة  وعسكرية  أمنية  ق��ي��ادات  بينهم 
سيارتني  بانفجار  الشرطة،  من  وعناصر 
األكثر  يعد  إرهابي  هجوم  يف  مفخختني، 

دموية وبشاعة خالل السنوات املاضية.
وقتل يف هذا التفجير اإلرهابي،آمر وحدة 
العامة  للقيادة  والتحري،التابعة  القبض 
الفيتوري،ومعه  الوطني،أحمد  للجيش 
بينما  اجل��روش��ي،  الرحمن  عبد  مرافقه 
التجسس  مكافحة  إدارة  م��دي��ر  أص��ي��ب 
الفالح،  املهدي  العميد  املخابرات،  بجهاز 
أمنية،إن  مصادر  طفيفة.وقالت  بجروح 
ودق��ة  ب��إح��ك��ام  لهما  خطط  التفجيرين 
قيادات  تصفية  يستهدفان  وكانا  عالية، 
بنغازي،  مدينة  هامة يف  وعسكرية  أمنية 
وإسقاط أكبر عدد من القتلى يف صفوف 

قوات الشرطة.
وم��ط��ل��ع إب���ري���ل 2018،ت����ع����رض ق��ائ��د 
االستخبارات العسكرية يف غرفة عمليات 
بولغيب  ص��الح  الليبي  باجليش  الكرامة 
ق��ام��ت مجموعة  اغ��ت��ي��ال،ح��ي��ث  مل��ح��اول��ة 
بافتعال  ال��ق��ان��ون  ع��ن  خ��ارج��ة  مسلحة 
نارية  أطلقة  ب��إط��الق  وق��ام��وا  مشاجرة، 
أس��ف��رت ع��ن إص��اب��ة بولغيب يف ص��دره، 
أحد  إلى  بولغيب  نقل  بالفرار.ومت  والذو 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات ال��ع��ام��ة ب��ب��ن��غ��ازي، حيث 
إلخ���راج  ل��ه  ج��راح��ي��ة  عملية  إج����راء  مت 

الرصاصة.

ملفات 

تفجيرات بنغازي
أيادي إرهابية وبصمات تركية
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ملفات 

رئيس  2018،ت���ع���رض  أب��ري��ل   18 ويف 
أركان اجليش الوطني الليبي، الفريق عبد 
يف  العسكري  احلاكم  الناظوري،  ال��رزاق 
إغتيال  بن جواد،ملحاولة   - منطقة  درنة 
على  انفجار سيارة مفخخة، وضعت  إثر 
قارعة الطريق يف املدخل الشرقي ملدينة 
بنغازي مبنطقة سيدي خليفة، وانفجرت 

فور مرور موكبه بها.
إرهابية  تفجيرات  بنغازي  وشهدت  هذا 
القيادات  إستهدفت  مفخخة  بسيارات 
األمنية أو الشخصيات املؤثرة والهامة يف 
أبريك  الشيخ  اغتيال  وقع  حيث  املدينة، 
اللواطي، عمدة أكبر قبائل شرق ليبيا، يف 
أيار/مايو 2017، إضافة إلى استهداف 
شوايل،  عاشور  األسبق،  الداخلية  وزي��ر 
اغتياله،  ومحاولة   2017 العام  مطلع 
القيادي  الورفلي  محمود  النقيب  وكذلك 
مدير  هويدي  صالح  والعقيد  العسكري، 
جنوا  منفصلة،  عمليات  يف  بنغازي،  أمن 

منها جميعاً.
وراء  ال��وق��وف  االت��ه��ام يف  وتتجه أص��اب��ع 
مقبرة  استهدف  ال���ذي  األخ��ي��ر  الهجوم 
الهواري يف بنغازي الى التنظيمات االرهابية 
يف  عناصرها  بعض  تنشط  مازالت  التي 
الدعم  ظل  يف  خاصة  ليبية  مناطق  عدة 
التركي الذي حتضى به والذي جعل أنقرة 
يف مرمى االتهامات بالضلوع يف التفجيرات 
خاصة بعد التهديدات السابقة للمسؤولني 

األتراك باستهداف اجليش الليبي. 
القوات  باسم  الرسمي  املتحدث  وات��ه��م 
وراء  ب��ال��وق��وف  تركيا  الليبية  املسلحة 
أحمد  ال��ل��واء  األخ��ي��رة.وق��ال  التفجيرات 
املسماري،، يف مؤمتر صحفي، إن »املدعو 
ب��ص��ورة مباشرة عن  أردوغ����ان« م��س��ؤول 
التفجيرات اإلرهابية التي ضربت بنغازي، 
أم��واال  مباشر  بشكل  دف��ع  السراج  وفايز 
لبعض اخلونة واإلرهابيني يف املدينة.وتابع 
جنازة  اإلرهابية  اجلماعات  استهداف  أن 

جلرائم  استمرار  املسماري  خليفة  اللواء 
أي  توجد  وال  ليبيا،  يف  اجلماعات  تلك 
اختالفات بني اإلخوان وداعش والقاعدة.

أردوغ��ان يف  مراقبون ضلوع  يستبعد  وال 
تفجيرات بنغازي من خالل دعم املتطرفني 
وهو ما تأكد بصورة واضحة خالل األشهر 
األخيرة.حيث يسعى النظام التركي ملساندة 
الليبية  العاصمة  له يف  املوالية  املليشيات 
التي تشهد عمليات عسكرية منذ أبريل/

وبسط  حتريرها  بهدف  امل��اض��ي  نيسان 
األمن واالستقرار فيها.

الليبي  اجل��ي��ش  ان��ت��ص��ارات  أن  وي��ب��دو 
واخلسائر التي منيت بها املليشيات املوالية 
اتزانه،حيث  ٍأدوغ���ان  أفقدت  قد  لتركيا 
حت���ول ال��رج��ل وم��س��ؤول��ي��ه ال���ى خطاب 
ن��واي��اه  ع��ن  فيه  كشف  خطير  تصعيدي 
تركيا  نفوذ  لبسط  تهدف  التي  الواضحة 
وصف  ل��ه  تصريح  آخ��ر  ليبيا.ففي  على 
أردوغان قائد اجليش الليبي املشير خليفة 
ب���«ال��ق��رص��ان«،ف��ي��م��ا وص��ف وزي��ر  حفتر 
خارجيته مولود جاويش أوغلو حفتر بأنه 
»ال ميتلك حسا إنسانيا ويستهدف الشعب 

الليبي بال رحمة«.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أعلن 
أن أنقرة سترد على أي هجوم، تنفذه قوات 
التركية«،  »املصالح  ضد  الليبي  اجليش 
وذلك بعدما كشف اجليش الوطني الليبي 

أن تركيا أصبحت دولة معادية وأن خسائر 
ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج���ب طيب أردوغ����ان 
مراقبون  كبيرة.واعتبر  ستكون  ليبيا  يف 
واضحا  خرقا  يعد  التركي  التهديد  إن 
الدولي،  والقانون  الدبلوماسية  لألعراف 
أنقرة  من  واضحا  اعترافا  يعتبر  أنه  كما 
فقط  ليس  الليبية  ال��ش��ؤون  يف  بالتدخل 
عبر الدعم السياسي، بل يف تقدمي الدعم 

العسكري للميليشيات يف طرابلس.
مؤشرات  املاضية  األسابيع  وتتالت خالل 
التدخل التركي يف ليبيا من شحنات السالح 
يقودون  الذين  األت��راك  بالضباط  م��رورا 
املليشيات،والطائرات  املعارك يف صفوف 
التركية املسيرة التي تقصف الليبيني،وصوال 
الى نقل املتطرفني من سوريا الى األراضي 
الليبية بهدف عرقلة تقدم اجليش الليبي 
متثل  البالد.حيث  يف  األم��ن  ف��رض  نحو 
الفوضى ستارا مثاليا ألردوغان ملزيد نهب 
الثروات الليبية أمال يف دعم اقتصاد بالده 
بات  ال��ذي  حزبه  سياسات  ج��راء  املهزوز 

يشهد انشقاقات كبرى.
تفجيرات  يف  التركية  البصمات  وح���ول 
بنغازي،قال الدكتور محمد الزبيدي أستاذ 
األولى  الزاوية  أن  الليبي،  الدولي  القانون 
التي ميكن من خاللها قراءة اإلقدام على 
تنفيذ التفجير اإلرهابي يف الشرق ترتبط 
بالعملية الدائرة يف طرابلس، خاصة بعد 

اقتراب اجليش الليبي من قلب العاصمة، 
قوات  إل��ى  كبيرة  تعزيزات  وص��ول  وبعد 
اجليش واقترابها من حي »الهضبة« التي 
تؤيد عمليات اجليش بشكل قوي ما يجعلها 
الليبية،  املسلحة  للقوات  مهمة  حاضنة 
وحال الدخول إليها يعني ذلك أن طرابلس 

أصبحت بيد اجليش.
عن  الروسية  »سبوتنيك«  وكالة  ونقلت 
األرض،  على  التقدم  أن  قوله  الزبيدي 
نفذت  التي  اجل��وي��ة  ال��ض��رب��ات  وك��ذل��ك 
ضد غرف التحكم يف الطائرات املسيرة 
التركية، دفع اجلميع للعمل خلف صفوف 
خالل  م��ن  ال��ش��رق،  يف  الليبي  اجل��ي��ش 
اخلاليا  أن  اإلرهابية.مضيفا  العمليات 
أحد  تعد  امل��ن��ف��ردة  وال��ذئ��اب  ال��ن��ائ��م��ة، 
العوامل التي يجب أن تضع يف احلسبان، 
خاصة يف ظل صعوبة السيطرة على مثل 

تلك العناصر يف أي دولة.
وت���اب���ع أن���ه وب��ح��س��ب امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي 
التحقيقات  أن  رغم  اآلن  حتى  توافرت 
والقنابل  احلقيبة  ف��إن  ب��ع��د،  تنته  ل��م 
التفجير  يف  استخدمت  التي  الالصقة 
على  ضبطت  التي  املتفجرات  ذات  هي 
تركيا  من  القادمة  التركية  السفينة  ظهر 
ديسمبر/كانون  يف  »اخلمس«،  ميناء  يف 
األسلحة  هذه  أن  األول 2018، خاصة 
إلى  إعادتها  يتم  ولم  بعد  فيما  اختفت 

يعني  ما  وهو  عليها،  التحفظ  أو  تركيا 
أنها وصلت إلى اجلماعات اإلرهابية يف 

ليبيا.
وم��دي��ن��ة ب���ن���غ���ازي، ث���ان���ي أك���ب���ر امل���دن 
الليبية،بقيت على مدار ثالثة أعوام، منذ 
2014 وحتى نهاية عام 2017، قاعدة 
ومسرحاً  املسلحة،  التشكيالت  ملختلف 
ل��الق��ت��ت��ال ب���ني م��خ��ت��ل��ف ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
الشريعة،و«داعش«  كأنصار  االرهابية 
وغيرها من امليليشيات املتعددة الوالءات 
وال��ت��وج��ه��ات.وح��ق��ق��ت ق����وات اجل��ي��ش 
بعد  ب��ن��غ��ازي  ص���راع  يف  النصر  الليبي 
التشكيالت  ه��ذه  ض��د  مطولة  م��ع��ارك 
الساحلية،  املدينة  دمار  يف  تسببت  التي 
مازالت حتاول  املتطرفة  لكن اجلماعات 
زع��زع��ة أم���ن امل��دي��ن��ة ع��ب��ر ال��ه��ج��م��ات 

والتفجيرات. الفردية 
الى  للمقابر  االرهابيني  استهداف  ويشير 
مدى خطورة األوضاع التي تلقى بظاللها 
االنقسام  تواصل حالة  ليبيا يف ظل  على 
التي تعطل جهود حتسني األمن يف البالد.
ويرى مراقبون أن حترير العاصمة الليبية 
طرابلس بات ضروريا النهاء حالة الفوضى 
ومنع التدخالت اخلارجية التي تساهم يف 
دعم العناصر املتطرفة ملنع ارساء سلطة 
م��وح��دة وحتقيق األم���ن واالس��ت��ق��رار يف 

البالد.

تتالت خالل األسابيع املاضية مؤشرات التدخل التركي يف ليبيا من 
شحنات السالح مرورا بالضباط األتراك الذين يقودون املعارك يف صفوف 

املليشيات،والطائرات التركية املسيرة التي تقصف الليبيني
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املنوعة

عي���ادة  نيوي���ورك  يف  زوج���ان  يقاض���ي 
لإلخصاب، بعدم���ا أجنبت املرأة طفلني 
كان���ا يف الواق���ع لعائلت���ني أخري���ني، إذ 

زرع���ت األجن���ة اخلط���أ يف رحمه���ا.
وأق���ام الزوجان الدع���وى يف مطلع هذا 
الشهر أمام محكمة فدرالية يف بروكلني، 
طلب���ا فيها تعويض���اً بع���د معاناتهما من 
»إصاب���ات عاطفي���ة كبي���رة ودائم���ة لن 

يتعافي���ا منه���ا«.
وك���ان الرجل واملرأة الل���ذان عرف عنها 
باألح���رف األول���ى السميهم���ا يف وثائق 
املحكم���ة، قد باش���را عالجا لإلخصاب 
يف مرك���ز »تش���ا« يف ل���وس أجنلوس يف 
يناي���ر 2018. وهم���ا تزوج���ا قب���ل 6 

سن���وات، لكنهم���ا فش���ال يف اإلجن���اب.
وق���د متك���ن األطباء من تكوي���ن 8 أجنة 
م���ن تبرعاتهم���ا م���ن احليوان���ات املنوية 

والبي���وض.
ول���م تنج���ح عملي���ة الزرع األول���ى، التي 

أجري���ت يف يولي���و 2018، لكن محاولة 
ثاني���ة تكلل���ت بالنج���اح وأصبحت املرأة 
حام���الً بتوأمني من اإلن���اث على ما كان 

يفت���رض.
لك���ن الشك���وك أثي���رت بع���د املسح فوق 
الصوتي األول، الذي أظهر أن اجلنينني 

م���ن الذكور، إذ أن األجنة الثمانية كانت 
تض���م ذك���راً واح���داً فق���ط.

وجاء يف الشكوى املقدمة، أن األطباء يف 
العي���ادة أك���دوا أن اجلنينني من اإلناث، 

ولي���س هن���اك أي خط���أ.
ويف م���ارس م���ن العام احلال���ي، أجنبت 

امل���رأة بعملية قيصري���ة صبيني »لم يكن 
أي منهم���ا م���ن أصل آسي���وي«، كما هي 
حال الوالدينوأك���دت الفحوص الوراثية 
»ع���دم وج���ود أي عالق���ة ترب���ط أياً من 
الوالدين جينيا بالطفلني، وأن األخيرين 

ال يرتبطان ببعضهم���ا وراثي���ا« كذل���ك.

وق���د تب���نّي أن الطفلني كان���ا الثنني من 
األزواج، أتوا إل���ى العيادة لتلقي العالج.
وقد تولى هؤالء األزواج رعاية الطفلني.
مصي���ر  يجه���الن  الزوج���ان  زال  وم���ا 
أجنتهم���ا، وهم���ا رفع���ا دع���وى قضائية 
على العيادة وطبيبني هما جوشوا برغر 
وسامي���ون هون���غ، بته���م ارتك���اب خطأ 
مهن���ي واإلهمال، وانته���اك للعقد املبرم 

وإعالن���ات كاذب���ة. 
ويطال���ب الزوج���ان باست���رداد م���ا يزيد 
عن 100 أل���ف دوالر دفعاها يف مقابل 
ع���الج اإلخصاب، إضافة إل���ى نفقاتهما 
الطبي���ة يف املستقب���ل واألج���ور املفقودة 

واألض���رار. 
ورفضت العيادة التي تقول على موقعها 
اإللكترون���ي إنها تق���دم »أعلى درجة من 
العناي���ة« وأنها »حقق���ت أحالم عشرات 
اآلالف م���ن اآلب���اء« التعلي���ق يف اتصال 

أجرت���ه معه���ا وكال���ة »فران���س ب���رس«.

عرض مواط���ن متقاعد يف سنغافورة لل���دغ الدبابير حتى املوت 
يف ضاحي���ة هي���ل في���و أثن���اء البح���ث ع���ن فاكهت���ي الرامبوتان 
والدوري���ان وهما من أنواع الفاكهة االستوائية املحببة التي تكثر 

يف جنوب ش���رق آسيا.
وذك���رت صحيفة »ستريت���س تاميز« على اإلنترن���ت أن املتقاعد 
»66 عام���ا« ك���ان يقوم بجم���ع ثمار الفاكه���ة اللذيذة مبفرده يف 
عصر أحد األيام هذا األسبوع يف غابة مبنطقة هيل فيو بالقرب 
م���ن املحمية الطبيعي���ة بوكيت تيما عندما واجه احلشرات، وقد 
استسل���م يف النهاية إلصابات���ه، عندما تسببت السموم يف توقف 

أعضائ���ه احليوي���ة ع���ن العم���ل.
وق���ال جنله إن البحث عن الثمار ك���ان هواية مفضلة لدى والده 
ال���ذي ك���ان يشارك عادة م���ا يجلبه من فاكه���ة مع األصدقاء يف 

احل���ي واملقاه���ي القريب���ة.
ونص���ح اخلب���راء أنه يف حالة حدوث هج���وم النحل أو الدبابير، 
ينبغ���ي للم���رء تغطي���ة الوج���ه واجل���ري يف أسرع وق���ت ممكن، 
وعل���ى الضحاي���ا الركض ضد الريح، ألن هذا يجعل من الصعب 
عل���ى النحل مواكبة ذل���ك، وال ينبغي للمرء الض���رب بعنف على 
احلش���رات أو نثر الذراعني، حيث ينجذب النحل إلى احلرك���ة.

ألول مرة يف أمريكا الشمالية، تخرج 
وليدة إل���ى احلياة من رح���م متبرعة 
ميت���ة ُزرع يف والدتها.وأعلن���ت عيادة 
كليفالند كلينك يف أوهايو األمريكية 
أن الرضيعة ولدت يف الشهر املاضي 
باملستشف���ى ألم يف الثالثيني���ات من 
لتجرب���ة  األم  وخضع���ت  عمره���ا. 
بحثي���ة ش���ملت 10 نس���اء عواق���ر، 
بسب���ب غي���اب الرح���م لديهن.وأكمل 
فريق البح���ث خمس عمليات زراعة، 
جنحت ثالث منه���ا، من ضمنها تلك 

الت���ي أدت إلى هذه ال���والدة. وتنتظر 
املرأتان األخري���ان نقل األجنة، بينما 
تنتظ���ر أخري���ات عملي���ة الزراع���ة.
وقال���ت الطبيب���ة أوم���ا بيرني، عضو 
الفريق الطبي للمرأة، رغم أن الوالدة 
التي أعلنت ي���وم الثالثاء كانت جزءاً 
من مش���روع بحثي، فإن���ه »من املثير 
رؤي���ة اخلي���ارات املتاح���ة للنساء يف 
الطبي���ة  العي���ادة  املستقبل«.وقال���ت 
إن أكث���ر من عش���رة أطفال ولدوا يف 
جمي���ع أنح���اء العالم بفض���ل الرحم 

املزروع، مضيف���ة أن جتربتها تختلف 
ع���ن البرامج األخ���رى، الستخدامها 
فق���ط أرحام متبرعات توفني حديثاً. 
ولم تنجح التج���ارب السابقة لزراعة 
الرح���م بسبب رف���ض اجلسم للرحم 
امل���زروع إلى ح���د كبير.وقال اجلراح 
الذي تول���ى زراعة الرح���م أندرياس 
تساكي���س يف بيان أصدرت���ه العيادة: 
»بهذا البحث، نه���دف إلى جعل هذه 
األح���داث االستثنائي���ة عادي���ة ل���دى 

للنساء اللواتي يخترن هذا اخليار«.

قام���ت النجمة الهندي���ة املعروفة 
إيش���ا غوبتا برفع قضية »اعتداء« 
غير مسبوقة من نوعها، مما جعلها 
حدي���ث ال���رأي الع���ام يف بالدها.
وقال���ت غوبتا عب���ر حساباتها يف 
مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي أن 
رج���ال أقدم على االعت���داء عليها 
»بنظرات���ه« عندم���ا كان���ت تتناول 
طع���ام العش���اء يف أح���د الفنادق 

الشهيرة بالعاصمة الهندية.
وأردف���ت: »ما ح���دث ليس عالقة 
إعج���اب ش���خص بنجمت���ه، كنت 
أتن���اول العش���اء م���ع صديق���ات، 
وجاء بعد ذلك الرجل وجلس على 
الطاولة املقابلة. ملاذا يظن الرجال 
أن األم���ور جتري به���ذا الشكل«، 
مشي���رة إل���ى أن ذل���ك الرجل قد 
»اغتصبها بعينيه«، جراء حتديقه 

املباش���ر فيها.وتابع���ت: »ما حدث 
مع���ي ميك���ن أن تتع���رض ل���ه أي 
فتاة. كيف ميكن له���ذا الرجل أن 
يكون فوق القانون؟«.وأش���ارت يف 
تدوينته���ا إل���ى أن »الرج���ل الذي 
يواص���ل التحديق بام���رأة يجعلها 
غي���ر مرتاح���ة. صحي���ح أن���ه ل���م 
يلمسن���ي، ولم يقل لي أي ش���يء. 
لكن���ه لم ينظ���ر إل���ي كمعجب، أو 

ألنن���ي جنم���ة معروف���ة، ب���ل ألني 
أنث���ى ه���ل كون���ي ام���رأة يجب أن 

يكون لعنة؟«.
ووفق���ا لصحيفة إنديا تاميز، فإن 
غوبت���ا اعتبرت أن وج���ود حراس 
ش���خصيني معه���ا لم مين���ع عنها 
ذلك »االعتداء القاسي«، وختمت 
أن���ت  الرج���ل:«  لذل���ك  كالمه���ا 

تستحق أن تتعفن يف السجن«.

املواقف اإلنسانية هي التي تكشف معادن البشر 
ال شك يف ذلك، وكثيرا ما نبدي إعجابنا ونتعاطف 
مع بعض املشاهد خاصة إذا صدرت جتاه محروم 

أو محتاج ومريض.
ومن ضم���ن تلك املواقف ما فعله رجال ش���رطة 
أمريكي���ون عندم���ا حتفظ ح���ارس األمن لواحد 
من متاجر مدينة نيويورك األمريكية على سيدة 
ملحاولتها سرق���ة طعام من املتجر، حلني حضور 

الشرطة إللقاء القبض عليها.
كان رجال الشرطة موجودون داخل املتجر بالفعل 
أثناء حدوث الواقعة لشراء طعام الغذاء ألنفسهم، 
فالحظوا اجللبة الت���ي وقعت إثر حتفظ حارس 

املتجر على السيدة.
وبع���د تقييمه���م للموقف، ق���رر رج���ال الشرطة 
مساعدة السيدة ودفع ثمن ما حاولت سرقته من 
طعام بدال من إلقاء القبض عليها بسببه، بحسب 

ما نشرته دويتشه فيله.
يف تلك األثناء، صادف وجود شخص داخل املتجر 
قرر التقاط صورة لرجال الشرطة وللسيدة لتأثره 
مبا ح���دث، حيث ق���ال لشبكة ABC اإلخبارية: 
»كانت حلظة جميلة مفعم���ة بالرحمة، والسيدة 

كانت ممتنة للغاية«.
ب���ول  الواقع���ة،  عل���ى  الشاه���د  ذل���ك  وجن���ح 
بوسيموفسك���ي، عب���ر قيام���ه بالتق���اط الصورة 
ونشرها عب���ر حسابه على موقع تويتر يف جذب 
انتب���اه وسائل اإلع���الم األمريكي���ة ومستخدمي 

وسائل التواصل االجتماعي.
ووصل���ت الص���ورة لرئي���س ش���رطة نيوي���ورك 
يتران���س موناه���ن، الذي ق���ام بإع���ادة نشرها 
معلقا: »نحن يف حاجة لرجال الشرطة من ذوي 
القلوب الطيبة ممن يقومون بأفعال جيدة مثل 

هؤالء«.

زوجان ينجبان توأم باخلطأ ويطالبان بالتعويض

لسعته الدبابير حتى املوت
املوت معها

 هندية مشهورة تقاضي معجبا بتهمة االغتصاب بالعني

يخرج 
احلي من 
امليت

 إنسانية رجال شرطة جتاه جائعة سرقت طعامهم
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الثقافية 

 الفنان التشكيلي عادل جربوع :  راهب يختزل 
 شهقُة العُْمراحلياة  ببصمات ريشة انسانية

 حوار . عبداهلل الزائدي
  نتابع يف ه��ذا ال��ع��دد احل���وار ال��ذي 
الكبير  التشكيلي  الفنان  مع  اجريناه 
عادل جربوع يف مرسمه حول جتربته 
والتلفزيون  املسرح  ومع  التشكيل  يف 
مناظر  مصمم  من  ابعد  حيث  كان 
عن  فنية  وحتدثنا  خ��دع  مبتكر  او 

جتربته  الواسعة  اجلميلة
 س/ املرأة يف لوحاتك تعزف املوسيقى 
مرة وهي مرة اخرى املستلقية القارئة 
على ورق كوتشينو وهي يف مرة اخرى 
اجل����س����د ب�������رأس ال���ت���ف���اح���ة احل����م����راء 
بصمت  اي��ض��ا  الفاتنة  وه���ي  امل��غ��وي��ة 
وه�����ي ح����اض����رة  يف ال���س���ي���دة ال��ل��ي��ب��ي��ة 
حاضرة  الغالب  يف  التقليدية  لكنها 
برؤية جتريدية بليغة ، وسط كل هذا 
التعدد من هي املرأة  يف تأثيرها عليك 

كفنان ؟
 املرأة لها تأثير كبير يف الفن واالدب 
عبر التاريخ فاملرأة هي االم والزوجة 
ترمز  ما  واحلبيبة    وغالبا  االخ��ت 
اذا فاملرأة  الفنية  للوطن يف االعمال 
فانا  فينا  ويسكن  فيه  نسكن  وط��ن 
احاول ان اعبر عن االنسان يف جميع 
ح��االت��ه وامل����رأة ج��زء مهم م��ن هذه 
الفنانني  حياة  يف  احل���االت  وامل���رأة 
الوطن  عن  تعبير  والكتاب  والشعراء 
واالمومة  واحلنان  واجلمال  واحل��ب 
اع��م��ال��ي بصور  ت��ظ��ه��ر يف  ف���امل���رأة 
احيانا  وشكل  احيانا  كرمز  مختلفة 
اخرى بأختالف موضوع وفكرة العمل 

الفني .
 س/ متيزت دواوي���ن شعرية بلوحاتك 
واشهرها ديوان الشاعر الكبير الراحل 
على الفزاني فضاءات اليمامة العذراء 
وكانت لوحاتك نصوصا كبيرة حدثنا 

عن هذه التجارب اجلميلة واملهمة ؟
مجلة  م��ع  تعاوني  يف  كانت   البداية 
الثقافة العربية عندما كنت احاول ان 
اترجم القصائد الى رسومات لتنشر 
معها وكان انتاجي كبير يف ذلك الوقت 
وازدادت معرفتي بالنصوص الشعرية 
الكبار  الليبيني  وللشعراء  للمواهب 
واكتسبت خبرة كبيرة يف هذا املجال .

 وقد اعجبتني فضاءات اليمامة العذراء 
الفزاني  الراحل علي  الكبير  للشاعر 
اللوحات  من  مجموعة  برسم  وقمت 
وصاحبت  الفضاءات  هذه  عن  تعبر 
الشاعر  عنها  وع��ب��ر  ال��دي��وان  ه��ذا 
بكلمة ) توأمة ( الشعر والتشكيل وكان 
لوحات  برسم  جميال  وقمت  تعبيرا 
للشاعر فرج  بدايات  لديوان  وغالف 
العربي وديوان حنظلة للشاعر راشد 
من  كبيرة  مجموعة  ونشرت  الزوبير 
رسوماتي يف معظم الصحف املحلية 

املختلفة  .
 س /  لست ذل��ك الفنان سريع التأثر 
مب���ا ت��ش��اه��ده وال ت��ل��وذ مب��رس��م��ك اال 
الس���ت���خ���دام  االل�������وان يف س����رد عميق 
ملا  هو  عابر يف حياتنا وحياتك ماهي 

اكثر املحفزات لك على الرسم ؟
االن��س��ان  ل��غ��ة  ه��و  التشكيلي   الفن 
لغة  الى ترجمة  التي الحتتاج  االولى 
مفهومة لكل الناس بأختالف ثقافتهم 

ولغتهم ، اشياء كثيرة تؤثر يف الناس 
والفنان جزء منهم فاحلالة السياسية 
اي  يف  واالجتماعية  واالق��ت��ص��ادي��ة 
الناس  على  كبير  تأثير  لها  مجتمع 
وعلى الفنان بشكل اكبر.. فانا دائما 
يف اعمالي اعبر عن االنسان يف جميع 
حاالته وحتى يف غيابه ارسم اشيائه 
وذكرياته وادواته التي تؤثر يف حياته...

فكرة العمل هي االساس يف اي عمل 
فني مت تأتي بعدها اخلطوط وااللوان 
املستخدمة وتقنية الفنان مهمة جداً 
ليظهر العمل يف افضل صورة ممكنة 
وافكاري دائماً تأتي من املحيط الذي 
اعيشه والتراث املخزون يف الذاكرة.

يف  املتواضعة  خبرتي  م��ن  وبالرغم 
عن  عبارة  اعمالي  ارى  املجال  ه��ذا 
محاوالت صغيرة يف مجال التشكيل 
افكار ووجهة نظر  وم��ح��اوالت ط��رح 
واشتغل  ال��ن��اس  بعض  ت��ؤث��ر يف  ق��د 
جميع  يف  االن��س��ان  على  اعمالي  يف 
واللغة  الثقافة  اختالف  مع  انفعالته 
والوطن فالفن حالة انسانية ليس لها 
ل���ون..ويف النهاية  وط��ن والع��رق وال 
الفنانني يف  زمالئي  واعمال  اعمالي 
البصر  الحياء  محاوالت  تعد  بالدنا 

واالحساس باجلمال يف مجتمعنا.
ان��ت يف التصميم متنوع االب��داع   س/ 
اض���ف���ت ل��ل��م��س��رح ول���ل���درام���ة ال��ك��ث��ي��ر 
اخ���ب���رن���ا ع���ن ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة ال���رائ���دة 

بالنسبة لفنان تشكيل
يقال  كما  الفنون  ابو  املسرح   بالفعل 
والفضل  جميعها  الفنون  يشمل  فهو 
اصدقائي  امل��س��رح  جتربة  لدخولي 
ال��ف��ن��ان��ني ع��ل��ي ال���ف���الح وم��ح��م��د 
املسرح  مع  يدايتي  فكانت  ال��ص��ادق 
بنغازي  الوطني  املسرح  عام 1997 
الليل  ج��اك  مسرحية  بسينوغرافيا 
 1999 وع��ام  التحطيم  ومسرحية 
ومسرحية  غجر  الغجر  مسرحية 
اجلائزة  على  وحتصلت  ولعلي  قالك 
مسرحية  املناظرعن  لتصميم  االولى 
قالك ولعلي باملهرجان الوطني الثامن 
ال��ع��ام  ن��ف��س  يف  امل��س��رح��ي��ة  للفنون 
جميلة  جت��رب��ة  ك��ان��ت  ل��ي  وبالنسبة 
من  كثير  على  تعرفت  خاللها  وم��ن 
على  املتواجدين  املميزين  الفنانني 
خالل  من  الليبية  املسرحية  الساحة 
املهرجانات  املسرحية وتعلمت اشياء 
وامل��دارس  املسرح  تقنيات  عن  كثيرة 
املسرحية املختلفة ولكن اهتمامي كان 
الديكور  على السينوغرافيا وتصميم 

واالضاءة واملالبس...فانا ارسم لوحة 
باحلياة  تنبض  لوحة  امامي  فاجدها 
متحركة من خالل املمثلني وحركتهم 
على اخلشبة ومن التأثير املباشر على 
اجلمهور مع وجود السينوغرافيا وهي 
حالة جميلة يصعب وصفها يف كلمات 
والتشكيل  جماعية  لعبة  فاملسرح   ،
احلالتني  يف  والنتيجة  ف��ردي��ة  لعبة 
يف  جتربتي  وتظل  البهجة،  صناعة 
ولكن  املسرح جتربة جميلة وبسيطة 
للدرامة  وبالنسبة  كثيرا،  بها  اعتز 
التلفزيونية فالبداية كانت مع الفنان 
اسهيل  مسلسل  يف  عبدالكرمي  فرج 
ه���درازي اجل��زء  اك��ادمي��ي ومسلسل 
الناجحة  االع��م��ال  من  وه��ي  الثالت 
مسلسل  ثم  اجلمهور  اعجاب  والقت 
عبدالسالم  ال��ف��ن��ان  م��ع  ك���وم  ليبي 
كثيرا عن  وال��درم��ا تختلف  ال��ه��واري 
والتمثيل  التقنيات  بأختالف  املسرح 
ول��ه��ا جمالها  وال��دي��ك��ور  واالض�����اءة 

اخلاص بها
 س/ جت��رب��ت��ك م���ع امل���ج���الت وخ��اص��ة 
حتدثنا  كيف  العربية  الثقافة  مجلة 

عن هذه التجربة ؟
العربية  الثقافة  مجلة  يف   جتربتي 
اخلاصة  بالرسومات  البداية  كانت 
بالقصائد التي كانت تنشر فيها كما 
من  كثير  على  والتعرف  سابقا  قلت 
ولكن  الوقت  ذل��ك  يف  ليبيا  مثقفي 
الفني  االخ����راج  عملية  يف  دخ��ول��ي 
للمجلة كان بعد الفنان صالح بن دردف 
بوخيط  ولقد  عبدالرازق  واالستاذ 
هذا  خبرتهم يف  من  كثيرا  استفدت 
املجال وكان عالم جديد بالنسبة لي 
ولقد شجعني وساندني يف االخراج 
اصدقائي  منهم  كثيرون  الصحفي 
محمد  وامل��رح��وم  سلطان  ن��ور  جابر 
عبدالرحمن  بوشعالة  واخلطاط 
يف  والفنيني  بوعزة  ومفتاح  موسى 
واستمر   .. بنغازي  ال��ث��ورة  مطابع 
اخراجي للمجلة اربعة سنوات تقريبا 
باملجلة  اخل��اص��ة  ال��رس��وم��ات  م��ع 
الكثير  وكانت جتربة جميلة وعرفت 

من تقنيات هذه العملية الفنية .
 س/ ت��ن��ش��ر ل���وح���ات���ك ع���ل���ى ال��ف��ي��س 
بوك وترى ذلك التفاعل معها كفنان 
دائ��م  مل��ع��رض  حتى ح��ول��ت صفحتك 
املوقع كيف نختار  لهذا  واراك ممتنا 
انك  ام  عبره  تنشرها  التى  لوحاتك 
تنشرها دون وضع شروط الستخدام 

هذه الفسحة اقصد املوقع ؟

الفيس  لصفحتي  على   بالنسبة 
التاحة  املوقع  لهذا  ممنت  فانا  بوك 
فضاءات جديدة للنشر ولك احلرية 
والتواصل  وتنشرللناس  تكتب  فيما 
اس��اس  على  معه  ات��ع��ام��ل  معهم  ، 
ب��أع��م��ال��ي كمعرض  م��ع��رض خ���اص 
دائم ومنوع انشر فيه مجموعة كبيرة 
واالع��م��ال  التشكيلية  اع��م��ال��ي  م��ن 
وبعض  فيها  شاركت  التي  املسرحية 
يتصميمها  ق��م��ت  ال��ت��ي  امل��ل��ص��ق��ات 
بي  اخلاصة  الفوتوغرافية  والصور 
الناس  من  اكبرعدد  يشاهدها  لكي 
وض��ع  ب���دون  بالتشكيل  وامل��ه��ت��م��ني 
الشعرية  القصائد  وبعض  ش��روط 
واالغاني التي تعجبني لكبار الشعراء 
عدة  يف  اخلاصة  وارائ��ي  والفنانني 
م��واض��ي��ع وه���ذا ش���يء رائ���ع يف كل 

االحوال.
ب���امل���وس���ي���ق���ى  م����ف����ت����ون����ا  ت�����ب�����دو   س/ 
احل��اض��رة يف اغ��ل��ب ل��وح��ات��ك م��ا هي 
عالقتك باملوسيقى هل تعزف ام انت 

فقط ذلك املتذوق املتأمل ؟
 املوسيقى فن راقي يخاطب االحساس 
عند الناس مثل باقي الفنون وبالنسبة 
لي فانا ال اعزف ولكني مستمع جيد 
للموسيقى والغناء بصفة عامة سواء 
او  اوشعبية  عربية  موسيقى  كانت 
اجنبية وغالبا تكون خلفية رائعة وانا 
اقوم بالرسم لتعطيني نوع من الهدوء 

النفسي واالحساس بالعمل الفني.
 س/مليصدمك دخول احلاسوب  على 
ف�����ن�����ون ال������رس������م ب������ل ان��������ت اب���ه���رت���ه���ا 
ب��س��ل��ط��ان��ك االب���داع���ي وت��ط��وي��ع��ه��ا يف 
ي��دك رغ��م كونك من جيل  ال ينتمى 
لعصر احلاسوب  حدثنا عن جتربتك 
ال��ف��ن��ي��ة اخل��اص��ة وامل��ه��م��ة م��ع مجال 

التصميم والرسم باحلاسوب ؟
عام  بالكمبيوتر  يف  عالقتي   بدأت 
الي  معي  واستمرت  تقريبا   1998
ولكن  الناس  لكل  فالكمبيوتر  اليوم 
التطور  يف  استيعابا  اكثر  الشباب 
الهائل يف هذا املجال ، والتكنولوجيا 
الكمبيوترتطورت  برامج  احلديثة يف 
اجلرافيك  مجال  يف  مذهل  بشكل 
افاق جديدة  وفتحت  الرسم  وبرامج 
م��ادة  واص��ب��ح��ت  التشكيلي  ل��ل��ف��ن 
دجيتل   ( وتسمى  ل��الب��داع  ج��دي��دة 
تصميم  يف  ساعدتني  وق��د   ) ارت 
الكتب  واغلفة  وامللصقات  الشعارات 

بصورة رائعة   .

  أشغلتني  الدجاجات  والبْيض  يف القن ..
 وتداخل غبار الشرِّ يف طريقي  للحقل …

 و قد غامت ابتسامتِك …!

 نسينا  عالقتنا  يف   جراب   الذي  يأتي  وال  يأتي…

2

 كم  هو  ساحر ومجنون الرحيل  إليك ِ
…

 يفور ضغطي كمرجل…

 أكاد أْحترُق  …

 وأصير رماداً..

3

 احللم ملا أستفاق  كان كابوسا…

 يأبى  املغادرة …

 عاودتنا الريح  من جديد….

 نفس الريح  …

 لكن هذه املرة  عاصفة …

 هذه املرة بفحيح ….

 تأكل األخضر واليابس …

4

 بالدي  –  و إن  تقطعت  بيننا  السبل …

 بني  خطوط  الهجرة  و خفر السواحل…

 أحملك ِ  كرضيعة …

5

 يِف املَأْمَت   والّشاُب املغدرُو  َلْم ُيسْج بعد….

 نساُء بالدي  ُيوْلَولون من جهٍة و يتهامسَن أََنّ الّغْدرَ

 مكيدٌة ملوأمرة…

 حتولق اإلطباء حول  سرير املغدور…

 قال كبيرهم  : الوطن  يتهالك ياجماعة … !

 فكيف نشيع  وطناً…؟!

6

 ِإَنُّه َقلِْبي اّلِذي  أْوَقْفَتُه َعلَْيِك..

 لْيس ِلَيّ حيلةً  فيه ..

 فُعْمرَِي اّلِذي أْهدرْته  َسَراباً  ألّجلِك  َتَعَطّل
 ُدوَنِك…

 ..َضاَعْت  َمَفاِتيُحه يِف   ُجِبّ اللَياِلي..

ي  َما  زّلُت على َعْهِدي …  َلكِّنّ

 أْنَتظرِك  وال أتبدل..

 ولو  بقى  من  العمر  شهقةً..!

7

 بصمتها بقايا حزن خريفى..

 لم يعد  يف عينيها  بساتني فرح و زهر ..

 صوتها  يأتيني كسفينة هرمة تقلع بوسط أنواء عاصفة من 
ميناء  قدمي ..

ة  انتظارات���كِ  -حبيبت���ي- يف  مدينة  السل و   ك���م ه���ي  ُمَرّ
عال…. الُسّ

 وكم  أنا حزين ..!

 محيي الدين كانون

نص
 اجلزء الثاني
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رياضه

��� االسبوع الليبي   
األي��ام  خ��الل  تدريباته  القدم  فريق  استئناف  بنغازي  األهلي   أعلن  
نفى  كما  املقبلة   لالستحقاقات  استعداداته  إطار  يف  القادمة  القليلة 
التدريبات  استئناف  موعد  تأجيل  بشأن  املتداولة  النادي   األخبار 
كرة  قطاع  مع  ينسق  اإلدارة  مجلس  أن  مؤكًدا  مالية،  مطالب  بسبب 

القدم واجلهاز الفني كل ما يخص متطلبات املرحة املقبلة.
جزائرية  أصول  من  إسباني  بدني  معد  مع  تعاقده  عن  النادي   وكشف 

للفريق يف املوسم اجلديد. الفني  لاللتحاق باجلهاز 

��� االسبوع الليبي   
 كشف االحتاد العربي لرياضة الكاراتيه  عن شروط االلتحاق بالدورة العربية للحكام التصنيفية من درجة قاضي 

»ب«، التي ستقام على هامش البطولة العربية للعبة للناشئني والناشئات حتت 21 عاما، يف تونس.
الرغبة يف دخول  لديه  من  الفرعي طرابلس  االحتاد  للكاراتيه  من جميع حكام  الليبي  االحتاد    من جانبه طلب 

الدورة العربية على حسابه اخلاص  حسب الشروط االحتاد العربي تقدمي املستندات املطلوبة .

��� االسبوع الليبي   
 أطلقت اللجنة األوملبية الليبية  مشروعها اجلديد املسمى 
اللجنة  عليه  تشرف  وال��ذي  األوملبية«  الصيدلية  »جائزة 
الليبية ملكافحة تعاطي املنشطات التابعة لألوملبية الليبية، 
وكلية  البشري  الطب  وكلية  الصيادلة  نقابة  مع  بالتعاون 
التربية البدنية وعلوم الرياضة، وذلك يف إطار سياستها 

ملحاربة تعاطي املنشطات.
 وأوضحت اللجنة األوملبية الليبية  يف اعالنها عن املشروع  
ُتعطى  بحيث  العام  يف  مرتني  منحها،  سيتم  اجلائزة  أن 
كل 6 أشهر إلحدى الصيدليات التي ستلتزم مبنع توزيع 

أي أدوية حتتوي على مواد محظورة أو أدوية لها عالقة 
باملنشطات، إال بوصفة طبية رسمية، وعدم صرف هذه 
األدوية بشكل عشوائي بال وصفة طبية معتمدة وإحدى 

إدارات املستشفيات احلكومية
رئيس  الفقيه  محمد  الدكتور  قال  الصدد،  هذا   ويف 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ت��ع��اط��ي امل��ن��ش��ط��ات، إن��ه 
وازداد  الرياضية  املنشطات  انتشار  تفاقم  أن  بعد 
الوطني  امل��ش��روع  ه��ذا  استحداث  مت  فقد  رواج��ه��ا، 
أو ج��ائ��زة  األومل��ب��ي��ة  ال��ص��ي��دل��ي��ة  وامل��ت��م��ث��ل يف  امل��ه��م 

األوملبية. الصيدلية 

��� االسبوع الليبي   
النهائي  خرج  املنتخب الوطني للكرة   بخسارته  بهدفني نظيفني امام تونس  يف الدور نصف 
الطائرة الشاطئية »أ« من بطولة الصداقة الدولية التي تستضيفها مدينة صفاقس التونسية   

  وتشارك ليبيا يف البطولة بفريقني  )أ(  مكون من فؤاد املعروق وسلطان الهوش )ب(   مكون 
من  رواد رويحة وعبدالرحمن زريبة 

 وتأتي هذه املشاركة ضمن استعدادات املنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية لدورة األلعاب 
األفريقية »الرباط 2019«، التي ستقام بدولة املغرب يف  أغسطس القادم  مبشاركة 16 فريقا 
محترفا، و6 فرق فتيات وقدماء الالعبني، و8 فرق أشبال من دول مختلفة على غرار تونس، 

اجلزائر، ليبيا، اململكة العربية السعودية، فرنسا، لوكسمبورغ وفلسطني.

 بخسارة امام تونس منتخب ليبيا للطائرة 
الشاطئية يغادر بطولة الصداقة الدولية

 األهلي بنغازي يعلن استئناف تدريباته 
استعداًدا لالستحقاقات القادمة

 املشعل  الرابع يف  األوملبية الليبية تطلق مشروع  محاربة املنشطات
ختام أنترامنيا الدولية لكرة

 تعرف على عن 
شروط  احلكام 

التى وضعها االحتاد 
العربي للكاراتيه  

بشأن الدورة العربية

��� االسبوع الليبي   
 ان����ت����ه����ت  م����ن����اف����س����ات  
أن����ت����رام����ن����ي����ا ال����دول����ي����ة 
ل������ك������رة ال������ي������د  م����س����اء 
ت��ي��رام��و  األح����د   مبدينة 
انتظامها   بعد  اإليطالية 
ي��ول��ي��و   14 وح��ت��ى   8 م���ن 
 5000 مبشاركة  اجلاري  

والعبة   العب 
 وح�������ل ف����ري����ق امل���ش���ع���ل  
يف امل������رك������ز ال������راب������ع يف 
ملنافسات  اخل��ت��ام��ي  ال��ي��وم 
ب��ط��ول��ة إن��ت��رام��ن��ي��ا ل��ك��رة 
نتيجة  فقده   ب��ع��د  اليد  
أمام   ال��ت��رت��ي��ب��ي��ة  امل���ب���اراة 
أث��ي��ن��ا ال��ي��ون��ان��ي ب��ن��ت��ي��ج��ة 

. )17/20(
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رياضه

��� االسبوع الليبي   
الترهوني  ألوملبياد طوكيو  الليبي  سهيل  تأهل   بجدارة 
لرفعات  العالم  بطولة  يف  سابعا  تربع  بعدما    2020
غرام   كيلو   59 وزن  يف  باستحقاق  بكازاخستان  القوة  

رفع ثقل 122 كيلو غرام.
وكانت منافسات البطولة انطلقت  اجلمعة املاضية وهي 

الباراملبية 2020 بطوكيو  املؤهلة لدورة األلعاب 
فئة  يف  القوة   لرفعات  الليبي  الوطني  املنتخب  ويشارك 
الناشئني  وفئة الكبار  ضمن مشاركة 441 رياضًيا من 

78 دولة  

��� االسبوع الليبي   
املعتمد  الوكيل  مع  بنغازي   االهلي  تعاقد 
أطقم  لرعاية  اإليطالية   م��اك��رون  لشركة 
املوسم  من  بداية  القدم  لكرة  األول  الفريق 

املقبل  
التعاقد  إج��راءات  انهي  أنه  وأوضح األهلي  
مع شركة راما سبورت الوكيل املعتمد لشركة 
لتكون  ليبيا   يف  الرياضة  للمالبس  ماكرون 
لكرة  األول  الفريق  أطقم  بتجهيز  مختصة 

القدم للموسم الرياضي اجلديد.

 سهيل الترهوني 
يتأهل لطوكيو 2020

غاللة االهلي 
برعاية شركة 

إيطالية  

ليبيا تشارك بالبطولة األفريقية للرماية

��� االسبوع الليبي   
أعلن  النصر عن ضم العب الوسط أحمد احلاسي 

إلى صفوفه خالل املوسم املقبل   
التصر  ف��ري��ق  م��ع  اللعب  اثر  احلاسي  جانبه  م��ن 
تلقاها من  التى  العروض   النظر عن  وطنيا  صارفا 

فرق  مصر وتونس والكويت.
كان احلاسي تعرض العام املاضي لقرار حرمان من 
عقب  القدم  لكرة  الليبي  االحتاد  من  بعقوبة  اللعب 

مباراة الهالل واالحتاد على ملعب اخلمس 

تفاصيل صفقة انتقال محمد 
الطبال للصفاقسي التونسي

   احلاسي يعود للمالعب 
بغاللة النصر  

��� االسبوع الليبي   
يشارك االحتاد الليبي 

للرماية  يف البطولة 
األفريقية للعبة  والتي 

ستحتضنها اجلزائر  19 
أغسطس املقبل.

وتتوجه بعثة املنتخب 
احلميس القادم الى 

مصر لالستعداد 
والدخول يف معسكر 

ملدة شهر حتضيراً 
للبطولة األفريقية وهي 
البطولة املؤهلة لدورة 

األلعاب األوملبية املقبلة، 
التي ستقام بالعاصمة 

اليابانية  طوكيو صيف 
العام املقبل.

وتتكون البعثة  من 6 رماة    
بشير السوكني وإبراهيم 

عامر وفتحي أبو كارة 
يف تخصص اخلرطوش 

بقيادة املدرب خليفة 
زقالم  وميثل أسامة أبو 

خدير وعبد الرزاق بن 
عيسى وصالح العربي يف 

تخصص املسدس.

ذكرت صحيفة رمييسيا الرياضية عن   تقارير 
محمد  انتقال  صفقة  تونسية   أن  صحفية 
بنادي االحتاد   الفريق األول  الطبال  مهاجم 
املتوقع  التونسي   ال��ص��ف��اق��س��ي  ن���ادي  إل���ى 
األيام   خ��الل  رس��م��ي  بشكل  عنها  اإلع���الن 
مسؤولي  ب��ني  مفاوضات  بعد  ج��رت  املقبلة 
الطبال   محمد  أع��م��ال  ووك��ي��ل  الصفاقسي 
ووصلت إلى مراحل متقدمة  وأنه من املنتظر 
ملدة  الطرفني  بني  اتفاق  إلى  التوصل  يتم  أن 
3 مواسم مقابل 290 ألف دوالر تدفع على 

3 أقساط.



واقف حتت الشبابيك، على الشارعواقف
 درجات السّلم املهجورال تعرف خطوي 

ال وال الشّباك عارف
 من يد النخلة أصطاد سحابه 

عندما تسقط يف حلقي ذبابه
 و على أنقاض إنسانيتي

 تعبر الشمس وأقدام العواصف 
واقف حتت الشبابيك العتيقه 

من يدي يهرب دورّي و أزهار حديقه
 اسأليني: كم من العمر مضى حتى تالقى 

كّل هذا اللون واملوت، تالقى بدقيقه؟
 و أنا أجتاز سردابا من النسيان،

 و الفلفل، و الصوت النحاسي 
من يدي يهرب دورّي .. 

و يف عيني ينوب الصمت عن قول احلقيقه! 
عندما تنفجر الريح بجادي

 وتكّف الشمس عن طهو النعاس
 وأسّمي كل شيء باسمه،

 عندها أبتاع مفتاحا
 و شباكا جديدا بأناشيد احلماس! 

_أّيها القلب الذي يحرم من شمس النهار
 ومن األزهار و العيد، 

كفانا! 
علمونا أن نصون احلب بالكره! 

وأن نكسو ندى الورد .. غبار!
 _أّي����ه����ا ال����ص����وت ال������ذي رف������رف يف حل��م��ي 

عصافير لهب، 
عّلمونا أن نغني 

و نحب كّل ما يطلعه احلقل من العشب، 
أطالل  على  الصيف  يتركه  وما  النمل،  من 

دار. 
عّلمونا أن نغني، 

ونداري حّبنا الوحشّي، 
كي ال يصبح الترنيم باحلب ممال! 

عندما تنفجر الريح بجلدي 
سأسمي كل شيء باسمه

 و أدق احلزن 
و الليل بقيدي 

يا شبابيكي القدميه 

األسبـوع الليبـي 
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أخر االسبوع 

القديم  الجرح 

درويش محمود 

املرصد

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

كشفت دراسة أمريكية نشرت الثالثاء، أن 
قراصنة املعلوماتية نفذوا حوالي مليوني 
هجوم يف 2018 يف العالم أسفرت عن 

خسائر تزيد عن 45 مليار دوالر.
التي  االلكترونية  الثقة  هيئة  وبحسب 
أنحاء  كافة  من  املعلومات  ه��ذه  جمعت 
العالم قد تكون الفديات جراء القرصنة 
دوالر.  م��ل��ي��ارات   8 كلفت  اإللكترونية 
وخالل هذه الهجمات يتم احلصول على 
البيانات الشخصية ملستخدم عبر برامج 
معلوماتية تسرق املعلومات قبل املطالبة 
خصوصاً  لها  إلعادتها.وتتعرض  بفدية 
الواليات  يف  بالتيمور  أو  كأتالنتا  م��دن 
املتحدة مما أرغمها على إعادة بناء شبكتها 
املعلوماتية.وإن تراجع عدد هذه الهجمات 
ب�%20 مقارنة مع 2017 فإن اخلسائر 
ب�%60كما  ارتفعت  سببتها  التي  املالية 
جنمت خسائر كبيرة من عمليات االحتيال 

من خالل خرق البريد االلكتروني ألفراد 
أو مؤسسات لتوجيه رسائل حتتوي على 

فيروسات )1,3 مليار دوالر(
ثغرة  وجود 6515  أيضاً  التقرير  وذكر 
معلوماتية كشفت بيانات خمسة مليارات 

شخص وهو رقم أقل من 2017.
التقني  املدير  ويلبور  بحسب جيف  لكن 
لهيئة الثقة االلكترونية فإن األرقام الواردة 
يف التقرير هي أدنى من الواقع ألنه ال يتم 

نشر العديد من الهجمات املعلوماتية.
وهذه الدراسة التي تضم بيانات شركات 
وترند  كسيمنتك  املعلوماتية  للسالمة 
كمكتب  حكومية  وك����االت  أو  م��اي��ك��رو 
التحقيقات الفدرالي )أف بي آي(، نشرت 
الداخلية  وزارة  نشرت  ال��ذي  اليوم  يف 
الفرنسية تقريراً كشف زيادة عدد عمليات 
القرصنة املعلوماتية لقاء احلصول على 

فديات

ل�  كبير  مبلغا  ل��دف��ع  أب���ل  ش��رك��ة  تستعد 
»سامسونغ« بسبب عدم شراء احلصة املتفق 
عليها من شاشات الهاتف املصنوعة يف كوريا 

اجل��ن��وب��ي��ة ب��ح��س��ب ما 
نشرت تقارير تقنية.

»بوكيت  موقع  وبحسب 
ن�������او«، ف�����إن ال��ش��رك��ة 
األم���ري���ك���ي���ة، س��ت��دف��ع 
مليون   680 ح���وال���ي 
ال��غ��رام��ات،  م��ن  دوالر، 
ألن  سامسونغ،  لصالح 
»أب��ل« لم تستلم الكمية 
الشاشات  من  الكاملة 

من  ت��ض��ررت  بعدما  بطلبها،  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
انخفاض مبيعات هاتف »آيفون«.

وعلى الرغم من املنافسة املحمومة بينهما، 
تعتمد شركة »أبل« على »سامسونغ«، بشكل 
 »AMOLED« شاشات  صناعة  يف  كامل، 

املتطورة لهواتف آيفون.ولم يجر اإلعالن بشكل 
ال��ذي يتوجب على شركة  املبلغ  رسمي عن 
»أبل« أن تدفعه، لكن خبراء رجحوا بأن يكون 
من مئات املاليني من 

الدوالرات.
الشركات  وتستعد 
ل��������إلع��������الن ع���ن 
وقت  يف  مداخيلها، 
الحق من شهر يوليو 
اجلاري، ومن املرجح 
سامسونغ  تعلن  أن 
ان���خ���ف���اض���ا ل��ل��ع��ام 
الثالث على التوالي.
يعود  التراجع  ه��ذا  ف��إن  امل��ص��در،  وبحسب 
التي أطلق  التجارية  إلى احلروب  باألساس 
الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، شرارتها، 
ألنه يرى عدم تكافؤ يف الشراكة التجارية بني 

الواليات املتحدة وباقي بلدان العالم.

أبل تدفع 680 مليون دوالر لسامسونغالقرصنة تكلف العالم 45 مليار دوالر


