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االحتـ ـ ــاد يتع ـ ــادل مـ ــع اجليـ ـ ــش يف
متهي ـ ـ ــدي الكونف ـ ــدرالي ـ ـ ــة

اليوم األول
الطريق إلى ليبيا
إذا إم�ت�ل��ك ال�ل�ي�ب�ي��ون ف��رص��ة حقيقية ل�لإع�ت�ن��اء
مبشاكلهم الداخلية بعيدا عن تدخالت اآلخرين
غرباء وأشقاء فلرمبا تكون املصاحلة اإلجتماعية
ممكنة..لكن مثل هذه الفرصة لن تتاح لهم قريبا
 ،ألن اجلميع أقارب وأغراب يرون يف حالة التشظي
وال � �ص� ��راع يف ل�ي�ب�ي��ا س��ان �ح��ة ت��اري �خ �ي��ة ل ��ن ت�ت�ك��رر
لرسم مستقبل هذا البلد املهم بثرواته ومعطياته
اجلغرافية واجليوسياسية  ..وال بأس يف ذلك ألن
املصالح التي حتكم منطق الدول وسياساتها تبيح
للجميع إس�ت�غ�لال م��ا تتيحه ال �ظ��روف لتحقيق
املكاسب ملصلحة بلدانهم ولو كان ذلك على حساب
شعب بأكمله وأجيال بأسرها ..
التغيرات يف البيئة السياسية للمنطقة يستدعي
عقال سياسيا متيقظا لتوظيفها يف إجت��اه إنتاج
واق��ع محلي جديد لتدوير الزوايا احل��ادة وتفتيح
م� �س ��ارات احل ��ل يف إجت� ��اه الي� �ص ��ادر ح��ق األج �ي��ال
الليبية القادمة يف تقرير مصير بالدها  ،واليؤذي
امل��ادة اخل��ام للنسيج اإلجتماعي الوطني املتهتك
أصال بسبب ماشهدته ليبيا من صراعات وحروب
ون ��زاع ��ات ح ��ول وم ��ن أج ��ل ال�س�ل�ط��ة وال�غ�ن�ي�م��ة يف
سنوات مابعد فبراير..
إن تطبيب اجلراح على املستوى النفسي والوجداني
بني أبناء األرض الواحدة والقبائل املتعددة األرومة
واألص��ول  ،وإع��ادة صياغة وتنقيح الهوية الوطنية
الليبية اجلامعة عمل يحتاج إلى حضور مؤسسي
ل�ل��دول��ة وأدوات �ه��ا وق��واه��ا امل��ادي��ة وال�ن��اع�م��ة ونخبة
سياسية وثقافية ق��ادرة على إحياء مشروع شامل
للتطوير اإلجتماعي والسياسي ..فهو لذلك عمل
استراتيجي مهم مؤجل ..وإذا كنا نصر يف بعض
األحيان على الدعوة إلجناز املصاحلة اإلجتماعية
ك�ج��زء م��ن احل��ل السياسي يف ه��ذه امل��رح�ل��ة فإمنا
نقصد ب��ذل��ك حتييد ال �ص��راع اجل �ه��وي والقبلي
واإلث �ن��ي م��ؤق�ت��ا ك��ي الي�ق��ف ح�ج��ر ع�ث��رة يف طريق
توحيد م��ؤس�س��ات ال��دول��ة وإح �ي��اء مكوناتها  ،ألن
اجل�م�ي��ع ي�ع��رف أن م�ع��اجل��ة ال �ص��دوع العميقة يف
اجل�س��م اإلجتماعي الليبي ل��ن حتققه ال��رش��اوي
وال « قصاع الرز والكسكسي» حتى وإن كانت بلحم
اخلروف الوطني ..
اخل�ل�اص��ة  - :ح�ت��ى وإن إق�ت�ن�ع��ت ض �ب��اع السلطة
وذئ��اب�ه��ا  ،أال ح��ل للصراع غير اإلب�ق��اء على ليبيا
واح��دة واإلت�ف��اق على إقتسام الغنائم حتت سقف
ثوابتها التي حتفظ كيان دولتها يف احلد األدنى ،
فستبقى الطريق إلى ليبيا التي يحلم بها البسطاء
األنقياء  ،طريقا طويلة ومرهقة محفوفة بالدم
والعرق والتضحيات ومشروطة بتوفر الوعي العام
والطليعة الوطنية القادرة على تشخيص الظرف
التاريخي وخصوصية الكتلة اإلجتماعية التي
تتعامل معها ...
ذلك أن ما خسرناه خالل السنوات الفارطة ليس
فقط مؤسسات واستقرار سياسي وأمان إقتصادي
ومظاهر دولة ..بل خسرنا ما هو أهم وأبقى متمثال
يف ال�ش�ع��ور بأننا أب�ن��اء وط��ن واح��د يربطنا تاريخ
ومصير مشترك..خسرنا الثقة يف أنفسنا لنثق
يف الغرباء ونستعني بهم يف اإلنتصار على بعضنا
البعض ..خسرنا كل رصيدنا السياسي واملعنوي
ال��ذي راكمته عقود متطاولة من العمل النضالي
ال� ��دؤوب ض��د اإلس�ت�ع�م��ار االج�ن�ب��ي يف ب�لادن��ا و يف
القارة االفريقية واملنطقة العربية وعبر القارات..
ومع ذلك فإن كل خسارة ميكن تعويضها إذا توفرت
الظروف املالئمة لذلك..

مدير التحرير
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صحة الوفاق تبحث مع ايطاليا تعزيز
التعاون يف الصناعات الدوائية
بحث وكيل عام وزارة الصحة املفوض بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى،
األربعاء ،مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو ،سبل تعزيز التعاون
الثنائي بني البلدين يف مجال الصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية وتقدمي
اخلدمات العالجية للجرحى.
وأكد الوكيل والسفير خالل اللقاء ،على أهمية تعزيز العالقات الصحية
القائمة بني البلدين.
يشار إلى أن هذا اللقاء هو الثاني الذي جمع الوكيل العام والسفير اإليطالي
منذ منتصف يونيو املاضي ،إذ ناقشا خالل لقائهما األول تسهيل فتح املجال
اجلوي أمام طائرات اإلسعاف الليبية التي تقل اجلرحى فضلاً عن تسهيل
منح تأشيرة الدخول للجرحى داخل املطار.

تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة

دعم برامج التعليم الطبي مببلغ  50مليون دينار ليبي
عقد رئيس احلكومة املؤقتة عبداهلل الثني،
األرب��ع��اء ،اجتماعا مع وزي��ر التعليم فوزي
بومريز ورئ��ي��س جامعة بنغازي عزالدين
الدرسي ،لبحث آليات االرتقاء مبخرجات
قطاع التعليم يف ليبيا خاصة فيما يتعلق
باستحقاقات اجلودة العاملية للتعليم الطبي
بحلول العام  2023ميالدي.
وناقش االجتماع ال��ذي عقد بديوان بلدية
ب��ن��غ��ازي ،آل��ي��ات تطبيق ه��ذا االستحقاق
بالصورة املثلى املعتمدة لدى جميع الدول،
حيث أكد الثني على استعداده الكامل لدعم
هذا االستحقاق وذل��ك لإليفاء به من قبل
كلية الطب بجامعة بنغازي قبل حلول العام
 2023م��ي�لادي .وق��رر الثني دع��م برامج
جودة التعليم الطبي مببلغ  50مليون دينار
ليبي ،على أن تتم ج��دول��ة املبلغ بحسب
املراحل املطلوبة لهذا االستحقاق.

مالية طرابلس تبحث تذبذب أسعار النفط
عقد وزير املالية املفوض بحكومة الوفاق فرج
بومطاري ،األربعاء ،اجتماعا ً مع رئيس مجلس
ادارة املؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع
اهلل ،بحضور عدد من م��دراء اإلدارات الفنية
بكل من وزارة املالية واملؤسسة الوطنية للنفط.
ومت خالل االجتماع بحث اآلثار املتوقعة لتذبذب
أسعار النفط وآثارها على اإلنفاق العام ،كما
مت بحث سبل دعم املؤسسة ومعاجلة االلتزامات
املالية املتراكمة عليها والتأكيد على استمرار
التواصل للوقوف على املعاجلات.

الوطنية للنفط تناقش مشاريع االستكشاف
قامت املؤسسة الوطنية للنفط بعقد االجتماع الفني الدوري لشركة اخلليج العربي
للنفط ،ملناقشة برامج االستكشاف.
وأوضح املكتب اإلعالمي للمؤسسة ،أن االجتماع الفني السنوي الذي استمر على
مدى يومني يهدف إلى تقييم البرامج االستكشافية للشركة لعام  ،2019باإلضافة
إلى مناقشة البرامج املستهدفة لسنة .2020

طبي طبرق يُجهز أهم أقسامه
الطبيةاالستكشاف

تستمر إدارة مركز طبرق الطبي يف جتهيز أقسام املركز باملستلزمات
الطبية املختلفة من بينها « األسرة والطاوالت واخلزانات وعربات نقل
األدوية وعربات نقل املرضى والكراسي املتحركة».
مدير مكتب اإلعالم باملركز أوضح يف تصريح خاص ملراسل «بوابة إفريقيا
اإلخبارية» بطبرق أن إدارة املركز شرعت يف جتهيز قسم النساء والوالدة
بعدد من األسرة ذات جودة عالية مع الطاوالت واخلزانات وعربات نقل
وعربات نقل املرضى و الكراسي املتحركة كما مت جتهيز غرف العناية
بالقسم لكي تساعد يف التخفيف على كاهل املواطن؛ وسيتواصل العمل
بتجهيز األقسام الطبية األخرى باملركز وذلك ضمن خطة إدارة املركز لعام
.2019

املدار اجلديد تطلق حملة للحد من التلوث البالستيكي الليبية
اع��ل��ن��ت ش���رك���ة امل������دار اجل��دي��د
لالتصاالت عزمها عن إطالق حملة
توعوية للحد من التلوث البالستيكي
على الشواطئ الليبية.
ش��رك��ة امل����دار اجل��دي��د أوض��ح��ت
ان ه��ذه احلملة ع��ب��ارة ع��ن حملة
توعية تهتم بنظافة شواطئ البحر
من املخلفات البالستيكية  ،وأنها
ستكون أول شركة يف ليبيا تقوم
بتظيم ورعاية هذه احلملة العاملية

واملعتمدة م��ن قبل منظمة األمم
امل��ت��ح��دة .وأضافت شركة امل��دار
عبر حسابها الرسمي على شبكة
الفيسبوك اليوم الثالثاء  ،ان دور
الشركة سيكون إالشراف والتنسيق
إلج�����راء م��س��اب��ق��ة ب�ي�ن املهتمني
بالنشاطات البحرية وتقسيمهم إلى
فرق تتنافس فيما بينها على نظافة
الشواطئ  ،ايضا ً ستوفر الشركة
ل��ل��ف��رق ك��ل امل��س��ت��ل��زم��ات ال�لازم��ة

للحملة من مالبس ومعدات.
كما أشارت شركة املدار اجلديد إلى
اإلستعدادات اجلارية إلطالق احلملة
وان عدد الفرق التي مت قبولها حتى
اآلن  8فرق متثل شواطئ بلديات :
( طبرق  ،بنغازي  ،البيضاء  ،املرج
 ،درن��ة  ،البريقة  ،رأس األن��وف )
مؤكدة بان احلملة ستنطلق بعد العيد
األضحى وستكون هناك جوائز قيمة
للفرق الفائزة.

الكهرباء تستعد
إلجراء عمرات ملحطات
شمال بنغازي
قامت الشركة العامة للكهرباء ،ااألرب��ع��اء ،بإرسال
ع��دد كبير من الشاحنات لنقل قطع غيار وفالتر
الهواء وكذلك كميات كبيرة من مادة السائل الرغوي
ملنظومات االطفاء ملحطات املنطقة الشرقية استعدادا
إلج��راء عمرات ل��وح��دات التوليد مبحطات شمال
بنغازي والسرير والزويتينة.
وأوضحت الشركة ،أنه مت مخاطبة الشركات العاملية
إلع��ادة تأهيل منظومات اإلطفاء والسالمة ملحطة
الشمال ،وسيتم فتح االعتماد املستندي للبدء يف
منظومة االطفاء ملحطة الزويتينة ،كذلك سيتم تأهيل
ال��وح��دة اخلامسة مبحطة درن��ه للدخول بها على
الشبكة بقدرة  65ميجا وات ،والوحدة اخلامسة
مبحطة طبرق والتي هي األخرى سيتم تأهيلها وذلك
للحد من استيراد الطاقة الكهربائية من مصر.
وأش���ارت الشركة ،إل��ى أن��ه مت اس��ت�لام ع��رض فني
ومالي من شركة (فيتاك) النمساوية للقيام بإجراء
صيانة شاملة لوحدة التحلية ملحطة شمال بنغازي
بقدرة  5000متر مكعب من املياه املحالة يوميا ً وهو
حتت الدراسة من قبل املحطة ،ومت التعاقد أيضا ً مع
شركة (جيسكو) لصيانة مدخل مياه البحر والفالتر
ال����دوارة ملحطة ش��م��ال ب��ن��غ��ازي ل��ت��زوي��د املحطات
البخارية مبياه التبريد ،كما أن��ه ج��اري التفاوض
والتعاقد مع شركة  ABBالسويسرية لتطوير جميع
أنظمة التحكم واملراقبة وتشخيص االعطال جلميع
محطات نوع GEوالتي من ضمنها محطتي شمال
بنغازي والزويتينة.
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تعليم الوفاق تبحث االستعداد المتحانات الشهادة الثانوية
اجتمع يف مدينة الزاوية أمس االثنني رئيس اللجنة
العليا لإلشراف واملتابعة لالمتحانات محمد العتوق
مع اللجنة املركزية المتحانات الشهادة الثانوية
بجامعة ال��زاوي��ة وبحضور ع��دد م��ن رؤس���اء جلان
النظام واملراقبة.
وبني املكتب اإلعالمي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق
أنه جرى خالل االجتماع مناقشة عدد من املواضيع
املتعلقة باالمتحانات والوقوف على آخر االستعدادات
لالمتحانات واالستماع للصعوبات والعراقيل التي

تواجه اللجان الفرعية وجرى التأكيد على ضرورة
توفير ك��ل سبل ال��راح��ة لطلبة ذوي االحتياجات
اخلاصة ومتكينهم من إجراء امتحاناتهم يف ظروف
مالئمة ومن هذه احل��االت ضعف النظر واالعاقة
اجلسدية.
وق��ال العتوق بزيارة مقار بعض اللجان يف جامعة
الزاوية(كلية التربية ) ث��م زار بعض مقار جلان
امتحانات جامعة صبراتة ( كلية االقتصاد صرمان،
معهد العلوم والتقنية صرمان).

مستشفى قورينا يستقبل  110حالة يف يوم واحد

بدء املرحلة الثانية لتهئية طريق الشط بسرت

أع��ل��ن مستشفى ق��وري��ن��ا التعليمي
أن��ه استقبل خ�لال اليوم األول لعيد
األضحى املبارك أكثر من  110حاله.
وبينت مستشفى قورينا عبر صفحتها
مبوقع «فيسبوك» أن احلاالت املترددة
تنوعت ما بني اإلصابات الناجمة من
تقطيع اللحوم ،وأخرى باطنيه وأطفال
جلها م��ن ض��واح��ي م��دي��ن��ه شحات
ك��األب��رق والقيقب والقبه واملخيلي
وسوسه ورأس الهالل.
وأوض���ح���ت املستشفى أن عيادتي
الباطنه واألطفال عملت خالل أيام
العيد ،إلى جانب بقيه األقسام الطبية
املختلفة كالطوارئ واجلراحة العامة
والعظام واألشعة والتحاليل ومصرف
الدم.

بنغازي ..وفد من قيادة اجليش
يتفقد جرحى القوات املسلحة

قام مدير مكتب القائد العام للقوات املُسلحة اللواء خيري التميمي ،ومدير إدارة
اخلدمات الطبية صحبة ٍ
وفد رسمي بزيارة جرحى القوات املسلحة ،واملتواجدين يف
مصحات مدينة بنغازي وذلك لالطمئنان على حالتهم الصحية.
وبني مكتب اإلعالم بالقيادة العامة للقوات املسلحة أن الزيارة جاءت بناء على تعليمات
القائد العام للجيش خليفة حفتر.

أك��د مدير مكتب االع�ل�ام ببلدية
سرت محمد االميل استكمال املرحلة
االول��ى من تركيب مئات اعمدة
االن��ارة بالطريق امل��زدوج الكورنيش
ال��ب��ح��رى امل��ع��روف��ة ب��ط��ري��ق الشط
مبسافة  8ك م بسرت.
واوض��ح ان اعمال املرحلة الثانية
لتهئية طريق الشط البحرى برعاية
ب��ل��دي��ة س����رت ق���د ب����دأت اع��م��ال
ط��ل�اء ج������دران ارص���ف���ة ال��ط��ري��ق
امل��زدوج البحرى مبساهمة شبيبة
ال����ك����ش����اف����ة س��������رت وش���ي���ب���ي���ة
ال���ه�ل�ال االح���م���ر ال��ل��ي��ب��ى ب��س��رت
وش��ب��اب متطوعيني واض��اف��ة ال��ى
ذلك فريق النظافة بالشركة العامة
خلدمات النظافة العامة بسرت .

صحة الوفاق :تعديل مرتبات العناصر الطبية واملساعدة
أعلن وكيل ع��ام وزارة الصحة بحكومة الوفاق بهذه املهمة مما يربك العمل ويزيد من ساعات
محمد هيثم عيسى أن الوزارة ستتخذ إجراءات انتظار احلاالت ،فضلاً عن عدم وجود منظومة
فورية وعاجلة لتحسني مستوى العناصر الطبية انتظار جيدة تساعد يف تقدمي اخلدمة للمواطن.
والطبية املساعدة ومعاجلة مختنقاتهم املالية
لدى جهات االختصاص.
ج��اء ذل��ك خ�لال زيارته مفاجأة ق��ام بها عيسى
أمس االحد ملستشفى الهضبة العام (اخلضراء
ساب ًقا) بهدف اختبار جاهزية قسم اإلسعاف
باملستشفى يف أول أيام عيد األضحى املبارك.
وبني عيسى أن ال��وزارة ستقوم بتعديل مرتبات
العناصر الطبية والطبية املساعدة بالوجه املطلوب
وستراقب صرف اإلدارات املالية للمستشفيات
للمكافآت املالية املقررة ببند التحسني لضمان
وصولها إلى مستحقيها من العاملني باملناوبات
الليلية والعطالت وأقسام اإلسعاف والطوارئ.
وأوضح املكتب اإلعالمي لوزارة الصحة بحكومة
ال��وف��اق ال���وزارة أن عيسى الح��ظ خ�لال الزيارة
وجود األطباء املناوبني (األخصائيني واملشرفني)
مبواقع عملهم يف قسم االسعاف واإلن��ع��اش مع
نقص يف ع��دد العناصر العاملة بالقسم كما
الح��ظ ع��دم وج���ود األط��ب��اء امل��ن��اوب�ين املتدربني
(املمارسني العامني) وعدم وجود عناصر متريض
كافية مع توفر كافة اإلمكانيات الالزمة واألدوية
واملستلزمات الطبية التي تضمن عمل األقسام
باملستوى املطلوب.
وأوضحت ال��وزارة أن عيسى الح��ظ ع��دم وجود
فني تضميد كسور إذ يقوم طبيب العظام املناوب
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دون االشارة لالوضاع املعيشية باجلنوب الكبير
وبومطاري يتوقعان تراجعا اليردات النفط بسبب اغالق الشرارة
االسبوع الليبي
يف ت��ص��ري��ح ل��وك��ال��ة ب��ل��وم��ب��رج
اخلميس امل��اض��ي ق��ال محافظ
مصرف ليبيا املركزي بطرابلس
ال��ص��دي��ق ال��ك��ب��ي��ر أن إي����رادات
النفط لهذا العام ستأتي بتراجع
ملحوظ ق��دره  17%باملقارنة
م��ع ال��ع��ام امل��اض��ي مضيفا أن
ال��ت��راج��ع��ات امل��ت��وق��ع��ة ستكون
نتيجة لإليقافات املتكررة حلقل
الشرارة من قبل مسلحني يغلقون
ب�ين ح�ين وآخ��ر صمامات ضخ
النفط مليناء التصدير يف الزاوية.
وع����ل����ي س����ي����اق م���ت���ص���ل ع��ق��د
وزي������ر م���ال���ي���ة ال����وف����اق فرج
ب����وم����ط����اري اج���ت���م���اع���ا مع
رئ��ي��س مجلس إدارة املؤسسة

ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ن��ف��ط م��ص��ط��ف��ى
ص��ن��ع اهلل بحضور ع���دد من
م��دراء اإلدارات الفنية بالوزارة
وامل��ؤس��س��ة فيما اع��ل��ن اع�لام
الوفاق أن االجتماع يعقد لبحث
اآلث���ار املتوقعة لتذبذب أسعار
النفط وأثارها على اإلنفاق العام
وك����������ان ال�����ن�����ائ�����ب مب��ج��ل��س
النواب عن مرزق محمد علي
مدور قد صرح لبوابة افريقيا
االخ��ب��اري��ة يف ال��س��ادس عشر
م��ن يوليو امل��اض��ي بان اغ�لاق
حقل ال��ش��رارة ج��اء ك���ردة فعل
غاضبة على االوض��اع املعيشية
التى يعيشها اجلنوب ووصفها
باالوضاع املتردية جدا
وقال مدور» أن ح��راك غضب

ف�����زان ع��ن��دم��ا ت���ق���وم ب��اغ�لاق
ان��اب��ي��ب ال��ن��ف��ط امن���ا تطالب
ب��ح��ق��وق��ه��ا امل���ه���ض���وم���ة وان
يتساوى اجلنوب بذات املستوى
ال����ذي يتمتع ب��ه ال��ش��م��ال من
اخل���دم���ات»واع���رب م���دور عن
استيائه م��ن تعامل احلكومات
املتعاقبة مع اخلدمات الضرورية
للمواطن يف اجلنوب.

احلاسي واحلبري يبحثان أعمال جلنة إعادة
االستقرار ملدينة بنغازي
االسبوع الليبي
عقد مب��ق��ر م���ص���رف ل��ي��ب��ي��ا امل���رك���زي
ب��ن��غ��ازي األرب����ع����اء امل���اض���ي اجتماع
ض���م رئيس ه��ي��ئ��ة ال��رق��اب��ة اإلداري�����ة
ع���ب���دال���س�ل�ام احل����اس����ي ومحافظ
مصرف ليبيا امل��رك��زي علي احلبري ،
واستعرض االجتماع املالحظات التى
سجلتها جلنة استقرار بنغازي .
وخالل االجتماع اش��ار احلاسي الى أن
جلنة استقرار بنغازي هي من اللجان املهمة
واملطلوب منها معاجلة مشاكل املواطنني

يف املدينة وح��ل املختنقات التي حدثت
فيها موضحا أن الهيئة تواصلت مع
اللجنة وب��ل��دي��ة ب��ن��غ��ازي واط��ل��ع��ت على
محاضر االجتماعات وم��راج��ع��ة عقود
املشاريع وإجراءات التعاقد والتكليف.
ومن جهته نوه محافظ مصرف ليبيا
املركزي بأن اإلجراءات املالية والصرف
تتم وفق ما هو متبع يف التشريعات الليبية،
وجميع اجلهات اإلشرافية والتنفيذية
تقوم باعتماد اإلجراءات املالية الصادرة
عن جلنة استقرار بنغازي.

وقال «امل��وارد تتجه من اجلنوب
ال���ى ال��ش��م��ال غ��ي��ر ان اه��ال��ي
اجلنوب ال يستفيدون منها بقدر
ال��ش��م��ال ف��م��ن انقطاع التيار
الكهربائي الي��ام عدة تصل الى
اربعة ايام يف صيف تصل احلرارة
تصل فيه ال��ى  50درج��ة ومن
غالء اسعار البنزين الذس يباع
اللتر منه يف اجل��ن��وب بدينار

مصرف األمان يُطلق خدمات بنكية
لغير عمالءه

االسبوع الليبي
أعلن مصرف األم��ان ع��ن إتاحته
جملة من اخلدمات البنكية أمام
غ��ي��ر ال��ع��م�لاء ل��دي��ه حت��ت مسمى
حساب عميل.
وتشمل اخلدمات اجلديدة سبعة
أن���واع م��ن احل��س��اب��ات وه��ي منحة
أرباب األسر ومخصصات األفراد

بقيمة  10آالف دوالر باإلضافة
إل����ى ح���س���اب ال��ع��م��ل��ة األج��ن��ب��ي��ة
وحسابي دفتر الصكوك والسحب
امل��ح��ل��ي.وأض��اف��ت إدارة مصرف
األم������ان يف إع�ل�ان���ه���ا ب��إم��ك��ان��ي��ة
ف��ت��ح ح��س��اب��ات أم����ان ب����اي كيو
ار اخلاصة بالتسوق وحسابات
الشركات املحلية واألجنبية.

اآلغا  :نواب طرابلس املغتصب للسلطة صرف  870ألف دينار ألعضائه املقاطعني
االسبوع الليبي
ك����ش����ف رئ�����ي�����س جل����ن����ة أزم������ة
السيولة مب��ص��رف ليبيا امل��رك��زي
البيضاء رمزي رج��ب اآلغ��ا عن
ق��ي��ام مجلس ال��ن��واب املنعقد يف
طرابلس ب��ص��رف م��ب��ال��غ مالية
ضخمة ألعضائه املقاطعني ملجلس
النواب املنعقد يف طبرق.

وق�������ال اآلغ��������ا ،يف ت���دوي���ن���ة ل��ه
على صفحته الرسمية بالفيسبوك
«إن ما يسمى مبجلس النواب املنعقد
يف طرابلس قد ق��ام خ�لال الفترة
امل��اض��ي��ة ب��ص��رف مبلغ ثمامنائة
وس��ب��ع��ون أل���ف دي��ن��ار لكل عضو
مجلس النواب من املقاطعني ملجلس
النواب يف طبرق وهي متثل قيمة

ون���ص���ف وم����ن ت�����ردي ال��وض��ع
ال��ص��ح��ي ح��ي��ث امل��س��ت��ش��ف��ي��ات
ت��ف��ت��ق��ر ال����ى االط���ب���اء وي��ع��ان��ي
مستشفى غات توقف الصيانة
م��ن��ذ س��ن��وات ومي���وت االط��ف��ال
م��ن ل���دغ ال��ع��ق��ارب وال ي��ج��دون
االم���ص���ال وم����ن امل���واص�ل�ات
شبه املعدومة ومنها طريق من
اوب���اري ال��ى وادي عتبة بطول
 50كلم جرفت املادة االسفلتية
م��ن��ذ  8س��ن��وات وال���ى االن لم
يتم اصالحه ومة التعليم الذي
ي��ع��ان��ي ت��اخ��ر وص����ول امل��ن��اه��ج
وعدم تزويد املعامل باملواد ومن
ازم���ة ال��س��ي��ل��و ال��ت��ى تصل من
 3ال��ى  5تشهر وت���وزع 250
دي��ن��ار وهناك م��ص��ارف مغلقة

منذ سنوات والناس تضطر الى
العمل يف الشمال لتوفير سبل
احلياة «.
وواصل مدور حيثه بالقول ان
ش���روط فتح احل��ق��ل ب��ان تتوفر
الكهرباء والسيولة وكل اخلدمات
االساسية للمواطن وطالب مدور
اجلنوب الشرقي بان يخطو ذات
اخلطوة وان يتوقف النفط الى
ان تتحسن اخل��دم��ات املقدمة
للمواطن بحسب تعبيره.
يذكر ان حراك اطلق على نفسه
اسم ح��راك غضب ف��زان اعلن
عن اغالق جقل الشرارة النفطي
الفتا الى ان سبب االغ�لاق هو
االوض��اع املعيشية السيئة التى
يعيشها املواطنون يف اجلنوب .

مرتباتهم عن األعوام السابقة» .
أيضا صرف بدل
وأضاف «أنه مت
ً
س��ك��ن ،وم���واص�ل�ات ،وقرطاسية،
وغيره ،وسداد مصاريفهم السياسية
عن األع��وام املاضية ،هم اعترفوا
مبجلس النواب يف طبرق ،بالئحة
املرتبات التي أصدرها فقط «

وكان املصرف قد رفع يوم االثنني
امل���اض���ي س��ق��ف ال��س��ح��ب امل��ح��ل��ي
بصك أو بشيك شباك إلى 30
أل��ف دي��ن��ار أس��ب��وع��ي��ا ،وأوض��ح��ت
إدارة املصرف أن الرفع سيشمل
جميع ف��روع��ه م��ع قبول الصكوك
االلكترونية املصدقة من املصارف
األخرى.
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خرق هدنة العيد...

فصل آخر من مسلسل التخريب يف ليبيا

رامي التلغ-بوابة افريقيا اإلخبارية
وسط حالة استبشار شعبي و رسمي إثر
عقد اتفاق يقضي بوقف إطالق النار بني
األطراف املتصارعة يف طرابلس،أقدمت
ميليشيات طرابلس على خ��رق الهدنة
اإلنسانية يف ليبيا بقصفها العشوائي
لألحياء املدنية شرقي العاصمة ومنطقة
سوق اجلمعة.
وخرقت املجموعات املسلحة يف طرابلس
الهدنة اإلنسانية التي دعت إليها األمم
املتحدة ،إذ قصفت عشوائيا ً بقذائف
ال��ه��اون ،األح��ي��اء امل��دن��ي��ة مبنطقة خلة
ال��ف��رج��ان شرقي ط��راب��ل��س ،فضالً عن
منطقة سوق اجلمعة.
يف ه��ذا اإلط���ار،أ ّك���د امل��رك��ز اإلع�لام��ي
لغرفة عمليات الكرامة باجليش الليبي،
أن أكثر من مصدر للنيران من امليليشيات
ح��اول استهداف ق��وات اجليش الليبي
ب��ال��ق��ذائ��ف ،ك��م��ا استغلت امليليشيات
املصحات مثل مصحة حي الزهور  -حي
الكلية العسكرية سابقا ً إلطالق القذائف.
يف وق���ت س��اب��ق،أع��ل��ن��ت ق��ي��ادة اجليش
الوطني الليبي قبولها املقترح األممي
لهدنة خالل العيد.
وكانت حكومة ال��وف��اق قد وافقت على
الهدنة التي قالت إنها ستشمل توقف
االش��ت��ب��اك��ات يف ك��اف��ة امل��ن��اط��ق ،وحظر
أنشطة الطيران ،وعدم حترك أو حتشيد
أي قوات من الطرفني .وطالبت «الوفاق»
البعثة األممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق

مجموعات تابعة للواء الصمود الذي يتزعمه صالح بادي «املدرج
ضمن قوائم اإلرهابيني محليا ودوليا» لم تلتزم باتفاق الهدنة
الهدنة ومراقبة أي خروقات.
من جانب آخر ،وكشف مصدر عسكري
تابع للقوات املسلحة العربية الليبية ،أن
مجموعات تابعة ل��ل��واء الصمود ال��ذي
يتزعمه صالح بادي «املدرج ضمن قوائم
اإلرهابيني محليا ودوليا» لم تلتزم باتفاق
الهدنة ،وه��ي التي أقدمت على قصف
املدنيني باملدفعية الثقيلة.
وكان لواء الصمود التابع حلكومة الوفاق،
أكد أول أمس السبت ،أن تعزيزات كبيرة

يتوالى وصولها من مصراتة ،إلى محاور
القتال يف العاصمة طرابلس ،بعد إعالن
حكومة الوفاق قبول الهدنة املقترحة من
قبل املبعوث األمم��ي إل��ى ليبيا غسان
سالمة.
م��ن ذل���ك،ق���ال آم���ر مجموعة عمليات
املنطقة الغربية بالقيادة العامة اللواء
امل��ب��روك ال��غ��زوي »:إن مليشيا املعاقب
دوليا صالح بادي التابعة حلكومة السراج
ب���ادرت بخرق الهدنة وأطلقت قذائف

ه��اون ومدفعية من عيارات مختلفة يف
محورين اثنني باجلنوب الشرقي والغربي
لطرابلس» .وأضاف الغزوي أن »:قذائف
الهاون واملدفعية التي أطلقت تزامنت مع
رصد حتليق طائرات خفيفة لالستطالع
يعتقد أنها من طراز أوربيت ثالثة فوق
م��واق��ع اجل��ي��ش على ط��ول خ��ط جنوب
طرابلس».
وكان اجليش الليبي بقيادة املشير خليفة
حفتر ،قد أعلن أمس السبت ،وقف جميع
العمليات احل��رب��ي��ة خ�ل�ال عطلة عيد
األضحى .وقالت القيادة العامة للجيش
بيان»:تقديرا ملا لهذه املناسبة
الليبي ،يف
ً
والتزاما بتعاليم
من مكانة يف نفوسنا،
ً
اإلسالم السمحة ،ومتكي ًنا ملواطنينا من
االحتفال بهذا العيد يف ظروف هادئة،
يعلن القائد العام للقوات املسلحة وقف
جميع العمليات احلربية ،التي يخوضها
اجليش الوطني يف ض��واح��ي العاصمة
ب��دءا من السبت ..حتى يوم
طرابلس؛
ً
اإلثنني».
وتتمثل اخلطة التي أعلن عنها مبعوث
األمم املتحدة إل��ى ليبيا غسان سالمة

م��ؤخ��راً حل��ل األزم���ة يف ليبيا ،يف وقف
إطالق نار وهدنة إنسانية يتم تطبيقها
خالل عيد األضحى كخطوة أولى ،يعقبها
اجتماع دولي مبشاركة الدول ذات الصلة،
ثم اجتماع لألطراف الليبية.
جدير بالذكر،أن مجلس األمن الدولي،
وافق السنة املاضية على فرض عقوبات
ع��ل��ى ص�ل�اح ب����ادي ،زع��ي��م ميليشيات
«ل���واء الصمود» بليبيا ،بسبب عرقلته
للعملية السياسية يف البالد .وتتضمن
العقوبات ،منع صالح بادي من السفر،
وجتميد أرصدته املالية ،كما أنها فرضت
عليه ألن��ه ك��ان معرقال دائ��م��ا للحلول
السياسية يف ليبيا .وي��رى مراقبون أن
حاالت االنتهاكات املتواترة التي متارسها
املجموعات املسلحة ال ميكن أن تتوقف
إال ب��ع��ودة ال��دول��ة القوية ال��ق��ادرة على
إنفاذ القانون و هذا لن يتحقق بإدماج
هذه املجموعات املخربة داخل مؤسسات
ال��دول��ة لتزيد من إضعافها و تطويعها
لصالح اجلماعة يف وقت يعاني فيه الليبي
من غياب أبسط املرافق احلياتية فضال
عن التهديدات املستمرة التي يواجهها.

6

ملفات
العـدد (  ) 47ــ الثالثاء 2019 / 8 / 13

األسبـوع الليبـي
تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة

من أموال الليبيني..

حكومة الوفاق تواصل دعم املليشيات
ع� �ب ��دال� �ب ��اس ��ط غ� � �ب � ��ارة-ب � ��واب � ��ة اف��ري �ق �ي��ا
اإلخبارية
يف الوقت الذي كثفت فيه قوات اجليش
الليبي م��ن هجماتها على امليليشيات
املسلحة ،يف إشارة قوية إلى دخول معركة
حت��ري��ر ط��راب��ل��س إل���ى م��رح��ل��ة احلسم
وت��خ��ل��ي��ص ال��ع��اص��م��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة م��ن ه��ذه
املجموعات اخلارجة عن القانون،تزداد
الصورة وضوحا حول تركيبة قوات حكومة
الوفاق التي تواجه اجليش الليبي.
.ففي موقف جديد يثبت امعان السراج يف
متويل املليشيات املسلحة من أموال الشعب
الليبي ،يف محاولة إلغرائها مبواصلة القتال
للتصدي للعملية العسكرية التي يقودها
اجل��ي��ش ال��وط��ن��ي ب��ق��ي��ادة املشير خليفة
حفتر لتحرير العاصمة،خصصت حكومة
ال��وف��اق الوطني يف ليبيا،الثالثاء،مبالغ
مالية ضخمة جديدة ومكافآت تصرف
لعناصرها املسلحة ،وذل��ك وف��ق بيانات
منفصلة.
وأص���در رئ��ي��س املجلس ال��رئ��اس��ي فايز
ال��س��راج ق���راره رق��م  67لسنة ،2019
ال��ذي قرر مبوجبه صرف مكافأة مالية
ق��دره��ا  3آالف دي��ن��ار (ح��وال��ي 1500
دوالر) لعناصر امليليشيات من الذين لبوا
«نداء الواجب للدفاع عن العاصمة ضمن
عملية بركان الغضب» وف��ق ما وصفهم
نص املادة األولى من القرار.
ونصت املادة الثانية من القرار الذي نشره
املكتب اإلعالمي لرئيس املجلس الرئاسي
عبر صفحته على فيسبوك الثالثاء ،على
أن «تتولى وزارة الدفاع ص��رف املكافأة
املالية املحددة مبوجب أحكام املادة األولى
من هذا القرار وفقا لكشوفات األسماء،
مبينا بها االسم كامال والرقم الوطني بعد

اعتمادها من آمر غرفة العمليات املشتركة
الغربية إلحالتها إلى وزارة الدفاع».
كما قرر املجلس الرئاسي،تخصيص 40
مليون دينار ( 28.5مليون دوالر) لوزارة
الدفاع بحكومة الوفاق .وأشار القرار إلى
خصم املبلغ من بند املتفرقات بامليزانية
العامة ،التي حتصل على ترتيباتها من
مصرف ليبيا املركزي ،وفق صفحة املكتب
اإلع�لام��ي ل��رئ��ي��س امل��ج��ل��س ع��ل��ى موقع
التواصل االجتماعي فيسبوك.
ولم يذكر القرار وجهة صرف املبلغ وسط
توقعات ب��أن يكون مخصصا لصفقات

تسليح امليليشيات،خاصة يف ظل االتهامات
املتصاعدة حلكومة السراج آخرها ما جاء
على لسان مدير إدارة السيولة مبصرف
ليبيا املركزي بالبيضاء ،رمزي اآلغا الذي
كشف مؤخرا عن آليات صرف وحتويل
أم���وال ل��ش��راء األسلحة التركية لصالح
ميليشيات حكومة الوفاق.
ون��ق��ل م��وق��ع «ارم ن��ي��وز» االخ��ب��اري عن
��زءا م��ن العمليات التي
أغ��ا،ق��ول��ه أن ج� ً
مت��ت لصالح احلكومة التركية وبغرض
شراء أسلحة من ضمنها طائرات مسيرة
دون طيار «درون» وم��درع��ات ،متت عبر

اعتمادين فتحهما مصرف ليبيا املركزي
فرع طرابلس.وبني أغا أن االعتماد األول
صدر من حساب وزارة الداخلية بقيمة
 22مليون يورو بالسعر الرسمي ،لصالح
م��ح��ل لبيع م��ج��وه��رات ميلكه ليبي يف
إسطنبول ،واالعتماد مت فتحه من خالل
بنك يوباي روما بإيطاليا بغرض استيراد
طائرات درون.
وأش��ار إلى أن االعتماد الثاني صدر من
حساب وزارة الصحة بقيمة  20مليون يورو
بالسعر الرسمي لصالح شركة سياحية
يف إسطنبول ميلكها ليبي من خالل بنك

يوباي روما بهدف استيراد أسلحة وذخائر
ومضادات للطائرات املسيرة.ولفت إلى أن
مصرف ليبيا اخلارجي ميلك  67%من
مشيرا إلى أن
أسهم بنك يوباي روم��ا ،
ً
إدارة املصرف أقالت مسؤولني من البنك
العتراضهم على فتح ه��ذه االعتمادات
املشبوهة ،باعتبارها حتايلاً على قرارات
مجلس األمن بخصوص حظر التسلح.
ول����م ي��ع��د ال���دع���م ال��ع��س��ك��ري ال��ت��رك��ي
للميليشيات واملجموعات اإلرهابية يف
طرابلس ومصراتة خافيا بعد أن اعترفت
بذلك رغم حظر التسليح األممي املفروض
على ليبيا ،وس��ط صمت دول��ي.وب��ات��ت
حكومة الوفاق املمول الرئيسي لتسليح
املليشيات يف ظل انقسام إدارة املصرف
امل���رك���زي ،إذ يتحكم ال��ص��دي��ق الكبير
محافظ املصرف يف العاصمة مبقدارات
البالد ،سواء العوائد النفطية أو غيرها.
وك����ان ع��ض��و م��ج��ل��س ال���ن���واب إب��راه��ي��م
الزغيد،أكد منذ أيام يف مداخلة هاتفية
مع قناة «العربية احل���دث»،أن «إقتصاد
ليبيا ريعي متوقف على النفط لذا قامت
ال��ق��وات املسلحة ب��رف��ع ال��ق��وة القاهرة
ع��ن امل���وان���ئ النفطية ليتم تصديرها
حيث يذهب النفط إلى مصطفى صنع
اهلل ليذهب إل��ى مصرف ليبيا املركزي
وم��ن ثم يتحول من العملة الصعبة إلى
العملة املحلية ليقوم محافظ مصرف ليبيا
امل��رك��زي املقال الصديق الكبير بصرف
هذه األموال على امليليشيات وبالتالي يتم
شراء األسلحة ومن قطر وتركيا بأموال
الليبيني».
وأردف »:أم���ا الليبيني يتزاحمون على
املصارف ولم يتحصلوا على الف دينار من

يتبع >>
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حيث قام (السراج)،يف فبراير املاضي ،بصفته رئيس مجلس أمناء املؤسسة الليبية
لإلستثمار بتعيني القياديني يف جماعة اإلخوان املسلمني ،مصطفى املانع ،عض ًوا
مبجلس إدارة مؤسسة االستثمار (الصندوق السيادي لثروة ليبيا)

مصرف خالل أسبوع وبالتالي فهي أموال
الليبيني أم��ا نحكمكم أو نقتلكم،فثروة
الليبيني ه��ي ال��ت��ي ت��ذه��ب لتقتلهم بدم
ب���ارد»،الف���ت���ا ً إل���ى أن ك��ل م��ا ي��ح��دث يف
العاصمة طرابلس ه��و ع��ب��ارة ع��ن قتل
الليبيني بأموالهم.وثمن عضو مجلس
ال��ن��واب دور اجل��ي��ش ال��وط��ن��ي ملقارعته
اإلره�����اب وج��م��اع��ة اإلخ�����وان املسلمني
وحكومة فائز السراج ،مؤكداً أن العاصمة
ال��ت��ي وصفها بـ»املغتصبة» ستعود إلى
الليبيني.
ول��ي��س��ت ه���ذه امل���رة األول����ى ال��ت��ي تطرح
ف��ي��ه��ا م��س��أل��ة مت��وي��ل ح��ك��وم��ة ال��وف��اق
للمليشيات،ففي بداية املعركة مطلع أبريل
املاضي،أعلن السراج تخصيص  2.5مليار
دينار ليبي أي حوالي مليار دوالر.وأصدر
السراج حينئذ قرارين بشأن تخصيص
مبلغ ملياري دينار (حوالي مليار دوالر)
ملعاجلة الظروف االستثنائية التي متر بها
الدولة ومعاجلة آثار االشتباكات بالعاصمة
طرابلس ،وكذلك تخصيص مبلغ 484
مليون دينار لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق
أي نحو  200مليون دوالر.
وأث��ار القرار حينها شكوكا حول الهدف
م��ن��ه،ح��ي��ث ح���ذر رئ��ي��س جل��ن��ة ال��رق��اب��ة
مبجلس النواب ،زايد هدية،يف تصريحات
لوكالة «سبوتنيك» الروسية ،من وصول
األم���وال الليبية امل��ص��روف��ة م��ن املجلس
الرئاسي واملصرف املركزي يف طرابلس
إل���ى امل��ت��ط��رف�ين.وط��ال��ب ال��ن��ائ��ب كافة
موظفي امل��ص��ارف بتحمل مسؤولياتهم
الوطنية واألخ�لاق��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة جتاه
بلدهم وشعبهم بكل شجاعة.
ورأى عضو مجلس النواب محمد العباني
أن ق��رار رئيس املجلس ال��رئ��اس��ي فائز
ال��س��راج مبنح  2مليار دينار مليليشيات
طرابلس ه��و إع��ط��اء م��ن ال ميلك مل��ن ال
يستحق من أم��وال اخلزينة العامة التي
تعد ملكا ً للشعب،متهما ً السراج بارتكاب
جرمية إهدار مال عام لتصرفه يف املال
العام خارج امليزانية املعتمدة ،مؤكدا أن

تخصيص مبلغ ملياري دينار خير دليل
على ارتباط املجلس الرئاسي والسراج
بقوى الشر واإلرهاب ما يفقده أي شرعية
وي��ع��ري��ه أم���ام شعبه وامل��ج��ت��م��ع ال��دول��ي
ويجرده من العطاء االجتماعي واألدب��ي
واألخالقي.
ويتهم السراج بالسيطرة على املؤسسات
املالية الليبية وتوظيف مقدراتها خلدمة
امل��ي��ل��ي��ش��ي��ات.ح��ي��ث ق���ام (ال����س����راج)،يف
فبراير امل��اض��ي ،بصفته رئيس مجلس
أمناء املؤسسة الليبية لإلستثمار بتعيني
القياديني يف جماعة اإلخ��وان املسلمني،
مصطفى امل��ان��ع ،ع��ض� ً�وا مبجلس إدارة
مؤسسة االستثمار (الصندوق السيادي
نائبا لرئيس
لثروة ليبيا) ،ويوسف املبروكً ،
مجلس إدارة املؤسسة ،بصالحيات مدير
ع��ام وه��و ما أث��ار ج��دال واسعا يف ليبيا
حيث نددت به أطراف ليبية كثيرة.
وقالت املنظمة الليبية حلقوق اإلنسان،يف
بيان لها ،إنها تضع كل الليبيني أمام أكبر
ص��ور الفساد اإلداري وامل��ال��ي ،وحتالف
ق��وى السلطة وامل���ال إلن��ت��اج أبشع أن��واع
الفساد يف أعلى كيانات الدولة املتمثل
يف قرار السراج ،بتعيني كل من مصطفى
املانع عضوا باملؤسسة الليبية لالستثمار،
وي��وس��ف امل��ب��روك ن��ائ��ب�ا ً لرئيس مجلس
اإلدارة مبؤسسة االستثمار ،مذكرة بأن
كل التعيينات التي أجراها السراج ،مبنية
عن صلة القرابة أو زمالة ال��دراس��ة ،أو

املحاصصة ،بعيدا عن أي معيار للكفاءات
واملهنية واخلبرة.
وجاء هذا التعيني ضمن ما أعتبر متكني
السراج جلماعة اإلخوان يف مفاصل الدولة
الليبية  ،عبر تعيينهم يف املناصب العليا.
فاجلهاز املالي الليبي ،يعاني من وقوعه
حتت سيطرة أفراد من جماعة اإلخوان.
ويعتبر املصرف املركزي بطرابلس ،على
رأس هذه املؤسسات اخلاضعة لإلخوان،
إذ ينتمي ك��ل أع��ض��اء م��ا يعرف بالهيئة
امل��رك��زي��ة ل��ل��رق��اب��ة ال��ش��رع��ي��ة باملصرف
للجماعة ،فيما ي��ت��رأس اللجنة املعنية
مبراجعة العمليات املصرفية والتأكد
من مطابقتها للشريعة ،حمزة أبوفارس،
الذي أٌدرج على قوائم اإلرهاب املوضوعة
مبعرفة دول الرباعي العربي  ،على خلفية
عالقته بقطر والتنظيمات اإلرهابية.
وتعتمد حكومة الوفاق على مجموعة من
املجموعات املسلحة ،شكّلت فيما بينها
حتال ًفا يف ديسمبر/كانون األول ،2018
سمي بـ»قوات حماية ليبيا» ،وهو حتالف
ُ
يضم أب��رز امليليشيات املوالية حلكومة
الوفاق الوطني ،وهي «ثوار طرابلس»»،لواء
النواصي» ،و»قوة الردع والتدخل املشتركة»
محور أبو سليم ،و»ميليشيا باب تاجوراء».
وباإلضافة إلى هذه املليشيات الرئيسية،
انضمت مجموعات مسلحة تتبع التيارات
املتشددة للقتال ضد اجليش الليبي على
غ��رار ق��وات أب��و عبيدة ال��زاوي��ة ،والتي

تتمركز بشكل أساسي يف مدينة الزاوية
الليبية ،ويقودها شعبان هدية املكني بأبو
عبيدة الزاوي.ومليشيا لواء الصمود يف
مصراته بقيادة اإلخ��وان��ي ص�لاح ب��ادي.
باالضافة ال��ى ق��وات م��ا يسمى «سرايا
الدفاع عن بنغازي» املصنفة عربيا ً على
ل��وائ��ح التنظيمات اإلره��اب��ي��ة املرتبطة
بتنظيم القاعدة يف شمال أفريقيا.
وتخشى ج��ه��ات مخابراتية غربية من
حتويل مبالغ ضخمة من أم��وال الشعب
الليبي الى اجلماعات اإلرهابية التابعة
لتنظيمي «داعش» و»القاعدة» الذين يقاتل
يف صفوف قوات السراج ،خصوصا بعد أن
تأكد لها أن املجلس الرئاسي بات يعتمد
يف تصديه للجيش على إرهابيني مطلوبني
للمحاكمة سواء يف ليبيا أو اخلارج.
وم��ن��ذ ال��راب��ع م��ن أب��ري��ل اجل��اري،أط��ل��ق
اجليش الوطني الليبي عملية «طوفان
الكرامة» العسكرية يف محاولة لتحرير
العاصمة الليبية طرابلس م��ن سيطرة
املليشيات املسلحة.ومع دخول املعارك يف
شهرها اخلامس كثف اجليش الليبي من
غاراته اجلوية مستهدفا مدين مصراتة
اتي تعتبر املعقل األبرز ألقوى املليشيات
املوالية حلكومة الوفاق.
وقصفت مقاتالت سالح اجلو التابعة لـ
اجليش الوطني الليبي ،اليوم األربعاء،
مرتني ،القاعدة اجلوية يف مصراتة.وقال
املركز اإلعالمي لغرفة عمليات الكرامة،
على صفحته مبوقع «فيسبوك» :إن «نسور
س�ل�اح اجل���و دم����روا ط��ائ��رة مقاتلة من
نوع «إل  »39على مدرج مطار مصراتة
العسكري ،أثناء قصفها مدنيني يف تخوم
طرابلس.
وذك��ر البيان ،أن القيادة العامة للقوات
املسلحة الليبية ،تؤكد على عدم استخدام
امل��ط��ار للعمليات ال��ع��س��ك��ري��ة م��ن قبل
�ذرا م��ن أن أي
ميليشيات مسلحة ،م��ح� ً
طائرة ستخرج من مطار مصراتة سوف
يتم استهدافها من قبل سالح اجلو.وكانت
الطائرات التابعة للجيش الليبي ،دمرت

يف املكان نفسه طائرة شحن ،قالت إنها
كانت قادمة من تركيا ،وبها حمولة من
الصواريخ اخلاصة بالطائرات املسيرة.
وزودت تركيا بشكل معلن امليليشيات
املوالية حلكومة الوفاق بأسلحة متنوعة
م��ن ضمنها ط��ائ��رات درون وم��درع��ات
قتالية ووسائل دفاع جوي،واعترف فائز
السراج مؤخرا بتلقي قواته أسلحة من
تركيا.ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية،
عن السراج قوله« :نحن يف وض��ع دفاع
عن النفس ،نتعاون مع الدول الصديقة،
وف��ق �ا ً مل��ا ن���راه مناسبا ً حلماية أهلنا»،
والدفاع عما سماه «الشرعية».يف مشهد
كشف مدى تواطئ حكومته يف استجالب
التدخل اخلارجي يف بالده.
وت��ع��د ليبيا إح���دى أغ��ن��ى دول اإلقليم
نفطياً،لكن ورغ��م ذل��ك فقد ب��ات ت��ردي
األوضاع املعيشية السمة األبرز يف حياة
الليبيني.حيث شهد االقتصاد الليبي،خالل
السنوات التي أعقبت إن��دالع األزم��ة يف
ال��ع��ام ،2011ت��ع��ث��رات كثيرة متثلت يف
ارتفاع سعر صرف الدينار ،والتذبذب يف
اإلنتاج النفطي وصادراته اليومية.ورغم
محاوالت جتاوز األزمات االقتصادية،فإن
تواصل وج��ود امليليشيات املسلحة التي
تنهب البالد وتستنزف ثرواته،يلقي بظالله
على امكانية ان��ق��اذ االقتصاد املتهاوي
وحت��س�ين األوض�����اع امل��ع��ي��ش��ي��ة امل��ت��ردي��ة
للمواطن الليبي.
وم��ع ف��وض��ى ان��ت��ش��ار ال��س�لاح وت��ض��ارب
املصالح ل��دى ق��ادة ع��دد من امليليشيات
املسيطرة على العاصمة طرابلس ،يصر
اجل��ي��ش الليبي على م��واص��ل��ة عملياته
العسكرية ال��ت��ي ت��أت��ي بحسب مراقبني
بسبب استمرار مشهد االنفالت االمني
وس��ي��ط��رة امل��ي��ل��ي��ش��ي��ات امل��س��ل��ح��ة على
طرابلس ،وضعف حكومة ال��وف��اق على
األرض يف م��واج��ه��ة ه���ذا اخل��ل��ي��ط من
امليليشيات وتعويلها عليها ما أدخل البالد
يف أزم��ة خانقة تستمر تداعياتها منذ
ثماني سنوات.
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طفل يبلغ الشرطة عن أبيه

أعلن���ت الش���رطة األملانية جنوبي البالد أم���س االثنني أن طفال
يبل���غ من العمر خمس���ة أعوام أبلغ الش���رطة ع���ن أبيه عبر خط
الطوارئ ،ألن أبيه اجتاز اإلش���ارة احلمراء أثناء القيادة.
وأوضحت الش���رطة أنه مت تلق���ي املكاملة على خط الطوارئ يوم
اجلمع���ة املاضي���ة يف مرك���ز العملي���ات التابع ملقر الش���رطة يف
فرانكوني���االس���فلىبوالي���ةبافاري���اجنوب���يأملاني���ا.
ويف البداية مت س���ماع صوت طفل لفترة قصيرة على اخلط ،ثم
مت إغالق اخلط ،فقام فرد الش���رطة املس���ؤول بإعادة االتصال
عل���ى الرقم مباش���رة ،وهنا أجاب األب على الهاتف ،واعتذر يف
البداية عن اتصال ابنه بخط الطوارئ ،ولكنه أعطى الس���ماعة
بعد ذلك البنه ،بحس���ب الش���رطة.
وأضاف���ت الش���رطة أن الطفل ذا اخلمس���ة أع���وام أوضح بنبرة
اتهام أن والده قاد س���يارته مرتني واإلش���ارة حمراء -وإنه يجب
أن تقبض عليه الش���رطة لهذا الس���بب.
ولك���ن بعد حت���دث فرد الش���رطة مع الطف���ل وإقناع���ه ،لم يعد
الطفل مصرا على أن ترس���ل الش���رطة س���يارة دورية.

الشهر األشد حرارة يف التاريخ

سر السماء احلمراء
يف القاهرة
حت���ول ل���ون الس���ماء إل���ى األحم���ر مع
غروب شمس أمس االثنني يف القاهرة،
حي���ث ت���داول العديد م���ن رواد مواقع
التواص���ل االجتماعي ص���ورا للظاهرة
متس���ائلني عن الس���بب.
والتق���ط كثي���ر من املس���تخدمني صورا
للس���ماء وقت الغروب بالل���ون املختلف
ع���ن املعت���اد ،يف ظ���ل تس���اؤالت ع���ن
س���بب هذا األم���ر ،بعد أن أث���ار موجة
م���ن اجل���دل عل���ى مواق���ع التواص���ل
االجتماع���ي.
ونقل���ت صحيفة «الوط���ن» املصرية عن
رئي���س املعهد القوم���ي للبحوث الفلكية
واجليوفيزيقي���ة ،ج���اد القاض���ي ،قوله
إن الظاه���رة طبيعي���ة.
وأوضح أن تغير لون الس���ماء إلى اللون
القريب م���ن األحمر «ناجت عن انعكاس
آش���عة الش���مس على األترب���ة والرمال
املوج���ودة يف اله���واء ،ولي���س أكث���ر من
ذل���ك».
وبحس���ب خبراء فل���ك ،يطلق على هذه
الظاهرة اس���م «الشفق املسائي» ،حيث
يبدو فيها لون الس���ماء أكث���ر احمرارا
وقت الشروق أو الغروب ،نتيحة تشتت
الض���وء.

فاقت درجة احلرارة املس���جلة يف شهر يوليو
 2019عل���ى مثيلته���ا يف نفس الش���هر لعام
 2016حي���ث أصبح الش���هر االش���د حرارة
عل���ى اإلطالق ال���ذي مت تس���جيله على وجه
األرض ،حسبما ذكر جهاز كوبرنيكوس لتغير
املناخ أمس االثنني.
وق���ال جهاز كوبرنيكوس إن البيانات أظهرت
أن درج���ات احلرارة العاملية يف يوليو املاضي
كانت أعلى بشكل طفيف من تلك التي جرى
تسجيلها قبل ثالث سنوات يف نفس الشهر،
عندم���ا ش���هد الكوكب ظاه���رة «النينو»وقال
جون-نويل تيبوت ،رئيس جهاز كوبرنيكوس،

حتتفل بعيد ميالدها على منت يخت
بقيمة ربع مليار دوالر
اس���تأجرت جنم���ة تلفزي���ون الواق���ع،
امللياردي���رة كايل���ي جيني���ر يخ ًت���ا بقيم���ة
 250ملي���ون دوالر ،اس���تعداداً لالحتفال
بعيد ميالده���ا الـ 22خالل األيام القليلة
املقبل���ة.
ويع���رف اليخت ال���ذي قامت باس���تئجاره
باس���م  Tranquilityويبلغ طول���ه 90
مترا ويتضمن  22غرفة مبا يف ذلك جناح
رئيس���ي وثالث غرف لكبار الش���خصيات
وس���تقيم عليه كايلي االحتفاالت اخلاصة
بعي���دميالده���ا.
أيضا على س���ينما
كم���ا يحت���وي اليخ���ت ً
وغ���رف ع�ل�اج باملي���اه املعدني���ة وحم���ام
س���باحة وصال���ون جتميل وصال���ة ألعاب
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نهاية سجني تنكر بشخصية ابنته

عث���رت الس���لطات البرازيلي���ة أم���س الثالث���اء
على جثة س���جني حاول الهرب متنكرا يف هيئة
ابنته الش���ابة داخ���ل زنزانته وقالت إنه ش���نق
نفس���ه على ما يبدو.
وألق���ت الس���لطات القب���ض عل���ى كالفين���و دا
س���يلفا ،وه���و تاجر مخ���درات يبلغ م���ن العمر
 42عاما وكان يقضي عقوبة السجن لعشرات
الس���نني ،أثناء محاولته الهرب من السجن يوم
الس���بت متنكرا يف هيئة ومالبس ابنته.
وقُبض على س���يلفا الذي ارت���دى قناعا غريبا
من الس���يليكون ووضع شعرا مس���تعارا طويال
باللون األس���ود وتنكر يف مالبس امرأة مبا يف
ذل���ك حمالة ص���در .وعندما أجبره مس���ؤولو
الس���جن على خلع مالبس التنكر ظهر بش���كله
احلقيق���يمتجه���مالوج���ه.
ويف حت���ول مفاجئ ،قال مس���ؤولو الس���جن يف
يف بروكس���ل« :ع���ادة ما يكون يوليو الش���هر
األش���د ح���رارة يف الع���ام عل���ى وج���ه الكرة
األرضي���ة ،ولكن بحس���ب بياناتن���ا كان أيضا
الش���هر األش���د حرارة الذي جرى تس���جيله
عامليا بفارق صغير للغاية».
وأضاف تيبوت« :يف ظل اس���تمرار انبعاثات
غ���ازات الدفيئ���ة واألث���ر الن���اجت عنه���ا على
درج���ات احل���رارة العاملي���ة ،س���وف يتواصل
حتطيم األرقام القياسية يف املستقبل»
وقال جه���از كوبرنيكوس إن درجات احلرارة
يف يولي���و كان���ت أعلى م���ن املتوس���ط بواقع
56ر 0درجة مئوية لفترة الثالثني عاما بني

مدينة ريو دي جانيرو إنهم عثروا على س���يلفا
ميت���ا يف زنزانة بوحدة ش���ديدة احلراس���ة يف
مجمع س���جن باجنو.
وأضاف���ت س���لطة الس���جن يف بي���ان «يبدو أن
النزيل ش���نق نفس���ه باس���تخدام مالءة سرير»
مش���يرة إلى أنها فتحت حتقيقا يف األمر.
وقال���ت س���لطة س���جون ري���و إن ابن���ة س���يلفا
وس���بعة أش���خاص آخرين اع ُتقلوا لالشتباه يف
محاولتهم مس���اعدته على الهرب.
وأصبحت الس���جون يف البرازيل متثل مش���كلة
كبيرة للرئيس اجلديد جايير بولس���ونارو الذي
تعه���د مبكافح���ة مع���دالت اجلرمي���ة والعن���ف
املتزايدة منذ س���نوات.
وقُتل  57ش���خصا على األقل األسبوع املاضي
عندما اندلعت أعمال ش���غب يف س���جن بوالية
ب���ارا.
 1981و.2010
كم���ا أنه���ا تقت���رب م���ن 2ر 1درج���ة مئوية
وبذلك تكون أعلى من مستوى ما قبل الثورة
الصناعي���ة ،وفقا لتعري���ف الهيئة احلكومية
الدولية بشأن تغير املناخ.
وقال جهاز كوبرنيكوس إن يونيو املاضي كان
أيضا أش���د حرارة من يوني���و يف أوروبا ويف
مختلف أنحاء العالم منذ بدء التس���جيل قبل
أكثر من قرن.
جه���از كوبرنيك���وس ه���و برنام���ج االحت���اد
االوروب���ي لرصد األرض وال���ذي يعتمد إلى
حد كبير على بيانات االقمار االصطناعية.

الرجل الطائر يعبر القنال اإلجنليزي
جن���ح مخترع فرنس���ي يف عبور القنال
اإلجنليزي اليوم األحد مس���تقال لوحا
طائ���را نفاث���ا من تصميم���ه وذلك بعد
أن فش���لت محاولته األول���ى عندما لم
يتمك���ن من الهبوط على منصة إلعادة
التزود بالوقود فس���قط يف البحر.
وأظه���رت ص���ور عرضه���ا التلفزي���ون

الفرنس���ي املخت���رع ال���ذي يدع���ى
فرانك���ي زابات���ا وأُطل���ق علي���ه اس���م
«الرج���ل الطائ���ر» وهو يل���وح جلمهور
تاب���ع احلدث قبل أن يهبط بس�ل�ام يف
خليج س���انت مارجريت القريب للغاية
م���ن دوف���ر عل���ى الس���احل اجلنوب���ي
لبريطاني���ا.

حتطم طائرة مغنية أمريكية شهيرة
رياضي���ة وب���ار يف اله���واء الطل���ق ومهبط
للطائرات.وحصل���ت كايل���ي عل���ى لق���ب
«أصغ���ر ملياردي���رة عصامي���ة» يف وق���ت
س���ابق م���ن ه���ذا الع���ام ،وذل���ك لثروته���ا
حصلتها من ش���ركة التجميل
الكبيرة التي ّ
اخلاص���ة بها ،كما متلك بع���ض العقارات
اخلاص���ة ،باإلضاف���ة إل���ى ُمش���اركتها يف
املسلس���ل الواقعي الش���هير .KUWTK

حتطمت طائرة املغنية األمريكية الشهيرة
«بينك» ،يف الدمنارك ،إثر تعرضها خللل
أدى إلى اصطدامها باألرض.
قال���ت صحيف���ة «مت���رو» البريطانية ،إن
الطائ���رة حتطم���ت عندم���ا اصطدم���ت
ب���األرض يف الدمنارك ،مش���يرة إلى أنها
كان���ت حتم���ل فري���ق املغني���ة األمريكية
«بينك».وحتطمتطائرةاملغنيةاألمريكية،

واش���تعلت فيها النيران بالدمنارك ،دون
أن يتعرض أي من ركابها لسوء .وقدمت
املغنية األمريكية حفال غنائيا يف العاصمة
النرويجية أوسلو ،مساء يوم االثنني ،لكنها
لم تكن على م�ت�ن الطائرة التي تعرضت
للحادث.ولفتت صحيفة «مترو» ،إلى قول
الس���لطات الدمناركية إن طائرة خاصة،
على متنها  10أش���خاص ،اندلعت فيها

الني���ران لدى هبوطها يف مطار آرهاوس،
إضاف���ة إل���ى طاقمه���ا املك���ون م���ن 3
أشخاص.وأضافت «تش���ير التقارير إلى
أنهم جميعا متكنوا من الهرب من الطائرة
دون أن يصابوا بأي أذى».
ومازالت أس���باب احل���ادث غير معروفة،
حيث جتري السلطات الدمناركية حتقيقا
للتعرف على مالبسات احلادث.
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هذا هو عيد الأ�ضحي
تقول احلكاية السابعة عشر
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يف ال��ع��دد ال��ق��ادم اجل���زء االول من
اجل����وار م��ع االدي���ب���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة سعاد
الورفلي وحديث عن جتربتها عربيا
ومحليا وتكوينها االدبي املميز

خليفة الفاخري
أجل هذا ه���و العيد..والن���اس يعبرون طرقات
املدين���ة حامل�ي�ن معه���م س���كاكينهم القدمي���ة
لشحذها ،أو يبتاعون سكاكني جديدة استعداداً
للعيد..ولق���د تذك���رت عل���ى الفور أنن���ي بكيت
عندما كن���ت صغيراً كما لم ابك من قبل ق���ط.
كنت ق���د أنفقت مدة طويلة يف العناية حينذاك
بخ���روف العيد..كنت أحمله الى البحر كل يوم،
وأقوم بغس���له هناك الى أن يصبح كلي البياض
مثل عني الش���مس ،وكن���ت أقدم له كل ما لدي،
وأحمل���ه معي أينما ذهبت ،فيم���ا ظللت اتباهي
أم���ام اآلخري���ن ح�ي�ن ي���روه متتبع���ا ً خطاى يف
الطرقات بانس���ياق كامل مثل جرو ودود .كانوا

يف البيت يدعونني أعتني به كيفما أش���اء ،ولكن
عندما جاء العي���د ،لم أجد ثمة من يعير بكائي
املفج���ع أي اهتمام .وقاموا بذبحه أمامي ،وظل
ينتفض مثل قلبي ،الى أن بات يف وسعي بعدئذ
أن أرى ش���رائح حلمه املسودة معلقة على طول
حبل الغس���يل.
كانوا ق���د ضحوا به من أج���ل أن يأكلوه…وكنت
آنا أضح���ي بأكلي من أجل اخلروف…فأي عيد
دموي هذا الذي يحتفل الناس فيه بقتل صديق
لك ،ثم يلتهمون حلمه أمام عينيك الدامعتني!؟
من كتاب موس���م احلكايات  
خليف���ة الفاخ���ري (   ) 2001 - 1942

ال حترق الفحم قبل أن تكتب به
عي���د األضح���ى يقت���رب وش���وارع
مدينتي امت�ل�أت بحظائر املاش���ية
وبخيام تبيع الس���كاكني والسواطير
والشوايات وجذوع األشجار املشذبة
لتقطي���ع اللح���م احليوان���ي امليت (
القرمة )وأكياس امللح واملواقد وأيضا
اخلطاطيف التي تعلق فيها الش���ياه
واحلب���ال وأكياس القمامة الكبيرة ،
كذلك تبيع التنب والشعير يف عبوات
صغيرة إلكرام اخلروف قبل أن يلقى
حتفه  ،وال ننسى الشيء املهم الذي
تبيعه هذه اخليام وهو الفحم  ،فحم
طازج مازال ساخنا  ،فحم جلب من
غاب���ات يف اجلبل األخضر وس���هل
بن���ي غ���ازي  ،آالف األش���جار قتلها
نخاس���و النبات لتكون فحما  ،قتلت
ودفن���ت يف التراب ومت منحها جهنم
وبع���د أن انطف���أت متام���ا مت نبش
جثتها وتقطيعها بالفؤوس واملطارق
وتكييس���ها وبيعه���ا للم�ل�أ  ،الناس
تش���تري الفحم من أجل شواء العيد
واملطاعم تش���تري الفح���م من أجل
الكفتة والكباب والش���اوروما وبقية
املأكوالت املشوية الوافدة .

الش���جر ال يحب اللح���وم ليس ألنه
نبات فقط ولكن ألن اللحوم تتسبب
يف موت���ه وانقراض���ه  ،حل���م يقت���ل
شجرة  ،حلم ميت يقتل شجرة ح ّية
 ،يا لك من جرمية شنيعة .
الغابة صارت صلعاء  ،كل األش���جار
التي غرسناها أثناء حمالت التشجير
يف املرحل���ة االبتدائي���ة اإلعدادي���ة
مت اقتالعها  ،وال حمالت تش���جير
جديدة نظمت من أجل التعويض  ،ال
أحد يريد غرس الشجر اآلن  ،الكل
يقتلعه ليبي���ع األرض التي كان نابتا
عليها  ،وليبيعه حطبا ملطاعم األخوة
جدت على املدينة  ،من
العرب التي ّ
قبل كانت املطاعم وجبتها الرئيسية
هي الفاصوليا أو الفول املدشش أو
القالي���ة أو احلرامي���ي أو املفروم أو
ال�ت�ن والدحي اآلن ص���ارت الوجبة
الرئيسية شاورما كباب هامبورجر،
نشعر أننا استلبنا غذائيا وعلينا أن
نواجه هذا االستالب نصرة للشجر
 ،للغطاء النباتي  ،لألكسجني .
اجلبل األخضر صار اجلبل األشهب
 ،ال ش���يء س���وى الط�ي�ن والصخور

الصم���اء والس���فرحت الالمتناه���ي ،
احليوان���ات البرية حزين���ة  ،الطيور
حزين���ة  ،احلش���رات حزين���ة ،
الزواح���ف حزينة  ،اجلرابيع حزينة
 ،الطفيلي���ات حزين���ة  ،املطر حزين
أيضا  ،كان س���عيدا وهو يتس���اقط
على أوراق الش���جر وينزلق برشاقة
ناحية التراب حيث اجلذور الظامئة
حلبه  ،كان يغس���ل الش���جر قبل أن
يغوص إلى أعماق األرض فيس���قى
كل عابر س���بيل نبات���ي يقابله  ،اآلن
املط���ر يهطل مباش���رة عل���ى الطني
وعل���ى الصخ���ور الصم���اء  ،عزاؤه
الوحي���د ه���و ش���جيرات الزعت���ر
املالصق���ة لألرض ،مينحها نفس���ه
ومتنحه عطرها  ،نخاس���و احلطب
ال يقطع���ون ش���جيرات الزعتر  ،ال
ج���دوى اقتصادية منها  ،وال احللفا
وال الديس وأيضا ال يقطعون شجر
الس���در خوفا من اللعنة  ،فش���جرة
الس���در هي الولي الصالح اخلاص
بالنبات  ،األشجار القريبة جدا من
األرض واملالصق���ة للطني دائما يف
مأمن  ،لك���ن األش���جار التي ترتفع

املعرض

يلتقط التشكيلي الليبي الكبير عادل حربوع يف هذه اللوحة بعنوان (  اجلدات ) والتى
قدمها للجمهور علم 1988حلظات من تقاليد عيد االضحى يف ليبيا حيث تبدو مسنات
يجلسن الى طاولة مستديرة لتقطيع اوراق الكزبرة والبصل االخضر لتحضير وجبة (
العصبان ) وتعتبر هذه اللوحة من اللوحات الطبيعية جلربوع املنفذة بالزيت على قماش
cm 100 x   70

محمد األصفر
وتتش���ابك ويغلظ جدعها وفروعها
فه���ي املطلوب���ة لديه���م  ،يقطعونها
مبناش���ير كهربائي���ة أو بالف���ؤوس ،
أو يحيطونها باألغ�ل�ال ويجذبونها
بواسطة س���يارات دفع رباعي قوية
 ،بع���د ذل���ك يدفنونه���ا دون ص�ل�اة
داخل قبر جهنمه جاهزة مشتعلة وال
يسمحون لألش���جار بالتنفس فيما
عدا ثقب واحد ليس ألجل األشجار،
إمنا ألجل النار التي تفحم الش���جر
كي ال متوت مختنقة .
ال حت���رق الفحم قب���ل أن تكتب به ،
لع���ل كتابتك تبعثه من جديد  ،ليس
كل مح���روق ميت���ا  ،اكت���ب ب���ه على
صخ���رة  ،على التراب  ،على حائط
 ،على ش���جرة كان مثلها ذات زمن ،
اكتب به على البح���ر  ،على الهواء ،
ليس بالضرورة أن ترى اخلط أسود
 ،ال مش���كلة إن كتبت بالفحم ولم تر
سواده  ،رمبا يكون خجوال  ،رمبا هو
ال س���واد يف وجهه  ،رمبا هو بياض
البياض
جداتنا « هات
كما تس���ميه ّ
ْ
ي���ا ول���د  ،ضع���ه يف الكانون  ،نشّ ���ه
قلي�ل�ا باملروحة قلي�ل�ا حتى يتوهج

وتتعال���ى عافيت���ه  ،ث���م ض���ع فوقه
طنجرة البراك أو الش���ربة  ،إننا يف
شهر رمضان الكرمي  ،و أبوك يحب
إنضاج اإلفطار على الفحم «  ،رائحة
الشجر ستنتقل إلى الطعام  ،جتعل
نكهته لذيذة جدا  ،يف الش���جر روح
تفحم
ال متوت  ،حتى وإن تب ّيض أي ّ
تظل عالقة به،ومؤثرة يف أي ش���يء
ميسه ،أو يقترب منه أو يتذوقه .
يف املاض���ي كان التفحي���م يت���م من
خشب األش���جار الهرمة واألشجار
الفتي���ة أيض���ا ،يف العادة األش���جار
املثمرة معفية من التفحيم  ،ال بياض
م���ن نخيل أو زيتون أو رم���ان أو لوز
إلخ .
كان الفحام���ون ميارس���ون عملهم
م���ع الش���جر املس���تهدف بحرفي���ة
 ،ف�ل�ا يقتلعون���ه م���ن اجل���ذور أو
يجرفون���ه م���ن أعماقه الس���حيقة
 ،كان���وا يأخذون عدة أفرع يابس���ة
م���ن الش���جرة  ،أف���رع ال تؤث���ر يف
ت  ،يفعلون ذلك
حياته���ا إن قُطع��� ْ
وكأنه���م يقلم���ون أظاف���ر أبنائه���م
بحرص ش���ديد أو يج���زون صوف

ووبر وشعر مواشيهم  ،ينتفعون من
الشيء دون إفساده  ،وكان البياض
( الفح���م ) املنت���ج من ذل���ك َع ِطرا
مينح الطعام نكه���ة لذيذة  ،بياض
حالل ليس به إفس���اد يف األرض ،
فلم تختب���ئ فيه أي لعنات  ،بياض
يشتعل بسهولة وال يرسل الطقاش
محتج���ا هن���ا وهن���اك  ،وال يبع���ث
من رئتي���ه دخانا مض���را بالصحة
العام���ة وملوثا للبيئ���ة  ،كان بياضا
نظيف���ا جمي�ل�ا ح ٌيا ج���دا  ،وكانت
الغاب���ات الت���ي اتخذ منه���ا غابات
ظليلة خض���راء ال صلع يف أرضها
 ،مليئة باحليوانات البرية والطيور
واحلشرات بأنواعها  ،وكذلك ينبت
فيه���ا القعم���ول وينتق م���ن ترابها
الطين���ي القمح���ي  ،وكان الن���اس
ي���زردون فيها س���عداء ،ويدش���نون
يف أدغاله���ا مغامراته���م العاطفية
التي ال تُنسى  ،وكان بتلك الغابات
ش�ل�االت وآبار ماء سماء قدمية ،
ولم تشهد طيلة تاريخها أي حرائق
ش���يطانية ،كانت الغاب���ات مع أهل
الوطن
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الرفاع البحريني
يقدم محمد صولة رسميا
ـــ االسبوع الليبي
اع���ل���ن ال����رف����اع ال��ب��ح��ري��ن��ي
رس��������م��������ي��������ا اإلث��������ن����ي���ن
ض�������م ال����ل����ي����ب����ي م���ح���م���د
ص��ول��ة قادما م���ن امل��ح��رق،
ليصبح ضمن قائمة الفريق
ملوسم  .-2020 2019وبرز
ص��ول��ة يف صفوف امل��ح��رق
البحريني خالل فترة إعارته
من األهلي طرابلس ملدة موسم
ونصف

النصر مطالب بالفوز يف ايابه
مع عاصفة موكاف يف أبطال أفريقيا
ـــ االسبوع الليبي
بهدف وحيد ضاعت من النصر نتيجة مباراته أمام مضيفه عاصفة موكاف بطل أفريقيا الوسطى
يف مباراة مساء االحد بالعاصمة بانغي ضمن ذهاب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا
ويبقى امام النصر ان يحقق النصر يف مباراة اإلياب التي ستقام بالقاهرة .

اإلعالن عن قائمة املنتخب الوطني
للكرة املصغرة استعداداً الستراليا
ـــ االسبوع الليبي
أعلن اجلهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم املصغرة عن
قائمة املنتخب الوطني للعبة ضمن التحضيرات لبطولة كأس
العالم لكرة القدم املصغرة املقرر إقامته بأستراليا خالل أكتوبر
القادم.وضمت القائمة رمضان املجدوب  -أبوبكر ابوختاله -
محمد املقري  -محمد قشوط  -الهادي القزيري  -عمر القليب
 -حسام التومي  -محمد خميس  -حامد احلمروني  -محمد

العبعوب  -مفتاح محمد اجلنيدي  -عبداهلل سعيد الهسك -
علي عثمان عبدالرازق  -أحمد عبداهلل يونس  -عبداهلل حسني
خطاب  -محمد إبراهيم اندير  -عبد السالم مصطفي عكرة
 إبراهيم الهوشي  -يوسف بن سعود  -أحمد احلراري  -زيادعبدالرحيم أبوبكر -رزق حمد رزق  -محمد إبراهيم بن عبيد
 محمد أحمد فتح اهلل بللو -محمد أبوعني  -أحمد الطيب -فرج عبدالوهاب بالريش.

تعرف علي أسباب إستبعاد صفقات األهلي اجلديدة
ـــ االسبوع الليبي
أكد سيد عبد احلفيظ مدير الكرة باألهلي أن األسباب احلقيقية إلستبعاد الثالثي
اجلديد محمود متولي وإليو دياجن ومحمد مجدي قفشة من مباراة أطلع برة بذهاب
دور الـ  64من بطولة دوري أبطال إفريقيا هو قرار فني فقط .
وأضاف عبد احلفيظ يف تصريحات له عقب املباراة أن الثالثي صفقات مميزة لكن
هناك منهم من لم يشارك منذ فترة وهناك من لم يتدرب اال من فترة قليلة ولذلك
إستبعادهم أمر منطقي حتي يكتسبوا حساسية املشاركة .
وإختتم  :مع الوقت اجلميع سيشارك وبشكل تدريجي ويف النهاية هو قرار للجهاز
الفني فقط ال غير .

نيويورك سيتي يعلن عن غياب
التاجوري للمرة الرابعة
ـــ االسبوع الليبي
بسبب اس��ت��م��رار ع�لاج��ه م��ن اص��اب��ة يف الكاحل
أعلن ن��ي��وري��ورك سيتي األم��ري��ك��ي ع��ن استمرار
غياب الدولي الليبي إسماعيل التاجوري ضمن
منافسات الدوري األمريكي لكرة القدم.
وبذلك تكون هذه هي املرة الرابعة لغياب التاجوري
.
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النجم الساحلي
يضم رسميا الليبي
مهند عيسى
ـــ االسبوع الليبي
لثالثة مواسم سيخوض
م��ه��ن��د ع��ي��س��ى ( ) 25
عاما جتربة االحتراف
يف ص����ف����وف ال���ن���ج���م
ال���س���اح���ل���ي وي��ع��ت��ب��ر
عيسى م��ن العبي خط
الدفاع املحترفني

الليبي محمد
الفزاني إلى حمام
األنف التونسي
ـــ االسبوع الليبي
عاما
ملدة موسمني وقع محمد الفزاني ً 24
العب االهلي طرابلس السابق على اللعب
مع  حمام األنف التونسي
 وسبق للفزاني االحتراف مع االنوار والشط

 تأجيل مواجهة األهلي
بنغازي واإلسماعيلي املصري
ـــ االسبوع الليبي
طلب اإلسماعيلي املصري رسميا تأجيل مباراته مع
األهلي بنغازي حلساب ذهاب الدور األول من كأس
محمد السادس لألندية األبطال البطولة العربية
لألندية الى الثالث عشر من سبتمبر املقبل   بدال
من احلادي والثالثني من أغسطس اجلاري لتزامنه
مع أيام الفيفا.
ووافقت جلنة املسابقات ب��االحت��اد العربي على
التأجيل وستكون مباراة اإلي��اب يف موعدها يوم
السابع والعشرين من سبتمبر املقبل يف تونس.

هل بات زكريا الهريش قريبا
من احتاد طنجة املغربي
حقق اجلداف الليبي عبدالسالم محمد التأهل إلى الدور ربع النهائي
من املرحلة األولى لسباقات فردي التجديف ضمن منافسات دورة االلعاب
الشاطئية األفريقية األولى.
وسجل عبدالسالم زمن وقدره  03:07.00ليصبح من بني الستة األوائل
املتأهلني للدور املقبل،

ـــ االسبوع الليبي
رمبا بات الالعب الشاب زكريا الهريش من االنضمام
الى صفوف احتاد طنجة املغربي.
فقد كشفت تقارير صحفية أن املفاوضات بني الالعب
والفريق املغربي جتري على قدم وساق ومن املنتظر أن
يكون حسم االتفاق وشيكا بني الطرفني و على سبيل
اإلعارة.
ومن املقرر أن تخاطب إدارة الفريق املغربي نظيرتها يف
األهلي طرابلس من أجل معرفة القيمة املادية يف استعارة
الالعب ملدة موسم واحد ،على أن يكون التوقيع الرسمي
خالل األسبوع املقبل يف املغرب.
استثنائيا مع فريق سوتييسكا
 وقدم الهريش موسما ً
ً
املونتنيغري حيث توج معه ببطولة الدوري كما نال الالعب
جائزة ألفضل العب يف الفريق لعدة أشهر.

االحتاد يتعادل مع اجليش يف متهيدي
الكونفدرالية
ـــ االسبوع الليبي
تعادل فريق االحتاد امام نظيره اجليش الوطني النيجري بهدف كل فريق يف ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية األفريقية.
املباراة التي انتهت منذ حلظات مبلعب اجلنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي شهدت تقدم االحتاد يف الدقيقة السادسة بواسطة
مؤيد القريتلي وبعد دقائق معدودة سجل اجليش هدف التعادل لتنتهي املباراة بهدف لكل فريق.
وبذلك يكون ممثل ليبيا ُمطالب بالتعادل السلبي أو الفوز ،يف لقاء اإلياب الذي سيقام تونس يف اخلامس والعشرين من شهر
أغسطس اجلاري
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أخر االسبوع

نشرة أسبوعية

تصدر كل خميس

عن بوابة افريقيا االخبارية

هواوي تتح ّدى االستفزاز األمريكي...
برنامج جديد يهدد أندرويد وغوغل
أعلنت ش��رك��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ات الصينية العمالقة
«ه��واوي» اليوم االثنني عن نظام تشغيل الهواتف
الذكية اخلاصة بها «هارموني أو.إس» الذي ميكنه
منافسة نظامي التشغيل األمريكيني «أندرويد» من
«جوجل» و»آي.أو.إس» من آب��ل .وذك��رت الشركة
الصينية أنها ستطلق نظام التشغيل اجلديد يف
البداية يف السوق الصينية قبل طرحه على مستوى
العالم.
وم��ن املنتظر أن يحل نظام التشغيل «هارموني
أو.إس» واسمه باللغة الصينية «هوجنمينج» محل
نظام التشغيل «أندرويد» يف الهواتف الذكية التي
تنتجها «ه��واوي» ،رغم أن الشركة الصينية قالت
إن نظام تشغيلها يختلف متاما عن نظامي التشغيل
املنافسني.
وميكن استخدام نظام التشغيل «هارموني أو.إس»
ال���ذي مت إط�لاق��ه خ�لال م��ؤمت��ر م��ط��وري ه��واوي
 2019امل��ن��ع��ق��د يف
مدينة «دوجن ج��وان»
الصينية ،يف مختلف
األج��ه��زة الذكية مثل
الهواتف والسماعات
وح�������ت�������ى أج������ه������زة
االستشعار .وسيكون
نظام التشغيل اجلديد
م��ف��ت��وح امل���ص���در مبا
يتيح ملنتجي األجهزة

اآلخرين استخدام هذا النظام يف أجهزتهم.
ج��اء ال��ك��ش��ف ع��ن ن��ظ��ام التشغيل اجل��دي��د ،بعد
شهور من ق��رار إدارة الرئيس األمريكي دونالد
ترامب وضع شركة «هواوي» على القائمة السوداء
م��ا يفرض ق��ي��ودا ع��دي��دة على تعامالت الشركة
الصينية م��ن ال��ش��رك��ات األم��ري��ك��ي��ة ،قبل أن يتم
تخفيف هذه القيود والسماح للشركات األمريكية
بتوريد منتجاتها للشركة الصينية بشرط أال متثل
هذه املنتجات خطرا على األمن القومي األمريكي.
من املتوقع أن يكون نظام التشغيل اجلديد بديال،
وأن يقلل اعتماد «ه���واوي» على نظام التشغيل
«أن��دروي��د» بعد أن ق��ررت شركة «ج��وج��ل» وقف
دعم نظام التشغيل «أندرويد» املوجود على أجهزة
«هواوي».وسيتم استخدام «هارموني أو.إس» يف
البداية مع منتجات «هواوي» من الساعات الذكية
وال��ش��اش��ات الذكية والسماعات الذكية وأجهزة
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات يف
ال��س��ي��ارات .وس��ت��ك��ون ه��ذه
األج����ه����زة م��ت��ك��ام��ل��ة ف��ي��م��ا
بينهما .
وذكرت «هواوي» أنها مازالت
تعطي األولوية على أجهزتها
لنظام التشغيل «أن��دروي��د»
لكنها مستعدة للتحول إلى
«هارموني أو.إس» إذا دعت
احلاجة إلى ذلك.

 12ألف دوالر شهرياً ملدة  30عام
أص��ي��ب وامي���ز ،البالغ م��ن العمر  24عاما،
ب��ال��ذه��ول بعد ف��وزه يف اليانصيب الوطني،
حيث سيحصل على  10آالف جنيه إسترليني،
أي ما يعادل  12166دوالر ،شهريا خالل
الثالثني عاما املقبلة.
ول��م يستطع وامي��ز أن يصدق عينيه عندما
تخطى  5كرات و»كرة احلياة» ليفوز باجلائزة
ال��ك��ب��رى «اس��ت��ع��د ل��ل��ح��ي��اة» ،وف��ق��ا مل��ا ذك��رت��ه
صحيفة «ذي صن» البريطانية.
وق��ال الشاب وامي��ز ،من مدينة بيتربورو يف
وس��ط إجن��ل��ت��را ،إن��ه ل��م يفكر مرتني قبل أن
يترك وظيفته ملتابعة شغفه يف مجال كتابة
السيناريو.
ووامي��ز راب��ع شخص يفوز باجلائزة الكبرى،
التي تصل قيمتها اإلجمالية إلى  3.6مليون
جنيه ( 4.4مليون دوالر) ،منذ طرحها أول
مرة يف  18مارس من العام اجلاري.
وم��ن املؤكد أن دي��ن سيعيش يف رغ��د بفضل
ه��ذه اجل��ائ��زة ،التي ستضعه بني أعلى  2يف
املئة من العاملني يف بريطانيا ،دون احلاجة
إلى رفع إصبعه أو العمل.
قال واميز «إنه أمر ال يصدق .أنا يف الرابعة
والعشرين من العمر وأنا اآلن مستعد للحياة
بكل ما يف الكلمة من معنى».
وأض��اف أن��ه بعد اكتشاف ف��وزه باليانصيب
«عرفت بالضبط ما كنت سأفعله بعد ذلك.
احلصول على  10آالف جنيه إسترليني كل
شهر يسمح ل��ي بالبدء يف العمل م��ن خالل
قائمة اإلجن��ازات التي أرغب يف حتقيقها يف
حياتي».
وأش��ار إل��ى أن��ه ك��ان يرغب دائ��م��ا يف حتقيق
حلمه بأن يصبح كاتب نصوص وسيناريو وأن

هذا الفوز «يتيح لي اآلن حرية القيام بذلك.
لم أضطر إلى التفكير فيه مرة أخ��رى ..لقد
تركت وظيفتي احلالية حتى أمتكن من البدء
يف العمل على وظيفة كنت أرغب فيها دائما».
وق��ال إنه م��ازال ال يصدق أنه سيحصل على
 10آالف جنيه إسترليني كل شهر ملدة 30
عاما ،وأضاف «أعيش احللم حرفيا»!

