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اليوم األول

من  نشاء  مبــا  الليبي  الكائن  نتهم  أن  نستطيع 
مثالب وعيوب ..وأكثر من ذلك يستطيع أيا كان 
إتهام جماهيرالليبيني بالعته والغباء واملسؤولية 
الكاملة عــن اخلـــراب الـــذي يجتاح بــادهــم منذ 
ــرروا اإلســتــعــانــة بــاملــافــيــا الــعــاملــيــة  لــإطــاحــة  ــ قــ

بالنظام والدولة عام 2011..
كلهم أبرياء االمم املتحدة ومجلس األمن ودوله 
وجامعتهم  والــعــرب  العضوية  الدائمة  اخلمس 

واألفارقة..
والــشــعــب الـــذي لــم يستشره أحــد فيما جــرت به 
املتمدن  العالم  يف  والساح  النفط  شركات  إرادة 
هــذه احلقيقة  .. سنفترض  الوحيد  املــذنــب  هــو 

جدال .. ..
ولكن إذا كان من قبيل السطحية يف الفهم والوعي 
بــآلــيــات الـــصـــراع أن يــســأل ســائــل عـــن مصلحة 
الكوكب  مصير  على  املهيمن  الرأسمالي  الغرب 
الفوضى  الليبية قيد  اإلبــقــاء على احلــالــة  ، يف 
ــة واإلقـــتـــصـــاديـــة  ــيـ ــنـ ــه الــســيــاســيــة واألمـ ــوعـ ــيـ واملـ
املرتبطة بالصراع على مصادر الطاقة و بتطلعات 
جيوسياسية واسترتيجية تشمل املنطقة بأسرها 
على  ينطبق  أن  يجب  ال  ــه  ذاتـ التوصيف  ــإن  ..فــ
السائل عندما يتعلق السؤال مبصلحة املحيط 
ــاور يف تــــأزمي القضية  الــعــربــي واألفـــريـــقـــي املـــجـ
إرادة  وإنــفــاذ  لتنفيذ  املــجــانــي  والــتــطــوع  الليبية 
نزعة  باملنطقة سوى  الذين التربطهم  اآلخرين 
سافرة للهيمنة واالستغال والسيطرة وهدفهم 
الــنــهــائــي مــن كــل ذلـــك لــن يــكــون ليبيا وحــدهــا ، 
فليبيا اليوم تكاد تصبح ملفا منجزا..وإستطرادا 
هل ميكن أن يصل الضال وضيق األفــق وسفه 
االحام بهذه الدول إلى درجة التفكير يف أن الغرب 
الذي أسقط نظام القذايف ودمر مؤسسات دولته 
وأهـــدر املــلــيــارات مــن أجــل ذلــك سيدفع بالصيد 
ومــواردهــا  ثــرواتــهــا  بكل  ليبيا  يف  ممثا  الثمني 
ملكافأة   مجانية  هــديــة   ، الشاسعة  وجغرافيتها 
النخب السياسية املرعوبة و العميلة والطفيلية 
التي تدير األمور يف دول الطوق الليبي ..؟ إن كان 
هذا مايتصورونه فالكارثة التي ستحل باملنطقة 
املتشائمني  أكــثــر  كــل ماتخيله  مــن  أكــبــر  ستكون 
التي بشرت  الفوضى اخلــاقــة  ألســوأ تطبيقات 

بها »كونداليزا رايس« قبل سنوات ..
فلنتجاوزالشعارات املركزية القومية التي أفرغت 
من مضامينها وكرهتها الشعوب ومجتها النخب 
وبح صوت احلاملني يف ترديدها وحتريض العقول 
على الــوعــي بــهــا  ، حــول املصير الــواحــد واألمــة 
العمالقة  عــالــم  الــوجــود يف  وإستحالة  الــواحــدة 
واالحتــادات القارية ، فتلك مفاهيم لن يسعفنا 
ــــدى صــدقــيــتــهــا وواقــعــيــتــهــا  الــــزمــــن إلخـــتـــبـــار مـ
املــحــدود  اإلقليمي  بــوجــوده  منا  كــل  ..وليتشبث 
فنحتكم إلى منطق مصلحة دولنا كما صنعتها 
سايكس بيكو ..ووفـــق هــذا املنطق الضيق األفق 

فلنفكر مع جيراننا العرب واالفارقة : 
أمــواج  تائهة وســط  ليبيا ليست جــزيــرة معزولة 
املحيط الهادي ، إنها جزء من النسيج اجلغرايف 
والـــدميـــواغـــرايف واالجــتــمــاعــي والــثــقــايف ملنطقة 
شمال أفريقيا وكل زلــزال يحدث داخــل إقليمها 
البد أن تكون له توابع يف تونس ومصر واجلزائر 
ــودان وتـــشـــاد والــنــيــجــر ومــابــعــدهــمــا..هــذه  ــســ والــ
معرفتها  الحتــتــاج  مسلمة  تــكــون  تــكــاد  حقيقة 
إلى مراكز أبحاث ودراســات عاملية وال لسياسيني 

درسوا يف جامعات الغرب..

صحيفــة أسبوعيـــة - منوعــــة  -  شاملـــة 
تصــــــدر عن مؤسســـــة بوابـــــة افريقيــــــا االخباريـــــة

األسبـوع الليبـي 
العـدد )   49   (    ــ    الثالثاء       3      /       9       /     2019

مدير التحرير

ليبيا جزيرة معزولة



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة2 العـدد )   49   (    ــ    الثالثاء       3      /       9       /     2019

أخبــار

وزارة  مــن  املكلفة  اللجنة  أجــرت 
ملتابعة  املؤقتة  باحلكومة  الصحة 
جولة  بــدرنــة،  الصحية  ــاع  األوضـ
الطبية  املــخــتــبــرات  عــمــل  ملتابعة 
ــي  ــرضـ ــة واملـ ــصــحــي واملــــرافــــق ال
مبرض  إصابتهم  املشتبه  الــنــزالء 
وذلك  الوحدة  الصفراء مبستشفى 
سعد  الصحة  وزير  لتعليمات  فقآ 
عقوب والذي يقضي بتشكيل جلنة 
الصحية  االوضــاع  وتقييم  ملتابعة 
وسالمة  صحة  على  ولالطمئنان 

املرضي.

بــالــوزارة،  اإلعـــالم  إدارة  وأوضـــح 
اللجنة  تــشــكــيــل  مــن  الــهــدف  أن 
على  الــصــحــة  وزارة  ــرص  حـ هــو 
الوقائية  ــراءات  االجـ كافة  اتخاذ 
ــعــة مــجــريــات  ــاب ــة ومــت ــالجــي ــع وال
املرحلة  مبتطلبات  املتعلقة  األمور 
من  عــدد  ظهور  عن  االعــالن  بعد 
مبرض  إصابتها  املشتبه  احلــاالت 
درنــة  مبدينة   ”A“ نــوع  الــصــفــراء 
الالزمة  ــراءات  اإلجــ كافة  وتــخــاذ 

املرضي. حيال 
ــة  ــرعــاي ال ادارة  مـــديـــر  وأوضـــــح 

مبكتب  واملكلف  االولــيــة  الصحية 
العوامي،  حسني  العدوي  مكافحة 
بأنه من خالل عدة جوالت ميدانية 
التحاليل  ومعامل  املختبرات  على 
ومتابعة  واخلــاص  العام  بالقطاع 
لتقارير  وفــقــآ  ــرض  املـ ــؤشــرات  م
ــتــقــصــي وفـــرق  فـــرق الـــرصـــد وال
درنة  مبدينة  السريعة  االستجابة 
املشترك  العامل  بان  جاورها  وما 
التخاذ  مشيرا  الشرب،  ملياه  ترجع 
ــراءات احــتــرازيــه ووضــع  عــدة اجــ

الوقائية. كافة اخلطط 

استكمال ميزانية املرافق التعليمية الباب الثالث للعام احلالي  أمن تاجوراء تستعيد سيارة مسروقة 

متابعة حاالت املرضي املشتبه إصابتهم مبرض الصفراء

بالغرفة  التحري  أعضاء  متكن 
أمن  مبديرية  املشتركة  األمنية 
من  املاضي،  األربعاء  تــاجــوراء، 
النوس  داوو  نــوع  سيارة  ضبط 
لوحات  الــلــون رصــاصــي حتمل 
 )4_3-51433( رقم  معدنية 
واملبلغ عنها من قبل مركز شرطة 

تاجوراء بانها مسروقة.
ــي  ــالمـ وأوضـــــــح املــكــتــب اإلعـ
اتـــخـــاذ  ــه مت  ــ أنـ لـــلـــمـــديـــريـــة، 
اإلجراءات األولية وإحالة املركبة 
إلى مركز شرطة تاجوراء والذي 
إلى  السيارة  بتسليم  قام  بــدوره 
التأكد  بعد  الشرعي  صاحبها 

من بياناته وهويته.

أعلن مكتب التخطيط مبصلحة املرافق 
التعليمية عن استكمال إجراءات إصدار 
التفويضات املالية )الباب الثالث( للعام 
املشروعات  لصالح   )2019( احلالي 
والبالغ  للمصلحة  التابعة  اخلدمية 

عددها )391( مشروعا.
وأوضح مدير مكتب التخطيط اسماعيل 
أبوغرارة، أن حجم التفويضات يتضمن 
ــدارس  املـ صيانة  عــقــود  قيمة  ــداد  سـ
تنفيذها خالل  على  واملتعاقد  املنتهية 
تغطية  إلــى  إضــافــة   ،)2017( عــام 
االمتحانات  قــاعــات  صيانة  مــشــروع 
للعام  العليا  واملــعــاهــد  بــاجلــامــعــات 
الدراسي )2017-2018. م( والعقود 
املحلية املبرمة بشأن توريد التجهيزات 

املنصرم  الـــدراســـي  للعام  املــدرســيــة 
أن  إلى  مشيرا  م(،   2019-2018(
ومن خالل  التعليمية  املرافق  مصلحة 
التنسيق مع وزارة التخطيط تسعى إلى 
ضمان تسييل »تفويضات« السنة املالية 
قريب  وقــت  يف  م(   2020( اجلديدة 
لفائدة صيانة  محلية  اعتمادات  وفتح 
النطالق  استعدادا  املـــدارس  وجتهيز 
الــدراســي اجلــديــد )2019- الــعــام 
املــرافــق  مصلحة  م(.وكـــانـــت   2020
سابق  وقــت  يف  عمدت  قــد  التعليمية 
إلى تشكيل جلان مالية وقانونية ملتابعة 
املالية  التفويضات  استكمال إجــراءات 
صيانة  عقود  لفائدة  صرفها  وضمان 

املدارس وتوفير التجهيزات املدرسية.

اجلنائي  البحث  بقسم  والتزوير  التزييف  وحــدة  أعضاء  قــام 
التابع ملديرية أمن بنغازي، بإلقاء القبض على أحد األشخاص 
من حاملي جنسية إحدى الدول املجاورة ميتهن أعمال السحر 

والشعوذة.
مكتب اإلعالم األمني مبديرية أمن بنغازي، أوضح األربعاء املاضي 
ان عملية القبض على املدعو )م . ج . هـ( جاءت بعد قيامه بدعوة 

امرأة ليبية للعالج بحجة أنها مصابة مبس من اجلن.
أثناء  التزييف والتزوير  وبنّي اإلعالم األمني، أن أعضاء وحدة 
تستخدم يف  مواد  على  عثروا  املشعوذ  منزل  قيامهم مبداهمة 
أعمال السحر والشعوذة، وقد اعترف بكل التهم املنسوبة إليه وقد 
متت إحالته مع املضبوطات إلى جهات االختصاص الستكمال 

باقي اإلجراءات القانونية حياله.

اختتم املعهد اجلمهوري الدولي ورشة عمل تدريبية 
حول تنمية املهارات االدارية استهدفت موظفي وزارة 
احلكم املحلي.وبينت وزارة احلكم املحلي عبر صفحتها 
مبوقع »فيسبوك«أن الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي 
الــوزارة أن هذه  الوزارة.وأوضحت  يستهدف موظفي 
الورشة هي الثانية بعد الورشة التدريبية التي أقيمت 

خالل الفترة من 2019/7/17-14 

وزعت جمعية االمداد اخليرية مصراتة 
التابع  العاملي  الغذاء  الشريك ملنظمة 
مع جلنة  وبالتنسيق  املتحدة   لــالمم 
االزمة  والطؤارى ببلدية سرت 1500 
حصة مساعدات غذائية على االسر 
واملطلقات  االرامـــل  وعلى  املحتاجة 
بسرت وقال  الناطق الرسمى باملجلس 
ببلدية  االعـــالم  مدير  ســرت  البلدى 
ــل  فــى تصريح  ــي ســـرت محمد االم
ــن دلـــك هو  ــدف م ــه صــحــفــى  ان ال
التخفيف من معاناة العائالت املعوزة يف 
ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي 
تعاني منها بالدنا هذه الفترة وجتدر 

االشارة الى ان الية التوزيع  شهريا..

مزيدا من املساعدات الغذائية 
لألسر املحتاجة يف سرت 

القبض على أجنبي 
ميتهن الشعوذة يف بنغازي

احلكم املحلي .. اختتام
 ورشة تدريبية حول تنمية 

املهارات اإلدارية

السلخانة  الواصل بني طريق تقاطع  الطريق  أعلنت بلدية تاجوراء رصف 
»مدرسة عبدالرحمن التاجوري« مع طريق بئر االسطى مياد.

الطريق  رصــف  أن  »فيسبوك«  مبوقع  صفحتها  عبر  تــاجــوراء  بلدية  وبينت 
البينية  الساحلي وتسهيل احلركة  الطريق  االزدحــام على  يهدف لتخفيف 

للمواطنني سكان املنطقة.
استكمال  بعد  الهاوية  طريق  افتتاح  سابق  وقــت  يف  أعلنت  البلدية  وكــانــت 
رصفه وربطه بالطريق الساحلي مؤكدة أن الشركة املنفذة للطريق تواصل 

استكمال  طريق أبي األشهر وصوال إلى مطار امعيتيقة.

رصف طريق يف تاجوراء 

قام مـدير أمـن تـاجوراء مـقدم يـوسف عـكرمي، رفـقة عـدد 
مـن الـضباط بـاملديرية بجولة داخـل النطاق اإلداري لـبلدية 
تـاجوراء.وبني املكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق 
إن اجلولة التفقدية تهدف للوقوف عـلى سـير الـعمل واالنـتهاء 
مـن تـنفيذ الـخطة األمـنية رقـم 6 لـسنة 2019م الـصادرة عـن 
الـمديرية بـشأن تـأمني مـقار لـجان امـتحانات مـرحلة إتـمام 
الـشهادة الـثانوية وهــي مـدرسة 24 ديـسمبر، مـدرسة الـقلعة 
، مـدرسة سـيدي عـبدالكرمي، الـجامعة االسـمارية.وأوضحت 
وزارة الداخلية أن تكاتف جهود أعـضاء مـديرية أمـن تـاجوراء 
واألجـهزة األمـنية األخـرى سـاهمت فـي إنـجاح الـخطة األمـنية 

وانـتهاء االمـتحانات فـي أجـواء آمنة.

مدير أمن تاجوراء
 يقوم بجولة داخل للبلدية 
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أخبــار

املــاضــي مبقر  االربــعــاء  عقد  صباح 
بلدية بنغازي االجتماع العادي التاسع 
للجنة إعادة استقرار  بنغازي برئاسة 
الليبية  احلكومة  وزراء  مجلس  رئيس 

املؤقتة  عبداهلل الثني.
اللجنة   ــمــاع  أعــضــاء  وحــضــر االجــت
علي  املركزي   ليبيا  محافظ مصرف 
التسييري  املجلس  ورئــيــس  احلــبــري 
لبلدية بنغازي صقر بوجواري  ومدير 
بديوان  األداء  تقييم  و  املتابعة  إدارة 
اللجنة  رضا  مقرر  الـــوزراء   مجلس 
ايضا   االجتماع  زحضر  الفريطيس 
رئيس اللجنة اإلشرافية  علي األوجلي 
وعضو اللجنة اإلشرافية  عبد الواحد 

باسم  الرسمي  والناطق  الكاديكي  
العريبي   ــامت  حـ املــؤقــتــة  ــة   ــوم احلــك
اميــن  للجنة   الــقــانــونــي  واملــســتــشــار 
املــشــروعــات  مكتب  ومــديــر  املــغــربــي 

بالبلدية  اسامة الكزة
محضر  عــلــى  ــة  ــجــن ــل ال ــت  ــ ــادق وصــ
االجتماع الثامن لعام 2019 ميالدي 
و استعراضت تقرير املوقف التنفيذي 

ملشروعات إعادة االستقرار.
ووافقت اللجنة على إنشاء مقر للهيئة 
واملـــرافـــق مبدينة  لــإســكــان  الــعــامــة 

بنغازي.
كما مت اعتماد كافة محاضر اجتماعات 

جلنة العطاءات الفرعية بالبلدية.

توزيع أدوية جديدة باملنطقة الشرقية  مجلس الدولة يناقش إعادة النظر مبرتبات موظفي احلكومة 

بعد انقطاع..وصول مياه الصناعي لكافة مناطق طرابلس 

رئيس املؤقتة يجتمع بلجنة 
اعادة استقرار بنغازي

للدولة  األعلى  املجلس  رئيس  التقى 
ــشــري، األربـــعـــاء املــاضــي،  خــالــد امل
رئيس هيئة الرقابة اإلدارية سليمان 
الهيئة  عمل  ملناقشة سير  الشنطي، 
والسبل الكفيلة مبساعدتها يف أداء 

مهامها.
للمجلس  اإلعالمي  املكتب  وأوضــح 
اللقاء  خالل  مت  أنه  للدولة،  األعلى 
بالعاصمة  املجلس  الذي عقد مبقر 
املسائل  بعض  مناقشة  طــرابــلــس، 

االقتصادية  باإلصالحات  املتعلقة 
مرتبات  جدولة  إعــادة  رأسها  وعلى 
العدالة  يحقق  مبــا  الــعــام  الــقــطــاع 
أكبر  مساحة  ويحفظ  االجتماعية 

لشريحة متوسطي الدخل.

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة 
احلساونة سهل اجلفارة، بدء وصول 
العاصمة  لشبكة  تــدريــجــيــا  ــاه  ــي امل

طرابلس.
مبوقع  صفحته  عبر  اجلــهــاز  وأكــد 
»فيسبوك« بدء وصول املياه التدريجي 
لشبكة مدينة طرابلس مع استمرار 
التدفق  ملعدالت  التدريجية  الزيادة 
للمياه وفق املواصفات الفنية وحتى 
استكمال وصول املياه لكافة املناطق 

خالل )48( ساعة.
وكان اجلهاز أعلن اخلميس أن هزة 
الكهرباء  إطفاء  إلــى  أدت  كهربائية 
على جميع اآلبار العاملة بحقول آبار 
اجلفارة  سهل  احلساونة  منظومة 

ملحطة  وفصل  الــشــرقــي(  احلقل   (
بئر   140 لــعــدد  املغذية  الكهرباء 
تتأثر  ولم  رئيسية  مضخات  وثــالث 
بهذه الهزة الكهربائية حقلي الشمالي 
على  مت  أنه  اجلهاز  واجلنوبي.وبني 
الفور توصيل غرفة التحكم مبنظومة 
ــه ســهــل اجلـــفـــاره بغرفة  احلــســاون
التحكم بشركة الكهرباء الذين قاموا 
مشكورين بإعادة التيار الكهربائي إلى 
احلقل الشرقي لتباشر فرق التشغيل 
إعــادة شحن  االبــار  مبنطقة حقول 
إلى  االبار مشيرا  املحطات وتشغيل 
أن الفرق الفنية مبنظومة احلساونه 
سهل اجلفاره تعمل على إعادة املياه 

إلى املدن واملناطق املجاورة لها .

عــبــداهلل  املــؤقــتــة  الليبية  احلــكــومــة  رئــيــس  بــحــث 
صبراتة  بلدية  عمل  ،سير  املاضي  ،األربــعــاء  الثني 
واحتياجاتها، وذلك خالل استقباله لعدد من مسؤولي 

البلدية.
وضم وفد البلدية عميدها مفتاح البريشي، واملستشار 
رفيق  عنها  واملندوب  عيسى،  علي  محمود  بالبلدية 

العوشار ،وناقش الثني مع الوفد سير العمل بالبلدية 
وكافة احتياجاتها وآليات تذليلها.

بالبلدية  الصحي  الصرف  االجتماع، مشاكل  وبحث 
ومضخات الرفع، إضافة إلى مشكلة الكهرباء ،كما 
بحث االجتماع مشكلة النازحني بالبلدية، واالحتياجات 

العاجلة يف قطاع الصحة، وتوفيرها على الفور.

وناقش االجتماع احتياجات شركة خدمات النظافة 
من  الوطنية،  السالمة  هيئة  واحتياجات  العامة، 
سيارات اإلطفاء وغيرها من االحتياجات.كما بحث 
وخاصة  املقرات،  من  للعديد  الصيانة  ملفات  الثني 
صيانة املدارس املتضررة أثناء احلرب، ومقر البحث 

اجلنائي صبراتة، إضافة إلى املركز الصحي تليل.

أعلن جهاز اإلمداد الطبي باحلكومة املؤقتة، 
أنه يسعى لتوفير النواقص املهمة من األدوية 

التخصصية واملستلزمات التخصصية.
 وبحسب وكالة األنباء الليبية أن اجلهاز أكد أنه 
قد مت تسليم قسم األمراض السارية مبركز 
ملرضى  التخصصي  العالج  الطبي  بنغازي 
 )hepatitis c( التهاب الكبد الفيروسي ج
لعدد 500 حالة مرضية تتبع االخصائيني 
حسب  املستشفيات  تسليم  ومت  بــاملــركــز، 
التخصصات )أدوية ملرضى األورام وأمراض 
الدم( وقد مت تسليمها ملركز بنغازي الطبي 
ومركز طبرق الطبي ومستشفى سبها العام.

 وأضـــــاف اجلـــهـــاز أنـــه مت االنــتــهــاء من 
اإلجراءات اخلاصة باإلفراج من الرقابة على 
 Human“ األدوية واألغذية ومت تسليم دواء
إلى   ”Immunoglobuline 10g vial
الطبي،  الطبي ومركز طبرق  بنغازي  مركز 
املرج  مستشفى  البيضاء،  الثورة  مستشفى 
العام، ومستشفى األطفال بنغازي، ومستشفى 

الشهيد إمحمد املقريف إجدابيا، ومستشفى 
سبها العام ومستشفى الوحدة درنة.

وأشار اجلهاز إلى أنه مت تسليم أدوية خاصة 
والعيادات  املراكز  السكري حسب  مبرضى 
أفالم  توزيع  يف  الــشــروع  ومت  املتخصصة، 
األشعة الديجيتال فوجى فيلم وأفالم األشعة 
كودك على املستشفيات واخلدمات الصحية، 
باإلضافة إلى املستلزمات العامة ومستلزمات 

جراحة العظام.
وذكــر اجلــهــاز أنــه مت توفير أكــيــاس فصل 
املوجودة  باألجهزة  اخلاصة  الــدم  مكونات 
بنغازي ومت صرف  املركزي  الــدم  مبصرف 
األكياس األحادية لبقية مراكز التبرع بالدم 

للمناطق.
وأشــار جهاز اإلمــداد الطبي إلى أنه خالل 
األيام القادمة سيتم توزيع مستلزمات طب 
وجراحة األسنان ومستلزمات جراحة القلب 
ومنظمات  القلبية  القسطرة  ومستلزمات 

ضربات القلب.

مناقشة احتياجات 
بلدية صبراتة



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة4 العـدد )   49   (    ــ    الثالثاء       3      /       9       /     2019

االقتصادية

 االسبوع الليبي
حضر وزير اخلارجية باحلكومة الليبية  
احلويج   عبدالهادي  الــدكــتــور  املؤقتة 
صباح   بالقاهرة  نظمت  التى  الــنــدوة 
االربعاء املاضي  بعنوان مستقبل العمالة 
فعاليات  وجــرت   ، ليبيا   يف  املصرية 
الندوة  مبقر االحتاد العام لعمال مصر   
العام  اإلحتــاد  بني  بالتعاون  اقيمت  و 
محبي  ومؤسسة  مصر  عمال  لنقابات 

مصر للتنمية والثقافة 
نقلته   مــا  بحسب  الـــنـــدوة   ونــاقــشــت 

صحف مصرية  االوضاع يف ليبيا  
املراغي  جبالي  النائب  الندوة  وحضر 
ــقــابــات عــمــال مصر  ــاد ن ــيــس احتــ رئ
والنائب  بــكــري   مصطفي  والبرملاني 
محمد وهب اهلل األمني العام لالحتاد، 
ــبــدوي نــائــب رئــيــس احتــاد  ومــجــدي ال
االسكندرية  فرع  ورئيس  مصر  عمال 

والنائب جمال العقبي.
كما  حضر عن مؤسسة محبي مصر، 

رئيس مجلس األمناء محمود بكري 
وبحسب صحف مصرية بحثت الندوة 
 ، ليبيا  يف  املــصــريــة  العمالة  أوضـــاع 
عبر  تهريب  عمليات  من  ومايصاحبها 

احلدود ، من خالل سماسرة ومهربني ، 
ومدي تأثير ذلك علي األمن القومي يف 
البلدين  وخلصت الندوة الى  توصيات 
تسعى الى  وضع أطر ملسارات توظيف 
 ، السليمة  باألسس  املصرية  العمالة 
واملساهمة املصرية يف إعادة إعمار ليبيا 
املستويات  التعاون علي  أفق  وتطوير   ،
الشعبية ، والنقابية،وغيرها، ومبا يعود 
بالنفع علي البلدين الشقيقني ومن أهم 
التوصيات التي مت طرحها خالل الندوة  

»تشكيل وفد من احتاد العمال ومؤسسة 
وحزب  بالبرملان  ونــواب  مصر  محبي 
والصحافة  اإلعــــالم  ــال  ورجــ املــؤمتــر 
لزيارة املناطق املحررة من ليبيا الشقيقة 
احلقيقية  األوضـــاع  علي  ــوقــوف  وال  ،

للعمالة املصرية يف ليبيا.  ،
والشركات  العمالة  مشاركة  إعتبار    
املصرية يف إعادة إعمار ليبيا من األمور 

ذات األولوية  ، 
وضع إطار التفاق يضمن وصول العمالة 

املخاطر  عن  بعيدا  ليبيا  إلي  املصرية 
املحدقة بها ، 

يناط باالحتاد العام لنقابات عمال مصر 
ومن خالل عدد من جلانه املتخصصة 
لعب دور رئيسي يف تنظيم حركة إيفاد 

العمالة املصرية إلي ليبيا. ، 
تشجيع عودة العمالة املصرية إلي ليبيا 
اإلجـــراءات  كافة  وشرعنة  تقنني  وفــق 

القانونية واالدارية املطلوبة ، 
لنقل  املصرية  اإلعـــالم  وســائــل  دعـــوة 
الصورة احلقيقية حول طبيعة األوضاع 
يف ليبيا وتصحيح الصورة السلبية التي 
حاولت بعض العناصر تسييدها خالل 
اإلرهابية  اإلخــوان  جماعة  حكم  فترة 

ملصر 2012 
  صياغة رؤية استراتيجية تضع بعني 
االعتبار أفضلية العمالة املصرية علي 

ماعداها للعمل بليبيا ،
وضع آلية عمل تنظيمية لتنفيذ مايتم 

االتفاق عليه من إجراءات ، 
البلدين  يف  املعنية  اجلــهــات  مخاطبة 
إجــراءات  تسهيل  نحو  مايلزم  التخاذ 
التنفل بني البلدين وفق قواعد الشرعية 

الوطنية لكليهما«.

الليبي  االسبوع 
اخلليج  ادارة  جلــنــة  رئــيــس  نــاقــش 
شتوان  بــن  محمد  للنفط   العربي 
ادارة  جلنة  اعــضــاء  مــع  اجتماع  يف 
االحتياطي  تطوير  إدارة  و  الشركة 
إمكانات  للنفط  الوطنية  باملؤسسة 
رفع القدرة اإلنتاجية بحقول الشركة 
استثنائية  برامج  تنفيذ   خــالل  من 
مكثف  بــشــكــل  نــشــاطــهــا  ــاطــق  مبــن

وفق  اإلنتاج  زيادة  إلى  يؤدي  وسريع 
الشركة  تقدمها  ومستهدفات  خطط 

للمؤسسة بهذا اخلصوص.
مبقر  عقد  الــذي  االجتماع  وحضر   
جلنة  أعضاء  الثالثاء  امس  الشركة 
اإلدارة  فضل اهلل احتيته  و  أشرف 
العبار  و فرج املشاي  و  عبد املطلب 
االحتياطي  تطوير  ادارة  من  و  آدم  
مدير  للنفط   الوطنية  باملؤسسة 

االدارة نور الدين الشقمان  و نضال 

الورفلي  .

ومن جانبه  أثنى مدير ادارة تطوير 

االحتياطي باملؤسسة الوطنية للنفط  

قدمتها  التى  الفنية  الــعــروض  على 

اخلليج ووصفها باجليدة و أكد على 

مشاريعها  تنفيذ  على  الشركة  قدرة 

وأعمالها بالشكل األمثل.

 االسبوع الليبي
طالب عدد من عمالء مصرف التجاري الوطني 
بفتح شبابيك إضافية، الستالم ملفات الراغبني 
يف احلصول على منحة أرباب األسر لهذا العام، 

وزيادة ساعات فتحها أمام زبائن املصرف.
تكرر  مــن  املــصــرف  مــن عــمــالء  ويشكو عــدد 
توقف املنظومة اإللكترونية للمصرف ما  شكل  
تعطيال يف انهاء املعامالت  ودفع الى  االزدحام 
 25 إلى  وصلت   التي  الطوابع  أسعار  وغــالء 

دينارا 

 احلويج يشارك يف ندوة عن مستقبل العمالة املصرية يف ليبيا 

اخلليج العربي للنفط 
تستعد  لرفع  قدرتها  اإلنتاجية   

عمالء التجاري الوطني 
يشتكون من تعطل املنظومة

الليبي  االسبوع 
ــارك  مــديــر عـــام غــرفــة الــتــجــارة  شــ
أسامة   ببنغازي   والزراعة  والصناعة 
اقيمت  التى  العمل  ورشة  يف  بوزريدة 
بتونس  الثالثاء املاضي بعنوان )  عمل 
انضمام  آليات  الليبيني:  املساهمني 
ليبيا إلى مبادرة »يوريوميد »  لتسهيل 
والــتــي نظمها  الــتــجــارة واالســتــثــمــار( 
مركز  نــفــذهــا  و  األوروبـــــي  االحتــــاد 

املتحدة  لألمم  التابع  العاملي  التجارة 
ومنظمة التجارة العاملية. 

فان  بــنــغــازي  ــارة  جتـ غــرفــة  وبحسب 
مشاركتها تأتي كمؤسسة لدعم التجارة 
اعلن  و  اخلارجية  التجارة  وتشجيع 
مبادرة  إطار  تأتي يف  انها   منظموها 
املستدامة  االقتصادية  التنمية  تعزيز 
يف البلدان النامية واالقتصادات التي 

متر مبرحلة انتقالية  .

مدير غرفة التجارة والصناعة بنغازي يشارك 
يف ورشة بتونس حول انضمام ليبيا يوريوميد 
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الكافالي: الزنتان على 
استعداد الحتضان أي مبادرة 

جلمع الليبيني
حوار -  همسة يونس : 

املصاحلة  ومشائخ  الزنتان  ووجهاء  أعيان  أحد  أكد 
على  الزنتان  مدينة  أن  الكافالي،  الدين  محي  الشيخ 
الليبيني  كل  جلمع  مبادرة  أي  الحتضان  تام  استعداد 
سواء  كلمة  على  صفهم  لتوحيد  واحــدة  طاولة  على 
وعلى استعداد لتقدمي كل التنازالت من أجل الوطن. 
أفريقيا  بوابة  أجرته معه  الكافالي خال حوار  وكشف 
اإلخــبــاريــة عــن دور مــديــنــة الــزنــتــان وأهــمــيــتــهــا يف حل 
نص  يلي  وفيما  بجيرانها..  وعاقتها  الليبية،  األزمــة 

احلوار: 
ويف  عــام..  بشكل  الليبية  األوضـــاع  تقيم  كيف  بــدايــة.. 

خاص؟ بشكل  طرابلس 
الوطن  يعيش  عام،  بشكل  الليبية  لألوضاع  بالنسبة 
يف فوضى عارمة وعامة يف كل مناحي احلياة األمنية 
واالقتصادية والسياسية وسواء يف اجلانب الغربي أو 
الدولة  مظاهر  أو  ملعالم  أثر  هناك  يوجد  ال  اجلنوبي 
اآلن،  السائدة  هي  املليشيات  سيطرة  أن  كما  فيهما، 
فأن  الشرقية  املنطقة  وبــخــالف  إنــه  الــقــول  وميكنا 
يف  العادي  للمواطن  منظورة  أصبحت  الدولة  معالم 

األمور. معظم 
مــــا أهـــمـــيـــة مـــديـــنـــة الــــزنــــتــــان يف املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 

الليبي؟ واالجتماعي  والعسكري 
حقيقة أغلبية الزنتان يقفون مع قيام دولة املؤسسات 
حكم  وضــد  والــشــرطــة،  اجليش  ــة  دول القانون  ــة  دول
االخــوان  حكم  وضــد  الــعــام  ــال  امل وســرقــة  املليشيات 

عموما.  واملؤدجلني 
ــاذا عــن دور مــديــنــة الــزنــتــان يف دعـــم مــعــركــة اجليش  مـ

اإلرهاب؟ الليبي ضد 
اعتقد أنه موقف ودور مدينة الزنتان يف دعم مؤسسة 
املساندة  القوات  أن  كما  لدى اجلميع،  اجليش واضح 
حترير  حرب  بداية  منذ  بخطوة  خطوة  معه  للجيش 
جبهات  يف  سقطوا  الــذيــن  الشهداء  ولعل  طرابلس 

القتال خير دليل على ذلك. 

ماهي رؤية مدينة الزنتان حلل األزمة يف ليبيا؟ 
فأننا  الليبية،  األزمــة  جتــاه  الزنتان  رؤيــة  بخصوص 
جميع  من  التخلص  عبر  إال  لألزمة  حل  ال  أنــه  نــرى 
البلد  وعــودة  الفكرية  االجتــاهــات  كل  من  املؤدجلني 

فقط.  للوطنيني 
وإمكانية  والقبائل  املدن  ببقية  املدينة  عاقة  عن  ماذا 
الليبي؟  العاقة يف توحيد الصف  االعتماد على هذه 

متتاز  الليبيني  وكـــل  جــيــرانــهــا  مــع  الــزنــتــان  عــالقــة 
استعداد  على  دائــمــا  أنها  كما  واملحبة،  بالصداقة 
بها  املحيطة  القبائل  وكل  جيرانها  مع  الصدع  لرأب 

للوطن.  التنازالت فداء  لتقدمي كافة  ومستعدة 
تـــســـاهـــم يف مـــشـــروع  الـــزنـــتـــان أن  ملـــديـــنـــة  كـــيـــف ميـــكـــن 

الشامل؟ الوطني  املصاحلة 
مدينة  أن  نــؤكــد  الــشــامــلــة،  باملصاحلة  يتعلق  فيما 
كل  مبادرة جلمع  أي  استعداد الحتضان  الزنتان على 

كلمة  على  لتوحيد صفهم  واحدة  طاولة  على  الليبيني 
سواء ومستعدة لتقدمي كل التنازالت من أجل الوطن. 
كــيــف رأيـــتـــم زيـــــارة وفــــد املــديــنــة إلــــى الـــقـــيـــادة الــعــامــة 

بالرجمة؟ الليبي  للجيش 
زيارة وفد من قبائل الزنتان للقيادة العامة الهدف منه 
التأكيد على أن الزنتان مع الوطن ومع القيادة العامة 
ضد  والوقوف  املؤسسات  دولــة  وقيام  ليبيا  لتحرير 
من  الشعب  مقدرات  على  وسيطرتهم  املليشيات  حكم 
للتبعية االجنبية. الوطن  ارتهان  أموال والوقوف ضد 

الليبية؟ الشؤون  التدخات اخلارجية يف  ترون  كيف 
يف  الــعــرب  أشــقــاؤنــا  مبساعدة  نــرحــب  نحن  حقيقة 
نرفض  ولكننا  بها  نحن  الــتــي  ــة  األزمـ مــن  ــروج  اخلـ
ليبيا  لتقرير مصير وطننا  يتدخل أي أحد  أن  وبشدة 

أو التدخل يف شؤوننا الداخلية. 

عالقة الزنتان 
مع جيرانها وكل 

الليبيني متتاز 
بالصداقة واملحبة، 
كما أنها دائما على 

استعداد لرأب 
الصدع مع جيرانها
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ــة افـــريـــقـــيـــا  ــوابــ ــلــــغ-بــ ــتــ رامـــــــي الــ
اإلخبارية

وقاعدة  دولــي  مطار  هو  معيتقة  مطار 
باجتاه  كم   11 بعد  على  جوية عسكرية 
الليبية  ــعــاصــمــة  ال قــلــب  مـــن  الـــشـــرق 
رحــالت  جــانــب  إلــى  يشتغل  طــرابــلــس، 
رحالت  يف  والدولية  الداخلية  الطيران 
والطيران  واإلغــاثــة  الطائر  لإسعاف 
ــدود قــاعــدة  ــل حــ ــقــع داخــ اخلــــاص. وي

الليبي. تابعة لسالح اجلو  عسكرية 
 1923 عــام  يف  أساساً  املطار  بناء  مت 
والتي  اإليطالية  اجلوية  القوات  قبل  من 
)قاعدة  باسم  ليعرف  ليبيا،  حتتل  كانت 
مت  فيما  )املالّحة(.  أو  اجلوية(  املالّحة 
بناء حلبة سباقات حول القاعدة وبحيرة 
مقر   1933 يف  الحقاً  لتصبح  املالحة 
ــرى لــســبــاقــات  ــب ــك ــس ال ــل جـــائـــزة طــراب

السيارات.
نظام  وسقوط  فبراير   17 أحــداث  إثر 
الــعــقــيــد الــقــذايف وتــداعــي املــؤســســات 
وبعد  ــالد  ــب ال يف  والــعــســكــريــة  األمــنــيــة 
املطار  طرابلس،مثل  بـتحرير  ماعرف 
مجاال لإستهداف و محاوالت اإلخضاع 

املسلحة. امليليشيات  مختلف  قبل  من 
من ذلك،تسّبب سقوط قذائف صاروخية 
بالعاصمة  الدولي  معيتيقة  مطار  داخل 
الليبية طرابلس، فجر  األحد، يف إصابة 

طائرة  وتضرر  بجروح  احلجاج  من  عدد 
اجلوية،  املالحة  تعليق  عنه  نتج  باملدرج، 

إلى حني إشعار آخر.
الهدوء  من  يومني  بعد  القصف،  ويأتي 
يف  الــقــتــال  مــحــاور  جميع  يف  الــنــســبــي 
منذ  تشهد  الــتــي  طــرابــلــس،  العاصمة 
بني  عنيفة  اشتباكات  أشهر   5 حوالي 
الوفاق،  حكومة  وقــوات  الليبي  اجليش 
عن  ــة  جــه أّي  ــن  ــعــل ت أن  دون  ــك  ــ وذلـ

القصف. مسؤوليتها عن هذا 
التواصل  مواقع  تناقلتها  صور  وأظهرت 
االجــتــمــاعــي، حلــظــة إســعــاف احلــجــاج 

تعّرضوا  الــقــذائــف،  بشظايا  املصابني 
لها، عقب وصولهم يف رحلة، قادمة من 
االنتهاء  بعد  السعودية،  العربية  اململكة 
عن  أنباء  وسط  احلّج،  مناسك  أداء  من 

التي  الليبية  اخلــطــوط  طــائــرة  تــضــرر 
السيارات  من  عدد  إلى  إضافة  أقلتهم، 

التي كانت رابضة باملطار.
الرئاسي  املجلس  اإلطــار،قــال  نفس  يف 
إلى  تــوجــه  رئيسه  إن  الــوفــاق  حلكومة 
صباح  املطار  قصف  فور  معيتيقة  مطار 
األحد، »لالطمئنان على سالمة املدنيني 
الذين كانوا باملطار أثناء القصف وبينهم 
تزامن  الـــذي  ــرام  احلـ اهلل  بيت  حــجــاج 

وصولهم للمطار مع وقوع القصف«.
القصف  مــوقــع  املجلس  رئــيــس  وتفقد 
خلفها،  التي  األضرار  حجم  على  واطلع 

املجلس  لرئيس  اإلعــالمــي  املكتب  وفــق 
الرئاسي.

باسم  الرسمي  الناطق  جانبه،أعلن  من 
ــة عــلــي، فجر  ــعـــاف، أســام جــهــاز اإلسـ

األحد إغالق املجال اجلوي باملطار، إثر 
تعرضه لـ«قصف جوي، أثناء وصول فوج 

حجاج، وإصابة أحد احلجاج«.
يف  للدعم  املــتــحــدة  األمم  بعثة  وقــالــت 
مطار  على  االعــتــداء  إن  األحــد،  ليبيا، 
ألرواح  مباشرا  تهديدا  يشكل  معيتيقة 
ميكن  وال  املدنيني،  واملسافرين  احلجاج 

تبريره حتت أية ذريعة كانت.
أنها  إلــى  البعثة،  لفتت  لها  بيان  ففي 
إحالتها  بغية  احلادثة  »بتوثيق هذه  تقوم 
ومجلس  الدولية  اجلنائية  املحكمة  إلى 
األمن، إذ ينبغي محاسبة من يقفون وراء 

هذه الهجمات«، دون حتديد جهة بعينها. 
ضد  للهجمات  الفوري  بالوقف  وطالبت 
البنى  وجــمــيــع  احلـــيـــوي،  ــق  ــرف امل ــذا  هـ

املدنية. واملرافق  التحتية، 

الهجوم  وقوع  بعد  أنه  البعثة  وأوضحت 
أوفدت »فريقا لتقييم الوضع يف املطار، 
 4 إصابة  من  التثبت  من  متكن  والــذي 

صواريخ لألجزاء املدنية يف املطار«.
)صــواريــخ(   3 ســقــطــت  »إذ  وأضــافــت 
أصاب  بينما  السيارات،  موقف  يف  منها 
ــدرج الــطــائــرات، ما  الــصــاروخ اآلخــر م
التي  ــرة  ــطــائ ال ــرار يف  أضــ عــن  أســفــر 
من  العائدين  احلجاج  عشرات  أوصلت 
اثــنــان  ــرح  ُجـ كــمــا  ــج،  أداء فــريــضــة احلـ
ــل أثــنــاء  مــن طــاقــم الــطــائــرة عــلــى األقـ

ملغادرتها«. إسراعهما 
العبارات  »بأشد  البعثة األممية،  وأدانت 
ــذي أرعـــب  ــ املــمــكــنــة هـــذا الــهــجــوم، ال
على حد  املطار  والعاملني يف  املسافرين 

سواء«.
ــداء يعد  ــت ــى أن »هـــذا االع إل ــارت  وأشــ
متوز/ شهر  أواخــر  منذ  السابعة،  املــرة 
مطار  فيها  يتعرض  التي   ،2019 يوليو 
الوحشي،  العشوائي  للقصف  معيتيقة 
الـــذي يــهــدف خلــلــق الــذعــر والــفــوضــى 
الوحيد  املــطــار  يف  العمليات  وتعطيل 

الليبية طرابلس«. العاصمة  العامل يف 
التي  العشوائية  الهجمات  بــأن  وكــررت 
إصابتهم  أو  املدنيني  مصرع  عن  تسفر 
بجروح قد ترقى جلرائم حرب، مبوجب 

ملفات 

محاور  جميع  يف  النسبي  الهدوء  من  يومني  بعد  القصف،  أتي 
أشهر   5 منذ حوالي  التي تشهد  العاصمة طرابلس،  القتال يف 

اشتباكات عنيفة بني اجليش الليبي وقوات حكومة الوفاق،

يتبع <<

مطار معيتيقة...
 استهداف متواصل يعكس أزمة املليشيات
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ملفات 

الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  أحكام 
اإلنسان. حلقوق 

إدارة  فيها  تقرر  التي  األولــى  املــرة  هــذه  وليست 
أمام  اجلوي  املجال  إغالق  الدولي  معيتيقة  مطار 
املطار  صواريخ  عدة  أصابت  حيث  املالحة،  حركة 
منتصف  آخرها  كــان  األخــيــرة  الثالث  األشهر  يف 
حركة  توقف  إلــى  أدى  ما  املاضي  آب  أغسطس/ 

املالحة اجلوية بعد فترة من عودتها.
ــاق وقـــوات اجليش  ــوف ــوات حــكــومــة ال وتــتــبــادل قـ
الوطني الليبي بقيادة املشير خليفة حفتر الهجمات 

ضد املطارات التي يسيطر عليها كل طرف.
حزيران/ يف  أعلن  الليبي  الوطني  اجليش  وكــان 
يونيو أن الطيران التابع له استهداف طائرة مسيرة 
تركية الصنع يف مطار معيتيقة دون تسجيل ضحايا 

أو تأثر حركة املالحة اجلوية.
بالتورط  التركي  للنظام  التهم  الليبي  ووجه اجليش 
لها  الداعمة  وامليليشات  الوفاق  حكومة  دعــم  يف 
واستغالل  املسيرة  الــطــائــرات  فيها  مبــا  بالسالح 

الليبية إليصال تلك املعدات. املوانئ واملطارات 

بتزويد  تركيا  خطط  الليبي  اجلــيــش  كشف  كما 
يف  متكن  أن  بعد  ــك  وذل مسيرة  طــائــرات  الــوفــاق 
مسيرة  تركية  طائرة  استهداف  من  يونيو/حزيران 
اإلغارة  معيتيقة شاركت يف  رابضة يف مطار  كانت 

الليبية. القوات  على 
العقيد  ــي،  ــن األم اخلــبــيــر  الــصــدد،يــقــول  ذات  يف 
القصف  ــوب  »أســل إن  الــهــونــي،  جبريل  املتقاعد 
أن  إلــى  يشير  الــقــذائــف،  أحدثته  ــذي  ال والــدمــار 
فاعله قريب من املطار«خصوًصا أنه سبق أن تبّنى 
طرابلس«  شباب  »حــراك  نفسه  على  يطلق  حراًكا 

الثاني  يف  معيتيقة،  مطار  استهدفت  قصف  عملية 
من أكتوبر/تشرين األول 2018.

ويرى الهوني يف حديث لـ«إرم نيوز«أن »هذا احلراك 
آمر  إلى  حينها،  للمطار  استهدافه  مسؤولية  حّمل 
قوة الردع، عبدالرؤوف كارة«حيث أكد يف بيان له، 
يهمه  بل  املدنيني،  وال  املطار  ال  يهمه  ال  كــارة  أن 
فقط منصبه، وهدد احلراك كارة، بحسب الهوني، 
وسنخرجك  العاصمة  مبطار  تهنأ  »لن  له:  قائاًل  

منه«.
العاصمة  يف  ميليشيات  »عدة  أن  الهوني،  ويضيف 

من  أكثر  للمطار  قصف  عمليات  نفذت  طرابلس، 
مرة، خصوًصا ميليشيا )البقرة( التي يقودها بشير 
يقع  التي  تاجوراء  مبنطقة   املتمركزة  اهلل،  خلف 

معيتيقة«. مطار  فيها 
ميليشيا  »هــدف  أن  على  األمــنــي،  اخلبير  وشــدد 
التي  )الــردع(  ميليشيا  على  الضغط  هو  )البقرة( 
باملطار، إلطالق سراح  تسيطر على سجن معيتيقة 
وذلك  تــديــره،  الــذي  السجن  من  إرهابية  عناصر 
بهدف جتنيدهم يف العملية العسكرية الدائرة ضد 

قوله. بالعاصمة«وفق  الليبي  اجليش 

العقيد املتقاعد جبريل الهوني، إن »أسلوب القصف والدمار الذي 
أحدثته القذائف، يشير إلى أن فاعله قريب من املطار«
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املنوعة

يســتعد علمــاء آثــار للحصــول علــى إجابــة عن 
جنــرال  رفــات  بشــأن  عــام   200 عمــره  ســؤال 
فرنسي قتل خال حملة نابليون العام 1812 

يف روسيا.
بقذيفــة  غــودان  إتيــان  شــارل  أصيــب  فقــد 
خــال معركــة فالوتينــو يف 19 أغســطس قــرب 
سمولينســك، وهــي مدينــة تقــع غربــي موســكو 
قــرب مــن احلــدود مع بياروســيا، فبترت ســاقه 
جــراء  مــن  عامــا   44 عــن  أيــام   3 بعــد  وتــويف 

الغرغرينا الناجمة عن احلادثة.
والحقا، انتزع اجليش الفرنســي قلبه ودفن يف 
مقبــرة بيــر الشــيز يف باريــس، لكــن موقــع بقية 
رفاتــه لــم يكن معروفــا حتى هذا الصيف، حني 

اكتشــف الباحثــون هيــكا عظميــا رجحــوا أن 
يكون عائدا إليه.

الفريــق  رئيســة  نيســتيروفا  مارينــا  وقالــت 
البقايــا يف  الــذي اكتشــف  الروســي،  الفرنســي 
يوليــو، لوكالــة فرانــس بــرس: »مبجــرد أن رأيت 
الهيــكل العظمــي مــع ســاق واحــدة، أيقنــت أنــه 

يعود إلى الرجل الذي نبحث عنه«.
وحاليــا، يتــم إجــراء التحليــل اجلينــي الــازم 
النــووي  احلمــض  باســتخدام  هويتــه  لتأكيــد 
النتائــج  وســتعلن  اجلنــرال،  أحفــاد  أحــد  مــن 
اخلميس.ويقال إن غودان كان أحد اجلنراالت 
املدرســة  يف  كانــا  إذ  نابليــون  لــدى  املفضلــني 
واســمه منقــوش علــى نصــب  العســكرية معــا، 

قوس النصر يف باريس.
وقــد أعيــد إطــاق حملــة البحــث عــن رفاتــه يف 
مايو بتمويل من فريق فرنســي روســي برئاســة 
الســابق  واجلنــدي  املــؤرخ  مالينوفســكي  بيــار 
الفرنســي  باليميناملتطــرف  بصاتــه  املعــروف 

والذي يحظى بدعم الكرملني.
نحــو  نابليــون  زحــف  بدايــة  يف  غــودان  وقتــل 
موســكو، وكان يأمــل نابليــون وقتهــا يف هزميــة 
اجليــش الروســي يف فالوتينــو وتوقيــع معاهدة 

مربحة لكنه مني بالهزمية.
تكــون  أن  ميكــن  »كان  مالينوفســكي:  وقــال 
هــذه املعركــة حاســمة لــو لــم يســتهن نابليــون 

بالروس«.

حل لغز عمره 200 عام يف فرنسا 

وجهــت اتهامات المرأة بالقتل غير العمدي 
لطفــل، تويف جــراء إصابته بضربة شــمس 
على منت حافلة مدرسية يف مدينة هانوي، 
عاصمــة فيتنام، طبقا ملــا صرح به محامي 
املدعى عليه لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( 

أمس األربعاء.
وقــال املحامــي، لــي مينــه إنــه مت توجيــه 
اتهامات لنجوين بيش تشــوي /54 عاما/، 
أول أمس الثالثاء بالقتل غير العمدي فيما 
يتعلــق بوفاة الطفل، لي هواجن لوجن /ســت 

سنوات/ هذا الشهر.

ومت العثور على جثة الطفل وهو يف الصف 
األول مبدرسة »جيتواي الدولية »يف هانوي 
علــى مــنت حافلــة بعد ظهــر الســادس من 

أغسطس اجلاري.
وأظهر تشــريح الحق للجثة أنــه تويف جراء 

إصابته بضربة شمس وتوقف يف التنفس.
يشار إلى أن لوجن ظل على منت احلافلة ملدة 
تسع ساعات بعد أن فشل يف اخلروج منها 
يف الصبــاح، فيما كانت درجات احلرارة يف 
اخلارج تتأرجح حول 30 درجة مئوية خالل 

اليوم.

وُتتهم تشوي، التي مت االستعانة بها ملساعدة 
الســائق يف اإلشــراف على األطفال، خالل 
ركوب احلافلة يوميا بالفشل يف ضمان نزول 
جميع األطفال من احلافلة. ويخضع السائق 
للتحقيــق، على الرغم من أنه لم يتم توجيه 

اتهامات له بعد.
وأثــارت القضيــة احتجاجات يف فيتنام بني 
الســكان، حيث مت إلقاء اللوم على املدرســة 

يف وفاة الطفل.
وحال إدانة تشوي، ميكن أن تواجه السجن 
ملدة تصل إلى خمس سنوات، طبقا ملحاميها.

مــع تشــديد الســلطات الكولومبيــة مــن 
حمالتها ملكافحة عمليات تهريب املخدرات 
تفتق ذهن إحدى عصابات التهريب الدولية 
يف البــالد عــن فكرة جديدة ال تخطر على 
بــال أال وهــي تهريب شــحنة مخــدرات يف 
نعــوش املوتى.ومع ذلك متكنت الســلطات 
الكولومبية بعد تلقيها إخبارية من إحباط 
عمليــة التهريــب، حيث مت مصــادرة 300 
كجــم من نبات القنــب يف أحد النعوش يف 

منطقة سانتاندير.
وصــرح فابيان اوســبينا قائد الشــرطة يف 
اإلقليــم للصحفيــني، بأنه مت الكشــف عن 
املخــدرات بعد عملية تفتيــش عربة موتى 

كانت تضم نعشني.
كمــا قامت الشــرطة الكولومبيــة باعتقال 
قائــد عربــة املوتــى ملزيد من االســتجواب 
أمــال يف أن يكــون خيطــا للوصــول لباقــي 

شركائه.

تركته يف باص 
مدرسة ..فمات

تهريب املخدرات يف نعوش املوتى 

يف  تلفزيونيــة  مذيعــة  اعتــذرت 
الهــواء  علــى  املتحــدة  الواليــات 
زميلهــا  تشــبيهها  بعــد  مباشــرة 
األســود بغوريــال، وفــق مــا ذكرت 

شبكة »إن بي سي نيوز« الثالثاء.
واخلميس املاضــي، أدلت أليكس 
هوســدن مــن محطــة »كوكــو 5« 
يف أوكالهوما سيتي بهذا التعليق 
خالل عرض مقطع يصور صغير 
حيوانــات  حديقــة  يف  غوريــال 
محلية، نشــره املســؤول عنه على 

»إنستغرام«.
فعندمــا ظهــر صغيــر الغوريــال، 
التفتت هودســن وهي بيضاء إلى 
زميلهــا املذيــع األســود، جايســن 
هاكيت، وقالت إن القرد »يشبهك 
إلى حد ما«، وفق ما ذكرت شبكة 

»إن بي سي«.

كشــفت تقاريــر إخباريــة عامليــة أن شــركة 
»هــواوي« الصينيــة الرائــدة تعــد مبفاجــأة 
ال ميكــن تخيلها يف هاتفهــا املرتقب القابل 

للطي »هواوي ميت إكس«.
ونشر موقع »تيك رادار« تقريرا حصريا حول 
نية هواوي دعم هاتفها القابل للطي مبعالج 
فائق السرعة من نوع »كيرين 990«.ونقلت 
»هــواوي« عــن رئيس قســم املســتهلكني يف 
هواوي يامنني وانغ، إن ذلك املعالج اجلديد 
سيضمن لهاتف هواوي اجلديد »ميت إكس« 

سرعة خارقة.
وأشــار املســؤول الصينــي إلــى أن التأجيل 
اجلديد إلطالق الهاتف سيكون يف نوفمبر، 
ليتــم دعمــه بذلــك املعالــج اجلديــد فائــق 

السرعة.
ومــن املقرر أن يدعم معالج هواوي اجلديد 
 ،»5G« تقنيات اجليل اخلامس لالتصاالت
والتي ستتفوق على كافة املعاجلات األخرى 
من نوع »ســنابدراغون«، وبسرعة تصل إلى 

300 غيغاهرتز.

بعد وصفه 
بالغوريال تعتذر 

له على الهواء

مفاجأة هواوي يف هاتفها اجلديد
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الثقافية 

االديبة سعاد الورفلي : 

عندما يجري حبر االبداع غزيرا  من  منابع فنية  عديدة 
االديبــة  مــع   احلــوار  العــدد  هــذا  يف  نواصــل   
ســعاد الورفلــي و الوقوف عنــد جتربتها الشــعرية 

والقصصيــة ومســاهماتها االدبيــة محليا وعربيا 
بأحــداث  المرتبطــة  خالصــة  بإنســانية  تكتبــني   
ويجســد  يســتخلص  عــادة  األديــب  أليــس  راهنــة 
ويصــور مــن معالم وأحداث تعيشــها رؤاه اإلنســانية 

أم أن لــك رؤيــة مختلفــة ؟ 
حني تكتب باســتقاللية ، ســتعيش يف كل التفاصيل 
؛ ولــن يفــرض عليــك أي فكــر ســلطانه، وعالقــة 
ليســت  وتقلباتهــا  وأحداثهــا  باحليــاة  األديــب 
منفصلــة، إال أن األســلوب هــو الذي يحــدد معالم 
الفكــرة مــن حيــث االندمــاج واالنفــكاك. قيــل لي 
أنــِت التكتبــني يف السياســة ومــن يتابعــك ســيجد 
أنــِك يف فلــك غير الفلك الــذي تقيمني فيه ، بينما 
حــني يقــرأ أحدهــم قصــة مــا وإن كانــت عاطفيــة 
ســيجد كل التفاصيــل التــي منر بهــا يف حياتنا من 
صــراخ وضجيــج ومعانــاة وألــم . ســيقرأ الطفــل 
بشــمس  فيــه  ينعــم  لــم  مجتمــع  يعيــش يف  الــذي 
الطفولــة احلقيقية ومــا أخوفني على طفولة اليوم 
مــع وجود املتــاح لكنها تتوارى خلف شــمس املغيب 

 .
وطنــي  يف  األحداث-أدبيــا-  كل  أعيــش  أنــا 

بتفاصيلهــا ؛ ولكن بأســلوبي اخلاص .
كل مــن حولنــا تكلموا مبا فيه الكفاية ،حان الوقت 
لنصــوغ آمالنا قصائدا تدفع الســفائن نحو اآلمان 

.
لدني،وليــس محطــة الفتعــال  اآلمــان هــو شــعور 
األحــداث .األحــداث التــي نشــاهدها يف الكلمات 
املتضــادة هــي كتلــة مــن شــعور مشــحون يزيد من 
توتــر اللحظــة ، كل ماعلينا نحن الكّتاب أن منتص 
ذلــك التوتــر بهالــة أقالمنــا التــي نــرى أنهــا متنح 

فيضــا من نور وأمــل يحتوي كل املواقف .
الطفولــة احلاضــرة بوداعــة يف أدبــك هــل يعنــي أن 
لألســئلة  عطشــى  مازالــت  أعماقــك  يف  الطفولــة 

والتبصــر يف احليــاة بتلقائيــة وبــراءة؟ 
هــو ذاك . كل منــا يســكنه طفــل وادع جميــل يهب 
احليــاة شــيئا من العفوية. وهذا ما جنده يف ردود 
أفعالنــا أحيانا .رغم مــا نتمتع به من خبرة حياتية 
أعمارنــا  نســابق  جعلتنــا  ومواقــف  أغــوار  وســبر 

ونكبرهــا بعشــرات الســنني ، لكننــي لــم أتخلــص 
مــن تلــك الطفلــة التــي تنســيني نفســي وجتعلنــي 
كفراشــة أرى احليــاة بألوانهــا الســبعة، قــد تنهال 
ويغمرنــي  نفســي  علــى  نفســي  مــن  الضحــكات 
الســؤال املحيــر : ملــاذا التزالــني طفلــة بأســنانِك 
اللبنيــة ؟ أتتهربــني مــن العمــر الذي يزحــف ككتل 
الرمــل دون رحمــة ليحيــل تلــك البســمة  اليافعــة 
إلــى اقتضــاب يهضم عســر احليــاة وثقلها .؟ رمبا 
هروبــا مــن ثقــل املســؤوليات ! وألن تلــك الطفولة 
هي نســبة حرية تســمح لنــا أالّ نلقَي باال وال نفكر 

يف مســتقبل تراكمــت فيــه التوقعات مبا اليطاق 
توقيتــه  يف  البركوكــش  بطعــم  ربيــع  عــن  حديثنــا 

؟ وطرحه 
قصصيــة   مجموعــة   : البركوكــش  بطعــم  ربيــع 
متنوعــة ، حتمــل هــم املواطــن  الذي لــم يجد بدا 
مــن الهــروب حقيقــة وفعــال من الشــقاء ، املواطن 
أشــعاره  يف  بهــا  وتغنــى  باحلريــة  حلــم  العربــي 
مــنت  وعلــى  ســيارته  ويف  ناقتــه  وعلــى  ومعلقاتــه 
طائرتــه وعندمــا هــّم بالنــوم وحــني يغــادر احلياة 
تــراه لــم يكــف عــن مطلبــه : احلريــة ! املواطــن 
العربي الذي قدم كل شــيء من اجل ان يردد ذلك 
املفهــوم املكــون مــن حرفني : حر ! عــاد عليه ذلك 
املطلــب بكثيــر مــن النكســات التــي أودت بحياتــه 
وبعائلتــه وبرغيــف خبــزه وبأحالمــه وبشمســه .. 
وبفنجــان قهوتــه وبصباحــه اجلميــل ..حتى غدت 
 .. سياســية  ..وتفاصيــل  أخبــار  نشــرات  حياتــه 

أفعــال  وردود   .. جدليــة  ..وحــوارات  ومناكفــات 
كل  وعلــى  الطوابيــر  كل  يف  يقــف  أن  أقحمتــه 
املســتويات وبــني كل املنابــر صامتــا ينتظر اإلجابة 
... وما ثمة من إجابة ! إنه الســكون الذي ســيطر 
علــى كل شــيء حتــى صار املــوت غريــزة مثله مثل 
الغرائــز األخــرى يتذوقه املواطن الذي الشــأن له 
بطاولــة املفاوضــات يف فنجــان قهوتــه ! يتجرعــه 

واليكاد يستســيغه . 
ربيــع بطعــم البركوكش كان هو ذاك املواطن الذي 
صــار هدفــا للجميــع ، حتى فاضت روحــه قصيدة 
... وذكــرى مدونــة على حوائط شــوارعنا تغســلها 
أمطار الشــتاء .. وتلفحها شــمس الصيف القائظة 

 ..
عشــرون قصة متنوعة بني الطول والقصر نشــرت 
يف القاهــرة بــدار نشــر هيباتيــا ، يوليــو 2015 
..كنــت آمــل ومازلــت أن يحظــى بــرف يف املكتبــة 
الليبيــة .. وإن شــاء اهلل أعمــل علــى إعادة نشــره 
 .. حــريف  ومحبــي  قرائــي  لــكل  أهديــه  داخليــا 
اجتهــدُت فيــه أن يكــون مصافحــا لــكل ذكرى وكل 
ألــم وكل حلــم .. وكل إنســان ألــزم نفســه بقيمــة 

وطن .
قلــُت يف إهدائي ربيع بطعم البركوكش : إلى وطٍن 
ُينِبــُت بالطيب والعشــق، يلتمــس طريقه نحو الثريا 

فتزهر أناشــيده على أرضها.
ليبيــا : مهد حنيني ..عشــقي .. أملــي الالمتناهي 

.. دمــي ..دموعــي.. فرحي وحياتي ..

حوار / اجلزء الثاني 

حني تكتب باستقاللية ، 
ستعيش يف كل التفاصيل  .. 

ولن يفرض عليك أي فكر 
سلطانه ،،،

ربيع بطعم 
البركوكش : 

مجموعة قصصية  
متنوعة ، حتمل هم 

املواطن  الذي لم 
يجد بدا من الهروب 

حقيقة وفعال من 
الشقاء
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ـــ االسبوع الليبي   
)ناشئني(    للجودو  اجلــمــارك  نــادي  بعثة  غــادرت 
اإلثنني املاضي  إلى تونس  للمشاركة يف البطولة 
أبوستة  إيهاب  األستاذ  برئاسة  لألندية  العربية 
عبداحلليم  ــدرب  ــ واملـ االدارة   مــجــلــس  عــضــو 

املسعودي.
لألندية  للجودو  املفتوحة  العربية  البطولة  وتقام 
واملنتخبات الثامنة للناشئني والسادسة للناشئات 
االول   من  تونس  يف  والبراعم،  لألشبال  والثالثة 
أكثر من  الرابع  سبتمبر اجلــاري  مبشاركة  الى 

400 العب والعبة ميثلون أكثر من 40 فريقا.

ـــ االسبوع الليبي   
التونسي   امللعب  نــادي  مشجعو  قابل 
قرار  إدارة النادي تخليه عن الالعب 
الليبي   ، طارق سعد  بالغضب الشديد 
الى   رسمي  بشكل  رحــل  وكــان سعد  
يوم  اعلن  ــذي  وال املنستيري  االحتــاد 
االثنني عن  التعاقد مع  سعد  طارق 
ليبي  العــب  ثالث  ليصبح  و  ملوسمني 
يف صفوف الفريق  بعد املهدي الكوت 

وطلحة رزق  
بعدما  التونسي  امللعب  سعد  وتــرك 
ــى مــســتــحــقــاتــه  ــل ــه ع ــعــثــر حــصــول ت
املتأخرة  األمر الذى دفع إدارة ناديه، 
والــرحــيــل  بــالــتــراضــى  عــقــده  لفسخ 

بشكل نهائي

ـــ االسبوع الليبي   
بــنــادي  الــطــائــرة  فــريــق  منسق  وجـــه 
رسالة  املجعوك   احلــارث  السويحلي 
شــكــر لــالعــب الــفــريــق الــســابــق علي 
جنيفة، بعد انتقاله إلى نادي السعيدية 

التونسي.
حسابه  مبوقع  على  منشور  وقال يف 
ــتــقــديــر  ــشــكــر وال ــل ال ــ فــيــســبــوك »ك
علي  جنيفة  علي  لالعب  واالحــتــرام 
السويحلي طيلة  لنادي  قدمه  كل شئ 
صفوف  ضمن  فيها  لعب  التي  الفترة 
الطائرة  للكرة  األول  السويحلي  فريق 
متمنياً له كامل التوفيق ضمن صفوف 
ــديـــد نــــادي الــســعــيــديــة  ــقــه اجلـ فــري

التونسي«.
الكبير  زعلي  من  »بالرغم  وأضــاف  
علي خسارتك للموسم القادم واهلل ال 
نادي  يف  مسوؤل  شخص  كل  تسامح 
السويحلي يفرط يف أي العب من أي 
تعهدي  مع  حرب  يف  أننا  بحجة  لعبة 
الــطــائــرة  كـــرة  ــرك لعبة  أتـ ــن  ل بــأنــي 
ــي املـــوت  يف نــــادي الــســويــحــلــي حــت

والسويحلي فوق اجلميع«.

 جودو نادي اجلمارك يشارك يف لبطولة العربية للناشئني  

مشجعوا امللعب التونسي غاضبون بعد رحيل  طارق سعد عن النادي 

 بن عامر يعلن عن  خطط 
األهلي فى امليركاتو الصيفي

ـــ االسبوع الليبي   
اعلن  املدير الرياضي لنادي األهلي بنغازي   معتز بن 
عامر  عن خطط  النادي يف فترة اإلنتقاالت الصيفية 
اجلارية  وذلك قبل انطالق املوسم اجلديد املحدد له 

منتصف الشهر اجلاري.
بإبرام  نقوم  أن  املفترض  من  »كــان  عامر   بن  وقــال 
عدة صفقات محلية جديدة  وبالفعل مت التفاوض مع 
خمسة أسماء منهم 3 مدافعني و مهاجم و العب خط 

وسط ».
واســتــطــرد  »لــآســف لــم نتمكن مــن احلــصــول على 
خدمات أى من هؤالء الالعبني ، واآلن نحن لن نحتاج 
القائمة شبه اغلقت بعدد  أن  لتعاقدات قادمة بسبب 
30 رياضيا إال لو حدث أمر طاريء«واشار » تركيزنا 
حالياً منصب على املجموعة املوجودة لدينا وبالتوفيق 

جلميع الالعبني« .

املجعوك  يوجه رسالة شكر جلنيفة 
بعد رحيله عن  السويحلي  

ـــ االسبوع الليبي   
بجدارة  وابهار احتل الرياضي الليبي عمران ميلود طبيعة  املركز الثالث يف 
بطولة »باتل كاسيك فيزيك« لبناء األجسام  التي نظمت منافساتها أمس 

السبت، بفندق كورنتيا سان جولني بالعاصمة املالطية فاليتا.
و يسعى  طبيعة  إلى احلصول على البطاقة االحترافية خال هذه البطولة  
املقبل  أبــريــل  كــب«،  »دميــونــد  الــدولــيــة  البطولة  يف  للمشاركة  يستعد   حيث 

 ،2020
وتأهل  بعد مشاركته  يف بطولة »باتل كاسيك فيزيك«، إلى بطولة »كاسيك 

الدولية« وهي مشاركته األولى فى بطوالت بناء األجسام.

طبيعة  يحتل املركز الثالث 
ببطولة يف كالسيك فيزيك 
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 الورفلي يتحدث عن حتضيرات 
النصر ملواجهة الرجاء

ــ بوابة افريقيا الرياضية  ـــ االسبوع الليبي 
قال إداري فريق النصر لكرة القدم »عادل الورفلي« 
إن معسكر الفريق يف القاهرة يسير وفق املخطط له 
جداً  عالية  املعنوية  الروح  وأن  مستهدفاته،  ويحقق 
وجه  تقدمي  على  العزم  عاقدون  وهم  الالعبني  لدى 
مشرف للكرة الليبية وتخطي عقبة الرجاء املغربي .
وأضاف » الورفلي » يف تصريحات نشرتها الصفحة 
اليوم  مساء  سيلعب  الفريق  أن  للنادي  الرسمية 
اإلثنني مباراة ودية مع فريق اليرموك الكويتي وبعد 
أسبوع ودية اخرى مع فريق اإلنتاج احلربي املصري.
الالعبني  بعض  إصــابــات  إلــى  »الــورفــلــي«  وحتــدث 
مؤكداً أن الالعب »ربيع الاليف« يخضع لعالج مكثف 
البدوي«  »أسامة  وأن  قريباً،  التمارين  إلى  وسيعود 
و  األكــثــر،  على  ــام  أي اربعة  خــالل  للتمارين  سيعود 
كذلك احلال إلي »معتز املهدي« سيعود التمارين يوم 
الطلحي«  »فتحي  املرمى  أما حارس  املقبل،  األربعاء 
للعودة  ويتجهز  بسيط  عضلي  لشد  تــعــرض  فقد 

التمارين وكذلك احلال مع خالد مجدي .

ـ ـــ االسبوع الليبي 
لكرة  النصر  فريق  حــارس  اعتذر 
ــحــي الــطــلــحــي »عــن  ــت ــدم »ف ــقـ الـ
الليبي  املنتخب  مبعسكر  االلتحاق 

الذي سيكون يف املغرب .
ــقـــربـــة مــن  ــادر مـ ــصــ ــ وأكـــــــدت م
“الطلحي » أن احلارس تعرض إلي 
موكاف  عاصفة  مبارة  يف   ًإصابة 
والتي  أفريقيا  أبــطــال  دوري  يف 
أهداف  بثالثة  النصر  بفوز  انتهت 

مقابل هدف.

ـــ االسبوع الليبيـ 
فيما قررت اللجنة التسييرية لنادي 
االحتاد   تكليف النجم السابق  نادر 
العامة  ــإدارة  ل مديراً  الترهوني  
لكرة القدم  من  األول من أكتوبر 
التسييرية  اللجنة  وقــررت  املقبل. 
العزابي  صــالح  رئيسها  تكليف 
العامة  اإلدارة  مدير  مبهام  للقيام 
لتسيير  وذلــك  مؤقتاً  القدم  لكرة 
ــاب  واالي الــذهــاب  ملباراتي  العمل 

للعميد يف كأس الكونفدرالية.
   وكشف الترهوني يف تصريحات 

نقلها عنه موقع  »رمييسا«  الرياضي 
أن اتفاق مع اللجنة التسييرية على 
املباراتني  مسؤولية  حتمل  عــدم 
القادمتني يف بطولة الكونفيدرالية 
املــغــربــي  ــر  ــاديـ أغـ حسنية  أمــــام 
وأضاف الترهوني، أنه وفقا لذلك 
سوف يتسلم مهام منصبه يف إدارة 
الكرة بنادي االحتــاد بعد مباراتي 
للكونفيدرالية، مشيرا  الـــ32  دور 
ــه ســوف يبدأ فــور تسلمه  ــى أن إل
املهمة سيقوم بتطبيق أفكاره التي 

ستخدم اللعبة يف العميد.

القزيزي  : ليبيا الرياضية لم تعد 
قناة على الهامش

افريقيا  بوابة  ــ  الليبي  االسبوع  ـــ 
الرياضية 

»طــارق  الرياضية  ليبيا  قناة  مديرعام  قــال 
للحق  القناة  حيازة  أن  الرياضية  القزيري« 
اإلفريقية  ــاد  االحتـ ــاراة  مــب بــبــث  احلــصــري 
كمركز  ملــكــانــتــهــا  أوال  تــعــزيــز  هــو  ــقــادمــة  ال
يكتنف  ما  رغــم  الليبي،  الرياضي  لإعالم 
الذي  العام،  مسيرتها حاليا، وتعزيز لإعالم 
مريع  تراجع  فترة  بعد  توازنه،  يستعيد  بدأ 

امام االعالم اخلاص منذ سنوات.
على  حتصلت  الرياضية  ليبيا  قناة  وكــانــت 
االحتاد  فريق  مباراة  لبث  احلصرية  احلقوق 
لقاءات  ضمن  املغربي  أغادير  حسنية  ضد 

اإلفريقية. الكونفدرالية 
لبوابة  خاص  تصريح  يف  »القزيري«  واضاف 
لن  ــاد  االحتـ مــبــاراة  أن  الــريــاضــيــة  إفريقيا 
نادي  مع  مفاوضات  لوجود  الوحيدة،  تكون 
انتظار  بلغت مرحلة متقدمة جدا، يف  النصر 
إضافة  الــنــادي  ادارة  من  النهائية  املوافقة 
اإلياب  مباراة  بث  حق  حليازة  مساعي  الى 
أكتوبر  منتصف  تونس  امام  املحليني  ملنتخب 

. املقبل 
ليبيا  أن  تــصــريــحــاتــه  »الـــقـــزيـــري«  ــم  وخــت
وباتت  الهامش،  على  قناة  تعد  لم  الرياضية 
ــعــادة مــكــانــتــهــا، كــواجــهــة  تــســعــى بــقــوة الســت

اهلل. بعون  الرياضي  لإعالم 

ـــ االسبوع الليبي ــ بوابة افريقيا 
الرياضية 

العراقي  لــزاخــو  اجلــديــد  الليبي  املـــدرب  قــاد 
علي  السبت  أمــس   « أربــيــش  »عبداحلفيظ 
زاخو  وذلك مبلعب  للفريق  تدريبية  أول حصة 

العراقي  الــدوري  ملنافسات  استعدادا  الدولي 
املمتاز لكرة القدم.

ملدة   « »أربيش  مع  تعاقد  العراقي  نــادي  وكــان 
موسم رياضي 2019-2020 .  قاد املدرب 
»عبداحلفيظ  العراقي  لزاخو  اجلديد  الليبي 

أربيش » أمس السبت علي أول حصة تدريبية 
استعدادا  الدولي  زاخــو  مبلعب  وذلــك  للفريق 
ملنافسات الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم.
ملدة   « »أربيش  مع  تعاقد  العراقي  نــادي  وكــان 

موسم رياضي 2020-2019

أول حصة تدريبية للمدرب عبداحلفيظ أربيش

اإلصابة تبعد الطلحي 
عن املنتخب الليبي

الترهوني  يكشف أسباب تأجيل تسلم مهام 
مدير الكرة باالحتاد لبداية أكتوبر



ى آخرِ املطرِ مْن أّول الغيِم حتَّ
نثرُت حريف وأهديُت اخُلَطى أثري

ال احلقُد مّرً على كأسي وال اْجَتَرَحْت
اَي ُظْلمًا َيغشُّ احْلبَر يف َخَبري كفَّ

أُت أغنيةً  يف ُكلِّ ُسْنُبَلٍة َخبَّ
يَح شوَق األرِض ِلْلَمَطرِ ُغ الرِّ ُتَبلِّ
ِني أَنَّ َسْهمًا َباَت َيْتَبُعِني  َماَهمَّ

َرِر ْمَر ال َيْخَشى ِمَن الشَّ ِسِك اجْلَ َمْن مُيْ
َياليُل ياَنَفٌق َقْد َظلَّ َيْعُبُر ِبي 

َجرِ اوَز َحَدّ اْلَيأِْس والضَّ ى َتَ حتَّ
وِر ُمْعِجَزٌة  أَْطِلْق َظَاَمَك ُلي يِف النُّ

أَنِّي أَرَاُه وِإْن َقْد َخاَنِني َبَصرِي
ْمِس َلْوالَ أَْن َمَدْدُت َيدًا  يِف ِمْفَرِق الشَّ

ْوِء أَْن َيْسرِي ِإلى اْلَقَمرِ َما َكاَن ِلْلضَّ
ةَ َهَذا اْلُعْمرِ ِبي َشَغٌف  وياَبِقيَّ

َلْم َيْحِوِه ُكلُّ َما َقْد َمرَّ ِمْن ُعُمرِي
أَْمِضي ِإَلى َمْوِعٍد يف اْلَغيِب َيْحِمُلِني 

شوٌق عظيٌم أََتى َقْلِبي َعَلى َقَدرُ
ومانسيُت على َصْخٍر َمَررُْت بِه 
رِيِق أِلْقُفو رَاِجعًا أََثرِي زاَد الطَّ

أََكاَن َغْيرَِي َمْن أَْسَعى ِإَليِه َوَمْن
َفرِ َعَبْرُت ِمْن أَْجْلِه َبَوابةَ السَّ

ي أِلَْلَقاِني ُهَناَك َعَلى  نأيُت َعنِّ
ُه أَْغُفو َعَلى ُصَوِري ٍم َتَوَسدتُّ َنْ

األسبـوع الليبـي 
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أخر االسبوع 

المطر آخر 

المزويغ محمد 
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نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

ذكرت الشرطة يف كوريا اجلنوبية 
تــويف يف  أن رجــال »71 عاما » 
مدينة انشيون نتيجة اختناقه إثر 
تناوله أخطبوطا حيا مقطعا ولكن 

كان ال يزال يتلوى.
»كــوريــا تاميز«  وذكــرت صحيفة 
سقط  الرجل  أن  اإلنترنت  على 
مغشيا عليه يف مطعم للمأكوالت 
البحرية طالبا املساعدة إلصابته 
ــتــنــفــس، وعــلــى  بــصــعــوبــة يف ال
الفور استدعى العاملون باملطعم 
أنفاسه  لفظ  ولكنه  اإلســعــاف، 

قبل وصولها، وتعتقد الشرطة أن 
ماصات األخطبوط سدت منافذ 

الهواء لدى الرجل.
وأظهرت لقطة لكاميرات املراقبة 
أن الــرجــل اشــتــكــى فــجــأة من 
يتناول  وهــو  التنفس  يف  صعوبة 
طبقا من األخطبوط املفروم مع 

اثنني آخرين.
احلي  األخطبوط  يعتبر  ولطاملا 
من األطعمة الشهية، ولكن ينصح 
رمبا  ألنــه  بــاحلــذر  املستهلكون 

يشكل خطرا على التنفس.

يختنق حتى املوت إثر تناوله أخطبوطًا حياً 

عن بوابة افريقيا 
االخبارية

كويكبان يقتربان من األرض بالتزامن
ذكرت ناسا أن اثنني من الكويكبات الكبيرة سوف يقتربان يف وقت واحد من 

األرض يوم 14 سبتمبر/أيلول.
و 650 متًر، وهو  ، بني 290   2000QW7 ،الكويكبات أحد  يتراوح قطر 
األمريكية،  للوكالة  وفًقا  متًرا(.   540( أوستانكينو  تلفزيون  برج  من  أعلى 

سيقترب من األرض على مسافة 5.3 مليون كيلومتر.
يف نفس اليوم، فإن الكويكب 2010CO1   الذي يبلغ قطره 120 إلى 260 

متًرا سوف يقترب من األرض بنفس املسافة تقريًبا.
 OU1 2019 وقد سبق أن ذكر أنه يف 28 أغسطس/أب، سيقترب الكويكب

من األرض على مسافة مليون كيلومتر.
بكوكبنا،   »QW7 2000« اصــطــدام  يف  خطر  هــنــاك  ليس  للعلماء،  وفــًقــا 
تغيير  النيزك على  أن حتــرض  التي ميكن  العوامل  ذلــك، هناك بعض  ومــع 
مساره بشكل خطير ما يسبب التصادم.ويدور الكويكب QW7 2000 حول 
الشمس، ومع ذلك، فإنه يقترب من األرض أحيانا. ويتوقع اقترابه بعد 14 
سبتمبر/أيلول، يف املرة القادمة يوم 19 أكتوبر/تشرين األول 2038، بحسب 

مجلة »اليف سيانس«.


