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الذين أخذتهم األح��ام واألم��ان��ي فقط ، هم من 
العاصمة آخر املطاف  القتال على  أن يكون  تأمل 
يف رحلة التيه الليبي..ذلك أنهم عن عمد أو حسن 
نية أسقطوا من حسبانهم أن القرار يف هذه الباد 
ل��م يعد يف إي��دي اب��ن��اءه..وان��ه ال فريق م��ن فرقاء 
السياسة املحليني يستطيع ان يلعب بحرية تامة 
 ، أو املشرف اإلقليمي  امل��درب  بعيدا عن توجيهات 
، مبا يف ذل��ك احل��روب  فكل حركة محسوبة بقدر 
ال��ف��ت��رة واالخ����رى م��ن��ذ ثمانية  ب��ني  ال��ت��ي تشتعل 
اعوام ويدفع ثمنه الليبيون دون سواهم باستثناء 

طبقة السياسيني وامراء احلرب..
من 4/4 الشيء تغير يف املشهد الليبي ، بل على 
 ، التشظيات  وت��ن��ام��ت  ال���ع���داوات  تعمقت  العكس 
املباشرة  الضحية  وهو  املواطن  معاناة  وتضاعفت 
وال��وح��ي��دة ل��ه��ذا ال��ت��ك��ال��ب ال���دول���ي ع��ل��ى امل�����وارد ، 

والتكالب املحلي على السلطة واملال..
يف ال��ش��ه��ر اخل��ام��س س��ج��ل س��ق��وط ن��ح��و 1093 
قتياً وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما 
أل��ف شخص، بحسب  النازحني 120  ع��دد  ق��ارب 

وكاالت األمم املتحدة..
املجتمع  به  اليهتم   ، للحرب  البائس  الوجه  ه��ذا 
الدولي وبعثة منظمته التعيسة ، وطاب الغنيمة 
من بني جلدتنا..وال يدخل يف حسابات املساومة 
التي جتريها االطراف املعنية إال عندما يستخدم 
أكبر  مكسب  وحتقيق   ، اخل��ص��م  إلب��ت��زاز  كوسيلة 

على حساب اآلخر..
وع��ل��ى أي���ة ح���ال ل��ن ت��ك��ون ه���ذه امل���رة االول����ى التي 
، ليحصدوا  ل��ل��خ��دي��ع��ة  ال��ب��س��ط��اء  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ع��رض 
اخل��ي��ب��ة م��ن وراء س����راب ت��ب��دى ألع��ي��ن��ه��م امل��ره��ق��ة 

واحة ماء وامل..
لقد نشرنا هنا يف هذه الزاوية حتديدا قبل شهر 
حذرنا  التسوية«  »سيناريو  بعنوان  مقالة  تقريبا 
ف��ي��ه م��ن ان ب����وادر ط��ب��خ��ة م��ا ي��ج��ري اع���داده���ا يف 
املتحكم يف مصير الصراع  الغربي  القرار  عواصم 
ع��ل��ى اجل��م��ي��ع بغض  ف���رض مخرجاتها  ، وس��ي��ت��م 
اوه���ام  م��ن  ع��م��ا يختلج يف ص���دور بعضنا  ال��ن��ظ��ر 
م��غ��رق��ة يف ه��ش��اش��ت��ه��ا والواق��ع��ي��ت��ه��ا يف إم��ك��ان��ي��ة 
استعادة الدولة واالستقرار بأدوات فبراير املنتهية 
ال���ص���اح���ي���ة مب����ا ف��ي��ه��ا م����ن م���ؤس���س���ات س��ي��اس��ي��ة 
ان��ق��اض ش��رع��ي��ة أغتيلت  وع��س��ك��ري��ة نهضت ع��ل��ى 

على يد قادة هذه املؤسسات بالذات ..
صفارة النهاية لهذا الشوط من املباراة تنطلق بعد 
قليل جدا ..والوقت املتبقي هو الوقت بدل الضائع 
ال��ذي سيبذل خاله كا الفريقني كل ما ميلكان 
من جهد وامكانيات للحصول على اكبر قدر ممكن 
من املكاسب على األرض ، متهيدا جلولة التفاوض 
من اجل إقتسام غنائم احلرب األخيرة حول ومن 

أجل العاصمة..
ال��ف��رق��اء حت��ت ض��غ��ط - ح��ت��ى ال نقول  سيجلس 
لصوت  وسيصغون   ، اخلارجيني  احللفاء  بأمر   -
السياسة والعقانية املستعار من بيئة أخرى عير 
بيئتنا السياسية املتوحشة..وكما لو كانوا إخوة يف 
سن الطفولة سيتقاسمون الهدايا بقلوب صافية 
م��ت��س��ام��ح��ة ..أم�����ا م���ن م����ات ..أم�����ا م���ن ف��ق��د بيته 
..أم��ا من خسر أطرافه ..أم��ا من اختفى عن وجه 
البسيطة واليعرف احد أين ذهب ..أما من ترملت 
..أما من تيتم ..أما ضاع مستقبله ..من الليبيني 
سامة  والغ��س��ان  ال��دول��ي  املجتمع  التعساء..فا 
امل��دن��ي��ني  ب��ح��م��اي��ة  ال��ق��اض��ي  ال���ق���رار 1973  وال 

..سينفعه بشيء..
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تعليم الوفاق: بحث مقترح للمجالت العلمية املحكمة 

أخبــار

كافة  إل��ى  ،حت��ذي��رات  ،االرب��ع��اء  غ��ات  البلدي  املجلس  وّج��ه 
املواطنني وخاصة القاطنني قرب األودية اخذ احليطة واحلذر، 
اجلوية  لألرصاد  الوطني  املركز  من  بالغات  ورود  بعد  وذلك 
حول أمطار غزيرة ستشهدها املدينة خالل اليومني القادمني 
،كما دعى املجلس كل القطاعات اخلدمية لرفع حالة التاهب 

ملواجهة أي طارئ.

مللوم،  محمد  ال��وف��اق  بحكومة  املفوض  العدل  وزي��ر  استقبل 
األربعاء املاضي، السفير اإليطالي لدى ليبيا جوزيني بوتشينو، 
الثاني  والسكرتير  املكلف  القانوني  املكتب  مدير  بحضور 

بالسفارة اإليطالية.
العدل أشاد خالل  أن وزير  للوزارة،  املكتب اإلعالمي  وأوضح 
باملجال  يتعلق  فيما  البلدين خاصة  القائم بني  بالتعاون  اللقاء 
القضائي والعدلي، والسيما اتفاقية نقل السجناء بني البلدين 
يونيو  شهر  خ��الل  األول��ى  باألحرف  عليها  التوقيع  مت  والتي 
املاضي التي من املؤكد التوقيع عليها بشكل نهائي خالل املدة 

القريبة القادمة.

عقدت جلنة إعداد الئحة املجالت العلمية املحكمة 
ملواقعها  تصور  ووض��ع  وتقييمها  إنشائها  وآليات 
االلكترونية بوزارة التعليم اجتماعها الرابع بحضور 
وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات واملراكز محمد 

أبوبكر ورئيس واعضاء اللجنة
وبني املكتب اإلعالمي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق 

عقد  الذي  االجتماع  استعرضت خالل  اللجنة  أن 
املؤسسات  واعتماد  اجل���ودة  ضمان  مركز  مبقر 
التعليمية والتدريبية بطرابلس النواة االولي ملقترح 
إنشائها  آليات  املحكمة  العلمية  للمجالت  الئحة 
تصور  اجتماعها  اللجنة يف  ناقشت  كما  وتقييمها 
للمواقع االلكترونية للمجالت العلمية املحكمة على 

الشبكة العنكبوتية.
وشكلت جلنة إعداد الئحة املجالت العلمية املحكمة 
ملواقعها  تصور  ووض��ع  وتقييمها  إنشائها  وآليات 
قرار  مبوجب  شكلت  التعليم  ب���وزارة  االلكترونية 
وزير التعليم رقم )597( لسنة 2019 وتضم يف 

عضويتها نخبة من املختصني يف هذا املجال.

لبلدية  التسييري  املجلس  رئيس  التقى 
ب��ن��غ��ازي ال��ص��ق��ر ب���وج���واري، األرب��ع��اء 
اجلهات  م��ن ممثلي  ع��دد  م��ع  امل��اض��ي، 
املتكاملة  املرافق  مبشروع  العالقة  ذات 

)املحيشي(.  املختار  بحي 
أنه  للبلدية،  اإلعالمي  املكتب  وأوض��ح 
املُقايسات  استعراض  اللقاء  خ��الل  مت 

الكميات  وج���داول  الفنية  والتصاميم 
ال����ذي يشمل  املُ���ح���دد  ال��ع��م��ل  ون���ط���اق 
رئيس  أكد  حيث  بالكامل،  املختار  حي 
سرعة  على  للبلدية  التسييري  املجلس 
مستندات  جميع  حتضير  م��ن  االنتهاء 
املشروع بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى 
الفترة  خ��الل  التنفيذ  أعمال  يف  البدء 

القادمة.  القريبة 
تنفيذ  يستهدف  املشروع  أن  إلى  ُيشار 
املختار)املحيشي(  بحي  املتكاملة  املرافق 
الصحي،  الصرف  شبكات  يف  املتمثلة 
الشرب،  ومياه  األمطار،  مياه  وتصريف 
وال��ك��ه��رب��اء واإلن�����ارة ال��ع��ام��ة وال��ط��رق 

واالتصاالت.

بلدي غات يدعو املواطنني 
إلى احليطة و احلذر

تفعيل اتفاقية نقل السجناء
 بني ليبيا وإيطاليا

 استكمال مشروع املرافق املتكاملة بحي املختار بنغازي

املؤقتة  رئ��ي��س احل��ك��وم��ة  ال��ت��ق��ى 
عبداهلل الثني،  األربعاء املاضي، 
م����ع وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة إب���راه���ي���م 
ب��وش��ن��اف وع����دد م���ن امل��س��ؤول��ني 
مب����ن����ف����ذ ام�����س�����اع�����د احل����������دودي 
مل��ن��اق��ش��ة س��ي��ر ال��ع��م��ل ب���ه وأب����رز 

احتياجاته.
واط������������ل������������ع ال���������ث���������ن���������ي، خ��������ال 
االج������ت������م������اع ع����ل����ى س����ي����ر ع���م���ل 

امل����ن����ف����ذ واالح�����ت�����ي�����اج�����ات ال���ت���ي 
ي��ج��ب ت��وف��ي��ره��ا يف أق�����رب وق��ت 
أكمل  على  العمل  سير  لضمان 
وج����ه، ح��ي��ث ش����دد ع��ل��ى ض����رورة 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��وض��ع األم��ن��ي 
باملنفذ وضرورة الضرب بيد من 
لزعزعة  يسعى  م��ن  لكل  ح��دي��د 

أمن الباد.

املواصالت تناقش مشاريع
 الطرق ببلدية الشويرف

اج���ت���م���ع رئ���ي���س ال���ه���ي���ئ���ة ال��ع��ام��ة 
ل���ل���م���واص���الت وال���ن���ق���ل ب��احل��ك��وم��ة 
مع  القادر،  عبد  علي  محمد  املؤقتة 
البري  وال��ن��ق��ل  ال��ط��رق  إدارة  م��دي��ر 
الطرق  ورئيس مصلحة  محمد حمد، 
بحضور  ال��ت��ي��ر،  م��ح��م��ود  واجل��س��ور 
علي  حسني  الشويرف  بلدية  عميد 

القذايف. 
يف  عقد  ال��ذي  االجتماع  خ��الل  ومت 
مناقشة  شحات،  مبدينة  الهيئة  مقر 
أهمها  وم��ن  طرحها  مت  ن��ق��اط  ع��دة 
ونسب  فيها  العمل  اجلاري  املشاريع 
االجناز فيها وبعض املختنقات املهمة 

بالبلدية. للطرق 

رئيس املؤقتة يتابع عمل منفـــــــــــــــــــــــذ امساعد احلدودي
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أخبــار

يقضي  ق��رارا  املؤقتة  احلكومة  أص��درت 
بإنشاء بلدية تسمى »بلدية القريات« يكون 

مقرها اإلداري بالقريات.
وبحسب قرار احلكومة املؤقتة رقم 596 
لسنة 2019 فإن احلدود اإلدارية للبلدية 
النصب   – اب��روس��ن  وادي  ش��م��اال  ه��ي 
بئر   – املرافق  أم  بئر  وجنوبا  التذكاري، 
عوينات- بئر املر، وشرقا بئر بوارتيمة – 
بئر قرضاب- بئر الرمل – وادي ابروسن، 
غ��رب��ا ب��ئ��ر ال��غ��زي��ل ومي��ت��د ش��م��اال حتى 

عقلة  بئر  حتى  ع��الق  بئر   – ناصره  بئر 
اجلفيرات.

القرار رقم 590  كما أصدرت احلكومة 
إدارة  على  املوافقة  بشأن   2019 لسنة 
بلدية جنزور مبجلس تسييري يتألف من 
بالعيد العجيلي طويلة رئيسا وبعضوية كل 
بوزيد  هشام  حكاية،  رمضان  زكريا  من 
األعثر، عبد الباسط حسني حبير، طلحة 
حديد،  مختار  ال��دي��ن  ع��ز  ال��دال��ي،  علي 

أمال الهادي عيسى.

إنشاء بلدية القريات وتعيني حدوده اإلدارية

عن  املؤقتة  باحلكومة  االقتصاد  وزارة  أعلنت 
اجلنوب”  لبلديات  التموينية  السلع  وص��ول 
مبيعات  وح��دة  إل��ى  وتسليمها  غ��ات”   ، سبها 
باجلمعيات  للمساهمني  السلع  لصرف  سبها 

االستهالكية . 
التموينية تتمثل يف  السلع  ال��وزارة أن  و أكدت 
الدقيق “2 كيلوغرام للفرد” واألرز “2 كيلوغرام 
والزيت  للفرد”  كيلوغرام   3“ للفرد” والسكر 
الطماطم “علبتنينْ  ومعجون  للفرد”  “علبتنينْ 

للفرد”. 

املقريف  امحمد  الشهيد  مبستشفى  األطباء  من  فريق  أج��رى 
املركزي التعليمي باجدابيا ، عملية تدخل جراحي المرأة تبلغ من 

العمر 34 عام.
مدير مكتب اإلعالم مبستشفى اجدابيا - محمد حميد - أوضح 
يف تصريح لبوابة إفريقيا اإلخبارية ان احلالة املرضية كانت تشكو 
متعددة  ليفية  أورام  متكرر بسبب وجود  نزيف  مع  دم  فقر  من 

بالرحم .
للقسم  ادخالها  احلالة مت  ان   ، اإلع��الم  مكتب  مدير  وأض��اف 
وتركيب 4 أكياس دم إلى ان وصلت نسبة الدم من 6 إلى 12 ثم 
أجريت لها العملية وقد مت إستئصال حوالي 14 ورم ليفي ما بني 
متوسط إلى صغير احلجم ، مشيراً ان الوضع الصحي للحالة 

املرضية االن مستقر.

طبية  عناصر  من  الطبي  سبها  مبركز  العاملون  أعلن 
اخلدمات  تقدمي  إيقاف  عن  وإداري���ني  مساعدة  وطبية 
اجلمعة  اليوم  من  اعتباراً  طارئة  الغير  للحاالت  الطبية 

سبتمبر.  6
داخل  اليوم  من  ظهر  تالوته  متت  الذي  البيان  وأوضح 
العمل كان بسبب  إيقاف  ان أسباب   ، الطبي  مركز سبها 
اليوم  صباح  املركز  على  املترددين  املواطنني  أحد  قيام 
وعند  األطفال  بقسم  الطبية  العناصر  على  باإلعتداء 
باستخدام  املعتدي  قام  بالقسم  املناوب  املشرف  تدخل 
منه  محاولة  عليه يف  الرصاص  إطالق  و  الناري  السالح 
لقتله ، مما تسبب يف إصابة املشرف بإحدى الرصاصات.

بيانهم  يف  الطبي  سبها  مبركز  العاملون  أض��اف  ايضاً 

الذي اطلعت عليه ) بوابة إفريقيا اإلخبارية ( ، ان حالة 
الكثير  سبقتها  فقد  األول��ى  ه��ي  ليست  ه��ذه  اإلع��ت��داء 
مساء  املرافقني  من  مجموعة  قيام  منها   ، احل��االت  من 
قسم  داخل  الهواء  يف  الرصاص  بإطالق  اخلميس  أمس 
داخل  اجلميع  لدى  فزع  احداث  تسبب يف  اجلراحة مما 

املركز.
مبركز  العاملون  واستنكار  استياء  عن  البيان  عبر  كما 
اجلهات  كافة  م��ن  السلبي  امل��وق��ف  حيال  الطبي  سبها 
األمنية مبدينة سبها اجتاه حاالت اإلعتداء املتكرر وعدم 
التدخل والقيام  بواجب احلماية ، مؤكدين على استمرار 
احلماية  توفير  حني  إلى  الطبية  اخلدمات  تقدمي  إيقاف 

لهم داخل املركز.

وصول سلع متوينية إلى بلديات اجلنوب

مركز سبها يعلق تقدمي اخلدمات الطبية  

الصحة العاملية ترسل شحنة 
مساعدات عاجلة إلى درنة

أعلنت منظمة الصحة العاملية ،اجلمعة ،عن استجابتها لطلب عاجل من 
مستشفى درنة لتوفير إمدادات طبية ملساعدة املرضى.

شحنة  أرس��ل��ت  أنها  تويتر  على  حسابها  عبر  تغريدة  يف  املنظمة  وأش���ارت 
واملساعدات  املدنية  احلماية  مؤسسة  من  بدعم  العاجلة  املساعدات  من 
الشحنة  أن  مضيفةً  األملانية،  واحلكومة  األوروب���ي  االحت��اد  يف  اإلنسانية 

ستساعد 5000 مريض على مدار 3 أشهر.

إستئصال 14 ورم ليفي
 من امرأة مبستشفى اجدابيا

عقد رئيس جلنة اإلدارة بشركة الواحة للنفط أحمد عبد اهلل عمار، اخلميس، 
املرحلة  الفارغ  املنفذة ملشروع تطوير حقل  ام(  اجتماعا مع شركة )بي اس 

الثانية.
وأكد عمار، خالل االجتماع على مجموعة من النقاط كان من أبرزها التركيز 
على ضرورة استكمال املشروع يف الوقت املخطط له، كما تطرق إلى جملة من 
املسائل التقنية والتعاقدية العالقة يف املشروع، حيث أكد اجلميع على تذليل 
جميع الصعوبات التي حتول دون البدء يف تشغيل حقل الفارغ املرحلة الثانية 

والذي سيساهم يف رفع تزويدات الغاز.

الواحة للنفط تتابع 
مشروع تطوير حقل الفارغ
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االقتصادية

الليبي  االسبوع 
اإلعــالم  إدارة  مــديــر  مساعد  صــرح 
والتوعية بصندوق الضمان االجتماعي 
خالد أوريث يف اتصال ببوابة افريقيا 
االدارة  مجلس  رئيس  بأن  االخبارية  
ــس  إدري د.  للصندوق  الــعــام  واملــديــر 
حفيظة منح اإلذن إلدارة الدعم الفني 
التطبيق  من  الثانية  النسخة  بإطالق 
اإللكتروني اجلديد »الضمان موبايل«.
وقال اوريث »أن هذا التطبيق املجاني 
ستمد  خدمية  إلكترونية  قفزة  يعد 
الضمانية  املزايا  بالعديد من  املتقاعد 

األخرى موفراً الوقت واجلهد«
واضاف وريث »أنه  جرى العمل على 
التطبيق  من  الثانية  النسخة  تطوير 
وكافة  املتقاعدين  واحتياجات  ليتوافق 

املهتمني بالشأن الضماني«
ــن مــيــزات الــنــســخــة الــثــانــيــة من  وعـ
التطبيق  »ميكن  وريــث  قــال  التطبيق 
ــراره  ــ صــاحــب املــعــاش مــن تــعــبــئــة إق
حله  يف  ؛  إقامته  محل  مــن  السنوي 
بياناته  تــعــديــل  وإمــكــانــيــة  وتــرحــالــه 
عند  أخطاء  وقوع  حال  الشخصية يف 
الرقم  أن  كما  الرسمي  استقصاءها 

الوكيل  أو  املــعــاش  لصاحب  الوطني 
الولوج  بوابة  يعد  املعاش  رقم  أو  عنه 
اإللكترونية التي من خاللها تبدأ رحلة 
الضمان  تطبيق  بخدمات  االستمتاع 
الشبكة  عــلــى  مــن  وحتميله  مــوبــايــل 

الدولية األنترنت«
»التطبيق   قائال  اتصاله  وريــث  وختم 
أثبت جناحه يف ميدان العمل الضماني 
املميزة  التطبيقات  من  اذ جمع حزمة 
كافالً  واحــد  تطبيق  يف  واخلصائص 
وحتقق  البحث  سهولة  للمتخصصني 

الفائدة«.

صندوق الضمان يطلق النسخة الثانية 
من تطبيق الضمان موبايل

 االسبوع الليبي
بحث رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية 
لالنشاءات النفطية  املهندس جنيب االثرم 
 ، للنفط  الواحة  التعاون مع شركة  افــاق 
وشركة الهروج للعمليات النفطية ، وشركة 
نفوسة للعمليات النفطية حيث استعرض 
ــارة قــام بها رفقة حمزة  ــرم خــالل زي االث
اجلهاني مدير إدارة الصيانة واملشروعات 
فرص املشاريع  املتاحة  بالشركات ومن 
جانبهم  أبدى رؤســاء ومــدراء  الشركات 
ترحيبهم بالتعاون مع الوطنية لالنشاءات 

النفط  تأهيل قطاع  إعــادة  النفطية  يف 
والغاز.  

لالنشاءات  الوطنية  الشركة  ان  يذكر   
النفطية قد اعلن عن انطالق عملها يف 
ديسمبر املاضي ببنغازي لتقوم مبهام   اعادة  
تأهيل القطاع النفطي  خاصة املرافق التى 
تعرضت الى  عمليات التخريب و التدمير 
مــن مشاريع  تــوقــف   مــا  استئناف  و يف 
االعمار  ومشاريع التنمية واعادة التأهيل 
يف قطاع املفط  ويف   تنمية املوارد البشرية 

للكوادر الليبية

الوطنية لالنشاءات النفطية تبحث التعاون 
مع ثالث شركات

 واصل  للنقل تستورد عبر ميناء بنغازي  ثالثني حافلة مدرسية  

تعاون بني غرفة التجارة بنغازي 
وأكادميية باركي للتدريب والتطوير املصرية

الليبي  االسبوع 
العامة لالتصاالت  الهيئة  أصدرت 
املؤقتة،  باحلكومة  واملعلوماتية 
إلى  موجها  منشورا  األحد،  اليوم 
على  تبث  التى  اإلذاعـــة  محطات 

املوجات القصيرة ».«
التي  املحطات  الهيئة  وأخطرت   
على  احلصول  دون  عملها  تــزاول 
قبل  ــن  مـ ــردد  ــ تـ تــخــصــيــص  إذن 
التنظيم  لــشــؤون  الــعــامــة  اإلدارة 
بالهيئة، مبخالفة ذلك للتشريعات، 
احلصول  وجوب  على  تنص  والتى 
ممارسة  قبل  مــزاولــة  إذن   على 
والتجارية،  االقتصادية   أنشطتها 
ــات جــنــائــيــة  ــوب ــهــا عــق ــددت ل ــ وحـ
االلتزام  عدم  حال  ومالية  وإدارية 

والتقيد، منوهة إلى أنها   ستتخذ  
من  كل  حيال  الالزمة  اإلجــراءات 

هو مخالف.
ــة، مــنــشــورا  ــئ ــهــي  كــمــا وجــهــت ال
ممــاثــال إلـــى الــشــركــات اخلــاصــة 
والتي  االنــتــرنــت،  خلدمة  املـــزودة 
على  احلصول  دون  عملها  تــزاول 
العامة  اإلدارة  قبل  من  تراخيص 
منبهة  بالهيئة،  التنظيم  لــشــؤون 
تخالف  أنــهــا  إلــى  الــشــركــات  تلك 
تنص  التى  القانونية  التشريعات 
إذن  على  احلصول  ضــرورة  على  
ستواجه  وأنها  أنشطتها،  ملمارسة 
ومالية  ــة  وإداريـ جنائية  عقوبات 
والتقيد  االلـــتـــزام  عـــدم  حـــال  يف 

بالتشريعات.

اتصاالت املؤقتة تصدر منشورات حتذيرية بشأن 
محطات FM ومزودي االنترنت املخالفني

 االسبوع الليبي
وصلت يوم السبت املاضي  إلى ميناء مدينة بنغازي  ثالثون   حافلة مدرسية  لصالح شركة  واصل  للنقل 
احدى الشركات االستثمارية ملصرف التجارة والتنمية   والتى يتوقع استخدامها لنقل الطلبة ويتوقع ان تعلن 

شركة واصل خالل االيام القادمة عن االلية التى ستعمل بها هذه احلافالت  

 االسبوع الليبي
 وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي األحد املاضي على  مذكرة تفاهم مع أكادميية باركي املصرية  
قدرات  تنمية  الــى   االتفاقية  هذه  خالل  من  تسعى  انها  الغرفة  وذكــرت  واالستشارات   والتطوير  للتدريب 
املؤسسات والشركات وتأهيل الباحثني عن العمل، لتغطية احتياجات سوق العمل، من خالل الدورات التدريبية 
املهنية واحلرفية، وإعداد القادة ورواد األعمال، وتلبية متطلبات واحتياجات عملية إعادة األعمار يف مجال 

التنمية البشرية، مبا ُيساهم يف حتقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي
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حوار/ همسة يونس
نيران  م��ن  م���رزق  مدينة  تسلم  ل��م 
احلروب يف ليبيا، حيث تعيش املدينة 
اجلنوب  مدن  أكبر  ثاني  تعد  -التي 
األوض��اع  ت��ده��ور  م��ن  الليبي-حالة 
األم��ن��ي��ة وامل��ع��ي��ش��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة، 
الفزع  تعرضها حلالة من  أثر  وذلك 
واالض��ط��راب األم��ن��ي خ��الل األي��ام 
شنتها  ه��ج��وم��ات  بسبب  امل��اض��ي��ة 
ج��م��اع��ات ت��ش��ادي��ة م��ع��ارض��ة على 
املدينة أقصى اجلنوب الليبي، األمر 
الذي تسبب يف تهجير سكان وأهالي 
مرزق وحرق منازلهم ومقتل عدد من 

أبنائها.
وبحسب مصادر ليبية قتل نحو 90 
مدنيا على األقل منذ بداية األحداث 
امل��دي��ن��ة، وج���رح أكثر م��ن 200  يف 
العنيفة  لالشتباكات  نتيجة  آخرين، 
ت��ص��اع��دت خ���الل أغسطس  ال��ت��ي 

.2019
ولتسليط الضوء على األزمة اإلنسانية 
يف مدينة مرزق كان ل� »بوابة أفريقيا 
اإلخبارية« حوار مقتضب مع الناشط 
املدني وأحد أعيان املدينة » محمود 

حقيقة  لنا  كشف  ال��ذي  ال��دري��ح��و« 
األوضاع داخل املنطقة... وإلى نص 

احلوار 
ل��ألوض��اع  تقييمك  م���ا  ب����داي����ة... 
املعيشية واإلنسانية يف مدينة مرزق؟

األوضاع سيئة للغاية.. فبعد الهجوم 
الذي شنته جماعات تشادية معارضة 
على املدينة، مت تهجير أهالي مدينة 
على  خالية  املدينة  وأصبحت  مرزق 
عروشها، وذلك ألن اخلدمات متوقفة 
األح��ي��اء  جميع  أن  ك��م��ا  ب��ال��ك��ام��ل، 
تضررت من احلرق املتعمد وقذائف 
التي  واالشتباكات  واملدفعية  الهاون 
شهدتها املدينة خالل اآلونة األخيرة.
ح��دث��ن��ا ع���ن ال��ت��رك��ي��ب��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

للمنطقة؟
مدينة مرزق ال يتعدى عدد سكانها 
التركيبة  ولكن  ألف مواطن،  ال� 30 
مختلف  تضم  مرزق  االجتماعية يف 
التركيبات الليبية فهو مجتمع مدني 
متجانس ويحتكم إلى سلطة القانون، 
مختلف  من  مزيج  م��رزق جتد  ففي 

املكونات الليبية.
م��اه��ي أه��م��ي��ة امل��ن��ط��ق��ة م��ن الناحية 

االستراتيجية؟
من الناحية االستراتيجية تعد مدينة 
مرزق من أهم املناطق الليبية خاصة 
بالنفط  الغني  م��رزق  ح��وض  لوجود 
وال��غ��از وامل��ي��اه وال��ذه��ب وع���دد من 
املوارد الطبيعية األخرى، إضافة إلى 
كونها منفذ لثالثة دول جوار )تشاد- 

النيجر- اجلزائر(. 
بصفتك ش��اه��د ع��ي��ان م��ن املنطقة.. 
أرق��ام حول  أو  هل لديكم احصائيات 
واملادية  البشرية  واخلسائر  األض���رار 

واالقتصادّية الناجتة عن االشتباكات 
ال��ت��ي ش��ه��دت��ه��ا امل��دي��ن��ة خ���ال اآلون���ة 

األخيرة؟
ه��ذه  ح��ت��ى  ل��ن��ا  يتسنى  ل��م  حقيقة 
أو  اجلرحى  أع��داد  حصر  اللحظة 
املادية  اخلسائر  أو حجم  الشهداء، 
املعطيات  جميع  أن  إال  والبشرية 
ب��ك��ارث��ة حقيقة  ت��ن��ذر  وامل���ؤش���رات 
يسلم  لم  ارتكبت بحق مدينة مرزق 
منها بشر أو حيوان أو حجر فألسنة 
ال���ن���ار أل��ت��ه��م��ت ك���ل ش����يء، ون��ح��ن 
الوطنية  ب��اس��م  ون��دي��ن  نستهجن 
احل��دود  استباحة  الليبية  والهوية 
مخططات  لتنفيذ  املرتزقة  وجلب 
لتغيير  دنيئة  دول��ي��ة  س��ي��اس��ات  أو 
عامة  لليبيا  الدميوغرافية  التركيبة 
واجل��ن��وب وم���رزق خ��اص��ة، ويجب 
للمسالة  ذلك  عن  املسؤولني  تقدمي 
القوانني  انتهاك  بتهمة  القانونية 
ال��دول��ي��ة ب��اس��ت��ج��الب اجل��م��اع��ات 
لقتل وذبح  الثمن  املدفوعة  املسلحة 

وتهجير الليبيني عن أراضيهم.
بصفتك شاهد عيان على األوض��اع.. 
النازحة  العائات  أوض��اع  حدثنا عن 

واملهجرة من املدينة؟
املهجرة من مرزق  العائالت  أوض��اع 
األصل  يف  اجلنوب  ألن  ج��دا  سيئة 
وضعه مزري مع عدم توفر اخلدمات 
أجبروا  األهالي  وجميع  املدينة،  يف 
بسبب االشتباكات واألوضاع السيئة 
باجتاه  منازلهم  من  االنسحاب  إلى 
منطقة وادي عتبة التي تبعد 5 كم عن 
املدينة، وميكننا القول إنه مت تهجير 
ونحن  بالكامل،  مرزق  مدينة  أهالي 
نعرب عن شكرنا ملدن أوباري ووادي 
اجلنوب،  م��دن  وباقي  وسبها  عتبة 
على استقبالهم ألهالي مرزق، وعلى 
هذه  به  قامت  ال��ذي  الضيافة  ك��رم 

املدن.
إلى  توجهونها  التي  الرسالة  ه��ي  م��ا 

املسؤولني؟
ولهذا  مسؤولني  يوجد  ال  ليبيا  يف 
أس��رع  ال��دول��ي��ة  املنظمات  أن  ن��رى 
م��ن امل��س��ؤول��ني يف ت����دارك احل��ال��ة 
بضرورة  نطالب  ونحن  اإلنسانية، 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال هذه 
املدنني  ضد  والهجمات  األعمال 

وتوفير احلماية ألهالي مرزق.

محمود الدريحو: األوضاع تنذر بكارثة حقيقة يف مرزق
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غبارة- عبدالباسط 
اإلخبارية يقيا  افر  بوابة 

التعقيد  بالغة  ظروف  ليبيا  على  تسيطر 
أطراف  بني  القائمة  اخلالفات  ظل  يف 
وعسكريا. سياسياً  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ن��زاع 

والتموضع،تنطلق  التحشيد  أجواء  ومع 
املحاوالت األممية يف محاولة اليجاد حل 
سياسي ينهي أزمة الصراع املتواصل يف 
تداعيات  من  سنوات  منذ  تعاني  دول��ة 

املستويات. على جميع  االنقسامات 
ع��ن  ل��ل��ب��ح��ث  ج����دي����دة  م���ح���اول���ة  ويف 
ال��ت��ي تعصف  ال��راه��ن��ة  ل��ألزم��ة  م��خ��رج 
املتحدة  األمم  م��ب��ع��وث  ب��ال��ب��الد،ط��ال��ب 
غسان  ليبيا  يف  للدعم  بعثتها  ورئ��ي��س 
بضرورة  الدولي،  األمن  مجلس  سالمة 
ودعا  البعثة.  والي��ة  صالحيات  توسيع 
األمن  مجلس  األرب��ع��اء،  سالمة،  غسان 
لوالية  إضافية  بنود  إق��رار  إلى  الدولي 
ومنع  ال��ن��ار  إط��الق  وق��ف  لدعم  بعثته، 

السالح. تدفق 
دائرة  عبر  لسالمة  إفادة  يف  ذلك  وجاء 
الليبية طرابلس،  العاصمة  تلفزيونية من 
عقدها  جلسة  الدولي، يف  األمن  ملجلس 
بنيويورك،  املتحدة  لألمم  الدائم  باملقر 
ل��ي��ب��ي��ا«.وق��ال سالمة  ح��ول »احل��ال��ة يف 
»أشجع هذا املجلس على النظر يف وضع 
أحكام إضافية يف والية البعثة، مبا يعزز 
يتفاقم  ال��ذي  العنف  وقف  على  القدرة 
وال��ذخ��ائ��ر،  األس��ل��ح��ة  إم����دادات  بسبب 
التي  السالح  تصدير  حظر  وانتهاكات 
تتواصل من قبل جميع أطراف النزاع«.

تصدير  ح��ظ��ر  أن  »ي��ؤس��ف��ن��ي  وأض����اف 
منذ  خصوصا  ف��ع��اال،  يكن  ل��م  ال��س��الح 
تاريخ إطالق  املاضي«،  أبريل  الرابع من 
حترير  لعملية  الليبي  الوطني  اجليش 
واملجموعات  امليليشيات  م��ن  طرابلس 
اإلرهابية.وأعلن سالمة اعتزامه التوجه 
إلى املغرب قريبا، يف إطار »حملة مكثفة 

لتنظيم  الدوليني،  املصلحة  أصحاب  مع 
املعنية«. الليبية  األط��راف  مع  اجتماع 

التزام كل اجلهات  أنه »دون  وشدد على 
النزاع«. اخلارجية سيتواصل هذا 

غسان  ليبيا  إل��ى  األمم��ي  املبعوث  وب��دأ 
س���الم���ة، ح��م��ل��ة م��ك��ث��ف��ة م���ع ال��ف��اع��ل��ني 
ال��دول��ي��ني م��ن أج��ل عقد م��ؤمت��ر دول��ي 
إلنهاء  الليبية  باألزمة  املعنية  لألطراف 
يف  السياسية  العملية  واستئناف  النزاع 

البالد، متاهيا مع موقف مجموعة الدول 
عقد  إلى  دعت  التي  السبع،  الصناعية 
األط��راف  كل  فيه  تشارك  دول��ي  مؤمتر 
بهذا  املعنيون  اإلقليميون  وال��ف��اع��ل��ون 
السياسي  للحل  دعمها  وأك��دت  النزاع، 

العسكري. على حساب احلسم 
حتركات  املاضية  القليلة  األيام  وشهدت 
سالمة  غسان  األمم��ي  للمبعوث  مكثفة 
آخرها  ك��ان  ل��ق��اءات  ع��دة  أج��رى  حيث 

وزير  مع  سالمة  التقى  حيث  مصر  يف 
اخل��ارج��ي��ة امل���ص���ري، س��ام��ح ش��ك��ري، 
مستجدات  الطرفان  بحث  اإلثنني،وقد 
وسبل  الليبية،  ال��س��اح��ة  ع��ل��ى  ال��وض��ع 
للخارجية  بيان  فيها،وفق  األزم��ة  إنهاء 

املصرية.
تضمن  اللقاء  أن  اخلارجية  وأوض��ح��ت 
»ال���ت���ش���اور ح���ول ُس��ب��ل ت��ف��ع��ي��ل امل��س��ار 
واس��ت��ع��ادة  األزم����ة،  لتسوية  ال��س��ي��اس��ي 

األم���ن واالس��ت��ق��رار يف ل��ي��ب��ي��ا«.وأط��ل��ع 
نتائج  »آخر  على  شكري  األممي  املمثل 
األزمة«.فيما  إلنهاء  وجهوده  اتصاالته 
حت���دث ش��ك��ري ع��ن »أه��م��ي��ة ال��ت��وص��ل 
ل��ت��س��وي��ة س��ي��اس��ي��ة ش��ام��ل��ة يف ل��ي��ب��ي��ا، 
وسالمتها  وح��دت��ه��ا  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ  مب��ا 
لتنفيذ  ش��ام��ل  ت��ص��ور  ضمن  اإلقليمية 

السياسية«. االستحقاقات 
وقبل ذلك، التقى املبعوث األممي، األمني 
العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وتناول اللقاء آخر املستجدات العسكرية 
واألم��ن��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ع��ل��ى ال��س��اح��ة 
إليقاف  اجل��ه��ود  تعزيز  وس��ب��ل  الليبية 
بيان  وفق  طرابلس،  حول  الدائر  القتال 
على  اجلانبان  العربية.وأكد  للجامعة 
السياسي  امل��س��ار  إل��ى  »ال��ع��ودة  ض���روة 
الذي ترعاه األمم املتحدة باعتبار أنه ال 
يوجد أي حل عسكري لألزمة الليبية«.

األممي  املبعوث  امل��اض��ي،زار  واألس��ب��وع 
اجلمهورية  رئيس  مع  التقى  تونس حيث 
وفق  عّبر،  الناصر،الذي  محمد  املؤقت، 
عن  اجلمهورية،  رئاسة  عن  صادر  بالغ 
تقديره للجهود التي يقوم بها رئيس بعثة 
ومبادراته  ليبيا  للدعم يف  املتحدة  األمم 
لألزمة  سياسية  تسوية  إيجاد  أجل  من 
تونس  تأكيد مواصلة دعم  الليبية.وجّدد 
يف  وخلطته  األممي  للمبعوث  وتأييدها 
األش��ق��اء  دم��اء  بحقن  يسمح  مب��ا  ليبيا 
املفاوضات  طاولة  إلى  والعودة  ليبيا  يف 
لتستعيد  السياسية  العملية  واستئناف 
االستقرار  ويعود  الطبيعية  مكانتها  ليبيا 

املنطقة. إلى 
التونسي  الرئيس  سالمة  غسان  وأطلع 
األخيرة  وحتركاته  اتصاالته  نتائج  على 
إيجاد  أج��ل  م��ن  وخ��ارج��ه��ا  ليبيا  داخ��ل 
مقترحات  ح���ول  م��وح��د  دول���ي  م��وق��ف 
يسمح  الليبية  األزمة  من  للخروج  قدمها 
خالفاتهم  ب��ت��ج��اوز  الليبيني  ل��ألش��ق��اء 

ملفات 

اجلهود األممية على وقع التحشيدات
التوافق الصعب يف طرابلس

»التشـــــاور  اللقــــاء تضمـــــن  أن  اخلارجيـــــة  أوضحــــت 
لتسويـــــة  السيـــــاسي  املسار  تفعيــــل  ُسبــــل  حوــــل 

األزمــــــة، واستعـــــادة األمـــــــن واالستقــــرار يف ليبيــــــا
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ملفات 

تونس  مقدمتها  ويف  اجلوار  دول  وميكّن 
األوضاع يف  استقرار  من  االستفادة  من 
إلى املوقف  ليبيا.وأشار يف هذا السياق 
ق��ادة  اج��ت��م��اع  إث��ر  ملسه  ال���ذي  املشجع 
ب«بياريتز«  الكبار  السبع  مجموعة  دول 

الليبية. املسألة  بشأن  بفرنسا 
تشهد  املاضي،  نيسان  أبريل/   4 ومنذ 
ط��راب��ل��س،م��ع��ارك ع��ن��ي��ف��ة ب���ن ق���وات 
املشير  بقيادة  الليبي  الوطني  اجليش 
حلكومة  املوالية  والقوات  حفتر  خليفة 
بعد  وذلك  السراج  فائز  برئاسة  الوفاق 
الكرامة«  األول عملية »طوفان  أطلق  أن 
املسلحة  املليشيات  نفوذ  ان��ه��اء  بهدف 

واستعادة مؤسسات الدولة يف املدينة.
التحشيد  ال��ص��راع  أط����راف  وت��واص��ل 
للدخول يف معارك جديدة،حيث أكد آمر 
القطعاني  علي  اللواء  مشاة   73 اللواء 
الصفر  وس��اع��ة  امل��ه��ام  أن��ه مت حت��دي��د 
ان  ب��ع��د  ط��راب��ل��س،  ال��ع��اص��م��ة  لتحرير 
قائد  قبل  من  املحكمة  اخلطة  وضعت 
والتأمن. للحسم  حفتر  خليفه  اجليش 

»البيضاء«  الليبية  االنباء  وكالة  وبينت 
جلميع  االستنفار  أعلن  القطعاني  أن 
يكونوا  وأن  املسلحة،  ال��ق��وات  مقاتلي 
الصفر  لساعة  االس��ت��ع��داد  أه��ب��ة  على 
التجهيزات ملعركة تطهير  مشيرا إلى أن 

العاصمة هي حق لكل أهل طرابلس.
بالتزام  طرابلس  وسكان  أهالي  وطالب 
بيوتهم حفاظا على أرواحكم وممتلكاتكم 
مؤكدا أن اجليش له حاضنة يف طرابلس 
مي��ارس  م��ن  يعرف  اجليش  أن  مضيفا 
أهالي طرابلس. واالبتزاز ضد  اخلطف 

واألشخاص  اجلهات  القطعاني  وح��ذر 

ال��ذي��ن ي��دع��م��ون اإلره��اب��ي��ن م��ن أنهم 
املسلحن  مطالبا  املصير  نفس  سيلقون 
الذين لم يتورطوا بعمليات قتل ملواطنن 
بتسليم  وال��ش��رط��ة،  اجل��ي��ش  أف���راد  أو 
وإال  القانون  »بحكم  والقبول  أنفسهم 

هامدة«. جثثا  سيصبحون 
املركز  باسم  الناطق  كشف  املقابل  ويف 
الغضب«  ب��رك��ان  ل���«ع��م��ل��ي��ة  اإلع��ام��ي 
حلكومة  ال��رئ��اس��ي  لللمجلس  ال��ت��اب��ع��ة 
قواتهم  أن  امل��ج��ع��ي  مصطفى  ال��وف��اق 
وصفها  مل��ا  التجهيزات  ك��ل  استكملت 
الكبرى«.املجعي  العسكرية  ب�«العملية 
لوكالة  خ��اص��ة  ت��ص��ري��ح��ات  يف  أوض���ح 
»األن�����اض�����ول« ال��ت��رك��ي��ة األرب����ع����اء أن 
قبل  م��ن  األوام���ر  تنتظر  ال��وف��اق  ق��وات 
اختيار  أن  إل��ى  ،الف��ت��اً  العمليات  غرفة 
العملية.وأشار  إلجن���اح  مهم  التوقيت 
شاملة  ستكون  العسكرية  عمليتهم  أن 
خ��ارج  وم��دن  مناطق  ستستهدف  حيث 

قوله. العاصمة طرابلس حسب 
ال���ى صعوبة  ال��ت��ط��ورات  ه���ذه  وت��ش��ي��ر 
خاصة  املتنازعة  األط��راف  بن  التوافق 

أجل  م��ن  يضعونها  ال��ت��ي  ال��ش��روط  م��ع 
السياسية،  العملية  استئناف  الى  العودة 
الليبية  ال��وف��اق  حكومة  تتمسك  حيث 
جدد  النار،حيث  إطاق  لوقف  بشروط 
لقائه  اخل��م��ي��س،خ��ال  ال��ي��وم  ال��س��راج 
للدعم  امل��ت��ح��دة  األمم  بعثة  رئ��ي��س  م��ع 
املقيم  واملنسق  سامة  غسان  ليبيا  يف 
يعقوب  اإلنسانية  للشؤون  املتحدة  لألمم 
العملية  استئناف  أن  على  تأكيده  احللو، 
السياسية يف ليبيا يستلزم ضرورة وجود 

السياسية. للعملية  جديدة  قواعد 
ويصف املراقبون شروط حكومة الوفاق 
يعكس  م��ا  وه��و  واق��ع��ي��ة«،  »غ��ي��ر  بأنها 
غياب اإلرادة احلقيقة واجلدية يف وقف 
الى  هؤال  احلرب.ويشير  وإنهاء  القتال 
اإلس��ام  ت��ي��ار  خلفه  وم��ن  ال��س��راج  إن 
السياسي يرفضان من خال وضع هذه 
التفاوض  فرصة  اجليش  منح  الشروط 
السيطرة  من موقع قوة بعد أن جنح يف 
وبات  طرابلس  جنوب  مواقع  عدة  على 

العاصمة. قريبا من قلب 
من  ال��ن��واب  مجلس  صّعد  املقابل،  ويف 

رفضهم  أعضائه  بعض  وأعلن  شروطه 
فيهم  مبن  اإلسامي  التيار  مع  اجللوس 
ويف  املسلمن.  اإلخ���وان  تنظيم  ممثلو 
النواب  السياق،رفض عضو مجلس  هذا 
سياسية  ت��س��وي��ة  أي  ال��س��ع��ي��دي  ع��ل��ي 
امليليشيات  تشمل  ال��ب��اد  يف  ل��ألزم��ة 
وصفها  التي  اإلخوان  وجماعة  املسلحة 

باإلرهابية.
لصحيفة  تصريح  يف  السعيدي  وأك���د 
»اليوم« املصرية أن قطر وتركيا هما من 
أوقعتا ليبيا فيما متر به اليوم من فوضى.
ختام  يف  ال��ن��واب  مجلس  عضو  وح���ذر 
اتفاقيات  عقد  مطالبات  من  تصريحاته 
لن  أو مفاوضات  الدعوة الجتماعات  أو 
 ، األزمة  أمد  ستطيل  بل  بالفائدة  تعود 
تقدم  عرقلة  هو  منها  الهدف  أن  منّوها 
السيطرة  استعادة  نحو  الوطني  اجليش 

طرابلس. العاصمة  على 
املسيطر  السياسي  االسام  تيار  ويعول 
ع��ل��ى ال��ع��اص��م��ة ط��راب��ل��س ع��ل��ى ال��دع��م 
ضد  القتال  ملواصلة  التركي-القطري 
اجل��ي��ش ال��وط��ن��ي ال��ل��ي��ب��ي.وه��و م��ا دف��ع 

للبلدين  ات��ه��ام��ات��ه  ل��ت��ج��دي��د  األخ���ي���ر 
بالتورط يف دعم اإلرهاب يف ليبيا.ورغم 
الليبي  الصراع  التركي يف  االنخراط  أن 
طرابلس  معركة  س��ن��وات،ف��ان  منذ  ك��ان 
املشبوه  ال���دور  حقيقة  ب��وض��وح  كشفت 

الذي تلعبه أنقرة يف دعم املليشيات.
ويف ظ��ل ع��ج��ز ح��ك��وم��ة ال���وف���اق ال��ت��ي 
وتواصل  ال��دول��ي  املجتمع  عليها  راه��ن 
الصعيدين  على  والتصعيد  االح��ت��ق��ان 
الليبي  الواقع  والسياسي،يبدو  العسكري 
حل  إل��ى  ال��وص��ول  تعقيدا،ويبدو  أش��د 
السياسية  املساعي  صعبا،رغم  سياسي 
محليا ودوليا التي ما زالت تسعى إلقناع 
على  للجلوس  املتنازعة  األط��راف  ه��ذه 
الوحيد  املخرج  باعتباره  احل��وار  طاولة 
تواصل  بحقيقة  تصطدم  لألزمة،لكنها 
اخلافات الكبيرة بن أطراف األزمة يف 
مبواقفها  األطراف  كل  ومتسك  الداخل 

تنازالت. لتقدمي  وعدم استعدادها 

السعيدي ..  قطر وتركيا هما من أوقعتا ليبيا 
فيما متر به اليوم من فوضى
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املنوعة

أعــدم أميركــي يف الرابعــة والســتني ، يف 
تكســاس بعد 16 عاما علــى قتل امرأتني 

مسنتني طعنا يف منزلهما.
وأعلنــت وفــاة بيلــي كراتســينغر الســاعة 
)الســاعة  املحلــي  بالتوقيــت   18:40
23:40 ت غ( بعدما تلقى حقنة قاتلة يف 
ســجن هانتســفيل، على ما ذكرت سلطات 
هــذه الواليــة الواقعــة يف جنــوب الواليات 

املتحدة.
وقد حكم يف العام 2003 على كراتسينغر 
باإلعــدام بعــد إدانتــه بتهمــة قتــل امــرأة 
وابنتهــا )89 و71 عامــا( يف منزلهمــا يف 

ضاحية فورت وورث يف داالس.
وقــد مت االســتعانة بــه إلجــراء أشــغال يف 
منزلهما، واتهم بطعنهما لســرقة السيارة، 

وبطاقة اعتماد االبنة.
وعثــر عليــه املحققــون ســريعا ألنــه كان 
يستخدم البطاقة املصرفية لشراء الكحول 
يف حانــة يف غالفيســتون، علــى بعد 480 

كيلومترا من مكان اجلرمية.
وقد أقر ســريعا بفعلته، ووافق على إجراء 

فحص احلمض النووي.
وخــالل محاكمته، أكد محامــوه أنه يعاني 
من إدمان الكحول منذ وفاة أوالده الثالثة 

وأفــراد آخرين من عائلتــه، ويصبح عنيفا 
حتت تأثير الكحول.

ومنــذ صدور احلكم يف حقه، حاول مرارا 
طلب إلغاء احلكم الصادر يف حقه.

وقــد تقــدم محامــوه بطلــب أخيــر أمــام 
املحكمــة العليــا طالبني تعليــق تنفيذ حكم 
اإلعدام بســبب عدم كفاءة محاميه األول. 

وقد رفضت املحكمة الطلب.
وبيلي كراتســينغر املحكوم باإلعدام الرابع 
عشــر الــذي ينفذ فيه احلكــم يف الواليات 
املتحدة منذ األول من يناير، واخلامس يف 

والية تكساس.

إعدام قاتل بعد 16 عاماً

باريس ثانيا 
و بانكوك يف الصدارة

سباق دراجات يكشف جرمية بالصدفة

استنســـــاخ قطـــــــة ألول مــــــــــرة

اعلنت الشــرطة اإلسبانية ، أنها اكتشفت، على 
هامــش طــواف »فويلتــا« للدراجــات الهوائيــة، 
وجود نبات احلشيش مزروعا على سطح مبنى، 

التقطتها كاميرات السباق »بالصدفة البحتة«.
وأوضحت الشــرطة أنه »أثنــاء قيام مصور على 
مــن مروحيــة، بتصويــر األجــزاء األخيــرة مــن 
املرحلة الثامنة للطواف، السبت، أظهرت كاميرا 
البــث املباشــر وجــود نباتات من القنــب الهندي 
الذي ينتج منه احلشيش، على سطح أحد املباني 
يف إقليم كتالونيا«. وفتحت شرطة اإلقليم الواقع 

شمال شرقي البالد، حتقيقا بعدما انتشرت هذه 
اللقطات بشــكل كبير على مواقع التواصل، قبل 
أن تصادر نحو 40 نبتة، الثالثاء، حسبما أفادت 

متحدثة باسم الشرطة.
وأوضحــت املتحدثــة أنه لم يتم تنفيذ أي عملية 
توقيــف خــالل املداهمــة، وأن الشــرطة ال تزال 

تبحث عن زارعي هذه النباتات.
ويعد طواف »فويلتا« املقام حاليا، واحدا من أبرز 
3 ســباقات للدراجــات الهوائيــة يف أوروبــا، مع 
طواف فرنسا الدولي وطواف »جيرو« اإليطالي.

جنحت شركة يف بكني يف استنساخ قطة، 
وهو ما يعد سابقة يف الصني، حيث قد 
تشكل هذه التجربة تقدما علميا باجتاه 
استنساخ الباندا، الرمز العاملي لألنواع 
املهددة باخلطر.وبعد سبعة أشهر على 
نفــوق هرتــه »ثوم«، متكــن هوانغ يو من 
احلصــول علــى قطــة صغيــرة رماديــة 
وبيضاء.وقــال الشــاب الصينــي البالغ 
23 عاما »نســبة الشــبه تتجاوز الـ90 
يف املئــة«، آمــال أن تكــون القطــة التــي 
وضعتها هرة حاضنة نهاية يوليو تتمتع 
بشــخصية »ثــوم« األصلية.و«ثــوم« أول 
قطــة تستنســخها شــركة »ســينوجني« 

التي سبق لها أن استنسخت حوالي 40 
كلبا منذ العام 2017.ويدفع أصحاب 
يفقــدون  الذيــن  املنزليــة  احليوانــات 
كلبهــم أو قطتهــم مبلغا كبيــرا من املال 
الستنساخ حيوانهم املفضل. فاسنتساخ 
كلــب يكلف 380 ألف يــوان )53 ألف 
يــوان )35  ألــف  دوالر( والهــر 250 
ألف دوالر(.وشــهدت الصني يف العقود 
األخيرة شغفا باحليوانات بعدما كانت 
مقموعــة يف حقبــة ماو.وجاء يف تقرير 
للهيئــة املتخصصــة »بيــت فيــر إيجــا« 
وموقــع »غومني.كــوم« اإللكتروني الذي 
يعنــى باحليوانــات األليفــة، أن اإلنفاق 

على احليوانات املنزلية بلغ العام املاضي 
حوالــى 171 مليار يوان )23.7 مليار 
دوالر(.وقــد يســمح استنســاخ القطط 
بالتقــدم باجتاه استنســاخ الباندا الذي 
تقــوم الصــني مبحاوالت حثيثة بشــأنه 
منذ عشــرين عاما تقريبا.وقال اخلبير 
يف األكادمييــة الصينيــة للعلــوم تشــن 
دايوان، الشهر املاضي، إن هيئته تدرس 
باســتخدام  بانــدا  استنســاخ  إمكانيــة 
قطــة كأم بديلــة. ومع أن حجــم الباندا 
أكبر بكثير من الهرة عند البلوغ إال إنه 
مماثل عند الوالدة وتستمر فترة احلمل 

شهرين إلى ثالثة أشهر.

كشف مسح أن العاصمة التايالندية بانكوك تفوقت على باريس 
ولندن لتصبح املدينة األكثر زوارا يف العالم يف نبأ مبشر لتايالند 

بعد مخاوف بشأن انخفاض عدد السياح األجانب.
واختيرت بانكوك كأكبر مقصد ســياحي يف العالم للعام الرابع 
علــى التوالــي حيــث اســتقبلت نحــو 22.8 مليــون زائــر وفقا 

للتصنيف السنوي الذي تعده شركة ماستر كارد.
واحتلــت باريس ولندن املركزين الثاني والثالث حيث اســتقبلت 
كل منهما نحو 19.1 مليون زائر وجاءت دبي يف املرتبة الرابعة 

بعدد زائرين بلغ 15.9 مليون.
وجاءت سنغافورة وكواالملبور، وهما أيضا يف جنوب شرق آسيا، 
يف املركزين اخلامس والسادس استنادا إلى بحث أجراه طرف 
ثالــث وحتليل ســجالت امللكيــة وبيانات عامــة يف 200 مدينة 
تعتبر من املزارات السياحية.واحتلت مدن نيويورك واسطنبول 
وطوكيو وأنطاليا يف تركيا بقية املراكز العشرة األولى.وزاد عدد 
الزائرين األجانب يف املئتي مدينة بنســبة 76 باملئة يف األعوام 
العشرة املاضية.وعلى الرغم من أن بانكوك حتتل املركز األول 
يف القائمة منذ وقت طويل فإن قطاع السياحة التايالندي واجه 
تقلبات حيث انخفض عدد الزائرين 1.03 باملئة على أســاس 
ســنوي يف مايو/أيار قبل أن ينتعش ويســجل زيادة 0.89 باملئة 
يف يونيو حزيران على أساس سنوي.وتشكل السياحة 12 باملئة 

من حجم االقتصاد التايالندي.

السجن 18 شهراً لرجل ضرب شريكته فنانة مصرية شهيرة تطلب املساعدة حلذف فيديو
أمام األطفال حلذف فيديو

طفل يقتل عائلته ويتصل بالنجدة
عبيــر  املصريــة  الفنانــة  قالــت 
جــالل  املخــرج  جنلــة  الشــرقاوي، 
لعمليــة  تتعــرض  إنهــا  الشــرقاوي، 
مطاردة من قبل شــخص عن طريق 
نشر فيديو لها عبر مواقع التواصل 

أنــه  موضحــة  االجتماعــي، 
عبيــر  مفبرك.وقالـــــــت 

خــالل  الشـــــــرقاوي، 
هاتفيـــــة  مداخــــــلة 
ببرنامــــــــج، حضــرة 
املــذاع  املواطــــــــــن، 

احلــدث،  قنــاة  علــى 
تقــدمي اإلعالمي ســيد 

الفيديــو  هــذا  إن  علــى، 
يحتــوي علــى صــورة مكتــوب عليها 
أنهــا تقول إنها شــاهدت الرســول.
وأكــدت أنهــا لــم تقل هذه األشــياء 
حاولــت  أنهــا  موضحــة  نهائيــا، 
املنشــور  القنــاة  إلدارة  التوصــل 
عليهــا هــذا الفيديــو، وتأكــدت أن 
هــذه القنــاة موجودة خــارج مصر.

واســتغاثت الفنانة عبير الشرقاوي 
يف  بالتحقيــق  اإلنترنــت  مبباحــث 
هــذه القضيــة وإزالة هــذا الفيديو 

لها. املسيء 
عبيــر  املعتزلــة  الفنانــة  وكانــت 
الشــرقاوي، طلبت مساعدة 
حلــذف  متابعيهــــــــــــا 
أحــــــــد الفيديوهات 
موقــع  علــى  مــن 
بحســب  »يوتيــوب« 

اليوم. روسيا 
منشــور  يف  وقالــت 
نشــرته عبــر صفحتها 
مبوقــع  الشخصيــــــــــــــــة 
»فيســبوك«: »أنا محتاجة مساعدة 
يوجــد فيديــو علــى يوتيــوب بيقــول 
كالم غيــر حقيقــي عنــي والفيديــو 
مزعــج جدا وحاطط صوري وصور 
هنديــة علــى إنهــا أنــا وكل الــكالم 
اللي فيه غلط ولألســف منقول من 

أكتــر من جهة«.

حكم على بلجيكي يف فرنسا بالسجن 18 شهرا بسبب 
ضربه شريكته السابقة أمام أطفالها، فيما كانت صادرة 
بحقه مذكرة قضائية مينع مبوجبها من االقتراب منها، 

وفق مصادر يف الدرك الفرنسي.
وليلة السبت، اقتحم الرجل البالغ من العمر 36 عاما 
منزل شريكته السابقة وهي بلجيكية أيضا، يف الشاو 
)وسط شرق فرنسا( رغم املذكرة القضائية التي متنعه 

من االتصال بها، أو االقتراب منها.
وأمــام أعــني طفليها، ضربها مرات عــدة فيما كان يف 
حالة ســكر. وكان هناك طفل ثالث يبلغ 7 أشــهر لكنه 

كان نائما يف غرفته وقت وقوع احلادثة.
وأوضح الدرك »ضرب رأســها باحلائط بشــكل متكرر 
مما تســبب يف فقدها وعيها وتعرضها إلصابات عدة 
منها يف ضلعني إضافة إلى كســر عدد من أســنانها«. 
وقد أبلغت ابنة الضحية، التي تبلغ 10 ســنوات، فرق 
اإلسعاف. وعند وصول عناصر من الدرك فتشوا املكان 
وعثروا على املشتبه به مستلقيا حتت سرير. وهذه املرة 
اخلامسة التي يتم فيها توقيف هذا الرجل بسبب تعنيف 

شريكته السابقة منذ بداية العام، وفقا للدرك.

قالت ســلطات والية أالباما األمريكية 
إن مراهًقا اتصل بالرقم 911 بشــأن 
ســماع طلقــات ناريــة، واعتــرف بقتل 
عائلته.وحســب  أفــراد  مــن  خمســة 
»أسوشيتد برس« وجد الضباط الذين 

اســتجابوا للبالغ، يف املنزل يف وقت 
مبكــر مــن الصباح شــخًصا 

بالًغــا وطفلــني مقتولــني 
يف مــكان احلــادث. ومت 
بالــغ  شــخص  إدخــال 
وقاصر إلى املستشفى 
بجــروح  مصابــني 
خطيــرة وتوفيــا الحًقــا.

وقال متحدث باســم مكتب 
قائد شرطة مقاطعة الميستون 

لوسائل إعالم،.
أن ثالثــة من اخلمســة توفوا يف موقع 
إطــالق النــار، واثنــني توفيــا يف وقــت 
الحق يف مستشفى.وكتب على »تويتر«: 
»جــرى اســتجواب املتصــل البالــغ من 
العمر 14 عاماً، واعترف بإطالق النار 
على أفراد أسرته اخلمسة يف املنزل«. 
وأضــاف »وهو يســاعد املحققني اآلن 

يف حتديد مكان السالح وهو مسدس 
عيــار 9 ملم قال إنه ألقى به يف مكان 
قريــب، ولم يتضح من أين حصل على 

املسدس«.
يأتي ذلك يف أعقاب موجة من جرائم 
شــهدتها  اجلماعــي  القتــل 
الواليات املتحدة شملت 
أشــخاص   7 قتــل 
يف   22 وإصابــة 
تكســاس يف مطلع 
منهــم  األســبوع، 
رضيــع. طفــل 
وقتل مســلح الشــهر 
املاضــي 22 شــخصاً 
وأصــاب 24 بجروح يف إل 
باســو يف تكســاس، وقتل مهاجٌم آخر 
9 أشــخاص وأصــاب 27 يف دايتــون 
علــى  النقــاش  جتــدد  بأوهايو.ومــع 
مستوى البالد، قال الرئيس األمريكي 
إن  األســبوع،  هــذا  ترامــب،  دونالــد 
التحقــق مــن بيانات وخلفية مشــتري 
الســالح مــا كان ليمنع أعمــال العنف 

يف الفترة األخيرة.
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الثقافية 

االديبة سعاد الورفلي : 

عندما يجري حبر االبداع غزيرا  من  منابع فنية  عديدة 
 نواصــل يف هــذا العــدد احلــوار مــع  االديبــة ســعاد 
الورفلــي يف اجلــزء الثالث واالخيــر ونحن نقف عند 
جتربتهــا الشــعرية والقصصية ومســاهماتها االدبية 

محليا وعربيا 
اســمحي لي بســؤال ملح بالنســبة لي وهو تكرار النوم 
واحللــم يف قصصــك هــل مواجهــة العالم باتت قاســية 

إلى حد فرارنا إلى النوم واحللم ؟ 
الواقــع الــذي نعيشــه تلبس باحللم  لــو تقرأ األعمال 
العربيــة ســتجد يف أغلبهــا توريــة خفية لذلــك النوم 

احللم .
األحــالم هي حقيقة نعيشــها لكننا نعجز عن متثيلها 

باألحرى حتقيقها.
لقد تركزت أمنياتنا الصغيرة يف صورة أحالم ، حتى 
تلــك التــي نســتطيع حتقيقهــا : صرنــا نحلــم بها »لو 
تتحقــق » طموحــات املواطــن العربــي انحصــرت يف 

امللكية : أملك بيتا –سيارة .. وسائل رفاهية
كيف تتحول هذه ألحالم وأمنيات . هذا يندرج حتت 
الهذيان النفســي أن منني انفســنا مبوجودات واقعية 

قد منلكها يوما ونفقدها زمنا ما .
إذن نحن لسنا ملك أنفسنا تلك األشياء التي نحلم بها 
هــي متلكنــا وال منلكها بْيَد أنها من الســهل احلصول 

عليها دون أمنية أو أحالم .
نحول املحيط إلى متنيات تتجلى يف صورة أحالم.

 احللــم يف أعمالي هو تفســير لواقع حقيقي جتســد 
يف احللم .

و  واجلميــل  األصيــل  البلــد  وليــد  بنــي  عــن  حدثينــا 
وعــن  فيــه  األدب  وعــن  بالشــهامة  املعروفــني  »ناســه« 

احلياة الثقافية ؟
بنــي وليــد : مدينة الطبيعة اخلالبة امللهمة للشــعراء 
واألدباء ؛ فيما لو مت اســتثمار موقعها االســتراتيجي 
املطــل علــى »وادي البــالد« امللتــف التفــاف الســماء 
بالبحــر والصحــراء . حيــث ميتــد جســر الطبيعــة 
اخلــالب ليرتبط بإلهــام األدباء والشــعراء واملفكرين 
وأهــل النخــب الثقافية الذين يقدمــون بال مقابل من 
أجــل النهــوض بالثقافــة واألدب يف بالدنا . كما تعلم 
أن احلالة العامة التي متر بها ليبيا قد تسببت بعض 
الشــيء يف ركــود كثيــر مــن املؤسســات الثقافية التي 
حتتاج إلى الدعم احلقيقي لتقدمي نهضة ثقافية ذات 

أبعاد أدبية فكرية ثقافية تدعوها الضرورة امللحة 
امتــازت بني وليــد أدبيا بالشــعراء ، وكانت لها ريادة 
مســتحقة يف هذا الفــن العربي األصيل الذي هو فن 

الشعر
بنــي وليــد اختلطــت فيها البــداوة باحلاضــرة ، وكان 
الطابــع األدبــي فيها )الشــعر الشــعبي ( ، إلى جانب 
شعراء الشعر الشعبي ؛كان الشعراء املتميزون بالشعر 
العمــودي الفصيح. كما ازدهــرت يف مدينة بني وليد 
حركــة ثقافيــة جتســدت فتــرة مــن الزمــن يف إقامــة 
مناشــط متنوعة ملعارض  الســياحة والتراث والفنون 
، ومعــارض الكتاب الذي تنوعت مواســمه وأشــرفت 
عليه جهات تنفيذية آنذاك –قطاع التعليم- وأقيمت 
علــى هامش معــرض الكتاب األول2017 بإشــراف 
مراقبة التعليم حينها، ندوة أدبية ثقافية شارك فيها 

نخٌب من أدباء وكّتاب وشعراء .
باختصــار حتى الأغمض حق بنــي وليد الريادي كان 
للمهرجانــات الثقافيــة كمهرجــان الطفولة وجتســيد 
مســرح الطفــل ، ومهرجــان بنــي وليــد الســياحي ، 
وغيرهــا من األمســيات الشــعرية واألدبيــة دور فّعال 
أبــرز دور الكاتــب واملثقــف مــن خالل مســيرته التي 
التنقطــع والتتوقــف رغــم املحــن، وهنــاك محــاوالت 
حقيقية تسهم يف دفع عجلة البالد الثقافية والفكرية، 
لوال شح اإلمكانيات املادية التي تساعد على حتسني 

اجلانــب الثقايف يف إيجاد مــا نقترحه دوما ويقترحه 
أهل النخب يف بني وليد كتأســيس » صالونات أدبية 
، ومراكــز ثقافيــة ليســت لصف الكتــب أو األعمال ، 
بــل إلدارة جلســات حقيقيــة وقــراءات أدبيــة ونقدية 
يف مواســم تعقد ملدارسة فن األدب وتوظيف اخليال 

وتوجيهه.
ويف املجــال اإلعالمــي كانــت صحيفــة أخبــار البالد 
تشــقها طريقهــا وبقــوة لترســم معالــم الثقافــة على 
ضفــاف البــالد : فكانــت  ملمــة باجلوانــب الثقافية 
والفكريــة واالجتماعيــة ، وكان ألدب الطفــل وقصته 
مســاحة ثريــة على أخبــار البالد ..إلــى جانب أقالم 
املســتقبل مــن املبدعني الشــباب . فكانــت الصحيفة 
مبثابــة املحتــوي لكل األقــالم واآلراء واألفكار خدمة 

وإثراء وعطاء .  
خليــل  جبــران  مــن  األدبــي  أســلوبك  باقتــراب  أشــعر   
جبــران خاصــة ومــن أدباء املهجــر عمومــا طبعا مبناخ 

وإحساس ليبي ؟ 
قــد يكــون هنــاك نقطــة التقــاء يف بعــض األســاليب 
األدبية من شعراء املهجر. فأدباء املهجر عانوا الغربة 
يف أوطانهــم قبــل أن يعاينوها علــى حقيقتها يف تلك 
الــدول التي هاجروا إليها فانســابت أعمالهم األدبية 
من عمق الروح حتكي وترســم تلك املعاناة يف اللجوء 
إلــى الطبيعــة اخلالبة فــكان البحــر والليل والشــتاء 
املمتــد والهجــران والعواصــف واملســاء وغيرهــا مما 
شــكل رمزيــات يبوح من ورائها أدبــاء تلك الفترة بكل 

ما يحتدم يف نفوسهم من معاناة .
يتجســد االلتقاء أيضا يف تنوع األساليب لدى جبران 
.. فهــو لــم يتوقــف أو يتســم بلون معني؛ كتــب كل ما 
يــروق له من خواطر وقصــص وحكايات أيضا انطبع 
فنه باألســلوب الفلســفي الذي متيزت به أيضا بعض 

أعمالي .
األديب حالم بطبعه فأين ميتد حلمك ؟

اجلميــل يف احللــم أنــه بــال حــدود .. ومــا يؤســفني 
يف شــخصيتي أننــي حاملــة ... لهذا كثيــرا ما أصاب 
بالعثــرات يف واقعــي . وســرعان مــا أجــد توقعاتــي 
تخالف حقيقة ما أعيشه ..وهذا الينفي أننا واقعيون 
نعمــل مــن أجل حتقيــق طموحاتنــا التي صــار جزءا 

منها على سطح املجتمع واآلخر خلف أبواب األحالم 
املوصدة .

يف شعر الهايكو ويف قصة الومضة هل يقدم االختصار 
الشديد متعة للقارئ يف تقديرك وأنت أحيانا تكتبني 

نصوصا شديدة االختصار ؟
ليس بالضرورة ، وأنا أعي أن القراء أذواق ومسافات 

وأفهام  .
النــص القصيــر املختصــر فيــه الكثير مــن الدالالت 
والرمزيــات املختزلــة، والقــارئ املحترف سيســتطيع 
معرفة وجه واحد من عدة أوجه  لنص قصير للفنون 
املتنوعــة التــي متتلــئ بها الســاحة خاصــة يف الفترة 
األخيــرة التــي وجــد فيها كثيــر من األقــالم ضالتهم 
املنشــودة بصياغة فكرة صغيرة جتســد كل ما يودون 
قولــه يف حلظــة من زمن قصير وألفــاظ ذات معدود 
معــني ..وتكتــل رمــزي ضخــم يعطــي أكثــر مــن وجه 

للحالة املرادة.
قصــة الومضــة هــي إحالة عالم كبير إلــى معنى تليه 
نقطة . الومضة هي أن تعطي الكثير يف لفظ يســير 
وهي بالغة احلال ورمز املحال. وأنا من املحبني لهذا 
اللون الذي يرى فيه كثير من النقاد املحافظني متردا 
علــى نص محكــي بكيفياته املعروفــة ؛ حيث البالغة 
العربيــة امتألت بالقول الوجيز يف املعنى الكبير وهو 
ليس مسســتحدث بل يضاهي فــن البالغة يف إيجاز 

العبارة وتوسع املعاني .
 بــات تقليديــا جــدا ومهــم جــدا ، أمــا زال الشــعر ديــوان 

العرب ؟
نعم .مازال ديواننا حتى هذه الساعة ؛ فهو الضرورة 
التــي نلجــأ إليهــا حني حتتدم املشــاعر وهــو الكتاب 
الذي يفصل وجداننا عندما يغيب الشــعور يف زحمة 

احلياة .
ومــازال كمــا عرفنــاه منذ زمــن املعلقات حتــى زمننا 
هذا : فالشــاعر يحكي ويقص مســتعمال كل أغراض 
الشــعر مــن املــدح والفخــر والوصف والغــزل والرثاء 
واحلماســة والزهد وغيرها من أضرب الشــعر، فهي 
مازالت متمثلة إلى اآلن يف موســوعة ضخمة ترســم 
مالــم يســتطع قولــه التاريــخ ، وقاله الشــاعر يف أقل 

من برهة .

حوار / اجلزء الثالث

املختصر  القصير  النص 
الدالالت  من  الكثير  فيه 
املختـــزلة،  والرمزيــــــــــــات 
والقارئ املحترف سيستطيع 
معرفة وجه واحد من عدة 

أوجه  لنص قصير
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ـــ االسبوع الليبي   
اللقاء  لهدف   بهدف  التعادل  حسم 
الودي الذي جمع  النصر مع جينيس 
املــصــري  بــالــقــاهــرة  مــســاء األحــد  

املاضي .
أحمد   « العبه   عبر  النصر   ومتكن 
احلاسي« من حتقيق الهدف االول يف 
املباراة   وما لبث ان عادل  جينيس  

النتيجة من  ركلة جزاء  .
النصر  استعداد  املباراة ضمن  وتاتي 
ملواجهة  لرجاء البيضاوي املغربي يف 
املقررة  للمسابقة  الـــ32  دور  ذهــاب 
بالقاهرة  بتروسبورت  مبلعب  إقامتها 
سبتمبر  شهر  مــن  عشر  ــرابــع  ال يف 

اجلاري. .

ـــ االسبوع الليبي   
الودية  مباراته  نتيجة  القدم  لكرة  بنغازي  األهلي  فريق  فقد 
الثانية التي يخوضها يف معسكره اخلارجي بالقاهرة وذلك أمام 
النصر القاهري املصري بثالثة أهداف مقابل هدف وذلك يف 
مبلعب  املاضي  األحــد  مساء   الفريقني  جمعت  التي  املواجهة 
نادي النصر. وتعد هذه املباراة الودية التي يخوضها األهلي يف 

معسكره مبصر حيث كان قد خسر أمام حرس احلدود املصري 
بهدف وحيد.

ويواصل األهلي استعداداته ملالقاة اإلسماعيلي املصري ذهاب 
والتي  األبطال  لألندية  العربية  البطولة  من  الـــ32  الــدور  يف 
ستقام يف مدينة اإلسماعيلية املصرية يف الثالث عشر من شهر 

سبتمبر احلالي  

النصر وجينيس املصري يتعادالن ودياً

الصفاقسي يتعاقد
 مع موهبة ليبية

الرياضية  افريقيا  بوابة  ــ  الليبي  االسبوع  ـــ 
الصفاقسي  للنادي  الوحدة  فريق  العب  فايق«  يوسف  الليبي«  أنضم 

التونسي بشكل رسمي .
من  يعد  و  كمهاجم  يلعب  عاماً  عشر  تسعة  العمر  من  البالغ  »فايق« 

الالعبني املميزين الذي تألقوا مع فريق الوحدة يف السنوات األخيرة 

األهلي بنغازي يخسر أمام النصر القاهري

بعثة االحتاد تتجه الى معسكرها يف صفاقس 

ـــ االسبوع الليبي   
عبر تسجيل مصور بثته بوابة افريقيا الرياضية قال رئيس اللجنة 
»محمد  املهاجم  بأن  العزابي«  »صالح  االحتــاد  بنادي  التسييرية 
بعثة  مع  يسافروا  لم  العباسي«  »عبدالعاطي  زميلة   و  زعبية« 
الفريق االول لكرة القدم لتونس نظرا النتهاء عقدهم مع الفريق .
وأضاف »العزابي« يف تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للنادي 
الالعبان  مع  شهرين  ملدة  العقد  لتجديد  مفاوضات  هناك  بأنه 

ولكن إلي هذه اللحظة لم نتوصل حلل .
 وحتدث »العزابي » عن حتضيرات الفريق ملواجهة حسنية أغادير 
حيث  األفريقية  الكونفدرالية  لبطولة  دور32  ذهاب  يف  املغربي 
قال بأن بعثة االحتاد وصلت أمس اجلمعة لتونس من أجل أقامه 
معسكر استعدادا للمباراة وبأن اإلدارة وفرت كل إمكانيات النجاح 

للجهاز الفني  بقيادة املدرب الوطني » أسامة احلمادي«

ـــ االسبوع الليبي   
الى تونس وصلت بعثة فريق االحتاد لكرة القدم  مساء االحد املاضي متجهة 
استعدادا  للفريقي   اخلارجي  املعسكر  يقام  حيث  مدينة صفاقس    الى 
الكونفدرالية  لبطولة  دور32  ذهاب  يف  املغربي  أغادير  حسنية  ملواجهة 
األفريقية واملقرر لها يف الرابع عشر من شهر سبتمبر اجلاري على ملعب 

الطيب املهيري 

  إدارة االحتاد حُتدد موقفها 
من التجديد مع زعبية
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��� االسبوع الليبي   
العامة  التحكيم  أن رئيس جلنة  مصادر صحفية    ذكرت 
العقوري   احلفيظ  القدم   عبد  لكرة  الليبي  باالحتاد 

تقدم باستقالته من منصبه دون الكشف عن االسباب 
 وي���ذك���ر أن  امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���الحت���اد  ق���د ق��رر 
مبهام   العقوري  تكليف  املاضي   العام  يف   أغسطس 
يف   عقد  الذي  االجتماع  خالل   التحكيم   جلنة  رئاسة 

طرابلس.
الشلماني رئيس االحتاد احلالي. لعبد احلكيم    خلفاً 

��� االسبوع الليبي   
الطلحي  النصر  فتحي   اعتذر حارس فريق 
عن االلتحاق مبعسكر املنتخب الليبي الذي  
س��ي��ق��ام يف امل��غ��رب و ت��ع��رض إل���ي اص��اب��ة 
أبطال  دوري  يف  موكاف  عاصفة  يف  مبارة 
بثالثة  النصر  بفوز  انتهت  والتي  أفريقيا 

أهداف مقابل هدف.

   العقوري  يقدم استقالته
 من جلنة التحكيم 

 اإلصابة تبعد 
الطلحي عن معسكر 

املنتخب باملغرب 

 املنستيري يعلن التعاقد مع الغنيمي و الوحدة  يؤكد انه مازال يف كشوفاته 

��� االسبوع الليبي   
 قدم رئيس االحتاد الليبي للكرة احلديدية أبو مدين 
لالعبي   طويل   تخصص  كرات   طاقم  الزليطني  
محمد  الرياضي  تسلمها  للناشئني   الليبي  املنتخب 

عطية. كمال 
احلديدية  للكرة  للناشئني  الليبي  املنتخب   ويستعد 
تستضيفها  التي  العالم  لبطولة  وال��راف��ا،  للطويل 

اجلاري. الشهر  إيطاليا 
يف  تدريباتهم  للناشئني،  منتخبنا  العبو   ويخوض 
رغبتهم  ظ��ل  يف  ش��دي��د،  بتركيز  ط��راب��ل��س،  مدينة 

الليبية. املشاركة  بتقدمي األفضل يف 

 االحتاد يودع  كوسة

 الزليطني يقدم هدية  
لالعبي الكرة احلديدية 

أحد  املاضي   ال��ث��الث��اء  االحت���اد   ن��ادي   فقد 
جنومه  البارزين الالعب محمد كوسة  الذي 

ملع يف فترة الستينيات 
 وتويف كوسة بعد  صراع طويل مع املرض.

��� االسبوع الليبي   
املنستيري  االحت��اد  ن��ادي  أعلن   فيما 
التونسي  االثنني املاضي  عن التعاقد 
الليبي  امل��ه��اج��م  م��ع  رس��م��ي  ب��ش��ك��ل 
الوحدة  فريق  العب  الغنيمي   محمد 
وامل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي األومل���ب���ي ل��ك��رة 
ال��الع��ب اخل��ام��س يف  ال��ق��دم، ليكون 
الليبية  اجلنسية  يحمل  الذي  الفريق 
، ن��ش��ر احل��س��اب ال��رس��م��ي ل��ل��ن��ادي 
االحتاد املنستيري على   »فيسبوك«، 
رسالة ترحيب بالالعب، معلنا تواجد 
محمد الغنيمي، ضمن قائمته للموسم 

اجلديد.
ال��ري��اض��ي  رمييسيا  م��وق��ع  أن   غير 
عن  نشره  خبر  يف  كشف  االخ��ب��اري 
ناديه،  ذمة  على  الي��زال  الالعب  أن  
الوحدة، ولم يوقع إلى اآلن مع االحتاد 

املنستيري.
أنور  عن  تصريحات   رمييسيا   ونقل 
ن��ادي  إدارة  مجلس  عضو  الشريف 
م��ازال  الغنيمي  ب��أن  تفيد  الوحدة  
ضمن كشوفات نادي الوحدة، موضحا 
أن النادي تلقى عدة عروض من أندية 
تونسية لضم الالعب ولكن لم يتوصل 

التفاق مع أي منهم.



أمرُّ بي فيِك مصلوبا علي شفتي
جّف النداء وأدمى الصمت أغنيتي

أمّر بي فيِك ال عيناي تعرفني
وال املكان الذي من حبره لغتي

هذا أنا أم أنا غيري فأين أنا
يا غربة التيه يا جمرا على رئتي

وحد أطارد يف الصحراء قافية
باألمس أودعتها أسرار مملكتي

فيها عناوين قلبي يف بداوته
فيها أنا خارجا من كهف أقنعتي

أيام كنت نبّي العشق تتبعني
هذي اجلموع وكان احلب معجزتي

قيس أنا ما لليلى لست أبصرها
يف ألف ليلى حللن اآلن أوديتي

من كل باذخة تزهو بقامتها
ومالها يف مرايا الروح من سمة

وأين قنديلي الزيتيُّ أسرجه
فتستفيق حكايات على شفتي
أنا الغريب الذي ضّلت رواحله

أنا املعلق يف أهداب ذاكرتي
متضي الليالي وتبقى جنمة شهدت

مواكبي ُتْشِهُد الّسارين ملحمتي

األسبـوع الليبـي 
االخريه العـدد )   50   (    ــ    الثالثاء       10      /       9       /     2019

أخر االسبوع 

الغريب  قيس 

المزويغ محمد 

املرصد
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االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

»مزرق« في دوامة حرب مأساوية

تهجير وتقتيل

وعشرات الضحايا
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؟

الجنوب الليبي.. جزءًا من المأزق

األمني في الصحراء اإلفريقية

محمود

 الدريحو: األوضاع 

تنذر بكارثة حقيقة

 في مرزق 
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الجنوب الليبي.. جزءًا من المأزق

األمني في الصحراء اإلفريقية

محمود

 الدريحو: األوضاع 

تنذر بكارثة حقيقة

 في مرزق 

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

أنــغــام،  الــفــنــانــة  زوج  عــلــق 
على  إبراهيم،  أحمد  املوزع 
ــه مـــع عــمــر عـــارف،  خــالف
ــر، وذلــك  ــب جنــل أنــغــام األك
العلني  األخير  هجوم  بعد 
التواصل  مواقع  عبر  عليه 

االجتماعي.
هجوما  ــارف،  عـ عمر  شــن 
زوج  إبــراهــيــم،  أحمد  ضــد 
عبر  وهــدده،  أنغام،  الفنانة 
وسائل التواصل االجتماعي، 
بفضح عدة أمور خاصة به.

أنــغــام،  الفنانة  زوج  وقـــال 
»ذا  لبرنامج  تصريحات  يف 
هذا  إن  بالعربي«،  انسايدر 
وأنــه جتاهل  أحزنه،  األمــر 
الرد ألنه ال يريد أن يعطي 
لألمر أهمية«، مضيفا »لكن 
يف نفس الوقت، فإنه يشعر 

باملسؤولية جتاه أنغام«.
إبراهيم  أحــمــد  واســتــطــرد 
لكنه  ســهــلــة  ــات  »املــشــاحــن
عالقته  على  احلفاظ  يريد 
ــام يف املــقــام  ــغ بــالــفــنــانــة أن

ال  »األمــر  مضيفا:  األول«، 
يحتاج الستعراض«.

بأن  توقعات  هناك  وكانت 
أنــغــام  ابـــن  هــجــوم  يتسبب 
انفصالهما،  على زوجها يف 
بيانا  أصــدر  بعدما  خاصة 
قال فيه إنه ال يحترم زوجها 
مضيفا  معه«،  أزمــة  ولديه 
أكد  الوقت  نفس  يف  »لكنه 
ورغبته  لوالدته  حبه  على 
أثار  مما  إيذائها،  عــدم  يف 

الكثير من اجلدل وقتها«.

زوج أنغام يعلق على تصريحات ابنها بفضحهحياً 

عن بوابة افريقيا 
االخبارية

36 سنة سجنا بسبب 50 دوالرا 
السجن بسبب  أالباما األمريكية 36 سنة يف  أمريكي من سكان والية  قبع مواطن 

سرقته 50 دوالرا يف شبابه.
وتفيد صحيفة Daily Mirror بأن املحكمة قضت عام 1979 على املواطن ألفني 
أربع  مضي  وبعد  التنفيذ.  وقف  مع  السرقة  بتهمة  سنوات  ثالث  بالسجن  كينراد 
سنوات سرق هذا الشخص من أحد املخابز مبلغ 50 دوالرا. ووفقا للقانون القدمي 
الذي كان ساريا يف تلك الفترة يف والية أالباما، حكم عليه بالسجن املؤبد، دون حق 

اإلفراج املشروط عنه.
أعلن  وقد  عنه.  اإلفــراج  وقرر  كينراد،  ألفني  ملف  جيفرسون  مقاطعة  حاكم  درس 
كينراد )58 سنة( يف جلسة املحكمة، أنه نادم على فعلته ويتحمل مسؤولية األخطاء 

التي اقترفها يف شبابه. وقال »أرجو منكم منحي فرصة لتصحيح كل شيء«.
وقد سبق أن أعلن يف أغسطس املاضي، أن كيت فودز من والية نيفادا، قضت يف 
السجن عن طريق اخلطأ 35 سنة، وبعدها حصلت على تعويض مقداره 3 ماليني 
دوالر. ولكن محاميها يسعى للحصول على تعويض أكبر عن األضرار املعنوية التي 

حلقت بها.


