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م���ع ج���م���ود ح���رك���ة ال���ق���وات امل��ت��ح��ارب��ة ع��ل��ى ك��اف��ة 
املحاور املفتوحة عبر التخوم اجلنوبية للعاصمة 
ط��راب��ل��س ..ت���أخ���ذ امل���واج���ه���ة ال��ع��س��ك��ري��ة م��ظ��ه��را 
التي حترك  القوى  أق��رب تعبيرا عن حقيقة  آخر 
مساراته نحو املصير املرسوم ، هذا املظهر جتسد 
يف س���ي���ط���رة ح�����رب ال����ط����ائ����رات امل���س���ي���رة ال��ت��رك��ي��ة 
.. فمن خاللها  املعارك  واالماراتية على مجريات 
املتناحرة  ك��ل ط��رف م��ن االط����راف املحلية  ي��وج��ه 

ضرباته املوجعة لآلخر..
منذ هدنة عيد األضحى املاضي التي  اقترحتها 
يهدأ  األرض  على  القتال  الي��ك��اد  األمم��ي��ة  البعثة 
، ح��ت��ى ت��ت��ص��اع��د وت��ي��رت��ه م��ن ج��دي��د ..ب����ل أن���ه يف 
االسابيع االخيرة قد ازداد شراسة ودموية إستباقا 
رمبا لصافرة احلكم املؤذنة بنهاية اجلولة األولى 

للمباراة..
غير التسويات بني الفاعلني اخلارجيني املتورطني 
، ثمة بيئة  مباشرة يف الصراع واملمولني ألطرافه 
س��ي��اس��ي��ة إق��ل��ي��م��ي��ة آخ������ذة يف ال���ن���ض���ج يف ت��ون��س 
إل��ى مرحلة  واجل��زائ��ر وال��س��ودان  متهيدا للولوج 
جديدة ، قد ال تتقبل إستمرار التناحر يف اجلارة 
سنوات  منذ  ال��دول��ة  وغياب  الفوضى  تعاني  التي 
، وحت��ت��اج إل���ى ش���يء م��ن ال��ه��دوء امل��ؤق��ت لتغطية 
االنتقال السياسي الذي تشهده تلك البلدان ..قد 
التمديد  من  للمزيد  مرشحا  الليبي  امللف  يكون 
، ألس���ب���اب م��ح��ل��ي��ة وأخ������رى ت��ت��ع��ل��ق مب��ق��ت��ض��ي��ات 
التنافس الوحشي بني شركات الطاقة ، أو ألسباب 
القرار  ألص��ح��اب  االسترتيجية  بالرؤية  مرتبطة 
الدولي والتي تشمل مناطق الصراع على إمتداد 
ق��وس ال��ن��ار م��ن ب��غ��داد إل��ى طرابلس ال��غ��رب ، لكن 
اس��ت��ق��رار االق��ل��ي��م - م��رح��ل��ي��ا ع��ل��ى االق���ل - أيضا 
ع��ام��ل مهم ل��ن تتجاهله اوروب����ا وام��ري��ك��ا وروس��ي��ا 

والصني ..
ويف غياب املنطق السياسي داخليا ، المناص من 
أن تتحمل أوروبا مهمة القيام مبا يجب لتحقيق 
اخ��ت��راق يف ج���دار ال���دم ال���ذي ي��ح��اص��ر العاصمة 
ت��ق��ري��ب��ا..خ��ص��وص��ا بعد  أش��ه��ر  م��ن��ذ س��ت��ة  الليبية 
املؤكدة عن حتشيدات  التسريبات االعالمية شبه 
ك��ب��ي��رة ل���داع���ش يف ج���ب���ال ال����ه����روج ت��ش��م��ل آل��ي��ات 
وم��ص��ف��ح��ات وأس���ل���ح���ة م��ت��وس��ط��ة وث��ق��ي��ل��ة ، غير 
ع��ل��ى تلك  ، وال كيفية دخ��ول��ه��ا  امل��ص��در  م��ع��ل��وم��ة 
امل��ن��ط��ق��ة امل���ح���اط���ة ب���ق���واع���د ع��س��ك��ري��ة ف��رن��س��ي��ة 
ال��ط��وق  وام��ري��ك��ي��ة تنتشر ع��ل��ى احل����دود م��ع دول 

االفريقي..
النازحني واملشردين  أرقام  املوارد وتزايد  استنزاف 
وت���ورم اع���داد القتلى م��ن االب��ري��اء وغ��ي��ر االب��ري��اء 
..لم ولن يحرك ساكنا يف ضمير املجتمع الدولي 
االم��ن لعملها  م��دد مجلس  التي  وبعثته األممية 
ق��ب��ل أي���ام ، ل��ك��ن خ���روج االف��اع��ي م��ن ج��ح��وره��ا يف 
العناصر  توجيه  سيستلزم   ، الهروج  جبال  كهوف 
،لقتال  الليبي  ال��ص��راع  ل��ط��ريف  التابعة  املسلحة 
املجتمع  عن  بالنيابة  الهروج  بجبال  املتحصنني 
الدولي الذي سهل دخولهم وامن تسليحهم ، كما 

حدث قبل عامني يف مدينة سرت الساحلية ..
خ��الص��ة االم���ر أن سببا ج��دي��دا ي��ض��اف إل��ى بقية 
االس���ب���اب ، ي��دع��وا س��الم��ة وف��ري��ق��ه ال��دب��ل��وم��اس��ي 
، للضغط ع��ل��ى االخ����وة االع�����داء يف س��ب��ي��ل وق��ف 
التذابح فيما بينهم بشكل  مؤقت حتى يتفرغوا 
العالم  نفايات  محاربة  يف  املطلوب  ال��دور  لتأدية 
ودول  إدل��ب  واستدراجها من  أعيد جتميعها  التي 

افريقيا املتاخمة للصحراء واماكن اخرى..

صحيفــة أسبوعيـــة - منوعــــة  -  شاملـــة 
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مدير التحرير

سبب آخر للهدنة..
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أخبــار

أكد مفوض شؤون الالجئني باألمم 
3600الجئ  أكثرمن  أن  املتحدة، 
وطالب جلوء محتجزون حاليا يف 

بليبيا. االحتجاز  مراكز 
املجتمع  املفوض األممي،   وطالب 
إنسانية  ممــرات  بتوفير  الدولي، 
لالجئني الذين سيتم إجالؤهم من 
ليبيا، ويف بيان صادر عن املنظمة 
اجلــمــعــة، أبـــدى املــفــوض األممــي 
ترحيبه بخطوة احلكومة الرواندية 
اتفاق  بتوقيع  اإلفريقي  واالحتــاد 
آلية  بإنشاء  تقضي  املفوضية،  مع 
للخطر  املعرضني  الالجئني  لعبور 
يف ليبيا إلى رواندا، وحث البلدان 
هذا  اتــبــاع  على  املعنية  األخـــرى 
املــثــال اإلفــريــقــي مــن أجــل إنقاذ 

البيان. األرواح، بحسب 

أكثر من 3600 الجيء محتجز يف ليبيا 

التابعة  بليبيا  العقوبات اخلاصة  عقدت جلنة 
من  وفــد  مع  مغلقاً  إجتماعا   ، املتحدة  لــأمم 
املؤسسة الليبية لالستثمار ملتابعة ملف األموال 

املجمدة.
حيث قدم الدكتور علي محمود، رئيس مجلس 
ومديرها  لإلستثمار  الليبية  املؤسسة  إدارة 
ــمــاع إحــاطــة عن  ــذا اإلجــت الــتــنــفــيــذي، يف هـ
إطار  يف  اجلديدة  املؤسسة  عمل  إستراتيجية 
الكفيلة مبعاجلة  واملقترحات  العقوبات،  نظام 

األثار السلبية لنظام العقوبات على املؤسسة«

 حضر اإلجتماع ممثلني من البعثات األعضاء  
بلجنة العقوبات باألمم املتحدة من دول )الواليات 
املتحدة / اململكة املتحدة / فرنسا/ روسيا / 
الصني / أملانيا / بلجيكا/ جنوب أفريقيا/ غينيا 
جمهورية  بولندا/  ديفوار/  كوت  اإلستوائية/ 

الدومنيكان/ بيرو / الكويت / إندونيسيا.

اجتماع مغلق للمؤسسة الليبية 
لالستثمار مع جلنة العقوبات 

متــكــنــت دوريـــــــات قــســم الــبــحــث 
اجلنائي مبديرية أمن توكرة ، عصر 
اخلــمــيــس مـــن ضــبــط أحـــد جتــار 
املخدرات أثناء مروره على الطريق 

الساحلي توكرة .
مكتب اإلعالم األمني مبديرية أمن 
ضبط  عملية  أن  أوضـــح   ، تــوكــرة 
معلومات  ورود  بعد  املخدرات متت 
  ، مفادها  خــاص  مــصــدر  قبل  مــن 
مــرور أحــد جتــار املــخــدرات رفقة 
منت  على  األربعة  وأطفاله  زوجته 
طبرق  مدينة  مــن  قــادمــاً  ســيــارتــه 
ويحمل  بنغازي  مدينة  إلى  متجهاً 

معه كمية من املخدرات .
وأضاف مكتب اإلعالم األمني ، عبر 
 ، »فيسبوك«  على  الرسمي  حسابه 

إعداد كمني محكم من  بانه قد مت 

قبل دوريات البحث اجلنائي وأثناء 

ثم  للسيارة  تفتيش  عملية  إجـــراء 

التفتيش الشخصي الدقيق املعمول 

بها قانوناً ، لم يعثر على املخدرات 

إلى   البحث  عناصر  اضــطــر  ممــا 

الشخصي   التفتيش  عملية  إجــراء 
العناصر  إحــدى  قبل  مــن  للزوجة 
البحث  لقسم  الــتــابــعــة  النسائية 
من  كمية  عثرعلى  حيث  اجلنائي 
حقيبتها  داخـــل  احلشيش  مــخــدر 
ــع  ورب كــيــلــو  ـــ)  بـ تــقــدر  الشخصية 

الكيلو جرام( .
كما أكد مكتب اإلعالم األمني ، أن 
التحقيق  أثناء  اعترفت  قد  الزوجة 
مت  الـــتـــي  ــش  احلــشــي كــمــيــة  أن   ،
أجبرها  الذي  للزوج  تعود  ضبطها 
كي ال  داخل احلقيبة  اخفائها  على 
ضبطها،  مــن  ــن  األم رجــال  يتمكن 
القضية  يف  التحقيقات  ان  مشيراً 

الزالت جارية.

ضبط حشيش يف حقيبة زوجة تاجرمخدرات بتوكرة 

الصحة العاملية 
تعلن إرسال شحنة 
مساعدات إلى ليبيا 

االستعداد النطالق 
معرض ليبيا الزراعي بوادي البوانيس

أعلنت منظمة الصّحة العاملية مكتب 
األدويــة  من  أن شحنة جديدة  ليبيا، 
لعالج اآلالف  الــالزمــة  واإلمــــدادات 
من املرضى ستصل إلى املستشفيات 
والعيادات الليبية خالل هذا األسبوع.

وقالت املنظمة، عبر موقعها الرسمي، 
من  بدعم  تأتي  التي  اإلمـــدادات  إن 
احلكومة األملانية سوف تساعد اآلالف 
من املرضى ملدة 3 أشهر، الفتة إلى أن 
املستشفيات والعيادات الليبية حتتاج 
إلى إمدادات ثابتة من األدوية لعالج 
األمراض املزمنة مثل السكري وارتفاع 

ضغط الدم والربو.  

تنطلق  يف الفترة من 25 الى 30 سبتمبر اجلاري، 
مبركز متنهنت للمعارض ببلدية وادي البوانيس، 

فعاليات معرض ليبيا الزراعي يف دورته الرابعة .
مصدر من جلنة اإلشراف على  املعرض أوضح لـ 
»بوابة إفريقيا اإلخبارية«، أنه سيصاحب فعاليات 
االقتصادي  الــزراعــي  العلمي  املؤمتر  املــعــرض، 
اجلنوب  استقرار  ودعم  للتنمية  الليبي  واملنتدى 
من  ومتخصصني  أســاتــذة  مبــشــاركــة  الــلــيــبــي، 
اجلامعات الليبية واملراكز البحثية ومنظمة الفاو 

للزراعة واألغذية .
وقال املصدر، إن اجنحة وردهات املعرض ستشتمل 
على اآلالت واملعدات الزراعية  والري واملضخات 
اخلــضــراء  واملسطحات  والبستنة  وملحقاتها 
والبذور واملحسنات املضافة واملبيدات واالسمدة 
ومستلزمات تربية النحل والعسل وتربية الدواجن 

واألغنام واألبقار واإلبل واخليول والبيطرة .
كما سيضم املعرض أجنحة تعبئة األغذية والتغليف 
ومخازن احلفظ والتبريد  والنقل املبرد واأللبان 
ومشتقاتها،  والتمور  والزيتون  والزيت  واألجبان 
واحلمضيات  والــفــواكــه  والبقوليات  واحلــبــوب 
ــالف،  واخلــضــروات والــلــحــوم واألســمــاك واألعـ
إضافة إلى تقدمي اخلدمات االستشارية والتدريب 

ومصادر التمويل الزراعي وحماية املحاصيل.
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التابعة للحكومة املؤقتة عن تسليم  أعلنت جلنة األزمة باملنطقة اجلنوبية 
عدد من املولدات الكهربائية ببلديات يف اجلنوب، حيث تولت جلنة املتابعة، 

واللجنة الفنية عملية التسليم.
وبينت اللجنة، يف منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل »فيس 
بوك«، اخلميس، أنها سلمت 4 مولدات بقوة 100 كيلو فولت إلى كل من 
إلى تسليم مولد كهربائي بقوة 150  باإضافة  بيه والغريفة،  بلديتي بنت 
كيلو فولت لكل من مستشفى تساوة القروي، ومصلحة اجلوازات واجلنسية 
فرع سبها، مشيرة إلى أن مراسم التسليم جرت عن طريق جلنة املتابعة 

واللجنة الفنية التابعتني للجنة األزمة باملنطقة اجلنوبية.

جلنة األزمة باملؤقتة توزع مولدات 
كهربائية لبلديات اجلنوب

ضبط سيارة مسروقة 
غرب بنغازي

دورة حول مشاركة نساء تاورغاء يف 
االستحقاق االنتخابي

توزيع مساعدات 
على النازحني من مرزق 

ثلث الليبيني تقدموا للحصول على مخصصات أرباب األسر 2019 

مسروقة  سيارة  ضبط  بنغازي  أمن  مديرية  أعلنت 
مبنطقة بوصنيب غرب املدينة بعد ساعات من بالغ 

تقدم به مواطن يفيد بسرقة سيارته.
مبوقع  صفحتها  عبر  بنغازي  أمــن  مديرية  وبينت 
»فيسبوك« أن أعضاء اللجنة املشكلة من  مدير أمن 
ضبط  من  متكنوا  العزيز  عبد  عادل  عميد  بنغازي، 
السيارة املفقودة وكذلك املتهم بسرقتها بعد 4 ساعات 
من تقدمي أحد املواطنني بالغا يفيد بسرقة سيارته.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن اللجنة املشكلة من 
مدير أمن بنغازي تضم قسم شرطة النجدة مبشاركة 

الدعم املركزي. 

حول  تدريبية  دورة  لالنتخابات،  العليا  الوطنية  املفوضية  نظمت 
مشاركة نساء تاورغاء يف املسار االنتخابي، وذلك بالتعاون مع املنظمة 

الدولية للنظم االنتخابية.
أقيمت  التي  الــدورة  أن  االنتخابات  ملفوضية  اإلعالمي  املكتب  وبني 
بالعاصمة التونسية استهدفت عدداً من النساء مبدينة تاورغاء، من 
وزيــادة  القادمة  االنتخابية  االستحقاقات  يف  مشاركتهن  دعم  أجل 

توعيتهن بآليات العملية االنتخابية.
وتضمنت الدورة التدريبية االنتخابية جملةً من املحاور حول املفهوم 
العام للدميقراطية، وآلية عمل املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، 
وصالحيتها، والتعريف بوحدة دعم املرأة بالهيكل اإلداري للمفوضية، 
ومناقشة عرض استبيان مشاركة املرأة ودورها يف االنتقال السياسي، 
تضمنت  كما  االنتخابات  يف  تاورغاء  نساء  مشاركة  تعزيز  وكيفية 
الدورة عروض جلسات مناقشات حوارية بهدف توضيح مفهوم النوع 
االجتماعي وأهميته، وكذلك استعراض التشريعات الوطنية والقوانني 
واملعاهدات الدولية اخلاصة بتعزيز مشاركة املرأة املصدق عليها من 

قبل الدولة الليبية، وكيفية تفعيلها.
لنساء  النفسي  للدعم  التدريبي حلقات حتفيزية  البرنامج  وصاحب 
كما  القادمة  االنتخابية  االستحقاقات  أجل دعمهم يف  تاورغاء، من 
مرافقي  بتدريب  أيضاً  االنتخابية  للنظم  الدولية  املنظمة  قامت 
للريادة  احلليف  »الــرجــل  برنامج  ضمن  يومني  ملــدة  املستهدفات 

النسائية«.

وزعت جلنة النازحني من مرزق يف هون معونات ومساعدت 
انسانية  على االسر النازحة الى هون وودان وسوكنة  مقدمة 

من املنطقة العسكرية الوسطى وتبرعات اهالي هون ..
وسالت  وبطاطني  فراشات  على  املساعدات  هذه  اشتملت 
غذائية متكاملة وحفظات االطفال واملرضى من كبار السن 
اجلــفــرة  هون  مناطق  ــرة  يف  مايزيد عن 130اسـ شملت 

وسوكنة وودان .. 
وابلغت مصادر املنطقة العسكرية الوسطى بان املساعدات 
سيتوالى وصولها تباعا ليتم توزيعها على االسر النازحة عن 

طريق اللجان التي شكلت لهذا الغرض.
  من جهة ثانية قال صالح على االشهب عضو منظمة الغذاء 
العاملي فرع اجلفرة  مكتب التوزيع واملخازن بسوكنة بانه مت 
غذائية   مساعدات  شحنة  العاملي  الغذاء  هيئة  من  استالم 
للنازحني من مــرزق وتــاورغــاء وســرت واوبـــاري وبعض من 
اهالي املنطقة من االسر االكثر احتياجا  سيتم توزيعها بشكل 

مباشر على مستحقيها .  
واشار الى ان هذه الكمية تشمل مساعدة 300 اسرة فيما 
ستكون خالل الشهر القادم 650 بعد زيادة اعداد النازحني 

من مرزق . 
 وقدم صالح االشهب الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات 
العسكرية  املنطقة  امــر  اجلبالي   كمال  الــلــواء  و  املسلحة 
حتى  يف   املتواصلة   واملساندة  الدعم  لتقدميه  الوسطى 

وصول هذه  الكميات من املساعدات الى اجلفرة

مــشــروع  إدارة  ــر  مــدي ــال  قـ
األســر  ــاب  ــ أرب مخصصات 
السبت،  الــســيــوي«  ــم  »ســال
عائلة  ــف  أل  412 نحو  إن 
احلصول  بطلبات  تــقــدمــوا 
ــم مــن  ــه ــلـــى مــخــصــصــات عـ
مبا  لــعــام 2019،  الـــدوالر 

ميثل ثلث الليبيني.
وأكد السيوي، يف تصريحات 
األسر  أربــاب  أن  تليفزيونية 
نحو  املــصــارف  مــن  تسلموا 
نحو  تشمل  دوالر،  مــلــيــون 
ألـــف   154 و  مـــلـــيـــونـــني 
أنه  مضيف  مستحق،  فــرد 

السابق  للمخصص  بالنسبة 
مستمر  »اإلضافية 2018« 
يقارب 3  السنة، مبا  لنهاية 
ال  وأنــه  ألــف،  مليارو 500 
ــزال هــنــاك حــوالــي 100  يـ
ألـــف عــائــلــة مــســمــوح لهم 

بالتقدمي.

بدعوة من عضو املجلس البلدي سرت أ . هنية ابوخريص مسؤول 
العلوم  بكلية  أقيم  بالبلدية  املرأة  متابع ملف متكني  و  الصحة  ملف 
الصحية بجامعة سرت  اجللسة احلوارية املجتمعية  اخلاصة بتمكني 
املرأة السرتاوية برعاية املجلس البلدي بسرت  و بالتعاون مع جامعة 
سرت  ومتيزت بحضور مكثف من قبل السيدات  معلمات ومهندسات 
ببلدية  االعــالم  مكتب  مدير  وقانونياتواوضح  وموظفات  وطبيبات 

سرت محمد االميل   ان اجللسة احلوارية تضمنت. 
املحاور اآلتية: 

. احتياجات املرأة  وآليات متكينها .
يف  القيادية  الوظيفية  املواقع  يف  النسائية  املشاركة  تعزيز  كيفية   .
البلدية . و بعد النقاش املستفيض الذي كان مفعما باجلدية و الوطنية 
من جميع السيدات احلضور و خلصت بتوصيات التي سيتم عرضها 
للمصادقة ومن بني  املقبل  البلدي سرت فى اجتماعة  على املجلس 

التوصيات  انشاء مركز متخصص لتدريب املرأة بسرت.

جلسة حوارية حول متكني املرأة بسرت

سعد  املؤقتة  احلكومة  وزيــر صحة  افتتح  
عقوب، السبت املاضي، “3” عيادات طبية 
بــبــلــديــة طـــبـــرق،  بــحــضــور عــضــو مجلس 
النبي  عبد  »الصاحلني  طبرق  عن  النواب 
طبرق.وافتتح  التسييري  املجلس  ورئيس   «
املختار   ، اجلهاد   «  3 الـ  العيادات  عقوب 
إدارة  نظمتها  احتفالية  خــالل   « املــنــارة   ،
نالت  أن  بعد  بطبرق،  الصحية  اخلدمات 
نصيبها الوافر من   التطوير يف عام الرعاية 

الصحية األولية 2019 .

امليداني  الطب  مركز  أعلن 
والدعم إصابة طفلة بشظايا 
يف الرقبة يوم اجلمعة نتيجة 
بطريق  العشوائي  القصف 

املطار خلف خزانات النفط
امليداني  الــطــب  مــركــز  وبــني 
مبوقع  صفحته  عبر  والدعم 
»فــيــســبــوك« أنـــه جـــرى نقل 
للمستشفى  املصابة  الطفلة 
الطب  ملركز  التابع  امليداني 
امليداني والدعم حيث قدمت 
ــة  ــيـ لــهــا االســـعـــافـــات االولـ

ــزيــف ثـــم جــرى  ــن إليـــقـــاف ال
الهضبة  مستشفى  الى  نقلها 

العام لتلقي العالج.
املاضي  أبريل  منذ  وتتواصل 
ــحــة بــني  ــات مــســل ــاكـ ــبـ ــتـ اشـ
وقوات  الوفاق  حكومة  قوات 
متفرقة  مناطق  يف  اجليش، 
بضواحي طرابلس، ما أسفر 
 1100 مــن  أكثر  مقتل  عــن 
اآلن،  حتى  وعسكري،  مدني 
بينما جرح اآلالف إلى جانب 

نزوح اآلالف من العائالت.

إفتتاح عيادات 
طبية بطبرق

إصابة طفلة نتيجة قصف بطريق املطار



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة3 العـدد )   51   (    ــ    الثالثاء       17      /       9       /     2019

أخبــار

التابعة للحكومة املؤقتة عن تسليم  أعلنت جلنة األزمة باملنطقة اجلنوبية 
عدد من املولدات الكهربائية ببلديات يف اجلنوب، حيث تولت جلنة املتابعة، 

واللجنة الفنية عملية التسليم.
وبينت اللجنة، يف منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل »فيس 
بوك«، اخلميس، أنها سلمت 4 مولدات بقوة 100 كيلو فولت إلى كل من 
إلى تسليم مولد كهربائي بقوة 150  باإضافة  بيه والغريفة،  بلديتي بنت 
كيلو فولت لكل من مستشفى تساوة القروي، ومصلحة اجلوازات واجلنسية 
فرع سبها، مشيرة إلى أن مراسم التسليم جرت عن طريق جلنة املتابعة 

واللجنة الفنية التابعتني للجنة األزمة باملنطقة اجلنوبية.

جلنة األزمة باملؤقتة توزع مولدات 
كهربائية لبلديات اجلنوب

ضبط سيارة مسروقة 
غرب بنغازي

دورة حول مشاركة نساء تاورغاء يف 
االستحقاق االنتخابي

توزيع مساعدات 
على النازحني من مرزق 

ثلث الليبيني تقدموا للحصول على مخصصات أرباب األسر 2019 

مسروقة  سيارة  ضبط  بنغازي  أمن  مديرية  أعلنت 
مبنطقة بوصنيب غرب املدينة بعد ساعات من بالغ 

تقدم به مواطن يفيد بسرقة سيارته.
مبوقع  صفحتها  عبر  بنغازي  أمــن  مديرية  وبينت 
»فيسبوك« أن أعضاء اللجنة املشكلة من  مدير أمن 
ضبط  من  متكنوا  العزيز  عبد  عادل  عميد  بنغازي، 
السيارة املفقودة وكذلك املتهم بسرقتها بعد 4 ساعات 
من تقدمي أحد املواطنني بالغا يفيد بسرقة سيارته.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن اللجنة املشكلة من 
مدير أمن بنغازي تضم قسم شرطة النجدة مبشاركة 

الدعم املركزي. 

حول  تدريبية  دورة  لالنتخابات،  العليا  الوطنية  املفوضية  نظمت 
مشاركة نساء تاورغاء يف املسار االنتخابي، وذلك بالتعاون مع املنظمة 

الدولية للنظم االنتخابية.
أقيمت  التي  الــدورة  أن  االنتخابات  ملفوضية  اإلعالمي  املكتب  وبني 
بالعاصمة التونسية استهدفت عدداً من النساء مبدينة تاورغاء، من 
وزيــادة  القادمة  االنتخابية  االستحقاقات  يف  مشاركتهن  دعم  أجل 

توعيتهن بآليات العملية االنتخابية.
وتضمنت الدورة التدريبية االنتخابية جملةً من املحاور حول املفهوم 
العام للدميقراطية، وآلية عمل املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، 
وصالحيتها، والتعريف بوحدة دعم املرأة بالهيكل اإلداري للمفوضية، 
ومناقشة عرض استبيان مشاركة املرأة ودورها يف االنتقال السياسي، 
تضمنت  كما  االنتخابات  يف  تاورغاء  نساء  مشاركة  تعزيز  وكيفية 
الدورة عروض جلسات مناقشات حوارية بهدف توضيح مفهوم النوع 
االجتماعي وأهميته، وكذلك استعراض التشريعات الوطنية والقوانني 
واملعاهدات الدولية اخلاصة بتعزيز مشاركة املرأة املصدق عليها من 

قبل الدولة الليبية، وكيفية تفعيلها.
لنساء  النفسي  للدعم  التدريبي حلقات حتفيزية  البرنامج  وصاحب 
كما  القادمة  االنتخابية  االستحقاقات  أجل دعمهم يف  تاورغاء، من 
مرافقي  بتدريب  أيضاً  االنتخابية  للنظم  الدولية  املنظمة  قامت 
للريادة  احلليف  »الــرجــل  برنامج  ضمن  يومني  ملــدة  املستهدفات 

النسائية«.

وزعت جلنة النازحني من مرزق يف هون معونات ومساعدت 
انسانية  على االسر النازحة الى هون وودان وسوكنة  مقدمة 

من املنطقة العسكرية الوسطى وتبرعات اهالي هون ..
وسالت  وبطاطني  فراشات  على  املساعدات  هذه  اشتملت 
غذائية متكاملة وحفظات االطفال واملرضى من كبار السن 
اجلــفــرة  هون  مناطق  ــرة  يف  مايزيد عن 130اسـ شملت 

وسوكنة وودان .. 
وابلغت مصادر املنطقة العسكرية الوسطى بان املساعدات 
سيتوالى وصولها تباعا ليتم توزيعها على االسر النازحة عن 

طريق اللجان التي شكلت لهذا الغرض.
  من جهة ثانية قال صالح على االشهب عضو منظمة الغذاء 
العاملي فرع اجلفرة  مكتب التوزيع واملخازن بسوكنة بانه مت 
غذائية   مساعدات  شحنة  العاملي  الغذاء  هيئة  من  استالم 
للنازحني من مــرزق وتــاورغــاء وســرت واوبـــاري وبعض من 
اهالي املنطقة من االسر االكثر احتياجا  سيتم توزيعها بشكل 

مباشر على مستحقيها .  
واشار الى ان هذه الكمية تشمل مساعدة 300 اسرة فيما 
ستكون خالل الشهر القادم 650 بعد زيادة اعداد النازحني 

من مرزق . 
 وقدم صالح االشهب الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات 
العسكرية  املنطقة  امــر  اجلبالي   كمال  الــلــواء  و  املسلحة 
حتى  يف   املتواصلة   واملساندة  الدعم  لتقدميه  الوسطى 

وصول هذه  الكميات من املساعدات الى اجلفرة

مــشــروع  إدارة  ــر  مــدي ــال  قـ
األســر  ــاب  ــ أرب مخصصات 
السبت،  الــســيــوي«  ــم  »ســال
عائلة  ــف  أل  412 نحو  إن 
احلصول  بطلبات  تــقــدمــوا 
ــم مــن  ــه ــلـــى مــخــصــصــات عـ
مبا  لــعــام 2019،  الـــدوالر 

ميثل ثلث الليبيني.
وأكد السيوي، يف تصريحات 
األسر  أربــاب  أن  تليفزيونية 
نحو  املــصــارف  مــن  تسلموا 
نحو  تشمل  دوالر،  مــلــيــون 
ألـــف   154 و  مـــلـــيـــونـــني 
أنه  مضيف  مستحق،  فــرد 

السابق  للمخصص  بالنسبة 
مستمر  »اإلضافية 2018« 
يقارب 3  السنة، مبا  لنهاية 
ال  وأنــه  ألــف،  مليارو 500 
ــزال هــنــاك حــوالــي 100  يـ
ألـــف عــائــلــة مــســمــوح لهم 

بالتقدمي.

بدعوة من عضو املجلس البلدي سرت أ . هنية ابوخريص مسؤول 
العلوم  بكلية  أقيم  بالبلدية  املرأة  متابع ملف متكني  و  الصحة  ملف 
الصحية بجامعة سرت  اجللسة احلوارية املجتمعية  اخلاصة بتمكني 
املرأة السرتاوية برعاية املجلس البلدي بسرت  و بالتعاون مع جامعة 
سرت  ومتيزت بحضور مكثف من قبل السيدات  معلمات ومهندسات 
ببلدية  االعــالم  مكتب  مدير  وقانونياتواوضح  وموظفات  وطبيبات 

سرت محمد االميل   ان اجللسة احلوارية تضمنت. 
املحاور اآلتية: 

. احتياجات املرأة  وآليات متكينها .
يف  القيادية  الوظيفية  املواقع  يف  النسائية  املشاركة  تعزيز  كيفية   .
البلدية . و بعد النقاش املستفيض الذي كان مفعما باجلدية و الوطنية 
من جميع السيدات احلضور و خلصت بتوصيات التي سيتم عرضها 
للمصادقة ومن بني  املقبل  البلدي سرت فى اجتماعة  على املجلس 

التوصيات  انشاء مركز متخصص لتدريب املرأة بسرت.

جلسة حوارية حول متكني املرأة بسرت

سعد  املؤقتة  احلكومة  وزيــر صحة  افتتح  
عقوب، السبت املاضي، “3” عيادات طبية 
بــبــلــديــة طـــبـــرق،  بــحــضــور عــضــو مجلس 
النبي  عبد  »الصاحلني  طبرق  عن  النواب 
طبرق.وافتتح  التسييري  املجلس  ورئيس   «
املختار   ، اجلهاد   «  3 الـ  العيادات  عقوب 
إدارة  نظمتها  احتفالية  خــالل   « املــنــارة   ،
نالت  أن  بعد  بطبرق،  الصحية  اخلدمات 
نصيبها الوافر من   التطوير يف عام الرعاية 

الصحية األولية 2019 .

امليداني  الطب  مركز  أعلن 
والدعم إصابة طفلة بشظايا 
يف الرقبة يوم اجلمعة نتيجة 
بطريق  العشوائي  القصف 

املطار خلف خزانات النفط
امليداني  الــطــب  مــركــز  وبــني 
مبوقع  صفحته  عبر  والدعم 
»فــيــســبــوك« أنـــه جـــرى نقل 
للمستشفى  املصابة  الطفلة 
الطب  ملركز  التابع  امليداني 
امليداني والدعم حيث قدمت 
ــة  ــيـ لــهــا االســـعـــافـــات االولـ

ــزيــف ثـــم جــرى  ــن إليـــقـــاف ال
الهضبة  مستشفى  الى  نقلها 

العام لتلقي العالج.
املاضي  أبريل  منذ  وتتواصل 
ــحــة بــني  ــات مــســل ــاكـ ــبـ ــتـ اشـ
وقوات  الوفاق  حكومة  قوات 
متفرقة  مناطق  يف  اجليش، 
بضواحي طرابلس، ما أسفر 
 1100 مــن  أكثر  مقتل  عــن 
اآلن،  حتى  وعسكري،  مدني 
بينما جرح اآلالف إلى جانب 

نزوح اآلالف من العائالت.

إفتتاح عيادات 
طبية بطبرق

إصابة طفلة نتيجة قصف بطريق املطار
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االقتصادية

 االسبوع الليبي
طرابلس   املــركــزي  ليبيا  مصرف  أعلن 
العام  بداية  منذ  ليبيا  نفقات  إجمالي 

اجلاري وحتى نهاية أغسطس املاضي.
وأوضح املصرف يف نشرته الشهرية أنه 
النفقات  بلغت  »املرتبات«  األول  الباب 
بلغت  فيما  دينار  مليار   16.9 املقدرة 
دينار  مليار   13.8 الفعلية  النفقات 
بفائض 3.1 مليار دينار بينما يف الباب 
الثاني »التسييرية« بلغت النفقات املقدرة 
النفقات  بلغت  فيما  دينار  مليار   6.4
مليار  بفائض 1.7  مليار  الفعلية 4.7 
فقد  املركزي  املصرف  دينار.وبحسب 
الثالث  الباب  النفقات املقدرة يف  بلغت 

بلغت  بينما  دينار  مليار  »التنمية« 3.3 
النفقات الفعلية 1.5 مليار دينار بفائض 
الــرابــع  الــبــاب  ويف  ديــنــار  مليار   1.8
»الدعم« بلغت النفقات املقدرة 4.5 مليار 
دينار فيما بلغت النفقات الفعلية 4.9 
وبذلك  دينار  مليون  بعجز 400  مليار 
فإن إجمالي النفقات املقدرة بلغ 31.1 
النفقات  إجمالي  بلغ  فيما  دينار  مليار 
الفعلية 24.9 مليار دينار بفائض 6.2 
اجمالي  املــصــرف  ديــنــار.وأعــلــن  مليار 
إيرادات ليبيا منذ بداية العام وحتى نهاية 
اإليـــرادات  أن  مبينا  املاضي  أغسطس 
النفطية املقدرة بلغت 17.6 مليار دينار 
فيما بلغت اإليرادات الفعلية 20.2 مليار 

دينار بفائض 2.6 مليار دينار مضيفا أن 
اإليرادات املقدرة للضرائب بلغت 800 
مليون دينار فيما بلغت اإليرادات الفعلية 
مليون  بعجز 229  دينار  مليون   571
إيــرادات  أن  إلى  املصرف  دينار.وأشار 
مليون  بلغت 533  املــقــدرة  اجلــمــارك 
دينار فيما بلغت اإليرادات الفعلية 110 
مليون دينار بعجز 390 مليون دينار وبني 
املصرف أن أرباحه املقدرة بلغت 200 
مليون دينار فيما بلغت األربــاح الفعلية 

125 مليون بعجز 75 مليون دينار.
ولفت املصرف إلى أن اإليرادات املقدرة 
بلغت  املحلي  بالسوق  املحروقات  لبيع 
533 مليون دينار فيما بلغت اإليرادات 

الفعلية 125 مليون دينار بعجز 408 
مليون مشيرا إلى أن اإليــرادات املقدرة 
لرسم اخلدمات وغيرها بلغ 500 مليون 
دينار فيما بلغت اإليرادات الفعلية 418 

مليون دينار بعجز 81.8 مليون دينار.
بلغت  ــزي  ــركـ املـ املـــصـــرف  وبــحــســب 
تقديريا  والسيادية  النفطية  اإليرادات 
20.7 مليار دينار فيما بلغت اإليرادات 
الفعلية 21.8 مليار دينار بفائض 1.1 
مليار دينار وبلغت اإليرادات التقديرية 
لرسوم بيع النقد األجنبي 10.5 مليار 
الفعلية  ــرادات  اإليـ بلغت  بينما  دينار 
14.9 مليار دينار بفائض 4.4 مليار 

دينار.

املصرف املركزي يعلن إجمالي نفقات ليبيا منذ بداية العام

 االسبوع الليبي
فالو  إيطالية من مزارا ديل  أول سفينة صيد  املاضي   االثنني  توجهت  
إلى شرق املياه اإلقليمية الليبية  حتت االتفاقية املوقعة مع الهيئة الليبية 

لالستثمار.
وبينت صحيفة الريبابليكا أن السفينة ستبدأ الصيد على أساس اتفاق 
خاص ميتد خلمس سنوات وقع يف الثاني عشر من مارس وبدأ تشغيله يف 

اخلامس عشر من يوليو املاضي
وأضافت الصحيفة أن هذه هي االتفاقية األولى التي تصل إلى مرحلة 
بالصيد  املتعلقة  العمليات  لتوسيع  أخرى  اتفاقيات  وستتبعها  التشغيل 

واالستزراع والتعاون العلمي ومجاالت أخرى.

 االسبوع الليبي
عقد مدير إدارة الرقابة على املصارف 
بالبيضاء  املـــركـــزي  ليبيا  مبــصــرف 
إدريــــس الحــمــيــر اجــتــمــاعــا مبــديــري 
الشرقية   باملنطقة  التجارية  املصارف 
عمل  عّطلت  التي  املشاكل  ملناقشة  
املقاصة اإللكترونية والعادية وما ترتب 

على ذلك من عرقلة يف العمل.
املشاكل  حلحلة  سبل  االحيمر  وبحث 
ــتــي تــواجــهــهــا املـــصـــارف الــتــجــاريــة  ال

باملنطقة الشرقية املتعلقة باملقاصة.
آلية  نــاقــش   الــى  االجتماع  تطرق  كــا 
املقاصة  مـــدة  تخفيض  عــلــى  الــعــمــل 

للصكوك يف كافة املصارف التجارية.

 االسبوع الليبي
االدارة  مــجــلــس  عــضــو  مـــن  ــتــوجــيــه  ب
لالستكشاف واالنتاج  باملؤسسة الوطنية 
ادارة  بالقاسم شنقير عقد مدير  للنفط 
الصيانة واملشاريع جنمي كرمي  االربعاء 
املاضي  مبقر شركة سرت النتاج النفط 
مع   موسعا   اجتماعا  بالبريقة  والــغــاز 
النفطية  لــالنــشــاءات  الوطنية  الشركة 
االدارة  رئيس مجلس  املساهمة حضره  
مجلس  واعضاء  ــرم  االث جنيب  املهندس 
و  ابــراهــيــم  و  العالم  اسماعيل  االدارة 
بوربيدة  و بوبكر بن كاطو  ومدير ادارة 
ادارة  ــر  ومــدي املــنــفــي  فتحي  الــهــنــدس  
التصنيع واملشاريع حمزة اجلهاني ومنسق 
ادارة  ومــديــر  الهاشمي  خالد  املشاريع 
االتصاالت وتقنية املعلومات احمد بوعزة   
نشاطات  مبناقشة  االجــتــمــاع  واســتــهــل 

الشركة واملشاريع احلالية وخططها للعام 
الــعــامــة 2019ثـــم  2020  واملــيــزانــيــة 
الفنية   الشركة  عرضا الهدافها  قدمت 
واملؤسساتية واملالية واستعرضت  قوائم 
وتنتظر  فيها  شــاركــت  الــتــى  املــشــاريــع 
الشركة  قــدمــت  كما   ، عليها  الترسية 
والرأسمالية  التشغيلية  للميزانية  عرضا 
واملصروفات الفعلية وااليــرادات املتوقعة 
من  املشاريع التى تطمح الشركة للقيام بها 

كما عرضت الشركة خطتها للعام 2020 
مركزة على  املشاريع الصغرى يف اعمال 
يوفر  ذلــك  معتبرة  واالنــشــاءات  الصيانة 
موارد وعائدات سريعة تلزمها لعملياتها 
وانشطتها ووضعت الشركة عضو مجلس 
االدارة لالستكشاف واالنتاج  باملؤسسة  يف 
صورة  الصعوبات التى تواجهها مقترحة 
مناسبة  تــراهــا  التى  احلــلــول  مــن  حزمة 
وضامنة الضطالع الشركة بالدور املناط 

بها  حيث  تتطلع الشركة احلديثة االنشاء  
وشركاتها  املؤسسة  ودعــم   مساندة  الى 
لتكون الذراع القوي يف عملية اعادة تأهيل 
الصدد  هــذا  ويف  ــغــاز  وال النفط  قــطــاع 
شددت على االسراع يف اعتماد امليزانية 
والهيكل التنظيمي مع توفير الدعم املادي 

لها لتتمكن من تنفيذ مشاريعها
وابــدى كــرمي  اعجابه بقدرة الشركة على 
اجنــاز حجم عمل مهم خالل فترة وجيزة 
ان  بالذكر  جدير  ن  محدودة  وبامكانيات 
قد  النفطية  لالنشاءات  الوطنية  الشركة 
بدأت عملها يف بنغازي يف اواخر ديسمبر 
املاضي وانطلقت اثر افتتاح مقرها  يف توقيع 
شراكات مع شركات محلية واجنبية يف مجال 
االنشاءات  وقدمت عروضا للحصول على 
مشروعات  وتتطلع الى تاسيس قاعدة وطنية 

يف مجال االنشاءات النفطية 

مع موسم صيد التونة  وصول سفينة صيد إيطالية لشواطئ سرت

الوطنية لالنشاءات النفطية تعرض اجنازها على صيانة ومشاريع املؤسسة  وتقترح حلوال للصعوبات

 مركزي البيضاء  يناقش توقف املقاصة اإللكترونية

الليبي  االسبوع 
ــة  ــزراعـ الـ وزارة  ــام  ــ ع وكـــيـــل  ــى  ــق ــت ال
عبد  محمد  املؤقتة   الليبية  باحلكومة 
العالي مبقر الوزارة يف شحات اخلميس 
حلماية  احلياة  منظمة  مدير  املاضي 
بو  صالح  والبحرية  البرية  الكائنات 
رزيقة بحضور منسق زراعة بلدية درنه  

زايد بوذهب .
وبحث الوكيل فتح آفاق جديدة للتعاون 
املشترك مع املنظمة التي تعني باملجال 
ــي والــنــبــاتــي  ــوان الــبــيــئــي بــشــقــيــه احلــي
من  التوعية  ونــشــر  ــدوات  ــن ال وإقــامــة 

الغابات . خطر التصحر وانحسار 
وبجسب وزارة الزراعة فقد مت االتفاق 
مع  الــعــمــل  لتنسيق  ــيــة  آل ــع  وضـ عــلــى 
من  عــدد  مــع  تــواصــلــت  الــتــي  املنظمة 
ــاد  املــنــظــمــات الــعــاملــيــة وكــذلــك االحتـ
يف  وشــاركــت  الطبيعة  لــصــون  الــدولــي 
وأنتجت  الدولية  املحافل  من  العديد 
اخلاصة  الوثائقية  ــالم  األف مــن  عــدًدا 

. بالطبيعة 

 االسبوع الليبي
ــوان املحاسبة  يف منشور صــادر عنه   شدد دي
اخلميس املاضي   اجلهات املمولة من امليزانية 
مصروفات  بإحالة  ــزام  ــت االل لــلــدولــة،  العامة 

الكهرباء إلى الشركة العامة للكهرباء.
 وأوضح ديوان املحاسبة، يف املنشور الذي حمل 
رقم )6( لسنة 2019، أن بند الكهرباء ميثل 
حوالى %7من قيمة مخصصات البند الثاني، 
الصرف  أوجــه  متابعة  »من خالل  أنه  مضيفا 
اجلهات  معظم  تأخر  تبني  املالية  للتفويضات 
العامة عــن ســداد قيمة  مــن اخلــزانــة  املمولة 

مصروفات الكهرباء«
 وشدد الديوان على أهمية مراعاة التقيد من 
كافة اجلهات املعنية بسداد مصروفات الكهرباء 
مديونية  رصيد  تنامي  من  واحلــد  ــأول  ب أوالً 
الشركة العامة للكهرباء وتراكم ديونها املستحقة 

على اجلهات املمولة من اخلزانة العامة .

للتعاون  جديدة  آفاق  فتح 
الزراعة  وزارة  بني  املشترك 
ومنظمة  املؤقتــــة  باحلكومة 
احليــــــــاة حلمايـــــــــة الكائنات 

البرية والبحرية

املحاسبة يطالب اجلهات العامة 
بسداد مستحقات الكهرباء  
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اجليش الليبي يكثف ضرباته..
مرحلـــــة حاسمــــــــــة للمعـــركة

- غبارة  عبدالباسط 
اإلخبارية افريقيا  بوابة 

معركة  يف  امليدانية  التطورات  تتسارع 
منذ  طرابلس  الليبية  العاصمة  حترير 
الليبي  أيام حيث اجته اجليش الوطني 
لتكثيف  حفتر  خليفة  املشير  بقيادة 
متركزات  مستهدفا  اجلــويــة  ضرباته 
ــوفــاق يف  ال املــوالــيــة حلكومة  ــقــوات  ال
تقدم  عــن  حــديــث  وســط  مناطق  عــدة 
القتالية يف  املحاور  أغلب  ميداني على 

العاصمة.
فجر  الليبي  الوطني  اجلــيــش  وأطــلــق 
مباغتة  عسكرية  عملية  األحــد،  أمس 
العاصمة  جــنــوبــي  الــقــتــال  مــحــاور  يف 
ــاً مــع قــصــف جــوي  ــن ــزام ــس، ت ــل طــراب
القوات  متــركــزات  استهدف  ومدفعي 
الوطني،وقالت  الوفاق  حلكومة  التابعة 
املسلحة  القوات  إن  عسكرية  مصادر 
تقدمت باجتاه مناطق الرملة والسواني 
واشتبكت  املــطــار،  وطريق  والطويشة 
على  وسيطرت  امليليشيات  مقاتلي  مع 
معارك  إلى  مشيرة  متقدمة،  مراصد 
املــتــوســطــة  بــاألســلــحــة  دارت  عــنــيــفــة 

والثقيلة.
تقدم  عــن  مــشــاة   73 الـــلـــواء  ــن  وأعــل
ــحــة مبــحــور  وحـــــدات الـــقـــوات املــســل
منطقة  باجتاه  السواني  املطار  طريق 
اللواء  باسم  املتحدث  الطويشة.وقال 
مبوقع  صفحته  اخلرطوش،على  املنذر 
العسكرية  ــوحــدات  ال إن  »فــيــســبــوك« 
تتقدم يف عدة محاور أخرى لالنقضاض 
قبل  من  ــددت  ُح جديدة  أهــداف  على 
الغربية.وأشار  املنطقة  عمليات  غرفة 
إلى أن اللواء 106 حترك فجر أمس، 
جديدة  مواقع  على  السيطرة  وجنح يف 
نفذت  كما  العاديات.  كتيبة  مبساندة 
جوية،  ضــربــات  عــدة  الليبي  اجلــيــش 
يف  الوفاق  لقوات  متركزات  استهدفت 
بوابة  يف  ومواقع  سرت  مدينة  محيط 

اخلمسني.
اللواء  اإلعــالمــي  املركز  أعلن  وبــدوره 
اســتــهــدافــه  ــل،األحــد،  مــجــحــف  106
لتجمع آليات تابع للمجموعات املسلحة 
بــالــكــامــل جنوب  وتــدمــيــرهــا وحــرقــهــا 
للواء  اإلعالمي  املركز  طرابلس.وقال 
املسلحة  للقوات  التابع  مجحفل   106
عبر حسابه  نشرها  تدوينة  الليبية، يف 
االجتماعي  التواصل  مبوقع  الرسمي 

تتحفظ  املسلحة  القوات  »إن  فيسبوك، 
مصراتة  ملليشيا  تابعة  جثث   7 على 
استهدافهم  بعد  امللشياوي«  »حشد  بالـ 

الطويشة«، بحسب وصفه. مبحور 
ــالم احلــربــي، قد  ــت شــعــبــة اإلعــ ــان وك
الــوحــدات  أن  ســابــق  ــت  وق يف  أعلنت 
العربية  املسلحة  بالقوات  العسكرية 
الليبية أحرزت تقدماً كبيراً يف مختلف 
الوحدات  كافة  شّنت  أن  بعد  املحاور 
مواقع  على  ُمكثفاً  هجوماً  والفصائل 
حلكومة  التابعة  ــقــوات  ال ــزات  ومتــرك
احلربي  اإلعــالم  شعبة  الوفاق.وبينت 
تــقــدمــه من  أن اجلــيــش متــكــن خـــالل 
تدمير وغنم عدد من اآلليات واألسلحة 
والعتاد، إضافة إلى أسر عدد كبير من 

الوفاق. التابعني حلكومة  األفراد 
اجليش  ذلك،استهدف  مع  وبالتزامن 
الــوطــنــي الــلــيــبــي صــبــاح اإلثــنــني،عــدة 
أهداف مبدينة سرت وسط البالد،ونقل 
االخباري عن مصدر  نيوز«  »ارم  موقع 
عدة  استهدفت  الغارات  إن  عسكري، 
اجلوية،  »القرضابية«  بقاعدة  أماكن 
إضافة إلى مصنع لأعالف يف املدينة.

وأكــد أن الــغــارات »أصــابــت األهــداف 
بدقة«.

للقوات  تابع  عسكري  مصدر  وكشف 
تصريح  الليبية،يف  العربية  املسلحة 
اإلخبارية«،أن  أفريقيا  »بوابة  لـ  خاص 
»مــقــاتــالت الـــســـالح اجلــــوي الــلــيــبــي 

نقاط  استهدفت  ضربات  عــدة  نفذت 
ــزات اجلــمــاعــات اإلرهــابــيــة يف  ومتــرك
الي  أدت  ســرت،  مدينة  وشــرق  جنوب 
ــيــات ومــدرعــات وقتل  تــدمــيــر عــدة آل
وجرح من فيها، يف الوقت الذي ترسم 
محكم  دفاعي  خط  البرية  القوات  فيه 
الساعات  اآلن ورمبا يكون هجومي يف 
العام  القائد  تعليمات  بحسب  القادمة 

حفتر«. خليفة 
لها  تعرضت  التي  الــضــربــات  وجـــاءت 
احباط  بهدف  سرت  يف  الوفاق  مواقع 
اجليش  الستهداف  تركية  مخططات 
ــحــدث بــاســم  ــت عــبــر املـــديـــنـــة.وكـــان امل
أكــد،  الليبي  للجيش  العامة  الــقــيــادة 
أن  األحد،  له مساء  يف مؤمتر صحفي 
رصد  الليبي  اجلــوي  ســالح  استطالع 
القرضابية  بــقــاعــدة  تــطــويــر  أعــمــال 
التي سبق أن مت تدميرها. وأوضح أن 
»األعمال التي رصدت تتمثل يف جتهيز 
بعض  وكذلك  ر،  املُسيَّ للطيران  قاعدة 
اإللكترونية  باألمور  املتعلقة  األعمال 
من  عسكريني  خــبــراء  إشـــراف  حتــت 

تركيا«.
وتسيطر قوات مصراتة التابعة حلكومة 
الوفاق، واملعروفة بعدائها املطلق لقائد 
اجليش الليبي خليفة حفتر، على مدينة 
سرت، منذ أن متكنت من حتريرها من 
2016،وتعد  عام  نهاية  داعش  تنظيم 
السياسي  الــثــقــل  مــركــز  املــديــنــة  هــذه 
ليبيا،كما  يف  املسلمني  اإلخــوان  لتيار 
بنغازي«  »سرايا  عناصر  فيها  تنتشر 
منذ 2014،وبعض  املدينة  الهاربة من 
مدينة  من  الفارة  االرهابية  العناصر 

درنة بعد حتريرها.
الليبي  اجلــيــش  أن  ــون  ــب مــراق ــرى  ــ وي
معقل  أنــهــا  على  ســرت  ــى  إل ينظر  ال 
ألهميتها  بـــل  فــحــســب،  ــيــني  لــإلرهــاب
املدينة  تطل  حيث  أيًضا؛  االقتصادية 
ثم  مــن  شــمــاال،  املتوسط  البحر  على 
اخلناق  بتضييق  عليها  السيطرة  تسمح 
أهم  أمــامــهــم  وتغلق  اإلرهــابــيــني  على 
أبواب ومنافذ التمويل والدعم، يضاف 
الهالل  من  اجلغرايف  قربها  ذلــك  إلــى 
الليبي  اجليش  يقلق  ما  وهو  النفطي، 
مرتدة  هجمات  تنفيذ  احتمالية  مــن 

الهالل. املدينة على  منطلقةً من 
التابع  الليبي  اجلــو  ســالح  أن  ويــذكــر 
اجلمعة  فــجــر  قــام  الــوطــنــي،  للجيش 
ــة، صد  ــات جــوي املــاضــي، بــعــدة ضــرب
للقوات  محاولة  من  أكثر  خاللها  من 
على  للهجوم  الوفاق  حلكومة  املوالية 
فأسقط  الــنــفــطــي،  والــهــالل  اجلــفــرة 
وقصف  مــســيــرة،  تــركــيــة  طــائــرات   3
يف  للوفاق  تابعة  مسلحة  مجموعات 

وأبوقرين. وأبوجنيم  سرت 
الطائرات  على  الوفاق  حكومة  وتعول 
املسيرة التركية لشن غارات جوية على 
مدير  الــبــالد،وكــشــف  يف  مناطق  عــدة 
إدارة التوجيه املعنوي باجليش  العميد 
خالد املحجوب عن وجود صفقة درون 
حكومة  عليها  حصلت  جــديــدة  تركية 
من  املاليني  فيها  دفعت  مؤخرا  الوفاق 

الليبي.. الشعب  أموال 
عن  اللندنية  »العرب«  صحيفة  ونقلت 
شهدت  ليبيا  أجواء  أن  قوله  املحجوب 
ــة حتليقا  املــاضــي األيــــام  ــدار  ــ م عــلــى 

التركية  قدار«  »البير  لطائرات  مكثفا 
املسيرة من طراز »تي.بي 2« وأسقطت 
منطقة  يف  منها  ثالثا  اجليش  دفاعات 
إغارتها  أثناء  يف  ليبيا  بوسط  اجلفرة 
للجيش  تابعة  عسكرية  قــاعــدة  على 

فجر يوم اجلمعة املاضي.
تركيا،  دولـــة  الــلــيــبــي،  اجلــيــش  ويــتــهــم 
الغربية  املنطقة  يف  املــعــارك  بــقــيــادة 
املدعومة  املسلّحة  امليليشيات  لصالح 
دعمها  طريق  عن  الوفاق،  حكومة  من 
وكذلك  العسكرية  واملعدات  باألسلحة 
باسم  الناطق  املسّيرة.وقال  الطائرات 
اللواء  الليبي  للجيش  العامة  القيادة 
أحمد املسماري، إن هناك خًطا بحرًيا 
من  تقوم  ومصراته  تركيا  بني  وجــوًيــا 
بالدعم  املليشيات  بتزويد  تركيا  خالله 

الالزم يف حربها ضد اجليش الليبي.
صحفي  مؤمتر  يف  املسماري  وأضــاف 
املــيــدانــي  الــوضــع  مــســاء األحــــد، أن 
قــوات  سيطرة  حتــت  املــحــاور  كافة  يف 
أن  إلـــى  مــشــيــًرا  ــام،  تـ بشكل  اجلــيــش 
يفرض  للجيش  التابع  اجلــوي  السالح 
أنحاء  بكل  األجــواء  على  تامة  سيطرة 
الــقــوات  اســتــطــالع  بــأن  مبيًنا  ليبيا، 
اجلوية رصد حركة بقاعدة القرضابية 
بسرت تتمثل يف جتهيز قاعدة للطيران 
إلكترونية  جتهيزات  وتوصيل  املسير 
يف  تدميرها  مت  الــتــي  الــقــاعــدة  لــهــذه 

السابق من قبل مليشيات مصراته.
طرابلس  معركة  بــأن  املسماري  وأكــد 
ارتفاًعا  القادمة  األيام  خالل  ستشهد 
الــعــســكــريــة من  الــعــمــلــيــات  ــرة  ــي يف وت
مرحلة  املعركة  وستدخل  اجليش  قبل 
اشتباكات  أن  إلى  جداً.وأشار  حاسمة 
وسبعني  االثنتني  خــالل  دارت  عنيفة 
ســاعــة املــاضــيــة جــنــوب طــرابــلــس، ما 
صفوف  يف  قــيــاديــني  مقتل  إلـــى  أدى 
يف  الــقــوات  كــل  أن  املليشيات.مؤكدا 
للقيام  حالة استنفار كامل يف طرابلس 

إليها. املوكلة  باملهام 
ومــنــذ الــرابــع مــن أبــريــل، تشن قــوات 
طرابلس،  على  هجوما  الليبي  اجليش 
بهدف تطهيرها من امليليشيات املتطرفة 
واملــســلــحــني املــتــحــالــفــني مــعــهــا.وبــعــد 
على  اجليش  قــوات  تقف  سريع  تقدم 
امليليشيات  مبواجهة  العاصمة،  أبواب 
مسلحة  مجموعات  من  أيضا  املدعومة 
يف مدينة مصراتة.وتدور معارك يوميا 
لــلــعــاصــمــة،  يف الــضــاحــيــة اجلــنــوبــيــة 
ــزو  ــع ــة.وي ــن ــدي امل ــي  ــوب وكـــذلـــك يف جــن
يف  احلسم  تأخر  عسكريون  مسؤولون 
املدنيني  حماية  الــى  طرابلس  معركة 
يف  املليشيات  متترس  ظــل  يف  خاصة 
للمرافق  واستغاللها  واملنازل  األحياء 
معيتيقة  مــطــار  غـــرار  على  العمومي 

الذي تعرض لعدة ضربات.
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اجليش الليبي يكثف ضرباته..
مرحلـــــة حاسمــــــــــة للمعـــركة

- غبارة  عبدالباسط 
اإلخبارية افريقيا  بوابة 

معركة  يف  امليدانية  التطورات  تتسارع 
منذ  طرابلس  الليبية  العاصمة  حترير 
الليبي  أيام حيث اجته اجليش الوطني 
لتكثيف  حفتر  خليفة  املشير  بقيادة 
متركزات  مستهدفا  اجلــويــة  ضرباته 
ــوفــاق يف  ال املــوالــيــة حلكومة  ــقــوات  ال
تقدم  عــن  حــديــث  وســط  مناطق  عــدة 
القتالية يف  املحاور  أغلب  ميداني على 

العاصمة.
فجر  الليبي  الوطني  اجلــيــش  وأطــلــق 
مباغتة  عسكرية  عملية  األحــد،  أمس 
العاصمة  جــنــوبــي  الــقــتــال  مــحــاور  يف 
ــاً مــع قــصــف جــوي  ــن ــزام ــس، ت ــل طــراب
القوات  متــركــزات  استهدف  ومدفعي 
الوطني،وقالت  الوفاق  حلكومة  التابعة 
املسلحة  القوات  إن  عسكرية  مصادر 
تقدمت باجتاه مناطق الرملة والسواني 
واشتبكت  املــطــار،  وطريق  والطويشة 
على  وسيطرت  امليليشيات  مقاتلي  مع 
معارك  إلى  مشيرة  متقدمة،  مراصد 
املــتــوســطــة  بــاألســلــحــة  دارت  عــنــيــفــة 

والثقيلة.
تقدم  عــن  مــشــاة   73 الـــلـــواء  ــن  وأعــل
ــحــة مبــحــور  وحـــــدات الـــقـــوات املــســل
منطقة  باجتاه  السواني  املطار  طريق 
اللواء  باسم  املتحدث  الطويشة.وقال 
مبوقع  صفحته  اخلرطوش،على  املنذر 
العسكرية  ــوحــدات  ال إن  »فــيــســبــوك« 
تتقدم يف عدة محاور أخرى لالنقضاض 
قبل  من  ــددت  ُح جديدة  أهــداف  على 
الغربية.وأشار  املنطقة  عمليات  غرفة 
إلى أن اللواء 106 حترك فجر أمس، 
جديدة  مواقع  على  السيطرة  وجنح يف 
نفذت  كما  العاديات.  كتيبة  مبساندة 
جوية،  ضــربــات  عــدة  الليبي  اجلــيــش 
يف  الوفاق  لقوات  متركزات  استهدفت 
بوابة  يف  ومواقع  سرت  مدينة  محيط 

اخلمسني.
اللواء  اإلعــالمــي  املركز  أعلن  وبــدوره 
اســتــهــدافــه  ــل،األحــد،  مــجــحــف  106
لتجمع آليات تابع للمجموعات املسلحة 
بــالــكــامــل جنوب  وتــدمــيــرهــا وحــرقــهــا 
للواء  اإلعالمي  املركز  طرابلس.وقال 
املسلحة  للقوات  التابع  مجحفل   106
عبر حسابه  نشرها  تدوينة  الليبية، يف 
االجتماعي  التواصل  مبوقع  الرسمي 

تتحفظ  املسلحة  القوات  »إن  فيسبوك، 
مصراتة  ملليشيا  تابعة  جثث   7 على 
استهدافهم  بعد  امللشياوي«  »حشد  بالـ 

الطويشة«، بحسب وصفه. مبحور 
ــالم احلــربــي، قد  ــت شــعــبــة اإلعــ ــان وك
الــوحــدات  أن  ســابــق  ــت  وق يف  أعلنت 
العربية  املسلحة  بالقوات  العسكرية 
الليبية أحرزت تقدماً كبيراً يف مختلف 
الوحدات  كافة  شّنت  أن  بعد  املحاور 
مواقع  على  ُمكثفاً  هجوماً  والفصائل 
حلكومة  التابعة  ــقــوات  ال ــزات  ومتــرك
احلربي  اإلعــالم  شعبة  الوفاق.وبينت 
تــقــدمــه من  أن اجلــيــش متــكــن خـــالل 
تدمير وغنم عدد من اآلليات واألسلحة 
والعتاد، إضافة إلى أسر عدد كبير من 

الوفاق. التابعني حلكومة  األفراد 
اجليش  ذلك،استهدف  مع  وبالتزامن 
الــوطــنــي الــلــيــبــي صــبــاح اإلثــنــني،عــدة 
أهداف مبدينة سرت وسط البالد،ونقل 
االخباري عن مصدر  نيوز«  »ارم  موقع 
عدة  استهدفت  الغارات  إن  عسكري، 
اجلوية،  »القرضابية«  بقاعدة  أماكن 
إضافة إلى مصنع لأعالف يف املدينة.

وأكــد أن الــغــارات »أصــابــت األهــداف 
بدقة«.

للقوات  تابع  عسكري  مصدر  وكشف 
تصريح  الليبية،يف  العربية  املسلحة 
اإلخبارية«،أن  أفريقيا  »بوابة  لـ  خاص 
»مــقــاتــالت الـــســـالح اجلــــوي الــلــيــبــي 

نقاط  استهدفت  ضربات  عــدة  نفذت 
ــزات اجلــمــاعــات اإلرهــابــيــة يف  ومتــرك
الي  أدت  ســرت،  مدينة  وشــرق  جنوب 
ــيــات ومــدرعــات وقتل  تــدمــيــر عــدة آل
وجرح من فيها، يف الوقت الذي ترسم 
محكم  دفاعي  خط  البرية  القوات  فيه 
الساعات  اآلن ورمبا يكون هجومي يف 
العام  القائد  تعليمات  بحسب  القادمة 

حفتر«. خليفة 
لها  تعرضت  التي  الــضــربــات  وجـــاءت 
احباط  بهدف  سرت  يف  الوفاق  مواقع 
اجليش  الستهداف  تركية  مخططات 
ــحــدث بــاســم  ــت عــبــر املـــديـــنـــة.وكـــان امل
أكــد،  الليبي  للجيش  العامة  الــقــيــادة 
أن  األحد،  له مساء  يف مؤمتر صحفي 
رصد  الليبي  اجلــوي  ســالح  استطالع 
القرضابية  بــقــاعــدة  تــطــويــر  أعــمــال 
التي سبق أن مت تدميرها. وأوضح أن 
»األعمال التي رصدت تتمثل يف جتهيز 
بعض  وكذلك  ر،  املُسيَّ للطيران  قاعدة 
اإللكترونية  باألمور  املتعلقة  األعمال 
من  عسكريني  خــبــراء  إشـــراف  حتــت 

تركيا«.
وتسيطر قوات مصراتة التابعة حلكومة 
الوفاق، واملعروفة بعدائها املطلق لقائد 
اجليش الليبي خليفة حفتر، على مدينة 
سرت، منذ أن متكنت من حتريرها من 
2016،وتعد  عام  نهاية  داعش  تنظيم 
السياسي  الــثــقــل  مــركــز  املــديــنــة  هــذه 
ليبيا،كما  يف  املسلمني  اإلخــوان  لتيار 
بنغازي«  »سرايا  عناصر  فيها  تنتشر 
منذ 2014،وبعض  املدينة  الهاربة من 
مدينة  من  الفارة  االرهابية  العناصر 

درنة بعد حتريرها.
الليبي  اجلــيــش  أن  ــون  ــب مــراق ــرى  ــ وي
معقل  أنــهــا  على  ســرت  ــى  إل ينظر  ال 
ألهميتها  بـــل  فــحــســب،  ــيــني  لــإلرهــاب
املدينة  تطل  حيث  أيًضا؛  االقتصادية 
ثم  مــن  شــمــاال،  املتوسط  البحر  على 
اخلناق  بتضييق  عليها  السيطرة  تسمح 
أهم  أمــامــهــم  وتغلق  اإلرهــابــيــني  على 
أبواب ومنافذ التمويل والدعم، يضاف 
الهالل  من  اجلغرايف  قربها  ذلــك  إلــى 
الليبي  اجليش  يقلق  ما  وهو  النفطي، 
مرتدة  هجمات  تنفيذ  احتمالية  مــن 

الهالل. املدينة على  منطلقةً من 
التابع  الليبي  اجلــو  ســالح  أن  ويــذكــر 
اجلمعة  فــجــر  قــام  الــوطــنــي،  للجيش 
ــة، صد  ــات جــوي املــاضــي، بــعــدة ضــرب
للقوات  محاولة  من  أكثر  خاللها  من 
على  للهجوم  الوفاق  حلكومة  املوالية 
فأسقط  الــنــفــطــي،  والــهــالل  اجلــفــرة 
وقصف  مــســيــرة،  تــركــيــة  طــائــرات   3
يف  للوفاق  تابعة  مسلحة  مجموعات 

وأبوقرين. وأبوجنيم  سرت 
الطائرات  على  الوفاق  حكومة  وتعول 
املسيرة التركية لشن غارات جوية على 
مدير  الــبــالد،وكــشــف  يف  مناطق  عــدة 
إدارة التوجيه املعنوي باجليش  العميد 
خالد املحجوب عن وجود صفقة درون 
حكومة  عليها  حصلت  جــديــدة  تركية 
من  املاليني  فيها  دفعت  مؤخرا  الوفاق 

الليبي.. الشعب  أموال 
عن  اللندنية  »العرب«  صحيفة  ونقلت 
شهدت  ليبيا  أجواء  أن  قوله  املحجوب 
ــة حتليقا  املــاضــي األيــــام  ــدار  ــ م عــلــى 

التركية  قدار«  »البير  لطائرات  مكثفا 
املسيرة من طراز »تي.بي 2« وأسقطت 
منطقة  يف  منها  ثالثا  اجليش  دفاعات 
إغارتها  أثناء  يف  ليبيا  بوسط  اجلفرة 
للجيش  تابعة  عسكرية  قــاعــدة  على 

فجر يوم اجلمعة املاضي.
تركيا،  دولـــة  الــلــيــبــي،  اجلــيــش  ويــتــهــم 
الغربية  املنطقة  يف  املــعــارك  بــقــيــادة 
املدعومة  املسلّحة  امليليشيات  لصالح 
دعمها  طريق  عن  الوفاق،  حكومة  من 
وكذلك  العسكرية  واملعدات  باألسلحة 
باسم  الناطق  املسّيرة.وقال  الطائرات 
اللواء  الليبي  للجيش  العامة  القيادة 
أحمد املسماري، إن هناك خًطا بحرًيا 
من  تقوم  ومصراته  تركيا  بني  وجــوًيــا 
بالدعم  املليشيات  بتزويد  تركيا  خالله 

الالزم يف حربها ضد اجليش الليبي.
صحفي  مؤمتر  يف  املسماري  وأضــاف 
املــيــدانــي  الــوضــع  مــســاء األحــــد، أن 
قــوات  سيطرة  حتــت  املــحــاور  كافة  يف 
أن  إلـــى  مــشــيــًرا  ــام،  تـ بشكل  اجلــيــش 
يفرض  للجيش  التابع  اجلــوي  السالح 
أنحاء  بكل  األجــواء  على  تامة  سيطرة 
الــقــوات  اســتــطــالع  بــأن  مبيًنا  ليبيا، 
اجلوية رصد حركة بقاعدة القرضابية 
بسرت تتمثل يف جتهيز قاعدة للطيران 
إلكترونية  جتهيزات  وتوصيل  املسير 
يف  تدميرها  مت  الــتــي  الــقــاعــدة  لــهــذه 

السابق من قبل مليشيات مصراته.
طرابلس  معركة  بــأن  املسماري  وأكــد 
ارتفاًعا  القادمة  األيام  خالل  ستشهد 
الــعــســكــريــة من  الــعــمــلــيــات  ــرة  ــي يف وت
مرحلة  املعركة  وستدخل  اجليش  قبل 
اشتباكات  أن  إلى  جداً.وأشار  حاسمة 
وسبعني  االثنتني  خــالل  دارت  عنيفة 
ســاعــة املــاضــيــة جــنــوب طــرابــلــس، ما 
صفوف  يف  قــيــاديــني  مقتل  إلـــى  أدى 
يف  الــقــوات  كــل  أن  املليشيات.مؤكدا 
للقيام  حالة استنفار كامل يف طرابلس 

إليها. املوكلة  باملهام 
ومــنــذ الــرابــع مــن أبــريــل، تشن قــوات 
طرابلس،  على  هجوما  الليبي  اجليش 
بهدف تطهيرها من امليليشيات املتطرفة 
واملــســلــحــني املــتــحــالــفــني مــعــهــا.وبــعــد 
على  اجليش  قــوات  تقف  سريع  تقدم 
امليليشيات  مبواجهة  العاصمة،  أبواب 
مسلحة  مجموعات  من  أيضا  املدعومة 
يف مدينة مصراتة.وتدور معارك يوميا 
لــلــعــاصــمــة،  يف الــضــاحــيــة اجلــنــوبــيــة 
ــزو  ــع ــة.وي ــن ــدي امل ــي  ــوب وكـــذلـــك يف جــن
يف  احلسم  تأخر  عسكريون  مسؤولون 
املدنيني  حماية  الــى  طرابلس  معركة 
يف  املليشيات  متترس  ظــل  يف  خاصة 
للمرافق  واستغاللها  واملنازل  األحياء 
معيتيقة  مــطــار  غـــرار  على  العمومي 

الذي تعرض لعدة ضربات.
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اإلخباريــة افريقيــا  تقرير-بوابــة 
ســيرة  القــّذايف،  معّمــر  ســيرة  تبــدو 
روائّيــة أكثر منها واقًعــا تاريخًيا، ويبدو 
هو نفســه بطــال ســينمائّية متخيالً أكثر 
منــه رجــالً حقيقًيــا صنع التاريــخ ألكثر 
لــن يكــون مبقــدور  مــن أربعــني عاًمــا. 
أي روائــي أو ســينمائي مهمــا جتّبــر يف 
اإلبــداع، أن يتخّيــل شــخصّية أكثر ثراء 
مــن معّمــر القــّذايف. جامــع التناقضات 
احلــادة، املحــارب الصارم األبدي الذي 
ال يرتــاح من حــرب حتى يفتح، أو تنفتح 
البســيط  والبــدوي  أخــرى،  وجــه،  يف 
الســاخر يف آن، الــذي يرتــدي عمامــة 
صباحــات  يف  »الشــاهي«  ويشــرب 

الصحــراء الباردة.
بالقوالــب  هوســا  الروائيــني  أكثــر 
االستشــراقية ذات الصــور الكالســيكية 
املوغلــة يف النمطيــة واجلمود عن اإلبل 
والثــأر  والقبيلــة  والّرمــل  والســيوف 
النســاء  عيــون  يف  والكحــل  والّشــرف 
وعــن اخليل والشــعر واحلرب والبادية، 

يف  خيمــة  مشــهد  ليتخّيــل  يكــن  لــم 
الغربــي  التنويــر  قلــب باريــس عاصمــة 
األيقونــة  باريــس  الغربيــة!  واحلضــارة 
وتصــورات  أوهــام  جــّل  تشــحن  التــي 
»املركزيــة األوروبيــة« عن اآلخر ســاكن 

األطــراف القابــع يف تخلّفه املظلم.
ميثــاق  القــّذايف،  معّمــر  مــّزق  وحــني 
األمم املتحــدة أمــام ماليني البشــر عبر 
شاشــات التلفــاز، بدا ذلــك الّرجل كأّنه 
يعبــث، يف مــا يشــبه اللهــو، بإعــدادات 

لم!  لعا ا
قدم معّمر القّذايف إلى السلطة يف بلده 
ثــورة قلبــت نظــام احلكــم ووحــدت  يف 
البــالد املقســمة بأقاليــم ثالثــة يف دولة 
مركزية واحــدة. اليوم وبعد نصف قرن 
1 ســبتمبر 2019 الذكــرى  »يصــادف 
عــام  ففــي  الليبيــة  للثــورة  اخلمســني 
يف  شــابا  ضابطــا  كان  عندمــا   1969
اجليــش الليبــي يتمتــع بالكاريزما أطاح 
الرئيــس الراحــل معمــر القــذايف مبلــك 
ضعيــف ومريــض يــأكل العفــن ملكه هو 

محــل  يقــول  سنوســي«  إدريــس  امللــك 
يف  نعيــم  رازا  الباكســتاني  السياســي 
مقــال لــه يف صحيفة »ذا وير« الهندية.

** الوقائــع الروائية يف حدث 
التاريخي:  الثورة 

يف كتابــه )القذايف ســيرة غير مدنســة( 
يعــود الصــايف ســعيد إلــى وقائــع ذلــك 
الصبــاح اخلريفي من العام 1969، يف 
مقطــع ذي ســحنة روائيــة متخيلــة -بال 
شــك- لكنــه مبهــر يف كشــف تناقضــات 
ذلــك العالــم الذي أنتــج معّمــر القّذايف 
وثورتــه. شــاب بســيط من عائلــة بدوّية 
فقيــرة تعيــش مــن تربية املاشــية، يقلب 
نظــام احلكــم يف بلــد خاضــع لتوازنــات 
وشــديدة  وضاغطــة  كبيــرة  دوليــة 
التعقيــد والتركيــب والدّقــة. كما كشــف 
املقطــع أيًضــا تناقضــات عاملــني ماثلني 
بســيط  بــدوي  عالــٌم  طــاٍغ:  تنافــر  يف 
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وقــاٍس،  مرّكــب  عالــم  يقابلــه  وباديــة، 

واالنقالبــات  واملــوت  العســاكر  عالــم 
خرائــط  ورســم  التأسيســية  والبيانــات 
األوراق  وحتريــك  اجليو-اســتراتيجيا 

علــى طاولة لعبة األمم.
 يقــول الصــايف ســعيد: »يف صباح ذلك 
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-هــم الذيــن ســاعدوا يف التخلــص مــن 
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السنوسي(.
ويضيــف نعيــم: »اعتبر القذايف الشــاب 

ملفات 

يتبع <<

نصف قرٍن على »ثورة الفاحت«: 

»رجُل اخليمة« ساكًنا يف ذاكرة التاريخ

 الوقائع الروائية يف حدث الثورة التاريخي
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ملفات 

للزعيــم جمــال عبــد  الفــور خليفــة محتمــل  علــى 
الناصــر -قائــد احلركــة القوميــة العربيــة ورئيس 
االنتقــام  مــن  األكبــر  العــبء  مصر-الــذي حتمــل 
والفرنســي  والبريطانــي  واإلســرائيلي  األمريكــي 
طــوال اخلمســينيات -العــدوان الثالثــي -1956
-1967بســبب برنامجــه  علــى الســويس وحــرب 
حلــق  ودعمــه  لإلمبرياليــة  املناهــض  الشــعبي 

الفلســطينيني يف تقريــر املصير«.

مــاذا  الثــورة..  مــن  عــام  خمســون   **
ترك القّذايف يف ذاكــرة الّنصف قرن؟ 

بعد خمســني عاًما عن تلك اللحظة، عاش القّذايف 
عديــدة  تقلبــات  ليبيــا  معهمــا  وعاشــت  وثورتــه، 
وطويلــة: انتصــارات كثيــرة، وكذلــك آالمــا كبيرة، 
حصــار مريــر، وطفــرة نفطيــة وبهجــة اســتهالكية 
غامــرة، وأيًضــا حروبــا وقصصــا سياســية كانــت 

-وال شــك- مؤملــة للكثيرين.  
اليــوم يقف الليبيون متســلحني بالتاريخ على حافة 
نصــف قرن مــن التجربة ونتائجها، اآلالف خرجوا 

الــى الشــوارع، مــدن بكاملهــا أعلنــت احتفاالتهــا 
وعاشــتها بشــكل اســتعراضي الفــت، مــدٌن أخــرى 
منعــت ومناطــق كثيرة كانت حتت ســلطة الســالح. 
ويف املقابــل آالف آخــرون ينــّددون ويــرّددون كالم 
الســنوات العشــر األخيرة عن حصادهم املرير من 
جتربــة ثــورة الفــاحت، ولكن ال أحــد منهم يرى -يف 

املقابــل- ثمــارا حلوة كثيــرة لثورة فبراير!
ورغــم التضييقــات واملنــع والتهديــد فقــد أظهرت 
صــور  تداولهــا رواد مواقــع التواصــل االجتماعي 
أن املسيرات خرجت يف مدن شرق وغرب وجنوب 

ليبيــا موضحــة أن مــن بــني املناطــق التــي خرجت 
فيهــا مســيرات بنغــازي، بــراك الشــاطئ، ســرت، 
ســوكنة، بنــي وليــد، الكفــرة، صرمــان، مســالتة، 
اجلميــل،  زليــنت،  ســبها،  البوانيــس،  غريــان، 
معيتيقــة،   اجدابيــا،  الصيعــان،  بــدر  العجيــالت، 

الغرارات.
ورفع املشــاركون يف املســيرات الرايــات اخلضراء 
وجنلــه  القــذايف،  معمــر  الراحــل  الزعيــم  وصــور 
خضــراء  مالبــس  ارتــدوا  كمــا  اإلســالم،  ســيف 
الشــوارع  وجابــوا  الناريــة  األلعــاب  وأطلقــوا 

منبهاتهــا  اســتخدموا  التــي  الســيارات  بواســطة 
احتفالية. بطريقــة 

تلــك االحتفــاالت الالفتــة لالنتبــاه والتــي حتّدثت 
الغربيــة والعامليــة،  عنهــا معظــم وســائل االعــالم 
هــي  هــل  نفســه:  باملعنــى  ســؤالني  تطــرح  رمبــا 
عالمــة نصــر لثــروة الفــاحت يف شــكل احتفــال، أم 
هــي عالمــة غضب ضد فبراير يف شــكل احتجاج؟ 
ومهمــا كانــت اإلجابــة فالثابت أن »رجــل اخليمة«  
قــد تــرك يف الذاكرة حلظة هي اليــوم بعمر نصف 

قرن! 

خمسون عام من الثورة..
 ماذا ترك القذّايف يف ذاكرة النّصف قرن؟ 
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 ماذا ترك القذّايف يف ذاكرة النّصف قرن؟ 
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املنوعة

كثيــراً مــا تشــهد حفالت الزفــاف بعض ســوء التفاهم بني أهالي العروســني، 
لكنها تختفي بتدخل العقالء من الطرفني، غير أن حفل زفاف يف شمال لبنان 
حتــول إلــى »حلبــة مصارعة«، إثر شــجار عنيــف وقع بني أهــل العريس وأهل 

العروس على أفضلية الرقص على شرف العروسني.
ويف التفاصيــل، أن إشــكاال وقــع مســاء أمــس االثنني يف منطقة عكار شــمال 
لبنان، بني مدعوين إلى حفل زفاف على أفضلية »طليعة حلقة الدبكة«، تطور 

إلى تضارب باأليدي وتراشق بالكراسي، وهرج ومرج يف الصالة.

زفاف يتحول إلى معركة يف لبنان
معاقبة مراهقني

 عذبوا بطة 

اكتشف سر أمه .. فقتل اجلميع 

تبيع فلذة كبدها من اجل هاتف جديد

أنــزل عناصــر مــن فــرق اإلنقاذ من قمة شــهيرة يف جبال األلب الفرنســية بقايا 
بشرية قد تكون عائدة إلى متسلق جبال شاب اختفى قبل 43 عاما.

فقد اختفى شاب عشريني عندما أتى لتسلق هذه القمة مبفرده ولم يعد، ومنذ 
ذلــك احلــني لم تتوقف عائلته عن البحــث عنه وبقيت على تواصل دائم مع فرق 

اإلنقاذ ملعرفة أي جديد.
ويف األسبوع األخير من أغسطس، أبلغت العائلة املنقذين برؤيتها »بقعة برتقالية« 
على صفيحة لون دو ليلفرواد اجلليدية يف جبل إكران على ما قال لوران سوييه 

املسؤول عن شرطة اآللب يف غرونوبل.
وحصــل هــذا االكتشــاف نتيجــة ذوبــان الصفيحــة اجلليدية.وأرســل اثنــان مــن 
متســلقي اجلبــال التابعني للشــرطة إلــى اجلبل اجلليدي بطائــرة هليكوبتر على 
»ارتفاع حوالي 3 آالف متر حيث عثرا على قطع مالبس ورفات بشري«.وأضاف 
الرائد »علينا انتظار نتائج اختبارات احلمض النووي لكن هناك احتمال كبير أن 
تكون هذه البقايا عائدة إلى جان فرانســوا بينيديتي الذي اختفى يف 25 يوليو 

1976. تويف والداه لكن شقيقه وأصدقاءه واصلوا التحقيقات.

أثــار قيــام عــدد مــن الطــالب بفريــق كــرة القدم 
مبدرســة ثانويــة أمريكية بتعذيب بطــة برية حتى 
املــوت بعصــا مكنســة، غضــب الســكان بوالية نيو 
هامشــير الكائنــة شــمال شــرق الواليــات املتحدة 

األمريكية.
وحدثت واقعة القتل الوحشــي، الذي مت تســجيله 
ونشره على اإلنترنت، عندما كان أعضاء فريق كرة 
القــدم يف مدرســة كينيت الثانويــة بوالية ميزوري 

يف معسكر يف بلدة مولتونبورو يف نيوهامشير.
وأظهرت اللقطات، وفقا لصحيفة »نيويورك ديلي 
نيوز«، قيام مجموعة من املراهقني يجذبون البطة 
مــن البحيــرة وقيــام أحــد األوالد بضربهــا بعصــا 
مكنســة، وتــردد أن طالبــا آخــر خنــق البطة حتى 

املوت.
وأكــد مســؤولو املنطقــة التعليميــة أنهــم حققــوا 
وعاقبــوا املتورطــني يف الواقعة بالوقف عن اللعب 
وتقــدمي املشــورة واملشــاركة يف خدمــة املجتمــع، 

النــاس  مــن  كثيــر  وصفهــا  نها والتــي  بأ
كمــا  خفيــف،  تأنيــب  مجــرد 

تقــدم حوالي ألفي شــخص 
اإلنترنــت  عبــر  بالتمــاس 
يطالب بعقاب أشــد قسوة 

للمراهقني.

ارتكب مراهق مجزرة »بشعة« بحق أسرته حيث قتل 5 من أفرادها، 
بعدما اكتشف »سرا عائليا«، حسب تقارير صحفية أمريكية.

ووفقا ملوقع »فوكس نيوز« نقال عن أحد أقارب اجلاني، فإن املراهق 
ارتكب املذبحة بعد أن اكتشف أن السيدة التي ربته منذ كان طفال 

ليست أمه، بل زوجة أبيه.
وقالــت الســلطات األمريكيــة إن املجــرم، الــذي لــم تكشــف عمــره 
واكتفــت بوصفــه باملراهــق، أطلــق النــار علــى والــده وزوجــة والده 

وأشقائه األطفال الثالثة.
وقــال أحــد أقارب املجرم إنه قرر تنفيذ جرميته البشــعة، بعد أيام 

من اكتشافه السر الذي لم يعرفه طيلة حياته.
ولم تنشــر الســلطات اســم املتهم بســبب صغر ســنه وكونه قاصرا، 
لكنها قالت إن األدلة تشير إلى أنه كان يتصرف بغرابة يف األشهر 

املاضية.

أقدمــت أم صينيــة شــابة علــى بيع 
تــوأم حديثي الوالدة مقابل 7400 
دوالر  آالف   9( إســترليني  جنيــه 
تقريبــاً( مــن أجــل ســداد فواتيــر 

بطاقة االئتمان اخلاصة بها.
الصغيريــن  الصبيــني  بيــع  ومت 
البالغني من العمر أسبوعني فقط، 
لعائلتني تعيشــان على بعد أكثر من 
700 كيلومتــر )430 ميــال( مــن 
مسقط رأسهما شرق الصني، وفقاً 
لتقرير نشرته صحيفة »ديلي ميل« 

البريطانية.
واشــترت والــدة الطفلــني، وهي يف 
هاتفــا  عمرهــا،  مــن  العشــرينات 
جديــداً من املبلغ الذي جنته مقابل 

بيع ولديها.
وألقــت الشــرطة القبــض على األم 
وشــريكها، وقامت بإعطاء الطفلني 

ألجدادهما للعناية بهما.
وكشــفت الشــرطة عن هذه احلالة 
مبقاطعــة  تسيشــي  يف  املروعــة 

تشجيانغ يوم اجلمعة.
املــرأة،  أجنبــت  للشــرطة،  ووفقــا 
ولديهــا  »مــا«،  باســمها  املعروفــة 
التوأم يف سبتمبر احلالي. وقيل إن 
الطفلــني كانا بحاجة لعناية خاصة 

ألنهما ولدا قبل أوانهما.
ولم يظهر شريكها، املعروف باسمه 
»وو«، يف املستشــفى ورفــض والداه 
مساعدة »ما« على إعالة الطفلني.

بيــع  »مــا«  قــررت  لذلــك،  نتيجــة 
طفليهــا ألنهما شــكال عبئــاً عليها، 

وفقاً للتقرير.
وباعــت »ما« طفالً مقابل 45 ألف 
يــوان )نحــو 6300 دوالر( واآلخر 
 2800( يــوان  ألــف   20 مقابــل 

دوالر تقريباً(.
لســداد  املــال  األم  واســتخدمت 
فواتير بطاقة االئتمان اخلاصة بها 
وشــراء هاتف جوال جديد بحسب 

صحيفة الشرق األوسط.
مــا  شــريك  إن  الشــرطة  وقالــت 
عــاود الظهــور بعــد ذلــك وطالبهــا 
باســتخدام الربــح لتســديد ديونــه 
الناجتة عن املقامرة، لكنها أخبرته 

أن األموال قد أنفقت.
الذيــن  األشــخاص  إدانــة  وميكــن 
يتورطون بتهريب األطفال واالجتار 
بهــم ملــدة تصــل إلــى 10 ســنوات 
يف الصــني، وفقــاً لقانــون البــالد. 
تشــتري  التــي  األســر  وتخضــع 

األطفال أيضاً للعقوبة القانونية.

بعد 43 عاماً يعثر على بقاياه 

قرر قاض أمريكي يف والية فلوريدا رفض اســتئناف أبوين من أجل 
اســتعادة حضانــة ابنهما املصاب مبرض ســرطان الــدم »اللوكيميا« 

بدعوى إهمالهما يف عالجه.
وكان األبــوان، تيلــور بالنــد وجوشــوا ماك أدامز، قــد فقدا حضانة 
طفلهمــا »نــواه« املصــاب باللوكيميــا يف شــهر أبريــل املاضــي بعدما 
تخلفا عن جلســة العالج الكيميائي اخلاصة به يف ســعيهما للعالج 

عن طريق العالجات البديلة.
وقــد أثــارت القضيــة اهتماما كبيرا على مســتوى الواليــات املتحدة 
آنــذاك بعدمــا تخلف الوالدان عن جلســة العالج واصطحبا ابنهما، 
4 أعوام، يف جلسة استشارة يف سينسيناتى بوالية أوهايو لدى أحد 

ممارسي العالج البديل.
وأصــدر القاضــي تومــاس باليرمــو يف محكمــة األســرة مبقاطعــة 
هيلســبرو كاونتــي حكمــه ببقاء الطفــل يف رعاية الواليــة، وأن يبقى 

يف حضانة جدته.
ويف نفس الوقت فإن القاضي ســمح للوالدين باالســتمرار يف زيارته 

ومتابعة جلسات العالج حتت إشراف سلطات الوالية.

رفض استئناف أبوين 
الستعادة حضانة ابنهما 
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الثقافية 

رســـــالة مـــــن فتـــــــــاة البحــــــر

يدسوَن انتظارهم يف قوارير الهواء ،
ويبتسمون ملرارِة املاضي ،

من أعلن ذلك غيرهم ؟
من أخبرهم أنَّي أقبُض جوَهر األشياء ؟

***
لن يتوقف أحُد منهم

عن الضحك ،
ولن يبتسموا أَّال خوفاً من املاضي .

يقبضــون علــى أفئدتهــم ويرســمون لوحــةً 
صغيرًة

ما يشبه أيقونة العذراء ،
وهي .. ترجتف على الصليب

ابتسموا يا نحُن ،
نحن يف استقبالنا .

أتركوا الصيادين يختارون لون البحر
واألطفال يتعلمون لغة املاء ،
دومنا صفعة علي اجلبني .

أتركوني ،
أركُض يف غابِة اإلثم البيضاء

إنها لهفتي ، التي سقطت ِمني
لهفةُ الضحِك التي تشتهيني

وتنتظرني كلَّ صباح
.........

من ديوان  )بدايات(

 يف هذه اللوحة للتشكيلي الليبي الدكتور  عمران بشنة يقدم مشهدا ليبيا من املعرض 
احلياة اليومية يف زمن يرجع الى طفولته حيث جتلس سيدات ليبيات العداد 
الطعام وهي لوحة من سلسلة واقعية قدمها يف سبعينيات وثمانينيات القرن 
املاضي شكلت اهتمام بشنة   بالتراث واحلياة االجتماعية  قبل ان يتحول يف 

التسعينات الى االيحاء والرمز .

الشاعر فرج العربي

إبتسموا يا نحن !!

تســللت خیــوط اللیــل احلالــك رويــدا؛ 
لتباغــت الفضــاء الذهبــي املطــل فــوق 
البحر الساكن.. تداخلت بلطف مع النور 
األصفر الباقي هناك يف األفق، واخفقت 
ملعانه  مأت محیط املقهى الذي اجلسه 
بهدوء تلى ضجیج النهار املعتاد يف منطقة 
جلیانة بسبب زوار شاطئها. رائحة شواء 
السمك منبعثة من مطاعم اجلوار تزورنا 
عبر النوافذ اخلشــبیة القدمية للمقهى؛ 
رغم غیاب نســمات الريح ذلــك الیوم!.. 
موســیقا كونشــرتو تصلني مباشرة عبر 
ســماعات لصیقــة بأذني ال اكاد اســتمع 
لتفاصیلها بســبب انشغالي بقراءة كتاب 
عن تاريخ لیبیا القدمي… وقفت على فقرة 
متمعنــا بتركیــز حقیقــي، وقــرات جیدا: 
“تــروى احلكايــة ان Gluliana جلیانــة 
هي اســم لفتاة اجنلیزية شــقراء ناعمة، 
لــم يســبق ان ُعــرف جلمالهــا نظیر، يف 
الســابعة عشــر مــن عمرها وهــي االبنة 
البكــر واملدللــة للقنصــل اإلجنلیــزي يف 
مدينة بنغازي حوالي عام 1850.. وقد 
ماتت يف ريعان شباباها غرقا، اختطفها 
البحــر عندمــا كانت تســبح داخلــه.. لم 
يعــم احلزن على اســرتها فقط؛ بل على 
جمیــع ســكان املدينــة انــذاك؛ لذلــك مت 
اطــالق اســمها علــى املنطقــة التي حتد 

ذلك البحر”…
مــا ان خرجــُت من املقهــى كان اللیل قد 
اســدل ســتار العتمــة خاصتــه، فقــررت 
ان اجــوب املســافة التــي متتد على طول 
الشاطئ متجوال وحدي، راغبا يف قضاء 
ســاعات جتلــي بینــي وبیــن هــذا املكان 

الذي سلب اجمل نساء العالم.
القیُت بجســدي بالقــرب من میاه البحر 
ألجعل ظهري يرتاح على الرمال الصفراء 
التي ال تزال شمس الظهیرة متنحها دفء 
ممتد لســاعات املساء املتأخرة.. شردُت 

بصفاء وانا اتفحص عدد النجوم القلیلة 
يف الســماء!!.. اغمضت عیني واستلمُت 

لغفوة خفیفة.
مّر على رجلّي وانا الزلت مغمض العینین 
بحــذر..  جلــدي  ومــس  قمــاش  طــرف 
ايقظني رغم نعومته الزائدة، وما ان بحثت 
عن مصدره، وجدت ُّ فتاة طويلة شــاهقة 
بجمالها الفريد، شــقراء، ترتدي فســتان 
ـ كمــا صورته لنا  ابیــض شــفاف مالئكيـ 
ـ تقف بجوار موضع قدماي..  األســاطیرـ 
ابتسمت وتركتني متجهة للبحر، غاصت 
بجســدها وبكامل مالبســها يف املــاء، ثم 
اخرجــت راســها وهي تضحــك.. اومأت 
بإشــارة راغبــة يف ان احلــق بهــا، فعدلت 
جســمي وجعلت مــن اطرايف تســاعد يف 
نهوض جسدي بسرعة.. وقفُت ولكنني لم 
اجرو علي دخول البحر، ادارت هي راسها 

صــوب العمــق واخــذت تســبح باجتاهــه 
البعیــد.. تغوص ثم تظهــر وتنتفض املیاه 
مــن حولهــا، وينتفــض قلبي معهــا؛ خوفا 

لفقدها وهي تختفي بعیدا.
ســباحتها،  اراقــب  وانــا  متــر  حلظــات 
لكــن موجة عالیة تعقبّتها فجــأة، ابتلعت 
جســدها… وانــا متســّمر ال اعــرف مــاذا 
افعل!!.. تخرج راســها لتقــاوم تیار املاء 
القــوي املحیــط بهــا.. تنادينــي بأعلــى 
كلماتهــا  فتصلنــي  مســتنجدة،  صوتهــا 
بصعوبــة وهي تقول: ــــ ال تتركني اغرق 
كمــا تركونــي مــن قبــل.. انــا جلیانــة.. 
حبیبتــك.. انــا بنغازي.. انــا كل األرض 

التي تقف علیها…
وبــدات  بصعوبــة  مالبســي   ُّ انتزعــت 
اركــض، لكــن جهــدي خاننــي.. احــاول 
الركــض فال اســتطیع!!.. وهــي تصارع 

غرقهــا، وتقــاوم التقــاط انفاســها كــي 
تضیف الستغاثتها بعض الكلمات:

ــــ ارجوك.. ال تتخلى عنّي.. لن ينقذني 
مــن غرقــي ســوى وقوفــك جانبــي.. بل 
وقوفكــم جمیعــا معــي.. نــادي على من 

تعرف، لیساعدني.. ارجوك….
انتفض جســدي بقوة مــن هول الفاجعة 
وصحــوت عائــدا الــى الواقــع يف عتمة 
اللیــل، ألجــد مســتوى املــاء قــد اقترب 
منــي، وموجــات خفیفــة متتالیة تضرب 
قدماي وتغطي جزءا منها حینما يدفعها 
املد.. نظرت حولي وارحتت لعدم وجود 
اشــخاص جــواري.. تنهــدت وذهنــي ال 
تفارقــه صورة جلیانة اجلمیلة، وكلماتها 
وداخلــي  املــكان  اغــادر  التــي جعلتنــي 
خلیــط مــن احاســیس البهجــة واأللــم 

والتفكیر والقلق واألمل.

 قصة قصرية
معتز بن حميد 

رحيل الشاعر والصحفي محيي الدين كانون 
االسبوع الليبي

ودعــت ليبيا الثالثــاء املاضي الصحفي واالديب الشــاعر 
محي الدين كانون  اثر مرض داهمه ولم ميهله 

وشغل كانون رئيسا لتحرير صحيفة الشمس لعدة سنوت
ولــد  الراحــل  بطرابلس  1953  وتلقى تعليمه بها حتى 
الثانوية، لينتقل من بعد للدراســة مبدينة بنغازي ويتخرج 
من كلية اآلداب والتربية، بجامعة قاريونس  1977  قسم 
الفلســفة. ثــم واصــل دراســته حتــى حصوله علــى درجة 

الدكتوراه.
الراحل كتب املقالة والنقد والقصة والشــعر، ونشر نتاجه 
يف عديد الصحف واملجالت املحلية والعربية. كما شارك 
يف عديد املناشط وامللتقيات الثقافية يف ليبيا وخارجها.
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الثقافية 

رســـــالة مـــــن فتـــــــــاة البحــــــر

يدسوَن انتظارهم يف قوارير الهواء ،
ويبتسمون ملرارِة املاضي ،

من أعلن ذلك غيرهم ؟
من أخبرهم أنَّي أقبُض جوَهر األشياء ؟

***
لن يتوقف أحُد منهم

عن الضحك ،
ولن يبتسموا أَّال خوفاً من املاضي .

يقبضــون علــى أفئدتهــم ويرســمون لوحــةً 
صغيرًة

ما يشبه أيقونة العذراء ،
وهي .. ترجتف على الصليب

ابتسموا يا نحُن ،
نحن يف استقبالنا .

أتركوا الصيادين يختارون لون البحر
واألطفال يتعلمون لغة املاء ،
دومنا صفعة علي اجلبني .

أتركوني ،
أركُض يف غابِة اإلثم البيضاء

إنها لهفتي ، التي سقطت ِمني
لهفةُ الضحِك التي تشتهيني

وتنتظرني كلَّ صباح
.........

من ديوان  )بدايات(

 يف هذه اللوحة للتشكيلي الليبي الدكتور  عمران بشنة يقدم مشهدا ليبيا من املعرض 
احلياة اليومية يف زمن يرجع الى طفولته حيث جتلس سيدات ليبيات العداد 
الطعام وهي لوحة من سلسلة واقعية قدمها يف سبعينيات وثمانينيات القرن 
املاضي شكلت اهتمام بشنة   بالتراث واحلياة االجتماعية  قبل ان يتحول يف 

التسعينات الى االيحاء والرمز .

الشاعر فرج العربي

إبتسموا يا نحن !!

تســللت خیــوط اللیــل احلالــك رويــدا؛ 
لتباغــت الفضــاء الذهبــي املطــل فــوق 
البحر الساكن.. تداخلت بلطف مع النور 
األصفر الباقي هناك يف األفق، واخفقت 
ملعانه  مأت محیط املقهى الذي اجلسه 
بهدوء تلى ضجیج النهار املعتاد يف منطقة 
جلیانة بسبب زوار شاطئها. رائحة شواء 
السمك منبعثة من مطاعم اجلوار تزورنا 
عبر النوافذ اخلشــبیة القدمية للمقهى؛ 
رغم غیاب نســمات الريح ذلــك الیوم!.. 
موســیقا كونشــرتو تصلني مباشرة عبر 
ســماعات لصیقــة بأذني ال اكاد اســتمع 
لتفاصیلها بســبب انشغالي بقراءة كتاب 
عن تاريخ لیبیا القدمي… وقفت على فقرة 
متمعنــا بتركیــز حقیقــي، وقــرات جیدا: 
“تــروى احلكايــة ان Gluliana جلیانــة 
هي اســم لفتاة اجنلیزية شــقراء ناعمة، 
لــم يســبق ان ُعــرف جلمالهــا نظیر، يف 
الســابعة عشــر مــن عمرها وهــي االبنة 
البكــر واملدللــة للقنصــل اإلجنلیــزي يف 
مدينة بنغازي حوالي عام 1850.. وقد 
ماتت يف ريعان شباباها غرقا، اختطفها 
البحــر عندمــا كانت تســبح داخلــه.. لم 
يعــم احلزن على اســرتها فقط؛ بل على 
جمیــع ســكان املدينــة انــذاك؛ لذلــك مت 
اطــالق اســمها علــى املنطقــة التي حتد 

ذلك البحر”…
مــا ان خرجــُت من املقهــى كان اللیل قد 
اســدل ســتار العتمــة خاصتــه، فقــررت 
ان اجــوب املســافة التــي متتد على طول 
الشاطئ متجوال وحدي، راغبا يف قضاء 
ســاعات جتلــي بینــي وبیــن هــذا املكان 

الذي سلب اجمل نساء العالم.
القیُت بجســدي بالقــرب من میاه البحر 
ألجعل ظهري يرتاح على الرمال الصفراء 
التي ال تزال شمس الظهیرة متنحها دفء 
ممتد لســاعات املساء املتأخرة.. شردُت 

بصفاء وانا اتفحص عدد النجوم القلیلة 
يف الســماء!!.. اغمضت عیني واستلمُت 

لغفوة خفیفة.
مّر على رجلّي وانا الزلت مغمض العینین 
بحــذر..  جلــدي  ومــس  قمــاش  طــرف 
ايقظني رغم نعومته الزائدة، وما ان بحثت 
عن مصدره، وجدت ُّ فتاة طويلة شــاهقة 
بجمالها الفريد، شــقراء، ترتدي فســتان 
ـ كمــا صورته لنا  ابیــض شــفاف مالئكيـ 
ـ تقف بجوار موضع قدماي..  األســاطیرـ 
ابتسمت وتركتني متجهة للبحر، غاصت 
بجســدها وبكامل مالبســها يف املــاء، ثم 
اخرجــت راســها وهي تضحــك.. اومأت 
بإشــارة راغبــة يف ان احلــق بهــا، فعدلت 
جســمي وجعلت مــن اطرايف تســاعد يف 
نهوض جسدي بسرعة.. وقفُت ولكنني لم 
اجرو علي دخول البحر، ادارت هي راسها 

صــوب العمــق واخــذت تســبح باجتاهــه 
البعیــد.. تغوص ثم تظهــر وتنتفض املیاه 
مــن حولهــا، وينتفــض قلبي معهــا؛ خوفا 

لفقدها وهي تختفي بعیدا.
ســباحتها،  اراقــب  وانــا  متــر  حلظــات 
لكــن موجة عالیة تعقبّتها فجــأة، ابتلعت 
جســدها… وانــا متســّمر ال اعــرف مــاذا 
افعل!!.. تخرج راســها لتقــاوم تیار املاء 
القــوي املحیــط بهــا.. تنادينــي بأعلــى 
كلماتهــا  فتصلنــي  مســتنجدة،  صوتهــا 
بصعوبــة وهي تقول: ــــ ال تتركني اغرق 
كمــا تركونــي مــن قبــل.. انــا جلیانــة.. 
حبیبتــك.. انــا بنغازي.. انــا كل األرض 

التي تقف علیها…
وبــدات  بصعوبــة  مالبســي   ُّ انتزعــت 
اركــض، لكــن جهــدي خاننــي.. احــاول 
الركــض فال اســتطیع!!.. وهــي تصارع 

غرقهــا، وتقــاوم التقــاط انفاســها كــي 
تضیف الستغاثتها بعض الكلمات:

ــــ ارجوك.. ال تتخلى عنّي.. لن ينقذني 
مــن غرقــي ســوى وقوفــك جانبــي.. بل 
وقوفكــم جمیعــا معــي.. نــادي على من 

تعرف، لیساعدني.. ارجوك….
انتفض جســدي بقوة مــن هول الفاجعة 
وصحــوت عائــدا الــى الواقــع يف عتمة 
اللیــل، ألجــد مســتوى املــاء قــد اقترب 
منــي، وموجــات خفیفــة متتالیة تضرب 
قدماي وتغطي جزءا منها حینما يدفعها 
املد.. نظرت حولي وارحتت لعدم وجود 
اشــخاص جــواري.. تنهــدت وذهنــي ال 
تفارقــه صورة جلیانة اجلمیلة، وكلماتها 
وداخلــي  املــكان  اغــادر  التــي جعلتنــي 
خلیــط مــن احاســیس البهجــة واأللــم 

والتفكیر والقلق واألمل.

 قصة قصرية
معتز بن حميد 

رحيل الشاعر والصحفي محيي الدين كانون 
االسبوع الليبي

ودعــت ليبيا الثالثــاء املاضي الصحفي واالديب الشــاعر 
محي الدين كانون  اثر مرض داهمه ولم ميهله 

وشغل كانون رئيسا لتحرير صحيفة الشمس لعدة سنوت
ولــد  الراحــل  بطرابلس  1953  وتلقى تعليمه بها حتى 
الثانوية، لينتقل من بعد للدراســة مبدينة بنغازي ويتخرج 
من كلية اآلداب والتربية، بجامعة قاريونس  1977  قسم 
الفلســفة. ثــم واصــل دراســته حتــى حصوله علــى درجة 

الدكتوراه.
الراحل كتب املقالة والنقد والقصة والشــعر، ونشر نتاجه 
يف عديد الصحف واملجالت املحلية والعربية. كما شارك 
يف عديد املناشط وامللتقيات الثقافية يف ليبيا وخارجها.
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رياضه

 مدرسة الناشئني  يخسر بطولة 
املنستير ويعود بالفضية 

الرياضية  افريقيا  بوابة  ــ  الليبي  االسبوع  ـــ 
خسر فريق مدرسة الناشئني  يف بطولة املنستير لناشئي  السلة 12 

عاما امام  بطل تونس االحتاد املنستيري  مستضيف البطولة.
الدولية  الرابطة  بطولة  نهائي  إلــى  الناشئني  مدرسة  فريق  وتأهل 
للناشئني لكرة السلة املنيستير، بعدما حقق الفوز يف مباراة قوية أمام  

قصر هالل  يف الدور نصف النهائي للبطولة  .

البرانس يعلن 
تعاقده مع املدرب 
منصف اكرمي  

ـــ االسبوع الليبي   
نـــادي  إدارة  أعــلــنــت 
ــعــاقــد  ــت الـــبـــرانـــس  ال
مـــع املــــــدرب مــنــصــف 
ــرمي  لــقــيــادة فــريــق  ــ اك
خالل  بالنادي  ــال  األم
مـــنـــافـــســـات املـــوســـم 
ــن  ــ ــم اجلـــــــديـــــــد وضــ
وضعته  الــذي  املشروع 
قطاع  لتطوير  اإلدارة 
الـــنـــاشـــئـــني بـــالـــنـــادي 
املقبلة  السنوات  خالل 
املادية  األوضاع  وبرغم 

 . للنادي  واإلدارية 

  االحتاد يف  معسكر خارجي بتونس 

 األهلي يعود بعد خسارته امام اإلسماعيلي

ـــ االسبوع الليبي   
إقامة معسكر  االحتاد  بنادي  التسييرية  اللجنة  قررت 
استعدادا  وذلك  القدم  لكرة  األول  للفريق  اخلارجي 
الثاني  ــدور  الـ املــرتــقــبــة  يف  ــاب  اإليـ ــاراة  مــب خلــوض 
فريق  امام  الكونفدرالية  كأس  بطولة  من  والثالثني 

أغاديراملغربي   حسنية 
الذهاب  مــبــاراة  يف  تــعــادل  قــد  الليبي  الفريق  وكــان 

. فريق  لكل  بهدف  بصفاقس 
15وحتى  من  الفترة  خالل  باملعسكر  الفريق  وسيقيم 

املباريات  من  عدد  ويتخلله  اجلــاري  الشهر  من   24
الودية.

بكافة  املعسكر  فيه  يــقــام  الــذي  املــكــان  جتهيز  ومت 
تساعد  التي  اليكو،  بفندق  واإلمكانيات  التجهيزات 
مباراة  لكي يظهر بشكل جيد يف  التركيز  الفريق على 

الترشح. ورقة  واقتالع  االياب 
ويذكر ان الفريق سيشد الرِحال الى املغرب يوم 24 
يوم  أغادير  حسنية  فريق  ملالقاة  اجلاري  الشهر  من 

إدرار بأغادير . 28 من نفس الشهر مبلعب 

ـــ االسبوع الليبي   
للنادي  ــقــدم   ال لــكــرة  األول  الــفــريــق  بعثة  عـــادة 
مباراة  اجلمعة  خوضها    أن  بعد  بنغازي  األهلي 
ذهاب دور الـ 32 بالبطولة العربية لأندية  كأس 
زخرج  اإلسماعيلي  النادي  أمام  السادس   محمد 
ملعب  على  لهدفني  أهــداف  باربعة  خاسرا  منها 
استاد اإلسماعيلية وسط حضور 7 آالف مشجع.

يف  رد  دون  بهدفني  الــفــوز  إلــى  األهــلــي   ويحتاج 
ليتأهل  مباراة اإلياب بتونس نهاية الشهر اجلاري 
لأندية. العربية  للبطولة  النهائي  ثمن  الدور  إلى 

بقيادة  للجزارة  الفني  اجلهاز  يبدأ  أن  املقرر  ومن 
اإلياب  ملباراة  استعداداه  بلحوت  رشيد  اجلزائري 
فور العودة إلى البالد، على أن تقام مباراة اإلياب 

27 من شهر سبتمبر اجلاري. يوم  بتونس 

ـــ االسبوع الليبي   
اجلديد  املوسم  انطاق  سبق  الــذي  االستعداد  عن  غيابه  بعد    
وضـــع اجلــهــاز الــفــنــي لــلــرجــاء املــغــربــي  بــرنــامــجــا تــدريــبــا قــاســيــا 
التشكيلة  يف  للدخول  لتجهيزه  الــورفــلــي  سند  الليبي  ملحترف 

املقبلة. املباريات  يف  للفريق  األساسية 
واجلاهزية  البدنية  اللياقة  مــعــدالت  رفــع  إلــى  الــرجــاء  ويسعى  
ــذا الــبــرنــامــج  ــال هــ ــام مـــن خــ ــ ــذه األيــ ــال هــ ــلـــي خــ لــســنــد الـــورفـ

الفريق   يف  زمائه  مستوى  إلى  ليصل  اخلاص  اإلعدادي 
يفلح   لم  والــذي  الــرجــاء  دفــاع  يف  القوي  السد  الورفلي  يعتبر  و 
املــالــي ســالــيــف كــولــيــبــالــي  يف احلــلــول مــحــلــه وقـــد  فــســخ تــعــاقــده 

الورفلي. الستقدام  املجال  الفساح 

 الورفلي يخضع لتدريبات مكثفة 
يف الرجاء املغربي
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رياضه

النصر يخسر أمام الرجاء
 يف دوري أبطال أفريقيا

النصر يخسر أمام الرجاء
 يف دوري أبطال أفريقيا

الرياضية  افريقيا  بوابة  ــ  الليبي  االسبوع  ـــ 
ضيفه  أمــام  الــنــصــر   فــريــق  تلقاها  ثقيلة  هــزميــة 
يف  هــدف،  مقابل  أهــدف  بثالثة  املــغــربــي  الــرجــاء 
ملعب  أرضية  على  الفريقني  جمعت  التي  املــبــاراة 
ذهاب  يف  القاهرة  املصرية  بالعاصمة  بتروسبورت 
مساء  إفريقيا  أبطال  دوري  لبطولة  الـــ32  الــدور 

االحد املاضي .
للنصر  الــفــنــي  ــر  ــدي امل الــكــكــلــي    واطــلــق  مــحــمــد 
املــرمــى:  حــراســة  يف  وضــعــت  الــتــى  على  تشكيلته  
الاليف-عبداهلل  ربيع  الدفاع:  الطلخي.  خط  فتحي 
خط  الظراط.  إدريــس   – الثلبة  حامد   – الشريف 
أحــمــد احلــاســي - خالد  الــوســط:عــمــر شــحــات – 
فــراس  الهجوم:  خــط  عجيلة.   بــو  -مهند  مجدي 

املهدي. معتز   – شلبق 
باتريس  الفرنسي  املــدرب  تشكيلة   كانت  بينما   
املرمى:  تضع  يف حراسة  املغربي  للرجاء  كارتيرون 
الرحيم  عبد  بانون،  بدر  الدفاع:  يف  الزنيتي.  أنس 
الوسط:  يف  محمدالدويك.  نغاه،  فابريس  الشاكير، 
محسن  ناناه،  نغوما،أيوب  فابريس  العرجون،  عمر 
بنحليب  محمود  أحداد،  حميد  الهجوم:  يف  متولي. 
جنوما،  لوامبا  املغربى  الرجاء  فريق  ثالثية  سجل 
الفرنسي  أن  يــذكــر  مــتــولــى  ومــحــســن  نــنــاح  ــوب  أيـ

لأهلى    سابقا  مدربا  كان  كارتيرون  باتريس 
اإليــــاب  ســـوف جتمع  مــبــاراة  بــالــذكــر أن  جــديــر 
ملعب  على  اجلــارى،  الشهر  من   27 يوم  الفريقني 

املغرب.   فى  اخلامس”  “محمد 

الليبي  االسبوع  ـــ 
نتيجة  األحد  اليوم  مساء  الصاالت  داخل  القدم  لكرة  الليبي  املنتخب  فقد 
أربعة  مقابل  أهــداف  بستة  الكويتي  نظيره  أمــام  الثانية  الودية   مباراته 
خسر  الليبي  املنتخب  وكان  الكويت  بصالة  الفريقني  جمعت  التي  املباراة 

  . مقابل  أهداف  بنتيجة خمسة  أيضا   الكويت  مع  السبت  أمس 
الليبي ملواجهة املنتخب  الودية ضمن حتضيرات املنتخب  املباراة   تأتي هذه 
األمم  لبطولة  املؤهلة  التصفيات  ضمن  الــقــادم  أكتوبر  شهر  اجلــزائــري 

املغرب2020. الصاالت  داخل  األفريقية 

الليبي  االسبوع  ـــ 
األحد  اليوم  أفتتح صباح 
ــة الــتــونــســيــة  ــاصــم ــع ــال ب
الدوليني  احلكام  ملتقى 
ــدرجــة األولـــى  وحــكــام ال
حــكــمــا   35 ــة  ــاركـ ــشـ مبـ
ــاد  حتـــت إشـــــراف اإلحتــ
ــرة الـــقـــدم  ــكـ الــــدولــــي لـ
يوم  إلي  سيستمر  والذي 

. 19 سبتمبر اجلاري 

الليبي  االسبوع  ـــ 
ــوم الــســبــت  ــيـ ــدم الـ ــقـ أعـــلـــن االحتـــــاد الــلــيــبــي لـــكـــرة الـ
املوريتاني  نظيره  أمام  املتوسط  فرسان  مباراة  موعد 

. الودية 
حــيــث أرســـل االحتـــاد املــوريــتــانــي خــطــابــا رســمــيــا إلــى 
االحتـــــاد الــلــيــبــي يــخــبــره بــاخــتــيــار يــــوم 15 أكــتــوبــر 

املــقــبــل مـــوعـــدا لــلــمــبــاراة الـــتـــي ســتــجــمــع املــنــتــخــبــني  
الفيفا  أيام  ضمن  تأتي  والتي  نواكشوط   بالعاصمة 
اإلقامة  تكاليف  املستضيف  االحتاد  يتحمل  أن  على 

الداخلي. والتنقل 
لتصفيات  الفريقني  حتــضــيــرات  ضمن  تــأتــي  املــبــاراة 

. بالكاميرون  ستقام  التي   2012 االفريقية  االمم 

حتديد موعد مباراة منتخب موريتانيا أمام ليبيا

املنتخب الليبي للصاالت يخسر الودية 
الثانية أمام الكويت

ملتقى للحكام الدوليني 
الليبيني بتونس

الليبي  االسبوع  ـــ 
ينظم االحتاد الليبي لكرة القدم أربعة  دورات تدريبية لنيل الرخصة C  وذلك خالل شهر أكتوبر املقبل مبدن طرابلس 

لنيل الرخصة D يف درنة . ومصراتة وبنغازي وطبرق كما ستقام دورات أخرى 
الكاف. فبل  املعتمد من  »املحاصر  الشارف  » محمد  الليبي  الكرة  باالحتاد  الفني  املدير  تدريبية  دورات  ويشرف على  

الوطنية  التدريبية  الكوادر  لتمكني  ومبادراته  برامجه  وضمن  مبستوياتهم  واالرتقاء  املدربني  لتأهيل  الدورات  وتهدف 
القاري  الصعيد  على  االحترافية  املنظومة  ومعايير  شــروط  يواكب  مبا  املعتمدة  والشهادات  الرخص  لنيل  وتأهيلهم 

القدم. لكرة  االفريقي  اإلحتاد  قبل  من  املعتمدة  الرخصة  على  للحصول 

احتاد الكرة الليبي ينظم دورات لتأهيل املدربني
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أخر االسبوع 

املرصد

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

أطلق املركز الوطني اإلرشادي لألمن السيبراني 
حتذيراً  السيبراني  لألمن  الوطنية  للهيئة  التابع 
أمنياً ذا مستوى عاٍل جداً حلائزي بعض األجهزة 

من نوع هواوي.
وأوضح املركز على حسابه يف »تويتر« أن شركة 
ه��واوي أص��درت ع��دة حتديثات لبعض األن��واع 
 )Mate20-P30-P30Pro( ه��وات��ف  م��ن 
األجهزة  مقدرة  لعدم  وبرنامج HiSuite وذلك 

التحقق من رزمة ترقية  املذكورة والبرنامج على 
النظام )Upgrade Package(، بشكل صحيح، 
ما يؤدي إلى تراجع نظام الهاتف إلى نسخة أقدم.
حيث  املتأثرة،  النسخ  بتحديث  املركز  وأوص��ى 
أصدرت »هواوي« توضيحا لهذه التحديثات على 
موقعها، كما سيتلقى املنتج الذي يدعم التحديث 
التلقائي حتديثا تلقائيا للنظام يعمل على معاجلة 

الثغرات.

الصور  بنشر  تسمح  لن  إنها  فيسبوك  شركة  قالت 
للتواصل  منصتها  ع��ل��ى  ال��ن��ف��س  إلي���ذاء  امل��روع��ة 
املحتوى  بشأن  سياساتها  تشدد  بينما  االجتماعي 
ال���ذي ي��ن��ط��وي ع��ل��ى مم��ارس��ات ان��ت��ح��اري��ة وس��ط 
التواصل  شركات  حد  لكيفية  متزايدة  انتقادات 
أن  ميكن  وال��ذي  العنيف  املحتوى  من  االجتماعي 

ينطوي على خطورة.
املحتوى  عن  البحث  إن  الثالثاء  فيسبوك  وقالت 
صعوبة  أكثر  اآلن  سيصبح  النفس  بإيذاء  املتعلق 
امل��واد  ضمن  يظهر  أال  وستضمن  إنستغرام  على 

املوصى بها يف قسم »استكشف« على تطبيق تبادل 
الصور.

االنتحار  ملنع  العاملي  اليوم  فيسبوك يف  بيان  ويأتي 
املتعلق  املحتوى  بأن  لتويتر  تصريحات  أعقاب  ويف 
ب��إي��ذاء النفس ل��ن ي��ج��ري وص��ف��ه ب��أن��ه م��س��يء يف 

باالنتحار. املحيطة  الوصمة  للحد من  مسعى 
أو  س��ن��وي��ا،  شخص  م��الي��ن  ثمانية  نحو  وينتحر 
شخص واحد يف كل 40 ثانية، وفقا لتقرير ملنظمة 

العاملية. الصحة 

فيسبوك يحظر صور االنتحار
حتذير أمني عاٍل بخصوص هواوي


