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اليوم األول

اإلقتتال  بإجتاه وقف  الدولي  الضغط  إزداد  كلما 
، ت�����زداد وت���ي���رة امل���واج���ه���ات ب���ن االخ�����وة االع�����داء ، 
لتحقيق املكاسب امليدانية على األرض ، من أجل 
حت��س��ن امل���وق���ف ال��ت��ف��اوض��ي ع��ن��دم��ا حت���ل حلظة 

اقتسام غنائم احلرب..
ل���ق���اءات ال��س��ف��ي��ر االم��ري��ك��ي اجل��دي��د ب��امل��س��ؤول��ن 
الليبين يف ابو ظبي والعاصمة التونسية مؤخرا 
، ت��أت��ي يف ال��س��ي��اق ذات����ه ال����ذي ت��ب��ن��ت��ه ب��رل��ن بعد 
ال���ت���ق���ارب االوروب�������ي يف امل��ل��ف ال��ل��ي��ب��ي ، وال���ه���ادف 
إل����ى ع��ق��د م���ؤمت���ر دول�����ي إلن���ه���اء ال���ص���راع ..وف���ق���ا 
خلارطة طريق تبدأ بإعالن هدنة إنسانية حسب 
، وم��ب��ع��وث العناية  ال��س��اس��ة يف روم����ا  ت��ص��ري��ح��ات 
نتيجة  كانت  .مهما  السيد غسان سالمة  الدولية 
ال���ص���راع ال���دام���ي ال����ذي ت��ش��ه��ده ت��خ��وم العاصمة 
وضواحيها وبعضا من مناطق الغرب الليبي ، فان 
كل طرف سيحصل على احلصة التي تناسب ثقله 
ال��وح��ي��د يف هذا  وال��س��ي��اس��ي.. اخل��اس��ر  العسكري 
العرس الدامي ، هو املواطن الذي فقد ممتلكاته 
وبيته وأحيانا أحد أفراد عائلته ..ويف كل االحوال 
»إي��ن��ي«  ع��م��ال شركتي  ، ألن  م��ن يعوضه  ل��ن يجد 
ارب��اب  إرادة  بتنفيذ  إال  معنين  غير  »ال��ت��وت��ال«  و 
عملهم ، وال قيمة للدماء واالرواح البشرية لديهم 
ال��دول  وق��وان��ن  بدساتير  مشمولة  غير  انها  طاملا 

املتحضرة يف عالم البشراملتحضرين.. 
البندقية والذخيرة حتى وإن لم تكن صناعة ليبية 
، فثمنها مدفوع بأموال ليبية ، واالرض التي تدور 
فوقها رحى احلرب أرض ليبية ، وكذلك املتقاتلون 
..ل��ك��ن احل��رب  ليبيون  ه��م  األق���ل  ع��ل��ى  معظمهم 
 ، ليبية  ألسباب  تشتعل  لم   ، ليبية  ليست  نفسها 
وه��ذا   – ول��ذل��ك   ، ليبيون  لقيامها  يخطط  ول���م 

املؤسف – لن ينهيها الليبيون...
اإلرادة  زم���ام    ، والشعب  ال��وط��ن  ليبيا  لقد فقدت 
، يف ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��ي ف��ت��ح ف��ي��ه��ا ال��ع��م��الء االب����واب 
املوصدة ، أمام التدخل األجنبي يف فبراير 2011 
..وم�����ا ي��ج��ري م��ن��ذ ع����ام ال��ن��ك��ب��ة ذاك ، ه���و إع����ادة 
،للحفاظ  وعمرها  أم��ده��ا  وإط��ال��ة  تدويرللكارثة 
ع��ل��ى م��ش��روع ف��ب��راي��ر امل��ت��داع��ي وامل��ح��م��ي م��ن قبل 
ليبيا عسكريا  ال��ت��ي تدخلت يف  ال��دول��ي��ة   ال��ق��وى 
الليبي  القرار  ..ام��ا إستعادة  دفاعا عن مصاحلها 
بالسهولة  ي��ك��ون  ان  ف��المي��ك��ن   ، ال��ل��ي��ب��ي  وال��ك��ي��ان 
التي يعتقدها بعض الرومانسين الذين ال يرون 
م��ن ال��ع��دو س���وى غ��ن��ي��وة وك����ارة وم��ص��رات��ة ، وبقية 
متناسن   ، وااليديولوجية  االجرامية  امليليشات 
ان هؤالء ليسوا اكثر من واجهات محلية ملشاريع 
أجنبية تتصارع وتختلف يف كل شيء يخص الشأن 
الليبي ، لكنها تتفق يف أن احلالة الليبية الراهنة 
اجلميع  منها  يستفيد  ال��ت��ي  املثالية  احل��ال��ة  ه��ي 

عدا الليبين أنفسهم..
س��ي��ك��ون ال���ط���ري���ق إل����ى إس���ت���ع���ادة ال���وط���ن ط��وي��ال 
ك��ل االح���وال يبدأ  ، لكنه يف  وقاسيا وح��ت��ى دام��ي��ا 
من العودة إلى ما قبل حلظة فبراير..العودة إلى 
التي  والثقافية  واالجتماعية  الوطنية  ال��ث��واب��ت 
شكلت الهوية اجلامعة والكيان السياسي والدولة 
العتيدة، التي ناضل من أجلها األجداد وقدموا يف 
على  امل��ؤمل��ة  ال��ت��ن��ازالت  وحتى  التضحيات  سبيلها 
لتكون  واالج��ت��م��اع��ي..ف��ق��ط  الشخصي  امل��س��ت��وى 
واحد  واح��دة وجيش  براية  واح��دة مستقلة  ليبيا 

بغض النظر عن نظام احلكم ومن يحكم ..
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اختتم قسم التدريب مبديرية أمن أوجلة - اجخرة ، اخلميس، دورة الترقية الثانية 
لضباط صف وأفراد وأعضاء هيئة السالمة الوطنية املستهدفني للترقية لهذا العام 

.2019
مكتب اإلعالم األمني مبديرية أمن أوجلة اجخرة ، أوضح أن الدورة استمرت ملدة 
أسبوع مبشاركة مايقارب عن 40 مشارك من منتسبي املديرية، تلقوا خاللها عدة 

محاضرات متحورت حول العلوم األمنية والقانونية والعلوم املساعدة .
كما أشار مكتب اإلعالم األمني ، إلى حضور مدير مديرية أمن أوجلة - اجخرة، 
محمد الدينالي ، رفقة مدير الشؤون العامة ومساعد الشؤون األمنية وعدد من 

الضباط  لالمتحان التحريري، الذي أجري يف ختام دورة الترقية.

انطلقت، االسبوع املاضي، فعاليات مهرجان أصايل 
سرت  خليج  بنادى  املقام  وامليز  الشعبية  للفروسية 
للفروسية ابوزاهية، بحضور عميد بلدية سرت، مختار 
املعداني، وذلك مبناسبة ذكرى يوم شيخ الشهداء، عمر 

املختار.
خليج  الشعبية  الفروسية  أندية  م��دراء  حضر  كما 
س���رت م��ي��الد ع��م��ران وأن���دي���ة اه�����رواة والظهير 
والسواوة  والسالم والرفاقة والعديات واهرواة املركز 
وشهداء اه��راوة للفروسية الشعبية وع��دد كبير من 
املواطنيني اصطحبوا أطفالهم وأعيان  قبائل سرت 

وعدد من احتاد الفروسية سرت.
وقال مدير مكتب االعالم ببلدية سرت محمد االمي، 
إن املهرجان شارك فية أكثر من 150 فارسا شعبيا 
على صهوات جيادهم االصيلة ميثلون اكثر  من متانية 
عقود ميثلون انديتهم للفروسية الشعبية وامليز الشعبى
كما شارك أيضا عدد من الشعراء الشعبيني بقصائدهم 
التى جسدت اللحمة الوطنية والفارس الشعبى وركوب 

اخليل وتغنوا باحلب والوطن وليبيا
ليومني،  فعالياته  تستمر  ال��ذي  املهرجان،  ويهدف 
للفروسية  أندية   8 ومبشاركة  سرت  بلدية  برعاية 
الشعبية بسرت واه��رواة ومشاركة فارس شعبى من 

بلدية اخلمس.
كما يهدف املهرجان إلى إعادة إحياء رياضة الفروسية 
والتواصل  الليبيني  وال��ف��رس��ان  الشمل  ول��م  وامل��ي��ز 

والتقريب بينهم، ويصاحبه أمسيات شعرية وتراثية.

أبدى االحتاد األوروب��ي أسفه ملقتل مهاجر 
سوداني بطلق ناري أثناء محاولته الهروب، 
خفر  السواحل  عناصر  أع��ادت��ه  أن  بعد 

الليبي إلى الشاطئ.
 وحملت املتحدثة باسم املمثلة العليا لألمن 
األوروب��ي،  والسياسة اخلارجية يف االحتاد 
مايا كوسيانيتش، السلطات الليبية مسؤولية 
إجراء حتقيق »شفاف ومستقل« للكشف عن 
املسؤولني عنه  وتقدمي  مالبسات احل��ادث، 
للعدالة ومنع تكراره، وفقا ملا أوردت وكالة 

»آكي« اإليطالية لألنباء.

العليا  املمثلة  وأدان���ت  ذات���ه،  السياق   ويف 
ل��ألم��ن وال��س��ي��اس��ة اخل��ارج��ي��ة ب��االحت��اد 
األوروب��ي، فيديريكا موغريني، هذا العمل، 
وق��ال��ت “إن اس��ت��خ��دام ال���رص���اص احل��ي 
باملرة”وأردفت  مقبول  غير  أمر  العزل  ضد 
احلادث  هذا  وقوع  »إن  قائلة:  كوسيانيتش 
األوروب���ي يف  “نهج” االحت��اد  يؤثر على  لن 
األمر  يتعلق  عندما  خاصة  الهجرة،  مجال 
بتدريب عناصر خفر السواحل الليبي«.ورغم 
صدور عدة تقارير دولية  عن ارتكاب خفر 
السواحل انتهاكات جسيمة حلقوق االنسان 

بحق امل��ه��اج��ري��ن، ال��ذي��ن يتم إن��ق��اذه��م يف 
البحر املتوسط، يرفض االحتاد أي تساؤل 
حول مدى أخالقية متويل عناصره.وأكدت 
كوسيانيتش، أن خفر السواحل الليبي الذين 
األوروب��ي��ة  صوفيا  عملية  ط��واق��م  تدربهم 
يتلقون تأهيالً يتعلق باحترام القانون الدولي 
وحقوق االنسان وحقوق املهاجرين،  وقالت: 
” سنتابع عملنا على هذا النحو”، مشيرة إلى 
أن أولويات االحتاد األوروبي تتمثل، بالدرجة 
وتفكيك  املهاجرين  حياة  إنقاذ  يف  األول��ى، 

شبكات تهريب البشر.

وزارة  وك��ي��ل  اق���ت���رح 
أبوبكر  التعليم محمد 
إن�������ش�������اء م���ص���رف 
م��ت��خ��ص��ص ل��ت��م��وي��ل 
جميع  يف  العلم  طلبة 
امل���راح���ل ال��دراس��ي��ة 
والتقنية  اجل��ام��ع��ي��ة 
والفنية بقروض طويلة 

األجل.
وبني املكتب اإلعالمي 

لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن أبو بكر أكد خالل اجتماع 
اللجنة املشتركة بني وزارتي التعليم والعمل أن هذا النظام 
بسداد  العلم  طلبة  الدولة  تلزم  حيث  دول،  ع��دة  متبع يف 
القرض بعد تخرجهم بسنوات وبأقساط مريحة ال ترهق 

ميزانيتهم بعد توظيفهم
وأشار ابوبكر بحسب املكتب اإلعالمي لوزارة التعليم بحكومة 
الوفاق إلي أهمية اللحاق بالتحوالت الكبيرة التي أحدثتها 
التغيرات املتسارعة يف التقنية والتقدم العلمي الكبير واملستمر 
والتي تبنتها األجيال الصاعدة، وأصبحت ال تتقبل األسلوب 
وأساليب  التقنية  على  تعتمد  وباتت  التقليدي،  التعليمي 

التعلم والتعاطي مع املعلومات 
وال��ت��أق��ل��م م��ع س��رع��ة معدل 
يتطلب  ال��ذي  األم��ر  التغيير، 
ضرورة إعادة النظر يف العديد 
من املسلمات يف التعليم الفني 
عليها  اعتادت  التي  والتقني 
األجيال احلالية والسابقة من 
باإلضافة ملساعدة  األساتذة، 
الشباب واملبدعني يف ترجمة 

أفكارهم وتسويقها.
وشدد أبو بكر على خالل االجتماع الذي عقد مبقر املركز 
الليبي الكوري بطرابلس أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق 
العمل ليسهم يف دفع عجلة االقتصاد وليسد الفجوة بني 
املخرجات التعليمية وسوق العمل مع االهتمام بإعادة التأهيل 
واملرونة يف التنقل بني املسارات التعليمية مع العناية أيضا 
بتقدمي مناهج تركز على املهارات األساسية وتطوير املواهب.
وبينت ال��وزارة أنه جرى خالل االجتماع عرض مقترحات 
تتعلق بتطوير املستوى التطبيقي، وبناء منصات تعنى باملوارد 
وتوسيع  ودوليا  محليا  التدريبية  الفرص  وتوفير  البشرية، 

مشاركة املرأة يف العمل.

دوري����ات  اس��ت��ط��الع،  الكتيبة  401  ت��ن��ظ��م 
احل��دود  ش��ري��ط  جت��وب  مكثفة  استطالعية 
الصحراوي من بحر الرمال جغبوب إلى محيط 
الكفرة حيث منطقة يف عمق الصحراء تسمى 

»املحمصات« .
آم��ر ال��س��ري��ة ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ال��دوري��ة » ر.و.ع 
راف اهلل الكحاشي » أفاد أن »الدورية جاءت 
األمني  االن��ت��ش��ار  م��ن  التكثيف  خطة  ضمن 
للوحدات العسكرية  بتعليمات من آمر منطقة 
لكي  وذل��ك  بورقعة،  هاشم  العسكرية،  طبرق 
املناطق  معظم  تغطية  من  تتمكن  الوحدات 
بها  التهريب  مم��رات  ومكافحة  الصحراوية 
هدفها  الدوريات  هذه  أن  موضحا  ومراقبتها، 
ردع بعض املجموعات التي تقوم بخروقات  من 

خطف وحرابة وسرقة ملمتلكات املواطنني
ي��ش��ار إل���ى أن »ه����ذا ال��ن��وع م��ن ال���دوري���ات 
بالتنسيق  مستمر  بشكل  سيتم  االستطالعية 

بني الوحدات العسكرية وحسب التعليمات«.

استكمل جهاز مكافحة الّظواهر الّسلبّية 
والهدامة ببنغازي ،اخلّطة األمنية التي 
تهدف لتأمني مداخل ومخارج و أحياء 
مدينة بنغازي ،وذلك بتوجيهات القيادة 

العاّمة للقّوات املسلّحة.
 حيث استهدفت حماالت جهاز الظواهر 
 ، املرورية  واحلملة  الهدامة  و  السلبية 
عن  بالتفتيش  قاموا  و  املعتم  ال��زج��اج 
البوابات  من  لكل   ، املعدنية  اللوحات 
مطار  وبوابة  القوارشة،  )بوابة  اآلتية 
سيدي  وبوابة  بوعطني،  وبوابة  بنينا، 
الويفية،  وبوابة  الطلحية،  وبوابة  علي، 

وبوابة النواقية (.
وب��ح��س��ب امل��ك��ت��ب اإلع���الم���ي جل��ه��از 
امل��ك��اف��ح��ة ف��إن��ه مب��س��ان��دة امل��واط��ن��ني، 
ووق��وف��ه��م يف وج���ه ك��ل م��ا ه��و سلبي 
واألم����ان،  األم���ن  ي��ع��ّم��ه  وط��ن��اً  سنبني 

ويسوده القانون والنظام.

اختتام دورة الترقية لضباط صف 
وأفراد يف أوجلة

الوفاق تبحث فرض رسوم مالية على الطالب تكثيف الدوريات على 
الشريط احلدودي مع مصر

خطّة امنية جلهاز مكافحة 
الظّواهر الّسلبّية يف بنغازي

االحتاد األوروبي يدين مقتل مهاجر برصاص خفر السواحل

أصايل للفروسية وامليز الشعبى ينطلق بسرت
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كشفت وسائل إعالم مصرية، عن حتفظ نيابة ميناء اإلسكندرية، 
أي��ام، على شحنة بضائع وم��واد مختلفة قادمة من الصني،  قبل 

لصالح أحد إداريي السفارة الليبية بالقاهرة.
ووفقا ملوقع »أهل مصر« املصري الذي نشر تفاصيل الشحنة، فأنها 
تتكون من عدد 4 مليون عبوة من الشماريخ واأللعاب النارية تزن 
12 طنا، وعدد 3 مليون أقراص مكملة غذائية وكاميرات مراقبة 
محظور دخولها إلى مصر، مهربة من الصني داخل حاوية خاصة 
الليبية، بقيمة 70 مليون جنيه مصري،  بالسفارة  إداري  مبلحق 
الواقعة،  حول  املباحث  طلب حتريات  بسرعة  النيابة  أمرت  كما 

واستدعاء صاحب الرسالة لسؤاله.
وباتصال بوابة افريقيا اإلخبارية، بأحد املسؤولني بالسفارة الليبية 
بالقاهرة، أكد أن السفارة لم تتلَق أي إخطار رسمي من السلطات 
املصرية بالقضية، مضيفا أنه لم يعلم باملوضوع إال عبر وسائل 

اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي.

قرر املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق، 
وتشجيع  دع��م  هيئة  تسمية  إع����ادة 
الصحافة، لتصبح حتت مسمى الهيئة 

العامة للصحافة.
جاء ذلك يف القرار الصادر حتت رقم 
إع��ادة  بشأن   2019 لسنة   1036
تسمية الهيئة، وتضمن القرار أن يتم 
العمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل 
حكم يخالفه، وعلى اجلهات املختصة 

تنفيذه. 
العامة  الهيئة  مسمى  أن  إل��ى  يشار 
قبل  املعتمد  االس���م  ه��و  للصحافة، 
أح���داث ف��ب��راي��ر 2011 وال���ذي مت 
تغييره سنة 2012 إلى هيئة تشجيع 

ودعم الصحافة.

قام جهاز حرس املنشآت النفطية فرع الواحات، بدورية مشتركة 
االستخبارات  وسرية  العسكرية،  الشرطة  سرية  من  كل  ضّمت 
أمن  ومديرية  بالواحات،  استطالع  الرابعة  والسرية  العسكرية، 
احلقول  البيضاء   أن��ب��اء  وك��ال��ة  وف��ق  ال��دوري��ات  جالو.وشملت 
اجخرة،  أوج��ل��ة،  جالو،  مناطق:  من  بالقرب  الواقعة  النفطية 
الطفل،  أبو   ،103 الزويتينة  آمال،  النافورة،  النخلة،  وحقول: 
زل��ة،  م���رادة،  ح��وض  نطاق  يف  الواقعة  احل��ق��ول  إل��ى  باإلضافة 

السماح، زلطن، وصوال إلى أقصى اجلنوب بحقل الواحة.
القوات  قبل  من  بتأمني  جيد،  بشكل  النفطية  املنشآت  وتعمل 
مجموعات  أّي  من  اخلروقات  لضبط  دوريات  بتسيير  املسلحة، 

القانون. خارجة عن 

عقدت جلنة التدريب بوزارة الشؤون االجتماعية 
بوسنينه. الوزارة محسن  وكيل  برئاسة  اجتماعا 

وبني املكتب اإلعالمي لوزارة الشؤون االجتماعية 
ل��ل��وزارة  التدريبية  اخلطة  ناقشت  اللجنة  أن 
التدريب املعدة وفق  واالستعداد النطالق برامج 
ومكاتب  ادارات  متطلبات  فيها  روع��ي  خطة 
موظفي  من  ع��دد  أكبر  تشمل  أن  على  ال��وزارة 
ا طارق  اللجنة  الوزارة.وحضر االجتماع اعضاء 
احلسناوي  ع��ادل  ال��دري��دي،  نورالدين  احل��اج، 

ومرمي الزواوي.

أعلنت السفارة اإليطالية لدى ليبيا التكفل بعالج ل�4 أطفال مصابني مبرض سرطان 
الدم.

وأكدت السفارة يف تغريدة لها مبوقع »تويتر« أنه جرى يوم اخلميس تسفير 4 أطفال 
إطار  يأتي يف  ذلك  أن  إلى  مشيرة  الدم  مرض سرطان  ملقاومة  روما  إلى  بنغازي  من 

املساعدة املقدمة إلى 80 طفالً من جميع أنحاء ليبيا.

هيئة الصحافة تعود 
لتسميتها قبل 2011

الشؤون االجتماعية تبحث اخلطة دوريات مشتركة لتأمني املنشآت النفطية
التدريبية للوزارةالنفطية

4 أطفال من بنغازي إلى روما لغرض العالج

بدء صيانة الطرق بطرابلس

دبوماسي ليبي يهرب شحنة ممنوعات إلى مصر

أك�����د رئ���ي���س ق���س���م ال��س��ي��ول��ة 
يف  مصرف ليبيا املركزي رمزي 
دوالر  مليون   100 إي���داع  آغ��ا، 
مصرف  ب��ف��رع  اإلص����دار  بقسم 

ليبيا املركزي مبدينة مصراتة.
ونقل »آغ��ا« يف تدوينة له مبوقع 
داخ��ل  »م��ص��در  ع��ن  »فيسبوك« 
قوله  ط��راب��ل��س«  ليبيا  م��ص��رف 
ملطار  وصلت  خاصة  طائرة  إن 
قبل  م��ن  تأجيرها  مت  مصراتة 
دوالر  مليون  مئة  لنقل  امل��رك��زي 
أمريكي بصحبة موظفني مكلفني 
م��ن ق��ب��ل ال��ك��ب��ي��ر« م��ش��ي��را إل��ى 
إيداعها  مت  األم����وال  »ه���ذه  أن 
التابع  مصراتة  اإلص��دار  بقسم 

للمركزي«.
وأوضح املصدر »أن هذه األموال 
مخصصة لوزارة الداخلية والتي 
ب��ال��دي��ن��ار  مب��ق��اب��ل  خصمها  مت 
إضافة  ب��دون  الرسمي  بالسعر 
الرسم من حساب وزارة الداخلية 
بإدارة العمليات املصرفية« مبينا 
»أن هذه العملة تصرف بناء علي 
تعليمات من وزير الداخلية فتحي 
باشاغا لتغطية تكاليف األسلحة 
وم���رت���ب���ات اخل���ب���راء األج��ان��ب 

املشاركني يف العمليات«.
إلى أن »هذه اخلطوة  ولفت آغا 
عمليات  أصبحت  أن  بعد  أت��ت 
باالعتمادات  والتحايل  التحويل 
ع��ن ط��ري��ق امل��ص��ارف أصبحت 
مكشوفة وسهل تتبعها فكان البد 

من إحضار العملة نقدا«.

100 مليون دوالر 
ملصراتة لتغطية 

مصاريف خبراء أجانب

األشهب  بئر  مبنطقة  شعبًيا  احتفااًل  املاضي،  االسبوع  أقيم 
ال���88  الذكرى  مبناسبة   ،  « طبرق  مدينة  ش��رق  كم   90  «

املختار. الشهداء عمر  الستشهاد شيخ 
بأن  ب��ط��ب��رق،  اإلخ��ب��اري��ة«  إفريقيا  »ب��واب��ة  م��راس��ل  وأف���اد 
األحتفال أقيم بالكهف الذي ولد به شيخ الشهداء ، بحضور 
املجلس  وأعضاء  فتح اهلل خطاب،  االشهب  بئر  بلدية  عميد 
من  ولفيف  األمن  ورجال  املنطقة،  وشيوخ  وحكماء  البلدي، 
سكان املنطقة، باإلضافه إلى حضور جهات عديدة ومسؤولة 
ووفود من املدن الليبية من بينهم أحفاد املجاهدين وأسرهم 

علي رأسهم أسرة آل املختار . 
شيخ  تاريخ  تظهر  التي  االحتفالية  خالل  الكلمات  وألقيت 
ومن  البلدية  عميد  م��ن  الطليان  ض��د  النضالي  الشهداء 
اجلهاد  تبني  التي  القصائد  وألقيت  املنطقة،  حكماء  مجلس 
الليبي خالل رحلة عمر املختار الذي ولد مبنطقة جنزور يف 
الكهف الشهير عام 1858 تقريًبا، حتى حكم عليه باإلعدام 

شنقاً عام 1931  مبنطقة سلوق.

األول  اإلج��ت��م��اع  ول��ي��د  بني  جامعة  ب���إدارة  ُع��ق��د 
حيث  ول��ي��د  بني  بجامعة  الطالبية  ل��إحت��ادات 
تواجه  التي  والعراقيل  املشاكل  احلضور  ناقش 
بني  بجامعة  الكليات  بكل  الطالبية  االحت���ادات 

وليد .
ال��ع��ام  االحت���اد  رئ��ي��س  الهميل  م��ص��ب��اح  واوض���ح 
ل��ط��الب بني ول��ي��د ان��ه خ��الل ه��ذا االج��ت��م��اع مت 
م��ن��اق��ش��ة ال��ع��دي��د ال��ن��ق��اط امل��ه��م��ة م��ن��ه��ا تكرمي 

اخلريجني االوائل للعام اجلامعي 2019 .
بني  جامعة  لإحتادات  اجلامعي  النشاط  وخطة 
فيما  اجلامعة  ع��ام  ُمسجل  م��ع  والتنسيق  وليد 

يخص العمل الفّني واإلداري. 
واحالة التقرير الشهري لإحتادات الطالبية إلى 
اللجنة  اليها  وصلت  التي  والنتائج  الفروع  إدارة 
بني  جامعة  جائزة  تنظيم  مسابقة  على  املشرفة 

وليد لإبداع يف موسمها االول.

 زيادة القدرة االستيعابية
 ملستشفى طرابلس املركزي

إجتماع اإلحتادات الطالبية 
بجامعة بني وليد

أع��ل��ن م��ك��ت��ب ش����ؤون اإلع�����الم ب����وزارة 
ب��دء مشروع  ط��راب��ل��س،  امل��واص��الت يف 
املسببة  احل��ف��ري��ات  وم��ع��اجل��ة  ص��ي��ان��ة 

املدينة.  داخل  لالختناقات 
بتنفيذ  يأتي  امل��ش��روع  أن  املكتب،  وق��ال 
م��ن ش��رك��ة ك���ور ل��ل��م��ق��اوالت وب��إش��راف 
مع  وبالتنسيق  مكتب مواصالت طرابلس 
أمن  ومديرية  واجلسور  الطرق  مصلحة 
طرابلس، حيث بدأ أمس األربعاء أعمال 
تسببت  التي  احلفريات  ومعاجلة  صيانة 
يف عرقلة حركة السير يف طرق املدينة.
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االقتصادية

 االسبوع الليبي
فيما اقتراح تعليم الوفاق  إنشاء مصرف 
املراحل  بجميع  الطلبة  لتمويل  متخصص 
الدراسية اجلامعية والتقنية والفنية  من 
خالل  قروض طويلة األجل  ،  علق اخلبير 
املالي ومؤسس سوق االوراق املالية الليبي 
االقتراح  الشحومي على  الدكتور سليمان 
الرسمية  على صفحته  تدوينة  من خالل 

على فيس بوك كتب فيها 
وزارة  اقترحتها  فــكــرة  ــيــوم  ال »طــالــعــت 
إلقــراض  خــاص  مصرف  بإنشاء  التعليم 
باجلامعات  الــدارســني  الطلبة  متويل  و 
ويستشهدون بتجارب لدي دول متقدمة ، 
وباختصار شديد ، فان فكرة تقدمي متويل 
ان  باعتبار  معروفة  باجلامعات  للطلبة 
التعليم اجلامعي ليس مجاني لدي الدول 

 ، التعليم  وزارة  قبل  مــن  بها  املستشهد 
برغم ان هناك دول متقدمة لديها التعليم 
اجلامعي بدون مقابل ، ومن ناحية اخري 
تغطية  و  الدراسة  لغرض  الطلبة  اقراض 
الهدف  كــان  اذا  مشكلة  ليس  نفقاتها 
التحول الي نظام ميول من خالله الدراسة 
التمويل  ــغــاء  إل او  وتخفيف  اجلــامــعــيــة 
احلكومي للجامعات مستقبال ، ولكن ذلك 
خاص  مصرف  إلنشاء  إطالقا  يحتاج  ال 

بتمويل التعليم«
الشحومي ساردا جتارب متويلية  وواصل 
وترسيخ  تكرار  يعني  »هــذا  كاتبا  سابقة 
كمصرف  املتخصصة  املــصــارف  لفكرة 
املصرف  و  الــريــفــي  واملــصــرف  التنمية 
العقاري و التي لالسف عجزت عن العمل 
بسبب محدودية قدرتها علي العمل كبنوك 

املجال  يتسع  ال  اخــري  وألســبــاب  شاملة 
لشرحها«.

البديلة  نــظــره  وجــهــة  الشحومي  ــدم  وقـ
القيام  »ميكن  كاتبا  الوفاق  تعليم  ملقترح 
ســواء  املختلفة  التمويل  عمليات  بكافة 
البنوك  عبر  العليا  او  اجلامعية  للدراسة 
املوجودة  التقليدية  االسالمية  و  التجارية 

لنجاح  الضمانات  و  الفرص  توفرت  متي 
ملشروع  او  لــلــدراســة  التمويل  عمليات 
مستقبلي بعد التخرج«. وواصل الشحومي 
كاتبا  الــوفــاق  تعليم  مقترح  على  تعليقه 
طويلة  القروض  هذه  بان  القول  ان  »كما 
التعاطي  العلم علي  األجل تساعد طالب 
مع ثقافة العمل احلر غير دقيقة إطالقا 
، فالقروض لالعمال واصحاب املبادرات 
من املشروعات الصغيرة حتتاج الي الكثير 
من الترتيبات وعلي رأسها تغيير منظومة 
اليات تساعد علي اقحام  العمل و وجود 
حصوله  و  العمل  بسوق  اجلامعة  خريج 
اخلاص  القطاع  يف  حقيقية  فرصة  علي 
يأتي التمويل املالي ضمن مجموعة اخري 
من املتطلبات التي من املهم ان تراعي يف 

اطار سياسة وطنية شاملة«.

تعليم الوفاق تقترح  انشاء مصرف ميول دراسة للطلبة  والشحومي يعلق الحاجة لهذا املصرف 

 االسبوع الليبي
 أصدرت مصلحة املطارات باحلكومة املؤقتة بيانا أكدت فيه أن الرحالت 
من والي مطار الزنتان ستتوقف نهائياً  وإتهمت فى بيان اصدرته  االثنني 
الزنتان مما  الوقود عن مطار  الوفاق بإيقاف إمدادات  املاضي  حكومة 
تسبب فى إلغاء اقالع رحالت احلقول النفطية  ،  وكان  مصطفى صنع 
من  السادس   بياناً  يف  أصدر  قد  للنفط  الوطنية  املؤسسة  رئيس  اهلل 
اخلاضعه  الشرقية  املنطقة  بتقييد حصة  أمر مبوجبه  اجلاري  سبتمبر 
للحكومة املؤقتة من وقود الطيران  فى خطوة وصفت بأنها إقحام غير 
مبرر للنفط فى أتون الصراع  مما قد يغير قواعد إدارته املستقرة  منذ 
العامني  التصدير خالل  كمية  فى  كبيرة  زيادة  الى  أدت  والتى    2016
2018-2019  وفى سياق متصل اصدر  املجلس األعلى حلوض النفط 
والغاز واملياه  بياناً اليوم الثالثاء  السابع عشر من سبتمبر حمل فيه رئيس 
املؤسسة الوطنية للنفط  مسؤولية تخفيض إمدادات وقود الطيران لبعض 
يتخذ  أنه  سوف  الى  نّوه  لهجته عندما  املجلس  من  املطارات وصّعد  
إجراءات لوقف مثل تلك التصرفات  التي نعتها  باملشينة   بحسب االبيان 
اعالمي  إيجاز  عبر  للنفط  الوطنية  املؤسسة  اعلنت  الذي  الوقت  وفى 
نشرته  يف الثاني  من سبتمبر اجلاري عن ارتفاع إراداتها عن شهر يوليو 

2019 الى 2.1 مليار دوالر  بزيادة %23 عن الشهر السابق   

 االسبوع الليبي
ــزي  ــرك مــنــح مــحــافــظ مــصــرف لــيــبــيــا امل
املاضي   السبت  احلــبــري   علي  البيضاء 
اإلسالمي  التمويل  ملصرف  النهائي  اإلذن 
ليبدأ عمله بشكل رسمي  ويبلغ رأس مال 
املصرف  500 مليون دينار ليبي، دفع منه 
%40  وسيكون املقر الرئيسي للمصرف  

يف مدينة بنغازي  وسيفتتح   فروع له يف 
املشاريع   وسيستهدف   املناطق  مختلف 
ووضعت   ، للشباب  واملتوسطة  الصغرى 
ادارة املصرف خطة لتمويل املشاريع  وفق 
املصرف  سيعمل  ،كما  االسالمي   النظام 
العقارات والشقق عن  على برامج  متليك 

طريق التمويل االسالمي 

الليبي  االسبوع 
أطلق مصرف التجاري الوطني خدمة »سيلف 
بحسابات  والتحكم  إدارة  متكن  والتى  كير« 
يف  باملصرف  اخلاصة  اإللكترونية  البطاقات 
اشهار  يف  املصرف  وأكــد  بالعالم.  مكان  أي 
بحسابات  التحكم  تتيح   اخلــدمــة  هــذه  أن 
باملصرف  اخلــاصــة  االلكترونية  البطاقات 
واألمــان  السهولة  مبنتهى  الوطني  التجاري 

املصرف شخصياً،  ملراجعة  احلاجة  دون  من 
حيث تتم جميع اخلدمات إلكترونياً. وأوضح 
املصرف التجاري بأنه مبجرد شحن بطاقتك 
اسم  حتــوي  نصية  رسالة  العميل  الــى  تصل 
اخلاص  والرابط  السري  والرقم  املستخدم 
ــدخــول  ال يستطيع  وبــذلــك  اخلــدمــة  ــهــذه  ب
والتحكم بالبطاقة االلكترونية ومعرفة كل ما 

يخص بها. 

مطــــــــــــار الزنتـــــــــان يعلن توقفــــــــــه التــــــــــام 

مركزي البيضاء مينح االذن ملصرف 
التمويل اإلسالمي  

 االسبوع الليبي
كشف رئيس جلنة ازمة السيولة مبصرف ليبيا املركزي 
مباشر من  االغــا عن عملية متويل  رمــزي  البيضاء 
املصرف املركزي طرابلس  للمليشيات حيث نشر االغا 
على صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك كاتبا »من 
مصدر داخل مصرف ليبيا طرابلس أفادني مبعلومة 
حول وصول طائرة خاصة ملطار مصراتة مت تأجيرها 
من قبل املركزي لنقل مئة مليون دوالر أمريكي بصحبة 
موظفني مكلفني من قبل الكبير وان هذه األموال مت 
أيداعها بقسم اإلصدار مصراتة التابع للمركزي مع 
تأكيد من املصدر بأن هذه األموال مخصصة لوزارة 
بالسعر  بالدينار  والتي مت خصمها مبقابل  الداخلية 
الرسمي بدون اضافة الرسم من حساب وزارة الداخلية 

بإدارة العمليات املصرفية«
واضــاف االغــا »علما بــأن هــذه العملة تصرف بناء 
علي تعليمات من وزير الداخلية املدعو باشاغ لتغطية 
تكاليف األسلحة ومرتبات اخلبراء األجانب املشاركني 
أصبحت  ان  بعد  أتــت  اخلطوة  هــذه   ، العمليات  يف 
طريق  عن  باالعتمادات  والتحايل  التحويل  عمليات 
املصارف اصبحت مكشوفة وسهل تتبعها فكان أليد 

من احضار العملة نقدا.

االغا يكشف تورط مباشر ملركزي 
طرابلس يف دعم املليشيات 

التجاري الوطني يطلق خدمة »سيلف كير«
  اخلاصة بادارة البطاقات اإللكترونية
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التلغ- رامي 
اإلخبارية افريقيا  بوابة 

ش��رك��ات  اك��ت��ش��ف��ت   ،1953 س��ن��ة  يف 
املياه  من  هائال  مخزونا  ليبية  تنقيب 
املناطق  إلى  نقلها  ميكن  التي  اجلوفية 
مياه  عن  عوضا  واستغاللها  الساحلية 
النهر  مشروع  فكرة  لتتبلور  التحلية، 
سنة  رسمي،  بشكل  العظيم،  الصناعي 
1983 وُيفعل رسميا سنة 1984. ففي 
معمر  العقيد  خرج   ،1984 أكتوبر   3
مشروعا  سيبني  أن��ه  لُيعلن  ال��ق��ذايف، 
نقل  كارثة عطش، عبر  ليبيا من  إلنقاذ 
حتت  ضخمة  أنابيب  عبر  العذبة  املياه 
سنة  م��ن  أغسطس،   28 ويف  األرض، 
معمر  ال��راح��ل  العقيد  دش��ن   ،1984

املشروع. القذايف 
أضخم  العظيم  الصناعي  النهر  ويعد 
امل��ي��اه  لنقل  ال��ع��ال��م  يف  أق��ي��م  م��ش��روع 
اجل��وف��ي��ة م���ن ال��ص��ح��راء إل���ى امل���دن 

الزراعية. واملناطق 
يف  املمتدة  األنابيب  شبكة  طول  ويبلغ 
هذا النهر حوالي 4000 كم، فيما يبلغ 
نحو  محيطه  يف  املحفورة  اآلب��ار  ع��دد 
أكثر  لبنائه  استعمل  وقد  بئر،   1300

االسمنت. من خمسة ماليني طن من 
واالقتصادية  الفنية  الدراسات  وبينت 
واالجتماعية إمكانية نقل هذه الكميات 
املناطق  إلى  اجلوفية  املياه  من  الهائلة 
الزراعية  األراض��ي  فيها  تتوافر  التي 
العالية  السكانية  والكثافة  اخلصبة 
سيتم  حيث  الزراعية  األساسية  والبنية 
نقل حوالي )6.5( مليون متر مكعب من 
الزراعية  لألغراض  يوميا  العذبة  املياه 
خصص  وقد  الشرب  ومياه  والصناعية 
ما يزيد علي)%75( منها الستخدامها 
بدورها  والت�ي  الزراعية  األغ��راض  يف 
املتزايد  السحب  وط��أة  م��ن  ستخفف 
الشريط  مناطق  ف�ي  اجلوفية  املياه  من 

الساحلي.

لكن 
يف سياق الفوضى العامة التي تشهدها 
العمالق  املشروع  هذا  يسلم  لم  البالد 
من  العطش  من  الليبيني  يحمي  ال��ذي 
مياه  جعل  جعل  مما  اإلعتداءات  أسهم 

متواصل. بشكل  مهددة  الليبيني 
ح��ي��ث وت��س��ب��ب ال��ن��ه��ب واإله���م���ال يف 
اجلماعات  واستغلت  ال��وض��ع  ت��ده��ور 
أرغم  مايو  ويف  االضطرابات.  املسلحة 
باإلفراج  املسؤولني  يطالبون  مسلحون، 

العاملني  عليه،  مقبوض  لهم  قريب  عن 
مب��رف��ق امل��ي��اه ب��ق��ط��ع اإلم�����دادات عن 

يومني. ملدة  كلها  طرابلس 
يف   80 حوالي  اإلطار،يعيش  نفس  يف 
ستة  عددهم  البالغ  السكان  من  املئة 
ماليني نسمة على امتداد ساحل البالد 
منه  بالقرب  أو  املتوسط  البحر  على 
التي تضخ  العذبة  املياه  ويعتمدون على 
يف  جوفية  خ��زان��ات  من  األنابيب  عبر 
احلقول  أيضا  تقع  حيث  البالد،  جنوب 

ليبيا. يف  بالنفط  الغنية 
امل��ي��اه  وي���ق���ول م���س���ؤول���ون يف ه��ي��ئ��ة 
ودب��ل��وم��اس��ي��ون إن امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة يف 
مبياه  وملوثة  ماحلة  الساحلية  املناطق 
80 يف  ن��ح��و  وإن  ال��ص��ح��ي،  ال��ص��رف 
عن  تعطلت  التحلية  محطات  من  املئة 

العمل.
املتحدة  ويقول مسؤولون مبنظمة األمم 
بأكثر  ليبيا  تزّود  األنابيب  إن  للطفولة 
من  احتياجاتها  م��ن  املئة  يف   70 م��ن 
األهمية  تزال شديدة  وال  العذبة،  املياه 
م��ح��ط��ات  إص�����الح  ال��ص��ع��ب  م���ن  ألن 
للهجوم عليها. أنها عرضة  التحلية كما 
تتضح  »روي���ت���رز«،  ل��وك��ال��ة  ت��ق��ري��ر  ويف 
أزم����ة ش��ح امل��ي��اه يف ع���دد م��ن امل��دن 
على  العثور  صعوبة  خصوًصا  الليبية، 
التلفيات  م��ع  ال��غ��رب،  يف  نقية  م��ي��اه 
املياه،  يف  التحكم  نظام  أصابت  التي 
محيط  يف  الدائرة  االشتباكات  بسبب 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ق��وات  ب��ني  العاصمة، 

الوفاق. حكومة  وقوات 
توضيحي  عرض  يف  املياه  هيئة  وقالت 
إنه  املاضي  م��ارس  يف  دولية  ملنظمات 
إذا لم يتم إصالح األضرار فمن املمكن 
أن يصل األمر إلى إغالق شبكة أنابيب 
املتوقع  الرئيسية فجأة وعلى غير  املياه 
ف��ي��ه ودون  ال��ت��ح��كّ��م  وب��ش��ك��ل ال مي��ك��ن 

له. االستعداد 
ستكون  العواقب  أن  العرض  يف  وج��اء 
وخ��ي��م��ة ألن���ه ال ي��وج��د ش��ب��ك��ة ب��دي��ل��ة 
املياه.  إم���دادات  لضخ  للعمل  صاحلة 
الشبكة،  تعطل  من  التحذير  وميثل هذا 
ملنظمة  تقرير  يف  ص��داه  ت��ردد  وال��ذي 
ال��ش��ه��ر  يف  ل��ل��ط��ف��ول��ة  امل��ت��ح��دة  األمم 
نفسه، أخطر بادرة على انهيار خدمات 
أغنى  من  كانت  التي  ليبيا  يف  الدولة 

أفريقيا. شمال  دول 
فقرا  ليبيا  تواجه  أن  خبراء  يتوقع  وو 
أن  ال��ق��ادم��ة،إذ  السنوات  خ��الل  مائيا 
الصناعي  النهر  يعتمد عليها  التي  املياه 
،غير متجددة فضال عن مشاكل تواجه 
نسبة  أن  ،كما  األخ��رى  امل��ي��اه  م��ص��ادر 
م��ل��ي��ار متر  ب��ن��ح��و  ت��ق��در  االس��ت��ه��الك 
السنوية  التغذية  فإن  القابل  ،يف  مكعب 
مليون   250 حدود  يف  اجلوفية  للمياه 
عجزا  يخلق  ما  ،وهو  فقط  مكعب  متر 
املتصاعدة على  الطلبات  تلبية  حادا يف 

مكعب. متر  مليار  بنصف  ،يقدر  املياه 
رغ���م  وج����ود أك��ب��ر م���ش���روع ص��ن��اع��ي 
ل��ل��م��ي��اه يف ال��ع��ال��م وص���رف امل��ل��ي��ارات 
ل��ت��ن��ف��ي��ذه وإي���ص���ال امل����اء م���ن أق��ص��ى 
مدن  إل��ى  ال��ب��الد  جنوب  يف  الصحراء 
املتوسط،  البحر  على  املطلة  الشمال 
بسبب  املياه  نقص  خطر  ليبيا  تواجه 
للمؤسسة  التحتية  البنية  جاهزية  عدم 
بها  متر  التي  لألزمة  باملياه  املختصة 
املتعاقبة  احلكومات  وانشغال  ال��ب��الد 

املغامن. أجل  من  باإلقتتال 

وضع املياه يف ليبيا..

من الريادة إلى العطش
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غبارة عبدالباسط 
اإلخبارية افريقيا  -بوابة 

أت���اح���ت ال��ف��وض��ى امل��ن��ت��ش��رة وغ��ي��اب 
متجدد  ص��راع  ظل  فى  مركزية  سلطة 
املتنازعة  األط��راف  بني  الشرعية  على 
األوروب��ي��ة  ل��ل��دول  الفرصة  ال��ب��الد،  يف 
الليبية  ال��س��اح��ة  يف  وج��وده��ا  ل��ف��رض 
حل  إلى  الساعية  اجلهود  ذريعة  حتت 
املمزق  بالبلد  والوصول  العصية  األزمة 
السالم  ترسخ  ال��ت��واف��ق  م��ن  حالة  إل��ى 

فيه. واألمن 
يف الوقت الذي تتواصل فيه االشتباكات 
الليبية  العاصمة  تخوم  على  املسلحة 
الوطني  اجل��ي��ش  ق���وات  ب��ني  ط��راب��ل��س 
ال��ل��ي��ب��ي وال����ق����وات امل���وال���ي���ة حل��ك��وم��ة 
األح���داث  س��ط��ح  ع��ل��ى  يطفو  ال��وف��اق، 
مسعى  يف  إي��ط��ال��ي-ف��رن��س��ي  ت���ق���ارب 
سياسية  ت��س��وي��ة  إل��ى  ل��ل��وص��ول  ج��دي��د 
الصراع  حالة  وانهاء  البالد،  يف  شاملة 
أبريل/نيسان  منذ  املستمر  العسكري 

املاضي.
إب��رام  إل��ى  وإيطاليا  فرنسا  وت��وّص��ل��ت 
توحيد  يخص  بينهما  سياسي  ات��ف��اق 
واتفقتا  الليبية  األزم��ة  يف  حتركاتهما 
املتحدة،  األمم  يف  اجتماع  عقد  على 
بينهما  بالشراكة  وتترأسانه  اخلميس، 
ودون  منهما  ط��رف  ألي  أسبقية  دون 
فيه.  الليبي  ال��ن��زاع  أط���راف  ت��ش��ري��ك 
عن  الفرنسية،  اخلارجية  وزارة  وأعلنت 
نظيرتها  مع  سترأسه  مشترك  اجتماع 
للمؤمتر  متهيدا  ليبيا،  حول  اإليطالية، 

أملانيا. يف  املرتقب  الدولي 
جان  الفرنسي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  وأك��د 
إلى  يهدف  االجتماع  أن  لودريان،  إيف 
مؤمتر  خالل  أزمتها،  من  ليبيا  إخ��راج 
دي  لويجي  اإليطالي  نظيره  مع  عقده 
بحسب  امل��ت��ح��دة.  األمم  مب��ق��ر  م��اي��و، 
وأف��اد  ب��رس.  ف��ران��س  وك��ال��ة  نقلته  م��ا 
بأن  الصحفي،  املؤمتر  خ��الل  ل��ودري��ان 
القادم،  اخلميس  يوم  سُيعقد  االجتماع 
مؤكدا يف حديثه حول األوضاع يف ليبيا 
عملّية  يف  االن��خ��راط  ه��و  أن:«ال��ه��دف 
عسكري  حّل  هناك  يكون  لن  سياسّية. 
ليبيا  تتجه  أن  »يجب  مضيفا  ليبيا«،  يف 
إلى  تصل  ال  حتى  السياسية،  للحلول 

خطورة«. أكثر  مراحل 
وس��ي��رأس االج��ت��م��اع وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
وسيضّم  اإليطالي،  ونظيره  الفرنسي 
مجلس  ال��دائ��م��ني يف  األع��ض��اء  أي��ًض��ا 
األم����ن ال���دول���ي، وأمل��ان��ي��ا واإلم�����ارات 
املنظمات  إلى  باإلضافة  وتركيا  ومصر 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة امل��م��ث��ل��ة ل��الحت��اد األوروب���ي 
واالحت�����اد األف��ري��ق��ي وج��ام��ع��ة ال���دول 
ما يحدث  بأن  لودريان  واعتبر  العربية. 
معربا  إنهاؤها،  ويجب  دوامة،  ليبيا  يف 
عن أمله يف أن يكون االجتماع املرتقب، 

خ��ط��وة أول���ى ل��ت��س��وي��ة امل��ل��ف ال��ل��ي��ب��ي. 
متاًما  متفقة  ب��الده  أن  ل��ودري��ان  وأك��د 
الليبي،  امللف  يخص  فيما  إيطاليا  مع 
وزير  زميله  مع  االجتماع  سيترأس  وأنه 

مايو،  دي  لويجي  اإليطالي  اخلارجية 
ال���دول  ف��ي��ه  وأن االج��ت��م��اع س��ت��ش��ارك 

اإلقليمية.
روما  بني  اجلديد  التوافق  ه��ذا  ويأتي 

وب���اري���س ب��ع��د م���دة م��ن ال��ت��س��اب��ق بني 
التدخل  وأولوية  أحقية  بشأن  الدولتني 
رئيس  وأن  الس��ّي��م��ا  ال��ل��ي��ب��ي  امل��ل��ف  يف 
أكد  كونتي،  جوزيبي  االيطالي،  الوزراء 

طليعة  يف  وس��ت��ظ��ل  ك��ان��ت  إي��ط��ال��ي��ا  أن 
الصلح  إح��الل  أجل  من  الدولي  العمل 
ل��ي��ب��ي��ا.وس��ب��ق��ت ه��ذا  واالس���ت���ق���رار يف 
اجتماعات  اإليطالي  الفرنسي  االتفاق 
املاضي  األسبوع  جرت  روما  يف  مكثفة 
وح��ض��ره��ا رئ��ي��س ال����وزراء اإلي��ط��ال��ي، 
ج���وزي���ب���ي ك���ون���ت���ي، ورئ���ي���س امل��ج��ل��س 
إميانويل  الفرنسي  والرئيس  الرئاسي 

ماكرون.
وت��ع��ت��ب��ر إي��ط��ال��ي��ا إح���دى أك��ث��ر ال���دول 
الليبية،  الساحة  يف  حضورا  األوروبية 
ليبيا منطقة  فاجلانب اإليطالي يرى يف 
عن  ليبيا  تفصل  ال  فجغرافًيا  له،  نفوذ 
وتاريخًيا  املتوسط،  أم��واج  إال  إيطاليا 
اإليطالية  املستعمرات  أهم  ليبيا  كانت 
العاملية  احلرب  نهاية  حتى  إفريقيا  يف 
الثانية، ولم تنقطع الصالت بني البلدين 
جراء  عزلة  يف  ليبيا  كانت  عندما  حتى 
العام  يف  عليها  فرضت  التي  العقوبات 
تولت  األزم���ة  س��ن��وات  1992.وط��ي��ل��ة 
إي��ط��ال��ي��ا ق��ي��ادة اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة إل��ى 
السابقة،  مستعمرتها  يف  السالم  إحالل 
من  املتعاقبة  امل��وج��ات  ع��بء  وحتملت 
الشرعيني،  غير  األف��ارق��ة  امل��ه��اج��ري��ن 
انطالًقا  املتوسط  البحر  يعبرون  الذين 
م��ن ال��ش��واط��ئ ال��ل��ي��ب��ي��ة ن��ح��و ش��واط��ئ 

المبادوزا. جزيرة 
دور  للعب  فرنسا  تسعى  جهتها،  وم��ن 
يف  خاصة  الليبية،  األزم��ة  يف  محوري 
ماكرون، حيث  إميانويل  انتخاب  أعقاب 
إل��ى  الفرنسية  ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة  إجت��ه��ت 
الليبي.  ال��داخ��ل  ف��ى  املباشر  التدخل 
على  فرنسا  أن  إلى  ذلك  البعض  ويعزو 
غرار غيرها من دول أوروبا باتت خائفة 
حالة  اس��ت��م��رار  يتسبب  أن  م��ن  أك��ث��ر 
تسهيل  م��زي��د  إل��ى  ليبيا  يف  ال��ف��وض��ى 
حني  يف  سواحلها،  إلى  الالجئني  تدفق 
رغبة  الفرنسي  التدخل  يف  آخرون  يرى 
يف احلصول على مزيد من املكاسب يف 

. ليبيا
الفرنسية  اإليطالية  التحركات  وتتزامن 
استعداد  م��ع  ليبيا  أزم��ة  يخص  فيما 
أممية  برعاية  دولي  مؤمتر  لعقد  أملانيا 
والعسكرية  السياسية  التطورات  يخص 
أكتوبر  شهر  يف  الليبية  األراض���ي  يف 
عدة  ع��ن  ل��إع��الن  خ��الل��ه  م��ن  وتطمح 
بني  اخلالفات  لتسوية  جديدة  خطوات 
لدى  األمل��ان��ي  السفير  وق��ال  الليبيني. 
سابق،  وق��ت  يف  أوف��ك��زا،  أوليفر  ليبيا 
»منتدى حول  إلى عقد  تهدف  بالده  إن 
األمم  م��ع  بالتعاون  ال��ع��ام  ه��ذا  ليبيا« 
امل��ت��ح��دة مل��ح��اول��ة إرس����اء االس��ت��ق��رار. 
ال��س��ف��ي��ر ع��ب��ر ح��س��اب��ه على  وأض����اف 
ذلك  أج��ل  م��ن  أملانيا  »ب��دأت  »ت��وي��ت��ر«: 
عملية تشاور مع أطراف دولية رئيسية. 

ملفات 

بوادر توافق دولي حول ليبيا على 
وقع إشتداد القتال يف العاصمة

يتبع <<
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ملفات 

هذه  تقود  قد  كافية،  حتضيرية  أعمال  وجود  مع 
اجلهود إلى حدث دولي مهم هذا اخلريف«.

أشدها  على  املعارك  تتواصل  ذل��ك،  غضون  ويف 
اجليش  كثف  حيث  طرابلس  الليبية  العاصمة  يف 
تقدم  م��ع  اجل��وي��ة  ض��رب��ات��ه  م��ن  الليبي  ال��وط��ن��ي 
لغرفة  اإلعالمي  املركز  وأعلن  متسارع.  ميداني 
اجل���ي���ش ضد  أن ض���رب���ات  ال���ك���رام���ة  ع��م��ل��ي��ات 

وتزداد ضراوة. املسلحة  تشتد  اجلماعات 
اجلوية  ال��ق��وات  أن  مصور  بيان  يف  امل��رك��ز  وأك��د 
تواصل ضرباتها اجلوية صوب التشكيالت املسلحة 
مضيفا  أّن  اإلخ���وان  تنظيِم  صنيعِة  ه��ي  ال��ت��ي 
املحاور، ستهاِجم  ُمختلِف  البريةَ يف  قواِت اجليش 
أمامها  ليس  ال��ت��ي  املسلحة  اجل��م��اع��ات  ث��ك��ن��اِت 
يد  على  امل��وت  أو  أسلحتها  تسليم  أو  الفرار  إال 
أمام  يعد  لم  أن��ه  املركز  وأض��اف  اجليش.  ق��وات 
الليبيني،  إلرادة  االنصياع  إال  املسلحة  اجلماعات 
يكون  لن  أنه  مبينة  املسلحة  قواُتنا  سُدها  جتجٌ التي 
خيار  ال  أنه  مبينا  ليبيا  يف  لإرهاب  مكان  هناك 

الوطنية. الوحدِة  إعادَة  إال  املسلحة  للقوات 
وأعلنت غرفة علميات الكرامة عن أسر آمر محور 
عبدالرحمن  الرائد  الوفاق  لقوات  التابع  السبيعه 
ال��ه��روب.وأك��د  محاولته  أث��ن��اء  العكره  الصويعي 
محور  آمر  على  القبض  بيان  يف  االعالمي  املركز 
العكره  الصويعي  عبدالرحمن   / رائ��د  السبيعة 
محاولته  أث��ن��اء   ، اجل��وي��ل��ي  ق���وات  ال���ى  امل��ن��ت��م��ي 

املعركة. الهروب من أرض 
سالح  استهداف  إل��ى  الليبي  اجليش  أش��ار  كما 
اجلو الليبي رتل مسلح ملليشيات اإلرهابي إبراهيم 
مدينة سرت  من  كيلو   45 مسافة  على  اجلضران 
باسم  املتحدث  ف��ادح��ة.وك��ان  خسائر  ب��ه  وأحل��ق 
قال،  قد  املسماري  أحمد  اللواء  الليبي  اجليش 
األحد، إن املعركة ضد اإلرهاب يف بالده أوشكت 
جميع  ستالحق  ب��الده  أن  م��ؤك��دا  االن��ت��ه��اء،  على 

الداعمة لإرهاب يف بالده. الدول 
من  الليبي  قوات اجليش  اقتراب  املسماري  وأعلن 
بالقضاء  البالد  يف  كافة  الرئيسية  املهام  تنفيذ 
أعلن اجليش  أن  ذلك  اإلرهاب.وسبق  رؤوس  على 
الوطني الليبي مقتل أكثر من 90 إرهابيا وإصابة 
والتنظيمات  املليشيات  م��ن  جريحا   150 نحو 

بارزون.  قياديون  بينهم  اإلرهابية 
املليشيات  نفوذ  انهاء  على  الليبي  اجليش  ويصر 
امل��س��ل��ح��ة ق��ب��ل ال���ذه���اب ال���ى أي اس��ت��ح��ق��اق يف 
الناطق  امل��س��م��اري،  أح��م��د  ال��ل��واء  ال��ب��الد،وأع��ل��ن 

السياسي  احلل  أن  الوطني،  اجليش  قوات  باسم 
على  القضاء  حتى  يؤجل  أن  عليه  الليبية  لألزمة 
أي  تعيق  »إنها  قال  التي  اإلرهابية«  »امليليشيات 
عملية سياسية«، مؤكداً أن »قوات اجليش ال ترغب 
ستالحق  لكنها  واألط��ف��ال؛  بهم  امل��غ��رر  ق��ت��ال  يف 

ليبيا«. من  دابرهم  وستقطع  )اإلرهابيني( 
الشهر  م��ن  السابع  يف  أعلن  ق��د  املسماري  وك��ان 
احلالي، رفض اجليش الوطني دعوة وجهها غسان 
سالمة رئيس بعثة األمم املتحدة لدى ليبيا، للعودة 
إلى طاولة احلوار، مؤكداً أن احلل العسكري للنزاع 

هو الطريق األمثل.
وبعدما أكد يف مؤمتر صحايف عقده مساء أول من 
أمس، أن قوات اجليش تقدمت إلى أماكن جديدة 

ال��ط��ي��ران،  م��ن  مكثف  غ��ط��اء  ط��راب��ل��س حت��ت  يف 
املوالية  القوات  عناصر  صفوف  يف  انهيار  ووسط 
على  »القضاء  أن  املسماري  رأى  الوفاق،  حلكومة 
لعناصر  سيتيح  ال��ع��اص��م��ة،  خ���ارج  )اإلره��اب��ي��ني( 
اجل��ي��ش ال���دخ���ول إل���ى ط��راب��ل��س ف��احت��ني وليس 
قادة  من  كبير  ع��دد  ه��روب  إل��ى  ولفت  مقاتلني«. 
حتويلهم  بعد  طرابلس  من  اإلرهابية  امليليشيات 

البالد«. مبالغ ضخمة خلارج 
ويجمع الكثير من املتابعني للشأن الليبي على ضرورة 
الدماء  وحقن  الليبيني  بني  املسلح  ال��ص��راع  انهاء 
الى  الوصول  يف  أمال  احل��وار  طاولة  الى  والذهاب 
تسوية تنهى األزمة الشائكة،لكنهم يشيرون من جهة 
أخرى الى ضرورة استعادة مؤسسات الدولة وانهاء 

سنوات  منذ  متثل  التي  املسلحة  اجلماعات  نفوذ 
عائقا أمام استعادة األمن واالستقرار يف البالد.

ليبيا،  يف  املتشددة  اجلماعات  نشاط  تراجع  ورغم 
املتطرفني  مخاطر  ع��ن  مبنأى  ليس  البلد  يبقى 
نفذته  الذي  األخير  اجلوي  القصف  أكده  ما  وهو 
البالد  جنوب  م��رزق  مدينة  ضواحي  يف  أفريكوم 
والذي أسفر عن سقوط عدد من االرهابيني.ويؤكد 
على  والتنازع  السياسي  االنقسام  أن  الهجوم  هذا 
اخلوف.وبالرغم  دائ��رة  يف  البالد  يبقي  الشرعية 
شاملة  تسوية  إلى  للوصول  املتواصلة  اجلهود  من 
نفوذ  إن��ه��اء  ب��أن  ي��رون  املراقبني  م��ن  العديد  ف��ان 
اإلستقرار  لتحقيق  األولى  النقطة  يبقى  امليليشيات 

يف البالد.

املسماري قد أعلن يف السابع من الشهر احلالي، رفض اجليش الوطني دعوة وجهها غسان سالمة رئيس بعثة 
األمم املتحدة لدى ليبيا، للعودة إلى طاولة احلوار، مؤكداً أن احلل العسكري للنزاع هو الطريق األمثل
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املنوعة

قنفذ يعطل
طالبــت شــركة توزيــع الكهربــاء يف إجنلتــرا أحد  رحلة طيران 

العمــالء مببلــغ يفوق 225 ألف جنيه إســترليني 
مقابل استهالكه لفترة 45 يوما.

وقال جراهام هيل ،44 عاما، وهو صاحب جراج 
يف ديفــون، إنه عندما تلقــى الفاتورة مببلغ 225 
ألفــا و196 جنيهــا اســترلينيا لــم يصــدق عينيه 
وتصــور أنه عاجز عن قراءة الفاتورة وهرع ألحد 

اجليران كي يتأكد من األمر.
وأضــاف يف تصريحات لصحيفة »صن« أنه عادة 
ما يسدد 30 جنيها إسترلينيا يف املتوسط نظير 
استهالكه. لكنه أوضح أن هذه ليست املرة األولى 

التي يحدث فيها خطأ وكانت املرة السابقة بنحو 
مئة جنيه إســترليني تفوق قيمة سعر االستهالك 

احلقيقي.
وقال إنه تعامل مع قيمة الفاتورة على أنها مزحة 
ولكــن األمــر رمبا كان يــودي بحياة شــخص آخر 
عندمــا يتلقى فاتورة بقيمة تصل لنحو ربع مليون 

جنيه إسترليني.
مــن جانبهــا، أكــدت شــركة الكهربــاء لصحيفــة 
»صن« اعتذارها عن هذا اخلطأ الفادح. مضيفة 
أنها قامت بتصحيح األمر لعميلها وبدأت حتقيقا 

داخليا ملعرفة املسؤول عنه.

توقفت طائرة كانت تقوم برحلة جوية من مطار 
ســتورنوواي إلى مدينــة إنفيرنيس بأســكتلندا 
قبــل الوصــول إلــى املدرج بعــد أن الحظ قائد 

الطائرة عبور قنفذ صغير من أمامها.
وأوقف الطيار الطائرة وعلى متنها 30 راكبا، 
وهــي يف طريقهــا إلــى املــدرج مبطــار مدينــة 
ســتورنوواي بجزيرة »لويس أند هاري«، عندما 
نظر إلى أسفل والحظ شيئا يشبه الصرة بنية 

اللون أمام الطائرة.
وذكــرت صحيفة )سكوتســمان( األســكتلندية، 
أنه بعد أن انتظر الطيار لبضع دقائق للسماح 
للحيــوان بالعبــور بســالم، أبلــغ قائــد الطائرة 

الركاب بالسبب وراء توقف الطائرة.
أثار املغني املغربي عادل امليلودي، جدال 
واســعا بعد تصريحــه يف أحد البرامج 
بأن »من ال يضرب زوجته ليس رجال«.

املجلــس  أن  »اليــوم24«  موقــع  ذكــر 
األعلــى لالتصــال الســمعي يف املغرب 
قــرر وقــف البرنامــج املذاع علــى قناة 
“شــدى تي يف” ملدة ثالثة أســابيع على 
خلفيــة تصريحــات امليلــودي التي دعا 
فيهــا األزواج إلــى ضرب النســاء إثباتا 
اجلــدل  أصــداء  لرجولتهم.ووصلــت 
الــذي ســببته تصريحات امليلــودي إلى 
الصحــف العامليــة، مــا دفــع املجلــس 
األعلى لالتصال السمعي البصري إلى 
تقدمي بيان إخباري بقرار وقف البرنامج 
على قناة شــدى تــي يف خالل التوقيت 
املذكــور. البرنامــج  لبــث  االعتيــادي 

يشــار إلى أن قرار وقف البرنامج جاء 

بعدما ســجل املجلس األعلى مجموعة 

مــن اخلروقات للمقتضيــات القانونية 

والتنظيمية اجلاري بها العمل يف مجال 

االتصال الســمعي البصري، والســيما 

تلــك املتعلقــة مبناهضــة العنــف ضــد 

املرأة وباملسؤولية التحريرية.

واعتبــر املجلــس األعلى أن اســتعمال 

عــادل  املغنــي  البرنامــج  ضيــف 
امليلــودي عبــارات من قبيــل “راه اللي 
مــا تيضربــش مرتــو ماشــي راجــل” و 
“أي واحــد عنــدو مرتــو خاصــو يتهال 
فيهــا يضربها يقتلها شــغلوا هاداك”، 
إشــادة وتنويهــا بالعنــف ضــد املــرأة، 
وتشــجيعا صريحــا عليــه، مــن خــالل 
الرجولــة،  مبفهــوم  إيجابيــا  إقرانــه 
وتقدميه كأمر مرغوب فيه ومســتحب 
الزوجية.واعتبــر  العالقــة  لتمتــني 
املجلــس األعلى قول ضيــف البرنامج 
أن “املــرأة دائمــا معدية علــى الراجل 
دائمــا مبهداله”، يشــكل وصما للمرأة 
وتكريسا لصورة منطية متييزية حتط 
من القيمة اإلنســانية للمرأة وأدوارها 

املجتمعية.

محفظتــي،  أفقــد  أن  أريــد  »ال 
أبــي اشــتراها لــي بالتقســيط«، 
هــذه هــي آخــر عبــارة نطــق بها 
مليانــي  األمــني  الطفــل محمــد 
)7 ســنوات( مــن مدينــة بشــار 
جنــوب اجلزائــر بعدمــا جرفتــه 
مياه الســيول وهو يف طريقه إلى 
املدرســة رفقــة شــقيقته، حيــث 
فقد يف األول حقيبته املدرســية، 
لكنه أبى إال أن يستعيدها وسط 
الفيضانــات ليغامــر بحياتــه من 
أجل احلقيبة املدرســية، فقذفته 
ميــاه الفيضانات ولــم يتم العثور 
علــى جثته إال بعد يومني، حتكي 
أختــه أنه بكى كثيــراً حينما فقد 
حقيبتــه ألنــه أشــفق علــى أبيــه 
الــذي يعيــش وضعــاً مزريــاً وقد 
احلقيبــة  شــراء  علــى  حــرص 

بالتقسيط.
 وانتشــلت فرق احلمايــة املدنية 
جثة الطفل محمد األمني ملياني 
مــن األوحال بعدمــا جرفته مياه 
إلــى  طريقــه  يف  وهــو  الســيول 
املدرســة رفقــة شــقيقته، لتكــون 
الفيضانــات التــي شــهدتها بنــي 
ونيــف ســبباً يف نهايته املأســوية 
التــي خلفــت حزنــاً عميقــاً لدى 
أهله وســاكنة بني ونيف يف بشار 

جنوب اجلزائر.
الطفــل محمــد األمــني ضحيــة 
»لعنــة« الفقــر التي حتــّول يومياً 
آالف األطفال إلى بائسني، حيث 
مــات من أجل اســتعادة حقيبته، 
حيث تعيش العائالت اجلزائرية 
ضغوطــاً مالية خانقــة، يفرضها 
تزامــن عيد األضحــى مع دخول 
مناســبتان  املــدارس،  موســم 
املواطــن  علــى  اخلنــاق  تشــدان 
البســيط الذي أرهقته الزيادات 
مقابــل  األســعار  يف  املســتمرة 
تدنــي األجور، فيمــا تصل تكلفة 
احلقيبة املدرسة للتلميذ الواحد 
 10 إلــى  االبتدائــي  الطــور  يف 
آالف دينار حيث ال يقدر املواطن 

البسيط على مواكبة أسعارها.

تعرض صياد نرويجي ملا قد يكون أكبر صدمة يف حياته 
وكاد يقع من قاربه عندما شاهد املخلوق العجيب الذي 

اصطاده قبالة إحدى جزر النرويج.
فمــا إن أمســك الصيــاد أوســكار لونــدال بـ«الوحــش 
الغريب« من أعماق البحار، حتى قفز هلعا يف قاربه بعد 
رؤيــة املخلوق الصغيــر ذي العيون الضخمة واملنتفخة، 
الــذي بدا كأنــه مخلوق حقيقي من خــارج هذا العالم.

وكان لونــدال قــد خــرج لصيد ســمك الهلبــوت األزرق 
قبالة ســواحل جزيرة أندويا يف النرويج، وكان يصطاد 
يف منطقــة عمقهــا حوالــي 800 متــر حتــت ســطح 
البحر، بحســب ما ذكر موقع »فوكــس نيوز« اإلخباري.

وقال لوندال لصحيفة »ذا صن« البريطانية »كنا نبحث 
عــن ســمك الهلبــوت األزرق وهو نوع نــادر يبعد حوالي 
8 كيلومترات عن الشاطئ. كان لدي 4 خطافات على 
أحــد جوانــب القارب، وشــعرت بشــيء كبيــر يف نهاية 
أحدها. استغرق األمر مني حوالي 30 دقيقة ألخرجها 
مــن املاء«.وأوضح أن الســمكة الغريبة لم تكن الوحيدة 
التي اصطادها يف ذلك اليوم، مضيفا »كان هناك سمك 
الهلبــوت على اثنتني من الســنانير، وكنت ســعيدا جدا 
بذلــك، ثــم رأيت أنه كان هناك شــيء آخر. كان مذهال 
جــدا. أعتقــد إننــي لــم أر أبدا أي شــيء مثــل ذلك من 
قبــل. بدا األمر غريبا، يشــبه الديناصــورات قليال. لم 
أكــن أعرف ما كان عليه ولكن زميلــي عرفها«.وقال إن 
الســمكة وهي من فصيلة »السمكة الفأر«، التي تنتمي 
لعائلة أكبر هي عائلة أســماك القرش، فهي قريبة من 
سمك القرش الذي يعود تاريخه إلى 300 مليون سنة، 
وهي تعيش يف املياه العميقة وعلى ما يبدو نادرا جدا ما 

تقترب من السطح.
يدعــي لونــدال، البالــغ مــن العمر 19 عامــا، أنه نظرا 
للتغير الشديد يف الضغط، لم تنج هذه السمكة فماتت 
بعد إخراجها مباشــرة.ولعدم رغبتها يف إهدارها، قال 
لونــدال إنــه أخــذ الســمكة الغريبــة، التي تتغــذى على 
القشــريات مثل ســرطان البحر والقواقع البحرية، إلى 
بيته وقام بقليها وأكلها.وقال لصحيفة ذا صن إنه على 
الرغــم مــن مظهرها القبيــح، فقد كان طعمهــا »لذيذا 

حقا. إنه يشبه إلى حد ما سمك القد ولكنه ألذ«.

ربح أحد ســكان مدينة بينــد يف والية أوريغون 
اليانصيــب،  الكبــرى يف  األمريكيــة، اجلائــزة 
وذلــك بعــد انتصــاره علــى مــرض الســرطان 

مرتني.
فوفقــا لصحيفــة »نيويورك بوســت« كان ســتو 
ماكدونالــد يشــتري تذكــرة اليانصيــب »ميغــا 
باكس« بشــكل أسبوعي بســبب تشجيع زوجته 
كلوديا له وكانت تقول له »هيا، اشتري التذكرة 
اجلــاري،  ســبتمبر  أيلــول/   7 الرابحــة«.ويف 
اشترى ستو تذكرة يانصيب، لكن كلوديا نسيت 
أن تتمنــى لزوجهــا حظاً ســعيداً فمــا كان منه 
إال ان فــاز باجلائــزة الكبرى التي بلغت قيمتها 
4.6 مليون دوالر.وقال يف إحدى مقابالته »كم 
أنا محظوظ! انتصرت على مرض الســرطان، 
واآلن هــذا انتصــار آخر«.وحصــل ســتو علــى 
أموالــه التــي ربحهــا والتــي بلغــت 1.5 مليون 

دوالر بعد الضريبة.

فنان عربي ضرب الزوجات دليل الرجولة

فاتورة كهرباء بـ 225 ألف باوند يف 45 يوما

طفل ميوت غرقا بسبب محفظته املدرسية يف اجلزائر

يصطاد مخلوقاً
 عجيباً ويأكله

ينتصر على املرض 
ويصبح مليونيراً

كريســتيانو  البرتغالــي  النجــم  دخــل 
رونالدو، العب يوفنتوس اإليطالي، يف 
نوبة بكاء هيستيري بعد ظهور لقطات 
لوالده الراحل خوسيه دينيس أفييرو، 
خــالل مقابلــة تلفزيونيــة أجراهــا مع 

اإلعالمي بيرس مورغان.
وأوضــح رونالدو:«لــم أشــاهد الفيديو 
مــن قبــل، لــم أر هــذا الفيديــو قــْط.. 
ق!«، مضيفــا: »اعتقدت  هــذا ال ُيصــدَّ

أن املقابلة ستكون مضحكة، لكنني لم 
أتوقــع أن أبكــي، إذ لــم أر هذه الصور 
قــْط، يجب أن يكون لــدي هذه الصور 
ألريهــا لعائلتي«.ولفــت رونالــدو: »لــم 
أحتــدث مــع والــدي، لــم أمتكــن مــن 
إجراء محادثة طبيعية معه، كان األمر 
صعًبــا«، متابعا: »لم أكن أعرف والدي 
شــخًصا  كان  لقــد  بنســبة 100%، 

مدمًنا على الكحول.

رونالدو يدخل يف بكاء هيستيري بسبب والده 
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الثقافية 

من هو صاحب اغنية : )طيرين يف عش الوفاء(

املوت هنا  صديق اجلميع …
شجرته دانية القطوف …

يف عــاٍم واحــٍد ســقطت خمس ثمــراٍت منها 
على رصيفي…

***
أيَن  ْخبأمُتْ  َورْدَة  اجلنائِن…

أُْهملْت  احَلديقةُ ….
وتَيْبَسْت  الُعُروُق ….

واْنَحَنْت  األْغَصاُن ..
مضْت  الفصوُل  ِتلَْو  الفصوِل …

ال   أْثراً  َلَها ..
ال  عطراً  ِمْنَها …

ال  رسالةً  ِمْنَها ….
َلِكنَّ  ورْدَة اجَلنائِن   بقْت  ُمَتوْهجةً …

يف ِحديقةُ  قلِْبي.. .
فال   يهم  أين  خبأمتوها …؟!

أو أين أختبأت ؟!
هي ما تزال يف جنائن  قلِْبي ..

***
َتَرُكــوا  احلصــاَن  هنــاك  واقفــا يســد باب 

األسطبل …
املكيــدُة  كانــت ظــلَّ شــجرٍة  عنــد ظهيــرة  

فاجرة …
احلمقــى  مــن  رهــٌط   بإنتظارهــا   كان 

واملعتوهني
يركبون خراب  املوج  الكاسر ..

فال  ضمة وال فتحة  هناك …
غير الريح والسعال ..

***
ليلــي  يف  حالــي  يضــيء  األصفــر  قنديلــي 

الطويل …
ُة   االنتظاراُت الفّجِة  يف مدينة  كــم  هــي ُمَرّ

السل  و السعال  …
***

مــا كْنُت أْســبي كلماِتــي يف الَفــراِغ  بالوناٍت 
زرقاء وحمراء وصفراء …

لوال من  نظرتها تلك التي أسبتني …
نــارُ وْجــٍد وحشــد اْشــتعال طليــق يف جــادة 

مدينة  الذوق   …
فقيل لي أأنت الشاعر من عالٍم  حيث  تباع 

النساء وتشرد الّناس …؟!
ما بال كل الطرقات تتهمني ..!

وأنا البائس املتألم من طرقات بالدي…
***

و أخلع  عليها…
يف سفح الوادي…

رداء التالقي….
رقصت الفراشة  فرحة ..
ألن بوادر  الربيع  أدنت ..

***
صاح الديك متوتراً من  سطوة الدسائس يف 

الكهوف الضيقة….
َضِحكْت احلدأة من قلة حيلته …

***
ال  ماء  يف  البئر  يا شيخ   النجع …!!

ماذا  تنتظر جعنا .. وعطشنا ..؟!
أجتــف حقولنــا ، و نهاجــر مــع  الســحب أو 

حبال  يداعب رقبتك  …؟!

محيي الدين كانون

أيَن ْخبأُتْ َورْدةَ اجلنائِن

 رامز رمضان النويصري
“يوســف  املوســيقار  الراحــل  الفنــان 
العالم”، من مواليد مدينة سلوق، القريبة 
مــن مدينة بنغــازي، يف ثالثينيات القرن 

املاضي.
منــذ صغــره،  والغنــاء  املوســيقا  عشــق 
وكان يحــب تقليــد الفنانــني الكبــار يف 
ذلــك الوقــت، خاصة الفنان واملوســيقار 
فريــد األطــرش. والفنان يوســف العالم 
مــن كبــار امللحنــني يف ليبيــا منــذ أواخر 
اخلمسينيات، قّدم خالل مسيرته الكثير 
مــن األحلــان التــي تغنــى بهــا الكثير من 

الفنانني من ليبيني وعرب.
وكان صحبة امللحن “عبداحلميد شادي” 
ميارســان هويتهمــا، مبنطقــة الصابــري 
مبــادئ  تعلمــا  حيــث  يســكنان،  حيــث 
املوسيقى والعزف على يد األستاذ “علي 
الغــا”، كما تعلم على يــد الفنان الراحل 
املوســيقية  املقامــات  عريبــي”  “حســن 

واملوسيقا الشرقية.
وعــن التحاقــه باإلذاعة الليبيــة ببنغازي 
فيحكي الراحل، يف أحد اللقاءات: )كنت 
يف املاضــي أجلــس يف )املربوعــة(، وكان 
شباكها يطل على الشارع وأعزف بصفة 
مســتمرة على آلة العود، إلى أن طرق يف 
يــوم مــن األيام أحــد األشــخاص الباب، 

وقال لي:
– هناك شخص يقوم بالعزف كل يوم

قلت: نعم ..هناك شخص يعزف.
قال: من؟
قلت: أنا.

قال: ملاذا ال تأتى إلى اإلذاعة؟
يف  مازلــت  ولكننــي  ريــت!!  يــا  قلــت: 

البدايات.
قال: أنا أعزف على آلة العود .. ومستمع 

جيد )الزم تأتى إلى اإلذاعة(.
وعندمــا قــال الزم تأتــى إلــى اإلذاعــة، 

انتبهت بكل جوارحي وقلت:
– وأنت من حضرتك ؟

قال: إبراهيم الطوير، مراقب اإلذاعة يف 
بنغازي.

ويعتبــر األســتاذ “ابراهيــم الطويــر” من 
جيل السيدة “خديجة اجلهمي” -رحمها 
اهلل-. وفعــالً التحقت بقســم املوســيقى 
يف اإلذاعة ومن هناك انتقلت إلى مجال 

التلحــني(.
 أما عن عالقته بالفنان “فريد األطرش” 
شــخصية  عالقــة  )تربطنــي  فيقــول: 
فكنــت  األطــرش”،  “فريــد  باملوســيقار 
عندما أســافر إلى مصر مــن الضروري 

أن أذهــب لزيارته وهو شــخص متواضع 
جــداً. وبســبب إعجابــي واحترامي لهذا 
باســم  أبنائــي  أول  ســميت  املوســيقار 

“فريد”(.
وتعتبــر أغنيــة )طيريــن يف عــش الوفــا( 
جــواز مــروره إلــى عالم األغنيــة الليبية، 
بعد أن أنظم كعاوف للعود بفرقة اإلذاعة 
األغنيــة،  هــذه  قصــة  وعــن  ببنغــازي، 
يحكــي الروائي الليبي “د.أحمد إبراهيم 
الفقيه”:)وقصــة هذا اللحــن إن اإلذاعة 
تشــجيعا للفن ورغبة يف إظهار املواهب، 
أعلنت عن مسابقة بني الفنانني يف مطلع 
الســتينيات، وكانــت املفاجــأة أن الفنــان 
الــذي فاز باملرتبة األولى هو هذا امللحن 
اجلديــد الفنان “يوســف العالم”، وكانت 

الكلمــات مــن تأليــف واحــد مــن أجمــل 
الشعراء الغنائيني وأكثرهم علما وثقافة 
واطالعا على التراث الشعبي الذي أنتج 
فيــه بعض التأليف هو الشــاعر اجلميل 
واإلنســان البديــع الراحل “عبد الســالم 
قادربــوه”، وتلقفــت هــذا اللحــن وهــذه 
الكلمــات احلنجــرة الذهبيــة لواحد من 
ارقي وأجمــل واقوي األصوات يف الغناء 
العربي، هو فنان الغناء الشــهير املطرب 
وهــذه  صدقــي”،  “محمــد  االســتثنائي 
األغنيــة هــي التــي أعلنــت عــن املوهبــة 
اخلارقــة يف التلحــني موهبــة صديقنــا 

وحبيبنا يوسف العالم(.
يف أحــد مقاالتــه، يشــير الكاتــب “زيــاد 
العيســاوي” وهــو أحــد الكتــاب القالئل 
األغنيــة  عــن  بالكتابــة  اهتمــوا  الذيــن 
الليبية، أن الفنان “يوســف العالم” دشن 
مدرسة احلداثة اللحنية يف “ليبيا”، وأنه 
فتــح فصــالً متقدمــاً فيهــا، إذ أنــه كان 
أول ُمحــِدث يف هيكلــة بنيانها، باألحلان 
أحلانــه  يف  متيــز  اجلميلة.والراحــل، 
بقدرتــه علــى نقل األغنية إحساســاً إلى 
املســتمع، مــن خــالل جتســيده للمعنى، 
واالهتمــام بالكلمــات، وإعطائهــا حقهــا 
يف التصويــر اللحنــي. فلحــن القصيــدة 
الفصحى، والعامية والشعبية، وله الكثير 
من األحلان التي متيزت، ومازالت عالقة 
يف الذاكــرة، نذكــر منها: طيرين يف عش 
الوفــا – نباركلــك يف يــوم العيــد – ورد 
اجلنانــني – يف توصيفــك ما لقيت مثيل 
– ليــش دمعتك – مقدر جرى مكتوب – 
بعــد مــا فقدتــك – يــا عني نوحــي – يا 
خاطــري تندم – كنت معاه – ليلة احلنة 
– قصيــدة: ليبيــا يا نغمــاً يف خاطري – 

قصيدة: يا الئمي.

شمس  
ــتاء، مع أطفال شــارعنا  . يف مواســم الشِّ
، كنــُت أنا وشــمس أختــي التي تصغرني 
بثالثــة أعــوام ، نلــون عيوننا بقــوس قرح 
، منــّد أيدينا نتســلق امتدادات تقوســاته 
، تصطبــغ خداها بحمــرة اخلجل ، تقول 

لي:-
– اختر لونك
– األحمر .

– وأنِت ؟
تصمت قليالً ثم تقول :-

– البرتقالي
نركــض غزالــني شــاردين حتــت املطــر ، 
نحتفــي بهطوله ، نفتــح أكّفنا نصافح كل 
قطرة تزورنا من غيمة مسافرة حّطت على 
رؤوســنا ، بللت مالبســنا روت أجسادنا ، 
نهتف يف آٍن واحد حني يشتد عزف الرِّيح 
على وجوهنا بقطراته ، نتذوق بشــفاهنا 
طعــم الســماء ، وعندما تطفح الســيول ، 
حتفر مساراتها يف أرض شارعنا الترابية 
، أصنــع ســفينة مــن ورق ، تقول لي وهي 

متسح ضفائر شعرها املبتل :-
– فلتصنــع لي مثلهــا ، أريدها أن تبحر ، 

وترسو مع سفينتك .
– تغتــرف بكفّيهــا مــاء املزاريــب ، تنثــره 
شــالالت علــى وجهي ثــمَّ جتــري مبعثرة 
ــارع قبل أن تســبقني  ضحكتهــا عبر الشَّ
ا  إلى البيت ، وتنال حّصتها من توبيخ أمنِّ

بعبارتها املكررة :-
– ماذا دهاكما ؟ بللتما مالبسكما . ليس 
لكما غيرها ، سأحبسكما يف احلجرة إلى 
أن جتــف. تلــك الليلــة ســمعُت أبي يخبر 
أمــّي بأنــه لــم يعد يحتمل البقــاء يف هذه 
البــالد ، عجز عــن توفير اللقمة ، يتمزق 
قلبــه ألنني أخي الصغيــر ، مرضه مزمن 
، طرق مكاتب املســؤولني ، لم يلتفت إليه 
أحد ، قرر الرَّحيل مثل زميله يف العمل ، 
سارقت النظر من وراء اللحاف ، أبصرُت 
ــي شــاحًبا ، ظلــت واجمــةً بينما  وجــه أمَّ

واصل أبي حديثه :-
– اتفقُت مع أحدهم أن يرتب لنا إجراء ، 
الســفر على منت قارب إلى إحدى اجلزر 
اإليطاليــة ، دفعت له املبلغ ، غًدا صباًحا 
سنتحرك . فجراليوم التالي ايقظتنا أمّي 
. جهــّزت حقيبــة دفنت داخلها مالبســنا 
املهترئة ، وصّرة معقودة على ما تبقى من 
طعــام ، وزجاجــات مــاء ، قدمت احلافلة 
تقافزنــا إلــى جوفهــا املحشــور بأجســاد 
ضامــرة نتأت منها رؤوس لوجوه شــاحبة 
محفورة بعيون يســكنها النعاس . شعرُت 
ي التي  بخوف ينتابني ، علّقت بصري بأمِّ
احتظنــت أخــي الصغير بينمــا التصقت 
بهــا أختي شــمس مثل قطــة . أما والدي 
جلس إلى جانب السائق صامًتا ينظر إلى 
البعيد . عبرتني املسافات ، أدخلتني إلى 

عتمة الليل حني وقفت بنا احلافلة بقرب 
رصيف قدمي ، ثمة رجال ملثمون يحركون 
ا اإلسراع ليتلقفنا قارب  أيديهم طالبني منَّ
مطاطي شبه دائري بدا لي مثل فم حوت 
مفترس يعج بعشرات األسماك املنتفضة 
، لها وجوه رجال نساء أطفال ، التصقت 
بأّمي وأخي وشمس ، طوقنا أبي بذراعيه 
حمايةً لنا من ضغط األجساد املتالصقة 
، متايــل القــارب مهتًزا وســط األمــواج ، 
تقّيــأت شــمس يف حجــر أّمهــا ، شــعرُت 
بدوار ، سماء وبحر ، املوج يهدر ، دوامات 
مــن الزبــد ، فجــأًة عال الصيــاح ، أعقبه 
عويل أشــخاص يتناثرون وســط البحر ، 
املاء املالح ميأ فمي، شعرُت باالختناق ، 
أغوص إلى القاع . عندما فتحُت عينّي ، 
لم أكن يف القارب ، وال يف بيتنا ، أجساد 
على أِسّرة ، مالءات بيضاء ، تلّفُت حولي 
، رأيت أّمي على السرير املجاور ، سألتها 

بصوت مبحوح :-
– ماذا حدث ؟

– متتمت بوهن :-
– احلمد هلل على السالمة

– أدرت ُبصري حولي ، سألتها :-
– أين أبي ، وأخي ، أين شمس ؟

– لم جتب ، انتبهت إلى أن أّمي تخبئ يف 
عينيها ما يشبه املطر .

تتعاقب املواســم ، يضــئ األفق بأقواس 

قزح ، شــمس غائبة، انتظرتها فلم تأت 
. بحــر عميــق يتعقبني ، القارب احلوت 
يشق أحالمي بأمواجه ، يطاردني بفكّيه 
املشــرعني ، ظللــت مهووًســا باملراكب ، 
والســفن الورقية ، يف املدرســة أســحب 
اســات مــن أدراج التالميذ  الكتــب، الكرَّ
، أحولهــا إلــى ســفن ، ومــر اكــب ، يف 
البداية نشــرتها يف كّل الشــوارع ، وبعد 
أن أخذونــي إلــى هــذا املــكان بأســواره 
العالية علّمُت رفاقي -الذين ال أعرفهم 
– كيــف يصنعونهــا ، ويطلقونهــا تبحــر 
عبر ســيول امليــاه املتدفقة مــن صنابير 
أفتحهــا لهــم ، تبتــل مناماتهــم البيضاء 
املوحــدة ، وعندمــا تزورنــي أمــّي أطلب 
منهــا أن حتضــر لــي معهــا يف كلِّ زيارة 

كمية من الورق .
لم أعرف ملاذا انقطعت زياراتها منذ فترة 

؟!
لكننــي ظللــت أصنــع عشــرات الســفن 
الورقيــة، أطلقها مع تيــارات املياه العابرة 
، أتابع الغيمات ، أفتش الســماء لعّل أبي 
يعــود برفقته أخي ، أرنو إلى أقواس قزح 
، أالحقها رمبا تكون شمس مختبئة خلف 
أطيافه ، تخّضب أناملها باللون البرتقالي، 
وتغزل جدائل شعرها بألق الضوء ، لعلّها 
جتئ يف ســفينة من ســفائني املبحرة ، أو 

مع الغيم عند تساقط املطر . 

 قصة قصرية
 محمد املسالتي 
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حسني احلبيب : 
مباراة تونس صعبة ولكن 

ـــ االسبوع الليبي   
دور  إياب  يف  املصري  اإلسماعيلي  فريق  للقاء  املاضي  االحد  تونس  إلى  القدم   لكرة  بنغازي  االهلي  فريق  توجه 
وكان  بتونس  جنات  بن  مصطفى  مبلعب  املقبلة  اجلمعة  يوم  تقام  والتي  األبطال  لأندية  العربية  للبطولة  الـ23 

. مقابل هدفني  أهداف  بأربعة  الذهاب  مباراة  نتيجة  فقد  بنغازي  األهلي  فريق 

ـــ االسبوع الليبي   
أقيمت  التي  املصغرة  القدم  لكرة  الصداقة  ببطولة  الليبي  زلينت  اإلفريقي  فريق  توج 
بركالت  النهائية   املباراة  يف  بسوسة  األحمر  النجم  على  بفوزه  التونسية  املنستير  يف 
أهداف  بثالثة  اإليجابي  بالتعادل  للمباراة  األصلي  الوقت  نهاية  عقب   2-3 الترجيح 

فريق. لكل 

الرياضية  افريقيا  بوابة  ــ  الليبي  االسبوع  ـــ 
برغم فوز الفريق التونسي على املنتخب الليبي  اعلن 
املدرب التونسي منذر الكبير عدم رضاه  عن اداء  فريقه  
يف املباراة التى جتري ضمن  تصفيات بطولة أفريقيا 
التى  املـــبـــاراة   بنتيجة  ذلـــك  الكبير  وعــلــل  للمحليني 
كان  الليبي  الفريق  ان  واضــاف  املطمئنة  بغير  وصفها 
التى  النتيجة  احباطه من  واعــرب عن   ، قويا   خصما 

ــززة  بــهــدفــني أو ثــاثــة لــتــكــون مهمة  ــعـ ود لـــو كــانــت مـ
الفريق يف مباراة اإلياب سهلة  ، وعاد الكبير الى تبرير 
الفوز الهزيل بعدم جاهزية املنتخب التونسي  وغياب 
التفاهم واالنسجام   وأضاف  بان  تونس  أمامه ثاثة 
أسابيع من أجل االستعداد األمثل  ملباراة التي ستكون 
يف املغرب الكرة الزلت يف ملعبنا وستكون ورقة الترشح 

أٌقرب لنا من الليبيني.

املدرب التونسي يف غاضب من الفوز 
الهزيل لفريقه امام املنتخب الليبي  

بعثة األهلي بنغازي تتوجه إلى تونس
اإلفريقي زلينت الليبي بطالً 

لبطولة الصداقة

ـــ االسبوع الليبي   
أمـــام  بئر املشارقة  الــوديــه  لفريقه   املــبــاراة  إلــغــاء  أعــلــن  االحتـــاد رســمــيــًا  عــن 

. زوينت  الشاذلي  مبلعب  اجلمعة  مساء   إقامتها  مقرر  كان   والتي  التونسي 
رفضت  التونسية  األمنية  اجلهات  أن  بسبب  كان  االلغاء   بان  االحتاد  واوضح   
التي  األمنية  الظروف  بسبب  انطاقها  موعد  من  حلظات  قبل  املباراة  إجــراء 
بإجراء  اخلاصة  اإلداريــة  اإلجــراءات  جميع  باكتمال  برغم  العاصمة   بها  متر 

. الودية  املباراة 
إيــاب  يف  أغــاديــر  حسنية  ملواجهة  تونس  يف  حتضيراتة  االحتــاد  فريق  ويــواصــل 

اإلفريقية. الكونفيدرالية  ببطولة   32 الـ  دور 

االحتاد يلغي لقاءه 
الودي مع املشارقة  

افريقيا  وابة  ــ  الليبي  ـــاالسبوع 
الرياضية  

لكرة  الليبي  اإلحتاد  رئيس  نائب  قال 
مباراة  بأن   « احلبيب  »حسني  القدم 
تونس  أمام  للمحليني  املتوسط  فرسان 

صعبة ستكون 
مبلعب  السبت  غدا  الفريقني  ويلتقي 
املــؤهــلــة  ــتــصــفــيــات  ال ضــمــن  رادس 
األفــريــقــيــة  األمم  ــأس  ــ ك ــيــات  ــهــائ ــن ل

.2020 الشان  للمحليني 
ــيــب«يف تــصــريــحــات  ــاف » احلــب وأضــ
الــكــرة  لــالحتــاد  الــرســمــيــة  للصفحة 
البدنية  الــلــيــاقــة  عــامــل  بــأن  الليبي 
وخاصة يف ظل  تونس  ينصب ملصلحة 

انطالق الدوري .
الليبي  اإلحتــاد  رئيس  نائب  وحتــدث 
تـــوفـــيـــر كــل  ــأن مت  ــ بـ ــدم  ــ ــق ــ ال ــرة  ــكـ لـ
إقامة  خالل  من  للمنتخب  اإلمكانيات 
املعسكرات سواء يف املغرب وحاليا يف 

. تونس 
إيجابية  نتيجة  لتحقيق  نتطلع  ونحن 
إسبقية  لديهم  املحليني  الليبني  لــن 
بها  توج  الذي  الشان  بطولة  يف  دائماً 

عام 2014.
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الككلي امام اصعب
 اختبار يواجهه  مدرب 

ـــ االسبوع الليبي
 ـغيبت االصابات عدد من العبي فريق 
النصر  قبل املواجهة املرتقبة يف الدار 

البيضاء أمام  الرجاء املغربي يف إياب دور 
الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا 

واضحى  محمد الككلي  مدرب الفريق يف 
موقف  ال يحسد عليه  وما يضخم املوقف 
صعوبة ان اللالعبني املتغيبني من اساسيي 
حيث   ، ــدرب  امل عليهم  يعول  ومــن  الفريق 
أن  بعد  الفريق  مهاجم  فراس شليق  يغيب 
أثبتت األشعة املقطعية إصابته بتمزق أفقي 
يف الغضروف الهاللي ومن ثم خضع لعملية 
الكاميروني  الــالعــب  ويخضع   جراحية 

جونيور نوجاجنا  لتدريبات فردية لتأهيله 
الكاحل يف  بالتواء يف مفصل  اإلصابة  من 
مباراة الذهاب أمام فريق الرجاء  وتأكدت 
عدم مشاركة  صدام الورفلي لعدم اكتمال 
شفائه من اإلصابة وكذلك الالعب  عبداهلل 

بلعم .
ادخــال   اال  الككلي  امــام  يكون  لن  وهكذا 
العبني  بدالء  ليسو على خبرة وحنكة يف 
مثل هذه اللقاءات وهي مغامرة ثقيلة على 
املدرب  البد منها وبقى من ما يثقل كاهل 
الــفــوز   بفارق  املــدرب حاجة الفريق الــى 
اليقل عن ثالثة  أهــداف  يف مباراة حدد 
لها السابع والعشرون من الشهر اجلاري  

الليبي  االسبوع  ـــ 
تلقى العب سلة  النصر عبدالرازق التركي عرضا رسميا من 
يدرس  حيث  صفوفه   يف  لالحتراف  التونسي  املنارة  شبيبة 

العرض    التركي  

الليبي  االسبوع  ـــ 
تعيني  عن  الهالل   نادي  أعلن 
اخلــبــيــر املـــصـــري الــدكــتــور 
منصب  يف   ــزة  حــم إكـــرامـــي 
الناشئني  لقطاع  الفني  املدير 
لكرة اليد بالنادي  معلال ذلك 
الناشئني  للنهوض بقطاع  بانه  
الطريق  عــلــى  ووضــعــه  للعبة 
املنافسة  أجــل  مــن  الصحيح 

وقاريا. محليا 
اخلبير  أن  الــهــالل  ــح   وأوضــ
املصري  وصل بنغازي  اجلمعة   
تدريب  املصري  للخبير  وسبق 
ــة مــنــتــخــب اإلســكــنــدريــة  ــدي أن
البنك  و  وسبورتنج  ودمنهور 
ــادى ســمــوحــة وقــد  األهــلــي ونـ
كأس  على  االخــيــر  مــع  حصل 

للرجال . اليد  لكرة  مصر 

هل يوافق عمالق  سلة النصر  
على االحتراف يف تونس

  إكرامى حمزة مديراً فنياً 
لناشئي اليد بالهالل

الليبي  االسبوع  ـــ 
وحتت  عاماً   18 احلديدية  حتت  للكرة  ليبيا  منتخبي  مشاركة  جائت  ومغادرة  صعود  بني 

املاضي. السبت  انطلقت  التي  الدولية  موناكو  بطولة  يف  عاماً   23
مع  خسارته  بعد  األول  الــدور  منافسات  عاماً    18 حتت  الوطني  املنتخب  وودع  ففيما 
تقليدي، على  الزوجي  النهائي تخصص  لربع  23 عاماً،  الوطني حتت  املنتخب  موناكو عبر 

القادم. الدور  يقابل كرواتيا يف  أن 
وتونس  ليبيا  من  العبا   90 قرابة  احلديدية،  للكرة  الدولية  موناكو  بطولة  يف  ويشارك   
وإيطاليا  والبرازيل  واليابان  وسلوفينيا  وسويسرا  وأستراليا  وصربيا  وكرواتيا  واألرجنتني 

وروسيا. وأستراليا  ومنتغرو  وموناكو  وكرواتيا  وتشيلي 

افريقيا  وابة  ــ  الليبي  ـــاالسبوع 
الرياضية  

عبدالناصر«   »محمد  الليبي  الدولي  سجل 
التضامن  اجلديد  فريقه  مع  أهدافه  باكورة 

التي  املباراة  الساحل يف  يف شباك ضيفه 
بهدفني دون رد. انتهت 

ــي جــمــعــت الــفــريــقــني مــســاء   ــت ــاراة ال ــبـ يف املـ

األحـــد وذلـــك حلــســاب  اجلــولــة الــثــانــيــة من 
.وسجل  القدم  لكرة  الكويتي  الــدوري  بطولة 
ملدة  املدنية  فريق  من  الــقــادم  »عبدالناصر« 
موسم واحد على سبيل اإلعارة الهدف الغول 
الثانية والعشرين من زمن  لفريقه يف الدقيقة 
املباراة ليحقق فريق التضامن أول ثالث نقاط 

له يف الدوري ويصبح يف املركز الرابع .

املشاركة الليبية  يف  حديدية  موناكو
  بني صعود ومغادرة   

  الليبي عبدالناصر يسجل باكورة 
أهدافه يف الدوري الكويتي



رََكزوا رُفاَتَك يف الرِماِل ِلواءَ 
َيسَتنِهُض الوادي َصباَح َمساَء
يا َويَحُهم َنَصبوا َمنارًا ِمن َدٍم 

توحي ِإلى جيِل الَغِد الَبغضاَء
ما َضرَّ َلو َجَعلوا الَعاَقةَ يف َغٍد

ًة َوِإخاَء َبنَي الُشعوِب َمَودَّ
ةٌ  ُجرٌح َيصيُح َعلى املَدى َوَضِحيَّ

َيةَ احَلمراَء ُس احُلرِّ َتَتَلمَّ
ُد ِبالَفا يا أَيُّها الَسيُف املَُجرَّ

َيكسو الُسيوَف َعلى الَزماِن َمضاَء
ٍد ِتلَك الَصحاري ِغمُد ُكلِّ ُمَهنَّ

أَبلى َفأَحَسَن يف الَعُدوِّ َباَء
ٍة  َوُقبورُ َموتى ِمن َشباِب أَُميَّ
َوُكهوِلِهم َلم َيبَرحوا أَحياَء

َلو الَذ ِباجَلوزاِء ِمنُهم َمعِقلٌ 
َدَخلوا َعلى أَبراِجها اجَلوزاَء

َفَتحوا الَشماَل ُسهوَلُه َوِجباَلهُ 
لوا َفِاسَتعَمروا اخَلضراَء َوَتَوغَّ
َوَبَنوا َحضارََتُهم َفطاَوَل رُكُنها

َق الَشّماَء دارَ الَساِم َوِجلَّ
رَت َفِاخَترَت املَبيَت َعلى الَطوى ُخيِّ

َلم َتنبِ جاهًا أَو َتُلمَّ َثراَء
ِإنَّ الُبطوَلةَ أَن مَتوَت ِمن الَظما

َليَس الُبطوَلةُ أَن َتُعبَّ املاَء
ِإفريقيا َمهُد األُسوِد َوحَلُدها 

ت َعَليَك أَراِجاً َوِنساَء َضجَّ

األسبـوع الليبـي 
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أخر االسبوع 

المختار عمر  رثاء  يف 

شوقي أحمد 

املرصد

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

قالت الشرطة املكسيكية إنه مت العثور 
املكسيكية  الــعــصــابــات  زعــيــمــة  عــلــى 
جثة  فيليكس  أوتشوا  كلوديا  احلسناء 
هامدة بأحد املنازل يف مدينة كولياكان.

وأوضـــحـــت صــحــيــفــة »ديـــلـــي مــيــل » 
جثة  على  العثور  مت  أنــه  البريطانية، 
العمر 34 عاًما يف  البالغة من  كلوديا 

منزل يف جزيرة موساال.
وبحسب نتائج التحقيق فقد ُعثر على 
بالدها  يف  توصف  التي  كلوديا  جثة 
بـ«أخطر امرأة يف العالم« يف منزل رجل 
كانت معه يف أحد املالهي الليلية.وكانت 
سبتمبر   14 بتاريخ  معه  ذهــبــت  قــد 

احلالي إلى منزله لقضاء الليلة هناك، 
بعد استيقاظ ذلك الرجل الذي لم يتم 
الكشف عن هويته، حاول إيقاظها من 
النوم بيد أنها كانت قد فارقت احلياة، 
مما جعله يبادر إلى االتصال بالشرطة 

على الفور.
»احلسناء  أن  األولية  التقارير  وتشير 
اخلــطــيــرة« قــد فــارقــت احلــيــاة جــراء 
االختناق، كما عثر جسدها على كميات 
كبيرة من الكحول ومواد أخرى، فيما تزال 
التحقيقات مستمرة للتأكد عما إذا كانت 
هناك شبهة جنائية وراء موتها.وكلوديا 
أزيــاء  عارضة  كانت  فيليكس  أوتــشــوا 

معروفة يف بالدها قبل أن متسي مهربة 
مخدرات وزعيمة لعصابة لوس أنتراكس 
نيوز.وعقب  سكاي  بحسب  اخلطيرة 
اعتقال زعيم العصابة السابق وصديقها 
خوسيه رودريغو جامبوا أقدمت كلوديا 
على عمليات قتل واغتياالت عديدة دون 

أن تتمكن السلطات من اعتقالها.
ــزوجــة مـــن تــاجــر  ــا مــت ــودي ــل وكـــانـــت ك
املخدرات كارتل سينالوا ولديهما ثالثة 
على  صورها  بنشر  واشتهرت  أطفال، 
تستعرض  كانت  حيث  انستغرام  موقع 
منط حياتها الباذخة وما متلكه يخوت 

وسيارات فارهة.

وفــــــاة أخطــــر امــــرأة يف العالـــم

عن بوابة افريقيا 
االخبارية

36 سنة سجنا بسبب 50 دوالرا 

فوجئ صاحب منزل مبدينة سونورا بوالية كاليفورنيا األمريكية 
بأسد جبلي يتسلل إلى دورة املياه.

وذكرت صحيفة »نيويورك ديلي نيوز« على اإلنترنت، أنه مت إباغ 
يف  األرض  يفترش  األســد  أن  اكتشفت  مــا  ســرعــان  التي  الشرطة 
احلمام، ولكن قام الضباط بالطرق كثيرا على الباب إلى أن خرج 

األسد من نافذة احلمام.
وقال مكتب الشرطة يف املدينة إنه ال ينظر مسؤولو احلياة البرية 
إلـــى أن أســـد اجلــبــال ميــثــل خــطــرا عــلــى الــســامــة الــعــامــة مــا لم 

تتصرف احليوانات، اخلجولة بطبيعتها، بصورة عنيفة.

يفاجأ بأسد جبلي
 يف مرحاض بيته


