
مخاوف ليبية من الهجوم التركي
 يف شمال سوريا..داعش كلمة السر

نقابة معلمني سرت تطالب عبد 
اجلليل باالستقالة

تفاصيـــــــــل خطـــــــة عمـــــــــل مجمـــــــــــع 
مليتــــــــــــة الصنـاعي لعــــام 2020

رغم احلظر الدولي..
ليبيا ضحية تدفق السالح

ص 3

ص 4

ص 5
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االنتخابي  لالستحقاق  الناجح  االختتام  مــع 
التونسي بشقيه التشريعي والرئاسي ..يتفجر 
اجلدل من جديد يف االوساط الليبية ، نخبوية 
 : الصاخب مرة اخرى  السؤال  ..ويثور  وشعبية 
- ملاذا يفشل الليبيون حيث ينجح اآلخرون..؟ 
ــا الــــذي يــجــعــل املــنــطــق الــســيــاســي يــغــيــب يف  ومـ
ــراع املـــعـــتـــاد والــطــبــيــعــي عــلــى الــســلــطــة ،  الــــصــ
بدل  االقــتــراع  االحتكام لصناديق  يتم  حتى ال 
اآلن  يحصل  كما  الذخيرة  لصناديق  االحتكام 
االجابة  عــبء  حتمل  ميكنها  عــدة  تفسيرات   ..
 ، عن هذه االستفهامات.. ثمة أسباب جوهرية 
وأخرى طارئة ..ففي صميم البنية االجتماعية 
ترتفع  الــذي  النسبية  ، رفض ملنطق  والثقافية 
..مجتمعنا  الدميقراطي  البيت  جـــدران  عليه 
بسبب طابعه املحافظ املوروث منذ قرون حتكمه 
التي   ، املطلقة  واملفاهيم  القيم  مــن  منظومة 
الحتتمل نقدا أو نقضا ..إذ هي مقدسة قداسة 
األجداد والسماء ..عالوة على ذلك فاجلغرافيا 
السياسية التي نسميها االن – ليبيا- لم حتظ 
لبناء  تكفي  طويلة  سياسي  اســتــقــرار  بــفــتــرات 
تــقــالــيــد راســخــة ملــمــارســة بــيــروقــراطــيــة داعــمــة 
لــوجــود املــؤســســة.. الــقــصــور الــبــنــيــوي للحالة 
الــوطــنــيــة ميــكــن االطـــنـــاب فــيــه إلـــى مــاالنــهــايــة 
سلطوية  بــقــرارات  معاجلته  يصعب  داء  ..وهـــو 
ــة واخـــــالص  ــيـ ــنـ ــن جـــديـــة ووطـ مــهــمــا بــلــغــت مــ
..لكن مايضفي على احلالة الليبية مزيدا من 
 ، ومعقدة  متداخلة  سياسية  عوامل   ، التعقيد 
الذي  العنيف  اخلارجي  التدخل  طبيعة  بينها 
وقع يف العام 2011 وأفضى إلى سقوط مدوي 
لــيــس لــلــنــظــام وحــســب ولــكــن لــلــدولــة بــأســرهــا 
واخلدمية  والعسكرية  األمنية  متظهراتها  يف 
ــــك مــــن شــــروخ  واملـــؤســـســـاتـــيـــة .. ومـــاخـــلـــفـــه ذلـ
الهش  االجــتــمــاعــي  النسيج  وتــشــظــيــات طــالــت 
الليبيون يف حروب صغيرة  ، ليتورط  بطبيعته 
وكبيرة قبلية وجهوية لم تتوقف حتى اللحظة 
مـــع تــســعــيــر الـــقـــوى االقــلــيــمــيــة لــنــيــرانــهــا كلما 
خمدت قليال ..آخر مسمار يف نعش إحتماالت 
الـــركـــون إلـــى مــنــطــق الــتــســويــة املــتــمــدنــة الـــذي 
أتبعها جيراننا ، احلرب الدائرة اآلن على تخوم 
كان من  ..وإذا  وداخــل بعض احيائها  العاصمة 
حقنا بــل مــن واجبنا احلــديــث عــن هــذه املاساة 
التي تعيشها االجيال الليبية احلاضرة ، بشيء 
مـــن الـــصـــراحـــة اجلـــارحـــة ، فــعــلــيــنــا االعـــتـــراف 
أن اخلـــروج مــن هــذا املـــازق التاريخي لــن يكون 
سهال والقريبا بغض النظر عن نتيجة احلرب 
العاصمة يف  الــتــي تشهدها  الــشــرســة  الــدمــويــة 
القوة  بــان  التسليم  ..ومــع  العصيبة  اللحظات 
الــعــســكــريــة جـــزء مـــن ادوات الــعــمــل الــســيــاســي 
املجاميع  تــغــول  ظــل  يف  خصوصا  عنه  غنى  ال 
فإن   ، واجــرامــيــة  وايديولوجية  قبلية  املسلحة 
انه  ، تقول  بــلــدان اخــرى قريبة وبعيدة  جتــارب 
طاولة  إلى  اجللوس  سوى  النهاية  يف  الميكننا 
واالختالف  اخلــالف  لتسوية  والسياسة  العقل 
مهما كانت حدته ومهما بلغ عمقه .. هناك عدة 
سيناريوهات ميكن ان ينتهي الصراع إليها ..إما 
ان ينتصر هذا الطرف ..أو ينتصر ذاك الطرف 
..أو ان ينتهي القتال بالغالب والمغلوب بناءا 
عــلــى اتــفــاق بــن الـــرعـــاة االقــلــيــمــيــن ..ويف كل 
احلــــاالت ســيــكــون هــنــاك خــاســر اكــيــد ، أال وهــو 
الليبية يف وطن  الليبي وحلم االجيال  الشعب 

واحد مستقر ..فلله االمر من قبل ومن بعد.. 
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أخبــار

ليبيا جوشوا هاريس 34 مدرباً  إلى  األمريكية  البعثة  رئيس  نائب  التقى 
ليبيا. أنحاء  اللغة اإلجنليزية من مختلف  من معلمي 

التواصل  مبوقع  عبر صفحتها  ليبيا  لدى  املتحدة  الواليات  سفارة  وبينت 
االجتماعي »فيس بوك« أن اللقاء الذي جرى اخلميس يف تونس العاصمة 
اإلجنليزية  اللغة  تدريس  حول  عمل  ورشة  باختتام  االحتفال  خالل  عقد 

الصغار. للتالميذ 
التدريب الذي تواصل  أنه تولى مهمة  الواليات املتحدة  وأوضحت سفارة 
بالتعاون  كولسون  ويندي  األمريكية  اإلجنليزية  اللغة  أخصائية  ألسبوعني 
مع املركز العام للتدريب وتطوير التعليم التابع لوزارة وكانت وزارة التعليم 
بحكومة الوفاق أكدت أن الورشة التدريبية تهدف لصقل مهارات املدربني 
عاملياً  املعتمدة  التعليم  أساليب  بأحدث  وتزويدهم  باللغة  املتخصصني 
على  والعمل  األولى  للصفوف  اإلجنليزية  اللغة  معلمي  أداء  تطوير  بغية 

اللغات األجنبية بشكل عام. حتقيق نقلة نوعية يف مجال تعليم 

حلقوق  الوطنية  اللجنة  أكدت 
اإلنسان بليبيا أنها تتابع بقلق، 
ــاء  6 أطــب اخــتــطــاف  ــة  ــعـ واقـ
بــالــقــرب مــن مــديــنــة الــزنــتــان 

الغربي. باجلبل 
وأوضـــحـــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لها  بيان  يف  اإلنــســان  حلقوق 
باختطاف  قاموا  مسلحني  أن 
مدينة  من  بالقرب  أطباء     6
مبينة  الغربي  باجلبل  الزنتان 

كانوا  املختطفني  األطــبــاء  أن 
طريقها  يف  طبية  قافلة  ضمن 
مهمة  يف  غدامس  مدينة  إلــى 
عمل إنسانية لتقدمي اخلدمات 

الــطــبــيــة ملــســتــشــفــى غــدامــس 
العام.

وأوضحت اللجنة أن املعلومات 
األولية تشير إلى أن اخلاطفني 
ــراح عز  يــطــالــبــون بــإطــالق سـ
الدين الوحيشي املُعتقل بسجن 
مقابل  يف  بطرابلس  معيتيقة 
إطــالق ســراح األطــبــاء، الذين 
منطقتي  من  ينحدر  بعضهم 

سوق اجلمعة وتاجوراء .

استيائها  عن  اللجنة  وأعربت 
ــال هـــذه الــواقــعــة  ــغ حــي ــال ــب ال
ملدينة  البلدي  املجلس  مطالبة 
الزنتان ومجلس حكماء وأعيان 
املدينة بالتدخل العاجل لتأمني 
ومراعاة  األطباء  إطالق سراح 
الطبية  عملهم  مهمة  وتقدير 
حتميلهم  وعـــدم  واإلنــســانــيــة 
وأفــعــال  ممــارســات  مسؤولية 

أطراف أخرى.

العاملية،  الصحة  منظمة  أعلنت 
منح ليبيا شهادة اخللو من مرض 

شلل األطفال لعام 2018م.
املجريسي،  د.عبداملجيد  وأرجع 
من  ليبيا  خــلــو  تــقــريــر  نتيجة 
املرض إلى قوة البرنامج الوطني 
الستئصال شلل األطفال يف ليبيا 
الوطني  املركز  دعــم  واستمرار 

ملكافحة األمراض له.
الدين  بــدر  أ.د  قــال  جانبه،  من 
برنامج  قــوة  »إن  النجار  بشير 
الرصد والتقصي يف ليبيا وجناح 
املاضي  العام  التطعيمات  حملة 
كانا  ضد مــرض شلل األطــفــال 

ليبيا  خلو  يف  أســاســيــا  عــامــال 
إلى  مشيرا  األطفال«،  شلل  من 
ضرورة تكاثف اجلهود من أجل 
الرصد  برنامج  جنــاح  استمرار 
برنامج  وبـــاألخـــص  والــتــقــصــي 
استئصال شلل األطفال يف ليبيا.
يشير إلى أن مرض شلل األطفال 
ــة التي  ــســاري مــن األمـــــراض ال
الوطني  املركز  باهتمام  حتظى 
ومنظمة  ــراض  ــ ــ األم ملــكــافــحــة 
عليه  للقضاء  العاملية  الصحة 
نهائيا، ويعتمد القضاء عليه على 
االستمرار يف دعم برامج الرصد 

واستئصال املرض..

الوطنية  الــلــجــنــة  أعــربــت 
بليبيا،  ــان  اإلنـــسـ ــوق  حلــق
واستنكارها  إدانــتــهــا  عــن 
الشديدين حيال ما وصفته 
بـ »حملة التحريض واإلساءة 
املجلس  عــلــى  والــتــطــاول« 
األعلى للقضاء يف ليبيا، من 
الدولة  مجلس  عضو  قبل 

عبد الرحمن السويحلي.
ــالـــت الــلــجــنــة يف بــيــان  وقـ
ــوابــة  ــه وخــصــت ب ــدرتـ أصـ
بنسخة  اإلخبارية  إفريقيا 
منه، »إنها تعرب عن رفضها 
التعديات  هــذه  ملثل  الــتــام 
واإلســــــــــاءة والـــتـــحـــريـــض 
ــذي يــطــال  ــ والـــتـــهـــديـــد، الـ
ــة،  ــي ــقــضــائ الـــســـلـــطـــات ال
هيبتها  إضــعــاف  ومــحــاولــة 
القيام مبهامها،  ومنعها من 
وتـــؤكـــد الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 

حلقوق اإلنسان بليبيا، على 
للمجلس  الــكــامــل  دعــمــهــا 
األعلى للقضاء والستقاللية 
ــة  ــي ــضــائ ــق ــات ال ــطـ ــلـ ــسـ الـ
للحقوق  احلامية  الليبية، 

واحلريات«.
بيانها،  يف  اللجنة  وطالبت 
بفتح  الــعــام  النائب  مكتب 
ــات  ــسـ ــالبـ مـ يف  ــق  ــيـ ــقـ حتـ
والتهديد  التحريض  حملة 

لها  تعرض  التي  واإلســـاءة 
املجلس األعلى للقضاء من 
الدولة  مجلس  عضو  قبل 
السويحلي،  الرحمن  عبد 
ــلـــى هـــذه  ومـــحـــاســـبـــتـــه عـ
اجلرمية التي يعاقب عليها 
الليبي،  اجلــنــائــي  الــقــانــون 
بــكــونــهــا جــرميــة حتــريــض 

وإساءة. 

بصيانة  درنة  مبدينة  املتطوعني  من  عدد  قام 
ما  او  الكبير  اجلامع  ــة  درن معالم  أهــم  أحــد 
وذلك  العتيق  باملسجد  الــدراونــة  عند  يعرف 
ــال األعــمــال  ــة مــن رجــ ــي ــذات ــاملــجــهــودات ال ب

واملتطوعني.
يف  الصيانة  أعمال  على  املشرفني  أحد  وأكد 
تصريح خاص لـ »بوابة إفريقيا اإلخبارية« أن 

املسجد تضرر بعد احلرب احلاصلة مؤخًرا يف 
مدينة درنة ضد التنظيمات اإلرهابية املختلفة 

وذلك لوقوعه وسط املدينة القدمية. 
يشار إلى أن اجلامع الكبير أو العتيق بني منذ 
سنة   12 بناؤه  واستغرق  سنة   350 حوالي 
وقد بناه املصلح )محمد باي بن محمود باي بن 
خلف القرملي( الذي ُعني والياً على مدينة درنة 

واجلبل األخضر سنة 1663م - 1081هـ يف 
  .)1711 1551-( األولى  العثمانية  الفترة 
بجوار  )املــغــار(،  مبنطقة  املسجد  هــذا  ويقع 
وهو  )الظالم(  بسوق  املعروف  القدمي  السوق 
يصنف من األماكن األثرية القدمية القيمة إذ 
ال يزال محتفظاً بنفس طرازه القدمي مع بعض 

التحديثات احلديثة يف جنباته.

دبلوماسي يف سفارة أمريكا يجتمع 
مبعلمني ليبيني يف تونس

اختطــــــاف 6 أطبـــاء بالقرب من الزنتان

ليبيا خالية من شلل األطفال بشهادة دولية 

ضبط شحنة حلوم فاسدة ببنغازي السويحلي يتطاول على املجلس األعلى للقضاء

صيانة املسجد العتيق يف درنة بجهود تطوعية

البلدي  أعــلــن جــهــاز احلـــرس 
حلوم  شحنة  ضبط  بــنــغــازي، 
فاسدة مخزنة يف أحد املحالت 
يتم  الــعــاص  بــن  بــشــارع عمر 
املطاعم  بعض  على  توزيعها 
العاملة باملدينة. وأوضح املركز 
ــي جلـــهـــاز احلـــرس  ــ ــالم اإلعــ
ــه وبعد  أنـ ــازي،  ــغ ــن ب ــلــدي  ــب ال
وأماكن  أسماء  عن  االعتراف 
املجرمني  قــبــل  مــن  املــطــاعــم 
املطاعم  هذه  إلى  االنتقال  مت 
استعمال  بــســبــب  ــا  وإغــالقــه
حلوم فاسدة وهي أربع مطاعم 

يف بنغازي.



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة3 العـدد )   55   (    ــ    الثالثاء       15      /       10       /     2019

أخبــار

احتفاالً،  النفسية  للصحة  الكفرة  مركز  أقام 
العاملي  الــيــوم  مبناسبة  املــاضــي،  اخلميس 
من  العاشر  يصادف  والذي  النفسية  للصحة 

شهر أكتوبر من كل عام.
وأوضحت إدارة اخلدمات الصحية الكفرة، أن 
احتفالية هذا العام حتت شعار ) تعزيزالعالج 
والصحة النفسية ( وذلك إلذكاء الوعي العام 
وإيجاد  املجتمع  يف  النفسية  الصحة  بقضايا 

وسائل جديدة للوقاية والعالج.

ــد من  ــدي ــع ــة ال ــاســب ــقــيــت بــهــذه املــن كــمــا أل
العامالت  األخصائيات  قبل  من  املحاضرات 
بالصحة  التوعية  لزيادة  تهدف  والتي  باملركز 

النفسية.
مــرور  االحتفالية    بــرنــامــج  تضمن  كــذلــك 
للصحة  الــكــفــرة  مبــركــز  العاملني  املــوظــفــني 
العاملة  املراكزالصحية  بعض  على  النفسية 
الشهيد  مستشفى  إلــى  بــاإلضــافــة  بالكفرة 

عطية الكاسح العام، للتعريف بهذااليوم .

إحياء يوم الصحة النفسية بالكفرة 

أكد نقيب املعلمني يف سرت صالح 
القبى،  تضامن  معلمى  محمد 
ــع مــعــلــمــى لــيــبــيــا فى  ــرت مـ ســ
املــشــروعــة  بحقوقهم  املــطــالــبــة 
واالعــــتــــصــــام  حلــــني حتــقــيــق 
نقيب  وقال  بالكامل.   مطالبهم 
معلمى سرت، ا السبت، »نطالب 
املجلس الرئاسى حلكومة الوفاق 
القانون  التعليم  بتنفيد  ووزارة 
2012  لــزيــادة  لسنة   4 رقــم 

مرتبات املعلمني« 
ــى بــالــتــأمــني  ــب ــق ــمــا طـــالـــب ال ك
وأسرهم  سرت  ملعلمي  الصحى 
أســــــوة بـــغـــيـــرهـــم، بـــاإلضـــافـــة 
إلى  مطالبته بإقالة وزير التعليم 
عثمان  الوفاق  بحكومة  املفوض 
ــل، وتــكــلــيــف  أحــد  ــي عــبــد اجلــل
املعلمني من ذوى اخلبرة،  داعيا 
ــام عن  ــع إلـــى فــصــل الــتــعــلــيــم ال

العالى.. التعليم 

ــن مــقــرر الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  أعــل
حمزة  أحــمــد  اإلنــســان  حلقيق 
قذيفة  ســقــوط  الــســبــت  الــيــوم 
صاروخية عشوائية على مدرسة 

بالعاصمة طرابلس.
مبوقع  حسابة  عبر  حمزة  ونشر 
تضرر  تظهر  صــورة  »فيسبوك« 
أجزاء من مبنى مدرسة  املنهاج 
بحي دمشق  بالعاصمة طرابلس 

جراء سقوط قذيفة عشوائية.
مــن جــانــبــه أعــلــن مــركــز الطب 
امــرأة  تعرض  والــدعــم  امليداني 
يف  لشظايا  السبت  الــيــوم  فجر 
الدائرة  االشتباكات  الوجه جراء 

جنوب  الــســاعــديــة  منطقة  يف 
العاصمة طرابلس.

عبر صفحته مبوقع  املركز  وبني 
االسعاف  فريق  أن  »فيسبوك« 
السواني  املــيــدانــي  باملستشفى 
ــطــب املــيــدانــي  ــابــع ملــركــز ال ــت ال
ــرأة  ــإســعــاف امـ ــام ب والـــدعـــم قـ
تعرضت لشظايا يف الوجه نتيجة 
منطقة  يف  الــدائــرة  االشتباكات 
محاولتها  أثناء  وذلك  الساعدية 
املنطقة  مــن  ــروج  اخلـ وعائلتها 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه جـــرى حتويل 
ــة إلـــى إحـــدى  ــدة املــصــاب ــســي ال

املصحات لتلقي العالج.

دعوة  للكهرباء  العامة  الشركة  جــددت 
أصــحــاب املــحــالت الــتــجــاريــة لــضــرورة 
تركها  وعــدم  اخلارجية  اإلنـــارة  إطــفــاء 

النهار. تعمل خالل فترة 
العامة  للشركة  اإلعالمي  املكتب  وبــني 
كبير  بــدور  تقوم  الشركة  أن  للكهرباء 
الشبكة  كفاءة  رفع  أجل  من  ومجهودات 
املــواطــنــني  بــعــض  أن  إال  الــكــهــربــائــيــة 
مما  الكهربائية  الطاقة  بهدر  يقومون 

يؤدي إلى زيادة االستهالك.

قـــيـــام بعض  ــى  ــ إل الــشــركــة  وأشــــــارت 
ــاءة  اإلضـ بتشغيل  الــتــجــاريــة  املــحــالت 
مطالبة  النهار  وضــح  يف  والءكــاشــفــات 
أصحاب املحالت بضرورة إطفاء اإلنارة 
فترة  أثناء  تعمل  تركها  وعدم  اخلارجية 
كان  ولو  حتى  املحل  إغالق  وبعد  النهار 

قصيرة. لفترات 
ودعت الشركة اجلهات العامة واخلاصة 
املكاتب،  مــغــادرة  بعد  اإلنـــارة  إلطــفــاء 

وعدم تركها تعمل على مدار الساعة .
بدأت السبت  إمتحانات الترقية ألعضاء التابعني للم
ديرية و كافة األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخليةف
مديرية  باسم  الناطق  وأكد   . ي حدود بلدية شحات 
أمن شحات حسن بوكرمي، فى تصريح لـ »بوابة إفريقيا 
اإلخبارية« أن امتحانات الترقية جترى مبعهد تدريب 
الشرطة قرنادة ، على متام الساعة التاسعة صباحا 
.  وطالب بوكرمي من املستهدفني بالترقية الذين مت ت
رشيحهم لهذا العام احلضور يف املوعد واملكان املحدد 

بكامل القيافة العسكرية .

صباح  علمية،  نــدوة  الطبي  بنغازي  مركز  احتضن 
اخلميس، حول »اجلديد يف أمــراض القلب« نظمتها 

جمعية القلب الليبية، مبناسبة اليوم العاملي للقلب.
وتهدف الندوة التي شارك فيها أطباء أمراض القلب 
وغيرها من التخصصات، إلى تثقيف وتوعية األطباء 
التخصصات بكل جديد يف مؤمتر جمعية  يف جميع 
الشهر  باريس خالل  أقيم يف  الذي  األوروبية،  القلب 
املاضي وألقى أطباء القلب خالد الاليف وعلي النيهوم 
وعبدالهادي الكاديكي ومحمد الزني وجمعة الفارسي 
القلب  الندوة حول أمــراض  محاضرات علمية خالل 
والطرق اجلديدة يف عالج الدهون والكولسترول،وكيفية 

الوقاية منها، والنبضات غير املنتظمة.
القلب والشرايني  أمــراض  ومن جانبه قال استشاري 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــب الــلــيــبــيــة واألوروبـ ــل ــق وعـــضـــو جــمــعــيــتــي ال
الدكتورعبدالهادي الكاديكي، إلى أن الندوة تقدم توعية 
إلى الناس حول الوقاية من أمراض القلب، وطرق العالج 
العام  هدا  اجلمعية ستقدم  أن  إلى  مشيرا  احلديثة، 
اجلديد سواء يف أمراض القلب، أو أمراض الشرايني 

والذبحة الصدرية املزمنة، وطرق عالجها احلديثة.

نقابة معلمني سرت 
تطالب عبد اجلليل باالستقالة

تزامنا مع بدء العام الدراسي
سقوط قذيفة عشوائية على مدرسة بطرابلس

الكهرباء تدعو لترشيد االستهالك 

افتتاح صيدلية مركزية مبنطقة جارف يف سرت

بدء امتحانات الترقية لعام 2019 
مبديرية أمن شحات

ندوة مبناسبة اليوم العاملي
 للقلب يف بنغازي

نظم شبيبة الهالل األحمر الليبي فرع صبراتة، اخلميس، االحتفال السنوي 
بالذكرى 62 لتأسيس جمعية الهالل األحمر الليبي.

وأوضح املكتب اإلعالمي للمجلس البلدي صبراتة، أن احلفل تخلل عديد 
املناشط أهمها سيناريو املناورة لإلسعاف، وفريق انتشال اجلثث محاكات 
حديقة  إلى  احلفل  انتقل  ثم  بالفرع،  املأسسني  املتطوعني  وتكرمي  للواقع 
السالم حيث أشرف فريق الدعم النفسي على الفقرات الترفيهية لألطفال 
واألنشطة التعريفية بالهالل االحمر لترغيب األطفال بالروح الهاللية وزرع 

بذرة التطوع واإلنسانية فيهم.

الهالل األحمر بصبراتة يحتفل 
بالذكرى 62 للتأسيس 

بــنــغــازي إصــابــة عنصرين  أمــن  مــديــريــة  أعــلــنــت 
تابعني لشرطة النجدة خالل عملية مداهمة ألحد 
أوكار ترويج اخلمور واملخدرات مبنطقة املاجوري 

باملدينة
مبوقع  صفحتها  عبر  بنغازي  أمن  مديرية  وبينت 
شرطة  قسم  من  مشتركة  أمنية  قوة  »فيسبوك«أن 
من  وأعضاء  الصاعقة  كتيبة  من  وقــوات  النجـدة 
مبداهمة  قاموا  باملديرية،  األمني  اإلعالم  مكتب 
أمنية استهدفت مجموعة من العناصر التي متتهن 
وعالنية  كبيرة  بكميات  املُسكرة  باملواد  اإلجتــار 

املاجوري. مبنطقة 
أحد  تعرض  املداهمة  أثناء  أنــه  املديرية  وبينت 
الصدر دخل  املباشرة يف  النجدة لإلصابة  أعضاء 
عنصر  تعرض  فيما  املــركــزة  للعناية  إثرها  على 
آخر لإلصابة يف القدم كما تعرضت بعض اآلليات 

النجدة إلطالق ناري. التابعة لقسم 
لتر   ) ضبط)624  جرى  أنه  املديرية  وأوضحت 
قطعة  و85  باملدينة  للبيع  جــاهــزة  اخلــمــور  مــن 
إحــالــة  د.لـــومتـــت   )16890( حــشــيــش  ومــبــلــغ 

االختصاص. املتهمني جلهات 

تواصل حملة مكافحة القوارض 
يف نالوت

سيناء  بن  مستشفى  عــام  مدير   افتتح 
اخلميس،  السريتي،  محمد  التعليمي 
صــيــدلــيــة مــركــزيــة مبــنــطــقــةجــارف يف 
ضـــواحـــي ســـــرت، بــحــضــور املــجــلــس 

وعدد  التسييري 
ــن احلـــكـــمـــاء  ــ مـ
واألعــــــــــيــــــــــان 

باملنطقة.
ــور  وقــــال الــدكــت
محمد السريتي، 
توريد  إنــه جــرى 
أول شحنة أدوية 
للصيدلية  هامة 
ــر  ــوف ــي ســت ــ ــت ــ ال
كـــل مــاحتــتــاجــه 

لها،  القريبة  واملناطق  جــارف  منطقة 
مؤكدا أن الصيدلية املركزية مبستشفى 
ابن سينا لن تتوقفعن ضخ االدوية بشكل 
دوري للصيدلية املركزية بوادي جارف.

يأتي  الصيدلية  افتتاح  ان  إلــى  وأشــار 
الصحة  وزارة  تـــؤديـــه  ملـــا  ــكــمــاالً  اســت
بحكومة الوفاق من مهام منشأنها الرفع 
تشخيصيا  الطبية  اخلدمة  مستوى  من 
لكافة  وعالجياً 
ــني يف  ــ ــن ــ ــواط ــ امل
مــخــتــلــف أنــحــاء 

ليبيا.
جــانــبــهــم  ــن  مـ و 
أعــــرب أعــضــاء 
املجلس  املجلس 
ــي  ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ االج
بــــــوادي جـــارف 
عـــــن شـــكـــرهـــم 
الصحة  لــــوزارة 
مبزيد  مطالبني  الصيدلية،  علىافتتاح 
من االهتمام بالقطاع وتوفير ما يحتاجه 
املركز الصحي من دعم السيما سيارات 

اإلسعاف وغيرها.
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االقتصادية

مليون برميل من النفط اخلام تنطلق 
من ميناء الزويتينة إلى الصني

التجاري الوطني يعتزم 
فتح فرع يف املرج

 االسبوع الليبي
التضامن  لصندوق  العامة  الهيئة  إدارة  جلنة  عضو  اصــدر 
بيان   عبدالنبى   خيرى  الدكتور  املؤقتة  باحلكومة  االجتماعى 
عن الوضع السيء الذى وصل له صندوق التضامن االجتماعى 

نتيجة االنقسام اإلدارى واملالى بحسب البيان 
وناشد عبد النبي فى بيانه موظفي صندوق التضامن االجتماعى 
فى جميع مدن ليبيا وجميع املكاتب واملؤسسات التابعة للصندوق 
بضرورة االلتفاف حول جلنة إدارة  موحدة للهيئة ووضع حد لكل 
من يسعى إلى التقسيم والتفرق والتشتت والعداوة بني موظفى 
الصندوق من جميع انحاء ليبيا. وأكد عبد النبي فى ختام البيان 
انه كموظف بصندوق التضامن االجتماعى سيضع نفسه أوال 

حتت تصرف جلنة إدارة موحدة للصندوق.

عضو جلنة ادارة بصندوق 
التضامن االجتماعي يصدر بيانا 

تفاصيل خطة عمل مجمع 
مليتة الصناعي لعام 2020

 االسبوع الليبي
اخلام   ناقلة  النفطى  الوزيتينة  ميناء  من  السبت  ابحرت 
مبليون  قــدرت  شحنة  متنها  وعلى  اليوناني  العلم  ترفع 
املزيد  الشهر وصول  ويشهد هذا   . نفط خام  من  برميل 
حسب  للنفط  التصدير  عمليات  الستكمال  الناقالت  من 

االتفاقيات املبرمة سابقاً مع املؤسسة الوطنية للنفط.

 االسبوع الليبي
كشف مدير الفروع مبصرف التجاري الوطني فيصل عبد ربه، عن نية إدارة 
املصرف  الفتتاح فرع  مبدينة املرج. وقال فيصل عبد ربه فى تصريح صحفى  
إن اخلطوة جاءت بعد زيارة األسبوع  املاضي، جلنة متمثلة  يف  مدير إدارة فروع 
منطقة بنغازي مرعي املسماري، ومساعد مدير اإلدارة سامي الكتاف، وخالد 
أسلومة، وأحمد لشكيع، من أجل الوقوف على آخر املستجدات للفرع، وأعمال 
التجهيزات قبيل االفتتاح. وأضاف  فيصل عبد ربة أن افتتاح  الفرع  باملرج، 
جاء  متاشًيا مع سياسية  املصرف وإستراتيجيته، لفتح فروع  يف كافة ربوع  
ليبيا، ومتاشياً مع ما يشهده القطاع املصريف  يف العالم من تطورات يف مجال 
تقنية املعلومات واخلدمات املصرفية املباشرة وغير املباشرة. يذكر أن املصرف 
التجاري الوطني يعتبر أحد أعرق وأهم املصارف التجارية على مستوى ليبيا 
التي  للمنتجات  احلقيقة  القيمة  إيجاد  إلى  يسعى  حيث  والعاملي،  واإلقليمي 
يقدمها، واخلدمات التي يؤديها، من خالل انتشار فروعه، وتواجده يف ساحة 

األعمال املصرفية واملالية محلًيا.

 االسبوع الليبي
كشف مدير عام مجمع مليتة الصناعي صالح السني، السبت، 
عن خطة عمل املجمع لعام 2020 والتي ستشمل تطوير عدد 
من املجاالت املختلفة بداخل املجمع أبرزها إنشاء خمس ورش 
اإللكترونية  البوابات  وتفعيل  وإنشاء  الصيانة  جديدة ألقسام 
لكل من البوابة الرئيسية والبوابة الصناعية لضمان استقاللية 
العمل وسالمة املجمع والعاملني فيه. السني قال عبر املكتب 
كامل  أيضا جتديد  األعمال ستشمل  أن  للمجمع   اإلعالمي 
للوحدة الثالتة اخلاصة بتحلية مياه البحر، كما وضعت اإلدارة 
خطة االهتمام بالسالمة املهنية بعد إعالنها أن خطة التطوير 
للعام املقبل ستشمل صيانة محرك الديزل اخلاص مبضخة 
إجـــراءات  التطوير  عمليات  ستشمل  كما  احلــرائــق،  إطــفــاء 
التسرب خلزان  مانعات  وتغيير  املجمع  الداخلي يف  الفحص 
اإلدارة  أن  تصريحاته  يف  السني  وأضــاف   .2 رقم  املكثفات 
ستعمل على صيانة حاجز األمواج اخلاص مبرفأ القاطرات 
مبيناء مليتة البحري باإلضافة ألعمال الصيانة لثقوب منصة 
شحن الغاز املسال والكبريت، باإلضافة إلنشاء مخزن خاص 
خلراطيم شحن النفط اخلام واملكثفات فضال عن القيام بعمرة 
كاملة لوحدة أذرع شحن الغاز املسال. ويف ختام تصريحه أكد 
السني أن خطة العام املقبل سشمل توسعة مطعم مجمع مليتة 
الصناعي وإنشاء مقاهي يف كل من الورشة الرئيسية واملنطقة 

الصناعية باملجمع.

األمان يرفع سقف 
السحب للفيزا إلى 
5000 دوالًر يومياً

 االسبوع الليبي
ــع ســقــف السحب  ــن مــصــرف األمــــان رفـ أعــل
أو  ” فيزا  الشخصية  ببطاقة األغراض  الدولي 
وأكد     ، يومياً  إلى 5000 دوالر  فيزا ماستر” 
الشراء  رفع سقف  إلى   اعالنه   عبر  املصرف 
اليومي إلكترونياً إلى 500 دوالر. ورفعت إدارة 
املحلي أسبوعياً  السحب  األمان سقف  مصرف 
شباك  بشيك  أو  بصك  دينار  ألــف   100 إلــى 
ستقبل  بأنها  مشيرة  فروعه،  جميع  من  »قيد” 
أيضاً الصكوك اإللكترونية املصدقة واحلواالت 
وفى  الشقيقة.  املــصــارف  من   RTGS املحلية 
له   اعــالن  عبر  املــصــرف  أوضــح  سابقة   فترة 
الصراف  من  اليومي  السحب  سقف  حدد  أنه 
 1000 و  ديــنــار،   2000 عند   ATM اآللــي 
دينار عن طريق البطاقة املحلية و 1000 دينار 
 Cardlessبــطــاقــة بــدون  السحب  خدمة  عبر 
 Aman املباشرة الصيرفة  تطبيق  املوجودة يف 

.Mobile
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تقرير-بوابة افريقيا اإلخبارية
مازالت معضلة السالح تلقي بظاللها على 
املشهد الليبي ومتث احدى أهم التحديات 
والدولية  الداخلية  املساعي  تواجه  التي 
سنوات  بعد  ليبيا،  إلى  االستقرار  إلعــادة 
والنزاعات  السياسية  االضــطــرابــات  مــن 
العسكرية.فهذه الظاهرة التي انتشرت يف 
البالد منذ العام 2011،حتولت إلى املشكلة 
األولى خاصة يف ظل استمرار تدفق السالح 
الى البالد رغم احلظر املفروض عليها منذ 

سنوات.
ولم يستطع احلظر الدولي املفروض على 
اليها،وتصاعدت  السالح  تدفق  منع  ليبيا 
انــدالع املعارك  وتيرة وصــول السالح منذ 
يف العاصمة الليبية طرابلس يف الرابع من 
اجليش  أطلق  حني  املاضي  أبريل/نيسان 
الليبي عملية عسكرية بهدف فرض األمن 
دول  سارعت  املدينة،حيث  يف  واالستقرار 
اقليمية على رأسها تركيا الى دعم املليشيات 
عبر شحنات السالح التي تتالى وصولها الى 

مصراتة وطرابلس.
ويثير تدفق األسلحة بشكل مكثف الى ليبيا 
مخاوف من عدم حتقيق االستقرار يف هذا 
البلد خالل الفترة القريبة القادمة.وهو ما 
عبر عنه مؤخرا مبعوث األمم املتحدة إلى 
أمله  أعرب عن  ليبيا غسان سالمة،الذي 
يف أن يسفر مؤمتر دولي الشهر املقبل عن 
إصدار قرار من مجلس األمن الدولي يلزم 
القوى األجنبية بوقف حرب بالوكالة تشهد 
تصعيًدا ووضع آلية عاجلة لتطبيق حظر 

األسلحة املفروض عليها.
أول  أملانيا  تنظمه  الــذي  املؤمتر،  وسيكون 
احلــرب  إلنــهــاء  كبير  دبــلــومــاســي  مسعى 
 6 منذ  طرابلس  العاصمة  يف  املستعرة 
الالعبني  إلى حشد  املؤمتر  أشهر.ويسعى 
االنتهاكات  لوقف  الرئيسيني  اخلارجيني 
فرضته  للسالح  حلظر  املتزايدة  السافرة 
يف  حلفائهم  على  والضغط  املتحدة  األمم 
النار  بوقف إلطــالق  لاللتزام  ليبيا  داخــل 

وعملية سياسية جديدة.
وقال سالمة يف مقابلة إن »التعبير عن األمل 
والتشجيع والدعم الشفوي ليس ما أتطلع 
إليه، أنا أتطلع إلى تعبير واضح عن إرادة 
إلنهاء احلرب يف ليبيا«.وأضاف أنه »يجب 
التعبير عن ذلك بوضوح يف قــرار ملجلس 
األمن التابع لألمم املتحدة ومن خالل آلية 

للمتابعة من أجل حماية تطبيق هذا القرار«.
وقال سالمة، إن جلنة اخلبراء التابعة لألمم 
املتحدة والتي تراقب حظر األسلحة حتقق 
يف عشرات االنتهاكات وإن التدخل األجنبي، 
الذي صار »صارًخا بصورة أكبر« من ذي 
قبل ينطوي على ما ميكن أو يحتمل أن يكون 
استعانة مبرتزقة أجانب ومشغلني لطائرات 
مسيرة قدمتها جهات خارجية.ومن املقرر 
أن تنشر جلنة اخلبراء تقريًرا بحلول نهاية 
لالنتهاكات  املفصل  توثيقها  لكن  الــعــام، 
املزعومة يف السنوات األخيرة، لم يؤد إلى 

تعنيف ألي طرف.
ومنذ العام 2011،تواصل تدفق األسلحة 
املتجهة للجماعات املسلحة،من دول داعمة 
لها وعلى رأسها تركيا، التي ترتبط بعالقات 
مبباركة  اجلماعات  هــذه  مع  إيديولوجية 
الذي  املسلمني  لإلخوان  العاملي  التنظيم 
دفع بكل قواه كي يكسب ليبيا بعد التضييق 
عليه يف مصر.وطيلة السنوات املاضية تتالى 
القادمة من  السالح  الكشف عن شحنات 
تركيا الى ليبيا لكن انقرة كانت تتنصل من 

السؤولية.
حترير  نحو  الليبي  اجلــيــش  تــقــدم   لكن 
حجم  كشف  ما  سرعان  الليبية  العاصمة 
وتيرة  ليبيا،وتصاعدت  التركي يف  التدخل 
ــســالح الـــى طرابلس  وصـــول شــحــنــات ال
ومصراتة،وكان أبرزها السفنية التي حتمل 
ميناء  مــن  انطلقت  »أمـــازون«،الـــتـــي  اســم 
سامسون التركي يف التاسع من مايو/أيار 
املاضي قبل أن تصل إلى العاصمة الليبية، 
طرابلس محملة بآليات عسكرية وأسلحة 

متنوعة، حسب ما أظهرته صور التقطت من 
على متنها.

ونشر »لواء الصمود«، التابع حلكومة الوفاق، 
الذي يقوده املطلوب دوليا، صالح بادي،صورا 
فيسبوك،  على  الرسمية  صفحته  عبر 
تظهر حلظة إنــزال السفينة لشحنتها من 
املدرعات وتوعد بالقتال بها وإحداث فرق 
من  الشحنة  هــذه  األرض.وتضّمنت  على 
العتاد احلربي مدرعات من نوع »بي.أم.سي 
كيربي« التركية الصنع، وكمية من الصواريخ 
املضادة للدبابات، باإلضافة إلى بنادق قنص 
ورشاشات هجومية، وكميات من الذخائر 

واملتفجرات وقطع الغيار.
وحذر حينها مبعوث األمم املتحدة اخلاص 
إلى  للوصول  املعركة  أن  مــن  ليبيا،  ــى  إل
طرابلس تشكل »مجرد بداية حرب طويلة 
فورية  اجــراءات  اتخاذ  إلى  داعيا  ودامية« 
لوقف تدفق األسلحة الذي يؤجج القتال.
وأقر سالمة أمام مجلس األمن الدولي بأن 
»دوال عديدة« تقوم بتوفير األسلحة للحكومة 
التي تعترف بها األمم املتحدة يف طرابلس.

ــح ســالمــة »الــعــنــف عــلــى مــشــارف  وأوضــ
بــدايــة حــرب طويلة  طرابلس هــو مــجــرد 
ودامية على السواحل اجلنوبية للمتوسط، 
ما يعرض للخطر أمن الدول املجاورة لليبيا 
ومنطقة املتوسط بشكل أوسع«.وأضاف أنه 
إذا لم يتم التحرك لوقف تدفق األسلحة فإن 
»ليبيا على وشك االنزالق إلى حرب أهلية 
أو االنقسام  الفوضى  إلى  تــؤدي  أن  ميكن 
التي  ــرار  »األضــ إن  قائال  للبالد«  الــدائــم 
سجلت بحاجة أساسا لسنوات إلصالحها 

وذلك فقط يف حال توقفت احلرب اآلن«.
ــوطــنــي  ــيـــش ال ــه فــــرض اجلـ ومــــن جــهــت
الواقعة  املوانئ  على  بحريا  الليبي،حظرا 
غربي ليبيا، ملنع تدفق السالح، داعيا تركيا 
البالد وقتل  للكف عن تأجيج الصراع يف 
التي  العسكرية  اإلمـــدادات  عبر  الليبيني 
ترسلها إلى امليليشيات يف العاصمة طرابلس.
التابعة  احلــربــي،  اإلعـــالم  شعبة  وقــالــت 
للقيادة العامة للجيش الليبي، يف بيان لها، 
إن رئيس أركان القوات البحرية يف اجليش 
الليبي اللواء فرج املهدوي أعلن حالة النفير 
البحري  واحلظر  البحرية  القوات  لكامل 
التام على كامل املوانيء البحرية يف املنطقة 
الليبية مسرحا  األراضــي  ومثلت  الغربية. 
املسيرة،وتفاخر  لطائراتها  تركيا  لتجريب 
رئيس املجلس األعلى للدولة خالد املشري، 
يف تصريح لصحيفة اإلندبندنت البريطانية 
»حكومة  ــأن  ب املــاضــي،  مايو  ــار/  أيـ شهر 
الوفاق الوطني املدعومة من األمم املتحدة 
حصلت على طائرات بدون طيار وعدلتها 
ملواجهة التأثير املدمر لطائرات السيد حفتر 
احلربية واملراقبة اجلوية«.دون أن يشير الى 

أن هذه الطائرات تسفك دماء الليبيني.
بقيادة  تركيا،  دولــة  الليبي،  اجليش  ويتهم 
لصالح  الــغــربــيــة  املــنــطــقــة  يف  ــارك  ــعـ املـ
حكومة  من  املدعومة  املسلّحة  امليليشيات 
الوفاق، عن طريق دعمها باألسلحة واملعدات 
العسكرية وكذلك الطائرات املسّيرة، وأكد 
اجليش الليبي أن تركيا وّفرت غطاءً جوياً 
مليليشيا الوفاق خالل اقتحام مدينة غريان، 
وكان نقطة حتّول أمالت الكّفة لصالح هذه 

املليشيات.
أصــدر مجلس  مــــارس/آذار 2011  ويف 
األمن الدولي قراره رقم 1970 وطلب فيه 
من جميع الــدول األعضاء بــاألمم املتحدة 
»منع بيع أو توريد األسلحة وما يتصل بها 
من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك األسلحة 
العسكرية  واملــعــدات  واملركبات  والذخيرة 
الغيار«،  وقطع  العسكرية  شبه  واملــعــدات 

وجرى متديد القرار أكثر من مرة.
السفير  نائب  املاضي،طالب  سبتمبر  ويف 
األملاني لدى األمم املتحدة، يورجن شولز، 
بتعزيز حظر السالح على ليبيا، حاثا جميع 
على  املتحدة  األمم  يف  األعــضــاء  الـــدول 
السالح،  حلظر  والفعال  الكامل  التطبيق 
الفور. على  أسلحة  شحنات  أي  ووقـــف 
وأضـــاف املــســؤول األممــي يف تصريحات 
الوحيدة  السبيل  أن  رويترز،  وكالة  نقلتها 
ألن تؤتي العقوبات ثمارها تكون من خالل 
تطبيقها بشكل كامل وعزم املجتمع الدولي.

يرسم  مشهدا  األمنية  الفوضى  وتعتبر 
سبع  مــنــذ  ليبيا  يف  الــيــومــيــة  األوضـــــاع 
سنوات،وبات إنتشار السالح يف البالد لعنة 
الليبيني،مع  دمــاء  من  املزيد  بإراقة  تهدد 
تواصل عجز احلكومات املتعاقبة عن تنفيذ 
أي برنامج متكامل جلمع السالح أو نزعه 
ما  غالبا  التي   ، املسلحة  املليشيات  مــن 
وتسليح  قدرة  يفوق  وعتادا  أسلحة  متتلك 
والعسكرية.كما  األمنية  النظامية  األجهزة 
ميتد هذا التهديد على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي،يف ظل إنتشار العناصر اإلرهابية 

العابرة للحدود.

رغـــــم احلظـــــر الـــــدولي ...

ليبيا ضحية تدفق السالح
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عبدالباسط غبارة-بوابة افريقيا 
اإلخبارية

ليبيا،  الى  وصوال  العراق  إلى  سوريا  من 
تواصل تركيا مد أذرعها التخريبية لتشعل 
ــات وتــدعــم جــمــاعــات عــلــى حساب  ــ أزم
انتشار  يعني  هــذا  كــان  وإن  أخــرى، حتى 
زعمها  مــن  وبالرغم  والــدمــار.  اإلرهـــاب 
ــان الــهــجــوم التركي  ــاب ف مــحــاربــة االرهــ
بإنعاش  ينذر  سوريا  شمال  على  األخير 
من  مخاوف  وسط  االرهابية  اجلماعات 
وعلى  اجلماعات  هــذه  نقل  أنــقــرة  نــوايــا 

رأسها عناصر »داعش« الى ليبيا.
من  العديد  شهدت   ،2011 العام  ومنذ 
يف  ســافــرا،  تركيا  تدخال  املنطقة،  دول 
شئونها وخاصة يف سوريا والعراق وليبيا، 
أنقرة  قبل  مــن  ــح  واضـ اســتــغــالل  وســط 
لألوضاع املتوترة يف هذه البالد. وآخر هذه 
العسكرية  العملية  التركية كان  التدخالت 
املاضي، على  األربعاء  أنقرة  أعلنتها  التي 
الشمال السوري، وسط محاوالت للقضاء 

على التواجد الكردي يف هذه املناطق.
ــب طيب  ــي، رجـ ــرك ــت وأعــلــن الــرئــيــس ال
األول/ تشرين  من  التاسع  يف  أردوغـــان، 

عسكرية  عملية  إطــالق  اجلــاري،  أكتوبر 
»نبع  يف منطقة شمال سوريا، حتت اسم 
السالم«. وادعت تركيا أن »العملية تهدف 
ميثلها  الــتــي  الــتــهــديــدات  عــلــى  للقضاء 
الكردية  الشعب  حماية  وحــدات  مقاتلو 
السورية ومسلحو تنظيم »داعش«، ومتكني 
العودة  من  تركيا  يف  السوريني  الالجئني 

إلى ديارهم بعد إقامة »منطقة آمنة«.
التي  الــتــركــيــة  العسكرية  العملية  لــكــن 
دون  والعجز  والنساء  االطفال  استهدفت 
يف  كبيرة  انتهاكات  تخللتها  والتي  تفرقة 
اعدام  عمليات  عن  اعالمية  تقارير  ظل 
ألنقرة،  املوالية  القوات  يد  على  للمدنيني 
حملت يف طياتها مخاوف أخرى جتاوزت 
حدود سوريا لتصل الى ليبيا التي تعاني 
التي  التركية  التدخالت  من  األخــرى  هي 
ساهمت يف اراقة دماء الكثير من الليبيني 
حيث تسعى أنقرة لدعم املليشيات املوالية 

لها.
عناصر  من  اآلالف  نحو  األنظار  وتتوجه 

األراضــي  يف  املوجودين  »داعــش«  تنظيم 
السورية، حيث يتوقع الكثيرون أن يساهم 
الــهــجــوم الــتــركــي على شــمــال ســوريــا يف 
إعادة إنعاش التنظيم اإلرهابي وذلك عبر 
نقل عناصره الى ليبيا حيث تسعى تركيا 
ملمارسة دورها التخريبي يف هذا البلد من 
خالل تفريخ األزمات الواحدة تلو األخرى.

العدوان  ــؤدي  ي أن  من  الليبيون   يخشى 
إلطــالق  الــســوري،  الشمال  على  التركي 
املئات من عناصر تنظيم داعش ونقلها إلى 
الشطر الغربي من بالدهم، حيث يواصل 
الكرامة  طوفان  عملية  الوطني  اجليش 
امليليشيات املسلحة  العاصمة من  لتحرير 
على  تسيطر  التي  اإلرهابية  واجلماعات 

املدينة منذ سنوات بدعم قطري وتركي.
مخاوف أكدها عضو مجلس النواب الليبي 
علي السعيدي القايدي، يف مدينة طبرق، 
»سبوتنيك«  لوكالة  تصريح  يف  أكد  الذي 
الروسية، السبت إن »الهجوم التركي على 
األول هو إخالء مجموعات  سوريا هدفه 
إرهابية موجودة هناك وهذه هي األسباب« 
التركي لسوريا من أجل  :«االجتياح  قائالً 
إرسالهم إلى ليبيا ملحاربة اجليش الوطني 

الليبي«.
الليبي  الـــنـــواب  مــجــلــس  ــب عــضــو  وطــال
يرصد  أن  الليبي  الوطني  »اجلــيــش  مــن 
إلى  مشيراً  اجلــمــاعــات«،  هــذه  حتركات 
أن »سبق وأن مت إرسال مجموعة إرهابية 
هذه  وأغلب  ليبيا  إلى  السورية  إدلب  من 
اجلماعات قتلت والبعض األخر موجود يف 
موجودة  مجموعات  ومنهم  القتال  ساحة 

يف اجلنوب الليبي«.
وكان الناطق باسم القيادة العامة للجيش 
إّن  قــال  املسماري،  أحمد  اللواء  الليبي، 
تركيا تقوم بغزو يف سوريا وتقتحم أراضي 
من  كبيرة  أعــداداً  أّن  إلى  مشيراً  عربية، 
السجون  من  سراحهم  أطلق  اإلرهابيني 
أّن  من  ــراك، محذراً  األت أيــدي  وباتوا يف 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد 
املوجودين  اإلرهابيني  إرســال  على  يعمل 
يف سوريا إلى ليبيا عبر موانئ ومطارات 

طرابلس ومصراتة وزوارة.
وأضاف املسماري، إّن تركيا سبق لها نقل 
إرهابيني لدعم امليليشيات املرتبطة بغرف 
يف  تــتــردد  لــن  وإنــهــا  التركية،  العمليات 
التخلص من إرهابيي داعش بعد إخراجهم 

الدميقراطية  ســوريــا  قــوات  سجون  مــن 
ملساندة  الليبي  الغرب  إلى  إرسالهم  عبر 
حلفائها يف محاور القتال.ورّجح املسماري 
اإلرهابيني،  آالف  إطالق  تركيا  تتولى  أن 
والــســالم يف  األمــن  على  ما ميثل خطراً 
املنطقة، وال سيما يف ظل وجود عائالت 
ستساهم  تركيا  يف  تسكن  ليبية  إرهابية 
الغرب  إلى  نقل اإلرهابيني من سوريا  يف 
الصالبي،  علي  عائلة  وأبــرزهــا  الليبي، 

عضو التنظيم الدولي لإلخوان.
وبدوره، أوضح الناطق الرسمي باسم غرفة 
املحجوب،  خالد  العميد  الكرامة  عمليات 
أّن اجليش الليبي يضع يف اعتباره إمكانية 
نقل إرهابيي داعش من شمالي سوريا إلى 
ومستعد  امليليشيات،  ملساندة  ليبيا  غربي 
املــؤامــرات  كــل  وإحــبــاط  عليهم  للقضاء 
واالستقرار  الوطني  األمن  تستهدف  التي 
لصحيفة  املــحــجــوب  وأضــــاف  الــلــيــبــي. 
من  واضحاً  اجتاهاً  هناك  إّن  »البيان«، 
قبل تركيا الستعمال آالف اإلرهابيني من 
كــانــوا حتــت سيطرة  تنظيم داعــش ممــن 
تنفيذ  الــدميــقــراطــيــة، يف  قـــوات ســوريــا 

أجنداته يف دول أخرى ومنها ليبيا.

مئات  ــول  وصـ تسجيل  مّت  ــه  أّنـ ــح  وأوضــ
من  النصرة  جلبهة  التابعني  اإلرهابيني 
يف  للقتال  تركيا  عبر  ليبيا  إلــى  ســوريــا 
صفوف امليليشيات خالل األشهر املاضية، 
أتراك  يديرها  عمليات  غرفة  هناك  وأّن 
تركيا،  يف  مقيمة  ليبية  إرهابية  وقيادات 
ليبيا  إلى  ونقلهم  اإلرهابيني  الستقطاب 
ضــمــن املــخــطــط الــتــركــي لــعــرقــلــة تقدم 

اجليش الوطني يف محاور القتال.
وعــربــيــة، خــالل  ليبية  تــقــاريــر  وكــشــفــت 
السلطات  أّن  املاضية؛  القليلة  االشــهــر 
التركية كثفت من عمليات جتميع العناصر 
سوريا،  يف  املعارك  من  الفارة  اإلرهابية 
النصرة«  »جبهة  تنظيمي  أفــراد  خاصة 
جواً  نقلهم  يف  شرعت  حيث  ــش«؛  و«داعـ
امليليشيات  لدعم  الليبية  األراضـــي  إلــى 
طرابلس.  العاصمة  يف  املنتشرة  املسلحة 
القومي يف  واألمن  الدفاع  وحتدثت جلنة 
من  إرهابيني  وصــول  عــن  املــاضــي  يوليو 
جانب  إلــى  للقتال  السورية  إدلــب  مدينة 
الرئيس  متهمة  طــرابــلــس«  »ميليشيات 
التركي رجب طيب أردوغان بنقل مقاتلني 
لبيان  وفقا  ليبيا  إلــى  سوريا  من  أجانب 

صادر عن اللجنة.
الليبية  للحكومة  اخلارجية  ــر  وزي ــال  وق
عــبــدالــهــادي احلــويــج حينها يف  املــؤقــتــة 
اللندنية:  »الـــعـــرب«  لصحيفة  تــصــريــح 
كــامــلــة وأدلــــة موثقة  »لــديــنــا مــعــطــيــات 
غربي  إلــى  ــب  إدل مــن  إرهابيني  نقل  عــن 
الوقت  يف  األدلة  بهذه  وسنستظهر  ليبيا، 
مقاتلي  تسفير  أّن  إلــى  الفتاً  املناسب«، 
إلى  السوري  الشمال  من  النصرة  جبهة 
األراضي الليبية، ليس باألمر اجلديد ومّت 

التطرق له سابقاً.
ووفق احلويج، فإن القوات املسلحة الليبية 
حربها  تقوم  حفتر،  خليفة  املشير  بقيادة 
ضد اإلرهاب، نيابة عن العالم، بينما يعد 
اإلرهابيون أّن معركتهم يف ليبيا هي التي 
والعالم،  املنطقة  يف  مصيرهم  ستحدد 
يجدون  لذلك  لهم،  وجــود  معركة  ومتثل 

الدعم الكامل من محور التطّرف.
ــروســي  تــصــريــحــات دعــمــهــا الــرئــيــس ال
فــالدميــيــر بــوتــني، الـــذي أشـــار يف يوليو 
بعد  روما  مؤمتر صحفي يف  املاضي، يف 

ملفات 

مخاوف ليبية من الهجوم التركي
 يف شمال سوريا.. داعش كلمة السر
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ملفات 

الـــوزراء  أن أجــرى مــحــادثــات مــع رئيس 
اإليطالي جوسيبي كونتي، الى أنه قلق من 
محافظة  من  ليبيا  على  املتشددين  تدفق 
الوضع يف  أن  السورية، وحــذر من  إدلــب 
ليبيا يتدهور. وتابع بوتني أن موسكو تأمل 
ليبيا  يف  املتحاربة  ــراف  األطـ تــوافــق  أن 
على وقف إطالق النار، وإجراء محادثات 
والدخول يف عملية سياسية حلل مشكالت 

البالد.
على  تــراهــن  تركيا  أن  مــراقــبــون،  ويـــرى 
عناصر »داعش« الفارة من سجون قوات 
القوات  قبل  مــن  استهدافها  بعد  قسد 
نظًرا  ليبيا  الــى  نقلهم  وبــهــدف  التركية 
العتباره املكان األكثر اشتعااًل يف املنطقة، 
السيما املصالح التركية الكبيرة فيه. ويعلل 
ترسله  الــذي  السالح  بتدفق  ذلــك  هــؤالء 
ومدهم  ليبيا،  يف  اإلرهابيني  إلــى  أنقرة 

بطيارين للعمل إلى جانب امليليشيات.
البرملان  املتنامية  املخاوف  هــذه  ودفعت 
الليبي للتنديد بالهجوم التركي على سوريا 
واصفا إياه بـ«العدوان الغاشم على أرض 
للقوانني  صارخا  وانتهاكا  شقيقة  ــة  دول
وطالب  الدولية«.  واملعاهدات  واملواثيق 
املستشار  يــرأســه  الـــذي  الــنــواب  مجلس 
عقيلة صالح مجلس األمن الدولي بتحرك 
وحماية  التركي  ــعــدوان  ال لوقف  عاجل 
السافر«،  »االعتداء  من  السوري  الشعب 
يأتي  ــعــدوان  ال هــذا  أن  بيان  يف  معتبرا 
ضمن »أطماع نظام أردوغان وسعيه لنشر 
ودعمه  املنطقة  يف  والــتــطــرف  ــاب  اإلرهـ
ليبيا  يف  املتطرفة  اإلرهابية  للمليشيات 
باملال والسالح ضد اجليش الوطني وخرق 
األمــن  مجلس  لــقــرارات  التركي  النظام 

الدولي بشأن ليبيا«.
حكومة  حتــركــات  عكست  املــقــابــل،  ويف 
التركية،  باألجندة  ارتباطها  مدى  الوفاق 
بحكومة  اخلارجية  وزارة  رفضت  حيث 
الوفاق، خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف 
التعاون مع تركيا. وقالت الوزارة يف بيان 
نشرته على موقعها اإللكتروني، السبت، إن 
»ليبيا ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي 

ووقف التعاون مع اجلمهورية التركية«.
وجــاء ذلــك يف أعــقــاب إصـــدار اجلامعة 
اخلارجية  وزراء  مستوى  على  العربية 

بعدم  العربية  الــدول  طالب  بياًنا  العرب 
وخفض  التركية  احلــكــومــة  مــع  الــتــعــاون 
واعتبر  تركيا.  لدى  الدبلوماسي  التمثيل 
مخالفة  الوفاق  حكومة  تصرف  مراقبون 
لإلجماع العربي، ودليال على مدى ارتباط 
تنظيم  عليها  يسيطر  التي  احلكومة  هذه 
الساعية  التركية  باألجندات  »االخـــوان« 

لنشر الفوضى يف املنطقة.
وترتبط حكومة الوفاق بعالقات واسعة مع 
تركيا، ويتبادل وزراؤها زيارات إلى أنقرة. 
تدخل  مدى  طرابلس  معركة  كشفت  كما 
أنقرة يف الشأن الليبي حيث انتقل أردوغان 
من التسليح السّري للميليشيات املتطرفة 
إلى التسليح العلني منتهكا القرار الدولي 
بحظر السالح على ليبيا بإرساله طائرات 
تغيير  أمل  على  ذخيرة  وشحنات  مسيرة 

موازين القوى لصالح حكومة الوفاق.
لتجريب  مسرحا  الليبية  األراضي  ومثلت 
تركيا لطائراتها املسيرة على غرار طائرات 
مقاتلة جديدة من نوع »بيرقدار تي بي 2«، 
التي كشف موقع أفريكا أنتلجنس -الوكالة 
مطلع   – السرية  األخبار  يف  املتخصصة 
ملنح  تستعد  تركيا  أن  عن  املاضي،  يوليو 
حكومة السراج ثماني منها، رغم استمرار 

احلظر على توريد السالح إلى ليبيا الذي 
فرضه مجلس األمن منذ 2011.

 وتفاخر رئيس املجلس األعلى للدولة خالد 
اإلندبندنت  املشري، يف تصريح لصحيفة 
الوطني  الوفاق  »حكومة  بأن  البريطانية، 
على  حصلت  املتحدة  األمم  من  املدعومة 
ملواجهة  وعدلتها  طــيــار  بـــدون  ــرات  طــائ
حفتر  السيد  لــطــائــرات  املــدمــر  التأثير 
أن يشير  واملراقبة اجلوية«. دون  احلربية 
الى أن هذه الطائرات تسفك دماء الليبيني.
الرئاسي  املجلس  رئــيــس  يــتــردد  لــم  كما 
حلكومة الوفاق فائز السراج يف االعتراف 
ونقلت  تركيا.  مــن  أسلحة  قــواتــه  بتلقي 
السراج  عن  الروسية،  »سبوتنيك«  وكالة 
النفس،  عن  ــاع  دف وضــع  يف  »نحن  قوله: 
نراه  ملا  وفقاً  الصديقة،  الدول  مع  نتعاون 
مناسباً حلماية أهلنا«، والدفاع عما سماه 
»الشرعية«. يف مشهد كشف مدى تواطئ 
حكومته يف استجالب التدخل اخلارجي يف 

بالده.
ويعد النظام التركي من أكبر الداعمني لتيار 
االسالم السياسي وعلى رأسه »االخوان«، 
لبسط  املــحــدود  غير  الدعم  لهم  قــدم  إذ 
سيطرتهم على عدد من املناطق يف ليبيا. 

وعالوة على ذلك فقد اعتبرت تركيا مبثابة 
معها  ارتبطوا  الذين  ليبيا  ملجأ جلهاديي 
بعالقات كبيرة، وخاصة قيادات اجلماعة 
الليبية املقاتلة، كعبد احلكيم بلحاج وخالد 
الشريف، اللذين ميلكان استثمارات مالية 
تقارير  تقول  تركيا،  يف  كبيرة  وعــقــاريــة 
ورسائل سربها موقع ويكيليكس إنهما قد 
نهباها من أموال مؤسسات الدولة الليبية 
العاصمة  عــلــى  سيطرتهما  أعــقــاب  يف 

طرابلس.
ويشير مراقبون الى أن تركيا تسعى لتحويل 
ليبيا الى مالذ جديد للتنظيمات االرهابية 
التي  ألجنداتها  خدمة  »داعــش«  وخاصة 
املنطقة.  الــفــوضــى يف  نــشــر  عــلــى  تــقــوم 
سيطرته  مناطق  املتطرف  التنظيم  وفقد 
يف الساحة الليبية ومنها معقله يف مدينة 
سرت الساحلية، لكن تقارير دولية ومحلية 
متطابقة أكدت أن شقا من عناصره انصهر 
يف وسط السكان، فيما توارى الشق اآلخر 
يف اجلنوب الليبي مترامي األطراف حيث 
وعصابات  اإلجرامية  العصابات  تنتشر 

التهريب.
وتصاعدت خالل األشهر األخيرة حتركات 
استغلوا  الذين  اإلرهابي  التنظيم  مقاتلي 

النشغال  نظرا  والعسكري  األمني  الفراغ 
للجيش  التابعة  املسلحة  الليبية  الــقــوات 
الوفاق  قوات حكومة  مبعارك مسلحة مع 
الوطني. وبدا واضحا أن التنظيم اإلرهابي 
يسعى الى إعادة ترتيب صفوفه بعد الهزائم 
التي مني بها يف عدة مدن ليبية والتي دفعته 

للتحصن بالصحراء الليبية الشاسعة.
بني  طيار  بدون  األمريكي  الطيران  وينفذ 
املنطقة  يف  جوية  واآلخــر ضربات  احلني 
إلى  املمتدة من سرت وسط ليبيا وصــوالً 
فلول  مستهدفاً  ــالد،  ــب ال جــنــوب  أقــصــى 
ــقــاعــدة.  وال الـــدولـــة  تنظيمي  ــادات  ــيـ وقـ
لطائرات  األخيرة  اجلوية  الضربة  وكانت 
»أفريكوم« يف الفترة من 20 سبتمبر وحتى 
27 سبتمبر املاضي حني نفذت طائرات 
أمريكية ضربات مكثفة، وقتلت العشرات 

من عناصر التنظيم بينهم قيادات بارزة.
وكشفت هذه الضربات مدى استعادة تنظيم 
الدولة جزء من قوته ومللمة صفوفه، كما 
عكست بوضوح مدى اخلطورة التي باتت 
وإمكانية  االرهابي،  التنظيم  فلول  تشكلها 
بروزه مجددا وقدرته على ضرب أهداف 
يف مختلف أنحاء ليبيا بشكل مباغت خاص 
وأن حالة االنقسامات والفوضى متثل بيئة 
مناسبة للعناصر االرهابية للتحرك وتنفيذ 

مخططاتها يف غياب سلطة الدولة.
»داعـــش«  تنظيم  بــث  املــاضــي  يوليو  ويف 
عنوان  مرئيا، حتــت  إصـــدارا  ــي،  اإلرهــاب
اإلعالمية  األذرع  بثته  للمتقني«،  »العاقبة 
للتنظيم حيث أظهر عدًدا من مقاتليه يف 
بقعة صحراوية يرجح أنها يف ليبيا. وتوعد 
مبواصلة  الفيديو  يف  االرهــابــي  التنظيم 
ليبيا. وقــبــل ذلك  مــا أســمــاه اجلــهــاد يف 
ظهر زعيم تنظيم »داعــش« اإلرهابي، أبو 
فيديو، يف 29  البغدادي، يف شريط  بكر 
تشجيعه  موّجها  املــاضــي،  إبريل/نيسان 
مضاعفة  على  وحّثهم  ليبيا  يف  ألنــصــاره 
هجماتهم اإلرهابية، ألول مرة منذ فقدان 
أثره يف سورية، يف فبراير/شباط املاضي، 
الباغوز. وهو  بلدة  إثر هزمية مقاتليه يف 
ما يشير الى األهمية الكبيرة التي يوليها 
التنظيم االرهابي لليبيا التي يعتبرها املالذ 
يف  املزعومة  خالفته  نهاية  بعد  اجلديد 

سوريا والعراق.
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املنوعة

تركي يقتل طليقته أمام طفلتهما

محتال يهرب ليلة زفافه ويترك العروس لدفع التكاليف

إنفـــــــراج يف أزمــــــــــــة هـــــــــــــــاواوي مـــــــــــــــع واشنـــــــــــــــــطن 

مقتل شخصني بإطالق نار أمام معبد يهودي يف أملانيا

بدأت األربعاء يف تركيا محاكمة رجل متهم بقتل 
طليقتــه طعنــا بالســكني، وذلــك على مــرأى من 
ابنتهمــا، يف جرميــة هــزت الشــارع التركي، بعد 

تداول مشاهد للحادثة على نطاق واسع.
وأثــارت جرميــة قتــل أمينــة بولــوت البالغــة من 
العمــر 38 عامــا، على يد طليقهــا، أمام ابنتهما 
البالغــة مــن العمــر 10 ســنوات، يف أغســطس 
املاضــي، صدمــة يف تركيــا، بعــد نشــر تســجيل 
مصــور آلخر حلظات الضحية وطفلتها تتوســل 

إليها بأال متوت.
وقتلت بولوت على يد زوجها السابق الذي طعنها 
يف عنقهــا بعــد شــجار وقع بينهمــا يف مقهى يف 
كيريكاليه، بحسب وسائل إعالم تركية، وسرعان 

األخيــرة  للحظــات  فيديــو  شــريط  انتشــر  مــا 
للضحية على مواقع التواصل االجتماعي.

ويظهر التسجيل املصور الضحية متسك برقبتها 
صارخــة »ال أريــد أن أموت« وإلــى جانبها ابنتها 
التي متســك بقميصها املضرج بالدماء وتتوســل 
قائلــة »أرجــوك أمي أال متوتي«، وفــق ما ذكرت 
وكالة فرانس برس.وأثار شريط الفيديو صدمة 
يف تركيــا، حيــث طالــب سياســيون ومشــاهير 
مبزيــد من التدابير للحد من العنف الذي تعاني 
منه النساء.وأشــارت احلكومــة التركية إلى أنها 
تتابــع عن كثب مجريات التحقيق يف مقتل أمينة 
بولوت، وأنها ســتبذل ما يف وســعها إلنزال أشد 
العقوبات يف حق زوجها السابق، الذي برر فعلته 

بالقــول للمحققــني إن »زوجته التي طلقها ســنة 
2015 أهانته«.ويف األشــهر التســعة األولى من 
العــام احلالي، قتل مــا مجموعه 354 امرأة يف 
تركيا وفقا جلماعة حقوق املرأة »وي ويل ستوب 

فيميسايد«.
وتنتقد جمعيات العقوبات املخفضة التي تصدر 
يف بعــض احلــاالت علــى املدعــى عليهــم الذيــن 
يزعمــون أنهــم »اســتفزوا«.وصادقت تركيا على 
اتفــاق إســطنبول للعــام 2011 ملجلــس أوروبــا 
للحــد مــن العنــف املنزلــي، كمــا أقــرت قوانــني 
ملزمــة بشــأن هــذا املوضــوع، لكــن اجلمعيــات 
تطالب احلكومــة مبزيد من احلزم يف محاربتها 

هذه املشكلة وتطبيق أكثر صرامة للقوانني.

نظــم مواطــن تايلنــدي حفــل زفــاف فاخــر، 
تــاركا  شــيء،  أي  يدفــع  أن  دون  واختفــى 

عروســه تتحمل جميع تكاليفه.
املواطنــة  بــأن   ،Asia One موقــع ويفيــد 
التايلنديــة دا )30 ســنة( تعرفــت يف شــهر 
مارس املاضي، برجل )50 سنة( قدم نفسه 
باســم نــات، وأنــه املديــر العام لشــركة غنية 
لهــا شــركاء يف هونغ كونغ. لــم يتأخر الرجل 
كثيــرا، بل طلب يدها للزواج يف اليوم الثاني 

من تعارفهما، وفقا لروســيا اليوم.
وفعــال مت يف شــهر أبريــل تســجيل زواجهما 
الدعــوة جلميــع  وأرســلت بطاقــات  رســميا 
األهل واألقارب واألصدقاء حلضور مراســم 
الــزواج يف فنــدق فخــم مبحافظــة بوريــرام 

التايلندية.
الرائــع يف شــهر مايــو  ونظــم هــذا احلفــل 

بحضــور 10 أشــخاص من جانــب العريس. 
بــأن  املدعويــن أخبرهــم  اســتقباله  وخــالل 
عليــه الســفر فــورا إلى هونغ كونــغ، واختفى 

ومعــه صك حــرره للعروس مبثابة مهر.
التقــى املحتــال مــرة واحــدة بأهــل العــروس 
خــالل جنازة أحــد أقاربهــا، وأخبرهــم بأنه 
يعمــل مستشــارا لــدى رئيــس وزراء تايلنــد 
الســابق تاكســني شــيناواترا. أمــا لصاحــب 
الفنــدق الذي أقيم فيه حفل الزفاف فادعى 

أنــه يعمل طيارا بــني تايلند وهونغ كونغ.
تكاليــف  بلغــت  العــروس،  لوالــدة  ووفقــا 
تايلنــدي  بــات  ماليــني   3.5 الــزواج  حفــل 

)114884 دوالرا أمريكيا(.
ورفعــت إدارة الفنــدق شــكوى ضــد العروس 
إلــى القضــاء، فيما طلبت األخيرة مســاعدة 

قانونيــة وقدمت طلبا للطالق.

زفت صحيفة أمريكية خبرا ســارا بشأن أزمة 
»هــواوي تكنولوجيــز« الصينيــة مــع الواليــات 

املتحدة األمريكية.
ذكــرت صحيفــة »نيويــورك تاميــز« األمريكية، 
نقــال عن مصادر مطلعــة أن اإلدارة األمريكية 
منحت »الضوء األخضر« األسبوع املاضي لبدء 
املوافقــة علــى منــح تراخيــص لبضع شــركات 
أمريكية لالســتثناء من القيــود املفروضة على 

»هواوي«.
إذ أبلغ متحدث باسم وزارة التجارة األمريكية 
وكالة »رويترز«، أن الوزارة لم حتصل على أي 
توجيه رســمي بهذا الشــأن حتى يوم األربعاء.

ولــم تــرد »هــواوي« حتــى اآلن علــى طلبــات 
القــرار  هــذا  للتعقيب.ويوفــر  »رويتــرز«  مــن 
وضوحــا كانــت الشــركات األمريكيــة حتتاجه 
بشــدة، إذ كانــت تتطلــع ألي توجيهــات منــذ 

تعهــد الرئيــس األمريكــي، دونالــد ترامب، يف 
شــهر يونيو/حزيــران بتخفيــف بعــض القيود 
للشــركات التــي تعمل مع »هواوي«.ولم يصدر 
عــن احلكومة الصينية تعليــق محدد ردا على 
استفســار بشأن االســتثناءات املحتملة، لكنها 
بــدال من ذلــك دعت الواليات املتحــدة ملعاملة 
الشــركات الصينيــة بنزاهة.وقال قنغ شــوانغ 
املتحــدث باســم وزارة اخلارجيــة الصينية يف 

إفــادة صحفيــة يومية: »حتــث الصني اجلانب 
األمريكي على وقف القمع القسري والعقوبات 
التــي يفرضهــا علــى شــركات صينيــة، ومنهــا 
هــواوي، ومعاملة الشــركات الصينيــة بنزاهة 
وعدل«.وأدرجــت الواليــات املتحــدة »هــواوي 
تكنولوجيــز«، أكبــر مصنع ملعــدات االتصاالت 
يف العالم، يف قائمة جتارية ســوداء منذ شــهر 
مايو/أيــار، بعــد انهيار محادثــات جتارية بني 
واشــنطن وبكني. وتقــول الواليات املتحدة، إن 
الشــركة ميكنها التجســس علــى العمالء وهو 
مــا تنفيــه هواوي.ومنعــت القائمــة الســوداء 
مــن  أجــزاء ومكونــات  مــن شــراء  »هــواوي« 
احلكومــة  موافقــة  بــدون  أمريكيــة  شــركات 
األمريكية، مما حد من قدرتها على احلصول 
مثــل خدمــات  أساســية،  تكنولوجيــات  علــى 

»غوغل« للهاتف املحمول.

أعلنت الشرطة األملانية أن شخصني 
قتــال يف إطــالق نــار، مبدينــة هاله 
بشــرق البــالد، أمــس، وأنهــا ألقــت 
بهــم،  املشــتبه  أحــد  علــى  القبــض 

الذيــن فروا من مكان احلادث.
وعرضــت محطــات تلفزيــون صوراً 
ملن يشتبه يف أنه أحد اجلناة يرتدي 
زياً قتالياً وخوذة. وقالت أنيا فيرنر 
بلــدة الندســبرج يف  بلديــة  رئيســة 
شــرق أملانيا: إن شخصني يشتبه يف 
أنهمــا نفــذا هجومــاً بالرصاص يف 
املنطقة، ســرقا سيارة وهربا باجتاه 

ميونيخ.

اليوميــة  »بيلــد«  صحيفــة  وذكــرت 
الواســعة االنتشــار أن إطــالق النار 
وقالــت  يهــودي.  معبــد  أمــام  وقــع 
الصحيفــة: إن قنبلــة يدويــة ألقيت 
علــى مقبرة خاصــة باليهــود. وقال 
شاهد ملحطة ان.تي.يف، إن شخصاً 
أطلــق النار علــى متجر لبيع الكباب 
يف هاله. وذكر شاهد لم يذكر اسمه 
لوســائل إعــالم محليــة أن املهاجــم 
الــذي اســتهدف املعبــد كان يرتدي 
زيــاً قتاليــاً يشــمل خــوذة، مضيفــاً 
أنــه ألقى عبوات ناســفة عــدة على 

املقبرة.

ونشــرت محطــة إم.دي.آر املحليــة 
الرســمية صــوراً لرجــل يرتــدي زياً 
قتاليــاً، ويطلق النار يف الشــارع من 
خلــف ســيارة، بينما نشــرت محطة 
فيلت صورة لرجل يرتدي زياً قتالياً 
ويحمــل ســالحاً. وكتبــت الشــرطة 
املحليــة علــى تويتــر »ألقــت قواتنــا 
القبــض علــى شــخص، لكــن يرجى 
وكانــت  احلــذر«.  توخــي  اســتمرار 
»تويتــر« يف  علــى  ذكــرت  الشــرطة 
وقت سابق »بحسب النتائج األولية، 
لقــي شــخصان حتفهمــا يف هالــه، 

أطلقت رصاصات عدة«.

ألقت شرطة مدينة كيميروفو، جنوب غربي سيبيريا، القبض على 
شاب يبلغ من العمر 19 عاما، قام بسرقة باقة من الورود يبلغ ثمنها 

نحو 156 دوالراً ملصاحلة حبيبته.
ووفقاً لبيان املكتب اإلعالمي إلدارة الشرطة مبدينة كيميروفو، فإن 
الشــاب توجــه إلى أحــد محال بيع الورود لشــراء باقة مــن الزهور 
ملصاحلة حبيبته بعد خالف نشأ بينهما، وبعد أن قام صاحب املحل 
بتجهيز الباقة وتســليمها إليه، تظاهر الشــاب بتفحصها ملعرفة ما 
إذا كانت الباقة ستعجب محبوبته أم ال ثم أخذها وهرب من املحل.
وقام صاحب املحل بإبالغ الشرطة، التي ألقت القبض على الشاب 
على الفور، وهو يتجول بأحد شــوارع املدينة وبحوزته باقة الورود، 
واعترف الشاب أنه أراد إهداءها ملحبوبته، اعتذارا منه إثر خالف 
نشأ بينهما، إال أنها رفضت اعتذاره، فأخذ باقة الورود مرة أخرى.
وقامت الشــرطة بالتحفظ على الشــاب، وفتح قضية جنائية وفقا 
للمادة 161 من قانون العقوبات الروســي، والتي تقضي بالســجن 

ملدة 7 سنوات كعقوبة قصوى يف حاالت السرقة.

ليس من أجل اخلبز وحده يسجن الفقراء 
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الثقافية 

مقــــــالي عــــــن بتهوفـــــــــن يف ذكــــــراه 250

بيتهوفن الذي ال يغادرني!
 محمد االصفر 

عرفــت بتهوفــن يف ســن مبكــرة، عبر 
القــراءة التــي قادتنــي إلى االســتماع 
ملوســيقاه. البدايــة كانــت مــن كشــك 
صغيــر يف حــي املحيشــي ببني غازي 
الــذي أســكنه يبيــع الكتــب واملجالت 
واجلرائد، وكان من ضمن معروضاته 
مــن  املشــاهير  عــن  تتحــدث  كتــب 
موســيقيني ومخترعني وقــادة وعلماء 
وجغرافيني وفالسفة إلخ، وقد شدني 
كثيــًرا كتــاب بيتهوفــن وصورتــه التي 
على غالفه وهو يرتدي الرداء الشبيه 
برداء إمبراطور روماني وأيًضا شعره 
املمــوج ونظرتــه املعبــرة التــي تقــول 
الكثير، اشــتريت الكتاب وبدأت أقرأه 
وصممــه  وموســيقاه  قصتــه  عرفــت 
وأهميتــه الفنية وبــدأت بعدها أبحث 
عــن موســيقاه يف أشــرطة الكاســيت 
ويف أثيــر اإلذاعــات وتشــاء الصــدف 
أن آتــي إلــى مدينة بون مســقط رأس 
بتهوفــن عــام 1979 وكنــت مبتهًجــا 
جًدا وأنا أرى متثاله البرونزي املهيب 

يف ساحة مونستر بالزا.
وقفــت أمامه وحييته وقلت له وأخيًرا 
أحــب،  الــذي  الفنــان  أيهــا  التقينــا 
فدعانــي بتهوفن إلى بيته الذي حتول 
 Bonngasse إلى متحف يف شارع يف
غرفــه  كل  يف  جتولــت  وهنــاك   20
واستمتعت بتأمل مبقتنياته من نوتات 
موسيقية وآالت وأدوات تعني السمع، 
وحتــى مهــده الذي ولد عليــه، ثم قال 
لــي اآلن أتركك، ســأذهب إلى احلانة 
لتنــاول الطعــام وجرعتــي املعتادة من 
إلــى  ترافقنــي  أن  الكحــول، ميكنــك 
هنــاك أو تبقــى يف املعمــل الصوتــي 
والســوناتات  للســيمفونيات  تســتمع 
والرباعيــات وبقية القطع املوســيقية، 
وقلت له غذائي موســيقاك، فعانقني 

وغادر.
املعمــل  أو  االســتماع  غرفــة  دخلــت 
الصوتــي، ثبت الســماعات على أذني 
وأدرت زر املذيــاع وأخــذت أهتــز مــع 
املوســيقى وأحــرك يــدي ال شــعورياً 
انتهــت  وعندمــا  الفرقــة  كمايســترو 
وأزلــت  يــدي  وهــدأت  الســيمفونية 
يف  وجــدت  أذنــي،  مــن  الســماعات 
الكرســي الــذي بجانبــي فتــاة أملانيــة 
إلــى جانبها جيتار تبتســم لي وتصفق 
بهدوء وببطء ويف عينيها بلل ليس بلل 
دمــوع إمنــا ألــق أو حبــور أو رضــا أو 
ابتهاج؛ أو باألحرى مطر سماء اندلق 
يف العيــون، بادلتهــا االبتســام وقلــت 
 ich bin :لها: شــكًرا لك، قالت لــي
كريستينا، وقلت لها: ich bin محمد، 
قالت لي: أنا أعرف السيمفونية التي 
كنــت تســتمتع بها وتابعتهــا من خالل 
حركات يديك كمايسترو وكدت أخرج 
جيتــاري وأصاحب الســيمفونية، غير 
أن املتحف يحظر عزف أي موســيقى 

داخله.
خرجنــا مًعــا مــن بيــت بتهوفــن إلــى 
ميــدان ســوق بلدية بون، ومنــه مررنا 
إلى ســاحة مونستربالزا حيث يربض 
التمثــال، وهنــاك أخرجــت كرســتينا 

أن  يشــرفني  لــي:  وقالــت  جيتارهــا 
تصاحــب عــزيف بحركات مــن يديك، 
وأنــت  تلعبهــا  كنــت  كالتــي  حــركات 
بيتــه،  بتهوفــن يف  ملوســيقى  تســتمع 
أصاحبهــا  وبــدأت  تعــزف  وبــدأت 
كمايسترو، صارت تتبع حركات يديي 
حولنــا  يكتظــون  املســتمعون  وصــار 
وينفحــون صنــدوق اجليتــار بالقطــع 
النقدية. ذاك اللقاء القدمي مع عازفة 
اجليتار ساعدني كثيًرا كي أحتول إلى 
كاتــب، طيلة ثالثة شــهور نلتقي يومًيا 
حتــت متثال بتهوفن ونتعلم ونكتشــف 
يف بعضنا أشــياء جديــدة، هي كورس 
االندماج الفعلي بالنسبة لي، وبعد أن 
غــادرت أملانيــا ظل بتهوفن نشــًطا يف 
رأسي وحينما ضعف سمعي لم أشعر 
بالغضب إمنا بالســعادة، قلت سيكون 
لــي شــأن كبيــر ذات يوم، فلن أســمع 
تلوًثا صوتًيا بعد اليوم و ســأركز على 

اإلبداع.
عــام 1999 دخلــت عالــم الكتابــة، 
فكتبت عدة قصص وروايات وكان من 
الضروري أن يطل بتهوفن وموســيقاه 
بــني حــني وآخــر ليجعال النــص أكثر 
“بــوق”  روايتــي  يف  وعامليــة،  جمــااًل 
الصادرة عن دار ميسكلياني يف تونس 
هــذا العام، والتي تتناول مقبرة أملانية 
مبدينــة طبــرق نقــرأ اآلتي: “حشــود 
قتلــى احللفــاء تقتــرب أكثــر وأكثــر، 
وموســيقاها التــي ليســت غريبــة عن 
أســماعنا غطــت علــى هدير نشــيدنا 
احلربي رغم أننا اآلن ننشــد بأقصى 
ما متلك حناجرنا من صوت، موسيقا 
يعزفها العدو امليت تسكتنا يا لأللم..

ولننصــت  نحــن  فلنصمــت  حســنا 
ملوســيقاهم التــي بــدت اآلن واضحــة 
أصــوات  علــى  حتــى  غطــت  جــدا، 
أحذيتهــم التــي يضربــون بهــا األرض 
بقوة، ماذا يريدون منا يف يوم فرحتنا 

هــذا؟ ســينكدون علينــا بالتأكيــد أم 
أن الغيــرة مــن املقبــرة اجلميلــة التي 
بنيناهــا أحرقتهم، ال نــدري بالضبط 
اآلن ما نفعل، موسيقا ساحرة شتتنا، 
علينــا أن ننتظر ليقتربوا أكثر لنعرف 

غرضهم..
رمبا أتــوا إلى التهنئــة بافتتاح املقبرة 
أو فرحــة بجمعنــا معــا بعــد أن ظللنا 
أعواما مبعثرين يف اخلالء ومدفونني 
حتت التراب دون صالة، اآلن يقتربون 
وأصــوات حديثهــم يف  وأكثــر،  أكثــر 
الطريــق واضحــة جليــة، اللعنــة إنهم 
كتشــكيل  قادمــون  جــدا،  منظمــون 
عسكري يف زمن احلرب، لكن الفرقة 
املوســيقية التي تتقدم كل منهم تعزف 
أحلانــا غير حربية، ليســت مارشــات 
نعرفهــا  موســيقا  تعــزف  عســكرية، 
جيدا، تعزف أحلانا عاطفية إنسانية، 
تعــزف مقاطع من ســيمفونية بتهوفن 

التاسعة أنشودة الفرح!
لكن بتهوفن موســيقي أملاني كبير ولد 
يف بــون ومــات يف فيينا حتى وإن كان 
اســمه هولندي، أيعقــل أن يعزف قوم 
شكســبير موســيقاك؟ ومــاذا يريدون 
مــن ذلــك بالضبــط؟ ماذا يف رأســهم 
البــارد بالضبط؟ اإلجنليز ال يقدمون 
عواطــف مجانية، كل ابتســامة بثمن، 
كل رشــفة شــاي وقضمــة بســكويت 
بثمن، املوســيقا تــكاد تلتصق بنا، إنها 
تســبق خطواتهــم املتجهــة إلينــا، إنها 
قريبــة جــًدا اآلن، تطــرق قلوبنــا بود، 
وفعــاًل دخلتهــا بســالم دون مقاومــة 
وبدأت تتسلل إلى أرواحنا وتزرع فيها 

شيئًا ما اسمه أمان..
فيهــا  نثــق  جعلتنــا  موســيقا  مــن  آه 
ونستســلم لهــا، وهــم عليهــم اللعنــة 
عــزف  يجيــدون  جــدا،  بارعــون 
القــرب  حتــى  مبهــارة،  موســيقانا 
االســكتلندية جنحــت يف عزفهــا، هل 

أنفــاس بتهوفن املنغمة املتســكعة عبر 
األثير ســاعدتهم وســهلت لهم األمر؟ 
بحــب  وزفروهــا  بحــب  استنشــقوها 
يف القــرب وحركــوا أصابعهــم بحــب، 
الــال  األطــرش  دور  ســنمثل  حســنا 
مبالــي، وال نهتــم مبوســيقاهم، حتــى 
نحــس يف داخلنا أن موســيقاهم ورود 
ال تخفــي شــوكا وســط أنغامهــا، أي 
أن موســيقاهم رسالة ســالم، أي نغم 
ســالم، لقد انتهت احلــرب، وها نحن 
املوتــى من احللفــاء واملحور يف الهواء 
سواء، كلنا ميتون أكلنا الدود والتراب 
والزمــن، كلنا مدفونون يف حفرة، كلنا 
وحيــدون دون قادتنا وساســتنا الذين 

أرسلونا إلى هذا املصير التعس..
عندما وصلت األرتال الثالث للمقبرة 
جميــع  مــن  وطوقتهــا  تدخلهــا  لــم 
اجلهــات وصــارت تعــزف ســيمفونية 
الرابعــة  احلركــة  التاســعة  بتهوفــن 
وتتغني بأشعار شيلر الداعية للسالم 
والرحمــة واألخــوة واحلــب وعندمــا 
انتهت الســيمفونية استدارت األرتال 
إلى الوراء يف نظام وغادرت عائدة إلى 
قبورها يف اجلبانات الثالث، عفوا ما 
هــذا يــا رب؟ كنــا نقتل بعضنــا واآلن 
نغنــي لبعضنا، ملاذا لم تكتب مثل هذا 
يف قدرنــا ونحن أحيــاء؟ عام 2015 
كنت يف سفارة أملانيا بتونس وسألتني 
املوظفة ما املدينة التي حتب أن تقيم 
فيهــا؟ قلــت لهــا بون، ألن بهــا صديق 
عزيــز اســمه بتهوفــن التقيته من قبل 
35 ســنة وقــال لــي مرحبا بك يف كل 
وقت، بيتي حتى وإن صار اآلن متحفا 
هــو بيتــك، قالت لي لكن بتهوفن مات 
منــذ زمــن بعيــد، قلــت لــه مــات عند 

الرب لكن عندي سيظل حيا.

– املقال مبناسبة مرور 250 عام على 
والدة بيتهوفن

ُحلٌْو كذُب العّرافني
 وسحٌر كذُب العّرافاْت

 ذيُل األول ِ ، رأُس الثاني
 من عامنْي

 جديٌد حلَّ ، قدمٌي ماْت
 َمْن سيفوز بكأس العالم ؟

 أيُّ رقاب ٍسوف ُتدقُّ
 و قاضيها طوُل الطرقاْت ...

 ُملُْك جمال االستعراض
 تطوُل العرَش عليه األجمُل يف القنواْت

* * * * * 
 قالْت قارئةُ الفنجانة ِ

 للفّنانة ِ :
 خصُرِك أول رأس املال ِ

 ووجهك ِللصفحات األولى
 شعُرك نخُّ اإلعالناْت

 حظُّك ِيرُقُص بني النفط وبني الغاِز
 و يسقي وجهاًء نكراْت .

* * * * * 
 حظٌّ يعرُج ، حظٌّ يزحف

 حظٌّ تسكنه املأساة
 ميكن أْن ...
 ُيتوّقُع أن ...

 و يقول الطالُع ...
وا عن تبرير وسائلكم وارتاحوا  ُكفُّ

 ليس هنالك من غاياْت .
 خرَج العالم ُمن فلك التخمني ِ

 ِلفلك ِالرؤية واإلنصات
 كلُّ الناس- وإن لبسوا –

 ميشون عراْة ...
* * * * * 

 ثّمةَ حرٌب بني التهمة واإلثباْت
 ثّمة َحرٌب لإلسكاْت

 ثّمةَ ثّمةَ ...
 ثّمةَ خطٌر يف أحذية الناس

 فهل ميشون إلى العّراف ُحفاْة ؟
 أيَن اآلفة يا حضرات العّرافني

 وهل لآلفة ِمن بصماْت ؟
* * * * * 

 ميكن أْن ... ُيتوّقُع أْن
 تتراجع يف برج العنقاء ِ ظالُل الُعْقم

 و تدخُل يف فلك الشهواْت
 برُج الدنيا صور ِاألوِل

 قد ُيْستنَسُخ منه األمثُل يف الغزوات ِ
 ويف النزواْت .

 برُج اخلنثى واملاموث ِ
 وأبراٌج من غير صفاْت

 » ديزني النُد » بها أمكنةٌ تسُع اخُلردة واملمسوخَ
 وتضحُك تبكي باألزرار بها األصناُم

 وال تتنّفُس ال تقتاْت .
 يحظى سيزيٌف باألجر ِ

 ويرقص مخموراً للفجر ِ
 وترفُع صخَرَته اآلالْت ...

 يهجو طاغورٌ إقباَل
 ويهجو إقبال ٌ طاغورَ
 وتذوي أوراق الكلماْت
 ثّم يكون املوت العاجُل
 ال توديع وال َسكَراْت .

* * * * * 
 أجمُل ما يف العرافني

 جتاُهلهم للتياراْت
 ُهْم حذروَن

 فكلُّ الساسة ِمنتخبوَن
 و ُحّجتهم عدد األصواْت

 أجمُل ما يف الساسة ِترُك العّرافني
 ليصدَق عصر احلرّياْت .

* * * * * 
 مُيكن أْن ... ُيتوّقُع أْن...

 كذب العّراُف ...
 فال موٌت إالّ و حياْة .

العراف الثاني

عبداللطيف لطفي  الشاعر    
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رياضه

ـــ االسبوع الليبي   
الصاالت  داخل  القدم  لكرة  الليبي  املنتخب  أستهل 
ميْت  فريق  على  عريض  بفوز  اخلــارجــي  معسكره 
وذلــك  هــدف  مقابل  أهـــداف  أربــعــة  بنتيجة  ُعقبه 
املاضية  اجلمعة  الفريقني   جمعت  التي  املباراة  يف 
القاهرة  مبدينة   « عقبه  ميت   « الشبابي  مبركب 

املصرية .

ضمن  ــر  اجلــزائ ملــواجــهــة  ليبيا  منتخب  ويستعد 
للصاالت  األفريقية  األمم  لبطولة  املؤهلة  تصفيات 

املقبل. يناير  املغرب خالل شهر  التي تستضيفها 
والعشرين  السادس  الذهاب يف  مباراة  حيث ستقام 
ستقام  فيما  بــاجلــزائــر  اجلـــاري  أكتوبر  شهر  مــن 

مباراة اإلياب يف نهاية الشهر اجلاري بالقاهرة .

ـــ االسبوع الليبي   
املعسكر  خالل  من  حتضيراته  الصاالت  داخــل  القدم  لكرة  الليبي  املنتخب  كثف 

اإلعدادي الذي يقيمه الفريق حاليا يف القاهرة.
حيث أجري املنتخب  السبت املاضي  حصة تدربيه على ارضية أحد قاعات » املركز 
االوملبي » بحي املعادي ركز خاللها املدرب عبد الباسط النعاس على رفع املعدل 

الياقة البدنية لدى الالعبني .
ويستعد منتخب ليبيا ملواجهة اجلزائر ضمن تصفيات املؤهلة لبطولة األمم األفريقية 
للصاالت التي تستضيفها املغرب خالل شهر يناير املقبل حيث ستقام مباراة الذهاب 
يف السادس والعشرين من شهر أكتوبر اجلاري باجلزائر فيما ستقام مباراة اإلياب 

يف نهاية الشهر اجلاري بالقاهرة.

 منتخب ليبيا للصاالت يكثف 
حتضيراته بالقاهرة

منتخب الصاالت يستهل ودياته بالقاهرة بالفوز على ميْت عُقبه

رابطة النصر االجتماعية تزور مرسال
ـــ االسبوع الليبي   

السابق  الدولي  الالعب  بزيارة  االجتماعية  النصر  رابطة  قامت  وإنسانية  اجتماعية  وبادرة  لفتة  يف 
لفريق االهلي بنغازي لكرة القدم على مرسال أحد جواهر الكرة الليبية السمراء مبسقط رأسه مدينة 

العالجية اخلارجية. التهنئة مبناسبة عودته من رحلته  له  لتقدمي  إجدابيا 

ـــ االسبوع الليبي   
الليبي  للمنتخب  الطبي  اجلهاز  أعلن 
املنتخب  ثنائي  تعرض  عن  القدم  لكرة 
ــاهلل  ــصــم ب ــت ــع مــحــمــد الــتــرهــونــي وامل
ــالل مـــبـــاراة  املـــصـــراتـــي لــإلصــابــة خــ
نظيره  أمــام  اجلمعة  الــوديــة   املنتخب 

املغربي املنتخب 
من  املنتخب  ثنائي  اإلصــابــة  وستبعد 
القادمة  األيام  خالل  التدريبات  خوض 
خالل معسكر املنتخب احلالي إلى حني 

. جاهزيتهما  استعادة 
والكشوفات  الطبية  التقارير  وكشفت 
التي أجراها اجلهاز الطبي عن تعرض 
الترهوني إلصابة وهى عبارة عن كسر 
اليسرى  لليد  اإلبهام  أصبع  مفصل  يف 
ليتعرض  املصراتي  املعتصم  عاد  فيما 
قد  كان  التي  السابقة  اإلصابة  لنفس 
تعرض لها مع فريقه فيتوريا غيمارايش 

يف الدوري البرتغالي املدة املاضية.

فقد املنتخب الليبي لكرة القدم للمحليني مباراته 
رد  دون  بهدفني  للمحليني  املغرب  أمــام  الــوديــة 
الفريقني    جمعت  التي  الودية  املــبــاراة  يف  وذلــك 
املباراة ضمن  تأتى هذه  البركان.  البلدي  مبلعب 

املنتخب  ملــواجــهــة  الليبي  املنتخب  حتــضــيــرات 
عمار  ابوبكر  مبلعب  أكتوبر   20 يــوم  التونسي 
مبدينة سال املغربية ضمن إياب اجلولة احلاسمة 

من أجل التأهل لنهائيات الشأن 2020 .

اإلصابة تُبعد 
الترهوني واملصراتي 

عن املنتخب الليبي

املنتخب الليبي للمحليني يخسر ودية املغرب
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رياضه

ـــ االسبوع الليبي   
انطلقت اجلمعة املاضية  البطولة األفريقية 
طويل   تخصص    احلديدية   للكرة  األولــى 
تستمر  والــتــي   ، باملغرب  البيضاء  بــالــدار 
نتائج  وأســفــرت  اجلــاري  أكتوبر   16 حتى 
طويل  تخصص  يف  أجــريــت  الــتــي  الــقــرعــة 
كبار، عن تواجد منتخبنا يف مجموعة قوية 

وموريتانيا  واملغرب  تونس  منتخبات  تضم 
يف الزوجي.

تواجد  عن  القرعة  فأسفرت  الفردي  ويف  
منتخبنا الوطني مع منتخبات تونس واملغرب 
القرعة  أسفرت  للمركب  وبالنسبة  ومالي، 
منتخبات  مع  الوطني  املنتخب  تواجد  عن 

وموريتانيا. والنيجر  مالي 

أكد الدولي الليبي أحمد بن علي فخره بارتداء شارة القيادة 
يف مواجهة التي جمعت املنتخب أمام نظيره  املغربي ودياُ  
اجلمعة املاضية والتي انتهت بالتعادل اإليجابي هدف يف 

كل شبكة.
للصفحة  تصريحات  اإليطالي يف  كروتوني  وأضاف جنم 
فرسان  قــيــادة  شــارة  بــأن حمل  الــكــرة  بــاحتــاد  الرسمية 
املناسبة  وبهذه  جــًدا  عظيم  وشــرف  مسؤولية  املتوسط  
أشكر اجلمهور الليبي على دعمه للمنتخب ولي شخصية 
اجلمهور  علي  بن  ووعــد  أصدقائي  وكل  عائلتي  وأشكر 
الرسمية  املباريات  يف  للمنتخب  إيجابية  نتائج  بتحقيق 

أيضا.

انطالق  البطولة األفريقية األولى للكرة 
احلديدية  تخصص   طويل 

ـــ االسبوع الليبي   
ــتــخــب عــلــي بــوفــراج  أن
نــادي  رئــيــس  العشيبي 
رئيساً  بــنــغــازي  شــمــال 
بنغازي  أنــديــة  لــرابــطــة 
الكبرى فيما مت انتخاب 
سمير حمزة رئيس نادي 
التحدي مبنصب النائب 
عملية  يف  ذلــك  جــاء   .
أجريت   الــتــي  ــراع  ــت االق
انتخابات  مــن  الــســبــت 
ــة بــنــغــازي  ــدي ــطــة أن راب
استضافها  التي  الكبرى 
األنـــوار مبشاركة  ــادي  ن
وانــتــخــب  نـــاديـــا    27
لعضوية  مرشحني  ستة 
الرابطة،  إدارة  مجلس 
وهــــــــــــم:  مـــصـــطـــفـــي 
الــــديــــنــــالــــي، فــتــحــي 
الشكري،آدم البرعصي، 
ــعــقــوري،  حــمــد خــبــز ال
وجمعة  الفارسي،  خالد 

املعداني.

أحمد بن علي  : حمل شارة 
العشيبي يفوز برئاسة رابطة أندية بنغازي الكبرىقيادة املنتخب شرف عظيم

قرر مجلس إدارة نادي األهلي بنغازي االستغناء عن الثنائي اإليفواري بفريق األول 
لكرة القدم  يايا سانوجو وديفيد عصمان .

يأتي ذلك يف إطار سلسلة إجراءات خاصة بتصحيح أوضاع الفريق و تنفيًذا ملخرجات 
االجتماع التقابلي بني مجلس اإلدارة واجلماهير.

األهلي بنغازي يستغني عن املحترفني

ـــ االسبوع الليبي   
لكرة  الليبي  أختاراالحتاد 
القدم ملعب أبو بكر عمار 
ذو العشب صناعي مبدينة 
ســـال املــغــربــيــة إلقــامــة 
الوطني  املنتخب  مــبــاراة 
نظيرة  ــام  ــ أم للمحليني 
ستقام  ــتــي  وال الــتــونــســي 
يوم 20 أكتوبراحلالي يف 
املؤهلة  التصفيات  إيــاب 

لبطولة الشان 2020.
ــان مــنــتــخــب لــيــبــيــا  ــ ــ وكـ
مــبــاراة  نتيجة  فــقــد  ــد  ق
راديــس  مبلعب  ــذهــاب  ال

بهدف وحيد .

ليبيا تستضيف 
تونس للمحليني 

على ملعب صناعي
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عن بوابة افريقيا 
االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

ذكرت وكالة تاس الروسية 
لألنباء أن أليكسي ليونوف أول 
إنسان يسير يف الفضاء، تويف 

يوم اجلمعة عن عمر يناهز 
85 عاما بعد صراع طويل مع 

املرض.
على الرغم من أن شهرة 

ليونوف العاملية أقل من يوري 
جاجارين، أول إنسان يصل إلى 

الفضاء، إال أنه اسمه مشهور 
يف مسقط رأسه روسيا وسيبقى 

يف الذاكرة بشكل خاص لدوره 
يف مهمة فوسخود2- عام 

.1965
وخالل تلك الرحلة، وهي واحدة 

من رحلتني قام بهما، أصبح 
ليونوف أول إنسان يقوم بعملية 

سير يف الفضاء استمرت ملدة 
12 دقيقة وتسع ثوان.

بالنسبة  مرهقة  مهمة  وكانت 
له حيث كان زيه الفضائي 

ممتلئا بالهواء لدرجة أنه واجه 
مشقة أثناء العودة إلى املركبة 

الفضائية.

صالح يشغل مواقع التواصل 
بصور مثيرة مع عارضة أزياء 

وفاة أول 
إنسان مشى 

يف الفضاء

تداول على مواقع التواصل االجتماعي ،اجلمعة ،صور مثيرة لالعب منتخب 
على  حصوله  هامش  ،على  صالح  ،محمد  اإلجنليزي  ليفربول  ونادي  مصر 

جائزة رجل العام يف الشرق األوسط.
وهي  أمبروسيو  ماريا  كورين  أليساندرا  املصري  الالعب  مع  ظهر صالح  و 
حيث  العالم  يف  األزياء  عارضات  أغنى  من  وتعتبر  برازيلية،  أزياء  عارضة 

تكسب 6 مليون دوالر يف العام الواحد.


