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أخبــار

أكدت الشركة العامة للكهرباء، أن انقطاع 
التيار الكهربائي مبنطقة الساعدية، بسبب 
بقطع  الشبكة  مــكــونــات  عــلــى  االعـــتـــداء 
األسالك، الفتة إلى أنه مت العثور على جثة 

الشخص الذب قام بقطعها.
على  الرسمية  عبر صفحتها  منشور  ويف 
موقع التواصل »فيس بوك«، السبت، قالت 
الشركة العامة للكهرباء:  »تلقينا بالغا من 
التيار  مدير إدارة توزيع اجلفارة، بانقطاع 

الكهربائي عن منطقة الساعدية، منذ ليلة 
اجلمعة املاضية، وأثناء الكشف اتضح وجود 
اخلرساني  اخلط  على  مقطوعة  أســالك 
30 الساعدية، ووجود شخص متويف اتضح 
الــدول اإلفريقية، وبجانبه  إحــدى  أنه من 
أن  الشركة  آلــة قطع األســـالك« ورجحت 
الشخص املشار إليه تويف بعد سقوطه من 
العمود أثناء قيامه بعملية قطع االسالك، 

ومت إبالغ اجلهات األمنية.

مختار  ســرت  بلدية  عميد  عقد 
املعداني ،لقاء مع عميد كلية الطب 
منسق  ســـرت  بجامعة  الــبــشــري 
مرض  ملكافحة  الوطني  البرنامج 
خالله  ،مت  باملنطقة  الليشمانيا 
الليشمانيا،  مـــرض  مــلــف  بــحــث 

وسبل عالجه و مكافحته.
الوطني  البرنامج  منسق  أكــد  و 
،أن  الليشمانيا  مــرض  ملكافحة 

مدينة سرت تخلو متاما من هذا 
املرض.

ــى متابعة  إلـ الــلــقــاء  تــطــرق  كــمــا 
التجهيزات للمؤمتر العلمي الرابع 
الــعــدوى،  مكافحة  حــول  الليبي، 
الـــذي ســيــقــام مبــديــنــة ســـرت يف 
إلى  إضافة  املقبل،  ديسمبر  شهر 
متابعة البرامج العلمية حول مرض 

الليشمانيا.

أكد مدير مصلحة شؤون اجلوازات واجلنسية 
اجلانب  أن  غريبة  جمعة  الــوفــاق،  بحكومة 
فتح  على  التونسي  اجلانب  مع  اتفق  الليبي 
ممــرات  وثــالثــة  للمواطنني  ممـــرات  خمسة 
أن  موضحا  املعبر،  يف  الــســيــارات  لتسجيل 
العراقيل  إلزالــة  متجاوب  التونسي  اجلانب 
جدير  رأس  معبر  يف  املواطنني  تواجه  التي 

احلدودي.
من جانبه قال حافظ معمر املتحدث الرسمي 

مت  إنه  جدير،   رأس  احلــدودي  املعبر  باسم 
االتفاق مع اجلانب التونسي على فتح ممرات 
بني  املسافرين  حركة  لتسهيل  إضافية  أخرى 
جديدة  أكــشــاك  فتح  إلــى  إضــافــة  الطرفني 
تأخير يف  السيارات حتى ال يحدث  لتسجيل 

عملية الدخول.
الليبيني  املسافرين  مماطلة  لعدم  باإلضافة 
اجلانب  مــن  لــأســمــاء  تشابه  وجـــود  بحجة 
البقاء  إلى  املسافرين  يضطر  مما  التونسي، 

لساعات طويلة يف االنتظار”.
املشاكل  بعض  هناك  أن  “معمر”  وأضـــاف  
العالقة حتتاج ألمور فنية حللها مثل تسجيل 
على  اتفق  حيث  السفر  جــواز  على  السيارة 
إيجاد حلول لها الحقا، مشيرا إلى أن جلنتي 
بعد  مجددا  االجتماع  على  اتفقتا  البلدين 
فتح معبر رأس جدير ملدة 15 يوما من أجل 
النقاط  على  تطرأ  قد  مشاكل  أي  مناقشة 

املتفق عليها بني اجلانبني الليبي والتونسي

الداخلية  بــوزارة  التدريب  إدارة  اختتمت 
تدريبة تخصصية  دورة  املؤقتة  باحلكومة 
ملأموري الضبط القضائي التابعني للهيئة 

العامة للبيئة بنغازي.
أن  بنغازي  للبيئة  العامة  الهيئة  وبينت 

ملدة  تدريبات  تلقوا  بالدورة  املستهدفني 
اسبوعني يف اجلوانب القانونية واإلجرائية 
البيئة  وحتــســني  بحماية  الــعــالقــة  ذات 
التدريبية  الدورة  أهداف  لتحقيق  وصوال 
وذلك يف إطار تعاون وزارة الداخلية ممثلة 

باإلدارة العامة للتدريب مع الهيئة العامة 
للبيئة يف احلكومة املؤقتة.

ــوري  ــأمـ ــل مـ ــأهــي ــت وتـــهـــدف الـــــــدورة ل
للهيئة  ــابــعــني  ــت ال الــقــضــائــي  الــضــبــط 
مجال  يف  قدراتهم  ورفــع  للبيئة  العامة 

لهم  املنعقد  النوعي  االختصاص  معرفة 
 2003 لسنة   15 رقم  القانون  مبوجب 
البيئة  وحتسني  حماية  شأن  يف  ميالدي 
ــدرات  ــ كــمــا تــهــدف الــــــدورة لــتــعــزيــز ق
املتدربني يف مجال حترير محاضر جمع 

االستدالل ورفع كفاءتهم يف مجال معرفة 
الواجبة  واإلجرائية  الشكلية  الضوابط 
اخلاصة  عملهم  طبيعة  الستحقاقات 
بالتصدي جلرائم تلويث البيئة ومتابعتها 

وجمع االستدالالت بشأنها.

توقف  عــن  السهم  شــركــة  أعلنت 
خط طرابلس مطار مصراتة مؤقتا  
بسبب الفوضى التي تعيشها ليبيا 

وغياب األمن يف معظم املناطق. 
يف  موقعها  عبر  الشركة  وأكـــدت 
البدء  أنــهــا  بصدد  ــوك   ب الفيس 
يف تشغيل اخلط األول يف مشروع 
حافلتي كخط تسييري من مجموع 
ستة خطوط سيتم تشغيلها كمرحلة 
أولى والذي بدأ تسيير احلافالت 
ــدار الـــيـــوم لــتــدريــب  ــ فــيــه عــلــى م
الــســائــقــني  ملــعــرفــة نـــوع الــعــوائــق 
وساعات الذروة واإلشارة الى أماكن 

االزدحام.

إيقاف   ان  بالشركة  مسؤول  وأكــد 
ــلــس مطار  الــشــركــة خلـــط طــراب
عمليات  بسبب  يــأتــي  مــصــراتــة 
ــســرقــة التي  الــســطــو املــســلــح وال
طريق  على  الــركــاب  لها  يتعرض 
القره  جهة  من  مصراتة  طرابلس 
بوللي وزلينت حيث يتعرض الركاب 
إلى  مصراتة  مطار  نحو  املتجهني 

عمليات سطو مكررة. 
ومن املعلوم أن شركة السهم لنقل 
الركاب لم ميضي على بداية عملها 
اكثر من اسبوعني وكانت قد ابدت 
طرابلس  خط  لتسيير  استعدادا 

مصراتة.

انقطاع الكهرباء بسبب سرقة 
أسالك يف الساعدية

 لتسهيل احلركة..  خمسة ممرات جديدة مبعبر رأس اجديرسرت خالية من الليشمانيا

دورة تدريبية ملأموري الضبط القضائي العاملني يف مجال البيئة 

السهم توقف خط طرابلس 
مصراته بسبب غياب األمن 

تسلم مكتب الرعاية الصحية األولية بإدارة اخلدمات 
الصحية بنغازي، من جهاز اإلمداد الطبي باملدينة 
التطعيمات اخلاصة باألنفلونزا املوسمية، وكميات 

من تطعيمات األطفال والبالغني.
توزيع  املقرر  من  أنه  الليبية  األنباء  وكالة  وبينت 
التطعيمات على املرافق الصحية اعتبارًا من يوم 

األحد.
النطالق  االستعداد  ضمن  اخلطوة  هــذه  وتأتي 
حملة التطعيم ضد األنفلونزا املوسمية يوم السبت 
القادم والتي ستستهدف مقدمي اخلدمة الصحية، 
املراحل، واألشخاص  والنساء احلوامل يف جميع 
الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاًما، وملن ُيعانون من 

األمراض املزمنة.
كما تسلم مكتب الرعاية الصحية األولية كميات من 
التطعيم الواقي من مرض شلل األطفال، والتطعيم 
الواقي من مرض التهاب الكبد البائي، وتطعيم البي 

سي جي، والتطعيم الواقي من احلمى الصفراء.
وأكد مدير برنامج التطعيم رئيس قسم األمراض 
السارية مبكتب الرعاية الصحية األولية رمضان 
الفيتوري، أن املكتب شرع يف توزيع التطعيم الواقي 
التهاب  من  الواقي  والتطعيم  األطفال،  شلل  من 

الكبد البائي.

بنغازي تتسلم تطعيمات 
األنفلونزا املوسمية
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أخبــار

للهالل  الــعــامــة  ــة  األمــان أعلنت 
مساعدات  توزيع  الليبي  األحمر 
على 40 عائلة نازحة من مدينة 

مرزق إلى صبراتة.
للهالل  الــعــامــة  ــة  األمــان وبينت 
صفحتها  عبر  الليبي  األحــمــر 

الــهــالل  مبــوقــع »فــيــســبــوك« أن 
بتوزيع  ثام  صبراتة  فرع  األحمر 
ــواد غــذائــيــة وأغــطــيــة ومـــواد  مـ
نازحة  عائلة   40 على  تنظيف 
ــى مدينة  إلـ ــرزق  ــ م مــديــنــة  مــن 

صبراتة.

انـطلقت الـسبت فـعاليات كـرنفال الـعاصمة 
شـعار  تـحت  الـثانية  نـسخته  فـي  للـسالم 

»من أجل إنعاش روح الوطن«.
الداخلية  ــوزارة  لـ اإلعــالمــي  املكتب  وبــني 
بحكومة الوفاق أن الكرنفال أقيم بـمسرح 
بـحضور  طـرابلس  بـالعاصمة  الـكشاف 
مازن  خالد  عـميد  الـداخلية  وزارة  وكـيل 
حسن  للـثقافة  الـعامة  الـهيئة  ورئـــــيــس 

ونيس.
الـكلمات  عديد  الكرنفال  خالل  وألـقيت 
فـي  الـشرطة  رجـال  بـدور  أشـادت  الـتي 
الـحفاظ عـلى األمـن واالستقرار وتـرسيخ 
للـمضي  الـوطن  أبـناء  بـني  الـتسامح  مـبدأ 

قـدماً نـحو بـناء وطـن أمـن مـستقر.
وتـخلل الـحفل عـروض ولـوحات فـنية لـعدد 

مـن الـمشاركني فـي الـكرنفال.

أعــلــنــت مــديــريــة أمـــن طــرابــلــس 
مركز  عمل  بحصيلة  إحصائية 
شرطة  مركز  زارة،  عــني  شرطة 
حـــي األنـــدلـــس، مــكــتــب الــبــحــث 

طرابلس. اجلنائي 
وبني املكتب اإلعالمي ملديرية أمن 
طرابلس أن مركز شرطة عني زارة 
الفترة  خالل  الفترة  خالل  سجل 
 3 وحتى  املاضي  أكتوبر   28 من 
منها  واقعة   16 اجلــاري  نوفمبر 
االشــخــاص،  جــنــايــات ضــد   )1(
 )7( ــوال،  االم ضد  جنايات   )2(
جنح   )2( األشخاص،  ضد  جنح 
عدد  أن  موضحة  االمـــوال  ضــد 
بلغ   للنيابة  املحالني  املضبوطني 

)16( متهم.

مــركــز  أن  املــديــريــة  ــحـــت  وأوضـ
خالل  قــام  االنــدلــس  حي  شرطة 
 5 وحتى  أكتوبر   28 من  الفترة 
نــوفــمــبــر اجلــــاري بــتــســجــيــل)5( 
مواطنني  ارتكبها  إجرامية  وقائع 
ضد  جــنــح   )4( مــنــهــا  مــحــلــيــني 
ضد  جــنــحــة   )1( ــاص،  ــخــ األشــ
اإلجراءات  اتخاذ  وجرى  األموال 

بشأنهم. الالزمة 
اجلنائي  البحث  مكتب  قام  فيما 
اكـــتـــوبـــر،   5 يــــــوم  ــس  ــ ــل ــ ــراب طــ
إجرامية  وقــائــع  بــتــســجــيــل)10( 
بــاإلكــراه  سرقة  إلـــى)3(  صنفت 
و) 3( سرقات و )1( بالغ اولي، 
اتــخــاذ  وجـــرى  مــفــقــوديــن،  و)3( 

حيالهم. القانونية  اإلجراءات 

توزيع مساعدات على النازحني 
يف صبراتة

قفل مستودعات الغاز املخالفة يف طرابلس

اعتقال عميد جامعة الزيتونة 
جنوب مدينة سرت

يف الزاوية 15 حالة إصابة بألعاب نارية

آلية جديدة لتنسيب الطالب للجامعات

أمن اجلميل تبحث تسوية 
أوضاع العمالة الوافدة إليها

بدء كرنفال 
العاصمة للسالم

تسجيل 10 وقائع إجرامية 
يف يوم واحد بطرابلس

ــت وحـــــــدة الـــــدوريـــــات  ــلـ ــفـ اقـ
ــوم الــســبــت عــدد  ــي والــتــحــري ال
املخصصة  املــســتــودعــات  مـــن  
بالعاصمة  الــطــهــي  ــاز  غـ لــبــيــغ 
طرابلس   بالشمع األحمر وذلك  
الغاز  كمية  ببيع  التزامهم  لعدم 
املخصصة للمواطنني من شركة 
البعض  ببيع  يقوم  البريقة حيث 
منها للمواطن والباقي يقوم بيعه 

باجلملة  

ــدة  ــذرت الــشــركــة ووحـ ــد حــ وقـ
مستودعات  أصــحــاب  التحري 
ــزام ببيع  ــتـ الــتــقــيــد واإللـ ــاز  ــغ ال
وعلى  للمواطنني.  كاملة  الكمية 
بسعر  األســطــوانــة  بيع  يتم  ان 
2000درهــــــــم »2ديــــنــــار«وإال 
سوف يتم قفل املستودع وسحب 
التراخيص من املخالف من قبل 
وحدة الدوريات والتحري بالفرع 
ــوم بــــــأن أغـــلـــب  ــ ــل ــ ــع ــ ومــــــن امل

مخصاصتها  تبيع  املستودعات 
اليومية من الغاز بني املواطنيني 
وبني السوق السوداء وقد الحظ 
املواطنيني الذين ينتظرون قدوم 
على  حتمل  والتي  الغاز  سيارة 
بأن صاحب  أنبوبة  متنها 220 
بعد  الغاز  انتهاء  يعلن  املستودع 
ويبيع  فقط  اسطوانة   50 بيع 
السوق  يف  االســطــوانــات  جتــار 

املوازي ب 15دينار

أكدت مصادر محلية مبدينة ترهونة انقطاع 
االتصال برئيس جامعة الزيتونة ومرافقه، 
وهم يف طريقهم إلى املنطقة الشرقية يوم 
أمني،  وقــال مصدر   املــاضــي.   اخلميس 
الوفاق  لقوات  تابعة  مسلحة  مجموعة  إن 
اعتقلت رئيس جامعة الزيتونة  عبد الفتاح 
عام  مسجل  برفقته  كــان  ــذي  ال املالطي، 
سرت  طريق  يف  مسعود،  أحمد  اجلامعة 
عمل  لــزيــارة  طريقهما  يف  وهما  اجلــفــرة، 
للمنطقة الشرقية ملتابعة االجراءات املتعلقة 
باحلكومة  التعليم   وزارة  مــع  باجلامعة 

املؤقتة

أكد  مدير مكتب اإلعالم مبستشفى احلروق 
والتجميل بشارع الزاوية علي الرياني، أن قسم 
اإلسعاف باملستشفى  أستقبل ليلة اليوم اجلمعة 
باملولد  االحتفاالت  15 حالة حروق مبناسبة 

تصريح  يف  الــريــانــي،  الــشــريــف.وأكــد  النبوي 
واحدة  حالة  أن  اإلخبارية«،  إفريقيا  »بوابة  لـ 
كانت خطيرة وبها بتر جزئي باليد اليسرى إذ 
اللعب  نتيجة  حلرق  والسبابة  اإلبهام  تعرض 

بااللعاب النارية وباقي احلاالت حروق طفيفة   
وأضاف أن احلاالت التي استقلها  هذا العام 
تعتبر بسيطة قياسا بالعام املاضي نتيجة وعي 
املواطنيني بخطورة اللعب بهذه األلعاب النارية

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق محمد أبوبكر أن أبواب 
التسجيل يف اجلامعات والكليات التقنية واملعاهد العليا ستفتح 

قريبا أمام الطالب الناجحني يف الدور الثاني.
وزارة  إن  التعليم  لوزارة  اإلعالمي  املكتب  بحسب  بكر  أبو  وقال 
التعليم العام  التعليم وضعت آلية لتسجيل كافة طالب مرحلتي 
التقنية  والكليات  اجلامعات  يف  والثاني  االول  للدور  والفني 
منها  لكل  االستيعابية  السعات  قــدرت  حيث  العليا،  واملعاهد 
الدور  التسجيل يف نصف سعاتها االستيعابية خلرجي  وأتاحت 
االول، وتركت النصف الثاني لتطرحه خلرجي الدور الثاني بناء 

علي النسبة التي حتصل عليها كل طالب.
مقنعة  الثاني  للدور  الثانوية  الشهادة  ونسب  نتائج  أن  وأضــاف 
ظلم  قد  أنه  يري  طالب  أي  العام،مضيفاأن  هذا  ومناسبة جدا 
يف رصد بعض درجاته أو تقييمها يحق له مراجعة ورقة أجابته 
ويعاد  نتائجه، ويطلع عليها  أن تعرض عليه  الوزارة  ومن واجب 
تصحيحها وتقييمها من جديد إذا تطلب الوضع ذلك ، وبني أن 
الوزراة وبشكل دوري ومستمر تنشر وبكل شفافية أوراق إجابات 

الطلبة.

عقد مدير أمن اجلميل اجتماعا مع عدد 
من األجهزة األمنية شملت مكاتب مباحث 
احلرس البلدي واجلوازات و مكتب الهالل 

األحمر الليبي.
الوافدة  العمالة  موضوع  وناقشاالجتماع 
للمنطقة ووضع آلية لترحيل املخالفني إلى 

بلدانهم . 
ضرورة  إلى  التوصل  مت  االجتماع  وخــالل 
توحيد اجلهود للسيطرة على وضع العمالة 
امللف  بــهــذا  املتعلقة  الــقــوانــني  ومــتــابــعــة 
القضاء  أجل  من  املخالفني  كل  ومالحقة 

على هذه الظاهرة.
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االقتصادية

اخلليج العربي ترفع القدرة اإلنتاجية  بحقل النافورة
 االسبوع الليبي

اعلنــت  شــركة اخلليــج العربــي  عــن  زيــادة القــدرة 
اإلنتاجيــة بحقــل النافــورة جنــوب شــرق البــالد، ليصــل 
ــة  ــذ عملي ــد تنفي ــا، بع ــل يومي ــى 3 آالف و800 برمي إل

تنشــيط إلحــدى اآلبــار باحلقــل.
ــان  ــة  يف بي ــط   اجلمع ــة للنف ــدت املؤسســة الوطني وأك

لزيــادة  خطتهــا  ضمــن  تأتــي  العمليــة  هــذه  أن  لهــا 
معــدالت اإلنتــاج، وتنفيــذا لبرنامــج العمــل املســتهدف 

املعتمــدة. االســتثنائية  امليزانيــة  ضمــن 
وأوضحــت املؤسســة أن عمليــة التنشــيط التــي نفذتهــا 
الشــركة، أســهمت يف رفــع إنتــاج البئــر التــي كانــت تنتــج 
ــى  ــاج احلقــل إل ــا، ليصــل مجمــل إنت ــل يومي 200 برمي

املعــدل احلالــي

حمزة .. الربط الكهربائي 
العربي من أهم 

املشروعات التكاملية

بومطاري وشكشك يبحثان إقرار 
امليزانية العامة للدولة 2020

عصر يف مؤمتر اسيا شمال افريقيا 
يوجه دعوة العادة  االعمار يف ليبيا

آغا: حكومة الوفاق استولت على كامل أموال صندوق اجلهاد

 االسبوع الليبي
بحث رئيس ديوان املحاســـبة خالد شكشـــك ووزير املالية 
بحكومـــة الوفـــاق فـــرج بومطاري آليـــات إقـــرار امليزانية 

العامـــة للدولة 2020.
وقـــال املكتـــب اإلعالمـــي لديـــوان املحاســـبة، إن رئيـــس 
الديـــوان خالـــد شكشـــك بحـــث مـــع وزيـــر املاليـــة فـــرج 
بوطـــاري وعـــدد من املســـؤلني بالوزارة وديوان املحاســـبة 

آليـــات إصـــدار امليزانيـــة العامة للعـــام 2020 
كمـــا مت خالل االجتماع الوقوف علـــى اإلجراءات املتخذة 
مـــن وزارة املاليـــة حيـــال مالحظات الديوان حـــول إقفال 

احلســـاب اخلتامي للدولة للعام 2008.

 االسبوع الليبي
أعلــن مصــرف ليبيــا املركــزي أن إجمالــي 
املدفوعــات مــن النقــد األجنبــي خــالل العــام 

اجلــاري بلــغ 19.886 مليــار دوالر.
يف  طرابلــس  املركــزي  املصــرف  وأوضــح 
نشــرته الشــهرية أن 14.630 مليــار دوالر 
املصــارف  حســابات  لتغذيــة  خصصــت 
التجاريــة تشــمل 6.609 مليــار دوالر تشــمل 
6.609 مليــار دوالر مــا نفــذ مــن مخصــص 
دوالر  مليــار   6.112 األســر  أربــاب 
لالعتمــادات 1.909 مليــار دوالر حــواالت 
اخلــاص  احلســاب  علــى  وعــالج  دراســة 
والطيــران  والتأمــني  املغتربــني  ومرتبــات 

وســداد األغــراض الشــخصية للمواطنــني.
وأضــاف املصــرف أنــه جــرى تخصيــص مبلغ 
5.256 مليــار دوالر حتويــالت للدولــة منهــا 
1.162 مليــار دوالر تشــمل منــح ورســوم 
علــى حســاب  باخلــارج  الدارســني  الطلبــة 
املجتمــع، والســفارات، ومصروفــات القضايــا 
العــالج  التزامــات  وتســديد  اخلارجيــة، 
باخلــارج علــى نفقــة املجتمــع، ومدفوعــات 
إلــى  باإلضافــة  املركــزي  ليبيــا  مصــرف 
3.479 مليــار دوالر للمؤسســات الوطنيــة 
للنفــط )تغطــي بنــد دعــم املحروقــات وبقيــة 
مصروفــات املؤسســة( و 615 مليــون دوالر 

لتغطيــة اعتمــادات اجلهــات العامــة

 االسبوع الليبي
بدعــوة رســمية مــن احلكومة الهندية 
والتجــارة  االقتصــاد  وزيــر  حضــر 
باحلكومــة الليبيــة املؤقتــة الدكتــور 
مؤمتــر  فعاليــات   عصــر   منيــر 
شــمال  )اســيا-  لــدول  الشــراكة 
أفريقيا ( لتوطني مشاريع اقتصاديه 
اعمالــه  افتتــح  والــذي  مشــتركة 
اجلــاري  نوفمبــر  مــن  الســابع  يف 
بالعاصمــة املصريــة القاهــرة برعاية 
احلكومــة الهنديــة وبحضــور وزيــر 
اإلســكان واملرافــق والتنميــة الهندي. 
وزيــر الطيــران املدنــي الهنــدي ووزير 
التجــارة والصناعــة الهنــدي وكذلــك 
رئيــس إحتــاد الصناعــات الهنديــة

ورافــق عصــر وفــد مــن عــدد مــن 
الليبيــني    االعمــال  رجــال 

وقــال عصــر يف كلمتــه باملؤمتــر » ال 
يخفــي عليكــم بــان بــالدي تســتعد 

إلطــالق مشــروع اعــادة إعمــار ليبيــا 
يف مشــروعات ضخمــة ســتكون يف 
كل أنحــاء البــالد وكافــة القطاعــات 
وهــذا املشــروع يلزمنــا اشــراك كل 
الــدول الصديقــة التــي وقفــت مــع 
كمــا   ، محنتــه  الليبــي يف  الشــعب 
ــا  ــع ليبي ــع موق ــي اجلمي اليخفــي عل
أفريقيــا  بوابــة  املميــز  اجلغــرايف 
وشــاطئها الطويــل الــذي يصــل الــي 
2000كــم وتواصلهــا مــع دول أوروبا 
ممــا  املتوســط  األبيــض  والبحــر 

يجعــل منهــا مركــز جتــاري ألفريقيــا 
، وكذلــك حباهــا اهلل مبــوارد طبيعية 
كبيــرة وطبيعــة مميــزه ومنــاخ معتــدل 
املحفــل  هــذا  مــن  و  مماســبق   ،
التنميــة  يف  للمشــاركة  ندعوكــم 
واألعمــار واإلســتثمار وزيــارة ليبيــا 
مــن خــالل فــرص تعــاون وشــراكة 
ــة الهنــد  حقيقيــة خصوصــا مــع دول
الصديقــة التــي تتمتــع بســمعة طيبــة 
لدي الشــعب الليبي وســنطرح فرص 

اســتثمار مشــتركه قريبــا .

 االسبوع الليبي
الســيولة  جلنــة  رئيــس  وجــه   
البيضــاء   املركــزي  ليبيــا  مبصــرف 
رمــزي آغــا  األربعــاء املاضــي اتهامــا  
علــى  باالســتيالء  الوفــاق،  حلكومــة 
لصنــدوق  اخلاصــة  األمــوال  كامــل 
لــه  تدوينــة  يف  االغــا  اجلهاد.وقــال 
ــوك  » إن  ــه مبوقــع الفيــس ب بصفحت
ــى كامــل  حكومــة الوفــاق تســتولي عل
األمــوال اخلاصــة بصنــدوق اجلهــاد. 
علًمــا بــأن ايــرادات هــذا الصنــدوق 

مــن خــالل حتصيــل ضريبــة  تأتــي 
الدخــل«. علــى  املفروضــة  اجلهــاد 

كانــت  الليبيــة  احلكومــة  أن  يذكــر 
قــد أصــدرت يف ســبعينيات القــرن 
املاضــي القانــون رقــم )44( لســنة 
ضريبــة  بفــرض  ميــالدي   1970
األربــاح  علــى  اإلضافيــة  اجلهــاد، 
وفًقــا  الضريبــة  والدخل.وحتســب 
ــة مــن القــرار؛ أواًل مــن  للمــادة الثاني
حكمهــا  يف  ومــا  واألجــور  املرتبــات 
ــة بنســبة واحــد  واملعاشــات التقاعدي

باملئــة مــن إذا لــم يتجــاوز الدخــل 50 
جنيًهــا )دينــار( وبنســبة 2 باملئــة مــن 
كامــل الدخــل إذا زاد عــن 50 جنيًهــا 
ــه  ــم يتجــاوز الـــ100 جني ــار( ول )دين
باملئــة   3 وبنســبة  )دينــار(  شــهرًيا 
مــن كامــل الدخــل إذا زاد عــن 100 

جنيــه )دينــار( شــهرًيا.
األربــاح  كافــة  مــن  ثانًيــا  وحتســب 
وأنــواع الدخــل األخــرى املحــددة يف 
ــون الضرائــب فيمــا عــدا الدخــل  قان
مــن الزراعــة، وذلــك بنســبة 2 باملئــة 

مــن  املعفــي  الدخــل  أو  الربــح  مــن 
الضريبــة وبنســبة 4 باملئــة مــن الربــح 
أو الدخــل اخلاضــع للضريبــة فيمــا 
زاد حــد اإلعفــاء.ويف املــادة الثالثــة 
مــن القــرار؛ فــإن حتصيــل الضريبــة 
يكــون يف املواعيــد ووفًقــا لإلجــراءات 
اجلهــاد  صنــدوق  حلســاب  وتقيــد 
ــر 1970  ــذي تأســس يف 10 يناي ال
)املاليــة  اخلزانــة  وزارة  وتتولــى 
الشــهرية  حالًيــا( حتويــل احلصيلــة 

إلــى الصنــدوق

 املصرف املركزي ) طرابلس (  ..
 املدفوعات من النقد األجنبي 19.886 مليار دوالر

 االسبوع الليبي
قــال  املهنــدس عبداملجيــد محمــد حمــزة 
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العامة 
للكهربــاء  ، أن مصــادر الطاقــة مبختلــف 
ــم األساســية  ــر مــن الدعائ أشــكالها تعتب
لتحقيــق برامــج التنميــة املســتدامة يف 
جميع املجــاالت االقتصادية واالجتماعية 
.. مشــيرا إلــى أن الطاقــة الكهربائيــة تعد 
التنميــة  إلحــداث  األساســية  الركيــزة 
الشــاملة يف جميــع املجتمعــات وشــريان 
احليــاة  مجــاالت  شــتى  يف  التنميــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة وتعتبــر مســالة 
يف  حمــزة،  لالســتقرار.وقال  أساســية 
الــدورة  أعمــال  ترؤســه  خــالل  كلمتــه 
الثالثــة عشــرة للمجلــس الــوزاري العربــي 
للكهربــاء الــذي عقــد اليــوم الثالثــاء مبقــر 
اجلامعــة العربيــة، »إننــا نتطلــع بتفــاؤل 
إلــى مســتقبل مشــرق لقطــاع الكهربــاء 
يســاهم يف دعــم وتطويــر مشــاريع التنمية 
االقتصاديــة بدولنــا العربية«.وأضــاف أن 
الربــط الكهربائــي مــن أهــم املشــروعات 
التكامليــة العربيــة وميهــد الطريــق إلقامة 
بــني  للكهربــاء  مشــتركة  عربيــة  ســوق 
الــدول العربيــة، تعتمــد علــى وجــود إطــار 
تشــريعي وأخر مؤسســي متني يصحبهما 
بنيــة حتتية متكاملة.وأكد املســئول الليبي 
أهميــة االجتمــاع يف خضــم التطــورات 
تشــهدها  التــي  الكبيــرة  واإلجنــازات 
املنطقــة العربيــة يف مجــال الطاقة بشــكل 
عــام والطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة 
بشــكل خــاص والتحــوالت واإلصالحــات 
يف هــذا القطــاع ســعًيا لتحقيــق تأمــني 
الطلــب علــى الكهربــاء جلميــع مواطنيهــا



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة5 العـدد )   59   (    ــ    الثالثاء       12      /       11       /     2019

حــــــوار/ هــمــســة يــــونــــس- بـــوابـــة 
اإلخبارية إفريقيا 

مبعركة  زارة  عــني  مــحــاور  قائد  كشف 
اللواء  الليبي  للجيش  التابع  طرابلس 
التطورات  جديد  عن  املنصوري،  فوزي 
الليبية  بالعاصمة  الــقــتــال  مــحــاور  يف 

طرابلس.
وقال املنصوري »إن عملية حسم معركة 
الوقت  يف  مشيرا  تتأخر«،  لم  طرابلس 
الليبي  اجلــيــش  ــوات  ــ ق أن  ــى  إلـ ــه  ــ ذات
جميع  يف  ملحوظة  انــتــصــارات  حتقق 

املحاور.... 
معركة  ــول  حـ الــتــفــاصــيــل  مــن  وملــزيــد 
ـــ »بــوابــة  طــرابــلــس، وتــطــوراتــهــا كـــان ل
مع  ــوار  احلـ هــذا  اإلخــبــاريــة«  إفريقيا 
ــواء فـــوزي املــنــصــوري.. وإلـــى نص  ــل ال

احلوار: 
ــاع يف  ــ ــ ــورات األوضـ ــة... مـــاهـــي تــــطــ ــ ــدايـ ــ بـ

طرابلس؟  بالعاصمة  القتال  محاور 
اجلميع الحظ بداية االنهيار يف صفوف 
أو  تصريحاتهم  يف  ســواء  »املليشيات« 
رد  وجــود  وعــدم  املتكررة،  انسحاباتهم 
مما  املسلحة  القوات  لتقدم  قوي  فعل 

العدو. يعطي دالالت واضحة النهيار 
الــــهــــدف  ــو  ــ ــا هـ ــ ــا مبـ ــرنــ ــذكــ تــ أن  ــك  ــ لـ ــل  ــ هـ

طرابلس؟  تطهير  عملية  من  الرئيسي 
العاصمة  تطهير  هو  الرئيسي  الهدف 
مــن ســيــطــرة املــلــيــشــيــات عــلــى الــقــرار 
وكذلك  طرابلس،  يف  واملالي  السياسي 
اتخاذ  عن  الصخيرات«  »حكومة  لعجز 
املليشيات،  هذه  وجود  قرار يف ظل  أي 

الواضح  والــضــرر  الظلم  لدفع  وأيضا 
احلبيبة  عاصمتنا  سكان  يعانيه  الــذي 
العصابات، وهناك سبب  تغول هذه  من 
املسلحة  الــقــوات  إصــرار  من  زاد  أخــر 
املكلفة  املهام  إلجناز  قدما  املضي  على 
مــن اجلماعات  قــادة  وهــو ظــهــور  بــهــا، 
اإلرهــابــي  مثل  املــشــهــد،  اإلرهــابــيــة يف 
التابع لتنظيم القاعدة املدعو زياد بلعم، 

وغيرهم.  الشيخي  محمد  واإلرهابي 
اآلن؟  تأخرت عملية احلسم حتى  ملاذا 

يتقدم  اجليش  ولكن  يتأخر،  لم  احلسم 
من  مسبقا  مــحــددة  استراتيجية  وفــق 
التحتية  البنية  على  احلــفــاظ  ضمنها 
وممتلكات  املواطنني  وممتلكات  وأرواح 
الدولة، وهذه األمور هي ما جعل حسم 

الوتيرة. بهذه  يسير  املعركة 
العملية؟  املحاور يف هذه  ما هي أصعب 

مــحــور صعب،  اســمــه  شـــيء  يــوجــد  ال 
والــــدلــــيــــل خـــســـائـــرهـــم الـــفـــادحـــة 
شاشات  على  االنهزامية  وتصريحاتهم 

التلفاز.

الــدعــم اخلــارجــي،، فما  إلــى  الــكــل يشير 
رصدها  مت  التي  الدعم  هــذا  أشكال  هي 
ــل هــو  خــــالل الــعــمــلــيــات بـــطـــرابـــلـــس، وهــ
دعـــم مــــادي ولــوجــســتــي فــقــط أم هــنــاك 

األرض؟  على  أجنبية  لقوات  تواجد 
وال  واضــح،  اللوجيستي  التركي  الدعم 
املسير  كــالــطــيــران  ــل  دالئـ إلـــى  يــحــتــاج 
والذخائر واألسلحة واملدرعات، واعتقد 
والتي  تركيا  من  القادمة  الطائرات  أأن 
اجلوية  الكلية  مطار  يف  استهدافها  مت 
قانون  خــرق  على  دليل  أكبر  مصراتة 
ليبيا من قبل  إلى  حظر توريد األسلحة 
نظام أردوغان، ونعم توجد قوات تركية 
قبل  مــن  اســتــهــدافــهــا  مت  األرض  عــلــى 

الليبي. اجليش  قوات 
ــتـــي تـــعـــرقـــل تــقــدم  مـــن هـــي األطـــــــراف الـ

طرابلس؟  تطهير  عملية  يف  اجليش 
دولــيــة  ــراف  وأطــ إقليمية  دول  هــنــاك 
ــح مــشــتــركــة مـــع »حــكــومــة  ــهــا مــصــال ل
تطهير  عــرقــلــة  حتـــاول  الــصــخــيــرات« 

املليشيات.   سيطرة  من  العاصمة 
إلـــى أي مـــدى جنــحــت قــــوات اجلــيــش يف 

املعوقات؟ أبرز  وماهي  مهمتها،  إمتام 
مهامها  تنفيذ  يف  الليبي  اجليش  جناح 
مـــن خــالل  ــرى  ــب ك بــهــا دول  ــرفــت  اعــت
ــا يف  ــ ــه ــ ــحــات رؤســـائـــهـــا ووزرائ تــصــري
جلسات  خــالل  ومــن  الــدولــيــة  املحافل 
باملعوقات..  يتعلق  وفيما  األمن،  مجلس 
على  املحافظة  وامنا  معوقات  توجد  ال 
جعل  ما  هي  واملواطن  الدولة  ممتلكات 

الوتيرة.  بهذه  يسير  العاصمة  تطهير 
ســـؤالـــنـــا األخـــــيـــــر... مــــــاذا بـــعـــد عــمــلــيــة 

طرابلس؟ تطهير 
رجــوع  هــو  العاصمة...  تطهير  مابعد 
مصاف  ضــمــن  وبــقــوة  الليبية  ــة  ــدول ال
والــقــرار  والــكــيــان  الهيبة  ذات  ــدول  الـ
مــع سياسة  يــتــوافــق  ــذي  ــ وال املــســتــقــل 
ــيــســت الــدولــة  الـــدولـــة احلــقــيــقــيــة ول
املليشيات  من  مجموعة  بحكم  املرتهنة 

وسراق املال والعام. 

فوزي املنصوري: احلسم لم يتأخر..

 وهذا ما بعد تطهير طرابلس
هناك دول إقليمية وأطراف دولية 

لها مصالح مشتركة مع »حكومة 

الصخيرات« حتاول عرقلة تطهير 

العاصمة من سيطرة املليشيات  
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غبارة- عبدالباسط 
اإلخبارية افريقيا  بوابة 

ــاســط غـــبـــارة-بـــوابـــة  ــب ــدال التـــــزال عــب
اإلخبارية افريقيا 

الشرق  يف  الواقعة  درنة  مدينة  شهدت 
وغياب  االستقرار  من عدم  الليبي،حالة 
التنظيمات  استوطنتها  أن  بعد  األمــن 
حروب  تخللتها  سنوات  طيلة  االرهابية 
ومـــعـــارك طــاحــنــة.ومــع جنـــاح اجلــيــش 
اإلرهــاب  جــذور  استئصال  فــى  الليبي 
عليها،تسعى  ســيــطــرتــه  وإنــهــاء  مــنــهــا 
ــى نــفــض غــبــار  ــ ــة ال ــل املـــديـــنـــة اجلــمــي
الى  مجددا  والعودة  واحلروب  االرهاب 

جديد. من  بريقها  واستعادة  البناء 
درنة،تتواصل جهود اجليش  ففي مدينة 
مخلفات  مــن  املــديــنــة  لــتــأمــني  الــلــيــبــي 
السنوات  طيلة  عايشته  الذي  االرهاب 
سالح  قــوات  آمــر  كشف  املاضية،حيث 
للجيش  الــتــابــع  الــعــســكــريــة  الــهــنــدســة 
ــيــبــي يف مــنــطــقــة اجلــبــل  ــل ال الــوطــنــي 
الــعــقــيــد  الـــبـــالد ،  ــر، شــرقــي  ــضـ األخـ
كميات  إتـــالف  عــن  بــوحــقــفــه،  مــحــمــود 
العسكرية  األسلحة  مخلفات  من  كبيرة 
لإلرهابيني يف مدينة درنة شرق البالد.

عن  الروسية  »سبوتنيك«  وكالة  ونقلت 
لــدى  املـــوجـــودة  بــوحــقــفــه إن »الــكــمــيــة 
يف  العسكرية  الــهــنــدســة  ســالح  قـــوات 
ولم  كبيرة  كمية  تعد  األخــضــر  اجلــبــل 
االنــفــجــار  لــقــوة  ــظــراً  ن جميعها  تــتــلــف 
بإتالف  »قمنا  وتابع:  ستخلفها«،  الذي 
السبعون  تفوق  والتي  األولى  املجموعة 
قذيفة من مختلف األنواع ومت تفجيرها 
»تلك  أن  ــى  ال مرحلتني«.مشيرا  على 
ــارة  ــحــة هـــي عــب ــفــات مـــن األســل املــخــل
تستعملها  وكــانــت  متنوعة  دانـــات  عــن 

يف  التفخيخ  يف  اإلرهــابــيــة  اجلــمــاعــات 
وضواحيها«. درنة  مدينة 

املناطق  لتأمني  الليبي  اجليش  ويسعى 
ــت تــتــمــركــز فــيــهــا الــعــنــاصــر  ــان ــي ك ــت ال
حربية  مخلفات  تتواجد  حيث  االرهابية 
آمر  املدنيني.وأوضح  على  خطرا  تشكل 

أنه  العسكرية  الهندسة  ســالح  ــوات  ق
الوديان  يف  متواصلة  اجلهود  ــت  »الزال
املناطق  وكــافــة  ــة  درن مبدينة  املحيطة 
قبل  عدة  اشتباكات  تشهد  كانت  التي 
حتريرها من قبل قوات اجليش الوطني 

الليبي«.
ــى  ــد الـ ــ ــدي وعــــــــادت احلــــيــــاة مــــن جــ

ــهـــدت األحـــد  ــتـــي شـ مـــديـــنـــة درنـــــة الـ
درنة  مهرجان  فعاليات  املاضي،انطالق 
املنظمة،  اللجنة  الثاني.وقالت  الزاهرة 
خشبة  على  كــان  املــهــرجــان  افتتاح  إن 
أولى  وكانت  باملدينة،  الوطني  املسرح 
للكاتب  مــســاء«  ذات  »زيــــارة  أعــمــالــه 
»حسن  واملخرج  الزني«،  العزيز  »عبد 

ــل »رمــضــان  ــل« وبــطــولــة املــمــث ــي مــكــائ
أن  صفحتها  عبر  العريبي«.وأضافت 
من  الــســابــع  حتى  سيستمر  املــهــرجــان 
من  كبير  بحضور  وذلك  احلالي  نوفمبر 
من  والتلفزيون  املسرح  وجنوم  الفنانني 

الليبية. املدن  جميع 

ملفات 

»سبوتنيك«الروسية
 عن بوحقفه ..
الكمية املوجودة لدى 
قوات سالح الهندسة 
العسكرية يف اجلبل 
األخضر تعد كمية 
كبيرة ولم تتلف 
جميعها نظراً لقوة 
االنفجار الذي ستخلفها

يتبع<<

بعد سنوات اإلرهاب..
مدينة درنة تواصل استعادة احلياة
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ملفات 

وتــســعــى الــســلــطــات يف شـــرق الــبــالد 
خصصت  املدينة،حيث  احــيــاء  إلعـــادة 
املــؤقــتــة،يف  باحلكومة  ــوزراء  ــ ال رئــاســة 
دينار  ماليني   4 املاضي،مبلغ  أكتوبر 
لــصــيــانــة فـــرع جــامــعــة عــمــر املــخــتــار 
يف  الوزارء  رئاسة  درنة.ومنحت  مبدينة 
تنمية  جلهاز   ، اإلذن  باخلصوص  قرار 
ــدن الــتــابــع لــهــا، مبــبــاشــرة  وتــطــويــر املـ
املناقصة  بــطــريــق  الــتــعــاقــد  اجــــراءات 

الصيانة. مشروع  لتنفيذ  املحدودة 
،أقسام  املؤقتة  احلكومة  افتتحت  كما 
الــبــاطــنــيــة مبــســتــشــفــى الـــوحـــدة درنـــة 
التعليمي.وقام وزير الصحة يف  املركزي 
احلكومة الليبية الدكتور سعد عقوب،يف 
اخلــامــس مــن أكــتــوبــر املــاضــي،بــجــولــة 
تبلغ سعة  ،التي  داخل أقسام املستشفى 
سريًرا.و   »60  « إلى  لأقسام  سريرية 
الكامل  الــدعــم  بــتــقــدمي  عــقــوب  تــعــّهــد 
أقسام  لكل  الصحة،  وزارة  طريق  عن 
أفضل  تــقــدمي  يضمن  مبــا  املستشفى، 
بينها:  من  للمرضى،  الطبية  اخلدمات 
ــى، وقــســم الــنــســاء  ــكــل قــســم غــســيــل ال

والوالدة.
ــهــا جــهــود  ــة رافــقــت اجلـــهـــود احلــكــومــي
درنة،حيث  مدينة  اعمار  العادة  فردية 
درنة  مبدينة  املتطوعني  من  عــدد  قــام 
اجلامع  درنــة  معالم  أهم  أحد  بصيانة 
ــا يــعــرف عــنــد الـــدراونـــة  الــكــبــيــر او م
ــك بــاملــجــهــودات  بــاملــســجــد الــعــتــيــق وذلـ
واملتطوعني. األعمال  رجال  من  الذاتية 
ــال  ــى أعــم ــد املـــشـــرفـــني عــل ــد أحــ ــ وأكـ
»بــوابــة  لـــ  خــاص  تصريح  يف  الصيانة 
املاضي  أكتوبر  اإلخبارية«،يف  إفريقيا 
أن املسجد تضرر بعد احلرب احلاصلة 
التنظيمات  ضد  درنة  مدينة  يف  مؤخًرا 
وسط  لوقوعه  وذلك  املختلفة  اإلرهابية 

القدمية. املدينة 
ــق نــاشــطــون لــيــبــيــون يف فــبــرايــر  وأطــل
الــتــواصــل  مــواقــع  عــبــر  حملة  املــاضــي 
االجــتــمــاعــي حتــت هــاشــتــاغ #إيــديــنــا_
فيها  يف_إيدين_بعضنا_نبنوها«،دعوا 
املدينة،  ومعالم  املنازل  بناء  إعادة  إلى 
التي شوهتها احلرب، من ضمنها سوق 
واملسجد  احلمراء،  والبياصة  الظالم، 
حملتهم  يف  ــاب  ــشــب ال ــا  ــق.ودع ــي ــت ــع ال
التواصل  مــواقــع  عبر  أطلقوها  الــتــي 

ترميم  على  التركيز  إلــى  االجتماعي 
لتشجيع  اخلدمية  واملؤسسات  املدارس 
مــواطــنــي املــديــنــة إلـــى الــعــودة إلــيــهــا.
وأصــبــح عـــدد املــشــاركــني يف احلــمــلــة، 
املدينة  شباب  من  إقباال  ويشهد  يزداد 
داعش  تواجد  أبــان  اضطهدوا،  الذين 

درنة. الشورى يف  ومجلس 
حتسن  الــى  ليبيون  مــســؤولــون  ويشير 
سيطرة  انــهــاء  بعد  درنــة  يف  ــاع  األوضـ
وزير  عليها،وكان  االرهابية  التنظيمات 
باحلكومة  الدولي  والتعاون  اخلارجية 
بزيارة  احلويج،قام  الهادي  عبد  املوقتة 
إلـــى املـــديـــنـــة،يف يــونــيــو املـــاضـــي قــال 
احلياة  اآلن  »تعيش  املدينة  إن  خاللها 
املؤقتة  احلكومة  أن  معلنا  الطبيعية«، 
املدينة  إحــيــاء  إعــادة  عملية  يف  ــدأت  ب
قبضة  مــن  استعادتها  بعد  اقتصاديا 
تنظيمي القاعدة وداعش من قبل قوات 

الليبي. اجليش 
وأوضــــح املــكــتــب اإلعـــالمـــي لـــلـــوزارة، 

توجيه  بهدف  تأتي  احلــويــج  زيــارة  أن 
املدينة  هــذه  بــأن  الــعــالــم  إلــى  ــة  رســال
متطرف،داعيا  فكر  اَي  حاربت  لطاملا 
الدولية  واملنظمات  العالم  دول  كافة 
احلكومية  وغير  احلكومية  واإلقليمية 
األخبار  نشر  وعدم  الصدق  حتري  الى 
ملدينة  احلــال  واقــع  عــن  تعبر  ال  الــتــي 
من  تشهده  ومــا  التحرير  بعد  ما  درنــة 

ملحوظني. واقتصادي  أمنى  حتسن 
الشرق  يف  الواقعة  درنة  مدينة  وتعتبر 
يف  السياحية  املناطق  أجمل  الليبي،من 
تتمتع  التي  اخلالبة  املناظر  بسبب  ليبيا 
وكانت  تزينها،  التي  املياه  وشالالت  بها 
املراكز  بسبب  للسائحني  مفضلة  وجهة 
بها. تزخر  التي  والسياحية  الترفيهية 
بـ«درة املتوسط«،قبل  وقد لقبها أهاليها 
االرهابية  التنظيمات  فــخ  يف  تقع  أن 
السياسي  الفراغ  حالتي  إستغلت  التى 
ــة مــركــزا  ــن واألمـــنـــي لــتــجــعــل مــن املــدي
من  العشرات  وتدريب  لتجميع  رئيسيا 

أمنيا  تهديدا  شكلوا  الذين  اإلرهابيني 
عامة. بصفة  واملنطقة  ليبيا  يف 

وظــلــت مــديــنــة درنـــة خـــالل الــســنــوات 
ــدي  ــ أي مـــهـــمـــة يف  ورقــــــة  ــة،  ــ ــي ــاضــ ــ امل
مركزا  منها  جعلوا  الــذيــن  املتطرفني 
لشن  ومــنــطــلــقــا  ــاصــرهــم  عــن لــتــجــمــع 
ليبيا. وخارج  داخل  اإلرهابية  العمليات 
التي  الساحلية،  املدينة  خضعت  وقــد 
ــف كــيــلــومــتــر عــن الــعــاصــمــة  ــأل تــبــعــد ب
ــســيــطــرة »مــجــلــس شـــورى  ــلــس،ل طــراب
ميليشيات  ويــضــم  درنــــة«،  مــجــاهــدي 
ــذي جنـــح يف  ــددة،والـ ــشـ ــتـ إســالمــيــة مـ
بعد   ،2015 يوليو  عليها،منذ  السيطرة 
داعش،الذي  تنظيم  مع  دموية  معارك 
لدرنة  خسارته  بتعويض  حينها  ســارع 

سنة. من  ألكثر  على سرت  بالسيطرة 
ــار  ــو/أيـ ــايـ وشـــهـــدت املـــديـــنـــة مــنــذ مـ
ــت  ــال ــت ــة،ت ــري ــة عــســك ــركـ ــعـ ــي،مـ ــاضـ املـ
ــوطــنــي  ــارات اجلـــيـــش ال ــصـ ــتـ ــهــا إنـ فــي
التحرير،الذي  بإعالن  الليبي،وإنتهت 

الطبيعية  احلياة  عودة  أمام  الباب  فتح 
املجموعات  طــرد  أعقاب  يف  للسكان، 
اإلرهابية ودك معاقلها يف أغلب مناطق 
املدينة الساحلية الواقعة شرقي البالد.
العمليات  أن جناح  إلى  مراقبون  وأشار 
اإلرهــابــيــة  التنظيمات  أفــقــد  درنــة  يف 

مهماً. استراتيجياً  موقعاً 
مركزاً  كانت  التي  درنــة  سكان  ويأمل 
بأن  واحلياة  والفنون  والثقافة  لــأدب 
متحو  علها  السابق  مــن  أفضل  ترجع 
ســنــوات الــظــالم الــعــجــاف،وهــي ذاتــهــا 
ــهــا كـــل املـــدن  ــي ــال الــتــي تــتــوق ال ــ اآلمـ
الليبيون  يأمل  الليبية،حيث  واملناطق 
بني  واالنقسامات  الصراعات  انتها  يف 
الصفوف  وتوحيد  السياسيني  الفرقاء 
الليبية  األراضي  كامل  تطهير  أجل  من 
واستعادة لطة الدولة مبا يضمن ارساء 
التحديات  ومواجهة  واالستقرار  األمن 

القائمة.
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الثقافية 

مصطفى حسني  خليفة 
خيــل إلي أنني ســمعت هــذا الصوت من 
قبــل… نفس الصوت الذي يتردد اآلن يف 
الفضــاء… يتماوج ببطء يتكســر يتصاعد 
يف عنــف، ويعــود يتفتــت  عــواء وتشــنج  

يتفتــت إلى صرخات قصيرة.
نفــس الصــوت يدعوني إلــى الوقوف يف 
الصــف بلهجــة األمــر لهجــة صارمة لها 
امتــداد كالصرير  أفاجأ باألمر واملوقف 
مــن أساســه وأفاجــأ بصــورة خاصة من 
اآلدمــي  الطابــور  إلــى  االتضمــام  أمــر 
الطويــل لــم يــأت من شــخص معــني  أو 
مصــدر محــدد  أما أن يكــون أمر صارم 
وحســب  ويحمــل نبرة تهديــد ومتجاهل 
الحتمــاالت الرفــض وعواقبــه، فهــذا ما 
لــم أســتطع تقبلــه بســهولة ، ولــم يكــن 

ليخطــر ببالي قط.
 ، مبــاالة  بــال  املتمهــل  ســيري  واصلــت 
تذكــرت نكتــة بذيئــة_ وكنت على وشــك 
أن أضحك مع نفسي  حينئذ اصطدمت 
بالصــوت مــرة أخــرى ، لعنــة وغضــب ، 
صــدى احتقــار ، وحشــي وصاعــق علــى 

نحــو يصيب املرء بالصمم.
كأنني فقدت وعيي أو كأن يف األمر قوة 
سحرية _استدرت على الفور_ واجتهت 
دون أن التفت نحو نهاية السور البشري 
  ، األخيــر  كنــت   ، اخللــف  يف  وقفــت   ،
أخــذت أجفف العــرق البارد الذي غطى 
الصــوت  تالشــى  وقــد  وجبينــي  عنقــي 
املــدوي وخيم صمت متوتر فوق الرؤوس  
، ولم يكن هناك أي شيء يتحرك أو ينم 
عــن وجــود حيــاة علــى امتداد السلســلة 
اآلدميــة  ،  ولــم يكــن يســمع غير صرير 
البــاب الزجاجــي الــذي يفتــح بــني وقت 
وآخر ويبتلع أحد الرجال  ، الذي يدخل 
ال يــرى يخرج مرة أخــرى ،  يقفل الباب 
، يفغــر فــاه ، بعــد حلظــة ، مــن جديــد 
، يف مواجهــة االرتبــاك واخلوف والعرق 

املتجمد.
والشــعور  الوقــت  تثاقــل  عــن  تشــاغلت 
بالســأم واحليــرة بأن غرقــت يف حديث 

صاخب مع نفسي.
الــذي يقــف يف آخــر الصــف اآلن بأمــر 
هــو   ، الســحر  صفــة  يكتســب  مجهــول 
مجــرد موظــف تعــس ،  هو أنــا  ، متثال 
من الطوب الهش ، ميتص الهواء والزمن 
ويغفــو فــوق عناوين الصحــف اليومية  ، 
ينــدس يف الزحــام ويتفــرج علــى النــاس 
وهــم يركضــون وينامون ويتناســلون فوق 
األيــام  مــع  يتخاصمــون  كبيــر.  ســرير 
ويســلخون جلود النســاء ، يتكومون على 
حافة الســرير يف الوقــت الذي كله فراغ 
ويثرثرون ، تتســخ مالءة الســرير تغســل 
مبــاء املطــر  ، جتففهــا الشــمس ، ومــا 
إن يســقط رجل أو امرأة من على حافة 
الســرير  ، حتــى متتــد عشــرات األيدي 
املعروقــة تلتقــط اجلســد وتلقــي بــه يف 

صنــدوق خشــبي مظلــم ومحكــم الغطاء 
وتطوح به بعيداً.

يف  أيديهــم  الرجــال  ينفــض  وعندئــٍذ 
الســرير  وســط  يف  ويتكومــون  ضجــر 
يعــددون خطايا الرجل الذي انتقل  دون 

أن يــدري إلى رحمة اهلل.

ويف كل صبــاح يكــرر متثال الطــني لعبته 
اململــة  ينــدس يف بذلــة مغبــرة ويتلمــس 
ويفاجــأ   ، الشــارع  إلــى  ويخــرج  رأســه 
ولهــذا   ، محاصــر  بأنــه  وقــت  كل  يف 
يفتعــل املشــاجرات مــع اجلــدران  نــراه 
 ، بالشــرفات  عينيــه  يعلــق   ، والعربــات 
يتفجــر   ، عينيــه  يف  الشــرفات  تســقط 
، يكتشــف أن يف كل شــرفة ثمــة  رعبــاً 
فتــاة ميتة ، ويقســم متثــال الطني بالذي 
خلقــه مــن طني بأنه لن يعــود مطلقاً إلى 
غــرس عينيــه يف اللحــم امليــت ، وإثــارة 
احلرب مع احلجــارة والظالل والعربات 

والنجــوم املفرعة من الضوء.
ويف كل يوم يجدد التمثال قســمه الغليظ 
ولكــن… هاهــو الصــوت اللعــني يثور مرة 

أخــرى ملتوياً ومقاطعاً.
ال تضــع يدك يف جيبك.

حتــدث  أن  بانتظــار  لأمــر  أســتجيب 
املعجــزة ويتالشــى الضبــاب  ويصبح يف 
وســعي أن أطل على اللغز من أعلى أرى 
وأغمســه  وأتفــرس يف مالمحــه  وجهــه 
وأحكــي  أمــي  إلــى  أعــود  الضــوء   يف 
القصــة كلهــا مــع أنهــا لــن تصدق شــيئاً 
ممــا ســأقوله  إذ أن أمــي تؤكد دوماً أن 
الســرير الذي يتسع لكل شيء  ال يضيق 

باألكاذيــب املضحكة يف نهاية األمر.
يتناقــص الصف ، الــذي يدخل ال يخرج 
، ولــم يبــق مــا يفصلني عن الباب ســوى 
رجــل واحــد ، إنــه نفس الرجــل املرتعب 

، والــذي كنــت أنصــت إلــى دقــات قلبــه 
كأنهــا دقــات ســاعة قدميــة  ، مرتعــب 
حقيقــة حتى أنه ارجتف عندما همســت 
يف أذنــه متســائالً عــن البــاب الزجاجي 
ومــا يضمنــه املبنــى الكبير ، ارجتف ولم 

يتكلم..
انسل أخيراً وراء صرير الباب الزجاجي  
بقيــت وحيــداً ، رحلت الشــمس وامتدت 
ظــالل غائمــة فــوق األرض ،هبــت ريــاح 
باردة ، وأحاطت باملبنى ظلمة موحشــة.
وفتــح البــاب للمــرة األخيــرة ودخلــت ، 
تالشــى يف نفســي كل إحســاس باخلوف 
، ســرت  بضع خطوات يف ممر شــاحب 
مقفلــة  أبــواب  جانبيــه  علــى   ، الضــوء 
متقابلــة ، وفوق اجلدران تناثرت كتابات 

ومشوشة. مختلفة 
 ، رديء  بخــط  كتــب  مــا  أقــرأ  ورحــت 
بصعوبــة أميــز احلــروف ، وكانت تفصل 
مضيئــة  نقــاط  والكلمــات  اجلمــل  بــني 

حمراء.

انتبه..  
 الضحــك عادة بالية

 ال حتاول الفهم ، محاولة الفهم مصيبة.
 القنــاع ، أي قناع

الليل قناع .
شــعرت باألســى ألننــي لــم أفهــم شــيئاً 
واجتــزت املمــر مطارداً باليــأس ، دلفت 
إلــى قاعــة فســيحة عارية مــن أي أثاث 
، وكان هنــاك مصبــاح معلق يف الســقف 
يصــب ضوءه فوق جســد امــرأة عارية ، 
ممــددة ، منفرجة الســاقني فوق البالط 

دون حركة.
أقتــرب مــن املــرأة يف وجــل ، وقــد خيل 
حلــم  هــو  أراه  مــا  أن  البدايــة  إلــي يف 
أولئــك  وحلــم   ، الســر  املــرأة   ، يقظــة 
الذيــن ميوتون فجأة ، النشــوة املحنطة. 

الســرير  حافــة  علــى  املحــرق  االنتظــار 
الكبيــر ، الــدم املســفوح ثــم… ثــم هاهي 

امرأة مباحة وجاهزة.
أجتــاز املســافة القصيــرة بقفــزة  وأطل 
علــى العــرى املضــيء الالفــح  أضحــك 
قبلــي   مــروا  الذيــن  أتذكــر  مشــدوهاً  
وأخطئ يف عددهم  كل ذلك ال يهم اآلن  
االنتظــار يف الشــمس والصــوت الصارم  

كل ذلــك انتهى إلــى وليمة حلم خيالية.
انحنيــت مرتعشــاً  مــددت يــداً راعشــة  
اختلــط فــوران دمــي بعرقــي وأنفاســي 
الوحشــية  مــات الزمــن  أمــي العزيــزة 
لــن تصــدق احلكايــة  أقتــرب مــن املرأة 
بــني  رأســي  يســقط  واجلحيــم   اللعنــة 
يــدي  وفجــأة  كمــا لــو أنني كنــت أهوي 
مــن جبــل  اكتشــفت أن املــرأة جثة  جثة 

متصلبة. عارية 
النــار  حــرارة   بــال  اجلمــال  هــذا  كل 
املنطفئــة  والشــعر الطويــل بال ملعان  له 
ملمس اخلشــب  خشونته ولونه الباهت.
الثديــان انكمشــا فــوق الصــدر مترهلني  
منبعجني  ال ينطلق منهما شرر وال ضوء 
وال رجفة  الســاقان منفرجتان ويف حالة 
انتظــار  مفتوحتــني على الصمت واملوت 
واخليبــة  تنتظــران غزوة لــن تقع  ورخة 
مطــرة جفــت يف الهواء  تنتظران دفقات 

دماء غاضت  الســاقان ممر مغلق.
شــيطان هو الذي البد دبــر هذه املكيدة  
يــدي  ويف هــذا  بــني  أمســكت برأســي 
الوقــت تــردد الصوت املألــوف  يف وقار 

مفتعــل ورصانة ثقيلة.
)وقــع علــى اجلســد وغــادر احلجــرة يف 

احلال(.
لتحريــك  قــوة  أي  نفســي  يف  أجــد  لــم 

أصابعــي… التوقيع أو املوت.
)الوقت ضيق(.

عــدت أحملــق يف اللحــم قطعــة اللحــم 
اللحظــة  تلــك  يف  والحظــت  املحنطــة، 
فقــط أن كل الذين ســبقوني إلى القاعة 
قــد تركــوا وراءهــم توقيعاتهــم وبصمات 
أصابعهم قبل أن يغادروا املكان_ وملحت 
وخطوطــاً  صغيــرة  دوائــر  اجلثــة  فــوق 
ملتويــة ومتشــابكة وقطــرات لعاب لزج_ 
وكان اجلســد مغطــى ببقع حمــراء كأنها 

قرصات وحشــية ملتهبة.
ولــم يكتــف البعــض كمــا يبــدو بالقرص 
وحــده_ بــل إن هناك من غرس أســنانه 

يف اللحم امليت.
غــادرت القاعــة مســرعاً  أغالــب نوبــة 
بــكاء ولكــن ضحكة غريبــة انطلقت وراء 
ومنغــم   ناعــم  ضحــك  املنحنــي  ظهــري 
إنهــا املرأة التي كانت منذ قليل مشــرعة 
الســاقني تنتظر املطر  املرأة اجلثة التي 
حملــت فــوق جســدها توقيعــات جميــع 
ســكان املدينــة  هاهــي تعود إلــى احلياة 

فجــأة وتضحك بإغراء هائل.
جففــت دموعــي واســتدرت عائــداً إلــى 
القاعــة  انطلــق الصــوت املعربــد يســد 

طريقــي ويهز املبنى كله من أساســه.

هــي فرصة واحــدة وضاعــت وعليك أن 
املبنى حاالً. تغادر 

خرجــت ولــم أتــرك ورائــي غيــر اخليبة 
واملــرأة العفنة  والصــوت املتصلب يتردد 

انقطاع. بال 
)أن حتيا كإنســان فرصة واحدة

أن حتيا…(
ولــم  األســطوري  املبنــى  مــن  خرجــت 
أســتطع حتــى اآلن أن أخــرج مــن قالــب 

الطــني الذي ورثته عن أبي وجدي.

توقيعـــــات على اللحــــم
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رياضه

ـــ االسبوع الليبي   
املحترفني  ليبيا  منتخب  العبو  من  أربعة  وصل 

ظهر   األحد املاضي  إلى تونس وذلك من أجل 

سوسة  مبدنية  املغلق  املنتخب  ملعسكر  االنضمام 

التونسية والذي انطلق منذ يوم األربعاء املاضي.

الليبي  الكرة  الرسمية لالحتاد  الصفحة  ونشرت 
صوراً لوصول املحترفني الثالثة بالدوري املصري 
و  سموحة  فريق  العــب  الترهوني  محمد  وهــم 
مفتاح  و  السكندري  االحتاد  العب  شلبي  أحمد 
كما  البورسعيدي  املصري  فريق  العــب  طقطق 

وصول أيضا بدر حسن العب الباطن السعودي

وصول املحترفني لتونس 
لالنضمام ملعسكر سوسة

ـــ االسبوع الليبي   
تعرض الدولي الليبي سند الورفلي مدافع فريق 
البيضاوي إلي إصابة يف مباراة فريقه  الرجاء 
أمام أمام يوسفية برشيد يف اجلولة الثالثة من 

الدوري املغربي لكرة القدم .
ولم يستطيع الورفلي استكمال املباراة حيث قام 
الفرنسي باتريس كارتيرون املدير الفني لفريق 
يف  الليبي  الدولي  باستبدال  الرياضي  الرجاء 
الدقيقة 20 بعد اصابته بانتظار اجراء مزيدا 

من الفحوصات الطيبة وحتديد مدة غيابه.
الليبي  للمنتخب  أساسية  ركيزة  الورفلي  ويعد 
عن  فقدانه  ويعد  الــدفــاع  يف  املغربي  وفريقه 

مباراة تونس صدمة كبيرة للجهاز الفني لفرسان 
املتوسط بقيادة فوزي البنزرتي . 

املدافع  إصابة  حجم  صحفية  تقارير  وحــددت 
الــدولــي سند الــورفــلــي مــدافــع فــريــق الــرجــاء 
على  غــادر  إصابة  إلــى  تعرض  والــذي  املغربي 
برشيد  بوسيفية  أمــام  فريقه  مواجهة  أثرها 
بثالثة  فريقه  وخسرها  العشرين  الدقيقة  يف 
أهداف لهدفني ضمن منافسات اجلولة الثالثة 

من بطولة الدوري املغربي للمحترفني.
كمال  الليبي  للمنتخب  اإلداري  املــديــر  وقــال 
بأن  ليبية  صحفية  تصريحات  يف  الترهوني 
يف  التواء  عن  عبارة  هي  الورفلي  سند  إصابة 

غــدا  الــالعــب  يلتحق  ــوف  وسـ ــقــدم  ال مفصل 
األحد مبعسكرة املنتخب الليبي مبدينة سوسة 
من  فــحــوصــات  ــه  ل جتـــري  وســـوف  التونسية 
حجم  حتدد  سوف  والتي  املنتخب  طبيب  قبل 
اإلصابة وحتديد مدى إمكانية الورفلي لتواجد 

أمام تونس وتنزانيا يف التصفيات الكان.
اخلامس  يف  مبارياته  الليبي  املنتخب  ويستهل 
عشر من الشهر احلالي مبلعب رأدس مبواجهة 
االفريقية  املجموعة  تصفيات  ضمن  بتونس 
الكاميرون  إفريقيا  بطولة  إلي  املؤهلة  العاشرة 

. 2021

ـــ االسبوع الليبي   
أختير النجم الليبي حمدو الهوني رجل مباراة 
انتهت  التي  مباراة  يف  البنزرتي  أمام  الترجي 
بفوز باب سويقة بثالثة أهداف مقابل هدف يف 
املباراة املؤجلة بني الفريقني من اجلولة الثانية 

من الدوري التونسي للمحترفني.
وذكرموقع نسمة التونسي بأن جماهير الترجي 
الصفحة  عــلــى  ــار  اخــت الــتــونــســي  ــاضــي  ــري ال
الهوني  الليبي حمدو  للفريق الالعب  الرسمية 
رجل مباراة الترجي والنادي الرياضي البنزرتي 

.
مباراة  يف  رائــعــا  أداءا  الليبي  الــدولــي  وقــدم 
البنزرتي حيث سجل الهدف الثالث وكان وراء 
ركلة اجلزء الذي سجل منها ياسني اخلنيسي 

الهدف الثانى .
جدول  صــدارة  الهوني  حمدو  زمــالء  ويتصدر 

ترتيب الدوري التونسي بخمسة عشر نقطة 

الليبي    االسبوع  ـــ 
حــدد االحتـــاد اإلفــريــقــي لــكــرة الــقــدم الــثــالثــاء 
كأس  ببطولة  املجموعات  دور  قرعة  موعد  املقبل 
مبشاركة  وذلك  الكونفدرالية  اإلفريقي  االحتــاد 
البطولة  يف  الوحيد  الليبي  املمثل  النصر  فريق 
عبر  املجموعات  لــدور  تأهل  قد  النصر  وكــان   ،
 32 دور  األوغــنــدي يف  بــرولــني  بفريق  اإلطــاحــة 
أربــعــة  املــبــاراتــني  مجموعة  يف  للبطولة  املــكــرر 
مقابل أثنني .وسوف تشهد القرعة التي  الثالثاء 
ــًرا مبــقــر االحتـــاد  الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــه

الستة  املتأهل  الفرق  وضع  بالقاهرة  اإلفريقي 
فرق   4 يضم  منها  كل  مجموعات   4 إلــى  عشر 
هي  الليبي  النصر  جانب  إلي  املتأهلة  .والفرق 
-حسنية  )مــصــر(  بيراميدز  املــصــري،   : كالتي 
رينجرز  )املغرب(-إنيمبا،  بركان  ونهضة  أغادير 
)بنني(- )اجلزائر(-إيساي  ــارادو  -ب )نيجيريا( 
بيمبي  ــا  ــم ــي ــوت ــوار(-م ــف دي ــوت  ــ )ك بـــيـــدرو  ــان  سـ
)غينيا(-جوليبا  الدميقراطية(-هورويا  )الكونغو 
فيتس  )موريتانيا(-بيدفست  )مــالــي(-نــواذيــبــو 

)زامبيا(. إفريقيا(-وزاناكو  )جنوب 

الكشف عن حجم إصابة سند الورفلي يف الدوري املغربي

جماهير الترجي تختار الهوني 
أفضل العب يف مباراة البنزرتي

مبشاركة النصر الليبي .. 
الكاف يحدد موعد قرعة مجموعات الكونفدرالية

ـــ االسبوع الليبي   
يواصل املنتخب الليبي لكرة القدم تدريباته اليومية 
التونسية  سوسة  مبدينة  املغلق  التدريبي  مبعسكره 
بقيادة مدربه التونسي » فوزي البنزرتي » وطاقمه 

الفني.
ثالث  بينهم  من  العبا  عشر  أربعة  وذلك مبشاركة 
بتدريبات  االن  حتى  ألتحقوا  محترفني  العــبــني 
املنتخب وهم محمد صولة املحترف ضمن صفوف 

طنجة  إحتاد  فريق  وثنائي  البحريني  الرفاع  فريق 
 « الهريش  »زكــريــا  و   « الطاهر  صالح   « املغربي 

وسيتوالى وصول باقي املحترفني تباعا.
واالصـــرار  باجلدية  اليومية  التدريبات  ومتــيــزت 
حتقيق  أجــل  من  جيدة  بصورة  والظهور  والتفاؤل 
النتيجة املرجوة يف لقاء افتتاح جولة الذهاب األولى 
لتصفيات الكان امام املنتخب التونسي يف اخلامس 

عشر من الشهر اجلاري مبلعب رادس بتونس 

املنتخب الليبي يواصل تدريباته
 مبعسكره املغلق بسوسة التونسية
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رياضه

ـــ االسبوع الليبي ــ 
 بوابة إفريقيا الرياضية    

ــيــس االحتــــاد الــلــيــبــي لكرة  ــدد رئ حـ
الشلماني  عبداحلكيم  برئاسة  القدم 
منتصف شهر ديسمبر القادم كموعد 
جديد لالنطالق الدوري الليبي املمتاز 
 2020-2019 الرياضي  للموسم 
من خالل  الشلماني  تأكيدات  وجاءت 
ميادين  لبرنامج  تلفزيونية  تصريحاته 
الذي يبث عبر قناة ليبيا روحها الوطن.
وراسل احتاد الكرة جميع األندية عبر 
االحتادات الفرعية بشأن مقترح إقامة 
الدوري املحلي بنظامه اجلديد وحدد 
20 من هذا الشهر موعًدا نهائًيا للرد 
يف  الراغبة  األنــديــة  موافقة  وإرســـال 

املشاركة.
التي حتصلت  للمقترح اجلديد  ووفقا 
على  الــريــاضــيــة  إفريقيا  بــوابــة  منه 
نسخه منه سيكون الدوري بدون هبوط 
و سوف يكون اختياري وليس اجباري 
اللعب  تــرغــب يف  ال  الــتــي  واألنـــديـــة 
االختيار وال يصدر  لها حرية  سيكون 
عليها اي عقوبات بسبب الظروف التي 

متر بها البالد .
كما أن هناك شروط ومن بينها ممكن 
العــبــني حتت  لعب خمس  يــكــون  قــد 
اقل من 20 عام من فئة األواســط ، 
تعاقدات  بدون  الــدوري  يكون  وممكن 
، سوف نخترع عدت حلول مع رئاسة 
االحتادات الفرعية يف االجتماع القادم 

.
وينقسم الدوري إلى مجموعتني بنظام 
كل  متصدر  ويــتــأهــل  ــاب،  ــ واي ذهـــاب 
مجموعة إلى املباراة النهائية لتحديد 
إقامة  الـــدوري و يف حــال عــدم  بطل 
إلى  اللجوء  يتم  فسوف  نهائية  مباراة 
القرعة لتحديد من يستأهل إلى دوري 
األبطال ومن يتأهل إلى الكونفدرالية 

اإلفريقية.
أربع مقاعد يف  ليبيا  يف حال ضمنت 
املشاركة  يحق  اإلفريقية  مسابقات 
من  والثاني  األول  املــراكــز  ألصــحــاب 
كل مجموعة يحدد موعد ملباراة كأس 
ــني الــنــصــر واالحتــــاد قبل  الــســوبــر ب

انطالق الدوري .

 املقترح اجلديد للدوري الليبي املمتاز

ـــ االسبوع الليبي   
هاجم الدولي الليبي السابق طارق التائب االحتاد 
الــلــيــبــي لــكــرة الــقــدم بــســبــب الــتــعــاقــد مــع التونسي 

فوزي البنزرتي ليكون مدربًا لفرسان املتوسط .
وكان االحتاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبداحلكيم 
للمدرب  خلفًا  الــبــنــزرتــي  مــع  تعاقد  قــد  الشلماني 
جالل الدامجة ملدة ستة أشهرمقابل 30 ألف دوالر 

يف الشهر الواحد.
ــريـــق الــــهــــالل الـــســـعـــودي الـــســـابـــق يف  ــال جنــــم فـ ــ وقــ
تصرحات نشرها موقع  رمييسا بأن البنزرتي مدرب 
لديه  وليس  فنيا  أنتهي  السابق  التونسي  املنتخب 
األفضل  كان  بأنه  مضيفًا  الليبية  للكرة  يقدمه  ما 
أو  جزائري  شــاب  مــدرب  مع  التعاقد  الكرة  لالحتاد 

مغربي وتوفير أموال التعاقد معه.
وأضــــاف الــتــائــب بـــأن اخلــطــوة الــتــي قـــام بــهــا احتــاد 
التونسي هي خطوة إلي  الليبي بالتعاقد مع  الكرة 
ــوراء وكـــان األحـــرى بــاحتــاد الــكــرة يف هــذا الــوقــت  الــ
الراهن التعاقد مع مدرب وطني ألنه األنسب حاليا 

لقيادة فرسان املتوسط

التائب .. التعاقد مع البنزرتي خطوة للوراء للكرة الليبيةنادي املحلة يرفض انطالق الدوري الليبي
ــ  ـــ االسبوع الليبي 

رفض نادي املحلة انطالق منافسات الدوري 
وذلــك   2020-2019 للموسم  الليبي 
يف  األمنية  األوضــاع  استقرار  عــدم  بسبب 

احتاد  وكــان  طرابلس  العاصمة 
الــكــرة الــلــيــبــي قــد حــدد 

املقبل  ديسمبر  شهر 
كــمــوعــد النــطــالق 

ــدوري  ــ مــوســم ال
املمتاز .

وقـــــــال نــــادي 
املـــــحـــــلـــــة يف 
ــه نشر  ل بــيــان 
صفحته  عــبــر 

ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
ــض  ــرفـ ــه يـ ــ ــأنـ ــ بـ

الصادرة  القرارات 
الليبي  ــاد  ــ االحتـ مـــن 

انطالق  بشأن  القدم  لكرة 
للموسم  املمتاز  ــدوري  ال مسابقة 

يستقر  ــم  ل مــا  وذلـــك   ،  2020-2019
الوضع األمني يف طرابلس مضيفاً بأنه

احتاد  عليه  أستند  الذي  السبب  نفس  وهو 
للموسم  املــمــتــاز  ــدوري  ــ ال إلــغــاء  الــكــرة يف 
الرسمي  النشاط  وجتميد   2019-2018

برمته .
املحلة  نـــادي  إن  الــبــيــان  ــاف  وأضــ
األندية  أبــرز  أحــد  باعتباره 
الــلــيــبــيــة وأبــطــالــهــا من 
سابقاً  تتويجه  خالل 
بــلــقــبــني لــلــمــمــتــاز 
وكــــــأس واحـــــدة 
ــر كـــان  ــوبـ ــسـ ــلـ لـ
مـــنـــذ تــأســيــســه 
ألي  داعـــــــمـــــــاً 
خطوة من شأنها 
بالكرة  الــنــهــوض 
الــلــيــبــيــة وتــطــويــر 
املحلية  مــســابــقــاتــنــا 
لأفضل ، ولكنه ال يقبل 
املشاركة يف مثل هذه املهازل 
وما  الليبيني  بعقول  واالستخفاف 
األمني  الوضع  استقرار  عــدم  من  يعانونه 

بطرابلس 

ـــ االسبوع الليبي   
النصر  ــادي  ــن ب الــعــمــومــيــة  رفــضــت اجلــمــعــيــة 
استقالة رئيس اللجنة التسيرية للنادي عزالدين 
بقيادة  ألول  للفريق  الفني  والطاقم  الــوكــواك 

املدرب الوطني محمد الككلي .
اجــتــمــاع اجلمعية  االســتــقــالــة يف  رفــض  جــاء 
بنادي  قليل  منذ  عقد  الذي  الطارئ  العمومية 
يف  رفــضــت  املشجعني  رابــطــة  وكــانــت  النصر 
اللجنة  اســتــقــالــة  ــاء  ــثــالث ال امـــس  اجــتــمــاعــهــا 

التسييرية بالنادي واجلهاز الفني واإلداري .
الرسمية  الصفحة  عبر  نشر  الــوكــواك  ــان  وك
الفني  الطاقم  صحبة  استقالته  خبر  للنادي 
أمــام  املــجــال  إفــســاح  بهدف  للفريق  واإلداري 
املشككني الذين طعنوا يف جهود اللجنة ليقودوا 

إدارة النادي .
تاريخي  القدم اجناز  الفريق األول لكرة  وحقق 
لبطولة  ــجــمــوعــات  امل دور  إلـــى   ، ــتــأهــل  ــال ب
الكونفدرالية األفريقية، للمرة األولى يف تاريخه 

وذلك على حساب برولني األوغندي 

ـــ االسبوع الليبي   
األول  مرانه  القدم  لكرة  االحتــاد  فريق  خاض 
يأتي  والـــذي  بــالــقــاهــرة  اخلــارجــي  مبعسكره 
استعدادا لالستحقاقات الكروية املقبلة للفريق.
هذا وأجري العبي الفريق صباح  األربعاء  مبقر 
أقامته بالعاصمة املصرية القاهرة تدريباتهم يف 
حتت  وذلــك  الــنــادي  يف  البدنية  اللياقة  صالة 

إشراف املدرب الوطني أسامة احلمادي .
الفرجاني  محمد  مــن  ــل  ك الــقــائــمــة  وضــمــت 

ــاجــي درا، وصــهــيــب بن  الــصــبــو ون واملــعــتــصــم 
سليمان، وعمران سالم وتسعة العبني من فئة 
الالعبني  الفريق  معسكر  عن  األواسط.ويغيب 
الدوليني املتواجدين حاليا مع املنتخب الليبي يف 
القائمة غياب أحمد املقصي  تونس كما تشهد 
ومحمد الطبال، ومراد الوحيشي، وسالم روما، 
وأكرم الزوي.ومن املنتظر أن يخوض أن يخوض 
من  فرق  مع  الودية  املباريات  من  عدد  الفريق 

الدوري املصري املمتاز.

اجلمعية العمومية بنادي النصر ترفض استقالة الوكواك االحتاد يخوض مرانه األول بالقاهرة
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أخر االسبوع 

املرصد
عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

أضخم خبيئة فرعونية منذ أعوام يف مصر
تــضــامــن 11 ألـــف عــالــم بــيــئــي مــن 150 دولـــة حــول 
ــوارئ املــنــاخــيــة  الـــعـــالـــم، وأعـــلـــنـــوا رســمــيــا حـــالـــة الــــطــ

العاملية.
ــنـــس ألــــيــــرت الـــعـــلـــمـــيـــة فـــقـــد قـــام  ــايـ ــقــــا ملـــجـــلـــة سـ ووفــ
الــتــحــالــف الــضــخــم بــالــتــوقــيــع لــلــمــوافــقــة عــلــى حــالــة 
مواجهة  وشك  على  العالم  أن  من  وحــذروا  الــطــوارئ، 

أزمة مناخية خالل 40 عاما.
ــه إذا لــم يــتــم االهــتــمــام  ولــفــت عــلــمــاء الــبــيــئــة إلـــى أنـ
بـــهـــذه الــتــغــيــيــرات واحلـــــد مـــن خــطــورتــهــا فــســيــكــتــب 
البيئة  عالم  ويقول  توصف،  ال  معاناة  البشرية  على 
العلماء  على  أنــه  سيدني  جامعة  من  نيوزوم  توماس 
االلـــتـــزام أخــالقــيــا وحتــذيــر الــبــشــريــة مــن أي تــهــديــد 

بهم. يلحق  قد  كبير 
ــوارئ  وتــشــمــل حتـــذيـــرات الــعــلــمــاء يف إعــــالن حــالــة طـ
املــنــاخ الــعــاملــيــة، اســتــخــدام الــطــاقــة، ودرجـــة احلـــرارة، 
ــابـــات، وذوبــــــان اجلــلــيــد  وتـــزايـــد الـــســـكـــان، وإزالــــــة الـــغـ

الكربون. وانبعاثات  القطبي 
بشكل  تتسارع  املناخ  أزمــة  »إن  بيان:  يف  العلماء  وقــال 
وتهدد  مــتــوقــًعــا،  كــان  أشــد ممــا  مــتــوقــع.. وتصبح  غير 

البشرية. ومصير  الطبيعية  اإليكولوجية  النظم 
ويــقــول عــالــم الــبــيــئــة ويــلــيــام ريــبــل مــن جــامــعــة واليــة 
أوريـــجـــون أن الــبــشــر يــتــزايــدون مبــعــدل ضــخــم يصل 
إزالــة  أن  كما  سنويا،  شخص  مليون   80 حــوالــي  إلــى 
»لــقــد قمنا  وتــابــع:  أزمــة هائلة،  تعد  ــازون  األمـ غــابــات 
من  عــاًمــا   40 مــدار  على  كاملعتاد  بالعمل  عــام  بشكل 
معاجلة  يف  فشلنا  ولكن  الكبرى،  العاملية  املفاوضات 

هذه األزمة بشكل أساسي« .
ولـــوقـــف عـــواقـــب أزمــــة املـــنـــاخ، يــنــصــح الــعــلــمــاء بــتــرك 
األرض،  يف  املتبقية  األحــفــوري  الــوقــود  ــواع  أنـ جميع 
من  األطعمة  وتتناول  املــتــجــددة،  املــصــادر  واســتــخــدام 
جلميع  األســرة  تنظيم  خــدمــات  وتوفير  نباتي،  أصــل 

الفتيات. وخاصة  الناس 
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التحريضية.. خدمة لتركيا 
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»طرابلس كوالية 
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السرية في ليبيا.
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السرية في ليبيا.

»ال منلك شيئاً نلتقي 
عنده، فكل واحد منا 
ميشي يف اجتاه 
أنفه. وكل خطوة يف 
االجتاه اخلطأ ندفع مثنها 

مرتني«.

الصادق النيهوم

بدأت شركة السكك احلديدية يف سويسرا يف توظيف مرشحني 
السائقني،  عدد  يف  الشديد  العجز  لسد  وذلك  الركاب،  بني  من 

فيما وصف بأنه نهج مبتكر إليجاد وظائف جديدة.
وذكر موقع »لوكال« اإلخباري األوروبي أن هيئة السكك احلديدية 
الفيدرالية يف سويسرا تفقد حوالي 30 سائق قطار يوميا لعدة 

التقاعد واإلجازات وإجهاد املوظفني. عوامل منها 
بني  من  مبرشحني  االستعانة  يف  الشرطة  بدأت  الفجوة،  ولسد 
حيث  وزيوريخ،  وأولــنت  ولــوزان  بيرن  قطار  محطات  يف  الركاب 
يختلط مدراء املوارد البشرية بالركاب وغيرهم ممن ميرون عبر 
محاكاة  قيادة جهاز  إلى جتربة  ويدعونهم  األربع،  املحطات  هذه 

الوظيفة. التدريب على  قاطرة إلغرائهم على 
يواصلون  أن  على  مللئها،  طلبات  املهتمني  املرشحني  إعطاء  ويتم 
تــنــطــوي عــلــى مقابالت  ــتــي  ــادة، وال املــعــت الــتــوظــيــف  إجــــراءات 

نفسية. واختبارات 
التدريب  مدة  أن   - اإللكتروني  موقعها  على   - الشركة  وذكرت 
تتراوح بني 14 – 16 شهرا »وخالل تلك الفترة يتم توظيفك يف 
سائق  ألف  توظيف  إلى  الشركة  وتهدف  أجرا«.  وتتلقى  الشركة 

قطار جديد بحلول عام 2025.

سكك حديد سويسرا
 توظف سائقني من بني الركاب

أالف العلماء يعلنون رسميا حالة الطوارئ املناخية العاملية




