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كـــل واحــــد مــنــا يف حــيــاتــه شــخــص ، قــريــب ، أو 
ــتـــديـــن.. تــظــهــر عــامــات  صـــديـــق ، أو زمـــيـــل مـ
التقوى يف شكله وطريقة كامه.. غالبا مايكون 
طيب املعشر يجيد فن املخالطة وفن اجلدال.. 
ــتــــاوي ذات  ــقـــوالت وفــ قـــــادر بـــأســـلـــوب تــــرديــــده ملـ
وقــيــادة  حـــرام  العصيدة  بــأن  يقنعك  أن  جــرس 
املـــــرأة لــلــســيــارة حــــرام والــتــصــويــر حــــرام وفـــوق 
أن يشعرك باالشمئزاز من نفسك  ذلك ميكنه 
تــدخــن والتعفي حليتك وحتــف شاربك  ألنــك 
ساقيك  نصف  يكشف  أفغانيا  إزارا  والتــرتــدي 
ميكنه  نفسه  ..وهــو  جــرادة  كساقي  النحيفتني 
أن يغشك ببيعك سيارة معيبة أو سلعة منتهية 
الصاحية أو مياطل يف تسديد دين مستحق أو 
مــيــراث مشترك  املــشــروع يف  يأكل عليك حقك 
أو يــفــجــر مـــدرســـة أطــفــالــك بـــدعـــوى مــحــاربــة 
» مصاب  » االخــاقــي  النصاب  ..هــذا  الطاغوت 
للعزل  يــحــتــاج  السليم  إنــعــدام احلـــس  مبـــرض 
كنا  إذا   هــذا  الــعــزل الصحي  االجــتــمــاعــي قبل 
أن  املشكلة  سقيمة..لكن  غــيــر  لثقافة  ننتمي 
مرضه ليس نتاج خلل هرموني أو طفرة جينية 
بل خلل يف فهم الدين عمره مئات السنني بدأ 
منذ حتول النص من منهج تفكير يف احلياة إلى 

برنامج عمل سياسي يسعى للسلطة والثروة..
توظيف الدين ألغراض براغماتية على مستوى 
األفراد ليس هو األخطر بل لعله تفريع ثانوي 
ملــشــروع إيــديــولــوجــي  إســتــغــل الــديــن يف خدمة 
الهيمنة واالستغال الذي حكم تاريخ البشرية 
ــبـــدائـــي وحـــتـــى ظــهــور  ــاع الـ ــطــ مــنــذ ظـــهـــور االقــ

الرأسمالية املتوحشة يف حلظتنا هذه ..
إن الــديــن كــنــظــام مــعــرفــة وفــهــم  ، هــو مشترك 
إنــســانــي شــأنــه شـــأن الــقــيــم واملــثــل الــعــلــيــا التي 
حياة  يف  واالخـــاقـــي  القيمي  الــضــابــط  تشكل 
املــجــتــمــعــات و حــيــاة االنـــســـان الــفــرد .. ..لــكــنــه 
حتــول عــن غايته األســاســيــة على يــد زمـــرة من 
الكهنة املأجورين ليصبح أداة فعالة للسيطرة, 
الزمانية  السلطة  ملصلحة  االنــســان  وتــدجــني 

ممثلة يف امللوك والزعماء ومدراء الشركات..
رجال الدين هؤالء من أيام معبد آمون يف مصر 
وجل   عــز   « اهلل  صفة  إنتحال  حــاولــوا  القدمية 
فــهــم اليــكــتــفــون بـــإدعـــاء اإلطــــاع عــلــى الــنــوايــا 
وماتخفي الصدور   ومناهضة ما ينتجه العقل 
اليوم  ..ولكنهم ينازعونه يف أعمال  من معارف 
اآلخرة إذ يوزعون صكوك اجلنة وتذاكر جهنم 
مبا يتائم مع مواقعهم يف الصراع االجتماعي 
والشر..مستغلني  اخلــيــر  يف  نظرهم  ووجــهــات 
خـــوف الــنــاس وجــهــلــهــم بــالــوظــيــفــة االخــاقــيــة 

للدين يف تاريخ البشرية..
يــقــفــون بــني الــقــلــوب والــعــقــول وبـــني احلقيقة 
بدائية  وقــراءات  كتب ومخطوطات  األسيرة يف 
جتاوزتها االزمنة احلضارية والفكرية - ال نفع 
العوام    بجهل  احلكم  تكريس  غير  وفيها  منها 
واالعاء من شأن املشعوذ الذي يحتكر معرفة 
فــك طاسمها ورمـــوزهـــا اخلــرافــيــة عــن طريق 
توريط املطلق يف النسبي والسماء يف التاريخ..  
هـــذه املــســافــة الثقافية الــتــي تــعــزل الــديــن عن 
الــتــي تصنع  الــواقــع هــي االشــكــالــيــة احلقيقية 
وبني  املعاصر  االنــســان  حياة  بني  شكليا  تضادا 
التراث الديني الذي راكمته اجتهادات العلماء 

والفقهاء عبر القرون .. 

صحيفــة أسبوعيـــة - منوعــــة  -  شاملـــة 
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للنفط،  الوطنية  املؤسسة  أكــدت 
مساء اجلمعة، تعرض مبنى إدارة 
شركة أكاكوس للعمليات النفطية 
إثر  مــاديــة  ــرار  ألضـ طرابلس  يف 
قصف جــوي، مساء اجلمعة 20 
حوالي الساعة اخلامسة والنصف، 
بالقرب من املبنى يف منطقة طريق 

املطار. 
عبر  نشرته  للمؤسسة  بيان  ويف   
موقع  على  الرسمية  صفحتها 
التواصل »فيس بوك«، قال رئيس 
الوطنية  املؤسسة  إدارة  مجلس 
 « اهلل:  صــنــع  مصطفى  للنفط 
تتعرض منشآت املؤسسة الوطنية 
بشكل  للخطر  وعامليها  للنفط 
يومي، وهذا أمر غير مقبول ويجب 

أن يتوقف فوراً

اإلعــام  كلية  طلبة  مــن  مجموعة  ينظم 
بجامعة بنغازي، خال الفترة من اخلامس 
من  والعشرين  السابع  وحتى  والعشرين 
املهرجان  الكلية،  مببنى  اجلاري  ديسمبر 

االبداع االعامي يف دورته األولى.
الطلبة  يقيمه  املهرجان-الذي  ويتضمن 
لألشرطة  اخلاصة-عروضاً  نفقتهم  على 
التشكيلية  للوحات  ومعرضاً  التسجيلية 
للصناعات  وعـــروضـــا  ليبيني  لــفــنــانــني 

اإلعامية.
)دليل  كتاب  توقيع  احلفل  سيتضمن  كما 
التدريس  هيئة  لعضو  العلمي(  الباحث 
كما  عامر،  بن  سكينة  الدكتورة  بالكلية 
ليلقي  املالكي  محمد  للكاتب  دعوة  وجهة 
املعرفية  السيميائيات  عــن  مــحــاضــرة 

نــدوة  ايضا  املــهــرجــان  برنامج  ويتضمن 
املذيعني  جتــارب  بعض  ملناقشة  حــواريــة 

الليبيني. 
احمد  االستاذ  بحسب  املهرجان  ويهدف 
بالكلية  الــتــدريــس  هيئة  عضو  النائلي 
كمجهود ذاتي من طلبة الكلية وبإمكانياتهم 
اجلامعة  أســـوار  مــن  للخروج  املــحــدودة، 
الفني  ــثــقــايف  ال املــشــهــد  يف  واملــشــاركــة 
بإطاق  وخبرتهم  امكاناتهم  وفق  الليبي، 
على  األولـــى  دورتـــه  هــذه  تكون  مهرجان 
النائلي  ورأى  سنوي،  كتقليد  يتواصل  أن 
اجلامعات  لكل  دعــوة  املهرجان  يكون  ان 
الليبية لتأكيد حضورها واملشاركة يف دعم 
املجتمع الى االفضل وفق كل التخصصات 

املختلفة.

أقامت اإلدارة العامة للدعم املركزي تاجوراء 
بلديتي  داخـــل  أمنية  ــزات  ومتــرك ــات  ــ دوري

»تاجوراء، والقره بوللي«.
الداخلية  ــوزارة  ــ ل اإلعــامــي  املكتب  ــني  وب

ــات  ــدوريـ ــاق أن إقـــامـــة الـ ــوفـ بــحــكــومــة الـ
تاجوراء،  بلديتي  والتمركزات األمنية داخل 
والقره بوللي يهدف حلفظ األمن واالستقرار 

داخل املنطقة.

اخلندق  غــزوة  مدرسة  وإدارة  تاميذ  قــام 
االسبوع  غريان  مبدينة   االساسي  للتعليم 
االبتدائية  سمنو  ملــدرســة  بــزيــارة  املــاضــي 
مبنطقة سمنو ببلدية وادي البوانيس يف إطار 
املؤسسات  بني  الــزيــارات  وتبادل  التعارف 

التعليمية يف مختلف املناطق الليبية 
أستقبالهم  يف  كــان  الذين  التاميذ  وقــدم 
مراقب تعليم البوانيس وإدارة مدرسة سمنو 
العديد من  وعدد من أولياء أمور التاميذ 
الفقرات الغنائية والفنية حتاكي الواقع الذي 
املؤسسات  مبختلف  التعليم  قطاع  به  مير 

التعليمية على مستوى ليبيا  .  

االبتدائية  سمنو  مدرستى  أن  الــي  يشار   
وغزوة اخلندق لهما مشاركات يف العديد من 
اجلنوبية  املنطقة  مستوى  على  املهرجانات 

والغربية.

تعرض مبنى أكاكوس 
ألضرار مادية جراء قصف جوي

بتمويل إيطالي.. شؤون الالجئني تقدم 
دعم لـمدارس يف مصراتة

البابا فرنسيس يشجب التعذيب وما سماه العبودية يف ليبيا

انقطاع الكهرباء عن مناطق بالساعدية

حفظ األمن يف تاجوراء 
والقره بوللي بدوريات ومتركزات 

تالميـــــــــذ بغريــــــــــان يقومــــــــون 
بزيــــارة ملنطقة سمنــــو

أعلنت املنظمة الدولية للهجرة، إجاء 172 مهاجرا سودانيا 
من ليبيا إلى اخلرطوم. 

العودة  وقالت املنظمة عبر موقعها الرسمي، إن برنامج 
اإلنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة، ساعد 
أكثر من 9600 مهاجر تقطعت بهم السبل يف ليبيا على 

العودة إلى ديارهم خال العام 2019.

السامية  املــفــوضــيــة  أعــلــنــت 
ــدة لـــشـــؤون  ــحــ ــ ــت ــ لــــــألمم امل
تقدميها  اجلمعة،  الاجئني، 
ــات  ــاعـ ــقـ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـ
الصنع  مــســبــقــة  الـــدراســـيـــة 
مدينة  يف  مـــــدارس   4 إلـــى 
مصراتة، بهدف زيادة قدرتها 
الستقبال  وذلــك  االستيعابية 
عدد أكبر من الطاب يف بيئة 

عبر  املفوضية  أفضل.وقالت 
مكتبها الرسمي، »إنه وبسبب 
الــنــزاع الــدائــر يف الــبــاد، مت 
 12.000 حـــوالـــي  تــهــجــيــر 
ــرى إلــى  طــالــب مــن مـــدن أخـ
جــزء  وسيستفيد  مــصــراتــة، 
التي  املــبــادرة  مــن هــذه  منهم 
من  متويل  بفضل  اجنــزت  مت 

احلكومة اإليطالية«.

إغــاق  إلــى  فرنسيس  الــبــابــا  دعــا 
ليبيا  يف  لاجئني  احتجاز  مخيمات 
تعذيب  ممارسات  تشهد  إنها  قائا 
فرنسيس،  البابا  ــى  وأدل وعبودية. 
الذي ركز يف عظاته على الدفاع عن 
املهاجرين والاجئني، أمام مجموعة 
الــفــاتــيــكــان  جلبهم  الــاجــئــني  مــن 
جزيرة  على  مخيم  من  إيطاليا  إلى 
ليسبوس يف اليونان. وقال: »كيف ال 
نسمع صرخة هذا العدد الكبير من 
الذين يفضلون  األشقاء والشقيقات 
املوت  عن  العاصف  البحر  مواجهة 
ليبية،  اعتقال  معسكرات  يف  ببطء 
وهي أماكن تعذيب وعبودية بغيضة«.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن جزء 
من منطقة الساعدية جراء سرقة أساك على خط الساعدية 
قدرت مبسافة )1650 متر( بنطاق دائرة توزيع شمال العزيزية.
وأكدت املكتب اإلعامي للشركة العامة للكهرباء سرقة أساك 

خط  على  مــتــر(   1650( مبسافة  قـــدرت  املــاضــي  اخلميس 
الساعدية الذي يتغذى من محطة 30 الساعدية بنطاق دائرة 
توزيع شمال العزيزية بإدارة توزيع سهل اجلفارة مما تسبب يف 

انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقة الساعدية.

إجالء 172 سودانيا 
من ليبيا)4(

جامعة بنغازي تنظم مهرجان اإلبداع اإلعالمي
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أخبــار

الثني  عبداهلل  املؤقتة  احلكومة  رئيس  أفتتح 
بنغازي  مبركز  الباطنة  الفائقة  العناية  قسم 
الطبي والذي يضم 17 سرير كما افتتح املقر 
الثالث  بالبرج  الــدم  امــراض  لقسم  اجلديد 

والذي يضم 30 سرير بكامل املعدات .
وبني املكتب اإلعامي لبلدية بنغازي أن املدير 

قامت  العريبي  فتحية  الطبي  للمركز  العام 
بشرح ما مت إجنازه خال الفترة السابقة من 
واملعدات  األسرة  وتوريد  الصيانة  استكمال 
توفير  على  والعمل  الــغــرف  على  وتوزيعها 
احتياج املريض من أدوية ومستلزمات لتقدمي 

اخلدمة الطبية للمرضى.

الوفاق  بحكومة  املالية  وزارة  أعلنت 
املــركــزي رفــض إمتام  بــأن املصرف 
ــبــات لشهر  إجـــــراءات صـــرف املــرت
ديسمبر رغم توفر فائض باإليرادات.
بــيــان مقتضب  ــوزارة يف  ــ الـ وبــيــنــت 
اخلميس أن املصرف أعاد اإلجراءات 
اخلــاصــة بــصــرف املــرتــبــات لـــوزارة 
تلك  إدارة  قانونا  إليها  املوكل  املالية 

احلسابات وتنفيذ الترتيبات املالية.

حل مشكلة املياه الكفرة 

12000 طالب نزحوا إلى 
مصراتة بسبب احلرب)12(

بحث  آلية جتهيز مستشفيات جالوتنفيذ اللوائح الصحية الدولية يف ليبيا

تواصل تنسيب طالب الشهادة الثانوية للجامعات واملعاهد

افتتاح أقسام جديدة ببنغازي الطبي

املصرف املركزي 
يرفض صرف 

مرتبات ديسمبر

اعمال  الكفرة  ببلدية  تتواصل 
من  بعددا  املياه  امـــدادات  ربــط 
التي  حتتاج  السكنية  االحــيــاء  
خلطة  استكماال  الــشــرب  ملــيــاه 
يف  للبلدية   التسييري  املجلس 
حل مشكلة نقص املياه يف املدينة 
املكتب  ...وقــــــال  ــهــا  وضــواحــي

االعامي  بانه مت البدء فعليا يف 
املرحلة األولى من خطة معاجلة 
 « وحــي  »غيث«  املشكلة يف حي 
وتشمل  الغربي  باجلوف   « علي 
بينما   « »الــبــراعــم  ببئر  ربطها 
الربط  الثانية  املرحلة  ستكون 
ببئر قرية بوليفة وتنتهي املرحلة 

الثالثة بحفر بئر يف حي غيث .
ويف هذا اإلطار قام يوم االربعاء 
املاضي عضو املجلس » مسعود 
عبداهلل » ووكيل الديوان مهندس 
بزيارة   « عبدالرسول  سعد   ».
اجلارية   احلفر  ألعمال  تفقدية 
ومد اخلطوط يف هذا املشروع .

أعلنت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الاجئني 
دراسية  قاعات  املاضي  اخلميس  قدمت  أنها 
جاهزة إلى 4 مدارس يف مصراتة مؤكدة نزوح 

12000 طالب إلى مدينة مصراتة.
وبينت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الاجئني 
قدمت  أنها  »فيسبوك«  لها مبوقع  تغريدة  يف 
ــة جــاهــزة لـــ 4 مـــدارس يف  »قــاعــات دراســي
مصراتة لزيادة قدرتها على اجللوس« مؤكدة 
أخرى  مدن  من  طالب  حوالي 12000  نزح 
إلى مصراتة بسبب النزاع احلالي وسيستفيد 
جزء منهم من هذه املبادرة، بتمويل سخي من 

إيطاليا«.

عقد مدير إدارة مختبرات الصحة 
الــعــامــة الــدكــتــور »عــمــر األحــمــر« 
تنفيذ  ملتابعة  اجتماعا  اخلميس 
بحضور  الدولية  الصحية  اللوائح 
ملكافحة  الوطني  املركز  عام  مدير 
األمراض الدكتور بدر الدين النجار.

وبني املكتب االعامي باملركز أنه مت 
استعرض مقترح تنفيذ خطة العمل 
الوطنية لألمن الصحي املنبثقة عن 

التقييم اخلارجي املشترك لقدرات 
ــة. كما  ــي ــدول ــوائــح الــصــحــيــة ال ــل ال
مركز  مشاركة  االجتماع  استعرض 
الصحية  للوائح  الوطني  االتصال 
اإلقليمي  ــمــاع  االجــت يف  ــة  ــي ــدول ال
لتنفيذ  املعنية  لــألطــراف  الــثــامــن 
وتسريع  الدولية  الصحية  اللوائح 
الوطنية  العمل  خطط  تنفيذ  وتيرة 

لألمن الصحي.

بــوزارة  املستشفيات  إدارة  مدير  اجتمع 
إسماعيل  املــؤقــتــة  باحلكومة  الصحة 
العيضه اخلميس مع مدراء املستشفيات 
اخلدمات  إدارة  ومــســؤول  جالو  ببلدية 
رئيس  بحضور  جالو  بلدية  الصحية يف 
املجلس التسييري جالو »محمد اشكينة« 
محمد.وناقش  احمد  املجلس  وعضو 
االجتماع وضع املستشفيات بصفه عامة 
وعلى آخر التطورات يف جتهيز مستشفى 

الطوارئ واملستشفى املركزي .
كما مت عرض اخلطة التشغيلية ملستشفى 
جالو املركزي وآخر ما توصلت إليه وزارة 
الصحة من جتهيزات من أثاث ومعدات 
املستشفيات  إدارة  أن  ويــذكــر   . طبيه 
جالو  مدينة  إلى  إدارتها  بكامل  انتقلت 
وسوف تشرف على األعمال والتجهيزات 
لكي يتم افتتاح املستشفى املركزي خال 

شهر يناير املقبل .

عقدت اللجنة املكلفة بحل املختنقات يف أمر تنسيب 
اجتماعا  الثانوية  الشهادة  يف  الناجحني  الــطــاب 
للجامعات  الطلبة  تنسيب  حلحلة  آلية  فيه  ناقشت 

والكليات التقنية واملعاهد التقنية العليا.
وبينت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أن رئيس اللجنة 
حول  للجنة  وافياً  شرحا  بتقدمي  قام  العتـوق  محمد 
الكيفية والغرض من تشكيلها، موضحاً ألعضائها آلية 

النقاش وعملها.
املراحل  لكل  شرحا  تقدمي  االجتماع  خــال  وجــرى 
االولى  اجلولتني  يف  التنسيب  عملية  بها  مرت  التي 
واحللول  بها  مرت  التي  املشاكل  موضحاً  والثانية، 
البيانات  عــرض  كما  العملية،  أثــنــاء  اتبعت  الــتــي 
عدد  يف  للمقرنة  االخــريــني  للعامني  واإلحصائيات 
للتنسيب  اجلولتني  مقارنه  ثم  واملنسبني  الناجحني 

بلغ   واالحصائيات حيث  البيانات  العام وعرض  لهذا 
عدد الطاب النظاميني الناجحني الغير منسبني أو 
طالب   17.732 هم  التنسيب  يف  مشتركني  الغير 
وطالبة )عدد 6.004 للدور االول و 11.728 للدور 

الثاني(.
وخلص املجتمعون إلى أن الطاب كل عام يتجهون إلى 
اخلاصة  واملعاهد  واجلامعات  التقنية  العليا  املعاهد 
التي لم تدخل منظومة التنسيب، إضافة إلى أن بعض 

الطاب يكتفون  بالشهادة الثانوية.
واتفقت اللجنة على تنسيب الطلبة املستوفني لشروط 
على  ونشرها  رغباتهم،  حسب  التنسيب  وضــوابــط 

صفحة الوزارة ومنح رؤساء اجلامعات وهيئة التعليم 
التقني صاحيات تنسيب الطاب املتقدمون لها يف 
حدود النسب التقديرية التي تسمح بها الكليات وحث 
التقدير  إيجاد أماكن مناسبة حسب  اجلامعات على 
للطاب الذين لم يقوموا بالتقدمي للتنسيب اجلامعي، 
للكليات  االستيعابية  القدرة  زيادة  األمر  استلزم  ولو 
بتحديد  يقوموا  لم  الذين  للطاب  الفرصة  وإتاحة 
رغباتهم بالتوجه إلى الكليات واملعاهد التي تتناسب 
وتقديراتهم على إال يتأخروا يف بيان هذه التوجهات 
عن موعد أقصاه شهر من تاريخ هذا اإلعان ومن لم 

يقم بتحديد رغبته سوف يستثنى من التنسيب.



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة4 العـدد )   65   (    ــ    الثالثاء       24      /       12       /     2019

االقتصادية

 االســبوع الليبي
اعلنــت املؤسســة الوطنيــة للنفــط أن  شــركة 
القــدرة  مــن  رفعــت  للنفــط  العربــي  اخلليــج 
ــورة النفطــي مبقــدار  ــل الناف ــة يف حق اإلنتاجي
االحــد  بعــد جناحهــا  يوميــا،  برميــل   5925
املاضــي يف  عمليــة ربــط البئــر )ذ3( باحلقــل .
وأثنــى رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة املؤسســة 
الوطنيــة للنفــط، علــى مجهــودات مجلــس إدارة 
شــركة اخلليــج العربــي وجميــع العاملــني فيهــا، 
يف  واملتابعــة  الهــام  باإلجنــاز  ذلــك   واصفــة 
زيــادة معــدالت اإلنتــاج مبــا يصــب يف مصلحــة 

االقتصــاد الليبــي.
أيضــاً  جنحــت  قــد  اخلليــج  شــركة  وكانــت 
حقــل  يف  و)ض4(  )ض1(  البئريــن  بإعــادة 
مــن  متوقفــا  كان  والــذي  لإلنتــاج  احلمــادة 
ــاج يف القطعــة  ــغ معــدل اإلنت 2011، حيــث بل
)م ن 5( حوالــي 500 برميــل يوميــا، وتعمــل 
البئريــن  علــى إعــادة تشــغيل  الشــركة حاليــاً 
)ض7( و)ض9( يف احلقــل نفســه يف الفتــرة 

القادمــة.
يذكــر أن املؤسســة الوطنيــة للنفــط، قــد أعلنــت 
الهــروج  شــركة  متكــن  عــن  املاضــي  اإلثنــني 

حقــل  إنتــاج  إعــادة  يف  النفطيــة  للعمليــات 
إنتــاج  مبعــدل  ســرت  حــوض  غــرب  الغانــي 
كمرحلــة  يومًيــا  برميــل  آالف   5 إلــى  يصــل 
أولى.وقبــل ذلــك أعلنــت املؤسســة عــن تشــغيل 
البئــر اجلديــد )ك ك 6( مبنطقــة التعاقــد )أ( 
التابعــة حلقــل أبــو الطفــل النفطــي ووضعــه 
علــى منظومــة اإلنتــاج، ممــا ســيضيف حوالــي 
اليوميــة  اإلنتــاج  ملعــدالت  برميــل   2500

للنفــط والغــاز. لشــركة مليتــه 
ذلــك واعدنــا الشــباب بحــل هــذه االزمــة وفــض 

اإلعتصامــات وفتــح املصــارف مــن جديــد

 االسبوع الليبي
أعلــن عنــه مســيرو البرنامــج األوروبــي  لدعــم القطاعــات 
يف ليبيــا  عــن عقــد اجتمــاع موســع بتونــس االيــام املاضيــة 
مــع ســتة مصــارف ليبيــة  بحــث فيــه  تأســيس وحــدات دعــم 

املشــروعات الصغــرى واملتوســطة
الصحــارى  مصــارف   حضــرت  فقــد  االعــان  وبحســب 
والتجــاري العربــي واجلمهوريــة و شــمال أفريقيــا والســراي 
املصــارف  علــى  الرقابــة  إدارة  مديــر  بحضــور    ، واليقــني 
والنقــد األجنبــي باملصــرف املركــزي طرابلــس  مختــار الطويــل

ســيقدم  لاســتثمار  الفرنســي  البنــك  ان   االعــان  وذكــر 
دعــم  لوحــدة  اإلداري  الهيــكل  لتأســيس  الفنيــة  املشــورة 
التمويــل  ذات  للشــركات  املقدمــة  واخلدمــات  املشــروعات 

عملهــا مراحــل  جميــع  يف  واملتوســط  الصغيــر 

 االسبوع الليبي
نفــت املؤسســة الليبيــة لاســتثمار  بيــان لهــا   خبــر 
خسارتها 850 مليون جنيه استرليني )1.1 مليار 
دوالر(، كانــت ضمــن األمــوال املجمــدة يف بريطانيــا.
وقــال بيــان املؤسســة ان اخلزانــة البريطانية تناولت 
مــا أســمته بـ”اخلطــأ املحاســبي” الــذي تســبب يف 
اختــاف قيمــة األموال الليبية املجمدة يف بريطانيا 
املقــدرة بـــ12 مليــار جنيه اســترليني.وأوضح مكتب 
تنفيــذ العقوبــات املاليــة )ofsi( بــوزارة اخلزانــة 
قيمــة  إجمالــي  اختــاف  ســبب  أن  البريطانيــة، 

األمــوال الليبيــة املجمــدة خــال التقاريــر املنشــورة 
لعامــي )2018-2019(، خطــأ محاســبي تتــم 

مراجعتــه والتحقــق منــه مــن قبــل وزارة اخلزانــة.
إلــى أن التقريــر املحاســبي تربطــه صلــة  يشــار 
التــي حتصــل  املعلومــات  مباشــرة بدقــة وحجــم 
عليهــا الــوزارة مــن البنــوك واجلهــات احلاضنــة 
لاســتثمارات الليبيــة يف بريطانيــا وفقــا لتقريــر 
اخلزانــة بخصــوص تنفيــذ العقوبــات املاليــة يف 
أكتوبــر  مــن  التاســع  يف  لعــام 2019  بريطانيــا 

املاضــي.

 االسبوع الليبي
القــت وزارة املاليــة يف حكومــة الوفــاق 
مغبــة تأخيــر مرتبــات العاملــني بالدولة 
مصــرف  علــى  ديســمبر  شــهر  عــن 
ليبيــا املركــزي طرابلــس عندمــا اعلنــت 
اخلميــس  أن املركــزي رفــض إمتــام 
ــة  ــات احلكومي إجــراءات صــرف املرتب
عــن شــهر ديســمبر رغــم وجــود فائــض 
أن   الــوزارة  اإليرادات.وقالــت  يف 
الكبيــر  الصديــق  املصــرف  محافــظ 

أعــاد احلســابات املوكلــة بإدارتها وزارة 
املاليــة املســؤولة علــى تنفيــذ الترتيبــات 
حكومــة  يف  التصــدع  وبــدا  املاليــة. 
واملصــرف  املؤسســات  بــني  الوفــاق 
املركــزي واضحــا بعــد انفجــار صــدام 
بــني  رئيــس املؤسســة الوطنيــة للنفــط 
مصطفــى صنــع اهلل ومحافــظ مصرف 
ليبيــا املركــزي الصديــق الكبيــر خــال 
البريطانــي  الليبــي  املجلــس  ملتقــى 
لألعمــال الــذي ُنّظــم يف تونــس بعدمــا 

مباشــرة  انتقــادات  اهلل   وجــه صنــع 
دفــع  مــا  للمركــزي  الكبيــر  الدارة 
الكبيــر بالــرد علــى صنــع اهلل متهمــا لــه 
بالتدخــل يف شــؤون املركــزي وجتــاوزه 

حلــدود عملــه  
خافــات  تبعــات  املواطــن  ويدفــع 
ــات  املؤسســات الرســمية مــن  واخفاق
تأخــر  الســيولة  و  تضخــم وشــح يف 
يف املرتبــات وتدهــور جميــع اخلدمــات 

العامــة 

شركة اخلليج ترفع اإلنتاج يف حقلي النافورة واحلمادة النفطيني

الشحومي يدعو لتنظيم السوق املوازي يف ليبيا
همسة يونس-

بوابة إفريقيا اإلخبارية
األوراق  ومؤسس سوق  املالي  اخلبير  دعا 
الشحومي،  سليمان  الدكتور  الليبي  املالية 
إلى تنظيم السوق املوازي يف ليبيا، وإشراكه 
يف عمليات حتقيق االستقرار النقدي كأحد 
أدوات النشاط االقتصادي الهامة واملنظمة 

باالقتصاد يف الباد.
»بوابــة  لـــ  تصريــح  يف  الشــحومي،  وقــال 
ســعر  »اســتقرار  اإلخباريــة«،  إفريقيــا 
الــدوالر بالســوق أمــر يف غايــة األهميــة 
واحلساســية خصوصــا يف ظــل اســتمرار 
ــاد بشــكل  ــاد الب احلــرب والصــراع واعتم
اخلارجيــة  الــواردات  علــي  كامــل  شــبه 
والــذي يعــرف بانكشــاف االقتصــاد علــى 
اخلــارج وذلــك بســبب مــا يحملــه مــن طلــب 
مرتفــع على العملــة الصعبة وبالتالي ازدياد 
والــدوالر،  الدينــار  بــني  دوران  معــدالت 
اســتمرار حتســني مســتوي االحتياطيــات 
باقتصــاد  االجنبيــة حتمــا  العمــات  مــن 
منكشــف علــى اخلــارج ســيكون مطلــب يف 

قــدرة  مــدي  مــن  والرفــع  األهميــة  غايــة 
ومــدة االســتدامة لــدي البنــك املركــزي امــر 
ايضــا ضــروري يف ظــل احتمــاالت تعطــل 
او تقلــص باإلنتــاج النفطــي املصــدر الوحيد 
الليبــي،  باالقتصــاد  االجنبيــة  للعمــات 
ــن  ــر منظــم م ــا غي ــوازي يف ليبي الســوق امل
وجهــة النظــر الرســمية ولكنــه واقعيــا أكثــر 
التجاريــة  املصــارف  أغلــب  مــن  تنظيمــا 

العاملــة، فالســرعة واملصداقيــة والشــفافية 
هــي عنوانــه الدائــم، وقــد جتــد اإلمكانــات 
يف  بوصفهــا  التــي  واللوجســتية  التقنيــة 
التعاطــي  علــي  قدرتــه  لتعزيــز  أنشــطته 
ــرم هــذا  ــا ان نحت ــم علين الفــوري امــر يحت
ــوذ رســميا و املحبــب شــعبيا ،  الســوق املنب
آن االوان لتنظيــم هــذا الســوق وان يؤطــر 
أو  ليــس ملراقبتــه  يف منظومــة للصرافــة 

حرصــا علــي مصالــح املتعاملــني بــه ولكــن 
إلشراكه يف املساهمة يف حتقيق االستقرار 
النقــدي ولعــب دوره كأحــد أدوات النشــاط 
االقتصــادي الهامــة و املنظمــة باالقتصــاد. 
يقدمــه  مبــا  التأثــر  ســريع  الســوق  هــذا 
البنــك املركــزي مــن دوالرات او معلومــات 
حــول عملياتــه وتبقــي اإلخبــار والشــائعات 
ذات تأثيــر كبيــر يف ظــل عــدم وجــود إطــار 

تنظيمــي رســمي لهــذا الســوق املــوازي«.
وتابــع الشــحومي، »التقاريــر االخيــرة للبنك 
اإلشــارة  مــرة  ألول  فيهــا  بــداء  املركــزي 
بشــكل رســمي الــي ســعر الســوق املــوازي 
ولكــن الزال أمامــه االقتــراب أكثــر مــن هــذا 
املنظومــة  يف  وإشــراكه  وتأطيــره  الســوق 
الســوق  هــذا  حتــار  فبعــض  النقديــة، 
لزبائنهــم  منتظمــة  حســابات  ميســكون 
بهــا  يعملــون  الكترونيــة  أنظمــة  ولديهــم 
ولديهم خزائن مجهزة ومنظومات للحماية 
وغيرهــا، ال ينقصهــم ســوي وضــع الفتــة 
بشــكل قانونــي. طبعــا ذلك يعنــي بالضرورة 
القيــود  برفــع  معنــي  املركــزي  البنــك  ان 
املتبقيــة واملفــروض علــى عمليــات النقــد 
ــات املباشــرة  ــي وخصوصــا التحوي األجنب
العمليــات  انــواع  بكافــة  التعامــل  وفتــح 
اعتمــادات  مــن  اخلارجيــة  املصرفيــة 
يف  االزدواج  ملعاجلــة  وســيكون  وحــواالت 
أســعار الصــرف احلالــي حتقيــق عدالــة 
وشــفافية مفقــودة بســبب وجــود أكثــر مــن 
تعميــق  يف  االكبــر  األثــر  للصــرف  ســعر 

تنظيــم الســوق املــوازي املنظــم«. 

املصارف الليبية تبحث الدعم 
األوروبي للمشروعات

بيان الليبية لالستثمار ينفي خسارة الـ1.1 مليار دوالر

وزارة مالية الوفاق  حتمل الصديق الكبير  تأخير  املرتبات احلكومية
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حوار / سوزان الغيطاني
الـــنـــواب عقيلة  رئــيــس مــجــلــس  أكـــد 
الــقــادمــة ستشهد  الــفــتــرة  أن  صــالــح 
الــقــيــاديــة  الـــشـــخـــصـــيـــات  تـــغـــيـــرا يف 
املــجــتــمــع  اقـــتـــنـــع  أن  بـــعـــد  بـــلـــيـــبـــيـــا 
فقد  الرئاسي  املجلس  بــأن  الــدولــي 

ومصداقيته شرعيته 
ــاء خــــاص  ــ ــقـ ــ لـ ــــح يف  ــالـ ــ وحتــــــــدث صـ
مـــع بـــوابـــة إفــريــقــيــا اإلخـــبـــاريـــة عن 
الــســقــف الـــزمـــنـــي املـــتـــوقـــع النــتــهــاء 
مـــعـــركـــة طـــرابـــلـــس وكــيــفــيــة تــعــامــل 
اجلـــيـــش مـــع الــتــشــكــيــات املــســلــحــة 
بعد إعان التحرير وموقف مجلس 
املوقعة  التفاهم  مذكرة  من  النواب 

وتركيا. الرئاسي  املجلس  بني 
إلى نص احلوار:

تــركــيــا أعــلــنــت دخـــــول مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
فائز  الرئاسي  املجلس  رئيس  مع  املوقعة 
مجلس  رفض  رغم  التنفيذ  حيز  السراج 
الـــــنـــــواب واحلــــكــــومــــة املــــؤقــــتــــة.. فــكــيــف 

األمر؟ تتابعون هذا 
تستطيع  ال  تركيا  لكن  كام  مجرد  هذا 
قوات  ترسل  أن  فعل شيء فا تستطيع 

وطيران  أسلحة  أرسلت  عندما  وحتى 
دمر  بتدميرها حيث  الليبي  قام اجليش 

30 طائرة يف بضعة أيام.
بــعــد تــوقــيــع مـــذكـــرة الــتــفــاهــم مـــع تــركــيــا 
ــوات املــحــلــيــة الــتــي تــطــالــب  ــ تــعــالــت األصـ
الرئاسي..  املجلس  عن  الشرعية  بسحب 
إلــى أي مــدى تــرى أن هــذه املــذكــرة ميكن 

بالرئاسي؟ تطيح  أن 
بالرئاسي وسوف نشهد  بالفعل أطاحت 
يف  تغيير  القادمة  القريبة  الفترة  خال 
أن  حيث  ليبيا  يف  القيادية  الشخصيات 
الرئاسي فقد  املجلس  بأن  قناعة  هناك 
على  قدرته  وفقد  ومصداقيته  شرعيته 

إدارة الباد.
الثقة  بسحب  الــدولــي  املجتمع  طالبتم 
مذكرة  توقيع  بعد  الرئاسي  املجلس  من 
ــكـــن مـــا الــبــديــل  الـــتـــفـــاهـــم مـــع تـــركـــيـــا ولـ

برأيكم؟
يناير  يف  العربي  البرملان  لقاء  سيعقد 
املــقــبــل وســنــطــالــب بــســحــب الــثــقــة من 
من  البداية  تكون  بحيث  الوفاق  حكومة 
العرب ولكن يف كل األحوال إذا حتررت 
االتفاقية  ستسقط  طرابلس  العاصمة 

ويسقط من ورائها
الرئاسي  املجلس  أن  ترى  التي  الدول  ما 

شرعيته؟ فقد 
للسفر  دعــوة  لدي  أن  بدليل  الــدول  كل 

القادم. الشهر  املتحدة  للواليات 
مبجلس  يعترف  الــدولــي  املجتمع  ولكن 
يعترف  ال  فيما  تشريعية  كسلطة  النواب 
تنظرون  كيف  عنه..  املنبثقة  باحلكومة 

التناقض؟ لهذا 
يكون  أن  يجوز  فا  كبير  تناقض  هــذا 
السلطة  من  معتمدة  غير  حكومة  هناك 
رئيس  أي  فإن  وإال  الباد  يف  الشرعية 
باد يستطيع تكليف حكومة دون احلاجة 
أن حتاسبه  تستطيع  فا  النواب  ملجلس 
غريب  أمر  وهذا  تسقطه  أو  تساءله  أو 
ستنجح  أنها  توقعوا  مــؤامــرة  عن  نــاجت 
الرئاسي  للمجلس  الداعمني  حتى  لكن 

أدركوا أنه ال يستطيع فعل شيء.
هل  للجيش  األعــلــى  الــقــائــد  بــاعــتــبــاركــم 
ميــكــن أن تــعــطــيــنــا ســقــف زمـــنـــي مــتــوقــع 

طرابلس؟ العاصمة  لتحرير 
يف القريب العاجل ألن اجليش يف داخل 

مدينة طرابلس وليس يف ضواحيها.
هل نتحدث عن أسابيع أم أشهر؟

أسابيع. أعتقد 
بــعــض املــنــتــقــديــن لــلــجــيــش يـــقـــولـــون إن 
حــفــتــر أعـــلـــن ســـاعـــة احلـــســـم يف الــســابــق 

عدة مرات.. ما ردكم؟
املاضيني  اليومني  قبل  يحدد  لم  حفتر 
هناك  فكانت  العاصمة  لدخول  موعد 
على  تــقــوم  مهنية  عــســكــريــة  عــمــلــيــات 
ــارج  ــحــة خـ ــاعـــات املــســل ــمـ ســحــب اجلـ
الــعــاصــمــة حــتــى ال يــتــضــرر املــواطــنــني 
بادر  ثم  استنزافهم  فتم  وهذا ما حصل 
الطريق  لقطع  العاصمة  بدخول  اجليش 

االتفاقية على 
كان  باالقتحام  أوامر  لم تصدر  قبل  من 
ضد  عسكرية  بعمليات  ــر  أوامـ هــنــاك 

اإلرهابية.  اجلماعات 
ــة عــن  ــتـ ــؤقـ ــة املـ ــومـ ــكـ ــا تـــتـــحـــدث احلـ ــمــ دائــ
إجــــراء انــتــخــابــات بــعــد حتــريــر طــرابــلــس 
ــاد تــســمــح  ــبــ ــل األوضــــــــاع يف الــ ولـــكـــن هــ

االنتخابات؟ هذه  بإجراء 
اجلميع  بها  يرضى  حكومة  تشكيل  بعد 
كل  ستنتهي  الدولي  املجتمع  ويعتمدها 

األمور
ــــاح مـــنـــتـــشـــر خـــــــارج شـــرعـــيـــة  ــسـ ــ لـــكـــن الـ

الدولة؟
املجتمع  من  بدعم  احلكومة  تشكيل  بعد 
ــي ســيــكــون هــنــاك طــريــقــة جلمع  ــدول ال
املسلحني  مــن  الكثير  أن  كما  الــســاح 
ــون مـــن أجــل  ــل ــقــات ــهــربــون النــهــم ي ســي
لهم  ــال  املـ ضــخ  يــتــوقــف  فعندما  ــال  املـ

تلقائيا. سينسحبون 
ستتعاملون  كيف  العاصمة  حترير  بعد 
ــون  ــلـ ــاتـ قـ الـــــذيـــــن  املـــســـلـــحـــني  آالف  مـــــع 

اجليش؟
التعامل  سيتم  جــرائــم  ارتــكــبــوا  الــذيــن 
التعامل  سيتم  كما  للقانون  طبقا  معهم 

أيضا ما املغرر بهم.
تتحدثون عن مصاحلة وطنية؟ هل 

اإلرهابيني  فاملجرمني  ذلــك،  يكون  قد 
القاعدة  مثل  معينة  أجندة  لديهم  الذين 
أما  سيهربوا  ثم  النهاية  حتى  سيقاتلون 
معهم  التعامل  سيتم  لآلخرين  بالنسبة 
الظروف  حسب  غيرها  أو  باملصاحلة 
الشخصية  احلقوق  ذلك   من  واستثني 
فكل من لديه حق عليه أن يلجأ للقضاء 

بالذات. ولن يسمح باستيفاء احلق 
ــع الـــــنـــــواب الـــذيـــن  ــ ــون مـ ــلـ ــامـ ــعـ ــتـ كـــيـــف تـ

طرابلس؟ يف  اجتماعات  يعقدون 
من مجلس  إسقاط عضويتهم  لقد متت 

النواب.
مرتبات؟ يتقاضون  الزالوا  لكنهم 

لكن  مرتبات  لهم  تدفع  السراج  حكومة 
فمجلس  بهم  تعترف  ال  املتحدة  األمم 
يكون  فقد  واحد  يكون  أن  يجد  النواب 
هناك عدة حكومات وهذا ال يعني شيء 
تكون  أن  يجب  التشريعية  السلطة  لكن 

واحدة.
وأعتقد أن عقد اجتماعات يف طرابلس 
فمجلس  تسويف  ومحاولة  طائش  عمل 

ــوجــودة  ــة م ــي ــب ــدة واألغــل ــ ــواب واحـ ــنـ الـ
متوفر. والنصاب 

ــاذا ال يــعــقــد مــجــلــس الـــنـــواب جــلــســاتــه  ملــ
منتظم؟ دوري  بشكل 

نحن يف حالة حرب ومت إعان التعبأة يف 
القوانني  التشريعية تسن  فالسلطة  ليبيا 
فقط وعند اللزوم يجتمع مجلس النواب 
وضع  يف  اآلن  لكننا  الــقــرارات  ويتخذ 
لبعض  بحاجة  لسنا  فنحن  استثنائي 
القائد  لصفة  بالنسبة  ــا  أم الــقــوانــني 
البرملان الذي يعمل  األعلى فهي لرئيس 
ليس  وبالتالي  للبرملان  الرجوع  دون  بها 

هناك ضرورة لذلك
ــاذا عـــن عــقــد جــلــســة يف مــديــنــة غــات  ــ ومـ
األمر  بــدراســة  املعنية  اللجنة  أن  خاصة 
حـــول  األول  ــائـــب  ــنـ ــلـ لـ ــرا  ــريــ ــقــ تــ ــلـــمـــت  سـ

اجللسة؟ عقد  إمكانية 
ليس هناك مانع من عقد جلسة يف غات 
لكن االجتماع يف غات ليس مبررا ألننا 
املجلس  مقر  أن  كما  آمنني  طبرق  يف 
الرسمي يف بنغازي ومقره املؤقت طبرق 
أي  يف  اجتماع  عقد  مــن  مــانــع  ال  لكن 

ليبيا. بقعة مؤمنة يف 
طريق  على  خــطــوات  قطعت  كانت  مصر 
ــرق  ــشــ الــ الـــلـــيـــبـــي يف  ــــش  ــيـ ــ ــد اجلـ ــيــ ــوحــ تــ
والـــغـــرب.. فــهــل هــنــاك احــتــمــالــيــة لــعــودة 
ــاورات ثــانــيــة أم أنـــهـــا تــوقــفــت  ــ ــشـ ــ هــــذه املـ

متاما؟
كل  توحيد  يف  كبيرا  جــهــدا  بــذلــت  مصر 
املؤسسات الليبية لكن يف الواقع ال يوجد 
فاملتحكمني  ــر  اآلخـ الــطــرف  لــدى  جيش 
كمليشا  مليشيات مسلحة  الساح هم  يف 
كليات  تــوجــد  وال  ــادي  بـ وصـــاح  الككلي 
عسكرية تقوم بتخريج متدربني وبالتالي فا 
ميكن التوحيد مع هذه املليشيات ولكن من 
ليتوحد  يلتحق باجليش فليلتحق  يريد أن 
تلقائيا لكن املجموعات املتحكمة يف الساح 
هي مليشيات إرهابية مطلوبة للعدالة وليس 
كما هو احلال يف الشرق الليبي بحيث يوجد 

جيش يستطيع أن يلتزم باالتفاقيات.

عقيلة صالح 
يكشف تغيرات

 مرتقبة يف الشخصيات 
القيادية بليبيا
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التلغ- رامي 
اإلخبارية افريقيا  بوابة 

ــا مــطــلــع الـــعـــام  املــقــبــل  ــي تــســتــعــد أملــان
برلني؛  العاصمة  يف  مؤمتر  الستقبال 
ملناقشة احللول املمكنة للنزاع القائم يف 
حلكومة  الّداعمة  امليليشيات  بني  ليبيا 

الليبي. الوطني  واجليش  الوفاق، 
ويتواتر التساؤل يف األوساط السياسية 
مؤمتر  تقدمي  قــدرة  حول  األكادميية  و 
األملانية  بالعاصمة  عقده  املقرر  برلني 
الليبية  لألزمة  حاً  املقبل  العام  مطلع 
املــحــتــمــدة والـــصـــراع املــســتــمــر الـــذي 
منذ  بالنفط  الغني  العربي  البلد  يشهده 

عام 2011.
نقط  إلــى  التوصل  إلــى  أملانيا  وتسعى 
وقف  أبرزها  برلني  مؤمتر  يف  محددة 
إطاق النار غير املشروط يف طرابلس، 
والدولية  اإلقليمية  املــواقــف  وتوحيد 
الليبية  األزمــة  يف  اخلــاف  نقاط  جتاه 
إفريقيا  يف  االستقرار  لتحقيق  وحسمها 

املتوسط. األبيض  البحر  وضفتي 
املصري  الرئيس  ذاتــه،أكــد  السياق  يف 
ــشــارة  ــســت ــســيــســي وامل ــاح ال ــت ــف ــدال ــب ع
اخلميس،  أمس  ميركل،  أجنيا  األملانية 
اخلارجية  للتدخات  حد  وضع  ضرورة 
على  والعمل  ليبيا،  يف  املشروعة  غير 

إنهاء األزمة من خال حل شامل. 
املتحدث  راضــي،  بسام  السفير  وقــال 
»السيسي  إن  املصرية،  الرئاسة  باسم 
املستشارة  مــن  هــاتــفــيــاً  اتــصــاالً  تلقى 
األملانية أجنيا ميركل، شهد استعراض 
خصوصاً  اإلقليمية  امللفات  مــن  عــدد 
بيان،  يف  وأضـــاف  ليبيا«.  يف  الــوضــع 
تبادل  على  حرصها  أكــدت  »ميركل  أن 
السيسي  مــع  ــرؤى  ــ وال الــنــظــر  وجــهــات 
على  األخــيــرة  الــتــطــورات  يخص  مــا  يف 

دور  ضــوء  يف  ــك  وذل الليبية،  الساحة 
ــك  ــذل املــنــطــقــة وك الــفــاعــل يف  مــصــر 

اإلفريقي«. لاحتاد  احلالية  رئاستها 
موقف  أكــد  »السيسي  أن  إلــى  وأشـــار 
مصر الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن 
اإلرهاب  مكافحة  جلهود  ودعمها  ليبيا، 

التي  املتطرفة  وامليليشيات  واجلماعات 
بل  ليبيا،  على  فقط  ليس  تهديداً  متثل 
الشرق  منطقة  واســتــقــرار  ألمــن  أيــضــاً 

بأسرها«. املتوسط  والبحر  األوسط 
بوضع  طالب  »السيسي  أن  إلــى  ولفت 
غير  اخلارجية  التدخات  حلجم  حــد 

ــيــبــي، وهــي  املــشــروعــة يف الـــشـــأن الــل
طموحات  لتلبية  تهدف  التي  اجلــهــود 

الليبي«. الشعب 
بادها  سعي  ميركل  أكدت  جانبها؛  من 
لــلــحــل الــســيــاســي يف لــيــبــيــا، حــيــث مت 
اجلهود  تكثيف  ضـــرورة  على  الــتــوافــق 

من  الليبية  األزمـــة  إنــهــاء  على  للعمل 

جميع  يتضمن  شــامــل  مــقــتــرب  خـــال 

القضية. جوانب 

 

ملفات 

أكد الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي واملستشارة األملانية أجنيال 
ميركل، أمس اخلميس، ضرورة وضع حد للتدخالت اخلارجية غير 
شامل من خالل حل  األزمــة  إنهاء  على  والعمل  ليبيا،  املشروعة يف 

يتبع<<

تطوّرات و صراعات جديدة..

هل الزال مسار برلني قائًما؟
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ملفات 

فادميير  الروسي  الرئيس  دعا  بــدوره 
العسكرية  األعــمــال  وقــف  الــى  بــوتــني 
يسمح  حـــل  ــى  الـ ــوصــل  ــت وال لــيــبــيــا  يف 
األطراف  بني  احلكم  صاحيات  بتوزيع 
على  روســيــا  ان  بــوتــني  وقـــال  الليبية. 
اتصال مع جميع الفرقاء الليبني مبا يف 
ذلك رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز 
املشير  الليبي  اجليش  وقائد  الــســراج 
مــشــاورات  الــى  مشيراً  حفتر«  خليفة 
أوروبية  ودول  تركيا  مع  موسكو  جتريها 

بهذا اإلطار. اخرى 
ــي،  ــروسـ ــة الـ ــيـ ــارجـ ــر اخلـ ــ وبـــحـــث وزيـ
نظيره  مع  األربعاء،  الفــروف،  سيرجي 
اتصال  خــال  مــاس،  هايكو  ــي،  ــان األمل
لعقد مؤمتر دولي  برلني  هاتفي، خطط 

ليبيا. حول 
يف  الــروســيــة،  اخلارجية  وزارة  وقــالــت 
تسوية  سبل  تناول  »االتصال  إن  بيان، 
دفع  على  التركيز  مــع  الليبية  األزمـــة 
بواسطة  الــســيــاســيــة  الــتــســويــة  عملية 
فيه  تشارك  شامل  وطني  حوار  إطاق 

النزاع«. أطراف  جميع 
وكــانــت روســيــا دعــت يف وقــت ســابــق، 
التهدئة،  إلــى  الليبية  األطــراف  جميع 
أجل  من  للوساطة  استعدادها  مؤكدة 

التسوية.
الــروســيــة  »سبتوتنبك«  وكــالــة  ونــقــلــت 
دميتري  الكرملني،  باسم  املتحدث  عن 
كل  تــســتــخــدم  مــوســكــو  أن  بــيــســكــوف، 

ــة حلــــث جــمــيــع  ــاحـ ــتـ ــات املـ ــيـ ــانـ ــكـ اإلمـ
عن  االمــتــنــاع  على  ليبيا  يف  ــراف  األطـ
تــؤدي  أن  شأنها  مــن  التي  التصرفات 

الدماء. إراقة  إلى 
الروسي  »اجلانب  أن  بيسكوف  وأضاف 
له  املــتــاحــة  اإلمــكــانــيــات  كــل  يستخدم 
عن  التخلي  على  األطراف  جميع  حلث 
أي أعمال قد تثير معارك دامية وتؤدي 

مدنيني«. مقتل  إلى 
ويف اإلطار ذاته، أعرب وزير اخلارجية 
الــيــوم  لــويــجــي دي مــايــو،  اإليــطــالــي، 
اإلعــدادات  بشأن  تفاؤله  عن  األربعاء، 
بليبيا،  اخلــاص  برلني  ملؤمتر  اجلــاريــة 

العام  مطلع  ينعقد  أن  املقرر  من  ــذي  وال
املقبل.

برملانية  إحــاطــة  :«جلسة  قــال  مايو  دي 
لليبيا  زيارته  عقب  النواب  مجلس  أمــام 
مجال  يف  املُنجز  بالعمل  متفائلون  نحن 
لنا  سمح  الــذي  برلني،  ملؤمتر  التحضير 
بالتوصل إلى اتفاق من حيث املبدأ بشأن 

نص االستنتاجات«.
وأضاف نتوقع أن يتم حتديد املوعد على 
الفور وأن القمة ميكن أن تعقد يف بداية 

العام اجلاري.
برلني جتد نفسها أمام حتديات إستثنائية 
نظر  وجهات  تقريب  بينها  املّرة،من  هذه 

ــداف  ــيـــة املــتــضــاربــة األهـ ــدول األوروبـ ــ ال
فرنسا  وخــصــوصــا  ليبيا،  يف  واملــطــامــح 
ــا يــكــفــي من  ــــدى بــرلــني م ــيــا، ول وإيــطــال
ــني  ــي املــؤشــرات إلقــنــاع الــشــركــاء األوروب
على  الليبي  الــصــراع  تداعيات  بخطورة 
مصالح أوروبا، السيما فيما يتعلق بالهجرة 

الشرعية عبر ضفتي املتوسط.
كذلك تعول أملانيا على التوصل إلى تفاهم 
 - وتركيا  اإلمــارات - مصر  بني محوري 
يشكل  فسوف  حــدث  إن  مــا  وهــو  قطر، 
الذي  املؤمتر  جنــاح  نحو  حاسمة  خطوة 
يوصف بـ«الفرصة األخيرة« للحل السلمي 

وإيقاف النزيف الليبي.

وقف  الــى  بوتني  فالدميير  الــروســي  الرئيس  دعــا 
األعمال العسكرية يف ليبيا والتوصل الى حل يسمح 

بتوزيع صالحيات احلكم بني األطراف الليبية
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الواليـــات املتحـــدة أن  أفـــاد مســـؤولو الصحـــة يف 
وجـــه  علـــى  والشـــباب  األمريكيـــني  مـــن  املايـــني 
الـــذي  الوقـــت  يقـــودون ســـياراتهم يف  اخلصـــوص 
يحتلـــون فيـــه الكثيـــر مـــن األدويـــة وغيرهـــا مـــن 

القانونيـــة. غيـــر  املخـــدرات 
ووفًقا لدراســـة جديدة صادرة عن املراكز األمريكية 
ملكافحـــة األمـــراض والوقايـــة منها، قـــال 12 مليون 
ســـائق تتـــراوح أعمارهـــم بـــني 16 عاًمـــا فمـــا فوق 
إنهـــم قـــد قـــادوا أثنـــاء رشـــقهم باحلجـــارة يف عام 
2018، وقـــال أكثـــر من مليوني شـــخص إنهم قادوا 
بعـــد تنـــاول أدوية أخـــرى غير مشـــروعة.. يف نفس 
العـــام، قـــاد مـــا يقـــرب مـــن 21 مليـــون أمريكي يف 
حالة ســـكر.. وعلى الرغم من أن هـــذا العدد تقريًبا 
ضعـــف أولئك الذيـــن يقودون ســـياراتهم حتت تأثير 
املاريجوانـــا والعقاقيـــر األخـــرى، إال أن القيادة أثناء 

الرشـــق باحلجـــارة أصبحت مصدر قلـــق متزايد.

وقالـــت »هيلني ويتي«، رئيســـة »منظمـــة أمهات ضد 
القيـــادة حتت تأثيـــر الكحـــول«) MADD (، )وهى 
منظمـــة غير ربحيـــة يف الواليات املتحـــدة وكندا( :« 
القيـــادة حتـــت تأثيـــر املاريجوانا تشـــكل مصدر قلق 
كبيـــرا ، وهي مشـــكلة كبيـــرة تتعلق بالصحـــة العامة 
حيـــث لدينا مثل هؤالء الشـــباب الذين يســـتخدمون 

املاريجوانا«.
وأضافـــت: » إن العديـــد مـــن املراهقـــني والشـــباب 
يعتقـــدون أن املاريجوانا غير ضارة.. وإنها طبيعية.. 
ولســـوء احلـــظ ألتقـــي بأشـــخاص من جميـــع أنحاء 
الباد أصيبوا بشـــكل مأســـاوي بفعـــل القيادة حتت 

تأثيـــر املخدر«. 
وأعربت »ويتى« عن اعتقادها بأن املشـــكلة ســـتزداد 
ســـوًءا مـــع تقنـــني املاريجوانـــا، مؤكدة إن املســـؤولية 
األساســـية عـــن إبقاء األطفال بعيدا عـــن املاريجوانا 

تقـــع على عاتـــق الوالدين.

جمع الفيلـــم اجلديد »حـــرب النجوم: صعود 
أوف  رايـــز  ذا  وورز:  )ســـتار  ســـكايووكر« 
ســـكايووكر( 40 مليـــون دوالر مـــن مبيعـــات 
التذاكـــر بالواليـــات املتحـــدة وكنـــدا يف أولى 
ليالـــي عرضـــه يـــوم اخلميـــس، وذلـــك وفقا 
لتقديـــرات الشـــركة املوزعـــة والـــت ديزنـــي.

وقالـــت ديزني إن الرقـــم يجعل الفيلم خامس 
أعلـــى األعمال الســـينمائية دخا يف أول أيام 

عرضـــه على اإلطاق.
وأضافـــت أن الفيلـــم اجلديد جمـــع أكثر من 

59 مليـــون دوالر يف األســـواق الدولية.
وجـــاءت إيـــرادات اليـــوم األول يف الواليـــات 
املتحـــدة وكنـــدا أقل مـــن اجلزءين الســـابقني 
)ذا فـــورس أويكنـــز( الـــذي جمـــع 57 مليون 
دوالر يف أول ليلة بـــدور العرض عام 2015 
و)ذا الســـت جيداي( الذي ســـجل 45 مليونا 

يف 2017.
ويقـــوم ببطولـــة الفيلـــم اجلديد جـــون بويجا 

وديـــزي ريدلـــي وأوســـكار إيزاك.
التاســـع  هـــو  ســـكايووكر«  »صعـــود  وفيلـــم 
واألخيـــر يف القصة التـــي بدأت عام 1977، 
عندمـــا قـــدم املخرج جورج لـــوكاس بطا من 
الفضـــاء يدعـــى لوك ســـكايووكر إلـــى جانب 
مجموعـــة مثيرة مـــن الروبوتـــات واملخلوقات 

. لعجيبة ا
وبينمـــا أثـــار الفيلـــم انقســـامات بـــني النقاد 
قالـــت ديزنـــي إن املشـــاهدين أعجبـــوا بـــه. 
وتابعت الشـــركة أن اســـتطاعا أجـــراه موقع 
إخبـــاري أظهـــر أن 86 يف املئة من مشـــتري 

التذاكـــر عبـــروا عـــن إعجابهـــم بالفيلم.
وعـــادة مـــا تختلـــف آراء املعجبـــني عـــن آراء 

النقـــاد يف الكثيـــر مـــن األفـــام.

لقـــي مســـن برازيلـــي مصرعـــه إثـــر تعرضـــه 
للسعات النحل أثناء تشييعه جنازة ابنه الوحيد 

يف واليـــة روراميـــا شـــمالي البرازيل.
وأشـــارت صحيفـــة »ديلـــي ميـــل« البريطانيـــة، 
التي نشـــرت اخلبـــر على موقعهـــا اإللكتروني، 
إلـــى أن راؤول دينـــز )80 عامـــا( لقي مصرعه 

بعد أن هاجم ســـرب من النحل مشـــيعي جنازة 
ابنـــه، وأنه نقل إلى املستشـــفى وهـــو يعاني من 

حساســـية حادة.
وأكدت الصحيفة، على أن عشـــرة من املشيعني 
عانـــوا من اللســـعات لدى تواجدهـــم يف مقابر 
الدفـــن هنـــاك، حيـــث تأجلـــت جنـــازة االبـــن، 

مشـــيرة إلى أن العائلـــة تعتزم دفـــن األب وابنه 
جنبا إلـــى جنب.

علـــى  للوقـــوف  جاريـــا  التحقيـــق  يـــزال  وال 
مابســـات هـــذه احلادثة، لكن مســـؤوال محليا 
قال، إن »كل شـــيء يشـــير إلى وفاة دينز بسبب 

لســـعات النحـــل«، بحســـب »روســـيا اليوم

21 مليون سكيرا جابوا شوارع مدن امريكا خالل عام

فيلم حرب النجوم يحصد 40 مليون 
يف عرضه االول  

النحل يقتل مسناً 
خالل تشييعه 
جنازة ابنه

احلقيقة حول ال ثالث  ايام 
املظلمة على كوكب األرض

تناثـــرت بعض الشـــائعات حـــول تعرض كوكـــب األرض لـ3 أيام 
مظلمـــة بنهايـــة ديســـمبر نتيجة حدوث عاصفة شمســـية هي 
األكبـــر منـــذ 50 عامًا.ووفقـــًا لوكالـــة أنباء »الشـــرق األوســـط« 
الـــوزراء  ملجلـــس  اإلعامـــي  املركـــز  قـــال  الرســـمية،  املصريـــة 
املصـــري، يف بيان، نشـــره عبر موقع »فيســـبوك«، إنه بالتواصل 
مع املعهد القومي للبحوث الفلكية واجليوفيزيقية املصري، 
أكـــد أنـــه ال صحة لتعرض كوكـــب األرض أليام ُمظلمة نتيجة 
حـــدوث عاصفـــة شمســـية.وأوضح املعهـــد: »كثيـــراً مـــا تتـــردد 
مثـــل هـــذه األنباء بالتزامـــن مع قـــرب نهاية العـــام وبداية عام 
جديـــد، وأنـــه لم يتم رصد أي ظواهر غيـــر طبيعية حتى اآلن، 
ُمشـــيراً إلـــى أن العواصـــف الشمســـية ليســـت لهـــا أي عاقـــة 
بإظـــام الكوكـــب، وذلـــك لكونهـــا ظواهر كونيـــة طبيعية ليس 
لهـــا تأثيـــر خطيـــر علـــى كوكـــب األرض«.ولفـــت البيـــان إلـــى أن 
املعهـــد يقـــوم من خال املراصد املغناطيســـية التي يديرها يف 
»الفيـــوم وأســـوان« برصد وقيـــاس املجال املغناطيســـي لألرض 
علـــى مـــدار الســـاعة، ورصـــد أي ظواهـــر غيـــر طبيعيـــة، ومنهـــا 
العواصـــف الشمســـية، التي قد تســـبب عواصف مغناطيســـية 
ملجـــال األرض، وحتـــى اآلن لـــم ُتشـــر البيانـــات التـــي يرصدهـــا 
املعهـــد إلـــى وجـــود أي ظواهر غيـــر طبيعية.وأوضـــح املعهد أن 
التوهجـــات الشمســـية الهائلـــة حتـــدث ضمـــن دورة معروفـــة 
متكررة للشـــمس، يســـببها اصطدام جســـيمات عالية الطاقة 
مـــن مليـــارات األطنـــان  تتكـــون  بـــاألرض، وهـــذه اجلســـيمات 
مـــن الغـــاز ومـــواد أخـــرى تنطلـــق يف الفضـــاء، كمـــا أن وصـــول 
اجلســـيمات املشـــحونة جـــراء هـــذه االنفجـــارات إلـــى الغـــاف 
اجلـــوي العلـــوي لكوكـــب األرض هـــو الـــذي يتســـبب يف حدوث 
»ظاهـــرة الشـــفق القطبـــي«، وهـــي ظاهـــرة ليســـت نـــادرة، الفتًا 
إلـــى أن النشـــاط الشمســـي قـــد بلـــغ ذروتـــه يف 2013. وشـــهد 

كوكـــب األرض ظاهـــرة »الشـــفق القطبـــي«.
عبـــر  مســـتمر،  بشـــكل  تعمـــل  املصريـــة  احلكومـــة  أن  يذكـــر 
حســـاباتها مبواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، علـــى الـــرد علـــى 
اليوميـــة  باحليـــاة  املتعلقـــة  خاصـــة  تثـــار،  التـــي  الشـــائعات 

للمواطنـــني.

يعتقـــد العلمـــاء أن الغطـــاء اجلليـــدي يف 
وســـط جزيرة غريناند رمبا يحجب نهرا 
جاريـــا يتدفق بهدوء وانســـياب، طوله أكثر 

مـــن 1600 كيلومتر.
وقال خبراء من جامعتي هوكايدو اليابانية 
وأوســـلو النرويجية إنهم رمبا اكتشفوا نهرا 
صـــاف وهادئ حتت ســـطح اجلليـــد ينقل 
امليـــاه مـــن قلـــب جزيـــرة غرينانـــد، التي 
تعـــد أكبر جزيـــرة يف العالم، إلـــى املحيط 

األطلســـي عبر مضيـــق بيترمان.
واســـتخدم العلماء بيانات الـــرادار لتحليل 
ارتفـــاع األســـطح الصخرية حتـــت اجلليد 
إلنشاء محاكاة بالكمبيوتر للوضع املحتمل 

لألرض.
وتوصلـــوا إلـــى احتمـــال وجـــود واد طويل 
يحتـــوي على ميـــاه ســـائلة تتدفـــق باجتاه 
الســـاحل، األمـــر الـــذي دفـــع العلمـــاء إلى 

افتراض أنهم اكتشـــفوا نهـــرا جاريا بطول 
1600 كيلومتـــر يتدفـــق بانســـياب حتت 

ســـطح األرض والطبقـــة اجلليديـــة.
وإذا كان هـــذا صحيحا، فقد يعني ذلك أن 
النهر ميتد ملســـافة ال بـــأس بها حتت ثاني 
أكبر قشـــرة جليدية يف العالـــم، والتي يبلغ 

طولها 2400 كيلومترا.
اجلدير بالذكر أن اجلزيرة أصبحت محط 
تركيـــز متزايـــد للدراســـة العلميـــة حيـــث 
يتطلـــع الباحثون إلى الكشـــف عـــن العالم 
اخلفي حتـــت األنهـــار اجلليديـــة لألرض، 

وتداعيـــات تغييـــر مســـتويات اجلليد على 
مســـتقبل كوكب األرض.

وأطلـــق الباحثـــون علـــى النهـــر أو املمـــر 
املائـــي املحتمـــل اســـم »النهر املظلـــم« ألن 
جزءا كبيرا من مســـاره ســـيكون خاليا من 
الضـــوء، وقالوا إن هنـــاك حاجة إلى مزيد 
مـــن العمل لتأكيد وجـــود النهر أثناء تقدمي 
نتائـــج ما توصلـــوا له يف اجتمـــاع لاحتاد 

األميركي. اجليوفيزيائـــي 
وأضاف الباحثـــون: »النتائج تتفق مع نظام 
نهر جليدي طويل نشـــط حاليا، والذي إذا 

مت تأكيـــده مـــن خـــال مزيد مـــن عمليات 
الـــرادار  أجهـــزة  بواســـطة  القـــاع  رصـــد 
والرصـــد، ميكن أن يكون طـــول النهر أكثر 

مـــن 1600 كيلومتر«.
وقالـــوا »إن النتائـــج تثيـــر قضايـــا تتعلـــق 
باحلاجـــة إلـــى مراقبـــة وفهـــم ومحـــاكاة 
الهيدرولوجيـــا القاعديـــة املعقدة للصفائح 

لـــألرض«. اجلليديـــة 
وقالـــت أســـتاذة علـــم اجلليـــد يف جامعـــة 
بريستول، جيما وادهام، التي لم تشارك يف 
الدراسة، لصحيفة اإلندبندنت البريطانية: 

»هذا اكتشـــاف رائع، نعلم من أماكن أخرى 
حيـــث الطبقات اجلليدية أنه إذا كان هناك 
ما يكفـــي من املياه الذائبة ومســـار واضح، 
فمن املحتمل أن تنتقـــل املياه عبر القنوات 
الســـريعة، مثل األنهار قليا، حتى وإن كان 

جدا«. اجلليد سميكا 
وتابعت قائلة: »إن هذا املســـار اجليولوجي 
الذي ميتد مســـافة 1600 كيلومتر داخل 
غرينانـــد اجلليديـــة ويصـــب يف مضيـــق 
مثيـــرا  أمـــرا  يعتبـــر  بيترمـــان اجلليـــدي 
لاهتمام«، مشـــيرة إلى أن هذا االكتشاف 
ميكـــن أن يســـاعد الباحثني يف املســـتقبل 
علـــى فهـــم أفضـــل لكيفيـــة انتقـــال املواد 
املوجـــودة يف جليـــد غرينانـــد مـــن النظم 
احليـــة إلـــى البيئـــة، وهـــي العمليـــة التـــي 
تعرف باســـم »الدورة احليوية اجليولوجية 

الكيماوية«.

نهر مظلم حتت جليد غرينالند
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الثقافية 

اجلزء األول

عمــرى  وكان  الســتينات  أوائــل  فــى 
اليتجاوزالرابعــة عشــر تقريبــآ كان هناك 
برنامــج إذاعى يهتــم باملواهب فــى إذاعة 
بنغازى إسمه » ركن الهواه » وكنت أستمع 
إليــه باســتمرار وألننــى مولــع باملوســيقى 
والغنــاء قــررت الذهاب إلى هذا البرنامج 
ألشــارك وكنت أحفظ كل األغانى العربيه 
الصعبــه وبعــض األغانــى الليبيــه . وكان 
البد لى أن أختار إســمآ مســتعارآ لكى ال 
يعلم والدى بذلك وأذكر أول إســم اخترته 
هــو » مســعود أحمــد » ومت اشــتراكى فى 
البرنامــج بأغنيــة صعبــة جــدآ بالنســبة 
لســنى وهى أغنية جنــاة الصغيره » أيظن 
» والتــى كنــت أجيد غنائها بــني أصحابى 
. وانبهــر بى مقــدم البرنامــج وقتها وقال 
لى أنت جاهز لإلنضمام لقســم املوسيقى 
باإلذاعــه ) ناجــح ( وعندها اتخذت قرار 
عــدم رجوعــى لهــذا البرنامج مــرة أخرى 
فلقــد كانــت رغبتى أن أغنى كهاوى وليس 
كمحتــرف والســبب هو خوفــى من والدى 
الذى ســيرفض هذا متامآ بل وسيعاقبنى 
عقابــآ شــديدآ علــى ذلــك بعد ذلــك تغير 
مقــدم برنامــج ركــن الهــواه وجــاء بعــده 
مقــدم آخــر . عندهــا ذهبــت مــرة أخرى 
بإســم مســتعار آخــر وهــو » محمــد عبــد 
اهلل » وقدمــت علــى ما أذكــر أغنية فريد 
األطــرش » ياريتنــى طير » وأتقنت غنائها 
وتكرر الســيناريو مرة أخــرى . القرار هو 
نفــس القرار جنحــت فــى البرنامج وهذا 
يترتــب عليــه دخولــى لإلذاعــه كمطــرب 
وكان نفس قــرارى بعدم الرجوع للبرنامج 
لنفــس األســباب . وتغيــر مقــدم البرنامج 
مــرة أخــرى وكان هــذه املــره » الســيد أبو 

مدين » واخترت هذه املره إسم
إســم  هــذا  وكان   )) فهمــى  ابراهيــم   ((
دكتــور له ســكن فــى بنغازى مكتــوب عليه 
» ابراهيــم فهمــى » . كان هدفــى هــو أن 
ال يعلــم والــدى بهــذا املوضــوع . وجنحت 
أيضــآ للمرة الثالثه وكررت نفس ما فعلته 
فى املرتني السابقتني . كنت وقتها أمارس 
رياضــة » كــرة القــدم » فــى أشــبال نادى 
النجمــه وبالطبــع كنت أتــردد على النادى 

بشكل يومى تقريبآ وفى يوم من األيام
) يوم تاريخى ( لن أنســاه فوجئت بالسيد 
أبــو مدين فى النادى وعندمــا رآنى توجه 
إلــى قائــآل )) أيــن أنــت لقــد كنــت جنــم 
برنامــج ركــن الهواه ملاذا هربت يابنى ؟ (( 
. قلــت له إننى ال أســتطيع دخول اإلذاعه 
ألن أبــى لــن يوافــق على ذلك . فســألننى 

من هو أبيك ؟ قلت له
» عمــر الدراجى » . إبتســم لى وقال هذه 
ليســت مشــكله فأنــا أعــرف أبيــك جيدآ 
وســأكلمه فــى املوضــوع . إطمئنيــت لهذا 
اخلبــر وفرحــت جــدآ وفــى وقتهــا اتفقنا 
الثانــى فــى  اليــوم  علــى أن نتقابــل فــى 
اإلذاعــه . وفعــآل حدث ذلــك وذهبت إلى 
قســم املوســيقى باإلذاعه ووجدت السيد 
أبــو مديــن ومعه حســن عريبــى الذى كان 
رئيسآ لقسم املوسيقى وسمع صوتى وفى 
نفــس الوقت أخذ » عــوده » ووضع أمامه 
كلمــات أغنيه من تأليف الســيد أبو مدين 
إسمها ) انريد ننشدك ياعني ( . وحفظت 
األغنيــه مــن أول ســماعها ومت تســجيلها 

بإســم )) ابراهيــم فهمــى (( وقــدر غنائى 
لهــا بالدرجــة األولــى . أذيعــت األغنيــه 
فــى اإلذاعــه وكنــت أنتظــر من والــدى أن 
يكلمنــى فى املوضوع ولكن هذا لم يحدث 
ألن الســيد أبومدين ســافر إلــى طرابلس 

واستقر هناك .
وجــدت نفســى أمام األمر الواقــع وتوالت 
األغانى بعد ذلك تباعآ دون علم أبى .....

هذه بدايتى مع إســم )) ابراهيم فهمى (( 
الــذى اســتمر إلــى يومنا هــذا ) وكان من 
اختيارى ( كما كان اختيارى لألسماء التى 
قبلــه . هذه بعــض الذكريــات واحلكايات 
الكثيره والتى ســأرويها ) حسب الظروف 

وما يسمح به وقتى ( .
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يكــن  لــم  أيضــآ  الســتينات  بدايــة  وفــى 
ليبيــا  فــى  عندنــا   « تليفزيــون   « هنــاك 
كانــت اإلذاعــه فقــط وكنت أغنى باإلســم 
املســتعار » ابراهيــم فهمــى » صــوت بــا 
صــوره طبعآ ولم أظهر للنــاس أو يعرفون 
شكلى ولذلك استمرت مسيرة الغناء دون 
علــم والــدى بذلك إلى أن جــاء يوم قررت 
فيه اإلذاعه ســفر الفرقه املوسيقيه إلى ) 
تونــس واجلزائــر واملغــرب ( إلقامة بعض 
احلفات هناك . واســتعد اجلميع للسفر 
إال » أنــا » كيــف سأســافر وماذا ســأقول 
ألبــى إذ أننــى لم أســافر فــى حياتى أبدآ 
خــارج ليبيــا واليوجــد لــدى حتــى جــواز 
ســفر . وكان إســمى مــدرج ضمــن قائمة 
 . وقتهــا  جماعيــة  برســالة  املســافرين 
ورجعــت يومهــا إلــى املنــزل وأنا فــى قمة 
الزعل علــى إضاعة هذه الفرصه الثمينه 
. وســبحان اهلل عنــد رجوعى وجدت أبى 
فى انتظارى وكله غضب واستقبلنى قائآل 
» أنت تغنى فى اإلذاعه ؟ » كان قد ســمع 
باملوضوع من واحدة من الكورال النســائى 
فــى قســم املوســيقى والتــى كانــت تعرف 
عمتــى » خديجــه » أخت الوالد والتى كان 
بدورهــا أبلغت أبــى باملوضوع » يا ال هول 
الفاجعه !!! » . كان يومآ صعبآ من جميع 
جوانبــه .. وحلســن حظى كان زوج أحدى 
اخواتى » خيريه » » ابراهيم حفظى » كان 
هــو اآلخر يغنى فــى اإلذاعه ولم يكن أبى 

يعلم بذلك عند زواجه من أختى . عندها 
قلت ألبى الذى كان فى أشــد احلاجه إلى 
من يســاعده على احلياه الصعبه التى كنا 
نعيشــها وكنت أســاعده بعملى فى البريد 
» ســاعى بريــد » حســب مــا أراد هو ذلك 
ووجهنــى إلــى هــذا العمــل . كان معاشــى 
صغيــرآ »مثــل ســنى » وكنت أســلمه ألبى 
بالكامــل . كانــت اســرتنا تتكــون مــن ) 6 
بنات ( و) 5 أوالد ( عاوه على أبى وأمى 
. املوقــف جعلنى أقــول ألبى إن العمل فى 
اإلذاعــه مــن الناحيــه املاديــه أفضــل مــن 

البريد بكثير وسي
ون هــذا إلــى جانــب عملــى فــى البريد . 
وقلــت لــه أننــى ال أريــد من هــذه األموال 
وكان  بــأول  أول  لــك  وسأســلمها  شــيئآ 
معــى مبلــغ ال بــأس بــه كنــت محتفظآ به 
عــن مكافآتى على األغانى التى ســجلتها 
وأعطيتــه ما لــدى كله . هذا مــن الناحيه 
املاديــه . أمــا إذا كنت تخــاف على من أى 
شــيئ آخر فا تخف ألن ابراهيم حفظى 
فــى كل خطــوة أخطوهــا  ســيكون معــى 
وأولها الرحله التى سنقوم بها جميعآ إلى 
تونــس واجلزائر واملغرب . هدأ أبى قليآل 
وقال لى ســأتصل بإبراهيم حفظى وأفهم 
منه كيف سيكون الوضع . ومت ذلك بنجاح 
حيــث تعهــد لــه ابراهيــم حفظــى بأنه لن 
يكون هناك خوف على من أى شــيئ وأنه 
ســيكون معــى مازمــآ ال يتركنــى لوحدى 
. ومتــت املوافقــه علــى ســفرى مــع فرقة 
اإلذاعه ومعى ابراهيم حفظى . وتنفســت 
الصعداء وأحسســت كأن أبواب اجلنه قد 

فتحت لى .
كانت نظرة املجتمع للفنان ولإلذاعه نظره 
ســيئه وقتها وكانــوا ال يقبلون الفنانني وال 

اإلذاعه
)) ســبحان مغيــر األحــوال (( لقــد أصبح 
الفنــان بعدهــا يحتل مكانة كبيــرة ويقابل 

بكل اإلحترام
)) حســب ســيرته الشــخصيه وهــى التى 

حتدد عاقته باملجتمع (( .
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سافرت الفرقه املوسيقيه وبعض املطربني 
طرابلــس  إلــى  بنغــازى  مــن  معهــم  وأنــا 

وانضمت إلى فرقة املوسيقى فى طرابلس 
مــع بعض املطربــني اآلخرين من طرابلس 
. كان حســن عريبــى هــو املســئول عــن 
الرحله . وعطيه شــراره هــو قائد الفرقه 
املوسيقيه . كان عمرى وقتها ) 17 ( عامآ 
. ولم أغنى ســوى أغنيتــني أو ثاثه فقط 
وبطبيعــة احلــال لم أكن قــد دخلت مجال 
التلحني . وبعدها حتركت املســيره الفنيه 
املشــتركه عن طريق البر من طرابلس إلى 
تونــس ثــم إلــى اجلزائــر ثم إلــى املغرب . 
وهنــا بعــد وصولنــا إلــى املغــرب قــال لى 
حســن عريبــى هل حتفظ أغنيــة » ياطير 
املحبــه » ؟ وكانــت إحــدى أغانــى » أحلان 
خالــده » فقلــت له نعــم أحفظهــا وعندما 
ســمعها منــى قال لــى إســتعد لغنائها فى 
حفلــة املغــرب . وبعــد أن عملنــا التجارب 
مــع الفرقــه عليها تأكد حســن عريبى من 
إتقانــى لها . وجائت ليلــة احلفله وظهرنا 
علــى املســرح مــع الفرقــه الكبيــره ثاثــة 
مطربــني » عمــر املخزومى وســام قدرى 
وأنــا » وكان ملــك املغــرب حاضــرآ لهــذه 
احلفلــه . وقفنا نحن الثاثه على املســرح 
وكان هــذا هــو نظــام احلفلــه الــذى قرره 
حســن عريبى .. غنى عمر املخزومى أوآل 
ونزل من على املسرح ثم غنى سام قدرى 
ونــزل أيضــآ من علــى املســرح وبقيت أنا 
وحدى وألول مرة أظهر فيها على املســرح 
وجهــآ لوجــه أمــام اجلماهيــر . وفوق كل 
ذلــك حضور امللك شــخصيآ هــذه احلفله 
. عزفت الفرقه املوسيقيه مقدمة األغنيه 
وبدأت الغناء وكان التصفيق من اجلمهور 
حليفى مبا فيهم امللك نفسه . نزلت بعدها 
مــن املســرح وأخــذت الفرقــه إســتراحه 
.عندها قال حسن عريبى لعطيه شراره » 
هــذا الولد ألول مــره يقابل فيها اجلمهور 
» فــا اندهش عطيه شــراره وقال له كيف 
جتازف هذه املجازفه فى حفلة مهمة مثل 
هــذه . وضحــك حســن عريبى وقــال له » 

كنت واثق من جناحه » .
رجعنــا بعدهــا إلى ليبيــا . ومن هنا بدأت 

أغنى فى كل احلفات .
4

رفضــه  الشــعاليه  علــى  واصــل  أن  بعــد 

إعطائــي فرصــة التلحــني . أعلــن قســم 
املوســيقى عــن مســابقة غنائيــه يشــترك 
فيهــا املحترفــون واملواهب اجلديده أيضآ 
. وطــرت فرحــآ بهــذا اخلبــر . وكان ال 
يشــترط فى هذه املسابقه أن يأتى امللحن 
بــكام مــن قســم املوســيقى وبإمكانــه أن 
يأتــى بــه حتــى مــن خــارج القســم . وهنا 
وجــدت الفرصــه فــى أن أفلــت من رفض 
على الشعاليه أن يعطينى كامآ من عنده 
وتوجهــت إلــى منــزل عبد الســام زقام 
والتــى كانــت عاقتــى به فــى أولها وخرج 
لــى مــن منزلــه وقــال لــى مــاذا تريــد ؟ ) 
وهــو علــى البــاب ( . قلــت لــه أريــد منك 
كلمات ألحلنها فى مســابقة األغنيه . قال 
لــى إنتظر قليآل ثــم دخل وخرج وقال خذ 
هــذه الكلمــات . كانت أغنيــة » ليل الهجر 
» . شــكرته وغادرت املكان مســرعآ وقبل 
حتــى أن أصــل إلــى بيتــى كنت قــد بدأت 
فــى تلحينهــا فــى إحدى حدائــق بنغازى . 
وجاءاملوعــد التاريخــى العظيم فى حياتى 
حيث بدأت التجارب مع الفرقه املوسيقيه 
فى أول أحلانى . ســجلت األغنيه بصوتى 
وســجل باقى املتســابقون أغانيهم أيضآ . 
وانتظرت مدة لكى أســمع نتائج املســابقه 
ولكن املسابقه ألغيت متامآ على اجلميع . 
ولكن مت اعتماد كل هذه األغانى من قسم 
املوسيقى وبدأت اإلذاعة فى إذاعتها ومن 
ضمنها أغنيتى » ليل الهجر » وقلت احلمد 
هلل هــا أنــا قد اعتمــدت ملحنآ من خال 
هذه األغنيه وتقاضيت عليها أجرآ ملحنآ 
ومطربــآ بالدرجــة األولــى )) أجرى الذى 
تقاضيتــه عن هذه األغنيه وعن موســيقى 
عــن  الشــهريه  املكافــآت  وكذلــك  بدايــه 
عملــى كعــازف قانــون بالفرقه املوســيقيه 
إلــى جانب مكافآتى الشــهريه على عملى 
فى البريد كنت أســلمها بالكامل ألبى كما 

وعدته بذلك (( .
وهنا كانت الصدمة الكبرى لى فلقد واصل 
على الشعاليه رفضه لى وإصراره على أن ال 
يعطينى كلمات من عنده وال من اخلارج !!!! 
هنا ظهر فجأة فى حياتى سالم زايد والذى 
الحــظ ورأى كل هــذه املواقف وقال لى بعد 
أن أبــدى إعجابه بلحنى » أتريد أن تلحن ؟ 
» قلت له نعم » ياريت » . قال لى سأعطيك 
كامآ تلحنه لى . وفعآل كانت أغنية » قلبى 
زها »ومت تلحينها وتسجيلها بأمر من سالم 
زايــد لتصبح ثانى أحلانى .وأذيعت األغنيه 
وتقاضيت عليها أجرآ مثل سابقاتها . رجعت 
إلى على الشعاليه طالبآ منه كلمات ألواصل 
مســيرتى كملحن . وفى هذه املره نظر إلى 
نظــرة حتدى وأخــرج من درج مكتبه كلمات 
أغنيــة وقــال لــى » تريــد أن تلحــن ؟ » حلن 
هــذه الكلمات . أخــذت الورقه منه ونظرت 
إليهــا » وصعقت » كانت كلمات طويلة جدآ 
) صفحتــني من الكلمــات ( وعرفت عندها 
أنــه يريــد تعجيــزى ولكننى قبلــت التحدى 
وأخذت األغنيه . كانت أغنية » إنت حبيبى 
» . وكانت املعجزه عندما انتهيت من تلحينها 
وســجلت بصوتى وكانت مفاجأة للجميع ملا 
حتمله من نقات موسيقية متنوعه أبهرت 
اجلميع وأنهت مشــكلتى مع على الشــعاليه 

ومت اعتمادى ملحنآ رسميآ فى اإلذاعه .
حظه 

كتبها الفنان الكبير  .. ابراهيم فهمي 
 حكايات صغيره كبيره  
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ــ  ـــ االسبوع الليبي 
بــنــغــازي عــبــر صفحته  ــي  ــل الـــنـــادي األه ــن  أعــل
العمومية  اجلمعية  اجــتــمــاع  تأجيل  الرسيمة 
أن  املفترض  من  كان  والذي  لعام2019  الثالث 

يكون  الثاثاء إلي يوم األربعاء املقبل .
النصاب  اكــتــمــال  حــالــة  االجــتــمــاع يف  وســيــقــام 
ــادي األهــلــي بــنــغــازي بحي  ــن الــقــانــونــي مبــقــر ال
وذلك  مساء   4:30 الساعة  على متام  قاريونس 
بنغازي  مبدنية  الرياضة  ملكتب  الفرصة  إلعطاء 
العــتــمــاد الــتــقــاريــر قــبــل نــهــايــة الــعــام املــيــادي 
2019. وتسعي اجلمعية العمومية بنادي األهلي 
من  العديد  ملناقشة  ــعــاء  األرب االجــتــمــاع  خــال 
النادي  استمارات  ملف  أبرزها  الهامة   امللفات 

وملفات األلعاب الفردية واجلماعية .   

األهلي بنغازي 
يحدد موعد اجتماع 

جمعيته العمومية

النصر يفوز ودياً على حرس احلدود
ـــ االسبوع الليبي ــ 

على  الــقــدم  لكرة  النصر  فريق  تفوق 
بهدف  املصري  احلــدود  حــرس  نظيره 
ــاراة الــوديــة التي  ــب وحــيــد وذلـــك يف امل
جمعت الفريقني مساء  السبت مبلعب 
ــة النصر  ــام ــدود مبــقــر إق حـــرس احلــ

مبعسكره بالقاهرة .
مهاجمه  إلي  الفوز  بهذا  النصر  ويدين 
هدف  سجل  الذي  بنينا  عزو  الصاعد 
املباراة الوحيد يف الشوط األول وبذلك 
الكونفيدرالية  يف  ليبيا  ممثل  يحقق 
األفريقية فوزه الثاني يف جتاريه الودية 
حيث تقوف الفريق لى نظيره أف سي 
مــصــر بــهــدفــني مــقــابــل هـــدف اإلثــنــني 

املاضي.
بيدفيست  ملواجهة  ليبيا  ويستعد ممثل 
مبارياته  ثالث  يف  اإلفريقي  اجلــنــوب 
الــتــي ستجمع  املـــبـــاراة  بــالــبــطــولــة يف 
الفريقني يف التاسع والعشرين من شهر 

ديسمبر اجلاري .

ـــ االسبوع الليبي   
قررنادي احتاد طنجة املغربي االستغناء رسميا 
عن الدولي الليبي صالح الطاهر مهاجم الفريق 
املـــدرب هشام  مــن  بــقــرار  الــقــدم  لــكــرة  األول 

الدميعي الذي لم يقتنع بإمكانياته الفنية.
من  الليبي  املهاجم  استبعاد  قرر  املــدرب  وكــان 
الثاث  املباريات  لعبوا  الذين  الاعبني  قائمة 
رجاء  و  خريبكة  أوملبيك  من  كل  أمــام  األخيرة 
بني مال و نهضة بركان يف الدوري املغربي قبل 
اجلمعة  اليوم  مساء  بينهما  الترابط  فك  قرار 
املغربية  البطولة  صحيفة  وذكرت   . بالتراضي 
تواصلها  املغربي  والنادي  الليبي  الاعب  بأن 
لفسخ التعاقد بينهما بالتراضي رغم أن مهاجم 
األهــلــي طــرابــلــس الــســابــق 27 ســنــة وقــع مع 
املاضي علي  املغربي يف شهر أغسطس  الفريق 
عـقـد يـمتـد ملـوسمـني . وذكرت تقارير صحفية 
ليبية بأن صالح الطاهر يف طريقه للعب لفريق 
الرفاع الغربي البحريني الذي يلعب يف صفوفه 

مواطنه املتألق محمد صولة .

ـــ االسبوع الليبي   
تصدر الدولي الليبي حمدو الهوني جنم فريق 
هدايف  الئحة  القدم  لكرة  التونسي  الترجي 
قليل  منذ  أختمت  والتي  لألندية  العالم  كأس 

بتتويج فريق ليفربول اإلجنليزي باللقب .
املركز  الهوني ثاثة أهداف يف مباراة  وسجل 
اخلامس أمام السد القطري والتي انتهت بفوز 
الترجي بستة أهداف مقابل هدفني ليتساوى 

مهاجم  بوجناح  بغداد  اجلــزائــري  الدولي  مع 
مباراتني  أهــداف يف  ثاثة  الذي سجل  السد 
أمام  وآخــر  هــدف  أمــام هاجنني  حيث سجل 

مونتيري، وثالث أمام الترجي من ركلة جزاء.
ودخل الليبي الهوني التاريخ البطولة العاملية من 
الباب الكبير بعد أن أصبح  أول العب عربي 
وإفريقي يسجل هاتريك يف مباراة  واحدة يف 

مونديال األندية . 

احتاد طنجة يفسخ عقد صالح الطاهر بالتراضي رسمياً.. الهوني هداف ملونديال األندية

ـــ االسبوع الليبي ــ 
أستدعي التونسي فوزي البنزرتي مدرب املنتخب 
الليبي لكرة القدم طه عثمان السماتي املحترف 
بفريق أغروبولي الناشط بدوري الدرجة الرابعة 
اإليطالي لقائمة فرسان املتوسط التي ستدخل 
معسكر خارجي خال شهر يناير املقبل والذي 
يأتي استعداًدا خلوض التصفيات األفريقية التى 

تستنائف مبارياتها شهر مارس املقبل .
وعلمت بوابة إفريقيا الرياضية من مصادر مقربة 
من جلنة املنتخبات الليبية بأن السماتي لن يكون 
الاعب األخير الذي يتم استدعائه للمرة األولي 
حيث أسماء جديدة قد تدخل لتشكيل املنتخب 
يف معسكره اخلارجي الذي قد يكون يف تونس .
الليبي لتوجيه  وتسعي جلنة املنتخبات باالحتاد 
الدعوة ألربعة لبني يلعبون يف الدوريات االوربية 
لنادي  كمهاجم  يلعب  والذي  بالتمر  وهم محمد 
دوري  يف  الناشط  اإلجنليزي  تــاون  شوت  الــدر 
خال  بو  زكريا  و  اإلجنليزي  اخلامسة  الدرجة 
التومي  وراشــد  الهولندي  ألكمار  نــادي  مهاجم 
دوري  يف  يلعب  الــذي  كاراسانو  مرمى  حــارس 
الدرجة الرابعة اإليطالي و زكريا البوزيدي العب 

ووترفورد األيرلندي .

محترف أغروبولي اإليطالي 
ينضم لقائمة فرسان املتوسط
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ـــ االسبوع الليبي   
قال محمد قرمييدة األمني العام املساعد لاحتاد 
لم  اللحظة  هــذه  حتي  بأنه  القدم  لكرة  الليبي 
اإلفريقي  االحتــاد  مــن  رسمي  شــيء  أي  يصلنا 
اجلزائر  أمــام  فاصلة  مــبــاراة  خــوض  بخصوص 

املحليني  أفريقيا لاعبني  بطولة  إلي  للتأهل 
الرياضية  إفريقيا  لبوابة  تصريحات  وأضاف يف 
بأنه لم يتلقى إي أخطار رسمي بانسحاب تونس 
ملنتخب  الرسمي  املوقف  نعرف  لكي  البطولة  من 

. للمحليني  ليبيا 
حال  يف  بأنه  املفروض  من  بأنه  قرمييدة  واكــد 
مباشرة  الليبي  املنتخب  يتأهل  تونس  انسحاب 
الكاف  يف  تتردد  أنباء  هناك  ولكن  الشأن  إلــي 
ليبيا  بأن  الكرة  وتصريحات بعض أعضاء احتاد 

ملعرفة  فاصلة  مباراة  يف  اجلزائر  تاعب  سوف 
التونسي  للمنتخب  بديا  سيكون  الــذي  الفريق 
ستكون  التونسي  لقرار  الواضحة  املعالم  وأكيد 
الرسمي  املوقف  لنعرف  القادمة  ــام  األي خــال 

لفرسان املتوسط .
ــت اجلــامــعــة الــتــونــســيــة أعــلــنــت انــســحــاب  ــان وك
بني  إجتماع  بعد  البطولة  من  لاعبني  املنتخب 
التونسي  الدوري  أندية  اجلامعة وممثلي  أعضاء 
بدنيا  الــاعــبــني  على  لتأثيرها  وذلـــك  املــمــتــاز 
وإستهاكهم املوسم احلالي وخاصة بأن البطولة 

الفيفا. بها على املستوي  غير معترف 
بعد  للبطولة  صعد  قد  التونسي  املنتخب  وكــان 
بثاثة  الليبي  املنتخب  نظيره  حساب  على  فوزه 

أهداف مقابل هدف يف مجموع املباراتني.

قرمييدة يوضح 
حقيقة انسحاب 

تونس وموقف تأهل 
ليبيا إلي الشان

ـــ االسبوع الليبي   
يبحث املنتخب الليبي لكرة القدم حتت قيادة 
تدعيم  عن  البنزرتي  فوزي  التونسي  مدربه 
واالستعانة  جدد  محترفني  باعبني  صفوفه 
 2021 أفريقيا  أمم  تصفيات  خلوض  بهم 

التي ستقام بالكاميرون.
جلنة  بــأن  ليبية  صحفية  لتقارير  ووفــقــا 
لتوجيه  تسعي  الليبي  بــاالحتــاد  املنتخبات 
الــدوريــات  يف  يلعبون  لبني  ألربــعــة  الــدعــوة 
كمهاجم  ويلعب  بالتمر  محمد  وهم  االوربية 
لنادي الدر شوت تاون اإلجنليزي الناشط يف 

من  وهو  اإلجنليزي  اخلامسة  الدرجة  دوري 
مواليد 1993 وسبق له متثيل منتخب ليبيا 

للشباب وال توجد اي صعوبة باستدعائه.
والاعب الثاني زكريا بو خال مهاجم نادي 
الهولندية  اجلنسية  يحمل  والـــذي  ألكمار 

واملغربية وهو من مواليد 2000
وسبق وأن لعب ملنتخب هولندا للفئات السنية 
أوروبا  الواعدة يف  الليبية  املواهب  من  ويعد 
كبير  باهتمام  أيضا  يحظى  الاعب  أن  غير 
األخر  الــذي يسعي هو  املغربي  االحتــاد  من 
أسود  أســود  الاعب يف صفوف  يلعب  بــأن 

األطلس ..
مرمى  حارس  التومي  راشد  الثالث  الاعب 
وهو  الرابعة  بالدرجة  اإليطالي  كاراسانو 
من مواليد 2000 يحمل اجلنسية املالطية 

ولعب ملنتخب شباب مالطا .
الــاعــب الــرابــع هــو زكــريــا الــبــوزيــدي يلعب 
نادي  بصفوف  يلعب  جناح  وســط  مركز  يف 
األيرلندي  الدوري  يف  يلعب  الذي  ووترفورد 
املمتاز من مواليد 1998والده ليبي ووالدته 
ايرلندية وشارك مع منتخبات أيرلندا حتت 

17 و16 سنة

ـــ االسبوع الليبي   
استدعى اإلسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب النجم 
مهاجم  سلتو  أنيس  الليبي  الدولي  التونسي  الساحلي 
على جنم  السبت  واجهت  التي  الفريق  لقائمة  الفريق 
املتلوي، يف لقاء مؤجل حلساب اجلولة الثالثة من عمر 
الدوري التونسي. وكان أخر ظهور للمهاجم الليبي مع 
أبطال  دوري  املصري يف  األهلي  أمام  التونسي  فريقه 
شهر  من  والعشرين  التاسع  يف  أقيمت  والتي  أفريقيا 

نوفمبر بتونس وانتهت املباراة بفوز النجم بهدف وحيد.
بعد ذلك غاب الاعب بقرار من املدرب االسباني لثاثة 
تأديبيه  ألسباب  الفريق  قائمة  عن  متتالية  مباريات 
الزمبابوي يف  باتينيوم  مواجهة  حيث غاب سلتو عن 
التونسي  الــدوري  يف  ومباراتتني  أفريقيا  أبطال  دوري 

أمام حمام األنف وامللعب التونسي.
ويتواجد النجم الساحلي يف املرتبة السادسة يف جدول 

ترتيب الدوري التونسي برصيد 17 نقطة .

ـــ االسبوع الليبي   
أستلم جمال اجلعفري رئيس مجلس إدارة نادي 
مهام  اخلميس  مساء   رسمياً  املنتخب  االحتــاد 
سنوات  أربعة  ملــدة  النادي  إدارة  مجلس  رئاسة 
صاح  بــرئــاســة  التسييرية  اللجنة  مــن  قــادمــة 

العزابي .
هذا وجاء ذلك خال مراسم تسليم وإستام أقيم 
مبقر الــنــادي، بني اإلدارتـــني وســط أجــواء ودية 
العريقة،  االحتاد  ملؤسسة  التفاهم خدمة  سادها 
وحرصاً من اجلميع على تهيئة األجواء للعمل من 
العميد.وأنتخب  نادي  العمل داخل  أجل استمرار 
لكرة  الليبي  لاحتاد  السابق  الرئيس  اجلعفري 
رئيسا للنادي االحتاد يف الثامن من شهر ديسمبر 
.ويضم  صــوًتــا  ـــ248  بـ على  بحصوله  ــاري  اجلـ
االحتاد كا من وسام خليفة  نادي  إدارة  مجلس 
اإلدريسي نائب الرئيس إبراهيم عبداهلل الدنفور 
عضو  دخيل  محمد  عبدالباسط  الصندوق  أمني 
قانوني وتضم القائمة أيضا عضوية كل من محمد 

عمر الغا ووسام عاشور وطلعت الكميشي.

بينهم بوخالل .. 4 محترفني جدد على رادار منتخب ليبيا

 اجلعفري يستلم رسمياً مهام رئاسة نادي االحتادسلتو يعود لقائمة النجم الساحلي يف الدوري التونسي

ـــ االسبوع الليبي   
الصاالت  داخــل  القدم  لكرة  الليبي  املنتخب  حقق 
فوزه الثاني وذلك على حساب نظيره منتخب ٌعصبة 
الشمال املغربي بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثاثة 

أهداف وذلك يف ثاني مبارياته وجتاربه الودية.
وسجل أهداف املنتخب الليبي يف املباراة التي أقيمت 
استعدادا  املغربية  طنجة  مبدينة  اجلمعة  مساء  
الصاالت  القدم داخل  لكرة  األفريقية  لكأس األمم 
املغرب 2020 كل من علي الشوشان هدفني وسجل 
إبراهيم املهمل ومحمد زريق وحليم شركسيه هدف 

لكل العب . وكان املنتخب الليبي حقق أول فوز ودي 
املغربي  الغرب  عصبة  على  باملغرب  مبعسكره  له 
بخمسة أهداف مقابل أربعة يف لقاء شهد أول ظهور 

للمدرب اإلسباني خوليو فرنانديز.
باملغرب  معسكره  املنتخب  يختتم  أن  املنتظر  ومن 
اجلــاري  ديسمبر  شهر  مــن  والعشرين  الــرابــع  يف 
حيث  اإلفريقية  للبطولة  إســتــعــدادا  يأتي  والـــذي 
يلعب املنتخب الليبي يف املجموعة االولي إلى جانب 
االستوائية  وغينيا  املستضيف  املغرب  منتخبات 

وجنوب أفريقيا. 

منتخب ليبيا يحقق فوزه الثاني مبعسكر املغرب
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نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

حتتفظ بجثة زوجها 10 سنوات من أجل معاشه

بجثة  احتفظت  امرأة  أن  األمريكية  الشرطة  تعتقد 
لتجمع  سنوات  عشر  ملدة  ثاجة  يف  املتوفى  زوجها 
أكثر من 170 ألف دوالر من املزايا املادية اخلاصة 
أمس  السلطات  أعلنت  حسبما  املحاربني،  بقدامى 

األربعاء.
لوكالة  يوتا  واليــة  يف  الشرطة  باسم  متحدث  وقــال 
الزوجة  على  العثور  مت  إنه  )د.ب.أ(  األملانية  األنباء 
عن  غابت  بعدما  نوفمبر   22 يف  شقتها  يف  ميتة 

األنظار لعدة أيام.

وعثرت الشرطة بعدها على جثة الزوج يف الثاجة.
وتعتقد السلطات أن الرجل رمبا تويف جراء إصابته 

مبرض بني فبراير ومارس 2009.
وعثر املحققون على رسالة يوم االثنني، يعتقدون أن 
الرجل قد كتبها، وهي بتاريخ ديسمبر 2008، يعلن 

فيها أن الزوجة ليست مسؤولة عن وفاته.
وبدا أن املرأة ظلت حتصل على املزايا املادية لزوجها 
حصلت  ما  مجموع  أن  الشرطة  وذكرت  وفاته.  بعد 

عليه املرأة رمبا يصل إلى 177 ألف دوالر.

1
٢             العدد: 93

الخميس  ٢8  نوفمبر  ٠١9

نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

نشرة  اسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الخميس   ٢8  نوفمبر  ٢٠١٩
٣٥  صفصحة

العدد: 93

؟

؟

ن.. المؤسسة للعنف 
مبادئ اإلخوا

والرافضة لمفهوم الوطن

كيف ينظر 

اإلخوان 

لفكرة الوطن

الجماعة قبل الوطن.. 

إخوان ليبيا وتاريخ معارك »المناولة«

.

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

؟

1 الخميس  ٢8  نوفمبر  ٢٠١9             العدد: 93 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الخميس   ٢8  نوفمبر  ٢٠١٩نشرة  اسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية العدد: ٣٥93  صفصحة

؟

؟

مبادئ اإلخوان.. المؤسسة للعنف 

والرافضة لمفهوم الوطن

كيف ينظر 

اإلخوان 

لفكرة الوطن

الجماعة قبل الوطن.. 
إخوان ليبيا وتاريخ معارك »المناولة«

.

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

؟

ــتــدائــيــة  ــة اب ــدرسـ ــمــيــذة يف مـ ــل ــازت ت ــ حـ
أعلى  على  العاشرة،  سن  تبلغ  ببريطانيا 
»منسا«  جلمعية  الذكاء  اختبار  يف  درجــة 
اختبار  يف   162 معدل  محققة  الدولية، 

يختبر  ــذي  الـ بـــي«   3 »كــاتــل 
اللفظي. املنطق 

مانغوترا،  فريا  والد 
النفساني،  العالم 

كومار  كــولــديــب 
لصحيفة  قــال 
ــل«  ــل مــي ــ ــ »دي
املسؤولني  إن 
»مــنــســا«  يف 
أن  أبـــلـــغـــوه 
ــه  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ طـ
ــدة  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ الـ

ــاً  ــي ــي رســم هــ
وإن  »عبقرية«، 

ــذي  ــ ــدل الـ ــ ــعـ ــ املـ
حــصــلــت عــلــيــه يف 

اللفظي  املنطق  اختبار 
ــة ميكن  ــ درجـ أعـــلـــى  ــو  هـ

حتقيقها حتت عمر 18 سنة.
قد  برمنغهام  مــن  فــريــا  الطالبة  وكــانــت 
 10 بعمر  كانت  عندما  لاختبار  جلست 
وكانت  أكتوبر،  شهر  يف  ونصف  سنوات 
هذا  بذلك.  لها  يسمح  التي  سناً  األصغر 
أينشتاين  ألبرت  الفيزياء  عالم  أن  وُيعتقد 

ميتاز مبعدل ذكاء 160، وهو نفس معدل 
عن  رحــل  ــذي  ال هوكينغ،  ستيفن  العالم 

أخيراً. الدنيا، 
أنــه عــلــم مــنــذ ســن مبكرة،  ــدهــا  أكــد وال
بأنها  ثــاث،  أو  سنتني  بعمر 
ابنته  ويــصــف  مــوهــوبــة. 
ــقــارئــة الــشــغــوفــة  ــال ب
ــا.  ــ ــه ــ ــدي ــ مـــثـــل وال
ــات  لــديــهــا هــواي
كــــثــــيــــرة إلــــى 
ــب حـــزام  جــان
أسود يف لعبة 
الــتــايــكــونــدو، 
تستمتع  فهي 
بـــــكـــــتـــــابـــــة 
ــص  ــ ــصـ ــ ــقـ ــ الـ
واملــســرحــيــات 
ولـــــــــــــعـــــــــــــب 
كما  الــشــطــرجن، 
ــبـــاحـــة  حتـــــب الـــسـ
ورقـــــص الـــبـــولـــيـــوود، 
ــوم  ــل ي ــشــاط كـ ــن ــوم ب ــقـ وتـ

خال األسبوع.
ــم تــقــرر الــطــفــلــة الــعــبــقــريــة الــتــي متثل  ل
ــوت« يف ادجــبــاســتــون،  مــدرســتــهــا »بــلــو كـ
حــازت  لكنها  املــســتــقــبــل،  يف  الــتــخــصــص 
مدرسة  مــن  دراســيــة  منحة  على  أخــيــراً 

مرموقة. خاصة 

تلميذة تتفوق على آينشتاين وهاوكينغ 


