
ثوار إدلب وثوار طرابلس ..
 تكامل األدوار وتشابه النهايات
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ال تعرفهم للعشاء يف عيد امليالد
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اليوم األول

لم يغادرنا العام 2019 ، إال بعد أن سقانا كأس 
الدم والنزوح واخلسران حتى الثمالة.. ولعله يف 
صنيعه هــذا لم يختلف كثيرا عن أعـــوام سبقته 
عــرفــنــا فــيــهــا صــنــوف الـــعـــذابـــات واملـــعـــانـــاة لـــذات 
الــغــربــاء..  السبب :- حــرب اإلخــــوة بالنيابة عــن 
حرب أصحاب الوطن بالوكالة عن أعداء الوطن 

املتربصني ..
هذا الزمن الليبي املوغل يف التيه الوطني ، أخذ 
مسارا مفارقا لزمن اإلنسانية الراهن ، فاآلخرون 
خارج حظيرتنا اجلهنمية ينجزون يف كل 5 ثوان ، 
اكتشافا علميا جديدا ، بينما نحن نستقبل قذيفة 
عشوائية كل 5 ثوان ..اآلخرون يفتتحون معمال أو 
مخبرا أو مصنعا ، ونحن يف كل يوم نفتح قبرا أو 
فجوة بشعة يف جدار منزل أو مدرسة أو جامعة.. 
اآلخـــرون يتجاوزون حــدود اللغة والدين والعرق 
ليصنعوا دولة كبيرة قوية توفر ملواطنيها أسباب 
ــان واالســتــقــرار و العيش الــكــرمي والرفاهية   األمـ
..ونــحــن نحطم مشترك اللغة الــواحــدة والدين 
والعرق الواحد  ،لنحطم دولتنا الوطنية  ونعود 
شيعا وقبائل وقطعان ذئــاب تنتشي برائحة الدم 

واجلثث ومشهد الرماد والدمار..
ــرون يــســطــرون مــالحــم يف الــفــكــر واملــعــرفــة  ــ اآلخــ
تقنية  مجد  على  ويتنافسون  واآلداب  والــفــنــون 
املــعــلــومــات ومــجــد تقنية »الــنــانــو« ومــجــد تقنية 
االستنساخ ..ونحن هنا نتذابح من اجل أمجاد 
زائــفــة نبنيها على جماجم األبــريــاء واآلثــمــني و 
نسطر مالحم النزوح اجلماعي و القتل العشوائي 
ــادل االحــتــقــار  ــبـ وقــصــف املــــطــــارات واألســـــــواق وتـ

واللعنات..
نفعل كل ذلــك وكــل منا يؤمن أن احلــق كل احلق 
إلى جانبه ..وان كل من سواه خونة وعمالء أو على 
األقــل أغبياء ومغرر بهم ..وواقــع احلــال أننا كلنا 
يف الوعي ليبيون .. وانه ال فضل لليبي على أخيه 
الليبي إال مبقدار ما يحمل يف عقله وقلبه من 

تسامح وركون لنسبية احلق واحلقيقة ..
وألن اهلل تعالى ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم ..فعلينا أال ننتظر تغير حالنا إلى ما 
هــو أفضل أو حتى إلــى مــا هــو اقــل ســـوءا، قبل أن 
 ، وإدراكـــنـــا  وعينا  مستوى  ويف  نفوسنا  يف  نتغير 
ويف عالقتنا بعضنا ببعض ، ويف عالقتنا مبفهوم 
الــوطــن الـــذي يجمعنا ..بــيــد أن تغييرا مــن هذا 
الــنــوع – وعــلــى املــســتــوى اجلمعي – لــن يحصل 
بــني عشية وضــحــاهــا وهـــو قــد ال يشمل اجليل 
احلــالــي الـــذي تـــورط يف مآسي وفضائع يصعب 
جتاوز آثارها يف أجل قريب..مخرجنا من مأزقنا 
رمبــا يتلخص يف رهـــان صعب يحتاج إلــى نفس 
طويل وهو معلق يف رقبة األجيال اجلديدة التي 
لم تضل طريقها بعد إلــى احلياة واألمـــل والغد 
األفــضــل..أن تكرس هــذه األجــيــال خيار  اإلقبال 
الـــذات واملــهــارات واكتساب  على التعليم وتطوير 
اخلبرات فمعول البناء والتعمير سيكون بيدها 
بعد انتهاء الــصــراع وإنــقــشــاع غــبــار املــجــزرة ..أن 
تنفتح أكثر وأكثر على الفكر والثقافة اإلنسانية 
بعيدا  عن أوهام »الدمياغوجيات« و«الشوفينيات«  
والالعقالنية املقيتة ، التي أورثتنا كل هذا التاريخ 
والسحل  املثقل باإلخفاقات واالحــتــراب األهلي 

والدموية ..
ليبيا تستحق أفضل منا حتى وهــي تبدو »مثل 
شــمــعــة يف مــهــب الــــريــــح   ال تــتــالشــى مـــع غـــروب 
ألــتــون جـــون« يف وداع اميرة   « الشمس« كما غنى 

القلوب الراحلة »ديانا«..

صحيفــة أسبوعيـــة - منوعــــة  -  شاملـــة 
تصــــــدر عن مؤسســـــة بوابـــــة افريقيــــــا االخباريـــــة

األسبـوع الليبـي 
العـدد )   66   (    ــ    الثالثاء       31      /       12       /     2019

مدير التحرير

يف مهب الريح..
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استكمال  »اليونيسف«  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  أعلنت 
أعمال صيانة غابة الكشاف مبدينة زوارة.

»فيسبوك«  مبوقع  لها  تدوينة  يف  »اليونيسف«  منظمة  وبينت 
واالندماج  املرونة  »نحو  برنامج  إطار  يف  يأتي  الغابة  صيانة  أن 
بناء على طلب املجلس  ليبيا«  االجتماعي للمراهقني والشباب يف 

البلدي.
مفوضية  يف  املتمثلني  للمستفيدين  الغابة  تسليم  املنظمة  وأكدت 
موسى  املكلف  البلدي  املجلس  عضو  بحضور:  زوارة،  كشاف 
الغربي  الساحل  والرياضة  الشباب  هيئة  فــرع  ورئيس  نانيس، 
الشباب  ملشروع  السابق  اليونيسف  ومستشار  مهدي،  بن  حسام 

امشيع. محسن 
كافة  على  لالطالع  الغابة  داخــل  ميدانية  بجولة  احلضور  وقــام 

كلياً.  تنفيذه  والتأكد من  املشروع  تفاصيل 
وأكدت اليونيسف أنه بدعم من االحتاد األوروبي يف ليبيا تستمر 
قدرات  بناء  يف  االستثمار  يف  الشركاء  مع  بالتعاون  اليونيسف 
ألنفسهم  مــشــرق  مستقبل  لبناء  والــشــابــات  الــشــبــاب  وطــاقــات 

ووطنهم. وأسرهم 

الصبيحي،  عبداهلل  الرائد  افاد 
الهجرة  مكافحة  جلهاز  التابع 
غير الشرعية باملنطقة الشرقية، 
العثور اجلمعة على جثة مجهولة 
املرة  بحر  شاطىء  على  الهوية 

مبنطقة املقرون غرب بنغازي .
وقال ان هذه اجلثة هي الثانية، 
القليلة  ــام  ــ االي فــى  عــثــر  حــيــث 
مجهولة  جــثــة  عــلــى  ــة،  ــاضــي امل

الهوية متحللة وبدون راس على 
حبيب  ســيــدي  منطقة  شــاطــئ 
أنها  مرجحا  قمينس،  ببلدية 

تعود ملهاجر غير شرعي .
واشار الى انه عثر أيضا وعلى 
بقايا  عــلــى  مــتــر  كيلو  مــســافــة 
ــد مــحــطــم، الفــتــا  مـــركـــب صــي
جنسية  بعد  تتحدد  لم  انه  الى 

اجلثتني.

مبراقبة  املكلفة  اللجنة  تــواصــل 
أوبـــاري  مبنطقة  الغريفة  تعليم 
املالك  وتدقيق  مراجعة  أعمالها 
تعليمية  مؤسسة  لكل  الوظيفي 

وتصنيف االحتياط العام.
ــوزارة  لـ اإلعــالمــي  املكتب  ونــقــل 
التعليم بحكومة الوفاق عن مراقب 
تعليم الغريفة مسعود محمد قوله 

التعليمية  املــؤســســات  مــالك  إن 
املحدد  املوعد  يف  جاهز  سيكون 
من قبل الوزارة مؤكداً بأن العملية 
التعليمية تسير بشكل جيد مؤكدا 
مستلزماتها  كل  توفير  جرى  أنه 
من قبل مصلحة املرافق التعليمية 
مشددا  التعليمية  املناهج  ومركز 
على وجود تواصل إدارات الوزارة 

يف إجناز كل برامجها ومشاريعها.
وتضم اللجنة يف كل مراقبة مدير 
رئيساً  التربوي  التفتيش  مكتب 
وعضوية مكاتب التعليم األساسي 
واملعلومات  والــتــوثــيــق  والــثــانــوي 
وقسم املتابعة وتقييم األداء وتبلغ 
عدد املدارس ملراقبة الغريفة 20 

مدرسة وعدد 9 رياض أطفال.

الـــزواج يف  نظم صــنــدوق دعــم 
عرساً  مــؤخــرا  الــرجــبــان  بلدية 
شــاب   260 ــعــدد  جــمــاعــيــا،  ل
ــاة مــن الــبــلــديــة عــلــى مــدى  وفــت
اليوم  خصص  متتاليني  يومني 
عن  واإلعــــالن  لــلــتــوثــيــق  األول 
والفتيات،  للشباب  القران  عقد 
بساحة  إســتــعــراض  جــانــب  إلــى 
ــهــاد لــلــفــرســان الــشــعــبــيــني،  املــل
شعرية  أمسية  اقيمت  ومساًءا 
الشعبيني.  الشعراء  فيها  شارك 

.
ــرس  ــ ــع ــ ــل بــــرنــــامــــج ال ــ ــل ــخــ ــ وت
اجلــمــاعــي مــحــاضــرة تــوعــويــة 
)تكوين  حــول  تركزت  ارشــاديــة 
متماسكة(،  اجــتــمــاعــيــة  ــرة  أسـ
املشاركني  العرسان  إستهدفت 

العرس اجلماعي . يف 
قدمت بعدها منح الزواج عبارة 
ــة، وهــدايــا  ــي ــال عـــن صــكــوك م
ــوم  ن عــيــنــيــة متــثــلــث يف غــــرف 

زوجية مقدمة من صندوق دعم 
وزعــت  كما   ، للعرسان  الـــزواج 
قدمتها  وتقديرية  تكرميية  دروع 

. املؤقتة  احلكومة 
حضر فعاليات العرس اجلماعي  
الـــشـــؤون  وزارة  عـــــام  وكـــيـــل 

االجــتــمــاعــيــة، ورئــيــس وأعــضــاء 
مجلس إدارة صندوق دعم الزواج 

باحلكومة الليبيةز املؤقتة.

للنفط  الوطنية  املؤسسة  حذرت 
من امكانية وقف العمليات يف كل 
مصفاة  وإخالء  الزاوية  ميناء  من 
الزاوية وضخ غاز خامل من أجل 
إيــجــاد وســط مينع االشــتــعــال يف 
العسكرية  العمليات  امتداد  حال 

داخل حدود املصفاة .

جــاء هــذا الــتــحــذيــر  بــعــد جتــدد 
املنشآت  من  بالقرب  االشتباكات 
امكانية  الى  أشارت  كما  التابعة. 
ــاج بــحــقــل الـــشـــرارة  ــتـ وقـــف اإلنـ
من  منتجاته  تصدير  يتم  الــذي 
ميناء  من  ومشتقاته  اخلام  النفط 

الزاوية

صيانة غابة الكشاف يف زوارة 
باشراف اليونسيف  

العثور على جثتني مجهولتني 
غرب بنغازي 

مراقبة تعليم 
الغريفة تواصل 
التدقيق يف املالك 
الوظيفي

يف الرجبان فرح جماعي لـ 260 عريس وعروس

7500 رأس من الغنم 
تصل بنغازي

بسبب السرقة..
 انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق

الوطنية للنفط تبحث وقف العمليات يف ميناء الزاوية النفطي

من  رأس   7500 البحري  بنغازي  إلى  وصل 
من  قامة  األبــقــار  مــن  رأس  و300  األغــنــام 

إسبانيا.
بنغازي  ميناء  إدارة  باسم  املتحدث  وأعــلــن 
نقل  سفينة  دخــول  الشهيبي  مفتاح  البحري 
عدد  متنها  وعلى  للميناء  )توليب(  املــواشــي 
من  رأس  و300  األغــنــام  مــن  رأس   7500

األبقار قادمة من إسبانيا.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء فقد التغذية 
يــغــذي يف مزرعة  الـــذي  عــن مــحــول 200 

الدويبي.
وبـــني املــكــتــب اإلعـــالمـــي لــلــشــركــة الــعــامــة 
للكهرباء أن االعتداءات على مكونات الشبكة 
الكهربائية زاد خالل هذه الفترة املاضية يف 

ماجر  خط  تعرض  حيث  املناطق  من  عــدد 
رقم«1« الفرعية اليوم السبت بجانب محطة 
220 زلينت بدائرة توزيع وسط زلينت للسرقة 
تقدر مبسافة 1500 متر سلك ضغط عالي 
مما تسبب يف فقد التغذية عن محول 200 

الذي يغذي مزرعة الدويبي.
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والشؤون  لألوقاف  العامة  الهيئة  رئيس  اجتمع 
والوفد  املؤقتة،  الليبية  باحلكومة  اإلسالمية 
الليبي  اجلنوب  مناطق  يــزور  الــذي  له  املرافق 
اوباري،  مبنطقة  التسييرية  املجالس  رؤساء  مع 
اإلسالمية  ــشــؤون  وال األوقـــاف  مكتب  ومــديــر 
واألئمة  والــوعــاظ  املشائخ  من  وعــدد  الغريفة 
وأكد  االجتماعية.  املجالس  ورؤساء  واخلطباء 
رئيس الهيئة خالل االجتماع املوسع على أهمية 
التجانس  خــالل  مــن  وذلــك  املنطقة  اســتــقــرار 
طوارق  من  االجتماعية  للمكونات  االجتماعي 
به  يقوم  الذي  بالدور  أشــاد،  كما  وتبو.  وعرب 
خالل  من  اإلسالمية  والشؤون  األوقــاف  مكتب 
التوعية واإلرشاد لنبذ العنف والتطرف وتوحيد 

الديني.  اخلطاب 

الليبية  احلكومة  يف  للبيئة  العامة  الهيئة  أطلقت 
البرية  احليوانات  تهريب  من  للحد  حملة  املؤقتة 

الليبية إلى خارج البالد.
وقال مدير مكتب اإلعالم بالهيئة مصطفى أكرمي 
لتهريب  الهيئة أطلقت احلملة حتت شعار “ال  إن 

إطار  يف  تأتي  احلملة  أن  إلى  الفتا  احليوانات”، 
من  وحمايتها  البرية  احليوانات  على  املحافظة 

االنقراض، وخاصة السالحف البرية.
وأوضح اكرمي  أن السلحفاة البرية جزء من السلسلة 
البيئية الليبية، مؤكدا أنها مهددة باالنقراض، وأن 

حمايتها مسؤلية اجلميع.
أي  عن  اإلبــالغ  بضرورة  املواطنني  جميع  وناشد 
البرية،  السالحف  أو شراء  بتجميع  يقوم  شخص 
وذلك ملنع تهريبها للحفاظ على التوازن البيئي يف 

ليبيا.

واخلدمات  اإلدارية  الشؤون  إدارة  نظمت 
الكفرة،  االجتماعي  الضمان  بصندوق 
مكثفة  تــدريــبــيــة  دورة  املــاضــيــة  االيــــام 
خصت بها موظفي الوحدة اخلدمية حي 
الشورى. وقال مدير إدارة الشؤون اإلدارية 
واخلدمات بالصندوق تاج الدين بوسويق، 
الــدورة اشتملت على معلومات حول  بأن 
وهيكلها  وسياساتها  الضمانية  املؤسسة 
وبرامجها  املعتمدة  وإجراءاتها  التنظيمي 
اخلدمية املقدمة لكافة شرائح املضمونني 

لسنة   )12( رقم  العمل  قانون  وحيثيات 
2010 وإجراءاته والتعديالت التي طرأت 
اختباراً  ايضا  الـــدورة  وتضمنت  عليه. 
املتدربون  له  وآخر عملي خضع  حتريريا 
املعرفية  احلصيلة  نتائجه  واستعرضت 
للمكتسبات املهارية للمتدرب والتي سيعمل 
على تطبيقها أثناء تقدميه اخلدمة لشرائح 
بحي  اخلدمية  وحدته  داخــل  املضمونني 

الشورى مبدينة الكفرة.

تعطل  حالة  اجــديــر،  رأس  معبر  يشهد 
جزئية يف حركة املسافرين، حيث تسيير 
احلركة داخل املعبر ببطىء شديد، فيما 
ــى 6  إل باملعبر  االنــتــظــار  ســاعــات  تصل 

ساعات للدخول إلى اجلانب التونسي.
هذا وكان مدير مصلحة شؤون اجلوازات 
واجلنسية بحكومة الوفاق، جمعة غريبة، 
قــد أكـــد يف تــصــريــحــات خـــالل األشــهــر 
مع  اتــفــق  الليبي  اجلــانــب  أن  املــاضــيــة، 
اجلانب التونسي على فتح خمسة ممرات 
لتسجيل  ممــــرات  وثـــالثـــة  لــلــمــواطــنــني 
أن اجلانب  املعبر، موضحا  السيارات يف 
التي  العراقيل  إلزالــة  متجاوب  التونسي 
جدير  رأس  معبر  يف  املــواطــنــني  تــواجــه 

احلدودي.

املتحدث  معمر  حــافــظ  ــال  ق جانبه  مــن 
رأس  احلــــدودي  املعبر  بــاســم  الــرســمــي 
جدير، إنه مت االتفاق مع اجلانب التونسي 
على فتح ممرات أخرى إضافية لتسهيل 
حركة املسافرين بني الطرفني إضافة إلى 
السيارات  لتسجيل  جديدة  أكشاك  فتح 

حتى ال يحدث تأخير يف عملية الدخول.
باإلضافة لعدم مماطلة املسافرين الليبيني 
بحجة وجود تشابه لألسماء من اجلانب 
التونسي، مما يضطر املسافرين إلى البقاء 

لساعات طويلة يف االنتظار”.
وأضاف “معمر” أن هناك بعض املشاكل 
مثل  حللها  فنية  ألمـــور  حتــتــاج  العالقة 
حيث  السفر  جواز  على  السيارة  تسجيل 

اتفق على إيجاد حلول لها الحقا.

ورشة  مؤخرا  املستدامة،  للتنمية  الوطنية  اجلمعية  نظمت 
عمل بقاعة التدريب مبدرسة البوانيس مبنطقة الزيغن حول 
ريادة االعمال استهدفت العنصر النسائي باملنطقة واملعلمات 
محاضرات  الــورشــة  يف  ألقيت  الثانوية.  املرحلة  وطالبات 
ريــادة  مفهوم  أهمها  األعــمــال  ريـــادة  حــول  عملية  وجــوانــب 
املشاريع  تنفيذ  تواجه  التي  والصعوبات  واملشاكل  االعمال 

الصغرى واملتوسطة والتحديات التي تواجه رواد األعمال.
عملية  وأهمية  للمشروعات  التنظيمية  البيئة  ايضا  وتناولت 
االبتكار واإلبداع يف املشروعات. وقال القائمني على الورشة، 
وحتفيز  األعمال  ريــادة  ثقافة  مفهوم  نشر  تهدف  كانت  إنها 
العنصر النسائي والشباب باملنطقة على التفكير واإلبداع يف 
خلق مشاريع اقتصادية او خدمية تعود عليهم بالفائدة والنفع.

اخلميس  املؤقتة،  للحكومة  التابعة  املــطــارات  مصلحة  عقدت 
املاضي، اجتماعا موسعا ضم رئيس املصلحة صالح الشتيوي، 
ومدراء اإلدارات باملصلحة، مع إدارة مطار الزنتان ومدراء املكاتب 
للمطار  التنظيمي  الهيكل  مناقشة  االجتماع  خالل  باملطار.ومت 
وإعادة تنسيب وتنسيق املوظفني بني املكاتب يف املطار، ومناقشة 
كافة األمور اإلدارية، واستعراض املشاكل والعراقيل التي تواجه 
سير العمل، إضافة إلى مناقشة خطة عمل املطار لسنة 2020 
ومن ضمنها اخلطة التدريبية املقترحة للكوادر العاملة باملطار. كما 
مت خالل االجتماع، مناقشة موضوع االزدواجية لبعض املوظفني 

حيث مت صدور قرار يف بعض منهم اليومني املاضيني.

الليبية  املؤسسة  إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  التقى 
مع  تونس  العاصمة  يف  املاضي،  األربعاء  لالستثمار، 
ريتشارد  ليبيا  لدى  األمريكية  املتحدة  الواليات  سفير 
نحو  للتحول  املؤسسة  استراتيجية  لبحث  نــورالنــد، 
احلــوكــمــة واخلــطــوات الــتــي اتــخــذت بــشــأن األمـــوال 

املجمدة.
لالستثمار  الليبية  باملؤسسة  اإلعالم  وأوضح مسؤول 
مبنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لؤي القريو، أنه 
واالتصاالت مع جلنة  مناقشة اجلهود  اللقاء  مت خالل 
العقوبات مبجلس األمن حول مطالب املؤسسة بتفادي 
أية آثار سلبية على األصول واألموال املجمدة يف إطار 
نظام العقوبات الساري، الفتا إلى أن اللقاءات األخيرة 
تأتي يف ظل اجلهود التي يبذلها مجلس إدارة املؤسسة 
املؤسسة  تعاون  تعزيز  إلى  والرامية  لالستثمار  الليبية 

مع املجتمع الدولي.
من جانبه رحب السفير األمريكي لدى ليبيا، باخلطوات 
املتخذة من ِقبل املؤسسة لتنفيذ استراتيجيتها بتحسني 

احلوكمة وحماية أصولها باخلارج. 

رئيس العامة لألوقاف: التجانس االجتماعي أهم عوامل االستقرار بأوباري

دورة تدريبية لكوادر صندوق
 الضمان االجتماعي بالكفرة 

أزمة معبر رأس اجدير مستمرة رغم الوعود

ريادة األعمال للعنصر النسائي يف 
ورشة عمل بالزيغن

املطارات تبحث خطة عمل مطار 
الزنتان للعام 2020

احلفاظ على األموال املجمدة ضمن 
استراتيجية الليبية لالستثمار 

حملة لوقف تهريب احليوانات البرية 

املكلفة مبتابعة  البلدى سرت  املجلس  قامت عضو 
ابوخريص  والــعــمــل  هنية  ســالــم  الصحة  ملف 
القروى  ابــوهــادى  ملستشفى  تفقدية  عمل  بجولة 
خاصة بعد صدور قرار املجلس الرئاسى حلكومة 
الوطنى  رقم 1107 لسنة 2019 بشأن  الوفاق 
مستشفى  الــى  ــوهــادى  اب الصحى  املــركــز  ترفيع 

ابوهادى القرورى  بسعة ستون سريرا.
ــدى  ــل ــب ــس ال ــجــل ــامل ــنـــاطـــق الـــرســـمـــى ب وقـــــال الـ
تــنــدرج  ــة  اجلــول هــذه  االمــيــل  ان  ســرت  محمد 
املستشفى  هــذا  ســرت  متابعة  بلدية  أطــار  فــى 
الصحية  خدماتة  يقدم  الــدى  الصحى  القرورى 
للمواطنيني املترددين علية رغم امكانياتة الضعيفة 
الفعلية  االحتياجات  على  للوقوف  الزيارة  ،وتأتى 
بامكانية  الصحة  وزارة  مــع  والتنسيق  للمشفى 

العاجلة. املتطلبات  توفير 
رافقها خالل اجلولة عضو املجلس الشورى  سرت 
الدكتور  بجامعة سرت  الصحية  العلوم  كلية  عميد 
القادر  عبد  املستشفى  ومدير  سعد  احلكيم  عبد 
الطبية  االقـــســـام  ــة  كــافــة  اجلــول ،وشــمــلــت  شــو 

باملستشفى.
خاللها  على  االتــفــاق  اجلولة  ،  مت  ان  واوضــح 
الطبية  للعناصر  تأهلية  تدريبية  دورات  أقامة 
وقدرتهم  كفاءتهم  من  للرفع  املساعدة  والطبية 
الصحية  العلوم  كلية  بني  بالتعاون  ،وذلك  الطبية 

القروى. ابوهادى  بجامعة سرت ومستشفى 

بلدي سرت يتابع سير العمل 
مبستشفى ابوهادى القروى
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االقتصادية

آغا يكشف استفادة   تركيا من 
مخصصات ارباب االسر 

 التجارة والتنمية  يفتتح 
ثالث فروع  جديدة

 االسبوع الليبي
أن  ناصر  املصرية عماد  التجارية  الغرفة  رئيس  نائب  قــال    
أحدث البيانات تشير إلى تراجع قيمة التجارة بني مصر و ليبيا  
خالل العام اجلاري  إلى 455 مليون دوالر بينما مقارنة مبا 
كان عليه التبادل التجاري العام  2013  الذي سجل  مليارا 

و377 مليون دوالر.
أن  االعـــالم  وســائــل  تناقلتها  تصريحات  يف  ناصر  وأضـــاف 
االستثمارات الليبية يف مصر انخفضت بنسبة تقارب 25% 
ليبلغ عدد الشركات النشطة يف السوق املصرية 511 مؤسسة 
برأس مال قدره 4 مليارات دوالر كما أوضح نائب رئيس الغرف 
التجارية املصرية أن االستثمارات املصرية يف ليبيا تبلغ قيمتها 

نحو نصف مليار دوالر.
وتشير بيانات رسمية صدرت عام 2018 إلى أن %42 من 
حجم التبادل التجاري بني ليبيا ومصر يخص فقط مبيعات مواد 
البناء بقيمة 360 مليون دوالر، موضحا أن الغرفة التجارية 
املصرية تسعى لتحسني مستويات التجارة مع ليبيا خالل العام 

املقبل.
وكانت مصر قد دشنت األشهر املاضية 10 مناطق لوجستية 
يف منطقة السلوم لتعزيز الصادرات املصرية إلى ليبيا استعدادا 
ملرحلة اإلعمار املنتظرة والتي قدرها البنك الدولي بقيمة 200 

مليار دوالر.

 االسبوع الليبي
وجه رئيس الغرفة التجارية الليبية املصرية إبراهيم اجلراري  
لعقد  ليبيا،  إلى  زيارته  عقب  اليوناني  اخلارجية  لوزير  دعوة 
اجتماع يضم رجال أعمال من البلدين لدراسة تعزيز التعاون 

التجاري واالقتصادي بني اجلانبني.
وأضاف اجلراري يف كتاب وجهه للخارجية اليونانية أن الغرفة 
تسعى إلبرام اتفاقيات تنشط يف مجال السلع الغذائية ومواد 
البناء، باإلضافة إلى تفعيل اخلط البحري بينهما لضمان سهولة 

احلركة وتعزيز التجارة.
يذكر أن وفداً ليبياً كان قد زار اليونان يف أكتوبر املاضي وكان 
مكونا من محافظ مصرف ليبيا املركزي بالبيضاء، علي احلبري 
إلى جانب رئيس املجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري 

ومدير مكتب املشروعات يف البلدية أسامة الكزة.

  انخفاض التبادل التجاري 
بني ليبيا ومصر

اجلراري يدعو الى تعزيز التعاون 
التجاري بني ليبيا واليونان

 االسبوع الليبي
املركزي  ليبيا  مصرف  يف  السيولة  جلنة  رئيس  كشف 
البيضاء رمزي آغا عن ان  البنوك التركية هي املستفيد 
األكثر من بيع العملة األجنبية من مخصص أرباب األسر 
حيث  تستحوذ على مايزيد عن 5 %  منها يف شكل عموالت 
على عمليات السحب التي تتم عن طريق ماكينات الصرف 

 .ATM اآللي

 االسبوع الليبي
سيقدم  الذي  اجدابيا  مبدينة  فرعه  افتتاح  والتنمية  التجارة  مصرف  أعلن 
كافة اخلدمات للعمالء موضحا أن افتتاح الفرع يأتي يف إطار تطبيق سياسة 

االنتشار.
ويعد الفرع اجلديد هو الثاني خالل أيام بعد أن افتتحت إدارة املصرف يف 

التاسع عشر من هذا الشهر فرعا لها مبنطقة قنفودة يف مدينة بنغازي.
بها  افتتح  التي  الغربية  املنطقة  للمصرف  األعمال  توسعة  خطة  شملت  كما 
فرع جديد يف مدينة الرجبان يف اخلامس عشر من هذا الشهر ليكون بذلك 

مصرف التجارة والتنمية قد افتتح ثالثة فروع جديدة خالل فترة أسبوعني.

تقرير : املصارف 
التجارية  حتقق منواً 
على صعيد الفروع  

 االسبوع الليبي
تقريره  طرابلس  املركزي  ليبيا  مصرف  اصدر 
للمصارف  املالية  املؤشرات  عن  االسبوع   هذا 
التجارية للربع الثالث من العام اجلاري وشملت 
18 مصرفا مبا فيها وحدة الدينار الليبي التابعة 
البيانات  وشملت  اخلــارجــي  الليبي  للمصرف 
احلديثة عدد الفروع والوكاالت املصرفية حتى 
آخر سبتمبر املاضي، واظهر البيان أنعدد فروع 
املصارف بلغت 529 فرعاً يعمل فيها 19368 
املاضي  العام  يف  الفروع  بعدد  مقارنة  موظفا، 
الذي بلغ   527 فرعا بقوة تشغيلية 19263 

موظفا.
وفقا  طفيفاً  ــواً  منـ املــصــريف  الــقــطــاع  وســجــل 
الربع  بني  باملقارنة  الفروع  على صعيد  للتقرير 
كان  حيث   2012 وعــام  اجلــاري  للعام  الثالث 
يبلغ عدد الفروع والوكاالت يف حينها 498 فرع 

بقوة وظيفية 17575  

الليبي  االسبوع 
رئيس  عن  الورسية  سبوتنيك  وكالة  نقلت 
النزاع  لتسوية  الروسية  االتصال  مجموعة 
بــالده  أن  ديــنــغــوف   ليف  الليبي  الــداخــلــي 
ستشرع يف تصدير مليون طن قمح اعتبارا 

من مطلع العام املقبل.
وأوضح دينغوف بأن اتفاقية التوريد متت مع 

حكومة الوفاق التي وقعت معها على مذكرة 
تفاهم على أن يتم إبرام العقد رسميا خالل 
أكبر 3 شركات  بعد مفاوضات قادتها  أيام 
روسية مع اجلانب الليبي الذي مثلته وزارة 

الزراعة التابعة حلكومة الوفاق.
عاماً  عشرين  نحو  قبل  تنتج  ليبيا  وكانت 
أن  قبل  القمح  مــن  طــن  ألــف  قــرابــة 400 

طن  ألف   250 إلى   2010 عام  تنخفض 
سنويا وتعاود اإلنتاج مع حلول عام 2018.
 160 نحو  تنتج  املاضي  العام  ليبيا  وبدأت 
ألف طن سنويا وفقا لبيانات هيئة احلبوب 
ليبيا  أن  ــى  إل الرسمية  الــبــيــانــات  وتشير 
ألف  وثالثمئة  مليون  قرابة  سنويا  تستهلك 

طن من احلبوب.

مليون طن قمح روسي  إلى ليبيا
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عون اهلل سيف منصور-
اإلخبارية افريقيا  بوابة 

مهمتهم  طــرابــلــس  ــوار  ثـ أنــهــى  عــنــدمــا 
وبعد  شعبها،  وتشريد  ليبيا  تدمير  يف 
طرابلس،  يف  الناتو  معركة  حسموا  أن 
أدوات  من  أكثر  فيها  يكونوا  لم  والتي 
)املهدي  شكل  األرض.  على  لألجنبي 
احلاراتي(، ما أسماه حينها، لواء األمة، 
املغرب  دول  ومــن  ليبيني  إرهابيني  من 
ثم  أخـــرى،  وجنسيات  ومــصــر  الــعــربــي 
استولوا  التى  واألسلحة  باملعدات  جهزه 
والتي  املسلح،  الشعب  عليها من مخازن 
ونقل  الــواقــع.  األمــر  بحكم  إليهم  آلــت 
مبباركة  تركيا،  إلى  إرهابييه  احلاراتي 
الفبرايرية، ومن  ودعم حكومة طرابلس 
تركيا دخل مرتزقة لواء األمة إلى داخل 
األراضي السورية. وانخرطوا يف تدمير 
والقرى  املدن  يف  شعبها  وتقتيل  سوريا 
واألرياف السورية ضمن حتالف فصائل 
باسم  املعروف  اإلرهابي  القاعدة  تنظيم 

النصرة.  جبهة 
إلرهابيي  قد خضعت  ليبيا  كانت  يومها 
الدولة  تدمير  يف  شرعوا  الذين  الناتو 
كــوادرهــا  ــرد  وطـ مــؤســســاتــهــا  وتفكيك 
وتــهــجــيــر شــعــبــهــا وســـرقـــة مــقــدراتــهــا 
الربيع  مهندسي  ورعاية  إشــراف  حتت 
وحلفائهم  والقطريني  األتراك  اإلرهابي 
ومشغليهم. حتى أبان اإلرهاب عن وجهه 
تصفية  يف  اإلرهابيون  وبــدأ  احلقيقي، 
الضباط  من  وغيرهم  السابقني  رفاقهم 
بل  واملثقفني،  واإلعالميني  والنشطاء 
معهم.  يتفقون  ال  الذين  الدين  وشيوخ 
الشعب  مــن  قــطــاع  بـــدأت  فقط  يومها 
ــى  األول اللبنات  وصــع  وبـــدأ  يستفيق، 
الليبي  اجليش  نواة  فتشكلت  للمواجهة، 
يف بنغازي وأطلقت الهجوم املضاد الذي 
اليوك مرحلته األخيرة على أسوار  يبلغ 

طرابلس.
املعطيات  تغيرت  الــســنــوات  هــذه  بعد 
ــع الــســيــاســي واملــيــدانــي  ــواق وانــقــلــب ال
رأســـاً عــلــى عــقــب. فــاجلــيــش الــســوري 
وإيران  اللبناني  اهلل  حزب  من  وحلفاؤه 
استطاعوا  عراقية،  وفصائل  وروســيــا 
أكثر  الفصائل اإلرهابية واسترداد  دحر 
مــن 80 بــاملــائــة مــن جــغــرافــيــة ســوريــا 
الــذيــن حصروا  أيـــدي اإلرهــابــيــني  مــن 
يف قــطــاع ضــيــق يف الــشــمــال الــســوري 
السوري  اجليش  ضربات  تهديد  حتت 
ــة. ولــذلــك  ــروســي ــة ال ــغـــارات اجلــوي والـ
لتدمير  اإلرهـــاب  مــشــروع  شــارف  فقد 
بالهزمية  االنتهاء  على  سوريا  واحتالل 

األثناء ضيق اجليش  الساحقة. يف هذه 
الناتو  ــوار  ث بقايا  على  اخلــنــاق  الليبي 
الدائرة  وكادت  طرابلس،  يف  وحلفائهم 
إلى  مشروعهم  وينتهي  عليهم  تدور  أن 

رجعة.  غير 
هــنــا أصـــر أردوغــــــان عــلــى أن يــرمــي 
وراء  ثقله  بكل  يرمي  وأى  أوراقــه،  آخر 
ويفقد  تسقط  ال  كي  مليشيات طرابلس 
بالتالي كل الدوات العاملة يف مشروعه، 
بعد أن فقد األمل من االنتصار يف سوريا 
جديد.  العاليمن  بالباب  دمشق  وإحلاق 
بضاعتنا  وأعاد  البوصلة  أردوغان  أدار 
إلينا، لكنه لم يكتف برد رأس املال، بل 
وفوقهما  واألرباح  املكاسب  هوغه  أعاد 

املصري(.  املثل  يقول  كما  مسك  )حبة 
على  اإلرهابيون  ويتوافد  يعود  واليوم 
ــد بــلــغ عــدد الــقــادمــني يف  طــرابــلــس وق

ألف مقاتل مرتزق. السابقني  اليومني 
أحسن  ليبيا  يف  حــالــهــم  ســيــكــون  فــهــل 
طرابلس  أن  أم  ســوريــا.  يف  حالهم  من 
ما  هذا  السورية؟  إلدلب  ستثأر  الليبية 
الليبي يف  العربي  عليه اجليش  سيجيب 
بد  ال  الذي  الشيء  لكن  القادمة.  األيام 
بعث  الذي  أناحلاراتي  عنه  التنويه  من 
املقاتلني إلى سوريا لم يكن يف استقبال 
ألنه  بسيط.  لسسب  ليبيا  إلى  عودتهم 
إلى  وعــاد  اتعابه  واستلم  مهمته  أنهى 
عاصمة بالده األصلية دبلن. فهل يتعظ 
اجلاهلون؟ وقود حروب غيرهم وأدوات 

غيرهم..      مصالح  حتقيق 

ثوار إدلب وثوار طرابلس .. 
تكامل األدوار وتشابه النهايات

أصر أردوغان على أن 
يرمي آخر أوراقه، وأى 
يرمي بـــكل ثقله وراء 
طرابلـــس  مليشـــيات 
كي ال تســـقط ويفقد 
الـــدوات  كل  بالتالـــي 
العاملة يف مشـــروعه، 
بعـــد أن فقـــد األمـــل 
يف  االنتصـــار  مـــن 

يا ر سو
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غبارة عبدالباسط 
برئاسة  الليبية  الوفاق  حكومة  تواصل 
فائز السراج توريط نفسها يف املخططات 
يف  أنقرة  نفوذ  مد  الى  الهادفة  التركية 
فتحت  أن  ثــرواتــهــا،فــبــعــد  ونــهــب  ليبيا 
شحنات  أمـــام  الــبــاب  ــســراج  ال حكومة 
املسيرة  والــطــائــرات  املتتالية  الــســالح 
هذه  الليبيني،حتولت  دماء  سفكت  التي 
العناصر  لــدخــول  بــوابــة  ــى  ال احلكومة 
االرهابية القادمة من سوريا حتت غطاء 
كبيرا  تهديدا  ميثل  بــات  ما  وهــو  تركي 
سنوات  منذ  املــمــق  البلد  بــهــذا  يحيط 
جراء االنقسامات وغياب سلطة الدولة.

حلقوق  السوري  املرصد  قال  ذلك  الى 
املــقــاتــلــني  ــدد  عـ إن  اإلنـــســـان،اإلثـــنـــني، 
تركيا؛  إلـــى  ــوا  وصــل ــن  ــذي ال الــســوريــني 
ليبيا،  يف  الــقــتــال  ــى  إل لنقلهم  متهيدا 
أن  بيان،  يف  1600.وأضـــاف  نحو  بلغ 
مراد  »السلطان  فصائل  يتبعون  املقاتلني 
املوالية  املعتصم،  وفرقة  شاه  وسليمان 
منطقة  من  نقلهم  جــرى  حيث  لتركيا«، 
عفرين، بعد تسجيل أسمائهم، يف الوقت 
األسماء  تسجيل  عملية  تتواصل  الــذي 

واسع«. بشكل 
ــال، أمـــس األحـــد، إن  ــان املــرصــد قـ وكـ
الليبية  العاصمة  وصلوا  سوري   300«
عدد  بلغ  حني  يف  اآلن،  حتى  طرابلس، 
ــوا املــعــســكــرات  ــن وصــل ــذي املــجــنــديــن ال
 900 بني  ما  التدريب،  لتلقي  التركية 
مــصــادر  عـــن  مــجــنــد«.ونــقــل  و1000 

جانب  من  املطروح  »الــراتــب  إن  قولها، 
و2500   2000 بني  ما  يتراوح  تركيا 
دوالر للشخص الواحد، لعقد مدته 3 أو 
6 أشهر، مقابل التوجه إلى طرابلس يف 
ليبيا، وكلما طالت املدة كلما زاد الراتب 

املقاتل«. يتلقاه  الذي 
يــومــني مقاطع  مــنــذ  نــاشــطــون  ــداول  ــ وت
اجليش  يقاتلون  أتراك  ملسلحني  مصورة 
الليبي جنوب العاصمة طرابلس، وهو ما 
املقاطع  إن  وقالت  الوفاق  حكومة  نفته 
وهو  السورية  إدلب  يف  تصويرها  جرى 

حكومة  من  محاولة  مراقبون  اعتبره  ما 
خاصة  عنها  الشبهات  البــعــاد  الــســراج 
والــدولــيــة  املحلية  الفعل  ردود  ظــل  يف 
السوريني  املرتزقة  نقل  بعمليات  املنددة 
يف  القائم  الــصــراع  لتأجيج  ليبيا  ــى  ال

طرابلس.
ويف تطور جديد يزيد من توريط حكومة 
ليبيا،أعلن  الى  املرتزقة  نقل  يف  الوفاق 
اإلنسان  حلقوق  السوري  املرصد  مدير 
ــرحــمــن، يف تــصــريــحــات  رامــــي عــبــد ال
يقاتلون يف  الذين  السوريني  إن  إعالمية 

ليبيا مرتزقة قاتلوا حتت العباءة التركية 
للشعب  يوماً  والئهم  يكن  ولم  سوريا  يف 
وعـــدوا  املــقــاتــلــني  أن  مبينا  الـــســـوري، 
كبيرة،  مالية  ومبالغ  التركية  باجلنسية 
ستدفعها حكومة الوفاق وليس تركيا ألن 
التركية ال تسمح بدفع 2500  امليزانية 

دوالر امريكي لقرابة 1000 مقاتل.
ــزقــة  ــرت امل أن  الــرحــمــن  ــد  عــب وكـــشـــف 
الــســوريــني مــن فــرقــة الــســلــطــان مــراد 
ــة بحق  ــتــي تــرتــكــب انــتــهــاكــات واســع ال
منازل  سرقة  من  السوري  الشعب  أبناء 

بتهجير  وقامت  عفرين  يف  وإعــدامــات، 
دعم  نتيجة  األهــالــي  مــن  اآلالف  مئات 
يف  تــورطــت  كما  الفصائل،  لهذه  تركي 
وتل  العني  رأس  يف  ميدانية  إعــدامــات 
أبيض وإعدام مواطنة هي رئيسة حزب 
بالعسكرة.واشار  لها  عالقة  ال  سياسي 
إلى وجود 4 مراكز جندت نحو 1000 
مقاتل يف منطقة عفرين مشددا على أن 
الشعب السوري يرفض هذه املمارسات.
التي  االقتصادية  األزمــات  من  وبالرغم 
الصعب  املعيشي  والوضع  ليبيا  تعانيها 
الوفاق  حكومة  الليبي،تصر  للمواطن 
للمرتزقة  الـــدوالرات  ماليني  دفــع  على 
ــة املــزيــد مــن دمـــاء ابناء  مــن أجــل اراقـ
فحكومة  بــجــديــد  االمـــر  لــيــبــيــا.ولــيــس 
املسلحة  املليشيات  بتمويل  تتهم  الوفاق 
خاصة يف ظل سيطرتها على املؤسسات 
الليبية وتوظيف مقدراتها خلدمة  املالية 
أجــنــداتــهــا الــتــي يــديــرهــا تــيــار االســالم 
السياسي وعلى رأسه جماعة »االخوان«.
ــع أبــريــل  فــفــي بـــدايـــة املـــعـــركـــة مــطــل
 2.5 تخصيص  الــســراج  املاضي،أعلن 
مليار  ــي  حــوال أي  لــيــبــي  ــار  ــن دي مــلــيــار 
قرارين  حينئذ  الــســراج  ــدر  دوالر.وأصــ
ديــنــار  مــلــيــاري  مبلغ  تخصيص  بــشــأن 
الظروف  ملعاجلة  دوالر(  مليار  )حوالي 
االستثنائية التي متر بها الدولة ومعاجلة 
طرابلس،  بالعاصمة  االشتباكات  آثــار 
مليون   484 مبلغ  تخصيص  وكــذلــك 

ملفات 

حكومة الوفاق تواصل توريط نفسها 
يف املخططات التركية

يتبع <<
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ملفات 

أي  الوفاق  بحكومة  الدفاع  لوزارة  دينار 
نحو 200 مليون دوالر.

املـــاضـــي،خـــصـــصـــت  ــطـــس  ــسـ أغـ ويف 
مــالــيــة ضخمة  الــوفــاق،مــبــالــغ  حــكــومــة 
لعناصرها  تــصــرف  ومــكــافــآت  جــديــدة 
املجلس  رئــيــس  ــدر  أصـ املسلحة،حيث 
 67 رقم  قــراره  السراج  فايز  الرئاسي 
مبــوجــبــه  ــرر  ــ ق الــــذي   ،2019 لــســنــة 
آالف   3 قــدرهــا  مالية  مــكــافــأة  صــرف 
دوالر(  لعناصر   1500 )حوالي  دينار 
امليليشيات من الذين لبوا »نداء الواجب 
للدفاع عن العاصمة ضمن عملية بركان 
ــادة  امل نــص  مــا وصفهم  وفــق  الــغــضــب« 

األولى من القرار.
الرئاسي،تخصيص  املجلس  قــرر  كما 
مــلــيــون   28.5( ديـــنـــار  مــلــيــون   40
الوفاق.  بحكومة  الدفاع  دوالر(  لوزارة 
بند  من  املبلغ  خصم  إلى  القرار  وأشــار 
املتفرقات بامليزانية العامة، التي حتصل 
على ترتيباتها من مصرف ليبيا املركزي، 
لرئيس  اإلعــالمــي  املكتب  صفحة  وفــق 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  املجلس 
وجهة صرف  القرار  يذكر  فيسبوك.ولم 
املبلغ وسط توقعات بأن يكون مخصصا 

امليليشيات. تسليح  لصفقات 
مــديــر  كــشــف  املـــاضـــي،  نــوفــمــبــر  ويف 
ــصــرف رمـــزي أغـــا،أن  الــســيــولــة يف امل
املــصــرف  وإدارة  الـــرئـــاســـي  املــجــلــس 
بيع  على  اتــفــقــاً  طــرابــلــس  يف  املــركــزي 
خزائن  املوجود يف  الذهب  من  طًنا   16
لرجل  تامة  سرية  يف  طرابلس  املركزي 

على  له  إدراج  يف  أجنبي.وأشار  أعمال 
االثنني  مساء  فيسبوك  مبوقع  صفحته 
انــتــهــاء  بــعــد  إلـــى أن هـــذا اإلجــــراء مت 
التقييم  اللجنة املشكلة بخصوص  أعمال 
املوجود  الذهب  من  لالحتياطي  وجــرد 

أيام سابقة. باملصرف منذ 
أن  اآلغــا  للعربية.نت،أكّد  تصريح  ويف 
هذه الصفقة السرّية مّتت من أجل دفع 
إتاوة إلى أمراء امليليشيات املسلّحة التي 
وتأمني  الرئاسي  املجلس  حماية  تتولى 
ضد  العسكرية  العمليات  وتقود  بقائه، 
طرابلس،  يهاجم  الــذي  الليبي  اجليش 
خطيرة  الــتــجــاوزات  هــذه  أن  إلــى  الفتا 
جدا وغير قانونية متر دون قيد ورقابة.

باحتمال  أسابيع  منذ  تلوح  أنقرة  وتلوح 
بعد  ليبيا،  يف  عسكرية  مبهمة  القيام 
مـــرور أقــل مــن ثــالثــة أشــهــر عــلــى بــدء 
شرقي  شمال  يف  توغالً  التركي  اجليش 
األكراد.وأكد  املقاتلني  مستهدفاً  سوريا 
بالده  أن  وقت سابق  التركي،يف  الرئيس 
ليبيا استجابة لطلب  إلى  سترسل قوات 
يكون  قــد  قريب  وقــت  يف  طرابلس  مــن 
اخلميس  ليعلن  املــقــبــل.وعــاد  الــشــهــر 
حكومة  مــن  تلقت  ــالده  بـ أن  ــاضــي،  امل

ليبيا،  إلــى  قــوات  إلرســال  طلباً  الوفاق 
»وسنفعل ذلك. مشدداً: 

وأضاف بحسب ما نقلت عنه قناة »تي آر 
تي« التركية: »ندعم حكومة الوفاق ضد 
وأوضح  الوسائل«.  بكل  الليبي  اجليش 
املوافقة  ستتم  يناير  من  الثامن  »يف  أنه 
قائالً  ليبيا«،  ــى  إل قـــوات  ــال  إرسـ على 
التنفيذ  حيز  دخلت  ليبيا  مع  »اتفاقيتنا 
ــت بــســجــالت األمم  ــ بــشــكــل كــامــل ودون
التركي  املــبــعــوث  أبـــدى  املتحدة«.فيما 
إيــشــلــر،اســتــعــداد  اهلل  أمـــر  ليبيا  إلـــى 
إذا  ليبيا  لبناء قاعدة عسكرية يف  بالده 
الشأن،  بهذا  بطلب  طرابلس  تقدمت 
عــلــى غـــرار الــقــاعــدتــني الــتــركــيــتــني يف 

وقطر. الصومال 
الرئيسية  البوابة  الوفاق  حكومة  وباتت 
مد  أردوغـــان  خاللها  مــن  يــحــاول  التي 
يف  أطماعه  وراء  جريا  ليبيا  يف  نفوذه 
والغاز،ولهثا  بالنفط  الغني  البلد  ثروات 
أرث  باستعادة  املزعومة  أحالمه  وراء 
مـــا كشفه  وهـــو  الــعــثــمــانــيــني  أجـــــداده 
زعم  حــني  املــاضــي  أكتوبر  يف  صــراحــة 
ليبيا  فــى  يــتــواجــدون  ــراك  »األتـ بــأن  أن 
إخوانهم  وحق  حقهم،  أجل  من  وسوريا، 

فــى املــســتــقــبــل«،وأضــاف »تــركــيــا وريــث 
إلى  مشيرا  العثمانية«  اإلمــبــراطــوريــة 
القدمي  باملجد  وصفه  ما  إلحياء  سعيه 

لألتراك.
ويف الثاني من يناير/كانون الثاني املقبل 
قانون  مــشــروع  التركي  الــبــرملــان  ينظر 
لــألراضــي  ــدخــول  ال صــالحــيــة  مينحها 
الــلــيــبــيــة.وذلــك بــعــد أن وّقـــع الــرئــيــس 
التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم 
االثنني، على مذكرة إرسال قوات تركية 
إلى ليبيا، علما أنه قد مت تسليم املذكرة 
الــيــوم.وكــان  روســيــا  قناة  وفــق  للبرمان 
تشاووش  مولود  التركي  اخلارجية  وزير 
أوغلو، قد قال إن مذكرة تفويض إرسال 
اليوم  للبرملان  ستحال  ليبيا  إلى  جنود 

أردوغان. بتوقيع  مذيلة 
تفويض  على  حصوله  أردوغــان  واستبق 
بتسريع  ليبيا  الى  قوات  بارسال  برملاني 
ــة الــســوريــني  ــزقـ ــرتـ ــات نــقــل املـ ــي ــل عــم
حكومة  جانب  الى  القتال  يف  للمشاركة 
الوفاق يف طرابلس يف ظل التقدم الكبير 
الليبي  الــوطــنــي  اجلــيــش  يحققه  الـــذي 
على األرض واجتاهه نحو حسم املعارك 
الــذي  وهــو مــا يثير مــخــاوف أردوغـــان 

االسالم  تيار  من  حلفائه  لتمكني  يسعى 
السلطة يف  مــن  لــه  ــي  املــوال الــســيــاســي 

طرابلس.
»االخوان«  قيادات  أصوات   وتصاعدت 
يف  ليبيا  يف  الــتــركــي  للتدخل  ــررة  ــب امل
ــوح مــنــطــق هــذه  ــوضـ ــشــف بـ مــشــهــد ك
الوطن  بيع  على  يقوم  الــذي  اجلماعة 
يف  ساهموا  أن  السلطة،فبعد  أجل  من 
عبر   2011 العام  يف  الدولة  اسقاط 
ــذي جــعــل مــن الــبــالد  تــدخــل الــنــاتــو الـ
للتنظيمات  ونــهــبــا  لــلــفــوضــى  ســاحــة 
سنوات  الليبيني  أذاقت  التي  االرهابية 
يطالبون  مجددا  واأللم،هاهم  الدم  من 
بــاحــتــالل تـــركـــي وميـــجـــدون تــاريــخــا 
كتبت  والفضائع  باملجازر  مليئا  عثمانيا 

ليبيا. تاريخ  يف 
ويجمع املراقبون على أن حكومة الوفاق 
بارجة  منت  على  طرابلس  وصلت  التي 
 2016 مــــارس  يف  ــيــة  ــطــال إي ــة  ــحــري ب
لــتــمــارس مــهــمــة احلــكــم الــتــي أســنــدت 
يف  املوقع  الصخيرات  اتفاق  وفق  إليها 
على  حتصل  لم  2015،والتي  ديسمبر 
أي شرعية محلية،حتولت الى أداة تركية 
الساعي  ــان  أردوغــ مخططات  لتمرير 
أحالمه  وحتقيق  املنطقة  يف  نفوذه  ملد 
الشعب  أن  هـــؤالء  االســتــعــمــاريــة.ويــرى 
باعتزاز  يستذكر  مـــازال  الــذي  الليبي 
مقاومة  يف  واألجــــداد  اآلبـــاء  بــطــوالت 
يرضى  الــقــدمي،لــن  العثماني  االحــتــالل 
الحتالل  اجلــدد  العثمانيني  مبــحــاوالت 

أرضه مجددا.
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املنوعة

منع بيع التبغ ملن دون 21 عاماً يف امريكا

أملاني يعثر على 16 ألف يورو عشية امليالد

حادث مروري خطير بسبب سمكة عيد امليالد

بسبب الوحدة تدعو 1900 شخص ال تعرفهم للعشاء يف عيد امليالد 

أنقذت زوجها من املوت .. فسجنها 6 أشهر

بدأ قانون جديد يف الواليات املتحدة يحظر بيع 
منتجــات التبــغ ألي شــخص دون ســن احلاديــة 
والعشرين عاما، السريان اجلمعة املاضية، وفقا 

إلدارة الغذاء والدواء األمريكية.
ووقع الرئيس األمريكي دونالد ترامب، األســبوع 
املاضي، قانونا لوضع احلد األدنى لبيع منتجات 
التبغ ل كجزء من مشروع قانون اإلنفاق الشامل. 

وقالت إدارة األغذية والعقاقير األمريكية، أمس 

اجلمعــة، علــى موقعها عبر اإلنترنــت: »من غير 
القانونــي اآلن أن يبيــع بائــع جتزئة أي منتج تبغ 
- مبــا يف ذلك الســجائر والســيجار والســجائر 
اإللكترونيــة - ألي شــخص يبلــغ عمــره أقل من 

21 عاما«. 
وتعد عملية التقييد املتزايدة للعمر على مشتريات 
التبغ أحد األحكام العديدة خارج تدابير اإلنفاق 
املرتبطة باتفاقية اإلنفاق األمريكية البالغة 1.4 

تريليون دوالر.
وغــرد ترامــب األســبوع املاضي قائــال إن اتفاق 
اإلنفــاق »يرفــع ســن التدخني إلــى 21«، معتبرا 

القرار أحد أبرز معالم االتفاق. 
وكان مجلــس النــواب األمريكــي قــد وافــق، يف 
وقت ســابق من هذا الشــهر، على مشروع قانون 
لإلنفاق بقيمة 1.4 تريليون دوالر لتفادي إغالق 

جزئي للحكومة االحتادية.

مليئــة  ظهــر  حقيبــة  علــى  رجــل  عثــر 
شــجرة  أســفل  اليــورو  وآالف  بالهدايــا 
يف أحــد شــوارع مدينــة كريفلــد األملانية 

عشــية عيد امليالد )الكريسماس(.
وذكرت الشــرطة األربعاء أن الرجل فتح 
احلقيبــة ليعثــر عن أي دالئل تشــير إلى 
هويــة صاحبها، فوجد بداخلها 16 ألف 

يورو وهدايا، ثم أبلغ الشــرطة.
وعثــرت الشــرطة على صاحــب احلقيبة 
)63 عامــا(، وأعادتهــا لــه. ولــم تذكــر 
الشــرطة ســبب ضياع أو نســيان الرجل 

حلقيبــة بها كل هذه األموال.
وأشــارت الشــرطة إلــى أن الرجل الذي 
عثــر علــى احلقيبــة تخلى عــن احلصول 

عــن مكافأة من صاحبها.

لــم يــدر يف خلــد امــرأة يف التشــيك أن الســمكة التي 
اشــترتها مبناســبة عيد امليالد ستتسبب لها يف حادث 

مروري خطير.
وحســب ما نقلته وكالة األنباء التشيكية )سي تي كيه( 
الثالثــاء املاضــي اســتنادا إلــى الشــرطة، فقد وضعت 
املرأة الســمكة احلية يف حوض صغير من البالســتيك 
علــى املقعــد املجــاور لهــا يف الســيارة وغطت احلوض 

بحقيبة من البالستيك.
إلــى حجــر املــرأة  وخــالل الرحلــة، قفــزت الســمكة 
العجوز/62 عاما/ التي أصابها الرعب بشــكل جعلها 
تفقد السيطرة على عجلة القيادة فاصطدمت بعامود 
خرسانة، األمر الذي أدى إلى إصابتها إصابة خطيرة.

وذكرت متحدثة باســم الشــرطة أنه مت نقل املرأة إلى 
املستشــفى علــى مــنت مروحيــة وأضافت أنــه ال يوجد 

خطر على حياتها.

قامت امرأة بكتابة وإرسال 1900 رسالة 
معايــدة مبناســبة عيــد امليــالد لغرباء، يف 

محاولة منها ملحاربة الوحدة.
وأمضت مو فايوز من مدينة نوتينغهام يف 
إجنلترا ليالي كثيرة على مدى أشهر وهي 
تكتــب رســائل معايــدة ثّم جتوب الشــوارع 

لتوزيعها، بحسب »بي. بي. سي«.
وقالــت فايــوز، التــي تبلغ 45 عامــاً، إنها 
أرادت الوصــول إلــى األشــخاص األكثــر 

حاجة.
وأرفقت كل رسالة من الرسائل بكمية من 
الشــوكوالتة وبدعــوة إلــى العشــاء يف ليلة 
العيــد، ســتقوم بتحضيــره مجموعــة مــن 

املتطوعني.

وقالت فايوز: »األجواء املرتبطة باحتفاالت 
عيــد امليالد حتبط الكثير من األشــخاص 

وتســبب لهــم الكآبــة. ولهــذا، ميكن صنع 
الفارق عبر تذّكرهم وتقدمي شيء لهم«.

وأشــارت إلــى إنهــا حزنــت كثيــراً عندمــا 
نفــدت منهــا األســبوع املاضــي بطاقــات 

املعايدة التي كانت اشترتها.
مضيفــة: »نفــدت منــي البطاقــات عندما 
وصلت إلى املنزل رقم 35 يف أحد الشوارع 
وبقي لدّي 30 منزال لم أســتطع أن أترك 
لهــا رســائل معايدة. مــاذا لــو كان داخلها 
شخص يف حاجة لألمر؟«. وأكدت: »العام 
املقبل سأقوم بتحضير املزيد من الرسائل 
وأبــدأ بتوزيعهــا مــن حيــث توقفــت هــذه 
املرة«.وقالــت فايــوز إّن أحد األشــخاص: 
»خــرج مــن منزلــه وشــكرني، واســتطعت 
أن أرى مــن تعابيــر وجهــه أّن ذلك مثل له 
شيئاً«. مضيفة: »األمر كله يتعلق باحلب«.

وكانــت فايوز اشــترت البطاقــات بكميات 
كبيرة بعد انتهاء عيد امليالد العام املاضي، 
لتخفيض التكاليف عنها، لكنها قالت إنها 
ال تتذكــر املبلــغ الذي أنفقتــه بدقة، لكنها 

تقدره »باملئات« من اجلنيهات.
وجــاءت الفكــرة لفايــوز، وهــي أم لطفلني 
وتديــر جمعيــة تهتــّم باألشــخاص الذيــن 
تعمــل  كانــت  بينمــا  بالوحــدة،  يشــعرون 
كممرضــة يف مجال الصحــة العقلية، بعد 
أن أخبرتهــا إحدى النســاء مبدى عزلتها. 
فقالــت لهــا: »هــل ميكنــِك أن تتخيلي، أّن 
أحــداً لــم يعــد يرســل لــي شــيئاً وال حتى 
بطاقــة معايــدة يف عيــد امليــالد؟«. وتقول 

فايوز إّن ذلك أّثر فيها وأحزنها كثيراً.

بعــد شــهور مــن اجلــدل واالهتمــام 
محكمــة  قضــت  بهــا،  اإلعالمــي 
الثالثــاء،  أمــس  أول  مصريــة، 
بالســجن 6 أشهر للســيدة املصرية 
إعالميــا  املعروفــة  فتحــي،  رحــاب 
بـ“ضحيــة ثمــن الوفــاء“، يف اتهــام 
زوجهــا لهــا بتبديد املنقــوالت، رغم 
تبرعهــا له مســبقا بفص مــن الكبد 

إلنقاذ حياته.
مســتأنف  جنــح  محكمــة  وقــررت 
يف  الشــرقية  مبحافظــة  الزقازيــق 
مصــر حبس رحاب فتحي 6 أشــهر 
على خلفية اتهام زوجها لها بســرقة 
املنقوالت، بناء على املحضر املحرر 

ضدهــا يف قســم شــرطة الزقازيق، 
باستيالئها على املنقوالت واألجهزة 

الكهربائية من مســكن الزوجية.

مســتأنف  جنــح  محكمــة  وكانــت 
الزقازيــق، يف جلســتها الســابقة يف 
قــررت  اجلــاري،  الشــهر  مــن   10
تأجيــل محاكمة رحاب جللســة 24 

ديسمبر للنطق باحلكم.
يذكــر أن قضيــة رحــاب وظهورهــا 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
قــد أثارت اهتماما كبيرا بعد ســرد 
معاناتهــا وســوء معاملــة زوجهــا لها 
بعــد التبــرع لــه بفــص مــن الكبــد، 
وإجبارها على ترك املنزل وطردها، 
يف الوقــت الذي ســعى فيــه البعض 
للصلــح بينهمــا إلــى أن فشــلت كل 
املحاوالت ليستمر النزاع القضائي.

لم يدر يف خلد امرأة يف التشيك أن السمكة التي اشترتها مبناسبة 
عيد امليالد ستتسبب لها يف حادث مروري خطير.

وحسب ما نقلته وكالة األنباء التشيكية )سي تي كيه( الثالثاء املاضي 
اســتنادا إلى الشــرطة، فقد وضعت املرأة السمكة احلية يف حوض 
صغير من البالســتيك على املقعد املجاور لها يف الســيارة وغطت 

احلوض بحقيبة من البالستيك.
وخالل الرحلة، قفزت السمكة إلى حجر املرأة العجوز/62 عاما/ 
التي أصابها الرعب بشكل جعلها تفقد السيطرة على عجلة القيادة 
فاصطدمت بعامود خرســانة، األمر الذي أدى إلى إصابتها إصابة 

خطيرة.
وذكرت متحدثة باسم الشرطة أنه مت نقل املرأة إلى املستشفى على 

منت مروحية وأضافت أنه ال يوجد خطر على حياتها.

يقتل ابنته بسبب 200 جنيه
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إلــى عــام  الــوراء كثيــرآ  إلــى   ســأرجع 
طفولتــى  مــن  شــيئآ  ألروى   )  1950(
فلقــد ولــدت فى شــارع ) الرعيض ( فى 
قلــب مدينــة بنغازى فــى العام ) 1947 
( فى وســط أســره فقيرة جدآ وكان هذا 
هــو حــال أغلبيــة الليبيــني . أبــى » عمر 
» وأمــى » حليمــه » كانــا قــد رزقا بثالثة 
بنــات قبلــى وكان أبــى يعمــل فــى أحــد 
املطاعــم الصغيــره فى » ســوق اخلضاره 
» . أمــا بيتنــا فــكان يتكــون مــن غرفتان 
صغيرتــان غرفة ألخواتى الثالثه وغرفة 

ألبــى وأمى وأنا معهم
ومطبخ صغير جدآ وحمام بائس وصغير 
جدآ أيضآ . أول ما أتذكر وأنا فى ســن 
) الثالثــه مــن عمــرى ( أخذنــى أبى إلى 
املطعــم الــذى يعمــل فيه » مــرة واحده » 
ولــم يكــن بعيــدآ وال قريبــآ عــن املنزل . 
وبعدهــا ال أذكــر » عدد األيام التى مرت 
» ولكنهــا قليلــه خرجــت مــن منزلنا دون 
علــم والدتــى أوأخواتى وقصــدت مطعم 
أبــى بــدون أى مرافــق )) ثالث ســنوات 
اخلضــاره  بســوق  مــرورى  وعنــد   .  ))
واقترابــى مــن املطعــم الــذى يعمــل فيــه 
أبــى الحظ ذلــك مجموعة من اجلزارين 
الذيــن يعرفون أبــى وكانوا قد رأونى مع 
أبــى فــى املــره التــى أخذنى فيهــا معه . 
أمســكوا بــى والتقطــوا لــى صــورة وهــم 
حتــى  لــدى  موجــودة  الصــوره   (( معــى 
اآلن (( وأنــا أصــرخ وأريد أن أذهب إلى 
املطعــم » اجلــوع كافــر » كمــا يقولــون . 
أخذونــى إلــى والــدى . أطعمنى شــيئآ » 
ال أذكــره » ثم أخذنــى إلى املنزل وهناك 
وجدنــا حالــة مــن الذعــر والدربكــه فى 
املنزل عندما اكتشــفوا أننــى غيرموجود 
) مســعود مــش موجــود ؟ ! ؟ ! ( . أذكــر 
هــذا املوقــف جيــدآ كأنــه حــدث اآلن . 
كان أبــى يخــاف علــى جــدآ فأنــا الولــد 
الوحيــد بعد ثالثة بنــات وبطبيعة احلال 
كان يعــول علــى أن أســاعده علــى أعباء 
احليــاه املتدنيــه التــى كنا نعيشــها وذلك 
مبجرد أن يشــتد ســاعدى قليآل أو على 
األقــل يأتــى بعــدى ولد آخر ليســاعدنى 
فــى ذلــك . ولكــن ) تأتــى الريــاح مبا ال 
تشــتهى السفن ( فقد جائت بعدى ثالثة 
علــى  األعبــاء  وزادت   . أخريــات  بنــات 
أبــى وزاد الفقــر واحلاجــه أكثــر من ذى 
قبــل . وزادت النظــره إلى فى أن أحتمل 
مســئوليتى جتــاه أســرتى حتــى وأنــا فى 

ســن » صغيره جدآ » .
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بعــد أن مت اعتمــادى ملحنــآ رســميآ فى 
 )  1966  ( عــام  هــذا  وكان  اإلذاعــه 
وبعــد كل هذا اجلهد الشــاق والتحديات 
األحلــان  رحلــة  بــدأت   . واإلنتصــارات 
بقــوه حيــث تواصلت بحضــور املطربتني 
إلــى   « وســالف  نعمــه   « التونســيتني 
بنغــازى وكان لــى نصيــب فــى أن أقــدم 
تلحــني  أول جتربــة  فــى  أغنيتــني  لهمــا 
ألصــوات نســائيه . كانــت أغنية ســالف 

» حكايــة حبى » من كلمات عاشــور عبد 
العزيــز هى أول عمل ســجل فــى بنغازى 
. أمــا الثانيــه فهــى أغنيــة » خلــى القمر 
» مــن كلمات عاشــور عبــد العزيز أيضآ 
اول  وهــو  طرابلــس  فــى  ســجلت  فقــد 
تســجيل لى مع فرقة طرابلس املوسيقيه 
مــع  تعاملــى  فــى  جنحــت  التجربــه   .
األصــوات النســائيه نظــرآ ألن الصــوت 
الصــوت  عــن  كثيــرآ  يختلــف  النســائى 
الرجالــى ) أوكتــاف كامــل ( وليــس مــن 
الســهل على أى ملحــن إتقان ذلك ولكنه 
كان ســهآل على نظــرآ ألننى كنت أحفظ 
وأعزف وأحلل موســيقيآ كل أغانى ) أم 
كلثــوم وجناة وفايزه أحمد وفيروز ( وكل 
األصوات النســائيه إلى جانب االصوات 
الرجاليــه . وبالتالــى أتقنــت التعامل مع 

نعمه وسالف .
كل هذا حدث وعمرى ال يتجاوز ) 18 ( 
عامــآ .. وفى نفس الفتــره تقريبآ بدأت 

معــى فكرة إكتشــاف االصوات واملواهب 
وقدمــت صــوت نســائى ليبــى ألول مــره 
وهى ) فتحيه ...... ( وحلنت لها أغنية 
» ياحبيبــى يا وطنــى الغالى » من كلمات 
عبــد الســالم زقــالم . ولكــن الظــروف 
العائليــه واإلجتماعيه لم جتعلها تســتمر 
بعــد تســجيلها لهــدا العمــل حيــث قمــت 
بتســجيله بعد ذلك بصوتى بعد أن نقلت 
) التوناليتــى املوســيقى ( مــن النســائى 
إلــى الرجالــى بدون مســاعدة أحد . ... 
كل هــذه األمــور املوســيقيه حتتــاج إلــى 
دراســه أكادمييه فى املعاهد املوسيقيه . 
ولكننــى كنت أفهمها جيدآ بدون دراســه 

أكادمييه 
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بدايــة  ومــع   )  1966  ( العــام  منــذ 
مشــوارى كملحن . كان البد من أن يكون 
لــى عالقــة عمــل وصداقــه مع الشــعراء 

. برغــم أنــه كان لــى محــاوالت للكتابــه 
منذ عام

أتقــدم  أن  حتــى  قبــل  أى   )  1964  (
كملحــن . وقــد كتبــت فعآل بدايــة أغنيه 
وحلنتهــا وعزفتها على القانون . ولكننى 
لــم أجــرؤ علــى احلديــث عنهــا واكتفيت 
بطلــب التلحــني فقــط وأجلــت موضــوع 
الكتابــه خوفــآ مــن أن يســتكثروا علــى 
ذلــك . هــذه األغنيــه تعيش فــى ذاكرتى 
حتــى اآلن وإســمها ) ال مــش قلبــى ( . 

وكانــت قبلها محاولة أخرى
بعنــوان ) درنــه .. درنه ( . واألغرب من 
ذلــك » ومــن حق أحــد أن ال يصدق فهو 
شــيئ ال يصــدق » . االغــرب مــن ذلــك 
أن هــذه األخيــره » درنــه .. درنه » كانت 
وعمــرى ) 6 ( ســنوات وهــى أيضــآ ال 
زالت فى ذاكرتى حتى اآلن وتشــهد على 
ذلــك أختــى« خيريــه » والتــى ال زالــت 

تدنــدن بهذه األغنيه حتى اآلن .
) أختــى خيريــه هى شــقيقتى وصديقتى 
ورفيقــة دربــى فــى احلياه وهــى تكبرنى 

بعــام واحــد أطال اهلل فى عمرها ( ..
ولذلــك كان البــد أن أتعامــل مــع جميــع 
الشــعراء ولكــن كان هناك ثالثة شــعراء 
كان لهــم » نصيــب األســد »كمــا يقولــون 
وهم )) عبد الســالم زقالم وفرج املذبل 
نكــون  كنــا   .  )) العزيــز  عبــد  وعاشــور 
مجموعــة عمل وفى نفس الوقت تربطنا 
الصداقــه . عبــد الســالم زقــالم كان ال 
الفنانــني  يذهــب ألحــد ولكنــه يســتقبل 
فــى بيته وكنت دائمآ أذهــب إليه ألختار 
من عنده أحدث وأجمل أشــعاره . وفرج 
بيتــه  فــى  أحــد  املذبــل كان ال يســتقبل 
ولكنــه كان يحضــر إلــى كلمــا أردنــا أن 
نعمــل ســويآ . أمــا عاشــور عبــد العزيز 
فكانــت العالقــة بيننــا مشــتركه إمــا أن 
أكــون عنده أو يكــون عندى ولذلك كانت 
عالقتى به كشــاعر وكصديــق قوية جدآ 
واستمرت ولم تنقطع أبدآ . )) رحم اهلل 

عبد الســالم زقالم وعاشور عبد العزيز 
(( وأطــال اهلل فــى عمــر » فــرج املذبــل 
» .اجلميــل والرائــع فــى هــذا املوضــوع 
أننــا كنــا نتعامل كفنانني وليــس كتجار . 
لــم تكن املــاده هى هدفنا بــل كان العمل 
الفنى هو شــغلنا الشــاغل وقدمنا الكثير 
مــن األعمــال عبر مســيرتنا الطويله ولم 
نتقاضــى عــن الكثيــر منهــا أجــرآ ماديآ 

اللحظه  حتى هذه 
8

كان ألغانــى األطفــال نصيــب كبيــر مــن 
أحلانــى فلقــد مت اإلتفــاق بينــى وبــني » 
حمــوده الوحيشــى » املســئول عن برامج 
األطفــال فى إذاعة بنغازى على أن أكون 
أختــار  وأن  البرنامــج  ألطفــال  ملحنــآ 
منهــم مــن يصلح للغنــاء وأحلن له . وقد 
التزمــت التزامــآ كامآل مع أخــى حموده 
فى هذا املوضــوع حيث زودنى بالكلمات 
التى كان يكتب أغلبها لألطفال . وبدأت 
ســجلت  حيــث  معهــم  الطويلــه  الرحلــه 
لهــم مجموعــه كبيــره من األعمــال وكان 
املوســيقى  قســم  خــارج  يتــم  التســجيل 
فى إحــدى اســتوديوهات إذاعــة بنغازى 
. وحيــث أننــى كنــت دائمآ ومنــذ بدايتى 
أبحــث عــن اجلديــد فــى كل شــيئ فقــد 
خطــرت لــى فكــرة تنفيــذ هــذه االعمال 
علــى آلة القانــون ومبصاحبة اإليقاعات 
فقط بدون فرقه موســيقيه إآل فى بعض 
األعمــال فقــط مثــل أغنيــة ) ياقطوســه 
طبعــك غــدار .. وأمى يا أمــى .. ونبقى 
فكانــت  األغانــى  باقــى  أمــا   ) بحــار 
مبصاحبــة آلة القانون واإليقاعات فقط 
) وطبعــآ كنت أنا عازف القانون ( ومنها 
) يــاواح واح .. ويــاورده ملــن نهديــك .. 
وحارنني ع القنان ( وغيرها من األغانى 
التــى ال تســعفنى الذاكره لذكرها جميعآ
املهــم أنهــكان مشــوارآ طويــآل وجميــآل 
مــع األطفــال . والزلت أعشــق العمل مع 

األطفــال حتى هذه اللحظه 
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ـــ االسبوع الليبي   
مفاجئة  زيـــارة  عــن  املــصــري  األهــلــي  الــنــادي  أعلن 
السعودي  الهالل  وجنم  الليبية  القدم  كرة  ألسطورة 
مهرجان  عن  خاللها  للتحدث  التائب  طارق  األسبق 
الهالل  ونظيره  املصري  األهلي  املنتظر بني  إعتزاله 
السعودي بعد مت اإلعالن يف وقت سابق عن املهرجان 
برعاية املستشار تركي اَل شيخ رئيس هيئة الترفيه 

. السعودية 
لقطات  املصري  لألهلي  الرسمية  الصفحة  ونشرت 

عبد  سيد  بصحبة  األسبق  الليبي  للدولي  مصورة 
املوافقة  فيها  تؤكد  باألهلي  الكرة  مدير  احلفيظ 
إدارة  مجلس  من  التائب  طارق  به  تقدم  طلب  على 
برئاسة محمود اخلطيب يطلب فيها  النادي األهلي 

املشاركة يف مباراة إعتزاله .
إحترافية  مسيرة  خــاض  أن  التائب  لطارق  وسبق 
بدأت  الكبيرة  األنــديــة  من  عــدد  بوابة  عبر  كبيرة 
بــنــادي األهــلــي طــرابــلــس والــصــفــاقــســي والــنــجــم 

. السعودي  التونسي والهالل  الساحلي واإلفريقي 

ـــ االسبوع الليبي   
التشكيل  الساحلي  النجم  لفريق  الفني  املدير  أعلن اإلسباني خوان كارلوس جاريدو 
بدور  الفريق  جوالت  ثالث  فى  السوداني  الهالل  فريق  به  سيخوض  الذي  الرسمي 

املجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا .
من  سلتو  أنيس  محمد  الليبي  الدولي  إستبعاد  جاريدو  أعلنه  الذي  التشكيل  وشهد 
التشكيل األساسي وإخراجه من قائمة املباراة واإلعتماد على الثالثي ياسني الشيخاوي  

كرمي عريبي  وحازم حاج حسن .
الثانية برصيد 6 نقاط  النجم املركز األول يف جدول ترتيب املجموعة  ويحتل نادى 
بينما يحتل االهلي املصري املركز الثاني برصيد 3 نقاط يليه الهالل السوداني بنفس 

الرصيد بينما يحتل بالتينيوم ستارز بطل زيبمبابوي املركز األخير دون نقاط.

صدمة جديدة لـسلتو  قبل مباراة 
الهالل السوداني

 األهلي يوافق على خوض مهرجان إعتزال التائب

هجوم ناري يف تشكيل النصر 
أمام بيدفيست

ـــ االسبوع الليبي   
خالد  الــدولــي  املهاجم  يعود 
النصر  مجدي لتشكليه فريق 
مــواجــهــة  ــدم يف  ــقـ الـ لـــكـــرة 
أفريقي  اجلنوب  بيدفيست 
الثالثة  اجلولة  منافسات  يف 
ببطولة  املــجــمــوعــات  بـــدور 

األفريقية. الكونفيدرالية 
الفريق  مـــدرب  أعــلــن  حــيــث 
املهاجم  عودة  الككلي  محمد 
الدولي لفريق بعد غياب عن 
التي  كوناكري  حوريا  مواجه 
الليبي خارج  الفريق  خسرها 
ملعبه بثالثة أهداف دون رد 

بسبب تراكم اإلنذارات.
ــجــدي ورقـــة  ــد م ــد خــال ــع وي
ــمــة لــفــريــق الــنــصــر يف  مــه
ــك يف  ــلـ ــوم وميـ ــجـ ــهـ ــط الـ خــ
دور  يف  وحيد  هدف  رصيده 
مرمي  يف  سجله  املجموعات 
ــا املـــالـــي مـــن ركــلــة  ــب ــي دجــول

جزاء.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية 
للمباراة الفريق التي ستواجه 
ــوم  ــيـ ــة مـــســـاء الـ ــادســ ــســ ــ ال
ملعب  يف  بيدفيست  األحـــد 

. بجوهانسبرغ  دوبسونفيل 
ــة املــــرمــــى: فــتــحــي  ــراســ حــ
الـــدفـــاع: ربــيــع   ، الــطــلــحــي 
ــرون-  ــك ــاليف – صـــالح ف ــ ال
الورفلي  الثلبة-صدام  حامد 
أحمد احلاسي –  الوسط:   ،
اهلل  - عبد  الــبــدوي  أســامــة 
بلعم ،  الهجوم: معتز املهدي 
أحــمــد   - مــجــدي  خــالــد   -
الهرام ، ويحتل النصر املركز 
الثانية  املجموعة  يف  الرابع 
بعد  واحـــدة  نقطة  بــرصــيــد 
تعادل يف  مباراتني  أن خاض 
املالي  دجوليبا  أمــام  األولــي 
وخسريف  فــريــق  لكل  بــهــدف 
كوناكري مباراته الثانية أمام 
بثالثة أهداف نظيفة  حوريا 

ـــ االسبوع الليبي   
فريق  العب  عبلو  سالم  الليبي  الدولي  وصل 
األهلي طرابلس لكرة القدم إلي تونس متهيًدا 
التونسي يف  الصفاقسي  إلى صفوف  النتقاله 

شهر يناير املقبل .
الالعب  بأن  تونسية  صحفية  تقارير  وذكرت 
مع  تــدربــيــاتــه  بـــاشـــر  ــاً  ــامـ عـ  28 صـــاحـــب 
ــراف املـــدرب  الــصــفــاقــســي وذلـــك حتــت إشــ
الفنية  عبلو  أمكانيات  ملعرفة  اجلبال  فتحي 
يف  معه  للتوقيع  النهائي  الــقــرار  اتخاذ  قبل 

الشتوي. امليركاتو 
الــدوري  يف  للعب  جــدا  قريب  الالعب  وكــات 
املاضي  يونيو  يف  اإلسماعيلي  مــع  املــصــري 
أوقفت  طرابلس  األهلي  نادي  إدارة  أن  غير 

املفاوضات .
مع  مباريات  خمسة  لعب  الــذي  عبلو  وغــاب 
لكرة  الليبي  املنتخب  عــن  املتوسط  فــرســان 
الــقــدم يف الــتــصــفــيــات االفــريــقــيــة املــؤهــلــة 

للكاميرون 2021 .

ـــ االسبوع الليبي   
البنزرتي  فوزي  التونسي  اختار 
لكرة  الليبي  املنتخب  ــدرب  مـ
العباً   25 ضمت  قائمة  القدم 
يــلــعــبــون يف الــــــدوري املــحــلــي 
للدخول مبعسكر داخلي سيكون 
استعدادا  وبنغازي  طرابلس  يف 
املقبلة.وتكونت  لالستحقاقات 
البنزرتي  اختارها  التي  القائمة 
من :عبد احلكيم التركي - مراد 
الوحيشي - عبداجلواد رزق - 
طاهر بن عامر- سعد جبارة- 

صبو  معتصم   - بوبكرعقيلة 
- مــعــاذ الــعــمــامــي - عــبــداهلل 
جديدو- صالح فكرون - محمد 
األجــنــف - عـــالء الــقــجــدار - 
أحمد القديري - بلقاسم رجب 
الشامخ   - الــرابــطــي  مــالــك   -
العبيدي - ربيع شادي - عمران 
 - بلعم  عــبــداهلل   - الــتــاروغــي 
معاذ عيسي   - الغنيمي  محمد 
- معتز املهدي - خالد مجدي 
.وسيتم  ــاورغــي  ــت ال محمد   -
توزيع الالعبني يف القائمة إلي 

الغربية  املنطقتني  يف  جتمعات 
حتت إشــراف املــدرب املساعد 
أكرم الهمالي والشرقية سيكون 
حتت إشراف محمد البوسيفي 
مدرب حراس مرمى املنتخب .

ومن املنتظر أن يتم خالل هذه 
الالعبني  اخــتــيــار  التجمعات 
املــمــيــزيــن الــتــي ســيــدخــلــون يف 
يف  املقبل  يناير  شهر  منتصف 
معسكر خارجي سيقام يف تونس 
لالستحقاقات  استعدادا  وذلك 

املقبلة

عبلو يصل تونس 
متهيًدا لالنتقال إلي 

الصفاقسي

 البنزرتي يعلن قائمة املنتخب الليبي
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ـــ االسبوع الليبي   
تعاقده  عن   ، البحريني  الرفاع  نادي  أعلن 
الليبي  الــدولــي  الــالعــب  مــع  رسمي  بشكل 
صــالــح الــطــاهــر ، قــادمــا مــن نـــادي احتــاد 
طنجة املغربي ، ليكون الالعب أول صفقات 
الــفــريــق الــبــحــريــنــي يف فــتــرة االنــتــقــاالت 

املقبل. يناير  الشتوية 
ــاع الــبــحــريــنــي قـــد دخـــل يف  ــرفـ ــان  الـ ــ وكـ
املغربي،  نظيره احتاد طنجة  مع  مفاوضات 
اإلعارة  الطاهر، على سبيل  أجل ضم   من 

املوسم  نهاية  حتى 
املغربي  طنجة  احتــاد  نــادي  ادارة  وكانت   
فسخ  اجلــاري  ديسمبر   20 يف  أعلنت  قد 
عالقته    لتنتهي  بالتراضي  الطاهر،  عقد  

بالنادي  
قد  طرابلس  األهلي  العب  الطاهر  وكــان  
املاضي، على عقود  وقع يف شهر أغسطس 
املغربي،  طنجة  احتاد  نادي  إلى  انضمامه 
الدميعي    املـــدرب  أن  غير  مــوســمــني   ملــدة 

قرر االستغناء عن خدماته.

محمود  السويحلي   نـــادي  إدارة  مجلس  رئــيــس  أعــلــن 
السقوطري رحيله عن النادي  بعد 7 سنوات على انتخابه 

رئيسا للنادي  
وكتب  السقوطري  على حسابه يف موقع  فيسبوك »أكثر 
إدارة  انتخابي كرئيس ملجلس  من سبع سنني مضت منذ 
يف  ــادي  ن وأقـــدم  أكبر  يعد  والـــذي  السويحلي،  مؤسسة 
إنها  اهلل  يشهد  ليبيا  أندية  وأعرق  أكبر  وأحد  مصراتة  
كانت من أهم وأجمل سنوات حياتي، عرفت فيها الكثير 
وأتشرف  أعتز  والذين  النادي  وخــارج  داخل  الرجال  من 
الفرصة  وترك  الرحيل  موعد  حان  قد  اليوم  بصداقتهم 
فيما  تنجح  وأن  التوفيق،  كل  لها  نتمنى  جديدة،  إلدارة 
فشلنا فيه نحن، وهو حتقيق حلم كل مشجع سويحالوي 

أال وهو لقب دوري كرة القدم
نادي  رئاسة  من  بإستقالته  تقدم  قد  السقوطري  وكــان 
السويحلي، يف  فبراير املاضي، ولكنه تراجع عن استقالته، 
يف  باالستمرار  النادي  مشجعي   من  عدد  مطالبات  بعد 

منصبه كرئيس للنادي 

الرفاع البحريني يعلن التعاقد 
رسميا  مع الطاهر

ـــ االسبوع الليبي   
ــي محمود  ــدول ال الــالعــب  كــشــف 
بحير، مدافع فريق احتاد تطاوين 
تعاقده  بفسخ  قــام  أنــه  التونسي، 
بسبب  ناديه  إدارة  مع  بالتراضي 
مستحقاته  عــلــى  حــصــولــه  عـــدم 

املالية منذ أكثر 4 أشهر.
ملوقع  تصريحات  يف  بحير،  وقــال 
رمييسيا  إنه خاض مرحلة الذهاب 
للمحترفني  التونسي  الــدوري  يف 
تطاوين  احتاد  فريقه  مع  بالكامل 
ــادي مير  ــن ال أن  مــن  الــرغــم  على 
أثرت  طاحنة  مالية  بأزمة  حاليا 
بشكل واضح على الفريق ونتائجه 

يف املسابقة.
وأضاف أنه حصل على االستغناء 
بنادي  عالقته  لتنتهي  به  اخلاص 
ــاد تــطــاويــن بــشــكــل رســمــي،  احتــ
ولذلك فقد غادر تونس عائدا إلى 

العاصمة طرابلس منذ 3 أيام.
فترة  خالل  القادمة  وجهته  وعن 

بحير،  الشتوية، أوضح  االنتقاالت 
ــادة يف  أن لــديــه عــدة عـــروض جـ
الوقت احلالي، من أندية الوحدات 
األردني وامللعب التونسي من أجل 
العودة إلى الدوري التونسي بعدما 
لفت األنظار هناك بشدة، مشيرا 

إلى أنه لديه عرض آخر من أحد 
لم  له  البحريني  بــالــدوري  الفرق 

يرتق إلى املستوى الرسمي. 
وشدد بحير على أنه لم يقصر يف 
الرغم  على  فريقه  مع  التدريبات 
من أنه لم يتحصل على مستحقاته 

املتأخرة وتدرب بقوة، ولذلك فإنه 
الفني  اجلهاز  ثقة  على  استحوذ 
ولم يغب عن أي مباراة لفريقه يف 
الدوري وشارك يف جميع مباريات 
أساسي  بشكل  الــذهــاب  مرحلة 
ــدم مــســتــويــات جــيــدة يف خط  وقـ

دفاع فريقه.
إلى أن فريق احتاد تطاوين  يشار 
جــدول  يف  األخــيــر  املــركــز  يحتل 
التونسي  ــدوري  ــ الـ فـــرق  تــرتــيــب 
 13 من  جمعها  نقاط   8 برصيد 
حتى  البطولة  يف  خاضها  مباراة 
اآلن حيث فاز يف مباراتني وتعادل 

يف اثنني وخسر 9 مباريات.
يذكر أن نادي احتاد تطاوين، كان 
قد تعاقد بشكل رسمي مع محمود 
بحير، قادما من نادي اخلمس، يف 
املاضية  الصيفية  االنتقاالت  فترة 
الفريق  استحقاقات  ضمن  ليكون 
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 السقوطري  يتخلى عن 
العشيبي يفوز برئاسة رابطة أندية بنغازي الكبرىرئاسة نادي السويحلي

انتزاع   الليبي معمر فلفل من  متكن البطل 
املختلطة  القتالية  الفنون  احتراف   حزام 
»MMA«، ليسجل اسمه   كأول محترف 

ليبي يحقق هذا اإلجناز.
أن  الــلــيــبــي،  ــي  ــب األومل وأوضــحــت صفحة 
معمر فلفل، بدأ مسيرته الرياضية كالعب 

تايكوندو، ثم بطل ليبيا يف املالكمة والكيك 
بوكسينج، ومنها إلى بطل العرب يف الكيك 
أحد   ،»MMA»ـــ ال رياضة  بوكسينج.وتعد 
يف  بروزها  بعد  العالم  يف  الرياضات  أهم 
أواخر التسعينيات ودخولها عالم الرياضة 

بشكل قوي

معمر ينتزع  حزام احتراف الفنون 
القتالية املختلطة

ـــ االسبوع الليبي   
والصاالت  القتالية  الفنون  أكادميية  قطفت 
املغاربية  البطولة  يف  األول  الترتيب  املتوامة  
املاضي  االســبــوع  أقيمت  الــتــي  تــاي،  للمواي 
ونشر   ، فضيات  و5  ذهبية  عشر   بـثمانية   ،
القتالية،  الفنون  أكادميية  مدير  جرود  يوسف 
ورئــيــس االحتـــاد الــفــرعــي لــلــتــايــكــونــدو، عبر 
ألبطال  ــورًا  صـ فيسبوك   مــوقــع   يف  حسابه 
الذهبية  الــقــالدات  حصدهم  بعد  األكادميية 
القتالية  الفنون  أكادميية  وفد  وكان  والفضية 
الثالثاء  فجر  انطلق  قد  املتوامة،  والــصــاالت 
املــاضــي، بــعــدد 23 ريــاضــًيــا قــاصــديــن دولــة 
تونس الشقيقة، للمشاركة يف البطولة املغاربية 
بدعم   ، القتالية  الــفــنــون  أكــادميــيــة  وحتــظــى 
الليبية  الهيئة  رئيس  القنطري،  بشير  من  كبير 
كبيًرا  إعجابًا  أبدى  حيث  والرياضة،  للشباب 

بها ومبا حتققه من إجنازات.

 أكادميية الفنون القتالية حتصد 
ذهب وفضة  البطولة املغاربية
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أخر االسبوع 
املرصد

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

تسلل املرض اخلبيث جلسدها 
ففي الوقت الذي كانت تعد 

نفسها للزواج من حبيبها، كان 
السرطان قد سرى يف دمائها، 

وحينما اكتشفت إصابتها 
بـ«لوكيميا« ظلت تبكي وتفكر يف 

مصيرها مع خطيبها، لتفاجأ 
بتمسكه بها، رافضاً البعد عنها، 

كما أنه عجل من مواعد زواجهما 
ليساندها طيلة رحلة عالجها.

قصة حب قوية جمعت بني 
الشابة املصرية شيماء وزوجها 

أحمد محمد، لم تنهزم أمام 
السرطان، بل على العكس حتّدت 
املرض حتى ُكتب لشيماء الشفاء: 

»أول ما عرف إني مريضة 
سرطان قبل جوازنا بكام شهر، 
قال لي مش هاسيبك وهنسرع 

باجلواز وهتتعاجلي يف بيتي، 
أنا اللي هاشيلك وهاشيل كل 

مسؤوليتك، وقال لي عندي يقني 
إنك هتخفي وهتقومي ليا من 

تاني«، بحسب حديثها لصحيفة 
الوطن املصرية.

شعرت حينها بطاقة إيجابية 
جتعلها قادرة على خوض معركتها 

مع املرض: »كان عارف مواعيد 
األدوية، لو نامية يصحيني، وكان 

بيساعدني يف شغل البيت واألكل، 
عمري ما حسيت بتعب«.

ورغم أن نسبة الشفاء كانت 
ضعيفة تصل إلى %20، لكنها 
تعافت متاماً بعد 7 سنوات من 

إصابتها باملرض: »كان طول 
الوقت بيعمل لي مفاجآت، 

يخّرجني طول الوقت، ويف البيت 
كان بيقدم لي دعم كبير نفسي 

ومعنوي، كل ده شجعني على 
حتدى املرض، ساعات كنت 

باحس إني نفسي أخف علشان 
هو تعب معايا«، مؤكدة أنهما 

رُزقا مؤخراً بطفلة داوت كل ما 
عاشته من آالم: »كان عنده طاقة 
وقوة رهيبة، حتى ملا خلفت بنتنا، 
كان هو اللي بيشيل مسؤوليتها، 

خصوصاً يف أوقات تعبي«.

طبيب فرنسي يعتدي على عشرات من مريضاته

صارحت خطيبها 
بإصابتها 

بالسرطان .. 
فتزوجها

أعلنت لورلني بيريفيت، املدعية العامة 
الفرنسية ملدينة لوريان )شمال غرب( 
ضحايا  ــدد  عـ أن  املــاضــيــة  اجلــمــعــة 
لو  جــويــل  املتقاعد  ــّراح  اجلـ الطبيب 

بلغ 349. املحتملني،  سكوارِنك، 
 68( سكوارِنك  لو  بارتكاب  ويشتبه 
حدود  بلغت  جنسية،  اعتداءات  عاماً( 
بحق  احلـــاالت،  بعض  يف  االغتصاب 
ثالثني  خــالل  وأطــفــال  ــر  ُقــصَّ مرضى 

عاماً من عمله يف القطاع الطبي.
استمعت  الشرطة  إن  بيريفيت  وقالت 
من مناطق  إلى إفادات 229 شخصاً 
 197 رفــع  فيما  مختلفة،  فرنسية 

القضاء. إلى  بينهم شكاوى 
عدد  أن  سابقاً  أعلنت  املدعية  وكانت 
ما   ،250 يبلغ  قد  املتوقع  الضحايا 
قضية  وأفظع  أكبر  القضية  من  يجعل 
على  جنسي  )اعـــتـــداء  »بــيــدوفــيــلــيــا« 
بقضية  تــذكــر  فــرنــســا،  األطــفــال( يف 
شنيعة أخرى، أال وهي قضية »دوترو« 

.)1996( البلجيكية 
من  مايو  يف  سكوارِنك  لو  توقيف  ومت 
محاكمته  تتم  أن  على   2017 العام 
بني الثالث عشر والسابع عشر مارس 
على  اجلنسي  االعتداء  بتهمة  املقبل 

أربع قاصرات.

قد  سكوارِنك  لو  إن  مراقبون  ويقول 
أدانته  حال  يف  عاماً  عشرين  يسجن 
األخيرة  اإلفـــادات  إن  غير  املحكمة، 
والــشــكــاوى  الــشــرطــة  حصدتها  الــتــي 

املرفوعة قد تزيد عقوبة السجن.
طبية  مراكز  يف  سكوارِنك  لو  وعمل 
وسط  بني  وتنقل  فرنسا،  يف  مختلفة 
يف  الشرطة  وعثرت  وغربها،  البالد 
كتيبات  على  منزله  يف   2017 العام 
صــادرت  كما  أطــفــال،  أسماء  حتتوي 
نحو 300 ألف صورة و650 شريط 
التي  الكتيبات  من  مهما  وعددا  فيديو 

فيها. معمقة  أجرت حتقيقات 

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

؟

عن بوابة 
اخبار  افريقيا


