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أعلنت الشركة العامة للكهرباء قيام دائرة توزيع األصابعة بأعمال صيانة 
مختلفة ملعاجلة مشكالت تذبذب وضعف التيار الكهربائي.

كوابل ضغط  عــدد 2  جرىتنفيذ  أنــه  للشركة  اإلعالمي  املكتب  وبــن 
منخفض من محطة الكماشي ملعاجلة مشاكل الضعف والتذبذب يف التيار 
الكهربائي الذي يعاني منه املواطنن القاطنن باحلي السكني املقيقات، 

ليتم بعد ذلك تركيب الصناديق وعلبة التوزيع يف الفترة القريبة القادمة.
وأكدت الشركة نقل وحدة حلقية إلى برج البشيري وذلك لتجزئة خط 
الضوة وتسهيل املناورة على هذا اخلط إلى جانب استكمال خروجات 
بهدف  الكماشي  بكج  بخروجات  التوزيع  من صناديق  كوابل 95 مم٢ 
تخفيف األحمال ومعاجلة انخفاض اجلهد وحتسن الشبكة الكهربائية 
باملنطقةوإصالحكابل ضغط عالي معطوب بجهود فرقة الكوابل التابعة 

لدائرة توزيع االصابعة.

اعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قيام 
وحدة التدخل السريع بفرع اإلدارة العامة 
للدعم املركزي طرابلس بإنشاء الدوريات 
العاصمة  داخـــل  االمــنــيــة  ــتــمــركــزات  وال
عــلــى اخلــطــة االمنية  بـــنـــاءاً  ــلــس،  طــراب
املوضوعة من قبل الفرع وبتعليمات رئيس 

الفرع.
الداخلية  لـــوزارة  اإلعــالمــي  املكتب  وبــن 
الــعــامــة  ــالــطــرق  ب الــدوريــاتــتــتــمــركــز  أن 
بالعاصمة، وذلك للحفاظ على  والفرعية 
العامة  املمتلكات  وحماية  املواطنن  أمن 
واخلارجن  املجرمن  وضبط  واخلاصة 

عن القانون، وحفظ االمن واالستقرار.

اســتــقــبــل مــيــنــاء بــنــغــازي 
سفينة  السبت،  البحري، 
»قــريــتــا«،  احلـــاويـــات  نقل 
حاوية   100 متنها  وعلى 

بضائع وسلع مختلفة.
ــال الــنــاطــق بــاســم إدارة  ق
ــازي الــبــحــري  ــغ ــن مــيــنــاء ب
مفتاح الشهيبي، يف منشور 
الرسمية  الصفحة  عــبــر 
بنغازي  مــيــنــاء  »إدارة  ـــ  ل
البحري« على موقع »فيس 
استقبل  امليناء  أن  بــوك«، 
السفينة »حنا«، على متنها 

21949 طن من السكر.

مسار  تغيير  اإلفريقية  اجلوية  اخلطوط  أعلن 
رحالت الذهاب والعودة من مطار معيتيقة إلى 

مطار مصراته حتى إشعارا آخر.
تغيير  ــه  أن اإلفريقية  اخلــطــوط  شركة  وبينت 
رحالت الذهاب والعودة من مطار معيتيقة إلى 
مطار مصراته حتى إشعارا آخر وذلك لظروف 

مطار معيتيقة األمنية.
الليبي،  الوطني  اجليش  باسم  املتحدث  وكــان 
فــرض احلظر  أعلن  املــســمــاري،  أحمد  الــلــواء 
اجلوي فوق طرابلس بالكامل وخصوصا مطار 
معيتيقة ،وقال: »نعلن تفعيل احلظر اجلوي فوق 
طرابلس بالكامل وخصوصا فوق مطار معيتيقة، 

وأي طائرة عسكرية أو مدنية تقلع أو تهبط يف 
تفعيل  عن  أعلن  كما  للرد«.  ستتعرض  املطار، 
منطقة احلظر اجلـــوي مــن غــريــان إلــى شرق 
ترهونة وشواطئ طرابلس، وذلك بعد  رصد عدد 
من مقاتلي تنظيم »داعش« تسللوا إلى اجلنوب، 

مرجحا أن تكون تركيا قد استجلبتهم.

محاوالت ملعاجلة ضعف
 الكهرباء يف األصابعة

حرس سواحل الوفاق متهم مبضايقة
 املنقذين وإصدار تعليمات غير قانونية

حمالت ضد مرض 
الوادي املتصدع وأنفلونزا 

الطيور باجلنوب

إيقاف الدراسة يف مصراته 
مستمر حتى إشعار آخر

األفريقية: تغير مسار رحالتها من مطار معيتيقة إلى مصراتة

غير  آي«  »ســـي  منظمة  أعــلــنــت 
السفينة  أن  األملانية،  احلكومية 
أنقذت 78 شخصا  كردي«  »آالن 
واجهتهما  مــركــبــن  عــلــى  كــانــوا 
صعوبات يف البحر قبالة السواحل 

الليبية.
ــت يــوهــانــا بـــوهـــل رئــيــســة  ــالـ وقـ
يف  اإلنسانية،  السفينة  عمليات 
يسمى  »مـــا  إن  للمنظمة،  بــيــان 
التابعة  الليبين  السواحل  بحرس 
مع  يتعاملون  طــرابــلــس  حلكومة 
باعتبارها  وإنــقــاذ  بحث  منطقة 
املياه اإلقليمية، ويضايقون عناصر 
غير  تعليمات  ويــصــدرون  اإلنقاذ 

قانونية«.
متكنت  للمنظمة،  بيان  وبحسب 
بها  االتــصــال  »مت  التي  السفينة، 

بشكل طارئ«، أول األمر من إنقاذ 
غير  املهاجرين  من  شخصا   62
 7 و  نــســاء   8 بينهم  الــشــرعــيــن 

أطفال، من زورق مطاطي.
تلقيها بالغا من سفينة  ثم، وبعد 
بينهم  أنقذت 16 شخصا  شحن، 

جفاف  »حالة  يعانون  كانوا  ثالثة 
خــطــرة« عــلــى مــن مــركــب »غير 
تأمر  أن  قبل  اإلبحار«،  قادر على 
ــارجــة تــابــعــة حلـــرس الــســواحــل  ب
السفينة  الــوفــاق،  حلكومة  التابع 

باالبتعاد.

بكامل  الــدراســة  إيقاف  السبت،  مصراته،  التعليم  مراقبة  مــددت 
مؤسساتها التعليمية العامة واخلاصة وكافة املكاتب اخلدمية واإلدارية 

حتى إشعار آخر. 
ووفقا ملنشور عبر صفحة »مكتب التعليم اخلاص مصراته« على موقع 
الصادرة من  التعليمات  بناء على  القرار  اُتخذ  التواصل«فيس بوك«، 
غرفة الطواري املشكلة من املجلس البلدي مصراته بقرار رقم )32( 
ونظرا ملا تؤول إليه األوضاع، منوها جلميع مدارس التعليم اخلاص 

باملراقبة االلتزام والتنفيذ.

تواصلت مبناطق الغريفة، وبنت 
الكشف  حملة  وأوبـــارى،  بية، 
والتطعيمات ضد مرض الوادي 

املتصدع وأنفلونزا الطيور.
ويف هــذا اإلطـــار، قــام مكتب 
وادي  احلـــيـــوانـــيـــة  الــصــحــة 
اآلجال، اليوم السبت، بالتعاون 
ــدي وادي  ــل ــب ال فـــرع اجلـــهـــاز 
ــب اإلصــحــاح  ــات ــك احلـــيـــاة وم
بــزيــارات  بــالــبــلــديــات،  البيئي 
ميدانية شملت املزارع وحظائر 
الشعبية  واألســـواق  الــدواجــن 
املفتوحة، خصوصا بيع االغنام 

واإلبل.

متركزات حلفظ األمن يف العاصمة

100 حاوية بضائع وأطنان من السكر تصل ميناء بنغازي 
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احلــمــروش،  فاطمة  الــدكــتــورة  قــالــت 
يصدر  ما  إن  السابقة  الصحة  وزيــرة 
الغرياني  الصادق  املعزول  املفتي  من 
،من فتاوى وحتريض على القتال على 
تقييم  إلى  بحاجة  جتعله  السنن،  مّر 
كان  إذا  للمحاكمة،  لتقدميه  نفسي 
يف  إليــداعــه  أو  العقلية،  قــواه  بكامل 
مشددة  حراسة  حتت  عقلية،  مصحة 
تسمح  ال  العقلية  قـــواه  أن  ثبت  إذا 

مبحاكمته«.
ــمـــروش، يف حـــوار مع  ــارت احلـ ــ وأشـ
إلــى   ، ــط«  ــ األوسـ »الـــشـــرق  صحيفة 
للفحص  الغرياني  إخــضــاع  »ضـــرورة 
ــه الــعــقــلــيــة  الــطــبــي لــتــقــيــيــم صــحــت
وحتريضا  وحشية  أر  لم  وعــالجــه... 
يفعل  كما  رسمية  من جهة  القتل  على 

هذا الرجل«.
ومنذ  الغرياني،  إن  قالت  احلمروش 
احلث  عــن  يتوقف  ــم  »ل  2011 عــام 
والكراهية  الفن  وزرع  التقاتل،  على 
عنه  تصدر  لم  الدين«، يف حن  باسم 

اإلنسان«. لبناء  فتوى 
على  املدرج  الغرياني  فتاوى  أن  يشار 
ــوالً لــدى  ــب ــاب، تــلــقــى ق ــ ــم اإلرهـ ــوائ ق
مــؤيــديــه، خــاصــة عــنــد ســكــان غــرب 
لــنــداءاتــه  يستجيبون  ــن  ــذي ال لــيــبــيــا، 
األممي  املبعوث  ضد  مرة  بالتظاهر، 
من  بإخراجه  واملطالبة  سالمة  غسان 
»اجليش  قــوات  وأخــرى ضد  الــبــالد، 
ــان قــبــل ذلـــك يحرض  ــي«. وكـ ــوطــن ال
فائز  برئاسة  »الوفاق«،  حكومة  على 
ــراج، ويــوجــه انــتــقــادات الذعــة  ــسـ الـ

»الصخيرات«. التفاق 
الغرياني  لقائه هذا األسبوع دعا  ويف 
اخلروج  إلى  نادرة  فتوى  املواطنن يف 
لــلــمــظــاهــرة  ــوارع واملــيــاديــن  ــشـ يف الـ
»الــردع«  كتيبة  ملطالبة  عــارم«  »بشكل 
أن  إلــى  مشيراً  املظلومن،  »بــإخــالء 
»هذه احلروب سببها الظلم الذي يقع 

يف كتيبة الردع وغيرها«.

التحضيرى  اإلجتماع  هــون  مبدينة  احلرية  قاعة  احتضنت 
األول للحملة الليبية السابعة للتشجير برئاسة الدكتورة فتحية 
عن  مندوبن  بهون  وحضور  احلملة  فــرع  رئيس  البغدادي 
الكشافة  ومفوضية  الشباب  بيوت  وجمعية  والكليات  املعاهد 
الشتول  غرس  عمليات  يف  سيشاركون  الذين  واملــرشــدات   
اجلهات  مع  والتنسيق  احلملة  الية  مناقشة  االجتماع  .تناول 
املستهدفة   مثل املدارس واملعاهد واجلامعات واملستشفيات 
والطرق العامة وامليادين وداخل االحياء السكنية  وغيرها من 

األماكن التي ميكن ان تشملها  احلملة هذه السنة .

أصدر مجلس وزراء احلكومة الليبية، عدد من قرارات، تخص 
بلديتي سرت وزاوية الغرب.

هذا وتضمن القرار رقم )52( لسنة 2020 م، بإلغاء قراره 
رقم )449( لسنة 2019 م، بتسمية رئيس وأعضاء املجلس 

التسييري لبلدية زاوية الغرب.
وتضمن قرار الثاني رقم )56( لسنة 2020 م، بتسمية رئيس 

املجلس التسييري لبلدية سرت.

إيطاليا  ألمن  البرملانية  اللجنة  رئيس  فولبي،  رافاييل  أكد 
»كوباسير«، وجود 600 ألف مهاجر يف مراكز اإليواء غير 
جورنالي«  لصحيفة«إيل  فولبي،  ليبيا.وقال  يف  القانونية 
مضيفا:  الهجرة،  تدفقات  يف  زيــادة  هناك  إن  اإليطالية، 
الليبية  »يجري احلديث عن 3000 شخص يف املعسكرات 
يف  شخص  ألــف   600 هناك  الــواقــع،  يف  بــهــا..  املعترف 
يف  تكمن  الشيء  بعض  املشكلة  قانونية..  غير  معسكرات 
اجلنوب« بحسب وكالة نوفا.وحتدث عن التدخل التركي يف 
ليبيا قائال إن أنقرة اتخذت خيارًا مشكوًكا فيه بشكل خاص 
أن  »هذا ميكن  مضيفا:  السورين،  املرتزقة  استخدام  وهو 
شديد  بال شك  الليبي  الوضع  أن  إلى  مشكلة.وأشار  يكون 
مضيفا:  العراقية،  القضية  عن  متاماً  ينفصل  وال  التعقيد 
على  أساسي  بشكل  عمل  الذي  القذايف  نظام  يتيمة  »ليبيا 
سيناريوهات  إلى  فولبي،  الثروة«.وأشار  نظام  توزيع  إعادة 
األمان يف هذا السياق، قائال: »من الواضح أنه بالنسبة لنا 

استقرار«. إنها مشكلة  بحتة  ليست مشكلة هجرة 

سلمت إدارة التنمية املستدامة باملؤسسة الوطنية 
للنفط، الى هيئة السالمة الوطنية ببنغازي ، 5 
سيارات إطفاء مجهزه وذات تقنية عالية خاصة 

باملدن.
وذكرت املؤسسة ان عملية التسليم متت بالتنسيق 
بنغازي وذلك مبقر شركة  التسييري  مع املجلس 
اخلليج العربي ضمن املبادرة التي تبنتها املؤسسة 
تنفيذ مشاريع خدمية يف  املساهمة يف  أجل  من 

مختلف أنحاء ليبيا. 
واألمن  والسالمة  الصحة  ادارة  عام  مدير  واكد 
بوخطوة،  خــالــد  املــســتــدامــة  والتنمية  والبيئة 
استمرار املؤسسة الوطنية للنفط من خالل إدارة 
واالستجابة  الدعم  تقدمي  يف  املستدامة  التنمية 

بنغازي من أجل املساهمة يف  الحتياجات مدينة 
إعادة اعمارها.

 وحضر مراسم التسليم رئيس املجلس التسييري 
لبلدية بنغازي، ورئيس جلنة إدارة شركة اخلليج 
العربي للنفط ، ومراقب فرع  املؤسسة الوطنية 
املستدامة  التنمية  إدارة  من  ومختصن  للنفط، 

باملؤسسة، وأعضاء إدارة مطار بنينا الدولي .
باملؤسسة  املستدامة  التنمية  إدارة  أن  يذكر   
متابعة  على  املاضي  األسبوع  خالل  أشرفت  قد 
وتسليم عدة مشاريع مبدينة بنغازي، ومن أهمها 
تزويد مستشفى طب وجراحة األطفال مبعدات و 
الى جمعية  اجهزة طبية، وتسليم سيارة اسعاف 

الهالل األحمر فرع بنغازي.

سلمت إدارة التنمية املستدامة باملؤسسة 
الوطنية للنفط، الى هيئة السالمة الوطنية 
ببنغازي ، 5 سيارات إطفاء مجهزه وذات 

تقنية عالية خاصة باملدن.
التسليم متت  ان عملية  املؤسسة  وذكرت 
بنغازي  التسييري  املجلس  مع  بالتنسيق 
العربي ضمن  اخلليج  وذلك مبقر شركة 
أجل  مــن  املؤسسة  تبنتها  التي  املــبــادرة 
يف  خدمية  مشاريع  تنفيذ  يف  املساهمة 

مختلف أنحاء ليبيا. 
واألمن  والسالمة  الصحة  ادارة  عام  مدير  واكد 
بوخطوة،  خــالــد  املــســتــدامــة  والتنمية  والبيئة 
استمرار املؤسسة الوطنية للنفط من خالل إدارة 
واالستجابة  الدعم  تقدمي  يف  املستدامة  التنمية 
الحتياجات مدينة بنغازي من أجل املساهمة يف 

إعادة اعمارها.
 وحضر مراسم التسليم رئيس املجلس التسييري 
لبلدية بنغازي، ورئيس جلنة إدارة شركة اخلليج 

العربي للنفط ، ومراقب فرع  املؤسسة الوطنية 
املستدامة  التنمية  إدارة  من  ومختصن  للنفط، 

باملؤسسة، وأعضاء إدارة مطار بنينا الدولي .
باملؤسسة  املستدامة  التنمية  إدارة  أن  يذكر   
متابعة  على  املاضي  األسبوع  خالل  أشرفت  قد 
وتسليم عدة مشاريع مبدينة بنغازي، ومن أهمها 
تزويد مستشفى طب وجراحة األطفال مبعدات و 
الى جمعية  اجهزة طبية، وتسليم سيارة اسعاف 

الهالل األحمر فرع بنغازي.

وزيرة سابقة املفتي 
املعزول يحتاج لعالج 
نفسي قبل محاكمته

بدء حملة التشجير بهون

احلكومة الليبية تصدر قرارين يخصان 
بلديتي سرت وزاوية الغرب

600 ألف مهاجر يف ليبيا

الوطنية النفط تسلم سيارات اطفاء للسالمة 
الوطنية بنغازي

الوطنية النفط تسلم سيارات اطفاء للسالمة الوطنية بنغازي

ــاه  اوبــــــاري يف االجتــ  « حتـــت شــعــار 
الصحيح »  عقد ببلدية اوباري خالل 
اليومن املاضين امللتقى األول للشباب 
واحلكماء  املدني  املجتمع  ومؤسسات 

واألعيان واملجلس البلدي اوبارى  
حوارية  امللتقى  جلسة  خــالل  جــرت 
بــحــضــور املــجــلــس الــبــلــدي واملــجــلــس 
ــان  ــيـ ــراء واألعـ ــ ــب ــاري واخلــ ــشـ ــتـ االسـ
املجتمع  نشطاء  من  وعــدد  واحلكماء 

خاللها  طرحت  اوبــاري  ببلدية  املدني 
عـــــددا مـــن املـــوضـــوعـــات املــتــعــلــقــة 
ــل الــبــلــديــة ..حــيــث  ــاخلــدمــات داخــ ب
البلدية على أهمية جباية  أشار عميد 
للبلدية وذلك حللحلة بعض  اإليرادات 
مناطق  بعض  املختنقات يف  و  املشاكل 

البلدية  .
املداخالت  من  عــدد  اجللسة  شهدت 
على  أكــدت  التى  احلاضرين  قبل  من 

ــواصــل بن  ــت ــرص ال ضــــرورة خــلــق فـ
املجتمع  ومؤسسات  البلدي  املجلس 
عميد  .  وأكــــد  املـــدنـــي  والـــشـــبـــاب 
البلدية بانه مت تشكيل عدد من اللجان 
من قبل اخلبراء واألكادميين للتواصل 
مع الشركات النفطية العاملة باملنقطة 
اجلنوبية وحثها على توفير فرص عمل 
واملساهمة  الباحثن عن عمل  للشباب 

يف التنمية داخل البلدية.

حوارية بني املكونات املجتمعية واجلهات الرسمية ببلدية اوباري
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االقتصادية

هيئة الرقابة بالبيضاء تناقش املشاكل التي 
تواجه شركة ليبيا للنفط

 االسبوع الليبي
ناقــش رئيــس هيئــة الرقابــة اإلداريــة مبجلــس النــواب عبــد الســالم احلاســي خــالل اجتمــاٍع عقــده ،  
االثنــن مــع مديــر املنطقــة الشــرقية لشــركة ليبيــا للنفــط  املشــاكل التــي تواجــه الشــركة  متطرقــا 

الــى تعــدد مجالــس اإلدارة بهــا  و مشــكلة احلســابات املصرفيــة للشــركة  
وحضــر االجتمــاع مديــر اإلدارة الفرعيــة للرقابــة علــى الشــركات، وأكــد احلاســي أن الهيئــة ســوف 
ــة  ــي حددهــا املشــرع. وأضــاف  أن املرحل ــة الت ــق اإلجــراءات القانوني ــف وف ــع هــذا املل ــل م تتعام
احلاليــة صعبــة وأدت إلــى انقســام عديــد الشــركات التــي مــن املفتــرض أن تقــدم خدمــات للمواطــن.

األمم املتحدة تؤكد انخفاض الناجت املحلي وارتفاع الدين العام 150 % يف ليبيا

مؤسسة االستثمار تختتم اجتماعاتها مع فريق 
خبراء األمم املتحدة لتعزيز حماية أصولها

مجلس اصحاب األعمال يعقد اجتماعاً تنظيمياً 
لتنفيذ سياسات 2020

 األمان  يرفع قيمة السحب لـ 1000 دوالر يومياً

 االســبوع الليبي
لالســتثمار  الليبيــة  املؤسســة  أختتمــت 
لهــا اجلمعــة  سلســلة  التابعــة  والشــركات 
اخلبــراء  فريــق  مــع  املكثفــة  االجتماعــات 
بــاألمم املتحــدة والتــي انطلقــت يف ال 20 
منشــور  وبحســب  اجلــاري.  الشــهر  مــن 
للمؤسســة عبــر صفحتهــا الرســمية رصدتــه 
االجتماعــات  بحثــت  فقــد  مصــارف  قنــاة 

املؤسســة  أصــول  حمايــة  تعزيــز  آليــات 
حتــت التجميــد، و اســتعراض التقــدم الــذي 
حققتــه املؤسســة يف تنفيــذ اســتراتيجيتها 
ــة واإلصــالح  ــى حتســن احلوكم ــة إل الرامي
مناقشــة  متــت  كمــا  والشــفافية.  اإلداري 
 2018 لســنة  اخلبــراء  فريــق  تقريــري 
املؤسســة  وردود  ومالحظــات   2019 و 

عليهــا.

 االسبوع الليبي
عقــد املديــر التنفيــذي ملجلــس أصحــاب  األعمــال 
الليبيــن  االثنــن  اجتماعــاً مــع موظفــي املجلــس 
االختصاصــات  وتوزيــع  املهــام  تنظيــم  بهــدف 
   2020 للعــام  املجلــس  الســتراتيجيات  وفقــاً 
عــن  العمــل  ســير  تقييــم  االجتمــاع  بحــث  كمــا 
ــذ اخلطــة  ــة تنفي ــام املاضــي ومناقشــة إمكاني الع
العامــة للمجلــس وفــق رؤى وتوجهــات السياســة 
االقتصاديــة للدولــة، فضــال عــن االتفــاق علــى 
بــذل أقصــى اجلهــود وتوحيدهــا لدعــم وتشــجيع 
محليــا  ومشــاركاتهم  املجلــس  أعضــاء  أعمــال 

ودوليــا.

 االسبوع الليبي
ــن مصــرف األمــان  عــن رفعــه ســقف الشــراء  أعل
الدولــي عبــر بطاقــة مخصصــات أربــاب األســر 
خدمــات  طريــق  عــن  يوميــاً  دوالر   1000 إلــى 

نقــاط البيــع.
وأضافــت إدارة املصــرف يف بيــان لهــا موجــه إلــى 
العمــالء  الســبت بأنهــا رفعــت قيمــة الشــراء عبــر 
البطاقــات الشــخصية، أيضــاً إلــى 1000 دوالر 
يف اليــوم  منوهــة   علــى اســتمرار خدمــة الســحب 
بقيمــة  الشــخصية  األغــراض  بطاقــات  عبــر 

5000 دوالر يوميــا.

 االســبوع الليبي
يــزال  ال  ليبيــا  جنــوب  أن  املتحــدة  األمم  قالــت   
يعانــي مــن عــدم توافــر الســيولة النقديــة، وذلــك 
بســبب عجــز إدارة املصــرف املركــزي يف طرابلــس 
والبيضــاء عــن تقــدمي أمــوال نقديــة، مشــيرة إلــى 
العــام  الديــن  وارتفــاع  املحلــي  النــاجت  انخفــاض 
150 % مــن النــاجت املحلــي.  وأوضحــت املنظمــة 
الدوليــة يف تقريرهــا عــن الوضــع يف ليبيــا  الثالثــاء 
املاضــي أنــه وخــالل العــام 2019 ارتفعــت قيمــة 
إلــى  أدى  ممــا  الــدوالر،  مقابــل  الليبــي  الدينــار 
ــه الشــرائية خصوصــا الســلع األساســية.   ــادة قوت زي
واعتبــر التقريــر أن رســوم بيــع النقــد األجنبــي علــى 
فرضهــا  التــي  األجنبيــة  العمــالت  صــرف  أســعار 
إلــى  أدت   2018 ســبتمبر  يف  الرئاســي  املجلــس 
حتفيــز الودائــع وتقويــض الســوق الســوداء . كمــا 
لفتــت املنظمــة الدوليــة يف تقريرهــا إلــى اســتمرار 

باألشــخاص  يتعلــق  فيمــا  الشــفافية  يف  النقــص 
الذيــن يســتطيعون صــرف العمــالت األجنبيــة بســعر 
خاضــع للضريبــة، مقابــل الســعر الرســمي.  وقــال 
التقريــر إنــه منــذ أبريــل املاضــي ، انخفــض منــو 
النــاجت املحلــي اإلجمالــي مبقــدار الثلثــن )66.6% 
( بســبب النــزاع وســجل الديــن زيــادة كبيــرة، مشــيرا 
إلــى أنــه رغــم انخفــاض الديــن الــذي يديــره مباشــرة 
املصــرف املركــزي انخفــض إلــى 56 مليــار دينــار، 
 43 إلــى  زاد  بالبيضــاء  املركــزي  يف  الديــن  فــإن 
مليــار دينــار، ونتــج عــن ذلــك أن نســبة الديــن العــام 
إلــى النــاجت املحلــي اإلجمالــي بلغــت %150.  كمــا 
أشــادت األمم املتحــدة بقــرار إلغــاء وزيــر االقتصــاد 
أكتوبــر   16 يف  الوقــود  دعــم  الوفــاق  حكومــة  يف 
البلــد  يكلــف  يــزال  إنــه نظــام ال  املاضــي، وقالــت 
نفســه  الوقــت  يف  ويشــجع  الــدوالرات  مليــارات 

االســتهالك املفــرط وتهريــب الوقــود.
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حوار: سوزان الغيطاني

طيب  رجــب  التركي  الرئيس  يــواصــل 
أردوغـــــان إرســــال مــرتــزقــة لــلــقــتــال يف 
العاصمة  الـــوفـــاق يف  ــوات  قــ صــفــوف 
ــر الــذي  ــو األمــ الــلــيــبــيــة طــرابــلــس وهـ
ــــض املــحــلــي  ــرفـ ــ ــن الـ ــ أثــــــــار مــــوجــــة مـ
عــلــى مختلف الــصــعــد كــمــا دفـــع إلــى 
ــر..  حتـــركـــات دولـــيـــة لــوقــف هـــذا األمــ
ــان  للحديث أكــثــر عــن مــرتــزقــة أردوغـ
وكيفية دخولهم إلى ليبيا وأعدادهم 
ــوقـــف  ــم ومـ ــهـ ــولـ ــتــــي متـ واجلـــــهـــــات الــ
مجلس  عضو  التقينا  منهم  البرملان 

النواب سعيد امغيب.
كــيــف تــابــعــت قــيــام تــركــيــا بــإرســال مرتزقة 

للقتال يف ليبيا؟
تركيا هددت وتوعدت بإرسال قوات لدعم 
ليبيا  الشرعية يف  باحلكومة  ما وصفتها 
قوات  إرســال  تستطيع  ال  أنها  نعلم  وكنا 
بهذه  تقوم  وإمنــا  طرابلس  إلــى  نظامية 
اجليش  على  الضغط  بهدف  التهديدات 
العاصمة  صــوب  تقدماته  لوقف  الليبي 
الكبرى  الــدول  من  أنها  تخيلت  أنها  كما 
التي تستطيع فعل ما تريد دون محاسبة 
مفادها  للعالم  رسالة  إرسال  إلى  فسعت 
أنها تستطيع إطالة أمد األزمة الليبية لكن 
وترابط  أمام اجليش  الوفاق  قوات  فشل 
ملرتزقة  تلجأ  تركيا  جعل  الليبية  القبائل 
الوفاق  قوات  للقتال يف صفوف  سورين 

التي بدأت تنسحب من محاور القتال.

كـــم عـــدد مــرتــزقــة أردوغــــــان يف طــرابــلــس؟ 

وكيف جرى إرسالهم؟
عددهم  فــإن  املتوفرة  املعلومات  بحسب 
تركيا  قامت  مقاتل   3000 يتجاوز  ال 
ليبيا  سفر  بجوازات  ليبيا  إلى  بإرسالهم 
وبطائرات ليبية لكي تقول أنهم مجموعة 
من الليبين الذين كانوا يقيمون يف تركيا 

وقرروا العودة لبالدهم.
املنوطة مبرتزقة  األدوار  حسب علمكم ما 

أردوغان يف ليبيا؟
التسع املاضية قام اجليش  طيلة األشهر 

طرابلس  ــاق يف  ــوف ال ــوات  قـ مبــحــاصــرة 
قوات  الستنزاف  أدت  اشتباكات  وخاض 
الوفاق سواء كانوا قادة ميدانين أو جنود 
يف  الغربية  العسكرية  املنطقة  آمر  فلجأ 
حكومة الوفاق أسامة اجلويلي باالستعانة 
العناصر  وبــقــايــا  الــتــشــاديــن  بــاملــرتــزقــة 
وبــنــغــازي  الــتــابــعــة ملجلس شـــورى درنـــة 
أمام تقدمات  بدأوا يف االنسحاب  لكنهم 
للجوء  الوفاق  قــوات  فاضطرت  اجليش 
صفوفها  يف  للقتال  السورين  للمرتزقة 

ــقــاط اســتــيــقــاف يف  وإقــامــة بــوابــات ون
السيارات  بإيقاف  تقوم  طرابلس  شوارع 
وتفتيشها والتحقق من هويات املارة خوفا 
من حركة شعبية يقوم بها أهالي املدينة 
ضد التشكيالت املسلحة وحكومة الوفاق.

من الذي يدفع األموال لهؤالء املرتزقة؟
املركزي  ليبيا  مصرف  يدفعها  األمـــوال 
يف طرابلس برئاسة الصديق الكبير بناء 
على تعليمات من رئيس املجلس الرئاسي 
الليبي  الشعب  أمــوال  من  السراج  فائز 

املنطقة  يف  الليبية  القبائل  دفع  ما  وهو 
إلى  النفطية  الــثــروات  بها  تتواجد  التي 
تصرف  ال  كــي  النفطية  املــوانــئ  إغـــالق 
املرتزقة  دعم  على  الليبي  الشعب  أمــوال 
القبائل  طالبت  كما  املتطرفة  والعناصر 
بإقالة الكبير من املصرف املركزي وكذلك 
املؤسسة  إدارة  من  اهلل  صنع  مصطفى 

الوطنية للنفط.
العناصر  بن  تذمر  حالة  بوجود  سمعنا 
الليبية املشاركة يف القتال بصفوف قوات 
ــم مــقــارنــة  ــورهــ ــاق نـــظـــرا لــتــدنــي أجــ ــوفــ الــ
مبرتزقة أردوغــان.. هل من تفاصيل حول 

هذا األمر؟
ليس لدي أدلة تثبت ذلك لكن هناك أنباء 
املقاتلن  بن  التذمر  عن وجود حالة من 
دينار   2000 يتقاضون  الذين  الليبين 
ألن نظرائهم السورين يتقاضون 2000 
أجور  أضعاف  ثالثة  من  أكثر  أي  دوالر 

الليبين.
ما اإلجــراءات التي اتخذها البرملان بشأن 

إرسال مرتزقة للقتال يف طرابلس؟
مجلس النواب الليبي ألغى التصديق على 
الدفاع  جلنة  أن  كما  السياسي  االتــفــاق 
املطارات  لقصف  اجليش  دعت  باملجلس 
جلب  تستخدم يف  التي  البحرية  واملوانئ 
املرتزقة باإلضافة إلى أن رئاسة البرملان 
أمم  من  الدولية  املنظمات  جميع  طالبت 
إفريقي  واحتــاد  عربية  وجامعة  متحدة 
التدخالت  حيال  موقف  باتخاذ  وغيرهم 

التركية يف ليبيا.
وأعتقد أن املجتمع الدولي سيحسم هذا 
األمر قريبا ألن املبعوث األممي إلى ليبيا 
غسان سالمة حتدث صراحة عن وجود 

عناصر سورية تقاتل يف ليبيا.

امغيب يكشف كواليس
 إرسال مرتزقة أردوغان لطرابلس
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حوار: سوزان الغيطاني
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عبدالباسط غبارة-
بوابة افريقيا اإلخبارية

ــتـــواصـــل فــيــه  يف الــــوقــــت الــــــذي تـ
والــدولــيــة  االقليمية  الــتــحــركــات 
إلحـــيـــاء الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة يف 
ــر مــــن الـــقـــتـــال  ــهــ ــعـــد أشــ لــيــبــيــا بـ
العنيف يف العاصمة طرابلس بني 
الليبيوالقوات  الوطني  اجليش 
الــوفــاق، دخلت  املــوالــيــة حلكومة 
على خط األزمة القبائل الليبية 
التي تتحرك يف محاولة الحتواء 
واالنقسامات  الــصــراعــات  تبعات 
والــتــقــلــيــل مـــن تــعــاظــم خــطــرهــا 
ــال الـــبـــالد يف  ــادخــ الـــــذي يـــهـــدد بــ

منعرج خطير.
ورفلة  لقبائل  االجتماعى  املجلس  ودعــا 
فى  االجتماعية  املجالس  كافة  ليبيا  فى 
كل  مــن  الشعبية  قيادتها  وعــمــوم  ليبيا 
املدن والقبائل الجتماع فورى وطارئ، يوم 
وليد.وأوضح  بنى  مبدينة  املقبل،  الثالثاء 

فى  ورفــلــة  لقبائل  االجتماعى  املجلس 
بيان له، األربعاء، إلى أن االجتماع هدفه 
مناقشة وتباحث واتخاذ ما يلزم حيال ما 
واملساهمة  الليبية  الساحة  على  يجرى 
بكل فعلية وإيجابية فى إنهاء أزمة ليبيا، 

حدتها  فى  زادت  عابثة  ألياد  حد  ووضع 
وأخرى عملت على إدارتها وإطالة أمدها 
وإعادة إنتاج أدواتها وحرصا منها وعمالً 

لبلوغ هذه الغايات.
وأضاف البيان: »نضع اجلميع فى مواجهة 

واجبة  وطنية  استحقاقات  مع  تاريخية 
الدعوة  هذه  خالل  من  والسداد  التنفيذ 
الصادقة وامللحة التى نطلقها من مدينتك 
ذراعيها  فــاحتــة  بكم  مرحبة  ولــيــد  بنى 
وواضعة كافة إمكانياتها الحتضان وإجناح 

الثالثاء  يــوم  اختير  ــذى  وال اللقاء  هــذا 
الــــ28 مــن شهر يناير  الــقــادم املــوافــق 

اجلارى موعداً النعقاده«.
وتابع البيان »املجلس االجتماعى لقبائل 
ملستجدات  متابعته  خــالل  ومــن  ورفــلــة 
السياسية  والتحوالت  األمنية  األحداث 
على الساحة الوطنية الليبية وشعوراً منا 
االجتماعية  املكونات  وواجبات  بأهمية 
بــضــرورة  بأبنائه  للدفع  الــوطــن  جتــاه 
استقراره وأمنه وصون سيادته والنهوض 
بإرادة الوطنين من أبنائه لتغليبها على 
فينا  أدخلت  التى  اخلارجية  اإلرادات 
مالذاً  منه  وجعلت  اجلــراح  الوطن  وفى 
للمرتزقة ومستودعاً للذخائر والسالح«.
النهاء  محاولة  يف  الــدعــوة  هــذه  وتأتي 
الصراع املستمر منذ أشهر يف طرابلس 
االنقسامات  تنهى  حلول  عن  والبحث 
سنوات.وقال  منذ  بالبالد  تعصف  التي 
خالد الغويل، مستشار الشؤون اخلارجية 
واملــدن  للقبائل  األعلى  املجلس  لرئيس 
سيضم  »االجــتــمــاع  إن  الليبية،اجلمعة، 
جميع املجالس االجتماعية ليبيا للتشاور، 
التدخالت  كل  واتخاذ موقف موحد ضد 

ملفات 

يتبع<<

القبائل الليبية تتحرّك
حللحلة األزمة يف البالد
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ملفات 

اخلارجية«، مبرزاً أن املجتمعن »سيعملون 
حقيقي  حــوار  وخلق  الصف  توحيد  على 

بن الليبين«.
»عن  األوســـط  »الــشــرق  صحيفة  ونقلت 
الغويل قوله، أن »الغرض من كل احلوارات 
أمــد  ــة  إطــال هــو  ــارج  اخلــ يف  السياسية 
بيان  األزمــة«، مضيفاً:«نبارك ما جاء يف 
ونشد  ورفلة  لقبائل  االجتماعي  املجلس 
املرتقب  االجتماع  أن  إلــى  الفتا  عليه«، 
متهد  نتائج  حــول  فيه  ــاق  ــف االت »سيتم 
الطريق إلخراج البالد من النفق املظلم«.

رئيس  سبيحة،  أبــو  مصباح  علي  وثمن 
املجلس األعلى لقبائل ومدن اجلنوب، هذا 
التحرك بقوله:«أحيي املجلس االجتماعي 
إلى  الــدعــوة  توجيهه  على  وليد  بني  يف 
مستوى  على  االجتماعية  املجالس  جميع 
ــوطــن، بــهــدف عقد اجــتــمــاع تــشــاوري  ال
ملناقشة القضايا املُلحة، وذلك على ضوء 
تعقد  التي  واملؤمترات،  احلرب  تداعيات 

يف عواصم العالم وتطيل أمد األزمة«.
ودعا أبو سبيحة يف بيان،اخلميس، قيادات 
على  يسموا  »أن  إلى  االجتماعي  املجلس 
جراحهم، ويكونوا يف املستوى الذي تنظر 
به إليهم غالبية الليبين، ويوجهوا الدعوة 
مجلس  فيهم  مبن  استثناء،  دون  للجميع 
أعيان مصراتة«، مشددا على أن »مصلحة 
كل  على  تسمو  واستقراره  وأمنه  الوطن 
املصالح سواء أكانت شخصية أو قبلية أو 

مناطقية«.
ــاشــد أبـــو ســبــيــحــة كـــل املــجــالــس  كــمــا ن
ــان  ــ ــي ــ ــس األع ــ ــال ــجــ ــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة وم
حضور  ــرورة  ضـ الــعــامــة،  والشخصيات 
أشد  يف  الوطن  مصلحة  ألن  االجتماع، 
احلاجة إليهم. ورأى أن »الوطن معروض 
دولين،  سماسرة  بــن  العلني  املـــزاد  يف 
ذلك  يف  مستشهداً  املحلين«،  وصبيانهم 
ليبيا  يف  األممية  البعثة  لرئيس  مبقولة 
غسان سالمة بأن »الدول تبحث عن ليبيا 

وليس عن الليبين«.
القبائل  أكــبــر  مــن  الــورفــلــه  قبيلة  وتــعــد 
مليون  أبنائها  عــدد  يتجاوز  إذ  الليبية، 
نسمة. وتنتشر يف معظم أنحاء ليبيا شرقاً 
وغرباً وجنوباً وحتى خارج ليبيا. وحتظى 
بأحترام كل القبائل الليبية. وكانت ورفلة 

الــراحــل  الزعيم  لنظام  ــوالء  الـ إخــتــارت 
اخلارجي  التدخل  ورفض  القذايف  معمر 
جعلها  الــداخــلــيــة ممــا  ــصــراعــات  ال يف 
بشكل  الدولي  التحالف  لقصف  عرضة 
غير مسبوق، كما تعرضت للهجوم من قبل 

امليلشيات يف أكثر من مناسبة.
ــة الــبــحــث عــن املــصــاحلــة ولــم  ويف رحــل
لقبائل  اإلجتماعي  املجلس  الشمل،فقد 
عبد  2017،الــشــيــخ  سبتمبر  ورفــلــة،يف 
ــس جلــنــة املــصــاحلــة،  ــي اهلل نـــطـــاط، رئ
أغتيال  أسباقة،اللذين  خميس  والشيخ 
مهمة  من  عودتهم  مرافقيهما،أثناء  مع 
بن  املصاحلة  قضية  ملتابعة  اجتماعية، 
املجلس  واملشاشية.وتعّهد  الزنتان  قبائل 
يف بياٍن له حينها باستكمال مشوارِه، وأن 
مللملة  سعيه  أمــام  تقف  لــن  التضحيات 

شمل الوطن، وحقن دماء شبابه.
بالتزامن  الليبية  القبائل  حــراك  ويأتي 
مــع اســتــمــرار اجلــهــود الــدولــيــة حللحلة 
تتواصل  البالد.حيث  يف  الشائكة  األزمــة 

حتضيرات دبلوماسية جتريها بعثة األمم 
السياسي  املسار  جلسات  لعقد  املتحدة 
نهاية  قبل  املقررة  بجنيف،  الليبي  للحوار 
الشهر اجلاري.ومن املقرر أن يشارك يف 
مسار جنيف 13 عضواً يرشحهم مجلس 
األعلى  املجلس  من  عضواً  و13  النواب 
للدولة، باإلضافة إلى 14 عضواً آخرين 
أن  تعتبر  التي  األممية،  البعثة  تختارهم 
يسهل  ــاراً  إطـ أيــضــاً  يوفر  برلن  مؤمتر 

إجراء احلوار الليبي الداخلي.
برلن،  األملــانــيــة  العاصمة  واستضافت 
 11 مبشاركة  دولية  املاضي،قمة  األحــد 
دولة وسط مساٍع إليجاد حل دائم وشامل 
وقف  دعــم  على  القمة  ــدت  ــة.وأك ــأزم ل
التدخالت  ورفــض  ليبيا  النار يف  إطــالق 
ظل  يف  وتيرتها  تزايدت  التي  اخلارجية 
الليبي  الصراع  يف  العلني  تركيا  انخراط 
األوضــاع  تــأزمي  إلــى  الرامية  ومساعيها 
يف البالد وهو ما ال تخدم أمن واستقرار 
تأييد  بــأي  يحظى  ولــن  واملنطقة،  ليبيا 

دولي وإقليمي.
ــر  ــ ــزائ ــب ذلـــك،احـــتـــضـــنـــت اجلــ ــ ــق ــ وع
العاصمة،اخلميس مؤمتر لوزراء خارجية 
دول جوار ليبيا،والذي متخض عن توافق 
جيران ليبيا على رفض التدّخل اخلارجي 
ــة، مشّددا على ضــرورة احلــوار  يف األزم
بن الليبين، مع التأكيد على حظر تدّفق 
اإلفريقي يف  وإشــراك االحتــاد  األسلحة، 
جــهــود احلـــل، يف وقــت كشفت اجلــزائــر 
عن مساٍع جلمع فرقاء األزمة قريباً لعقد 
لقاءات برعاية مشتركة بن األمم املتحدة 

ودول اجلوار الليبي.
قتاال  طرابلس  الليبية  العاصمة  وتشهد 
عنيفا منذ الرابع من أبريل/نيسان املاضي 
بن اجليش الليبي وقوات حكومة الوفاق.
النار  اطالق  التفاق  التوصل  من  وبالرغم 
بن الطرفن قبيل متمر برلن فان تواصل 
من  االشتباكات  بعودة  يهدد  اخلــروقــات 
جديد.وتزيد التحركات التركية املتواصلة 
مع  خاصة  البالد  يف  التصعيد  وتيرة  من 
تواصل تدفق املرتزقة املوالن ألنقرة الى 

االراضي الليبية. 
وبالرغم من الدعوات الدولية الى احترام 
وعــدم  ليبيا  إلــى  األسلحة  إرســـال  حظر 
التدخل يف الشؤون الداخلية للبالد،مازال 
ــى خــرق  الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي مـــصـــرا عــل
االلتزامات الدولية عبر إرساله املزيد من 
لدعم حلفائه يف طرابلس،وأمال  املرتزقة 
الـــصـــراع مبــا يضمن  تــأجــيــج  يف مــزيــد 
استمرار الفوضى التي يسعى من خاللها 
البلد  ــروات  ث نهب  ملزيد  التركي  النظام 

الغني بالنفط.
وكان  املرصد السوري حلقوق اإلنسان قد 
القتلى يف صفوف مرتزقة  أعلن أن عدد 
فصائل  مــن  مقاتل   28 »بــلــغ  أردوغــــان 
لواء املعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء 
وسليمان  ــمـــزات  واحلـ الــشــمــال  صــقــور 
»القتلى سقطوا خالل  أن  شاه«. وأضاف 
االشتباكات على محاور حي صالح الدين 
جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار 
طرابلس باإلضافة ملحور مشروع الهضبة، 
فيما يتم إسعاف اجلرحى والقتلى إلى كل 
مصحة  باسم  تعرف  طبية،  نقاط   3 من 
ــدور ومــصــحــة غــوط  املــشــتــل ومــصــحــة قـ

الشعال«.
شعبية  مظاهرات  الليبية  املــدن  وشهدت 
القبائل  أكدت  كما  التركي  بالغزو  تنديدا 
الليبية يف بياناتها الوقوف ضد محاوالت 
تركية.ويؤكد  اليالة  ليبيا  أردوغان حتويل 
متابعون للشأن الليبي أن مزاعم أردوغان 
على  تنطلي  لــن  ليبيا  يف  الــســالم  حــول 
ضد  باملرصاد  سيقفون  الذين  الليبين 
مخططاته ولن يسمحوا باحتالل أرضهم 

ونهب ثرواتهم.
والسياسي  املؤسسي  االنقسام  ظل  ويف 
األمنية  األوضــــاع  ــردي  ــ وت واملــجــتــمــعــي، 
ــاهــيــك عـــن الــعــجــزالــدولــي  ــبــالد،ن يف ال
ــول تـــوافـــقـــيـــة بــن  ــلـ ــول حلـ ــوصــ ــ ــن ال عــ
الكثيرين  بحسب  األمــل  املتنازعن،يبقى 
إليجاد  الليبية  القبائل  عاتق  على  معلقا 
التوازن السياسي وجلب األمن واالستقرار 
حيث ميكن للقبائل أن تساهم يف املصاحلة 
من خالل دورها الفريد يف احلفاظ على 

األمن يف البالد.

يف   ... ســبــيــحــة  أبـــــو 
قيادات  بيان،اخلميس، 
املــجــلــس االجــتــمــاعــي 
على  يسموا  »أن  ــى  إل
يف  ويكونوا  جراحهم، 
املستوى الذي تنظر به 
إليهم غالبية الليبيني، 
ــوة  ــدعــ ــ ــوا ال ــ ــه ــوجــ ــ وي

للجميع دون استثناء
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املنوعة

افتتحـــت الصن مؤخراً جســـراً فـــوق اجلبال 
علـــى ارتفـــاع 160 متـــراً من ســـطح األرض 
لربـــط حـــدود ثالثـــة أقاليم يف جنـــوب غرب 

لبالد. ا
املســـمى جيمينـــغ  بنـــاء اجلســـر،  واســـتغرق 
ثالثـــي  »اجلســـر  تعنـــي  وهـــي  سانشـــنغ، 
طولـــه  ويبلـــغ  ســـنوات  ثـــالث  املقاطعـــات«، 
وفـــق  متـــرا،   11.5 وعرضـــه  متـــراً   286

»يورونيـــوز«.
ويربـــط اجلســـر بن أقاليم سيشـــوان وغيجو 

ويونـــان، وســـيخدمه اآلالف مـــن املســـافرين 
بعدمـــا  النائيـــة  املنطقـــة  بتلـــك  املقيمـــن 
اعتـــادوا علـــى قضـــاء ســـاعات طويلـــة لعبور 
حـــدود األقاليم عبر طرق وعـــرة يف اجلبال.
ويســـتغرق عبور اجلســـر من إقليـــم إلى آخر 

بالســـيارات. دقائق  خمس 
ومـــن املنتظـــر أن يســـاعد اجلســـر على رفع 
نظـــراً  الثالثـــة  باألقاليـــم  املعيشـــة  مســـتوى 
لتوفيـــره طريقا ســـريعا وممهدا لنقل الســـلع 

التجاريـــة املختلفـــة.

حتتفـــظ فتـــاة هنديـــة تبلغ من 
العمـــر 17 عاًمـــا بلقـــب أطول 
شـــعر يف العالـــم منـــذ أكثر من 
عقـــد بعـــد أن توقفت عن قص 
شـــعرها بســـبب جتربـــة ســـيئة 
عندمـــا  احلالقـــة  صالـــون  يف 

كانت يف ســـن السادســـة.
 11 وبعـــد  باتيـــل  نيالنشـــي 
عاما، أصبح طول شـــعرها يبلغ 
190 ســـنتيمترا، األمـــر الـــذي 
جعلهـــا حتتفـــظ بلقـــب غينيس 
لأرقـــام القياســـية الذي ســـبق 
العـــام  عليـــه يف  وأن حتصلـــت 

»يورونيـــوز«. وفـــق   ،2018
بلـــدة  مـــن  املنحـــدرة  الفتـــاة 
الواقعـــة  الصغيـــرة  موداســـا 
الهنـــد  يف  غوجـــارات  بواليـــة 
تفوقـــت على باقي املرشـــحات 
غينيـــس  لســـجالت  وفًقـــا 
العـــام  يف  القياســـية  لأرقـــام 
2018، حيـــث كان يبلـــغ طول 

ســـنتيمتر.  170.5 شـــعرها 
وقـــال والـــد نيالنشـــي لوكالـــة 
فرانس بـــرس وعالمات الفخر 
تبـــدو على محياه »شـــعر ابنتي 
الوحيـــدة حولهـــا من شـــخصية 
محليـــة إلى شـــخصية عاملية«.
مـــن جهتهـــا باتيـــل، امللقبـــة بــــ 
»رابونزيل« مـــن قبل صديقاتها 
الشـــعر  ذات  لأميـــرة  نســـبة 
روايـــة  يف  املتدفـــق  الطويـــل 
األخـــوان غـــرمي، أكـــدت أنهـــا 
لـــم تتردد علـــى مصففة شـــعر 
وأضافـــت  عاًمـــا.   11 منـــذ 
كباقـــى  بشـــعرها  تهتـــم  أنهـــا 
املراهقـــات، فهـــي تغســـله مرة 
بالزيـــت  وتغذيـــه  األســـبوع  يف 
مـــرة إلـــى مرتـــن يف األســـبوع 

والدتهـــا. مبســـاعدة 
أحذيـــة  ارتـــداء  باتيـــل  علـــى 
لتفـــادي  العالـــي  الكعـــب  ذات 

األرض شـــعرها  مالمســـة 

قتلت فتاة فرنســـية يف العقد الثالث من 
العمـــر والدها »مدمـــن الكحول« بعد أن 
فشـــلت يف عالجه طـــوال عامـــن، بأن 
قامـــت بتوثيقـــه باحلبـــال وتكميـــم فمه 
وأنفـــه بإحـــكام إلـــى أن لفـــظ أنفاســـه 
مختنقـــاً، فقامـــت الفتاة بإبالغ شـــرطة 
للشـــرطة  نفســـها  وســـلمت  النجـــدة 
معترفـــة بقتـــل والدهـــا »55 عاماً« عن 
طريـــق اخلطـــأ، وأنهـــا كانـــت حتـــاول 
عالجه مـــن إدمان الكحـــول الذي حّول 
حياتـــه وحيـــاة األســـرة بالكامـــل إلـــى 
جحيـــم، أحيلت الفتاة إلـــى النيابة التي 
وجهـــت إليهـــا تهمـــة التعذيـــب املفضي 
إلى القتل.وكانت شـــرطة جنـــدة مدينة 
سرتراســـبورغ -شرق فرنسا- قد تلقت 

بالغاً، مـــن فتاة تدعـــى »إيديت.و« 28 
عامـــاً، بوفاة والدها »جـــو.و« 55 عاماً، 
وأنهـــا الســـبب وراء الوفـــاة، وبانتقـــال 
فريق البحـــث والتحـــري ومعاينة املنزل 
وجثـــة األب، تبـــن أن الفتاة قـــد أوثقته 
باحلبـــال قبـــل الوفـــاة بســـاعات وأنهـــا 
كممت أنفه وفمه بإحـــكام لعدم إصدار 
باجليـــران،  االســـتغاثة  أو  أصـــوات 
وذلـــك بعد مشـــاجرة حاميـــة بينه وبن 
أفـــراد أســـرته املكّونة من الفتـــاة وأمها 
وشـــقيقتها الصغـــرى »15 عامـــاً«، قام 
األب بالتعـــدي عليهن جميعـــاً بالضرب 
حتـــت تأثيـــر الكحـــول، فقامـــت الفتاة 
الكبرى »إيديـــت« بطرحه أرضاً وتوثيقه 
ونقلـــه إلـــى غرفة مســـتقلة مبســـاعدة 

شـــقيقتها ووالدتها، لكن إحـــكام تكميم 
بعـــد  الوفـــاة  إلـــى  األنـــف والفـــم أدى 
تـــدرك  أن  توثيقـــه دون  مـــن  ســـاعات 

الفتاة.
وأفـــادت الفتاة أمام ســـلطات التحقيق 
بـــأن والدهـــا كان مدمنـــاً للكحول منذ 
ســـنوات طويلـــة، وأنهـــا أدخلته مصحة 
للعـــالج مـــن اإلدمـــان أكثـــر مـــن مرة، 
لكنـــه كان يعـــود لشـــرب الكحـــول بعد 
خروجـــه من املصحـــة، وكان يتشـــاجر 
مـــع األســـرة بالكامل بصفة مســـتمرة، 
ويتعدى عليهن بالضـــرب ويحطم أثاث 
املنـــزل، وهـــذا مـــا أكـــده اجليـــران يف 
شـــهادتهم أيضاً أمام رجـــال التحقيق، 
إلـــى  األب  عـــاد  احلـــادث  ليلـــة  ويف 

وكان  كامـــل،  ســـكر  حالـــة  املنـــزل يف 
يتصـــرف بعشـــوائية ويف حالـــة هيـــاج، 
فقـــام بالتعـــدي بالضرب علـــى إيديت 
وشـــقيقتها ووالدتهـــا، وهـــدد بإشـــعال 
الفتـــاة  فقامـــت  املنـــزل،  يف  النيـــران 
بطرحـــه أرضـــاً وتوثيقه، وأقـــرت أمام 
ســـلطات التحقيـــق بأنها كانـــت تهدف 
فقـــط لشـــل حركتـــه ومنعه مـــن تنفيذ 
تهديـــده بإشـــعال احلريـــق يف املنـــزل، 
وأنهـــا كممته ملنع إزعـــاج اجليران لكنه 
تـــويف خنقـــاً، وهذا مـــا أكدتـــه والدتها 
األدلـــة  فحـــوص  وأثبتتـــه  وشـــقيقتها 
فوّجـــه  الشـــرعي،  والطـــب  اجلنائيـــة 
إليهـــا االتهـــام بالتعذيـــب املفضـــي إلى 

القتـــل يف حـــق والدها

يقتل عائلته ويتوجه إلى مدرسته بكل هدوء

هندية متلك أطول شعر يف العالمجسر على ارتفاع 160 متراً يف الصني 

قتلته بعد ان فشلت يف عالجه من اإلدمان 

يف حادثـــة غريبة أقـــدم مراهق أمريكي من 
واليـــة أالبامـــا على قتـــل والدته وشـــقيقن 
أصغـــر منـــه بســـكن، ثم غـــادر املنـــزل إلى 

املدرســـة وكأن شـــيئاً لم يكن.
وبحســـب » فوكـــس نيـــوز » فقـــد مت العثور 
علـــى جثتـــي هولـــي دورهـــام البالغـــة مـــن 
العمـــر 36 عامـــاً والتؤام برانســـون وبارون 
دورهـــام )13 عامـــاً( يف وقـــت متأخـــر من 
يـــوم الثالثـــاء املاضـــي يف مدينـــة مونفورد 

أالباما. بواليـــة 
دورهـــام،  النـــدون  املتهـــم،  املراهـــق  وكان 
البالـــغ مـــن العمـــر 18 عاماً يقود ســـيارته 
صبـــاح االربعـــاء عندمـــا مت القـــاء القبـــض 
االتهامـــات  اليـــه  ُوجهـــت  حيـــث  عليـــه، 
قتـــل،  جرميـــة  بارتـــكاب  بالـــغ  كشـــخص 
وكان مـــن املقـــرر أن ميثـــل يف املحكمة يوم 

اجلمعـــة.
إنـــه ال  تاالديغـــا  وقـــال محامـــي مقاطعـــة 

اجلرميـــة. وراء  الدافـــع  يعـــرف 
ومـــن املعتقـــد أن األم والتـــؤام قـــد طعنـــا 
الثالثـــة  الســـاعة  املـــوت يف حوالـــي  حتـــى 

صبـــاح يـــوم الثالثـــاء.
حضـــر  بـــه  املشـــتبه  أن  املحامـــي  وأفـــاد 
فصـــوالً يف وقـــت الحـــق من ذلـــك اليوم يف 

مونفـــورد. مدرســـة 
ومت العثـــور علـــى اجلثث من قبـــل اثنن من 

العائلة. اقارب 

مشاجرة بسبب عنزة تنتهي 
بتدخل الشرطة 

قـــررت النيابـــة العامـــة يف مصـــر إخـــالء ســـبيل عـــدد مـــن املتهمني 
تشاجروا بسبب عنزة يف جنع حمادي بصعيد مصر، بعد قبولهم 
التصالح.وأخلـــت النيابـــة العامـــة بنجـــع حمـــادي، إخـــالء ســـبيل 
املتهمـــني، بعـــد إصابتهـــم يف مشـــاجرة بســـبب مـــوت معـــزة بقريـــة 
بهجـــورة، جنوبـــي البـــالد، بحســـب موقـــع صحيفـــة »أخبـــار اليوم« 
املصري.وبحســـب الصحيفة، فقد تلقت مديرة أمن قنا، إخطارًا، 
من مركز شرطة جنع حمادي، بإصابة 10 مواطنني يف مشاجرة 

بســـبب وفاة عنزة.
وأشـــارت إلـــى أن حتريات املباحث كشـــفت أن املشـــاجرة نشـــبت بني 
املجنـــي عليهم، بســـبب أن أحـــد املصابني اصطـــدم يف أحد األغنام 

»بعربـــة كارو« أدى إلى نفوقها.
ومت التحفـــظ علـــى املتهمني، وحتـــرر محضر بالواقعـــة وأخطرت 
النيابـــة العامـــة لتتولـــى التحقيقـــات، التـــي قـــررت إخـــالء ســـبيل 

املتهمـــني مـــن ســـرايا النيابة بعـــد التصالح.
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الثقافية 

كذبة مثل أرواحنا  

حكاية جورب 

 أنــــا جورب رخيـــص، ثمني 
أنتجتنـــي  دينـــار،  نصـــف 
وزع  صناعيـــة،  تشـــاركية 
هامـــش ربحي علـــى عناصر 
إنســـان  اشـــتراني  اإلنتـــاج، 
مســـتور  منتـــج  بســـيط، 
احلـــال، تـــزوج هـــذا املنتـــج 
ســـكن  بســـيطة،  فتـــاة  مـــن 
بهـــا يف شـــقة صغيـــرة كانـــا 

فرحـــن.
كانــــت العـــروس لطيفة جداً 
معـــي، تغســـلني كل يوم مباء 
بشـــرتي  حتـــرق  ال  دافـــئ، 
تكوينـــي  وال  بالصابـــون، 
لتنعشـــني  و ، س تا لبو با
الشـــرفة  يف  تنشـــرني 
بنغـــازي  نســـيم  فيجففنـــي 

. العليـــل 
كنــــت أناجي هبات النســـيم 
أناملهـــا  دعـــكات  وأتذكـــر 
كانـــت  باحلنـــاء،  املخّضبـــة 
يف  كعلكـــة  ببـــطء  تدعكنـــي 
فمهـــا املســـّوك كنـــت أنظـــر 
اللحمـــي  اجلـــورب  إلـــي 
املركـــون قـــرب البـــاب حتت 

املدخـــل. دوالب   مـــرآة  
وذات يـــوم مرضت العروس، 
فغســـلني  حملـــت،  رمبـــا 
العريـــس مبـــاء بـــارد يف عز 
أنســـجتي  أوجـــع  الشـــتاء، 
كاد  اخلشـــنة،  بدعكاتـــه 
كاد  أســـالكي،  ينســـل  أن 
عنقـــي  مطـــاط  يفـــض  أن 
منـــه  اختبـــأت  املصفـــح، 
رغـــوة  يف   – غالـــب  اهلل   –
نشـــرني  عندمـــا  الصابـــون، 
علـــى احلبل نســـي أن يشـــد 
فقذفتنـــي  مبســـاكة   أذنـــي 
يف  ألســـقط  بعيـــداً  الريـــاح 
أخـــذت  أنيقـــة،  دارة  فنـــاء 
الريـــاح تقلبنـــي داخل الدارة 
مـــكان،  إلـــي  مـــكان  مـــن 
وكأنهـــا توضـــح لـــي الفـــرق 
بـــن الشـــقة والقصـــر. ويف 
أحـــد األركان كانـــت حجـــرة 
منهـــا  اقتربـــت  الغســـيل، 
مـــن  ينبعـــث  كان  حـــذراً، 
داخلها صـــوت طنن، نظرت 
مبقبـــض  ملتصـــق  وظهـــري 
اخلادمـــة  رأيـــت  البـــاب، 
يف  املالبـــس  قطـــع  ترمـــي 
جوف وعـــاء معدنـــي متصل 

بخيـــط يتأرجح مـــن علبة يف 
اجلـــدار، هذا الوعاء الطنان 
الصغيـــر(  )كلياننـــا  ليـــس 
بجســـده  يتصـــل  ال  الـــذي 
أي خيـــط يربطـــه، خفت أن 
ترمقنـــي اخلادمـــة فتظننـــي 
العائلـــة وترميني ألدور  مـــن 
هـــذا  يف  معهـــم  بســـرعة 
ابتعـــدت عن احلجرة  القب، 
واقتربـــت من حبل الغســـيل، 
مـــن  ملونـــاً  جوربـــاً  ملحـــت 
كطـــاووس  يتمايـــل  حريـــر 
مقـــروص مبســـاكة جميلـــة. 
ســـألته بلغـــة اجلـــوارب عن 
للمالبـــس.  امللتهــــم  الوعـــاء 
لـــم يفهمنـــي أول مـــرة ألنني 
لم أنطــــق جيداً بســـبب ثقب 
إبهــــام  صغيـــر عنـــد موضع 
الســـؤال  القدم. كررت عليه 
فأجابنـــي بجوربية مكســـرة: 
“إلكتريـــك  غســـالة  هـــذه 

مســـتورد”.
ابتســـامة،  دون  شكرتــــه 
وجـــود  لعـــدم  اســـتغربت 
يف  الغســـالة  هـــذه  مثـــل 
بيـــت صاحبـــي العريـــس ثم 
الرتفـــاع  الســـبب  عـــزوت 
ثمنهـــا، ولكنني ســـعيد لعدم 
وجودهـــا، فاملالبـــس داخلها 

كاتفاقـــات  بســـرعة  تـــدور 
ســـعيد  أنـــا  ممـــرر!  ســـالم 
أصابـــع  العشـــرة  بغســـالة 
الرائحـــة  ذات  الطبيعيـــة 
اجلميلـــة وامللمـــس الناعـــم، 
والنظـــر  ببـــطء  والدعـــك 
حيـــث  املدخـــل  دوالب  إلـــي 
اجلـــورب اللحمـــي اخلجول، 
آه كـــم هـــي جميلـــة الشـــقة، 
اســـترجاع  متعـــة  يف  وأنـــا 
فاجأني  اجلميلــــة  ذكرياتـــي 
حلزونـــي  خرطـــوم  هجـــوم 
كل  يلقـــف  كثعبـــان  يتلـــوى 
شـــيء، تراب، غبــــار، أوراق 
ورق،  قصاصـــات  شجــــر، 
جذبنـــي بعنـــف إلي جوفــــه، 
داخـــل  نفســـي  وجــــدت 
بورقـــة  احتميـــت  ظالمــــه. 
عـــن  وابتعـــدت  شـــجرة 
داخلـــه،  مكهربـــة  أســـالك 
فرحـــت ألننـــي لســـت مبلالً 

صعقـــت. وإال 
فــــي املســـاء أفرغـــوا جوف 
الكهربائيـــة(  )املكنســـة 
للقمامـــة  كبيـــر  برميـــل  يف 
البـــاب  أمـــام  مرابـــط 

احلصـــن الفـــوالذي 
 أمضيـــت ليلتـــي يف جـــوف 
املقـــزز  البرميـــل  هـــذا 

تذرعـــت لأوســـاخ ورائحتها 
النتنـــة بـــكل ما أســـعفتني به 
ذاكرتـــي من روائـــح العروس 
عـــرق  ومـــن  ومطبخهـــا 
املنتجـــن وروائـــح املنتجـــات 
حتـــى الزيـــوت املنبعثـــة مـــن 
تذكرتهـــا  تصنيعـــي  آالت 

.. عنـــي  فدافعـــت 
فــــي الصبـــاح كانـــت إجـــازة 
 ، اكتملـــت  قـــد  العريـــس 
العسل سعادة  وتبصل شـــهر 
وعـــاد املنتـــج البســـيط إلـــي 
عملـــه يف شـــركة التنظيفات 
ســـكب  إن  مـــا   ، العامـــة 
البرميـــل يف صندوق ســـيارة 
لـــه  حلـــت  حتـــى  القمامـــة، 
رآنـــي،  األكـــوام،  بـــن  مـــن 
التقطنـــي بحنو  لـــي،  تبســـم 
رغـــم  جيبـــه  يف  ووضعنـــي 
تلوثـــي .. فأنـــا قريـــب مـــن 
قلبـــه .. أنـــا من شـــهود ليلة 
عـــاد  الـــدوام  بعـــد  دخلتـــه. 
ناولنـــي  الشـــقة،  إلـــي  بـــي 
عرفتنـــي،  العـــروس:  إلـــي 
 ، زغـــردت  فرحـــاً،  طـــارت 
عريســـها  علـــى  اطمأنـــت 
مـــن الســـحر، نفضتنـــي من 
الغبـــار، قبلتني، ثم لبســـتني 

.. قفــــازاً  يدهـــا  يف 

كل ما لنا بدأ يتأهب للســفر
الكتب التــي علمتنا املعرفة

البيوت التي اســتضافتنا
أركانها وانتشرنا يف 

الليالي التي ســّخرناها
وفعلنا يف ظلمتها أســرارنا

النهــارات التي أفاقت ولم جتْدنا..
تبددنا من ضرعها
كمــا لو أننا لنٌب مّر
أصواتنا تعالت ..

جــاءت من جهات عديدة
ِة بالضجر من اجلبال الصلعــاء املتوجَّ

من أحراش اشــتعلت حن عبرناَها
اختلطْت أصواتنا 

بصراخ باعة الكالم املســلوق ،
ومداعبات الســكارى العميان

امللتحن أولئك 
الذيــن يقطعــون الطرقات فيما ألوانهم

تســقط من مالبســهم غزيرة على اإلسفلت
املســاء الذي أحببناه بصعوبة

يترصدنا كان 
حيــث كنا نؤجل الطريــق املنفلت من أوهامنا ٠٠

ونعبر ،
حيث الوســائد التي ســالت عليها رغباتنا

النوافذ التي اشــرعناها
لهــواء اعتقدناه طلقا

األبــواب التي خرجنا منها
ونحن نقول :

تصبحــون على خير
نظن كنا 

أن القطارات ســتنتظر
ريثما نســتعد على األقل

فكرنــا باللجوء إلي حيلة :
أن نعتقد مثال

أن أرواحنا معنا
نظن كنا 

أن األبــواب ميكن أن نحكم إغالقها
وألواننا ال تشــبه القيظ

طرقاتنا يتفشــى يف عروقها العطب
نظن كنا 

أن الظنــون تهمة او اعتقاد
لقد أســأنا الظن كثيرا

والظنــون كذبة مثل أرواحنا

العريب فرج 

محمد االصفر 
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ــ  ـــ االسبوع الليبي 
أختتم املنتخب الليبي لكرة القدم داخل 
مساء    األخــيــرة  حتضيراته  الــصــاالت 
العيون  مبدينة  احلــزام  بقاعة  اإلثنن 
بطولة  إفــتــاح  مــبــاراة  ستستقبل  التي 
ستجمع  والتي  للصاالت  افريقيا  أمم 
ليبيا مبستضيفه البطولة املغرب والتي 

ستقام غدا الثالثاء .

ويأمل املنتخب الليبي حتت قيادة املدرب 
حتقيق  يف  فرنانديز  خوليو  اإلسباني 
الفوز على املنتخب املغربي حامل اللقب 
أفريقيا. بجنوب  األخيرة  النسخة  يف 

بلقب  توج  الذي  الليبي  املنتخب  ويلعب 
أمم أفريقيا عام 2008 يف املجموعة 
واملغرب  منتخبات  تضم  والتي  األولــي 

وغينيا االستوائية و موريشيوس .

للبطولة  املــتــوســط  فــرســان  وأســتــعــد 
معسكرات  من خالل خوض  اإلفريقية 
خارجية يف تونس واملغرب وخاض عدة 
مباريات ودية يف الكويت والبحرين من 
أجل االستعداد للمنافسة على البطولة 
يناير   28 من  التي ستنطلق  اإلفريقية 
مبشاركة  فبرايراملقبل  من  السابع  إلى 

ثمانية منتخبات .

ــ  ـــ االسبوع الليبي 
أعلن نادي االحتاد الليبي 
ــقـــال جنـــمـــه املـــهـــدي  ــتـ أنـ
فريق  إلى صفوف  الهوني 
لكرة  البحريني  النجمة 
اإلعادة  سبيل  على  القدم 
املوسم  نهاية  حتى  وذلــك 

اجلاري.
املهدي الهوني هو الشقيق 
ــر حلـــمـــدو جنــم  ــ ــغ األصــ

وسبق  التونسي  الترجي 
الــشــقــيــقــان  العــــب  وأن 

لفريق األهلي طرابلس.
ــر  ــب ــعــب الــهــونــي األك ــل وي
يف  عـــامـــاً   27 صـــاحـــب 
وسبق  امللعب  وسط  مركز 
لصفوف  اختياره  ومت  وأن 
املنتخب الليبي حتت قيادة 
خافيير  اإلسباني  املــدرب 

كليمنتي.

نادي االحتاد املصراتي 

يدعم قطاع الناشئني مادياً

 الهوني ينتقل إلى 
النجمة البحريني

النصر يفوز على دجوليبا وينتزع بطاقة التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية

ـــ االسبوع الليبيـ ـ 
تأهل فريق النصر الليبي إلى الدور ربع 
نهائي من بطولة الكونفيدرالية، وذلك 
باماكو  يف  املالي  دجوليبا  على  بفوزه 
يف  املهدي  معتز  وحيد سجله  بهدف 

التي جمعت  املباراة  الدقيقة 68 من 
الفريقن مساء األحد مبلعب هيرماكونو 
النصر  ارتقى  الفوز  وبهذا  الرياضي 
للترتيب الثاني يف املجموعة برصيد 8 
نقاط، خلف املتصدر حوريا كوناكري 

صاحب 11نقطة، فيما جتمد رصيد 
وتذيل  نقاط  عند 5  املالي  دجوليبيا 
بيدفيست اجلنوب أفريقي املجموعة 
بنقطتن.وسجل الفريق تأهل تاريخي 
يف مشاركته األولي يف البطولة وبات 

النهائي  لربع  يتأهل  ليبي  فريق  ثاني 
بعد االحتــاد الذي حقق ذلك يف عام 
2010  رغم أنه لم يخوض أي مباراة 
داخل أرضه بسبب قرار الكاف بحظر 

اللعب يف ليبيا منذ عام 2016.

االحتاد املنستيري يعلن التعاقد 
مع الليبي صبو

ـــ االسبوع الليبي ــ 
فريق  مهاجم  املــهــدي  معتز  الليبي  الــدولــي  أعــرب 
النصر لكرة القدم عن سعادته بالفوز على دجوليبا 
نهائي بطولة  لــربــع  والــتــأهــل  بــهــدف وحــيــد  املــالــي 

الكونفيدرالية.
وكان معتز املهدي قد سجل املباراة الوحيد يف املباراة 
يف  استقرت  صاروخية  بتسديدة   68 الدقيقة  يف 
شباك الفريق املالي ليتنزع ممثل ليبيا تأشيرة العبور 

للربع النهائي .
املركز  نشرها  تصريحات  يف  املهدي  معتز  وأهــدي 
اجلمهور  وإلي  كافة  الليبي  للشعب  الفوز  اإلعالمي 
احتفلوا  الذين  وأوالده  زوجته  وإلــي  خاصة  النصر 

بعيدهم ميالدهم أمس األحد
ــن طــمــوح الــفــريــق بــعــد الــتــأهــل لــلــربــع نهائي  وعـ
ــدي بـــأنـــه طــمــوحــات  ــهـ ــال املـ ــ ــة ق ــي ــدرال ــي ــف ــون ــك ال

النصرالذهاب بعيداً يف الكونفيدرالية.

معتز املهدي : طموحات النصر 
الذهاب بعيداً يف الكونفيدرالية

ـــ االسبوع الليبي   
التونسي  املنستيري  االحتـــاد  نــادى  أعلن 
صاحب الترتيب الثاني يف الدوريعن التعاقد 
مع الدولي الليبي املعتصم صبو مدافع فريق 
وذلــك  ملــدة موسمن  الــقــدم  لكرة  االحتـــاد 

خالل االنتقاالت الشتوية .
جدا  قريب  عاًما   26 صاحب  صبو  وكــان 

من االنتقال إلي الدوري األردني عبر فريق 
السلط غير أنه فضل االحتراف يف الدوري 

التونسي .
احترافية يف مشوار  أول جتربة  وتعد هذه 
والذي  الليبي  الدوري  خارج  املعتصم صبو 
ــاد  ــع فــريــق االحتـ ــزة أســاســيــة م ــي يــعــد رك

واملنتخب الوطني لكرة القدم.
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ـــ االسبوع الليبي   
قرر االحتاد الليبي لكرة القدم إعادة تشكيل جلنة احلكام 
الفرعية لكرة القدم بطرابلس وذلك برئاسة احلكم الدولي 

املتقاعد جمال سالم أمبيه .
وسوف يخلف أمبيه بهذا التكليف زميله احلكم الدولي 

بسبب  استقالته  قدم  كان  الــذي  صالح  وحيد  املتقاعد 
ظروف إقامته احلالية خارج ليبيا .

وتضم اللجنة الفرعية إلي اجلانب الرئيس أسامة جبربل 
األشهب نائباً وعضوية كال من السيفاو علي يوسف ولطفي 
محمد عظمة وخالد سليمان باخلير وكمال محمد النوير.

ـــ االسبوع الليبي   
كشفت تقارير صحفية تونسية عن رحيل  الليبي، هيثم 
ضانة  من صفوف شبيبة القيروان التونسي  عقب فسخ 

التعاقد بينهما.
حيث ذكرت  »الشروق« التونسية، أن إدارة نادي الشبيبة، 
اتخذت قرارًا فاجأ اجلميع، أول أمس، بفسخ التعاقد 
»رغم  هيثم ضانة، مضيفة:  الليبي  املنتخب  مدافع  مع 
أشــادوا  الفني  والطاقم  احليدوسي  سفيان  املــدرب  أن 
موسم  ملدة  انتدابه  ومت  العريضة،  الالعي  بأمكانيات 

ونصف، إال أن املدرب رفيق املحمدي كان له رأي آخر
وأوضحت الصحيفة، أن املدرب »املحمدي« طالب إدارة 
أساسًيا  يلعب  كان  الذي  »ضانة«،  عقد  بفسخ  النادي، 

طوال مرحلة الذهاب يف فريق هالل الشابة.
اجلــاري،  يناير  مطلع  انضم يف  »ضانة«،  أن  إلى  يشار 
بفريق شبيبة القيروان التونسي، قادما من نادي هالل 

الشابة.
وكان  الليبي قد رحل عن صفوف هالل الشابة التونسي، 
بعد فسخ التعاقد بينهما بالتراضي، لينضم بعدها إلى 

شبيبة القيروان.
وكانت جلنة التعاقدات مبجلس إدارة نادي السويحلي، 
الصيف  ــة، يف  الــالعــب هيثم ضــان مــع  تــعــاقــدت  قــد 
املاضي، قادًما من نادي األهلي طرابلس، وذلك لتعزيز 
صفوف الفريق األول لكرة القدم خالل املوسم اجلديد 

.2019/2018

ـــ االسبوع الليبي   

الليبي  الـــدولـــي  ــوجــه  ت
فريق  جنم  الاليف  مؤيد 
احتاد اجلزائر اخلميس 
املـــــاضـــــي مـــــن مـــطـــار 
ــي  هـــــواري بـــومـــديـــن إل
بعدما  الــبــيــضــاء  ــدار  الـ
ــى تــأشــيــرة  ــل حتــصــل ع

املغرب. إلى  الدخول 
ــات  ــطـ ــلـ ــسـ وكـــــانـــــت الـ
منح  رفــضــت  املــغــربــيــة 
إلي  الــدخــول  التأشيرة 
فريق  مع  للسفر  الاليف 
ــرب ملـــالقـــاة  ــ ــغ ــ ــي امل ــ إلـ
ــوداد الــريــاضــي غــدا  ــ ال
اجلمعة يف دوري أبطال 

. إفريقيا 
احتج  قــد  الـــاليف  وكـــان 
عــلــى مــنــعــه مـــن دخـــول 
ــرب ونــشــر تــغــريــدة  ــغ امل
ــر الـــســـتـــوري وكــتــب  عــب
كــرة  ألــعــب  أن  »أريـــد   :

احلرب«. وليس  القدم 

شبيبة القيروان التونسي يفسخ عقده مع هيثم ضانة

الاليف يشّد الرحال إلى املغرب

الليبي    ـــ االسبوع 
قررنادي األهلي بنغازي بناء ملعب جديد 
خاص بسعة 25000 ألف متفرج مرفق 
باأللعاب  تدريب وصاالت خاصة  مبلعبي 
مبنطقة  ــادي  ــنـ الـ مــقــر  يف  اجلــمــاعــيــة 

قاريونس.
جاء ذلك خالل اجتماع عادي بن مجلس 
بالنادي عقد   العمومية  واجلمعية  اإلدارة 
اخلميس بحضور نصاب قانوني كامل .

تفصيلي  ســـرد  االجـــتـــمـــاع  خـــالل  ومت 
ــنــادي الـــذي شهد  ــرادات ونــفــقــات ال ــ إلي

بسداد  ساهم  االستثمار  بفضل  انتعاش 
ما يعادل  % 60 من الديون املتراكمة على 
القطاعات  عمل  خطة  وتوضيح  النادي 
تطوير  من  واإلداري  الرياضي  واجلانب 

مهني للكوادر وبناء قاعدة بيانات .
بنية  من  املقبلة  املشاريع  اعتماد  مت  كما 
لرئيس  كــامــلــة  ــات  مـــع صــالحــي حتــتــيــة 
االســتــثــمــار،  مــلــف  يف  اإلدارة  مــجــلــس 
وعرض  املطروحة  للتساؤالت  وتوضيح 

املالي والنهضة املقبلة . امللف 
حزمة  العمومية  اجلمعية  اعتمدت  حيث 

متكامل  اداري  مبنى  إنشاء  من  مشاريع 
مقاهي  من  باجلمهور  اخلاصة  مبلحقاته 
شامل  وجتهيز  الزيتون  حي  يف  ومطاعم 
تكملة  على  والتعاقد   ، األرض  خلرائط 
 ، املــاجــوري  بحي  النادي  أرض  مشاريع 
صرف  من  متكاملة  حتتية  بنية  وإنشاء 

صحي وكهرباء وشبكة طرق .
لرئيس  التامة  الصالحيات  منح  مت  كما 
فيما  السعيطي  خــالــد  اإلدارة  مجلس 

يخص ملف االستثمار يف النادي .

األهلي بنغازي يقرر بناء ملعب جديد

إعادة تشكيل جلنة احلكام الفرعية لكرة القدم بطرابلس

الليبي    االسبوع  ـــ 
الوطني  املنتخب  جنم  احلــر،  مــروان  خضع 
العماني،   عــمــان  وفــريــق  الــيــد  لــكــرة  األول 
الركبة،  يف  ناجحة  جراحية  لعملية  االثنن، 
بقطع  بالالعب  حلقت  التي  اإلصابة  لعالج 

للركبة. األمامي  الصليبي  الرباط  يف 
اطمأن  بعدما  العمليات   وغادر احلر غرفة 
األطباء على حالته الصحية، وجناح العملية 

لها. التي خضع  اجلراحية 
مع  مشاركته  خالل  أصيب  قد  احلر  وكــان 
لكرة  األفريقية  البطولة  الوطني يف  املنتخب 
مــدار  على  تونس  استضافتها  التي  الــيــد، 
املنتخب  بلقبها  وتوج  املاضين  األسبوعن 

املصري.

مروان احلر جنم فرسان اليد 
يخضع جلراحة ناجحة يف 

الرباط الصليبي
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رياضه

ـــ االسبوع الليبي   
قرر االحتاد الليبي لكرة القدم إعادة تشكيل جلنة احلكام 
الفرعية لكرة القدم بطرابلس وذلك برئاسة احلكم الدولي 

املتقاعد جمال سالم أمبيه .
وسوف يخلف أمبيه بهذا التكليف زميله احلكم الدولي 

بسبب  استقالته  قدم  كان  الــذي  صالح  وحيد  املتقاعد 
ظروف إقامته احلالية خارج ليبيا .

وتضم اللجنة الفرعية إلي اجلانب الرئيس أسامة جبربل 
األشهب نائباً وعضوية كال من السيفاو علي يوسف ولطفي 
محمد عظمة وخالد سليمان باخلير وكمال محمد النوير.

ـــ االسبوع الليبي   
كشفت تقارير صحفية تونسية عن رحيل  الليبي، هيثم 
ضانة  من صفوف شبيبة القيروان التونسي  عقب فسخ 

التعاقد بينهما.
حيث ذكرت  »الشروق« التونسية، أن إدارة نادي الشبيبة، 
اتخذت قرارًا فاجأ اجلميع، أول أمس، بفسخ التعاقد 
»رغم  هيثم ضانة، مضيفة:  الليبي  املنتخب  مدافع  مع 
أشــادوا  الفني  والطاقم  احليدوسي  سفيان  املــدرب  أن 
موسم  ملدة  انتدابه  ومت  العريضة،  الالعي  بأمكانيات 

ونصف، إال أن املدرب رفيق املحمدي كان له رأي آخر
وأوضحت الصحيفة، أن املدرب »املحمدي« طالب إدارة 
أساسًيا  يلعب  كان  الذي  »ضانة«،  عقد  بفسخ  النادي، 

طوال مرحلة الذهاب يف فريق هالل الشابة.
اجلــاري،  يناير  مطلع  انضم يف  »ضانة«،  أن  إلى  يشار 
بفريق شبيبة القيروان التونسي، قادما من نادي هالل 

الشابة.
وكان  الليبي قد رحل عن صفوف هالل الشابة التونسي، 
بعد فسخ التعاقد بينهما بالتراضي، لينضم بعدها إلى 

شبيبة القيروان.
وكانت جلنة التعاقدات مبجلس إدارة نادي السويحلي، 
الصيف  ــة، يف  الــالعــب هيثم ضــان مــع  تــعــاقــدت  قــد 
املاضي، قادًما من نادي األهلي طرابلس، وذلك لتعزيز 
صفوف الفريق األول لكرة القدم خالل املوسم اجلديد 

.2019/2018

ـــ االسبوع الليبي   

الليبي  الـــدولـــي  ــوجــه  ت
فريق  جنم  الاليف  مؤيد 
احتاد اجلزائر اخلميس 
املـــــاضـــــي مـــــن مـــطـــار 
ــي  هـــــواري بـــومـــديـــن إل
بعدما  الــبــيــضــاء  ــدار  الـ
ــى تــأشــيــرة  ــل حتــصــل ع

املغرب. إلى  الدخول 
ــات  ــطـ ــلـ ــسـ وكـــــانـــــت الـ
منح  رفــضــت  املــغــربــيــة 
إلي  الــدخــول  التأشيرة 
فريق  مع  للسفر  الاليف 
ــرب ملـــالقـــاة  ــ ــغ ــ ــي امل ــ إلـ
ــوداد الــريــاضــي غــدا  ــ ال
اجلمعة يف دوري أبطال 

. إفريقيا 
احتج  قــد  الـــاليف  وكـــان 
عــلــى مــنــعــه مـــن دخـــول 
ــرب ونــشــر تــغــريــدة  ــغ امل
ــر الـــســـتـــوري وكــتــب  عــب
كــرة  ألــعــب  أن  »أريـــد   :

احلرب«. وليس  القدم 

شبيبة القيروان التونسي يفسخ عقده مع هيثم ضانة

الاليف يشّد الرحال إلى املغرب

الليبي    ـــ االسبوع 
قررنادي األهلي بنغازي بناء ملعب جديد 
خاص بسعة 25000 ألف متفرج مرفق 
باأللعاب  تدريب وصاالت خاصة  مبلعبي 
مبنطقة  ــادي  ــنـ الـ مــقــر  يف  اجلــمــاعــيــة 

قاريونس.
جاء ذلك خالل اجتماع عادي بن مجلس 
بالنادي عقد   العمومية  واجلمعية  اإلدارة 
اخلميس بحضور نصاب قانوني كامل .

تفصيلي  ســـرد  االجـــتـــمـــاع  خـــالل  ومت 
ــنــادي الـــذي شهد  ــرادات ونــفــقــات ال ــ إلي

بسداد  ساهم  االستثمار  بفضل  انتعاش 
ما يعادل  % 60 من الديون املتراكمة على 
القطاعات  عمل  خطة  وتوضيح  النادي 
تطوير  من  واإلداري  الرياضي  واجلانب 

مهني للكوادر وبناء قاعدة بيانات .
بنية  من  املقبلة  املشاريع  اعتماد  مت  كما 
لرئيس  كــامــلــة  ــات  مـــع صــالحــي حتــتــيــة 
االســتــثــمــار،  مــلــف  يف  اإلدارة  مــجــلــس 
وعرض  املطروحة  للتساؤالت  وتوضيح 

املالي والنهضة املقبلة . امللف 
حزمة  العمومية  اجلمعية  اعتمدت  حيث 

متكامل  اداري  مبنى  إنشاء  من  مشاريع 
مقاهي  من  باجلمهور  اخلاصة  مبلحقاته 
شامل  وجتهيز  الزيتون  حي  يف  ومطاعم 
تكملة  على  والتعاقد   ، األرض  خلرائط 
 ، املــاجــوري  بحي  النادي  أرض  مشاريع 
صرف  من  متكاملة  حتتية  بنية  وإنشاء 

صحي وكهرباء وشبكة طرق .
لرئيس  التامة  الصالحيات  منح  مت  كما 
فيما  السعيطي  خــالــد  اإلدارة  مجلس 

يخص ملف االستثمار يف النادي .

األهلي بنغازي يقرر بناء ملعب جديد

إعادة تشكيل جلنة احلكام الفرعية لكرة القدم بطرابلس

الليبي    االسبوع  ـــ 
الوطني  املنتخب  جنم  احلــر،  مــروان  خضع 
العماني،   عــمــان  وفــريــق  الــيــد  لــكــرة  األول 
الركبة،  يف  ناجحة  جراحية  لعملية  االثنن، 
بقطع  بالالعب  حلقت  التي  اإلصابة  لعالج 

للركبة. األمامي  الصليبي  الرباط  يف 
اطمأن  بعدما  العمليات   وغادر احلر غرفة 
األطباء على حالته الصحية، وجناح العملية 

لها. التي خضع  اجلراحية 
مع  مشاركته  خالل  أصيب  قد  احلر  وكــان 
لكرة  األفريقية  البطولة  الوطني يف  املنتخب 
مــدار  على  تونس  استضافتها  التي  الــيــد، 
املنتخب  بلقبها  وتوج  املاضين  األسبوعن 

املصري.

مروان احلر جنم فرسان اليد 
يخضع جلراحة ناجحة يف 

الرباط الصليبي



عثر رجل مفقود منذ 48 عاماً على 
عبر  له  فيديو  نشر  أن  بعد  أسرته 

موقع فيسبوك.
 78( البنغالديشي  املــواطــن  وعـــاد 
ــى أســـرتـــه، بــعــد أن كــان  عــامــا( إلـ
ــالل نــحــو نــصــف قــرن،  مــفــقــودا خـ
مصور  تسجيل  انتشار  بعد  وذلــك 
الرجل  فيه  يطلب  »فيسبوك«،  على 
حبيب  عــالجــه.وكــان  املــســاعــدة يف 
الثالثن  أعــمــال يف  رجــل  الــرحــمــن 
من عمره وأبا ألربعة أوالد يف مدينة 
بنغالديش  شـــرق  شــمــال  سيلهيت 
عندما فقد عام 1972 خالل رحلة 
الرحمن  حبيب  أقــارب  عمل.وبحث 
ــدى ســنــوات مــن دون  عــنــه عــلــى مـ
ــة أحــد  جـــدوى، حــتــى رصــدتــه زوجـ
أحفاده يقيم يف الواليات املتحدة يف 
»فيسبوك«  على  نشر  فيديو  مقطع 
كــفــايــة حسن،  ــشــهــر.وقــال  ال هـــذا 
يف  ويــعــيــش  الــرحــمــن  حبيب  حفيد 
بــاألمــر  أخــطــرتــنــا  »لــقــد  سيلهيت: 
واكتشفنا  املستشفى  إلــى  وهرعنا 
قيد احلياة«. يزال على  أن جدنا ال 
وأشار كفاية حسن البالغ 20 عاما 
التي  أكــد اســم زوجته  إلــى أن جــده 
أفراد  وأسماء   ،2000 سنة  توفيت 

آخرين من العائلة.
يف  املستشفى  الرحمن  حبيب  ودخل 
الشهر  هذا  سابق  وقت  يف  سيلهيت 
ــذراع.  ــ ال يف  بكسر  إصــابــتــه  جـــراء 
امــتــالكــه مـــاال كافيا  وبــســبــب عـــدم 
طلبت  لــه،  جراحية  عملية  إلجـــراء 
التقاط  آخــر  مريض  مــن  ممرضته 
فيديو للرجل ونشره عبر »فيسبوك« 
لصاحله،  التبرعات  جمع  أمل  على 
مليون  من  أكثر  املقطع  هذا  ليحقق 
ــة األنــبــاء  ــال ــوك مـــشـــاهـــدة، وفـــقـــاً ل
أن  حسن  كفاية  الفرنسية.وأوضح 
البداية  يف  علينا  يتعرف  »لــم  جــده 

لكن عندما رأى أقارب والدي األكبر 
وبدأ  الفور  على  علينا  تعرف  سنا، 
علينا  طرح  لقد  كالطفل...  بالبكاء 
وأعمامي  جدتي  بشأن  كثيرة  أسئلة 

املقيمن يف اخلارج«.
إنها  الرحمن  حبيب  عائلة  وقــالــت 
أبــدت  لكنها  فقدانه  أســبــاب  جتهل 
بعد  عليه  بالعثور  الكبيرة  سعادتها 

سنوات الغياب الطويلة.
حبيب  أقـــارب  وصــول  املتوقع  ومــن 
بريطانيا  من  بنغالدش  إلى  الرحمن 
العائلة  شمل  للم  املتحدة  والواليات 

بعد طول فراق.

خــلــص بــاحــثــون عــكــفــوا ســت ســنــوات 
الفنان  رسمها  نادرة  لوحة  دراسة  على 
فنسنت فان غوخ لنفسه إلى أنها أصلية 
الهولندي بعد أن ثارت  العبقري  بريشة 

شكوك عن أنها مزيفة لعقود.
وقال متحف فان غوخ يف أمستردام إن 
تلك اللوحة هي على األرجح العمل الفني 
الوحيد الذي ُعرف أن فان غوخ رسمه 
نوبة ذهان يف صيف  خالل معاناته من 
عام 1889 دخل خاللها املستشفى يف 

الفرنسية. مدينة سان رميي 
العقلي  املـــرض  مــن  غــوخ  فــان  وعــانــى 
منتحرا  وتــويف  حياته  خالل  والنفسي 
عـــامـــا يف   37 وعـــمـــره  ــاص  ــرصـ ــالـ بـ

.1890
واشترى متحف النرويج الوطني اللوحة 
آالف  عــشــرة  مــقــابــل   1910 عـــام  يف 
يــعــادل ما  قــد  مــا  فــرنــك فرنسي وهــو 
بناء  اليوم  يــورو  ألــف  مئة  قليال  يفوق 

تقديرية. على حسابات 

مفقود منذ مايقرب نصف قرن يعثر على أسرته عبر فيسبوك 
دراسة تؤكد أن لوحة فان غوخ لنفسه أصلية 
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