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لــســان حــال الــغــرب وحــلــفــاؤه وروســيــا وحلفاؤها 
..يـــقـــول لــلــوكــاء املــحــلــيــن ..ال تــلــتــزمــوا بــوقــف 
إطــــاق الـــنـــار ..تــقــاتــلــوا كــيــف شــئــتــم وتــراشــقــوا 
ــدارس  ــ ــلــــوا املــ ــاب لـــكـــم ..اقــــفــ ــ بـــالـــعـــشـــوائـــي مــــا طـ
ــمــــة..هــــجــــروا  ــعــــاصــ الــ ــات يف جــــنــــوب  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ واجلـ
الــنــاس مــن بــيــوتــهــا ومــزارعــهــا ..خـــربـــوا ..دمــــروا 
إيـــاكـــم أن يــتــجــاوز أحــدكــم  ..ال تــتــوقــفــوا ..لـــكـــن 
يف  الهدنة  اتفاقية  عندها  وقعت  التي  اخلطوط 

موسكو وباركتها برلن ..
الــهــدنــة بــهــذا املــفــهــوم تعكس تـــوازن حــســاس بن 
ــرب عن  الـــقـــوى األســاســيــة الــتــي تــقــود هـــذه احلــ
والتغطية  واألســلــحــة  بــالــذخــيــرة  ومتــولــهــا  بــعــد 
عن  تعبير  وهــي  الــازمــة  واإلعــامــيــة  السياسية 
ثــقــل وحــجــم تــلــك الــقــوى الــفــاعــلــة يف اخلــارطــة 
ويف  تخوم  على  املتناحرون  ..والليبيون  الدولية 
من  ال  بها  معنين  غير  املنكوبة  عاصمتهم  قلب 
بادنا  يف  القائمة  بعيد..فاحلرب  من  وال  قريب 
مبستوين  ..محكومة  بادنا  تشبه  أخــرى  وبــاد 
..وهذا  دولي  إقليمي  ومستوى  محلي  ..مستوى 
األخير يوظف ويوجه الصراع الذي يبدو للوهلة 
األولى داخليا ، نحو غايات وأهداف ال عاقة لها 

بأوهام املتناحرين فوق أرضهم..
حقيقة  بــنــكــران  يتمسكون  مــن  فــقــط  املــكــابــرون 
الليبين  أيــــدي  بـــن  ــرج مـــن  لــيــبــيــا خـ أن مــصــيــر 
االممي  للقرار  فيها  صفقوا  التي  اللحظة  منذ 
وانهيار  الدولة  والذي أسفر عن سقوط   1973
التي انقسمت  القبائل واملدن  السلم األهلي بن 
يف والءاتها يف تلك اللحظة الفارقة ..ومنذ ذلك 
احلن ليست هناك قطعة ساح واحدة تتحرك 
داخل اجلغرافية الليبية دون أن يكون ذلك بأمر 
أو بوحي من القوى املهيمنة على أقدار منطقتنا 

والكوكب بأسره..
الـــســـذج أيـــضـــا مـــن ســــواد شــعــبــنــا مـــن يــعــتــقــدون 
أن لــلــعــالــم ضــمــيــر ، يــحــفــل بــاملــآســي اإلنــســانــيــة 
الــتــي تــورثــهــا احلــــروب ويــتــألــم ملــعــانــاة الضحايا 
..فالعالم الذي ينام يف أحضان اإلله الرأسمالي 
منذ عقود ، ال ينظر للحروب إال بوصفها مجاال 
واقــتــصــاديــة وســوقــا  اســتــثــمــاريــة  فـــرص  لصناعة 
جماجم  عــلــى  ــاح  األربــ وجــنــي  منتجاته  لــتــرويــج 

األبرياء واألطفال مهما بلغت أعدادهم ..
الــوزن  الهامشية  الوطنية  الــقــوى  مــن  مجموعة 
لكونها غير ذات حضور مسلح ملحوظ ومحترم 
الظرفية  بالتحالفات  أنها  تعتقد   ، األرض  على 
مع احد أجنحة فبراير املتقاتلة فيما بينها على 
ملصلحة  اختراقا  ،حتقق  واملــال  السلطة  غنيمة 
من  الوطن  الستعادة  الهادف  السياسي  املشروع 
ــرة ..لــكــنــهــا تــنــســى ان فــبــرايــر بكل  ــؤامـ بــراثــن املـ
والسياسية هي مشروع  تنويعاتها اإليديولوجية 
مــنــاقــض ملــفــهــوم الـــوطـــن وتــفــريــعــاتــه املــرتــبــطــة 
عــضــويــا بــاســتــقــال الـــقـــرار والــســيــادة والــكــرامــة 
الشاردة  الوطنية  القوى  من  املجموعة  وهــذه   ..
االصطفاف  بضرورات  الوعي  تستعيد  أن  عليها 
الـــذي رتــبــتــه محنة 2011 وتــعــود إلـــى  الــشــارع 
واحلــاضــنــة االجــتــمــاعــيــة الــتــي ســانــدت املــقــاومــة 
العربية  الرجعية  مــن  املــدعــوم  االطــلــســي  للغزو 
وإذنابها يف الداخل ، لتسترجع موقعها الطبيعي 
يف صـــفـــوف الــشــعــب الــلــيــبــي الـــصـــابـــر ، وتــشــرع 
يف املــشــاركــة يف صــيــاغــة مــشــروع ســيــاســي وطــنــي 
حقيقي بعيدا عن نقائص السعي وراء املصلحة 
ــويـــة..والبـــأس  ــهـ اجلـ أو  الــقــبــلــيــة  أو  الــشــخــصــيــة 
مـــن الــتــواضــع والــتــضــحــيــة بــبــعــض الــطــمــوحــات 
ــة االجــتــمــاعــيــة  ــزيـ ــرمـ ــالـ ــبــــول بـ املــــشــــروعــــة والــــقــ
والــوطــنــيــة الــتــي ميــثــلــهــا جنـــل الــزعــيــم الــراحــل 
انقاذه من  وااللتفاف حولها الستنقاذ ما ميكن 

ليبيا الضائعة يف غوط الباطل ..
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أخبــار

اجــتــمــع مــديــر أمـــن طــرابــلــس 
املاضي  السبت  عويدان،  أسامة 
بطرابلس، مع مساعد مدير أمن 
طرابلس للشؤون األمنية ورؤساء 
ملفات األزمة.وبحسب الصفحة 
الرسمية لوزارة الداخلية الليبية 
التابعة حلكومة الوفاق على موقع 
خالل  مت،  بوك،  فيس  التواصل 
األعمال  استعراض  االجتماع، 
التسهيل  أجــل  من  ستقام  التي 

مثل  ــة،  ــري ــدي امل منتسبي  عــلــى 
اجلــوازات  لتصوير  فــرع  افتتاح 
الشرطة  مستوصف  وتــطــويــر 
ــرافـــق اخلــدمــيــة  ــدد مـــن املـ ــ وع

األخرى.
ــاقــشــة وتــقــيــيــم  ــن كــمــا متـــت م
الــنــتــائــج واألعـــمـــال التي  آخـــر 
حسب  امللفات  رؤســـاء  بها  قــام 
ــيــهــم،  ــل إل ــوكـ ــتـــصـــاص املـ اإلخـ

بحسب املنشور.

بحكومة  الصحة  وزارة  نظمت 
منظمة  مــع  بــالــتــعــاون  الــوفــاق 
الــصــحــة الــعــاملــيــة ورشـــة عمل 
األم  حول«تعزيز خدمات صحة 

والطفل لألسر النازحة« .
اإلدارات  الــورشــة   واستهدفت 
والبلديات   ، بــالــوزارة  املعنية 
ووزارتـــي  للنازحني،  املستقبلة 
النازحني  املحلي وشؤون  احُلكم 
والــدولــيــة  املحلية  واملــنــظــمــات 
الــتــي تــقــدم خـــدمـــات خــاصــة 

للنازحني.
التعاون  مكتب  مــديــر  ــح  وأوضـ
خالد  الصحة  بـــوزارة  الــدولــي 
من  تسعى  الــــوزارة  أن  عطية 

تنسيق  الى  الــورش،  خالل هذه 
العمل مع وزاراتي احلكم املحلي 
واملهجرين  الــنــازحــني  وشـــؤون 
والبلديات وتنظيمه بني اجلهات 

العاملة على أرض الواقع.
منظمة  عضو  قــال  جانبه  ومــن 
الصحة العاملية يف ليبيا  محمد 
هناك  يكون  عندما  أنــه  هاشم  
تنسيق أكثر بني اجلهات العاملة 
ستكون اخلدمة املقدمة ملموسة 
والنازح بصفة  للمواطن  بالنسبة 
عامة ، مضيفا بأن الدعم سيكون 
الصحية  ــة  ــرعــاي ال طــريــق  عــن 
تقدم  التي  واملستشفيات  األولية 

يف اخلدمات الصحية

على  إلطيف  ناصر  اجلفارة  أمن  مدير  أكد 
املديرية  ومنتسبي  أعــضــاء  ــزام  ــت ال أهمية 
املكتب  والــيــقــظــة.وبــني  والـــربـــط  بــالــضــبــط 
اإلعالمي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن 
الصباحي ألعضاء  التمام  أكد خالل  إلطيف 

أهمية  على  اجلفارة  أمن  مديرية  ومنتسبي 
الضبط والربط واليقظة واالنتباه والرفع من 
احلس األمني، كما مت توزيع املهام والواجبات 
مبقر  أعمالهم  املنتسبني  ومــبــاشــرة  على 

املديرية مبنطقة السهلة »النجيلة الغربية«.

الثني،  اهلل  عبد  الليبية  احلكومة  رئيس  عقد 
السبت مبدينة بنغازي، اجتماعا مع رئيس الهيئة 
العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة، بحضور 
الــوزراء  لرئيس مجلس  املكتب اخلــاص  مدير 

الطاهر محمد.
دعم  آليات  الليبية،  احلكومة  رئيس  وناقش 
األندية الرياضية الثقافية االجتماعية وبنيتها 

التحتية، بحسب منشور عبر الصفحة الرسمية 
للحكومة الليبية على موقع فيس بوك.

االهتمام بشريحة  الثني، على ضــرورة  وشدد 
الشباب يف  وانخراط  قدراتهم،  ورفع  الشباب 
برامج التدريب والتطوير التي أطلقتها احلكومة 
الليبية، خالل هذا العام، لالستفادة من طاقاته 

لبناء البلد.

اجتماع مبديرية أمن طرابلس لتطوير اخلدمات

ورشة عمل لتعزيز خدمات
 صحة األم و الطفل للنازحني

احلكومة الليبية تقدم مزيد الدعم لقطاع الشباب 

أمن اجلفارة يشدد على الضبط والربط

مبادرة لتأسيس مكتبة قورينا الوطنية

شاب ليبي يرفض 
مغادرة الصني رغم 

فيروس كورونا
فظ عمر النمر، طالب ليبي رفض مغادرة 
فــيــروس  معقل  الصينية  ــان  ووهــ مــديــنــة 
املدينة  يف  البقاء  وقــرر  املستجد،  كورونا 
لهذه  اجلميل«  »رد  شعار  رافعا  املــوبــوءة، 
وقدمت  احتضنته  إنها  قــال  التي  املدينة 
رائعةً، وهي اآلن  له الكثير ومنحته أوقاتاً 
النمر  يكتِف  ولم  لها،  ولدعمه  له  بحاجة 
اسمه  غّير  بل  فقط،  الصني  يف  بالبقاء 
إلى »ووهان«... وملزيد من التفاصيل حول 
»بوابة  أجــرت  الليبي  الــشــاب  هــذا  قصة 
إفريقيا اإلخبارية« هذا احلوار مع حافظ 
عمر النمر املتواجد يف ووهان الصينية... 

وإلى نص احلوار:
بداية عرفنا بنفسك، ونبذة عن رحلتك إلى 

ووهان الصينية؟ 
أنـــا حــافــظ عــمــر الــنــمــر، مــوالــيــد مدينة 
ربيع  تخرجت  سنة،   26 عمري  بنغازي، 
تخصص  ــغــازي  ــن ب جــامــعــة  مـــن   2018
شــبــكــات واتـــصـــاالت احلـــاســـوب، عملت 
مكتب  تخرجي يف  بعد  جدا  قصيرة  فترة 
نهاية  حتى  بنغازي  يف  التركية  التأشيرات 
منحة  على  حتصلت  حيث   ،2018 سنة 
الصينية  احلكومة  مــن  املصاريف  كاملة 
العليا يف  الــدراســات  دراســتــي يف  إلكمال 
وغادرت  ووهــان،  التخصص مبدينة  نفس 

من ليبيا إلى الصني يف ديسمبر 2018

ــي الــلــيــبــي ميالد  ــادميـ أعــلــن األكـ
جامعية  ــادرة  ــبـ مـ عـــن  ــي  ــراثـ احلـ
قــوريــنــا-ابــولــو  مكتبة  لــتــأســيــس 

الوطنية.
وقال احلراثي يف تدوينة له مبوقع 
تتضمن  املــبــادرة  إن  »فــيــســبــوك« 
تأسيس »مكتبة جامعية متخصصة 
يف حفظ وحماية كتب ومخطوطات 
ــرار  وحتــقــيــقــات، وعــجــائــب وإســ
التاريخ واآلثار  وتراثيات، واملتعلقة 
باحلضارات العربية القدمية وعبر 

العصور املختلفة«.
من  املقترح  أن  احلــراثــي  وأوضـــح 
إعداد »د. ميالد مفتاح« مؤكدا أن 
شرق  يف  األثــريــة  شحات  »مدينة 
اجلبلية  املــدن  إحــدى  هــي  ليبيا، 
بــأرد  بطقس  ومتتعها  املــرتــفــعــة، 
مهد  صيفا،  وهــي  ومعتدل  شتاء، 
للحضارات العربية القدمية، منها 
الصيد،  وحــضــارة  االلــه،  حضارة 

وحــضــارة احلــلــيــب، وغــيــرهــا من 
ومدينة  االســهــامــات  احلــضــاريــة. 
قائمة  كــانــت  )قــوريــنــا(  شــحــات 
بالد  املهاجر يف  ليبي  مجيء  قبل 
ــان، والــذيــن أســســوا املــدن  ــون ــي ال
ليبيا«  شرق  يف  العربية  اخلمسة، 
احلــضــارة  مــعــجــزة  »إن  مضيفا 
يف  انبثقت  انها  القدمية  العربية 
تأثيراتها  قفز  ثــم  الــيــونــان،  بــالد 
الساحل  الليبي، بدء من سنة  إلى 
631 قبل امليالد، وتشييد حضارة 
ــى امـــتـــداد اجلــبــل  مــتــوهــجــة عــل

االخضر الليبي«.  
من  املهاجر  أهل  أعاد  »لقد  وتابع 
الليبيني شيئا من حضارة أسالفهم 
بثقافة  ولـــكـــن  ارضـــهـــم،  ــوق  ــ وفـ
أسسها  على  ارتكزت يف  معاصرة 
يف  غــائــرة  أزمــنــة  يف  ليبية  ثقافة 
غمق املاضي« مردفا »أن البصمات 
املتحضرة، منها االثرية واحلضارة 

التي اجنزت يف  مدن ليبيا الشرقية 
ليست شيئا وقع خارج ثقافة أهلها، 
بل مقومات تلك احلضارة والثقافة 
للمعرفة  حاضنة  كانت  التي  هي 
املوالي  املقترح  وبالتالي   والعلوم. 
يثير موضوع يف غاية االهمية وهو 
والثقايف،  املدني  والتعلم  التعليم 
باحلاضر  والــذي ال يختص  فقط 
باملاضي  يختص  بــل  واملستقبل، 
ومن  وحضارته.  وتاريخه  وعلومه 
ورقــى  املستمر،  الــزمــن  ــان  ف هنا 
التعلم  خــالل  مــن  البحث  العلمي 
سوف  والــثــقــايف  املــدنــي  والتعليم 
القدمية  ليبيا  تاريخ  يظهر حقيقة 
عميق  ــودع  كــمــســت واملـــعـــاصـــرة، 
بنى االنسان منذ طفولة   حلضارة 

احلضارات القدمية«.  
بنغازي  جامعة  »تعتبر  وأردف    
وهي  العربية  اجلامعات  أقدم  من 
قسم  أول  أسست  التي  اجلامعة 

لآلثار يف اجلامعات  العربية، وهي 
املفصلية  املــبــادرات  تتقدم  الــتــي 
للنمو  يف إحــيــاء كــل مــا هــو قابل 
والتطوير ويسهم يف حركية البحث 
ــوســع رقــعــة االبــتــكــار   الــعــلــمــي، وت
والتميز لإلعمال االكادميية. ليس 
أساسيات  مــن  ولــكــن  فقط  ذلــك 
العالي  هو  التعليم  مؤسسة  دور 
تبنى املبادرات املجتمعية والتفاعل 
املحيطة  الــبــيــئــة  مــعــطــيــات  مـــع 

باجلامعة«.  
بيت  مــقــر  أن  احلـــراثـــي   ولــفــت 
شحات الثقايف يكون »مقراً مؤقتاً 
ومكاناً  الــوطــنــيــة،  قــوريــنــا  ملكتبة 
لــلــتــأســيــس وإعــــــداد الــتــصــامــيــم 
ــدوى  ــات اجلـ ــ ــط  ودراســ ــرائـ واخلـ
وحتديد  واالقــتــصــاديــة  املعرفية 
الكبرى،  الوطنية  املكتبة  مقومات 
داخليا  للمشروع  الدعاية  وكذلك 

 وخارجيا«.

الرصد  ادارة  مــن  طبي  فــريــق  قــام 
واالستجابة السريعة باملركز الوطني 
السبت  ــارة  ــزي ب ــراض  ــ األم ملكافحة 
الدولي. مصراتة  مطار  الى  املاضي 

أن   ، باملطار  االعالمي  املكتب  وبــني 
الفريق املختص اطلع على إجراءات 
املسح احلراري للمسافرين القادمني 
عبر املطار  وذلك  للوقاية من خطر 

دخول فيروس كورونا إلى ليبيا 

ومن جانبه أكد مدير مكتب الرقابة 
الصحية مبنفذ مطار مصراتة الدولي 
عبد احلميد قرقد اليوم السبت عدم 
أمراض  أي  اشتباه يف  وجود حاالت 
تنفسية على طائرة اخلطوط الليبية 
القادمة من تونس بعد إجراء الفحص 
احلراري على ركابها.ويف ذات السياق 
الصحية  الرقابة  مكتب  مدير  أعلن 
الدولية مبنفذ ميناء مصراتة البحري 

السفيتي عدم تسجيل حاالت  سالم 
خالل  تنفسية  أمـــراض  ألي  اشتباه 

الفترة املاضية.
ملكافحة  الوطني  املركز  أرســل  كما 
األمراض صباح اليوم السبت فريقا 
الصحية  الرقابة  مكتب  إلــى  طبيا 
ــاء اخلــمــس  ــن الـــدولـــيـــة مبــنــفــذ مــي
كل  الطبي  الفريق  البحري.ويضم 
من املنسق الوطني للرصد والتقصي 

ــور مــحــمــد الــفــقــيــه، ومــديــر  ــت ــدك ال
الوطني  بــاملــركــز  الصحي  اإلعـــالم 
إدارة  وعــضــوي  اجلـــــازوي  محمد 
الدكتور  باملركز  والتقصي  الرصد 
مــالــك بــن عــثــمــان، والــدكــتــور علي 
االعالمي  املكتب  حسينواوضح  بن 
باملركز ان الفريق التقى مبدير مكتب 
الرقابة الصحية الدولية مبنفذ ميناء 
اوليطي،  عــمــران  البحري  اخلمس 

داخل  العمل  سير  على  اطلع  حيث 
املكتب، من حيث اإلجــراءات املتبعة 
فيروس  دخـــول  خطر  مــن  للوقاية 
كورورنا إلى ليبيا عبر املسار البحري.

الصحية  الرقابة  مكتب  مدير  وقــال 
الدولية مبنفذ ميناء اخلمس البحري 
عمران اوليطي إن عمليات الفحص 
احلــراري للسفن القادمة إلى املنفذ 
مستمرة.وأوضح اوليطي بأن املكتب 

أجــرى فحوصاته احلرارية على  قد 
طاقم السفينة »بيال شيبنج«، مشيرا 
إلــى عــدم وجــود حــاالت اشتباه ألي 

أمراض تنفسية.
وكان املركز الوطني ملكافحة األمراض 
قد رفع من درجة االستعداد والتأهب 
البحرية   ــبــريــة  ال مــنــافــذ  كــافــة  يف 
االحترازية  إجراءاته  ضمن  واجلوية 

من فيروس كورونا.

الرقابة الصحية تواصل الفحص احلراري بجميع املنافذ
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أخبــار

اليونسيف، حتت إشراف  وزعت منظمة 
الليبية  والهيئة  االجتماعية،  الــشــؤون 
مساعدات  اجلــفــرة،  لــالغــاثــة  ببلدية 
مناطق  من  النازحة  األسر  على  إنسانية 

الهيشة وزمزم إلى منطقة اجلفرة.
سلة  على  املــســاعــدات  هــذه  واشتملت 
وبــطــاطــني  ومــراتــب  متكاملة  غــذائــيــة 
معني  نظام  وفق  وزعت  تنظيف،  ومــواد 

على 47 أسرة.
وقال مسؤول مكتب الشؤون االجتماعية 
افريقيا  بوابة  ملراسل  اجلفرة،  ببلدية 
االخبارية، إن أعداد النازحني يف تزايد 
األســر  عــدد  ترتفع  أن  ويتوقع  مستمر 
ــفــي أســرة  ــر مــن أل ــازحــة  إلـــى أكــث ــن ال
املدة  خالل  زمزم  منطقة  من  خصوصا 

القادمة.

لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  قامت 
مــســاعــدات  شحنة  بــتــقــدمي  الــالجــئــني، 
إغاثية على 460 أسرة ليبية نازحة يف 

صرمان.
وأوضح املكتب اإلعالمي للمفوضية، أن 
املساعدات تضمنت مواد إغاثة من بينها 
املطبخ، واملصابيح  وأدوات  بطانيات، 
البالستيكية،  واألغــطــيــة  الــشــمــســيــة، 

املطر. ومعاطف 

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على سيدتني اثنتني تقومان 
ألصحاب  املــزور  الذهب  ببيع  واالحتيال  النصب  بعمليات 
والبيضاء  ومــرج  واجدابيا  بنغــازي  يف  الذهب  بيع  محالت 
مبوقع  صفحتها  عبر  بنغازي  أمــن  مديرية  وطــبــرق.وأكــدت 
فيسبوك أن قسم البحث اجلنائي مبديرية أمن بنغــازي تلقى 
بنغــازي  الذهب يف مدينة  بيع  بالغات من اصحاب محالت 
تفيد بقيام  امرأتان ببيع معدن على أنه ذهب عيار 21 يذكر.

وأشارت مديرية األمن إلى أن صور السيدتني انتشرت عبر 
بعمليات  واتهامهن  عنهن  لتبليغ  االجتماعي  التواصل  وسائل 
البحث  جــرى  ــه  أن املــديــريــة  واالحــتــيــال.وأوضــحــت  النصب 
اجدابيا،  مدينة  يف  تواجدهما  مكان  وحتديد  املتهمتني  عن 
الذهب  ببيع  اعترفتا  معهما  التحقيق  وخــالل  وضبطهما 
املغشوش يف مدينة بنغــازي وأجدابيا واملرج والبيضاء وطبرق 
وإحالتهما  حيالهما  القانونية  اإلجــراءات  كافة  اتخاذ  وجرى 

جلهات االختصاص.

أعرب املجلس األعلى ملشيخة الطرق الصوفية يف ليبيا عن 
إدانته لهدم زاوية سرت العيساوية.

وقال املجلس يف بيان له إنه يدين » بأشد عبارات الشجب 
سرت  مبدينة  العيساوية  الــزاويــة  مقر  هــدم  واالستنكار 
حتاول  السلفي  الوهابي  املنهج  تنتهج  مجموعة  قبل  من 
لهم  الرافض  الليبي  املجتمع  يف  وفتاويهم  أفكارهم  نشر 

وملنهجهم«.
وأكد املجلس أن أشخاص ينتمون للمذهب الوهابي السلفي 
منهم  يقترب  من  كل  وهــددوا  الزاوية  بهدم  قاموا  من  هم 

بالرصاص« بالرمي 
نوعها  األولى من  ليست  »هذه احلادثة  أن  املجلس  وأوضح 
بل سبقها الكثير من حاالت الهدم ملقرات الزوايا الصوفية 
وتغيير لنشاط مقرات الزوايا وحتويلها إلى سكن عائلي أو 
حمامات، ونبش لقبور األولياء والصاحلني وصحابة رسول 
اهلل« معربا عن استغرابه »أن يحدث تدمير الزوايا مباشرة 
مؤامرة  أنها  معتبرا  الليبي«  اجليش  قبل  من  بعد حتريرها 
الرأي  لتأليب  واضحة  يائسة  ومحاولة  »التكفيريني  بائسة 

الليبي«. العام عن اجليش 
خليفة  املسلحة  لــلــقــوات  الــعــام  الــقــائــد  املــجــلــس  وطــالــب 
أوامره  وإصدار  السرعة  وجه  وعلى  فورا  »بالتدخل  حفتر 
واملقدسات  اإلسالمي  للتراث  املتعمد  التدمير  بإيقاف هذا 
قبل  الصوفية«  الزوايا  مقار  بحماية  وتوجيهاته  اإلسالمية 

حدوث مصادمة »دامية بني الطرفني«.
واألجهزة  الــنــواب  مبجلس  األوقــاف  »جلنة  املجلس  وحــث 
اجلناة  وتقدمي  احلادثة  هذه  يف  حتقيق  فتح  على  األمنية 

العدالة«. إلى 

شهد محيط مدرسة اجليل الصاعد مبنطقة ابي 
عيسى بالزاوية الغربية، حالة من التوتر األمني، 
ما  املاضي،  االثنني  صباح  حقيبة،  انفجار  عقب 
أسفر عن إصابات يف صفوف الطلبة باملدرسة.  
وقال املركز اإلعالمي لغرفة عمليات الكرامة، » 
تفجير إرهابي مبدرسة اجليل الصاعد مبنطقة 

متفجرة  بحقيبة  الغربية،  بالزاوية  عيسى  ابــي 
الساعة 9 صباحا، وأنباء عن إصابات يف صفوف 
األعمال  من  االسلوب  وهــذا  الــدارســني،  الطلبة 
وأنصار  داعــش  لتنظيمات  املعروفة  اإلرهابية 
الشريعة وشورى بنغازي وجبهة النصرة ومن على 

شاكلتها«، بحسب تعبيره.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اإلثنني املاضي، 
اجلفارة  مبنطقة  الكهربائية  الشبكة  تعرض 
العتداء من قبل مجموعة خارجة عن القانون، 
قامت بقطع وسرقة خط كهرباء ملسافة 1150 

متر باملنطقة.

وناشدت الشركة، عبر صفحتها الرسمية مبوقع 
التواصل االجتماعي فيسبوك، األجهزة األمنية 
بضرورة  اجلــفــارة،  ببلدية  املختصة  واجلــهــات 
الشبكة  مــكــونــات  الــعــاجــل حلــمــايــة  الــتــدخــل 

الكهربائية مبنطقة اجلفارة.

قرر املجلس البلدي قصر بن غشير، 
األحد املاضي، بالتنسيق مع مراقبة 
الــدراســة  تعليق  بالبلدية،  التعليم 
البلدية،  بنطاق  التعليمية  باملؤسسة 
للبلدية.  اإلعــالمــي  املــركــز  بحسب 
بــيــان نشره  الــبــلــديــة، يف  وحــمــلــت 
على  عبر صفحته  اإلعالمي  املركز 
فيس بوك، البعثة األممية مسؤولية 
املنطقة،  له  تعرضت  الذي  القصف 
مستنكرا صمت البعثة وعدم قيامها 

بدورها، بحسب البيان.

اليونيسف تقدم 
مساعدات إنسانية 
للنازحني من زمزم 

والهيشة

شؤون الالجئني توزع 
مساعدات على األسر 

النازحة بصرمان

ضبط متهمتني بالنصب 
على جتار الذهب يف شرق البالد

مجلس الطرق الصوفية يستنكر هدم 
الزاوية العيساوية بسرت

تفجير مبدرسة يف الزاوية الغربية يخلف إصابات 
بصفوف الطلبة

اعتداء جديد على خطوط الكهرباء يف اجلفارة

تعليق الدراسة يف قصر بن غشير 

السبت  للكهرباء  العامة  الشركة  أكــدت 
الثانية  الغازية  الوحدات  تشغيل  إعــادة 
جنوب  مبحطة  واخلــامــســة  والــثــالــثــة 
الهواء  مصفيات  تنظيف  بعد  طرابلس 
القمامة  تــكــدس  بسبب  أغلقت  الــتــي 

املالصقة للمحطة.
وأوضحت الشركة يف بيانها ان هذا العمل 

املحطة  وفنيي  مهندسي  بجهود  تكلل 
الشبكة  على  الــوحــدات  تلك  بــدخــول 
التنفيذية  اإلدارة  الكهربائية.وناشدت 
للشركة ، اجلهات املختصة بوضح حل 
عاجل ملشكلة تكدس القمامة املالصقة 
العاملني  للمحطة للحفاظ على سالمة 

واستقرار عمل الوحدات الغازية.

إعادة تشغيل الوحدات املتوقفة مبحطة جنوب طرابلس
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االقتصادية

تسييري طبرق وشركة البريقة يبحثان أزمة الغاز باملدينة
 االسبوع الليبي

لبلديــة  التســييري  املجلــس  رئيــس  بحــث 
ــة مــع رئيــس مجلــس  طبــرق فــرج بواخلطابي
إدارة شــركة البريقــة لتســويق النفــط خيــراهلل 
صالــح أزمــة الغــاز التــي تشــهدها املدينــة  .

االجتمــاع  خــالل  بواخلطابيــة   وناقــش 
الــذي حضــره  مديــر جهــاز احلــرس البلــدي 
ومنــدوب عــن الدعــم املركــزي  آليــة توزيــع 
مــن  الغــاز  نقــل  ســيارات  ومتابعــة  الغــاز 
املســتودع إلــى املوزع.واتفــق املجتمعــون علــى 

منــع خــروج الســيارات اخلاصــة التــي حتمــل 
أكثــر مــن 5 اســطوانات غــاز مــن التمركــزات 
وإلــزام  طبــرق،  مبدينــة  املحيطــة  األمنيــة 
مســتودع الغــاز بخــروج ســيارات حصــة مدينة 
أمــام  الطريــق  لســد  واحــدة  دفعــة  طبــرق 
السماســرة. وشــدد احلضــور علــى ضــرورة 
إعــادة النظــر يف العقــود املبرمــة مابــني شــركة 
البريقــة وموزعــي الغاز.وأكــد رئيــس مجلــس 
البريقــة  شــركة  بــأن  البريقــة  شــركة  إدارة 
الوقــود  توفيــر  أجــل  مــن  نهــار  ليــل  تعمــل 

والغــاز للمواطــن وأن مســتودع طبــرق ينتــج 
أكثــر مــن 7000 إســطوانة يوميــاً وحصــة 
مدينــة طبــرق إســبوعياً تصــل إلــى أكثــر مــن 

25 ألــف إســطوانة.
شــركة  احلاليــة  األزمــة  أن  صالــح  وذكــر 
ــة  ــل هــي قضي ــا ب ــاً فيه البريقــة ليســت طرف
رقابــة والشــركة ملمزمــة بتوفير الغاز وتوزيعه 
مــن مســتودع طبــرق ويصــل اإلنتــاح غربــاً 
إلــى مدينــة البيضــاء وشــرقاً إلــى أمســاعد 

وناقــالت الغــاز تصــل بنغــازي بانتظــام.

النائب يوسف العقوري يؤكد مجلس النواب على متابعة املسار االقتصادي

وزارة العمل والتأهيل  تضع آلية استجالب 
ودخول العمالة  األجنبية  

مناقشة إمكانية تعيني الباحثني عن العمل
 من األسر املحتاجة واملسجلة بصندوق الزكاة

طائرة  إيرباص  ثانية تنضم ألسطول  اخلطوط الليبية 

 االســبوع الليبي
باحلكومــة  والتأهيــل  العمــل  وزارة  أعلنــت 
ودخــول    اســتجالب  آليــة  عــن  الليبيــة  
 ، ليبيــا  إلــى  األجنبيــة  العاملــة  األيــدي 
وأوضحــت الــوزارة يف بيــان لهــا إن موافقــة 
عنصــًرا  عشــرين  مــن  ألقــل  االســتجالب 
غيــر وطنــي عــن طريــق اللجــان الفرعيــة 
لالســتخدام مبراقبــات العمــل بالبلديــات  .

عشــرين  عــن  مايزيــد  اســتجالب  وعــن 

عنصــرا غيــر وطنــي، يجــب أن يتــم عرضــه 
علــى اللجنــة الرئيســية لالســتخدام بديــوان 

وزارة العمــل  .
ــوزارة يف إعالنهــا الــى أن تتولــى  ونوهــت ال
إدارة التشــغيل واالســتخدام إخطــار امللحــق 
اجلــوازات  ومصلحــة  املختــص،  العمالــي 
يف  الراغبــة  العمــل  وجهــة  واجلنســية, 
عــن  الصــادرة  باملوافقــات  االســتجالب 

. لالســتخدام    الرئيســية  اللجنــة 

 االسبوع الليبي
والتأهيــل  العمــل  وزيــر  عقــد   
صــوه     مســعود  الليبيــة  باحلكومــة 
املاضــي   األحــد  مبكتبــه  اجتماعــا 
مــع رئيــس الهيئــة العامــة لألوقــاف 
التخطيــط  إدارة  مديــر  بحضــور 
بهيئــة  البشــرية  املــوارد  وتنميــة 
مناقشــة    متــت  حيــث   ، األوقــاف 
ــة تعيــني الباحثــني عــن العمــل  إمكاني
واملســجلة  املحتاجــة  األســر  مــن 
. فروعــه  بكافــة  الــزكاة  بصنــدوق 
واتفــق  احلضــور علــى حتويــل خطــة 

إلــى  بالهيئــة  اخلاصــة  التدريــب 
وزارة العمــل والتأهيــل، علــى أن يتــم 
القــدرات  بنــاء  إدارة  مديــر  تكليــف 

بالــوزارة بالتواصــل مــع مديــر إدارة 
البشــرية  املــوارد  التخطيــط وتنميــة 

األوقــاف  بهيئــة 

 االسبوع الليبي
أعلنــت شــركة اخلطــوط اجلويــة الليبيــة وصــول 
الطائــرة )5A.LAR A330( بعــد انتهــاء أعمــال 

ــة  . ــى مطــار معيتيق ــة إل الصيان
الليبيــة  اجلويــة  اخلطــوط  باســم  الناطــق  وقــال 
تلفزيونيــة   تصريحــات  عبــر  قنيــوة   محمــد 
ســتدخل  الطائــرة  إن  الليبــي   االســبوع  تابعتهــا 
بعــد  الشــركة،  أســطول  إلــى  وتنضــم  اخلدمــة 

املطلوبــة. الفنيــة  الفحوصــات  انتهــاء 
الطائــرة  هــذه  بانضمــام  أنــه  قنيــوة،  وأوضــح 
اجلويــة  اخلطــوط  شــركة  أســطول  يف  أصبــح 
إيربــاص  طائرتــان  و   ،330 إيربــاص  طائرتــان 
320، وطائــرة ســارجي، وكلهــا داخــل اخلدمــة.

 االســبوع الليبــي
الشــؤون  جلنــة  رئيــس  رحــب    
اخلارجيــة مبجلــس النــواب يوســف 
العقــوري بحــوار املســار االقتصــادي 
الــذي عقــد بالقاهــرة االحــد املاضــي 
ليبيــا  الــى  االمميــة  البعثــة  برعايــة 
واكــد   علــى أهميــة انطــالق احلــوار 
االقتصــادي وحــرص مجلــس النــواب 
الوصــول  أجــل  مــن  متابعتــه  علــى 
آلليــات تضمــن عدالــة توزيــع ثــروات 
البــالد بعدالــة بــني جميــع مناطقهــا 
وشــفافية إنفــــاقها، وهــي أحــد أبــرز 

الــذي  الشــعبي  احلــراك  أســباب 
ــول  ــئ وحق ــال موان ــام مؤخــرا بإقف ق

النفــط.
يجــب  كان  بأنــه  العقــوري   وقــال 
النــواب  مجلــس  أعضــاء  علــى 
لكيفيــة  مقترحــات  عــدة  مناقشــة 
يف  ســتمثله  التــي  اللجنــة  اختيــار 
احلــوار السياســي وهــو أمــر طبيعــي 
ــم. ــات العال ــع برملان ويحــدث يف جمي
يقــدر  املجلــس  أن  إلــى  وأشــار 
حريــص  وهــو  البعثــة  مجهــودات 
ــات  ــا واجنــاح توصي ــى دعــم عمله عل

مؤمتــر برلــني، إال أن طبيعــة عمــل 
التشــريعية  و  النيابيــة  املجلــس 
تتطلــب وقتــا لــألداء باملهــام امللقــاة 

. كاهلــه  علــى 
التــزام  مــن  ينبــع  ذلــك  أن  وأوضــح 
الليبيــني  جتــاه  النــواب  مجلــس 
بفعاليــة  املشــاركة  علــى  وحرصــه 
املاضــي،  أخطــاء  تكــرار  وعــدم 
تضحيــات  علــى  حرصــه  وكذلــك 
أبنــاء اجليــش الليبــي الذيــن مكنــوا 
مــن اســتعادة األمــن واالســتقرار يف 

بالدنــا. مــن  كبيــرة  أجــزاء 
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عبداهلل الزائدي....
األسبوع الليبي  

قطاع  يف  اخلبير  و  املستشار  وصـــف    
النفط  سالم الفيتوري تصريحات رئيس 
صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية  املؤسسة 
اهلل عقب اغالق احلقول واملوانئ النفطية 
بانها تعكس تخبطا حيال قضية االيقاف.

بوابة  به  الفيتوري يف حديث خص  وقال 
ووصفه    اهلل  صنع  أن  االخبارية  افريقيا 
) مبنتحل الصفة (    قد  خاطب مناشدا 
ان  صالح  عقيلة  الــنــواب  مجلس  رئيس 
واستنتج   ، التصدير   الستئناف  يتدخل 
الفيتوري من ذلك  ما اعتبره تخبطا يف 
موقف صنع اهلل حيال هذه القضية  وان 
دعوته هذه  تكشف   وبوضوح عن وجهه 
احلقيقى انه يرى نفط ليبيا بعني واحدة 
يــراه   الصادق الغريانى وال يختلف  كما 
فى حساباته لعائداته عن الصديق الكبير 
ثروة  من  به  يعود  ملا  نظرته  فى  مشاركا 
ليبرهن  الــســراج  فائز  هــو    كما  للوطن 
نهجه  مستلهما  انـــه  شــك  دون  ــرا  اخــي
التركي   الرئيس  تصريحات   وحــى  مــن 
اردوغان الواهم واحلالم بعودة العثمانيني 

واالنكشاريني  .
  وواصل  الفيتوري قائال » اصدر صنع 
بيانا باسم مجلس ادارة   مؤسسة النفط  
والذي  يناير 2020   يــوم  اجلمعة 17 
تناول   النفط   ايقاف تصدير  ادان وجرم 
ثالث نقاط رئيسية اولها احلكم باإلعدام 
النفط  تصدير  إليــقــاف  الداعمني  على 
املسلحة  بالقوات  اإلستخفاف  والثانية 
حق  بالقول يف  النفطية  املنشآت  وحرس 
املنشآت  حماية  تدعى  التى   ( الــقــوات 
النفطية  ( والثالثة انه فى حالة استمرار 
على  البحث  على  مجبرا  سيكون  الوضع 
ساعات   ولــم متضى   ، ــرى  اخـ ــارات  خــي
اهلل  تراجع صنع  البيان  حتى  هذا  على 
الداعى  االول  بيانه  فــى  بــه  صــرح  عما 
الى التحريض على اعدام من يعمل على 
عرقلة انتاج املنشآت النفطية وسارع  فى 
املؤسسة بسحب ذلك البيان وإصدار بيان 
آخر باللغتني العربية واالجنليزية   حذف 
منه هذا النص وهو استدراك  جاء بعد 
فوات اآلوان حيث انتشر اخلبر وتداولته 
وسائل إعالمية عربية وعاملية مثل وكالة 
اإليطالية  نوفا  ووكالة  الفرنسية  األنباء 
اخوانية  إعالمية  وســائــل  ســارعــت  كما 
ومنها قناة ليبيا االحرار الذراع اإلعالمية 
الى  ليبيا  فى  املسلمني  اإلخــوان  لتنظيم 
اتصاالت  ــر  إث على  الثانى  البيان  نشر 
سريعة متت فى هذا الشأن ، وفى اليوم 

تغيرت  يناير 2020   18 السبت  التالى 
والتى  اهلل  صنع  لــدى    اخلطاب  لهجة 
مــرشــده حيث  نــصــائــح  تلقى  انـــه  يــبــدو 
السيد  الى  كتاب  بتوجيه  مرة  وألول  قام 
عقيله  املستشار  النواب    مجلس  رئيس 
مساحة  على  وبإسهاب  فيه  تناول  صالح 
صفحتني ما ميكن ان يطلق عليه عرض 

ملشاكل نشاط النفط ».
واعتبر الفيتوري أن مفهوم الوطن  غاب 
عن   صنع اهلل   فى كل بياناته وخطاباته  

شأن من يدور يف فلكهم  كالسراج الذى 
برر الغزو التركى بعدم التردد فى التعامل 
مع اى طرف لطلب املساعدة والدعم وبأى 
إشــارة  فى  موقعه  على  للحفاظ  طريقة 
واضحة إلستجالب املرتزقة السوريون و 
االتراك ، والصديق الكبير الذى لم يتوانى 
عن توقيع صكوك امليليشيات ، و  الصادق 
الغريانى الذى بدأ فتاويه بأن من ال يشكر 
بأن  وانتهى  الكلب  مــن  اقــل  يكون  قطر 
مقاتلة اجليش الوطنى هو جهاد وعرابهم 

بوجود  ليبيا  غــزوه  يبرر  الــذى  اردوغـــان 
مليون تركى فيها »  

وعلق الفيتوري على تصريحات صنع اهلل 
بالنقاط التالية:

هو  القانون  ومبوجب  النفط  ان  »اوال   
ملك الدولة الليبية وليس مدينة او قبيلة 
حزب  او  جماعة  او  فئة  او  طائفة  او 
والدولة لدينا فى ليبيا وليس تركيا ممثلة 
فى مجلس النواب الذى هو نتاج انتخابات 
نزيهة ولم يأتى من اخلارج على فرقاطة 

حماية  حتــت  طرابلس  فــى  يستقر  لكى 
عائدات  من  ميولها  ميليشيات  ورعــايــة 
ان   : ثانيا  الليبيني  الذى هو قوت  النفط 
من حترك وأوقف تصدير النفط لتجفيف 
منابع االرهاب هو الشعب الليبى االصيل 
ممثال فى شيوخ وحكماء وشباب ونشطاء 
املدن  كافة  املدنى من  املجتمع  ومنظمات 
وجنوبها  وغربها  شرقها  الليبية  والقرى 
ــه الــوصــى  ــون ــافــه ك عــلــى اخـــتـــالف اطــي
ومصدر  ارضــه  فى  والسيد  نفسه  على 
تقرير  القرار فى  السلطات وهو صاحب 
 « يقتلنا  لن  نفطنا   « رافعا شعار  مصيره 
ومن  االنكشاريني  ابناء  بينهم  من  وليس 
العثمانية   الدولة  بقايا  من  انفسهم  يروا 
بقيادة  الليبى  الوطنى  اجليش  ان   : ثالثا 
سيادة املشير اركان حرب خليفه بلقاسم 
حفتر من ضباط وضباط صف وجنود هو 
جيش منظم يضم فى صفوفه كل اطياف 
الشعب الليبى وقد آل على نفسه مكافحة 
كامل  لتحرير  العالم  عن  نيابة  االرهــاب 
تراب ارضه من دنس التنظيمات االرهابية 
وحشود  واملقاتلة  والــقــاعــدة  داعــش  مــن 
ميلشيات السراج اذرع االخوان املسلمني 
من  اردوغـــان  تركيا  معتوه  ارسلهم  ومــن 
السراج  الوطن  خائن  واستقبلهم  مرتزقة 
الكبير  الصديق  حسابهم  فاتورة  وســدد 
من عائدات النفط الذى يغدق به   صنع 
اجليش  هــذا  ان  واضيف   : رابعا   . اهلل 
ميليشيات  او  اجلضران  عصابات  وليس 
السراج او مرتزقة اردوقــان هو من حرر 
املوانئ واحلقول النفطية بداية من عملية 
البرق اخلاطف وانتهاءا بحقل الفيل وان 
جهاز حرس املنشآت التابع له هو امللتزم 
ومنشآته   مواقعه  كافة  وحماية  بحراسة 
يتدخل فى  ولم  يطالها  اى عــدوان  وصد 
عمليات انتاج او تسويق هذه املواقع وهو 
الظهور  مــن  آخـــر   صنع اهلل  مــا مكن  
ان  بالقول  والتصريح فى وسائل االعالم 
االنتاج فاق املليون برميل يوميا فى الوقت 
الذى لم يتلقى هذا اجليش درهما واحدا 

من عائداته  »
     وختم الفيتوري حديثه للبوابة قائال 
للوطن  مفهومنا  ان  الى  مجددا  نعود    «
والــذى يالطبع يختلف كثيرا عــن   صنع 
ارباحا  يعكس  رقما  فيه  يرى  والذى  اهلل 
وخسائر لعائدات النفط فى الوقت الذى 
املنشآت  وحــرس  الوطنى  اجليش  نــرى  
حتريره  سبيل  فى  ابنائه  تضحيات  انــه 
الفارق كان كبيرا والشعار  وحمايته وهنا 

كان  » نفطنا لن يقتلنا ».

الفيتوري : صنع اهلل يرى نفط ليبيا
 بعني واحدة كما يراه الصادق الغريانى 
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عبدالباسط غبارة-
بوابة افريقيا اإلخبارية

تشهدها  التي  املعلنة  الهدنة  من  بالرغم 
ليبيا منذ الثاني عشر من يناير املاضي،بني 
والــقــوات  الليبي  الوطني  اجليش  ــوات  ق
التوتر على  الوفاق الزال  املوالية حلكومة 
األرض سيد املوقف مع تواصل االشتباكات 
املتقطعة وسط عمليات حتشيد متواصلة 
ــني.ويف ظل  ــارعـ ــصـ ــتـ ــني الــطــرفــني املـ بـ
املخاوف من انهيار وشيك للهدنة تتصاعد 
األصوات املطالبة بالتهدئة العطاء فرصة 
للجهود احلثيثة للتوصل الى تسوية سلمية 

لألزمة يف البالد.
الى ذلك،شدد األمني العام لألمم املتحدة 
على  األحـــد،  الــيــوم  غوتيريس،  أنطونيو 
ضرورة وقف إطالق النار يف ليبيا، قائال 
سيجلب  مــا  وحــده  السياسي  »احلــل  إن 
السالم للشعب الليبي«.جاء ذلك يف كلمة 
األفريقية  بالقمة  مشاركته  خالل  ألقاها 
ـــ33، حتــت شــعــار »إســكــات  ــ ــة الـ ــعــادي ال
صوت البنادق وتهيئة الظروف للتنمية يف 

أفريقيا«، يف إثيوبيا.
وضــع حد  يتعني  أنــه  غوتيريس  وأضــاف 
أن  ننسى  أال  ليبيا،«علينا  يف  لــلــصــراع 
تأثير  لديها  املناخ  أزمة  مثل  فيها  األزمــة 
وما  األفريقي  الساحل  دول  على  مباشر 
األفريقية  ــدول  أن  ال موضحا  ــا«،  وراءهـ
الوضع  بشأن  اإلحــبــاط  مشاعر  تشاطر 
إطار  وضعنا  2011.وتابع  منذ  ليبيا  يف 
ــاد األفــريــقــي  شــراكــة جــديــدة بــني االحتــ
املشتركة  جهودنا  لتنسيق  املتحدة  واألمم 

بشكل أفضل.
ولــفــت غــوتــيــرش إلـــى أن اجــتــمــاع جلنة 
حول  املستوى  رفيعة  األفريقي  االحتـــاد 
برازافيل  يف  أخــيــرا  انعقد  والـــذي  ليبيا 
عــاصــمــة الــكــونــغــو، خــطــوة إيــجــابــيــة يف 
كامل  بشكل  »أدعم  الصحيح،وتابع  املسار 
فكرة تنظيم اجتماع يف أفريقيا ملصاحلة 
بليبيا، وأريد أن أؤكد  األطراف املتحاربة 
أن احلل السياسي وحده من قبل الليبيني 
الليبي«،  للشعب  الــســالم  بتحقيق  كفيل 
ليبيا هو  النار يف  أن وقف إطالق  مؤكدا 

ضرورة قصوى.
الـ33،  العادية  اإلفريقية  القمة  وانطلقت 
اليوم األحد،بحضور رؤساء دول وحكومات 
ليبيا.وتستمر  اإلفريقي مبشاركة  االحتاد 
القمة األفريقية ليومني، إذ ستنتقل رئاسة 
جنوب  إلــى  مصر  من  األفريقي  االحتــاد 
أفريقيا.وتنعقد القمة هذا العام مبشاركة 
إفريقية ودولية واسعة، وتركز على العديد 

ــادرة »إســكــات  ــب ــرزهــا م مــن املــلــفــات، أب
الظروف  وتهيئة  إفريقيا،  يف  الــبــنــادق« 
واألزمة  اإلرهــاب  إلى  باإلضافة  للتنمية، 
الليبية وتطوير البنية التحتية يف إفريقيا.

األوضاع يف  تأزم  من  املخاوف  وتتصاعد 
يهدد  الذي  املتواصل  التوتر  ليبيا يف ظل 
بعودة االقتتال يف البالد وحتويلها الى بؤرة 
للتنظيمات االرهابية خاصة مع التدخالت 
التركي  التدخل  مقدمتها  ويف  اخلارجية 
االرهابية  والعناصر  املرتزقة  ارسال  عبر 
امن  يهدد  ما  وهو  الليبية  األراضــي  الى 

املنطقة ككل.

األفريقي  االحتــاد  مفوضية  رئيس  وحذر 
ليبيا  األوضــاع يف  تفاقم  موسى فكي،من 
البالد  االشــتــبــاكــات يف  تــواصــل  يف ظــل 
اخلارجية.وقال  التدخالت  تغذيها  التي 
مجلس  قمة  افتتاح  كلمته يف  فكي خالل 
يف  »الــوضــع  إن  األفريقي  ــن  واألم السلم 
مفتوحة،  زالت  ما  واحلــرب  يتفاقم  ليبيا 
مؤمتر يف  لعقد  املتحدة  األمم  مع  ونعمل 
التدخالت  وقف  »بضرورة  مطالبا  ليبيا« 

اخلارجية يف ليبيا.
جلامعة  الــعــام  األمــني  جانبه،اعتبر  مــن 
ليبيا  أن  الغيط  أبو  أحمد  العربية  الدول 

تعدد  مع  لألزمة  خطيرا  تصعيدا  تشهد 
مظاهر التدخالت اخلارجية املكشوفة يف 
تسعى  العربية  اجلامعة  أن  مؤكدا  البالد 
الغيط  أبو  البالد.وأعرب  األزمة يف  حلل 
العربية  اجلامعة  جهود  أن  يف  ثقته  عن 
واالحتاد اإلفريقي ستأتي بنتائج إيجابية 
على رأسها تثبيت الهدنة ووقف التدخالت 
الصخيرات  اتــفــاق  إطـــار  يف  اخلــارجــيــة 
ضمن جهود بعثة األمم املتحدة إلى ليبيا.

املصري  الرئيس  أكــد  السياق،  ذات  ويف 
عبد الفتاح السيسي أنه مت خرق التوافق 
يناير  إلــيــه  الــتــوصــل  الـــذي مت  الـــدولـــي 
ليبيا. بشأن  برلني  مؤمتر  يف  املنقضي 
أنه لن يكون  الرئيس املصري، إلى  ورأى 
هناك استقرار يف ليبيا ما لم يكن هناك 
إلى  مشيرا  الثروة«،  لعوائد  عادل  توزيع 
أبرزها  جمة  حتديات  تواجه  املنطقة  أن 
وتهريب  املنظمة  واجلــرميــة  اإلرهــــاب 

البشر.
الليبية  الطراف  حلث  اجلهود  وتتسارع 
شاملة  تسوية  الى  للتوصل  احلــوار  على 
يف  ظهر،األحد  بعد  البالد،وانطلقت  يف 
حوار  جولة  القاهرة،  املصرية  العاصمة 
الــلــيــبــي، مبشاركة  االقــتــصــادي  املــســار 
عدة  ميثلون  وماليون  اقتصاديون  خبراء 

مؤسسات ليبية إضافة ملسؤولني سابقني، 
يف  للدعم  األممية  البعثة  برعاية  وذلــك 

ليبيا.
وتأتي هذه اجلولة بعد جولة سابقة عقدت 
بالعاصمة  املاضي  يناير  شهر  بداية  يف 
األممية  بالبعثة  ملصادر  التونسية،ووفقا 
ــة تــهــدف لــوضــع خطة  فـــأن هـــذه اجلــول
إلنشاء هيئة تقوم بالتخطيط للمواؤمة بني 
ليبيا  يف  واملالية  االقتصادية  السياسات 
مؤسسات  لتوحيد  صيغة  إلــى  للوصول 
الدولة االقتصادية السيادية مثل املصرف 
للنفط،  الــوطــنــيــة  واملــؤســســة  املـــركـــزي، 

وغيرها.
وأعلنت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا 
السبت انتهاء اجلولة االولى من محادثات 
والتي   5+5 املشتركة  العسكرية  اللجنة 
كانت قد بدأت أعمالها يوم االثنني املاضي 
مؤكدة أنها اقترحت تاريخ الثامن عشر من 
فبراير اجلاري موعداً جلولة جديدة من 
التفاوض بينها يف جنيف.وأوضحت البعثة 
يشكل  اللجنة  هــذه  عمل  أن  لها  بيان  يف 
عليها  تعمل  التي  الثالث  املسارات  أحد 
االقتصادي  املسارين  جانب  إلــى  البعثة 

والسياسي.

ملفات 

يتبع<<

دعوات للتهدئة يف ليبيا
 على وقع التصعيد
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ملفات 

ــى الــبــنــاء عــلــى هــذه  ــت هــولــنــدا الـ ودعــ
للوصول  التهدئة  ومواصلة  االجتماعات 
الى تسوية يف البالد.وعبر سفير هولندا 
له  تغريدة  تــومــرز«،يف  »الرس  ليبيا  لــدى 
أول  »باختتام  ترحيبه  عن  »تويتر«  مبوقع 
محادثات أمنية ليبية لوقف إطالق النار« 
ولكن  طــويــالً  الطريق  يـــزال  »ال  مشيرا 
إلجــراء  مشجع  جديد  موعد  حتديد  مت 
تومرز »جميع  املحادثات«.ودعا  مزيد من 
األطراف إلى التفاوض والتصرف بحسن 
نية لصالح ليبيا وجميع الليبيني واالمتناع 

عن أي عمل عسكري«.
وتاتي دعوات التهدئة يف أعقاب تطورات 
ــذر بــانــهــيــار وقـــف اطـــالق  ــن مــيــدانــيــة ت
الليبي  الوطني  اجليش  نفذ  النار،حيث 
يف  ناجحة  تــقــدم  عملية  السبت  مــســاء 
مدينة القرابوللي »60 كم« شرق العاصمة 
نيوز«  »ارم  موقع  طرابلس.ونقل  الليبية 
عسكري،قوله،إن  مصدر  عن  االخــبــاري 
وحدات من اللواء التاسع- مشاة سيطرت 
بعملية نوعية مفاجئة على منطقة الرواجح 
الواقعة جنوب املدينة، بعد أن اشتبكت مع 
الوفاق وكبدتها خسائر  مليشيات حكومة 
فادحة يف األرواح واملعدات وأجبرتها على 

الفرار.
ومن جانبه،كشف الضابط باجليش الليبي 
املقدم مهندس جبريل الشيخى، يف تصريح 
اإلخــبــاريــة«،أن  إفريقيا  »بــوابــة  لـ  خــاص 
حاولت  واملرتزقة  اإلرهابية  »اجلماعات 
متركز  اجتــاه  متقدمة  مراكز  إلى  التقدم 
العادة  هي  كما  وقامت  املسلحة،  القوات 
تقدم  إحــراز  محاولة  الهدنة  اختراق  يف 
على األرض«،وأكد أنه »مت التعامل السريع 
مع عملية التفاف سريعة، متكنت خاللها 
وبسط  فــرض  من  الليبي  اجليش  قــوات 
بعد  الرواجح،  منطقة  على  السيطرة  كل 
اجلماعات  ــاع  وإرجــ خــارجــهــا  كــانــت  أن 
املدخل  القربوللي  منطقة  إلى  اإلرهابية 

الشرقي للعاصمة املحتلة طرابلس«.
التدخالت  وتيرة  تصاعد  مع  وبالتزامن 
من  »االخـــوان«  قــيــادات  صعدت  التركية 
خطاباتها التحريضية وسعيها ملزيد تأجيج 
ليبيا  مفتي  دعا  البالد،حيث  يف  الصراع 
إستخدام  الغرياني،إلى  الصادق  املعزول 

الليبي.وكان  اجليش  لقتال  الزكاة  أمــوال 
وزير  سابق  وقت  يف  طالب  قد  الغرياني 
تعليم حكومة الوفاق محمد عماري زايد، 
بوقف الدراسة يف طرابلس للدفع بطالب 
محاور  يف  والثانوية  اإلعــداديــة  ــدارس  امل

القتال ضد اجليش.
»لواء  قائد  بادي،  جانبه،خرج صالح  من 
على  انقالبه  مبصراتة،ليعلن  الصمود« 
الهدنة.وأكد بادي يف مقطع فيديو نشرته 
على  الــوفــاق  لــقــوات  التابعة  الصفحات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، مواصلة  مــواقــع 
قرين  أبــو  منطقة  يف  القتالية  العمليات 
مصراتة،  مبدينة  الــواقــعــتــني  والــوشــكــة 
الــذي  الليبي  اجليش  مــن  الستعادتهما 
سيطر عليها قبل أسبوع، كما دعا قوات 
مصراتة إلى اخلروج للدفاع عن مدينتهم 

واحلشد للمعركة القادمة.
وتتزامن تصريحات قيادات تيار االسالم 
السياسي يف ليبيا التحريضية مع أخرى 
مشابهة حلليفهم الرئيسي الئيس التركي 
الفترة  خالل  كثف  أردوغــان،الــذي  رجب 

للجيش  وتهديداته  انتقاداته  من  األخيرة 
تيار  قــيــادات  تصريحات  الليبي.وتشير 
االسالم السياسي وعرابيه االقليميني الى 
وتوتير  البالد  الصراع يف  تأجيج  محاولة 

األجواء مبا يجهض محاوالت التوصل الى 
حلول سلمية.

األمريكية  السفارة  ويف وقت سابق،عبرت 
يف ليبيا يف سلسلة تغريدات مبوقع »تويتر« 
وصفتها  الــتــي  التقارير  ازاء  قلقها  عــن 
»باملوثوقة« والتي »تفيد بأن هناك عمليات 
عسكرية هامة يتم التخطيط لها من قبل 
املسلحة  القوات  من  لكل  التابعة  القوات 
الوطني  الوفاق  وحكومة  الليبية  العربية 
يف املستقبل القريب« مضيفة »سواء كانت 
عدائية أو استباقية، فإن مثل هذه األعمال 
تنتهك االتفاقيات التي مت التوصل إليها يف 
برلني«.وأوصى مؤمتر برلني الذي انعقد يف 
19 أي النار/ يناير املاضي، بحضور 12 
دولة واالحتاد األوروبي واالحتاد األفريقي، 
حتت إشراف األمم املتحدة،بضرورة وقف 
تدفق املرتزقة األجانب إلى ليبيا، والرفض 
كــان شكله  أيــا  والعنف  لــإلرهــاب  القاطع 
أيضا  له  الــذي دعا  األمــر  ومصدره، وهو 
ليبيا يف  جوار  دول  خارجية  وزراء  مؤمتر 
مبخرجات  تلتزم  ال  تركيا  اجلزائر.ولكن 
نقل  عمليات  واصلت  حيث  برلني  مؤمتر 
إلى  والبحر  واملرتزقة عبر اجلو  األسلحة 

ليبيا بهدف تأجيج الصراع يف البالد.
التقارير  صحة  دولــيــون  مسؤولون  وأكــد 
لألسلحة  تركيا  نقل  عــن  حتــدثــت  الــتــي 

باسم  ناطقة  ليبيا،وقالت  الــى  واملقاتلني 
فون  آنييس  الفرنسية،  اخلارجية  وزارة 
»العربية«،«منذ  لقناة  حديث  مــول،يف  دير 
فترة هناك أعمال واضحة تقوم بها تركيا 
بوقف  التزاماتها  خاللها  من  حتترم  ولم 
فيما  ليبيا.  إلى  والسالح  الرجال  إرســال 
ماكرون  إميانويل  الفرنسي  الرئيس  اتهم 
تركيا بتأزمي األوضاع يف ليبيا حيث اعتبر 
يف تصريحات صحافية أن نظيره التركي 
ال يحترم كالمه املتعلق بإنهاء التدخل يف 
إرسال سفن  الليبية والسيما عدم  األزمة 
جانب  إلـــى  للقتال  مــرتــزقــة  تقل  تركية 
ميليشيات حكومة الوفاق التي تسيطر على 

العاصمة طرابلس.
ــع ثــمــن الــتــدخــالت  ــدف ــت لــيــبــيــا ت ــازالـ مـ
ــحــو تــأجــيــج  ــة الـــتـــي تـــدفـــع ن ــيـ ــارجـ اخلـ
الصراعات،حيث  تواصل عدة دول وعلى 
مستغلة  السلبية  تدخالتها  تركيا  رأسها 
الصمت  وتــواصــل  ــة  الــدول غــيــاب سلطة 
الدولي حيال جتاوزاتها التي تغذي الفوضى 
والعنف يف هذا البلد املمزق باإلنقسامات.
ويرى مراقبون أن األجندات اخلارجية من 
األطــراف  بني  االنقسامات  تعميق  شأنها 
الليبية واالبقاء على حالة الفوضى،ويبقى 
لتوافق  يؤسس  ليبي-ليبي  احلل يف حوار 

شامل النهاء األزمة يف البالد.
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املنوعة

أجنبـــت ســـيدة تبلـــع مـــن العمـــر 37 عاماً 
طفلـــة رضيعة ُوصفـــت بـ »املعجـــزة«، حيث 
منـــت بالكامـــل خـــارج رحـــم االم ولـــم تكن 
الســـيدة تعلـــم أنهـــا حامـــل، إلـــى أن دخلت 
األســـبوع 33 مـــن حملهـــا، عندما اكتشـــف 
أطبـــاء اجلنـــني داخـــل جتويفهـــا البطنـــي، 
بحســـب روســـيا اليـــوم. وأجنبـــت باتورينا، 
من روســـيا وهـــي أم لثالثة أطفـــال، طفلتها 
الســـليمة التـــي أســـمتها أناستاســـيا وبوزن 
2.13 كـــغ، عـــن طريـــق عمليـــة قيصريـــة. 
وقيـــل لهـــا إنها احلالـــة 17 املعروفة فقط، 
التـــي تشـــهد جنـــاة املولود من حمـــل كهذا.

يف  الطبيبـــة  نيكونوفـــا،  غالينـــا  وقالـــت 
مستشـــفى »فورونيـــج«، حيث جـــرت عملية 
الـــوالدة: »هـــذا ال يحـــدث. فجـــأة نحصـــل 
علـــى طفلـــة كاملـــة تنمو يف مـــكان ال ينبغي 
أن تعيـــش فيـــه. وكانـــت الفتـــاة موجودة يف 
أغشـــية اجلنـــني. ولديهـــا مشـــيمة تقع بني 

فالوب.« وأنبـــوب  املبيـــض 
وأضافـــت: »حقيقـــة أن الفتـــاة منـــت خارج 
الرحـــم إلـــى 2.13 كـــغ، هـــي معجـــزة. أنا 

أعمـــل منذ 44 عامـــاً، لكن هـــذه هي املرة 
األولـــى التـــي أرى فيهـــا مولـــودا علـــى قيد 
احليـــاة ويـــكاد يكـــون كامـــال يف مثـــل هذه 
يفغينيـــا  إن  املستشـــفى  وقـــال  الظـــروف.« 
حملهـــا«،  جنـــاح  يف  للغايـــة«  »محظوظـــة 
حيـــث أوضحـــت قائلـــة: »كان لـــدي انتفاخ 
بطنـــي علـــى الـــدوام، أنا أعمل مـــن املنزل، 
وبطريقـــة مـــا لم أعـــر الكثير مـــن االهتمام 
حلجمـــي املتزايـــد«. وعندمـــا بـــدأت تعاني 
حدتهـــا،  يف  املتصاعـــدة  البطـــن  آالم  مـــن 
ذهبـــت األم إلـــى مستشـــفى محلـــي، حيـــث 
اكُتشـــف حملهـــا دون مالحظـــة أن اجلنـــني 

أن  خاصـــة  متامـــا،  الرحـــم  خـــارج  ينمـــو 
األنســـجة املحيطـــة باجلنني خلقـــت ظهورا 
مشـــابها للرحـــم الطبيعي.وبحلول األســـبوع 
البطـــن  نزيـــف  بـــدأ  والثالثـــني،  الســـادس 
غيـــر الطبيعـــي وعانـــت يفغينيـــا مـــن األلم 
 Voronezh إلى مركـــز وأُرســـلت  احلاد. 
Perinatal حيـــث كشـــفت عملية قيصرية 
طارئة، اســـتغرقت ســـاعة ونصف الساعة، 
عـــن الطبيعـــة احلقيقيـــة حلملهـــا. وفقدت 
يفغينيـــا 3 لتـــرات مـــن الدم أثنـــاء الوالدة. 
وقـــال املســـعفون إن املـــرأة ســـتتمكن مـــن 

الـــوالدة بشـــكل طبيعـــي يف املســـتقبل.

تـــويف، اجلمعة، الكاتـــب املصري 
الكبيـــر، لينـــني الرملـــي، عن 74 

عامـــاً، بعد صراع مـــع املرض. 
 18 يف  الرملـــي  لينـــني  ولـــد 
أغســـطس 1945، وشـــكل مـــع 
الفنـــان محمد صبحي ثنائيا فنيا 
ناجحـــا، وقـــدم معـــه العديد من 

األعمال املهمة منها مســـرحيات 
غبـــي«  يـــا  الـــدرس  »انتهـــى 
و»تخاريـــف« وفيلم »العميل 13«. 
و»بخيـــت  »اإلرهابـــي«  وأفـــالم 
وعديلة«. ومن املسلســـالت »هند 
والدكتور نعمان« و»مبروك جالك 

ولد«.

توفيت النجمـــة املصرية املعروفة 
ناديـــة لطفـــي، عـــن عمـــر ناهـــز 
الثالثـــة والثمانـــني عامـــا، بعـــد 

صـــراع طويـــل مـــع املرض،
وكانت نادية لطفـــي، وهي إحدى 
أهم جنمـــات اجليـــل الذهبي يف 
الســـينما املصرية قـــد دخلت يف 
غيبوبـــة األربعـــاء املاضـــي، بعـــد 
تدهور حالتها الصحية، إذ عانت 
مـــن ضيق يف التنفـــس منذ فترة، 
ودخلـــت بعدها العنايـــة املركزة.

وكان أول ظهـــور ســـينمائي لبوال 

شفيق، الشـــهيرة بـ«نادية لطفي«، 
يف فيلـــم »ســـلطان« أمـــام املمثل 
الراحل فريد شـــوقي، مـــن إنتاج 
أن  قبـــل  وذلـــك   ،1958 عـــام 
تشـــارك يف بطولـــة العديـــد مـــن 
أشـــهر أفالم الســـينما املصرية، 
و«للرجـــال  »اخلطايـــا«  ومنهـــا 
فقـــط« و«الناصر صـــالح الدين« 
و«الســـمان واخلريـــف« و«قصـــر 
الشـــوق«، وكان آخـــر ظهـــور فني 
لهـــا مبسلســـل »نـــاس والد ناس« 

.1993 يف 

أعلنـــت منظمة الصحـــة العاملية، 
حالـــة  أول  شـــهد  اخلميـــس  أن 
النخفاض عـــدد املصابني بالنوع 
اجلديـــد لفيـــروس “كورونـــا” يف 

الصـــني منـــذ بدء تفشـــيه.
وقـــال املديـــر التنفيـــذي ملنظمـــة 
الصحـــة العامليـــة املعنـــي ببرامج 
الطوارئ، مايكل رايان، يف مؤمتر 
صحفـــي إنه مـــن الســـابق ألوانه 
التقـــدم بـــأي افتراضات بشـــأن 
جتـــاوز التفشـــي ذروتـــه، لكننـــا 
ســـعداء بأن اليوم هو األول الذي 
مت فيـــه انخفاض العدد اإلجمالي 
لإلصابـــة  املؤكـــدة  للحـــاالت 
الصـــني، مؤكـــدا  بالفيـــروس يف 
أنـــه من الســـابق ألوانـــه اإلعالن 
عـــن أي توقعـــات، ألننا ما زلنا يف 

وســـط تفـــش مكثف”.
مقاطعـــو  أن  املســـؤول  وأوضـــح 
هوبـــي، التي تعتبر مركـــزا للوباء، 

ســـجلت ارتفاعا مستمرا يف عدد 
حاالت اإلصابـــة بالفيروس، لكنه 
لم يتـــم رصد مثـــل هـــذه الوتيرة 
يف املقاطعـــات الصينية األخرى.
ويأتي ذلـــك بعد أن أعلـــن املدير 
العـــام ملنظمـــة الصحـــة العاملية، 
تيدروس أدهان غيبريســـوس، أن 
يوم 5 فبراير ســـجل أكبر ارتفاع 
لعدد املصابني خالل 24 ســـاعة 

منذ بـــدء الوباء.
وأبلغـــت الســـلطات الصينية، يوم 
31 ديســـمبر، منظمـــة الصحـــة 
العامليـــة بتفشـــي التهـــاب رئـــوي 
مدينـــة  يف  املصـــدر  مجهـــول 
ووهـــان، مركـــز مقاطعـــة هوبـــي 
وســـط البالد، واكتشـــف اخلبراء 
الحقـــا أن املتســـبب باملـــرض هو 
نـــوع جديد من فيـــروس “كورونا” 
2019-“ اســـم  عليـــه  أطلـــق 

.”nCoV

بدافـــٍع إنســـاني، وكـــي ال تنقلـــب 
حيـــاة أســـرة رأســـاً علـــى عقـــب، 
ذهـــب تامر إلى عديلـــه )زوج أخت 
زوجته(، محـــاوالً الصلـــح بينهما، 
بعـــد خـــالٍف دار بينهمـــا، تطـــور 
احلـــوار إلـــى مشـــادات كالميـــة، 
االشـــتباك  حـــد  إلـــى  وصلـــت 
باأليدي، لُيصيب تامر أو »أوشـــة«، 
كمـــا ُيطلق عليـــه، عديلـــه، فُيقرر 
أقارب املصاب االنتقـــام من تامر، 
الذي عثر عليه مقتـــوالً بعد ذلك، 
الزقازيـــق مبحافظـــة  مدينـــة  يف 

الشـــرقية )شـــرق القاهـــرة(.
حـــد  علـــى   – الواقعـــة  بـــدأت 
شـــهادات الشـــهود- قبـــل أســـبوع 
تقريباً، عندمـــا ذهب تامر للصلح 
بـــني أخـــت زوجتـــه وزوجهـــا، قبل 
أن يختلفـــا، فيصيـــب تامـــر زوج 
أخـــت زوجتـــه، ويذهـــب األخيـــر 
إلى املستشـــفى متأثـــراً بجراحه، 
قبل أن يســـتعني ذووه بـ »بلطجية« 
لالعتداء عليـــه واالنتقام ألخيهم، 

علـــى حد شـــهادات الشـــهود حول 
الواقعة.

)ح.ي(،  يقـــول  التفاصيـــل،  ويف 
املقربـــني  األقـــارب  أحـــد  وهـــو 
للقتيـــل: »كان تامـــر –الشـــهير بــــ 
»أوشـــة«- يحـــاول اإلصـــالح بـــني 
أخـــت زوجتـــه وزوجهـــا، فذهـــب 
وُيشـــتهر  املشـــكلة..  حلـــل  إليـــه 
زوج أخـــت زوجته بســـمعة ســـيئة، 
كونـــه يتعاطى املخـــدرات.. حدثت 
مناوشـــات ومشـــادات بينـــه وبـــني 
تامـــر، الذي كان ُيحـــاول اإلصالح 
بـــني الـــزوج وزوجته، تطـــورت إلى 

حد االشـــتباك باأليدي، لُيســـقط 
تامـــر زوج أخـــت زوجتـــه مصابـــاً، 
ويتم نقل األخير إلى املستشـــفى«.
وتابـــع: »بعد نقـــل زوج أخت زوجة 
قامـــت  املستشـــفى،  إلـــى  تامـــر 
شـــقيقة األول بتأجيـــر مجموعـــة 
من البلطجية لالعتداء على تامر، 
واالنتقـــام منـــه، وقـــام البلطجيـــة 
املؤجرون باســـتدراج تامر وضربه 
يف مناطـــق متفرقـــة من اجلســـد، 

قبـــل أن يـــردوه قتيالً«.
وواصـــل )ح.ي( روايته قائالً: »قام 
باســـتدراج  املؤجـــرون  البلطجيـــة 
تامـــر، مـــن خـــالل االتصـــال بـــه، 
وطلب النـــزول من املنزل، من أجل 
حـــل املشـــكلة وديـــاً مـــع زوج أخت 
زوجتـــه.. نـــزل تامـــر مـــن املنزل، 
وبينما هو يف طريقه للمكان املتفق 
عليـــه، باغته أشـــخاص يســـتقلون 
تدعـــى  منطقـــة  يف  )توكتـــوك( 
النجدة، وانهالوا عليه بالضرب يف 
مناطق مختلفة بجسده، ومبناطق 

حساســـة، ثم الذوا بالفرار، ليلفظ 
هو أنفاســـه األخيرة«. ويشـــير إلى 
متـــت  املذكوريـــن،  البلطجيـــة  أن 
رشـــوتهم مبخـــدرات كـــي يعتدون 

علـــى تامر.
مـــن جهتـــه، يؤكد تلـــك التفاصيل 
)أ.ق(، وهـــو أحد أبنـــاء البلدة، وله 
معرفـــة ســـابقة بالقتيـــل، ويقـــول 
إن »تامـــر كان يحـــاول مصاحلـــة 
َعديلـــه، بعد خالفات مـــع زوجته، 
التـــي تركت لـــه املنـــزل وبقيت يف 
بيـــت زوجهـــا، ولـــدى ذهابـــه مـــن 
أجل مصاحلتهمـــا وحل اخلالف، 
نشـــبت خالفـــات حـــادة بينهما«.

واستطرد شاهد العيان، يف روايته 
قائـــالً: »تامـــر يعمـــل يف املالبـــس 
اجلاهزة، ومتزوج ولديه طفل، وذو 
ســـمعة طيبة.. املتداول أنه اختلف 
مـــع عديلـــه، ثـــم تطـــور اخلـــالف 
ذلـــك  وبعـــد  باليـــد،  لالشـــتباك 
أصـــاب تامر عديله، وبعدها بقليل 

مت قتـــل تامر غـــدراً«.

قالت الشـــرطة الثالثـــاء إن كنديا كان يســـتقل 
طائـــرة من تورونتو إلى جاميـــكا ادعى كذبا أنه 
مصاب بفيـــروس كورونـــا اجلديـــد، مما أجبر 
الطائـــرة على العودة للمطار، حيث مت اعتقاله.

وحدثـــت تلـــك الواقعة يوم االثنـــني خالل رحلة 
لشـــركة طيـــران ويســـت-جت مـــن تورونتو إلى 
مونتيغـــو بـــاي. وكانـــت الطائـــرة البوينج 767 
تقـــل 243 راكبا. وقالت ســـارة باتن، املتحدثة 

باســـم الشـــرطة يف بلدة بيل القريبة من مطار 
بيرســـون الدولـــي يف تورونتو: »تســـبب رجل يف 
تعطيـــل الرحلـــة، إذ قـــال إنـــه زار الصـــني وإنه 
مصـــاب بفيـــروس كورونا«.وبعـــد أن هبطـــت 
الطائـــرة فحـــص فريق طبي الرجـــل البالغ من 
العمـــر 29 عامـــا وخلص إلى أنـــه ليس مصابا 
باملـــرض. وأضافـــت املتحدثة عبـــر الهاتف أنه 
اعتقـــل ووجهـــت له تهمـــة تعمد إيـــذاء آخرين 

علـــى أن ميثـــل أمـــام املحكمـــة يف التاســـع من 
مـــارس. واعتـــذرت ويســـت-جت عـــن الواقعة، 
التـــي تســـبب فيهـــا راكـــب أســـاء التصـــرف، 
وقالـــت يف بيـــان »من بـــاب توخي احلـــذر اتبع 
طاقمنـــا كل البروتوكوالت اخلاصة بالوقاية من 
األمـــراض املعديـــة علـــى منت الطائـــرة، مبا يف 
ذلك عزل الشـــخص الذي ادعـــى كذبا إصابته 

بفيـــروس كورونا«.

مزاد يف بتسوانا يبيع 6 تصاريح لصيد 60 فيالً

لينني الرملي يف ذمة اهلليف معجزة طبية .. والدة طفلة منت خارج رحم أمها

وفاة جنمة السينما املصرية نادية لطفي

انخفاض أعداد املصابني بكورونا حسب الصحة العاملية

ذهب لُيصلح بني أقاربه .. فلقي حتفه

كندي يزعم إصابته بكورونا ليجبر طائرة على العودة

باعـــت بتســـوانا 6 تراخيـــص الصطياد 
مـــا مجموعـــه 60 فيـــال، يف أول مـــزاد 
ُيســـمح بـــه يف البلد اإلفريقـــي منذ رفع 
الرئيـــس موجويتـــزي ماسيســـي حظـــرا 
ملدة 5 ســـنوات علـــى صيـــد احليوانات 

الكبيـــرة، يف مايـــو املاضي.

لألفيـــال  اإلجمالـــي  العـــدد  ويتراجـــع 
اجلائـــر،  الصيـــد  بســـبب  إفريقيـــا  يف 
ثلـــث  قرابـــة  موطـــن  بتســـوانا،  لكـــن 
أفيـــال القارة، شـــهدت زيـــادة يف أعداد 
احليوان البري إلـــى 130 ألفا، مقارنة 
بنحـــو 80 ألفـــا يف أواخر التســـعينات.

ويقول مســـؤولون يف بتسوانا إن الصيد 
»ضـــروري« لتخفيـــف حـــدة الصراع بني 
احليوانـــات والبشـــر، خاصـــة املزارعني 
محاصيلهـــم  األفيـــال  تدمـــر  الذيـــن 
والبنيـــة التحتيـــة عندمـــا تتجـــول خارج 
العضـــو  راس،  أدريـــان  أماكنها.وقـــال 

بتسوانا«:  »أوكشنســـت  املنتدب لشـــركة 
»كانـــت هنـــاك 7 تصاريـــح للصيـــد، كل 
واحـــد منهـــا بعشـــرة أفيـــال، معروضـــة 
للبيـــع يف املزاد«.وأوضـــح أن تصريحـــا 
واحـــدا فقـــط لـــم يجـــر بيعه، والســـبب 
أي  املـــزاد  إلـــى  يتقـــدم  لـــم  أنـــع  هـــو 

مشـــارك يســـتويف احلـــد األدنـــى البالغ 
2 مليـــون بـــوال، أي مـــا يقـــارب 191 

ألـــف دوالر.
وأشـــار املســـؤول اإلفريقـــي إلـــى »بيـــع 
بســـعر  األخـــرى  الســـتة  التصاريـــح 
بـــوال«. مليـــون   25.7 بلـــغ  إجمالـــي 
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الثقافية 

القاهرة.. مكتبة الكون الليبية تطلق نشاطها الثقايف
أطلقـــت مكتبة الكـــون بالعاصمة املصرية 
يف  بقـــراءة  الثقـــايف،  نشـــاطها  القاهـــرة 
عبـــد  العالمـــة  ليبيـــا-  )مفتـــي  كتـــاب 
الرحمـــن القلهود(، وذلك مبشـــاركة عدد 

مـــن الكتـــاب واملثقفـــني واملهتمـــني.
أدار اجللســـة د. إدريس القائد، مبشاركة 
ورئيـــس  الطلحـــي،  احمـــد  الداعيـــة 
املجمع اإلســـالمي األهلي أبـــي منجل يف 
طرابلـــس، الشـــيخ طـــارق عبـــاس، الذين 
تناولـــوا الكتـــاب الـــذي ألفـــه محمـــد عز 
الديـــن الغرياني، ضمن منشـــورات مجمع 
ومؤسســـة  املتقدمـــة،  للدراســـات  ليبيـــا 
للبحـــوث واإلعـــالم، والـــذي تقـــوم  كالم 

بتوزيعه. الكـــون  مكتبـــة 
تناولـــت  التـــي  اجللســـة  هـــذه  وتعـــد 
القلهـــود، باكورة نشـــاطات مكتبـــة الكون 
التـــي أعلـــن صاحبهـــا الصحفـــي فتحـــي 
بـــن عيســـى، عن إطـــالق صالـــون ثقايف، 

مبعـــدل جلســـة شـــهريا.

  الَوحِيـــــَداتِ
خلود الفالح

يِف   اخَلْمِسنَي
ُتْصِبِحنيَ   اْمَرأَةً   أُْخَرى

ُتَثْرِثرِينَ   َمعَ   َصِديَقاتٍ   َوِحيَداٍت

ْكَبَتني، وَماِتيزم   الِذي   أَْتَعبَ   الرُّ َعـــن   الرُّ

ْومِ   املَُتَقطِِّع، النَّ

اقِ   االْفِتَراِضّيني، الُعشَّ

َواحُلبِّ   يِف   أَْفالَمِ   األَبَْيضِ   َواألَْسَود

ُتَواِصِلنيَ   الِغَناءَ : 

“أََنا   ِعْنِدي   َحِنني”

ُتْشـــِبُهكِ   َقَصاِئدُ   آَنا   اْخَماُتوَفا

ةُ   َحَياِتَها   املُْحِزَنة َوِقصَّ

نيَ   أَْكَثرَ   ِبُنُعوَمةِ   َيَدْيك َســـَتْهَتمِّ

ِطالَءِ   األََظاِفر

َخلََطات   َشدِّ   الَبْشَرة

َوَصَفات   الَوْزنِ   املَِثاِلّي

يِف   ِسنِّ   اخَلْمِسني

ُتَراِقِبنَي

َنْفَسكِ   َكِحكَاَيٍة   مُمِلَّة . 

 **** 

ِكنُ   االْسِتْغَناءُ   َعْنَها ُهَناكَ   أَْشـــَياءُ   الَ   مُيْ

رَج ْبَتـــةُ   اخَلْضَراءُ   يِف   َمْطلَعِ   الدَّ النَّ

َقَصاِئِدي

ِسيَنارُيوَهاتُ   َصِديَقاِتي   اجَلِديَدات

ملُِملَّة ا

األَبَاُجـــورَة   الِتي   ُتِنيرُ   َلْيلَ   بَْيِتي

ـــاِهَدةُ   َعلَى   ِخالََفاِتَنا   اللَِّذيَذة الشَّ

ُتَك َصْو

كِ   َيا .  …  ِحنيَ   َيُقولُ  : أُِحبُّ

 **** 

ِغيَراُت الَفَتَياتُ   الصَّ

أَلْنَ   الَفراغَ مَيْ

ِبِحكَاَياتٍ   َقِدمَية

َعنْ   آبَاء   ذََهُبوا   ِإَلى   احَلْرِب

َهاتٍ   َيْصَنْعنَ   الَفَرح .  َوأُمَّ

ِغيَرُة الَفَتاةُ   الصَّ

ْمَيةِ   الَوِحيَدة ِبرِْفَقةِ   الدُّ

ُيوف لُ   بُكَاءَ   الضُّ َتَتأَمَّ

َعنْ   آبَاء   ذََهُبوا   ِإَلى   احَلْرب ! 

 **** 

املَْرأَةُ   الَواِقَفةُ   أََمامَ   املِْرآة

َحَظْت الَ

ا أَنََّها   َكُبَرتْ   ِجّدً

تْ .  اهُ   أَنْ   َيْفَتِقَدَها   َمنْ   أََحبَّ َوَمـــا   َتَتَمنَّ

ِغيَرات َسُتْخِبرُ   الصَّ

أَنَّ   احُلـــبَّ   َلْيـــَس   َمـــا   ُيكَْتـــبُ   يِف  
 ِســـيَنارُيوَهاتِ   األَْفـــالَم

اَنـــاتِ   َعلَـــى   َشاَشـــةِ   ـــلُ   ُوُجـــوهَ   الَفنَّ َتَتأَمَّ
ُيـــون ِلِفْز لتِّ  ا

املَْحُقوَنةِ   ِبالُبوُتكْس   َوالِفيلر

ُيْعِجُبَها   َغَراُمُهنَّ   ِباحَلَياة . 

يِف   املََساء

َتكُْتبُ   رََساِئلَ   َطِويلَةً

َعـــنْ   َنَباَتاتِ   َمْدَخلِ   الَبْيتِ   الِتي   ذَبُلَْت،

املاَلَِبـــس   الِتـــي   َتْنَســـاَها   َعلَـــى   َحْبـــلِ  
 الَغِســـيلِ   أِلََســـاِبيَع،

َوالَوْقـــت   الـــِذي   َتْقِضيهِ   يِف   َتلِْميـــعِ   الُغَبارِ  
 َعنْ   ُصورَِتَهـــا   الَقِدمَية . 

ِديَقـــاتِ   َســـَتْتَبعُ   َنِصيَحـــةَ   ِإْحـــَدى   الصَّ
 ِبـــأَْكلِ   الُشـــوُكوالََتة

ـــنُ   سِّ ـــَعاَدةِ   َوحُتَ “أِلَنََّهـــا   َتْبَعـــثُ   َعلَـــى   السَّ
” ج ا ملَِز  ا

ْوِم َوَقْبلَ   أَنْ   َتْذَهبَ   ِللنَّ

لَـــةَ   ِلَصَباح   “أحس   دُ   أُْغِنَيَتَهـــا   املَُفضَّ ُتـــَردِّ
 قد   إيـــه   وحيدة” . 

 *** 

ة   َصْوتك بَحَّ

َورَاِئَحةُ   َمْنِزِلَنا

الِذي   أَْصَبحَ   أَْكَثرَ   ُهُدوءاً

ة .  َمْشَهدٌ   ِلُصورَةٍ   ُفوُتوغَراِفيَّ

 
 ***

رَِفيَقاِتي   الَقِدمَياُت

َخـــْذنَ   َقـــَرارَ   ِنْســـَيانِ   الِوْحـــَدةِ   َخـــاِرجَ   اتَّ
ِتِهـــنَّ  بُُيو

َنةً اْلَتَقْطنَ   ُصَوراً   ُملَوَّ

ِلَتْشـــِييدِ   الَعاَلمِ   ِبَتاِريخٍ   َجِديد

رََقْصنَ   َعلَى   َصْوتِ   نانســـي   عجرم

َتاِرَكاتٍ   َحليم   َيْرُقدُ   ِبَسالَم

َلنْ   َيْشـــَغلَُهنَّ   َما   َيْجرِي   يِف   الَعاَلم

ة َعنْ   ِكَتابَةِ   ِسيَرةٍ   َحَياِتيَّ

ْشر ٍة   للنَّ َغيرِ   َصاحِلَ

،   األَيَّام،   اخَلـــْوف،   الَقَضاء   َعنْ   أَْنُفِســـِهنَّ
لَقَدر ا  َو

َويِف   ُكلِّ   َيْومٍ   َيُقلْنَ   أِلَْنُفِســـِهنَّ   يِف   املِْرآة : 

َصَباح   اخَلْير . 

 **** 

َفَقْط

َلوْ   َتْنُضِجني   َقِليالً

َتْتُرِكني َو

َتَوقَُّعات

َماِغي،   ُجَماَنة   َوَكارِْمن

ِسعُ   املَِديَنةُ   البِْتَساَماِتك .  َسَتتَّ

 *** 

يِف   ُظُروفٍ   َعاِديٍَّة   ِجّداً

ِعيَساُت َساءُ   التَّ النِّ

ْبَ َيَتَعقَّ

َمْوَجةً   َداِفئَةً   يِف   َنَشـــَراتِ   الطَّْقس

يِف   ُظُروفٍ   َعاِديَّة   ِجّداً

ْقِسيطِ   املُرِيِح وِبالتَّ

َيِبْعَن

ِذْكَرَيات

َفَرٍح

َوبَاُلوَناتٍ   َجِميلَة . 

 *** 

ْتُه ةً   أََحبَّ َكمْ   َمرَّ

اِفَذة َتَرَكـــتْ   الَقَصاِئدَ   ِعْندَ   النَّ

ِلَتْنُمو   ِبُهُدوٍء

تْ   َفْيُروزَ   أِلَْجِلِه، أََحبَّ

املَِظالَّت،

َفر، السَّ

اء، َوَكالَم   األَِطبَّ

ْعر، َواَية   َوالشِّ َعاَلم   الرِّ

َوالَيْوَم

؟ َكـــمْ   َمَضى   ِمنَ   الَوْقتِ   َوْهيَ   حُتِبُّ
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ــ  الليبي  االسبوع  ـــ 
لكرة  ليبيا  ملنتخب  ــعــام  ال املـــدرب  أعــلــن 
قائمة  عن  البنزرتي  فوزي  التونسي  القدم 
سيدخل  الــذي  للمحليني  الوطني  املنتخب 
فبراير  شهر  من  عشر  اخلامس  من  بداية 
مبدنية  مــغــلــق  خــارجــي  ملعسكر  ــاري  اجلــ

 30 القائمة  وضــمــت  التونسية.  ســوســة 
الذي سوف  املنتخب  معسكر  ويأتي  العبا  
والعشرين من شهر  يتواصل حتي اخلامس 
يف  للمشاركة  اســتــعــدادا  اجلـــاري  فبراير 
بالكاميرون شهر  التي ستقام  الشان  بطولة 

املقبل. إبريل 

ــ  ـــ االسبوع الليبي 
شباب  ُمهاجم  الهريش  زكــريــا  الليبي  الــدولــي  سّجل 
يف  وذلك  اجلديد  فريقه  مع  أهدافه  باكورة  قسنطينة 
بثالثة  انتهت  التي  املباراة  يف  العاصمة  احتاد  شباك 
حلساب  حــمــادي  عمر  مبلعب  هــدف  مقابل  أهـــداف 
لكرة  اجلــزائــري  ــدوري  الـ مــن  عشر  السابعة  اجلــولــة 
الدقيقة  يف  الثالث  الــهــدف  الهريش  وسجل  الــقــدم. 
93 يف شباك احتاد العاصمة بعد أن دخل كبديل يف 

الدقيقة 61 من زمن املباراة .

وأنضم زكريا الهريش لشبيبة قسنطينة يف شهر يناير 
املاضي ملدة ستة أشهر يف انتقال حر بعد فسخ تعقده 

مع احتاد طنجة املغربي.
وشهدت املباراة أيضا مشاركة مؤيد الاليف جنم فريق 
احتاد العاصمة حيث شارك كالعب بديل يف الدقيقة 

61 من زمن اللقاء .
ورفع شباب قسنطينة رصيده لـ26 نقطة، وصعد إلى 
 24 عند  االحتــاد  رصيد  جتمد  بينما  الــرابــع،  املركز 

نقطة، يف املركز اخلامس .

اإلعالن عن قائمة منتخب ليبيا ملعسكر تونس الهريش يسجل باكورة أهدافه  مع قسنطينة اجلزائري

 ظهور باهت لسلتو يهدد بخروجه من االحتاد السكندري

البنزرتي يجدد تعاقده مع منتخب ليبيا لعام إضايف

ـــ االسبوع الليبي   
لم يقدم الدولي الليبي أنيس سلتو مهاجم 
مباراة  املقنع يف  األداء  السكندري  االحتــاد 
فريقه التي خسرها أمام أسوان بهدف وحيد 
يف ستاد حرس احلدود باملكس مساء  السبت 
وذلك يف األسبوع السابع عشر من الدوري 
املصري املمتاز. وقد شارك سلتو  اساسياً مع 

االحتاد السكندري ومت استبداله يف الدقيقة 
77 من زمن املباراة وقدم إداء باهت مع فريقه 

الذي لم يفز يف آخر 3 مواجهات بالدوري.
الساحلي  النجم  ملهاجم  الــبــاهــت  األداء 
يوسف  طلعت  باملدرب  يدفع  قد  التونسي 
بعدم االعتماد على سلتو يف باقي املباريات 
وخاصة بأن الالعب الزال لم يضع بصمته 

يف الشباك رغم أنه خاض أربعة مباريات يف 
الدوري باإلضافة إلي مواجهة اإلسماعيلي 
يف دوري أبطال العرب.و سجل سلتو ظهوره 
األول يف العشرين من يناير املاضي حيث 
اجليش  طالئع  السكندري  ــاد  االحتـ هــزم 
بثالثية وشــارك يف يف آخر 18 دقيقة من 
يصبر  متي  إلــي  نتسأل  املباراة.وهنا  زمــن 

طلعت يوسف على مهاجمه الليبي وخاصة 
بأن فريقه يواصل نزيف النقاط يف الدوري 
الرابع  املركز  الفريق  يحتل  حيث  املصري 
برصيد 27نقطة. وانضم سلتو صاحب 27 
عاماً لفريق االحتاد يف يناير املاضي بعقد 
مدته عام ونصف قادًما من النجم الساحلي 

التونسي .

ـــ االسبوع الليبي   
املنتخب  مدرب  البنزرتي  فوزي  التونسي  اتفق 
الليبي لكرة القدم على جتديد عقده الذي ينتهي 
مع شهر إبريل القدم ملدة 12 شهًرا ليبقى مع 

فرسان املتوسط حتى عام 2021.
وقال مدير املنتخب الوطني كمال الترهوني يف 
تصريحات تلفزيونية بأن عبداحلكيم الشلماني 

الــقــدم أتــفــق مع  لــكــرة  ــاد الليبي  رئــيــس االحتـ
البنزرتي على التجديد لعام إضايف وبدروه رحب 

التونسي بالتجديد مع املنتخب الليبي .
وكان احتاد الكرة قد تعاقد مع البنزرتي يف شهر 
أكتوبر املاضي ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد يف 
حال متكن املنتخب الليبي من التأهل إلى بطولة 

أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

ـــ االسبوع الليبيـ ـ 
رفــض العــبــوا  الفريق األول لكرة القدم بنادي 
إلي  عــودتــهــم  بعد  تدريباتهم  استئناف  النصر 
ربع  إلــي  التاريخي  التأهل  بعد  بنغازي  مدنية 

نهائي الكونفدرالية
وبحسب مصادر مقربة من النادي فأن الاعبن 
دخلوا يف إضــراب مفتوح من أجل توفير الدعم 
ــادي للفريق األول وخــاصــة بعد عجز جهات  املـ
االخــتــصــاص والــعــاقــة يف توفير دعـــم للفريق 
الذي تنتظره مواجهة كبيره أمام حسنية أغادير 
املغربي يف ربع نهائي الكونفدرالية حيث ستقام 
مــبــاراة الــذهــاب يف األول مــن شهر مــارس املقبل 

مبلعب بتروسبورت بالقاهرة .
وكـــان فــريــق الــنــصــر الليبي قــد جنــح مــن حجز 
مكان لــه عــن جـــدارة واستحقاق بـــدور الثمانية 
الكونفدرالية األفريقية لكرة القدم بعد أن احتل 
وصافة املجموعة الثانية بعد حوريا حيث حصد 
والتعادل  مباراتن  يف  الــفــوز  مــن  نقاط  ثمانية 
واخلسارة يف مثلهما، ليتأهل بفضل املواجهات 

املباشرة مع دجوليبا املالي.

إضراب العبي النصر عن التدريبات
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الليبي    ـــ االسبوع 
الــرفــاع  مهاجم  صــولــة  محمد  الليبي  الــدولــي  قــاد 
الشرقي  الــرفــاع  جــاره  على  الــفــوز  لتحقيق  فريقه 
جمعت  التي  املباراة  يف  هدف  مقابل  أهداف  بثالثة 
اجلولة  مباريات  قمة  يف  اخلميس  مساء   الفريقني 
وسجل   . الــقــدم  لكرة  البحريني  لــلــدوري  السابعة 
فيما  حرم  وعلي  عبداجلبار،  مهدي  الرفاع  أهداف 

ويعد هذا  الثالث  بالهدف  الليبي محمد صولة  تكفل 
الدوري  الهدف هو أول أهداف صولة مع فريقه يف 

هذا املوسم .
بعد  السادس  للمركز  الهام صعد  الفوز  بهذا  الرفاع 
أن رفع رصيده إلي تسعة نقاط وسوف يحل الفريق 
يف اجلولة الثامنة ضيفاً أمام األهلي يف الرابع عشر 

من شهر فبراير اجلاري .

الليبي    ـــ االسبوع 
الليبي لكرة القدم عبد احلكيم  التقي رئيس االحتاد 
الشلماني ببعثة املنتخب الوطني للشباب يف معسكره 
كأس  بطولة  يف  للمشاركة  يتأهب  والـــذي  بتونس 
تستضيف  التي سوف  للمنتخبات  القدم  لكرة  العرب 
السعودية من 17 من فبراير اجلاري حتي 5 مارس 
الثاني  نائبة  الشلماني  استقبال  يف  كان  و   . املقبل 
حسني احلبيب وأفراد املنتخب من جهاز إداري وفني 

بضرورة  اجلميع  االحتــاد  رئيس  حث  وقــد  والعبني 
حتمل املسؤولية ومتثيل ليبيا أفضل متثيل خاصة بعد 
رغم  للبعثة  توفرت  التي  الكبيرة  واإلمكانيات  الدعم 
لكرة  الليبي  االحتاد  بها  مير  التي  الصعبة  الظروف 
املنتخب  العرب  كأس  بطولة  قرعة  وأوقعت   . القدم 
يف  مبارياته  أقــوي  يف  اإلمــارات  مواجهة  يف  الليبي 
املجموعة الرابعة والتي ضمت أيضا السودان و جزر 

القمر.

ـــ االسبوع الليبي   
حتت  القدم  لكرة  للشباب  ليبيا  منتخب  حقق 
فــريــق هرقلة  على  تــاريــخــيــاً  فـــوزاً  20عــامــاً 
إلى  وصلت  كبيرة  بنتيجة  التونسي  الرياضي 
الودية  املباراة  يف  رد  دون  هدفاً  عشر  خمسة 
لتي أُقيمت بينهما  األربعاء، مبدينة سوسة  ، 

ويستعد املنتخب الليبي من خالل معسكر تونس 
للمنتخبات  العرب  كأس  بطولة  يف  للمشاركة 
 17 مــن  بــدايــة  الــســعــوديــة  تستضيفها  الــتــي 
املدرب  رجــال  القرعة  .وأوقعت  فبرايراملقبل 
عياد القاضي يف املجموعة الرابعة التي تضم 

منتخبات السودان وجزر القمر واإلمارات.

الشلماني يلتقي ببعثة منتخب ليبيا للشباب قبل السفر إلي السعودية

فوز تاريخي ملنتخب ليبيا للشباب على هرقلة التونسي

الليبي    ـــ االسبوع 
خسر املنتخب الليبي لكرة القدم 
الثالثة  البطاقة  الصاالت  داخل 
العالم  لكأس  املؤهلة  واألخيرة 
بليتوانيا وذلك بعد خسارة أمام 
املركز  حتديد  مباراة  يف  أنغوال 

الثالث بهدفني دون رد.
الفريقني  جمعت  التي  املــبــاراة 

احلــزم  بقاعة  اجلمعة  مــســاء  
ــون املــغــربــيــة يف  ــي ــع ــنــة ال مبــدي
الثالث  املركزين  حتديد  مباراة 
إفريقيا  أمم  ببطولة  والــرابــع 
ما  رحومة  زمالء  فيها  يقدم  لم 
اجلمهور  طموحات  إلي  يرتقي 
الــلــيــبــي حــيــث عــجــز الــالعــبــني 
لــلــشــبــاك  ــق  ــطــري ال إيـــجـــاد  يف 

أفريقيا  بطل  وليودع  األنغولي 
الباب  عام 2008 البطولة من 
قليل  بــعــد  وســتــقــام   . الــضــيــق 
ستجمع  التي  النهائية  املباراة 
ــد  ــل ــب ــرب ال ــ ــغ ــ ــام امل ــ ــ مـــصـــر أم
بطل  حتديد  أجل  من  املضيف 
السادسة  النسخة  يف  إفريقيا 

. البطولة  من 

     ليبيا تخسر أمام أنغوال وتودع احللم املونديالي

صولة يقود الرفاع لفوز جديد يف الدوري البحريني

ـــ االسبوع الليبي   
يفكر االحتاد االفريقي لكرة القدم يف إلغاء كأس 
أمم أفريقيا للمحليني2020 التي تستضيفها 
الكاميرون شهر أبريل القادم مبشاركة املنتخب 
الليبي باإلضافة إلي خمسة عشر منتخب أخر.
لتقارير  وفــقــاً  البطولة  الــغــاء  سبب  ويــأتــي 
صحفية مغربية بسبب ازدحام أجندة األندية 

األفريقية وسوء سوء األحوال اجلوية املُنتظرة 
يف الكاميرون.

وبذلك تصبح مشاركة فرسان املتوسط محل 
األيام  و  البطولة  يف  املشاركة  يف  كبيرة  شك 
القادمة سوف حتمل لنا اجلديد فيما يخص 
إلغاء كأس أمم أفريقيا للمحليني أوأن تقام يف 

موعدها .

 الكاف يدرس إمكانية إلغاء أمم إفريقيا للمحليني



ــاألحــداث وحلظات  ب عــامــرة  رحــلــة 
ســارة  التونسية  عاشتها  الــتــرقــب، 
ــن مصر  ــقــت مـ انــطــل الـــتـــي  حـــابـــة 
العمرة.  ألداء  دراجــتــهــا  مــنت  على 
سارة  رحلة  محطات  تابعوا  اآلالف 
وشجعوها بطرق متعددة. واصبحت 
بالدراجة  مكة  إلى  تصل  امرأة  أول 
مغامرة  يف  جناحها  بعد  الهوائية، 

مسبوقة. غير 
على  مصر  من  حابة  سارة  انطلقت 
منت دراجتها »مرزوقة« ووصلت إلى 
رحلتها  لتكمل  بــورتــســودان،  مدينة 

بالباخرة.
استمرت  التي  رحلتها  خــالل  مــرت 
املــدن  مــن  العديد  عبر  يــومــاً،   53
مواقع  عبر  رحلتها  ووثقت  املصرية 
تابعوا  اآلالف  االجتماعي.  التواصل 
دوما  جتد  كانت  التي  ســارة،  رحلة 
متر  مــديــنــة  ــل  ك يف  يستقبلها  مــن 
سارة  قالت  الرحلة،  وقبل  عليها. 
خطى  على  السير  يف  تــرغــب  إنــهــا 
مناسك  ألداء  ذهــب  الــذي  جــدهــا، 

احلج سيراً على األقدام.
باللحظات  مليئة  كانت  سارة  رحلة 
ــة والـــتـــي كـــانـــت تــوثــقــهــا  املــشــجــع
إذ  التواصل،  مواقع  على  وتنشرها 

لكل  وصــولــهــا  ينتظر  البعض  ــان  ك
محطة ويقدمون لها الفواكه والتمر، 
التشجيع  ــل  رســائ إلـــى  بــاإلضــافــة 

والدعم.

ــا وصــــلــــت ســــــــارة إلـــى  ــ ــدم ــ ــن ــ وع
سافرت  بامرأة  التقت  بورتسودان، 
خصيصا  كيلومتر،   200 مسافة 

املغامرة. الشابة  للقاء 

مانويل  أندريس  املكسيكي  الرئيس  أعلن 
لوبيز أوبرادور اجلمعة أنه سيعرض الطائرة 
الفاخرة التي كان يسافر على متنها سلفه 
للبيع عن طريق اليانصيب يف مسعى جلمع 

أموال للمستشفيات احلكومية.
وقال الرئيس إن أي شخص مهتم بالطائرة 
اليانصيب  بطاقات  شـــراء  مــن  سيتمكن 
بسعر 500 بيزو )27 دوالرا( للتذكرة، يف 
محاولة جلمع نحو ثالثة مليارات بيزو أو 
نحو 160 مليون دوالر. ولطاملا انتقد لوبيز 
أوبــرادور طائرة الرئاسة التي تبلغ قيمتها 
رمزا  باعتبارها  دوالر  مليون   130 نحو 
احلكومة،  جانب  من  الشديد  لــإلســراف 
املكسيك  أنــحــاء  يف  السفر  على  ويــصــر 

ما  وكثيرا  التجارية،  الرحالت  باستخدام 
يفاجئ الركاب بذلك.

ومت شراء الطائرة ذات التجهيزات اخلاصة، 
وهي من طراز بوينج 787 درميالينر، يف 
السابق  الرئيس  واليــة  بداية  مع   2012
ست  استمرت  التي  نييتو  بينيا  إنريكي 
سنوات. وقال لوبيز أوبــرادور إن حكومته 
سُتبقي خيار تأجير الطائرة مفتوحا، لكنه 
شدد على أن اليانصيب هو خطته املفضلة.

يف  نبيعها  ال  حتى  بذلك  »نقوم  وأضـــاف 
املزاد بثمن بخس وحتى ال نكون يف عجلة 

من أمرنا«.
وعلى مدى العام األخير، لم تتمكن احلكومة 

من بيع الطائرة بشكل مباشر.

تونسية تسافر ألداء العمرة .. على دراجة
طائرة الرئاسة املكسيكية يف اليانصيب

األسبـوع الليبـي 
االخيره  العـدد )   72   (    ــ    الثالثاء       11      /       2       /     2020

املرصدأخر االسبوع 

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس


