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اليوم األول

الليبيني  أن   ، يوما  البشرية  تاريخ  يسجل  لم   
لــهــم ولقبائلهم  أقــامــوا دولـــة وطــنــيــة خــالــصــة 
ــم املـــتـــعـــددة ، قـــبـــل اخلـــمـــســـني ســنــة  ــهــ ــراقــ وأعــ
املـــاضـــيـــة . ومــــع ذلــــك جتـــد مـــن األكـــادميـــيـــني 
 – يتحدث  من   ، املحليني  واملثقفني  والبحاث 
القبلي –  بالتاريخ  والتباهي  الفخر  قبيل  من 
عن دولة ليبية قوية خاضت غمار حرب بحرية 
بداية   ” أمريكا   ” الناهضة  الفتية  القوة  ضد 
القره  األســرة  حكم  أيــام   ، عشر  التاسع  القرن 
لم  العتيدة  الــدولــة  هــذه  أن  متناسني  مانللي، 
تــكــن ســـوى إقــطــاعــيــة ممــلــوكــة ألســــرة أجنبية 
مبــوجــب “فــــرمــــان” ســامــي مـــن الـــبـــاب الــعــالــي 
ــوزع الـــشـــعـــوب واجلـــغـــرافـــيـــا على  ــ ــان يـ ــــذي كــ الـ
األشخاص والعائالت كهبات وهدايا سلطانية 
، وأن العنصر الليبي املحلي لم يكن يسمح له 
بتجاوز عتبة قاعة احلكم يف “السرايا احلمرا” 
إال لتقدمي الطعام والشراب “للعلج” املتأسلم 

اجلالس على عرش الوالية .. 
وكمثال   – الشوفيني  السياق  هذا  يف  األعجب 
ــر – هـــو إصـــــرار الــبــعــض مـــن بـــاعـــة الــوهــم  آخــ
مسيرة  لــبــدايــة  الــتــأريــخ  على   ، الــعــوام  لعقول 
، وهــو  م  بــالــعــام 1866  بــالدنــا  الــصــحــافــة يف 
آنــذاك  العثماني  الــوالــي  قــرر فيه  الــذي  الــعــام 
ــريــــدة رســـمـــيـــة بــالــلــغــتــني الــتــركــيــة  إصـــــــدار جــ
والعربية لنشر الفرامانات والقوانني اجلديدة 
، أسوة مبا كان معموال به يف البلدان اخلاضعة 
لسطوة االمبراطورية الغابرة..فأي عالقة بني 
الصحافة  وبني  السلطاني  املنشور  إصدار هذا 
االحــتــرافــيــة الــتــي يــعــرفــهــا الــعــالــم وعــرفــنــاهــا 

مؤخرا ؟
أكتفي بهاذين املثالني فال أضطر لسرد قائمة 
العقل  الــذي ميارسه  طويلة من صــور اخلــداع 
لتغذية  الــلــيــبــي حتــديــدا  املــثــقــف  أو   ، الــلــيــبــي 
احلـــالـــة الــشــوفــيــنــيــة الــتــي تــعــيــشــهــا اجلــمــاعــة 
ــاوزت  املــرتــهــنــة كــلــيــة لـــبـــداوة ذهــنــيــة فــجــة جتــ
لتصير  للبدونة  واملعيشي  االقتصادي  الشرط 
والتصورات  التمثالت  مــن  متكاملة  منظومة 

والقيم  ..
لــقــد كـــان مــن شـــأن ، مــعــادلــة الــنــفــط والــرخــاء 
“زائد” بداوة ذهنية وفعلية ، إنتاج ثقافة سالبة 
ــنـــشـــاط احلـــــريف ،  حتــتــقــر الــعــمــل واجلـــهـــد والـ
ومتجد اخلمول واالسترخاء والتقلب يف نعيم 
الــتــرف األســـطـــوري حــتــى صـــارت أقــصــى أمــانــي 
مدنهم  تصير  أن  وبعدها  فبراير  قبل  الليبيني 
التي هي عبارة عن “جنع”  شبيهة مبدينة دبي 
قبيلة استبدلت فيه خيام شعر املاعز ووبر اإلبل 

بالعمائر االسمنتية وناطحات السحاب.
ــذه الــلــحــظــة – حــيــث يــدفــع  حــــري بــنــا ، يف هــ
الــلــيــبــيــون ثــمــنــا فـــادحـــا ألخـــطـــاء كــــان ميــكــن 
الذي  النقدي  العلمي  املنهج  وجد  لو  تفاديها 
يضع اجلماعة يف قلب التاريخ وال يستدرجها 
إلى خارجه حتت إغراء طهرانية زائفة وأمجاد 
ــي الــطــلــيــعــي  ــوعـ ــأن الـ مــتــخــيــلــة – أن نـــؤمـــن بــ
احليوي  املضاد  هو   ، جمعي  وعــي  إلــى  املتطور 
املجتمع  الوهم يف جسد وعقل  تغلغل  ملقاومة 
الطبيعية  املــنــاعــة  هــي  والـــكـــوارث  املــحــن  ..وأن 
من  للنهوض  السقيم  اجلسد  يكتسبها  التي 
ــواه احلـــيـــة الــتــي  ــ ــادة قـ ــعـ ــتـ بـــؤســـه وضــعــفــه واسـ
يتوهم  التي  تلك  ال   ، وفعال  حقيقة  ميتلكها 
ــاويـــف هــيــكــلــه بـــالـــغـــازات  امــتــالكــهــا لــتــمــأ جتـ

السامة.. والفضالت 

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

األسبـوع الليبـي 
العـدد )   73   (    ــ    الثالثاء       18      /       2       /     2020

مدير التحرير

هل نتغير..؟
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أخبــار

رئيس  بتسمية  ــرارا  قـ ــوزراء  ــ ال مجلس  أصـــدر 
اجلميل. لبلدية  التسييري  املجلس  وأعضاء 

ويقضي القرار رقم 171 لسنة 2020 بتسمية 
للمجلس  رئــيــســا  امــبــيــة  الــقــاســم  أبــو  زيــد  أبــو 
عبد  محمد  احلــاحــي،  بشير  مــن  كــا  بعضوية 
علي  ــن،  األمـ وائـــل  اهلل،  عبد  بشير  الــصــمــد، 

راجح، غالية املريض.

الوطني  املركز  العاملية  الصحة  سلمت  منظمة 
ملكافحة األمراض فرع  يفرن جهاز عالي التقنية 
مرض  عن  للكشف  السريعة  الفحوصات  إلجراء 
اجلهاز  أن  املنظمة  وأوضــحــت  املــقــاوم.  الــدرن 
ثم  ومــن  املـــرض  تشخيص  ســرعــة  يف  سيسهم 
يعمل  مبا  مقارنة  فوري،  بشكل  العاج  يف  البدء 

به سابقا.  
كما سلمت منظمة الصحة العاملية مركز مكافحة 
إلجــراء  مماثاً  جهازاً  طرابلس  فــرع  األمــراض 
لدى  الدرن  مرض  لتشخيص  الطبية  املسوحات 
السكانية. التجمعات  الفئات عالية اخلطورة يف 

االعــامــي  املــكــتــب  عــن  نــقــا  املنظمة  ــادت  ــ وأف
بفروع  تركيب جهازين مماثلن  أنه سيتم  باملركز 
مدينتي  يف  األمـــراض  ملكافحة  الوطني  املــركــز 

وسبها. طبرق 

تفقد مدير ادارة املستشفيات بوزارة الصحة باحلكومة 
املاضي، برفقة رئيس  العيضة، األحد  الليبية اسماعيل 
مجلس التسييري بلدية تازربو ابراهيم اجويلي، مستشفى 
تازربو لاطاع على سير العمل ومتابعة تقدمي اخلدمات 
الصحية للمواطنن.وقام العيضة، خال جولته بعقد عدة 
لقاءات مع عدد من رؤساء األقسام باملستشفى، للبحث يف 
آلية تطوير جودة األداء وفًقا الستراتيجية وزارة الصحة 
باحلكومة املوقتة خال العام 2020. كما استمع العيضة، 
للمشاكل والصعوبات التي تواجه املستشفى بهدف تذليل 
العمل بشكل صحيح  يلزم لسير  ما  وتوفير  الصعوبات، 

وتقدمي أفضل اخلدمات للمواطنن.

ليبيا  يهود  احتـــاد  رئيس  قــال 
رافائيل لوزون، إن ساحة الكيش 
إلى  نسبة  املسمى  هذا  حملت 

شخص يهودي.
وأضاف لوزون، يف منشور عبر 
صفحته على موقع فيس بوك، 
أن الذي أسس احتاد يهود ليبيا 
اسمه  طويلة  لــســنــوات  وقـــاده 
متابعا:   الكيش،  فاح  رافائيل 

»نحن ليييون وسنبقى ليبين«

آلية  لتفعيل  اجتماعا  املركز  طرابلس  ببلدية  الصحية  الرعاية  إدارة  نظمت 
الصحية  املــراكــز  مــشــريف  بحضور  الصحية  املــراكــز  يف  والتقصي  الــرصــد 
لطرابلس الكبري. وناقش االجتماع تفعيل دور املراكز الصحية ملا فيه أهمية 
مخاطر  حول  توعوية  محاضرة  ذلك  تخلل  كما  الصحية.  املواطن  لسامة 
فيروس كورونا وكيفية التعامل معه ورصد احلاالت وكيف يتم التعامل معها.

تسمية مجلس تسييري اجلميل

الصحة العاملية تسلم أجهزة كشف 
للدرن املقاوم ملكافحة األمراض

الهالل األحمر يوزع مواد إغاثة
 على النازحني من الهيشة

مساع لتطوير جودة
 األداء مبستشفى تازربو

لوزون .. ساحة الكيش يهودية

تفعيل دور املراكز الصحية بالعاصمة 
للوقاية من كورونا

انطالق مسابقة  رياض األطفال بالغريفةمكتب لعمليات تطوير حقل ايراون النفطي بالعوينات

  الليبية حلقوق اإلنسان تعتمد خطة عملها السنوية

أقيمت مبحلة العوينات، احتفالية مبناسبة 
افتتاح مكتب عمليات تطوير حقل إيراون 
بالعوينات ببلدية غات التابع لشركة زالف 

ليبيا الستكشاف وإنتاج النفط والغاز.
وشهدت االحتفالية حضور عميد وأعضاء 
أعضاء  من  وعدد  غات،  البلدي  املجلس 
املجلس  ورئــيــس  الشركة،  إدارة  مجلس 
التسيري غات، وأعيان وحكماء ومخاتير 

ومـــدراء  غـــات،  بلدية  مبناطق  املــحــات 
والشركات  واألجهزة  واملكاتب  القطاعات 
بالبلدية وعدد من نشطاء املجتمع املدني 

بالعوينات.
الفنون  لفرق  عــروض  االحتفالية  وتخلل 
اجنحة  ــى  ال اضــافــة  باملنطقة  الشعبية 
والــتــراثــيــة  الشعبية  املــقــتــنــيــات  ملــعــرض 

املتنوعة.

نظم مكتب رياض األطفال مبراقبة التعليم ببلدية الغريفة 
االحد املاضي بروضة حلم الطفولة بتوش املسابقة املنهجية 
بالبلدية مبشاركة تسعة رياض  الثقافية لرياض األطفال 

حتت شعار نتشارك نتناقش من أجل غدا أفضل.
اشتملت املسابقة على اجلوانب املنهجية والثقافية )املذيع 
.الرسام .الشاعر .الراوي الصغير( للفصل الدراسي األول، 
حتصلت خالها روضة النسيم بالفخفاخه على الترتيب 
ومدير  البلدي  املجلس  املسابقة  فعاليات  وحضر  األول 
مكتب التعليم األساسي مبراقبة التعليم بالبلدية ومديرة 
رياض األطفال مبراقبة التعليم ببلدية الغريفة وعدد من 
مشرفن ومشرفات رياض األطفال وأولياء أموار األطفال 

وعدد من منتسبي الهال األحمر فرع اوباري. 

عقدت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 
بليبيا، األحد املاضي، االجتماع الدوري 
األول لرؤساء األقسام الفرعية باللجنة 
األقــســام  جميع  عــمــل  خــطــة  لبحث 
الفرعية خال السنة اجلارية، والعمل 
على تضمينها ضمن اخلطة السنوية 
لعمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 

وأوضــحــت  2020م.  لسنة  بليبيا 
أنه مت خال االجتماع تقييم  اللجنة، 
حجم األداء والعمل باللجنة، باإلضافة 
لعمل  السنوية  اخلطة  مناقشة  إلــى 
اللجنة لسنة 2020.م وآليات الوصول 
إلى املستهدفات السنوية ضمن اخلطة 
العمل  السنوية، كما مت مناقشة سير 

الداخلي باللجنة وإعادة الهيكلة العمل 
العمل  مهام  وتوزيع  باللجنة  الداخلي 
فيما بن األقسام واملكتب والوحدات 
باللجنة، وقد مت خال أعمال االجتماع 
اعتماد فريق العمل املختص مبراجعة 
والعضوية  االنضمام  طلبات  وتقييم 

للجنة.

ــدوري  ال االجتماع  أعــمــال  ختام  ويف 
باللجنة  الفرعية  األقــســام  ملسؤولي 
مت اعتماد خطة العمل السنوية لعمل 
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بليبيا 
خال  عرضت  التي  2020.م  لسنة 
أعمال االجتماع السنوي األول ملجلس 

إدارة اللجنة السابق.

»غير  إغاثة  مواد  بتوزيع  األحد،  الليبي سرت،  األحمر  الهال  قام 
غذائية« على األسر النازحة من منطقة الهيشة

وأفاد الهال األحمر سرت، يف منشور عبر صفحته على موقع فيس 
بوك، بأنه بعد تقييم وضع األسر، جتاوز عددهم 200 أسرة نازحة.
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أخبــار

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، األحد 
تابعة  متنقلة  وقــود  محطة  افتتاح  املــاضــي، 
اآللية  املركبات  بتزويد  واخلــاصــة  ــإدارة،  لـ

التابعة لديوان وزارة الداخلية يف طرابلس.
افتتاح  أن  للوزارة،  اإلعامي  املكتب  وأوضح 
اإلدارة  اهتمامات  ضمن  مــن  يأتي  املحطة 

العامة لشؤون اآلليات بتوفير كافة اخلدمات 
ألداء  ــات،  ــواصـ واملـ الــنــقــل  حــركــة  لتسهيل 

الواجبات األمنية على أكمل وجه.
تبذلها  التي  اجلهود  الداخلية،  وزارة  وثمنت 
توفير  أجل  من  اآللية  لشؤون  العامة  اإلدارة 

اخلدمات لكافة مكونات وزارة الداخلية.

الثني،  عبداهلل  الليبية  احلكومة  رئيس  استقبل 
األحد املاضي وفدا من أعيان وحكماء ومسؤولي 

بلدية العربان، لبحث احتياجات املنطقة.
وتطرق االجتماع الذي عقد يف ديوان رئاسة مجلس 
الوزراء مبدينة بنغازي، مناقشة كافة املشاكل التي 
تواجه بلدية العربان، وكافة احتياجات البلدية من 
تعهد  حيث  والصحية،  التعليمية  واملباني  الطرق 

الثني بحل هذه املشاكل حسب األولوية.

متكن أعضـاء إدارة املفرقعات ومعاجلـة املتفجرات 
إزالة قذيفتي  الوطنية، األحد، من  بهيئة السامة 
هـــاون مــن داخـــل منطقتي صــاح الــديــن واحلــي 
الدبلوماسي ابوسليم يف طرابلس كانت تهدد حياة 

املواطنن.

من  بــاغ  تلقت  أنها  املفرقعات،  إدارة  وأوضــحــت 
غرفة عمليات طرابلس، وعلى الفور مت االنتقال إلى 
املكان والعثور على القذائف وإزالتها، داعية جميع 
املواطنن إلى اإلباغ عن أي أجسام غريبة وعدم 

التعامل معها. 

إزالة مخلفات حربية يف طرابلس

مركز مكافحة األمراض: لم يسجل أي اشتباه بفيروس كورونا

داخلية الوفاق تفتتح محطة وقود متنقلة ملنتسبيها

احلكومة الليبية تبحث 
احتياجات بلدية العربان التقى وزير الداخلية يف احلكومة الليبية إبراهيم 

بوشناف، األحد، مع مدير اإلدارة العامة للتدريب 
ــوزارة  ال الـــوزان، لبحث خطة  بــالــوزارة خميس 
للتدريب والتأهيل والتطوير خال العام اجلاري. 
وناقش بوشناف، خال االجتماع الذي عقده يف 
مكتبه بديوان وزارة الداخلية يف مدينة بنغازي، 
والتطويرية  والتأهيلية  التدريبية  اإلدارة  خطة 
التي ستشرف عليها املدرسة الفنية مبعهد تدريب 
الشرطة ببنغازي لرفع كفاءة الضباط وضباط 

الصف واألفراد واملوظفن بوزارة الداخلية.وأكد 
كافة أعضاء  كفاءة  بوشناف، على ضرورة رفع 
هيئة الشرطة واملوظفن مبا يعزز قدرة الوزارة 
يف تنفيذ واجباتها املنوطة بها على الوجه األمثل.

كما بحث االجتماع االستعدادات اجلارية لتخريج 
الدفعة 66 ألعضاء هيئة الشرطة، إضافة إلى 
الدفعة األولى للمعهد العالي لضباط الشرطة، 
وبحث سير الدورات التدريبية يف درنة والواحات 

وغيرها من مديريات األمن.

ــي،أول  ــاضـ ــت الــســبــت املـ وصــل
سرت  ملركز  مساعدات  شحنة 
مند  مــرة  ألول  االورام   لعاج 
تأسيسة عام 2018 ،و حتوي 
ــة املـــقـــدمـــة من  هــــذه الــشــحــن
محرك  ،على  الليبية  احلكومة 
كــهــربــاء  حــجــم كــبــيــر حــديــث 
،وعدد 50 فراش طبى  للمركز  
بطانية   وعــدد 100  ــواء   لــاي

وعدد \ 100 وسادة طبية .
ــصــحــة ســرت  ــد مـــديـــر ال ــ وأكـ
السيوى  ،الدكتور خليفة محمد 
ستصل  اخــرى  مساعدات  ،أن 
اخلاصة  باالدوية  تتعلق  تباعا  
مبنظومة  املسجلن  بــاملــرضــى 
املــركــز  ،الــبــالــغ عــددهــم اكثر 

مــن مــائــتــان وخــمــســون مريض 
الــعــدد  ومــريــضــة ،مــشــيــرا ان 
االجمالى يتوقع اكثر من 600 
حالة مرضية بسرت ،خاصة و 
أن عدد اخر مسجلين مبركزى 

مصراتة وصبراتة لعاج االورام  
جرعتهم  الخــد  علية  يــتــرددون 
عدد  وهــنــاك  للعاج  الــدوائــيــة 
يعالج خارج  املرضى  من  اخــر  

ليبيا.

عويدان  أسامة  عميد  أمن طرابلس  مدير  وجه 
االلــتــزام  بــضــرورة  بــاملــراكــز  التحقيق  ضــبــاط 
يف  والعقابية  اإلجــرائــيــة  القانونية  بالقواعد 

العمل.
وبن املكتب اإلعامي لوزارة الداخلية بحكومة 
ــدد خـــال االجــتــمــاع  الـــوفـــاق أن عـــويـــدان شـ
بضباط  السبت  اليوم  األمن  مدير  عقده  الذي 
التحقيق باملراكز على ضرورة االلتزام بالقواعد 
وذلك  العمل،  يف  والعقابية  اإلجرائية  القانونية 

لتقدمي أفضل اخلدمات الشرطية أثناء القبض 
للنيابة. املتهمن  بإحالة  ووصوال  والتحقيق 

أهمية  إعطاء  ضــرورة  على  األمــن  مدير  وأكــد 
الشرطة  مراكز  داخل  اليومية  لألعمال  قصوي 
دون  الشكاوى،  وتسجيل  الباغات  توثيق  من 
أو  الــصــف  ضــبــاط  أو  للضباط  ســواء  إهــمــال 
املواطنن  مع  تعاملهم  يف  املراكز  داخل  األفراد 
مراعاة  مع  املراجعة،  أو  للتبليغ  ترددهم  أثناء 

االحتجاز. أثناء  احلقوقية  املعايير 

افتتح رئيس احلكومة الليبية /
عبداهلل الثني /صباح  السبت 
املاضي ،محطة سيدي منصور 
 .).kV  30-220 املحمولة 
املحلي  احلكم  ــر  وزي ،بحضور 
الهيئة  ورئيس  الزايدي،  عادل 
الــعــامــة لــلــكــهــربــاء والــطــاقــات 
املــتــجــددة فــخــري املــســمــاري، 
ورئـــيـــس املــجــلــس الــتــســيــيــري 
بوجواري،  بنغازي صقر  لبلدية 
ــر  ــدوائ وال اإلدارات  مــــدراء  و 

بالشركة العامة للكهرباء.

أعلن املركز الوطني ملكافحة األمراض أنه لم تسجل 
أي حاالت اشتباه بفيروس الكورونا يف ليبيا. وبن 
أمس  حتى  جــرى  أنــه  اليومية  نشرته  يف  املركز 
50.664حــالــةإصــابــةمــؤكــدةيف  تسجيل  السبت 
العالم. وأكد املركز أنه اتخذ جملة من اإلجراءات 
الوطنية  اللجنة  تشكيل  منها  املـــرض  ملــواجــهــة 

ملجابهة فيروس كورونا املستجد، املتابعة املستمرة 
للوضع الوبائي العاملي، تفعيل الكشف بالكاميرات 
دليل  إعداد  املنافذ،  بكافة  للمسافرين  احلرارية 
طبي للعاملن يف املجال، رفع درجة التأهب لدى 
شبكة اإلنذار املبكر واالستجابة السريعة، تكثيف 

حمات التوعية و التثقيف الصحي.

بوشناف يبحث خطة رفع كفاءة أعضاء هيئة الشرطة

شحنة مساعدات ملركز سرت لعالج االورام

مدير أمن طرابلس يوجه
 بضرورة االلتزام بالقواعد القانونية

افتتاح محطة سيدي منصور للكهرباء ببنغازي
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االقتصادية

 االســبوع الليبي
كشــف رئيــس جلنــة ازمــة الســيولة 
رمــزي  املركــزي  ليبيــا  مبصــرف 
الرســمية  صفحتــه  علــى  االغــا  
مبوقــع فيــس بــوك عــن كتــاب وجهــه  
مركــزي  محافــظ  الكبيــر  الصديــق 
لــألمم  العــام  ألمــن  طرابلــس 
املتحــدة  أنطونيــو غوتيريــش حــول 
اســتثناء   علــى  اشــخاص  حصــول 
لشــراء العملــة الصعبــة  اخلاضعــة 

يبــة   للضر
وعلــق االغــا يف تدوينتــه علــى الكتاب 
قائــا  أن الصديــق الكبيــر »يعتــرف 
ــدون رســوم  ــة ب ــة األجنبي ــع العمل ببي

راميــا التهمــة نحــو املجلــس الرئاســي 
بانــه مــن مينــح االســتثناءات  »

واضــاف االغــا  » للعلــم ســبق وان 
صرحنــا منــذ مــدة طويلــة بــآن هنــاك 
أشــخاص معدوديــن مســتفيدين مــن 
العملــة األجنبيــة بــدون دفــع رســوم 

ــا » عليه
ــة  ــا » بداي ــه كاتب ــم االغــا تدوينت وخت
واإليــرادات  الســقوط  مرحلــة 

»zero النفطيــة 
وورد يف كتــاب الكبيــر اربعــة نقــاط  
جــاء يف النقطــة االولــى ان املركــزي 
املجلــس  قــرار  بتطبيــق  ملتــزم 
لســنة   1300 رقــم  الرئاســي 

ــة   2018  ، وورد  يف النقطــة الثاني
اشــارة الــى ان املجلــس الرئاســي هــو 
مــن مينــح االســتثناء ، فيمــا اكــدت 
يف  ورد  مــا  علــى  الثالثــة  النقطــة 
الثانيــة مــع اضافــة ان املركــزي لــم 
ملخصصــات  اال  الضريبــة  يســتثنى 
اربــاب االســر ، ويف النقطــة الرابعــة 
املركــزي  ان  الــى  الكتــاب  اشــار 
ينشــر بيــان شــهريا  مببيعــات النقــد 
االجنبــي اخلاضــع للضريبــة وغيــر 
اخلاضــع للضريبــة وان البيــان يحــال 
الــى  العربيــة واالجنليزيــة  باللغتــن 
فيهــا  مبــا  الدوليــة   االطــراف  كل 

املتحــدة االمم  بعثــة 

 االسبوع الليبي
اعلنت املؤسســة الليبية لاســتثمار ترحيبها باســتعداد مجلس 
األمــن الدولــي للنظــر يف تعديــل نظــام العقوبــات املفروضــة 
علــى األصــول الليبيــة املجمــدة مبــا يســهم يف تعزيــز حمايتهــا. 
وقالــت املؤسســة يف بيــان لهــا اجلمعــة، إنهــا تواصــل يف الفتــرة 
واحلوكمــة  الشــامل  للتحــول  اســتراتيجيتها  إجنــاز  احلاليــة 
للتجميــد،  الكامــل  بالرفــع  تطالــب  وال  اإلداري  واإلصــاح 
ــة للتحــوط مــن أي انخفــاض  ــد مــن املرون وإمنــا إدخــال املزي
ألداء أصولهــا حتــت التجميــد. ويشــار إلــى أن مجلــس األمــن 
ــي 2020  ــام احلال ــم “2509” للع ــرارا رق ــي أصــدر ق الدول
أبــدى مــن خالــه اســتعداده للنظــر يف تعديــل نظــام العقوبــات 
مبــا يكفــل توفيــر حمايــة لبعــض األصــول املجمــدة التــي تعانــي 

مــن اآلثــار الســلبية للتجميــد.

 االسـبوع الليبي
للمصـرف  العـام  املديـر  عقـد 
الصديـق  الوطنـي  التجـاري 
اجتماعـاً  اخلميـس   خنفـر  
الضرائـب   مصلحـة  مديـر  مـع 
وذكـر   ، النخـاط   خالـد 
صفحتـه  عبـر  املصـرف 
الرسـمية أن االجتمـاع   تنـاول  
العراقيـل التـي تواجـه مصلحة 
الضرائـب  ومناقشـة  التعـاون 
بـن املصـرف التجاري الوطني 

الضرائـب. ومصلحـة 

 االسبوع الليبي
اجلنوبيــة  املنطقــة  يف  األعمــال  رجــال  مجلــس  عقــد 
أوبــاري  البلــدي  املجلــس  أعضــاء  مــع  موســعا  اجتماعــا 
ملتابعــة مخرجــات االتفاقــات االقتصاديــة مــع وزارة التجــارة 
اجلزائريــة متهيــدا لتســهيل بعــض اإلجــراءات التــي مــن 

مشــروعات. إنشــاء  علــى  املســتثمرين  تشــجيع  شــأنها 
ويأتــي هــذا االجتمــاع بعــد عــودة رجــال أعمــال املنطقــة 
اجلنوبيــة مــن اجلزائــر واالنتهــاء مــن مباحثــات جتاريــة 
مطولــة أجريــت مــع اجلانب اجلزائري مطلع الشــهر اجلاري 
، وخلــص االجتمــاع إلــى اتفــاق بــن مجلــس رجــال األعمــال 
االجتماعــات  مــن  سلســلة  عقــد  علــى  البلــدي  واملجلــس 
األخــرى لضمــان تنفيــذ آليــات تشــجيع االســتثمار األمــر 
الــذي ســيوفر فــرص عمــل للشــباب وتنوعــا يف مصــادر 

الدخــل.

االغا : الكبير يعترف ببيع العملة األجنبية بدون رسوم ويتهم الرئاسي  

      العريبي : يعلن عن مشاريع بـ 2 مليار واتفاق مع سيمنس إلنشاء محطة كهرباء 
 االسبوع الليبي

الليبيــة  احلكومــة  باســم  الناطــق  أعلــن 
ــي املشــاريع  ــي عــن أن إجمال حــامت العريب
مجلــس  رئاســة  مــن   عليهــا  املتعاقــد 
الــوزراء  مباشــرة بلغــت أكثــر مــن  مليــاري 
دينــار، وقــال العريبــي يف مؤمتــر صحفــي 
االســتقرار  إعــادة  جلنــة  أن  اخلميــس  
مشــاريع  علــى  تعاقــدت  بنغــازي  ملدينــة 

بقيمــة قاربــت 300 مليــون دينــار ، واشــار 
الــى  إن مشــاريع بنغــازي ليــس لهــا عاقــة 
بلجنــة إعــادة االســتقرار للمدينــة بــل هــي 
مطروحــة  وســتكون  احلكومــة   مشــاريع 
للــرأي العــام ليــرى املواطــن مــا قامــت بــه 

مــن أعمــال.
شــركة  مــع  اتفــاق  عــن  كشــف  العريبــي 
غــرب  كهربــاء  ســيمنس إلنشــاء محطــة 

أن   « قائــا  العريبــي  اوضــح  بنغازيــو 
علــى  تتحصــل  لــم  الليبيــة   احلكومــة 
ــة  درهــم واحــد مــن حكومــة الســراج طيل
الســنوات املاضيــة » ، وقــال أن مشــاريع 
بلديــة طبــرق بلغــت 30 مشــروعا بقيمــة 
مت  فيمــا  دينــار،  مليــون   40 جتــاوزت 
افتتــاح عــدد مــن املشــاريع يف مدينــة درنــة 
وجلنــة إعــادة االســتقرار إليهــا باشــرت 

بالفعــل. أعمالهــا 
جلنــة  إن   « قائــا  العريبــي  واضــاف 
األزمــة باملنطقــة اجلنوبيــة قدمــت كافــة 
إمكانيــات  ضمــن  للمنطقــة  اخلدمــات 
احلكومة،وعندمــا تتقــدم القــوات املســلحة 
ــة  ــة تتجــه وراءهــا احلكوم جتــاه أي مدين
لتقــدمي اخلدمــات مباشــرة مثــل ماحــدث 

يف ســرت .

الليبية لالستثمار ترحب بقرار مجلس 
األمن بشأن نظام العقوبات

التجاري الوطني يبحث  التعاون مع مصلحة الضرائب

مساع الستقطاب استثمارات جزائرية جنوب ليبيا
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بدايــة عرفنــا بنفســك، ونبــذة عــن رحلتــك إلــى 
ووهــان الصينيــة؟ 

بنغــازي،  النمــر، مواليــد مدينــة  أنــا حافــظ عمــر 
عمــري 26 ســنة، تخرجــت ربيــع 2018 مــن جامعــة 
بنغــازي تخصــص شــبكات واتصــاالت احلاســوب، 
ــب  ــرة جــدا بعــد تخرجــي يف مكت ــرة قصي ــت فت عمل
التأشــيرات التركيــة يف بنغــازي حتــى نهايــة ســنة 
كاملــة  منحــة  علــى  حتصلــت  حيــث   ،2018
املصاريــف مــن احلكومــة الصينيــة إلكمــال دراســتي 
يف الدراســات العليــا يف نفــس التخصــص مبدينــة 
ووهــان، وغــادرت مــن ليبيــا إلــى الصــن يف ديســمبر 

.2018
بصفتــك شــاهد عيــان.. كيــف اســتقبلت الصــني 

نبــأ ظهــور فيــروس كورونــا؟
ــد،  ــا اجلدي ــروس كورون ــور في ــر ظه فــور انتشــار خب
الســكان واألهالــي يف الصــن بحالــة مــن  أصيــب 
الرعــب، وهنــا بالتحديــد يف مدينــة ووهــان كانــت 
األوضــاع خطيــرة للغايــة، ومت إغــاق أغلــب املتاجــر، 
والســاحات العامــة وعطلــت كل املوصــات العامــة 

باملدينــة.
وحينهــا لــم تــروادك فكــرة أن جتمــع حقائبــك 

وتعــود إلــى ديــارك يف ليبيــا؟ 
بالــي  علــى  تطــرأ  لــم  الفكــرة  هــذه  ال..  حقيقــة، 
مطلقــا، رغــم قلــق عائلتــي وإصرارهــم علــى عودتــي.

ملــاذا رفضتــم العودة إلى ليبيا؟
يف  البقــاء  إلــى  دفعتنــي  األســباب  مــن  العديــد 
هــذه املدينــة مهمــا حــدث، وهــو أن دراســتي علــى 
وشــك االنتهــاء واملقــرر إنهائــي برنامــج الدراســات 
 2020 يونيــو  شــهر  يف  ووهــان  يف  هنــا  العليــا 

القــادم، وأيضــا تعرفــت إلــى العديــد مــن األصدقــاء 
الصينيــن هنــا، وكانــت اغلــب أســباب تعــريف عليهــم 
األشــياء،  أبســط  يف  حتــى  مســاعدتي،  لغــرض 
كل  يف  وكانــوا  معهــم،  أوقاتــي  أجمــل  وقضيــت 
ــي للمشــاركة  ــة يدعونن ــة يف املدين مناســباتهم املحلي
أوقاتــي  أجمــل  عشــت  معهــم،  واالحتفــال  معهــم 
معهــم وكانــت كل الصعــاب التــي واجهتنــي يف املدينــة 

تختفــي بســهولة مبســاعدتهم، ويف املقابــل أنــا أيضــا 
شــاركت يف العديــد مــن األعمــال التطوعيــة داخــل 
مدينــة ووهــان وخارجهــا، حيــث غــادرت ووهــان إلــى 
مدينــة أخــرى تبعــد 600 كيلــو متــر وملــدة 20 يــوم 
ملســاعدة قريــة فقيــرة يف تعليــم أطفالهــم تعلــم اللغــة 
اإلجنليزيــة، وأيضــا مــن أبــرز مشــاركاتي التطوعيــة 
يف  األولــى  الســنة  يف  تواجــدي  خــال  مــن  هنــا 

العســكرية  األوملبيــة  األلعــاب  شــاركت يف  ووهــان، 
كمرشــد ســياحي يف  املاضــي،  أكتوبــر  العامليــة يف 
بــرج الرافعــة الصفــراء وهــو إرث تاريخــي قــدمي يف 
املدينــة منــذ أكثــر 1700 ســنة، وســاعدت العديــد 
مــن األجانــب والعبــن القــوى الذيــن قدمــوا مــن كل 
مــكان يف العالــم يف التعــرف علــى تاريــخ ووهــان، 
ومــن هنــا تعلمــت الكثيــر عــن تاريــخ ووهــان والصــن 

بصفــة عامــة. 
هــي  هــل  ووهــان..  إلــى  اســمك  بتغييــر  قمــت 

محــددة؟ رســالة 
هــي  »ووهــان«،  إلــى  الصينــي  اســمي  تغييــر  نعــم 
والصــن  خاصــة،  املدينــة  أهالــي  كل  إلــى  رســالة 
والعالــم عامــة، بــأن يجــب أن ال نخــاف وأن نقــف 

املــرض.  معــا ملواجهــة هــذا 
مــا هــو شــكل املســاعدات واخلدمــات التــي تقدمهــا 

اآلن يف الصــن لدعمهــا يف هــذه الفتــرة احلرجــة؟
والتجــار  واخلاصــة،  العامــة  القطاعــات  أغلــب 
ورجــال األعمــال الصينيــن والعامليــن، دعمــو الصن 
ــدمي كل االحتياجــات  ــن خــال تق ــة م يف هــذه املحن
شــيء  ينقــص  لــم  اآلن  وحتــى  للمدينــة،  اليوميــة 
حتــى يف مســتلزمات الوقائيــة للمــرض مــن أقنعــة 

وقفــزات. 
وبالنســبة لــي فــأن متطــوع كأحــد عناصــر فريــق 
وقمــت  اجلامعــة،  يف  الطلبــة  احتياجــات  توصيــل 
وقنــوات  صحــف،  مــع  املقابــات  مــن  بالعديــد 
علــى  الفيديوهــات  مــن  العديــد  ونشــرت  صينيــة، 
ويتشــات لتشــجيع املواطنــن هنــاك علــى املواجهــة 
وحتــدي فيــروس كورونــا، أو حتــدي األزمــات بشــكل 

عــام.

قصة شاب ليبي
رفض مغادرة ووهان الصينية

 رغم انتشار فيروس كورونا
كورونــا  فيــروس  الصينيــة معقــل  ووهــان  مغــادرة مدينــة  رفــض  ليبــي  النمــر، طالــب  عمــر  حافــظ 
املســتجد، وقــرر البقــاء يف املدينــة املوبــوءة، رافعــا شــعار »رد اجلميــل« لهــذه املدينــة التــي قــال إنهــا 
احتضنتــه وقدمــت لــه الكثيــر ومنحتــه أوقاتــًا رائعــةً، وهــي اآلن بحاجــة لــه ولدعمــه لهــا، ولــم يكتــِف 
النمــر بالبقــاء يف الصــني فقــط، بــل غّيــر اســمه إلــى »ووهــان«... وملزيــد مــن التفاصيــل حــول قصــة 
هــذا الشــاب الليبــي أجــرت »بوابــة إفريقيــا اإلخباريــة« هــذا احلــوار مــع حافــظ عمــر النمــر املتواجــد 

يف ووهــان الصينيــة... وإلــى نــص احلــوار:

حوار/ همسة يونس
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ُسحب الثورة احلاجبة
املكون  ظهر  لــألحــداث  األول  اليوم  منذ 
وجلياً يف  اإلســامــي اجلــهــادي واضــحــاً 
املــشــهــد الــلــيــبــي، لــكــن ســحــب »الـــثـــورة« 
حجبت الصورة احلقيقية عن أعن الناس 
والكاميرات، بالرغم من أن األخيرة كانت 
تغظ الطرف بوعي عن كل ذلك. فخال 
طرابلس  العاصمة  سقوط  وقبل  احلرب 
يف أيدي املتمردين عمدت جماعة إرهابية 
إسامية تسمى »كتيبة عبيدة بن اجلراح« 
إلى تصفية عبد الفتاح يونس، أحد قادة 
القذايف،  معمر  مع  ثورة سبتمبر 1969 
والذي انشق عنه بعد فبراير 2011، هي 
اجلماعة ذاتها التي هاجمت مقر السفارة 

األمريكية يف بنغازي يف سبتمبر 2012 
»كريستوفر  األمــريــكــي  السفير  وقتلت 
يسلح  كان  الذي  نفسه  السفير  ستيفنز«، 
واحد إلسقاط  عام  قبل  اجلماعات  هذه 
نظام العقيد القذايف. لكأنه مكر التاريخ 

الذي ال يرحم.
يف هذه األثناء كانت اجلماعات اجلهادية 
وتدعم  صفوفها  تنظم  للقاعدة  املوالية 
اجليش  مــن  املنهوب  بالساح  مخازنها 
اخلارج  من  البواخر  عبر  والقادم  الليبي 
كــل مكان  ــب يف  ــدري ــت ال وتــفــتــح مــراكــز 
ليبيا  من  املستقبل«  »مجاهدي  الستقبال 
وبقية الدول املجاورة وخاصة تونس. فيما 
يف  للقتال  عناصرها  من  الكثير  أرسلت 

سورية إلى جانب املعارضة املسلحة ضد 
أبرزهم  لعل  الرئيس، بشار األسد.  نظام 
مهدي  احلــالــي،  طــرابــلــس  بلدية  عميد 
احلارثي، الذي كان يقود ميليشيا عسكرية 
موالية  طرابلس«  ثوار  »كتيبة  اسم  حتت 
لرئيس حزب الوطن عبد احلكيم باحلاج. 
ومع انطاقة العمل العسكري يف الساحة 
ــى سورية  ــي إل الــســوريــة، ســافــر احلــارات
النظام  ضد  جهادية  مجموعة  لتشكيل 
وتتهم هذه  ــة«،  ــ األم »جــيــش  اســم  حتــت 
معسكرات  ضد  جرائم  بتنفيذ  املجموعة 
سورية،  يف  الفلسطيني  التحرير  جيش 

التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية.
كـــان احلــارثــي خـــال احلـــرب يف الــعــام 

خاصة  عــســكــريــة  فــرقــة  يــقــود   2011
طرابلس  يف  ريكسوس  فندق  حــاصــرت 
لتقارير  ووفــقــاً   .2011 أغسطس  يف 
إعامية، نشرتها شبكة فولتير الفرنسية، 
فقد كانت ترافقه مجموعة من املستشارين 
الفرنسين. ووفق مصدر عسكري أجنبي 
رفيع املستوى مّت تكليف احلاراتي من قبل 
حلف شمال األطلسي مبهمة تقضي بأسر 
القادة الليبين املتواجدين يف جناح سري 
يف  السابق  النائب  وباغتيال  الفندق  يف 
الكونغرس األميركي ومساعد مارتن لوثر 
احلاراتي  ويحمل  فانتروي.  والتر  كينغ 

ملفات 

يتبع<<

موجز للفوضى الليبية:
 »فبرايــــر« قيــامــــاً وحطامــــاً

ــد نــظــيــف-بــوابــة  ــمـ أحـ
افريقيا اإلخبارية

القذايف  موقف  ينتظر  العالم  كــان 
الــتــي انطلقت مساء  مــن األحـــداث 
تكلم  أخـــيـــرًا   .2011 فــبــرايــر   17
الــعــقــيــد. يف خــطــابــه الــشــهــيــر ليلة 
للعالم  الـــقـــذايف  قـــدم  فــبــرايــر،   22
حتدث  يحدث.  ملا  قراءته  ولليبيني 
عن مــؤامــرة ضد البالد وعــن وجود 
جـــمـــاعـــات ديـــنـــيـــة مـــتـــطـــرفـــة تــريــد 
االستحواذ على ليبيا. وكأنه يرى يف 
بتفصيل،  أسهب  املستقبل،  زجاجة 
ــائـــالً،  ــة قـ ــ عـــمـــا يــنــتــظــر مـــديـــنـــة درنــ
إسالمية  إمـــارة  إلــى  ستتحول  إنــهــا 
يقودها أمير ملتح يطلب من الناس 
ــر الــنــســاء  ــأمــ الــبــيــعــة واجلــــزيــــة ويــ
بــاملــكــوث يف بــيــوتــهــن. لــكــن الــقــذايف 
كان يف واد والعالم والليبيون يف واد 
العقيد  خطاب  العالم  تلقف  ثــان. 
التعاليق  كــانــت  ســـاخـــرَا.  الـــرؤيـــوي 
السمجة مركزة على مالبسه الرثة 
الطريفة،  الليبية  العامية  وكلماته 
لكن أحدَا لم ينتبه للتحليل الذي 
قــدمــه. مــدفــوعــني مبــا تبثه وسائل 
الغربية  ونظيرتها  العربية  اإلعــالم 
انـــخـــرط  ــنــــطــــن وبــــــاريــــــس،  يف واشــ
ليبيون كثيرون يف متكني اجلماعات 

اإلرهابية من بالدهم.
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سيدة  من  ومــتــزوج  األيرلندية  اجلنسية 
ــوزراء  ال رئيس  ــده  أّك ما  ووفــق  إيرلندية. 
السابق خوسيه ماريا أزنار ما زال مهدي 
احلاراتي مطلوباً يف إسبانيا بسبب تورّطه 
يف هجمات مدريد يف 11 مارس 2004.

الفيلم األمريكي نفسه
ما حدث يف ليبيا منذ 2011 وحتى اليوم، 
جديداً.  ليس  أنفسهم،  الليبين  بأيدي 
املشروع األمريكي لتحويل عدد من الدول 
واسعة  ساحات  إلى  و«الشريرة«  املعادية 
وتشتيتها  تقسيمها  خــال  من  للفوضى، 
وإيقاع شروخ حادة يف بنيتها االجتماعية، 
ــة يف  ــوريـ ــكـ مـــتـــواصـــل مــنــذ احلـــــرب الـ
للعراق مروراً بفيتنام  اخلمسينات وصوالً 
واهلل  وأفغانستان،  وتشيلي  ويوغسافيا 
وحده العليم مبا سيحدث. وما يجري يف 

سوريا، ليس بعيداً عن كل هذا.
لكن الافت أن مشاريع الواليات املتحدة 
األمريكية يف املنطقة العربية واإلسامية 
كل  يف  ›‹إساموية«.  بــأدوات  دائماً  تنفذ 
البندقية  كانت  بعضها،  وليس  التجارب، 
تعتمدها  التي  الوسائل  إحــدى  اجلهادية 
االمبريالية لتقسيم وتفكيك الدول املعادية 
خطراً  تشكل  الــتــي  تلك  أو  لسياساتها 
بل حتى  العالم،  على متدد مشروعها يف 
الدول التي ترفض السير طوعاً يف الركب 
الــدول  على  ذلــك  ينسحب  االستعماري. 
مجتمعات  تسكنها  التي  تلك  أو  العربية 
مسلمة، أو حتى أقليات، كمعطى موضوعي 
و  »طــائــفــيــاً«  وتطويعه  بــه  الــتــاعــب  يتم 
دروس  تكشف  إذ  »مذهبياً«.  و  »عرقياً« 
التي  الساحات  كل  أن  التاريخية  التجربة 
ثمانينات  منذ  اجلــهــاديــون  فيها  حضر 
القرن املاضي حتى اليوم كانت مستهدفة 
مناطق  أو  األمريكية  التقسيم  مبشاريع 

خلوض معارك أمريكية بالوكالة.
ــقــوات  ال ــت  دخــل الــعــام 1979،  نــهــايــة 
السوفياتية إلى أفغانستان، لتلتقط اإلدارة 
األمريكية احلدث وحتوله إلى صراع بن 
»اإلحلــاد« و»اإلميــان« يف إطــار استنزاف 
عدوها األول، االحتاد السوفياتي لتهزمه 
باالعتماد على »املجاهدين« مثلما هزمها 
يف فيتنام ببنادق »الثوار«. يف العام 1980 
انطلقت الواليات املتحدة يف تنفيذ املشروع 
بعد أن أقنعت دوالً عربية بدعمه سياساً 

وإعامياً ومالياً.

املدعوم  األفغاني«  »اجلهاد  مرحلة  انتهت 
ــمــول عــربــيــاً بــوطــن مقطع  أمــريــكــيــاً وامل
األوصال وحرب أهلية. لم يعد هناك متسع 
من الوقت، فقد بدأت املاكينة االستعمارية 
مــعــاديــاً  كـــان  بــلــد آخـــر طــاملــا  يف تفتيت 
لقوى  ومــســانــدا  األمــريــكــيــة  للسياسات 
التحرر الوطني واالقتصادي. قرر احللف 
األمريكية  اإلدارة  خلفه  ومــن  األطلسي 
صغيرة  دويــات  إلــى  يوغسافيا  تقسيم 
على أساس عرقي وطائفي. تقسيم كانت 
ثمنه حرب قذرة دعمتها واشنطن ومولها 
الشعوب  جانب  إلى  وقودها  وكان  العرب 
الرثة، اجلهاديون الذين زحفوا من كل فج 

من  براقة  عاطفية  عناوين  حتت  عميق 
»للزحف  والتصدي  اإلسام«  »نصرة  نوع 

الصليبي«.
يف العام 2003، احتلت القوات األمريكية 
الكاذبة  الــذرائــع  قدمت  أن  بعد  الــعــراق، 
حول امتاك نظام صدام حسن ألسلحة 
األمريكي  الوجود  وطيلة  الشامل.  الدمار 
شهده  مــا  ذروة  البلد  شهد  ــعــراق،  ال يف 
خلف  طائفي،  استقطاب  من  تاريخه  يف 
مجازر دامية بن أبناء الوطن الواحد. زرع 
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  االحتال، 
حتت ذرائع املقاومة تنظيماً جهادياً دمويا 
مر  أن  بعد  »داعــش«  يسمى  اليوم  أصبح 

مــن خطاب  كلها  تــغــذت  تــطــور  مبــراحــل 
الكراهية الطائفي. وهذا العنف اجلهادي 
يقل  ال  طائفياً  خطاباً  مواجهته  يف  أفرز 
ال  ميليشيات  عليه  وتــأســســت  كــراهــيــة 
تقل عنه دموية، لتدخل الباد يف »حرب 
الطوائف« والتقسيم على أرض الواقع بن 
كرد وسنة وشيعة، وليحقق االحتال أحد 
األهداف التي جاء من أجلها إلى املنطقة 
عبر بنادق اجلهادين التي تدثرت بشعار 

املقاومة.
يف ليبيا حصل السيناريو نفسه، إذ عملت 
بنشاط  الغربية  التوسعية  األنظمة  ذات 
مجلس  مــن  قـــرار  اســتــصــدار  على  كبير 

لــتــدخــل حــلــف شــمــال األطلسي  ــن،  ــ األم
الليبي  الشعب  »إنقاذ  بدعوى  الباد،  يف 
حلفاءها  لتمكن  الــقــذايف«  الطاغية  من 
والتمهيد  والتمدد  السلطة  اجلهادين من 
برقة  بن  أقاليم  ثاثة  إلى  ليبيا  لتقسيم 
بدأت  أن  لبثت  ما  ثم  ــزان.  وف وطرابلس 
فبدأت  ــر،  األخـ تلو  الــواحــد  تصطادهم 
بسليم الرقيعي )أبو أنس الليبي( ثم ثنت 
الليبي  السفير  بقتل  املتهم  ختالة،  بأبي 
»ثــوار  من  املطلوبن  وقائمة  بنغازي،  يف 
على  مفتوحة  مازالت  والكرامة«  احلرية 
بــن قمو وغــيــره. ويــؤكــد ذلــك ما  سفيان 
الرسائل  من  ماي 2015  يف  تسريبه  مت 
السابقة  اخلــارجــيــة  لــوزيــر  اإللــكــتــرونــيــة 
هياري كلينتون، إذ تشير إحدى الرسائل 
الفرنسية  املخابرات  بها  تقوم  مساع  إلى 
اجلماعات  دعــمــت  )الــتــي  والبريطانية 
بداية من 17  الليبي  الشرق  املتشددة يف 
فيفري 2011( لتقسيم ليبيا وإقامة كيان 
سياسي مستقل شرقاً. فقد ورد حرفيا يف 
 2012 مــارس  من  الثامن  بتاريخ  رسالة 
لألمن  العامة  املديرية  من  »موظفن  أن 
السرية  واملخابرات  الفرنسية  اخلارجي 
يف  عملوا   »SIS--MI-6« البريطانية 
إلى   2012 جانفي  منتصف  بن  الفترة 
مع  العاقات  توطيد  على  مارس 2012 
قيادات قبلية واجتماعية يف شرق ليبيا، يف 
محاولة لتشجيعهم على إقامة منطقة شبه 
مستقلة إدارًيــا يف إقليم برقة بتوجيه من 
الرئيس الفرنسي ساركوزي ورئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون، ونقلت الرسالة 
عن مصادر مطلعة أن املخابرات البريطانية 
والفرنسية كانتا تنويان »التحرك نحو إقليم 

مستقل إدارًيا حتت حكم فيدرالي«.

الليبيني  بأيدي  اليوم،  2011 وحتى  ليبيا منذ  ما حدث يف 
أنفسهم، ليس جديداً. املشروع األمريكي لتحويل عدد من 
الـــدول املعاديــة و)الشريرة( إلى ساحـــات واسعــة للفــــوضى
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أثـــار هيكل عظمـــي عمـــاق جرفته امليـــاه إلى 
شـــاطئ أبردين يف إســـكتلندا، خـــال العاصفة 
ســـيارا، ضجـــة واســـعة النطـــاق حـــول وفـــاة 
وحـــش لـــوخ نيـــس الشـــهير.وعثر علـــى هيكل 
املخلـــوق الغامض على الشـــاطئ، يـــوم األحد 9 
فبرايـــر، عقب العاصفة ســـيارا التـــي اجتاحت 
إســـكتلندا مـــع رياح بقوة 90 ميا يف الســـاعة، 
مصحوبـــة بأمطـــار غزيرة.ووقـــع حتميل صورة 
املخلوق املـــروع من قبـــل Fubar News يف 9 
فبراير، ما أشـــعل العديد من نظريـــات املؤامرة 
والســـخرية والتكهنـــات حوله مـــن قبل منظري 

املؤامـــرة ومحبـــي وحش لـــوخ نيس.
وأدت الفقـــرات الضخمـــة ومـــا يبـــدو أنهمـــا 
عظمـــان بارزان متجهـــان إلى األعلـــى مع نهاية 
الهيـــكل العظمـــي الغامـــض، إلـــى التفكيـــر يف 

املخلـــوق األســـطوري وحـــش لـــوخ نيس.
وتضاربت التكهنات بشـــأن هويـــة هذا املخلوق، 
حيـــث أشـــار البعـــض إلى أنـــه رمبا يكـــون أحد 
شـــخصيات أفـــام اخليـــال الكاســـيكية على 
 ،Dune و David Lynchو Tremors غرار
بينما كان آخرون مقتنعن بأنه متساح ضخم أو 
أنـــه أحد أرجل أخطبوط عمـــاق، لكن الغالبية 

اســـتقروا علـــى أن البقايـــا تعـــود إلى حـــوت أو 
دلفـــن كبير.وعلى الرغم من عدم توفر أي دليل 
على وجـــود وحش لوخ نيس األســـطوري، إال أن 
الكثيرين متســـكوا بأن الهيكل العظمي الغامض 
يعود لوحش البحيرة الشـــهير، بحســـب »روسيا 
اليوم«.وبـــدا الهيـــكل العظمـــي محيـــرا حتـــى 
بالنســـبة للعلماء، حيث أشار البروفيسور ديفيد 
لوســـو من جامعة أبردين، إلى أنه ســـيحتاج إلى 
مزيـــد مـــن املعلومات لتحديـــد هويـــة املخلوق، 
قائا: »لألســـف من هذه الصـــورة، ال ميكننا أن 

نقـــول الكثير غيـــر إنه نوع مـــن احليتان«.

كشفت ناســـا عن صورة لرائد أمريكي يطفو يف الفضاء، 
يصعـــب تصديق أنهـــا حقيقيـــة، حيث تبـــدو كأنها لقطة 

مـــن أحد أفام اخليـــال العلمي.
ويظهـــر رائـــد الفضـــاء األمريكـــي، بـــروس ماكاندليـــس 
الثانـــي، وهو يطفو يف الفضاء يف عام 1984. ونشـــرت 
ناســـا الصـــورة حديثا ضمن موقـــع صورة اليـــوم الفلكية 
الـــذي تشـــرف عليـــة بالتعـــاون مـــع جامعـــة ميشـــيغان 
التقنية.وأرفقـــت ناســـا الصورة بتعليق كتبـــت فيه: »كيف 
يكـــون الطيران بحرية يف الفضـــاء؟، على بعد نحو 100 
متـــر مـــن مركبة الشـــحن يف مكـــوك الفضاء تشـــالنجر، 
كان بـــروس ماكاندليـــس الثانـــي يعيـــش احللـــم، يطفـــو 
بعيـــدا أكثر مـــن أي وقت مضى« بحســـب روســـيا اليوم.
وأضافـــت: »موجهـــا بواســـطة وحـــدة مأهولـــة للمنـــاورة 
)MMU(، التقطـــت صـــورة لرائد الفضـــاء ماكاندليس 
وهـــو يســـبح يف الفضـــاء«.وكان ماكاندليـــس الثاني، أول 
رائـــد يســـبح يف الفضـــاء بشـــكل حـــر، أي دون أن يكـــون 
مربوطـــا إلى املكـــوك، جنبا إلى جنب مـــع الرائد روبرت 
ســـتيوارت، التابـــع أيضـــا لوكالـــة ناســـا، خـــال مهمـــة 
الفضـــاء B-41.وأوضحـــت وكالـــة الفضـــاء األمريكية: 
»لقـــد عملت الوحـــدة املأهولة للمناورة )هـــو جهاز للدفع 
صغير يلبســـه رائد الفضاء على ظهـــره( بغاز النيتروجن 
احلركـــة  يف  للمســـاعدة  تســـتخدم  وكانـــت  املضغـــوط، 
واملنـــاورة للقيـــام بإصاحات على األقمـــار الصناعية من 
اخلارج«، وأضافت ناســـا أن للوحدة كتلة تزيد عن 140 
كـــغ، وهي ثقيلة على األرض، ولكنها مثلها مثل أي شـــيء 

آخـــر، ال حتمـــل أي وزن عنـــد الوصول إلـــى املدار.

تبحـــث إدارة الطيـــران والفضـــاء األمريكيـــة )ناســـا( عـــن رواد جدد 
لتوســـيع فريـــق استكشـــاف الفضـــاء التابـــع لها.

ودعـــت الوكالـــة »جميع األمريكيـــن املؤهلن لذلك« لتقـــدمي الطلبات 
خـــال الفترة مـــن 2 إلى 31 مـــارس ليصبحوا ضمن الفئـــة القادمة 

مـــن رواد الفضاء.
وتســـعى ناســـا، التي يعمل لديها 48 رائد فضاء نشـــطا، إلى توســـيع 
نطـــاق فريقهـــا لتوفيـــر الطواقـــم الازمـــة للمركبـــات الفضائية التي 
تقصـــد عـــدة وجهات ودفـــع عمليـــات االستكشـــاف كجزء مـــن مهام 

برنامـــج »أرمتيس« ومـــا وراءه.
وتهـــدف املهمـــة »أرمتيس« إلـــى جعـــل رواد الفضاء يهبطـــون مجددا 
علـــى القمـــر بحلـــول عـــام 2024، متهيـــدا إلرســـال رواد فضـــاء يف 

نهايـــة املطاف إلـــى املريخ.
ويتعـــن علـــى املرشـــحن ملهـــام رواد الفضـــاء أن يكونـــون مواطنـــن 
أمريكيـــن وحاصلن على درجة املاجيســـتير يف العلوم أو التكنولوجيا 

أو الهندســـة أو الرياضيات.

فـــاز املمثل براد بيت بجائزة أوســـكار أفضل ممثل مســـاعد عن دوره 
يف فيلـــم )وانـــس ابون ايه تـــامي إن هوليوود( »ذات مـــرة يف هوليوود«، 
يف حفل أكادميية العلوم والفنون الســـينمائية األمريكية )أوســـكار( يف 

دورته الـ92 مســـاء األحد.
وبعد تســـلم األوســـكار، أهـــدى بيت اجلائـــزة ألبنائه، وأشـــاد مبخرج 
الفيلـــم كوينتـــن تارانتينـــو وأيضا ببطـــل الفيلم ليونـــاردو دي كابريو.

ووصف براد بيت تارانتينو بأنه »مبدع« و »فريد من نوعة«.
كمـــا فـــازت لورا ديـــرن بجائزة أوســـكار أفضـــل ممثلة مســـاعدة عن 

دورهـــا يف فيلم »قصـــة زواج« )ماريدج ســـتوري(.
فيمـــا  فـــاز الفيلـــم الكـــوري »طفيلـــي« )Parasit( بجائزة االوســـكار 

ألفضـــل ســـيناريو أصلي.
وفـــاز فيلـــم »جوجـــو رابيـــت« بجائـــزة االوســـكار الفضـــل ســـيناريو 

مقتبـــس. 
وفاز فيلم »نساء صغيرات« بجائزة االوسكار ألفضل تصميم أزياء. 

وتـــوج فيلم »حـــدث ذات مرة يف هوليـــوود« بجائزة األوســـكار ألفضل 
فني. تصميم 

عـــن  صـــادم  تقريـــر  كشـــف 
لبعـــض  غريبـــة  ممارســـات 
الصينيـــن تتعلـــق بطـــرق طهـــي 
الطعـــام، جعلتهـــم محـــل متابعة 
قضائيـــة تصـــل األحـــكام فيهـــا 

اإلعـــدام. حـــد 
الـــذي نشـــرته  ويقـــول التقريـــر 
صحيفـــة »Daily Star« أمـــس 
الصينيـــن  بعـــض  إن  االثنـــن 
يقومـــون بإعـــادة تدويـــر أوســـاخ 
املجـــاري لتصبـــح زيوتـــا لطهـــي 
الطعـــام، ثم يتم بيعهـــا للمطاعم 
وتســـتخدم  رخيصـــة،  بأســـعار 
سيتشـــوان  أطبـــاق  يف  خاصـــة 
املشـــهورة، التـــي يتـــم اســـتخدام 
كميـــات هائلة مـــن زيـــت الفلفل 
روســـيا  بحســـب  فيهـــا،  احلـــار 

. م ليو ا
ويف ظل انتشـــار فيـــروس كورونا 
القاتل، شـــددت الصـــن الرقابة 
املمارســـات،  هـــذه  مثـــل  علـــى 
وتتراوح عقوبـــة من يقوم بها بن 
السجن واإلعدام، نظرا خلطورة 

ذلـــك علـــى صحـــة املايـــن من 
الصينيـــن واألمـــراض التـــي قد 

بواسطتها. تنتشـــر 
وعلـــى الرغـــم مـــن عـــدم وجود 
زيـــوت  بـــن  مباشـــرة  صلـــة 
الفيـــروس  وتفشـــي  املجـــاري 
التاجـــي اجلديد »كورونـــا«، لكن 
هذه املمارســـات غيـــر القانونية 
هـــي مصدر قلـــق كبير لســـامة 
األغذيـــة يف الصـــن علـــى املدى 
الطويـــل. وذكرت وســـائل إعام 
صينيـــة أن هـــذه الزيوت ســـامة 
آثـــارا  تســـبب  حيـــث  للغايـــة، 

وآالم  اإلســـهال  مثـــل  جانبيـــة 
البطن ومشـــاكل صحيـــة خطيرة 
الســـرطان  إلـــى  تصـــل  أخـــرى 

والســـكري. القلـــب  وأمـــراض 
ولكـــن علـــى الرغم مـــن التقارير 
عقوبـــات  بوجـــود  تفيـــد  التـــي 
شـــديدة مـــن جانـــب الســـلطات 
مـــن   10٪ أن  إال  الصينيـــة، 
زيـــت الطهـــي يف البـــاد ال يزال 
مصنوعـــا مـــن النفايـــات املعـــاد 

تدويرهـــا.
اعتقـــال  مت   ،2011 عـــام  ويف 
زيـــوت  إلنتاجهـــم  شـــخصا   32

ملوثـــة من 100 طـــن من النفط 
الـــذي مت احلصول عليـــه بطرق 
غير شـــرعية من أحـــد املصانع، 
وفقـــا لتقريـــر وســـائل اإلعـــام 

. لصينية ا
علـــى  حكـــم  عـــام 2013،  ويف 
احليـــاة  مـــدى  بالســـجن  رجـــل 
تقطيـــر  وســـائل  وبيـــع  لصنـــع 

لنفـــط. ا
ويف عـــام 2017، مت اإلباغ عن 
اعتقـــال أكثر من 10 أشـــخاص 
وســـجنهم يف مقاطعة تشـــجيانغ 
املعـــاد  الزيـــت  الســـتخدامهم 
القبـــض  مت  أن  بعـــد  تصنيعـــه، 
عليهم وهم ينقلـــون النفايات من 
أنابيـــب صـــرف امليـــاه املوجـــودة 
املطاعـــم  مـــن  مقربـــة  علـــى 

واملســـالخ.
تلـــك  معاجلـــة  بإعـــادة  وقامـــوا 
الفضـــات يف ورشـــات صغيـــرة 
يف الضواحـــي النائيـــة ليبيعوهـــا 
مـــرة أخرى كزيوت إلـــى املطاعم 

منخفض. بســـعر 

أنقـــذ طفل صغيـــر لم يتجاوز اخلمس ســـنوات من عمره 7 أشـــخاص وكلب 
مـــن مـــوت محقـــق، يف واقعـــة قوبلـــت بإشـــادة كبيـــرة يف الواليـــات املتحـــدة 
األمريكية.واســـتطاع الطفـــل نواه وودز أن يقدم يد العـــون لينقذ أخته البالغة 
مـــن العمر عامـــن، وذلك بعد أن اســـتيقظ صباحـــاً على حريـــق كبير اندلع 
يف منزلـــه بســـب مـــاس كهربائي.وحلســـن حظ الطفلـــة ليلـــي أن اخاها كان 
يقاســـمها نفس الغرفة، إذ ســـارع األخيـــر إلى إخراجها مباشـــرة من النافذة 
قبـــل أن يعـــود لينقـــذ كلبهما.ونقـــل موقع »ســـكاي نيـــوز عربية« عـــن تقارير 
إعاميـــة أمريكيـــة، أن »البطـــل الصغير« لم يكتـــف بإنقاذ شـــقيقته والكلب، 
فالنيـــران امتـــدت إلـــى املنـــزل املجـــاور حيـــث يقطن عمـــه وجده مـــع 4 من 
أفـــراد العائلـــة يف مقاطعـــة براتو يف واليـــة جورجيا.وعلى الفور، ســـارع نواه 
إلـــى منزل عمـــه وأوقظ النائمن قبـــل أن تلتهمهم النيـــران القوية، مما جعل 

رئيـــس دائـــرة اإلطفاء يشـــيد بفطنـــة وذكاء الطفل وتصرفاتـــه املغوارة.
وأوضح رئيس اإلطفاء دواين جاميســـون لشـــبكة ســـي إن إن« أنه اعتاد على 
رؤيـــة أطفـــال ينبهـــون عائاتهم عنـــد وقوع حـــوادث مماثلة، مضيفـــا: » لكن 
مـــا فعلـــه هذه الطفل ذو اخلمس ســـنوات كان أمرا غيـــر عادي«.وقال ديفيد 
ووذ، جـــد نـــواه: »لقد أنقذ حفيدي حياتنا.. كنا غارقن يف النوم، ولم نشـــعر 

مبا يجـــري حولنا«.

سيارا جترف هيكالً عظمياً غامضاً يف اسكتلندا

صورة أقرب
 للخيال من ناسا

ناسا تبحث عن رواد جدد

براد بيت ينال 
االوسكار اخيرا

فضالت املجاري تدخل يف مكونات األكالت الصينية

طفل ينقذ 7 أشخاص من املوت
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الثقافية 

يف أواخر سبعينيات القرن العشرين 
 ، اجلامعيــة  الدراســة  امتــام  وبعــد 
متكنــت مــن شــراء ســيارة مبثابــرة 
ال تختلــف عــن مثابــرة أبنــاء جيلــي 
آنــذاك ، حيــث كنــا نعمــل صيفاً يف 
.. ال  والشــركات  واملــزارع  الفنــادق 
الوظائــف  أو  املكاتــب  عــن  نبحــث 
الكبيــرة ، بــل كنــا نرضــى بــأي نــوع 
مــن العمل نكســب مــن ورائــه مرتباً 
يســد احتياجات الدراســة مع توفير 
الدهــر  لنوائــب  املــال  مــن  القليــل 

ومشــاريع املستقبل ..
كانــت الســيارة نوع )فيــات( إيطالية 
لونهــا  أذكــر  مازلــت   .. الصنــع 
لطبيــب  ملــكاً  كانــت   .. البازيللــي 
اســتعملها  اجلنســية  بولنــدي 
اســتعماالً نظيفــاً أنهى فتــرة خدمته 
بليبيــا واراد التخلــص مــن كل أثاثــه 

.. وممتلكاته 
اقتنــاء  الفتــرة  تلــك  موضــة  كانــت 
أشــرطة الكاســيت ومتابعــة حفات 
أوج  كان يف  الــذي  املصــري  الغنــاء 
ازدهــاره وعنفوانــه .. فمــن كوكــب 
“فريــد  العــود  ملــك  إلــى  الشــرق 
األطــرش ” إلى “جناة الصغيرة ” و” 
فائزة أحمد ” و” محمد عبدالوهاب 
” والعندليــب ” عبــد احلليــم حافظ 
” مــع ظهــور املنافســة على الســاحة 
الفنيــة بــن احلــن واآلخــر ، إذ برز 

صوت جديد متثل يف الفنان ) هاني 
شــاكر( املنافس غيــر الكفء للراحل 
عبداحلليــم حافــظ .. وكنت شــغوفاً 
بأخبــار هذه الــروح التنافســية التي 
الوطــن  يف  الفنيــة  احلركــة  أثــرت 

العربــي بصفة عامة ..

وملا كانت قصص غرامنا ومغامراتها 

ال تتعــدى الرســائل الورقيــة وتبادل 
اللقــاءات  فــرص  وقنــص  الهدايــا 
العابــرة مع تبادل أشــرطة املوســيقا 
يكتفــي  األمــر  تعــذر  وإن   ، والغنــاء 
البعــض مــن أقرانــي بكتابــة مطلــع 
أغنية على مؤخرة ســيارته كي يثبت 
حلبيبتــه مدى عشــقه وهيامه بها .. 
يف هذا الصــدد توجهت إلى خطاط 

مبلغــاً  لــه  ودفعــت  الوحيــد  املدينــة 
مــن املــال كــي يقــوم بكتابــة مطلــع 
أغنيــة للفنــان هانــي شــاكر عنوانها 
” يــا ريتــك معايــا ” اخترتهــا إلغراء 
الفتــاة التي كنــت أطمح منها مبجرد 
نظــرة .. لكنهــا لوت عنقها ولم تنتبه 

املتكررة .. ملحاوالتي 
وبينمــا كنــت عائــدا إلــى بيتنــا ذات 
مســاء ممطر منتشــياً بسماع شريط 
شــادي   ” الليبــي  للفنــان  كاســيت 
اجلبــل ” حدثــت مني التفاته ســببت 
لــي حــادث أليــم تورمــت علــى أثــره 
بعــض  مــع  ذراعــي  وانكســر  عينــي 
أنحــاء  يف  والرضــوض  الكدمــات 
كثيــرة مــن جســدي .. وصــادف أن 
إلــى  والــدي ” رحمــه اهلل ” وصــل 
الــذي  الوقــت  يف  احلــادث  مــكان 
مازالت عمليــات انقاذي جارية على 
قدم وســاق وحينما رأى ما آلت إليه 
الســيارة ومــا كتــب علــى مؤخرتهــا 
ســمعته يقــول متأســفاً مبديــاً عــدم 
دون رضــاه علــى تصرفاتــي وجنــون 
الســرعة الذي كنت مهووساً بها : يا 
ريتــك معايــا .. !! هه لــو كانت معك 

لكانــت يف عداد األموات ..
مبــكان  مــررت  كلمــا  القــول  يبقــى 
احلادثة ابتســم وأتذكــر أغنية هاني 
بينمــا   ” معايــا  ريتــك  يــا   ” شــاكر 

أحاول نســيان تفاصيل الواقعة

أعطيت األحد، شــارة انطاق البرنامج اإلعامي 
الليبــي »هــدرازي« على أمواج راديو 6 يف تونس.

و«هــدرازي« هــو أول منوعــة ثقافيــة اجتماعيــة 
خدماتيــة ليبية تبث على أمواج إذاعة تونســية.

والبرنامج اإلذاعي املذكور هو من إنتاج وإشراف 

العــوام،  فــؤاد  الليبــي  واإلعــام  األعمــال  رجــل 
وتقــدمي ذكــرى يونــس ومنيــرة الغريانــي، وفق ما 
أفــاد بــه العــوام، يف تصريــح ل »بوابــة إفريقيــا 

اإلخباريــة« اليوم اإلثنن 10 فبراير 2020.  
وأضــاف العــوام أن الطاقــم اإلعامــي املشــرف 

علــى البرنامــج ليبي، يف حن أن املونتاج تونســي، 
علمــا وأن »هــدرازي« يبــث علــى أمــواج راديــو 6 

يوميا باســتثناء السبت واألحد.
ويعنــى »هــدرازي« بشــؤون الليبيــن املقيمــن يف 

تونس.

امضيت االيام افكر

ماذا ساحمل اليك اضافة الى )قلبي وانا(

فكرت ان اشتري لك مدينة

من مدن احلب كباريس

قلبها احمر

يليق بعيد احلب

شوارعها منثورة بالورد

واملشاعر

وانت ال حتب )املشاعر اململة( ياحبيبي

وباقي مدن العالم فسدت كثيرا

فسدت من احلرب

)zoo ( فكرت يف

من مدينة افريقية

كل ما فيها عاري واللحم المع

واملوسيقى تنفجر

والرقص عنيف

ساتطوح يف اسنان الشمس الاهبة

وتعتصرني يف نبيذك من النجوم

هكذا

ستتداوى عظامي من الهشاشة

وقلبي من التورم

وانت من امللل

وننجب صغيرا هجينا

من احلب واحلرب

عائشة ادريس املغربي

...........

 من ديوان احلياة االفتراضية للسعادة

عيد حب سعيد 
لكل العشاق

المغريب  ادريس  عائشة 

يا ريتك معايا ..!!

هدرازي عبر اثير تونس
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ــ  ـــ االسبوع الليبي 
واصل فريق الهال لكرة القدم سلسلة 
الودية  املباريات  يف  القوية  عروضه 
وذلك بتحقيق فوز جديد حققه أمام 
دون  أهــداف  بثاثة  إجدابيا  جنــوم 
الفريقن   التي جمعت  املباراة  رد يف 
وسجل  بنينا.  شهداء  مبلعب  األحــد 
يواصل  الــذي  الهال  فريق  أهــداف 
اجلديد  الكروي  للموسم  حتضيراته 
ــادي زقــــام ومــحــمــد  ــهـ كـــا مـــن الـ
املنصوري ومالك احلاسي. واجلدير 
بالذكر بأن فريق الهال الذي يشرف 
على تدريبات املدرب الوطني ناصر 
احلضيري يعد من الفرق القليلة يف 
منذ  حتضيراته  يواصل  الــذي  ليبيا 
من  أكثر  خاض  حيث  عام  من  أكثر 
األهلي  أمــام  ــة  ودي مباريات  عشرة 
والتعاون  والتحدي  والنصر  بنغازي 
وذلـــك مــن أجـــل أن يــكــون جــاهــزاً 

للموسم الكروي اجلديد.

الهالل يفوز على النجوم بثالثية ودياً

البنزرتي  فـــوزي  التونسي  ــد  أك
القدم  لكرة  ليبيا  منتخب  مدرب 
ــدا يف جتديد  أبـ بــأنــه ال ميــانــع 
عقده الذي ينتهي يف شهر إبريل 
أخــر حتي  لــعــام  والــبــقــاء  املقبل 

بدون عقد .
البنزرتي يف تصريحات  وأضاف 
ــأن جتــديــد عقده  بـ تــلــفــزيــونــيــة 
وذلك  وحيد  شرط  على  يتوقف 
وهو  املـــادي  العامل  على  بعيداً 
حتقيق نتائج إيجابية مع فرسان 

املتوسط 

يف  الليبي  املنتخب  حظوظ  وعن 
إفريقيا  أمم  بطولة  إلي  التأهل 
الــتــي ســتــقــام بــالــكــامــيــرون عــام 
ــأن  :«بـ الــبــنــزرتــي  ــال  قـ  2021
على  قــادرة  مواهب  متلك  ليبيا 
التأهل بشرط ترميم خط الدفاع 
يحتاج  ــذي  ال املتوسط  لفرسان 
حتضيرات  يف  كبير  عــمــل  إلـــي 

املقبلة« . 
وأضاف مدرب الترجي التونسي 
غينيا  مــبــاراتــي  بـــأن  ــق  ــســاب ال
االستوائية هي مفتاح العبور إلي 

احتاد  وكان   .2021 الكاميرون 
البنزرتي يف  تعاقد مع  الكرة قد 
ستة  ملــدة  املــاضــي  أكتوبر  شهر 
أشهر قابلة للتجديد يف حال متكن 
إلى  التأهل  من  الليبي  املنتخب 
بالكاميرون  أفريقيا  أمم  بطولة 
املتوسط  فرسان  ويحتل   2021
املجموعة  يف  الــثــالــث  الترتيب 
الــعــاشــرة بــرصــيــد ثـــاث نقاط 
بعد أن خاض مباراتن خسر يف 
االولي أمام تونس وفاز يف الثانية 

على تنزانيا .

ـــ االسبوع الليبي   
القدم  لكرة  للشباب  الليبي  املنتخب  فــرض 
الشباب  نــادي  مضيفه  أمــام  السلبي  التعادل 
الودية  املــبــاراة  يف  عاًما   20 حتت  السعودي 
التي أقيمت بينهما، مساء  السبت بالعاصمة 

السعودية الرياض.

وتأتئ هذه املباراة الودية يف إطار استعدادات 
فرسان املتوسط للمشاركة يف منافسات كأس 
سنة  الشباب حتت سن 20  ملنتخبات  العرب 
القادم  اإلثنن  يوم  والتي ستنطلق  القدم  لكرة 
الرياض واخلبر وذلك مبشاركة 16  مبدينتي 

منتخباً .

عاجل - البنزرتي يضع شرط 
وحيد لتجديد عقده مع منتخب ليبيا

ليبيا تتعادل مع الشباب السعودي استعداداً لكأس العرب

ـــ االسبوع الليبي ــ 
شهدت تدريبات النصر لكرة القدم مساء األحد 
لكرة  األول  فريق  مهاجم  مجدي  خالد  عــودة 
القدم وذلك قبل أيام من مواجهة حسنية أغادير 

املغربي يف الكونفيدرالية األفريقية.
وكان الاعب قد غاب عن تدريبات الفريق التي 
أسباب  معرفة  دون  املاضي  اخلميس  انطلقت 

غيابه لتتكمل بذلك صفوف الفريق الليبي الذي 
تنتظره مواجهة مرتقبة يف البطولة األفريقية.

وسيواجه النصر ضيفه حسنية أغادير املغربي يف 
األول من شهر مارس املقبل مبلعب بتروسبورت 
بالقاهرة يف ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية فيما 
ستقام مباراة اإلياب يف املغرب بالثامن من ذات 

الشهر.

خالد مجدي يلتحق بتدريبات النصر قبل مواجهة أغادير

ـــ االسبوع الليبي   
عن  القدم  لكرة  األفريقي  االحتــاد  أعلن 
تصنيف املنتخبات يف قرعة نهائيات كأس 
املقرر   2020 للمحلين  إفريقيا  أمم 
إقامتها يف الكاميرون خال الفترة من 4 

إلى 25 أبريل املقبل.
وجاء املنتخب الليبي يف التصنيف األول مع 
كبار القارة السمراء، حيث جاء التصنيف 

على النحو التالي :
 - الكاميرون   - ليبيا   : األول  التصنيف 

املغرب - زامبيا
التصنيف الثاني : الكونغو الدميقراطية - 

غينيا - مالي – رواندا.
الكونغو   - أوغــنــدا   : الــثــالــث  التصنيف 

برازافيل - ناميبيا - بوركينا فاسو.
 - توجو   - زميبابوي   : الرابع  التصنيف 

النيجر – تنزانيا.
اليوم  مساء  الشأن  قرعة  سحب  وسيتم 
اإلثنن بالعاصمة  يف العاصمة الكاميرونية 

ياوندي

 ليبيا يف التصنيف األول 
يف قرعة الشان 2020
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ـــ االسبوع الليبي   
ــادي من  ــ ــم مـ ــادي الــنــصــر عــلــى دعــ ــ حتــصــل نـ
أجل حل أزمته املادية التي مير بها يف اآلونة 
لكرة  األول  الفريق  و هددت مشاركة  االخيرة 

القدم يف الكونفدرالية األفريقية.
بأن  النصر  نــادي  من  مقربة  مصادر  وكشفت 
الدعم املادي الذي حتصل عليه قدره مليون 
دينار من قبل احلكومة الليبية التي يترأسها 
ــــوف يــكــرم  ــدوره سـ ــ ــ ــذي بـ ــ ــ عــــبــــداهلل الـــثـــنـــي والـ
أمام  مباراته  عقب  القدم  لكرة  األول  الفريق 
نهائي  ثمن  دور  يف  املــغــربــي  أغــادريــر  حسينة 

الكونفدرالية .
اللبيبة قد أعلن تكفل  وكــان رئيس احلكومة 

لكرة  األول  الفريق  مبشاركة  الـــوزراء  مجلس 
األفريقية  الكونفدرالية  البطولة  يف  الــقــدم 
كونه ممثل الكرة الليبية الوحيد يف البطولة.
للعبة  األول  الــفــريــق  صــعــود  الثني  ثمن  كما 
كرة القدم بالنادي يف الصعود لدور الثمانية 
يف الـــبـــطـــولـــة، مـــؤكـــدا أنــــه ســيــعــالــج مــشــاكــل 
مــســتــحــقــات الـــالعـــبـــني وحـــلـــحـــلـــة مــخــتــلــف 
األمور والديون املتراكمة على النادي ليتمكن 
مـــن متــثــيــل الـــكـــرة الــلــيــبــيــة أفــضــل متــثــيــل يف 
اهتمامه  وأكد  والدولية  اإلقليمية  املسابقات 
أن  مؤكدا  والرياضة،  الشباب  بقطاعي  التام 
خطة العام متضمنة الدعم ملختلف األندية 

واأللعاب الرياضية.

ـــ االسبوع الليبي   
أعلن نادي الهال الليبي عن توقيعه 
الزمالك املصري  توأمة مع  اتفاقية 
رياضي  تعاون  إلقامة  القاهرة  يف 

والعمل معاً .
لنادي  الرسمية  الصفحة  وبحسب 
التوأمة  اتفاقية  توقيع  فأن  الهال 
ــت بـــحـــضـــور أشــــــرف عــبــيــد،  متــ
واملهندس  العامة،  العاقات  مدير 
التطوير  مدير  بدير،  الدين  حسام 
الليبي  لنادي  الرياضي  واملستشار 
عضو  منصور  مرتضى  أحمد  مــع 

مجلس إدارة الزمالك.
وسُتدشن التوأمة بلعب مباراة ودية 
هامش  على  والهال،  الزمالك  بن 
األنــيــق  األزرق  اســتــعــداد  معسكر 
النطاق الدوري الليبي حال حتديد 
كذلك  وسيقضي  انطاقته  وقــت 
بالهال  القدم  لكرة  األول  الفريق 
فترات  السنية  الفئات  وأيًضا  فترة 
معايشة يف النادي املصري العريق.

فرع  افتتاح  التوأمة  ستتضمن  كما 
ــك، بطل  ــال ــزم ألكــادميــيــة نـــادي ال
مدينة  يف  ــرات،  مـ خمس  إفريقيا 
الــنــادي  مــن  بـــادرة  لتكون  بــنــغــازي 
الليبي  شقيقه  مع  للتعاون  املصري 
بنغازي  ــال  أطــف ــواهــب  م لــتــطــويــر 
ــة  ــات ودي ــاري ولــيــبــيــا. وســتــقــام مــب
كذلك بن فرق الزمالك والهال يف 
والكرة  اليد  ككرة  املختلفة  األلعاب 

من  وغيرها  السلة  ــرة  وك الطائرة 
بن  العاقات  تاريخ  ويعد  األلعاب. 
النادين كبيًرا؛ فالزمالك لعب لقاًء 
ودًيا مع الهال عام 1968 ببنغازي 
البيضاء بهدفن  القلعة  انتهى بفوز 
دون رد وحل الفريق املصري ضيًفا 
 1969 يف  بــنــغــازي  على  مــجــدًدا 
أيًضا  الضيوف  بفوز  اللقاء  وانتهى 

بهدف نظيف.

ـــ االسبوع الليبي   
حتصل الدولي الليبي املعتصم باهلل املصراتي 
العب فريق ريو آيف على جائزة أفضل العب 
لشبونة  أمـــام ســبــورتــنــج  فــريــقــه  مــبــاراة  يف 
ــدوري  ال مــن  والعشرين  احلــاديــة  اجلــولــة  يف 
املصراتي  وحتصل   . القدم  لكرة  البرتغالي 
على أعلى تقييم بن العبي الفريقن 8.1 يف 
املباراة التي انتهت بهدف لكل فريق  السبت 
وكان الليبي قام بصناعة هدف ريو آيف الذي 
من  الثانية  الدقيقة  يف  بيزون  لوكاس  سجله 
تألقه يف  الاعب  بذلك  وواصــل  املباراة  زمن 
واول مشاركة اساسية مع  ثاني ظهور رسمي 
 23 صاحب  املصراتي  وكــان  اجلديد.  ناديه 
عاماً قد أنتقل من نادي فيتوريا غيماريش إلي 
ريو آيف يف االنتقاالت الشتوية وذلك ملدة ستة 

أشهر على سبيل اإلعارة.
ويحتل فريق ريو أيف املركز اخلامس يف جدول 
برصيد  القدم  لكرة  البرتغالي  الدوري  ترتيب 
واحــد وعشرين  مــرور  بعد  وذلــك  نقطة   33

جولة .

نادي النصر يتحصل على دعم مادي قدره مليون دينار

املصراتي يفوز بجائزة أفضل العب يف مباراة ريو آيف وسبورتينجتوقيع اتفاقية توأمة بني الهالل والزمالك

ـــ االسبوع الليبي   
الليبي من خال رئيسه وأعضاء  النصر  نادي  هنأ 
اللجنة التسييرية نادي الزمالك املصري عقب الفوز 
الترجي  على  بفوزه   األفريقي  السوبر  كأس  بلقب 
التونسي بثاثة أهداف مقابل هدف  هذا االسبوع.

وكان وفد ميثل بعثة نادي النصر قد قام بزيارة إلى 
نادي الزمالك املصري يف شهر سبتمبر املاضي التقى 
خالها برئيس النادي املستشار مرتضى منصور ومت 

حيث  الترحيبية  الكلمات  تبادل  اللقاء  هذا  خال 
رحب املستشار بوفد نادي النصر ومتنى لهم التوفيق 
يف قادم املواعيد املحلية واإلفريقية وأكد على عمق 
العاقات التاريخية التي جتمع شباب الوطن الواحد 

يف ليبيا ومصر.
قام  الــوكــواك  عزالدين  النصر  ــادي  ن رئيس  وكــان 
بتوجيه الدعوة لفريق الزمالك من اجل زيارة مدينة 

بنغازي وأجراء مباراة ودية يف اقرب وقت.

النصر الليبي يهنئ الزمالك بفوزه بالسوبر اإلفريقي

ـــ االسبوع الليبي   
ألعاب  العريف صانع  عبداهلل  الليبي  الدولي  تواجد 
فريق شباب قسنطينة للمرة األولى يف قائمة فريقه 
ملواجهة وفاق  يف دور ثمن نهائي كأس اجلزائر لكرة 
القدم . وكان عبداهلل العريف 25 عاماً قد انتقل إلى 

صفوف فريق شباب قسنطينة يف شهر يناير املاضي 
ملدة ستة أشهر على سبيل اإلعارة قادماً من األهلي 
يف  الرابع  املركز  قسنطينة  شباب  ويحتل   . بنغازي 
الدوري اجلزائري برصيد 26 نقطة بعد مرور سبعة 

عشر جولة من البطولة.

 العريف يظهر يف قائمة شباب قسنطينة للمرة األولى
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أخر االسبوع 

املرصد

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

انتحر يف املحكمة أمام القاضي

الدقهلية على  أقدم مواطن مصري يف محافظة 
االنتحار، االثنن، داخل محكمة ميت غمر، بسبب 
تأجيل قضية رفعها ضد زوجته، لنفي نسب أبنائه 

لشكه يف سلوكها.
وتلقت الشرطة املصرية إخطارا، بوصول شخص 
لفظ  بعدما  املــركــزي،  غمر  ميت  مستشفى  إلــى 
تناوله  إثر  اإلسعاف،  سيارة  يف  األخيرة  أنفاسه 
كان  ــزوج  ل اجلثة  أن  وتبن  سائلة.  سامة  مــادة 
زوجته،  ضــد  رفعها  نسب،  نفي  جلسة  يحضر 
تناول  اجللسة،  تأجيل  القاضي  قرر  أن  ومبجرد 
وسقط  معه،  أحضره  »مبيد حشري«  سم  الزوج 

على األرض فاقدا الوعي.
أقام  الــزوج  أن  اليوم  املصري  صحيفة  وذكــرت 
باخليانة  اتهمها  زوجــتــه  ضــد  قضائية  دعـــوى 
بعد  وذلــك  إليه،  أطفاله  نسب  ونفي  الزوجية، 
وفوجئ  كبير.  نفقة  مبلغ  بــســداد  طالبته  أن 
وحاول  لانتحار،  أعد سما  »الــزوج  بأن  اجلميع 
اجلميع إنقاذ حياته، ونقلته سيارة اإلسعاف إلى 
هناك«.  األخيرة  أنفاسه  لفظ  أنه  إال  املستشفى 
مشرحة  إلى  اجلثة  بنقل  العامة  النيابة  وأمــرت 
مستشفى املنصورة الدولي لتشريحها وبيان سبب 

الوفاة، وطلب حتريات املباحث حول الواقعة.

تعرضت الفنانة املصرية شويكار إلى أزمة صحية كبيرة، بعدما أصيبت بكسر يف مفصل ساقها 
العاج  لتلقي  فترة  منذ  املهندسن  مبنطقة  اخلاصة  املستشفيات  أحد  إلى  نقلت  حيث  األمين، 

الذي تسبب يف تفاقم األزمة.
لشويكار  املعالج  الطبيب  أن  الفنانة  من  مقربة  مصادر  عن  نقاً  مصرية  إعام  وسائل  وذكرت 
على  السير  تستطيع  ال  أنها  حتى  أكبر،  صحية  أزمة  يف  تسبب  مما  لها  خاطئة  عملية  أجرى 

حاليا. قدميها 
الطبيعي السترداد حالتها الصحية. العاج  للعاج وجلسات  وأضافت أن شويكار تخضع حاليا 

شويكار يف أزمة صحية 


