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النفط  انتاج  توقف  مع  النقدي  االحتياط  تآكل 
ــة وتـــراكـــم  ــاقـ ــوق الـــطـ ــ وانـــخـــفـــاض اســــعــــاره يف سـ
عن  بتعويضاتها  االجــنــبــيــة  الــشــركــات  مــطــالــبــات 
ــورم فـــاتـــورة  ــ املـــشـــاريـــع املــتــوقــفــة ..مـــضـــافـــا إلـــيـــه تـ
االنــفــاق احلــكــومــي شــرقــا وغــربــا وتــضــخــم جيش 
املــوظــفــن يف الــقــطــاع احلــكــومــي عــامــا بــعــد عــام 
..نـــاهـــيـــك عــمــا تــخــلــفــه حــــروب االخـــــوة الــتــي لم 
البنية  ــار وخـــراب يف  دمـ مــن  تتوقف منذ ســنــوات 
الــعــامــة واخلـــاصـــة ..كـــل هــذا  التحتية واملــنــشــآت 
عتبات  الــى  للوصول  بالدنا  أمــام  الطريق  يفرش 
الــبــنــك الـــدولـــي واالرمتـــــاء يف احــضــانــه كعشيقة 

سهلة املنال اضناها الشوق والتعب ..
املؤامرة  نظرية  من  مفرطة  بحساسية  املصابون 
نتاج  باعتباره  السيناريو  أن يفسروا هذا  ميكنهم 
الــوطــنــي املسيطر عــلــى عقول  الــســيــاســي  الــغــبــاء 
قدرة  جيدا  يعرفون  الذين  ..أمــا  الليبية  النخبة 
وقدر القوى املهيمنة على مصير الكوكب يف هذه 
السانحة التاريخية ، فهم يثقون متاما أن املصير 
الــذي نسير إليه بخطى ثابتة ، سبق وأن رسمته 
لنا تلك القوى حتى قبل ان نختار اجللوس على 

اخلازوق  ..
ــوء الـــوعـــي  ــ الــــعــــارفــــون بـــبـــواطـــن االمـــــــور عـــلـــى ضـ
االنساني املتجاوز ملا حتت االقدام وملا وراء مركزية 
الذات الوطنية املوهومة بالسيادة واملجد القبلي 
يف عــالــم صـــار يف قبضة يــد التــرحــم ..يــــرون رأي 
العن أن مصير ليبيا لن يختلف يف كثير أو قليل 
عن مصائر بالد أخرى سبقتها على درب اخلراب 
املــمــنــهــج الــــذي يــتــحــول بــبــركــة دراع الــرأســمــالــيــة 
الناعمة » البنك الدولي« إلى خيرات واستثمارات 
واعدة واعادة اعمار ترفع مداميكه عظام الضحايا 
من ابناء الشعوب املطحونة حتت تروس احلروب 

االهلية املفتعلة ..
يف  الــدولــيــة  الشبكة  على  البنك  صفحة  يف  جــاء 
معرض التعريف مبهامه » يعد اإلعمار يف أعقاب 
نظرا  البنك  لنشاط  عام  تركيز  النزاعات موضع 
إلـــى الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة والــــطــــوارئ اإلنــســانــيــة، 
للنزاعات  الــالحــقــة  التأهيل  إعـــادة  واحــتــيــاجــات 
يف  والتي  النامية  االقتصاديات  على  تؤثر  والتي 

مرحلة حتول »
صيادو  يفعله  مبا  املقتبسة  الفقرة  هــذه  تذكرني 
احلـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة ..يــقــتــلــونــهــا لــيــصــنــعــوا من 
جلودها األحذية واألحزمة واملعاطف واجلاكيتات 
املترفون واملترفات دون ان  التي يرتديها  الفاخرة 
كــائــن حي  يتساءلوا عــن مــصــدرهــا ومــن جثة أي 
انتزعت؟   ..فلنطمئن ياسادة فنحن ال نقتل عبثا 
هناك من يستفيد من قتلنا ويحوله الى نشاط 
اقــتــصــادي وجتـــاري مثمر ميــأ جيوب وحسابات 
ســــادة الـــعـــواصـــم يف الــعــالــم املــتــحــضــر مبــلــيــارات 

الدوالرات ..
شــئــنــا أم أبــيــنــا نــحــن اآلن قـــد دخــلــنــا احلــظــيــرة 
امللحقة باملسلخ الدولي وال جدوى من مقاومة ما 
سيجري الحقا منفردين بعد أن أهدرنا كل فرص 
النجاة خالل العقود السابقة ..وكل ما نستطيع 
فعله أن نخفف من حدة األلم ووحشية االغتصاب 
..وان نــحــاول التقليل مــن عــدد االطــفــال واالســر 
النازحة و من عدد ضحايا احلروب »االستثمارية« 
الـــتـــي يــخــوضــهــا الــبــنــك الـــدولـــي وممــولــيــه على 
يسقطون  الذين  اليافعن  شبابنا  وبدماء  أرضنا 
ديارنا  يف  سيحل  السالم  ..ألن  اخوتهم  برصاص 
ــواب غـــرف نــومــنــا أمــام  قــريــبــا مبــجــرد ان نفتح أبــ

السيد »  ديفيد مالباس«..  
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أخبــار

وزراء  مجلس  رئــيــس  نــائــب  أكـــد 
اخلدمات  لشؤون  الليبية  احلكومة 
وجــود  عــدم  الــبــدري،  عبدالسالم 
أية أزمة يف توفير الوقود، موضحا 
فقط،  النقل  يف  تكمن  املشكلة  أن 
خالل  حلها  سيتم  أنه  إلى  مشيرا 

الفترة القادمة.

جاء ذلك خالل لقاء جمع البدري، 
األحد املاضي، مع رئيس احلكومة 
مبكتبه  يف  الثني،  عبداهلل  الليبية 
مبدينة  ــوزراء  ــ ــ ال مــجــلــس  ديــــوان 
سير  على  خاللها  اطلع  بنغازي، 
التي  املشاكل  وأهــم  اللجنة،  عمل 

تواجهها.

أعلنت بعثة األمم املتحدة للدعم يف 
اإلنسانية  االستجابة  خطة  أن  ليبيا 
لليبيا لعام 2020 تشير إلى أن ما 
يناهز 212000 امرأة بحاجة إلى 
بـ  يقدر  ما  وأن  اإلنسانية،  املساعدة 
179000 امرأة يعانني من صعوبات 
الرعاية  خدمات  على  احلصول  يف 
إلى 162000  باإلضافة  الصحية، 
امرأه يواجهن قضايا تتعلق باحلماية، 
مبا يف ذلك العنف القائم على النوع 

االجتماعي.
وأكدت بعثة األمم املتحدة للدعم يف 
ليبيا يف بيان لها أناملهاجرات يواجهن 
املزيد من أوجه االستضعاف وتزايد 
معدالت البطالة وفقاً للتقارير، األمر 
الـــذي يــبــني كــيــف تــفــرض الــعــوامــل 
والهيكلية  االجتماعية - االقتصادية 

مزيداً من التحديات.
يف  املتحدة  األمم  أن  البعثة  وتابعت 
الشركاء مبا  تعمل مع مختلف  ليبيا 
والنظراء  املــدنــي  املجتمع  ــك  ذل يف 
ــاص  احلـــكـــومـــيـــني والـــقـــطـــاع اخلــ
لالستجابة  األكادميية  واملؤسسات 
لالحتياجات املتنوعة للنساء والفتيات 

يف عموم أنحاء ليبيا.
وشددت البعثة على أن األمم املتحدة 
الليبية  السلطات  مع  تعمل  ليبيا  يف 
ــجــاد حــلــول إلنــهــاء  ــى إي وتــســعــى إلـ
الشركاء  مع  تعمل  كما  االنتهاكات، 
املحليني على تقدمي املساعدات التي 

تشتد احلاجة إليها.
املتحدة  األمم  أن  البعثة  وأوضحت 

املناصب  يف  ــرأة  املـ مشاركة  تــدعــم 
القيادية، حيث تشغل املرأة مناصب 
مؤثرة على مستوى البلديات واحلكم 
املحلي، وتتبوأ مكانة رفيعة املستوى يف 
االستراتيجي  التخطيط  اجتماعات 
مع وكالة التخطيط احلضري غير أنه 
وكما هو احلال يف كثير من األحيان، 
القرار،  اتخاذ  وقــت  يحني  وعندما 
غالباً ما يتم استبعاد النساء والشباب 

واملجتمع املدني. 
ــت الــبــعــثــة أنــهــاســتــواصــل  ــحـ وأوضـ
على  القائم  املنظور  تعزيز  »ضمان 
املشاورات  خــالل  االجتماعي  النوع 
الثالثة  الرئيسية  للمسارات  اجلارية 
لألمم املتحدة )االقتصادي والسياسي 
والعسكري( فضالً عن تقدمي الدعم 
للمرأة لضمان مشاركتها الهادفة على 
جميع املستويات وإدماج املساواة بني 
اجلنسني يف جداول األعمال املعينة 

يف إطار احلوار السياسي«.
املـــرأة  كــانــت  »لــقــد  البعثة  وتــابــعــت 
الليبية، وما تزال، يف مقدمة الداعني 
إلى السالم يف ليبيا وإلى منح املرأة 
على  السالم  عمليات  يف  أكبر  دوراً 
وها  ــي.  ــدول وال الوطني  الصعيدين 
أخيراً  تشيد  الدولية  املحافل  هــي 
حققتها  التي  املتنوعة  ــاإلجنــازات  ب
امللهمة  ومساهماتها  الليبية  املـــرأة 
نقشت  السالم؛ حيث  بناء  يف جهود 
التي  القائمة  يف  أسماءهن  الليبيات 
البريطانية  اإلذاعــة  هيئة  أصدرتها 
للنساء املائة األكثر نفوذاً يف العالم، 

لها  كما أحــرزت املــرأة الليبية مكاناً 
للسالم  نوبل  جلائزة  املرشحني  بني 
وجنحت يف الوصول الى قائمة مجلة 
األكثر  اخلمسني  للسـيدات  فوربس 
وتأثيراً يف أفريقيا. باإلضافة  نفوذاً 
إليجاد  النساء معاً  ذلك، عملت  إلى 
وتوحيد  الزخم  لبناء  مبتكرة  حلول 
تبوأت  حيث  الــســالم،  بناء  أنشطة 
املرأة مكانتها على الشبكة العنكبوتية 
ووسائط اإلعالم اجلديدة وتواصلت 

من خالل التكنولوجيات اجلديدة«.
وتــابــعــت الــبــعــثــة«ســعــت الــنــســاء يف 
إلى  الــشــابــات،  فيهن  مبــن  املجمل، 
الدخول إلى معترك العمل يف القطاع 
ــاص وبــــادرن يف االنـــخـــراط يف  اخلـ
إلى  تهدف  متنوعة  جتــاريــة  أعــمــال 
مواهبهن  ــرزت  ــ ب الــتــغــيــيــر،  حــيــث 
وريادتهن يف مختلف القطاعات التي 
والفتيات  النساء  خاللها  من  تسعى 
تغيير  إلـــى  ليبيا  ــاء  ارجــ كــافــة  مــن 
خالل  من  للمرأة  النمطية  الــصــورة 
واألوساط  واملوسيقى  واألفالم  الفن 
التعليم  قطاع  عن  فضالً  األكادميية 
واالستفادة  قدراتهن  تعزيز  فإن  لذا 
يعد  املتاحة  املتنوعة  اخلــبــرات  من 
أمرأ بالغ األهمية لتعزيز استقالليتها 
حلول  يف  ولالستثمار  شأنها  ورفعة 
مستدامة يف سبيل حتقيق مستقبل 

أكثر إشراقاً لليبيا«.
وأردفت البعثة »أن األمم املتحدة يف 
ليبيا مستمرة يف تواصلها ومناصرتها 
الليبية  السلطات  تشجيع  أجــل  من 

بشكل  املــرأة  احتياجات  تلبية  على 
أفــضــل وإدمــاجــهــا بشكل كــامــل يف 
عمليات صنع القرار بيد أنه ال ميكن 
إنكار أن جتدد األعمال العدائية قد 
حّول االهتمام واملــوارد وجنمت عنه 
والفتيات  النساء  على  مفرطة  آثــار 

الليبيات«
املــرأة  ــزال  تـ »مــا  البعثة  وأضــافــت 
االنتقام  من  اخلــوف  تواجه  الليبية 
انعدام  من  وتعاني  بالعار  والوصم 
اجلنسني،  بــني  املــتــأصــل  املـــســـاواة 
إلى  االفتقار  ذلك من  يرافق  ما  مع 
الــذي  القضائي  الــنــظــام  يف  الثقة 
حماية  أمــام  عائقاً  يشكل  يــزال  ما 
احليز املدني وتعزيز دور املدافعات 
عــن حــقــوق اإلنــســان والــنــاشــطــات 
ثمانية  مضت  قد  السياسيات  فها 
سهام  اختطاف  منذ  تقريباً  أشهر 
سرقيوة، العضو املنتخب يف مجلس 
النواب الليبي، يف ما يشكل تعدياً كان 
له وقعه املروع على عمل الناشطات 

يف ليبيا«.
التسامح  عــدم  »على  البعثة  وأكــدت 
الــنــســاء يف  ــات أصــــوات  إســك إزاء 
والناشطات  الــقــرار  صنع  مناصب 
مشددة  اإلنــســان«  حقوق  مجال  يف 
بقوة  التزامها  يف  »استمرارها  على 
بدعم الدور بالغ األهمية الذي تلعبه 
املرأة الليبية يف صنع السالم وبنائه 
يف  وانخراطها  الكاملة  ومشاركتها 
صنع  ويف  للبالد  السياسية  احلياة 

القرار«.

الصحة  إدارة  مــن  كــل  عــقــدت 
والسالمة والبيئة واإلدارة العامة 
باملؤسسة  الــبــشــريــة  ــمــوارد  ــل ل
مع  اجتماعا  للنفط  الوطنية 
ــب والــصــحــة  ــدريـ ــتـ مـــــــدراء الـ
بالشركات  والبيئة  والــســالمــة 
إمكانية  الوطنية، وذلك ملناقشة 
تنفيذ برامج تدريبية متخصصة 
التابعني  اإلطــفــاء  رجــال  لفائدة 
لشركات القطاع، وحتديد اآللية 
املناسبة الختيار الفئة املستهدفة 

لاللتحاق بتلك البرامج.
وبني املكتب اإلعالمي للمؤسسة 
إدارة  أمنــديــر  للنفط  الوطنية 
الــصــحــة والـــســـالمـــة والــبــيــئــة 
خالد  للنفط  الوطنية  باملؤسسة 
ــرض خـــالل  ــعـ ــتـ ــوة اسـ ــطـ ــوخـ بـ

الوقائية  اإلجــــراءات  االجتماع 
املتبعة من قبل املؤسسة من أجل 
كورونا  بفيروس  العاملني  توعية 
وطرق الوقاية منه، كما شدد على 
أهمية التعاون والتواصل املباشر 
مع كافة إدارات الصحة والسالمة 
بالشركات الوطنية لوضع خطة 
طوارئ، والعمل على توفير كافة 
تساعد  التي  واالجهزة  املعدات 
أعــراض  عن  املبكر  الكشف  يف 

هذا الفيروس املستجد. وحضر 
الصحة  إدارة  مدير  االجــتــمــاع 
والسالمة والبيئة خالد بوخطوة 
لتنمية  العامة  اإلدارة  ومدير   ،
بولعج  محمد  البشرية،  املـــوارد 
والتطوير  التدريب  إدارة  ومدير 
الشارف،  الدين  فخر  باملؤسسة 
التدريب  مـــدراء  إلــى  باإلضافة 
من  وعدد  بالشركات  والسالمة 

املختصني من اإلدارتني .

األحد  الثني،  عبداهلل  الليبية  احلكومة  رئيس  أصــدر 
املياه  مشاريع  استكمال  بــضــرورة  تعليماته  املــاضــي، 

والصرف الصحي.
تعليمات  أن  الليبية،  للحكومة  اإلعالمي  املكتب  وبني 
بديوان  مكتبه  يف  عقده  اجتماع  خــالل  جــاءت  الثني 
إدارة  برئيس مجلس  بنغازي،  مدينة  الوزراء يف  مجلس 

املؤسسة الوطنية للموارد املائية عوض الدرسي.
وأكد الثني على ضرورة استكمال مشاريع املياه وخاصة 
مشددا  الصيف  فصل  دخــول  قبل  النائية  املناطق  يف 
على ضرورة صيانة شبكات الصرف الصحي للحد من 

التلوث واحلفاظ على الصحة العامة.

احلكومة الليبية تنفي وجود أزمة وقود استكمال مشاريع املياه
 والصرف الصحي

ما يناهز 212000 امرأة بحاجة إلى املساعدة اإلنسانية يف ليبيا

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بزيارة 
أمن مصراته، لالطالع على سير  املرور مبديرية  لقسم 

العمل داخل القسم.
وبني املكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن 
باشاغا عقد خالل الزيارة اجتماعا مع مدير األمن ورئيس 
وأعضاء قسم املرور، ملناقشة سير العمل والوقوف على 
املشاكل والعراقيل التي تواجه القسم وإيجاد احللول لها.

املجاهرة  ضــرورة  على  التأكيد  االجتماع  خــالل  وجــرى 
باألمن واحلفاظ على السالمة املرورية، وذلك من خالل 
املخالفني،  وضبط  املدينة  داخــل  السير  حركة  تسيير 
بها من أجل  املكلفني  للمهام  املرور  وتأدية رجال شرطة 

احلفاظ على األمن بالطرقات العامة.

ــة تــابــعــة لفرع  ــ قــامــت دوري
ــدي  ــل ــب ــرس ال ــ ــاز احلــ ــهـ جـ
ــان، خــــالل حــمــالت  ــ ــري ــ غ
التفتيش للتأكد من الشروط 
الصحية و اإلجرائية املتعلقة 
مبزاولة نشاط الصيدلة يف 
صيدليتني  بإغالق  البلدية 
وأوضــح   . األحمر  بالشمع 
أن  البلدي،  احلــرس  جهاز 
بهما  ضبطت  الصيدليتني 
األطــفــال  حليب  مــن  كمية 
ــة، كما  الــصــالحــي مــنــتــهــي 
متت حترير مخالفات لـ 4 
إذن  توفر  لعدم  صيدليات 
مــزاولــة املــهــنــة والــرخــصــة 

التجارية .

وزير داخلية الوفاق يتفقد 
مديرية أمن مصراتة

إقفال صيدليتني 
بالشمع األحمر 

بغريان

الوطنية للنفط تستعرض اإلجراءات الوقائية
للتشجير  من فيروس كورونا الوطنية  احلملة  استهلت 

ببلدية اجلفرة  بزراعة العشرات من 
شتول االشجار بانواعها املختلفة داخل 
اسوار كلية التقنية الطبية بهون حيث 
اقيمت احتفالية بهذه املناسبة لالعالن 
عن بدء احلملة يف كافة مناطق البلدية 

هون وودان وسوكنة وزلة ..
ــاض  ــة الــشــتــول ري ــ   اســهــم يف زراع
بالزي  الرمزي  وحضورهم  االطفال 
الهالل  وشبيبة  التقليدي  الشعبي 
العمل  ومنتسبوا  والكشافة  االحمر 

التطوعي بهون .. اضافة الى اعضاء 
كلية  وطالبات  وطلبة  التدريس  هيئة 

التقنية الطبية ..
ــزراعــة  ــت مــصــادر بــقــطــاع ال ــال   وق
باجلفرة بان 20 الف شتلة من مختلف 
زراعتها  سيتم  الغابات  اشجار  انــواع 
مناطق اجلفرة حتت  املوسم يف  هذا 
شعار نغرس شجرة نبني وطني ، وذلك 
بهدف مقاومة التصحر وتغيير املناخ 
تشهدها  التي  السابعة  احلملة  وهي 

بلدية اجلفرة

حملة تشجير مبختلف مناطق اجلفرة
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أخبــار

لبلدية  التسييري  املجلس  استعرض 
مع عدد من  اجتماعه   طبرق خالل 
واحلكماء  املدني  املجتمع  مؤسسات 
والنشطاء بنود امليزانية واملصروفات 
واخــرى  اجنازها  مت  التي  واملشاريع 

مازالت  حتت االنشاء .   

ــمــاع  ــدى املـــشـــاركـــني يف االجــت ــ ــ واب
البلدي  املجلس  لفاعلية  ارتياحهم  
والشفافية  اعمال  من  به  يقوم  ومــا 
واملصارحة يف ترتيب امليزانية واوجه 
له  ــددت  حـ ــذي  الـ بالشكل  صــرفــهــا 

بشكل كامل .

نفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، تسجيل أي 
بفيروس  مؤكدة  أو  بها  مشتبه  إصابة  حاالت 
كورونا يف ليبيا. وقالت الوزارة عبر صفحتها 
مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك، »ننفي ما 
يتردد من شائعات وأخبار عارية عن الصحة 
متاًما تناولتها وكاالت األنباء حول تسجيل أي 

كورونا  بفيروس  مؤكدة  أو  بها  مشتبه  إصابة 
املتحدث باسم وزارة الصحة  ليبيا«. وكان  يف 
يف حكومة الوفاق، أمني الهاشمي، قد قال يف 
وقت سابق اليوم األحد، »إن مستشفى طرابلس 
املركزي استقبل حاالت اشتباه إصابة بفيروس 
كورونا، وثبت بعد الفحص خلوها من املرض«، 

وذلك يف تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية.  
وزارة  من  مطلعة  مصادر  أكدت  السياق،  ويف 
تسجيلهما  مت  اللتان  احلالتني  أن  الصحة، 
واآلخر مصاب مبرض  لرجل مسن،  أحدهما 
نقص املناعة » إيدز« وثبت إصابتهما بالتهاب 

رئوي حاد وليس فيروس كورونا. 

ــيــم املــواطــنــني  ــلــديــة أبــوســل دعـــت ب
االشتباكات  مناطق  مــن  الــنــازحــني 
الزراعي  الهضبة  مشروع  مبحالت 
اجتماع  سيعقد  أنــه  املطار،  وطريق 
مساء  الرابعة  الساعة  عند  تقابلي 
التحرير  مــدرســة  مبــســرح  ــني  ــن االث
ــة الـــزبـــيـــر. وأفـــــــاد املــكــتــب  مبــحــل
أن االجتماع سيتم  للبلدية  اإلعالمي 

املتخذة  اإلجـــراءات  مناقشة  خالله 
وتوفير  أوضــاعــهــم  مــعــاجلــة  بــشــأن 
املعنية  اجلهات  قبل  من  احتياجاتهم 
النازحني  لشؤون  العليا  اللجنة  وهي 
ووزارة املهجرين والنازحني وصندوق 
األزمة  وجلنة  االجتماعي  التضامن 
املــتــحــدة  األمم  وبــعــثــة  ــوارئ  ــطــ ــ وال

واملنظمات الدولية واملحلية.

متــكــنــت دوريـــــة مــشــتــركــة لــلــحــرس 
التونسي بنب قردان، جنوب البالد، من 
ضبط 12 شخصا يحملون جنسيات 
دول إفريقية يعتزمون اجتياز احلدود 
اإلجــراءات  اتخاذ  ومت  خلسة،  البرية 
القانونية يف شأنهم، وفق بالغ لوزارة 

الداخلية األحد.
الوطني  كما متكنت وحــدات احلرس 

بحزوة من محافظة توزر، جنوب البالد، 
للحدود  مجتازا  شخص  ضبط  مــن 
التونسية خلسة باستشارة  اجلزائرية 
به  باالحتفاظ  أذنت  العمومية  النيابة 
واتخاذ اإلجراءات القانونية يف شأنه. 
انفي  املجتازين  ضبط  عملية  ومتــت 
الذكر خالل الليلة الفاصلة بني يومي 

6 و7 مارس اجلاري.

عقد مكتب الصحة احليوانية 
اجتماعا  اوبـــــارى  مبنطقة 
البلدى  املجلس  مبقر  طارئا 
تــداعــيــات  ملناقشة  خــصــص 
ــوادي  ال حمى  مــرض  انتشار 
اكتشافها  مت  التي  املتصدع 
ــنـــام  ــر االغـ بـــاحـــدي حــظــائ
االجتماع  بالبلديةواستعرض 

الذي حضره عددا من االطباء 
البيطريني حاالت اإلصابة التى 
تعرضت لها عدد من األغنام 
بأحد املزارع مبنطقة الديسة 
ملكافحة  الالزمة  والترتيبات 
الى  انتشاره  قبل  املرض  هذا 
مناطق اخرى .خلص االجتماع 
إلى ضرورة االنتقال إلى عني 

املكان للوقوف عن قرب على 
يلزم  ما  واتخاذ  املواشى  هذه 
من إجــراءات وقائية ملكافحة 
ــذى أصــبــح  ــ ــرض الـ ــ ــذا املـ ــ ه
يوم  بعد  يوما  ــزداد  ي انتشاره 
فى مؤشر خطير ينذر بحدوث 
املواشى  من  كبير  لعدد  نفوق 

واألغنام.

أقيمت األحد ببلدية أبوسليم، حفل تكرمي للعناصر الطبية 
والطبية املساعدة واالقسام املتميزة باملراكز الصحية وكذلك 

منح جائزة أفضل مركز صحي للعام 2019 بالبلدية.
مركز  ومدير  أبوسليم  بلدية  عميد  التكرمي  حفل  وحضر 
والعناصر  األطباء  من  وعدد  ابوسليم  الصحية  اخلدمات 
من  وعدد  بالبلدية  الصحية  القطاعات  وموظفي  الطبية 
العناصر  املتميزين من  تكرمي  الضيوف. ومت خالل احلفل 
مت  مركز صحي  أفضل  وكذلك  املساعدة  والطبية  الطبية 
اختياره وفق مواصفات معيارية قامت بها اللجنة املكلفة من 

قبل مكتب اخلدمات الصحية وهو مركز خالد بن الوليد.

أعلن مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية مبنفذ ميناء اخلمس 
مالطا  من  قادمة  سفينة  عن  الكشف  اوليطي  عمران  البحري 

القادمني على متنها بفيروس كورونا. والتحقق من إصابة 
مبوقع  صفحته  عبر  األمـــراض  ملكافحة  الوطني  املــركــز  وبــني 
 »ASFREYA« فيسبوك« أن اوليطي أكد الكشف على السفينة«
أعراض  ألي  اشتباه  حــاالت  تسجيل  دون  مالطا،  من  القادمة 

تنفسية. ألمراض 

وبنت  والغريفة  أوباري  ببلدية  املدني  املجتمع  مؤسسات  عقدت 
بية، اجتماعا موسع خصص ملناقشة املواضيع اخلدمية التي تهم 
املشاركني  وتدارس  لها.  املناسبة  وامكانية وضع احللول  املواطن 
يف االجتماع االقتراح املقدم من عدد من أعضاء هذه املؤسسات 
االهلية الداعية الى ضرورة تأسيس جسم جديد وموحد تنضوي 
عن  بعيدا  البلديات  بهذه  املدني  املجتمع  مؤسسات  كافة  حتته 
طيلة  اجلنوب  مناطق  منها  عانت  التي  االنقسام  ولغة  اجلهوية 
الصف  توحيد  ضــرورة  إلــى  االجتماع  املاضية.وخلص  الفترة 
هذه  مواطنو  بني  النظر  وجهات  وتقريب  الكراهية  أسلوب  ونبذ 
البلديات والوقوف مع اجلميع على مسافة واحدة حتى لتحقيق 
التعايش السلمي بني كافة أبناء املنطقة للوصول إلى غاية تتحقق 

معها ما يطلبه املواطن من خدمات.

بلدي طبرق يستعرض بنود صرف امليزانية

الصحة تنفي تسجيل إصابات بفيروس كورونا يف ليبيا

بلدي أبوسليم يدعو النازحني الجتماع تقابلي

االعالن عن حاالت اصابة بحمى الوادي املتصدع باوباريضبط 12 متسلل عبر احلدود التونسية الليبية 

تكرمي األطقم الطبية املتميزة يف 
نطاق  بلدية ابوسليم

ميناء اخلمس يؤكد سالمة طاقم 
السفينة القادمة من مالطا 

اجتماع مؤسسات املجتمع املدني بأوباري 
والغريفة وبنت بيه

اختتام الدورات 
التدريبية يف 
عدد من املجاالت 
بالواحات

املعهد  بقاعة  السبت  أمــس  اختتمت 
العالي للمهن الشاملة الواحات، الدورات 
االلكترونية  اللوحات  لصيانة  التدريبية 
أعطال  وكشف  النقال  الهاتف  وبرمجة 

املنظومات االلكترونية للسيارات.
املجلس  رئيس  االختتام  حفل  وحضر 
التسييري جالو املكلف فرج عقيلة ووكيل 
الديوان السنوسي الفالح ووفد من إدارة 
الوطنية  باملؤسسة  املستدامة  التنمية 

للنفط.

املجلس  عضو  احلــفــل  يف  شـــارك  كما 
مكتب  ومدير  اوجلة  لبلدية  التسييري 
الثقافة  ومكتب  اجخرة  والتأهيل  العمل 
اللبه  وجمعية  املدني  املجتمع  وتنسيقية 

بجالو.
قبل  من  الكلمات  من  العديد  وألقيت 
احلضور الذين أكدوا على أهمية تنظيم 
ــدورات خــاصــة لشريحة  ــ الـ مــثــل هـــذه 
ــاب وتــشــجــيــعــهــم عــلــى االبــتــكــار  ــشــب ال
لهؤالء  متمنني  أنفسهم،  على  واالعتماد 

املتدربني التوفيق يف اعمالهم.
املعدات  حقائب  تــوزيــع  احلفل  وتخلل 
للمتدربني يف الدورة من مدن الواحات.

مجال  يف  التدريبية  الــدورات  ان  يذكر 
وبرمجة  االلكترونية  اللوحات  صيانة 
الهاتف النقال وكشف اعطال املنظومات 
يف  اقيمت  قــد  للسيارات  االلكترونية 
ونظمتها   2019 لسنة  سبتمبر  شهر 
ادارة التنمية املستدامة مبؤسسة النفط 

لبلديات الواحات.
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 االسبوع الليبي
قــال منســق شــؤون اإلعــالم  بشــركة 
ســرت إلنتــاج وتصنيــع النفــط والغاز 
افريقيــا  لبوابــة  مختــار  عيســى 
ربحــت    الشــركة   ان  االخباريــة 
حكمــا  لصاحلهــا صــادرا مــن هيئــة 
التحكيــم يف القضيــة املنظــورة لــدى 

غرفــة التجــارة الدوليــة واملرفوعــة 
مــن قبــل شــركة  »بنــج لويــد« الهندية  
ــع  ــاج وتصني ضــد شــركة ســرت إلنت

النفــط والغــاز.
ادعــت  قــد  لويــد«   »بنــج  وكانــت 
 205 يبلــغ    بتعويــض  أحقيتهــا 
مبشــروعي  يتعلــق  دوالر  ماليــني 

اخلمــس  طرابلــس  الغــاز  خــط 
مليتــة. واخلمــس 

وقضــى املحكــم برفضــه ادعــاءات 
ــغ  ــه بدفــع مبل اخلصــم واحلكــم علي
وخمســة  ومئــة  ماليــنب  خمســة 
وتســعون ألــف دوالر  لصالــح شــركة 

ســرت

االقتصادية

شركة سرت تربح حكما  وتعويضا بنحو 5 ماليني دوالر

  جبريل: يدعو غوتيريش  ملنع  رفع التجميد 
عن األصول املالية الليبية

التجارة والتنمية يحدد موعد انعقاد اجلمعية العمومية

صندوق الضمان  يوقف خصومات 
السلف لشهري  أبريل ومايو

 االســبوع الليبي
القــوى  حتالــف  رئيــس  وجــه 
الوطنيــة  محمــود جبريــل رســالة  
الســبت الــى األمــني العــام لــألمم 
غوتيريــش،  انطونيــو  املتحــدة، 
يطالبــه بالتدخــل املباشــرة ملنــع اَي 
قــرار قــد جتيــزه جلنــة العقوبــات 
مبجلــس األمــن الدولــي جتــاه رفــع 
املاليــة  األصــول  عــن  التجميــد 

ليبيــا. لدولــة 
وجــاء يف رســالة جبريــل “تأسيســاً 
علــى الواليــة التــي عقدهــا مجلــس 
األمــن لنفســه علــى ليبيــا منــذ عــام 
املدنيــني  حمايــة  بذريعــة   2011
مــن  عليهــا  ترتــب  ومــا  ليبيــا،  يف 
املترتبــة علــى  املســؤولية  شــمولية 
ــف  ــة وإذ يســتند التحال هــذه الوالي
الســابقة  وبياناتــه  مواقفــه  علــى 
القضايــا،  هــذه  يف  واملتكــررة 
بشــكل  اتخذهــا  التــي  ســواء 
منفــرد أو بالشــراكة مــع مجموعــة 
التــي  أو  الوطنيــة،  األحــزاب  مــن 
كانــت بالتعــاون مــع مجموعــة مــن 
الشــخصيات والنشــطاء واملدونــني 
رقــم  بيــان  وآخرهــا  الليبيــني، 
يف  الصــادر   2019 لســنة   )3(

طالــب  والــذي   ،2019/2/25
بتحمــل  األمــن  مجلــس  فيــه 
املاليــة  مســئولياته جتــاه األصــول 
واخلــارج  الداخــل  يف  لليبيــني 
والتــي تتعــرض ألبشــع أنــواع النهــب 
ــى  والســرقة والهــدر، كمــا أشــار إل
ــا  ــى ليبي ــك مبعوثكــم اخلــاص إل ذل
يف مــرات عديــدة ومنهــا إحاطتــه 

باخلصــوص”. األمــن  ملجلــس 
للخطــر  “واستشــعارا  وأضــاف، 
مبســتقبل  املحــدق  اجلســيم 
وملــا  القادمــة  وأجيالهــم  الليبيــني 
ميكــن أن يترتــب على رفــع التجميد 
االســتثمارية  األصــول  بعــض  عــن 
يف  وذلــك  اخلــارج،  يف  الليبيــة 
للرقابــة  فاعلــة  آليــات  غيــاب 
واملحاســبة وإنفــاذ القانــون؛ فإننــا 
ندعــو وبإحلــاح ســعادتكم للتدخــل 
للتجميــد  رفــع  اَي  ملنــع  مباشــرة 
ــات حتــت  ــة العقوب ــزه جلن ــد جتي ق
حتتمــه  أمــر  فذلــك  مبــرر،  أي 
املنبثقــة  األمــن  مســؤولية مجلــس 
ليبيــا، وتتطلــب  عــن واليتــه علــى 
حالــة االســتباحة الكاملــة حلقــوق 
بعــد  القادمــة  وأجيالهــم  الليبيــني 
ــم”. أن اســتبيحت دماؤهــم وأرضه

 االسبوع الليبي
ادارة  مجلـــس  حـــدد 
مصـــرف  التجـــارة والتنميـــة  
ــارس  ــن مـ ــر مـ ــن عشـ الثامـ
النعقـــاد   موعـــدا  اجلـــاري 
العموميـــة  اجلمعيـــة 

لــــلمصرف العاديـــة 
وبحســـب اعـــالن املصـــرف 
اجلمعيـــة  انعقـــاد  يأتـــي 
علـــى  بنـــاًء  العموميـــة 
ليبيـــا  مصـــرف  موافقـــة 
  ) البيضـــاء   ( املركــــزي 
العموميـــة  امليزانيـــة  علـــى 
عـــن  الدخــــل  وقائمـــة 
ميـــالدي    2019 الســـنة 

ف  للمصـــر

 االسبوع الليبي
مبناســـبة قـــرب حلـــول شـــهر رمضـــان وعيـــد الفطـــر 
اصـــدر رئيـــس مجلـــس إدارة الصنـــدوق الدكتـــور ادريـــس 
احفيظـــة تعليمـــات   بايقـــاف خصومـــات الســـلف عـــن 

شـــهري ابريـــل ومايـــو 
وطالـــب احفيظـــة يف كتـــاب آخـــر مـــن كافـــة اإلدارات 
بصـــرف  االجتماعـــي  الضمـــان  صنـــدوق  يف  العاملـــة 
ــهر  ــن الشـ ــل املقبـــل يف اخلامـــس مـ ــهر أبريـ ــات شـ مرتبـ
يـــوم  مايـــو  شـــهر  مرتبـــات  تصـــرف  أن  علـــى  نفســـه 

العاشـــر مـــن الشـــهر ذاتـــه كحـــد أقصـــى.

 االســبوع الليبــي
كشــفت مصــادر  صحفيــة أن محافــظ مصــرف ليبيــا املركــزي 
حكومــة  رئيــس  مــع  األيــام  هــذه  يتشــاور  الكبيــر،  الصديــق 
الوفــاق  فائــز الســراج، بخصــوص إصــدار قــرار بشــأن خفــض 
قيمــة حــواالت األفــراد الشــخصية مــن 10 آالف دوالر ســنويا 

إلــى 5 آالف دوالر.
وكان  املجلــس الرئاســي اقــر حــواالت األفــراد بـــ10 آالف دوالر 
ســنويا، يف شــهر ســبتمبر  2018 ضمــن برنامــج اإلصالحــات 
التــي أطلقهــا املجلــس يف حينهــا بالتشــاور مــع  االقتصاديــة 

املصــرف املركــزي.
مببــرر   جــاء   الكبيــر  الصديــق  مقتــرح  أن  مراقبــون  ويرجــع 

التصديــر عمليــات  وقــف 

  مصادر تكشف نية الكبير 
 خفض احلواالت الشخصية  
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ــة  ــوابـ حــــــــوار/ هـــمـــســـة يــــونــــس- بـ
إفريقيا اإلخبارية 

ــــي لــــدى لــيــبــيــا،  أعـــلـــن املــبــعــوث األممـ
غسان سالمة، يوم االثنن املوافق 2 
مارس 2020، استقالته من منصبه 
ــد مت  لـــــــدواع صـــحـــيـــة، ذلـــــك وكــــــان قــ
لأمم  خــاصــًا  مبعوثًا  ســالمــة  تعين 
الـــــ 16 من  لــيــبــيــا يف  إلــــى  املـــتـــحـــدة 
مارتن  لأملاني،  خلفًا   2017 يونيو 
كوبلر. وبعيدا عن هذا السبب املعلن، 
ــراءات والــتــحــلــيــالت  ــ ــقــ ــ اخـــتـــلـــفـــت الــ
الدوافع احلقيقية لالستقالة،  حول 
ذلــك  وتـــداعـــيـــات  تــوقــيــتــهــا،  ودالالت 
عــلــى مـــســـار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة يف 
ليبيا، وللحديث بشكل أكثر تفصيال 
عــن هــذا امللف كــان لـــ »بــوابــة إفريقيا 
اإلخــبــاريــة«، هــذا احلـــوار مــع مؤسس 
التجمع الوطني الليبي وأمينه العام 
الــســابــق أســعــد مــحــســن زهـــيـــو، وإلـــى 

نص احلوار:
- كــيــف تــابــعــتــم خــبــر اســتــقــالــة املــبــعــوث 

األممي غسان سالمة.. وما تعليقك؟
لي،  بالنسبة  مفاجئة  تكن  لــم  احلقيقة 
وكنت أتوقع ذلك، ومن حتدثت معهم يف 
أن  قبل  ذلك  مني  األخيرة سمعوا  اآلونة 

يعلن الرجل عن استقالته. 
شخص  أي  واستطاعة  باستطاعتي  كان 
كل ما حدث طوال  بعد  باستقالته  التنبؤ 
للمواجهات  اســتــمــرار  مــن  الــفــتــرة  هــذه 
وإخــفــاق يف مــســارات احلــوار أكــان ذلك 
يف الشق العسكري أو السياسي، إضافة 
منذ  بها  قــام  التي  الكثيرة  للمحاوالت 
والوصول  النظر  وجهات  لتقريب  توليه 
حلل توافقي يقابل يف كل مرة بتعنت أحد 
األطراف وآخرها حوار جنيف الذي تغيب 
األطراف  السيما  املستهدفني  أغلب  عنه 
امللتقى  ذلــك  وقبل  للمشكل،  الرئيسّية 
انعقاده  مقرر  كان  الذي  اجلامع  الوطني 
قبل عام تقريبا مبدينة غدامس ولم ينجح 
نتيجة للحرب التي تدور رحاها على تخوم 

العاصمة طرابلس منذ ابريل املاضي.
السؤال  من  الثاني  الشق  يخص  وفيما 
حول تعليقي عن االستقالة.. فأنا اتأسف 
لهذه االستقالة ملعرفتي الشخصية بصدق 
الشديد  وحرصه  نــوايــاه  وحسن  الرجل 
ــالدي، إضــافــة ملا  ــب عــلــى تــقــدمي شـــيء ل
به من قدرة عالية يف فهم احلالة  يتمتع 
واتساع  دقيق  بشكل  وتشخيصها  الليبية 
أفقه ورحابة صدره، فقد استطاع السيد 
فعله  يف  غيره  ينجح  لم  ما  فعل  سالمة 
الليبيون  ــوب  ــل وق بــيــوت  دخـــل  أن  وهـــو 
ومن  ومشاكلهم،  حياتهم  تفاصيل  وعرف 
الصعب أن جند وسيط يتمتع بحالة الفهم 

االستثنائية هذه.
- مــاهــي أبــــرز جــوانــب الــنــجــاح يف مسيرة 

سالمة ونقاط الفشل؟
النظر  زوايا  اختالف يف  يكون هناك  قد 
بني اجلميع يف هذا األمر، فقد يكون ما 
أراه جناح يراه غيري اخفاق، لذلك اتصور 
بأن تقييم اداء الدكتور غسان سيكون أمر 

صعب على اجلميع خصوصا وأن التقييم 
وتكتيكاته  عمله  خــطــوات  مــن  سينطلق 
أمام  فنحن  نتيجة،  وجــود  دون  وطريقته 
نتيجة  أمامنا  يكون  أن  دون  اداء  تقييم 
وبالتالي  الفشل،  أو  بالنجاح  اما  نهائية 
سيكون من الصعب على مجتمع ال يعترف 

اال بالنتائج ان ينصف الرجل. 
قد  ــذي  ــ ال تقييمي  يف  ــريء  جــ ســأكــون 
انه جنح  وسأقول  البعض  فيه  يعارضني 
أكثر مما فشل وحقق نتائج إيجابية أكثر 
فيما  وجنــح  جميعاً  اســالفــه  حققه  ممــا 

فشلوا فيه.
جنح يف أن يجمع ليبيون فرقتهم األحداث 
طويلة،  سنني  بعد  ببلدهم  عصفت  التي 
لوجه  وجًها  لقاءهم  كان  ان  بعد  وكذلك 
أمًرا مستحيل، كما جنح يف إشراك وسماع 
أصوات كانت مهمشة وُمغيبة وفتح أبواب 
البعثة األممية أمام كل الليبيون مبختلف 
امللكية  النــصــار  سمع  فقد  توجهاتهم، 
سبتمبر  من  الفاحت  وانصار  الدستورية 
انه  حتى  احلــادة،  وانقساماتها  وفبراير 
القدوم  يستطيع  يكن  لم  ملن  يذهب  كان 
إليه بسبب التهجير والنزوح، هذه جوانب 
من إيجابيات حتسب له، وال يخلوا األمر 
من وجود سلبيات عديدة قد ال يتحملها 
الدولي  املجتمع  مسؤولية  هي  بل  وحــده 
الذي تركه يف خط املواجهة وحيدا مجرًدا 
منقسماً  ذلك،  من  أكثر  بل  كل شيء  من 

داعما ألطراف الصراع شبه بالتساوي. 
ــا ميــكــن أن أصــفــه بــاألخــطــاء  هــنــاك م
باختياراته  االولـــى  باملرتبة  تتعلق  التي 
التي  واحلــوارات  اللقاءات  للمشاركني يف 
موفقة،  غير  انــهــا  أرى  والــتــي  يجريها 
بي  يجنح  به  الشخصية  معرفتي  وبحكم 
اخليال احيانا بأنه ال ميكن أن ُتعبر هذه 

االختيارات عن قناعاته.
- كيف كان تعامل سالمة مع أطراف األزمة 

خالل عمله كمبعوث أممي؟
كان  سابقة،  اجابة  ذلــك يف  الــى  اشــرت 

رجــل  وهـــو  جـــدا  عــالــيــة  بكياسة  يتمتع 
اضافة  الطويلة،  جتربته  صقلته  خلوق 
ميتلك  ودبلوماسي  ومفكر  مثقف  لكونه 
ــدرات تــؤهــلــه مــن الــتــعــامــل بــرقــي مع  ــ ق
الناس،  من  مختلفة  ومستويات  ثقافات 
والتفاوضية،  أدواته احلوارية  متمكن من 
النفس  ولديه إمكانية عالية جدا لضبط 
مع  العالقة  استمرارية  على  واملحافظة 
عليه  يشنون  مــن  ذلــك  يف  مبــا  اجلميع، 
الهجوم عبر الوسائل اإلعالمية املختلفة، 
ابوابه مفتوحة امام اجلميع دون استثناء 
على  فيتو  يوجد  وال  الكل  يف  ويستقبل 
االبتسامة  دائــمــاً  بطبعه،  بشوش  أحــد، 
رسالة  االبتسامة  وكأن هذه  وجنتيه  تعلو 

ترحيب بكل من يستقبلهم ويلتقيهم.
- هل هناك مبادرات ميكن أن تكون بديلة 

للمبادرة األممية؟ 
أتوقع ذلك وال استبعد وجود مسار دولي 
يف  املتحدة  األمم  ترعاه  الــذي  غير  اخر 
ليبيا، األطراف الدولية انقسمت بشكل أو 
بأخر بني أطراف الصراع ولم يعد أمامها 
اال االســتــمــرار يف دعـــم الــطــرف الــذي 
تراهن عليه، لكن هناك بعض الدول التي 
حافظت على حياديتها إلى حدا ما، وقد 
تستطيع لعب دور مهم يف معاجلة املشكل 
الليبي، وهذا ما ال استبعد وقوعه خالل 
األشهر القادمة، ال سيما وأن امللف الليبي 
تسويته قد ترتبط بقضايا وملفات أخرى 
األطــراف  بعض  تسعى  ورقــة  تكون  وقــد 
التوظيف  وتوظيفها  منها  لــالســتــفــادة 

األمثل يف معارك محلية وانتخابية.
- ما تقييمك للتعامل الدولي واألممي مع 

األزمة الليبية؟
العالم يتعامل مع األزمة الليبية بازدواجية 
على  منقسم  فعلي  بشكل  وهــو  املعايير، 
االنقسام  وهذا  املحلي،  الصراع  أطراف 
محلية  لتسوية  الوصول  من  مينع  احلــاد 
أو دولية للمشكل الليبي املعقد، ذلك الن 
أطراف الصراع متسلحة بالدعم السياسي 

واللوجستي من هذا الداعم الدولي، وقد 
يتعامل  العالم  ان  الليبيني  يقول قائل من 
وال  الذئب  )ال ميوت  بنظرية  قضيته  مع 
الصراع  يستمر  وبالتالي  الغنم(  يفنى 
على  احلفاظ  مع  املتقاتلة  األطــراف  بني 
يحسم  ان  لطرف  السماح  وعدم  توازنها 

املعركة لصاحله.
ومنُد  ليبيا  مشكلة  بان  نعترف  ان  علينا 
أيامها االولى أراد لها التدويل والتمطيط، 
وان لوال التدخل الدولي سواء ذلك الذي 
وهياكل  اجسام  ضمن  مؤطر  انــه  يدعي 
كاألمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى 
الــدول  بعض  به  تقوم  ــذي  وال املنفلت  او 

منفردة، منتهكة بذلك سيادة هذا البلد.
- ما تصوركم ملرحلة ما بعد غسان سالمة؟
اتــصــور وألشــهــر قــادمــة لــن يكون هناك 
وستستمر  الــراهــن،  الــوضــع  يف  جــديــد 
املواجهات بنفس الوتيرة دون احداث أي 
كما  هذه،  الصراع  أو حسم حلالة  تغيير 
ستظل  األممــي  املبعوث  مهمة  أن  أتوقع 
شاغرة لفترة من الزمن وهو ما نعتقد انه 
اإلحراجات  من  الدولي  للمجتمع  اعفاء 
وهو بهذا الشكل املريع من االنقسام املعلن 
دفع  يف  شعبنا  وسيستمر  اخلــايف،  وغير 
أثمان باهظة ألجل االستمرار يف العيش 
وقد ال يوفق يف ذلك فالقذائف العشوائية 

ال تفرق بني أحد.
-مــا هــو املــطــلــوب يف املــرحــلــة الــقــادمــة من 

البعثة األممية؟ 
أن الدور الذي نتطلع إليه ونحتاجه يف ظل 
هذه الظروف القاسية من املجتمع الدولي 
هو لعب دور الوسيط املرن، إننا نعتقد أن 
جوهر مهام األمم املتحدة هو السعي إلى 
حتقيق أوسع إجماع، وأوسع قاعدة شعبية 
متهيدية،  مسارات  يف  للحوار،  ومتثيلية 
مختلفة  فعاليات  فيها  تسهم  وحتضيرية 
من املجتمع الليبي، إن ما يحتاجه الليبيون 
بالفعل هو التقدم على املسارات األساسية 
املسار  باخلصوص  بها  أعنى  واحلاسمة، 

السياسي واملسار العسكري/األمني.
بالذات،  السياسي  الصعيد  والتقدم على 
تضييقها  ألن  املشاركة،  توسيع  يقتضي 
بني  الــتــيــار  ــرور  مـ فـــرص  تقليص  يعني 
الضروري،  التواصل  وإجهاض  األطــراف 

ويعني تضييق اخليارات.
دائــرة  تضييق  فــإن  املنطق،  هــذا   ووفــق 
يف  إخفاقا  ذاتــه  حــّد  يف  يعتبر  املشاركة 
يرهن مصير  رسم مستقبل احلوار، ألنه 
املحادثات بيد طرف أو طرفني، مينحهما 
ســـالح عــرقــلــة املــســار وإفــشــالــه يف كل 
حلظة، ويعفي املعرقلني من احلرج وحتمل 

املسئولية.
بشكل  التفكير  نــبــدأ  ان  ينبغي  كــذلــك 
مختلف للوصول لنتائج مختلفة، ال اتصور 
ُمجدي  موجود  هو  ما  ترقيع  مبدأ  بــان 
نحن  اعتقادي  ويف  الليبية،  احلالة  ملثل 
محتاجون لترسيم واقع جديد يشارك فيه 
كل االطراف ضمن مسار تأسيسي لليبيا 
التي جتمعنا وتضمنا جميعا، ليبيا بدون 

مغالبة او إقصاء.
ــم املــســتــقــبــلــيــة لــأزمــة  ــكـ ــراءتـ - مـــا هـــي قـ

الليبية؟
اليه  وصلنا  الــذي  احلــال  لهذا  اتــأســف 
وألم  قسوة  ــزداد  ي الوضع  الن  وأتــأســف 
القادم  ان  ايضاً  وأتأسف  الليبيون،  على 
قد يكون امر وأدهى اذا ما أعدنا التفكير 
أعدنا  ما  وإذا  نسلك  التي  خطواتنا  يف 
من  وأصلحنا  جديد  مــن  املشهد  قـــراءة 
أنفسنا وجلسنا مع بعضنا البعض للتفاهم 
حول مستقبلنا ومستقبل األجيال القادمة 
قبول  وضرورة  املشترك  العيش  وضرورة 
معاركنا  نــحــول  وأن  الــبــعــض،  بعضنا 
وبناء وتنافس  تنمية  إلى معارك  الدموية 
وعطاء، ان تكون معاركنا على من يعطي 
اداة  الصناديق هي  تكون  وان  أكثر  لليبيا 
احلسم وليست البندقية، وان يحكم بيننا 
الشعب الليبي بالعملية الدميقراطية ال ان 

نحكم الشعب بالقوة والترهيب واملوت.

زهيــــو: غســــان سالمــــة جنـــح أكثــــر ممـــــــا فشــــــل
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اإلخبارية افريقيا  بوابة 

يف  الــســافــرة  تدخالتها  تركيا  تــواصــل 
يف  استمرارها  خالل  من  الليبي  الشأن 
محاولة  والــســالح يف  املــرتــزقــة  ارســـال 
لــتــأجــيــج الـــصـــراع يف الـــبـــالد ومتــريــر 
طرابلس،لكن  يف  حلفائها  عبر  أجنداتها 
تـــواجـــه عــلــى األرض  أنـــقـــرة  حتـــركـــات 
بخسائر فادحة على يد اجليش الوطنى 
عددا  يسقط  أن  استطاع  الذى  الليبى، 
إضافة  املسيرة،  التركية  الطائرات  من 
ــى عـــشـــرات الــقــتــلــى واجلـــرحـــى فى  إلـ

صفوف اجلنود األتراك.
الدولية  تعهداتها  نقض  تركيا يف  تستمر 
ذلك  مراهنة يف  ليبيا  التدخل يف  بوقف 
ــي جتــاه  ــدول عــلــى اســتــمــرار الــصــمــت ال
متكرر  مشهد  املتكررة.ففي  انتهاكاتها 
ــســوري  ــر،كــشــف املـــرصـــد ال مــنــذ أشــه
مــارس/  09 االثــنــني  اإلنــســان،  حلقوق 
من  جـــديـــدة  ــة  ــع دف أن   ،2020 أذار 
نقلها  سيتم  لتركيا  املــوالــيــة  الفصائل 
إلى ليبيا من قبل أنقرة خالل الساعات 
القادمة.وقال املرصد إن 1900 مقاتل 
لتلقي  التركية  املعسكرات  إلــى  وصلوا 
الــتــدريــب.مــشــيــرا إلـــى ارتــفــاع أعـــداد 
الذين  لتركيا  املوالية  الفصائل  مقاتلي 
وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى اآلن 

إلى 4750.
عمليات  عن  اعالمية  تقارير  وحتدثت 
األراضــي  الــى  االرهابية  للعناصر  نقل 
الليبية،وقال مدير املرصد السوري رامي 
ترحيل مقاتلني من  أنه مت  الرحمن  عبد 
من  ومعظمهم  أفريقيا  شمال  جنسيات 
قبل  اإلسالمية  الــدولــة  تنظيم  عناصر 
عملية  يف  ليبيا  إلــى  ســوريــا  مــن  أشهر 
إلى  السوري  املرصد  سرية.وأشار مدير 
خروج اجلهاديني يف عملية جديدة  إلى 

ليبيا خالل معركة إدلب  األخيرة.

وقال عبد الرحمن ويف مداخلة مع قناة 
املكتب  نشره  ملا  وفقاً  »احلدث«،السبت، 
الــســوري حلقوق  لــلــمــرصــد  اإلعــالمــي 
ليبيا  يف  الــذيــن  املقاتلني  أن  اإلنــســان، 
عنه  نتحدث  الــذي  الرقم  من  أكبر  هم 
املرتزقة  هم  يعنينا  ما  ولكن  املرصد  يف 
ــســاءل، أيـــن آالف  ــقــط.وت ــســوريــني ف ال
يتجاوز  ال  ،عــددهــم  الــيــوم  اجلــهــاديــني 
ليبيا حتت  إلى  نقلهم  آالف جرى  بضعة 

التركية. العباءة 
التركية  التحركات  هــذه  مــن  وبــالــرغــم 
ــراع ودعـــم  ــصــ ــ ــج ال ــأجــي ــت املــســتــمــرة ل
املعركة  أرض  على  الوضع  حلفائها،فان 
فى ليبيا، يؤكد أن الرئيس التركى رجب 
فى مترير خططه  فشل  أردوغان،  طيب 
الطامعة فى فرض سيطرته االقتصادية 

تتواصل  ليبيا،حيث  على  والعسكرية 
واجلنود  املرتزقة  صفوف  يف  اخلسائر 
تخوم  على  الدائرة  املعارك  يف  األتــراك 

الليبية. العاصمة 
والرصد  املتابعة  جهاز  رئيس  وكشف 
ــاق، عن  ــبـ ــاجلــيــش الــلــيــبــي غــيــث اسـ ب
حــصــيــلــة اخلــســائــر يف صــفــوف قــوات 
املاضي. الشهر  خالل  واملرتزقة  الوفاق 

العني  ملوقع  تصريحات  يف  أسباق  وقال 
الشهر  بلغت  اخلــســائــر  إن  ــاري،  اإلخــب
بينهم  قتيال،   370 مــن  أكــثــر  املــاضــي 

أغلبهم  مختلفة  جــنــســيــات  مــن   130
ســـوريـــني، فــضــال عــن أكــثــر مــن 470 
متطرفة  عــنــاصــر  مــن  أغلبهم  جــريــحــا 
إضافة  وسورية،  أفريقية  جنسيات  من 
مسلحة  آلية   180 من  أكثر  تدمير  إلى 
مسيرة  طــائــرة   40 مــن  أكثر  وإســقــاط 
تركية، الفتا إلى أن قوات الوفاق شهدت 
القتال  محاور  أغلب  يف  مريرة  هزمية 

والوسطى. الغربية  باملنطقتني 
ــا املــرصــد  ــاق أكـــدهـ ــبـ ــحــات اسـ ــصــري ت
اإلنسان،السبت،حيث  حلقوق  السوري 

أعلن عن ارتفاع عدد القتلى يف صفوف 
أنقرة  الذين أرسلتهم  السوريني  املرتزقة 
أن  مــوضــحــا  قــتــيــال،   117 إلــى  لليبيا 
قتلى املرتزقة سقطوا خالل االشتباكات 
جنوب  الدين  محور صالح  على  الدائرة 
الــرمــلــة قــرب املطار  طــرابــلــس ومــحــور 

الهضبة. ومحور مشروع 
ويتوافق مع هذا الرقم تقريبا،مع ما قاله 
اجليش  يف  املعنوي  التوجيه  إدارة  مدير 
املحجوب،  خالد  العميد  الليبي،  الوطني 
مرتزقا   142 يقارب  ما  إن  السبت،من 
ــقــوا مــصــرعــهــم يف  ســوريــا يف لــيــبــيــا ل
العميد  بالبالد.وأوضح  الدائرة  املعارك 
نيوز  »سكاي  مع  مقابلة  يف  املحجوب، 
للتكتم  مــحــاوالت  هــنــاك  أن  عــربــيــة«، 
معلومات  لكن  املــرتــزقــة،  مصرع  حــول 
مستشفيات  من  عليها  احلصول  جرى 

أكدت مصيرهم. العاصمة طرابلس 
هؤالء  أن  العسكري  املــســؤول  وأضــاف 
محاولة  يف  بهم  الـــزج  جــرى  املــرتــزقــة 
تغيير  ــداث  وإحـ الــقــوة،  مــيــزان  لتغيير 
يخوض  الــذي  الليبي  اجليش  وجــه  يف 
هذه  لكن  اإلرهــاب،  ضد  ضارية  حربا 
مسدود. حائط  إلــى  وصلت  املساعي 
ــام تــرجــح وصــول  وأشـــار إلــى أن األرقـ
إلى  ســوري  مرتزق  آالف   5 يقارب  ما 
يف  توزيعهم  مت  ليبيا،  يف  القتال  محاور 
التي  املحاور  كافة  لتغطية  مناطق  عدة 

املواجهات. تشهد 

املرتزقة  صفوف  يف  التركية  اخلسائر 
املوالني لها تزامن مع خسائر يف صفوف 
التكتم  ــقــرة  أن ــاول  حتـ ــي  ــت وال جــنــودهــا 
النظام  حمالت  أكــدتــه  مــا  وهــو  حولها 
حاولوا  الذين  الصحفيني  ضد  التركي 
األتـــراك  اجلــنــود  خسائر  عــن  الكشف 
يف  تركية  محكمة  قضت  ليبيا.فقد  يف 
الكاتب  على  بالقبض  إسطنبول،األحد، 
أيــرل،  مــراد  ينيكا،  لصحيفة  الصحفي 
تركي  جندي  جــنــازة  عــن  تقرير  بسبب 
ما  وفــق  ليبيا،  يف  تــويف  املستوى  رفيع 

أفاد موقع تي 24 اإلخباري.
السلطات  املــاضــي،اعــتــقــلــت  ــوع  واألســب
تي  »أودا  قناة  يف  األخبار  التركية،مدير 
يف« باريش ترك أوغلو، على خلفية تقرير 
نشرته القناة تناول مراسم تشييع جنازة 
أحد أفراد جهاز املخابرات التركي الذي 
قتل يف العاصمة الليبية طرابلس.وكانت 
اللقطات  عرضت  يف«  تــي  »أودا  قــنــاة  
مقاطعة  يف  الضابط  بتشييع  اخلاصة 
مانيسا الغربية، قائلة إن »املراسم جرت 
أي  التشييع  يف  يــشــارك  ــم  ول بــصــمــت، 
مسؤولني رفيعي املستوى، وهي ممارسة 

شائعة يف اآلونة األخيرة«.
ضد  التركي  النظام  حتــركــات  ــارت  وأثـ
الــصــحــفــيــني وســيــاســة تــكــمــيــم األفـــواه 
يف  خسائره  على  للتغطية  انتهجها  التي 

ملفات 

يتبع<<

رغـــــــــــــم التكتــــــــم..
خسائر أردوغان يف ليبيا إلى الواجهة
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ملفات 

التركي.واّتهم  الداخل  يف  غضبا  ليبيا 
وزعيم  اجلمهوري  الشعب  حزب  رئيس 
كيليتشدار  كــمــال  الــتــركــيــة  املــعــارضــة 
أوغــلــو، الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
الــرأي  حرية  على  بالتضييق  ــان  أردوغـ

الصحافيني. اعتقال  عقب 
تصريحات  يف  أوغلو،  كيليتشدار  قال  و 
اآلن«،األحد:«سنعيد  »تركيا  موقع  نقلها 
فترة  خــالل  تركيا  يف  الــقــانــون  ســيــادة 
املستنيرة  تركيا  مًعا  وسنؤسس  قصيرة 
أوغلو:«الصحافيون  واملتفتحة«.وأضاف 
ــتـــاب  ــكـ ــون والـ ــ ــام ــحــ ــ ــرون وامل ــ ــك ــ ــف ــ وامل
والـــرســـامـــون واألكـــادميـــيـــون وجــمــيــع 
صعبة  مرحلة  يعيشون  تقريًبا  املواطنني 
للغاية بعد االنقالب املدني الذي أحدثه 
 2016 متوز/يوليو   20 يف  أردوغـــان 
البالد  يف  الطوارئ  حالة  نظام  بإعالن 

الفاشل«. لالنقالب  التصدي  بحجة 
القانون  سيادة  عن  سندافع  وتابع:«نحن 
املعتقلني  أصدقائنا  مكان.على  كل  يف 
تركيا  أّن  جيًدا  يعرفوا  أن  واملحاكمني 
للوطن  املحبني  وجميع  املفكرين  وجميع 
انتقلوا من السجن  لقد  يقفون بجانبهم 
يف  فقط«،  املغلق  السجن  إلــى  املفتوح 
تسود  التي  القمع  حالة  إلى  منه  إشارة 
السجون  وليس يف  البالد  أنحاء  كل  يف 

فقط.
صفوف  يف  اخلسائر  وتيرة  وتصاعدت 
اجلـــنـــود األتـــــــراك خــــالل األســابــيــع 
استطاع  ــق،  ســاب وقـــت  املــاضــيــة،فــفــى 
معقال  ضــرب  الليبى  الوطنى  اجليش 
وإصابة  بقتل  ــام  وق ــراك،  األتـ للجنود 
البشرية  للخسائر  كبداية  العديد منهم، 
التى  الــقــوات  بــني  ليبيا،  فــى  التركية 
العام  آواخــر  إرسالها  أردوغـــان،  أعلن 
إعــالم محلية  وســائــل  املــاضــى.وأكــدت 
األتراك  اجلنود  من  وجود عدد  حينها، 
نالوت  مدينة  مستشفى  فى  اجلرحى 

»270 كيلومترا غرب طرابلس.
صفوف  يف  اخلسائر  وتيرة  وتصاعدت 
اجلـــنـــود األتـــــــراك خــــالل األســابــيــع 
استطاع  ــق،  ســاب وقـــت  املــاضــيــة،فــفــى 
معقال  ضــرب  الليبى  الوطنى  اجليش 

وإصــابــة  بقتل  وقـــام  ــراك،  ــ األت للجنود 
البشرية  للخسائر  كبداية  منهم،  العديد 
التركية فى ليبيا، بني القوات التى أعلن 
املاضى. العام  آواخر  إرسالها  أردوغان، 

حينها،  محلية  إعـــالم  وســائــل  ــدت  وأكـ
وجود عدد من اجلنود األتراك اجلرحى 
 270« نــالــوت  مــديــنــة  مستشفى  فــى 

طرابلس. غرب  كيلومترا 
مبقتل  أفــادت  إعالمية  تقارير  وكــانــت 
اجلنرال  ليبيا  يف  التركية  القوات  قائد 
خليل سويسال،إثر إصابته خالل قصف 
حتمل  سفينة  استهدف  الليبي  للجيش 
وبحسب  طرابلس.  مبيناء  تركية  أسلحة 
تقارير إخبارية، أصيب الضابط التركي 
بــجــروح خــطــيــرة يف الــقــصــف يــوم 18 
يلقي  أن  قبل  املــاضــي،  فبراير/شباط 

حتفه يف تركيا التي نقل إليها للعالج..
املاضي،  الثاني  يناير/كانون   10 ويف 
عن  ليبيا  يف  مسؤولة  مــصــادر  حتدثت 
وإصابة  آخرين  أتــراك  ضباط   3 مقتل 
6 يف معارك العاصمة قبل إعالن وقف 

الثاني  يناير/كانون   12 الــنــار  إطــالق 
اجلثامني  أن  املصادر  املاضي.وأوضحت 
على منت  متأخر،  وقت  نقلت يف  الثالثة 
اململوكة  األجنحة  لشركة  تابعة  طائرة 
ــي عــبــداحلــكــيــم بــلــحــاج أمــيــر  ــإرهــاب ل
تنظيم  فــرع  املقاتلة  الليبية  اجلماعة 
إلـــى إســطــنــبــول عــبــر مطار  ــقــاعــدة،  ال

. معيتيقة

أول  املـــاضـــى، جـــاء  فــبــرايــر  وفـــى 22 
مقاتلني  بوجود  أردوغـــان،  من  اعتراف 
سوريني وأتراك فى ليبيا، وسقوط قتلى 
أتراك فى املعارك الدائرة فى العاصمة 
إعالم  وسائل  طرابلس.ونقلت  الليبية 
مقاتلني  إن  قوله  ــان،  أردوغـ عن  تركية 
ــوجــدون حــالــيــا فى  ســوريــني مــرتــزقــة ي
ضد  الكفاح  أسماه  ما  ويواصلون  ليبيا، 

الشرعية. قوات غير 
وتثير اخلسائر املتتالية يف ليبيا مخاوف 
العام  الــراي  تأليب  من  التركي  النظام 

املحلي عليه خاصة يف ظل الزمات التي 
تعيشها تركيا.وقال عضو مجلس النواب 
محمد بشير لصحيفة »الشرق األوسط« 
مستنقع  يف  »وقــع  إردوغــان  إن  السبت، 
ــاً يف ســيــاســتــه،  ــاكـ ــوم إربـ يـــزيـــده كـــل يـ
ــني لـــه مـــن املــعــارضــة  ــوالـ وســيــفــقــد املـ
على  إردوغـــان  تستر  السورية«.مرجعا 
خسائره يف معارك ليبيا، إلى »الضغوط 
التركية  ــزاب  األحــ مــن  حتــاصــره  الــتــي 
من  »ليس  أنه  بشر  املعارضة«.واضاف 

صاحله اإلفصاح عن احلقيقة«.
الليبي  الصراع  يف  تركيا  تــورط  ويشير 
الــى مــدى انــخــراط نــظــام أردوغـــان يف 
ومساعيه  االرهــابــيــة  التنظيمات  دعــم 
مالذ  الى  ليبيا  وحتويل  احيائها  العادة 
دمــرت  التي  الضربات  بعد  لها  جديد 
باسم  الــنــاطــق  ــقــا.وأكــد  ســاب مــعــاقــلــهــا 
أحمد  الــلــواء  الليبي،  الوطني  اجليش 
ليبيا  حتويل  تريد  تركيا  املــســمــاري،أن 
إلى قاعدة لإرهاب، من أجل استهداف 

دول اجلوار.

لصحيفة  حـــوار  يف  املــســمــاري  وكــشــف 
»البيان االماراتية« عن تهريب ما يقارب 
تركيا،  إلــى  ليبيا  من  دوالر  مليار   25
املاضيني،  الشهرين  ملياران خالل  بينها 
ــاالت  ــي االغــت وراء  قــطــر  أن  ــد  أكـ كــمــا 
تركيا  ومخابرات  ليبيا،  يف  السياسية 
إلى  مشيراً  ليبياً،   650 اختطاف  وراء 
أشخاصاً،  يحارب  ال  الليبي  اجليش  أن 
بل يحارب إرهاب دول تسعى إلى تفتيت 
إن  العربية، وقال  املنطقة  البلد، لضرب 
احلــرب  إلــى  تسعى  أخــرى  ــة  دول هناك 
األوروبيني  أن  إلى  أشار  بينما  باإلنابة، 
إرهابيني  وصول  ملنع  قريباً  سيتحركون 

األسلحة. وتهريب  ليبيا  إلى 
وكانت تركيا تعهدت يف مؤمتر برلني يف 
تسليح  بعدم  الثاني  يناير/كانون  شهر 
تنكرت  لكنها  الوفاق  حكومة  ميليشيات 
األسلحة  نقل  وواصلت  التعهدات  لتلك 
مؤمتر  طرابلس.وتناول  الــى  واملرتزقة 
جنيف الذي عقد قبل اسبوعني مسالة 
الليبي  ــشــان  ال يف  االجــنــبــي  الــتــدخــل 
املرتزقة  ونقل  التسليح  بوقف  وطالب 
الى ليبيا والعودة الى طاولة املفاوضات 

السياسية. املباحثات  واستئناف 
ــارع  ــر مـــن الـــشـ ــي ــب ــارض جــــزء ك ــ ــع ــ وي
لبالدهم  الــعــســكــري  الــتــدخــل  الــتــركــي 
أردوغــان  نظام  ميــارس  ليبيا،فيما  يف 
ضــغــوطــا كــبــيــرة عــلــى ســائــل اإلعـــالم 
يف  التركية  اخلسائر  عن  احلديث  ملنع 
طرابلس.ويؤكد  يف  تدور  التي  املعارك 
األرض  عــلــى  املــؤشــرات  أن  مــراقــبــون 
تؤكد أن أردوغان يف طريقه الى هزمية 
خاصة  الليبية  ــي  األراضـ على  أخــرى 
الــلــيــبــي على  الــشــعــب  ــرار  يف ظــل اصــ
ــوقــوف ضده  رفــض الــغــزو الــتــركــي وال
يسعى  الــذي  الليبي  اجليش  دعم  عبر 
االرهــابــيــة  التنظيمات  عــلــى  للقضاء 
يضمن  مبا  الدولة  مؤسسات  واستعادة 
ومواجهة  ليبيا  الــى  االستقرار  اعــادة 

القائمة. التحديات 
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املنوعة

ألقـــت شـــرطة جنـــدة »النغدوك 
روســـيون« القبـــض علـــى مزارع 
الفتـــات  بوضـــع  قـــام  فرنســـي، 
حـــول مزرعتـــه البالغـــة خمســـة 
هكتـــارات »خمســـة ماليـــني متر 
مربـــع« بزمـــام املدينـــة، مكتـــوب 
عليهـــا »منطقة موبـــوءة بفيروس 
املـــارة  إبعـــاد  بغـــرض  كورونـــا«، 
عـــن  واللصـــوص  واملتطفلـــني 
يف  الذعـــر  أثـــار  مـــا  مزرعتـــه، 
املنطقـــة وقـــام بعـــض األهالـــي 
والســـلطات  الشـــرطة  بإبـــالغ 
علـــى  انتقلـــت  التـــي  الصحيـــة 
الفـــور إلـــى املنطقـــة وحاصرتها 
الطبيـــة  املســـوح  وأجـــرت 
واألمنيـــة ليتبـــني ســـلبية البالغ، 
وأن الالفتـــة لـ»التمويـــه«، أحيـــل 
املزارع إلـــى النيابـــة العامة التي 

التحقيـــق. تولـــت 
قـــال فلوبير جينـــي، رئيس مركز 
شـــرطة »مونبيلييه«، إن شـــرطة 
 – روســـيون  النغـــدوك  جنـــدة 

قـــد  فرنســـا-،  وســـط  جنـــوب 
تلقـــت بالغاً من ســـكان املنطقة، 
يفيد قيام املـــزارع، صوماويل.م، 
الســـياج  علـــى  الفتـــات  بوضـــع 
األمنـــي املحيـــط مبزرعتـــه زمام 
مســـاحتها  البالغـــة  املنطقـــة 
مكتـــوب  هكتـــارات«  »خمســـة 

عليهـــا »منطقة موبـــوءة بفيروس 
كورونـــا املميـــت«، وهـــو مـــا أثار 
واملـــارة،  املنطقـــة  ســـكان  فـــزع 
وبانتقـــال فريق النجـــدة والوقاية 
املدنية والطـــب الوقائي، وإجراء 
عمليات التمشيط واملراقبة تبني 
ســـلبية البالغ، وبســـؤال صاحب 

املزرعـــة ) 62 عامـــاً(، أفاد بأنه 
وضع الالفتـــات إلبعاد املتطفلني 
واللصوص عـــن املزرعة، وكذلك 
إلبعـــاد املارة عن الســـياج األمني 
للمزرعـــة، مضيفـــاً، أن األمـــر ال 
يتعـــدى كونـــه »مزحـــة« وأنـــه لم 
يقصـــد إثارة الذعـــر يف املنطقة.

كرواتيـــا  يف  امـــرأة  خســـرت 
يف  النظـــر  إلعـــادة  اســـتئنافها 
العقوبـــة التـــي فرضتهـــا عليهـــا 
املحكمـــة، بعـــد أن قتلـــت طفلها 

عطلـــة. يف  لتســـافر 
وقضـــت املحكمـــة بســـجن كيارا 
أبريـــل  باســـيتش 33 عامـــاً يف 
قتلهـــا  بعـــد   ،2018 )نيســـان( 

ابنهـــا دينيـــس، 3 أعـــوام.
وأظهـــرت التحقيقات أنها خنقت 
طفلها بوســـادة، وألقتـــه يف النهر 
مبيناء بـــوال يف كرواتيـــا، لتذهب 

يف رحلة إلـــى مقدونيا.
ووفقـــاً لتقارير املحكمة، لم ُتظهر 
كيـــارا أي انفعـــال عاطفـــي، بعد 
احُلكـــم عليها بالســـجن، وأمرت 
مؤسســـة  يف  عامـــني  بإيداعهـــا 
وقضـــت  النفســـية.  لألمـــراض 
املحكمة على شـــريكتها املراهقة، 

مركـــز  يف  باحلجـــز  عامـــاً   15
لوضعهـــا  أعـــوام،  لألحـــداث 3 
الوســـادة علـــى وجـــه الطفل، يف 
الوقـــت الذي كانـــت والدته تثبت 
ساقيه وذراعيه ملنعه من احلركة. 
وبعد التخلص مـــن اجلثة، أبلغت 
كيـــارا الشـــرطة أن ابنها يف عداد 
املفقودين، مدعية أنها شـــاهدته 
آخـــر مـــرة يف حديقـــة لألطفال، 
لكـــن روايتهـــا لم تقنع الشـــرطة، 
واضطرت لالعتـــراف بجرميتها 

بعد ســـاعات.
واعترفـــت كيـــارا بقتـــل طفلهـــا 
مع شـــريكتها، وأعلمت الشـــرطة 
مبكان اجلثـــة.وكان الطفل يعيش 
مـــع والدتـــه، ألن والـــده محتجز 
هو اآلخر يف الســـجن يف البوسنة 
ميـــرور  حســـب  والهرســـك، 

البريطانيـــة.

احتجـــز مواطـــن ليتوانـــي عنـــوة زوجتـــه يف 
احلمـــام بســـبب قلقه مـــن احتمـــال إصابته 
بعـــدوى فيـــروس كورونـــا. واتصلـــت املـــرأة 
أنهـــا  وأبلغـــت  بهـــا،  مســـتغيثة  بالشـــرطة 
العاصمـــة  يف  منزلهـــا  حمـــام  يف  مقيـــدة 
الليتوانيـــة فيلنـــوس. حصـــل هـــذا احلادث 
الغريـــب بعـــد أن ســـمع الرجل بـــأن زوجته 
التقـــت بامـــرأة صينيـــة كانـــت يف إيطاليـــا، 
بتفشـــي  تضـــررا  األكثـــر  األوروبـــي  البلـــد 

. ء با لو ا
وحـــني حضـــرت الشـــرطة إلى املنـــزل ادعى 
الـــزوج انـــه تصرف وفقـــا لنصائـــح األطباء، 

ووضـــع زوجتـــه يف احلجـــر الصحي!
بأنـــه  أفـــاد  الرجـــل  أن  الشـــرطة  وقالـــت 
كان يتشـــاور بواســـطة الهاتف مـــع األطباء 

العدوى. حـــول كيفيـــة جتنـــب 
ولـــم تســـجل جمهوريـــة لتوانيـــا حتـــى اآلن 
إال حالـــة عـــدوى واحـــدة بفيـــروس كورونا، 

األمـــر الذي أكدتـــه وزارة الصحة هناك يوم 
املاضي. اجلمعـــة 

وأعلنـــت احلكومة حينها أنها ستنشـــر قوات 
يف املطـــارات وعلى احلـــدود يف محاولة ملنع 

العدوى. انتشار 
حلســـن حظ الزوجـــة، أن الفحـــوص الطبية 
أثبتـــت أنهـــا خاليـــة مـــن فيـــروس كورونـــا، 
ومـــر األمر بســـالم، عـــدا محنة ســـجنها يف 

. م احلما

يثيـــــــر رعـــــــب االهــــــالي حلمايـــــــة مزرعتــــــه

خوفــــاً من كورونــــا ..
 يحبـــــس زوجتـــــــه يف احلمـــــــام

إعــــــالن فرنســــــي يسخـــــــــــر مــــــــــــن اإليطالييــــــــــــــن

من اجل عطلتها تقتل طفلته

الصني تطلق ساعة ذكية 
تدوم 30 يوماً بشحنة واحدة

أطلقـــت شـــركة »موبفـــوي« ســـاعتها الذكيـــة TicWatch Pro اجلديدة 
بســـعر يبلغ نحـــو 260 دوالراً.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية TicWatch Pro اجلديدة 
ينبض بداخلهـــا املعالج كوالكـــوم Snapdragon Wear 2100 ومتتاز 
بذاكرة عشـــوائية ســـعة 1 غيغابايت، مع ذاكرة رئيســـية سعة 4 غيغابايت.
ويف الوضع »Essential« تعرض الســـاعة الوقت والتاريخ ومعدل ضربات 
القلـــب وعدد اخلطوات املقطوعة ملدة تصل إلى 30 يوماً بشـــحنة واحدة.
ومتتاز الســـاعة بشاشـــة مزدوجة قياس 1.39 بوصة، مـــع زجاج احلماية 
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اعتذرت قناة تلفزيونية فرنســـية بشـــدة 
إليطاليـــا بعدمـــا ســـخر إعـــالن فكاهي 
مـــن بيتـــزا الكورونـــا يف الدولـــة التـــي 

بـــدأت طهـــي البيتـــزا يف العالـــم كله.
وكان الفيديـــو القصيـــر الـــذي بثته قناة 
»كانـــال بلـــس« زعم أنـــه يـــروج لـ«بيتزا 
الكورونـــا.. البيتـــزا اإليطاليـــة اجلديدة 

أنحـــاء  مختلـــف  يف  ستنتشـــر  التـــي 
. » لم لعا ا

ويظهـــر اإلعـــالن الفكاهـــي طاهياً ليس 
على ما يرام وهو يخـــرج بيتزا مطبوخة 
طازجـــة من فرن مطعم ويســـعل ليبصق 
عليهـــا مخاطـــا أخضر كإضافـــة كريهة 

إلضافات البيتـــزا العلوية.

ويف ظـــل مواجهة إيطاليا أســـوأ تفشـــي 
لفيـــروس كورونـــا يف أوروبا وتســـجيلها 
وزيـــر  يجـــد  لـــم  وفـــاة،  حالـــة   52
اخلارجيـــة اإليطالـــي لويجـــي دي مايـــو 

فكاهـــة. أي  اإلعـــالن  يف 
وكتـــب دي مايـــو علـــى موقع فيســـبوك 
»ميكـــن أن أتفهـــم الســـخرية، ميكـــن أن 

أتفهـــم أي شـــيء ولكـــن الســـخرية مـــن 
اإليطاليـــني بهـــذا الشـــكل، يف ظل حالة 
الطـــوارئ التي نواجهها بســـبب فيروس 
عـــدم  عـــن  ينـــم  أمـــر  فهـــي  كورونـــا، 

اإلطالق«. علـــى  االحتـــرام 
الســـفارة  إبـــالغ  مت  أنـــه  وأضـــاف 
بالقضيـــة. باريـــس  يف  اإليطاليـــة 

وقـــال القناة الفرنســـية يف بيـــان »كانال 
بلـــس تعرب عـــن اعتذارهـــا ألصدقائنا 
اإليطاليـــني« واعترفـــت أن الفيديو جاء 
»بذوق ســـيء للغاية، خاصة يف الســـياق 

الراهن«.
وأضافـــت أنها سترســـل رســـالة اعتذار 

للســـفير اإليطالي لـــدى باريس
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الثقافية 

قصة قصيرة

 خليفة حسني مصطفى 

خيـــل إلـــي أننـــي ســـمعت هـــذا الصوت 
مـــن قبـــل… نفس الصـــوت الـــذي يتردد 
_ ببـــطء  يتمـــاوج  الفضـــاء…  يف  اآلن 

ويعـــود  عنـــف،  يف  يتصاعـــد  يتكســـر_ 
يتفتـــت _عـــواء وتشـــنج_ يتفتـــت إلـــى 

قصيـــرة. صرخـــات 
نفـــس الصوت يدعونـــي إلى الوقوف يف 
الصـــف بلهجـــة األمـــر _لهجـــة صارمة 
لهـــا امتـــداد كالصريـــر_ أفاجـــأ باألمر 
واملوقـــف مـــن أساســـه وأفاجـــأ بصورة 
خاصـــة من أمر االتضمـــام إلى الطابور 
اآلدمـــي الطويـــل لـــم يـــأت من شـــخص 
معني _أو مصـــدر محدد_ أما أن يكون 
نبـــرة  _ويحمـــل  وحســـب  صـــارم  أمـــر 
تهديـــد_ ومتجاهل الحتمـــاالت الرفض 
وعواقبـــه _فهـــذا ما لـــم أســـتطع تقبله 
بســـهولة_ ولم يكن ليخطـــر ببالي قط.

مبـــاالة  بـــال  املتمهـــل  ســـيري  واصلـــت 
علـــى  وكنـــت  بذيئـــة_  نكتـــة  _تذكـــرت 
وشـــك أن أضحـــك مـــع نفســـي. حينئذ 
اصطدمـــت بالصوت مرة أخـــرى _لعنة 
وحشـــي  احتقـــار_  _صـــدى  وغضـــب 
املـــرء  يصيـــب  نحـــو  علـــى  وصاعـــق 

بالصمـــم.
كأننـــي فقـــدت وعيـــي أو كأن يف األمـــر 
قـــوة ســـحرية _اســـتدرت علـــى الفور_ 
نهايـــة  نحـــو  التفـــت  أن  دون  واجتهـــت 
الســـور البشـــري _ووقفـــت يف اخللـــف 
_كنـــت األخيـــر_ أخذت أجفـــف العرق 
البـــارد الذي غطى عنقـــي وجبيني وقد 
تالشـــى الصـــوت املـــدوي وخيـــم صمت 
متوتـــر فوق الـــرؤوس _ولم يكـــن هناك 
أي شـــيء يتحـــرك أو ينـــم عـــن وجـــود 
حيـــاة على امتـــداد السلســـلة اآلدمية_ 
ولـــم يكـــن يســـمع غيـــر صريـــر البـــاب 
الزجاجـــي الـــذي يفتح بني وقـــت وآخر 
ويبتلـــع أحـــد الرجـــال _الـــذي يدخل ال 
يـــرى يخـــرج مرة أخرى_ يقفـــل الباب_ 
يفغـــر فـــاه_ بعـــد حلظة_ مـــن جديد_ 
يف مواجهـــة االرتباك واخلـــوف والعرق 

. ملتجمد ا
تشـــاغلت عـــن تثاقـــل الوقت والشـــعور 
بالســـأم واحليرة بـــأن غرقت يف حديث 

صاخـــب مع نفســـي.
اآلن  الصـــف  آخـــر  يف  يقـــف  الـــذي 
بأمـــر مجهـــول يكتســـب صفـــة الســـحر 
_هـــو مجـــرد موظـــف تعـــس_ هـــو أنـــا 
_متثـــال مـــن الطـــوب الهـــش_ ميتـــص 

فـــوق عناويـــن  ويغفـــو  والزمـــن  الهـــواء 
الصحـــف اليوميـــة_ ينـــدس يف الزحام 
ويتفـــرج علـــى النـــاس وهـــم يركضـــون 
وينامـــون ويتناســـلون فوق ســـرير كبير. 
يتخاصمون مـــع األيام ويســـلخون جلود 
النســـاء _يتكومـــون على حافة الســـرير 
يف الوقـــت الـــذي كله فـــراغ ويثرثرون_ 
تتســـخ مالءة السرير تغســـل مباء املطر 
يســـقط  إن  ومـــا  الشـــمس_  _جتففهـــا 
رجـــل أو امرأة مـــن على حافة الســـرير 
_حتـــى متتد عشـــرات األيـــدي املعروقة 
تلتقـــط اجلســـد وتلقـــي بـــه يف صندوق 
خشـــبي مظلـــم ومحكـــم الغطـــاء وتطوح 

بعيداً. بـــه 
يف  أيديهـــم  الرجـــال  ينفـــض  وعندئـــٍذ 
الســـرير  وســـط  يف  ويتكومـــون  ضجـــر 
يعـــددون خطايـــا الرجـــل الـــذي انتقل_ 

دون أن يـــدري إلـــى رحمـــة اهلل.
ويف كل صبـــاح يكرر متثـــال الطني لعبته 
اململـــة_ يندس يف بذلة مغبـــرة ويتلمس 
رأســـه ويخـــرج إلـــى الشـــارع_ ويفاجـــأ 
ولهـــذا  محاصـــر_  بأنـــه  وقـــت  كل  يف 
نـــراه يفتعـــل املشـــاجرات مـــع اجلدران 
والعربـــات_ يعلـــق عينيـــه بالشـــرفات_ 
تســـقط الشـــرفات يف عينيـــه_ يتفجـــر 
رعبـــاً_ يكتشـــف أن يف كل شـــرفة ثمـــة 
الطـــني  متثـــال  ويقســـم  ميتـــة_  فتـــاة 
بالـــذي خلقـــه مـــن طـــني بأنه لـــن يعود 
اللحـــم  إلـــى غـــرس عينيـــه يف  مطلقـــاً 
امليـــت_ وإثـــارة احلـــرب مـــع احلجـــارة 
والظـــالل والعربـــات والنجـــوم املفرعـــة 

الضوء. مـــن 
قســـمه  التمثـــال  يجـــدد  يـــوم  كل  ويف 
الغليـــظ ولكـــن… هاهـــو الصـــوت اللعني 

يثـــور مـــرة أخـــرى ملتويـــاً ومقاطعـــاً.
ال تضع يدك يف جيبك.

أن حتـــدث  بانتظـــار  لألمـــر  أســـتجيب 
املعجـــزة ويتالشـــى الضبـــاب_ ويصبـــح 
مـــن  اللغـــز  علـــى  أطـــل  أن  وســـعي  يف 
أعلـــى أرى وجهـــه وأتفـــرس يف مالمحه 
وأغمســـه يف الضـــوء_ أعـــود إلـــى أمي 
لـــن  أنهـــا  مـــع  كلهـــا  القصـــة  وأحكـــي 
تصدق شـــيئاً مما ســـأقوله_ إذ أن أمي 
تؤكد دوماً أن الســـري الذي يتســـع لكل 
شـــيء_ ال يضيـــق باألكاذيـــب املضحكة 

األمر. نهايـــة  يف 
ال  يدخـــل  الـــذي  الصـــف_  يتناقـــص 
يبـــق مـــا يفصلنـــي عـــن  يخـــرج_ ولـــم 

البـــاب ســـوى رجـــل واحـــد_ إنـــه نفس 
الرجـــل املرتعـــب_ والـــذي كنـــت أنصت 
إلـــى دقـــات قلبـــه كأنهـــا دقـــات ســـاعة 
أنـــه  حتـــى  حقيقـــة  مرتعـــب  قدميـــة_ 
أذنـــه  يف  همســـت  عندمـــا  ارجتـــف 
ومـــا  الزجاجـــي  البـــاب  متســـائالً عـــن 
يضمنـــه املبنـــى الكبيـــر_ ارجتـــف ولـــم 

يتكلـــم..
البـــاب  صريـــر  وراء  أخيـــراً  انســـل 
رحلـــت  وحيـــداً_  بقيـــت  الزجاجـــي_ 
الشـــمس وامتـــدت ظـــالل غائمـــة فوق 
األرض_ هبـــت ريـــاح بـــاردة_ وأحاطت 

موحشـــة. ظلمـــة  باملبنـــى 
وفتـــح البـــاب للمـــرة األخيـــرة ودخلت_ 
إحســـاس  كل  نفســـي  يف  تالشـــى 
باخلـــوف_ ســـرت…. بضـــع خطوات يف 
ممـــر شـــاحب الضـــوء_ علـــى جانبيـــه 
أبـــواب مقفلة متقابلـــة_ وفوق اجلدران 

ومشوشـــة. مختلفـــة  كتابـــات  تناثـــرت 
ورحـــت أقـــرأ مـــا كتـــب بخـــط رديء_ 
وكانـــت  احلـــروف_  أميـــز  بصعوبـــة 
تفصـــل بـــني اجلمـــل والكلمـــات نقـــاط 

حمـــراء. مضيئـــة 
)انتبه..

)الضحـــك عادة بالية
)ال حتاول الفهـــم_ محاولة الفهم 

. مصيبة
)القناع_ أي قناع

قناع(. الليل 
شـــعرت باألســـى ألنني لـــم أفهم شـــيئاً 
باليـــأس_  مطـــارداً  املمـــر  واجتـــزت 
دلفـــت إلـــى قاعـــة فســـيحة عاريـــة من 
أي أثـــاث_ وكان هنـــاك مصبـــاح معلـــق 
يف الســـقف يصـــب ضـــوءه فوق جســـد 
منفرجـــة  ممـــددة_  عاريـــة_  امـــرأة 

البـــالط دون حركـــة. فـــوق  الســـاقني 
وقـــد  وجـــل_  يف  املـــرأة  مـــن  أقتـــرب 
خيـــل إلـــي يف البدايـــة أن مـــا أراه هـــو 
وحلـــم  الســـر_  املـــرأة  يقظـــة_  حلـــم 
أولئـــك الذيـــن ميوتـــون فجأة_ النشـــوة 
املحنطـــة. االنتظـــار املحـــرق على حافة 
الســـرير الكبيـــر_ الدم املســـفوح_ ثم… 

ثـــم هاهـــي امـــرأة مباحـــة وجاهـــزة.
أجتاز املســـافة القصيـــرة بقفزة_ وأطل 
علـــى العـــرى املضيء الالفـــح_ أضحك 
مشـــدوهاً_ أتذكـــر الذين مـــروا قبلي_ 
وأخطـــئ يف عددهـــم_ كل ذلـــك ال يهم 
اآلن_ االنتظـــار يف الشـــمس والصـــوت 

الصـــارم_ كل ذلـــك انتهـــى إلـــى وليمـــة 
خيالية. حلـــم 

انحنيت مرتعشـــاً_ مددت يداً راعشـــة_ 
اختلـــط فـــوران دمـــي بعرقي وأنفاســـي 
الوحشـــية_ مات الزمن_ أمـــي العزيزة 
لن تصـــدق احلكاية_ أقتـــرب من املرأة 
اللعنـــة واجلحيـــم_ يســـقط رأســـي بني 
يـــدي_ وفجـــأة_ كمـــا لـــو أننـــي كنـــت 
أهـــوي مـــن جبـــل_ اكتشـــفت أن املـــرأة 

جثـــة_ جثـــة عاريـــة متصلبة.
كل هـــذا اجلمـــال بـــال حـــرارة_ النـــار 
املنطفئـــة_ والشـــعر الطويـــل بال ملعان_ 
لـــه ملمـــس اخلشـــب_ خشـــونته ولونـــه 

هت. لبا ا
الثديان انكمشـــا فوق الصدر مترهلني_ 
منبعجـــني_ ال ينطلـــق منهمـــا شـــرر وال 
ضـــوء وال رجفـــة_ الســـاقان منفرجتان 
علـــى  مفتوحتـــني  انتظـــار_  حالـــة  ويف 
تنتظـــران  واخليبـــة_  واملـــوت  الصمـــت 
غـــزوة لـــن تقـــع_ ورخة مطـــرة جفت يف 
الهواء_ تنتظـــران دفقات دماء غاضت_ 

الســـاقان ممـــر مغلق.
هـــذه  دبـــر  البـــد  الـــذي  هـــو  شـــيطان 
املكيـــدة_ أمســـكت برأســـي بـــني يدي_ 
ويف هذا الوقت تـــردد الصوت املألوف_ 

يف وقـــار مفتعـــل ورصانـــة ثقيلـــة.
)وقـــع علـــى اجلســـد وغـــادر احلجرة يف 

احلال(.
لـــم أجـــد يف نفســـي أي قـــوة لتحريـــك 

املـــوت. أو  التوقيـــع  أصابعـــي… 
)الوقت ضيق(.

عـــدت أحملـــق يف اللحـــم قطعـــة اللحـــم 
اللحظـــة  تلـــك  املحنطـــة، والحظـــت يف 

فقـــط أن كل الذين ســـبقوني إلى القاعة 
قـــد تركوا وراءهـــم توقيعاتهـــم وبصمات 
املـــكان_  يغـــادروا  أن  قبـــل  أصابعهـــم 
صغيـــرة  دوائـــر  اجلثـــة  فـــوق  وملحـــت 
وخطوطـــاً ملتويـــة ومتشـــابكة وقطـــرات 
لعـــاب لزج_ وكان اجلســـد مغطـــى ببقع 
حمـــراء كأنهـــا قرصات وحشـــية ملتهبة.
ولـــم يكتـــف البعـــض كما يبـــدو بالقرص 
وحـــده_ بـــل إن هناك من غرس أســـنانه 

يف اللحـــم امليت.
*          *          *

غـــادرت القاعـــة مســـرعاً_ أغالـــب نوبة 
بـــكاء ولكن ضحكة غريبـــة انطلقت وراء 
ظهـــري املنحني_ ضحك ناعـــم ومنغم_ 
إنهـــا املرأة التي كانت منذ قليل مشـــرعة 
الســـاقني تنتظـــر املطـــر_ املـــرأة اجلثـــة 
التـــي حملـــت فـــوق جســـدها توقيعـــات 
جميـــع ســـكان املدينة_ هاهـــي تعود إلى 

احليـــاة فجـــأة وتضحك بإغـــراء هائل.
جففـــت دموعـــي واســـتدرت عائـــداً إلى 
القاعـــة_ انطلـــق الصوت املعربد يســـد 
طريقـــي ويهـــز املبنـــى كله من أساســـه.

هي فرصـــة واحدة وضاعـــت وعليك أن 
تغـــادر املبنى حاالً.

خرجـــت ولـــم أتـــرك ورائي غيـــر اخليبة 
املتصلـــب  والصـــوت  العفنـــة_  واملـــرأة 

انقطاع. بـــال  يتـــردد 
)أن حتيا كإنسان فرصة واحدة

أن حتيا…(
ولم  األســـطوري  املبنـــى  مـــن  خرجـــت 
مـــن  أخـــرج  أن  اآلن  حتـــى  أســـتطع 
قالـــب الطـــني الـــذي ورثتـــه عـــن أبي 

. ي جد و

توقيعـــــات على اللحــــم
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ــ  ـــ االسبوع الليبي 
تشارك جامعة سرت يف بطولة أحمد علي 
الدولية لكمال األجسام، املقامة يومي 9 
، 10 مارس بالعاصمة املصرية القاهرة، 
من  الدوليني  الرياضيني  مئات  مبشاركة 

مختلف دول العالم.
البطولة  هــذه  يف  ســرت  جامعة  وميــثــل 
الرياضي عبداحلفيظ علي عبداحلفيظ، 
الذي يشرف على تدريباته املدرب مفتاح 
عــيــاد الــزيــتــونــي، ويــســاعــده الــريــاضــي 

السابق مفتاح بوزميتة.
ويف تصريح خاص لبوابة افريقيا الرياضية 
قال مدير إدارة النشاط واإلعالم مختار 
للمشاركة  الدعوة  وصلتنا  منذ  الرماش، 
اجلامعة  قامت  علي،  أحمد  بطولة  يف 
املشاركة،  على  لإشراف  فريق  بتكليف 
ومت تليفنا بإعداد هذا الوفد املتكون من 
إضافة  مــدرب،  ومساعد  ومــدرب  إداري 
للرياضي عبداحلفيظ علي عبداحلفيظ، 
وقد قامت إدارة اجلامعة مشكورة بتقدمي 
املشاركة،  الالزمة إلجناح  التسهيالت  كل 
احلجز  من  متكنا  عدم  من  الرغم  وعلى 
عبر  الوصول  من  متكنا  أننا  إال  اجلــوي 
البر، وهنا أشكر النائب عن مدينة سرت 
الذي ساهم يف تسهيل مهمة  زايد هدية 

وصولنا إلى مصر.
وهذه املشاركة ليست األولى التي تشرف 
عليها إدارة النشاط باجلامعة، فقد سبق 
مسابقة  يف  املــشــاركــة  مــن  متكننا  وأن 
املاضية،  السنة  بتونس  أوملبيا«  »ماستر 
كرة  مبسابقة  الــفــوز  مــن  متكنا  وقبلها 

القدم اخلماسية الدولية بإيطاليا.
ويف الوقت الذي نشكر فيه إدارة اجلامعة 
فأننا  لنشاطنا  ودعمها  جهودها  على 
الرياضية  املرافق  إلى  باأللتفات  نطالبها 
االلعاب  صالة  بينها  من  والتي  باجلامعة 

الرياضية.
نحن  فقال:  أبوزميتة،  مفتاح  املدرب  أما 
الــيــوم نــشــارك يف بــطــولــة أحــمــد علي 
التي  العربية،  مصر  بجمهورية  الدولية 
ــن أكــثــر من  ــة م تــنــظــم مبــشــاركــة واســع
دعوة  على  حتصلنا  ونحن  دولــة،   190
ونحن  ليبيا،  لنمثل  البطولة  منظمي  من 
عبداحلفيظ  هو  واحد  برياضي  نشارك 
عــلــي عــبــداحلــفــيــظ، مــن صــالــة جامعة 
سرت والذي اعتقد املمثل الوحيد لليبيا.
أن  أتــوقــع  لعبداحلفيظ،  كــمــدرب  وأنـــا 
يحقق نتائج جيدة، على الرغم من العدد 
الضخم الذي يتجاوز 400 مشارك، من 

مختلف دول العالم.

 جامعة سرت ممثل ليبيا يف بطولة أحمد 
علي الدولية لكمال األجسام

 اإلصابة تضرب مهاجم ليبيا وشكوك حول حلاقه مبواجهة غينيا
ـــ االسبوع الليبي   

مهاجم  بالتمر  محمد  الليبي  الدولي  تعرض 
الــنــاشــط يف دوري  ــاون،  ــ ت ألـــدرشـــوت  فــريــق 
إلي  القدم  لكرة  االجنليزي  الرابعة  الــدرجــة 
إصابة وذلك قبل أيام قليلة من موعد مواجهة 
فرسان املتوسط أمام نظيره غينيا االستوائية 
يف اجلولة الثالثة من تصفيات املؤهلة لبطولة 

بالكاميرون  ســتــقــام  الــتــي  األفــريــقــيــة  األمم 
2021. وتعرض بالتمر إلي إصابة يف مباراة 
فريقه األخيرة أمام داج وريد يف دوري الدرجة 
الفريق  فيها  فقد  والتي  اإلجنليزي  الرابعة 
الثامنة  ــة  اجلــول يف  وحــيــد  بــهــدف  النتيجة 

والثالثني للمسابقة .
وسوف يغيب عن الفريق ملدة أسبوعني وحتوم 

شكوك حول حلاقه مبواجهة غينيا االستوائية 
شهر  من  والعشرين  اخلامس  يف  ستقام  التي 

مارس اجلاري مبلعب ماالبو اجلديد.
قد  الليبي  بــاالحتــاد  املنتخبات  جلنة  وكــانــت 
بالتمر  إلي  الدعوة  توجيه  سيتم  بأنه  أعلنت 
منتخب  له متثيل  والذي سبق  مواليد 1993 

ليبيا للشباب .

ـــ االسبوع الليبي ــ 
ــك املــصــري  ــزمــال ــادي ال ــ يــســعــي ن
حمدو  الليبي  الدولي  مع  للتعاقد 
الهوني جنم فريق الترجي التونسي 
لكرة القدم وذلك خالل االنتقاالت 

الصيفية القادمة .
مصرية  صحفية  تقارير  وكشفت 

بالنجم  بالفعل  االتــصــال  مت  بأنه 
الليبي من قبل أحد أعضاء مجلس 
إدارة النادي املصري ، خالل وجود 
التقرير  وأضــاف  تونس  يف  البعثة 
بأن الهوني رحب باالنتقال للزمالك 
هناك  يكون  بــأن  الالعب  ويتنظر 
الزمالك  قبل  مــن  رســمــي  عــرض 

لنادية الترجي.
األهلي  فريق  جنم  الهوني  وأنضم 
الترجي  لفريق  السابق  طرابلس 
ــر عــام  ــاي ــن ــســي يف شــهــر ي ــون ــت ال
ديسبورتيفو  مــن  قــادمــاً   2019
أفيس البرتغالي يف عقد ميتد إلى 

غاية يونيو 2021 القادم .

ـــ االسبوع الليبي ــ 
أمــام  مــجــددا  النصر  فــريــق  خسر 
أغادير بهدفني دون  ضيفه حسنية 
جمعتهما  الــتــي  املــواجــهــة  يف   ، رد 
مساء األحد، مبلعب أدرار، وذلك يف 
إياب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية 

األفريقية لكرة القدم .
أول  أغاديربهدف  حسنية  وتــقــدم 

ــاوي يف  ــرك ب سجله الــالعــب كــرمي 
ــة جـــزاء  الــدقــيــقــة 69 مـــن ضــرب
التاسع  هدفه  إلي  الالعب  وليصل 
يف املسابقة وأضاف رضا عطاسي 
الدقيقة 94 من  الثاني يف  الهدف 
خروج  التي شهدت   املــبــاراة  زمــن 
الــنــصــر عــبــدالــســالم ديقا  ــب  العـ

بالبطاقة حمراء يف الدقيقة 93.

يف  ليبيا  ممــثــل  مــشــوار  ولينتهي 
البطولة يف هذا الدور بتأهل الفريق 
املباراتتني0-7  مبجموع   ، املغربي 
دور نصف  ويتنظر يف  وإياباً  ذهاباً 
من  املتأهل  الكونفدرالية  نهائي 
املصري  فريق  التي ستجمع  مباراة 
ستقام  التي  املغربي  بركان  ونهضة 

الحقاً.

ـــ االسبوع الليبي ــ 
الفني  املــديــر  البنزرتي  فــوزي  التونسي  أعلن 
قائمة  عن  للمحليني  القدم  لكرة  ليبيا  ملنتخب 
خارجي  معسكر  يف  تدخل  ســوف  التي  فريقه 
بتونس اليوم  الثالثاء  ويستمر حتي الرابع من 
تنائي  القائمة غياب  أبريل املقبل.وشهدت  شهر 
فريق النصر خالد مجدي وعبداهلل بلعم وفيما 

يلي القائمة كاملة والتي ضمت 22 العباً :
للمشاركة يف  تونس  الليبي يف  املنتخب  ويستعد 
ستقام  التي  املحليني  لالعبني  أفريقيا  بطولة 
الكاميرون خالل الفترة من 4 وحتى 25 أبريل 
القادم وكانت القرعة أوقعت فرسان املتوسط يف 
الكونغو  منتخبات  تضم  التي  الثانية،  املجموعة 

الدميقراطية والكونغو برازافيل والنيجر ..

الزمالك يسعى للتعاقد مع الليبي حمدو الهوني

النصر يخسر مجددا أمام حسنية أغادير ويودع الكونفيدرالية

غيابات مهمة عن قائمة فرسان املتوسط مبعسكر تونس
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ـــ االسبوع الليبي   
لكرة  السابق  االحتاد  فريق  غادر سليمان عمر العب 
القدم غرفة العناية الفائقة، وُنقل إلى غرفة عادية يف 
يف  قضى  بعدما  طرابلس  العاصمة  مستشفيات  أحد 
تعرض  حادة  أزمة صحية  نتيجة  أيام  الفائقة  العناية 

لها قبل أيام قليلة.
االحتاد  نــادي  أســرة  إلي  برسالة  عمر  سليمان  وبعث 
عبر فيديو نشر له أعرب من خالله عن شكره الكبير 
مرضه،  فترة  خالل  له  دعمه  على  العميد  جلماهير 
وطمئن من خالله اجلميع علة وضعه الصحي قائال: 

»بأنه أفضل اآلن وأنه اجتاز الوعكة الصحية 
وامللقب باحللقوم يف  سليمان عمر صاحب 61 عاماً 
الوسط الرياضي لعب لفريق االحتاد يف مركز الظهير 
اإليسر منذ عام 1973 إلي إعتزاله سنة1991 وتوج 
معه بلقب الدوري الليبي 1986 و 1988 و 1989 

و 1990 وكأس ليبيا 1991.
كما لعب يف صفوف املنتخب الليبي أكثر من 50 مباراة 
ما بني ودية ورسمية وشارك يف العديد من اللقاءات 

والدورات الدولية والقارية والعربية.

ـــ االسبوع الليبي   
املصري  األهــلــى  مسئولى  وقــع 
املشاركة يف مهرجان  على عقود 
ــرة الــقــدم  ــتـــزال أســـطـــورة كـ إعـ
الهالل  والعــب  والعربية  الليبية 
السعودي األسبق طارق التائب .

مصرية   إعالمية  تقارير  وقالت 
على  بالفعل  حصل  األهــلــى  أن 
مبلغ مالى قيمته 400 ألف يورو 
أمام  وديــة  مباراة  خوض  مقابل 
مهرجان  يف  الــســعــودي  الــهــالل 

إعتزال التائب .
املــبــاراة  تــقــام  أن  املنتظر  ومــن 
اإلحتفالية بإعتزال طارق التائب 
خالل التوقف الدولى املقبل على 
املــبــاراة  يــشــارك األهــلــى يف  أن 

بدون العبيه الدوليني .
خلوض  مصر  منتخب  ويستعد 
املؤهلة  التصفيات  يف  مباراتني 
أمــام  اإلفــريــقــيــة  األمم  ــكــأس  ل
ــارس  ــة مـ ــاي ــه مــنــتــخــب تـــوجـــو ن

اجلاري .

ـــ االسبوع الليبي   
أول  الــغــرور  ميلود  ــوري  ن رشــا  أصبحت 
سيدة ليبية تتحصل على دبلوم عالي يف 
جامعة  من  الرياضية  اإلدارة  تخصص 
افضل  مــن  تعد  والــتــي  بأملانيا  البيزيغ 

اجلامعات يف العالم
ليبيـة  قـدم  كـرة  مـدربة  أول  رشا  وكانت 
من  املعتمدة  الرخصـة سي  تنـال  مؤهـلة 
االحتاد األفريقي وذلك قبل ثالثة سنوات.

رشا نوري من مواليد 1992 سبق وأن 

لعبت باملنتخب الليبي النسائي لكرة القدم 
خالل  بـــرزت  حيث   ، عــام 2011  منذ 
على  املدرسي  النشاط  بطولة  منافسات 
مستوى املؤسسات التعليمية يف العاصمة 
وقادت  الثانوية  املرحلة  خالل  طرابلس 
فريقها خلوض املباراة النهائية واحلصول 
على املركز الثاني وحصدت لقب هداف 
للمنتخب  االختيار  عليها  املسابقة.ووقع 
للمرة األولــي  عام 2011 حتت  الليبي 
إشراف املدرب الوطني يوسف الشوشان، 

الفرجاني،  الوطني حسن  املــدرب  ثم مع 
وشاركت مع املنتخب الليبي النسائي عام 
2016 ضمن منافسات تصفيات بطولة 
خاللها  خرج  التي  املاضية  افريقيا  امم 

املنتخب الوطني أمام مصر .
لغة  ليسانس  على  نــوري  رشا  وحتصلت 
وايضا  طــرابــلــس  جامعة  مــن  اجنليزية 
بطرابلس  الــفــرنــســي  املــعــهــد  خــريــجــة 
باللغتني االجنليزية  التحدث  حيث جتيد 

والفرنسية .

ـــ االسبوع الليبي   
للمحليني  الــقــدم  لكرة  الليبي  املنتخب  دخــل   
الثامن من شهر مــارس اجلــاري يف معسكر  يف 
وذلك  التونسية  العاصمة  تستضيفه  خارجي 
إفريقيا  أمم  لبطولة  ثانية  حتضيرية  كمحطة 

إلى  الكاميرون من 4  التي ستقام يف  للمحليني 
25 أبريل املقبل .

ويقام معسكر الذي يعد الثاني ضمن حتضيرات 
إشــراف  حتــت  الــشــان  لبطولة  الليبي  املنتخب 
ومساعده  البنزرتي  فـــوزي  التونسي  ــدرب  املـ

الوطني على املرجيني .
ويلعب املنتخب الليبي بطل نسخة ألفني وأربعة 
تضم  التي  الثانية  باملجموعة  البطولة  يف  عشر 
والكونغو  الــدميــقــراطــيــة  الــكــونــغــو  منتخبات 

برازافيل والنيجر.

سليمان عمر يتعافى من أزمته 
الصحية ويوجه رسالة لنادي االحتاد

رشا نوري .. أول مدربة ليبية تتحصل على دبلوم اإلدارة الرياضية

ـــ االسبوع الليبي   
كشفت تقارير صحفية جزائرية بأن 
الدولي الليبي محمد الطبال مهاجم 
عن  يــغــيــب  ــوف  سـ الــقــبــائــل  شبيبة 
صفوف فريقه ملدة أسبوع على األكثر 
وذلك بسبب إصابته بشد يف العضلة 

مــبــاراة  خـــالل  لها  تــعــرض  اخللفية 
فريقه أمام شباب بلوزداد والتي انتهت 
بفوز األخير بثالثة أهداف لهدف يف 
اجلزائري  للدوري  العشرين  اجلولة 
عاما  الطبال 26  وكان  القدم.  لكرة 
السابق  الليبي  ــاد  االحتـ فــريــق  جنــم 

نوفمبر  الشبيبة شهر  إلي  انضم  قد 
املاضي حتي نهاية املوسم اجلاري.

ويعد الطبال من الالعبني املميزين يف 
الكرة الليبية الذين تألقوا مع املنتخب 
الليبي وسبق وأن أحترف يف البرتغال 

مع فريق سنتا كالرا.

تطورات جديدة حول إصابة الطبال مع شبيبة القبائل

ليبيا تستعد لبطولة أمم إفريقيا للمحليني بتونس

األهلي يوقع عقود 
مهرجان إعتزال طارق التائب



أعلنت شركة »سبيس إكس« األمريكية 
خطتها إلرسال ثالثة سياح إلى محطة 

الفضاء الدولية، يف العام املقبل.
التي ستستغرق 10  الرحلة  وستحمل 
إلى  سينقلون  عاديني،  مواطنني  أيــام 
بعض  لقضاء  املـــداري  العلوم  مختبر 
الوقت مع رواد الفضاء وجتربة احلياة 

هناك يف ظروف انعدام اجلاذبية.
وكشفت شركة » أكسيوم سبايس«، وهي 
تنظيم  يف  املساعدة  على  تعمل  شركة 
تكلفة  أن  خــاصــة،  فضائية  رحـــالت 
تذكرة الرحلة السياحية تبلغ نحو 55 
مليون دوالر. وسيتم تخصيص جزء من 
املبالغ املستحصلة لتلبية حاجات وكالة 

الفضاء األمريكية »ناسا« املستقبلية.
من  بالفعل،  واحد  مقعد  حجز  وجرى 
قبل أحد عشاق الفضاء األغنياء والذي 
لصحيفة  وفقا  هويته،  عن  يكشف  لم 

»نيويورك تاميز«.
من  املحطة  بزيارة  سياح  سبعة  وقــام 
مرتني(،  ذهب  أحدهم  أن  )حتى  قبل 
الروسية،  »سويوز«  صواريخ  بواسطة 
ستكون  إكـــس«،  »سبيس  مهمة  ولكن 
املحطة  إلى  مأهولة خاصة  رحلة  أول 

الفضائية.
ومن املنتظر أن تنطلق الرحلة يف أواخر 
عام 2021 باستخدام صاروخ »فالكون 

 Crew كـــبـــســـوالت ــدى  إحــ مـــع   ،»9
»سبيس  لشركة  التابعة   ،Dragon

إكس«.
التي  إكـــس«  »سبيس  شــركــة  وقــضــت 
إيلون  األمــريــكــي،  امللياردير  يديرها 
الكبسولة،  اختبار  يف  سنوات  موسك، 
املحطة  نحو  تنطلق  أن  املــقــرر  ــن  وم

ناسا  برواد  مأهولة  الدولية  الفضائية 
ألول مرة، يف وقت الحق من هذا العام.
ــالت الــســيــاحــيــة  ــرحــ ــ وأصـــبـــحـــت ال
الفضائية ممكنة، منذ أن أعلنت وكالة 
ناسا يف العام املاضي، أنها ستبدأ فتح 
محطة الفضاء الدولية أمام املزيد من 

الرحالت اخلاصة.

10 أيام يف الفضاء  بـ 55 مليون دوالر

األسبـوع الليبـي 
االخيره  العـدد )   76   (    ــ    الثالثاء       10      /       3       /     2020

املرصدأخر االسبوع 

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

عادل إمام يطمئن محبيه 

أكـــد الفنـــان املصـــري عـــادل إمام، أنـــه بصحة جيـــدة، نافيا الشـــائعات التـــي ظهرت 
وفاته. حـــول  مؤخرا 

وأضـــاف الزعيـــم، خالل مداخلة هاتفيـــة تلفزيونية   »أنا حتت اللحـــاف وأقرأ جرايد 
وبحـــل كلمـــات متقاطعـــة، وزي الفـــل  ومـــش عارف النـــاس عاوزانـــي أموت ليـــه، أنا 

هعمـــل نعـــي واقرأه بـــدال ما حد يقـــرأه لي«.
وأشـــار إمـــام إلـــى أنـــه انتهـــى مـــن تصوير مسلســـل رمضـــان القـــادم، ووجه رســـالة 
جلمهـــور العالـــم العربـــي قائـــال: »ربنا يبعـــد عنكم كل مكـــروه، ويـــارب قلوبكم تفضل 

ســـمحة ومحبـــة وجميلة«.


