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باستثناء امراء احلرب وصبيانهم ، صار الليبيون 
بـــكـــل اطـــيـــافـــهـــم ومبـــخـــتـــلـــف مـــســـتـــويـــات وعــيــهــم 
ــارج او  ..مــســتــعــدون نفسيا ألي حــل يــأتــي مــن اخلـ
الــدمــار ونزيف  ، املهم أن يتوقف  املــريــخ  حتى مــن 
الـــدم طــاملــا أن الــرهــان على احلــلــول املحلية صار 

ضربا من السذاجة واجلهل ..
مــا يــقــارب مــن العشرة ســنــوات – أي منذ اسقاط 
النظام على يد حلف شمال االطلسي – والشعب 
يتقلب   ، واالثنية  القبلية  مكوناته  بكافة  الليبي 
عـــلـــى جـــمـــر الـــغـــضـــى يف خـــضـــم حـــــــروب صــغــيــرة 
ومتوسطة تشتعل هنا وهناك يف عموم اجلغرافية 
الوطنية ، وحتــت شتى املــبــررات والــشــعــارات ، ويف 
املحصلة االخيرة الجنني سوى املزيد من الثكالى 
وتــورم  واملهجرين  والــنــازحــن  واليتامى  واالرامــــل 
الــشــوارع  الــذيــن نعلق صــورهــم يف  قائمة الشهداء 

وعلى زجاج السيارات ..
اللحظة  ومــحــاكــمــة   2011 ــام  ــعـ الـ ــى  الــ الــــعــــودة 
وماجرى فيها ، صار ضرب من ضروب جلد الذات ، 
ففي النهاية كل ذلك أمسى يف ذمة التاريخ واحلكم 
ــع ذلـــك فـــإن كــل كــأس  فــيــه لــأجــيــال الــقــادمــة ..مــ
حنظل نتجرعه اآلن مرتبط مبا زرعته أيدينا يف 
ذلك العام املشؤوم حن استعان فريق منا باالجنبي 

لالنتصار على الفريق االخر ..
، أن  الذين يفهمون ألف باء ، سياسة يعون جيدا 
فض عذرية االوطــان بفتح االبــواب أمــام مايسمى 
الـــذرائـــع واملــبــررات  كــانــت  الــدولــي مهما  باملجتمع 
يعني ببساطة أن يفقد الوطن ، الشرفه وكرامته 
فقط ..بل قــراره واستقالل ارادتــه ..لذلك ال جتد 
عام  منذ  العاصمة  على  املتكالبة  فبراير  اجنحة 
بــقــوى اقليمية  ، غــضــاضــة يف االســـتـــقـــواء  ونــيــف 

ودولية لتحقيق انتصارها الزائف ..
الــتــدخــل الــتــركــي الــوقــح الــــذي شــرعــنــتــه اتفاقية 
ــان والــســراج ، يتنزل يف  التعاون األمني بن أردوغـ
هذا السياق ..وكذلك الدعم الروسي غير املباشر 
الشركات األمنية  روســيــا عــن طريق  الــذي تقدمه 

وعن طريق املستشارين والفنين ..
املميز يف هذه احلرب الوطنية احلالية و التي تكاد 
أنــهــا أخيرا   ، مــبــاشــرة  اقليمية  الـــى حـــرب  تتحول 
أزالــت الغبار عن امللف الليبي املركون على طاولة 
، لــتــتــحــول املــشــكــلــة الليبية إلــى  الــبــيــت االبــيــض 
مــوضــوع أســاســي يف بــيــانــات قــيــادة االفــريــكــوم ويف 
أجندة اهتمام » بومبيو » ..وهــذا تطور مهم حتى 
وان كــان سببه االســاســي واملعلن كما جــاء يف بيان 
قائد سالح جو القوات االمريكية يف اوروبا وافريقيا 
، تنامي التدخل الروسي وسفوراطماع موسكو يف 

جتذير تواجدها االستراتيجي باملنطقة ..
الـــوصـــول لــهــذه النقطة مــن االهــتــمــام االمــريــكــي 
– غير املفاجيء – كــان ميكن توقعه من اللحظة 
التي سمح فيها لتركيا بالدخول بكامل ثقلها يف 

احلرب..
فتركيا ليست أردوغان وخطابه الشعبوي عن مجد 
وعزة بني عثمان ..بل هي قاعدة اجنرليك و الدولة 

العضو البارز يف حلف شمال األطلسي ..

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

األسبـوع الليبـي 
العـدد )   87   (    ــ    اخلميس       28      /       5       /     2020

مدير التحرير

مفاجأة االهتمام 
االمريكي ..؟



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة2 العـدد )   87   (    ــ    اخلميس       28      /       5       /     2020

أخبــار

التونسية  العسكرية  الوحدات  املاضي،  الثالثاء  أوقفت  
العاملة بنب قردان، جنوب البالد، 15 شخصا من جنسيات 
إفريقية )8 رجال و7 نساء( كانوا بصدد اجتياز احلدود 
بالغ  وفق  الوطني،  التراب  باجتاه  الليبية خلسة  التونسية 
لوزارة الدفاع، يوم األربعاء 27 ماي 2020، تلقت »بوابة 

إفريقيا اإلخبارية« نسخة منه.
فرقة احلرس  إلى  الذكر  انفي  األشخاص  تسليم  وقد مت 
احلدودي بالشوشة إلمتام اإلجراءات القانونية يف شأنهم.

تطاوين  بقطاع  العاملة  العسكرية  التشكيالت  أوقفت  كما 
املراقبة  منظومة  رصدت  أن  بعد  إثنني  تونسيني  مهربني 
املنطقة  داخل  مشبوهة  حتركات  أمس  مساء  اإللكترونية 
باجتاه  كانا  أنهما  أفادا  وقد  بالذهيبة،  العازلة  احلدودية 
سلع  جلب  قصد  دواب  بأربعة  مصحوبني  الليبي  التراب 

مهربة.
احلــدودي  احلــرس  فرقة  إلى  باألمر  املعنيني  تسليم  ومت 

بالذهيبة التخاذ اإلجراءات القانونية يف شأنهم.

ايقاف مهربني
 بني احلدود الليبية التونسية

اجتمع عميد بلدية غات قوماني 
املاضي،  األربعاء  محمد صالح،  
عقيد  غــات  أمــن  مدير  بحضور 
الرصد  فريق  مع  الفقي  اغولي 
واالستجابة التابع للمركز الوطني 
لـــأمـــراض بــالــبــلــديــة بــرئــاســة 
عبدالرازق أحمد الصغير، ومدير 
مستشفى غات العام حامد احمد 

الصحية  اخلدمات  ومدير  علي 
الليتني.ونوقش  رمضان  بالبلدية 
ــاع الـــذي  ــمـ ــتـ خــــالل هــــذا االجـ
البلدي،  املجلس  ــوان  ــدي ب عقد 
اإلجراءات االحترازية التي يجب 
البلدية  نــطــاق  ــل  داخـ اتــخــاذهــا 
وذلك بعد تسجيل حاالت إصابة 
املستجد  كورونا  بفيروس  مؤكدة 

مبدينة سبها وأيضاً ضرورة البدء 
داخل  عشوائية  عينات  اخــذ  يف 
سبها  ملدينة  وإرســالــهــا  البلدية 
 »PCR« جهاز  تشغيل  جناح  بعد 
عميد  الــعــيــنــات.وشــدد  لفحص 
تنسيق  على ضرورة  غات،  بلدية 
ــني قــطــاعــات الــدولــة  ــود ب اجلــه
كورونا  أزمــة  ملواجهة  املختصة 

يومي  تقرير  ــداد  وإعــ املستجد 
يخطر  الصحية  األوضــــاع  عــن 
ما  التــخــاذ  البلدي  املجلس  بيه 
يلزم. وأكد عميد بلدية غات، أن 
املجلس البلدي سيصدر تعميمات 
بخصوص إجراءات وقائية سيتم 
اإلداري  النطاق  داخــل  اتخاذها 

بالبلدية.

بلدي غات يناقش االجراءات االحترازية ألزمة كورونا

احلظر الشامل يف الكفرة

صندوق زكاة سرت يوزع دعما نقديا ملستحقيه

حراك شبابي انساني مبدينة رقدالني

وزير صحة احلكومة الليبية يطالب 
باتخاذ اجراءات مشددة يف سبها

وعضو  الليبية  باحلكومة  الصحة  وزيـــر  دعــا 
عقوب،  سعد  كورونا  وباء  ملكافحة  العليا  اللجنة 
يف  الطبية  االستشارية  اللجنة  وأعضاء  رئيس 
سبها تنفيذ كافة االجراءات االحترازية املشددة 

للوقاية من فيروس كورونا املستجد .
احلرص  بضرورة  املواطنني  عقوب،  طالب  كما 
على النظافة الشخصية مع احلفاظ على غسيل 
األيدي بشكل مستدام وتطهيرها جيدا والبعد عن 
للتهوية  تفتقد  التي  والتجمعات واألماكن  الزحام 
للفيروسات  محتملة  عدوى  أي  لتالفى  اجليدة 
ــرورة  جتنب  مــع ضـ ــا  كــورون فــيــروس  فيها  مبــا 
واستخدام  باليد  والفم  واألنف  العينني  مالمسة 
املناديل عند السعال والعطس والتخلص منها يف 
سلة النفايات ثم غسل األيدي جيدا مع ضرورة 
حتمل  اشــتــبــاه  حــالــة  اي  علي  الــعــاجــل  التبليغ 
أعراض  فيروس كورونا املتمثلة يف ارتفاع درجة 
احلرارة وجفاف احللق والسعال اجلاف، مشددا 
الرصد  وفرق  الطبية  االستشارية  اللجنة  على 
توخي  ضــرورة  السريعة  واالستجابة  والتقصي 
للوقاية  الصحية  الكوادر  لكافة  واحلذر  احليطة 
املخالطني  كــافــة  ومتابعة  كــورونــا  فــيــروس  مــن 
وتقليل  بها احلاالت  التي سجلت  املنطقة  وحجر 
بتعاون  العالي  االختطار  ذات  للمناطق  السفر 
والقوات  واألمنية  الصحية  السلطات  كافة  مع 
لدى  القصوى  االستعداد  درجة  رفع  و  املسلحة 

فرق الرصد والتقصي واالستجابة السريعة .
من  املزيد  إلى  »املواطنني  الصحة،  وزيــر  ودعــا 
وتطبيق  الــعــالقــة،  ذات  اجلــهــات  مــع  الــتــعــاون 
الفيروس  من  للوقاية  املنزلي  احلجر  إجــراءات 
ليبيا«،  يف  الــصــحــي  ــوقــف  امل ســالمــة  لــضــمــان 
ــات الــعــامــة  ــهـ ــة اجلـ ــافـ ــني وكـ ــواطــن ــا امل مــوصــي
إلى  خطتها  وضــع  يف  العالقة  ذات  واخلــاصــة 
إقامة  ومنع  الثقافية  املعارض  كل  بوقف  العمل 
املناسبات الرسمية أو االجتماعية، جتنباً لتوفير 

أسباب العدوى بني األشخاص

رقم  القرار  األربعاء،  الوفاق،   حلكومة  الرئاسي  املجلس  أصدر 
التجول. بتمديد حظر  2020م  لسنة   )375(

السادسة  الساعة  من  التجول  حظر  ميدد  أن  على  القرار  ونص 
عشرة  ملدة  يليه،  الذي  اليوم  السادسة صباح  الساعة  إلى  مساء 

أيام من يوم اخلميس املوافق 28 مايو 2020.

ــه ســُيــطــبــق  ــ ــنـــني، أن ــواطـ ــن ســبــهــا املـ ــ نــبــهــت مــديــريــة أم
ظهرا  عشر  الثانية  الساعة  من  باملدينة  حظر  التجوال 
غد  من  اعتبارا  التالي  اليوم  صباح  التاسعة  الساعة  الى 
االربعاء، وذلك بعد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا.

بقضاء  للمواطنني  السماح  إنه سيتم  لها،  منشور  وقالت يف 
وملدة  واملخابز  الصغيرة  التجارية  املحالت  من  احتياجاتهم 
قطاع  يف  ذلك  العاملني  من  ويستثنى  فقط  ساعات  ثالثة 
النظافة  وشركة  البلدي،  واحلرس  األمن  ورجال  الصحة، 

. األحمر  الهالل  وفرق  والصيدليات  العامة 

اعلنت مدير أمن الكفرة،  األربعاء، فرض 
حظر التجول حظراً تاماً من الساعة 7:00 
مساءاً حتى الساعة 7:00 صباحاً اليوم 
التالي، على أن يستثنى من ذلك الصيدليات 
فقط  وأوضحت املديرية، أن القرار يشمل 

منع التنقل بني املدن، وإغالق جميع املحال 
التجارية أثناء ساعات احلظر ومخالفة كل 
املخالفني، ومنع إقامة أي جتمعات داخل 
وذلــك حفاظاً  وغيرها،  واملحال  األســواق 

على الصحة العامة وسالمة املواطنني

أعلن مدير مكتب صندوق الزكاة سرت 
عزالدين  محمد، عن صرف  مساعدات 
 140 لـ  الفطر،  عيد  مبناسبة  مالية، 
املسجلة  املــحــتــاجــة  األســـر  مــن  أســـرة 
مبنظومة مصارف الزكاة باملكتب، والتي 
سبق و أُجريت لهم زيارات ميدانية عن 
االجتماعية.\  البحوث  وحــدة  طــريــق 
أن  بسرت،  الزكاة  مكتب  مدير  وأوضح 
قيمة املساعدات التى  مت صرفها لهذه 

و  تسعة  د.ل   39570 بلغت  ــر  األسـ
ثالثون ألف و خمسمائة و سبعون دينار، 
من جباية الزكاة من املزكني خالل شهر 
رمــضــان،  وقـــد حـــدد ســقــف الــصــرف 
اإلستشارية  اللجنة  قبل  من  أسرة  لكل 
باملكتب مبراعاة عدد ااألفراد لكل أسرة 
مت  بحيث  500د.ل،  يتجاوز  ال  مبــا  و 
التركيز على األسر األقل دخال و األكثر 

استحقاقا

شهدت مدينة رقدالني يف أقصى الغرب 
فاعلة  شبابية  حــركــة  ــؤخــرا،  م الليبي 
األعمال  من  متتاليني  مدى شهرين  على 
إجناحها  يف  أســهــم  املختلفة،  اخليرية 
املتواصل  ودعمهم  مبساندتهم  األهالي 

حتى اللحظة .
ــة تــقــدمي  ــي ــاب ــشــب تــضــمــنــت احلــمــلــة ال
واملالية  العينية  االنسانية  املــســاعــدات 
واملعونة  الغذائية  السالت  على  اشتملت 
للمرضى  ــة  االدوي وشــراء  والعالج  املالية 
التوترات  مناطق  من  اليها  النازحني  من 
ذات  واالســـر  الــوافــدة  والعمالة  االمنية 
الدخل املحدود واملحتاجة .وقال القائمون 
على هذه احلملة إنهم استلموا مبلغ 21 
كوبونات،  هيئة  على  ُصرفت  دينار،  ألف 

وأدوية لذوي الدخل املحدود  ودفع بعض 
االستقافات  ودعم  للمهجرين  اإليجارات 

األمنية قبل شهر رمضان .
كما ُوزعت 650 سلة غذائية على العمالة 
الوافدة واألسر النازحة واألسر املحتاجة 
ذات الدخل املحدود وشراء بعض األدوية 
للمركز الصحي توزيع كمامات وقفازات 
طبية على رجال األمن ملكافحة  جائحة_
احلملة  على  القائمون  ــد  .وأكـ ــا  كــورون
ان  اخليرية  الشبابية  احلركة  هــذه  من 
من  ستتواصل  واالحــســان  البر  اعــمــال 
انواعها  بشتى  املساعدات  تقدمي  خالل 
والتوسع  رقدالني،  بلدية  يف  ملحتاجيها 
الى عدد من اجلوانب األخرى التي تهم 

أهالي املنطقة.

متديد احلظر يف طرابلس 10 أيام

بعد اكتشاف حالتي بكورونا 
حظر جتوال بسبها
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أخبــار

أعلنت شــركــة ســرت إلنــتــاج وتــوزيــع 
إنتاجية  اختبرت  أنها  والغاز  النفط 
الغاطسة  البئر C117-6 باملضخة 

وأن النتائج مشجعة.
النفط  إلنــتــاج  ســرت  شــركــة  وبينت 
والغاز عبر صفحتها مبوقع »فيسبوك« 
أنه »بعد دراسة وافية ومستفيضة من 
إلنتاج  ســرت  بشركة  املختصني  قبل 
عن  للبحث  والــغــاز  النفط  وتصنيع 
باآلبار  اإلنــتــاج  لنظام  مناسب  بديل 
من آبار منتجة بواسطة الرفع بالغاز 
املضخات  بواسطة  منتجة  ــار  آب إلــى 
الشركة  جنحت  الغاطسة  الكهربائية 
غاطسة  كهربائية  مضخة  إنــزال  يف 
ــت نــتــائــج  ــانـ ــر C117-6 وكـ ــئـ ــبـ ــلـ لـ

االختبارات األولية مشجعة جداً«.
وأضافت الشركة أنه مت إنزال املضخة 

بالتعاون  بالبئر  الغاطسة  الكهربائية 
مع شركة شلمبرجير، وبلغ معدل إنتاج 
البئر حوالي 1900 برميل من النفط 

اخلام يومياً.
كان  البئر  إنتاج  أن  الشركة  وأردفــت 
غاز  مــن  كبيرة  كميات  ضــخ  يتطلب 
معدودة  براميل  إنتاج  مقابل  الرفع 
من النفط اخلام يومياً مع نسبة مياه 
األمر   %  96 تبلغ  عالية  مصاحبة 
الذي دعا إلى إغالق البئر لعدم جدوى 
إنتاجه اقتصادياً من جهة وعدم توفر 
إلى أن  الغاز من جهة أخــرى مشيرة 
من  مجموعة  البئر C117-6 ضمن 
اإلنتاج  بتغيير نظام  اآلبار املستهدفة 
بها من آبار منتجة بواسطة الرفع بالغاز 
املضخات  بواسطة  منتجة  ــار  آب إلــى 
الكهربائية الغاطسة من خالل امليزانية 

اإلستثنائية املرصودة للشركة من قبل 
املؤسسة الوطنية للنفط التي شجعت 
على تغيير نظام الرفع الصناعي من 

الغاز إلى املضخات.
وأفاد رئيس مجلس اإلدارة بالشركة 
الشركة  بأن  مسعود سليمان موسى 
امليزانية  مشاريع  تنفيذ  يف  مستمرة 
اإلنتاجية  القدرة  لزيادة  االستثنائية 
من  كبير  عدد  واستهداف  للشركة 
ــار املــغــلــقــة بــســبــب نــقــص غــاز  ــ اآلب
املضخات  بإنزال  الصناعي  الرفع 
ــاك  ــن ه أن  ــا  ــف ــضــي م ــة  ــاطـــسـ ــغـ الـ
ــارات  ــة مــن حــف مــجــمــوعــة إضــافــي
لتباشر  قــريــبــاً  ستلتحق  الصيانة 
وإنزال  اآلبار  تنفيذ مشاريع صيانة 
اإلنتاجية  القدرة  لزيادة  املضخات 

للشركة.

أعلن مركز الرصد األولي واالستجابة السريعة 
بالبيضاء الكشف على جميع نزالء فندق مرحبا 
عددهم 191  والبالغ  اخلــارج  من  العائدين 

نزيل للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.
وأوضح املركز أن الفرق قامت بالكشف عن 
جميع النزالء العائدين من اخلارج والذين مت 
حجرهم بفندق مرحبا والبالغ عددهم )191( 

نزيل مؤكدا أن هذا الكشف يعتبر نهائي للتحقق 
من سالمة النزالء لكي يعودوا إلى بيوتهم بعد 

احلجر يف الفندق.
وأشار املركز إلى أن احلالة الصحية جلميع 
النزالء كانت جيدة ولم تظهر عليهم أعراض 
التحاليل  نتيجة  انتظار  يف  بكورونا  اإلصابة 

التي مت أخذها من النزالء.

أكد وزير باحلكومة الليبية فوزي عبد 
بانتظار  الــوزارة  أن  بومريز  الرحيم 

اإلذن بفتح املؤسسات التعليمية.
ــحــســب املــكــتــب  ــز ب ــريـ ــومـ وقــــــال بـ
»بعد  الليبية  للحكومة  ــي  اإلعــالم
اســـتـــالم اإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
ــواجــب اتــخــاذهــا لــعــودة الــدراســة  ال
الواردة من رئيس اللجنة االستشارية 
ــا؛ فــإنــنــا  ــ ــورون ــ ــحــة ك ملــجــابــهــة جــائ
املــؤســســات  بــفــتــح  اإلذن  بــانــتــظــار 
ثم  ومـــن  صــــدوره،  حـــال  التعليمية 
األسبوع  ــوزارة  اجتماعا  الـ ستعقد 
النهائية  املرحلة  خطة  لوضع  القادم 
2019_2020م«  الــدراســي  للعام 
الوزارة عقدت سلسلة من  مبينا  أن 
االجتماعات منذ تعليق الدراسة كان 
آخرها مع اللجنة االستشارية ملواجهة 
دراســة  خــاللــه  ومت  ــا  كــورون جائحة 
إمــكــانــيــة عـــودة الـــدراســـة والــوضــع 

البيئي والصحي .
الوزارة  أولوية  أن  إلى  الوزير  وأشار 
هي صحة وسالمة الطلبة واملعلمني، 
مع أخذ التدابير الفنية التي تضمن 
العلمية  املعارف  من  املفقود  تعويض 
التعليمية  مسيرتهم  يف  الستمرارهم 

بالشكل املناسب.

الرقابة  مكتب  مدير  كشف 
مبنفذ  الــدولــيــة  الــصــحــيــة 
مختار  الــبــري  اجــديــر  رأس 
عدد  إجمالي  أن  املنصوري، 
الــذيــن  الليبيني  املــواطــنــني 
دخلوا مؤخرا عبر املنفذ بلغ 
الثامن  منذ  مواطنا   1965
عشر من مايو حتى اخلامس 

والعشرين من الشهر ذاته.
وأوضح املنصوري، أن إجمالي 
عدد املواطنني الليبيني الذين 
أول  املنفذ خالل  دخلوا عبر 
بلغ  املبارك  الفطر  عيد  أيام 
دخــل  بينما  مــواطــنــا   616
183 مواطنا يف اليوم الثاني، 
مؤكدا أن هناك تنسيق مسبق 

مع اجلانب التونسي والتأكد 
من أن كافة املواطنني لديهم 
إجراءات تثبت امتامهم لفترة 
احلــجــر الــصــحــي وحتــالــيــل 
فــيــروس  ــن  م خــلــوهــم  تثبت 
كـــورونـــا، قــبــل دخــولــهــم إلــى 

ليبيا عبر املنفذ.
الوطني  املركز  إلى أن  يشار 
ــكــافــحــة األمــــــــراض، قــد  مل

ســـابـــق  وقــــــت  يف  ــل  ــ ــّج ســ
مصابة  فقط  واحــدة  حالة 
ــادمــة  بــفــيــروس كـــورونـــا ق
منفذ  عبر  تونس  دولــة  من 
قامت  إثــرهــا  على  اجلـــوي، 
ــد والــتــقــصــي  ـــرصـ ــرق ال ــ ف
املخالطني  مبتابعة  باملركز 
خلوهم  من  والتأكد  للحالة 

من فيروس كورونا.

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، 
اإلثنني، الكميات املباعة من املنتجات 
النفطية يف املناطق الوسطى والشرقية 
أن  موضحة  واألحـــد،  السبت  ليومي 
املباعة   95 البنزين  كميات  إحمالي 
املكتب  لتر.وقال  مليون   5.25 بلغت 
االعالمى للشركة إن إجمالي الكميات 
إلى  وصلت  املسال  الغاز  من  املباعة 
20.5 ألف أسطوانة ،كما أشارت  إلى 
الديزل  وقود  املباعة من  الكميات  أن 
وصلت إلى نحو 7 آالف و 831 لتر 
معظمها خرج من مستودع رأس املنقار، 
يف حني بيع من وقود الطيران 491 

ألف لتر من مستودع طبرق..

أعربت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، 
عن قلقها البالغ حيال تقارير تفيد مبقتل أو 
زارة، وصالح  إصابة ساكني منطقتي عني 
عبوات  انفجار  جــراء  طرابلس،  يف  الدين 
ناسفة مبتكرة )IED( وضعت يف منازلهم أو 
بالقرب منها.وقالت البعثة، يف بيان أصدرته 
اليوم االثنني، »إنها تدين بشدة هذه األعمال 
التي ال تخدم أي هدف عسكري وتثير اخلوف 
الشديد بني السكان وتنتهك حقوق املدنيني 
األبرياء الذين يجب حمايتهم مبوجب القانون 
الدولي اإلنساني«، داعية جميع األفراد إلى 
التماس املعلومات واالستماع إلى إرشادات 

التي  املناطق  اجلهات األمنية باالبتعاد عن 
لم تعلن السلطات املختصة بأنها آمنة وعدم 
االقتراب من أية أجسام مجهولة يحتمل أن 

تكون عبوات ناسفة.
كما أشادت البعثة، بأعمال البحث والتطهير 
الليبية واملهندسون  التي تقوم بها الشرطة 
منهم  العديد  تدريب  مت  الذين  العسكريون 
الدولي،  واملجتمع  املتحدة  األمم  قبل  من 
للشركاء  املستمر  دعمها  جديد  من  مؤكدة 
واملجتمعات املحلية واألطراف الليبية املعنية 
ممن يعملون بال كلل لتخليص ليبيا من تهديد 

املواد املتفجرة و مخلفات احلروب.

وزارة تعليم احلكومة الليبية 
يف انتظار اإلذن بفتح 

املؤسسات التعليمية

البريقة : بيع 5.25 مليون 1965 مواطنا دخلوا ليبيا عبر منفذ رأس اجدير
لتر بنزين خالل يومني

البعثة األممية تناشد املدنيني
 عدم االقتراب من  األجسام املجهولة

شركة سرت تختبر مضخة جديدة 

سحب 9 عينات يف مصراتة لقادمني من اخلارج 

خفر السواحل يحبط محاولة 400 مهاجر عبور املتوسط

شركة الكهرباء: القيام بأعمال صيانة بدائرة توزيع حي األندلس

الكشف النهائي عن 191 شخص عائد من اخلارج يف البيضاء

أعلنت اللجنة العليا إلدارة األزمة واالستجابة ملجابهة جائحة كورونا ببلدية 
مصراته أن فريق الرصد والتقصي واالستجابة السريعة قام بسحب عدد 
9 مسحات أنفية بلعومية ملجموعة من العائدين من السفر وقد مت إرسالها 

ملختبر مكافحة األمراض مصراته يف انتظار نتائج التحاليل.
وبينت اللجنة يف إيجاز لها يوم أمس االثنني أن فريق الرصد والتقصي 
يوم 23 مايو  التي مت سحبها  أن املسحات  أعلن  السريعة  واالستجابة 
وعددها 20 مسحة كانت نتائج حتليلها سالبة ويقوم الفريق باملتابعة مع 

جميع احلاالت يف حالة حدوث أي تطور.

للهجرة  الــدولــيــة  املنظمة  أعلنت 
خفر  أن  املــتــحــدة  لـــأمم  التابعة 
محاولة  أحبط  الليبي  السواحل 
البحر  عبور  مهاجر   400 قرابة 
ــا مستقلني  ــ أوروبـ إلـــى  املــتــوســط 
ــوارب خـــالل الــيــومــني  ــ خــمــســة قـ
رويترز  وكــالــة  املاضيني.وبحسب 
ارتفع بذلك عدد األشخاص الذين 
حــاولــوا الــوصــول إلــى أوروبـــا هذا 
رغم  من 1000  أكثر  إلى  الشهر 
الليبية  الــدولــيــة  احلـــدود  إغـــالق 

بسبب تفشي فيروس كورونا.

املهاجرين  آالف  ــاعــب  ــت وزادت م
البحر  عــبــور  يـــحـــاولـــون  الـــذيـــن 
ــا مــن ليبيا  ــ املــتــوســط إلـــى أوروبـ
بسبب الوباء وتصاعد القتال حول 

العاصمة طرابلس.
وقالت املنظمة الدولية للهجرة إن 
317 مهاجرا أعيدوا إلى ليبيا ليل 
األحد وأعيد أكثر من 70 آخرين يف 
وقت مبكر من يوم األحد.وأوضحت 
املفوضية السامية لشؤون الالجئني 
التابعة لأمم املتحدة إن شخصني 
ضمن مستقلي القوارب رمبا غرقا

للكهرباء  العامة  الشركة  اعلنت 
عالي  ضغط  كــابــل  رأس  صيانة 
الوحدة  وتنظيف  مم   240 حجم 
احللقية من الكربون بسبب حدوث 
 «  1« حامد  محطة  داخــل  عطب 

مبنطقة قرقارش.

للشركة  ــي  املــكــتــب اإلعــالم وبـــني 
العامة للكهرباء أن أعمال الصيانة 
بقسم  املناوبه  قبل فرقة  متت من 
الصيانة بالتنسيق مع غرفة التشغيل 
ومكتب التشغيل والصيانة السريعة 

بدائرة توزيع حي االندلس.
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االقتصادية

صنع اهلل : الدخل مبستواه احلالي 
ال يكفي ثلث ميزانية قطاع النفط

 االســـبوع الليبي :
اجلمعــة   الوطنــي   التجــاري  املصــرف  اطلــق 
االصــدار اجلديــد خلدمــة موبــي مــال التــى تعمــل  
علــى األندرويــد. وجــاء يف اعــالن اطــالق اخلدمــة  
انهــا حتتــوي علــى العديــد مــن اخلدمــات اجلديــدة 
بعملياتهــم  القيــام  الزبائــن  علــى  ستســهل  التــي 
املصرفيــة بــكل يســر وأمــان وهــي : حتويــل مــن 
بطاقــة الــى بطاقــة ) أربــاب األســر – األغــراض 
الشــخصية(  ، طلــب احلصــول علــى أفــادة علــى 

تســديد   ، املصــرف  يف  للزبــون  حســاب  وجــود 
يف  االشــتراك   ، اجلديــد  املــدار  هواتــف  فاتــورة 
خدمــة ســداد دون الذهــاب لشــركة املــدار ، شــحن 
بطاقــة تــداول ، رفــع ســقف التحويــل الــى قيمــة 
8000 دينــار شــهريا ، بواقــع 2000 دينــار يوميــا 
شــراء  ســقف  رفــع   ، أســبوعيا  دينــار   4000 و 
الكــروت اليومــي الــى قيمــة 100 دينــار ، أضافــة 
كــروت األنترنــت لشــركتي العنكبــوت و كونكــت ، 

إيقــاف صــك ضائــع وخدمــات اخــرى.

 االســـبوع الليبي :
الــى  عمــالءه  أفريقيــا  شــمال  مصــرف  نبــه 
احلــذر مــن  صفحــة مــزورة علــى موقــع الفيــس 
بــوك حتمــل عنــوان )  مصــرف شــمال أفريقيــا 
ــات  ــة لســرقة معلوم ــون مصمم ــد تك NAB ( ق
عمــالء املصــرف واالحتيــال عليهــم ،  مشــددا 
.وجــاء  والتتبعــه  املصــرف  اســم  تنتحــل  انهــا 
علــى  منشــور  عبــر  افريقيــا  شــمال  حتذيــر 
صفحتــه الرســمية  علــى الفيــس بــوك ، مضيفــا 
ان ظهــور هــذه الصفحــة املــزورة يتزامــن مــع  

اســتعداد املصــرف خــالل االيــام القادمــة  ال 
طــالق مجموعــة مــن اخلدمــات عبــر البوابــة 
املصــرف  ونــوه    . للمصــرف    االلكترونيــة 
بعمــالءه الــى ان خدماتــه تقــدم  عبــر موقعــه 
الرســمية   وصفحتــه  االنترنــت  علــى  الرســمي 
ومركــز  االجتماعــي  التواصــل  شــبكة  علــى 
االتصــال  عبــر ارقــام شــبكات الهواتــف النقالــة 
بخدمــة  اخلــاص  اإللكترونــي  البريــد  وعبــر 
الوحيــدة  القنــوات  هــي   هــذه  وانــه  العمــالء 

العمــالء للتواصــل مــع جميــع  الرســمية 

 االســـبوع الليبي :
االقتصاديــة  الغرفــة  طالبــت 
الليبيــة املصريــة املشــتركة ،وزارة 
الليبيــة  التجــارة  و  االقتصــاد 
دخــول  مينــع  قــرار  ،بإصــدار 
أيــة بضائــع تركيــة مــن املوانــئ 
ولــو  حتــى  الليبيــة  واملنافــذ 
كانــت علــى مــن ســفن وناقــالت 

تركيــة. غيــر  وشــاحنات 
الغرفــة  رئيــس  طالــب  كمــا 
املصريــة  الليبيــة  االقتصاديــة 

اجلــراري  إبراهيــم  املشــتركة 
ــا  ــة افريقي ــت بواب ــان توصل يف بي
منــه  نســخة  علــى  االخباريــة 
،التجــار الغيوريــن علــى الوطــن 
التوقــف فــورا عــن التعامــل مــع 
الشــركات التركيــة وجتميــد كل 
النشــاطات التجاريــة معهــا حتــى 
ننتهــي مــن هــذه األزمــة ،مشــيرة 
أن هــذه اخلطــوة يجــب أن تكــون 
ال  حتــى  الســرعة  وجــه  علــى 
يف  الليبيــون  التجــار  يســاهم 

حكومتــه  بلــد  اقتصــاد  »دعــم 
تــدك  وصواريخهــا  لنــا  عــدو 
مدننــا وتقتــل أبنائنــا وجتلــب لنــا 

املرتزقــة«.
و أشــارت الغرفــة أن املؤسســات 
التجاريــة  التركيــة  الشــركات  و 
القاضــي  القــرار  إســتغلت 
مبنــع اســتقبال الســفن التركيــة 
إلــى  بضائعهــا  بجلــب  فقامــت 
ــق ســفن وبواخــر  ــا عــن طري ليبي
مســتأجرة وحتمــل أعالمــا لــدول 
أخــرى ،وهــو مــا جعــل البضائــع 
التركيــة املختلفــة تصــل و تــوّزع 
مــا  ،وهــو  الليبيــة  األســواق  يف 
يعتبــر« حتايــال صريحــا وضحــك 
بهــذا  فنحــن   ، الذقــون  علــى 
ــر املباشــر نســهم يف  التعامــل غي
اقتصــاد تركيــا ، وتركيــا تســهم 
يف تدميــر مدننــا وقتــل أبنائنــا«.

 االســـبوع الليبي :
الصفحــة  علــى  منشــور  يف 
ــى مواقــع التواصــل  الرســمية عل
االجتماعــي بــرر املجلــس البلــدي 
وصــول  تأخــر  ســبب  غريــان  
للمدينــة  النقديــة  الســيولة 
التــي  العســكرية  باألحــداث 
طــرأت مؤخــرا بحســب منشــوره 
األحــداث  أن   الــى  مشــيرا 
تراجــع  الــى  ادت  اجلاريــة 
عــن  املركــزي  ليبيــا  مصــرف 
إرســال الســيولة للمدينــة  بعــد 
أن حــدد يــوم األربعــاء 20 مايــو 

. إلرســالها  

 االسبوع الليبي :
نفــى مصــدر باملؤسســة الليبيــة لالســتثمار 
نقلتــه  مــا  صحفيــة   تصريحــات  يف 
الصحفيــة التركيــة الناطقــة  باالجنليزيــة 
) حريــت (  عــن قيــام الســلطات التركيــة 
الليبيــة  املؤسســة  أصــول  بتجميــد 
أفريقيــا  ليبيــا  ومحفظــة  لالســتثمار 
مشــرا أن املؤسســة الليبيــة لالســتثمار ال 
ــم  ــا ليت ــة تركي ــك أي اســتثمارات بدول متل
جتميدهــا  ، معقبــا أن املؤسســة تواصلــت 
التركيــة  الصحيفــة  الصحيفــة    مــع 

. توضيحــه  و  اآلمــر  هــذا  ملعاجلــة 

 االسبوع الليبي :
االسبوع الليبي  

إدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم 
للنفــط  الوطنيــة  املؤسســة 
إيجــازا  اهلل  صنــع  مصطفــى 
النفــط يف  واقــع قطــاع  حــول 

املوانــئ. إغــالق  ظــل 
كلمــة  يف  اهلل  صنــع  وقــال 
مبســتواه  الدخــل  إن  مصــورة 
ثلــث  يكفــي  »يــكاد  احلالــي ال 
لقطــاع  الشــهرية  امليزانيــة 
النفــط فمــا بالــك بليبيــا كلهــا 
أخــرى  مصاريــف  بهــا  التــي 
ــف تشــغيلية  ــات ومصاري ومرتب
عــم  الــذي  الوبــاء  ومجابهــة 

العالــم«.
إنتــاج  بــدء  »منــذ  أنــه  وأردف 
بســبب   ،1961 عــام  النفــط 
ســبب  والــذي  اإلنتــاج  توقــف 
احلكومــة  ميزانيــات  توقــف 
املطلوبــة ألنــه ال يوجــد دخــل 
حوالــي  ...يشــكل  والنفــط 
امليزانيــة  مــن  تقريبــاً   95%
»أصبحــت  وبالتالــي  العامــة« 
جــدا«  محــدودة  امليزانيــة 

مضيفــا لــن »يعطينــا أحــد املــال 
لتدفــق  مصــدر  وجــود  لعــدم 

املــال«.
»توجــد  اهلل  صنــع  وأضــاف 
ــرة يف قطــاع  ــا مشــكلة كبي لدين
ــث كان دخــل شــهر  النفــط بحي
مليــون  املاضــي«50  أبريــل 
دوالر« مقارنــة بأبريــل 2019 
الــذي وصــل » 2 مليــار تقريبــاً 

مليــون« وســبعمائة  مليــار  أو 
وجــدد صنــع اهلل الدعــوة لفتــح 
إن  قائــال  النفطيــة  املوانــئ 
تتضــح  »لــن  إغالقهــا  مشــكلة 
اآلن بــل بعــد أن تســتقر البــالد 
وتتوقــف احلــرب ويعــود اإلنتــاج 
التــي  املشــاكل  ســتبرز  حينهــا 
خطيــرة  مرحلــة  تصــل  رمبــا 

املدخــرات  تتــآكل  بحيــث 
املوجــودة وتضيــع فــرص بيعيــة
مشــيرا إلــى أن املؤسســة تعانــي 
أساســاً مــن مشــاكل فنيــة مثــل 
إغــالق  أدى  وقــد  التســريبات 
لتوقفــت  النفطيــة  املوانــئ 
برامــج العمــل لبرامــج صيانــة 
اآلبــار واحلفــر وزيــادة اإلنتــاج 

اإلحتيــاط. وزيــادة 
أن  إلــى  اهلل  صنــع  وأشــار 
مشــكلة  لديهــا  املؤسســة 
مــن  تتمكــن  لــم  اجلنــوب  يف 
املشــاكل  بســبب  معاجلتهــا 
اجلنــوب  أن  مبينــا  االمنيــة 
الوقــود  علــى  يتحصــل  لــم 
منــذ  الغــاز  وال  املطلــوب 
املواطنــني  أجبــر  ممــا  عــام 
للطهــي  احلطــب  جمــع  علــى 
شــركة  أن  إلــى  مشــيرا 
النفــط  لتســويق  البريقــة 
املؤسســة  إشــراف  حتــت 
ــة للنفــط تواصلــت مــع  الوطني
عمــداء البلديــات يف اجلنــوب 
أجــل  مــن  األمنيــة  واجلهــات 
ــام  إيصــال اإلمــدادات يف األي

القادمــة. القليلــة 

التجاري الوطني يطلق اإلصدار اجلديد خلدمة موبي مال

 مصرف شمال أفريقيا يحذر عمالءه من صفحة مزورة 

اجلراري يطالب بإصدار قرار مينع دخول أية بضائع تركية

بلدي غريان يوضح أسباب تأخر سيولة بـ 25 مليون دينار

مؤسسة االستثمار : ال منلك أي استثمارات
 يف تركيا ليتم جتميدها
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رامـــي التلغ
ـــر،  بـــرزت تركيـــا كالعـــب مهـــم، لكـــن محيِّ
يف منطقـــة الشـــرق األوســـط الكبيـــر ومـــا 
ـــع  ـــع توّس ـــده. وتأرجحـــت سياســـاتها م بع
ـــاً  ـــؤّدي دوراً مهم ـــوم ت ـــت الي ـــا، وبات دوره

يف ليبيـــاويف الـــدول املجـــاورة لهـــا.
يف  باســـتمرار  تركيـــا  اســـم  ويبـــرز 
النفـــوذ  حـــول  اجلديـــدة  النقاشـــات 
وتبـــرز  املنطقـــة،  يف  اخلارجـــي 
هـــذه  يف  دوافعهـــا  بشـــأن  التخمينـــات 

أيضـــاً. النقاشـــات 
مـــن ذلك،مـــا تـــزال تركيـــا، احلاضـــرة 
يف  ُترّكـــز  طرابلـــس،  يف  تاريخيـــاً 
ــع  ــى جميـ ــذايف، علـ ــقوط القـ ــاب سـ أعقـ
االقتصاديـــة  وأنشـــطتها  مواطنيهـــا 
يف هـــذه املنطقـــة الغربيـــة مـــن ليبيـــا، 

امليليشـــيات. قبضـــة  يف  الواقعـــة 

ــر  ــم ينحصـ ــا لـ ــي يف ليبيـ ــل التركـ التدّخـ
يف صفتـــه املباشـــرة عـــن طريـــق القنـــوات 
أو  الديبلوماســـية  ســـواء  الرســـمية 
العســـكرية بـــل إمتـــّد إلـــى مـــا يعـــرف 

الناعمـــة«. ب«القـــوة  حديثـــا 
 2017 عـــام  تركيـــا  بـــدأت  حيـــث  
بإنشـــاء أول مدرســـة تســـمى »الوقـــف« 
األطفـــال  جتنيـــد  بهـــدف  ليبيـــا  يف 
ــلحة  ــات املسـ ــح اجلماعـ ــباب لصالـ والشـ
وتفيـــذ عمليـــات إرهابيـــة ضـــد اجليـــش 
الدولـــة. ومؤسســـات  الليبـــي  الوطنـــي 

يف ذات الصدد،وكشـــف موقـــع »أفريـــكان 
ديلـــي فويـــس« األمريكـــي، أن املســـؤولني 
مؤسســـات  بفتـــح  يطالبـــون  بأنقـــرة 
الســـتيالء  ميهـــد  مـــا  بليبيـــا  تعليميـــة 
ـــى نظـــام التعليـــم يف البـــالد. ـــراك عل األت

الكاتـــب  الزيـــدي  محمـــد  يقـــول  إذ 
والباحـــث املتخصـــص يف الشـــأن الليبـــي 
يف تصريحـــات صحفيـــة :«إن اجلماعـــات 
اإلرهابيـــة تســـعى الســـتهداف العقـــول 

والنـــشء، عـــن طريـــق العبـــث بالتعليـــم 
مخططاتهـــم  لتنفيـــذ  متهيـــدا  أوال، 

اإلرهابيـــة«.

أردوغـــان  »الزيدي«خطـــة  وكشـــف 
مصـــدرة  لدولـــة  ليبيـــا  لتحويـــل 
إن  قائـــال:«  والتكفيريـــني،  لإلرهابيـــني 
أردوغـــان اســـتغل اجلمعيـــات اخليريـــة 
ـــوب  ـــة الســـتطاف القل واملســـاعدات املالي
املنكوبـــة، قبـــل ســـيطرته علـــى   املـــدارس 
لتدريـــس  العبـــادة  ودور  واجلامعـــات 
ـــة واملتطرفـــة. وترســـيخ األفـــكار اإلرهابي

نظـــام  إســـقاط  اإلطار،إثـــر  ذات  يف 
القـــذايف ســـنة 2011 و دخـــول البـــالد 
التعـــاون  وكالـــة  الفوضـــى  دوامـــة  يف 
والتنســـيق »تيـــكا« كانـــت أيضـــا جـــزءا 
مـــن التدخـــل التركـــي يف ليبيـــا؛ يف ظاهـــر 
اإلنســـاني  بالعمـــل  اهتمـــام  أنشـــطتها 
ـــة جـــزء  ـــع أن املنظم ـــن الواق ـــي، لك واملدن
الداعـــم  األوردوغانـــي  املشـــروع  مـــن 
لإلســـالم السياســـي، فهـــي يف ارتبـــاط 
تـــام برئاســـة الـــوزراء ووزارة اخلارجيـــة 

ــارج  ــا يف اخلـ ــي واجهتهمـ ــني وهـ التركيتـ
عبـــر األنشـــطة التـــي تقـــوم بهـــا ومـــن 
خاللهـــا يتـــم التســـويق للسياســـة التركيـــة 
وزعيمـــه  والتنميـــة  العدالـــة  وحلـــزب 
أصبـــح  الـــذي  أردوغـــان  طيـــب  رجـــب 
الطامـــح  العثمانـــي  باخلليفـــة  أشـــبه 
الســـتعاد أمجـــاد امبراطوريـــة أجـــداده 
الضائعـــة. وخيـــر دليـــل علـــى التفكيـــر 
ومـــن  أوردوغـــان  »املاضـــوي« حلكومـــة 
قيـــام  هـــو  املذكـــورة  املنظمـــة  خاللهـــا 
املـــاض،  فبرايـــر  شـــهر  يف  األخيـــرة 
ــة يف  ــدارس العثمانيـ ــدى املـ ــز إحـ بتجهيـ
ــة  ــدات احلديثـ ــن املعـ ــدد مـ ــس بعـ طرابلـ
للســـفير  رســـمي  حضـــور  خـــالل  مـــن 

التركـــي »أحمـــد دوغـــان«.
ويقـــول املتحـــدث باســـم غرفـــة عمليـــات 
ـــد  ـــد خال ـــي العمي الكرامـــة باجليـــش الليب
هـــي  »تيـــكا  لـ«العـــرب«إن  املحجـــوب 
اليافطـــة اخليريـــة للمشـــروع العثمانـــي 
اإلخوانـــي اجلديـــد، وهـــي باألســـاس أداة 
ــب  ــع بـــني اجلانـ ــع جتمـ ــراق للمجتمـ اختـ
ــاب مـــن  ــل اإلرهـ املخابراتـــي وبـــني متويـ

خـــالل الدعـــم الـــذي تقدمـــه للجمعيـــات 
يف  املتورطـــني  واألفـــراد  واملنظمـــات 
ــة، ويف  ــة الليبيـ ــات الدولـ ــرب مؤسسـ ضـ
التحريـــر  لعمليـــة  التصـــدي  محاولـــة 
القـــوات  تقودهـــا  التـــي  والتطهيـــر 
أرجـــاء  مختلـــف  يف  الليبيـــة  املســـلحة 

البـــالد.
ــر  ــه اآلخـ ــي الوجـ ــكا هـ ــف أن »تيـ ويضيـ
اخليرية«التـــي  »قطـــر  مثـــل  جلمعيـــات 
ـــراق  ـــا يف نفـــس الهـــدف الخت تصـــب معه
املجتمعـــات عبـــر دعـــم قـــوى اإلســـالم 
التغلغـــل  مـــن  ومتكينهـــا  السياســـي 
النائيـــة  واملناطـــق  والقـــرى  املـــدن  يف 
التـــي  واملحرومـــة  الفقيـــرة  واألحيـــاء 
ــة  ــى أن »الوكالـ ــيرا إلـ ــعر بالغنب«مشـ تشـ
التركيـــة تعتبـــر إحـــدى أبـــرز أذرع نظـــام 

ليبيـــا«. يف  التخريبيـــة  أردوغـــان 

وتعتبـــر أهـــداف تيـــكا يف ليبيـــا متشـــعبة 
ولهـــا وجـــوه عـــدة، مبـــا يف ذلـــك التمهيـــد 
لـــدور تركـــي يف مشـــاريع إعـــادة إعمـــار 
ممنهجـــة  حربـــا  تواجـــه  التـــي  البـــالد 

للســـيطرة عليهـــا مـــن قبـــل اإلســـالميني 
لكـــن  أعـــوام.  ثمانيـــة  منـــذ  وحلفائهـــم 
الوكالـــة التركيـــة تواجـــه اليـــوم تراجـــع 
دورهـــا يف املناطـــق اخلاضعـــة لســـيطرة 
تركـــز  وباتـــت  الوطنـــي،  اجليـــش 
أكبـــر  ثانـــي  باألســـاس علـــى مصراتـــة 
مركـــز  باعتبارهـــا  ليبيـــا،  غـــرب  مـــدن 

التركـــي. للقـــرار  التبعيـــة 
مـــن جانـــب آخر،يلعـــب اإلعـــالم التركـــي 
بالـــغ األهميـــة يف تســـويق أفـــكار  دوراً 
أنشـــطتها اخلارجيـــة.  وتبريـــر  الدولـــة 
كمـــا يســـاهم يف تغطيـــة النقـــص احلـــاد 
عـــن  لأتـــراك  العامـــة  املعـــارف  يف 
ــبياً مـــن  ــوال دول أخـــرى، بعيـــدة نسـ أحـ

بالدهـــم.
كمـــا يســـتغل اإلعـــالم التركـــي الفجـــوة 
التربويـــة حـــول البلـــدان خـــارج بـــالده 
دون  مـــن  ويســـتطيع،  ملحـــوظ،  بشـــكل 
ــام  ــرأي العـ ــر يف الـ ــر، أن يؤثـ ــد ُيذكـ جهـ
يف مـــا خـــص سياســـة البـــالد اخلارجيـــة. 
يقنـــع  أن  نســـبية،  بســـهولة  فيمكنـــه، 
الشـــخصية  مصلحتـــه  بـــأن  التركـــي 
والقوميـــة والوطنيـــة حتتـــم علـــى دولتـــه 
ـــث اإلعـــالم  ـــا يب ـــا. كم ـــى ليبي الذهـــاب إل
الدراســـات  مـــن  بـــه  بـــأس  ال  عـــدداً 
أمـــام  الصعبـــة  والكلمـــات  العاديـــة 
املشـــاهد، فينتهـــي األمـــر، بعـــد فتـــرة، 
بـــأن يصبـــح التركـــي أكثـــر حماســـة مـــن 

ليبيـــا. إلـــى  حكومتـــه بالذهـــاب 
ويـــرى مراقبـــون أن املنظمـــة أصبحـــت 
أداة بيـــد أردوغـــان عبـــر خطـــة لتوســـيع 
مبصطلـــح  يعـــرف  مـــا  ضمـــن  نفـــوذه 
ظهـــر  الـــذي  العامـــة«  »الدبلوماســـية 
ــون  ــد غاليـ ــي إدمونـ ــر األمريكـ ــع املفكـ مـ
ـــر  ـــة مـــا عب ـــر يف دول ـــى التأثي القائمـــة عل
أنشـــطة ثقافيـــة أو إنســـانية أو مدنّيـــة 
بهـــدف نشـــر مشـــروع سياســـي أو ثقـــايف 

ــنّي. معـ

سياسة أنقرة يف ليبيا...
قـــــــوة ناعمـــــــة مؤسســــــة للخــــــراب
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الليبية طرابلس ارتفاعا  تشهد العاصمة 
على  الدائرة  املسلحة  املعارك  يف  حادا 
من  الليبية  املسلحة  القوات  بني  تخومها 
اجلهة  يف  الوفاق  حكومة  وقــوات  جهة، 
ميدانية  تــقــدمــات  ــع  وق املــقــابــلــة.وعــلــى 
طبيعة  تتكشف  الليبي  للجيش  جديدة 
السراج  حكومة  أقامتها  التي  التحالفات 
»داعش«  تنظيم  مع  تركيا  من  املدعومة 

القوات املسلحة. للقتال ضد  االرهابي 
كبيرا  جـــزءا  يكشف  جــديــد  مشهد  يف 
طرابلس،ظهر  يف  الــصــراع  حقيقة  مــن 
أحد  الطيرة  عبدالسالم  سعد  اإلرهابي 
ومجلس  الشريعة  أنصار  تنظيمي  قادة 
شـــــورى مـــجـــاهـــدي درنـــــة املــصــنــفــتــني 
لتنظيم  يــتــبــعــان  إرهــابــيــتــني  منظمتني 
إلى جانب  يقاتل  ليبيا، وهو  القاعدة يف 
قوات حكومة الوفاق ضد قوات اجليش 
الليبي يف محاور القتال جنوب طرابلس.

العناصر  أخــطــر  أحــد  الــطــيــرة  ويعتبر 
لدى  ــا  ودولــًيّ محليا  املطلوبة  اإلرهابية 
حي  مواليد  من  وهــو  األمنية،  األجهزة 
الساحل الشرقي مبدينة درنة شرق ليبيا 
التنظيمات  داخــل  وُيكنى   ،1977 عام 
ــاوي«،  ــدرنـ املــســلــحــة بــــ«أبـــي الــزبــيــر الـ
كتيبة  صفوف  ضمن  املــعــارك  ويخوض 
»أبو سليم« اإلرهابية بقيادة سالم دربي 
لدى  بارزا  ميدانيا  وقائدا  عضوا  ويعد 

الكتيبة.
اإلرهابي  التحالف  يف  الطيرة  وحــارب 
يف درنـــة رفــقــة املــجــرمــني اإلرهــابــيــني 
عشماوي  هــشــام  املــصــريــني  املــعــروفــني 
سابق  وقت  يف  ظهر  وقد  ســرور،  وعمر 
اجلماعات  بثتها  مصورة  إصــدارات  يف 
قــوات  يتوعد  وهــو  باملدينة،  اإلرهــابــيــة 
إرهابية. عمليات  بتنفيذ  الليبي  اجليش 

ــرة ضـــمـــن مــجــمــوعــة  ــيـ ــد الـــطـ ــواجــ ــ وت

»إبــراهــيــم اجلــظــران« كــمــا حتــرك بني 
وانتقل  لفترة  سبها(   – )الشاطئ  مدن 
إلى جنوب بني وليد ومنها إلى مصراتة، 
تواجده  عن  وأعلن  تاجوراء،  إلى  ومنها 
املليشيات  ضمن  طــرابــلــس  يف  مــؤخــرا 
يف  ودخــل  زارة  عني  محور  يف  املسلحة 
ضد  املواجهات  ضد  عديدة  مواجهات 

الليبية. املسلحة  القوات 
ــزامــن مع  ــت ــال ــرة ب ــطــي ــور ال ويـــأتـــي ظــه

سقوط أحــد أهــم قــيــادات »داعــش« يف 
يف  مشاركته  خــالل  الليبي  اجليش  يــد 
القتال يف صفوف قوات الوفاق وحليفها 
املسماري  أحــمــد  الــلــواء  الــتــركــي.وقــال 
اإلثنني،  الليبي،  اجليش  باسم  املتحدث 
محاور  يف  املسلحة  القوات  وحــدات  إن 
الداعشي  على  القبض  ألقت  طرابلس، 
الــرويــضــانــي.وأوضــح  محمد  ــســوري  ال
املسماري يف بيان عاجل، أن الرويضاني 
املكنى »أبوبكر«، هو أحد أخطر عناصر 
ليبيا  إلـــى  وانــتــقــل  ــا،  ســوري داعـــش يف 
ملا  كأمير  التركية  املــخــابــرات  بــرعــايــة 

الشام«. بـ«فيلق  يعرف 
ألقي  الداعشي  القيادي  أن  إلى  وأشار 
مليشيات  مع  يقاتل  وهــو  عليه  القبض 
الــســراج الــتــي يــقــودهــا ضــبــاط أتـــراك، 
وشـــدد عــلــى أنــه يــعــد دلــيــال آخــر على 
ــركــي رجــب  ــت ــيــس ال ــرئ ــعــالقــة بـــني ال ال
اإلرهــابــي.ومت  داعــش  وتنظيم  أردوغــان 
قبل  من  الداعشي  املرتزق  على  القبض 
القوات املسلحة الليبية خالل املواجهات 
ضد عناصر احلشد املليشاوي واملرتزقة 
مبعسكر  نصبه  مت  كمني  يف  السوريني 

السبت. اليرموك مساء 
عن  االخــبــاري  نــيــوز«  »ارم  موقع  ونقل 
اإلرهـــاب  مكافحة  شعبة  يف  الــضــابــط 
الرويضاني،  أن  اجلــارح،قــولــه  سليمان 

عمرو،  بــابــا  حــي  حمص  مبدينة  مقيم 
يف  الــســوريــة  للسلطات  مــطــلــوب  وهـــو 
على  مطلوب  أنه  كما  اغتصاب،  قضايا 
آخرها  بسوريا  قتل  قضايا  عــدة  ذمــه 
ثم  زوجته،  يغتصب  أن  ألجل  رجل  قتل 
ليبيا. إلى  يهرب  أن  قبل  لفترة  اختفى 
األولية  التحقيقات  أن  اجلــارح  وأوضــح 
ميتلك   ، ــي  ــضــان ــوي ــب ال أن  ــت  ــحـ أوضـ
أحدهما  فيسبوك،  موقع  على  حسابني 
أبو  باسم  واآلخر  حمص،  محمد  باسم، 

البويضاني. بكر 
وبدا واضحا أن القبض على الرويضاني 
الذي سارع  لتنظيم »داعش«  مثل ضربة 
سيارة  تفجير  عــن  مسؤوليته  ،العـــالن 
مدينة  يف  الليبي  للجيش  تابعة  عسكرية 
ــبــالد. ونشرت  ال تــراغــن جــنــوب غــربــي 
للتنظني  اإلعالمي  الذراع  أعماق  وكالة 
مت  السيارة  إن  فيه  قالت  بيان  االرهابي 
من  بالقرب  لغم  تفجير  عقب  إعطابها 
التابعة للجيش  الكتيبة 628 مشاة  مقر 

الليبي.
الليبي،  اجليش  باسم  املتحدث  واعتبر 
انتقامية  عملية  املسماري،أنها  أحمد 
للجيش  الناجحة  األمنية  العملية  بعد 
مقابلة  خــالل  املــســمــاري،  الليبي.وقال 
داعش  »تنظيم  احلدث«،أن  »العربية  مع 

ملفات 

يتبع<<

تواطؤ الوفاق ودعم تركيا 

تأسيس لعودة داعش يف ليبيا
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ملفات 

وجوده،  إثبات  إلى  ويسعى  يحاول  دائما 
للقوات  ناجحة  عملية  كل  بعد  واالنتقام 
يثبت  أن  دائــمــا  يــحــاول  كما  املسلحة، 
سيطرته أو أن لديه مساحة للتحرك يف 

الغربي«. اجلنوب  منطقة 
يتبناه  ــذي  ال الثاني  هــو  الهجوم  وهــذا 
الوطني  »اجلــيــش  ويستهدف  »داعـــش« 
التنظيم  أعلن  أن  سبق  حيث  الليبي«، 
لقوات  مــواقــع   3 قصف  مــايــو   21 يف 
الــبــالد.وأعــلــن  جــنــوب  الليبي  اجلــيــش 
بعد  الهجومني  هذين  تنفيذ  »داعـــش« 
أشهر من غياب أي تقارير حول عملياته 
ــا.وقــال مــصــدر عــســكــري يف  ــي ــب ــي يف ل
إن  لـ«رويترز«  الليبي«  الوطني  »اجليش 
يتزايد يف جنوب  تنظيم »داعش«  نشاط 
القيادي  على  القبض  إلقاء  بعد  ليبيا 

الرويضاني.
اجليش  أعلن  املاضي  فبراير  نهاية  ويف 
لتنظيم  تخريبي  مخطط  إحباط  الليبي 
ــالد،  ــب ــوب ال ــي يف جــن ــابـ ــش اإلرهـ داعــ
عمر  اإلرهــابــي  على  القبض  أكــد  حيث 
املكنى  األمـــني  محمد  السعيد  فــاضــل 
يف  داعــش  طبيب  وهو   ،« عبدهلل  بـ«أبو 
ينظم  حيث  سبها،  مدينة  جنوب  ليبيا، 
يف  إرهــابــي  مخطط  لتنفيذ  آخرين  مع 

نقل  أنه مت  وقتها  اجليش  اجلنوب.وأكد 
ألنه  آمــن  مكان ســري  إلــى  أبــو عبداهلل 
أسرار  ولديه  التنظيم،  قيادات  أهم  من 
اجلنوب  يف  داعشية  خاليا  عــن  كثيرة 

عامة. وليبيا 
ــذه الــتــطــورات الــضــوء على  وتــلــقــي هـ
ــوات حــكــومــة الـــوفـــاق الــتــي  ــ تــركــيــبــة ق
إثبات عدم وجود عناصر  لطاملا حاولت 
القتال  يف  منخرطة  متطرفة  أو  إرهابية 
الوطني  اجليش  قواتها ضد  يف صفوف 
اتخذت  أنها  أكــدت  ما  وغالبا  الليبي، 
تدابير شاملة ملحاربة العناصر املتطرفة 
على  املتجددة  الوقائع  أن  إال  ليبيا  يف 
البالد كشفت  العمليات يف غرب  مسرح 

عكس ذلك.
صرمان  مدينتي  احــتــالل  خــالل  وظهر 
ــن الــعــصــابــات  ــ وصـــبـــراتـــة خــلــيــط م
والــعــنــاصــر االرهــابــيــة واملــرتــزقــة حتت 
التركية. واالســلــحــة  الــطــائــرات  غــطــاء 

وكــشــفــت مــشــاهــد الــفــيــديــو الحــقــا أن 
مــن مجالس شــورى  الــقــاعــدة  إرهــابــيــي 
ضربات  من  الفارين  الشرقية  املناطق 
ــة وأجــدابــيــا،  اجلــيــش يف بــنــغــازي ودرنـ
كانوا يقاتلون جنبا إلى جنب مع مسلحي 
السجون  إلى  يتجهون  ثم  النصرة،  جبهة 

إلطـــالق نــظــرائــهــم يف اإلرهــــاب، حتت 
فرج  اإلرهــابــي  التكبير.ومنهم  هتافات 
ثوار  شكو عضو مايسمى مجلس شورى 

داعش. لتنظيم  واملبايع  بنغازي 
ميليشيات  قائدا  املاضي،قال  فبرار  ويف 
ليبية يف طرابلس لوكالة أسوشيتد برس 
مقاتل   4000 من  أكثر  جلبت  تركيا  إن 
»العشرات«  وأن  طرابلس،  إلــى  أجنبي 
متطرفة.  جماعات  إلــى  ينتمون  منهم 
الكشف  عدم  شريطة  القائدان  وحتدث 
عن هويتهما كونهما غير مخولني ملناقشة 
ــا سلط  ــم ــل اإلعــالم.ك ــر مــع وســائ األمـ
املختلفة  اآلراء  على  الــضــوء  الــقــائــدان 
قبول  بشأن  طرابلس  ميليشيات  داخــل 
وقال  السوريني يف صفوفهم.  املتطرفني 
ليست  املقاتلني  خلفيات  إن  أحدهما 
القادة  بعض  ان  اآلخر  قال  فيما  مهمة، 
السوريون  املقاتلون  »يشوه«  أن  يخشون 

الوفاق. صورة حكومة 
ــلــس فــايــز  ــيــس حــكــومــة طــراب ــان رئ ــ وك
القوانني  خالفا  قد  وأردوغــان،  السراج، 
الدولية وأبرما مذكرتي تفاهم من شقني، 
البحرية،  احلــدود  بتعيني  خــاص  األول 
ينتهك حقوق دول اجلوار، والثاني يتعلق 
مهد  مما  والعسكرية،  األمنية  باملسائل 

األراضـــي  على  عسكري  تــركــي  لــوجــود 
بدأ  األخــيــرة،  املــذكــرة  الليبية.وبفضل 
ليبيا  إلــى  مرتزقة  إرســال  يف  أردوغـــان 
معاركها ضد  يف  السراج،  حكومة  لدعم 

الليبي. الوطني  اجليش 
ــر لــيــبــيــة وعـــربـــيـــة،أّن  ــاري ــق وكــشــفــت ت
عمليات  مــن  كثفت  التركية  السلطات 
من  الــفــارة  اإلرهــابــيــة  العناصر  جتميع 
املعارك يف سوريا، خاصة أفراد تنظيمي 
»جبهة النصرة« و«داعش«؛ حيث شرعت 
يف نقلهم جواً إلى األراضي الليبية لدعم 
امليليشيات املسلحة املنتشرة يف العاصمة 
املرصد  املاضي،أكد  ابريل  طرابلس.ويف 
تركيا  ــان،أن  ــســ ــ اإلن حلــقــوق  الـــســـوري 
السوريني  املقاتلني  أراضيها  على  جتند 
وتدربهم  مختلفة  جهادية  فصائل  مــن 
عنتاب  غــازي  مطاري  عبر  ترسلهم  ثم 

الليبية. األراضي  إلى  واسطنبول 
»داعــش«  عناصر  على  تركيا  وتــراهــن 
نظًرا  ليبيا  الى  نقلهم  بهدف  سوريا  يف 
ــااًل يف  ــع ــاره املـــكـــان األكـــثـــر اشــت ــب ــت الع
املنطقة، السيما املصالح التركية الكبيرة 
فيه. ويشير ذلك الى أن أردوغان يسعى 
للتخلص من اجلماعات املتشددة خاصة 
حدود  من  القريبة  املناطق  من  داعــش، 

مشكالت  يف  يتسببون  كــونــهــم  ــــالده،  ب
مــع كــل مــن روســيــا والــنــظــام الــســوري، 

ويهددون أمن تركيا.
ــا  ــركــي ت أن  الـــــى  ــون  ــ ــب ــ ــراق ــ م ويـــشـــيـــر 
جديد  مــالذ  الــى  ليبيا  لتحويل  تسعى 
»داعش«  وخاصة  االرهابية  للتنظيمات 
تغريدة  املشبوهة.ويف  ألجنداتها  خدمة 
لــه مبــوقــع »تــويــتــر«،أكــد رجــل األعــمــال 
املخطط  أن  ســاويــرس  جنيب  املــصــري 
مقاتلي  نقل  على  يقوم  ليبيا  يف  التركي 
ليبيا  ــى  إلـ مــن شــمــال ســوريــا  داعــــش 
البالد  يف  النفط  ثروات  على  لالستيالء 
بالتعاون مع مليشيات مصراته وإشراف 

التركية. املخابرات 
أنقرة  تسهيل  إعــالمــيــة  تــقــاريــر  ــدت  وأكـ
انتقال الدواعش ونظرائهم من اإلرهابيني 
ليبيا،حيث  إلــى  ســوريــا  مــن  واملُتطرفني 
تنظيم  إردوغــان من تأصيل وجود  يسعى 
»داعـــــش« عــلــى األراضـــــي الــلــيــبــيــة إلــى 
استخدام اإلرهاب األصولي كأحدى أوراق 
بدا  أمر  األوروبية وهو  الدول  نفوذه ضد 
واضحا حني حذر يف مقال نشر يف مجلة 
»اإلرهابية«  التنظيمات  أن  »بوليتيكو« من 
إذا  ــا  ــ أوروب لــهــا يف  قـــدم  مــوطــئ  ستجد 

سقطت حكومة الوفاق التي يدعمها.
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املنوعة

استقبل إقليم شفشاون باملغرب عيد الفطر بحادثتي انتحار 
متفرقتـــن كان ضحيتهما شـــابن يف عقدهمـــا الثاني، وضعا 
حـــدا حلياتهمـــا،  األحـــد املاضـــي، شـــنقا بواســـطة حبـــل، يف 

ظروف مـــا زالـــت مجهولة.
وأفادت »هســـبريس« بأن أحد املنتحرْين شاب عشريني ينحدر 
من أســـرة محافظـــة ويقيم بإقليم شفشـــاون، موضحة أنه قد 
جرى العثور عليه معلقا بحبل ملفوف بعمود مبنزل أســـرته، 
مؤكـــدة أن الشـــاب »لـــم تكـــن تبـــدو عليـــه أيـــة أعـــراض ملـــرض 

نفسي«.
املصـــدر ذاتـــه أضـــاف أن الشـــاب الثاني بدوره وجـــد جثة هامدة 
معلقـــا بحبـــل ملفـــوف بشـــجرة بجـــوار منـــزل أســـرته الكائـــن 
بإقليم شفشـــاون، مشـــيرة إلى أن الشـــاب لم يتجاوز العشـــرين 

مـــن عمـــره »وكان يعاني مـــن اضطرابات نفســـية«.
وجـــرى نقـــل جثتـــي الشـــابن إلـــى مصلحـــة حفـــظ اجلثـــث 
باملستشفى اإلقليمي لشفشاون، قصد إخضاعهما للتشريح 
الطبـــي، لتحديد األســـباب احلقيقية للوفاة، يف وقت باشـــرت 
فيـــه عناصـــر الـــدرك امللكـــي حتقيقـــا يف ظـــروف ومالبســـات 

املتفرقتن. الواقعتـــن 

هندي يقتل زوجته بكوبرا 
الهنديـــة،   الشـــرطة  أعلنـــت 
االثنـــني، انه مت القبـــض على رجل 
بتهمـــة قتل زوجتـــه بترك كوبرا يف 

غرفتهـــا.
ميـــل«  »ديلـــي  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانيـــة، فـــإن أشـــوك كومـــار 
مســـؤول يف شـــرطة واليـــة »كيراال 
اجلنوبيـــة« أفـــاد بـــأن تســـجيالت 
 - الرجـــل  أن  أظهـــرت  الهاتـــف 
الـــذي يدعـــى ســـوراج - كان على 

اتصـــال مع متعاملـــي الثعابني، كما 
شـــاهد فيديوهـــات عـــن الثعابـــني 
علـــى اإلنترنت.وأضافت الشـــرطة 
أن »ســـوراج« البالغ من العمر 27 
عامـــا، حصل علـــى أفعى راســـيل 
الســـمية وعضـــت زوجته  شـــديدة 
أوثـــرا وتركتها يف املستشـــفى ملدة 
وكالـــة  بحســـب  تقريبـــا،  شـــهرين 

ســـبوتنيك.
وبعدمـــا حصل ســـوراج على كوبرا 

من معالـــج الثعابـــني، أطلقها على 
كانـــت  والتـــي  النائمـــة،  زوجتـــه 
مـــن  والديهـــا  منـــزل  يف  تتعافـــى 
عضـــة أفعـــى راســـيل.وقال بيـــان 
للشـــرطة: »ســـوراج بقـــي يف نفس 
غرفـــة زوجتـــه »أوثـــرا«، كمـــا لـــو 
لـــم يحـــدث شـــيء، فيمـــا مت نقـــل 
حيـــث  املستشـــفى  إلـــى  الزوجـــة 
أكـــد الطبيب أنهـــا فارقت احلياة.
وكانـــت الزوجـــة مـــن عائلـــة ثرية، 

لكن ســـوراج - الـــذي كان يعمل يف 
بنـــك خـــاص - لـــم يكـــن يف وضع 
بيـــان الشـــرطة: »كان  جيد.وقـــال 
ســـوراج يخشـــى أن يـــؤدي طـــالق 

أوثـــرا إلـــى إعـــادة كل املهر«.
مهـــًرا  تضمـــن  الـــزواج  أن  يذكـــر 
ضخًمـــا يضم ما يقـــرب من 100 
جديـــدة  وســـيارة  ذهبيـــة  عملـــة 
ونحـــو 500 ألـــف روبيـــة )حوالي 

نقـــًدا. دوالر(   20000

أعلن مصـــدر يف وزارة الداخليـــة املصرية، ضبط 
صاحـــب فيديـــو متـــداول عبـــر »فيســـبوك« حمل 
عنـــوان »اجري يا شـــيخ«، ملخالفته قـــرار احلظر.

وكشـــف املصـــدر أن صاحـــب الفيديـــو املذكـــور، 
مقيـــم بنبـــروه بالدقهليـــة وأنـــه عنـــد اســـتجوابه، 
أشـــار إلى أن بعض الصبية مبحيط ســـكنه، طلبوا 
منـــه إمامتهـــم يف صالة عيـــد الفطـــر املبارك، يف 
ذات املنطقـــة، وفـــور علمه مبرور إحدى ســـيارات 

الشـــرطة فـــر هاربا خشـــية ضبطه.

نفـــى املكتـــب الصحفـــي للفنـــان 
اللبناني زياد الرحباني الشائعات 
التـــي جـــرى تداولها علـــى مواقع 

التواصـــل حـــول وفـــاة 
الفـــن  أيقونـــة 

فيروز. اللبنانية 
بيـــان  وأوضـــح 
يف  املكتـــب 
ت  يحـــا تصر
أن  صحافيـــة 

فيـــروز  الســـيدة 
بصحة جيدة، وهي 

لم تزر املشـــفى حتى ويف 
بيتها.ونشـــرت رميـــا الرحبانـــي، 
ابنـــة الفنانة فيـــروز، تدوينة على 
»فيســـبوك« كذبـــت فيهـــا مـــا مت 

تداولـــه من أنباء، وطمأنت محبي 
الفنانـــة بأن جميع أفـــراد العائلة 
بخير.ونقلـــت صحيفـــة »النهـــار« 
عـــن غســـان  اللبنانيـــة 
الرحباني قوله »إن 
اإلشـــاعات  هذه 
تعـــاود الظهـــور 
شـــهرين... كل 

مثـــل  صحتهـــا 
. » يـــد حلد ا

شائعات  وترددت 
ســـابق  وقـــت  يف 
الفنانـــة  أن  مفادهـــا 
اجلامعـــة  مستشـــفى  دخلـــت 
حيـــث  ببيـــروت  األمريكيـــة 

فيـــت. تو

ســـوري  شـــاب  يجـــد  لـــم 
طريقـــة ألخـــذ مبلـــغ كبيـــر 
مـــن املـــال مـــن والده ســـوى 
أن يفتعـــل عمليـــة اختطاف 
وهميـــة بالتعاون مع صديقه 
وطلـــب الفديـــة مـــن والده.

تفاصيـــل احلادثة بحســـب 
وزارة الداخلية السورية تعود 
إلـــى مدينـــة حمـــاة، حيـــث 
ألقت الشـــرطة القبض على 
شـــاب اختلـــق حادثة خطفه 
صديقـــه،  مـــع  بالتعـــاون 
بهدف احلصـــول على فدية 
بقيمـــة 30 مليـــون ليرة من 
أن  الـــوزارة  والده.وذكـــرت 

أحـــد املواطنني أبلـــغ األمن 
اجلنائـــي بتغيـــب ابنـــه، بعد 
صديقـــه  منـــزل  مغادرتـــه 
وتلقيـــه اتصـــاال هاتفيا من 
جوال ابنـــه ليعلمه اخلاطف 
بـــأن ولده مخطـــوف، طالبا 
منه الفدية.وحققت الشرطة 
مـــع الشـــاب، بعدمـــا تبـــني 
لديهـــا أن حادثـــة اخلطـــف 
»مفبركـــة«، حيـــث أقـــر أنه 
اتفق مـــع شـــريكه وصديقه 
احلادثـــة  اختـــالق  علـــى 
بهدف احلصـــول على مبلغ 
الفديـــة مـــن والده علـــى أن 
يعطيـــه مبلـــغ مليـــون ليـــرة 

الشـــرطة  ســـورية.وقبضت 
علـــى الصديـــق، الـــذي أقر 
خـــالل التحقيـــق أنـــه أقدم 
علـــى هـــذه العملية بســـبب 
ومطالبـــة  الكبيـــرة  »ديونـــه 
الدائنـــني لـــه وعـــدم متكنه 
مـــن تأمـــني املبالـــغ املترتبة 
عليـــه«. وشـــهدت املحافظة 
حادثـــة مماثلـــة يف فبرايـــر 
املاضـــي، حيـــث جلأ شـــاب 
إلى فبركـــة قصة اختطافه، 
بالتنسيق مع معارفه، ليبتز 
والـــده ويحصـــل منـــه على 
فديـــة مالية بقيمة 20 ألف 

دوالر.

نفـــق متســـاح كان قد هـــرب من 
أثنـــاء  برلـــني  حيـــوان  حديقـــة 
ومت  الثانيـــة،  العامليـــة  احلـــرب 
نقلـــه إلـــى روســـيا حينهـــا، عن 
عمـــر 84 عاما، حســـبما ذكرت 

حديقـــة حيوان موســـكو. 
املســـمى  التمســـاح،  ونفـــق 
يف  تقدمـــه  بســـبب  ســـاتورن، 
العمـــر، حســـبما ذكر حراســـه.

يف  احليـــوان  حديقـــة  وذكـــرت 
بيـــان إن »ســـاتورن متتـــع بحياة 
طويلـــة ومتنوعـــة .. وهـــذا عمر 
أن  وأضافـــت  للغايـــة«،  رائـــع 
يف  التماســـيح  عمـــر  متوســـط 
احليـــاة البريـــة يتـــراوح بني 30 

عامـــا. و50 
الواليـــات  يف  ســـاتورن  وولـــد 
تقريبـــا   1936 عـــام  املتحـــدة 

حيـــوان  حديقـــة  إلـــى  وُنقـــل 
برلـــني، ومنهـــا هـــرب التمســـاح 
البالـــغ طولـــه 5ر3 متـــر يف 23 
نوفمبـــر 1943. وبقي احليوان 
علـــى قيد احلياة مبفـــرده خالل 
الســـنتني املتبقيتني من احلرب. 
وعثـــر عليـــه جنـــود بريطانيـــون 
عـــام 1946، ويف يوليو من ذلك 

العـــام، مت نقلـــه إلى موســـكو.

دفـــع نحو 56 أمريكياً الثمـــن غالياً بإصابتهم 
بفيـــروس »كورونـــا«، إثـــر ذهابهـــم إلـــى أحـــد 
مصففـــي الشـــعر يف أحـــد صالونـــات مدينـــة 
ســـبرينغفيلد غرين بوالية ميسوري األمريكية، 
بعـــد أن نقـــل مصفف شـــعر مصـــاب بفيروس 
»كورونا« املســـتجد العدوى لنحو 56 شـــخصاً 
مـــن زبائن أحد صالونات احلالقة يف املدينة. 
وقبلهـــا بنحو 24 ســـاعة اشـــتبهت الســـلطات 
يف نقـــل مصفـــف شـــعر آخـــر يعمـــل يف ذات 
صالـــون احلالقـــة عدوى مـــرض »كوفيد 19« 
حلوالـــي 84 مـــن الزبائـــن و7 مـــن العاملـــني 
يف الصالون.وذكـــر املســـؤولون الصحيـــون يف 
املدينـــة، أن احلالقـــني االثنني ظهـــرت عليهما 
أعـــراض اإلصابة أثناء فترة وجودهما يف مقر 
العمـــل، لكن من دون تقـــدمي أي تفاصيل حول 
طبيعـــة أعـــراض املـــرض التي ظهـــرت عليهما 
أو وقت ظهـــور إيجابية الفحوصات املخبرية.  
وتســـلط احلادثة الضوء، على مخاطر تفشـــي 
فيـــروس »كورونـــا«، يف الوقـــت الـــذي تســـتعد 
فيـــه الواليـــات املتحـــدة لفتـــح الشـــركات أمام 
العامـــة، وذلك بعد أســـابيع من فـــرض القيود 

للحّد مـــن انتشـــار الفيروس.
األمريكيـــة  إن«  إن  »ســـي  شـــبكة  وأوضحـــت 
علـــى موقعهـــا اإلخبـــاري، أن مصففي الشـــعر 
الكمامـــات  يرتـــدون  كانـــوا  أيضـــاً  والزبائـــن 
بـــدء اســـتقبال  خـــالل أوقـــات عملهـــم منـــذ 
األســـبوع  مطلـــع  للزبائـــن  احلالقـــة  صالـــون 
الثاني من مايو اجلاري الشـــهر، إذ ســـمح منذ 
تلـــك الفتـــرة للمحـــالت، كصالونـــات احلالقة 
وتصفيف الشـــعر، بالعودة للعمـــل يف الوالية. 

 ضبط صاحب فيديو 
اجري يا شيخ يف مصر

شاب يدعي اختطافه ويطالب والده بـفدية يف سورينفي شائعات وفاة الفنانة فيروز

نفوق متساح معمر يف احدى حدائق موسكو

حالقان ينشران عدوى  كورونا
 حادثا انتحار يهزان الشارع املغربي يف اول ايام العيد لـ 147 أمريكيا 
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الثقافية 

غربة

وحشـــة  لـــي يف  تبتســـمان  عينيـــك  بـــال 

الـــدرب

أنا جوعان

بال مأوى

بال حب

أبعثر يومي املصلوب من مقهى

إلى

مقهى

ويف قلبي

فراغ موحش الغربة

ويف رئتي طعم التبغ

واألقداح

والليل

ومخدع امرأة همجية العينني تأكلنه

ببطء الليل تأكلني

وتصلبني

على نزوات فستان بال أزرار

أقول لها:

أنا جوعان

أقول لها:

أحس النار يف قلبي

بال حب

أصـــارع يف خضـــم العمـــر محترقـــا بـــال 

مجـــداف

بال مرفأ

عليه أنظم األشعار

أرقد عنده

أدفأ

عليه ألتقي بيدين تبتنيان لي مأوى

عليه أنام

لعلي ألتقي بطيوف أحبابي ولو مرة

وأشعر إنني إنسان

حبيبي

يف سبيل العيش جئت مدينة األضواء

بالدا مـــّرة

الطرقات ال ترحم

على أمثالنا تقسو

بالدا حتضن الغرباء

متيت طفولة القلب

بال قمر شفيف الضوء يف شغف عبدناه

بال أغنية خضراء تلهج يف ثناياه

وحشـــة  لـــي يف  تبتســـمان  عينيـــك  بـــال 

. الـــدرب 

الرقيعي عيل 

محمد األصفر
تقلـــب تقلـــب تقلـــب لســـت وحـــدي أتقلـــب ، هناك 
الزمـــان ، هنـــاك الفواكـــه يف اخلالطـــات ، هنـــاك 
وهنـــاك .. وأنا فقـــط على ما أظـــن أجترع عصير 
املقالـــب الدراماتيكيـــة .. وحـــدي فقـــط يجفونـــي 
األمـــان ، ســـأرفع قضيـــة ولكـــن .. آه مســـتحيل .. 
كيـــف ســـأبتاع أوراقـــاً بعـــدد ثواني العمر ؟ لســـت 
وحـــدي أتقلب .. هناك وهنـــاك .. أصعد مجبراً .. 
أنظـــر حتـــت .. تتالشـــى الدرجة التـــي صعدتها .. 
حتتـــي هاوية ، فوقـــي ريح عاتية .. ســـأظل أصعد 
مجبـــراً .. أتقلـــب .. أتقلـــب .. قالـــت لـــي : - أنت 
تتقلـــب )بزاف( أيش بيك متقلـــق وال مريض ؟ - ال 
. - بـــارد نزيدك حلـــاف ؟ - أبغيت شـــاي بالنعناع 
. - آتـــاي يف هـــا الليـــل .. ؟ مـــش تنتظـــر الصباح؟ 
... لـــم أجبهــــا . بعـــد منتصـــف الليـــل والزمان يف 
حالـــة هبـــوط ، ذهبـــت إلـــي املطبخ ، وجلســـت يف 
الفراش ، ذراعاي حتوطان ركبتي ورأســـي مســـتند 
علـــى قمتهمـــا .. تدخـــل بالبـــراد الفضـــّي وعبـــق 
النعنـــاع املتقلـــب داخلـــه يغزونـــى دون مقاومـــة .. 
أنفـــخ مـــراراً وأرشـــف مرة واحـــدة ، عطـــر النعناع 
يســـّرح خياشـــيمي ، أعطس مداريـــاً وجهي بكفي ، 
تشـــّغل التلفاز ، تقلّـــب يف املحطات .. - أيش حتب 
تتفـــرج ؟ - أنحـــب نســـمع . - أي مطـــرب؟ - نحب 
نســـمع أخبـــار زوينة بـــس . - عن من ؟ - عنهــــا - 
حبيبتك - نعــــم - أنا مزيانـــة بالزاف - احلمد هلل 
. أوقفـــت تقلب أفـــكاري ، يكفيني تقلب جســـدي ، 
الثالثة صباحاً اآلن ، احتســـيت الشـــاي واندسسنا 
حتـــت البطانيـــة ، لم ميض على العرس شـــهران .. 
) والدنيا هانية والســـماء صافيـــة( واألجواء عادت 
بـــي إلـــي ذكريـــات قدميـــة موشـــومة يف ذاكرتـــي ، 

تطـــل من حني آلخـــر ، خاصة يف أزمـــان الهبوط ، 
اســـتعجلت شروق الشـــمس ألطمر أحالمي يف جب 
االنشـــغاالت املتصاعدة .. يف عيادة التجميل أزلت 
أوشاماً من ذراعي وصدري ، كي – آم – أف – آر- 
قلـــوب ورؤوس وثعابـــني .. حدث ذلـــك قبل العرس 
بأســـبوع .. وهاأنـــذا أجلـــأ إلـــي العيـــادة مجـــدداً 
ألزيـــل أوشـــام الذاكـــرة .. اعتـــذر اجلـــراح وظنـــت 
زوجتـــي أنني ممســـوس ويف الغرفة عاملتني بلطف 
وأخذت متّســـد براحتها املحّنـــاة على موضع القلب 
منـــي وتتمتم بتعاويذ شـــعبية .. أطلقـــت البخور يف 
الشـــقة ، وكان التلفـــاز يعـــرض فرقـــة جيـــل جاللة 
تضـــرب الدفوف فوقفنـــا .. تلقائياً نرقص وجندب 
بحمـــاس وكأننـــا يف حفلـــة زار صاخبـــة .. وتوقفنا 
فجـــأة .. حـــان اآلن موعـــد األذان حســـب توقيـــت 
ســـالوالرباط والنواحـــي ، صـــورة تعـــرض أروقـــة 
املســـجد الفخم تصاحب انســـياب األذان الشـــجي 
. مضـــت على هـــذا األمر أزمـــان، ومازلـــت أتقلب 
يف جمـــر وزوجتـــي تســـألني . - كّنـــك شـــنو فيه ؟ 
أنديرلك شـــاهي حمر - ال .. ديريلي شـــاهي كيس 
.. أنحـــب الكيـــس وهو يتألـــم ويـــذوب .. !! حطيه 
مـــن غير ســـكر ومن غيـــر نعنـــاع .!! - أتخاف من 
مـــرض الســـكر؟ - نحن أكيـــاس سيشـــربنا التراب 
وتقـــول مبكـــر : مـــن يـــوم ما رجعـــت مـــن مراكش 
مقّشـــر قليبـــي مـــن يـــدك وحالتك مـــا تعجب حتى 
العـــدو .. وأصـــرخ : طـــارت النّيـــة .. بطلـــت .. ال 
أريد شـــاياً .. ولبست مالبســـي وخرجت ، أتسكع ، 
أصعـــد ســـلم الزمان ، أحب أن أعـــود إلى محطات 
ماضيـــة ، اشـــتاق لرشـــفة شـــاي أخضـــر منعنـــع ، 
لـــدرس أناشـــيد وأنـــا يف الصـــف األول اإلبتدائي ، 
أشـــتاق لصراخـــي يـــوم ختاني إلى يـــوم تعريف على 

كل وشـــم أزلتـــه مـــن ذراعـــي ، أشـــتاق إلـــى فرحة 
هدف ســـجلته لفريق املدرسة أو الشـــارع . أنهكني 
التسكــــع ، جلســـت أتأمل وأتســـاءل .. ملاذا وضعت 
علـــى ســـلم الهبـــوط والصعـــود ؟ وماذا لـــو قفزت 
منـــه ؟!.. وتذكـــرت الكــــرة األرضيـــة وكيـــف أنهـــا 
ســـلم كروي مقســـمة إلـــى خطوط طـــول وعرض ، 
أتســـأل .. هل قســـم الفلكيون الفضـــاء أيضا ؟ نعم 
… نعـــم … ســـابتعد عن الفضاء … ســـأمتطى مركبة 
خيالـــي .. أهـــرب مـــن الـــكل … ومنت على كرســـي 
احلديقة ويف الليل شـــعرت بالبرد فلملمت جســـدي 
وعـــدت .. - آه … روحـــت يا بطل ! - نعم يا رئيســـة 
أيـــن االطفـــال ؟ - نامـــوا … احتـــب  العصابـــة … 
اتعشـــي ؟ - ال … نحـــب انتمشـــي .. ) واســـتدرت 
صـــوب بـــاب اخلـــروج ( - ) بغضـــب ( تخـــرج اآلن 
، واهلل نلحقـــك نســـيبلك البيت … رضخـــت .. بعد 
العشـــاء وطاســـة الشـــاي األولـــي أغمضـــت عينى 
ورحلـــت - احتب شـــاي أخضر بالنعناع املســـكي ؟ 
- انحـــب … انحـــب وأخذت متســـد براحتها املحناة 
علـــى موضع القلـــب منى ، تناولت علبة الســـجائر 
، أشـــعلت واحـــدة ؟ - يقولون أن تدخني ســـيجارة 
ينقـــص مـــن العمـــر بضع دقائـــق . - األعمـــار بيد 
اهلل . ودخنـــت كثيـــرا حتى احترقـــت رئتى ، فعلت 
ذلـــك مـــن أجل أال أكـــون مجبـــراً علـــى صعود كل 
درجـــات الســـاللم .. ) هزتنـــى ( : هاك الطاســـة 
الثانيـــة .. فتحـــت عينـــى وســـط صـــداع رهيب .. 
- أيـــن كنـــت أنـــا - يف بيتك بني عويلتـــك ، انهض 
مـــن الصالة ، انطمـــر يف دارك … افريشـــك يرجا 
فيـــك . يف الفـــراش تقلبت أفـــكاري .. فوجدت أن 
املســـتقبل يجذب احلبـــل بنجاح  أمـــا االبتعاد عن 

دفء الذكريـــات فبـــرد موحش .

تقلب
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رياضه

ــ  الليبي  االسبوع  ـــ 
نادي  رياضّيي  قدامى  كرم 
ــم الـــســـاطـــع فــقــيــد  ــجـ ــنـ الـ
ــيــة ســعــد  ــب ــي ــل ــة ال ــريـــاضـ الـ
مسعود رئيس نادي االحتاد 
ــق وذلــــــك بــخــوض  ــ ــب األســ
ــة يف  ــراضــي ــع ــاراة اســت ــ ــب ــ م
بامللعب  أقيمت  القدم  كــرة 
الرياضية  للمدينة  اجلانبي 
سرت  ، وتويف سعد مسعود 
شهر  مــن  عشر  الــثــامــن  يف 
عـــن عمر  املـــاضـــي  إبـــريـــل 
يــنــاهــز عـــامـــاً بــعــد صـــراع 
يف  سجنه  داخل  املرض  مع 

طرابلس.

ــد الـــريـــاضـــة  ــي ــق وتـــولـــي ف
نادي االحتاد  رئاسة  الليبية 
حــتــى   ،1991 ســنــة  ــن  مـ
 2001 سنة  ومن   ،1993
العميد  2011وتــوج  وحتى 
يف فترة رئاسته على أربعني 
القدم  كرة  23منها يف  لقباُ 
و 17 لقباً يف باقي األلعاب 

. اجلماعية 
نــادي  بــأن  بالذكر  اجلــديــر 
النجم الساطع مت دمجه يف 
االنطالقة  مع   1999 عام 
ــت مــســمــى  والـــنـــهـــضـــة حتــ
نادي خليج سرت  واحد هو 

حاليا. املعروف 

ـــ االسبوع الليبي ــ 
نــادي األهلي  إدارة  صــرف  مجلس 
بنغازي عيدية  بلغت 200 ألف دينار 
األلعاب  كافة  يف  النادي  لرياضيي 
الفطر   عــيــد  مبناسبة  اجلــمــاعــيــة 
ــع نصف  ــي دفـ ــل ــادي األه ــ .وكــــان ن
ومستحقات  كمرتبات  دينار   مليون 
والعمالة  ــة  واإلداري الفنية  للطواقم 
توقف  خالل  الرياضية   باملؤسسة 
فيروس  بسبب  الرياضي  النشاط 
بنغازي  األهلي  نــادي  كورونا.ويعد 
ليبيا يعلن رسمياً عن  أول نادي يف 
صرف مرتبات  قبل أيام من حلول 

عيد الفطر املبارك.

ـــ االسبوع الليبي ــ 
جتمع حكام كرة القدم مبدنية بنغازي مبختلف درجاتهم 
مبقر  جماعي  رمضاني  إفــطــار  مــائــدة  على  الوظيفية 
وتبادل  املنقضي  الكرمي  اواخر شهر رمضان  االحتادية  
احلكام يف لقائهم الودي أطراف احلديث، وذكريات مع 
الصافرة خاصة وأن من بني احلضور عديد من احلكام 

الدوليني الذين وضعوا بصتهم يف مباريات كرة القدم .
وتهدف احتادية حكام كرة القدم بنغازي برئاسة احلكم 
الدولي محمد اجلاللي إلى خلق جو من األخوة واملحبة 
هذه  مثل  أهمية  على  احلــاضــرون  أكــد  و  اجلميع  بــني 

اللقاءات التي تزيد املودة والتآلف بني قضاة املالعب.

ــ  الليبي  االسبوع  ـــ 
ــقــي  ــري ــادي اإلف ــ ــو نـ ــول يــســعــي مــســئ
الــتــونــســي لــلــحــصــول عــلــى خــدمــات 
الشهير  عيسى  مهند  الليبي  الدولي 
بـ«إيتو« العب النجم الساحلي لتعزيز 
القدم  لــكــرة  األول  الــفــريــق  صــفــوف 
الصيفية  االنــتــقــاالت  ــرة  ــت ف ــالل  خـ

املقبلة.
أغسطس  شهر  يف  أنضم  إيتو  وكــان 
املاضي لصفوف النجم الساحلي ملدة 
ثالثة مواسم قادماً فريق رفيق الليبي 

فأن  ليبية  صحفية  تقارير  وبحسب 
إثبات  يف  فشل  الذي  الليبي  الالعب 
نفسه يف صفوف النجم الساحلي بات 
قريب جداً من االنتقال إلي اإلفريقي 
بالتواصل  النادي  إدارة  قامت  حيث 
مع مهند عيسى من أجل االتفاق معه 
الكروي  املوسم  خالل  إليهم  لالنتقال 
العمر  من  والبالغ  إيتو  مهند  ولعب   .
25 عاما لعديد من الفرق يف الدوري 
وأوملبي  صــرمــان  رفيق  منها  الليبي 

واألهلي طرابلس الزاوية 

ـــ االسبوع الليبي ــ 
توقف  ليبية عن  تقارير صحفية  كشفت 
التونسي  الترجي  نــادي  بني  املفاوضات 
الهوني  حــمــدو  الليبي  الــدولــي  والعــبــه 
يف  الفريق  مع  عقده  جتديد  بخصوص 

الفترة القادمة .
وينتهي عقد حمدو الهوني مع أبناء باب 
سويقة يف صيف 2021 ويأمل الترجي 

يف التجديد حتى صيف 2023.
وأكدت التقارير بأن النجم الليبي رفض 

الترجي  نــادي  إدارة  من  املقدم  العرض 
ــذي اقــتــرح  ــ بــرئــاســة حــمــدي املـــدب وال
بسبب  تعاقد  قيمة  من  تخفيض 50% 
عن  الهوني  ووافــق  كورونا  فيروس  أزمة 

التنازل عن املقابل املادي ملدة شهرين.
وتسعي أندية عربية للفوز بخدمات النجم 
املصري  الزمالك  مقدمتهم  ويف  الهوني 
وخاصة بعد تألقه يف بطولة كأس العالم 
الدوحة  نظمتها  والتي   2019 لأندية 

وتوج بلقب الهداف .

الــهــونــي فــرض نفسه واحـــدا مــن أبــرز 
األخيرتني  السنتني  يف  الترجي  العبي 
حتت قيادة املدرب معني شعباني، حيث 
شارك معه يف 44 مباراة ساهم خاللها 

يف 20 هدفا ما بني صناعة وتسجيل .
وأنضم الهوني جنم فريق األهلي طرابلس 
الترجي  لــفــريــق  ــدم  ــق ال لــكــرة  الــســابــق 
التونسي يف شهر يناير عام 2019 قادماً 
من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي يف عقد 

ميتد إلى غاية يونيو 2021 القادم .

إفطار جماعي يوحد حكام كرة القدم 
مبدنية بنغازي

 نادي النجم الساطع يستذكر سعد مسعود بلمسة وفاء

األهلي بنغازي يقرر صرف عيدية لالعبني يف كافة األلعاب

اإلفريقي التونسي يبدأ 
مفاوضاته لضم إيتو الليبي

توقف مفاوضات جتديد عقد الهوني مع الترجي
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رياضه

الطبال يكشف حقيقة خالفه مع نادي االحتاد

البنزرتي يعلن رحيله عن فرسان املتوسط

ـــ االسبوع الليبي   
انضم املسؤولون يف نادي بشكتاش التركي إلى السباق 
جنم  علي  بــن  أحــمــد  الليبي  الــدولــي  لضم  املحموم 
وسط فريق كروتوني املنافس يف دوري الدرجة الثانية 

اإليطالي لكرة القدم يف امليركاتو الصيفي املقبل .
بشكتاش  فإن  التركية،  »فوتوماك«  صحيفة  وبحسب 
يف  عقده  ينتهي  والــذي  علي  بن  أحمد  وضع  التركي 
لالنضمام  املرشحني  رأس  على  احلالي  املوسم  نهاية 
الالعب  لرحيل  حتسبا  الــقــدم  لــكــرة  األول  للفريق 

املصري محمد النني.
أيضا الالعب الليبي أصبح الهدف األول لفريق بارما 
املقبل يف  الصيف  بن علي يف  إلي ضم  يسعي  الــذي 

تعزيز صفوفه للموسم املقبل
يونيو  كروتوني يف  فريق  إلي  أنتقل  قد  بن علي  وكان 
 1.5 مـقابــل  بيسكارا  صفوف  مــن  قــادمــا   2018

مـليون يـورو .

بشكتاش يزاحم بارما على الفوز 
بخدمات الليبي بن علي

ـــ االسبوع الليبي   
املــهــدي  الــســابــق  الليبي  الــدولــي  تــعــرض 
اخلــريــف أســطــورة فــريــق الــظــهــرة لوعكة 
صحية لينتقل بعدها إلى أحد مستشفيات 
طرابلس .وبحسب تقارير صحفية ليبية بأن 
حالته  أصبحت  عاماً  البالغ  59  اخلريف 
الصحية مطمئنة بعد أن عاني مشاكل لها 

عالقة باإلنزميات.
لعب  اخلريف  املهدي  بأن  بالذكر  اجلدير 
لفريق الظهرة ملدة خمسة وعشرين عاماً من 
الفئات السنية الصغرى حتي الفريق األول 
الليبي يف  الـــدوري  بلقب  معه  تــوج  والــذي 
للمنتخب  لعب  موسم 1984-1985كــمــا 

الليبي يف الثمانينيات.

ـــ االسبوع الليبي   
شبيبة  فريق  جنم  الطبال  محمد  الليبي  الدولي  كشف 
مع  خالفه  حقيقة  عن  القدم  لكرة  اجلــزائــري  القبائل 
ناديه السابق نادي االحتاد مؤكداً أن العالقة معه ممتازة 

وكان هناك خالف فقط مع مسؤول واحد لم يسمه.
وقال الطبال يف تصريحات أبرزتها تقارير صحفية ليبية 
بأية مستحقات مالية حني  أبداً  لم يطالب االحتاد  بأنه 
 70% عن  تنازل  بأنه  مؤكداً  القبائل  شبيبة  إلي  أنتقل 
الطبال  وكان  اجلزائر  إلي  رحل  عندما  مستحقاته  من 
26 عاما جنم فريق االحتاد الليبي السابق قد انضم إلي 
الشبيبة شهر نوفمبر املاضي حتي نهاية املوسم اجلاري 
الليبية  الكرة  يف  املميزين  الالعبني  من  الالعب  ويعد   ،
يف  أحترف  وأن  وسبق  الليبي  املنتخب  مع  تألقوا  الذين 

البرتغال مع فريق سنتا كالرا.

الليبي    ـــ االسبوع 
البنزرتي  فـــوزي  التونسي  أعــلــن 
الليبي  املنتخب  تدريب  عن  رحيله 
مع  عقده  نهاية  بعد  القدم  لكرة 
عبداحلكيم  برئاسة  الكرة  احتــاد 
ــل  ــري ــة شــهــر إب ــاي ــه ــمــانــي ن الــشــل

املاضي .
املدرب  عنّي  الليبي  االحتــاد  وكان 
التونسي املخضرم فوزي البنزرتي 
للمنتخب الوطني  69 عاماً مدرباً 
املـــاضـــي يف  ــر  ــب ــم ــوف ن يف شــهــر 
قابلة  أشهر  ستة  ملــدة  ميتد  عقد 

. للتجديد 
تصريحات  يف  الــبــنــزرتــى  وقـــال 
أنتهي  قــد  عــقــده  ــأن  ب تلفزيونية 
القدم  لــكــرة  الليبي  املنتخب  مــع 
حالياُ  مفاوضات  أي  هناك  وليس 
أجــل جتديد  من  الكرة  احتــاد  مع 

التعاقد وأنه أصبح حر اآلن .
مباراتني  املتوسط  فرسان  وخاض 
تصفيات  يف  البنزرتي  قيادة  حتت 
ستقام  التي  إفريقيا  أمم  بطولة 
حيث   2021 عــام  بــالــكــامــيــرون 
أهداف  بأربعة  تونس  أمام  خسر 

ــاز يف املــبــاراة  ــ ــدف وف مــقــابــل هـ
بهدفني مقابل  تنزانيا  الثانية على 
هدف وحتتل ليبيا الترتيب الثالث 

يف املجموعة العاشرة .
اجلدير بالذكر بأن البنزرتي سبق 
الليبي  املنتخب  تــدريــب  تولى  لــه 
يف   2009-2007 عــامــي  ــني  ب
 2010 إفــريــقــيــا  أمم  تــصــفــيــات 
بفارق  التأهل  فرصة  فقد  حيث 
األهــــداف بــعــد حــلــولــه ثــانــيــاً يف 
الكونغو  منتخب  خلف  مجموعته 

الدميقراطية.

أسطورة الظهرة املهدي اخلريف يتعرض لوعكة صحية

ـــ االسبوع الليبي   
الكرة  إدارة  الترهوني مدير  نادر  أعلن 
بنادي االحتاد الليبي بأنه قام بتخفيض 
ســقــف أجـــور الــالعــبــني لــلــخــروج من 
اآلزمة املالية التي يعاني منها املؤسسة 
الرياضية العريقة.وقال الترهوني جنم 
نشره  حــوار  السابق يف  االحتــاد  فريق 
الرسمي  موقعه  عبر  اإلعالمي  املركز 
فيس بوك :« نادي االحتاد واجه مشاكل 
عديدة تخص عقود الالعبني، سواء يف 
للنادي  السابقة  التسييرية  اللجنة  ظل 
الشديد  وألســـف  احلــالــيــة  اللجنة  أو 
اللجنة السابقة لم تكن محترفة بالشكل 
واملشاكل  العوائق  للتغلب على  املناسب 
توليها  فترة  يف  الــنــادي  واجــهــت  التي 

املسؤولية«.
وأضاف الترهوني :«أن اإلدارة احلالية 
بــرئــاســة جــمــال اجلــعــفــري قــد طــوت 
بإيجابياتها  السابقة  اللجنة  صفحة 

تخفيض سقف  قررنا  ولقد  وسلبياتها 
أجور الالعبني للخروج من عثرته املالية 
الفريق  العبي  مع  االتــفــاق  بعد  وذلــك 

األول يف هذا األمر«.
بنادي  الــكــرة  إدارة  مدير  حتــدث  كما 
يف  املنتخبة  اإلدارة  عجز  عن  االحتــاد 
إيجاد احللول حيث قال :«عدم قدرت 
اي  حــل  عــن  املنتخب  االدارة  مجلس 
بعد  حتى  مادية  غير  او  مادية  مشكلة 
وصول الدعم املادي من هيئة الشباب 

والرياضة«.
رئيس  قـــرارات  الترهوني  أنتقد  كما 
نــادي االحتــاد حيث قال  إدارة  مجلس 
رئيس  أســالــيــب  و  قــــرارات  بــعــض   »:
من  وليست  مهنية  اإلدارة غير  مجلس 
صالحياته كرئيس نادي وأنه اليستطيع 
العمل يف ظل هذه التجاوزات فإدارة كرة 
القدم إدارة مستقلة برخصة من االحتاد 

.»FIFA الدولي

الترهوني يكشف تفاصيل تخفيض 
رواتب العبي االحتاد
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أخر االسبوع 

أول صورة  لرجاء اجلداوي بعد 
إصابتها بكورونا

إجبار رجل أعمال على
إعادة فتح املسرح  تغيير اسم مولوده يف امريكا

الروماني يف روما

ــتــشــرت عــبــر مــواقــع الــتــواصــل  ان
القديرة  للفنانة  صورة  االجتماعي 
ــعــد إصــابــتــهــا  ــداوي ب ــ رجــــاء اجلــ
ــا املــســتــجــد من  ــورونـ ــروس كـ ــي ــف ب
مبدينة  ــزل  ــع ال مستشفى  داخـــل 

اإلسماعيلية شرق مصر.
صحية  حالة  يف  اجلـــداوي  ــدت  وب
جيدة ما يعني عدم حاجتها للعناية 
املركزة ممسكة باملصحف من أجل 
أحد  جوارها  وإلى  القرآن،  قــراءة 
الكمامة  يــرتــدي  وهــو  األشــخــاص 

والقفازات.
رجاء  الفنانة  ابنة  أمــيــرة،  وكانت 
ــا فــوجــئــت  ــه ــت إن ــال اجلــــــداوي، ق
ــة حــــرارة والــدتــهــا  ــاع درجــ ــف ــارت ب
مت  الــفــور  ــى  وعــل مــئــويــة،   39.6
والتي  املعملية،  التحاليل  إجـــراء 
ــا  ــورون ــت إيــجــابــيــة فــيــروس ك ــب اث
أجرت  الفور  وعلى  )كوفيد19-(، 
والتي  الصحة،  بــوزيــرة  اتــصــاالت 
الصحي  احلجر  بدخولها  نصحتها 
مبستشفى أبو خلفية باإلسماعيلية، 

املستشفيات اخلاصة. بداًل من 
أفراد عائلة رجاء  أن جميع  وتأكد 
بكورونا  مصابني  غير  اجلـــداوي 

سلبية. نتيجة حتاليلهم  وجاءت 

يــذكــر أن الــفــنــانــة الــكــبــيــرة رجــاء 
مــوســم  ــت يف  ــ ــارك شــ اجلــــــــداوي 
املــاضــي مبسلسل  رمــضــان  درامـــا 
ــن بــطــولــة  ــة الـــنـــســـيـــان«، مـ ــب ــع »ل
الفنانة  الشربيني.وتزوجت  دينا 
ــار،  الـــقـــديـــرة، مـــن حـــســـن مــخــت
اإلسماعيلي  مرمى  حراس  مدرب 
ومنتخب مصر األسبق، الذي رحل 
ابنة  ولديها   ،2016 مارس   5 يف 
وحيدة هي أميرة ال تعمل يف املجال 
الكبيرة  للفنانة  أن  كــمــا  الــفــنــي، 

حفيدة وحيدة اسمها رضوى.

ــل األعـــمـــال األمــريــكــي  اضــطــر رجـ
ومؤسس شركة »سبيس إكس« إيلون 
الكندية  املغنية  ــه  وزوجــت مــوســك، 
غراميس لتغيير اسم مولودهما الذي 

.X ، A-12 سمياه أوال
صفحتها  يف  موسك  زوجــة  وقالت   
على »إنستغرام« إن قوانني الواليات 
بإدخال  للوالدين  تسمح  لم  املتحدة 

أرقام يف اسم الطفل.
والية  قوانني  بأن  وأفادت غراميس، 
كاليفورنيا أجبرتهما على تغيير اسم 
املولود والذي يجب أن يتضمن أحرفا 

التينية وعالمات وصل فقط.
أمريكيا  اسما  يتلق  لم  املولود  لكن 
اسمه  استبدال يف  والديه  عاديا ألن 
 .Xii بـ  األخيرين  الرقمني  السابق 
اجلديد  االسم  أن  غراميس،  وتــرى، 

أصبح أفضل من االسم السابق. 

ولــم تــوضــح مــا هــو مــوقــف قوانني 
وفقاً  الغريب،   ، حــرف  من  الــواليــة 

ملوقع »روسيا اليوم«.
يذكر أن موسك أعلن يف وقت سابق 
األول  النصف  ابــتــكــرت  زوجــتــه  أن 
لالسم. أما نصفه الثاني فأتى نسبة 

إلى الطائرة.
 X « وأشارت غراميس، إلى أن اسم
عليه طفلها  الذي حصل   »، A-12
يتكون من عدة رموز ودالالت، فرمز 
X على سبيل املثال له داللة متغيرة 
وغير معروفة، أما » ،« فيرمز للحب 
 »A-12 « أو الذكاء الصناعي، ورمز
أمريكية  استطالع  طائرة  عل  يــدل 
التي   SR-17 لــطــائــرة  سلفا  ــت  أت
وصفتها املغنية بأنها »طائرة محببة 
تزود  وال  سريعة  كونها  وملوسك  لها 

بأسلحة«.

التاريخي  املـــدرج  الــرومــانــي  املــســرح  فتح  تــقــرر 
اجلذب  معالم  أحــد  وهــو  رومــا،  يف  »كولوسيوم« 
من  األول  يف  إيطاليا،  يف  شهرة  األكثر  السياحي 
اإلغالق  من  أشهر  ثالثة  من  يقرب  ما  بعد  يونيو 

بسبب جائحة كورونا.
بيان،  يف  األثــري،  الكولوسيوم  متنزه  إدارة  وقالت 
املسرح  فيها  كان  التي  املاضية  القليلة  األشهر  إن 
عصي  سريالي  بصمت  »مغلفاً  التاريخي:  املــدرج 

على القبول«، كانت »صعبة للغاية«.
وسيتعني على زوار الكولوسيوم اآلن احلجز مقدماً 
أقنعة واقية وفحص درجة حرارتهم عند  وارتداء 
 15 كل  الـــزوار  بدخول  السماح  وسيتم  املــدخــل، 
دقيقة، يف مجموعات يصل عدد أفرادها إلى 14 

شخصاً. 
وأعلنت إدارة متنزه الكولوسيوم أن سعر الدخول 
 17.5( يــورو   16 عند  هو  كما  سيظل  القياسي 
الدخول  تذاكر  أمريكياً(، ولكن سيتم طرح  دوالراً 
بعد الظهر، السارية من الساعة الثانية بعد الظهر، 

بسعر مخفض قدره 9.5 يورو.
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غادرنا رمضان... وماذا بعد…؟!

مصطفى قطبي 

ال��ذات،  جلد  إلى جتنب  ندعو  ما  كثيراً 

وع����دم ال��ن��ظ��ر إل���ى األم����ور ب��ش��يء من 

تعانة بالتفاؤل 
التشاؤم، ونصر على االس

تطل  التي  اإلحباط  ب��وادر  بعض  لتجنب 

برأسها هنا أو هناك، ومع ذلك فإن من 

قد  وم��ا  ال��واق��ع،  احلكمة جتاهل  ع��دم 

يعتريه من ضعف أو تخاذل حيال بعض 

األمور املهمة، وعاملنا العربي واإلسالمي 

عيداً  ويستقبل  شهراً كرمياً،  يودع  وهو 

وتعم  الفرحة،  تشمله  بأن  سعيداً، حرّي 

أدناه  السرور من  البهجة، وميلؤه  ربوعه 

إلى أقصاه.

لكن هل تنسجم هذه املشاعر مع معطيات 

الواقع؟  هذا  العيد  ينسينا  وهل  الواقع؟ 

النفس  محاسبة  يف  م��ن��ه  نستفيد  أم 

واالعتراف باألخطاء والعمل على جتاوز 

اإلحباطات واملعوقات؟ التي تفرض على 

الداخل  من  واإلس��الم��ي  العربي  الواقع 

واخلارج.

من  لنا  الب��د  العيد  فرحة  تكتمل  وحتى 

أن  بعد  ال��واق��ع،   
وم��ع النفس  م��ع  وقفة 

عيادنا أو كادت بهجتها احلقيقية 
فقدت أ

به فيما  ننعم  الذي كنا  وسرورها األنيق 

األولى،  وسنواته  العمر  بواكير  ن 
م سبق 

األي��ام من فرح طفولي  وما نشهده هذه 

بل  شاملة،  فرحة  عن  يعبر  ال  بالعيد، 

يفقدها  أال  نحاول  محدودة  فرحة  هي 

الصغار كما فقدها الكبار، الذين يدركون 

واإلسالمي،  العربي  الواقع 
مأساة  عمق 

ساة لها أكثر من وجه، وإن كانت 
وهي مأ

يعانيه الفرد 
نتائجها واحدة، وابتداء مبا 

يف ذاته، وما يفرض عليه من إحباطات 

يف مجاالت كثيرة، ومروراً مبا تتعرض له 

أبنائها،  املارقني من  أيدي  األوطان على 

ووص���وال إل��ى م��ا يحاك ض��د األم��ة من 

ذلك ال  كل  والعلن،  مؤامرات يف اخلفاء 

لبهجته  وال  مكاناً،  العيد  لفرحة  يبقي 

كما  للعيد  املشرق  الوجه  لتأكيد  فرصة 

يجب أن يكون.

ال��ت��ي تستلفت  ال��ظ��واه��ر  أب���رز  م��ن  لعل 

التغير  ه��و  رم��ض��ان  شهر  بعد  االن��ت��ب��اه 

املسلمني،  من  كثير  أخ��الق  يف  والتحول 

شهر  خ��الل  التزموا  الذين  بهؤالء  ف��إذا 

الصاحلة،  واألعمال  باألخالق،  رمضان 

والركوع  الزكاة،  وتقدمي  الصالة،  وأداء 

والسجود قد تغيرت أحوالهم من النقيض 

إلى النقيض، وإذا بالكذب والنفاق وسوء 

التي متيز  السمات  األخ��الق تصبح هي 

سلوك كثير من املسلمني، وتشكل حياتهم 

وتطبع أعمالهم، ويتحول االلتزام واالنتماء 

إلى الكسل والتبلد، وإذا بعالقات املودة 

وامل��ح��ب��ة وال��س��الم ال��ت��ي م��ي��زت سلوك 

وبغضاء  كراهية  إل��ى  تتحول  املسلمني 

ونفور بصورة تختلف عنه قبل رمضان.

وي��ت��غ��اف��ل امل��س��ل��م��ون ب��ع��د رم��ض��ان عن 

رسول  عليها  حث  التي  النفس  مجاهدة 

اهلل ›‹صلى اهلل عليه وسلم‹‹ وهو الذي 

حتى يحاسب  تقياً  الرجل  يكون  قال: ال 

ن��ف��س��ه، وح��ت��ى ي��ع��ل��م م��ن أي���ن مطعمه 

إن  م��ع��اذ‹‹  ب��ن  ›‹يحيى  وق��ال  ومشربه. 

وشيطانه  دنياه  ثالثة،  اإلن��س��ان  أع��داء 

ويخالف  الدنيا  يزهد  ال  فلماذا  ونفسه، 

الشيطان، ويترك الشهوات.

وقد حث اإلسالم قبل وبعد رمضان على 

األخالق الكرمية، فهي أساس احلضارة، 

حيث  الناس  بني  فيما  للمعاملة  ووسيلة 

االرت��ق��اء  يف  كبيراً  دوراً  األخ���الق  تلعب 

بحياة الناس إلى ما هو أفضل. وانطالقاً 

عليه  اهلل  ›‹صلى  قال  احلقيقة  من هذه 

وسلم‹‹: )إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق(، 

يريد  كلمات  ال��ذي حدد رسالته يف  وهو 

منها أن يتعامل الناس بعد رمضان باخللق 

احلسن فيما بينهم، إذ أن األخالق ترفع 

من شأن صاحبها، وتشيع األلفة واملحبة 

بني اجلميع، وعندما سئلت السيدة عائشة 

عن خلق الرسول ›‹صلى اهلل عليه وسلم‹‹ 

قالت: ›‹كان خلقه القرآن‹‹.

ويؤكد ›‹صلى اهلل عليه وسلم‹‹ على ذلك 

بقوله: ›‹ليس املؤمن بالطعان، وال اللعان، 

‹، وقوله ›‹ليس 
وال الفاحش، وال البذيء‹

ر كبيرنا، ويرحم صغيرنا، 
منا من لم يوق

وق��ول��ه  ح��ق��ه‹‹  لعاملنا  ي��ع��رف  ل��م  وم���ن 

›‹عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدى إلى 

البر، وإن البر يهدي إلى اجلنة، وال يزال 

ال��ص��دق حتى  ويتحرى  ي��ص��دق،  ال��رج��ل 

يكتب عند اهلل صادقاً، وإياكم والكذب، 

ف���إن ال��ك��ذب ي��ه��دى إل���ى ال��ف��ج��ور، وإن 

النار وال يزال الرجل  الفجور يهدى إلى 

عند  يكتب  حتى  الكذب  ويتحرى  يكذب 

اهلل كذاباً‹‹.

بها  اهلل  يريد  اإلس��الم،  أخالقيات  إنها 

أن يكون اإلنسان كله خيراً لنفسه وأهله 

على  النفع  يعود  حتى  ومجتمعه  وغيره 

بهذه  واملجتمع  الفرد  ويرتقى  اجلميع، 

الفضيلة. وقد شدد احلق � تبارك وتعالى � 

على حسن اخللق ولني العريكة والسماحة 

يف القول والرفق واحلياء وأدب احلوار. 

فهل يستوعب املسلمون بعد هذا الشهر، 

من  أن  وي��درك��ون  احلديث،  ه��ذا  دالالت 

عرفوا أبعاد 
ال أخالق له ال دين له، ولو 

أعينهم،  نصب  ووضعوها  املعاني،  هذه 

الواقع لتغير حالهم، 
وطبقوها على أرض 

ولكن  ومحكوميهم،  حكامهم  أمر  وصلح 

فإن  احلقائق،  هذه  عن  يتغافلون  ألنهم 

أقوالهم تخالف أعمالهم.

ومما يثير احلزن بعد رمضان أن الشارع 

للسباب  مساحة  تتيح  واملدرسة  والبيت 

وتشهد  األع�����راض،  وه��ت��ك  وال��ش��ت��ائ��م 

ال��وق��ائ��ع واألح�����داث ع��ل��ى أن ال��رش��وة 

ن، ويعود الناس 
ساد يعود بعد رمضا

والف

املناصب،  على  والصراع  املال  جمع  إلى 

امل��ظ��اه��ر اخل��ارج��ي��ة ويصبح  وت��ق��دي��س 

م��ن شخصية  ال��ك��ذب وال��ن��ف��اق ج����زءاً 

ملن  االهتمام  ويتحول  املسلم،  اإلن��س��ان 

ى نفوذاً، وليس األرفع 
ثر ثراء وأقو

هم أك

وت��ق��وى وص��الح��اً،  واألك��ث��ر علماً  ق���دراً 

من  لكثير  املتدنية  السلوكيات  وت��س��ود 

يف  بينهم،  اجل��رائ��م  وتتفشى  املسلمني، 

زمن العوملة حتى أصبحت هذه اجلرائم 

املعاصرة،  حياتهم  من  يتجزأ  ال  ج��زءاً 

واالغتصاب  القتل  جرائم  تنتشر  حيث 

مب��ع��دالت م��ت��س��ارع��ة، وه��و م��ا يخالف 

وتنتشر  األم��ة،  لهذه  القيمية  املنظومة 

اجلنسي  وال��ش��ذوذ  املحرمة  ال��ع��الق��ات 

واملخدرات واملسكرات واملفترات.

تقدم  لكي  فتتقدم  اإلع��الم  وسائل  أم��ا 

برامج هزيلة مما أدى إلى شيوع الكلمات 

املبتذلة، وتتنافس  املتدنية واملصطلحات 

الفاضحة  الصور  عرض  الفضائيات يف 

والكلمات الهابطة لصرف اجلماهير عن 

ت البناءة، وتكمن 
جلادة والفقرا

البرامج ا

خ��ط��ورة ال��ف��ض��ائ��ي��ات ب��ع��د رم��ض��ان يف 

قيامها بتحويل الدين إلى جتارة وحرفة 

ها، فتقوم بتفسير الفتوى 
تتكسب من ورائ

حسب الظروف واألهواء مستغلة يف ذلك 

سذاجة العوام من الناس وجهلهم بأمور 

باألراجيف،  اجلماهير  فتغرق  ال��دي��ن، 

لتحقيق  سبيال  الناس  آالم  من  وتتخذ 

الهدامة  احل���وارات  تعقد  ح��ني  مآربها 

وبرامج التوك شو ويظهر أصحاب األقنعة 

وهم  األم���ور،  أدق  يف  فيفتون  ال��ك��اذب��ة، 

ليسو أهال للفتوى، ويتكلمون يف مسائل 

مع الفقهية، وينعكس ذلك 
حسمتها املجا

بأي  يعرفون  ال  الذين  املشاهدين  على 

اآلراء يأخذون، وبأي الفتاوى يعملون يف 

ينية، فيقع املسلمون 
ظل تفشي األمية الد

ي��درك��وا  أن  دون  واض��ط��راب  ح��ي��رة  يف 

احلقيقة، فاختلط احلابل بالنابل والهازل 

ال��ب��رام��ج السطحية  ب��اجل��اد م��ن خ��الل 

املحرمة  والعالقات  الهزيلة  واملشاهد 

البرامج  أو  الدرامية  األعمال  يف  س��واء 

أو  التليفزيونية 
التحقيقات  أو  احلوارية 

إساءات  تقدم  التي  اإلخبارية  القصص 

بالغة لإلسالم واملسلمني.

سياسة  إل��ى  حاجة  يف  أننا  يعني  وه��ذا 

التحديات  ملواجهة  رمضان  بعد  جديدة 

التي تفرض نفسها على املجتمع لتحصني 

اللتزام باملبادئ 
اجلماهير، وحفزهم على ا

األمناط  مع  والتعامل  اإلسالمية  والقيم 

السلوكية والظواهر السلبية بعقل مستنير 

بالقشور  االهتمام  من  ب��دالً  وفكر خالق 

واملظاهر. ومما يؤسف له أنه حني نهانا 

ال��رس��ول ›‹ص��ل��ى اهلل عليه وس��ل��م‹‹ عن 

الكذب فإذا به يسري بني الناس سريان 

النار يف الهشيم، وحني أمرنا اهلل بإتقان 

العمل فإذا بنا كسالى، ونهانا عن الغش يف 

امليزان، وبخس الناس أشياءهم، ومع ذلك 

املعاملة  يف  والبخس دستوراً  الغش  صار 

بيننا، وأمرنا بغض البصر فإذا مبعظمنا 

ميدون أعينهم إلى ما نهوا عنه، ولم يتورع 

فريق منهم عن التحرش باإلناث، وأمرنا 

شعوب  أكثر  بنا  إذا 
ف�� ال��ص��وت،  بخفض 

وضجيجاً،  وض��وض��اء،  صخباً،  العالم 

وأم��رن��ا ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى ح��ق��وق اجل���ار، 

بالنظافة  وأم��رن��ا  احل���ق،  ه��ذا  فأضعنا 

فإذا بشوارعنا تتحول إلى مزابل بعد أن 

كانت أجمل بالد الدنيا، وغرقت قنواتنا 

ضائية بالبرامج واحلوارات الهابطة.
الف

السلبية  ف��ي��ه  تتحكم  ال���ذي  ف��اإلن��س��ان 

واألنانية وحب السيطرة والتملك، ويصر 

يحاسب  أن  قبل  اآلخرين  محاسبة  على 

نفسه، واإلنسان الذي تفرض عليه قيود 

وان��ع��دام فرص  وم��ص��ادرة احلرية  القهر 

النجاح، فال يرى سوى األبواب املغلقة إن 

أراد أن يحقق ذاته ويسهم يف بناء وطنه 

مع  يتعاون  الذي  واإلنسان  أمته،  وخدمة 

بالتآمر  لتدمير منجزات وطنه  الشيطان 

أو اإلرهاب أو الضغينة املذهبية املدمرة 

لالنتماء الوطني والتي تعني ارتهان الذات 

جلهات خارجية، ليصبح عدواً لبالده أكثر 

من أعدائها اخلارجيني...

بناء  أداة  هذا اإلنسان وذاك... لن يكون 

يف كل هذه احلاالت، إضافة إلى ذلك ما 

يدور من خالفات طاحنة بني أبناء الوطن 

الواحد، ليصبح رفاق السالح باألمس هم 

يوغل  احلقيقي  العدو  بينما  اليوم  داء 
أع

تلك  أن مهدت  بعد  تنفيذ مخططاته  يف 

املزيد  البتالع  أمامه  الطريق  اخلالفات 

وقبله  ذل��ك  وبعد  املحتلة،  األراض���ي  من 

حتاك  التي  والدسائس  امل��ؤام��رات  تأتي 

وتعرقل  طموحاتها  من  لتحد  األمة  ضد 

مسيرتها نحو أي تقدم منشود.

إسهاما  تسهم  السلبية  املظاهر  هذه  كل 

اللحاق بركب  األم��ة عن  فاعال يف تأخر 

يف  ال��ع��ال��م  دول  ال����ذي حتققه  ال��ت��ق��دم 

واملسلم  العربي  وتشغل  عديدة،  مجاالت 

ال عن فرحه العيد فقط، بل وعن نفسه 

ال  بسلبيات  املرتهن  وج��وده  وع��ن  أيضاً، 

الظروف  تعد وال حتصى، ويف ظل هذه 

احلالكة السواد، كيف له أن يفرح واحلزن 

له باملرصاد؟ ما لم يتذكر أن ما من ليل 

ال ويليه نور، 
إال وله آخر، وما من ظالم إ

األمة  هذه  أبناء  من  املخلصون  زال  فما 

كبوتها،  من  النتشالها  ويعملون  يعملون 

ومنحها ما تستحقه من دور إيجابي يسهم 

يف بناء التقدم العاملي، ويعيد لهذه األمة 

وفراديسها  الغابرة،  أمجادها  من  شيئاً 

واإلحباط،  التخاذل  عن  بعيداً  املفقودة، 

لواقع  واالستسالم  التشاؤم  عن  وبعيداً 

يزخر بكل أسباب الفشل رغم أنه ميلك 

ك��ان��ت ثمة  ال��ن��ج��اح، وإذا  ك��ل م��ق��وم��ات 

خطوات يف هذه الطريق، فإنها ال بد أن 

تبدأ بإصالح الذات، وإصالح الذات يعني 

املجتمعات  وإص��الح  املجتمعات  إص��الح 

يعني إص��الح األوط����ان، ال��ذي ي��ؤدي يف 

وتطورها  األم��ة  تقدم  إلى  املطاف  نهاية 

وازدهارها.

وكل عام وعيدكم سعيد.

غادرنا رمضان... وماذا بعد…؟!
مصطفى قطبي 

باحث وكاتب صحفي من املغرب

عيدكم مبارككل عام وآنتم بخري

األسبوع المغاربي
نشــــرة  أسبوعيـــة - منوعــــة  -  شاملـــة 

تصــــــدر عن مؤسســـــة بوابـــــة افريقيــــــا االخباريـــــة

العـدد )   السابع   (    ــ    الثالثاء       26      /       5       /     2020

• 	
الكشف عن شبكة مختصة يف اإلجتار 

باألسلحة جنوب تونس

• 	
اجلامعة العربية جتدد الدعوة لوقف 

القتال بليبيا

• 	
من  صحراويون  حركة 

أجل السالم

• 	
ارتفاع عدد مرتزقة أردوغان يف ليبيا 

إلى 10.000

• 	
ربع قرن على رحيل بختي بن عودة

جتدون يف هذا العدد:

•	
ما ميكن أن جتلبه فالحة الدوام 

إلى وهـــــــــــران .
•	

معا  للعيــــــش  األممي  اليــــــــوم 

يف ســــــــــــــالم .
•	

يتعرضون  بــالــصــن  األفـــارقـــة 

للتمييـــــــــــز العنصـــــــــرى .

•	
الشّعب الليبي يف مواجهة احلرب 

النفسية لقنوات اإلخوان .
•	

للمطالبــــــة  مغربيــــــة  حمــلة 

بتعديـــــل مسميــــــات لشــــــــوارع 

االخــوانــي  احلـــزب  مـــــــــررها 

خفيــــــــة .

يف هذا الزمن الرقمي، والسيما وبالنسبة لألنترنوت فال مجال 

للنسيان، كل يف سجل محفوظ فرضته تكنولوجيا التواصل. ثمة 

أحداث جزائرية وقعت يف هذا الشهر، ذات بعد أممي وأخرى 

ه ثقله التاريخي واإلنساني.
قومية وجهوية، كل حدث ل

اقترفتها  التي  املجزرة  ذاك��رة  مايو   8 ي��وم  اجلزائريون  أحيى 

فرنسا عام 1945 يف حق جزائريني تظاهروا دفاعا عن حقهم 

الكفاح  تاريخ  املهضوم وسالت دماؤهم لتدشن عهدا جديدا يف 

اجلزائري ضد املحتل الفرنسي لم يتوقف حتى نال اجلزائريون 

استقاللهم عام 1962.

وللكفاح اجلزائري محطات عديدة سنذكر منها متثيال ال حصرا 

بعض األيام، كان للغرب اجلزائري قسط وافر منها يف تالحم مع 

تضحيات اجلهات األخرى.

مع تزامن صدور هذا العدد )26 مايو( حتتفل اجلزائر بذكرى 

منذ  خاض  الذي  معسكر،  مدينة  ابن  القادر،  د 
عب األمير  وفاة 

مقتبل العمر غمار السفر طلبا للمعرفة من فقه وتصوف وأدب، 

يف  له  كان  كما  الفرنسي  االحتالل  احل��رب ضد  غمار  وخ��اض 

ولد  وفاته  من  سنة   15 بعد  التاريخ.   سجلها  مواقف  السلم 

ميالده  ذك��رى  م��رت  ال��ذي  احل��اج  مصالي  تلمسان  مدينة  اب��ن 

انخرط يف  ال��ذي  جلزائرية 
األم��ة ا ب��أب  امللقب  وه��و  ي��وم 16، 

»جنم  املغاربي  التنظيم  تأسيس  يف  وساهم  السياسي  النضال 

شمال أفريقيا«، ثم أسس سنة 1926 »حزب الشعب«، وواصل 

النضال إلى أن وقع ما وقع بني رفاق الدرب، فلم ينعم باحلياة 

يف جزائر االستقالل ومات يف املفى.

أكثر  على  النضال  مسيرة  جيلنا  واص��ل  االستقالل  جيل  مع 

والتأمل،  النقد  مجهر  األس��الف حتت  آثار  واضعا  صعيد،  من 

على  تدل  وإحداثيات  معالم  عن  وُمنّقبا  التحوالت  فهم  محاوال 

درب مأمون الوجهة، درب التطور واحلرية واحلداثة. كان بختي 

بن عودة ابن مدينة وهران واحدا من أبرز فرسان تلك املرحلة 

التي كشفت عن عطب اعتور مسار التحرر الذي دشنه أسالفنا، 

اإلعالم  مجال  مقتحما  الفكرية  األسلحة  من  يكفي  مبا  فتزود 

شهيد  سقط  حتى  ومدرسا  وكاتبا  محاورا  والترجمة،  والنقد 

مواقفه السلمية يوم 22 مايو 1995.

كل  ورغم  واملغاربيني،  اجلزائريني  ذاكرة  يف  محموال  بختي  ظل 

يف ذاكرتها باحثة عن معبر 
إكراهات التخلف ظلت وهران حتمله 

متخضت  أن  إلى  والتعايش؛  واحلرية  السلم  زمن  إلى  يفضي 

قريحة ثلة من أبناء املدينة وتقترح يوما أمميا للتعايش السلمي 

حتت شعار »العيش معا يف سالم«، يوم 16 مايو وهو اليوم الذي 

ذكراه الثالثة هذا العام.
أقرته األمم املتحدة واحتفل العالم ب

احلرية  طريق  لتنير  ضياء  ت��زداد  بقيت  خلت  التي  األي��ام  تلك 

املاضي  ق��راءة  أحسن  من  لكل  إلهام  مصدر  ولتبقى  والسلم، 

املستقبل. واستشرف 

أحـــداث جزائريــــة 

في شهر مايو

على أمل

�سعيد هادف
بقلم ....

عن بوابة افريقيا االخبارية


