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الثروة احلقيقية
م��ن ي��ظ��ن أن ث����روات ال��ل��ي��ب��ي��ن تنحصر ف��ق��ط يف 
انه  النفط والغاز وبعض املعادن الثمينة ، الشك 
تؤهله  ول��م  والليبين  ليبيا  ع��ن  الكثير  الي��ع��رف 
التي  التميز  ع��ام��ات  يلتقط  ان  وع��ق��ل��ه  نباهته 

تصنع اخلصوصية الليبية ..
أعظم ثروات اإلنسان الليبي ، رصيده الهائل من 
أسوأ  والتكيف مع  واملجالدة يف االحتمال  الصبر 
الظروف والشروط االستثنائية املناهضة للحياة 
باملطلق واحلياة االنسانية على وجه اخلصوص..

الكوكب  ظهر  على  الوحيد  البشري  الكائن  فهو 
ال���ق���ادر يف ه����ذه ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة امل��غ��رق��ة يف 
ت��ق��دم��ه��ا ال��ت��ق��ن��ي وال��ع��ل��م��ي ، ع��ل��ى ال����ع����ودة إل��ى 
العصور احلجرية نفسيا وماديا و معايشة إنقطاع 
ال��ك��ه��رب��اء ألك��ث��ر م��ن 24 س��اع��ة يف ال��ي��وم ال��واح��د 
..وتأدية وظائفه احليوية واملعيشية والقيام مبهام 
وم���ذاك���رة   ، امل��ه��ن��ي  أو  اخل���دم���ي  أو  اإلداري  ع��م��ل��ه 
القمر  ض��وء  على  المتحاناته  والتحضير  دروس��ه 
او  وال��ف��ن��ار..دون ان يخاجله يأس  ولهيب الشموع 
او  االن��ت��ح��ار  بباله فكرة  أو تخطر  إح��ب��اط  ي���راوده 

حتى الفرار من قدر اهلل إلى قدر اهلل ..
وه���و ال��ك��ائ��ن امل��ت��ف��رد ع��ل��ى وج���ه ال��ب��س��ي��ط��ة ال���ذي 
امل��اء وغيابه عن حنفيات  يستطيع يف ظل إنعدام 
امل��ن��ازل ، ال��ن��ه��وض ب��واج��ب��ات��ه ال��زوج��ي��ة وال��وض��وء 
 « بإستعمال  البشرية  احل��اج��ة  وق��ض��اء  وال��ص��اة  
البانقات« و« البداوين« التي يتسولها  من جيرانه 

او املسجد املجاور لبيته..
إنه الكائن الذي فاق » اجلمل« يف قدرته اخلارقة 
املصارف  طوابير  يف  وأي���ام  لساعات  ال��وق��وف  على 
والبنزينة واجلوازات ، دون ملل او أنة ألم أو همسة 

إحتجاج ..
يف عقود مضت كان الليبيون يتبادلون احلديث عن 
وتيرة  إستئناف  على  اللبنانين  بقدرة  إعجابهم 
والقصف  احل���رب  ش��رط  حت��ت  الطبيعية  احل��ي��اة 
واالغ����ت����ي����ال واجل�����رمي�����ة وإن���ت���ه���ت م����أس����اة ل��ب��ن��ان 
بالطائف والتوافق الذي انتجه إنهاك املتحاربن 
وجماهيرهم املؤيدة.. واليوم جتاوزنا – يف ليبيا – 
اللبناني  الشعب  التي وصلها  العتبة االستثنائية 
يف القدرة ليس فقط على تطبيع تفاصيل احلياة 
يف ظل احلرب والصراع االهلي .. نتزاوج ونتناسل 
البشري  ك��أن مستقبل اجلنس  ذل��ك  ونتنافس يف 
متوقف على ق��درت��ن��ا يف ت��أم��ن ال��ع��دد ال��ك��ايف من 

حملة اجلنسية الليبية العظيمة  ..
ودون مرارة ساخرة يف  مقام تثمن ثروة الليبين 
الهائلة من الصبر واملجالدة ، ما نأمله أن تؤاتينا 
ال��ف��رص��ة وال��وق��ت – إذا م��ا جن��ون��ا م��ن ه���ذا الفخ 
املحكم - يف توظيف هذه الثروة ذات يوم يف مسار 
للتعايش  إي��ج��اد صيغة  ي��ت��وخ��ى  وم��ن��ت��ج  إي��ج��اب��ي 
ب��ش��ت��ى م��ش��ارب��ن��ا و قبائلنا  ب��ي��ن��ن��ا  ف��ي��م��ا  ال��س��ل��م��ي 
االيديولوجية  وحساسياتنا  واعراقنا  وجهوياتنا 
 ، بعضا  بعضنا  إخ��ت��اف  نتقبل  بحيث   ، امللتبسة 
احلقيقة  بوحدانية  إعتقادنا  غلواء  من  ونخفف 

ووهم إمتاكنا لها دونا عن العاملن..
يف حياة الشعوب ، التجربة على قسوتها هي املفتاح 
العقبات  وجت����اوز  االف��ض��ل  للمستقبل  ال��رئ��ي��س��ي 
التي تعرقل مسيرتها نحو  واملختنقات األساسية 
صياغة الهوية املتناغمة ودولة التعايش املشترك 
والسياسي  املجتعمي  ال��ص��راع  بأسلوب  واإلرت��ق��اء 
مب����ا ي����واف����ق م���احت���ق���ق ل��ل��ش��ع��وب امل���ت���ح���ض���رة م��ن 

منجزات يف هذا السياق ..

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

الثروة احلقيقية
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أخبــار

بعد ورود بالغ من غرفة عمليات حرس السواحل حول 
وجود نداء استغاثة من قارب هجرة، متكن الزورق فزان 
التابع للتشكيل األول حلرس السواحل / طرابلس، من 
العثور على قارب مطاطي على متنه 102 من املهاجرين 
غير القانونيني، بينهم 3 نساء وطفلة واحدة، وذلك على 

بعد 49 ميال شمال شرق طرابلس.
للقوات  التابع  البحرية  والثقافة  اإلعللالم  ملكتب   ووفقا 
البحرية التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق، خالل منشور 
عبر الصفحة الرسمية على موقع »يف بوك«، فإن املهاجرين 
إلى جنسيات مختلفة )48(  ينتمون  إنقاذهم  الذين مت 
السودان )18( مالي، )6( تشاد )1( جنوب أفريقيا )10( 
بنني )13( السنغال، )3( غينيا، )3( مصر.، حيث مت 
التوجه بهم إلى نقطة اخلمس حلرس السواحل بالقطاع 
األوسط وإنزالهم هناك، وبعد تقدمي املساعدة اإلنسانية 
والطبية لهم مت تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير 

الشرعية مبركز إيواء اخلمس.

نّفذ جهاز اإلسعاف الطائر التابع لوزارة الصحة بحكومة 
الوفاق، 144 رحلة جوية نقل عبرها 490 حالة طارئة 

منذ مطلع إبريل املاضي.
وأوضح مساعد مدير العمليات باجلهاز الكابنت أشرف 
أحمد، أن اجلهاز نفذ رحللالت جوية إلى رومللا وتونس 
وتركيا وعمان لنقل 410 جريح و80 مريض من بينهم 
أطفال، مبينا أن عدد احلاالت الطارئة التي مت نقلها إلى 
بينهم 192  بلغ 246 حالة من  إبريل  بداية  روما منذ 
جريح و54 مريض، يف حني أقلّت طائرة اإلسعاف الطائر 
و20  منهم 188 جريح  تونس  إلى  طارئة  حالة   208
مريض، أما احلاالت التي نقلت إلى تركيا فقد بلغ عددها 

35 حالة طارئة من بينهم 30 جريًحا و5 مرضى.

أصدرت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا بيانا، مساء 
اجلمعة، أعربت  عن قلقها إزاء ما أسمته »املؤشرات 
التي تفيد بأن السلطات املوازية يف ليبيا غير املعترف 
بها دولياً - يف إشارة للحكومة املؤقتة-  تهدد عمل 
وإدارة شركة النفط الوطنية الليبية وشركة البريقة 

الفرعية التابعة لها.
وجددت البعثة، خالل البيان املنشور عبر صفحتها 
الرسمية على موقع التواصل »فيس بوك«، التأكيد 
للنفط يف طرابلس هي  الوطنية  املؤسسة  أن  على 
املؤسسة السيادية الوحيدة املسؤولة عن إدارة نفط 

البالد، مبا يف ذلك تصدير واستيراد النفط والوقود، 
مبوجب القانون الدولي والوطني، وفقا ملا جاء بالبيان.
ونبهت البعثة إلى أنها ستقوم بإبالغ جلنة اخلبراء 
ومجلس  املتحدة  لألمم  التابعتني  العقوبات  وجلنة 
األمن عن أية انتهاكات يشتبه يف وقوعها، محذرة 
من أن اجلهود املستمرة لتقسيم مهام شركة النفط 
الوطنية تهدد عائدات البالد النفطية وبالتالي مصالح 
جميع الليبيني، وميكن أن تشكل هذه اجلهود انتهاكات 
لقرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة وأن تضع 
املسؤولني عنها حتت طائلة العقوبات، بحسب البيان.

أصدر االحتاد العام لعمال قطاع النفط والغاز يف 
ليبيا بياناً بخصوص قضية إيقاف املهندس أحمد
الفيتوري املوظف بشركة اخلليج العربي للنفط 

عن العمل وإحالته إلى التحقيق.
وأوضح البيان أن » االحتاد العام لعمال قطاع الن

فط والغاز تابع باستغراب ما تعرض له املهندس 
أحمدالفيتوري املوظف مبيناء احلريقة التابع لش
العمل  عن  إيقاف  من  ركة اخلليج العربي للنفط 
واحالتهللتحقيق على خلفية تصويره للوضع الكا
رثي املوجود داخل صالة الطعام اخلاصة مبيناء 
احلريقة والذيوثق فيه وجود احلشرات والصرا

عالي  صير يف مكان يجب أن يكون على مستوى 
من النظافة وذلكحفاظا على صحة املستخدمني 

الذين يتناولون طعامهم داخل هذا املطعم.

 « وأضاف البيان الصادر اليوم اجلمعة  بأن 
ملعرفة  يفتح  حتقيقاً  أن  بدالً من  امليناء  مراقب 
لذين  ا لتموين  ا القصورواملقصرين من شركة 
اوصلوا املطعم إلى هذه احلالة ، نتفاجأ باحالة 
من قام بتوثيق هذاالقصور من باب حرصه وغير
ته على زمالئه إلى التحقيق ويوقف عن العمل ب
حجة إفشاء أسرار الشركة !! ال نعلم عن أي أس

رار يتحدثون ؟ ».
كما تابع البيان ان » الذين قاموا بهذا الفعل كان

بالتكتم عن سوء  وا يظنون انهم بذلك سيقومون 
اخلدماتوالنظافة داخل املطعم ولكن من سوء ح
ظهم أصبحت قضية املهندس أحمد الفيتوري 
قضية رأي عامونحن يف االحتاد العام نطالب ا
لنقابة الفرعية لعمال ميناء احلريقة واالحتاد ا

لعام لعمال شركة اخلليجالعربي للنفط ورئيس 
بتحمل مسؤ اخلليج  شركة  إدارة  وأعضاء جلنة 
عمله  سابق  ولياتهم وضرورة إرجاع املعني إلى 
هذه  توظيف  يتم  ال  املقصرين وحتى  ومحاسبة 
القضية من قبل ضعاف النفوس يف أمور قد تضر 
واحلقول  داخل امليناء  اإلنتاجية  العملية  بسير 

التابعة لشركة اخلليج العربي للنفط ». 
يقي فر إ بة  ا بو طلعت  ا لذي  ا ن  لبيا ا ختتم  ا و
ا اإلخللبللاريللة علللللى نللسللخلله مللنلله« نللنللاشللد نحن 
والغاز  النفط  قطاع  العاملعمال  االحتللاد  إدارة 
باملبادرة لرفع الظ االختصاص  ذات  كل اجلهات 
لم عن املستخدم ورد االعتبارله ومحاسبة املسؤ
حقه  حقا  دي  كل  وإعطاء  ول عن هذا التصرف 

قبل فوات األوان«.

ليبيا«  »فجر  عملية  يف  القيادي  قال 
عللبللد الللللرزاق الللبللشللتللي، أبلللو عاصم 
البكوش،  الشاب رشيد  البشتي قاتل 
حدثت  املشكلة  إن  ابللنلله،  روايلللة  عللن 
القاتل عصام عائداً  ابنه  عندما كان 
اإلسناد  قوة  مع  ورديللة-   - توكة  من 
الللتللابللعللة للللقلللوات حللكللومللة اللللوفلللاق، 
فللتللشللاجللرمللع األخلللويلللن ) الللبللكللوش( 
وسقط من بينهم قتيل يدعى رشيد.

تصريحات  يف  الللبللشللتللي،   وأضللللاف 
إفريقيا  »بللوابللة  رصدتها  تلفزيونية 

اإلخبارية«، أن املشاجرة بدأت عندما 
بالسيارة  ابنه  القتيل  شقيق  ضايق 
حاول  ثم  ومن  لشجار،  األمر  فتطور 
وسيارته  سالحه  أخذ  البكوش  أبناء 
اخلاص  كللوف  بالكالشن  وإمساكهم 
به، ملمحا إلى أن ابنه كان يف وضعية 
الشاب رشيد  النفس وقتل  دفاع عن 

بطريق اخلطأ.
 وذكر أن ابنه خشي أن يكون بحوزة 
أبناء البكوش سالح فيقوموا بالرماية 
القتيل يف  بالرماية على  عليه، فبادر 

رجله
أخبرته  ابني  وصلني  »عندما  وتابع: 
جهاز  ألقرب  سأسلمه  أنني  مباشرة 
والشرع  القانون  وأنا مع حكم  أمني، 
ولو كان على نفسي«، مشيرا إلى أنه 

سلمه إلى شرطة الزاوية«.
داخللللليللة  تللسللرع  الللبللشللتللي،   وانتقد 
بيان عن اجلرمية  الوفاق يف إصدار 
مؤكدا  أخرى،  جرائم  عن  والتغاضي 
أن هذه املرة هي االولى التي يرتكب 

فيها ابنه جرمية قتل.

اإلسعاف الطائر ينفذ 144 
رحلة منذ إبريل املاضي

سالمة يجدد التأكيد على شرعية مؤسسة النفط بطرابلس

قضية املهندس الذي فضح فساد شركته تتحول لقضية رأي عام

والد القاتل الذي اشعلت جرميته صفحات التواصل: ابني يف حالة دفاع عن النفس

إنقاذ 102 مهاجر
 شمال طرابلس

سرت  بجامعة  التربية  كلية  نظمت 
لتنظيم مؤمترها العلمي التربوي األول 
التربية  كليات  »تطوير  شللعللار  حتللت 
مدخال إلصالح املنظومة التربية« يوم 
الللذي  املللؤمتللر  السبت.  ويللشللارك يف 
يستمر على مدى ثالثة أيام خالل الفترة 
من )5-7( أكتوبر اجلاري، عدد كبير 
من أساتذة اجلامعات الليبية والباحثني 
والتعليم.  التربية  مبجال  واملهتمني 
ويهدف املؤمتر إلى استشراف مستقبل 
كليات التربية يف اجلامعات الليبية يف 
ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة حيث 
العديد من  ومناقشة  دراسللة  يتضمن 
املحاور التي ستتناول مواضيع متعلقة 
بتطوير التربية وطرقها احلديثة، من 
عمل  وورش  العلمية،  األوراق  خللالل 

مصاحبة لفعاليات املؤمتر.
ويشمل املؤمتر ثالثة محاور رئيسية، 

حيث يسلط املحور األول الضوء على 
واقع األداء التدريسي بكليات التربية 
الليبية وآليات تطويره،  يف اجلامعات 
فيما يتضمن املحور الثاني واقع البحث 
بكليات  العليا  واللللدراسلللات  العلمي 
واالنتاجية  تطويرها،  وسبل  التربية 
الللتللدريللس  هلليللأت  ألعللضللاء  العلمية 
بالكليات، واحلرية ألكادميية من حيث 
الواقع والطموح. ويسلط املحور الثالث 
الضوء على الشراكة بني كليات التربية 

خبرات  املجتمع يف ضوء  ومؤسسات 
يف  التربية  كليات  ودور  الللدول  بعض 
خدمة املجتمع والتخطيط لالحتياجات 
من مخرجات كليات التربية مبؤسسات 
التربية  كليات  بني  والشراكة  املجتمع 

ونظيراتها على املستوى الدولي.
وقال عميد كلية التربية بجامعة سرت 
للمؤمتر  التحضيرية  اللجنة  ورئيس 
إن  الشاطر،  مفتاح  سليمان  الدكتور 
اللجنة بدأت عملها منذ مارس املاضي 

باملؤمتر  اخلاصة  املطوية  إعللداد  يف 
ومراجعتها من قبل خبراء على مستوى 
ُشكلت  ثم  ومللن  متكامل  بشكل  ليبيا 
اللجنة  أن  وأضللاف  العلمية.  اللجنة 
العلمية أعدت محاور املؤمتر ووجهت 
والعربية  الليبية  للجامعات  الللدعللوة 
وبدأت استقبال املشاركات من خالل 
البريد اإللكتروني الذي افتتح للمؤمتر 
باملؤمتر، كما شكلت  واملوقع اخلللاص 
جلنة إعالمية بدأت لتغطية فعاليات 

املؤمتر واإلعداد والدعاية له.
مناسبة  املؤمتر سيكون  أن  إلى  يشار 
التربية  كليات  أسللاتللذة  بني  للتباحث 
على  تللربللويللة  جمعية  أول  النللطللالق 
لكل  جامعة  ستكون  ليبيا  مستوى 
العديد  ليبيا ملناقشة  التربويني داخل 
باجلانب  لها عالقة  التي  األمللور  من 

التربوي.

كلية التربية /سرت تنظم مؤمترها العلمي التربوي األول
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أخبــار

أعلنت املفوضية الليبية العليا لالنتخابات، تزويدها للهيئة العليا املستقلة 
لالنتخابات يف تونس بعدد )800( صندوق اقتراع، يف إطار مذكرة 
التفاهم التي وقعت بني املؤسستني يف 26 سبتمبر 2016، بشأن 
تبادل اخلبرات واالستشارات، وتقدمي الدعم الفني والعيني للعمليات 

االنتخابية التي ينفذها أحد أعضاء املنظمة.
وأوضح املكتب اإلعالمي للمفوضية الليبية، أن اخلطوة جاءت بناء 
على طلب نظيرتها التونسية لدعمها بهذه الكمية من الصناديق التي 
ستسهم يف تنفيذ االنتخابات التشريعية والرئاسية املتتالية واملتزامنة 
التي واجهتها الهيئة التونسية، الفتة إلى أنها كانت قد قامت بإرسال 
بعثات تدريبية من موظفيها، إلى الهيئة التونسية، وذلك لالطالع على 
عمل الهيئة، وتنفيذها خلططها أثناء االستحقاق الرئاسي.وأضافت، أن 
اخلطوة تأتي حرصاً من مجلس املفوضية على نقل وتبادل اخلبرات، 
بني املفوضية وبني املؤسسات اإلقليمية والدولية املناظرة لها، وذلك يف 
سبيل بناء الكوادر الوطنية الفاعلة، والقادرة على تنفيذ أي استحقاقات 

رئاسية أو تشريعية يترقبها الليبيون يف أقرب وقت.

آثللارهللا  مللن  قطعة  ليبيا  اسللتللعللادت 
املسروقة ،وذلك بعد تهريبها للواليات 

املتحدة األمريكية.
وكشفت السفارة الليبية يف واشنطن 
اخلميس عن  استعادة القطعة املذكورة 
من  سابقا  سرقت  قد  التي  كانت  و 

مدينة شحات.
وأكللدت السفارة يف بيان صادر عنها 
عبارة  هي  والتي  القطعة،  تاريخ  ان 
إلى  يعود  رخامي”  متثال  “رأس  عن 
القرن السادس قبل امليالد يف احلقبة 

اإلغريقية.

التابعة  استطالع   401 الكتيبة  متكنت 
القبض  مللن  العسكرية  طللبللرق  ملنطقة 
بالوقوديف عمق  على شاحنتني محملتني 
تهريبها خارج  تللنللوي  كللانللت  الللصللحللراء 
احللللدود .وأوضلللح آمللر الللدوريللة ضابط 
راف اهلل عوض » أن عملية ال  « صف 
قبض كانت يف بحر الرمال أثناء دوري

، حيث  للكتيبة  تابعة  بها سرية  قامت  ة 
طارد أفراد الدورية املهربني ومتكنوا من 

ضبطهم.
»بوابة  لللل  تصريحات  يف  أوضللح  عللوض 
يحملون  املهربني  أن  اإلخبارية«  إفريقيا 
اجلنسية التشادية ويعملون ضمن منظومة 
احلدود  إلى خارج  الوقود  تهريب  متتهن 

وإلى أماكن مشبوهة وخارج السيطرة .
يشار إلى أن وحللدات من اجليش كثفت 
مناطق  يف  ودورياتها  األمني  انتشارها 
والنقاط  الرمال  وبحر  الصحراء  عمق 
من  احلللد  بللهللدف   ، البعيدة  احلللدوديللة 
التهريب  وعمليات  األمنية  اخلللروقللات 

بكافة أشكالها.

كشفت مديرية أمن شحات ،اخلميس ،عن 
جرمية بشعة تعرضت لها الطفله أمل من 
مدينة طبرق والتى تبلغ من العمر 3 سنوات 
،بعد تعرضها للتعذيب واحلللرق بطريقة 
وحشية ،على يد زوجة األب.و قال مسؤول 
 « أمللن شحات  اإلعللالم األمنى مبديرية 
حسن أكرمي » ،يف تصريح ملراسل بوابة 
افريقيا االخبارية ،إن الطفلة أمل دخلت 
رفقة والدها و زوجة األب إلي مستشفي 
شحات وهي يف حالة إسعاف بعد تعرضها 
إلللي عللدة حللروق وهللي تعاني أيضا من 
أمراض حساسية الصدر والربو ،فتم على 
الفور اخطار مركز شرطة شحات ومت فتح 
محضر أستدالل بالواقعة .و أضاف أكرمي 
،أن الزوجني اعترفا خالل التحقيق ،بقتل 
الطفلة على يد الزوجة ،وقد حاوال تغير 

مسرح اجلرمية و اخفاء القضية.

من  واإلدارة  املساعدة  الطبية  األطقم  نظمت 
مبستشفى  العامالت  من  النسائية  العناصر 
اخلميس،  احتجاجية،  وقفة  الللقللروي  سوكنة 

رفضا لقرار إيقافهن عن العمل.
االحتجاجية  وقفتهم  إن  لهن،  بيان  يف  وقلن 
املستشفى  مدير  اتخاذ  على  احتجاجا  تأتي 
لقرارات فردية وتعسفية وغير مسؤولة من نقل 
وإبعاد لعناصر طبية لها فترة طويلة من اخلبرة 
بعني  األخللذ  دون  26 سنة  تتجاوز  والللكللفللاءة 

االعتبار  للقانون واملعايير اإلدارية.
  وعبر بيان املحتجات عن عدم الرضا واالنزعاج، 
ألن شروط إدارة املستشفيات واملرافق الصحة 
كما نص عليها القانون الصادر عن وزارة الصحة 
أن يكون من العناصر الطبية والطبية املساعدة .
   من جانبه قال مدير مستشفى سوكنة القروى، 
ظللاهللرة  واالعلللتلللصلللام هلللي  االحلللتلللجلللاج  إن 
صحية  شؤيطة أن ان تكون بشكلها الصحيح 
األول  الهدف  أن  مضيفا،  املللواطللن،  وال متس 

واألساسي هو العمل على تطوير املجال الصح
ي يف سوكنة وتقدمي خدمات للمواطنني يف هذه 

الظروف الصعبة التي متر بها البالد.
 وتابع: »املالك الوظيفي يحتم اختيار وظائف 
من  له  احتجنا  ومللا  أخللرى  وظائف  واستثناء 
الكوادر والبقية ظلت يف سابق عملها ولم يتم 
إيقاف أحد عن  العمل،  مت تسكني من احتاجه 
العمل، ومن هو خارج املالك بقى يف اخلدمات 

الطبية«.

مدينة  غرب  املقرون  منطقة  سكان  اشد 
البلدي  احلللرس  جهاز  اخلميس،  بنغازي 
مكب  وإقفال  التدخل  بسرعة  باملنطقة، 
القمامة الواقع على الطريق العام ،مطالبني 

مبخالفة كل من يستعمل هذا املكب.
وطالب األهالي فرع جهاز احلرس البلدي 
وبشكل  املكب  إقفال  تنفيذ  يف  بللاإلسللراع 
القانونية  اإلجلللللراءات  واتللخللاذ  رسللمللي، 
الرادعة لكل من يقوم برمي القمامة بهذا 

املكان.
تنظيفه  املكب مت  أن  املنطقة  أهالي  وأكد 
علللدة ملللرات مللن قللبللل شللركللة اخلللدمللات 
العامة، ولكن سرعان ما عاد مشهد تراكم 
من  الللعللام  الطريق  جانبي  على  القمامة 
جديد ،وهو يقع بالقرب من حي سكني ،و 
قد تسبب القمامة أمراض، وُتشكل تهديًدا 
حقيقًيا على الصحة والبيئة، إذا ما اتخذت 

اإلجراءات القانونية حيال هذه املشكلة.

الللوفللاق  بحكومة  التعليم  وزيلللر  أكلللد 
إليه  نسب  ما  أن  اجلليل  عبد  عثمان 
امتحانات  فرض  حول  تصريحات  من 

الشرقية  املنطقة  طلللالب  علللللى 
الراغبني يف دخول اجلامعة 

باملنطقة الغربية اخرج عن 
سياقه.وقال عبد اجلليل 
تلفزيونية  مللقللابلللللة  يف 
أنللله جلللرى االتللفللاق على 

الكترونيا  الطالب  تنسيب 
علللن طلللريلللق أرقللللللام جلللللوس 

اللللطلللالب املللسللجلللللني بللاملللنللظللومللة 
الللطللالب  تنسيب  سلليللجللري  وبللالللتللالللي 
الكترونيا حسب نسبة جناحهم والطاقة 

االستيعابية لكل كلية.
األمللر  هلللذا  أن  اجلليل  عبد  وأوضللللح 

يللصللطللدم مبللعللوقللات تللخللص الللطللالب 
الغير مسجلني باملنظومة والراغبني يف 
دخول اجلامعة باملنطقة الغربية كطالب 
املدارس األجنبية والطالب الذين 
حللصلللللوا علللللى شللهللاداتللهللم 
ليبيا  خللارج  من  الثانوية 
وطالب املنطقة الشرقية 
الغربية  املناطق  وبعض 
الغير مسجلني باملنظومة 
احللول  أحللد  أن  موضحا 
األمر  هذا  لتجاوز  املقترحة 
إجللراء مقابلة مع هللؤالء الطالب.
وشدد عبد اجلليل على أنه يسعى لدمج 
تعليم املنطقتني الشرقية والغربية وليس 
العكس مبينا أنه قام مبجهودات يف هذا 

الصدد.

اعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم اخلميس 
دخول الوحدة الغازية الثالثة مبحطة شمال 
بنغازي للدورة املزدوجة على الشبكة العامة 
بقدرة 150 ميجاوات. وأوضحت الشركة 
مبوقع  صفحتها  عبر  للكهرباء  الللعللامللة 

األولللى  األربللعللة  الللوحللدات  أن  »فيسبوك« 
والثانية والثالثة والرابعة يف محطة شمال 
بنغازي دخلت ألول مرة الشبكة العامة منذ 
العام 2014 بعد أن وفرت الشركة قطع 

الغيار الالزمة لتشغيل الوحدات.

إستعادة قطعة أثرية 
من الواليات املتحدة

الكشف عن تفاصيل جرمية 
قتل الطفلة أمل بشحات

تعليم الوفاق : نسعى لدمج تعليم املنطقتني أهالي منطقة املقرون يطالبون بإغالق مكب القمامة يف املنطقة
الشرقية والغربية املنطقة

العامة للكهرباء تعلن دخول الوحدة الغازية الثالثة مبحطة شمال بنغازي

ضبط عصابة تشادية لتهريب الوقود جنوبي طبرق

وقفة احتجاجية للعناصر النسائية مبستشفى سوكنة

ليبيا التي يحتكم ساستها لصناديق الذخيرة.. تدعم االنتخابات يف تونس بصناديق االقتراع

بحكومة  الصحة  وزارة  أعلنت 
العيون  مستشفى  تسلّم  الوفاق، 
بصري  تصوير  جهاز  بطرابلس 
 )OCT( تلللوافلللقلللي  مللقللطللعللي 
 OPTOPOLO ملللللن نللللللللللللللللوع
سلللللرعلللللة  REVO ذي 
تبلغ CUT130000 وهي أعلى 
حتى  ليبيا  يف  تستخدم  سرعة 
املقطعي  التصوير  ألجهزة  اآلن 

للعني ذات التوافق البصري.
وأوضحت الللوزارة، أن مستشفى 
الللعلليللون تللسلللللم أيلللًضلللا جللهللازي 
ملليللكللروسللكللوب جللراحللي، وذلللك 
دعم  يف  الللللوزارة  خلطة  تنفيًذا 
الللقللطللاع الللصللحللي اللللعلللام الللتللي 
أطلقها الوكيل العام »محمد هيثم 
هذا  اآلن،  من  عام  قبل  عيسى« 
ويستخدم جهاز التصوير البصري 
املقطعي التوافقي OCT تقنيات 
حديثة ومتطورة تستخدم مزيًجا 
دقة  لتحقيق  الضوء  من موجات 
الدقة  عالية  صللور  وتوفر  أعلى 
من الطبقات املختلفة من شبكية 

العني.
ويؤدي استخدام أجهزة التصوير 
الللبللصللري املللقللطللعللي الللتللوافللقللي 
تغيير  إحلللللداث  إللللى   )OCT(
كثير  جللذري يف مفاهيم وعللالج 
تتميز  العيون حيث  أمللراض  من 
األجهزة  عللن  املتطورة  األجللهللزة 
القدمية بالدقة العالية والسرعة 
ثالثية  صلللوراً  وتعطي  الفائقة 

األبعاد ألجزاء العني.

مستشفى العيون 
طرابلس يتسلم جهاز 
تصوير مقطعي متطور

النهر  مللشللروع  وإدارة  تنفيذ  جهاز  أعلن 
من  االنتهاء  املاضي،  اخلميس  الصناعي، 
املياه  ضخ  ملحطة  املغذي  الصمام  صيانة 
إلى مدن اجلبل مبنظومة احلساونه سهل 
واستقرار  اخلط  تعبئة  والبدء يف  اجلفاره 
التدفق املائي إلى طرابلس واملناطق املحيطة 

للجهاز،  اإلعللالمللي  املكتب  بللهللا.وأوضللح 
أن فرق الصيانة مبنظومة احلساونه سهل 
انتهت من صيانة الصمام املغذي  اجلفاره 
الغربي  اجلبل  إلى مدن  املياه  ملحطة ضخ 
)خط ترهونه -غريان( بنجاح وهي غريان 
-املشاشية  -القلعة  -ككلة  -األصللابللعلله 

تعبئة  أعمال  بدأت  كما  –الزنتان،  -يفرن 
اخلط املغذي ملدن اجلبل استعداد للتشغيل 
ووصللول املياه إليها، األمللر الللذي أدي إلى 
استقرار التدفق املائي إلى مدينة طرابلس 
الصيانة  عملية  بعد  بها  احليطة  واملناطق 

ملحطة ضخ املياه )خط ترهونه -غريان(.

النهر الصناعي يبدأ تعبئة اخلط املغذي ملدن اجلبل
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االقتصادية

 متهًما املصرف املركزي واملالية بعدم الشفافية..
 صنع اهلل: يصرفون أموال النفط دون إعالن تفاصيل

 احلرس البلدي يقفل مصنع  
يزور اسما جتاريا

 االسبوع الليبي
 وزع مصرف اجلمهورية فرع الداوون ببلدية ترهونة  
سحب  بسقف  زبائنه   على  مالية  سيولة  اإلثللنللني 

»1000« ألف دينار بعد فترة من الوقف 

 مصرف اجلمهورية فرع الداوون يبدأ 
يف توزيع السيولة على املواطنني

 االسبوع الليبي
الوطنية  املؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس   قال 
للنفط، مصطفى صنع اهلل، إن زيارته لروسيا 
جاءت بناء على دعوة من وزير الطاقة الروسي 
الطاقة  أسبوع  حلضور  نوفاك،  ألكسندر 
الروسي، فضال عن دعوة أخرى حلضور منتدى 
الغاز مبوسكو، معتبرا روسيا شريكا لليبيا ودول 
أسواق  استقرار  يف  »أوبك”،  النفط  مصدري 
مرئي  حوار  يف  اهلل،  صنع  وأضاف  النفط. 
اليوم،  روسيا  قناة  على  نيوزميكر،  لبرنامج 
السبت املاضي  أن الزيارة تعد فرصة مناسبة 
حلضور االجتماع الوزاري للدول املنتجة للغاز، 
حيث أوضحوا خطط املؤسسة الوطنية للنفط 
للتطوير،  وخططها  الغاز  بقطاع  يتعلق  فيما 
البحر  منطقة  يف  املؤسسة  دور  إلى  باإلضافة 
املتوسط وجنوب أوروبا من أجل تزويد األسواق 
الشركات  عودة  وحول  نظافة.  أكثر  بطاقة 
الروسية للعمل يف ليبيا وحتقيق االستقرار بها، 
قال إنهم مازالوا يعولون على الشركات الروسية، 
مؤكدا أنه اجتمع مع رئيس شركة »تات نفط” 
من أجل عودة الشركة التي واجهتها مجموعة 
يف  املساعدة  أجل  من  ليبيا،  يف  املصاعب  من 
األعمال اللوجيستية واالستكشاف، ومت االتفاق 
زيادة  إلى  الفتا  أسابيع،  خالل  عودتها  على 
التعاون التجاري بني مؤسسة النفط والشركات 
الروسية املختلفة، السيما أن ليبيا تصدر النفط 
اخلام وتستورد محروقات من روسيا. وأوضح 
النفط  التجاري بني مؤسسة  التعاون  أن حجم 
والشركات الروسية كان 2,6 مليار دوالر خالل 

العام 2018م، وخالل العام اجلاري 2019م 
وفقا للعقود املبرمة، يصل حجم إلى 2,9 مليار 
دوالر، ويتطلعون خالل العام املقبل زيادة التبادل 
حوالي من 15 إلى %20، مشيرا إلى دور روسيا 
املهم بصفتها عضو دائم يف مجلس األمن، يف 
وحدة واستقرار ليبيا، ويف القلب منها مؤسسة 
إنتاج  وصول  استهداف  يخص  وفيما  النفط. 
يوميا  برميل  مليون  إلى 1,5  النفط  ليبيا من 
احلرب  ظروف  إن  قال  املاضي،  العام  بنهاية 
النفط؛  قطاع  على  أثرت  ليبيا  تشهدها  التي 
ينقطع  فأحيانا  متذبذبا،  اإلنتاج  أصبح  حيث 
لفترات طويلة جزئيا نتيجة عدم توافر ظروف 
يتراوح  اإلنتاج  أن  موضحا  مناسبة،  أمنية 
يستطيعوا  ولم  برميل،  مليون  و1,3  بني 1,2 
عدم  أولهما  لسببني،  املستهدف  إلى  الوصول 
وجود التمويل الكايف، والثاني نتيجة األوضاع 

بعض  يف  إرهابية  عصابات  ووجود  األمنية 
سرت  حوض  من  الغربي  اجلزء  مثل  املناطق 
الرسوبي الذي تعرضت لهجمات وحشة وقتل 
خالل  داعش  تنظيم  قبل  من  احلراس  بعض 
ثان  هجوم  إلى  باإلضافة  2015م،  عام 
املؤسسة  تبعية  وحول  اجلاري.  العام  خالل 
الوطنية للنفط، أوضح أنها تعد شركة النفط 
العام  يف  الليبي  االنقسام  وبعد  احلكومية، 
واضحا  منحنى  املؤسسة  اتخذت  2014م 
وهو احلياد يف الصراع السياسي الذي أسفر 
أنه  مضيفا  وبرملانني،  حكومتني  وجود  عن 
2015م،  العام  نهاية  السياسي  االتفاق  بعد 
دوليا،  املدعومة  الوفاق  حكومة  أفرز  الذي 
املؤسسة  تعمل  األمن،  مجلس  لقرارات  ووفقا 
الوفاق،  حكومة  مع  بالتنسيق  للنفط  الوطنية 
املصرف  إلى  النفط  أموال  حتول  وبالتالي 
املركزي بطرابلس، ويتم صرفها على املرتبات 
األمور  إلى  يؤول  وبعضها  ليبيا،  أنحاء  كل  يف 
واملحروقات  والغذاء  األدوية  مثل  التشغيلية 
عمليات صرف  أن  اهلل،  صنع  وقال  وغيرها. 
أموال النفط للميزانيات املختلفة يشوبها عدم 
بطرابلس  املركزي  املصرف  قبل  من  شفافية 
ووزارة املالية اللذين ال يعلنان تفاصيل صرف 
هذه األموال، مؤكدا تعرضهم لضغوط عدة من 
الداخل وقد تكون مرتبطة بأجندات خارجية، 
ويسيرون  ابتزازات،  ألي  يستجيبوا  لم  لكنهم 
بالنسبة  ألهميتها  احلياد،  على  باملؤسسة 
لالقتصاد الليبي الذي يعد ريعيا ويعتمد على 

النفط فقط.

 االسبوع الليبي
 اغلقت وحدة الدوريات والتحري بفرع جهاز احلرس البلدي 
طرابلس  مصنعا يقوم بتفريغ أرز يحمل اسم »حبة حبة« - 
بلد املنشأ شرق آسيا - وإعادة تعبئته يف أكياس حتمل اسم 
»أرز محاصيل« - بلد املنشأ الواليات املتحدة األمريكية وهو 
ما يعد تالعبا وتزيرا ما استعدى قيام عناصر احلرس بقفل 

املصنع بالشمع األحمر و إحالة القضية للتحقيق.

 االسبوع الليبي
  أعلنت احلكومة املوقتة، عن إنشاء برج مراقبة مبطار بنينا 
سيارات  وتوفير  الطائرات  وقوف  محطات  وتوسعة  الدولي، 
الرسمية  الصفحة  وبحسب  املطارات.  كافة  يف  لإلطفاء 
مصلحة  رئيس  مع  الثني،  عبداهلل  بحث  املوقتة،  للحكومة 
املجلس  ورئيس  البرعصي،  احلميد  عبد  املدني  الطيران 
التسييري لبلدية بنغازي املهندس صقر بوجواري، املشاكل التي 
تواجه سير عمل مصلحة الطيران املدني. وناقش االجتماع 
سبل تذليل كافة الصعاب التي تواجه املصلحة وسبل تسهيل 
الطيران  مبنى مصلحة  انشاء  واالسراع يف  اجلوية،  املالحة 

املدني مبدينة بنغازي.

 االسبوع الليبي
 استقبل  رئيس مجلللس ادارة شركة سرت النتاج وتصنيع النفط 
والغاز  املكلف اخلميس  مبقر الشركة  مبرسى البريقة رئيس 
مجلس ادارة  الشركة الوطنية لالنشاءات النفطية  م.جنيب 
االثرم و حمزة اجلهاني مدير ادارة الصيانة و املشاريع و خالد 

الهاشمي منسق التخطيط بالشركة .
 حيث قدم االثرم عرضا مفصال جلاهزية الشركة والشراكات 

التى ابرمتها محليا ودوليا  يف مجال االنشاءات النفطية 
قد  النفطية  لالنشاءات  الوطنية  الشركة  ان  بالذكر   جدير 
بدأت عملها يف بنغازي  اواخر ديسمبر املاضي وانطلقت اثر 
افتتاح مقرها  يف توقيع شراكات مع شركات محلية واجنبية 
للحصول  عروضا  وقدمت  النفطية   االنشاءات  مجال  يف 
على مشروعات  وتتطلع الى تاسيس قاعدة وطنية يف مجال 

االنشاءات النفطية   

 املؤقتة تقرر إنشاء برج مراقبة مبطار بنينا الدول

  الوطنية لالنشاءات النفطية  تقدم 
عرضا لشركة سرت النتاج النفط والغاز
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تقرير-بوابة افريقيا اإلخبارية
البكوش،  رشلليللد  املللواطللن  مقتل  جللرميللة 
وبني  اليوم،  لهذا  ليبيا  األبرز يف  العنوان 
عدد  ووسط صمت  ومستنكرين  منددين 
مللن اجلللهللات املللسللؤولللة رغللم مللرور أكثر 
من 24 ساعة على تلك اجلرمية، بقيت 
عالمات االستفهام ومالمح الغموض تدور 
جميعها حول أسباب اجلرمية، فلماذا قتل 

البكوش وأصيب أخوه؟
وبحسب ما تداوله نشطاء مواقع التواصل 
االجتماعي، ويف محاولة منا حلل شفيرة 
وطالسم هذا اللغز، رصدت بوابة إفريقيا 
اإلخبارية روايتان مختلفتان حول أسباب 
اجلللرميللة، وجللاءت الللروايللة األولللى حيث 
قيل إن مسلحني أقدموا على قتل الشاب 
رشيد البكوش – من مواليد -2000 إثر 
مشاجرة يف الطريق العام رميا بالرصاص، 
مبنطقة السراج غرب العاصمة طرابلس، 
ببعض  سيارتهما  احتكاك  بسبب  وذلللك 
األمر الذي أدى الحتقان الطرفني وأسفر 

عن مقتل البكوش وإصابة أخيه.
القريبة  املحالت  إحللدى  كاميرا  ووثقت 
من مكان الواقعة كواليس اجلرمية، حيث 
أظهرت نزول 3 أشخاص من سيارة زرقاء 
اللون، يف شارع مزدحم باملارة والسيارات، 
قللبللل أن يللقللوم أحلللدهلللم بللرفللع سللالحلله 
الضحية،  رأس  على  الرصاص  وإطللالق 
ليسقط على الفور، ويف الوقت ذاته يظهر 
يف الفيديو أخو املجني عليه وهو يهرول 
مسرعا باجتاه أخيه إلنقاذه ليتم تصويب 

الرصاص عليه هو األخر.
ويف الرواية الثانية، تداول أحد النشطاء 
قصة أخلللرى أن اجلللانللي قللام بللأخللذ 3 
العطور وساعتني من محل  زجاجات من 

ثمنها  دفللع  ورفللض  بالقوة  عليه  املجني 
البكوش  رشلليللد  عليه  املللجللنللي  والحللقلله 
التي أخذها  ملطالبته بدفع ثمن البضائع 
فكان رد فعل األول أن أطلق على البكوش 
الرصاص إلنهاء اجلدال »على غرار أفالم 

األكشن«.
ويف الللسلليللاق، أفللللادت مللصللادر بللأنلله مت 
التعرف على الشخص الذي قام بجرمية 
البشتي(  عبدالرزاق  )عاصم  وهو  القتل 
)مجد  هو  مرافقه  على  التعرف  مت  كما 
وُيدعى  والسائق  البريشني(  العزيز  عبد 
من  جميعا  وهم  الشاوش(  الرحيم  )عبد 
هو  عصام  أن  إلى  الفتة  الزاوية،  مدينة 
جنللل أحللد قلليللادي جماعة اإلخللللوان يف 
ليبيا ممن يخرجون بفتاوي الدم ووصف 
احلرب األهلية باجلهاد، كما معروف عنه 

بني  االقتتال  على  والتحريض  التطرف 
املدن ويعتبر هذا جهاد.

كتب  البشتي،  الللرزاق  عبد  اجلاني  والللد 
تللدويللنللة عللبللر حللسللابلله مبللوقللع الللتللواصللل 
بدايتها  يف  ترحم  فيسبوك،  االجتماعي 
املولى عزوجل  البكوش، سائال  روح  على 
الشفاء العاجل ألخيه، وكشف يف تفاصيل 
عاصم  ابللنلله  بتسليم  قللام  أنلله  الللتللدويللنللة 
مبدينة  األمللنلليللة  اجلللهللات  إللللى  البشتى 
تأخذ  أن  وذلك إلميانه بضرورة  الزاوية، 
العدالة مجراها وأن يطبق شرع اهلل على 

اجلميع دون استثناء.
ومن جهتها دعت وزارة الداخلية بحكومة 
الوفاق، اليوم اجلمعة، من مجلس رئاسة 
الللللوزراء إعلللالن حللالللة الللطللوارئ واتللخللاذ 
وذلك  االستثنائية  والتدابير  اإلجلللراءات 

وفللرض  اإلجللراملليللة  العصابات  ملواجهة 
كل  وردع  للعدالة  اجلناة  وتقدمي  األمللن 
من تسول له نفسه املساس بأمن وسالمة 
أمن  مديرية  أن  مؤكدة  واملواطن،  الوطن 
جنزور وعبر مركز شرطة السراج وقسم 
جميع  باتخاذ  قاموا  قد  اجلنائي  البحث 
اجلناة  ملعرفة  االستدالل  جمع  إجللراءات 
ومباشرة إجراءات التحري لغرض القبض 

عليهم وتقديهم للعدالة.
كما أعلن وزير الداخلية املفوض بحكومة 
الوفاق فتحي باشاغا، عزم وزارته إلطالق 
يف  قائال  البالد،  يف  واسعة  أمنية  حملة 
الشخصي  حسابه  عبر  نشرها  تدوينة 
فيسبوك،  االجتماعي  التواصل  مبوقع 
يستحق  ال  القانون  عن  اخلللارج  »املجرم 
وال  تسامح  دون  وشدة  بقوة  املواجهة  اال 

تهاون. اإلجرام اليومي الذي ينغص حياة 
املواطن اعتبره صنفاً من صنوف اإلرهاب 
التدابير  بكافة  له  التصدي  يجب  الللذي 
الرادعة. ال مجال للتمترس وراء احلصون 
فسلطان  الفئوية  أو  القبلية  أو  الثورية 
املظلوم هو الغالب على إجرام الفاسدين. 
وزارة الداخلية بصدد إطالق حملة أمنية 
واسعة لن نرحم فيها من تطاول على أمن 
فقد  األبرياء.  بدماء  استهان  أو  املواطن 
الدولة  وسلطان   .. سلطاناً  لوليه  جعلنا 
املجرمني  دابر  يقطع  باتراً  سيكون سيفاً 

واملفسدين«.
اإلعالمي  املركز  قال  األخر  اجلانب  ويف 
أصدره  بيان  الكرامة، يف  عمليات  لغرفة 
لم  التي  اإلجرامية  املمارسات  تابع  إنلله 
الشاب  مقتل  أخرها  ليس  والتي  تتوقف 
وضح  يف  أخيه  وإصللابللة  البكوش  رشيد 
محله  حلليللث  اللللسلللراج،  مبنطقة  الللنللهللار 
التجاري ألنه طالب بدفع ثمن ما أخذوه 
مللن روائللللح وسلللاعلللات، مللؤكللدا إن هللذه 

املمارسات لن تذهب دون جزاء.
وقال املركز يف بيانه، »إننا نتحدى حكومة 
من  يدعونه  ومللا  وداخليتها  الصخيرات 
املمارسات  هللذه  توقف  أن  أمنية  أجهزة 
أو أن تقبض على مرتكبيها أو حتى تفكر 
يترككم  لن  جيشكم  ولكن  معاقبتهم  يف 
وستقوم دولة القانون واملؤسسات وتتحقق 

السيادة«.
اجتماع  هللو  القضية  هلللذه  يف  اجلللديللد 
وحشية  على  الليبية  املللكللونللات  مختلف 
فهل  اجلللنللاة  معاقبة  وضلللرورة  اجلللرميللة 
الجتماع  نلللواة  الللبللكللوش  مقتل  سلليللكللون 
الليبيني على كلمة احلق ورفض الظلم، أم 
سيقفل املحضر ويحفظ يف أرشيف تاريخ 

ليبيا الدامي؟

ملـــــاذا قتــــــل البكـــوش؟..
 سؤال واحد وإجابات عدة



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة6 العـدد )   54   (    ــ    الثالثاء       8      /       10   /     2019

اإلخبارية افريقيا  تقرير-بوابة 
بعد الفاحت من سبتمبر عام 1969 قام 
ليبي  جيش  تكوين  ببدء  القذايف  الزعيم 
قللوي فللقللام بللشللراء مللقللاتللالت ملليللراج 5 
اتفاقيه بني  الفرنسية وكانت وقتها أكبر 
ليبيا وفرنسا على تزويد ليبيا بأكثر من 
ميراج  نوع  قاذفة من  مقاتلة  50 طائرة 
بقوتها  واملعروفة  الشهيرة  الفرنسية   5

اجلوية.  مناورتها  وتقدمها وحسن 
بللاتللفللاق مللن الللقللائللد معمر  وكلللان هلللذا 
الناصر  عبد  جمال  والللزعلليللم  الللقللذايف 
القائد  وتكفل  كأخيه  يعتبره  كان  الللذي 
اخلطرة  الصفقة  هللذه  بإمتام  الللقللذايف 
العسكرية  املساعدة  تتضمن  كانت  والتي 
ضد  املقبلة  حربها  يف  للمصر  الليبية 

اسرائيل.
املصريون  يستخدم  أن  الطرفان  فاتفق 
امتللام  يف  للمساعدة  الليبية  اجلنسية 
الللصللفللقللة فللتللمللت وقللللد طللللار تللشللكلليللل 
ُصِبغَت  فرنسية  طللائللرات  خمسة  مللن 
الذكرى  يف  للعرض  الليبيِة  بالعالماِت 
الليبية.  الللعللربلليللِة  للجمهوريِة  األوللللى 
يف  مصري  طيار  كل  وَمع  طرابلس  فوق 
كابينة القيادة األماميِة طيار فرنسي يف 

املؤّخرِة.
والبريطانية  األمريكية  ات  الللقللوَّ بينما 
األخيرة ما َكانْت لَتتْرك ليبيا قبل مارس 
الللقللذايف   1969 نوفمبر  يف   ،1970
يَبدأَ املفاوضاَت َمع فرنسا لشراء كميات 
املتقدمة  الفرنسية  األسلحة  من  كبيره 
ليبي قوي  بتكوين جيش  حيث كان يحلم 
مزود بأسلحة متقدمة وخاصة يف مجال 

اجلوية. القوات 
وفرنسا  ليبيا  بللني  اتفاقية  أكبر  وكللان 
بأكثر  ليبيا  تللزويللد  علللللى  االتللفللاق  هللي 
نوع  مللن  قللاذفلله  مقاتله  طللائللره   50 مللن 
واملعروفة  الشهيرة  الفرنسية   5 ميراج 
مناورتها اجلوية  وتقدمها وحسن  بقوتها 
اجلوي  سالح  يف  موجودة  بالطبع  وهي 
طيار  وقتها  بالصفقة  وقام  اإلسرائيلي، 
مصري أرسله الزعيم جمال عبد الناصر 
آخرين  مصريني  طيارين  مجموعة  مع 
على  والتوقيع  التعاقد  يف  ليبيا  ملساعد 
ليبية  كللوادر  وجود  لعدم  نظرا  الصفقة 

وقتها للتعامل مع مثل هذه األمور.
 ليبيا َكانْت -بعد لبنان -ثاني بلد عربي 
تَطلَب طائراِت امليراج الفرنسية يف هذا 
العربي  الللزبللوَن  بالتأكيد  لكن  الللوقللت، 
الوحيَد األكبر يف هذا الوقت: العقد وّقَع 
)أعداد  االتي  ُمتضّمِن   1970 يناير  يف 

دقيقة(: وليست  بالتقريب  الطائرات 
- 32 ميراج 5 موديل اعتراضيه مزّوده 

بالرادار.      
- 15 ميراج 5 موديل اعتراضيه ثنائيه 

املقعد للتدريب املتقدم.              
-  4 ميراِج 5 موديل استطالع وتصوير 

جوي.                          

مقاتلة  قاذفات  موديل   5 ميراج   50  -

للضرب على أهداف أرضيه.            

َتللضللّمللَن الللطلللللُب الللللليللبللُي أيللضللا أجللهللزة 

الغيار  قطِع  ِمللْن  هائلةَ  وكميةَ  محاكيه 

ُمْخَتِلفة،  وأجهزة ومعدات خدمة أرضية 

للطائرات  وقللنللابللل  وصللواريللخ  وذخللائللر 

اجلديدة.

الصفقة طائرات  بناء على  ليبيا  تسلمت 

املقاتلة  امللليللراج  مللوديللل  مللن   5 ملليللراج 
الللقللاذفللة ومت طلللللب فلليللمللا بللعللد سللرب 
أخللر إضلللايف مللن املللقللاتللالت امللليللراج 5 
االعتراضية، ولقد كانت امليراج 5 الليبي 
للسيطرة  ومتقدم  حديث  برادار  مجهزة 
ومميز  بللارز  )مكانه  الللنللار  ضللرب  على 
وخّزانات  للطيار(،  القيادة  كابينة  حتت 
وقلللود إضللافلليللة حتللت األجللنللحللة إلطالة 
فترات  اجلللو  يف  وبقائها  الطائرة  عمل 
والوصول  الطيران  مللدى  وزيللادة  أطللول 
من  اثنان  ماعدا  بعيده.  أهداف  لضرب 
الطائرات و مت تزويد املقاتالت مبدفعني 
30 مليمتر مداهما 1200 متر للدفاع 
املللقللاتللالت  تسليح  كللان  و  نفسها،  عللن 
بللصللواريللخ فللرنللسلليلله جلللو- جللو مللضللادة 
 Matra R( ماترا  نللوع  من  للطائرات 
530( و 8 قنابل زنة 250 كجم أو 2 

قنابل 400 كجم أو 32 صاروخ للهجوم 
األرضي.

الللسللبللب الللرئلليللسللي لللظللهللوِر الللطلليللاريللن 
الليبيِة  امللليللراج  طللائللراِت  يف  املللصللريللنِي 
َكانْت احلقيقة بأّن يف ذلك الوقت هؤالء 
بعض  بذلك حيث ذهب  أُِمروا  الطيارين 
اجلوية  القوات  من  املصريني  الطيارين 
املصرية )10 طيارين 6- طيارين ثم 4 
القاذفات  أطقم  من  بعد(  فيما  طيارين 
املصرية امليج 17 والسوخوي 7 لفرنسا 
تدريبهم  يتم  حتى  ليبية  سفر  بلللأوراق 
طيارين  أنهم  على  الليبي  امللليللراج  على 
من ليبيا وليسوا مصريني وباقي طياري 

مصر مت تدريبهم بعد ذلك يف ليبيا.
ويف صيِف 1973 أصبح معلوم للجميع 

ملفات 

اتفاق من القائد معمر القذايف والزعيم جمال عبد الناصر 
الذي كان يعتبره كأخيه وتكفل القائد القذايف بإمتام 
املساعدة  تتضمن  كانت  والتي  اخلطرة  الصفقة  هذه 
العسكرية الليبية للمصر يف حربها املقبلة ضد اسرائيل

يتبع <<

سر طائرات امليراج الليبية
 التي شاركت يف حرب أكتوبر
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ملفات 

يف  وعامله  مللوجللودة  الليبية  امللليللراج  طللائللرات  أن 
احتجت  وإسللرائلليللل  املللصللريللة،  اجلللويللة  اللللقلللوات 
املقاتالت  َتصدير  عن  َتتوّقَف  أَْن  فرنسا  وطالبت 
ومت  رسمياً  أيضاً،  احتجوا  الفرنسيون  ليبيا.  إلى 
ميراج  طائرات  أّي  إذا  التسليِم  بَتَوُقّف  الَتهديد 

َسُترسُل إلى مصر.
وال  حللال،  أيللة  على  جلللداً،  متأّخر  ذلللك  كللان  لكن 
ِمْن  خصوصاً  يهتموا  َكانوا  املصريون  وال  الليبيون 
التهديد  كان  بينما  السياسية  الفرنسيِة  التهديداِت 
مستمر كان القذايف يرسل املقاتالت اإلضافية إلى 

مصر.
كدفعة  مصر  الللى  وصللل  املللؤّكللدِة  للتقارير  طبقاً 
وهذه  فرنسية،  ميراج  طائرِة   19 يقارب  ما  اولى 
َتضّمنْت ُكّل قاذفات امليراج املقاتلة املزّودة بالرادار 
أيضا  ميراج  استطالع  لطائرتي  باإلضافة  املتقدم 
من  املاليني  ننسى  وال  مصريني،  بطيارين  وكلهم 
اجل  من  الليبية  القيادة  سخرتها  التي  الللدوالرات 

الفرنسية. للطائرات  غيار  توفير قطع 
للتعاون  مشرفة  مللواقللف  سطرت  احلللرب  وخللالل 
الللطللائللرة خللسللائللر كبيرة  الللعللربللي واحلللقللت هلللذه 
وجسيمة يف صفوف العدو االسرائيلي خالل حرب 
التحريرية  تشرين  اكتوبر   6 رمضان  من  العاشر 

1973
أكتوبر املجيدة الليبي ملصر يف حرب  الدعم 

املادية  وإمكانيتها  الشاسعة  ليبيا مبساحاتها  كانت 
مهم  استراتيجي  عمق  تعتبر  الهائلة  واجلغرافية 
عليه  تطابقت  مللا  وهلللذا  الشقيقة  مللصللر  لللدولللة 
خصوصا  البلدين  يف  القيادتني  بني  النظر  وجهات 
األساس  هذا  ومن  لليبيا  بالنسبة  الثورة  عهد  يف 
كانت ليبيا يف مستوى املسئولية التي وضعتها على 
لدعم  تستطيع  وعاتق شعبها فساهمت مبا  عاتقها 
العربي  الللدعللم  وبفعل  املللصللري  احلللربللي  املجهود 
حتقق  وسوريا  مصر  من  كل  يف  احلربي  للمجهود 

التي  املجيدة  رمضان  من  العاشر  حرب  النصر يف 
الصهيوني  العدو  قللوات  على  انتصار  أول  سجلت 
ساعتها  منذ  لصاحلها  املعركة  حتسم  أن  وكللادت 
األمريكية  االمبريالية  القوى  تدخل  لللوال  األولللى 

الصهيوني. العدو  حليفة 
واجبا  نعتبره  الذي  الدعم  هذا  نذكر  إذا  ونحن 
وفى  األرض  بهذه  ومسلم  عربي  كل  على  مقدس 
بني  األزللليللة  للعالقات  نظرا  خللاص  بوجه  ليبيا 

التاريخ  عبر  ارتللبللط  الللذي  الشقيقني  الشعبني 
الدم  إلى  وتطورت  والدين  اللغة  جتتاز  بعالقات 
عبر  الدميوغرايف  واالندماج  واملصاهرة  والقربة 
الشعب  وان  خصوصا  املتوالية  التاريخ  مراحل 
يف  املللصللري  املجهود  ينسى  أن  ميكن  ال  الليبي 
حق  فيه  دعللم  الللذي  قبلها  ومللا  يوليو  ثللورة  عهد 
بقوة  ذلك  وساند  االستقالل  يف  الليبي  الشعب 
ننسى  أن  ميكن  ال  وكذلك  الدولي  األمن  مبجلس 

الفاشستي  االستعمار  حقبة  يف  الرائد  مصر  دور 
والعمق  اخللفية  القاعدة  هي  مصر  كانت  فقد 
ضد  الليبية  الوطنية  للمقاومة  االستراتيجي 
مصر  ألرض  كان  وقد  الفاشستي  الهمجي  الغزو 
الشعب  أبللنللاء  مللن  أالف  رفللات  احللتللضللان  شللرف 
منهم  نللذكللر  املللقللاومللة  قللليلللادات  بلليللنللهللم  الللللليللبللي 
سوف  الكبير  املجاهد  الوطنية  املللقللاومللة  قائد 

املحمودي.

الذي  الدعم  هذا  نذكر  إذا  نحن 
كل  على  مــقــدس  واجــبــا  نعتبره 
وفى  األرض  بهذه  ومسلم  عربي 
ليبيا بوجه خاص نظرا للعالقات 
الشقيقني  الشعبني  بــني  األزلــيــة 
الـــــــذي ارتــــبــــط عـــبـــر الـــتـــاريـــخ
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املنوعة

كانت فتيحة الفتاة العشلللرينية تسلللتعد 
لالحتفلللال بيلللوم طاملا حلمت بللله كثيًرا 
وحلللني اقتلللرب املوعلللد ولم يتبق سلللوى 
سلللاعة واحلللدة، لتكون يف موكلللب كبير 
واألحبلللاب  األقلللارب  حولهلللا  يلتلللف 
وحتيطها دائرة من الفتيات بالفسلللاتني 
البيضاء لتزف إلى بيت زوجها حدث ما 
لم يكن يف احلسلللبان، اشلللتكت العروس 
بعلللد عودتها ملللن صاللللون التجميل من 

تعلللب وإرهاق أملا بهلللا فطلبت من أهلها 
أن ترتاح قليالً، تواصل التعب وشلللعرت 
بهبلللوط شلللديد، فأخبلللرت أهلهلللا أنها 

تشلللعر وكأنها حتتضر.
وعللللى الفلللور سلللقطت العلللروس عللللى 
األرض ونقلت بسلللرعة إلى املستشلللفى 

وتوفيت إثر سلللكتة قلبية.
وفلللور إعلللالن وفلللاة العلللروس، أصيب 
الكثير من أقلللارب وصديقات العروس، 

باإلغماء، على غلللرار والدتها وإخوانها 
والعريلللس لتتوقلللف كل مظاهلللر الفرح 
والزغاريلللد، وحتلللل محلها دموع احلزن 

واآلم.
قلللرر واللللد العريس فتلللح منزلللله لتلقي 
العلللزاء. ومت تشلللييع العلللروس يف جلللو 
مهيلللب حيث خرجلللت من بيلللت والدها 
بيلللت  إللللى  تلللزف  وكأنهلللا  بالزغاريلللد 

الزوجيلللة.

ردود فعل مختلطة سّطرت نهاية سلسلة »صراع العروش« بعد انتهاء 
موسم ثامن وصفه األغلبية باملخيب لآلمال، بعد الشهود على خيوط 
نثرية لم تصل خلواتيمها وأسلللئلة ظلت بلللال إجابات، وبروز املبتكر 
جورج مارتن أخيراً وهو يوجه انتقادات الذعة للمنتجني يف شلللركة 
»إتلللش بي أو« ألنهلللم أرغموه على االختصار للوصلللول إلى النهاية، 

وتسليط الضوء على شخصيات لم يكن يهتم لها.
ردود الفعلللل العنيفلللة حيال احللقة اخلتامية ملللن »صراع العروش« 
جاءت غير مسلللبوقة، حيث ظهرت عريضلللة تضم أكثر من مليوني 
توقيع تدعو إلى إعادة كتابة اجلزء األخير وتصنيف الكاتبني دانيل 
وايس وديفيد بينيوف على أنهما أسوأ كاتبي سيناريو على اإلطالق.
وعلق مارتن على ما حدث بالقول: » ميكن أن يكون األمر مؤملاً ألن 
نظرتهلللم اإلبداعية أحياناً ال تتفق مع تصورك وتبرز التباينات التي 
ميكن أن تؤدي للصراع. لم تكن أحداث السلسللللة صادقةً بالكامل، 

وإال كان يجب أن متتد خلمسة مواسم أخرى«.
إال أنللله وبغض النظلللر عن األزمة القائمة، حطلللم »صراع العروش« 
املقاييس بنيله 23 جائزة إميي أخرى، مبا يف ذلك أكبر جوائز العام 
فحصلللل على لقب »أفضل دراملللا«، فيما حّطم املمثل بيتر دينكالج 
سلللجله اخلاص من جوائز إميي ونال لقب »أفضل ممثل مسلللاعد« 

للمرة الرابعة.

يبدو أن فوائد الطائرة من دون طيار »درون« ال تقتصر على التقاط 
الصور وتوصيل املواد فقط، بل لها فوائد أمنية كبيرة، فبحسب ما 
أورد موقع »الشلللرق األوسلللط أونالين« فإن ضباطلللاً صينيون قالوا 
لوكالة »تشلللاينا نيوز سرفيس« احلكومية إن الشرطة ألقت القبض 
على مجرم هارب منذ 17 عاماً بعد أن رصدته طائرة من دون طيار 

)درون( يعيش يف كهف باجلبال النائية.
وهلللرب سلللونغ جيانغ )63 عاماً( من معسلللكر عملللل يف مقاطعة 
»سيتشلللوان« بجنوب غربلللي الصني عام 2002. وقلللد ُوجد أنه 
يعيلللش يف كهلللف ضيلللق بالقلللرب من مسلللقط رأسللله يف مقاطعة 
»يونان« بجنوب غربي الصني، حسلللب ما نقلته شلللبكة »سلللي إن 

إن« األمريكيلللة.
وتلقلللى ضباط معلومات عن مكان وجود سلللونغ يف أوائل سلللبتمبر 
)أيلول(، لكنهم كافحوا للبحث يف املنطقة بسبب التضاريس الصعبة، 
فأرسللللوا طائرة من دون طيار )درون(، ويف النهاية اكتشفوا مكانه، 

فُنشرت 3 فرق أمنية ومت القبض على سونغ.
ووفقاً لوسائل إعالم محلية فقد واجه سونغ صعوبة يف اإلجابة عن 

أسئلة الشرطة، ألنه لم يتحدث ألي شخص منذ سنوات.
وُسلللجن سلللونغ يف البداية بسلللبب جرائم اختطاف نسلللاء وأطفال 

وتهريبهم، وفقاً ملصدر من الشرطة املحلية.

قلللدم العلملللاء اسلللتنتاجات مخيبلللة 
لآلمال، بعد مراقبة األحداث األخيرة 
على سطح الشمس، حيث من املمكن 
أن تغرق األرض بظالم دامس ملدة 6 
أيام بسبب »عاصفة شمسية« هائلة.

وحتلللدث هلللذه الظاهرة ملللرة واحدة 
كل 250 سلللنة، وسلللتكون يف شلللهر 
ديسلللمبر من هذا العام بحسب موقع 

العربية نت.
كملللا ميكلللن أن حتجلللب %90 ملللن 
أشلللعة الشلللمس عن كوكلللب األرض، 
وسيكون سبب العاصفة املغناطيسية 

هلللو إطلللالق البالزملللا ملللن البقعلللة 
»AR2192«، وفق موقع »وان«.

إضافلللة إلى ذلك، سللليتمكن سلللكان 
مختللللف البللللدان ملللن رؤية الشلللفق 
القطبي، وأيضلللا مواجهة أطول ليل. 
كما ميكن أن تتسلللبب هلللذه احلادثة 
مبشاكل يف االتصال وانقطاع الشبكة.
كذللللك فلللإن ملللدة العاصفة سلللتكون 
حواللللي 6 أيلللام. خالل ذللللك، يجب 
عللللى األشلللخاص الذيلللن يعانون من 
احلساسلللية، االمتناع علللن بذل جهد 

بدني مفرط.

عشرينية متوت قبل زفافها بدقائق

بعد 8 مواسم انتقادات 
الذعة للمنتجني

إكتشاف مخبأ مجرم هارب منذ 
17 عاماً

بسبب عاصفة شمسية االرض تتسربل بالظلمة

الطلب املتزايد على احلمير يف أفريقيا دفع بأصحابها 
إلى تعيني حراسلللة خاصة بها، أو إنشلللاء اسطبالت 
قريبة ومحصنة، وكل ذلك بسلللبب زيادة الطلب عليه 
ملللن الصني، حيلللث يتلللم إنتلللاج دواء Ejiao من مادة 

اجليالتني التي ُتؤخذ من جلد احلمار املطبوخ.
وهذا الدواء من شلللأنه عالج جتاعيد البشرة والعقم 
والضعف اجلنسلللي، والطلب ملللن الصني كبير جدا، 
فالسعر يصل حسب وسائل إعالم صينية إلى 780 
دوالرا للكيلوغلللرام الواحلللد. وتعتقلللد جمعية خاصة 
بحماية احلميلللر The Donkey Sanctuary أن 
صناعة الدواء حتتاج يف كل سلللنة إلى خمسة ماليني 
ملللن جلود احلمير. وبحسلللب تقريلللر فقد انخفضت 
أعلللداد احلميلللر يف الصني من 11 مليلللون حمار يف 

1992 إلى 4.6 مليون يف عام 2018.
وبحسب موقع )دويتشه فيله( فإن سعر احلمار الواحد 
ارتفع من 70 يورو إلى أكثر من 175 يورو، والتجار 
الصينيلللون يدفعون أكثر ملللن 1000 يورو للحصول 
على جلدة حمار واحد، ومتثل كينيا منذ سنوات مركز 
جتارة احلمير. وتوجد يف البالد حاليا أربعة مسلللالخ 
ذات ترخيص. وتفيد أرقام رسلللمية أن املسالخ تشهد 
يوميلللا ذبح 1000 حمار.وحتى اآلن مت ذبح أكثر من 
300.000 حمار كيني للحصول على جلودها، وهذا 
ما تكشفه دراسة إحدى املنظمات الكينية العاملة يف 
بحوث الزراعة. »إذا لم تنظم احلكومة عمليات الذبح، 
فلللإن احلمير يف كينيا معرضة للخطر«، ويخشلللى أن 

يندثر احلمار يف هذا البلد بحلول عام 2023.

كرميات التجميل .. تهدد احلمير

كرميات التجميل .. تهدد احلمير
أطلقت شلللركة آرلو كاميرا املراقبة Pro 3 الذكية، التي 

متتلللاز بدقلللة عاليلللة ورؤيلللة ليليلللة ملللع صلللور ملونلللة.
وأوضحلللت الشلللركة األمريكيلللة أن الكاميلللرا اجلديلللدة 
تتمتلللع بدقلللة وضلللوح 2560×1440 بيكسلللل، وتلقط 

صور HDR عالية التباين بشلللكل خاص.
وبفضلللل  درجلللة،   160 الرؤيلللة  مسلللاحة  وتبللللغ 
مصابيح LED العاملة باألشلللعة حتت احلمراء، والضوء 
الكاشف«سلللبوت اليت« ميكن بالتقاط صور ليلية مفصلة 

وملونلللة.  
وأدملللج ميكروفون أحادي وسلللماعة يف الكاميرا املقاومة 

لألشلللعة فلللوق البنفسلللجية، وظلللروف الطقلللس. وبذلك 
ميكن تنشللليطها الكاميرا باإلشلللارات الصوتية، كما أنها 

تدعم املسلللاعد الصوتي أمازون أليكسلللا وغوغل هوم.
 WiFi وشلللبكة البلوتلللوث  بتقنيلللة  الكاميلللرا  وُجهلللزت 
b/g/n/ac 802.11 الالسللللكية، وببطاريلللة تتلللراوح 

مدة تشلللغيلها بني 3 و 6 أشلللهر.
ويبلغ سلللعر كاميرا املراقبة 200 دوالر أمريكي للكاميرا 
ملللن كاميرتلللني  املكلللون  للطقلللم  منفلللردة، و500 دوالر 

ومحلللوٍر.

آرلو تطلق كاميرا املراقبة اجلديدة
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الثقافية 

قراءة يف أغنية عاهدتني للفنانة ساملني الزروق
زي�اد الع�ي�س�������اوي

كثيلللرٌة هي قصص العاشلللقني يف األدب 
العربلللي، التلللي غالبلللاً ملللا تنتهلللي بتللللك 
النهايلللة التقليديلللة املُحزنلللة واملُتمثلة يف 
فلللراق األحبلللة باختالف مسلللببات هذا 
الفلللراق بلللدءاً من دسلللائس احلاسلللدين 
ملللروراً  الواشلللني  بوشلللايات  وانتهلللاًء 
بعلللوز البعلللض، وهذا ملللا نالحظه أيضاً 
يف اخلياللللة العربيلللة، حيلللث جنلللد أكثر 
الروايلللات التلللي ُترجملللت إلى أشلللرطِة 
اخلياللللِة إقبلللاالً جماهيريلللاً هلللي التلللي 
عادًة ما تنتهلللي بتلك النهاية التراجيدية 

املُحزنلللة.
لفطاحللللة  قرأنلللاه  مملللا  أكثلللَر  وليلللس 
الشلللعراء العلللرب يف العصرين اجلاهلي 
واإلسلللالمي، ويف العصر احلديث كذلك 
ملللن تلك األبيلللات التي تصلللب يف معنى 

واحد، وهو أنه ليس للعشلللق دواُء.
ويف الغنلللاء العربي قدميه وحديثه، جند 
أعملللاالً غنائيلللةً كثيلللرة تتغنلللى بالشلللوق 
إلى احلبيلللب األول، وبصعوبة نسللليانه، 
ا هو  وأُخلللرى تتغنى بجلللرح احلبيب وعَمّ

يف حكمللله.
فاملهتم باألدب العربي ومن خالل جميع 
اجتاهاته سلللواء أكان شلللعراً أو قصةً أو 
روايلللةَ، يجد أنه قد ِكلللرِس لتلك الرؤية، 
وهي أن العشق داٌء ليس له دواء، وليس 
منه شلللفاء.. قال الرسول العربي األُمي 

عليه أشلللرُف صالٍة وأزكى تسلللليم: »ما 
أنلللزل اهلل من داء إال وأنلللزل معه دواء، 
علمللله من علم وجهله ملللن جهل« أو كما 
قلللال، فلللإذا ملللا أتفقنلللا جميعلللاً على أن 
العشلللق هو داء، أال تنفلللق أيضاً على أن 
له دواء؟.. قياسلللاً مبا ورد يف نص ذلك 
احلديلللث الشلللريف.. إذاً ِللللَم مَتّ تكريس 
تللللك  لتأكيلللد  العربلللي وتطويعللله  األدب 

الرؤيلللة؟.
نعتقلللد جازملللني إن تللللك الرؤيلللة ترجع 
إللللى التجارب العاطفية الفاشللللة لهؤالء 
الذيلللن  واللللرواة،  والقاصلللني  الشلللعراء 
جعللللوا من تلك الرؤيلللة قاعدًة يف أغلب 
احللللال  العربي،كذللللك  األدبلللي  النتلللاج 
للمهتلللم بالغنلللاء العربلللي فسلللوف يجلللد 
ملللا قلللد وجلللده املهتلللم بلللاألدب العربي، 
ملللن تكريلللٍس لتللللك الرؤيلللة يف مضامني 

األُغنيلللة العربيلللة القدميلللة واحلديثلللة.
حتُضرني عبلللارة للفنان العربلللي الكبير 
»دريلللد حلام« يف إحلللدى املقابالت التي 
أُجريلللت معللله منِ قبلللل إحلللدى القنوات 
اإلعالمية العربيلللة حيث قال: »إننا أمة 
ال جتيلللد الفلللرح بل جُتيد احللللزن، فهي 
عندما حتلللزن تكون قد عبلللرت بواقعية 
علللن واقعهلللا احلزيلللن« وهلللذا ملللا جاء 
عللللى لسلللانه يف رده على السلللؤال الذي 
قلللد ُطرح عليه حول السلللر اللللذي يكُمن 
وراء ميل املسلللتمع العربي إللللى األغنية 

احلزينلللة، فهل يلللا ُترى إنه أيضاً السلللر 
وراء تكريلللس األدباء العرب لتلك الرؤية 
يف نتاجهلللم األدبلللي؟... واللللذي هلللو يف 
حقيقلللة األمر نتاجنا العربي، أي مبعنى، 
إنهلللم كانوا يدركون ُمسلللبقاً أن بطرحهم 
لتلك الرؤية سللليالقون إقباالً جماهيرياً 

منقطلللع النظيلللرِ لنتاجهلللم األدبلللي .
فكيفملللا افتلللرق »قيلللس« علللن » ليللللى« 
فقلللد جملللع احلب بني »عنتلللرة« و«عبلة« 
وكيفما شلللدت سللليدة الغناء العربي‹ أم 
كلثوم«بقصيلللدة )هجرتلللك( فقد شلللدت 
اللللزروق«  سلللاملني  املحبوبلللة«  فنانتنلللا 

بأغنيلللة هي ملللن كلمات الشلللاعر »فلرج 
»إبراهيللللم  الفلنلللان  وتلحللللني  املذبللللل« 

فهمللللي« تقللللول كلماتلهلللا:
ليلللش يقوللللوا يف الغناوي... الغال يجرح 

ملللا يلللداوي!
وليش يصوروه بجرح وليل... وباألحزان 

ميلللال احللللكاوي!
ويف هذين السلللؤالني جند أسلوب تعُجب 
ألنها قد وجدت يف احلب شللليئاً ُيخالف 
ملللا قلللد اعتلللادت سلللماعه يف أغنياتلنلللا 
لذللللك  الرؤيلللة،  تللللك  علللن  وحكاياتنلللا 
جندها جُتيلللب قائلة: »العيلللب منهم من 
خطاهلللم... للللو فهموه احللللب هناهم«. 
فاحللللب بجميلللع حاالتللله ومسلللمياته هو 
لللن  شلللعور إنسلللاني نبيلللل، ونتعجلللب مِمَّ
دواء،  لللله  يصلللف  وال  باللللداء  يصفللله 
عللللى الرغلللم مما جاء يف نلللص احلديث 
الشلللريف، فعلينلللا أن نضلللع األملللور يف 
نصابهلللا احلقيقي، ونقول لكل من فارقه 
احلبيب، ستجد وصفة لدواء هذه الداء 
يف اإلميان مبا ورد عن الرسلللول الكرمي 
يف حديث آخر، حيُث قال: »ُيحشر املرء 

ملللع ملللن أحلللب«.
ملللن  ملللع  جنتملللع  أن  األفضلللل؟  فملللا 
أحببناهلللم يف حيلللاة الدنيلللا، أم يف حياة 
نتمسلللك  أن  إال  علينلللا  فملللا  اخلللللود؟ 
بتعاليلللم ديننلللا احلنيلللف وأن نحلللث من 
أحببناهلللم على التمسلللك بهلللا، ليجمعنا 

اهلل بهلللم يف حياة اخللود، حيُث ال فراق 
اء(. وال داء... )فهلللذا هلللو دواء اللللَدّ

ولنسلللتمع إليها وهي تغني هذه األغنية: 
عاهدتنلللي

كلمات الشلللاعر: فرج املذبل
أحلان املوسللليقار: إبراهيم فهمي

أداء الفنانة: سلللاملني الزروق
ابلللودك..  املحبلللة  اتصلللون  عاهدتنلللي 

واعدتنلللي ملللا يلللوم تخللللف وعلللدك
وصدقت يف كالمك.. ودللتنلللي بغرامك

تسللللملي وكل امنلللاي ملللا انشلللوف يومه 
بُعلللدك

وليش يقوللللوا ف الغناوي.. الغال يجرح 
ملللا ايلللداوي

وليلللل..  ابجلللرح  ايصلللوروه  ليلللش  و 
وباألحلللزان ميلللال احللللكاوي

العيلللب منهلللم ملللن خطاهم.. للللو فهموه 
احللللب هّناهلللم

تسللللملي وكل امنلللاي ملللا انشلللوف يومه 
بُعلللدك

وشوف شوف.. شوف الدنيا يا حبيبي.. 
حللللوة مليانلللة أمانلللي

و شوف شلللوف.. النهار شمسه محبة.. 
والليلللل اجنومللله أغانلللي

العيلللب منهلللم ملللن خطاهم.. للللو فهموه 
احللللب هّناهلللم

تسللللملي وكل امناي ما انشلللوف
 يومللله بُعلللدك

ثُكل.....)١(

ثُكل
ايناس حميدة
ليسلللت على ما يرام ...

جلللّف ريقها منلللذ الصبلللاح وعاودتها غّصة 
القللللب ملللن جديلللد ..

حتسسلللت جانبها األيسلللر وراحلللت تفرك 
النعنلللان بلللني يديهلللا بوهلللن ظاهلللر ...

هلللا هو النهار قارب ملللن منتصفه ولم يطل 
عليهلللا أحد ملللن داخل البيلللت بعد ، تركت 
األوراق علللن يدهلللا فوق الطاوللللة وأدارت 
كرسيها عن الشمس وجتولت بنظرها حول 
املكان حديقة جميلة ومسلللبح محاط بسور 
عاللللي يحجب الرؤية والهلللواء ويبعد األلفة 
علللن املكان ... لم تقبل هذا املكان ورافقها 
شلللعور سللليء منذ انتقالهم لللله ... فبرغم 
ضيلللق بيتهلللم الصغيلللر واملحشلللور يف حي 
مزدحلللم كثيلللر الضجيج اال ان هلللذا البيت 
حرمهلللا ونس اجليران ووّدهم حيث تقضى 
نهارهلللا هنلللا دون ان يسلللأل عنهلللا أحد او 
يطلللرق بابها كما اعتادت ... »فكنتها« التي 
احضرهلللا ابنها ملللن عامله اجلديلللد والتي 
للللم تألفها هي األخرى -بعد ان اشلللترطت 
سكناً قريباً من أهلها ويليق مبستواهم كما 
تردد دائما-ال تفارق غرفتها بسبب حملها 
وأدعائها املرض وال جتد مشلللترك يجمعها 

بهلللا اال »ولدها« الذي تقاسلللمته معها ..ال 
أحلللد أخر يف هلللذا البيت الواسلللع يبادلها 
احلديلللث حتلللى اخلادملللة التلللي احضرها 
ابنها ال تتحدث بلغتها .... انشلللغلت بناتها 
بحياتهلللن وتقطعلللت زياراتهلللن لها بسلللبب 
موسلللم االمتحانات وظللللت لوحدها تقلبها 

الوسلللاوس واملخاوف.
ليسلللت على مايرام ...

فقد افاقت منذ الفجر بعد ان ترائى لها » 
محمد »ماداً يديه وكأنه قرر سلللحبها نحوه 
...« بكرهلللا« اللللذي فقدتللله صبياً وسلللط 
فوضى السلللالح والذي ما عاد للحياة طعم 
ملللن بعلللده وللللم تفللللح محلللاوالت صغيرها 
األخلللر يف تعويضهلللا علللن فقلللده ورحيلللله 
املبكر ...ومازاد من وجعهلللا قلقها على ما 
تبقى لهلللا »علي« خصوصا بعلللد انضمامه 
ألحلللدى القلللوى املتصارعلللة يف املدينلللة...
حيث صار أحد اعضاء مجموعته بدالً عن 
أخيه ومتكلللن يف وقت قصير من تولى دور 
قيلللادي فيهلللا ... ال يخبرها عن شللليء وال 
تعلم حقيقة عملللله لكنه يعمل على اقناعها 
بنبلللل ما يقوم به كلما ملللر عليها يف اوقات 

متقطعلللة ملللن النهلللار او الليلللل...
وان للللم تلللزرع تبريراتللله وحكاياتللله وحتى 

دائملللاً  واحلفلللظ  بالتوفيلللق  لللله  دعائهلللا 
الطمأنينلللة والراحلللة يف قلبهلللا !!!...

صلللار ثرياً ويحمل غالباً الكثير من األموال 
بال عّد ... يحضرها خفية حتى عن زوجته 
ويكدسلللها يف القبو الذي احكم غلقه بباب 
حديلللدي يأمتنها على نسلللخة من مفاتيحه 
تلللاركاً لها حرية التصلللرف اذا ما احتاجت 
لشللليء .... للللم تفتح الباب قلللط وال رغبة 
لديهلللا يف ذللللك حتلللى انها لم تخبلللر بناتها 

بسلللر ابنها .....
لكنها ليسلللت على مايرام اليوم ...

فمنلللذ خروجللله ليالً بعلللد ان تنلللاول معها 
عنللله... اخبلللار  ال  يوملللني  قبلللل  العشلللاء 
االقتتلللال دائلللر يف ضواحلللي املدينلللة ولم 
يتوقلللف منلللذ اكثلللر من شلللهرين وال بوادر 
حللللله قريبلللا... كانلللت تعلم انهلللا لم تبدل 
جهدهلللا يف ايقافللله عن الذهلللاب ووقفت 
املشلللاركة  عللللى  اصلللراره  املللام  عاجلللزة 
وفشللللت أمام قوله بانه قرار يخص حياته 
والتزامللله امام رفاقللله وبانها حرب واجبة 
وللللم يبقلللي لها اصراره على موقفه سلللوى 
الدعلللاء له بالسلللالمة والنجلللاة والنصر ، 
والدعلللاء عللللى األخر الذي نغص عيشلللته 

بالفنلللاء والهلللالك ....

ليسلللت على مايرام ...
هاهو غائلللب لليوم الثالث وال احد يكترث 
زوجتللله اما نائملللة واما غائبة علللن البيت 
وهي وبرغم امتالكها لهاتف التواصل معه 
لكنهلللا ال جتيد اسلللتخدامه وال يسلللاعدها 
نظرها على فلللرزه... عليها االنتظار حتى 
يلللرن لتلللدوس عللللى الزر األخضلللر ......
األخبار مقطوعة وزيارات االهل شلللحيحة 
ومخاوفها سللليطرت عليهلللا ويزيدها وجه 
محملللد امللللدود اليديلللن وكأنه سيسلللحبها 

اليللله ...
عاودتها الغّصلللة وصاحبها اهتزاز الهاتف 
غطلللاء  عدللللت   .... صرتهلللا  يف  ورنينللله 
راسلللها عللللى عجلللل وتلقفت اجلهلللاز .... 
عويلللل احدى بناتها عبر السلللماعة اوقفها 
بلللال وعلللي وملللاكادت تلللرد حتلللى اختللللط 
صوت دق شلللديد على الباب اخلارجي مع 
صراخ قادم من اللللدور العلوي .... عليوة 

استشلللهد يا أمي ...
هلللذا ملللا وصلللل السلللماعها وتيقنلللت منه 
وسلللط حالة الهرج التلللي اقتحمت نهارها 
القللللق........ رمت الهاتلللف ونهّدت على 
الكرسلللي بال وعي ... اختفى وجه محمد 

بعد ان سلللحب ما تبقى من أحشلللائها .



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة10 العـدد )   54   (    ــ    الثالثاء       8      /       10   /     2019

رياضه

��� االسبوع الليبي   
نللادي  ملعب  افتتاح  زلينت  مدينة   شهدت 
ليبيا  األول يف  امللعب  يعتبر  الذي  اإلشعاع 
القدم  لللكللرة  الللدوللليللة  املللواصللفللات  حسب 

املصغرة.
مصغرة  بللطللولللة  أقلليللمللت  املللنللاسللبللة   وبهذه 
زلينت،  اإلفللريللقللي  االشللعللاع،  فللرق  جمعت 

جنوم مصراته، جنوم صرمان .
علي  صللرمللان  جنللوم  فللاز  االول  اللقاء   يف 
لهدفني  أهللداف  بخمسة  زلينت  األفريقي 
الثاني متكن جنوم مصراته من  اللقاء  ويف 
لثالثة  أهللداف  بستة  االشعاع  علي  الفوز 
على  بالفوز  اللقب  صرمان  جنوم  ليحسم 
الترجيحية  اجلزاء  بركالت  مصراته  جنوم 
بعد انتهاء الوقت االصلي بالتعادل هدفني 

لكل فريق .  

��� االسبوع الليبي   
 أعلن نادي ألدرشوت تاون الذي يلعب بدوري أندية الدرجة اخلامسة اإلجنليزية لكرة القدم التعاقد 

بالتمر بعقد ميتد حتى نهاية املوسم. الليبي محمد  مع الالعب 
 وكان بالتمر الذي لعب قبل سنوات للمنتخب األوملبي الليبي واألهلي بنغازي قد لعب املوسم املاضي 

لفريق بارنت إف سي  يف دوري الدرجة الرابعة اإلجنليزي 

��� االسبوع الليبي   
 قللللررت مللنللتللخللبللات أسللتللراللليللا وسللويللسللرا 
ورومانيا رفع علم ليبيا قبل بداية مبارياتها 
القادم يف كأس العالم لكرة القدم املصغرة 
املشاركه  من  ليبيا  منتخب  منع  مت  والتي 

بها لعدم احلصول علي التأشيرات لدخول 
صحفي  تقرير  وفق  األسترالية  األراضللي 
. وقام  التونسي   »foot24« موقع  نشره 
املنتخب  بللدعللم  الشقيق  تللونللس  منتخب 
الوطني الليبي برفع العلم الليبي وهو األمر 

الذي القي حالة من اإلمتنان لدي اجلميع 
أبرزها  القرارات  وماترتب عليه من بعض 
وسويسرا  أستراليا  منتخب  من  كل  قللرار 
قبل  الليبي  العلم  برفع  بللقللرار  ورومللانلليللا 

املباريات املقبلة .

 بدأ فريق النصر لكرة القدم  السبت مبلعب النادي مبدنية 
محمد  الوطني  املللدرب  إشللراف  حتت  حتضيراته  بنغازي 

الككلي للمشاركة يف بطولة الكونفدرالية اإلفريقية .
 وكان النصر ودع دوري أبطال افريقيا أمام الرجاء البيضاوي 
الكونفيدرالية  من  مكرر   32 الل  دور  إلى  ليتحول  املغربي 
وسوف يتعرف ممثل ليبيا على منافسه األربعاء املقبل موعد 

سحب القرعة مبقر االحتاد اإلفريقي .

��� االسبوع الليبي   
 أبدى عبداحلفيظ أربيش استغرابه الشديد بسبب قرار اقالته من تدريب فريق زاخو 

العراقي وقال بأنه يشعر بخيبة امل كبيرة وتفاجأ بقرار اقالته.
 وكان نادي العراقي قام بإقالة أربيش من منصبه بعد سوء النتائج ببطولة الدوري 

حيث تعرض الفريق للخسارة يف ثالث مباريات متتالية .
 وأضاف يف تصريح خاص لبوابة أفريقيا الرياضية أنه لم يعرف السبب احلقيقي وراء 
اقالته ورجح أن تكون سببها القرارات التي اتخذها ضد عدد من الالعبني أصحاب 
الشعبية يف النادي ، مبينا أنه سحب شارة القيادة من كابنت الفريق ومنحها لالعب 
بسبب شعبية  عارمة  ثورة  له  أنه سبب  ما حصل  واصفاً   ، انضباطي  كإجراء  أخر 

الالعب.

 أول تعليق من أربيش بعد إقالته
 من زاخو العراقي

 االهلي يفسخ عقد    
كوفري  بالتراضي 

 العب ليبي ينضم ألحد أندية 
الدرجة اخلامسة بإجنلترا

 تقرير - أسترليا وسويسرا يسيرون علي خطي تونس يف دعم ليبيا
 النصر يبدأ حتضيراته لبطولة 

الكونفدرالية
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رياضه

��� االسبوع الليبي   
خدمات  على  حصوله  الثالثاء  الهالل   نللادي   أعلن 
بعقد  وذلك  أمبيه  حسام  سرت  خليج  مرمي  حارس 

ميتد ملدة موسمني
 ليكون احلارس األول لفريق األول لكرة القدم وأصبح 
أمبيه أول تعاقدات املدرب ناصر احلضيري للموسم 

الكروي اجلديد.

��� االسبوع الليبي   
 توج فريق التحدي لكرة القدم ببطولة بنغازي لفئة 
الناشئني وذلك بفوزه يف املباراة النهائية على جاره 

الهالل بنتيجة أربعة أهداف مقابل.
 وذلك يف املباراة التي جمعت الفريقني مساء األحد 

املاضي  مبلعب نادي شمال بنغازي  .
املدرب  يدربه  الذي  التحدي  أهداف فريق   وسجل 
فيصل  املوهوب  الالعب  الصبيحي  حسن  الشاب 

اجلروشي هاتريك وناصر الصويعي هدف .
سالم  السابق  الدولي  الالعب  بأن  بالذكر   اجلدير 
بنادي  السنية  للفئات  الفني  املدير  هو  التاورغي 

التحدي .

 الهالل يعلن عن أول 
تعاقداته للموسم اجلديد

 التحدي يتوج ببطولة 
بنغازي لكرة القدم 

للناشئني

 إصابة التاجوري تفسد فرحة نيويورك سيتي بالفوز

��� االسبوع الليبي   
مباراة  عللن  بدرحسن  الليبي  الللدولللي  غياب   تأكد 
وذلك  الللوديللة  املغرب  نظيره  أمللام  الليبي  املنتخب 

بسبب اإلصابة .
املغرب  القادمة  اجلمعة  املتوسط  فرسان   ويلتقي 

وجدة. مبلعب 
إلي إصابة مع فريقه أحد   وكان الالعب قد تعرض 

يف دوري الدرجة األولى السعودي..  

 اإلعالن عن انبثاق رابطة 
أندية املنطقة الشرقية

 بدر حسن خارج مباراة 
ليبيا واملغرب

��� االسبوع الليبي   
لها  تللعللرض  الللتللي  اإلصلللابلللة   أفسدت 
الللتللاجللوري  إسللمللاعلليللل  الليبي  الللدولللي 
فاز  الذي  سيتي  نيويورك  فريقه  فرحة 
مقابل  بهدفني  يونيون  فيالدلفيا  على 
منافسات  املاضي ضمن  االثنني  هدف  

الدوري األمريكي لكرة القدم .
الثاني  الهدف  سجل  قد  الليبي   وكان 
أن جتبره  قبل   22 الدقيقة  يف  لفريقه 
الكاحل  يف  لها  تعرض  التي  اإلصللابللة 
الثانية  الللدقلليللقللة  يف  امللللبلللاراة  ملللغللادرة 

والثالثني .
صدارته  سيتي  نيويورك  وواصللل   هذا 
رصيده  رفع  أن  بعد  األمريكي  للدوري 

إلي أربعة وستني نقطة ..

 أعلن جمع أندية بنغازي واجلبل األخضر وخليج سرت وطبرق يف 
اجتماعهم مساء  السبت بقاعة اجتماعات فندق تبستي ببنغازي  .
برئاسة  القدم  لكرة  الشرقية  املنطقة  أندية  رابطة  انبثاق   عن 
محمد  خالد  املهندس  بنغازي  األهلي  النادي  إدارة  مجلس  رئيس 
واألستاذ  الفاخري  عبداملولى  األستاذ  من  كل  وعضوية  السعيطي 
حمد اسويكر واألستاذ عبدالسالم الناجي ، وسيتم اعداد النظام 

األساسي للرابطة .
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لم أعرِف احلقَد

لم أحمْل حقيبَتُه

وخاسٌر خاسٌر

يف احلقِد من رَِبحا

ُمْذ قلُت للحِبّ

ُكْن صوِتي

وُكْن بصرِي

ِلغيرِِه بُدخوِل القلِب

ما سمَحا

ال ُتغلِق الباَب

يف وجِه امرٍئ أبًدا

ال باَب أجمُل

من باٍب قد انفتَحا

األسبـوع الليبـي 
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أخر االسبوع 

للكره وقت  ال 

المزويغ محمد 

عللادل،  غلللادة  املللصللريللة،  املمثلة  تعرضت 
إطالالتها  إحدى  بسبب  عديدة  النتقادات 
يف الللللللدورة الللثللالللثللة ملللهللرجللان اجلللونللة 
السينمائي، وكان من بني املنتقدين جنلها.

وشارك عبد اهلل، جنل غادة عادل، صورة 
لوالدته عبر حسابه الشخصي على موقع 
قدمية  األولى  لقطتني،  تضم  »فيسبوك«، 
الوردي  باللون  ثوبا  مرتدية  وهي  لوالدته 
محتشما وبأكمام طويلة، والثانية إلطاللتها 
بفستان  السينمائي  اجلونة  مهرجان  يف 

مكشوف عند األكتاف وناحية البطن.
وعلق جنل غادة عادل على الصورة سائال 
إياها »إيه اللي حصل يا ماما؟«، مع رموز 

تعبيرية مضحكة.
وردت غادة عادل على جنلها بتعليق ساخر 
»ليه يا زمان مسيبتناش أبرياء صغيرين«، 

املسلسل  تللتللر  أغللنلليللة  ملللن  وهللللي جللملللللة 
التلفزيوني الشهير »ليالي احللمية«.

وأثارت الفنانة غادة عادل اجلدل بإطالالتها 
يف مهرجان اجلونة السينمائي الذي انتهت 
أطلت  عندما  وخاصة  مللؤخللرا،  فعالياته 
مفتوح  اللون،  أزرق  فستان  مرتدية  وهي 
من الصدر يف العرض اخلاص لفيلم »نورا 

حتلم«.
وكان من املقرر أن تشارك غادة عادل يف 
»مملكة  رمضان 2019، مبسلسل  درامللا 
رانيا  بطولته  تشاركها  والللتللي  إبللللليللس«، 
العاصي  وإميلللان  داوود  وأحللمللد  يللوسللف 
وسلوى خطاب وكرمي قاسم ومحمد جمعة 
وخالد أنور وأسماء جالل ومحمود الليثي، 
أمني راضي،  تأليف محمد  واملسلسل من 

وإخراج أحمد خالد موسى.

معمر  الراحل  الليبي  الزعيم  عائلة  نفت 
اإلفللراج عن  املتداولة عن  األنباء  القذايف، 

هنيبال القذايف املعتقل يف لبنان.
وقالت العائلة يف بيان نشرته  يتدوينة على 
صفحتها الرسمية، إنها تابعت ما يتم تداوله 
على شبكات التواصل االجتماعي، من أخبار 
تتعلق باالفرج عن »رهينة الطائفية« الكابنت 

هنيبال معمر القذايف.

وأضافت أنها إذ تنفي العائلة هذه األخبار، 
فإنها حتث كل املخلصني ملواصلة جهودهم 

حتقيقاً لهذه الغاية النبيلة.
اللبناني  القضاء  الللقللذايف،  عائلة  وذكللرت 
بواجباته ومسؤولياته االخالقية جتاه عدالة 
قضية الكابنت والذي يعد احتجازه التعسفي 
وصمة عار يف تاريخ لبنان حكومة وشعباً 
ومؤسسات قضائية، على حد تعبير البيان.

نشرت وسائل إعالم لبنانية قصة متسولة تبني 
أنها متلك يف رصيدها املصريف أكثر من 900 

ألف دوالر.
واملتسولة معروفة يف مدينة صيدا جنوبي لبنان 
باسم احلاجة وفاء محمد عوض، وقد تبني أنها 
كانت متتلك حسابا يف مصرف »جمال ترست 
بنك« بقيمة مليار و250 مليون ليرة لبنانية أي 
قرابة 900 ألف دوالر.واشتهرت احلاجة وفاء 
يف مدينة صيدا بأنها امرأة فقيرة جتوب شوارع 
املدينة تتسول لتحصل على كفاف يومها، غير 
أن إغالق بنك جمال ترست كشف أمرها بعد 
ما تبني أنها كانت قد أودعت فيه مبالغ طائلة.

صللورة  اللبنانية،  »اجللللديلللد«  قللنللاة  ونللشللرت 
لشيكني مصرفيني، األول بقيمة 750 مليون 
ليرة )نحو نصف مليون دوالر(، والثاني بقيمة 
ألف دوالر(،  )قرابة 400  ليرة  مليون   589
موجهني من مصرف »جّمال ترست بنك« إلى 
املصرف املركزي، باسم احلاجة وفاء، كي يتم 
صرفهما لها.وتلك الواقعة ليست األولللى يف 
لبنان، ففي مايو 2018، برزت قصة السيدة 
فاطمة عثمان، التي تبني بعد وفاتها أنها متتلك 
ما يزيد عن مليون دوالر أمريكي، فيما عرفها 
بأنها  سنوات  طيلة  بيروت  العاصمة  أهالي 

متسولة بحالة يرثى لها.

ابن غادة عادل ينتقد والدته

عائلة القذايف تكشف حقيقة
 اإلفراج عن ابنها هنيبال

متسولة .. متلك 900 ألف دوالر


