
تاورغــــــــاء.. متــــــالزمة املِحــــــن 
الدائمـــــــة وغيـــــاب املنــــــح

ميت يتحدث 
يف جنازته

املنتخب الليبي يخسر مجدداً أمام تونس 
ويودع التأهل للشان

تخبط إداري يف أكبر مؤسسة اقتصادية ليبية.. 
والبعض يصف قراراتها بالشخابيط

ص 8

ص11        

 ص 5 
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يعرف علماء اجليولوجيا ، أن لكل زلزال إرتداداته 
لكل ح��دث مفصلي يقع يف  أن  الساسة  ..وي��ع��رف 
دول���ة م��ا ، ت��واب��ع��ه اإلق��ل��ي��م��ي��ة ..خ��ص��وص��ا إذا ك��ان 
اإلقليم بأسره مرتبط بوشائج متداخلة تاريخية 
ثقافية واجتماعية وسياسية ..ما يحدث يف لبنان 
ال��ي��وم ال ميكن ق��راءت��ه مب��ع��زل ع��ن ال��س��ي��اق العام 
وج���ذوره  أس��ب��اب��ه  ك��ان��ت  وإن  حتى   � ككل  للمنطقة 
محلية صرفة ، متعلقة بطبيعة النظام السياسي 
ال��ط��ائ��ف��ي ال�����ذي ي��ح��ك��م ال���دول���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة منذ 
عشرات السنني وحول السلطة فيه إلى إقطاعيات 
» قروسطوية« يتوارثها األبناء عن اآلباء، ما أنتج 
الذي  اإلحتقان  من  الهائل  الكم  ه��ذا  النهاية  يف 
إنفجر على شكل مظاهرات عارمة اكتسحت جل 

مدن لبنان..
لفحص  مانحتاجه  امل��ؤام��رة«   « تيليسكوب  ليس 
اه��ت��رأت من  ..ف��امل��ؤام��رة  ال��ي��وم يف لبنان  مايجري 
، مثلها م��ث��ل قميص  ال��ش��ع��ب��وي  ك��ث��ر االس��ت��ع��م��ال 
ع��ث��م��ان ال���ذي من��س��ح ف��ي��ه ع��ج��زن��ا – ن��ح��ن شعوب 
ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة -  ع��ن ف��ه��م ال��ص��ي��رورة ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ب��ئ��ر االن���دث���ار وال��ت��اش��ي منذ  ال��ت��ي تسحبنا إل���ى 
بالتفاصيل  التشبث  .. وبعيدا عن  مئات السنني  
اخل��اص��ة ل��ك��ل ح��ال��ة ع��ل��ى ح���دة ، وح��ت��ى إذا جنح 
الثورة  ج��ذوة  إخماد  يف  لبنان  يف  الطوائف  ملوك 
..الميكننا  اللبنانيني  وق��ل��وب  ش���وارع  يف  املستعرة 
الفهم  محاولة  يف  للتفسير  إط���ار  وض��ع  أردن���ا  إذا 
ح��دوده  يرسم  ال��ذي  اإلقليم  أن  حقيقة  جتاهل   ،
قوس النار املمتد من صحراء شمال افريقيا إلى 
لهذا  األول  العام  منذ  دخ��ل  قد  الفارسي  اخلليج 
طبوغرافية  م��ن  سيغير  إن��ت��ق��ال��ي  ط���ور  يف  ال��ع��ق��د 
العميقة  الطبقات  ، بل وسيطال  السياسي  واقعه 
عند  املتجمدة  والثقافية  االجتماعية  لتركيبته 
نقطة حتول ثوري مت اجهاضها قبل مايقرب من 

14 قرنا ..
طاملا  التي   ، صغيرة  قرية  ص��ار  العالم  ان  مقولة 
رددناها دون ان نتحسس أثرها يف وعينا وتفكيرنا 
نقبض عليها قبض  ن��ك��اد  ال��ي��وم حقيقة  ، ص���ارت 

اليد ..
خيارا  يعد  لم  التغيير   ، منطقتنا  ل��دول  بالنسبة 
يندرج يف استراتيجية وطنية ترسمها النخبة وال 
حتى مطلبا شعبيا ميكن حتقيقه يف وع��اء زمني 
اللحظة صار  ه��ذه  اآلن يف  وم��رح��ل��ي..إن��ه  مقبول 
لن  كاسحة  تسونامي  كموجة  وقاسيا  واق��ع��ا  أم��را 

تبقي ولن تذر..
ال��ت��ح��والت ال��ق��ادم��ة ، ب��ل ال��ت��ي ب����دأت م��ن��ذ بعض 
الوقت عمليا ، تأتي إستجابة خلسارتنا يف صراعنا 
مع االخ��ر ، وال��ذي الميكن وصفه على أي��ة ح��ال ، 
ب��ان��ه م��ن��اف��س��ة ب���ني جت����ار يف ال���س���وق ..ان�����ه ص���راع 
ال  لذلك   , اجلغرافية  وعبر  التاريخ  عبر  مفتوح 
ميكن وصف وعينا - حتى وان جاء حلظيا وبعد 
املقززة أحيانا  فوات االوان - بتجلياته وتفاصيله 
تراكمي  وع��ي   , اجلمعي  ..فالوعي  متأخر  بأنه   ,
اجيال وسمعة  ذروت��ه يستهلك عمر  الى  الوصول 
وراحة اعداد هائلة من أبناء اجلماعة الذين تقع 
على عاتقهم مسؤولية الريادة والتنوير..ما نفهمه 
اليوم =حتى وان كان ثمنه درس قاس افقدنا االمان 
القادمة  االج��ي��ال  يفيد  قد  واألم���ل=  واالستقال 
وهي تخوض جولة جديدة يف حرب استعادة الذات 
م��ن ض��ي��اع صنعه ان��ع��دام ال��وع��ي وض��ع��ف النخبة 

واطماع االخر..
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ما الذي يحدث..؟ 
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على  التوقيع  إسبانيا  يف  الليبية  السفارة  أعلنت 
الوفاق  بحكومة  التعليم  وزارة  بني  تعاون  اتفاق 

بوليتكنك. فالنسيا  وجامعة  الوطني 
الليبية يف إسبانيا عبر صفحتها  السفارة  وبينت 
مبوقع »فيسبوك« أن االتفاق الذي جرى التوقيع 
عدد  اجلامعة  منح  تضمن  اجلمعة  أمــس  عليه 
معاملة  يــعــامــلــون  ليبيني  لــطــاب  كــرســي   30
تعاون  مجاالت  عدة  وكذلك  االسبان،  الطاب 
أعضاء  بني  العلمية  الزيارات  تبادل  منها  أخرى 
هيئة التدريس والتعاون يف مجال البحث العلمي 

الهيئة  مع  خاصة  اخلبرات  وتبادل  واألكادميي 
والفني. التقني  للتعليم  الوطنية 

يف  يأتي  االتفاق  توقيع  أن  السفارة  وأوضحت 
وبتنسيق  واسبانيا  ليبيا  بني  التعاون  تعزيز  إطار 
د.  أن  موضحة  مبــدريــد  الليبية  الــســفــارة  مــن 
التعاون  مكتب  مدير  عبدالنبي  احمد  سلطان 
الدولي هو من مثل وزارة التعليم بحكومة الوفاق 
جامعة  مثل   فيما  االتــفــاق  توقيع  يف  الوطني 
رئيس  مورو  فرانسيسكو  د.  بوليتكنك  فالنسيا 

اجلامعة.

ملديرية  التابعة  الدوريات  متكنت 
أمن سبها من القبض على )40( 
ذمة  على  املطلوبني  مــن  شخص 
ومسجلة  مختلفة  جنائية  قضايا 
وقسم  الشرطة  مراكز  ضدهم يف 
للمديرية  التابعة  اجلنائي  البحث 
تتمثل  جــرائــم  عــدة  الرتــكــابــهــم   ،
الــقــتــل واخلـــطـــف واحلـــرابـــة  يف 

واالجتار باملواد املخدرة.
سبها  ــن  أمـ ــة  ــري مــدي وأوضـــحـــت 
اقــســام  أن   ، املــاضــي  اخلــمــيــس 
قد  اجلنائي  والبحث  الــشــرطــة  
محاضر  فتح  إعـــادة  يف  بــاشــرت 
التحقيقات معهم كا حسب نطاق 
إلى  الحالتهم  متهيدا  اختصاصه 
باقي  الستكمال  العامة  النيابة 

القانونية ضدهم. اإلجراءات 
األجهزة  قامت  السياق  ذات  ويف 
بتشكيل  سبها  مبــديــنــة  األمــنــيــة 
ــة أمــنــيــة مــشــتــركــة لــتــأمــني  غــرف
مــداخــل املــديــنــة بــاإلضــافــة إلــى 
بها  احليوية  املرافق  مواقع  تأمني 
األمني  الــتــعــاون  إطـــار  وذلـــك يف 
واحلفاظ  األمن  لفرض  املشترك 

النظام. على 

ملكافحة  الوطني  املركز  مدير  أعلن 
بشير  الدين  بدر  الدكتور  ــراض،  األم
النجار، أن املركز سجل أكثر من 10 
خال  اللشمانيا  ــداء  ب إصــابــة  آالف 

العام املاضي.
تصريحات  يف  النجار  الدكتور  وقــال 
صحفية، إن من أسباب تفشي املرض 
نهائي،  بشكل  املكافحة  برامج  توقف 
الناقلة  احلشرة  تكاثر  إلى  أدى  مما 
واحليوانات  الــرمــل(  )ذبــابــة  للمرض 
البرية(  )الــقــوارض  للمرض  اخلازنة 
بصورة كبيرة، مبا أدى إلى زيادة رقعة 

املرض وأعداد احلاالت املصابة.
ــح أن مـــرض الــلــشــمــانــيــا، هو  وأوضــ
منذ عشرات  املتوطنة  األمراض  أحد 
السنني يف ليبيا ويوجد بنوعيه:األول: 
هيئة  على  ويظهر  اجللدية  اللشمانيا 
تترك  تعالج  لم  إن  مزمنة،  تقرحات 
الوجه،  على  دائــمــة  وتشوهات  نــدبــاً 
شمال  مناطق  يف  منتشر  النوع  وهذا 
الثاني:  النوع  أن  ليبيا.وأضاف  غرب 
أخطر  ــو  وهـ ــة،  احلــشــوي اللشمانيا 
مــا يصيب األطــفــال  األنـــواع وغــالــبــاً 
والطحال،  الكبد  تضخم  يف  ويتسبب 
يعالج، وهو  لم  إن  الوفاة  ويتسبب يف 

منتشر يف مناطق جنوب ليبيا وشمال 
شرق الباد. وعدد احلاالت املسجلة 

أقل بكثير من النوع األول.
الوطني  املركز  أن  إلى  النجار  وأشــار 
يــشــرف فــنــيــاً عــلــى مــكــافــحــة مــرض 
احلـــاالت  عـــاج  ويــتــابــع  اللشمانيا، 
األطباء،  وتدريب  األدوية،  توفير  عبر 
املكافحة  لفرق  الفني  الدعم  وتقدمي 
حاليا  لكنه  املـــوبـــوءة،  الــبــلــديــات  يف 
الذي  األمر  املادية،  اإلمكانات  يواجه 
أثر بشكل مباشر على جهوزية املركز 

يف القضاء على خطر األوبئة.
ملكافحة  الوطني  املركز  مدير  وأشــار 

الــدائــرة  تعقيد  أن  ــى  إلـ ــراض  ــ األمـ
املستندية والتدخل يف عمليات الشراء 
وعدم  املخصصة  امليزانيات  وضعف 
نقص  ــى  إل يـــؤدي  األولـــويـــات  ترتيب 
عدم  وأحياناً  ــة،  واألدويـ التطعيمات 
وصولها نهائياً لعدة سنوات تسبب يف 

ضعف أداء املركز.
من  عـــدد  يف  اللشمانيا  ــتــشــرت  وان
وخاصة  ليبيا  يف  الساحلية  املناطق 
يف تاورغاء وزلينت بسبب املستنقعات 
والتلوث البيئي ومياه الصرف الصحي 
ومكبات القمامة التي أصبحت تشكل 

أزمة كبيرة يف تلك املناطق.

شاركت ليبيا يف أعـمال الـمؤمتر الـوزاري الـخامس 
للـتسجيل الـمدني واإلحـصائيات االستراتيجية 
بالـعاصمة  انطلقت  التي  اإلفـريقية،  للـدول 
 700 مـن  أكـثر  بـحضور  لـوساكا،  الـزامبية 
مـشارك مـن الـوزراء والـخبراء وكـبار الـمسئولني 

الـمعنيني بـالقضية.وبني املكتب اإلعامي لوزارة 
مـصلحة  رئـيس  أن  الوفاق  بحكومة  اخلارجية 
يف  شـــارك  بالتمر  محمد  الـمدنية  ــوال  ـــ األح
فعاليات املؤمتر الذي بحث كـيفية تـفعيل آلـيات 
الـتسجيل الـمدني للـمواليد والـوفيات فـي جـميع 

الـمتعددة  للـمشكات  والـتصدي  الـقارة،  دول 
الـتي تـواجه تـلك الـخطوات. وتواصلت فعاليات 
املاضي  اخلميس  ــوم  ي انطلق  الــذي  الـمؤمتر 
اإلفـريقي،  االتـحاد  مـفوضية  بـإشراف  ليومني 
واللـجنة االقـتصادية لـألمـم الـمتحدة بـإفريقيا.

40 متهما يف قبضة األجهزة األمنية يف سبها

ضبط 40 كلغ من الكوكايني يف الواحات
10 آالف إصابة باللشمانيا

ليبيا تشارك يف مؤمتر للتسجيل الـمدني يف لوساكا 

 متكن أعضاء االدارة العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية فرع 
الواحات من ضبط أحد مروجي املخدرات وبحوزته مخدرات.

األجهزة  أن  الوفاق  بحكومة  الداخلية  لــوزارة  اإلعامي  املكتب  وبني 
الكوكايني،  مخدر  مــادة  من  كيلو   40 املتهم  بحوزة  ضبطت  األمنية 

وقامت باتخاذ اإلجراءات الازمة حياله.

30 طالبا ليبيا يعاملون معاملة أبناء البلد يف اسبانيا
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للهجرة،  الدولية  املنظمة  أعلنت 
ــوم اجلــمــعــة، تــرحــيــل 126  ــي ال
النيجر  ــى  إل ليبيا  مــن  مهاجرا 
ــر مــطــار مـــصـــراتـــة، وذلـــك  عــب
اإلنسانية  العودة  برنامج  ضمن 

الطوعية. 
ليبيا،  املنظمة يف  وأوضح مكتب 
رافــقــهــم خــال  املــهــاجــريــن  أن 
ــي لــتــقــدمي  الــرحــلــة فـــريـــق طــب
من  الثنني  خاصة  صحية  رعاية 
رعاية  حالتهم  تطلبت  املهاجرين 

صحية. 

ــى أن بــرنــامــج »الــعــودة  يــشــار إل
الطوعية« تنفذه املنظمة الدولية 
املهاجرين  عودة  لترتيب  للهجرة 
وأعيد  بلدانهم،  ــى  إل العالقني 
أكثر من 5 آالف مهاجر من ليبيا 
إلى بلدانهم خال النصف األول 
من العام اجلاري، فيما مت إعادة 
غير  مهاجر  ألــف   16 من  أكثر 
بلدانهم  ــى  إل ليبيا  مــن  شــرعــي 

األصلية العام 2018.
للهجرة،  الدولية  املنظمة  وكانت 
قد كشفت يف وقت سابق، وجود 

اكد مراقب التشغيل والصيانة  مبوقع سرت باجلهاز 
ان   حافظ   على  مهندس  الصناعى   للنهر  التنفيدى 
املائى    عبر خزان اجدابيا سرت  متوقف  األمداد 
االنتاجية  نقص  بسبب   تقريبا   يوما  عشرون  مند  
املنظومة      مسارات  على  التعديات    و  باالبار   املائية 
.الشرعية من  الغير  الوصات  وكثرة  اجدابيا سرت  

املواطنيني 
املائى  ان  كمية املخزون   املهندس حافظ   واوضــح  
املوجودة  بخزان القرضابية  النهائى  الواقع  13  ك 
م شرق سرت  مليون ومائتان وثمانون ألف لتر مكعب 

من املياة وهى املخزون  املائى  حاليا باخلزان .
واوضح ان املخزون املائى باخلزان  يكفى   اكثر من 
باملياة  امداد مدينة سرت  تقريبا على  يوما   عشرون 

يوميا. 

أكــد رئــيــس جلنة ازمـــة الــوقــود 
أن  الغويزي  نــوري  سبها  ببلدية 
البلدي  واملــجــلــس  االزمـــة  جلنة 

سبها اتفقوا مع مستودع 
ببنغازي  املنقار  راس 

عـــــلـــــى إرســــــــــال 
ــات عــاجــلــة  شــحــن
ملعاجلة  لــلــمــديــنــة 
نــقــص إمــــــدادات 

ــة  ــن ــود مبــدي ــ ــوقـ ــ الـ
وأننا  وخــاصــة  سبها 

ــدء الــعــام  عــلــى أبــــواب بـ
الدراسي اجلديد.

املكتب  بحسب  الغويزي  وأوضــح 
أنه جرى  لبلدية سبها  اإلعامي 
بنزين  ــود  ــ وق شــحــنــات  إرســــال 

طريقها  يف  حاليا  وهــي  للبلدية 
وقع  التي  الــوقــود  محطات  إلــى 
االختيار عليها لتوزيع الوقود يف 
كل محلة ببلدية سبها

وبــني الــغــويــزي أن 
الشحنات  ــدد  عـ
لبلدية  املــرســلــة 
 16 يبلغ  سبها 
ــقــل  ــة ن ــ ــن ــاحــ شــ
سعة  بنزين  وقود 
50 الف لتر بسعر 
ديــنــار   7500 ــوم  رســ
تكلفة  سعر  إليها  مضافا  تقريبا 
نقل الشحنات والتي تقدر بقيمة  
لكل  ليبي  ــارا  ــن دي ــف  ال  7000

شحنة.

لدائرة  التابعة  الصيانة  فرق  تواصل 
تــــوزيــــع الــــقــــره بــولــي 

اخلــمــيــس املــاضــي 
ــراء أعــمــال  ــ إجـ

ــة  ــ ــان ــ ــي ــصــ ــ ال
الــــــدوريــــــة 
ــض  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ لـ
ــوط  ــطـ اخلـ
الــهــوائــيــة 
 11 ــد  ــهـ جـ

ك. ف.
ــني املــكــتــب  ــ وبـ

للشركة  اإلعامي 
الــعــامــة لــلــكــهــربــاء أن 

تقليم  شملت  الصيانة  أعــمــال 
بعض األشجار القريبة من اخلطوط 

الهوائية وكذلك شد بعض األساك 
املــتــدلــيــة والـــقـــريـــبـــة من 
شملت  كــمــا  األرض 
قطاعات  تركيب 
ــة عــلــي  ــيـ ــوائـ هـ
الـــتـــفـــريـــعـــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة 
وذلك حفاظا 
سامة  عــلــى 
ــــني،  ــن ــواطــ ــ امل
ولــــلــــحــــفــــاظ 
أداء  على  كذلك 
الـــشـــبـــكـــة الـــعـــامـــة 
تشكل  ــتــي  وال للكهرباء 
خلطوط  مامستها  عند  خــطــورة 

الكهرباء .

مبديرية  اجلنائي  البحث  قسم  قــام 
أمن بنغازي بضبط تشكيل شبكة تقوم 
مبلغ  مقابل  املصرية  العمالة  بتهريب 
مصري  جنية   40.000 قــدره  مالي 
من  كبيرة  كميات  بتهريب  يقوم  كما 
املواد املخدرة نوع )حشيش(عن طريق 

الصحراء.
ــغــازي عبر  ــن ب ــن  ــة أمـ ــري وبــيــنــت مــدي
االجتماعي  التواصل  مبوقع  صفحتها 
البحث اجلنائي  أن قسم  بوك«  »فيس 
بوجود  تفيد  معلومات  تلقى  باملديرية 
بتهريب  يقوم  اجلنسية  ليبي  شخص 
شركات  طريق  عن  املصرية  العمالة 
ارض  بقطعة  بإخفائهم  ويقوم  وهمية 
ــت املـــديـــريـــة أن  ــحـ ــه.وأوضـ خـــاص بـ
آخر  شخص  قيام  كشفت  التحريات 
الشخص  مبساعدة  اجلنسية  مصري 
األول )الليبي اجلنسية( جللب العمالة 

مدينة طرابلس. إلى  وتهريبهم 
أن  إلى  بنغازي  أمن  مديرية  وأشــارت 
مبعاونه  بقيامه  اعترف  الثاني  املتهم 
العمالة  وجلب  بتهريب  األول   املتهم 
ــق شــخــص ثــالــث  ــة عـــن طــري املــصــري
)مصري اجلنسية مقيم يف دولة مصر( 
مبالغ  مقابل  وهمية  شركة  طريق  عن 
مالية وقدرها 40.000 جنيه مصري 
ــرف بــحــيــازة مـــواد مــخــدرة  كــمــا اعــت
بتواصله  واعــتــرف  التعاطي  لــغــرض 
بجلب  يقومون  مصريني  أشخاص  مع 
نوع حشيش  املخدرة  املواد  كميات من 
ــصــحــراء كــمــا اعــتــرف  ــق ال عــن طــري
املتهم الثاني بعرض رشوة على مناوب 
مت  حيُث  سبيله  إخاء  ألجل  التحقيق 
دفع  واقعة  إثبات  ومت  له  كمني  إعداد 
ومت  د.ل   20.000 مببلغ  ــرشــوة  ال

إعداد تقرير بذلك.

األحمر  الهال  فرع  التدريب مبقر  بقاعة  اختتمت  
اجدابيا، الورشة التدريبية حول كيفية كتابة املقترحات 
والتقارير حتت إشراف وتنظيم مكتب الشباب والعمل 

التطوعي بالفرع.
واستمرت الورشة يومني متواصلني وقد مت تقسيمها 
 35 قرابة  واستهدفت  وعملي،  نظري  جزئني  إلــى 

متطوع من منتسبي الفرع.
عاطي  -منصور  اجدابيا  األحمر  الهال  فرع  مدير 
-قال يف حديث خص به )بوابة إفريقيا اإلخبارية(، 
املتطوعني  لدى  املستوى  لتطوير  اقيمت  الورشة  إن 
بالفرع حول كيفية كتابة املقترحات والتقارير اخلاصة 
باملشاريع بشكل صحيح وبطريقة حديثة تتماشى مع 

اجلهات املانحة من خارج إدارة الفرع. 
هذه  تناولتها  التي  املحاور  أهم  أن  عاطي،  وأضــاف 
الورشة، كان حول كيفية كتابة اهداف املشاريع بشكل 
صحيح وكيفية وضع خطة زمنية ومحددة للمشاريع، 
أيضاً كيفية اختيار الفئات املستهدفة، باإلضافة إلى 
كيفية إعداد امليزانيات التقديرية إلقامة تلك األنشطة.

واختتم مدير فرع الهال األحمر اجدابيا حديثه، أن 
هذه الورشة ستكون بداية لسلسلة من الورش التدريبية 
يف مجال إدارة املشاريع التي يكون لها املردود االيجابي 

على املجتمع.

عبر مصراتة ترحيل مهاجرين غير 
شرعيني من ليبيا إلى النيجر

مؤشرات لنقص
 مياه الشرب يف سرت

تواصل أعمال الصيانة يف القره بولليإرسال 50 الف لتر بنزين لسبها

ضبط شبكة لتهريب البشر يف بنغازي ورشة تخصصية بفرع الهالل 
األحمر اجدابيا

الطبي  بنغازي  ملركز  االعامي  املكتب  أعلن 
باملركز يف  االطفال  طاقم جراحة  عن جناح 
استئصال كلية مشوهة لطفلة حديثة الوالدة 
الدكتور موسى  اعتبرها اجلراح  )18ساعة( 
باحلالة صعبة  العملية  أجرى  الذي  الهاجني 
ــاء جــراحــة األطــفــال  والــغــريــبــة.وتــلــقــى أطــب
الــوالدة،  استدعاء طارئ حلالة طفلة حديثة 
أوضحت  التنفس  يف  شــديــدا  ضيقا  تعاني 
والدتها  حمل  فترة  أثناء  التلفزيونية  الصور 
غير  البطن،  منطقة  على  كبير  كيس  بوجود 
على  بشدة  يضغط  وتكوينه  املكان  معروف 
أستمر  والرئتني،  احلاجز  احلجاب  عضلة 

بالنمو خال أشهر احلمل األخيرة، وإثر والدة 
الطفلة نقلت على الفور الى غرفة العمليات 
موسى  اجلــراح  الدكتور  املستعجلة.وأوضح 
حيث  معتادة  غير  الطفلة  حالة  أن  الهاجني 
يكون مصدر الكيس املبيض أو األمعاء ولكن يف 
حالة هذه الطفلة كان مصدر الكيس مجهول.

وواصل الهجني يف حديث الذي نقله املكتب 
االعــامــي ملــركــز بنغازي الــطــبــي   قــائــا » 
اكتشفنا بعد عمل الفحوصات أن هذا الكيس 
عبارة عن )الكلية اليمنى ذات النسيج التالف( 
أي غير مكتملة النمو لسبب ما ادى الى تشوه 
خلقي فيها، وكان يضغط على الرئتني ويدفع 

اليمنى  اجلهة  الــى  البطن  محتويات  جميع 
الـــوالدة  بعد  للطفلة  اختناق  حــالــة  محدثا 

مباشرة«. 
وعمر  العملية  اجــراء  اجلــراح  الدكتور  قــرر 
الوليدة 18 ساعة وبدأ يف استئصال الكلية 
من  تصفيتها  بعد  التالفة  املشوهة  اليمنى 
اجلراحة  وتكللت  بالداخل  املوجودة  السوائل 
ايام  لعشرة  بالعناية  الطفلة  ومكثت  بالنجاح 
االطباء  قرر  ثم  واملتابعة،  الفحوصات  حتت 
على  االطمئنان  بعد  املستشفى  من  خروجها 
والكلية  وأن  جــيــدة،  بصحة  وأنــهــا  وضعها 

اليسرى السليمة تقوم بعملها بشكل طبيعي.

استئصال كلية لطفلة حديثة الوالدة يف بنغازي الطبي
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أخبــار

للهجرة،  الدولية  املنظمة  أعلنت 
ــوم اجلــمــعــة، تــرحــيــل 126  ــي ال
النيجر  ــى  إل ليبيا  مــن  مهاجرا 
ــر مــطــار مـــصـــراتـــة، وذلـــك  عــب
اإلنسانية  العودة  برنامج  ضمن 

الطوعية. 
ليبيا،  املنظمة يف  وأوضح مكتب 
رافــقــهــم خــال  املــهــاجــريــن  أن 
ــي لــتــقــدمي  الــرحــلــة فـــريـــق طــب
من  الثنني  خاصة  صحية  رعاية 
رعاية  حالتهم  تطلبت  املهاجرين 

صحية. 

ــى أن بــرنــامــج »الــعــودة  يــشــار إل
الطوعية« تنفذه املنظمة الدولية 
املهاجرين  عودة  لترتيب  للهجرة 
وأعيد  بلدانهم،  ــى  إل العالقني 
أكثر من 5 آالف مهاجر من ليبيا 
إلى بلدانهم خال النصف األول 
من العام اجلاري، فيما مت إعادة 
غير  مهاجر  ألــف   16 من  أكثر 
بلدانهم  ــى  إل ليبيا  مــن  شــرعــي 

األصلية العام 2018.
للهجرة،  الدولية  املنظمة  وكانت 
قد كشفت يف وقت سابق، وجود 

اكد مراقب التشغيل والصيانة  مبوقع سرت باجلهاز 
ان   حافظ   على  مهندس  الصناعى   للنهر  التنفيدى 
املائى    عبر خزان اجدابيا سرت  متوقف  األمداد 
االنتاجية  نقص  بسبب   تقريبا   يوما  عشرون  مند  
املنظومة      مسارات  على  التعديات    و  باالبار   املائية 
.الشرعية من  الغير  الوصات  وكثرة  اجدابيا سرت  

املواطنيني 
املائى  ان  كمية املخزون   املهندس حافظ   واوضــح  
املوجودة  بخزان القرضابية  النهائى  الواقع  13  ك 
م شرق سرت  مليون ومائتان وثمانون ألف لتر مكعب 

من املياة وهى املخزون  املائى  حاليا باخلزان .
واوضح ان املخزون املائى باخلزان  يكفى   اكثر من 
باملياة  امداد مدينة سرت  تقريبا على  يوما   عشرون 

يوميا. 

أكــد رئــيــس جلنة ازمـــة الــوقــود 
أن  الغويزي  نــوري  سبها  ببلدية 
البلدي  واملــجــلــس  االزمـــة  جلنة 

سبها اتفقوا مع مستودع 
ببنغازي  املنقار  راس 

عـــــلـــــى إرســــــــــال 
ــات عــاجــلــة  شــحــن
ملعاجلة  لــلــمــديــنــة 
نــقــص إمــــــدادات 

ــة  ــن ــود مبــدي ــ ــوقـ ــ الـ
وأننا  وخــاصــة  سبها 

ــدء الــعــام  عــلــى أبــــواب بـ
الدراسي اجلديد.

املكتب  بحسب  الغويزي  وأوضــح 
أنه جرى  لبلدية سبها  اإلعامي 
بنزين  ــود  ــ وق شــحــنــات  إرســــال 

طريقها  يف  حاليا  وهــي  للبلدية 
وقع  التي  الــوقــود  محطات  إلــى 
االختيار عليها لتوزيع الوقود يف 
كل محلة ببلدية سبها

وبــني الــغــويــزي أن 
الشحنات  ــدد  عـ
لبلدية  املــرســلــة 
 16 يبلغ  سبها 
ــقــل  ــة ن ــ ــن ــاحــ شــ
سعة  بنزين  وقود 
50 الف لتر بسعر 
ديــنــار   7500 ــوم  رســ
تكلفة  سعر  إليها  مضافا  تقريبا 
نقل الشحنات والتي تقدر بقيمة  
لكل  ليبي  ــارا  ــن دي ــف  ال  7000

شحنة.

لدائرة  التابعة  الصيانة  فرق  تواصل 
تــــوزيــــع الــــقــــره بــولــي 

اخلــمــيــس املــاضــي 
ــراء أعــمــال  ــ إجـ

ــة  ــ ــان ــ ــي ــصــ ــ ال
الــــــدوريــــــة 
ــض  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ لـ
ــوط  ــطـ اخلـ
الــهــوائــيــة 
 11 ــد  ــهـ جـ

ك. ف.
ــني املــكــتــب  ــ وبـ

للشركة  اإلعامي 
الــعــامــة لــلــكــهــربــاء أن 

تقليم  شملت  الصيانة  أعــمــال 
بعض األشجار القريبة من اخلطوط 

الهوائية وكذلك شد بعض األساك 
املــتــدلــيــة والـــقـــريـــبـــة من 
شملت  كــمــا  األرض 
قطاعات  تركيب 
ــة عــلــي  ــيـ ــوائـ هـ
الـــتـــفـــريـــعـــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة 
وذلك حفاظا 
سامة  عــلــى 
ــــني،  ــن ــواطــ ــ امل
ولــــلــــحــــفــــاظ 
أداء  على  كذلك 
الـــشـــبـــكـــة الـــعـــامـــة 
تشكل  ــتــي  وال للكهرباء 
خلطوط  مامستها  عند  خــطــورة 

الكهرباء .

مبديرية  اجلنائي  البحث  قسم  قــام 
أمن بنغازي بضبط تشكيل شبكة تقوم 
مبلغ  مقابل  املصرية  العمالة  بتهريب 
مصري  جنية   40.000 قــدره  مالي 
من  كبيرة  كميات  بتهريب  يقوم  كما 
املواد املخدرة نوع )حشيش(عن طريق 

الصحراء.
ــغــازي عبر  ــن ب ــن  ــة أمـ ــري وبــيــنــت مــدي
االجتماعي  التواصل  مبوقع  صفحتها 
البحث اجلنائي  أن قسم  بوك«  »فيس 
بوجود  تفيد  معلومات  تلقى  باملديرية 
بتهريب  يقوم  اجلنسية  ليبي  شخص 
شركات  طريق  عن  املصرية  العمالة 
ارض  بقطعة  بإخفائهم  ويقوم  وهمية 
ــت املـــديـــريـــة أن  ــحـ ــه.وأوضـ خـــاص بـ
آخر  شخص  قيام  كشفت  التحريات 
الشخص  مبساعدة  اجلنسية  مصري 
األول )الليبي اجلنسية( جللب العمالة 

مدينة طرابلس. إلى  وتهريبهم 
أن  إلى  بنغازي  أمن  مديرية  وأشــارت 
مبعاونه  بقيامه  اعترف  الثاني  املتهم 
العمالة  وجلب  بتهريب  األول   املتهم 
ــق شــخــص ثــالــث  ــة عـــن طــري املــصــري
)مصري اجلنسية مقيم يف دولة مصر( 
مبالغ  مقابل  وهمية  شركة  طريق  عن 
مالية وقدرها 40.000 جنيه مصري 
ــرف بــحــيــازة مـــواد مــخــدرة  كــمــا اعــت
بتواصله  واعــتــرف  التعاطي  لــغــرض 
بجلب  يقومون  مصريني  أشخاص  مع 
نوع حشيش  املخدرة  املواد  كميات من 
ــصــحــراء كــمــا اعــتــرف  ــق ال عــن طــري
املتهم الثاني بعرض رشوة على مناوب 
مت  حيُث  سبيله  إخاء  ألجل  التحقيق 
دفع  واقعة  إثبات  ومت  له  كمني  إعداد 
ومت  د.ل   20.000 مببلغ  ــرشــوة  ال

إعداد تقرير بذلك.

األحمر  الهال  فرع  التدريب مبقر  بقاعة  اختتمت  
اجدابيا، الورشة التدريبية حول كيفية كتابة املقترحات 
والتقارير حتت إشراف وتنظيم مكتب الشباب والعمل 

التطوعي بالفرع.
واستمرت الورشة يومني متواصلني وقد مت تقسيمها 
 35 قرابة  واستهدفت  وعملي،  نظري  جزئني  إلــى 

متطوع من منتسبي الفرع.
عاطي  -منصور  اجدابيا  األحمر  الهال  فرع  مدير 
-قال يف حديث خص به )بوابة إفريقيا اإلخبارية(، 
املتطوعني  لدى  املستوى  لتطوير  اقيمت  الورشة  إن 
بالفرع حول كيفية كتابة املقترحات والتقارير اخلاصة 
باملشاريع بشكل صحيح وبطريقة حديثة تتماشى مع 

اجلهات املانحة من خارج إدارة الفرع. 
هذه  تناولتها  التي  املحاور  أهم  أن  عاطي،  وأضــاف 
الورشة، كان حول كيفية كتابة اهداف املشاريع بشكل 
صحيح وكيفية وضع خطة زمنية ومحددة للمشاريع، 
أيضاً كيفية اختيار الفئات املستهدفة، باإلضافة إلى 
كيفية إعداد امليزانيات التقديرية إلقامة تلك األنشطة.
واختتم مدير فرع الهال األحمر اجدابيا حديثه، أن 
هذه الورشة ستكون بداية لسلسلة من الورش التدريبية 
يف مجال إدارة املشاريع التي يكون لها املردود االيجابي 

على املجتمع.

عبر مصراتة ترحيل مهاجرين غير 
شرعيني من ليبيا إلى النيجر

مؤشرات لنقص
 مياه الشرب يف سرت

تواصل أعمال الصيانة يف القره بولليإرسال 50 الف لتر بنزين لسبها

ضبط شبكة لتهريب البشر يف بنغازي ورشة تخصصية بفرع الهالل 
األحمر اجدابيا

الطبي  بنغازي  ملركز  االعامي  املكتب  أعلن 
باملركز يف  االطفال  طاقم جراحة  عن جناح 
استئصال كلية مشوهة لطفلة حديثة الوالدة 
الدكتور موسى  اعتبرها اجلراح  )18ساعة( 
باحلالة صعبة  العملية  أجرى  الذي  الهاجني 
ــاء جــراحــة األطــفــال  والــغــريــبــة.وتــلــقــى أطــب
الــوالدة،  استدعاء طارئ حلالة طفلة حديثة 
أوضحت  التنفس  يف  شــديــدا  ضيقا  تعاني 
والدتها  حمل  فترة  أثناء  التلفزيونية  الصور 
غير  البطن،  منطقة  على  كبير  كيس  بوجود 
على  بشدة  يضغط  وتكوينه  املكان  معروف 
أستمر  والرئتني،  احلاجز  احلجاب  عضلة 

بالنمو خال أشهر احلمل األخيرة، وإثر والدة 
الطفلة نقلت على الفور الى غرفة العمليات 
موسى  اجلــراح  الدكتور  املستعجلة.وأوضح 
حيث  معتادة  غير  الطفلة  حالة  أن  الهاجني 
يكون مصدر الكيس املبيض أو األمعاء ولكن يف 
حالة هذه الطفلة كان مصدر الكيس مجهول.

وواصل الهجني يف حديث الذي نقله املكتب 
االعــامــي ملــركــز بنغازي الــطــبــي   قــائــا » 
اكتشفنا بعد عمل الفحوصات أن هذا الكيس 
عبارة عن )الكلية اليمنى ذات النسيج التالف( 
أي غير مكتملة النمو لسبب ما ادى الى تشوه 
خلقي فيها، وكان يضغط على الرئتني ويدفع 

اليمنى  اجلهة  الــى  البطن  محتويات  جميع 
الـــوالدة  بعد  للطفلة  اختناق  حــالــة  محدثا 

مباشرة«. 
وعمر  العملية  اجــراء  اجلــراح  الدكتور  قــرر 
الوليدة 18 ساعة وبدأ يف استئصال الكلية 
من  تصفيتها  بعد  التالفة  املشوهة  اليمنى 
اجلراحة  وتكللت  بالداخل  املوجودة  السوائل 
ايام  لعشرة  بالعناية  الطفلة  ومكثت  بالنجاح 
االطباء  قرر  ثم  واملتابعة،  الفحوصات  حتت 
على  االطمئنان  بعد  املستشفى  من  خروجها 
والكلية  وأن  جــيــدة،  بصحة  وأنــهــا  وضعها 

اليسرى السليمة تقوم بعملها بشكل طبيعي.

استئصال كلية لطفلة حديثة الوالدة يف بنغازي الطبي
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االقتصادية

الكيالني : تغييرات مجلس ادارة مصرف الساحل
 والصحراء غير مدروسة  وستضعف اجلانب الليبي

 االسبوع الليبي
بحكومة  املفوض  املالية  وزير  اصدر  فيما 
العاشر  قــرارا يف  بومطاري  فــرج  الــوفــاق 
من اكتوبر اجلاري يقضي باعفاء الدكتور  
عادل عبداهلل الكياني من مهامه  كعضو 
والصحراء   الساحل  ادارة مصرف  مجلس 
لاستثمار والتجارة وتكليف املهدي بالقاسم 
غير  الــقــرار  الكياني  اعتبر   ، عنه  بــدال 
للمصرف  االساسي  النظام  على  مستند 
مجلس  اعضاء  بقاء  على  ينص  ــذي  وال  ،
احتفاظه  مبديا   ، ســنــوات   الربــع  االدارة 
باي  اليه  يشار  لــم  كونه  القانوني  بحقه 
مخالفة قانونية تستوجب عزله من مهامه .

قرار بو مطاري لم يكن االول الذي يطال 
باالعفاء اعضاء يف مجلس ادارة الساحل 
والصحراء فقد اصدر يف الثامن والعشرين 
الدكتور  باعفاء  ــرارا  ق املاضي  يوليو  من 
ابوبكر خليفة دلعاب الدرسي من عضوية 

املجلس
بوابة  الى  حتدث  الكياني  عادل  الدكتور 
افريقيا االخبارية عن ابعاد القرار كما يراه 
وعن املصرف ووضعه الى حني صدور قرار 

اعفاءه
ــــ  اوال لنعرف الــقــارئ عن مصرف الساحل 
ووضعه  فيه  املساهمة  والــــدول  والــصــحــراء 

احلالي ؟
لإلستثمار  والصحراء  الساحل  مصرف 
تابعة  إقليمية  مالية  مؤسسة  والــتــجــارة 
ص(    ، )س  والــصــحــراء  الساحل  لتجمع 
وقد  تأسس هذا املصرف مبوجب إتفاقية 
إنشاءه املوقعة يف 14 أبريل 1999ليقوم 
بإستقطاب املوارد املالية العامة واخلاصة 
وتوظيفها للمساهمة يف متويل برامج التنمية 
ومناهضة  والصحراء  الساحل  فضاء  يف 
يف  املساهمة  والـــدول  الــدول  بهذه  الفقر 
املصارف هي 14 دولة مبا فيهن ليبيا وهي 
) السودان ، ليبيا ، مالي ، تشاد ، السنغال 
، التوجو ، بنني ، غامبيا ، بوركينا فاسو ، 
 ، النيجر   ، العاج أفريقيا الوسطى  ساحل 
غينيا كوناكري ، تونس( ،و بعض الدول لم 

تدفع حصتها بالكامل يف أرس املال .
بلغ رأس مال املصرح به 750 مليون يورو 
ليبيا   . يــورو  مليون  فيه 529  واملكتتب   ،
املــال  راس  %مــن   56 بنسبة  مساهمة 

املكتتب ودفعت حصتها بالكامل .
أدائــه وعلى مستوى  ً ويحقق استقرار يف 
االدارة العامة حتقق أرباح ، وكذلك فروع 
املصرف حاليا ، واملصرف   رغم الكثير من 
املشاكل التي تعيشها ليبيا والسودان وبعض 
الدول االفريقية التي يعمل  بها املصرف اال 

أن أدءه جيد ومستقر .
مجلس  يف  االخــيــرة  التغييرات  تعتبرون  ـــ  
وغير  جهة  مــن  حلضراتكم  مسيئة  االدارة 

قانونية من جهة اخرى ارجو التوضيح ؟
بالتأكيد التغييرات الغير مدروسة ألعضاء 
 ، للعضو  يسئ  االدارة  مجلس  من  بعينهم 
اجلانب  ويضعف  عامة  للمؤسسة  ويسيء 
الليبي داخل املؤسسة ألن التغيير  يستند 
للعمل  املنظمة  والــقــوانــني  الــلــوائــح  على 
احلوكمة  قواعد  مع  يتنافى  و  املؤسسي 
مجالس  لعمل  املنظمة  الدولية  واملعايير 
كعضو  .فأنا  املالية  باملؤسسات  االدارات 
مجلس إدارة مت ترشيحي لعضوية مجلس 

إدارة مصرف الساحل والصحراء من قبل 
ترشيحي  قبول  ومت   ، الليبي  املالية  وزارة 
العمومية  اجلمعية  قــبــل  مــن  ــمــاده  وأعــت
للمصرف والتي تضم كافة املساهمني يف 
املؤسسة ، على أن تكون مدة العضوية بهذه 
مرة  للتجديد  قابلة  سنوات   4 املؤسسة 
للمصرف  النظام االساسي  ، وفق  واحــدة 
 ، للمؤسسة  الدستور  يعتبر مبثابة  والــذي 
أنا  بإستبدالي  املدة  نتفاجئ ويف نصف  و 
من  بقرار  دلعاب  خليفة  أبوبكر  والدكتور 
وزير املالية مستند فيه على املادة 26 من 
النظام  االساسي للمصرف ، والتي تشير 
إلى العضوية الشاغرة يف مجلس االدارة ) 
أي مبعنى أن يتغيب عضو مجلس االدارة 
عن حضور جلسات املجلس ، إلي سبب من 
االسباب ، ونحن لم يسبق لنا أن تغيبنا عن 
جلسات مجلس إدارة املصرف .إضافة الى 
أن تغيير أعضاء مجلس االدارة بهذا الشكل 
ودون إحترام لقواعد ونظم العمل املصريف 
للمصرف  األساسي  للنظام  أحترام  ،ودون 
، سيؤثر تأثيرا كبيرا على سمعة املؤسسة 
أمام املساهمني االفارقة ، وسينعكس سلبا 
على املصرف  نتيجة عدم االستقرار بهذه 

املؤسسة .  
  ـــ بيان صدر عقب اجتماع العضاء مجلس 
االدارة مبدينة تونس خالل الفترة من 15 
إلــى 17 مـــارس املــاضــي اشترطتم حلضور 
اجــتــمــاع دعــت لــه مالية الــوفــاق عــدم إدراج 
بند تغيير أعضاء مجلس االدارة باملصرف، 
وذلــك لعدم وجــود تقصير يف أداء مهامهم 
كيف   ، لألعضاء  القانونية  املـــدة  أنتهاء  أو 

تصفون حتركات وزارة مالية الوفاق االن ؟
املالية  وزارة  بومطاري  فــرج  تــولــي   منذ 
تغيير  يف  الرغبة  بدأت   ، الوفاق  بحكومة 
إبداء  دون  االدارة  مجلس  اعضاء   بعض 
مبر ارت منطقية تستدعي تغيير املجلس 
أو أعضاء من مجلس االدارة . وقد شددنا 
أن االجــراءات يجب أن تتبع وفق القوانني 
ونظامها  املؤسسة  لعمل  املنظمة  واللوائح 
أن  أستطعنا  مــداوالــت  وبعد   . االســاســي 
إدارة   مجلس  أعــضــاء  تغيير  بــنــد  نلغي 

املصرف اجلانب الليبي ، وعقدت اجلمعية 
 ،  2019 ديسمبر  شــهــر  يف  العمومية 
وبوقفة  االدارة.  مجلس  تغيير  بند  بــدون 
مشددة من املساهمني االفارقة بأن هكذا 
إجراء ينتهك النظام األساسي ، والقوانني 
وعندها  املصرف    لعمل  املنظم  واللوائح 
بعض  بإستهداف  البديلة  اخلطة  بــدأت 
أعضاء مجلس اإلدارة بشكل فردي وكانت 
البداية بإقالة الدكتور أبوبكر خليفة دلعاب 
يف شهر يوليو 2019 ، ثم الدكتور عادل 
الكياني شهر أكتوبر 2019 . خاصة أنه 
ال يوجد أي مخالفات أو تقصير أو شبهة 
فساد تلحق بالعضوين الذين مت إقالتهم . 
مع العلم أنني أنا والدكتور أبوبكر العضوين 
شهادة  نحمل  ككل  املجلس  يف  الوحيدين 
ولدينا   ، واألقتصاد  املصارف  يف  دكتوارة 
خبرة ال تقل عن 8 سنوات عمل يف القطاع 
املصريف . ولم تسجل لدينا أي مخالفة أو 
أستغال  أو   ، املصرف  إدارة  يف  تقصير 
مكاسب  على  للحصول  باملصرف  موقعنا 
كل   . وأقــاربــنــا  ألســرنــا  أو  لنا  شخصية 
هدفنا هو استقرار املؤسسة ، والنأي بها 
عن التجاذبات السياسية والعمل على منو 
املؤسسة وحتقيق أهدافها التي أسست من 

أجلها .
واجهها  التي  عادية  الغير  الظروف  برغم  ــ 
املصرف ، إال أنه استطاع الثبات سواء على 
املستوى املحلي أو اإلقليمي لنوضح للقارئ 
كــيــف اســتــقــر املـــصـــرف وســــط كـــل مـــا يــهــدد 

استقراره ؟
نعم لقد حقق مصرف الساحل والصحراء 
استقرار وأستطاع الوقوف رغم ما يحيط 
بهذه املــؤســســات مــن ظـــروف ســـواء على 
مستوى دولة املقر ) ليبيا ( أو على مستوى 
دول جتمع الساحل والصحراء ، خصوصاً يف 
العقد األخير ، بسبب حالة عدم االستقرار 
والظروف  السودان  أو  ليبيا  تعيشها  التي 
االقتصادية التي مرت على الدول املساهمة 
أستطاع  ذلــك  رغــم  ولكن   . املــصــرف  يف 
الظروف  هذه  ومواجهة  الوقوف  املصرف 
بأقدام راسخة ووفق استراتيجية واضحة 

. وأستطعنا أن نتأقلم مع الظروف املحيطة 
أداء  يف  املــصــرف  أستمرار  نظمن  وأن   ،
مهامه ومسؤولياته ، وخير دليل على ذلك 
املالية للمصرف خال السنتني  املؤشرات 
الذي  احلقيقي  اخلطر  .ولكن  األخيرتني 
يواجه املصرف حالياً هو من اجلانب الليبي 
بسبب الصراع القائم حالياً ، والذي ال نرغب 
أن يصل إلى علم اجلانب االفريقي املساهم 
يف املصرف ، إلن ذلك بالتأكيد سيكون له 
املصرف  مستقبل  على  وخيمة  عــواقــب 
، وعلى حصة الدولة الليبية . والــذي قد 
يؤدي إلى وضع اليد على بعض الفروع يف 
 ، ، وحماية ألمــوال مواطنيها  الــدول  هذه 
واستقرار نظامها املصريف واالقتصادي . 
والنأي بهذه الفروع عن ما قد تسفر عنه 
االستقرار   وعدم  والصراع  الفوضى  حالة 

من اجلانب الليبي .
ــــ مــاهــو تأثير اجــــراءات مالية الــوفــاق على 

املصرف ؟
الغير مدروسة والتي ال  هذه اإلجــراءا ت 
أو مهنية  تستند على أي مبررات قانونية 
على  سلبي  تأثير  لها  سيكون  بالتأكيد   ،
أستقرار  عدم   . املصرف  أستقرار   عدم 
يف  سيؤدي  مؤسسة  بــأي  اإلدارة  مجلس 
الغموض  حالة  بسبب  نهايتها  إلى  النهاية 
وتضارب املصالح بني املساهمني وأعضاء 
اجلانب  تخبط  أن  كما   . اإلدارة  مجالس 
الليبي وادارتــه لهذه املؤسسة بهذا الشكل 
وادخالها يف حالة الفوضى واالنقسام التي 
، سيضعف اجلانب  الليبية  الدولة  تعيشه 
أمام  ضعيف  موقف  يف  ويضعه   ، الليبي 
املساهمني األفارقة ، وبالتالي قد يؤدي إلى 
الليبية  الدولة  كبيرة  على وضع  تغييرات 
املؤسسات  أن  نعلم  كما  املــصــرف  داخــل 
حساسة  مؤسسات  هي  املصرفية  املالية 
يف  أخفاق  أو  أنهيار  أي  وأن   ، للمخاطر 
أمام  على سمعتها  إدارتها سينعكس سلباً 
العماء ، ويؤثر تأثيرا سلبي على مستقبل 
على  يؤثر  ذلــك  أن  كما   . معهم  عاقتها 
احلياة االقتصادية واملالية للبيئة التي تعمل 
العديد من املصارف  بها املؤسسة وهناك 

حول العالم التي كان ألنهيارها نتائج كارثية 
على الدول التي تعمل بها .هذه احلساسية 
واملــصــريف  ــي  ــال امل الــقــطــاع  تكتنف  الــتــي 
أتخاذ  املساهمة  الـــدول  على  يفرض  قد 
إجراءات حمائية حلماية مودعيها وحفاظاً 
على أستقرار  اقتصادياتها .وهنا يجب أن 
نوضح شيء أن قواعد احلوكمة ومقررات 
مجالس  استقرار  على  تشدد  بــازل  جلنة 
اإلدارة باملؤسسات املالية ، واستقاليتهم ، 
ومهنيتهم ، كل هذه املعايير والقواعد مهمة 

جداً لنمو  املؤسسة وازدهارها .
ــر املـــؤســـســـة  ــبـ ــــن اجـــــــــــراءات عـ ــــل مـ س 5 هـ
القضائية تفكرون يف اللجوء اليها حلفظ 

حقوقكم و احلفاظ على املصرف ؟

اإليــدي  مكتويف  نقف  لن  نحن   ، بالتأكيد 
أمــام هذه اإلجــراءات التعسفية والــذي ال 
أو  قانونية  أو  منطقية  معايير  يستند ألي 
اجلمعية  مــن  اعتمادنا  مت  نحن   . مهنية 
العمومية للمصرف ، ولم متضي على هذه 
املهمة سنتان ، ولم يسجل ضدنا أي تقصير 
أو إهمال يف أداء مهمتنا ، كما أننا لم نتغيب 
عن حضور جلسات مجالس اإلدارة طيلة 
مدة تكليفنا بهذه املهمة . إضافة لتأهيلنا 
العملي واملهني الذي يؤهلنا لهذه املهمة ) 
مقارنة مع بعض أعضاء مجلس اإلدارة من 

اجلانب الليبي ، الذين
 ) نهائيا  املــصــريف  بالعمل  لهم  عاقة  ال 
لهذا سنتوجه للقضاء الليبي للبث يف هذه 
القضية ، وهذه اإلجــراءات الغير منطقية 
والتي تستند على معايير جهوية عنصرية ، 

ال نرغب يف إثارتها للرأي العام .
وخــتــم الــكــيــانــي حــديــثــه بــالــقــول »كتب 
أن  واملنشورات   املقاالت  بعض  كثيرا يف 
يف  الدخول  عن  املالية  وزارة  إبعاد  يتم 
هذه املساهمات ، وتفردها حلل املشاكل 
املالية وادارة السياسة املالية والبحث عن 
 ، كيفية زيادة اإليرادات وترشيد اإلنفاق 
املساهمات  مشاكل  عــن  نفسها  وابــعــاد 
املرحلة  هذه  يف  خصوصاً   ، والعضويات 
الليبي  فالشعب   . ليبيا  بها  متــر  الــتــي 
املــشــاكــل يف حياته  مــن  الــعــديــد  يــعــانــي 
أن  املالية  لــوزارة  األجــدى  كان   ، اليومية 
تعمل على حل هذه املشاكل ، ال أن تدخل 
عن  وتبعدها  تفكيرها  تشتت  موضيع  يف 
دورها احلقيقي . خصوصاً اذا علمنا أن 
واملؤسسات  الشركات  من  العديد  هناك 
 ( بني مصارف  املالية  زرة  ا  و  تتبع  التي 
 ، العقاري  واالستثمار  االدخار   ، التنمية 
مصرف الساحل والصحراء (  والشركات 
مثل ) شركة االستثمار الوطني ( وغيرها 
الواقع  يف  التدخات  هذه  مثل   . الكثير 
الصحيح  دورهــا  عن  املالية  زارة  و  يبعد 
يف إدارة السياسة املالية ، ويخلق نوع من 
اإلدارات  بني  ــوزارة  ال داخــل  الصراعات 
داخل  مكانة  أو  عضوية  على  للحصول 
هذه املؤسسات ، ويعرض هذه املؤسسات 
لإلبتزاز من قبل بعض العاملني يف وزارة 
املالية . كما أن القواعد احلديثة للحوكمة 
يف  الدولة  مؤسسات  تبتعد  بأن  توجه   ،
التجارية حفاظاً  املساهمة يف املؤسسات 
مجالس  وأستقالية  أستقاليتها  على 

إدارتها ».
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تقرير-بوابة افريقيا اإلخبارية
محفظة  إدارة  مــجــلــس  ــيــس  رئ ــدر  أصــ
محمود،  علي  لاستثمار  أفريقيا  ليبيا 
أكتوبر   18 املوافق  املاضي  اجلمعة  يوم 
 2019 لسنة   35 رقم  القرار   ،2019
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة محفظة 
يتولى  بحيث  لاستثمار،  أفريقيا  ليبيا 
ياسر الزاوية منصب رئيس مجلس إدارة 
جاد  وائــل  مــن،  كــل  وعضوية  املحفظة، 
اهلل، ومحمد صالح قريرة، وأسامة عبد 

السام، وأحمد عمر.  
ذات  نــفــس  -ويف  قليلة  ســاعــات  وبــعــد 
اليوم-، أصد رئيس مجلس أمناء املؤسسة 
رئيس  الــســراج  فائز  لاستثمار  الليبية 
قرار  الوفاق،  حلكومة  الرئاسي  املجلس 
بإيقاف قرار رئيس مجلس إدارة املؤسسة 
مجلس  تشكيل  بإعادة  لاستثمار  الليبية 
لاستثمار،  أفريقيا  ليبيا  محفظة  إدارة 
حلني إشعار أخر، على خليفة ما وصفه بـ 
مقتضيات املصلحة العامة، وإرساء مبادئ 
حتقيق  يضمن  مبا  والشفافية،  احلوكمة 
من  القرار  الرشيدة، حيث طالب  اإلدارة 
التنفيذي  واملدير  اإلدارة  مجلس  رئيس 
للمؤسسة الليبية لاستثمار، بإرسال بيان 
تقييم أداء مجلس إدارة محفظة أفريقيا 
تاريخه،  وحتى  تكليفه  منذ  لاستثمار 
للمذكورين  الذاتية  السير  تتضمن  وبيانا 

بقرار املجلس رقم 35. 
الشأن  يف  ومختصون  خــبــراء  وبحسب 
االقتصادي، فأن هذا األمر يعكس صورة 
حلالة التخبط اإلداري التي تعيشها أحد 
الليبية،  االقــتــصــاديــة  املــؤســســات  أكــبــر 
اإلداري  الــتــنــظــيــم  ــوء  سـ عــلــى  كــمــؤشــر 
وعدم القدرة على اتخاذ القرارات داخل 
مجلس  أصاب  الذي  والتشتت  املؤسسة، 

إدارتها.
اإلخبارية  إفريقيا  بوابة  من  محاولة  ويف 
لتسليط الضوء على هذا امللف واستقصاء 
كما  األفعال  ردود  املختصني، جاءت  أراء 

يلي: 
سليمان  د.  الليبي  املـــال  ســوق  مــؤســس 
خص  تصريح  يف  علق  الشحومي،  سالم 
واصــفــا  ــه،  مــن بنسخة  إفــريــقــيــا  بــوابــة 
املؤسسة الليبية لاستثمار بأنها »مؤسسة 
أن  »يبدو  قائا  والشخابيط«،  الشخبطة 
بعض املسؤولني رفيعي املستوي يف بادنا 
جديد،  من  الرسم  فن  تعلم  إلــى  بحاجة 
تعدوا  ال  قـــرارات  يرسموا  أن  يحاولون 
لتعديها  يعودون  ثم  شخطبات  تكون  أن 
الكبار  أولــئــك  تعجب  لــم  إذا  إلغائها  أو 
الهادي، وقد  البعيد  الركن  اجلالسون يف 
الرسم فوق  إعادة  بنفسهم  الكبار  يتولون 
أكثر  الــرســم  ليتحول  الشخابيط  تلك 

شخبطة.
السادة  أيها  »اعذروني  الشحومي،  وتابع 
بــه حــالــة التخبط  فلم أجــد مــا أوصـــف 
الليبية لاستثمار  املؤسسة  بها  التي متر 
أن  يــحــاوالن  ــذان  ــل وال أمنائها  ومجلس 
واحلوكمة  للشفافية  صــورة  لنا  يرسموا 

تغرق  يوم  كل  لألسف  ولكنها  املؤسسية، 
أكثر يف الفوضى ويف الشخبطة«، بحسب 

تعبيره.
عطية  أ.د.  االقتصاد  أستاذ  األكــادميــي 
ــدم رضــا  ــح عــ املـــهـــدي الــفــيــتــوري، رجــ
عن  رئيسها  أو  باملؤسسة  األمناء  مجلس 
أفريقيا،  ليبيا  محفظة  مجلس  أعضاء 
ــع بــوابــة  ــال الــفــيــتــوري يف حــديــثــه م ــ وق
إفريقيا اإلخبارية »محفظة ليبيا إفريقيا 
لاستثمار هي شركة قابضة تتبعها عدة 
شركات ومساهمات يف إفريقيا، ومحفظة 
تتبع  أيضا  هي  لاستثمار  أفريقيا  ليبيا 
واملؤسسة  لاستثمار،  الليبية  املؤسسة 
الليبية لاستثمار هي كذلك شركة قابضة 
تتبعها عدد من الشركات من ضمنها هذه 
املحفظة -املحفظة طويلة األجل والشركة 
كما  اخلــارجــيــة-  لاستثمارات  الليبية 
تخضع  لاستثمار  الليبية  املؤسسة  أن 
لسلطة مجلس األمناء، ويبدو أن مجلس 
أعضاء  عن  راض  غير  رئيسه  أو  األمناء 
مجلس محفظة ليبيا أفريقيا الذى عينته 
املــؤســســة، فــقــام رئــيــس مجلس األمــنــاء 
إلى  يشير  ــك  ذل وكــل  ــراء،  اإلجــ بإيقاف 
التخبط يف إدارة االستثمارات الليبية يف 

اخلارج لألسف«.
رأى  الشريف،  سالم  االقتصادي  اخلبير 
أن خطوة السراج بإيقاف القرار قد تكون 
يريدها  إدراج أسماء  بناء على رغبته يف 

بعينها. 
ــة  ــواب ــال الــشــريــف يف حــديــثــه لـــ »ب ــ وق
ــة«، »صــــدور قـــرار  ــاريـ ــبـ إفــريــقــيــا اإلخـ
املؤسسة  قبل  من   2019 لسنة   )35(
إدارة  مجلس  بتشكيل  لاستثمار  الليبية 
محفظة ليبيا إفريقيا لاستثمار بتاريخ: 
صــاحــبــة  وهــــي   2019/10/-17
 )13( رقم  القانون  بحسب  االختصاص 
الشعبية  اللجنة  وقرار  م،   2010 لسنة 
لسنة 2006  رقم)197(  سابقا  العامة 
م، بشأن بعض األحكام اخلاصة ملحفظة 

ليبيا إفريقيا لاستثمار، حيث مت إيقافه 
يف نفس اليوم، حسب الكتاب املوجه إلى 
التنفيذي  واملدير  اإلدارة  مجلس  رئيس 
قبل  مــن  لاستثمار  الليبية  للمؤسسة 
الليبية  املــؤســســة  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس 
يكون  والــذي  السراج(  )فائز  لاستثمار 
لم  أنــه  مــع  الـــوزراء،  رئيس  هــو  رئيسها 
اإلعان  السياسي يف  االتفاق  إدراج  يتم 
الـــدســـتـــوري ويــعــمــل حــســب الــشــرعــيــة 
قبل  من   2259 القرار  بحسب  الدولية 
رفــع  حــيــث مت  الـــدولـــي،  ــن  األمـ مجلس 
سنة 2017   )277( رقــم  دعــوى حتت 
ضد رئيس مجلس امناء املؤسسة الليبية 
لاستثمار أمام القضاء االداري مبحكمة 
الدعوى  رفــض  ومت  بــنــغــازي،  استئناف 
والئيا  االداري  القضاء  اختصاص  لعدم 
ألنه   ،2017/12/27 بتاريخ  بنظرها، 
يخص الدائرة الدستورية والتي مت تأجيل 
الطعون الدستورية إلى أجل يحدد فيما 
بعد وذلك حسب قرار اجلمعية العمومية 
للمحكمة العليا رقم )7( لسنة 2016م«. 
)فائز  ــرار  ق »وبالتالي  الشريف،  وتــابــع 
هي  الــقــرار  بإيقاف  وبصفته  ــســراج(  ال
أو  يريدها،  أسماء  إلدراج  منه  محاولة 
إدارة  مجلس  رئــيــس  ــة  ــال إق سيتم  أنـــه 
من  والــتــي  لاستثمار  الليبية  املؤسسة 
ضمن صاحياته، إن لم يتم إدراج بعض 
األسماء التي يريدها أو أشخاص أخرين 
اإلبقاء  أو  ذلــك،  وراء  دول  تكون  وممكن 

على الوضع كما هو عليه«. 
الكاتب الصحفي محمد بعيو، أعرب عن 
علق  حيث  القرار  إيقاف  خلطوة  تأييده 
يف تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي 
فيسبوك  االجتماعي  الــتــواصــل  مبــوقــع 
هـذه  إليـقـاف  لـمـن سـعـى  »شـكـراً  قائا 
اسـتـجـاب..  ِلـمـن  الـمـهـزلـة..شـكـراً 
لـهـذا  لـلفـسـاد..ال  ال  لـلـمـحـسـوبـيـة  ال 
نـزال  مـحـمـود حـسـن..ال  عـلـي  الـفـاشـل 

هـنـا أيـهـا الـفـاسـدون«.

تخبط إداري يف أكبر مؤسسة اقتصادية ليبية..
 والبعض يصف قراراتها بالشخابيط
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تقرير-بوابة افريقيا اإلخبارية
محفظة  إدارة  مــجــلــس  ــيــس  رئ ــدر  أصــ
محمود،  علي  لاستثمار  أفريقيا  ليبيا 
أكتوبر   18 املوافق  املاضي  اجلمعة  يوم 
 2019 لسنة   35 رقم  القرار   ،2019
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة محفظة 
يتولى  بحيث  لاستثمار،  أفريقيا  ليبيا 
ياسر الزاوية منصب رئيس مجلس إدارة 
جاد  وائــل  مــن،  كــل  وعضوية  املحفظة، 
اهلل، ومحمد صالح قريرة، وأسامة عبد 

السام، وأحمد عمر.  
ذات  نــفــس  -ويف  قليلة  ســاعــات  وبــعــد 
اليوم-، أصد رئيس مجلس أمناء املؤسسة 
رئيس  الــســراج  فائز  لاستثمار  الليبية 
قرار  الوفاق،  حلكومة  الرئاسي  املجلس 
بإيقاف قرار رئيس مجلس إدارة املؤسسة 
مجلس  تشكيل  بإعادة  لاستثمار  الليبية 
لاستثمار،  أفريقيا  ليبيا  محفظة  إدارة 
حلني إشعار أخر، على خليفة ما وصفه بـ 
مقتضيات املصلحة العامة، وإرساء مبادئ 
حتقيق  يضمن  مبا  والشفافية،  احلوكمة 
من  القرار  الرشيدة، حيث طالب  اإلدارة 
التنفيذي  واملدير  اإلدارة  مجلس  رئيس 
للمؤسسة الليبية لاستثمار، بإرسال بيان 
تقييم أداء مجلس إدارة محفظة أفريقيا 
تاريخه،  وحتى  تكليفه  منذ  لاستثمار 
للمذكورين  الذاتية  السير  تتضمن  وبيانا 

بقرار املجلس رقم 35. 
الشأن  يف  ومختصون  خــبــراء  وبحسب 
االقتصادي، فأن هذا األمر يعكس صورة 
حلالة التخبط اإلداري التي تعيشها أحد 
الليبية،  االقــتــصــاديــة  املــؤســســات  أكــبــر 
اإلداري  الــتــنــظــيــم  ــوء  سـ عــلــى  كــمــؤشــر 
وعدم القدرة على اتخاذ القرارات داخل 
مجلس  أصاب  الذي  والتشتت  املؤسسة، 

إدارتها.
اإلخبارية  إفريقيا  بوابة  من  محاولة  ويف 
لتسليط الضوء على هذا امللف واستقصاء 
كما  األفعال  ردود  املختصني، جاءت  أراء 

يلي: 
سليمان  د.  الليبي  املـــال  ســوق  مــؤســس 
خص  تصريح  يف  علق  الشحومي،  سالم 
واصــفــا  ــه،  مــن بنسخة  إفــريــقــيــا  بــوابــة 
املؤسسة الليبية لاستثمار بأنها »مؤسسة 
أن  »يبدو  قائا  والشخابيط«،  الشخبطة 
بعض املسؤولني رفيعي املستوي يف بادنا 
جديد،  من  الرسم  فن  تعلم  إلــى  بحاجة 
تعدوا  ال  قـــرارات  يرسموا  أن  يحاولون 
لتعديها  يعودون  ثم  شخطبات  تكون  أن 
الكبار  أولــئــك  تعجب  لــم  إذا  إلغائها  أو 
الهادي، وقد  البعيد  الركن  اجلالسون يف 
الرسم فوق  إعادة  بنفسهم  الكبار  يتولون 
أكثر  الــرســم  ليتحول  الشخابيط  تلك 

شخبطة.
السادة  أيها  »اعذروني  الشحومي،  وتابع 
بــه حــالــة التخبط  فلم أجــد مــا أوصـــف 
الليبية لاستثمار  املؤسسة  بها  التي متر 
أن  يــحــاوالن  ــذان  ــل وال أمنائها  ومجلس 
واحلوكمة  للشفافية  صــورة  لنا  يرسموا 

تغرق  يوم  كل  لألسف  ولكنها  املؤسسية، 
أكثر يف الفوضى ويف الشخبطة«، بحسب 

تعبيره.
عطية  أ.د.  االقتصاد  أستاذ  األكــادميــي 
ــدم رضــا  ــح عــ املـــهـــدي الــفــيــتــوري، رجــ
عن  رئيسها  أو  باملؤسسة  األمناء  مجلس 
أفريقيا،  ليبيا  محفظة  مجلس  أعضاء 
ــع بــوابــة  ــال الــفــيــتــوري يف حــديــثــه م ــ وق
إفريقيا اإلخبارية »محفظة ليبيا إفريقيا 
لاستثمار هي شركة قابضة تتبعها عدة 
شركات ومساهمات يف إفريقيا، ومحفظة 
تتبع  أيضا  هي  لاستثمار  أفريقيا  ليبيا 
واملؤسسة  لاستثمار،  الليبية  املؤسسة 
الليبية لاستثمار هي كذلك شركة قابضة 
تتبعها عدد من الشركات من ضمنها هذه 
املحفظة -املحفظة طويلة األجل والشركة 
كما  اخلــارجــيــة-  لاستثمارات  الليبية 
تخضع  لاستثمار  الليبية  املؤسسة  أن 
لسلطة مجلس األمناء، ويبدو أن مجلس 
أعضاء  عن  راض  غير  رئيسه  أو  األمناء 
مجلس محفظة ليبيا أفريقيا الذى عينته 
املــؤســســة، فــقــام رئــيــس مجلس األمــنــاء 
إلى  يشير  ــك  ذل وكــل  ــراء،  اإلجــ بإيقاف 
التخبط يف إدارة االستثمارات الليبية يف 

اخلارج لألسف«.
رأى  الشريف،  سالم  االقتصادي  اخلبير 
أن خطوة السراج بإيقاف القرار قد تكون 
يريدها  إدراج أسماء  بناء على رغبته يف 

بعينها. 
ــة  ــواب ــال الــشــريــف يف حــديــثــه لـــ »ب ــ وق
ــة«، »صــــدور قـــرار  ــاريـ ــبـ إفــريــقــيــا اإلخـ
املؤسسة  قبل  من   2019 لسنة   )35(
إدارة  مجلس  بتشكيل  لاستثمار  الليبية 
محفظة ليبيا إفريقيا لاستثمار بتاريخ: 
صــاحــبــة  وهــــي   2019/10/-17
 )13( رقم  القانون  بحسب  االختصاص 
الشعبية  اللجنة  وقرار  م،   2010 لسنة 
لسنة 2006  رقم)197(  سابقا  العامة 
م، بشأن بعض األحكام اخلاصة ملحفظة 

ليبيا إفريقيا لاستثمار، حيث مت إيقافه 
يف نفس اليوم، حسب الكتاب املوجه إلى 
التنفيذي  واملدير  اإلدارة  مجلس  رئيس 
قبل  مــن  لاستثمار  الليبية  للمؤسسة 
الليبية  املــؤســســة  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس 
يكون  والــذي  السراج(  )فائز  لاستثمار 
لم  أنــه  مــع  الـــوزراء،  رئيس  هــو  رئيسها 
اإلعان  السياسي يف  االتفاق  إدراج  يتم 
الـــدســـتـــوري ويــعــمــل حــســب الــشــرعــيــة 
قبل  من   2259 القرار  بحسب  الدولية 
رفــع  حــيــث مت  الـــدولـــي،  ــن  األمـ مجلس 
سنة 2017   )277( رقــم  دعــوى حتت 
ضد رئيس مجلس امناء املؤسسة الليبية 
لاستثمار أمام القضاء االداري مبحكمة 
الدعوى  رفــض  ومت  بــنــغــازي،  استئناف 
والئيا  االداري  القضاء  اختصاص  لعدم 
ألنه   ،2017/12/27 بتاريخ  بنظرها، 
يخص الدائرة الدستورية والتي مت تأجيل 
الطعون الدستورية إلى أجل يحدد فيما 
بعد وذلك حسب قرار اجلمعية العمومية 
للمحكمة العليا رقم )7( لسنة 2016م«. 
)فائز  ــرار  ق »وبالتالي  الشريف،  وتــابــع 
هي  الــقــرار  بإيقاف  وبصفته  ــســراج(  ال
أو  يريدها،  أسماء  إلدراج  منه  محاولة 
إدارة  مجلس  رئــيــس  ــة  ــال إق سيتم  أنـــه 
من  والــتــي  لاستثمار  الليبية  املؤسسة 
ضمن صاحياته، إن لم يتم إدراج بعض 
األسماء التي يريدها أو أشخاص أخرين 
اإلبقاء  أو  ذلــك،  وراء  دول  تكون  وممكن 

على الوضع كما هو عليه«. 
الكاتب الصحفي محمد بعيو، أعرب عن 
علق  حيث  القرار  إيقاف  خلطوة  تأييده 
يف تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي 
فيسبوك  االجتماعي  الــتــواصــل  مبــوقــع 
هـذه  إليـقـاف  لـمـن سـعـى  »شـكـراً  قائا 
اسـتـجـاب..  ِلـمـن  الـمـهـزلـة..شـكـراً 
لـهـذا  لـلفـسـاد..ال  ال  لـلـمـحـسـوبـيـة  ال 
نـزال  مـحـمـود حـسـن..ال  عـلـي  الـفـاشـل 

هـنـا أيـهـا الـفـاسـدون«.

تخبط إداري يف أكبر مؤسسة اقتصادية ليبية..
 والبعض يصف قراراتها بالشخابيط
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السوداء  واملياه  تاورغاء 
ــك بــعــد أن  ــوم تــتــجــدد املــحــن، وذلـ ــي وال
ــواحــدة من  تــعــرضــت مــديــنــة تــاورغــاء ل
النتشار  نتيجة  البيئية  الكوارث  أخطر 
السوداء-  -املياه  الصحي  الصرف  مياه 
ــراض  األمـ انــتــشــار  يف  تسبب  بــهــا ممــا 
من  يــزيــد  مــا  ولــعــل  املختلفة،  ــة  ــئ واألوب
القمامة  تكدس  هو  الكارثة  تلك  تأثير 
يعكس صــورة  الـــذي  األمـــر  والــنــفــايــات 
أي  يف  تنفجر  قــد  بيئية  لكارثة  قامتة 
واليابس.  األخضر  على  لتقضي  حلظة 
انتشار  مــن  املــديــنــة  مــواطــنــوا  ويخشى 
تفريغ  استمرار  إثر  واألمــراض  األوبئة 
البيئي،  الوضع  وتفاقم  الــســوداء  املياه 
زيـــادة  يف  كبير  بشكل  ســيــؤثــر  ــذي  ــ وال
تــدنــي اجلــانــب الــصــحــي هــنــاك، ومــن 
املواطنني  أصابت  التي  األمــراض  أكثر 
مرض  الـــســـوداء،  املــيــاه  لكثافة  نتيجة 

)اللشمانيا(.
باملرض..  التعريف 

مرضاً  الليشمانيات  داء  يعتبر  اللشمانيا 
اختاف  على  الــعــالــم،  يف  جــدا  شــائــعــاً 
أكثر  ومن  واجللدية،  الباطنية  أنواعه، 
الليشمانيات  داء  هــو  انــتــشــاراً  األنـــواع 
الشعبي  باالسم  يعرف  والذي  اجللدي، 
)Rose of Jericho(- داء الليشمانيات 

اجللدي. 
ــدي،  اجلــل الــلــيــشــمــانــيــات  داء  يــصــيــب 
متقرحة  جروح  ظهور  إلى  ويؤدي  اجللد 
يــصــل قــطــر الــواحــد مــنــهــا إلـــى بضعة 
على  طويلة  ألشهر  وتــدوم  سنتيمترات، 
وينجم  املختلفة،  العاجات  من  الرغم 
اختراق  عن  اجللدي  الليشمانيات  داء 
ــوع  ــن ن ــة مـ ــي طــفــيــلــيــات أحـــاديـــة اخلــل
تعرض  ــر  إث اجلــلــد،  ــى  إل الليشمانيات 
ذباب  أنثى  من  لسعة   / للدغة  املصاب 
الرمل )من عائلة الفواصد(، لذلك تكون 
مناطق  هي  لإلصابة  املعرضة  املناطق 
عــادة،  مغطاة،  غير  تكون  التي  اجلسم 

ولتسليط  الوجه واألطراف.  مثل منطقة 
مرض  على  تركيز،  أكثر  بشكل  الضوء 
تواصلت  تــاورغــاء  مدينة  يف  اللشمانيا 
اإلخبارية مع مدير إعام  إفريقيا  بوابة 
األمراض  ملكافحة  الليبي  الوطني  املركز 
أن  أوضــح  ــذي  وال ــازوي،  اجلـ د. محمد 
ليبيا  يف  مستوطن  مــرض  الليشمانيا 
ليس  مــرض  وهــو  السنوات  عديد  منذ 
العامة  اإلحصائية  بلغت  حيث  بجديد، 
 100 إلــى  األخــيــرة  الثاثة  العقود  يف 
»الليشمانيا  اجلازوي،  وقال  حالة.  ألف 
وهي  اجللدية  الليشمانيا  األول،  نوعان 
تنتشر يف شمال غرب ليبيا مثل تاورغاء 
اخلازنة  للقوراض  املناسبة  للبيئة  نظرا 
من  البري(  )اجلربوع  الليشمانيا  ملرض 
جهة واحلشرة الناقلة للمرض من ناحية 
أخرى )ذبابة الرمل(، يظهر هذا املرض 
ندب  وتترك  جلدية  تقرحات  هيئة  على 

وتابع  عاجها.  عدم  حال  يف  وتشوهات 
الليشمانيا  هــو  الــثــانــي،  ــوع  ــن »ال قــائــا 
األطفال  بــني  عــادة  وينتشر  احلــشــويــة، 
ويسبب  واجلنوب،  ليبيا  شرق  شمال  يف 
النوع  وهو  والكبد،  الطحال  يف  تضخم 
لم  إذا  الــوفــاة  يف  يسبب  ــه  ألن األخــطــر 
يتوفر العاج، وهلل احلمد نسبة انتشاره 
مقارنة  جدا  قليلة  االحصائيات  بحسب 

اجللدية. بالليشمانيا 
» وبــســؤالــه عــن أســبــاب ارتــفــاع أعــداد 
املصابني باملرض، أجاب اجلازوي »سبب 
توقف  إلى  يرجع  اإلصابة  حاالت  تزايد 
املركز  ينفذه  كان  الذي  املكافحة  برنامج 
يعتبر  والذي  األمراض  ملكافحة  الوطني 
العالم،  مستوى  على  البرامج  أقوى  من 
 ،2011 بعد  البرنامج  هذا  دعم  لعدم 
فأصبح  البرنامج  توقف  إلــى  أدى  مما 
ويقدم  بحت  فني  الوطني  املــركــز  دور 

التي  لــلــبــلــديــات  الــفــنــيــة  االســتــشــارات 
يستوطن فيها املرض،،، وأضاف ال يوجد 
البينتوستام،  عــاج  إال  للمرض  عــاج 
لليشمانيا  أن  يروجون  للذين  صحة  وال 
نقص  ويــرجــع سبب  بــاألعــشــاب،  عــاج 
من  املستندية  الدائرة  تعقيد  إلى  الدواء 
األولويات  ترتيب  وعــدم  الليبية  الدولة 
ــة حــســب احــتــيــاجــات  ــ ــراء األدويـ يف شــ
ملكافحة  الوطني  املركز  جعل  ما  الدولة، 
الصحة  منظمة  مــع  يتعامل  ــراض  األمـ
العاملية عن طريق إدارة الصيدلة ومتكن 
املــرض،  عــاج  ــى شحنات  أول جلب  مــن 
ستصل  أخــرى  شحنات  هناك  وستكون 
مت  األولــى  والشحنة  قريبا،  الباد  إلــى 
املوبوءة  البلديات  على  بالكامل  توزيعها 
بــاملــرض ومــنــهــا بــلــديــة تــاورغــاء حسب 
اإلحصائية التي قدمها مندوب تاورغاء، 
للبلدية  أخــرى  شحنات  هناك  وسيكون 

كشفت  السياق،  ويف  البلديات«.  وباقي 
مستشفى تاورغاء العام، أن عدد احلاالت 
املوسم  خال  اللشمانيا  مبرض  املصابة 
ــة،  410حــال بلغ   2018 عــام  املــاضــي 
التي أصيبت باملرض  وأن عدد احلاالت 
املــوســم احلــالــي 2019 جتــاوز  خــال 
املستشفى  سجلت  حيث  الـــ700حــالــة، 
خال األسبوع املاضي نحو 200 حالة. 
وأكدت املستشفى، أن من ضمن أسباب 
باملدينة  اإلصابة  حــاالت  أعــداد  ارتفاع 
تاورغاء  سكان  لدى  املناعة  فقدان  هي 

ثماني سنوات.  لنحو  بعد نزوحهم 
والسلطات تاورغاء  يف  اللشمانيا 

ــفــاقــم أزمــــة الــلــشــمــانــيــا يف   وعــقــب ت
الرئاسي  املجلس  رئيس  التقى  تاورغاء، 
السراج، مع رئيس  الوفاق فائز  حلكومة 
عبدالرحمن  ــاورغــاء  ت املحلي  املجلس 
ملرض  انتشار  ملف  لبحث  الشكشاك، 
اللشمانيا ونقص االحتياجات التي تدعم 
العاج  توفير  وسبل  باملدينة  االستقرار 
ملرضى اللشمانيا املنتشر باملدينة والعمل 
وعلى  وأسبابها،  القوارض  مكافحة  على 
الفور أصدر السراج تعليماته إلى وزراء 
على  بالوقوف  املحلي،  واحلكم  الصحة، 
إنهاء  وأهمها  تاورغاء  مدينة  احتياجات 
وإيقاف  املخلفات،  ونقل  املفقودين  ملف 

باملدينة.  صب مياه الصرف الصحي 
ــى اجلــانــب األخــــر، الــتــقــى رئــيــس  وعــل
عضو  مع  صالح،  عقيلة  النواب  مجلس 
جاب  تاورغاء  مدينة  عن  النواب  مجلس 
النازحني  جلنة  رئــيــس  الشيباني  اهلل 
والنائب  ــواب،  ــن ال مبجلس  واملــهــجــريــن 
وعميد  اللجنة،  مــقــرر  افحيمه  صــالــح 
بــلــديــة تـــاورغـــاء عــبــداملــولــى اعــظــومــه، 
ــيــاجــات بــلــديــة تـــاورغـــاء  ملــنــاقــشــة احــت
بتنفيذ  واســتــقــرارهــا  اعــمــارهــا  إلعـــادة 
صيانة  من  احليوية  املشروعات  عديد 
مياه  وتوفير  ومساكن  اداريـــة  مــقــارات 
اتهامات  طرق.  وتعبيد  وصيانة  وكهرباء 

ملفات 

تاورغاء.. متالزمة املِحن الدائمة وغياب املنح
تقرير/ همسة يونس 

يحكى أن.. يف جزء ليس ببعيد من الشمال الغربي لليبيا، بن خطي طول )15.00 و15.30( 
شرقًا، وما بن دائرتي عرض )32.00 و32.30( شماالً، تقع مدينة ليبية تاريخية عـــريقة، 

متتد جنوب مدينة مصراتة على بعد 38 كم ويـحدها من الشرق »خليج سرت« ومن الغرب 
احلدود اإلدارية لبني وليد ومن اجلنوب احلدود اإلدارية لسرت، وتتخذ شكالً أقرب إلى 

املثلث، قاعدته يف الشمال ورأسه يف اجلنوب، تسمى بـ »تاورغاء«. ويقال إن كلمة تاورغاء هي يف 
األصل كلمة أمازيغية تنطق »طامورط تاءوراغت« وتعني اجلزيرة اخلضراء أو أرض خضراء 
)تاورغات( ألنها على شكل جزيرة خضراء بفعل العن الشهيرة والسواقي املتفرعة منها يف 

مختلف االجتاهات وهذا ما يسمى البلدة القدمية، كما يقال إن »تاورغا« هي لفظة أمازيغية 
مشتقه من اجلدر )أورغ( مبعنى اللون األصفر الذهبي، ومنها اشتق اسم بني تاوغا أحد بطون 

هوارة، وتاورغا تعني عشب رعوّي مصفر. مرت هذه املدينة -تاورغاء- بالعديد من املحن عبر 
مر العصور، بداية من احلمالت العباسية إلى االحتالل االيطالي لليبيا مرورا بـ معركة فندق 

اجلمل، ومعركة السوق القدمي، وصوال إلى نشوب عداوة بينها وبن مدينة مصراتة سنة 2011، 
تسببت يف تهجير أهالي تاورغاء من املدينة لنحو 7 سنوات، إلى أن مت توقيع ميثاق صداقة بن 

البلدتن يف 3 يونيو 2018 لعودة أهالي تاورغاء ملدينتهم. 
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ملفات 

النواب  مجلس  عضو  وقــال  ومناشدات 
لـ »بوابة  جاب اهلل الشيباني، يف حديثه 
مرض  انتشار  حول  اإلخبارية«  إفريقيا 
سيارات  قيام  »إن  املدينة،  يف  اللشمانيا 
من  املصانع  ومخلفات  الصحي  الصرف 
تــاورغــاء  مدينة  إلــى  بالقدوم  مصراتة 
هو  فيها،  وأحــقــادهــا  سمومها  لتصب 
األخاقية  للمنظومة  وفاة  شهادة  مبثابة 
سامية  ومــثــل  عليا  قيم  مــن  متثله  مبــا 
الفطرة  يف  واضــح  خلل  نبيلة،  وأخــاق 
ومخيف  وفظيع  مروع  انهيار  السليمة، 
التي  واجلـــمـــال«  واخلــيــر  ــق  »احلـ لقيم 
نادت بها الديانات السماوية والفاسفة 
نعم هم يف غفلة عن اهلل  واملصلحني... 
والرسول وتعاليم اإلسام، هم يف ظام 
أعمى  قلوبهم،  على  اهلل  ختم  دامـــس، 
حاجة  يف  هم  والبصيرة،  البصر  احلقد 
ماسة لعاج نفسي ورفع مستوى اإلميان 
القبيح  املشهد  هــذا  نفوسهم.  يف  بــاهلل 
الدولية  املنظمات  عليه  تشهد  الـــذي 
وسفارات الدول الفاعلة التي خاطبناها 
يــجــري من  بــالــصــور عما  ــك  ووثــقــنــا ذل
الطيبة،  بلدتنا  يف  وعبث  وخراب  فساد 
أغلب  يدين  التي  والدول  املنظمات  هذه 
يتسألون عن  أنهم  باملسيحية البد  أهلها 
واملتفرجني  والصامتني  الفاعلني  ديانة 
الــشــك يف  ــى  إل ذلــك  يتعدى  أن  وميــكــن 
هذه  تأتي   ... اإلنسانية  إلى  انتماءهم 
التكبير  يــرتــفــع  مــديــنــة  مــن  الــســيــارات 
يف  يتلى  والــقــرآن  املساجد  يف  واالذان 
املساجد  تكتظ  اجلمعة  ــوم  وي بيت  كــل 
وينطلق  الساجدين،  الراكعني  باملصلني 
من مطارها االالف من حجاج بيت اهلل 
احلرام، يا لها من مصيبة. والذي نفسي 
بيده لو أن أحد العقاء يف مصراتة كان 
وذكر  صوته  بأعلى  وصرخ  حقا  مسلما 
على  وغــضــبــه  اهلل  بــحــســاب  الــعــابــثــني 
املفسدين لكان خير له من صاة وصيام 

وحج وزكاة«، وذلك بحسب تعبيره. 
ــوا قـــوافـــل املـــوت  ــفـ ــار )اوقـ ــت شــع وحتـ
ــال رئــيــس  ــة مــن مــصــراتــة(، قـ ــادم ــق ال
يوسف  تــاورغــاء  شباب  جتمع  مؤسسة 
عكش، »إنه ويف الوقت الذي هبت علينا 
ومصراتة  تــاورغــاء  بني  املصاحلة  ريــاح 
والتي فرح بها كل الليبيني، والتي انتهت 
 2016 31أغسطس  يف  اتفاق  بتوقيع 
ومصراتة  تاورغاء  بني  وقع  ميثاق  وتبعه 
اعترضت  والذي   ،2018 يونيو   3 يوم 
عليه منظمات حقوق اإلنسان يف الداخل 
مبادئ  ألبسط  يرتقي  ال  ألنــه  واخلــارج 
إلى  الفرح  انقلب  حتى  اإلنسان،  حقوق 
ــدأت  حـــزن، حــيــث ومبــجــرد الــتــوقــيــع ب
الــعــشــرات مــن قــوافــل املـــوت )ســيــارات 

ومخلفات  والقمامة  الصحي  الــصــرف 
مدينة  يف  حمولتها  لتفرغ  املستشفيات( 
إلى  أدى  ممــا  يــومــي  وبشكل  ــاورغــاء،  ت
السوداء  املستنقعات  من  بحيرات  تكون 
رئيسيا  مصدرا  أصبحت  بدورها  والتي 

لألمراض. 
وتابع يف حديثه اخلاص لـ »بوابة إفريقيا 
اإلخــبــاريــة« قائا »ومــع ذلـــك... وبــدال 

الشركات  مصراتة  مدينة  ترسل  أن  من 
ــال األعــمــال إلعـــادة  واملــهــنــدســني ورجــ
أصبحت  أخوية،  كبادرة  تــاورغــاء،  بناء 
والقمامة  الــصــحــي  الــصــرف  ــارات  ســي
وبعلم  علني  بشكل  تاورغاء  إلى  تذهب 
ــات احلــكــومــيــة يف مــصــراتــة،  ــل اجلــه ك
ــات  ــان ــدي ــراف وال ــ مــتــجــاوزيــن كــل األعـ
من  حــذرنــا  شخصيا  ونحن  السماوية، 

شبح  أصبح  واآلن  الظالم،  العمل  هــذا 
ــا  ــراض اجلــلــديــة الــفــتــاكــة واملــاري ــ األم
أبناء  ياحق  املعروفة  غير  واألمـــراض 
استقبل  ولألسف  يوم،  بعد  يوما  املدينة 
املوافق  اجلمعة  يوم  تاورغاء  مستشفى 
11 أكتوبر 2019 أكثر من 150 حالة 
عن  ناهيك  اللشمانيا..  مبرض  إصابة 

من عالج يف أماكن أخرى«.
حتذيرنا  جنــدد  »اليوم  عكش،  وأضــاف 
ونكرر  املوت،  قوافل  استمرار  مغبة  من 
الدعوة إلى أهلنا ومسؤولينا يف مصراتة 
ــل املـــوت إلـــى تـــاورغـــاء،  ــواف بــإيــقــاف ق
واملنظمات  الدولية  املنظمات  ونــدعــوا 
احلــكــومــيــة وغــيــر احلــكــومــيــة بــضــرورة 
املنكوبة...للوقوف  تاورغاء  مدينة  زيارة 
واتخاد  طبيعية  الغير  الكارثة  هذه  علي 
املسؤولني  كل  ونــدعــوا  حيالها،  مايلزم 

كارثة  اجتــاه  بجدية  للوقوف  ليبيا  يف 
ستقضي على تاورغاء وماجاورها ورمبا 

ليبيا. كل 
تــاورغــاء  األزمـــة  مــقــرر جلنة  وجــه  كما 
بوابة  عبر   - مــنــاشــدة  شــرتــيــل،  أحــمــد 
احلكومات  كل  إلى  اإلخبارية-  إفريقيا 
بعثة  حتــت  املنطوية  الدولية  واملنظمة 
لهم  ليبيا، قائا  املتحدة لدعم يف  األمم 
تقع  واألخــاقــيــة  القانونية  »املسؤولية 
قــرار  اتــخــذمت  مــن  وأنــتــم  عاتقكم  على 
وتـــاورغـــاء  ــيــني،  املــدن حلــمــايــة   1970
إلى  اآلن  حتولت  منكوبة،  كانت  بعدما 
يد  مــد  وعــدم  تقاعسكم  بسبب  كــارثــة 
الصمت  بل  احلياد  وإلتزامكم  لها  العون 
أن  بعد  ينفذ  لــم  الــذي  الــتــوافــق  بــاســم 
العضوية  للنفايات  ملكب  تاورغاء  حتولت 
ــوداء  ــسـ مــنــهــا وكــيــمــيــائــيــة واآلبــــــار الـ
وجيف  املباني  وركام  املصانع  ومخلفات 

احليوانات«. 
من  اإلنــســان،  حلــقــوق  الليبية  املنظمة 
ما  بالغ  بقلق  تتابع  إنها  قالت  جانبها 
مدينة  يف  الطبيعية  البيئة  له  تتعرض 
ــاء، مـــن خــــال إفـــــراغ حــمــولــة  ــ ــاورغ ــ ت
من  القادمة  الصحي  الصرف  سيارات 
مدينة مصراتة يف تاورغاء، الفتة إلى أن 
هذه األفعال تعد انتهاكا صارخا حلقوق 
للخطر،  املدنيني  وتعرض حياة  اإلنسان، 
األطــفــال  مــن  الكثيرين  تــعــرض  مــؤكــدة 
وناشدت  هذا  خطيرة.  جلدية  ألمراض 
مصراتة،  يف  املسؤولة  اجلهات  املنظمة 
املتحدة  األمم  وبعثة  الرئاسي،  واملجلس 
للدعم يف ليبيا، واملركز الوطني ملكافحة 
العملية  اإلجــراءات  تتخذ  أن  األمراض، 
احلياة  متس  والتي  املأساة،  هذه  إلنهاء 

العامة. والصحة 

الشيباني .. سيارات الصرف الصحي 
ومخلفات املصانع من مصراتة تصب  

سمومها وأحقادها يف تاورغاء

اجلازوي شرتيلمحمد  احمد 

الشيباني جاب اهلل 

الشكشاكاجتماع عقيله صالح  مع الشيباني حول تاورغاء املحلي عبدالرحمن  املجلس  رئيس  السراج مع  فائز 
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ملفات 

النواب  مجلس  عضو  وقــال  ومناشدات 
لـ »بوابة  جاب اهلل الشيباني، يف حديثه 
مرض  انتشار  حول  اإلخبارية«  إفريقيا 
سيارات  قيام  »إن  املدينة،  يف  اللشمانيا 
من  املصانع  ومخلفات  الصحي  الصرف 
تــاورغــاء  مدينة  إلــى  بالقدوم  مصراتة 
هو  فيها،  وأحــقــادهــا  سمومها  لتصب 
األخاقية  للمنظومة  وفاة  شهادة  مبثابة 
سامية  ومــثــل  عليا  قيم  مــن  متثله  مبــا 
الفطرة  يف  واضــح  خلل  نبيلة،  وأخــاق 
ومخيف  وفظيع  مروع  انهيار  السليمة، 
التي  واجلـــمـــال«  واخلــيــر  ــق  »احلـ لقيم 
نادت بها الديانات السماوية والفاسفة 
نعم هم يف غفلة عن اهلل  واملصلحني... 
والرسول وتعاليم اإلسام، هم يف ظام 
أعمى  قلوبهم،  على  اهلل  ختم  دامـــس، 
حاجة  يف  هم  والبصيرة،  البصر  احلقد 
ماسة لعاج نفسي ورفع مستوى اإلميان 
القبيح  املشهد  هــذا  نفوسهم.  يف  بــاهلل 
الدولية  املنظمات  عليه  تشهد  الـــذي 
وسفارات الدول الفاعلة التي خاطبناها 
يــجــري من  بــالــصــور عما  ــك  ووثــقــنــا ذل
الطيبة،  بلدتنا  يف  وعبث  وخراب  فساد 
أغلب  يدين  التي  والدول  املنظمات  هذه 
يتسألون عن  أنهم  باملسيحية البد  أهلها 
واملتفرجني  والصامتني  الفاعلني  ديانة 
الــشــك يف  ــى  إل ذلــك  يتعدى  أن  وميــكــن 
هذه  تأتي   ... اإلنسانية  إلى  انتماءهم 
التكبير  يــرتــفــع  مــديــنــة  مــن  الــســيــارات 
يف  يتلى  والــقــرآن  املساجد  يف  واالذان 
املساجد  تكتظ  اجلمعة  ــوم  وي بيت  كــل 
وينطلق  الساجدين،  الراكعني  باملصلني 
من مطارها االالف من حجاج بيت اهلل 
احلرام، يا لها من مصيبة. والذي نفسي 
بيده لو أن أحد العقاء يف مصراتة كان 
وذكر  صوته  بأعلى  وصرخ  حقا  مسلما 
على  وغــضــبــه  اهلل  بــحــســاب  الــعــابــثــني 
املفسدين لكان خير له من صاة وصيام 

وحج وزكاة«، وذلك بحسب تعبيره. 
ــوا قـــوافـــل املـــوت  ــفـ ــار )اوقـ ــت شــع وحتـ
ــال رئــيــس  ــة مــن مــصــراتــة(، قـ ــادم ــق ال
يوسف  تــاورغــاء  شباب  جتمع  مؤسسة 
عكش، »إنه ويف الوقت الذي هبت علينا 
ومصراتة  تــاورغــاء  بني  املصاحلة  ريــاح 
والتي فرح بها كل الليبيني، والتي انتهت 
 2016 31أغسطس  يف  اتفاق  بتوقيع 
ومصراتة  تاورغاء  بني  وقع  ميثاق  وتبعه 
اعترضت  والذي   ،2018 يونيو   3 يوم 
عليه منظمات حقوق اإلنسان يف الداخل 
مبادئ  ألبسط  يرتقي  ال  ألنــه  واخلــارج 
إلى  الفرح  انقلب  حتى  اإلنسان،  حقوق 
ــدأت  حـــزن، حــيــث ومبــجــرد الــتــوقــيــع ب
الــعــشــرات مــن قــوافــل املـــوت )ســيــارات 

ومخلفات  والقمامة  الصحي  الــصــرف 
مدينة  يف  حمولتها  لتفرغ  املستشفيات( 
إلى  أدى  ممــا  يــومــي  وبشكل  ــاورغــاء،  ت
السوداء  املستنقعات  من  بحيرات  تكون 
رئيسيا  مصدرا  أصبحت  بدورها  والتي 

لألمراض. 
وتابع يف حديثه اخلاص لـ »بوابة إفريقيا 
اإلخــبــاريــة« قائا »ومــع ذلـــك... وبــدال 

الشركات  مصراتة  مدينة  ترسل  أن  من 
ــال األعــمــال إلعـــادة  واملــهــنــدســني ورجــ
أصبحت  أخوية،  كبادرة  تــاورغــاء،  بناء 
والقمامة  الــصــحــي  الــصــرف  ــارات  ســي
وبعلم  علني  بشكل  تاورغاء  إلى  تذهب 
ــات احلــكــومــيــة يف مــصــراتــة،  ــل اجلــه ك
ــات  ــان ــدي ــراف وال ــ مــتــجــاوزيــن كــل األعـ
من  حــذرنــا  شخصيا  ونحن  السماوية، 

شبح  أصبح  واآلن  الظالم،  العمل  هــذا 
ــا  ــراض اجلــلــديــة الــفــتــاكــة واملــاري ــ األم
أبناء  ياحق  املعروفة  غير  واألمـــراض 
استقبل  ولألسف  يوم،  بعد  يوما  املدينة 
املوافق  اجلمعة  يوم  تاورغاء  مستشفى 
11 أكتوبر 2019 أكثر من 150 حالة 
عن  ناهيك  اللشمانيا..  مبرض  إصابة 

من عالج يف أماكن أخرى«.
حتذيرنا  جنــدد  »اليوم  عكش،  وأضــاف 
ونكرر  املوت،  قوافل  استمرار  مغبة  من 
الدعوة إلى أهلنا ومسؤولينا يف مصراتة 
ــل املـــوت إلـــى تـــاورغـــاء،  ــواف بــإيــقــاف ق
واملنظمات  الدولية  املنظمات  ونــدعــوا 
احلــكــومــيــة وغــيــر احلــكــومــيــة بــضــرورة 
املنكوبة...للوقوف  تاورغاء  مدينة  زيارة 
واتخاد  طبيعية  الغير  الكارثة  هذه  علي 
املسؤولني  كل  ونــدعــوا  حيالها،  مايلزم 

كارثة  اجتــاه  بجدية  للوقوف  ليبيا  يف 
ستقضي على تاورغاء وماجاورها ورمبا 

ليبيا. كل 
تــاورغــاء  األزمـــة  مــقــرر جلنة  وجــه  كما 
بوابة  عبر   - مــنــاشــدة  شــرتــيــل،  أحــمــد 
احلكومات  كل  إلى  اإلخبارية-  إفريقيا 
بعثة  حتــت  املنطوية  الدولية  واملنظمة 
لهم  ليبيا، قائا  املتحدة لدعم يف  األمم 
تقع  واألخــاقــيــة  القانونية  »املسؤولية 
قــرار  اتــخــذمت  مــن  وأنــتــم  عاتقكم  على 
وتـــاورغـــاء  ــيــني،  املــدن حلــمــايــة   1970
إلى  اآلن  حتولت  منكوبة،  كانت  بعدما 
يد  مــد  وعــدم  تقاعسكم  بسبب  كــارثــة 
الصمت  بل  احلياد  وإلتزامكم  لها  العون 
أن  بعد  ينفذ  لــم  الــذي  الــتــوافــق  بــاســم 
العضوية  للنفايات  ملكب  تاورغاء  حتولت 
ــوداء  ــسـ مــنــهــا وكــيــمــيــائــيــة واآلبــــــار الـ
وجيف  املباني  وركام  املصانع  ومخلفات 

احليوانات«. 
من  اإلنــســان،  حلــقــوق  الليبية  املنظمة 
ما  بالغ  بقلق  تتابع  إنها  قالت  جانبها 
مدينة  يف  الطبيعية  البيئة  له  تتعرض 
ــاء، مـــن خــــال إفـــــراغ حــمــولــة  ــ ــاورغ ــ ت
من  القادمة  الصحي  الصرف  سيارات 
مدينة مصراتة يف تاورغاء، الفتة إلى أن 
هذه األفعال تعد انتهاكا صارخا حلقوق 
للخطر،  املدنيني  وتعرض حياة  اإلنسان، 
األطــفــال  مــن  الكثيرين  تــعــرض  مــؤكــدة 
وناشدت  هذا  خطيرة.  جلدية  ألمراض 
مصراتة،  يف  املسؤولة  اجلهات  املنظمة 
املتحدة  األمم  وبعثة  الرئاسي،  واملجلس 
للدعم يف ليبيا، واملركز الوطني ملكافحة 
العملية  اإلجــراءات  تتخذ  أن  األمراض، 
احلياة  متس  والتي  املأساة،  هذه  إلنهاء 

العامة. والصحة 

الشيباني .. سيارات الصرف الصحي 
ومخلفات املصانع من مصراتة تصب  

سمومها وأحقادها يف تاورغاء

اجلازوي شرتيلمحمد  احمد 

الشيباني جاب اهلل 

الشكشاكاجتماع عقيله صالح  مع الشيباني حول تاورغاء املحلي عبدالرحمن  املجلس  رئيس  السراج مع  فائز 
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املنوعة

موناليزا أفريقيا تباع بـ 1.4 مليون دوالر

تخلــــــــع زوجهــــــــــا ألنــــــــــــه طيــــــــــــــب

هاجم صديقه العتقاده أنه مصاص دماء

بيعــت لوحــة لفنــان نيجيــري بـــ1.4 مليــون 
دوالر يف مــزاد بلنــدن، وأدت الصدفــة إلــى 
معرفــة أهميتهــا بعــد أن ظلــت مهملة بأحد 

البيوت يف لندن.
وبحثــت العائلة، التي كانت متلكها يف البيت، 
صدفــة على محــرك غوغل للبحث، ليقودها 
األخير إلى موقع متخصص يف تقييم األعمال 
الفنية، وتكتشف أنها حتفة فنية رسمت عام 
1971 من طرف الرسام النيجيري الشهير 

بن اينوونوو.
وجتسد اللوحة أميرة منطقة »آيف« )الواقعة 
جنــوب غربــي نيجيريــا( اديتوتــو أدمييلويــي 
امللقبــة بـ«توتــو«، وتعد لوحتهــا أيقونة وطنية 

الروائــي احلائــز علــى  وقــال  نيجيريــا،  يف 
جائــزة بوكر، بن اوكري، لوكالة فرانس برس 

بأنه يعتبرها »املوناليزا األفريقية«.
وقــد رســم الفنــان ثــاث نســخ مــن اللوحــة 
لكنها ظلت مفقــودة، وأصبحت أعماله رمزا 
للسام يف أعقاب صدام اجلماعات العرقية 
بالصــراع يف نيجيريــا بأواخر الســتينات من 

القرن املاضي.
»كريســتین«  تســمى  التــي  اللوحــة،  وبيعــت 
بـــ1.1 جنيــه إســترليني أي مــا يعــادل 1.4 
مليــون دوالر يف مزاد بلندن، وحققت اللوحة 
مبلغا أكبر بســبع مرات مــن تقدير مت تناقله 

ما قبل املزاد

أقامــت معلمة مصريــة، دعوى قضائية 
أمــام محكمة األســرة مبصر اجلديدة؛ 
تطلــب فيهــا اخللــع من زوجهــا، مبررة 
طلبهــا: »زوجــي طيــب جــداً، وضعيف 

الشخصية«.
الزوجــة  عــن  مصــراوي  موقــع  ونقــل 
قولهــا: »تزوجــت منــذ 12 ســنة مــن 
رجــل يعمــل مدرًســا، ولدينــا ولــد 11 

ســنة، وبنت 8 سنوات.
املشــكلة التــي أعانــي منهــا أن زوجــي 
ا، وال يعرف كيــف يأخذ أي  طيــب جــّدً

قــرار، دائًما أنا صاحبة القرار«
مــع  زوجــي  »ِطيبــة  الزوجــة:  وتابعــت 
ولدينــا جعلتهمــا ال يطيعانــه أو ينفذان 
طلباتــه، وهــذا يضايقنــي لدرجــة أنني 
حتدثــت معــه كثيــًرا ليغيــر مــن طبعــه 
ليكــون حازًمــا مــع األوالد، وكثيــرا مــا 
قلــت له أنــت أب ورجل البيــت، وكأني 
لــم أتكلــم، واألوالد يعمــان لــي ألــف 

حســاب وكأنني أنا رجل البيت«.
وأضافــت: »زوجي يعمــل معي يف نفس 

املدرسة، وأكون محرجة عندما يتطاول 
الطلبــة عليه، فهو ضعيف الشــخصية، 
وزماؤنــا يتعدون علــى حقه يف العمل، 
بذلــك  أنــه  ويعتقــد  يعتــرض،  وهــو ال 

مثالي« شخص 
واســتكملت: »وصلــت طيبــة زوجي إلى 

حــد أنه ضّيع حقنا عندما تنازل ألخيه 
يســاعده  لكــي  والــده،  مــن  إرثــه  عــن 
ليــس  ألنــه  معــه  وتشــاجرت  ليتــزوج، 
مــن حقــه أن يتنــازل عــن حــق أوالدنا، 
وكان رده )أنا أســاعد أخي( وإن شــاء 
اهلل ســيبقى ألوالدنا هــذا اخلير الذي 

أفعله«.
غيــر  منلــك  ال  »أصبحنــا  وأشــارت: 
راتبنــا، وهذا بفضــل طيبة زوجي التي 
ضيعتنــا، وأصبحت أكره العيشــة معه، 
املنــزل  لــه  وتركــت  أوالدي،  فأخــذت 

وأقامت دعوى خلع«.

وجهــت ملواطــن أمريكــي اتهامــات 
بعدمــا  اعتــداء،  جنايــة  بارتــكاب 
قالــت الشــرطة إنــه هاجــم رفيقه 
يف الســكن، ظنا منه أنه أبلغه بأنه 

مصاص دماء.
وذكــرت صحيفة »كيتســاب صن«، 
كيتســاب  مقاطعــة  محكمــة  أن 
وجهــت ملواطــن )40 عامــا( مــن 
لاشــتباه  االتهــام  برمييرتــون، 

معدنيــة،  عارضــة  اســتخدامه  يف 
ومهاجمة رفيق ســكنه يف الصدر.

الشــرطة  لنــواب  الضحيــة  وقــال 
يف املقاطعــة، إن املشــتبه به اتهمه 
بأنــه مصــاص دماء، وهــدد بقتله، 
وضربــه بعارضة معدنيــة، وفق ما 

نقلت »األسوشيتد برس«.
وأوضــح الضحيــة أنه خشــي على 
يعانــي  بــه  املشــتبه  ألن  حياتــه 

مشــكات عقليــة خطيــرة إضافــة 
إلى أن بنيته اجلســدية أضخم.

مــن جانبــه قال شــقيق املشــتبه به 
لنــواب املقاطعــة إن الضحيــة قال 
متنــدرا »أهــذا مــا يطلقــه الصبية 
علي هذه األيام؟«، يف حني أشارت 
السلطات إلى أن املشتبه به اعتقد 
أن رفيــق ســكنه أقــر بأنه مصاص 

دماء حقيقي.

جنــازة يف إحدى مقاطعات إيرلندا 
ضحكا، بســبب رســالة من املتوفى 

. نفسه
نظــرة  إللقــاء  املشــيعون،  اجتمــع 
برادلــي،  شــاي  علــى  الــوداع 
اجليــش  يف  عســكريا  كان  الــذي 
فوجئــوا  أنهــم  إال  األيرلنــدي، 
بســماع صــوت شــاي يســتغيث من 

القبــر، وفقا لوكالة ســبوتنيك.
مــن  بحالــة  املشــيعون  وأصيــب 
صــوت  يســمعون  وهــم  الذهــول 
»مرحبــا،  يقــول  وهــو  املتوفــى 
مرحبــا. دعوني أخرج. أخرجوني، 
فاملــكان مظلــم هنا. أهذا الكاهن؟ 
ميكنني ســماعه. هذا أنا شــاي يف 

الصندوق«.
ميــت.  أنــا  »ال،  شــاي  وأضــاف 
مرحبــا بكم مرة أخرى. لقد أردت 

فقــط توديعكم«.
وتــويف شــاي بعد صــراع طويل مع 
املــرض، إال أنه أراد توديــع عائلته 
حيــث  مميــزة،  بطريقــة  وأحبائــه 
رســالته  ســجل  أنــه  ابنتــه  كشــفت 
عبــر  تشــغيلها  ومت  وفاتــه،  قبــل 
مكبــر صــوت أثناء مراســم الدفن، 
مذكــرا اجلميــع بروحــه الفكاهيــة 

املرحة.

ميت يتحدث
 يف جنازته 

ترفع دعوى قضائية 
للعودة إلى احلياة

أقامــت مواطنــة مصرية دعــوى قضائية طالبت 
فيها شــطب ومحو اسمها من سجات الوفيات 

واحلاسب اآللي يف مصلحة األحوال املدنية.
أقامت الســيدة الدعــوى القضائية أمام محكمة 
القضــاء اإلداري، طالبــت فيهــا بإلغــاء القــرار 
الســلبي ملصلحة األحــوال املدنية، لعدم شــطب 
ومحو اســمها من ســجات الوفيات واحلاســب 
اآللي يف املصلحة، وفقا ملوقع صحيفة »األخبار« 

املصرية.
وبحســب الدعــوى، فإنــه بتاريخ 31 أغســطس 
2012، أبلــغ شــخص عنهــا بأنهــا توفيت، وأن 
البــاغ عن الواقعــة غير حقيقــي، ألنها مازالت 
على قيد احلياة، وتقدمت إلى مصلحة األحوال 
املدنيــة لشــطبها من الســجات فامتنعوا، لعدم 
وجــود حكم قضائي يثبت أنهــا على قيد احلياة 

بحسب املصلحة.
وتابعــت الســيدة يف دعواها، أن القرار الســلبي 
املطلــوب إلغــاؤه ووقف تنفيــذه، يتوافر فيه، مبا 
يســبب لاســتمرار يف تنفيذ من أضرار نفســية 
واجتماعية عليها، وذلك لعدم شطب اسمها من 
ســجات الوفيــات يف احلاســب اآللــي ملصلحة 

األحول املدنية.
ومصلحــة األحــوال املدنية تتبــع وزارة الداخلية 
املصرية، وتتواجد فروعها يف جميع املحافظات، 
وتعمل على تســجيل الوقائــع احليوية للمواطن، 

والتي من بينها شهادات املياد والوفاة.
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الثقافية 

شعر قصة قصيرة 

خربشات على الظل

من كتاب )رحلة الكلمات (

نعيمة أقوية

 ليــس املذيــاع وحــده رفيقهــا هــذا 
املســاء..ثمة حــزن يفوح مــن عينيها 
 .. الســهرة  غصبــا  حضــوره  معلنــا 
حــزن يهطــل من أعماقهــا .. ويبطن 
ارتعاشــات  مــن  وينبعــث  مامحهــا 
أصابعهــا العابثــة بــا تركيز بقرص 
املذياع .. اللحن املنساب داهمها ... 
جعلهــا جتــوب مخيلتهــا مســتحضرة 
التداعيــات املحتضــرة يف ذاكراتهــا 
... عاقــة قويــه جــدا تربطها بهذه 
الغرفــة ... عاقــة يراهــا اآلخــرون 
اخــاذه مدهشــة  وتراها هــي مغرقه 
يف احلزن ... أليســت عاقة حزينة 
أكثــر مــن كونهــا رائعــة أن يربطــك 
انتمــاء ألربعــة جــدران ... التقطــت 
علــي  أمنياتها....وعاشــت  أول 
ترتكــب  كانــت  ضفافها...وفيهــا 
الغــوص إلي قاع اللهفــة .... وعليها 
خطــت بأناملهــا الصغيــرة أول كلمه 
لهج بها لسانها )ماما ( وهنا طرزت 
وجــه معلمتهــا وهنا...هنــا يف هــذا 
الظــل  لعبــه  لعبــت  بالــذات  الركــن 
الــذي يظــل يتعاظم حتي يغــدو ذئبا 
تصنعــه بأصابعها..لكــن كــوة عميقة 

كانت تفتح فمها عبر اجلدار ملتهمة 
أمنياتهــا أوال بأول...وأحاما كانت 
لــم    .. فــرح  حكايــا  لتغــدو  تتلــون 
تتخيــل ان تســجن روحهــا فــى هــذا 
الظــل نصبــا  يغــدو  وأن   ... املــكان 
متعــه  ألناتها...وحترمهــا  تذكاريــا 
التحليــق إلى ابعد من هذه الغرفة.. 
تكبــل صوتهــا ....و تلزمهــا القعــود 

يف انتظــار النصيب الذي قد اليأتى 
مــع  التوحــد  متــارس  هنــا  أبــدا... 
اجلــرح مــع الوجــع األزلــي وأالن ها 
هــى تشــعر بأنهــا مبحــرة يف غيبوبة 
بــدأت تســتفيق منهــا وتصحوا لتفك 
طاســمها رغم أنها نزفت بحرا من 
االمانــى وأســقطتها مــن حســاباتها 
وهمشــتها. املاســأة تكمــن فــى أنهــا 

رغــم  نفســها  ســجن  أالن  متــارس 
الصحــوة التي تشــعر بهــا ... تعلمت 
جامعيــه  الشــهادة  علــى  وحتصلــت 
نعــم ... ولكــن جــرح بحجــم الوطــن 
يتجــذر يف طــني قلبها  هل ســتكتفي 
باســتحضار رسومات احليطان التي 
واراهــا الطــاء منــذ أعــوام  وهــل 
ســتنحى جانبــا فــى إحــدى الزوايــا 
التــي  أمانيهــا  مــع  نفســها  وحتشــر 
ان تســتطيع  فــى فلكهــا دون  تــدور 
حتقيقهــا  وال حتــى اخلــاص منهــا  
وفيهــا اندفــاع هائل إلــى احلياة إلى 
ان تبــرح هــذا املــكان قبــل انقضــاء 
العمــر . إيــاك والتراجــع .. جربــى 
طــرق كل األبــواب ... اســلكي أكثــر 
مــن ســبيل مــدى يديــك إلــى أي يد 
متتد إليك  وارحلي إلى كل لذه تلوح 
بوادرهــا، إيــاك واخلــذالن واخليبــة  
تخاطــب  هكــذا   .. والقنــوط  إيــاك 
ليلــه  نفســها وتخاطــب جرحهــا كل 
جرحهــا املتعمــق فــى نفســها وهكذا 
كل ليله تتســاقط دموعا وتتكسر أملا  
وتتأبــط ذراع احلــزن مكتفيــه بلعبــه 
تتقــن تفاصيلها جيــدا .. لعبه الظل 
اخلفي الوحيد الذي حتســن التحكم 
فيه وفى حتركاته من ادني اشــاره؟!

يتقابــل الصديقــان، بعــد غيبة تطول 
أو تقصــر، فيتبــادالن العنــاق حتيات 
هيــه  أحدهمــا:  وســأل  االشــتياق، 
فيــرد  حالــك؟  كيــف  صاحبــي!  يــا 
الصاحــب: احلمــد هلل، وأنــت كيــف 
حالــك؟ احلــال عــال. واحلمــد هلل. 
وأنت كيف حالك؟ كيف حال الصغار 
)أو يقــول/ الصغيويرة، أو العيال، أو 
الواشون – بحسب املنطقة التي درج 
علــى لهجتهــا(. باهيــني )أو يقــول/ 
حــال  كيــف  وأنــت  بخيــر(  طيبيــني، 

األهل؟
يســأل  املنــوال  هــذا  علــى  ويظــان 
أحدهمــا عــن حــال صاحبــه فيجيبه 

بسؤاله هو عن حاله.
والسؤال عن احلال واألحوال أول ما 
يفتتــح به احلديــث يف مجتمعنا، غير 
أن صيغة السؤال تتباين وتختلف من 

مكان إلى مكان.
فأهلنا يف املنطقة الشــرقية يسألون: 
»إيشــلونك؟« وهي مختصرة عن »أي 
شــيء لونــك«. فــإذا كان لــون وجــه 
املســؤول أحمر مــورَّداً زاهياً دل هذا 
على متام صحته وحســن عافيته وأن 
أمــوره »عــال العــال«. أمــا إذا شــاب 
لونــه كدرة أو صفرة فاحلال ها ليس 
العــال« وينبغــي أن ينظــر يف  »عــال 

شأنه على عجل.

يف بــاد مصــر يكــون الســؤال عادة: 
»إّزيــك«؟ وأصلــه: »أي شــيء َزّيــك« 

– أي: مــا هيأتك؟ كيــف تبدو صحة 
ثيابا؟

قريــب  عهــد  وإلــى   – الســودان  يف 
يف بادنــا – يأتــي الســؤال هكــذا: 
ــك«؟ حرفيــاً: كيف أنت / كيف  »كيَفنَّ

أنك؟ مبعنى« كيف أنت؟
 .. »كيفــك«؟  بـــ  يكتفــي  الشــام  ويف 
ســؤال عــن »الكيــف« مبعنــى »احلال 
مضــاف إليــه كاف املخاطــب. منتهى 

االختصار.
فــإذا كنــت يف املغــرب ســئلت: »واش 
دايــر؟« والســؤال هنــا عــن إدارتــك 

لشــؤونك وتدبيرك أمورك، وهل هي 
علــى خير ما يرام يا ُترى؟

»واش  الســؤال:  يكــون  اجلزائــر  يف 
كيــف  أراك؟  شــيء  أي  أي:  راك«. 
أراك يــا صاحبــي .. مزيــان أو غيــر 

مزيان؟!
وقــد صيغت عبارة جديدة على ســنة 
الشــباب يف بادنــا، صارت تســتعمل 
»شــي  وهــي:  احلــال،  عــن  للســؤال 

اجّلو«؟ / »شنو ّجوك«؟
خاصــاً  »اجلــو«  عــن  الســؤال  وكان 

باإلجنليــز من قبل/ فإذا به يعم.

ومبناســبة احلديــث عــن اجلــو أذكر 
يخاطــب  عربيــا  أخــاً  ســمعت  أنــي 

رفيقا له قائاً:
الليبيــني  إخوانــي  أســمع  إننــي   -

اليابانية! يتحدثون 
- كيف؟

استفســر رفيقه مندهشاً. فأجاب.
- سمعت أحدهم يقول: »اجلْو َنْو تْوا 

َمْو«. ولم أفهم شيئاً.
وتفســير العبــارة، كما يعــرف القارئ 
الليبــي حتمــاً: »اجَلْو َنْو )أي َحر( َتْوا 

)اآلن( أمــا هو )أيس كذلك(؟«

يف ليالي الزمهرير املمطرة
 التي خططها البرق، دروباً وقصوراً عائمة

 ضحك الرعد على أبراجها املرتعشة
 ضحكة مجروحة اللحن عريضة

 حول نار املدفأة
 أعصر الليل بعيني املتعبة
 جاعاً ظلمته حبر يراعي

 جامعاً أطراف هذا الكون والدنيا الكبيرة
 يف يدي هذي الصغيرة

 ضمن ديوان لشاعر
 تتملى مقلتي أحرف شعر يف قصيدة

 وجهها يعكس أعماقي البعيدة
* * * 

 بني جمر املبخرة
 تصعد األبخرة الفيحاء من أعواد طيب

 تتولى بالفضاء
 يف ثناياها )جحا(

 ميتطي املهر املجنح
 عبر أودية الفضاء
 من دخان املبخرة

 عمم الرأس بطيب أخضر
 يرتدي جبته احلمراء تلقي بالشرر

 حاماً يف يده قوس قزح
 وهو ال يفتأ يف جهر يقول:

 جئت للدنيا التي خلفتها منذ قرون
 غادًة تسك يف طاسي الفتون
 ها هي اآلن عجوز حيزبون

 شعرها غابة أشواك، وأنهار صديد
 فوقها يسبح جادو السام
 ودعاة احلرب أعداء احلياة

 حسبوا أن بأيديهم مصير اآلدمية
 باحتال األرض، باستعمار أبنار البشر

 وبآالت الدمار النووية
 يا لهم من تعساء

 كاخلفافيش التي تعمي عن النار، فتقضي يف اللهب
 سلخ الشيطان من أوجههم نطع الدماء

 ونعاالً للشقاء
 وحبال املشنقة

 وبأعينهم املقلوبة الشر استطار
 فوق أهداب تغطيها دماء وصديد

 نفخت فيها أعاصير الفناء
 وبها يحفر إبليس قبور األبرياء

 باألظافر
 وهنا تفتقد العني )جحا(

 ثم ألقاه على صاروخه يطوي الفضاء
 يف دخان املبخرة

 وعلى هامته قبعة تغتسل األجنم فيها كاحلمام
 وعلى أزراره أقماره الزرق تدور

 وعلى معطفه بالعروة، الشمس متطت يف كسل
 تغزل الضوء على نول الطفل

 ثم يبدو لي )جحا( ينفخ يف الصور الكبير
 يؤذن الدنيا مبيعاد النشور

 ضاحكاً من ذلك القزم الذي بالسلم قامر،
 قائاً: ملكي مغاليق املصائر..

 وتدوي ضحكة ساخرة صفراء من ثغر )جحا(
 ثم ال تلبث أن تغدو سحاباً ممطراً

 ناسجاً أساك غيث منهمر
 وأرى عبر دخان املدفأة

 ساسة الدنيا الكبار
 وقفوا حول )جحا(

 بعضهم يلبس من جمجمة القتلى قادة
 بعضهم متخذ من شلو قتاه وسادة

 بعضهم يشرب من دمع اليتامى
 بعضهم تشتعل النار بفيه، والعيون

 بعضهم يف شعره تبدو األفاعي دائرة
 بعضهم من وجهه املمسوخ يبدو يف قفاه

 وأرى عمي )جحا( يقذفهم يف املدفأة
 مثل أعواد املكانس

 قذرة
 يف لهيب املدفأة

 يف اجلحيم!..

مـع جــحـا

عبدالقادر  صدقي  عيل 
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رياضه

ـــ االسبوع الليبي   
عبد  برئاسة  الــقــدم  لكرة  الليبي  االحتــاد  كــرم 
لكرة  التونسية  اجلامعة  رئيس  الشلماني  احلكيم 
حفل  خال  وذلك  اجلــريء  وديع  الدكتور  القدم 
السبت  املــغــرب  يف  الليبي  الــكــرة  احتــاد  نظمه 

التونسية . البعثة  املاضي على شرف 
يقوده  الليبي  االحتاد  أعضاء  من  وفد  زار  حيث 
الشلماني مقّر إقامة املنتخب الوطني التونسي .
الليبي  االحتاد  من  اعترافا  التكرمي  هذا  ويأتي 
ــتــي بــذلــتــهــا اجلــامــعــة  ــاملــجــهــودات الــكــبــيــرة ال ب
والفرق  املنتخبات  مساعدة  أجل  من  التونسية 
عرفتها  التي  الصعبة  املرحلة  على جتاوز  الليبية 
ملــقــابــات مختلف  تــونــس  مــن خـــال احــتــضــان 

للفرق  الــظــروف  كــل  توفير  وكــذلــك  املنتخبات 
تونس. قاريا وعربيا يف  الستقبال منافسيها 

الليبي عن امتنانه لدعم  كما عبر رئيس االحتاد 
اجلريء  وديع  الدكتور  التونسية  اجلامعة  رئيس 
األخيرة  اإلفريقي  االحتــاد  انتخابات  خــال  له 
باملكتب  عضوا  الشلماني  مبوجبها  أصبح  والتي 

  . للكاف  التنفيذي 
امتنانه  عــن  الليبي  الــكــرة  احتــاد  رئــيــس  وعــّبــر 
كما  االحتاد  لدعم  املتواصلة  اجلريء  ملجهودات 
ثّمن يف االن نفسه دوره الكبير يف دعم التواصل 
عرفها  التي  الهامة  والنقلة  املنطقة  شباب  بني 
لهذا  ترأسه  فترة  خــال  إفريقيا  شمال  احتــاد 

الهيكل.

الشلماني يكرم رئيس اجلامعة التونسية لكرة القدم

ـــ االسبوع الليبي   
السبت  عيسى   محمد  عطية  الليبي  الدولي  املساعد  توجه 
املاضي إلى البرازيل وذلك للمشاركة يف إدارة مباريات كأس 
العالم للشباب حتت سن 17 عاما والتي تستضيفها البرازيل 

بداية من 26 أكتوبر اجلاري .
املــســاعــديــن يف  أفــضــل  الليبي مــن  ــي  ــدول ال املــســاعــد  ويــعــد 
التي  اإلفريقية  األمم  بطولة  يف  شارك  حيث  وأفريقيا  ليبيا 

. استضفتها مصر مؤخرا 

ـــ االسبوع الليبي   
قال االحتــاد الدولي االحتــاد الدولي لكرة القدم 
املصغرة بأن املنتخب الليبي للعبة سوف يشارك 

رسميا يف كأس العالم املقبلة للقارات 2021 والتي  
ستقام بأوكرانيا . وأضاف االحتاد الدولي الذي 
قدم اعتذاره الرسمي لليبيا حلرمانها من املشاركة 

يف نهائيات كأس العالم األخيرة بأستراليا بسبب 
مشكلة التأشيرات أن االحتاد الدولي سيتكفل بكل 

إجراءات التأشيرة للمنتخب الليبي .

ـــ االسبوع الليبي   
خــيــم الــتــعــادل الــســلــبــي على 
الــهــال لكرة  ــق  مــواجــهــة فــري
الودية  التعليم  ومختلط  القدم 
يف املباراة التي جمعت الفريقني 
مساء  اخلميس مبلعب جامعة 
العرب الطيبة وتأتي هذه املباراة 
الودية يف أطار حتضيرات فريق 
الهال للموسم الكروي اجلديد.

الفيفا يختار حكماً من ليبيا إلدارة 
مباريات كأس العالم للشباب

رسميا ..ليبيا تشارك مبونديال القارات

الهـــــالل 
ومختلــط التعليم 

يتعادالن ودياً

ـــ االسبوع الليبي   
أعلنت أندية خليج سرت وبنغازي واجلبل األخضر 
موعد  حتديد  عن  املاضي  السبت  ظهر  البطنان  
اسم  القدم حتت  لكرة  التنشيطية  البطولة  انطاق 
الرابطة  ستتكفل  حيث  السام«،  إلى  ليبيا  »بطولة 

بكافة املصاريف اخلاصة بإقامة البطولة.
كما مت عن اإلعان رسمًيا عن رابطة أندية املنطقة 
الشرقية برئاسة خالد السعيطي رئيس نادي األهلي 

بنغازي .
املنطقة  ألندية  الثاني  االجتماع  خــال  ذلــك  جــاء 

بقاعة  األندلس  نــادي  استضافه  والــذي  الشرقية، 
فندق باب طبرق يف مدينة طبرق.

القرارات  من  عدد  اتخاذ  االجتماع  هامش  وعلى 
الهامة منها تشكيل جلنة لصياغة النظام األساسي 
للرابطة كما مت  تكليف اإلعامي عبد املجيد الفيل 
مقرر  تكليف  و  الــرابــطــة  باسم  رسمي  كمتحدث 
اختيار مدينة  للرابطة وهو محمود رشيد خطاب  
بنغازي مقًرا للرابطة.وكانت أندية املنطقة الشرقية، 
من  اخلامس  يف  عقد  ــذي  ال اجتماعها  يف  قــررت 

أكتوبر اجلاري يف بنغازي تشكيل الرابطة.  

أندية املنطقة الشرقية تعلن عن تنظيم 
بطولة تنشيطية لكرة القدم
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رياضه

��� االسبوع الليبي   
تفوق املنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصاالت على 
يف  نظيفة  برباعية  ودياً  املصري  اإلسماعيلي  فريق 
داخل  املاضي   األحد  الفريقني  جمعت  التي  املباراة 

قاعة نادي »مدينة نصر« الرياضي بالقاهرة .
اجلزائري  املنتخب  ملواجهة  الليبي  املنتخب  ويستعد 
التصفيات  ضمن   ، اجل���اري  أك��ت��وب��ر  م��ن   26 ي��وم 
الصاالت  »داخ��ل  األفريقية  األمم  لبطولة  املؤهلة 

املغرب« 2020.

��� االسبوع الليبي   
اإلثنني  ص��ب��اح   ال��ق��دم  لكرة  النصر  فريق  أج��رى 

مبلعب النادي آخر حصة تدريبية.
مطار  من  اإلثنني  مساء   النصر  بعثة  وتوجهت  
قبل  قصير  معسكر  يف  للدخول  مصر  إلى  بنينا  
مواجهة ال��ذه��اب أم��ام ب��رول��ني األوغ��ن��دي األح��د 
العرب   برج  مبلعب  مساء  السابعة  الساعة  القادم 
الكونفدرالية  مكرر  والثالثني  الثاني  ال��دور  ضمن 

اإلفريقية، املؤهل لدوري املجموعات.

منتخب ليبيا للصاالت يتفوق 
على فريق اإلسماعيلي ودياً

 التحدي يتوج ببطولة 
بنغازي لكرة القدم 

للناشئني

املنتخب الليبي يخسر مجدداً أمام تونس ويودع التأهل للشان

��� االسبوع الليبي   
ي��وم  الليبية  األومل��ب��ي��ة  اللجنة  ك��رم��ت 
قنبور  حسني  ال��دول��ي  البطل  االث��ن��ني  
ال����ذي  حت��ص��ل ع��ل��ى ال��ت��أه��ل ل���دورة 
بعد   2020 طوكيو  االوملبية  االلعاب 
املؤهلة  االفريقية  التصفيات  يف  تفوقه 
ل��الومل��ب��ي��اد ال��ت��ي اق��ي��م��ت ب��ال��ب��ح��ي��رة 

املاضي. االسبوع  التونسية 
اللجنة  رئيس  الليبي  البطل  واستقبل 
االستاذ محسن  املكلف  الليبية  األوملبية 
املهندس  حضور  يف  مبكتبه  السباعي 
االحت��اد  رئ��ي��س  الكريكشي  ن��ورال��دي��ن 
أع��ض��اء  م��ن  وع���دد  للتجديف  الليبي 
مجلس إدارة االحتاد، حيث مت منح درع 
عن  أعرب  الذي  الدولي  للبطل  اللجنة 
واعدا  املحفز  االستقبال  بهذا  سعادته 
جهده  قصارى  ببذل  الرياضي  الوسط 
مشاركته  يف  متثيل  أفضل  ليبيا  لتمثيل 

القادمة   األوملبية 
اللجنة  س��ع��ادة  ع��ن  »السباعي«  وعبر 
الذي  املستحق  التأهل  بهذا  األوملبية 
وللرياضة  التجديف  للعبة  إجنازا  يعد 
اللجنة  الليبية عموما، مؤكدا على عزم 
منظم  استعداد  برنامج  تبني  األوملبية 
ب��إع��داد  األم��د كفيل  وم���دروس ط��وي��ل 
اجلداف حسني قنبور قبل مشاركته يف 
اإلمكانيات  وفق  األوملبية  األلعاب  دورة 

املتاحة.
ستقف  األوملبية  اللجنة  أن  إلى  وأشار 
وبرهن  تفوقه  أثبت  ال��ذي  »قنبور«  مع 
ال��ق��ادم،  لألوملبياد  بتأهله  متيزه  ع��ن 
ب��رن��ام��ج عمل  ح��ي��ث س��ي��ك��ون ه��ن��اك 
يف  اللعبة  احتاد  مع  املباشر  بالتنسيق 

هذا الشأن .

سلتو يقترب
 من الرجاء املغربي

األوملبية الليبية  تكرم 
حسني قنبور بعد تأهله 
ألوملبياد طوكيو 2020

��� االسبوع الليبي   
ودع املنتخب الليبي لكرة القدم للمحليني من سباق 
املحليني  لالعبني  أفريقيا  أمم  لبطولة  التأهل 

»الشان 2020«.
املنتخب  ضيفه  مع  لهدفني  بهدف  خسارته  بعد 
بينهما،  جمعت  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  خ��الل  التونسي  
عمار مبدينة  بكر  أب��و  ملعب  على  األح��د  مساء  
من  األخ��ي��رة  اجلولة  إي��اب  ضمن  املغربية،  سال 

التصفيات.
تونس تقدمت أوال بواسطة الالعب أنيس البدري 

يف الدقيقة  13 وعادل أحمد املقصى التنجية يف 
الدقيقة السبعني من ركلة جزاء سجلها يف الدقيقة 
70 وعاد أنيس البدري ومنح تونس الهدف الثاني 
تنتهي  ه��دف  مقابل  وبهدفني   89 الدقيقة  يف 
سباق  الليبيني  وي��ودع  قرطاج  نسور  بفوز  املباراة 
املباراتني  مبجموع  الشأن  تصفيات  من  التأهل 
مباراة  كانت  حيث  ه��دف  مقابل  أه���داف  ثالثة 
. هذا  وحيد  بهدف  تونس  بفوز  انتهت  ال��ذه��اب 
وواصل نيويورك سيتي صدارته للدوري األمريكي 

بعد أن رفع رصيده إلي أربعة وستني نقطة ..

��� االسبوع الليبي   
فريق  مهاجم  سلتو  أنيس  الليبي  الدولي  أقترب 
النجم الساحلي التونسي من االنتقال إلي صفوف 

فريق الرجاء البيضاوي املغربي.
سلتو  ب��أن  مغربية  صحفية  تقارير  أك��دت  حيث 
سوف يكون العباً رسمياً بصفوف الرجاء يف يناير 

املقبل .
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أخر االسبوع 

ها أنت ذا فوق صخر املوت تزدهر ،،، تصحو 
وتصحو املرايا فيك و الصور

ها أنت ذا تـنفض األجيال ثانية ،،، فتستفيق 
الضــحايا حيث تنتـصر

ــي وقـــد ســقــط ،،،الــغــيــم  هــا أنـــت ذا أيــهــا اآلتـــ
القدمي وجـف العشب والشجر

ــد ،،،كـــنـــت  ــل الـــعـــصـــور و قـ كـــأمنـــا جــئــت يف كـ
النبوءة يف أحـالم من عـبروا

وكنت يف الشوق حيث الروح مثقلة ،،،بالشوق 
و احللم يف األجفان ينـتظر

راياتـه   ،،، أفـق  إلــى  الكبرى  الرايــة  حامل  يا 
النجمتـان املجد و الظـفر

يــمر   ،،، عــرضــا  مثلهــم  شـيئا  ويحسبونك 
بالكـون حـينا ثم ينـدثر

فليسمع احلاملون الراقدون على ،،،بطونــهم 
و الدجى من فوقـهم حجر

تشـابه   ،،، إن  و  الرجال  تستثني  املــقادير  ان 
البشر األفذاذ و البـشر

و أن عصرا كريها مـن تسـاقطهم ،،، البد أن 
تسـتهاوى فوقـه السحب

به  هــوت،،،  املـحموم حيث  اليائس  و ليسمع 
الضنون و حيث اغتاله اخلطر

 ،،، يـــدا مــســـــت  تـــــبــقــى و أن  أن اجلـــرميـــة لـــن 
جــالل الضحايا سوف تنـبتر

يــاحــامــل الــرايــة الــكــبــرى الــى افــق ،،، رايــاتــه 
النجمتان املجد والظفر

ها انت ذا تنفض األجبال تانية ،،، فتستفيق 
الضحايا حيث تنتصر

ــي وقـــد ســقــط ،،،الــغــيــم  هــا أنـــت ذا أيــهــا اآلتـــ
القدمي وجـف العشب والشجر

كأمنا جئت يف كل العصور،،، وقد كنت النبوة 
فى احالم من عبروا
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أخر االسبوع 

والنبؤة الرجل 

الفيتوري محمد 

املرصد
عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

أضخم خبيئة فرعونية منذ أعوام يف مصرطالب بأجره فقدمه رب العمل وجبة ألسده
باكستاني  رجــل  بــني  خــاف  تسبب 
يف  بشع  حــادث  يف  كهرباء  وعــامــل 
العمل  صاحب  أراد  حيث  باكستان، 
معاقبة العامل على إحلاحه يف طلب 

أجرته فقدمه وجبة ألسده.
الرجل  ألقى  فقد  التفاصيل،  ويف 
الباكستاني عامل كهرباء ألسده بعد 
أن اشتكى األخير من عدم حصوله 
يحصل  أن  يجب  الــذي  األجــر  على 
عن  سبوتنيك  نقلت  ما  وفق  عليه، 

البريطانية. ميل«  »ديلي  صحيفة 
ــى ديــنــي  ــن ووقـــــع احلــــــادث يف مــب
القبض  الشرطة  وألقت  باكستاني، 
تهمة  ــه  ــي إل الــرجــل ووجــهــت  عــلــى 

القتل. محاولة 

وبحسب األخبار املحلية الباكستانية 
الباكستاني  العمل  صــاحــب  ألــقــى 
األليف  األســد  إلى  الكهرباء  عامل 
طالب  بعدما  ليفترسه  ميتلكه  الذي 
أن  األخير  وأخبره  براتبه،  العامل 
املماطلة  يف  استمر  ثم  الحقا  يأتي 

وعدم الدفع له.
من  املارة  أنقذه  بعدما  العامل  وجنا 
األسد بعد أن لفت نظرهم صراخه 
واســتــغــاثــتــه.ولــم يــقــدم الــعــامــل يف 
صاحب األسد أي شكوى حتى مرور 
ــن احلــــادث، ورفـــع شكوى  شــهــر م
العمل  صاحب  رفض  بعد  للشرطة 
للمستشفى  الطبية  التكاليف  دفــع 

العامل. بها  يعالج  التي 

األعلى  للمجلس  العام  األمــني  أعلن 
مصطفى  الــدكــتــور  املــصــري  ــار  لــآث
وزيري العثور على خبيئة آثار ضخمة 
خشبيا  تابوتا  عشرين  من  أكثر  تضم 
فرعونيا باألقصر يف حالة متميزة من 

الكاملة. والنقوش  واأللوان  احلفظ 
األوســط  الشرق  أنباء  وكالة  ونقلت 
عن  الكشف  مت  إنه  قوله  وزيري،  عن 
تركها  الــذي  بالوضع  التوابيت  تلك 
يف  مجمعة  ــدمي،  ــق ال املــصــري  عليه 
خبيئة يف مستويني؛ واحد فوق اآلخر 
الكشف  واصــفــاً  مــغــلــقــة.  تـــزال  وال 
وكانت  أعوام.  منذ  واألهم  باألضخم 
لوزارة  التابعة  املصرية  األثرية  البعثة 
اخلبيئة  على  عثرت  املصرية  ــار  اآلث
الغربي  بالبر  »العساسيف«  جبانة  يف 

باألقصر.
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ها أنت ذا فوق صخر املوت تزدهر ،،، تصحو 
وتصحو املرايا فيك و الصور

ها أنت ذا تـنفض األجيال ثانية ،،، فتستفيق 
الضــحايا حيث تنتـصر

ــي وقـــد ســقــط ،،،الــغــيــم  هــا أنـــت ذا أيــهــا اآلتـــ
القدمي وجـف العشب والشجر

ــد ،،،كـــنـــت  ــل الـــعـــصـــور و قـ كـــأمنـــا جــئــت يف كـ
النبوءة يف أحـالم من عـبروا

وكنت يف الشوق حيث الروح مثقلة ،،،بالشوق 
و احللم يف األجفان ينـتظر

راياتـه   ،،، أفـق  إلــى  الكبرى  الرايــة  حامل  يا 
النجمتـان املجد و الظـفر

يــمر   ،،، عــرضــا  مثلهــم  شـيئا  ويحسبونك 
بالكـون حـينا ثم ينـدثر

فليسمع احلاملون الراقدون على ،،،بطونــهم 
و الدجى من فوقـهم حجر

تشـابه   ،،، إن  و  الرجال  تستثني  املــقادير  ان 
البشر األفذاذ و البـشر

و أن عصرا كريها مـن تسـاقطهم ،،، البد أن 
تسـتهاوى فوقـه السحب

به  هــوت،،،  املـحموم حيث  اليائس  و ليسمع 
الضنون و حيث اغتاله اخلطر

 ،،، يـــدا مــســـــت  تـــــبــقــى و أن  أن اجلـــرميـــة لـــن 
جــالل الضحايا سوف تنـبتر

يــاحــامــل الــرايــة الــكــبــرى الــى افــق ،،، رايــاتــه 
النجمتان املجد والظفر

ها انت ذا تنفض األجبال تانية ،،، فتستفيق 
الضحايا حيث تنتصر

ــي وقـــد ســقــط ،،،الــغــيــم  هــا أنـــت ذا أيــهــا اآلتـــ
القدمي وجـف العشب والشجر

كأمنا جئت يف كل العصور،،، وقد كنت النبوة 
فى احالم من عبروا
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أضخم خبيئة فرعونية منذ أعوام يف مصرطالب بأجره فقدمه رب العمل وجبة ألسده
باكستاني  رجــل  بــني  خــاف  تسبب 
يف  بشع  حــادث  يف  كهرباء  وعــامــل 
العمل  صاحب  أراد  حيث  باكستان، 
معاقبة العامل على إحلاحه يف طلب 

أجرته فقدمه وجبة ألسده.
الرجل  ألقى  فقد  التفاصيل،  ويف 
الباكستاني عامل كهرباء ألسده بعد 
أن اشتكى األخير من عدم حصوله 
يحصل  أن  يجب  الــذي  األجــر  على 
عن  سبوتنيك  نقلت  ما  وفق  عليه، 

البريطانية. ميل«  »ديلي  صحيفة 
ــى ديــنــي  ــن ووقـــــع احلــــــادث يف مــب
القبض  الشرطة  وألقت  باكستاني، 
تهمة  ــه  ــي إل الــرجــل ووجــهــت  عــلــى 

القتل. محاولة 

وبحسب األخبار املحلية الباكستانية 
الباكستاني  العمل  صــاحــب  ألــقــى 
األليف  األســد  إلى  الكهرباء  عامل 
طالب  بعدما  ليفترسه  ميتلكه  الذي 
أن  األخير  وأخبره  براتبه،  العامل 
املماطلة  يف  استمر  ثم  الحقا  يأتي 

وعدم الدفع له.
من  املارة  أنقذه  بعدما  العامل  وجنا 
األسد بعد أن لفت نظرهم صراخه 
واســتــغــاثــتــه.ولــم يــقــدم الــعــامــل يف 
صاحب األسد أي شكوى حتى مرور 
ــن احلــــادث، ورفـــع شكوى  شــهــر م
العمل  صاحب  رفض  بعد  للشرطة 
للمستشفى  الطبية  التكاليف  دفــع 

العامل. بها  يعالج  التي 

األعلى  للمجلس  العام  األمــني  أعلن 
مصطفى  الــدكــتــور  املــصــري  ــار  لــآث
وزيري العثور على خبيئة آثار ضخمة 
خشبيا  تابوتا  عشرين  من  أكثر  تضم 
فرعونيا باألقصر يف حالة متميزة من 

الكاملة. والنقوش  واأللوان  احلفظ 
األوســط  الشرق  أنباء  وكالة  ونقلت 
عن  الكشف  مت  إنه  قوله  وزيري،  عن 
تركها  الــذي  بالوضع  التوابيت  تلك 
يف  مجمعة  ــدمي،  ــق ال املــصــري  عليه 
خبيئة يف مستويني؛ واحد فوق اآلخر 
الكشف  واصــفــاً  مــغــلــقــة.  تـــزال  وال 
وكانت  أعوام.  منذ  واألهم  باألضخم 
لوزارة  التابعة  املصرية  األثرية  البعثة 
اخلبيئة  على  عثرت  املصرية  ــار  اآلث
الغربي  بالبر  »العساسيف«  جبانة  يف 

باألقصر.
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