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يخيل إلي وإلى كثيرين غيري ، أننا نحمل النخب 
من  وأك��ب��ر  تطيق  مم��ا  اك��ث��ر  والعاملثالثية  العربية 
نطاق مسؤولياتها..التغيير السياسي واالجتماعي 
صاخبة  وع��ن��اوي��ن  تنظير  صنيعة  ليس  وال��ث��ق��ايف 
ومثيرة تتصدر أغلفة الكتب الضخمة ذات الطبعات 
..مثلما هو ليس نتاجا النفجارات  عالية اجل��ودة 
عنيفة نسميها ثورات او انتفاضات أو حروب أهلية 
..ريادة النخب وفاعليتها ال تتجاوز تأكيد اخليارات 
إحداثياتها ظروف  ترسم  التي  الكبرى  املجتمعية 
وشروط تاريخية تؤثر وفق آلية تبادلية على البنى 

التحتية والبنى الفوقية دون اولويات ثابتة..
ومع ذلك فالتغيير ليس خيارا جماهيريا تقرره » 
الكتلة التاريخية« وفق املصطلح املادي ، كما يقرر 
برملان دولة ما حتويل نظام احلكم من رئاسي إلى 
مسؤولوا  يقرر  كما  او   .. املثال  سبيل  على  برملاني 
االقتصاد حتويل النشاط االنتاجي لدولة ما من 

الزراعي إلى الصناعي..
االم����ر اك��ث��ر م���ن م��ع��ق��د ، وال���ع���وام���ل ال��داخ��ل��ة فيه 
واستنباط  تفكيكها  يصعب  درج���ة  إل��ى  متشابكة 
ق����وان����ن ع���ام���ة آلل����ي����ات إش��ت��غ��ال��ه��ا ..ن���اه���ي���ك عن 
اإلشكالية اجلذرية التي تطرحها الهوية الثقافية يف 
االستجابة ملحرضات وضرورات التطور والتغيير..

ح��ي��ث ه��ن��ا يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ه��ن��اك م��ن ينظر إل��ى 
مسائل أساسية ، كحق التعبير واالعتقاد والضمير 
واالن��ت��خ��اب��ات وح��ري��ة امل����رأة وامل���س���اواة ، كمفاهيم 
مضادة للثقافة والعقيدة املحلية ذات اخلصوصية 
التاريخ  م��ن  ال��راه��ن��ة  اللحظة  ه��ذه  ..ويف  املقدسة 
الفاصلة بن  احل���دود  ، حيث تضمحل  االن��س��ان��ي 
املجتمعات البشرية حتى درج��ة التالشي ، بفضل 
الطفرات املتتالية واملذهلة لتكنولوجيا املعلوماتية 
الرأسمالي  للنمط  املرعب  والتغول   ، واالت��ص��االت 
ال����ذي ح���ول ال��ك��وك��ب إل���ى س���وق كبير ت���ت���داول فيه 
كثافة.. اكثر  نحو  على  والرمزية  امل��ادي��ة  املنتجات 

ن��ق��دي��ة نخبوية  ي��ت��ح��ول التغيير م��ن م��ج��رد رؤي���ة 
او من مجرد ض��رورة   ، التاريخية  ملسارات املجتمع 
داخلية يفرضها الوعي اجلمعي العام  ..إلى خضوع 
تام أمام إكتساح خارجي يغزوا املجتمعات املحلية يف 
صميم خصوصياتها التي تتعرض للتفسخ وإعادة 
اخللق وفق مقتضيات هوية كونية تروج لها الثقافة 

املنتصرة..
س��ن��س��ت��غ��رق وق���ت���ا ط���وي���ال يف اس��ت��ه��الك مصطلح 
امل����ؤام����رة ل���وص���ف م���ا ج����رى حت���ت م��س��م��ى ال��رب��ي��ع 
العربي ..ول��ن يقودنا ذل��ك إل��ى ش��يء س��وى جتذير 
االح��س��اس ب��امل��رارة وال��ه��زمي��ة ، ول��ن نتقدم خطوة 
واح��دة يتيمة يف طريق الوعي والفهم حلقيقة ما 
ج��رى وم���ازال يجري على إم��ت��داد ه��ذه اجلغرافية 
السياسية والثقافية املنكوبة من حروب وتشظيات 
تطال النسيج االساسي للمجتمعات..وما لم نتعلم 
وتواضع  بواقعية  التعامل  كيفية  وكنخب  كشعوب 
ب��األح��رى  أو  ال���ذي نعيش فيه  ال��ع��ال��م  م��ع حقائق 
، ف��إن ري��اح التغيير  نعيش على هامشه حتى اآلن 
ستقتلع مضارب قبائلنا من جذورها دون ان نعرف 

حتى كيف وملاذا حدث لنا ذلك ..
رمبا ان هذا الطور االنتقالي الذي تعيشه منطقتنا 
سيمتد عشرات السنن القادمة قبل أن يسفر عن 
واق��ع و بنية جديدة ، ورمب��ا تكون نتائجه مرصودة 
وم��ت��وق��ع��ة ب��ال��ن��س��ب��ة مل���ن ي����دي����رون ش�����ؤون ال��ك��وك��ب 
ويتحكمون يف قوانن اللعبة ..لكننا سنبقى شهود 
زور على مستقبل غامض يرسمه اآلخرون ألجيالنا 

القادمة ..
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مدير التحرير

إشكالية التغيير..
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أخبــار

أقـــدم أحــد اخلــارجــن عــن الــقــانــون 
عــلــى مــحــاولــة اقــتــحــام بــيــت إحــدى 
بنغازي،  القضاء مبدينة  أعضاء سلك 
أحد  ســراح  إطــاق  أجل  من  للضغط 

بالسجن. املحكومن 
ــام مــحــلــيــة عن  ونــقــلــت وســـائـــل إعــ
رئيس  املــصــري،  فاطمة  املــســتــشــارة 
مبحكمة  السابعة  اجلنائية  الــدائــرة 
كان  شخًصا  أن  بــنــغــازي،  استئناف 
يف حــالــة ســكــر، حـــاول يف ســاعــات 
يـــوم اخلميس  ــن  م ــى  ــ األول الــصــبــاح 
املاضي اقتحام منزل عائلتها، بتهديد 
ــراح  ــل إطــــاق سـ الـــســـاح، مـــن أجــ

بالسجن. موجود  شخص 
أنها  املــصــري،  املستشارة  وأضــافــت 
املؤقتة  باحلكومة  العدل  وزير  أبلغت 
ــطــات  ــســل ــاف، وال ــنـ ــوشـ ــم بـ ــيـ ــراهـ إبـ
بإباغ  إخوتها  قــام  كما  القضائية، 
ويف  بــنــغــازي،  اجلنائي  البحث  قسم 
احلضور  املعني  طلب  التالي  الــيــوم 
ومسامحته  منه  بدر  عما  واالعــتــذار 

فعله.  عن 
قيام  من  استغرابها  املصري  وأبــدت 
القانون  عــن  اخلـــارج  الشخص  هــذا 
بالتهجم على منزل أهلها، مشيرة إلى 
مايقارب  منذ  القضاء  سلك  يف  أنها 
يف  كهذا  بأمر  متر  ولــم  سنة   30 الـــ 

السابق. 

جديد  فــرع  اســتــحــداث  عــن  االجتماعي  الضمان  صــنــدوق  إدارة  أعلنت 
للصندوق باجلنوب الغربي ويكون مقره مدينة اوباري .

واملدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  أن  بالصندوق  والتوعية  اإلعام  إدارة  وبينت 
العام للصندوق إدريس حفيظة املبروك قد أصدر قرارا بقضي باستحداث 

الفرع اجلديد حتت اسم صندوق الضمان االجتماعي ـ اجلنوب الغربي.
استحداث  خــال  من  تسعى  الصندوق  إدارة  أن  املصادر  ذات  وأوضحت 
شرائح  من  ملستحقيها  الضمانية  اخلدمات  تقريب  يف  الغربي  اجلنوب  فرع 

وأوباري. للمسافات فيما بن مدينتي غات  املتقاعدين اختصارا 
ونوهت ادارة االعام بأن القرار الصادر عن رئيس مجلس ادارة الصندوق 
ويف  خدماته  تقدمي  يف  الــفــرع  يباشر  بــأن  الــقــادم   يناير  مــن  األول  حــدد 
بية  بنت   - الغريفة  اخلدمية  الوحدات  أوباري شاما  غات  اإلداري  نطاقه 

والعوينات
يذكر أن القائمن على الفرع زاروا عددا من إدارات الصندوق والتي مقرها 
خدمات  من  سيقدم  فيما  املعتمدة  العمل  آلية  على  وأطلعوا  بنغازي  مدينة 

الغربي. املتقاعدين يف أقصى اجلنوب  لشرائح 

اخلطف  جــرائــم  تــواصــل  بليبيا  اإلنــســان  حلــقــوق  الوطنية  اللجنة  ــدت  أك
واالختفاء القسري بحق الرجال والنساء يف طرابلس وبنغازي مرورا بسبها 
ومناطق ليبية أخرى يف ظل استمرار حالة الفوضى واالنفات األمني الناجت 

عن غياب مؤسسات الدولة.
بحق  كان  القسري  اإلخفاء  حاالت  أشهر  أن  لها  بيان  اللجنة يف  وأوضحت 
النائبة سيهام سرقيوه موضحة أنه منذ انقطاع االتصال بها بعد اعتراضها 
يف  النساء  خطف  قضية  باتت  املاضي  يوليو   17 يف  مسلحن  جانب  من 
لتأويات  أو  سياسية  لدوافع  اخلطف  كان  سواء  فشيئًا،  شيئًا  تكبر  ليبيا، 

متشددة. دينية 
وبينت اللجنة أن آخر عمليات اخلطف طالت منتصف الشهر املاضي سيدة 
أحمد  الرياضي  النصر  نــادي  العــب  ــدة  وال وهــي  احلاسي  مقبولة  تدعى 

بنغازي. احلاسي، وذلك مبنطقة بوصنيب غرب مدينة 
الكشف عن  دومنا  اختطاف خمس سيدات سودانيات  إلى  اللجنة  وأشارت 

اجلناة أو إعان نتائج التحقيق حول هذه احلوادث.
بوشناف،  إبراهيم  املؤقتة  الليبية  باحلكومة  الداخلية  وزير  اللجنة  وطالبت 
بنغازي،  مبدينة  العام  املحامي  ومكتب  األمــن  مديرية  األمنية   واألجهزة 
املسؤولية  اخلاطفن  مخملة  املختطفات  مصر  لكشف  التحرك  بسرعة 
األمنية  األجهزة  مطالبة  املختطفات  وحياة  سامة  إزاء  الكاملة  القانونية 
اجلرمية  ومكافحة  األمــن  بضبط  بنغازي  مبدينة  الوطني  األمــن  ومديرية 
وتقدميهم  وضبطهم  القانون  عن  اخلارجن  وماحقة  املنظمة  واجلرمية 
للعدالة، وضمان سامة وحماية وأمن املواطنن واملقيمن األجانب باملدينة 

وممتلكاتهم. 

التقى رئيس املجلس التسييرى للبلدية بنغازي 
ُمكافحة  جــهــاز  بـــوجـــواري  عــمــران  الــصــقــر 
اإلزالــة  وجلنة  والــهــدامــة  السلبية  الــظــواهــر 
بحضور عضو املجلس التسييري إدريس غيث.
أن  بــنــغــازي  لبلدية  اإلعــامــي  املكتب  ــن  وب

إجــراءات  إنهاء  أكــد على ضــرورة  بــوجــواري 
املُتعلقة بإزالة البناء العشوائي وذلك بإصدار 
القانونية  اإلنــذارات  وتوجيه  اإلزالة  قرارات 
بفتح  يتعلق  فيما  خاصة  والتنفيذ  للُمخالفن 
الِبدء  إلى  الُطرق والشوارع، إضافة  مسارات 

للُمخطط  باملُخالفة  املُقامة  املباني  إزالة  يف 
االقتصادية  األنشطة  ملـُـزاولــة  املُعتمد  العام 
واألرض  واحلـــدائـــق  املــيــاديــن  يف  املـُـخــتــلــفــة 
داخل  اخلــضــراء  املُسطحات  وعلى  الفضاء 

السكنية. األحياء 

أفتتاح فرع صندوق الضمان
 االجتماعي بأوباري

حتذيـــــــرات مــــــــــن زيـــــــــــادة 
جرائــم خطـف النسـاء

معلم من جبهات القتال يرد على 
وزير تعليم الوفاق املستقيل.. 

ضبط شخص وبحوزته 120 جرام 
من الكوكايني يف تاجوراء

بلدية بنغازي تبدأ إجراءات إزالة املباني العشوائية

الهجوم على بيت 
قاضية من قبل شخص 

يف حالة سكر

مدرسة  مدير  حــمــوم،  رمــضــان  املــيــدانــي  القائد  أكــد 
تنسيقيات  ومنسق  األساسي  للتعليم  الشارف  أحمد 
الغربية  واملنطقة  بالزاوية  املعلمن  حقوق  عن  الدفاع 
عثمان  املستقيل  التعليم  وزير  أن  اجلبل  وظهر  وباطن 

للمعلمن. إهانات  عبد اجلليل وجه 
وقال حموم، يف تسجيل مصور أمس اجلمعة، إن عبد 
»بلطجية«  إنهم  وقــال  للمعلمن  إهانات  وجه  اجلليل 
مضيفا أن املعلمن هبوا للمشاركة يف احلرب بالعاصمة 
جرى  صفوفهم  يف  جرحى  لسقوط   أدى  ما  طرابلس 

إرسالهم للعاج يف تركيا وتونس وأوكرانيا.
خال  لإلصابة  تعرض  شخصيا  أنــه  حموم  وأضــاف 
شارك  والتي  طرابلس  بالعاصمة  الدائرة  االشتباكات 
يتواجد مبحاور  أنه  مؤكدا  املاضي  أبريل   4 منذ  فيها 

الزاوية. الناقلية مبدينة  القتال يف 
ويرغبون  أجندة  لديهم  ليس  املعلمن  أن  حموم  وأكد 

يف العيش بكرامة يف ظل نظام تعليمي وصحي جيد.

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق 
ضبط شخص متهم بترويج املخدرات 

واتخاذ اإلجراءات القانونية حياله.
وبن املكتب اإلعامي لوزارة الداخلية 
أن  »فيسبوك«  مبوقع  صفحته  عبر 
مكتب التحريات التابع لإلدارة العامة 
العقلية  واملؤثرات  املخدرات  ملكافحة 
متكن من ضبط شخص ليبي اجلنسية 
ميتهن ترويج املخدرات وبحوزته قرابة 

)120( جرام من مخدر الكوكاين.

الـتابع  تـاجـوراء  تـحريات  وكان مـكتب 
الـمخدرات  لـمكافحة  الـعامة  لـإلدارة 
الـعقلية متكن مـن ضـبط  والـمؤثرات 
أحـــــد مـــــروجــي الـــــمــخــدرات والـــذي 
ضبط مـتلبسا بـعملية االتـجار بـالـمواد 
الـمخدرة وبـحوزته كـيلو جـرام مـن مـخدر 
الـحشيش.كـما تـم ضبط شخص يقوم 
وبـحوزته  الـمهلوسة  األقـراص  بترويج 
واتـخاذ  ــرمــادول   ـــ ت قـــــرص   1000

اإلجـراءات الـقانونية حـياله.

أقامت مؤسسة دواية للفنون بالشراكة مع أملانيا معرضا فنيا يف 
بالعاصمة طرابلس. القدمية  باملدينة  للفنون  إسكندر  دار 

له  تغريدة  يف  اوفتشا  اوليفر  ليبيا  لدى  األملاني  السفير  وقال 
بتقدمي  الفن  وعشاق  فنانون  قــام  اسبوع  »ملــدة  »تويتر«  مبوقع 
دور  مناقشة  وكذلك  بطرابلس،  للفنون  إسكندر  دار  أعمالهم يف 
الفن يف فترات النزاع، واالستماع بلحظات من السام« مضيفا 
»فخورون بكوننا شريك موثوق به من قبل مؤسسة دواية للفنون 

يف تنظيم هذا احلدث«.

معرض للفنون يف طرابلس
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أخبــار

بحكومة  الداخلية  وزارة  أعلنت 
تـسليم  مــراســم  إمتـــام  الــوفــاق 
ــديــر أمـــــن  ــهــام مـــ واســـــتــام مـــ
ــن مـــــديــر  ـــ ــشــاطــئ ب ـــ بـــــــراك ال
الـسابق عـميد عبدالقادر  األمـن 
الـمكلف  األمـن  ومـدير  البكوش 
السنوسي  الدين  صــاح  عـميد 
علي عامر. وبن املكتب اإلعامي 
الوفاق  بحكومة  الداخلية  لوزارة 

قـرار  عـلى  بــنــاء  جــاء  ذلــك  أن 
فتحي  الـمفوض  الـداخلية  وزيـر 
لـسنة   1320 ــم  ـــ رق ــاشــاغــا  ب
مـديريات  دمـج  بـشأن  2019م 
الـقرضة  الـشاطئ،  بـراك  أمـن 
الـغربي  والـــــشــاطــئ  الـــــشــاطــئ، 
تـــــحــت مـــــســمــي مـــــديــريــة أمـــــن 
بـراك  مـقرها  ويـكون  الـشاطئ 

الـشاطئ.

االجتماعية  الشؤون  وزارة  نفت 
وجود  بشأن  أنباء  من  تــردد  ما 
مسن ليبي يف تونس يعيش حتت 
جــســر.وبــن املــكــتــب اإلعــامــي 
لوزارة الشؤون االجتماعية اليوم 
منصات  تناقلته  ما  أن  السبت 
بشأن  االجــتــمــاعــي  ــواصــل  ــت ال
وجود مسن ليبي يف تونس يعيش 
تخلى عنه  أن  بعد  كوبري  حتت 
أن  موضحا  صحيح  غير  ابنائه 
القنصلية الليبية بتونس وامللحق 
املسن  بزيارة  قاموا  االجتماعي 
الذي اتضح أنه تونسي اجلنسية.

ــي  ــب ــي ــل ــز ال ــ ــركـ ــ ــن املـ ــ ــل ــ أع
ملـــكـــافـــحـــة األمــــــــــراض، 
ــتـــشـــفـــى  اســـــــتـــــــام مـــسـ
شحنة  الـــعـــام،  ــاء  ــ ــاورغ ــ ت
جــديــدة مــن عـــاج مــرض 
)البنتوستام  الليشمانيا 
بكميات  -واجلــلــوكــونــتــيــم( 
إدارة  قـــبـــل  ــن  ــ م كـــافـــيـــة 
الطبية  واملعدات  الصيدلة 

باملركز.
الــصــيــدلــة  إدارة  وكـــانـــت 
ــدات الـــطـــبـــيـــة قــد  ــ ــعـ ــ واملـ
ــت ملــنــدوبــي عــيــادات  أهــاب
ــة بــاملــنــاطــق الــتــي  ــدي اجلــل
التوجه  املــرض  مــن  تعاني 
الطبية  املخازن  قسم  إلــى 
بقرجي  الــوطــنــي  بــاملــركــز 
ــام مــخــصــصــاتــهــم،  ــتـ السـ
مــــــوضــــــحــــــة ضـــــــــــرورة 
بعدد  إحصائية  اصطحاب 
حديثا  املسجلة  احلـــاالت 
التي مت عاجها  واحلاالت 
ــة رســمــيــة  ــرســال مــرفــقــة ب
املركز  إدارة  ــى  إل موجهة 
الوطني ملكافحة األمراض، 
منوذج  على  للتوقيع  وختم 

االستام.

املالطية  السلطات  أعلنت 
العملة  احتجاز حاويتن من 
مصدرها  أن  يعتقد  الليبية 
ــة لــســك  ــ ــيـ ــ ــع روسـ ــانـ ــصـ مـ
العمات، التي تطبع لصالح 
البيضاء،  املركزي  املصرف 
إعان  على  حتفظت  لكنها 
املحتجزة،  األمــــوال  حــجــم 
وفقا ملا أوردت »تاميز أوف 

مالطا«
ونقلت اجلريدة املالطية عن 
عملية  تنسيق  يف  مــصــدر 
الضبط، أن اجلهات األمنية 
استخبارية  »معلومات  تلقت 
من  مكنتها  املستوى«  رفيعة 

منوها  الشحنة،  تلك  ضبط 
ــة له  ــر »ال عــاق ــ األم بـــأن 
الفتا  الــدولــيــة«،  بالسياسة 
حكومة  تؤيد  مالطا  أن  إلى 
أفسر  »لــن  معقبا:  الــوفــاق، 
ــه عـــداء  ــأنـ )مــــا حـــــدث( بـ
لروسيا، بل تأييد للشرعية«.
أوف  »تــــاميــــز  وأشـــــــــارت 
اإلطـــار  أن  إلـــى  مــالــطــا«، 
ــلــحــجــز عــلــى  الـــقـــانـــونـــي ل
الفتة  واضــح،  غير  الشحنة 
إلى أن املصرف املركزي يف 
اعتبار  يف  »فشل  طرابلس 
روسيا  املطبوعة يف  األوراق 

غير قانونية

دمج عدد من مديريات 
 أمن اجلنوب

640 طن من القمامة تنتجهم طرابلس يوميا العثور على رفات مقبرة جماعية قرب بن جواد

ضبط عصابة من الهاكر تسرق األموال عبر إختراق احلسابات

إختتام الشهر التوعوي بسرطان الثدي

القنصلية الليبية
 تكشف حقيقة تشرد 
مسن ليبي يف تونس

وصول شحنة من 
عالج مرض الليشمانيا 

ملستشفى تاورغاء

مالطا حتجز حاويتني من العملة املطبوعة 
يف روسيا لصالح مركزي البيضاء

الــتــضــامــن حلــقــوق اإلنــســان أن  أكـــدت منظمة 
من  لــلــعــديــد  يــتــعــرضــون  ليبيا  يف  ــن  اإلعــامــي
الدولي  اليوم  املنظمة مبناسبة  االنتهاكات.وقالت 
إلنهاء اإلفات من العقاب على اجلرائم املرتكبة 
ُقِتَل  املاضي  يناير  شهر  يف  أنه  الصحفين  ضد 
مراسل أسوشيتد برس الصحفي محمد بن خليفة 
اثناء مواجهات يف جنوب العاصمة طرابلس ويف 
شهر مايو أُحتجز طاقم قناة »ليبيا األحرار« أثناء 
أن  كما  العاصمة   جنوب  يف  للحرب  تغطيتهم 
االيقاف  املباشرة، مثل  املباشرة وغير  التهديدات 
عن العمل واالعتقال التعسفي، أجبرت العديد من 
مغادرة  أو  الصحافة  مهنة  لترك  إما  الصحفين 

أن  املنظمة  آمن.وأوضحت  مكان  عن  بحثا  ليبيا 
اإلعامين يف ليبيا يعانون من غياب البيئة املائمة 
التي تسمح لهم بالقيام بأعمالهم باستقالية وعدم 
تدخل السلطات.ودعت املنظمة التضامن إلى تهيئة 
بيئة آمنة تسمح للصحفين ممارسة مهنتهم مؤكدة 
أنه   خال السنوات )2006 – 2017(، قتل ما 
يــؤدون عملهم بنقل  يقارب 1010 صحايف وهم 
االخبار واملعلومات الى الناس ويف 9 حاالت من 
أصل 10 يبقى الفاعل با عقاب محذرة من أن 
الى مزيد من جرائم  يــؤدي  العقاب  االفــات من 
القتل كما أنه دليل على تفاقم الصراع وعلى تداعي 

القانون واالنظمة القضائية.

منظمة حقوقية: اإلعالميون يف ليبيا يتعرضون لالنتهاكات

قالت بلدية طرابلس إن إجمالي 
فجر  منذ  ونقله  جمعه  مت  مــا 
 640 االن  حتى  اجلمعة  اليوم 
طـــن مـــن الــقــمــامــة مـــن داخـــل 
فقط.وتشهد  املــركــز  طرابلس 
األسابيع  شــوارع طرابلس طيلة 
وذلك  القمامة  تكدس  املاضية 
لعدم وجود مكب داخل العاصمة 
بديل ملكب سيدي السايح الذي 
الدائرة  االشتباكات  جراء  اقفل 
حاليا داخل العاصمة وبعد قفل 
وعــدم  املرحلي  أبوسليم  مكب 
إمكانية تفريغ اي حمولة من اي 

جهة أخرى داخل مكب معيتيقة
ــل بــلــديــة  ــ ــؤول داخـ ــسـ ــد مـ ــ وأكـ
سيستمر  العمل  أن  طــرابــلــس 

القمامة  مــن  الــتــخــلــص  حلــن 
املركز  طرابلس  داخل  املتكدسة 
التعاقد  انتظار  يف  البلدية  وان 
نقل  يف  متخصصة  شركات  مع 
لها  تسمح  بإمكانيات  القمامة 

بنقلها وبأي كمية
وكان العمل قد بدأ يف السادس 
من أكتوبر املاضي حيث مت نقل  
والسابع  طــن  يــقــارب 600  مــا 

مــن أكــتــوبــر   ايضا مت نقل ما 
ــقــارب عــن 1125  طــن من  ي
أكتوبر  من  الرابع  ويف  القمامة 
جتميع ونقل أكثر من 300 طن 
/4 اجلمعة  اليوم  القمامة  من 
رغم  ذلك  ويتم  اكتوبر/2019 
الصعوبات يف الدخول للمكبات 
وعــزوف معظم سائقي  املتوفرة 

الشاحنات.

أعــلــنــت وحــــدة  اإلعــــام األمــنــي 
مبديرية أمن رأس النوف ، مساء 
اخلميس املاضي العثور على مقبرة 

عند  جــمــاعــيــة 
البحر  شــاطــئ 
مبنطقة العويجة 
غربي مدينة بن 
جواد.وأوضحت 
ــة أمـــن  ــريـ ــديـ مـ
رأس النوف ، أن 
مركز شرطة بن 
جواد تلقى باغاً 

من قبل أحد املواطنن وبدوره  قام 
املركز بإخطار النيابة العامة التي 
إجرائها  املكان.وبعد  إلــى  انتقلت 
أن  تبن  واملعاينة  الكشف  لعملية 

املقبرة تضم رفات ألربعة أشخاص 
بهم  وتوجد  مقيدة  وأيديهم  دفنوا 
ــرأس .ورجــحــت  ــ ــابـــات يف الـ إصـ
أن   ، ــة  ــريـ ــديـ املـ
األشــــــــخــــــــاص 
األربعة  قتلوا على 
يد تنظيم داعش 
فترة  ــي  ــابـ اإلرهـ
على  ســيــطــرتــه 
تلك املناطق . كما 
مديرية  طالبت 
أمن رأس النوف ، 
العوائل التي لديهم مفقودين ضرورة 
التقدم بباغ إلى مركز شرطة بن 
جواد ، مؤكده على أن التحقيقات 

الزالت جارية ومستمرة

للبحث اجلنائي  العامة  اإلدارة  قالت 
- بنغازي ، أن قسم مكافحة التزييف 
إلقاء  من  متكن  لها  التابع  والتزوير 
القبض على تشكيل عصابي ميتهن 
سرقة األموال عبر إختراق احلسابات 
العامة  اإلدارة  املصرفية.وأوضحت 
للبحث اجلنائي أمس اخلميس ، بأن 
العصابة تتكون من مجموعة شباب ذوي 
خبرة يف مجال الكمبيوتر واإلنترنت ) 
اإلمييات  بإختراق  يقومون   ،) هكر 
وعن  والشركات  باملواطنن  اخلاصة 
طريق هذه اإلمييات يقومون بالدخول 
على احلسابات املصرفية املربوط بها 
، ثم يقومون بتنفيذ حواالت مصرفية 

من تلك احلسابات إلى حساب أحد 
كبيرة  بقيم  و  األجنبية  العملة  جتــار 
دون علم أصحابها ، ويستلمون بعدها 
العملة األجنبية من التاجر مقابل كل 
حوالة دون علم التاجر بأن احلسابات 
العامة  اإلدارة  .وبــيــنــت  التخصهم 
للبحث اجلنائي عبر حسابها الرسمي 
على شبكة » الفيسبوك » ، أنه قامت 
مبلغ  بتحويل  قيامهم  بعد  بضبطهم 
172 ألــف ديــنــار ليبي مــن حساب 
مواطن من سكان مدينة طرابلس و قد 
استلمو يف املقابل مبلغ 32 ألف دوالر 
أمركي ، ايضاً قاموا بتحويل مبلغ 72 
إحدى  حساب  من  ليبي  دينار  ألــف 

الشركات مبدينة بنغازي واستلمو يف 
املقابل مبلغ 16 ألف دوالر أمريكي ، 
وبعد ضبطهم وجد بأجهزتهم حسابن 
ملواطنان من سكان مدينة طرابلس مت 
اختراقهما وهي جاهزة لعملية التحويل 
، وان احلساب األول به مبلغ 13 ألف 
دينار ليبي وامــا احلساب اآلخــر به 
53 ألف دينار ليبي. وأشارت اإلدارة 
العامة للبحث اجلنائي - بنغازي ، إلى 
اعتراف أفراد العصابة أثناء التحقيق 
مبا نسب اليهم من تهم وأنــه قامت 
بإحالتهم رفقة محضر القضية واحلرز 
العقوبات  التخاذ  العامة  النيابة  إلى 

القانونية ضدهم.

الصحة  ــوزارة  لـ الرسمي  املتحدث  قالت 
إدارة  إن  نيران،  بن  وداد  الوفاق  بحكومة 
اإلعام والتثقيف الصحي شاركت صباح 
أ اخلميس املاضي، يف حفل اختتام الشهر 
الشهر  عاملياً  عليه  أطلق  الــذي  التوعوي، 
من  الصحي  والتثقيف  للتوعية  الـــوردي 
مخاطر سرطان الثدي وسبل الوقاية والذي 
املحاضرات  من  مجموعة  خاله  قدمت 
والكلمات واألنشطة ملحاربة سرطان الثدي 
حتت شعار » ال لسرطان الثدي » نظمتها 
من  مجموعة  مبــشــاركــة  املــســرة  مصحة 
املنظمات األهلية ومؤسسات املجتمع املدني 
بالوزارة  وإدارة اإلعام والتثقيف الصحي 

استهدفت أكثر من 200إمرأة.
بوزارة  والتثقيف  االعــام  كلمة إلدارة  ويف 

الصحة قال أنور فرج اهلل، »ينبغي أال ّتنحصر 
التوعية بشهر واحد يف السنة وإمنا بخطة 
توعوية شاملة على مدار العام تشارك بها 
جميع اجلهات احلكومية واألهلية«، مشيراً 
إلى أهمية اإلعام يف نشر التوعية الصحية 

لوسع انتشاره بن جميع الشرائح.
ويف محاضرة للدكتورة ســـعاد الورشـفاني، 
بينت –  الـــثـــدي(  لــســرطــان  )ال  بــعــنــوان 
األعــراض وطــرق الوقاية واهمية الكشف 
بحلقة  احلفل  واختتم  للسيدات.  املبكر 
نقاش أدارها الدكتور ابوالقاسم الباروني، 
والدكتور عماد القريو، مت خالها بحث دور 
يف  باألشعة  والتشخيص  العامة  اجلراحة 
عاج سرطان الثدي واإلجابة على تساؤالت 

مهمة طرحت من قبل املشاركات. 
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االقتصادية

صندوق الضمان االجتماعي يستحدث فرعا له 
باجلنوب الغربي ومقره أوباري 

 االسبوع الليبي
أعلنت إدارة صندوق الضمان االجتماعي عن استحداث 
فــرع جديــد للصنــدوق باجلنــوب الغربــي ويكــون مقــره 

مدينــة اوبــاري .
وبينــت إدارة اإلعــام والتوعيــة بالصنــدوق أن رئيــس 
مجلــس اإلدارة واملديــر العــام للصنــدوق إدريــس حفيظــة 
املبــروك قــد أصــدر قــرارا بقضــي باســتحداث الفــرع 
ـ  الضمــان االجتماعــي  اســم صنــدوق  اجلديــد حتــت 

اجلنــوب الغربــي.
تســعى  الصنــدوق  إدارة  أن  املصــادر  ذات  وأوضحــت 
مــن خــال اســتحداث فــرع اجلنــوب الغربــي يف تقريــب 

اخلدمــات الضمانيــة ملســتحقيها مــن شــرائح املتقاعديــن 
اختصــارا للمســافات فيمــا بــن مدينتــي غــات وأوبــاري.
ــس  ــرار الصــادر عــن رئي ــأن الق ونوهــت ادارة االعــام ب
مجلــس ادارة الصنــدوق حــدد األول مــن ينايــر القــادم  
بــأن يباشــر الفــرع يف تقــدمي خدماتــه ويف نطاقــه اإلداري 
غــات أوبــاري شــاما الوحــدات اخلدميــة الغريفــة - بنــت 

بيــة والعوينــات.
ــى الفــرع زاروا عــددا مــن إدارات  ــر أن القائمــن عل يذك
ــى  ــوا عل ــازي وأطلع ــة بنغ ــي مقرهــا مدين ــدوق والت الصن
آليــة العمــل املعتمــدة فيمــا ســيقدم مــن خدمــات لشــرائح 

املتقاعديــن يف أقصــى اجلنــوب الغربــي.

املركزي طرابلس يوضح حقيقة صرف 500 دوالر املصرف املركزي بالبيضاء يوضح حقيقة احتجاز شحنة أموال له يف مالطا
اضافية  ملنحة ارباب االسر

 االسبوع الليبي
مشـــروع  مديـــر  نفـــى 
األسر مبصرف  أرباب 
ليبيـــا املركـــزي ســـالم 
األخبـــار  الســـيوي، 
قـــرب  عـــن  املتداولـــة 
املنحـــة  صـــرف 
اإلضافيـــة لعـــام ألفن 

عشـــر. وتســـعة 
يف  الســـيوي  وقـــال   
تصريـــح تلفزيونـــي  ما 
بالشـــائعات  وصفهـــا 
املتداولة بشـــأن ســـعي 
إلى  املركـــزي  املصرف 
صـــرف  ســـعر  تغييـــر 
الـــدوالر مقابل الدينار 
عـــن   ،3.15 إلـــى 
البالغ  احلالـــي  ســـعره 
3.65 درهمـــا للدوالر 

الواحـــد. 

 االسبوع الليبي
أطلـــق املصـــرف التجـــاري الوطني  
خدمـــة جديدة لزبائنه حملت اســـم   
ســـيلف كيـــر  والتى تختـــص  بإدارة 
البطاقـــات  بحســـابات  والتحكـــم 
باملصـــرف  اخلاصـــة  اإللكترونيـــة 
يف أي مـــكان مـــن العالـــم. واوضـــح 
املصـــرف يف اعانـــه عـــن اطـــاق 
التحكـــم  تتيـــح   أن  اخلدمـــة  
بحســـابات البطاقـــات االلكترونيـــة 
التجـــاري  باملصـــرف  اخلاصـــة 
الوطنـــي مبنتهـــى الســـهولة واألمان 
مـــن دون احلاجـــة ملراجعة املصرف 
باحلضـــور الشـــخصي ، حيـــث تتم 
جميع اخلدمـــات إلكترونياً. وأوضح 
بأنـــه ومبجـــرد شـــحن   املصـــرف  
البطاقة تصل  رســـالة نصية للزبون 
والرقـــم  املســـتخدم  اســـم  حتـــوي 
بهـــذه  اخلـــاص  والرابـــط  الســـري 
اخلدمـــة وبذلك تســـتطيع الدخول 
االلكترونيـــة  بالبطاقـــة  والتحكـــم 

ومعرفـــة كل مـــا يخـــص بهـــا 

التجاري الوطني 
يطلق خدمة  سيلف كير  
لتحكم الزبائن ببطاقاتهم 

اإللكترونية

 االسبوع الليبي
دخلــت الــى مينــاء البريقــة النفطــي هــذا االســبوع  
ناقلــة نفــط  حتمــل العلــم الكرواتــي حيــث   ستشــحن 
600 ألــف برميــل مــن النفــط اخلــام ليتــم تصديرهــا 

إلــى إيطاليــا  .
ووفقــا لتقاريــر فــإن إيطاليــا تعــد أكبر مســتورد للنفط 
اخلــام مــن ليبيــا هــذا العــام، حيــث بلــغ متوســط 
ــل بينمــا جــاءت  ــف برمي ــة 330 أل الشــحنات اليومي
إســبانيا ثانيــة مبتوســط شــحنات يومــي قــدره 160 

ألــف برميــل.
ويشــهد مينــاء البريقــة حركــة نشــطة يف صــادرات 
النفــط لــدول الصــن وإيطاليــا وأســتراليا وإســبانيا، 
وتســعى املؤسســة الوطنيــة للنفــط إلــى الرفــع مــن 
قدرتهــا اإلنتاجيــة مــع حلــول عــام 2023 إلــى أكثــر 
مــن مليونــي برميــل وأوضــح املصــدر ذاتــه أن املينــاء 
اســتقبل أمــس الســفينة “توملــي” علــى متنهــا 2500 

كيــس إســمنت مــن احلجــم الكبيــر.

البريقة تصدر 600 
ألف برميل إليطاليا

 االسبوع الليبي
كشــف مصــرف ليبيا املركزي  بنغــازي عن حقيقة  ما 
مت تداوله يف احدى الصحف املالطية   اجلمعة  بشأن 
احتجاز شحنة أموال له يف مالطا، نافياً عاقته بها.

واعلن املصرف انه ال يوجد أي شحنة مالية للمصرف 
محتجــزة يف أي دولــة، وأن رحــات نقــل األمــوال تتم 
مباشرة عبر خط جوي من موسكو إلى بنغازي بشكل 
منتظــم، وفق اجلــداول الزمنية املحــددة من املصرف 

املركزي”.

 وكانــت صحيفــة “تاميــز أوف مالطــا”، نشــرت يف 
تقريــر لهــا اجلمعة أن حاويتن بحجم 56 مترا مكعبا 
صودرتا أواخر سبتمبر املاضي، وهما مليئتان بالعملة 
الليبيــة املخصصة للحكومة الليبية املؤقتة، منوهاً إلى 

أن العملة املصادرة مطبوعة يف روسيا.
جدير بالذكر أن مصرف ليبيا املركزي الذي مقره يف 
البيضاء جلأ إلى طباعة العملة يف روســيا بعد إيقاف 
املصــرف املركــزي يف طرابلــس إرســال أي عملــة إلى 

املناطق اخلاضعة لنفوذ احلكومة املؤقتة.
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رام������ي ال���ت���ل���غ-ب���واب���ة اف��ري��ق��ي��ا 
اإلخبارية

ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أعلن 
اإلسالمية  ال��دول��ة  تنظيم  زعيم  مقتل 

البغدادي. أبو بكر 
البغدادي  مقتل  أن  إلى  ترامب  وأش��ار 
يف  أمريكية  عسكرية  عملية  أثناء  جاء 
شمالي سوريا شاركت فيها 8 مروحيات 
أمريكية تسببت أيضا يف مقتل عدد من 

املتشدد. التنظيم  قيادات 
السنوات  طوال  مختفيا  البغدادي  وكان 
الدولة  تنظيم  فيها  ب��دأ  التي  األخيرة 
املواقع  بفقدان  يقوده  الذي  اإلسالمية 
وأع��ل��ن خالفته  ع��ل��ي��ه��ا  س��ي��ط��ر  ال��ت��ي 
بلغت  والتي  وس��وري��ا،  ال��ع��راق  يف  فيها 
كيلومتر مربع،  ألف  يوما 88  مساحتها 
يف  له  األخير  اجليب  بفقدان  وانتهت 
م��ارس/  يف  باغوز،  معركة  بعد  سوريا 

آذار 2019.
قائمة  يف  طويل  لوقت  البغدادي  وظل 
أغ��ل��ى امل��ط��ل��وب��ن ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة 
 25 مبلغ  خصصت  ال��ت��ي  األم��ري��ك��ي��ة، 
تقود  مبعلومات  يدلي  ملن  دوالر  مليون 

القبض عليه. إلى 
بشكل  حاضر  كان  داعش  تنظيم  زعيم 
السنوات  يف  الليبية  الساحة  يف  كبير 
أعلن   ،2014 ي��ون��ي��و  امل��اض��ي��ة،ف��ف��ي 

ال��ع��راق  يف  اإلس��الم��ي��ة  ال��دول��ة  تنظيم 
وال��ش��ام،اخل��الف��ة اإلس��الم��ي��ة وط��ال��ب 
بواجب  العالم  يف  اجلهادية  اجلماعات 
تقدمي البيعة لزعيمه،أبو بكر البغدادي.

 ،2014 أب��ري��ل  شهر  يف  و  ذل��ك  قبل 
متشدد  جهادي  سلفي  تنظيم  كان  ذلك 
يسمى »مجلس شورى شباب اإلسالم«و 
الشرق  أقصى  يف  درنة  مبدينة  يتمركز 
ب��«جلنة  يسمى  ما  تشكيل  عن  الليبي، 
بن  والصلح  ال��ن��زاع��ات  لفض  شرعية 
و  تعبيره،  حد  اهلل«ع��ل��ى  بشرع  الناس 
مهمتها »تطبيق الشريعة »على حد زعم 
القائمن عليها، وذلك خالل استعراض 
عسكري كبير نسبيا، كشف عن امتالك 
أسلحة  عن  البالد  يف  اجلهادية  القوى 
حزيران/يونيو   22 متطورة يف  و  ثقيلة 
اإلسالمية«  »الدولة  ل�  دعمه  فيه  أظهر 

البغدادي. أبو بكر  وزعيمه 
علينا  »ل��زام��اً  فيه:  ق��ال  ما  جملة  وم��ن 
اإلسالم،  نحن يف مجلس شورى شباب 
املظلومة،  الدولة اإلسالمية  نصرة هذه 
س��واًء  والبعيد  ال��ق��ري��ب  ع��اداه��ا  ال��ت��ي 
مرضى  أو  املنافقن،  أو  ال��ك��ف��ار،  م��ن 
اإلسالم  »فدولة  البيان:  وتابع  النفوس« 
دام  هلل  ك��ان  م��ا  ألن��ه  اهلل  باقية  بإذن 
واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل«.

 وقد ج��اء ذل��ك ال��ب��ي��ان ق��ب��ل االدع���اء 

ال��رس��م��ي ال���ذي ص��در يف 3 أك��ت��وب��ر/
اعتبر  وال���ذي   ،2014 األول  تشرين 
»مجلس  عليها  يسيطر  التي  األراض��ي 
درنة  مدينة  يف  اإلسالم«  شباب  شورى 
ج����زءاً م���ن اخل���الف���ة، ت��ل��ك األراض����ي 
ال��ت��ي أط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا ف��ي��م��ا ب��ع��د اس��م 
الدولة  من  جزءاً  هي  درنة«التي  »والية 

اإلسالمية.
عن  التنظيم  أعلن   2015 ع��ام  مطلع 
رأس  مسقط  س��رت،  مدينة  يف  وج��وده 
للنظام  القوية  املعاقل  وأح��د  ال��ق��ذايف 
ال���س���اب���ق وال���ت���ي ع���ان���ت م���ن أض����رار 
خالل  واملعارك  القصف  نتيجة  فادحة 
من  جموع  وب��دأت  الليبية.  االنتفاضة 
املدينة  إلى  التوافد  »األجانب«  املقاتلن 
تزال  ال  نزاعات  يف  تسبب  الذي  األمر 
الشريعة«  »أن��ص��ار  جماعة  م��ع  قائمة 
مقاتلي  عدد  يقدر  املسيطرة يف سرت. 
معظمهم  ب����1500  س��رت  يف  التنظيم 
وتونس  مصر  )م��ن  الليبين  غير  م��ن 

واجلزائر وسوريا وغيرها(.
يف شباط/فبراير 2015 انطلق مقاتلو 
من  القريبة  النوفلية  بلدة  إلى  التنظيم 
س���رت ب��ق��ي��ادة امل��دع��و ع��ل��ي ال��ق��رق��اع 
»فجر  مع  معارك  بعد  عليها  وسيطروا 
قد  التنظيم  كان  أشهر   4 وبعد  ليبيا« 
القرضابية  مطار  على  سيطرته  أكمل 

الدولي القريب وبلدة هراوة.
مع بداية العام 2017، مت طرد تنظيم 
تكن سهلة  لم  العملية  ليبيا.  من  داعش 
أب��ن��اء  م��ن  ال��ع��ش��رات  ضحيتها  وراح 

الليبي. الشعب 
وخالل اآلونة األخيرة، حتدث البغدادي 
له  ظ��ه��ور  أول  يف  ف��ي��دي��و،  م��ق��ط��ع  يف 
املفاجئة  العودة  وأث��ارت  سنوات،  منذ 
»انبعاث«  بشأن  مخاوف  الساحة  إل��ى 
آخر  خسارة  من  الرغم  على  التنظيم 

معاقله يف سوريا.
خيمة،  داخ��ل  جالسا  ال��ب��غ��دادي  وب��دا 
وأم��س��ك م��ل��ف��ات، ث��م أك���د م��س��ؤول��ي��ة 
»داع�������ش« ع���ن ه��ج��م��ات س��ري��الن��ك��ا 
لعناصر  ب��االن��ت��ق��ام  وت��وع��د  ال��دام��ي��ة، 
اعتقالهم  أو  قتلهم  الذين جرى  التنظيم 

يف عدد من مناطق العالم.
»تونيزي  موقع  ذك��ر  س��اب��ق،  وق��ت  ويف 
»داعش«  زعيم  أن  التونسي  نيميريك« 
مقاتلوه  م��ن��ي  ب��ع��دم��ا  ليبيا  إل���ى  جل��أ 
مبحافظة  ال��ب��اغ��وز،  ق��ري��ة  يف  بهزمية 
دير الزور، شمال شرقي سوريا، املعقل 

لهم. األخير 
السادس  يف  داع��ش  تنظيم  ع��اود  وق��د 
يف  م��ج��دداً  للظهور  امل��اض��ي  يوليو  م��ن 
علنية مصورة  مبايعة  عبر  ليبيا،  جنوب 

البغدادي. بكر  أبو  التنظيم  لزعيم 

يف  امللثمن  املسلحن  ع��ش��رات  وظ��ه��ر 
فيديو مصور بثته وسائل إعالم محسوبة 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م داع����ش، وه���م ي��ج��ددون 
ال��ب��ي��ع��ة ل��زع��ي��م ال��ت��ن��ظ��ي��م وي��ت��وع��دون 
انتقامية،  بعمليات  ال��وط��ن��ي  اجل��ي��ش 
ضد  قتالهم  »استمرار  على  أك��دوا  إذ 
من  مزيد  بشن  وهّددوا  اجليش«  قوات 

اإلرهابية ضدها. الهجمات 
ومت���ث���ل ل��ي��ب��ي��ا ب��ح��س��ب ال��ك��ث��ي��ر م��ن 
تنظيم  لعناصر  األب��رز  امل��الذ  املراقبن 
»داع����ش«،ح����ي����ث ي��س��م��ح اس���ت���م���رار 
وان��ع��دام  ال��ب��الد  يف  الكاملة  ال��ف��وض��ى 
اجلغرافيا  إلى  املركزية،إضافة  السلطة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة،ب��ن��م��ط ج��دي��د م���ن االن��ت��ش��ار 
خلروج  خ��الل  من  بالتمدد،  الداعشي 
ل��ل��ص��ح��راء ال��واس��ع��ة ب��ع��ي��داً ع��ن م��دن 
بالوديان  والتحصن  املركزية،  الساحل 
نفسه  تنظيم  إع��ادة  سبيل  يف  واجلبال 

وإمكاناته.
قصارى القول،بغض النظر عن صدقّية 
الرواية األمريكية من عدمها فإن نهاية 
البغدادي لن تكون المحالة نهاية تنظيم 
تغلغل  يف  مفصلي  بشكل  ساهم  مرّكب 
تسّرب  الذي  الليبي  الّداخل  يف  العنف 
أودت  التي  السياسات  الصراعات  عبر 

الدولة. بصالبة 

»البغدادي«..نهاية إرهابي

 خطّ حلقات من تخريب ليبيا
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غبارة- عبدالباسط 
اإلخبارية افريقيا  بوابة 

مقاتلن  وجـــود  حــول  احلــقــائــق  ــزال  التـ
التابعة  ــقــوات  ال صــفــوف  يف  إرهــابــيــن 
يوم  بعد  يوما  تتكشف  الوفاق  حلكومة 
مــع اســتــمــرار املــعــارك يف طــرابــلــس يف 
ــســارع فــيــه حتـــركـــات اجلــيــش  ــت وقـــت ت
معركة حترير  نحو حسم  الليبي  الوطني 
املدينة التي أطلقها منذ الرابع من أبريل 
املليشيات  سيرة  انــهــاء  بهدف  املــاضــي 
واعادة  الدولة  مؤسسات  على  املسلحة 

واالستقرار. األمن 
اإلعام  شعبة  جديد،أعلنت  تطور  ويف 
البارزين  اإلرهابين  أحد  رصد  احلربي 
ــة  ــي ــن ــدى األجــــهــــزة األم ــ واملـــطـــلـــوب لـ
والــعــســكــريــة يــقــاتــل يف صــفــوف قــوات 
اإلعــام  شعبة  الــوفــاق.وبــيــنــت  حكومة 
احلربي عبر صفحتها مبوقع »فيسبوك« 
أن سعد الطيره كان ظهر يف وقت سابق 
اجلماعات  تتبع  مصورة  إصـــدارات  يف 

اإلرهابية وهو يتوعد قوات اجليش.
البارزين  اإلرهابين  أحد  الطيرة  ويعد 
ــة  ــي ــن ــدى األجــــهــــزة األم ــ واملـــطـــلـــوب لـ
يف  ظــهــر  وأن  ــق  ــبـ وسـ والـــعـــســـكـــريـــة، 
ــّورة تــتــبــع اجلــمــاعــات  إصـــــدارات ُمـــصـ
القوات  خالها  من  متوعدا  اإلرهابية 
الزبير«  »أبو  بـ  املكنى  املُسلحة.والطيرة 
مــن ســكــان حــي الــســاحــل بــدرنــة ويتبع 
عضو  وهــو  اإلرهــابــيــة  أبوسليم  لكتيبة 

الكتيبة. بارز وقائد ميداني لدى 
ــره مـــع ســـرايـــا بــنــغــازي  ــطــي ــارك ال ــ وشـ
محاولة  يف  إجــدابــيــا  ــورى  شـ ومــجــلــس 

شارك  كما  النهر،  مشروع  على  تقدمهم 
يف املعارك ضد القوات املسلحة يف درنة 
مجلس  مؤسسي  من  يعد  وبنغازي.كما 
 ،2014 ديسمبر  يف  درنـــة  مــجــاهــدي 
الكتيبة  ــل  داخـ ــورى  شـ مجلس  وعــضــو 
خارج  وفــر  أعضاء،  خمسة  من  املشكل 
مدينة درنة يف أواخر عام 2015، ومت 
العديد  بها  لسرية عسكرية  آمرا  تكليفه 

درنة  مــدن  من  الفارين  اإلرهابين  من 
وإجدابيا. وبنغازي 

االرهابية  العناصر  من  العديد  وفــرت 
ضد  خسائرها  بعد  وبنغازي  درنــة  من 
العناصر  ببقية  لالتحاق  الليبي  اجليش 
ــبــاد.وأكــدت شعبة  ال االرهــابــيــة غــرب 
اإلعام احلربي أنه عندما أعلن اجليش 
على  كان  طرابلس  حترير  عمليات  عن 

التنظيمات  مقاتلي  ُكل  بأن  تامٍة  درايــٍة 
األجهزة  قبل  من  املُاحقن  اإلرهابية 
ودرنــة  بنغازي  يف  والعسكرية  األمنية 
وباقي املناطق التي مت حتريرها من قبل 

اجليش قد فّروا إلى العاصمة.
املدعو  اإلرهابي  ظهر  أسبوعن،  ومنذ 
يسمى  ملــا  املــؤســس  القيادي  بلعم  ــاد  زي
أحد  اإلرهابي يف  بنغازي  مجلس شورى 

بالعاصمة طرابلس ضمن  القتال  محاور 
املسلحة. ــوفــاق  ال مجموعات  صــفــوف 
لقوات  التابع  زارة  محور عن  آمر  وأكد 
ظهور  املنصوري،  فوزي  اللواء  اجليش، 
بــلــعــم،بــأحــد مــحــاور قــتــال جنوب  زيـــاد 

طرابلس.

ملفات 

حتالفات الوفاق املشبوهة تواصل الظهور 
واجليش الليبي يصرّ على احلسم

شعبة اإلعالم 
احلربي .. رصد أحد 
اإلرهابيني البارزين 
واملطلوب لدى 
األجهزة األمنية 
والعسكرية يقاتل يف 
صفوف قوات 
حكومة الوفاق

يتبع<<
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ملفات 

وأضــــاف املــنــصــوري بــحــســب مـــا نقل 
يعنينا  االخـــبـــاري،ال  نــيــوز«  »ارم  مــوقــع 
إلى  إرهابي سيصار  ذلك يف شيء، فهو 
العدالة  إلى  وتقدميهم  وغيره  محاسبته 
يف املستقبل القريب، ما يعنينا هو تنفيذ 

املهمة التي باتت على وشك االنتهاء.
ــوافــد املــعــلــومــات الــيــومــيــة حــول  ومـــع ت
اندلعت  التي  طرابلس  يف  املعارك  سير 
من  العديد  ظهر  املاضي،  أبريل  مطلع 
فيهم  باإلرهاب، مبن  املرتبطن  املقاتلن 
التابع  األمن  قائمة مجلس  املدرجون يف 
صفوف  يف  يقاتلون  وهم  املتحدة  لألمم 
املطلوب  رأسهم  وعلى  الــوفــاق  حكومة 
بادي،  الصمود صاح  لواء  وقائد  دوليا 
املطلوب  دردف«  بن  »محمد  واإلرهابي 
تنظيم  يف  ــادي  ــي ــق وال ومــحــلــيــا،  ــا  ــي دول

داعش عبد السام بورزيزة.
عــلــى األرض من  ــل  ــدالئ ال وتــزيــد هــذه 
احراج حكومة الوفاق التي تتمسك بنفي 
وجود عناصر مطلوبة ضمن قواتها،وأكد 
رئيس املجلس الرئاسي فايز السراج،يف 
مقاتلن  ــود  وجــ عـــدم  املـــاضـــي  ابـــريـــل 
صفوف  بن  إرهابية  لتنظيمات  ينتمون 
حكومة  أن  مــؤكــدا  لــه،  التابعة  الــقــوات 
اإلرهاب  زالت حتارب  وال  كانت  الوفاق 
الظهور  قوله.لكن  فلوله،وفق  وتاحق 
هذا  فند  االرهــابــيــة  للعناصر  املــتــكــرر 
يف  السراج  حكومة  تورط  وكشف  النفي 

مشبوهة. حتالفات 
املــعــارك  ذلـــك،تـــتـــواصـــل  غــضــون  ويف 
ــاور الــعــاصــمــة  ــحـ ــا يف مـ ــدهـ ــى أشـ عــل
احلربي  اإلعام  شعبة  طرابلس،وأعلنت 
هــجــوم مسلح  لــلــجــيــش صـــد  ــعــة  ــاب ــت ال
ــواء  ــل ــوات حــكــومــة الـــوفـــاق عــلــى  ال ــق ل
الــبــريــة  73 مــشــاة يف مــحــور األحــيــاء 
طرابلس.  العاصمة  جنوب  والكزيرما 
عن  الروسية  »سبوتنيك«  وكالة  ونقلت 
اإلعــام  شعبة  عضو  اخلــرطــوش  منذر 
الوطني  اجليش  »قــوات  إن  احلربيقوله 
يف  مسلح  هــجــوم  بــصــد  قــامــت  الليبي 
محاولة يائسة  من قوات الوفاق للتقدم 
يف  مشاة   73 اللواء  متركز  نقاط  على 
البرية«،  واإلحياء  كاريزما  كل من محور 
قبل  من  قوي  كان  »الرد  أن  إلى  مشيرا 
عدد  عنه  نتج  مشاة   73 اللواء  وحدات 
من القتلى يف صفوف أفراد العدو وغنم 

مصفحة. آلية 
ــك مــع تــواصــل الــضــربــات  وتـــزامـــن ذلـ
الليبي حيث أعلن املركز  اجلوية للجيش 
أن  الكرامة  عمليات  لغرفة  اإلعــامــي 
معسكر  اســتــهــدف  الليبي  اجلــو  ســاح 
شهوب بن رقدالن وزليطن.وكان املركز 
اإلعامي أعلن، يف بيان له اجلمعة، أن 
جوية  ضربة   16 نفذت  اجلوية  القوات 
عن  يف  املليشيات  مواقع  على  مباشرة 

زارة واملشروع وكوبري الفروسية.
وقال اجليش الليبي يف البيان: إن القوات 
اجلوية نفذت غارات على مواقع متفرقة 
خالها  دّمر  مبصراتة،  اجلوية  بالكلية 
ــاعــدة تــســتــخــدم يف جتــهــيــز وتــخــزيــن  ق
الــطــائــرات املــســيــرة الــتــابــعــة لــلــقــوات 

من  واملدعومة  الوفاق  حلكومة  املوالية 
الستهداف  الليبي  اجليش  تركيا.ويسعى 
لتحييد ساح  التركي يف محاولة  الدعم 
شكل  الــذي  التركية  املسيرة  الطائرات 
عائقا أمام سير العمليات العسكرية كما 

شكل خطرا على املدنين.
الليبي  ــصــراع  ال يف  تــركــيــا  وانــخــرطــت 
التي  طرابلس  معركة  سنوات،ولكن  منذ 
املاضي  ابــريــل  مــن  الــرابــع  يف  انطلقت 
املشبوه  الـــدور  حقيقة  بــوضــوح  كشفت 
املليشيات. دعــم  يف  أنقرة  تلعبه  الــذي 
فـــمـــن تـــدفـــق ســـفـــن املــــــوت املــحــمــلــة 
العسكرية،مرورا  واملــعــدات  باألسلحة 
ســوريــا  مــن  االرهــابــيــة  الــعــنــاصــر  بنقل 
الليبية،وصوال  األراضــي  نحو  والــعــراق 

الى الطائرات املسيرة التي تسفك دماء 
بادهم. وتدمر  الليبين 

ويتهم اجليش الليبي، دولة تركيا، بقيادة 
لصالح  الــغــربــيــة  املــنــطــقــة  يف  املــعــارك 
امليليشيات املسلّحة املدعومة من حكومة 
باألسلحة  دعمها  طــريــق  عــن  ــاق،  ــوف ال
الطائرات  وكذلك  العسكرية  واملعدات 
تركيا  أن  الليبي  اجليش  وأكد  املسّيرة، 
وّفرت غطاًء جوياً مليليشيا الوفاق خال 
اقتحام مدينة غريان، وكان نقطة حتّول 

املليشيات. الكّفة لصالح هذه  أمالت 
ومع اقتراب نهاية الشهر السابع النطاق 
طرابلس،تتزايد  يف  العسكرية  العمليات 
حول  العسكرين  املــســؤولــن  تــأكــيــدات 
قـــرب حــســم مــعــركــة الــتــحــريــر.ونــقــلــت 

مسؤول  عن  األوســط«  »الشرق  صحيفة 
أنه  الليبي،قوله  الوطني  بارز يف اجليش 
على  قدرتها  امليلشيات  هذه  فقدان  »مع 
خصوصاً  املــعــارك،  يف  اجليش  مقاومة 
باملدينة،  اجلنوبية  الضواحي  محاور  يف 
ــاصــرهــا  ــهــا وعــن ــحــت واســـتـــنـــزاف أســل
قـــوات اجلــيــش تسعى  فـــإن  الــبــشــريــة، 
على  للقضاء  الــزمــنــيــة  املـــدة  لتقليص 
حترير  إلعان  متهيداً  امليلشيات،  هذه 

العاصمة«.
ــحــدث عن  ــت ــه:«ن ــاف املـــســـؤول ذات وأضــ
وضع  أقــل.  ورمبــا  فقط،  أسابيع  بضعة 
يقترب  واجليش  ميدانياً،  ممتاز  قواتنا 
من حتقيق هدف )عملية الكرامة(، التي 
الرابع من شهر  املشير حفتر يف  أطلقها 
أبريل )نيسان( املاضي«، معتبراً أن الهدوء 
النسبي الذي شهدته محاور القتال على 
مدى اليومن املاضين »يعكس عدم قدرة 
مضاد،  هجوم  أي  شــن  على  امليلشيات 
األرض«.  على  اجليش  تقدم  إحباط  أو 
هدفنا  نحقق  أن  موضحاً:«نأمل  وتابع 
قبل املؤمتر الدولي، الذي تخطط البعثة 

األممية وأملانيا لعقده يف وقت الحق«.
العامة  القيادة  ســابــق،أكــدت  وقــت  ويف 
ــوات املــســلــحــة الــلــيــبــيــة اســتــمــرار  ــق ــل ل
والبرية  اجلــويــة  العسكرية  العمليات 
ــهــداف أي مــوقــع تــرد  والــبــحــريــة واســت
ألغــراض  باستخدامه  معلومات  حوله 
ــواقــع التي  تــلــك امل عــســكــريــة، وخــاصــة 
أتــراك  من  أجانب  مرتزقة  يستخدمها 
يدخل ضمن  أن هذا  وغيرهم، موضحة 
غير  وهــو  الليبي  الوطني  ــن  األم إطــار 

التنازل. أو  للتفاوض  قابل 
العاصمة  لدخول  الليبي  اجليش  ويسعى 
املسلحة  املليشيات  نفوذ  وانهاء  طرابلس 
الدولة.ويرى  مؤسسات  واستعادة  فيها 
من  للمدينة  اجليش  دخول  أن  مراقبون 
شأنه أن يسرع عملية التسوية يف الباد 
تعزيز  فى  كبير  بشكل  سيساهم  حيث 
احلل السياسى الذى ترفضه التشكيات 
مؤسسات  على  تسيطر  التى  املسلحة 
القرارات  وتفرض  طرابلس،  فى  الدولة 
وأجنداتها.ويأمل  مصاحلها  يخدم  مبا 
بناء  واعــادة  الفوضى  انهاء  يف  الليبيون 
املنطقة  يف  اشعاعها  يعيد  مبا  بادهم 

والعالم.

وضع قواتنا ممتاز ميدانياً، واجليش يقترب من حتقيق هدف 
)عملية الكرامة(، التي أطلقها املشير حفتر يف الرابع من شهر 

أبريل )نيسان( املاضي
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املنوعة

كيف مت سحب الرصيد البنكي
 لعجوز بعد وفاتها ..؟

ملاذا ثوب الزفاف 
لونه أبيض..؟ 

الفرنســـية  الشـــرطة  متكّنـــت 
تناقـــص  لغـــز  حـــل  مـــن  أخيـــراً 
رصيد عجـــوز )93 عامـــاً( ماكثة 
تولـــوز،  مدينـــة  يف  البيـــت  يف 
حيـــث اكتشـــف ورثتها بعـــد موتها 
قيـــام شـــخص بســـحب مبالـــغ من 
حســـابها مـــراٍت متعددة بواســـطة 

شـــيكات.
توصلـــت  والتحـــري  وبالبحـــث 
الشـــرطة إلـــى أن املشـــتبه بـــه هو 
ُمســـّن )67 عاماً( كان يتردد على 
مـــن  بيتهـــا  يف  العجـــوز  الســـيدة 
أجـــل خدمتهـــا ســـواء يف األعمال 
للتبضـــع  خروجـــه  أو  املنزليـــة 
وشـــراء ما حتتاجه العجـــوز، غير 
أن املتهـــم وخـــال ترتيـــب غرفـــة 

الســـيدة عثـــر على دفتر شـــيكاتها 
وقـــام بتقليـــد إمضائهـــا على عدة 
شـــيكات ليذهب ويصـــرف أحدها 

عنـــد نهايـــة كل شـــهر.
وذكرت تقارير إعامية أن املشـــتبه 
بـــه اختلس مبلغاً وقـــدره 15 ألف 
يورو من الســـيدة العجـــوز التي لم 
تنتبـــه لذلك، مشـــيرة إلـــى أنه بعد 
مفارقتهـــا احليـــاة اكتشـــف ورثتها 
هـــذه اجلرميـــة وأبلغـــوا الشـــرطة 
التـــي فتحـــت باغـــاً ومتكنـــت من 

اجلرمية. خيوط  كشـــف 
املجـــرم  اعتـــرف  العدالـــة  وأمـــام 
املبلـــغ  بإرجـــاع  متعهـــداً  بفعلتـــه، 
الـــذي اختلســـه للورثـــة يف انتظار 

النهائـــي. حكـــم القضـــاء 

يظـــل ارتداء الفســـتان األبيض هـــو احللم 
الـــذي يـــراود جميـــع الفتيـــات يف مراحـــل 
عمرهن املختلفـــة، ولكن ملا اللـــون األبيض 

بالتحديد.
كان مـــن املتعـــارف عليه يف بدايـــات القرن 
التاســـع عشـــر أن ترتدي العرائس فساتن 
زفـــاف بألـــوان زاهيـــة، حتـــى شـــهد عـــام 

1840 حدثـــا فارقـــا يف هـــذا الصدد.
يف القـــرن التاســـع عشـــر، ارتبـــط اللـــون 
األبيض بالثـــروة، وهو أحد األســـباب التي 
دفعـــت امللكة فيكتوريا الختيـــار ثوب زفاف 
أبيض، وفقـــاً ملا يعتقد املؤرخون، حســـبما 

نقلت صحيفـــة »الكويتية«.
وذكـــرت املؤرخـــة جوليـــا بيـــرد أن »امللكـــة 
فكتوريـــا لم تكـــن أول مـــن ارتدى فســـتان 
زفـــاف أبيـــض، لكنهـــا جعلـــت هـــذا اللون 
يحظى بشـــعبية كبيرة، وبعـــد حفل زفافها 
أصبـــح الدانتيـــل األبيـــض واحـــداً من أهم 
االجتاهـــات العاملية يف مابـــس الزفاف«.
ومـــع ذلك، علـــى الرغـــم من هـــذا التقليد 
الغربـــي الطويـــل األمـــد، باتـــت املزيد من 
العرائس يقررن التخلـــي عن اللون األبيض 
لصالح األلوان الفريـــدة. ويف عام 2010، 
قـــام ديفيـــدز برايـــدل، أحـــد أكثـــر جتـــار 
جتزئة فســـاتن الزفاف شـــعبية يف أمريكا 
بتوســـيع عروضه لتشمل فســـاتن الزفاف 

بألـــوان مختلفة.
ويف مقال نشرته صحيفة »نيويورك تاميز« 
يف عـــام 2014، قـــال نائـــب رئيس قســـم 
التصميم يف الشـــركة ميشـــيل فـــون باتو 
إن مبيعات فســـاتن الزفـــاف غير البيضاء 

تضاعفـــت كل عام منذ عـــام 2010.

طالبت ســيدة أمريكية، الرئيس دونالد 
ترامــب، بالعفــو عــن رجــل قتــل ابنتهــا 
وحفيدتهــا، حتى ال يصبح أول شــخص 
تنفــذ يف حقــه عقوبــة اإلعــدام علــى 

املستوى الفدرالي منذ 16 عاما.
وأعلنــت احلكومــة األمريكيــة يف يوليــو 
املاضــي، أنهــا ستســتأنف اإلعدامــات 
علــى املســتوى الفدرالــي بعــد توقفهــا 
منــذ عــام 2003، إلعــدام دانيــال لي 

باجلرعة القاتلة.
علــى  باإلعــدام،  الرجــل  علــى  وحكــم 
خلفيــة قتــل زوجــن وطفلــة يف الثامنة 
بيترســون،  إيرلــن  العمر.ودعــت  مــن 
التــي فقــدت ابنتهــا وحفيدتهــا يف هذه 
اجلرميــة، الرئيــس ترامب يف تســجيل 

مصور إلى »العفو« عن دانيال.

وقالــت بيترســون: »ال أرى بأيــة طريقة 
أن إعدام دانيال سيكون تكرميا البنتي، 
على العكس، أظن أن هذا األمر سيلطخ 

اسمها ألنها ما كانت لتقبل بذلك«.
وأضافت »لقد دمر حياتي، لكني ال أرى 
ما الذي ســيغيره انتزاع حياته«، مشيرة 
إلــى أنهــا من معارضي عقوبــة اإلعدام 

ألسباب دينية.
وأكملــت »أرجو وآمــل أن يظهر الرئيس 
ترامب رأفة، هذا األمر سيقدم مساعدة 

لي ولعائلتي أكثر من أي شيء آخر«.
ويطالــب الرئيــس اجلمهــوري املرشــح 
 ،2020 يف  ثانيــة  رئاســية  لواليــة 
اإلعــدام،  عقوبــة  تطبيــق  باســتمرار 
خصوصــا لقتلــة الشــرطين وملكافحــة 

االجتار باملخدرات.

أمريكية تطالب بالعفو 
عن قاتل ابنتها وحفيدتها

أثــار رجــل عاشــق لألفاعــي ظــل يحقــن نفســه 
لعــدم  األطبــاء  عامــا، حيــرة   30 ملــدة  بســمها 
تأثــره مبفعولها القوي، يف حن يأمل باحثون 
أن يســاعدهم ذلــك يف إنقــاذ األرواح.وتســاعد 
ممارســة، ســتيف لودويــن، املحفوفــة باملخاطر 
العلمــاء علــى تطويــر مضاد للســموم، اعتمادا 
جســده.  يف  املوجــودة  املضــادة  األجســام  علــى 
وعــرض لودويــن مجموعتــه غيــر العاديــة مــن 
 ،RT UK’s ICYMI برنامــج  يف  الزواحــف 
مبا يف ذلك »أندر ســحلية على األرض« وأفعى 

مميزة بســمها اخلطير، وفقا لروســيا اليوم.
وُتعــرف أفعى األشــجار اخلضــراء بأنها تقطن 

أجــزاء مــن آســيا، وســمها خطيــر علــى البشــر. 
ومــع ذلــك، فإن هــذا األمر لم يردع لودوين عن 
جمــع ســمها وبخــه علــى ذراعــه. وقــال الرجــل 
البالــغ مــن العمــر 53 عامــا إنــه أصبــح علــى 
ليصبــح  األفعــى،  ســم  حقــن  مبفهــوم  درايــة 
واعتــرف  طفــال،  كان  عندمــا  ضــده  محصنــا 
بــأن الكثيريــن مــن األطبــاء حــذروه مــن املــوت 
صدمــة  خطــر  بســبب  املطــاف،  نهايــة  يف 
احلساســية. وأضــاف لودويــن موضحــا: »قالوا 
إن الكبــد والكليتــن لــن يتحمــال الســم، ولكــن 
إلــى نحــو عــام أخضــع لالختبــار  أشــهر  كل 6 

وأجتاوزه«

مثيرا حيرة األطباء..30 عاماً يحقن نفسه بسم األفاعي 

لفظ طفل رضيع )20 شـــهراً( أنفاســـه األخيـــرة اجلمعة املاضية 
يف أحـــد مستشـــفيات مقاطعـــة كويتا جنوب شـــرق واليـــة أتانتا 
األمريكيـــة، حيـــث عثـــر األطبـــاء على آثـــار ضرب وكســـر يف فك 
الرضيـــع وآثـــار دمـــاء، ما أثـــار شـــكوكهم وحملهم علـــى االتصال 

بالشرطة.
وقالـــت ترينيتـــي )23 عامـــاً(، وهـــي والـــدة الطفـــل، إن رضيعها 
ســـقط يف حفـــرة، وإن اآلثـــار املوجودة على جســـده كانت بســـبب 
ذلـــك، غيـــر أن التقارير الطبية كشـــفت أن اآلثار التـــي مت العثور 
عليهـــا ال تؤيـــد رواية األم التي ُحولت إلـــى التحقيق األمني، حيث 
اعترفـــت الحقـــاً بأنهـــا مـــن قامت بضـــرب ابنها بســـبب اتســـاخ 
حفاضتـــه، وعلـــى إثـــر ذلـــك مت حتويل الســـيدة للمحاكمـــة بتهمة 
القتل. يشـــار إلـــى أن تقاريـــر إعامية نقلت بدايـــة العام اجلاري 
يف مدينـــة ويتشـــيا بوالية كنســـاس جرميـــة بشـــعة، إذ أقدمت أم 
علـــى قتـــل رضيعهـــا الذي يبلـــغ مـــن العمر عامـــن ضربـــاً؛ ألنه 

رفـــض تنـــاول قطعة مـــن الطعام.

ســـجلت موســـوعة »غينيس« لألرقام القياســـية 
جنـــاح طبيب مبدينة أوفنبـــاغ األملانية يف اقتاع 
ســـن بلغ طوله 37.2 ميليمتـــر، ما يجعله أطول 

بشري. سن 
لـــوكاس،  ماكـــس  األملانـــي،  الطبيـــب  وتســـلم 
شـــهادة من موســـوعة »غينيس« الثاثاء املاضي 
توجـــه  قـــد  املريـــض  وكان  الســـن.  القتاعـــه 
الستشـــارة الطبيب األملاني عـــام 2018 وطلب 
مســـاعدته حلـــل معاناته الطويلة مع هذا الســـن 

واآلالم الشـــديدة التـــي يســـببها له.
الســـن الضخم، والـــذي مت إجراء عملية اقتاعه 
بالقـــرب مـــن مدينة ماينز األملانية، شـــكل اجلزء 
األكبر منه جذر الســـن الواقع أســـفل خط اللثة.
وانتظـــر لـــوكاس نحـــو عـــام كامـــل يف حتضيـــر 
جميـــع  وتقـــدمي  للســـن  الازمـــة  الفحوصـــات 
األوراق املطلوبة قبل تســـجيلها رسميا مبوسوعة 

»غينيـــس« كأكبر ســـن بشـــري.
أنـــه ســـيخصص مكانـــا  إلـــى  لـــوكاس  وأشـــار 

مبكتبـــه لوضـــع الشـــهادة التي حصـــل عليها من 

»غينيـــس«، مضيفا أن »كل أطباء األســـنان حول 

العالم ســـيعلمون عـــن هذا« احلـــدث، كما نقلت 

صحيفـــة »فرانكفورتر نويه تســـايتونغ« عنه.  

قتلت رضيعها 
ألنه وسخ حفاظه

أطول سن بشري ويدخل غينيس 
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الثقافية 

ابحار يف ذاكرة محطمة من العام احلالك 
وبعض من العزاء يف تفاصيل املاضيوالسكاكني انت حلدها يا ) ابلة (

أول طرابلس … آخر طرابلس ...                                       فوزية شالبي

القــرن  مــن  التســعينيات  منتصــف  يف 
الــذي حــزم حقائبه ورحــل - كما رحلت 
 – حياتنــا  يف  اجلميلــة  االشــياء  كل 
ســاهمت  بشــخصية  االقــدار  جمعتنــي 
كثيرا يف اعادة تشــكيل بعض من مامح 
شــخصيتي املهنيــة .. وان كنــت اعرفهــا 
قبــا واتابعهــا عــن بعد بحكــم املهنة اال 
اننــي يف تلــك الفتــرة قــد اقتربــت منهــا 
الى احلد الذي بــدأت فيه التعامل معها 

بشكل مباشر .
لــم اعرف امرأة بهذه ) الكاريزما ( قبل 
ان اعــرف ) االبلة ( .. وباملناســبة كانت 
هــذه التســمية قــد غلبــت علــى اســمها 
وهــو  هويتهــا  بطاقــة  الــذي حتملــه يف 

)فوزية بشــير شابي ( .
االبلــة فوزيــة شــخصية ال يختلــف اثنان 
على عمقها .. مثقفة كانها ) دار معارف( 
.. وجــادة الــى احلــد الــذي قــد اليتوقع 
احــد انهــا تعــرف االبتســام .. وبســيطة 
حتــى ان مــن يلتقيهــا ال يتوقــع انهــا هي 
امــن اللجنــة الشــعبية العامــة لاعــام 
الميكــن  لدرجــة  وانســانة   .. والثقافــة 
قياســها .. فاحلنيــة والرقــة الكامنــة يف 
اعماقهــا وتطــل مــن عينيهــا بــن الفينة 
مغالبتهــا  رغــم  بذلــك  تشــي  واالخــرى 
لهذا االحســاس من منطلق مســؤولياتها 
الكبيــرة يف قيــادة دفة االعــام والثقافة 
يف  ســجلته  واالســتقرارالذي  والنجــاح 
فتــرة توليهــا حلقيبته والتي هي من ادق 
واكثــر املســؤوليات حساســية يشــهد لها 
انهــا كانت نعم الربان لســفينته .. قطاع 
اكثر من حســاس والميكن االســتهانة به 
او الســماح بتحولــه الــي مهاتــرات ومــن 
غيــر املقبــول ان يكــون ) وكالــة من غير 
بــواب( النه ميكــن ان يدمــر املجتمع من 
خــال تدميــر منظومة القيــم االخاقية 

.. ولكــم ان تقارنو !! .

 .. بهــا  التاعــب  الميكــن  الكلمــة 
واالذاعــات تســير علــى نســق اخاقــي 
.. والصحــف تتعاطــى مهنيــة عاليــة .. 
والكتــاب الــذي اليفيد القارئ الميكن له 
ان يعتلــي ارفــف مكتباتنــا .. هــذه هــي 
العامــات الدالــة علــى الرقــي الفكــري 
واالخاقــي .. منابــر االعام هي ســدة 
اليجب ان يعتليها اال من كان يف مستوى 
ان يخاطــب النــاس بــادب النه ســيدخل 
بيوتهم با استذان وهنا البد من معايير 
يخضــع لها الضيف الــذي لن يقف دونه 

بــاب .. وهــذه كانــت شــروط ) االبلــة ( 
التــي الميكــن خرقها او التجاوز عنها .

انهــا  اعــرف  لكــي  يكفــي  مبــا  عرفتهــا 
)ابلــة( .. اتذكــر ذات مســاء يف مكتبهــا 
حــن   ) لانبــاء  اجلماهيريــة  )بوكالــة 
دخلت لم اجروء على مقاطعتها .. كانت 
امامهــا  اوراق  يف  خبــر  صياغــة  تعيــد 
ومتلــي علــى احــد املحرريــن ماحظات 
بخصــوص خبــر اخــر وتســتمع لــي ويف 
ذات الوقــت الهاتــف يــرن ومتــد يدهــا 
وترفــع الســماعة وتتواصــل مــع املتصــل 

دون االخــال بالباقــن .. يــا اهلل .. كــم 
شــخص كنت يا ) ابلة ( ؟

وكانــت لهــا جــوالت علــى كل الصحــف 
اوقــات  يف  االعاميــة  واملؤسســات 
مختلفــة وتقــف علــى كل كبيــرة وصغيرة 
فيهــا .. تســتمع للجميــع وتعرف اجلميع 
يف  وحتــى   .. اجلميــع  مــع  وتتواصــل 
ســاعات غيــر متوقعــة حتضــر معنــا يف 
مقــر الصحيفــة تتعشــى معنــا مــن ذات 
الصحــن وتشــرب معنا الشــاهي يف ذات 
الكاس وتســأل عن الغائب وتســاعد من 

تراه بحدســها يف حاجة .. وكانت تعرف 
اجلميع باالسم .. وال احد كان يجهلها .
صحفيــة .. شــاعرة .. كاتبــة .. اديبة .. 
محللــة سياســية مــن الطــراز الرفيــع .. 
قارئة من الطراز االرفع .. ذواقة لدرجة 
تذيبــك خجــا .. بنــت بلــد تعــرف ادق 
تفاصيــل احلياة .. فهــي ) بنت طرابلس 
( ومــن عمقهــا .. فاملدينــة القدمية التي 
احتــوت طفولــة ) فوزيــة شــابي ( هــي 
التــي كانــت شــفرة التفوق النهــا منحتها 
وحواريهــا  فازقتهــا   .. املعنــى  عمــق 
وابوابها القدمية ورائحة التاريخ والعمق 
االجتماعــي وثــق عــرى العاقــة بــن ) 
االبلــة ( وبــن القيــم التــي انعكســت يف 
جتربتهــا الشــعرية والصحفية وانضجت 
كتاباتهــا التــي كانــت تعيــش معهــا حتت 
ســقف ) الزنــور يف احليــاش العربيــات 
( .. وجعلهــا اكثــر انســانية مــن الذيــن 

عاشــو املشاعر املعلبة ..
ايتها الشــاعرة بعمــق الكلمة .. والكاتبة 
مبــداد مــن ادميــة .. والصحفيــة التــي 
رســمت بكلماتها تفاصيل حياتنا اليومية 
.. اليــك كل التحايــا واعمــق االمتنان .. 
اليــك كل الــود .. كل خيــر مــن ) العبــد 
هلل ( الــذي التقــاك تلميــذا يف مدرســة 
ليخطــو  يــدك  لــه  ومــددت  الصحافــة 
مســتندا اليــك عبــر رحلــة صــار خالها 

مــا هو عليه االن ..
نســيت ان اقــول لكــم ان ) االبلــة ( تظل 
ابلــة .. ولكن التلميذ اليظل تلميذا النها 
تربأ به ان يراوح مكانه .. ومن هنا اقول 

لك ايتها االبلة .. عليك مني ســام
ـــــــ 

علــي  للصحفــي  الرســمية  الصفحــة  عــن 
الهاللــي على موقــع الفيس بوك

من هنا يعبر املسافرون،
والظهيرة للرمادي.

باعة يفترشون الوقت الطويل،
وقت يتثاءب يف العربة،

عربة لبانوراما احلاضر الغائب
وغائب يندغم يف السؤال

أأسميك للشتائي
للدفء املستحيل

لعنق الوردة املتدلي
لكنزة الفدائي القدمية

لنشيج البنادق
من هنا أول طرابلس

آخر طرابلس
أو أسميك للظفيرة املهملة

للقنديل املرتبك
لتاوة السر

للشغب
للجدار

للجريــد املدلــوق مــن دكنــة الليــل إلــى 
سقسقة املاء

للدم االستوائي
الفقير

الراديكالي
يناوش، يستدعي، يتنادى

من هنا سدرة املنتهى
براق الباد

فرفقاً بالبنت يا نخلة
إنها

مسورة بالتداعي، تعبة، وجده، مسربلة 
باالحتمالي.

ممحونة، منداة، دامية، راعفة، مبتاة، 
أولية، مبوبة

على الئحة النار.
من هنا آخر طرابلس

أول طرابلس.
تصويرة العود املحاصر باألبيض

وعينيها،
جندي كان لبيروت

فصار للحصار،
وجيتو القبائل.
من هنا عبروا

مرق مشروعهم املعادي

انداست الوردة
سكت الولد

استعصى النهار.
من هنا جاءت النخلة

متضي النخلة،
فيا نخلة
ويا بنت!

* طرابلس الشام.
التاليــة  القصيــدة  )يف  شــالبي  فوزيــة 
شــعرية،  مجموعــة  بصعوبــة(  أحبــك 
والتوزيــع  للنشــر  العامــة  املنشــأة 
 ،1 الطبعــة  واإلعالن-طرابلــس، 

.1984
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رياضه

ـــ االسبوع الليبي   
قال عاء النجم املدرب املساعد لفريق النصر لكرة 
القدم بأن هدف اإلدارة واجلهاز الفني والاعبن كان 
منذ البداية هو التأهل لدور املجموعات الكونفدرالية 

اإلفريقية وهو ما حتقق يف كمباال.
 وأضاف الاعب السابق لفريق النصر يف منشور عبر 

صفحته الرسمية بأن التأهل جاء رغم كل الظروف 
الصعبة التي مر بها الفريق .

وشكر جنم الاعبن علي هذا اإلجناز و الطاقم الفني 
التضحيات  علي  املعدات  وإداري  والطبي  واإلداري 
التي قاموا بها كما شكر موصول مجلس إدارة النادي 
علي تضليل الصعاب وجلماهير نادي النصر الوافية 

ـــ االسبوع الليبي   
 تأهل فريق النصر الليبي لدور املجموعات 
بطولة الكونفدرالية اإلفريقية للمرة األولى 
األوغندي  برولن  على  بفوزه  تاريخه  فى 
بهدفن دون رد يف املباراة إياب دور 32 
الفريقن  جمعت  الــتــي  للبطولة  املــكــرر 
بالعاصمة  لــوجــوجــو  ستارتيمر  مبلعب 

األوغندية كمباال .
مــكــرر  الـــــــ32  دور  أنـــديـــة  وحتــــــددت 
الفرق  إلــى  انضم  حيث  بالكونفدرالية، 
ـــ32  ال دور  ــوا  ودعـ فــريــًقــا   16 املتأهلة 

ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
ـــ32 مكرر  ــ ال دور  إلـــى  املــتــأهــلــة  ــفــرق  ال

بالكونفدرالية
موتيما مببي الكونغو. 1

بيدفيست جنوب إفريقيا. 2
تي إس جاالكسي جنوب إفريقيا. 3
زاناكو زامبيا. 4
برولن إف سي أوغندا. 5
تريانغل زميبابوي. 6
أدجوبي بنن. 7
حسنية أغادير املغرب. 8
نهضة بركان املغرب. 9

املصري مصر. 10
بانداري كينيا. 11
إينوجو رينجرز نيجيريا. 12
دجولبيا مالي. 13
سان بيدرو كوت ديفوار. 14
بيراميدز مصر. 15
بارادو اجلزائر. 16

الفرق املنتقلة لدور الـ32 مكرر 
بالكونفدرالية

حوريا كوناكري الغيني. 17
 كمباال سيتي أوغندا. 18
 كوتي دي أور سيشيل. 19
إليكت سبورت تشاد. 20
 يانغ أفريكانز تنزانيا. 21
يونياو دو سوجنو موزمبيق. 22
كانو سبورت غينيا االستوائية. 23
النصر ليبيا. 24
غور ماهيا كينيا. 25
فوسا جينيور مدغشقر. 26
كارا توغو. 27
أشانتي كوتوكو غانا. 28
جينيراسيون فوت السنغال. 29
جرين إيجيلز زامبيا. 30
إف سي نواذيبو موريتانيا. 31

جنم : حققنا هدفنا بالتأهل 
لدور املجموعات الكونفدرالية

           النصر يتأهل لدوري املجموعات يف الكونفدرالية اإلفريقية

تعرف على موعد قرعة 
فريق النصر بدور املجموعات 

الكونفيدرالية

الشلماني يهنئ النصر 
بالتأهل اإلفريقي

ـــ االسبوع الليبي   
حدد االحتاد االفريقي لكرة القدم الكاف العاشر 
من شهر نوفمبر موعد قرعة دوري املجموعات 
ــاد  ــ لــلــكــونــفــدرالــيــة والـــتـــي ســتــقــام مبــقــر االحتـ

بالعاصمة املصرية القاهرة.
وستقام القرعة مبشاركة فريق النصر الليبي الذي 
تأهل للمجموعات على حساب برولن االوغندي 

يف مجموع املباراتن أربعة مقابل أثنن.
للمرة  املجموعات  دور  يف  ليبيا  ممثل  ويــشــارك 
ليبيا  والثانية على مستوي  تاريخه  األولـــي يف 
حيث سبق وأن تأهل األهلي طرابلس عام 2016 
لدور املجموعات يف املجموعة الثانية والتي ضمت 
املغرب  مــن  املراكشي  الكوكب  و  الرباطي  الفتح 

والنجم الساحلي التونسي .

ـــ االسبوع الليبي   
القدم    لــكــرة  الليبي  ــاد  االحتــ رئــيــس  قـــدم 
املكتب  وأعــضــاء  الشلماني  عبداحلكيم 
التنفيذي وجميع العاملن باالحتاد الليبي لكرة 
القدم عبر الصفحة الرسمية الحتاد الكرة 
الليبي بالتهنئة لفريق النصر ممثل كرة القدم 
الليبية يف بطولة كأس االحتاد اإلفريقي لكرة 

القدم .
وذلك مبناسبة الفوز الذى سجله خال لقاء 
اإليــاب و الذى تفوق فيه على فريق برولن 
لدور  وتأهله  مقابل  دون  بهدفن  االوغندي 
اإلفريقية  الكونفدرالية  لبطولة  املجموعات 

ألول مرة يف تاريخه .
ومتنى احتاد الكرة للفريق والعبيه وجهازه 
الفني واإلداري كل التوفيق يف باقي مسيرته 

االفريقية 

ـــ االسبوع الليبي   
ابرزت الصحف األوغندية  اجناز فريق النصر الليبي بتحقيق  الفوز الثمن على حساب برولن 
، يف عقر داره، يف املباراة التي جمعت الفريقن،  األحداملاضي  حيث أوضحت صحيفة  كاوو 
الرياضية، أن ممثل الكرة الليبية، استطاع أن يستغل األخطاء الدفاعية ألصحاب األرض، مسجاً 
هدف التقدم يف وقت مبكر من املباراة، ما منح العبي النصر   الثقة وأشارت إلى أن النصر، متكن 
من غلق امللعب متاًما يف وجه العبي برولن، ليلجأ الفريق إلى االعتماد على الركات الثابتة التي 

مثلت بعض اخلطورة على مرمى النصر .

الصحف األوغندية 
تبرز فوز النصر وتأهله 

على حساب برولني
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رياضه

ـــ االسبوع الليبي   
اإلثنن  للجودو  العربي  االحتاد  عقد 
األردنية،  باململكة  العمومية  جمعيته 
مت  حيث  عربية   دولــة   16 بحضور 
اختيار سليمان الطبال رئيس االحتاد 
عاًما  للجودو، مستشارًا  الليبي  العام 

لاحتاد العربي  .

لاحتاد  العمومية  اجلمعية  وانتخبت 
دراويل، عضًوا  نبيل  للجودو،  العربي 
العربي  لــاحتــاد  التنفيذي  باملكتب 

للجودو.
شهد  للعبة،  الدولي  االجتماع  وكــان 
الليبي  االحتادين  بن  مثمًرا  تعاوًنا 
ما  الفترة  والذي عقد يف  واألردنــي، 

بن 22 حتى 24 من شهر أغسطس 
املاضي.

وحــضــر ســلــيــمــان الــطــبــال، رئــيــس 
االجتماع  لــلــجــودو،  الليبي  االحتـــاد 
الدولي  وقد التقى من خال زيارته 
ــأســيــس وتـــدريـــب  ــيــس مــعــهــد ت ــرئ ب

اجلودو )الكودوكان(   أومورا.

ـــ االسبوع الليبي   
يشارك  مدرب الفئات السنية بنادي الوحدة أنور الشريف  
بالدورة املقامة حاليا يف مصر وتتبع االحتاد الدولي لكرة 

القدم  فيفا   إلعداد محاضر دولي.
فيفا  القدم  لكرة  الدولي  االحتــاد  دورة  مصر،  وحتتضن 
الفترة ما بن 3 وحتى 7 من  إلعــداد محاضر دولي يف 

شهر نوفمبر اجلاري.
نادي  إدارة  جانب  من  كبير  بدعم  الشريف  أنور  ويحظى 
املسيرة  يف  خطوة   تعد  ــدورة  ال تلك  أن  خاصة  الوحدة، 

التدريبية ملدرب الفئات السنية بالنادي.

 الليبي سليمان الطبال مستشارا عاما لالحتاد العربي للجودو

ـــ االسبوع الليبي   
كرة  مدربي  دورة  األحــد    اختتمت  
القدم  والتي تقام ألول مرة يف  مدينة 
درنة  من أجل احلصول على الرخصة 

.»d«
ــارك يف الـــــدورة عـــدد كــبــيــر من  شــ
املدربن املحلين، من مختلف مناطق 
عملية  محاضرات  وتضمنت  ليبيا، 
ونظرية يف مجاالت مختلفة من بينها 
ــام الــريــاضــي،  مــحــاضــرة حــول اإلعـ
واإلعام  املدرب  بن  العاقة  وأهمية 
مع  املــدرب  تعامل  وكيفية  الرياضي، 

وسائل اإلعام املختلفة .
ــدت الـــــدورة، تــكــرمي عـــدد من  وشــه
عبد  بينها  من  والشخصيات  الرموز 
املــنــعــم الــغــيــثــي عــمــيــد بــلــديــة درنـــة، 
املساعد  الوكيل  الديباني،  وجبريل 
جلامعة عمر املختار، ومجدي شعيب، 
عــضــو املــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــاحتــاد 
بوشيبة  وصالح  القدم،  لكرة  الليبي 
الشاملة  للمهن  العالي  املعهد  مدير 
منتجع  مدير  الديباني،  ومهند  درنة، 
اميليا السياحي.درنة، واإلعامي زين 

العابدين بركان.

الشريف يتلقى دورة رفيعة  
ختام دورة مدربي كرة القدم مبدينة درنةإلعداد محاضر دولي 

الرياضة   يف  املختص  رمييسيا   موقع  كشف 
أن املدرب التونسي املخضرم فوزي البنزرتي، 
املدير الفني ملنتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
وجه الدعوة بشكل رسمي إلى محترفنا الدولي 

فريق  جنــم  الــتــاجــوري،  إسماعيل 
األمــريــكــي،  سيتي  نــيــويــورك 

ليكون ضمن قائمة فرسان 
تستعد  الــتــي  املتوسط 
ــتـــن  ــولـ خلــــــوض اجلـ
من  والثانية  ــى  األولـ
املؤهلة  التصفيات 
لنهائيات كأس األمم 

األفريقية 2021 .
ــادر إن  ــصـ وقـــالـــت املـ

دعــوة  تلقى  الــتــاجــوري 
للمنتخب  الفني  اجلــهــاز 

ــي لـــانـــضـــمـــام إلـــى  ــنـ ــوطـ الـ
املعسكر  خــال  الفرسان  صفوف 

اليوم  يــوم  ينطلق  أن  املقرر  من  الــذي  املقبل 
الاعب  النهائي  املــوقــف  ولــكــن   ، الــثــاثــاء 

باالنضمام من عدمه لصفوف الفرسان يعود 
إلى احلالة الطبية لاعب.

التاجوري يعاني حاليا  وأوضحت املصادر أن 
يف  فريقه  مع  املشاركة  من  منعته  إصابة  من 
األمريكي  ــدوري  ــال ب ــاراة  مــب آخــر 
الفني  فـــإن اجلــهــاز  ولــذلــك 
التقرير  ينتظر  للمنتخب 
ــادي  ــنـ ــن الـ ــ الـــطـــبـــي م
األمـــريـــكـــي لــتــحــديــد 
مــوقــف الــاعــب من 
لصفوف  االنــضــمــام 
الفرسان من عدمه.

ــان الــبــنــزرتــي قد  وكـ
أعلن عن قائمة تضم 
من  لــيــس  العـــبـــاً   28
بينهم إسماعيل التاجوري 
ومــحــمــد املــنــيــر املــحــتــرفــان 
بالدوري األمريكي لكرة القدم مما 
أثار العديد من التساؤالت حول عدم استدعاء 

الاعبن املتألقن .

البنزرتي يستدعي  التاجوري لقائمة  املنتخب  

ـــ االسبوع الليبي   
تلقى العب الفريق األول لكرة السلة بنادي األهلي طرابلس 
ومغربية   تونسية  أندية  من  عروضا   ، الساعدي   محمد 

للتعاقد معه  .
ويعد محمد الساعدي العب األهلي طرابلس لكرة السلة، 
من أبرز العبي بطولة األندية العربية التي اختتمت مؤخراً 
األهلي  بنادي  السلة  لكرة  األول  الفريق  املغرب.وكان  يف 
بطولة  من  النهائي  ربــع  الــدور  منافسات  ودع  طرابلس، 
بعدما  املغربية،  أقيمت مبدينة سا  التي  العربية  األندية 
بنتيجة  اللبناني  بيروت  فريق  نظيره  أمام  مباراته  خسر 

76 نقطة مقابل 85.
الثاني  املركز  احتل  قد  طرابلس،  األهلي  فريق  أن  يذكر 
مواجهات   3 يف  الفوز  حقق  بعدما  الثانية  املجموعة  يف 
وتلقى هزمية واحدة، فقد اكتسح الزعيم نظيره سطاوالي 
أمام  قاتا  واقتنص فوزا  بنتيجة )93/ 76(،  اجلزائري 
كما   ،)66  /  67( بنتيجة  الكويتي  الكويت  فريق  نظيره 
 98( بنتيجة  الفلسطيني،  البريج  فريق خدمات  على  فاز 
/ 68(، فيما فقد األهلي مباراته أمام نظيره جمعية سا 

املغربي بنتيجة) 69 / 75(.

عروض تونسية ومغربية  امام محمد الساعدي
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أخر االسبوع 

المرصد

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

الوقائية،  األثرية  للبحوث  الفرنسي  الوطني  املعهد  يف  علماء  عثر 
قدمية. لقطة مصرية  مومياء  داخل  باملفاجأة  وصفوه  ما  على 

بداخل  ما  بدراسة  العلماء  قام   ،»Le Figaro« لصحيفة  ووفقا 
السينية. األشعة  بواسطة  املومياء 

التي  للمومياء  األب��ع��اد  ثالثي  مجسم  تصميم  يف  العلماء  وجن��ح 
االفتراضي  الواقع  تكنولوجيا  بواسطة  سنة،   2500 عمرها  يبلغ 

واملعزز.
واتضح للعلماء أن داخل املومياء رفات أكثر من قطة، حيث وجدوا 
بداخلها ثالثة ذيول وخمس أرجل خلفية، وقطعة مكورة من النسيج 

القطط. إحدى  جمجمة  مكان 
العثور على   ، أكتوبر   15 يذكر أن وزارة اآلثار املصرية أعلنت، يف 
مومياوات. بداخلها  أن  يعتقد  األقصر  تابوتا خشبيا سليما يف   20

فوجئت فتاة أمريكية بأن الشخص الذي تراسله 
على هاتفه متوفى منذ أربع سنوات، وتسبب لها 

ذلك يف صدمة.
رسائلها  الفتاة  إليه  ترسل  كانت  الذي  الهاتف 
أربع  مدار  على  تراسله  وظلت  والدها،  يخص 
سنوات، وكانت تتسلم منه ردودا على رسائلها 
بشكل دائم تتوافق مع رسائلها، بحسب القصة 

التي نشرتها صحيفة »مترو«. 
 23( ب��ات��رس��ون  تشاستيتي  ت��دع��ى  ال��ف��ت��اة 
أن  اكتشفت  عندما  كبرى  تلقت صدمة  عاما( 
والدها الذي تراسله على هاتفه، مات منذ 4 
سنوات عندما وصلتها رسالة مفادها »مرحبا 

كل رسائلك  تلقيت  والدك،  أنا لست  عزيزتي، 
الصباح  يف  أتابعها  ال���4،  السنوات  مدار  على 
حادثة  يف  ابنتي  وفقدت  براد  اسمي  واملساء، 
رسائلك  وكانت   ،2014 أغسطس  يف  سيارة 
القصة  بحسب  فقدانها«،  بعد  وحدتي  تؤنس 
على  حسابها  على  تشاستيتي  نشرتها  التي 

»فيسبوك«.
وتابع: »آسف لفقدك شخصا عزيزا على قلبك، 
وكنت  أخبارك،  وتابعت  إليك  استمعت  لكنني 
أرغب يف الرد على رسائلك منذ سنوات، لكني 
مالك  مبثابة  أنت  قلبك.  على حتطيم  أقو  لم 

بالنسبة لي«.

ومستخدمي  أصدقاء  من  كبير  ع��دد  وتفاعل 
إليها  وأرسلوا  باترسون  حكاية  مع  »فيسبوك« 
تفاعل  من  باترسون  وشكرت  تضامن،  رسائل 
مع القصة، وقالت إنها لم تكن تتوقع أن يحدث 

هذا التفاعل مع القصة.
والرسائل  الصور  لي  بعث  من  »لكل  وتابعت: 
وكلماتهم الرقيقة، أستطيع أن أقول إن كل شيء 

على ما يرام«.
وفاجأت الشابة متابعيها بأن الشخص املتوفى 
قبل 4 سنوات ليس والدها اجليني، بل شخص 
كل  يف  يشاركها  وكان  الصغر،  منذ  بها  اعتنى 

حلظاتها السعيدة.

مفاجأة داخل
 مومياء مصرية قدمية

تتلقى رسائل هاتفية من والدها امليت


