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اليوم األول

يف مقدمته السابقة لزمانها كما يصفها مختصون 
يف العلوم االنسانية واالجتماعية ، يربط ابن خلدون 
اجلماعة مبحيطها، ويقر بسلطة البيئة الطبيعية 
يف تشكيل طبائع املجتمع واف��راده..ب��ل انه يوغل يف 
البرهان لهذه السلطة فيضرب االمثلة ويرسم الصور 
التي جتسدها ..يقارن على سبيل املثال بني السلوك 
احل���ض���ري ال��ن��اع��م وامل��س��ال��م يف ع��م��وم��ه كانعكاس 
البدوي  السلوك  ..وب���ني  العيش  وليونة  لالستقرار 
ال��ذي يجنح للخشونة والعدائية ، استجابة لواقع 

عدم االستقرار وقسوة الظروف وشظف احلياة..
ع��ل��م��اء االج��ت��م��اع واالن��ث��رب��ول��وج��ي��ا  ، ل���م ي��ح��ي��دوا 
..ففي  املقدمة  م��ق��دار أمنلة ع��ن مالحظة صاحب 
ك��ل ال��دراس��ات واألب��ح��اث التي أج��ري��ت وف��ق املناهج 
العلمية احلديثة بعد ذلك بقرون ، ثبت ان للمحيط 
الطبيعي وال��ث��ق��ايف واالق��ت��ص��ادي ال��ي��د الطولى يف 
حتديد مستوى الصحة النفسية والسوية السلوكية 

للمجتمعات واالفراد ..
وإذا كان التبدل الطفيف يف البيئات الطبيعية ميكنه 
ان يخلق كل تلك الفوارق يف سلوك الناس وطبائعهم 
..ف���ال���س���ؤال ال����ذي ي��ج��ب أن ت��ه��ج��س ب���ه جامعاتنا 
ومراكزنا البحثية واملئات من االساتذة واملختصني 
يف فروع االجتماع وعلم النفس ..ما الذي ستخلفه 
سنوات احلرب التي تعيشها بالدنا ، يف نفوس وعقول 
الليبيني بكل اجيالهم احلاضرة والقادمة  وسلوك 

وعلى وجه اخلصوص الشباب واالطفال منهم ..؟ 
سيقول البعض ان س���ؤاال ك��ه��ذا ي��ط��رح قبل أوان���ه ، 
ف��احل��رب م��ازال��ت قائمة على ق���دم وس���اق وال ب���وادر 
محسوسة تلوح يف االفق لنهايتها ....لكن املطلوب 
االن ليس املباشرة يف ترميم اخلراب واصالح الدمار 
لكي ننتظر توقف احل��رب وب��دء السالم واالستقرار 
وتوفر االمكانيات ، بل رصد حجم الكارثة ومساحة 

األذى يف جغرافية املجتمع الليبي ..
قبل أسابيع قليلة تداولت الصحف املحلية خبرا عن 
دراسة نشرها مركز ابحاث بريطاني ال اتذكر اسمه ، 
حول اآلثار النفسية والعقلية للحرب يف ليبيا على 
فئات وش��رائ��ح املجتمع الليبي .. اخلبر وس��ط هذا 
الضجيج الهائل آلالت القتال يف اجلو وعلى االرض 
..ل��ك��ن��ه على  تاكيد  بكل  الكثيرين  يلفت نظر  ل��م   ،
اقتضابه وفقره للتفاصيل دق ناقوس خطر حقيقي 
املتحاربة  الوطنية  ال��ب��ن��ادق  س��ك��وت  مابعد  ملرحلة 
..فاخلبر يقول ان الدراسة املشار إليها خلصت إلى 
أن ما يصل إلى ستني باملائة من الليبيني يحتاجون 
لعالج نفسي وعقلي بسبب النزاعات واحلروب التي 

عاشوها طوال سنوات العقد احلالي ..
هذه النسبة املخيفة إذا صحت ، تعطي مؤشرا واضحا 
أن مرحلة احلرب – طالت أم قصرت هذه احلرب – 
لن تكون اقل قسوة من احلرب نفسها ..ألنها ستفرز 
منطا سلوكيا ومنظومة قيمية مشوهة قد تقضي 
على ماتبقى من النسيج االجتماعي املهتريء بفعل 

النزاعات واخلصومات واالضطرابات ..
املصاحلة واحلل السياسي وعودة املؤسسات حتى وان 
اجنزت يف وقت قريب ، فكلها لن تعني شيئا إذا فقد 
املجتمع صحته النفسية والعقلية وسويته السلوكية 
واألخالقية ..لذلك فحرب مابعد احل��رب يجب ان 
تبدأ اآلن يف جامعاتنا واكادميياتنا ومراكزنا البحثية 
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النفط  لتسويق  البريقة  ش��رك��ة  ق��ال��ت 
وأجلت  العمليات  علقت  إن��ه��ا  السبت 
بطرابلس  مستودعها  من  املوظفني  كل 
بسبب كثافة االشتباكات وتعرض املدينة 
للقصف. وميلك شركة البريقة املؤسسة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ن��ف��ط وه���ي م��س��ؤول��ة عن 
إمدادات الوقود وقالت الشركة يف بيان 
إنها »اضطرت إلي تفعيل خطة اإلخالء 

املستخدمني  سالمة  علي  حرصاً  التام 
واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات أمن 
وسالمة للحفاظ على اإلنشاءات التابعة 
القطاع  للشركة من خالل خطة طوارئ 
وقالت  القطاع«.  شركات  مع  والتنسيق 
إن عملية اإلخالء لم تؤثر بشكل مباشر 
على إمدادات الوقود. ولم تذكر تفاصيل 

أخرى.

انتهاء  السبت  مصراتة  بلدية  أعلنت 
حلملة  الثانية  املرحلة  من  األول  اجل��زء 
جتميل وتزيني شارع رمضان السويحلي 

)شارع طرابلس( بوسط املدينة.
مصراتة  لبلدية  اإلعالمي  املكتب  وبني 
بلدية  عليها  وتشرف  تنظمها  حملة  أنه 
مصراتة، مشيرا إلى أنه مت طالء جانبي 
التأمني حتى  ابتداًء من عمارة  الطريق، 

يتم  أن  على  الثانية،  الضوئية  اإلش��ارة 
البدء يف عملية  بعد  الشارع  باقي  إنهاء 
أن  البلدية  اإلس��ف��ل��ت.وأك��دت  تخطيط 
من  عدد  مع  بالتنسيق  يأتي  العمل  هذا 
املؤسسات العامة، والتطوعية، ومفوضية 
وحملة  وامل��رش��دات،  للكشافة  مصراتة 
من  ومبشاركة  التطوعي،  للعمل  صدقة 

اجلالية املغربية والسورية.

الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزارة  أعلنت 
امل��رك��زي  للدعم  العامة  االدارة  أن��ف��رع 
تاجوراء، ببلدية أقام دوريات ومتركزات 

أمنية ببلدية القره بوللي.
الداخلية  ل��وزارة  اإلعالمي  املكتب  وبني 

التمركزات  إق��ام��ة  أن  ال��وف��اق  بحكومة 
األمنية يف مداخل ومخارج ووسط القره 
واملجاهرة  األم��ن  حلفظ  يهدف  بوللي 
العامة  املمتلكات  على  ومحافظة  ب��ه 

واخلاصة ومنع أي خروقات أمنية.

بلدية  يف  ودان  مبدينة  اختتمت 
املوسع  االجتماع  اعمال  اجلفرة 
ليبيا  وم��رش��دات  كشافة  ل���رواد 
شكل  م��ف��وض��ي��ة   17 ب��ح��ض��ور 
مميزا  حضورا  النسائي  العنصر 
العمل  يف  رائ���دة   11 مب��ش��ارك��ة 
قنون  فاطمة  . وقالت  الكشفي 
املرشدة االولى بفوج كشاف ودان 
ملراسل بوابة افريقيا باجلفرة بان 
جانبية  مناشط  تخللته  االجتماع 
متنوعة واهمها الزيارات امليدانية 
ال��ت��ي ش��م��ل��ت معهد  واجل�����والت 
بالعنصر  اخل��اص  الشاملة  املهن 
اهم  على  اطلعن  حيث  النسائي 
قسم فيه اخلاص بتعليم اخلياطة 
الذي  والدور  واحلياكة  والتطريز 
هذا  يف  الفني  للتأهيل  به  يقوم 
معدات  م��ن  يضمه  مب��ا  اجل��ان��ب 

خاصة بهذا الشأن ..
وك�����ذل�����ك ق����س����م ال���ت���م���ري���ض 
االس��ع��اف��ات  ال��ت��أه��ي��ل��ي  لتعليم 
منارة  الزياارة  وشملت   .. االولية 
وحتفيظه  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  تعليم 
النسائي  بالعنصر  خاصة  وه��ي 
. وامل��ع��ال��م االث���ري���ة ال��ت��اري��خ��ي��ة 
العتيق  وامل��س��ج��د  وال��س��ي��اح��ي��ة 
 .. للتمور  املنتجة  النخيل  ومزارع 
والتعرف على عددا من نساء ودان 
واول  مدرسة  اول  رأسهم  وعلى 
.وطالبت  قاضية  واول  محامية 
يف  اجل��ف��رة  وفتيات  نساء  قنون 
هون وسوكنة وودان وزلة والفهاء 
الكشفي  ال��ع��م��ل  يف  ل��الن��خ��راط 
االعتماد  يلعبه يف  دور  من  له  ملا 
ايجابي  شئ  وكل  بالنفس  والثقة 

بعيدا عن السلبيات ..

أسامة  عميد  طرابلس  أم��ن  مدير  اجتمع 
برؤساء  امل��اض��ي  السبت  ع��وي��دان  شعبان 
التحقيق مبراكز الشرطة بحضور مساعدي 
مدير األمن للشؤون األمنية والشؤون العامة.

عويدان  أن  طرابلس  أم��ن  مديرية  وبينت 
التحقيق  ب��رؤس��اء  املنوطة  امل��ه��ام  أن  أك��د 
مبراكز الشرطة تتمثل يف استالم البالغات 
اجلرائم  بشأن  إليهم  ترد  التي  والشكاوى 
وإرسالها فوراً إلى النيابة العامة مع تقدمي 
وق��ان��ون  ي��ت��الءم  اإلي��ض��اح��ات مب��ا  جميع 

اإلجراءات اجلنائية، مبينا فيها وقت اتخاذ 
اإلجراءات ومكان حصولها.

القدرات  تنمية  أهمية  على  عويدان  وشدد 
ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ض��اب��ط ال��ت��ح��ق��ي��ق ع��ل��ى وج��ه 
على  الشرطة  عناصر  وتدريب  اخلصوص، 
املهم  من  ألن  العموم،  وج��ه  على  التحقيق 
اإلملام اجليد بالقوانني اإلجرائية والعقابية 
كي ال يشكل عدم الوعي بها سببا الرتكاب 
بصورة  الضبطية  العملية  تبطل  أخ��ط��اء 

عامة.

إعادة  املاضي  السبت  للكهرباء  العامة  الشركة  أعلنت 
مثلث  من  بالقرب  السواني  ملنطقة  الكهربائي  التيار 

اشبيلية.
أن  للكهرباء  العامة  للشركة  اإلع��الم��ي  املكتب  وب��ني 
مجموعة مجهولة قامت بسرقة اسالك مسافة ) 600( 
متر على خط القماطي 11 ك.ف فرعية الورفلي من 
أدى  تغذي حوالي )22( محول ما  التي  30 إشبيلية 
القاطنني  الكهربائي على املواطنني  التيار  إلى انقطاع 

مبنطقة السواني بالقرب من مثلث اشبيلية.
متر   )800( مسافة  أس��الك  سرقة  الشركة  وأك��دت 
 30 م��ن  االط����ارات  فرعية  الكبير  عبد  خ��ط  على 
باإلضافة  محوالت   )6( حوالي  يغذي  ال��ذي  إشبيلية 
إلى كسر عمود الكهرباء جراء السرقة األمر الذي أدى 
القاطنني  املواطنني  عن  الكهربائي  التيار  انقطاع  إلى 
على  أنه  إلى  مشيرة  إشبيلية  شيل  الشوارع  باألربعة 
الفور قامت دائرة التشغيل بإدارة توزيع سهل اجلفارة 
بإعادة التغذية للمناطق التي انقطع عنها الكهرباء عن 

طريق مصادر بديلة.

أكد املدير التنفيذي لبرنامج التطعيمات 
بسرت محمد إدريس أنه مت تطعيم أكثر 
ومواطنة  مواطن  أل��ف  عشر  ستة  من 
اإلنفلونزا  م��رض  من  ال��واق��ي  بالطعم 
االن  حتى  س��رت  بلدية  يف  املوسمية 
هذا  ضد  التطعيم  حملة  انطالق  منذ 
امل��راك��ز  امل����رض.وأوض����ح إدري����س أن 

تعمل  ال��ت��ي  س���رت  مبنطقة  الصحية 
عددها  يومياً  الرسمي  ال���دوام  خ��الل 
ثالثة عشر مركزاً ووحدة صحية ويقدم 
العمل عناصر طبية مساعدة وتتواصل 
ديسمبر  شهر  منتصف  حتى  احلملة 
إلى  يصل  املستهدف  العدد  وأن  املقبل 

20 ألف مواطن ومواطنة.

أعلن ميناء بنغازي البحري استقبال سفن محملة بعدد 154 سيارة استيراد 
أمريكي باإلضافة إلى بضائع أخرى متثلت يف مالبس وأقمشة وستائر وسيراميك 
ومواد صحية واكسسوارات سيارات.وقال املتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي 
البحري مفتاح الشهيبي إن ميناء بنغازي استقبل سفينة نقل احلاويات )نينا 
أف( وعلى متنها 311حاوية محملة بكافة السلع والبضائع املختلفة منها مواد 
غذائية منوعة ومواد طبية وأثاث وثالجات ومواد مكتبية وقطع غيار وزيوت 
سيارات وإطارات ومالبس وأقمشة وفرش وستائر وسيراميك ومواد بناء ومواد 
صحية وأكسسوارات سيارات وعدد 154 حاوية سيارات استيراد أمريكي. 
وأكد الشهيبي أن ميناء بنغازي استقبل أيضا السفينة )إيڤر امباسادور(وعلى 

متنها 2100 طن من مادة اإلسفلت« قطران«

جتميد العمليات مبستودع
 البريقة طرابلس بسبب القصف

انتهاء املرحلة الثانية من حملة جتميل مصراتة

إقامة متركزات أمنية يف القره بوللي

حضور مميز لرائدات الكشافة بودان

تنمية قدرات ضباط التحقيق يف أمن طرابلس

عودة التيار الكهربائي للسواني

تطعيم أكثر من 16 ألف شخص ضد اإلنفلونزا يف سرت 

154 سيارة استيراد أمريكي تصل ميناء بنغازي

النويصري  محمد  ع�ميد  ال�سواحل  ألم�ن  ال�عامة  اإلدارة  م�دير  ق�ام 
ب�زيارة ل�فرع اإلدارة ب�ال�خمس وال�نقاط ال�بحرية وذلك لل�وقوف ع�لى 

س�ير ال�عمل داخ�ل ال�فرع.
م�دير  أن  الوفاق  بحكومة  الداخلية  ل��وزارة  اإلعالمي  املكتب  وبني 
اإلدارة عقد خ�الل ه�ذه ال�زيارة اجتماعا ب�رئيس ف�رع اإلدارة وع�دد 
م�ن ال�ضباط جرى خالله مناقشة ال�مشاكل وال�عراقيل ال�تي ت�واجه 
س�ير ال�عمل وإي�جاد ال�حلول ل�هذا ال�مشاكل إلن�جاح ال�عمل ب�ال�فرع.

بحث سبل حل العراقيل التي تواجه امن 
السواحل اخلمس

بسرت  املهاري  فندق  افتتاح  إع��ادة  الغضب  بركان  عملية  أعلنت 
بعد خروجه عن العمل لسنوات.

وأوضحت عملية بركان الغضب عبر صفحتها مبوقع »فيسبوك« 
أن��ه ج��رى اف��ت��ت��اح ال��ف��ن��دق  بعد خ��روج��ه ع��ن العمل مل��دة سنوات 

أثناء سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي على املدينة.
وأوضحت عملية بركان الغضب أن افتتاح الفندق يأتي بالتزامن 

مع الذكرى الثالثة النتصار عملية البنيان املرصوص.

بركان الغضب تفتتح فندق املهاري بسرت بعد إغالقه
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الطوارئ  جلنة  عضو  املحلي  احلكم  وزارة  وكيل  بحث 
عبدالباري شنبارو، مع عمداء ورؤساء املجالس التسييرية 
املختنقات  اجتماعهم  خالل  الغربي،  الساحل  لبلديات 
التي متر بها بلديات الساحل الغربي، املتعلقة بخدمات 
ملشاريع  العاجلة  والصيانة  الصحي،  وال��ص��رف  امل��ي��اه، 
الطرق، باإلضافة إلى تطوير عمل جهاز احلرس البلدي 
باملنطقة، وخدمات النظافة العامة.وبينت إدارة التواصل 
عقد  ال��ذي  خالالالجتماع  ج��رى  أن��ه  ال��وف��اق  بحكومة 
بديوان املجلس البلدي املايه االتفاق، على صياغة رؤية 
إلى  العاجلة، إضافة  املختنقات  التعاطي مع  موحدة يف 

والتي  سنة 2020،  مليزانية  بالنسبة  األولويات  حتديد 
سيتم متابعتها من قبل وزارة احلكم املحلي بالتنسيق مع 

القطاعات ذات العالقة.
إدارة هيئة  وش��ارك يف االجتماع كال من رئيس مجلس 
املوارد املائية عبداهلل السني، ومندوب عن جهاز تنفيذ 
مشروعات املواصالت سالم ساسي قزاح، باإلضافة إلى 
مدير إدارة الفروع بجهاز احلرس البلدي العقيد مصطفى 
القيلوشي ومدير مكتب التخطيط بالوزارة عمر البلعزي.

ويأتي هذا االجتماع، ضمن سلسلة اجتماعات ستنفذها 
الوزارة مع البلديات مبختلف املناطق.

بحث األوضاع اخلدمية ببلديات الساحل الغرب

اجلميل  مب��دي��ن��ة  ال��ص��ي��دل��ة  بكلية  ب���دأت 
االح��������د ال��������دورة ال���ت���دري���ب���ي���ة االول������ى 
 ( امل��ت��ق��دم��ني  اجل����دد  الخ��ت��ي��ار  املفتشني 
 ) وزوارة  الغربي  السهل  التربوي  للتفتيش 
تنظمها مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي 

العام  املركز  اش��راف  حتت  الغربي  السهل 
للتدريب وتطوير التعليم فرع صبراتة ..

ال����دورة  ه���ذه  يف  امل��ش��ارك��ني   وسيتلقى 
 ، حول  وعملية  نظرية  ودروس  محاضرات 
نظريات التعلم و االهداف السلوكية الوسائل 

واالنظمة التعليمية وحتليل محتوى املناهج 
التعليمية ، التقومي التربوي وجدول مواصفات 
استرتيجيات  التحصيلي  وبعض  االختيار 
التعلم النشط وحتضير الدروس باستخدام 

استرتيجيات التعليم النشط .

ال��وف��اق،  بحكومة  والصناعة  االق��ت��ص��اد  وزارة  وقعت 
الدولية  الشبكة  مع  تعاون  اتفاقية  املاضي،  اخلميس 
النمذجة  م��ش��روع  لتأسيس  االق��ت��ص��ادي��ة،  للنمذجة 
السياسات  بناء  الى  يهدف  والذي  ليبيا  االقتصادية يف 
وحتليل  قياسها  ميكن  مؤشرات  وفق  الليبية  اقتصادية 

إثرها مسبقاً.
وأوض��ح��ت امل��ص��ادر، أن امل��ش��روع ي��أت��ي مب��ب��ادرة من 
مؤسسة  من  فني  وبدعم  والصناعة  االقتصاد  وزارة 
خ��ب��راء ف��رن��س��ا واالحت�����اد األوروب�����ي ض��م��ن مكونات 
م���ش���روع EU4PSL ال���ت���ي ت��دع��م ب��ن��اء ق����درات وزارة 

االقتصاد والصناعة ودعم القطاع اخلاص يف ليبيا. 
متعدد  ديناميكي  من��وذج  إنشاء  االتفاقية  تضمنت  كما 
يلي  فيما  عليه  )ُيطلق  الليبي  لالقتصاد  القطاعات 
اسم ليبيامود( مصمم خصيًصا لتلبية احتياجات وزارة 
من  عالية  درج��ة  تطوير  وأيضاً  والصناعة،  االقتصاد 
وزارة  واملعارف بني موظفي  واملهارات  التقنية  القدرات 
باستخدام  السياسات  حتليل  يف  والصناعة  االقتصاد 

النماذج احلديثة والتقنيات الكمية والبرامج.

للسكان يف  املتحدة  أعلن صندوق األمم 
للدعم  ساخن  خ��ط  أول  إط���الق  ليبيا، 
بالشراكة مع  ليبيا،  اجتماعي يف  نفسي 
الدعم  وفريق  االجتماعية  الشؤون  وزارة 

النفسي االجتماعي الليبي.
وقالت ممثل صندوق األمم املتحدة للسكان 
يف ليبيا بيراجنير بولي يوسفي، يف كلمة 
املشتركة هي  املبادرة  إن هذه  باملناسبة، 
مثال حي لقيادة احلكومة الليبية وسعيها 
من أجل حتسني حياة كل الناس يف جميع 
أنحاء ليبيا وذلك بدعم من املجتمع املدني 
الليبي، اخلبرة الفنية وموارد صندوق األمم 
املتحدة للسكان وبدعم مالي من احلكومة 
الفرنسية، الفتة إلى أن الهدف من هذا 
السكان  مساعدة  ه��و  الساخن  اخل��ط 
األكثر استضعافاً والناجني من العنف، من 
خالل تزويدهم بخدمات الدعم النفسي 
كذلك  لها  وصولهم  وضمان  االجتماعي 
ي��ق��دم ه��ذا اخل��ط اس��ت��ش��ارات قانونية 
الصحية  الرعاية  إلى  اإلحالة  وخدمات 

وغيرها من اخلدمات األساسية.

جميع  بإمكان  إن��ه  يوسفي،  وأوض��ح��ت 
ال��س��ك��ان يف ل��ي��ب��ي��ا، ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر عن 
الوصول  وجنسهم،  ووضعهم  جنسيتهم 
عن  والتعبير   )1417( الساخن  للخط 
قلقهم وكربهم وطلب املشورة واملساعدة 
مع احلفاظ التام لسرية هويتهم، مشيرة 
إلى أن هذه اخلدمة مهمة بشكل خاص 
لألشخاص األكثر استضعفاً يف املناطق 
النائية أو املناطق املتأثرة بالصراع حيث 
تتعطل أو ال تتوفر خدمات الدعم النفسي 
االجتماعي والصحة النفسية واالستشارة 

القانونية وخدمات الرعاية الصحية.  

يشار إلى أن إطالق اخلط الساخن، يأتي 
يف اليوم العاشر من حملة ال� 16 يوًما من 
النشاط للحد من العنف القائم على أساس 
املشتركة  القيادة  النوع االجتماعي حتت 
لصندوق األمم املتحدة للسكان ووزارتي 
الشؤون االجتماعية والتعليم. وبانضمام 
والدوليني،  املحليني  الشركاء  العديد من 
مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة، وتعد 
هذه احلملة هي األولى من نوعها يف ليبيا، 
جميع  يف  بالنشاطات  القيام  يتم  حيث 
أنحاء البالد حتت شعار صمم خصيصا 

لليبيا »العنف مش حل«. 

طالب املجلس البلدي اجلفرة احلكومات الليبية ضرورة االلتفات واالهتمام 
مبنطقة الفقهاء ودعمها بالسياسيات احلياة باعتبارها منطقة منكوبة.

املكلف  بلدية اجلفرة  بها عميد  قام  التي  التفقدية  ذلك خالل اجلولة  جاء 
القطاعات  من  ع��ددا  ومسئولي  املجلس  اعضاء  رفقة  جاللة،  عبداللطيف 
من بينهم التعليم وشركة املياه والصرف الصحي ومديرية امن اجلفرة يوم 
واحتياجات  للمواطنني  املعيشية  الظروف  على  لالطالع  املاضي،  اخلميس 
اجلهات الرسمية والتعرف على االشكاليات التي تعاني منها.وتأتي على راس 
الفقهاء ومحطة مياه  امل��دارس واملركز الصحي  للدعم  التي حتتاج  اجلهات 
الشرب والصرف الصحي، وامكانية فتح مركز الشرطة باملنطقة حلفظ االمن.

الصحة العاملية 
تقدم شحنة عاجلة 

للمركز الليبي ملكافحة 
األمراض

دورة الختيار املفتشني التربويني بالسهل الغربي

الوفاق تستعد لتأسيس مشروع 
النمذجة االقتصادية

اطالق أول خط ساخن للدعم النفسي االجتماعي يف ليبيا

الفقهاء منطقة منكوبة حتتاج الهتمام اجلهات املعينة

احيــــــاء اليــــــوم العـــــــــاملي للتطـــــــوع يف بنغـــــــــازي
احيت كلية االع��الم بجامعة بنغازي صباح 
اخلميس املاضي اليوم العاملي للتطوع ، حيث 
نظمت الكلية بقاعة املؤمترات الكبرى مبركز 
التطوع  احتفاال حتت شعار  الطبي  بنغازي 
ثقافة ، شاركت فيه   جمعية أصدقاء املعاقني 
وجمعية  للكشافة  العامة  واملفوضية  عقليا 
الهالل األحمر الليبي واللجنة الوطنية للعمل 
التطوعي ومفوضية املجتمع املدني  بحضور 

عدد من الشخصيات التطوعية  ببنغازي .
التى  االع��الم  كلية  بكلمة  االحتفال  وافتتح 
القاها عضو هيئة التدريس بالكلية واملشرف 
على االحتفال احمد النائلي الذي اكد على 
احلاجة امللحة لترسيخ قيمة العمل التطوعي 
مبفهومه اخلير الذي اقرته االديان واالعراف 
والقوانني ، وقال النائلي ان االحتفاء بالعمل 
التطوعي هو احتفاء مبحاربة االنانية واحتفاء 

مبحبة االخر باختالف لونه وثقافته وجنسه .
واوضح النائلي ان احياء يوم التطوع العاملي هو 
تذكير بأهمية تكريس ثقافة التطوع يف املجتمع 
الليبي داعيا الى تكاتف اجلهود  مع مؤسسات 
املجتمع املدني من اجلهات الرسمية وغير 

الرسمية  وجعل التطوع عادة مستدامة من 
افراد املجتمع.

ثم قدمت عضو هيئة التدريس بكلية االعالم 
الدكتورة سكينة بن عامر ورقة  عن املعاني 
كقيمة  وعالقته  التطوع  ملفهوم  االنسانية  

مبفهوم املواطنة ،  وعكسه لقيم الوطنية التى 
يحملها اف��راد املجتمع ، واستهلت بن عامر 
مشاركتها بتوجيه حتية للراحل الكشفي سالم 
سويكر الذي ظل منتظما وناشطا يف حركة 
الكشافة حتى رحيلة يف سن متقدمة ، وحملت 
باحلركة  اخل��اص  الراحل  منديل  عامر  بن 
الكشفية وتقلدته متأثرة بسيرة الراحل  قائلة 
انها تلقى ورقتها وهي ترتدي منديل رمز من 
رموز العمل التطوعي االنساني اخلالص  وفاء 

له وتذكيرا بالقيم النبيلة للمتطوعني.
وق��دم الدكتور محمد  محجوب كلمة حول 
قيمة اخلير  ، ثم القى مقدم البرامج الدينية 
املعروف االستاذ يوسف بوسنينة كلمة  حتدث 
فيها عن  التأصيل الفقهي لعمل اخلير يف 
اإلس��الم ، وق��دم الفنان واالع��الم��ي جمال 
محمد كلمة عن  الفن والعمل التطوعي وقدم 

الكوميدي املعروف ميلود العمروني  فقرة فنية 
باملناسبة

واختارت اللجنة املنظمة للحفل مناذج تطوعية 
للمتطوعة  حيث عرضت شريطا تسجيليا 
جنية التائب التى تقوم يوميا بتنظيف كورنيش 
بنغازي وحتدثت السيدة جنية عقب الشريط 
عام 2011  الدولة  انهيار  وبعد  انها  قائلة 
بادرت الى تطوع بتنظيف منطقة الكورنيش 
والزالت تقوم بهذا العمل يوميا ، ثم   قدمت 
جمعية اصدقاء املعاقني عقليا يف احلفل فقرة 
غنائية مؤثرة قدمها اعضاء اجلمعية انشدو 
فيها اغان شاركها اجلمهور معهم، وقدمت 
األربعني اخليرية  عرضا  العمال  جمعية 

خيرية قدمتها للمجتمع 
 واختتم احلفل بتكرمي عدد من الشخصيات 

التطوعية يف بنغازي

أع���ل���ن���ت م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة 
شحنة  إرس��ال��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة، 
عاجلة من املساعدات الطبية 
ملكافحة  الليبي  امل��رك��ز  إل��ى 
لدعم  األمراض يف طرابلس 
الصحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات 
امل��ق��دم��ة يف امل���رك���ز خ��الل 

األسبوع املاضي.
يف  املنظمة  مكتب  وأوض���ح 
الطبية  املساعدات  أن  ليبيا، 
امل����ق����دم����ة، ش��م��ل��ت م��ص��ل 
م��ض��اد ل��ل��دغ��ات ال��ع��ق��ارب 
املناعي  العوز  ع��الج  وأدوي��ة 
البشري والاليشمانيا والسل 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى امل��ض��ادات 

احليوية. 
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االقتصادية

اقتصاد الوفاق تبحث تفعيل دور أجهزة حماية املستهلك

النفط يهبط بعد زيادة املخزون واألنظار على الرسوم اجلمركية

على  الوفاق  بحكومة  املفوض  والصناعة  االقتصاد  وزير  عقد 
إدارات  ورؤساء  مدراء  من  عدد  ضم  موسعا،  اجتماعا  العيساوي، 

ليبيا.  الفساد يف  اجلودة وحماية املستهلك وأجهزة مكافحة 
وأوضح املكتب اإلعالمي للوزارة، أن العيساوي أكد خالل االجتماع 
إلى  يحتاج  مبا  للمستهلك  الفعلية  احلماية  حتقيق  أهمية  على 
تكاثف جميع اجلهود والتعاون بني كافة اجلهات املسؤولة التشريعية 
املدني  املجتمع  مؤسسات  من  العالقة  وذات  والرقابية  والتنفيذية 
التي تساعد بشكل  اللوائح والتشريعات  لتفعيل عدد من  العمل  على 
كبير على حتقيق احلماية للمستهلك بحيث تضمن حصوله على سلع 
وخدمات ذات جودة عالية، كما شدد على ضرورة العمل على إنشاء 
العالقة بحيث تكون يف عمل  غرفة اتصال تضم كافة اجلهات ذات 
متواصل وتشكيل جلنة فنية مشتركة باخلصوص تعمل على اجلانب 
الوسائل  بكافة  املستهلك  وإرشاد  بتوعية  االعالمي  وكذلك  الفني 

املتاحة. اإلعالمية 

باملئة  واح���د  نحو  النفط  أس��ع��ار  تراجعت 
ي��وم أم��س األرب��ع��اء عقب زي��ادة مفاجئة يف 
م��خ��زون��ات اخل���ام األم��ري��ك��ي��ة، وم��ع ترقب 
املستثمرين ملعرفة ما إذا كانت جولة جديدة 
املتحدة  الواليات  واردات  على  الرسوم  من 
من السلع الصينية ستدخل حيز التنفيذ يوم 

األحد.
حتدد سعر التسوية يف العقود اآلجلة خلام 
برنت عند 63.72 دوالر للبرميل، بانخفاض 
62 سنتا. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 
48 سنتا ليغلق على 58.76 دوالر للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات 
املتوقع  غير  على  زادت  األمريكية  اخل��ام 

مخزونات  قفزت  املاضي، يف حني  األسبوع 
البنزين ونواجت التقطير بقوة.

كابيتال يف  أج��ني  من  كيلدوف،  ج��ون  وق��ال 
نيويورك، ”مخزنات البنزين تشجع باألحرى 
امل��راه��ن��ة ع��ل��ى ان��خ��ف��اض األس���ع���ار نظرا 
للتراجع يف معدالت تشغيل مصايف التكرير 
البنزين.“وتراجعت  على  الطلب  وان��ح��دار 
مئوية  نقطة   1.3 املصايف  تشغيل  معدالت 
األسبوع املاضي إلى 90.6 باملئة من الطاقة 
بنزين  اس��ت��ه��الك  وان��خ��ف��ض  اإلج��م��ال��ي��ة. 
يوميا،  برميل  مليون   8.8 إل��ى  السيارات 
مسجال أدنى مستوياته منذ فبراير شباط، 

وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

استأنفت، صباح يوم اخلميس، عمليات اإلنتاج 
توقفها  بعد  النفطي،  الفيل  بحقل  تدريجيا 
الصمامات  أحد  أغالق  جراء  املاضي  األسبوع 
مليتة  شركة  إلى  احلقل  من  املمتدة  التصدير 

للنفط والغاز.
رويترز، عن مصادر مطلعة،  أنباء  وكالة  ونقلت 
إن احلقل الليبي البالغة طاقته 70 ألف برميل 
يوميا استأنف اإلنتاج، فيما لم يصل احلقل إلى 
يتم  رمبا  أنه  مضيفة  لإلنتاج،  الطبيعي  املعدل 

الوصول إلى إجمالي اإلنتاج اليوم اخلميس.
وقالت املؤسسة الوطنية للنفط، األسبوع املاضي، 
من  للتصدير  أنابيب  خط  أُغلق يف  إن صماما 
حقل الفيل، وميتد اخلط ملئات الكيلومترات من 
احلقل إلى ساحل البحر املتوسط شماال، ويأتي 
خالل  الفيل  يف  آخر  توقف  بعد  التعطل  هذا 
األسابيع املاضية ناجما عن اشتباكات املسلحة 

يف العاصمة طرابلس.

حتوط  ظل  يف  الذهب  ارتفع 
محتمل  تصعيد  من  املستثمرين 
األمريكي  التجاري  النزاع  يف 
الصيني قبيل موعد 15 ديسمبر 
أمريكية  جمركية  رسوم  لفرض 
إلى  البالديوم  قفز  بينما  جديدة، 
مستوى  من  مقترباً  جديدة،  ذروة 
1900 دوالر لألوقية )األونصة(.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.3 
لألوقية،   1463.46 إلى   %

وزاد الذهب يف العقود األمريكية 
اآلجلة 0.2 % إلى 1467.90 

دوالراً.
وزير  مساعد  بني  هونغ  رن  وقال 
التجارة الصيني إن بكني تأمل يف 
التوصل إلى اتفاق ُيرضي الطرفني 
املستثمرين  لكن  وقت،  أسرع  يف 
عن  التخلي  يف  مترددين  بدوا 
الذهب يف ظل انحسار اآلمال يف 

إبرام اتفاق قبل 15 ديسمبر.

الوقت  يف  األسواق  وتترقب 
احلالي اجتماع مجلس االحتياطي 
االحتادي الذي يبدأ اليوم الستقاء 
النقدية.  سياسته  على  املؤشرات 
البنك  يلقي  أن  املتوقع  ومن 
على  الضوء  األمريكي  املركزي 
على  يبقي  وأن  االقتصاد  متانة 
 1.5 نطاق  داخل  الفائدة  أسعار 

إلى 1.75 %.
وبلغ البالديوم أعلى مستوياته على 

دوالراً  اإلطالق عند 1886.14 
بشأن  مخاوف  ظل  يف  لألوقية 
كان  تسوية،  أحدث  ويف  الطلب. 
املعدن الذي يستخدم يف محفزات 
السيارات  العادم مبحركات  تنقية 
مرتفعاً 0.4 % عند 1885.29 
 %  0.6 البالتني  ونزل  دوالراً. 
لألوقية،  دوالراً   890.39 إلى 
إلى   % 0.3 الفضة  زادت  بينما 

16.61 دوالراً.

بعد توقفه أليام.. 
استئناف اإلنتاج بحقل 

الفيل النفطي

يف  األفريقية  اجلوية  اخلطوط  فريق  استقبل 
الشركة  رحلة  ركاب  الدولي  معيتيقة  مطار 
أولى  يف  الدولي  إسطنبول  مطار  القاصدة 
الرحالت بعد توقف دام حوالي الثالثة أشهر.

الدولي،  معيتيقة  ملطار  اإلعالمي  املركز  وكان 
استئناف  الثالثاء،  يوم  مساء  أعلن  قد 
من  اعتبارا  املطار  وإلى  من  اجلوية  الرحالت 

اخلميس. اليوم 
حكومة  املواصالت يف  بوزارة  املفوض  وأجرى 
ميدانية  زيارة  معتوق،  ميالد  الوطني،  الوفاق 
املطار  عام  مدير  رفقة  معيتيقة  مطار  إلى 
الطيران  شركات  ومندوبي  الطيب  لطفي 

باملطار. العاملة 

مطار معيتيقة يستقبل ركاب أولى 
الرحالت بعد توقف 3 أشهر 4

ارتفاع أسعار الذهب 
بضغط مخاوف التوتر 

التجاري
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أبرمتها  التي  التركية  االتفاقية  ت��رى  كيف  ب��داي��ة.. 
الوفاق؟ حكومة  مؤخرا 

التي  التفاهم  مذكرة  أو  االتفاقية  يف  اخلوض  قبل 
ينبغي  السراج،  وحكومة  تركيا  حكومة  بني  أبرمت 
املوقعة  األطراف  طبيعة  حول  منطقي  تساؤل  طرح 
وحكومته  ال��س��راج  ه��ل  الليبي،  ال��ط��رف  وحت��دي��دا 
يف  الليبي  الشعب  وح��ري��ة  الليبية  ال��س��ي��ادة  متثل 

مصيره؟  تقرير 
الليبية ال ميكن احلديث عنها يف  أعتقد أن احلالة 
بعد  الليبية  فالدولة  باملطلق،  الدولة  سيادة  إطار 
دولي  عسكري  بتدخل  نظامها  وإس��ق��اط   2011
الليبية  ال��دول��ة  أصبحت  دولية  وب��ق��رارات  مباشر 
تفتقد إلى احلد األدنى من مقومات السيادة، فكل ما 
حدث كان عبثا أجنبيا سواء على الصعيد السياسي 
االعتراف  مت  سياسيا  األم��ن��ي،  أو  االقتصادي  أو 
االنتقالي  املجلس  نفسها  على  أطلقت  بجماعة 
الرسمي وهذه  النظام  التنفيذي يف وجود  واملجلس 
سابقة يف العالقات الدولية وهي االعتراف بحركة 
النظام  إس��ق��اط  بعد  خ��ارج��ي��ا،  مدعومة  متمردة 
األجنبي  التدخل  باشر  ال��دول��ة  مقومات  وتدمير 
بصناعة مكونات سياسية وانتخابات صورية إلقناع 
العالم بأن ليبيا حتولت إلى دولة دميقراطية تزامنا 
خ��ارج  الليبي  الشعب  نصف  م��ن  أكثر  تهجير  م��ع 
حروب  إلى  اجتماعية  ومكونات  مدن  وتعرض  بلده 
دولة  إلى  الوضع  هذا  قاد  وتهجير ممنهج،  وتدمير 
يف  حكومة  نصبت  عندما  بخاصة  خارجيا  ت��دار 
الصخيرات دون علم ومشاركة أي مؤسسة سياسية 
فيها بل لم تنال أي اعتماد حتى من البرملان القائم 
العالم  اقناع  مت  ذل��ك  وم��ع  السياسي  العرف  وف��ق 
أصبحت  التي  قسرا  احلكومة  بتلك  ب��االع��ت��راف 
تقدمي  دون  اخل��ارج��ي��ة  اإلم����الءات  وف��ق  تتصرف 
بني  أصبح  الذي  شعبها  متطلبات  من  األدنى  احلد 
والفقر  العوز  ويالت  ويعاني  ومعتقل  ونازح  مهجر 
أو  احلكومة  هي  ه��ذه  املمنهج،  وامل��وت  واحل��رم��ان 
يف  الليبي  الشعب  ب��اس��م  يتصرف  ال��ذي  ال��ط��رف 

يترتب  ما  أنها  القول  ميكننا  هنا  من  دولته،  ادارة 
على تصرفاتها هي لتحقيق الطرف اخلارجي الذي 
أي  إذا  الليبي،  الشعب  عن  غصبا  ونصبها  صنعها 
املصالح  ضمن  تدخل  أبرمت  معاهدة  أو  اتفاقية 

اخلارجية. والترتيبات 
ب����رأي����ك م����ا ه����و ال���س���ي���ن���اري���و امل���ت���وق���ع خ�����الل األي�����ام 

القادمة؟ 
ليبيا  أن  باعتبار  كارثي  سيكون  املتوقع  السيناريو 
دخ��ل��ت ض��م��ن ال��ص��راع وال��ت��ن��اف��س ال��دول��ي ال��ذي 
املكاسب  م��ن  ق��در  بأكبر  الظفر  أط��راف��ه  ي��ح��اول 
يترتب على ذلك من ويالت احلروب  مقابل جر ما 
الليبي  والشعب  الليبي،  الشعب  على  والصراعات 
أصبح  والتشتت  والتشرد  العناء  من  سنوات  بعد 
ترك  لقد  التحديات،  هذه  كل  مواجهة  يف  ضعيفا 
الشامتون من العرب وغيرهم الشعب الليبي يواجه 
الدول  تتلقفها  سائغة  لقمة  وأصبح  بنفسه  مصيره 
ت��دار  الليبية  األزم��ة  أصبحت  لألسف  األجنبية، 
عقدت  التي  فاملؤمترات  تعقيدها  زي��ادة  أج��ل  من 
األوربية  الدول  عواصم  انعقادها يف  يزمع  التي  أو 
عديد  وإمنا خللق  عليه  هو  كما  الوضع  لبقاء  ليس 
األزمات التي لن تؤدي إلى تقسيم الدولة وإضعاف 
مكوناته  بني  وال��ص��راع��ات  احل��روب  بخلق  شعبها 
باحللول  الشعب  يقبل  حتى  وتغذيتها  االجتماعية 
ال��دول  مصلحة  حت��ق��ق  وال��ت��ي  واجل��اه��زة  املعلبة 
األجنبية ، إن اخلالص يكمن يف إرادة الشعب الليبي 
التحديات ومقاومة هذه  وقدرته على مواجهة هذه 
العربية  الرجعية  مع  املتحالفة  الصليبية  املؤامرة 
الشعب  اليوم  الدولية،  اإلرهابية  التنظيمات  وبعض 
التي  العربية  األمة  وجود  أجل  من  سيقاوم  الليبي 
جزء  الليبي  فالشعب  زوال  إل��ى  مصيرها  سيكون 
هزمية  ستكون  له  هزمية  وأي  العربي  الشعب  من 
العربية  ليبيا هو احتالل لألراضي  للعرب واحتالل 
ليبيا  يف  إخوته  لدعم  العربي  الشعب  يتحرك  مالم 
الدور  وأن  السيطرة  األمر سيكون خارج  أن  أعتقد 

آت للجميع دون استثناء فاملسألة مسألة وقت.

البحباح:
 ليبيا دخلت ضمن 
الصراع والتنافس 

الدولي..والسيناريو 
املتوقع كارثي

حوار/ همسة يونس- بوابة 
إفريقيا اإلخبارية

رأى عضو اللجنة التنفيذية 

للحركة الوطنية الليبية وسفير 

ليبيا يف الهند سابقا، رمضان 

البحباح، أن كل ما يترتب من 

تصرفات عن حكومة الوفاق هي 

تصرفات تأتي لتحقيق مصالح 

أطراف خارجية، الفتا إلى أن أي 

اتفاقية أو معاهدة تبرمها حكومة 

الوفاق تدخل ضمن املصالح 

والترتيبات اخلارجية لدول 

أخرى.. وللحديث بشكل أكثر 

حتليال حول االتفاقية التركية 

التي أبرمت مؤخرا مع حكومة 

الوفاق كان ل�«بوابة إفريقيا 

اإلخبارية« هذا احلوار املقتضب 

مع عضو اللجنة التنفيذية 

للحركة الوطنية الليبية وسفير 

ليبيا يف الهند سابقا، رمضان 

البحباح.. وإلى نص احلوار:

سياسيا مت االعتراف 
بجماعة أطلقت 
على نفسها املجلس 
االنتقالي واملجلس 
التنفيذي يف وجود 
النظام الرسمي 
وهذه سابقة يف 
العالقات الدولية 
وهي االعتراف بحركة 
متمردة مدعومة 
خارجيا
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ع���ب���دال���ب���اس���ط غ�����ب�����ارة-ب�����واب�����ة اف���ري���ق���ي���ا 
اإلخبارية 

املعارك  فيه  تتواصل  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 
طرابلس  الليبية  العاصمة  تخوم  على 
ب���ني ق����وات اجل��ي��ش ال��وط��ن��ي ال��ل��ي��ب��ي 
وال��ق��وات  حفتر  خليفة  املشير  ب��ق��ي��ادة 
فائز  برئاسة  ال��وف��اق  حلكومة  املوالية 
ال���س���راج،وس���ط ت��ق��دم م��ل��ح��وظ ل��ألول 
املستمرة  املعركة  حسم  قرب  الى  يؤشر 
التركي رجب  الرئيس  منذ اشهر،يواصل 
طيب أردوغان محاوالته لتعقيد األوضاع 
حللفائه  دعما  ال��ص��راع  وتيرة  وتأجيج 
مسلسل  الس��ت��م��رار  وتكريسا  ليبيا  يف 

البالد. االنقسامات والفوضى يف 
الليبي  اجل��ي��ش  ان��ت��ص��ارات  أن  وي��ب��دو 
أردوغ��ان  جنون  أث��ارت  الكبير  وتقدمه 
بارسال  التهديد  من  بدا  يجد  لم  الذي 
ليبيا يف مشهد جديد يكشف  الى  قواته 
ن���واي���اه امل��ب��ي��ت��ة الش��ع��ال ال��ب��الد.ورب��ط 
ب��ض��رورة طلب حكومة  ق��راره  أردوغ���ان 
وجود  لشرعنة  محاولة  لذلك يف  الوفاق 
أساسا  ي��ه��دف  ال���ذي  العسكري  تركيا 

نفوذ أنقرة يف املنطقة.
آر  »تي  لقناة  أردوغ��ان يف حديث  وق��ال 
ذل��ك،  ليبيا  أرادت  »إذا  التركية:  ت��ي« 
مستقل،  بشكل  قراراً  ستتخذ  تركيا  فإن 
بهذا  أح���د  م��ن  إذن����اً  نطلب  ل��ن  ون��ح��ن 
دعم  أي  لتقدم  مستعدة  وتركيا  الشأن، 
»يعيد  ب��أن  أم��ل��ه  ل��ل��ي��ب��ي��ا«.وأع��رب  عن 
الليبي  اجليش  قائد  بشأن  نظره«  بوتني 
من  محذراً  قوله،  حسب  حفتر،  خليفة 
أخرى«  »سوريا  إلى  تتحول  قد  ليبيا  أن 

إن لم يحدث ذلك«.
ت����ص����ري����ح����ات أردوغ���������������ان ل��ي��س��ت 
املعارك  ان��دالع  ومنذ  بجديدة،فالرجل 
أنفه  العاصمة طرابلس سارع حلشر  يف 
االسالم  تيار  من  حلفائه  دعم  يف  امال 
السياسي وعلى رأسه جماعة »االخوان« 

التي متثل ذراع أنقرة التخريبي يف ليبيا 
التركي  الرئيس  يسعى  واملنطقة.حيث 
لتمكني اجلماعة من السيطرة على ليبيا 
تلقت  والتي  املنطقة  يف  ألجنداته  خدمة 
يف  اجلماعة  سقوط  مع  موجعة  ضربة 

مصر ونهاية حكم البشير يف السودان.
العدوانية يف  تصريحاته  أردوغان   وبدأ 
االجتماع  خالل  قال  املاضي،حني  أبريل 
ال�����28 حلزبه  وال��ت��ق��ي��ي��م��ي  ال��ت��ش��اوري 
أنقرة  العاصمة  يف  والتنمية«،  »العدالة 
إنه يوجد يف ليبيا حكومة تتلقى شرعيتها 
من  الدعم  يتلقى  ودكتاتور  الشعب،  من 
إشارة  يف  العربية،  الدول  وبعض  أوروبا 
خليفة  املشير  للجيش  العام  القائد  إلى 
ستقف  تركيا  أن  أردوغ���ان  حفتر.وأكد 
فعلت  كما  الليبيني،  ج��ان��ب  إل��ى  ب��ق��وة 
إمكاناتها  كل  و«ستستنفر  السابق،  يف 
إلى سوريا  ليبيا  إلفشال مساعي حتويل 
طبيعة  أردوغ����ان  ي��وض��ح  ج��دي��دة«.ول��م 

إال  عنها  يتحدث  التي  اإلمكانيات  هذه 
صريحة  إش��ارة  إعتبروها  مراقبني  أن 
اللوجستي  ال��دع��م  ت��وف��ي��ر  بنيته  م��ن��ه 
واملخابراتي بل وحتى العسكري حلكومة 

املسلحة. ومجموعاتها  الوفاق 
دعم تكشف بشكل واضح وصريح خالل 
ت��ت��ال��ي شحنات  م��ع  امل��اض��ي��ة  األش��ه��ر 
»أم�����ازون«  س��ف��ي��ن��ة  ال��س��الح  أشهرها 
التركية، التي وصلت إلى ميناء طرابلس 
ميناء  من  قادمة  املاضي،  مايو   16 يف 
متنها  على  وحتمل  ال��ت��رك��ي،  سامسون 
أيام  بعد  أرسلت  ثم  مدرعة،   40 نحو 
تابعة  »أنتينوف«  طراز  من  تركية  طائرة 
وعلى  أنقرة  من  قادمة  أوكرانية  لشركة 

متنها طائرات بدون طّيار.
ومثلت األراضي الليبية مسرحا لتجريب 
ت��رك��ي��ا ل��ط��ائ��رات��ه��ا امل��س��ي��رة ع��ل��ى غ��رار 
طائرات مقاتلة جديدة من نوع »بيرقدار 
أفريكا  م��وق��ع  ك��ش��ف  2«،ال��ت��ي  ب��ي  ت��ي 

أنتلجنس -الوكالة املتخصصة يف األخبار 
أن  املاضي،عن  يوليو  مطلع   – السرية 
ثماني  السراج  ملنح حكومة  تستعد  تركيا 
توريد  على  احلظر  استمرار  منها،رغم 
مجلس  فرضه  ال��ذي  ليبيا  إلى  السالح 

األمن منذ 2011.
جوياً  املسّيرة،غطاًء  الطائرات  ووف��رت 
للميليشيات خالل اقتحام مدينة غريان، 
لصالح  الكّفة  أمالت  نقطة حتّول  وكانت 
اجليش  أعلن  م��ا  وف��ق  املليشيات  ه��ذه 
املسيرة  الطائرات  مارست  الليبي.كما 
الليبية  األج��واء  يف  جتول  التي  التركية 
كبرى  الوفاق،جرائم  من حكومة  بتواطئ 
من  دم��اءه��م  وسفكت  الليبيني  ح��ق  يف 
ع��دة  يف  للمدنيني  اس��ت��ه��داف��ه��ا  خ���الل 

البالد. مناطق من 
خسائر  تواصلت  ال��دع��م  ه��ذا  ك��ل  وم��ع 
امل��ل��ي��ش��ي��ات امل��وال��ي��ة ألن���ق���رة ل��ي��واص��ل 
العدائية  ن��واي��اه  ع��ن  الكشف  أردوغ���ان 

أي  الحباط  وسعيه  الليبي  اجليش  جتاه 
يعيش  بلد  يف  الفوضى  النهاء  محاولة 
خانقة.وظهر  أزم��ة   2011 العام  منذ 
يوليو املاضي ليشن هجوما  أردوغان يف 
خليفة  املشير  الليبي  اجليش  قائد  على 
ب�«القرصان«.فيما  اي��اه  واص��ف��ا  حفتر 
مولود  التركي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  وص��ف 
ميتلك  »ال  ب��أن��ه  حفتر  أوغ��ل��و  ج��اوي��ش 
الليبي  الشعب  ويستهدف  إنسانيا  حسا 

بال رحمة«.
الكبيرة  والعدائية  التحركات  ه��ذه  كل 
م��ث��ل��ت م��ن��ط��ل��ق��ا ل���س���ؤال م��ح��ي��ر ل��دى 
ال��ك��ث��ي��ري��ن:م��اذا ي��ري��د أردوغ������ان من 
ل��ي��ب��ي��ا؟س��ؤال س��رع��ان م��ا أج����اب عنه 
أك��د يف  ح��ني  بنفسه  ال��ت��رك��ي  ال��رئ��ي��س 
يتواجدون  االت���راك  ان  املاضي  أكتوبر 
حقهم،وحق  أج��ل  من  وس��وري��ا  ليبيا  يف 
زعمه. حد  املستقبل،على  يف  اخوانهم 
ل��ه يف  وأض���اف اوردوغ����ان خ��الل كلمة 
منتدى آرتي باسطنبول أن االتراك اليوم 
الرث  احتراما  جغرافيتهم  يف  يتواجدون 
األجداد ،فهم من نسل »يونس أمره« يف 
الشهير. العثماني  القاضي  الى  اش��ارة 
بوريث  تركيا  ب��الده  أوردوغ���ان  ووص��ف 
ال��ى  العثمانية،مشيرا  االم��ب��راط��وري��ة 
القدمي  باملجد  وصفه  الحياء  ما  سعيه 

لألتراك.
ت��ص��ري��ح��ات ش��ك��ل��ت اع��ت��راف��ا واض��ح��ا 
للنظام  امل��وج��ه��ة  ل��الت��ه��ام��ات  وص��ري��ح��ا 
العسكري  ال��ت��وس��ع  مب��ح��اول��ة  ال��ت��رك��ي 
قواعد  تنتشر  حيث  العربية،  باملنطقة 
الدول،وهو  من  عدد  يف  تركية  عسكرية 
ما يراه متابعون للشأن التركي رغبة من 
أردوغان يف استعادة نفوذ اإلمبراطورية 
اجليش  كشف  السابقة.وقد  العثمانية 
إفشاله  املاضي،عن  أغسطس  يف  الليبي 
عسكرية  قاعدة  إلقامة  تركيا  مشروعا 
يف ل��ي��ب��ي��ا، ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل��م��اع��ات 

ملفات 

جنون أردوغان يهدد

 مبزيد من الصراع يف ليبيا
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ملفات 

يؤكد بحسب مراقبني  اإلرهابية،وهو ما 
للشأن التركي، مخاوف البعض من سعي 
السلطانية  أح��الم��ه  لتحقيق  أردوغ���ان 

التوسعية.
وال شك يف أن نوايا أردوغان االستعمارية 
لم تكن تعول فقط على حلفائه يف ليبيا 
العسكري  البالد،فالدعم  يف  للسيطرة 
الذي وفرته تركيا حلكومة الوفاق جتاوز 
املسيرة  وال��ط��ائ��رات  ال��س��الح  شحنات 
األرض. على  بقواتها  الدفع  الى  ليصل 

ف��ف��ي س��ب��ت��م��ب��ر امل���اض���ي أك���د اجل��ي��ش 
يف  احل��رب  ب��دء  منذ  م��رة  ألول  الليبي، 
خاصة  تركية  قوات  رصد  طرابلس،أنه 
ميليشيات  طرابلس. جانب  الى  تقاتل 
حيث كشف مدير إدارة التوجيه املعنوي 
العميد خالد  الليبي  الوطني  يف اجليش 
امل���ح���ج���وب،يف ت��ص��ري��ح ل��س��ك��اي ن��ي��وز 
خاصة  تركية  ق��وات  وج��ود  عربية،عن 
املتطرفة  امليليشيات  جانب  إلى  تقاتل 

العاصمة طرابلس. يف 
ويشير التهديد األخير ألردوغان بارسال 
حكومة  طلبت  حال  يف  ليبيا  الى  قواته 
الوفاق ذلك،الى محاولته شرعنة تدخل 
بدأت  البالد،والذي  يف  العسكري  أنقرة 
من  والعشرين  السابع  يف  فصوله  أولى 
حكومة  وق��ع��ت  ح��ني  امل��اض��ي،  نوفمبر 
التفاهمات  م��ذك��رت��ي  وت��رك��ي��ا  ال��س��راج 
رفضا  أث��ارت��ا  اللتني  والبحرية  األمنية 

واسعا. ودوليا  محليا 
 ووج������دت ح���ك���وم���ة ال����وف����اق ن��ف��س��ه��ا 
اع��الن  م��ع  ب��دأت  دول��ي��ة  أم��ام مواجهة 
احتجاجا  الليبي،  السفير  اليونان،طرد 
وزير اخلارجية  أكد  االتفاقية،فيما  على 
الشؤون  ووزي��ر  شكري  سامح  املصري 
لودريان،  إيف  جان  الفرنسي  اخلارجية 
املوقعة  االتفاقية  مشروعية  عدم  على 

مشددين  ال��وف��اق،  وحكومة  تركيا  ب��ني 
بتوقيعه  جت���اوز  ق��د  ال��س��راج،  أن  على 
له  املمنوحة  الصالحيات  لالتفاقية، 
مب��وج��ب االت��ف��اق ال��س��ي��اس��ي. واع��ت��ب��ر 
تنتهكان  التفاهم  مذكرتي  أن  الوزيران 
قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس 

األمن بشأن حظر السالح إلى ليبيا.
وي��ش��ي��ر م��ت��اب��ع��ون ل��ل��ش��أن ال��ل��ي��ب��ي ال��ى 
بوابة  ميثل  التركي  الليبي  االت��ف��اق  ان 
ي��س��ع��ى م��ن خ��الل��ه��ا أردوغ�����ان ل��زي��ادة 
ال���دع���م ال��ع��س��ك��ري حل��ل��ف��ائ��ه وه���و ما 
املدفعية  سالح  تصريحات  آمر  أكدته 
التابعة  ال��غ��ض��ب«  »ب��رك��ان  عملية  يف 
مصطفى  فرج  العقيد  الوفاق،  حلكومة 
وصول  قرب  إلى  فيها  أملح  إخليل،التي 
ش��ح��ن��ة أس��ل��ح��ة وم����ع����دات ع��س��ك��ري��ة 
إلى  ج��دي��دة  تركية  م��س��ّي��رة  وط��ائ��رات 
امليليشيات  لدعم  طرابلس،  العاصمة 
املسلّحة يف مواجهة تقدم قوات اجليش 

الليبي.
سقوط  من  متخوفا  بات  أردوغ��ان  لكن 
حلفائه يف طرابلس وهو ما كشفت عنه 
تصريحاته على هامش قمة حلف الناتو 
البريطانية  العاصمة  احتضنتها  التي 
التفاهم  »م��ذك��رة  إن  ق���ال  ل��ن��دن،ح��ني 

حتديد  ح��ول  وليبيا  تركيا  بني  املوقعة 
ال��ص��الح��ي��ات ال��ب��ح��ري��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، 
احلكومة  حتلت  طاملا  هدفها  ستحقق 
وبقيت  ب��ال��ص��م��ود  ليبيا  يف  ال��ش��رع��ي��ة 
امل��خ��اوف  م��ت��م��اس��ك��ة«.وي��ب��دو أن ه���ذه 
أردوغان العالن  دفع  ما  هي  والشكوك 

نيته ارسال قواته الى ليبيا.
م���خ���اوف وش���ك���وك ع��ب��ر ع��ن��ه��ا أي��ض��ا 
غرار  على  الوفاق  حكومة  يف  مسؤولون 
سيالة  محمد  املفوض  اخلارجية  وزي��ر 
الليبي  اجليش  دخول  يستبعد  لم  الذي 
الشكوك  ه���ذه  ط��راب��ل��س.وت��ع��ت��ب��ر  ال���ى 
امليدانية  ال��ت��ط��ورات  ظ��ل  يف  طبيعية 
اجليش  عزم  الى  تشير  التي  املتسارعة 
العاصمة حيث  املعارك يف  الليبي حسم 
بتعزيزات  امل��اض��ي��ة  االي���ام  خ��الل  دف��ع 
يف  قواته  تقدم  مع  ذلك  وتزامن  كبيرة 

كل املحاور.
للتعويل  االخ�����وان  ج��م��اع��ة  وت��س��ع��ى    
وللحفاظ  ألجنداتها  خدمة  تركيا  على 
وق��د  ط��راب��ل��س  يف  معاقلها  آخ��ر  ع��ل��ى 
دع��وات  املاضية  الفترة  خ��الل  ت��ك��ررت 
ضد  التركي  للتدخل  اخوانية  ق��ي��ادات 
فعل  ردود  أحدثت  والتي  الليبي  اجليش 
ووص��ف  الليبية  األوس���اط  يف  غاضبة 

التواصل  م��واق��ع  على  ليبيون  نشطاء 
االج��ت��م��اع��ي ت��ص��ري��ح��ات ال��ق��ي��ادات 
رفضهم  عن  اإلخوانية،باخليانة،معربني 
الشأن  يف  القطري  أو  التركي  التدخل 

الليبي.
وال شك أن التدخل التركي يف ليبيا ميثل 
ستزداد  حيث  البالد  على  كبيرا  خطرا 
ما سيمثل  وهو  والفوضى  الصراع  حدة 
االرهابية  للتنظيمات  مناسبا  مناخا 
الع��ادة  »داع���ش«  تنظيم  رأس��ه��ا  وع��ل��ى 
االنتشار يف البالد وتكرار الفضائع التي 
مارسها خالل السنوات املاضية.كما أنه 
عانت  التي  اجل��وار  ل��دول  تهديدا  ميثل 
تداعيات  من  املاضية  السنوات  خ��الل 

الليبية األزمة 
العال،رئيس  عبد  علي  ال��دك��ت��ور  وك��ان 
وقت  يف  امل��ص��ري،أك��د  ال��ن��واب  مجلس 
سابق إن مصر لن تقف مكتوفة األيدي 
ضد كل ما يهدد مصاحلها، ولن تقبل أي 
احلدود  على  أجنبية  دولة  أية  من  عبث 
الغربية يف دولة ليبيا.وذلك يف تعقيب له 
على البيان العاجل من النائب مصطفى 
بني  بحرية  اتفاقية  توقيع  بشأن  بكري، 
وفقا  الليبية،  ال��وف��اق  وحكومة  تركيا 

احلكومية. »األهرام«  لبوابة 

وشدد عبد العال على أن االتفاق »ميثل 
خطرا على مصر ويخالف اتفاقية األمم 
التحية  موجها  البحار«،  لقانون  املتحدة 
أعلنت  التي  املصرية  اخلارجية  ملوقف 
مرفوض،  االتفاق  »هذا  رفضه.وأضاف 
اجلنون  حلظات  ت���رادوه  من  كل  وليس 
اجلوية  احلدود  من  يقترب  أو  يعبث  أن 
نسمح  املصرية  البحرية  أو  البرية  أو 
نسمح  ول��ن  نقف  »ل��ن  بذلك«.وتابع  له 
مقربة  على  أو  ح��دودن��ا  يف  عبث  ب��أي 
لهذه  وسنتصدى  البحرية،  حدودنا  من 
من  حلظات  يف  حت��دث  التي  املهاترات 

البعض«. اجلنون لدى 
وي���رى م��راق��ب��ون أن أط��م��اع أردوغ����ان 
االستعمارية  نزعاته  تقودها  وأحالمه 
يف  تدخله  سيناريو  لتكرار  تهدف  التي 
ارتكبها  التي  والفضائع  سوريا  شمال 
حلفائه. عبر  ن��ف��وذه  م��د  هناك،بهدف 
ال��وف��اق  حكومة  أن  ال��ى  ه��ؤالء  ويشير 
ب��ات��ت ب��واب��ة ال��ن��ظ��ام ال��ت��رك��ي الش��ع��ال 
الى  يدعو  ما  وهو  املنطقة  يف  الصراع 
ضرورة توحد الدول العربية لوقف هذا 
االنفالت التركي املجنون الذي ستتجاوز 
املنطقة  لتشمل  الليبي  الداخل  تأثيراته 

ككل. والعالم 

وال شك أن التدخل التركي يف ليبيا ميثل خطرا كبيرا 
على البالد حيث ستزداد حدة الصراع والفوضى وهو ما سيمثل مناخا 

مناسبا للتنظيمات االرهابية
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املنوعة

أثار جتول دّب أس���ود يف ش���وارع منطقة 
س���كنية بالقرب م���ن فيالدلفيا األمريكية 
ضجة بني س���كانها الذين لم يألفوا رؤية 
مث���ل هذا احليوان املفترس يف منطقتهم.

وق���د ش���وهد احلي���وان قريب���ا ج���دا من 
الس���كنات، م���ا أجبر الس���كان على عدم 

اخلروج من منازلهم لس���اعات.
ول���م تنج���ح الس���لطات يف إيقاف���ه، لك���ن 
شرطة املدينة ذكرت أنها تخطط إلجباره 
مرجح���ة  الغاب���ات،  إل���ى  الع���ودة  عل���ى 
إمكاني���ة إطالق النار علي���ه حال اقترابه 
 )BFMTV( م���ن الن���اس، بحس���ب قن���اة

الفرنس���ية.

يف خب���ر وصفته وس���ائل اإلعالم العاملي���ة »بالفاجعة«، 
لقي���ت ملكة جم���ال باكس���تان الس���ابقة، زين���ب نافيد، 

مصرعه���ا يف ح���ادث م���روع.
ووفق���ا لصحيفة »نيويورك بوس���ت«، كانت زينب نافيد، 
تقود س���يارتها على الطريق الس���ريع يف والية ماريالند 
األمريكي���ة، قبل أي���ام، عندما انقلبت س���يارتها للناحية 

الثاني���ة م���ن الطري���ق.
وقالت الش���رطة األميركي���ة إن نافيد، البالغة من العمر 
32 عاما، قذفت من السيارة على إثر احلادث، ولفظت 

أنفاس���ها األخيرة على الفور بحس���ب س���كاي نيوز.
وأش���ارت الش���رطة يف تقري���ر احل���ادث إل���ى أن نافيد 
كانت وحدها بالس���يارة أثناء احلادث، الذي وقع قرابة 
منتص���ف اللي���ل، كما أنه لم يكن هن���اك أي أثر لتناولها 

املش���روبات الكحولية.
وتوجت نافيد بلقب ملكة جمال باكس���تان عام 2012، 

وش���اركت يف مس���ابقة ملكة جمال العالم يف تورنتو.
وكان���ت نافيد تت���رأس منظمة ملكة جمال باكس���تان يف 
الواليات املتحدة، وأمضت معظم حياتها يف ذلك البلد.

ويف آخر منشور لها على موقع فيسبوك يف 21 نوفمبر 
املاضي، نش���رت نافيد صورة لنفس���ها جتلس على سلم 
يف ثوب ذهبي المع، وكتبت »االبتس���امة املساملة جتعلك 

ترى دائما أن العالم يبتس���م لك«.

عوقبت س���يدة أسترالية بالسجن ملدة عام على األقل، بعد أن 
زيفت معلومات يف سيرتها الذاتية بغرض احلصول على عمل، 

واستخدمت صورة عارضة أزياء شهيرة.
وضع���ت األس���ترالية فيروني���كا هيل���دا ثيريول���ت، 46 س���نة، 
مالحظات زائفة »براقة« حول مسيرتها املهنية، للحصول على 
وظيفة ذات أجر مرتفع يف القطاع احلكومي، بحس���ب ش���بكة 

»سي إن إن«.
وأدين���ت الس���يدة باخلداع وخيانة األمانة وإس���اءة اس���تخدام 
املنص���ب الع���ام، فيم���ا يتعلق بطلبه���ا العم���ل يف منصب كبير 
موظفي املعلومات يف 2017، وذلك مقابل راتب س���نوي قدره 

270 ألف دوالر أسترالي )185 ألف دوالر أمريكي(.
عملت فيرونيكا يف هذا املنصب مع احلكومة بجنوب أستراليا 
ألكثر من شهر، وحصلت على حوالي 33 ألف دوالر أسترالي 

)22500 دوالر أمريكي( قبل أن يتم طردها.
يش���ار إل���ى أن املتهمة أق���رت بالذنب يف جمي���ع التهم املُوجهة 
إليها، وُحكم عليها بالس���جن ملدة 25 ش���هًرا مع عدم اإلفراج 

املشروط ملدة عام.
وعلمت املحكمة، يف جلس���ات سابقة أن فيرونيكا، استخدمت 
ص���ورة عارض���ة األزياء الش���هيرة كي���ت أبتون كص���ورة مللفها 
الش���خصي عل���ى موق���ع الوظائ���ف العامل���ي لينك���دان، وفًق���ا 

.CNN التابعة لشبكة News 7 ملحطة
يذكر أن الس���يدة بدأت عملها يف هذا املنصب يف أغس���طس، 
وقام���ت بتعيني ش���قيقها، رغم افتقاره إل���ى املؤهالت الالزمة 

للقيام بهذا الدور

عبقري���ة اللص���وص واملحتال���ني، تتفت���ق 
دائما عن أشياء جديدة وطرق احتيال أو 
سرقة غريبة، كما فعل ذلك الرجل الذي 

اعتقلته السلطات الروسية مؤخرا.
واعتقلت الس���لطات الروس���ية رجال قام 
بإنش���اء مركز حدودي مزي���ف يف الغابة، 
بالق���رب م���ن حدود روس���يا م���ع فنلندا، 
ووع���د املهاجرين بتهريبه���م إلى االحتاد 
احل���دود  ح���رس  وأوض���ح  األوروب���ي. 
الروس���ي، األربع���اء، أن الرج���ل نص���ب 
مواقع حدودية وهمية، ثم قام باحلصول 
عل���ى مبلغ يزيد على 10 آالف دوالر من 
4 رجال من جنوب آسيا مقابل نقلهم إلى 
فنلندا العضو يف االحتاد األوروبي. وقالت 
وكال���ة »إنترفاكس« لألنباء إن »الرجل لم 
يخطط قط لتنفيذ تعهداته«، بحس���ب ما 
ذك���رت صحيف���ة الغاردي���ان البريطانية. 
ولم حتدد الس���لطات الروس���ية جنسيات 
املهاجري���ن األربعة الذي���ن وقعوا ضحية 
لعملية »االحتيال غير العادي«، الذي وقع 

يوم اخلميس املاضي.
وق���ام املحت���ال بتركي���ب مواقع مس���ّيجة 
مزيف���ة باعتباره���ا احل���دود الدولية بني 
روسيا وفنلندا، وأخذ الرجال األربعة على 
طريق دائري يف منطقة فيبورغ بالسيارة 
ثم س���يرا عل���ى األق���دام، ويف مرحلة ما 
ساروا جميعا حول بحيرة مع قارب قابل 

للنفخ الستخدامه عند الضرورة.
الس���لطات  اعتقل���ت  وق���ت الح���ق،  ويف 
الروس���ية الرج���ال اخلمس���ة، وأظه���رت 
لقط���ات فيديو رجاال يقف���ون يف الظالم 
ب���ني أش���جار التن���وب وأيديه���م مرفوعة 
لألعلى. ولم يخس���ر املهاج���رون املحتال 
عليهم أموالهم فقط، بل فرضت محكمة 
يف س���انت بطرس���برغ عليه���م، األربعاء، 

غرامة وأمرت بترحيلهم.
أم���ا املحتال، ال���ذي يق���ف وراء مخطط 
التهري���ب، فهو مواطن من منطقة آس���يا 
الوس���طى، وقد توجه إليه تهم االحتيال، 

وفقا لتقارير وسائل اإلعالم.

أس���فرت محاوالت إدارة إحدى املدارس للتخلص من جثة قطة عن 
اختناق عش���رات الطالبات.وأفاد س���عد مكي وكيل وزارة الصحة يف 
محافظة الدقهلية، شمالي مصر، بوقوع حاالت اختناق بني طالبات 
املدرس���ة الثانوية الفنية للبنات يف ش���ربني، وصل���ت إلى 63 حالة، 
بحس���ب بوابة األه���رام اإللكترونية.وتابع مكي، بع���د انتقاله ملعاينة 
الطالبات باملستش���فى، قائال إن الس���بب وراء ح���االت االختناق بعد 
االس���تماع للموجودي���ن وج���ود قطة نافق���ة »ميت���ة«، ومحاولة عمال 
املدرس���ة التطهير مببيد تس���بب يف اختناق 6 طالب���ات يف البداية، 
وتوالى األمر حتى انتقلت للمستشفى 63 طالبة، ويتم تقدمي اخلدمة 

الطبية لهن.

احتجز رجل األس���بوع املاضي أمه العجوز، التي تبلغ من العمر 85 س���نة، 3 أيام 
داخل املنزل ببلدية العقلة بوالية تبسة شرقي اجلزائر دون أكل أو شرب.

العجوز مت تقييدها ومنع الدواء عنها، مما تس���بب يف حدوث مضاعفات صحية 
خطيرة لها.

وق���د قام���ت فرق الدرك الوطني م���ن حترير الضحية ومت نقله���ا ليالً إلى غرفة 
العملي���ات مبستش���فى املدينة حيث ق���رر الفريق الطبي املناوب بتر س���اقيها بعد 

تضررهما بسبب تقييدهما بواسطة حبل وحدوث تلف بفعل مرض السكري.
وأم���ر وكيل اجلمهورية بعد حترير العجوز بفت���ح حتقيق معمق يف القضية، فيما 
قام���ت مصال���ح ال���درك الوطني بتوقي���ف اجلاني ال���ذي يعاني م���ن اضطرابات 

عصبية، بحسب جريدة »النهار« اجلزائرية.

دبّ يشيع الرعب يف مدينة أمريكية

ملكة جمال باكستان 
تقضي نحبها يف حادث 

بأمريكا

السجن لسيدة بسبب 
سيرتها الذاتية

أقام مركزاً حدودياً مزيفاً لالحتيال على املهاجرين

اختناق 63 طالبة مصرية بسبب قطة

جزائري يحبس أمه ثالث 
أيام دون طعام
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الثقافية 

 احليـــــــــاة االفتراضيـــــــــــة للسعــــــادة
الشعـــــر دون كواتـــم الصـــوت  

 حوار . عبداهلل الزائدي
للسعادة  االف��ت��راض��ي��ة  احل��ي��اة   يف 
ب��ع��ي��دا.. تتخطى  ال��ش��اع��رة  ت��ذه��ب 
عصفورة  كأنها  القيود,  و  احل���دود 
غير معنية بأوامر الزمان و املكان.« 
املحيط«  ينشق  اجلغرافيا  أخ���رب 
قلبها  إال  مكان  ال  إلى  بعيدا  تذهب 
القصائد  حيت  و  احلياة«  حدائق   «
تكتنز بالرمان و هي لينة و مسكونة 
الضحك,  و  املوسيقى  و  بالرقص 
تشرع قلبها للحب و جسدها للحرية 
ليل  كل  بنفسها عاشقة يف  وتتربص 

جديد.
 « سأخترع جغرافية

 لها ضفتان
 نطل منها على روحينا املتعانقتني يف 

املاء
 أنت من هناك وأنا من هنا

 نلعب بالبحيرة الفضية
 جتذبها أميل إليك

 اجذبها تقع يف غرامي«
سر  ال��ت��ح��ل��ي��ق  ه���ذا  أن  ل��ي   ويبدو 
العذوبة  وفيض  شغفها  و  سعادتها 
يف  سأحلق   « مفرداتها  من  املنهمر 
ه��اواي سأحلق على ه��واي«و ترسل 
يلحق  يتلبس حتذيرا »ال احد  إغواء 

بي الرحلة خطرة«
للسعادة  االف��ت��راض��ي��ة  احل��ي��اة   يف 
ال��ع��ل��ب منتهية  م��ن  ال��ش��اع��رة  ت��ف��ر 
الصالحية, و كوامت الصوت, والهواء 
الرديء إلى مساحة حرة ونظيفة من 
الفخاخ واملطبات و املنزلقات.. تريد 
أن تتنفس شعرا يف عالم ال يطاردك 
فيه احد مبقاييس احلياة اجلاهزة. 
تريد أن تفترض حياة ال قبضة فيها 
مجانية  و  العليا,  واألوام���ر  للخوف 
القصيدة  مبظلة  وتقلع  تقفز  املوت. 
وحدها من )أسوان إلى األمازون إلى 
قمة افرست إلى سيبريا إلى باريس 

و احلي الالتيني(

 « سأحلق على هواي
 أبددك يف العالم

 و اكتفي منك«
 يف احلياة االفتراضية للسعادة تبدو 
لكشف  و جاهزة  منبسطة  القصائد 
رم���وزه���ا و ف���ض ص���وره���ا وط���رح 
دالل  و  بغنج  وموسيقاها  إيقاعها 
الضئيلة.  القصيرة و ليس  القصائد 
»فاضت روحي يف القصيدة حررتها 
من شرنقة القطيعة« حتى أن القارئ 
لن يجد مشقة يف التهامها يف جلسة 
سابحا  قضمة,  بكل  متلذذا  واحدة, 
بعذوبتها,  املكان  تأسر  نغمة  كل  يف 
غير أبهة بتسمية هذا املكان, فاملكان 
حيت هي تفرد أجنحتها و تطير يف 
و  الزهور  لشذى  املفتوحة  احلدائق 
خفق أجنحة الطيور و شغب األطفال 

و مجون العشاق. »
 « ذهبت النافذة يف نزهة
 و تركته يحرس االنتظار

 االنتظار الذي نبت لبالبا و متدد«
للسعادة  االف��ت��راض��ي��ة  احل��ي��اة   يف 
تنساب اللذة الشعرية, و ينهمر غيم 
املعرفة, و تنمو سنابل الدهشة ونحن 
الوقت  و  اخلمر.  من  نهر  يف  نسبح 
نرسل  نحن  و  قليل  اخل��وف  و  وفير 
أخ��رى  و  ع��اب��رة  أس��ئ��ل��ة  ونستقبل 
صادمة, و قد أخذتنا النشوة بعيدا. 
بعيدا  السكر  أرواح��ك��م  لتشرب   ».
نريد  ثم  السوداء«.  املرة  قهوتي  عن 
اليقظة  صحوة  ومن��ارس  نصحو  أن 
الشاهق  البناء  نلج  الكلمات  نفكك 
لشعرية متماسكة نتلمس املقابض و 
سر  ملعرفة  محاولة  النوافذ يف  اطر 
بعض  و  اجلمال.,  السكر, هذا  هذا 

األجوبة ألسئلتنا العنيدة.
 « كل ليلة أنام

 على صدر القصيدة
 امتص رحيقها مثل فراشة
 و مثل أمي متنحني ثديها

 السر حيت ال احد هنا يسال الفكرة 
عن طول تنورتها

 أو تشردها طوال الليل يف األسئلة«
هذا  و  بعيدا  املضي  هذا  هل   ولكن 
م���ن صنع  ال��ت��ح��ل��ي��ق يف ج��غ��راف��ي��ة 
وطن  من  حررها  املبدعة  الشعرية 
إال  »و  نغادره؟  أن  قبل  معنا  يسافر 
ال��ذي  ال��رح��ال  امللتحي  نسيت  كنت 
األح��د...  سوق  طريقي يف  اغتصب 
و ال كنت تذكرت ابلة عواشة مدرسة 
اللغة العربية كانت تلف إصبعها حول 
ت��دك  و  امل��ش��ط  ك��أس��ن��ان  ضفيرتي 

رأسي يف اجلدار«
 يف احلياة االفتراضية للسعادة يضع 
األلفة  ومواقع  املدن  أسماء  احلنني 
الشعرية  اخل���ارط���ة  ع��ل��ى  األل���م  و 
احل��اج  كرمة  السلماني,   , بنغازي 

سرت,  طرابلس,  وليد,  بني  مؤمن, 
امل��خ��ط��وف��ني  ق��ص��ص  و  تاورغاء, 
و  االضطهاد,  وع��ن��ف  املقتولني  و 
و  املحبة  تهجير  و  الكراهية,  كثافة 
األحالم  مصادرة  و  الفرح,  أماسي 
يكن  لم   « الظلمات,.  بحر  غرقا يف 
كانت  ح��ني  للضحك  عالمة  هناك 
ال���داء ينمو يف  امل���دن مت��رض ك��ان 
اخللفية  احل��دائ��ق  يف  و  السلماني 
ذلك  كل  بعيدة«.  وبيوت  بنغازي  يف 
الذاكرة  ينابيع  من  اجل��ارف  السيل 
تلك  يف  يتشعب  و  يتفرع  اجلريحة 
املساكنة الشعرية البعيدة عن العبث 
و الكبت و الظالم, فتنقلب احلقائب 
احل��رائ��ق  دخ���ان  منها  يتصاعد  و 
و  احلوائط  تتسلق  العواصف  ورياح 
تعلن عن حضورها الكاسر. »أتعبني 
املسير يف رحلة النسيان كلما محوت 

سطرا عدت اكتبه«.
 يف فرارها من فلم رعب طويل نطلق 
الوطن هل حملت معها  عليه مجازا 
املريرة؟  األسئلة  فداحة  غير  شيئا 
يف  معهم  العب  الذين  أصدقائي   «
يف  قصائد  ص���اروا  الشعر  حديقة 
اتكي  )أن��ا(   ».. انتظار  يف  ال��ت��راب« 
)ع��ل��ي��ن��ا( يف ح��ض��ن ع��م��ي��ق ط��وي��ل 
الصراخ«  من  عاصف  غاضب  مغبر 

بالقصص اخلانقة.
 يف احلياة االفتراضية للسعادة بأناقة 
بعيدا  الشاعرة  تهرع  الباذخة  لغتها 
إال  عليه  رقيب  ال  الشعر  حيت  إلى 
سكينة  مينحها  البعد  الشعر..وهذا 
ونظرة كلية عن قرب تسمح بتقليب 
الذاكرة و مداواة اجلروح واستخالص 
عتمة  و  الطني  يف  العالقة  القصص 
الوطن اجلريح, و نثرها يف سماوات 
للسعادة« وهي  » احلياة االفتراضية 
واح��دة  مل��رة  متوحشة  قبالت  »سبع 
ال��ف��ارغ��ة  األن��ي��ق��ة  روح���ي  تشربتها 

منك«.

 لدى قلب أعرج وحقيبة ثقيلة
 لدى دموع أكتوبر

 وفراق ديسمبر
 وحافظة نقود خاوية

 ومشاريع للسفر
 وطريق مجهول

 وعالمات حمراء يف كراسة احلساب
 وقصور يف االجتاهات

 واألزمنة
 وعوج يف أدوات الهندسة

 ونقص يف احلديد
 والعالقات اإلنسانية

 وكثير من احلظ السئ
 ادعاء أحمق

 بأنني يف بالد هى بالدي
 وصديقة مريضة

 تكتب يف الفيس بوك عن أسراري
 وعشيق يختبئ يف زاوية افتراضية

 ويكتب الشعر
 وميوت يف نهاية النص مثل الشهداء

 ودروس يف اللغة لم تنجز
 ورغبة يف الكسل فوق سريري العريض

 أشرب معه قهوتي وميضي العالم حلدفه.
 لدى شكوى

 من ثقل يف العالقات
 واملسافات

 وعطش دائم لشئ غير معروف
 أعرج خفيفا يف مشيتي

 للمستقبل
 ويف كالمي عن النضال واحلقوق

 وفهم قاصر للسياسة
 ورغبة خفية ان يفنى العالم

 وابقى وحيدة على قمة جبال الهمااليا.
 أرغب يف اخليانة

 خيانة
 صديقي املقرب

 وأخوتي
 وصديقتي النمامة

 أرغب يف حرب كبيرة اقودها
 نحو قلبي ثم أحبتي
 حتى يفنى اجلميع

 وانا ارقبهم بنظرة شاذة وحزينة وال أبكي
 يكفيني أكتوبر

 انه ينوب بالدموع عن السنة كاملة
 كي ينام أخيرا

 عائشة املغربي

شعر
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رياضه

ُعنّي رئيس االحتاد الليبي لكرة القدم عبداحلكيم الشلماني احلكم 
الدولي املتقاعد عضًوا يف جلنة احلكام باالحتاد العربي للعبة .

أعلنت يف قرار  القدم  لكرة  العربي  العامة لالحتاد  األمانة  وكانت 
للجنة  رئيسا  الغامن  غامن  اإلماراتي  تعني  ومت  اللجنة  تشكيل  لها 
واللبناني محمود الربعة نائبا لرئيس وعضوية كال من الليبي عبد 
الغندورو  املصري جمال  خليل جاللو  السعودي  الشلمانيو  احلكيم 
والسوري  أحمد  الدين  ص��الح  السوداني  ك��زازو  محمد  املغربي 

زكريا قناة .
يعد من احلكم  أفريقيا  الليبي وشمال  االحتادين  رئيس  الشلماني 
الليبيني الذين تألقوا محلياً وعربيا وقارياً حيث قام بإدارة أكثر من 
والنصر،  الهالل  بني  السعودية  ديربى  وأشهرها  دولية  مباراة   90
الكرة  وقمة  واألفريقي،  الترجي  بني  التونسية  الكرة  قمة  وكذلك 

الزمالك واألهلي. الغرميني  املصرية بني 
كما شارك يف البطوالت األفريقية للكبار أعوام 2000 و2002 
و2004 وقام بتحكيم دورة البحر األبيض املتوسط وأوملبياد لندن 

وكأس العالم يف األرجنتني للشباب العام 2003.

الثالثة  اجلولة  من  بداية  الليبي  النصر  فريق  مباريات  مواعيد  على  تعديال  القدم  لكرة  اإلفريقي  االحتاد  أجرى 
الكونفيدرالية األفريقية . من دور املجموعة بكأس 

التاسع  يف  ضيفاً  يحل  النصر  فأن  الوحيد  ليبيا  ملمثل  الباقية  األربعة  اللقاءات  فإن  اجلديدة  للمواعيد  ووفقا 
والعشرين من شهر دميسمبر اجلاري أمام بيدفيست اجلنوب أفريقيا ويستقبل النصر ذات الفريق يف مصر يف 
احلادي عشر من شهر يناير من عام 2020 ومت يشيد الرحال إلي مالي ملالقاة دجوليبا يف اخلامس والعشرين 

من ذات الشهر ويف األول من شهر فبراير املقل يستقبل بالقاهرة حوريا كوناكري الغيني .

باشراإلسباني خوليو فيرنانديز مدرب املنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصاالت مهامه الرسمية 
حيث خاض صباح اليوم اخلميس مرانه األول مبعسكر املنتخب مبدينة القنيطرة املغربية .

وذلك استعدادا لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام نهائيتاها باملغرب خالل شهر يناير 
.2020

وكان احتاد الكرة الليبي تعاقد الثالثاء املاضي مع املدرب االسباني لقيادة املنتخب يف االستحقاق 
اإلفريقي بدال من املدرب الوطني عبدالباسط النعاس

املغرب  االولي مع منتخبات  املجموعة  الليبي يف  املنتخب  أوقعت  أفريقيا  وكانت قرعة بطولة 
وغينيا االستوائية وجنوب أفريقيا وسوف يتأهل أصحاب املراكز الثالثة األولى لنهائيات كأس 

العالم املقرر إقامتها بليتوانيا خالل سبتمبر2020.

خوليو يصل القنيطرة
 ويباشر مهامه مع منتخب ليبيا 

الشلماني عضًوا جلنة احلكام 
باالحتاد العربي

طقطق ضمن التشكيلة املثالية 
للجولة الثانية من الكونفدرالية

الكاف يعلن املواعيد اجلديدة ملباريات 
النصر بالكونفيدرالية

جنم  طقطق  مفتاح  الليبي  الدولي  الكاف  القدم  لكرة  االفريقي  االحت��اد  أختار 
لبطولة  املجموعة  دور  من  الثانية  للجولة  املثالية  التشكيلة  ضمن  املصري  فريق 

. اإلفريقية  الكونفدرالية 
فريقه  قاد  أن  بعد  وذلك   8.5 تقييم  على  السابق  طرابلس  األهلي  جنم  وحتصل 
مقابل  أهداف  أربعة  بنتيجة  النيجيري  رينجرز  إينوجو  للفوز  األحد  أمس  املصري 

. هدفني 
النيجيري  رينجرز  إينوجو  فريق  شباك  يف  لفريقه  الثالث  الهدف  طقطق  وسجل 
الليبي  الالعب  صنع  كما  املصري  مع  اإلفريقية  البطولة  يف  أهدافه  أول  وه��و 
. األول  الهدف  سجل  الذي  أموتو  أوستني  لزميله  حاسمة  بتمريره  األول  الهدف 

نقاط  ست  برصيد  االول��ي  املجموعة  يف  الثانية  املرتبة  يف  يأتي  املصري  فريق 
. بيراميدز  يف  مواطنه  عن  األهداف  بفارق  وذلك 
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يف  ستقام  املرمى  حل��راس  متقدمة  دورة  الهالل  ن��ادي  ينظم 
احلادي عشر حتي السادس عشر من شهر يناير املقبل مبدنية 
احلاسي  أي��وب  الوطني  امل��درب  إش��راف  حت��ت  وذل��ك  بنغازي 
واملنتخب  األهلي  لفريق  السابق  املدرب  ناجي  أحمد  واملصري 

املصري.
للتدريب  العلي  وش��رك��ة  ال��ه��الل  ن��ادي  برعاية  ال���دورة  وت��ق��ام 
والتأهيل يف خطوة هامة لالهتمام بتطوير مركز حراسة املرمي 

يف ليبيا السنوات املقبلة .
مهمة  الهالل  لفريق  السابق  احل��ارس  احلاسي  أي��وب  وتولي 

كما  السنية  للفئات  الليبية  املنتخبات  يف  املرمى  حراس  تدريب 
املرمى  حلراس  مدرباً  حاليا  وهو  الهالل  حراس  تدريب  تولى 

التحدي. لفريق 
أما أحمد ناجي فهو أحد أهم مدربي حراس املرمي يف الوطن 
أفضل  وأحد  عربي  مرمي  حارس  أفضل  مولد  وشهد  العربي 
األهلي  وح���ارس  تاريخها  عبر  العالم  يف  ال��ق��دم  ك��رة  ح��راس 
األول  مصر  حارس  ومؤخراً  احلضري  عصام  الكابنت  األسبق 

محمد الشناوي حارس األهلي املصري احلالي .

الوكواك  الدين  عز  برئاسة  بنادي  التسييرية  اللجنة  أب��دت 
موافقتها املبدئية على انتقال مهاجم الفريق خالد مجدي إلى 

فريق أهلي مولودية اجلزائر يف يناير القادم.
وذكرت مصادرموثوقة لبوابة إفريقيا الرياضية أن النادي ال 
ميانع يف انتقال مهاجمه الدولي املتألق لالحتراف يف الدوري 

اجلزائري شريطة حصولهم على مبلغ 150 ألف دوالر .
سيكون خالل  التوقيع  بأن  جزائرية  تقارير صحفية  وذكرت 
للنادي  الرياضي  املدير  أن  وخاصة  املقبلة  القليلة  األي��ام 
النصر  اجلزائري فؤاد صخري حتصل على موافقة مهاجم 

الليبي الذي أبدي رغبته يف خوض االحتراف .
وكان املهاجم صاحب 23عاماً قد تألق بشكل كبير مع النصر 
املنتخب  مع  برز  كما  األفريقية  بالكونفيدرالية  مبارياته  يف 
اجلزائر  م��ول��ودي��ة  م��درب  أن��ظ��ار  لفت  ال��ذي  األم��ر  الليبي 
يف  مميز  مهاجم  عن  يبحث  ال��ذي  كازوني  برنارد  الفرنسي 

صفوفه .
الدوري اجلزائري برصيد  الثانية يف  املرتبة  ويحتل مولودية 
24 نقطة بعد ان لعب 13 مباراة فاز يف سبعة وتعادل يف 3 

وخسرمثلها .

نادي الهالل ينظم دورة متقدمة حلراس املرمى

النصر يوافق على انتقال خالد مجدي
 إلي مولودية اجلزائر

اإلعالن عن قائمة منتخب ليبيا للبطولة اإلفريقية 

سويسي : سعيد باعتماد القائمة 
الدولية اجلديدة للحكام الليبيني

التحكيم  جل��ن��ة  م��ق��رر  س��وي��س��ي  ع��ب��رع��ادل 
ال��ع��ام��ة ب��االحت��اد ال��ل��ي��ب��ي ل��ك��رة ال��ق��دم عن 
سعادته باعتماد االحتاد الدولي »الفيفا« 20 
الدولية  الشارة  على  بحصولهم  ليبياً  حكماً 
وستة  وس��ط  حكام  منهم  ستة   2020 لعام 
الشاطئية  للكرة  ح��ك��ام  وأرب��ع��ة  مساعدين 

وأربعة حكام للكرة القدم داخل الصاالت .
وقال احلكم الدولي السابق عادل سويسي يف 
تصريح لبوابة إفريقيا الرياضية أنهم سعداء 
الليبيني  العدد من احلكام  باعتماد هذا  جدا 
من قبل االحتاد الدولي كون األمر لم يحصل 
كانت  املاضية  السنوات  فطيلة   2005 منذ 
ال  الليبيني  الوسط  حلكام  الدولية  القائمة 
تتعدى أربعة حكام كحد أقصى الشيء الذي 
امل��رة بجهود رئيس االحت��اد  مت جت��اوزه ه��ذه 
الشلماني  عبداحلكيم  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الليبي 

وجلنة التحكيم العامة .
العدد  هذا  اعتماد  هذا  أن  سويسي  وأضاف 
الليبي  التحكيم  ب��أن  إيجابيا  مؤشر  يعطي 
باهتمام  احل��ك��ام  ه���ؤالء  س��ي��ح��ض��ون  بخير 
وتدخل  وامللتقيات  التجمعات  بإقامة  خاص 
احلصول  أجل  من  والضغط  الليبي  االحت��اد 
يحافظوا  حتى  املباريات  من  أكبر  عدد  على 
بحكام جدد  وتدعيمهم  املميز  مستواهم  على 
يف  الليبيني  احل��ك��ام  ت��واج��د  على  والتأكيد 
العدد  هذا  على  واملحافظة  املختلفة  املحافل 

من احلكام املعتمدين دوليا .

أعلن االحتاد الليبي 
لكرة القدم قائمة 

املنتخب الليبي لكرة 
القدم داخل الصاالت 

املستدعاة ملعسكر 
اإلعداد اخلارجي 

املغربية  باململكة 
والذي يقام بداية من 

يوم األربعاء املقبل 
مبدنية الرباط، وذلك 

استعدادا لبطولة 
أفريقيا التي سوف 
املغرب  تستضيفها 
من 28 يناير إلي 
8 فبراير وشملت 

القائمة 16 العًبا، 
وهم:

رئيس  اجلعفري  جمال  املهندس  أنتخب 
رئيساً  القدم  لكرة  السابق  الليبي  االحت��اد 

جديد لنادي االحتاد .
وح��ص��ل ال��رئ��ي��س اجل��دي��د وال����ذي س��وف 
أربعة  مل��دة  الليبي  االحت���اد  ن���ادي  ي��ت��رأس 
انتخابات  يف  ص��وت   248 علي  س��ن��وات 
اليوم  التي جرت  للنادي  العمومية  اجلمعية 

السبت مبقر النادي بطرابلس . 
وسام  كال  اجلديد  الرئيس  قائمة  وتضم 
إبراهيم  الرئيس  نائب  اإلدري��س��ي  خليفة 
ع����ب����داهلل ال����دن����ف����ور  أم�����ني ال���ص���ن���دوق 
قانوني  عضو  دخيل  محمد  عبدالباسط 
وتضم القائمة أيضا عضوية كل من محمد 
عمر الغا ووسام عاشور وطلعت الكميشي.

من هو الرئيس اجلديد لنادي االحتاد ؟
ه��و ج��م��ال ص��ال��ح اجل��ع��ف��ري م��ن مواليد 

الكروي  مشواره  بدأ  غريان 1962  مدينة 
من بوابة فريق االحتاد عام  1982 حتي 
ولعب  األومل��ب��ي  إل��ي  أنتقل  بعدها   1986
وأعتزل  واليرموك  الترسانة  لفريقي  أيضا 
عقب  للتدريب  اجت��ه   1993 ع��ام  كالعب 
اعتزاله حيث قام بتدريب أواسط اليرموك 
ب��ن��ادي  األول  ال��ف��ري��ق  ودرب   993 ع���ام 
املنتخب  الشعال كما درب  الترسانة وغوط 
سنة  باملغرب  العربية  ال��دورة  يف  املدرسي 
1998 كما درب منتخب الناشئني يف نفس 

العام.
برئاسة  اجلعفري  كلف   2000 ع��ام  ويف 
لكرة  الليبي  االحت��اد  يف  املسابقات  جلنة 
مت   2017 ع��ام  ويف   2004 حتي  القدم 
وبقي  الليبي  الكرة  لالحتاد  رئيساً  انتخابه 

حتي مارس عام 2019.

جمال اجلعفري رئيساً 
لنادي االحتاد

غدا  الليبي  املنتخب  بعثة  تتحول  وسوف 
الثالثاء إلي املغرب خلوض املعسكر الذي 
املنتخب  خالله  يخوض  أن  املنتظر  م��ن 

بعض املباريات الودية .
وك��ان��ت ق��رع��ة ب��ط��ول��ة أف��ري��ق��ي��ا أوق��ع��ت 
مع  االول��ي  املجموعة  يف  الليبي  املنتخب 
االس��ت��وائ��ي��ة  وغينيا  امل��غ��رب  منتخبات 
أصحاب  يتأهل  وسوف  أفريقيا  وجنوب 

كأس  لنهائيات  األول���ى  الثالثة  امل��راك��ز 
خالل  بليتوانيا  إقامتها  امل��ق��رر  ال��ع��ال��م 

سبتمبر 2020.
اجلدير بالذكر بأن منتخب ليبيا سبق وأن 
توج بالبطولة األفريقية عام 2008 كما 
كانت  األول��ى  العالم  لكأس  مرتني  تأهل 
خالل مونديال البرازيل عام 2008 ويف 

النسخة التالية بتايالند 2012.



حقق أطباء أمريكيون إجنازا طبيا كبيرا، 
ب��إج��رائ��ه��م أول ع��م��ل��ي��ة ج��راح��ي��ة ن��اج��ح��ة 
ل����زراع����ة ق��ل��ب م���ن م��ت��ب��رع م��ي��ت يف ت��اري��خ 

الواليات املتحدة األمريكية.
»م���ي���رور«، مت��ك��ن األط��ب��اء  وق��ال��ت صحيفة 
من  األمريكية  »دي��وك«  جامعة  مبستشفى 
إن��ع��اش ق��ل��ب، مت اس��ت��خ��راج��ه م��ن شخص 
م���ت���وف���ى ح���دي���ث���ًا، ق���ب���ل زراع����ت����ه يف ج��س��د 
ي��ع��ان��ي م��ن م��ش��اك��ل بالقلب،  ك���ان  ش��خ��ص 
وهو نوع من التبرع باألعضاء يطلق عليه 
 Donation( أو  امل������وت«،  ب��ع��د  م���ا  »ت���ب���رع 

.)after death
وأض���اف���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن اإلجن����از اجل��دي��د 
مت اإلعالن عنه عبر تغريدة لرئيس وحدة 
زراع������ة ال��ق��ل��ب ب��ج��ام��ع��ة »دي��������وك«، دك��ت��ور 
فيديو  مقطع  نشر  ال��ذي  ن��ي��ال«،  »جيكوب 
ل��ل��ق��ل��ب ال��ن��اب��ض امل��س��ت��خ��رج ح��دي��ث��ًا، وه��و 
وعلق  واألس��الك،  ببعض اخلراطيم  م��زود 
امل��وت  ب��ع��د  ت��ب��رع  عملية  »أول  ق��ائ��الً:  عليه 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  للبالغني 
املتاحني  املتبرعني  ع��دد  زي���ادة  معناه  ه��ذا 

بشكل مستمر«.
وأش�����ارت ال��ص��ح��ي��ف��ة إل���ى أن ال��ع��م��ل��ي��ة هي 
األول�����ى م���ن ن��وع��ه��ا يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
األمريكية، لكنها ليست األولى يف العالم، 
كبيرة  زي���ادة  امل��ت��ح��دة  اململكة  تشهد  حيث 
يف ن���س���ب���ة األع�����ض�����اء امل�����زروع�����ة امل����أخ����وذة 
م���ن امل��ت��وف��ني ح��دي��ث��ًا، مب���ا يف ذل���ك زراع���ة 
ال��ق��ل��ب، وت���ق���ول إح��ص��ائ��ي��ة ب��ري��ط��ان��ي��ة إن 
األع��ض��اء امل���أخ���وذة م��ن األم����وات مت��ث��ل ما 
قيمته %39 من األعضاء املستخدمة يف 
املتحدة،  باململكة  األعضاء  زراعة  عمليات 

أي ما يزيد عن الثلث.
وانهالت التعليقات املشيدة بجهود الفريق 
ال��ط��ب��ي ب��اجل��ام��ع��ة، ب��ي��ن��م��ا اه��ت��م ال��ب��ع��ض 
ب��ت��وج��ي��ه ش��ك��ر واج�����ب ل��ل��ش��خ��ص امل��ت��ب��رع، 
بعد  بأعضاء جسده  يتبرع  أن  واف��ق  ال��ذي 
قدمها،  التي  بالتضحية  مشيدين  الوفاة، 

ومطالبني اجلميع باالقتداء به.
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أخر االسبوع 

لزراعة  عملية  أول 
أمريكا يف  ميت  قلب 

املرصد

عن بوابة اخبار افريقيا

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

ق��ال��ت ال��ش��رط��ة األس��ت��رال��ي��ة، إن���ه مت 
احلياة  قيد  على  ام���رأة  على  العثور 
اثنتني  مع  اختفائها  من  أسبوعني  بعد 
وسط  نائية  منطقة  يف  صديقاتها  من 

أستراليا.
يف  الشمالي  اإلق��ل��ي��م  ش��رط��ة  وق��ال��ت 
بيان، إنه مت العثور على مترا ماكبيت-

جتنبت  أن  بعد  جيدة،  حالة  يف  رايلي 
اجلفاف عبر غلي وشرب املياه اجلوفية 

املوجودة يف املنطقة.
ع��ام��اً(   52( امل���رأة  على  ال��ع��ث��ور  ومت 
»بئر  منطقة  ش���رق  م��ائ��ي��ة  ح��ف��رة  يف 
سبرينجز«،  »أليس  جنوب  ستيوارت«، 
جوية.  بحث  عملية  أثناء  األحد  مساء 
وال ت���زال ص��دي��ق��ت��اه��ا م��ف��ق��ودت��ني يف 
تصل  حيث  ال��وع��رة،  النائية  املنطقة 
إل��ى نحو 40 درج��ة  درج���ة احل����رارة 
عمليات  إن  الشرطة  وق��ال��ت  مئوية. 

منطقة  يف  مستمرة  اجل��وي��ة  البحث 
نائية جنوب »أليس سبرينجز«.

قد  وصديقتاها  ماكبيت-رايلي  وكانت 
 19( يوم  ظهر  بعد  رحلة  يف  انطلقن 
نوفمبر( وعلقن بعد أن تعثرت سيارتهن 
يف قاع نهر »فينكي«. ومتكنت الشرطة 
بعد  ماكبيت-رايلي  موقع  حتديد  من 
داخ��ل  ت��رك��ت  م��ذك��رة  ع��ث��رت على  أن 
اكتشفتها الشرطة بعد  السيارة، والتي 

بشأن  املحليني  السكان  أح��د  أبلغ  أن 
إلى  تشير  التي  اإلط����ارات،  م��س��ارات 

االجتاه الذي تسير فيه.
يف املقابل، قالت املرأة إنها قلقة لدرجة 
أن  إل��ى  يشار  صديقتيها.  على  امل��وت 
طائرتي  تستخدم  األسترالية  الشرطة 
باقي  عن  البحث  أجل  من  »هيلكوبتر« 
املفقودين، حسب ما ذكرت مجلة »دير 

شبيغل« األملانية.

مصرعه  عاما   65 أمريكي  مواطن  لقى 
به  متأثرا بجراحه بسبب فخ كان قد زود 

ب������اب م��ن��زل��ه 
حل��م��اي��ت��ه م��ن 
امل���ت���ط���ف���ل���ني 

واللصوص.
وك�����ان ال��رج��ل 
رونالد  ويدعى 
ك��ي��ر وه����و من 
م���دي���ن���ة ف���ان 
بورين يف والية 
زود  ق����د  م����ني 
مبسدس  الفخ 
تلقائيا  ينطلق 
عند محاولة أي 
غ��ري��ب دخ���ول 
امل�����ن�����زل ل��ك��ن 

املسدس انطلق لسبب ما مما أدى إلصابته 

ووف��ات��ه م��ت��أث��را ب��ج��راح��ه.وق��ال��ت شرطة 
املدينة إنها تلقت اتصاال من كير يبلغها فيه 
أصيب  ب��أن��ه 
ب��ط��ل��ق ن���اري 
وبعد وصولها 
أن  وج��������دت 
ب�����اب امل��ن��زل 
م��ص��م��م وق��د 
مبسدس  زود 
ي���ن���ط���ل���ق يف 
محاولة  ح��ال 
ش��خ��ص  أي 
املنزل  دخ��ول 
ال��ع��ث��ور  ومت 
ع�����ل�����ى ك���ي���ر 
وق����د أص��ي��ب 
بالطلق الناري 

لكنه توفى يف وقت الحق يف املستشفى.

أعد فخاً حلماية منزله.. فقتل به  العثور على امرأة على قيد احلياة بعد اختفاء أسبوعني يف الصحراء


