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 1130 قتيل و 5750 جريح وأكثر من 140 
ــازل واملــنــشــآت اخلــاصــة  ــنـ ألـــف مــهــجــر واآلف املـ
والعامة مت تدميرها ، حصاد احلرب يف العاصمة 
إحــصــاء مكتب  اللحظة حسب  طــرابــلــس حتى 
الشؤون اإلنسانية باألمم املتحدة..واألرقام قابلة 
لــارتــفــاع بشكل مــضــطــرد يف كــل يـــوم بــل يف كل 
دقيقة.. هذه ليست مجرد قيم عددية مجهولة يف 
معادلة جبرية صفرية ..بل ندوب غائرة يف جدار 
الوطن املتداعي ..ورصيد مخصوم من مستقبل 
األجيال..سيستغرق تعويضه زمنا قد يطول أو 
يقصر وسيستهلك جهد وأموال يعلم اهلل وحده 
إذا كنا سنستطيع توفيرها أم ال.. لكن يف النهاية 
هو  ليس  فداحته  على  والبشري  املـــادي  الفاقد 
اكبر خسائرنا ، عندما نقارنه بحجم األذى الذي 
ومنظومة  االجتماعي  النسيج  ما نسميه  طــال 
الــســلــم األهــلــي املــتــمــاســك حــتــى وقـــت قــريــب .. 
واالنــكــأ مــن ذلـــك عندما نــقــارنــه بــاآلثــار بعيدة 
اوالدنـــا  املـــدى على عقول ووجــدانــات ونفسيات 
الـــذيـــن تــعــطــلــت مــدارســهــم وجــامــعــاتــهــم وســط 
التي  العشوائية  والــصــواريــخ  الــقــذائــف  فــوضــى 
تتساقط على غرف نومهم وفصولهم الدراسية 
الوحشية لابرياء وغير  القتل  ووســط مشاهد 
االبرياء.. ما تقوله دراسات علمية ملراكز بحثية 
دولية عن حاجة ستني باملئة من الشعب الليبي 
لعاج نفسي وعقلي نتيجة ظروف احلرب التي 
الــدمــار يف  ، تعكس حجم  يعيشها منذ ســنــوات 
أساسات غدنا وممكنات مستقبلنا .. أم الكوارث 
أننا نخبة وعوام ، نتحدث عن احلرب وضروراتها 
ومــبــرراتــهــا املــوضــوعــيــة واملــنــطــقــيــة وفــواتــيــرهــا 
كــأن مايحصل ..يحصل هناك يف باد  املقبولة 
التي  املــخــلــوقــات  التعنينا  آخــر  كــوكــب  او  بعيدة 
تسكنه ..او كأن اجلنس البشري الــذي يفترض 
لــم يتوصل بعد حلــل خافاته  إليه  ننتمي  أننا 
ومشاكله بــطــرق وأســالــيــب أخـــرى أكــثــر إنسانية 
وحتــضــرا مــن إشــعــال احلــــروب األهــلــيــة وتــبــادل 
الــقــتــل بــأريــحــيــة الـــوحـــوش .. نــحــن الــلــيــبــيــون 
الراهن  اإلنساني  بالزمن  االلتحام  إلــى  نحتاج 
التي  والعرقي  القبلي  التاريخ  وجتــاوز تهوميات 
االجتماعي  النضج  إلــى  ..نحتاج  العالم  نبذها 
والسياسي من خال استعارة ما ينفع يف جتارب 
شعوب أخرى مرت بذات التجربة واملحنة ودفعت 
التي  النتيجة  ذات  ــى  إلـ لــتــصــل  بــاهــظــة  أثــمــان 
تــقــول أن احلــــروب األهــلــيــة ال حتــل مشكلة وال 
تــورث غير اخلــســران واحلــســرة والــضــعــف.. على 
سبيل املثال الشعب الرواندي الذي مر بتجربة 
، تلمس يف  أكــثــر مــن قاسية وأكــثــر مــن وحشية 
إلــى مبدأ قبول  بالعودة  النهاية طريق خاصه 
ــتـــاف والــتــنــوع واســـتـــخـــدام املــنــطــق الــعــام  االخـ
لينهض   ، الدميقراطية  لألساليب  واالحــتــكــام 
املارد الرواندي من حتت الرماد كقوة اقتصادية 
بازغة يف القارة اإلفريقية ودولة وطنية محترمة 
إقليميا وعامليا.. قبلها دولة جنوب أفريقيا التي 
غادرت قرون من الظلم وامليز العنصري وجتنبت 
ويات حرب أهلية ال تبقي وال تذر بفضل حكمة 
زعــيــمــهــا الــتــاريــخــي نــلــســون مــانــديــا والنخبة 
السياسية الواعية .. صحيح جدا أن ما يحدث 
اآلن وما حدث طوال السنوات املاضية يف بادنا 
أســـوأ مما  ليس  لكنه   ، يصعب جتـــاوزه بسهولة 
أختبره الروانديون وشعب جنوب أفريقيا ..البد 
ان نتمسك بأهداب األمــل حتى ونحن نتخبط 

يف وحل املحنة .. 
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أخبــار

الشركات  »أكبر  للنفط  العربي  اخلليج  شركة  إدارة  مجلس  أعلن 
التركية    الليبية«، إيقاف جميع تعامالتها مع الشركات  النفطية 
املؤيد  موقفها  بيان،  يف  اخلميس  الشركة،  ادارة  جلنة  وأعلنت 
التركي  البرملان  لتفويض  واملندد  الليبية،  العربية  املسلحة  للقوات 

إلرسال قوات عسكرية تركية حلكومة الوفاق.
وأشار البيان إلى أن اخلليج العربي للنفط، تعلن وقف تعامالتها 

مع الشركات التركية ردا على موقف تركيا املشني.
كما أعرب البيان عن استنكار جلنة ادارة الشركة ملوقف البرملان 
املشني  باملوقف  ووصفته  أردوغان  التركي  للرئيس  املؤيد  التركي 

واملستفز ألحراره. الليبي  للشعب  واملعادي 
يف  بالشركة  املستخدمني  وكافة  االدارة  أن جلنة  البيان  يف  وجاء 
البغيض  االستعماري  املوقف  هذا  يدينون  واحلقول  املواقع  جميع 
عدميي  مستغال  أجــداده  خطى  على  العثماني  فيه  يسير  الــذي 
املال  إال  األرض  بهذه  يربطهم  ال  الذين  اآلفــاق  وشــذاذ  الوطنية 

الوطن. وبيع 
يف  وجــاء  الليبية،  العربية  املسلحة  الــقــوات  على  البيان  واثنى 
حفتر  بالقاسم  خليفة  املشير  بقيادة  البطل  جيشنا  نصه  »أن 
يسطر  وهــو  الليبية،  العربية  املسلحة  لــلــقــوات  الــعــام  الــقــائــد 
االنتصارات املتوالية قادر على دحر أي عدوان برا  وبحرا وجوا 
للعثمانيني  ولن يسمح  ومؤازا  الليبي مساندا  الشعب  أحرار  ومعه 
للنفط  العربي  اخلليج  شركة  وتؤكد  ليبيا  أرض  بتدنيس  اجلدد 
للقوات  العامة  القيادة  مع  واملتماسك  املؤيد  الثابت  موقفها  على 
منذ  كانت  كما  اشارتها  ورهن  الليبية  وقائدها  العربية  املسلحة 
اإلرهــاب  من  املــدن  جميع  لتطهير  فيه  هبت  الــذى  األول  اليوم 

والظالميني«. 

عبداهلل  املؤقتة  احلكومة  رئيس  اجتمع 
فــوزي  الــدكــتــور  التعليم  وزيــر  مــع  الثني 
التي  املشاكل  ــرز  أب الســتــعــراض  بومريز 
وإنــشــاء  صــيــانــة  مــشــاريــع  تنفيذ  ــواجــه  ت
ومناطق  مدن  مبختلف  التعليمية  املرافق 

البالد.
املؤقتة  للحكومة  اإلعــالمــي  املكتب  وبــني 
ــمــاع الـــذي عقد  أنـــه جـــرى خـــالل االجــت
بنغازي،  مدينة  يف  الوزراء  مجلس  بديوان 
ــشــاء املــرافــق  بــحــث مــشــاريــع صــيــانــة وإن
قبل  مــن  بتنفيذها  ااجلـــاري  التعليمية 

ــيــات وصــيــانــة املـــرافـــق  ــقــن ــت مــصــلــحــة ال
املــدن  وتــطــويــر  تنمية  وجــهــاز  التعليمية 
االنتهاء  يف  لإلسراع  مناسبة  آلية  ووضع 
إليها  املــاســة  للحاجة  املشاريع  هــذه  مــن 
للمناطق  وخاصة  احلالي  الدراسي  للعام 

املدن. مركز  عن  البعيدة 
التعليم  لـــوزارة  تعليماته  الثني  وأصـــدر 
احلالي  للعام  خطتها  تقدمي  يف  باإلسراع 
املــرافــق  كــافــة  شــامــلــة  ــالدي  ــي م  2020
وكذلك  واإلنشاءات  بالصيانة  املستهدفة 
ــة  ــات املــدرســي ــزم ــل ــســت ــزات وامل ــي ــجــه ــت ال

ــرورة  ــى ضــ ــدا عــل ــؤكـ ــاجــهــا مـ الـــتـــي حتــت
املرافق  وإنــشــاء  بصيانة  االهتمام  ــادة  زي
والغربية  اجلنوبية  باملناطق  التعليمية 
ــثــة(  ــدارس املــتــنــقــلــة )احلــدي ــ وتــوطــني املـ

النائية. باملناطق 
ــام مــصــلــحــة  ــ ــاع مـــديـــر ع ــمـ ــتـ ــر االجـ وحــ
التعليمية  املـــرافـــق  وصــيــانــة  الــتــقــنــيــات 
تنمية  جهاز  عام  ومدير  العوكلي،  املصري 
إلى  املعداني، إضافة  ناجي  املدن  وتطوير 
بديوان  األداء  وتقييم  املتابعة  إدارة  مدير 

الفريطيس. فرج  رضا  الوزراء  مجلس 

اخلليـــــــج العـــــــــربي للنفــــــــط
 توقـــــــــف تعامالتهــــــــــــا مــــع 

الشركـــــــــــــات التركيـــــــــة

سرت للنفط والغاز تعلن ايقاف التعامل مع الدولة التركية

سقوط 3 قذائف على مركز للمهاجرين يف طرابلس

دخول أكثر من 2000 
سيارة من السوق الكورية إلى 

بنغازي

عمال النفط يطالبون مبقاطعة الشركات التركية

بحث صيانة املرافق التعليمية يف كافة مدن البالد

املؤسسة  والغاز،  النفط  عمال  احتاد  دعا 
مع  الــتــعــامــل  وقـــف  إلـــى  للنفط  الــوطــنــيــة 
التدخل  أنقرة  قرار  بعد  التركية  الشركات 

ليبيا. عسكريا يف 
ــة نــوفــا قـــال رئــيــس احتــاد  وبــحــســب وكــال
الفاخري  دينار  سعد  والغاز  النفط  عمال 
إن عمال النفط يف ليبيا »يستنكرون تعدي 
بإرسال  الليبية  الدولة  سيادة  على  تركيا 
املليشيات  من  املجرمني  جندة  إلى  قواتهم 
تركيا  قرار  أن  معتبرا  املارقة«  والعصابات 
الدولة  أمــجــاد  »إلعـــادة  لليبيا  غــزوا  يعد 

العثمانية.«

وتصنيع  النــتــاج  ســرت  شــركــة  اعلنت 
النفط والغاز احد اكبر شركات النفط 
إجـــراءات  ايقافها  كــل  عــن  الليبية  ، 
التعامل مع الدولة التركية منذ شهر يونيو 
ان  مجلس  البيان  يف  2019  وجــاء 
بإيقاف  تعليماته  اصدر  الشركة  إدارة 
التركية عن  أي عمالة حتمل اجلنسية 
املــورديــن  مــع  التعامل  وإيــقــاف  العمل 
وإيقاف  التركية  والشركات  واملقاولني 
واملــراكــز  املعاهد  إلــى  متدربني  إيــفــاد 
أي  إحــالــة  وعـــدم  التركية  التدريبية 

حاالت للعالج يف تركيا وإيقاف التعامل 
مع السفن والبواخر التركية أو املتجهة 

إلى تركيا.
وقال نص البيان  »ان شركة سرت وهي 
أرضنا  على  األحــداث  مجريات  تتابع 
املسلحة  قواتنا  تسطره  ومــا  الغالية 
من صفحات يف سجل  الليبية  العربية 
ــرامــة  يف حــربــهــا على  ــك ــشــرف وال ال
اإلرهاب والتطرف والتبعية فإننا نؤكـــد 
النطالق  األولــى  اللحظات  ومنذ  أننا 
ــا داعــمــاً  ــن مــعــركــة الــتــحــريــر كــنــا والزل

إمكانياتنا  كل  وسخرنا  منلك  ما  بكل 
ومقدراتنا يف دعم ذلك النضال املقدس 
حكومة  علينا  خرجت  أن  واليوم  بعد 
الدولة العثمانية املارقة تستهوي نفسها 
ومتّني  األســـود  ماضيها  إلــى  بالعودة 
العودة  يف  طمعاً  زائفة  بأماني  نفسها 
واغتصاب خيراتنا  أرضنا  احتالل  إلى 

.«
سرت  شركة  أن   « البيان  على  ــد  وأك
تضع  ــاز  ــغ وال النفط  وتصنيع  إلنــتــاج 
العامة  للقيادة  دعما  إمكانياتها  كــل 

بقيادة  الليبية  العربية  املسلحة  للقوات 
املــشــيــر »خــلــيــفــة بــلــقــاســم حــفــتــر« يف 
ونضالها  املغتصبة  العاصمة  حترير 
خلالص الوطن من ربقة الظلم والتبعية 

واالستبداد واخلنوع » .
الــى  »  بيانها  ودعــت شركة ســرت يف 
األوقــات احلرجة  االصطفاف يف هذه 
والتأسي  املتني  اهلل  بحبل  واالعتصام 
ــن ضحوا  ــذي ال املــنــاضــلــني  ــداد  ــاألجـ بـ
الغالي من  الوطن  لهذا  بدمائهم صونا 

أن يداس بأقدام الغزاة الطامعني » .

أعربت مفوضية األمم املتحدة السامية 
لشؤون الالجئني عن قلقها العميق إزاء 
اللجوء  طالبي  وسالمة  الالجئني  أمن 
واملغادرة«  »التجمع  مرفق  يف  املقيمني 
يف العاصمة طرابلس عقب األنباء التي 
ــالث قــذائــف هــاون  ــادت بسقوط ث أفـ
من  مبكر  وقت  يف  املرفق  من  بالقرب 

يوم اجلمعة، دون وقوع إصابات.
وحثت مفوضية األمم املتحدة السامية 
جميع  لها  بيان  يف  الالجئني  لــشــؤون 
املدنيني  حماية  على  الــنــزاع  أطـــراف 

واملنشآت املدنية.
التجمع  مركز  أن  املفوضية  وأوضحت 
واملغادرة يقع يف منطقة تخضع لسيطرة 
سمحت  وقــد  الليبية،  الداخلية  وزارة 
وشركائها  للمفوضية  الليبية  السلطات 
افتتاحه  منذ  املــرفــق  على  بــاإلشــراف 

ديسمبر 2018.

استضافة  بــهــدف  املــرفــق  إنــشــاء  ومت 
لهم  حلول  حتديد  مت  الذين  الالجئني 
ومع  إجالئهم.  انتظار  يف  ليبيا،  خارج 
املوقع،  يف  نحو 1000 شخص  وجود 
مبا يف ذلك مجموعات من نحو 900 
شخص دخلوا بشكل تلقائي منذ يوليو 

االكتظاظ  من  املركز  يعاني  املــاضــي، 
الشديد ولم يعد يعمل كمركز عبور.

وكانت مفوضية األمم املتحدة السامية 
لشؤون الالجئني قد أعلنت يف نوفمبر 
ودعمها  عملها  نطاق  توسيع  املاضي 
املناطق  يف  اللجوء  وطالبي  لالجئني 

دور  تقييم  وإعــادة  ليبيا  يف  احلضرية 
وأداء مرفق التجمع واملغادرة.

رئيس  كافالييري،  بــول  جــان  وبحسب 
بعثة املفوضية يف ليبيا، فإنه مع اشتداد 
النزاع يف ليبيا قررت املفوضية توسيع 
نطاق املساعدة لالجئني وطالبي اللجوء 
ووكـــاالت  املفوضية  أن  ــى  إل وأشـــارت 
يــقــومــون  وشــركــاءهــا  املــتــحــدة  األمم 
باملساعدة  املرفق  يف  املقيمني  بتزويد 
اإلنسانية، مبا يف ذلك الرعاية الطبية 
والدعم النفسي واالجتماعي والوجبات 
الطاقة.  عالي  والبسكويت  الساخنة 
املركز غير  الوضع يف  فإن  ذلك،  »ومع 
قابل لالستدامة ولم يعد يعمل كمرفق 
على  املفوضية  قــدرة  يعوق  مما  عبور، 
إجالء الالجئني األكثر تعرضاً للخطر، 
والذين مت إيجاد حلول لهم خارج ليبيا، 
خارج مراكز االحتجاز وإلى مكان آمن.«

استقبل  ــه  أن اخلميس  بــنــغــازي  ميناء  أعــلــن 
من  قادمة  سيارة   2078 بـ  محملة  سفينة 

السوق الكورية.
بنغازي  ميناء  إدارة  بــاســم  املــتــحــدث  ــال  وقـ
استقبل  امليناء  إن  الشهيبي  مفتاح  البحري 
متنها  وعلى  كاجني(  السيارات)  نقل  سفينة 
2078 سيارة قادمة من السوق الكورية كما 
استقبل سفينة نقل احلاويات)ميركس جاڤانا( 
بكافة  محملة  حاوية  عدد 561  متنها  وعلى 

السلع والبضائع املختلفة.
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أخبــار

تعتزم جامعة سبها تنظيم ندوة علمية حول التنمية 
يف فزان والتحديات التي تواجهها واحللول املمكنة 
حتت شعار »معا لبناء الوطن« بالتعاون مع ملتقى 
تنمية واستقرار فزان يف احلادي عشر من شهر 

يناير احلالي 2020.
الندوة  إن  لها  منشور  يف  سبها  جامعة  وقــالــت 
اجلامعات  وأســاتــذة  البلديات  عمداء  تستهدف 
واألعيان  اخلدمية  االدارات  ومديري  والباحثني 
مبنطقة  املــدنــي  املجتمع  ومنظمات  واحلــكــمــاء 
اجلنوب واجلهات األمنية وكذلك املهتمني بالشأن 
محاور  أن  املستدامة. وأوضحت  والتنمية  املحلي 
الندوة مقسمة الى ثالثة أجزاء املحور األول يرتكز 

على املواطنة ودورها يف إجناح التنمية ومهددات 
الــهــويــة الــوطــنــيــة ومــعــوقــات الــتــعــايــش يف فــزان 

واملصاحلة ودورها يف استقرار وتنمية املنطقة.
فيما يتناول املحور الثاني األمن وتأثيره يف عملية 
وأمن  فزان  يف  األمنية  املؤسسات  وواقــع  التنمية 
وفــزان  املنطقة  اســتــقــرار  على  وأثــرهــا  احلـــدود 

واألمن القومي الليبي.  
ويتناول املحور الثالث، املركزية والتنمية يف فزان 
تنمية  يف  ودورهــا  اخلدمية  املؤسسات  وتوطني 
ودورهــا  الــرشــيــدة  واإلدارة  املنطقة  واســتــقــرار 
التنمية  وآمال  وأولويات  واالستقرار  التنمية  يف 

املحلية.

التقى نائب رئيس املجلس الرئاسي أحمد معيتيق، 
اخلميس مع وزير احلكم املحلي ميالد الطاهر.

الوزير  أن  الوفاق  بحكومة  التواصل  إدارة  وبينت 
رئاسة  بديوان  عقد  الذي  اللقاء  خالل  استعرض 
الوزراء اإلجــراءات املتخذة بشأن اللوائح اخلاصة 
بتنمية وتطوير اإليرادات املالية بالبلديات مبا يحقق 

القانون  عليه  نص  ملا  وفقا  فيها،  املكانية  التنمية 
املحلية،  اإلدارة  بشان   2012 لسنة   )59( رقــم 
بالقرار رقم )103(  التنفيذية الصادرة  والالئحة 
لسنة 2013. وأكد معيتيق، على ضرورة رد وزارة 
املالية على وزارة احلكم املحلي للبدء يف اإلجراءات 
املصرفية  احلــســابــات  بفتح  املتعلقة  التنفيذية 

وحتديد املخولني ونوعية إيصاالت القبض ) م ح 
5 ( وكيفية اجلباية وقيمة التوريد املالية التي ميكن 
من خالله أن تتصرف بها البلديات، وفق ما تضمنه 
املالية  لــوزارة  مكاتبة وزارة احلكم املحلي املوجهة 
بشأن تنفيذ نص املادة ) 103 ( من الالئحة املشار 

إليها املتعلقة بالرسوم البلدية .

مع  التعامل  وأساليب  »طــرق  شعار  حتت 
ذوي االحتياجات اخلاصة« بدأت، األربعاء، 
أمور  أولياء  و  للمعلمني  التأهيلية  الــدورة 
التالميذ املنتسبني ملدرسة اإلشراقة، من 
والتي  بهون،  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
ينظمها مكتب الشؤون االجتماعية ببلدية 

اجلفرة.
دروســـا  الــــدورة  يف  املــشــاركــون    يتلقى 
طرق  حــول  ونظرية  عملية  ومحاضرات 

اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  مع  التعامل 
الشريحة  هــذه  لتدريس  املثلى  والــطــرق 
لديهم  املتلقاة  املعلومة  ترسيخ  وكيفية 
وانخراطهم يف احلياة العامة والتواصل مع 

االخرين من اقرانهم 
مدى  على  تستمر  التي  الـــدورة،  وتهدف 
ثالثة أيام، إلى توصيل املعلومة الصحيحة 
األشخاص  دمج  على  العمل  كيفية  حول 

ذوي االحتياجات اخلاصة يف املجتمع .

قــامــت بــلــديــة ســـرت ، األربـــعـــاء ، 
االجهزة  من  كبيرة  شحنة  بتقدمي 
ــدات واملــســتــلــزمــات  ــعـ الــطــبــيــة واملـ
لالسعافية  والتشغيلية  الطبية 
والعليات  واملختبرات  واجلراحية 

الطبية ملستشفى ابوهادي القروي.
واوضح مدير مكتب االعالم ببلدية 
الدعم  ان  االميل  ســرت  محمد   

الذي قدمتة بلدية سرت
به  أفــاد  ما  وفــق  الدعم  كما شمل 
املــكــتــب اإلعـــالمـــي بــبــلــدي ســرت 
،جهاز املوجات فوق الصوتية رباعى 
االبعاد ذات اجلودة العالية  و اجهزة 
تخطيط قلب واجهزة حتاليل طبية 

حديثة كيمياء الدم يحوى 85 نوعا 
من التحاليل  وجهاز حتاليل مشتقات 
الدم كاملة ومعدات جراحية كاملة 
وصناديق تعقيم وأسرة طبيةللكشف 
ميكروسكوب  واجهزة  املريض  على 
مجهر للتحاليل الطبية  ومستلزمات 

لالسعافات  أولــيــة  طبية  تشغيلية 
معمل  مستلزمات  وكدلك  االولــيــة 
نقل  وطــاوالت  كاملة  طبية  حتاليل 
معدات طبية واجهزة قياس صغط 

الدم
كما   قدمت بلدية سرت دعما  ايضا 

شــمــل الــشــركــة الــعــامــة خلــدمــات 
النظافة بسرت متثل فى عدد كبير 
من االليات لنقل القمامة وصناديق 

القمامة
للشركة  ايــضــا  دعــمــا  قــدمــت  كما 
الصحى  الــصــرف  للمياة  الــعــامــة 
ــال   فــــى مـــعـــدات  ــث ــم ــت ســـــرت م
ومضخات  حديثة للمياة والصرف 
الصحى  وايضا قدمت بلدية سرت 
التعليمية  للموسسات  دعما  ايضا 
ومعدات  فى  اجهزة  متثل  بسرت 
ومستلزمات  تصوير  وقرطاسية 
تنس  ووسائل  ــاوالت  وطـ رياضية 

تعليمية.

واملعلوماتية  العامة لالتصاالت  بالهيئة  املكتب اإلعالمي  أفاد 
خالد  الهيئة  رئيس  نائب  بــأن  املــؤقــتــة،  الليبية  باحلكومة 
الفاخري، قام برفقة مهندسني من شركتي »املدار« و »ليبيانا« 
و شركة »هواوى« وشركة »نوكيا« بزيارة األربعاء املاضية إلى 
منطقة سلوق _ جنوب بنغازي _ وشملت اجلولة مناطق وادى 

الباب و السلك واجلحف ومسوس. 
الزيارة بإشراف رئيس  بالهيئة، تأتي  وبحسب مكتب اإلعالم 
فى  ــدار«  ــ »امل لشركة  ــرج  ب لتركيب  ــدرســي،  ال ســالــم  الهيئة 
»املــدار«  و  »ليبيانا«  لشركتي  برجني  و  السلك،  الباب  وادى 
اتصاالت  خدمات  شبكة  تغطية  مشكلة  ملعاجلة  اجلحف  فى 

النقالة. الهواتف 

تعهدت األمم املتحدة، االربعاء، بتوفير مساعدات مالية قدرها 
115 مليون دوالر ضمن خطة االستجابة اإلنسانية ملساعدة ليبيا 

يف هذا العام.
وقال  الناطق باسم األمني العام لألمم املتحدة، ستيفان دوجاريك، 
يف بيان له، أن األمم املتحدة تهدف إلى مساعدة ما يقرب من 
342 ألف شخص مع تصاعد العنف ونزوح املزيد من املدنيني من 

ديارهم، بسبب االشتباكات التي تشهدها ليبيا.
و اضاف أن األمم املتحدة وشركائها يواصلون تقدمي الدعم مبا 
فيه الطعام واملواد غير الغذائية واملستلزمات الطبية للمحتاجني، 
الفتا إلى أن هناك نحو 3500 شخص حصلوا على الطعام واملواد 
غير الغذائية يف حني سيحصل 2500 شخص على املساعدات 

يف األيام القليلة القادمة.
وبحسب البيان، حصل نحو 11 مرفقا صحيا على املستلزمات 
واجلــراحــة  باخلدمات  املتعلقة  التجهيزات  بينها  مــن  الطبية 

لالستجابة إلى احلاالت املتزايدة بسبب األعمال العدائية.

اخلطوط  رحالت  حتويل  الدولي  معيتيقة  مطار  أعلن 
إلى  معيتيقة  مطار  من  االحد  املقررة  الليبية  اجلوية 

مطار مصراتة.
»فيسبوك«  مبوقع  صفحته  عبر  معيتيقة  مطار  وقال 
اخلطوط  شركة  إرادة  عن  وخارجة  قاهرة  »لظروف 
اخلطوط  منت  على  املسافرين   .. نعلم  الليبية  اجلوية 
اجلوية الليبية لوجهاتها املختلفة يوم الغد بأن الرحالت 

حتولت من وإلى مطار مصراتة الدولي«.

جامعة سبها تنظم ندوة علمية حول التنمية يف فزان

دورة تأهيلية
 ملعلمات ذوي االحتياجات اخلاصة بهون

بلدية سرت تقدم دعما ملستشفى ابوهادي القروي

تركيب أبراج اتصاالت 
بضواحي سلوق

115 مليون دوالر تقدمها االمم 
املتحدة مساعدة انسانية لليبيا

حتويل الرحالت اجلوية من مطار 
معيتيقة إلى مصراتة

معيتيق يبحث مع وزير احلكم املحلي تنمية موارد البلديات

ناقش مدراء مكاتب الشؤون  االجتماعية باجلفرة  
ووداي عتبة  وبراك الشاطئ وتنسيقية دعم املرأة 
الى  اضافة   ، لالغاثة  والليبية  الوسطى   باملنطقة 
عضو املجلس البلدي وادي عتبة عزالدين مغير يف 
اليوم اخلميس بديوان  االجتماع الذي عقد صباح 
املواضيع  من  جملة  باجلفرة   االجتماعية  الشؤون 
التي تهم العمل االجتماعي يف البلديات املذكورة . 
وتناول االجتماع مشكلة واعداد النازحني ملخاطبة 
االجتماعية  الشؤون  ووزارة  االختصاص  جهات 
لالسر  الــالزم  الــدعــم  لتقدمي  املؤقتة  باحلكومة 

النازحة .. 
ــقــات واالرامـــــل  كــذلــك مت بــحــث اوضـــــاع املــطــل
حيث  من  الليبيني  غير  من  املتزوجات  والليبيات 
منحة  يف  االحقية  الــى  باالضافة  االبناء  جنسية 

ارباب االسر .
التي  املشاكل  االجتماع  يف  املشاركني  واستعرض 
املــراحــل  مختلف  يف  الــنــازحــني  الــطــالب  تــواجــه 
الدراسية  الفصول  ازدحـــام  حيث  من  التعليمية 
ومــــدى قــــدرة املــــــدارس والــكــلــيــات اجلــامــعــيــة 
دراسية  فصول  توفير  على  والعمل   ، الستيعابهم 

كحل مؤقت .
عمل  وبرامج  خطط  وضــع  على  االجتماع  وعــرج 
الصغرى  للصناعات  والتشجيع  االهتمام  من  ملزيد 
الوطني  االقتصاد  دعم  يف  تسهم  التي  واملتوسطة 
االنخراط  على  واالسر  والنساء  الشباب  وحتفيز 

يف هذا اجلانب االقتصادي املهم .

أجتماع مسؤولني باجلفرة ووداي عتبة 
وبراك الشاطئ لبحث ازمة النازحني
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االقتصادية

حركة حتويل األموال بني طرابلس
 وتركيا تشهد مستويات قياسية 

كبار شركات النفط الليبية 
توقف التعامل مع الشركات التركية

بوابة افريقيا االقتصادية
قالت مصادر ديبلوماسية مّطلعة إن 
طرابلس  بني  األمــوال  حتويل  حركة 
وتركيا قد شهدت مستويات قياسية 

خالل األسبوع األخير.
وأشارت هذه املصادر يف اتصال مع 
مراسل بوابة إفريقيا االقتصادية إلى 
ــن املـــســـؤولـــني يف حــكــومــة  ــدد مـ ــ ع
املسيطرة  السياسية  الوفاق والقوى 
بعمليات  قامت  قــد  العاصمة  على 
املصارف  من  حتويل ضخمة ألموال 
املصارف  يف  حساباها  ومن  الليبية 
أو  عقوبات  ألي  حتسباً  ــة  ــي األوروب

تغيرات جذرية على مستوى امليدان.
حركة  أن  إلى  ذاتها  املصادر  وتشير 
بيع الــعــقــارات الــفــاخــرة واألراضـــي 
ليبيا  يف  الشخصيات  لهذه  اململوكة 
ــطــا قـــد شــهــدت هي  وتـــونـــس ومــال
األخرى منوا الفتاً. ويبدو أن الوضع 
املــيــدانــي يف الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
والتقدم الذي قامت به قوات اجليش 
الوضع  ألقى بظالله على  الليبي قد 
وخاصة  البالد  العام يف  االقتصادي 
متلكها  التي  الطائلة  املمتلكات  على 
والقوى  الــوفــاق  حكومة  يف  أطــراف 
السياسية وامليليشيوية التي تدعهما.

بوابة افريقيا االقتصادية
يف بيان صدر عن الشركات النفطية 
العريبي  اخلليج  شركة  وهــي  الليبية 
النفط  إلنــتــاج  وشــركــة ســرت  للنفط 
والغاز وشركة اجلوف للتقنية النفطية 
مع  التعامالت  لكل  إيقافها  أعلنت 
خطوة  على  ردا  النفطية  الشركات 

أردوغان بالتدخل يف ليبيا.
وقال بيان الشركات الليبية »إن املوقف 
االستعمارى البغيض الذى يسير فيه 
العثمانى على خطى أجداده مستغال 
عدميي الوطنية وشذاذ اآلفاق الذين 

املـــال  إال  األرض  ــذه  ــه ب اليــربــطــهــم 
تأهب  ونستهجن  ــدد  ون الوطن  وبيع 
كما  بــالدنــا  لغزو  اجلــدد  العثمانيني 
الفكر لالطيب أردوغان.  يحلم سفيه 
املشير  بقيادة  البطل  ان جيشنا  ..اال 
العام  القائد  حفتر  بالقاسم  خليفة 
وهو  الليبية  العربية  املسلحة  للقوات 
يسطر االنتصارات املتوالية قادر على 
دحــر أي عــدوان بــرا وبحرا وجــوا...
مساندا  الليبيي  الشعب  أحــرار  ومعه 
للعثمانيني اجلدد  يسمح  ولن  ومــؤازا 

تدنيس أرض ليبيا«.

وأضافت شركة اخلليج العربى للنفط 
املؤيد  الثابت  »موقفها  على  تأكيدها 
للقوات  العامة  القيادة  مع  واملتماسك 
املسلحة العربية الليبية وقائدها ورهن 
األول  اليوم  منذ  كانت  كما  اشارتها 
الذى هبت فيه لتطهير جميع املدن من 
اإلرهاب والظالميني وسيكون النصر 
الشعب ضداخلونة  حليف  اهلل  بــأذن 
سيساندهم«.  ومــن  األجــنــدات  وذوى 
وقامت جلنة االدارة للشركة ردا على 
إيقاف  قـــرار  بــإصــدار  تركيا  مــوقــف 
جميع تعامالتها مع الشركات التركية.

20 مليار دوالر إيرادات النفط يف ليبيا حتى نهاية نوفمبر املاضي
بوابة افريقيا االقتصادية

أعلنت املؤسسة الوطنية للنفط أنإيرادات 
مليار   20 تتجاوز   2019 لعام  النفط 

دوالر حّتى نهاية شهر نوفمبر 2019
ــاأّن  ــه ــان ل ــي ــؤســســة يف ب ــت امل ــحـ وأوضـ
بلغت  قد  نوفمبر 2019  إيــرادات شهر 
أي   - أمريكي  دوالر  مليار   1.8 حوالي 
دوالر  مــلــيــون   410 قـــدره  بــانــخــفــاض 
بــإيــرادات  مقارنة  باملئة(   19( أمريكي 
بحوالي  وانخفاض  أكتوبر 2019،  شهر 
باملئة(   25( أمريكي  دوالر  مليون   613
 .2018 نوفمبر  شهر  بإيرادات  مقارنة 
مما يجعل إجمالي اإليرادات يف 2019 
تبلغ   2019 نوفمبر  شهر  نهاية  وحتى 

أكثر من 20.3 مليار دوالر أمريكي.
وأوضحت املؤسسة أن إيراداتها تتمثلفي 

والنفط  الطبيعي  الغاز  مبيعات  عائدات 
النفطية،  املــشــتــقــات  ومــخــتــلــف  اخلـــام 
ــاوات  ــ ــب واإلتـ ــضــرائ ــى ال ــة إلـ ــاإلضــاف ب

املُحّصلة من عقود االمتياز.
وقال رئيس مجلس إدارة املؤسسة الوطنية 
للنفط مصطفى صنع اهلل« إجماال، وعلى 
التي  العسيرة  الــظــروف  كــّل  مــن  الــرغــم 
للنفط  الوطنية  املؤسسة  فإن  واجهتها، 
يف طريقها إلى حتقيق أهدافها يف الرفع 
من مــعــّدالت اإلنــتــاج وزيــادة اإليـــرادات، 
النفطية  املكثفات  إنتاج  كميات  أّن  حيث 
برميل  مليون   1.23 عند  ثابتة  والغازية 
بـ  مــقــارنــة  نوفمبر،  شهر  يف  الــيــوم  يف 
أكتوبر  اليوم يف  برميل يف  مليون   1.22
نوفمبر  شهر  إيــرادات  انخفاض  وُيفّسر 
2019 مقارنة بالعام املاضي بانخفاض 

اإليرادات  الفرق يف  أّن  كما  النفط  سعر 
بــني شــهــري أكــتــوبــر ونــوفــمــبــر مــن هــذا 
العام ُيعزى بشكل أساسي إلى التحصيل 
ــرادات بــعــض شــحــنــات شهر  ــ املــبــكــر إليـ
إيــرادات شهر  أّن  إلى  باإلضافة  أكتوبر؛ 
األحوال  بسوء  أيضا  تأثرت  قد  نوفمبر 
ــوارد  اجلــويــة. وتــوفــر هــذه الــعــائــدات م
الليبي، كما أن استمرارنا  حيوية للشعب 
استقرار  يف  يساهم  النفط  توفير  يف 
السوق العاملية«. وأوضحت املؤسسة أنها 
املُحّصلة  ــرادات  اإليـ كاّفة  تقومبتحويل 
إلى  والغاز  النفط  منتجات  مبيعات  من 
مصرف ليبيا املركزي، وتتلقى يف املقابل 
مالية  ــرأس  ــ وال التشغيلية  ميزانياتها 
ويتولى  والتخطيط،  املالية  وزارتــي  من 

صرفها املصرف املركزي.

ــة يـــــــونـــــــس-بـــــــوابـــــــة افــــريــــقــــيــــا  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ هـ
االقتصادية

دعا اخلبير االقتصادي سالم الشريف، إلى 
ليبيا  يف  النفطية  االمــدادات  على  احلفاظ 
واالستفادة من املعطيات واملؤشرات احلالية 

وخاصة يف منطقة اخلليج العربي.
وقال الشريف، يف تصريح لـ »بوابة إفريقيا 

األمريكي  التوتر  ظل  يف  »إنــه  اإلخــبــاريــة«، 
قادمة  حــرب  هناك  إن  يعني  مبا  اإليــرانــي 
واستقرار  القادم،  الربيع  حدوثها  ومتوقع 
االمــدادات  توفير  أجل  من  اآلن  مهم  ليبيا 
النفطية، ألنه متوقع توقف النفط يف اخلليج 
العربي، كذلك فتح خط الغاز الروسي والذي 
أوكرانيا  وكذلك عن طريق  تركيا،  مير عبر 

ليمر إلى االحتاد االوروبي وهو جاهز«.
ــاق الـــذي مت بني  ــف وتــابــع الــشــريــف، » االت
الى  الغاز  لنقل  وقبرص  واليونان  اسرائيل 
أوروبا يخدم نفس املصلحة، ومبا أن مؤمتر 
غــرار  عــلــى  وهـــو  بــرلــني سيعقد مبــوعــده 
وضع  فعلينا  املــشــؤوم،  الصخيرات  اتــفــاق 

االحتماالت واالستفادة منه مستقبال«.

خبير اقتصادي يدعو للحفاظ على اإلمدادات النفطية يف ليبيا
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ــود – بـــوابـــة افــريــقــيــا  ــ احلــبــيــب االسـ
اإلخبارية

ليس هناك منطقة رمادية بعد اليوم ، فإما أن يكون 
الكرامة  معركة  يف  الوطني  جيشهم  مع  الليبييون 
وميلشيات  التركي  اإلحتالل  مع  أو  والشرف  والعزة 
ال  التي  اإلخــوان  وجماعة  التبعية  وحكومة  العمالة 
فتتجاوزها  الوطن  بقيمة  وال  الدولة  مبفهوم  تؤمن 
الى مشروع اخلالفة الذي بات أردوغان رمزا له يف 

نظرهم
واليوم أصلح موضوع الوطنية على املحك ، ما جعل 
عددا من مسلحي امليلشيات يقررون ترك اجلبهات 
والعودة الى مناطقهم ، وخاصة من مقاتلي الزنتان 

واملشاشية
ويرى املراقبون أن أداء ميلشيات السراج قد تراجع 
واملرتزقة  باخلبراء  التركي  الدعم  رغم  امليدان  يف 
أعــداد  تخلي  الــى  ذلــك  مرجعني سبب   ، والــســالح 
الشعبي  فاملثل   ، السالح  عن  عناصرها  من  مهمة 
يقول » العار أطول من العمر « وال أحد يريد لنفسه 
، مثل حدث يف  أن يسجّل إسمه يف الئحة اخليانة 
مراحل سابقة من التاريخ ، فالليبييون عموما لديهم 
حساسية بالغة من هذا املوضوع ، وذاكرتهم ال تنسى 
، وهي تكّرم األبطال األوفياء وتلعن اخلونة والعمالء
مشاة   604 الكتيبة  أعلنت   ، السياق  هــذا   ويف 
إحدى أكبر الكتائب املسلحة  مبدينة مصراتة أمس 
على  املرابطة  املسلحة  للقوات  انضمامها  اخلميس 
وسائل  بعض  يف  نشر  ما  أن  وقالت  املدينة،  تخوم 
اإلعالم الرسمية وغير الرسمية من اتهامات للكتيبة 
مدينة  قيادات  بعض  قبل  من  العهد  وخيانة  بالغدر 
للحقائق  وتزوير  وقلب  كذب  هو  مجرد  مصراتة 

وتبرير للهزمية مببررات واهية.
وقالت الكتيبة  يف بيان لها أنها التزمت بالعهد الذي 
إنتهاء  بعد  سرت  وتأمني  حماية  قوة  مع  عقده  مت 
حتى   ،2016 عــام  يف  املــرصــوص  البنيان  عملية 
سرت  وتأمني  حماية  قوة  من  سيارة  آخر  انسحاب 
من البوابة الغربية للمدينة بالرغم من خيانة العهد 
احلماية  قوة  وأفــراد  قيادات  بعض  من  مرات  عدة 

السيئني الذين وصفتهم بـ”أذناب اإلخوان”

من  املــاضــي  اإلثــنــني  إنسحبت  قــد  الكتيبة  وكــانــت 
دون  الوطني  اجليش  دخلها  أن  بعد  ســرت  مدينة 

إطالق للنار
تسليم  عــدم  إلــى  مصراتة  أهالي  ودعــت  الكتيبة 
يسعون  الــذيــن  الــذيــن  ــى  إل وأهلها  املدينة  مصير 
العصبية  ستار  الشخصية حتت  مصاحلهم  لتحقيق 
املــدن  أكثر  مــن  مصراتة  أن  إلــى  مشيرًة  القبلية، 
بسبب  والــعــالقــات  والــتــجــارة  األرواح  يف  خــســارة 
املدينة  لطاقات  العمالء  استخدام من وصفتهم ب» 
القبلي  الستار  حتت  الوضيعة  أهدافهم  حتقيق  يف 
بحجه أنهم ال يريدون ألحد أن يحكم البالد من غير 
أهل مصراتة وهم يف احلقيقة يقودون املدينة ملوت 

بطيء يوماً بعد يوم«
وأضافت”هم عمالء لدول أجنبية لن يرضوا أن يحكم 
املستعمر  يجلبوا  أن  أو  زمرتهم  من  إال  أحد  البالد 
إلى بالدهم ولهذا كل من وجدوا فيه الكفاءة والقوة 

أوقتلوه  شوهوه  أو  حاربوه  أو  همشوه  البالد  حلكم 
 « على  ــدت  وأك مصراتة”  بلدية  بعميد  فعلوا  كما 
أنه لم يوجد أحد قد إكتشف مخططاتهم من أهل 
مصراتة وغيرها إال وإتهموه باخليانة للمدينة حتى 
 ، الناس  به  يرهبون  جعلوا من هذه اجلملة سالحاً 
وال وجدوا أحدا  من عقالء مصراتة يريد التفاوض 
حلفتر  بالعمالة  اتهمو  إلال  الطاولة  على  واجللوس 

للمدينة. واخليانة 
وقال  آمر كتيبة 604 مشاة عبداحلميد بن رجب: 
“من املعلوم لدى قيادات مدينة مصراتة أنه مت عقد 
عهد بني الكتيبة 604 وقوة حماية وتأمني سرت بعد 
العام 2016م،  املرصوص يف  البنيان  انتهاء عملية 
الكتيبة  قيام  على  االتفاق  العهد  هذا  ومما جاء يف 
604 وقوة تأمني سرت بحماية املدنية من التنظيم 
اإلرهابي داعش يف حالة هجومهم على املدنية، وأنه 
مدينة  على  الليبي  اجليش  قــوات  هجوم  حالة  يف 

سرت، فإن الكتيبة تلتزم احلياد وال تقاتل مع أحد 
بسرايا  يسمى  ما  قامت  إذا  املقابل  ويف  األطــراف، 
وتأمني  حماية  قوة  فإن  للمدنية،  بالدخول  الدفاع 

سرت ستقاتلهم إلى جانب الكتيبة 604 .
تعاطيه  يف  منوذجيا   604 الكتيبة  موقف  ويعتبر 
أن  السياسية ميكن  ، فاخلالفات  الوطن  مع قضية 
النزعات  أو   ، الفكرية  الصراعات  وكذلك   ، تكون 
يتعلق  عندما  لكن   ، والقبلية  واجلهوية  اإلجتماعية 
 ، اجلميع  فــوق  تبقى  ليبيا  فــإن   ، بالوطنية  األمــر 
والعالم كله بات يدرك أن النصر قادم ، وأن اجليش 
سيبقى  اخليانة  عار  لكن   ، بــالده  سيحرر  الوطني 
يالحق أصحابه على الدوام ، فاملعركة اليوم ليست 
بــني اجليش  ولــكــن   ، ليبية  داخــلــيــة  ــوى  ق بــني  بــني 
الوطني والشعب الليبي من جهة وبني الغزاة األجانب 
القادمني من وراء البحار وعمالئهم يف الداخل من 

جهة ثانية.

الوطنية الليبية على املحك : 
مع اجليش أم مع الغزاة ؟
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ــة  ــ ــوابـ ــ ــارة-بـ ــ ــبـ ــ ــاســــط غـ ــبــ ــدالــ ــبــ عــ
اإلخبارية افريقيا 

انطالق  على  أشهر  تسعة  من  أكثر  بعد 
عملية »طوفان الكرامة« الهادفة لتحرير 
الوطني  الليبية،يواصل اجليش  العاصمة 
على  التقدم  مــن  املــزيــد  حتقيق  الليبي 
حديث  مــنــاطــق،وســط  عــدة  يف  األرض 
بعد  وتــراجــعــهــا  املليشيات  تقهقر  عــن 
حكومة  مـــأزق  يتصاعد  دحــرهــا.فــيــمــا 
ــز الـــســـراج الــتــي  الـــوفـــاق بــرئــاســة فــائ
تتزايد خسائرها السياسية بالتزامن مع 
بالرغم من تصاعد  العسكرية  خسائرها 

التركي عبر املرتزقة. وتيرة الدعم 
العاصمة  يف  العسكري  الوضع  ويشهد 
ظل  يف  كبيرة  تطورات  طرابلس  الليبية 
تكثيف اجليش الليبي لعملياته العسكرية 
على أكثر من جبهة.وقالت شعبة اإلعالم 
احلربي يف تدوينة لها مبوقع »فيسبوك« 
استهداف  تواصل  املُسلحة  القوات  أن 
وُتبِسط  تتقدم  أنها  مؤكدة  الوفاق  قوات 
السيطرة على متركزاٍت جديدة يف كافة 
طرابلس،  العاصمة  مــن  بـــدءاً  املــحــاور 
حتى  سرت  مدينة  غرب  مبحاور  مــروراً 

مدينة مصراته. تخوم 
الليبي،  اجلــو  ســالح  مــقــاتــالت  وشــنــت 

صــبــاح اخلــمــيــس، غـــارات عــلــى مــواقــع 
مدينة  جنوب  الوفاق  حكومة  ميليشيات 
ــدات  ــوحـ ــقــدمــت الـ مـــصـــراتـــة، فــيــمــا ت
سيطرتها  بعد  املدينة  باجتاه  األرضية 
كم   100 والهيشة  الوشكة  بلدتي  على 
نــيــوز«  »ارم  مــوقــع  عــن مــصــراتــة.ونــقــل 
قولها  عسكرية  مصادر  عن  االخــبــاري 
إن سالح اجلو قصف أهدافا يف منطقة 
خسائر  وأوقــع  االستراتيجية،  السدادة 

فادحة يف صفوفها.
ــر  دم ــقــصــف  ال أن  ــادر  ــــصــ امل ــدت  ــ ــ وأك
وخلف  الــســدادة  كوبري  يف  آليات  عــدة 
عناصر  صفوف  يف  اإلصابات  عشرات 

ــى أن وحــدات  املــيــلــيــشــيــات.وأشــارت إل
املعلوم«،  املكان  »إلــى  تقدمت  عسكرية 
نشرت  فيما  إضــافــيــة،  تــفــاصــيــل  دون 
الوطية  قــاعــدة  حماية   134 الكتيبة 

للتقدم اجلديد. فيديو  اجلوية 
وسيطر اجليش الوطني يوم اإلثنني على 
طرابلس  شرق  كلم   450( سرت  مدينة 
كانت  التي  مصراتة(،  على  كلم  و250 
حتت سيطرة »قوة حماية وتأمني سرت« 
الوفاق.وحاولت  حكومة  لقوات  التابعة 
مدينة  استعادة  بهدف  التحشيد  الوفاق 
للشان  املتابعني  من  العديد  لكن  سرت 
ستكون  املحاوالت  هذه  أن  أكدوا  الليبي 

كما  مستعد  الليبي  اجليش  كون  فاشلة 
أن طبيعة املنطقة تسمح لطيران اجليش 
باستهداف أي قوات حتاول الهجوم على 

املدينة.
مدينة  باتت  سرت  على  سيطرته  وبعد 
املوالية  للوات  األساسي  املعقل  مصراتة 
حلكومة الوفاق يف مرمى اجليش الليبي 
الذي أعلن عن تقدمه نحو املدينة بهدف 
املحجوب،  خالد  العميد  حتريرها.وقال 
باجليش  املعنوي  التوجيه  إدارة  مدير 
تتقدم  اجليش  قوات  إن  الليبي،  الوطني 
نحو مصراتة، بعد سيطرتها على مدينة 

سرت.

تــصــريــحــات  املـــحـــجـــوب يف  وأضــــــاف 
قــوات  أن  األربــعــاء،  مــســاء  تلفزيونية، 
كــبــيــر على  »لــديــهــا إصـــــرار  اجلـــيـــش 
النصر«. حتقيق  حتى  القتال،  استمرار 
وأشار إلى أن قوات اجليش سيطرت يف 
معركة سرت على 21 مدرعة مصفحة، 
إلى  مشيًرا  دبــابــة،   60 من  يقرب  ومــا 
وجود قتلى وإصابات عديدة بني صفوف 
املرتزقة األتراك.وأكد أن »القوات تتقدم 
بني  أصبحت  التي  مصراته،  اجتــاه  يف 
الليبي«،  الوطني  اجليش  كماشة  فكي 

تعبيره. بحسب 
الكتيبة 604  ذلك،أعلنت  مع  وبالتزامن 
مشاة،اليوم اخلميس،انشقاقها عن قوات 
املسلحة  لــلــقــوات  وانضمامها  ــوفــاق  ال
مــديــنــة مصراتة  تــخــوم  عــلــى  املــوجــودة 
قيادات  قبل  من  باخليانة  اتهامها  بعد 
مصراتة.ونفت  مبدينة  الوفاق  مسلحي 
تداولته وسائل  ما  لها،  بيان  الكتيبة، يف 
بالغدر  للكتيبة  اتــهــامــات  مــن  اإلعـــالم 
قــيــادات  بعض  قبل  مــن  العهد  وخيانة 
مدينة مصراتة مؤكدة أنها كذب وتزوير 
الهزمية مببررات  وتبرير  للحقائق  وقلب 
واهية مردفا، أن دخول اجليش لم يخفى 

ملفات 

خسائر حكومة السراج

 تتزايد عسكريا وسياسيا

يتبع <<
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ملفات 

على أحد بل كان منشور حتى يف وسائل 
وقامت  بيوم  قبلها  االجتماعي  التواصل 

واالشتباك. بالتحشيد  احلماية  قوة 
وحثت الكتيبة أهالي مصراتة على عدم 
تسليم مصير املدينة وأهلها إلى احلمقى 
ــســعــون لــتــحــقــيــق مــصــاحلــهــم  ــن ي ــذيـ الـ
القبلية،  العصبية  ستار  الشخصية حتت 
املدن  أكثر  من  مصراتة  أن  إلى  مشيرًة 
والعالقات  والتجارة  األرواح  يف  خسارة 
لطاقات  العمالء  هؤالء  استخدام  بسبب 
الوضيعة  أهــدافــهــم  حتقيق  يف  املدينة 
حتــت الــســتــار الــقــبــلــي بــحــجــه أنــهــم ال 
غير  من  البالد  يحكم  أن  ألحد  يريدون 
يقودون  احلقيقة  يف  وهم  مصراتة  أهل 
يوم.وفق  بعد  يوماً  بطيء  ملــوت  املدينة 

البيان.
ــن مــــع هـــــذه الـــتـــطـــورات  ــ ــزام ــ ــت ــ ــال ــ وب
خسائر  الوفاق  حكومة  العسكرية،تواجه 
عــلــى اجلــبــهــة الــســيــاســيــة،حــيــث أعــلــن 
يف  ليبيا  سفارة  لــدى  باألعمال  القائم 
بركة،  صبري  كوناكري  غينيا  جمهورية 
يف الـ 7 من يناير، انشقاقه عن منصبه 
سفارته  وانحياز  الوفاق،  التابع حلكومة 
إلى احلكومة الليبية املنبثقة عن البرملان 
الليبي، بالتزامن مع حترير مدينة سرت، 
التي كانت بؤرة للدواعش ومخطوفة من 

قوله. الوطن، بحسب 
الصفحة  نشرته  مصور  مقطع  وخــالل 
والــتــعــاون  اخلــارجــيــة  لـــوزارة  الرسمية 
إن  بركة،  قال  الليبية،  باحلكومة  الدولي 
حكومة الصخيرات - يف إشارة حلكومة 

التركي  االستعمار  استدعت   - الوفاق 
غضب  من  سينقذها  بأنه  منها  اعتقاًدا 
الليبي  »شــعــب  الــلــيــبــي.وتــابــع:  الشعب 
الثقة،  وأعطاها  املسلحة  القوات  كلف 
بالدفاع عن  املشير خليفة حفتر،  بقيادة 
واإلخوان  الدواعش  الوطن وحمايته من 

املسلمني«.
املاضي،  األول  ديسمبر/كانون   15 ويف 
تعليق  بالقاهرة  الليبية  السفارة  قررت 
ذلك  مسمى.وجاء  غير  ألجــل  أعمالها 
توقيع حكومة  اإلعالن عن  أيام من  بعد 
تفاهم  مذكرتي  السراج  برئاسة  الوفاق 
ــا، وهـــو ما  ــي ــرك ــة مـــع ت ــحــري ــة وب ــي أمــن
اعترضت عليه قوى ليبية باعتباره ميثل 
لسيادة  وانتهاكاً  حقوقهم،  على  اعتداء 
لصالح  بــثــرواتــهــا  وتــفــريــطــاً  بـــالدهـــم، 

األتراك.
السفارة  بأعمال  القائم  أعلن  أن  وسبق 
الوسطى  أفريقيا  جمهورية  يف  الليبية 
حــســني مــحــمــود بــــدر انــشــقــاقــه عــن 
البعثة  بكامل  وانحيازه  الوفاق  حكومة 
القوات  بــه  تقوم  مــا  إلــى  الدبلوماسية 
اإلرهـــاب  مــن  الــبــالد  بتطهير  املسلحة 
حينها  بدر  السفير  واملليشيات.وطالب 

السفارة  مقر  مــن  مــرئــي  تسجيل  عبر 
ــة الــبــعــثــات  ــاف ــي« ك ــاجنـ بــالــعــاصــمــة »بـ
باالنحياز  باخلارج  الليبية  الدبلوماسية 
إلى شرعية الدولة ودعم القوات املسلحة 
مع  بالتحالف  الــســراج  حكومة  متهما 
الفساد  يف  والغرق  اإلرهابية  اجلمعات 

املالي واإلداري.
وضع  تأزم  من  االنشقاقات  هذه  وتزيد 
حــكــومــة الــوفــاق مــع تــعــالــي االصـــوات 
منها  الدولية  الشرعية  بسحب  املنادية 
التركي  للغزو  استجالبها  بعد  خاصة 
أمــام  الــبــاب  وفتحها  الليبية  لــألراضــي 
املرتزقة الذين تنقلهم أنقرة لدعم قوات 
الليبي  الــنــواب  مجلس  الــوفــاق.وصــوت 
مطالبة  على  املاضي  األسبوع  باإلجماع 
مجلس األمن بسحب االعتراف بحكومة 

السراج.
وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــشـــعـــبـــي خــرجــت 
ــســراج  مــظــاهــرات مــنــددة بــحــكــومــة ال
تظاهر  حــيــث  الــبــاطــلــة،  وبــاالتــفــاقــيــة 
اآلالف فى عدد من املدن الليبية لتأكيد 
شرعى  كممثل  النواب  مبجلس  متسكهم 
الليبية  املسلحة  للقوات  لهم،دعما  وحيد 
لتثبيت  يسعى  الذي  التركي  الغزو  ضد 

»االخوان« يف  جماعة  من  حلفائه  أقدام 
ليبيا. ثروات  نهب  السلطة الستمرار 

ورائها  ومــن  الــســراج  حكومة  وفتحت   
مساعي  أمام  الباب  »االخــوان«  جماعة 
أردوغان لنشر الفوضى يف البالد وذلك 
ــني ألنــقــرة.وأعــلــن  ــوال عــبــر املــرتــزقــة امل
املرصد السوري حلقوق اإلنسان، ارتفاع 
عدد املرتزقة املوالني لتركيا يف ليبيا إلى 
من  أكثر  وصول  بعد   1250 من   أكثر 
لـ«فيلق  األولــى  الدفعة  يف  مقاتل   250
الشام« مؤكدا أن 2000 مقاتل آخرين 

ليبيا. إلى  لالنتقال  يستعدون 
ــســوري حلقوق  وقـــال مــديــر املــرصــد ال
تصريح  يف  الرحمن  عبد  رامي  اإلنسان 
لـ »بوابة إفريقيا اإلخبارية«، إن املرصد 
بينهم ضابط  علم«أن نحو 260 مقاتال 
برتبة نقيب من الفصائل املوالية لتركيا، 
للقتال  ليبيا  إلــى  الثالثاء  ليل  توجهوا 
إلى جانب صفوف قوات حكومة الوفاق 
املــدعــومــة مــن جــانــب تــركــيــا«.وأضــاف 
جميعا  املقاتلني  »أن  أكدت  املصادر  أن 
من  وغالبيتهم  الشام  فيلق  فصيل  من 
يجري  أنه  كما  حمص،  مدينة  مهجري 
»يلق  مــن  مقاتل   300 لنقل  التجهيز 

الشام بعد عدة أيام إلى ليبيا«.
ووضعت حكومة الوفاق نفسها يف مأزق 
التركي  املخطط  يف  بانخراطها  ــي  دول
مصر  خارجية  وزراء  ليبيا.وأكد  لغزو 
بيان  ــان،فــى  ــون ــي وال وقــبــرص  وفــرنــســا 
اجتماعهم  ــام  خــت ــى  ف صـــدر  مــشــتــرك 
بالقاهرة مبشاركة وزير خارجية إيطاليا 
مذكرات  توقيع  أن  استشارى،  إطار  فى 
تركيا  بني  املاضى  نوفمبر  فى  التفاهم 
السراج  فايز  طرابلس  حكومة  ورئيس 
األمــن  مجلس  لــقــرارات  انتهاًكا  يشكل 
التابع لألمم املتحدة ذات الصلة والقانون 
املذكرات  أن هذه  مؤكدين على  الدولى، 
وتعتبر  اإلقليمى،  االستقرار  قوضت  قد 

والغية. باطلة 
العسكري  الــفــشــل  أن  واضــحــا  ــبــدو  وي
ــذي يـــالحـــق الـــســـراج  ــ والـــســـيـــاســـي الـ
وحكومته بات واضحا وجليا وكشف عنه 
مسؤوليها  صفوف  يف  الكبير  االرتباك 
وتصاعد وتيرة اخلالفات بني املليشيات 
حكومة  أن  مراقبون  لها.ويؤكد  املوالية 
تــعــويــلــهــا على  ثـــمـــار  ــي  الـــســـراج جتــن
وتفريطها  املشبوهة  التركية  األجندات 
تزايد  املقابل  الوطنية.ويف  السيادة  يف 
الدعم الشعبي للجيش الليبي الذي يقف 
وأجندات  التركية  املخططات  وجــه  يف 
لتحرير  ــعـــى  ــوان«،ويـــسـ »االخـ جــمــاعــة 
املليشيات  سطوة  من  الليبي  األراضــي 

االرهابية. والتنظيمات 
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املنوعة

سيلفي مع غوريال .. يشغل مواقع التواصل

نفوق عشرات احليوانات يف حريق بأملانيا

فيلم سينمائي عن كالشينكوف

دخلت غرفة العمليات للوالدة فماتت محترقة 

أنقذت زوجها من املوت .. فسجنها 6 أشهر

الكونغــو  جمهوريــة  عــن  منطيــة  صــور 
الدميقراطيــة دائما ما تلقى طريقها للنشــر، 
ســوء  للعالــم  تكشــف  التــي  تلــك  وبخاصــة 
اســتغالل املطــاط يف هــذا البلــد، مــا يؤثــر 

تأثيرا ســلبيا علــى التوازن البيئي هناك.
كان  أدرج صــورة   )L›important( موقــع 
 )BBC News Afrique( نشــرها حساب
األكثــر  الصــور اخلمــس  تويتر ضمــن  علــى 

التواصــل  وســائل  يف  تأثيراً وجاذبيــة 
االجتماعــي يف العام 2019.

اســتغالل  بســوء  تتعلــق  ال  هــذه  الصــورة 
املطــاط أو انتهــاك للبيئــة، بل حلــارس غابة 

وهــو يلتقط صورة ســيلفي مع غوريال.
كمــا  وتعليقــات،  ردود  عــدة  أثــار  املنشــور 
مــع  مــن األشــخاص صــورا  الكثيــر  أرســل 

حيوانات.

نشــب حريــق هائل يف حديقــة للحيوانات يف 
أملانيــا وتســبب يف نفوق عشــرات احليوانات 
خــالل الســاعات األولــى مــن صبــاح أمــس 
األربعاء، بينها الغوريال ماســا األكبر سنا يف 

أوروبا )48 عاما(.
وقالــت حديقــة حيوانــات كريفيلــد الواقعــة 
شــمال غــرب أملانيــا يف بيــان علــى صفحتها 
الرســمية على الفيسبوك إن »أسوأ مخاوفنا 
أصبحــت حقيقة... ال توجد حيوانات ناجية 

مــن احلريق بجبالية القرود«.
نشــوب  أســباب  الســاعة  حلــد  تعــرف  وال 
احلريــق، فيمــا افتــرض عضــو مــن جمعيــة 
رعايــة احليوان األملانية جيمــس بروكنر بأن 
تكون األلعاب النارية التي اســتخدمت خالل 
االحتفال برأس الســنة امليالدية هي السبب.

وقــال »إذا تســببت األلعــاب الناريــة بالفعــل 
يف نشــوب حريق، فســيكون هذا دليال رهيبا 
علــى العواقب املأســاوية الســتخدام األلعاب 

النارية دون مراقبة«.
وأضــاف »هناك حاجة ملحــة لتوفير مناطق 
وقائيــة حتظر فيهــا األلعاب النارية اخلاصة 
بليلة رأس الســنة اجلديدة« خاصة بالنســبة 
للمناطــق التــي تعيــش فيهــا احليوانــات مبــا 

احلدائق. فيها 
وكان اجلزء الذي نشــب فيه احلريق والبالغ 
ألفــي متــر مربــع يضــم أنواعــا مختلفــة مــن 
احليوانــات مثــل الشــمبانزي واألورانغوتــان 
)إنســان الغــاب( وقــوارض والطيــور، وفقــا 

للموقع الرســمي حلديقة كريفيلد.
وتتربــع احلديقــة على مســاحة 13 هكتارا، 
وتضــم أزيــد مــن 220 نــوع مــن احليوانات 
والفصائــل املختلفــة، ويبلــغ معــدل زوارهــا 

حوالي 380 ألف زائر ســنويا.
وتــداول رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي 
نشــوب  حلظــات  توثــق  وصــور  فيديوهــات 

الهائل. احلريق 

املقبــل  فبرايــر  أواخــر  روســيا  يعــرض يف 
فيلم ســينمائي عــن املصمم الروســي البارز 

لألسلحة اخلفيفة ميخائيل كالشينكوف.
الفيلــم، قســطنطني  وإدارة  إخــراج  وتولــى 
بوسلوف، الذي قال إن الفيلم قائم يف غالبية 
مشاهده على سيرة املصمم املشهور، ويسلط 
الضوء على طفولته وتاريخ تصميمه لرشاشه 
املشهور »آكا – 47« العام 1949 حني حاز 

جائزة ستالني.
وأضــاف أن الفيلــم يســتند إلــى مذكــرات 
الناس الذين ساعدوه يف العمل على تصميم 
رشاش »كالشــينكوف«، فضال عن مذكرات 
التاريخيــة  والوثائــق  نفســه  كالشــينكوف 
املتعلقــة بســيرة حياته.وهنــاك فريــق مــن 
الكتــاب واألدباء الذين كتبوا ســيناريو الفيلم 

وهــم، أناتولي أوســوف، ســيرغي بــودروف، 
وأليكسي بوروداتشوف، وفق »روسيا اليوم«.

ومت تصويــر الفيلــم بدعــم من ورشــة »إر بي 
الصناعــة  ووزارة  الســينمائية  بروداكشــن« 
والتجارة الروســية وشــركة »كالشــينكوف«. 
واستشــار املخــرج عند إخراجــه للفيلم ابنة 
املصمم، يلينا كالشينكوفا، التي تترأس حاليا 

مؤسسة »كالشينكوف« االجتماعية.
يذكــر أن ميخائيــل كالشــينكوف ولــد العام 
1919 يف إقليــم ألتــاي بجنــوب ســيبيريا، 
مصنــع  يف  عامــا   40 طيلــة  يعمــل  وكان 
األســلحة مبدينــة إيجيفســك حيــث صمــم 
ســالحه املشــهور »آكا – 47« الــذي ال يزال 
ينتج يف بلدان كثيرة. وأطلق اسمه على شركة 

»إيجيفسك« بعد وفاته العام 2013.

بالتأكيد سمع كثيرون منا عن وفاة شخص 
ما أثناء خضوعه لعملية جراحية، ألســباب 
عديــدة ومختلفــة، غالبيتهــا مرضيــة، مثل 
توقف عضلة القلب أو هبوط حاد يف اجلهاز 
التنفسي وغيرها، باإلضافة إلى وجود بعض 

األخطاء الطبية املؤدية إلى الوفاة.
ورغــم ســماع الكثيريــن منــا باملثــل القائــل 
»تعــددت األســباب واملــوت واحــد«، إال أن 
الســبب الــذي أفضى إلــى وفاة امــرأة أثناء 
عمليــة جراحية، ال ميكن تصــوره، ورمبا لم 

يسمع به أحد من قبل.
ففــي رومانيــا، أعلنــت وزارة الصحــة وفــاة 
ســيدة بعد أن »اشــتعلت فيها النيــران أثناء 
عمليــة جراحيــة«، يف قضيــة ألقــت الضوء 

على جودة النظام الصحي الروماني.
وقالت الوزارة إن املريضة، التي كانت تعاني 

من مرض سرطان البنكرياس، توفيت األحد 
بعد إصابتها بحروق بنسبة 40 يف املئة من 

جسدها، عندما استخدم اجلراحون مشرطا 
كهربائيــا، علــى الرغم من أنهــا كانت تعالج 

أثناء ذلك مبطهر يحتوي على الكحول.
إميانويــل  الرومانــي  السياســي  وقــال 
أجنوريانــو، علــى صفحتــه على فيســبوك، 
نقــال عــن الطاقــم الطبــي يف مستشــفى 
فلورياســكا للرعاية العاجلة يف بوخارست، 
إن االتصــال مبادة مطهرة قابلة لالشــتعال 
تسبب بانطالق شرارة واندالع حريق، األمر 
الــذي أدى إلــى احتراق املــرأة املريضة مثل 

»شعلة«.
وأثنــاء اندالع النــار يف املريضة، البالغة من 
العمــر 66 عاما، قامت ممرضة بإلقاء دلو 
مــن املــاء على املــرأة ملنــع انتشــار احلريق، 

بحســب مــا ذكــرت صحيفــة »الغارديــان« 
البريطانية.

وأشــارت وزارة الصحــة الرومانيــة إلى أنها 
ســتحقق يف »احلادث املؤســف« الــذي وقع 

يوم الثاني والعشرين من ديسمبر اجلاري.
وذكــر وكيل وزارة الصحة الروماني هوراتيو 
مولدوفــان: »كان يجــب علــى اجلراحني أن 
يدركــوا أنه يحظر اســتخدام مطهر يحتوي 
على الكحول أثناء العمليات اجلراحية التي 

تتم باستخدام مشرط كهربائي«.
من جهتها، قالت أسرة الضحية، إن الطاقم 
الطبــي أبلغهــا بوقــوع »حــادث« أفضى إلى 
الوفاة، مشــيرة إلى أنــه رفض تقدمي املزيد 

من التفاصيل.

جنحــت األجهــزة األمنيــة املصرية، 
تاجــر  بــالغ  مالبســات  كشــف  يف 
ملركز شــرطة دمنهــور مبديرية أمن 
أنــه أثنــاء عودتــه  البحيــرة، يفيــد 
مقيــدة  زوجتــه  علــى  عثــر  ملنزلــه 
الشــقة،  غــرف  بإحــدى  باحلبــال 
 430 مبلــغ  ســرقة  واكتشــافه 
ألــف جنيــه وكميــة مــن املشــغوالت 

الذهبية.
وبســؤال الزوجــة قالــت إنــه أثنــاء 
لهــا  حضــر  باملنــزل  تواجدهــا 
منهــا  وطلــب  مجهــول،  شــخص 
فتــح بــاب الشــقة لتســليمها مبلغــاً 

قيامهــا  ولــدى  بزوجهــا،  خاصــاً 
بفتــح البــاب تعدى عليهــا بالضرب 

لداخــل  واقتيادهــا  إصابــات،  دون 
الشــقة واالستيالء على املسروقات 

وهرب.
وبحســب صحيفة اليوم الســابع فقد 
توصلــت التحريــات إلى عــدم صحة 
الواقعــة، وبإعــادة مناقشــة الزوجــة 
اعترفت بارتكابها الواقعة باالشتراك 
مــع شــقيقها »عامــل - مقيــم ببــرج 
العرب باإلســكندرية«، بدافع االنتقام 
مــن زوجهــا لوجود خالفــات بينهما، 
حيــث جنحــت الشــرطة يف ضبــط 
شقيقها، ومبواجهته اعترف بارتكابه 

للواقعة باالشتراك مع شقيقته.



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة9 العـدد )   67   (    ــ    الثالثاء       7      /       1       /     2020

الثقافية 

التـــــــدخيـــــن
فــرج  العــم  دجاجــة  كانــت   
أحســنت  وأنــا  ســمينة 
إعدادهــا . النــار كانت قوية 
. نضجــت كمــا يجــب رائحة 
شــهية وحلــم محمــر . لكــن 
حــز يف نفســي أن العــم فرج 
لــم يتنــاول منها ســوى قطعة 
فخــذ . لــم يــزد علــى ذلك . 
قــال إن شــهيته لــم تعــد كما 
صــار  ســنتني  منــذ   . كانــت 

يضايقه األكل .
ونحــن نرتشــف الشــاي بــدأ 
العــم فــرج بإخــراج صندوق 
التبغ  لفَّ ســيجارة . عندها 
خطــر ببالــي فتــح احلديــث 
معــه ولو عــن ســبب تدخينه 

. وقلت:
- يــا عم فــرج . أتدخن منذ 

مدة طويلة .
- أوه .. يــا بنــي منــذ جيــل 
. دخنــت جميع األنــواع التي 
أيــام  . مــن  مــرت مــن هنــا 

. طفولتي 
- وكيف كانت بدايتك معه ؟

-   الرفــاق . الرفــاق يا بني 
ذلــك  أذكــر   .. الســبب  هــم 
الزمــن . كنــت أنــا وزميل لي 
متخصصــا  حــدادا  نســاعد 
يف حــدوات اخليل . يف وقت 
لنتنــاول  االســتراحة جنلــس 
يدخــن  زميلــي   . الوجبــات 
أن  منــه  طلبــت   . بشــراهة 
يلــف لي ســيجارة كمــا يلفها 
لنفســه .. أخذت أسحب من 
الســيجارة غير مبال راقبني 
يبتســم  وهــو  رأســه  هــز   .

وقال:
-   ال. ال هذا ليس التدخني 
الدخــان  . شــرب  احلقيقــي 
ال يكــون هكــذا ..  تســاءلت 
. مــاذا يكــون غيــر ذلك ؟ ثم 

قال :
- أنظر ما أصنع أنا . قلده.

ســيجارته  مــن  وســحب 
مدخــال هــواء مســموعا مــن 
بني أســنانه . وأبقى الدخان 
حلظــات ال يخــرج من فمه . 
ثــم خرجــت كبــوات متقطعة 
كثيفــة علــى مهــل . ثم تنفس 

وقال :
- اصنع هكذا أتســتطيع ؟

وفعلت . طبقت ما قال دخل 
الدخــان يف جــويف .جاءتنــي   
نوبــة ســعال . رقرقت عيناي 
الــذي  احلصــان  رأيــت   .
أمامــي كما لــو كان يف وضع 
مقلوب .أبعــدت الدخان عن 

فمــي . هممــت برميه عندما 
قال صاحبي :

-ال ترمــه . ال ترمــه . فقــط 
كالســابق  آخــر  نفســا  خــذ 
وعلــى    . األمــور  ســتتعدل 
مّصــة  أخــذت  مضــض 
أخــرى حتــت إصــرار زميلي 
األمــور  اعتدلــت  وبالفعــل   .
كمــا قــال بالضبط . وعندما 

رآني قد انتعشــت قال :
هذا هو التدخــني احلقيقي. 
وغيــر ذلــك شــرب عيــال .. 
وهكــذا اســتمرت معي عادة 

التدخــني إلى اليوم .
قلــت للعم فرج :

-         أمــا فكــرت يومــا 
يف تركهــا ؟ فقــال وهــو يلف 

سيجارة رابعة :
بلــى . فكــرت مــرات .     -
.آخــر  أعــود  كنــت  لكنــي 
عشــر  منــذ  كانــت  محاولــة 
أنــا  ســنوات . عندمــا كنــت 
نلعــب)   رفاقــي  مــن  وثالثــة 
ممتنعــا  كنــت   ) الســكمبيل 
 .. يومهــا  التدخــني  عــن 
فصــرت كل مــا رميــت ورقة 
رمــى منافســي أقــوى منها . 
وكأن الفــوز يســعى بني يديه 
أو كأنــه ينظــر إلــى أوراقــي 
وحــز يف  لذلــك  اغتظــت   ..
نفســي . حاولــت  االلتفــاف 
لــدي  تبقــى  مبــا  واملنــاورة 
 ( أوراق  مــن  زميلــي  ولــدى 

الكــوز ( الضعيفة .. لم أفلح 
املســتميتة  املحــوالت  رغــم 
ورأيــت حاجتــي  .. غضبــت 
امللحة ألفرج كربتي بسيجارة  
ال  فقــط  واحــدة  ســيجارة 
أعــود بعدها إلــى التدخني . 
وبسهولة أخذت سيجارة من 
أحد الزمالء . ســحبت نفسا 
عميقــا . كمــا أســحبها اآلن 
من هذه الســيجارة .. تراءى 
لــي أن الــدار ازدادت بهــاءا 
وأن الدنيــا نــورت وأضــاءت 
يف  ورغبــة  زهــو  داخلنــي   .
مواصلــة اللعــب . ومواصلــة 

التدخني أيضا .
       زادنــي العــم فــرج كوبا 
من الشــاي . صرت أتفحص 
النــار  يلملــم  وهــو  وجهــه 
احلطــب  ببعــض  يهــا  ويقوِّ
أقــول  ورحــت   . الصغيــر 
هــذه  تخفــي  لكــم  لنفســي 
التجاعيــد من أســرار.. هذا 
الشــعر األبيــض وراءه قصــة 
طويلة .. سبعون عام أو أكثر 
باحلكايــات  مســطر  كتــاب 
واملواقــف . يعيش وحده هنا 
بعيدا عن الناس والضوضاء 
. اعتــزل البشــر واســتقر يف 
هــذا الكــوخ . البــد أن تكون 
األقــدار قــد طوحت بــه هنا 
مــع  طاحنــة  معــارك  بعــد 
احلياة .. كيف تخطى شبابه 
ووصل إلى هنا . لذلك درب 

طويل بال شك .  
 قلــت لنفســي هــذه فرصــة 
ألقصــر الليــل . ســيحكي لي 
عــن رحلــة حياتــه . ألســتمع 
إلــى مــا يقــول كيــف مــا كان 
غيــر  بســؤاله  وهممــت   ..
نبــاح  ينبــح  أخــذ  الكلــب  أن 

استغاثة وجندة .
النــار  غطــى  فــرج  العــم   
بقطعــة من الصفيح وســحب 
نفســه بحذر ناحية الكلب .. 
نبــاح متصــل غاضب يصدره 
.. تبعــت العــم فــرج قليــال . 
بــاب  عــن  االبتعــاد  أريــد  ال 
الكوخ مخافة أن يدخله أحد 
ومخافــة أن يهاجمني الكلب 

فهــو ال يعرفني .
    ســكت الكلــب فجأة وعاد 
يحــرك ذيله للعــم فرج الذي 
 .. متباطئــة  بخطــوات  عــاد 
عنــد بــاب الكــوخ وهــو يهــم 
باجللوس ســألته عــن اخلبر 
فقال إن ثّمة ثعالب كثيرة يف 
اجلــوار . إنها تريــد الدجاج 
. يحــدث هــذا مــن حني إلى 

آخر .
    أخــذت  أذكــي النــار مــن 
متــوت  كادت  فقــد  جديــد 
حتــت قطعــة الصفيــح التــي 
وضعها العم فرج الذي دخل 
إلــى الكــوخ يفتش عن شــيء 
مــا يف الوقت الــذي عاد فيه 
الكلــب من جديــد إلى نباحه 

وخــرج  وقفــت   .. الغاضــب 
 . الكلــب  ناحيــة  فــرج  العــم 
أما أنا فقــد انطلقت مهروال 
.. ســمعت  الغربــي  للجانــب 
ضربــة حجــر أصابــت الكوخ 
.. رأيــت الكلــب يقتــرب مــن 
يهجــم جهــة  ثــم  فــرج  العــم 

إطالق احلجارة .
   ليســت الثعالــب هذه املرة 
يوجــه  كان  شــخص  إنــه   .
حجارتــه إلســكات الكلــب .. 
رمبــا كانــوا اثنــني أو ثالثــة  
نحــو  يجــري  صــار  فالكلــب 
اجتاهــات متعــددة .  نــادى 
العــم فــرج : من يكــون؟ ماذا 
تريــد ؟ .  ولتعزيــز العم فرج  
وخلق نــوع مــن الهيبة رفعت 
صوتــي أيضا وقلت :  إذا لم 

تكفوا ســنطلق النار                        .
رجعنا إلى الكوخ . العم فرج 

قــال ونحن يف الطريق :
يأتــي   .. متســكعون     -
بعضهــم مــن املدينــة لقضــاء 
 .. الغابــة  يف  وليــاٍل  أيــام 
يأكلــون بفظاعــة . يحتســون 
وقــد   . يعربــدون   . اخلمــر 
بعضهــم  ويتجــول  يتقاتلــون 
ليــال لســرقة متــاع اآلخرين 

أو حتى ســياراتهم .
حادثــة  تذكــرت  ذلــك  عنــد 
ذات  كنــت  فقــد   . مشــابهة 
وبعــض  أنــا  رحلــة  يف  مــرة 
خيمتنــا  بنينــا   . األصدقــاء 
يف اخلالء قرب الســاحل .. 
ويف الليــل جتاذبنــا أطــراف 
اقتحــم  فجــأة   . احلديــث 
اخليمــة  بــاب  اثنــان  علينــا 
. ال نــدري إال وهــم ببابهــا 
نســمع  أن  دون  واقفــان 
 . أقــدام  صــوت  أو  حركــة 
قــاال بأنهمــا يريدان إشــعال 
عنــد  النــار  كانــت  ســيجارة 
بــاب اخليمة . لــم نعترض . 
لم يتكلم أي منا كلمة واحدة 
فهمــا  فوجئنــا   . ارتبكنــا   .
لــم يفشــيا حتى الســالم إال 
عنــد وقوفهمــا بباب اخليمة 
. أخذتنــا الدهشــة من هذا 
 . املتوقــع  غيــر  التصــرف 
قبــل  ســيجارتيهما  أشــعال 
ذهبــا  ثــم   . لهمــا  نــأذن  أن 
ببصرهمــا  جــاال  أن  بعــد 
قعــر اخليمــة .. يف الصبــاح 
الكهربــاء  محــرك  فقدنــا 
الــذي كنا قــد وضعناه بعيدا 
عــن مكاننــا كــي ال يزعجنــا 

. صوته 

عاشــٌق أنا قبل هذا الزمان الرديء

وقبل أن يباع الشــعر

يف ســوق النخاسة، واملواد املهملة

عاشــق قبل أن يصبح احلب قالئد

البغايا، على صدور 

ومجــداً من الوهم واألغنيات

عاشــق أنا قبل أن ترتقي

املجد، املومسات سلم 

امللوك وصوجلانات 

أنا عاشق 

قبــل هذا اخلراب العظيم

وقبــل أن يهوي الطهر والعهر

يف سلة واحدة

عاشــق أنا قبل أن تخلق كل

هذي األكاذيب

وقبــل أن تنتحب املواويل عند

الطغاة أقدام 

وحضــن التفاهة واملهزلة

أنا عاشق 

منذ أن كان الشــعر بكراً

الصبا على شواطئ 

للبدايات وحروف 

عاشــق أنا يا مدائن العشق

الطفولة يا مرابع 

يا ســرباً من األحالم

وقطيعــاً من األماني املؤجلة

بل أنا العاشق

لقمــر يهش علي أغاني احلصاد،

الهوى ورياح 

الزغاريد حولي ويرسم 

املواويل على شفاه 

عاشــق أنا كنت والزلت

انحني ولن 

لعاديــات الزمان ولغط الرعاع

وخصخصــة احلب والعوملة

المزداوي  ابوالقاسم 

عبداجلواد عباس
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رياضه

تعادل املنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصاالت 
أمام نظيره البحريني بهدف لكل فريق يف مباراة 

ودية جمعتهما أمس الثالثاء بصالة املنامة.
ــاراة الــوديــة ضمن اســتــعــدادات  ــب وتــأتــي هــذه امل
فرسان املتوسط للمشاركة يف نهائيات بطولة أمم 
بداية من 28 من  باملغرب  التي ستنطلق  إفريقيا 

شهر يناير اجلاري.
املدرب  إشــراف  حتت  املتوسط  فرسان  ويستعد 
البطولة  خلـــوض  فــرنــانــديــز  خــولــيــو  ــانــي  اإلســب
املنتخب  البطولة  قرعة  أوقعت  حيث  اإلفريقية 
الليبي يف املجموعة األولي إلى جانب املغرب وغينيا 

االستوائية وجنوب أفريقيا .

اجلزائر رسمًيا  نادي إحتاد  أعلن 
اســتــبــعــاد جنــمــه الــلــيــبــي مــؤيــد 
املسافرة  الفريق  قائمة  الاليف من 
إلى جنوب إفريقيا خلوض املباراة 
أمام ماميلودي صن داونز يف دوري 
وذلك  القدم  إفريقيا لكرة  أبطال 
الالعب  شفاء  اكتمال  عدم  بسبب 
من االصابة وهو ما سيجعله يغيب 
عن املباراة الثانية على التوالي يف 

البطولة .
وكـــان دزيـــري بــالل مـــدرب فريق 
إحتاد اجلزائر أعلن يف تصريحات 
وسائل  من  عــددا  نشرت  صحفية 
اإلعالم اجلزائرية بأن مؤيد الاليف 

إفريقيا  جــنــوب  إلـــي  يــســافــر  ــن  ل
بسبب اإلصابة .

القادم  السبت  يوم  املباراة  وستقام 
فيرسفيلد  لــوفــتــوس  ملعب  على 
الرابعة  اجلــولــة  منافسات  ضمن 
أبطال  بـــدوري  املجموعات  لــدور 
ــق  ــفــري إفــريــقــيــا حــيــث يـــأمـــل ال
ــفـــوز مـــن أجــل  ــري يف الـ ــ ــزائ اجلــ
التأهل  املحافظة على حظوظه يف 
زمالء  يحتل  حيث  الذهبي  للمربع 
املجموعة  يف  الثالث  املركز  الاليف 
فيما  نــقــطــتــني  بــرصــيــد  ــثــالــثــة  ال
الترتيب  يتصدر صن داونز جدول 

برصيد سبعة نقاط.

الرفاع البحريني يعلن قيد الثنائي الليبي 
يف القائمة اآلسيوية

لــلــفــريــق األول  الـــعـــام  ــن املـــشـــرف  ــل أع
ــاع أحــمــد  ــ ــرف ــ ــادي ال ــنـ ــدم بـ ــقـ لـــكـــرة الـ
الرسمية قيد  عبر الصفحة  الكعبي 
صــولــة والــوافــد  الليبي محمد  الثنائي 
اجلديد صالح الطاهر ضمن االستحقاق 
امللحق  الدور  املتمثل يف   ٢٠٢٠ اآلسيوي 
لـــدوري أبــطــال آســيــا والـــذي على أثــره 
دوري  يف  إمــا  الفريق  مشاركة  ستتضح 

األبطال أو يف كأس االحتاد اآلسيوي.
حيث أنهي النادي إجراءات رفع القائمة 
ضمت  التي  للمشاركة  للفريق  النهائية 
١٢ شخص ضمن اجلهاز الفني واإلداري 
وعلي  الفريق  مدير  الكعبي  احمد  وهم 
ــســاعــدان  ــفــريــق وامل ــدرب ال ــ عــاشــور م
جالل  محمود  وســيــد  املــرزوقــي  عـــادل 

ــراس عــلــي ســعــيــد واملــعــد  ــدرب احلــ ــ وم
البدني البرازيلي ريكاردو ودكتور الفريق 
واملحلل  نورالدين  عبدالرحمن  السوري 
مصباح  واإلداري  فريدون  زهير  الفني 
انــور  مــازن  االعــالمــي  واملنسق  الكعبي 

وعاملي املهمات مهروف وموهان.
ضمت  فقد  بالالعبني  يتعلق  فيما  أمــا 
بينهم  من  العــب   28 النهائية  القائمة 
ثالثة حراس مرمى هم سيد شبر علوي 
ــردان وعـــبـــداهلل فريح  ــ ف وعــبــدالــكــرمي 
باقر  مــهــدي  سيد  هــم  الــالعــبــني  فيما 
والليبي محمد صولة  والنيجيري جيجي 
وغامن مسعد وهاشم سيد عيسى وكميل 
غازي  وفيصل  مرهون  ومحمد  األســود 
وسيد  عبداجلبار  ومهدي  نــور  وجاسم 
فواز  وعــدنــان  حــرم  وعلي  عيسى  رضــا 
وصالح  هــارون  وحبيب  جميل  وسلمان 

عادل  وعبدالرحمن  فــؤاد  وحمد  عناد 
ومحمد  شمسان  وحمد  العسم  وسعود 
عــبــدالــقــيــوم ومــحــمــد الــســبــع وعــبــداهلل 
الليبي  الــالعــبــان  الــى  بــاإلضــافــة  ياسر 
اللذان  عبداالمير  وأمين  الطاهر  صالح 

مت التعاقد معهما مؤخرا.
البحريني  االحتاد  بتعاون  الكعبي  وأشاد 
لكرة القدم فيما يخص إجراءات التسجيل، 
وأوضح بأن االيام املاضية شهد حتركات 
االفتتاحية  املباراة  يخص  فيما  تنسيقية 
للفريق التي ستقام يف الهند مبدينة احمد 

أباد ضد فريق تشيناي سيتي.
النادي  ان  الى  الكعبي  أحمد  أشار  كما 
عن  الــقــادمــني  الــيــومــني  خـــالل  سيعلن 
الـــذي ســيــقــع عليهم  الــالعــبــني  قــائــمــة 
يف  للتواجد  عاشور  علي  املدرب  اختيار 

الهند وعددهم 20 الى 22 العباً.

جمهور كروتوني اإليطالي  تلقى 
الــدرجــة  يف دوري  يلعب  ــذي  الـ
الــثــانــيــة لــكــرة الــقــدم خــبــر ســار 
مساء اليوم الثالثاء حيث شهدت 
ــة لــلــفــريــق  تـــدريـــبـــات اجلــمــاعــي
بن  الليبي أحمد  الــنــجــم  ــودة  عـ
ــي وذلـــك بعد  ــ عــلــي لــلــمــرة االول

تعرض  التي  اإلصابة  غيبته  أن 
نوفمبر  شهر  من  السابع  يف  لها 

املاضي .
جيوفاني  يدفع  أن  املنتظر  ومن 
كروتوني  فــريــق  مــدرب  ستروبا 
كوسينزا  أمــام  الليبي  بالالعب 
كالشيو يف الثامن عشر من شهر 

العشرين  باجلولة  اجلــاري  يناير 
من املسابقة.

املركز  حاليا  كــروتــونــي  ويحتل 
بــرصــيــد  الـــــــدوري  الـــثـــالـــث يف 
ــفــارق ثــالث نقاط  31نــقــطــة وب
فريق  الثاتي  املركز  صاحب  عن 

بوردينوني.

الرفاع البحريني يعلن قيد الثنائي الليبي يف القائمة اآلسيوية

بن علي يعود لتدريبات كروتوني بعد غياب طويل

احتاد اجلزائر يستبعد الاليف 
من مباراة صن داونز

ليبيا تتعادل أمام البحرين استعداًدا للبطولة األفريقية
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رياضه

النصر يفوز على الفيوم ودًيا بثالثة أهداف
صعباُ  فوزاً  القدم  فريق النصر لكرة  حقق 
الــنــاشــط يف دوري  الــفــيــوم املــصــري  عــلــى 
مقابل  ــداف  ــ أه بــثــالثــة  الــثــانــيــة  الـــدرجـــة 
الفريقني  جمعت  ــة  ودي مــبــاراة  يف  هدفني 
مبدنية  درمي  مبلعب  اإلثــنــني  الــيــوم  مــســاء 
ستة أكتوبر بالقاهرة وسجل أهداف النصر 
جزاء  ركلة  من  املهدي  ومعتز  مجدي  خالد 
الودية  املباراة  هذه  .وتأتي  العقوري  وعزو 
الليبية  ــكــرة  ال ممــثــل  ــدادات  ــع اســت ضــمــن 

ملــواجــهــة بــيــدفــيــســت اجلــنــوب اإلفــريــقــي 
يف اجلولة  وذلــك  بالقاهرة  الــقــادم  األحــد 
دور  األفريقية يف  الرابعة من الكونفيدرالية 
كوناكري  حوريا  فريق  املجموعاتويتصدر 
املجموعة الثانية برصيد سبعة نقاط ويأتي 
برصيد  الثاني  املــركــز  يف  املــالــي  دجولبيا 
اإلفريقي  اجلنوب  وبيدفيست  نقاط  أربعة 
رصيد  ذاته  وهو  بنقطتني  الثالث  املركز  يف 
بفارق  الرابع  املركز  يف  يأتي  الذي  النصر 

األهداف .

السكندري بأن  الرسمية لنادي االحتاد  أعلنت الصفحة 
الليبي  املدافع  مع  انهي رسمياً التعاقد  إدارة قــد  مجلس 
أحمد شلبي بالتراضي حيث لم يحظي الالعب بثقة اجلهاز 

الفني للفريق بقيادة املدرب املصري طلعت يوسف .
وكان نادي االحتاد قد تعاقد مع أحمد شلبي العب األهلي 
لثالثة  املاضية  الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  بنغازي 

مواسم .
وذكرت تقارير صحفية مصرية أن الالعب فشل يف إثبات 
طلعت  ويــرى  للنادي  انضمامه  منذ  الفريق  مع  جدارته 
الفترة  يف  للفريق  كثيرا  يضيف  لن  الالعب  ان  يوسف 
املقبلة، خاصة يف ظل تألق الثالثي محمود رزق ومحمد 

أنور واسالم جمال.

النصر يفوز على الفيوم 
ودًيا بثالثة أهداف

قرر نادي األهلي تأجيل مباراة اعتزال جنم الكرة 
وذلك  شهرين  التائب ملدة  األسبق طارق  الليبية 
ــدوري  ال الــنــادي املــصــري يف  ارتــبــاطــات  بسبب 

ودوري أبطال أفريقيا .
وكان من املقرر أن يلتقي األهلي املصري والهالل 
يف  التائب  اعتزال  مهرجان  مباراة  يف  السعودي 

الثالث عشر من يناير املقبل .
مصرية وسعودية  أن  تقارير صحفية  وذكــرت 
اخلطيب  محمود  املصري  األهلي  نــادي  رئيس 
العامة  الهيئة  رئيس  الشيخ،  آل  تركي  مع  اتفق 
خالل  املباراة  تأجيل  على  بالسعودية،  للترفيه 
زيارته له األربعاء املاضي إلي شهر مارس املقبل 

.
السعودية  الكرة  مشاركة جنوم  املباراة  وستشهد 
القحطاني  ويــاســر  الدعيع  محمد  غــرار  على 
دعوة  هناك  يكون  لن  واسامة هوساوي يف حني 

ألي جنم أوروبي أوالعاملي .
 2006 السعودي عام  مع الهالل  التائب  ولعب 
خاللها  سجل  مباراة   55 وخاض   2009 حتى 

15 هدفاً.

االحتاد السكندري ُينهي التعاقد 
تأجيل مباراة اعتزال التائب أمام األهلي املصريمع الليبي أحمد شلبى بالتراضي

ماني مهاجم  السنغالي ساديو  الــدولــي  ُتــوج 
ليفربول اإلجنليزي بجائزة أفضل العب  فريق 
يف القارة السمراء عن عام 2019 بعد مشوار 
بدوري  األسمر  الفتي  به  فاز  الريدز  مع  ناجح 
العالم  وكأس  األوروبي  والسوبر  أوروبا  أبطال 

لألندية .
اإلحتاد  نظمه  الذي  اليوم  مساء  احلفل  وأقيم 
اإلفــريــقــي لــكــرة الــقــدم »كـــاف« وحتــت رعاية 
منطقة  العالم يف  فنادق  أكبر  أحد  مصرية يف 

سهل حشيش مبدينة الغردقة املصرية .
صالح بجائزة  املصري محمد  الــدولــي  ــوج  وت
عامني  ملــدة  السمراء  الــقــارة  يف  العــب  أفضل 
حفل  عن  غاب  بينما   2018/2017 متتالني 

اليوم ألسباب غير معلنة من جانب صالح .

ساديو ماني أفضل العب يف 
إفريقيا 2019
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أخر االسبوع 
املرصد

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

نفقت أكبر أنثى وحيد قرن يف 
العالم عن 57 عاما يف محمية 

بتنزانيا.
وأعلنت هيئة حماية منطقة 

جنوروجنورو أن )فاوستا(، وهي 
أنثى وحيد قرن أسود كانت تعيش 

داخل املحمية، نفقت ألسباب 
طبيعية يوم اجلمعة.

وذكر بيان للهيئة ”السجالت 
تظهر أن فاوستا عاشت أكثر من 

أي وحيد قرن يف العالم وظلت 
يف املراعي الواسعة مبنطقة 
جنوروجنورو ألكثر من 54 

عاما قبل نقلها إلى املحمية عام 
2016 حيث أمضت آخر ثالث 

سنوات يف حياتها“.
وعثر أحد العلماء على فاوستا 

أول مرة عام 1965 عندما كان 
عمرها يتراوح بني ثالثة وأربعة 

أعوام، لكن صحتها بدأت تتدهور 
عام 2016 حني تعرضت لهجوم 
من ضباع ُنقلت بعده إلى املحمية.
وبحسب الهيئة فإن متوسط عمر 
وحيد القرن يصل إلى 40 عاما 

إذا عاش يف البرية لكنه قد يعيش 
عقدا إضافيا إذا كان يف محمية.

ذبح 16 أسداً الستخدامها يف السحر

نفوق أكبر أنثى 
وحيد قرن يف 

العالم يف تنزانيا

أصــيــب اجلــنــوب أفــريــقــي غــيــرت بلوم، 
بالذهول واحليرة، عندما استيقظ وقت 
زئير  يسمع  لــم  لكنه  كــاملــعــتــاد،  الفجر 

أسوده.
ــى عرين  وعــنــدمــا ذهــب غــيــرت بــلــوم إل
روك  »بريداتورز  يف  به  اخلاص  األســود 
من  اثنني  اختفاء  اكتشاف  لــودج«  بــوش 
البالغ  الرجل  فتتبع  لبؤات،  و6  أســوده 
يف  روستنبرغ  من  عاما   51 العمر  من 
جنوب أفريقيا، آثار جر على األرض إلى 
خلف جدار قريب حيث وجد احليوانات 
الثمانية مذبوحة.ووجد 8 من األسود بال 
أسنان،  وال  أنوف  وال  مخالب  وال  وجوه 
»وصفات«  يف  استخدامها  بهدف  وذلك 

من السحر األسود.
فقد  البريطانية،  ووفقا لصحيفة »صن« 
بدأت عملية سلخ وجوه هذه األسود بعد 
بواسطة  قتلها  على  صــيــادون  أقــدم  أن 

تقدمي دجاج مسموم لها.
أقــدام  بقطع  قاموا  »لقد  غيرت:  وقــال 
ــل مــخــالــبــهــا ومــقــدمــة  األســــود مـــن أجـ
أن  مضيفا  أسنانها«،  أجل  من  وجوهها 
املشهد »كان رهيبا وال ميكن تصديقه«.

حيوانات  نرى  أن  القسوة  »من  إن  وقال 
ميأل  والـــذبـــاب  مــلــقــاة  ــعــة  رائ مفترسة 
أن  إلى  واألقــدام«.وأشــار  الوجه  منطقة 
 24 نحو  بعد  قتلتا  اللبؤات  من  اثنتني 
كانتا  وأنهما  أشبالها،  والدة  على  ساعة 

بصدد والدة 3 أشبال أخرى لكل منهما، 
ولدت  قد  كانت  أخــرى  لبؤة  أن  يف حني 
اثنني  على  وعثر  تسميمها  من  يوم  قبل 
إلى  من أشبالها وقد نفقا.وأشار غيرت 
لم  و6  نافقة  أشبال   8 وجــود  »مــع  أنــه 
تناولهما  جراء  نفقا  واثنني  بعد،  يولدوا 
أن  يعني  فــهــذا  املــســمــوم،  األم  حليب 
من  أســدا،   16 فعليا  قتلوا  الصيادين 
بينها لبؤتان كانتا على وشك الوالدة مما 
يجعل هذا األمر أكثر مأساوية.«وذكر أن 
هناك 4 مجموعات من آثار األقدام، ما 
األسود  بحق  املذبحة  نفذ  من  أن  يعني 
ــن، كــانــوا قــد اجــتــازوا  ــادي هــم 4 صــي
وصوال  الكهربائية  واحلــواجــز  األســـوار 

الشرطة  احليوانات.وفتحت  هــذه  إلــى 
احلادثة،  يف  حتقيقا  أفريقيا  جنوب  يف 
البريغادير سباتا  باسمها  املتحدث  وقال 
يف  و«نحقق  قتلت  أســودا  إن  موكوابون 
اعتقال  يتم  لم  اآلن  لكن حتى  اجلرمية، 

أي شخص حتى اآلن«.
يشار إلى أن عدد من املعاجلني والسحرة 
واملشعوذين يف جنوب أفريقيا يستخدمون 
أجزاء من أجساد األسود لصنع جرعات 
عالج سحرية ُتعرف باسم »موتي«، وتعني 
إلى  وتــبــاع  الــزولــو،  شعب  بلغة  الشجرة 
أنها  يعتقدون  الــذيــن  املحليني  السكان 
متنحهم القدرة على درء األرواح الشريرة 

أو أنها جتلب لهم احلظ اجليد.

1
٢             العدد: 93

الخميس  ٢8  نوفمبر  ٠١9

نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

نشرة  اسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الخميس   ٢8  نوفمبر  ٢٠١٩
٣٥  صفصحة

العدد: 93

؟

؟

ن.. المؤسسة للعنف 
مبادئ اإلخوا

والرافضة لمفهوم الوطن

كيف ينظر 

اإلخوان 

لفكرة الوطن

الجماعة قبل الوطن.. 

إخوان ليبيا وتاريخ معارك »المناولة«

.

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

؟

1 الخميس  ٢8  نوفمبر  ٢٠١9             العدد: 93 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الخميس   ٢8  نوفمبر  ٢٠١٩نشرة  اسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية العدد: ٣٥93  صفصحة

؟

؟

مبادئ اإلخوان.. المؤسسة للعنف 

والرافضة لمفهوم الوطن

كيف ينظر 

اإلخوان 

لفكرة الوطن

الجماعة قبل الوطن.. 
إخوان ليبيا وتاريخ معارك »المناولة«

.

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

؟

عن بوابة 
اخبار  افريقيا


