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حتى مع الصعود امللحوظ لبعض القوى اجلديدة 
على املــســرح الــدولــي بعد سقوط ثنائية النظام 
الــعــاملــي الــقــدمي بانهيار مــا كـــان يــعــرف باملعسكر 
االشــتــراكــي..وبــالــرغــم مــن الــتــوقــعــات والتنبؤات 
املتواترة بظهور منظومة متعددة األقطاب لسد 
الفراغ ..مازال الزمن العاملي زمنا أمريكيا بامتياز ..

ما يتوفر للواليات املتحدة كإمبراطورية مهيمنة 
على أقدار الكوكب ، لم يتوفر إلمبراطوريات غابرة 
سيطرت يف فترات تاريخية سابقة على » رقع« واسعة 
ماديا  التتفوق  ..فأمريكا  املعمورة  جغرافية  من 
فقط  بامتالكها عسكريا للتكنولوجيا القتالية 
املتقدمة وحيازتها الكبر مخزون من أسلحة الدمار 
الشامل ..واحتفاظها مبا يقرب من 25 باملئة من 
حجم االقتصاد العاملي ، بناجت محلي يتجاوز ال 
21 ترليون ، إلــى غير ذلــك مــن عــوامــل التفوق 
املادي ..لكنها تتفوق معنويا أيضا وهذا األهم على 
الثقايف  منوذجها  بـــرواج  االستراتيجي  املستوى 
والسلوكي الذي يقدم للعالم منطا معيشيا يسعى 
اجلميع إلى تقليده ، بفضل التسويق املكثف الذي 
تقدمه وسائل صناعة الرأي وتشكيل الفكر وتوجيه 
االهتمام ، ممثلة يف »ماكينات« االتصال واإلعالم 
واإلعــالن وشركات اإلنتاج السينمائي ودور النشر 
ملــا يسميه مفكرو السياسة  املنتجة -  العمالقة  

اجلدد – الرأسمال الرمزي ..
ــه الــقــوة يختلف املــشــروع  يف هـــذا الــوجــه مــن أوجـ
سبقته  التي  املشاريع  عــن  األمريكي  االمبريالي 
والتي اعتمدت يف اجناز وجودها على القوة املادية 
على  والسيطرة  والهيمنة  الــتــوســع  يف  الغاشمة 
الشعوب األخرى .. على سبيل املثال اإلمبراطورية 
الرومانية التي تربعت فيما  يقرب  من العشرة 
القدمي   العالم  أربـــاع  قـــرون على جغرافية ثالثة 
تأثير لوجودها  لــم يبق مــن   ، املباشر  باالحتالل 
على األرض التي استعمرتها غير األوابد احلجرية 
التي تتآكلها عوامل الطبيعة عبر األزمــنــة او ما 
احتفظت به مدونات املؤرخني من اخبار املجازر 
واملذابح..ذلك أن الرومان ظلوا يف حال انفصال 
عن الشعوب التي استعمروا بالدها ولم يستهلكوا 
دقيقة واحــدة يف محاولة صياغة هويتها املحلية 

ودمجها يف الهوية الرومانية املهيمنة ..
لــم يعرفها  املتحدة األمريكية ظــاهــرة  الــواليــات 
تاريخ البشرية من قبل ، ولذلك ال ميكن مقارنتها 
مبا سبق .. وهيمنتها الثقافية وجبروت رأسمالها 
الرمزي على املعمورة ال تنطبق عليه قاعدة ابن 
خلدون العتيقة حول تقليد املغلوب للغالب ، الن 
الــنــمــوذج األمــريــكــي أبــهــر اجلميع منذ مــا يقرب 
الــى مغادرة  أن يضطر األمريكان  القرن دون  من 
حدودهم إال يف مناسبات معدودة فرضتها عليهم 
ضرورات حتصني تفوقهم االقتصادي والعسكري..

احللم األمريكي الذي غزى عقول وخيال أجيال 
أقــوى   ، بــاذخــة  استهالكية  بأسرها كنمط حلياة 
النفطية  أمريكا ومــن احتياطياتها  اقتصاد  من 
والــنــقــديــة وأقــــــوى مـــن أســاطــيــلــهــا وصــواريــخــهــا 
البالستية وقواعدها التي تنتشر يف كل بقاع األرض 
وتدفع الدول املستضيفة تكاليف وجودها ..ولذلك 
فإن التنبؤات التي تشبه األمنيات مبغادرة اليانكي 
موقع البطل يف العقود القريبة القادمة تبدو بعيدة 
عن التحقق ،ويبدو أن القرن احلالي سيكون قرنا 

أمريكيا كسابقه ..
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تتواصل االستعدادات النطالق احلملة السابعة 
هون  اجلفرة  بلدية  مــدن  مبختلف  للتشجير 
وودان وسوكنة وزلة والفقهاء للموسم احلالي  .

ويف هذا االطار عقد مبدينة سوكنة اإلجتماع 
للتشجير  الليبية  احلملة  لفرع  التحضيرى 
مبنطقة اجلفرة  بحضور  رئيس اللجنة العليا 
الزراعة  للحملة و مندوبىن عن مكتب قطاع 

واحلرس البلدى وشركة املياه والصرف الصحي 
ومتكني  دعــم  مكتب  وعضو  العامة  والنظافة 
املرأة  ومشريف احلملة يف كال سوكنه  . هون . 

ودان . زله .  الفقهاء .
التحضيرات  مناقشة  االجــتــمــاع   يف  جـــرى 
امليداني  العمل  ــرق  وف املتوفرة  واالمكانيات 
وانــواع  املستهدفة  واملقرات  االماكن  وحتديد 

املناطق  على  وتــوزيــعــهــا  واعـــدادهـــا  الــشــتــول 
واجلهات التطوعية التي ستشارك فيها  ..

واكد  صالح االشهب رئيس اللجنة العليا للحملة 
السابقة   تفادي سلبيات احلملة  على ضــرورة 
للموسم احلالي  والعمل على اجنــاح  احلملة 
واالهتمام املتواصل مبا يتم زراعته من االشجار 

على حد سواء اشجار الغابات واملثمرة  .

نقابة النفط تدعم إغالق تصدير اخلام

احلكومة الليبية تتعهد باستكمال  مشروع إنشاء 120 وحدة سكنية بأوجلة

دخول أكثر من 2000 سيارة وشاحنة قادمة من السوق األوروبية إلى بنغازي

انطالق حملة تشجير املدن يف اجلفرة

وجميع مستخدمي  تدعم  إنها  للنفط  العامة  النقابة  قالت 
القطاع قرار إغالق تصدير النفط حفاظا على وحدة البالد.

وأكد رئيس النقابة عبد املنعم الزوي يف بيان له أن »النقابة 
صفا  يقفون  بالقطاع  املستخدمني  وجميع  للنفط  العامة 
القرارات  النقابة مع جميع  وأن  واحدا مع هذه اخلطوات 
الــصــادرة مــن أبــنــاء الــوطــن بخصوص إقــفــال الــصــادرات 
األطماع  ضد  وثرواته  الوطن  وحدة  على  حفاظا  النفطية 
االستعمارية« معلنا تأييد النقابة »جلميع القرارات الصادرة 

باخلصوص«.

الثني  الليبية عبداهلل  رئيس احلكومة  أجرى 
إنشاء  تفقدية ملشروع  املاضية جولة  اجلمعة 

عدد 120 وحدة سكنية ببلدية أوجلة.
أن  الليبية  للحكومة  اإلعالمي  املكتب  وبــني 
املــشــروع  هــذا  استكمال  سبل  بحث  الثني 
املتعثر منذ سنوات، مبا يساهم يف حل أزمة 
السكن باملنطقة، متعهدا باستئناف العمل فيه 

يف أقرب وقت.
الداخلية  ــر  وزي اجلولة  خــالل  دولته  ورافــق 
إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة سعد عقوب، 
من  ــددا  وعـ بــومــريــز،  فـــوزي  التعليم  ــر  ووزيـ

املسؤولني.

3 سفن  دخول  البحري  بنغازي  ميناء  أعلن 
مختلفةبينها2356  ببضائعوسلع  محملني 
سيارة وشاحنة قادمة من السوق االوروبية.
بنغازي  ميناء  إدارة  باسم  املتحدث  وقــال 
نقل  سفينة  إن  الشهيبي  مفتاح  البحري 
احلاويات) ألوبو ( دخلت للميناء وعلى متنها 
مختلفة  وسلع  بضائع  حــاويــة   178 عــدد 
متنها  وعلى  )نيكوال(  السفينة  دخلت  كما 
البضائع  بكافة  محملة  حاوية   123 عدد 
نقل  سفينة  امليناء  إلى  دخل  كما  املختلفة 
متنها  وعلى  أكسبرس(  )سيبرنق  السيارات 
عــدد 2356 ســيــارة وشــاحــنــة قــادمــة من 

األوروبية. السوق 

بحث سير العمل األمني
 بطرابلس

عـقد السبت املاضي االجتماع 
الدوري لرؤساء ملفات األزمة 
طرابلس  أمــن  مدير  برئاسة 
عميد أسامة عويدان بحضور 
مساعدي مدير األمن للشؤون 
ــؤون الــعــامــة  ــشــ ــ ــة وال ــي ــن األم

ورؤساء ملفات األزمة.
ــي  ــ ــالم ــب اإلعــ ــتـ ــكـ ــني املـ ــ ــ وب

لــــوزارة الــداخــلــيــة أنـــه جــرى 
خــالل االجــتــمــاع الـــذي عقد 
سير  متابعة  املديرية  بديوان 
واستعراض  باملديرية  العمل 
ملفاتهم،  حــول  املــســتــجــدات 
األعمال  حول  تقارير  وتقدمي 
املنجزة خالل األسبوع املاضي 

من الشهر اجلاري.

احلملة  املــاضــي  السبت  ــدأت  بـ
عنق  بسرطان  للتوعية  الوطنية 
الرحم ببلدية اجلفرة التي ينظمها 
االحتاد الليبي ملكافحة  السرطان 
وال  نفسك  احمي   « شعار  حتت 
تؤجلي » والتي تستمر ملدة عشرة 
ايام ..   وافادت منسقة احلملة 
بــوابــة  مــراســل  ــرة  اجلــف ببلدية 
افريقيا االخبارية بانه مت تشكيل 
متخصصة   عــمــل  فـــرق  خمسة 
وودان  هــون  مــدن  على  مــوزعــة 

مجهزة  والفقهاء  ــة  وزل وسوكنة 
بكافة االمكانيات الالزمة ، لبدء 
من  التوعوية  االرشــاديــة  احلملة 
خالل القاء املحاضرات  ، واقامة 

الندوات وورش العمل ..   
تستهدف  احلــمــلــة  بـــأن  ــت  ــال وق
الثانوية  الشهادة  من  الطالبات 
واملدرسات  واملعاهد  واالعدادية 
والكليات ومنارات حتفيظ القرأن 
الكرمي وربات البيوت واملوظفات 

واالمهات .

لـ  التنفيذية  املـــديـــرة  قــالــت 
ــور  »يـــونـــيـــســـف« هــنــريــيــتــا ف
اليونيسف، إن املنظمة الدولية 
تلقت تقارير عن تعّرض أطفال 
القتل  أو  بجراح  اإلصابة  إلى 
باإلضافة  االشتباكات،  جــراء 
إلى جتنيد األطفال يف القتال. 
بيان  »يــونــيــســف«، يف  ودعـــت 
تلقت »بوابة إفريقيا اإلخبارية« 
الــنــزاع  أطـــراف  مــنــه،  نسخة 
عليهم حلماية  نفوذ  لهم  ومن 
حـــّداً  يضعوا  وأن  األطـــفـــال، 
يف  واستخدامهم  لتجنيدهم 
على  الهجمات  ووقف  النزاع، 
البنية التحتية املدنية، والسماح 
اإلنسانية  املساعدات  بوصول 
بأمان ودون عوائق إلى األطفال 

وكافة املحتاجني«

حكومة  »يونسيف«  دعت  كما 
ــى إنــهــاء احــتــجــاز  الـــوفـــاق إلـ
ــن املــهــاجــريــن  ــ األطــــفــــال م
احلثيث  والسعي  والالجئني، 
بــدائــل عــن االحتجاز  إليــجــاد 
توفر لألطفال األمان والكرامة.

وأضافت يونسيف، أن أكثر من 
150 ألف شخص، 90 ألف 
منهم من األطفال،  قد أُجبروا 
تقّدم،  مــا  الــنــزوح جــراء  على 
ليبيا  األطفال يف  »إن  متابعة: 
الوطأة  شديد  وضع  يف  اليوم 
، وينبغي على العالم أجمع أاّل 

يقبل بهذا الوضع«
ــيـــب بــالــضــرر  ــت: »أُصـ ــع ــاب وت
حوالي 30 مرفق صحي نتيجة 
منها  اضطّر 13  النزاع، مما 
إلى اإلغالق، كما أدى تعرض 

وتهديدات  لهجمات  ــدارس  امل
إلــى إغــالقــات، تركت  بالعنف 
حوالي 200 ألف طفل خارج 

مقاعد الدراسة«
وأشــارت، إلى تعّرض شبكات 
انهيار  وقــرب  للهجمات  املياه 
على  النفايات  إدارة  أجــهــزة 
االنهيار، مما يزيد بشكل كبير 
املنقولة  األمـــراض  خطر  مــن 
املياه، ومن ضمنها  عن طريق 

الكوليرا.
وأردفت هنرييتا فور: »إن 60 
ألــف مــن األطــفــال الالجئني 
واملهاجرين املوجودين حالياً يف 
املناطق احلضرية هم أيضاً يف 
غاية الهشاشة، خاصة األطفال 
غير املصحوبني أو املحتجزين، 
والبالغ عددهم 15 ألف طفل«

بدء حملة التوعية
 بسرطان الرحم لنساء اجلفرة

يونسيف تدعو إلى منع جتنيد األطفال يف ليبيا
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حصر االضرار جراء سيول األمطار بطبرقخبير نفطي: إقفال املوانئ النفطية خطأ كبير

حريق هائل مبقر مكتب الثقافة بسرت

تركيب منظومـة إنذاريف بعض احلقول النفطية 

عبدالسالم  النفطي  اخلبير  رأى 
عاشور، أن املناداة بالعودة إلقفال 
بغرض  النفطية  املوانئ واحلقول 
كبير«  »خــطــأ  التصدير  إيــقــاف 
ونتائجه سوف تكون كارثية على 

الشعب الليبي.
تلك اخلطوة  »إن  وقــال عــاشــور، 
وسوف تزيد من معاناة البسطاء 
السلبية  نتائجه  ــى  ال بــاإلضــافــة 
ــار  واملـــدمـــرة على املــكــامــن واآلبـ
تعود  لــن  بعضها  والــتــي  املنتجة 

لإلنتاج أبداً لو مت قفلها، فإيقاف 
الضخ والتصدير سوف يؤدي إلى 
افــالس الدولة وســوف ينتج عنه 
املرتبات وسوف  دفع  عجزها يف 
يؤدي أيضا إلى ارتفاع جنوني يف 
سعر الــدوالر بالسوق املــوازي قد 
للدوالر  دينار  عشرين  إلى  يصل 
القيمة  انهيار  يعنى  مما  الواحد 
الشرائية والسوقية للدينار الليبي 

بالكامل«، بحسب تعبيره.
ــار السلبية  ــ وتــابــع عــاشــور، »االث

إلقفال اجلضران للموانئ واحلقول 
من سنوات على االقتصاد الليبي 
ال زالت قائمة حتى اليوم، ابتعدوا 
باملصدر  والــلــعــب  ــســاس  امل عــن 
ما  ويكفى  البالد  لقوت  الوحيد 
يعانيه الشعب من متاعب وويالت 
وانهيار يف معيشته اليومية والتي 
)مستحقات  املسكنة  احلقن  لوال 
اربــاب األســر( الستحالت احلياة 
متاما على معظم مكوناته«، على 

حد تعبيره.

التي  طبرق  ببلدية  الــطــوارئ  جلنة  أعــضــاء  قــام 
السكنية  االحياء  بتفقد عددا من  تشكلت مؤخرا 
التي تضررت بسبب االمطار الغزيرة التي هطلت 

الليلة البارحة على معظم مناطق طبرق.
املجلس  عضويتها  يف  تضم  التي  اللجنة  وعملت 

االجتماعية  ــشــؤون  وال االمـــن  ومــديــريــة  البلدي 
طبرق  ومنطقة  واملـــواصـــالت  االحــمــر  ــهــالل  وال
امليدان على حصر  الى جمعية  العسكرية اضافة 
املــســاكــن الــتــي تــضــررت جـــراء الــســيــول وتقدمي 

املساعدة للسكان.

احلكومة  وزراء  مجلس  رئيس  افتتح 
الليبية عبداهلل الثني، اخلميس املاضي 
مستشفى جالو املركزي بعد االنتهاء من 
سعد  الصحة  ــر  وزي بحضور  جتهيزه، 

بومريز،  فــوزي  التعليم  ــر  ووزي عقوب، 
إضافة إلى عدد من رؤساء املؤسسات 
الصفحة  والهيئات. ووفقا ملنشور عبر 
موقع  على  الليبية  للحكومة  الرسمية 

التواصل »فيس بوك«، يخدم املستشفى 
لليييا  الشرقي  مناطق واحات اجلنوب 
)جالو، أوجلة، أجخرة(، ويسع لـ 200 
سرير، ويعد املستشفى األكبر يف مناطق 
يتكون   حيث  للبالد،  الشرقي  اجلنوب 
تخصصية يف  خارجية  عيادة  من 11 
والعظام،  واجلراحة،  الباطنة،  أمراض 
ــة األعــــصــــاب، واجلـــلـــديـــة،  ــراحــ وجــ
واجلهاز  البولية،  واملسالك  واألسنان، 
والنساء  واألطفال،  والقلب،  التنفسي، 
ــى مــركــز للعالج  والــتــولــيــد، إضــافــة إل
وفقا  املستشفى،  جتهيز  الطبيعي.مت 
بداخليه  املــواصــفــات، وصــمــم  ألعــلــى 
ملحق للسكن الوظيفي لألطباء املغتربني 

والزوار.

تسلمت شركة املياه والصرف الصحي ببلدية 
غات أربعة جرافات تربة مقدمة من صندوق 
اخلدمية  للقطاعات  دعما  االستقرار  حتقيق 
باملجلس  االعــالمــي  املكتب  وقـــال  غـــات.  يف 
البلدي غات، بأن هذه املساعدات املقدمة الى 
شركة املياه والصرف الصحي تأتي للمساعدة 
الــركــام  وازالـــة  بها  املكلفة  املــهــام  تنفيذ  يف 
والفيضانات  االمــطــار  خلفته  الــذي  الطيني 
املنصرم  العام  خــالل  املدينة  اجتاحت  التي 
هذا  خــالل  يحدث  ان  ملــا ميكن  واســتــعــدادا 

املوسم

تـمكن أعـضاء الـتحري والـقبض فـرع مـكافحة الـمخدرات 
ــارة اخلــمــور  مـــــصــراتــه مـــن ضــبــط شــخــص ميــتــهــن جتــ

واملخدرات.
الوفاق  بحكومة  الداخلية  لــوزارة  اإلعالمي  املكتب  وبني 
الـخمور  مـن  قـنينات   10 عـدد  املتهم  بحوزة  ضبط  أنه 

تـقدر  الـحشيش  مـخدر  قـطع  مـن  وعـــــددا  الـمستوردة 
بـحوالي ربـع كـيلوا وعـدد امـن أقـراص الـهلوسة.

القانونية  اإلجــراءات  اتخاذ  جرى  أنه  ــوزارة  ال وأوضحت 
الـمخدرات  جـرائم  مـكافحة  لنـيابة  وإحالته  املتهم  حيال 

مـن حـيث االخـتصاص.

سرت  مبدينة  الثقافة  مكتب  مقر  تــعــرض 
،الساعات األولى من صباح اخلميس املاضي 
،حلريق هائل ،جراء اقدام أشخاص مجهولني 
على القاء جالونات من الوقود و اضرام النار 
يف املبنى. وقال مصدر  اعالمى مبكتب الثقافة 
سرت  ان املقر تعرض الشعال نيران باملبنى 
ألسنة  فيه  اشتعلت  تالثة طوابق   من  املكون 
وهو  االرضــى  بالدور  اشتعلت  ،التي  النيران  

مقر للصالون الثقافى واالستعالمات ،والدور 
االول مكتب هئية الثقافة سرت ،والدور الثانى  
ردايو سرت الثقافى ،والدور الثالث ردايو  أمواج 
ان  إلى  أشــار ذات املصدر  و  الشبابي.  سرت 
املبنى بالكامل تعرض للخراب واحلرق بالكامل 
اجلهات  سارعت  ،وقد  االعمال  كافة  وتوقف 
االمنية ذات العالقة البحث اجلنائي ومديرية 

االمن وبدأت اجراءات التحقيق ومعاينة املقر.

املعلومات  وتقنـية  االتــصـــــاالت  إدارة  أنهـت 
منظومة  تركيب  مـن  الثالثـة  املرحـلة  مشروع 
 )siren warinig system( اإلنذار الصوتي
التحكم  بغرفة  وربطها  النفطية  احلقول  يف 

الرئيسية مبقر الشركة بالبريقة.
وأعلنت املؤسسة الوطنية للنفط أن هذا العمــل 
للهندسة  الفضاء  شركة  قبل  من  تنفيذه  مت 
بعض  فــى  واالســتــشــارات  الكهروميكانيكية 
والساحل  احلطيبة  وهــي  النفطية  احلــقــول 
انه  الى  مشيرة   ، والراقوبة«  وزلطن  واإلرادة 
مراحل  أن  إال  اإلمكانيات  قلة  مــن  بالرغم 
وبتنسيق  التركيب متت يف وقت قياسي جداً 

عاٍل ولم تستغرق أكثر من شهر واحد.
وتتمتع هذه املنظومة بخصائص متعددة فى نقل 
حالة اإلنذار والتنبيهات اخلاصة باحلقول من 
حيث األمن والسالمة ومراقبة جميع احلقول 
من غرفة التحكم الرئيسية مع إمكانية التعامل 

مع املنظومة بشكل سلس وسهولة ونقل املعلومات 
واملشرفني على  املتابعني  املستخدمني  جلميع 

سير عمل املنظومة.
يذكر أن هذه املنظومة هي األولــى من نوعها 
يتم تركيبها يف قطاع النفط والغاز يف ليبيا ، 
وبهذا تعد شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط 
املنظومات  تطور  مواكبة  فى  السّباقة  والغاز 

اإللكترونية.
هذا وقبل البدء يف املشروع عقد اجتماع مبكتب 
مراقب االتصاالت »عيسى معتوق« واملهندس 
املكلف باالشراف على املشروع ومتابعته »محمد 
اشويقي« واملدير العام لشركة الفضاء للهندسة 
فؤاد  املهندس  واالستشارات  الكهروميكانيكة 
أحمد  املهندس  التنفيذي  واملدير  زريد  حسن 

سعيد شاقورة .
ومت خالل هذا االجتماع  مناقشة مراحل إمتام 

العمل وتذليل الصعاب املعرقلة للمشروع.

غات تتسلم جرافات 
تربة جديدة

ضبط تاجر مخدرات يف مصراتة

افتتاح مستشفى جالو بعد انتهاء جتهيزه
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االقتصادية

 االسبوع الليبي
أّن  للنفــط  الوطنيــة  املؤسســة  أعلنــت 
قــد   2019 ديســمبر  شــهر  إيــرادات 
بلغــت حوالــي 2.2 مليــار دوالر أمريكــي 
ــاع  )2.186.488.241.19(  أي بارتف
قــدره 405 مليــون دوالر أمريكــي )23 
باملئــة( مقارنــة بإيــرادات شــهر نوفمبــر 
ســعر  ارتفــاع  بســبب  وذلــك   ،2019
دوالر   5.42 مبقــدار  النفــط  برميــل 
بــني مبيعــات  الواحــد  للبرميــل  أمريكــي 
املؤسســة  ونوفمبر.وأوضحــت  اكتوبــر 
الوطنيــة للنفــط يف بيــان لهــا أن »إجمالــي 
ــام 2019  ــة خــالل الع ــرادات النفطي اإلي
بلــغ قرابــة 22.495 مليار دوالر أمريكي، 
 8.4 قــدره  انخفاضــا  بذلــك  مســّجال 
باملئــة مقارنــة مقاربــة بإجمالــي اإليــرادات 

يف عــام 2018 والبالــغ 24.55 مليــار 

تعكــس  األرقــام  هــذه  أن  مؤكــدة  دوالر« 

»تراجعــا يف ســعر النفــط، حيــث انخفــض 

املتوســط الســنوي لســعر برميــل النفــط 

أمريكــي يف 2018  مــن 69.78 دوالر 

للبرميــل  أمريكــي  دوالر   63.83 إلــى 

»2019 يف  الواحــد 
وبينــت املؤسســة أن إيراداتهــا تتمثــل يف 
عائــدات مبيعــات الغــاز الطبيعــي والنفــط 
النفطيــة،  املشــتقات  ومختلــف  اخلــام 
واإلتــاوات  الضرائــب  إلــى  باإلضافــة 

االمتيــاز. عقــود  مــن  املُحّصلــة 
املؤسســة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
اهلل  صنــع  مصطفــى  للنفــط  الوطنيــة 
»لقــد جنحــت املؤسســة الوطنيــة للنفــط 
اإلنتــاج،  اســتمرار  علــى  احلفــاظ  يف 
التحديــات  كّل  مــن  الرغــم  علــى  وذلــك 
والظــروف الصعبــة التــي واجهتهــا، موّفــرة 
عليهــا  يعتمــد  التــي  اإليــرادات  بذلــك 
الشــعب الليبــي، ومســاهمة يف اســتقرار 
ــت املؤسســة  ــط العاملية«.وأردف ســوق النف
وُيفّســر االنخفــاض الطفيــف يف إيــرادات 

بحوالــي  يقــّدر  والــذي  ديســمبر،  شــهر 
مــن  الشــهر  بنفــس  مقارنــة  باملئــة   8.5
العــام املاضــي، بتراجــع ضئيــل يف ســعر 

العــام املاضــي. النفــط منــذ 
ســعر  متوّســط  أّن  املؤسســة  وأوضحــت 
نوفمبــر  شــهر  يف  أوبــك  خامــات  ســلة 
ــغ 62.94 دوالر أمريكــي،  2019 قــد بل
مقابــل 65.33 دوالر أمريكــي يف شــهر 

.2018 نوفمبــر 
وأشــارت املؤسســة إلــى أنهــا تقــوم بتحويــل 
مــن مبيعــات  املُحّصلــة  اإليــرادات  كاّفــة 
منتجــات النفــط والغــاز إلــى مصــرف ليبيا 
املركــزي، وتتلقــى يف املقابــل ميزانياتهــا 
وزارتــي  مــن  ماليــة  والــرأس  التشــغيلية 
صرفهــا  ويتولــى  والتخطيــط،  املاليــة 

املركــزي. املصــرف 

 االسبوع الليبي
رســمياً  البــدء  عــن  األمــان  مصــرف  أعلــن 
ــي لألغــراض  ــات النقــد األجنب ــول طلب يف قب
ــدة  الشــخصية 10000 دوالر للســنة اجلدي
2020. وأوضــح املصــرف يف منشــور عبــر 
صفحتــه الرســمية،   ان هــذا االعــالن يشــمل 
ســواء   اإليداعــات  قبــول  مــع  حســاب  فتــح 
كانــت نقديــة أو صــك مصــدق إلكترونــي أو 
حوالــة   مــن املصــارف التجاريــة مــع الشــحن 

مــن  األمريكــي  بالــدوالر  املقابــل  حجــز  و 
منظومــة مصــرف ليبيــا املركــزي، واشــار الــى 
ــزا واملاســتر ســيكون  ــي الفي أن تســليم بطاقت
احلســابات  ألصحــاب  ســاعة    24 خــالل 
اجلديــدة.  و أعلــن مصــرف األمــان اســتئناف 
األســر  أربــاب  مخصصــات  طلبــات  قبــول 
الذيــن  للمواطنــني  األولــي  دوالر  ال500 
لــم يتقدمــوا للحصــول عليهــا خــالل الســنة 

املاضيــة .

 االسبوع الليبي
والتنميــة  التجــارة  مصــرف  أدان 
املجحفــة  بالتصرفــات  وصفــه  مــا 
املركــزي  ليبيــا  مــن مصــرف  بحقــة 
بطرابلــس، بشــأن حجــب مخصصــات 
مبيعــات العمــالت االجنبيــة خاصــة 
واحلــواالت  االعتمــادات  بنــود  يف 
الشــخصية يف  األغــراض  وحــواالت 
العــالج والدراســة مــا أثــر ســلبا علــى 
اإليــرادات واخلصومــات واإليداعــات 
يف  املصــرف  وأوضــح  املصرفيــة. 
أنــه  باخلصــوص،    أصــدره  بيــان 
وبعــد االطــالع علــى بيــان املصــرف 
النقــد  مبيعــات  بخصــوص  املركــزي 
خصــص  مــا  أن  أتضــح  األجنبــي 
ملصــرف التجــارة والتنميــة لــم يتعــدى 
دوالر  مليــون   599.243.529
فقــط مــن أصــل 17.7 مليــار دوالر 
أي مــا نســبته %3.3 فقــط، منوهــاً 
إلــى أن املركــزي منــح مصــارف حديثة 
وليــس لهــا فــروع مبالــغ اضعــاف هــذا 
املبلــغ. كمــا بــني املصــرف أن املركــزي 
لــم مينحــه حصتــه يف مخصصــات 
االعتمــادات ســوى 10.610.412 

مليــون دوالر فقــط مــن أصل 7.912 
مليــار دوالر أي بنســبة 0001 %. 
وتطــرق املصــرف يف بيانــه للعقوبــات 
املفروضــة عليــه منــذ شــهر نوفمبــر 
مــع  مشــكلته  بســبب   2015 عــام 
ــه  ــذي وصف مصــرف QNB األمــر ال
ناهيــك  الواهيــة  باحلجــة  املصــرف 
عــن حتديــد ســقف صكــوك املقاصــة 

دون  10000دينــار  أعلــى  بحــد 
يف  املصــرف  وشــدد  قانونــي.  ســند 
ختــام بيانــه علــى أنــه يتحفــظ بحقــه 
القانونــي لرفــع األمــر للقضــاء مدعماً 
مؤكــداً  واألدلــة،  املســتندات  بــكل 
رقــم  القانــون  بنصــوص  التزامــه 
املصــارف  بشــأن   2005 لســنة   1

.46 رقــم  بالقانــون  وتعديالتــه 
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مصلحة الضرائب تكشف القيمة احلقيقة 
إليراداتها خالل سنة 2019

بومطاري يخاطب  وزراء ورؤساء الهيئات بشأن 
فتح اعتمادات شهرية مؤقتة

 االسبوع الليبي
اعلنــت ذكــر مديــر مكتــب اإلعــالم 
مبصلحــة الضرائــب  عمــاد الشــريف   
اخلميــس  اعالميــة  تصريحــات  يف 
املاضــي  متحدثــا عــن القيمــة الفعليــة 
ــرادات مصلحــة الضرائــب خــالل  إلي
القيمــة  أن  قائــال   .2019 ســنة 
و  مليــار  بلغــت  للمصلحــة  الفعليــة 
أن  مشــيراً   ، دينــار  مليــون   500
ماذكــره مصــرف ليبيــا املركــزي رصــد  
مليــار و 200 مليــون يف بيانــه قيمــة 
املصلحــة  إليــرادات  مطابقــة  غيــر 
اخلطــأ  الشــريف  وأرجــع  الكليــة. 
التأخيــر يف  إلــى  املركــزي  بيــان  يف 
جتميــع القيمــة الكليــة مــن املصــارف.

التجارة والتنمية:  مركزي طرابلس كان مجحفا  وسنلجأ للقضاء األمان يشرع يف قبول طلبات النقد اآلجنبي 
لألغراض الشخصية وأرباب األسر

 االسبوع الليبي
وجــه وزيــر املاليــة بحكومــة الوفــاق  

خطابــا  بومطــاري  فــرج 
املفوضــني  الــوزراء  الــى  

الهيئــات  ورؤســاء 
واملصالــح واملؤسســات 
املمولــة مــن اخلزانــة 
بضــرورة  العامــة 
فتــح  عنــد  االنتبــاه 
شــهرية  اعتمــادات 
 )12  /  1( مؤقتــة 

للتخفيــض الــذي طــرأ 
علــى امليزانيــة املحــددة 

مــن  لعــدد   2020 لعــام 
بومطــاري  العامــة.  اجلهــات 

قنــاة  الذي،حتصلــت  تعميمــه،  يف  أوضــح 
مصــارف علــى نســخة منــه، أن 
ــة يســتلزم  ــض امليزاني تخفي
أن  االعتبــار  األخــذ يف 
مــن  الصــرف  يكــون 
املقتــرح  البنــود 
زيادتهــا يف حــدود 
معتمــدا  كان  مــا 
امليزانيــة  يف  لهــا 
بحســب  الســابقة 
عليــه  تنــص  مــا 
اخلامســة  املــادة 
والثالثــني مــن الئحــة 
واحلســابات  امليزانيــة 

واملخــازن.
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افريقيا  األســـود-بـــوابـــة  احلــبــيــب 
اإلخبارية

صبراتة  مبدينة  األمنية  الغرفة  أعلنت 
اإلثنني  أمس   ) ) غربي طرابلس  الليبية 
من  ســوريــني  خمسة  على  القبض  عــن 
اجليش  للقتال ضد  املستجلبني  املرتزقة 
الهجرة  الــى  طريقهم  يف  كــانــوا  الليبي 

السرية نحو سواحل إيطاليا.
الداخلية  لــوزارة  التابعة  الغرفة  وقالت 
عليهم  املقبوض  أن   ، املؤقتة  باحلكومة 
ضمن  أسماءهم  سجلوا  بأنهم  إعترفوا 
الى  نقلهم  تركيا  تتولى  الذين  املرتزقة 

ليبيا ، بهدف التسلل الى أوروبا.
وبالتزامن ، أعلن املرصد السوري حلقوق 
املقاتلني  من  قسما  أن  أمــس  اإلنــســان  
لتركيا  املوالية  الفصائل  املنضوين ضمن 
عملية  إطــار  يف  ليبيا  إلى  توجهوا  ممن 
بدأوا رحلة اخلروج من  “املرتزقة”،  نقل 
حيث  إيطاليا،  باجتاه  الليبية  األراضــي 
إلى  منهم وصلوا  يقل عن 17  ما ال  أن 

بالفعل. إيطاليا 
ونقل املرصد عن ذويهم ومقربني منهم، 
منذ  عمدوا  خرجوا،  الذين  “إن  قولهم: 
جسرا  الطريق  هذا  اتخاذ  إلى  البداية 
إلى  وصلوا  إن  فما  إيطاليا،  إلى  للعبور 
هناك حتى تخلوا عن سالحهم وتوجهوا 
توجه  منهم  قسما  أن  كما  إيطاليا،  إلى 
إلى اجلزائر على أن تكون بوابة اخلروج 

إلى أوربا.” 
وكـــان املــرصــد الــســوري أكـــد األحـــد ، 
الراغبني  أسماء  تسجيل  عملية  أتواصل 
بــالــذهــاب إلــى طــرابــلــس بــالــتــزامــن مع 
إلى  “املرتزقة”  دفعات جديدة من  وصل 
الذين  املجندين  عــدد  ارتفع  إذ  هناك، 

اآلن  حتى  الليبية  العاصمة  إلى  وصلوا 
أن  حــني  مــرتــزق، يف   2400 نحو  ــى  إل
املعسكرات  وصلوا  الذي  املجندين  عدد 
نحو 1700  بلغ  التدريب  لتلقي  التركية 
التجنيد  عمليات  استمرار  وسط  مجند، 
مناطق  أو  عفرين  يف  ســواء  كبير  بشكل 
شــرق  شــمــال  ومنطقة  الـــفـــرات”  “درع 
سورية واملتطوعني هم من فصائل “لواء 
ولــواء  مــراد  السلطان  وفــرقــة  املعتصم 
الشام  وفيلق  واحلمزات  الشمال  صقور 

وسليمان شاه ولواء السمرقند.” 
ــه على  ــــى حــصــول ــد  إل ــرصـ وأشـــــار املـ
نحو  تــريــد  تركيا  ــأن  ب تفيد  معلومات، 
6000 متطوع سوري يف ليبيا إذ ستعمد 
بــعــد ذلـــك إلـــى تــعــديــل املــغــريــات التي 
املتطوعني  أعــداد  وصــول  عند  قدمتها 
بتخفيض  ستقوم  حيث  الرقم،  ذلك  إلى 
املــخــصــصــات املــالــيــة وســتــضــع شــروط 
يف  حينها،  املقاتلني  تطوع  لعملية  معينة 
حني رصد املرصد السوري وصول املزيد 
السوريني  للمرتزقة  التابعة  اجلثث  من 
يرتفع  وبذلك،  طرابلس،  يف  قتلوا  ممن 
عدد القتلى جراء العمليات العسكرية يف 
»لواء  فصائل  من  مقاتل   24 إلى  ليبيا 
ولــواء  مــراد  السلطان  وفــرقــة  املعتصم 

صقور الشمال واحلمزات«.
وكـــان اجلــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي كشف  
أن عــنــاصــر مـــن املــرتــزقــة الــســوريــني 
الى  إجتــهــوا  طرابلس  الــى  املستجلبني 
املراكب  عبر  للمتوسط  الشمالية  الضفة 
وقال   ، الشرعية  غير  بالهجرة  اخلاصة 
بإسم  املتحدث  املسماري  أحمد  الــلــواء 
أن 41  املسلحة   للقوات  العامة  القيادة 
والسبت  اجلمعة  يومي  تسللوا  مرتزقا 

أن  إلــى  منوها  إيطاليا،  إلــى  املاضيني  
هناك أعدادا أخرى من املرتزقة تستعد 
إلى  ليبيا  عبر  الشرعية  غير  للهجرة 

إيطاليا بدعم من احلكومة التركية.
املؤشرات عن  أولى  ، ظهرت  قبل أسبوع 
هذه القضية ، عندما أكدت وزارة الداخلية 
باحلكومة الليبية ) املؤقتة ( أنه مت القبض 
من  التسلل  حـــاول  ســـوري  مــرتــزق  على 
بانه كان  إلى صبراته، واعترف  طرابلس 
يقاتل  الى جانب ميلشيات حكومة الوفاق 
مبحور أبو سليم ، وأوضحت أن  املرتزق 
مواليد  من  وهو  فتوت  ديب  أنس  وإسمه 
عام 2009   وغادرها  ليبيا  يف 1984 
األشخاص  أحــد  طريق  عن  جتنيده  ”مت 
هوية  جتهيز  مت  أن  بعد  يعرفهم  الــذيــن 
املسؤولني  أن  الـــى   ،مشيرا  ــه“  ل تركية 
دوالر  ألفي  مببلغ  وعدوهم  التجنيد  عن 
ومنحهم مبلغ ألف ليرة تركية عند السفر، 

غير أنهم استلموا  500 ليرة فقط.
، تبني أن هذا  التحقيق معه  ومن خالل 
املرتزق إجته الى مدينة صبراتة الواقعة 
غربي طرابلس  بهدف التخطيط ملغادرة 
املــراكــب  أحـــد  عــلــى  ــا  ــ أوروب نــحــو  ليبيا 
املخصصة لذلك ، والتي عادة ما تنطلق 
اخلاضعتني  زوارة  أو  الزاوية  مدينة  من 

حلكومة الوفاق.
املرتزقة  أن  ليبية  أمنية  مصادر  وأكدت 
ليبيا  غــرب  الــى  إستقدامهم  مت  الــذيــن 
موضوع  أولوياتهم  رأس  على  يضعون   ،
من  إنطالقا  أوروبا  الى  السرية  الهجرة 
يجمعون  وهم   ، الليبي  الغربي  الساحل 

األموال لتحقيق ذلك الهدف.
لكن الناطق باسم القيادة العامة للقوات 
زاد  املــســمــاري،  أحــمــد  ــلــواء  ال املسلحة 

بــالــقــول أن مــن بــني أهــداف  ــك  على ذل
من  املسلحني  نقل  مــن  التركي  النظام 
منهم  التخلص  ليبيا  الــى  سوريا  شمال 
الساحل  عبر  ــا  أوروب الى  بهم  والدفع   ،
الغربي الليبي ، خصوصا وأن أغلبهم من 
املتشددين املتنمني الى داعش والقاعدة.
التركية  املخابرات  املسماري  إتهم  كما 
ــي والــنــيــجــر  ــني مــن مــال ــي بــنــقــل  إرهــاب
وتشاد عبر احلدود اجلنوبية الليبية إلى 
طرابلس، مضيفا أن تركيا تستغل الطرق 
البشر  جتار  يستخدمها  التي  واملسالك 
اخلطيرة  ــيــة  اإلرهــاب الــعــنــاصــر  لتسلل 

باجتاه طرابلس.
التوجيه  ادارة  مــديــر  أبـــرز    ، ــدوره  ــ وب
املعنوي بالقوات املسلحة  الليبية العميد 
العسكرية  املخابرت  أن  املحجوب  خالد 
كشفت عن بدء عمليات التنسيق لرحالت 
هــجــرة غــيــر شــرعــيــة  نــحــو الــشــواطــئ 
واملرتزقة  داعش  لعناصر من  االوروبية  
السوريني  الذين وصلوا  الى ليبيا ، وأكد 
من  رصدت  الليبية  املسلحة  القوات  ان 
جتري  تنسيق  عمليات  مصادرها  خالل 
االن يف املنطقة الغربية  لتجميع مرتزقة  
وارهابيني سوريني  وصلوا مؤخرا  ونقلهم 
مجموعات  يف  وضعهم  عبر  ــا  اوروب الى 
تكلفة  النخفاض  الشرعية   غير  الهجرة 
الطريق   هذه  عبر  االمــان  ودرجــة  النقل 

وانعدام الضوابط. 
االرهابيني  خطر  ان  املحجوب  واضــاف 
الهجرة  عبر  اوروبا  الى  اقرب  االن  بات 
يف  جتمعهم  خــالل  مــن  الشرعية   غير 
مناطق تسيطر عليها مليشيات االرهابيني 
و تتواجد بها عصابات املتاجرة بالبشر. 
يسلكه  أن  ميكن  طريق  أفضل  أن  وتابع 

اإلرهــابــيــون الــقــادمــون مــن ســوريــا نحو 
حلكومة  اخلاضعة  املناطق  هــو  ــا  أوروبـ
يعتبر  حيث  ليبيا  غرب  السراج يف  فائز 
مهربو البشر من بني الفاعلني الرئيسيني 
أمني  بغطاء  ويحظون  احلكومة  تلك  يف 

وسياسي.
املرتزقة  أغلب  أن  الى  املراقبون  ويشير 
ليبيا هم  نحو  تركيا  قبل  املستجلبني من 
أعمارهم  تتجاوز  ال  الذين  الشبان  من 
30 عاما ، وينقسمان الى فئتني : األولى 
ينتمون  عقائديني  إرهابيني  من  تتشكل 
يبحثون  وداعــش  القاعدة  تنظيمي  الــى 
ــة  ــي األوروب الــســواحــل  نــحــو  منطلق  عــن 
من  والثانية   ، إرهابية  عمليات  لتنفيذ 
شمال  يف  املتردية  األوضــاع  من  هاربني 
الوصول  الى  بدورهم  ويسعون   ، سوريا 

الى الضفة الشمالية للمتوسط.
أحمد  السابق  النظام  القيادي يف  وحذر 
قذاف الدم من أن املرتزقة الذين تتولى 
تركيا نقلهم الى ليبيا ، ليس إمامهم إال 
املوت أو الفرار نحو أوروبا ، وهو اخليار 

الذي يبدو أقرب الى طموحاتهم.
وكان  الرئيس التركي رجب طيب أدوغان 
ــا »ســتــواجــه  ــ قــال مــنــذ يــومــني أن أوروب
مجموعة جديدة من املشاكل والتهديدات 
الشرعية،  الليبية  احلكومة  سقطت  إذا 
غــرار  على  إرهــابــيــة  منظمات  وستجد 
منيا  اللذين  والــقــاعــدة،  داعــش  تنظيم 
بهزائم عسكرية يف سوريا والعراق، أرضا  
أقدامهما«  على  مجدداً  للوقوف  خصبة 
إعتراف  بأنه  الذي فسره محللون  األمر 
ميلشيات  ضمن  ســواء  إرهابيني  بوجود 
تزال  ال  الذين  املرتزقة  أو ضمن  الوفاق 

عمليات نقلهم الى طرابلس متواصلة.

مرتزقة أردوغان وحلم العبور

 الى أوروبــــا عبـــر ليبيـــا
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ــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــر- بــــــــوابــــــــة افـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــقـ ــ ــ تـ
اإلخبارية

يــتــعــرض قــطــاع الــنــفــط يف لــيــبــيــا إلــى 
مــشــاكــل وصــعــوبــات مـــتـــزايـــدة، تــنــذر 
الدخل  يعّد مصدر  الذي  القطاع  بوضع 
ففي  جــديــد.  مــأزق  يف  للبالد  الوحيد 
بها  متر  التي  املضطربة  األوضــاع  ظل 
املستمر،باتت  الــصــراع  وحــالــة  الــبــالد 
مرهونة  احليوي  القطاع  هذا  انتعاشة 
مأزق  إجتياز  على  الفرقاء  قدرة  مبدى 
وبناء دولة  قادرة على جتاوز  اإلنقسام 

املكاسب. وحتقيق  العقبات 
التي  املشاكل  من  عــدًدا  ليبيا  وتــواجــه 
القليلة  الفترة  خالل  النفط  انتاج  تعوق 
املــقــبــلــة،خــاصــة يف ظــل ارتـــهـــان هــذا 
الدائرة  للصراعات  احلساس  القطاع 
التجاذبات  مرمى  ووقوعه يف  البالد  يف 
ــاالضــرار  ــهــدد ب ــا ي الــســيــاســيــة وهـــو م
بانتاج النفط الذي يعتبر »قوت الشعب« 
والــدعــوات  التحذيرات  تصاعد  وســط 
الى اخراج النف من دائرة الصراعات.

»القلق  عن  االيطالية  احلكومة  وأعربت 
إلى  أدت  التى  اإلجراءات  إزاء  العميق« 
النفطية  واملوانئ  اإلنتاج  أنشطة  تعليق 
صحيفة  قـــالـــت  حــســبــمــا  ــيــبــيــا،  ل فـــى 
وزارة  اإليطالية.وحذرت  »جلوباليست« 
بــيــان مساء  اخلــارجــيــة االيــطــالــيــة فــى 
ــات »هــذا  ــداعــي ــن ت ــاء، م ــالث ــث أمـــس ال
عنه  تترتب  فعلياً  بــدأت  الــذى  التطور 
والشعب  االقتصاد  على  وخيمة  عواقب 

ليبيا«. فى 
اجلهود  »استمرار  مع  أنه  إلى  وأشارت 
لألزمة،  سياسى  حــل  إليــجــاد  الدولية 
تــدعــو إيــطــالــيــا إلــى ضـــرورة احلــفــاظ 
الوطنية  املؤسسة  وحياد  سالمة  على 
احلكومية  املؤسسة  بإعتبارها  للنفط، 
وفق  لها،  يخول  التى  الوحيدة  الشرعية 
الليبى«. النفط  تصدير  املتحدة،  األمم 

للدعم  املتحدة  األمم  بعثة  عبرت  كما 
ما  إزاء  العميق  قلقها  عــن  ليبيا،  فــى 
يجرى من تعطيل أو وقف إلنتاج النفط 
على  األطراف  جميع  وحثت  البالد،  فى 
للبعثة،  بيان  فى  وجــاء  النفس،  ضبط 
عواقب  لها  ستكون  اخلطوة  »هــذه  أن 
الشعب  أوال وقبل كل شىء على  وخيمة 
التدفق  على  كليا  يعتمد  الذى  الليبى، 

للنفط«. الدائم 
يف  األمريكية  سابق،السفارة  وقت  ويف 
عــمــيــق«،ازاء  »بــقــلــق  تشعر  إنــهــا  ليبيا 
مشيرة  ليبيا  يف  النفط  عمليات  وقــف 
ــفــاقــم حــالــة  ــت ــّدد ب ــهـ ــد يـ ــ ــه »ق ــ ــى أن ــ ال
والتسبب  ليبيا  يف  اإلنسانية  الطوارئ 
للشعب  الضرورية  غير  املعاناة  مبزيد 
تغريدة  يف  السفارة  الليبي«.وأضافت 
عمليات  ُتستأنف  أن  تويتر،«يجب  على 

الفور«. على  للنفط  الوطنية  املؤسسة 
الوطنية  املــؤســســة  بــهــا  رحــبــت  دعـــوة 
أن  إلى  أشــارت  لكنها  ليبيا،  يف  للنفط 
غير  »اإلقـــفـــاالت  ــهــاء  إن يقتضي  ذلــك 
تغريدة  يف  املؤسسة  القانونية«.وقالت 
تــســتــأنــف  أن  ــتـــر:«ال ميــكــن  ــويـ تـ ــى  عــل
غير  اإلقــفــاالت  بــإنــهــاء  إال  العمليات 
الشعب  مبقدرات  تضر  التي  القانونية 
املسؤولة  األطـــراف  كــل  وعلى  الليبي، 
سيادة  واحــتــرام  اإلقــفــاالت  هــذه  إنهاء 

القانون«.
أهم  بإغالق  ليبيا  شرق  قبائل  وقامت 
مــوانــئ وحــقــول الــنــفــط شـــرق الــبــالد، 
املدني  املجتمع  مؤسسات  دعت  بعدما 
ــئ  ــوان ــالق امل ــى إغــ ــاك إلـ ونــشــطــاء هــن
ــى الــتــدخــل  ــجــاجــا عــل ــنــفــطــيــة، احــت ال
وذهــاب  ليبيا،  يف  الــتــركــي  الــعــســكــري 
املسلحة  املليشيات  إلى  النفط  إيرادات 
قبائل  الوفاق.وأعلنت  حلكومة  املوالية 
األموال  أن  بيان،  يف  الشرقية،  املنطقة 
يستخدمها  النفط،  إنتاج  من  املتدفقة 
ــدم اجلــيــش  ــق ــف ت ــوق ــراج ل ــسـ ــز الـ ــائ ف
ــه ضد  ــخــوض حــرب ــذي ي ــ الــوطــنــي، ال

امليليشيات. من  املدن  لتطهير  اإلرهاب 
ــعــمــدة  ــخ قــبــيــلــة الـــزويـــة ال ــان شــي ــ وكـ
وقت  يف  الزوي،أعلن  احلليق  السنوسي 
احلقول  إغــالق  حــراك  »انطالق  سابق 
»احلراك  أن  مؤكدا  النفطية«،  واملواني 
اإلرهــاب  متويل  منابع  لتجفيف  يهدف 
بإعادة  للمطالبة  وكذلك  النفط  بعوائد 
مــؤســســة الــنــفــط ملــقــرهــا يف بــنــغــازي«.
الــوفــاق  حــكــومــة  القبيلة  شــيــخ  ــهــم  وات
أجور  لدفع  النفط  إيــرادات  باستخدام 

ومرتزقة. أجانب  ملقاتلني 
ــة ،يف  ــرهــون وأعـــلـــن مــجــلــس مــشــايــخ ت
ــول  ــق احلــق ــه يـــدعـــم غــل ــ ــه ،أنـ بـــيـــان لـ
التركي  التدخل  إنــهــاء  حلــني  النفطية 
به  تقوم  مــا  عــبــارات  بأشد  ،مستنكرا 
جلب  من  طرابلس  يف  الالوفاق  حكومة 
بأموال  الوطن  لسيادة  وبيع  للمرتزقة 
ــيــبــي،وإهــدار لــلــمــال الــعــام  الــشــعــب الــل
براميل  بــيــع  مــن  عليه  يتحصل  الـــذي 
املسلحة  الــقــوات  قامت  الــذي  النفط، 

سنتني.  قبل  بتأمينه  الليبية  العربية 
ــي  ــ ــدنـ ــ ــن احلــــــــــــراك املـ ــ ــ ــل ــ ــ ــا أع ــ ــمـ ــ كـ
الشعبي  لــلــتــحــرك  ــده  ــي ــأي ــان،ت ــت ــزن ــال ب

ــاف ضــخ  ــقـ ــي واالجـــتـــمـــاعـــي إليـ ــدنـ املـ
بيان  يف  والغاز،وأعرب  النفط  وتصدير 
املجلس  بعبث  له عن غضبه مما وصفه 
بغير  وصفها  التي  وحكومته  الرئاسي 
ليبيا  ــروات  ــ وث ــدرات  مبــق الــدســتــوريــة 
تتلقاه  الذي  للتمويل  وإدانته  النفطية، 
والذخيرة  بالسالح  املسلحة  امليليشيات 
والوحيد  القومي  ليبيا  دخل  من  واملال 
)الـــنـــفـــط( بــتــصــريــح ودعــــم املــصــرف 
طرابلس،  يف  النفط  ومؤسسة  املركزي 

البيان. بحسب 
وبعد ساعات من إغالق حقول ومنشآت 
الــنــفــط يف املــنــطــقــة الــشــرقــيــة .أعــلــن 
حراك غضب فزان غلق حقلي الشرارة 
غرب  بجنوب  الواقعني  والفيل  النفطي 
برلني  مــؤمتــر  عقد  قبيل  وذلـــك  ليبيا 
حقل  إنــتــاج  ليبيا.ويبلغ  حــول  الــدولــي 
ليبيا،  يف  النفط  حقول  أكبر  الشرارة، 
بينما  يــومــيــا،  برميل  ألــف   300 نحو 
برميل. ألف   70 نحو  الفيل  ينتج حقل 

الوطنية  املؤسسة  يف  مصادر  واتهمت 
عمليات  وراء  بالوقوف  للنفط،اجليش 
اجليش  النفطية.لكن  احلــقــول  ايــقــاف 

الليبي نفى هذه االتهامات.وقال الناطق 
املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  باسم 
الشعب  أن  املــســمــاري،  أحــمــد  ــواء  ــل ال
النفط،  مــوانــئ  أغــلــق  مــن  هــو  الليبي 
إقفال  وأن  حمايته،  اجليش  على  وأن 
النفطية عمل شعبي غاضب من  املوانئ 

ليبيا. يف  التركي  التدخل 
املسماري خالل مؤمتر صحفي  وأوضح 
إن  املــاضــي،  اجلمعة  مــســاء  إستثنائي 
إغالق املنشآت واملوانئ النفطية  ،عمل 
الليبية  القبائل  املجالس يف  تبنته  شعبي 
أنه  على  مــشــددا   ، املــدنــيــة  واملــجــالــس 
»عمل مدني نحن يف القيادة العامة قلنا 
علي  العمل  خالل  من  وطاعة  سمعا  له 
الليبي«،  الشعب  أوامــر  لتنفيذ  األرض 

تعبيره. وفق 
املنشآت  حرس  جهاز  أصدر  جهته  من 
تصريحات  على  لــلــرد  بــيــانــاً  النفطية 
ــة لــلــنــفــط،  ــي ــوطــن رئـــيـــس املـــؤســـســـة ال
يف  ــاءت  جـ الــتــي  اهلل،  صــنــع  مصطفى 
خــطــابــه إلـــى رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
رئيس  ونفى  صــالــح،  عقيلة  املستشار 

ملفات 

قامت قبائل شرق ليبيا بإغالق أهم موانئ وحقول النفط شرق البالد، 
إغــالق  إلــى  هناك  ونشطاء  املــدنــي  املجتمع  مؤسسات  دعــت  بعدما 
ليبيا يف  التركي  العسكري  التدخل  على  احتجاجا  النفطية،  املوانئ 

يتبع<<

النفط الليبي يف مرمى الصراعات..
أزمات القطاع تتواصل
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ملفات 

البيان  املغربي، يف  ناجي  اللواء  اجلهاز، 
ــدار املــغــربــي  ادعــــاءات صــنــع اهلل إصــ
النفطية  املــوانــئ  ملراقبي  تعليمات  أي 
وتفصيالً. جملة  النفط  تصدير  بإيقاف 

جتاهل  اهلل  صــنــع  »أن  ــاز  اجلــه ــد  وأكـ
وجهاز  املسلحة  القوات  جهود  وتناسى 
حـــرس املــنــشــآت الــنــفــطــيــة يف حتــريــر 
هذه  وتسليمه  النفطية  واملوانئ  احلقول 
أجمع،  العالم  أمــام  للمؤسسة  املــوانــئ 
وتأمينها  حمايتها  متت  أن  بعد  وذلــك 
الليبيني«.كما  رزق  مصدر  على  للحفاظ 
جاء  النفط  تصدير  إيقاف  أن  إلى  نّوه 
مبوجب  التصدير  وقف  قرار  على  بناًء 
الليبية،  واملـــدن  القبائل  ملتقى  بــیــان 
النفطي  الزويتينة  ميناء  يف  الــصــادر 
حسب  الليبي،  الشعب  يخص  أمر  وهو 

وصفه.
وحـــول الــتــبــعــات املــتــرتــبــة عــلــى إغــالق 
ــدت املــؤســســة  ــ ــئ واحلـــقـــول، أك ــوانـ املـ
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط ومــقــرهــا طــرابــلــس، 
ــك خــســائــر مالية  ذل عــلــى  تــتــرتــب  ــأن  ب
جانب  ــى  إل تشغيلية،  ــرى  وأخـ فــادحــة 
الغاز  مشاكل يف تقليص حجم إمدادات 
املنزلي. الطهو  وغاز  الكهرباء  ملحطات 

عبر  نشرته  بيان  يف  املؤسسة  وأشارت 
»جراء  االنترنت،  على  الرسمي  موقعها 
النفط  انتاج  معدالت  خفضنا  اإلغالق 
بالكامل،  لوقفه  جتنبا  اإلمــكــان  قــدر 
خسارة  سيكلفنا  االغـــالق  واســتــمــرار 
يــومــيــا،  بــرمــيــل  ــيــون  مــل  1.2 قـــدرهـــا 
وخسائر مالية تقدر بحوالي 77 مليون 

يوميا«. دوالر 

املحروقات  نقص  أزمــة  بـــوادر  وبـــدأت 
اليه  ذهبت  ما  البالد،بحسب  يف  تظهر 
صــحــيــفــة »الـــشـــرق األوســط«.ونــقــلــت 
إمليمدي،  علي  املحامي  عن  الصحيفة 
)جنوب(  سبها  مدينة  إلى  ينتمي  الذي 
أزمة  على  مقبلة  منطقته  أن  من  تخوفه 
سعر  إن  وقال  املدعمة،  املحروقات  يف 
السوق  يف  ارتفع  الطهي  غاز  أسطوانة 
السوداء إلى 80 ديناراً )الدوالر مقابل 
املـــوازيـــة،  الـــســـوق  يف  ديـــنـــار(   4.25
املدعوم  الطبيعي  سعرها  أن  حني  يف 

يتجاوز  ال  املستودعات  يف  الدولة  من 
فقط«. دينارين 

ــا نــقــلــت »الـــشـــرق األوســــــط« عــن  ــم ك
بــدأت  مناطقهم  أن  قــولــهــم  مــواطــنــني 
الكهربائي  التيار  يف  انقطاعات  تشهد 
ملدد متفاوتة.فيما قال الوايف عبد اإلله 
للصحيفة:«منطقتنا  غــات  مدينة  مــن 
تعاني من وقت آلخر نقص الوقود، لكن 
النفط  إغــالق  أزمــة  بــدأت  أيــام   3 منذ 
أسطوانة  سعر  ارتفع  حيث  علينا؛  تؤثر 
مشيراً  فيه«،  مبالغ  بشكل  الطهي  غاز 
إلى أن محطات الوقود اخلاصة تتحكم 

كبير. بشكل  األسعار  يف 
شهدها  التي  االنتعاشة  مــن  وبالرغم 
قــطــاع الــنــفــط خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة 
أوضاعا  تعاني  ظلت  مناطق  عدة  فان 
الوفاق  حلكومة  اتهامات  وسط  صعبة 
لصاحلها. النفط  عــائــدات  باستغالل 
املؤسسة  أداء  متابعة  جلنة  رئيس  وقال 
يوسف  النواب  مبجلس  للنفط  الوطنية 
مليناء  املتظاهرين  إغــالق  إن  العقوري 
هو  الــبــالد  بــشــرق  النفطي  الزويتينة 
بالعدالة  يطالب  شعبي  حلراك  امتداد 
مناطـق  بني  النفط  عــائــدات  توزيع  يف 
للنفط  املنتجة  باملناطق  واالهتمام  ليبيا 

والغاز.
الـــنـــواب، فقد  وحــســب مــوقــع مــجــلــس 
تأثير  مــن  قلقه  عــن  الــعــقــوري  أعـــرب 
االقتصاد  النفط على  إنتاج  التراجع يف 
تلحق  قد  التي  األضــرار  ومــن  الليبي، 
اإلغـــالق،  ــك  ذل نتيجة  النفط  بحقول 
الدولي  واملجتمع  الوفاق  محمال حكومة 
وأن  سبق  أنهم  وأوضح  ذلك،  مسؤولية 
عــدة  املــتــحــدة يف  األمم  بــعــثــة  طــالــبــوا 
بــــإدراج هـــذا األمـــر ضمن  مــنــاســبــات 
عليها  العمل  يجب  التي  امللفات  أولوية 
املناطق  أن  العقوري  جدوى.وأكد  دون 
تعيش  النواب  مجلس  لشرعية  التابعة 
إعطائها  عــدم  نتيجة  صعبة  أوضــاعــا 
حكومة  قبل  مــن  املــالــيــة  مخصصاتها 
املؤسسة  رئيس  قال  املقابل  الوفاق.ويف 
اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط،  الوطنية 
مبدأ  تعزيز  دائماً  »حتاول  مؤسسته  أن 
وتبني  احلكومي  اإلنفاق  يف  الشفافية 
على  وتعمل  النفط،  عــوائــد  تنفق  أيــن 
الشعب«،  أبناء  بني  التوزيع  يف  العدالة 
كــمــا طــالــب مــصــرف لــيــبــيــا املــركــزي 
بتعزيز  ــيــة  املــال ووزارة  ــلــس  طــراب يف 
إغالق  وآثــار  مخاطر  من  را  ذلك،محذَّ

الليبي. االقتصاد  على  النفط  حقول 

ــزون لــلــنــفــط  ــخـ ــدى لــيــبــيــا أكـــبـــر مـ ــ ولـ
أغــنــى دول  ــدى  إحـ أفــريــقــيــا،وتــعــد  يف 
االحتياطات  تقدر  إذ  نفطياً،  اإلقليم 
 46.6 بنحو  فيها  ــدة  ــؤك امل النفطية 
إفريقيا. يف  األكبر  وهي  برميل،  مليار 
ــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا منذ  ــ وقــبــل األزم
 1.6 تنتج  ليبيا  كانت   ،2011 العام 
املتوسط. يف  يوميا  نفط  برميل  مليون 
الواقعة يف شمال  الدولة  بعدها  لتدخل 
على  فوضى،والصراع  حالة  يف  أفريقيا 
أبـــرز املــوانــئ.ورغــم مــحــاوالت جتــاوز 
تواجهها  الــتــي  االقــتــصــاديــة  ــات  ــ األزم
ــق  ــواصــل انـــســـداد األف الـــبـــالد،فـــإن  ت
الصراع  واستمرار  البالد  يف  السياسي 
ــذي تــغــذيــه الــتــدخــالت اخلــارجــيــة  ــ ال
البالد  لنهب  الساعية  التركية  خاصة 
واســتــنــزاف ثــرواتــه،يــقــف عــائــقــا أمــام 
أن على  املحاوالت.ويؤكد مراقبون  هذه 
توحيد  على  العمل  الليبية  ــراف  األطـ
مبا  الفوضى  وانهاء  الدولة  مؤسسات 
القتصادية  ــاع  األوضــ حتــســني  يضمن 
املواطن  على  ايجابيا  ستنعكس  التي 
 2011 العام  منذ  يعيش  الذي  الليبي 

صعبة. معيشية  أوضاعا 

املسماري .. إن 
إغالق املنشآت 
واملوانئ النفطية  
،عمل شعبي 
تبنته املجالس يف 
القبائل الليبية 
واملجالس املدنية 
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املنوعة

تســـببت غصـــة أثناء تناول الطعـــام يف نوبة 
ســـعال لقائـــد مركبـــة يف واليـــة راينالنـــد 
بفالتـــس األملانيـــة ، جنـــم عنهـــا فقدانـــه 
حـــادث  ووقـــوع  مركبتـــه  علـــى  الســـيطرة 

مـــروري مـــروع.
وقالـــت الشـــرطة إن احلـــادث، الـــذي وقع 
عند بلـــدة إنكنباخ-ألســـينبورن القريبة من 
بفالتـــس  راينالنـــد  بواليـــة  كايزرزالوتـــرن 
لوحـــة  ســـقوط  إلـــى  أدى  أملانيـــا،  غربـــي 
إعالنـــات وإحلاق أضرار بســـبع ســـيارات، 
وقدرت اخلســـائر بحوالي 100 ألف يورو.

وأضافت الشـــرطة أن قائد الســـيارة األولى 
)37 عامـــا( قـــال إنـــه أثناء ســـيره تعرض 
لغصـــة أثنـــاء تناولـــه للطعـــام، تســـببت يف 
إصابته بنوبة ســـعال شـــديدة، مـــا أدى إلى 
فقدانه الســـيطرة على مركبته، وهي سيارة 

نقـــل صغيرة.
أضـــاف الســـائق أن الســـيارة انحرفت عن 
إعالنيـــة،  بلوحـــة  واصطدمـــت  الطريـــق 
مما أحلـــق أضـــرارا بأربع ســـيارات، بينما 
اصطدمـــت ســـيارته هـــو بثـــالث ســـيارات 

أخـــرى، وفقـــا ملـــا قالته الشـــرطة.

تنظـــر حكومة املكســـيك يف إمكانيـــة تنظيم يانصيب، تكـــون اجلائزة 
 8-Boeing 787 الكبـــرى فيـــه، الطائـــرة الرئاســـية مـــن طـــراز
Dreamliner.وقـــال الرئيـــس املكســـيكي أندريـــس مانويـــل لوبيز 
أوبرادور، يف مؤمتر صحفي أمس اجلمعة: »خالل اليانصيب، ســـيتم 
إصـــدار 6 ماليـــني بطاقـــة بقيمة 500 بيـــزو )حوالـــي 27 دوالرا( 
لـــكل منهـــا، واملبلغ اإلجمالي ســـيصل إلـــى 3 مليـــارات بيزو)حوالي 
160 مليـــون دوالر(«، وفـــق ما ذكـــرت »روســـيا اليوم«.وذكر الرئيس 
املكســـيكي، أن الســـلطات ســـتمنح الفائـــز إمكانيـــة الصيانـــة الفنية 

للطائـــرة علـــى نفقـــة الدولة خـــالل عام أو حتـــى عامني.
جدير بالذكر أن لوبيز أوبرادور، الذي يشـــغل منصب رئيس املكسيك 
منذ 1 ديســـمبر 2018، لم يســـتخدم هذه الطائرة الفاخرة وال مرة، 

ووعـــد يف مرات عديدة ببيعها لكنه لـــم يقدم على ذلك حتى اآلن.
ويف وقت ســـابق من هذا األســـبوع، أعلن رئيس بنـــك الدولة الوطني 
املكســـيكي خورخي مينـــدوزا، أن الطائرة ســـتعود إلى املكســـيك من 
الواليـــات املتحـــدة، حيث عرضـــت للبيع منذ أكثر مـــن عام.ومت طلب 
شـــراء هـــذه الطائرة العام 2012، وســـلمت للمكســـيك يف 2016، 
ووفقـــا للتقديرات، تراوحـــت قيمتها بـــني 220-400 مليون دوالر، 

فيمـــا تقدر قيمتهـــا احلالية بحوالـــي 130 مليون دوالر.

كشـــفت املغنية الكولومبية شـــاكيرا صديقة اإلســـباني جيرارد بيكيه 
مدافـــع برشـــلونة، ســـر عدم عقـــد قرانهما رســـميا، بالرغـــم من أن 

عالقـــة حميميـــة تربطهما منذ عشـــر ســـنوات، ولديهما طفالن.
وأوضحـــت شـــاكيرا ســـبب عـــدم زواجهـــا مـــن بيكيـــه يف مقابلة مع 
برنامـــج »60 دقيقـــة«، قائلة: »بصراحة، أنا أخاف بشـــكل فظيع من 
الـــزواج. ال أريـــده أن يـــرى يفّ زوجة، األفضل فتاة، عشـــيقة - الثمرة 
املحرمـــة. أريـــد أن أبقيـــه يف حالـــة جيـــدة. لكـــي يفهم أن كل شـــيء 

ممكـــن ويعتمد على ســـلوكه«.

فتحـــت وزارة التعليـــم املصريـــة حتقيقات موســـعة، الثالثاء، بســـبب 
خطـــأ فـــادح يف امتحـــان اللغـــة العربيـــة لطـــالب الصـــف اخلامس 
االبتدائي مبحافظة البحيرة شـــمال البالد.ونشـــرت صحف مصرية 
صـــورة ضوئيـــة لنمـــوذج امتحـــان مـــادة اللغـــة العربية وخـــط عربي 
بـــإدارة كوم حمـــادة التعليمية، أمس األول االثنني، حيث جاء بأســـئلة 
االمتحـــان خطـــأ فـــادح يف الســـؤال اخلامـــس واخلاص بــــ »اخلط«، 
وجـــاء نصه قـــال اهلل تعالـــى: »مصر مهـــد احلضـــارة وكنانة اهلل يف 
أرضه«.وأكـــد الدكتـــور محمـــد ســـعد محمـــد، وكيـــل وزارة التربيـــة 
والتعليـــم مبحافظـــة البحيرة، إحالة املتســـبب يف واقعة ورقة أســـئلة 
مـــادة اللغة العربية واخلط العربي للصـــف اخلامس االبتدائي بإدارة 
كـــوم حمـــادة التعليميـــة للتحقيق.وأضـــاف أن غرفـــة العمليات تلقت 
شـــكوى باخلطـــأ فور فتح املظاريـــف اخلاصة باألســـئلة على تالميذ 
الصـــف اخلامـــس، حيـــث مت إحالـــة الواقعـــة للتحقيق.وأشـــار وكيل 
الوزارة، وفقاً لوســـائل إعـــالم مصرية إلى أنه بالتحـــري عن الواقعة 
مـــن توجيـــه اللغة العربية باملديريـــة وبإدارة كوم حمـــادة عن الواقعة، 
تبـــني أن ما حدث هـــو خطأ مطبعي، وجاٍر التحقيق مع املتســـبب يف 

الواقعـــة، واتخـــاذ كافة اإلجـــراءات القانونية.

أفادت وســـائل إعـــالم صينية بوفـــاة طالبة 
فقيرة نتيجة ســـوء شـــديد يف التغذية ألنها 
كانـــت تدخر املال ملســـاعدة شـــقيقها الذي 
يعاني من مشـــكالت يف الصحـــة العقلية. 

ووفقاً لهيئة اإلذاعة والتلفزيون البريطانية، 
أُدخلت الفتاة واسمها، وو هواين، املستشفى 
بعـــد معاناتهـــا مـــن مشـــكالت بالتنفس يف 
أكتوبـــر املاضـــي، حيـــث تدفقـــت التبرعات 
ملســـاعدتها، لكن أخاها أعلـــن للصحافيني 
أخيـــراً، أن شـــقيقته قضـــت نحبهـــا نتيجة 

ملضاعفـــات املرض. 
بالصدمـــة  شـــعروا  قـــد  الصينيـــون  وكان 
عندمـــا ظهرت صـــور الطالبة التي عاشـــت 
لعدة ســـنوات على 20 سنتاً يف اليوم، وكان 

وزنهـــا قد وصـــل إلـــى 21 كيلوغراماً. 
وقالـــت الطالبة وو هواين التي تدرس ســـنة 
ثالثـــة يف معهد تدريب مهنـــي، إنها توجهت 
إلى وســـائل اإلعـــالم طلباً للمســـاعدة بعد 
أن شـــاهدت والدهـــا وجدتهـــا يتوفيان، ولم 
تكـــن متلـــك مـــاالً كافيـــاً لدفـــع مصاريـــف 
العـــالج، مضيفة: »ال أريد أن أمر بالتجربة، 

أن أنتظـــر املوت بســـبب الفقر«. 
وكان عمرهـــا 24 عاماً عنـــد وفاتها. وقال 
األطبـــاء إنها كانت تعاني من مشـــكالت يف 
القلـــب والكلى نتيجة لتناولهـــا كميات قليلة 

من الطعـــام على مدى خمس ســـنوات. 

والشـــابة من غويزو، إحدى أفقر املقاطعات 
الريفيـــة يف الصـــني، فقـــدت أمهـــا عندمـــا 
كانـــت يف الرابعـــة وتـــويف والدهـــا عندمـــا 
كانـــت ال تـــزال طالبـــة، كانت جدتهـــا تنفق 

عليهـــا وعلـــى أخيها. 
ويف مقابلـــة يف أكتوبـــر املاضـــي، قالت إنها 
تتلقـــى 300 يـــوان، مـــا يعـــادل 33 جنيهاً 
اســـترلينياً يف الشـــهر من احلكومة املحلية. 
لكـــن معظم املبلـــغ كان يذهـــب لدفع فواتير 
أخيهـــا الصغيـــر الطبيـــة. وهذا يعنـــي أنها 
كانـــت تعيش على 2 يـــوان يف اليوم، وتتناول 
الفلفـــل احلـــار واألرز علـــى مدى ســـنوات، 

املـــال ألخيها.  الدخار 
عنـــد وصولهـــا إلـــى املستشـــفى كان طولها 
135 ســـنتمتراً. وقـــال األطبـــاء إنها كانت 
تعانـــي من ســـوء تغذية شـــديد، لدرجة أنها 

فقـــدت حاجبيهـــا و%50 من شـــعرها. 
وصلـــت التبرعـــات للشـــابة مـــن منصـــات 
التمويـــل اجلماعـــي، كمـــا تبـــرع أســـاتذتها 
وأبنـــاء صفهـــا بــــ40 ألـــف يـــوان، وجمـــع 
قرويون محليون 30 ألف يوان ملســـاعدتها. 
احلكوميـــون  املســـؤولون  قـــال  بيـــان،  ويف 
إنهـــا كانت تتلقـــى احلد األدنى مـــن الدعم 
احلكومي، مـــا بني 300 إلى 700 يوان يف 
الشـــهر، وقد اســـتلمت أخيـــراً إغاثة طارئة 

بقيمـــة 20 ألـــف يوان.

يانصيب جائزته الطائرةبسبب األكل يتسبب يف حادث مروع
 الرئاسية يف املكسيك

شاكيرا تفضل ان تكون 
عشيقة الزوجة

وزارة التعليم املصرية 
حتقق يف خطأ االمتحان الفادح

متوت جوعاً لتوفير عالج أخيها

إمام مسجد 
يتزوج رجال يف اوغندا

األمير هاري يف أول مناسبة 
عامة منذ االنفصال امللكي

اكتشـــف إمام مســـجد يف أوغندا بعد أســـبوعني من 
الـــزواج أن زوجتـــه التـــي ظـــن أن جمالهـــا يف احلياء 
والتقـــوى ما هي إال رجل ميارس كل إشـــكال النصب 
واالحتيـــال. ونقـــل موقع صحيفة »ديلـــي مونتر« عن 
الشـــيخ محمد موتومبا، إمام مســـجد نور يف منطقة 
كيوجنـــا أنـــه كان يبحث عـــن امـــرأة ليتزوجها، حتى 
ظهـــرت فتـــاة جميلـــة ترتـــدي احلجـــاب، ووقـــع يف 
حبهـــا، وحـــني طلـــب منهـــا الـــزواج وافقـــت، ولكنها 
قالـــت إنـــه ال ميكن الدخـــول بها شـــرعا إال بعد دفع 
املهر خلالتها.وبعد انتهاء األســـبوعني وتسلم خالتها 
املهـــر زعمت أنهـــا يف فترة احليـــض.ويف أحد األيام 
شـــاهد أحد اجليران العروس وهي تقفز فوق جدار 
يفصل بـــني منازلهم، أثنـــاء محاولة ســـرقة األجهزة 
الكهربائيـــة وأدوات الطهـــي وقـــام بإبالغ الشـــرطة، 
والتـــي ألقت القبـــص عليها.وقال إســـحاق موجيرا، 
ضابط التحقيقات اجلنائية يف مقاطعة كيوجنا: بعد 
الفحص الشـــامل، والتأكـــد من أن الســـيدة ذكر، مت 
إبـــالغ زوجها الذي كان يرافقها إلى مركز الشـــرطة، 
ولـــم يكـــن يصدق وطلـــب من الشـــرطة الســـماح له 
بالتأكد بنفســـه وحينهـــا حرر محضـــراً آخر، يتهمه 
فيه بالنصب عليـــه، وبالتزوير يف األوراق الرســـمية، 
ويف الهيئـــة اخلاصة به، وانتحال صفة ســـيدة، حتى 
يتمكن مـــن احلصول علـــى أمواله.وأثبتت التحريات 
وفقاً ملا نقلته صحيفة اليوم الســـابع أن املتهم يدعى 
ريتشـــارد توموشـــابي، 27 ســـنة تنكر يف زي ســـيدة 
للحصول على أموال موتومبا، وســـرقة مســـكنه، كما 
مت إلقـــاء القبض على خالته املزعومـــة، لكنها أكدت 
أنها لم تكن تعلـــم أن نابوكيرا كان ذكراً، ألنها تعرفت 
عليهـــا وطلبت منها الوقوف معها يف مراســـم الزواج 

يتيمة. ألنها 

ظهـــر األمير هاري ألول مرة، اخلميس، يف مناســـبة 
عامـــة بعـــد أن اســـتجابت امللكـــة إليزابيـــث ملكـــة 
بريطانيا لرغبة حفيدهـــا وزوجته األمريكية ميغان 
بالتخلـــي عـــن واجباتهمـــا الرســـمية والتطلـــع إلى 

مســـتقبل أكثر اســـتقالال عن العائلـــة املالكة.
وسيســـتضيف هـــاري، وهـــو الســـادس يف ترتيـــب 
العـــرش، عمليـــة الســـحب ملباريـــات كأس  واليـــة 
العالـــم للرجبي، التي جترى العـــام املقبل، يف قصر 
بكنجهـــام يف آخر مهمة له قبـــل أن يبدأ هو وميغان 
»فتـــرة انتقالية« متهيدا حلياتهمـــا اجلديدة. وفقا لـ 

»رويترز«.
واألســـبوع املاضي أثـــار هاري )35 عامـــا( وزوجته 
املمثلة الســـابقة ميغـــان )38 عاما( أزمة بإعالنهما 
عـــن رغبتهما يف تقليص واجباتهمـــا امللكية وقضاء 
املزيـــد مـــن الوقـــت يف أمريـــكا الشـــمالية وحتقيق 

االســـتقالل املالي.
وذكرت مصادر ملكيـــة أن اإلعالن فاجأ بقية أفراد 
العائلة وأصاب امللكة باالســـتياء وخيبـــة أمل. وقال 
صديـــق لهاري وميغـــان إن الزوجني يشـــعران أنهما 

أجبـــرا على االبتعاد.
يف  الفائـــت،  اإلثنـــني  يـــوم  عائليـــة،  قمـــة  وبعـــد 
ســـاندرينجهام حضرتها إليزابيث وهاري وشـــقيقه 
األكبـــر األميـــر وليـــام ووالـــده ولـــي العهـــد األميـــر 
تشـــارلز مت االتفاق على أن يقســـم الزوجان وقتهما 

بـــني بريطانيـــا وكندا.
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الثقافية 

ْوَضــاُء ِعْنــَد ُمْنَتَصــِف  َتراَمــْت إَلْيــِه الضَّ
َس بَادَئ األْمرِ أنَّها ُمَشــاَجَرٌة  هار وَتَوجَّ النَّ
بَِعيَدٌة َنَشَبْت يف َقْيِظ هذا اليوِم اخلاِنق، 
أشــراٍر  ِلِصْبَيــاٍن  َشــِديٌد  َهــَرٌج  أنَّهــا  أو 
ــواِرع، أو ُعــْرٌس باِئٌس َيُخبُّ  َيُجوبُوَن الشَّ
علــى األْقــَدام وقــد إْخْتلَــَط ِبــِه أوالٌد ال 
َيــاِح، إالَّ أنَّ َشــيئاً ِمــْن  ــوَن َعــْن الصِّ َيِكفُّ
ذلــك لــم يتأكَّــْد يف أُذَُنْيــِه َوبَاَِلــِه، فأْغلََق 
ِغيــرِ – َقْبَل  علــى َمَهــٍل بــاَب َمْتَجــرِِه الصَّ
ْمَعــِة- ُمَبكِّراً على َغْيرِ َعاَدِتِه،  َصــالِة اجلُّ
ُثــمَّ َشــَرعَ َيْنَتِعُل ِحــَذاَءُه األْصَفر، وبعدئٍذ 
مِلْتَجــرِِه-  -املُجــاِورََة  امِلْســَطَبةَ  إقتعــَد 
َيْعِقــُد  املَْفُرْوَشــةَ بحصيــٍر قــدمي وأَخــَذ 
املُْنَســِدَلةُ  رْقــاَء  الزَّ ــةَ  احَلرِْيرِيَّ ُصْدرََتــُه 
َت يف َجلَْســِتِه  علــى ِجلَْباِبِه األبيض. وَتلَفَّ
ُثــمَّ َنَهــَض َســاِئراً ببــطٍء َيْقَتِفــي َمْصــَدرَ 
ــاِه  األَِزقَّــةَ باجتِّ عَ َعاِبــراً  ــِة، َفَتَفــرَّ جَّ الضَّ
اَهُه  َر اجتِّ اِرِع الكبير، وما َلَبَث أْن َغيَّ الشَّ
وَدَلــَف إلــى ِزقــاٍق َعرِْيــٍض َحْيــُث كانــت 
ْوضاُء َتْشــَتدُّ أَْكَثَر فأْكَثر ُكلَّما إْقَتَرَب  الضَّ
ِمــْن َجاِمــِع “الَوِلــّي” مِبِئَْذَنِتــِه الَقِصْيــَرِة 
َّا ارَْتَفَع َعِويُل  كِمْدَخَنِة املَخبِز املُجاِور. ومل
ســاِء واألَْوالد إْنَعَطــَف فجــأة ُمْســرَِعاً  النِّ
أَماَمــُه  َفَشــاَهَد  اِمــع  اجلَّ وراء  مــا  إلــى 
َعــةً – ِمْثلَمــا كانــت  الَباَحــةَ الَواِســَعة ُمَبقَّ
دائماً – ِبُعْشــٍب قصيٍر َخِشٍن ِذي ُخْضَرٍة 
بهــا ُدْكَنــةٌ َزاَدْت بَشــاَعَتها أكواٌم ســوداُء 
يــرِ َحاِئلَةَ اللَّْوِن  واِنــِب ِمْن ِحَجارَِة اجلِّ اجلَّ
ُطْوبَةَ، وَخلَْفَها بََراِميٌل  ِبِفْعــِل الَقَذارَُة والرُّ
َصِدَئــةٌ َطاِفَحــة مِبــاٍء َنــِنٍ َتَتواَثــُب ِمــْن 
َحْوِلَهــا ِهــَررٌَة َهِزيلَةٌ َســْوداٌء َتْبغى الِفرار 
وائِح الكَرِيَهِة َتْنَتِشــُر يف  بينمــا أبِْخَرُة الرَّ

ةُ َتْزَداد . جَّ أرجــاِء املكان والضَّ
ا َتَوقََّع ُقْرَب بَْيٍت  وبََدا َلُه احَلْشَد أْكَبَر مِمِّ
َكاِلــٍح ِمــْن طاِبــٍق واحــٍد وإْحــَدى َنواِفِذِه 
ـةُ على الَباَحــِة– َمْفُتوَحةً  الكبيــرِة -املُِطلَـّ
ِبكاِمِلَهــا. وَظلَّ ُمْعَظُم احَلْشــِد املُْضَطرِِب 
َيِصيــُح ِصَياحــاً عاِليــاً. وِحيَنئــٍذ إْنَدَفَعْت 
للجاِمــِع  اخَللِْفــّي  احلائــِط  ُنُتــؤاِت  مــْن 
ــواِد َتِطيُر ُمْبَتِعَدًة يف  ِغْربَاٌن َشــِديَدُة السَّ
ٍة َتْنَعــُق َنِعيقاً ُمخْيفاً . َجهاٍت َعْشــواِئيَّ ُمتَّ

قاَل ُمَتَســاِئالً لَرُجــٍل َيِقُف قريباً ِمْنُه :
• مــا هــذا الــذي أراُه ..وماذا َحَدَث يف 

هذا املكان ؟!
ٍة : ُجُل ِبِحدَّ فأجابَــُه الرَّ

ا رَأْيُت أنا .. • َلــْن َتــرى أكثَر مِمّ
ُجــُل باالبِتَعاِد وهو ينظُر إلى  ُثــمَّ أَمَرُه الرَّ
اِفــذِة الكبيــرِة املَْفُتوَحــِة وَيُهــُز ِذرَاَعــُه  النَّ

داً. ُمَتوعِّ
داً كــي َيِجَد  اِجــُر َيَتَســاَءُل ُمَتــَودِّ فعــاَد التَّ

ا َجَرى : إجابــةً َعمَّ
ُجــُل الَفاِضــُل ..أَتْســَمُح لــي  َهــا الرَّ • أيُّ
ة !؟ ..لقد  جَّ بسؤاِلَك َعْن َسَبِب هذه الضَّ
َظَنْنــُت أنَّهــا ُمشــاَجَرٌة فأْغلَْقــُت َمْتَجري 
ُمْسَتْرِشــداً  ُهَنــا  إلــى  وأَتْيــُت  البعيــد 
َبب .. ْوضاِء َكْي أْعرَِف السَّ ِبأْصداِء الضَّ
ة بصوٍت ُمغايٍر : ُجُل هذه امَلَرَّ فأجابَُه الرَّ
اِفَذِة الكبيرِة  • اُْنُظــْر َجيداً إلى هــذه النَّ
ربَْطناَهــا  ُهَنــاَك  بكاِمِلَهــا،  املَْفُتوَحــةَ 

باحلبــاِل َكْي ال َتْهَرب ..
: ُمَقاِطعاً  َفَسأَله 

• َمْن هي ؟!
ُجُل ُمواِصالً إَجابََته : قــاَل الرَّ

ةٌ ُمْسِلَمةٌ َتْسكُُن ذَِلَك البيت،  • هي ِزجْنِيَّ

وُحْجــَرُة َنوِمَهــا وراء النافــذِة املَْفُتوَحــة. 
وُكنــا َنــَرى َســرِيَرَها ِبوُضــوٍح َســَواٌء ِمــْن 
بَِعْيــٍد يف  َمْوِضــٍع  ِمــن  أو  بُيوِتنــا  َنَواِفــِذ 
ةُ  جْنِيَّ الَباَحــة. وقد بَلَغَ اســتهتار هــذه الزِّ
ْيــراِن وَكَراَمِتُهــْم  واْســِتَهاَنُتَها ِبُحْرَمــِة اجلِّ
اِفــَذُة  والنَّ الَبَغــاِء  ارََســةُ  مُمَ َحــدِّ  إلــى 
َتْرَتِكــُب  وهــي  رأَْيَناَهــا  لقــد  َمْفُتوَحــة. 
الَفاِحَشــةَ َمَع ُزُنــْوٍج ِمْثلََها ..رَأْيَناُهْم وُهْم 
َيْعطوَنَهــا نقــوداً وَطَعامــاً فاِخــراً، وال بُدَّ 

أنَّ تلك النقوَد َمْســُرْوَقةٌ.
علــى  َيــُدلُّ  ال  وَمْظَهُرُهــْم  أَْوبَــاٌش  َفُهــْم 
اِفَذُة  ــَراء. وعلــى أّي حاٍل لو كانــت النَّ الثَّ
ــا  ْت يف ِخَداِعَنــا ومــا ُكنَّ ُمْغلَقــةً الْســَتَمرَّ

الي َســَنعرُف أنَّها َعاِهَرة . بالتَّ
اِجُر َساِئالً: فاْســَتْفَهَم ِمْنُه التَّ

• هــل هي من أقاربك ؟!
ُجُل قائالً: الرَّ َفَصاَح 

• والِعَياذُ باهللِ..ال ..ال..فَشَباُب عاِئلَِتَنا 
ُجــوَن  َيَتَزوَّ ال  ْيــراِن  اجلِّ عائــالَت  ــى  وَحتَّ
ِبِزجْنِّيــاٍت، وإذا َفَعــَل أَحُدُهْم ذَِلَك فنحُن 
فيهــا  التــي عــاَش  الِبُيــْوِت  ِمــَن  َنْطــُرُدُه 
مــاِن بَل  آباؤنــا وأجداُدنــا ِمــْن قــدميِ الزَّ
َنْطــُرُدُه بعيداً َعــْن املََحلَّة وُنحاِربُُه يف كلِّ 
مــكاٍن َيْذَهــُب إليــه باِحثــاً َعــْن َعَمٍل إلى 
جْنِّيــِة– َتاِئباً،  أْن يُعــوَد –بعــد َطــالِق الزِّ
وَلــْن َنْقَبــَل أَّي َنْســٍل أْســَوٍد، فتلــَك هــي 
َتَقاِلْيُدَنــا. وُمْنــُذ شــهوٍر قليلــٍة َمــاَت َزْوُج 
ــةُ الَعاِهَرُة ويف َنْفــِس الَفْتَرِة  جْنِيَّ هــذه الزِّ
َها التــي كانت ُتِقيُم معها.  َماَتــْت أيضاً أُمُّ
عارَة َعالِنَيةً  وقد َتأَكَّْدَنا أنَّها َتَتعاَطى الدَّ
ــاِئن.  الشَّ ِفْعلََهــا  ِبُعُيوِنَنــا  رَأَْيَنــا  بعدمــا 
ــماِء واألرِض ُتِتيُح  وَمْعلُْوٌم أنَّ َشــراِئَع السَّ

ى املَْوت. ْجِم َحتَّ َلَنــا ُمَعاَقَبُتها بالرَّ
ُقُت  َنا َنْ وَســْوَف َنُقوُم بإنزاِل الُعُقوبَِة لكنَّ
ْعِذيــَب وِلَهــَذا َفَســوَف َنْفِصــُل رَأَســَها  التَّ

ْجِم باحلَِجارَة . َقْبــَل الرَّ
اِجُر: التَّ قاَل  ِعْنَدئٍذ 

كُْم أْن َتْفَعلُوا ذلك، وهي  • ليــس ِمْن َحقَّ
– يف ِنهاَيــِة املَطاِف – ال مَتُِت ِلعائالِتكُْم 
ِكَنكُْم القياَم ِبِه  بأّي ِصلٍَة ، وأْقَصى ما مُيْ
ِة  ْســِميَّ ْبِليغ للِجهاِت الرَّ ــكَْوى والتَّ هــو الشَّ
أْيــَن  وأْســألك  األُمــور.  ِبَهــِذِه  ــِة  املُْخَتصَّ
َيْرَتِكُبــون  كانــوا  الذيــن  نــوُج  الزُّ أوَلِئــَك 

معها؟! الفاحشة 
فقــال الرجل بصوت حانق:

• ال بــد أنهــم هربــوا عندمــا هاجمنــا 
املــكان بخناجــر طويلــة، وإذا وجدناهــم 
ونقضــي  الطريقــة  بنفــس  فســنعاقبهم 
عليهــم جميعــا. إن عددهــم ثالثــة أنفار 

ال أكثر.
قال التاجر :

• هل تصبر وتتوقف عن فعل أي شــيء 
حتى أعــود ومعي أحد املحاميني ؟.

شــديدة  بحــدة  الرجــل  صــوت  فارتفــع 
قائال:

مــا  نعــرف  فنحــن  نصبــر،  ال..لــن   •
الــذي ينبغــي فعلــه، أيا ســاذج..يا غبي! 
..فلتذهــب ولتعد بأحد املحامني لكنكما 

ال جتدا العاهرة ألننا ســنقتلها .
وانصــرف التاجــر بســرعة مبتعــداً عــن 
الباحــة .وبعد وقــت غير قصير عاد إلى 
الباحــة بطائــرة عموديــة فيهــا ضبــاط 
الشــرعي  والطبيــب  الشــرطة اجلنائيــة 

وأحــد خبراء البصمات .

وأشــار التاجر بيده إلى مكان يف الباحة 
قــرب النافــذة املفتوحــة قائــال لضابــط 
العاليــة  الرتبــة  ذي  اجلنائيــة  الشــرطة 

الــذي يقف بجواره :
ثــالث  إنــه منظــر فظيــع !.. هنــاك   •
امــرأة  جثــة  وأرى  رؤوس.  بــال  جثــث 
زجنيــة مذبوحة وعارية متاما ومقطوعة 
يف  غارقــة  اجلثــث  وجميــع  الــرأس. 
مســتنقع الدمــاء . وكذلك احلجارة التي 

رجموا بها .
فقال ضابط الشــرطة اجلنائية ممتعضا 

:
• مشــهد فظيع جدا .

إلــى  بيــده  التاجــر  أشــار  جديــد  ومــن 
أخبــره  أن  ســبق  الــذي  الشــخص 
باعتزامهــم قتــل الزجنية ومــن معها من 
واقفــا  الشــخص  هــذا  وكان   . الزنــوج 
بالقــرب مــن التاجر الــذي أخبر ضابط 
الشــرطة اجلنائيــة عنه ، فإلتفت ضابط 
الشــرطة اجلنائية ذو الرتبة العالية نحو 
الشــخص الذي أشار إليه التاجر وسأله 
بصــوت حــاد وقــد صــوب مسدســه إلى 

ذلك الشخص :
• هــل قلــت للتاجــر قبل عودتــه للباحة 
الذيــن  والزنــوج  الزجنيــة  ســتقتل  أنــك 

كانوا معها ؟!
فأجابه الشــخص بقلــة إكتراث وبصوت 

مرتفع تســري فيه املباهاة :
• نعــم قلــت ذلــك بــل فعلتــه أيضــا أنــا 
وأعوانــي بعدمــا وصــل احلــال إلــى حد 
ال يطــاق ، فتلك الزجنيــة الفاجرة كانت 
متــارس الدعــارة عالنيــة علــى املأل دون 

أي مراعــاة لكرامة اجليران .
فقال ضابط الشــرطة اجلنائية:

اجلرائــم  لتبريــر  ركيــك  كالم  هــذا   •
اآلخريــن  محاســبة  شــأنك  فليــس   ،
ومعاقبتهــم مادامــت أفعالهم غير موجهة 
بالنســبة   – لكــم  مايحــق  وكل   . إليكــم 
للحالــة احلاليــة – هــو الشــكوى والتبليغ 

للجهات اجلنائية الرســمية .
ثم سأله بصوت آمر:

• أين أعوانك؟
ضابــط  نحــو  حتــرك  يجيبــه  أن  وقبــل 
يف  كانــوا  أشــخاص  اجلنائيــة  الشــرطة 

الباحة وقالوا :
• نحــن أعوانــه .. وقد شــاركناه يف قتل 
الزجنيــة العاهــرة ومــن معها مــن زنوج . 
وهــذا مدعــاة لفخرنــا ألننا أدينــا واجبا 

تقره الشرائع والقوانني !!.
فصــاح بهم ضابط الشــرطة اجلنائية ذو 

العالية: الرتبة 
وال  أماكنكــم  .إلزمــوا  تتحركــوا  ال   •

تثرثروا ..
ثــم أضاف برنة تأكيــد يف صوت خفيض 

قائال:
• إن اإلعتراف ســيد األدلة .

• كانــت بنــادق قــوات األمــن ومدافعهم 
الرشاشــة الصغيــرة موجهة إلى احلشــد 
املتجمــع يف الباحــة . وكان معظــم رجال 
اجليــران يف املحلــة يطلــون بهــدوء هــم 
وصبيانهــم وزوجاتهــم مــن نوافــذ بيوتهم 
يف العمــارات املحاذيــة للباحــة يف حــني 
رفقــة  الباحــة  يف  واقفــاً  بعضهــم  ظــل 
وكانــت  وأوالدهــم،  نســائهم  مــن  قليــل 

النســوة يشــاهدن بهدوء مايجري حولهن 
أن  بعــد  ببــكاء غيــر مســموع  ويجهشــن 
كــن يصرخــن بأصوات تصــم اآلذان قبل 

مجيء الشرطة اجلنائية.
ويف هــذه األثناء إرتفعــت حنجرة ضابط 
العاليــة  الرتبــة  ذي  اجلنائيــة  الشــرطة 

قائال لقوات األمن:
• فتشــوه وفتشــوا أعوانه فقــد إعترفوا 
بأنهــم إقترفــوا جرائــم قتل . إحبســوهم 
املركــزي  الســجن  زنازيــن  يف  فــرادى 
بــدون أســرة إلــى وقــت املحاكمــة بتهــم 
نهتــم  ال  ونحــن  قتــل.  جرائــم  إرتــكاب 
وإمنعــوا  باجلرائــم.  بــل  البشــرة  بلــون 
املــالءات  أمــا  باملحبوســني.  إختالطهــم 
حيــث  فممنوعــة  اخلاصــة  واملالبــس 
مالبــس احلبس هــي املســموح بإرتدائها 
. وممنــوع الزيــارات والوجبــات اخلاصة 
واملالعق والســكاكني أو أي أدوات حادة.
والفخاريــة  املعدنيــة  األطبــاق  كذلــك 
القابلة للكســر ماعدا األطباق اخلشــبية 
اخلفيفــة وفيهــا طعــام الســجن. وممنوع 
الــورق واألقــالم والتليفونــات واإلتصــال 
بــإدارة الســجن. وتكــون الزنازيــن بــدون 
مصابيــح  أو  أســالك  أو  كهربائــي  تيــار 
أو حبــال . ولــكل زنزانــة ســطال للتبــول 
وســطال للتبرز يتم تغييرهما بإستمرار . 
ويف الســجن املركزي حمام عام يف شــكل 
صالــة ألن احلمامــات اخلاصــة تكون يف 

البيوت والفنادق فقط.
اجلنائيــة  الشــرطة  ضابــط  وإســتطرد 

قائال للمتهم األول بنبرة ســاخرة:
• واآلن ما إسمك ؟! قل إسمك الثالثي 

وال تثرثر.أجب عن أســئلتي فقط!.
فقال املتهم األول بإعتداد:

• ” رجــب أحمــد الغربــاوي” .هــذا هــو 
إسمي !

وســرعان مــا أحاطت بــه وبأعوانه قوات 
األمــن ففتشــتهم بعد تقييدهــم باحلديد 
حــول معاصمهــم، وأذرعهــم مكبلــة خلف 

ظهورهم .
وخالل ذلك بدأ اللون الرمادي للغروب – 
يخالطه شفق باهت- يجثم فوق الباحة .

قال ضابط الشــرطة اجلنائية :
• إن الليــل يقتــرب لكننا لن نغادر املكان 
قبــل وصــول القــوات اإلحتياطيــة التــي 
ســتبقى يف الباحة أثناء الليل حتسباً ألي 

طاريء.
وعندئــذ أخــرج جنــدي من قــوات األمن 
جهازاً الســلكياً وناولــه للضابط اجلنائي 

فقــال الضابط بصوت جهير:
اإلحتياطيــة  القــوات  إلينــا  إرســلوا   •
التــي ســتمكث الليلــة يف ” باحة الزوكار” 
.ولديكــم خريطــة املنطقة التي ســلمناها 
ويلــزم   . اليــوم  عصــر  آذان  قبــل  لكــم 
 – الســرعة  وجــه  علــى   – تقومــوا  أن 
بإعــداد طائــرة مروحيــة كبيــرة للقــوات 
جــداً  كبيرتــني  وطائرتــني  اإلحتياطيــة 
للمعدات الالزمة. ومن الضروري إختيار 
الطائرتــني –اخلاصتــني باملعــدات- مــن 
النوع احلديث الذي يوفر للطيارين قدرة 
اإلقالع والهبوط رأســياً فليس يف الباحة 

ممرات للنوع العادي .
ثم أردف بالالســلكي مستطردا تعليماته:
• إتصلــوا يف التو باجلهة املدنية التابعة 

لنا التي نكلفها عادة يف مثل هذه األحوال 
مبهمــات هي أقدر اجلهات على تنفيذها 

.وليأتــوا غدا يف الصباح الباكر .
وأنتــم تدركــون جيدا أنهم أكفــاء يعرفون 
حيــث  تامــة  معرفــة  الشــاقة  أعمالهــم 
ســيقومون ببراعتهــم املعتــادة وخبرتهــم 
الفائقــة بتجفيف مســتنقع الدماء ووضع 
اجلثث يف عوازل بالستيكية حيث ال لزوم 
اإلعترافــات.  لوجــود  نظــراً  لتشــريحها 
املالبــس  املذكــورة  اجلهــة  هــذه  ولــدى 
التــي  والكمامــات  املختصــة  واألحذيــة 
متكنهــم مــن فعــل ذلــك دون أن تصيبهــم 

اجلراثيــم أو تضايقهم الروائح الكريهة.
وجاءه الرد من الالســلكي واضحاً:
• فوراً سنرســل لكم ما طلبتموه.

ولــم ميض وقــت طويل حتــى حلقت فوق 
الهديــر  عاليــة  طائــرات  ثــالث  الباحــة 
هبطــت علــى التوالــي بالقــرب منــه .أما 
العائالت الواقفة يف الباحة فقد شــرعت 
تــؤدي  وهــي  مســاكنها  إلــى  العــودة  يف 
الباحــة.  يف  املنتشــرة  للقــوات  التحيــة 
ويف الوقــت ذاتــه مت إفــراغ املعــدات مــن 
الطائرتني املخصصتني للحمولة: ســيارة 
إســعاف بطاقمهــا الطبــي، ومصفحــات 
ودبابتــني خفيفتــني، وصواوين، ومولدات 
ومكبــرات  كشــافة،  ومصابيــح  كهربــاء، 
صــوت يدويــة، ومكيفات هــواء ، ومدافع 
ثقيلة، وذخيرة ، وقنابل يدوية ، ومتاريس 
 ، ووســائد،وأطعمة   ، فخمــة  ،وأبســطة 
ومواقــد، وثالجــات، وميــاه، وومطهــرات 
، وســاللم، ومكانــس كهربائيــة متطــورة 
لكشــط العشــب وتثبيت التراب، وأبخرة، 
وعطوراً،وفحمــاً، ومباخــر، وإســطوانات 

لألوكســيجني ،ومناظير للرؤية البعيدة.
ووجه الضابط اجلنائي ذو الرتبة الكبيرة 
كالمــه – هذه املرة – إلى التاجر قائال:

• حرصــا علــى ســالمتك فاملرجو أن ال 
تبــارح بيتك. إغلــق الباب بالقفل واملزالج 
.ونحن نعرف موقع مسكنك فقد أخبرتنا 
بــه يف محضــر التبليغ . واملهم أن ال تفتح 
متجــرك إال حــني نــأذن لــك بذلــك بعــد 
إســتكمال حترياتنــا بهــدف إبعاد اخلطر 
عنــك وعــن اجلميــع، فللزنــوج املقتولــني 
أهــل وأصحــاب مــن الزنوج قــد يقودهم 

عمــاء البصيرة إلى إرتكاب جرائم .
وواصــل حديثه قائال بنبرة حانية:

• وكــن مطمئنــا فســوف نتصــل بــك يف 
بيتك املواجه ملتجرك.

وبقيــة  املحلــة  شــيخ  كان  ذلــك  وإبــان 
املسؤولني فيها قد جاؤوا ملساندة القوات 
اإلحتياطيــة يف حفــظ األمــن واملحافظة 

على أرواح املواطنني .
وإبتســم الضابط اجلنائــي الكبير للتاجر 
ورفع يده مودعا القوات اإلحتياطية التي 
أخذت باإلنتشــار علــى أرض الباحة ، ثم 
إجتــه – مــع ضباطــه وأنفــاره يســوقون 
املتهمــني– إلــى الطائــرة املروحيــة التــي 
جــاؤوا بهــا فإرتفعــت بهــم عاليــا صــوب 

األغراض املحددة.

  قصة قصيرة     يف الظَِّهْيرَة.. 

يوسف القويري   
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ـــ االسبوع الليبيـ ـ 
تفوق فريق النصر لكرة القدم على نظيره 
الرابع  القسم  فرق  أحد  املصري  بروسيا 
بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدف وذلك يف 
املباراة التي جمعت الفريقني مساء  اإلثنني 

مبلعب فندق حرس احلدود بالقاهرة.
وسجل أهداف فريق النصر أحمد الهرام 

وربيع الاليف و عبدالسالم .
ويستعد ممثل ليبيا من خالل هذا اللقاء 
الودي ملواجهة دجوليبا يف اجلولة اخلامسة 
الكونفيدرالية  بطولة  لــدوراملــجــمــوعــات 
األفريقية يف املباراة التي ستقام ي السادس 
يناير اجلاري مبلعب  والعشرين من شهر 

مجمع هيرماكونو الرياضي بباماكو.

النصر يهزم بروسيا  بثالثية ودًيا

اواسط األهلي يحققون فوزا  غاليا على النصر  

 طاقم حتكيم من ليبيا
 إلدارة مباراة بارادو اجلزائري

 و سان بيدرو

ـــ االسبوع الليبي ــ 
حقق  أواسط كرة القدم بنادي األهلي بنغازي، فوزا غاليا على   
منافسات  ، ضمن  املاضي  اإلثنني  مباراة   يف  بهدف   النصر، 
اجلولة السادسة بدوري  األواسط.وجنح العبو األهلي بنغازي 

يف السيطرة على مجريات اللقاء، واقتناص الفوز وثالث نقاط 
ثمينة يف مشوار الفريق يف البطولة.

على  السابقة  اجلولة  يف  الفوز  حقق  قد  بنغازي  األهلي  وكــان 
حساب التحدي، بهدفني دون رد.

ـــ االسبوع الليبي ــ 
أسندت جلنة احلكام باالحتاد األفريقي لكرة القدم مهمة أدارة 
مباراة التي ستجمع بني وبارادو اجلزائري وضيفه سان بيدرو 
اإليفواري يف دور املجموعات لبطولة الكونفيدرالية األفريقية 

لطاقم حتيكم دولي من ليبيا بقيادة احلكم معتز الشلماني .
كامل  ومــجــدي  محمد  عطية  مــن  كــال  الشلماني  وســيــعــاون 

كمساعدين باإلضافة إلى احلكم الرابع عبد الواحد حرويدة.
ويستضيف بارادو اجلزائري ضيفه سان بيدرو اإليفواري على 

ملعب ولد موسي باجلزائر يف التاسعة مساء األحد املقبل .
ويلعب الفريق اجلزائري يف الكونفيدرالية األفريقية باملجموعة 
الرابعة التي تضم أيضا فريقي حسنية أغادير املغربي و إنييمبا 

النجيري .

الهوني أفضل العب ليبي 
لعام 2019

ـــ االسبوع الليبي   
العب  أفضل  جائزة  على  التونسي  الترجي  فريق  العــب  الهوني  حمدو  حصل 
ليبي لعام 2019 يف استفتاء نظمته أكادميية سبارك برشلونة يف تونس على 

السوشيال ميديا .
ميدان  متوسط  علي  بــن  أحمد  على  تفوقه  بعد  اجلــائــزة  الليبي  النجم  ونـــال 

كروتوني اإليطالي .
وبات مهاجم فريق األهلي طرابلس السابق هو أول العب يف تاريخ الكرة الليبية 
يتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا حني فاز باللقب عام 2019 وهو أيضا أول 

ليبي يشارك يف كأس العالم لألندية .
وفاز الهوني جنم فريق الترجي بلقب هداف كأس العالم لألندية والتي أقيمت 

مؤخرا يف العاصمة القطرية برصيد ثالثة أهداف.
كما دخل التاريخ البطولة العاملية من الباب الكبير بعد أن أصبح أول العب عربي 

وإفريقي يسجل هاتريك يف مباراة واحدة يف مونديال األندية .

ليبيا تواجه اإلمارات
 يف بطولة كأس العرب

االسبوع الليبيـ ـ  
أوقــعــت قــرعــة بــطــولــة كـــأس الــعــرب لــكــرة الــقــدم للمنتخبات 
حتت 20 عامًا املنتخب الليبي يف مواجهة اإلمارات يف أقوي 
السودان و  أيضا  والتي ضمت  الرابعة  مبارياته يف املجموعة 

جزر القمر
العربي ظهر   التي ينظمها االحتــاد  البطولة  وسحبت قرعة 
اإلثنني مبقره بالسعودية التي سوف تستضيف البطولة من 

17 من فبراير املقبل حتي 5 مارس املقبل .
وتقام مباريات املنتخب الليبي يف »الرياض« على استاد األمير 

فيصل بن فهد وعلى استاد نادي الرياض.
وفيما يلي قرعة البطولة التي تشهد مشاركة 16 منتخبًا

املجموعة األولى: العراق وتونس وموريتانيا والكويت.
املجموعة الثانية :املغرب والبحرين وقطر وجيبوتي

املجموعة الثالثة :السعودية وفلسطني واجلزائر ومصر
الــرابــعــة :ليبيا واإلمــــارات والــســودان وجـــزر القمر  املجموعة 

باملجموعة الرابعة.
فبراير  يــومــي 17  بــني  املــجــمــوعــات ستقام  أن مرحلة  يــذكــر 
ربع  الـــدور  تلعب مباريات  الشهر، فيما  وحتى 24 من نفس 
النهائي يومي اخلميس واجلمعة 27 و28 فبراير، على أن 
تقام مباراتا الدور نصف النهائي للبطولة يوم 2 مارس، قبل 

3 أيام من موعد املباراة النهائية.
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ـــ االسبوع الليبي   
عبر الدولي الليبي املعتصم بوشناف مهاجم فريق سريع 
وادي زم املغربي عن سعادته لالنضمام للفريق بعقد ميتد 
ملوسم ونصف وذلك خالل االنتقاالت الشتوية احلالية 

قادماً من نادي املدينة .
وقال بوشناف يف فيديو له نشر عبر الصفحة الرسمية 
لــوادي زم املغربي بأنه يتمني أن يكون عند حسن ظن 
إدارة ناديه اجلديد واجلماهير وأن يقدم اإلضافة معهم .

وتعد محطة الدوري املغربي التجربة االحترافية الرابعة 
يف مشوار بوشناف حيث سبق وان لعب لثالثة فرق يف 
التونسي وهي حمام األنف واحتاد املنستير و  الــدوري 
ترجي جرجيس كما لعب املهاجم الدولي يف ليبيا لفرق 

االحتاد الوحدة واملدينة .
جدول  يف  العاشر  املركز  زم  وادي  سريع  فريق  ويحتل 
الترتيب الدوري املغربي برصيد 15نقطة بعدما خاض 

12 مباراة .

ـــ االسبوع الليبي   
أعلن نادي نصر حسني داي اجلزائري 
الــتــعــاقــد مـــع الـــدولـــي الــلــيــبــي مؤيد 
القريتلي متوسط ميدان فريق االحتاد 
االنتقاالت  خالل  وذلــك  موسمني  ملدة 

الشتوية احلالية .
ليخوض بذلك املوهوب الليبي 26 عاماً 
الدوري  خارج  االحترافية  جتاربه  أول 
الليبي الذس شهد من خالله تألقه مع 
فريق االحتاد وقبله خاض جتربة رائعة 

مع الوحدة .
ويعيش النادي اجلزائري وضعا صعبا 
الـــدوري حيث يحتل  املــوســم يف  هــذا 
جدول  يف  عشر  الرابع  املركز  الفريق 
ترتيب خمسة عشر نقطة وذلك بعد أن 

خمسة عشر مباراة .

ـــ االسبوع الليبي   
بات الدولي الليبي أنيس سلتو مهاجم االحتاد 
السكندري لكرة القدم جاهز للمشاركة فريق 
ناديه اجلديد وذلك عقب قيد الالعب رسمياً 

ضمن القائمة املحلية للفريق.
وكان سلتو الذي أنضم للفريق يف االنتقاالت 
الشتوية ملدة ملوسم و نصف قادماً من النجم 
الساحلي التونسي قد غاب عن قائمة املدرب 
املاضي يف مواجهة  طلعت يوسف اخلميس 
والتي  بيراميدز  ــام  أم السكندري  االحتـــاد 

انتهت بالتعادل هدف لكل فريق .

وأكد نادي االحتاد بأن الالعب بات جاهزاً 
رسمياً من أجل الظهور األول له مع الفريق يف 
الدوري املصري بعد قيده رسمياً وكان النادي 
رفض قيد الالعب األسبوع املاضي، بسبب 

وجود مديونية عليه األمر .
ومن املقرر أن يكون سلتو يف قائمة الفريق 
التي ستواجه ملواجهة طالئع اجليش اإلثنني 
التي ستقام  الرابعة عشر  اجلــول  املقبل يف 
مبلعب جهاز الرياضة العسكري ويحتل نادي 
االحتاد املركز الرابع يف الدوري برصيد 22 

نقطة.

أول تصريح لبوشناف بعد االنضمام إلى وادي زم

جنم فريق االحتاد ينتقل للدوري اجلزائري

االحتاد السكندري يعلن قيد سلتو رسمياً

ـــ االسبوع الليبي   
طرابلس  األهلي  نــادي  رئيس  بوعون  ساسي  طالب 
الشلماني  احلكيم  عبد  برئاسة  الليبي  الكرة  احتاد 
بضرورة عقد اجتماع عاجل للجمعية العمومية من 
حتديد  وأهمها  العالقة  امللفات  العديد  حسم  أجل 
املمتاز.وأضاف بوعون يف  الــدوري  موعد النطالق  
طرابلس  األهــلــي  ــادي  ن بــأن  تلفزيونية  تصريحات 
تواصل مع الدكتور بشير القنطري رئيس الهيئة العامة 
للشباب والرياضة بحكومة الوفاق والذي بدوره وافق 
اجتماع  انعقاد  أجل  من  اإلمكانيات  كل  توفير  على 
اجلمعية يف طرابلس .وأكد بوعون بأنه يف حالة عدم 
الليبية  مقدرة حضور بعض األعضاء إلي العاصمة 
فأننا نقترح أن يكون االجتماع يف تونس حيث مستعد 
الدكتور مضيفاً بأن الدكتور القنطري بتوفير طائرة 
الكرة  احتــاد  االجتماعات  كل  بــأن  مضيفا  خاصة 

اإلخيرة مؤخرا تنعقد يف تونس.

بوعون يطالب بعقد جمعية عمومية 
الحتاد الكرة يف تونس

ـــ االسبوع الليبي   
قرر احتاد الكرة الليبي  إقالة املدرب الوطني 
ملــدرب  كمساعد  ه  مهامه  مــن  الهمالي  أكـــرم 
فوزي  التونسي  القدم  لكرة  الليبي  املنتخب 
التي  الكرة أسباب  البنزرتيولم يوضح أحتاد 
دفعته إلي إقالة الهمالي الذي مت التعاقد معه 

اجلهاز  ضمن  ليكون  املاضي  أكتوبر  شهر  يف 
الفني للمنتخب الليبي بقيادة البنزرتي .

وللمنتخب  االحتـــاد  لفريق  لعب  والهمالي  
الليبي كما سبق  له وأن درب املنتخب األوملبي 
ومنتخب الشباب كما درب يف الدوري اللبيبي 

فريقي الشط وأبوسليم.

احتاد الكرة الليبي يقيل الهمالي من مهامه
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عن بوابة إفريقيا اإلخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

طفل يدخل 
»جينيس« بحفظ 
مقدمات 129 

كتاباً

دخـــل طــفــل يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
األرقــام  موسوعة  عــامــا،   14
بحفظ  »جينيس«،  القياسية 

مقدمات 129 كتابا .
فابيان  والــده  الطفل  وحتــدى 
لورد، وهو منتج تلفزيوني على 
ــام  ــدخــول يف مــوســعــة األرقـ ال
القياسية، وقام مونتي بدارسة 
باستخدام  عمل   200 بداية 
ثـــم جلس  ــصــور،  ــت ال تــقــنــيــات 
يف أحـــد الــفــصــول الــدراســيــة 
ومت  ببريطانيا،  مــدرســتــه  يف 
السطور  يــقــرأ  وهــو  تــصــويــره 
بشكل  كــتــابــا  ـــ129  ــ ل ــى  ــ األول

صحيح دون أخطاء.
الــكــتــب على  ــوت قــائــمــة  واحــت
ــب األطـــفـــال  ــت ــن ك الــعــديــد مـ
املــفــضــلــة، مــثــل ســلــســلــة كتب 
هـــــاري بـــوتـــر، وأيـــضـــا عــلــى 
شكسبير  ويــلــيــام  مــســرحــيــات 
وغيرهم من األعمال الشهيرة.

ميل«  »ديلي  صحيفة  وبحسب 
»كان  مونتي  قال  البريطانية، 
ثــالثــة  أو  أســبــوعــان  أمـــامـــي 
أسابيع حلفظ السطور األولى، 
لذلك  بالعنوان،  بربطها  وقمت 
كان هاري بوتر سهال للغاية«.

من  يوما   11 »بعد  وأضـــاف، 
تلقى  املــاضــي،  الشهر  جناحه 
موسوعة  من  إلكترونيا  بريدا 
جــيــنــيــس لـــألرقـــام الــقــيــاســيــة 
رسميا(،  مدهش  )أنت  بعنوان 

بنجاحه«. إلبالغه 
نائما  »كـــان  أنـــه  إلـــى  ــار  وأشــ
اآلن  ــه  أن ــده  والـ أعــلــن  عندما 

بطل العالم يف الذاكرة«.
جديدا  أمـــرا  ــك  ذل يعتبر  وال 
كتابه  الذي أصدر  الطفل  على 
 Freaky School األول 
عندما كان يف الـ 7 من عمره، 
وجنـــح يف تـــالوة صـــالة الــرب 
ــر  ــيـــة وهـــو األم بــالــلــغــة اآلرامـ
صعوبة.  أكــثــر  اعــتــبــره  الـــذي 

الصحيفة. بحسب 
مونتي  تفوق  للصحيفة،  ووفقا 
لورد، الذي كان يتعلم األسطر 
من  ممكن  عــدد  ألكبر  األولــى 
الــكــتــب، عــلــى صــاحــب الــرقــم 
حققه  الذي  السابق  القياسي 
كتابا  ـــ30  بـ الــهــنــد  مــن  رجـــل 

فقط.
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جنت طفلة عمرها 12 عاما من املوت األربعاء 
بعد أن دفنتها الثلوج ملدة 18 ساعة إثر اجتياح 
انهيار جليدي منزل أسرتها يف اجلزء اخلاضع 

لسيطرة باكستان من كشمير.
بيبي صراخها وهي محاصرة  وتذكرت سامينا 
طلباً للنجدة بينما كانت تبكي مستلقية يف غرفة 
حتت غطاء من الثلوج.وقال مسؤولون باكستانيون 
إن إجمالي القتلى جراء االنهيارات اجلليدية التي 

وقعت يوم االثنني يف وادي نيلوم باإلقليم الواقع 
على الهيمااليا واملتنازع عليه بني باكستان والهند 
زاد إلى 74 قتيال. ويواصل رجال اإلنقاذ انتشال 
املحظوظني.  من  واحــدة  سامينا  اجلثث.وكانت 
وقالت لرويترز وهي راقدة يف سرير مبستشفى 
عشرات  مع  العالج  فيه  تتلقى  ــاد  أب مظفر  يف 
منطقة  من  جــوا  نقلهم  بعد  اآلخرين  املصابني 
االنهيار اجلليدي »كنت أظن أنني سأموت هناك«.

الرقم  صاحب  مــاجــار،  تابا  خاجيندرا  تــويف 
القياسي يف حمل لقب »أقصر رجل يف العالم« 
يف أحد املستشفيات يف مدينة بوخارا بوسط 
نيبال أمس »اجلمعة« عن 28 عاماً، حسبما 

أعلنت متحدثة باسمه.
وقال مني باهادور رانا رئيس مؤسسة خاجيندرا 
يوم  مانيبال  مستشفى  »أدخلناه  ماجار  تابا 
اخلميس«، مضيفا أن »األطباء قالوا إنه تويف 

من التهاب رئوي حاد«.
موسوعة  أعلنت   ،2010 عــام  أكتوبر  ويف 
غينيس لألرقام القياسية العاملية أن ماجار هو 
أقصر رجل متجول يف العالم بطول 67.08 

سنتيمتر.
كما أنه صاحب الرقم القياسي ألقصر شاب 
عند 65.58  طوله  قياس  مت  عندما  للذكور 

سنتيمتر.   
وكان ماجار مولع بالعزف على األدوات املوسيقية 

والرقص، حسبما أفاد رانا.
نيبالي  كــان  العالم  يف  رجــل  أقصر  ان  يذكر 
اجلنسية، وهو تشاندرا باهادور داجني الذي 
عام  يف  وتـــويف  سنتيمتر   54.6 طــولــه  كــان 

.2015

 طفلة تنجو من املوت بعد دفنها حتت الثلوج

وفاة أقصر
 رجل يف العالم


