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قصص  او  هوليوود  كاميرات  صورته  الشحوب 
الشحوب  يشبه  ان  ميكن  املــرعــبــة  كافكا  فــرانــز 
ــوه جــيــرانــي من  الــــذي رأيـــتـــه بـــأم الــعــن يف وجــ
من  الثالث  االثنن  يوم  صباح  وعجائز  اطفال 
الــشــبــاب األفــارقــة  فــبــرايــر 2020 ، مبــن فيهم 
الــذيــن تــعــرض مــنــزلــهــم إلصــابــة مــبــاشــرة ..يف 
الــطــريــق إلـــى مــحــطــة االنـــطـــاق كــانــت األزقـــة 
والـــشـــوارع الــتــي أمــر بها شبه خــاويــة ســوى من 
بعض القطط القذرة ..وللمفارقة كانت االفيكو 
» ميكرو باص« التي استقللتها تعج بالركاب من 
أكثرهم فتيات ونساء حتولت  مختلف األعمار 
املفرحة  بــاأللــوان  إلــى حــدائــق تغص  وجوههن 
هنا  من  القاطع  مبنجله  مير  لم  عزرائيل  كــأن 
قبل حلظات ..كنت أترنح مع كل وقفة مفاجأة 
أو انطاقة مستعجلة وكانت أفكاري يف تطابق 
تام مع حركة األجساد املتماوجة التي تشاركني 
وقفتي غير املريحة..لم تكن بي رغبة وال قدرة 
عــلــى املــســاهــمــة أو اإلنــصــات ألي حــديــث ..لـــذا 
اســتــســلــمــت لــصــخــب الــفــكــرة األســـاســـيـــة الــتــي 
تتحول  ان  للحياة  كيف   : عقلي  على  استولت 
إلى حادث عارض كاملوت غيلة متاما..بالصدفة 
حتيا الن الصاروخ اخطأ غرفة نومك وسقط يف 
غرفة نوم جارك ..بالصدفة حتيا ألن الشظية 
واستقرت  بسنتمترات  عنقك  شراين  جتــاوزت 
يف صدر محظوظ آخر كان يسير الى جانبك ..
ــان بـــوســـلـــيـــم وضـــــواحـــــي طـــرابـــلـــس  ــكــ ــن ســ ــحـ نـ
والــبــســطــاء  الــفــقــراء  الــتــي يقطنها  اجلــنــوبــيــة 
نــعــرف جــيــدا ان احلــــرب لــيــســت لــعــبــة وليست 
ممتعة كما يتصورها ضيوف برامج التوك شو 

على قنوات العار الليبية..
الـــذيـــن يــعــيــشــون احلـــــرب عـــن بــعــد ومبــشــاعــر 
افـــتـــراضـــيـــة مـــعـــزولـــة عـــن تــفــاصــيــلــهــا الــبــشــعــة 
يحاكموك  أن   - مطمئنة  بضمائر   - ..ميكنهم 
ــابـــد مــــع أطـــفـــالـــك ويـــاتـــهـــا.. ــكـ أنـــــت الـــــــذي تـ
ال  ألنــك  فقط   ، والتخاذل  باجلنب  ويصفعوك 
املريضة بضرورة  تستطيع مشاركتهم قناعتهم 
أن تدمر البيوت وتغلق املدارس ويقتل األبرياء 
احلال  بطبيعة  املرتبط  الوطن  مجد  أجــل  من 

بوصول احدهم للسلطة..
لست يف وارد احلــديــث عــن كــارثــة فــبــرايــر كيف 
بــدأت ومــن بــدأهــا ومــن كــان مــع مــن.. ومــن كان 
الوطن  الوطن وسيادة  كان  ..وال كيف  ضد من 
به  متسح  الــذي  عثمان  قميص  الــوطــن  ومجد 
للذهاب  ورفعه اجلميع شعارا مقدسا  اجلميع 

نحو املذبحة بقلوب رابطة اجلأش..
لــهــذه احلــرب  الــوجــه احلقيقي  مــا يعنيني هــو 
.. احلرب   دون   إضافة ،     البشعة بدون مساحيق 
  لتبريرها   وأنسنتها   ،   أو   محاولة   إسباغ   القداسة  
ــرب   بصفتها   املــجــردة ،      أو   حــتــى   إدانــتــهــا  ..  احلـ
 بفاعليتها   احلياتية   التي   تنعكس   على   مصير  
 ضحيتها  ..  قتل   وإعاقة   وتشريد   وضياع   أرزاق  
 وفــقــر   وعــــوز   وانـــهـــيـــار   عـــاقـــات  ..    احلــــرب   كــمــا  
 يعيشها   الناس   يف   الواقع   و  كما   لن   تكتبها   أقام  
 املشعوذين   من   إعامين   ومؤرخن ..احلرب كما  
سيتذكرها    الناجون   الذين   نزحوا   من   قصر   بن  
 غشير   ومن   مشروع   الهضبة   ومن   طريق   املطار  

 ومن   وادي   الربيع   ومن   عن   زارة ..وووو                                                                      
هــــذه احلــــرب يــجــب ان تــتــوقــف ألن عـــارهـــا لن 
أشعلها  ..وسيظل ياحق من  بالتقادم  يسقط 
ومــــن اشـــتـــرك فــيــهــا ومــــن أيـــدهـــا ..ومـــــن سكت 

عنها...

صحيفــة أسبوعيـــة - منوعــــة  -  شاملـــة 
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مدير التحرير

عشوائي..



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة2 العـدد )   71   (    ــ    الثالثاء       4      /       2       /     2020

أخبــار

الليبية  باحلكومة  الصحة  وزارة  وكيل  قام 
نوري  مهندس  واخلــدمــات  الفنية  لشؤون 
من  املكلفة  اللجنة  يترأس  الــذي  الورفلي 
وزير الصحة باحلكومة ويضم الوفد املدير 
املساعد إلدارة املستشفيات بالوزارة رياض 
اخلزعلي وبعضوية املهندس محمد الطيب 
عن إدارة املشروعات بالوزارة وناصر عمران 
عن ادارة الشؤون اإلدارية واخلدمات بالوزارة 
باجلولة ميدانية تفقدية ميدانية ملتابعة سير 
العمل باملجمعات واملرافق واملراكز الصحية 

ببلدية سرت.
وقال مدير إدارة االعالم والعالقات ببلدية 
ســـرت محمد االمــيــل ان الــوفــد كـــان يف 
الصحية  اخلدمات  إدارة  مدير  استقباله، 
سرت السيد خليفة محمد السيوي ومدير 
إدارة الرعاية الصحية األولية سرت محمد 
 )3( رقــم  الصحي  املركز  ومدير  ادريـــس 
السيد حمدي لبز وعدد من مدراء املكاتب 

واالقسام باملرافق الصحية. 
تأتي الزيارة ضمن تنفيذ النهج االستراتيجي 
لوزارة الصحة يف تقريب اخلدمة للمواطن 
وتوطني العالج والتأكيد على حالة اجلهوزية 
االحتياجات  وحــصــر  الصحية  للمرافق 

الصحة  وزارة  ــل  ــي وك واطـــلـــع  الــفــعــلــيــة. 
باحلكومة الليبية والوفد املرافق له خالل 
الزيارة امليدانية على أعمال التطوير وجودة 
جهود  مــن  يقدمونه  مــا  وعلى  اخلــدمــات 
خلدمة للمرضى واملترددين، مشيراً إلى أن 

الهدف من الزيارة اجلولة التفقدية للتعرف 
واحتياجاتهم  مالحظاتهم  على  قرب  عن 
ومناقشة التحديات وفعالية الدعم املقدم 
من الوزارة وبقية املناطق. وشملت الزيارات 
وغرفة  املــركــزي  ســـرت  عــيــادات  مجمع 

سرت  ومركز  باملجمع  الطوارئ  العمليات 
الرعاية  ومــركــز  ومرافقة  األورام  لعالج 
الصحية األولــيــة ســرت ومــركــز خالد بن 
الوليد الصحي بالثالثني غرب سرت ومركز 
الصحي القبيبة ومركز احلي السكنى الثالث 
بسرت ومستشفى بن سينا التعليمي وعدداً 
من املشاريع الصحية املتوقفة بسرت مند 

عام 2011.
أوضح وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية أن 
الزيارة جاءت وفًقا لتعليمات وزير الصحة 
الدكتور سعد عقوب بهدف التأكد من حالة 
اجلاهزية الدائمة ملرافق الوزارة باإلضافة 
إلى االطالع على سير العمل والتعرف على 
املعوقات والصعوبات التي تواجه القائمني 
على هذه املرافق الصحية للعمل على حلها.
يوصي  الصحة  وزيـــر  إن  الــورفــلــي  وقـــال 
مبتابعة سير العمل يف املستشفيات، وقطاع 

الصحة ببلدية سرت.

وكيل وزارة الصحة باحلكومة الليبية يتفقد املرافق الصحية بسرت

اشتباه يف إصابة أحد العاملني بشركة مليته بفيروس كورونا

656 سيارة قادمة من السوق الكورية مليناء بنغازي

نشاطات مشبوهة لشركة صادات التركية يف ليبيا

نفت شركة مليته للنفط والغاز ما يتم تداوله 
التواصل  صفحات  بعض  يف  أخــبــار  مــن 
االجتماعي، بأنه مت اكتشاف حالة مصابة 

بفيروس كورونا يف حقل البوري.
عبر  ــشــور  مــن الـــشـــركـــة، يف  وأوضـــحـــت 
التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحتها 
السبت،  مساء  ــوك«،  ب »فيس  االجتماعي 
ضعيفة  اشتباه  حــالــة  يــعــدو  ال  األمـــر  أن 
ألحد  حصلت  اإلصــابــة  ملستوى  ترقى  ال 
العاملني الفلبينيني، مؤكدة أنها اتخدت كل 

اإلجراءات االحترازية.
مع  بالتنسيق  ــه،  أن إلــى  الشركة  وأشـــارت 
الوطني ملكافحة األمــراض، مت نقل  املركز 
احلالة من حقل البوري إلى مجمع مليته، 
وحجره صحيا يف أحد الغرف حتى صباح 
األحد، حيث سيتم نقله إلى مركز األمراض 

السارية بطرابلس.

 656 استقبال  بنغازي  ميناء  أعــلــن 
ــســوق الــكــوريــة  ــن ال ــة م ــادم ــارة ق ســي
حــاويــة محملة  ــى 349  إل بــاإلضــافــة 
املتحدث  وأكد  مختلفة.  وسلع  ببضائع 
باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح 
الشهيبي دخول سفينة نقل السيارات ) 
مارغوريت ( ميناء جليانه وعلى متنها 
السوق  من  قادمة  سيارة   656 عــدد 
سفينة  دخــول  إلــى  باإلضافة  الكورية 
نقل احلاويات ) بي أف أسبرنزا( وعلى 
متنها عدد 349 حاوية محملة بكافة 

السلع والبضائع املختلفة.

قال مركز »مينا واتش« البحثي النمساوي، إن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان يعتمد على شركة األمن 
املثيرة للجدل »صادات« يف لعب أدوار مشبوهة بكل 
ثوري  »حــرس  خللق  محاولة  يف  وســوريــا،  ليبيا  من 
املركز  ولفت  الرسمية.   املؤسسات  يتخطى  تركي« 
القوى بني  أن »صـــادات ظهرت يف ظل صــراع  إلــى 

أردوغان واجليش، كتنظيم أمني موازي، وهي نشطة 
منذ سنوات يف سوريا، وتلعب حاليا دورا متزايدا يف 
ليبيا«.وأوضح املركز املعني بقضايا الشرق األوسط، 
يف تقرير نشره على موقعه اإللكتروني، أن »أردوغان 
يؤمن بأنه ال يستطيع االعتماد على اجليش التركي 
بشكل كامل بسبب غياب الثقة املتبادلة، لذلك ميضي 

قدما يف تأسيس كيان يشبه احلرس الثوري اإليراني 
أردوغــان  يعتمد  ليبيا،  خارجية«.ويف  أدوارا  ليلعب 
كليا يف الوقت احلالي على قوات »صادات« يف تنفيذ 
نقل  صعوبة  ظل  يف  األفريقي،  البلد  على  عدوانه 
اللوجستيات  وتوفير  هناك،  إلــى  النظامي  اجليش 
»صــادات«،  مؤسس  ألقى  املاضي،  لدعمه.والشهر 

خطابا مثيرا للجدل يف جامعة »أسكودار« بإسطنبول 
حتدث فيه عن »حتقق الوحدة اإلسالمية عند ظهور 
خلطابه،  الكبيرة  االنتقادات  املنتظر«.وأمام  املهدي 
كمستشار  منصبه  من  لالستقالة  تانفيردي  اضطر 
ألردوغان، لكن هذا لم يغير دور صادات يف النظام، 

وأدوارها املشبوهة يف ليبيا وسوريا.

قافلة الهالل األحمر توقع الكشف على 
211 حالة يف سرت

انقطاع الكهرباء عن منازل بالعامرية

وصلت إلى مدينة سرت، قافلة طبية تابعة لألمانة العامة للهالل األحمر 
الليبي، ضمت أطباء من مختلف التخصصات.

عبر  منشور  خالل  من  سرت،  فرع  الليبي  األحمر  الهالل  ووفقا جلمعية 
صفحتها الرسمية على موقع »فيس بوك«، أجرى األطباء الكشف املجاني 
على »211« حالة مرضية للمواطنني داخل عيادة الفرع، مبشاركة املركز 

صحي رقم 3، والهالل األحمر الليبي سرت. 

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن بعض املنازل 
مبنطقة أوالد جابر بالعامرية.

وبني املكتب اإلعالمي للشركة العامة للكهرباء  أن مجموعة من اللصوص 
جابر  أوالد  خط  على  متر   3000 مبسافة  تقدر  أســالك  بسرقة  قاموا 
التيار  وانقطاع  محولني  عن  التغذية  فقد  إلى  أدي  الذي  األمر  باجلفارة 

الكهربائي على بعض منازل املواطنني مبنطقة أوال جابر بالعامرية.
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أخبــار

االثنني،  غـريان،  أمـن  مـديرية  بـديوان  عـقد 
اجتماع برئاسة مـدير األمـن عمر اخلذراوي، 
ومـعاجلة  الـمرور،  حـركة  تـنظيم  لبحث سبل 
خالل  بــاملــديــنــة.ومت  الـمرورية  الـمختنقات 

االجتماع، االتـفاق عـلى انـجاز أعمال صـيانة 
الـمطبات  وتـــــركــيــب  الـضوئية  ــــــارات  اإلشـ
خـالل  الـــــمــروريــة  واالرشـــــــادات  الـصناعية 

األيـام الـقادمة.

أكد املتحدث باسم وزارة الصحة التابعة حلكومة 
حالة  أي  تسجيل  عــدم  اونيس،  فــوزي  الــوفــاق، 

لفيروس كورونا.
هامش  على  تصريحات  يف  أونــيــس،  ــح  وأوضـ
اجتماع عقد مبقر مركز عمليات طوارئ صحة 
املجتمع التابع للمركز الليبي ملكافحة األمراض، 
أن االجتماع خلص إلى وضع خطة تفعيل عيادات 
متنقلة بكافة املنافذ يف البالد بالتنسيق مع وزارة 

الداخلية، لتسهيل إجراءات الكشف املبكر.

القبض على سائق اختطف طفلة بعني زارة

احتاد طلبة ليبيا يشكر الرئيس اجلزائري إلجالئه طلبة ليبيني من الصني

أمن غريان تبحث معاجلة املختنقات املرورية باملدينة

صحة الوفاق: عيادات 
متنقلة بجميع املنافذ للحد 

من خطر كورونا 

ــحــري بــقــوة  ــت ــاء ال متــكــن أعـــضـ
العمليات اخلاصة من القبض على 
سائق سيارة أجرة، اختطف طفلة  
تبلغ من العمر 13 عاما، وفق ما 
أوردت الصفحة الرسمية لـ »قوة 
موقع  على  اخلــاصــة«  العمليات 

التواصل االجتماعي »فيس بوك« 
فبعد ورود بالغ من والد الطفلة 
لسائق  واتــهــامــه  اختفائها،  عــن 
سيارة أجرة مجهول استعانت به 
للعودة إلى منزلها، ثم تشكيل فريق 
عمل من أعضاء التحري للبحث 

خالل  ومن  املتهم،  عن  والتحري 
استيقافات منظمة يف منطقة عني 
زارة متكنوا من ضبط شخص مت 
معه  وباالستدالل  فيه،  االشتباه 
نسب  مبا  اعترف  الواقعة  حيال 

إليه مؤكًدا أقوال الطفلة.

بني  مدينة  تزويد  الذي حصل يف  االنقطاع  بعد 
وليد بغاز الطهي والوقود من مستودعات شركة 
البريقة مبدينة مصراتة ارتفعت أسعار أسطوانات 
الغاز إلى مايقرب 100 دينار يف السوق السوداء. 
ــغــاز بــاملــديــنــة إلــى  ــة مــســتــودعــات ال وبــعــد إحــال
الشرقية  باملنطقة  البريقة  شركة  مستودعات 
الواحدة  لألسطوانة  ديناراً   30 سعره  أصبحت 
أزمة  تفاقم يف  الرسمي مما سبب  املستودع  من 

غاز الطهي باملدينة. 

ويشتكي أهالي املدينة من االرتفاع اجلنوني الذي 
األهــالــي جهات  الــغــاز وطــالــب  إليه سعر  وصــل 
التي  الغاز  أسطوانات  لتوفير  بالتدخل  الرسمية 
تعتبر من أهم أساسيات احلياة املعيشية للمواطن.  
وأوضح اصحاب مستودعات غاز الطهي يف بني 
وليد ان املسافة التي تفوق 1500 كيلو متر من 
املنطقة الشرقية إلى بني وليد سببت يف ارتفاع 
املنطقة  مستودع  رفض  بعد  األسطوانات  أسعار 

الشرقية حتمل قيمة النقل.

ألقت القوات األمنية مبنطقة سمنو، القبض على 
ببيع  يقوم  الوافدة،  العمالة  من  إفريقي  شخص 
 ، الهلوسة  حبوب   ، )حشيش  املسكرات  وترويج 
خمور ( .وقال املكتب اإلعالمي ببلدية البوانيس، 
إنه بالتنسيق بني مركز شرطة سمنو وقسم النجدة 
مكتب  من  وأعضاء  البوانيس  أمن  ملديرية  التابع 
البوانيس، وبعد عمليات التحري  الدعم املركزي 
مدير  مــن  مباشرة  ومبتابعة  املعلومات  وجــمــع 
مديرية أمن البوانيستم القبض على شخص من 
العمالة الوافدة اإلفريقية من دولة ليبريا وأسمه، 

كنسري بان 24 عاما.
إقامته  مــكــان  الــفــرقــة مبــداهــمــة  قــامــت   حيث 

وبحوزته  متلبس  عليه  والقبض  سمنو  مبنطقة 
التفتيش مت  عملية  فخالل  املمنوعات،  من  كمية 
العثور على كميات كبيرة من املمنوعات واملتمثلة 
يف كيلو جرام من مخدر احلشيش وتسعون حبة 
ترامادول وقرابة سبعة لتر من اخلمور وسبعمائة 
البافرة  بورقة  واملعروفة  ورقــة  وثمانون  واثنان 

ومبلغ مالي يقدر بحوالي أربعمائة دينار ليبي.
 وأثبتت التحقيقات، أن املدعو كنسري كان يقوم 
بجلب املمنوعات من شخص إفريقي مقيم مبدينة 
سبها ويقوم هو بدوره ببيعها واتخذت اإلجراءات 
للجهات  القضية  وأُحــيــلــت  الــالزمــة  القانونية 

املختصة.

الشؤون  بــديــوان  عقد  ــذي  ال االجتماع  ُخصص 
االجتماعية ببلدية اجلفرة، ملناقشة االستعدادات 
الستقبال النازحني من أبوقرين واملناطق املحاذية 
االجتماعية  الشؤون  مكتب  االجتماع  وضم  لها. 
الليبي  االحمر  والهالل  لالغاثة  الليبية  والهيئة 

باجلفرة وبحضور وكيل دوان املجلس البلدي ..
  واتــفــق املــشــاركــون فيه على ضـــرورة االســراع  
لتوفير كافة االحتياجات الالزمة اليواء النازحني  
الغذاء والدواء  وتقدمي املساعدات االنسانية من 

واالغطية والفراشات بصورة مستعجلة.

عبر مدير العالقات العامة باالحتاد العام لطلبة  
وشكره   االحتاد  امتنان  عن  العبيدي،  رحيل  ليبيا 
إلصــداره  تبون،  عبداملجيد  اجلــزائــري   للرئيس 
طائرة  منت  على  الليبيني  الرعايا  بإجالء  أمــرا  
جزائرية مت إرسالها لنقل الرعايا اجلزائريني من 

مدينة ووهان الصينية. 
وقال رحيل يف تصريح لـ »بوابة إفريقيا اإلخبارية«، 
إن االحتاد تابع اليوم ماقامت به الرئاسة اجلزائرية 
ممثلة يف الرئيس عبداملجيد تبون، والذي أصدر 
إقليم  مــن  الليبيني  الــطــالب  بترحيل   تعليماته 
بالطالب  اســوة  اجلزائر  باجتاه  الصيني  ووهــان 
اجلزائريني ، والذي كان له االثر الطيب يف نفوس 
كافة الطالب الليبيني  واالحتاد العام لطلبة ليبيا  
ليبيا   لطلبة  العام  االحتــاد  أن  رحيل،  »وأضـــاف 

»يتقدم بجزيل الشكر جلمهورية اجلزائر والرئيس 
اجلزائري  على ماقام به  جتاه الطالب الليبيني » 
وأشار رحيل إلى أن »االحتاد العام لطلبة ليبيا على 
وذلك  اجلزائر  احتــاد طالب  مع  مستمر  تواصل 
القادمني  الليبني  الطالب  امام  املصاعب  لتذليل 

من الصني إلى اجلزائر »
يذكر أن  الرئيس اجلزائري  أمر،  اليوم األحد، 
بإجالء الرعايا الليبيني والتونسيني على منت طائرة 
جزائرية مت إرسالها لنقل الرعايا اجلزائريني من 

ووهان الصينية.
اليوم   قــالــت  قــد  اجلــزائــريــة  السلطات  وكــانــت 
طبياً  طاقماً  تضم  خاصة  طائرة  أرســلــت   إنها 
مبدينة  العالقني  اجلزائريني  إلجــالء  متخصصاً 

ووهان الصينية.

ثالثون ديناراً السطوانة غاز الطهي يف بني وليد

القبض على أجنبي يروج املمنوعات بسمنو

اجلفرة تستعد الستقبال النازحني من أبو قرين
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االقتصادية

 االســبوع الليبي
رئيــس  اهلل  صنــع  مصطفــى  عقــد 
ــاء  ــط  األربع ــة للنف املؤسســة الوطني
اليابانــي  االئتــالف  مــع  لقــاء  
االمتيــاز  تطويــر  بدراســة  املكلــف 
47 بحــوض ســرت “حقــل البيضــاء 
البريطانيــة  بالعاصمــة  والهــرم” 
التفاهــم  مذكــرة  مبوجــب  لنــدن، 

.2009 ســنة  املبرمــة 
تفصيلــي  بعــرض  االئتــالف  وقــام 

التطويــر  وخطــة  الدراســة  لنتائــج 
التطويــر  واســتراتيجية  املثلــى 
الهــرم،  وحقــل  البيضــاء  حلقــول 
اإلنتــاج  معــدالت  رفــع  وخطــط 
لتصــل إلــى حوالــي 80 ألــف برميــل 

اليــوم. يف 
ومــن جهتهــا عبــرت املؤسســة عــن 
ارتياحهــا ملــا قدمــه االئتــالف مبديــة 
بعــض املالحظــات التــي اُخــذت بعــني 
ســيقوم  ضوئهــا  وعلــى  االعتبــار 

تطويــر  خطــة  بتقــدمي  االئتــالف 
مقتــرح  بعــرض  مرفقــة  معدلــة  

التعاقديــة. العالقــة  لنوعيــة 
مــن  املســتهدفة  احلقــول  أن  يذكــر 
ــل مــن 10  ــا أق ــج حالي الدراســة تنت
حقــل  وأن  اليــوم،  يف  برميــل  آالف 
ــاج  ــى اإلنت ــه عل ــم وضع ــم يت ــرم ل اله
منــذ اكتشــافه يف ســتينيات القــرن 
املاضــي نظــرا الحتوائــه علــى خــام 

ثقيــل وفقــا ملــا نشــرته املؤسســة.

 االسبوع الليبي
علــي   البيضــاء  املركــزي  ليبيــا  مصــرف  محافــظ  ناقــش  
احلبــري مــع رئيســي املجالــس التســييرية مبنطقــة البــالد 
والصابــري ببنغــازي إعــادة اعمــار املنطقــة، بحضــور رئيــس 

احلاســي. عبدالســالم  اإلداريــة  الرقابــة  هيئــة 
وتطــرق االجتمــاع  الــذي عقــد اخلميــس املاضــي  إلــى عمليات 
إعــادة إعمــار منطقتــي البــالد والصابــري ، والشــركات التــي 
ســتبدأ يف إزالــة كافــة الــركام ومخلفــات احلرب خــالل  فبراير 

اجلاري.
كمــا تطــرق االجتمــاع إلــى أعمــال البنية التحتيــة للمناطق، وما 
توصلــت إليــه جلــان حصــر اإلضــرار والتعويضــات واســتكمال 
حصرهــا، ووضــع إليــة وأســس لكيفيــة صــرف التعويضــات 
بيوتهــم، ومتابعــة طــرق صرفهــا عــن  للنازحــني واملتضــررة 

طريــق مصــرف ليبيــا املركــزي والرقابــة اإلداريــة.

 االسبوع الليبي
أعيــان  مــن   عــدد  اســتقبال 
منطقــة بوســعادة   اجلزائريــة 
التجــارة  غرفــة  مــن   وفــدا 
مبدينــة  والزراعــة  والصناعــة 
ســبها، ويهدف وفد غرفة ســبها  
الــى فتــح املعابــر وإعــادة احلركــة 
لنقــل البضائــع بــني البلديــن.

ســبها  غرفــة  وفــد  وتــرأس 
ــذي التقــى  منصــور الســريتي ال
خــالل الزيــارة  بوزيــر التجــارة  
الــذي  رزيــق  كمــال  اجلزائــري 
ناقــش  فتــح املعابــر بــني البلديــن 
حيــث ابــدى  الوزيــر اجلزائــري، 
ــام مــن أجــل ذلــك  اســتعداده الت
وانســياب البضائــع إلــى جنــوب 

ليبيــا ودعمهــا بوســائل النقــل

 االسبوع الليبي
األربعــاء  والتأهيــل  العمــل  وزارة  بحثــت 
املاضيــة وضــع اآلليــات التنفيذيــة للخطط 
 2020 للعــام  والتطويريــة  التدريبيــة 
بالتزامــن مــع صــدور قــرار رئاســة مجلــس 

الــوزراء للعــام اجلــاري.
تنفيــذ  آليــة  وضــع  علــى  االتفــاق  ومت 
بالباحثــني  اخلاصــة  التدريبيــة  البرامــج 
عــن عمــل وبرامــج رفــع القــدرات ملوظفــي 
الدولــة خــالل أســبوع واحــد مــن تاريــخ 

االجتمــاع.
مجلــس  إعــالن  إطــار  يف  ذلــك  ويأتــي 
الوزراء اعتماد عام 2020 عاما للتدريب 
والتطويــر يف اجتمــاع عقــد برئاســة وزيــر 
العمــل والوكيــل العــام للــوزارة باإلضافــة 
إلــى رئيــس الهيئــة العامــة للتشــغيل ومديــر 

ــوزارة ــدرات بال ــاء الق إدارة بن

خطط يابانية لتشغيل حقل نفط ليبي متوقف منذ الستينيات

   االغا هذا سبب تكرر ضبط عمليات اختالس مبصرف التجاري الوطني  
 االســبوع الليبي

الســيولة  ازمــة  جلنــة  رئيــس  ارجــع 
ــزي البيضــاء  رمــزي  ــا املرك مبصــرف ليبي
االغــا  حــاالت االختــالس التــى ضبطــت 
مبصــرف التجــاري الوطنــي  الــى  ادارة 
 ، الكاملــة  املســئولية  وحملهــا  املصــرف  
ومعتبــرا أن جرائــم االختــالس باملصــرف   

األمنــي  النظــام  بســبب ضعــف  حدثــت  
ــى  ــات عل ــح صالحي داخــل املصــرف يف من
املنظومــة واضــاف االغــا ان هــذه اجلرميــة 
للمصــرف  فــرع  داخــل  مــن  بــدأت  قــد 
التجــاري مبنطقــة اجلبــل الغربــي مســتغلني 
االنقســام السياسي للمؤسســات والوزارات

اختــالس    واقعتــي  عــن  مؤخــرا   وكشــف 

مبصــرف التجــاري الوطنــي   كانــت األولــى 
بقيمــة 29 مليــون يــورو، والثانيــة بقيمــة 

20 مليــون دينــار ليبــي.
ومــن تفاصيــل  القضيتــني اللتــني حدثتــا 
بــذات املصــرف ، متكــن ســيدة  مــن مواليــد  
1977م  مــن اختــالس مبلــغ 29 مليــون 
اإلســالمية  املرابحــة  قســم  مــن  يــورو 

مبصــرف التجــاري الوطنــي وحتويلهــا إلــى 
ــا مبالطــا. ــك فاليت بن

امــا  الواقعــة الثانيــة، فقــد جــرى القبــض 
ــا    ــد  1969م   بعدم ــى شــخص  موالي عل
مــن  ليبــي  دينــار  مليــون  اختلســت  20 
الوطنــي  التجــاري  مصــرف  حســابات 

وغريــان. الزاويــة 

احلبري يناقش إعادة اعمار 
منطقتي البالد والصابري 

ببنغازي

وفد غرفة التجارة سبها يصل منطقة بوسعادة اجلزائرية

وزارة العمل تبحث خطط تدريب الباحثني عن عمل
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حوار / همسة يونس
علــى الرغــم من 

التحذيــرات الدوليــة 
والدعــوات بالتوقــف عــن 
نقــل املقاتلــن األجانــب 

إلــى األراضــي الليبيــة، 
التــزال العمليــات التركيــة 

مســتمرة يف جتنيــد 
ونقــل املرتزقــة الســورين 

إلــى ليبيــا، فيمــا كشــف 
املرصــد الســوري حلقوق 

اإلنســان، عــن تســجيل 
مقتــل 28 مقاتــاً ســوريًا 
خــال اشــتباكات يف عــدد 

مــن محــاور العاصمــة 
طرابلــس، وللحديــث 
بشــكل أكثــر تفصيــا 

عــن آليــات نقــل املرتزقــة 
إلــى ليبيــا وأعدادهــم، 

ودوافعهــم، كان لـــ »بوابــة 
إفريقيــا اإلخباريــة« هــذا 
احلــوار مــع مديــر املرصد 

الســوري حلقوق اإلنســان، 
رامــي عبــد الرحمــن، وإلى 

نــص احلوار

يف  للقتــال  دوافعهــم  هــي  ومــا  املرتزقــة،  هــؤالء  هــم  مــن 
؟ ليبيــا

يف  اإلنســان  حلقــوق  الســامي  املفــوض  ملكتــب  وفقــا 
األمم املتحــدة، فــأن »املرتــزق« هــو أي شــخص يجنــد 
خصيصــا، محليــا أو يف اخلــارج، للقتــال يف نــزاع مســلح، 
وهــو شــخص دافعــه األساســي لالشــتراك يف األعمــال 
شــخصي  مغنــم  حتقيــق  يف  الرغبــة  هــو  العدائيــة 
لــه، كمــا أن عمليــات جتنيــد املرتزقــة تعتبــر جرميــة 
املرتزقــة  جتنيــد  ملناهضــة  الدوليــة  لالتفاقيــة  وفقــاً 
واســتخدامهم ومتويلهــم وتدريبهــم التــي صــدرت عــن 
األمم املتحــدة قبــل نحــو 30 عــام، واملرتزقة هي عناصر 
ــر، واملرتزقــة يف  ــع أكث جاهــزة للعمــل حلســاب مــن يدف
املجمــل ال يهمهــم مســتقبل البلــد الــذي يســتأجرهم، 

فطاملــا اســتمرت احلــرب، اســتمرت رواتبهــم.
وبالنســبة لليبيــا، فمعظــم األشــخاص الذيــن تطوعــوا 
أو يرغبــون يف التطــوع هــم بالغالــب مــن املهجريــن مــن 
إلــى عفريــن، وإدلــب،  وســط ســوريا، وريــف دمشــق، 
فالواقــع  احللبــي،  الريــف  مــن  ألشــخاص  باإلضافــة 
املعيشــي وترديــه هــو العامــل الرئيســي لقبــول هــؤالء 
بالذهــاب إلــى ليبيــا، وخاصــة يف ظــل املغريــات التركيــة 
وخاصــة املاديــة، وهنــا ميكننــا القــول إن املقابــل املــادي 

ــرز األســباب. هــو أب
كيــف بــدأت عمليــة جتنيــد املرتزقــة للمشــاركة يف احلــرب 

الليبيــة؟
يف البدايــة مت افتتــاح 4 مراكــز جتنيــد يف منطقة عفرين 
الســورية، كمــا قامــت تركيــا مؤخــرا بافتتــاح املزيــد مــن 
التــي وصــل عددهــا  املراكــز  وهــذه  التجنيــد،  مراكــز 
حســب التقديــرات األوليــة إلــى 7، تشــهد إقبــاالً كبيــراً 
مــن قبــل املقاتلــني الســوريني الراغبــني يف احلصــول على 
املــال مقابــل الذهــاب للقتــال يف ليبيــا، كمــا أن »فيلــق 
ــى خــط التجنيــد يف  الشــام اإلســالمي« دخــل أيضــا عل
مراكــز عفريــن، وهــذا الفليــق ُيعــد اجلنــاح العســكري 
ــرات  ــن املخاب ــرب م لإلخــوان املســلمني يف ســوريا واملق
التركيــة، ومت رصــد معلومــات تؤكــد أن بعــض هــؤالء 
املرتزقــة ســارعوا لتســجيل أســمائهم ليــس لرغبتهــم يف 
القتــال داخــل ليبيــا، بــل تخطيطــاً الســتغالل الرحــالت 
التــي ُتســّيرها تركيــا لنقــل املقاتلــني إلــى هنــاك للوصــول 

إلــى ليبيــا ومــن ثــم العبــور منهــا إلــى أوروبــا.
إذا كيــف تتــم عمليــة نقلهــم إلــى ليبيا؟

رحلــة تســلل هــؤالء املرتزقــة –وهــم أشــخاص ســوريون 
مــن الفصائــل املواليــة لتركية-تبــدأ بتجميعهــم يف جنــوب 

ــى مطــاري  ــة إل ــم برحــالت داخلي ــم نقله ــن ث ــا، وم تركي
تفتيــش  بــدون  إســطنبول  مبدينــة  وصبيحــة  أتاتــورك 

ــة. ــرات ليبي ــق طائ ــى طرابلــس عــن طري ومنهمــا إل
مــا صحــة مــا تــداول بشــأن نقــل مرتزقــة مــن ســوريا إلــى 

بنغــازي؟
خــالل األيــام املاضيــة كان هنــاك حمــالت إعالميــة مــن 
قبــل املجموعــات املواليــة لتركيــا مــن اإلخــوان املســلمني 
مناطــق  مــن  مرتزقــة  جتنيــد  قضيــة  علــى  وغيرهــم 
ســيطرة النظــام الســوري باجتــاه مطــار بنغــازي، ومــن 
خــالل التحقيــق والرصــد يف املطــارات املوجــودة حتــت 
ســيطرة النظــام لــم تتــم عمليــة أي نقــل ملرتزقــة مــن 

ــازي. ــى بنغ ســوريا إل
هــل هنــاك أرقــام عــن أعداد قتاهــم يف ليبيا؟

يف  الســورية  الفصائــل  مرتزقــة  مــن  القتلــى  عــدد 
يف  قتيــال   28 إلــى  ارتفــع  قــد  طرابلــس  العاصمــة 
محــاور صــالح الديــن والرملــة جنوبــي املدينــة، فيمــا 
كان املرصــد الســوري، قــد رصــد يف 10 يناير 2020، 
توافــد جثــث املرتزقــة الســوريني ممــن تطوعــوا للقتــال 
يف ليبيــا عبــر صناديــق خشــبية، وأفــادت املعلومــات أن 
تركيــا وعــدت ذوي هــؤالء القتلــى بتعويــض مالــي كبيــر 
لــذوي  أخــرى  إلــى مغريــات  باإلضافــة  ملــدة عامــني، 

القتلــى.

مدير املرصد السوري 

حلقوق اإلنسان يكشف 
تفاصيل نقل املرتزقة 

من سوريا إلى ليبيا

يف البداية مت افتتاح 4 مراكز جتنيد يف 
منطقة عفرين السورية، كما قامت تركيا 
التجنيد مراكز  من  املزيد  بافتتاح  مؤخرا 
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التلغ- رامي 
اإلخبارية افريقيا  بوابة 

مازال  املقبل  العام   أملانيا مطلع  تستعد 
ليبيا  يف  التركي  التدخل  عن  احلديث 
داخــل  يف  املــشــهــد  عــلــى  بــظــاللــه  يلقى 
البلد الذي يعيش على وقع االنقسامات 
والصراعات منذ العام 2011،وذلك يف 
الدفع  ظل اصرار جماعة االخوان على 
التركي  النظام  الــى  ليبيا  تسليم  نحو 
تلقاه  الذي  الكبير  الرفض  من  بالرغم 
نظرا  وخارجيا  داخليا  املحاوالت  هذه 
يف  الوضع  على  خطورة  من  تكتسيه  ملا 

ككل. واملنطقة  البالد 
علني جلماعات  بشكل  تركيا  وتستخدام 
وقٍت  -يف  الليبي  الــصــراع  يف  إرهابية 
عملياٍت  املــتــحــدة  ــات  ــوالي ال فيه  تشن 
ليبيا ضد متطريف  اإلرهاب يف  ملكافحة 
أن  يكشف  والقاعدة-  داعــش  تنظيمي 
وأن  تتضاءل،  ليبيا  يف  أنقرة  خيارات 
املسلمني  اإلخــوان  جماعة  يف  حلفاءها 

وجودية. تهديدات  يواجهون 
أنقرة  تدخل  يهدف  الصدد،ال  ذات  يف 
دون  احليلولة  ــى  إل الليبي  ــزاع  ــن ال يف 
ملعركتها  طرابلس  ميليشيات  خــســارة 
ضد اجليش الوطني الليبي فحسب، بل 
الفصائل  القوى بني  توازن  استعادة  إلى 
عن  أيــًضــا،  املتطرفة  وغــيــر  املتطرفة 
ــني  ــســوري ــني ال ــل ــات ــق طـــريـــق إرســـــال امل
وداعــش،  املسلمني،  لــإلخــوان  املــوالــني 

ليبيا. إلى  القاعدة،  وتنظيم 
وحلفاءها  املسلمني  ــوان  اإلخـ جماعة 
ــقــدون أيـــًضـــا نــفــوذهــم  ــف املــتــطــرفــني ي
ميليشيات مصراتة. نفوذ  تنامي  لصالح 
يف  الشعبي  االســتــيــاء  ذلــك،تــزايــد  مــن 
تنظيم  مــن  الــلــيــبــيــة  مــصــراتــة  مــديــنــة 
ــوان املــســلــمــني. وتــراجــعــت درجــة  اإلخــ

تلك  داخــل  اجلماعة  لسياسة  التأييد 
منذ  عليها  يسيطر  التي  الليبية  املدينة 

عام2011.
ــفــاعــاًل مــع هـــذه املــســتــجــدات، قــال  وت

البركي،  يــعــرب  ــو  أب السياسي  املحلل 
ابــن مــديــنــة مــصــراتــة، إن اجلــمــاعــات 
اإلرهابية من تنظيم اإلخوان والقاعدة، 
عام  منذ  املدينة  »اختطاف«  من  متكنت 

شبكات  تشكيل  واســتــطــاعــت   2011
امليليشيات  تسليح  على  تعتمد  معقدة 
ــاســي الــفــاســد وتــغــذيــة  ــســي واملـــــال ال
استبعاد  مت  حــيــث  الــعــرقــي،  االنــتــمــاء 

األغــلــبــيــة الــعــربــيــة وبــســط املــتــشــددون 
األهالي  رفض  من  الرغم  على  نفوذهم 

ملفات 

ــمــني وحـــلـــفـــاءهـــا املــتــطــرفــني يــفــقــدون  جــمــاعــة اإلخـــــــوان املــســل
ــفـــوذ مــيــلــيــشــيــات مــصــراتــة. أيـــًضـــا نـــفـــوذهـــم لــصــالــح تــنــامــي نـ
الليبية مــصــراتــة  مــديــنــة  يف  الشعبي  االســتــيــاء  ذلــك،تــزايــد  مــن 

يتبع<<

اإلخوان يف ليبيا...
دعـــــــــم تــــــــــركي و نفــــــــــــور شعبــــــــــــي
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ملفات 

التنظيمات. لتلك 
ــت أن  ــة.ن ــي ــرب ــع ــل ــاف الـــبـــركـــي ل ــ وأضــ
يف  الشعبي  وزنــه  فقد  اإلخــوان  تنظيم 
أن هذه  السكان  أدرك  أن  بعد  مصراتة 
وراء مصاحلها  إال  تسعى  ال  التنظيمات 
احلكم  على  السيطرة  إال  حتـــاول  وال 
التخريبي يف بالدهم،  وتنفيذ مشروعها 
التضليل  إال  لها  يبق  لم  أنه  إلى  مشيرا 
أّي  لها  يعد  لــم  كما  فــقــط،  اإلعــالمــي 
أن حصلت  بــعــد  فــاعــل،  ســيــاســي  ثــقــل 
ــر االنــتــخــابــات،  ــزوي عــلــيــه مــن خـــالل ت
والــســيــطــرة عــلــى مــفــاصــل االقــتــصــاد 
وتقاسم  والترهيب،  الترغيب  وسياسة 
وأصــحــاب  الــقــاعــدة  تنظيم  مــع  الـــدور 

الفاسد. السياسي  املال 
مجلس  رئــيــس  دعــا  متصل،  ســيــاق  يف 
ــد املـــشـــري إلـــى ضـــرورة  ــة خــال الـــدولـ
حوار  أي  من  الليبي  اجليش  استبعاد 

قادم.
أعمال  خــالل  كلمته  يف  املــشــري  ــال  وق
املستوى  رفيعة  العليا  للجنة   8 القمة 
لـــالحتـــاد االفــريــقــي حـــول لــيــبــيــا، إن 
مع  بإيجابية  تــعــاطــى  ــة  ــدول ال مجلس 
كــل »املـــبـــادرات واحلـــلـــول الــســيــاســيــة 

ــني بــانــتــخــاب  ــرل ــؤمتــر ب ومــخــرجــات م
دوائر  سائر  13 عضوا ميثلون  املجلس 
السياسي  املــســار  يف  للمشاركة  ليبيا 
شهر  منتصف  جنيف  يف  عقده  املتوقع 

القادم. فبراير 
باالتفاق  »التمسك  على  املشري  وأكــد 
ــد لــلــعــمــلــيــة  ــيـ الــســيــاســي كـــإطـــار وحـ
مبدنية  »التمسك  وكذلك  السياسية« 
الدولة والتأكيد على أن أي حوار قادم 
ال يجب أن يكون فيه للمعتدي أي دور« 

للجيش. إشارة  يف 
الليبي  الشعب  املشري على »حق  وشدد 

وانتخابات  الدستور  على  االستفتاء  يف 
احلرب  »حالة  وإنهاء  وبرملانية«  رئاسية 
التعامل  وعدم  الشرعية  على  والتمرد 

تعبيره. املوازية« حسب  احلكومة  مع 
اجتماع  يترجم  أن  يف  أمله  عن  وأعرب 
السياسي  للحل  ــدعــوة  »ال بــرازافــيــل  
أجمع  للعالم  يبني  وأن  عملي  واقع  إلى 
للحل  وســعــيــهــا  ــة  ــاون ــع ــت امل األطـــــراف 
املستمرة  املتعنتة  األطراف  من  السلمي 

العسكري«. احلل  يف 
املجلس  رئيس  تفاخر  سابق،  وقــت  يف 
جماعة  يف  والــقــيــادي  لــلــدولــة  األعــلــى 

تصريح  يف  املـــشـــري،  خــالــد  االخــــوان 
بأن  البريطانية،  اإلندبندنت  لصحيفة 
من  املدعومة  الوطني  الــوفــاق  حكومة 
طــائــرات  عــلــى  حصلت  املــتــحــدة  األمم 
التأثير  ملواجهة  وعدلتها  طيار  بــدون 
احلربية  حفتر  السيد  لطائرات  املدمر 
أن  الى  يشير  أن  دون  اجلوية  واملراقبة 

الليبيني. دماء  تسفك  الطائرات  هذه 
على  السيطرة  محاولة  يف  تركيا  وتعول 
حيث   ، االخــــوان  جــمــاعــة  عــلــى  ليبيا 
الــبــاب  ســنــوات  مــنــذ  اجلــمــاعــة  فتحت 
زادت  التي  السالح  ــواع  أن جميع  أمــام 

إذ،تتالت  ليبيا  يف  الصراع  تأجيج  من 
الى  تركيا  من  القادمة  السالح  شحنات 

للمليشيات. دعما  ليبيا 
تستخدم   تــركــيــا  أن  ــون  ــب مــراق ــــرى  وي
جماعة  ــدعــم  ل اإلرهــابــيــة  املــنــظــمــات 
بغية  لــيــبــيــا،  يف  املــســلــمــني  ــوان  ــ ــ اإلخ
لــلــســلــطــة،  ــهــم  فــقــدان دون  ــة  ــول ــل احلــي
وضمان أن يشكلوا جزًءا من أي تسوية 
الــذي  الــوقــِت  يف  سيما  ال  مستقبلية، 
يوجد  ال  إنــه  املتحدة  األمم  فيه  تقول 

الليبية. لألزمة  عسكري  حل 

اإلندبندنــــــت  لصحيفـــــة  تــصــريــح  يف    ... املشــــــري 
املدعـــــومة  الوطنــــــي  الوفــــــاق  بــــأن حكومة  البريطانيــــــة، 
من األمـــــم املتحدة حصـــــلت على طائـــــرات بــــــدون طيـــــــار
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املنوعة

أصيـــب طفـــل مصـــري، يبلغ مـــن العمر 9 
ســـنوات، بثقب يف جدار املعدة بسبب تناوله 
آيـــس كـــرمي النيتروجني. وذكـــرت صحيفة 
»الوطـــن« املصريـــة أنه مت نقـــل الطفل، آدم 
محمـــد إبراهيم، إلى غرفـــة العناية املركزة 
يف مستشـــفى الدمـــرداش، وذلـــك عقـــب 
إجرائـــه عمليـــة ترقيـــع يف املعـــدة، نتيجـــة 
تناوله آيس كرمي النيتروجني، الذي تســـبب 
يف إحـــداث ثقبـــاً يف جـــدار معدتـــه. وقالت 
والـــدة الطفـــل، وتدعى تـــروى هنـــد زكريا: 
»يـــوم اجلمعـــة املاضـــي ذهبنـــا إلى شـــارع 

املعز، واشـــترينا اآليس كـــرمي بالنيتروجني، 
كان يحـــب أن يجربـــه، وهو عبارة عن قطعة 
بســـكوت متجمدة، مبجـــرد أن يضعها على 
لســـانه تلتصـــق وينبعث مـــن فمـــه دخان«، 
مؤكـــدة أن ابنهـــا فـــور تذوقـــه لآليس كرمي 
أمســـك بطنـــه وصرخ مـــن األلـــم.. وجدت 
وجهه أزرّق وبطنه حجمها يزداد، فاعتقدت 
أنها حالة تســـمم«. وتوجهت األم على الفور 
إلى قســـم الســـموم مبستشـــفى الدمرداش 
وأضافـــت: »حني وصلنا للمستشـــفى دخل 
غرفـــة العمليـــات ملـــدة 6 ســـاعات ثم خرج 

الطبيب مؤكـــداً لنـــا أن آدم أصيب بانفجار 
يف املعدة جراء استنشـــاق النيتروجني، وأننا 
لو تأخرنـــا يف إنقاذه ربع ســـاعة فقط، كان 
لقـــي حتفه«. وعلى الرغـــم من أن طفلها ما 
زال يرقـــد يف غرفـــة الرعاية املركـــزة، فإن 
هند أخـــذت على عاتقها مســـئولية حتذير 
كل أم من أكل الشارع، خاصة هذا النوع من 
اآليس كرمي الذي أصبح منتشـــراً يف محال 
كثيـــرة بالقاهـــرة: »اآلن أحـــذر كل أم من أن 
تقـــع يف الفـــخ الذي وقعت فيـــه، احلمد هلل 

الذي جّنـــا ابني«.

النـــوم وســـط األســـماك جتربـــة ال تنســـى، يف أول فندق 
حتت املاء يف أســـتراليا على مقربة من احلاجز املرجاني 
العظيـــم، حيث ذكـــر تقرير حديث نشـــرته مجلة »كونديه 
ناســـت تنرافلـــر« أن فنـــدق )Reefsuits( مت افتتاحه يف 
ديســـمبر املاضـــي، ويتكـــون مـــن جناحـــني معلقني حتت 
عوامـــة، وتديره شـــركة »كـــروز وايت صندايز« للســـياحة 
الفاخـــرة، والوصـــول إليـــه يســـتغرق مدة ســـاعة ونصف 
الســـاعة مـــن بريســـبان إلـــى شـــاطئ إيرلـــي، ثـــم رحلة 
أخـــرى بالقارب ملدة 3 ســـاعات إلى الشـــعاب املرجانية.

وميكـــن مراقبة 1500 نوع من األســـماك والســـالحف، 
وســـمك الراي الالســـع، وحتى وحوش البحر من النوافذ 

املمتدة من األرض إلى الســـقف.
ويف 2019، شـــهدت املنطقـــة عـــدداً غيـــر مســـبوق من 
حكومـــة  قامـــت  إذ  اجلديـــدة.  الســـياحية  التطـــورات 
كوينزالنـــد يف محاولـــة إلعـــادة إحيـــاء املنطقـــة، بضـــخ 
25 مليـــون دوالر يف مناطـــق جـــذب جديـــدة، كالفنـــادق 
الفاخـــرة مثـــل »إنتركونتيننتـــال هاميان آيالنـــد ريزورت« 
الـــذي أعيـــد افتتاحـــه حديثـــاً، ومعـــرض حتت املـــاء بـ6 
منحوتـــات، ومتحـــف دائـــم حتت املـــاء -األول مـــن نوعه 
يف نصـــف الكـــرة اجلنوبـــي- مـــن املقرر افتتاحـــه مارس 

. ملقبل ا
وأدى إطـــالق منصـــة عوامـــات »كـــروز وايـــت صندايـــز« 
بكلفـــة 8 ماليـــني دوالر، وهي منصة عائمـــة من طابقني 
تبلـــغ مســـاحتها 6000 قـــدم مربعـــة حتمل اســـم »ريف 
وورلـــد«، ديســـمبر املاضي إلى جـــذب 300 زائر إضايف 

للشـــعاب املرجانية للغـــوص والغطس.

قالـــت املذيعة بســـمة وهبة على صفحتها الشـــخصية مبوقع التواصل 
االجتماعـــي فيســـبوك، أنهـــا جنـــت من مـــوت محقق وكتـــب لها عمر 
جديـــد بعد أن شـــب حريق يف ســـاعة مبكرة من صباح أمس، بســـبب 

مدفـــأة كهربائية وفق تقريـــر »بوابة األهرام«.
وقامـــت بنشـــر فيديو يظهر فيه املدفأة وقد حـــدث لها ماس كهربائي 
أدى إلـــى حريـــق يف املشـــترك الكهربائـــي لكـــن الفنانـــة انتبهت له يف 

الوقـــت املناســـب، وقامت بفصلـــه قبل أن ميتد إلـــى باقي احلجرة.
وتفاعـــل أصدقاء بســـمة ومتابعوها علـــى الفيديو شـــاكرين اهلل على 
ســـالمتها وقدمـــوا لهـــا النصائـــح لتفـــادي مثـــل هـــذه احلـــوادث يف 

. ملستقبل ا
وذكـــرت املذيعـــة املصريـــة أنهـــا بعـــد أن وعـــت اجلمهـــور مبخاطـــر 
»الدفايـــات« الكهربائيـــة وضرورة االنتباه لهـــا، وضعت قطعة رخام يف 
الغرفـــة لكي تكون عازالً بني املدفأة واخلشـــب، ورغم ذلك لم تســـلم.
كان والـــد الفنـــان إيهاب توفيق قد تويف مؤخـــرا يف حادث مماثل بعد 
احتـــراق الفيال التي كان يســـكن بهـــا نتيجة اشـــتعال احلريق باملدفأة 

التـــي كانت متواجدة يف غرفة املعيشـــة.

قـــال عميد معهد القلب الســـابق املصري الدكتور، جمال شـــعبان، إن 
الفنـــان، خالـــد النبوي، أصيب بجلطة قلبية يف شـــريان التاج اخللفي، 

بســـبب ممارســـته متارين رياضية عنيفة يف قاعة الرياضة.
وأضـــاف شـــعبان خـــالل مداخلـــة تلفزيـــة أن النبـــوي أجـــرى عملية 
جراحيـــة لتركيـــب دعامة طبيـــة، معقبا: »جنحنا، إننا ننقذه بســـرعة، 
ألنـــه فـــوق ســـن اخلمســـني«. وحـــذر عميـــد معهـــد القلـــب الســـابق 
مـــن ممارســـة الرياضـــة العنيفـــة أو العمل بجهد شـــاق ملـــن هم فوق 
اخلمســـني، قائـــال: »ينبغـــي ممارســـة الرياضة بعقالنية حســـب عمر 
الشـــخص ولياقتـــه البدنيـــة واحلـــد األقصـــى ملعـــدالت القلـــب التي 
يتـــم قياســـها بشـــكل دوري«. ويف وقت ســـابق، نشـــرت زوجـــة الفنان 
املصـــري عبـــر صفحتهـــا على »فيســـبوك« قائلـــة: »خالد تعبـــان أوي 
ونقـــل للمستشـــفى أرجوكوا تدعولو«، دون الكشـــف عـــن أي تفاصيل 

عـــن األزمـــة الصحيـــة التي تعـــرض لها.

أقدمت عاملة هندية على إشـــعال 
النار بغرفة كفيلها املســـن يف حائل 
الســـعودية بهـــدف ســـرقة مبلـــغ 

مالـــي، ممـــا أدى ملقتله.
وكانت العاملة ترعى املســـن البالغ 
مـــن العمر 70 عامـــا، وقد اطمأن 
وعائلتـــه لها، ووعدها بـــأداء احلج 
هـــذا العـــام على حســـابه اخلاص 
تقديرا جلهودها معه، وتفانيها يف 
خدمته، بحســـب صحيفة »ســـبق« 

السعودية.
لكـــن العاملة كانت ترصد حتركات 
املســـن حتـــى عرفت بوجـــود مبلغ 
كان يخبئـــه يف غرفتـــه، فقـــررت 

التخلـــص منه وســـرقة املبلغ.
والشهر املاضي، وأثناء نومه قررت 
إشـــعال نار يف غرفته وإحراقه بعد 
ســـرقة املال، فأغلقـــت الباب عليه 
إليهـــام عائلته الحقا بـــأن احلريق 

عرضي.

ســـيارة  وجـــود  لوحـــظ  والحقـــا، 
يســـتقلها عمالـــة مـــن اجلنســـية 
الهنديـــة داخل القرية التي يقطنها 
املســـن، وكانوا يســـألون عـــن بيته 
مدعني أنهم شركة شحن، حضروا 
مـــن محافظـــة املجمعة الســـتالم 
حقائـــب مـــن العاملـــة إلرســـالها 
الشـــرطة. إبـــالغ  فتـــم  للهنـــد، 
وبتفتيش محتويات حقيبة العاملة 
اتضـــح احتواؤها علـــى مبلغ مالي، 

يقـــدر بـ120 ألف ريـــال، ومالبس 
متنوعة تعود ألفراد أســـرة املسن.
وباســـتجوابها انهـــارت، واعترفت 
بأنهـــا كانـــت عازمة علـــى الهروب 
مـــع العمالـــة، وأنهـــا حصلت على 
املبلغ بعد أن أقدمت على التخلص 
من كفيلها املسن بإحراقه.وأوقفت 
شـــرطة محافظـــة موقـــق العاملة 
االختصـــاص  جلهـــات  إلحالتهـــا 

لتطبيـــق النظـــام بحقها.

تكررت خطط ومســـاعي ترميمها، لكن ســـكان حي القصبة العتيق، باجلزائر 
العاصمـــة، يســـتيقظون مـــع كل صباح واحلســـرة تســـكن قلوبهـــم. فمنازلهم 

التـــي بنيـــت قبل عقـــود مهددة باالنهيـــار فوق رؤوســـهم يف أية حلظة.
القصبـــة ليســـت مجـــرد بنايـــات عادية، إمنـــا هي معمـــار يعـــود تاريخه إلى 
عهـــد قـــدمي، حيث إنهـــا أول ميناء بونيقيـــة، ثم الفينيقيني وأخيـــرا الرومان.
تأسســـت يف القـــرن العاشـــر من قبـــل األمازيغ حتـــت ســـاللة الزيريون، ومت 
إثراؤهـــا من طرف األندلســـيني. ثم اســـتعمرت من قبل الفرنســـيني يف العام 
1830، وهـــي مثـــال علـــى العمارة اإلســـالمية والتوســـع احلضـــري للمدينة 
العربية-األمازيغيـــة، وهـــي أيضا رمـــز للثقافة اجلزائريـــة، وموضوع لإللهام 

الفني ومقـــر للخبرة احلرفيـــة املوروثة.
وشـــكلت القصبـــة أحـــد معاقـــل املقاتلـــني يف ثـــورة التحرير ضد املســـتعمر 
الفرنســـي، حيـــث نســـف املنزل، الـــذي كان يـــأوي علي البوانت وحســـيبة بن 
بوعلـــي يف حـــي القصبـــة العريـــق، وهما مـــن أهم رمـــوز الثـــورة اجلزائرية، 

وذلـــك بتاريخ 8 أكتوبـــر 1957.
يف الســـابق، كانـــت القصبة املشـــيدة على هضبـــة تطل علـــى البحر األبيض 
املتوســـط، تشـــتهر بكنوز عديدة، مثل املســـاجد والزوايا وعلمائها وقصورها 
األصيلـــة وعيونهـــا، التـــي تفيض باملاء العـــذب لتروي زوارهـــا، قبل أن جتف 

مع مـــرور الزمن، بحســـب »اندبندنت«.
تكـــررت خطط ومســـاعي ترميـــم هذا املوقـــع التراثي العاملـــي، وفق تصنيف 
اليونســـيكو العام 1992، لكن غياب اإلرادة واجلدية حال دون ذلك، ليصبح 
حـــي القصبـــة اليـــوم مجـــرد فضـــاء مكتـــظ ومعـــرض لإلهمـــال والتهميش، 

ينتظر مـــن ينقذه قبل فـــوات اآلوان.

مثلجات النيتروجني تثقب معدة طفل

فندق يتيح لنزالئه 
النوم وسط األسماك

مذيعة مصرية تنجو من املوت احتراقاً 

بسبب ممارسته متارين عنيفة 
خالد النبوي يصاب بجلطة 

حترق كفيلها السعودي بهدف سرقته 

القصبة اجلزائرية .. تراث عاملي ينتظر اإلنقاذ

شهدت محافظة القليوبية الواقعة 
غرب العاصمة املصرية القاهرة، 
يـــوم اجلمعـــة، جرمية بشـــعة إذا 
قامت ســـيدة بإلقـــاء طفلتيها من 
شـــرفة منزلهم يف الطابق الرابع، 
ثـــم ألقـــت بنفســـها، مـــا أدى إلى 
مصرع الطفلتني، فيما نقلت األم 
يف حالـــة خطيرة إلى مستشـــفى 
بنها اجلامعي.وبحســـب املصادر 

األمنيـــة املحليـــة، فـــإن الطفلتني 
أســـماء )6 ســـنوات( ورغـــدة )4 
ســـنوات( ووالدتهمـــا رحاب )33 
عامـــا( مـــن ســـكان قريـــة الرملة 
القليوبيـــة. ملحافظـــة  التابعـــة 
وبينما لم يتم التعـــرف على دافع 
األم حتـــى اآلن، أشـــارت وســـائل 
إعـــالم مصريـــة إلى أنهـــا تعاني 
مـــن مرض نفســـي، رمبـــا دفعها 

الرتـــكاب تلـــك اجلرمية.ويذكـــر 
أن القاهـــرة وبعـــض املحافظات 
املصرية شهدت عددا من حاالت 
العنف األســـري خالل الســـنوات 
القليلـــة املاضية، إمـــا بقتل اآلباء 
كمـــا  األمهـــات.  أو  ألطفالهـــم، 
شـــهدت أيضـــا حـــاالت تعذيـــب 
للعديـــد مـــن األطفـــال، ووصـــل 

معظمهـــا للنظـــر يف املحاكم.

مصرية تلقي طفلتيها من شرفة املنزل
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الثقافية 

  - أ -
لقــد كان الرجــل ذاتــه، إنه يحــاول خلق 
روايــة لنفســه حتــى صــار البطــل يف كل 
التــي  الفوضــى  هــذه  مــا   ، التفاصيــل 
أيتهــا  وجهــي  عــن  اغربــي  حتيطنــي 
التعاســة،هيه ! أنــِت أيتهــا املــرأة التــي 
مــاذا   : محكمــة  بحكــم  علــي  تســلطت 

تريدين مني ؟.

-ب-
أيــن هو اآلن ؟ كان الهاتف طوال الوقت 
مشــغوال )االتصاالت املتالحقة ال جتدي 
( كيف لي أن أحدثه ؟ يف البيت مشغول 
بــه  حتيــط  التــي  واألوراق  بالكمبيوتــر 
كعرائــس القطــن األبيــض ويف الســرير 
ويف  الســبعة  األبطــال  بلعبــة  ينشــغل 
الصبــاح يهــرع ليرتشــف القهــوة هنــاك 
يف مقــر عملــه ال يعــود إال مســاء ليكمل 
باقــي األحاديث باملســنجر مع أصدقائه 
اللدوديــن، ســأختصر املســافات ألكــون 
أقرب من أوراقه احلبيبة، كان الكمبيوتر 
ال  واملراســالت  الوقــت مشــغوال  طــوال 

تنقطــع مع أم ليلى .

-ج -
ضــاع األمــل الــذي جلــأت إليــه يف آخر 
قــواي  كل  جنــدت  قــد  كنــت   ، املطــاف 
إنــه الوهــم  النفســية ألعيــش باألمــل ! 

بذاته.
العليــك يا أبا صالح ! كلهم يتوهمون أن 

األمــل  كائــن أبيض يأتي فجأة لينســدل 
علينــا مضيفــا لنا عمرا من نوع آخر.

لكننــي عشــُت مــن أجلــه، تركــُت زوجتي 
وأوالدي ووطنــي ، وجــررت نفســي نحو 
كل البــوارق التــي تظهــر فجــأة معتقــدا 

أنهــا ســتمنحني ما كنت آمله !

ما العمل اآلن ؟
أمــال  أتوهــم أن هنــاك  أن  ال أســتطيع 
 . العمــالء  كل  أثــق يف  آخــر ســيجعلني 
إال أننــي ســأراود الوهم ليســتحيل أمال 
، الميكننــي أن أمكــث عاجــزا حتــى عن 

التفكير. مجرد 

وملــاذا طلقت زوجتك إذن . ؟
لقــد صدقــت كل اآلمــال املطروحة على 
الطاولــة.. طلقتهــا وتنازلــت عــن جمــل 
كثيــرة مــن بينهــا أن يكــون لــي وطن؛ أنا 
رجــل حيثما يكون هناك أمل معشوشــب 
باحليــاة جتدنــي هنــاك ال أحــب كثيــرا 
الفضائــل؛ هــي قيــد يشــعرني بالصــدأ 
الــذي يصمــد كثيــرا علــى عوامــل املناخ 

املتبدلة.

- د -
كلمــا فكــرت فيــه؛ ازدادت الضغوطــات 
مــن حولــي. أريد أن أكــون امرأة أخرى، 
تســتفزها  التــي  تتغلــب علــى عواطفهــا 
وحتنــي ظهرهــا جاعلــة منهــا إســفنجة 
متتــص كل الضربــات دون تــردد. ومنــذ 
متــى كانت العواطف ســوطا يوقع كبرياء 
إنســان ممرغــا إيــاه بإســفلت اخلطايــا 

التي الترعوي.
أمــاَم   أفقــدِت صبــري  لقــد   .. اســكتي 
كــم هــذه الكلمــات التي ال متنحنا ســوى 
احلســرة ! لَم يا شــذا تشــعرينني يف كل 

مــرة أنني أواجه حقيقتي ؟!

-هــ -
مهيــب،  صمــت  املــكان  علــى  اســتحوذ 
ونظــرات متبادلــة، وهمهمات بني احلني 
دخــل  املمــل،  االنتظــار  تقطــع  واآلخــر 
رئيــس اخلدم عدة مرات بســفرة فارغة 
ثم خــرج بها والكــؤوس الفارغة متلؤها، 
قــال الرجــل األوســط وهــو ينظــر نحــو 

 : احلائــط  عــرض  يف  املعلقــة  الصــورة 

ال تشــبه حياتنــا .. حياتهــم تــكاد تكــون 

مرتكزة على عدة قوانني يسّيرها دستور 

داخلــي، لــو حــدث فيهــا تغييــر بســيط 

ألصبحــت بني صبيحــة وضحاها حديث 

الصحــف واألخبــار، اســتمر الرجــل يف 

حواره الداخلــي دون أن ينتبه لألصوات 

حون  مــن حولــه ، كانــوا يحوقلــون ويســبِّ

ضاربــني كفا بكف، بينما اصطف اخلدم 

فيما يشــبه خيــط العقيق حتت الدرج .. 

واملرأة املســنة تــردد بصوتهــا الغجري : 

يالهــذه التعاســة التــي ســتحيط القصــر 

وعائلتهــا بعــد أن قضــى ســيُدهم الــذي 

كان حجر األســاس لهذا املوقع. 

عــاش  إنــه  بهمــس؛  أحــد احلضــور  رد 

أكثــر من أحفاده الذيــن ماتوا واحدا تلو 

اآلخر وكان أصغرهم يف ســن الســتني ، 

وهــذا الكهل مازال يراهن على احلياة .

انقطــع احلــوار الداخلــي بينمــا تنحنــح 

الرجل ســائال مرافقه : هل حدث طارئ 

ما؟

نظــر الرجــل مليــا يف عينيــه ، فركهمــا 

أخبره أن الرجل الذي ننتظر لقاءه، بعد 

قليل ســتقام عليه صالة اجلنازة .!

يف  يشــارك  الثقافــة  هيئــة  وفــد 
بالقاهرة أنشطة 

للهيئــة  التابــع  الليبــي  الوفــد  قــام 
العامة لإلعــالم والثقافة باحلكومة 
املؤقتــة، املشــاِرك بفعاليات معرض 
القاهــرة الدولــي للكتــاب 2020، 
بزيــارة إلى مكتبة الكــون بالعاصمة 

القاهرة.  املصرية 
كمــا شــارك الوفــد، بحفــل مكتبــة 
دار البيــان بالقاهرة، إضافة لزيارة 
مؤّسســة األهرام املصرية، وكان يف 
استقبالهم مدير عام مركز التنظيم 
أشــرف  املعلومــات  وتكنولوجيــا 
بــدر، ومديــر املكتبــة امليكروفلميــة 
حــول  نقــاش  ودار  وديــع،  ميرفــت 
بعــض القضايــا الثقافية، ويف نهاية 
الزيــارة قــام رئيــس الهيئــة بتدوين 
كلمــة يف ســجل الزيــارات اخلــاص 
جهــود  فيهــا  ــا  محيّيً باملؤّسســة 
هــذه املؤسســة الصحفيــة الثقافية 
املشــهودة  ومســاهماتها  العريقــة، 
ودور  العربــي،  العقــل  إنــارة  يف 
مصــر التاريخــي يف بنــاء احلضارة 

اإلنسانية.

يف الليل تشرق شمس ..... األديبة : سعاد الورفلي 

وفد هيئة الثقافة يشارك يف أنشطة بالقاهرة

مقاطع روائية
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ــ  ـــ االسبوع الليبي 
تأهل املنتخب الليبي إلى دور النصف النهائي بطولة كأس األمم األفريقية لكرة القدم داخل الصاالت 
بفوزه على غينيا االستوائية بهدفن مقابل هدف وذلك يف ختام مباريات املجموعة األولي وذلك يف 

املباراة التي جمعت بن الفريقن بقاعة احلزام مبدنية العيون املغربية .
وبهذا الفوز يضمن فرسان املتوسط املركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلي ثاث نقاط ويرافق بذلك 
غينيا  منتخب  بقي  فيما  النهائي  النصف  لـــدور  نــقــاط  بست  املجموعة  متصدر  املــغــربــي  املنتخب 

االستوائية يف املركز األخير بدون أي نقطة .

ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا لكرة الصاالت

القدم  لكرة  الليبي  املنتخب  فاز 
على  عــامــاً   20 حتــت  للشباب 
فريق القلعة متصدر ترتيب فرق 
بنتيجة  بتونس  الثالثة  الــدرجــة 
سجلها  رد  دون  أهـــداف  ثــالثــة 
خالد  ــرج  ف و  لقليب  نــورالــديــن 
وأحمد التائب . وذلك يف املباراة 

الــفــريــقــني مساء    ــتــي جــمــعــت  ال
اجلمعة علي أرضية ملعب املرادي 

مبدينة سوسة الساحلية .
بقيادة  الــفــنــي  اجلــهــاز  ويــســعــي 
القاضي  عياد  الوطني  املـــدرب 
ــوف أكــثــر عــلــى جــاهــزيــة  ــوق ــل ل
وإمكانيات الالعبني قبل املشاركة 

يف بطولة كأس العرب للمنتخبات 
بداية  السعودية  التي تستضيفها 

من 17 فبرايراملقبل .
الليبي  املنتخب  القرعة  وأوقعت 
تضم  التي  الرابعة  املجموعة  يف 
القمر  وجزر  السودان  منتخبات 

واإلمارات.

ـــ االسبوع الليبي   
انطلقت صباح   السبت بطرابلس دورة مدربي 
التي يشرف عليها   D الرخصة حلصول على 

االحتاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس.
وتستهدف الدورة التي ستتواصل حتى الثامن 
من فبراير اجلاري 70 مشاركاً ويحاضر فيها 
سالم  فرحات  بينهم  من  األســاتــذة  من  نخبه 
واحلكم. الشريف  وأنـــور  نـــوارة  أبــو  جمال  و 

ومحمد  الطوير  وعمر  احمد عاشور  املتقاعد 
قرمييده وسالم السويح .

ثــالث  عــلــى  يــحــتــوي  األول  الـــيـــوم  ــامــج  ــرن ب
محاضرات االولي بعنوان أهداف ومبادي علم 
واملحاضرة  سالم  فرحات  لإلستاد  التدريب 
للدكتور  النفسية  اجلــوانــب  بــعــنــوان  الثانية 
املدرب  الثالثة صفات  واملحاضرة  علي شناك 

وواجباته للمحاضر جمال أبو نوارة .

منتخب ليبيا للشباب
 يفوز على القلعة التونسي ودياً

دورة تدريبية ملدربي كرة القدم بطرابلس

ـــ االسبوع الليبي ــ 
أعلن عياد القاضي مدرب املنتخب 
سنة   20 حتــت  للشباب  الليبي 
سوف  التي  النهائية  القائمة  عن 
تــخــوض غــمــار مــنــافــســات كــأس 
للمنتخبات  الــقــدم  لــكــرة  الــعــرب 
السعودية  تستضيف  سوف  التي 
من 17 من فبراير اجلاري حتي 

5 مارس املقبل .
وضمت القائمة النهائية 23 العباً 
وحيد  محترف  العــب  بينهم  مــا 
العب  ميالد  سالم  املعتصم  وهو 
يلي  وفيما  التونسي  الصفاقسي 

قائمة املنتخب 

23 العباً يف القائمة 
النهائية ملنتخب ليبيا 

يف كأس العرب

ـــ االسبوع الليبي   
من  انسحابه  موريشيوس  منتخب  أعلن 
ببطولة  مبارياتهم  ثاني  يف  ليبيا  مواجهة 
داخل  القدم  لكرة  األفريقية  األمم  كأس 
العيون  مدنية  تستضيفها  التي  الصاالت 
املغربية وكان من املفترض أن تقام املباراة 
والنصف  السادسة  الساعة  احلزام  قاعة 
أكدت  مصادر  أن  غير  اخلميس  مساء   
انسحاب   بــأن  الرياضية  إفريقيا  لبوابة 

البطولة  إقامة  بسبب  يأتي  موريشيوس 
إلى  منه  إشارة  متنازع عليها، يف  مبنطقة 

الصحراء املغربية.
الــقــدم يف  لكرة  اإلفريقي  االحتـــاد  ــال  وق
مع  موريشيوس  مواجهتي  إن  ــه   ل بــيــان 
كما  تتم  ولن  إلغائهما،  مت  واملغرب  ليبيا 
هو مخطط لها هذا وقد تقرر أن يتم منح 
املنتخبات التي كان من املفترض أن تواجه 

موريشيوس 3 نقاط .

موريشيوس تنسحب أمام ليبيا 
يف البطولة اإلفريقية
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ـــ االسبوع الليبي   
النصر  املساعد لفريق  املــدرب  أكد عاء جنم 
لكرة القدم بأنه مت طرد الفريق من الفندق 
الذي يقيم فيه الاعن ومت منعهم من تناول 
الــديــون إلدارة  الــغــذاء ة لــعــدم تسديد  وجــبــة 
الــفــنــدق املــقــيــمــة فــيــه الــبــعــثــة. وأضــــاف جنم 
عاجز  الــنــادي  بــأن  تلفزيونيه  تصريحات  يف 

عن توفير األمــوال للسداد الديوان املتراكمة 
على بعثة الفريق األول لكرة القدم وال أعرف 
من املسؤول من ذلــك. وكــان فريق النصر قد 
تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس 
ــى عقب  ــ الــكــونــفــيــدرالــيــة وذلــــك لــلــمــرة األولـ
الفوز خارج على دجوليبا املالي بهدف وحيد 

يف اجلولة اخلامسة من املسابقة .

ـــ االسبوع الليبي   
أعلن نادي حمام األنف التونسي عبر صفحته الرسمية 
بثنائي  القدم   لكرة  األول  الفريق  صفوف  تعزيز  عن 
و  دبــوس  أبــو  إبراهيم  املهاجم  وهما  بنغازي  األهلي 
الشامخ العبيدي متوسط امليدان وذلك خالل االنتقاالت 
الشتوية احلالية . ولم تذكر الصفحة الرسمية للنادي 

التونسي أي تفاصيل عن مدة التعاقد مع الثنائي الليبي 
تنائي  انتقال  بأن  ليبية  صحفية  لتقارير  وفقاً  ولكن 
األهلي بنغازي سيكون بنظام االعارة الى نهاية املوسم .
األخير  قبل  املركز  يحتل  األنف  حمام  فريق  أن  يذكر 
بعد  نقاط جمعها  تسعة  برصيد  التونسي  الــدوري  يف 

انتصارين وثالث تعادالت وثمانية هزائم.

ـــ االسبوع الليبي   
أقترب نادي النجم الساحلي 
بخدمات  لــلــفــوز  الــتــونــســي 
الاليف  مؤيد  الليبي  الدولي 
العاصمة  احتــاد  فريق  جنم 

اجلزائري .
مقربة  مصادر  ذكرت  حيث 
لالعب يف تصريحات لبوابة 
ــأن  ــة ب ــاضــي ــري ــا ال ــقــي إفــري
االنتقال  على  وافق  الالعب 
الساحلي  النجم  يف  للعب 
يونيو  يف  وذلـــك  الــتــونــســي 
ــم فــريــق  ــان جنـ ــ ــل وكـ ــب ــق امل
األهلي طرابلس السابق قد 
العاصمة  احتــاد  إلي  أنتقل 
يناير  شــهــر  يف  اجلـــزائـــري 
موسمني  ملدة   2018 لعام 
ــة لــم  ــربـ ــف بـــعـــد جتـ ــصـ ونـ
تــكــن نــاجــحــة مــع الــشــبــاب 

السعودي .

طرد فريق النصر 
مــــن مقــــر إقامتـــه بالقاهـــرة 

مؤيد الاليف ينتقل إلي النجم الساحلي التونسيحمام األنف التونسي يعزز صفوفه بثنائي األهلي بنغازي

ـــ االسبوع الليبي   
الدولي  استبعاد  املصري  مدرب  جالل  إيهاب  قرر 
الليبي مفتاح طقطق جنم الفريق من القائمة التي 
وصلت  إلى مطار الجوس بنيجيريا ملواجهة اينوجو 
األولى  املجموعة  من  السادسة  اجلولة  يف  رينجرز 
لدور املجموعات بالنسخة السابعة عشر من البطولة 

الكونفيدرالية األفريقية .
منح  بسبب  الليبي  الدولي  االستبعاد  سبب  ويأتي 
راحة لالعب وخاصة بأن الفريق املصري قد تأهل 
منذ اجلولة املاضية إلي دور ربع نهائي الكونفيدرالية

وتضم البعثة سبعة عشر العًبا هم : أحمد مسعود 
، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته حلراسة املرمى 
كــرمي الــعــراقــي ، حــجــاج عــويــس ، عــمــرو موسى 
 ، شوقي  فريد   ، كمال  عمر   ، سيمبوريه  سعيدو   ،
، أحمد  اسالم عطية ، حسن علي ، حسني رجب 
ياسر ، محمود وادي ، شيخ موكورو ، أحمد عادل 

ميسي ، محمد جابر.
املقبل  املباراة بني املصري ورينجرز األحد  وستقام 
الساعة التاسعة على ملعب نامدي أزيكيوي مبدينة 

اينوجو النيجيرية.

إيهاب جالل يستبعد طقطق من مباراة رينجرز

ـــ االسبوع الليبي   
لكرة  التونسي  الترجي  مدرب  الشعباني  معني  قرر 
جنم  الهوني  حمدو  الليبي  الدولي  استبعاد  القدم 
الفريق عن مواجهة شبيبة القبائل اجلزائري وذلك 
يف اجلولة األخيرة من دور املجموعات ملسابقة دوري 
أن  تونسية  صحفية  تقارير  أفريقيا.وذكرت  ابطال 
املدرب الشعباني قرر أراحة الهوني وعدد أخر من 
التأهل منذ اجلولة  الفريق  بعد أن ضمن  الالعبني 
الرابعة  للمجموعة  كمتصدر  الثمانية  لدور  املاضية 

برصيد 11 نقطة.
وجاءت قائمة الترجي كالتالي:

معز بن شريفية – رامي اجلريدي – صدقي الدبشي 
– سامح الدربالي – إيهاب املباركي – حسني الربيع 
– أمني بن حميدة – شمس الدين الذوادي – خليل 
شمام – محمد أمني توغاي – محمد أمني املسكيني 
– محمد علي بن رمضان – كوامي بونسو – فادي 
بن شوق – يوسف العبدلي – رائد الفادع – ماهر 
بالصغير – طه ياسني اخلنيسي – إبراهيم واتارا – 

محمد علي بن حمودة.
يف  القبائل  شبيبة  السبت  غــدا  الترجي  ويلتقي 
بــدوري  املجموعات  دور  ختام  يف  ــك  وذل اجلــزائــر 

أبطال أفريقيا. 

الشعباني يستبعد الهوني من مواجهة شبيبة القبائل



األسبـوع الليبـي 
االخيره العـدد )   71   (    ــ    الثالثاء       4      /       2       /     2020

أخر االسبوع 

املرصد

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

ملك بلجيكا السابق يعترف بابنته بعد نصف قرن

اعترف امللك ألبرت الثاني، ملك بلجيكا السابق، 
الزواج  إطار  بعد عالقة خارج  ابنة  بأنه أجنب 
يف ستينات القرن املاضي، وذلك بعد أن كشف 
اختبار للحمض النووي أمرت به املحكمة، ذلك 

األمر.
إلثبات  املحاكم  يف  النزاع  من  سنوات  فبعد 6 
أن امللك ألبرت الثاني، ملك بلجيكا السابق، هو 
الوالد البيولوجي للفنانة البلجيكية دلفني بويل، 
يتوقع أن حتصل األخيرة على ما يصل إلى ُثمن 
العرش يف  عن  تخلى  ــذي  ال ألــبــرت،  ممتلكات 

ظروف غامضة يف العام 2013.
وكان ألبرت رفض بشدة، خالل معركة قانونية 
طويلة األمد، ادعــاءات بويل، لكن محامي ملك 
بلجيكا السابق، آالن برينبوم، أصدر بيانا أمس 

االثنني يتضمن اعترافا بأبوة ألبرت لبويل.
»لقد الحظ  البيان:  برينبوم، يف  املحامي  وقال 
جاللة امللك ألبرت الثاني نتائج اختبار احلمض 
النووي الذي تعاون فيه بناء على طلب من محكمة 

االستنتاجات  تظهر  بروكسل.  يف  االستئناف 
العلمية أنه األب البيولوجي للسيدة دلفني بويل«.

ــرغــم مــن وجـــود حجج  ــاف أنـــه »عــلــى ال وأضــ
واعتراضات قانونية لتبرير أن األبوة القانونية ال 
تعني بالضرورة األبوة البيولوجية، وأن اإلجراء 
امللك  قــرر  خــالف،  موضع  له  يبدو  املستخدم 
ألبرت عدم استخدام تلك احلجج وأن ينتهي هذا 

اإلجراء املؤلم بشرف وكرامة«.
منذ  أنه  ألبرت على  امللك  »يصر  البيان:  وتابع 
والدة السيدة دلفني بويل، لم يشارك يف أي قرار 
وأنه  بها،  يتعلق  تعليمي  أو  اجتماعي  أو  عائلي 
يحترم دائما الرابطة التي كانت قائمة بني السيدة 

دلفني بويل ووالدها القانوني«.
وردا على األخبار املفاجئة، قال محامي دلفني، 
آالن دي جون، للصحفيني »سنمتنع عن التعليق 
»الغارديان«  الوقت احلالي«، وفقا لصحيفة  يف 
البريطانية.وطلبت دلفني بويل، البالغة من العمر 
51 عاما، اعترافا من ألبرت قبل 20 عام، لكن 

مت رفض طلبها رغم وجــود دليل على »تــورط« 
امللك يف طفولتها األولى، حيث يقال إنها، عندما 
كانت طفلة، كانت تطلق عليه لقب »بابيلون«، أي 

»فراشة«.
ووفقا لصحيفة هيت نيوسبالد، واعتمادا على 
املساعدة  إلى  بويل  جلأت  أصدقائها،  ــات  رواي
القانونية يف يونيو 2013 بعد أن أدخلت طفلتها، 
بالتهاب  إثر إصابتها  املستشفى  إلى  جوزيفني، 

رئوي، وشعرت بغياب والدها.
اخلريف  يف  قــويــة  دفــعــة  ــول  ب مطالب  وتلقت 
بأن  االستئناف  محكمة  قضت  عندما  املاضي 
والدها  يكن  لم  معه  نشأت  الــذي  بويل،  جــاك 
البيولوجي، وأصدرت املحكمة تعليمات إلى خبير 
من مستشفى إيراسموس بإجراء اختبار ملقارنة 

احلمض النووي اخلاص بها مع ألبرت.
ووافق امللك على تقدمي عينة من اللعاب بعد أن 
هددت املحاكم بتغرميه 5000 يورو عن كل يوم 

يرفض فيه تقدم عينة من حمضه النووي.
العرش  عن  ألبرت  فيه  تنحى  الــذي  اليوم  ويف 
والــدة  حتدثت  مرضه،  بسبب  سنوات   7 قبل 
لونغشامب،  سيليس  دي  سيبيل  البارونة  بويل، 
عالنية ألول مرة عن عالقتها مع امللك يف مقابلة 

تلفزيونية.
وقالت عن العالقة، التي زعمت أنها امتدت من 
أنه ال  »اعتقدت  إلى عام 1984  عام 1966 
ميكنني إجناب أطفال ألنني مصابة بعدوى. لم 
فترة جميلة.  كانت  لقد  احتياطات..  أي  نتخذ 
كانت دلفني ثمرة احلب. لم يكن ألبرت شخصية 

األب لكنه كان لطيفا للغاية بالنسبة لها«.

أكبر  طاجيكستان  يف  توفيت 
األرض  ــه  وجــ ــى  عــل ــمــرة  ــع م
ميرزاكولوفا  فاطمة  تــدعــى 

عن عمر ناهز 127 عاًما.
الــيــوم«  »روســيــا  قــنــاة  ونقلت 
أمــس  يــوم  مــســاء  الفضائية 
ــاء، عـــن الــســلــطــات  ــ ــعـ ــ األربـ
املحلية يف طاجيكستان قولها 
يشير  فاطمة  سفر  جــواز  إن 
إلى أنها ولدت يف 13 مارس 
مرتني  تزوجت  فيما   ،1893
ويبلغ  أطفال،  ثمانية  وأجنبت 
ــدد أحـــفـــادهـــا وأوالدهـــــم  عــ
وأحــفــادهــم أكــثــر مــن 200 

شخص.
هذه  كانت  أقاربها،  وبحسب 
جيدة  بــذاكــرة  تتمتع  املعمرة 
الــتــحــرك حتى  ــدرة عــلــى  ــ وق

األخير. يومها 
كــانــت فــاطــمــة قــد عــاصــرت 
ــاري واالحتــــــاد  ــخــ ــ إمـــــــارة ب
الــســوفــيــتــي وطــاجــيــكــســتــان 
لفترة  بــاإلضــافــة  املستقلة، 
ــني الــعــاملــيــتــني األولـــى  احلــرب

والثانية.
تعمل  كانت  فاطمة  أن  يذكر 
نحو  حتى  للقطن،  مزرعة  يف 

90 عاًما من عمرها.

وفاة أكبر معمرة يف العالم


