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االنــســان من  السياسة بعد خــروج  ظهر مفهوم 
جديدة  بيئة  يف  واســتــقــراره  والــغــابــات  الكهوف 
..وظهور  قليال  الطبيعية  البيئة  عن  مختلفة 
الــصــراع  أنسنة  ملحاولة  »محايثا«  كــان  املفهوم 
لــم يكن ثمة قانون  الــغــابــة  ..فــفــي  ــوارد  املــ على 

فاعل غير قانون البهيمية املتوحشة ..
ــع قـــيـــام  ــ ــة مـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــورت الـ ــ ــــطـ ــعــــصــــور تـ ــر الــ ــبـ عـ
إلى  الفكر االنساني  وتــدرج  والــدول  احلضارات 
مـــدارك أعلى وأوســـع ..وصـــارت علما يــدرس يف 
اجلامعات واملعاهد واملدارس  بوصول االنسانية 
إلى صناعة الدولة احلديثة القائمة على مبدأ 
احلقوق  يحدد  اجتماعي  عقد  وعلى  املواطنة 
والواجبات ويحدد أسلوب الصراع على السلطة 
 ، ..وهنا يف هذه اللحظة من النضج السياسي 
خرج شطر كبير من مجتمعات اجلنس البشري 
مـــن طـــور الــغــابــة لــيــدخــل يف الـــطـــور االنــســانــي 

باملعنى العقلي والوجداني ..
ــة بـــعـــض املــجــتــمــعــات ذات  ــاومـ ــقـ وحـــتـــى مــــع مـ
اخلصوصية الثقافية لهذه املوجة االيجابية يف 
أنسنة الصراع على السلطة واملوارد..ظلت أنظار 
النخب تتطلع نحو هذا النموذج للتخفيف من 
وحــشــيــة ودمــويــة الــصــراعــات الــتــي تتفجر بني 
الفينة واألخرى يف سياقات التختلف عن سياق 

الغابة املمهور بالدموية والتوحش..
احلالة الليبية ماكان يجب أن تكون استثناء لو 
أن ما حدث يف العام 2011 كان فعال تعبيرا عن 
حالة شعبية وترجمة لنضج شروط اجتماعية 
وثقافية  تقتضي ثــورة شعبية ضد واقــع ظالم 
ــع أفـــضـــل ..لــكــن  ــ كــخــطــوة ضـــروريـــة لــصــنــع واقـ
هدفها  استخباراتية  صناعة  كــان  احلـــدث  ألن 
فقط  وليس  الليبي«  الوطن   « مشروع  اسقاط 
اســقــاط الــنــظــام والــدولــة الليبيتني ..مـــا أعــاد 
املجتمع الليبي يف نهاية املطاف إلى مرحلة ما 
قبل احللم بالدولة وجعله يتحلل إلى مكوناته 
األســاســيــة كــقــبــائــل وأعـــــراق وجــهــويــات بائسة 
مــرتــهــنــة خلــطــاب شــعــبــوي العــقــالنــي يحتكم 
وشـــرب  الـــدهـــر  عــلــيــهــا  أكــــل  وأدوات  ألســـالـــيـــب 
التقدم  بحكم  جتاوزتها  البشرية  أن  ويفترض 

والتمدن..
 – الــلــحــظــة  ــذه  هـ اآلن – يف  ليبيا  الــفــرقــاء يف 
والعناوين  الشعارات  استعمال  يف  بالغوا  مهما 
وصلوا  الــذي  التوحش  منسوب  لتبرير  الرنانة 
الــيــه يف صــراعــهــم املـــدمـــر عــلــى الــســلــطــة ومــن 
اجل السلطة ..اليختلفون يف قليل أو كثير عن 
أسالفهم القدامى من سكان الغابة الذين كانوا 
يتقاتلون بالعصي واألحجار والسيوف والرماح 
حول الفرائس وفواكه األشجار  دون أن يفكروا 
اكثر انسانية واقــل كلفة القتسام  أن ثمة طرق 

املتوفر والوصول للوفرة..
لقد كــان القتال يف ليبيا فــرض عني يــوم كانت 
كـــل قــــوى الـــشـــر الـــعـــاملـــي تــتــكــالــب عــلــى تــرابــهــا 
ورموزها وثرواتها..أما اليوم وقد صارت السيادة 
واالســتــقــالل والـــوحـــدة الــوطــنــيــة مــجــرد أوهـــام 
تلوكها ألسنة  استمرأت الدجل والكذب وتزوير 
االنانية  مطامعها  حتقيق  سبيل  يف  احلقيقة 
املخجلة ..فإن أية قطرة دم بريئة تراق أو تهرق 

إمنا تذهب سدى ويف غوط الباطل..
على الليبيني – حتديدا هؤالء الذين يتصدرون 
املسرح – أن يغادروا بعقولهم واجسادهم عصر 
الغابة التي تدك فيها املنازل على رؤوس االبرياء 
باسم القضية التي الوجــود لها سوى يف خيال 
يف  يتأملوا  ان  ايضا  ..وعليهم  السلطة  مرضى 
كلبان  تشاجر  »إذا   -  : تقول  التي  الــعــبــارة  هــذه 
على غنيمه تكون من نصيب الذئب الذى يأتي 

على صياحهما«

صحيفــة أسبوعيـــة - منوعــــة  -  شاملـــة 
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مدير التحرير

الذئب والكالب..
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أخبــار

مبركز  الــعــامــة  االدارة  موظفي  أعــلــن 
تعليق  واألدويــة  األغدية  علي  الرقابة 
للموظفني  حماية  املبنى  وقفل  العمل 
الدكتور  زميلهم  خطف  بعد  واملــركــز 
وإقتياده  الورفلي  منصور  الصيد  على 

جلهة غير معلومة .
العمل  تعليق  ان  لهم  بيان  يف  وأكـــدوا 
وبالقبض  بالقتل  تهديدات  بسبب  جاء 
واخلطف طالت العاملني باملركز وتردد 
العامة  اإلدارة  على  املسلحني  بعض 
يف  تتجول  معتمة  ســيــارات  تــواجــد  و 

محيط مبنى ادارة املركز .
املجلس  املركز  بــادارة  املوظفني  وحّمل 
املسؤولية  الداخلية  ووزارة  الرئاسي 
التدخل  بــضــرورة  طالبوهم  و  التامة 

حلماية هذا املرفق الهام.
وقـــالـــوا إن ســبــب حــمــلــة االعــتــقــاالت 
والتهديدات التي طالت املوظفني بادارة 
من  وجود شحنات  نتيجة  جاءت  املركز 

اللحوم الفاسدة و املواد الغذائية الغير 
ــة  صــاحلــة لــاســتــهــاك وكــذلــك أدويـ
املوانئ  يف  موقوفة  الصاحية  منتهية 

على وشك دخولها للباد .

ــة على  ــاب ــرق  ودعـــا مــوظــفــو مــركــز ال
الشعب  بيانهم  يف  ــة   واالدويـ االغــذيــة 
ــدا  ــوقــوف صــفــا واحـ ــل الــلــيــبــي كــافــة ل

والدوائي. الغذائي  أمنهم  حلماية 

إن  احلــمــروش،  فاطمة  السابقة  الصحة  وزيـــر  قــالــت 
»الــوســط«،  قناة  عبر  تلفزيوني  لقاء  يف  تصريحاتها، 
التي حتدثت فيها عن مشاركة د.هدى عبد الناصر، يف 
محاكمة الصادق الشويهدي عام 1984 والتعلق برجليه 
خال عملية شنقة، كانت بناء على قناعة بذلك لشبه بني 
د.هدى وشخصية أخرى كانت من ضمن احلضور خال 
املحاكمة، إضافة إلى انتشار اخلبر املغلوط وتداوله بشكل 
واسع حينها وبعدها، مع عدم قيام بن عامر بالنفي، أو 

أي جهة مسؤولة«
»بعد  واعــتــذار،  إيضاح  بيان  خال  احلمروش،  وتابعت 
إذاعة اللقاء، وردني من األدلة الدامغة ما يكفي إلثبات 
أن التهمة املوجهة إلى بن عامر منذ عام 1984 باطلة، 
وال أساس لها من الصحة«، آملة من بن عامر واملتابعني 

للشأن الليبي قبول اعتذارها

تسجيل  عــدم  األمــراض  ملكافحة  الوطني  املركز  أعلن 
حاالت اشتباه بفيروس كورونا يف ليبيا.

وأوضح املركز يف نشرته اليومية أنه بحسب إحصاءات 
77923حــالــة  تسجيل  جــرى  العاملية  الصحة  منظمة 

مؤكدة. إصابة 
وبني املركز أنه اتخذ جملة من اإلجراءات منها تشكيل 

املستجد  ــا  ــورون ك فــيــروس  ملجابهة  الــوطــنــيــة  اللجنة 
وتفعيل  الــعــاملــي  الــوبــائــي  للوضع  املستمرة  واملــتــابــعــة 
املنافذ  بكافة  للمسافرين  احلرارية  بالكاميرات  الكشف 
وإعداد دليل طبي للعاملني يف املجال رفع درجة التأهب 
وتكثيف  السريعة  واالستجابة  املبكر  اإلنذار  شبكة  لدى 

الصحي والتثقيف  التوعية  حمات 

تعليق العمل مبركز الرقابة على األغذية واالدوية

قيمة اإلفراجات عن مرتبات تتجاوز 7 مليون دينار

احلمروش: التهمة املوجه
 لـ بن عامر منذ 84 باطلة

مكافحة األمراض يؤكد عدم تسجيل حاالت اشتباه بـ كورونا

حملة للكشف على العيون 
يف مدرسة بطرابلس من قبل اليونيسيف

 انطالق حملة تشجير ببلدية اوباري

قامت منظمة األمم املتحدة للطفولة »اليونيسف« بحملة للكشف على العيون 
استهدفت طاب ومعلمي مدرسة ببلدية أبو سليم بالعاصمة طرابلس.

وبينت »اليونيسف« أنه جرى الكشف على أكثر من 400 تلميذ وتلميذة و22 
من أعضاء هيئة التدريس خال حملة »هيا نشوف حتى من أخر مقعد« يف 

مدرسة عبد الرحمن بن عوف، ببلدية أبو سليم.
وأوضحت »اليونيسف« أنه مت حتديد 9 حاالت ذوي ضعف نظر شديد جداً 

مبينة أن 78 فتى وفتاة نظارات مجانية.

وزع مكتب الزراعة ببلدية اوبارى ثمانية االف شتلة 
من االشجاراستعدادا النطاق حملة التشجير  التي 
شــوارع  كافة  يف  القادمني  اليومني  خــال  ستنطلق 

وميادين واحياء املدينة .
وقال مسئول قطاع الزراعة بالبلدية ان هذه احلملة 
التصحر من جهة  للقضاء على ظاهرة  دعما  تأتي  

واملحافظة على الغطاء النباتى من جهة اخرى.
مضيفا أن الهدف من هذه احلملة  زراعة شجرة يف 
كل بيت وفى كل شارع للمحافظة بقدر اإلمكان على 
تلطيف  على  كبير  بشكل  واملساهمة  البيئى  التوازن 
اجلو خصوصا مع ارتفاع درجة احلرارة يف الصيف 

وتتزين  الشوارع  وأحياء املدينة.

ــام مــركــز املــعــلــومــات  بــحــث مــديــر عـ
والتوثيق بوزارة العمل بحكومة الوفاق 
التسويات  جلنة  مع  القذايف  مسعود 
توحيد  املالية  لـــوزارة  التابعة  املالية 
املالي  الــرقــم  حيث  مــن  ــراءات  ــ اإلجـ
عملية  إلمتــام  املطلوبة  ــراءات  واإلجــ

صرف مرتبات املواطنني الذين يعانون 
مشاكل يف صرف مرتباتهم .

وبني املكتب اإلعامي لوزارة العمل أن 
رئيس اللجنة الدائمة لترشيد مرتبات 
العامة  اخلزانة  من  املمولة  اجلهات 
حسن الدعيسي كان أكد انتهائهم من 

الشاملة  اإلفراجات  من  عدد  تسوية 
7 أشــهــر وهــي مــايــو ويــونــيــو ويوليو 
وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 

بقيمة 7 مليون و667 ألف دينار
تصريحات  يف  الــدعــيــســي  ــح  وأوضــ
ليست  اإلفراجات  هذه  بأن  صحفية 
متغيرات  من  إمنــا  جديدة  إفــراجــات 
ــم أو  الــوطــنــي أو يف االسـ الــرقــم  يف 
هذه  قيمة  أن  موضحاً  إداري  خطأ 
مليون   7 حــوالــي  بلغت  االفــراجــات 
اإلداريــة  االيقافات  أما  ألف،  و667 
أو الناجتة عن وفاة أو تقاعد فقيمتها 
حوالي 12 مليون 127 ألف و759 

دينار )12.127.759(.

مواقع  على  نشطاء  تــداول 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــ ــت ــ ال
،الــســبــت ،فــيــديــو و صــور 
،تظهر حلظة وصــول آالف 
الــزاويــة  مدينة  إلــى  ــل  اإلبـ
قدوما من ميناء الطرابلس 

البحري.
وقال تاجر محلي إن اجلمال 
بطرابلس  املــيــنــاء  ــادرت  غــ
الطريق  طول  على  وسيقت 
الــســريــع املـــؤدي غــربــا إلى 
مدينة الزاوية، على بعد نحو 
45 كيلو مترا ،وقد أغلقت 
مؤقتا  الطريق  األمن  قوات 

لتسمح مبرور اإلبل.
وكانت اإلبل ُتنقل عادة إلى 
مــديــنــة الـــزاويـــة عــلــى منت 
لعدم  ونظرا  لكن  شاحنات، 
مالكها  قــرر  منها  أي  توفر 
نقلها سيرا خوفا من تعرض 

امليناء للقصف مجددا.
و تعليقا على ذلك سخر بعض 
على  التواصل  مواقع  رواد 
بالقول إن احلكومة  املشهد 
الستخدامها  اإلبـــل  جتلب 
بديلة  مــواصــات  كوسيلة 

بسبب نقص الوقود.

آالف اإلبل تسافر 
من طرابلس إلى 

مدينة الزاوية
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أخبــار

يخوض العداء و  الرحالة الليبي البصيري عبدالسام 
،بداية من الثاثاء ،رحلة جديدة يف ربوع اجلنوب 
الغربي الليبي ،وملسافة 200 كيلومتر ،ستنطلق من 
منطقة سيناون ،الشعواء ،تقطه ،درج ،آوال وصوال 
إلى مدينة غدامس ،حتت شعار »نتصافح ونتسامح 

من أجل الوطن« ،و ذلك برعاية من املجلس البلدية 
ابوسلم و شركة أطلس الفنية للمقاوالت.

قام  عبدالسام”  “البصيري  الــرحــالــة  أن  يذكر 
وغربا  شرقا  ليبيا  داخــل  الــرحــات  من  بالعديد 

وجنوبا يف رحات تدعو للسام بني أبناء الوطن

تأهيل  إعادة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  أعلن 
مستشفى اجلاء واملستشفى املركزي يف طرابلس.

املتحدة اإلمنائي عبر صفحته  برنامج األمم  وبني 
حتقيق  صندوق  خال  من  أنه  »فيسبوك«  مبوقع 
الوطنية  املؤسسات  بقيادة  ليبيا،  يف  االستقرار 
واحلكومة  دولي  وبتمويل من 13 شريك  واملحلية 
الليبية، قام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بإعادة 
يف  املركزي  واملستشفى  اجلــاء  مستشفى  تأهيل 
امــرأة   1500 حلوالي  سيتسنى  حيث  طرابلس. 
شهرياً التمتع باخلدمات الصحية املتمثلة يف طب 
اجلــاء  ملستشفى  ميكن  والــتــي  ــوالدة  ــ وال النساء 

توفيرها من اآلن فصاعداً.

وأوضح البرنامج أن األطباء يف مستشفى طرابلس 
املركزي سيستقبلون ما متوسطه 30 مريضاً يومياً، 
وسيتم عاجهم يف غرف العمليات األربعة التي مت 
املتحدة  األمم  برنامج  قبل  من  بالكامل  جتديدها 

اإلمنائي.
مكتب  رئيس  مــن  كــل  قيام  إلــى  البرنامج  وأشـــار 
التخطيط، عصام قربع،  وزارة  الدولي يف  التعاون 
ورئيس مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة، ونائب 
ومنسق  املتحدة  املقيم لألمم  املنسق  البعثة  رئيس 
واملمثل  احللو،  يعقوب  ليبيا  اإلنسانية يف  الشؤون 
املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي جيراردو نوتو، 

بتسليم املركزين .

إعادة تأهيل مستشفى اجلالء واملستشفى املركزي طرابلسرحلة جديدة جنوب ليبيا للرحالة البصيري عبدالسالم

الليبي محمد بزيك..مرشح جلائزة صناع األمل

بحكومة  الداخلية  وزارة  أعلنت 
الوفاق بدء العمل ببـوابة الـسهلة » 
النجيلة الغربية« مبنطقة اجلفارة 

بعد االنتهاء من صيانتها.
ــوزارة  لـ اإلعــامــي  املكتب  وبــني 
أن  ــاق  ــوف ال بحكومة  الــداخــلــيــة 
الـدعم  ــرع  وفـــ ــن  األمـــ مـديرية 
قوة  كلفت  الـــــجــفــارة  الـــــمــركــزي 
بالعمل يف البوابة لتطبيق القانون 

ومساعدة املواطنني.
ــوزارة إلــى أنــه سيتم  وأشـــارت الـ
الـرئيسة  الـبوابات  جـميع  تـفعيل 
الـخطة  وفـق  الـجفارة  بـمنطقة 
وبـمشاركـة  الـموضوعة  األمـنية 
لـحفظ  األمـنية  األجـهزة  كـافة 

األمـن داخـل الـمنطقة.

ــة الـــعـــامـــة  ــ ــرك ــشــ ــ ــت ال ــنـ ــلـ أعـ
ــاء، مـــســـاء اجلــمــعــة،  ــرب ــه ــك ــل ل
عن  الكهربائي  التيار  انقطاع 
مــنــطــقــة ســـوق اجلــمــعــة غــرب 
ــيــنت.وأرجــعــت الــشــركــة، يف  زل
ــقــطــاع  ــب االن بـــيـــان لـــهـــا، ســب
اللصوص  من  مجموعة  لقيام 
القصبة  خــط  على  بــاالعــتــداء 
رقم »1« من 30 سوق اجلمعة 
زلينت، وسرقة أساك  مبنطقة 
 600 مبسافة  تقدر  الكهرباء 
هذا  الشركة  .وأوضــحــت  متر 
منطقة  يــغــذي  املــذكــور  اخلــط 
كــبــيــرة يــغــلــب عــلــيــهــا الــطــابــع 

والسكني  والصناعي  الزراعي 
مما تسبب يف انقطاع الكهرباء 

بتلك  املواطنني  من  العديد  عن 
ملنطقة. ا

اليوم  املغربية،  السلطات  أغلقت 
ــة، الــســفــارة الــلــيــبــيــة يف  ــع اجلــم
ــى خــلــفــيــة خــافــات  ــرب عــل ــغـ املـ

السفارة. داخل  دبلوماسية 
إفريقيا  ــة  ــواب ب ــراســل  م وكــشــف 
التفاصيل  املغرب،  يف  اإلخبارية 
السفارة،  إغــاق  لعملية  الكاملة 
السفارة  يف  الصراع  أن  موضحا 
أشهر  منذ  ــدأ  ب باملغرب  الليبية 
حكومة  مبعوث  بني  خاف  بسبب 
ــرب الــعــربــي  ــغـ ــى املـ ــ الـــســـراج إل
السفير  مـــع  ــقــمــاطــي،  ال جــمــعــة 
مبعوث  اتهم  حيث  النصر،  سيف 
الـــســـراج، الــســفــيــر »بـــعـــدم بــذل 
أجل  من  كاف  دبلوماسي  مجهود 
ــســراج،  دعـــم مــغــربــي حلــكــومــة ال
وأنه يدبر أمر السفارة والقنصلية 
بعقلية »حيادية« مبعنى أنه يحافظ 

على الود مع طريف النزاع«.
قائا  املغرب،  يف  مراسلنا  وتابع 
النصر  ســيــف  السفير  رد  »جـــاء 
ــوع من  ــن عــلــى تــلــك االتــهــامــات ب
وال  تنكر  ال  الــتــي  الــدبــلــومــاســيــة 
تؤيد اتهامات القماطي. لكن يبدو 

أن حكومة السراج لم تكن حيادية 
القماطي،  وانتصرت جلناح جمعة 
وأدانت سيف النصر، وأعلنت عن 
باملغرب،  لها  تعيني سفيرة جديدة 
آخر  حفيدة  هــي  الصيد  ــيــا  وران
امللكية  عــهــد  يف  الــــوزراء  رئــيــس 
من  تنحدر  وهــي  الصيد،  السيد 
اجلنوب شأنها شأن السفير سيف 
باملغرب.  تعليمها  وتلقت  النصر 
حكومة  ارسلت  ذلــك  إلــى  إضافة 
يف  للتدقيق  مالية  جلنة  السراج، 

والــســفــارة،  القنصلية  حــســابــات 
سيف  السفير  يتقبله  لم  ما  وهــو 
انحيازا  واعتبروه  ومؤيده  النصر 
جلهة دون أخرى وظلم، مما حدا 
اخلارجية  وزيــر  مراسلة  إلى  بهم 
املــغــربــي الــســيــد نــاصــر بــوريــطــة، 
الطرفني  بــني  اخلــافــات  ونــظــرا 
املغربي  ــن  األمـ مــصــالــح  تــدخــلــت 
حلــمــايــة املــصــالــح الــدبــلــومــاســيــة 
حسم  انتظار  يف  عليها  واحلافظ 

الصراع«.

مت تكرمي الليبي محمد جمعة بزيك، حيث نال 
جائزة أحد شخصيات صناع األمل يف العالم 
للفوز  املرشحني  أحــد  وبــات   ،2020 لعام 

منفردا بجائزة »صناع األمل«، 
يف  يعيش  الــذي  بزيك  محمد  الليبي  قصة 

املتحدة  الواليات  غرب  جنوب  أجنلس  لوس 
ملعاني  احلقيقية  القيمة  تلّخص  األمريكية 
حياته  يسّخر  أن  اختار  فالرجل  اإلنسانية، 
عن  تفصلهم  مازالت  الذين  األطفال  خلدمة 

املوت ساعات قليلة. 

بدء العمل ببوابة السهلة األمنية باجلفارة

حرب طاحنة أدت إلى إغالق السفارة الليبية باملغرب

انقطاع الكهرباء عن سوق اجلمعة بزلينت 
بسبب سرقة أسالك



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة4 العـدد )   74   (    ــ    الثالثاء       25      /       2       /     2020

االقتصادية

 االسـبوع الليبي
بعـد اعـان عـدد مـن املواطنـني علـى مواقـع التواصـل االجتماعـي  بـدء حملـة مقاطعـة  
لشـراء خدمـات االنترنـت بسـبب اسـعارها ،  أصـدر رئيـس الهيئـة العامـة لاتصـاالت 
واملعلوماتيـة املهنـدس سـامي محمـد الفنطـازي، األربعـاء، قـرارًا بتخفيـض أسـعار قيمـة 
للهيئـة  التابعـة  الوطنيـة  االتصـاالت  مـن شـركات  املقدمـة  اإلنترنـت  وباقـات  االشـتراك 

بنسـبة %50 بـدءا مـن مـارس املقبـل.
فيمـا علـق الفنطـازي، وفـق الصفحـة الرسـمية، أن القـرار جـاء مببادرة من رئيـس الهيئة، 
بعـد سلسـلة مـن االجتماعـات واملباحثـات مـع املختصـني لضمـان عـدم التسـبب بـأي أثـار 
سـلبية مليزانيـات الشـركات املعنيـة و لتحسـني مسـتوى خدمـات االتصـاالت واملعلوماتيـة 

ومتكـني املواطـن مـن احلصـول علـى اخلدمـة بأيسـر السـبل وأقـل األسـعار.

 االســبوع الليبي
الوكالــة  مديــر  يجــري 
الدوليــة  للتنميــة  األمريكيــة 
تونــس  يف  جريــن  مــارك 
سلســلة مــن املناقشــات حــول 
الوكالــة  مســاعدة  برامــج 
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة يف 
خــال  جريــن  والتقــى  ليبيــا 
األمريكــي  الســفير  زيارتــه 
لــدى ليبيــا ريتشــارد نورالنــد 
مــع مجموعــة مــن الليبيــني مــن 
عــدة جهــات ومؤسســات وذلــك 
ألجــل مناقشــة عمــل الوكالــة 
الدوليــة  للتنميــة  األمريكيــة 
املجتمعــات  دعــم  بهــدف 
مــا  وبحســب  الليبيــة  املحليــة 
الســفارة  موقــع  علــى  نشــر 
فــإن  ليبيــا  يف  األمريكيــة 
الوكالــة األمريكيــة تعمــل علــى 
االســتقرار وحتســني  إحــداث 
املؤسســات الليبيــة عبــر تقــدمي 
اخلدمــات للمواطنــني وزيــادة 
االقتصــادي  النمــو  فــرص 
وعــدم  الصــراع  مــن  واحلــد 

االســتقرار.

الثني يناقش إمكانية 
تشغيل مطار األبرق الدولي

 االسبوع الليبي
بحــث رئيــس احلكومــة الليبيــة عبــداهلل الثنــي  األربعــاء املاضيــة  إمكانيــة اســتئناف العمــل 
مبطــار األبــرق الدولــي،  خــال اجتمــاع عقــده مبكتبــه يف ديــوان رئاســة مجلــس الــوزارء 
مبدينــة بنغــازي  ،  واجتمــع الثنــي  مــع رئيــس الهيئــة العامــة للمواصــات والنقــل املكلــف خالــد 
ــى املعوقــات    ــح عمــار اشــتيوي، وتطــرق االجتمــاع ال ــر مصلحــة املطــارات صال ــي، ومدي اجلرب
ــي  ــرق الدول ــى ضــرورة تشــغيل مطــار األب ــى عل ــي تواجــه مصلحــة املطــارات ، وشــدد الثن الت
لســد أي عجــز وتــدارك أيــة مشــاكل يف تعطــل الرحــات لضمــان عــدم وجــود مواطنــني ليبيــني 

عالقــني باملطــارات يف اخلــارج

  خفض أسعار خدمات اإلنترنت   
بدءا من مارس

 هاليبرتون  تدرس توسيع مشاريعها يف شركة اخلليج العربي 

حتـــــــرّك أمريـــــــكي لدعــــــــم النمــــــو
 االقتصادي يف ليبيا

 االسبوع الليبي
بحـث رئيـس مجلـس إدارة شـركة اخلليج 
العربـي محمـد بـن شـتوان أوجـه التعـاون 
خلدمـات  هاليبرتـون  شـركة  مديـر  مـع 
الطاقـة فـرع ليبيـا معتـز يوسـف وتطـرق 
بـن شـتوان خـال االجتمـاع الـذي عقـد  
املشـروعات  الشـركة  مبقـر  اخلميـس 
القائمـة التـي تشـرف عليهـا هاليبرتـون 
إلجنـاز  املخصصـة  الزمنيـة  واملـدة 
األعمـال فيهـا. وأبـدى مسـؤلوا  الشـركة 
توسـيع  يف  رغبتهـم  ليبيـا  يف  األجنبيـة 
النشـاط مـع اخلليـج العربـي واسـتئناف 
األعمـال يف املشـروعات املتوقفـة. وكان 
خـال  أشـهر  قبـل  بحثـا  قـد  الطرفـان 
الفنيـة  اإلمكانـات  اجتماعـات  سلسـلة 

التـي مـن املُمكـن أن تقدمهـا هاليبورتـن 

والتسـجيات  اآلبـار  حفـر  مجـاالت  يف 

لهـا. الفنيـة  اإللكترونيـة 

أرسـلت  قـد  هاليبرتـون  شـركة  وكانـت 

وفـداً خاصـاً إلـى ليبيـا عـام 2018 يف 

إطـار تقييـم األعمـال ومراجعـة املشـاريع 

نشـاطها  السـتئناف  اسـتعداداً  املتوقفـة 

داخـل البـاد.

 االسبوع الليبي
صنــدوق  إدارة  مجلــس  رئيــس  اصــدر 

ادريــس  االجتماعــي  الضمــان 
ملديــري  تعليماتــه  احفيظــة  

الفــروع واإلدارات املختصــة 
ــذ  ــدم تنفي ــدوق بع بالصن

الســلف  خصومــات 
علــى  املســتحقة 

وأصحــاب  املوظفــني 
شــهري  عــن  املعاشــات 

ــو املقبلــني وذلــك  ــل وماي أبري
شــهر  حلــول  قــرب  مبناســبة 

الفطــر. وعيــد  رمضــان 
ويف كتــاب آخــر وجهــه مبــروك لــإدارات 
املعنيــة يف صنــدوق الضمــان االجتماعــي 

اوعــز اليهــم بصــرف مرتبات شــهر أبريل 
املقبــل يف اخلامــس مــن الشــهر نفســه 
مرتبــات  تصــرف  أن  علــى 
العاشــر  يــوم  مايــو  شــهر 
مــن الشــهر ذاتــه كحــد 

أقصــى.
الصنــدوق  ويديــر 
معاشات املتقاعدين 
املدنيــني والعســكريني 
مــن مواطنــني وأجانــب 
يعمــل  فرعــا   21 عبــر 
فيهــا نحــو 13700 موظــف 
وتنضــوي حتــت رايــة الصنــدوق نحــو 
نحــو  بــإدارة  ويقــوم  أســرة   400000

معــاش.   392000

تسهيالت مالية من الضمان االجتماعي 
مبناسبة قرب حلول رمضان
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بوابــة إفريقيــا اإلخباريــة أجــرت حــوارا مــع 
اليهــود  مطالــب  عــن  فيــه  حتــدث  لــوزون 
ومــدى  املرحلــة  هــذه  ليبيــا يف  ودورهــم يف 

الدســتور. كتابــة  يف  مشــاركتهم 
عــن  محــددة  نقــاط  يف  حدثنــا  بدايــة 

الليبيــني؟ اليهــود  مطالــب 
اليهــود يطالبــون فقــط برجــوع حقوقهــم 
ــات األخــرى  ــع األقلي ــل جمي اإلنســانية مث
يف ليبيــا كالتبــو والطــوارق واألمازيــغ، كمــا 
ســفر  جــواز  علــى  باحلصــول  يطالبــون 
يريــدون  أنهــم  أي  عمــل  وفــرص  ليبــي 
حقوقهــم مثــل أي مواطــن مولــود يف ليبيــا.

حدثنا عن احتاد يهود ليبيا؟
هــو منظمــة تأسســت يف ســبعينيات القرن 
ــاح«  ــل الف ــث أسســها »رفائي املاضــي حي
ويف عــام 2003 مت حتويــل اســمها مــن 
مركــز يهــود ليبيــا إلــى احتــاد يهــود ليبيــا 
وخــال العــام 2008 تــويف الفــاح وجرى 
لدينــا  ونحــن  لاحتــاد  رئيســا  انتخابــي 
ناشــطني يف بريطانيــا وأمريــكا وإيطاليــا.

كم مبلغ التعويضات التي تريدونها؟
مطالبــة  عــن  يتحدثــون  دائمــا  الليبيــون 
اليهــود بالتعويضــات وهــذا خطــأ فنحــن 
ال نتحــدث عــن التعويضــات وإمنــا رجــوع 
وأمــوال  منــازل  مــن  وأماكنــا  أموالنــا 
عــن  نتحــدث  ال  فنحــن  وممتلــكات 
أموالنــا فقــط،  تعويضــات وإمنــا رجــوع 
اليهــود  املتحــدة  األمم  ومبوجــب حســبة 
بعدمــا طــردوا مــن الــدول العربيــة تركــوا 
الليبيــني  فيهــا 200 مليــار دوالر منهــم 
وطرابلــس  بنغــازي  بــني  تركــوا  الذيــن 
تقريبــا 60 مليــار دوالر وكل عائلــة لديهــا 
ال  الذيــن  أمــا  ممتلكاتهــا  بشــأن  ملــف 

آخــر. أمــر  فهــذا  ميتلكــون ملفــات 
لوزان:جــدي حــارب املســتعمر اإليطالــي 

يف ليبيــا
حدثنا عن عالقتك بـ«إسرائيل«؟

فيمــا يتعلــق بالعاقــة مــع إســرائيل هنــاك 
دول  مختلــف  يف  اليهــود  بــني  اختــاف 
العالــم فهنــاك يهــود يعيشــون يف بريطانيــا 
الــدول  إيطاليــا وهنــاك يف  وآخــرون يف 
فهــؤالء  وتونــس  املغــرب  مثــل  العربيــة 

ــدول وديانتهــم  ــون جنســيات هــذه ال يحمل
إســرائيل  يف  املوجــودون  أمــا  يهوديــة، 
فهــم إســرائيليون ودينهــم يهــودي أيضــا 
فإســرائيل هــي الدولــة الوحيــدة اليهوديــة 
يف العالــم، فبعــد احلــرب العامليــة الثانيــة 
الذيــن  اإليطاليــني  مــن  املايــني  هنــاك 
هاجــروا إلــى أمريكا والبرازيل واألرجنتني 
ودينهــم  الــدول  هــذه  وحملــوا جنســيات 
كان يهــودي لكــن عاقتهــم بإســرائيل هــو 
أنهــا دولــة يهوديــة فقــط لكــن ال يوجــد 
وعندمــا  »صهاينــي«  أو  سياســي  شــيء 
جــاء االســتعمار اإليطالــي لليبيــا كان بهــم 
جنــودا إيطاليــني وكان هنــاك يهــود ليبيــني 
مــا  جــدي  بينهــم  اإليطاليــني  يحاربــون 
يعنــي أن يهــودي ليبــي كان يحــارب يهــودي 

إيطالــي فاليهوديــة ديــن فقــط. 
منكــم  كل  إن  ســابقة  تصريحــات  يف  قلتــم 
أن  عليــه  يصعــب  وأصبــح  بلــد  يف  اســتقر 
تريــدون  مــاذا  لليبيــا...إذا  ويعــود  يتركهــا 
بالعــودة؟ مــا دمتــم ال ترغبــون  ليبيــا  مــن 

بعــد 52 عامــا مــن طــرد اليهــود البالــغ 
عــام  تقريبــا  شــخص   7000 عددهــم 
وبريطانيــا  إيطاليــا  يف  تفرقــوا   1967
وأمريــكا وإســرائيل ولديهــم هــم وأبنائهــم 
وزيــارة  للتنــزه  لليبيــا  العــودة  يف  رغبــة 
الذيــن  التونســيني  اليهــود  مثــل  البلــد 
أن  التأكيــد علــى  وأود  يــزورون بادهــم 

يهــود ليبيــا يرغبــون يف زيــارة البــاد فقــط 
أمــا الرجــوع لهــا فهــذا مســتحيل.

علــى  إنكــم  ســابقة  تصريحــات  يف  قلتــم 
تواصــل مــع االيطاليــني غيــر اليهــود الذيــن 
الســترداد   1970 قبــل  ليبيــا  يف  كانــوا 
بــأن  عليكــم  يــرد  ممتلكاتهم...البعــض 
اســتعمار...ما  كانــوا  االيطاليــني  هــؤالء 

رأيكــم؟
اليهــود واإليطاليــني الذيــن كانــوا يقيمــون 
إلــى   1951 مــن  الفتــرة  يف  ليبيــا  يف 
جيــدة  عاقــات  بينهــم  كانــت   1969
واجلريــت،  اليهــود  بــني  العاقــات  مثــل 
واليهــود واملالطيــني الذيــن كانــوا يف ليبيــا 
ــود والعــرب الليبيــني خاصــة  ــك اليه وكذل
قبــل  فــكان  االســتعمار  أمــا  بنغــازي  يف 
عــام 1945 حيــث كانــت العاقــات مــع 
اإليطاليــني غيــر جيــدة خاصــة بعــد عــام 
قتــل  موســيليني  قــرر  عندمــا   1939
اليهــود لكــن بعــد ذلــك أصبحــت العاقــات 

جيــدة. 
حتدثتــم يف تصريحــات ســابقة أنــه طلــب 
هــل  الدســتور..  كتابــة  املســاهمة يف  منكــم 

فعــال شــاركتم يف كتابتــه؟ 
نحــن لــم نشــارك يف كتابــة الدســتور لكنني 
ــن  ــت مــع األشــخاص الذي شــخصيا حتدث
منهــم  وطلبــت  الدســتور  يكتبــون  كانــوا 
حفــظ حقــوق جميــع األقليــات مبــا فيهــم 

اليهــود واألشــخاص الذيــن قامــوا بكتابــة 
ــى أن  ــدا وأمتن ــي جي الدســتور اســتمعوا ل
يكــون الدســتور جيــدا وميثــل كل الليبيــني. 
يف  اليهــود  كــره  وزرع  أجــج  القــذايف 

ليبيــا
البعــض يقــول انــه ليــس لديكــم أرضيــة يف 
ليبيــا وأنكــم رمبــا مرفوضــون مــن الشــعب..

مــا رأيكــم؟
العاقــات مــع الليبيــني إلــى ســنة 1967 
وبدايــة الســبعينات عندمــا طــرد اليهــود 
كانــت عاقــات جيدة يف بنغازي وطرابلس 
ولكــن يف بنغــازي أكثــر ألنــه كان يوجــد بهــا 
تقريبــا 600 يهــودي فقــط أمــا طرابلــس 
فــكان بهــا حوالــى 6000 يهــودي ولكــن 
القــذايف خــال فتــرة حكمــه قــام بعمليــات 
غســيل مــخ للشــباب وتعليمهــم يف املدارس 
ــا بعــد  أن اليهــودي صهيونــي وعــدو ولكنن
مقتــل القــذايف عدنــا مــن جديــد وأصبحنا 
نقــدم لليبيــني معلومــات عــن أن اليهــود 
ســنة   2000 تقريبــا  ليبيــا  يف  عاشــوا 

بســام.
ــود  ــد عــودة اليه ــول ال نري ــاك مــن يق وهن
أقــول لهــم إن اليهــود ال يرغبــون يف العــودة 
لليبيــا وإمنــا زيارتهــا فقــط وأنــا ال ألــوم 
هــؤالء الذيــن يرفضوننــا ألن القــذايف هــو 

مــن أجــج وزرع فيهــم كــره اليهــود.  
باملبعــوث  لقــاءك  كواليــس  عــن  حدثنــا 

ســالمة؟ غســان  االممــي 
إلــى  الســابقني  األمميــني  املبعوثــني 
ليبيــا التقــوا مــع كل األطــراف والقبائــل 
أنــا  اليهــود فقمــت  باســتثناء  واألقليــات 
يهــود  احتــاد  ورئيــس  سياســي  كناشــط 
ليبيــا الــذي ميثــل جــزء مــن يهــود ليبيــا 
للبعثــة  رســالة  بإرســال  كلهــم  وليــس 
األمميــة إليصــال صــوت اليهــود كجــزء من 
أقليــات ليبيــا الذيــن لهــم احلــق يف إيصــال 
ســامة  للقــاء  دعوتــي  فتمــت  صوتهــم 
لهــم  وقلــت  وليامــز  ســتيفاني  ونائبتــه 
إن رفــض مقابلــة اليهــود أمــر عنصــري 
ــي  ــه ســيتم دعوت ــد أن ــم املشــكلة وأك فتفه

القــادم. املؤمتــر  يف  للمشــاركة 
بأنهــم  صــورك  بإحــراق  قــام  مــن  وصفــت 

صعاليــك... البعــض اعتبــر أنــك بذلــك ال 
تقبــل النقــد ..مــا رأيــك؟

عبــر  الرســائل  مئــات  أتلقــى  يوميــا 
مــن  والهاتــف  اإللكترونــي  البريــد 
الليبيــني الذيــن يؤكــدون دعمهــم لليهــود 
لكــن  ليبيــا  لزيــارة  ورغبتهــم يف عودتنــا 
كل بلــد فيهــا مختلــف اآلراء فهنــاك مــن 
يرغبــون  وال  أخــرى  بطريقــة  يفكــرون 
ملــاذا  أعــرف  ال  وأنــا  اليهــود  وجــود  يف 
أحرقــوا صورتــي فالــذي ينتقــد شــخص 
يقــوم بعمــل مظاهــرات ضــده ومقــاالت 
الصــور  حــرق  أمــا  إعاميــة  وحــوارات 
ال ميثــل  متطــرف  عمــل  فهــو  واألعــام 
ــب الطيــب وحتــى  املواطــن الليبــي ذو القل

أســامحهم. أنــا  هــؤالء 
ما الذي ميكن أن تقدموه لليبيا؟

يف أربعينــات القــرن املاضــي كان هنــاك 
ولــم  القبائــل يف طرابلــس  بــني  مشــاكل 
بإحضــار  فقامــوا  حــل  أي  لهــا  يجــدوا 
اليهوديــة  اجلاليــة  مــن  أشــخاص 
القبائــل  بــني  وتوســطت  الطرابلســية 

املشــكلة. حــل  مــن  ومتكنــوا 
ــى جلســة  ــي عل ــا حــل املشــكل الليب ميكنن

ــن بازي
وأنــا دائمــا أقــول إن املشــكلة الليبيــة ال 
املبعوثــني  أمــا  الليبيــني  بــني  إال  حتــل 
األمميــني مثــل مارتــن كوبلــر وبرناردينــو 
الثقافــة  يعرفــون  وال  غربــاء  فهــم  ليــون 
واللغــة الليبيــة لذلــك فهنــاك حاجــة لليبــي 
فــإن  وبذلــك  احلــرب  يف  طرفــا  ليــس 
اليهــود الليبيــني هــم ليبيــني وليســوا طرفــا 
يف احلــرب مثلــي ومثــل يهــود آخريــن يف 
ــا مســتعدين للتوســط بــني  ــكا وأوروب أمري
األطــراف لتحقيــق الســام يف ليبيــا لكــن 

لألســف لــم يطلــب أحــد منــا ذلــك. 
التجــارة  يف  بنجاحهــم  معروفــني  اليهــود 
وهــذا نــوع مــن التجــارة »البزنــس« فيمكننــا 
احلديــث مــع الليبيني وتنــاول البازين »وجبة 
ليبية شــعبية« معهم ونتناقش معهم كأســرة 
واحــدة فعندمــا يكــون هنــاك مشــكلة يف 
العائلــة يجــب أن حتلهــا العائلــة فيمــا بينهــا 

أفضــل مــن إحضــار أحــد مــن اخلــارج.

لوزون .. لن نعود لليبيا 
ومن حقنا احلصول على 60 مليار دوالر

حوار /سوزان الغيطاني
أكــد رئيــس احتــاد اليهــود الليبيــن رفائيــل لــوزون أن اليهــود الليبيــن ال 
ــم  ــا أنه ــط موضح ــا فق ــدون زيارته ــا يري ــا وإمن ــش بليبي ــون يف العي يرغب
عندمــا  تركوهــا  التــي  وممتلكاتهــم  أموالهــم  علــى  للحصــول  يســعون 

غــادروا البــاد واملقــدرة بحوالــي 60 مليــار دوالر



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة6 العـدد )   74   (    ــ    الثالثاء       25      /       2       /     2020

ــة  ــ ــوابـ ــ ــارة-بـ ــ ــبـ ــ ــاســــط غـ ــبــ ــدالــ ــبــ عــ
اإلخبارية افريقيا 

دخــلــت األزمــــة الــلــيــبــيــة مــرحــلــة 
وشــائــكــة، خــاصــة يف ظل  معقدة 
الذي  املتواصل  امليداني  التوتر 
تـــغـــذيـــه الـــتـــدخـــالت اخلـــارجـــيـــة 
التركية  التدخالت  رأسها  وعلى 
الـــــــى اجــــــهــــــاض أي  الــــســــاعــــيــــة 
مـــحـــاوالت إلنــهــاء االنــقــســامــات 
الــــبــــالد خــــدمــــة ألجـــنـــداتـــهـــا  يف 
ــة الــــى  ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ ــا الـ ــهـ ــاتـ ــطـ ــطـ ــخـ ومـ
ليبيا ومد  السيطرة على ثروات 

عموما. املنطقة  يف  نفوذها 
ــرار املــجــتــمــع الــدولــي  بــالــرغــم مــن إصــ
يكون  أن  البــد  ليبيا  يف  احلــل  أن  على 
السياسي  احلــل  أفــق  أن  ســيــاســيــاً،إال 
اآلخر  بعد  يوماً  يضيق  الليبية  لألزمة 
الليبية،حيث  األطراف  تعنت  تواصل  مع 
يف  مشاركته  الليبي  النواب  مجلس  علق 
طالب  جنيف،فيما  يف  السياسي  املسار 
مــجــلــس الـــدولـــة الــتــابــع حلــكــو الــوفــاق 
السياسي  بتأجيل احلوار  البعثة األممية 
إلى حني حتقيق تقدم وتفاهم يف املسار 

العسكري.
مجلس  لرئيس  الــثــانــي  الــنــائــب  وأعــلــن 
،خال  حومة  احميد  بنغازي  يف  النواب 
املجلس  مشاركة  ،تعليق  صحفي  مؤمتر 
يف املسار السياسي حلوار جنيف املقرر 
2020،وذلـــك  فبراير   26 لــه،األربــعــاء 
األمم  بعثة  تعامل  طريقة  على  احتجاجا 
املتحدة مع األسماء املختارة من املجلس 

أن  حــومــة  احلـــوار.وأكـــد  يف  للمشاركة 
اللجنة  أعــضــاء  طــالــب  الــنــواب  مجلس 

الذين ذهبوا جلنيف بالعودة فورا.
ــن يف وقــت  وكـــان مــجــلــس الـــنـــواب أعــل
يف  للمشاركة  جلنة  تشكيل  عــن  ســابــق 
األول  النائب  برئاسة  جنيف  مفاوضات 
 17 وبــعــضــويــة  عــلــي  أحــمــيــد  للمجلس 
على  ــواب  ــن ال مجلس  ،واشــتــرط  نــائــبــا 

السياسي  احلــوار  يف  املشاركة  اللجنة 
التقّيد بالثوابت التي أقرها سابقا وعدم 
إتخاذ أي قرارات أو مواقف شخصية أو 
بعد  إال  اتفاق  أو  وثائق  أي  التوقيع على 

الرجوع إلى مجلس النواب.
للدولة  األعلى  املجلس  املقابل،طلب  ويف 
الــوفــاق،مــن  حلــكــومــة  الــتــابــع  ليبيا  يف 
ــة، مــســاء االثـــنـــني 24  ــيـ الــبــعــثــة األممـ
احلوار  يف  البدء  تأجيل  فبراير/شباط، 
ما  إلى  األربعاء  سيعقد  الذي  السياسي 
بعد اجلولة الثالثة من املسار العسكري.
يف  للدولة  األعلى  املجلس  رئيس  وقــال 
صحفي  مؤمتر  يف  املشري،  خالد  ليبيا، 
االثنني: »املجلس األعلى للدولة يعلن أنه 
البدء  تأجيل  األممية  البعثة  من  يطلب 
القادم  األربعاء  الذي سيعقد  احلوار  يف 
املسار  من  الثالثة  اجلولة  بعد  ما  إلــى 

العسكري«.
مفاوضات  نبدأ  »لــن  أنــه  املشري  وأكــد 
سياسية إال بعد حصول تقدم يف املسار 
العسكري«، مشيرا إلى أن املجلس األعلى 
لقاءات  يف  مشاركته  تعليق  قرر  للدولة 
ــدوث تــقــدم يف املــســار  جــنــيــف حــتــى حـ
األعلى  »املجلس  أن  العسكري.وأضاف 
بكل  السياسي  االتفاق  مع  تعامل  للدولة 
بطبرق  الــنــواب  مجلس  أن  إال  إيجابية 
يــعــرقــل االتــفــاق الــســيــاســي«.عــلــى حد 

تعبيره.
وكان املجلس األعلى للدولة يف ليبيا،أعلن 

مساء السبت، تعليق مشاركته يف احلوار 
جنيف.وقال  يف  عقده  املزمع  السياسي 
حسابه  عبر  نشره  له،  بيان  يف  املجلس، 
صوتوا  »األعضاء  إن  »فيسبوك«،  على 
باإلجماع على تعليق الذهاب إلى جنيف، 
البيان،  حلني حتقق عدة عوامل«.وأشار 
إلى أن »أهم تلك العوامل، حتقيق تقدم 
واالعتداد   ،»5+5« العسكري  املسار  يف 
املكلفني  اخلمسة  الضباط  فريق  بــرأي 
اللجنة  حــوار  يف  الرئاسي  املجلس  من 

العسكرية«.
هي  العوامل  تلك  أن  املجلس  وأضــاف 
كونه  الــســيــاســي،  ــفــاق  ــاالت ب ــزام  ــتـ »االلـ
ــة األســاســيــة ألي  ــي الــقــاعــدة واملــرجــع
»ترقبه  إلى  املجلس،  أشــار  اتفاق«.كما 
التساؤالت  البعثة األممية على بعض  رد 
يف  الــقــرار  اتخاذ  آلية  توضيح  أهمها، 
ــوار، ووضــــوح الـــرؤيـــة حــول  ــ جلــنــة احلـ
املطروحة،  املواضيع  وماهية  أجندته، 

املرأة«. وضمان متثيل 
مجلس النواب املوازي يف طرابلس،أعلن 
بدوره تعليق مشاركته يف احلوار السياسي 
حني  إلى  جنيف  مدينة  يف  عقده  املزمع 
العسكري  املــســاريــن  يف  تــقــدم  ــراز  إحــ
املكتب  ــده  ــ أك مـــا  ــحــســب  ــي،ب ــســان واإلن
املــوازي.وأكــد  النواب  ملجلس  اإلعامي 
املجلس متسكه باملادة )12( من االتفاق 
يف  الصخيرات  مبدينة  املوقع  السياسي 
وضــرورة  2015م،  العام  من  ديسمبر 

من  املشاركني  أسماء  عن  البعثة  إفصاح 
التي  املعايير  ومعرفة  املستقلني  كتلة 

اختيارهم. عليها عملية  بناًء  متت 
وتاتي هذه التطورات بالتزامن مع اعان 
اجلولة  ليبيا،انتهاء   يف  األممية  البعثة 
العسكرية  اللجنة  محادثات  من  الثانية 
االثــنــني،الــتــي   ،5+5 الليبية  املشتركة 
عقدت يف قصر األمم يف جنيف بحضور 
املتحدة  االمم  بعثة  رئــيــس  ومــشــاركــة 
والتي  ســامــة،  غسان  ليبيا  يف  للدعم 
شكل عملها أحد املسارات الثاثة، التي 
جانب  إلــى  األممية  البعثة  عليها  تعمل 

والسياسي. االقتصادي  املسارين 
بيان  يف  املــتــحــدة،  األمم  بعثة  وأكـــدت 
على  الطرفني  مع  عملت  أنها  على  لها، 
إطاق  لوقف  دائم  اتفاق  مسودة  إعداد 
للمدنيني،  اآلمنة  العودة  وتسهيل  النار، 
تقودها  مشتركة  مراقبة  آلية  وجود  مع 
وتشرف عليها كل من بعثة األمم املتحدة 
العسكرية  والــلــجــنــة  ليبيا  يف  لــلــدعــم 
عرض  على  الطرفان  املشتركة.واتفق 
مسودة االتفاق على قيادتيهما ملزيد من 
الشهر  مجدداً  يلتقيا  أن  على  التشاور 
املباحثات  الستئناف  جنيف  يف  القادم 
ومهام  اختصاصات  إعــداد  واستكمال 
االتفاق  لتنفيذ  الازمة  الفرعية  اللجان 

املنشود.

ملفات 

يتبع<<

محادثات جنيف..مسار سياسي متعثر 
وآخر عسكري صعب



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة7 العـدد )   74   (    ــ    الثالثاء       25      /       2       /     2020

ملفات 

ــدى ثمار  الــعــســكــريــة هــي إحـ والــلــجــنــة 
مؤمتر برلني الدولي الذي عقد يف 19 
يف  للبحث  املنصرم،  الثاني  يناير/كانون 
سبل إنهاء النزاع يف ليبيا.ومن مهام هذه 
دائم  وقف  شروط  على  االتفاق  اللجنة 
الطرفني  قوات  وانسحاب  النار  إلطاق 
األولى  اجلولة  املواقع.وكانت  بعض  من 
من هذه االجتماعات قد انتهت، يف وقت 
نتيجة. دون  اجلــاري،  الشهر  من  سابق 

ــي غــســان ســامــة،  لــكــن املــبــعــوث األممـ
األمل«  من  »مزيداً  هناك  إن  وقتها  قال 
هذه املرة ال سيما بسبب إصدار مجلس 
إلــى »وقف  ــرارا يدعو  ق الــدولــي  األمــن 

دائم إلطاق النار«.
ليبيا،  لدى  األمريكية  السفارة  وأعربت 
»اجلــهــود  بـــ  أشــادتــهــا مبــا وصفته  عــن 
ــام بها وفـــدي الــقــوات  اجلـــادة« الــتــي ق
الوفاق  وحكومة  الليبية  العربية  املسلّحة 
خال اجلولة الثانية من محادثات اللجنة 
العنف  إلنهاء   ،5+5 املشتركة  العسكرية 
حول طرابلس، وإعادة األمن إلى املناطق 
التحتية احليوية. البنية  املدنية، وحماية 

عبر  نشرتها  تغريدة  يف  السفارة  ورأت 
االجتماعي  الــتــواصــل  مبــوقــع  حــســابــه 
من  أنه  تؤكد  احلــوارات  هذه  أن  تويتر، 
إشــراًقــا  أكثر  مستقبًا  حتقيق  املمكن 
للتفاوض  بسام  الليبيون  يجتمع  عندما 

بينهم. التي تفرق  القضايا  حول 
لدى  الهولندي  السفير  ومن جهته،اعتبر 
جلنة  محادثات  أن  تومرز،  الرس  ليبيا 
»5+5« العسكرية تعد خطوة مهمة نحو 

النار.وقال تومرز يف  وقف دائم إلطاق 
املحادثات  إن  »تويتر«،  له مبوقع  تغريدة 
إلطاق  دائــم  وقــف  نحو  مهمة  »خطوة 
الليبي  الشعب  »يستحق  ،مضيفا  النار« 

استعادة األمن والسام واالزدهار«.
وبــالــرغــم مــن هــذا الــتــفــاؤل فــان املسار 
صعب  الكثيرين  بحسب  يبقى  العسكري 
احلسم يف ظل استمرار وجود املليشيات 
باالضافة الى الوجود التركي يف الساحة 
الليبية.حيث وضع اجليش الوطني الليبي 
عدة شروط للموافقة على أي مخرجات 
سحب  رأســهــا  وعلى  جنيف،  ملــحــادثــات 
املتشددين األتراك والسوريني.بحسب ما 
الليبي،  اجليش  باسم  الناطق  عنه  أعلن 

اللواء أحمد املسماري.
صحفي،  مؤمتر  خــال  املسماري  وقــال 
الشروط يف ضرورة  مساء األحد:«تتمثل 
والقضاء  اإلرهــاب  على  احلرب  مواصلة 
عليه، وأن يتم سحب اإلرهابيني األتراك 
إلى  تركيا  بهم  جــاءت  الذين  والسوريني 
إلى  بهم  والــرجــوع  وطرابلس،  مصراتة 
املــتــحــدة«. ــراف األمم  تــركــيــا حتــت إشــ

الــشــروط  وأضـــاف أن »مــن ضمن هــذه 
التركي  ــســاح  وال الــعــتــاد  سحب  أيــًضــا 
وطرابلس،  مصراتة  يف  املواقع  كافة  من 
ووضع تدابير عاجلة وقابلة للتنفيذ حلل 
الشارع  من  ساحها  وسحب  امليليشيات 

الليبي«. وتسليمه للجيش 
وأكد أن »من شروط اجليش الليبي توقف 
التصريحات  أو  التدخل  عــن  أردوغـــان 
املستفزة أو املشاركة يف أي حوار خاص 
ــرغــم من  ــال ــه »ب ــا إلـــى أنـ ــًت بــلــيــبــيــا«، الف
يحتفظ  أنه  إال  بالهدنة،  اجليش  متسك 
أي  ضد  مناسًبا  يــراه  ما  باتخاذ  لنفسه 
الليبي«.وأوضح  للشعب  أو  لقواته  تهديد 
يف  يتجمعون  »املتشددين  أن  املسماري 
ليبيا اآلن، ومقصدهم بعدها دول اجلوار 
وأفريقيا وأوروبا، مما يعني أن ما يحدث 
على  مدمًرا  أثــره  سيكون  اآلن  ليبيا  يف 

العالم«.
من  تتكون  املسلحة  أن«املجموعات  وتابع 
مجموعات  األول  الصنف  أصــنــاف،   3
ــأي  ــقــيــد ب ــت ــا ال ــه مــتــشــددة ال ميــكــن ل
معها  يجدي  وال  اتفاقات  أو  معاهدات 

جماعات  الثاني  والصنف  القتال،  سوى 
ــم جــنــائــيــة ومــطــلــوبــة يف  ارتــكــبــت جــرائ
يعادوا  أن  يجب  وأفــرادهــا  قضايا،  عدة 
لــلــســجــون وتــنــفــذ فــيــهــم األحـــكـــام التي 
وفق  الثالث،  الصنف  منها«.أما  هربوا 
ميليشيات  »أفــراد  عن  عبارة  املسماري، 
واملـــدن،  املــنــاطــق  بعض  يتبعون  جهوية 
وهؤالء ميكن الوصول إلى حلول معهم يف 
والقانون«، مؤكًدا  للدولة  حالة رضوخهم 
وضعت  الــتــي  امليليشيات  ــادات  ــي »ق أن 
تعريف  وبطاقات  أمنية  مذكرات  بشأنها 

ستتم ماحقتها قضائًيا«.
الوفاق  حكومة  أن  الى  مراقبون  ويشير 
بالفعل  تسيطر  التي  لتركيا  رهينة  باتت 
أكدته  ما  وهو  طرابلس  يف  القرار  على 
ــة لــلــمــســؤولــني  ــي ــال ــت ــت ــحــات امل ــصــري ــت ال
يدهم. القرار يف  أن  تؤكد  التي  األتراك 
التركي  الــرئــيــس  تــصــريــحــات  وأخــرهــا 
وكالة  نقلتها  التي  أردوغــان  طيب  رجب 
يعتبر  ال  أنه  قال  األناضول،اجلمعة،حني 
املشير  الليبي  الــوطــنــي  اجلــيــش  قــائــد 
إياه  وصًفا  لــه،  »مــحــاورًا«  حتفر  خليفة 

بـ«املرتزق«.
وشاركت أنقرة يف مؤمتر برلني حول ليبيا 
الذي  األول  وهو  الثاني  يناير/كانون  يف 
يعقد على وقع التدخل التركي العسكري، 
الرغم  على  مبقرراته  تلتزم  لم  أنها  إال 
من ادعاءها الدفع نحو حل سياسي ينهي 
األسلحة  إرســال  يف  الصراع.واستمرت 
طرابلس،  ــى  إل واالرهــابــيــني  واملــرتــزقــة 
متجاهلة كل الدعوات الدولية واإلقليمية 

للتوقف عن تأجيج الصراع.
السياسي  املسار  لتعطيل  تركيا  وتسعى 
يبدو واضحا  دوليا وأمميا،حيث  املدعوم 
التوصل  أردوغــان  مصلحة  من  ليس  أنه 
إلى التهدئة يف ليبيا ومنها إلى مصاحلة 
سيادتها  النفطية  للباد  حتفظ  وطنية 
ــدخــات اخلــارجــيــة  ــت وحتــصــنــهــا مــن ال
التي  أنقرة  أطماع  على  الطريق  وتقطع 
التوافق  للجميع.وتعني  مفضوحة  باتت 
بني الفرقاء، سواء كان وقفا إلطاق النار 
سياسية،  تسوية  أو  سياسيا  حــوارا  أو 
ضربة للمشروع التركي يف ليبيا واملنطقة 

ككل.

املسماري ... من شروط اجليش الليبي توقف أردوغان عن التدخل أو التصريحات املستفزة 
أو املشاركة يف أي حوار خاص بليبيا، الفتًا إلى أنه »بالرغم من متسك اجليش بالهدنة، 
الليبي. أو للشعب  باتخاذ ما يراه مناسًبا ضد أي تهديد لقواته  أنه يحتفظ لنفسه  إال 
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تـــويف مخـــرج ســـينمائي صينـــي، مـــع 3 مـــن 
أفـــراد أســـرته املقربني، بعـــد أن لزموا منزلهم 
يف مدينـــة ووهـــان التـــي تعتبر معقا النتشـــار 
ذلك الفيروس املســـتجد، وذلك ضمن سياســـة 
»احلجـــر الصحـــي املنزلـــي« التـــي فرضتهـــا 

املدينة. يف  الســـلطات 
وأوضحـــت صحيفـــة »الغارديـــان« أن الفنـــان 
الصيني تشانغ كاي، املعروف يف باده، فاضت 
والـــده، وشـــقيقته،  رفقـــة  روحـــه يف منزلـــه، 
ووالدتـــه، الذيـــن أزهقـــت العـــدوى أرواحهـــم، 

فيمـــا ال تـــزال زوجتـــه يف حالـــة خطيرة. 

وكان تشـــانغ، البالـــغ من العمـــر 55 عاما، قد 
بـــدأ يف رعايـــة والـــده املريـــض يف منزلـــه يف 
أواخـــر ينايـــر، وذلـــك بعـــد أن فشـــل يف إيجاد 
مـــكان لـــه يف مستشـــفيات املدينـــة، ليموت يف 

الثامـــن والعشـــرين مـــن الشـــهر املنصرم.
وبعـــد بضعة أيـــام توفيت والـــدة املخرج، عقب 
إليهـــا، فيمـــا وافـــت املنيـــة  العـــدوى  انتقـــال 
شـــقيقته بعد ســـاعات مـــن وفاتـــه يف 14 من 

احلالي. فبرايـــر 
بأنـــه  اإلعـــام  وســـائل  تشـــانغ يف  ويوصـــف 
مخرج أفام ومدير مكتـــب االتصال اخلارجي 

إدارة  أسســـته  الـــذي  شـــيانغ«،  يـــن  »شـــيانغ 
الدعايـــة باللجنـــة املركزيـــة للحزب الشـــيوعي 

لتعزيـــز ونشـــر الثقافـــة الصينية.
وقبـــل وفاتـــه كتب ذلـــك املخرج رســـالة مؤثرة 
قـــال فيها: »إلـــى كل مـــا أحببتهـــم وأحبوني.. 

وداعا«.
ويف ســـياق متصل، قالت  تشن بو ، األستاذ يف 
جامعة »Huazhong« للعلوم والتكنولوجيا يف 
ووهان إن سياســـة احلجـــر الصحي املنزلي قد 
ســـببت يف انتشـــار العدوى بني أفراد العائات 

دون تقدمي العاج املناســـب لهم.

قالـــت الشـــرطة ومكتـــب املدعي العام يف كوســـوفو أمس 
الثاثـــاء إن شـــرطية قتلـــت والديهـــا وشـــقيقيها قبل أن 

تنتحـــر يف بلدة جيان بشـــرق كوســـوفو حيـــث تعمل.
وقـــال مكتـــب املدعـــي العـــام يف البلـــدة يف بيـــان »قتلت 
شـــرطية أربعة من أفراد أسرتها ثم أقدمت على االنتحار 
يف النهايـــة«. ولـــم يوفـــر البيان مزيدا مـــن التفاصيل عن 
احلادث لكنه أشـــار إلى الشـــرطية باحلرفـــني )يف.بي(.

وقالـــت الشـــرطة إن األطبـــاء يف موقـــع احلـــادث أكـــدوا 
مقتـــل جميـــع الضحايا.

تســـّببت باقـــة مـــن الزهـــور يف فقـــد ســـيدة كويتيـــة لســـيارتها، حني 
تركتهـــا يف وضعيـــة التشـــغيل أمـــام محل لبيـــع الـــورود يف اجلابرية؛ 

فأســـرع إليهـــا لص وســـرقها.
ونقلـــت صحيفة »الـــراي« الكويتية عن مصدر أمني، قوله إن الســـيدة 
كانـــت قـــد توقفت أمـــام محل للزهـــور يف منطقـــة اجلابريـــة وتركت 
ســـيارتها يف وضعية التشـــغيل وذهبـــت لدقائق؛ حيث قامـــت باختيار 
مـــا تريـــد، ودفعت ثمنه، وعنـــد خروجها لم جتد الســـيارة يف مكانها؛ 

إذ أقـــدم لـــص على ســـرقتها وانطلق بها.
وعلـــى وقـــع الصدمـــة، توجهت املـــرأة إلى مخفـــر منطقـــة اجلابرية، 
وأبلغـــت رجـــال األمـــن عـــن الواقعـــة التـــي حصلـــت لها بســـبب باقة 
الزهـــور، وزودت األمنيـــني ببيانات الســـيارة املســـروقة، ومت تســـجيل 

قضيـــة ســـرقة مركبـــة أحيلت إلـــى رجـــال املباحث.
ومت التعميـــم علـــى بياناتهـــا للبحث عنها مـــن ِقَبل الدوريـــات متهيًدا 

لضبـــط اللص وإحضـــاره على ذمـــة القضية.

قضـــت محكمـــة جنايـــات املنيـــا يف مصر بالســـجن املشـــدد ملدة 20 
عامـــا علـــى مشـــرفة متريـــض وأخصائي حتاليـــل طبيـــة، لتزويرهما 
تقريـــرا طبيـــا إلخطـــار اجلهـــة الصحية الســـتصدار شـــهادة وفاة يف 

مايـــو 2018.
وادعـــى أحـــد املتهمـــني أن زوجتـــه املصابة بالســـرطان توفيـــت أثناء 
عملية جراحية لســـحب عينة أنســـجة أورام من الكبـــد، وقدم تقريرا 

طبيا منســـوبا ألحـــد معامل مستشـــفيات املنيا.
غيـــر أن الصدفـــة، لعبت دورها إذ شـــوهدت الزوجـــة »امليتة« من قبل 
زمـــاء عمـــل الرجـــل فأبلغـــوا مفتـــش الصحـــة باألمر ليتقـــدم بباغ 
ضـــد كل مـــن »ش- ش« أخصائـــي حتاليل، و«أ-ع« مشـــرفة متريض، 
متهمـــا إياهما بتزوير تقرير طبي ترتب عليه اســـتصدار شـــهادة وفاة 

على خـــاف احلقيقة.
وتبـــني مـــن التحريـــات وفقا لوســـائل إعـــام مصريـــة أن الدافع وراء 
تزويـــر شـــهادة الوفـــاة هـــو محاولة التهرب من ســـداد قـــروض بنكية 
مببلـــغ 60 ألف جنيه، واالســـتياء على بوليصة تأمني ضمان ســـداد 
القـــرض، وتبديـــد عهـــد مخزنية جلهـــة العمل مببلـــغ 30 ألف جنيه.

بعد صداقة اســـتمرت 17 عاما، 
بحـــث أردني عن عائلـــة صديقه 
املصـــري ســـيد عبـــد ربـــه الذي 
ان، وناشـــد  تـــويف وحيـــدا يف عمَّ
السلطات املســـاعدة يف الوصول 

إلـــى أهله لتيســـير دفنه.
مـــن  وأشـــارت مصـــادر مقربـــة 
املواطـــن األردنـــي مأمـــون فراج 
إلـــى أن صداقة جمعته باملصري 
املغتـــرب يف األردن، أحمد ســـيد 
عبـــد ربـــه )82 عامـــا(، امتدت 
عبـــد  تـــويف  حيـــث  عامـــا،   17
ربـــه قبل أســـبوعني يف العاصمة 
األردنيـــة التـــي وصلهـــا قبل 27 
أحـــد  يف  فيهـــا  وعمـــل  عامـــا، 

املابس. كـــي  محـــات 
صديقـــه  وفـــاة  حلظـــة  ومنـــذ 
املصـــري لـــم يهـــدأ فـــراج، مـــن 
أجـــل احلصـــول علـــى إذن دفـــن 
لصديقه الذي فقد جواز ســـفره 
جعـــل  مـــا  وهـــو  منـــذ 2015، 
الوصـــول لعائلتـــه يف مصر »أمرا 

صعبـــا«.

يســـابق  نفســـه  فـــراج  ووجـــد 
الزمـــن إلكـــرام صديقـــه املتويف 
بدفنـــه، فبموجـــب القوانـــني يف 
األردن تبقـــى اجلثـــة يف الثاجة 
ملـــدة 40 يومـــا، وإذا لم يســـتدل 

علـــى عائلتـــه تدفنـــه الدولـــة.
األردنـــي  املواطـــن  تواصـــل 
التواصـــل  مواقـــع  طريـــق  عـــن 
االجتماعـــي و«صفحـــة اجلاليـــة 

التـــي  األردن«،  يف  املصريـــة 
نشـــرت بدورهـــا بيانـــات املتوفى 
عـــن  فيهـــا  تســـأل  تدوينـــة  يف 
أهلـــه، كمـــا تواصلـــت الصفحـــة 
مع الســـفارة املصريـــة يف األردن 
والتي اشـــترطت أن العائلة فقط 
هـــي من لـــه حق احلصـــول على 

تصريـــح الدفـــن.
وانتظـــار،  طويـــل  بحـــث  وبعـــد 

وصلـــت رســـالة لفراج مـــن وزارة 
الهجـــرة املصريـــة، تعلمـــه فيهـــا 
بأنـــه »مت التوصـــل لعائلـــة عبـــد 
ربـــه«، لكـــن حتـــى اآلن لـــم يتـــم 
العائلـــة  مـــن  التوكيـــل  إصـــدار 

لدفنـــه، وفقـــاً لبـــي بـــي ســـي.
ويؤكد املواطـــن األردني، أن العم 

أحمد أوصـــى بدفنه يف األردن.

مـــن املقـــرر أن تصـــدر محكمـــة أملانيـــة، اخلميـــس، أحكاماً ضـــد 4 متهمني 
بســـرقة عملـــة ذهبيـــة كبيرة احلجـــم من متحف بـــوده يف برلـــني، وذلك بعد 

3 أعـــوام من ســـرقتها.
وطالـــب ممثلـــو االدعـــاء بأحـــكام بالســـجن بـــني 5 و 7 أعـــوام للمتهمـــني، 
وأشـــاروا إلى أن الســـرقة كانـــت بطريقـــة احترافية وأن املتهمـــني كانوا على 
درجـــة جيـــدة من االســـتعداد وقت تنفيذهـــا، فيما دعا الدفاع إلـــى تبرئتهم.
ومـــن املقرر أن تصدر محكمـــة برلني اجلزئية حكمها صبـــاح اليوم بالتوقيت 

املحلي.
واختفـــت العملـــة املعدنية، وهـــي واحدة من 5 عمات من هذا النوع ســـكتها 
كنـــدا، مـــن متحف بوده يف برلـــني يف ليلة 27 مـــارس)أذار( 2017، وحتمل 
كل عملـــة منهـــا صـــورة للملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة، ولـــم تظهـــر هـــذه العملة 

مجـــدداً مرة أخـــرى، وُيعتقـــد أنهها ُقطعت قبـــل بيعها.

الشكماجة 
مخرج صيني واسرته يقضون بسبب كورونا

تقتل والديها وشقيقيها 
ثم تنتحر

بسبب باقة ورود تخسر سيارتها

ظهور زوجة ميتة يف مصر
أردني يبحث عن عائلة صديقه املصري لتيسير دفنه

4 متهمني بسرقة عُملة ذهبية 
ينتظرون حكم القضاء يف برلني
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الثقافية 

  تدور منيرة بوجه قلق يف بيتها بحي “صاح الدين”، 
تلتفــت نحو اجلــدران بعينني حائرتــني وفم تزفر منه 
أنفاسها املتاحقة، تفتح األدراج وتعبث مبا فيها دون 
أن جتد ضالتها.. وكلما اشتد القصف ازدادت حركة 
تفتيشــها تلك دون جدوى، حتــى أنها دخلت مطبخها 
الفســيح وفتحــت أدراج دواليبــه احلائطيــة بعصبيــة 

تفتش فيها دون أن تعيد إغاقها.
وحلــني  واقتربــت،  الصفيــر  وتيــرة  ارتفعــت  وكلمــا 
انقشــاعه، تتجمــد منيــرة وهي تغلق يديهــا بقوة فيما 
حدقتاهــا تزوغــان بقلق، وكأنهــا تاحق الصفير وهو 
يطيــر وتخمــن مــكان ســقوطه أو تنتظــر باستســام 
أن يكــون املــكان حيــث هي. ال تزفــر تنهيدتها إال بعد 
أن تســمع دوي االنفجــار وتشــعر برجــة البيت جتتاح 
مفاصلهــا، أو تشــهد النوافذ تشــق صدرها وتكشــف 
عــن هــواء ممزوج برائحة دخان ثقيل. لكنها ســرعان 
مــا تســتأنف بحثهــا وهي تــردد ” اللي جتــي فيه ربي 

يصبره.. الفجي”.
ال تتوقف منيرة، تعاود حركتها القلقة ودورانها العبثي 
يف البيت كنملة قذفت بها الريح بعيدا عن مستوطنها، 
شعرت ألول مرة بأنها لم تعد تعرف املكان وأن الزمان 
توقف، وأن الذكريات فرت من النوافذ، وأن اجلدران 

تعرت ولن تنبت عليها حكايا.
كانــت األدراج املفتوحــة، واألشــياء املتســاقطة منهــا 

وحتى تلك التي ماتزال متشبثة بها تعلن الهجران.
*****

مــا إن اســتعادت منيــرة هدوءها وأســكنت من روعها 
يف خبايا نفســها، حتى اجتهت بخطى بطيئة، نحوها 
دون غيرهــا، هي التي تتصدر غرفة نومها، بزجاجها 
املشــقق املســطح علــى ظهرها، وخشــبها الذي شــاخ 
وبهــت لونــه، والندوب التي علقــت بجوانبها، وأياديها 
التــي حلقها الصدأ، وأدراجهــا املتعبة كعجوز صعبت 

حركتها…إلى “الشكماجة”.
*****

حينمــا انتقلــت “منيــرة” مــن محلة “بلخيــر” إلى حي 
صاح الدين حرصت على نقل “شكماجتها” معها.

طوال خمســني عامــا لم تغادر منيــرة محلة باخلير.. 
ولدت ومنت وأينعت وذبلت فيها. وحتى حني أســرها 
قلبها ورهنها لسعيد ابن اجليران، تبعته مطواعة من 
بيــت والدهــا يف زنقــة “أجدابيــا” إلى غرفــة “العلي” 

بزنقة “غريان” بذات املحلة.
 يف كل املــدن هنــاك أحيــاء تركــن إلــى الظــل تكتفــي 
بذاتهــا حتى وإن كانت تقــع يف قلبها، ومحلة “بلخير” 

من هذه األحياء.
رغــم أنهــا على بعــد أمتار مــن مركز املدينــة )ميدان 
الشــهداء( ومن أشهر أقواس أســواق املدينة القدمية 
)ســوق املشــير( إال أنها تــكاد أن تكــون مدينة حلالها 
تعطــي ظهرهــا لــه وتنظر نحــو األعلى  حيــث مقبرة 

“سيدي منيدر”.
تنتشــر مســاكنها املتاصقة أفقيا ورأسيا ما بني حي 
عربــي بطــراز معماري يشــبه بيوت املدينــة القدمية، 
وحي آخر بناه املستعمرون بطراز إيطالي واستوطنوا 
معهم مشــاهيرهم يف عناوين أزقتهم. تعايش اجلامع 
والكنيســة حتــى وإن تفرقــا بــني األزقة. وكمــا حركة 
التاريــخ، حركــة املدن واحيائها، هي أول من يتأثر بها 
ويتغير معها، ُهدم جامع بلخير وحل محله جامع آخر 
وحتولت الكنيســة إلــى مبنــى إداري، وتبدلت عناوين 
األزقــة والشــوارع وتهــدم الكثير من مبــان املحلة، إال 
“ســيدي منيــدر” وقاطنوه ظلــوا يتنامــون ويتجاورون 

وحتى يختلطون.
*****

لــم تــرحت منيرة منــذ أن انتقلت “للعلــي”.. كان ضيقا 

تــؤدي إليــه ســالم مظلمــة  يشــبه مــكان التخزيــن 
وضيقــة، يتكــون مــن غرفتــني، وحمــام بالــكاد يتســع 
لشــخص واحد، يشــتمل على مرحاض وحوض، لكنه 
يتســع قليا من خال نافذتيــه املطلتني على الزقاق، 
حتــى لكأن “العلي” يتمدد ويزحف نحو فراغ الزقاق، 
يحجبه عنه خشب عني الزرزور، يتخلله الضوء طوال 
النهــار ويرســم على ســريرها مربعات ضيقــة، تخبئ 
بينهــا أحامهــا التــي ال تتحقــق، وتدس اشــياءها يف 
جيــوب “شــكماجتها” التــي حشــرتها يف عنــق يشــبه 

املمر.
أســفل “العلــي”، وعلى امتــداد زقاق “غريان” يســكن 
أهل زوجها، يشــبه البيت معمار املدينة القدمية لكنه 
مســقوف، تتناثــر حولــه احلجرات، وتطــل منه عديد 
الرؤوس منها املغطى ومنها احلاسر. تعلو مشاحناتهم 
لكنهــم  وصراخهــم، وأحيانــا أغانيهــم وزغاريدهــم، 
جميعا ينادونها فهي زوجة أكبرهم “سعيد”، تخدمهم 

وتلبي طلباتهم.
“يا منيرة”… تنزل منيرة قلقة، لكن سرعان ما يناديها 

سعيد فتصعد إليه مسرعة…
كانــت منيــرة أشــبه بجنــان النــوار، البقعــة اخلضراء 
الوحيــدة يف املحلة، حديقة مهملة، حبيســة مربع تقع 
على حافة املحلة.. با نوار.. ســوى شجيرات مبعثرة 
كذقــن غيــر مهــذب على وجــه رجل عجــوز.. قاومت 
عبث الصبية وإهمال ســكان احلي وشــح املياه ومرور 
املنهكــني والفاريــن مــن قيــظ الظهيــرة دون امتنــان 

لظال شجيراتها.
*****

حاجبــا منيــرة مقوســان وكثيفــان يشــكان هالــني 
حول عينني تســكبان عســا يحدهما خط أسود كأنه 
مينعهما من االندالق، شــعرها األسود الناعم الكثيف 
كان رايتهــا وهــي تتجــه كل صباح إلــى معهد التحرير 

بقامــة  متناســق  جســدها  ســبتمبر،  أول  شــارع  يف 
معتدلــة. متضــي مســاءاتها تفــرد شــعرها وتعتني به 
وتلفــه قبــل نومها، ويف الصباح تطلق ســراحه فيطلق 
خلفها همهمات الشــباب وخيالهم. كأن ســعيد أولهم 
وآخرهــم.. يتبعهــا يف غدوهــا ورواحهــا، وحتــى حني 
متطر يسير خلفها دون مظلة كظلها ويتلقى كل املطر 
وهــو ميني نفســه بأنــه يتلقــاه نيابة عنهــا، حاصرها 
وأعلن أنها له ثم قطفها. وهكذا ظلت منيرة يف املحلة 
تقطن “العلي” مع ســعيد، تشــارك يف أعباء بيت أهله 

وتنجب له األوالد.
عملــت منيــرة مدرســة مبدرســة اجلــاء االبتدائيــة 
بشــارع ميزران، تعود للبيت وقد صبغ أصابعها دقيق 
الطباشــير وغطــى أهــداب عينيهــا، ترتدي فســتانها 
ســعيد  يصــل  للمطبــخ،  مســرعة  وتهــرول  القطنــي 
متأخــرا من عمله يف فرع املصرف املجاور مصطحبا 
معه أرغفة اخلبز الساخن. تلقي منيرة باملفرش على 
األرض ثم تضع عليه الســفرة اخلشــب الدائرية ذات 
القواعــد وفوقها الســفرة األلومنيوم، وصحون األكل. 
تطبخ لكل ســكان البيت ثم جتمع األواني وتغســلها.. 
وبعد راحة قصيرة تصحح الكراسات وحتضر للدرس 

القادم..
*****
“احلوش ورثة والعيلة بيبيعوه”.

رغم كل الشــقاء ما بني “العلي” والدور األرضي، وكل 
األكل الذي تذوقوه من يديها ومشــاركتها يف تربيتهم، 
أصر أشــقاء زوجها على البيع بعد وفاة أبويهما.. لم 
يشــفع لهــا أنهــا وحدها من بقــي يف البيت بعد رحيل 
ســكانه، حيــث نزلت مــن “العلي” إلى الــدور األرضي 
لتعتنــي بأم ســعيد التي أقعدها املــرض حتى وفاتها، 
تســتقبل األبنــاء واألحفــاد فيتســع قلبهــا رغــم ضيق 

املكان.

“كله بالشرع.. هذا حوش العيلة”.
مــرت احلياة بشــقاء.. جمعــت منيــرة أوراق الدنانير 
تديرهــا  التــي  اجلمعيــات  مــن  والرطبــة  املجعــدة 
املدرســات، وحتصل ســعيد على ســلف مــن املصرف 
الــذي يعمــل فيــه، اشــتريا قطعــة أرض يف ضاحيــة 
طرابلــس اجلنوبية مبحلــة صاح الدين، وبعد ثاثني 
ســنة زواج اكتمل الدور األول من البيت. حني انتقا، 
بكــت منيرة وهي تزغــرد، واختلطت دموعها بلعابها… 
شــعرت أن سنوات الشــقاء قد أفضت إلى انفراجة.. 
تلك النقلة من حجرة تتكدس فيها احلقائب واألوالد، 
وحديقــة،  وشــرفات  ومطبــخ  بحجــرات  بيــت،  إلــى 

وخريطة لبناء دور أو دورين آخرين.
لكــن ســعيد كان يذبــل.. كان يعــزو ذلــك “للبني” وما 
أســرف فيه من جهد وتدبير وانشــغال يف توفير مواد 
البناء…تقترب منه وقد خفت صوته، يبتســم ويذكرها 

بأيام “بلخير” حني كان يتسلل خلفها كظلها..
“ايامات “بلخير” يا منيرة.. أيام “العلي”.. تتفكري؟”
” حتى الوســع ما عندك ما تقول فيه يا ســعيد.. توا 

تنوض ونقعمزوا يف اجلنان”..
لكن سعيد لم يخرج من غرفته إال إلى سيدي منيدر، 

رحل سعيد بعد عام من االنتقال للبيت اجلديد..
بكت منيرة.. ضربت على صدرها ونحبت يوم أن ودع 
بيتــه يف صندوق خشــبي. يف تلك اللحظة تذكرت كل 
رســائل احلــب التــي حتتفــظ بها يف صندوق خشــبي 

أودعته “الشكماجة”.
******

“الشــكماجة” صرخــت منيرة.. “الشــكماجة”.. وهي 
تتجــه نحوها مســرعة اثنــاء هوجة القصــف. أوقفها 
ابنها وأمســك بيدها.. كان “ســعيد” الصغير وأمه يف 
الســيارة التــي ترتعــش بفعــل محركها وقــد ازدحمت 
باألغراض حتى خرجت من نوافذها و من صندوقها 
اخللفي.. لكن منيرة ما تزال يف البيت يف حالة بحث 

دائم وقلق بائن يف كل حركات جسدها..  
“يا أمي.. الضرب زاد راهو… والوليد يف السيارة”

حررت منيرة يدها من يده واجتهت نحو “الشكماجة”..
“شن تدوري يا أمي؟”

رفعت عينيها يف وجهه وقد بللت وجهها الدموع..
“عقــد الــزواج يــا ولــدي.. مش قلــت جنيبــوا األوراق 

املهمة.. عقد الزواج..”
ربت ابنها على كتفها واقترب منها..

“شن بتديري بيه يا أمي.. بوي مات.. بوي مااااات”.
توقفت منيرة فجأة وهي تضع يديها على حافة الدرج 
األول من “الشكماجة” وقد صعقها الواقع، تتمعن يف 
محتويات الدرج..فرشــاة شعرها وقنينتا كحل وطاء 
أظافــر جافــة، وملقــاط، ومقص، وزجاجــة عطر با 
عنــوان، ووثيقة الزواج املطوية بحجمها الكبير يتخلل 
ظهرهــا حبــرا أســود غليــظ، وصندوق خشــبي مغلق 
على رســائل ســعيد إليها. حملت الصندوق اخلشبي، 
وأغلقــت بطريقتهــا الدرج الكســيح، ومســحت بكمها 

عينيها وأنفها..
جرجرت قدميها نحو السيارة بينما “سعيد” الصغير 

يصرخ،
“هيا يا أمّيمة.. هيا”

حتاشــت منيرة النظر أمامهــا وهي تغادر احلي، رأت 
وجوها غريبة ومكفهرة تنتشــر فيه، رجال يصرخون، 
وســيارات تتنافــس علــى الرحيــل وهــي متيــل وتنــوء 
بحملهــا، ونســاء تلوحــن بأيديهــن يف الهواء…وأطفال 

منزوون ومنسيون…
أدارت وجهها إلى اخللف وهي تعلم أنها لن تتجه إلى 
“بلخيــر”.. ومتنت لــو يأخذونها إلى “ســيدي منيدر” 

لتتوسد اجلب إلى جوار “سعيد”.

المقهور  عزة  الشكماجة 
قصة قصرية ،،،
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ـــ االسبوع الليبي   
بقي املنتخب الليبي يف املركز 101 عاملياً عن شهر فبراير 
احلالي وهي نفس املرتبة التي احتلها فرسان املتوسط يف 

تصنيف شهر يناير املاضي .
التصنيف  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االحتــاد  وأصــدر 
القدم  كرة  العالم  ملنتخبات  املاضي   الشهري  اخلميس 
التقييم  يف  نقطة   1215 على  الليبي  املنتخب  وحصل 

اخلاص بشهر فبراير.
 2020 عام  يف  مباراة  أي  الليبي  املنتخب  يخوض  ولم 
أمم  تصفيات  الرسمي من خال  األول  وسيكون ظهوره 
إفريقيا املؤهلة للكاميرون 2021 حيث سيلتقي منتخب 

غيينا االستوائية شهر مارس املقبل 

ـــ االسبوع الليبي ــ 
بنغازي  لبلدية  التسييري  املجلس  رئيس  بحث 
عمران بجواري مع رابطة ُمشجعي نادي األهلي 
املُتمثلة  النادي  تواجه  التي  والصعوبات  املشاكل 

يف عدم وجود بعض املرافق األساسية للنادي .
جاء ذلك يف اجتماع جمع الطرفني صباح  اإلثنني 
وذلك بحضور عضو املجلس التسييري ومسؤول 
غيث  ــس  أدري للبلدية  والرياضة  الشباب  ملف 
قدرة ومدير مكتب املشروعات اسامة مصطفى 

الكزة واملراقب املالي عادل نوح البدري.
ومت خال االجتماع أيضا مناقشة عدم استكمال 
األلعاب  مثل صــاالت  األخــرى  املرافق  من  عدد 
املشاريع  من  عدد  تنفيذ  يف  والتعثر  الرياضية 
للنادي  التابعة  املواقع  من  عدد  يف  االستثمارية 

ووجود مباني عشوائية ضمن مقرات النادي.
كم مت التطرق إلى عدم تعاون عدد من اجلهات 
املُتعلقة  بـــاإلجـــراءات  يتعلق  فيما  املــخــتــصــة 
رابطة  وأن  األهلي  بنادي  اخلاصة  بالعقارات 
وقفه  بنغازي  بلدية  من  تأمل  النادي  ُمشجعي 

جادة جتاه النادي.
للبلدية  التسييري  املجلس  رئيس  أكد  وقد  هذا 
للتعاون  تــام  استعداد  على  بنغازي  بلدية  بــأن 
التي  والصعوبات  املشاكل  حلحلة  يف  للمساهمة 
البلدية  ُمخاطبة  النادي  إدارة  وأنه على  تواجهه 
رسمياً يف هذا الشأن ،وأن البلدية سوف تتخذ 
كل ما من شأنه تذليل هذه املشاكل وتسهيل هذه 

لرابطة  املُثلى  االستجابة  يحقق  مبا  اإلجــراءات 
مشجعي نادي األهلي مبا يف ذلك تكليف فريق 
بالبلدية  املشروعات  مكتب  مهندسي  من  فني 
إلعداد تقرير فني عن سير العمل بتنفيذ الصالة 
قاريونس  بحي  الكائن  مبقر  للنادي  الرياضية 

وكذلك باملقر الكائن بحي قاريونس .
كما أن البلدية سوف تتخذ كل ما من شأنها تسهيل 
بالنادي  املُتعلقة  اإلستثمارية  املشاريع  إجراءات 
والتواصل مع مصلحة التخطيط العمراني وجهاز 
احلرس البلدي بهذا الصدد ، إضافة إلى العمل 
على تنفيذ أعمال الرصف وتركيب أعمدة اإلنارة 
والكشافات مبقر النادي والعمل على اعتماد أسم 

جزيرة نادي األهلي جلزيرة الدوران القريبة من 
النادي  النادي بحي قاريونس ووضع شعار  مقر 
عليها والعمل على إزالة املباني العشوائية داخل 
لاطاع  للنادي  بزيارة  والقيام  النادي،  مقرات 

بشكل ميداني على إحتياجات النادي .
بنادي  للبلدية  التسييري  املجلس  رئيس  وأشــاد 
الرياضية  ومبسيرته  ُمشجعيه  وبرابطة  األهلي 

العريقة .
هذا وأثنى السادة احلضور من رابطة ُمشجعي 
النادي على ُحسن االستقبال والتعاون االستجابة 
هذه  النادي يف  ملُتطلبات  بنغازي  بلدية  قبل  من 

املرحلة 

ـــ االسبوع الليبي   
الترجي  فريق  مدرب  الشعباني،  معني  أعلن 
تتحول  سوف  التي  فريقه  قائمة   ، التونسي 
يف  املصري  الزمالك  ملواجهة  القاهرة  إلــى 

ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.
الليبي حمدو  النجم  تواجد  القائمة  وشهدت 
تعافى  الذي  بالصغير  ماهر  بجانب  الهوني، 

من اإلصابة التي تعرض لها مؤخراً .
شريفية،  ــق:بــن  ــفــري ال قــائــمــة  يــلــي  وفــيــمــا 
اجلريدي، الدبشي، املباركي، الشتي، الربيع، 
حميدة،  بــن  اليعقوبي،  شــمــام،  الـــــذوادي، 
املسكيني،  رمــضــان،  بن  كوليبالي،  تــوغــاي، 
بن  شــوق،  بن  غيث،  بن  املصراطي،  بونسو، 
ساحة، املزيان، بن صغير، الهوني، واتارا، بن 

حمودة، العبدلي

ـــ االسبوع الليبي   
سّجل الدولي الليبي محمد الطبال، أول 
شبيبة  اجلديد  فريقه  بألوان  أهدافه 
القبائل اجلزائري وذلك يف أول مشاركة 
له بشكل أساسي وذلك يف مرمى أوملبي 
الشلف والتي انتهت بفوز عريض بنتيجة 

أربعة أهداف مقابل هدف .
وسجل الطبال أول أهدافه يف البطولة 
الدقيقة  يف  لفريقه  والرابع  اجلزائرية 
جمعت  ــي  ــت ال مـــبـــاراة  يف  ــك  ــ وذل  74
مبلعب  السبت  الــيــوم  مساء  الفريقني 

تيزي وزو.
إلى  الفوز صعد  بنقاط  القبائل  شبيبة 
املركز الثاني يف الدوري اجلزائري بعد 

أن رفع رصيده إلي 32نقطة.

املنتخب الليبي يف املركز 
101 عاملياً 

يف تصنيف الفيفا

عاجل - بلدي بنغازي يتعهد بحل كافة املشاكل التي تواجه نادي األهلي

الهوني يقود قائمة الترجي ملواجهة الزمالك

الطبال يسجل أول أهدافه مع شبيبة القبائل اجلزائري

ـــ االسبوع الليبي ــ 
مرانه  اإلثنني  مساء   القدم  لكرة  النصر  فريق  أجري 
األول مبلعب حرس احلدود حتت األمطار الغزيرة التي 

هبطت على العاصمة املصرية القاهرة.
ويستعد ممثل الكرة الليبية ملواجهة حسنية أغادير يف 
ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية األفريقية مبلعب 
الساعة  املقبل  مارس  شهر  من  األول  يف  بتروسبورت 

اخلامسة مساء .
فوز  حتقيق  يف  الككلي  محمد  املــدرب  رجــال  ويأمل 
للمرة  والتأهل  املغربي  نظيره  حساب  على  تاريخي 

االولي للدور نصف نهائي الكونفيدرالية

النصر يخوض مرانه األول
 يف القاهرة حتت األمطار
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ـــ االسبوع الليبي   
املــغــربــي لكرة  اســتــعــاد فــريــق حسنية أغــاديــر 
الــقــدم خــدمــات أربــعــة مــن العــبــيــه املــصــابــني 
ذهــاب  يف  الليبي  النصر  مواجهة  قبل  وذلــك 
الــكــونــفــيــدرالــيــة األفريقية  كـــأس  نــهــائــي  ربـــع 
والتي ستقام يف األول من شهر مارس املقبل 
بتروسبورت  مبلعب  مساء  اخلامسة  الساعة 

يف القاهرة.
وبحسب تقارير صحفية مغربية فقد شهدت 
تــدريــبــات الــفــريــق عـــودة أربــعــة مــن الالعبني 

األساسني وهم حفيظ ليركي و ياسني الرامي 
العالي اخلنبوبي  وعبد احلكيم باسني وعبد 
الرباعي من اإلصابات  وذلــك من تعايف هــذه 

التي حلقت بهم يف الفترة املاضية .
مواجهة  االحــد  أغاديرغدا  حسنية  ويخوض 
ــبـــيـــك خــريــبــكــة يف اجلـــولـــة  صــعــبــة امــــــام أوملـ
السابعة عشر من الدوري املغربي حيث يحتل 
الفريق املركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة 
تــعــادل  ومثلها  انــتــصــارات  أربــعــة  مــن  جمعها 

فيما خسر يف ثماني مباريات 

ـــ االسبوع الليبي   
رفض عبد احلكيم الشلماني رئيس 
القدم حتديد  لكرة  الليبي  االحتــاد 
مــوعــد انـــطـــاق الـــــدوري املــمــتــاز 
للموسم 2019-2020 يف الوقت 

احلالي .
تصريحات  يف  الــشــلــمــانــي  ــال  ــ وق
تلفزيونه بأنه من الصعب أن ينطلق 
الدوري ما دامت األوضاع األمنية يف 
طرابلس غيرة مستقرة مضيفاً بأن 
هناك أندية التريد أن تبدأ الدوري 

بسبب مصاحلها الشخصية.
ــرة الــلــيــبــي حــدد  ــك وكـــان احتـــاد ال
الــدوري  لانطاق  موعد  من  أكثر 
املاضي  يناير  شهر  أخرها  املحلي 
الباد  يف  الــكــرة  جماهير  والزلـــت 
تنتظر دوران عجلة الكرة يف املوسم 

الكروي اجلديد.

ـــ االسبوع الليبي   
رئيس  الشلماني  عبداحلكيم  أكد 
بأنه  الــقــدم  لكرة  الليبي  االحتـــاد 
أتفق مع مدرب فريق النصر محمد 
اجلديد  املـــدرب  سيكون  الككلي 
الذي  للمحليني  الوطني  للمنتخب 
سوف يشارك يف بطولة الشان التي 
الكاميرون  أن تقوم يف  املنتظر  من 

شهر إبريل املقبل .
تصريحات  يف  الشلماني  وأضــاف 
تلفزيونية بأن الككلي سوف يستلم 
التي  اإليـــاب  ــاراة  مــب عقب  مهمه 
ستجمع النصر أمام حسنية أغادير 
التي  الكونفدرالية  نهائي  ربــع  يف 
مارس  شهر  من  الثامن  يف  ستقام 

املقبلة .
يف  الليبي  املنتخب  قرعة  وأوقعت 
منتخبات  مــع  الــثــانــيــة  املــجــمــوعــة 
النيجرو  و  الدميقراطية  الكونغو 

الكونغو برازافيلو 

 حسنية أغادير يستعيد العبيه املصابني
 قبل مواجهة النصر بالكونفيدرالية

الككلي مدرباً للمنتخب الليبيتطورات جديدة يف ملف انطالق الدوري الليبي املمتاز

ـــ االسبوع الليبي   
األهلي  الــنــادي  جماهير  مــن  عــدد  نظم 
ــام مقر  ــ ــة احــتــجــاجــيــة أم ــف ــازي وق ــغ ــن ب
وذلك  للمدينة  البلدي  واملجلس  احلكومة 
المسؤولة   تصرفات  اعتبرتها  ما  رافضاً 
وتعطل  االستثماري  البناء  أعمال  تعرقل 
وايقاف  النادي  داخــل  والتطوير  النهضة 

حملة التعديات على أماك النادي.

عن  تــعــبــيــراً  احتجاجية  الــوقــفــة  ــأتــي  وت
اعتراضه جماهير النادي االهلي على عدم 
قدرة احلكومة الليبية عن حماية مؤسسة 
الواقعة  االعــتــداءات  من  األهلي  الــنــادي 
اجلماهير  وطــالــب   . ومــحــاربــتــه  عليها 
الليبية بحماية استثماراتهم من  احلكومة 
تهدد  والتي  عليها  الواقعة  ــداءات  االعــت

إيقاف نهضه النادي االستثمارية.

ـــ االسبوع الليبي   
جنح نادي الفيصلي األردني يف االتفاق مع الدولي 
الليبي أكرم الزوي للعب مع الفريق األول لكرة القدم 
ملدة موسم رياضي وذلك بعد ساعات من اتفاقه مع 

السحاب لانتقال إلى صفوفه.
وأكدت تقارير صحفية ليبية بأن الزوي وصل أمس 
السبت إلي العاصمة األردنية عمان وأتفق على كافة 

التفاصيل  
وكان نادي سحاب األردني قد اتفق مع الزوي مهاجم 
الاعب  أن  غير  صفوفه  إلى  انتقال  على  االحتــاد 

فضل االنتقال لفريق الفيصلي يف نهاية املطاف .
وخاض املهاجم الليبي جتربتني ناجحتني يف الدوري 
األردني حيث سبق وأن لعب مع احلسني إربد والذي 
توج معه بلقب هداف الدوري ملوسم ألفني وخمسة 
عشر  أربعة  سجل  أن  عشربعد  وستة  ألفني  عشر 
الرياضي  املوسم  يف  الفيصلي  مع  لعب  كما  هدفا 
هي  بطوالت  ثــاث  إحــراز  حيث   2016-2017
جانب  إلــى  السوبر  ــأس  وك األردن  وكــأس  الـــدوري 
يف  أقيمت  التي  لألندية  العربية  البطولة  وصافة 

مصر 

الفيصلي يخطف الزوي قبل ساعات من توقيعه مع سحاب األردن

وقفة احتجاجية جلماهير األهلي بنغازي 
حلماية أمالك النادي
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أخر االسبوع 

املرصد

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

فقدت خامتها لتعثر عليه بعد 47 عاماً
الغريبة،  بــاألمــور  حتفل  احلياة  أن  شك  ال 
بطاقة  استلم  نسمع عن شخص  ما  فكثيرا 
أو  السنني،  عــشــرات  قبل  أرســلــت  بريدية 
رسالة وضعت يف زجاجة وألقيت يف البحر 

قبل عقود.
لكن ما حدث مع األمريكية ديبرا ماكينا كان 
قبل  تفقد خامتا  فأن  الشيء،  بعض  أغرب 
ُيعثر عليه  47 عاما يف مدينة أمريكية، ثم 

يف غابة يف فنلندا، فهو أمر غريب حقا.
من  البالغة  ديبرا،  مع  فعا  حــدث  ما  هــذا 
خامت  فقدت  التي  عاما،   63 حاليا  العمر 
التخرج اخلاص بصديقها ثم زوجها الحقا، 
ماين  بــواليــة  بورتاند  مبدينة  مــدرســة  يف 

األمريكية عام 1973.
اليومية،  »بانغور«  صحيفة  أفادت  وحسبما 
عندما  بــورتــانــد  اخلــامت يف  ديــبــرا  فقدت 

كانت طالبة يف مدرسة مورس الثانوية.
ومبرور الوقت، نسيت ديبرا أمر اخلامت كليا، 
قبل أن يعثر عليه باحث فنلندي عن املعادن، 
مدفونا على عمق 20 سنتيمترا يف غابة بعد 

47 عاما.
الراحل شون  ديبورا  إلى زوج  ويعود اخلامت 
يف  كانا  عندما  تواعده  كانت  الــذي  ماكينا، 
تزوجا  ثم  اجلامعة،  ويف  الثانوية  املرحلة 
أي  عام 2017،  تويف  أن  إلى  كذلك  وظا 

بعد 40 عاما.
شون  أعــطــى  بــاجلــامــعــة،  يلتحق  أن  وقــبــل 
اخلامت إلى ديبرا، لكنها نسيته بالصدفة يف 

أحد مراكز التسوق يف بورتاند.

أجهشت  أنها  إلــى  ماكينا  ديــبــرا  ــارت  وأشـ
منزلها يف  إلى  بالبكاء عندما وصل اخلامت 
برونزويك بواسطة البريد، األسبوع املاضي.

وقالت: »إنه أمر مؤثر للغاية يف هذا العالم 
الذي تزداد فيه حالة من السلبية، أن يتقدم 
هناك  ما.  جهدا  ويبذلون  طيبون  أشخاص 
أشخاص طيبون يف العالم، ونحن بحاجة إلى 
املزيد منهم«.وكانت صحيفة »إلتا سانومات« 
يناير  يف  لها  خبر  يف  ــادت،  ــ أف الفنلندية 
يف  عامل  وهو  سارينني،  ماركو  أن  املاضي، 
مجال الصفائح والرقائق املعدنية، عثر على 

ثمينة  معادن  عن  يبحث  كان  بينما  اخلــامت 
ببلدة  متنزه  يف  مــعــادن  كاشف  باستخدام 
كارينا، وهي بلدة تقع يف اجلنوب الغربي من 
البالغة  سعادته  عن  سارينني  وعبر  فنلندا. 
عليه  نقشت  الذي  العثور على اخلامت،  بعد 

عبارة »مدرسة مورس الثانوية«.
وبادر سارينني إلى االتصال برابطة خريجي 
بوصفه صاحب  املدرسة، ومت حتديد شون 
اخلامت، الذي نقش عليه أيضا تاريخ التخرج 
عام 1973، واالختصار »ش م«، الذي يرمز 

إلى شون ماكينا.

حذر نحو 40 من خبراء صحة الطفل من أن التقدم الذي حتقق 
السلبي  لاجتاه  للتحول  طريقه  يف  األخيرين  العقدين  مدى  على 
احلكومات  مختلف  جانب  من  جذرية  تغييرات  إجراء  يتم  لم  ما 

يف أنحاء العالم.
 4 ارتــفــاع  من  العاملية،  الصحة  ملنظمة  تقرير  اخلــبــراء،  وحــذر 
درجات يف درجة حرارة األرض بحلول 2100 من خال التوقعات 
احلالية، مما سيؤدى لعواقب صحية مدمرة على األجيال القادمة 
تغذية  وســوء  حــارة  ومــوجــات  املحيطات  مستويات  ارتــفــاع  مثل 

وانتشار األمراض املعدية مثل املاريا.
وأوضح التقرير أنه يف الوقت الذي تعد الدول األكثر فقرا األقل 
انبعاثات األثر الصوبي، فإنها ستكون األكثر عرضة  مساهمة يف 

املناخ. لتغير  السلبية  اآلثار  بسبب  للخطر 

ارتفاع درجة حرارة األرض 
تهدد األجيال القادمة


