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اليوم األول

الــتــبــايــن ااجلــــذري بــن مــفــهــوم املجتمع و الــدولــة 
احلديثة، وبن احلالة العذرية لبنيتنا االجتماعية  
الــفــقــيــرة لـــشـــروط الــوطــنــيــة اجلــامــعــة ..لــــم يقف 
عائقا امام أنظمة احلكم التي ظهرت بعد مرحلة 
الــدولــة  اســتــعــارة شكل  . يف محاولتها  االســتــعــمــار 
املعاصرة وفرضها على الواقع ، تناغما مع إرادة غربية 
رأسمالية  رأت يف قيام دول هجينة يف مستعمراتها 
السابقة ، خدمة ملصاحلها االقتصادية والثقافية 
ــى اســــــواق إســتــهــاكــيــة  ــل تــلــك الــشــعــوب إلــ ــويـ وحتـ
عماقة ” سوبر ماركت ” لتصريف السلع والقيم ، 
ومخازن مفتوحة للطاقة واملواد اخلام وحتى اليد 

العاملة الرخيصة ..
لــم يــنــج مــن الــتــنــاقــض الــقــاتــل بــن بنية املجتمع 
التجمعات  غير  احلديثة  الــدولــة  وشكل  الطبيعي 
البشرية يف اخلليج  والتي جنح شيوخها يف تطويع 
خدمة  يف  الشكانية  الــدولــة  مامح  مــن  املستعار 
نظام القبلي بطرياركي ، فصارت الدولة يف اخلليج 
عبارة عن قبيلة متورمة بفعل الوفرة املالية املؤمنة 

بتدفق النفط والغاز....
او االلتباس نفسه ميكن االستعانة  هذا االغتراب 
الــراهــنــة يف  الكارثية  اللحظة  أســبــاب  لتفسير  بــه  
املشهد الليبي الذي طغى على السطح بعد انهيار 
حتفظ  كانت  التي  الــدولــة  وأدوات  السابق  النظام 
وتوزيع  املحتكرة  القوة  بفضل  االجتماعي  الــوئــام 

اإلمتيازات.. 
قبح  لينكشف  الفضفاض  احلريري  الثوب  سقط 

الواقع....
ــرة ، ان الــكــيــان  ــريـ مــاعــرتــه املــحــنــة وتــداعــيــاتــهــا املـ
املتخيل – وهو الشعب الليبي –  ليس سوى قبائل 
تربة  متصحرة  التنبت  عريقة ضاربة اجلــذور يف 
والعصبية  احلــمــيــة  مــن  معتق  بــتــراث  مايليق  إال 
املناهضة بحكم طبيعتها لكل أنــواع التنظيم غير 
بن  الرحمن  تكوينها  كما يشير عبد  املنسجم مع 

محمد  يف املقدمه الشهيرة..
وبغض النظر عن النتائج املحبطة  التي اسفر عنها 
إنشطار مؤلم يف  إلــى  التغيير، لتفضى يف اخلتام 
النسيج االجتماعي الهش ما أدى بدوره إلى تكريس 
سلطة الكيانات القبلية واجلهوية وااليديولوجية 
الــتــصــدعــات االفــقــيــة التي  الــتــي تخلقت يف ظـــل 
أحدثها الزلزال، ولتتفاعل فيما بعد وفق أنساقها 
الــتــاريــخــيــة املــعــروفــة وتــعــيــد صــيــاغــة الــتــحــالــفــات 

القدمية..
فإن طبيعة الصراع )البدائي / غير السياسي وغير 
املتمدن( هي الغالبة يف كامل جغرافية الباد من 
شــرقــهــا الـــى غــربــهــا الـــى جنوبها ، حــتــى وإن كانت 
ايديولوجية  باصباغ  تتلون  املستخدمة  الشعارات 

شديدة البريق..
املعطيات  بفعل  املــشــوشــة  املحلية  اخلـــارطـــة  هـــذه 
الصارخ  والعجز  اخلارجية،  والتدخات  الداخلية 
الذي تعانيه املكونات السياسية الطارئة يف املشهد 
الليبي من إيجاد املخارج واحللول حلالة التدهور 
الــــذي تعيشه الــبــاد  .. افــســحــت املــجــال الــواســع 
أمـــام االجــتــهــادات الــدولــيــة الــتــي يــقــودهــا مبعوثو 
واغراضها  أهدافها  والتي التبدو  املنظمة االممية 
الــذي ميكن ان  واضحة اال على مستوى التحليل 
نــوايــا شديدة  الــقــول ان ثمة  الــى  يــقــودنــا ببساطة 
الــوضــوح لــدى الــقــوى الغربية املــؤثــرة إلطــالــة أمد 
الصراع القائم حتى يقضي اهلل أمــرا كــان مفعوال 
ــرا كـــان مخططا لــه ومــركــونــا إلـــى حــن يف  ، أو أمــ
صياغة  إلعــادة  املخابرات  واجهزة  املؤسسات  ادراج 

اخلارطة اجليوسياسية للمنطقة برمتها..

باخلارج،  الليبن  اإلعامين  رابطة  أحيت 
القاهرة،  املصرية  بالعاصمة  األثنن،  أمس 
ــيــــوم الـــــوفـــــاء، الــــذي  ــرى الـــثـــاثـــن لــ ــ ــذكـ ــ الـ

خصصته لتكرمي الشهداء واألسرى.
ــــذي حـــضـــره عــــدد من  وشـــهـــد االحـــتـــفـــال الـ
العر  مصر  بجمهورية  الليبين  املهجرين 

أفــتــتــح بنشيد  أن  بــعــد  فـــقـــرات،  عــــدة  بــيــة، 
اهلل أكــبــر، وقـــراءة مرتلة آليـــات مــن الــقــرآن 
الكرمي، ثم ألقيت عددًا من الكلمات، حيث 
ألقى رئيس املجلس األعلى للقبائل واملدن 
باملناسبة،  كلمة  البريني  العجيلي  الليبية 
الليبين  اإلعــامــيــن  رابـــطـــة  كــلــمــة  تــلــتــهــا 

ــي حــمــزة  ــامــ ــتـــي ألـــقـــاهـــا اإلعــ ــارج الـ ــاخلــ بــ
األســرى  كلمة  مــّنــاع  سعد  وألــقــى  التهامي، 
والــــشــــهــــداء الــــذيــــن خـــصـــص يـــــوم الــــوفــــاء 
لــهــم، ثـــم ألــقــت إحــــدى اإلعـــامـــيـــات كلمة 
قرأته  ختامي  ببيان  احلفل  وأختتم  املــرأة، 

اإلعامية وديان عبداملجيد.

صحيفــة أسبوعيـــة - منوعــــة  -  شاملـــة 
تصــــــدر عن مؤسســـــة بوابـــــة افريقيــــــا االخباريـــــة

األسبـوع الليبـي 
العـدد )   53   (    ــ    الثالثاء       1      /       10       /     2019

جمال الزائدي

القبيلة القاتلة



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة2 العـدد )   53   (    ــ    الثالثاء       1      /       10       /     2019

أخبــار

ختتمت مبقر فرع الهالل األحمر أجدابيا، الدورة التدريبية 
لإلسعافات األولية مبشاركة عدد 30 متدرب من جنسي 

الذكور واإلناث حتت شعار » مسعف يف كل مكان«.
الهالل  فرع  من   - الــزوي  - سعيد حمد  الدولي  املــدرب 
األحمر أجدابيا، قال أن الهدف من اقامة مثل هذه الدورة 
السبعة  واملبادئ  األولية  اإلسعافات  أساسيات  نشر  هو 

للهالل األحمر داخل أوساط املجتمع مبدينة اجدابيا.
وأضاف - الزوي - يف تصريح لـ »بوابة افريقيا اإلخبارية«، 
إن الدورة استمرت ملدة 3 أيام متواصلة لكل مجموعة، وقد 
كانت محاورها حول  احتوت على جانبني نظري وعملي، 
)كيفية فحص املصاب، حاالت النزيف واجلروح واحلروق، 
ملمر  املفاجئ  االنسداد  الفقري،  والعمود  الرأس  اصابات 
الهواء، اإلنعاش القلبي، توقف القلب والتنفس، انخفاض 

وارتفاع السكر والضغط(.
مناورات  أجريت  الــدورة  ختام  بأنه يف   - الزوي   - وتابع 
فيها  طبق  املصابني،  إســعــاف  لكيفية  محاكاة  تدريبية 
حتصل  كما  الــدورة.  هذه  يف  تلقوه  ما  حصيلة  املتدربني 
املتدربون على شهادة إمتام دورة إسعافات أولية، معتمدة 

من فرع الهالل األحمر بأجدابيا.

العقيد  البري  امساعد  منفذ  أمن  مدير  قرر 
ــبــدء يف  عــبــدالــبــاســط الــعــريــبــي، الــســبــت، ال
مع  الزائدة  احلمولة  ذات  الشاحنات  مخالفة 
وجود حمولة  بحال  ماليا  دفع غرامة  ضرورة 

زائده.
تأتي  احلــدودي،  باملنفذ  اإلعالم  مكتب  وقال 
الطرقات  حوادث  من  للحد  العريبي  تعليمات 
احلمولة  نتيجة  الــشــاحــنــات  تسببها  الــتــي 
على  املواطنني  أرواح  على  وللحفاظ  الزائدة 

الطرقات.
أعلنت  امساعد  منفذ  أمــن  مديرية  كانت  و 
وزارة  قـــرار  تطبيق  يف  شــروعــهــا  عــن  ســابــق 
والقاضي مبعاقبة  املؤقتة  باحلكومة  الداخلية 
باحلمولة  اخلاصة  التعليمات  يخالف  من  كل 

الزائدة منذ صدور القرار.

بالعيد  الشيخ  يتقّدمه  الشرقية  املنطقة  قبائل  من  املستوى  رفيع  وفد  أدى 
مساء  جابر  بن  على  الشيخ  برئاسة  املقارحة  قبيلة  من  ووفــد  الشيخي، 
شهداء  يف  العزاء  واجــب  لتقدمي  ترهونة،  ملدينة  بزيارة  املاضي،  اجلمعة 

املسلحة. القوات 
وكان يف استقبال الوفد ، مشايخ وأعيان مدينة ترهونة، على رأسهم الشيخ 
صالح فاندي رئيس مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة ،وقد مّت باملناسبة 
املرحلة  الليبي، خصوًصا هذه  املواطن  تهم  التي  املوضوعات  مناقشة عديد 
التي تعتبر املرحلة الهامة يف بناء ليبيا، على أسس مؤسساتي يضمن حقوق 

وكرامة املواطن يف كافة ربوع ليبيا.

قامت اإلدارة العامة للدعم املركزي تاجوراء بإقامة دوريات ومتركزات أمنية 
داخل العاصمة طرابلس.

تفعيل  جرى  أنه  الوفاق  بحكومة  الداخلية  ــوزارة  ل اإلعالمي  املكتب  وبني 
البوابة األمنية املتحركة والثابتة وتفتيش املركبات اآللية وضبط اخلارجني 
عن القانون وذلك بهدف املحافظة على املمتلكات العامة واخلاصة وحماية 
وتأمني املرافق واألهداف احليوية واخلدمية ومنع أي خرق أمني قد يحدث 

ومواجهته بكل حزم.

املرج  مبدينة  البلدي  احلــرس  أعــوان  داهــم 
توفره  ،لعدم  الطبيعية  العصائر  لبيع  ،محل 
العمالة  ضبط  ،ومت  الصحية  الشروط  على 
الــعــصــائــر يف  يــقــومــوا بعصر  بــأنــهــم  وتــبــني 

املحل  قفل  مت  قد  ،و  املالبس  لغسل  غسالة 
ساعة   48 ملدة  املتهمني  حجز  و  الفور  علي 
،وفق  العامة  النيابة  علي  عرضهم  حني  الي 

ما أعلن عنه احلرس البلدي املرج.

دكتور  عميد  شحات  أمــن  مدير  كــّرم 
محمد فرج ،السبت ،عدد من الضباط 
عملهم.  ،نوه  يف  لتفانيهم  باملديرية، 
رجال  فرج جلهود  محمد  دكتور  عميد 
األمن، ومنتسبي جميع اجلهات األمنية 

فرض  يف  ــراًدا  ــ وأف ضباًطا  بالبلدية، 
والتي ساهمت يف حتقيق أعلى  األمن، 
مستوى أمني، ومنع أي اختراقات أمنية 

يف املدينة.
كافة  فرج  محمد  دكتور  عميد  وطالب 

ــراد، ببذل  ــ ضــبــاط وضــبــاط صــف وأف
املزيد من اجلهد والعطاء، لترسيخ دولة 
ليبيا  على  اهلل  أن مين  داعًيا  القانون، 
قيادتها  ظل  ورخاءها يف  وأمنها  عّزها 

احلكيمة.

اختتام دورة اإلسعافات 
األولية باجدابيا 

فرض غرامة 
على الشاحنات

 املخالفة بإمساعد 

وفد من قبائل املنطقة الشرقية 
يزور ترهونة

تكرمي عدد من ضباط األمن بشحات

الوحدة الغازية األولى مبحطة 
الزاوية تعود للخدمة

غلق محل للعصائر يف مدينة املرج
 النعدام شروط النظافة
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أصدر وزير الداخلية باحلكومة املؤقتة إبراهيم بوشناف 
الشرطة  هيئة  مرتبات  على  املقررة  الــزيــادة  بتضمني 

مليزانية العام 2020.
الشؤون  إدارة  ملدير  موجه  تعميم  يف  بوشناف  ودعــا 
املالية بوزارة الداخلية للعمل على إعداد ميزانية الوزارة 
املرتبات  على  املقررة  الــزيــادة  تتضمني   2020 للعام 
وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2018 ميالدي بشأن هيئة 

الشرطة.

واملتابعة  التفتيش  إدارة  مدير  قــام 
بوزارة الصحة باحلكومة املؤقتة نوري 
التفتيش  مكتب  مدير  رفقة  الفسي 
بنغازي  الصحية  اخلــدمــات  بـــإدارة 
تفتيشية  بجولة  العمامي  عيسي  بن 
الصحية  الوحدات  استهدفت مراكز 
الصحية  اخلــدمــات  إلدارة  التابعة 
بنغازي الواقعة يف ضواحي اجلنوبية 
للمدينة ) تيكا والقوارشة والفعكات 
بودريسة  الصحية  الرعاية  ووحدات 

والكويفيه(.
وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  وبينت 
املؤقتة  الليبية  باحلكومة  الصحة 
اطلع  الفسي  أن  الطرابلسي  معتز 
خالل اجلولة على سير العمل بإدارة 
اخلدمات الصحية بنغازي كما تفقد 
اخلدمات املقدمة للمرضي واملترددين 
الطبية  واملعدات  األقسام  من  وعدد 
الصحية  الرعاية  ووحــدات  باملراكز 

األولية بنغازي.
إلى  التوصل  أنه مت  الفسي  وأضاف 
إعـــداد  سيتم  الــتــي  املــشــاكــل  حجم 
تقارير شاملة بشأنها لوزير الصحة، 
حيالها  الــالزمــة  االجـــراءات  التخاذ 
وذلك  العمل،  انتظام  إلــى  يــؤدي  ما 
بهدف تسريع تقدمي اخلدمة الطبية 
العبء  لتخفيف  واملراكز  باملستشفي 
على بقية املنشآت الصحية األخرى 
وتوطني  للمواطن  اخلدمة  وتقريب 

العالج.

الوفاق  بحكومة  التعليم  ــر  وزي قــام 
عثمان عبد اجلليل بتدشني برنامج 
ــادة  ــح شــه ــن ــيــا مل الــــدراســــات الــعــل
بجامعة  العربية  اللغة  يف  الدكتوراه 
مصراته لتكون جامعة مصراته هي 
اجلامعة االولى يف املنطقة التي تبدأ 
املكتب  الشهادة.وبني  هــذه  منح  يف 
بحكومة  التعليم  ــوزارة  لـ اإلعــالمــي 
ــارة  ــك جــاء خــالل زي ــوفــاق أن ذل ال
عبد اجلليل  جلامعة مصراته حيث 
بعيد  اجلامعة  احتفالية  يف  شــارك 
كما  والثالثني  اخلــامــس  تأسيسها 

العليا  الدراسات  مبنى  بافتتاح  قام 
وكذلك  باجلامعة  اآلداب  كلية  يف 
وضع حجر األساس للمكتبة املركزية 
للجامعة.والتقى عبد اجلليل بالعديد 
اجلامعات  ورؤســاء  األكادمييني  من 
وعمداء  اجلامعات  ووكالء  املجاورة 
وأعضاء  األقسام  ورؤســاء  الكليات 
هيئة التدريس من جامعات مصراته 
ــدث فيه مع  ــرت وحتـ ــرقــب وسـ وامل
لفيف من األكادمييني عن التحديات 
للنهوض  الليبية  الدولة  تواجه  التي 

بقطاع التعليم.

زيادة مرتبات الشرطة يف 
ميزانية املؤقتة العام املقبل 

تفقد الوحدات 
الصحية ببنغازي

جامعة مصراتة متنح شهادة الدكتوراه يف اللغة العربية

إن  األملــانــيــة،  هاندلسبالت  صحيفة  قــالــت 
الــنــفــط األملــانــيــة ويــنــتــرشــال، تبحث  شــركــة 
ــســوق الــلــيــبــي عقب  ــروج مــن ال مــســألــة اخلــ
الوطنية  املــؤســســة  مــع  مــصــادمــات  ــدوث  حـ

التنقيب. امتيازات  الليبي حول  للنفط 
بــوابــة  ترجمته  خــبــر  يف  الصحيفة  وبــيــنــت 
التنفيذي  الرئيس  ميهرين  ماريو  أن  افريقيا، 
هانس  مع  يلتقي   ، إيه  دي  وينترشال  لشركة 
باسف  شركة  يف  املالي  املدير  إجنل  أولريش 
متتلك  التي  العالم  يف  كيميائية  شركة  -أكبر 
كبير  وينترشال - مع ممثل  67 ٪ يف  حصة 
األربــعــاء،  يــوم  األملانية  االقتصاد  وزارة  من 
ليبيا  يف  العمل  سيستمر  كان  إذا  ما  ملناقشة 

أم ال.
املــحــادثــات  إن  األملــانــيــة،  الصحيفة  وقــالــت 
أولريش  األملــانــي  االقــتــصــاد  ــر  وزي نائب  مــع 
على  أخــرى  أمــور  بني  من  ستركز  نوسباوم، 
مؤهلتني  وويــنــتــرشــال  بــاســف  كــانــت  إذا  مــا 

على ضمانات حكومية. للحصول 
بتقدمي  أملانيا  ووينترشال،  باسف  وتطالب 
الدعم املالي والقضائي للشركة يف خالفها مع 
بشأن شروط  بليبيا  للنفط  الوطنية  املؤسسة 
املشترك  التنقيب  حــول  املستقبلي  العقد 

الصحيفة. ذكرت  النفط  حسبما  وإنتاج 
جانب  من  الفور  على  تعليق  أي  يصدر  ولــم 

باسف أو وينترشال على هذا األمر.

بحكومة  الــعــدل  وزارة  أعــلــنــت 
ــاق االنــتــهــاء مـــن أعــمــال  ــوفـ الـ
مبكتب  والــتــحــويــر  ــة  ــان ــصــي ال
اجلوازات بديوان وزارة العدل.

لــوزارة  اإلعــالمــي  املكتب  وبــني 
العدل أن أعمال الصيانة تهدف 

يقدمها  الــتــي  اخلــدمــة  ملــواءمــة 
التهيئة  مــع  ــوازات  ــ اجلـ مكتب 
دون  األداء  لتحسني  املــكــانــيــة 
اخلطة  ضمن  تأخير،  أو  تقييد 
وزارة  تنتهجها  الــتــي  التنموية 

العدل.

عميد  اجلــفــارة،  أمــن  مدير  أجتمع 
السبت،  اليوم  الطيف،  عبدالناصر 
السواني  شــرطــة  مــركــز  مبنتسبي 

والكرميية ووحدة املعلومات.
ــي لــــوزارة  ــالمـ ــــني املــكــتــب اإلعـ وب
الداخلية بحكومة الوفاق، أنه جرى 
خالل االجتماع االتفاق على إعداد 
عمل  وتفعيل  مشتركة،  أمنية  خطة 
بوابة  وخاصة  والدوريات،  البوابات 

الرملة وسيدي سليم.

رئيس  رفقة  األمــن  مدير  قــام  كما 
ــن قـــوات حكومة  ــز وعـــدد م ــرك امل
الوفاق بزيارة لبوابة الرملة وتكليف 

دورية ومتركز أمني بها.
االجتماع ضمن سلسلة  ويأتي هذا 
من االجتماعات التي يجري عقدها 
مع عدد من عناصر حكومة الوفاق 
املشترك  ــعــاون  ــت ال عــلــى  لــالتــفــاق 
وتفعيل  باألمن  املجاهرة  أجــل  من 

األجهزة األمنية باملنطقة.

قـام مـدير أمـن طـرابلس عـميد أسـامة 
بـإدارة  الـمكاتب  رؤسـاء  رفـقة  عـويدان 
الـــــدولــي وعـدد  والـــــتــعــاون  الـــــعــالقــات 
طرابلس  أمـن  بـمديرية  الـضباط  مـن 
الـخضرة  الـهضبة  لـمستشفى  بـزيارة 
الـعام صـباح الـيوم األحـد للـوقوف عـلى 

أعـمال الـصيانة داخـل الـمستشفي.
الداخلية  لــوزارة  اإلعالمي  املكتب  وبني 
الزيارة  أنه جرى خالل  الوفاق  بحكومة 
عقد اجتماع جرى خـالله مناقشة أعـمال 
صيانة الـطرق داخـل الـمستشفى ووضـع 

والـعمل  داخـلها  الـمرورية  الـعالمات 
بـني  والـتعاون  الـمستشفي  تـنظيم  عـلى 
الـمديرية والـمستشفي فـي إنـجاح سـير 
الـعمل كـما أسـتمع مـدير األمـن لشـروح 
وافـية مـن قـبل مـدير الـمستشفي ونـائبه 

والـمشرفني عـلى أعـمال الـصيانة.
وقام مـدير األمـن رفـقة الـحضور بـجولة 
تـفقدية داخـل الـمستشفى لالطالع عـلى 
الـمشاكل  عـلى  وللـوقوف  الـعمل  سـير 
الـناجحة  الـحلول  وإيـجاد  والـعراقيل 

لها.
أعطى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا 
تعليماته ملدير أمن طرابلس بالقبض على قياديني من 
امليداني  الطاهر عروة والقائد  النواصي ،هما  كتيبة 
للكتيبة ، وآمر محاورها يف طرابلس محمد أبودراع .

وتداول ناشطون مذكرة توقيف صادرة عن وزير داخلية 
بتوقيف  ــراً  أم سبتمبر،تتضمن   26 بتاريخ  الــوفــاق 
بودراع امللقب بـ  الصندوق على خلفية واقعة اإلعتداء 

على وزير مالية الوفاق فرج بومطاري  قبل أيام.

شركة أملانية كبرى تبحث اخلروج من ليبيا

صيانة مكتب اجلوازات بديوان وزارة 
العدل بحكومة الوفاق

أمن اجلفارة: تفعيل بوابتي الرملة وسيدي سليم

أمن طرابلس يتفقد أعمال الصيانة  مبستشفى الهضبة تعليمات بتوقيف قياديني من النواصي 
على خلفية االعتداء على بومطاري

أعلنت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف ليبيا، السبت، 
غرق قارب يحمل نحو 50 مهاجرا غير شرعي يف البحر املتوسط قبالة 

السواحل الليبية.
أنه  “تويتر”،  االجتماعى  التواصل  مبوقع  على صفحتها  املفوضية،  وبينت 
ال احصائيات متوفرة حتى اآلن حول أعداد الضحايا واملصابني ،وشددت 
لتقدمي  استعدادهم  على  وشركاؤها  الالجئني  لشؤون  السامية  املفوضية 

املساعدة الطبية واإلنسانية فور إنزال الركاب.

زيادة مرتبات الشرطة يف ميزانية 
املؤقتة العام املقبل 

مكافحة  تواصل حملة  نالوت  بلدية  أكدت 
شركة  أطلقتها  التي  واآلفــات  الــقــوارض 
اخلدمات العامة والنظافة نالوت بالتعاون 

باملدينة. البلدي  املجلس  مع 
أن  نالوت  لبلدية  اإلعالمي  املكتب  وبــني 
ومكبات  العامة  األماكن  تستهدف  احلملة 
ــدائـــق واملـــــزارع الــواقــعــة  الــقــمــامــة واحلـ
يف نــطــاق الــبــلــديــة حتــت اجلــبــل إضــافــة 
من  كيلو   180 عــن  يزيد  مــا  تــوزيــع  إلــى 
القوارض  على  للقضاء  اخلاصة  احلبوب 
واحلـــشـــرات الـــضـــارة، عــلــى املــواطــنــني 

باملدينة. واملزارعني 
يف  تــأتــي  احلملة  أن  البلدية  وأوضــحــت 

ــاون شــركــة اخلــدمــات الــعــامــة  ــع ســيــاق ت
املسببة  اآلفــات  على  للقضاء  والنظافة 
األمــراض  مــن  وغيرها  اللشمانيا  ملــرض 

اجللدية.

تواصل حملة مكافحة القوارض يف نالوت
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االقتصادية

 صندوق الضمان االجتماعي يقدم املساعدات للمتقاعدين وموظفيه يف غات  

الغرفة التجارية بنغازي ومجلس رجال اعمال بنغازي يبحث مع عميد البلدية  تسهيل اجراءات املينار واملطار  

مجلس التخطيط  يدعو لتجهيز مسودة إعادة إعمار ليبيا

 االسبوع الليبي
السيولة مبصرف  ازمة  رئيس جلنة  قال 
أن  االغــا  رمــزي  البيضاء   املركزي  ليبيا 
معلومات تفيد باصدار محافظ املصرف 
قرارا    الكبير  الصديق  طرابلس  املركزي 
املصرفية   العمليات  ادارة  مدير  باقالة 
ميالد  منه  بــدال  وتعني  احلــاجــي  فتحي 
ابــراهــيــم الــهــويــجــي املـــوظـــف الــســابــق 

مبصرف اجلمهورية
وعلق االغا على املعلومات عبر منشور له 

على صفحته الرسمية بالفيس بوك كاتبا 
اتهام احلاجي  بعد  اإلجــراء  هــذا  جــاء   «
ــول الــعــمــلــيــات  ــومــات حــ بــتــســريــب مــعــل
أسلحة  لغرض شراء  املشبوهة  املصرفية 

والذي قمنا بنشرها بالفترة املاضية« 
املاضي  االســبــوع  قد كشف  االغــا  وكــان 
املصرف  من  مباشر  متويل  عملية  عــن  
للمليشيات حيث على  املركزي طرابلس  
صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك 
ليبيا  مصرف  داخــل  مصدر  »مــن  كاتبا 

وصول  حــول  مبعلومة  أفــادنــي  طرابلس 
طائرة خاصة ملطار مصراتة مت تأجيرها 
دوالر  مليون  مئة  لنقل  املركزي  قبل  من 
من  مكلفني  موظفني  بصحبة  أمــريــكــي 
قبل الكبير وان هذه األموال مت أيداعها 
للمركزي  التابع  مصراتة  اإلصدار  بقسم 
األمــوال  هذه  بأن  املصدر  من  تأكيد  مع 
ــتــي مت  وال الــداخــلــيــة  ــوزارة  ــ ل مخصصة 
خصمها مبقابل بالدينار بالسعر الرسمي 
وزارة  حساب  من  الرسم  اضافة  بــدون 

الداخلية بإدارة العمليات املصرفية«
العملة  هــذه  بــأن  »علما  االغــا  واضـــاف 
ــر  وزي مــن  تعليمات  عــلــي  بــنــاء  تــصــرف 
تكاليف  لتغطية  باشاغ  املدعو  الداخلية 
ــراء األجــانــب  األســلــحــة ومــرتــبــات اخلــب
اخلطوة  هــذه   ، العمليات  يف  املشاركني 
التحويل  عمليات  أصبحت  ان  بعد  أتت 
ــل بـــاالعـــتـــمـــادات عـــن طــريــق  ــحــاي ــت وال
املصارف اصبحت مكشوفة وسهل تتبعها 

فكان أليد من احضار العملة نقدا.

االغا  هذه اسباب اقلة الكبير للحاجي  

الليبي  االسبوع 
ــة لــالتــصــاالت  ــام ــع ــدرت الــهــيــئــة ال ــ  اصـ
بيانا  اليوم  املؤقتة   باحلكومة  واملعلوماتية 
نسخة  ــة  ــاري االخــب افــريــقــيــا  ــة  ــواب ب تلقت 
فروع  مــدراء  الى  الشكر  فيه  قدمت  منه  
ومــكــاتــب شــركــات الــبــريــد و االتــصــاالت 
على  محافظتهم  على  الشرقية  باملنطقة 
ــاالت وتــوحــيــدهــا  ــقــرار عــمــل االتـــصـ اســت
نص  بحسب  القائمة   املشروعات  وتنفيذ 

البيان
على  حرصها  بيانها  عبر  الهيئة  ــدت  واك
تقدمي  واستمرار  القطاع  وحدة  على  التام 

. املثلى  خدماته بالصورة 
من  تشهده  ما  ان  الى  الهيئة  بيان  واشــار 

لبعض  القانوني  التمثيل  يف  قائم  صــراع 
والـــدعـــاوي  ــشــركــات  ال ادارات  مــجــالــس 
ويؤدي  العامة  املصلحة  يخدم  ال  املنظورة 
على  وتــؤثــر  بالقطاع  العمل  زعــزعــة  الــى 

تقدمي اخلدمات
قطاع  مبوظفي  بيانها  يف  الهيئة  اهابت  و 
وعدم  واحــدا  صفا  بالوقوف  االتــصــاالت 
من  تصدر  التى  الــقــرارات  وراء  االجنــرار 
جهات غير شرعية   مؤكدة وفق نص بيانها 
الشركات  وفروع  مكاتب  اقحام  عدم  على 
التى  القرارات  نفاذ  وعدم  الصراعات  يف 
مكاتب  ادارات  وتكليف  بــاعــفــاء  تــصــدر 
وفروع باملنطقة الشرقية الى حني استقرار 

وتوحيدها. البالد 

 االسبوع الليبي
عقد االثنني املاضي  اجتماع موسع مبقر 
بنغازي   بلدية  عميد  ضم   بنغازي  بلديه 
إدارة  مجلس  ورئــيــس  بــجــواري   صقر 
منعم  املكلف  بنغازي  التجارية  الغرفة 
أعمال  رجال  مجلس  رئيس  و  السعيطي 
بنغازي مصباح العمروني وتناول االجتماع 
تواجه  التي  والصعوبات  املشاكل  مناقشة 
القطاع اخلاص ورجال األعمال مبا  ينجز 
بأنواعها املختلفة  توريد السلع والبضائع 
وامليناء  املــطــار  جــهــة   مــن  تعطيل  دون 

ــة كــمــا مت  ومــركــز الــرقــابــة عــلــي االغــذي
التطرق إلى دور البلديه والغرفة التجارية 
بــنــغــازي لــتــذلــيــل الــعــقــبــات والــعــراقــيــل 
جلذب  املالئم  املناخ  تهيئة  علي  والعمل 
للمساهمة  األعمال  ورجــال  املستثمرين 
ثــقــافــة االســتــثــمــار بواسطه  تــعــزيــز  فــى 
بعض  مع  املباشر  االستثماري  التمويل 
وفقا  والعاملية  املحلية  األمـــوال  رؤوس 
للقوانني املتبعة وتسخير كافة اإلمكانيات 
استثمارية  استراتيجية  مشاريع  لتوطني 

واقتصادية ذات جدوي .

 االسبوع الليبي
ــة ملجلس  ــ ــة الــعــامــة اإلداريـ ــان دعـــت األم
الــتــخــطــيــط الــوطــنــي جــمــيــع اخلـــبـــراء 
والــبــاحــثــني واملــهــتــمــني واملــســؤولــني ذوو 
األولــى  املــســودة  ودارســـة  لوضع  العالقة 
وإعادة  لالستقرار  الوطني  البرنامج  من 
تنفيذها  يبدأ  أن  على  ليبيا  يف  اإلعمار 
يف الفترة مابني 2020 و 2023 حتت 
شعار األمن واالستقرار االجتماعي وصون 
كــرامــة املــواطــن.ووفــقــا ملــا ذكــرتــه إدارة 
ستتضمن  األولـــى  املرحلة  فــإن  املجلس 
العمل على استقرار املدن والقرى يف ليبيا 
عديدة،  برامج  عبر  السكنية  والتجمعات 
أبرزها إزالة املخلفات الناجتة عن املباني 
املهدمة باإلضافة إلى املساهمة يف أعمال 

اخلدمية  املراكز  وصيانة  العامة  النظافة 
يف البدليات واالهتمام باملنشآت التعليمية 
األساسية  الــلــوازم  توفير  يف  واملساهمة 
الشرطة  منها  الضبطية  األجــهــزة  لعمل 
واحلرس البلدي، ودعم القطاع الصحي.

ــرورة دعــم  كــمــا شـــدد املــجــلــس عــلــى ضــ
القطاع اخلاص وتقدمي املشورة التجارية 
ــمــشــروعــات الـــصـــغـــرى واملــتــوســطــة  ــل ل
مايضمن  واملــالــي  الفني  الــدعــم  وتــقــدمي 
أداء  وحتسني  للمواطنني  اخلدمة  تقدمي 
اخلطة  تكلفة  إيــضــاح  دون  املــشــروعــات 
للبنك  تقديرات  املمولة.ووفق  اجلهة  أو 
إعمارة  إعــادة  فــإن  عــام 2016  الدولي 
ليبيا حتتاج إلى 200 مليار دوالر على أن 

تصرف خالل 10 سنوات

 االسبوع الليبي
والعشرون  الثالثة  الدورة  أشغال  املاضية  اجلمعة   اختتمت 
للجمعية العامة للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية 
اعتماد  اخلتامية  اجللسة  أشغال  شهدت  حيث  واملحاسبة، 
إعالن موسكو بشأن األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة. 
باملواضيع  تعلقت  فقرات  عشر  اإلعالن  هذا  تضمن  و 
منهج  على  االعتماد   – املساءلة  )تعزيز  منها  األساسية 
التخطيط اإلستراتيجي – تفعيل توصيات األجهزة والتشجيع 
على االلتزام بها – تأسيس عمل األجهزة العليا للرقابة على 
نظام املراجعة املبنى على قياس املخاطر املتأصلة يف األنظمة 
أو تلك ذات العالقة بالبيئة اخلارجية -تشجيع األجهزة العليا 
للرقابة ملمارسة دورها يف الرقابة على املخططات املستقبلية 
التأثير  تنمية مستدامة -العمل على خلق  واملتعلقة بأحداث 
األجهزة  متارسه  الذي  الدور  خالل  من  املجتمع  حياة  يف 
بحث  استمرار  اطار  واملحاسبة.(.ويف  املالية  للرقابة  العليا 
اوجه التعاون وتعزيز املكانة املرموقة التي يحظى بها ديوان 
املحاسبة الليبي بني نظرائه من دوواين املحاسبة ، فقد واصل 
رؤساء  مع  الفنية  اجتماعاته  شكشك  احمد  خالد  االستاذ  
دوواين املحاسبة واملنظمات املهنية ذات العالقة حيث بحث 
بديوان  انيطت  التي  املسئولية  تفعيل  و  التعاون  اوجه  تعزيز 
املحاسبة الليبي باعتباره امني عام االجهزة العربية االعضاء 
يف املنظمة االفريقية لالجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة.

 حيث اجتمع مع كل من :رئيسة محكمة احلسابات يف الكاميرون 
بصفتها األمني العام للمنظمة األفريقية ) األفروساي( رئيس 
املجموعة  عضو  بصفتها  اجلزائر  يف  احلسابات  محكمة 
)األنتوساي  الدولية  للمنظمة  التنفيذي  املجلس  يف  العربية 
رئيس ديوان املحاسبة يف قطر بصفته رئيس املجلس التنفيذي 
للدورة املقبلة للجمعية العامة للمنظمة العربية )األربواساي( 
كما مت على هامش االجتماعات تبادل اتفاقية التعاون الفني 
حيث  األردني  املحاسبة  وديوان  الليبي  املحاسبة  ديوان  بني 
اكد الدكتور عبد خرابشة رئيس ديوان املحاسبة األردني على 
التعاون  املنتظر منها يف تفعيل  أهمية هذه االتفاقية والدور 

بني الديوانني.
ديوان  رئيس  شكشك،  أحمد  خالد  األستاذ  اكد  جهته  ومن 
ما  إطار  يف  جاءت  االتفاقية  هذه  أن  على  الليبي  املحاسبة 
يقوم به ديوان املحاسبة الليبي من جهود تهدف إلى رفع كفاءة 
األعضاء واملوظفني من خالل اطالعهم على التجارب العملية 
ونقل اخلبرات واملعارف بني زمالء املهنة وبصورة تنعكس على 
رفع جودة العمل الرقابي ومخرجاته التي ستنعكس حتما على 

حتقيق الرقابة الفعالة على املال العام .

اتفاقية تعاون فني بني ديوان املحاسبة 
الليبي وديوان املحاسبة االردني
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رامي التلغ-بوابة أفريقيا االخبارية
تقوم أملانيا خالل الفترة األخيرة بلعب دور الوساطة 
من أجل وضع حد لألزمة الليبية املتفاقمة، بالتشاور 

ا. ا وإقليمًيّ مع الشركاء املنخرطني يف األزمة دولًيّ
 وامتنعت عن التدخل يف األزمة الليبية منذ بدايتها 
على  التصويت  رفضت  قد  إنها  حتى  عام 2011، 
بعمل  للقيام  الــداعــي  آنـــذاك  األمــن  مجلس  قــرار 
يجعل  ما  وهو  ليبيا،  يف  املدنيني  حلماية  عسكري 
أطــراف  مــن  كبيرة  بــدرجــة  مقبواًل  وسيًطا  أملانيا 
الصراع وكذلك من أغلب القوى الدولية واإلقليمية، 
قد  متعددة  بعقبات  ُتواَجه  األملانية  الرغبة  أن  بيد 

حتّد من فاعليتها.
يف وقت سابق،قال سفير أملانيا لدى ليبيا إن بالده 
العام  هذا  ليبيا  حول  مؤمتر  استضافة  إلى  تهدف 
بالتعاون مع األمم املتحدة ملحاولة إرساء االستقرار 

يف الدولة.
وكشف مبعوث األمم املتحدة إلى ليبيا غسان سالمة 
يف الشهر املاضي عن خطط لعقد مؤمتر دولي بشأن 
ليبيا يضم القوى األجنبية على األرض دون أن يحدد 

مكان االنعقاد.
على  أوفكزا  أوليفر  ليبيا  لــدى  أملانيا  سفير  وقــال 
مع  تشاور  ذلك عملية  أجل  أملانيا من  »بدأت  تويتر 
أطراف دولية رئيسية، ومع وجود أعمال حتضيرية 
مهم  دولي  إلى حدث  اجلهود  هذه  تقود  قد  كافية، 

هذا اخلريف«.
خالل  ميركل«  »أجنيال  األملانية  املستشارة  واعلنت 
كلمتها أمام البرملان األوروبي، يف 11 سبتمبر ، أنه 
يف حال عدم استقرار األوضاع يف ليبيا فإن استقرار 
أملانيا  وأن  سيتزعزع،  بأسرها  اإلفريقية  املنطقة 
ب حرب بالوكالة يف ليبيا.  سوف تقوم بدورها لتجُنّ

يف  األملاني  السفير  أعلن  فقد  ذلــك،  على  وتعقيًبا 
ليبيا »أوليفر أوفتشا« أن برلني تبذل جهًدا لتنظيم 
لقاء دولي حول ليبيا قبل نهاية العام اجلاري بهدف 
إعادة الوضع يف هذا البلد إلى استقراره، وأن هناك 
هذا  الرئيسيني يف  الدوليني  الشركاء  مع  مشاورات 
األزمــة  إلــى اجلهود األممية يف  واســتــنــاًدا  اإلطـــار، 

الليبية.

التوجس  من  بكثير  الليبيون  آخر،يراقب  جانب  من 
االستعدادات لعقد املؤمتر الدولي حول أزمة بالدهم 
النظامني  تشريك  حــالــة  يف  خصوصا  بــرلــني،  يف 

القطري والتركي يف أشغاله.
الذي  املؤمتر  يف  املشاركة  ليبيون  مسؤولون  ورفض 
دعت إليه أملانيا، مشيرين إلى أن تركيا وقطر باتتا 
متثالن غطاء سياسيا ودبلوماسيا للمرتزقة وتدعمان 
والسالح  باملال  القانون  عن  اخلــارجــة  امليليشيات 

واإلعالم.
كما استبعد اجليش الليبي مشاركة قيادته العامة يف 
املؤمتر. وقال اللواء أحمد املسماري، املتحدث باسم 
ألن  انتهى  احلوار  وقت  إن  الليبي،  الوطني  اجليش 
االتفاقات  من  العديد  أفسدت  املسلحة  امليليشيات 
والتفاهمات التي جرت يف القاهرة وأبوظبي وباريس 
وباليرمو بني القائد العام املشير خليفة حفتر ورئيس 

املجلس الرئاسي فايز السراج.
بأن  يؤمن  الليبي  اجليش  أن  إلى  املسماري  وأشــار 
اقتصادية،  أو  سياسية  وليست  أمنية  ليبيا  معركة 
مؤكدا أن دول العالم، وخاصة أملانيا، تعي جيدا أن 
احلل يف ليبيا عسكري وأمني بسبب انتشار مقاتلني 

وإرهابيني يف طرابلس.
اإلثــنــني،  الليبية،  الــوفــاق  حكومة  اشترطت  فيما 

احترام ما سّمته »7 ثوابت أساسية«، قبل االنخراط 
يف اجلهود األملانية جلمع الفصائل املتحاربة يف ليبيا 

خالل مؤمتر برلني املقبل.
على  على صفحتها  نشرته  بيان  الوفاق، يف  وأكدت 
فيسبوك، أنها تشيد بجهود أملانيا لعقد مؤمتر دولي 
يجمع الفصائل الليبية إليجاد تسوية سياسية وحل 
سلمي لألزمة يف البلد، لكنها تؤكد »ضرورة االلتزام 
عنه  املنبثقة  واألجــســام  الليبي  السياسي  باالتفاق 

كمرجعية سياسية ألي حوار أو اتفاق«.
الفوري  »الوقف  الوفاق  اشترطت  الصدد،  ويف هذا 

للتعامل مع كافة املؤسسات املوازية«.
النار  وأضــافــت أن »أي حــديــث عــن وقــف إطـــالق 
يرتبط بانسحاب القوات املعتدية من حيث أتت ودون 

شروط«.
وتابعت: »لم يكن هناك أي اتفاق مبرم يف أبو ظبي 
كما يتم تسويقه، بل كان لقاء تشاوريا بإشراف األمم 
املتحدة، يف حني كان االتفاق الوحيد هو ما قد مت 
يف باريس حيث اتفق على إجراء انتخابات بتواريخ 
محددة، وهذا ما دعمه لقاء باليرمو وما لم يلتزم به 

الطرف اآلخر«.
يكون من  الوحيد  السياسي  أن »احلل  إلى  وأشارت 
خالل خطة األمم املتحدة التي تنص على عقد ملتقى 

وطني جامع، حسب ما كان مقررا يف مدينة غدامس 
يف 14 أبريل املاضي، والذي مت تقويضه بالعدوان 

على طرابلس ومحاولة االنقالب على الشرعية«.
الدولي  برلني  ملؤمتر  الدعوة  متصل،فإن  سياق  يف 
أعقبها حراك فرنسي إيطالي متسارع الوتيرة على 
املستويني املحلي والدولي، أعاد سباق روما وباريس 
على امللف الليبي إلى الواجهة، يف الوقت التي تسعى 
أزمة  بشأن  الدولية  الــرؤى  توحيد  إلــى  أملانيا  فيه 
البالد التي تفاقمت بشكل كبير مؤخرا إثر احلرب 

املُشتعلة يف طرابلس.
نيويورك،  يف  بــلــودريــان  اجتماعه  اعتبر  مايو  دي 
مساهمة لتعزيز متاسك قوي للمجتمع الدولي على 
ضوء املؤمتر حول ليبيا، الذي تنوي أملانيا تنظيمه يف 
الفاشلني  وباليرمو  باريس  مؤمتري  فبعد  اخلريف، 
واللذين كرسا التناقضات بني إيطاليا وباريس حينها 
والصراع بينهما حول الريادة يف امللف الليبي، يبدو 
البلدان هذه املرة متناغمني إما استفادة من دورهما 
السلبيني يف التعاطي مع األزمة يف ليبيا سابقا، أو 
لتقاطع مصالح قد يكون جوهرها ملف الهجرة غير 

النظامية.
دوافع  من  ينطلق  األملاني  الــدور  إن  مراقبون،  ويرر 
تزايد  من  أملانيا  خشية  يف  أساسا  متمثلة  منطقية 
إليها  الوافدين  الشرعيني  غير  املهاجرين  أعــداد 

بشكل كبير.
وخارجها،  ليبيا  داخل  كبيرة  قبول  بدرجة   ويحظى 
بيد أنه من الصعب التعويل على املؤمتر املزمع عقده 
يف تسوية األزمة الليبية، خاصةً يف ظل انتشار عدد 
وهي  طرابلس،  يف  املسلحة  امليليشيات  مــن  كبير 
من  انطالًقا  بأي حل سياسي  تعترف  ال  ميليشيات 
الدعم املالي والعسكري الكبير املُقّدم لها من بعض 
الدول، ولذا فإن معركة حترير طرابلس هي معركة 
الصعب  ومــن  الوطني،  للجيش  بالنسبة  محورية 
القبول بأي تفاوض قبل إنهائها، وال سيما مع تزايد 
املخاوف من استغالل أنقرة ألي هدنة من أجل رفع 
مستوى تسليح امليليشيات بشكل أكبر، وهو ما يدفع 
نحو استمرار الصراع الليبي بنفس معطياته احلالية 

يف املرحلة املقبلة.

هـل ينجـح مؤمتـر برليـن 
يف حتقيق التسوية الليبية؟
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السنوسية  احلــركــة  نــشــأت  كــيــف  بـــدايـــة.. 
ليبيا؟  يف  صوفية  كحركة 

محمد  هــو  السنوسية  احلــركــة  مؤسس 
جاء  جزائري  وهــو  السنوسي،  علي  بن 
منها  املدن  من  عدد  على  ومر  ليبيا  إلى 
األخضر،  واجلــبــل  ومــصــراتــة  طرابلس 
مناسك  ألداء  بــرحــلــتــه  قــيــامــه  ــني  وحـ
بعسير  زاويـــة  ــه يف  دراســت بــدء  احلـــج، 
والتقى  الــعــربــيــة،  ــرة  اجلــزي منطقة  يف 
حني  إلــى  السناري،  عبداهلل  مع  هناك 
إلى  بالذهاب  اإلدريــســي  حمد  كلفهما 
علي  بن  محمد  جاء  ثم  إفريقيا،  شمال 
وأسس  األخضر  اجلبل  إلــى  السنوسي 
وهــي  ليبيا  يف  للسنوسية  زاويـــة  أول 
»الزاوية البيضاء« -وسميت بهذا اإلسم 
الغابة-  وســط  ويف  بيضاء  كانت  ألنها 
الــزاويــة،  اســم  على  املدينة  سميت  ثــم 
وعبداهلل السناري الذي مت تسميته بعد 
لبناء زاوية  ذلك بعبد اهلل السني، ذهب 
يف مزدة ومجموعة زوايا أخرى يف جهة 

بينها مسالته ويفرن.  الغرب، من 
السنوسي،  بن علي  وبعدها شرع محمد 
األخضر،  باجلبل  الزوايا  من  عدد  ببناء 
واتــخــذ مــن اجلــغــبــوب مــركــز لــزاويــتــه، 
وأصــبــح الــطــالب يــأتــون لــهــذه الــزاويــة 
للدراسة حيث حتولت الزاوية إلى مركز 

للسنوسيني.
ــن عــلــي الــســونــســي،  ــم تـــويف مــحــمــد ب ث
السنوسي،  املــهــدي  ولـــده  بــعــده  وتــولــى 
الذي تعرض للمضايقة على يد األتراك 
الكفرة  إلى  رحل  اخلطر  استشعر  وحني 
بها  وبقي  التاج  مبنطقة  زاويته  وأســس 

عدة سنوات.
ثم مت إرسال محمد السني-ولد عبداهلل 

مجموعة  لتأسيس  تــشــاد  الــســنــي-إلــى 
حتى  بذلك  القيام  يف  فبدأ  الزوايا،  من 
وصل إلى غرب النيجر، وأسس عدد من 
املهدي  رحل   1900 عام  ويف  الــزاويــا، 
شخص  و66  ألف  معه  وكان  تشاد  إلى 
من حفظة القرآن وكان من ضمنهم عمر 

املختار.
كــيــف نـــشـــأت الـــعـــاقـــة بـــن عــمــر املــخــتــار 

السنوسية؟  واحلركة 
عندما ذهب والد عمر املختار إلى احلج 
عمر  فانتقل  املقدسة،  باألراضي  توفى 
ثم  الغرياني،  الشارف  بيت  إلى  املختار 
الكرمي  القرآن  وحفظ  باجلغبوب  درس 
علماء احلركة  من  أصبح  أن  إلى  وتدرج 
الــســنــوســيــة، كــمــا انــتــقــل رفــقــة املــهــدي 
النضال  لبدء  تشاد  دولة  إلى  السنوسي 

الوطني ضد االستعمار الفرنسي هناك. 
ــر املـــخـــتـــار  ــمــ مـــــا الـــــــــدور الــــــــذي لـــعـــبـــه عــ

الطليان؟ محاربة  قبل  والسنوسيون 
والنيجر  تشاد  على  الفرنسيون  زحــف 
ويف  بالليبيني،  واصطدمت  اجلنوب  من 
عدة  مــن  حملة  انطلقت   1824 سنة 
ليبيا  وجــنــوب  وســط  مــن  ليبية  قبائل 
دخول  حني  إلى  الكامني،  محمد  لدعم 
وقبلهم  بهم  اصــطــدم  الــذيــن  االجنــلــيــز 

رابح فضل اهلل. 
تشاد  إلــى  وصوله  بعد  املهدي  ومحمد 
شيخها  الــتــي  قـــورو  منطقة  يف  استقر 
يف  املعارك  أدار  من  وهو  السني  محمد 
تشاد ضد الفرنسيني، ويف هذه االحيان 
كانت  ومرضته  السنوسي  املهدي  مرض 
على  وتويف  يقال،  كما  البطن  يف  قرحة 
شهرين  ملــدة  بعير  على  وحــمــل  أثــرهــا، 
بجانب  التاج  واحة  إلى  إلى حني وصلوا 

الكفرة ودفن بها . 
واســتــطــاع الــفــرنــســيــون الـــزحـــف إلــى 
على  استولوا   1913 سنة  ويف  الشمال 
الليبيون من تشاد، واجتهوا  قورو وخرج 
بعد  اجلهاد  قيادة  وتولي  الكفرة،  إلــى 
ضد  الشريف،  أحمد  السنوسي  املهدي 
ــان آنــــذاك الــطــلــيــان  الــطــلــيــان حــيــث كـ
كان عمر  وقتها   ، الساحل  على  استولوا 
املختار لم يشارك يف اجلهاد، وهو الذي 

جرح قبلها يف تشاد ضد الفرنسيس.
كان  األولـــى  العاملية  احلــرب  بــدايــة  مــع 
ومعهم  واإليطاليني  األجنليز  بني  النزاع 
يحكم  بــاشــا  جــمــال  ــان  ك حيث  األملـــان، 
مــحــاربــة االجنليز  قــرر  والـــذي  الــشــام، 
الشرق،  مــن  عليهم  بالزحف  مصر  يف 
مواجهتهم  الشريف،  أحمد  من  وطلب 

ــان لــه رأي  مــن الــغــرب، إال الــشــريــف ك
مختلف إذ كان يصنف احلرب تصنيفني، 
ويصل  العدو  يأتي  عندما  دفــاع  حــرب 
عندما  وه  هجوم  وأخــرى  أرضــك،  إلــى 
أماكن  يف  ملواجهته  اخلــروج  أنــت  تقرر 
يتواجدون  كانوا  الطليان  وألن  أخــرى، 
أولــى  محاربتهم  اعتبر  فقد  ليبيا  يف 
إال  االجنليز،  مواجهة  يف  املشاركة  من 
ــاح عـــدد مــن رفــاقــه من  أنـــه حتــت إحلـ
شرقا  وحتــرك  باملهمة  قبل  املجاهدين 
مناطق  عــدة  على  السيطرة  من  ومتكن 
والواحات  سيوة  منها  احلالية،  يف مصر 
بــقــواتــه مبساندة  وتــقــدم  الــصــحــراويــة، 
منطقة  إلى  وصل  حتى  الباسل،  أحمد 
بالقرب من مدينة االسكندرية. احلمام 

الــوصــول  يف  بــاشــا  جــمــال  تــأخــر  فيما 
ما  الــشــرق،  جهة  مــن  الكماشة  إلغــالق 
قواتهم  لتجميع  لألجنليز  الفرصة  أتاح 
وترتيب هجوم كبير على قوات الشريف 
فخسروا املعركة ومن جنا منهم عاد إلى 

اجلغبوب. واحة 
ــز مـــع إدريـــس  ــي ــدهــا اتــفــق االجنــل ــع وب
السنوسي، حينها كان  شاب صغير على 
عن  بــدال  السنوسية  الــدعــوة  يتولى  أن 
فيما   1916 يف  وذلك  الشريف،  أحمد 
من  وطلبوا  الزويتينة،  مبعاهدة  عــرف 
اجلغبوب  من  يخرج  أن  الشرف  أحمد 

بالطيران يقصفوه  وإال 
ومات  اجلفرة،  إلى  اجلغبوب  من  فرحل 
الطريق  يف  املــجــاهــديــن  مــن  مجموعة 
انــفــرد  فيما  والــعــطــش،  ــوع  اجلـ نتيجة 
منح  الذي  السنوسي،  بادريس  االجنليز 
الشريف  اه أحمد  أمير، وقد بعث  صفة 
سلطان  منطقة  وصــولــه  عــقــب  رســالــة 

ملفات 

عمر املختار واحلركة السنوسية.. 

مع من اتفق ومع من اختلف؟
حوار/همسة يونس

تلقى عمر املختار منذ بدايات حياته األولى تربية دينية، تعلم فيها 
والكتاتيب  الصوفية،  الــزوايــا  يف  علمه،  ثم  وحفظه،  الــكــرمي،  الــقــرآن 
الغازي  يواجه  شــرس،  ومجاهد  مقاتل  إلى  معلم  من  يتحول  أن  قبل 
والنيجر  تشاد  يف  الفرنسيس  واجه  حيث  »املسلمن«،  باد  من  أي  يف 
وجنوب ليبيا، وقاوم اإليطالين يف ليبيا حتى آخر حلظة من حياته.

ــان لــعــمــر املــخــتــار عــاقــة خــاصــة بــاحلــركــة الــســنــوســيــة، الــتــي قــاد  وكــ
أحمد الشريف أحد أهم وأبرز قادتها، حركة اجلهاد ضد الفرنسيس 
والطليان واألجنليز، قبل أن يتم نفيه عقب خسارته أمام األجنليز يف 
مصر، ويضطر لتسليم قيادة السنوسية ألبن عمه أدريس السنوسي.

اتفق  من  ومع  السنوسية،  باحلركة  املختار  عمر  عاقة  على  للوقوف 
الدكتور  التاريخ  أستاذ  مع  اللقاء  هذا  أجرينا  زعمائها،  من  واختلف 
مــحــمــد ســعــيــد الــقــشــاط، الــــذي فــتــح صــفــحــات عــديــدة مــن الــتــاريــخ 
وبعض  املــجــاهــديــن  شيخ  بــن  الــعــاقــة  تــنــاول  مــا  منها  ننشر  الليبي، 

زعماء احلركة السنوسية.
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ملفات 

شرقي مدينة سرت، على غالف املصحف، أكد له 
أبنه  يخلفه  أن  على  السنوسية،  عن  التنازل  فيها 
التي  تركيا  يف  منفاه  إلــى  الشريف  ونقل  العابد، 

انتقل منها إلى الشام ثم السعودية احلالية. 
وما الدور الذي لعبه أحمد الشريف أثناء وجوده يف 
تركيا؟ وما دوره يف قيادة عمر املختار للمجاهدين؟

استقبله مصطفى كمال اتاتورك الذي قاد املقاومة 
تلقى دعم  أن  بعد  اليونان، ومتكن من ردعهم  ضد 
حيث  كبير  دور  له  كان  الذي  الشريف،  أحمد  من 
متكن من إقناع األكراد بأن يتوقفوا عن الثورة ضد 
ما  وهو  خارجي  عدو  يف  يقاتل  باعتباره  اتاتورك 

كان.
ثالثة  خــالل  اليونانيني  طــرد  من  أتــاتــورك  ومتكن 
بسيف  الشريف  أحمد  قلده  أن  بعد  فقط،  ــام  أي

لتولي قيادة اجلهاد. وبرنوص ومصحف، كرمزية 
ولد  ما  عبداحلميد،  السلطان  عزل  أتاتورك  ولكن 
غــادر  ــذي  ال الشريف،  أحمد  وبــني  بينه  اخــتــالف 
املقدسة،  األراضــي  إلــى  ومنها  سوريا  إلــى  تركيا 
الذي  سعود  آل  عبدالعزيز  امللك  إلى  انضم  حيث 
عمر  راسل   1923 سنة  ويف  كمستشار،  معه  بقي 
اإليــطــالــي، حيث  الــغــزو  يــقــاوم  كــان  ــذي  ال املختار 
كان  ما  ليقود  توافقية  كشخصية  عليه  االتفاق  مت 

يعرف بأدوار اجلهاد، يف منطقة اجلبل األخضر.
باملصريني  عــالقــتــه  مــن  املــخــتــار  عــمــر  واســتــفــاد 
وخاصة أحمد الباسل )ليبي مقيم يف مصر( الذي 
الطليان  ولكن  للمجاهدين،  ودعم  مساعدات  قدم 
ليبيا  تفطنوا لهذا الدعم وقرروا قطع الطريق بني 
يحولوا  حتى  واأللغام  الشائكة  باالسالك  ومصر 

الطرفني. بني 
عن  املختار  لعمر  برسالة  الشريف،  أحمد  وبعث 
أحمد  اسمه  وكــان  أسلم  منساوي  شخص  طريق 
أسد، الذي متكن من الوصول إلى اجلبل األخضر 

املختار فعال. بعمر  واأللتقاء 
ويقول إنه لم يصل إلى املختار إال بصعوبة حيث كان 

ويقول  يتعاملون بحذر مع كل غريب،  املختار  رفاق 
أسد يف كتاب ألفه عن هذه الرحلة إنه التقى عمر 
التموين  قلة  من  يعانون  ووجدهم  ورفاقه  اخلتار 
وليس لديهم مؤن وال جتهيزات مناسبة، فاستغرب 
أدريس  األمير  لكم  يقدم  لهم كيف ال  الوضع فقال 
وضع  يف  يعيش  وجــده  الــذي  مصر  يف  السنوسي، 
جيد، فرد عليه املختار »أن اهلل لم يعطه جنان كي 
يثبت به«، ألن املجاهدين اجتمعوا سنة 1920 يف 
غريان وقرروا توحيد اجلهاد يف املنطقتني الغربية 
قيادة  يف  املختار  عمر  يكن  لم  وقتها  والشرقية، 

إلى  ثم  إلى سرت،  السعداوي  بشير  اجلهاد، فجاء 
اجدابيا حيث التقى مع وفد من مجاهدي املنطقة 
الشرقية، وطلب منهم توحيد اجلهاد، ولكن ممثلي 
ادريــس  مبايعة  اجلــهــاد  لتوحيد  اشــتــرطــوا  بــرقــة 
غريان  ــى  إل الــســعــداوي  فــرجــع  أمــيــر،  السنوسي 
لالستشارة وبالفعل مت االتفاق على مبايعة ادريس، 
ومت االتفاق على توحيد اجلهاد، على ان يتم تقدمي 

الطليان. الدعم حسب هجوم 
هجم  ادريــس،  مبايعة  من  السعداوي  رجوع  وعند 
وبلغه مبا  ادريس  إلى  فعاد  الطليان على مصراتة، 

لم  ادريــس  أن  إال  الدعم  تقدمي  منه  وطلب  حدث 
يفي بالوعد وهاجر إلى مصر، وبقي يف مصر حتى 

عاد مع األجنليز يف احلرب العاملية الثانية.
ــحــق عــمــر املــخــتــار بــاجلــهــاد وقـــاد  ــت يف حـــني ال
املجاهدين يف منطقة اجلبل األخضر، الذي استمر 
حتى استشهاده يف مثل هذه اليام من شهر سبتمبر 
خاصة  كبيرة  لصعوبات  تعرضوا  أن  بعد   1931
بعد أن قام اإليطاليون بتفريغ املنطقة من األهالي 
العقيلة  معتقل  مثل  معتقالت  يف  وضــعــوا  الــذيــن 

وغيرها.
مـــا دور احلـــركـــة الــســنــوســيــة عــقــب إعــــان اســتــقــال 

؟ ليبيا
االستقالل  بعد  السنوسية  احلركة  دور  وتالشى 
واهتم ادريس باحلكم برعاية اجنليزية، باعتبارهم 
تأسس اجليش  أن  بعد  إلى احلكم  به  أتوا  من  هم 
الطليان،  املعارك ضد  وشارك يف  الليبي يف مصر 
للجيش  انضموا  الذين  املجاهدين  بعض  وطالب 
بـــأن يــشــتــرط عــلــى االجنــلــيــز مــنــح ليبيا  ــــس  ادري
إال  الطليان،  طرد  يف  مشاركتهم  نظير  االستقالل 
أن ادريس قال لهم بأن يشاركوا مع االجنليز ويتم 
الليبيون  قاتل  وبالفعل  املعركة،  بعد  الحقا  االتفاق 

مع االجنليز وطردوا الطليان من ليبيا.
ــعــد بــعــدد من  ــس فــيــمــا ب ــ واســـتـــعـــان املــلــك ادريـ
الشخصيات املقربني من الطليان واالجنليز، وحتى 
فات«  ما  على  »حتحات  رفعه  الذي  الشعار  فكرة 
مطلني  باعتباره  املــاضــي  صفحة  فتح  لعدم  جــاء 

الذين استعان بهم كذلك. ومعظم 
تأثير حقيقي، إال يف  يتبقى للحركة السنوسية  ولم 
بعض املناطق بالشرق الليبي، ولعل ابرز آثارها هي 
اتخذت  التي  البيضاء  مدينة  يف  الدينية  اجلامعة 
التي كانت  البيضاء  الزاوية  اسمها يف األساس من 

السنوسية. تعود لشيوخ احلركة  والتي  بها، 

تالشى دور احلركة السنوسية 
بعد االستقالل واهتم ادريس 
اجنليزيــــة،  برعايـــــة  باحلكم 
باعتبارهم هم من أتوا به إلى 
تأسس اجليش  أن  بعد  احلكم 
يف  وشارك  مصــــــر  يف  الليبي 

املعارك ضد الطليان

عمر املختار .. أن اهلل لم يعطه جنان كي يثبت به
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املنوعة

وفاة رمز األغنية املكسيكية خوسيه خوسيه 

أكبر مسجد يف غرب إفريقيا مبدينة داكار اليابان تستورد فيروسات لتعزيز 
اإلجراءات الوقائية 

شعرت بالضيق .. ففتحت باب الطوارئ بالطائرةنفوق فيل سريالنكي لسوء املعاملة 

افتتــح بالعاصمــة الســنغالية دكار، مســجد »مســالك 
اجلنــان« الــذي يعــد أكبــر مســجد يف غــرب إفريقيــا، 

بكلفــة بلغت 30 مليون يورو.
حضــر حفــل االفتتــاح الرئيس الســنغالي ماكي ســال، 
والرئيس الســنغالي الســابق عبد اهلل واد، وعلماء دين 

ومســؤولون ومئات اآلالف من املواطنني.
اجلديــر بالذكــر أن بنــاء املســجد اســتغرق نحــو ســبع 
ســنوات، حيث بني على مســاحة 6 هكتارات، ويتســع 
لـــ 10 آالف مصــٍل يف القســم الداخلي، و20 ألفا يف 

اخلارجية. الساحة 

قال مســؤولو الصحة العامة يف اليابان إنهم اســتوردوا فيروســات مميتة لتطوير طرق تعزيز 
اإلجــراءات الوقائيــة ضــد األمراض املعدية قبل األلعاب األوملبيــة يف طوكيو العام املقبل.

وأكــد املعهــد القومي لألمراض املعدية أن ســالالت خمســة فيروســات مميتة وصلــت ملكتبه 
الفرعي لتســتخدم يف االختبارات، بحســب ما ذكر موقــع )اليابان بالعربي(.

وهــذه الفيروســات هــي فيــروس إيبوال وفيــروس أمريــكا اجلنوبية وفيروس الســا وفيروس 
القــرم والكونغو وفيروس ماربيرغ.

وأشــار مســؤولون إلــى إنه ســيحتفظ بهــذه الفيروســات يف مختبر بأعلى مســتوى للســالمة 
األحيائيــة وهــو املســتوى الرابــع، مــا يعنــي أن املعهــد قــادر علــى التعامل مع أخطــر كائنات 

ممرضة.

قــال مســؤول يف حديقــة احليــاة البريــة يف 
ســريالنكا إن احلكومــة أمرت بتشــريح جثة 
الفيــل تيكيــري، وهــي فيــل آســيوية هرمــة، 
نفقــت يف كيجالــي، علــى بعد 80 كم شــرق 

كولومبو. العاصمة 
ونفــق الفيــل الهزيلــة البالغة مــن العمر 70 
عاًمــا، والتــي أثــارت احتجاًجا على وســائل 
علــى  إجبارهــا  بعــد  االجتماعــي  التواصــل 
املشــاركة يف مســابقة ملكة بوذية ســنوية يف 
ســريالنكا، وفق ما ذكره املسؤولون األربعاء.

وقــال خبيــر الفيلــة جايانتــا جايوارديــن إن 
»اجلامبو« تعرضت لســوء املعاملة، وفق قناة 

.)ndtv(
وقــال جايواردين لوكالة فرانس برس »كانت 
تيكيري تعاني من ســوء التغذية احلاد«، »إنه 
ألمــر عجب أن تعيش هــذه الفترة الطويلة«.

يذكــر أنــه مت ســحب تيكيري مــن حفل ختام 
املســابقة الســنوية ملعبــد يف كانــدي الشــهر 
املاضــي بعــد أن اندلعــت عاصفــة إعالميــة 

اجتماعيــة ضد مشــاركة الفيل الهزيلة.

قامت راكبة بفتح باب طائرة صينية 
وهــي تســتعد لإلقالع وذلــك بعدما 
شعرت بأن جو الطائرة خانق للغاية.
وكانــت الراكبة التي لم يتم الكشــف 
عــن هويتهــا تســتقل الطائــرة التــي 
كانت على وشــك اإلقــالع من مطار 
ووهــان تيانه يف إقليم هوبى بوســط 

الصني.
ونقلت التقارير اإلعالمية عن طاقم 
أثنــاء  الواقعــة حدثــت  أن  الطائــرة 

االنتهــاء مــن عملية حتميــل الطائرة 
بالركاب حيث قاموا بتحذير الراكبة 
ومــن كانــوا بجوارهــا من عــدم ملس 
بــاب الطــوارئ بعــد جلوســها علــى 

مقعدها.
وأضافــت التقارير أنه مع ذلك يبدو 
أن الراكبــة شــعرت بــأن اجلو خانق 
للغاية مما دفعها لفتح باب الطوارئ 
مــن أجــل استنشــاق بعــض الهــواء 

النقي.

واضطر طاقم الرحلة وباقي الركاب 
لالنتظار وتعطل إقالع الطائرة التي 
كانــت متجهــة إلى مدينة النتشــو يف 
إقليم جانســو بشــمال غــرب الصني 
حتــى قــدوم رجــال الشــرطة وإلقاء 

القبض على الراكبة املتهورة.
ولم يتم الكشــف حتى اآلن عن اســم 
الراكبة كما لم يتم معرفة ما إذا كان 
ســيتم فرض حظر معني عليها فيما 

يتعلق باستخدام أي رحالت جوية.

ذكــرت وســائل إعــام محليــة أن املغني ومؤلف األغاني املكســيكي 
خوســيه خوســيه، الذي ظل رمزا موسيقيا عبر أمريكا الاتينية 

ألكثر من 50 عاما، تويف أمس السبت عن 71 عاما.
وقالــت محطــة تيليفيســا املكســيكية إن املغنــي تــويف يف ميامــي 
الســبت نتيجــة مضاعفــات بعــد عاجه من ســرطان البنكرياس. 

وكشف خوسيه خوسيه إصابته بالسرطان يف 2017.
واشــتهر خوســيه خوسيه بقصائده الغنائية القوية الرومانسية، 
ومن بينها »العالم«)ذا وورلد( و«حياتي« )ماي اليف( ورشح عدة 

مرات جلوائز غرامي. وقام بالتمثيل أحيانا.
وكان جمهــوره يطلــق عليــه لقــب »أميــر األغنيــة« وولــد يف عائلــة 

موســيقية ونشــأ يف مكســيكو ســيتي. ويف أوائــل ســن املراهقــة بدأ 
يعزف على الغيتار ويغني.

وأصبح كثير من أعماله مصدر إلهام للجيل األصغر من الفنانن 
واملوسيقين، مثل جنم البوب الاتيني خوليو إغليسياس.

صورتــه  أيضــا  موســيقي  وهــو  خويــل  خوســيه  جنلــه  واســتبدل 
الشخصية على تويتر بشريط أسود.

أوبــرادور  لوبيــز  مانويــل  أندريــس  املكســيكي  الرئيــس  وقــال 
للصحفيــن بعــد ســماعه نبــأ وفــاة خوســيه خوســيه قبــل كلمــة 
كان مــن املقــرر أن يلقيهــا يف واليــة شــيواوا الشــمالية »وفاتــه أمــر 

محزن«.
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الثقافية 

يف الذكرى التاسعة عشرة لرحيل الشاعر الكبير  على الفزاني 

علي الفزاني قنديل ضائع يف املدن الوثنية
د. عبداجلواد عباس

عندمــا تنازعــك نفســك الكتابة عــن مبدع 
مــا ، فإنــك لــن تفعل ذلك عفو اخلاطــر ، إذ 
البّد من شيء أثارك للكتابة عنه ، حتى ولو 
كنــت ملزما ببحث أو دراســة حوله من قبل 
جهة أكادميية.. نعم، من املجحف أن تكتب 
عن فنان أو شاعر أو كاتب كيفما اتفق ، دون 
الوقــوف علــي جوانــب كثيــرة من إبداعــه أو 
بعٍض منه علي األقل. لكن إذا مت لك ذلك 
مــع مخالطتــه والتحدث معــه وجها لوجه 

فإن الصورة ستكون أمّت وأوفى.
هــذا مــا حدث لــي مع الشــاعر واألديب 
علي الفزاني.. ما جذبني إليه ليس ألنه 
كان يعرض أشعاره ، فهو لم يتكلم عن أًي 
منها ؛ وإمنا يتحدث عن أشــياء أخرى.. 
عن معارفه من أولئك الذين بينه وبينهم 
رصيد كبير من الذكريات املشــتركة ، أو 
عــن لقاءاته أو مواقفه مــع أدباء عرفهم 
، ليبيــني أو عــرب. وهي مواقف ال تخلو 
من معاٍن وكياسة يف مجملها ، وبأسلوب 

ال يشعرك بالنفور ،
انتبهــت إلــى الفزانــي أكثــر حينما تويف 
صادق النيهوم ، فبكاه الفزاني بكاًء مّراً  
، عبر أكثر من خمسة مقاالت رثاء ، إثر 
وفاتــه مباشــرة ، بنبــرة تنم عــن صداقة 
وعالقــة وطيدة باألديب الراحل.. وشــد 
انتباهــي إليــه أيضــا حينمــا كان يذكــر 
بنغازي القدمية ، فكلما حتدث عن ذلك 
كلمــا اســتحضر يف ذهني ذلــك املجتمع 
الــذي كان.. اســتحضرت أنفاس بنغازي 
يف اخلمســينيات والســتينيات ، وإن لــم 
أكــن مــن ســكانها وال مــن مواليدهــا ، 
لكنني أتردد عليها باستمرار ، ُمــــذ وأنا 
صغير ، فثمة أقرباء كثيرون هناك ، مما 
خلّف عندي انتماًء فكريا وجماليا ملدينة 
بنغــازي ، فاألديــب علي الفزانــي يحبها 
، وأنــا أحبهــا أيضــا.. بنغــازي شــعارها 
عــش كما تريد ، وحترك حيثما شــئت ، 
ال تســلط وال عيــون ترقبــك.. بنغازي ال 
تلِفظ أحدا ، جئتها اليوم أو منذ عشرين 
عاما ، َسـّيان عندها ، أنت لستَ  غريبا 

، ال أحــَد يتعقــب خطواتــك ، النــاس يف 
غنــًى عن حســاب احلــركات والســكنات 
و )تقييــد األحــوال( ، حتــى وال من يهمه 

أمرك.
علــي الفزانــي خيــر من يحدثــك فترات 
مثيــرة ممتعة عن مدينة بنغازي القدمية 
، عــن الصابــري وســوق احلشــيش ، أو 
دكاكــني حميــد و )جوليانا(. أحســب أن 
اهتمامــه مكثف علي شــمال املدينة دون 
جنوبهــا ، فهــو قــل مــا يذكــر الفويهــات 

والبركة أو الرويصات.
شــيء ما شــّدني إلى التواجد يف مجلس 
هــذا الرجل )علي الفزاني( ، حتديدا ما 
ذكرته ، ورمبا بعده عن أسلوب التكلّـف ، 
فهو ال يقطع حديثه وال يغّير لهجته مهما 
جلــس إلــى جواره أشــخاص ال يعرفهم ، 
ورمبا رّد علي استفســار أحدهم أيضا ، 
ودون أن يســتنكر منه ذلك ، علي عكس 
مــا تلمســه مــن شــخص ضيــق األفق أو 
جيهوي ، غير أنه تعّود أن يزيح عن عينيه 
النظــارة نصف إزاحة كلما أراد أن يوّجه 
احلديــث إلــى مستفســر مــا وبصراحــة 
متقنة ، ورمبا استحضر يف نفسه قولـَـه: 

لقد تعّرفت علي هذا العالم الرخيص
بثمن غال

وسأخرج منه باملجان
وكأنــه يقــول : دفعــت ثمــن التجربــة.. 
وقــد يشــد انتباهك شــعوره بالتشــاؤم ، 
رمبــا ألنه عــاش حيــاة مزحومــة بالقلق 
واالضطــراب واحلاجــة ، فالتعب واملوت 

واحلــزن ، كل ذلــك لــه صــدًى واضح يف 
عناويــن دواوينــه ، ومــن ذلــك : رحلــة 
الضياع ـ أســفار احلــزن املضيئة ـ املوت 
فوق املئذنة ـ مواســم الفقدان ـ الطوفان 
آت ـ أرقــص حافيا ـ ذاكرة اخلاليا امليتة 
ـ القنديــل الضائع... ممــا يحمل هموما 
ورَثـَــها جــزاء وقوفــه يف طابــور جحافل 
جيــش احليــاة الطويل ، أو كما أســماها 

هو )الطاحونة( :
كالرحى كانت تدور

تسحق الرؤيا وترمي بالقشور
هي يف بدء اللقاء كانت )زليخة(

وأرى اآلن حفـّار القبور
ولعــل وعيــه مبا يــدور من حولــه وإملامه 
الثقايف بأمور شــتى ، زاد من كم تعاسته 
إلــى نفســه ، فقصيدتــه  يفــرغ  حينمــا 
بعنــوان )دمــي يقاتلني ( يومــئ فيها إلى 
أن شــعوب العرب ما تزال حتطم نفسها 
، وأن )القطــة مــا تزال تــأكل صغارها ( 
فيعلن صيحة مترد ، وسخرية من عذابه 
الــذي يالحقه منذ والدتــه ، كما الحقته 
التعاســة واحلروب حني فتح عينيه علي 

العالم ، إبّان احلرب العاملية الثانية :
وحنب إليك هبطت تلقفني عرس الدم

وحني مشيت تصدعت األرض
وقام من جسم األرض زبانية

التعاقب الدموي
وتبســم الــرب ، رأيتــه يف ثيــاب حــارس 

ملكي
وتلميــح إلى غياب الذهــن العربي ، بكل 

لطافــة البالغــة ينحــي بالالئمــة علــي 
بنــي جلدتــه ، وعلى هــذا الزمن املتجدد 

الصراعات منذ أزمنة غابرة :
إذن أبتي أنت الذي تفـــّرد يف اختالفات 

اجلموع
أنت الذي يجرر األبرياء يف الق الفجر

يلقي بهم يف سجنه الهمجي
ملن امللك وقد صار اإللــه عميل اخلليفة

مــا يفتــأ علــي الفزانــي يطلــق صيحات 
علــى  االعتــراض  صيحــات   ، الثــورة 
العربــي  والوضــع  املترديــة  الظــروف 
املتــورط يف هموم السياســة اخلارجية ، 
فيستدعي )أبا ذر ( ويتفاءل بـ ) عشتار( 
ألن كل ثائــر عنــده مبثابــة قنديل ضائع 
يف املــدن الوثنيــة ، مثــل )زرّوق و أبا ذر( 
، ذلــك لكثــرة العاصيــني واملذنبني ، من 
أولئك الذين أظهروا عقوقا نحو الوطن.
وحينمــا يتحــدث عــن الثــورة ، أي ثــورة 
فيهــا إصــالح للكــون ، ال يتكلــم مبنطــق 
الســذاجة أو اإلطراء املقيت ، بل يفصح 

عما يريد بتلميح مقبول :
ها قد عاد لألرض املسيح

يبرئ األعرج ـ األعمى واملوتور بالكلمات 
وحدها

تدب احلياة يف الذاكرة
وتعود إلى الزمن بعض أحالمه الســخّية 

يف قبضة الكوابيس
يبشــرنا املــارد الطينــي عــن زمــن عاقل 

يرسل بساطه السحري
إلى أرض عشتار...

علي عبد السالم أبوبكر الفزاني
· مواليد صرمان 1936/2/17  

· نشــأ نشــأة دينيــة علــى يد والــده الذي 
عمل بالقضاء لفترة مبدينة صرمان.

· حفــظ القــرآن يف احلاديــة عشــر مــن 
عمره بجامع سيدي زكري بصرمان على 
يد الشــيخ علي امليالدي والشيخ امحمد 

املحجوب.
· هاجــر مع أســرته عــام 1947 ف إلى 
بنغــازي وتخــرج عــام 1953 ف بدبلــوم 
عــال يف التمريــض )أول دفعــة متريــض 

ليبية(.
· أرســل للعمــل إلــى املرج يف املستشــفى 
اجلامعــة  إلــى  أوفــد  ومنــه  الصــدري 
اإلســالمية ليعمــل ممرضــاً بهــا وهناك 
درس اللغة والنحو على يد العالم املعروف 

املرحوم الشيخ عيسى الفاخري.
بالعمــل  والتحــق  بنغــازي  إلــى  عــاد   ·
دراســته  وواصــل  املركزيــة  بالصيدليــة 
الليلية وتعلم اإلجنليزية على يد األســتاذ 

الفاضل محمد بودجاجة.
· أكمل دراســته حتى الثانية ثانوي طالباً 
منزلياً ويف الوقت نفســه بدأ ينشر بعض 
قصائــده وقــد نشــر أولــى قصائــده يف 
جريدة برقة ثم احتضنه األستاذ الشاعر 
الراحــل عبــد الســالم قادربوه فنشــر له 
قصــة وقصيدتــني وعلى يديــه أتقن علم 

العروض.
· توقف عن النشــر حتى سنة 1965 ف 
ثــم بــدأ إنتاجه يخــرج يف الصحــف نثراً 
وشــعراً ومعاصراً ينظــم على الطريقتني 

التقليدية واحلديثة.
دواوينـه

مكتبــة  دار  الضيــاع-  رحلــة   -
األندلس/1967

- أســفار املدينــة املضيئــة- دار مكتبــة 
األندلس/1968

مكتبــة  دار  مهاجــرة-  قصائــد   -
األندلس/1969

املكتبــة  املئذنــة-  فــوق  املــوت   -

الوطنية/1973
الــدار  األولــى-  الشــعرية  املجموعــة   -
)حتــوي  اجلماهيريــة/1975.. 
املجموعــات: رحلــة الضيــاع/ أســفار - 
املدينة املضيئة/ قصائد مهاجرة/ املوت 

فوق املئذنة(.
-مواسم الفقدان-الدار 

اجلماهيرية/1977
-الطوفانآت-الدار 

اجلماهيرية/1981
- دمــي يقاتلنــي اآلن والقنديل الضائع- 

الدار اجلماهيرية/1984
الــدار  حافيــاً-  أرقــص   -

اجلماهيرية/1995
- طائــر األبعــاد امليتــة- احتــاد الكتــاب 

العرب/1995
الــدار  العــذراء-  اليمامــة  فضــاءات   -

اجلماهيرية/1998
يــوم  بسويســرا  بيــرن  يف  تــويف   ·

2000/9/27 ف ودفن يف بنغازي

البعض من سيرة الذاتية للراحل على الفزاني 

)أني أفضل أن أكون عبداً يف بالدي
ناظم  املنفى(/  يف  ملكاً  أعيش  أن  على 

حكمت
قلت لكم سرقت بعض النار

أوقدتها يف داخلي، وتلك لعبة الرجال يف 
القرار

أحرقت سور بابل
قاومت جحفل املغول والتتار

إلى  معي  أحمله  بداخلي  أمــتــي  تــاريــخ 
املدائن البعيدة

مردداً للوطن املسلوب تارة قصيده
وتارة مرثية ورمبا، ورمبا غرقت يف البكاء

لكن أنا أقسمت أن أموت فوق املئذنه
ي املوت املحزنه عبر سنِّ

ي يوسف العجاف سنِّ
كانت لنا نهاية املطاف
***

فهمكم(/  يتناول  ما  كالمي  من  )خــذوا 
احلالج

منتظر منفاي
ورافض حبيبتي هواي

عقيمة من ألف عام لم تلد
مر بها اجلنني يف اخليال ثم لم يعد
فأرضعته من تناقض السنني واألبد

ها أنا مهاجر على سحابة
أخفي عناء الرفض يف )ربابه(

يا وطني لك الرفات، أعطني الفكرِ
فإن لي يف العالم البعيد املستقر

يف النار، يف اجلليد، يف دميومة القدر
***

)أال ليت للنساء جميعاً ثغراً واحداً
إذاً لقبلته واسترحت(/ بايرون
عودي لطفلك املعذب األمومة
عودي، دعيني أكتب اجلرميه

عودي أيا أثيمه
من ألف عام حتضنني هذه اجلرميه

شرقية، داعرة، كاذبة، محتقرة
عد للرجال مجزرة يف كل حلظة تُّ

ويطلع الصباح يا حبيبتي السعيده
ــواد هــذه  ــرجــال يف سـ ال إبــتــســامــة  أرى 

اجلريده
وجتمد الدموع يف املحاجر العنيده

***

سوناتا
)معي وحدي

رامبو-  املتوحشة(/  اجلنة  هــذه  مفتاح 
اإلشراقات

شهران لم أمن
شهيد محنة األلم

يف وطني يف العالم السفلي يف
جتارب األمم

تبارك املشيب يف الفودين
تبارك السهاد يف اجلفون

حبيبتي هذي
نهاية

املوت فوق املئدنة 

الفزاين  عيل 
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رياضه

ـــ االسبوع الليبي   
حتضيراته   يف   النصر  بنادي  السلة  فريق   انطلق 
املرابطي  سفيان  التونسي  قــيــادة   حتت  بالنادي، 
األندية  بطولة  تصفيات  يف  للمشاركة  يستعد  حيث 
إلى  الفترة من 22  األفريقية لكرة السلة مبالي يف 

27 أكتوبر اجلاري.
وأسفرت قرعة بطولة األندية األفريقية لكرة السلة، 
املجموعة  يف  ليبيا  ممثل  النصر،  نــادي  وقــوع  عن 
والبوليس  اجلــزائــري  البترول  تضم،  التي  ــى  األول
هذه  من  فريقان  ليتأهل  الغيني،  وســالك  املــالــي، 

املجموعة.
دولة،  من  أكثر  تستضيفها  التصفيات  أن  ويذكر  
يتأهل  مجموعات   6 على  وزعت  املشاركة  والفرق 

فريقان من كل مجموعة.
السلة،  لكرة  الليبي  االحتاد  أن  بالذكر  يجدر  كما   
الليبية  السلة  كرة  سيمثل  النصر،  فريق  أن  أعلن 
النسخة  بطل  بوصفه  األفريقية  األندية  بطولة  يف 
األهلي  سيمثل  فيما  الليبي،  ــدوري  ال من  األخيرة 
طرابلس كرة السلة الليبية يف بطولة األندية العربية 

بوصفه بطل النسخة األخيرة من كأس ليبيا.

ـــ االسبوع الليبي   
انهي رئيس اتاحد كرة القدم الليبي  عبداحلكيم الشلماني اجلدل 
حول مستقبل جالل الدامجة وما شاع حول انتهاء عالقته كمدرب 

للمنتخب الوطني الليبي 
وقال الشلماني، يف حوار مع احدى القنوات الفضائية أن الدامجة 
ومــدة  الــفــرســان،  مستقبل  لرسم  الكاملة  الثقة  على  سيحصل 
عقده ستستمر لعام والتوقيع الرسمي يف مراحله األخيرة« وتابع  
مدرب  مع  بالتعاقد  له  تسمح  ال  حاليا  الكرة  احتــاد  »إمكانيات 
أجنبي، ولذلك فالدامجة مستمر معنا خالل الفترة املقبلة والنجاح 
يحتاج للوقت وسنحاول وضع بصمة بصورة أكبر من خالل رئاسة 

احتاد الكرة »

 الشلماني يحسم اجلدل حول مصير 
الدامجة مع املنتخب  

 جمهور ربيع الاليف  ينتظر قراره  للموسم القادم

ليبيا تشارك يف الدورة التدريبية
 إلعداد مدربي األوملبياد اخلاص بالقاهرة

ـــ االسبوع الليبي   
القدم  كرة  رياضيتي  األوملبياد اخلاص يف  اإلقليمية إلعداد مدربي  التدريبية  الدورة  ليبيا يف  شاركت 
القاهرة وميثل عبد  املصرية  بالعاصمة  30 سبتمبر،  أمس  انطلقت  التي   ، الشاطئية  الطائرة  وكرة   ،
كرة  رياضة  يف  مطير  محمد  يشارك  فيما  القدم،  كرة  رياضة  يف  الــدورة  يف  ليبيا  الغراري  القادر 

الطائرة.
وانطلقت الدورة التي يشارك بها 14 دولة عربية، منها، اإلمارات، الكويت، السودان، عمان،البحرين، 

ومصر، أمس 30 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر اجلاري.

ـــ االسبوع الليبي   
الفريق  جنم  التركي  عبدالرازق  أجرى 
الــنــصــر،  بـــنـــادي  الــســلــة  ــرة  ــك ل األول 
النتقاله  متهيدا  الطبية  الفحوصات 

رسميا إلى املنازة التونسي  .
له  صــورة  النصر  سلة  عمالقة  ونشر 
صفحته  على  الفحوصات  يجري  وهو 
االجتماعي  التواصل  مبوقع  الرسمية 
يف  تلقى  قد  التركي  وكان  بوك.  فيس 
شبيبة  من  رسميا  عرضا  سابق   وقت 
ــراف بصفوفه  االحــت أجــل  مــن  املــنــازة 

املقبلة. الفترة  خالل 
الــتــركــي خلـــوض جتربة  ــرار  ــي قـ ــأت وي
نظرا  احلــالــي  ــوقــت  ال االحـــتـــراف يف 

ليبيا  اللعبة يف  لتوقف نشاط 

الليبي    ـــ االسبوع 
ذكرت صحف انه  بات من املؤكد اعتماد 
القائمة  الــقــدم  لكرة  الليبي  االحتـــاد 
التحكيم  مــن جلــنــة  ــه  ل أحــيــلــت  الــتــي 
املستهدفني  الليبيني  للحكام  العامة 
احلكام  ملتقى  بعد  الــدولــيــة،  للشارة 
وتضم  التونسية  العاصمة  يف  األخير 
واملساعدين  احلكام  من  كــالً  القائمة 
عبد  التسلسل  حــســب  ــدم،  ــق ال لــكــرة 
الشلماني،  معتز  حـــرويـــدة،  ــواحــد  ال

ــزروق،  ــ أحــمــد الــشــلــمــانــي، مــحــمــد ال
محمد الشحومي، عبد الباسط شهوب 
عطية  الــهــونــيــاملــســاعــدون  مــحــمــد   -
محمد، مجدى كامل، وحيد اجلحاوي، 
باسم سيف النصر، صالح احلاسىي، 
الصاالت  كرة  حكام  ابوشكيوة  منجي 
الــفــزانــي،  الــشــارف  الــعــفــاس،  محمد 
قشيرة  احلميد  عبد  ابوشكيوة،  علي 
حــكــام الــكــرة الــشــاطــئــيــة  عــزالــديــن 
خريش،  عماد  الوحيشي،  يحى  عطية، 

العجني. حسني 

عمالق سلة النصر  يجري 
الفحوصات  الالزمة النضمامه 

لشبيبة املنازة  التونسي

 هل اعتمد االحتاد الليبي قائمة التحكيم  
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رياضه

ـــ االسبوع الليبي   
مع  بوزريدة  سالم  املؤقتة  باحلكومة  والرياضية  الشباب  هيئة  رئيس  ناقش 
األول  الفريق  مشاركة  الوكواك  النصرعزالدين  نادي  ادارة  مجلس  رئيس 

البطولة اإلفريقية.   بالنادي يف  القدم  لكرة 
العامة  الهيئة  اإلثنني مبكتب  اليوم  الطرفني صباح  اجتماع  ذلك خالل  جاء 
الفريق  دعــم  أيضا   خالله  مت  ــذي  وال بنغازي  مبدنية  والرياضة  للشباب 

. والظهور بشكل جيد  اإليجابية  النتائج  لتحقيق  الصعاب  تدليل  ومحاوله 

كارتيرون  باتريس  الفرنسي  املغربي  الرجاء  مــدرب  أكد 
بأنه مستاء من املستوى املتواضع الذي قدماه الفريق أمام 

النصر الليبي الذي كان األفضل .
وكان الرجاء تعادل أمس أمام النصر بهدف ملثلة وضمن 
بنتيجة  افريقيا  أبطال  بــدوري  املجموعات  لــدور  التأهل 

املباراتني أربعة أثنني .
وأضاف كارتيرون يف تصريحات صحفية بالرغم من األداء 
إال إنه سعيد بالتأهل فلقد دخلنا املباراة بشكل جيد لكن 
مستوانا فيما بعد كان متواضًعا ونحن أمامنا عمل كبير 

للعودة ملستوانا احلقيقي  .

لهذا السبب ..اجتمع سالم بوزريدة
 مع الوكواك

ـــ االسبوع الليبي   
للفرق  األخــيــرة  املــشــاركــة  تــعــد 
يف  املجموعات  دور  يف  الليبية 
عام  إلــى  أفريقيا  أبــطــال  دوري 
2014 حني شارك فريق األهلي 
باملجموعة  البطولة  يف  بنغازي 
ــرجــي  ــت ــة ال ــقـ ــع رفـ ــ الـــثـــانـــيـــة م
ووفــاق  تونس  مــن  والصفاقسي 

سطيف اجلزائري.
الالعب  تألق  املشاركة  هذه  ويف 
الليبي يف البطولة القارية األقوى 
ويف عام 2019 سيكون الظهور 
أفريقيا  أبطال  دوري  يف  الليبي 
غياب  رغــم  وذلــك  بقوة  حاضرا 

الفريق الليبية عن البطولة .
مبتعة  اجلماهير  ستحظى  حيث 
العبني  خمسة  بوجود  املشاهدة 
ميثلون أربعة أندية وهي الترجي 
والرجاء  تونس  الساحلي  والنجم 
الــعــاصــمــة  املـــغـــربـــي و احتـــــاد 

اجلزائري
الرياضية  إفريقيا  بــوابــة  موقع 
الليبيني  الــالعــبــني  يــســتــعــرض 

اخلمسة على النحو التالي :
الليبي حمدو  الدولي  مع  البداية 
التونسي  الترجي  جنــم  الهوني 
واملتوج معه بلقب البطولة والذي 

حسابات  يف  مهما  العباً  سيكون 
ــانــي على  ــث لــلــمــوســم ال ــفــريــق  ال
التوالي . وليس بعيدا عن تونس 
الساحلي  النجم  فــريــق  سيكون 
الليبي  الثنائي  بخدمات  مدعوم 
أنــيــس ومــواطــنــه مهند  املــهــاجــم 

عيسى الشهيرب »إيتو«.
مع  وحتديداُ  املغرب  يف  وهناك   
متجه  األنــظــار  ستكون  الــرجــاء 
الصلب  الــدولــي  املــدافــع  صــوب 
الفريق  مع  والفائز  الورفلي  سند 
األفريقية  الكونفدرالية  ببطولة 

عام 2018.
موهبة ليبية أخري سوف تخطف 
وهم  الرائعة  مبهارته  اإلعجاب 
ورقة  سيكون  الذي  الاليف  مؤيد 
احتاد  اجلزائري  لفريقه  رابحة 

العاصمة يف البطولة اإلفريقية.

مدرب الرجاء ..
خمسة العبني ليبني يف دوري أبطال أفريقيا.. من هم؟النصر كان األفضل

الــصــاالت يف معسكر أعـــداد داخــلــي مبدينة  الــقــدم داخــل  دخــل املنتخب الليبي لكرة 
ضمن  وذلـــك  اجلـــاري  اكتوبر  شهر  اجلــزائــري  املنتخب  للقاء  تأهبا  وذلـــك  طرابلس 

التصفيات املؤهلة لبطولة األمم األفريقية الصاالت باملغرب 2020 .
مبضمار  الصباحية  فترتن  على  تدربيه  حصة  اإلثــنــن  أمــس  املنتخب  اجــري  حيث 

املدينة الرياضية طرابلس والفترة املسائية بصالة نادي االحتاد.

املنتخب الليبي لكرة الصاالت يدخل معسكر إعداد بطرابلس

ـــ االسبوع الليبي   
الليبي  ــي  ــدولـ الـ اخــتــيــر 
أحمد بن علي العب فريق 
التشكيلة  ضمن  كروتوني 
السادسة  للجولة  املثالية 
دوري  مـــنـــافـــســـات  ــن  ــ م
اإليطالي  الثانية  الدرجة 
أداء  مبعدل  القدم  لكرة 

. 8.5
وكان بن علي قد تألق يف 
هدفني  بتسجيله  اجلولة 
عــلــى  ــه  ــقـ ــريـ فـ فـــــوز  يف 
التي  املباراة  يف  بيسكارا 
ــثــالثــة اهـــداف  ــتــهــت ب ان

دون.

أحمد بن علي 
ضمن التشكيلة 

املثالية
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املرصدأخر االسبوع 
1 الخميس  ١٩  سبتمبر  ٢٠١٩             العدد: ٨٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الخميس   ١٩  سبتمبر  ٢٠١٩نشرة  اسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية العدد: 3382  صفحة

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

البعثة األممية
في مرمى االنتقادات

؟؟

؟؟

8 سنوات من الفوضى في ليبيا..اإلعالم الغربي والملف الليبي:

 »الثورة« تأكل مثّقفيهاالدعاية أشد وطأة من السالح

   

1
٢             العدد: ٨٢

الخميس  ١٩  سبتمبر  ٠١٩

نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

نشرة  اسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الخميس   ١٩  سبتمبر  ٢٠١٩
33  صفحة

العدد: 82

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

البعثة األممية

في مرمى االنتقادات
؟

؟

؟

؟

اإلعالم الغربي والملف الليبي:

8 سنوات من الفوضى في ليبيا..
الدعاية أشد وطأة من السالح

 »الثورة« تأكل مثّقفيها

   

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

إيلون  إكس«،  »سبيس  شركة  رئيس  أعلن 
يف  فضائية  كائنات  يوجد  ال  أنه  ماسك، 

اجلزء اخلاص بنا من املجرة.
اإلطالق،  منصة  على  ماسك  إيلون  وقال 
حيث مت تثبيت أول نسخة مجمعة بالكامل 
من صواريخ ستار شيب: »على حد علمنا، 
الوحيدة.  العاقلة  احلية  الكائنات  نحن 
نر  لــم  ولكننا  حــيــاة،  يــوجــد  هــنــاك  رمبــا 

عن  أعرف  ماذا  سألتموني  إذا  عالمتها، 
إنني  سأقول  فإنني  الفضائية،  الكائنات 
أود أن أعرف ما إذا كانوا موجودين. أنا 

لم أر دالئل على هذا«.
موقع  على  احلــدث  بث  مت  أنه  إلى  يشار 

إكس«. »سبيس 
اجليش  أن  عن  احلكايات  ماسك  واعتبر 
»املنطقة  يف  الفضائية  الكائنات  يخبئ 

51« التي كان قد دعي يف اآلونة األخيرة 
ميم  أنها  اإلنترنت  شبكة  على  القتحامها 

شعبي.
بقي  ــه  أن مــاســك  ذكــر  نفسه،  الــوقــت  يف 
إلنقاذ  سنة«  مليون  »سبعمائة  للبشرية 
تــدمــرهــا  أن  قــبــل  األرض  مـــن  نــفــســهــا 
الشمس. يف هذا الصدد، دعا إلى التعرف 

على الفضاء والكواكب األخرى.

بناء  عملية  أن  سيغال،  ستيفن  العاملي  األمريكي  املمثل  أكــد 
وزوجته  زيارته  فريدا«، خالل  بشريا  »إعجازا  تعتبر  األهرامات 

منطقة آثار الهرم يف مصر.
»اجلولة  إن  الدين،  محيي  أشــرف  الهرم  آثــار  عام  مدير  وقــال 
حرص  حيث  األكبر،  الهرم  بزيارة  األثرية  املنطقة  داخل  بدأت 

التذكارية أمامه«. التقاط الصور  سيغال وزوجته على 
وأضاف محيي، أن »سيجال وزوجته توجها إلى منطقة البانوراما 
الزيارة  بتكرار  وعدا  أنهما  مؤكدا  الهول«،  أبو  متثال  ومنطقة 
الكبير،  املصري  املتحف  افتتاح  فعالية  حلضور  املقبل  العام 

اليوم. »روسيا  بحسب 

هل توجد كائنات فضائية ؟  ستيفن سيغال: 
األهرامات معجزة فريدة


