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اليوم األول

ال��ق��ت��ال ج��ن��وب ط��راب��ل��س ص��ار محسوسا  تصاعد 
..والقذائف  العاصمة  أحياء  كامل  يف  ومسموعا 
العشوائية تنافس امطار السماء يف عدالة توزعها 
ع��ل��ى ال��ت��ج��م��ع��ات ال��س��ك��ن��ي��ة امل��ت��اخ��م��ة خل��ط��وط 
االشتباك ..أما املشهد السياسي داخليا وخارجيا 

فمازال على حاله من الغموض واالرتياب..
ت����وق����ع����ات  امل�������راق�������ب م������ن  ي���ب���ن���ي���ه  م������ا مي����ك����ن ان 
أح��د  اليستطيع   ، حت��ل��ي��ات  م��ن  ومايستخلصه 
رب���ط���ه ب���أس���س واق���ع���ي���ة ث���اب���ت���ة يف س���ي���اق ق���وان���ن 

متماسكة للصراع ..
من  مراحلها  ك��ل  يف  استثنائية   ، الليبية  احل��ال��ة 
ال��ب��داي��ة إل���ى ال��ن��ه��اي��ة ال��ت��ي الت��ل��وح ق��ري��ب��ة ، وه��ذا 
التي  املفاجئة  وانقاباتها  تبدالتها  رمب��ا  مايبرر 
أنقاضها  على  وق��ام��ت  حت��ال��ف��ات  بسببها  ان��ه��ارت 
أخرى ..كل هذا يجري يف غياب املنطق السياسي ، 
املنتج للمشاريع والرؤى القائمة على حد أدنى من 
أثنان.. حولها  اليختلف  التي  الوطنية  الثوابت 

اجلميع يدين اجلميع ويخون اجلميع ويستبيح 
اجلميع ..وكل » حزب« مبا لديهم فرحون ..

م��ا الي��ري��د أح��د االع��ت��راف ب��ه ، أن دخ���ول اجليش 
للعاصمة األسيرة ، لن يكون نهاية املطاف لرحلة 
التيه الليبي ، وملعاناة الليبين من سكان العاصمة 
أل��ف حتى  الذين تشرد منهم ما يقرب من 200 
اآلن ، بعد ان أجبروا على مغادرة بيوتهم الواقعة 
ض���م���ن م���ن���اط���ق ال���ق���ت���ال وت����ع����رض ال��ك��ث��ي��ر م��ن��ه��ا 
عن  املتعمد..ناهيك  والتدمير  والنهب  للقصف 

توقف الدراسة يف تلك املناطق ..
املصالح  ، والحتكمها  ليبية  بعقول  اللعبة الت��دار 
وال���ث���واب���ت ال��وط��ن��ي��ة ، ح��ت��ى وإن ك��ان��ت ش��ع��ارات��ه��ا 
ال����رن����ان����ة ت��ط��ف��ح مب���ن���س���وب ع�����ال م����ن ال���ع���واط���ف 
واحلماسة ، املستقطبة جلمهور واسع من القاعدة 
ميسكون  من  ف��إن  يبدو  ..وكما  والقبلية  الشعبية 
مايستعجلهم  ث��م��ة  ان  الي��س��ت��ش��ع��رون  بخيوطها 
ع��ل��ى وض���ع ن��ه��اي��ة ق��ري��ب��ة ل��ه��ا ، ف��ه��م غ��ي��ر معنيون 
بالنزيف البشري واملادي الذي يستهلك الليبين 
، وغ��ي��ر معنين ب��اآلث��ار ال��ق��ري��ب��ة وال��ب��ع��ي��دة امل��دى 
االجتماعي  النسيج  على  العبثية  احل���روب  لهذه 

واجلغرافية السياسية الليبية ..
ال��ن��ك��ب��ة »2011« ط��رح��ت ع���دة م���ب���ادرات  يف ع���ام 
ورفضها  واقليميا  داخليا  القتال  لوقف  سياسية 
م���اك���ان ي��س��م��ى امل��ج��ل��س ال���وط���ن���ي االن���ت���ق���ال���ي يف 
ذل���ك ال��وق��ت ، بسبب ال��ت��ع��ن��ت وال���غ���رور وال��غ��ب��اء ، 
ب��س��ب��ب اخل��ي��ان��ة وال��ع��م��ال��ة لألجنبي  ن��ق��ل  ل��م  إذا 
، م��ا أف��ض��ى يف ال��ن��ه��اي��ة إل���ى ك��ارث��ة إن��ه��ي��ار ال��دول��ة 
واألهلية  القبلية  احل���روب  وإش��ت��ع��ال  وامل��ؤس��س��ات 
ب��ن امل��دن ط��وال السنوات امل��اض��ي��ة..وال��ي��وم يتكرر 
ذات السيناريو بن أطراف جديدة هي ذاتها التي 
الدولة والنظام  كانت تقاتل يف خندق واح��د ضد 
حتت راية الناتو ودول اخلليج..الكارثة الكبرى ان 
الفرقاء املتناحرين اليخجلون من االعان عن أن 
حربهم القائمة وكل حروبهم السابقة هي حروب 
اختلفنا  مهما  وطني  م��ش��روع  اليبررها  بالوكالة 
حوله وبسببه ، لكنها ترتبط بصراع إقليمي ودولي 
على موارد الطاقة والثروات الطبيعية بن بعض 
الدول وحتت رعاية واشراف الواليات املتحدة التي 
تنفذ مخططها االستراتيجي على مستوى شمال 
صياغة  بأعادة  والقاضي  االدن��ى  والشرق  افريقيا 
واملعطيات  يتناسب  مب��ا  اجليوسياسية  اخل��ارط��ة 
اجل��دي��دة ب��ع��د س��ق��وط ال��ع��ال��م ال��ق��دمي وت��وازن��ات��ه 

البائدة..

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

احلرب مستمرة
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أولى  سقوط  ومبجرد  احلالي  االسبوع  بداية  مع 
والتي  طرابلس  الليبية  بالعاصمة  املطار  زخ��ات 
ب����دأت ب��ع��د ص���اة  املغرب م��ب��اش��رة وت��وق��ف��ت قبل 
يعد  ول��م  العاصمة  غرقت  بدقائق  العشاء  ص��اة 
ال��ش��وارع  يف  س��واء  باملركبات  للسير  مجاال  هناك 
الشوارع تظهر مدى  الرئيسية وبدأت  او  الفرعية 

سوء البنية التحتية بها
 فشوارع بن عاشور وجامع الصقع وعرادة والبيفي 
ولم  متوقفة  فيها  احلركة  لها  امل��ج��اورة  واملناطق 
ي��خ��ف ال���ن���اس م����دى ان��زع��اج��ه��م م���ن ه����ذا األم���ر 
باملاء  تغرق  والعاصمة  بعد  يبدأ  ل��م  الشتاء  الن 
ي��زداد سوء الن مشوار العشر  والقمامة األمر قد 
ال��ل��ي��ل��ة سيستغرق س��اع��ات ورمب��ا  دق��ائ��ق يف ه���ذه 

لساعات الصباح األولى

يخلد الشعب الليبي سنويا ذكرى املنفيني 
والذي يعتبر يوماً للحداد الرسمي

املعلومات  أهم  تستعرض  إفريقيا  بوابة 
عن ذكرى نفي الليبيني للجزر اإليطالية.

بدأت عملية النفي اجلماعي لليبيني . 1
أكتوبر  اإليطالية يف 26  اجلزر  إلى 

1911
استخدمت روما النفي كأحد وسائل . 2

ال��ذي  الليبي  الشعب  ض��د  اإلب����ادة 
تصدى للغزو اإليطالي

يضم . 3 ك��ان  املنفيني  من  األول  الفوج 

594 مواطنا ليبيا
تواصلت عمليات نفي املجاهدين الليبيني . 4

إلى أن وصل عددهم 5000 منفي
 مراحل عمليات النفي. 5

أكتوبر   26 ي��وم  ب��دأت  األول���ى:  املرحلة 
احل��رب  ب��داي��ة  حتى  واستمرت   1911

العاملية األولى
املرحلة الثانية: بدأت يف خريف 1914 

حتى انتهاء حركة اجلهاد 1932
امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة: ب����دأت م��ن��ذ 1932 

واستمرت حتى عام 1943 

الليبيون يحيون ذكرى نفي الليبيني للجزر اإليطالية

تسهيالت جديدة للمنظمات احلقوقية يف طبرق

العثور على جثة متحللة يف الفقهاءمعلمو الزاوية يرفضون التعامل مع وزير تعليم الوفاق

الشروع يف رصف عدد من الشوارع باحياء ببنغازي
وتنفيذ  مسار،  فتح  أعمال  يف  بنغازي  بلدية  بدأت 
املرحلة األولى لرصف الشارع الرابط بني شارعي 

سوريا فلسطني مبنطقة شبنة.
شركات  إح��دى  أن  للبلدية  اإلعالمي  املكتب  وب��ني 
الشارع  مسار  فتح  أع��م��ال  يف  ب��اش��رت  امل��ق��اوالت 
الرابط بني شارعي سوريا وفلسطني مبنطقة شبنة 
خالل  من  الشارع  لرصف  األول��ى  املرحلة  وتنفيذ 
الطبقات التأسيسية للشارع وأعمال الردم والدمك 

بإشراف مكتب املشروعات بالبلدية.
وأكدت البلدية أن هذه األعمال تأتي ضمن أعمال 

جلنة إعادة االستقرار ملدينة بنغازي.

أمطار يف طرابلس توقف 
احلركة بشوارعها

»فرج  طبرق  لبلدية  التسييري  املجلس  رئيس  التقى 
املدير  بنائب  املاضي  االسبوع  بواخلطابية«  مبكتبه 
وحقوق  العامة  للحريات  الوطني  للمجلس  التنفيذي 
تواجه  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي��ل  ملناقشة  وذل���ك   ، اإلن��س��ان 

عمل  املجلس.
وقال املكتب اإلعالمي باملجلس التسييري، أن رئيس 
باإلتصال  وعد  بو اخلطابية  فرج  التسييري  املجلس 
تواجه  التي  الصعوبات  لتذليل  اإلختصاص  بجهات 
املجلس داخل طبرق، مشيرا إلى أن املجلس الوطني 
له  مكتب  سيفتتح  اإلنسان  وحقوق  العامة  للحريات 

بطبرق ويعتمد ميزانية خاصة به. 
يشار الى أن  املجلس الوطنى للحريات يهتم فى بنشر 
املبادئ الدولية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، 
اجلسيمة  وخاصة  األنسان  حقوق  انتهاكات  ويرصد 
واملتكررة ويقدمي التوصيات الالزمة بشأنها للجهات 

املختصة

أعلنت تنسيقية معلمي الزاوية، السبت، 
رفضها التعامل مع وزير التعليم بحكومة 
ق��رار  بعد  عبداجلليل  عثمان  ال��وف��اق 

اعفائة 20 مراقبا تعليميا بالبلديات.
الستار  عبد  التنسيقية  عضو  ووص��ف 
القمودي، يف تصريحات صحفية، القرار 
مراقبي  بحق  التعليم  وزير  عن  الصادر 
والصادر  ب�«الكيدي  بالبلديات  التعليم 

عن ردة فعل غير مدروسة«.
ما  التنسيقية  أن  ال��ق��م��ودي،  وأوض���ح 
مطالب  على  الرئاسي  رد  تنتظر  زال��ت 
االع��ت��ص��ام، بعد االج��ت��م��اع ال��ذي عقد 

االثنني املاضي مع إدارة املتابعة باملجلس 
الرئاسي.

وأع��ل��ن��ت ن��ق��اب��ة امل��ع��ل��م��ني دخ��ول��ه��ا يف 
اعتصام بداية العام الدراسي، للمطالبة 
املعلمني وصرف عالوة  بتسوية مرتبات 
احلصة والتأمني الصحي، قبل أن يرتفع 

سقف املطالب إلى إقالة وزير التعليم.
عبد  عثمان  التعليم  وزير  أن  إلى  يشار 
اجلليل قد أصدر اخلميس قرارا بإعفاء 
وإحالة  بالبلديات  تعليم  م��راق��ب   20
املعلمني املعتصمني على النائب العام إذا 

لم يستأنفوا عملهم باملدارس.

بان  اجلفرة  ببلدية  الفقهاء  البلدي  الفرع  رئيس  قال 
احدى الدوريات التابعة للقوات املسلحة الليبية عثرت 
ساسي  ابوالقاسم  حميد  بلقاسم  املواطن  جثة  على 
الطريق  على  سوناتا  هونداي  سيارته  داخ��ل  متحللة 
تسمى  منطقة  وسبها يف  الفقهاء  بني  الرباط  الترابي 

الغاني ..
افريقيا  بوابة  مراسل  مع  هاتفي  اتصال  يف  واوض��ح 
اختطف يف  قد  كان  ابوالقاسم  املواطن  بان  االخبارية 
28 اكتوبر من العام 2018 من قبل مجهولني يعتقد 
انهم تابعني للعصابات التشادية من قطاع الطرق  ومت 

قتله بعد تأخر عملية دفع الفدية املالية لهم .
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أعمال  ب��دء  بنغازي  بلدية  أعلنت 
م��ش��روع تصريف م��ي��اه األم��ط��ار 

بشارع فلسطني باملدينة.
وب���ني امل��ك��ت��ب اإلع���الم���ي لبلدية 
على  تشرف  البلدية  أن  بنغازي 
أعمال املشروع الذي يأتي  ضمن 
العديد من األعمال التي تقوم بها 

البلدية استعدادا لفصل الشتاء.
وأك���دت البلدية أن��ه ج��رى تنفيذ 
شبكات لتصريف مياه األمطار يف 
عدد من املواقع التي ُتعد ُمختنقات 
إضافة  األم��ط��ار،  مياه  لتصريف 
إلى تنظيف شبكات تصريف مياه 

األمطار يف املدينة .

أصدرت احلكومة املؤقتة قرارا يقضي 
املدن  وتطوير  تنمية  جلهاز  بالسماح 
بطريق  التعاقد  إج����راءات  مبباشرة 
امل��ن��اق��ص��ة امل���ح���دودة ل��غ��رض تنفيذ 
األم��ن  مديرية  مبنى  إن��ش��اء  م��ش��روع 

سلوق قمينس.
ونص القرار رقم 852 لسنة 2019 
بقيمة  امل��ش��روع  تنفيذ  يتم  أن  على 
يتم  أن  على  دينار   934.015.48
ال��وزراء  ملجلس  بقرار الحق  التسييل 
اتخاذ  مع  للدفع  اجلاهزية  وحسب 
اإلجراءات الالزمة يف هذا اخلصوص 

طبقا للتشريعات النافذة.
القرار  املؤقتة  كما أصدرت احلكومة 
رقم 857 لسنة 2019 الذي يقضي 
والتخطيط  املالية  ل���وزارة  بالسماح 
دينار   4.043.190 مبلغ  بتسييل 
تغطية  لغرض  الصحة  ل���وزارة  ليبي 
قيمة توفير املعدات الطبية وجتهيزات 
التأثيث الطبي واملكتبي وأجهزة األشعة 
واملعامل ملستشفى باخلاثر القروي وفق 
ما ورد بكتاب وزير الصحة باخلصم 
لهذا  املحددة  املالية  االعتمادات  من 
الغرض بامليزانية العامة للدولة لسنة 
ل��زوم  ال���ق���رار ع��ل��ى  2019 وش����دد 
املؤيدة  واملستندات  األوراق  استيفاء 
للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.
القرار  املؤقتة  كما أصدرت احلكومة 
القاضي   2019 لسنة   852 رق��م 
املدن  وتطوير  تنمية  جلهاز  بالسماح 
بطريق  التعاقد  إج����راءات  مبباشرة 
امل��ن��اق��ص��ة امل���ح���دودة ل��غ��رض تنفيذ 
األم��ن  مديرية  مبنى  إن��ش��اء  م��ش��روع 
سلوق قمينس ألهميته ويف حدود قيمة 
على  دينار   934.015.48 وقدرها 
ملجلس  الح��ق  بقرار  التسييل  يتم  أن 
الوزراء وحسب اجلاهزية للدفع وتتخذ 
اإلجراءات الالزمة يف هذا اخلصوص 

طبقا للتشريعات النافذة.

لل�تفتيش  ال�عامة  اإلدارة  م�دير  ق�����ام 
بحكومة  الداخلية  ب���وزارة  وال�متابعة 
ال�سبت  ابوسنينة  املهدي  ع�ميد  الوفاق 
ال�عامة  اإلدارة  ل�مقر  ت�فقدية  ب�جولة 

لل�تدريب.
الداخلية  ل��وزارة  اإلعالمي  املكتب  وبني 
التفقدية  اجل��ول��ة  أن  ال��وف��اق  بحكومة 

الل�جنة  أع�مال  للوقوف  ع�لى  تهدف 
ال�عام  ل�هذا  ال�ترقية  الم�تحانات  ال�عليا 
2019 والل�جنة ال�مركزية وم�ا ات�خذته 
وض�بطية  ت�حضيرية  إج�������راءات  م�����ن 
والل�جان  االم�تحانات  دخ�ول  وم�عايير 

ال�مشرفة.
التفتيش  إدارة  مدير  استقبال  يف  وكان 

لل�تدريب  ال�عامة  اإلدارة  م�دير  من  كال 
وم�عاون  لل�ترقية  ال�عليا  الل�جنة  ورئ�يس 
ورئ�يس  لل�تدريب  ال�عامة  اإلدارة  م�دير 
الل�جنة ال�مركزية لل�ترقية وم�دير م�ع�هد 
م�كتب  ورئ�����ي��س  غ�شير  ب�����ن  ت�����دري��ب 
أع�مال  ع�لى  ل�الطالع  وذلك  ال�تخطيط 

ال�ترتيبات وال�تجهيزات. الل�جنة وس�ير 

مدينة  ش��رق��ى  األش��ه��ب  بئر  بلدية  ش��ه��دت 
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منتسب من الدفعة األولى مبديرية األمن .
مدير أمن بئر الشهب عميد عبد اهلل شعيب 
دور  على  األح��ت��ف��ال  ف��ى  كلمته  خ��الل  ثمن 
الداخلية  وزارة  ودعم  ال��دورة  على  القائمني 
قدرة  تعزيز  يف  أمله  عن  معربا  للمديرية، 

اخلريجني  بهؤالء  الدفع  بعد  باملنطقة  األمن 
للعمل.

وحضر حفل التخرج عدد من مدراء اإلدارات 
وضباط  وضباط  الداخلية  وزارة  يف  العامة 
املنطقة  أع��ي��ان  إل��ى  إض��اف��ة  املديرية  ص��ف 
عن  ملمثلني  باألضافة  الطلبة  أم��ور  وأول��ي��اء 

جهات عسكرية .

التعاقد إلنشاء مبنى 
مديرية األمن سلوق 

قمينس

إدارة التفتيش بداخلية الوفاق تتابع أعمال 
لـجنة امـتحانات الـترقية

بدء أعمال مشروع تصريف مياه األمطار بشارع فلسطني ببنغازي

باحلكومة  ال��ص��ح��ة  وزي����ر  ق���ام 
السبت  ع��ق��وب  س��ع��د  امل��ؤق��ت��ة 
م��ا مت  لتفقد  م��ي��دان��ي��ة  ب���زي���ارة 
إجنازه مبستشفى امساعد العام 

اجلديد.
وبينت إدارة اإلعالم بوزارة الصحة 
باحلكومة املؤقتة أن عقوب اطلع 
والتجهيزات  اإلم��ك��ان��ي��ات  على 
يف  الفتتاحه  متهيًدا  باملستشفى 

الفترة القريبة القادمة .
وت���اب���ع ع���ق���وب أث���ن���اء اجل��ول��ة 
املستشفى  أق���س���ام  ال��ت��ف��ق��دي��ة 
والتجهيزات الفنية وأطقم العمل 
من  عدد  تضم  التي  باملستشفى 
للوقوف  التخصصية  العيادات 
اخلدمات  لتقدمي  جاهزيته  على 

الطبية للمواطنني.
إلى شرح  الصحة  وزي��ر  واستمع 
ال��ت��ط��وي��ر  أع���م���ال  ح����ول  وايف 
باملستشفى  ال��ع��م��ل  وم��ن��ظ��وم��ة 
أن  على  العمل  بضرورة  مطالبا 
تكون كافة التجهيزات والتصميم 
بشكل يسهل معه وصول املريض 

لها.
وأش��ار وزي��ر الصحة إلى أهمية 
جميع  م����ن  االن���ت���ه���اء  س���رع���ة 
ال��ت��رت��ي��ب��ات امل��ط��ل��وب��ة الف��ت��ت��اح 
املستشفى يف وقت قريب بهدف 
الصحية  اخل��دم��ات  تقدمي  ب��دء 
واملراجعني  للمرضى  والعالجية 
يف أقرب وقت ممكن لرفع كفاءة 
مستوي  إل��ى  الصحية  املنظومة 

طموح املواطن الليبي .
من جانبه أكد مدير عام مستشفى 
ام��س��اع��د ح��س��ني احل��ب��ون��ي أن 
املستشفى سيقدم خدمة متميزة 
وي���خ���دم ق��ط��اع��ا ع��ري��ض��ا من 
باإلضافة  ليبيا  ش��رق  مواطني 
إلى تخفيف عبء تنقل املواطنني 
لتلقي اخلدمة الصحية والطبية 
أن  موضحا  امل��ج��اورة  بالبلديات 
املستشفى سيعمل بسعة سريرية 
تقريبا  س��ري��ر   120 إل��ى  تصل 
وصيدلية  أس��ن��ان  ع��ي��ادة  تشمل 
ومعمل حتاليل وأشعة تليفزيونية، 
وقسم النساء والوالدة، ومستشفى 
اإلسعاف والطوارئ ويحتوي علي 
املركزة  العناية  غ��رف  م��ن  ع��دد 
وتعقيم  كاملة  عمليات  وغ��رف��ة 
وغرفة  مركزية  ومغسلة  مركزي 

نفايات .

تكامل االستعدادات 
الفتتاح مستشفى 

امساعد

عقد مدير عام مركز التوثيق واملعلومات عقيد 
البشير بالنور السبت اجتماعا بأعضاء اإلدارات 
املعلومات  نظم  مكتب  رئيس  بحضور  باملركز 
األمنية  للعمليات  العامة  اإلدارة  من  وأعضاء 
بالوزارة  االنتخابات  تأمني  إدارة  من  وأعضاء 

وعدد من أعضاء الوكالة الليبية للتنمية.

وبني املكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية بحكومة 
مركز  عقد مبقر  ال���ذي  االج��ت��م��اع  أن  ال��وف��اق 
التوثيق واملعلومات بديوان وزارة الداخلية بحث 
وآلية االستفادة  املعلومات  وتداول  جمع وحفظ 

من تقنيات النظم احلديثة واحلوكمة الرشيدة.
املركز  مهام  مناقشة  االجتماع  خ��الل  مت  كما 

والعراقيل التي تواجه العمل مبنظومة املعلومات 
مشروع  مناقشة  جرى  كما  لها  احللول  وإيجاد 
الداخلية  ب��وزارة  خاصة  اتصاالت  شبكة  إنشاء 
واالنتقال إلى األرشفة االلكترونية وتشكيل جلنة 
مكونات  كافة  على  امل��ش��روع  ل��دراس��ة  مركزية 

الوزارة.

إنشاء شبكة اتصاالت خاصة بداخلية الوفاق

تخريـــــــــج 230 منتســـــب ملديريــــــــــــــــــــــة األمــــن ببئــــر االشهـــب



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة4 العـدد )   57   (    ــ    الثالثاء       29      /       10       /     2019

االقتصادية

 العوكلي يفتتح ببنغازي فرع شركة  تقنية ليبيا لألعمال الهندسية
 االسبوع الليبي

افتتــح املهنــدس جــاداهلل العوكلــي عضــو 
للنفــط  الوطنيــة  املؤسســة  ادارة  مجلــس 
ــا  ــة ليبي ــس ادارة شــركة  تقني ورئيــس مجل
لألعمــال الهندســية  صبــاح اليــوم  فــرع 

الشــركة  ببنغــازي
 وحضــر االفتتــاح محمــد بــن شــتوان رئيــس 
جلنــة ادارة شــركة اخلليــج العربــي للنفــط و 
جنيــب االثــرم رئيــس مجلــس ادارة الشــركة 
مجــدي  و  النفطيــة  لانشــاءات  الوطنيــة 
الدرســي رئيــس جلنــة إدارة شــركة اجلــوف 

للتقنيــة النفطيــة
 وصــرح العوكلــي لاســبوع الليبــي   خــال 
ــا لألعمــال  ــة ليبي ــاح أن »شــركة تقني االفتت
للمؤسســة  بالكامــل  اململوكــة  الهندســية  
الوطنيــة للنفــط  ستباشــر اعمالهــا عبــر 
فرعهــا ببنغــازي لتقــوم بدورهــا املحــوري 
الهام يف توطني التقنيات احلديثة  ، خاصة 
يف مجــال الطاقــة الكهربائيــة  ، حيث بدأت 
بالفعــل يف عقــد اللقــاءات مــع املســئولني 
بشــركة الكهربــاء »  وواصــل العوكلي حديثه 
قائــا  » انشــأت الشــركة عــام 1990  يف 
بريطانيــة  حيــث  كان الهــدف مــن انشــائها 
ــات وكان نشــاطها االســتثماري  ــل التقني نق
قطاعــات  جميــع  عملهــا  ليشــمل  يتســع 
الدولــة ، ولــم يحصــر نظامهــا االساســي يف 
قطــاع النفــط وهــو مــا يفتــح امامهــا املجــال 
يف املســاهمة التنمويــة ، ولتعمــل يف مجــال 
ــة  ــي امكاني ــة ممــا يعن ــة عام ــة بصف الطاق
تنفيــذ اعمــال لقطــاع الكهربــاء بشــكل كامل  
ويف  الطاقــات املتجــددة كالطاقــة شمســية 
وطاقــة الريــاح ، واســتمر عمــل الشــركة 
خــارج الوطــن الــى  عــام 2009  حيــث 
 2010 ويف  بريطانيــا  يف  مكتبهــا  اغلــق 
باشــرت  مــن طرابلــس ونفــذت الكثيــر مــن 
االعمــال ومنهــا مشــاريع هندســية لتطويــر 
مــع  بالتعــاون  منهــا  جــزء  نفــذ  احلقــول 
شــركات اوروبيــة وجــزء منهــا مــن خــال 
املهندســني الليبيــني الذيــن مت تطويرهــم 

خال فترة تواجد الشركة يف بريطانيا .
فرع بنغازي

وعــاد العوكلــي ليتحــدث بالتفصيــل عــن 
ــى  ــا ال ــا » توجهن ــازي قائ ــرع بنغ ــاح ف افتت
فنحــن  بنغــازي  نقــول  وعندمــا  بنغــازي  
نتكلــم عــن مدينــة ذات طابــع اقتصــادي يف 
ــا  يف  ــدأت عمله ــط ب ــا فمؤسســة النف ليبي
بنغــازي  ، هنــاك شــركات نفطيــة محيطــة 
وقريبــة  مــن املدينــة  ، وعبــر تاريخهــا كانت 
بنغــازي دائمــا تشــهد اجنح املشــاريع  والنها 
االن تشــهد اســتقرارا واســتتبابا امنيــا بعــد 
حتريرهــا مــن الدواعش واالرهابيني بفضل 
ــل النظــرة  ــا جع ــا املســلحة  ، وهــو م قواتن
خاصــة  اليهــا  تتجــه  لشــركتنا  التجاريــة 
واننــا  التصــرف لنــا ميزانيــات  مــن الدولــة 
ايــرادات  منــه  نحقــق  ونشــاطنا  الليبيــة 
ــع   يف العاصمــة ،  ــذا النتقوق ــاح ، وله وارب
ورأينــا ووفــق الظــروف احلاليــة  فتــح فــرع 

يف بنغــازي وواجهتنــا الكثيــر مــن الصعــاب  
مــا يجعلنــا نلــوم جهــات كان املفتــرض ان 
ترحــب بــاي نشــاط جتــاري  يســعى الحيــاء 
بنغــازي وتنميتهــا ، ونذكــر بالشــكر  شــركة 
اخلليــج العربــي للنفــط  التــى اســتعنا بهــا 
،  كمــا نوجــه واجــب الشــكر الــى القيــادة 
العامة  الذين ســاعدونا يف  تســجيل الفرع 
الــذي  اصبــح اليــوم امــرا واقعــا  وسيســاهم 
القطــاع  ويف حــل مشــاكل  باملشــاريع يف 
الكهربــاء الذيــن ســنتعاون معهــم يف تنفيــذ 
دراســات  مــن  املســتقبلية   املخططــات 
البدائــل  و  هندســية  ودراســات  جــدوى 
ــات املتجــددة ونحــن  ــا الطاق االخــرى ومنه

مســتعدين متامــا »
واســتطرد العوكلي متناوال جانبا مســتحدثا 
يف نشــاط الشــركة قائــا »نحــن كشــركة 
هندســية اضفنــا بعــدا ثالثــا العــام املاضــي 
وهــو تقنيــة املعلومــات  ، وهــذا مجــال مهــم 

جــدا  ووقعنــا عــددا مــن مذكــرات التفاهــم 
واالتفاقيــات  مــع شــركات كبــرى ومنهــا 
الرســمي  الوكيــل  ونحــن  )ميكروســوفت( 
ــا و مــن خــال هــذه  مليكروســوفت  يف ليبي
االتفاقيــة ســندرب العديــد مــن املهندســني 
مــن القطــاع واجلامعــات وســنقيم مركــزا 
حلفــظ املعلومــات وهــو جانــب مهــم متعلــق 
مــرت  بعدمــا  املعلومــات  وخاصــة  بامــن 
بــه البــاد مــن جتربــة حتتــم وجــود مراكــز 
للمعلومــات  تكــون امنــة وتواكــب التطــور 
،  ولدينــا املنظومــات االداريــة واملاليــة  ، 
االوريــكال   مــع  اتفاقيــات  لنــا  وســيكون 
والســاب وهــي شــركات كبــرى مشــهورة يف 
هــذا املجــال وســتكون الشــركة  حلقــة وصل  
بــني ليبيــا كدولــة وبــني التقنيــة  احلديثــة »
وتنــاول العوكلــي اهميــة اســتخدام التقنيــة 
التقنيــات  مفهــوم  »يف  قائــا  احلديثــة 
احلديثة نســتطيع ان نســابق الزمن ونحدث 

طفــرات تطــور و برغــم مــا اصابنــا مــن 
دمــار   اال ان التقنيــات احلديثــة  تســتطيع 
ان تســابق ، فهنــاك دول تاريخهــا مئــات 
الســنني ولكنهــا بطيئــة يف تفعيــل التقنيــات 
باقيــة تــراوح يف ذات املســتوى بينمــا دول 
التقنيــات بشــكل  ناميــة  حديثــة وظفــت 
جيــد  واســتطاعت ان تســابق دول كبيــرة  
ــا ان نتجــاوز  ــات ميكنن ــف التقني ،  فبتوظي

كثيــرا مــن العراقيــل وننتقــل بســرعة .
ووجــه العوكلــي الــى دعــم الشــركة قائــا 
»نحتاج الى الدعم  من الشركات التنفيذية 

ببنغــازي  وشــركات القطــاع النفطــي »
وختــم العوكلــي حديثــه موجها الثناء للقوات 
املســلحة الليبيــة ومنوهــا الــى اهميــة وحــدة 
قطــاع النفــط  قائــا »املؤسســة الوطنيــة 
للنفــط هــي الربــاط لقطــاع النفــط الليبــي 
املســلحة   قواتنــا  اجندتــه  قطــاع  وهــو    ،
التــى بســطت االمــن يف احلقــول واملوانــئ  
النفطيــة ، وبفضــل حمايــة القوات املســلحة 
الليبيــة ارتفــع   انتاجنــا الــى مليــون ومائتــي 
ــني  ــى مائت ــا ال ــد ان هبطن ــل  بع ــف برمي ال
وســبعني الف برميل  ، وهذه  االرقام  التى 
نحققهــا االن هــي بفضــل القــوات املســلحة 
ــم يســتقر  ــا  ل ــة فحقــل الشــرارة مث الليبي
اال بعد أن بســطت القوات املســلحة الليبية 
األمــن عليــه ووفــرت لــه احلمايــة بعــد ان 

كان اليســتقر شــهرا واحــدا »
حفاوة بدور اخلليج العربي للنفط

خــال االحتفــال قدمــت شــركة  تقنيــة ليبيا 
لألعمال الهندســية   حفاوة بشــركة اخلليج 
العربــي للنفــط علــى دورهــا يف اطــاق عمل 
فــرع بنغــازي وقــدم جــاداهلل العوكلــي رئيــس 
ــني   ــس ادارة الشــركة  درعــني  تكرميي مجل
لرئيــس جلنــة ادارة شــركة اخلليــج العربــي 
للنفط محمد بن شــتوان وملنســق املعلومات 
ــه  ــار  ، ومــن جانب ــت العب واالتصــاالت رفع
عبــر بــن شــتوان عــن ســعادته بانطــاق فــرع 
شــركة تقنيــة ليبيــا مهنئــا بنغــازي بانطــاق 

عمــل الفــرع  

وريث ..  صندوق الضمان االجتماعي مصرف السراي يعلن موعد انطالق عمله بفرع ببنغازي
رفع احلجز على  حسابات مركز بنغازي الطبي 

علن مصرف السراي للتجارة واالستثمار 
انطــاق العمــل بفرعه اجلديــد ببنغازي  

االحد املاضي 
املصــرف  ادارة  مجلــس  رئيــس  وافتتــح 
نعمــان البــوري مســاء اخلميــس املاضي 
مقــر فــرع املصــرف  ببنغــازي واملنطقــة 
الشرقية  معلنا خال  حفل االفتتاح عن  
اطــاق  مبــادرة  »منــاء متويــل«  لتمويــل 
املشــاريع الصغيرة  عبــر فرعي املصرف 
بطرابلــس وبنغــازي ، و التــي تســتهدف 
األعمــال  ألصحــاب  متويــات  تقــدمي 
الناشــئة والتــي حتتــاج إلــى دعــم مالــي 
للتأســيس أو للتوّســع ، واعلــن ايضا عن 
الشــروع يف تأســيس أكادمييــة مصرفية 
بالتعــاون مع اجلامعــات الليبية   لتدريب  
خريجــي التخصصــات املصرفية واملالية 
وإعدادهم لدعم القطاع املصريف الليبي.

كليــة  عميــد  االفتتــاح   حفــل  وحضــر 
االقتصاد بجامعة بنغازي الدكتور أبو بكر 
شــريعة و  عضــو مجلــس إدارة مصــرف 

ليبيا املركزي   مراجع غيث  

بصنــدوق  االعــام  ادارة  مديــر  مســاعد  قــال 
لاســبوع  وريــث  خالــد   االجتماعــي  الضمــان 

الليبي  ان الصندوق  رفع 
حســابات  عــن  احلجــز 
مركز بنغازي الطبي  بعد 
استيفاء كافة االشتراكات 
املركــز  علــى  املســتحقة 

للصندوق قانونياً .
الضمــان  صنــدوق  وكان 
قــام  قــد  االجتماعــي  
باحلجــز علــى حســابات 
الطبــي   بنغــازي  مركــز 
تأخــر  بســبب  إداريــاً  
االشــتراكات  تســديد 
لصالــح  املســتحقة 
بـــ  واملقــدرة  الصنــدوق  

%15 مــن إجمالــي الراتــب الشــهري للعاملــني 
باملركز

وريــث اوضــح أن ادارة الصنــدوق  وجهت العديد 
لتنبيــه  مــن االخطــارات عــن طريــق املحكمــة  
ادارة مركــز بنغــازي الطبي  
اشــتراكاتها  لتســديد 
الضمانيــة املســتحقة منــذ 
بداية العام اجلاري 2019  
والبالغة  مليونني وثاثمائة 
الــف دينــار ، دون ان تتخذ 
حتــرك  اي  املركــز  ادارة 
لتسوية املستحقات ما دفع 
ادارة الصندوق  الى اللجوء 
حيــال  القانونــي   حلقهــا 
املركــز . واضــاف وريث أن 
االجراء الذي اتخذته ادارة 
قانونيــا   كان   الصنــدوق 
متعلقــا  بأموال املتقاعدين 
والتى من مهام  إدارة الصندوق صونها ورعايتها 

والذود عنها
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الغيطاني حوار/سوزان 
يف  املتطرفة  اجلهادية  اجلماعات  مرت 
األدوار  حيث  من  عديدة  مبراحل  ليبيا 
تفاصيل  منها  لكل  والــدعــم  والــتــواجــد 
ســاهــمــت يف رســـم مــامــح املــشــهــد يف 
الـــبـــاد.. لــلــحــديــث عــن هـــذه املــراحــل 
يف  املتخصص  املصري  الباحث  التقينا 

الليبية عبد الستار حتيته. الشؤون 
** حدثنا عن تاريخ اجلماعات املتطرفة 

ليبيا؟ يف 
بدأ  ليبيا  يف  املتطرفة  اجلماعات  عمل 
ــه يف  أن عــامــا حيث  مــن 70  أكــثــر  منذ 
عناصر  قامت  املاضي  القرن  خمسينات 
املصريني  املسلمني  اإلخـــوان  تــيــار  مــن 
باللجوء إلى امللك إدريس بعد أن هربوا 
فيها  مطلوبني  كــانــوا  حــيــث  مــصــر  مــن 
قاموا  لكنهم  وأكرمهم  امللك  فاستقبلهم 
املالكة  العائلة  أفــراد  أحــد  باستقطاب 
وأوعزوا له بقتل أحد املقربني من امللك 

األمر الذي أثار غضب امللك آن ذاك.
وإذا انتقلنا إلى الفترة التي أعقبت ثورة 
الفاحت جند أن اجليش الليبي كان يحارب 
وتسعينات  ثمانينات  يف  اجلماعات  هذه 
السلطات  قامت  حيث  املــاضــي  الــقــرن 
اجلماعات  أوردة  لقطع  عمليات  بعدة 

املتطرفة خاصة يف مدينة درنة.
ــات  ــاعــ ــمــ اجلــ تـــــواجـــــد  عـــــن  ــا  ــنــ ــدثــ حــ  **
ــة يف لــيــبــيــا تــســعــيــنــات الـــقـــرن  ــيــ ــابــ اإلرهــ

املاضي؟
مـــع ســقــوط االحتــــاد الــســوفــيــتــي عــاد 
باسم  يعملون  كــانــوا  الــذيــن  املتطرفني 
ــى بــادهــم وكــان  املــجــاهــديــن الــعــرب إل
تصدت  السلطات  أن  إال  ليبيا  بينها  من 
منهم  الكثير  على  القبض  وألــقــت  لهم 

سجن  وأشهرها  السجون  يف  وأودعتهم 
ثمانينات  حقبة  طــوال  لكنهم  بوسليم 
قبيل  وحتى  املاضي  القرن  وتسعينات 
إسقاط الدولة الليبية عام 2011 كانوا 
البلبلة يف  بعدة محاوالت إلثارة  يقومون 
ليبيا وكان بينها محاوالت اغتيال للزعيم 
الراحل معمر القذايف والبد من التأكيد 
واململكة  املتحدة  الواليات  مثل  دوال  أن 
هذه  وراء  تقف  كانت  وغيرها  املتحدة 
ومتكنت  جميعها  فشلت  التي  املحاوالت 

السلطات من التصدي لها.
** كيف لعبت الدول األوروبية أدوارا يف 

دعم هذه اجلماعات؟
ــى يد  ــتـــدرب عــل ــان يـ ــ الــكــثــيــر مــنــهــم ك
ــدول األجــنــبــيــة تــدريــبــات  ــ مــخــابــرات ال
عالية  درجــة  على  وعسكرية  سياسية 

من احلرفية واالتقان وأصبحوا ميتلكون 
لغات  عــدة  ويــجــيــدون  جيدة  إمكانيات 
ومنهم من برز بشكل واضح بعد إسقاط 
البعض  الزال  اآلن  وإلى  الليبية  الدولة 
ليس  األجنبية  الدول  بهذه  يرتبط  منهم 
ألن الغرب يدعم اإلرهاب ولكن لتحقيق 
يف  اإلرهابيني  مع  تتفق  التي  مصاحله 
بعض األحيان وهنا البد من اإلشارة إلى 
نفسها  تسلم  اإلرهابية  اجلماعات  أن 
ملن يدفع لها األموال ومنهم مثا شعبان 
هدية املتورط يف تهريب النفط إليطاليا 
احلكيم  عــبــد  وكــذلــك  وتــركــيــا  وقــطــر 
بـــاحلـــاج املــقــيــم بــتــركــيــا ولـــه عــاقــات 
التي  البريطانية  السلطات  مــع  جــيــدة 
تسليمه  عن  املاضي  العام  له  اعتذرت 
بتخريب  إليه  املوجهة  التهم  رغم  لليبيا 

الدول  الباد وميكن أيضا فهم عاقات 
الغربية باجلماعات اإلرهابية عبر قراءة 
ــر اخلــارجــيــة األمــريــكــيــة  مــذكــرات وزيـ

كلينتون. األسبق هياري 
اجلهادية  اجلماعات  واقــع  كــان  كيف   **

يف ليبيا قبل 2011؟
تتعامل  كانت  لكنها  قليل  عــددهــا  كــان 
ناحية  فمن  بوجهني  آنــذاك  النظام  مع 
فكرية  مبراجعات  القيام  تدعي  كانت 
مبــحــاوالت  كانتتقوم  أخــرى  جهة  ومــن 
وإحداث  السلطة  على  لاستياء  حثيثة 
بلبلة يف الباد وجتلى ذلك بوضوح عام 
وقطر  الناتو  مع  تعاونت  عندما   2011

الليبية. الدولة  إلسقاط 
اجلــهــاديــة  اجلــمــاعــات  تعاملت  كــيــف   **

مع الدولة الليبية بعد 2011؟

 قامت بعمليات تخريبية عديدة يف الباد 
لقطر  الليبية  الدولة  أرشيف  نقل  منها 
واملؤسسات  العسكرية  املؤسسة  وتقسيم 
ليبيا  مــن مــصــرف  الــســيــاديــة األخـــرى 
للنفط  الــوطــنــيــة  واملــؤســســة  املـــركـــزي 
مطار  وحــرق  املطارات  على  والسيطرة 

طرابلس.
** كـــيـــف تــقــيــم عـــمـــل هــــذه اجلـــمـــاعـــات 
خالل الفترة من 2011 إلى 2014 أي 

الكرامة؟ قبل انطالق عملية 
املقاتلني  تستغل  املتطرفة  اجلــمــاعــات 
رنانة  شــعــارات  مستخدمة  بهم  املــغــرر 
من  مدعومة  مصاحلها  خلدمة  بــراقــة 
الداعمني  ــداد  أعـ أن  إال  وتــركــيــا  قطر 
وجههم  تكشف  نتيجة  تقل  بـــدأت  لها 
أهــمــيــة عملية  ــرزت  بـ وهــنــا  احلــقــيــقــي 
الكرامة التي أطلقها اجليش لوضع حد 
لتوحش اجلماعات اإلرهابية وسيطرتها 

الليبية. على مفاصل الدولة 
** وكــيــف أصــبــح الـــوضـــع بــعــد انــطــالق 

الكرامة؟ عملية 
وتكشف  الــكــرامــة  عملية  انــطــاق  بعد 
وجــهــهــم اإلرهـــابـــي انــفــض كــثــيــر من 
باملرتزقة  فــاســتــعــانــوا  عنهم  الليبيني 
وسوريا  وتشاد  الــســودان  من  األجــانــب 
إلى  اإلشارة  من  والبد  وغيرها  والعراق 
التشكيات  مئات  ليبيا  يف  يوجد  أنــه 
املسلحة باختاف مسمياتها لكن واقعيا 
هي منبثقة من نفس البوتقة خاصة وأن 
مبعنى  قاعدي  وليس  رأســي  انتشارها 
أن لها رؤوس كثيرة لكن ليس لها قاعدة 
أوضــاعــا  تعيش  أنــهــا  وأعــتــقــد  شعبية 
حتققها  التي  التقدمات  ظل  يف  صعبة 

الليبي. قوات اجليش 

حتيتة: اجلماعات املتطرفة الليبية 
تستغل املقاتلني املغرر بهم
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غبارة- عبدالباسط 
اإلخبارية افريقيا  بوابة 

منذ اندالع األزمة يف العام 2011،ويف 
ظ����ل ال����ف����وض����ى األم����ن����ي����ة ال���ك���ب���ي���رة 
واالنقسامات احلادة بني الفرقاء تأثرت 
وعلى  البالد  احليوية يف  القطاعات  جل 
رأسها قطاع التعليم الذي يأتي يف طليعة 
القطاعات املتأثرة بشكل كبير باألوضاع 
أزماته  تعمقت  حيث  البالد،  يف  املتردية 
التحتية  بالبنية  تدريجياً، بسبب ما حلق 
أكثر  الدراسة  وإرجاء  بالغة،  من أضرار 
من مرة بسبب غياب األمن واالضرابات 
البعض  وص��ف��ه  ال���ذي  امل��ت��ك��ررة،األم��ر 
باملعظلة الكبرى التي من شأنها أن تؤثر 

املقبلة. األجيال  على 
امل��دارس  يف  الشلل  ذل��ك،ب��ت��واص��ل  ال��ى 
التوالي،  على  الثاني  لألسبوع  الليبية، 
 13 منذ  املعلمني  اعتصام  استمرار  مع 
اجل��اري.وي��أت��ي  األول  أك��ت��وب��ر/ت��ش��ري��ن 
بزيادة  املعلمني  مطالبة  خلفية  على  هذا 
أوضاعهم  تدهور  يشكون  رواتبهم، حيث 
امل��ع��ي��ش��ي��ة، وي��ن��ظ��م��ون اع��ت��ص��ام��ات يف 
بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، والعاصمة 

طرابلس.
أوضاعهم  س��وء  على  املعلمون  وي��ؤك��د 
قطاع  ي��ع��ان��ي��ه  م��ا  بسبب  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن ت��ه��م��ي��ش.ون��ق��ل��ت وك��ال��ة 
رمضان  الكيمياء  معلم  ع��ن  »روي��ت��رز« 
محمد )47 عاما( وهو أب لستة أطفال 
سيارة  كسائق  للعمل  أضطر  إن��ه  قوله 
أُسرته.وأضاف  احتياجات  لتوفير  أُجرة 
ولكن  مدرس  أكون  أن  عمري  حلم  »كان 
ل��ألس��ف ُخ��ذل��ت ع��ن��دم��ا م��ارس��ت ه��ذه 
كان  ب��الدي.  يف  تهميشها  بسبب  املهنة 
أكثر  املعلم  راتب  يكون  أن  املفترض  من 

التعليم نفسه«. وزير  من 
أع��م��ل سائق  اآلن  »أن���ا  رم��ض��ان  وت��اب��ع 
أوق����ات  ف��ي��ه  ت��ع��ل��م أن  ت���اك���س���ي. ه���ل 
لدي  يكون  عندما  حصص  ع��ن  أتغيب 
راتبي ممتازا  كان  لو  املالية؟  االلتزامات 
منزلي  واحتياجات  احتياجاتي  ويغطي 
وقتي  سأكرس  بل  آخر،  عمل  أعمل  لن 
كله للطلبة والتعليم. هذا الوضع مير به 
ليبيا  مستوى  على  املدرسني  من  الكثير 

بنغازي فقط«. وليس 
واحتج عشرات املعلمني، األحد املاضي، 
ب��زي��ادة  مطالبني  احل��ك��وم��ة  م��ق��ر  أم���ام 
حكومة  يف  التعليم  وزير  وإقالة  رواتبهم 
ال��وف��اق »ع��ث��م��ان ع��ب��د اجل��ل��ي��ل«،ال��ذي 
ومدراء  بالبلديات  التعليم  مراقبي  هدد 
العمل  عن  باإليقاف  املضربني  امل��دارس 
وامل��ؤس��س��ات  امل������دارس  ت��ف��ت��ح  ل���م  إذا 
املقبل.وأضاف  األحد  ليبيا  التعليمية يف 
الذين  املعتصمون  »املعلمون  اجلليل  عبد 
وفق  جرمية  يرتكبون  امل��دارس  يغلقون 
العام  العقوبات  قانون  من   238 امل��ادة 

الليبي«، متوعدا املضربني باإلحالة على 
للتحقيق. العام  النائب 

حكومة  يف  التعليم  وزي��ر  تهديد  وقوبل 
ال���وف���اق ب��ت��ن��دي��د واس��ع،ح��ي��ث ت��وع��دت 
لها،  بيان  يف  للمعلمني  العامة  النقابة 
ال���الزم���ة لكل  ال��ت��داب��ي��ر  ب��ات��خ��اذ ك���ل 
بحقوق  امل��س��اس  نفسه  ل��ه  ت��س��ول  »م��ن 
امل��ع��ل��م��ني وال��ع��ام��ل��ني ب��ق��ط��اع ال��ت��رب��ي��ة 
ترهيبهم  ومحاولة  وحريتهم  والتعليم 
املعلمني،  نقابة  أوتهديدهم«.واعتبرت، 
اجلهات  م��ن  ات��خ��اذه  يتم  اج��راء  أي  أن 
والوعيد  التهديد  نبرة  يحمل«  املعنية 
والدستور  املذكور  القانون  نص  »يخالف 
الليبي والدولي، مشددة أنها ستعتبر ذلك 
املمنوحة  احلريات  على  وتعدياً  جت��اوزاً 

املوضوعة. القوانني  وفق  للعمال 

وأضافت النقابة، أنها ستحمل املسؤولية 
التصعيد،  وراء  يقف  من  لكل  الكاملة 
م��ش��ي��رة أن���ه س��ي��ت��رت��ب ع��ن ذل���ك ال��رد 
عنها  الصادر  اجلهة  وايقاف  فوراً  عليه 
للتحقيق وفق  العام  النائب  الي  واحالتها 

القانون.
وم����ن ج��ه��ت��ه،اس��ت��ن��ك��ر وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
ب��احل��ك��وم��ة امل���ؤق���ت���ة، ال���دك���ت���ور ف���وزي 
نشرته  ب��ي��ان،  ب��وم��ري��ز،يف  عبدالرحيم 
الرسمية  صفحتها  على  التعليم  وزارة 
اخلميس،  »فيسبوك«  التواصل  مبوقع 
معربًا  الوفاق،  حكومة  تعليم  وزير  بيان 
أن  يجب  ال  أنه  موضًحا  له،  رفضه  عن 
يتم التعامل مع أرقى شريحة يف املجتمع 
باملعلم  الذي اليليق  الفظ  األسلوب  بهذا 
ويتناسي حجم مكانته وعظيم فضله كما 

يخاطب  أن  يجي  فال  مضمونا  نرفضه 
من  يخلو  بأسلوب  والتربويون  املعلمون 
نفوسنا  يف  غرسوها  التي  التربية  قيم 
أو أن يهددوا بالقانون الذي علموه لنا.

ووجه الوزير رسالة إلى املعلمني ، قائال 
تخاطبون  حني  واحل��زن  باألسي  نشعر 
بهذه الطريقة التي ال تقدر نبل رسالتكم 
مشاعر  بقوة  تفوسنا  يف  لتختلج  وأنها 
ذات  يف  قضيتكم  وم��ع  معكم  التضامن 
مشاعر  بداخلنا  تشتعل  ال��ذي  ال��وق��ت 
يستجيب  وح����ل  م���خ���رج  ع���ن  ال��ب��ح��ث 
أم��وال  فيه  ت��س��رق  ظ��رف  يف  ملطالبكم 
الليبني من جماعات مارقة يف عاصمتنا 

البيان. طرابلس،بحسب 
الهيئة  عضو  متصل،طالب  سياق  ويف 
الدستور  مشروع  لصياغة  التأسيسية 
التعليم  وزي���ر  ب��إح��ال��ة  امل��ن��ص��وري  ض��و 

عبداجلليل  ع��ث��م��ان  ال���وف���اق  ب��ح��ك��وم��ة 
ال��ع��ام وذل���ك ع��ل��ى خلفية  ال��ن��ائ��ب  إل��ى 
يف  امل��ن��ص��وري  للمعلمني.وقال  ت��ه��دي��ده 
الشخصية  ص��ف��ح��ت��ه  ع��ب��ر  ل��ه  م��ن��ش��ور 
»فيس  اإلجتماعي  التواصل  موقع  على 
يعد  املفوض  التعليم  وزير  بوك«،إن«قرار 
الدستوري  اإلعالن  من   7 للمادة  خرقا 
وح��ري��ات��ه  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  تكفل  ال��ت��ي 
م��خ��ال��ف جلميع  أن���ه  ك��م��ا  األس��اس��ي��ة 
بحقوق  املتعلقة  ال��دول��ي��ة  االت��ف��اق��ي��ات 
ومنها  ليبيا  إليها  انضمت  التي  اإلنسان 
واملطالبة  ال��رأي  عن  التعبير  يف  احل��ق 

باحلقوق. 
القانوني  النص  أن  إلى  املنصوري  ولفت 
جاء  الذي  التعليم  وزير  إليه  أشار  الذي 

ملفات 

 تــهــديــد وزيـــــر الــتــعــلــيــم يف حــكــومــة 

توعدت  .. حيث  واسع  بتنديد  الوفاق 

لها  بيان  يف  للمعلمني  العامة  النقابة 

يتبع <<

أزمات التعليم املتكررة 
تهدد مصير أجيال ليبيا القادمة



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة7 العـدد )   57   (    ــ    الثالثاء       29      /       10   /     2019

ملفات 

املدارس  بإقفال  املعتصمني  املعلمني  :«إمهال  فيه 
سيحيل  وإال  األحد  يوم  حتى  املناطق  من  عدد  يف 
إرتكاب جرمية  بتهمة  العام  النائب  ملكتب  أسمائهم 
مقفلة  امل��دارس  من  العديد  ألن  لتطبيقه  محل  ال 
بسبب احلرب الدائرة يف محيطها إلى جانب عدم 
مدارسهم  إل��ى  الوصول  واملعلمات  املعلمني  ق��درة 

تعبيره. بالك الطالب،على حد  فما 
بلدية  م��ح��الت  وم��خ��ت��اري  وأع��ي��ان  حكماء  ودخ��ل 
سبها،على خط األزمة حيث طالبوا،بتسوية أوضاع 
مرتباتهم  ورفع  التعليم  بقطاع  والعاملني  املعلمني 
عن  ال���ص���ادر   2018  /4 رق���م  ل��ل��ق��رار  ت��ن��ف��ي��ذا 
اخلميس،  لهم  بيان  يف  املجتمعون  البرملان.وقال 
وكافة  بوجه خاص  اجلنوب  منطقة  به  ما متر  »إن 
أنحاء الوطن بوجه عام من أزمات مفتعلة ومتكررة 
املعلمني  شريحة  بينها  وم��ن  الشرائح«  كل  طالت 
األزمات  هذه  بنار  اكتوى  من  أكثر  يعتبرون  الذين 
يف  إال  يحدث  ال  وهذا  أبنائهم  معيشة  طالت  التي 
املعلم  رسالة  تتجاهل  التي  واحلكومات  املجتمعات 

يف بناء األجيال.
وأوضح البيان أن هذا الوضع أجبر »املعلمني على 
التالميذ والطلبة  االعتصام واالمتناع عن استقبال 
التي  الشرائح  مع  باملساواة  مطالبني  العام«  لهذا 
حتصل على مزايا »تفوق مرتبات املعلمني بأضعاف 
اإلسراع  ض��رورة  على  املجتمعون  مضاعفة«.وأكد 
بتسوية أوضاع املعلمني والعاملني بالقطاع من رفع 
وتفعيل   2018  /4 رقم  للقرار  تنفيذا  مرتباتهم 
بالقطاع  للمعلمني والعاملني  التأمني الطبي  برنامج 
تسوية  وكذلك  العقود  أوضاع  تسوية  يف  واإلسراع 
حيث  م��ن  ب��ال��ق��ط��اع  وال��ع��ام��ل��ني  املعلمني  أوض���اع 

الترقيات.
خليفة  املُشير  املُسلحة  للقوات  العام  القائد  وكان 
التعليم  وزيري  مع  لقائه  اخلميس،خالل  حفتر،اكد 
ومنير  بومريز  فوزي  املؤقتة  باحلكومة  واإلقتصاد 
وضرورة  بالقطاعني  اإلهتمام  ضرورة  عصر،على 
الذي  التعليم  قطاع  يف  خصوصاً  اجلهود  تكثيف 
كافة  على  احل��رص  إلى  داعياً  الدولة،  عماد  ُيعّد 
طلبة.بحسب  أو  ُمعلمني  سواءاً  له  التابعة  الشرائح 

للجيش. العامة  للقيادة  اإلعالمي  املكتب 
املتواضعة  واالص��الح��ات  املتتالية  األزم���ات  وتثير 
الذين  ال��ط��الب  على  تأثيرها  م��ن  كبيرة  م��خ��اوف 
الليبي  للشأن  متابعون  البالد.ويرى  ميثلون مستقبل 
أن قطاع التعليم ضحية أخرى من ضحايا الصراعات 
السياسية يف ليبيا ويشير هؤالء الى أن احلكومات 
السياسية  حساباتها  تصفية  على  انكبت  املتعاقبة 
دون االلتفات الى مشاغل املواطن وحتسني متطلباته 

احلياتية وتوفير خدمات مناسبة. 
السياسي  االن��ق��س��ام  م��ن  ت��ع��ان��ي  ليبيا  ت���زال  وال 
وعمليات  وب��رمل��ان��ني  حكومتني  ب��ني  وامل��ؤس��س��ات��ي 
الشعب  أن��ه��ك  مستمر،  أه��ل��ي  واح��ت��راب  ص���راع 

للتدخالت  ع��رض��ة  وج��ع��ل��ه��ا  ل��ي��ب��ي��ا،  يف  وال���دول���ة 
اخلارجية، بل املراهنة على أن تدفع سوء األوضاع 
الليبي  الشعب  املعيشية وغياب األمن قطاعات من 

الدولي إلنهاء مآسيها. بالتدخل  الترحيب  إلى 
هزات  وشهدت  ليبيا،  يف  التعليم  منظومة  واختلت 
يف  غرقت  حيث  امل��اض��ي��ة،  ال��س��ن��وات  طيلة  عنيفة 
للسالح،  ال��واس��ع  االنتشار  عن  الناجمة  الفوضى 
املسلحة.  وامليليشيات  واجلماعات  األجسام  وبروز 
ويرى مراقبون أن أزمة قطاع التعليم يف ليبيا كغيرها 
سياسية  تسوية  حتقيق  رهينة  تبقى  األزم��ات  من 
الدولة  مؤسسات  تتوحد  حيث  ال��ب��الد،  يف  شاملة 
وتكون قادرة على إنهاء الفوضى وحتقيق االستقرار.

القائد العام للقوات 
املُسلحة املُشير 
خليفة حفتر،اكد 
اخلميس،خالل لقائه 
مع وزيري التعليم 
واإلقتصاد باحلكومة 
املؤقتة فوزي بومريز 
ومنير عصر،على 
ضرورة اإلهتمام 
بالقطاعني وضرورة 
تكثيف اجلهود 
خصوصاً يف قطاع 
التعليم
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املنوعة

موناليزا أفريقيا تباع بـ 1.4 مليون دوالر

رياضي مغربي
 يهاجر عبر )قوارب املوت (

نائبة بنغالية تستعني بـ 8 شبيهات للغش 

تقتحم منزل أسرة غريبة .. لسبب محير

مواجهــة  علــى  موســعة  تدريبــات  حتولــت 
الطــوارئ يف مطار بيناجن الدولي يف ماليزيا 
إلــى حالــة طــوارئ كاملة حقيقية إثــر انهيار 
أحد رجال اإلطفاء املشاركني يف التمرين يف 

مكان التدريبات.
وقــد اعتقــد رجــال الصحافــة واملصــورون 
الذين كانوا يغطون احلدث يف بادئ األمر أن 
مــا يحــدث جزء من التدريــب قبل أن يدركوا 
أنهــا حالــة طوارئ فعلية، وســرعان ما توجه 
فريــق طبي إلــى الرجــل لتوفير اإلســعافات 

األولية قبل نقله يف عربة اإلسعاف.

وذكرت صحيفة )نيوستريتس تاميز( املاليزية 
التدريــب،  أن  اإللكترونــي،  موقعهــا  علــى 
الذي اســتمر ســبع ســاعات وشــهد مشاركة 
أكثــر مــن 500 شــخص، ركز علــى التدابير 
واالحتياطــات الواجب اتخاذهــا ملواجهة أي 

موقف طارئ محتمل يف املطار.
وشــارك مــا مجموعه 15 وكالة لاســتجابة 
حلــاالت الطــوارئ، مبــا يف ذلــك الشــرطة 
ووزارة الصحــة يف الواليــة ووإدارة احلرائــق 
واإلنقــاذ، يف متريــن مكثــف نصــف ســنوي 

حلوادث الطائرات.

التواصـــل  مواقـــع  علـــى  داول 
االجتماعـــي ،مقطعا مصـــورا لبطل 
املغـــرب يف رياضـــة التايكواندو أنور 
بوخرصـــة، يظهـــر فيـــه علـــى مـــنت 
أحـــد قوارب الهجرة غيـــر النظامية 
الرياضـــي  إســـبانيا.وظهر  باجتـــاه 
املغربـــي يف املقطـــع املصـــور وهـــو 
يرمي إحـــدى ميدالياتـــه يف البحر، 
وقـــال »ال فائـــدة منهـــا«، يف إشـــارة 
إلـــى عـــدم اســـتفادته من أي شـــيء 
حققهـــا  التـــي  البطـــوالت  مقابـــل 
خـــال مشـــواره. واختـــار بوخرصة 
يف  الذهبيـــة  امليداليـــة  -صاحـــب 
كأس العـــرش فئة أقل من 63 كلغ- 

الهجرة غيـــر النظامية عبر »قوارب 
املعيشـــية  بســـبب ظروفـــه  املـــوت« 
الصعبـــة، وما اعتبـــره ظلما تعرض 
لـــه يف باده ،يف حـــني ذكرت مواقع 
محلية أن البطـــل املغربي وصل إلى 
جزيـــرة النـــزاروت اإلســـبانية رفقة 
أنـــه  وأكـــدت  آخـــر،  مهاجـــرا   30
يســـعى ملواصلـــة مشـــواره الرياضي 
يف إســـبانيا.وأوضحت أن بوخرصة 
ال يعتبـــر أول رياضـــي مغربي يختار 
الهجـــرة غير النظامية، فقد ســـبقه 
العـــب أوملبيـــك آســـفي علـــي حبابا 
الـــذي هاجر العـــام املاضـــي بنفس 

. يقة لطر ا

فضائح الفســـاد السياســـي والنهب االقتصادي 
التـــي تنتشـــر بـــني املســـؤولني يف بنغاديش لم 
تقـــف عند هـــذا احلد، بـــل انتقل الفســـاد إلى 

الغش يف االمتحانات، وكان 
آخرهـــا طـــرد النائبة يف 

البرملـــان متني نصرت 
مـــن اجلامعـــة بعـــد 

االشـــتباه يف أنها 
بــــ  اســـتعانت 

شـــبيهات   8
ليؤدين  بهـــا 

نـــات  االمتحا
ما  وفق  مكانها، 
مســـؤولون. أفاد 

أفـــاد  مـــا  وبحســـب 
موقـــع »روســـيا اليـــوم« 

فـــإن متنـــي نصـــرت التي 
رابطـــة  إلـــى حـــزب  تنتمـــي 

عوامي قد دفعت مبالغ مالية لنســـاء يشـــبهنها 
ليـــؤدوا محلّهـــا 13 امتحانـــاً علـــى األقـــّل.

وتكّشـــفت الفضيحـــة املدويـــة بعدمـــا دخلـــت 
محطـــة »ناجوريـــك تـــي يف« اخلاصـــة قاعـــة 
تنتحـــل  التـــي  املـــرأة  مـــع  امتحـــان وحتّدثـــت 
هويـــة نصـــرت يف تســـجيل لقي 

انتشـــاراً واســـعاً.
التـــي  نصـــرت  وكانـــت 
يف  عضـــواً  انتخبـــت 
البرملـــان العام املاضي 
مســـجلة يف جامعة 
يـــش  د بنغا
وقال  املفتوحـــة، 
املســـؤولني  أحـــد 
اجلامعـــة:  يف 
ارتكبت  ألنهـــا  »طردت 
تســـجيلها  وألغينا  جنحة، 
وهـــي لـــن تتمكـــن أبـــداً من 
مـــرة  بجامعتنـــا  االلتحـــاق 

أخـــرى«.
وتســـريب  االمتحانـــات  يف  الغـــش  أن  يذكـــر 

بنغاديـــش. يف  شـــائع  أمـــر  األســـئلة 

نقلـــت محطة »دبليو ســـي إم إتش تي يف« 
األمريكيـــة تفاصيـــل قصة غريبـــة جدا، 
فقـــد تناولت القناة األمريكيـــة حادثاً أثار 
صدمـــة كل من اطلع على تفاصيله، حيث 
اقتحمـــت ســـيدة أمريكيـــة )22 عامـــاً( 
تدعـــى إليزابيـــث هيكســـون مـــن مدينـــة 
كولومبوس بوالية أوهايو األمريكية منزل 
أســـرة ال تربطها بها أي عاقة لياً لتقوم 

طفلها. بتحميم 
وقالـــت أرايـــكا هيـــل، صاحبـــة البيـــت، 
التلفزيونيـــة:  املحطـــة  مـــع  مقابلـــة  يف 
»اســـتيقظت ليـــاً، وعندما فتحـــت باب 
غرفتـــي الذي يطل على املمر من األعلى، 
وجدت ســـيدة ذات بشـــرة بيضاء تنحني 

على حوض االســـتحمام الذي كان يجلس 
فيـــه ابني الـــذي يبلغ من العمـــر عامني«. 
حينها توجهت هيل جتاه الســـيدة الغريبة 
وهـــي مذعـــورة، وانتزعـــت ابنهـــا من بني 
يديهـــا، فيما قـــام شـــريك حياتها بحجز 
هيكســـون إلى أن جاءت الشرطة، بحسب 

دويتشـــه فيله.
قامت الشـــرطة بالقبض على هيكســـون 
بتهمة »اقتحام منزل«، لكن ســـرعان ما مت 
إطاق سراحها بعد دفعها كفالة، حسبما 
نشـــرت صحيفة »نيويورك بوســـت«. ولم 
يعـــرف حتـــى اآلن ما هـــو الســـبب الذي 
دفع هيكســـون لتقتحـــم منـــزالً غريباً يف 

عـــز الليل لتحميم طفـــل غريب.

أصيبــت ســائحة فرنســية إصابــات 
خطــرة بعــد تعرضها لـ«هجــوم نادر« 
مــن ســمكة قــرش يف جــزر بولينيزيا 
الفرنســية، وفــق مــا أفــادت خدمات 
املــرأة  وكانــت  الثاثــاء.  الطــوارئ، 
البالغــة مــن العمــر 35 عاما تســبح 
أثناء رحلة ملشاهدة احليتان، االثنني، 
يف هــذه اجلــزر الواقعــة يف املحيــط 
الهادئ عندما هاجمتها سمكة قرش 
بيضــاء محيطيــة ومزّقــت صدرهــا 
وذراعيهــا. وقال املســعف جان جاك 
ريفيتــا لوكالة فرانس برس: »حلســن 
حظها، كان هناك ممرضتان يف مكان 
احلادث متكّنتا من تقدمي اإلسعافات 
األوليــة لها«.وأوضح أن املرأة فقدت 
كلتا يديها والكثير من الدماء، ونقلت 

جوا إلى املستشفى.

قرش يهاجم شابة 
وميزق صدرها وذراعيها

سفينة سياحية حتوي 19 حماماً للسباحة وملعباً للجولف

نشــرت صحيفــة »ذا صــن« البريطانيــة مجموعة من الصور تكشــف عن مــدى الرفاهية التي 
يتمتــع بهــا ركابهــا من األثرياء يف محاولة لكشــف ما حتتويه أكبر ســفينة رحات يف العالم.

وقالــت الصحيفــة -يف تقريــر خــاص- إن املرء لم يعد يف حاجــة للصعود على منت الســفينة 
»ذا كاريبيــان ســيمفوني أوف ذا ســيز« للتعــرف علــى مــا حتتويه، حيث أنهــا تضم 19 حمام 
ســباحة وألعاب مائية بجانب ملعب للجولف، موضحة أن األمر ال يقتصر على ذلك بل تضم 

أيضــا محــاكا أللواح التزلــج على املاء لتقدمي مزيد من املتعــة والترفيه للركاب.
يذكــر أن الســفينة يبلــغ طولها 362 مترا وتعد أكبر ســفينة رحــات يف العالم، حيث ميكنها 

اســتيعاب 6680 راكبــا بجانب 2000 من أفراد الطاقم.
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الثقافية 

نثر ُ املستيقظ ) للشاعر - مفتاح العّماري.. شكل ُ القصيدة ِ هَي القصيدة ُ كُلّها(

          عِذاب الركابيّ
)) ال بُّد للكلمةِ  يف الشــعرِ  مْن أْن تعلَو  على ذاِتها ،  
أْن تزخرَ  بأكثَر   مّما تعدُ  بهِ  ، وأْن تشيَر  إلى أكثَر  

ما نقول ُ ..(( -  أدونيس
إّن الشعرَ  لعبةُ  كلماتٍ  ، وأّن ملكةَ  التعبيرِ  صانعة 
ُ اخليالِ  ، وهَو املســؤوُل عن تشــظي األصابعِ  ، بكّل 
جنــونٍ  ، إلــى  هــذا النثــار الرائــع مــن كتــلِ  الضــوء 
ِ – الكلمــات ، وهــَو الــذي يوقــظُ  يف أوتــارِ  القريحة 
ِ هــذهِ  الــُدرّر املتناغمــة ، والتي تتحوُل عند الشــاعر 
ِ مفتــاح العّمــاري إلــى لوحــاتٍ  تشــكيليةٍ ، ال يخفتُ  
لونها ، وتظلُ  آيةُ  التشكيلِ  فيها ُتَرَتلُ  يف الازمان 
، وتضــيءُ  بســحرِ  ألوانهــا يف الامكان ، حّتى تعلنُ  
مملكةُ  اجلســدِ  أّن الشــعرَ  لْم  يُعْد صنعةً  كما رآه 
ُ النقــاُد واألكادمييــون ، بــْل هــَو  خاصــةُ  فتافيــتِ  
اجلســدِ  املُشــتعلِ  عشــقاً  ، وصورة حياةٍ  تظُل أبداً  

نابضة ً باحلياة :
أنت ِ الصغيرة ُ

جماُلك ِ
أكبُر من خيال ِ كهولتي

فيا لطغيانه ِ ،
كائُن األرق ِ

يستيقظ ُ بي –ص9.
  الشــاعر مفتــاح العّمــاري  ال يفيــُض شــعراً  ُيدمــي 
القلــَب ، وصــوراً  تثقــُف العــنيَ  ، وإيقاعــاتٍ  ترّتــُب 
خطانــا املرهونــةَ  بنبــض الصبــاح ، وتعبيراتٍ  جتّدد 
ُ نســيج الذاكــرة وهــَو يتجلى ُلغةً  للوصــولِ  إلى ُلغةِ  
اللغــةِ  ، دفء الــدفءِ  ، وســحر الســحرِ يف فوضــى 
شــعريةٍ  ضروريــةٍ ، عبــَر مفــردةٍ  موحيــةٍ  ، ال تخلــو 
من مشاغبٍة باغيٍة مُمغنطة بحّس شاعرٍ  يحيا على 
نيــرانِ  الكلمــاِت أبــداً  ، زادُه ، وشمســُه ، ودليلُه  ..، 
وعلــى ذكريــاتِ  عشــقِه  القــدميِ  – اجلديــِد  املمتد 
حّتــى آخــر ضفــةِ  مــن ضفافِ  بحــرِ  الهيــام . يقوُل 
ميخائيل نعيمة : )  الشــعُر لغةُ  النفسِ  ، والشــاعُر 
ترجمــاُن النفــسِ  ، وكمــا أّن اهللَ  ال يحفــُل باملعابــدِ  
وزخرفِتها ، بْل بالصاةِ  اخلارجِة من أعماقِ  القلب 
ِ(- الغربــال –ص84. وشــعُر العّمــاري لغــةُ نفســه ِ 
العاشــقةِ  احلائــرةِ ، وصــاة ُ قلبــهِ  التــي ال تكــونُ  

قضاء ً :
))  أتشبث ُ بصحوك ِ ،تستغيثني َ بنومي ((

)) جماُلك ِ
   أكبُر من  خيال ِ كهولتي((-ص9

))  الرمُل شراشُف غافيةٌ ((-ص13
)) الكلمة ُ  املضروبة ُ على قفاها ،

   زهرة ُ عّباد الشمس ِ (( – ص19
هَي زخاتُ  لغةٍ  مزمنةٍ   ..!! أهَي وليمةُ خيالٍ  جامح 
ٍ ، أْم أنها صورٌ  حتّركُ  جحافلَ  جوعِ  الذاكرة للثورة 
ِ على الســائدِ  ، مســتعينةً  مبدافعِ  األحام  اليقظة 

للحصول على رغيف ِ التأمل ِ ،
والدهشــةِ  ، واجلذبِ  عبَر كلماتٍ  فســفورها ضوءُ  
قمــرٍ  ال يغيــُب ، وإيحاءات أفكارهــا  ومعانيها نهُرها 

ال ينضب .
. )) إّن الفّنانني  ال  يتلقونَ  الوحَي إالّ  من األشياءِ  
التي  تؤثر فيهم ((- كروتشة .   والشاعُر :) مجموعة 
إحساســاتٍ  وأخيلــةٍ  ( – كمــا يعّبــرُ  تيوفيــل غوتييه 
، وها هَو  الشــاعرُ  العّماري حالةُ  عشــقٍ   مكتوبٍ  
برمادِ  الروحِ  املعّذبةِ  ، وهَي تتأمُل كينونتها املتناثرة 

َيف دهاليز ِ كوِنها الامرئي ، وطموِحها  املُصادر ِ :
يا مفازة َ النور ِ

لذا ظلت عتمُتك ِ تغسلنا ،
فحلْمنا بقمر ِ اخلرافات ِ،

واقتفينا أصابعك ِ
وهَي تتسلُل صاعدة ً

ذرى الكلمات ِ احلارة ِ
لكْي تضاء ُ املسافة ُ

بوميض ِ فتنتك ْ-ص33.
ودفء ٍ ورّقــة ٍ ، تتفــوق ُ علــى كيميــاء ِ وردة ٍ  تزهــو 

مبفاتنها العطرية ، أْو عاشقة ٍ
ظامئة ٍ  للموعد ِ املُنتظر ِ ، والقبلة ِ املُؤّجلة:

هكذا هَي  قامُتك ِ األنعُم  مْن
هفهفة ِ العطر ِ ،

ترسم ُ يقنَي وجهتنا،
لهذا تقدمنا بك ِ ،

حنَي استسلَم سادُن البياض ِ
لعناصر ِ ظلمِتك ِ

فتبعناك ِ طائعنْي –ص34.
وحالة  توحدٍ  مع اآلخرِ  ،  عبَر لغةِ  جتّددُ  أبجديتها 
،  وتاريخٍ  نزيهٍ  ، يستبدلُ  صفحاته الصفراء بأوراق 
ِالشجرِ األخضرِ  ، وحلمٍ  فتّي  ُيداهُم نوَمنا  بحراب 
ِ احلقيقِة ، ولقاءٍ  حتت وابِل مطرٍ  ليلكّي  ُمفاجيء :

كأّنك ِ خاصة ُ حروب ٍ
ولغات ٍ وحرائْق ،

ألجلك ِ تتأجُل املدارات ُ
ويسبُق بريق ُ نحاسك ِ

ذخيرة َ غزوِنا ملمالك ِ النظْر –ص35
**         

يستعيرك الواحد ُ
فيتعّدد بك ِ / حتبسك ِالعبارة ُ

لتعتق َ غموَضها / تذهب إليك ِ املحطات ُ
فتلتبس ُ العناوين ُ/ وال أحد يصُل –ص37.

وإصغــاءة هادئــة ، ترتّبها الكلماتُ  ، وتهّيا  طقوَســها 
القصيــدةُ  ، للحصــولِ  علــى إذنِ  التجولِ   يف أخيلة 
ِ .. وتأمــاتِ  عاشــقٍ  حّتــى العظــمِ  ..، وعلى آهات 
ِ ليلــهِ  الطويــلِ  ، ترتــبُ  تفاصيــل حياتــهِ  ، ومواعيد 
َعشــقهِ  ، وعاقاتــهِ  املوصولة َ بذاكــرةِ  الصباحاتِ  

اجلديدة ِ:
حواسنا كلّها

تصغي إليك ِ ،
حني َ تقودين َ  روح َ العالم ِ ،

رشيقة ً ،
كنغم ِ صنفرة ِ األسى /

تطلقني َ جوارح املعدن ِ ،
حّرة ً يف سماء ٍ سكرانة ْ –ص37

**      
من ياسمني عنِقك ِ

يتشّتت ُ العطر ُ / ضائعا ً ،
بني َ عّباده ِ اخلاشعني – ص38

وصوفّية ُمختزنة ، جادت بعرِضها األقمارُ  التي كانت 
ْ تضيءُ  سماءَ  أنبياءِ العشقِ  ، ورّواد قصيدة النثر ، 
فريد الدين العطار ، وجال الدين الرومي ، والّنّفري  

، وذواتهم  وهَي تتماهى مع املعشوق ِ– الفرد  ِ:
تشّظت مغاليق ُ املتع ِ ،

فاستبان َ الستر ُ
وتهّرى الرخام ُ محموما ً

من وهج ِ الّصْب !!
**  

هتفت ِ الدالالت ُ :
املجُد للحكمة ِ املُشّردْة / للنسيج ِ املمزق ِ /

للكلمات ِ املنحرفة ِ /  عن مدارات ِ النحات /
للكلمات ِ .. خالقة السماء األولى

للسّر الفاقع ِ ،
وهَو يعلو فوق َ العلو ِ

تأخذه ُ نشوة ُ الرائي –ص41.
وكيميــاء ُ كلمــة ٍ شــعرية ٍ ، عناصُرهــا االحتــراق ُ ، 
واللذةُ  ، وهمسُ  الفكرةِ  ، واخلياُل املُنتج يف ُمختبر 
ِ الــروحِ  املتوجــةِ  بآالمِ   الوحي الشــعرّي .. احلاضر  

ِبا انتهاء :
أِحّب يا ربي بارقة اخلّد

وما تقترحه ُ اجلّنة ُ
من لذائذ ِ أكبر من خيال ِ الشعراْء

لهذا أهجر ُ اليقني َ
صوب َ مواطن ِ الشك ِ

لكْي تتأهب ُ األلفاظ ُ للنفيْر – ص43.
. )) الشــاعرُ  كاهنٌ  ألّنهُ  يخدمُ  إلهاً  هَو احلقيقةُ  

واجلمال..((- ميخائيل نعيمة !!
وهــذا مــا رأيته ، وما يلمســهُ  القــاريء ، يف قصائدِ  
العّمــاري ، فلْم يُعِد الشــعُر حلمــاً  مختزناً  لذكرياتِ  
عشقٍ  قدميٍ  ، بْل هَو صورة للجمالِ  ، وواقعة لعشق 
ٍ متجــّدد ، تبــدو احليــاةُ  بدونهِ  مســتحيلة  ، والعمر 
ُ يشــكو تبــّدد ســاعاتهِ  احلرجــة يف حدائــق غادرتها 

ورودها وفراشاته يف مركب ِ شمس ٍ ضجرة :
لقْد ذبُلت ِ العناوين ُ

فوق َ منضدة ِ الزينة ِ
وأحجمت ِ الزهور ُ

عن الذهاب ِ إلى غرفة ِ النوم ِ ،
وغدا املطاف ُ إلى قلبك ِ

مكسوا ً بالرماد ِ
والصعود إلى فِمك ِ

محفوفا ً باحلرائق ِ –ص49.
 الشــعرُ  دواء الضجــرِ  ، حالــةُ  هــروبٍ  ُمتقنــةٍ  مــن 
رتابةِ  الوقتِ  ، وبادة األمكنة ، ومن صدا العاقات 
ِ ، ..حالــةُ  علــوٍ  بالــذاتِ  الشــاعرةِ  التــي ترفــضُ  
االستســامَ  ملــوتٍ  ُمبرمــجٍ  ، أو ) الهــروب  منهــا  ، 
ليحــولَ  آالَمــه الذاتيــة اخلاّصــة إلى شــيءٍ  خصبٍ  
( –حســب تعبيــر إليــوت .. حلظةُ  انتفاضةِ  كائناتِ  
الضوء  على حكمِ  ظلمةِ  حالكةٍ  يحلو لها أْن تستبَد 
..، حلظــة صــدقٍ  تضــيء دهاليــَز الــروحِ  التي بدت 
ُمحاصرةً  بالكسلِ ..، ثورة تقودها إيقاعاتُ  اإلبداع 
ِ ، بــكّل أدواتِ  اللغــةِ  والباغــةِ  ، وهــي تؤّكــدُ  خلود 
الكلمات ، بلغةٍ  با كلمات ، ليَس إالَ  كســوف أبيض 
يعلنُ  عن وجودهِ  عبَر قصائد فوتوغرافية ، تؤّســس 

ُ ملدن ٍ من خيال ٍ راق ٍ :
ثمة ُ كسوف جبان ..

يكّشر ُ عن أنيابه ِ ويهز ُّ ذيلَه ُ جهارا ً نهارا ً
كسوف ٌ ُمبّجل ُ .. نصّفق ُ لُه ،

كسوٌف سعيُد احلظ ّ،
نهديه صمتنا ..،
كسوٌف ُمدلل ..،

يتبول ُ على ركبة ِ الوقت ِ..
كسوف ٌ ُمهذب ُ /
يلعُب الشطرجن ،
كسوف ٌ ُمؤبّد ٌ..

ُموسوٌس .. وُمحتال
كسوف ٌ نكرة ٌ ،

كسوف ٌُمخل
كسوف ٌ با معنى ،

هذا كّل شيء ..!! – ص82.
.)) إّن الشــعَر نــوعٌ مــن الرياضةِ  املُلهمــةِ  التي نقُف 

منها
    على معادالت ٍ ..((- إزرا باوند .

و)) نثــُر املســتيقظ((.. رياضــةٌ  ُملهمــة  ، لغــةُ  اللغة 
ِ ، خيــاُل اخليــال  ِ ، أْو بعــده ، اســتفزاُز املُســتِفز ، 
وإثــارةُ  املثيــر ، ) معــادالت النفعاالتٍ  إنســانّية ( ..، 
للصياغــاتِ  التــي أثقلــت براكــني اللغــة ..، جلســارة 
وجرأة الهواجسِ  ..، للخشــوعِ يف الّصاةِ  إلى معنى 
املعنى  .. تعالْوا نقرأ  ُمعادالتِ  – العّماري الشعرية:

)) ُكْن أحمق َ ، تأتي احلقيقة ُ إليك((-ص94
)) قــْف بســيطا ً خجــوال ً إزاء املتغطــرس ِ ، تغــدو 

عظيما ً((
)) ُكْن ال شيء ، متلْك كّل شيء((

)) انظْر إلى قدميك ، تفقْد النجوُم بريّقها((
)) انظْر إلى السحب ِ ،  تختفي األرُض ((-ص95.

)) دعِ  املُهرجَ  يثيُر ضجيجاً  ، لكْي متتلكَ  صوجلان 
َ الصمِت ((-ص96

)) إذا علــوتَ  خــذْ  قطعــةً  مــن الســماءِ  تكفي لقبرٍ  
صغير ٍ ((

)) أْن تتضاءلَ  جاعاً  من الثقلِ  خّفةً  ((- ص97.
. يف نصائحهِ  ، ويف نظراتهِ  النقدية الهامةِ  ، يدعو 
الشــاعُر والناقــُد – إليــوت الشــعراء إلى اســتخدامِ  
اللغــة اليومّيــة ، منبهــاً  مــن خطرِ  ما ُيســّميه  إعاء 

الذات ، ودعوته  إلى تقديس :
)األشــياء التــي يســتعلي عليهــا النــاس ، أْو يهملونها 

عامدين (..، يف قصيدة ) قبعة أبي(
كاَن العّمــاري  تلميــذاً  ُمطيعاً  يف حضرةِ  الشــاعر- 
املعلــم ِ إليــوت وكأّنــُه ) يقيُم بيَتــهُ  يف قلبِ  اجلمهورِ  
املتزاحمِ  ( – كما يعّبُر بودلير ، وهَو يرى يف  البساطةِ   
عطرَ  اجلذبِ  ، والتلقائية طريقه للوصولِ  بحميمية 
ِ إلى اآلخرين ..، من األّم احلبيبةِ ، إلى الوطنِ  ، إلى  

األصدقاء :
أِحّب ُ أّمي وأطفالي وزوجتي وإخوتي وجيراني

أِحّب ُ طرابلَس واجلبَل األخضَر ،
أِحــّبُ  زنقــة القــزدارة واملاجــوري وخبز تنــور جارتنا 

احلاجة شميسة ،
والعربيديــن  وامليتــني  احلاملــني  أصدقائــي   ُ أحــّب 

واحلمقى ،
أِحّب ُ السفَر والكتَب واملوسيقا والكسل َ أحيانا ً ،

أِحّبُ  الهدوءَ  والضحكَ  ورائحةَ القهوةِ  يف الصباح 
ِ الباكر ِ ،

أحــّبُ  النجــومَ  والغنــاءَ  يف احلّمــامِ  والنظــرَ  عبــَر 
النافذِة – ص112.

. » نثر ُ املُستيقظ«.. قصائد ُ فوتغرافية !!
ذاكــرةُ  احلاضــر املتمــّردِ  واجلســور ..، زاُد الزمــنِ  
القادم ،  شهادةُ  الشاعرِ  يف عصرٍ  ميقتُ  خطوته ، 
وُيسّفه  دموَعه احلارقة ..، عبَر ُلغةٍ   تقاتُل مفرداتها 
..، وال تخجُل من باغتها املشــاغبة ..، وتدافعُ  بكّل 
ألوانِ  .. ورموزِ  أبجديتها  عن شاعريتها اخلالدة .. 
، وعن جسارة ذاكرة الشاعر التي  يصعبُ  أْن يطالها 
الصدا ُ والذبوُل واملوُت.                                                                 
 – العّمــاري  -  مفتــاح  - نصــوص  املُســتيقظ   نثــر   *

منشورات /  مجلس الثقافة العام 2008م.
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نفي نادر الترهوني مدير الكرة بنادي االحتاد إقامة 
مباراة السوبرالليبية لكرة القدم والتي ستجمع االحتاد 

والنصر يف قطر.
وكانت أخبارانتشرت عبر موقع التواصل االجتماعي 

عن استعدادا قطر لإلقامة مباراة السوبر.
وقال الترهوني يف تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية 
بالنادي بأن طلب من احتاد الكرة الليبي إقامة مباراة 

السوبر قبل بداية الدوري يف موسمه اجلديد.
وأكد مدير الكرة بنادي االحتاد بأن الفريق جاهز خوض 
غمار بطولة الدوري موضحاً ان العميد ال ميلك احلق 

يف اختيار املكان وال الزمان.
واختتم قائاً على كل جماهير االحتاد الوفيه نطلب 
منكم عدم نقل اي خبر لم يتم نشره على صفحة النادي 
الرسمية ألنها هي املنبر اإلعامي الرسمي والوحيد 
وايضاً لعدم خلق بلبله يف الوسط الرياضي بأخبار او 

بأحداث قد تضر مصلحة االحتاد بدون قصد منكم

ـــ االسبوع الليبي   

أنتقل الدولي سعد اجبارة مدافع 
رسمياً  القدم  لكرة  النصر  فريق 

لفريق األهلي بنغازي .
ــادي  ــن حــيــث أعــلــنــت صــفــحــة ال
الرسمية عن التعاقد بني الطرفني 

من دون ذكر أي تفاصيل أخري

ـــ االسبوع الليبي   
قدم إبراهيم الشلماني رئيس االحتاد الفرعي 

لكرة القدم بنغازي استقالته من مهامه
التنفيذي  املكتب  عضو  من  الشلماني  وطلب 
فرعي  نطاق  اعمال  علي  بــاإلشــراف  املكلف 
بنغازي واستام ما يف عهدته وتكليف من يراه 

مناسبا.

ـــ االسبوع الليبي   
الرياضية من مصادر مقربة من  إفريقيا  بوابة  علمت 
احتاد الكرة الليبي أن التونسي فوزي البنزرتي املدرب 
على  سيحصل  القدم  لكرة  الليبي  للمنتخب  اجلديد 

راتب شهري يتراوح 30ألف دوالر.
مع  رسميا  اخلميس  أمــس  تعاقد  الكرة  احتــاد  وكــان 
املدرب التونسي لقيادة املنتخب الليبي خال تصفيات 
الكاميرون 2021 وتصفيات كأس  كأس أمم افريقيا 

العالم يف عقد ميتد ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد 

الترهوني ينفي إقامة مباراة 
السوبر الليبية بقطر

األهلي بنغازي
 يتعاقد مع 

اجبارة

الشلماني
 يقدم استقالته من 

رئاسة االحتاد

تعرف على راتب 

فوزي البنزرتي 
يف تدريب منتخب ليبيا

ـــ االسبوع الليبي   
ســجــل الـــدولـــي الــلــيــبــي أنــيــس ســلــتــو مــهــاجــم فــريــق الــنــجــم 
اجلولة  ضمن  الفريق  مع  أهــدافــه  أولــي  التونسي  الساحلي 

للمحترفن. التونسي  الدوري  من  السابعة 
املباراة  82 يف   بالدقيقة  الوحيد  فريقه  وسجل سلتو هدف 
البنزرتي بهدفن مقابل  أمام  الساحلي  النجم  التي خسرها 
بــاجلــولــة الثامنة  الــفــريــقــن  الــتــي جــمــعــت  املـــبـــاراة  هـــدف يف 

مساء  األحد املاضي .
ــــذي يف املــركــز  ــرة الـــســـاحـــل الـ ــوهـ الـــهـــزميـــة وضـــعـــت فـــريـــق جـ
مؤجلتن،  مــبــاراتــن  بــقــاء  مــع  نــقــاط  سبعة  برصيد  الــســابــع 
سبغة  إلــى  البنزرتي  رصيد  ارتفع  .فيما  رصيد   ارتفع  فيما 

له مباراة مؤجلة. وتبقى  نقاط 

سلتو يسجل أول أهدافه مع النجم الساحلي
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��� االسبوع الليبي   
  ��  االسبوع الليبي 

احلكيم  عبد  القدم  لكرة  الليبي  االحتاد  رئيس   نفي 
يف  الكرة  نشاط  إيقاف  ح��ول  يتردد  ما  الشلماني 
ليبيا من قبل االحتاد اإلفريقي لكرة القدم »الكاف«
احتاد  بأن  صحفية  تصريحات  يف  الشلماني   وقال 
بخصوص  ال��ك��اف  م��ن  رس��ائ��ل  أي  يتلقى  ل��م  ال��ك��رة 
أنديتها  وم��ن��ع  ليبيا  يف  ال��ق��دم  ك��رة  ن��ش��اط  إي��ق��اف 
االفريقية  البطوالت  يف  املشاركة  من  ومنتخباتها 
وذلك بسبب عدم انطالق دوري الليبي حتى اآلن  .

 الشلماني يتحدث عن إيقاف 
نشاط الكرة يف ليبيا

 استقالة مقرر جلنة املنتخبات باالحتاد الليبي لكرة القدم

��� االسبوع الليبي   
مهاجم  التاجوري  إسماعيل  الليبي  الدولي   سجل 
فريق نيويورك سيتي هدف فريقه الوحيد يف املباراة 
من  اإلقصائية  األدوار  تورنتو يف  امام  التي خسرها 

. الدوري األمريكي للمحترفني بهدف لهدفني 
األدوار  م��ن  ال��ب��ط��ول��ة  ف��ري��ق��ه  م��ع  ال��الع��ب   ليودع 

اإلقصائية.
املباراة كاملة هدف فريقه  الذي لعب  الليبي   وسجل 
جمعت  التي  امل��ب��اراة  يف   69 الدقيقة  يف  الوحيد 

الفريقني فجر اخلميس املاضي .

 فريق السد يتوج بكأس 
دوري شباب ليبيا

  التاجوري يسجل لنيويورك 
ويودع األدوار اإلقصائية

��� االسبوع الليبي   
 قدم مقرر جلنة املنتخبات باالحتاد الليبي لكرة القدم »خالد عمار اللولكي« استقالته للمكتب التنفيذي الحتاد الكرة.
 وتأتي هذه االستقالة بعد استقالة نائب رئيس جلنة املنتخبات السيد علي بوقراصة بعد إخفاق املنتخب الليبي يف 

التأهل لنهائيات الشأن .   

املصغرة  القدم  لكرة  ليبيا  شباب  بطولة  بكأس  السد  فريق   توج 
بعد فوزه يف نهائي البطولة على فريق رفيق بثالثة أهداف مقابل 

هدفني يف لقاء كبير شهد ندية وإثارة بني العبي الفريقني .
وي��ون��س  ب��ان��ي  أح��م��د  ال���ي���وم احل��ك��م��ني  ال���ك���أس  ن��ه��ائ��ي   وأدار 
اجلمعة  سوق  الشباب مبنطقة  ملعب  املباراة  الصابوني  واحتضن 

بزلينت.
أربع  تنافسوا يف  فريق  الدوري شهد مشاركة عدد 16  بأن   يشار 

مجموعات .

 منتخب وسباك ليبيا 
يشارك ببطولة فرنسا 

الدولية

��� االسبوع الليبي   
القدم  لكرة  الدولية  فرنسا  بطولة  قرعة   أوقعت 
حيث  ق��وي��ة  مجموعة  يف  ليبيا  وس��ب��اك  منتخب 
وإيطاليا  وهولندا  إجنلترا  منتخبات  ليبيا  ستواجه 

والكونغو وساحل العاج ضمن فئة الناشئني .
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أخر االسبوع 

المرصد

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

الصيني  البرنامج  خ��ب��راء  نشر 
القمر صورة مفصلة  الستكشاف 
عليها  عثر  التي  الغريبة  للمادة 
ال��ص��ي��ن��ي يف اجل��ان��ب  ال���روف���ر 

القمر. من  اخللفي 
عن  نقالً  اليوم  روسيا  وأف��ادت 
وفقا  بأنه   ،Futurism موقع 
ل�����رأي اخل����ب����راء، ه����ذه امل����ادة 
اللون  داكن  زجاج  الغامضة، هي 
على  كويكب  سقوط  نتيجة  تكون 

القمر.
امل��ف��ص��ل��ة  ال����ص����ورة  وي�����رى يف 
املنطقة  اخل��ب��راء  نشرها  ال��ت��ي 
امل��ن��خ��ف��ض��ة ال��ت��ي ف��ي��ه��ا امل���ادة 
ساطعة.  ب��ق��ع  وعليها  ال��داك��ن��ة 
ال��ص��دم��ات  زج���اج  امل���ادة  تشبه 

الفضاء  رواد  عليه  عثر  ال��ذي 
 1972 عام   17 أبولو  بعثة  يف 
الذي حصل   70019 فالنموذج 
ه��اري��س��ون  ال��ف��ض��اء  رائ���د  عليه 
ع��ب��ارة ع��ن معدن  ش��م��ي��ت، ه��و 
داكن وزجاج أسود ساطع. تكون 
ه���ذا امل��ع��دن ن��ت��ي��ج��ة اص��ط��دام 

القمر. بسطح  كويكب 
Yutu-« الصيني  الروفر  وكان 
امل����ادة  ه����ذه  اك��ت��ش��ف  ق���د   »2
 2019 يوليو   28 يوم  الغامضة 
بعد  ال��ث��ام��ن  ال��ق��م��ري  ال��ي��وم  يف 
بنجاح  آه«  »تشانغ  املركبة  هبوط 
على سطح القمر املظلم. وتوجد 
البنية  ذات  الغريبة  امل��ادة  ه��ذه 

حفرة صغيرة. يف  الهالمية 

يف  األليفة  احل��ي��وان��ات  محبو  سيتمكن 
من  قريبا  أملانيا  بشمال  هامبورغ  مدينة 
بجانبهم،  األليفة  حيواناتهم  رم��اد  دف��ن 
وفقا لتشريع أولي أقره البرملان اإلقليمي 
مساء  م��ن  م��ت��أخ��رة  س��اع��ة  يف  للمدينة 
من  املقبل سيكون  العام  األربعاء.وبحلول 
رم��اد  على  ج��رة حت��ت��وي  إحل���اق  املمكن 
بناء  قبر صاحبه  إلى  نافق  أليف  حيوان 
على طلب املتوفى، وفقا ملشروع القانون.

باسم  املتحدثة  س��ب��ار  أول��ري��ك��ه  وق��ال��ت 
حزب اخلضر للشؤون البيئية: »كثير من 
األشخاص اليوم لديهم عالقات عاطفية 
احليوانات  األليفة.  حيواناتهم  مع  وثيقة 
جزء من العائلة إن جاز التعبير .. لذلك 
بالدفن  ال��س��م��اح  ف��إن م��ا يلي ذل��ك ه��و 
إلى تخصيص  املتحدثة  املشترك«.ودعت 
مناطق منفصلة يف املقابر لعمليات الدفن 
املشتركة تلك، احتراما ألولئك الذين قد 

ال يدعمون هذا املفهوم بالكامل. وسيغطي 
التشريع القطط والكالب بشكل أولي.

وتسمح هامبورج حاليا لألشخاص بدفن 
حيواناتهم األليفة يف أفنية منازلهم.

بدفن  بالفعل  السماح  يتم  أنه  إلى  يشار 
ال��ب��ش��ر م��ع ح��ي��وان��ات��ه��م األل��ي��ف��ة بشكل 
مشترك يف كوبلنتس بجنوب وسط أملانيا 
ويف إحدى ضواحي مدينة إيسن يف غربي 

البالد.

حل لغز املادة الغريبة على القمر

احليوانات األليفة تدفن يف قبر 
واحد مع أصحابها يف املانيا 


