
الخطوط الجوية في ليبيا – تطالب 
– وال تستمع لمعاناة المواطنين

النواب  مجلس  رئيس  فخامة  التقى 
” عقيلة صالح” مساء  المستشار  الليبي 
في  إقامته  بمقر  الماضي  الثالثاء  ي��وم 
بالحكومة  التعليم  وزي��ر  القبة  بمدينة 
بومريز”  فوزي   ” السيد  المؤقتة  الليبية 
“موسى  المكلف  القبة  بلدية  وعميد 
القبة  والتعليم  التربية  ومراقب  مرعي” 
م��دراء  م��ن  وع��دد  ب���ورواق”  “عبدالسيد 

مكاتب التعليم بمدينة القبة .
العملية  االجتماع  ه��ذا  خ��الل  تناول 
التعليمية ببلدية القبة ، إلى جانب صرف 
لسنة   )63( بالقرار  المعينين  مرتبات 
معلمي  مرتبات  ص��رف  ع��دم  و   2015

معلم   )520( ع��دده��م  وال��ب��ال��غ  العقود 
المالية  ال��ف��روق��ات  م��وض��وع  و  ومعلمة 
والمعينين  سنوات   )5( نظام  للمعلمين 

عام ) 1986(.
فخامة  التعليم  وزي��ر  أطلع  وق��د  ه��ذا 
رئيس مجلس النواب مخرجات اجتماعه 
وال��ش��ؤون  العمل  وزي��ر  بالسيد  السابق 
على  العمل  في  تتمثل  والتي  االجتماعية 
إلعداد  المختصة  الجهات  مع  التنسيق 
لسنة   )63( بالقرار  المعينين  مرتبات 
مشاريع  بعض  تعثر  وبخصوص   2015
اإلنشاء لعدة مباني تعليمية بالمدينة، إال 
أنه جاري العمل على حل هذه اإلشكالية 

والتي يرجع سببها إلى عزوف الشركات 
عن التقدم لتنفيذ هذه المشاريع ألسباب 

عدة .
رئيس  لفخامة  التعليم  وزي��ر  وأوض��ح 
إجراءات  احيل  قد  بأنه  النواب،  مجلس 
والبالغ  العقود  معلمي  مرتبات  ص��رف 
وزارة  إلى  عددهم )520( معلم ومعلمة 
تفويض  على  الحصول  لغرض  المالية 

بمرتباتهم .
مجلس  رئيس  فخامة  أكد  جانبه  من 
ص��ال��ح”  عقيلة   ” ال��م��س��ت��ش��ار  ال���ن���واب 
متابعته لهذه المواضيع مع الجهات ذات 

االختصاص وتذليل الصعاب

المؤقتة الليبية  بالحكومة  التعليم  وزير  يلتقى  الليبي  النواب  مجلس  رئيس  فخامة 
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معالي رئيس ديوان مجلس النواب يعقد 
اجتماعا بمدراء اإلدارات والمكاتب

م��ا ي��ح��دث اآلن ف��ي ال��ب��ي��ت ال��ل��ي��ب��ي ه��و اخ���ت���راق ك��ام��ل ل��أس��رة ب��س��ب��ب االن��ت��رن��ت
المدير العام لمركز الخبرة القضائية والبحوث في الحكومة المؤقتة الدكتور »عمر الحجازي«:

رئيس مجلس الوزراء يبحث سبل توفير 
احتياجات مناطق الجنوب الليبي

تصدر عن مؤسسة الخدمات االعالمية بمجلس النواب األحد

صحيفة أسبوعية 
سياسية منوعة شاملة

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي السفير اإليطالي لدى ليبيا

فخامة رئيس مجلس النواب يطالب برفع حالة 
القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي

النائب فاطمة ابو سعدة تبارك عمليات القوات المسلحة لتحرير الجنوب

التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار 
“عقيلة صالح” يوم الثالثاء الماضي بمقر إقامته 
في مدينة القبة ، السفير اإليطالي الجديد لدى 

ليبيا  “جوزيبي بوتشيني غاريمالدي” .
أوراق  قدم  قد  بأنه  اإليطالي  السفير  وصرح 
يقوم  هو  وبالتالي  الماضي  اإلثنين  يوم  اعتماده 
السلطات  لكافة  زيارات رسمية  بدوره من خالل 

الموجودة في البالد.
وأضاف “جوزيبي بوتشيني” : اليوم أنا موجود 
الليبي  النواب  مجلس  رئيس  فخامة  لزيارة  هنا 

المستشار “عقيلة صالح” .
مع  تباحث  قد  بأنه  اإليطالي  السفير  وأوضح 
فخامة الرئيس عديد المواضيع التي تهم الشأن 

الداخلي الليبي

ط��ال��ب ف��خ��ام��ة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
الثالثاء  ي��وم   ” ص��ال��ح  عقيلة   ” المستشار 
 ” ال��ل��ه  ال��س��ي��د ” مصطفى ص��ن��ع  ال��م��اض��ي 
حالة  برفع  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس 
النفطي  ال��ش��رارة  ال��ق��اه��رة ع��ن حقل  ال��ق��وة 
عقب سيطرة القوات المسلحة عليه وتأمينه 
عن  القاهرة  القوة  حالة  وزوال  كامل  بشكل 
مجلس  رئيس  فخامة  وط��ال��ب  كما  الحقل، 
بحسب   ” صالح  عقيلة   ” المستشار  النواب 
ال��ن��واب  مجلس  ب��اس��م  ال��رس��م��ي  المتحدث 
المؤسسة  رئيس   ” بليحق  عبدالله   ” السيد 
الوطنية للنفط بالتواصل والتنسيق مع القيادة 
العامة للقوات المسلحة بالخصوص وتحميله 
عن  الناجمة  ال��م��ادي��ة  الخسائر  مسؤولية 
استمرار إغالق حقل الشرارة النفطي بفرض 

القوة القاهرة عليه.

السيدة  النواب  مجلس  عضو  باركت 
العسكرية  العملية   ” ابوسعدة  “فاطمة 
بالمنطقة  المسلحة  القوات  تنفذها  التي 
التنظيمات  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ض��اء  ال��ج��ن��وب��ي��ة 
اإلره��اب��ي��ة وال��ع��ص��اب��ات اإلج��رام��ي��ة من 
المرتزقة التشادية وغيرها من العصابات 
التي نهبت خيرات بالدنا وانتهكت سيادتها 
بحق  والحرابة  والقتل  الخطف  ومارست 

الليبيين وأبناء الجنوب خاصًة .
فاطمة   ” ال��ن��ائ��ب  س��ي��ادة  وأض��اف��ت 

اإلحترام  آي��ات  أسمى  نوجه   ” ابوسعدة 
المسلحة  ال��ق��وات  أب��ن��اء  لكل  والتقدير 
لتحرير  الغالية  أرواحهم  يقدمون  الذين 
ت����راب ال���وط���ن م���ن دن����س اإلره��اب��ي��ي��ن 
والمتطرفين و المرتزقة كما نحيي أهالي 
مدن وقرى الجنوب الذين ساندت أبنائهم 
قواتنا المسلحة لبسط األمن واالستقرار 
بالمنطقة ، كما نشكر إخواننا في الوطن 
من الطوارق لتلبيتهم نداء الوطن ومساندة 

القوات المسلحة.

مجلس  دي���وان  رئ��ي��س  معالي  عقد 
المصري”  الله  “عبد  السيد  ال��ن��واب 
اج��ت��م��اع��ا م��ط��والً م��ع ال��س��ادة م���دراء 
مجلس  ب��دي��وان  وال��م��ك��ات��ب  اإلدارات 
ديوان  رئيس  السيد  اطلع  النواب،حيث 
ال��ن��واب خ��الل االج��ت��م��اع على  مجلس 
اإلدارات  ب��ك��اف��ة  ال��ع��م��ل  م��س��ت��ج��دات 

والمكاتب بالديوان.
باإلضافة إلى تنفيذ خطة العمل للعام 
كما  الديوان،  ومكاتب  ب��إدارات  الحالي 
أطلع السيد رئيس ديوان مجلس النواب 
على الشروع في تنفيذ الخطة التدريبية 
لرفع كفاءة الموظفين للعام 2019 من 
التدريبية  الدورات  أولى  إنطالق  خالل 
ل��ل��ع��ام ال��ح��ال��ي ” أص����ول ال��م��راس��م 
كبار  مع  التعامل  ومهارات  والبرتوكول 
الشخصيات ” لعدد من موظفي إدارات 

الديوان المستهدفين بالدورة.

اقتصاد

رياضة

مجتمع مدني

حوادث

بلديات

ص4

ص12

ص7

ص5

ص6

فريقا األخضر والسويحلي في صدارة مجموعتي 
الدوري الممتاز لكرة القدم في اسبوعه السايع

الدوري النسائي لكرة القدم يختتم 
فاعلياتة بتتويج فريق الهالل االحمر

مديرية أمن طرابلس: القبض على 
القاتل صدام الهاللي

رئيس المجلس التسييري لبلدية 
بنغازي يستقبل سفير بريطانيا 

السعيدي يستنكر تصريحات 
السفير البريطاني

»علي  ال��ن��واب  مجلس  ُعضو  استهجَن 
السعيدي«، تصريحاِت السفير البريطاني 
ب��الدِه  رغ��ب��َة  بيكر«،  »ف��ران��ك  ليبيا  ل��دى 
وتأجيَل  فقط،  برلمانية  إنتخاباٍت  إج��راَء 
اإلبقاء  مع  الرئاسية  اإلنتخابات  إج��راء 

على المجلِس الرئاسي الحالي .
بيََّن السعيدي أن ليبيا دولٌة ذاُت سيادة 
، الفتاً إلى أن الشعب الليبي هو من يُقرر 
دول��ٍة  أي  أو  بريطانيا  وليست  مصيره، 

أخرى
الجديُر بالذكر، أن تصريحات السفير، 
ع��دٍد من أعضاء  لقائه مع  ج��اءت خ��الل 

مجلس النواب
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عدد من أعضاء مجلس النواب يلتقون السفير البريطاني لدى ليبيا

السادة النواب عن بلديتي طبرق و اجدابيا يبحثان أوضاع البلديتين مع رئيس مجلس الوزراء 

رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعا موسعا مع عضو مجلس النواب 
عن دائرة طبرق ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات

رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل جهاز اإلسعاف والطوارئ

النائب »سعيد أمغيب« يناقش مع الغرفة التجارية تفعيل االنشطة 
التجارية والصناعية بمنطقة الكفرة

ن��اص��ر ب���ن ج��اب��ر

رمضان عمر  علي 

م���ؤس���س���ة  م����ق����ر   - ال����ل����ي����ث����ي   - ب�����ن�����غ�����ازي 
اخل������دم������ات االع�����الم�����ي�����ة مب���ج���ل���س ال����ن����واب

● املواد التي ترد ال ترد سواء نشرت أم لم تنشر . 
وال تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة .

● حق الرد مكفول .

ال���ب���ري���د اإلل���ك���ت���رون���ي
info@aldiywan.ly

0612232104
0614748607

رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر:

امل�����دي�����ر ال���ف���ن���ي:

عنوان الصحيفة

• تنويه

ف������������������اك������������������س
ه�����ات�����ف ارض������ي

صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

أعضاء  ال��س��ادة  م��ن  ع��دد  التقى 
االثنين  ي��وم  الليبي  ال��ن��واب  مجلس 
مدينة  في  المجلس  بمقر  الماضي 
ليبيا  ل��دى  بريطانيا  سفير  ط��ب��رق 
ال��س��ي��د ف���ران���ك ب��ي��ك��ر. وق���د عقد 
السفير  مع  اجتماعاً  النواب  السادة 
البريطاني وذلك بحضور رئيس لجنة 
السيد  ال��ن��واب  بمجلس  الخارجية 
يوسف العقوري ورئيس لجنة التعليم 
عن  والنائب  المريمي  سعد  السيد 
والنائب  تامر  محمد  السيد  الجنوب 
عزالدين قويرب وقد تم التطرق في 
هذا االجتماع إلى عديد المواضيع .

الخارجية  لجنة  رئ��ي��س  وص���رح 
ب��م��ج��ل��س ال���ن���واب ال��س��ي��د ي��وس��ف 

العقوري بأن االجتماع تناول موضوع 
االنتخابات واالستفتاء على الدستور 
الجيش  على  ال��س��الح  حضر  ورف���ع 
الليبي والعقوبات المفروضة من قبل 
رئيس  فخامة  على  األوروبي  االتحاد 
مجلس النواب والهجرة غير الشرعية 

في الجنوب. 
وقال العقوري : تناولنا مع السفير 
البريطاني حقيقة الوضع في الجنوب 
الجيش  به  يقوم  الذي  والدور  الليبي 
من  تطهيره  أجل  من  الليبي  الوطني 
والتضحيات  والمتطرفين  اإلره��اب 

التي يقدمها من أجل الوطن والشعب 
الليبي. 

الخارجية  لجنة  رئيس  وأض���اف 
ب��م��ج��ل��س ال���ن���واب ال��س��ي��د ي��وس��ف 
موضوع  تناول  االجتماع   : العقوري 
إقامة االنتخابات من عدمها في هذه 
بها  تمر  التي  االستثنائية  الظروف 
،كذلك  منها  األمنية  سيما  ال  البالد 
موضوع االستفتاء على الدستور وهل 
سيالقي ترحيب من الشعب الليبي أم 

ال. 
ون�����وه رئ���ي���س ل��ج��ن��ة ال��خ��ارج��ي��ة 
بمجلس النواب بأن االجتماع وبصفة 
من  أكثر  وأستمر  ايجابياً  كان  عامة 

ساعة .

الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  استقبل 
الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن 
في  بمكتبه  الماضي  الخميس  يوم  الثني 
مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة 
النواب عن طبرق  السادة عضوي مجلس 
إدري��س  واج��داب��ي��ا  ه��اش��م،  صالح  السيد 

المغربي.
الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  وناقش 

الليبية المؤقتة مع السادة أعضاء المجلس 
المشاكل والمعوقات التي تواجه البلديتين 

وكيفية حلحلتها.
مشاريع  عمل  سير  مناقشة  تمت  كما 
الحكومة المؤقتة في كل من بلدية طبرق و 
اجدابيا، ونسب اإلنجاز التي وصلت إليها 
لضمان  االحتياجات  كافة  توفير  كيفية  و 

سير العمل بها على الوجه األمثل

رئيس مجلس الوزراء يبحث سبل توفير 
احتياجات مناطق الجنوب الليبي

السيد  المؤقتة  الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  بحث 
في  بمكتبه  الماضي  الثالثاء  يوم  الثني  عبدالرحمن  عبدالله 
ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة أبرز احتياجات مناطق 
توفير  وكيفية  األمنية  و  الخدمية  القطاعات  كافة  في  الجنوب 
سبل المعيشة ألهل الجنوب الليبي بعد تحريره من قبل القوات 

المسلحة العربية الليبية.
هذا  المؤقتة  الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  وناقش 
األمر خالل اجتماع عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون 
الرحمن  عبد  الدكتور  الجنوب  أزم��ة  لجنة  رئيس  و  الهيئات 
األحيرش، ووزير االقتصاد والصناعة الدكتور منير عصر، ووزير 
التعليم  و  التربية  ووزير  بوشناف،  إبراهيم  المستشار  الداخلية 

الدكتور فوزي بومريز.
و  بالجنوب  أهلنا  مع  المؤقتة  الحكومة  وق��وف  دولته  أكد  و 

ضرورة توفير كافة احتياجاتهم.
وكانت الحكومة المؤقتة قد سيرت يوم اإلثنين الماضي قافلة 
قبلها  بعثت  فيما  الغذائية  السلع  بكافة  مئة شاحنة محملة  من 

كافة االحتياجات الدوائية لمناطق الجنوب.

وزراء  مجلس  رئ��ي��س  ع��ق��د 
السيد  المؤقتة  الليبية  الحكومة 
يوم  الثني  عبدالرحمن  عبدالله 
ف��ي مكتبه  ال��م��اض��ي  األرب���ع���اء 
ب���دي���وان م��ج��ل��س ال������وزراء في 
موسعا  اجتماعا  قرنادة  منطقة 
ضم سيادة عضو مجلس النواب 
الصالحين  ط��ب��رق  دائ����رة  ع��ن 
ونائب رئيس مجلس  عبدالنبي، 
ال��������وزراء ل���ش���ؤون ال��خ��دم��ات 

الدكتور عبدالسالم البدري.
العثرات  االج��ت��م��اع  ون��اق��ش 
التضامن  صندوق  تعتري  التي 

تكفل  التي  والحلول  االجتماعي 
للعمل  ال��الزم��ة  ال��م��وارد  توفير 
الوجه  على  وسيره  بالصندوق 

األمثل.

كما ناقش االجتماع المشاكل 
التي تواجه الشركة العامة للبناء 
وال��ت��ش��ي��ي��د، ح��ي��ث ت��م اإلت��ف��اق 
الشركات  ضمن  إدراج��ه��ا  على 

الوطنية العامة المملوكة للدولة 
على أن تدرج بالميزانية العامة 

للعام الحالي.
كافة  إل��ى  االجتماع  وت��ط��رق 
بلدية  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��م��ش��اك��ل 
ط��ب��رق ب��ش��ك��ل ع���ام ف���ي ك��اف��ة 
ال��خ��دم��ي��ة خاصة  ال��ق��ط��اع��ات 
الكهرباء  بقطاعات  يتعلق  فيما 
وال����م����ي����اه، وأص��������در رئ��ي��س 
الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس 
كافة  بتوفير  تعليماته  المؤقتة 
االحتياجات لدائرة توزيع مدينة 

طبرق حسب الطلب.

استعرض رئيس جهاز اإلسعاف 
والطواريء بالحكومة الليبية المؤقتة 
ال��ف��رج��ان��ي  حسين  س��ال��م  ال��س��ي��د 
االستجابة  ف��ي  ال��ج��ه��از  ج��اه��زي��ة 
للطواريء وعمله في مناطق جنوب 
ليبيا التي يجري تطهيرها من قبل 
ال��ق��وات ال��م��س��ل��ح��ة، وذل���ك خ��الل 
من  الماضي  األربعاء  يوم  استقباله 
السيد  ال���وزراء  مجلس  رئيس  قبل 
بديوان  مكتبه  ف��ي  الثني  عبدالله 

مجلس الوزراء في منطقة قرنادة.
ال����وزراء  مجلس  رئ��ي��س  وح���ث 
المناطق  كافة  تغطية  على ضرورة 
اإلداري��ة  ال��ح��دودد  ضمن  الواقعة 
الليبية المؤقتة، وضرورة  للحكومة 
عالية  جاهزية  على  دائما  البقاء 
وال��م��ن��اط��ق،  ال��م��دن  مختلف  ف��ي 
يبذله  ال��ذي  الفعال  ال���دور  مثمنا 
احتياجات  تلبية  في  الجهاز  ه��ذا 

المواطن.

الغرفة  بمقر  ال��م��اض��ي  الخميس  ي���وم  ع��ق��د 
بلدية  عن  النواب  مجلس  عضو  بنغازي  التجارية 
بحضور  أجتماع  امغيب  سعيد  االس��ت��اذ/  الكفرة 
التجارية  ال��غ��رف��ة  إدارة  مجلس  رئ��ي��س  ال��س��ي��د 
السيد/ صالح العبيدي والسيد / منعم السعيطي 
والمهندس صالح العمروني وذلك في إطار تفعيل 
األنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمشاريع 
االستثمارية وتحفيز رجال األعمال من أجل الدفع 
بعد  وخصوصا  الجنوب  بمناطق  التنمية  بعجلة 
انتصارات القوات المسلحة العربية الليبية وتحقيق 

األمن واالستقرار.
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المدير العام لمركز الخبرة القضائية والبحوث في الحكومة المؤقتة الدكتور »عمر الحجازي«:

ما يحدث اآلن في البيت الليبي هو اختراق كامل لأسرة بسبب االنترنت

- د عمر الحجازي، حدثنا عن 
بشكل  القضائية  الخبرة  جهاز 

مفصل؟ 
هو من المراكز التي أنشئت بالدولة 
العهد  ف��ي   1963 ع��ام  م��ن  الليبية 
ال��م��ل��ك��ي، ح��دث��ت ب��ع��ض اإلج�����راءات 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل��ه��ذا ال��ج��ه��از خ��اص��ة 
أن  إل��ى  واالخ��ت��ص��اص��ات  المسميات 
وهو  لسنة 2002   )54( قرار  وصل 
م��ن أه��م ال��ق��رارات و ك��ان ق��د صدر 
باللجنة  تدعى  كانت  م��ا  ع��ن  سابقا 
عمل  ن��ظ��م  وال����ذي  ال��ع��ام��ة  الشعبية 
من  ذلك صدر  بعد  القضائية  الخبرة 
مجلس وزراء الحكومة المؤقتة القرار 
رقم )1( لسنة 2016 الذي منح بعض 
المزايا واالختصاصات األخرى لمركز 

البحوث والخبرة القضائية. 
والبحوث  القضائية  الخبرة  مركز 
تحال  التي  القضايا  كافة  ببث  يعنى 
بجميع  والمحاكم  العامة  النيابات  من 
درج���ات���ه���ا وم��خ��ت��ل��ف ت��خ��ص��ص��ات��ه��ا 
والنيابات  العسكرية  النيابات  مثل 
االق���ت���ص���ادي���ة ن���ي���اب���ات م��ك��اف��ح��ة 

المخدرات.
والبحوث  القضائية  الخبرة  مركز 
بعض  بتنظيم  سابقة  فترات  في  مر 
ال����وزراء  رئ��ي��س  ع��ه��د  ف��ي  اإلدارات 
قمنا  ذل��ك   بعد  زي���دان  علي  السابق 
بتنظيم اختصاصات المركز عن طريق 
المؤقتة  بالحكومة  العدل  وزير  السيد 
اإلدارات  بعض  استحداث  تم  وبالفعل 
والتزوير  التزييف  أبحاث  إدراة  مثل   ،

وإدارة الطب الشرعي والتحاليل. 
دعم  القضائيه  الخبرة  لمركز  قدم 
كبير من قبل رئاسة الوزراء خاصة فيما 
وغيرها،  المعملية  بالتجهيزات  يتعلق 
هذا الدعم الذي منح من الحكومة من 
وزارة العدل كان له أثر كبير في نجاح 
عمل الخبرة واآلن تحتوي الخبرة على 
العلمية  المؤهالت  من  عالية  درج��ات 
و  ال��دك��ت��وراه  درج���ة  يحمل  م��ن  منهم 
التحاليل  م��ج��االت  ف��ي  الماجستير 
قمنا  واآلن  الشرعي  والطب  والقانون 
والفروع  المكاتب  بعض  باستحداث 
باستثناء مدينة طرابلس ومصراته أما 
الخبرة  مركز  تتبع  فكلها  المدن  باقي 
القضائية والبحوث بالحكومة المؤقتة 
جهاز  مكاتب  استحداث  إلى  وسعينا 
منفذ  مثل  بالمنافذ  الشرعي  الطب 
باهر  نجاح  نجح  وحقيقة  امساعد، 
الوفيات  مشاكل  من  الكثير  حل  في 
هذه  تحال  ثم  المصريين  إخواننا  من 
الحاالت من طبرق إلى البيضاء واآلن  
ببعض  المتعلقة  اإلج��راءات  كافة  تتم 
الوفيات داخل الجمرك باعتماد مكتب 
أيضا  بامساعد،  القضائية  الخبرة 
وبعد  درنة  بمدينة  كوادر  بإعداد  قمنا 
أن تمت عملية التحرير دخلت الخبرة 
القضائية بمدينة درنة  وبالفعل مكتب 
ف���رع درن���ة م��ن ال��ف��روع ال��ت��ي قدمت 
أعمال رائعة، إضافة لمناطق الجنوب 
لدينا فيها عدة فروع منها مكتب براك 
وكلها  سبها،  فرع  تفعيل  وتم  الشاطئ 
بالطب  الخاصة  بالتجهيزات  زودت 
أما  للفروع  بالنسبة  ه��ذا  الشرعي، 
جهاز  طبعا  الفنية  ل��أم��ور  بالنسبة 
المشرع  عرف  كما  القضائية  الخبرة 

االنجليزي إن الخبير هو القاضي الغير 
اعتماده  الفني  القاضي  أو  المنظور 
على هذا الرأي القانوني كان البد من 
تغيير كوادر لتكون على مستوى عالي 
التحاليل  إدارة  في  بدأنا  واآلن  ج��دا 
اآلن  وتركيزنا  المركز  مستوى  على 
مجلة  ولدينا  العلمي،  الجانب  على 
بفضل  وتم  المركز  عن  تصدر  علمية 
المجلة  من  الرابع  العدد  تجهيز  الله 
محكمة  مجلة  وه��ي  ت��وزي��ع��ه  وسيتم 
إلى  إضافة  دول��ي  تصنيف  لها  دوليا 
أنه لدينا معهد متقدم في بنغازي وفي 
ال��ك��وادر  إلع���داد  مخصصة  البيضاء 
األمنية  ال��دراس��ات  معهد  وال��خ��ب��راء، 
تم  الدبلوماسية،  ال��دراس��ات  ومعهد 
تخريج دفعة من التحاليل أما بالنسبة 
من  بمجموعة  قمنا  البحثي  للجانب 
هو  شائعا  كان  الذي  واألم��ر  األبحاث 
نسبة الوفيات، قمنا بدراسة استغرقت 
النووي  اإلشعاع  بمسح  قمنا  أشهر   4
مدينة  جنوب  إل��ى  ال��م��رج  جنوب  م��ن 
الساحلي  الطريق  فيها  بما  امساعد 
وال��ب��ح��ار إض���اف���ة إل���ى ال��ع��دي��د من 
والتلوث  المياه  منها  التي  األب��ح��اث 
عمل  باختصار  وه��ذا  بطبرق  البيئي 

الخبرة القضائية. 
ال��خ��ب��رة  ال��م��ؤس��س��ات م��ث��ل   -
مساند  جهاز  هي  هل  القضائية، 
لعمل القضاء غير األجهزة التابعة 
لوزارة العدل؟ وما دور وزارة العدل 
في  الصعاب  تذليل  أو  تقديم  في 
جهاز الخبرة القضائية والبحوث؟ 

حضور  بدايات  من  العدل  وزارة 
المؤقتة إلى مدينة  الليبيه  الحكومة 
الرائد  وكانت  دور  لها  كان  البيضاء 
في دعم المركز بالتجهيزات باعتبار 
تفي  ال   2014 ف��ي  الميزانية  أن 
بالتوسع الذي نحن فيه  فكان لزاما 
أن تتحمل وزارة العدل مسؤولية هذا 
األمر وبالفعل كانت لنا خير مساند 
وكان لها دور كبير في نجاح العمل من 
تأسيس المركز إلى هذه اللحظة ولم 
تبخل وزارة العدل سواء ناحية تقديم 
المعلومات أو مطالبتها للحكومة في 
توفير االحتياجات لنا، تعتبر صاحبة 
ال����دور ال���ب���ارز ف��ي ن��ج��اح ال��م��رك��ز 
باإلضافة إلى السادة الوكالء مدراء 
واحد  كفريق  نعمل  فنحن  اإلدارات 
النيابات  عمل  إنجاح  هو  وال��ه��دف 
والمحاكم، كما نعلم أن وزارة العدل 
في  للقضاء  اللوجستي  الداعم  هي 
احتياجات القضاء من القرطاسيات 
إلى المباني، وزراة العدل طيلة هذه 
الفترة إلى اآلن قامت بإجراء العديد 
من الصيانات وقدمت دعم للنيابات 
والمحاكم فنجاح القضاء من الناحية 
اللوجستيه كان بفضل وزارة العدل .
جديد  مكتب  استحداث  تم   -
وح��دي��ث وه���و ي��واك��ب ال��ت��ط��ور 
والتكنولوجيا وهو مكتب الجريمة 
المكتب  هذا  دور  فما  اإللكترونية 
في الحد من  الجرائم التي تحدث 
المعلومات  شبكة  أو  اإلنترنت  في 
ما  االختراقات؟  أو  الفيس  س��واء 

و  القضائية  الخبرة  م��رك��ز  دور 
في  اإللكترونية  الجريمهة  مكتب 

هذا االختصاص تحديدا؟ 
رغ����م م���ا ي��ق��دم��ه االن���ت���رن���ت من 
معلومات ولكن كل شي له ضريبة تدفع 
فلدى أي تقنية أو نجاح علمي البد أن 
يكون له ضريبة ، فاإلنترنت بداية من 
2015 رأينا وقوع شبابنا لالستعمال 
السيئ أو الخاطئ لالنترنت ووقوعهم 
تعرضوا  ضوئها  علي  المشاكل  ف��ي 
كانت  التي  الحاالت  أغلب  لالبتزاز، 
ليبيا  أن��ح��اء  جميع  م��ن  فتيات  لدينا 
لتهورهن في  نتيجة  يتعرضن لالبتزاز 
افتراضي  عالم  أنه  بحكم  االستعمال 
وإل��ى  القضاء  فيه  يتدخل  أن  صعب 
الجريمة  ينظم  ق��ان��ون  ي��وج��د  ال  آلن 
بإعداد  قمنا  اآلن  فنحن  االلكترونية 
والقانون  االلكترونية  الجريمة  قانون 
النواب  كل  األعمال،  جدول  على  اآلن 
ق��دم��وا ال��دع��م ف��ي ه���ذا ال��م��وض��وع 
ال��رادع  القانون  هو  يكون  س��وف  ألن��ه 
التهور ليوجد عقوبات السجن  لعملية 
بالمخدرات  المتاجرة  كجرائم  والدفع 
المواقع هذا  والكحول واألسلحة عبر 
الخبرة  مركز  من  ق��دم  اآلن  القانون 
إلى  العدل  ل���وزارة  وأحيل  القضائية 
مجلس النواب، ونحن نعمل اآلن على 
بالقذف  الخاصة  القضايا  بعض  حل 
والتشهير ولدينا عدد ال بأس به وقمنا 

بحل العديد منها 
صفحات  ب��إغ��الق  قمتم  ه��ل   -

وهمية ؟ 

ال يمكن لخبراء الجريمة االلكترونية 
التدخل إال بتكليف رسمي فما تطلبه 
عليه  ال��ت��ع��رف  ت��م  إذا  ينفذ  ال��ن��ي��اب��ة 
كانت  إذا  خ��اص��ة  صفحته  ستقفل 
العامة  النيابة  ف��اذا  أخالقيا  مسيئة 
قطعنا  ول��ك��ن  ستقفل  بقفلها  أم���رت 
عديد  في  القضايا  عديد  في  مشوار 
بنشر  قمنا  بأننا  إض��اف��ة  ال��م��دن  م��ن 
التوعية بمخاطر االنترنت وقمنا بعديد 
الحمالت في المدارس وأصدرنا بعض 
المطويات خاصة بهذا الموضوع ولكن 

يبقى اإلشكال الوحيد هو العقوبة. 
- أنتم اآلن تشغلون منصب مهم 
حسب  الدراسات والقضايا الوارده 
اليكم.. ماهي أكثر القضايا إلحاحا 
وهل  الليبي؟  المجتمع  داخ���ل 
المخدرات  قضايا  تحتها  تندرج 
المركز  ودور  اآلفة،  هذه  وخطورة 
ف���ي ال��ت��وع��ي��ة م���ن ال��م��خ��درات 
وتأثيرها  الهلوسه  وانتشار حبوب 

على الشباب والمجتمع؟ 
مركز  ال��دراس��ات من  ه��ذه  ستبث 
المركز  ه��ذا  ألن  القضائية  الخبرة 
فمثال   استفتاء،  أو  ع��ام  رأي  ليس 
البيضاء  المرج  100 قضية و  فرع 
قضية   400 وبنغازي  قضية   200
ال��ف��روع ف��ي م��دن ليبيا على  وب��اق��ي 
ضوء هذه االرقام نقوم بإعداد تقرير، 
الداخلية ومؤشر  وهذا مؤشر لوزارة 
في  خلل  هناك  أن  لنبين  للحكومة، 
انتشار هذه االمراض اضافه لجرائم 
النارية  االسلحة  واستعمال  القتل 
فمثال عندما يكون هناك ارتفاع في 
هناك  اذا  النارية  االسلحة  استعمال 
ي��وج��د ن���وع م��ن االن���ف���الت االم��ن��ي، 
االرقام  هذه  نتكهن  ال  بالفعل  ونحن 
اق��ول  عندما  إحصائيات  ه��ي  ان��م��ا 
أحيلت  اذا  قضيه   100 ل��دي  ل��ك 
تعطي  جهة  فافضل  العامة  للنيابة 
اح��ص��ائ��ي��ات وم��ع��ل��وم��ات ه��ي مركز 

الخبرة القضائية.
- ف���ي خ��ت��ام ه���ذا ال��ل��ق��اء ال 
»عمر  سيد  نشكرك  أن  إال  يسعنا 
الحجازي« مدير عام مركز الخبرة 
بالحكومة  والبحوث  القضائية 
منك  نريد  ولكن  المؤقتة  الليبية 

كلمة أخيرة؟  
إلى  بها  أت��وج��ه  واح���دة  كلمة  ل��دي 
تحمله على  كل شي  ليس  األم��ر  ول��ي 
وابنتك  ابنك  البيت  داخ��ل  الحكومه، 
أنت مسؤول عليهم فما يحدث اآلن في 
البيت الليبي أوال اختراق كامل لالسرة 
بسبب االنترنت، ووقوع شبابنا وبناتنا 
إباحيه  وشبكات  إرهابية  شبكات  في 
واالبتزاز، هذا يرجع إلهمال ولي األمر 
في البداية والشيء الثاني فيما يتعلق 
من  ن��وع  كانت  فاألسعار  بالمخدرات 
حبوب الهلوسه تصل إلى 500 دينار 
قبل ثورة فبراير واآلن أصبح ثمن نوع 
من أنواعها  الخمسه دينار فهذا دليل 
على وج��ود دع��م ال��ه��دف منه إغ��راق 
غالئها  على  يعمل  فترة  وبعد  السوق 
الوعي  م��ن  ن��وع  تريد  القضيه  فهذه 
عليه  يتركز  الذي  األول  التنبيه  وهذا 
األسرة  على  التركيز  يتم  وأن  اإلعالم 
أن  الله  من  ونأمل  االول���ى،  بالدرجة 

يحفظ بالدنا من كل شر.

إشراف: عبداهلل الشريفي

في  العدل  وزارة  مكونات  أح��د  هو  والبحوث  القضائية  الخبرة  مركز 
أن  حيث  الليبي  القضاء  دعامات  أهم  من  وهو  المؤقتة  الليبية  الحكومة 
فنية  خدمات  تقديم  فقط  مهمتها  ليست  وفنية  علمية  جهة  المركز 
للجهات القضائية بكافة أنواعها ، بل مناط على عاتقها مجاراة ما يحدث 
من تطور في عالم الجريمة، ومن تطور في عالم التزييف، وفي تنوع أسباب 

الوفيات وتطور أنواع المخدرات، والمؤثرات العقلّية، إضافة إلى علم اآلثار 
عامة  مخاوف  تثير  التي  والظواهر  األمراض  من  العديد  ظهور  و  والبصمة 
الناس، ولتوضيح مهام وما يقوم به المركز أستضافت قناة ليبيا المستقبل 
والبحوث  القضائية  الخبرة  لمركز  العام  المدير  الحجازي  عمر  الدكتور 

بالحكومة الليبية المؤقتة وأجرت معه الحوار التالي.
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أحمر....  خط  المواطن  صحة  شعار  تحت 
تباشر غرفة عمليات غرب بنغازي التابعة لجهاز 
الحرس البلدي بنغازي حمله واسعة بالتعاون مع 
بلدية  داخل  المخابز  ووحدة  الصيدليات  وحدة 

بنغازي.
تمكنت غرفة عمليات بنغازي التابعة للحرس 
البلدي من ضبط عدد من المخالفات القانونية 

والتجاوزات واستغالل الفضاء العام .
قامت وحدة المخابز  - الحرس البلدي بنغازي 
فبراير  شهر  من  للتاسع  الموافق  السبت  ليلة 
ومحالت  المخابز  على  تفتيشية  بحمله  الحالي 
صناعة الحلويات ببنغازي ، تمكنت خاللها من 
تعمل  الحلويات  ضبط مخابز ومحالت صناعة 
تحت ظروف غير صحية ومخالفة للمواصفات 
والمعايير المطلوبة مما يعرض صحة المواطنين 

إلى الخطر.
حيال  الضبطيه  االج���راءات  اتخاذ  تم  حيث 
مالكي المخابز والعاملين بها وإحالتهم للتحقيق 
المخابز  من  العديد  المخابز  وح��دة  وأغلقت 

بالمدينة ..
من  للعديد  مخالفات  ع��دة  ضبط  ت��م  كما   
المخابز التي تعمل دون التقيد بالوزن المطلوب 
لرغيف الخبز وتنعدم فيها النظافة إضافة إلي 

عدم وجود شهادات صحية للعاملين .
أمن  أن  على  بنغازي  البلدي  الحرس  ش��دد 

المواطن الغذائي خط أحمر
ولن يتم التهاون مع من يحاول المساس بصحة 

وسالمة المواطنين وأمنهم الغذائي .

موسع  اجتماع  الماضي  اإلثنين  ي��وم  عقد 
بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي 
مجلس  إدارة  مجلس  وأع��ض��اء  رئيس  بحضور 
التحكيم والتوفيق والمفعل بقرار رئيس مجلس 
يختص  وال��ذي  بنغازي  التجارية  الغرفة  إدارة 
والدولية  المحلية  التجارية  ال��ن��زاع��ات  بفض 

وغيرها.
واتفق الحاضرين على أقامه احتفالية لتعريف 
جميع  ودع��وة  المجلس  واختصاصات  بأهداف 
الجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة ورجال 
واألجهزة  والعامة  الخاصة  والشركات  األعمال 
الخاص في مختلف  القطاع  التنفيذية ومزاولي 
والصناعية  والخدمية  االقتصادية  األنشطة 
أجل  من  معهم  والتواصل  التعاون  وخلق جسور 
أعمال  م��ن خ��الل  ال��م��رج��وة  األه���داف  تحقيق 
مجلس التحكيم والتوفيق في خطة عمل غرفة 
التجارة والصناعة والزراعة بنغازي المستقبلية 

2019-2022 بالمرحلة القادمة.

س��ع��ي��ا ن��ح��و األف���ض���ل ، 
ول��ل��ن��ه��وض ب��ال��م��ج��ت��م��ع و 
الملتقى  أقيم  ب��ه  االرت��ق��اء 
للمختصين  األول  العلمي 
واالجتماعيين  النفسيين 
اج��داب��ي��ا، تحت إش���راف و 
رعاية عيادة الطب النفسي 
المقريف   مستشفى امحمد 

التعليمي  .
 اس���ت���ه���دف ال��م��ل��ت��ق��ى 
النفسيين  األخ��ص��ائ��ي��ي��ن 
العاملين  واالج��ت��م��اع��ي��ي��ن 
بعيادة الطب النفسي ومركز 
ال���ق���درات  وذوي  ال��ت��وح��د 
والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة  وق��ط��اع 
علم  قسم  وطلبة  اج��داب��ي��ا 
االجتماع  علم  وقسم  نفس 

بكلية اآلداب  .
المشاركون  ناقش  حيث 
في الملتقى عدة نقاط منها 

النفسي  األخ��ص��ائ��ي  دور 
االجتماعي،  األخصائي  و 
والمؤسسات  المدارس  في 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة ، 
وسمات األخصائي النفسي 
واألخ��ص��ائ��ي االج��ت��م��اع��ي 
وأه���م   ، م��ن��ه��م��ا  ك���ل  ودور 
التي  والعراقيل  المشاكل 

النفسي  األخصائي  تواجه 
واألخصائي االجتماعي .

م���دي���ر ع����ي����ادة ال��ط��ب 
للملتقى  الُمنظمة  النفسي 
الطيب  رض��وان  األخصائي 
أشار في اللقاء الذي أجري 
معه إلى الهدف من الملتقى 
النفسيين  للمختصين  األول 

واالجتماعيين اجدابيا :  
ف����ي خ����ت����ام ال��م��ل��ت��ق��ى 
أوص�����ى ال���م���ش���ارك���ون في 
االهتمام  بضرورة  الملتقى 
مجال  ف��ي  ك���وادر  بتدريب  
الصحة النفسية والخدمات 
على  والتركيز  االجتماعية 
التعليم  قطاع  في  العاملين 

البحوث  وإجراء   ، والصحة 
ل��ح��ص��ر ك���اف���ة ال��م��ش��اك��ل 
ال��ن��ف��س��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع، وال��ت��وع��ي��ة 
والتثقيف عن طريق وسائل 
التواصل  وشبكات  اإلع��الم 
وإق���ام���ة   ، االج���ت���م���اع���ي 
الندوات العلمية والمشاركة 
والمؤتمرات  ال��ن��دوات  ف��ي 

العربية والعالمية.
م��ن  ال����ه����دف  أن  إل�����ى 
ال���م���ل���ت���ق���ى ك������ان إن���ش���اء 
المختصين  تجمع  مجموعة 
والنفسيين  االجتماعيين 
التعليمية  المؤسسات  ف��ي 
والصحية والحكومية  لحل 
االجتماعية  الظواهر  كافة 

والنفسية في المجتمع

إعداد : محمد ساسي
ي���وَم���ا ال��ج��م��ع��ة وال��س��ب��ت ، ب��ه��ذا 
التوالي شركتا  وعلى  ، جدولت  النمط 
الخطوط الجوية – اإلفريقية و الليبية 
معا  لتقِسما   ، األردن  إلى  رحالتها   –
بهذا ظهر المواطن البسيط ، الذي راح 
ضحية الصراعات وسوء اإلدارة ، بعد 
أن انهالت عليه الشدائد من كل حدب 

وصوب ، فإلى أين يذهب ؟ 
في الوقت الذي تطالب فيه الخطوط 
الجوية الليبية واإلفريقية الهيئة العامة 
للمواصالت والنقل ؛ بالنظر واالستماع 
منهما  ك��ّل  قدمتها  التي  طلباتها  إل��ى 
والمتمثلة في قضية رفع أسعار التذاكر 
المواصالت  قطاع  شمل  ع��دم  بسبب 
ضمن اإلص��الح��ات األخ��ي��رة في سعر 
تغض   ، الطلبات  من  وغيرها  الصرف 
المواطنين  معاناة  الطرف عن  كلتاهما 
السن  وكبار  المرضى  منهم  باألخص 
دولة  إل��ى  صحية  ل��دواع  والمسافرين 
توافد  إلى  بالنظر   – الهاشمية  األردن 
المتنامي  وال��ت��زاي��د  إليها  المواطنين 
على السفر للعالج بها ، يتصاعد أنين 
ال��م��واط��ن��ي��ن ال��ذي��ن اض��ط��ره��م األم��ر 
للسفر إلى األردن بغية العالج وأحيانا 
للمراجعة  زي��ارات  على  األم��ر  يقتصر 
فقط – ما يحثهم على السفر والعودة 
بعجالة في غضون أيام قليلة ، ما يدعو 
ل��ض��رورة توفير ج��دول م��دروس يكفل 
وضع مخطط رحالت زمنية توفر على 

اإلقامة  وعناء  التفكير  عناء  المواطن 
وارت��ف��اع  المعيشية  للظروف  ن��ظ��را   ،
تكاليف اإلقامة والمعيشة في األراضي 
األخرى  التكاليف  عن  ناهيك  األردنية 
لأردن  يتجه  أن  للمواطن  يمكن  وبهذا 
في رحلة عالج أو مراجعة مستعجلة ، 
والعودة بمجرد انقضاءها بسرعة دون 
لكن   ، المصاريف   م��ن  المزيد  تكبد 
هيهات ، فبشكل جائر ودون النظر إلى 
الخطوط  ق��ررت   ، المواطن  مصلحة 
اإلفريقية بدل توفير الراحة للمواطنين 
، تقديم موعد رحلتها من يوم الثالثاء 
 ، سبت  يوم  كل  لتصبح  أسبوع  كل  من 
ظلت  التي  بشقيقتها  التصقت  وبهذا 
رحلتها تقلع كل جمعة – لتصيب بهذا 
 ، الُمجهدة  التكاليف  بشقيقة  المواطن 
ويمر الوقت وما في الجيوب من نقود 
الرحلة  أو  األس��ب��وع  نهاية  انتظار  في 
االكتظاظ  عن  عوضا  ه��ذا   ، المقبلة 

إلى  يدعو  م��ا  ال��واح��دة  الرحلة  داخ��ل 
يتسنى  ال  ال��ذي��ن  المواطنين  تعطيل 
وانقضاء  ام��ت��الء  بسبب  الحجز  لهم 
للحصول  أخرى  أسابيع    ، الحجوزات 
على حجز آخر لرحلة األسبوع المقبل  
واحد  ليوم  الفرد  إقامة  وأن  خاصة   ،
فقط تكلفه أكثر من مائة دوالر ناهيك 
تعتبر  فهل   . اإلضافية   التكاليف  عن 
ربحها  يعود  التي  الشركات  مصروفات 
الذي  المواطن  للدولة أهم من خسائر 
يدفع الضرائب للدولة من أجل خدمات 

جيدة ؟ 
؟  الجوية  خطوطنا  تتجه  أي��ن  إل��ى 
أسئلة كثيرة تدور في الخلد وأخرى في 
صدور المواطنين تشتعل غيظا وألما ! 
أوضحت  الماضي  العام  بديسمبر 
من  أن  لها  بيان  في  الليبية  الخطوط 
التذاكر  تسعيرة  برفع  رغبتها  أسباب 
– هو تعرضها لخسائر مادية وصفتها 

بالجسيمة وصارت تعددها » مصاريف 
 ، ال��وق��ود   ، الضرائب   ، األج���واء  عبور 
والتأمين وغيرها » حسب ما قال رئيس 
أنها قد  إلى  إدارتها / مضيفة  مجلس 
لتعديل  اقتصادية دقيقة  أعدت دراسة 
أسعارها !   – بينما اإلفريقية وبحسب 
فإنها   « نوفمبر  في  الرسمي  ناطقها 
تعتزم رفع سعر التذاكر لثالثة أضعافها 
، وترى بأن رفع األسعار قد صار أمرا 
حتميا ، إال أنها لم تحدد موعدا للعمل 
ب��ال��ق��رار ال���ذي توصلت إل��ي��ه ب��ع��د   ، 
أع��دوا قبل هذا دراس��ات لمعاناة  فهل 

المواطنين وما يتكبدونه من مشاق 
وبالرجوع في أرشيف الرحالت حتى 
عام 2013 نجد تقريرا ، أشارت فيه 
عمان إلى زيادة عدد رحالتها إلى ليبيا 
تلبية   ، أسبوعيا  رحلة   15 إلى  لتصل 
السفر  ح��رك��ة  ف��ي  المتزايد  للنشاط 
من  المزيد  توفير  بقصد  البلدين  بين 
ال��م��رون��ة ف��ي ب��رن��ام��ج ال��رح��الت إل��ى 
الطلب  ض���وء  ف��ي  الليبية  ال��وج��ه��ات 
والطلبة  األع��م��ال  ل��رج��ال  المتنامي 
والمسافرين بقصد العالج ، فما الذي 
طرأ اليوم ، أهي مؤامرة جديدة تحاك 
من أجل إفراغ جيوب الليبيين ، بجرهم 
م��ن ال��ق��اع ل��ل��درك األس���ود ف��ي معاناة 
أم   ، ال��ن��واج��ذ  ع��ل��ى  وال��ع��ض  التعسر 
على  المختنقات  هذه  لتعليق  نعود  أننا 

شّماعات أخرى ! 

عام  م��دي��ر  السيد  عقد 
مركز الرقابة على األغذية و 
االدوية يوم االربعاء الماضي 
 2019/02/13 الموافق 
ب��م��ق��ر ال��م��رك��ز األج��ت��م��اع 
ال����������دوري ال�����ع�����ام ل��س��ن��ة 

2019م. 
أهمية  االجتماع  وت��ن��اول 
وضع خطة شاملة لأع�مال 
ال�م�رك�ز  ف��������روع  ب��ك�����اف�����ة 
ش�رقاً وغ�رباً وجن�وباً وذل�ك 
لأرتقاء  الجهود  لتكرّيس 
من  والفني  المهني  ب���األداء 
حيث األختصاصات المناط 
غذائي  منتج  لتوفير   ، بها 
ودوائي سليم يصل بين يدي 

المستهلك. 
األج��ت��م��اع حضور  وض��م 
المحترمون  السادة  من  كل 
ال��ف��روع  و  االدارات  م���دراء 
وال���م���ك���ات���ب ع����ن ال��م��رك��ز 
عام  مدير   : االتية صفاتهم 
المركز *مدير إدارة الشؤون 

مدير   * والمالية  االداري���ة 
األغذية  على  الرقابة  ادارة 
ال��رق��اب��ة  ادارة  م���دي���ر   *
ادارة  مدير   * االدوي��ة  على 
مدير  وال��ت��ع��اون *  ت��دري��ب 
مدير   * القانونية  االدارة 
فرع  مدير   * طرابلس  فرع 
زوارة  فرع  مدير  الخمس * 
* م��دي��ر ف���رع م��ص��رات��ة * 
مدير   * بنغازي  ف��رع  مدير 
فرع البطنان * مدير مكتب 
سبها * مدير مكتب الزاوية 

* مدير مكتب الجبل الغربي 
 * البيضاء  مكتب  مدير   *
مدير مكتب وادي الحياة * 
مدير مكتب غدامس * مدير 
مكتب  مدير   * غات  مكتب 
وازن * رئيس قسم الرقابة 

الدوائية فرع مصراتة. 
وح��ض��ر اي��ض��ا ال��س��ادة 
واالق��س��ام  المكاتب  م���دراء 
مدير   -: ص��ف��ات��ه��م  األت��ي��ة 
م��ك��ت��ب االع������الم - م��دي��ر 
مكتب المراجعة الداخلية - 

رئيس قسم الشؤون االدارية 
وحدة  رئيس   - والخدمات 

الخدمات. 
وش���ك���ل ه����ذا ال��ح��ض��ور 
المركز  وح��دة  على  التأكيد 
ع��ل��ى ك���ام���ل ب���ق���اع ب��الدن��ا 
لما  وتوحد صفوفه  الحبيبة 
 ، العام  للصالح  خدمة  فيه 
بحضور كامل السادة مدراء 

الفروع السابق ذكرهم. 
وت���ط���رق اإلج��ت��م��اع ال��ى 
عرض تقارير اللجان المكلفة 

بالتفتيش بالفروع والمكاتب 
التابعة للمركز ومناقشة الية 
والنتائج  فيها  العمل  سير 

التي تم الوصول لها. 
ومن جانب اخر تم عرض 
بوابة  وتصميم  إنشاء  فكرة 
بين  تجمع  معلوماتية  تقنية 
كامل المنافد والفروع تسهل 
وتجيز  العمل  انجاز  سرعة 
على  افضل  خدمات  تقديم 
ص��ع��ي��د ال��م��رك��ز وال���م���ورد 

والمستهلك. 
ول��أه��م��ي��ة ت���م ال��ت��أك��ي��د 
على كيفية رسم آلية إلقامة 
م��ل��ت��ق��ى ل���م���وردي االغ��ذي��ة 
واالدوي����������ة وال��م��ص��ن��ع��ي��ن 
ال��م��ح��ل��ي��ن ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د 
فيه  يتم  وال��دول��ي  المحلي 
طرح مشاكلهم وكيفية إيجاد 
وجهات  وتقارب  لها  الحلول 
يتم  توصيات  وتقديم  النظر 
المركز  تخدم  عنها  االتفاق 

والمستهلك. 

حملة واسعة للحرس البلدي 
للتفتيش على المخابز

تفعيل مجلس التوفيق والتحكيم التابع لغرفة 
التجارة والصناعة والزراعة - بنغازي 

الملتقى العلمي األول للمختصين النفسيين واالجتماعيين اجدابيا

الخطوط الجوية في ليبيا – تطالب – وال تستمع لمعاناة المواطنين

مركز الرقابة على األغذية و االدوية يعقد اجتماعه الدوري العام لسنة 2019 بكامل فروعه في ليبيا

تقارير
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مداهمة مصنع خمور بمنطقة الماجوري

مديرية أمن طرابلس: القبض 
على القاتل صدام الهاللي

مديرية أمن بنغازي: ضبط مجموعة 
أدوية منتهية الصالحية

قسم النجدة بنغازي: ضبط شخص غاني 
الجنسية يعمل كموصل للخمور

إعالن عن فتح باب الّترشح لنيل جائزة مفتاح 
بوزيد للّصحافة في دورتها الثالثة 2019

أوال : جائزة مفتاح بوزيد التقديرية للصحافة: 

شروط عامة :- يجب قراءة قوانين وشروط االشتراك في الجائزة والموافقة عليها، قبل البدء في عملية التسجيل

تسلم المشاركات في األماكن التالية :

ثانيا : جائزة مفتاح بوزيد التشجيعية للصحافة: 

قسم النجدة بنغازي: ضبط عصابة تقوم بعمليات سرقة

مديرية أمن بنغازي تضبط 
مجموعة تقوم بالسطو المسلح

مديرية أمن بنغازي: ضبط عصابة تقوم 
بالتجارة بالعمالة المصرية

إل��ى قسم  ال���واردة  المعلومات  إل��ى  ب��اإلش��ارة 
ش��رط��ة ال��ن��ج��دة ب��ن��غ��ازي ع��ن وج���ود وك��ر لبيع 
تم  وعليه  الماجوري،  بمنطقة  الخمور  وتصنيع 
المعلومات  من صحة  بالتأكد  التحريات  تكليف 

وعندما تم التأكد تم 
المحظر  عرض  وتم  بالواقعة  محظر  إع��داد 
على النيابة العامة  وبعد أخذ اإلذن بالمداهمة 
وتفتيش المكان تم ضبط مصنع خمور ما يقارب 
عن 8000 ثمانية آالف لتر من الخمر وكذلك 
للبيع  جاهزة  لتر   20 سعة  جالونات   10 عدد 
وعليه تم إحالة األطراف إلى جهات االختصاص.

األجهزة  قامت 
مديرية  األم��ن��ي��ة 
أم������ن ط���راب���ل���س 
ال����ق����ب����ض ع��ل��ى 
ال��م��ج��رم ال��ق��ات��ل 
الهاللي«  »ص��دام 
الجنسية  تونسي 
وال����م����ق����ي����م م��ن 
ف��ت��ره ط��وي��ل��ة في 
فهو  ال��ح��ش��ان��ي، 

اآلن في قبضة األجهزة األمنية والمجرم صدام 
الشاب  وق��ت��ل  اخ��ت��ط��اف  جريمة  منفذي  أح��د 
»محمد حمدان« وموظف في مصرف الصحاري 
بعد أن تم اختطافه بالغرب بالقرب من مفترق 
تم  ثما  وم��ن  ي��وم   40 من  أكثر  لمدة  الحشاني 
قتله في شهر 5\2017 وتم إحالة القضية إلى 

النيابة العامة لالختصاص .   

أمن  بمديرية  العامة  التحريات  قسم 
منتهية  أدوي����ة  شحنة  يضبط  ب��ن��غ��ازي 
طرابلس،  مدينة  م��ن  ق��ادم��ة  الصالحية 
وغير مرخصة وتم أيضا ضبط سيارة نوع 
دبليو، من قبل األمن داخل مدينة  ام  بي 
منتهية  أدوي���ة  بشحنة  محملة  ب��ن��غ��ازي، 
الالزمة  االج��راءات  وتم أخذ  الصالحية، 
لضبطها، وتم إحالة المتهمين إلي الجهات 

المختصة.  

ب����اإلش����ارة إل����ى ال��خ��ط��ة األم��ن��ي��ة 
الصادرة من السيد مدير أمن بنغازي  
وردت   « العزيز  عبد  »ع���ادل  العميد 
معلومات إلى قسم النجدة بنغازي عن 
يقوم  الجنسية   غاني  شخص  وج��ود 
متن  على  )دليفيري(  الخمور  بتوصيل 
وجمع  التحري  تم  الفور  وعلى  حقيبة 
وضبط  كمين  إع��داد  وت��م  المعلومات 
الخمور  من  كمية  وبحوزته  الشخص 

التي كان في طريقه لتوصيلها.

يسر لجنة جائزة مفتاح بوزيد للصحافة أن تفتح باب الترشح لنيل الجائزة في دورتها الثالثة 2019 
بدأ من تاريخ 1 فبراير وفق الشروط التالية :

تمنح جائزة مفتاح بوزيد لصحافيين ليبيين توافرت في أعمالهم عناصر اإلبداع والموضوعية والقدرة في الوصول إلى أوسع قطاعات المجتمع اإلنساني في اي من 
المجاالت الصحفية وذلك في الفئتين التاليتين :-

وتمنح لصحفي ليبي بشرط أن يكون له دور ريادي في الصحافة 
إنتاجه  خالل  من  وقدم  الصحفي  العمل  يمارس  يزال  وال  الليبية 
الصحفي إضافة إلى الصحافة الليبية في أي من مجاالتها وأن ال 

يقل عمره عن 45 عاما في تاريخ منح الجائزة.

1 - يجب تعبئة استمارة الترشح كاملة والتأكد من صحة المعلومات.
2 -  يرفق طلب الترشح بسيرة ذاتية للمرشح تتضمن مؤهالته العلمية وخبراته المهنية وصورة شخصية حديثة مرفقة بثالث أعمال نشرت عام 2018 \ 2019 .

3 -  يجوز ان يكون الترشيح لجائزة مفتاح بوزيد التقديرية من قبل الصحفي شخصيا أو من خالل المؤسسات الصحفية و اإلعالمية .
4 - يجب أن يكون الترشح لجائزة مفتاح بوزيد التشجيعية من قبل الصحفي أو الصحفيين بشكل شخصي مباشرة وال يقبل أن ينوب عن مؤسسته في ذلك.

1 - مقر الهيأة العامة لإلعالم والثقافة والمجتمع المدني بمقرها الكائن \ الكيش مقابل معهد الدليل الواضح _بنغازي .
2 - مكتب التوثيق والمعلومات بمؤسسة دعم وتشجيع الصحافة بعمارة اإلعالم \شارع عبد المنعم رياض – بنغازي

3 - على الصفحة الخاصة بالجائزة على موقع التواصل االجتماعي أو على البريد اإللكتروني الخاص باللجنة:
buzaid352017@gmail.com

يقفل باب الترشح في 30 ابريل 2019 م كما يجب تعبئة 
استمارة المشاركة الموجودة في صفحة جائزة مفتاح بوزيد 

علي فيس بوك على الرابط :
https://www.facebook.com/bozaid352017

وتمنح لصحفي ليبي نشر خالل الفترة من 2018/4/1 وحتى 2019/3/31 منتج صحفي متميز 
في أي مجال من المجاالت الصحفية وعلى أن يكون قد نشر في إحدى الصحف الليبية أو العربية 
ثالثة  أقصى  )بحد  صحافي  فريق  أعدها  مواد  ترشيح  ويمكن  االلكترونية  او  المطبوعة  سواء 

صحافيين( وتوزع الجائزة بالتساوي فيما بينهم ..علي أال يزيد عمر المترشح عن 45 عام .

إلى  معلومات  وردت 
بنغازي،  النجدة  قسم 
عن قيام أشخاص على 
جيب  ن��وع  س��ي��ارة  متن 
أن  أب��ي��ض حيث  ال��ل��ون 
بسلب   ت��ق��وم  ال��م��رك��ب��ة 
ممتلكاتهم  المواطنين 
وانتحال  السالح،  بقوة 
ش���خ���ص���ي���ات رج�����ال 
ش��رط��ة، وال���ذي اتضح 

عصابي  تشكيل  ب��أن��ه 
السلب،  بعمليات  يقوم 
شكوى  أي��ض��ا  ووردت 
م���ن ال��م��واط��ن��ي��ن عن 
ه����ذه ال��م��رك��ب��ة وع��ل��ى 
الفور تم التحري وجمع 
ال��م��ع��ل��وم��ات وإع�����داد 
ك���م���ي���ن، وت������م ض��ب��ط 
ال��م��رك��ب��ة واألش��خ��اص 

الذين على متنها.

ق��ام أع��ض��اء األم��ن بمديرية 
ال��دوري��ات   وأث��ن��اء  بنغازي  أم��ن 
الرياضية،  األندية  من  وبالقرب 
تم مشاهدة عملية سطو مسلح 
الوقوف  وعند  الناري  بالسالح 
على األشخاص وترجل األعضاء 
عملية  أن��ه��ا  تبين  ال��دوري��ة  م��ن 
أفراد  لها  تعرض  مسلح   سطو 
موجودين في مركبتهم وتعرضوا  
لسرقة هواتفهم  وعلى الفور تم 

ضبطهم.

اشراف : فتحي الربكي

بمديرية  االمن  اعضاء  تمكن 
ب��ض��ب��ط عصابة  ب��ن��غ��ازي  ام���ن 
المصرية  العمالة  بجلب  تقوم 
مدينة  ال��ى  البيضاء  مدينة  من 
ب��ن��غ��ازي وت��ق��وم ب��ح��ج��زه��م في 
االف��راج  مقابل  لهم  معد  مكان 
ألفين  عنهم بمبلغ مالي وقدره  
وخ��م��س��ة م���ائ���ة دي���ن���ار ل��ي��ب��ي،  
والتأكد  المعلومات  ورود  وعقب 

متلبسا  المتهم  ضبط  تم  منها 
وذلك من خالل وضع عدد من 
من  المهربة  المصرية   العمالة 
في حقيبة  بنغازي  إلى  البيضاء 
التحقيق  وبعد  الخلفية  السيارة 
التهريب  بجريمة  اع��ت��رف  معه 
مؤكدا تعاونه مع احد اقاربه في 
نقل  اج���راءات  إلتمام  المدينة  

العمالة وتهريبهم.
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رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يستقبل سفير بريطانيا لدى ليبيا

بلدي جالو بصدد إصدار مجلة توثيق جديدة

افتتاح مركز المرحوم الريفي احويج للرعاية الصحية

بلدي المرج يقوم بزيارة ميدانية لإلشراف على التجهيزات الخاصة بالمدينة الرياضية

عميد البلدية يعتمد الشعار السابع لمهرجان بني وليد السياحي الدولي

رئ������ي������س ال���م���ج���ل���س 
بنغازي  لبلدية  التسييري 
ال��ص��ق��ر  م.  ال����س����ي����د/ 
يلتقي  ب���وج���واري  ع��م��ران 
لدي  البريطاني  السفير 
ل��ي��ب��ي��ا ال���س���ي���د/ ف��ران��ك 
ب��ي��ك��ر ل��م��ن��اق��ش��ة ُس��ب��ل 
وتقديم  االس��ت��ق��رار  دع���م 
ال��خ��دم��ات واألع���م���ار في 
حضر  وق��د  بنغازي  مدينة 
وزارة  مكتب  مدير  اللقاء 
الدولي  والتعاون  الخارجية 
ب��ن��غ��ازي ال��س��ي��د/ ن��اص��ر 
الطواح ووكيل ديوان البلدية 

السيد/ ناصر األوجلي .
ح��ي��ث أع����رب ال��س��ي��د/ 
سعادته  ع��ن  بيكر  ف��ران��ك 
ب����ت����واج����ده ف�����ي م��دي��ن��ة 
السيد/ ومقابلة  بنغازي 

التسييري  المجلس  رئيس 
للبلدية، وقد تم خالل هذا 

دعم  آليات  مناقشة  اللقاء 
المملكة البريطانية لمدينة 
يتعلق  فيما  خاصة  بنغازي 
بمشاريع رواد األعمال من 
ال��م��رأة  وتمكين  ال��ش��ب��اب 
،وتقديم  المدني  والمجتمع 
الدعم للقطاعات الخدمية 
ف����ي ال���م���دي���ن���ة وأه��م��ه��ا 
والتعليم  الصحة  قطاعات 
واألم������ن ون�����زغ م��خ��ل��ف��ات 

دعم  على  ،والعمل  الحرب 
،وتنمية  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وت��ط��وي��ر 
للمدينة و تمكين الشركات 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة م���ن ال��ع��م��ل 
وزي��ادة  بنغازي  مدينة  في 
خالل  المشترك  ال��ت��ع��اون 
بعد  القادمة خاصة  الفترة 

استقرار الوضع األمني
إلى دور المملكة  ُمشيراًً 

صندوق  خالل  من  الداعم 
اإلنمائي  المتحدة  األم���م 
ل��ل��دع��م ف���ي ل��ي��ب��ي��ا ال���ذي 
من  ع��دد  تنفيذ  استهدف 
ال��م��ش��اري��ع وت��وف��ي��ر بعض 
االح��ت��ي��اج��ات خ��اص��ة في 
مجاالت التعليم والصحة .
هذا واستعرض السيد/
التسييري  المجلس  رئيس 
للبلدية خطة البلدية خالل 

ال��م��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة وأه��م 
األولويات التي تعمل عليها 
أهمية  على  مؤكداُُ  البلدية 
خاصة  المشترك  التعاون 
الصحية  ال��م��ج��االت  ف��ي 
وال���ت���ع���ل���ي���م���ة وم��خ��ت��ل��ف 
ال���م���ج���االت االق��ت��ص��ادي��ة 
في  يأمل  وأن��ه  والخدمية 
تواجد الشركات البريطانية 

في مدينة بنغازي قريباً.

جالو  بلدية  عميد  إستقبل 
مكتب  األمين  شعيب  الدكتور/ 
األع������الم ب��ح��ق��ل أب����و ال��ط��ف��ل 
وال��غ��از  للنفط  مليتة  ب��ش��رك��ة 
ال��زي��ارة بصدد  و ج���اءت ه��ذه 

أبو  بحقل  األع��الم  مكتب  قيام 
لتوثيق  مجلة  ب��إص��دار  الطفل 
التي  والخدمات  الحقل  أعمال 
المجاورة  للبلديات  تقديمها  تم 

بمدن الواحات.

الماضي  السبت  يوم  اقيم 
لمركز  ال��رس��م��ي  االف��ت��ت��اح 
ال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة االول��ي��ة 
الجديد بمدينة الكفرة والذي 
ال��م��رح��وم  اس���م  عليه  اط��ل��ق 
له  تكريما  اح��وي��ج«  »الريفي 
قدمه  لما  ل��ذك��راه  وتخليدا 
م���ن ج��ه��ود وت��ض��ح��ي��ات من 
اجل مدينته عبر سنين طويلة 
بالعطاء،  حافلة  مسيرة  في 
ادارة  مدير  السيد  بحضور 
ال��م��ن��اط��ق ال��ص��ح��ي��ة وم��دي��ر 
المكلف  المستشفيات  ادارة 
»اسماعيل  السيد  ب��ال��وزارة 
عميد  وال��س��ي��د  ال��ع��ي��ض��ة« 
بلدية الكفرة م. »عبدالرحمن 

ع���ق���وب« وب���ح���ض���ور م��دي��ر 
عطية  ال��ش��ه��ي��د  مستشفي 
احمد   « ال��دك��ت��ور  ال��ك��اس��ح 
ب���وم���ط���اري« وم���دي���ر ج��ه��از 
السيد  وال��ط��وارئ  اإلس��ع��اف 
وحضر  بالحسن«  »ابراهيم 

حفل االفتتاح عائلة المرحوم 
واصدقائه  احويج«  »الريفي 
وعدد من اعضاء لجنة االزمة 
الصحية  المراكز  ومسؤولي 

وحشد من االهالي .
عدد  الحفل  ف��ي  والقيت 

بمناقب  اشادت  الكلمات  من 
ال��ف��ق��ي��د ال���راح���ل ف��ي��م��ا تم 
من  عدد  تكريم  الحفل  ختام 
اسرة  بينهم  من  الشخصيات 
ال��م��رح��وم ال��ري��ف��ي اح��وي��ج 

وابنائه ..

عائلة  ق��دم��ت  جهتها  م��ن 
للسيد  تقدير  شهادة  احويج 
على  ال��ع��ي��ض��ة  اس��م��اع��ي��ل 
مجهوداته في تطوير القطاع 
ال��ص��ح��ي ب��ال��ك��ف��رة وع��ل��ى 
الكفرة  ابناء  بتخليد  اهتمامه 
بعض  على  اسمائهم  واطالق 

المرافق .
عقب ذلك تم افتتاح جهاز 
العالج  بمركز  جديد  اشعة 
تركيبه  ت��م  الكفرة  الطبيعي 
الجهاز  ال��ى  ليضاف  مؤخرا 
ث��م توجه  ال��م��وج��ود س��اب��ق��ا 
الحضور الفتتاح مركز الريفي 

احويج للرعاية الصحية .

رئيس  ال��س��ي��د  ق���ام 
التسييري  ال��م��ج��ل��س 
ل��ل��ب��ل��دي��ة ال��م��ه��ن��دس 
والسادة  صلهوب  وليد 
رفقة  المجلس  أعضاء 
رئ��ي��س ل��ج��ن��ة األزم����ة 
وال������ط������وارئ ال���م���رج 
ال��ع��ق��ي��د وه��ب��ي ال���رخ 
م��دي��ر مكتب  وال��س��ي��د 
ال���ش���ب���اب وال���ري���اض���ة 
القطعة  ونيس  األستاذ 
ومدير الشؤون اإلدارية 

منير  السيد  والمالية 
ال���ن���اظ���وري وال��س��ي��د 
ب��وغ��ري��دة مدير  خ��ال��د 
العامة  األم��الك  مكتب 
ال��م��رج وال��س��ي��د ع��ادل 
مصلحة  مدير  ال���وراد 
ال��ت��س��ج��ي��ل ال��ع��ق��اري 
المرج ، بزيارة ميدانية 
وصول  علي  لإلشراف 
التجهيزات  من  شحنة 
ال���خ���اص���ة ب��ال��م��دي��ن��ة 
ال���ري���اض���ي���ة ون������ادي 

ال�����م�����روج ال���ري���اض���ي 
ال��ث��ق��اف��ي اإلج��ت��م��اع��ي 
هذه  تضمنت  حيث   ،
)ملعب  علي  الشحنة 
خارجي مطاطي خاص 
والطائرة-  السلة  بكرة 
لكرة  م��ط��اط��ي  م��ل��ع��ب 
والطائرة  والسلة  اليد 
خ����اص ب��ص��ال��ة ن���ادي 
مادة  المغلقة-  المروج 
مطاطية خاصة بصالة 
موسي  أحمد  المرحوم 

ال���ح���اس���ي ل���أل���ع���اب 
ال��ري��اض��ي��ة - أع��م��دة 
خاصة  متكاملة  إن���ارة 
ب��م��ل��ع��ب ب��ش��ي��ر ج���ودة 

لكرة القدم(.
ه����ذه  أن  ي�����ذك�����ر 
التجهيزات تم توريدها 
م������ن دول���������ة ت���رك���ي���ا 
مطابقة  تعتبر  وحيث 
ل��م��واص��ف��ات اإلت��ح��اد 
ال���دول���ي ل��ك��رة ال��ق��دم 

)الفيفا(.

بلدية  عميد  السيد  إعتمَد 
انوير«  علي  »سالم  وليد  بني 
ش���ع���ار م���ه���رج���ان ب��ن��ي ول��ي��د 
السابعة  دورت��ه  في  السياحي 
بعد االجتماع التحضيري الذي 
االجتماعات  بقاعة  اليوم  ُعقَد 
بديوان البلدية وترأس االجتماع 
وأعضاء  البلدية  عميد  السيد 
مكتب  ومدير  البلدي  المجلس 
السياحة وتطرق االجتماع الى 
وأه��م  التحضيرية  الخطوات 

خالل  ستقام  التي  الفاعليات 
المهرجان .

وأك���د ان��وي��ر ح��رص��ه ال��ت��ام 
وإدارة  البلدية  بين  وال��ت��ع��اون 
م��ك��ت��ب ال��س��ي��اح��ة ل��إلظ��ه��ار 
ال��م��ه��رج��ان ب���ص���ورة أف��ض��ل 
على  وت��راث��ه��ا  المدينة  ليمثل 
أكمل وجه ، كما منحت اللجنة 
رئ��اس��ة  ش��رف��ي��ة  التحضيرية 
العليا للمهرجان للسيد  اللجنة 

عميد البلدية.

مختار  السيد  سرت  بلدية   عميد  برئاسة 
البلدي  المجلس  عضو  وبحضور  المعداني 
ومسئول ملف البنية التحتية السيد غيث عبد 
سرت  ببلدية  االجتماعات  بقاعة  عُقد  الله 
اجتماع ُخصص لبحث المشاكل والعراقبل التي 
على  االتفاق  وتم  التجاري  سرت  ميناء  تواجه 
الذين  المواطنين  حصر  تتولى  لجنة  تشكيل 
للتأكد  الميناء  حدود  داخل  اراضيهم  تتواجد 

من مستنداتهم وإحالتهم للجنة التعويضات ..
سرت  ميناء  ع��ام  م��دي��ر  االج��ت��م��اع  حضر 
ال��م��ه��ن��دس م��ح��م��د ال��س��ي��وي وري����س مجلس 
ومدير  م��رزوق  مفتاح  السيد  س��رت  الحكماء 
م��ص��ل��ح��ة االم�����الك ال��ع��ام��ة ال��س��ي��د فضيل 
بالبلدية  المشروعات  ادارة  ومدير  الصداعي 
امن  ف��رع  ورئ��ي��س  ال��س��ودان��ي  عمر  المهندس 
السواحل النقيب عبد الحفيظ مسعود ورئيس 
فرع االمن المركزي سرت عبد العاطي عمران 
بشير  السيد  س��رت  وتأمين  حماية  ق��وة  وع��ن 
الشقماني ومدير مكتب الثروة البحرية السيد 
ابراهيم السيوي ورئيس نقابة الصيادين السيد 

محمد الشكربي

طبرق  لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس 
بمكتبه  يستقبل  بوالخطابية  ف��رج  السيد 
المهندس  طبرق  عن  النواب  مجلس  عضو 
أمن  مدير  بحضور  عبدالنبي  الصالحين 
حول  للتباحث  إبراهيم  ف��رج  عقيد  طبرق 
بلدية طبرق وماذا تحتاج في كافة النواحي 
، حيث أبدى عبدالنبي عن سعادته الكبيرة 
المجلس  بها  يقوم  التي  الجبارة  بالخطوات 
ولصالح  العام  الصالح  أجل  من  التسييري 

المواطنين في طبرق وما جاورها.

المجلس  دي���وان  ووك��ي��ل  اع��ض��اء  اجتمع 
قبل  المكلفة من  اللجنة  مع  اجخرة  البلدي 
الليبية  بالحكومة  المحلي  الحكم  وزارة 
المؤقتة بشأن االستفسار عن بعض النقاط 
التي وردت من هيئة الرقابة اإلدارية حيث 
تمت مناقشة وتوضيح النقاط واالمور العالقة 
اعضاء  وتقدم  اإلداري��ة  الرقابة  هيئة  لدي 
اللجنة بالشكر الي وكيل واعضاء المجلس 

البلدي علي حسن التعاون والتوضيح .

بلدي طبرق يستقبل عضو مجلس 
النواب الصالحين عبد النبي

اجتماع اعضاء المجلس البلدي 
اجخره مع وزارة الحكم المحلي 

اشراف : سعيد الصيد

بلدي سرت يناقش العراقيل 
التي تواجه الميناء التجاري



وذوي  الطفولة  لحماية  الدولية  المنظمة  أطلقت 
اإلعاقة، مساء الثالثاء الماضي  الموافق: 12 فبراير 
2019 المرحلة الثالثة من مشروع »أفهمني نفهمك« 
العامة  الهيئة  برعاية  اإلش���ارة،  لغة  بتعليم  الخاص 

لصندوق التضامن االجتماعي.
ويلقي الدورة التدريبية التي تستمر لمدة 10 أيام 
المدرب/ سالم عالم، في مقر المنظمة بحي الليثي 

– شارع البوطاس.
اإلش��ارة  لغة  تعليم  إط��ار  في  ال���دورة  ه��ذه  وتأتي 
األشخاص  لدمج  وذل��ك  المجتمع،  شرائح  لمختلف 

ذوي اإلعاقة في المجتمع الليبي.

األس��ب��وع  الماضي  الخميس  ي��وم  ص��ب��اح  أختتام 
التثقيفي الترفيهي الطفالنا تحت شعار«أطفالنا أمل 
النفسيه  للصحه  الكفره  مركز  برعايه  المستقبل«  
بالتعاون مع جمعيه الهالل االحمر الليبي فرع الكفره 
لالطفال  التوعيه  المحاضرات  من  العديد  وتضمن 

وبرامج وانشطه ترفيهيه وصيحات وأغاني هالليه.
مشاركه  وشهادات  جوائز  توزيع  تما  الختام  وفي 

للجميع االطفال المشاركين.

متابعة:وفاء بوجواري 
الجميل  واالداء  بالمنافسات  حافل  اسبوع  بعد 
...اسدل الستار علي فاعليات الدوري النسائي االول 
بوقعيقيص( سلوي  الشهيدة  )دوري  الطائرة  لكرة 

والذي اقيم باشراف جمعية الكوثر لالعمال الخيرية 
ال���دوري  ...ه���ذا  التعليم  ب���وزارة  النشاط  ومكتب 
بمشاركة  بنغازي  مدينة  في  م��رة  الول  يقام  ال��ذي 
االع��الم  :مكتب  ع��دة  جهات  بين  تنوعت  ف��رق   ....
والثقافة بنغازي/ضابطات القوات المسلحة/منظمة 
تاورغاء/ الليبي/فريق  االحمر  امازونات/الهالل 

وال��ش��ؤون  العمل  االول���ي���ن/وزارة  اساطير  منظمة 
االجتماعية/المنظمة الليبية للتنمية/منظمة بنغازي 
المباريات علي ثالث  ...حيث حوي جدول  العصية 
جمع  حماسيا  لقاء  ختامها  ...ك��ان  يوميا  مباريات 
بين فريقي  منظمة اساطير االولين /وفريق الهالل 
االحمر ...اختتم بفوز وترشح فريق الهالل االحمر 
بالترتيب  االولين  اساطير  وفريق  االول  بالترتيب 
والثقافة  االع��الم  مكتب  فريق  تحصل  بينما  الثاني 
بقوانين  والتزامهم  لتميزهم  الثالث  الترتيب  علي 
الدوري...هذا واقيم بمناسبة ختام الدوري احتفال 
الفائزة  ال��ف��رق  تكريم  خ��الل��ة  ت��م  ب��ن��غ��ازي  بقاعة 
للدوري  الراعية  والجهات  المميزات  والالعبات 

بحضور العديد من الضيوف والجهات االعتبارية.

الليبية  الجمعية  اق��ام��ت 
الثالثاء  يوم  القدرات  لبناء 
مراسم  احتفالية  الماضي 
اختتام » البرنامج االحترافي 
والتصميم  ال��م��س��اح��ة  ف��ى 
مسرح  ب��م��ق��ر   « ال��ه��ن��دس��ي 
ابداعات الطفل حيث افتتح 
الوطني  بالنشيد  االحتفال 
حامد  السيد  كلمة  ثم  وم��ن 
مجلس  رئ��ي��س  ال��ح��ض��ي��ري 
للترحيب  الجمعية  إدارة 
بالضيوف والتعريف بمناشط 
السيد  كلمة  وتليها  الجمعية 
المدير  المقصبي  ابراهيم 
التنفيذي لمفوضية المجتمع 
المدني ومن ثم كلمة السيد 
ال��ع��ب��ارم��دي��ر شركة  ص���الح 
ال��ك��ه��رب��اء وك��ل��م��ة ال��دك��ت��ور 
فايز موسي بوجوارى وكلمة 
احمد  ال��م��ن��ه��دس  ال��م��درب 
ال��ص��اوى ال��ذي اش��اد ب��دوره 
على الفائدة العلمية والعملية 
المتدربين  على  تعود  التى 
من البرنامج التدريبي وكلمة 
المجبري  اب��راه��ي��م  السيد 
م���دي���ر م��ه��ع��د اب����ن ال��ه��ي��ث��م 
المهندس  ال��م��درب  وك��ل��م��ة 
اح���م���د رض�����ا وج��م��ي��ع��ه��م 
الجمعية  بمجهودات  اشادوا 
ون���ج���اع���ة ه����ذا ال��ب��رن��ام��ج 

المميز ومن ثم تم البدء في 
يوضح  فيديو  مقطع  عرض 
و  للمتدربين  المكاتب  شغل 
الدورات  لرئيس  تاليها كلمة 
أيمن  المهندس  الهندسية 
سعد العقوري و من ثم قاموا 
المتدربين  شهائد  بتسليم 
البرنامج  فى  شاركوا  الذين 
أسابيع  ال��ث��الث  فترة  طيلة 
خمسة  ب��م��ع��دل  ال��س��اب��ق��ة 
ساعات تدريبية لليوم الواحد 
ك��م��ا ش���ارك ف��ي االح��ت��ف��ال 
ك����ل م����ن : ال���س���ي���د خ��ال��د 
المدير  المسالتي  رم��ض��ان 
والسيد  للجمعية  التنفيذي 

ادارة  م��دي��ر  م��ام��اش  ف���رج 
القوى  بمكتب  القدرات  بناء 
العاملة بنغازى والسيد ميلود 
مديرمشروعات  السحاتى 
مكتب العمارة والسيد سعيد 
العام  النقيب  نائب  الدرسي 
والسيد  المهندسين  لنقابة 
م��ح��م��د ط��اه��ر ال��م��س��م��اري 
للمهن  بنغازي  نقابة  نقيب 
وال��س��ي��د عمر  ال��ه��ن��دس��ي��ة 
مفوضية  م��دي��ر  ال��ف��اخ��ري 
ف��رع   – ال��م��دن��ى  المجتمع 
بنغازى والسيد ناجى السلينى 
المعنوي  التوجيه  إدارة  عن 
مدير  الربع  احمد  والسيد 

بالشركة  المشروعات  ادارة 
االف��ري��ق��ي��ة ل��ل��م��ش��روع��ات 
احمد  والسيد  الكهربائية 
المسالتي مدير  الفتاح  عبد 
ال��ع��ق��اري  التسجيل  مكتب 
خليفة  وال���س���ي���د  ب���ن���غ���ازي 
ب��ن ش��ت��وان رئ��ي��س مجلس 
الدولية  الخبراء  مجموعة 
وال���س���ي���د اح���م���د ال��م��ه��دي 
بالتقديم  ق��ام  ب���دوره  ال���ذي 
من  ولفيف  الختامى  لليوم 
بهذا  والمهتمين  المختصين 
المتدربين  واهالى  المجال 
الجهات  تكريم  ت��م  واي��ض��ا 
ال��م��ش��ارك��ة وال���ت���ى دع��م��ت 

البرنامج من بداياته وكذلك 
فى  شاركوا  الذين  المدربين 
ال��ب��رن��ام��ج وه���م : م.اح��م��د 
ساطى  موسي  م.  ال��ص��اوى 
م.ع��م��ر ال���زم���وري م.رج���ب 
بوحليقة م.محمود الجحاوى 
م. انغام المسماري م. احمد 
رضا الشريف م.عبد القادر 
الحوتي  م.ان��ي��س  الجحاوي 
م.حكيم  ال��ورف��ل��ي  م.ح��س��ن 
البرعصي م.سراج الكاديكي 
وفى ختام االحتفال تم أخذ 
للمتدربين  ت��ذك��اري��ة  ص���ور 
وال���ح���ض���ور . وال���ل���ه ول��ى 

التوفيق.

ال��س��ب��ت الماضي  ي���وم  أق��ي��م ص��ب��اح 
والليبيات  الليبين  لزواج  العلمية  الندوة 
برعاية  وح��ل��ول  ت��داع��ي��ات  ب��االج��ان��ب 
وزارة  وب��إش��راف  ال���زواج  دع��م  صندوق 
وبالتعاون مع قسم  االجتماعية  الشوون 
ومركز  بنغازي  جامعة  االج��ت��م��اع  علم 
تنمية ابداعات الطفل واإلرشاد األسري 
المواطنة  اج��ل  م��ن  األس���رة  وموسسة 
المرأة  حقوق  لرعاية  الطموح  ومنظمة 
العمل  وزي��ر  معالي  السيد  حضر  وق��د 
مسعود  الدكتور  االجتماعية  وال��ش��ؤون 
ومدير  الصندوق  مجلس  ورئيس  صوة 
االجتماعية  ال��ش��وون  خ��دم��ات  مكتب 
ل��ذوي  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  وم��دي��ر  ب��ن��غ��ازي 
اإلع����اق����ة وم�������دارء م��ك��ات��ب ال���ش���وون 
المهتمين  م���ن  ول��ف��ي��ف  االج��ت��م��اع��ي��ة 
م��ن االخ��ت��ص��اص��ي��ي��ن االج��ت��م��اع��ي��ي��ن و 
اإلع��الم��ي��ي��ن ح��ي��ث ت��ن��اول��ت ال��ورق��ات 
البحثية التي قدمت وكانت عالنحو اآلتي 
األجانب،  من  زواج  أسباب   _  ......./
نظر  وجهة   _  ) محمد  فايزه  األستاذة 

د،انتصار  األج��ان��ب  زواج  م��ن  الليبين 
األجانب  من  زواج  تداعيات   _) مسعود 
الجنوب الليبي نموذجا..د يوسف الصيد 
وال��ت��أث��ي��رات  المجتمعية  (_ال��ض��غ��وط 
من  ال��م��ت��زوج��ات  أب��ن��اء  على  النفسية 
(_الحماية  البشاري  أ،غ��زال��ة  اج��ان��ب 
المتزوجة  الليبية  ل��ل��م��راة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
(_ مشكالت  د.جازية شعيتير  باجنبي. 
المرأة الليبية المتزوجة باجنبي .دراسة 
حالة د. فوزية قناو ( بعض المشكالت 
المتزوجة  الليبية  ال��م��رأة  تعتري  التي 
أكدت   ) المطردي  أ.اميمة  أجنبي  من 
أهمية  على  الندوة  هذه  في  التوصيات 
الليبية  األس���ر  إن��ش��اء  ف��ي  ال��ص��ن��دوق 
وضرورة تفعيله مع التأكيد على تحديد 
زواج  تضمن  للتشريعات  وفقا  ش��روط 
األجانب بشكل صحيح محافظه النسيج 
العمل  وزير  أكد  كما  الليبي  االجتماعي 
والشؤون االجتماعية على دور الصندوق 
أسر  تكوين  في  الشباب  مساعدة  في 

ليبية لتخفيف زواج األجانب

الماضي  السبت  صباح  اختتمت 
فعاليات ) جائزة صناع السالم ( في 
دورتها األولى و التي أطلق عليها )دورة 
والتي  ال����زواوي(  اسماعيل  الشهيد 
نظمتها )شبكة صناع السالم - ليبيا( 
، حيث أقيمت احتفالية بهيجة ورائعة 
في قاعة )اليمامة( بمنطقة الماجوري 
ببنغازي ، حيث حضر االحتفالية عدد 
في  والناشطين  المهتمين  من  كبير 
 ، اإلجتماعي  و  األهلي  السلم  مجال 
ومؤسسات المجتمع المدني ، وأعيان 
وحكماء عديد المناطق من كافة ربوع 
تزيين  ه��و  واألروع   ، الحبيبة  ليبيا 
الحفل بحضور فريق )كسر الحواجز( 
لذوي االحتياجات الخاصة و منظمة 

منتدى األحرار للطفولة . 
أكثر من  الجائزة  وقد ترشح لهذه 
كافة  من  ومؤسسة  شخصية   )40(
المعايير  ُوضعت  حيث   ، ليبيا  أنحاء 

التالية كأساس الختيار الفائزين :- 
1 - أن تكون الشخصية أو الجهة 
مجال  ف��ي  وأع��م��ال  مساهمات  لها 

السلم األهلي واإلجتماعي .

واض��ح��ا  ال��ع��م��ل  ي��ك��ون  أن   -  2
وملموساً وله تأثير ونتائج إيجابية ف 

المجتمعات المحلية .
قدر  شاماًل  العمل  يكون  أن   -  3

اإلمكان على كامل تراب الوطن .
4 - أن تكون تلك األعمال موثقة 
أو على األقل أن تتفق لجنة الفرز على 

صحة أعمالها . 
ص���ورة  أروع  ف���ي  ال��ح��ف��ل  وج����اء 
خصوصاً في لحظات إعالن الفائزين 
وم��راس��م ال��ت��ت��وي��ج وت��وزي��ع ال��ج��وائ��ز 
عليهم ، حيث تشرف أعضاء )شبكة 
صناع السالم – ليبيا( بتوزيع الجوائز 
وشهادات التكريم على الفائزين وهم:

ال���س���ادة   ( ال����رج����ال  ف��ئ��ة   -  1
المحترمون : أبناء الشهيد اللواء عبد 

الفتاح يونس (
2 - فئة النساء ) السيدة : عائشة 
أطناب  م��ب��ادرة  صاحبة   ) ال��زادم��ة 

البيت 
3 - فئة المؤسسات :- 

الجبل  وحكماء  أع��ي��ان  مجلس   -
الغربي . 

- مجلس أعيان وحكماء أوباري .
- ج��ه��از اإلس���ع���اف وال���ط���وارئ 

الكفرة.
تكريم  اإلحتفالية  تضمنت  كما 
بعض رموز السالم في ليبيا وخاصًة 
أن  أج��ل  من  أرواح��ه��م  قدموا  الذين 
على   ، والسالم  باألمن  الوطن  ينعم 
الزواوي  )اسماعيل  المرحوم  رأسهم 
( أحد مؤسسي )شبكة صناع السالم 
( والذي طالته أيادي الغدر والخيانة 
تشرفت  أيضا   ، بنغازي  مدينة  ف��ي 
المصالحة  ش��ه��داء  بتكريم  الشبكة 
الله  عبد   : )الشيخين  وليد  بني  من 

انطاط وخميس سباقة( .

جمتمع مدني7
األحد 12 جمادي االخر 1440هـ الموافق 17 فبراير 2019م العدد )16( اشراف : عمر جابر

المرحلة الثالثة من مشروع 
»أفهمني نفهمك«

اختتام األسبوع التثقيفي 
الترفيهي لأطفال بالكفرة

الدوري النسائي لكرة القدم يختتم 
فاعلياتة بتتويج فريق الهالل االحمر

» اختتام » البرنامج االحترافي فى المساحة والتصميم الهندسٍيٍ

ندوة علمية حول زواج الليبين والليبيات باالجانب تداعيات وحلول

بنغازي تحتضن ُصّناع السالم
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للهاتف  ليبيانا  شركة  ع��ام  مدير  وّق��ع 
ال��م��ح��م��ول ي���وم األرب���ع���اء ال��م��اض��ي م��ذك��رة 
تفاهم مع منظمة خبراء فرنسا لدعم إطالق 
منتصف  الليبيين  األع��م��ال  ل���رواد  حاضنة 
المواصفات  أح���دث  وف��ق  الحالية  السنة 
االقتصاد  روافد  من  رافداً  ولتكون  العالمية 

الوطني المتنّوع .
بين  الموقعة  التفاهم  ل��م��ذك��رة  ووف��ق��ا 
رعاية  في  ليبيانا  شركة  ستساهم  الجانبيْن 
ه���ذه ال��ح��اض��ن��ة ودع����م ن��ش��اط��ات��ه��ا وال��ت��ي 
األعمال  ب���رّواد  خاصة  مساحة  ستتضمن 
والخدمات  واالت��ص��االت  التقنية  مجال  في 

الرقمية.
بكامل  الحاضنة  ملكية  وس��ت��ؤول  ه��ذا 
نهاية  ف��ي  التجارية  وعالمتها  تجهيزاتها 
بذلك  لتضمن  ليبيانا  لشركة   2020 سنة 
استمرارها في تقديم خدماتها ودعمها لرّواد 
االعمال الليبيين في المجال التقني والرقمي 

خاصًة وفي مختلف المجاالت بشكل عام

العمل  التعاون وحلحلة مشاكل  في إطار 
التقى صباح  النفط  لتسويق  البريقة  بشركة 
يوم الثالثاء 12 فبراير الجاري الدكتور أمين 
والمشروعات  التخطيط  إدارة  مدير  خالد 
التخطيط ورئيس قسم  السادة منسق  رفقة 
مدير  السادة  من  كٌل  مع  والتقاير  اإلحصاء 
منطقة  مدير  والسيد  بنغازي  منطقة  إدارة 
طبرق والسيد مدير منطقة البريقة والسرير 
والسادة رؤساء األقسام لأرصدة والتقارير 
بالمستوعات وذلك من أجل الرفع من مستوى 
تتعلق  التي  العمل  آلية  واستحداث  األداء 
والدورية  والشهرية  التقاريراليومية  بتجهيز 
من  لإلنتقال  الشركة  بنشاطات  الخاصة 
الشكل النمطي التقليدي الي التقني الحديث 
، هذا وقد انتهى السادة الحضور الي عدد 
أبرزها  ك��ان  الهامة  الضرورية  النقاط  من 

وأهمها التالي:
الموحدة  الحديثة  النماذج  وفق  العمل   �
التخطيط  إدارة  ع��ن  ال���ص���ادرة  للتقارير 

والمشروعات .
� توحيد منظومة البيانات والتقارير بكافة 

اإلدارات الخاصة بنشاطات الشركة .
يومياً  المبيعات  إقفال  يتم  أن  ض��رورة   �
ويحال  حد  كأقصى  المسائية  الفترة  خالل 
فتح   �  . اليوم  بذات  التخطيط  الي  التقرير 
المستخدمين  لجميع  إلكترونية  حسابات 
المسئولين عن إعداد وإستالم التقارير على 
إيميل الشركة . � إلغاء إستالم التقارير عن 
طريق الفاكس بكافة المواقع بإستثناء حاالت 
الضرورة ويتم التعامل عن طريق اإليميل فقط 
� تتولى إدارة التخطيط تدريب المستخدمين 
التي  للمواقع  التقارير  وتجهيز  إع��داد  على 
تتوفر  ان  � ض��رورة   . لذلك  الحاجة  تتطلب 
بالمواقع  خ��اص��ة  لالنترنت  ج��ي��دة  خ��دم��ة 
المسئولة عن إعداد وإستالم التقارير وعلى 
إدارة الحاسب اآللي مراعاة ذلك . � التواصل 
المسئولة  اإلداري��ة  الوحدات  بين  المستمر 

عن التقارير وإيجاد الحلول الالزمة .

أق���ي���م���ت ي�����وم ال��خ��م��ي��س 
خط  افتتاح  م��راس��م  الماضي 
زليتن  بمصنع  الثاني  اإلن��ت��اج 

لإلسمنت .
وفي تصريح لعضو المكتب 
األهلية  ب��ال��ش��رك��ة  اإلع��الم��ي 
بمصنع  وال��م��وظ��ف  لأسمنت 
بن  “م��ف��ت��اح  لأسمنت  زليتن 
حليم” أنه تم تعاقد سنة 2003 
مع شركة سيناج األلمانية على 
لمصنع  ث���ان���ي  خ���ط  إض���اف���ة 

األس��م��ن��ت زل��ي��ت��ن وه���و ع��ب��ارة 
 ، أسمنت  طاحونة  و  فرن  عن 
والقدرة اإلنتاجية للخط الثاني 
هي مليون طن سنوياً، وفي عام 
2011  تعرض الخط للتوقف 
شهدتها  التي  األح���داث  ج��راء 

البالد إلى سنة 2013.
ال���ش���رك���ة  أن  وأض���������اف 
بتنمية  األهلية قامت بعد ذلك 
مع  تعاقد  وتم  الخط  وتحديث 
التركية  تيكنك  بارتنر  شركة 

الس���ت���ك���م���ال ت��ج��ه��ي��ز ال��خ��ط 
بعض  بمشاركة  وذلك  وتشغيله 
األهلية،  بالشركة  المهندسين 
ت��م تشغيل  وف���ي خ���الل س��ن��ة 
ط���اح���ون���ة األس���م���ن���ت ب��ق��درة 
الساعة  ف��ي  ط��ن  ال���ف   160
بشكل دائم ومستمر وبعد ذلك 
ت��ج��ارب ف��رن األسمنت  ب��دأت 
في  يومياً  ينتج  وال��ذي  ال��دوار 
حدود 3500 طن وهذا ما تم 

افتتاحه يوم الخميس.

اإلع���الم  ق��س��م  وت��ص��وي��ر:  متابعة 
بشركة الخليج 

ان�����ع�����ق�����د ب�����ت�����ون�����س ب����ت����اري����خ 
الثاني  االجتماع    2019/01/31
الغاز  استغالل  على  اإلش��راف  للجنة 
لشركة  التابع  مسلة   ، السرير    22J
المقاول  م��ع  للنفط  العربي  الخليج 
شركة فيروشتال وبحضور أعضاء من 
لمراجعة  للنفط  الوطنية  الموسسة 
ماوصل إليه المكتب االستشاري بعرض 
األب��ع��اد 60 % وتمت  ث��الث��ي  ن��م��وذج 
ل بالكامل  المشروع  مراحل  مراجعة 

لمدة    GC1&GC2&GC3&GC4

النقاش حول  تم  وبعدها  اّي��ام  خمسة 
للمشروع،  التغيير  متطلبات  بعض 
جانبين  تحقيق  إلى  المشروع  ويهدف 
االق��ت��ص��ادي  ال��ج��ان��ب  وه��م��ا  مهمين 
الغاز  ح��رق  ل��وق��ف  البيئي  وال��ج��ان��ب 

الخارج من جميع المجمعات والمقدر 
ب 60مليون متر مكعب في اليوم.

وذلك بحضور كل من :
ون��ي��س إدري����س ال��ع��ي��س��اوي مدير 

المشروع 

المشاريع  منسق  الشيباني  محمد 
بالموسسة 

نضال خلف منسق هندسة المكامن 
الهندسة  مدير  الساعدي  مفتاح 

وكبير مهندسي العمليات
اإلن��ش��اءات  مدير  المبروك  سالم 

وكبير مهندسي المشروع
محمد الشلطامي كبير المهندسين 

الميكانيكيين بالمشروع 
مهندسي  ك��ب��ي��ر  اك���وي���ري  وس����ام 

الهندسة الكهربائية
مهندسي  كبير  السنوسي  الشاذلي 

أنظمة السالمة.

االقتصاد  لخبراء  تقارير  أك��دت 
والمال أن العالم مقبل وبداية من هذا 
العام ) 2019م (على أزمة اقتصادية 
العالمي  المالي  النظام  وأن   ، ومالية 
السيء  والخبر   ، لها  مستعداً  ليس 
االزم��ة  ه��ذه  أن  الخصوص  ه��ذا  في 
االقتصادية والمالية العالمية لن تطال 
أسعار  انهيار  وال   ، التقاعدي  الراتب 
المنازل ، وال القطاع الصناعي فقط ، 
بل ستطال أيضا مؤسسات االستثمار 
ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي ه��ي األُخ�����رى تبدي 
في  ب��األوض��اع  يتعلق  فيما  تشاؤمها 
عام 2019. وحّذر نائب رئيس شركة 
»إدوارد  األص���ول  إلدارة  »ج��وب��ي��ت��ر« 
القاتم  المستقبل  م��ن  ك��ارت��ر«  ب��ون��ام 
»غارديان«  بحسب صحيفة  المنتظر، 

البريطانية. 
االقتصاد  خ��ب��راء  تقارير  وحسب 
تواجه  العالمية  األسواق  فإن   ، والمال 
أزمة مالية كل 10 سنوات أو نحو ذلك 
، ومع العام الحالي سيكون قد مّر عقد 
شهدها  عالمية  أزم��ة  آخر  على  كامل 
األم��م  ت��وق��ع��ت  جانبها  وم���ن  ال��ع��ال��م. 
العالمي  االقتصاد  ينمو  أن  المتحدة 
عامي  خ��الل   3% ع��ن  الت��زي��د  بنسبة 

2019 و2020م . 
هذا  ص��در  لها  تقرير  في  قالت  و 
 ، التعددية  تأييد  تضاؤل  إن  األُسبوع 
وزيادة   ، التجارية  النزاعات  وتصاعد 
ال���دي���ون ، وارت���ف���اع م��خ��اط��ر ال��م��ن��اخ 
التقرير  وي��ش��دد  محبطة،  آف��اق��ا  تعد 
للشؤون  المتحدة  األمم  إلدارة  الدوري 
الحالة   ، واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة 
والتوقعات االقتصادية لعام 2019م ، 
متساٍو  االقتصادي غير  النمو  أن  على 
التي  البُلدان  إلى  ما ال يصل  وغالبا   ،

تحتاج إليه أكثر من غيرها. 

وم���ن ال��م��ت��وق��ع أن ت��ظ��ل ال��دخ��ول 
حالة  ف��ي  ال��م��ال  رأس  م��ن  المستمدة 
ركود ، أو لن تشهد سوى نمو هامشي 
هذا العام في أجزاء من أفريقيا وغرب 
آسيا وأميركا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي. 
العام  األم��ي��ن  ق��ال   ، جانبه  وم��ن 
غوتيريس  أنطونيو   « المتحدة  لأمم 
تثير  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��م��ؤش��رات  إن   «
النمو  مخاوف بشأن استمرار مواجهة 
المالية  للتحديات  العالمي  االقتصادي 
ال��م��ت��زاي��دة«.  والبيئية  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
وتزايدت المخاوف من أن يؤدي تباطؤ 
واإلغ���الق   ، الصيني  االق��ت��ص��اد  نمو 
ال��ح��ك��وم��ي ف��ي ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ، 
على  أميركية  جمركية  رس��وم  وف��رض 
ال��ن��م��و في  ت��راج��ع  إل���ى   ، ع���دة  دول 

االقتصاد العالمي. 
س��ت��ري��ت«  »وول  ت��ق��ري��ر  واوض�����ح 
على  الضعيفة  البيانات  م��ن  سلسلة 
مستوى العالم ، في تعزيز حالة الركود 
 ، العالم  لها  يستعد  التي  االقتصادي 
المركزي  البنك  من  م��ح��اوالت  وس��ط 
األميركي لزيادة أسعار الفائدة ، لتكون 
على  للفائدة  المطردة  الزيادات  نهاية 
مدى ثالث سنوات ، بحسب مراقبين. 
األميركية  »فوربس«  مجلة  وقالت 
مما   ، بالفعل  رك��وداً  يواجه  السوق  إن 
يرجح احتمالية حدوث حالة من الذعر 
ففي  العالم:  ح��ول  االقتصاديين  بين 
وزارة   ، األميركية  المتحدة  ال��والي��ات 
فبرير  شهر  خ��الل  تستعد  ال��خ��زان��ة 
الربع سنوية الخاصة  العالن خططها 
المالية  اإلدارة  وتعمل   ، الديون  ببيع 
على زيادة مبيعات السندات والصكوك 

لتمويل العجز في الميزانية.
التي  اليورو  منطقة  إلى  وباالنتقال 

النظر  فيها  ال��م��رك��زي  ال��ب��ن��ك  أع���اد 
بتوقعات النمو للقارة العجوز ، فكشف 
الموحدة  المصرفية  مؤسستها  رئيس 
سلبية«،  »مخاطر  عن  دراج��ي«  »ماريو 
كاعترافه بالوضع الصعب الذي يمر به 

االقتصاد األوروبي. 
وتترقب دول االتحاد هذا األسبوع 
المحلي  ال��ن��ات��ج  ب��ي��ان��ات  ع��ن  الكشف 
وإيطاليا  فرنسا  من  كل  في  اإلجمالي 
وإس��ب��ان��ي��ا ل��ل��رب��ع األخ��ي��ر م��ن ال��ع��ام 
ال��م��ن��ص��رم ، ف��ض��ال ع��ن ال��ت��ق��دي��رات 
األولية للعام الجاري في االتحاد الذي 

ينضوي تحت لوائه 19 دولة. 
وت��ت��ج��ه األن���ظ���ار ف��ي ال���ق���ارة إل��ى 
نظرا   ، التحديد  وج��ه  على  إيطاليا 
ثالث  دخول  القائمة حول  لالحتماالت 
أك��ب��ر اق��ت��ص��اد ف��ي »ال���ي���ورو« مرحلة 
أيضا عن  الكشف  كما سيتم   ، الركود 

مؤشرات الثقة الخاصة بشهر يناير. 
في  األبرز  االقتصادي  الحدث  أما 
مؤشر  عن  اإلفصاح  فسيكون   ، آسيا 
الذي   ، الصيني  المشتريات  مديري 
سيسلط الضوء على معاناة ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم من جراء تباطؤ وتيرة 
للتعامل مع  ، ومدى استعداده  التجارة 

هذه األوضاع في الربع األول. 
كوريا  تستعرض  أن  المنتظر  ومن 
الجنوبية خالل االيام القادمة ، األرقام 
 ، يناير  في  صادراتها  بحجم  الخاصة 
التجارة  وض��ع  على  دليال  تمثل  التي 

العالمية والطلب. 
فهناك   ، تقدم  ما  كل  جانب  وإل��ى 
أيضا أحداث اقتصادية مهمة كإعالن 
الهند عن ميزانيتها ، وإصدار أستراليا 

لمؤشر أسعار المستهلكين. 
األوروب��ي  اإلحصاءات  مكتب  وأكد 
)يوروستات( الشهر الماضي أن منطقة 

، شهدت  دول��ة   19 تضم  التي  اليورو 
من  الثالث  الربع  في  األبطأ  هو  نموا 
عام 2018م ، وذلك خالل 4 سنوات. 
التوقعات  عن  األخير  تقريره  وفي 
النقد  ح���ّذر ص��ن��دوق   ، االق��ت��ص��ادي��ة 
الدولي من أن حالة عدم اليقين بشأن 
خروج المملكة البريطانية المتحدة من 
، تشكل خطرا على  االتحاد األوروب��ي 

االقتصاد األوروبي. 
حذر  الدولي  النقد  صندوق  وك��ان 
تباطؤ  مخاطر  من  الماضي  االسبوع 
منطقة  دول  ف��ي  االق��ت��ص��ادي  ال��ن��م��و 
وإيطاليا  ألمانيا  في  ، ال سيما  اليورو 
أزمة  أن  من  المخاوف  وتصاعدت   ،
ال���دي���ون ال��س��ي��ادي��ة وب��رن��ام��ج ش���راء 
 ، األوروب��ي  المركزي  للبنك  السندات 
قليلة  للمنطقة سوى خيارات  تتركا  لم 

لمعالجة أي أزمة اقتصادية قادمة. 
وف���ي أوروب�����ا: أل��م��ان��ي��ا ه��ي أكثر 
المتراجعين ، مع توقع الصندوق نموا 
 ، األل��م��ان��ي  لالقتصاد   1.3% بنسبة 
بانخفاض بنسبة 0.6 % ، تليها إيطاليا 
بتراجع بنسبة 0.4 % ، ثم فرنسا التي 
بينما   .%  0.1 بنسبة  نموها  ت��راج��ع 
لها  سنوي  نمو  أس��وأ  الصين  سجلت 
منذ عقود ، أضفت الواليات المتحدة 
السوق  على  اليقين  ع��دم  من  المزيد 
التعريفات  ، ال سيما في ظل  العالمي 
الذي  الحكومي  واإلغ���الق  الجمركية 

على ما يبدو سيكون طويال. 
الى  األوروب��ي  البنك  تقرير  واش��ار 
تُضعف  قد  التي  العوامل  بين  من  أن 
إمكانية   ، مستقباًل  العالمي  االقتصاد 
األوروب��ي   االتحاد  من  بريطانيا  خروج 
نهائي  ات��ف��اق  إل��ى  ال��ت��وص��ل  دون  م��ن 
أسعار  وارتفاع  األوروب��ي،  االتحاد  مع 

الفائدة ، وزيادة الديون العالمية.

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ليبيانا و منظمة خبراء 
فرنسا إلطالق حاضنة لرواد األعمال الليبيين

لقاء بإدارات التشغيل بالمناطق الوسطى 
والشرقية اشركة البريقة لتسويق النفط

افتتاح خط اإلنتاج الثاني بمصنع زليتن لأسمنت بقدرة إنتاجية مليون طن سنويًا

االجتماع الثاني للجنة اإلشراف على استغالل الغاز 22J  حقل السرير ، مسلة

خبراء االقتصاد والمال : العالم مقبل على ازمة »اقتصادية ومالية«

بجهازتنفيذ  االعالمي  المكتب  نشر 
أن  ال��ص��ن��اع��ي  ال��ن��ه��ر  م��ش��روع  وادارة 
المستخدمون بموقع سرت  قاموا صباح 
يوم األثنين 11 فبراير 2019 وبالتعاون 
م���ع م��س��ت��خ��دم��ي م��ح��ط��ة ال��ق��رض��اب��ي��ة 
السدادة بإصالح وصيانة كافة الفتحات 
لمنع  النهائي  القرضابية  خ��زان  بسياج 

ال��م��خ��رب��ي��ن وال��م��ف��س��دي��ن م��ن ال��دخ��ول 
والعبث به .

الي  العمل  ه��ذا  سيستمر  وس���وف 
المالحظات  كافة  وتنفيذ  اص��الح  حين 
التقرير  ف��ي  ذك���رت  ال��ت��ي  وال��ت��وص��ي��ات 
ال��ش��ام��ل ال���ذي ت��م اع�����داده م��ن وح��دة 
السالمة واالمن الصناعي بموقع سرت .

إصالح وصيانة سياج خزان القرضابيه بسرت

اقتصاد
اشراف : فتحية سامل
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_استلقى على فراشِه بعد يوٍم مرهٍق وطويل 
،ومن  عضالته  وتقلّصات  قدميْه،  ألم  من  يِئُنّ 

تمّزق كتفه..
_يحاول كيف كل يوم، أن يقوم بترتيبات أمسيته 

وكيف يكون سعيدا باق اليل ،
ولكن دائما ماتبوء بالفشل هذه المحاوالت

ليتكلم  أحدا  ليجد  بعناء،  فراشه  من  _ينهض 
معه 

وعندما يجد ،
دائما ماتنتهي رغبته بمشاّدة كالميه ،واحتدام 

قاٍس.
_رج����ع إل���ى ف��راش��ه وف���ي ه���ذه ال��م��رة رّت��ب 

ماسيفعله غداً
منتقماً من نفسه..

_أقفَل الهاتف ،ووسائل الّتواصل اإلجتماعي ،
أح��زان��ه  يجر  وه��و  مهل  على  بسيارته  خ��رج 

الماضيه والحاضرة والتي تنتظره في المستقبل،
،وأشترى  البلدة  وسِط  في  إلى حديقه  _ذهب 

علبة سجائر ،
وهو اليدّخن من األساس..!

_جلس وحيداً وحوله الُجموع هنا وهناك ،
أط��ف��ال ي��ل��ع��ب��ون، رج���ال ط��اع��ن��ي��ن ف��ي السن 
البالد  وأح��وال  األضاحي  أسعار  على  يتحاورون 

وسياستها..
_شّباَن يافعيَن من عمره يضحكون ويتسامرون 

والّسعادة تغُمر وجوههم.
_وهو ..

أين هو من كّل هذا ؟
أن تستقدم  الممكن  قادمه من  يرّتب أليام  ُهو 
ووس��ائ��ل  إق��ف��ال هاتفه،  م��ن  أخ��ط��ر  أش��ي��اء  على 

تواصله، وشربه للسجائر..
من الممكن أن يغّير من واقعه ،

كأن يُهاِجر مثاًل...

رأي�����ِت ن���ج���وَم ال��ل��ي��ل وْه���ي 
الفجِر  ط��ي��وَر  ت��أألُ؟..س��ِم��ع��ِت 

وهي تسّبُح
تَ��ل��ّف��تِّ ن��ح��َو ال��ّش��م��ِس عند 

لي..أصياًل بها؟ تغزُّ
حسناء تُكسى فتَطرُح..

وألثُمها ِشعراً،
ْحِب.. فتُرِجُع ساِتراً..من السُّ
ْحُب تفَضُح.. َخْجلى! لكن السُّ

تورَُّد خّديَها،
وتزعُم أّنها..ُمحّجبٌة،

لكن ِبذا الُحسُن أوضُح..
ل��م��ح��ِت ه���الالً أح���دب���اً ذات 
ُمحبيه  م��ْع  المحّيا  ليلٍة..بديع 

يمرُح
رأيْ����ِت ت��ص��اِوي��َر ال��َج��م��اِل؟..

لمسِتها؟...إَلّنِك ِمنها بَعُد أبْهى، 
وأْملُح

أنا العتبة العتيقة المتعبة
التي ملت ارجل العابرين

أنا العتبة العتيقة المتعبة حد
الهشاشة الباذخة

في صمتها المهيب 
الواجمة أمام الُقبل

المحرمة في زواياها
أنا عتبة جلوس 

العاطلين عن العمل
والحب

والعطاء
 أحمل عرق العمال

وضحكة طفل
وموسيقي مراهق

وأمنيات شابة
مرهفة ومرهقة

تالحق حلم
في متاهة قدرها
 عتبة مهملة في

الحدائق تزورني العصافير
وتضايقني فضالت الحمام

توشوش لي األشجار وتخفي بظلها 
حزني 

وتبوح السماء
بالمطر

فتشق شقوقي زهرة متمردة
ترغب في إعطاء األمل

أنا عتبة عتيقة
 تكفكف دمع طالب
اليري أن العلم نور

بعد كل إمتحان
بقدر ما يعلم

كم يبدو الضعيف لئيمًا
إذ صار معلم 

أنا العتبة العتيقة
 التي زينتها سيدة ذاك البيت

في كل مرة
تحاول إخفاء كدمات الروح

والجسد
قائلة زادت وأزدادت

فيما يردد من حولها
ماذا ؟

معلنة أنها تشققاتي!
أنا وهي نتشابه لكنه

الكبرياء
أنا العتبة العتيقة

في طوابير مصارف ليبيا
ألملم لعنات الحكومة

كلما بصق علّي مواطن ال يبالي
بنظافتي بقدر ما 

يمقت وساخة السياسة !
ترفسني ِرجل إمرأة

أخبروها أن المال
لم يكن يومًا ِمن حظ

البسطاء
ُنثر علي  سطحي فتات خبز

من شبعت بطونهم
وخوف ِمن جاعت بطونهم

علي قدم وساق 
يقف الجميع فوق

عتاقتي
إينما كانوا

وأينما كنت 
وال احد يهتم

بهشاشتي الباذخة
في صمتها المهيب !

إال شاعرة تكتبني
اعتقد أنها أيضا

عتبة في صورة إنسان ! .

تماماً كأن تخرَج ُمسرعا وتصفَع 
الباب خلفَك بقوٍة

ُمصدًرا ذلك الصوت 
 .. الحائرة  النظرة  تلك  ت��ارك��اً 

على وجوهنا
غيَر آبٍه لطريقتي في التنفس 

غيَر مهتٍم .. على غير عادة .. 
لضرباِت قلبي 

غيَر ُمكترٍث للروِح ها هناك .. 
خلفك ! 

اشتطت  ألن��ك   ، فقط  ه��ذا  كل 
غضباً 

ولسوف يخمد غضبك
من  المنبلجة  الريح  مع  تتقد  و 
مواربة الباب جمرةٌ صغيرة .. في 

داخلي
يشتعل   .. األحمر  اللون  يهمُد 
الرأس شيباً ، تشيب الجمرة أيضا 
، تذروها المشاعر ، فتصير رماداً 

ال يقوى على شيء .

يُّصُر الباب معلناً غيابك الطويل
تخر الروح المضطرمة .. ينتظم 
ال��ص��وت ال��ص��ادر م��ن األن��ف��اس .. 

ينتظُم خفيضاً 
ها أنا ذي .. أجلس عند المرآة 

بعينين شاحبتين

أم��س��ُك ب��م��ا تبقى م��ن ش��ع��ٍر ، 
الرمادي  اللون  متحسسًة  أَُض��ْف��ِرهُ 
؟ أال يرتضي الزوال بعد ؟ أهكذا 

كان ؟ أهكذا كنت ؟ 
أُتْ��ِب��ُع��َه��ا   ، كئيبة  شهقًة  أًط��ل��ق 
بالمنضدة  المشط  ارتطام  بصوت 
، أحمُل ما تبقى من جسٍد من على 
بالمرآِة  لنفسي  أسترُق   ، الكرسي 
ابتسامًة أخيرة .. وأهيُم بال هوادة 

... مرميًة فوق السرير .
  

 ، بعيٍد  من  أراَك   .. ذي  أنا  ها 
حتى في الحلم 

كلما نفضُت الرماد القابع خلف 
ض��ل��وع��ي ب��ح��ث��ا ع��ن ن��ب��ٍض ل��ك ، 
شملني الغبار ألَْعِطْس ، عّل النبض 

يعود ، وال يعود .

هنالك أشياءٌ جميلة 
أشياءٌ تعيث بي فساداً .. تقتحم 
تصهر   ، ك��ب��دي  تُلهب   ، مخيلتي 
هناك  وترميني   ، تبقى  وما  العقل 

كالمعلقة
وليتني .. أُشنُق داخل ذاتي ، أو 

تقتُل تلك األشياء .

الحب ؟ 
ال ضير في كونه كلمة

ال ضير في اإلحساس به
لكن .. أن يسكننا .. ثم يتركنا ؟ 

فتسكننا األرواح واألشباح ! 

تتصدُع األفئدة ! 
تلقي بتالبيبها المسجية بالدماء 

خارجا 
كشبح امرأة !! 

.. محاولًة  بتالبيبها اآلالم  تجُر 
أن تتقي حجارة األوغاد 

أهذا ما يفعله الحب ؟ 
غير كونه يجعلك هشاً 

يجعل منك مضغة ! 
يمضغونك ؟؟ 

يرمونك ؟؟ 

هه .. لم أعد حتى ق��ادرة على 
الضحك 

تفشى الرماد لحنجرتي
بتُّ أدخن السجائر .. غير آبهة 
التي  القديمة  أنفاسي  أكره  بتُّ 

استوقفتك 
أضحك في داخلي كلما تذكرت 

كلماتك
التي  تلك   ، المفرحة  كلماتك 

تضعني حائرًة عند صدرك
شاعريتك ؟ سماعَك نبضي عن 

بُعِد أميال ؟ 

روحك !! 
روحك ؟؟ 

م��ا م��ن ح��س��رة ف��ي ك��الم��ي .. 
أنظروا لي ، لو أمكنني لضحكْت

ع��ي��ن��ان ش��اح��ب��ت��ان ، ض��ف��ي��رةٌ 
شمطاء ، شفتان وسيجارة

و لوحاٌت كثيرة
لوحات ترسمني أقتص منه

وقصائد كثيرة .. 

و أخالني غير آبهة 
 

فإن   .. ليلة  أرب��ع��ون  م��رْت  لقد 
أنَت ُعدْت 

طعنتك في صدرك 
و أعدُت لقلبي الحياة 

و بكيتك .. بكيتك كثيرا
ليتسنى لي إخبار الناس ، أن من 

الحب ما قتل 

إنها أنا .. مجُدولين ..  ال أحد 
غيري 

الجميلة .. والشمطاء الحاقدة 
التي خلفتها خلفك وحيدة

ُمسرعا  خرَجت  عندما  تماماً 
صافعا الباب خلفَك بقوٍة
ُمصدًرا ذلك الصوت 

ل رباَط حذائي  ِملُت بجذعي إلى األمام ألُعِدّ
، ظهر عقدي الذهبي يتدلى من عنقي لينقطع 

في لمح البصر مبتعدا 
العجالت  تلك  رأي��ُت  حتى  اعتدلُت  إن  وما 

تسحُقُه ..
لتشغيل  تكفي  كانت  بداخلي  الغضب  كمية 

أعمدة إنارة مدينة بأكمِلها ..
الضجة تَعُم المكان ، ُهنا األشخاص غريبي 

األطوار ..
ناجية امرأة ثالثنية ال تُفارق ُدميِتها أبداً..

تلك العجوز الُمِسنة ترتدي كل ليلة فستان 
»فيلو« ظّناً منها أنه يوم عرسها ..

وال أنسى سلمى فال زالت تعتقد أني ابنتها 
الراحلة .. 

المتألقة  الفتاة  تلك  واألغ��رب من كل ذلك 
 ، المرتبة  ومالبسها  األبيض  البالطو  بذلك 

كلماتها اللِبَقة ..
ولكن   ، معي  لطيفة  كانت  بأنها  أُن��ك��ر  ال 
أني  تُخبرني  دائما   ، بلهاء  كانت  أنها  أعتقد 
والعشرون  الخامسة  تتجاوز  لم  جميلة  شابة 
من عمرها ذات الَشعر الكستنائي الحريري ، 
وعندما سألتني اليوم عن عمري ، ُقلت واِحد 
أيام  ثمانية  و  أشهر  و خمسة  سنة  وخمسون 

إال  ساعات  وثمان  ألُكمل  هاِتفها  استعرُت  ثم 
ربع ..  

دون  طعامي  أت��ن��اول  كيف  تُعِلمني  ك��ان��ت 
تلطيخ مالبسي وتوسيخ المكان في حين أنها 

تأكل بيدها اليسرى ..
لكني   ، أهدابي  على  التعب  يُشُفُق   ، لياًل 
ال أغفو ، صحواتي مفرطة وهاالتي السوداء 
قصة  أستبدل   ، الخياالت  أُع��ان��ق   ، تتداعى 

واقعي بأُخرى ، ولكن مع ذلك ال أنام ..
باحثة  الورقية  الرسائل  تلك  إال  أمتلك  ال 
عن ُمرسليها فال أجدهم قربي ، هم اآلن على 

الورق والقلب ال غير ..
كانت تلك األوراق مؤنستي ، أتحدث معها 
وأُخ��ب��ره��ا ع��ن آالم��ي وح��زن��ي ، ك��ان الجميع 
ال   ، أُبالي  ال  لكني  األوراق  بمجنونة  ينعتني 
أسمح ألحد بتمزيقها  ، ربما ألني دفنُت حيزاً 
أحد  ل��دى  ال��رس��ائ��ل  إح��دى  ف��ي  مني  ُمظلما 
الموتى الذين كانوا والزالوا قطعة من روحي ..
اليوم أشعر بأني أنتمي لهذا المكان ، اليوم 
سيجعلني  خروجي   ، للعالم  الخروج  أري��د  ال 
أسوء بكثير من الحال الذي وصلت إليه هنا ..

كم أرغب وأخاف  احتضانهم ..

» َغدًا ُمرِعب«

رأيت نجوم 
الليل

»عقالء في مستشفى المجانين«

»العتبة العتيقة«

■ بقلم : معاذ السليماني■ بقلم : محمد العقوري

■ بقلم : دعاء الصالحين

■ بقلم : محمد ساسي العياط

أنا مجدولين

ُشٌح بالقابلية في المقابلة ، في التقدم ، في 
المبادرة .. في العتاب و السؤال ، فقٌر كبير 
في الرغبة ل� تقديم االعتذارات و االعترافات 
و الكلمات ك� مسمار لتعليق طرف العالقة قبل 

الطاقة  كل  من  ت��ام  ف��راٌغ   .. كلياً  تسقط  أن 
الُمسعفة للتمسك و التنازل و اإلسعاف ، نحن 
لسنا  ب�أننا  ح  نُصرِّ أن  تماماً  نستطيع  اليوم 
كل  من  تحررنا  اليوم  نحن   ، فائت  يوم  كأي 

إحساس يحاول المحافظة على األشخاص و 
يُفقدنا سوى  انقاذ العالقات و الذي ما كان 

ذواتنا .. 
تغيَّرنا .

■ بقلم : آية المقصبي تغيرنا

■ بقلم : � آية الوشيش
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فقر الدم

أسباب زيادة معدل دقات القلب

أغذية تمنح جسدك الطاقة والنشاط

ال���دم ه��و ح��ال��ة  يسببها ع��دم  ف��ق��ر 
الحمراء  الدم  كريات  من  يكفي  ما  وجود 
إلى  الكافي  األكسجين  لحمل  السليمة 
أنسجة الجسم، مما يؤدي للشعور باإلعياء 
والضعف، توجد عدة أنواع من فقر الدم، 
الدم  فقر  يكون  قد  أسبابه،  منها  ولكل 
تتراوح شدته  أن  ويمكن  أو مزمناً،  مؤقًتا 
من الخفيف إلى الحاد، كما تتراوح طرق 
إلى  المكمالت  أخذ  بين  الدم  فقر  عالج 
ال��خ��ض��وع ل���إلج���راءات ال��ط��ب��ي��ة، واأله���م 
الوقاية باتباع نظام غذائي متنوع، ويعّرف 
أو  واح��د  أن��ه هبوط في  ال��ّدم على  فقر 
أكثر من القياسات المتعلّقة بكريات الّدم 

الحمراء وهي:
)HGB( تركيز الهيموجلوبين : 

الحامل  الهيموجلوبين  تركيز  وه��و 
األساسي لغاز األوكسجين في الدم.

)HCT( الهيماتوكريت : 
المئوية  النسبة  أو  الدموي  الراسب   .
اجمالي  من  الحمراء  ال��دم  خاليا  لحجم 

حجم الدم
 RBC( تعداد كريات الدم الحمراء :   

)count
الدم  الكريات  ع��دد  عن  عبارة  وه��و   
الموجود في حجم معّين معّرف  الحمراء 

مسبًقا من حجم الدم الكلي.
الّدم بحسب قيم  أما عن تعريف فقر 
الفحوصات أعاله تختلف فيما بينها لدى 

الذكور واإلناث:
ج��رام/  13.5 من  أق��ل  قيم  للذكور: 

ديسيلتر من الهيموجلوبين، وأقل من 41% 
للهيماتوكريت.

أق��ل م��ن 12 ج��رام/  ول��إلن��اث: قيم 
ديسيلتر من الهيموجلوبين، وأقل من 36% 

للهيماتوكريت.
كما يجب األخذ في عين االعتبار وجود 
اختالف في قيم الهيموجلوبين في حاالت 
الهيموجلوبين  قيم  تختلف  فقد  خاصة، 
البشر ألسباب  باقي  لديهم عن  الطبيعية 
جينّية، وراثية أو متعلّقة بأسلوب حياتهم، 
ك��ال��م��دخ��ن��ون، ف��م��ن ال��م��ع��روف أن ل��دى 
من  أعلى  هيماتوكريت  قيم  المدخنين 
غير المدّخنين بالوضع الطبيعي، هذا قد 
يؤدي إلى التمويه وإخفاء وجود مرض فقر 

الّدم لدى أولئك األشخاص المدخنين، إن 
ذل��ك في فحوصات  ن��رى  لن  ألّننا  ُوِج��د، 
الدم المخبرّية، وكذلك سّكان المرتفعات 
الذين يسكنون في ارتفاع عاٍل عن سطح 
من  أعلى  هيموجلوبين  قيم  لديهم  البحر 
أولئك الذين يقطنون األماكن القريبة من 
من  األمريكان  أم��ا  البحر،  سطح  ارتفاع 
-0.5 من  نقص  فلديهم  أفريقية  أصول 

1.0 جرام/ ديسليتر عن المعدل الطبيعي 
للهيموجلوبين.

واإلصابة بأمراض مزمنة قد يؤدي إلى 
قيم هيموجلوبين أقل من القيم الطبيعية 
تلك  أن  إال  ع��ال��م��ًي��ا،  عليها  ال��م��ت��ع��ارف 
القيم ال تدل على مرض فقر الّدم بشكل 
بقيم  فيتمتعون  الرياضيين  أم��ا  فعلي، 
الطبيعّية  القيم  عن  مختلفة  هيموجلوبين 

المتعارف عليها عالمياً.
فيتعلّق  الدم،  فقر  وبالتطرق ألعراض 
ال��م��رض��ى بحسب درج��ة  ل��دى  ظ��ه��وره��ا 
باإلضافة  منها،  يعانون  التي  ال��ّدم  فقر 
إلى وتيرة تطور المرض وحاجة المريض 
إلى األوكسجين، تظهر أعراض فقر الّدم 
)المذكورة في األسفل( عادة إذا كان تطور 
تطور  كان  إذا  أّما  للغاية،  المرض سريعاً 
تظهر  أال  الممكن  فمن  بطيء  ال��ّدم  فقر 
تلك األعراض ألن الجسم يكون قد اعتاد 
أعراض  وتتنوع  الجديدة،  الوضعّية  على 
والتي  للمسبب،  تبعا  وتختلف،  الدم  فقر 

تشمل:
التعب، شحوب البشرة، خفقان القلب 
التنفس،  في  النبض، ضيق  انتظام  وعدم 
الرغبة  ال���دوخ���ة،  ال���ص���در،  ف��ي  أوج����اع 
األط���راف،  ب���رودة  ال��ن��وم،  ف��ي  المفرطة 

صعوبة االستيعاب.
ال��دم،  فقر  أن���واع  م��ن  العديد  يوجد 
وتختلف من حيث األسباب وطرق العالج، 
أكثرها شيوعاً فقر الّدم الّناتج من نقص 
من  ويكون  ال��ع��الج،  سهل  وه��و  الحديد، 
ال��غ��ذائ��ّي وت��ن��اول  ال��ّن��ظ��ام  خ��الل تعديل 
ال��ح��دي��د. بعض أش��ك��ال فقر  ُم��ك��ّم��الت 
يُعتبر  الحمل،  أثناء  الّدم  فقر  مثل  الدم، 
أمراً طبيعّياً وال يحتاج للقلق، ومع ذلك، 
تُسّبب  ق��د  ال���ّدم  فقر  م��ن  أن���واع  هنالك 
أنواع  ومن  الحياة،  مدى  صحّية  مشاكل 

فقر الدم:
الحديد«  عوز  عن  الناجم  ال��دم  »فقر 
يحتاج نخاع العظم إلى عنصر الحديد من 
فإَنّ  وبالتالي  الهيموجلوبين،  تصنيع  أجل 
الهيموجلوبين،  إنتاج  عملّية  يعيق  نقصه 
وبالتالي يقلّل من كمِيّة كريات الدم الناتجة، 
الحديد  ن��ق��ص  س��ب��ب  ي��ك��ون  أن  وي��م��ك��ن 
األطعمة  ت��ن��اول  قلة  نتيجة  الجسم  ف��ي 
مشاكل  بسبب  أو  ع��ل��ي��ه،  ت��ح��ت��وي  ال��ت��ي 
التهاب  في  يحدث  كما  االمتصاص  في 
مع  امتصاصه  تعارض  بسبب  أو  األمعاء، 

عنصر آخر مثل: الكالسيوم.
»فقر الدم الناجم عن عوز الفيتامينات« 
الفوليك،  إلى حمض  العظم  نخاع  يحتاج 
ال��دم  ك��ري��ات  وف��ي��ت��ام��ي��ن ب12 إلن��ت��اج 
هذه  نقص  سببه  ي��ك��ون  وق��د  ال��ح��م��راء، 
الفيتامينات في الغذائي المتناول، أو عدم 

قدرة الجسم على امتصاصها بفعالية.
ال��دم«  انحالل  عن  الناتج  ال��دم  »فقر 
وتموت  الدم  كريات  تتحل  النوع  هذا  في 
قبل الموعد المحدد، ويمكن أن يكون ذلك 
أو  وراثّية،  أو  مناعّية،  اضطرابات  بسبب 

بسبب تناول بعض األدوية والعقاقير.
»ف��ق��ر ال���دم ك��ع��رض ل��م��رض م��زم��ن« 
ال��ع��دي��د م��ن األم����راض م��ث��ل ال��س��رط��ان، 
)اإلي�����دز(،  المكتسبة  ال��م��ن��اع��ة  ون��ق��ص 
إنتاج  على  ت��ؤث��ر  ك���رون  وداء  وال��ن��ق��رس، 

كريات الدم الحمراء، وتسبب بتراجعها.
النوع  ه��ذا  في  المنجلي«  ال��دم  »فقر 
يصبح شكل كريات الدم الحمراء مشابهة 
للمنجل بدالً من شكلها الكروي المقّعر من 
الجهتين، وبالتالي تقّل كفاءتها في العمل، 
وه��ي ح��ال��ة وراث��ي��ة تنتشر ف��ي األص��ول 

اإلفريقية أكثر من غيرهم.
»فقر الدم الناجم عن مرض في نخاع 
العظم« قد يصاب نخاع العظم بمرض ما 
الحالة  وه��و  النخاعي  التنسج  خلل  مثل 
فينتج  ال���دم،  ب��س��رط��ان  اإلص��اب��ة  تسبق 
ثّم  الحمراء،  ال��دم  كريات  في  نقص  عنه 

ابيضاض الدم مع تقّدم الحالة.
ومن الُمضاعفات والّتأثيرات الجانبّية 
م فرط الّتعب لدرجة عدم  لمرض فقر الَدّ
ومشاكل  بأّي مجهود،  القيام  على  الُقدرة 
في  وتغّير  األعصاب،  وتضّرر  القلب،  في 
كما  ال��م��وت،  وأخ��ي��راً  اإلدراك��ّي��ة،  الحالة 
الّتغذية من أهم عوامل الخطر  يعد سوء 
المسببة لفقر الدم، فتناول أطعمة فقيرة 
األخ��ّص  على  والفيتامينات،  بالحديد 
ح��م��ض ال��ف��ول��ي��ك، تُ����ؤّدي إل���ى اإلص��اب��ة 
بفقر الّدم، فالجسم بحاجة الى الحديد، 
كمّية  ينتج  لكي  والفيتامينات  والبروتين، 

كافية من خاليا الّدم الحمراء.
تناول  على  فالمواظبة  الوقاية،  وع��ن 
هام جداً،  أمر  بالحديد هي  غنية  أغذية 
وخاصة بالنسبة لأشخاص ذوي االجسام 
من  ج��دا  كبيرة  كميات  ال��ى  تحتاج  التي 
يستهلكون  ال��ذي��ن  ك��األط��ف��ال  ال��ح��دي��د، 
النمو،  فترة  في  كبيرة  بكميات  الحديد 
النساء الحوامل والنساء في سن الخصوبة، 
من  كافية  كميات  تزويد  جدا  المهم  ومن 
للنباتيين،  ل��أط��ف��ال،  وخ��اص��ة  ال��ح��دي��د 

وللذين يركضون لمسافات طويلة،
الجميع  على  ذل��ك  كل  إل��ى  باإلضافة 
دوري  بشكل  عاّمة  دم  فحوصات  اج��راء 
لالطمئنان  الطبيب  ت��وص��ي��ات  بحسب 

ولتجّنب حصول فقر الّدم.

زيادة نشاط الغدة الدرقية: 
يُ������ؤّدي زي�����ادة ن��ش��اط ال��غ��دة 
الدرقية إلى زيادة إفراز بعض 
الهرمونات التي تُسّبب مشاكاًل 
واختالالت عديدة في الجسم، 
أه��ّم��ه��ا زي���ادة م��ع��دل نبضات 
في  نبضة  تسعين  عن  القلب 

الدقيقة.
م�����م�����ارس�����ة ال����ت����م����اري����ن 
ال��ري��اض��ي��ة: ت��زي��د م��م��ارس��ة 

عدد  من  الرياضية  التمارين 
دقات القلب، إذ يُؤدي بذل أّي 
إلى  ب��دن��ي  مجهود  أو  ن��ش��اط 
توسع األوعية الدموية للسماح 
لمزيد من الدم بالتدفق بشكل 
التمرين  عند  ول��ذل��ك  أس��ه��ل، 
قد يتزايد معدل دقات القلب، 
وكلّما زادت كثافة التمرين زاد 
م��ع��دل ض��رب��ات ال��ق��ل��ب، وزاد 

أيضاً ضغط الدم.

وه���ن���اك م��س��ب��ب��ات أخ���رى 
حيث  القلب،  نبضات  لتسارع 
ي��ن��ب��ض ال��ق��ل��ب ف���ي ال��وض��ع 
مئة  إل��ى  ستين  بين  الطبيعي 
مرة في الدقيقة، ولكن عندما 
مرة  مئة  ف��وق  ما  إل��ى  يتسارع 
يجعله  ذلك  فإن  الدقيقة،  في 
مّما  أق��ل،  بكفاءة  ال��دم  يضخ 
يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم 
القلب  وإلى  الجسم،  بقية  إلى 

نفسه، وقد يتسبب ذلك بموت 
خاليا عضلة القلب، والتعرض 
أسباب  وتتعد  قلبية،  نوبة  إلى 
تزايد نبضات القلب، ومنها ما 

يأتي:
أمراض في القلب قد تؤدي 
إل���ى ض��ع��ف إم������دادات ال���دم 
القلب لحرمانها  وتلف أنسجة 
مرض  ومنها:  األكسجين،  من 
الشريان التاجي، ارتفاع ضغط 

التدخين، بعض أمراض  الدم، 
بعض  م��ن  الحساسية  ال��رئ��ة، 
في  خلقية  تشوهات  األدوي���ة، 
بكثرة،  الكحول  شرب  القلب، 
اإلكثار من استهالك الكافيين، 
والمواد  الكوكايين  من  اإلكثار 
العاطفي،  اإلجهاد  المخدرة، 
التعرض  أو  الشديد،  الخوف 
السكر  انخفاض  هلع،  لنوبة 
في الدم، فقر الدم أو األنيميا.

إلى  الطبيعي  اإلنسان  يحتاج 
الحصول على كمية من الطاقة؛ 
ألداء أفضل خالل النهار وتحمل 
كانت  سواء  اليومية  الضغوطات 
أي  أو  ال��دراس��ة  أو  العمل  م��ن 
الكثيرون  فيلجأ  م��س��ؤول��ي��ات، 
ل���ت���ن���اول م���ش���روب���ات ال��ط��اق��ة 
والمكمالت الغذائية سعياً في بث 
النشاط في أجسادهم خصوصاً 
في الصباح الباكر، وبينما تعمل 
هذه البدائل على تزويد اإلنسان 
بالطاقة إال أنها  ليست الطريقة 
المثلى وال الصحية خصوصاً أن 
البديل يتمثل في المواد الغذائية 
المتوفرة  و  الموجودة  الطبيعية 

بكثرة من حولنا.
 ومن األغذية المفيدة لشحن 

جسمك بالطاقة والنشاط:
صغير  صحن  يحتوى  اللوز: 
سعر   822 ع��ل��ى  ال���ل���وز  م���ن 
حراري تقريباً، و هو  واحد من 
و  الصحية  الدهون  أهم مصادر 
البروتينات كما انها يحتوي على 

اهم  يجعله  مما  الكربوهيدرات 
مصادر الطاقة لجسم االنسان.

ال���ب���ي���ض: ت���ن���اول���ك ال��ب��ي��ض 
ضمن وجبة االفطار هي أفضل 
ط��ري��ق��ة ل���ب���دأ ي���وم���ك ب��ن��ش��اط 
البروتين،  وحيوية الحتوائه على 
وفيتامين  الفسفور،  ال��ح��دي��د، 
غني   فالبيض  اح���ذر  ل��ك��ن  ب، 
الى  بيضة  تناول  بالكوليسترول، 

بيضتين في اليوم كحد أقصى.
ال����ش����وك����والت����ة ال����داك����ن����ة: 
غنية  ال���داك���ن���ة  ال���ش���وك���والت���ة 
ب��ال��ح��دي��د و ال��م��اغ��ن��ي��س��ي��وم و 

األكسدة  مضادات  على  تحتوي 
بالطاقة  الشعور  تنمحك  التي 

والنشاط.
التفاح  يمنح  بينما  التفاح:   
يساعد  ف��إن��ه  ال��ط��اق��ة  جسمك 
في  السكر  نسبة  استقرار  ف��ي 
تحتوي حبة  الوقت.  بنفس  الدم 
متوسطة الحجم من التفاح على 
الكربوهيدرات،  من  غ��رام   25
 4 وتقريباً   ح���راري،  سعر   95

غرامات من األلياف.
ال��ف��راول��ة  تعتبر  ال��ف��راول��ة:   
م����زود ف����وري ل��ل��ط��اق��ة ط��وي��ل��ة 

باأللياف  غنية  انها  كما  األج��ل 
امتصاص  عملية  تبطئ  ال��ت��ي 
ال��ك��رب��وه��ي��درات وب��ال��ت��ي  تمنح 
ج��س��م��ك ط��اق��ة ل��ف��ت��رة أط���ول. 
جيد  مصدر  ايضاً  هي  الفراولة 

لفيتامين أ، وسي، والبوتاسيوم.
الموز: ربما تكون قد الحظت 
ان كثير من الرياضيين يتناولون 
ال���م���وز ق��ب��ل ال���ب���دأ ب��ال��ت��م��اري��ن 
الرياضية والسبب  في ذلك يعود 
الى أن الموز غني بالكربوهيدرات 
ح��ي��ث ت��ح��ت��وى م�����وزة واح����دة 
متوسطة الحجم على 30 غرام 

يجعلها  مما  الكربوهيدرات  من 
إضافة  للطاقة،  ج��ي��داً  م��ص��در 
لذلك فان الكربوهيدرات مفيدة 

لصحة الجهاز العصبي.
على  احتوائه  بسبب  العدس: 
يعتبر  وااللياف  الكربوهيدرات 
الجسم  ل��ط��اق��ة  م���زود  ال��ع��دس 
بطيئة االستهالك. العدس ايضاً 
دوراً  يلعب  ال��ذي  بالحديد  غني 
انحاء  ال��ى  االكسجين  نقل  ف��ي 
الجسم ويمثل  مفتاحاً في عملية 

انتاج الطاقة.
إّن��ه  حيث  البرتقال:  عصير 
عاليٍة  مستويات  على  يحتوي 
من  يزيد  ال��ذي  ج  فيتامين  م��ن 
الجسم،  في  الحديد  امتصاص 

وزيادة مستويات الطاقة.
قدر  الماء  شرب  من  اإلكثار 
يعود  اإلمكان: والسبب في ذلك 
إلى أّن الجفاف يزيد من الضغط 
في  وي��ؤث��ر  القلب،  عضلة  على 
يؤّدي  مما  كبير،  بشكٍل  وظيفته 

إلى زيادة حاجته للطاقة.

اشراف : ماجدة الرياني

إفتتاح المؤتمر السنوي 
الثالث للعلوم العصبية

اجتماع اطباء الصحة العامة 
بمركز بنغازي الطبي 

السنوي  المؤتمر  الجمعة  يوم  مساء  أفتتح 
بنغازي  م��رك��ز  ف��ي  العصبية  للعلوم  الثالث 
كافة  في  االط��ب��اء  من  ع��دد  بحضور  الطبي 
من  زوار  الى  باإلضافة  الطبية  التخصصات 
خارج ليبيا ومن داخلها، حيث يهدف المؤتمر 
على  واألث���ر  العلمية  ال����دورات  تنشيط  إل��ى 
في  الحديثة  المعلومات  وإعطائهم  األطباء 

علوم األعصاب .
للعلوم  الثالث  السنوي  المؤتمر  رئيس  قال 
العصبية » إن هذا المؤتمر هو الثالث للعلوم 
العصبية كانت إمكانياته أفضل من المؤتمرين 
السابقين من ناحية توفير الشركات التي تؤمن 
الموارد المالية لهذا المؤتمر بالدرجة األولى 
عدد  بكثرة  يتميز  المؤتمر  هذا  أن  مضيفا   ،
زواره من الدول العربية و األوروبية واألمريكية 
، وهذا يدل على ان البالد تتجه إلى األمان .

أقيم بمركز بنغازي الطبي بقاعة بنينا أجتماع 
ألطباء الصحة العامة وقد ضم االجتماع ثالث 

محاور أساسية وهي :-
1 - إعادة تفعيل دور أطباء التغدية 

2 - إعادة تفعيل دور أطباء الصحة العامة
البيئي  االصحاح  توزيع  وإع��ادة  تفعيل   -  3

بالمركز الطبى 
بنغازي  مركز  االع��الم��ي  المكتب  وبحسب   
الطبي صرح » علي بالنور » رئيس قسم الرعاية 
األقسام  ومنسق  العالجية  والتغذية  الصحية 
أطباء  بخصوص  ال��ي��وم  األجتماع   « العالجية 

الصحة العامة
)التغذية ،اإلدارة الصحية ،اإلصحاح البيئي( 
محاور  األجتماع  داخ��ل  نناقش  ان  واعتمدنا   ،
منها إعادة توزيع أطباء الصحة العامة وخاصة 
اإليوائية  االقسام  في  الصحية  اإلدارة  اطباء 
المرضى  وال��خ��روج  ال��دخ��ول  ح���االت  لمتابعة 
بالكامل،  والتشخيصية  المعملية  والفحوصات 
ومتابعة االستدعاء بين االقسام األخرى وإعادة 
توزيعهم بين العيادات الخارجية وتكليفهم بمهام 

مدير عيادة )مسؤول عن العيادة بالكامل(
واعرب بالنور » بالنسبة ألطباء التغذية سنقوم 
بأستحداث عيادة جديدة لمتابعة الحاالت التي 
جديدة  كشف  (حاالت  تغذية  أطباء  الى  تحتاج 
توزيعهم ايضآ على  ( وإع��ادة  ، وحاالت متابعة 
توزيعهم  وإع���ادة   ، بالكامل  اإليوائية  االق��س��ام 
الصحية  المواصفات  حيث  م��ن  المطبخ  ف��ي 
البيئى  االصحاح  هو  الثالت  ،المحور  للوجبات 
البيئة  لمتابعة  العيادات  علي  توزيعهم  سيتم 
خارجية  او  داخلية  س��واء  بالعيادة  المحيطة 
المواد  تعقيم  والنظافة سواء  التعقيم  من حيث 
المالبس  وت��وف��ي��ر  ال��ك��ش��ف  ف��ي  المستخدمة 
من  االقسام  وجميع  المغسلة  ومتابعة  الواقية 

حيث النظافة والتطهير والتعقيم.

اخصائية التغذية العالجية: ماجدة مفتاح الرياني.
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تعليم السلوك الحسن لأبناء

كيف تعرفين إذا كان ولدك يعاني من فرط النشاط ونقص االنتباه؟

يظل شعور العودة إلى الدراسة من بعد انقطاع أو 
إجازة واحدا على مختلف األعمار وجميع الفئات؛ 
وال  مربكة  اللحظات  هذه  وستبقى  وتوتر،  رهبة 
يمكن تفاديها، وإنما نستطيع التقليل من سلبيتها.

للمدرسة  للعودة  عدة  نصائح  لكم  جمعنا  وقد 
بالتوتر  الشعور  من  للتخفيف  التربية   خبراء  من 

للصغار.

استعادة مزاج األطفال للعودة إلى الدراسة
تحديد األهداف: التحدث مع الطفل حول   •

المواد الدراسية، وتذكيرهم بما سبقت دراسته.
بداية  قبل  التحدث  الثرثرة:  من  التقليل    •
الحصص  أثناء  الثرثرة  ح��ول  ال��دراس��ي  الفصل 
لوقف  التعاون  على  وتشجيعهم  والمحاضرات 

المشتتات.
وضع  المسؤولية:  تحمل  على  التشجيع    •
المهام  لكتابة  الطفل  غرفة  في  سبورة  أو  لوحة 
محتواها  وتجديد  الدراسي  والجدول  الدراسية 

بشكل يومي.
عن  السؤال  األطفال:  مناهج  مع  التفاعل   •
إنجازات األطفال في المدرسة بشكل يومي ومتابعة 

واجباتهم المدرسية والمساعدة في تعليمهم.
اهتمامات  مالحظة  مواهبهم:  احتضان   •
األطفال واألنشطة التي يستمتعون بها سواء كانت 

الرياضة أو الرسم أو غير ذلك
تجنب التوتر الصباحي:

موعد  ق��ب��ل  المنبه  ت��وق��ي��ت  الس��ت��ي��ق��اظ:   •
جميع  إلع���داد  دقيقة  ب���15  األط��ف��ال  استيقاظ 

احتياجاتهم.
وجبة اإلفطار: منح األطفال الفرصة في   •
اختيار مكونات وجبة اإلفطار منذ الليلة السابقة 

لمعرفة الوقت الالزم لتحضيرها.
االستعداد والتجهيز: إعداد الزي المدرسي   •
وق��ت مسبق سيساعد في  ال��غ��ذاء في  وص��ن��دوق 
الوصول إلى المدرسة أو الجامعة في وقت مبكر.

األجهزة االلكترونية: يفضل االبتعاد عنها   •
وحظرها بقدر اإلمكان، كونها تشتت انتباه وتركيز 

األطفال وتضيع كثيرا من أوقاتهم.

التعامل مع توتر اليوم األول:
•  االستعداد: قراءة المنشورات التي تقدمها 
استعداد  بقدر  اليوم  لذلك  واالستعداد  المدرسة 

الطفل.
•  تعويد الطفل: أخذ الطفل في جولة لمبنى 

المدرسة حتى يشعر باأللفة بداخله.
إخبار  ال��وال��دي��ن:  ت��ج��ارب  ع��ن  التحدث    •
األب  لذكريات  ومضحكة  مرحة  األطفال قصصا 

واألم خالل أيامهم الدراسية.
ت��ذك��ارا رمزيا  الطفل  إه���داء  ال��ت��واص��ل:    •
شعورا  ليمنحه  الدراسي  يومه  خالل  به  يحتفظ 

بقرب والديه منه خالل األوقات الصعبة.

اشراف : خلود علي

أبناءها  تعليم  إلى  أم  كل  تسعى 
السلوك الحسن، ليس فقط ليكونوا 
ليكون  ول��ك��ن  البيت،  ف��ي  مؤدبين 
السلوك الحسن هو أيضا طريقتهم 

في التعامل مع العالم الخارجي.
سلوكيات أساسية

األط��ف��ال ه��م أش��خ��اص صغار 
يكرهون أن يملى عليهم ما يفعلونه، 
تماما مثل الكبار. ولكنهم في نفس 
ويراقبونهم  الكبار،  يقلدون  الوقت 
نستغل  أن  يجب  لذلك  باستمرار. 
ألطفالنا  ل��ن��م��رر  ال��ت��ص��رف  ه���ذا 
ل��ن��ج��رب إذن،  ال��س��ل��وك ال��ح��س��ن. 

علميهم بالمثال وليس باألمر..
إذا كنت تريدين أن تعلمي أبناءك 
أن يقولوا “أهال” و “مع السالمة”، 
عليكم”  “السالم  مثل  تحية  أي  أو 
عليك سوى  ما  الخير”،  أو “صباح 
عند  دائما  بالتحية  أنِت  تقومي  أن 
وداعهم،  وعند  األشخاص  مقابلة 

فيلتقطون منك.
نفس الفكرة مع “من فضلك” و 
“شكرا”. قولي إلبنك مثال: “كريم، 
ممكن من فضلك تغسل أسنانك؟” 
له  ق��ول��ي  أس��ن��ان��ه  يغسل  وع��ن��دم��ا 
السريعة”.  االستجابة  على  “شكرا 
بهذه الطريقة يدركون أن ما تطلبيه 
منهم تنفذيه أنت أيضا، فأنِت أيضا 

تقولين “شكرا” و “من فضلك”.
أم��ا بالنسبة ل��� “أن��ا آس���ف”، ال 
تجعليهم يستخدمونها طوال الوقت 
فترة.  بعد  معناها  تفقد  ال  حتى 
وكيف  أوال  “ال��ت��ع��اط��ف”  علميهم 
أخطاء  من  يرتكبونه  بما  يشعرون 
تؤذي مشاعر اآلخرين. علميهم أن 
بقول  يكتفون  وال  الموقف  يعالجوا 
ابنك  أخذ  إذا  فمثال،  آسف”.  “آنا 
لعبة بنت خالته، قولي له: “هل ترى 
أن  تحب  هل  تبكي؟  جعلتها  كيف 
لعبتها  اعطها  لعبتك؟  أح��د  يأخذ 
تجفف  منديال  وناولها  فضلك  من 

به دموعها”.
سلوكيات المائدة

المائدة  سلوكيات  تعليم  يمكن 
من  أيضا.  مثاال  األبوين  يكون  بأن 
كيف  الصغار  يتعلم  سنتين،  س��ن 
يستخدمون الشوكة والملعقة، ولكن 
ال تتوقعي منهم أن يكونوا منظمين 
مسح  تعليمهم  يمكن  األك��ل.  أثناء 
الفم بالمنديل. فقط، تحلي بالصبر، 
واستمري في تدربيهم. عندما ينثر 
الصغار الطعام على المائدة، ليس 
بالضرورة يعني هذا التصرف انهم 
يكون  غالبا  ولكن  بالطعام،  يلعبون 
معناه أنهم شبعوا. عندما يبدأ ابنك 
في نثر الطعام على المائدة، قولي 
له ” حسنا، يبدو أنك شبعت. اذهب 
بهذه  فضلك”.  م��ن  يديك  لتغسل 
الطريقة يتعلم ابنك أن يقوم ليغسل 
يديه بعد االنتهاء من األكل بدال من 

اللعب به.
المقاطعة في الكالم

ل���م���اذا ي��ق��اط��ع��ن��ا ال��ص��غ��ار في 
نتصور  األحيان  بعض  في  الكالم؟ 
جذب  لمجرد  ه��ذا  يفعلون  أن��ه��م 
يكونوا  أن  ي��ري��دون  وأنهم  االنتباه 
الوقت.  ط��ول  الحديث  محور  ه��م 
ولكن هذا فقط جزء من الحقيقة. 
يجب أن نعرف أن الذاكرة المؤقتة 

السادسة  سن  تحت  األطفال  لدى 
يميل  لذلك  بعد،  نموها  يكتمل  لم 
خشية  تفكير  ب��دون  للكالم  طفلك 
من  أن��ت  تنتهي  أن  قبل  ينسى  أن 
المقاطعة  ف��ع��دم  ل��ذل��ك،  ال��ك��الم. 
هي عادة يمكن اكتسابها مع الوقت 

والتدريب.
إذا  إذنك”  “بعد  يقول  أن  علميه 
كان يريد أن يجذب انتباهك. فحتى 
الكالم غير  المقاطعة في  لو كانت 
سيتعلم  األق��ل  على  عامة،  مقبولة 
إلعبي  للمقاطعة.  حسنة  طريقة 
إي  المفتوحة،  األسئلة  لعبة  معه 
شرح  إلى  يحتاج  سؤال  تسأليه  أن 
اجابته  يكمل  واتركيه  كثير،  وكالم 
سؤال،  هو  يسألك  ثم  النهاية،  إلى 
واب����دأي أن���ت ف��ي االج���اب���ة، ف��إذا 
وال  فمه  على  يدك  قاطعك، ضعي 
ترفعيها قبل أن تنتهي من اإلجابة. 
بهذه الطريقة يتعلم أن هناك وقت 

للكالم ووقت لالستماع.
السلوك الحسن خارج البيت

ف����ي ب���ع���ض األح�����ي�����ان، ي��ك��ون 
اص��ط��ح��اب األط��ف��ال ف��ي زي���ارات 
عائلية كابوسا مزعجا لآلباء. إليك 
عليك  تسهل  التي  النصائح  بعض 

التجربة:
اشرحي  المفاجآت:  م��ن  قللي 

لزيارة  تذهبون  سوف  أنكم  البنك 
ابن  ل��دي��ه  وأن  ف���الن،  عمو  أس���رة 

صغير سيلعب معهم في حجرته.
ضعي بعض القواعد: تأكدي أن 
تضعينها  التي  القواعد  يفهم  ابنك 
ع��ن��د زي����ارة ب��ع��ض األص���دق���اء أو 
الكنبة  ع��ل��ى  وق���وف  ال  األق�����ارب. 
في  ش��ىء  أي  تلمس  ال  ب��ال��ح��ذاء، 
أن  قبل  استأذن  لعبة،  ليس  البيت 
تفعل أي شىيء، ال جري في داخل 

البيت.. وهكذا.
تزورينها  التي  األس��رة  كانت  إذا 
مع  اللعب  يمكنهم  أط��ف��ال  ب���دون 
أو  اللعب  بعض  معك  خ��ذي  ابنك، 
الكتب أو أي وسائل تشتيت وإلهاء 
أخرى لتبقى ابنك مشغوال وال يشعر 

بالملل أثناء الزيارة.
ابنك:  وبين  بينك  شفرة  اعملي 
أم��ام  اب��ن��ك  اح���راج  تتجنبي  حتى 
األسرة المضيفة، ليكن بينك وبينه 
شفرة، إشارة سرية أنه كسر قاعدة 
ما وال بد أن يتراجع.. وأنت بالطبع 
فهي  الشهيرة،  األم”  “نظرة  تدرين 

أسهل وأقوى الشفرات.
تكسير الكالم

أمر  ال��ك��الم  تكسير  يكون  ربما 
من  ولكن  ل��آلب��اء،  بالنسبة  مزعج 
ناحية تكسير ابنك للكالم معناه أنه 
واستقاللها.  شخصيته  من  يطور 
أعصابك  في  وتحكمي  تفزعي،  ال 
أو  هذا”  أفعل  “لن  ابنك  إذا صرخ 
“لن أذهب معكم”. ال تصرخي فيه، 
وب���دال م��ن ه��ذا ق��ول��ي ل��ه م��ث��ال: ” 
تستطيع  لن  أنك  غضبان  أنت  هل 
أن  قبل  الكمبيوتر  لعبة  تكمل  أن 
تنام؟”. وبالتالي، عندما يرد عليك 
فيفهم  ه���ذا.  فيه  ام��دح��ي  ب���أدب، 
من هذا أنك تحترمين وجهة نظره 
وبهذه  أسبابه،  إلى  استمعت  وأنك 
ال��ط��ري��ق��ة ت��ع��ودي��ن ب��ه إل���ى ات��ب��اع 

السلوك الحسن.

عارضان  هما  االنتباه  ونقص  النشاط  فرط 
في  ويؤثران  األوالد  من  متزايداً  ع��دداً  يصيبان 
نواٍح كثيرة من حياتهم منها: حياتهم في المنزل 
مع األهل والرفاق، قدرتهم على التركيز، نتائجهم 
إن كان  تعرفين  المدرسية وسلوكهم عامة. كيف 
إليك  المشكلة؟  ه��ذه  م��ن  يعاني  أوالدك  أح��د 

العوارض واألسباب:
االنتباه  النشاط ونقص  تنقسم أعراض فرط 
ADHD إل���ى ف��ئ��ت��ي��ن؛ ع���دم االن��ت��ب��اه، وف��رط 

النشاط. 
تشمل أعراض عدم االنتباه عند األوالد:

يسهو ويتشتت ذهنه بسهولة 
صعوبة تركيز على شيء واحد 

لم  ما  بها  يقوم  التي  المهمة  من  ملل  بسرعة 
تكن ممتعة 

أحالم اليقظة 
صعوبة في اتباع التعليمات

وتشمل أعراض فرط النشاط: 
في  جالس  وه��و  الدائمة  والحركة  التململ 

مقاعده 
عدم التوقف عن الكالم 

التحّرك الدائم في الغرفة ولمس أو اللعب بأي 
شيء يقع تحت يده 

صعوبة ممارسة مهام أو أنشطة هادئة 
إلى  تنتبهون  تجعلكم  التي  الرئيسية  الميزة 
من  يعانون  ال��ذي��ن  األط��ف��ال  ل��دى  السلوك  ه��ذا 
فرط النشاط ونقص االنتباه هي أن هذا السلوك 
يحدث بتكرار وقوة غير مناسبة لسنهم ومرحلة 

النمو التي يمّرون بها.
هذا السلوك يجعل التعامل معهم صعباً للغاية 
في كثير من األحيان لآلباء واألشقاء والمدرسين، 

وغالبا للطفل نفسه أيضاً. 
ونقص  النشاط  لفرط  واضح  سبب  يوجد  ال 

االن��ت��ب��اه ول��ك��ن األب��ح��اث تشير إل��ى أن ك��ل من 
ظهور  في  يساهمان  الحياة  وأس��ل��وب  الجينات 
هذه المشكلة. تشير بعض الدراسات إلى أن هذه 
إلى  أخرى  أبحاث  تشير  بينما  وراثّية،  المشكلة 
وجود صلة مع العوامل البيئية مثل التدخين عند 
األهل والتعرض لمعدن الرصاص كما أن أصابع 
في  بإفراط  الموجود  السكر  إلى  تشير  االتهام 
الدهون  في  لديهم  النقص  وإل��ى  األطفال  غ��ذاء 

الصّحية مثل األوميغا 3
النشاط ونقص االنتباه يؤثران  يبدو أن فرط 
على أجزاء من الدماغ تمنع عادة السلوك المتهور 
وهي القشرة قبل الجبهية والجهاز الحوفي، مما 
يؤّدي إلى خلل في نقل رسائل المواد الكيميائية 
في الدماغ التي تنقل الرسائل العصبّية في هذه 

األجزاء. 
كما أّنه ثّمة أدلة علمية على أن األوالد الذين 
ارتباط  نقص  لديهم  المشكلة  ه��ذه  من  يعانون 
بوالديهم، أي أنهم لم يحصلوا على ما يكفي من 
األب  غياب  يكون  األحيان  بعض  وفي  العاطفة، 
التي  األسباب  من  أوالده  عن  العاطفي  بعده  أو 

تساعد على ظهور هذه الحالة.

نصائح تربوية للعودة إلى المدرسة 

يقول الدكتور خالد عبد المقصود – خبير 
األم��ور  بعض  هناك  أن   - البشرية  التنمية 
أن ننظم عملية  أردنا  إذا  نتبعها  أن  التي يجب 
حتى  أطفالنا  ل��دي  للتلفزيون  المشاهدة 
الحد  األقل  علي  أو  السلبية  تأثيراته  نتفادى 
من  نحرمهم  ال  اآلخ��ر  الجانب  وعلي  منها، 
االستفادة التي يمكن أن يحققها جراء متابعة 
مختلف البرامج الهادفة التي تقدم علي شاشة 

التلفاز.

ومن أهم هذه األمور الحرص كل الحرص من 
أن تتحول مشاهدة األطفال للتلفاز من مجرد 
الوسيلة  ه��ذه  إدم��ان  إل��ي  للتسلية  مشاهدة 
معينه  س��اع��ات  ع���دد  ه��ن��اك  ي��ك��ون  بحيث 
لمشاهدة  األس���رة  داخ��ل  قبل  م��ن  وم��ح��ددة 
مثال  تتخطي  ال  بحيث  للتلفزيون  األطفال 
تنفيذ  علي  الشديد  الحرص  مع  الساعتين، 
هذا األمر حتى ال يعود بالسلب علي األطفال 
فيما، مشيًرا إلي أن التعامل مع التلفزيون داخل 

ينظر  ال  حتى  بحدود  يكون  أن  يجب  األس��رة 
األسرة  أفراد  أحد  اعتباره  علي  األطفال  إليه 
وإنما  الوقت،  أن يكون معهم طوال  الذي يجب 
يجب أن يكون للتلفزيون وقته المخصص مثله 
مثل أي شيء آخر، وكذلك يستخدمه الوالدين 
كأداة من أدوات ترغيب الطفل في أداء ما عليه 
نوع  سيكون  التلفزيون  مشاهدة  يكون  أن  علي 
منه  مطلوب  هو  ما  فعل  إذا  له  المكافأة  من 

وهكذا.

تنظيم عملية مشاهدة األطفال للتلفزيون
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فريقا األخضر والسويحلي في صدارة مجموعتي الدوري الممتاز لكرة القدم في اسبوعه السايع

االهلي يواصل انفراده بصدارة المنطقة 
الثانية لدورى فئة الكبار بكرة اليد 

واص�����ل ف���ري���ق االه���ل���ي ب��ن��غ��ازي 
صداراته لترتيب فرق اتحاد المنطقة 
النصر  فريق  على  فوزه  عقب  الثانية 
بنتيجة  ب��ن��غ��ازي  دي��رب��ي م��دي��ن��ة  ف��ى 
ضمن  هدفا   19 مقابل  هدفا   20
م��ن��اف��س��ات االس��ب��وع ال��راب��ع ل���دورى 

الثانية  المنطقة  باتحاد  الكبار  فئة 
اليوم  مساء  جرت  التى  المباراة  فى 
ب��دون  النجمة  ن��ادي  بقاعة  الجمعة 
ال��م��ب��اراة  أدارا   ، ال��ج��م��ه��ور  ح��ض��ور 
وناصر  ال��ف��ارس��ي  م��رع��ى  الحكمين 
 .. ب��ودب��وس  ايمن  والميقاتي  قليدة 

وراقبها   ، المنفى  رمضان  والمسجل 
وراقبها  المغربي  خميس  السيد  فنيا 

إداريا يوسف بالة .
وب���ذل���ك ي���واص���ل االه���ل���ي ص���دارة 
بالعالمة  الثانية  المنطقة  اتحاد  فرق 

الكاملة.

كتب : سيف النصر أمبية
التحدي  على  يتفوق  بنغازي  األهلي 

ويواصل مالحقته لألخضر المتصدر 
واصل األهلي مالحقته لمتصدر المجموعة 
األولى فريق األخضر، عقب تفوقه على جاره 
التحدي بنتيجة هدفين مقابل هدف،لحساب 
لكرة  الممتاز  ال���دوري  م��ن  السابعة  الجولة 
ال���ق���دم، ف��ي ال��م��ب��اراة ال��ت��ي ج���رت - أم��س 

الخميس - على أرضية ملعب شهداء بنينه.
األهلي  بسط  األول  الشوط  بداية  ومنذ 
وشكل  مبكراً،  اللقاء  مجريات  على  سيطرته 
أكثر من فرص سانحة للتسجيل، ولعل أبرزها 
إيبونغ( كوفري   ( المحترف  العبه  تسديدته 

التي ارتطمت بالقائم األيمن للحارس )أحمد 
عياد(.

مجدداً  ت��ك��ررت  وع��ي��اد(  )ك��وف��ري  حكاية 
باللقاء، ففي المرة األولى وقف الحظ بجانب 
مهاجم  أم���ام  قاسياً  وك���ان  التحدي  ح���ارس 
األهلي، فيما حملت الدقيقة ) 16 ( الجديد 
من  إي��ب��ون��غ(  )ك��وف��ري  نجح  عندما  لأهلي، 
عياد(  )أحمد  والحارس  القائم  على  التغلب 
وواضعاً  باللقاء  األول  الهدف  بذلك  مسجاًل 

األهلي في المقدمة.
النتيجة  مضاعفة  م��ج��دداً  األهلي  ح��اول 
بالدقة  تكن  ل��م  هجماته  لكن  ث��ان��ي،  بهدف 
الكافية وتفتقد إلى التركز وغلب عليها طاب 
بذلك  لينتهي  األح��ي��ان،  بعض  ف��ي  ال��ت��س��رع 
وه��ذه  األداء  ه��ذا  واق��ع  على  األول  ال��ش��وط 

النتيجة.
في الشوط الثاني التعليمات كانت واضحة 
لالعبي التحدي، وظهر ذلك من خالل األداء 
من  العديد  شكل  التحدي  أن  سيما  المغاير، 
ومع  األهلي،  ومرمى  دفاعات  على  الهجمات 
)طه  ال��الع��ب  نجح   )  51  ( الدقيقة  ب��ل��وغ 
الشريف(في ترجمة أحدى الفرص إلى هدف 

التعادل.
األهلي الطامح لمطاردة األخضر المتصدر 
شعر بخطورة المهمة، وبحث كثيراً عن تفادي 
وتدارك هذا التعادل بشتى الطرق، حيث تغلغل 
شباك  إل��ى  المؤدية  األمامية  المناطق  إل��ى 
 78  ( الدقيقة  وعند  عياد(  )أحمد  الحارس 
) جبريل  المدافع  أهدى  عند  يريد  ما  نال   )
البقرماوي( األهلي الهدف الثاني باللقاء تاركاً 
مجريات  بعدها  لتنتهي  ورط��ة،  في  التحدي 

اللعب بتفوق المشوار على التحدي الجار. 
ورفع األهلي رصيده بهذا الفوز الذي وضعه 
في الترتيب الثاني إلى ) 15 ( نقطة ومشدداً 
في   ، الترتيب  متصدر  األخضر  على  الخناق 
حين تجمد رصيد فريق التحدي عند النقاط 

) 7 ( محتاًل بها المرتبة التاسعة
لقاء  على  يخيم  السلبي  ال��ت��ع��ادل 

األهلي طرابلس والمدينة
خيم التعادل السلبي على لقاء فريقا األهلي 
السابعة من  الجولة  وذلك لحساب  والمدينة، 
المجموعة  لفرق  القدم  لكرة  الليبي  ال��دوري 
 - الفريقين  التي جمعت  المباراة  الثانية، في 
ملعب  أرضية  على   - الماضي  الخميس  يوم 

طرابلس الدولي.
اللقاء الذي توسطه الحكم الدولي - معتز 
الشلماني - لم يرتقي إلى المستوى المطلوب، 
ومنذ البداية ومن كرة ثابتة سدد العب األهلي 
القائم  بجوار  م��رت  قوية  ك��رة  عبلو(  )سالم 
التركي(، تليها  اإليسر للحارس )عبد الحكيم 
في الدقيقة ) 8 ( تسديدة من خارج منطقة 
التقطها  طقطق(  )مفتاح  لالعب  المناورات 

ببراعة )عبد الحكيم التركي(.
المدينة تحركان أكثر بعد أن نظم صفوفه 
)كريست(  المحترف  ح��رك��ة  على  وأع��ت��م��د 
اللذان تسببا  والمهاجم )المعتصم أبوشناف( 
في بلبلة داخل عمليات األهلي سواء من العمق 
أو من األط��راف، وعند الدقيقة ) 34 ( كاد 
المحترف جونيور افتتاح التسجيل لكن يقضة 

مدافع المدينة حالت دون ذلك.
مبكراً  المدينة  تقدم  الثانية  الحصة  في 
نحو مرمى األهلي، حيث سدد الالعب )حسام 
الثالثة  الخشبات  علت  قوية  ك��رة  العباني( 
أستمر  حيث  في  نشنوش(،  )محمد  للحارس 
 ( الدقيقة  وعند  تذكر،  خطورة  دون  الالعب 
لم  معتوق(  )على  الخلف  من  المندفع   )  61
يستغل الكرة التي تحصل عليها عندما سدد 
بقوة دون تركز، إال أن تسديدته غالطت مرمى 

)عبد الحكيم التركي(. 
والتونسي  المرجيني(  )ع��ل��ي  ال��م��درب��ان 
ورم��ى  سريعاً  التدخل  ح��اوال  ث��اب��ت(  )ط���ارق 
التقدم على  عن  باحثاً  أوراقة  كل مدرب بكل 
على  سارت  المباراة  أن  إلى  النتيجة،  صعيد 
حكم  أعلن  حتى  الكيفية،  وه��ذه  النهج  ه��ذا 
نهاية  صافرة  الشلماني(  الدولي)معتز  اللقاء 

المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. 
السويحلي ينفرد بصدارة المجموعة 

الثانية
القدم  لكرة  األول  السويحلي  فريق  انفرد 
على  تغلبه  عقب  الثانية،  المجموعة  بصدارة 
هدف،  مقابل  هدفين  بنتيجة  الشط  ضيفه 
ال��دوري  من  السابع  األسبوع  لحساب  وذل��ك 
جعت  التي  المباراة  في  القدم،  لكرة  الليبي 
على   - الماضي  األرب��ع��اء  ي��وم    – الفريقين 

أرضية ملعب مصراتة الدولي.
الحفيظ  عبد   - الوطني  ال��م��درب  أب��ن��اء 
إلى  بهدف  تأخره  قلب  في  نجحوا   - أربيش 
الترتيب،  بصدارة  االنفراد  من  وتمكنوا  إثنان 
للفريق  أكتمل  ق��د  األول  ال��ش��وط  أن  سيما 
العزيز  )عبد  لالعب  بهدف  الشط  الضيف 
اللصي(، وذلك في الدقيقة ) 17 (، وبه تنتهي 

مجريات الحصة األول بتفوق الشوط.
أكثر  السويحلي  ظهر  الثاني  الشوط  في 
وخلق  النتيجة،  تعديل  في  كبيرة  ورغبة  قوة 
ففي  للتسجيل،  السانحة  الفرص  من  العديد 
الدقيقة )65( نجح المحترف الغيني )فودى 
كيرا( تعديل الكفة للسويحلي وذلك عن طريق 
ال��وس��ط  الع���ب  م��ن  تلقاها  محكمة  رأس��ي��ة 

)محمد المنقوش(.
ه����دف ال��غ��ي��ن��ي )ف������ودى ك���ي���را( أع��ط��ى 

السويحلي أفضلية أكبر، وجعله مسيطراً على 
خارج  من  بتعليمات  بالكامل،  اللعب  مجريات 
الخطوط من المدرب )عبد الحفيظ أربيش( 

من أجل التقدم على صعيد النتيجة.
اس��ت��ط��اع   )81( ال��دق��ي��ق��ة  ب��ل��وغ  وع��ن��د 
وذل��ك  األه����داف  ث��ان��ي  تسجيل  السويحلي 
أبوسنينة(  الرحمن  )عبد  الالعب  بواسطة 
 ، دون خطورة  المباراة  دقائق  بعدها  لتستمر 
السويحلي  بتفوق  صافرته  اللقاء  حكم  ليعلن 

بهدفين مقابل هدف.
من  رصيده  السويحلي  رف��ع  الفوز  وبهذا 
سبع  من  جمعها  نقطة   )  18  ( إل��ى  النقاط 
الشط عند  مقابالت، في حين تجمد رصيد 

النقاط ) 4 ( من سبع مباريات هو كذلك.
على  للفوز  الوحدة  يقود  (بوطبل( 

رفيق في أم الربيع 
في  القدم  لكرة  األول  الوحدة  فريق  نجح 
هدف  بنتيجة  رفيق  فريق  مستضيفه  تخطي 
من  السابع  األسبوع  لحساب  وذل��ك  رد،  دون 
لفرق  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الممتاز  الليبي  ال���دوري 

المجموعة الثانية. 
المباراة التي جرت - يوم الثالثاء الماضي 
منذ   ، صرمان  مدينة  في  الربيع  أم  -بملعب 
شوطي  ط��وال  الفريقان  فيها  ح��اول  البداية 
اللقاء الوصول إلى شباك األخر،لكن لم يفلح 
 )  85 ( الدقيقة  إال عند   ، ذلك  كالهما في 
بوطبل(  ال��س��الم  )عبد  العبه  تمكن  عندما 

تسجيل الهدف الوحيد باللقاء.
إلى  رصيد  رفع  الفوز  بهذا  الوحدة  فريق 
) 11 ( نقطة، فيما تجمد وبقي فريق رفيق 
نقاط من سبعة   ) السابق وهو ) 4  برصيده 

مباريات.
األخضر  )أم����ادو(  و  )م��ات��ا(  بهدفي 

يواصل تصدره للمجموعة األولى
واص����ل ف��ري��ق األخ���ض���ر ت���ص���دره ل��ف��رق 
ضيفه  على  تفوقه  عقب  األول��ى،  المجموعة 
هدف،  مقابل  هدفين  بنتيجة  الجبل  شباب 
وذلك لحساب الجولة السابعة ضمن منافسات 

الدوري الليبي لكرة القدم.
توسط  الجهاني(  )عصام  الدولي  الحكم 

الثالثاء -  الذي جرى - أمس  الفريقان  لقاء 
مدينة  في  الشهداء  شيخ  ملعب  أرضية  على 
تبادل  األول  الشوط  بداية  ومنذ   ، البيضاء 
الفريقان الهجمات أذا كانت األفضلية نسبية 

لفريق األخضر.
ال��ح��ص��ة األول�����ى ل���م ت��ت��غ��ي��ر ف��ي��ه��ا ل��وح��ة 
طوال  قائماً  السلبي  التعادل  وظل  األه��داف 
الفرص  م��ن  يخلو  ل��م  ال���ذي  األول  النصف 
أبرزها  ولعل  للتسجيل،  والسانحة  الخطرة 
الله  جاد  حمادي   ( األخضر  مهاجم  تسديدة 
الخالية،  الجبل  شباب  مرمى  غالطت  التي   )
بجوار  مرت  التي  الدرسي(  )محمد  ورأسية 

القائم اإليسر.
في الشوط الثاني دخل األخضر اللقاء أكثر 
نجاعة وظل باحثاً عن المبادرة في التسجيل 
ليحافظ على موقعة في صدارة الترتيب، ومع 
الوسط  الع��ب  س��دد   )  72  ( الدقيقة  بلوغ 
شباب  شباك  عانقت  قوية  كرة  ماتا(  )حسن 

الجبل معلناً عن والدة الهدف األول باللقاء.
الجبل  ش��ب��اب  ح���اول  األه���داف  أول  بعد 
ال��ع��ودة ل��ل��ق��اء وت����دارك ت��أخ��ره ع��ل��ى صعيد 
سريعاً،  الثالثة  خطوطه  نظم  حيث  النتيجة، 
وتقدم نحو مرمى )جمال سلطان (، لكن جميع 

الهجمات لم تكن مركزة وباءت بالفشل.
األخ��ض��ر ال��م��ت��ص��در ب��ره��ن ع��ل��ى نفسه 
وقوته و متربعاً على عرش المجموعة األولى، 
عندما تمكن من تسجيل الهدف الثاني، وذلك 
في  أم��ادو(  )علي  المهاجم  رأسية  عن طريق 
الدقيقة ) 78 (، فيما استطاع شباب الجبل 
تقليص النتيجة وذلك بواسطة )أنيس سالم(. 
وبهذا الفوز حافظ األخضر على صدارته 
لفرق المجموعة، وذلك برصيد ) 17 ( نقطة 
، فيما تجمد رصيد فريق شباب الجبل عند 
النقطة ) 12 ( محتاًل بها المرتبة الثالثة في 

سلم ترتيب المجموعة. 
االتحاد يتعادل سلبيا مع الخمس في 

لقاء البطاقات الحمراء
خيم التعادل السلبي على لقاء فريق االتحاد 
األول لكرة القدم ومستضيفه الخمس، وذلك 
الليبي  ال��دوري  من  السابعة  الجولة  لحساب 

لكرة القدم لفرق المجموعة الثانية.
المباراة التي جرت – يوم االثنين الماضي 
– على أرضية ملعب الخمس توسطها الحكم 
الدولي )يحي الوحيشي( لم يتمكن فيها العبوه 
الفريقان من الوصول إلى مرمى األخر، سيما 
أن الفريقان حاولوا بقدر المستطاع المبادرة 
ب��اءت  الهجمات  جميع  لكن  التسجيل،  ف��ي 

بالفشل.
االت��ح��اد  بين  سلبياً  انتهى  ال���ذي  ال��ل��ق��اء 
لكن حضرت  األه��داف،  فيه  غابت  والخمس 
فيه البطاقات الحمراء في أكثر من مناسبة، 
الوحيشي(  )يحي  اللقاء  حكم  أشهر  حيث 
منها  مناسبات،  ثالثة  في  الحمراء  البطاقة 
الغابوني  المدافع  من  لكل  لالتحاد  بطاقتان 
)فيصل  األل��ع��اب  صانع  و  أمبامبو(  )ف��ران��ك 
محمد   ( الخمس  الع��ب  ن��ال  فيما  ال��ب��دري( 

أبوستة( بطاقة حمراء


