
جمرك مطار بنينا يحبط تهريب حقيبتين 
من الذهب قادمتين من تركيا

التقى فخامة رئيس مجلس النواب 
المستشار ” عقيلة صالح ” يوم االثنين 
الماضي بمقر المجلس بمدينة بطبرق 
لالنتخابات  العليا  المفوضية  رئيس 

السيد عماد السايح.
باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب 
بليحق  عبدالله  السيد  النواب  مجلس 
رئيس  فخامة  السايح  اطلع  فلقد   ،

عقيلة   ” المستشار  ال��ن��واب  مجلس 
المفوضية  انجزته  ما  على   ” صالح 
الدائم  الدستور  على  االستفتاء  بشأن 
ال��ن��واب  مجلس  إح��ال��ة  عقب  للبالد 

لقانون االستفتاء للمفوضية .
السايح   ” ” فأن  بليحق   ” وبحسب 
” ق��د أك���د ل��ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س ، ب��أن 
المفوضية أنجزت ما نسبته تسعون في 

المئة من التجهيزات لالستفتاء وبأنهم 
اربعين  مبلغ  تخصيص  ان��ت��ظ��ار  ف��ي 
الرئاسي  المجلس  م��ن  دي��ن��ار  مليون 
في ذات الشأن وبعض التعديالت من 

مجلس النواب .
وأكد ” بليحق ” بأن السايح سوف 
النواب  مجلس  جلسة  في  يستعرض 

اليوم ما أنجزته المفوضية.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس المفوضية العليا لالنتخابات
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بحضور فخامة رئيس مجلس النواب 

اجتماع تقابلي بين الحكومة 
المؤقتة ونواب الجنوب

بيان مجلس النواب رقم )01( لسنة 
2019 .م بشأن مؤتمر األمم المتحدة 

واتفاقية مراكش بشأن الهجرة

خالد الكاديكي رئيس المنظمة األكاديمية وعضو منظمة ميثاق للسلم األهلي ورئيس حملة ال للمخدرات:

األس��رة« م��ن  تبدأ  وال��وق��اي��ة  ال��ج��رائ��م،  ك��ل  لعمل  مفتوحة  ووسيلة  أداة  »ال��م��خ��درات 
لجنة إعادة االستقرار إلى بنغازي برئاسة رئيس مجلس الوزراء 

تقر ميزانية قدرها 620 مليون دينار ليبي للعام 2019

تصدر عن مؤسسة الخدمات االعالمية بمجلس النواب األحد

صحيفة أسبوعية 
سياسية منوعة شاملة

مجلس النواب يستأنف جلسته الرسمية يومي اإلثنين والثالثاء الماضيين برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب

بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه

رئيس مجلس الوزراء يستقبل وفدا من ذوي االحتياجات الخاصة عن منطقة الجنوب

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية 
يوم االثنين الماضي في مدينة طبرق برئاسة 
 ” المستشار  النواب  مجلس  رئيس  فخامة 
عقيلة صالح ” وبحضور معالي النائب األول 
النويري  فوزي   ” االستاذ  المجلس  لرئيس 
احميد   ” الدكتور  الثاني  النائب  ومعالي   ”

حومه ” وحوالي تسعون نائباً .
ال��رس��م��ي باسم  ال��م��ت��ح��دث  وب��ح��س��ب 
 ” بليحق  عبدالله   ” السيد  النواب  مجلس 
إلى  باالستماع  استهلت  قد  الجلسة  ف��إن 
السيد  لالنتخابات  العليا  المفوضية  رئيس 
المفوضية  انجزته  وم��ا   ” السايح  عماد   ”
بشأن االستفتاء على الدستور الدائم للبالد 
عقب إحالة مجلس النواب لقانون االستفتاء 

للمفوضية.
وأكد السيد عماد السايح بأن المفوضية 
قد أنجزت ما نسبته تسعون في المئة من 
المفوضية  وبأن  االستفتاء  التجهيز إلجراء 

تنتظر التمويل المادي بمبلغ يقدر بأربعين 
مليون دينار ليبي من قبل المجلس الرئاسي 
البسيطة  التعديالت  بعض  إلى  باإلضافة 
التي تالها على السادة النواب خالل جلسة 

االثنين الماضي.
مجلس  استأنف  الماضي  الثالاء  وي��وم 
فخامة  برئاسة  الرسمية  جلسته  ال��ن��واب 
معالي  وحضور  صالح”  “عقيلة  المستشار 
ومعالي  ال��ن��وي��ري”  “ف���وزي  األول  ال��ن��ائ��ب 
من  وع��دد  حومة”  “احميد  الثاني  النائب 

السادة النواب.
واوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس 
النواب “عبد الله بليحق” بأن جلسة مجلس 
مناقشة  شهدت  الماضي  الثالثاء  النواب 
المذكرة المقدمة من أعضاء المجلس عن 
الذين طالبوا بضم  الجنوب “إقليم فزان ” 
منطقة الجفرة وفقا للتاريخ الجغرافي لها 
ضمن المنطقة الجنوبية في قانون االستفتاء 
على الدستور الدائم للبالد، حيث ورد ذكر 
منطقة الجفرة في قانون 6 لسنة 2018 

موافقة  الى  الفتا  الغربية،  المنطقة  ضمن 
مجلس النواب على الطلب واحالة االمر الى 
لضم  القانونية  للصياغة  التشريعية  اللجنة 

المنطقة الى إقليم فزان.
استعرض  المجلس  ان  “بليحق”  وأف��اد 
التي  ال��ق��ادم��ة  للجلسة  االع��م��ال  ج���دول 
القادم حيث يضم  بعد  ما  ستعقد األسبوع 
عدد من مشاريع القوانين الخاصة بالبالد 
للبالد  رئيس  انتخاب  قانون  مشروع  منها 
وت��ح��دي��د اخ��ت��ص��اص��ات��ه وم��ش��روع ق��ان��ون 
تنظيم عمل النقابات واالتحادات وعدد من 

مشاريع القوانين األخرى.
عدد  مناقشة  الجلسة  خ��الل  ت��م  كما 
الخاصة  الداخلية  التنظيمية  األم��ور  من 
وإع��ادة  الحضور  مسألة  منها  بالمجلس 

تشكيل اللجان بالمجلس.
وأشار “بليحق” الى تعليق جلسة مجلس 

النواب الى األسبوع ما بعد القادم.

الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  التقى 
الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد  المؤقتة 
المنطقة  ع��ن  ال��ن��واب  مجلس  أع��ض��اء  بالسادة 
أقامه  تقابلي  اجتماع  خ��الل  وذل��ك  الجنوبية، 
عقيله  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  فخامة 

صالح عيسى بمقر إقامته في بلدية القبة.
وناقش االجتماع الذي حضره عدد من السادة 
الوزراء أوضاع الجنوب الليبي ومشاريع الحكومة 
المؤقتة التي أقامتها في تلك المناطق والمشاريع 

التي تعتزم إقامتها هناك.
كما بحث االجتماع األوضاع األمنية للجنوب 
الليبي وتجهيز الحكومة المؤقتة لقوتين أمنيتين 

مهمتها تأمين كامل مناطقه وحدوده.

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة 
الخميس  ي��وم  الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد 
الماضي بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة 
قرنادة أوضاع فئة ذوي االحتياجات الخاصة بمناطق 
الجنوب الليبي وذلك خالل استقباله لوفد من الفئة 
بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور 
لشؤون  الوزراء  رئيس مجلس  ونائب  أحميد حومه، 

بصفته  األح��ي��رش  عبدالرحمن  الدكتور  الهيئات 
رئيسا للجنة أزمة الجنوب.

االجتماع  خ��الل  ال���وزراء  مجلس  رئيس  وناقش 
الجنوب  أزمة  للجنة  التنفيذي  المدير  الذي حضره 
تواجه هذه  التي  العوائق  السنوسي صالح،  الدكتور 
المطلق  دعمه  على  مؤكدا  حلحلتها،  وكيفية  الفئة 

لهذه الفئة.

حوادث

اقتصاد
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مجتمع مدني
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المؤسسة الوطنية للنفط تحقق في 2018 
أعلى إيرادات على مدار خمس سنوات الماضية

االهلي ينتصر على نصر 
حسين داي بهدف البقرماوي

الهالل األحمر وتخفيف المعاناة عن 
المتضررين من األمطار الغزيرة

رئيس المجلس التسييري لبلدية سلوق 
يقوم بزيارة للفريق عبد الرازق الناظوري
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النائب عيسى العريبي يطلع على سير العمل ببلدية بنغازي

خالل اجتماع مع أعضاء مجلس النواب عن الدائرة

رئيس مجلس الوزراء يبحث سير عمل مشاريع الحكومة في بلدية المرج
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

ع��ق��د ع��ض��و م��ج��ل��س ال��ن��واب 
عيسى   ” ب��ن��غ��ازي  م��دي��ن��ة  ع���ن 
رئيس  م��ع  اج��ت��م��اع��اً   ” العريبي 
 ” ب��ن��غ��ازي  التسييري  المجلس 
صقر بوجواري” و عضو المجلس 

“ادريس غيث” بمقر البلدية .
حيث اطلع العريبي علي خطة 
للمدينة  التسييري  المجلس  عمل 
الموافقة  تمت  التي  المشاريع  و 
الموقتة  الحكومة  قبل  من  عليها 
و لجنة إعادة اإلستقرار للمدينة .

ت��ن��اول اإلج��ت��م��اع حملة  ك��م��ا 
النظافة التي بدأت تحت إشراف 
حلول  اي��ج��اد  وض����رورة  البلدية 
دائ��م��ة ل��ه��ذا ال��م��ل��ف ك��م��ا أش��اد 
التسييري  المجلس  رئيس  السيد 
أعضاء  دعم  على  بنغازي  لبلدية 
النواب عن مدينة بنغازى  مجلس 
و رئيس الحكومة الموقتة لبلدية 
اإلستقرار  إع��ادة  ولجنة  بنغازي 
التي  المشاكل  كافة  للمدينة لحل 

تعانيها المدينة.

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية 
الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد  المؤقتة 
احتياجات بلدية المرج وآلية معالجة اختناقات 
الحكومة وذلك خالل  تنفذها  التي  مشاريعها 

اجتماع مع المجلس التسييري للبلدية.
ون��اق��ش االج��ت��م��اع ال���ذي ح��ض��ره ال��س��ادة 
أعضاء مجلس النواب عن دائرة المرج الدكتورة 
سلطنة المسماري واألستاذ عبدالمنعم حسن، 
اللجنة  عمل  سير  ت��واج��ه  التي  المشاكل 
المشكلة لدراسة المشاريع الضرورية والعاجلة 

لبلدية المرج.
وكيل  حضره  ال��ذي  االجتماع  ناقش  كما 

ع��ادل  ال��دك��ت��ور  المحلي  الحكم  وزارة  ع��ام 
للموارد  الوطنية  المؤسسة  ورئيس  الزايدي، 
المائية المهندس عوض الدرسي، ومدير إدارة 
الوزراء  بديوان مجلس  األداء  وتقييم  المتابعة 
التي  المشاريع  الفريطيس،  فرج  رضا  السيد 
ستشرع الحكومة في إنجازها في قابل األيام 
الصحي  الصرف  مشاكل  في  تتمثل  التي  و 
المعالجة  و  الدفع  و محطات  الشرب  مياه  و 
الخاصة بالمياه والصرف الصحي والمعوقات 
المشاريع،  ه��ذه  استكمال  دون  تحول  التي 
وكيفية وضع الحلول لضمان سير العمل على 

الوجه األمثل.

لجنة إعادة االستقرار إلى بنغازي برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
تقر ميزانية قدرها 620 مليون دينار ليبي للعام 2019

رئيس مجلس الوزراء يبحث العراقيل التي تواجه الدائرة الرابعة مع عضو مجلس النواب عن الدائرة

رئيس مجلس الوزراء يبحث العراقيل التي تواجه بلديتي بنغازي وسرت

مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة يتخذ جملة من القرارات الهامة خالل اجتماعه العادي االول لسنة 2019 م 
بنغازي  مدينة  إلى  االستقرار  إع��ادة  لجنة  أقرت 
ميزانية تقديرية قدرها نحو 620 مليون دينار ليبي 
األول  العادي  اجتماعها  خالل  وذل��ك  الجاري  للعام 
لهذا العام برئاسة رئيس مجلس وزراء لحكومة الليبية 

المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني.
وناقش االجتماع الذي عقد األربعاء بديوان مجلس 
الوزراء في منطقة قرنادة وحضره السادة أعضاء هذه 
اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب، 
العديد من القضايا الخاصة بإعادة االستقرار لمدينة 

بنغازي بعدما شهدته من حرب على اإلرهاب.
وح��ض��ر االج��ت��م��اع إل��ى ج��ان��ب رئ��ي��س اللجنة – 
رئيس مجلس الوزراء، كل من محافظ مصرف ليبيا 
بلدية  وعميد  الحبري،  سالم  علي  األستاذ  المركزي 
إضافة  بوجواري،  عمران  الصقر  المهندس  بنغازي 
إلى مقرر اللجنة و عضو لجنة االشراف و المتابعة 
السيد رضا فرج افريطيس، ورئيس لجنة االشراف 
الحفيظ  عبد  علي  اللجنة  لمشروعات  المتابعة  و 
االوجلي، و مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف 
والمستشار  الورفلي،  ط��ارق  السيد  المركزي  ليبيا 

القانوني للجنة السيد أيمن عيسى عطية.
األول  ال��ع��ادي  اجتماعها  خ��الل  اللجنة  وق���ررت 
المعتمدة  التقديرية  الميزانية  اعتماد   2019 للعام 
الجتماع لجنة اعادة استقرار مدينة بنغازي وقدرها 
619.189.226 ستمائة وتسعة عشر مليون ومائة 

وتسعة وثمانون ومئاتان وستة وعشرون دينار.
إلتمام  مالية  لجنة  تشكيل  اللجنة  ق��ررت  كما 
إج������راءات ال���ص���رف ب��رئ��اس��ة ال��س��ي��د رض���ا ف��رج 
مصرف  من  ماليين  عضوين  عضوية  و  الفريطيس 

ليبيا المركزي، 
واستعرضت اللجنة تقريرا عن تحليل حساب  تكلفة 
إزالة المباني اآليلة للسقوط و نقل الركام و ما ورد 
به من توصيات و قررت اللجنة اعتماده بالتوصيات 
 ( م��ادة  أسعار  تعديل  على  وافقت  كما  ب��ه،  ال���واردة 
البيتومين ( لمشروعات الطرق المبرمة عقودها من 

قبل لجنة إعادة االستقرار لمدينة بنغازي.
في  م��ش��روع��ا   )  53  ( ع���دد   اللجنة  وأق����رت 
اجمالية  بقيمة  وإغالقها  ورصفها   الطرق  مجال 
96،660،162 د.ل و إدراجها بالميزانية التقديرية 
المعتمدة للجنة إعادة االستقرار لمدينة بنغازي، كما 
أقرت اللجنة صيانة مقرات وزارة الخارجية بمدينة 
اجمالية  بقيمة  مقرات   3 عددها  البالغ  بنغازي 

قدرها 6،009،000 د.ل.

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله 
عبدالرحمن الثني يوم األحد الماضي بمكتبه بديوان مجلس الوزراء 
في منطقة قرنادة العراقيل التي تواجه الدائرة الرابعة، وذلك خالل 
السيد  الدائرة  عن  النواب  مجلس  عضو  سيادة  مع  عقده  اجتماع 

إدريس عبدالله المغربي.
النائب  ال��وزراء خالل االجتماع مع سيادة  وناقش رئيس مجلس 
سير عمل مشاريع الحكومة المؤقتة في الدائرة الرابعة والعراقيل 
التي تواجه سير عمل هذه المشاريع و كيفية وضع الحلول لمتابعة 

سير عملها على الوجه األمثل.

الله عبد  ال��وزراء السيد عبد  عقد رئيس مجلس 
بمقر  بمكتبه  الماضي  الثالثاء  ي��وم  الثني  الرحمن 
ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة اجتماعا مع 
بدر  السيد  بنغازي  بلدية  عن  النواب  مجلس  عضو 
نحيب وعضو مجلس النواب عن بلدية سرت السيد 
زايد هدية حيث تمت مناقشة العراقيل و المعوقات 
لها  الحلول  البلديتين و كيفية وضع  تواجه كال  التي 
كما تم مناقشة سير عمل مشاريع الحكومة المؤقتة 
في البلديتين المذكورتين و العراقيل التي تواجه سير 
سير  لضمان  حلحلتها  كيفية  و  المشاريع  هذه  عمل 

العمل على الوجه األمثل.

الحكومة  وزراء  مجلس  عقد 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ال��م��ؤق��ت��ة ي���وم االث��ن��ي��ن 
األول  العادي  اجتماعه  الماضي 
للعام الحالي بمقر ديوان مجلس 
الوزراء في منطقة قرنادة برئاسة 
دول����ة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
الثني،  ع��ب��دال��رح��م��ن  ع��ب��دال��ل��ه 
واتخذ خالل هذا االجتماع جملة 
من القرارات واإلجراءات الهامة.

حيث استعرض رئيس مجلس 
الموقعة  القرارات  كافة  ال��وزراء 
ب��ق��رار  ل��ه  ال��م��م��ن��وح  بالتفويض 
مجلس الوزراء رقم ) 72 ( لسنة 
رئيسه  تفويض  بشأن  م   2017
ب��ع��دد م��ن االخ��ت��ص��اص��ات منذ 
تاريخ 8 ديسمبر 2018 و حتى 

تاريخ انعقاد هذه الجلسة 
إع��ت��م��اد محضر  ت���م  ح��ي��ث 
العادي  ال���وزراء  مجلس  إجتماع 
تم  كما  م   2018 لسنة  التاسع 
المتابعة  نموذج  اعتماد  و  عرض 
الخاص باالجتماع العادي التاسع 
ال���وزراء  مجلس  أص���در  كما 

جملة من القرارات و هي :

المواصالت و النقل :
المتعلقة  إج���راءات  إت��م��ام   -
بتنفيذ طريق مشهد صالح بطول 

35 كم مزدوج
المتعلقة  اإلج��راءات  إتمام   -
المرحان  الزنتان  طريق  بتنفيذ 

بطول 120 كم
وزارة الدفاع:

- الموافقة على إعادة الهيئة 
و  الشهداء  اس��ر  لرعاية  العامة 
المفقودين الى الحكومة المؤقتة 

و تتبع وزارة الدفاع

وزارة الحكم المحلي :
استحداث  على  الموافقة   -
ب��ل��دي��ة ال��ج��ل��ي��ده ب��ح��ي��ث ت��ك��ون 

حدودها كالتالي :
الحاج  بئر  الحاثة –   : شماالً 
 – الحاج  بئر   – الحاثة   : شرقاً 

جمال – العزيزية 
جنوباً : باطن الجبل 

غ���رب���اَ : ب��ئ��ر ب���ن ح��س��ن – 
 – م��داك��م  ش��ه��داء   – خنيفيس 

وادي الحي 
- اع��ت��م��اد ال���ف���رع ال��ب��ل��دي 

بطرون و يتبع بلدية طبرق 
- الموافقة على انشاء منطقة 
إدارية تسمى الشعبة بحيث تتبع 

وزارة الحكم المحلي مباشرًة
وزارة العدل :

وزارة  منح  على  الموافقة   -
التصاميم  ب��إع��داد  االذن  العدل 
بإنشاء  المتعلقة  ال��دراس��ات  و 
قصور العدالة في كل من ) طبرق 

– البيضاء – بنغازي – سبها (
وأقر المجلس خالل اجتماعه 
التنفيذية  إحالة مشروع الالئحة 

للقانون رقم )20( لسنة 2010 
الصحي  التأمين  نظام  بشأن  م 
إبداء  و  للدراسة  ال��وزراء  للسادة 
الرأي و اعتمادها في حال عدم 

وجود أي مالحظات حولها.
وزارية  لجنة  تشكيل  قرر  كما 
ال��داخ��ل��ي��ة تتولى  ب��رئ��اس��ة وزي���ر 
المتعلقة  اإلش��ك��ال��ي��ات  معالجة 
إيجاد  و  الطيران  بوضع شركات 
لسير  تنظيماً  ال��الزم��ة  الحلول 

عملها.
إحالة  على  المجلس  وواف���ق 
 )3( رقم  القانون  تعديل  مقترح 
األث���ار  ب��ش��أن  م   1995 لسنة 
المدن  و  الوثائق  و  المتاحف  و 
التاريخية  وال��م��ب��ان��ي  ال��ق��دي��م��ة 
إل���ى م��ج��ل��س ال���ن���واب ل��ل��دراس��ة 
واالعتماد من حيث االختصاص.

مقترح  إحالة  على  واف��ق  كما 
لتعديل قانون إنشاء جهاز األمن 
ال��ن��واب  مجلس  إل���ى  ال��داخ��ل��ي 
ل��ل��دراس��ة و االع��ت��م��اد م��ن حيث 

االختصاص.
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خالد الكاديكي رئيس المنظمة األكاديمية وعضو منظمة ميثاق للسلم األهلي ورئيس حملة ال للمخدرات :

 »المخدرات أداة ووسيلة مفتوحة لعمل كل الجرائم، والوقاية تبدأ من األسرة«
انتشار  إلى  أدت  التي  ما األسباب  

ظاهرة المخدرات في مجتمعنا ؟
ال��م��خ��درات ظ��اه��رة هدامة  ظ��اه��رة 
بالتأكيد ومنتشرة في جميع أنحاء العالم 
لكل  ملزمة  حرب  أنها  التجربة  وأثبتت 
وتسخر  ال���دول  ك��ل  اخترقت  فهي  دول 
حتى  وإدخالها  لجلبها  اإلمكانيات  كل 
اقتصاديا  الدول  بعض  القضاء على  يتم 
أسباب  أه��م  م��ن  ي��ك��ون  ق��د  فالحقيقة 
انتشار المخدرات هو الوضع االقتصادي 
فقد يتجه الشباب للتعاطي نتيجة الفقر 
السوء  رف��اق  أو  األس��رة  اوض��اع  ونتيجة 
فكل هذا وغيره الكثير من العوامل التي 
تؤدي إلى تعاطي المخدرات عند الشباب 
ونحن نعول على إنشاء جيل واعي قادر 
التي  األف��ة  هذه  عن  ويبتعد  يتخطى  أن 

تؤثر على المجتمع بشكل كبير 
للمخدرات  ال   « حملة  -أطلقتم 
دون  تحديدا  القضية  هذه  لماذا   «

غيرها ؟ 
من  العديد  في  تعمل  ميثاق  منظمة 
يعد من فروع  النشاط  النشاطات وهذا 
أهمية  رأت  والمنظمة  المنظمة   ه��ذه 
الكثير  ورود  بعد  الحملة  ه��ذه  أط��الق 
وتم رصد  المدارس  المشاكل داخل  من 
 ، المدارس  داخ��ل  الحاالت  من  العديد 
خصوصا المرحلتين اإلعدادية والثانوية 
، ولألسف الشديد بعض الحاالت كانت 
المخدرات  أن  نعلم  ونحن   ، اإلن��اث  من 
طبيعية  إم����ا  ق��س��م��ي��ن  إل����ى  ت��ن��ق��س��م 
وكيميائية   ، واألع��ش��اب  كالخشخاش 
المصنوعات  م��ن  وغ��ي��ره  ك��ال��ت��رام��ادول 
االنطالق  ونقطة   ، العقل  تذهب  التي 
أو ال��ب��واب��ة إل��ى ال��م��خ��درات دائ��م��ا هيا 
التدخين ، والعامل المهم الثاني هو رفاق 
أحد  ي��ك��ون  عندما  خصوصا   ، ال��س��وء 
للمخدرات  مروجة  عائلة  من  الطالب 
 ، المدرسة  داخل  ترويجها  على  فيعمل 
وكانت المشكلة الرئيسية لدينا هو كيفية 
داخل  االجتماعية   األخصائية  توعية 
من رصد حاالت  تتمكن  حتى  المدرسة 
التعاطي داخل  المدرسة أي كيف نميز 
من  المدمن  غير  من  المدمن  الطالب 
شكله وطريقته ، فاكتشفنا أن األخصائي 
االجتماعي في غالبية مدارسنا هن من 
رجال  تجد  أن  جدا  النادر  ومن  النساء 
في هذه المهنة أو حتى مرشدا نفسيا ، 
عملنا محاضرة قسمت إلى أربعة أجزاء 
، جزء يتمحور حول شكل المخدر ونوعه 
وال��ج��زء   ، الصحة  على  تأثيره  وم���دى 
وكانت  القانوني  الشق  يتناول  الثاني 
المخدرات  مكافحة  إدارة  جانبنا  إل��ى 
من  التحية  لها  أوج��ه  التي  بنغازي  فرع 
منبركم ، والذي تناول القانون وعقوباته 
، وإعطاء حاالت رصدت من هذا النوع 

داخل المدارس ،
الحملة هو  الثاني في هذه  والشريك 
جمعية الهالل األحمر عن طريق الدكتور 
جبر األث���رم وت��م��ح��ور ه��ذا ال��ش��ق حول 

الصحية  الناحية  من  المخدرات  تأثير 
يعتمد  ومنهجنا   ، والجسدية  والنفسية 
المادة  إعطاء  فكرة  على  أساسي  بشكل 
لألخصائي من ثم ينقلها إلى الطالب عن 
توضح  مطويات  ،وبعمل  التوعية  طريق 
تطورت  التي  المخدرات  وأن��واع  أشكال 

كثيرا .
من  الكبيرة  الكميات  لهذه  -هل   
أي  أو  بالتطرف  عالقة  المخدرات 

توجه نحو إفساد المجتمع؟
تسويقية  عملية  األول��ى  بالدرجة  هو 
لترويج مواد ، أي كسب المال أوال ، وثانيا 
اإلضرار بثقافة المجتمع ، سواء صحيا 
المخدرات  تكون  قد  ،ولكن  سلوكيا  أو 
وسيلة إلعالن حرب ، فهناك مجتمعات 
غريبة حاربت دوال عن طريق المخدرات 

  ،
 وخير مثال على ذلك الحرب القائمة 
تهريب  ،وت���م  وأم��ري��ك��ا  المكسيك  ب��ي��ن 
ومن   ، ج��دا  خطير  بشكل  ال��م��خ��درات 
داخل  التهريب  تم  الوسائل  ه��ذه  ضمن 
الوسائل  تكون  قد   ، والحيوانات  البشر 
لدينا ال تزال بدائية جدا أمامهم ، فالعالم 
ونحن  المشكلة  ه��ذه  م��ن  يعاني  أجمع 
لصالح  األم���ور  ه��ذه  تستغل  أن  نخشى 
التطرف ، فعلى سبيل المثال في تونس 
المتطرفين  لجلب  المخدرات  تستخدم 
والقيام بعمليات إرهابية ، وهذا األمر لو 

استخدم يعد خطيرا جدا .
الهلوسة  حبوب  خطورة  مدى  ما 

التي انتشرت في مجتمعاتنا؟ 
ونتمنى   ، ج���دا  م��ه��م  ال���س���ؤال  ه���ذا 
التحذير من مثل هذه الحبوب والتوعية 
هنالك  الحال  بطبيعة   ، مخاطرها  من 
حبوب تصرف كعالج مثل حبة الترامادول 
تزيد  عندما  ول��ك��ن  نفسي  ع��الج  وه��ي 
الجرعة عن حجمها تصبح خطيرة وتقود 
خطيرة  تأثيرات صحية  ولها   ، لإلدمان 
هذا  وم��ث��ل   ، كبيرة  بكميات  وت��ه��رب   ،

استخداما خاطئا  يستخدم  النوع عندما 
يذهب العقل ويجعل من متعاطيه شخصا 
جاهزا الرتكاب الجريمة كالقتل والسرقة 
، وما نشاهده في العالم من جرائم كلها 
بسبب تعاطي المخدرات ، واألخطر من 
ذلك هو أن يتجه الشخص إلى االنتحار، 
وقاية  من  صنعت  كلما  التاجر  وأصبح 
فأصبح   ، العكس  لك  يصنع  ش��يء  ضد 
والمضاد  ال��ف��اي��روس  إن��ت��اج  بين  العالم 
أننا  وبما   ، تكنولوجيا  أصبح  العالم   ،
نوع  يوجد  اآلن  التكنولوجيا  إلى  تطرقنا 
مخدر رقمي ، وإلى اآلن األمر يعد غريبا  
وهو   ، للتصديق  قابل  غير  يكون  ويكاد 

المحمول  طريق  عن  الشخص  يدمن  أن 
، ورأينا ذلك كثيرا في مجتمعات غربية 
التكنولوجيا  مع  الطفل  يعتزل  كأن  وهي 
وهذا أمر خطير جدا حيث يتم تحويلك 
من شخص حقيقي إلى شخص خيالي أو 

افتراضي .
المخدرات  بجلب  الهجرة  عالقة  ما 

،هل هناك رابط بين األمرين؟
 ، ت��ج��ارة  كلها  أن  ل��ك  أس��ل��ف��ت  ك��م��ا 
طريق  ع��ن  بالبشر  يتاجر  م��ن  فهنالك 
الهجرة  نتيجة الفقر وغيره ، والكثير من 
عامل  فيها  يستخدم  المخدرات  حروب 
الدول  الشرعية ففي بعض  الهجرة غير 
يشترط على المهاجر أن يحمل معه كمية 
كمن المخدرات مقابل إيصاله إلى وجهته 
 ، وغيرها  وبحرية  برية  هجرة  وهناك   ،
ال��م��خ��درات  تعاطي  ب��أن  أسلفت  فكما 
باب مفتوح يمكن أن يستخدم في جانب 
المنظمة  الجريمة  عملية  أو  التطرف 
لعمل  مفتوحة  ووسيلة  أداة  فالمخدرات 

كل الجرائم.
كيف يمكن لبنا حماية المجتمع 

سواء دينيا أو ثقافيا؟
أن��ا أع��ول دائ��م��ا على األس���رة أوال ، 
وتكون  مهم جدا  األس��رة  داخ��ل  فالوعي 
 ، كبيرة  دراي���ة  وع��ل��ى  منفتحة  األس���رة 
قد  الذي  الحي  إلى  قليال  أبعد  ونذهب 
تكون فيه توعية مستمرة ، وأنا رأيت في 
أوروبا عمليات توعية كبيرة داخل األحياء 
من خالل الندوات والمحاضرات وغيرها 
المؤسسات  هو  اآلخ��ر  المهم  والشيء   ،
عليها   أع���ول  م��ا  دائ��م��ا  ال��ت��ي  التعليمية 
العديد  بنغازي  مدينتنا  في  رأي��ت  ،وأن��ا 
تعالج  كثيرة  وفيها جوانب  الحمالت  من 

مشكلة  المخدرات داخل المدارس.
هل الجامعات أيضا تعاني من هذه 

اآلفة ؟
أخطر  هي  الجامعة  مرحلة  أن  تعلم 
من  االنتقال  مرحلة  باعتبارها  مرحلة 

الصغر إلى سن البلوغ وتكوين الشخصية 
االرت��ق��اء  إل��ى مسألة  ننوه  م��ا  ودائ��م��ا   ،

بشخصية معينة يتأثر بها المجتمع ، 
جاكسون  مايكل  المثال  سبيل  على   
أصبح في فترة ما هوسا لجمهوره ويرى 
وهو  يتعاطى  أن  م��ن  الب��د  أن��ه  ال��ش��اب 

يستمع إلى أغانيه أو يشاهد حفالته ،
بحيث  الشاب  على  تؤثر  فالشخصية 
يريد الشاب أن يتقمص هذه الشخصية 
مجتمع  ليبيا  ف��ي  نحن  اآلن  إل��ى  ولكن 
محافظ ، واإلسالم ينوه ويحذر من هذه 
األمور في شواهد وآيات كثيرة ، واألسر 
إلى اآلن تراقب أبناءها بشكل كبير ، ولكن 

نتمنى أن تكون هذه المراقبة بصحبة .
هل   . التلفاز  خ��ط��ورة  م��دى  م��ا 
مدى  وما  اإلدم��ان؟  أسباب  أحد  هو 

خطورة مثل هذه الوسائل ؟
بالطبع ، فالتطور التكنولوجي سّبب لنا 
مشاكل كثيرة ، فاآلن عدد القنوات 3 أو 
4 آالف قناة بعضها مباحة واألخرى غير 
مباح ، ولكن نعلم جيدا أن هنالك أفالما 
فتجد   ، ال��ف��رد  أو  المجتمع  على  تؤثر 
قويا  أصبح  رج��ال  أن  يظهر  مثال  فيلما 
بعد تعاطيه المخدرات وأنه رئيس مافيا 
، وهذا بالطبع يعطي انطباعا وانعكاسا 
سلبيا على المشاهد ، فالمتغيرات كثيرة 

والوسائل لنقل هذه اآلفة كثيرة جدا .
رف��اق  م��ن  يبدأ  ال��م��خ��درات  وتعاطي 
البسوء إلى أقرب مروج ، وبداية نستطيع 
الحصول عليها مجانا من ثم تنتقل ألناس 
يتاجروا لكن بأسعار رخيصة ، وبعد أن 
تدمن تجد األسعار مرتفعة جدا ، ألنك 
يستغل  فبالتالي  اإلدمان  لمرحلة  وصلت 
ذلك  من  واألخطر  إليها  حاجتك  التجار 
 ، الهيروين  مادة  وهي  خيالية  وأسعارها 
وفي هذا السياق أعتقد أن جانب الهجرة 
مهم جدا ألنه قد يكون هؤالء المهاجرين 
 ، قضايا  أو  س��واب��ق  ل��ه  م��ن  بينهم  م��ن 
فيهاجر لدولة أخرى وهو مستعد ومهيأ 
ل��م��م��ارس��ة ج��رائ��م��ه م��ع ظ���روف العمل 

الصعبة في الدولة المهاجر إليها .
وعلى  األم���ن  رج���ال  أح��ي��ي  وحقيقة 
رأس��ه��م األف��ن��دي ط��ارق نجم وإدارت��ه��م 
، ألن  إلى دعم كبير  تعاني وتحتاج  التي 
يتم  ال  حتى   ، أهميته  له  الموضوع  هذا 
المخدرات  تجارة  ألن  واألمن  االستقرار 

من أهم أسباب زعزعة األمن .
ف��ي ن��ه��اي��ة ل��ق��اءن��ا رس��ال��ة لمن 
مسألة  ف��ي  خ��ال��د   س��ي��د  توجهها 

انتشار المخدرات ؟
الملف  ه��ذا  فتح  على  أحييك  أوال 

المهم جدا 
ثانيا رسالتي إلى األسرة فهي البوابة 
في  ج��ه��وده��ا  تكثف  أن  فعليها  األول���ى 
داخ��ل  األس���رة  نسيج  على  المحافظة 
المنزل ، ومراقبة كل األجهزة اإللكترونية 
ال��م��ت��ط��ورة ، وم��ت��اب��ع��ة رف���اق األب���ن���اء ، 
» قل لي من تصاحب  يقولون  فأسالفنا 

أقول لك من أنت » 

إشراف: عبداهلل الشريفي
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الملتقى والمؤتمر العلمي األول حول اضطرابات ما بعد الصدمة

غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي وتوفير سبل الراحة لمرتاديها من أصحاب الشركات التجارية

حملة تطوعية لجمع تبرعات من الدم لمصرف الدم المركزي بنغازي

حفل أشهار مؤسسة متون الثقافية

احتضنت قاعة فندق تبستي 
الماضي  ال��س��ب��ت  ي���وم  ص��ب��اح 
والمؤتمر  الملتقى  ف��ع��ال��ي��ات 
العلمي األول، حول اضطرابات 
رعاية  تحت  الصدمة  بعد  م��ا 
اإلفريقية  العربية  األكاديمية 

للدراسات وشركة ألفا. 
األكاديمية  رئيس  قال  حيث 
للدراسات  اإلفريقية  العربية 

الدكتور »عادل الذيب«
العالم  أن  يعلم  “الجميع   
وال����دول ف��ي ال��وق��ت ال��ح��ال��ي، 
لما  النفسي  بالجانب  يهتمون 
له من آثار مهمة كبيرة ومدمرة 
تتخذ  لم  إن  المجتمعات،  على 
وعالجية  احترازية  إج���راءات 
أو  ن��ف��س��ي��ة  أو  ط��ب��ي��ة  ك���ان���ت 
االجتماعية، ومن هذا المنطلق 
لألهمية  المؤتمر  رع��اي��ة   ت��م 

العلمية”.
وأشار الذيب إلى أن الورقات 
الطبي  للجانب  مفيدة  العلمية 

النفس، والطب  في مجال علم 
من  االجتماع  وعلم  التكاملي، 

قبل األطباء والمختصين،
ه���ذا وق���د أش����ارت م��دي��رة 
ورئيس  النفسي  الدعم  إدارة 
ال��م��ن��ظ��م��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ل��إلرش��اد 

وال���ع���الج ال��ن��ف��س��ي ال��دك��ت��ورة 
إلى  البكوش«  »امحمد  ن��ادي��ة 
حجم الشريحة التي تعاني من 
الصدمة،  بعد  ما  اضطرابات 
منها  ي��ع��ان��ي  أص���ب���ح  وال���ت���ي 
المواطن خاصة بعد ما تعرضت 

له بنغازي وجميع المدن الليبية 
من ح��روب وأح���داث وظ��روف 
قد  هذا  فكل   ، سيئة  معيشية 
وقد  جيدة  غير  نتائج  أعطى 
ت��ص��در ه���ذه ال��ش��ري��ح��ة فئة 
األط���ف���ال ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 

الهشاشة النفسية ، وفي إطار 
أن  نحاول  فإننا  المؤتمر  هذا 
األم��راض  على  الضوء  نسلط 
ال��ت��ي ت��ط��رأ ع��ل��ى ال��ف��رد من 
الصدمة،  بعد  ما  اضطرابات 
التي  والعالجات  به  والتعريف 
يمكن أن يستفيد منها المواطن 
من  المؤتمر  به  يخرج  قد  وما 

توصيات. 
فقد  الندوة  ختام  وفي  هذا 
العلمي  المؤتمر  رئيس  شكر 
رئيس  الرويعي«  »علي  الدكتور 
اإلفريقية  العربية  األكاديمية 
هذه  إت��اح��ة  على  ل��ل��دراس��ات، 
ال��ف��رص��ة ب��ت��ج��م��ي��ع ع���دد من 
النفسيين،  المعالجين  األخ��وة 
وكذلك إدارة مستشفى النفسية 
، مشيرا  المتواجدين  والزمالء 
لعبه  ال��ذي  الكبير  ال���دور  إل��ى 
كان  لكونه  المستشفى وخاصة 
ف��ي عالج  األول  ال��دف��اع  خ��ط 

هذه المشاكل. 

والصناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  استهلت 
بجهود  الجديد،  العام  بنغازي  والزراعة 
الراحة  سبل  توفير  إل��ى  ساعية  جبارة 
ل��م��رت��ادي��ه��ا، م���ن أص���ح���اب ال��ش��رك��ات 
ال��ت��ج��اري��ة، وذل����ك ب��ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات 
المتمثلة في تجديد القيد التجاري، وما 
إلى ذلك من جباية ورسوم عليها بشكل 
سلس ومناسب، حيث أبدى بعض التجار 
امتنانهم وشكرهم على ما تقدمه الغرفة 

من عمل جبار. 
التجارة والصناعة  هذا وتعتبر غرفة 
والزراعة بنغازي، من أعرق وأقدم الغرف 
ما  حسب  العربي،  الوطن  في  التجارية 
صرح به مدير عام الغرفة السيد »أسامة 
بوزيدة« ، مضيفاً بأن الغرفة قد تأسست 
مما  الماضي،  القرن  من  الثالثينات  في 
في  التجارية  الغرف  أع��رق  من  يجعلها 

جمعية  عن  عبارة  وهي  العربي،  الوطن 
ون���ادي ل��رج��ال األع��م��ال وال��ص��ن��اع ، تم 
إعادة تسميتها فيما بعد تحت اسم غرفة 

عام  ف��ي  وال��زراع��ة  والصناعة  التجارة 
1954، بعد أن كانت تعرف باسم الغرفة 
مهامها  تمارس  وأصبحت   – البرقاوية 

اعتبارية  شخصية  ذات  أهلية  كمؤسسة 
مستقلة لدعم االقتصاد الوطني، 

حيث تعمل هذه الغرفة وفقا للقانون 
ال��ن��ش��اط  ب���ش���أن   2010 ل��س��ن��ة   23
التجاري، الذي ينص على تجديد القيد 

لكل شخص اعتباري كان أو شخصي، 
مدير  عبدالجواد«  »إبراهيم  وأش��ار  
أن  إلى  بالغرفة،  البيانات  قاعدة  نظام 
الغرفة تنقسم لعدة وحدات من بينها قسم 
الرئيسي  الشريان  يعتبر  والذي   ، القيد 
خاصة  منظومة  على  الحتواءه   ، للغرفة 
إلدخ���ال ك��اف��ة ب��ي��ان��ات ال��ش��رك��ات، وكل 
األنشطة االقتصادية داخل مدينة بنغازي 
خارجها،  الخارجية  والمكاتب  والفروع 
سلوق-   – اجدابيا   – أوجلة   – كالكفرة 
وتوكرة ، ويتم التواصل معهم شهرياً عبر 

لقاء للمتابعة واستالم البيانات. 

يوم  والتنموية  الشبابية  ب��وادر  منظمة  قامت 
الثالثاء الماضي بحملة تطوعية لجمع تبرعات من 
الدم لمصرف الدم المركزي بنغازي  في المسرح 
تعرف  تفاعلية  فعاليات  بتقديم  وذل��ك  الوطني، 
بأهمية التبرع بالدم وبعض األمور المتعلقة بعملية 

التبرع، 
لمساندة  طيبة   ك��ب��ادرة  الحملة  ه��ذه  أقيمت 
مصرف الدم، الذي يعاني من نقص حاد ومحاولة 
بسيطة للتوعية بأهمية التبرع خاصة وأن المصرف 
فعاًل يحتاج إلى هذه التبرعات، لما يعانيه المركز 
من نقص في الدم بسبب عدم ثقافة التبرع بالدم 
يعاني منه منذ فترة 6 أشهر لعدم اإلقبال  الذي 

على التبرع بالدم.
 ه���ذا وق���د أك���د ل��ن��ا م��ؤس��س م��ؤس��س��ة ب���وادر 
مدينة طبرق  والتي جعلت من  التنموية،  الشبابية 
مركزا لها أنور فرج على أن هذه الحملة جاءت بناء 

على ما الحظناه خالل زيارتنا لمصرف الدم من 
لهذا  والمتبرعين  الدم  منتجات  في  شديد  نقص 
أهمية  حيال  بالتوعية  المبادرة  هذه  على  أقدمنا 

التبرع بالدم.
وأضافت الدكتورة »منال العريبي« مدير مكتب 
هذا  أن  على  ب��ن��غ��ازي،  ال���دم  بمصرف  اإلع���الم 
عاتقه  على  وتقع  جديد  بشكل  فتح  قد  المكتب 
بالدم  التبرع  ثقافة  ونشر  الناس  توعية  مسؤولية 
أن  إلى  ، مشيرة  به  المتبرعة  الفئات  واستقطاب 
المصرف  مناداة  ناتجة عن  الطيبة  المبادرة  هذه 
احتياجات  لتوفير  بالدم  التبرع  على  كبير  بشكل 
المرضى من الدم وتوفير متبرعين لتوفيرها وقد 
استقطبنا خالل هذه الندوة فئة الشباب بالتحديد 
، ونتقدم بالشكر للمسرح الوطني إلتاحة الفرصة 
لما  ب��وادر  مؤسسة  وكذلك  الندوة  لهذه  والمكان 

قدموه  من اهتمام ودعم. 

بالقاعة  الماضي  اإلربعاء  يوم  أقيمت 
للعلوم  الدولية  الليبية  للجامعة  الكبرى 
حفل  فعاليات  بنغازي  بمدينة  الصحية 
إش��ه��ار م��ؤس��س��ة م��ت��ون ال��ث��ق��اف��ي��ة، التي 
وال��ع��رب��ي  ال��ل��ي��ب��ي  األدب  م��ن��ب��ر  ش��رف��ت 
والعالمي، بدعوتها لعديد من الشخصيات 
رئيس  الحفل  استهل  وقد  األدبية  الفنية 
الهيئة العامة لإلعالم والثقافة والمجتمع 
الذي  الفاخري«  »جمعة  السيد  المدني 
مستفتحا  الضيوف  بجميع  رح��ب  ب��دوره 
والكلمات  التحايا  و  ال��ع��ب��ارات  بأجمل 
الطيبة الموجهة للشباب والكتاب والوطن 
مرحباً وداعما لهذا  الصرح األدبي  الذي 
مد  على  ويعمل  األدب���ي،  المجال  يدعم 
وترسيخ الفكر الثقافي متمثاًل في كياناته 

الواعية،
هذا وقد تخلل الحفل فقرات متنوعة 
األدبية  والنصوص  الشعر  إلقاء  تضمنت 
وتوزيع الهدايا، ودروع التقدير، باإلضافة 

إلى معرض للرسم والفنون التشكيلية. 

ه����ذا وق����د ع���ب���رت ال��س��ي��دة »غ����ادة 
مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  البشاري« 
متون الثقافية عن فرحهم بانطالقة هذا 
الصرح األدب��ي وال��ذي قد تم اإلع��داد له 
أن  إل��ى  مشيرة   ، السنة  ي��ق��ارب  م��ا  منذ 
الفكرة في إنشاء هذه المؤسسة قد كانت 
في أعماق مجموعة من األدباء والفنانين 
السوسي«  »ال��ص��ادق  الشاعر  أت��ى  حتى 
في  فعال  كانت  وقد  النور  إلى  ليخرجها 
أبهى صورة لها ، هذا وقد شارك معنا في 
هذا العرس الثقافي العديد من المبدعين 
فمتون  الليبية  المدن  الكتاب من مختلف 
الثقافية عبارة عن ملتقى ثقافي و نقطة 
وصل بين المبدعين من كافة أنحاء ليبيا 
، يجتمع فيه كبار الكتاب بالبذور الواعدة 
إلثراء اإلبداع والفنون ، هذا وقد أشارت 
ستشهد  متون  أن  إل��ى  البشاري  السيدة 
الحقا ندوات نقدية وهي في صدد تنظيم 
وت��وأم��ة مع  وم��ش��ارك��ات  ق��ادم��ة  فعاليات 

مؤسسات عربية.

مديرية أمن بنغازي تعد خطة إلحكام السيطرة 
األمنية وحفظ األمن والنظام في الشارع العام

وقامت  أمنية،  بنغازي خطة  أمن  مديرية  أعدت 
بتشكيل غرفة عمليات مشتركة، بمساندة عدد من 
إلحكام  وذلك  المركزي،  الدعم  وجهاز  المديريات 
السيطرة األمنية في المدينة وحفظ األمن والنظام 

في الشارع العام.
أوكار المجرمين تجار  هذا وقد تمكنت من دك 
المخدرات والسموم وإتالف كميات كبيرة منها كانت 
المطلوبين  من  ع��دد  ضبط  تم  كما  للبيع،  مجهزة 

للنيابة العامة.  
بدء  عن  الماضي،  الثالثاء  يوم  أعلنت  وقد  هذا 
تثبيت قواعد تركيب كاميرات المراقبة األمنية على 

مفترقات وميادين وشوارع مدينة بنغازي 
وقالت مديرية األمن  إّن تركيب كاميرات المراقبة 
األمنية يأتي في إطار تطوير قطاع األمن بالمدينة 

بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع األمن.
اإلج��راءات  من  مجموعة  تنفيذ  إلى  باإلضافة  
التحديث  عملية  دعم  شأنها  من  التي  اإلصالحية 
والتطوير األمني بالمدينة، وصوالً إلى أعلى مستوى 

من االستقرار األمني بالمدينة.
العقيد خالد  متصل  في سياق  أش��ار  وق��د  ه��ذا 
العامة إلى أن األقسام  التحريات  البصلة من قسم 
قد باشرت عملها بالخطة منذ أسبوعين وقد وضعت 
إلى  ، واألمور  المتاحة  الخطة كل اإلمكانيات  لهذه 

حد اآلن تسير بشكل جيد 
العربي مساعد  فرج  بلقاسم  العقيد  أشار  بينما 
الشؤون األمنية بالقسم إلى الحركة األمنية واستتباب 
والمديريات  الشرطة  مراكز  تشغيل  وإع��ادة  األم��ن 
خاصة  والعتاد  واآلليات  والمالبس  المهام  وتوزيع 
تدمير  م��ن   2011 ع��ام  منذ  ل��ه  تعرضت  م��ا  بعد 

وحرق خاصة من قبل الجماعات اإلرهابية .

مناظرة حول مشروع الدستور بين 
القبول والرفض

الديمقراطي  المدني  التكتل  م��ن  ب��م��ب��ادرة 
وتحت رعايته وتنظيمه، عقدت بالجامعة الليبية 
مشروع  حول  مناظرة  بنغازي،  بمدينة  الدولية 
الدستور بين القبول والرفض. ُدِعي لها الدكتورة 
»ابتسام ابحيح« عضو لجنة الدستور والرافضة 
والدكتور  المقدمة،  الدستور  لمسودة  بشدة 
والمؤيد  الدستور  لجنة  عضو  ن��وح«  »ام��راج��ع 
الكثير  لها  دعي  كما  المقدمة،  للمسودة  بشدة 
من المهتمين والمتابعين والمثقفين والناشطين 

في مدينة بنغازي وضواحيها.
ال��دك��ت��ورة »اب��ت��س��ام« ك��ل العيوب  أوض��ح��ت 
هذا  أن  واعتبرت  المسودة،  هذه  في  والمثالب 
الدستور عبارة عن مفخخات ستنفجر في وجه 
إلى حرب  تؤدي  وقد  أم آجال،  الليبيين عاجال 

أهلية وتقسيم البالد.
»ام��راج��ع«  ال��دك��ت��ور  اس��ت��ط��اع  المقابل  ف��ي 
عن  اللبس  يزيح  أن  وموضوعية   ج��دارة  وبكل 
كثير  واإلجابة عن  المطروحة،  األمور  كثير من 
كل  في  ومقارانات  أمثلة  وأعطى  األسئلة  من 
الدول األخرى، واستطاع أن  المسائل بدساتير 
من  الكثير  ويمتص  الغموض  من  الكثير  يزيل 

الشحن والعداء للمسودة،   
هذه  من  لمزيد  حاجة  في  أننا  البعض  يرى 
المناظرات، التي من شأنها أن ترفع من مستوى 
وعي الناس، وتثير التساؤالت ومحاولة اإلجابة 
سعد  »محمد  الدكتور  بذلك  أش��ار  كما  عليها 

مبارك« رئيس التكتل المدني الديمقراطي.



حوادث5
األحد 7 جمادي االول 1440هـ الموافق 13 يناير 2019م العدد )11( 

قسم مكافحة الظواهر السلبية 
يواصل حمالته اإلنضباطية

إحباط تهريب ذهب قادم من تركيا

الجمارك تدين محاولة اغتيال الضابط 
المحقق في حادث السفينة التركية

تحرير مواطنين مصريين من قبضة 
عصابة إجرامية تتاجر بالبشر

مدير امن بنغازي يصدر تعليمات بالتفتيش على األسلحة النارية وضبطها

ضبط مجموعة من المجرمين ذوي السوابق يقومون بالسلب والحرابة

إيقاف مركبة على متنها شخصان في حالة سكر ظاهر

حملة لجهاز الحرس البلدي رفقة قسم النجدة

جمرك مطار بنينا يحبط تهريب 
حقيبتين من الذهب قادمتين من تركيا

الظواهر  مكافحة  قسم  رئيس  السيد  اجتمَع 
مع  الجنائي،  للبحث  ال��ع��ام��ة  ب����اإلدارة  السلبية 
البلدي  الحرس  ورئيِس  درن��ة،  بلدية  عميِد  وكيِل 
الشرعية،  غير  الهجرة  جهاز  ف��رع  ومديِر  درن��ة، 
تنفيذاً  وذل��ك  المدينة،  أم��ِن  مديرية  من  وضباِط 
الحمالت  بتكثيف  الداخلية  وزارِة  إلستراتيجية 
على كافة الطرق والميادين لفرِض اإلنضباط في 
ومضاعفِة  إيجابية  نتائٍج  ولتحقيق  العام،  الشارع 
فروع  مع  بالتنسيِق  العامة  اإلدارة  حمالِت  جهود 

اإلداراِت واألقسام بالمدينة.

من  الدولي،  بنينا  مطار  جمارك  أعضاءُ  تمكَن 
رحلٍة  متِن  على  الذهب  من  كميٍة  تهريب  إحباِط 

قادمة من مدينة اسطنبول التركية،
ضبِط  عملية  إّن  بنينا،  مطار  ج��م��ارك  قالت 
التحرياِت  من  معلومات  وروِد  بعد  جاءت  الذهب 
الطائرة  ركاب  أحد  حيازة  عن  بالجهازِ،  الخاصة 
لحقيبتيِن تحتوياِن على 8 كيلوغرامات من الذهب،
تم  الطائرة  تفتيش  أنه ومن خالل  إلى  أشارت 
المستوردة، وتم  العثور على مجموعٍة من الخمور 

اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المضبوطات.

لمحاولة  إدانتها  الجمارك  مصلحة  أعلنت 
االغتيال التي وقعت للضابط المكلف بالتحقيق 
في واقعة حاويات األسلحة التركية، المضبوطة 

في ميناء الخمس،
أكدت المصلحة في بيان لها » أن الضابط 
مقر  إل��ى  توجهه  أثناء  ُمسلح،  لهجوم  تعرض 
عمله« كما أكدت »بأن هذه األفعال اإلجرامية، 
من  بيد  ،والضرب  واجبها  أداء  عن  تثنيها  لن 
المساس  نفسه  له  تُسول  من  كل  على  حديد 

بأمن ليبيا وسيادتها«.

المرج  فرع  الجنائية  المباحث  جهاز  تمكن 
عشر  خمسة  تحرير  من   ، والحزام  والساحل 
أمس  إج��رام��ي��ة  عصابة  قبضة  م��ن  م��ص��ري��اً 

االثنين،
والناطق  اإلعالمي،  المكتب  رئيس  أكد  كما 
تتاجر  التي  العصابة  أن  بالجهاز،  الرسمي 
دفع  مقابل  المصريين  احتجزت  قد  بالبشر، 

فدية إلطالق سراحهم.

أصدر مدير أمن  بنغازي 
عبدالعزيز  ع���ادل  عميد 
ت��ع��ل��ي��م��ات��ه إل�����ى رؤس�����اء 
ال��م��راك��ز واألق���س���ام وإل��ى 
م��ع��اون ال���ش���ؤون األم��ن��ي��ة 
العريبي  بلقاسم  العقيد 
لكل  الشخصية  بالمتابعة 
غير  سالحا  تحمل  مركبة 
م��رخ��ص ، وإح��ال��ت��ه إل��ى 

النيابة العامة لإلجراء .
مدير  السيد  أعد  حيث 
وأصدر  أمنية  خطة  األمن 

أوام������ره ب��ت��ش��ك��ي��ل غ��رف��ة 
بمساندة  مشتركة  عمليات 
عدد من المديريات وجهاز 

ال��دع��م ال��م��رك��زي ، وذل��ك 
األمنية  السيطرة  إلحكام 
األمن  وحفظ  المدينة  في 

في الشارع العام .
أنها  ال��م��دي��ري��ة  وت��ؤك��د 
أوك����ار  دك  م���ن  ت��م��ك��ن��ت 

ال���م���ج���رم���ي���ن م����ن ت��ج��ار 
ال����م����خ����درات وال���س���م���وم 
وإتالف كميات كبيرة منها 
 ، للبيع  مجهزة  ك��ان��ت  م��ا 
ك��م��ا ت���م ض��ب��ط ع���دد من 
المطلوبين للنيابة العامة .

وت���ؤك���د م���دي���ري���ة أم��ن 
ب���ن���غ���ازي اس���ت���م���رار شن 
ح��م��الت ق��وي��ة م��ش��ددة ، 
األسلحة  على  والتفتيش 
ال���ن���اري���ة وض��ب��ط��ه��ا ع��دا 

المرخص بحملها

ضمن أعمال الخطة األمنية رقم 4 
المشكلة من قبل السيد وزير الداخلية 
العامة  التحريات  وح��دة  أع��ض��اء  ف��ام 
أوك��ار  بمداهمة  اإلره����اب  ومكافحة 
من  معلومات  وردت  حيث   ، للفساد 
المعلومات  ع��ن  وبالتحري  المصادر 
الواردة والتأكد من صحة المعلومات ، 

تم إعداد كمين محكم حيث تم ضبط 
السوابق  المجرمين ذوي  مجموعة من 
،  حيث كانوا يقومون بالسلب والحرابة 
كانت  التي  اآلل��ي��ة  المركبة  وضبط   ،
بحوزتهم ، حيث كان قد أبلغ عنها في 
أكثر من قضية وأحيلت القضية للنيابة 

العامة .

ب���اإلش���ارة ل��ل��خ��ط��ة األم��ن��ي��ة 
بنغازي  مدينة  لتأمين    4 رق��م 
إبراهيم  السيد  من  وبتعليمات 
قام  الداخلية  وزي���ر  ش��ن��اف  ب��و 
األم��ن��ي��ة  للخطة  ت��اب��ع  ت��م��رك��ز 
المرج  الجنائي  للبحث  والتابع 
متنها  ع��ل��ى  م��رك��ب��ة  ب��إي��ق��اف 
حالة سكر ظاهر  في  شخصان 
، حيث وبعد االستدالل الشفوي 

معهم وأخذ بطاقاتهم اتضح أن 
قتل  أحدهم مطلوب في قضية 
للمركبة  الوقائي  وبالتفتيش   ،
نوع  ناري  على سالح  العثور  تم 
ك��الش��ن ك���وف وع���دد 2 رم��ان��ة 
وك��م��ي��ة م���ن ال���م���خ���درات ن��وع 
الحشيش ،وحبوب هلوسة وكمية 
20 لتر من الخمر، وتم إحالتهم 

إلى الجهات المختصة .

الحرس  لجهاز  حملة  انطالق 
البلدي بنغازي رفقة قسم النجدة 
ال��ب��اع��ة  م���ن  ال��م��دي��ن��ة  لتنظيف 
في  تسببوا  ال��ذي��ن  المتجولين 
ازدحام الطرق واستغالل الفضاء 

أعمدة  تخريب  وك��ذل��ك   ، ال��ع��ام 
اإلنارة وانتشار األوساخ في شوارع 

المدينة .
ح��ي��ث ان��ط��ل��ق��ت ال��ح��م��ل��ة في 
الطريق الدائري الرابع والخامس 

وق��ام��ت ال��دوري��ات ب��إزال��ة الخيم 
حيث   ، العام  الطريق  على  التي 
يوميا  ذل��ك  على  العمل  سيكون 
من  ال��م��دي��ن��ة  تنظيف  ي��ت��م  ح��ت��ى 

العشوائيات

من  م��ع��ل��وم��ات  ورود  ب��ع��د 
م���ص���ادر خ���اص���ة ق����ام ال��س��ي��د 
المقدم  الرحالت  ع��ام  مشرف 
أك�����رم ال���م���س���م���اري وأع���ض���اء  
ونصف  ثمانية  بضبط  النوبة 

وموزعة  الذهب  من  جرام  كيلو 
رحلة  من  قادمة  حقيبتين  على 
اس��ط��ن��ب��ول ب��رف��ق��ة أح���د رك��اب 
الطائرة محاوال تهريبها وكما تم 

ضبط مجموعة من الخمور.

ضبط كمية كبيرة من مواد 
مخدرة وحبوب الهلوسة

العامة  التحريات  وحدة  أعضاء  قام 
سيارة  بضبط  مفاجئ  استيقاف  وفي 
ضبط  تم  الوقائي  التفتيش  وعند   ،
كمية كبيرة من مواد مخدرة بحوزتهم 
نوع الحشيش ، وكذلك حبوب الهلوسة 
معهم  االس���ت���دالل  وع��ن��د   ، وخ��م��رة 
وأحيلت  إليهم  نسب  بما  اع��ت��رف��وا 

القضية للنيابة العامة .

ضبط شاحنة معدة لتهريب الوقود في الجميل
قالت مديرية أمن الِجميل 
البحث  ق��س��م  دوري������اِت  إن 
الجنائي، تمكنت أمس االثنين 
من ضبط شاحنة مياه تحمل 
ب��ال��وق��ود،  م��م��ل��وًء  صهريجا 
على  التهريب  لغرض  ُمعًدا 
الطريق الرابط بين منطقتي 
وأضافت،  والزرير  العقربية 
الشاحنة  جلبت  الدورية  أن 
ووضعت  المقر،  داخ��ل  إل��ى 
الحبس  ب��غ��رف��ة  المتهمين 
االح���ت���ي���اط���ي ل���الس���ت���دالل 
النيابة  على  معهم وعرضهم 

العامة.

اشراف : فتحي الربكي
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استمرار اعمال النظافة ببلدية بنغازي

تكريم الطاقم التابع للهندسة العسكرية من قبل عميد البلدية المكلف مسعود عبدالله

المجلس البلدي يجتمع مع أفراد بقسم السالمة من حقل بوالطفل التابع لشركة مليته

رئيس المجلس التسييري لبلدية سلوق يقوم بزيارة للفريق عبد الرازق الناظوري

شعيب األمين يجتمع مع وفد من شركة مليتة للنفط والغاز بجالو

بحث مشروع انشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة سرت

ت��س��ت��م��ر ح��م��ل��ة ال��ن��ظ��اف��ة ال��ت��ي 
استهدفت  والتي  أيام  قبل  انطلقت 
بمدينة  واألح��ي��اء  المناطق  ك��اف��ة 
ب���ن���غ���ازي ح���ي���ث ب����اش����رت ال���ي���وم 
الشركات العاملة فى مجال النظافة 
المتراكمة  القمامة  بإزالة  أعمالها 
للقمامة  اليومي  التساقط  وايضاً 
الثالث    الدائري  الطريق  من جانبي 
المدخل  ( وكذلك  السريع  ) طريق 
بجزيرة  م���رورا  للمدينة  الشرقي 

ح���ي ال���س���الم )ج���زي���رة ال��ط��ي��ارة( 
سيدى  منطقة  كوبري  الى  ووصوالً 
خليفة وذلك تحت متابعة وإشراف 
بنغازي  لبلدية  التسييرى  المجلس 

وفق الخطة المعدة
تم  ق��د  ب��أن��ه  بالذكر  الجدير  و 
إعادة اختصاص ملف النظافة إلى 
من شهر  األول  من  اعتبارا  البلدية 
سيادة  من  بتعليمات   2019 يناير 

رئيس الوزراء عبدالله الثني

المكلف  البلدية  عميد  السيد  ق��ام 
التابع  الطاقم  بتكريم  عبدالله  مسعود 
للهندسة العسكرية والذي قام بتمشيط 
الغازية  للمحطة  المحاذية  المنطقة 

للكشف عن االلغام ومخلفات الحرب .
وحضر الحفل عضو المجلس البلدي 
سعد  ال��دي��وان  وووك��ي��ل  احنيش  ناصر 
ع��ب��دال��رس��ول وك��اف��ة م��دي��ري االق��س��ام 

وموظفي ديوان البلدية .

هذا وقد منح المجلس البلدي شهادة 
تقدير لكل فرد بالفريق عرفانا بدورهم 

االنساني والوطني .
ويتكون الفريق الهندسي من 

عميد ارتيمة محمد ارتيمة
مقدم عبدالوهاب الزياني

مالزم محسن عبدالناصر احنيش
ر.ع.و عطية فتحي المغربي
عريف يحي جمال الزياني .

البلدية  بين  المتبادل  ال��ت��ع��اون  إط���ار  ف��ي 
إدارة  تعتزم   .. المجاورة  النفطية  والحقول 
والغاز  للنفط  مليته  بشركة  المهنية  السالمة 
التعريف  خاللها  من  يتم  عمل  بورشة  القيام 
بمبادئ السالمة المهنية .. وكيفية التعامل مع 

الحرائق وأنواعها 
بلديات. على  م��وزع��ة  اي���ام  ث��الث  ول��م��دة 

الواحات الثالث كل يوم ببلدية . 
السالمة  قسم  م��ن  فريق  ق��ام  إث��ره��ا  على 
واالجتماع  للبلدية  ب��زي��ارة  بالشركة  المهنية 
أثناء  البلدي حيث  المجلس  أعضاء  بعض  مع 

السادة األعضاء على هذه المبادرة وأكدوا على 
ضرورة التواصل المستمر بين الشركة والبلدية 
.. وفي نهاية االجتماع قام المجتمعون بزيارة 
للقاعة التي ستقام بها الورشة وكذلك الساحة 

التي سيقوم بها التدريب العملي .
في  التكثيف  ض���رورة  على  ال��ف��ري��ق  وأك���د 
من   ... الفئات مستهدفة  وان جميع  الحضور 
ومؤسسات  والمشايخ  القطاعات  مسؤولي 
المجتمع المدني وربات البيوت والطلبة وايضا 
النفطية  الحقول  ومستخدمي  المطافئ  جهاز 

المجاورة .

رئيس   - ال��ف��اخ��ري  محمد  بشير  األس��ت��اذ  ق���ام 
المجلس التسييري لبلدية سلوق، و أعضاء المجلس 
البلدي بفروعه وبعض اعيان والدكتور فخري بوفرنه 
ال��رازق  عبد  للفريق  بزيارة   ، المسماري  ط��ارق  أ.  و 

الناظوري - رئيس األركان العامة للقوات المسلحة.
حيث تم مناقشة الوضع المأساوي للبنية التحتية 
ببلدية سلوق ، حيث ازداد الوضع سوءا بعد تساقط 
بعض  غلق  في  تسبب  مما  االمطار  من  كبيرة  كمية 
الشوارع الرئسية و نزوح بعض العائالت و قد تم في 
األيام  جردينة  بمنطقة  كامل  حي  اخالء  سابق  وقت 
رئيس  السيد  تعهد  قد  و  السيول،  بسبب  الماضية 
األركان العامة بإيجاد حلول مستعجلة للمشاكل التي 

تمر بيها بلدية سلوق، في اقرب وقت ممكن

ل��م��ب��دأ حسن  ت��ح��ق��ي��ق��ا 
الجوار وفي إطار التعاون بين 
والغاز  للنفط  مليتة  شركة 
المجاورة  البلدية  والمجالس 
الشركة  من  ورغبة  لحقولها 
بالسالمة  ال��وع��ي  رف���ع  ف��ي 
جالو  بلدية  لسكان  العامة 
شعيب  ال���دك���ت���ور/  أج��ت��م��ع 

األم��ي��ن م��ع وف��د م��ن شركة 
وم��دراء  والغاز  للنفط  مليتة 
القيام  حول  بالبلدية  مكاتب 
والتوعوي  التدريبي  باليوم 
ف��ي م��ج��ال ال��س��الم��ة تحت 
تهمنا  سالمتكم   (  .. شعار 
عقده  المزمع  من  وال��ذي   )

األيام القادمة ..

ل��ل��م��وارد  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  بمقر 
سرت  بلدية   عميد  التقى  المائية 
مدير  مع  المعداني  مختار  السيد 
مكتب شئون مجلس االدارة بالهيئة 
ومدير  البيباص  المختار  المهندس 
بالهيئة  والمتابعة  التخطيط  إدارة 

الدكتور صبحي القروي 

مشروع  بحث  اللقاء  خ��الل  تم 
البحر  مياه  تحلية  محطة  انشاء 
على  االت��ف��اق  وت��م  س��رت  بمدينة 
تشكيل فريق فني من الهيئة يتولى 
واع���داد  المقترح  ال��م��وق��ع  زي���ارة 
المجلس  على  عرضه  يتم  تقرير 

الرئاس

التسييري  المجلس  رئيس  السيد  اجتماع 
وال��س��ادة  صلهوب  وليد  المهندس  للبلدية 
أع���ض���اء ال��م��ج��ل��س االس���ت���اذ ع��ب��دال��م��ول��ي 
ال��م��س��م��اري وال��م��ه��ن��دس م��وس��ي ال��ه��الل��ي 
واألس���ت���اذ ع���ادل ال��زم��ار وم��دي��ر مصلحة 
األم����الك ال��ع��ام��ة/ ال��م��رج األس��ت��اذ خالد 
بالسيد  المرج  أمن  مديرية  بمقر  بوغريدة 
مدير أمن المرج العميد سالم ماضي والسيد 
الرخ  وهبي  العقيد  األمنية  الشؤون  مساعد 
إدري��س  العقيد  العامة  ال��ش��ؤون  ومساعد 
بالمديرية  المشروعات  ومديرمكتب  عيسى 
المهندس وليد بن علي، حيث رحب السادة 
للبلدية  التسييري  المجلس  وأعضاء  رئيس 
وتهنئه  ماضي  سالم  العميد  األم��ن  بمدير 
بمناسبة تكليفه مديرا لمديرية األمن المرج 
تهنئة العقيد وهبي الرخ علي تكليفه  وايضاً 
متمنين  بالمديرية  األمنية  للشؤون  مساعداً 
لهم التوفيق في أداء أعمالهم المكلفين بها.

تكاتف  ض���رورة  علي  ال��ح��اض��رون  وأك���د 
ومديرية  التسييري  المجلس  م��ن  الجهود 
األمن ولجنة األزمة والطوارئ المرج وتوحيد 
كافة  وتذليل  واح��دة  يد  يكونو  وان  الصف 
خدمة  العامة  المصلحة  أجل  من  الصعاب 

لبلدية المرج.
وت����ن����اول اإلج���ت���م���اع أي���ض���ا ج���ان���ب من 
وبحث  بالبلدية  الداخلية  وزارة  مشروعات 
من  الصعوبات  جميع  وتذليل  متابعتها  آلية 
أجل تنفيذها علي الوجه المطلوب كونها تعد 
هامه وضرورية من أجل بسط األمن داخل 

البلدية.

والرقى  الطبية  الخدمات  في اطار تحسين 
الصحة  وزارة  م��ن  مشكلة  لجنة  ق��ام��ت  بها 
برئاسة السيد جبريل العبيدى بزيارة ميدانية 
بها  ال��ص��ح��ي  ال��م��رف��ق  وت��ف��ق��د  بنينا  لبلدية 
بالبلدية  الصناعية  الكلى  وحدة  فتح  وإمكانية 
بنينا  بلدية  عميد  من  كل  استقبالها  فى  وكان 
ناجى البرغثى ومدير مستشفى المرحوم على 
المجلس  اعضاء  من  وعدد  القروى  بومسعود 

البلدى. 
ورحب  الزيارة  بنينا  بلدية  ثمن عميد  حيث 
بالوفد الزائر وتعهد لهم بتسهيل كافة المعوقات 

من اجل افتتاح الوحدة 
كما اكد لهم اهمية افتتاح الوحدة وتخفيف 
الق��رب  ال��ذه��اب  مشقة  م��ن  المرضى  معاناة 

وحدة كلى صناعية. 
ألى  ال��داع��م  ستكون  بنينا  بلدية  أن  واك��د 
مرفق صحي من شأنه تحسين مستوى الخدمة 

الطبية داخل المنطقة

استحداث وحدة الكلى 
الصناعية فى بلدية بنينا

اشراف : سعيد الصيد

المجلس التسييري المرج 
يجتمع مع مديرية أمن المرج



طلبة مدرسة الكفيف يشاركون في مسابقة حفظ القرآن الكريم

محاضرة بعنوان تمظهرات ثقافية

الشبكة الليبية لتنظيم منظمات المجتمع المدني تؤكد دعمها لوزارة الداخلية في محاربة الجريمة داخل بنغازي

يوم  بنغازي  الكفيف  جمعية  ش��ارك��ت 
جمعية  مدرسة  بطلبة  الماضي  الخميس 
الكريم  القرآن  الكفيف في مسابقة حفظ 
في جزء / عم - تبارك ، ومسابقة المؤذن 
الصغير ، المقامة من قبل مكتب النشاط 
بمكتب الخدمات التعليمية بنغازي المركز 

على مستوى المدارس التابعة له .
والطلبة المشاركين هم :- 

-  عبدالرحمن فاروق . جزء عم . 

عم  ج��زء   . بوقطمة  محمد  اي��م��ن    -
وتبارك.

و ب��م��ت��اب��ع��ة واش������راف االخ��ص��ائ��ي��ي��ن 
تنفيذ  تم  النشاط  ومشرفين  االجتماعين 
لطلبة  وكتابة  ق��راءة  البرايل  في  مسابقة 
ال��م��درس��ة ل��ل��ص��ف��وف ال���راب���ع وال��خ��ام��س 

والسادس .
والتجهيز  االس��ت��ع��داد  حاليا  وي��ج��ري 

للمشاركة في مسابقة االشغال اليدوية .

الماضي  السبت  ي��وم  مساء  اقيم 
بعنوان  المتفوقين محاضرة  في مركز 
تمظهرات ثقافية ألقاها السيد جمعة 
الفاخري رئيس هيئة اإلعالم والثقافة 
بحضور لفيف من الشعراء والمثقفين 

ونشطاء المجتمع المدني 
الفاخري  جمعة  السيد  تناول  وقد 
بدئها  مختلفة  ج��وان��ب  م��ن  الثقافة 
بتعريف الثقافة وضرورة االستثمار في 
المثقفين وهم من يعول عليهم في بناء 
مستقبل أجمل للبالد واالستثمار فيها 
عظيم وال يكلف شئ وذكر بأن الثقافة 
هي األخذ من كل شئ وقسمها لعناصر 
مادية وغير مادية وأثناء حديثة عرف 

الناس  عليه  تعود  م��ا  وه��ي  ال��ع��ادات 
واألعراف وهي ما تعارف عليه الناس 
الكثيرة  أمثلة  وضرب  مجتمعاتهم  في 

عن الثقافات المختلفة للشعوب 
وذكر مكونات أساسية آخرة للثقافة 
والمشرب  والماكل  والعلم  اللغة  وهي 

والملبس 
يبدأ  الثقافة  اكتساب  عن  وتحدث 

من تنشئة األسرة ألبنائها 
ع��ن خصائص  ل��ل��ح��دي��ث  وان��ت��ق��ل 
ال��ث��ق��اف��ة وم��م��ي��زات��ه��ا ف��ه��ي م��ن صنع 
اإلن��س��ان وت��ح��دث أي��ض��ا ع��ن ثقافة 
الناس  شكر  مثل  وال��ت��ق��دم  التحضر 
ال����ورود في  وزرع  اإلع���ت���ذار  وث��ق��اف��ة 

الشارع 
وب��ع��د ان��ت��ه��اء ال��م��ح��اض��رة ب��دأت 
حلقة نقاش بين الحضور وكان هناك 
التي  النقاط  بعض  على  كبير  تفاعل 
أثناء  الفاخري  جمعة  السيد  ذكرها 

المحاضرة 

بمقر  الماضي  االسبوع  مطلع  أقيم 
ب��ي��وت ال��ش��ب��اب ب��ن��غ��ازي اج��ت��م��اع ضم 
أعضاء الشبكة الليبية لتنظيم منظمات 
المجتمع المدني، وذلك لمناقشة بعض 
األمنية  الخطة  دع��م  أهمها  المحاور 
في تأمين مدينة بنغازي والقضاء على 

أوكار الجريمة.
تواجد  ض��رورة  المجتمعون  وناقش 
أولياء الدم في أي حوار حول المصالحة 
المؤتمر  أيضاً  ناقشوا  كما  الوطنية، 
ل��ه مبعوث األم��م  ال��ج��ام��ع ال���ذي دع��ا 
المتحدة في ليبيا وجدوا المشاركة فيه.

هذا وترأس االجتماع رئيس الشبكة 
المجتمع  منظمات  لتنظيم  الليبية 
ال��م��دن��ي م��ه��ي��وس ال��ق��ط��ران��ي، حيث 
آرائهم  واب��دوا  كلماتهم  الحضور  ألقى 

المختلفة في محاور االجتماع.
الشبكة  رئ��ي��س  ق���ال  وم���ن ج��ان��ب��ه، 
المجتمع  منظمات  لتنظيم  الليبية 
لوكالة   ���� القطراني  مهيوس  المدني 
عدد  تظم  الشبكة  أن   �� الليبية  األنباء 
المدني  المجتمع  منظمات  م��ن  كبير 
منها منظمات تهتم بالشهداء والجرحى 
ليكون  اليوم  تنادوا  حيث  والمفقودين، 
المصالحة  عملية  ح��ول  ح���وار  ه��ن��اك 

وض���رورة إش���راك أول��ي��اء ال��دم ف��ي أي 
في  وي��ك��ون��وا  المصالحة  يخص  ح��وار 

األولوية وال يتم الحاقهم متأخراً.
وتابع القطراني اجتمعنا تناول أيضاً 
دعم وزارة الداخلية في الخطة األمنية 
بنغازي  مدينة  داخ���ل  الجريمة  ض��د 
والموضوع اآلخر وهو المؤتمر الجامع 
حيث تم التأكيد على أن يكون للمجتمع 
يكون هناك  أن  فيه والبد  دور  المدني 
االجتماع  وه��ذا  عليها  نجتمع  ث��واب��ت 
للشبكة  القادم  لالجتماع  تحضير  هو 
الليبية مع مشايخ مدينة بنغازي وبعدها 
س��ي��ك��ون ه��ن��اك اج��ت��م��اع م��وس��ع يضم 
السياسية  والتيارات  المدينة  مشايخ 

المختلفة.

أنه كان هناك لقاء مع  إلى  ووأش��ار 
الفساد  مكافحة  ف���روع  إدارة  م��دي��رة 
قمنا  العريبي  أمل  الدكتورة  وضواحيها 
الليبية  الشبكة  مع  موائمة  بإجراء  فيه 
المدني  المجتمع  منظمات  لتنظيم 
ومعرفة  العسكرية  المؤسسة  ل��دع��م 
المؤسسة  بها دعم  يمكننا  التي  الطرق 
باعتبارها  الحرب  بعد  ما  العسكرية 

تمثلنا بقيادة المشير خليفة حفتر.
أوجه  مناقشة  أيضاً  ناقشنا  وأكمل 
العون  يد  مد  األم��ن  لرجال  المساعدة 
لهم للقضاء على الجرائم والرد على من 
باإلضافة  آمنة،  غير  بنغازي  إن  يقول 
يمثلنا  ال  ال��ذي  الجامع  المؤتمر  إل��ى 
الدم موجودين  أولياء  يكونوا  أن  ويجب 

على طاولة أي حوار يخص المصالحة 
ال��دم  أول��ي��اء  ب��ش��روط  يكون  أن  ويجب 
النهم هم القاعدة األساسية إلجراء اي 
المصالحة  تسوية وصلح ونحن نرفض 
بدون شروط، ألننا لسنا ضعفاء لنقبل 

بمصالح غير مشروطة.
الصلح  م��ب��دأ  أن  ال��ق��ط��ران��ي  وذك���ر 
مقبول ولكن بشروط وبالنسبة للمشاركة 
في المؤتمر الجامع نحن اجتمعنا لنتفق 
على رائي واحد في من سيمثل المجتمع 
المدني في المؤتمر الجامع وسيكون لنا 
والتيارات  المدينة  مشايخ  مع  اجتماع 
رئي  على  لالتفاق  المختلفة  السياسية 

واحد.
أوض���ح عضو  ال��س��ي��اق،  ذات  وف���ي 
الشبكة الليبية المستشار فتح بوقويطيم 
هي  للنقاش  المطروحة  المواضيع  أن 
التي طرحت  المصالحة غير مشروطة 
من طرابلس ونرفضها ألن لدينا شهداء 
و مبتورين ولدينا مهجرين خارج الوطن، 
بدون  تام  رفضا  الصلح  نرفض  فنحن 
شروط وبالنسبة لمندوب األمم المتحدة 
لم يجد حل إلى اآلن للمشاكل القائمة 
ونرى إن إقامة المؤتمر الجامع ليس ذا 

جدويى ألنه تحت أجندة معينة.

لإلعمال  التعليمية  البصمة  منظمة  نظمت 
بمدرسة صالح  عمل  ورشة  بالواحات  الخيرية 
الدين بجالو حول فوائد ماكس ما يند ومسبباته.

الفني  مدير   « التواتي  عبدالحفيظ   « وق��ال 
أوجلة  جالو  ف��رع  العالمي  مفهوم  لألكاديمية 
وحضور  برعاية  العمل  الورشة  ه��ذه  ج��اءت   –
االستاذ  جالو  التعليمية  المنطقة  مسؤول  من 
عدد  النقاش  في  وشاركت   « سنوسي  »إجويلي 
مفهوم  توضيح  وت��م  النسائية  الجمعيات  م��ن 
م��اك��س م��ا يند ه��و إش��غ��ال شقين ال��دم��اغ في 
العمليات الحسابية السريعة ، وهذا العمل طبق 
على طالب مدن ليبية أخرى ونجح في تحسين 
األساسي  التعليم  للطالب  الذهني  المستوى 
بمهارات  الحسابية  المسائل  حل  في  والثانوي 

سريعة للطالب
وأضاف » التواتي » سوف يتم فتح مركز خاص 
بتعليم ماكس ما يند ليبيا لفرعين جالو وأوجله 
الفترة القادمة وهي مركز تابع لوكالة ماكس ما 
يند ليبيا بطرابلس وهي أكاديمية عالمية تعرف 
الذهني  للحساب  العالمي  المفهوم  بأكاديمية 
التي تقع إدارتها بدولة الهند وتوجد عدة فروع 

داخل وخارج ليبيا

قامت جمعية الهالل األحمر الليبي فرع بنغازي  
لتخفيف  ال��س��رع��ة  وج��ه  على  ال��خ��دم��ة  بتقديم 
الغزيرة  األم��ط��ار  م��ن  المتضررين  ع��ن  المعاناة 
المواطنين  منازل  بعض  داهمت  التي  والسيول 
وفي  المدينة  في  وممتلكاتهم  مقتنياتهم،  وأتلفت 
سلوق ويأتي هذا ضمن خطة عمل فرع بنغازي في 
االستجابة للكوارث داخل النطاق الجغرافي للفرع 

والشعب التابعه له

 ، الطبي  بنغازي  بمركز  السريرية  المهارات  بقسم  بدأت 
دورة رسم القلب ، وتستمر لمدة يومين ، والتي ينظمها مكتب 
بنغازي  ببلدية  المساعدة  الطبية  المهن  بنقابة  التمريض 
من  ع��دد  استهدفت  والتي   ، للتمريض  الليبية  والجمعية   ،
، في عدد  الطواريء  العاملين في أقسام  التمريض  عناصر 
بالتمر  الدكتور زكي  ، والتي قدمها  المدينة  من مستشفيات 
القلب  بأهمية رسم  التمريض  تعريف  إلي  ال��دورة  وتهدف   ،
 ، القلب  رسم  جهاز  لتركيب  الصحيحة  والطريقة  للمريض، 
 ، الطبيعي  وغير  منها  الطبيعي  القلب  رسم  نتائج  ومعرفة 
وكذلك الحصول علي معلومات حول حاالت الطواريء ، والتي 

يجب علي التمريض معرفتها.

وتحت  الكشافة  مفوضية  تعتزم 
 ) نتطور  م��ع��اُ   .. نتعلم  م��ع��اً  ش��ع��ار) 
تنظيم الملتقي الثاني لعرفاء الطالئع 
يوم  بنغازي  بمفوضية  الفتيان  بحلقة 
تمام  علي   ،  1-16 القادم  الخميس 
الساعة الثالثة مساءاً بمعهد المعلمين 
طالئعها  بعرفاء  ال��ف��رق  وت��ش��ارك   ،

وع��ري��ف ال��ع��رف��اء   ، وق��د ت��م وضع 
الطالئع  لعرفاء  ومفيد  دسم  برنامج 
، حتى تكون بداية ممتازه للعرفاء في 
بداية الموسم الكشفي وتعبئه مثالية 
العريف  يحتاجها  التي  البرامج  من 
حتى  مثالية  بطريقة  طليعة  إلدارة 
هذه  ويلقي   ، الكشفي  الموسم  نهاية 

ال����دروس ق���ادة ذوي خ��ب��رة ف��ي هذا 
المجال ، تم إختيارهم بِعناية من قادة 

الملتقي ،
ويذكر ان قائد الملتقي هو : القائد 
، وأسندت مهمة قائد  المغربي  منير 
 ، غ��راره  بو  محمد   : للقائد  البرامج 
والقائد أحمد كشبور قائداً لإلداريات

الماضي  االح���د  ي���وم  م��س��اء 
واداره  وأعضاء  وبنات  ابناء  قام 
لكفاله  العظيم  ال��ف��وز  مؤسسه 
الطفل اليتيم باقامه احتفال ليتم 
وشهاده  درع  اه���داء  خالله  م��ن 
وال��ذي  الفاضل  للسيد  تقدير 
القياده  ب��ن��غ��ازي  ب��م��ن��اره  نلقبه 
منا  عرفانا  العرويه  عبدالمنعم 
بما قدمه ألطفال بنغازي االيتام 
المتكفله بهم المؤسسه وتقديرا 
له علي كل مجهوداته التي قدمها 
الوطن  بنغازي  الحبيبه  لمدينتنا 

الغالي .. 
ب�����دا االح���ت���ف���ال ب��ال��ن��ش��ي��د 
من  اي��ات  ث��م  ي��اب��الدي  الوطني 
لمديره  كلمه  ثم  الحكيم  الذكر 
المالك  عبد  سكينه  المؤسسه 
وق����د ت��خ��ل��ل ال��ح��ف��ل ل��وح��ات 
لمنتدى  اس��ت��ع��راض��ي��ه  غنائيه 
الشيخي  خالد  بقياده  االح��رار 
تخلل  كما  لألطفال  ومسابقات 
النيهوم    للشاعر  قصائد  الحفل 
وك��ل��م��ه ل��ق��ي��ادت��ن��ا ح��ي��ث وص��ف 
ب��ن��غ��ازي ب��ال��وط��ن الن��ه��ا تضم 

العواقير  الليبيه  القبائل  كافه 
وال��ع��ب��ي��دات وم��ص��رات��ه وورف��ل��ه 
واهالينا  والمجابره  واالوج��ل��ه 
دون  القبائل  وكافه  تاورغاء  من 
غربيه  وال  شرقيه  ف��ال  جهويه 
ك��م��ا ت���ق���دم ب��ك��ل��م��ات ال��ش��ك��ر 
المتمثله  وادارت���ه���ا  للمؤسسه 
في بنت بنغازي الحاجه سكينه 
أعضاؤها  وك��اف��ه  عبدالمالك 
واه��م��ه��م ال���م���راه ال��ح��دي��دي��ه 
السيده الفاضله سالمه العرفي 
التي بابها مفتوح لكل من يطرقه 

جمتمع مدني7
األحد 7 جمادي االول 1440هـ الموافق 13 يناير 2019م العدد )11( اشراف : عمر جابر

منظمة البصمة التعليمية تنظم ورشة 
عمل حول فوائد ماكس ما يند ومسبباته

الهالل األحمر وتخفيف المعاناة عن 
المتضررين من األمطار الغزيرة

مكتب التمريض بنقابة المهن الطبية والجمعية 
الليبية للتمريض تنظم دورة في رسم القلب

)معًا نتعلم .. معُا نتطور (

مؤسسة الفوز العظيم تكرم عبدالمنعم العرويه
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للنفط  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ة  أع��ل��ن��ت 
خ��الل  وم���ن  للنفط  ال���واح���ة  ش��رك��ة  أن 
التجريبي  التشغيل  لبداية  استعداداتها 
تمكنت  الفارغ قد  الثانية بحقل  للمرحلة 
تكملة  اعادة  يوم 5 ديسمبر 2018 من 
بحقل   -59  14 ب  ب  األف��ق��ي  ال��ب��ئ��ر 
الفارغ حيث تمت اعادة 
استكماله في طبقة 
ال�����غ�����از وأب������دت 
االخ������ت������ب������ارات 
معدالت  األول��ي��ة 
الى  وصلت  انتاج 
ق��دم  م��ل��ي��ون   24
م��ك��ع��ب م���ن ال��غ��از 
من  ب��رم��ي��ل   1500 و 
خانق  وباستعمال  ال��ي��وم  ف��ي  المكثفات 

64/64 بوصة
أنه  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وبينت 
بين  عمل  وورش  اجتماعات  ع��دة  بعد 
بالمؤسسة  االحتياطي  تطوير  إدارت���ي 
وادارة التخطيط بشركة الواحة تم اتخاذ 
الطبقة  في  البئر  تكملة هذا  إعادة  قرار 

الحاوية للغاز
يتم  بئر  ثاني  ه��و  البئر  ه��ذا  ويعتبر 
اعادة استكماله في الطبقة الحاوية للغاز 
نوفمبر  شهر  الشركة خالل  قامت  حيث 
البئر ب ب  اعادة استكمال  الماضي من 
الى  وصلت  انتاج  وبمعدالت   59--10
ومعدل  اليوم  في  قدم مكعب  مليون   33
في  برميل   1400 ال��ى  وص��ل  مكثفات 

اليوم
وتستهدف شركة الواحة بدا التجارب 
الربع  نهاية  مع  الفارغ  لحقل  التشغيلية 

االول من هذه السنة

والتنمية  ال��ت��ج��ارة  م��ص��رف  أع��ل��ن 
)شركة مساهمة ليبية ( عن رغبته في 

رفع رأس مال المصرف .
ع��ل��ى صفحته  ال��م��ص��رف  ون��ش��ر 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمية 
اع��الن��ا ع��ن ف��ت��ح ب���اب اإلك��ت��ت��اب في 
عن  المصرف  م��ال  رأس  رف��ع  أسهم 
إع��ت��ب��اراً  الليبي  ال��م��ال  س���وق  ط��ري��ق 
إل���ى  م   15/01/2019 م�����ن 
أس��ه��م  ب���ع���دد  29/01/2019م 
عشر  أرب���ع���ة   )14،500،000(
بقيمة  سهم  أل��ف  وخمسمائة  مليوناً 

)24.289( دينار ليبي للسهم .
منوها أن ُمدة اإلكتتاب خمسة عشر 
لُقدامى الُمساهمين بنفس نسبة  يوماً 
إكتمال  عدم  حال  في  و   ، مساهمتهم 
األسهم المطروحة يتم فتح باب القبول 
على  أيام   3 لمدة  الجدد  للُمساهمين 
إكتمال  باب اإلكتتاب فور  يتم قفل  أن 

األسهم المطروحة.

انتاج  متوسط  للنفط  الوطنية  المؤسسة  سجلت 
يومي بلغ 1.107 مليون برميال وايرادات نفطية بقيمة 
أمريكي في عام 2018، محققة  دوالر  مليار   24.4
تقدر  حيث  سنوات،  منذ خمس  اي��رادات  اعلى  بذلك 
قيمة الزيادة بحوالي 78 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. 
الوطنية  المؤسسة  اإلدارة  مجلس  رئيس  وق��دم 
للنفط المهندس مصطفى صنع الله، البيانات المالية 
لعام 2018 وخطط الشركات التابعة للمؤسسة لعام 
2019، وذلك خالل مؤتمر صحفي عقد في بنغازي 
يوم األحد 6 يناير 2019، بعد االجتماعات الجمعيات 
العمومية السنوية بين مجلس إدارة المؤسسة وشركات 

القطاع، والتي استمرت لمدة اسبوعين. 
وأطلع رئيس مجلس اإلدارة المراسلين الصحفيين 
على أداء المؤسسة خالل عام 2018  قائال: » لقد 
أعلى  تحقيق  من  للنفط  الوطنية  المؤسسة  تمكنت 
ع��ام 2013.  منذ  إي���رادات  وأع��ل��ى  إن��ت��اج  مستويات 
الهين. فقد ضحى زمالؤنا  باألمر  ذلك  يكن  لم  ولكن 
بدمائهم،  درور  ووحيد  بشير  العزيز  عبد  الشهيدين 
للخطف  الموظفين  بعض  تعّرض  كما  الله.  رحمهم 
والضرب واإلهانة، وهناك من يعمل في هذه اللحظة 

بالذات في ظّل ظروف صعبة للغاية. 
وإبعاد  وحدتنا  على  بالحفاظ  نجحنا   « مضيفا: 
والتخريب  التقسيم  ومحاوالت  السياسية  الخالفات 

ووضع مصلحة الوطن فوق كلي شيء«. 

كما صرح صنع الله: »أنا على ثقة تاّمة بأن لدينا 
المؤسسة  أن  كما  المرحلة.  هذه  تجاوز  على  القدرة 
يافعة  شركات  ستقوم  حيث  أيضا.  التوسع  في  آخذة 
في  ليبيا  زالف  ش��رك��ة  بينها  وم��ن  نشاطاتها،  ب��ب��دأ 
مدينة  في  هنا  النفطية  اإلن��ش��اءات  وشركة  الجنوب، 

بنغازي وغيرهما. 
وأعرب صنع الله قائال: »أؤكد أن المؤسسة الوطنية 

للنفط ستستمر في تكريس مبدأ الشفافية خالل العام 
القادم، وأجدد دعوتي لجميع الجهات الوطنية إلى تبّني 
هذا المبدأ، حيث يحّق لكل مواطن ليبي معرفة كيفّية 

صرف كل دينار ليبي من عائدات النفط«. 
فقد  ال��ش��رارة،  حقل  في  بالوضع  يتعلق  فيما  أم��ا 
المؤسسة  كانت  »لطالما  اإلدارة:  مجلس  رئيس  أفاد 
ألهل  المشروعة  الحقوق  ع��ن  المدافعين  أب��رز  م��ن 
وسعها  ف��ي  م��ا  ك��ل  المؤسسة  بذلت  حيث  ال��ج��ن��وب. 
في  وستستمر  الجنوبية،  بالمناطق  األوضاع  لتحسين 
استغالل  يتم  ولألسف،  ولكن،  األمر.  كلف  مهما  ذلك 
الذين  المجرمين  من  مجموعة  قبل  من  الحقوق  هذه 
يقفون غير مكترثين وال مباليين أمام عمليات التدمير 
التي تطال الحقول. إن ما يحدث في حقل الشرارة هو 
كارثة وطنية، واستمرار األوضاع على ما هي عليه اآلن 
سيكون له عواقب وخيمة طويلة المدى تهدد مستقبل 
ليبيا. يؤسفني حقاً أننا عدنا الستخدام اإلنتاج النفطي 

للمساومات السياسية«. 
كما شدد رئيس مجلس اإلدارة دعوته على اتخاذ 
يمّثل  األمنية  األوض��اع  ترّدي  إّن  طارئة:  أمنية  تدابير 
بالنسبة  فقط  ليس  األخطر،  والتحدي  األكبر  العائق 
لمشاريع التنمية المستدامة  لعمليات اإلنتاج بل أيضاً 
في  األم��ن  يكون  أن  يجب  المستثمرين.  ثقة  وزعزعة 
المناطق النفطية، البند األول في الئحة أولويات جميع 

السلطات في هذا البلد«.

الرئيسية  بالقاعة  عقدت 
للنفط  العربي  الخليج  بشركة 
ل��ل��ه��ن��دس��ة  ال���ع���ام���ة  اإلدارة 
وقنفودة  والتصنيع  واالتصاالت 
يوم الخميس الماضي االجتماع 
وذلك  العام  لهذا  االول  الفني 
ب��ح��ض��ورال��س��ي��دع��ب��دال��م��ط��ل��ب 
ل��ج��ن��ة  ع���ض���و  ادم  ص����ال����ح 
واالت��ص��االت  للهندسة  اإلدارة 
والسيد  وق��ن��ف��ودة  وال��ت��ص��ن��ي��ع 
اب��راه��ي��م ال��غ��م��اري م��دي��ر عام 
ل��ل��ه��ن��دس��ة  ال���ع���ام���ة  اإلدارة 
وال��م��ش��اري��ع وال���س���ادة م���دراء 
ومنسقين  ومراقبين  اإلدارت 
ورؤس�����اء االق���س���ام ب�����اإلدارات 
لمناقشة  وذلك  المواقع  بجميع 
المشاريع  سيروتقييم  ومتابعة 
ب��اإلدارات  الخاصة  والخدمات 
على  وال���وق���وف   2018 ل��ع��ام 
حركة  تعرقل  ال��ت��ي  المشاكل 
وايجاد  والخدمات  المشاريع 
سبل معالجة هذه المشاكل وتم 

خالل هذا االجتماع عرض فني 
لكل اإلدرات.

عبدالمطلب  السيد  وأك��د 
اإلدارة  ل��ج��ن��ة  ع��ض��و  ص��ال��ح 
بضرورة التركيز على المشاريع 
البيئة  وم��ش��اري��ع  االن��ت��اج��ي��ة 
وال��م��ش��اري��ع ال��خ��دم��ي��ة ال��ت��ي 
ووضع  االنتاج  فرص  من  تزيد 
س���ب���ل ال����ظ����روف ال��م��ن��اس��ب��ة 
للمستخدمين بجميع المواقع .

االجتماع عرض  ختام  وفي 

مدير  الغماري  ابراهيم  السيد 
للهندسة  العامة  اإلدارة  ع��ام 
والمشاريع بالشركة خطة عمل 
ستوضع  والتي  العامة  اإلدارة 
 2019 ل��ع��ام  التنفيذ  م��وض��ع 
الى  واستنادا  تطبيقا  وذل��ك  م 
مخرجات وتوصيات وتوجيهات 
اجتماع الجمعية العمومية لهذا 

العام وهي كالتالي:
مشاريع  على  التركيز   -  1
لجميع  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

الشبكات لكل المواقع مما ترفع 
من قدرتها وتحسن اداء عملها 
حتى تواكب سياسات المؤسسة 

والشركة في زيادة االنتاج.
عمل  ال���ي���ة  وض����ع    -  2
االبار  الربط  لمشاريع  جديدة 
ال��رب��ط  م��ش��اري��ع  تصبح  ح��ت��ى 
في  لدخولها  الكهروميكانيكي 
وق��ت  ب��اس��رع  االن���ت���اج  عملية 

ممكن.
ف���ي  االس���������������راع   -  3

االس��ك��ان��ي��ة  ال��م��ش��اري��ع  تنفيذ 
العام  ه��ذا  منها  والمستهدف 
300 غرفة لكل المواقع بمعدل 

60 غرفة لكل موقع.
البيئة  -  وضع مشاريع   4

والسالمة موضع التنفيذ.
5 -  تنفيذ مشاريع تحسين 
شبكات  ل��ك��ل  التحتية  البنية 
وذلك  المواقع  لكل  االتصاالت 
المحطات  مشاريع  خ��الل  من 
ال���ق���م���ري���ة وال��س��ن��ت��ي��م��ت��ري��ة 
للمجمعات  وايضا  والالسلكية 

الرئيسية ذات انتاجية عالية.
6 -  ال��ت��ع��اق��د م��ع اح��دى 
الع��ادة  االستشارية  الشركات 
بالكامل  قنفودة  موقع  تاهيل 

واعداد مخطط كامل للموقع.
7 -  تطوير ورش التصنيع 
الدارة التصنيع واعداد مخطط 
ي���ك���ون ذا ج���دوى  ل��ه��ا  ك���ام���ل 

اقتصادي.

ق����ام ال��س��ي��د ال���دك���ت���ور أس��ام��ه 
الهندسه  قسم  رئ��ي��س  ع��ب��دال��وه��اب 
بالمملكة  تبوك  -جامعة  الكهربائيه 
ال��س��ع��ودي��ه ب��ت��ق��دي��م ع����رض م��رئ��ي 
الرئيسي  بالمقر  اإلجتماعات  بقاعة 
النهر  م��ش��روع  وإدارة  تنفيذ  بجهاز 
الصناعي - بالهواري - بنغازي حول 
الصوتيه  ال��م��وج��ات  تطبيق  طريقة 
النهر  األنابيب بمشروع  للكشف علي 

الصناعي.
وحضر هذا العرض الساده عضو 
المهندس  للجهاز  اإلداري����ه  اللجنة 
منظومة  ومدير  أدري��س  بن  عبدالله 
ورئيس  بنغازي  تازربو  سرت  السرير 
وأع���ض���اء ف��ري��ق ال��ب��ح��ث وم��ت��اب��ع��ة 

م��دراء  من  وع��دد  الحديثه  التقنيات 
المختصين  ورؤساءاألقسام  اإلدارات 

في هذا الجانب .
وأوض�����ح ال���دك���ت���ور أس���ام���ه في 
عرضه بأنه قام بتطوير هذه الطريقة 
إلي  تحتاج  ال  وال��ت��ى  ال��ه��دام��ه  غير 
أو  المياه  م��ن  األن��اب��ي��ب  خ��ط  تفريغ 
الحفر وسهلة األستخدام وبتكلفة أقل 
األنقطاعات  أجمالي  علي  وللكشف 
الملفوف  اإلجهاد  سابق  السلك  في 
حول األنابيب الخرسانيه وقام بتطبيق 
مشابهة  أنابيب  علي  الطريقة  ه��ذه 
تحويل  ل��ص��ال��ح ش��رك��ة  ب��ال��س��ع��ودي��ه 
المياه المالحه السعوديه ، وفي ختام 
العرض تم فتح باب النقاش واألسئله 

الجديده  المبتكره  الطريقة  هذه  عن 
بمشاركه من قبل الحاضرين .

وتأتي هذه الزيارة العلميه للسيد 
الدكتور أسامه عبدالوهاب بناًء علي 
دعوة من إدارة الجهاز في إطار البحث 
التقنيات الحديثه علي طرق  ومتابعة 
الكشف وللنظر في أمكانية أستخدام 
 sound wave method  طريقة
المرجعي  ال��خ��ط  ب��ن��اء  إع����ادة  ف��ي 
لبيانات أنقطاعات األسالك وتعويض 
ال��ق��ص��ور ف���ي ال��م��راق��ب��ه وب��ال��ت��ال��ي 
األنابيب  حالة  معرفة  إل��ي  ال��وص��ول 
اإلصالحات  إلج��راء  التدخل  ووق��ت 
الضروريه لضمان أستمرار إمدادات 

المياه إلي المدن .

الماضي  الخميس  ي��وم  صباح  تم 
ي��ن��اي��ر  ب��ص��ال��ة اإلج��ت��م��اع��ات   10
ال��رئ��ي��س��ي��ة ب��م��ق��ر ش���رك���ة ال��ب��ري��ق��ة 
تنفيذ  بنغازي  بمدينة  النفط  لتسويق 
وإختيار  إدارة   « بعنوان  تدريبية  دورة 
المقاولين » وذلك حسب نظام الصحة 

والسالمة والبيئة بالشركة.
ويأتي تنفيذ هذه الدورة في إطار 
متابعة تنفيذ رؤى وأهداف لجنة اإلدارة 

الصحة  لنظام  األم��ت��ث��ال  بخصوص 
أستهدفت  حيث    ، والبيئة  والسالمة 
الفنية  الشئون  إدارة  مختصي  ال��دورة 
بحضور  والشرقية  الوسطى  للمناطق 

السيد مدير إدارة الشؤون الفنية. 
العباني  أن��س  م.  المدرب  وتناول 
بيان األُسس والمعايير الفنية الالزمة 
الى  باإلضافة  العمل  مجال  إلع���داد 
ألعمال  المنظمة  القياسية  الوثائق 

ال��م��ق��اول��ي��ن ح��س��ب س��ي��اس��ة ش��رك��ة 
البريقة للصحة والسالمة والبيئة.

عرض  تقديم  اللقاء  بهذا  تم  كما 
مرئي ألهم المعايير المحلية والدولية 
العامة  السالمة  بإشتراطات  المتعلقة 
للتأكيد على ضرورة تضمينها في أي 
لها  اإلمتثال  من  والتأكد  عمل  مجال 
مع  المتعاقدين  المقاولين  ِقبل  م��ن 

شركة البريقة.

شركة الواحة تتمكن من إعادة تكملة البئر ب 
ب 14 أفقي بحقل الفارغ المرحلة الثانية

مصرف التجارة والتنمية يعلن عن فتح 
باب اإلكتتاب في أسهم رفع رأس ماله

المؤسسة الوطنية للنفط تحقق في 2018 أعلى إيرادات على مدار خمس سنوات الماضية

مناقشة المشاريع الخدمية التي تزيد من فرص االنتاج ووضع سبل الظروف المناسبة للمستخدمين

عرض مرئي حول تطبيق الموجات الصوتيه للكشف علي أنابيب مشروع النهر الصناعي

دورة توعوية بشركة البريقة لتسويق النفط تستهدف متخصصي إدارة الشئون الفنية

اشراف : فتحية سامل
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نحن حينَما نكتب، ال نكتُب لنثير إعجاب أحد، 
أو لنبهر أحٍد فقط، 

يا أصدقائي وجٌع صامت، ال يدركه إال  الكتابة 
من يُعانيه، بوٌح مؤلم.

الذي يكتب عن األلم ثُقوا بأنُه في أشد حاالتِه 
أشد  في  بأنُه  ثُقوا  الفرح  عن  يكتب  وال��ذي  وجعاً، 

الحاجِة إليه .. 
في  لكن  ال��ُس��ط��ور  ف��ي  رب��ي��ع��اً  لكم  ننقل  ن��ح��ُن 

الحقيقة الحياةُ تصفعنَا بخريفها .. 
في  و  بظلّه  يحتوينا  من  وجدنا  أننا  لكم  نقول 
الحقيقة تحرقنا الشمس حتى نكاد أن نُصبح رماداً. 
ال  لصديق  ُحلماً  بكتاباتنا  لنصنع  نكتب  نحُن 
يطعن، وحبيباً ال يخون، نكتب لنصنع الكتف، التي 

لم نجدها، و اإلحتواء الذي لم نحُصل عليه..
ُذب���ول،  بعد  س��ن��زُه��ر  أن��ن��ا  أم���اًل  لنصنع  نكتُب 

وستشرق الشمس بعد ليٍل طويل.. 
قلت ذات مرة: »تبعثرني الحياة و تلملمني الكتب 
لذلك كلما شعرت بصفعة خذالن من أحدهم، سألت 
حروفي على الورق... أنا هنا كنت أريدكم أن تصلوا 
أنها  أم  أوصلتكم مشاعري  الكلمات،  بعد  لما  معي 

كانت كعابر سبيل لم يلقى في رحلته أحد ؟ 
هل يصلكم وجع الكاتب حين يكتب نصاً حزيناً، 

أتقرأون مايخفيه علناً و يظهره وجعاً ؟
أخيراً سأخبركم نحُن نكتب ال لنحصل على كٍم 
من أبدعت و سلمت يمناك، يفرحنا هذا لكن ماهذا 

الذي نريد ...
نحن نكتب لننقل لكم ما لم يسمعه منا أحد ..

وراء  ال��وج��ع  أث��ر  يقتفي  م��ن  هناك  لعّل  نكتب 
السطور،

من يقتفي النصيحة، أو يتجنب الخيبة. 
وجعاً،  أكثرها  و  صدقاً  َمراحلنا  أشد  الِكتابة 

الهواء حين تخنقنا الحياة ...

على مهل ..
ال تسابق الحياة ..

حاول أن تجر قدميك 
على القدر .. 

حتى ال يسابقك زمن الفراق .. 
فتندم على تجرع الموت دفعة واحدة ..

دع األقدار تفعل ما تشاء 
ولكن بلطف .. 
ال تستعجلها ..

حتى ال تقع على رأسك كصاعقة ..
تركلك أرضا قبل أن تفهم ماقد حدث .

أتظن نفسك تؤدي معروفا
وتقوم بإحسان

إنك مثل كبار المسؤولين
والمسؤولين

واألثرياء
تطعم المتشرد من الجوع

وتطعمه من الحرمان
اسمع يا فاعل الخير 

درهمك إن اشترى له محفظة
لن يمنحه كرسيا في المدرسة

وال في أي مكان
وقميصك البالي الذي أعطيَته

لن يقيه من البرد والشتاء
ولحافك النحيل الذي به غطيَته

لن يحميه من اغتصاب الليل والغرباء
ونظرة الشفقة التي تفرقها على عينيه

لن تخيط ثيابه الممزقة 
ولن تصنع له بيتا في المساء

واللعبة التي اهديَته 
ال تؤكل

والحلوى الصغيرة ال تغير المرارة
التي في قلب الطفل 

وال تلبس قدَمُه العاري الحذاء

اسمع يا فاعل الخير 
هذا المتشرد يحتاج حقه ال الهواء

يحتاج بيته ال َوْهم اإليواء
يحتاج وطنا ال قطعة حمراء

فإلى متى ستشردونه 
بَوْهم العطاء

وإلى متى ستتالعبون به 
بهدايا الصدقة واإللهاء

يدعوني حلمك
ألزهر 

من دفق السحاب
ألجدد

فراغ أحالمي
بشموع األماني

فهي تمدني
بأقباس
تجرفني

كطفلة حمقاء
ترقص وتظل

ترقص
كزنابق اإلصباح

كثيرات الهرج
والضوضاء
والثرثرة
واإلمتالء
هو ذاك 

مسرى حلمك

كانت مطلية بالدم 
تلك الحرب التي أخذت مّنا 

الكثير من البكاء 
تلك المقابر التي 

حفرتها أنثى جائعة للموت 
فأكلت كّل شيء 

أكلت صوت العصافير 
ورائحة الياسمين 

و كف الحناء  و جديلة جّدتي 
فلم يبقى من الوطن

 إاّل الدم .
*****

الدم وحده قادر على
 أن يبعثر الموت 

و يفّتش عن
 قصيدة خاسرة أخرى 

توقد النار 
فتحرق كّل شيء 

و تنسى ..
 جنازة طفل 

ماتت أمه وهو يردد 
متى يكون 

شرب الحليب .
*****

الدم ..
 ال يأكل الّنار 

و لكّنه يبتلع الوطن .
*****

من يسرق هذه الحرب 
أعطيه باقة ورد 

قالها ذات بائع لم يجد لنفسه مقبرة بعد !
*****

توقفوا توقفوا 
عّلنا نزرع مقابر أخرى 

نضيع فيها 
كما يضيع 

 العلم األبيض في الضوء .

وق���ف أم���ام ال��ش��م��س ب��ع��دم��ا ك��ان 
 ، ال��ش��اط��ئ  ن��ح��و  ال��خ��ط��ى  يستحث 
أعطى ظهره للرياح ومنكبيه وأمشاط 
قدميه للزبد المنسل والذهب المبتل 
آخر  موضع  خّصر   ، للبياض  المائل 
أضالعه بيديه ، ثم فردهما و استقر 
ال��م��ك��ت��ن��ز بضجة  ال���ه���دوء   ذل���ك 
اللون األخضر  ارتطام الموج ،  ذلك 
قلب  ظهر  عن  يحفظه  الذي  المزّرق 
خلف ظهره ، ... نعم وصوت النورس 
البحري الرمادي الذي يعيد الذكريات 

لطفولة صاخبة 
حاول معه أن يتنفس بإرياحية 

أغ��م��ض ع��ي��ن��اه ل��ت��ص��ي��را غ��رف��ة 
ال��ص��ور  تستجلب  ح��م��راء  تحميض 
اللحظات  يتذكر   ، بوضوح  القديمة 
التي كان يجري فيها حافيا الوطيس 

ورفاقه ، تلك الضحكات التي ابتلعها 
التي  األج��س��اد  تلك   ، ال��ي��وم  ال��م��وج 
وهم  النشاط  ذلك   ، الشمس  تلعقها 
يبتلعون الشاطئ بمعداتهم ، مظالتهم 
اليوم  تنغرس   ، بالرمل  تغرس  التي 

بقلبه 
ال��ط��م��اط��م ال����ذي خ��ط��ف��ه ال��م��وج 
 ، شطاً  ليسقط  خالد  صديقك  من 
ليتدافع نزار وسليم خلفه ، لتضحك 
أنتم  بينما  وسهيل  الدين  وعالء  أنت 
فتضحكون  البصل  تقشرون  جلوس 
بدفن  منشغل  أحمد  وح��ده   ، باكيين 
يخرج  خ��ال��د   ، ال��خ��ض��راء  البطيخة 
وسليم  نزار  بأذن  يوشوش   ، مغتاضا 
، فيبتسمون بمكر وهم ينظرون لعالء 
الذي لم يخلع لباسه ولم يتسنى للزبد 
بالجري  األخير  يهرع   ، يتحسسه  أن 

به  يمسكون   ، بيده  البصل  قطعة  و 
هستيريا  من  فاخر  بموكب  ويَجُرونه 
ويسقطونه  البحر  يدخلون   ، الفرح 
شطاً هو اآلخر ، تبتل شعراته و تُسبل 

أخيرا 
يحوم النورس الرمادي ، ثم يتحول 
ل��ط��ائ��رة ح��رب��ي��ة س����وداء م��م��ق��وت��ة ، 
»يحاول زياد إبعاد لونها الحقيقي عن 
ذاكرته« ، ملح البحر يصل لمقلتيه ، 
مغلق  زال  ال   ، مجددا  تنسل  دموعه 

العينين 
.......

عيناك   ، ذاك��رت��ك  يدغدغ  الزبد   
ت����زدادان  ال��ش��م��س  أم���ام  المغلقتان 
احمرارا ، يصبح البحر على حين غرة 
هادًئ أمام صراخك الداخلي ، سهيل 
بجوف  وسليم  ون��زار  عالء  و  واحمد 

البحر ، هادئ هو البحر ، أزرق يعكس 
لمعة الشعاع المنسل ، يلعب االصدقاء 
الكرة بالبحر ، وحدهم دونك ، وكأنك 
منهمك بأخذ الصور ، تنهمر دموعك 
ال   ، البحر  نحو  تلتف   ، ه���دوء  ف��ي 
 ، الكرة  يلعبون  بذاكرتك  رفاقك  زال 
دونك ، فقد تالشيت من الصورة التي 
لطالما كنت فيها تبتسم ، أي ابتسامة 
، تحاول  اليوم  التي تحملها  تلك  هي 
بالصور  الممتلئتين  عينيك  فتح  اآلن 

 ....
فتسقط أرضا 

بات البحر حول رفاقك أحمر . 
تهرع مسرعا باكيا باتجاه الطريق 
وستعود   ، األح��م��ر  ال��ل��ون  ستلعن   ،
وحيدا الصيف القادم لتسترد روحك 

المسروقة . 

ه���ن���اك، ش���م���ال ال��ب��اح��ة 
 ، ال��ع��ت��ي��ق  للقصر  الخلفية 
دموعها  الفنية  تركته  ت��ذرف 
جراء   ، جزعًة  المرئية  غير 
فقٍد لن يواسيها الرثاء عنه..

ت��ج��زع  أن   ل��ه��ا  وُح����ق����اً 
بثقل  فنان  فَفْقُد   ، وتنتحب 

»علّي الوكواك« ليس بهين..
كان  علّي  التشكيلي  وحده 
قادراً دون عصا سحرية ، على 
إلى  الحروب  ُخردة  يحّول  أن 
قطع فنية، ليعيد بذلك سرد 

الحكاية بطريقة ُمختلفة..
يغفر  أن  اخ��ت��ار   ، وح���ده 
بشاعتها  ال��م��وت  لمخلفات 
تحويلها  وح����ده..اخ����ت����ار   ،
محاوالتنا  تعكس  لمنحوتاٍت 

البائسة للبقاء على قيد األمل 
، والحياة..

وحده الوكواك ، أعاد خلق 
الجمال في الكيانات الصدئة 
، صانعاً بذلك صنفاً فنياً لم 
من  احتضانه  مدينتنا  تعهد 

قبل..
كان  المبكرة  طفولته  منذ 
الوكواك شغوفاً بالفن ، ُمولعاً 
يملك  بما  مؤمناً   ، بتفاصيله 
الرهف  فني شديد  من حس 
لوضع  اإليمان  به  أودى  حتى 
المحافل  ف��ي  حتى  بصمته 
تقتصر  ول��م  الدولية؛  الفنية 
م��م��ارس��ات��ه اإلب��داع��ي��ة على 
ُمخلفات  من  المعادن  نحت 
ال���ح���روب ف��ح��س��ب ، ب���ل له 

م��ن��ح��وت��ات م��م��ي��زة ج���داً من 
الخشب، كان قد احترف أيضاً 
تأثره  ويظهر  البورتريه  رسم 
االنطباعية  بالمدرسة  الجلّي 

في ُمعظم لوحاته.
علّي  روح  وبقبض  ه��ك��ذا 
ال��ن��ه��ض��وي��ة ي��س��ج��ل ال��م��وت 
البشاعة  لوجه  جديداً  نصراً 

في سجالته..
ابن  ع��ل��ّي  حكاية  وتُ��ط��وى 
المرج عن عمر يناهز الواحد 
والسبعين عاماً ، ُمخلفاً وراءه 
ثروًة فنيًة مهولة تُقدر بحوالي 
وقلوباً   ، فنية  منحوتٍة   ٧٠٠
أعين  ف��راق��ه،  على  محزونًة 
تُنسى  ل��ن  وذك����رى  ذارف�����ة.. 

بسهولة.

َه��ذا  ق��دَم��اي تفعل  ك��ان��ت 
في  ت��ق��ودن��ي   ، وام  ال����دَّ على 
ولربما  ن��اف��ذة  ألق��رب  عجلة 
إلى الهاوية !..ولست متأكدة 
تماماً ،إذا ما كانت قدماي أم 

هو قلبي !
السبب  أعلم  لم  حقاً  إني 
ه���ذِه  ك���ل  وراء  ال��ح��ق��ي��ق��ي 

المحاوالت البائسة ؟ 
األول���ى  ول��ل��م��رة  األن  أم���ا 
قد   ، األخ��ي��رة  كانت  وأي��ض��اً 

تجاوزت  ،حتى  نفسي  تركت 
ت��ع��ل��و عشرة  ال��ت��ي  ال��ن��اف��ذة 

طوابق تحديداً ..
ت���رك���ت ن��ف��س��ي ب��ال��ك��ام��ل 
في  هائماً  بات جسدي  حتى 
ال��ف��راغ...ك��ن��ت أظ��ن ب��أن لي 
أجنحة وقد خاب ظني، وفي 
هذه اللحظات األخيرة ، بينما 
توشك األرض على اإلقتراب 

أكثر..
أكثراً فأكثر ، لم أجد شيئاً 

ألتشبث به سوى الهواء الذي 
ال حول له وال قوة ليحميلني 
أك��ث��ر م��ن ث��وان��ي م���ع���دودة ، 
ل��ع��ل��ي س���اذج���ة ل��ه��ذا ال��ح��د 
الكبير ..كنت أحاول التحليق 
تركتني  ال��ت��ي   ، ب��أح��الم��ي 
بعيداً  وحدي وحلقت وحدها 
أفقدتني  أنها  بل  خذلتني   ،
ال���ح���ي���اة ..ح���ت���ى أرت��ط��م��ت 
جئت  ال��ت��ي  ل���ألرض  معانقًة 

منها !

الكتابة

»على مهل«
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األعين الحمراء
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■ بقلم : نجاة عبدالله الفيتوري
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■ بقلم: فاطمة الزهراء عبدالسالم
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»مرض السيلياك«

ماذا عن األغذية الغنية بمعدن بالحديد؟

عملية جراحية  معقدة للعظام داخل مركز طبرق الطبي

ورشة عمل تدريبية حول برنامج تطوير وتحسين العمل بالمختبرات الطبية

الجهاز  أم���راض  م��ن  السيلياك 
ال��ه��ض��م��ي، ي��س��م��ى أح��ي��ان��اً »ال����داء 
مسمى  عليه  يطلق  وكذلك  البطني«، 
آخ���ر غ��ي��ر دق��ي��ق وه���و »ح��س��اس��ي��ة 
القمح«، ويعرف على أنه مرض مناعي 
يصيب األمعاء الدقيقة، غير مرتبط 
بسن معينة، كما يعتقد البعض بأنه ال 
العكس  بل على  األطفال،  إال  يصيب 
فهو يحدث في أي مرحلة عمرية، من 
الطفولة وحتى الشيخوخة المتأخرة.

ال��س��ي��ل��ي��اك ك����رد فعل  ي���ح���دث 
للتعرض لمادة الجلوتين الموجودة في 
والشوفان،  والشعير  القمح  الحبوب، 
والتي تتسبب في حالة من االعتالل 
المناعي  الجهاز  يقوم  المعوي، حيث 
أنسجة  بمهاجمة  اإلنسان  جسم  في 
لتدمير  يؤدي  التهابا  األمعاء، محدثاً 
الزغب المبطن لألمعاء، والذي يقوم 
بدور االمتصاص، مما يجعل السطح 
عن  فينتج  أملساً،  لألمعاء  المبطن 
وخاصة  للغذاء  امتصاص  سوء  ذلك 
الفيتامينات )أ، د، ه، ك( كما يحدث 
سوء  أيضاً  الحاالت  من  الكثير  في 
الموجود  الالكتوز،  لسكر  امتصاص 

في منتجات الحليب.
المصاحبة  األع����راض  أه��م  م��ن 
واالنتفاخ  اإلس��ه��ال،  ال��م��رض:  لهذا 
الدم  سيولة   ، دم  فقر  البطن،  وآالم 
ك،  فيتامين  لنقص  وذل��ك  وال��ن��زف 

نظراً  البكتيريا  تكاثر  ال��وزن،  نقص 
لسوء االمتصاص، وتأخر النمو لدى 

األطفال.
مرض  بين  الخلط  يتم  ما  غالباً 
السيلياك،  ومرض  العصبي  القولون 
ما تحدد األعراض السريرية  وغالباً 
نوع االجراءات المختارة للتشخيص، 
كاختبارات األجسام المضادة أو أخذ 
ومن  الدقيقة،  األم��ع��اء  من  خزعات 
المهم االنتباه إلى أن كل الفحوصات 
ال قيمة لها عند اتباع حمية غذائية، 
خالية من بروتين الجلوتين، فالضرر 
السيلياك  مرض  عن  الناتج  المعوي 
في الكثير من الحاالت يشفى خالل 
أسابيع من بدء الحمية، كما تنخفض 
األجسام المضادة خالل شهور قليلة.

وب��ال��ح��دي��ث ع���ن ع����الج م��رض 

األمر  ب��أن  ننوه  أن  فالبد  السيلياك 
األساسي والمهم هو الحمية الغذائية 
طريق  ع��ن  الجلوتين،  م��ن  الخالية 
المتابعة مع اخصائي التغذية ، ولعل 
م��ا ويحتاج  ن��وع��اً  ه��ذا األم��ر صعب 
الجلوتين  لوجود  االنتباه  من  للكثير 
مكونات  ضمن  مخفية  كثيرة  بصور 
والمعلبات،  كالمشروبات  األغ��ذي��ة 

وكذلك األدوية.
ولعل مصطلح خاٍل من الجلوتين 
النسبة  فاألدق هو  تماماً،  دقيق  غير 
بشكل  تحدد  لم  والتي  مؤذية  الغير 
دقيق حتى اآلن والزالت قيد الدراسة، 
كما يمكن أن يحتاج المريض للعالج 

بالسترويد لفترة قصيرة.
ومن أمثلة األغذية الغير مسموح 
بها في حاالت مرض السيلياك: القمح 

جميع  والشوفان،  الشعير  ومنتجاته، 
والحلويات  المعجنات  و  الخبز  أنواع 
المصنوعة من الطحين الذي يحتوي 
على الجلوتين، المعكرونة ،الشعيرية، 
ال��م��ح��ض��رة  أو  ال��م��ده��ن��ة،  ال��ل��ح��وم 
بإضافة الخبز أو الطحين، الشوربات 
أو شوفان،  على طحين  تحتوي  التي 
وأي نوع من الخضار يالحظ المريض 
الجهاز  في  ازع��اج��اً  له  يسبب  بأنه 
الهضمي، والحليب المخّمر. أما عن 
أمثلة األغذية المسموح بها: الحليب 
السادة أو مع الكاكاو، الجبن، الحليب 
األرز،   ، ال���ذرة  ال��ب��ودرة،  أو  المركز 
 ، ال��ذرة  من طحين  المصنوع  الكيك 
الدجاج،  البيض،  اللحوم بدون دهن، 
ويفضل  ال��ف��واك��ه  ك��ل  واألس���م���اك، 
والعصائر  البذور،  وإزال��ة  تقشيرها 
لم  إن  ما  الخضراوات  كل  الطبيعية، 
يضاف  ولم  للمريض  تحسس  تسبب 

لها طحين أو نشا القمح.
لمعاجين  االن���ت���ب���اه  ي��ج��ب  ك��م��ا 
األسنان وأحمر الشفاه المحتوية على 
الجلوتين، كما يجب قراءة المكونات 
ع��ل��ى ال������دوام، وم���ن ال��م��ه��م ت��دوي��ن 
األعراض والتغيرات  التي تطرأ على 
واألغذية  الوقت  م��دار  على  الحالة 
الفيتامينات  بكل  وقائمة  المتناولة، 
على  وعرضها  الغذائية  والمكمالت 

المختص.

الحديد معدن مهم لتكوين 
للقيام  الهيموغلوبين  بروتين 
بوظائفه في نقل األكسجين 
الجسم،  الرئتين لخاليا  من 
للمحافظة  م��ه��م  ه���و  ك��م��ا 
على صحة الخاليا، الشعر، 

البشرة، واألظافر.
يتوفر الحديد في نوعين 
من المصادر الغذائية وهما: 
ال��ح��دي��د ال��ه��ي��م��ي: وه��و 
الذي نتحصل عليه  الحديد 
م��ن ال��م��ص��ادر ال��ح��ي��وان��ي��ة 
وكبد  البقري،  الكبد  فقط: 
الحمراء  اللحوم  ال��دج��اج، 
مثل  األسماك  عامة،  بصفة 

السالمون والتونا.
الهيمي:  الغير  الحديد 
المصادر  في  الموجود  وهو 
النباتية، ومن الجدير بالذكر 

يستطيع  ال  ال��ج��س��م  أن 
فاعلية  بنفس  ام��ت��ص��اص��ه 
الهيمي،  الحديد  امتصاص 

ومن مصادره:
ال���ح���م���ص، ال��ب��روك��ل��ي، 
ال���زب���ي���ب، ج��ن��ي��ن ال��ق��م��ح، 

ال���م���ش���م���ش ال���م���ج���ف���ف، 
ال���س���ب���ان���خ، ال��ف��اص��ول��ي��اء 
ال��م��ط��ب��وخ��ة، ب���ذور ال��ق��رع، 
دوار  وب�����ذور  وال��س��م��س��م، 
الفستق،  ال��ج��وز،  الشمس، 

واللوز، والكاجو.

المساعدة  األطعمة  ومن 
ع��ل��ى ام��ت��ص��اص ال��ح��دي��د: 
ال��ح��م��ض��ي��ات ك��ال��ب��رت��ق��ال 
فيتامين  والليمون،  والكيوي 
أ  كالجزر والقرع والطماطم 
فيتامين  الح��ت��واء  وال��خ��وخ، 

كاروتين  البيتا  م��ادة  على  أ 
ال���ت���ي ت��س��اع��د ع��ل��ى رف��ع 
والحبوب  الحديد،  معدالت 
الكاملة المحتوية على نسبة 
الغذائية  األلياف  من  عالية 
على  الجسم  تساعد  ال��ت��ي 
من  عالية  كمية  امتصاص 

المعادن.
التي  األطعمة  أمثلة  ومن 
ال��ح��دي��د:  ام��ت��ص��اص  تمنع 
والمحتوية  والقهوة  الشاي 
ع���ل���ى ن���س���ب ع���ال���ي���ة م��ن 
الكافيين الذي يمنع الجسم 
من امتصاص الحديد، تناول 
الملح بكثرة، كما يفضل عدم 
تناول الحليب ومشتقاته مع 
على  تحتوي  التي  الوجبات 
يعيق  فالكالسيوم  الحديد 

امتصاص الجسم للحديد.

■ بقلم:  اخصائية التغذية العالجية: ماجدة مفتاح الرياني

اشراف : ماجدة الرياني

إجراء  32 عملية قسطرة قلبية 
بمركز طبرق الطبى ناجحة

القسطرة  عمليات  بغرفة  الطبى  الفريق  تمكن 
 « إجراء  من  بالمركز  الطبى  طبرق  بمركز  القلبية 
32 » عملية قسطرة قلبية مابين » التشخيصية ، 

والعالجية »
أوضح رئيس قسم القسطرة القلبية بالمركز أن 
العمليات أجريت بحضور استشاري أمراض القلب 
من  المرضى  من  لعدد   « الالفي  خالد  الدكتور   «

مختلف مدن ومناطق ليبيا.
الطبي ستستمر  طبرق  مركز  إدارة  بأن  أضاف 
أم��راض  في  اإلستشاريين  ال���زوار  إستضافة  في 
تُعتبر  والتي   ، العمليات  هذه  إجراء  لغرض  القلب 
الليبي في  المواطن  والمسافات على  المال  مكلفة 

الخارج ، وتخفيًفا على كاهل المواطن. .
شهد  خالل  الطبى  طبرق  مركز  أن  إلى  يشار 
منها  أقسام  لعدة  إفتتاح  الماضية  القليلة  الفترة 
 ،  « قلبية  ، قسطرة  ، جراحة صدر  أورام   « قسم 
مختلف  ف��ي  استشاريين  ألط��ب��اء  زي���ارات  وش��ه��د 
التخصصات الطبية إلجراء عمليات دقيقة ومعقدة 

، وذلك تطبيًقا لبرنامج توطين العالج.

إعتماد مركز لعالج مرضى السكري وإنشاء 
مركز لعالج مرضى الكبد في طبرق

رقم  قرارين  بالحكومة  ال���وزراء  مجلس  أص��در 
لعالج  م��رك��ز  اع��ت��م��اد  ب��ش��أن   )878( و   )761(
بلدية طبرق،  والغدد الصماء في  السكري  مرضى 
بعالج  خ��اص  مركز  إنشاء  على  الموافقة  وأي��ًض��ا 

مرضى الكبد بالبلدية
ال��خ��دم��ات  ب����إدارة  اإلع����الم  وب��ح��س��ب مكتب 
الصحية طبرق فإن هذه الخطوة تعد األولى في 
خطوات  تتبعها  قد  المرضى،  عن  المعاناة  رفع 
وتوفير  دوري،  بشكل  ال��ع��الج  كتوفير  أخ���رى 
للكشف  طاقم طبي متميز مدعم بأجهزة حديثة 

والمتابعة.

مدير عام مستشفى الكويفية يؤكد 
اكتشاف مرض الدرن المقاوم

لألمراض  الكويفية  مستشفى  عام  مدير  ح��ّذر 
الصدرية والدرن، من انتشار مرض الدرن المقاوم 
ال��ذي يعد من أخطر أن��واع أم��راض ال��درن وتصل 
فترة تلقي العالج منه قرابة السنتين دونما انقطاع،
أكد مدير عام مستشفى الكويفية اكتشاف مرض 
الدرن المقاوم، عن طريق جهاز جديد تم استجالبه 
وتوفير مواد تشغيله، حيث تم اكتشاف ست حاالت 
أخرى  وحالة  الله  توفاها  وحالة  بالمرض  مصابة 
العالج عن  توفير  انتظار  أنهم في  إلى  لطفل، الفًتا 
طريق منظمة الصحة العالمية وجهاز اإلمداد الطبي.

وتابع :”خاطبنا وكيل وزارة الصحة ، بخصوص 
ال��درن  لمرضى  خ��اص  مبنى  إن��ش��اء  إل��ى  حاجتنا 
وسجلنا  معنا  ب��ال��وق��وف  تعهد  وب���دوره  ال��م��ق��اوم، 
موافقته على إنشاء مبنى بمواصفات ممتازة ومازلنا 

ننتظر التنفيذ.
وجدد مدير عام مستشفى الكويفية مطالبته لوزارة 
الصحة ووزارة المالية بسرعة التنفيذ، نظًرا لخطورة 
األمراض المعدية مثل أمراض الدرن، وضرورة توفير 
العالج والغذاء المناسب لمقاومة المرض والتخفيف 

على المرضى ومساعدتهم في الشفاء منه.

الطبي  م��رك��ز ط��ب��رق  ،ي��واص��ل 
إجراء العمليات الجراحية بمختلف 
أيدي  على  الدقيقة  التخصصات 
داخل  من  مختصين  ليبيين  أطباء 

المركز و خارجه،
ح��ي��ث ي��س��ج��ل ال���م���رك���ز آخ��ر 
أج��راه��ا  وال��ت��ي  ب��ن��ج��اح  عملياته 
ورئيس  العظام،  جراحة  استشاري 
ق��س��م ال��ع��ظ��ام ب��ال��م��رك��ز، وال��ت��ي 

العمر خمس  من  يبلغ  لطفل  كانت 
سنوات، وقد  كان يعاني من تشوه 
يُعرُف  فيما  القدمين،  في  خلقي 

بالقدم المنجلية
المعقدة  العملية  هذه  أن  يذكر 
كانت  المختصين-  وصف  -حسب 
ب��م��ش��ارك��ة أط��ب��اء ال��ق��س��م وأط��ب��اء 
التخدير، و طاقم تمريض العمليات 

وقد تكللت بالنجاح.

البشرية  ال��م��وارد  إدارة  نفذت 
وم��ص��ارف  ال��م��خ��ت��ب��رات  وإدارة 
عمل  ورشة  الصحة،  ب��وزارة  الدم 
تطوير  ب��رن��ام��ج  ح���ول  ت��دري��ب��ي��ة 
بالمختبرات  ال��ع��م��ل  وت��ح��س��ي��ن 
الطبية، تحت إشراف مدير مركز 
التدريب بالوزارة وبمشاركة مدير 

مكتب المعلومات والتوثيق.
الموارد  إدارة  أكدت  وقد  هذا 
ال��ب��ش��ري��ة ع��ل��ى أه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر 

بالمختبرات  ال��ع��م��ل  وت��ح��س��ي��ن 
العامة  بالمستشفيات   ، الطبية 
والمراكز  وال��ق��روي��ة،  والتعليمية 
الصحي،  والخدمات  التخصصية 
في  ال���وزارة  مختبرات  ومشاركة 
برامج الجودة الخارجية والتي من 
شأنها رفع مستوى دقة الفحوصات 
يتمكن  حتى  ونتائجها،  المخبرية 
السليم  التشخيص  م��ن  الطبيب 

للمرض والبدء بعملية العالج.
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طرق التعامل مع الطفل العنيد

نصائح لألبوين

ف��وائ��د ال�ل��ع�ب م��ع األط�ف��ال

أطعمة لزيادة تركيز األطفالوسائل تعليمية ألطفال التوحد

القلق عند األطفال

● البيض: يحتوي البيض على األحماض األمينّية، والتي 
لها دور فعال في تقوية وتعزيز الجهاز العصبّي. 

المضاّدة  المواد  على  األفوكادو  يحتوي  األف��وك��ادو:   ●
لألكسدة، والتي تساعد بدورها على تدفق الدورة الدموية 

في الجسم، وبالتالي الوقاية من التشّتت. 
● سمك السلمون: يحتوي سمك السلمون على أوميغا3، 

والذي له دور فعال في تحسين الذاكرة. 
● الشوكوالتة: تحتوي الشكوالتة على مادة البوليفينوالت، 
والتي تساعد بدورها على تدفق الدم على الدماغ، وبالتالي 

تحسين الذاكرة.
بكمياٍت  البروتينات  على  الشوفان  يحتوي  الشوفان:   ●
كبيرٍة، وتساعد بدورها على تعزيز صّحة الدماغ، وبالتالي 
اإلفطار  وجبة  على  تناوله  ويُمكن  التشّتت،  من  الوقاية 

بجانب كوب من الحليب والعسل

 قلق الطفولة هو خوف الطفل من المجهول الذي يتمثل 
في مجموعة الدوافع الذاتية كالعدوانية وأنواع الرغبات، 
وفي أغلب األحيان تنتج عن هذه الدوافع سلوكيات تواجه 
عنها،  التعبير  في  الطفل  رغبة  فتكبح  والتوبيخ،  بالعقاب 
الطفل؛  نفس  في  كامنًة  تبقى  بل  تموت  ال  الدوافع  وهذه 
بحيث تظل قابلة لالستثارة، وفي حال تم استدعاؤها فإن 
الطفل يعيش في حالة من الخوف من العقاب الذي يمكن 
يستطيع  وال  الخوف  هذا  سبب  يجهل  أنه  إال  يتلقاه،  أن 
وتعددت  العام،  القلق  من  حالة  في  يجعله  مما  تفسيره، 
أسباب ظهور هذا القلق عند األطفال، ومن هذه األسباب:

معاملة  في  التذبذب  واألم���ان.  لألمن  الطفل  فقدان   
الطفل من قبل الُمرّبين في المؤسسات التعليمية، والوالدين 
مثل:  السوّية،  غير  األسرية  التنشئة  أساليب  المنزل  في 
وتحّدثهما  الوالدين،  قبل  من  المستمر  والنقد  اإلهمال، 
من  مسمع  وعلى  اآلخرين  أم��ام  أطفالهما  عن  المستمر 

الطفل. 
الطفل  الممكن مساعدة  القلق عند األطفال من  عالج 
من  العادي  الطفل  وقاية  أو  قلقه،  على  تغلبه  في  القلق 

تعرضه للقلق بالعديد من الطرق، منها:
تدريبه على مهارات االسترخاء. مساعدة الطفل وتدريبه 
التي تساعده على مقاومة  على استخدام اإلستراتيجيات 
السعيدة  والمواقف  الخبرات  في  التفكير  كطلب  القلق؛ 
المختلفة،  للمشكالت  تعرضه  عند  وتوجيهه  والهادئة، 
ومساعدته على اختيار الجوانب والطرق المناسبة لحلها.

 تشجيع الطفل على تنفيسه عن انفعاالته، وتعبيره عن 
مشاعره.

اشراف : خلود علي

مع  التعامل  ف��ي  الناجحة  ال��ط��رق  م��ن   
الطفل العنيد:

ويكون  المشاركة،  على  الطفل  تعويد   
ذلك من خالل تعليمه وتدريبه على مشاركة 
ألعابه مع اآلخرين في بعض األوقات، وإن 
رفض فيمكن إشعاره بأن األطفال اآلخرين 
لن يشاركوه ألعابهم وأشياءهم أيضاً، ولكن 
يجب عدم تعويد الطفل على إعطاء ما معه 
قد  فذلك  يريدون،  عندما  لآلخرين  دائماً 
الثانية  المرتبة  في  يقع  أن��ه  داخله  يرّسخ 
الطفل  تشجيع  األهمية.  ناحية  من  دائماً 
على تخفيف العناد من خالل تقليد األبوين، 
فعلى األبوين أن يكونا مثاالً يحتذى به أمام 
يكون  فقد  العنادي،  سلوكه  لتعديل  الطفل 
هذا العناد وراثياً، أو مكتسباً نتيجة تصرفات 
الوالدين أو أحدهما. معاملة الطفل العنيد 
كغيره من األطفال دون تمييٍز. تعويد الطفل 
الطفل  مساعدة  فيمكن  المساعدة،  على 

العنيد على كسر هذا العناد من خالل ترك 
دور المساِعد له، ثّم الثناء على ما يقوم به 

من مساعدة لو كانت بسيطة.
والعبارات  التشجيع  كلمات  استخدام 
اإليجابية عند التحدث مع الطفل بدالً من 
لن   « قول  من  بدالً  فمثاًل  التهديد،  كلمات 
تذهب للحديقة« قل له: » فور أن تنتهي من 

ترتيب ألعابك سنذهب للحديقة«.
المتمردة  ونفسه  الطفل  مقاومة  كسر 
الطفل ثالث  فيتم سؤال  »نعم«،  لعبة  بلعب 
تهدأ  وبذلك  »نعم«  الحتمية  إجابتها  أسئلة 

نفسه ومقاومته ويبدأ بتقبل الطلبات.
الطفل،  مع  الخيارات  أسلوب  استخدام 
أجل  من  للسرير  اذه��ب   « ق��ول  من  فبدالً 
أم  )س(  القصة  تريد  هل  تخييره«  النوم« 
)ص(« وإذا أجاب ب� » ال أريد النوم« يمكن 
الرد عليه ب�« هذا ليس من ضمن الخيارات« 

وإعادة طرح الخيارات مرًة أخرى.

هناك عدداً من الّنصائح نوّجهها لألبوين في 
كيفّية تربية أطفالهم ونذكر منها :

أبويه  الطفل  يرى  فحين  الحسنة،  القدوة 
يقلّدهما  ت��راه  الّصالح  الّنافع  العمل  يعمالن 
فيه، ذلك أّن عالم الطفل هو أبويه، وإّن أنظاره 
متوجهٌة إلى ما يفعالن دون سواهما، ويستهين 
كثيٌر من الّناس في هذا األمر فتراه إذا اّتصل 
أح��ٌد م��ن ال��ّن��اس مثاًل ب��ه وق��ام طفله ب��ال��ّرّد 
على الهاتف قال له، قل له أّني غير موجود، 
هذا  بفعله  أّن��ه  الجاهل  األب  ه��ذا  درى  وم��ا 
وهو  قبيح  ذميم  معنًى  نفس طفله  في  يغرس 
هذه  في  أح��ٌد  يستهين  فال  وبالّتالي  الكذب، 
ألبنائنا  ق��دوًة  نكون  أن  وهي  الهاّمة  المسألة 
في كالمنا وأفعالنا ومظهرنا بين الّناس حتى 
نفرح  كذلك  نراهم  وحين  أبناؤنا،  بنا  يقتدي 
بحصاد تربيتنا لهم بذوراً تعاهدناها بالّرعاية 

صالحًة  ث��م��اراً  فأينعت  والّتوجيه  واالهتمام 
لمجتمعها.

وعلى األبوين كذلك أن يجلسان مع أطفالهم 
الّتفكير  ف���ي  م��ن��زل��ه��م  أن��ف��س��ه��م  ي���ن���زالن  وأن 
وحين  بلسانه  الطفل  تخاطب  فحين  واالهتمام، 
انجذاباً  إل��ي��ك  ينجذب  ت���راه  يشغله  بما  تهتم 
الّنبيلة  القيم  غ��رس  حينئذ  فتستطيع  عجيباً، 
واألخالق الحميدة في نفس طفلك حين تقّدمها 

له في قالٍب يناسب عمره وطفولته.
من  مرحلٍة  لكّل  أّن  يدركا  أن  األبوين  وعلى 
كّل  وأّن  واهتمامات،  ح��اج��اٍت  الطفل  م��راح��ل 
وأّن   ، وتربية  تخاطٍب  اسلوب  تستلزم  مرحلٍة 
يشّبوا  حتى  مستمّرة  عمليٌة  هي  األطفال  تربية 
فال  أمورهم  زمام  توّلي  على  قادرين  ويصبحوا 
بل  ص��ع��وب��ات  واجهتهم  إذا  األب��وي��ن  يستسلم 

يستعينوا بالله تعالى على ذلك.

من الُمهّم قبل البدء بتعليم 
ال��ط��ف��ل ال��ُم��ص��اب ب��ال��ت��وح��د 
إبعاد ُكل شيء قد يُثير غضبه 

وانزعاجه:
وات���ب���اع بعض  اس��ت��خ��دام 
لُمساعدتهم  الُمبتكرة  األلعاب 
على تدريب المهارات الحركّية 
الفقاعات  كاستخدام  لديهم؛ 
واس��ت��خ��دام  ح��س��ّي��ة،  كتجربة 
ص���ن���دوق ف��ي��ه ب��ع��ض ح��ب��ات 
على  الطفل  لحّث  الفاصولياء 
األلعاب  من  وغيرها  لمسها، 
ابتكارها  األم  ب��إم��ك��ان  ال��ّت��ي 
في  عنها  البحث  أو  بنفسها، 
اإللكترونّية  والمواقع  الُكتب 
الخاّصة بمرض التوحد. الغناء 
وإل���ق���اء ال��ق��ص��ائ��د ل��ألط��ف��ال 
ال��ُم��ص��اب��ي��ن ب��ال��ت��وّح��د، وه��ذا 

كُمكافأٍة  ع��ادًة  يكوُن  النشاط 
األنشطة  لدمج  ووسيلة  لُهم 
من  والتنُقل  كالقفز  البدنّية 

مكاٍن آلخر. 

ال�����رس�����م ع���ل���ى ال�������ورق، 
واستخدام هذِه الوسيلة لتعليم 
الطفل وتعريفِه على المشاعر 
والغضب،  كالبُكاء،  الُمختلفة 

والفرح، وذلك عن طريق رسم 
دائرٍة على الورقة والطلب من 
الّتي  المشاعر  رس��م  الطفل 
ي��رغ��ب ب��ه��ا ف���ي داخ����ل ه���ذِه 

ال���رأس.  تُمّثل  ال��ّت��ي  ال��دائ��رة 
لزيادة  الرقص  على  التدريب 
الطفل،  لدى  الحسّي  التكاُمل 
تناسق  تطوير  وهذا من شأنه 

حركاته مع إيقاع الموسيقا. 
مع  ال��وج��وه  لعبة  ُممارسة 
الطفل لُمساعدته في التعُرّف 
على تعابير الوجه واالنفعاالت 
بطاقات  استخدام  خ��الل  من 

متنوعة. 
العرائس  مسرح  استخدام 
التعبير  على  األطفال  لتدريب 
على  وح��ّث��ه��م  مشاعرهم  ع��ن 
ال��ت��ف��اع��ل م���ع اآلخ���ري���ن من 
باستخدام  األدوار  لعب  خالل 

العرائس والُدمى.

م���ع األط���ف���ال يمضي  ال��ل��ع��ب 
الطفل أغلب وقته في اللعب، وقد 
الوسيلة  أّنها  اآلب��اء  بعض  يعتقد 
الوحيدة التي يستطيع من خاللها 
الطفل أن يسلّي نفسه إال أّن للعب 
وجعله  ال��ط��ف��ل،  ن��م��ّو  ف��ي  أهمية 
صحيحاً نفسياً وقادراً على تطوير 
ويمكن  ب���ه،  واالرت���ق���اء  مجتمعه 
من  الكثير  اه��ت��م��ام  ن��الح��ظ  أّن 
مع  باللعب  والتربية  النفس  علماء 
لعبهم،  أثناء  ومراقبتهم  األطفال 
اللعب  أهمية  على  التعّرف  بهدف 
حياتهم  جوانب  مختلف  في  لهم 
ضمن كاّفة المراحل العمرية التي 

يمّرون بها.
فوائد اللعب مع األطفال

من الناحية التربوية
ي��س��اه��م ال��ل��ع��ب ف���ي ت��رب��ي��ة 
شخصياتهم  وص��ق��ل  األط���ف���ال 
م��ن خ��الل م��ا ي��ت��ع��ّرض��ون ل��ه من 

اللعب  أثناء  أفعال  وردود  مواقف 
الجماعي، أو المنفرد، أو التخيلي، 
من  ال��ت��رب��وي��ة  العملية  أّن  وب��م��ا 
في  األه��م��ي��ة  ال��ب��ال��غ��ة  العمليات 
إهمال  يجوز  ف��ال  األط��ف��ال  حياة 
أي ناحية من نواحيها، لذا يتوّجب 
إكساب  والمربين  الوالدين  على 
اللعب قيم تربوية من خالل توجيه 
وتوضيح  ال��ص��واب  نحو  األط��ف��ال 
واعتماد  وتصحيحه،  لهم  الخطأ 
األن��ش��ط��ة ال��ت��رب��وّي��ة ال��ه��ادف��ة من 
في  الحميدة  األخالق  غرس  أجل 
شخصيات األطفال، ومنها: الكرم، 
والشجاعة، واإلخالص، والصدق، 

واألمانة، والصبر.
من الناحية البدنية

الحركية  النشاطات  من  اللعب 
حيث  األطفال،  حياة  في  المهّمة 
تساعد على تقوية العظم والعضل 
لديهم، كما تحّفز الجسم على النمّو 

السريع وحرق الدهون والسكريات 
الزائدة في الدم، وبالتالي الحفاظ 
على صّحة األطفال وحمايتهم من 
األم���راض،  م��ن  بالكثير  اإلص��اب��ة 
ال��ل��ع��ب ف��ي تفريغ  ي��س��اع��د  ك��م��ا 
لديهم  ال��زائ��دة  الحركية  الطاقة 
وتسخيرها في شيء مفيد، ويشير 
عن  األطفال  منع  أّن  إلى  األطباء 
ي��ؤّدي  أن  يمكن  وال��ح��رك��ة  اللعب 
اللياقة  مستويات  انخفاض  إل��ى 
ألجسامهم  الهزال  ويسبب  لديهم 

وتشوهها.
من الناحية العقلية

يساعد اللعب في تنمية قدرات 
كما  والفكرية  العقلية  األط��ف��ال 
العالم  إدراك  ع��ل��ى  ي��س��اع��ده��م 
حولهم  يجري  وم��ا  بهم  المحيط 
من أمور مختلفة، ويساعدهم على 
البسيطة  العقلية  العمليات  ذل��ك 
اللعب من  التي يقومون بها خالل 

تركيب وتجميع وتحليل، وما يترتب 
وأفكار  م��ه��ارات  تعلّم  م��ن  عليها 
مع  تدريجياً  تتطّور  والتي  جديدة، 
تقّدم عمر األطفال ووصولهم إلى 

مرحلة الطفولة المتأّخرة.
من الناحية االجتماعية

في  الجماعية  األلعاب  تساعد 
من  االجتماعية  الناحية  تنمية 
تساعدهم  والتي  األط��ف��ال،  حياة 
النظام  وتعلم  الغير  اح��ت��رام  ف��ي 
يتعرفون  كما  ال��ق��وان��ي��ن،  وات��ب��اع 
واالنتماء،  الجماعة،  مفاهيم  على 
وال��م��س��اع��دة، وال���ص���داق���ة، كما 
تعلم  على  األطفال  اللعب  يساعد 
كيفّية إنشاء العالقات االجتماعية 
وح��ّل  عليها،  المحافظة  وط���رق 
المشاكل والنزاعات التي تواجههم 
التخلّص  إل��ى  باإلضافة  خاللها، 
ال��ذات  ح��ول  التمركز  ع��ق��دة  م��ن 
وااللتفات لآلخرين واالهتمام بهم.
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فريق النصر يلتقى سليتاس البوركيني 
مساء اليوم في القاهرة

االهلي ينتصر على نصر حسين داي بهدف البقرماوي

فوز الهالل على التحدي والمدينة على األولمبي في الدوري الممتاز لكرة القدم 

تشكيل اللجنة التسييرية لنادي الهالل ببنغازي

تكليف »أحمد زيدان« رئيسا للعبة الجيت كون دو باالتحاد العام 
الليبي للكيك بوكسينغ والرياضات المشابهة 

موسم الديربيات

وصلت بعثة فريق النصر إلى 
يوم  القاهرة  المصرية  العاصمة 
تأهباً  وذل��ك  الماضي  الثالثاء 
لخوض مباراة دور ال 32 مكرر 
من الكونفدرالية األفريقية أمام 

سليتاس البوركيني

الفريق  الع��ب��ي  ج��ل  وح��ض��ر 
بقيادة المدرب » فوزي العيساوي 
يأمل  حيث  الفني  وال��ج��ه��از   «
إيجابية  نتيجة  بتسجيل  النصر 
السفر  قبل  الذهاب  مباراة  في 
ببوركينا  ال��ع��ودة  م��ب��اراة  ول��ع��ب 

فاسو . 
ه�����ذا وس��ي��ح��ت��ض��ن م��ل��ع��ب 
ال��م��ق��اول��ون ال��ع��رب ب��ال��ق��اه��رة 
االحد 13  اليوم  المباراة مساء 
طاقم  المبارة  وسيدير  ؛  يناير 

تحكيم مصري . 

ستشهد مالعب دورينا هذا الموسم عدة 
فاألسبوع  الجيران  بين  تنافسية،  ديربيات 
ال��ث��ان��ي، ع��رف ل��ق��اء االت��ح��اد م��ع األهلي 
و  مصراتة،  ملعب  أرضية  على  طرابلس 
بهدفين مقابل  االتحاد  بتفوق فريق  انتهي 
ديربي  يشهد  الثالث  األسبوع  أما  ه��دف، 
ملعب  احتضنه  ال���ذي  و  ب��ن��غ��ازي،  مدينة 
شهداء بنينا و انتهي بتفوق األهلي بنغازي 
علي جاره النصر بهدف مقابل ال شيء،  اذ 
لم يكن المستوي الفني مرتفع في اللقائين 
في  الديربيات، خصوصا  لحساسية  نظراً 
دورينا، و لكن الشيء الذي يستحق الذكر، 
هو تغيير العقلية، و تقبل الخسارة بالرغم 
اللقاءات شهدت فوز و خسارة إال  أن  من 
أننا لم نشهد أي أعمال شغب، و ال هرج 
بين  الرياضية  ال��روح  سادت  كما  مرج،  أو 
الفرق أما ثالث ديربي هذا الموسم سيكون 
على أرضية ملعب مصراتة، و الذي يجمع 
لن  و  المصراتي،  االتحاد  مع  السويحلي 
يكون ديربي مصراتة األخير هذا الموسم 
ديربي  والدة  سنشهد  قورينا،  مدينة  في 
العائد  الصداقة  بين  الممتاز  في  جديد 
إلي مصاف أندية النخبة، بعد غيابه ألكثر 
الذي  الجبل  شباب  و  عاماً،  عشرين  من 
اسمه  فرض  و  رائعة  مستويات  في  يقدم 
الصفوة، و في إجدابيا ستكون  أندية  بين 
عودة  بمناسبة  فاألولى  فرحتين  الفرحة 
الثانية  و  الجديدة،  بحلته  إجدابيا   ملعب 
بعودة ديربي المدينة، و الذي يجمع التعاون 

و نجوم إجدابيا.
هذا  الديربيات  كثرة  تكون  أن  نتمني   
و  المنافسة  كثرة  مع  دورينا  في  الموسم 
أن  و  ل��ل��دوري،  الفني  بالمستوي  ال��رق��ي 
الخسارة،  تقبل  و  الرياضية  الروح  تستمر 
و لقاءات الديربي، مثلها مثل أي لقاء آخر 
في الدوري، ال تساوي أكثر من ثالث نقاط.

أعلنت اللجنة األولمبية عن برنامج مكثف للعام 2019 
بالمجال  الوظيفية  الكوادر  وتأهيل  وتطوير  دعم  أجل  من 
الرياضي وبمختلف التخصصات الفنية واإلدارية واإلعالمية 

بمختلف مدن ومناطق ليبيا . 
وتضمن برنامج اللجنة االولمبية الليبية خالل شهر 
اإلعالم  دور  حول  عمل  ورش��ة  تنظيم   ، الحالي  يناير 
الرياضي في بناء ثقافة رياضية تنبذ التعصب والعنف 
، وتسهم في بناء الوطن وتقوية العالقات بين مكونات 
الورشة  هذه  وستقام   . واالجتماعي  الرياضي  الوسط 
على مدى ثالثة أيام يوم السبت القادم بمدينة طبرق ، 
وأيام 15 ، و16 ، و17 من شهر يناير الجاري بمدينة 

البيضاء . 
في  دورة  ستستضيف  المرج  مدينة  أن  اللجنة  وأف��ادت 
اإلعداد البدني خالل الفترة من ال19 إلى ال23 من شهر 

يناير الجاري 

الفوز  بنغازي  األهلي  فريق  حقق 
على فريق نصر حسين داي الجزائري 
في  الضائع   ب��دل  الوقت  في  بهدف 
ل��ك��أس االت��ح��اد  ال�����32  ذه���اب دور 
األفريقي لكرة القدم »الكونفيدرالية«.

الشاذلي  بملعب  المباراة  أقيمت 
أجواء  في  التونسية  بالعاصمة  زويتن 
باردة وأمطار وأرضية صعبة  لم تسمح 

لالعبي الفريقين باللعب الجيد.
األفضل  بنغازي  أهلي  فريق  وكان 
الفرص   من  العديد  له  سنحت  وق��د 
األول  ال��ش��وط  ف��ي  خاصة  للتسجيل 

الذي انتهى سلبًيا بدون أهداف.

ومع انطالق الشوط الثاني للمباراة 
من  الضغط  بنغازي  األه��ل��ي  ح���اول  
هبوًطا  شهدت  المباراة  ولكن  جديد 
الفريقين  كال  من  األداء  مستوى  في 
ثابتة  ضربة  ومن   94 الدقيقة  حتى 
البقرماوي  جبريل  الالعب  استطاع 

تسجيل هدف المباراة الوحيد.
تأكيد  ب��ن��غ��ازي  االه��ل��ي  وي��ن��ت��ظ��ر 
يخوض  عندما   16 ل��ل��دور  ترشحه 
مباراة اإلياب التى ستقام في الجزائر 
يوم السبت المقبل، بملعب 5 جويلية 
بالعاصمة الجزائرية عند  الساعة 6 

مساًء.

كلف  ق��راراً  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  أص��در 
كرة  نجم  برئاسة  بنغازي  بمدينة  الهالل  نادي  إلدارة  تسييرية  لجنًة  بموجبه 

الطائرة الدولي السابق » ادريس غيث قدورة«. 

وضّمت اللجنة » فوزي جعودة« نائباً للرئيس ، وعضوية كل من » عياد محمد 
الشحومي » و« حكيم الطيب« ، و« محمد علي عمورة« و »سالم نصر مختار«، 

و«عادل الزروق بن عمران » .

كلف االتحاد الليبي للكيك 
بوكسينغ رئيس اللجنة الفنية 
»أحمد  الشرقية  بالمنطقة 
العليا  اللجنة  برئاسة  زيدان« 
للعبة القتالية الجديدة »جيت 
ال��ري��اض��ات  ضمن  دو«  ك��ون 

المشابهة. 
الرياضي  ال��م��ح��رر  وع��ل��م 
ب���وك���ال���ة األن����ب����اء ال��ل��ي��ب��ي��ة، 
الكيك  ات���ح���اد  م��ص��در  م���ن 

التكليف  ه��ذا  أن  بوكسينغ، 
جاء عقب الموافقة التي تمت 
يوم االثنين الماضي على ضم 
لالتحاد  جديدة  قتالية  لعبة 
اسمها »جيت كون دو« ضمن 
وقد  المشابهة،  ال��ري��اض��ات 
تم تشكيل لجنة عليا لها وتم 
زيدان«  »أحمد  السيد  تكليف 

برئاستها. 
وأوضح المصدر أن »جيت 

ك���ون دو« ه��و ن��ظ��ام دف��اع��ي 
ط�����وره ال��م��ق��ات��ل ال��م��ش��ه��ور 
الكلمة  وتعني  ل��ي«،  »ب���روس 
ط��ري��ق ال��ق��ب��ض��ة ال��ض��ارب��ة، 
فن  من  كبير  بشكل  ومستوٍح 
فو«  »الكونغ  أو صنف  القتال 
ومن   ، ش��و«  »بيونغ  المسمى 
يعرف  التي  التدريبات  أشهر 
الدمية  على  التدريب  هو  بها 

الخشبية.

■ بقلم : ناصر الفرجاني

الهالل على فريق  فاز فريق 
التحدي بنتيجة هدف لصفر، 
أقيمت  ال��ت��ي  ال��م��ب��اراة  ف��ي 
بينهما يوم الخميس الماضي 
في  ب��ن��ي��ن��ا،  ش��ه��داء  بملعب 
األسبوع  منافسات  انطالق 
ال���راب���ع ل��ف��رق ال��م��ج��م��وع��ة 
األول��ى، من ال��دوري الممتاز 

لكرة القدم. 
لفريق  الوحيد  الهدف  ج��اء 
الهالل عن طريق العبه »أنس 
المصراتي« في الدقيقة 65 

من زمن المباراة. 
ي��رف��ع الهالل  ال��ف��وز  وب��ه��ذا 

من  نقاط  ست  إل��ى  رصيده 
بقي  فيما  م��ب��اري��ات،  أرب���ع 
ف���ري���ق ال��ت��ح��دي ب��رص��ي��ده 
من  واح����دة  نقطة  ال��س��اب��ق 

نفس عدد المباريات. 
منافسات  ان��ط��الق  وض��م��ن 
األس�����ب�����وع ال�����راب�����ع ل��ف��رق 
ال��م��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة، ف��از 
ضيفه  على  المدينة  ف��ري��ق 
بنتيجة  األول���م���ب���ي  ف���ري���ق 
ث��الث��ة أه����داف ل��ه��دف، في 
جمعتهما  ال��ت��ي  ال���م���ب���اراة 
بملعب مصراتة يوم الخميس 

الماضي. 

س���ج���ل ل���ل���م���دي���ن���ة الع���ب���ه 
بوشناف« هدفين  »المعتصم 
و  24و64،  الدقيقتين  في 
»محمود  لالعبه  ثالث  هدف 
سجل  بينما  ال��ب��وع��ي��ش��ي«، 
ه����دف األول���م���ب���ي ال��وح��ي��د 
في  سحيلة«  »ه��ش��ام  العبه 

الدقيقة30  .
وبذلك يضيف المدينة ثالث 
ويرفع رصيده  نقاط جديدة 
ن��ق��اط م��ن أرب��ع  إل��ى ثماني 
مباريات، بينما تجمد رصيد 
من  نقطتين  عند  األولمبي 

نفس عدد المباريات. ...) 

اللجنة األولمبية تنظم برنامجًا تدريبيًا لدعم الكوادر في المجال الرياضي 


