
الخليج العربي للنفط والبريقة لتسويق النفط 
يناقشان االمور المالية القائمة بين الشركتين

النواب  مجلس  رئيس  فخامة  التقى   
اقامته  بمقر  صالح”  ”عقيلة  المستشار 
 ” سالمة  ”غسان  السيد  القبة  بمدينة 
بحث  حيث  ليبيا،  لدى  األممي  المبعوث 
فخامة رئيس مجلس النواب مع المبعوث 
األممي لدى ليبيا اخر مستجدات الشأن 
التي  الحالية  األزم��ة  انهاء  وسبل  الليبي 

تمر بها البالد.

المتحدث  ب��ه  ص���رح  م��ا  وب��ح��س��ب 
النواب السيد ”  الرسمي باسم مجلس 
عبد الله بليحق ” فإن المستشار “عقيلة 
بالمبعوث  لقائه  خ��الل  أك��د   ” ص��ال��ح 
بإنهاء  التعجيل  ض���رورة  على  األم��م��ي 
االزمة الحالية التي تمر بها البالد عبر 
واج��راء  الدستوري  االستحقاق  انجاز 
والبرلمانية  ال��رئ��اس��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 

الشعب  إلرادة  وف��ق��اً  وق��ت  أق���رب  ف��ي 
الليبي، كما وأكد فخامة رئيس مجلس 
للقوات  األعلى  القائد  بصفته  النواب 
تقوم  الذي  الهام  ال��دور  على  المسلحة 
في عملية  المسلحة خاصًة  القوات  به 
اإلرهابيين  م��ن  ال��ب��الد  جنوب  تطهير 
والعصابات  والمرتزقة  والمتطرفين 

االجرامية.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي المبعوث األممي لدى ليبيا
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ديوان مجلس النواب يختتم برنامجه التدريبي »أصول 
المراسم والبروتوكول ومهارات التعامل مع كبار 

الدعم الحقيقي لنا كان من اهالي طبرق فقد كانوا داعمين حقيقين لنا كمجلس نواب
معالي رئيس ديوان مجلس النواب االستاذ / عبد الله المصري الفضيل:

وزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف يطلع على 
أوضاع الجنوب خالل استقباله لمدير أمن غات

تصدر عن مؤسسة الخدمات االعالمية بمجلس النواب األحد

صحيفة أسبوعية 
سياسية منوعة شاملة

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي عميد بلدية درنة ومدير أمنها ويطلع على أوضاع المدينة

فخامة رئيس مجلس النواب يستنكر تصريحات المبعوث التركي الى ليبيا عضو مجلس النواب محمد تامر يبارك تحرير مدينة مرزق

التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار 
” عقيلة صالح ” بمقر اقامته بمدينة القبة عميد 
بلدية درنة السيد ” عبد المنعم الغيثي ” ومدير 
الجواد ”  العقيد ” طارق عبد  مديرية أمن درنة 
اللقاء  خالل  النواب  مجلس  رئيس  فخامة  أطلع 
واألمنية عقب  الخدمية  المعيشية  األوضاع  على 

تحريرها من الجماعات اإلرهابية المتطرفة.
وحث فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ” 
عقيلة صالح ” عميد بلدية درنة على العمل على 

كافة  وتذليل  بالمدينة  المواطنين  توفير خدمات 
الصعوبات أمامهم بالتنسيق مع الحكومة الليبية 
األمنية  األج��ه��زة  ع��ودة  إل��ى  باإلضافة  المؤقتة 
احتياجات  كافة  وتذليل  كامل  بشكل  وتفعيلها 
األجهزة األمنية ألداء دورها المناط بها على أكمل 
وجه، مثنياً على دور أهالي درنة بكافة تركيباتها 
ورج��ال  المسلحة  القوات  دع��م  في  االجتماعية 
الجماعات  من  المدينة  تحررت  ان  إل��ى  األم��ن 

اإلرهابية.

اس��ت��ن��ك��ر ف��خ��ام��ة رئ��ي��س 
االرب��ع��اء  ي���وم  ال��ن��واب  مجلس 
الماضي التصريحات التي أدلى 
بها المبعوث التركي إلى ليبيا ” 
عملية  حول   ” ايشلر  الله  أمر 
الجماعات  من  الجنوب  تطهير 
اإلرهابية والمتطرفة وعصابات 
القوات  تنفذها  التي  المرتزقة 
المسلحة واصفاً إياها بالتدخل 
الداخلي  الشأن  في  المرفوض 
الليبي واعتداء على سيادة ليبيا 
في تواصل للدور المؤسف الذي 
تقوم بها تركيا في تقويض إنهاء 
األمن  وبسط  ليبيا  في  األزم��ة 
للجماعات  ودع��م��ه��ا  ب��ال��ب��الد 
مثل  عبر  والمتطرفة  اإلرهابية 
وتقديمها  التصريحات  ه��ذه 
للدعم المادي واللوجستي لهذه 

مشيراً  المتطرفة  الجماعات 
تم  التي  األسلحة  شحنات  الى 
ضبطها من السلطات اليونانية 
والليبية والتي خرجت من دولة 
الشعب  أبناء  بها  ليقتل  تركيا 
الجماعات  ه��ذه  لدعم  الليبي 
اإلرهابية  العمليات  تنفيذ  في 
بعرض  وضربها  واالغ��ت��ي��االت 
الشعبين  بمصلحة  ال��ح��ائ��ط 
األمن  مجلس  ق��رارات  وكذلك 
فخامة  وط��ال��ب  ب��ال��خ��ص��وص، 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب دول��ة 
ووقوفها  موقفها  بتغيير  تركيا 
بدالً  الليبي  الشعب  جانب  إلى 
والتطرف  اإلره���اب  دع��م  ع��ن 
الذي  ليبيا  األمن في  وتقويض 
أبناء  تضحيات  بفضل  تحقق 

القوات المسلحة.

عن  ال��ن��واب  مجلس  عضو  ب���ارك 
تحرير  تامر  محمد  السيد  الجنوب 
القوات المسلحة الليبية مدينة مرزق 
والعصابات  اإلرهابية  الجماعات  من 

المارقة.
كافة  ت��ام��ر  محمد  ال��ن��ائ��ب  وح��ث 
سكان الجنوب للوقوف صفاً واحداً مع 
القوات المسلحة لتخليصهم وتخليص 

الوطن من هذه الزمرة وتحقيق األمن 
الليبي  ال��ج��ن��وب  ب��م��دن  واالس��ت��ق��رار 

كافًة.
ي��ذك��ر أن وح�����دات م���ن ال��ق��وات 
وتقوم  المدينة  وسط  تصل  المسلحة 
بتمشيط المنطقة من بقايا الجماعات 
اإلرهابية وتطارد بقاياهم التي تحاول 

الهروب نحو عمق الصحراء .

االثنين  يوم  النواب  مجلس  ديوان  اختتم 
” أصول  االول��ى  التدريبية  ال��دورة  الماضي 
التعامل  وم��ه��ارات  وال��ب��روت��وك��ول  المراسم 
عليها  يشرف  والتي  الشخصيات”  كبار  مع 
مجلس  ب��دي��وان  والتطوير  التدريب  مكتب 
النواب ، تأتي هذه الدورة في إطار البرنامج 
الذي أعدهُ مكتب التدريب والتطوير بديوان 
وتطوير  اع���داد  اط���ار  ف��ي  ال��ن��واب  مجلس 
حيث   ، النواب  مجلس  بديوان  الموظفين 
ش���ارك ف��ي ه��ده ال����دورة ع��دد م��ن إدارت 
المراسم والعالقات وشؤون المجلس وشؤون 
الديوان ومكتب مقرر مجلس النواب، حيث 
متتالية  أي��ام  لعشرة  ال��دورة  هذه  استمرت 
ُقدم من خاللها العديد من المحاور المهمة 
التي تخص البرتوكوالت والمراسم والتعامل 

مع كبار الشخصيات .
ومن جانبه قدم “دكتور رسمي بالروين” 
ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��ك��ل م��ن ش���ارك بهذه 
الدورة وحسن االلتزام واالنضباط لموظفي 
الديوان، ولكل إدارات ديوان مجلس النواب 
على دعم وانجاح هدا البرنامج، والى رئيس 
ديوان المجلس السيد ” عبد الله المصري” 
على  واصراره  البرنامج  لهذا  االول  الداعم 
للتدريب  الليبي  المركز  شكر  كما  انجاحه، 
المستشار  رأس��ه��م  وع��ل��ى  واالس��ت��ش��ارات 
هذا  م���درب   ” المشيطي  رج��ب   ” السيد 

الكادر الوظيفي بديوان مجلس النواب.
وم���ن ج��ان��ب اخ���ر ص���رح م��دي��ر مكتب 
سالم  فرج  زياد  السيد”  والتطوير  التدريب 
” اثناء اختتام هده الدورة بقوله ” اختتمنا 
أص��ول  ح���ول  ال��ت��دري��ب��ي  برنامجنا  ال��ي��وم 
التعامل مع  والبروتوكول ومهارات  المراسم 
العديد  استهدفت  والتى  الشخصيات،  كبار 
من االدارات والمكاتب بديوان مجلس النواب 
والتى تعتبر الخطوة االولى في طريق تنمية 
الوظيفي  للكادر  المهنية  المهارات  وتطوير 

بالديوان.
وساند  دع��م  م��ن  ك��ل  الختام شكر  وف��ي 
رئيس  راسهم  وعلى  البرنامج  هدا  إلنجاح 
الله  عبد   ” السيد  ال��ن��واب  مجلس  دي���وان 
المصري” الدى خصص كل دعمه ومساعدته 
إلدارة  موصول  والشكر  التدريب،  لمكتب 
بدايته  من  البرنامج  رافقت  التي  االع��الم 

بالتغطية االعالمية.

اقتصاد

رياضة

مجتمع مدني

حوادث

بلديات

ص4

ص12

ص7

ص5

ص6

المنتخب الوطني األول لكرة القدم يخسر 
لقاءه الودي أمام األفريقي التونسي

الهالل األحمر اجدابيا يقوم بزيارات 
ميدانية للمنازل المتضررة

ضبط  ستة وثالثون ألف 
لتر من الخمور

المليطانية تعقد إجتماعًا طارئًا بشأن تجمع 
مياه االمطار ببعض الشوارع والميادين
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عضو مجلس النواب السيد سعد امغيب يناقش مع رئيس مجلس الوزراء أوضاع بلدية الكفرة 

عضو مجلس النواب الدكتورة سلطنة المسماري تبحث مع رئيس مجلس الوزراء أوضاع بلدية المرج 

رئيس مجلس الوزراء يتابع مشاريع قطاع المواصالت والنقل

وزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف يطلع على 
أوضاع الجنوب خالل استقباله لمدير أمن غات

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

ناقش عضو مجلس النواب عن 
امغيب  سعد  السيد  الكفرة  بلدية 
الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  مع 
عبدالله  السيد  المؤقتة  الليبية 
األربعاء  ي��وم  الثني  عبدالرحمن 
الكفرة  بلدية  أوض���اع  ال��م��اض��ي 
وذلك خالل اجتماع بحضور وزير 

التعليم الدكتور فوزي بومريز.
وب��ح��ث االج��ت��م��اع ال���ذي عقد 

ال��وزراء في  بمكتب رئيس مجلس 
المشاكل،  كافة  ق��رن��ادة،  منطقة 
بلدية  بها  تمر  ال��ت��ي  وال��ع��راق��ي��ل 

الكفرة وكيفية وضع الحلول لها.
مشاريع  االج��ت��م��اع  بحث  كما 
البلدية  ف��ي  ال��م��ؤق��ت��ة  ال��ح��ك��وم��ة 
الخدمية  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  ف��ي 
واألمنية و خاصة قطاعي التعليم 

و الصحة.

بحثت عضو مجلس النواب 
الدكتورة  ال��م��رج،  دائ���رة  ع��ن 
سلطنة المسماري  مع رئيس 
مجلس وزراء الحكومة الليبية 
ال��م��ؤق��ت��ة ال��س��ي��د ع��ب��دال��ل��ه 
بمكتبه  الثني  عبدالرحمن 
في ديوان مجلس الوزراء في 
الثالثاء  ي��وم  ق��رن��ادة  منطقة 
المرج  بلدية  أوضاع  الماضي 
وس��ي��ر ال��ع��م��ل ب��م��ش��اري��ع��ه��ا 
ال���خ���دم���ي���ة ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا 

الحكومة المؤقتة. 
مجلس  رئ���ي���س  ون���اق���ش 
ال��������وزراء خ����الل االج��ت��م��اع 

أوضاع بلدية المرج من جميع 
النواحي الخدمية والمعيشية، 
وكذلك المشاريع المنجزة من 
البلدية  داخ��ل  الحكومة  قبل 
و  تواجهها  التي  والمعوقات 

كيفية حلحلتها.
كما ناقش االجتماع خطط 
مهام  تسيير  ف��ي  ال��ح��ك��وم��ة 
ال��ب��ل��دي��ة ل��ل��ع��ام ال��ح��ال��ي في 
الخدمية،  القطاعات  ك��اف��ة 
البلدية  تواجهه  فيما  وخاصة 
وغيرها  ال��م��ي��اه  مشاكل  ف��ي 
ف��ي مختلف  ال��م��ش��اري��ع  م��ن 

القطاعات.

بحث رئيس مجلس وزراء 
المؤقتة  الليبية  الحكومة 
السيد عبد الله عبد الرحمن 
مشاريع  عمل  سير  الثني 
للمواصالت  العامة  الهيئة 
اجتماع  وذلك خالل  والنقل 
القطاع  ب��م��س��ؤول��ي  م��وس��ع 
دي���وان  ف��ي  بمكتبه  ع��ق��ده 
منطقة  في  ال��وزراء  مجلس 

قرنادة.
رئيس  االجتماع  وحضر 
للمواصالت  العامة  الهيئة 
محمد  ال��ك��اب��ت��ن  وال��ن��ق��ل 
ع���ب���د ال�����ق�����ادر، ورئ���ي���س 
والجسور،  الطرق  مصلحة 
ال��رائ��دة  ال��ش��رك��ات  وبعض 
ف�����ي ت���ن���ف���ي���ذ م���ش���اري���ع 
ال��م��واص��الت، إض��اف��ة إلى 
مدير إدارة المتابعة وتقييم 
م��ج��ل��س  ب����دي����وان  األداء 
فرج  رض��ا  السيد  ال����وزراء 

الفريطيس.

مجلس  رئ��ي��س  ون���اق���ش 
الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  وزراء 
ال��م��ؤق��ت��ة خ���الل االج��ت��م��اع 
سير عمل مشاريع الهيئة في 
ليبيا، والمشاريع  كافة ربوع 

المتعثر تنفيذها.
وأم������ر رئ���ي���س م��ج��ل��س 
المشاريع  بسحب  ال����وزراء 
م��ن أي��ة ش��رك��ة غير ق��ادرة 
مع  التعاقد  و  التنفيذ  على 

شركات ذات كفاءة عالية.
ك��م��ا ن���اق���ش االج��ت��م��اع 
مشروع صيانة جسري وادي 
لما  الباكور  وجسر  الكوف 
عاجلة،  صيانة  من  تحتاجه 
ال��وزراء  حيث أص��در رئيس 
إج���راء  ب��ض��رورة  تعليماته 
دراسة كاملة من قبل الهيئة 
خالل عشرة أيام و تقديمها 
في  الفعلي  البدء  يتم  حتى 

صيانتهما.
وب��ح��ث االج��ت��م��اع بعض 
المنطقة  ف���ي  ال��م��ش��اري��ع 
م���ن أه��م��ه��ا  ال���وس���ط���ى و 
الواحات   - اجدابيا  طريق 
و العراقيل التي تواجه سير 
وكيفية  بالمشروع،  العمل 
وض��ع ح��ل ج���ذري لضمان 
على  ال��م��ش��روع  عمل  سير 

الوجه األمثل.

متابعته  إط��ار  ف��ي 
لعمليات  المتواصلة 
من  ال��ج��ن��وب  تطهير 
قبل القوات المسلحة، 
استقبل وزير الداخلية 
إبراهيم  المستشار 
الخميس  اب��وش��ن��اف 
في  بمكتبه  الماضي 
الداخلية  وزارة  ديوان 
ف���ي م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي 
م����دي����ر أم������ن غ���ات 
مكافحة  ف��رع  ومدير 
الهجرة غير الشرعية 

بالبلدية.
مع  الوزير  وناقش 
ال��س��ي��د م��دي��ر األم��ن 
مكافحة  فرع  ورئيس 
الهجرة غير الشرعية 
البلدية  بغات، أوضاع 
األمنية  النواحي  من 
وسير العمل بمختلف 
أق�����س�����ام م���دي���ري���ة 

األم���ن واس��ت��ع��داده��ا 
القوات  ظهر  لحماية 
حربها  في  المسلحة 
ع���ل���ى ال���ع���ص���اب���ات 
اإلجرامية واالرهاب.  
وأص����������در وزي�����ر 
تعليماته  ال��داخ��ل��ي��ة 
ل���ت���وف���ي���ر م��خ��ت��ل��ف 

المديرية  احتياجات 
ون��ق��ل��ه��ا ع��ب��ر م��ط��ار 
بنينا إلى مطار غات، 
مطالبا بتقديم موقف 
ي���ت���ض���م���ن أوض�������اع 
اآلل���ي���ات واألس��ل��ح��ة 
وحصرها  بالمديرية 
على  للعمل  تمهيدا 

النواقص  كافة  توفير 
بالخصوص.

وأك��د ال��وزي��ر على 
جهزتها  ال��ت��ي  ال��ق��وة 
ال�������وزارة وأرس��ل��ت��ه��ا 
للجنوب لتفعيل إدارتي 
والتمركزات  البوابات 
األم��ن��ي��ة، وال��دوري��ات 

مؤكدا  ال��ص��ح��راوي��ة، 
عملها  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
دور  من  به  تقوم  وم��ا 
ف��ي ح��م��اي��ة ال��ح��دود 
وال�����ط�����رق ال���ع���ام���ة 
في  الجيش  ومساندة 

تطهيره للجنوب.
على  الوزير  واطلع 
أوض�����اع األم�����ن وم��ا 
ش���ه���ده م����ن ت��ح��س��ن 
المناطق من  تلك  في 
الذي  الموقف  خ��الل 
مدير  ال��س��ي��د  ق��دم��ه 

أمن غات.
أن  إل�������ى  ي����ش����ار 
ال��س��ي��د م���دي���ر أم��ن 
غ����ات ك����ان ق���د ق��دم 
لوزير  مفصال  موقفا 
متضمنا  ال��داخ��ل��ي��ة 
ال�����ع�����م�����ل األم�����ن�����ي 
وم��خ��ت��ل��ف ن��ش��اط��ات 

المديرية.

ديوان مجلس النواب يهنىء الشعب الليبي بمناسبة 
الذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير
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معالي رئيس ديوان مجلس النواب االستاذ / عبد الله المصري الفضيل:

الدعم الحقيقي لنا كان من اهالي طبرق فقد كانوا داعمين حقيقين لنا كمجلس نواب 

لسنة   4 رقم  القانون  الرئيس  معالي   
لمجلس  الداخلي  النظام  اعتمد    2014
ديوان  اختصاصات  ايضا  وح��دد  النواب 
الكريم  للقارئ  نعطي  ال��ن��واب  مجلس 
عن  وتوضحيا  ش��م��وال  اك��ث��ر  توضيحا 
التي  الوظيفة  والمعايير  اختصصتكم 

يتم بها اختيار او تعين رئيس الديوان؟
 ا.عبد الله:  بداية نرحب بصحيفة صدى 
دور  او  الختصاصات  بالنسبة  اما  المستقبل 
 4 رق��م  للقانون  ووفقا  النواب  مجلس  دي��وان 
لسنة 2014 فهو يمثل االمانة العامة لمجلس 
النواب ويتشكل من االدارات العامة واإلدارات 
الهيكل  ف��ي  الداخلية  واألق��س��ام  المساعدة 
والمالي  واإلداري  الفني  للجهاز  التنظيمي 
لمجلس النواب اي انه الجسم االداري والمالي 
والقانوني والتقني لمجلس النواب والمناظر لنا 
بالبرلمانات االخر هي االمانة العامة ففي كافة 
ممثال  النواب  وديوان مجلس  العالم  برلمانات 
االمانات  لديه عضوية في  الديوان  رئيس  في 
في  عضوية  لدينا  فنحن  البرلمانية  العامة 
العربي  البرلماني  االتحاد  في  العامة  االمانة 
اتحاد  وف��ي  االفريقي  البرلماني  وب��االت��ح��اد 

برلمان المتوسط
ومن حقنا حضور االجتماعات االجتماعات 
الدورية لألمانات البرلمانية في كل عام عادة 
يتم عقد ثالثة الي اربعة اجتماعات ولكن نحن 
نحضر هذه االجتماعات وفقا لظروفنا بمعني 
ويتعذر  االجتماعات  ه��ذه  من  بعضا  نحضر 
اعني  ال��خ��اص��ة  لظرفنا  لبعضها  ح��ض��ورن��ا 
ودي��وان مجلس  ذاته  المجلس في حد  ظروف 
النواب سواء رئاسته او ادارته وموظفيه نقف 
على مسافة واحدة مع كل السادة النواب بكل 
من  النائب  ك��ان  س��واء  السياسية.  انتمائتهم 
مجلس  دي���وان  الجنوب  او  ال��ش��رق  او  ال��غ��رب 
توجد  وال  الجميع سواسية  مع  يتعامل  النواب 
ونائب  نائبا  بين  نفرق  وال  احادية  نظرة  لدينا 
السادة  مع  نتعامل  فنحن  السياسي  لالنتماء 
النواب باعتبار ان كل نائب يمثل الشعب هذه 
هي نظرتنا للجميع بشمولية وشفافية واحترام

يتم  ف��ه��ذا  ال��دي��وان  رئ��ي��س  ام��ا بخصوص 
ويتم  بمهام عمله.  مرتبطة  مهنية  معايير  وفق 
دي��وان  فرئيس  االنتخاب  خ��الل  م��ن  اختياره 
الوحيد  الموظف  يكون  يأكد  النواب  مجلس 
الذي يتم تعينه عن طريق االنتخاب من خالل 

السادة النواب اعضاء البرلمان 
مجلس  دي����وان  تشكيل  ت��م  ك��ي��ف   

النواب؟ 
ا.عبدالله: بعد استكمال االنتخابات لمجلس 
قبل  م��ن  برئاستي  لجنة  تشكيل  ت��م  ال��ن��واب 
)السيد نوري بوسهمين(رئيس المؤتمر الوطني 
التسليم  اج��راءات  تولي  مهامي  وكانت  ان��ذاك 
واالستالم بين المؤتمر الوطني العام المنتهية 
وتم منح  المنتخب  النواب  وبين مجلس  واليته 
الصالحية لي بصفتي رئيس اللجنة من خالل 
القرار الصادر بتحديد الزمان والمكان وكانت 
هذه هي النقطة المفصلية والمهمة في تحول 
فأنا  الشرقية  المنطقة  ال��ي  ال��ن��واب  مجلس 
واالستالم  التسليم  اجراءات  بأن  رأيت  عندما 
وبأن  والسليمة  الصحيحة  بالصورة  تمر  لن 
بالفعل  حدث  ما  وهذا  العراقيل  بعض  هناك 
فقد كان حدسي في محله فانطلقت الي مدينة 
السادة  من  كبير  ع��ددا  مع  واجتمعت  بنغازي 
اعضاء مجلس النواب في الشرق واتفقنا على 
ان يتم عقد الجلسة بمدينة بنغازي هكذا كانت 

البداية ثم انطلقت عملية الكرامة. 
واشتد  ب��ن��غ��ازي  تحرير  عملية  وانطلقت 
ان��ذاك  ال��دواع��ش  ك��ان  فقد  المعارك  وطيس 
قد استولوا على مقر الصاعقة وكان ذلك في 
عالقتي  وبحكم  تقريبا  رمضان  شهر  اواخ��ر 
الذي  اسويسي  محمد   / الله  بإذن  بالمرحوم 
به  اتصلت  فقد  بطرابلس  لألمن  مديرا  ك��ان 
وقمت بتوجيه رسالة رسمية له بصفتي رئيسا 
لديوان المؤتمر الوطني العام طالبا منه معرفة 
قائال  رده  فجاءني  بطرابلس  االمني  الموقف 
االستالم  جلسة  لعقد  آمنة  غير  لي:طرابلس 
قد  قويا  شجاعا  موقفا  ه��ذا  وك��ان  والتسليم 

حدث وبعد ذلك تم اغتياله رحمه الله
وفي تلك الفترة كان السيد/  صالح مازق 
وزيرا للداخلية طلبت منه معرفة الوضع االمني 

ببنغازي فقال لي: بنغازى
بنغازي غير آمنة لعقد جلسة مجلس النواب 
لعقد  آمنة  تكون  مدينة  البحث عن  قررنا  لذا 
النوف  رأس  مدن  ثالثة  الي  فاتجهنا  الجلسة 
والبيضاء وطبرق ورأينا بان مدينة هي االنسب 
وبذلك وافق اغلبية السادة النواب على اختيار 
مدينة طبرق والتي تنعم بالهدوء لعقد جلساتهم 
بركة  على  وانطلقنا  بنغازي  مدينة  عن  عوضا 
رسائل  بتوجيه  وقمت  طبرق  مدينة  الي  الله 
اعضاء  السادة  لكل  الهواتف  من خالل  نصية 
مجلس النواب وكذلك عبر الوسائط االعالمية 
وبحضور  االجتماع  الي  والدعوة  االع��الن  تم 
اول��ى  عقدت  ال��ن��واب  مجلس  اع��ض��اء  اغلبية 

جلسات مجلس النواب بمدينة طبرق
اريد ان اسجل موقفا من خالل صحيفتكم 
الموقرة فنحن ال ننكر فضل الرجال فقد تحرك 
معي من طرابلس مجموعة من الشباب اضافة 
والذين  الشرقية  المنطقة  م��ن  الشباب  ال��ي 
كانوا معي بالمؤتمر الوطني العام فهم الركيزة 
االساسية واللبنة االولى وكان لهم الفضل بعد 
ل��إدارة  ال��ن��واة  ليكونوا  وتعالى  سبحانه  الله 
بمدينة طبرق ولكن الدعم الحقيقي لنا كان من 
لنا  حقيقين  داعمين  كانوا  فقد  طبرق  اهالي 
لم يكن ألهالي طبرق هذا  ولو  نواب  كمجلس 
النواب مقرا  لمجلس  كان  لما  الدعم  الموقف 
فأهالي طبرق موقفهم ال ينسى لقد وقفوا معنا 
بكل امكانياتهم واذكر بان احد سكان المدينة 
قدم لنا مبلغا ماليا كسلفه نعًم�ْ قدم لنا اربعون 
الف دينارا لكي يتم تجهيز المقر ويعقد مجلس 
تنسى  ال  المواقف  هذه  جلساته  اولى  النواب 
على  تحصلنا  بعدما  فنحن  ب��ال��ذاك��رة  وتظل 
قمنا  المالية  المخصصات  على  الحكومة  من 
بسداد هذا المبلغ برغم انه رفض قبوله ولكننا 
ابلغناه بأننا استلمنا منه المبلغ على اساس انه 
سلفه والسلفه البد ان ترد والبد من ان يقبلها 

فقال لنا بان هذا المبلغ. 
هو دعم شخصي فقلنا لٍه البد لنا سداده 
اول  وعقدنا  السلفة  وس��داد  المبلغ  قبول  وتم 
وتم  ط��ب��رق  بمدينة  ال��ن��واب  لمجلس  جلسة 
الرئيس والمقرر  الرئيس ونائبين  فيها اختيار 
 4 ف��ي  انطالقته  مجلس  وب���دأ  وال��م��راق��ب��ي��ن 
اعضائه  اغلبية  بحضور   2014 اغسطس 
عن  وصدر  واقليمة  دولية  منظمات  وبحضور 
مجلس قرارات حاسمة ومصيرية منذ البداية 
سواء كان الغائه للعزل السياسي وتعين القائد 
العام للقوات المسلحة وانتخاب رئيس االركان 
مديرا  وان��ت��خ��اب  المسلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 
للمخابرات وأصدر المجلس عددا من القوانين 
مرحلة  الي  وصلنا  ان  الي  المهمة  والقرارات 
االتفاق السياسي بالصخيرات والذي كان سببا 
فأصبح  بالمجلس  كبيرا  شرخا  ح��دوث  ف��ي 
وبعضهم  البالد  غرب  في  منهم  بعضا  النواب 

اصبح  وبذلك  جنوبه  في  وبعضهم  شرقه  في 
النصاب القانوني لعقد الجلسات عائقا كبيرا 
الجتماعهم واألمر من كل هذا هو ذلك التآمر 
الدولي على مجلس النواب فنحن منذ البداية 
س��واء  العالم  ك��ل  م��ن  التأييد  تلقينا  ق��د  كنا 
طريق  عن  او  الهاتفية  االت��ص��االت  خ��الل  من 
لمجلس  كامل  وت��أي��د  اع��ت��راف��ات  ال��م��رس��الت 
العالم قاطبة  النواب واالعتراف بشرعيته من 
بعث  م��ن  ه��و  ال��دول��ي  التآمر  ول��ألس��ف  ولكن 
المؤتمر العام المنتهية واليته للحياة من جديد 
بالمنطقة  لنا  م��وازي��ا  جسما  يكون  لكي  ع��اد 
المشكل  الحل في  الغربية وأصبحوا جزء من 
الليبي والواقع يؤكد بأنهم هم من كانوا السبب 
في المشكل الليبي وهم من لم يقوموا بالتسليم 
كما هم استلموا من المجلس الوطني االنتقالي 
بما  قاموا  انهم  ولو  وسلسلة  سليمة  بطريقة 
ووفقا  والتسليم  االستالم  وتم  به  القيام  يجب 
للقانون والدستور لكانت االمور سارت بطريقة 
استغلوا  ول��ألس��ف  ول��ك��ن  وصحيحة  سليمة 
الدعم الغربي ودعم بعضا من الدول الشقيقة 

والصديقة لهم. 
ندا جسما  لنا  ليكون  معيقا  فكانوا جسما 
مضادا لنا بالمنطقة الغربية الي ان تم االتفاق 
السياسي الذي اعتبره مؤامرة اخره قامت بها 

االمم المتحدة لتدمير ليبيا
االمم المتحدة اداة لمن هم لديهم مصلحة 
في دمار ليبيا وجميع الدول انا ال استثني احدا 

هم االن ضد قيام الدولة ضد بنائها. 
مهما  جغرافيا  بموقع  تمتز  دول��ة  فليبيا 
على  طويل  ساحل  ولها  العالم  بمنتصف  فهي 
من  الكثير  ال��ل��ه  ومنحنا  ومتعنا  المتوسط 
ومهمة  بخيراتها  غنية  دول��ة  فليبيا  الخيرات 
باتجاه  الجغرافي فهي منفذا ألوروبا  بموقعها 

افريقيا ومنفذا افريقيا الي اسيا
اهميتها  لليبيا  تعطي  ال��ع��وام��ل  ه��ذه  ك��ل 
تكون  ان  لليبيا  ي��ردون  ال  المتآمرين  فأن  لذا 
وبالتالي فان اتفاق الصخيرات ها نحن نجني 

مآسيه الي االن
هل هناك توافق مابين رئاسة مجلس 

النواب ومابين رئاسة الديوان؟
واجتماعات  تام  توافق  هناك  الله:  ا.عبد   
المستشار  والسيد  باستمرار  ودورية  تشاوريه 
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب رجل وطني 
بامتياز والوطن بالنسبة له يمثل كل شئ واهم 
شئ وهو داعما للجيش منذ البداية وقد اداء 
اتفاق  على  ونحن  قط  يوما  يقصر  ول��م  دوره 
معه ونتشاور دائما ونحن على وفاق مع رئاسة 

مجلس النواب
على  ي��ت��ط��اول  م��ن  على  ردك���م  م��اه��و 
مجلس النواب عبر الوسائط اإلعالمية؟ 
ا.عبد الله: اقول لماذا يتحدث عن مجلس 
من  الي  اال  نصغى  ال  اننا  يعي  ال  بما  النواب 
يتحدث بشكل عقالني وقانوني ونحترم دوما. 
من ينتقد من خالل وقائع وأدلة ومن ال يعرف 
ثم  يعرف  ان  عليه  ال��ن��واب  ق��دم مجلس  م��اذا 

فمجلس  له  صاغية  اذان��ا  وسيجدنا  يتحدث 
النواب هو الشرعية القانونية والدستورية وهو 
وكل  الشعب  من  المنتخب  الوحيد  المجلس 
ومجلس  اعضائه  في  متمثلة  الليبيين  شرائح 
او شريحة  فئة  اي  وبين  بينه  توجد  النواب ال 
اية خصومة ولكن هناك  المجتمع  من شرائح 
ومصالحها  اجنداتها  لديها  م��أج��ورة  اب��واق��ا 
او  ال��ن��واب  مجلس  ينتهي  ان  ف��ي  ال��خ��اص��ة 
تلك  ولتعلم  االن  الساحة.  يبعد عن  او  يهمش 
عزمنا  عن  يثنينا  لن  فحيحها  ب��ان  االص��وات 
فنحن مستمرون في اداء مهامنا التي كلفنا بها 
للقوات  داعما  النواب  مجلس  وسيبقى  شعبنا 
الشجاعة  وق��رارات��ه  دامغة  واألدل��ة  المسلحة 
خير برهان فمجلس النواب قد اصدار قراراته 
بتكليف قيادته والتي اثبتت نجاحها ومقدرتها 
شجاعة  بكل  االره��اب  محاربة  على  وقدرتها 
وبسالة وانتصرت بفضل من الله على االرهاب 
واآلن نحن سندخل بمرحلة اخرى مهمة فبعد 
انتصارات الجيش سيتم تحرير الوطن وسنبدأ 
في لم شمل الوطن وتوحيده ولتصمت االبواق 
النواب  مجلس  اسقاط  تريد  التي  المأجورة 
ليتم رفع الشرعية عن جيشنا البطل فجيشنا 
قادر بإذن الله تعالى علي االنتصار على كل من 
تسول. لٍه نفسه المريضة تخريب بالدنا وبث 
ينفع  الفتن والتفرقة سيندمون وقت ال  سموم 
فيه الندم فنحن مع جيشنا الوطني ومع شعبنا 

صفا واحدا
انفراج  هناك  وهل  الحال  ترون  كيف 

قريب لالزمة؟
 ا.عبد الله: بإذن الله تعالى فرئاسة مجلس 
النواب والسادة النواب قادرون على ايجاد حال 
وباالنتخابات  االنتخابات  امامنا  االن  فنحن 
وان��ا  ال��دول��ة  مؤسسات  وتتوحد  االزم���ة  تحل 
بإذن  سيكون   2019 عام  بان  وأري  متفائال 
واضحة  الخير  وبوادر  االزمة  انفراج  عام  الله 

للعيان وانتصرت جيشنا في جنوبنا 
وعودة  االزم��ة  النفراج  دليل  خير  الحبيب 
فانتصارات جيشنا  واالستقرار  واألمان  االمن 
عامل مهم وأساسي لحل االزمة وهاهو يتحرك 
وبالوطية  الجبل  وفي  والجميل  صبراته  الي 
كل  يلتحم  ومعه  االنتصارات  يحقق  فالجيش 
المسلحة  قواتنا  وستكون  الشرفاء  الوطنين 
االساسي  العامل  هو  وه��ذا  قريبا  بالعاصمة 
لسنا  ونحن  مؤسساتنا  كل  لتوحيد  والتقريبي 
وافرز  منه  جزءا  ولسنا  الصخيرات  اتفاق  مع 

لنا حكومة لم تكن يوما في االتجاه الصحيح
 ك��ي��ف ت��ق��ي��م��ون م��وق��ف ال��م��ب��ع��وث 

االممي؟
منذ  موقفا شخصيا  لدي  انا  الله:  ا.عبد   
اخرهم  واذكر  األممين  المندوبين  من  البداية 
السيد  ق���ول  االن  وي��ح��ض��رن��ي  )ك��وب��ل��ر(  ك���ان 
المشير / خليفة حفتر عندما قال له : )ليس 
لدي وقت لكي اهدره معك( واعتقدنا بان كوبلر 
هو اسوء مبعوث اممي ولكن سالمة اسوء منه 
لالمين  مبعوث  موظف  )فسالمة(  َم�����ّرهٌ  ال��ف 

اسف  وبكل  ولكن  فقط  المتحدة  لألمم  العام 
نحن عاملنه وكأنه حاكما للعالم وهو في واقع 
االمر مجرد موظف مندوب وكان يجب على كل 
المسئولين الليبيين ان يتعاملوا معه على هذا 
وال  اكثر  ال  فقط  رسائل  حامل  فهو  االس��اس 
اقل وليس شرطا ان يقابله المسئولين الليبيين 
يأتي برسالة وينتظر الرد ويحمله هذا هو دوره 
اما االن فأن السيد سالمة بدأ يتدخل في كل 
شئ يتدخل في من يكون وزي��را ومن ال يكون 
يكون  ال  ومن  لمركز شرطة  مديرا  يكون  ومن 
الشأن  في  سافر  بشكل  وتدخل  تطاول  لقد 
الليبي الداخلي وراح يحلم وكأنه حاكم للبالد 
وانا كنت قد دعيت وفي اكثر من مناسبة الي 
طرده والي عدم استقباله ولي الشرف اني لم 

اقابله في اي يوم من االيام ولن اقابله نهائيا
لعقد مؤتمر وطني  االن   هناك دعوة 

عام للم شمل الليبين ماهو رأيكم؟ 
الليبيين  بين  خالف  يوجد  ال  الله:  ا.عبد 
دول  بعض  وبين  بيننا  الخالف  االط��الق  على 
بعض  مع  بعضها  ال��دول  ه��ذه  وخ��الف  العالم 
ينعكس علينا بليبيا وانا شخصيا مع اي مؤتمر 
وليس  ليبيا  داخ��ل  يعقد  الشمل  لملم  وطني 
خارجها ونحن مستعدون لتقديم كل الدعم له 
ونقدم له كل التسهيالت شريطة ان تكن دعواه 

صادقة وتدعوا كل الليبيين ويكون داخل ليبيا
ديوان  رئيس  اداء  عن  راضي  انت  هل   

مجلس النواب؟
مجلس  دي����وان  رئ��ي��س  اداء  ال��ل��ه:  ا.ع��ب��د 
يتم  مما  اكثر  يكون  ان  المفترض  من  النواب 
لمجلس  العامة  االمانة  يمثل  فهو  االن  ادائ��ه 
بل منصبه  اداري��ا فقط  ليس  ومنصبه  النواب 
سياسيا ويتحرك بكل االتجاهات ولكن ظروفنا 
الماضية  االربعة  السنوات  طيلة  بنا  المحيطة 
ولكن  قدراتنا  بكامل  دورن��ا  اداء  من  تمكنا  لم 
الي  وليس  المتاح  وف��ق  االداء  ح��ال  اي��ة  على 

درجة الرضا الكاملة 
مقر  انتقال  على  لتعمل  لجنة  شكلت 
الدستوري  مكانه  ال��ي  ال��ن��واب  مجلس 

بمدينة بنغازي فماذا تم حتى االن؟
 ا.عبد الله: التوضيح الذي يجب ان يفهمه 
الجميع مجلس النواب ينتقل الي مدينة بنغازي 
البرلمان  قبة  داخ��ل  من  يصدر  ق��رار  بموجب 
مكانه  ال���ي  ال��ن��واب  مجلس  إلع����ادة  ب��ط��ب��رق 
الطبيعي بمدينة بنغازي ومعظم السادة النواب 
متفقون عليه واآلن الذي امامنا هو المقر وقد 
جمعية  مبنى  اختيار  وتم  لجنة  بتشكيل  قمنا 
لتكون مقرا  بنغازي  الدعوة االسالمية بمدينة 
لمجلس النواب وتم االتفاق معهم وقمنا بتوقيع 
اتفاق وحضر السيد الدكتور /صالح الفاخري 
السيد  وبحضور  طبرق  ال��ي  الجمعية  رئيس 
الرئيس والنائب االول وعددا كبير من السادة 
النواب تم التوقيع مع السيد الدكتور /صالح. 

االخ��ي��رة  ال��م��راح��ل  ف��ي  االن  ن��ح��ن  واآلن 
واعتقد  والصيانة  االع��م��ال  حصر  لمعليات 
المبنى  في صيانة  الشهر سنشرع  خالل هذا 
ومدينة بنغازي آمنة ومستقرة للجميع وال توجد 

بها اي مشاكل امنية
النواب  مجلس  دي��وان  رئيس  معالي   
شكرا لرحابة صدركم وإجابتكم على كل 

اسئلتنا دون االطالع عليها مسبقا؟
 ا.عبد الله: من خالل صحيفتكم الموقرة 
اتقدم بالشكر واالحترام الي اهالي مدينة طبرق 
بكامل تركيباتهم االجتماعية المختلفة فطبرق 
دار السالم وأهلها كان لهم دورا مهما وفاعال 
الطمأنينة  مناخ  تهيئة  ف��ي  ج��دا  كبيرا  دورا 
واألمن واآلمان وتهيئة مناخ تسير العمل فلهم 
كل التحايا واسمى آيات التقدير واالحترام كما 
انني ادعوا الله في ان تستمر صحيفة صدى 
فهي  الموضوعي  المهني  بنهجها  المستقبل 
وأتمنى  وموضوعية  صادقة  مهنية  صحيفة 
صدى  صحيفة  ح��ذو  الصحف  ك��ل  تحذو  ان 
لمثل  الحاجة  مسيس  ف��ي  فنحن  المستقبل 
المزاجية  االه���واء  عن  بعيدة  صحافة  هكذا 
لكم  فتحية  الشخصية  والتوجهات  والميول 
وشكرا  المستقبل  طاقم صحيفة صدى  ولكل 

لكم

إشراف: عبداهلل الشريفي

 اللقاء به اعتبره فرصة البد لي من استثمارها صحفيا لمعرفة اجوبة عديد االسئلة التي اليمكن لي مقاومتها والتي تختزن عادة في ذهني كل صحفي 
..ولكن عندما بدأت اطرق باب االسئلة ..وقبل ان انطق بأسئلتي..فجائني باجابته قائال لتكن المقابلة الصحفية في وقت اخر.. ولكن االلحاح الصحفي 

فرض نفسه علي..وقلت له :اللقاء بك يعد فرصة وعلي اغتنامها ابتسم في هدوء وقال فليكن لقاءنا هذا للحوار..وبدأ الحوار مع معالي رئيس ديوان 
مجلس النواب االستاذ / عبد الله المصري الفضيل

■ صحيفة  صدى المستقبل
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عقد اجتماع موسع بين شركة الجوف للتقنية 
للخدمات  ال��ص��ح��راء  عبر  وش��رك��ة  التفطية 
النفطية صباح يوم الخميس الماضي الموافق 
ببنغازي  تبيستي  ب��ف��ن��دق   21/2/2019
ب��ح��ض��ور ال��س��ي��د ال��م��ه��ن��دس م��ج��دي جبريل 
الجوف  بشركة  االدارة  لجنة  رئيس  امساعد 
االدارات  م���دراء  وال��س��ادة  النفطية  للتقنية 
المسئولين  االخ��وة  مع  بالشركة  والمختصين 
للخدمات  الصحراء  عبر  بشركة  والمختصين 

النفطية.
آفاق  ودراس��ة  بحث  االجتماع  تناول  حيث 
النفطية  للتقنية  الجوف  شركة  بين  التعاون 

وشركة عبر الصحراء للخدمات النفطية .
بحزمة  الصحراء  تقدمت شركة عبر  حيث 
من الخدمات واالعمال التي يمكن الدخول بها 
مع شركة الجوف وفتح التعاون بين الشركتين.

نفي رئيس مصلحة األحوال المدنية »محمد 
بالتمر« يوم الخميس الماضي صحة المعلومات 
التى تشير إلى تزوير مليون »رقم وطني« وقال 

وأن هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير.
وأكد بالتمر في تصريحات صحفية :«إن كل 
الرقم  عدم صحة  تؤكد  والمؤشرات  المعطيات 
مشروعا  أطلقت  المصلحة  إن  معلناً  المذكور 
أستحقاق  أي  ف��ي  ال��ت��زوي��ر  م��ن  للحد  ي��ه��دف 
طعون  أي  أم��ام  الطريق  قطع  و  ق��ادم  أنتخابي 

متوقعة على نتائجها«
الجميع  المصلحة تنصح  بالتمر:«أن  وأضاف 
بأنتظار أستكمال المشروع قبل إجراء األنتخابات 
من  للطعون  مجال  أي  يترك  ال  حتى   ، المقبلة 
التي  األع��داد  أو  البيانات  قواعد  صحة  حيث 
سيتم األعالن عنها عقب االنتهاء من المشروع«

وأشار إلى أن المصلحة ال تمانع في إعطاء 
أبناء الليبيين الذين أنضموا لتنظيمات إرهابية 
في الخارج ، الجنسية الليبية عند عودتهم ما لم 
يكن هناك أي مانع قانوني يمنع حصولهم على 

الجنسية.
جاهدة  تعمل  المصلحة  بالتمر«أن  وأوض��ح 
بعض  يعيشها  التي  ال��ه��وي��ة”  “أزم���ة  م��ن  للحد 
أنه تم صرف  الليبيين جنوبي البالد ، موضحاً 
أنتمائهم  في  البث  يتم  حتى  لهم  إداري��ة  أرق��ام 

لألصل الليبي من عدمه«
تحدث  الكبير«  »الصديق  المحافظ  أن  يذكر 
األحوال  منظومة مصلحة  في  تزوير  وجود  عن 
المدنية األمر التى تسبب في تأخر صرف منحة 
أمن  »مسألة  بأنها  أليها  وأش��ار  األس��ر،  أرب��اب 

قومي«  .

الماضي  اإلربعاء  يوم  عقد صباح 
الموافق 20 فبراير 2019 اإلجتماع 
التشغيل  إلدارة  ال��ش��ام��ل  األول 
السريرسرت  بمنظومة  والصيانه 
وبحضور  السرير  آبار  بحقل  تازربو 
ومدير  المنظومة  عام  مدير  من  كل 
وم���دراء  وال��ص��ي��ان��ه  التشغيل  ادارة 
القسام  ورؤس���اء  المنظومة  م��واق��ع 

التابعه إلدارة التشغيل والصيانه .
وت��م ف��ي ه��ذا اإلج��ت��م��اع مناقشة 

بسير  المتعلقه  البندود  من  العديد 
وأع��م��ال   2019 وم��ي��زان��ي��ة  العمل 
ال����ط����واري وت��وف��ي��ر اإلح��ت��ي��اج��ات 
الغيار  قطع  توفير  م��ن  ال��ض��روري��ه 
والمعدات واألمور الخدميه والصحيه 

والوضع األمني . 
الخميس  يوم  نم  االجتماع  وعقب 
لمصنع  عمل  بزيارة  القيام  الماضي 
 - إجدابيا   - أوجله  ومواقع  السرير 

سلوق الطلحيه. 

تتواصل أعمال الصيانة داخل 
إس��ت��ع��داد  ال��دول��ي  سبها  م��ط��ار 
ل���م���ع���اودة اس��ت��ق��ب��ال ال��رح��الت 
خمس  لمدة  توقفها  بعد  الجوية 

سنوات. 
منطقة  إدرة  م���دي���ر  وق�����ال 
“مسعود  المدني  للطيران  سبها 
تعرض  المطار  أن  أب��واالس��ع��اد” 
في  أهلنا  وأطمئن  كبير  لتدمير 
المطار  تشغيل  أن عودة  الجنوب 
وماهي  وق��ت  أق��رب  في  ستكون 
المطار  ويصبح  قليلة  أسابيع  إال 

جاهز للعمل. 
أب����واالس����ع����اد ”   ” وأض������اف 
مشكلة  بمعالجة  ن��ق��وم  ح��ال��ي��ا 
سرقة  بسبب  وذل���ك  ال��ك��ه��رب��اء 
أس���الك ال��ك��ه��رب��اء وي��ج��ري األن 
مضيفا  للمطار،  الكهرباء  إع��ادة 
اليفوتني أن أتقدم بالشكر للقوات 
الفرصة  أتاحت  التي  المسلحة 

إلعادة تشغيله. 
في  ال��ن��ائ��ب  ذك���ر  وم���ن جهته 
ال��ج��ن��وب “علي  ال��ب��رل��م��ان ع��ن 
توقف  ال��م��ط��ار  أن  ال��س��ع��ي��دي” 
سنوات  خمس  لمدة  العمل  ع��ن 
ولكن بفضل رجاالت ليبيا الذين 
الخارجين  حرروا هذاالمكان من 
شركات  األن  تقوم  القانون،  عن 
ال��ط��ي��ران ب���إع���ادة ت��أه��ي��ل��ه بعد 

عالية  بنسبة  ل��ل��دم��ار  ت��ع��رض��ه 
التي  للسرقات  نتأسف  وك��ذل��ك 
ت��ع��رض ل��ه��ا ال��م��ط��ارخ��ص��وص��ا 

أسالك الكهرباء. 
وأضاف ” السعيدي” اليوم اثناء 
بالراحة  أشعر  بالمطار  تواجدي 
فزان  في  أهلي  ألن  والطمأنينة 
التنقل خارج  أثناء  عانوا األمرين 
الجنوب لكن بفضل قوات الجيش 

ال���ذي ح��ض��ر ل��ف��زان ت��م تحرير 
ال��ع��ص��اب��ات  ه���ذه  م��ن  المنطقة 
وحتى الجريمة قلت بنسبة 80% 
وكما قلت عن الجنوب بأنه محتل 
للقول  أع��ود  وف��ع��ال،  ق��وال  قلتها 
ال��ج��ن��وب ع��اد لحضن  ال��ي��وم أن 

الوطن وينعم باألمن واألمان . 
وت��ح��دث م��دي��ر م��ط��ار سبها 
” نحن  اوح��ي��دة  ال��دول��ي “محمد 
في  الدولي  االن في مطار سبها 
وتشرفنا  الجوية  المالحة  ب��رج 
السعيدي”  “علي  النائب  بزيارة 
على  وال���وق���وف  ال��م��ط��ار  لتفقد 
بالمطار  لحقت  ال��ت��ي  األض���رار 
ومتابعة عملية الصيانة للمطار . 
وأضاف ” اوحيدة ” عن عودة 
المطار للعمل نتوقع أن تكون في 
مارس  شهر  من  عشر  الخامس 
القادم بعد أن نقدم تقاريرنا عن 

جاهزية المطار.

ُع��ق��د اج��ت��م��اع ص��ب��اح ي���وم األرب��ع��اء 
 2019/2/20 ال���م���واف���ق  ال��م��اض��ي 
للنفط  ال��ع��رب��ي  ال��خ��ل��ي��ج  ش��رك��ة  ب��ي��ن 
بقاعة  النفط  لتسويق  البريقة  وشركة 
االستكشاف، وحضر االجتماع عن شركة 
السيد/  من  كل  للنفط  العربي  الخليج 
العامة  ابعيو – مدير اإلدارة  خالد نصر 
المكلف،   / البشرية  وال��م��وارد  للمالية 
مدير  بوخروبة  حسين  م��روة  والسيدة/ 
المكلفة،   - ال��م��ال��ي��ة  ال���ش���ؤون  إدارة 
والسيد/ محمد مصباح الغرياني منسق 
والسيد/  وال��م��ق��ب��وض��ات،  ال��م��دف��وع��ات 

 – المدفوعات  قسم  رئيس  الهوني  فرج 
رئيس  اهويدي  طارق  والسيد/  المكلف، 
ق��س��م اس��ت��الم ال��ف��وات��ي��ر، وع���ن شركة 
البريقة لتسويق النفط فقد حضر كل من 
الشؤون  مراقب  الضراط  أحمد  السيد/ 
رئيس  الرماح  مختار  والسيد/  المالية، 
لجنة المتابعة، والسيد/ عطية االطيوش 

مدير إدارة المبيعات.
األم��ور  مناقشة  االجتماع  خ��الل  وت��م 
وسبل  الشركتين،  بين  القائمة  المالية 
ه��ذا  ف��ي  ال��ص��ع��وب��ات  لتذليل  ال��ت��ع��اون 

المجال.

العامة  الهيئة  م��دي��ر  أع��ل��ن 
ل��ت��ش��ج��ي��ع االس��ت��ث��م��ار وش���ؤون 
الشرقية  بالمنطقة  الخصخصة 
الشركة  أن  ن��ج��م،  عبدالناصر 
ستستأنف  لإسمنت  الليبية 
خالل  إنتاجها  خطوط  تشغيل 
تقريرا  أن قدمت  بعد  أسبوعين 
لحقت  التي  ب��األض��رار  مفصال 
ودرن��ة  بنغازي  مدينتي  ف��ي  بها 

جراء االشتباكات المسلحة.
الشركة  أن  إل��ى  نجم  وأش��ار 
مع  اج��ت��م��اع  خ��الل  استعرضت 
جديدة  مشاريع  األربعاء،  الهيئة 
ورفع  االسمنت  مصانع  لتطوير 

قدرتها االنتاجية.
الناصر  عبد  السيد  وناقش 
الليبية  للشركة  العام  المدير  مع 
اخر  االجتماع  خ��الل  لالسمنت 
الصيانة  اعمال  فى  التطورات 
ال��ت��ى ت��م��ح��ورت ف��ي اس��ت��ع��داد 
ال���ش���رك���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ل��الس��م��ن��ت 

خالل  إنتاجها  خطوط  لتشغيل 
شهر مارس المقبل. 

وناقش الطرفين خالل اللقاء 
جديد  م��ش��روع  ع��رض  مناقشة 
بتكلفة تقدر بحوالي 200 مليون 
إنتاجهم  خطوط  لتطوير  ي��ورو 
مرحلتين  ع��ل��ى  س��ي��ت��م  وال����ذي 
الى  اإلنتاجية  الطاقة  وستزيد 
الطاقة  ال��ى  ب��االض��اف��ة    50%
اإلنتاجية الحالية وبتقنية حديثة 

الكترونية وصديقة لللبيئة. 
الفرع  مدير  اك��د  جانبه  م��ن 
استئناف  ال��ى  ال��غ��رف��ة  ورئ��ي��س 

ن���ش���اط ع����دد م���ن ال��م��ش��اري��ع 
اإلعالن  التي سيتم  االستثمارية 

عنها قريبا. 
وج��اء ه��ذا ف��ي اط��ار متابعة 
الهيئة العامة لتشجيع االستثمار 
للمشاريع  الخصخصة  وش��ؤون 
ال��م��ت��ض��ررة وال��م��ت��وق��ف��ة خ��الل 
عدد  في  االره��اب  على  الحرب 
من المدن الليبية باالضافة لعمل 
التي  بالهيئة  العمليات  غ��رف��ة 
الشركات  مساعدة  على  تعمل 
الستئناف  المتضررة  والمصانع 

نشاطها.

اجتماع بين شركتي الجوف للتقنية النفطية 
وعبر الصحراء للخدمات النفطية

بالتمر ينفى التزوير في 
منظومة الرقم الوطني 

إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي تعقد إجتماعها األول الشامل بحقل آبار السرير

مدير إدرة منطقة سبها للطيران المدني: مطار سبها الدولي سيجهز خالل أسابيع

الخليج العربي للنفط والبريقة لتسويق النفط يناقشان االمور المالية القائمة بين الشركتين

بحث التعاون بين الهيئة العامة لتشجيع 
االستثمار والشركة الليبية لالسمنت

اقتصاد

أكد مدير مشروع ارباب األسر” د. سالم 
المركزي  المصرف  جاهزية  على  السيوي” 
مخصصات  ص��رف  في  للشروع  ت��ام  بشكل 
والتأخير  العرقلة  بأن  األسر، مضيفاً  أرباب 
مصرف  اختصاص  نطاق  خارج  وقعت  التي 
ليبيا المركزي وخارج نطاق سلطته اإلدارية.

في  الخلل  التأخر جاء جراء  أن  وأض��اف 
ضمن  يدخل  ال��ذي  الوطني  الرقم  منظومة 
نطاق مسؤولية األجهزة التنفيذية المختصة 
وتحديثها،  الوطني  الرقم  منظومة  بحفظ 
الليبي،  الشعب  بيانات  قاعدة  تمثل  والتي 
الجهات  قبل  م��ن  تقصير  أّي  أن  مضيفاً 
ويعدُّ  بواجباتها  إخ���الالً  يعتبر  المسؤولة 

مساساً باألمن القومي الوطني.

مدير مشروع ارباب األسر يؤكد جاهزية المركزي 
للشروع في صرف مخصصات أرباب األسر

اشراف : فتحية سامل
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تشكيل عصابي يقوم بتهريب البشر

ضبط كمية من المخدرات 
نوع حبوب ترامادول

مداهمة منزل يقوم صاحبه 
ببيع الخمور باجدابيا

القبض على أحد تجار البشر بمدينة اجدابيا

صيدلية تقوم بيع 
األقراص المخدرة

مداهمة مصنع للخمور من قبل 
قسم البحث الجنائي بنغازي

تحريات مركز الشرطة الصابري يلقي القبض علي شخصين 
يحمالن الجنسية السودانية بتهريب مركبه خارج البالد

ضبط تاجر مخدرات بمدينة الزاوية

ضبط  ستة وثالثون ألف لتر من الخمور

من خالل التحري وجمع المعلومات قام قسم 
بتهريب  يقوم  عصابي  تشكيل  بضبط  النجدة 
بجعلهم  ذلك  و  بالمدينة  المركبات  في  البشر 
يرتدون المالبس النسائية ) النقاب( و أيضا في 
على  والبحث  التحري   الزال  و  المركبة  شنطة 
باقي التشكيل وذلك في ظل حملة يقوم بها قسم 

النجدة على الهجرة غير الشرعية.

المؤثرات  و  المخدرات  مكافحة  أعضاء  قام 
العقلية اجدابيا بضبط كمية من المخدرات نوع 
من  ق��رص  أل��ف  الكمية  تقدر  ت��رام��ادول  حبوب 
متجها  و  الجنوب  من  قادمة  الترامادول  مخدر 
إلى مدينة طبرق بعد ورود معلومات على القضية 
تم تكليف أعضاء التحريات لجمع المعلومات و 
تم رصد الشاحنة و تم نصب استيقاف لها في 
مدينة اجدابيا و تم القبض عليها و هي محمله 
للنيابة  القضية  احالة  تم  و  المذكور  بالكمية 

العامة . 

بمداهمة  اجدابيا  الجنائي  البحث  قسم  قام 
تم  حيث  ال��خ��م��ور  بيع  و  بتصنيع  ي��ق��وم  م��ن��زل 
السرية  مصادرهم  من  معلومات  على  الحصول 
عن وجود منزل في مدينة اجدابيا يقوم بتصنيع و 
بيع الخمور و عندها تم تكليف أعضاء التحريات 
من التأكد من صحة المعلومات و بعد التأكد من 
العامة  النيابة  المحضر على  صحتها تم عرض 
وأخذ اإلذن بمداهمة المنزل حيث تم مداهمته 
ضبط  تم  عليه  و  الليل  من  متأخرة  ساعة  في 
لتر و خزان1000  براميل سعه 200  عدد 4 
لتر خمرة و تم ضبط شخصان ليبيين الجنسية 
من سكان مدينة اجدابيا أحدهما مالك المنزل و 
هم في حالة سكر طاهر و تم ضبط مادة مخدر 
نوع حشيش وتم االستدالل معهم و اعترف بما 

نسب إليهم و أحيلت القضية للنيابة العامة.

قام أعضاء البحث الجنائي اجدابيا بالقبض 
على أحد تجار البشر حيث عند ضبط استجواب 
اعترف  الجنسية  وهو سوداني  محتجز  شخص 
على شخص أرغمه على دفع فدية مالية قيمتها 
أشخاص   6 هم  و  ف��رد  كل  على  دينار   3500
مع  التنسيق  تم  عليه  و  السودانية  الجنسية  من 
المشتكي لتحويل القيمة المالية للشخص الذي 
تم حجزه و تم إعداد كمين له وضبطه متلبس 
وهو ليبي الجنسية من سكان مدينة اجدابيا و 

عليه تم احالته لجهات االختصاص.  

بعد ورود معلومات مفادها وجود صيدلية 
تم فتح محضر  المخدرة  األق��راص  بيع  تقوم 
بالخصوص و عليه تم تكليف فرقة من مكتب 
التحري برفقة مكتب التفتيش الصحي بجنزور 
و عليه تم التوجه للصيدلية حيث تم تفتيش 
الصيدلية ووجد 840 قرص مخدر مختلفة 
األنواع ) ترامادول و أرتان( و عدد 6 قارورات 
ما تعرف بالقوتشا حيث لوحظ أثناء التفتيش 
ببيع هذه األق��راص من  أنه ال يوجد تصريح 
جهات االختصاص كم يتم بيع هذه األقراص 
ب��دون وص��ف��ات طبية وع��دم وج��ود سجالت 

عليه تم إحالته إلى جهات االختصاص.

ضمن الخطة األمنية لمدينة بنغازي 
الكبرى قام قسم النجدة و قسم البحث 
الجنائي بمديرية أمن بنغازي بمداهمة 
معلومات  ورود  بعد  للخمور  مصنع 
مجموعة  عن  السرية  مصادرهم  من 
بمنطقة األبيار حيث تم إعداد محضر 
المعلومة  من  التأكد  عند  و  تحريات 
وتم عرض المحظر على النيابة العامة 
وأخذ اإلذن بمداهمة المكان و عليه تم 
االنتقال إلى منطقة األبيار و مداهمة 
المصنع و ضبط األشخاص و أحيلت 

القضية للنيابة العامة. 

الصابري  الشرطة  مركز  لدي  معلومات  وردت 
م���ن م���ص���ادرة ال��خ��اص��ه ب��أن��ه ي��وج��د شخصان 
راب��ش  داخ��ل  مركبة  بتفكيك  يقومان  س��ودان��ي��ان 
انتقال  اتخاذ االجراءات الالزمة تم  الكويفية بعد 
أعضاء المركز إلى عين المكان وعند دخول أحد 
المركبة  أج���زاء  مشاهدة  ت��م  بالرابش  المخازن 
أكياس  داخ��ل  موجود  أصفر  اللون  ان��دروف��ر  ن��وع 
)شواالت( معدة لنقلها خارج البالد وعليه تم ضبط 
واالستدالل  العمل  على هذا  القائمين  الشخصين 
معهم واعترفوا بأنهم يرغبون في تهريب المركبة 
إلي السودان وتم االتفاق على نقلها من بنغازي إلى 
مدينة جالو ومن ثمة السودان وأحيلت القضية إلى 

النيابة لالختصاص. 

فرع  طرابلس  المخدرات  مكافحة  اإلدارة  قامت 
جنزور بضبط شخص ليبي الجنسية من سكان مدينة 
الزاوية كونه يقوم بجلب المخدرات من مدينة الزاوية 
إلى طرابلس و بعد أن وردت المعلومات تم وضع كمين 
محكم و تم ضبطه و بحوزته عدد 50 قرص مخدر 
من نوع ) XTC(   ،250 جرام من مخدر الحشيش 
و عدد 10 لتر من الخمور المستورد و تم إحالته إلى 

جهات االختصاص. 

قسم  عناصر  ج��ه��ود  بفضل 
أمن  بمديرية  الجنائي  البحث 
معلومات  وردت  حيث  بنغازي، 
البحث  بقسم  التحريات  ل��دى 
الخاصة  مصادره  من  الجنائي 
م��ف��اده��ا وج���ود ن��ش��اط مصنع 
تم  الماجوري  بمنطقة  للخمور 
إعداد محضر استدالل و تحري 
و عقب إج��راء كل االج��راءات و 
العامة  النيابة  م��ن  اإلذن  أخ��ذ 
من مداهمة هذا الوكر بمنطقه 
مداهمته  تم  الذي  و  الماجوري 
تكرارا و إصدار األجهزة األمنية 
الممارسات  هذه  مكافحة  على 
جهود  بفضل  المشروعة  غير 

أع���ض���اء ال��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي تم 
كمية  و  بالكامل  المصنع  ضبط 
تقدر بحوالي  الخمور  كبيره من 
36 خزان سعة  ألف لتر للخزان 
أخرى  معدات  ضبط  و  الواحد 
معده لصياغة الخمور ) 120( 
ضبط  و  لتر   20 سعة  ج��ال��ون 

عدد 2 مبردات نحاسية و عدد 
2 صندوق منظم كهرباء و عليه 
عينة  أخذ  بعد  البراميل  إتالف 
منها وتحرير جميع المضبوطات 
و ات��خ��اذ االج������راءات ال��الزم��ة 
العامة  النيابة  على  عرضها  و 

لالختصاص. 

اشراف : فتحي الربكي

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

أوال : جائزة مفتاح بوزيد التقديرية للصحافة: 

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

تسلم المشاركات في األماكن التالية :

ثانيا : جائزة مفتاح بوزيد التشجيعية للصحافة: 

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

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

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

يقل عمره عن 45 عاما في تاريخ منح الجائزة.

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

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

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

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

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

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

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

صحافيين( وتوزع الجائزة بالتساوي فيما بينهم ..علي أال يزيد عمر المترشح عن 45 عام .
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بلدية بنغازي تبحث مع اللجنة الدولية للصليب األحمر آلية استئناف نشاطها

اجتماع المجلس التسييري لبلديه جالو مع األجهزة األمنية

لمسة وفاء بحضور عميد بلدية سرت

احتفالية التسليم المبتدئ لمشروع توصيل المياه لحي اإلسكان العام بشر

المليطانية تعقد إجتماعًا طارئًا بشأن تجمع مياه االمطار ببعض الشوارع والميادين

بحث رئيس المجلس التسييري 
الصقر  المهندس  بنغازي  لبلدية 
الماضي  الخميس  ي��وم  ب��وج��واري 
للصليب  الدولية  اللجنة  رئيس  مع 
األحمر فرع بنغازي السيد حسين 
الجراد ورئيس قسم المياه والسكن 
بوبكر  المهندس  األحمر  بالصليب 
جدولة آلية عودة اللجنة الستئناف 
وذلك  بنغازي  مدينة  في  نشاطها 
بنغازي  مركز  ع��ام  مدير  بحضور 

الطبي الدكتور عبدالكريم القبايلي 
بديوان  المشروعات  مكتب  ومدير 

البلدية المهندس أسامة الكزة .
كما تم خالل االجتماع مناقشة 

خدمات  م��ن  اللجنة  ماستقدمه 
داعمة  ومشاريع  وخدمية  إنمائية 
ل��م��ج��ال ال��ص��ح��ة وال��م��ي��اه وم��دى 
الخبرات  تقديم  ف��ي  مساهمتها 

والتدريب .
المجلس  رئيس  أكد  جانبه  من 
اإلس��راع  ض��رورة  على  التسييري 
لوضع أولويات العمل والتنسيق مع 
مكتب المشروعات بديوان البلدية 

وتوثيق كل ما تقوم به اللجنة .

رئيس  الماضي  الخميس  يوم  اجتمع 
المجلس التسييري السيد /محمد علي 
اشكينه رفقة اعضاء المجلس التسييري 
وذلك  جالو  ببلدية  األمنية  األجهزة  مع 
وتم  بالبلدية  األمني  الوضع  لمناقشة 
من  العديد  مناقشة  االج��ت��م��اع  خ��الل 
القضايا و تم االتفاق علي عدة نقاط: 

1_ تشكيل غرفة أمنية ..
2_تشكيل لجنة لحصر اماكن تركيب 

الكاميرات في المنطقة

الجنوبية  البوابة  تفعيل  3_ ضرورة 
بالمنطقة 

انشاء منطقة عسكرية  4_وض��رورة 
بالواحات وتكليف امر للمنطقة

5_ض���������رورة ت��ف��ع��ي��ل ال����وح����دات 
العسكرية الغير مفعلة

التسييري  المجلس  رئ��ي��س  وتعهد 
في  تباشر  حتي  للغرفة  الدعم  لتقديم 
أداء مهامها لحماية المنطقة والحقول 

النفطية المجاورة للبلدية ..

السيد  س��رت  بلدية  عميد  بحضور 
مختار المعداني وعضو المجلس البلدي 
السيد غيث عبد الله ومدير مديرية امن 
ورئيس  سعود  بن  الصديق  عميد  سرت 
السيد  س��رت  وح��ك��م��اء  اع��ي��ان  مجلس 
مفتاح مرزوق ومدير عام مصنع اعالف 
ومطاحن سرت السيد خالد شعيب وعدد 

من الضيوف وموظفي المصنع ، اقامت 
ادارة مصنع اعالف ومطاحن سرت حفل 
والمتقاعدين  الموظفين  لقدامى  تكريم 
المصنع  مستخدمي  من  االول  والرعيل 
القطاعات  من  عدد  تكريم  تم  كذلك   ،
واالفراد الذين ساهموا في اعادة تفعيل 

المصنع من جديد.

أق���ي���م���ت ب��م��ن��ط��ق��ة 
شعبية  احتفالية  بشر 
بمناسبة تسليم مشروع 
ال��م��ي��اه لحي  ت��وص��ي��ل 
ال���ع���ام بشر  األس���ك���ان 
والمتعاقد عليه من قبل 
المجلس البلدي البريقة 

المؤسسة  من  والممول 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ن��ف��ط من 
المعالم  ش��رك��ة  تنفيذ 
للمقاوالت  الحضارية 
ال�����ع�����ام�����ة ب���ح���ض���ور 
المجلس البلدي البريقة 
ورئيس وأعضاء مجلس 

ال���ح���ك���م���اء ال��ب��ري��ق��ة 
وم����ن����دوب ال��م��ؤس��س��ة 
ولفيف  للنفط  الوطنية 
المنطقة  أه���ال���ي  م���ن 
أقيم حفل  وق��د  ..ه��ذا 
األهالي  قبل  من  غ��ذاء 

بهذه المناسبة .

ال��س��ي��د عميد  ب��دع��وة م��ن 
عبدالرحيم  المليطانية  بلدية 
البدري عقدت بلدية المليطانية 
لسنة  األول  الطارئ  االجتماع 
الموافق  الخميس  يوم   2019
بالمقر  م   2019 فبراير   14
ال��م��ؤق��ت ل��م��راق��ب��ة ال��خ��دم��ات 

الماليه بالبلدية .
واوضح السيد عميد البلدية 
مكتوفة  تقف  ل��م  البلدية  ب��أن 
ان���ط���الق عمله  م��ن��ذ  األي�����دي 
حيث    2017/11 ب��ش��ه��ر 
قامت في ذلك الوقت بتشكيل 
مختنقات  لحصر  فنية  لجنة 
بمختلف  البلديه  واحتياجات 
و  التعليم  في  القطاعات سواء 
والبنية  والمواصالت  الصحة 
األمطار  مياه  تصريف  التحتية 
وتصريف مياه الصرف الصحي 
وغيرها ولله الحمد كان لبلدية 
المليطانية اعتماد عدة مشاريع 
وعلي  ال���وزراء  رئاسة  قبل  من 

سبيل المثال : 
اس��ت��ك��م��ال  :م���ش���روع  اوالً 
ط���ري���ق ال��م��ل��ي��ط��ان��ي��ة س��ي��دي 

ابراهيم بوراس 
ثانياُ :مشروع صيانة مدرسة 
24 ديسمبر وانشاء 12 فصل 
دراسي موزعه بعدد 3 فصول 

الربع مدارس وهي :
انشاء عدد 3 فصول مدرسة 

المجاهد موسي اثعيلب 
ف��ص��ول  ع�����دد 3  ان����ش����اء 
بمدرسة المجاهد موسي كريم 
ف��ص��ول  ع�����دد 3  ان����ش����اء 

بمدرسة محمد بالط 
ف��ص��ول  ع�����دد 3  ان����ش����اء 
بمدرسة الشهيد عقيله مفتاح 

ثالثاً :صيانة المقر المؤقت 
لمكتب اصدار السجل المدني 

المليطانية 
مقار   3 عدد  رابعاً: صيانة 
مجلس  مشروعات  من  إداري��ة 

الوزراء: 
وهي :

بلدية  ديوان  مقر  1 صيانة 
المليطانية . 

2 ص��ي��ان��ة م��ق��ر خ��دم��ات 
الماليه 

3 ص��ي��ان��ة م��ق��ر ال��ص��ح��ة 
وقطاع  البيطرة{   { الحيوانية 

الزراعة والثروة الحيوانية. 
وتحوير  صيانة   : خ��ام��س��اً 
م��ج��م��ع ال���ع���ي���ادات ال��م��ج��اه��د 

حسن مفتاح
انشاء مركز صحي ابراهيم 

بوراس 
بمجمع  ادوي��ة  انشاء مخزن 
العيادات المجاهد حسن مفتاح 
في انتظار اتمام اإلجراءات.

وقد استطرد عميد البلدية 
مياه  تجمعات  بخصوص  قائاًل 
المتدفقة  ال��غ��زي��رة  االم��ط��ار 

األحياء  بعض  في  البالد  علي 
السكنية بالبلدية ناتج عن عدم 
مياه  تصريف  شبكات  وج���ود 
الصحي  وال���ص���رف  األم���ط���ار 
وم���ح���ط���ات رف����ع الن��خ��ف��اض 
مستوي األراضي المقام عليها 
الي  ادي  ما  وهو  األحياء  هذه 
ظهور بحيرات من مياه االمطار 
،علي  البيوت،  ام��ام  وتجمعها 
وشركة  البلدية  أن  من  الرغم 
ال���م���ي���اه وال����ص����رف ال��ص��ح��ي 
وهيئة السالمة الوطنية ومكتب 
قائمين  ال��ك��ه��رب��اء  خ���دم���ات 
بما  وج��ه  اكمل  علي  ب��دوره��م 
متاح من إمكانيات إال أن مكتب 
قدم  قد  بالبلدية  المشروعات 

بمقترح مشروع لسدود  دراسه 
ال��م��ي��اه  ت��دف��ق  ل��س��د  تعويقيه 
الجهة  م��ن  م��س��اره��ا  وت��غ��ي��ي��ر 
وسيقدم  للمليطانية  الشماليه 
من  الوزراء  رئاسة  لمشروعات 
ض��م��ن ال��م��ش��اري��ع ال��ض��روري��ة 

والمستعجلة لهذا العام .
ال��س��ي��د محمد  أك����د  وق����د 
ح���م���د ال���ت���ب رئ���ي���س م��رك��ز 
بمركز  وال��ص��ي��ان��ة  ال��ت��ش��غ��ي��ل 
المياه  بشركة  االبيار  خدمات 
وال���ص���رف ال��ص��ح��ي وال��س��ي��د 
رئ��ي��س ق��س��م ه��ي��ئ��ة ال��س��الم��ه 
في  مستمرين  بأنهم  الوطنيه 
قلة  تقديم خدماتهم علي رغم 
وت��ك��اد م��ن عدمه،  اإلم��ك��ان��ي��ة 
حيث ان مركز تشغيل وصيانة 
شركة المياه والصرف الصحي 
االبيار . لديه عدد 3 سيارات 
تعمل  شفط(  كواسح)سيارات 
علي امتداد شاسع من الرجمة 

الي سلينا.
ت����وال����ت ال���ك���ل���م���ات م��ن 
أشاد  وقد  جميعهم  الحضور 
رئ���ي���س وأع���ض���اء ال��م��ج��ل��س 
التسييري للبلدية الي الجهود 
جميع  م��ن  المقدمة  الكبيرة 
بالبلدية  الخدمية  ال��م��راف��ق 
الي  الدعوه  بتلبية  والتزامهم 
االج��ت��م��اع��ات ف���ي ك���ل م��رة 

استدع األمر ذلك.

المرج  وال��ط��وارئ  األزم��ة  لجنة  باشرت 
للتعليم  ف��ب��راي��ر(   17( م��درس��ة  بصيانة 
الصيانة  اس��ت��ه��دف��ت  ح��ي��ث   ، األس���اس���ي 
بالكامل-  اإلن���ارة  شبكة  المياه-  )دورات 
إصالح أبواب دورات المياة - وتسليك مياه 
وطالء  واألم��ط��ار  ومياه  الصحي  الصرف 

جدارن (. 
يأتي هذا العمل في إطار دعم المؤسسات 
بالعملية  وال��دف��ع  المرج  ببلدية  التعليمية 
والنهوض  بها  ال��رق��ي  أج��ل  م��ن  التعليمية 

بالدولة.. 

لبلدية  التسييري  المجلس  عضو  عقد 
اجتماع  بوطابونة  عبدالكريم  السيد  طبرق 
بمركز طبرق الطبي مع مدير المركز المكلف 
الله وبحضور مدير نقطة األمن  علي فضل 
وع���دد م��ن أع��ض��اء رج���ال األم���ن لمناقشة 
المشاكل المعلقة مابين إدارة المركز ونقطة 
الجميع  على  ب��وط��اب��ون��ة  أك��د  وق��د  األم���ن، 
داخل  األمن  على  الحفاظ  أجل  من  التعاون 
المركز وتقديم كل مايلزم لنقطة األمن داخل 

المركز .

البلدي  المجلس  اجتماعات  بقاعة  تم 
الكفرة التوقيع على عقد استكمال رصف 
الطريق  ورص��ف  المانجا  مزرعة  طريق 
دوران  جزيرة  ال��ى  المانجا  مشروع  من 

السنتر..
وتم التوقيع من قبل السيد عميد بلدية 
ال��ك��ف��رة ال��م��ه��ن��دس ع��ب��دال��رح��م��ن عقوب 
وم��ف��وض ش��رك��ة م��س��ار ال��م��ع��م��ار صالح 
الديوان  وكيل  السيد  وبحضور  بوسدينه 
والسيد مدير مكتب المشروعات بالمجلس 
بزيمة  التسييرية  اللجنة  واعضاء  ورئيس 

الجديدة.
مسار  شركة  باشرت  ذاته  السياق  وفي 
التمهيدية  االع��م��ال  ف��ي  ف���ورا  ال��م��ع��م��ار 

للمشروع الذي يبلغ طوله 4كم .

بوطابونة يعقد اجتماع مع مدير 
المركز الطبي المكلف

التوقيع على عقد انشاء طريق 
المانجا في الكفرة

اشراف : سعيد الصيد

صيانة مدرسة 17 
فبراير في المرج



والمرشدات  للكشافة  سبها  مفوضية  قامت 
مساء اليوم الثالثاء الماضي حملة »نعم للسالم« 
مطويات  ب��ت��وزي��ع  ال��ك��ش��اف  اش��ب��ال  ق��ام  حيث 
تدعوا من خاللها للتسامح ونشر ثقافة السالم 
الجداريات  ورس��م  ال��ش��وارع  تنظيف  خ��الل  من 
العبارات  االرصفة ومسح  الجدران وطالء  على 
المحرضة على العنف والتفرقة بشوارع المدينة. 
عبروا  التي  الطويات  بتوزيع  االشبال  قام  كما 
رسالة  تحمل  التي  مشاعرهم  على  خاللها  من 
السالم على اصحاب السيارات بالشارع الواسع 

بمركز مدينة سبها.

ال��دورة  بالزاوية،  المجمعة  بالعيادة  تتواصل 
الهالل  يقدمها  التي  التمريض  لطاقم  التدريبية 
التدريب  مركز  وب��إش��راف  ال��زاوي��ة  ف��رع  األحمر 

بالفرع ومنسقة شؤون المرأة.
وأوضحت األمانة العامة للهالل األحمر الليبي، 
التوعوية،  البرامج  ضمن  تقام  التي  ال���دورة  أن 
ستستمر على مدى 3 أيام، وستتضمن محاضرات 
بالتعريف عن نشأة الهالل األحمر ودوره اإلنساني 
ومنها، ومحاضرات عن الحروق والكسور وأنواعها 

واإلغماء والجروح واالختناق.

للكشافة  ال��ب��وان��ي��س  ف���وج  ب��م��ق��ر  اخ��ت��ت��م��ت 
والمرشدات بمنطقة سمنو ببلدية وادي البوانيس 
على  المتقدم  لفرق  التدريبي  المخيم  فعاليات 
سبها.  والمرشدات  الكشاف  مفوضية  مستوى 
شارك في المخيم الذي استمر لمدة ثالثة ايام  
25 كشاف من مختلف االفواج التابعة لمفوضية 
العديد  على  فيه  المشاركين  تدرب  حيث  سبها 
أنشاء مواقد  كيفية  العملية على  التدريبات  من 
الكشفية  وااللعاب  والعقد  الحبل  وفنون  الطهي 

المتنوعة .
إلي  عليه  القائمين  حسب  المخيم  ويهدف   
النفس  على  االع��ت��م��اد  م��ن  الكشافين  تمكين 
وتعارف  الطبيعية  المواد  من  االستفادة  وكيفية 
الكشافين على بعضهم وتبادل الراي والمعلومات 

العامة .

اختتمت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي 
التضامن  لصندوق  العامة  الهيئة  اإلعاقة،وبرعاية 
 21 ال��م��واف��ق:  ال��م��اض��ي  الخميس  االج��ت��م��اع��ي 
فبراير 2019 الدورة التدريبية الثالثة من مشروع 

»افهمني نفهمك« الخاص لتعليم لغة اإلشارة. 
عالم،  سالم  المدرب  التدريبية  ال��دورة  وألقى 
شارع   - الليثي  بحي  الدولية  المنظمة  مقر  في 

البوطاس. 
واستمرت الدورة التدريبية لمدة عشرة أيام

ترعاه  الذي  نفهمك«  »افهمني  مشروع  ويهدف 
الهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي، على 
في  المجتمع  شرائح  لمختلف  اإلش��ارة  لغة  تعليم 
الصم  فئة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لدمج  خطوة 

وضعاف السمع في المجتمع الليبي.

عقد يوم الخميس الماضي 21 فبراير 2019 
ابوشناف  ابراهيم  المستشار/  الداخلية  وزي��ر 
بحقوق  يتعلق  فيما  الداخلية  وزارة  دور  اطار  في 
شئون  خبير  م��ع  لقاء  اإلع��اق��ة  ذوي  االش��خ��اص 
االعاقة السيد / بشير الفيتوري وبحضور السيد 
الدولية لحماية  المنظمة  /محمد السليني رئيس 
الطفولة وذوي االعاقة حيث تم نقاش العديد من 
تم  التي  النقاط  اه��م  وم��ن  العالقة  ذات  النقاط 

االتفاق عليها ؛-
• تحوير المباني التابعة للوزارة بما يضمن حق 

وصول االشخاص ذوي اإلعاقة .
• تدريب افراد الداخلية عن حقوق االشخاص 
ذوي اإلعاقة وكيفية التعامل معهم في المجتمع .

باإلعاقة  الخاص  المرورية  العالمة  تعميم   •
العامة الخدمية  وتخصيص محطات في االمكان 

ومحطات الوقوف .
عليها  المتعارف  المرورية  العالمة  وض��ع   •
دوليا والتي تحمل اللون االزرق الذي يحمل رسم 

تنقل  التي  السيارات  جميع  علي  متحرك  كرسي 
لتقديم  او يقودها االشخاص ذوي اإلعاقة وذلك 

الخدمة لهم سوء من رجال االمن او المرور .
كامل  تنفيذ  م��ع  وق��وف��ه  ال��وزي��ر  السيد  واك���د 

علي  علق  كما  الشريحة  بهذه  المتعلقة  الحقوق 
اهمية هذه اللقاءات لنشر الثقافة الحقوقية التي 

تخص االشخاص ذوي اإلعاقًة.

اللغة  ألصدقاء  الليبية  الجمعية  أقامت 
العربية  مساء يوم األثنين الماضي  أمسيَّة 
محمد  األس��ت��اذ  القاص  األدي��ب  قصصية 
المسالتي في مدرسة الصمود ومن ضمن 
أبن  األس��ت��اذ  تكريم  ث��م  قصصية  أمسية 
أمسية  العروية حضر  المنعم  عبد  بنغازي 
الجمعية  وأع��ض��اء  األص��دق��اء  م��ن  لفيف 
ان  الي  ويشار  ومثقفي  أدب��اء  من  والعديد 
هذه أمسية من ضمن الموسم الثقافي لعام 

. 2019 – 2018

األزم���ة  إدارة  ف��ري��ق  ق���ام 
بفرع الهالل األحمر اجدابيا، 
خ��الل ه��ذه األي���ام بعدد من 
لمنازل  الميدانية  ال��زي��ارات 
جراء  المتضررة  المواطنين 
سقوط األمطار الغزيرة التي 

شهدتها مدينة اجدابيا.
مدير فريق إدارة األزمة - 
قال   - بوسنينة  عبدالرحمن 
إدارة  ف��ري��ق  ان  تصريح  ف��ي 
األزم����ة، ي��ق��وم ه��ذه األي���ام » 
ب��ج��والت ت��ف��ق��دي��ة ل��ع��دد من 
المتضررة  ال��ع��ائ��الت  م��ن��ازل 
الشركة  كامبو  في  والواقعة 

ال��ه��ن��دي��ة خ��ل��ف م��ق��ر شركة 
خلف  السكر  وح��ي  الكهرباء 
م��ع��س��ك��ر ال���ح���رس ال���ث���وري 
عدد  إل��ى  باإلضافة  سابقاً، 

من المنازل بالقرب من عيادة 
من  بالقرب  واخ��رى  الزيتونة 
الفريق  وان  المسح،  ط��ري��ق 
األض��رار  وتقييم  بحصر  قام 

في تلك المنازل وتقديم بعض 
حسب  العينية  المساعدات 

األولوية وإمكانيات الفرع ». 
ان  بوسنينة -  وأض��اف - 

طبيعة المساعدات التي نقوم 
المواد  ف��ي  تتمثل   « بتقديم 
التنظيف  وم����واد  ال��غ��ذائ��ي��ة 
الشخصية واألواني المنزلية، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى األغ��ط��ي��ة ) 
وغطاء  والفرشات(  بطاطين 
خ����ارج����ي خ�����اص ألس��ق��ف 

المنازل )المشمع( ».
ف��ري��ق  ان  إل������ى  ي����ش����ار 
ال��ه��الل  ب��ف��رع  األزم����ة  إدارة 
األح����م����ر اج����داب����ي����ا، ق���ام 
 ( الهاتفي   الرقم  بتخصيص 
لتلقي   ،)0921238905

بالغات المواطنين الطارئة.

الميدانية  ال���زي���ارات  إط����ار  ف��ي 
المجتمع  م��ن��ظ��م��ات  ع��م��ل  لمتابعة 
المدني قام األستاذ / عمر الفاخري 
مؤسسة  ب��زي��ارة  بنغازي  ف��رع  م��دي��ر 
 ، اليتيم  الطفل  لكفالة  الخيرية  ليبيا 
ب��إدارة  المكلفه  التقي  الزيارة  واثناء 
الشلماني  غالية   / السيدة  المؤسسة 
المطلوبة  المستندات  تسليمها  وتم   ،
ذلك  وعلي  المؤسسة  إشهار  لتجديد 

: ت��م االت��ف��اق ع��ل��ي دع���وة األع��ض��اء 
خالل  العمومية  الجمعية  الجتماع 
 18/02/2019 تاريخ  من  اسبوع 
لعدم  اإلدارة  مجلس  انتخاب  إلع��ادة 
ق���درة ال��س��ي��د / ال���ه���ادي ال��ف��اخ��ري 
في  االستمرار  علي  المؤسسة  رئيس 
الصحية  لظروفه  بالمؤسسة  العمل 
، وفي الختام نشكر السيدة / غالية 
الشلماني لتجاوبها وحسن استقبالها.

جمتمع مدني7
األحد 19 جمادي االخر 1440هـ الموافق 24 فبراير 2019م العدد )17( اشراف : عمر جابر

مفوضية كشاف سبها تطلق 
حملة »نعم للسالم » 

انطالق دورة تدريبية لطاقم 
التمريض بالزاوية

اختتام فعاليات المخيم 
الكشفي لكشاف سبها 

اختتم الدورة التدريبية الثالثة من مشروع »افهمني نفهمك«

مناقشة مواضيع تتعلق بحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة مع وزير الداخلية المستشار/ ابراهيم ابوشناف

ة قصصية األديب القاص األستاذ محمد المسالتي أمسيَّ

الهالل األحمر اجدابيا يقوم بزيارات ميدانية للمنازل المتضررة

زيارات ميدانية لمتابعة عمل منظمات المجتمع المدني ببنغازي
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كْن جميال بالحضور -، كن جميال بالتواري
ولتكن فجري ولكن – ال تكن ليل انتظاري

إنني ال زلت أبكي – ضاحكاً أخشى انتحاري
أنظر العليا أغني – راقصاً قرب الحواري
مثل درويش األماني – دائرا حتى الدوار

رافعاً كلتا يدّيا – هائماً في لّج داري
ثم أُرمى كالسجيِن – ِوارقاً ، لُّبي ِغَماري 

أكتب الشعر المفّدى – في جميالِت الديار 
في صديق غاب عني -  أو لذكرى فيها ناري

أو عدٍو صار ِحّبي – أو قريٍب بالجوار 
أو لكهل كان طفاًل – في صميمي إذ أماري
أو َصديٍق للطفولة – أو شريك لي يباري 
أو فتاٍة صرُت أهوى – مستميتا بانحداري 
ثم ما إن سقُت شعراً – مخبراً أني أداري 
داخَل القلِب الهياَم – قالِت البنُت َحَذاري 
فكتبُت الِشعر شعراً – وأريُت الناس ثأري

......................
هل َسئمَت الُمكَث وحدك؟  - كيَف قررَت اختياري

بعد أن ماتْت ظنوني – جئَت طيفاً للحواِر
زدَت من ُحزِن اليتامى – داخلي،  أشعلَت ناري

وألني ال أراَك -  اآلن حقاً ، في قراري 
بتُّ أهوى يا غريمي – كبَْت حزني بالدماِر 

بّت أهوى جرَح نفسي – دّك نفسي بالضواري

فلتدعني غْب وعني – أو تقدْم ، في جواري
أن أعاني يا عزيزي – أن تعاني،  أن تداري 
قد مللُت الطيف إني – أو أتدري،  فلنُجاري
أكتُب الشعر وعنَك – عن تضاريس البحاِر 

والذي يُرعب قلبي – فهو دّر بالمحاِر 

كن جميال بالحضور – كن جميال بالتواري
......................

أيها الطيُف اللطيُف _ طْف على القلب الُمداري 
واسمع النبَض، احتويني _ واحتضن ليال َمداري 

بين ُسكري ويقيني – وعتابي واعتذاري 
وحنيني واشتياقي – وجفائي و احتضاري 

صول:
يدندن المذياع بأغنية كنا نغنيها معا..

يهمس الليل باسمك ..
يناجي السكون ذكرى لقائنا األخير

ناي من قصب ينتحب..
بيانو يبكي ، ال دموع لنوتاته

موسيقى تباغت أشجان الروح
شغب يعتلي مسرح مخيلتي

ذكرى رحيلك ، تسدل الستائر دون تحايا!
ينتعل قلبي حزنه، وال يبكي ..

يدفعني لجّر الخطى ، هروبا من شبح طيفك ، الذي 
لم يبرح يرافقني أينما ذهبت!

أقف ، فتراني المرآة.. وال تعرفني!
أعاد الحزن تشكيل تقاسيمي ، أتصّدق؟

ُكسي وجهي مالمح باهته..
ال تشبهني.

اهز رأسي بتثاقل ، أباغت اجتياح الحنين بالتفاتة
ألرى الهاتف..

الهاتف، الذي نسي صوت الرنين!
أضع يدي على قلبي ، وأصمت ..

أواصل تبديل الخطى ، حتى أجدني في آخر نقطة 
في بيتنا “الشرفة! ” .

على مقعدك العتيق، المفضل أجلس..
تجالس الشرفة وحدتي..

نتسامر!
تنسج مخيلتي األعذار لك بخيوط من تعب،

يستأنف عقلي نشاطه ، يعيد عرض ترتيبات خيانتك 
التي لم تنسى ..

يالها من العبة ماهرة، لم تكن ثمة فرصة لوفائي..
فما بات الوفاء يقوى على هزيمة “الخيانة” ..

يسكت العقل العواطف..
أعترف بملء صمتي، ويخنق حنجرتي ابتالعي 

للكالم..
أقاوم الغصة وأعترف

أن احتلت بيادق العابرات رقع قلبك ، وخبوت أنا!

..وك��ل  تختلف  ال��م��س��اءات  ك��ل 
بل  تختلف  الليالي  تلك  أح��ادي��ث 
وكل الشتاءات ال تشبه  ذاك الشتاء 

إطالقا ..
ونصف  عشر  الحادية  الساعة 
..قبل منتصف الليل ..تجلس على 
..تحتسي  كعادتها  النافذة  حافة 
الذي وضعت  البارد  العصير  كوب 

فيه مكعبان من الثلج ،،
لم تشعر لحظتها  بالبرد وكأنه 
يمر على روحها شتاء بنكهة الحر 

..
بداخلها  تشتعل  الخوف  نيران 

،،تشعر بالرهبة من كل شيء،،
من فقدان الشغف، من اكتساح 
عن  التوقف  م��ن  بداخلها  ال��ح��زن 

السعي وراء الحلم،،
نقطة  إل����ى  ال����رج����وع  ت��خ��ش��ى 
ال��ص��ف��ر،، وال��ع��ودة إل��ى ال��الش��يء 

،،مشتتة
نهاية  وكأنها تقف في طريق ال 
له سوى  نقطة ضوء بعيدة المدى 

ال تعرف وجهتها،
،،ثم  الضوء  ناحية  بيديها  تلوح 
تطفئ  قدميها  ع��ل��ى  ج��اث��ي��ة  ت��ق��ع 

القليل من حريق فؤادها بالدموع
ذاك  ينطفئ  ف  التقدم  تخشى 
تملكه  دليل  آخ��ر  وه��و  البصيص 

لتكمل الطريق
،،أق��دار ال تعرف  حياة بال لون 

وجهتها
طرق مزدحمة ،،أفكار مبعثرة ،، 
الخطأ يخيل لها صوابا ثم ما تلبث 

حتى ترى الصواب خطأ، 
لم يكن التفكير في اآلتي يؤرقها 
أحدهم  أن  فؤادها  أتعب  ما  إنما 

قال لها أنها لن تستطيع،،
و  رفيقها  سيكون  الفشل  وأن 
بطريقة أدبية كأنه رمى كبريتا في 
لسبب  تحترق  باتت  ف  بنزين  دلو 

هو ليس السبب ..
والزال الشتاء يحترق بين يديها 

وفي قلبها

مرحبا...
هذا أنا ، مجددا...

أكتب لكم اليوم من زنزانة قذرة 
أشاركها مع مهرب للمخدرات .

نعم ؛ كما سمعتم !
أما عن سبب هذا ، فحتى أنا 
ال أعرف ما الخطأ الذي اقترفته 

ليزج بي في السجن !
كل ما حدث أني أخذت سيارة 
أج����رة وات��ج��ه��ت ن��ح��و ال��م��ط��ار 
الطريق  وفي   ، بطائرتي  أللحق 
لتقع  السفر  ج��واز  فتحت  إليه 
عيني على جملة كان فيها خطأ 
اعتقدت بداية أنه كان مطبعيا...
لكل  يصلح   « ت��ق��ول  الجملة 
الدول ماعدا فلسطين المحتلة » 

متى احتلت فلسطين ؟!
ولماذا يسمحون لنا بدخول كل 
كل  ؛  باألحرى  أو  العربية  الدول 
الدول المحتلة ماعدا فلسطين؟!
قد  كلنا  أننا  يقول  الواقع  إلن 
وهي   ، منهم  واحتللنا  سقطنا 

والزال��ت  هزمتهم  التي  الوحيدة 
تقاومهم !

ح���اول���وا اح��ت��الل��ه��ا ف��ي زم��ن 
ال���س���الح األب���ي���ض وه���ي ح��رب 
فهزموا   ، وال��ف��رس��ان  ال��رج��ال 
الدين  بقيادة صالح  هزيمة  شر 

األيوبي !
ف��ح��اول��وا م���ج���ددا ف���ي زم��ن 
يتساوى  حيث  النارية  األسلحة 
ف��ي��ه��ا ال���ش���ج���اع وال����ج����ب����ان ، 
فاستمرت حربهم معها أكثر من 
مستمرة  ت��زال  وال  عاما  سبعين 

حتى يومنا هذا ! 
ب���الد ال��رج��ال وال��ح��ج��ارة لم 
في  غ��ص��ة  الزال����ت  ب��ل   ، تحتل 
حلق الصهاينة واليهود ومن على 

شاكلتهم منذ مئات السنين !
فعلى   ، ت��م��ام��ا  عكسنا  ع��ل��ى 
الرغم من كل الجيوش المسلحة 
وأعدادها  العالم  أسلحة  بأقوى 
سائغة  لقمة  كنا  فقد  الهائلة 

لهم... 

في  خطئهم  م��ن  تعلموا  فقد 
معنا  ي���ك���رروه  ول���م   ، فلسطين 
بتدريب  أنفسهم  يكلفوا  فلم   ،
هم  أكثر،  أسلحة  وش��راء  جنود 
أنفسنا  ن��ق��ات��ل  ج��ع��ل��ون��ا  ف��ق��ط 
ب��أن��ف��س��ن��ا ب����زرع ب��ع��ض ال��خ��ون��ة 
الصراعات  بعض  وبخلق   ، بيننا 
والمذهبية  والعنصرية  الطائفية 
والمناطقية الجهوية.... وما إلى 
انجرفنا  كعادتنا  ونحن   ، ذال��ك 

معها...
ب���ل وب�����دأت ت��ع��ود ل��ه��م ه��ذه 
بيننا  أن��ش��ؤوه��ا  ال��ت��ي  ال��ح��روب 

بعائد مادي ومعنوي !
منهم  ن��ش��ت��ري  م���ن  ف��ن��ح��ن   
السالح الذي نقاتل به أنفسنا في 
حربهم علينا ، ونحن من نطالبهم 

بعدها بالتدخل فيرفضون ! 
ناهيك عن االغتصاب الفكري 
علينا  يمارسونه  الذي  الجماعي 
يحمل  منا  جيل  ظهر  أن  إل��ى   ،
ان��ه��زام��ي��ة أم���ام ال��غ��رب ف��ي كل 

 ، ش���يء ، فنسى م��ن ه��و ح��ت��ى 
إليهم نظرة  يقلدهم وينظر  وبدأ 
يشكلونه  فأصبحوا   ، المثالية 

ويحركونه كيفما شائوا !
تسمون  أال   ، بالله  أستحلفكم 

كل هذا إحتالال!
أن  ت�����رون  الزل���ت���م  إن���ك���م  أم 

فلسطين محتلة...
__________

ق���ل���ت ه������ذا ل���م���س���ئ���ول ع��ن 
فاتهمت   ، المطار  الجوازات في 

بالتعدي على دولة إسرائيل !
فزج بي في السجن إلى حين 

موعد محاكمتي...
رغم أنني لم أقل إال الحقيقة 
، ولكن يبدو أن حقوقنا وحريتنا 
قد  والتعبير  ال��ك��الم  ف��ي  حتى 

سلبت !
وشبابنا   ، ج��ب��ن��اء  فحكامنا 
مهزوم من قبل أن تبدأ المعركة 

حتى...

في اللغة .....
أو في الحظ العاثر 

عندما ال تغمز صنارتي ... 
ينسكب حوض األسماك من رأسي 

وينبت أصيصاً عند شفتي 
كان بإمكاني أْن أزرع زهرة ... 

في حلق أذني ....
أو أنشر حقاًل من القمح 

حين أفكر في لون عينيك 
لكني أتساقط كالماء فوق زجاج وجهي 

أغمُض عينِيّ ....
أسحُب أنفاس الضباب من رئتِيّ 
ألشعل عود ثقاب في حلم بائت 

و يقرأ لوركا قصائده من أجلي
قبل أْن تطول سافانا حزني .....

ربما سيشاهدني بورخيس أرقص 
بفستاني الدانيتال ...

مع رجل بمالمح عصفور 
و جناحي غيمة .....

فَمْن سيهتم بممالك الرمل الطافية 
حين تذوب كبوظٍة سائلة ....

و حين أمزج الطين بلغات الماء 
وحين أحشر قلبي في قفصي الصدري 

و أجالس عامود إنارة فقد ظله قبلي
بعشرات السنين .

في اللغة ......

ال أملك مفاتيح التشيللو ألصف لك
حاجتي لعسل عينيك ...
كي أمرض بك يوماً ....

و أشفى من حزن������ي ....
أو أعيش على رائحة سجائرك 

العالقة كدودة قز في ثيابي 
ربما غداً ستخرج فراشة من قلبي

و ربما سأتحول لمدينٍة.....
تنتظر مرور فيزوف ....

كي يعيد تشكيل مالمحها 
ب هذا العالم حلمها بك. بعدما خَرّ

كن جمياًل

وحشة

■ بقلم : إيمان الجازوي

■ بقلم : عادل البركي

■ شعر: عزة رجب سمهود

شتاء بنكهة الحر

معركة بال فرسان

أتعثر بوجهك كثيرًا

ليت عمرا جديدا يولد بين حناياك يا وطني 
بطال  تنجب  الدنيا  حالك!،ليت  يستقيم  كي 
الشعب!،يأتي  ه��ذا  اع��وج��اج  م��ن  ي��ع��دل  آخ��ر 
ليزرع الوطنية في قلوبهم ويعيد إنعاش األرواح 
الشوائب  تلك  عنهم  ليبعد  يأتي  النقية!،ليته 
التي أفسدت طعم أن تكون ليبياً!،طعم حالوة 
المفقودة  لهم ضمائرهم  الجنسية!،يرجع  تلك 
تلد  أن  البلدة  تحجرت!،ألهذه  التي  وقلوبهم 
عمرا يصلح كل خراب  عانقنا وكل فساد تالعب 
بنا؟!،أتراه يعرفنا عمر يوم الحشر!،أتراه يقف 
فخورا بشعب تناسوا ربهم!، وقذفوا كل جميل 
الذي  العجوز  ذل��ك  ال��ع��دم!،أت��راه  إل��ى  ببلدهم 
يعرف  أت���راه  ال��وط��ن!  ف��ي سبيل  روح��ه  فنيت 

ليبيا التي نخروا ابنائها في جسدها حتى باتت 
كعجوز انهار من هول مصائب تكبدها!..

أعلم يا عمر أنك ستقف متعجبا ال تدري ما 
الذي فعلوه احفادك!،ال الدموع تسعفك وال اي 
في  كطعنة سكين  الغرض!،فهي  توفي  صرخة 
الوطنية  ثهم  تورِّ لم  جدي  يا  جوفك!،احفادك 
ولو قليال!؛نسو ليبيا حتى تآكلت بنيانها وبدأت 
لدقائق  فقط  تعود  أن��ك  للهاوية!؛لو  تنحدر 
وترى كل مصيبة تحل على هذه األرض تبدأها 
بالسبب األول النهيار هذه البلدة ،تبدأها بذلك 
التعليم!  سبل  في  شيئا  يفقه  ال  ال��ذي  المعلم 
أي  تعتليها  ال  قاسية  ب���روح  األط��ف��ال  يعنف 
المرتعشة  بأيديهم  ينفث حقده  الرحمة،  سبل 

ونظراتهم الخائفة، حتى يتحجر قلب الصغير 
تتوفاه  بعجوز  وتنهيها  العلم!،  ويبغض  الخائف 
المنية على باب المصرف!،لتدرك حقا أن الحد 
الذي وصلناه ال يقبل المقاومة وال اإلستمرار!،ال 
تود  نور  يدمر كل بصيص  المنازعة فهو  يقبل 
التحليق  ت��ن��وي  شعلة  ك��ل  يطفئ  تضيئه!  أن 
والطفل  والشاب  الكهل  َصِعب على  بها!،حالنا 
ببعض  أنفسنا  سنروي  سنصبر!  تحمله!،ولكن 
يا  أصلب  فؤادنا!،سنكون  فيقوى  كلماتك  من 
جدي! كيف ال وأنت من قال أن الضربة التي 
ال تقتلك تقوي ظهرك!،لذلك وإن لم يولد عمر 
آخر سنقوي كاهلنا لنكون جميعا أنت! سنتحد 

بروح واحدة لنكون عمر المختار!.

■ بقلم : سارة الصراح عمرًا جديدًا

■ بقلم : � محمد ساسي

■ بقلم : � فاطمة الزهراء عبدالسالم



أقالم حرة9
األحد 19 جمادي االخر 1440هـ الموافق 24 فبراير 2019م العدد )17( 

تقيم المعرفة بسلوك التصرف، وتعزف الحرية 
الحياة،  بحقيقة  الخيال  نهدم  ال��س��الم.  ب��أوت��ار 

ونسكن الماضي بأفعال ِمن ذاتنا. 
أنا أُخاطب غير عقل، هذا الباحث الغير ُمبهم 
الحواجز؛  أحجار  يكفي  ال  لذا  الطريق؛  بعراقيل 

ف�لنضع كوم من الثرثرة والشكوى. 
أرض  على  ت��خ��رج  ل��م  شخصية  لكل  خطابي 

الواقع، ساكنة مثل ما تسكن األحزان نفوسنا. 
هذه األلحان المنبثقة في غير وقتها، تخرج لغير 
ناس وتهدم ما تم بنائه. نحن لم نتعلم كيف نعيش، 
مالمح  تغيرت  داخلنا،  من  السعادة  تكون  كيف 
لشخصيتنا  وجعلنا  حياتنا،  تفاصيل  في  القدر 

تعداد مذكور. 
إحدى  أُهدمت  بطبيعتها  الحياة  تصرفت  حين 
هذه الوجوه، وعندما جاءت الحرب تهدم ما بقى 
بفعل  تتكرر  لن  التي  اللعينة  األشياء  تاركة  منها، 

القدر، بل بفعل ذاتنا وهويتنا. 
مصائب  م��ن  نجونا  أننا  ق��ال��وا  عندما  أت��ذك��ر 
الحياة؟ عندها تذكرت أننا ب�مصيبة عدم التصالح 
صالحين  غير  أننا  اث��ب��ُت  فقط  وقتها  النفسي، 

للحياة. 
لن تكون ناجحة ب�فعل القدر ولن تكون ناجحة 

لفعلنا. 
ذاتُنا ينبض في وجوه المحبين، ولذات القلوب 
مشاعرنا  تتغير  عندما  يختلف  الطريقة،  بذات  و 
ما؛  القلوب في لحظة  تتمزق  أو  اتجاه من نحب، 
يصبح ذات مبهم غير صادق وغير قائم على شيء 

غير التالشى. 
ذاتُ��ن��ا،  نصف  ل��ن  أننا  تعلم  أن��ت  ي��ق��رأ:   ل�من 
إلى  نصل  لن  ألننا  اآلن،  إلى  الصحيحة  بطريقته 

قمة السالم في قلوبنا. 

على فكرة ، النسيان مجرد كذبة ! 
نحن ال ننسى ، فقط نستمر في حشو الذاكرة 
بأشياء وأشخاص أخرى كي يتراجع الماضي الى 

الخلف ، وال يطل برأسه كل حين. 
طرقا   ، عشناها  لحظات  ننسى  أن  يمكننا  ال 
أقدارنا  تالمست  أشخاصا   ، خاللنا  من  عبرت 

وأقدارهم ولو في نقطة. 
إنما السحر يكمن في التقبل ، في ملمس يدك 
هذا  مّر  بأس،  »ال  وتقول  كتفك  على  تربت  وأنت 
كان  بأنه  واقتناعك  ، في تجاوزك لألمر  وانتهى« 
شفاف  أو   ، متخٍف  أو   ، ربما  مؤجل  خير  خيرا: 

لكنه خير ! 
علينا أن نعتاد حقا على تقبل األمور كما هي ، 
أن نتوقف عن محاوالت صنع ممحاة لذكرياتنا ، 
ألننا كلما ضغطنا عليها لتنمحي زاد عمق األثر ، و 

تلوث المكان أكثر. 

قاسية  دروس��ا  تعطي  ال  الحياة 
إال لمن تراه قادر على تعلمها .. لم 
ما حدث  كل  قلبي  يكن على هوى 
الننا ببساطة ال نملك حرية اختيار 
 .. الحياة  على  نأتي  عندما  اهلنا 
سأعترف ألول مرة من انا و لماذا 
الرغم  عل  بقوة  تكونت شخصيتي 
مالمحي  على  ال��ذب��ول  نقشة  م��ن 
جئت الى الحياة من رحم سيدة لم 
تعطي درس��اً عن ال��دفء أو الحب 

يوما . 
يعتبر  ال  رج��ل  تكوين  من  جئت 
امان  عن  يقال  كما  لالمان  وط��ن 
مع  اتعايش  اصبحت  وحنانه  االب 
نفسي اعطي دروسا لنفسي اعاقب 
نفسي واحن عليها اجادلها و اتفاهم 
ضعفي  لحظات  ان��ك��ر  ال  م��ع��ه��ا.. 
نهوضي  و  ولكن  كثيراً  وسقوطي 
ودهشة  السقطه  وج��ع  م��ن  اق��وى 
ال  سيدة  فأنا   ، وغصته  الضعف 
املك في الحياة سوى نفسي فقط 
، انا انثى وليدة لحظات ال تعرف 
لمقدسة  وال  معنى  الحب  لمذاق 
االرتباط شيء، وليدة رحم قساوته 
يمكنني  لكنني ال  بكثير  منه  اعمق 
فانا  بالقسوة  القسوة  اب��ادل��ة  ان 

املك مشاعر فياضة من الحب ال 
اعلم من اين تحصلت عليها ف انا 
لم اذق الحب منذ طفولتي .. لهذا 
ق���ررت االن��ع��زال ع��ن ك��ل شخص 
لكي اتكمن من معالجة نفسي لكي 
اغذيها حب من الالشيء اخلق حب 
الكتب ومن  الصالة من قراءة  من 
الموسيقية  االالت  اوت���ار  مغازلة 
ح��رف  ل��ك��ل  متعطشه  ح��ق��ا  ف��ان��ا 
ارسم   ، اكتب  موسيقية  نوته  لكل 
التحصل  ش��يء  اي  افعل  ،اع���زف 
على سعادة، كثيرا ما سمعت عنها 
ولم تقابلني اال عندما بحثت عنها 
في كل شيء بداخلي في كل شيء 
جموده  ورغ��م  فيه  روح  ال  جامد 
وجدت الحب فيه ، وجدت الحب 
في اشياء ال تتكلم ال تتنفس ال ترى 
اللون  .. جعلت من  اشياء ال بشر 
بكربونه  يقتلني  كاد  الذي  االسود 
في ليال كانت تفتقر لنجوم وقمر 
على  تتشكل  مقلقة  لحظات   ..
مالمحي الهادئة كل الذي انا عليه 
االن بسبب التعاسة التعاسة الذي 
لها  ممتنة  ان��ا  حقا   .. اكرهها  ال 
جداً الن التعاسة جعلت مني اقوى 
بقوة  ركلها  على  اتحمس  جعلتني 

شجعتني على البحث عن السعادة 
سيدة  صنعت  التعاسة  السالم،  و 
يمكننا  ال  احيانا   .. الصمود  بلون 
لكي  ي���دوم  غصبا  الجميل  جعل 
استغالل  يمكن  ولكن  بخير  نعيش 
لحظات الحزن لنصنع منها دروسا 
تجعل منا سعداء لفترات طويلة ، 
وقت  له  الجميل  الن  ج��دا  طويلة 
ويذهب ولكن الدروس تظل متشبته 
والمستقبل  ال��ح��اض��ر  رداء  ف��ي 
بمفردي  المرض  من  أياما  عانيت 
عندما كنت في سن الرابعة عشر 
وجود  اشتهي  كنت  ليالي  ،عانيت 
فراغا  ويمأل  علي  يربت  شخص 
بحاجة  ..ك���ن���ت  ب��رف��ق��ت��ي  دائ���م���ا 
كل عثرة  يدافع عني في  لشخص 
ما  ه��ذا  ولكن  التعاسة  من  وركلة 
ج��ع��ل م��ن��ي س��ي��دة ال ت��ك��س��ر الن 
كسره  يمكن  ال  وت��م��زق  كسر  م��ا 
ال  يصبح  كثيرا  تألم  م��ن  م��ج��ددا 
يبالي للحظات حزن متأخرة ومن 
دائما برفقة نفسه ويساندها  كان 
بمفرده ال يهتم لغياب احد .. منذ 
نعومة اظافري الى خشونتها وبعد 
مرور ثالثة وعشرون عاماً انجزت 
تحصى  وال  تعد  ال  كثيرة  ام���وراً 

دراس��ت��ي  بمجال  رغبتي  حققت 
لدى  متفوقة  طالبة  االن  ان��ا  وه��ا 
كليتي وطورت من مواهبي وجعلت 
الكثير  يخشاها  سيدة  نفسي  من 
وإرادتها  عزيمتها  قوتها  شدة  من 
،باختصار سيدة  العادل  وجبروتها 

ضد الكسر . 
النصيحة  بهذه  اس��ط��ري  انهي 
يُ��ح��ي��ي  ان  ال��ش��خ��ص  ي��س��ت��ط��ي��ع 
ش��خ��ص��ي��ت��ه ال����راك����ده وم��ش��اع��ره 
شخصيته  وينقش  ويرسم  الدفينة 
ان  بشر  الي  يمكن  وال  يريد  كما 
يحدد لك مسار حياتك على هواه 
وال يمكن لقسوة االهل ان تجعلك 
الحب  ومعدوم  ومستهلك  ضعيف 
ان  ال��ت��ع��اس��ة  ل��رك��الت  يمكن  وال 
تتكرر  ال  واح��ده  الحياة   .. تُميتك 
الحياة  أستأذان  يعرف  ال  والموت 
ومجيئنا  نحتاجها  ال  تحتاجنا 
نستند  شخص  يتطلب  ال  عليها 
اسناد  نستطيع  من  وحدنا  عليه.. 
كلنا  باختصار  الننا  بنفسنا  نفسنا 
تخرج  ال  قوة  باعماقنا  قوة  نملك 
اال بمجهود نبذله مع ذاتنا ، فقط 
ذواتنا  نعرف حقيقة جمال  عندما 

واحتياج الحياة لنا.

-دعونا نتناسى ألواننا وأشكالنا 
وإنتماءاتنا السياسية.

سوى  نبالي  وال  نعيش  -دعونا 
باألخالق  نهتم سوى  وال  باإلنسان 
الفاضلة ونرفع عاليا راية اإلنسانية

ونعرض  بالقيم  نهتم  -دع��ون��ا 
صفحا عن إنتماءاتنا القبلية

ثقافيا  ص��رح��ا  نبني  -دع��ون��ا 
ونعيش بودية

-دعونا نتقدم إلى األمام ونهتم 
لإنسان ونخدم البشرية 

-دعو السلم ترفرف رايته عاليا 
وأتركونا من األفكار الجهنمية

بيننا  ال��ج��س��ر  ن��رم��م  -دع���ون���ا 
ونطبق التعاليم اإلسالمية

-دعونا من الترهات والخرافات 
والخزعبالت اإلجتماعية

- دعونا من هذا وذاك وإفتحوا 
المجال للعقول الواعية

-دعونا من زرع الحقد واآلفيون 
والمخدرات وكل ما يؤدي للكراهية

-دع������ون������ا م������ن ال�����رص�����اص 

والطائرات  والدبابات  والصواريخ 
الحربية والقنابل التفجيرية

للقتل  ي��ؤدي  ما  كل  من  -دعونا 
والدمار والتحالفات الدولية

اإلنسان  إستغالل  من  -دع��ون��ا 
وإضطهاده فهذه من أسمى صفات 

العبودية
-دع��ون��ا ن��ح��رر أف��ك��ارن��ا ونبني 
صرحا ثقافيا ونغرس في النفوس 

حب العلم والمنطقية
-دعونا ننظر لكوكبنا نظرة حب 

وأمل ال نظرة سوداوية 
ن��ع��ي��ش بسالم  -دع���ون���ا رج����اء 
ما جاء في  ونطبق  وتعاون ومحبة 

الرساالت السماوية
حروفي  إق���رؤوا  نثري  وخاتمة 
فلقد وددت أن ال تكون من الحروف 
وتقرؤون  تفهمون  علكم  األبجدية 
أن  واأله���م  وع��واط��ف��ك��م  بعقولكم 

تكون اللفتة بعيون إنسانية.

إلى ابني الذي لم تأت أمه بعد ... 
أكتب لك يا صغيري بقلم المحب فقد أخبروني 
لكن   ، أني ال أظن ذلك  أكثر منك مع  أنك ستحبه 
فأنت بال شك محظوظ ألن  ابتسم  ال عليك فقط 
يقينا  وأعلم   .. به   ليخبرك  الكثير  رأى  قد  أب��اك 
اليومية مسبقا  لذا اختصرت نصائحي  بأنك ملول 

في هذه الرسالة  .. 
يا بني ... 

أمام  حتى  أحد  أمام  تقرأها  وال  جيدا  اسمعني 
صديقك المقرب فللبيوت أسرار .. وبعد أن تنتهي 
منها احرقها أو ان شئت فامسح بها زجاج سيارتك 

 ..
أفضل  شبابنا  ف��ي  بكنا  ل��ك  حديثي  ب���دأت  ان 
..فاتركني وارحل فأنا هنا أحاول ممارسة دور األب 

الزائف 
إذا أخبرتك عن ثالثة أشياء فال تصدقني ... عن 

تخصصي األكاديمي .. أو عن فهمي في السيارات 
أو عن حبي لنادي يوفنتوس اإليطالي 

كن مبادرا في كل شي اال في ثالث .. السب و 
الحب و الحرب ..

تطلب  وال   ، ألم��ك  وعبدا   ، ألختك  صديقا  كن 
حاجتين .. الجاه وال يد قريبتك 

لكن  االخر  نصفك  اختيار  في  الخيار  لك  طبعا 
تجنب هذه األنواع ... المادية ومن تحب عيش دور 

الضحية ومن لديها أخطاء إمالئية  .
ال تشارك صديقا وال تصاهره .. وال تسمع في 

أهله منه ، لكن إن طلب مساعدة فأعنه .. 
، وال تقل إال ما  أكتب كل ما يدور في خاطرك 

سيكون في صالحك .. 
اقرأ لكل كاتب وابدأ بمن حذروك منه ... أظنك 
تبتسم االن فأنا أعلم أنك صعب المراس... نعم ال 

تستغرب فليس كل صادق على صواب .. 

اصرف على عقلك في الصغر ، يتكفل بمصاريفك 
عند الكبر .. وانثر المال لجمع العلم والعطور تكسب 
.. فالعلم جالب للفضالء  والعطر جالب للنساء .. 

وكالهما ملح الحياة 
اشتر العطور بنهم ، و تحدث بشغف عن النعم ، 

و كافئ نفسك اذا حققت الحلم ... 
حاول أن ال تزيد على ثالثة ألوان في لباسك وال 
تزيد على وجه واحد  في معامالتك  ، وفرق ما بين 
المرونة والنفاق فاألولى سياسة ، والثانية خساسة 

ال��دواب من وحوش  اه��رب من ثالث كما تهرب 
البرية ... سارق جهد غيره ، والمتحدث في عرض 

خله ، والخادم للناس العاق ألهله .. 
اعلم يا صغيري ... 

أنه ال وجود للمثالية إال في دولة أفالطون ، وال 
دوام لحال حتى في أفالم الكرتون ... 

ثالث البد لك أن تشاهدها ... كونان ، و قصة 

حياة البرازيلي  رونالدو ، و مسرحية العيال كبرت .. 
فاألولى تزدك خياال مع الذكاء ، والثانية تعلمك أن 
ال يأس مع الحياة ، والثالثة تخبرك بحماقة اآلباء... 

فتعذرني ^^ 
إياك أن تتشاجر مع من فقد والديه ، وال تتجادل 
ما  لديهما  فليس   ، بيديه   حقه  أخذ  يريد  من  مع 

يخافان عليه ، وكالهما قد يقتلك  ... 
أما عن عالقتك مع خالقك ... فلن أخبرك بها 
وحسبي أن أقول ال تجعل ربك أهون الناظرين إليك 

ختاما يا حامال السم أبيك ... 
حين  عيناي  في  قرأته  بما  هنا  قرأته  ما  ق��ارن 
و  فابتسم  قلته  ما  أطبق  وجدتني  ف��إن   .. رأيتني 

استمر .. وإال. .. فذكر أباك فقد نسي ... 
خالص ...  انهض يا ولد  فقد أتعبتني قبل أن 

تولد.

ال��ذات

النسيان

■ بقلم : ُصوفيا سليمان

■ بقلم : أم النصر مامين

■ بقلم : راني مفتاح

سيدة بلون الصمود 

دعونا نعيش بسالم

رسالة إلى ابني

دوران على فوهة الصمت 
عقول شاردة في الالممكن

يقفز أمامها المستحيل مداعًبا لحزنها،
وعلى النافذة المطلة للعمق 

يسبح أمامي العالم في السطحية 
أدير وجهي قليال نحوهم،وأبتسم 

كأن شيئاً لم يصبح رمادا بعد 
أظل ألهو دون أن أمأل فراغاً احتلني
 منذ الكلمة األخيرة التي دارت بيننا

ورحلت 
دون أن تقفل ورائها باب العودة للمستحيل

فالهدوء القابع على مالمحي ماهو إال وخز 

دهشة نالت من روحي العالقة في الماضي 
جعلتني أدور على نفسي دون دراية،

تمر أمامي األحداث وأنا الحاضر الغائب 
ه��ن��اك،والزال  الزل��ت  للعالم  أق��ول  وكأنني 
أن  أسعى  والزل��ت  بإدراكي  متشبتاً  الماضي 

أسترجع األنا التائهة في غيابات الوهم.

■ بقلم : أميرة فتحي حديث نفس

■ بقلم : � آية المجبري

■ بقلم : � فيروز عبد الحفيظ
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)GERD( داء االرتداد المعدي المريئي

نصائح للهضم السليم

»أسباب برودة األطراف في الشتاء«

ي��ع��د االرت�����داد ال��م��ع��دي ال��م��ري��ئ��ي أو 
من  ال��م��ري��ئ��ي،  االرت���ج���اع  آخ���ر  بمسمى 
أم����راض ال��ج��ه��از ال��ه��ض��م��ي، وي��ن��ت��ج عن 
ارتداد غير طبيعي لحمض المعدة راجعاً 
والمعدة،  الفم  بين  الواصل  المريء  إلى 

مما يسبب تهيج ببطانته.
عادة  المريئي  االرتجاع  سبب  ويعزى 
ل��ت��غ��ي��رات دائ��م��ة أو م��ؤق��ت��ة ف��ي ال��ج��زء 
الفاصل بين المريء والمعدة، وذلك لعدم 
كفاءة العضلة العاصرة في أسفل المريء 
والتي تفتح للسماح بدخول الطعام، وتغلق 
بعد ذلك لمنع الطعام وحمض المعدة من 
عالمته:  أهم  ومن  المريء،  إلى  الرجوع 
الحموضة، واأللم، وعدم االرتياح. وغالبا 
االرتجاع  أع��راض  في  التحكم  يمكن  ما 
المزمنة  حاالته  في  أما  دوائيا،  المريئي 
القرحة  الحاد،  المريء  التهاب  فيسبب: 
ال��ه��ض��م��ي��ة، ن��زي��ف، ض��ي��ق ال���م���ريء، أو 
متالزمة باريت )تحور خاليا بطانة المريء 
نسبة  زي��ادة  مع  المزمن(  االلتهاب  بسبب 
وهنا  سرطانية،  لخاليا  تحولها  احتمالية 
غالبا ما يتطلب العالج للتدخل الجراحي.

وت��ت��ض��م��ن األع�����راض ال��ش��ائ��ع��ة ل��داء 
الشعور  الحموضة،  المريئي:  االرت��ج��اع 
في  اح��ت��ق��ان  ال��ص��در،  ف��ي  وآالم  بحرقة 
ال��ح��ن��ج��رة م��ع ص��ع��وب��ة ف��ي ال��ب��ل��ع، طعم 
األسنان،  في  تآكل  مع  الفم  في  حامض 
السعال  ال��ل��ع��اب،  إف���راز  زي���ادة  التجشؤ، 
منطقة  في  كتلة  بوجود  الشعور  الجاف، 
والتقيؤ، وتزداد األعراض  الغثيان  الحلق، 
ع��ن��د االس��ت��ل��ق��اء أو ب��ع��د اإلف�����راط في 
آخر  جانب  ومن  »التخمة«،  الطعام  تناول 
من خطورة هذا  تزيد  التي  العوامل  فمن 
فتق  الحمل،  التدخين،  السمنة،  المرض: 

التي  األدوي���ة  وبعض  الحاجز،  الحجاب 
تضعف القدرة الوظيفية للعضلة العاصرة.

في  فالتحكم  العالج،  عن  وبالحديث 
الدوائي،  العالج  لجانب  الغذائي  النظام 
مهم جدا للتحكم في األعراض المرتبطة 

يقلل  كما  كالحموضة،  المريئي  باالرتجاع 
من نسبة اإلصابة بالتهاب المريء الحاد، 
النظام  لتعديل  نصائح  عدة  باتباع  ويكون 
أهمها:  ال��ح��ي��ات��ي،  واألس���ل���وب  ال��غ��ذائ��ي 
تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام في 

الوجبة الواحدة، بل عوضا عن ذلك توزيع 
السعرات الحرارية المحتاجة على وجبات 
أي  تناول  ومنع  اليوم،  مدار  على  صغيرة 
بساعتين  النوم،  أو  االستلقاء  قبل  طعام 

على األقل.
المهمة،  الغذائية  النصائح  وكذلك من 
اجتناب األطعمة والمشروبات التي تسبب 
المريء  بين  العاصرة  العضلة  ارتخاء في 
الثوم،  الكحول،  أمثلتها:  وم��ن  والمعدة 
الزبدة،  المقليات،  الشوكوالتة،  البصل، 

والدهون بصفة عامة.
من  التقليل  أو  باجتناب  ينصح  كما 
تهيج  تسبب  التي  والمشروبات  األطعمة 
حالة  حسب  للمريء  المبطن  الغشاء  في 
الغازية،  كالمشروبات  وتحمله،  المريض 
القهوة،  الحارة،  المأكوالت  الحمضيات، 
التوابل، والطعام شديد السخونة أو شديد 

البرودة.
تقلل  ال��ت��ي ال  ال���م���أك���والت  أم���ا ع���ن 
ال��ع��اص��رة وينصح  ال��ع��ض��ل��ة  ك��ف��اءة  م��ن 
منخفضة  نسبة  مع  البروتينات  بتناولها: 
الدهن،  منزوعة  كاللحوم  ال��ده��ون،  م��ن 
والجبن  ال��دس��م،  قليل  أو  خالي  الحليب 
الدسم،  قليل  بالحليب  المصنع  والزبادي 
دهني  محتوى  مع  الكربوهيدرات  كذلك 
البطاطس،  الحبوب،  )الخبز،  منخفض 
األرز( والفواكه، والخضروات الطازجة أو 

المطهوة.
االرتجاع  لمرضى  كذلك  المهم  وم��ن 
المريئي، النوم على وسادة مرتفعة، وعدم 
ضيق،  ح���زام  أو  ضيقة  م��الب��س  ارت����داء 
في  ال��وزن  وان��ق��اص  التدخين،  واجتناب 

حالة السمنة أو زيادة الوزن.

عملّية  بأنها  الهضم  عملّية  تُعّرف 
ال��لّ��ذان  وال���ّش���راب  ال��ّط��ع��ام  تكسير 
إلى  للجسم،  الّطاقة  مصدر  يُشكالن 
كربوهيدرات  بصورة  أصغر  جزيئات 
بحيث  وفيتامينات،  ودهون  وبروتينات 
االستفادة  على  ق���ادراً  الجسم  يُصبح 
حّتى  للخاليا  ال��ّط��اق��ة  لتوفير  منها 
الهضمي  الجهاز  ويقوم  بعملها،  تقوم 
العملّية  ه��ذه  إت��م��ام  على  الجسم  ف��ي 
خلل  وأي  أج��زاءه،  بين  متكامل  بشكل 
ت��ؤدي  العملية  ه��ذه  ف��ي  اض��ط��راب  أو 
لظهور أعراض عسر الهضم، الذي قد 
يكون سببه مرضي وهنا يجب استشارة 
الغذائي  النظام  بسبب  أو  الطبيب، 

وأسلوب الحياة الخاطئ.
هناك عّدة نصائح يجب االلتزام بها 

حّتى يكون الهضم سليماً، وهي:
-ج��ّن��ب اإلك��ث��ار م��ن أك��ل األطعمة 
التي تسّبب مشاكل الهضم مثل القهوة 
فجميع  الدهنّية،  واألطعمة  والتوابل 
هذه األطعمة تؤّثر على المعدة وتسّبب 

بطئاً في هضم الطعام.
-تجّنب الكحول التي تسّبب الُقرحة 
ف���ي ال��م��ع��دة وص���ع���وب���ًة ف���ي ال��ه��ض��م 
واض��ط��راب��ه��ا، وت��ع��ت��ب��ر ال��ك��ح��ول من 

مدّمرات الجهاز الهضمي.  
التدخين  التدخين:  عن  -االبتعاد 
إل��ى  ت����ؤّدي  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  يعتبر م��ن 
مشاكل الهضم؛ إذ إّنُه يمنع الجسم من 

الهضم السليم والتقليل من الشهية.
-ت���ن���اول ال��ف��واك��ه وال���خ���ض���روات: 
الجسم يحتاج إلى هذه األطعمة بكثرة 
األلياف  من  الكثير  على  تحتوي  والتي 
والفيتامينات، وهي تساعد المعدة على 
امتصاصها من  الهضم وسهولة  عملّية 
والفواكه  فالخضروات  الجسم،  قبل 
يسُهل  المعدة  على  خفيفة  أطعمة  هي 

امتصاصها واالستفادِة منها.
حّتى  الوجبات:  ع��دد  من  -اإلك��ث��ار 
وسليمة  سريعة  بطريقٍة  الهضم  يكون 
يجب عليك أن تأكل 5 وجبات خفيفة 
رئيسّية  وجبات   3 من  ب��دالً  اليوم  في 
تخفيف  يتّم  الطريقة  فبهذه  كبيرة، 

العبء على المعدة وسهولة الهضم.
-م��م��ارس��ة ال���ري���اض���ة: ال��ري��اض��ة 
الهضم  عملّية  على  الجسم  تساعد 
الهضمي  وال��ج��ه��از  األع��ض��اء  وت��ق��وي��ة 
وبالتحديد المعدة، وتستفيد المعدة من 
لتقوية عضالتها  كبير  بشكل  الرياضة 

إنزيمات  بإفراز  المعدة  أداء  وتحسين 
تساعد على هضم الطعام.

يؤّثر  فالتوّتر  التوّتر:  من  -التقليل 
به  وتتأّثر  كبير  بشكل  النفسّية  على 
الشهية أيضاً، فيجب أن يبتعد الشخص 

عن مسّببات التوّتر عند األكل.
بتناول  ق��م  ب��ب��طء:  ال��ط��ع��ام  -أك���ل 
المعدة  طعامك بصورة بطيئة لتشجيع 
على أكل المزيد، فاألكل بصورة بطيئة 
كمّيات  استقبال  على  للمعدة  يسمح 
على  العبء  وتخفيف  الطعام  من  أكبر 

المعدة.
-االبتعاد عن النوم بعد أكل الطعام: 
ألّن  مباشرةَ،  األك��ِل  بعد  النوم  تجّنب 
النوم بعد الطعام ال يساعد المعدة على 
أن  ويجب  والصّحي،  السليم  الهضم 
تعطي الوقت الكافي للمعدة حّتى تقوم 
بعملّية الهضم ويفّضل قبل ساعتين من 

النوم.
الطعام:  بعد  الحلوى  أك��ل  -تجّنب 
تَجّنب أكل الحلوى بعد الطعام مباشرًة؛ 
هضم  في  للمعدة  مشاكل  تسّبب  ألّنها 
المعدة  في  الحلوّيات  وتبقى  الطعام، 
بأكل  تقوم  أن  فيجب  مهضومة،  غير 

الحلويات بعد ساعة من الطعام.

والقدمين  ال��ي��دي��ن  ت��ب��رد 
بصورة أسرع من باقي أجزاء 
تفقد  ألن��ه��ا  وذل���ك  الجسم، 
الحرارة بسرعة نتيجة اتساع 
لها  ال��س��ط��ح��ي��ة  ال��م��س��اح��ة 
أنها  كما  بحجمها،  مقارنة 
احتكاكا  الجسم  أجزاء  أكثر 
بالهواء البارد بشكل مباشر، 
تدفئة  األهمية  من  أن��ه  كما 
درجة  على  للحفاظ  الجسم 

حرارته.
األط����راف  ب����رودة  تعتبر 
أحد وسائل الجسم الطبيعية 
للتعامل مع انخفاض درجات 
الحرارة الخارجية في الجّو؛ 
لتقليل  الجسم  يهدف  حيث 
من  المفقودة  الحرارة  كمّية 

ال��ج��س��م، وذل����ك م��ن خ��الل 
انقباض األوعية الدموّية في 
الدم  تدّفق  لتقليل  األط��راف 
المناطق بشكل مؤّقت،  لهذه 
في  ارت���خ���اء  ي��ح��دث  بينما 

المسؤولة  الدموّية  األوعية 
لألعضاء  ال��دم  توصيل  عن 
الحيوّية مثل القلب، والرئتين، 
والدماغ، وبالتالي زيادة تدّفق 
الدم والحرارة لهذه المناطق، 

عن  ينتج  قد  الحقيقة  وف��ي 
تضّيق األوعية الدموّية لمّدة 
طويلة، وانخفاض كمّية الدم 
ال��م��ت��دّف��ق ل��ألط��راف بعض 
نتيجة  الصحّية،  المشاكل 

األوكسجين  كمّية  انخفاض 
ال���واص���ل ل��ه��ذه األن��س��ج��ة، 
وق���د ي��ت��غ��ّي��ر ل���ون األص��اب��ع 
يُعرف  ما  وهو  األزرق،  للون 
بالزرقة ،ويعود لون األصابع 
تدّفق  ع���ودة  بعد  الطبيعّي 
أّن  حيث  سليم،  بشكٍل  ال��دم 
كانت مؤقتة  إذا  الحالة  هذه 
ف��إّن��ه��ا ال ت��ش��ّك��ل خ��ط��ورة، 
ال��ج��س��م  ي���ع���ود  أن  وي��م��ك��ن 
للوضع الطبيعي فور تدفئته، 
مصحوباً  ي��ك��ون  ق��د  ول��ك��ن 
والتنميل،  واألل��م،  باالنتفاخ، 
وفي الحقيقة إّن تكرار هذه 
المشكلة قد ينتج عنه ظهور 
وموت  الجلدّية،  التقرحات 

األنسجة.

اشراف : ماجدة الرياني

وصول الدفعة الثانية من المعدات 
الطبية إلى مركز طبرق الطبي

وكيل عام وزارة الصحة يصدر تعليمات 
لتنظيم العمل الصحي خالل عام 2019

قسم الكلى بمركز سبها الطبي 
يستقبل 232 حالة 

الشحنة  الطبي  طبرق  مركز  إل��ى  وصلت 
من  الطبية  واألج��ه��زة  المعدات  من  الثانية 
جهاز اإلمداد الطبي ، والتي تتكون من أجهزة 
وأجهزة  أطفال  وحضانات  عمليات  تخدير 
العالمات الحيوية وأجهزة رسم القلب وأسّرة 

لقسم النساء والوالدة.
إن هذه  بالمركز  قال مدير مكتب االعالم 
األجهزة »ستساهم بشكل كبير في حّل بعض 
بالمركز  الطبية  األق��س��ام  ببعض  المشاكل 
بعضها  قديمة  أجهزة  بها  التي  تلك  خاصة 
إدارة  أن  مؤكًدا  استبدالها،  وتتطلب  يعمل  ال 
الطبية  األطقم  رفقة  جاهدة  تسعى  المركز 
استمرار  لضمان  الطبية  االحتياجات  لتوفير 

تقديم الخدمات لكافة المرضى.

أصدر وكيل عام وزارة الصحة الدكتور »سعد 
القطاع  عمل  لتنظيم  هامة  تعليمات  عقوب« 

الصحي خالل عام 2019.
 تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص وزارة 
والفني  اإلداري  العمل  تنظيم  على  الصحة 
العمل  سير  انتظام  ومتابعة  الصحي  بالقطاع 
بالخدمات الصحية في كافة البلديات و المناطق 
ومتابعة  ومعالجتها،  المعوقات  كافة  وتذليل 
المرحلة  بمتطلبات  المتعلقة  األم��ور  مجريات 

وفق استراتجية  وزارة الصحة لعام 2019.

استقبل قسم الكلي بمركز سبها الطبي عدد 
الحاالت المسجلة بالقسم كما وأنها بلغت 232 
حالة يتم الغسيل لها 3مرات في األسبوع بحسب 

الجدول بالقسم
أوضح أن القسم يستقبل الحاالت الخارجية 
من جميع مناطق الجنوب التي يتم اتخاذ قرار 
الطبي  سبها  بمركز  لها  الغسيل  عملية  إج��راء 
حتى  تستمر  الغسيل  عملية  أن  إل��ى   مشيرا   ،
أيضا  يستقبل  المركز  أن  مؤكدا  الحالة  تستقر 

الحاالت التي تحدث لها مضاعفات.
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نصائح لتشجيع الطفل على الكالم في سنواته األولى

طرق التعامل مع الطفل ضعيف اإلنتباه

كيفية التعامل مع الطفل سييء السلوك

األثار السلبية لعقاب األطفال الجسدى

���������������������������������������������■ بقلم /خلود علي جابر

عالقة  وأهم  أول  هي  بالطفل  الوالدين  عالقة 
على  قائمة  تكون  أن  يجب  لذلك  حياتهم،  تشكل 
واحترام  الحب  أسسها  سليمة  تربوية  توجهات 
واه��ت��م��ام، وخ���الل ه��ذه ال��ع��الق��ة ي��واج��ه��ه اآلب��اء 
ألبنائهم،  فيها  مرغب  وغير  خاطئة  سلوكيات 
الوالدين  علي  يجب  السلوكيات  ه��ذه  ولتعديل 
أساليب  إتباع  و  الصدر  وسعة  بالصبر  التحلي 
تربوية سليمة وابتعاد عن العقاب الجسدي الذي 

يسبب أضرار نفسية وجسدية عديدة للطفل.
عند محاولة تعديل سلوكيات غير مرغوب فيه 
الخاص  مدخله  طفل  لكل   ( أن  نتذكر  أن  علينا 
غير  سلوكه  لتغيير  خالله  من  يستجيب  الذي  به 

مرغوب فيه(.
ه���ذه ب��ع��ض ال��ق��واع��د وال��ن��ص��ائ��ح ال��ت��ي يمكن 
غير  سلوك  أي  لتعديل  وتطبيقها  بها  االسترشاد 

مرغوب فيه لدى الطفل:
نود  ال��ذي   ( المرغوب  غير  السلوك  تحديد   -

تغيره (. 
ننتظره  ما  بالتحديد حول  الطفل  مع  التكلم   -

منه وما نريده 
- نوضح له كيف يمكن تحقيق ذلك. 

- مدح وشكر الطفل على السلوك الجيد ، ولكن 
ال نمتدح ذاته بل حسناته ) أنت رائع ألنك هادئ( 

لتعزيز السلوك المرغوب.
فيه  المرغوب  السلوك  مدح  في  االستمرار   -

حتى يصبح عادة لديه .
فالعنف  والقمع  معه  العنف  استعمال  تجنب   -

يولد عنف.
الطفل  افتقد  إذا   ( ألبنائك  سند  دائما  كن   -

اهتمام الوالدين يفقد دوافع تعديل السلوك (
- عدم التذكير بأخطاء الماضي ) يصيب الطفل 

باإلحباط (
- عدم توجيه األوامر للطفل وأنت في حالة غير 
الحزن   – توتر   – )تعب شديد – غضب  طبيعية 

الشديد...الخ (
لك  قلت  مثال:لقد   ( المباشر  النقد  تجنب   -
وانت لم تسمع الكالم ( بدال من ذلك نقول ) ما 

شاء الله أنت .. ولكن لو تقوم ب� ..(.
- تجنب اللوم المستمر) لماذا لم تفعل كذا وكذا 

؟ (.
بين  الثقة  عالقة  تهدم  )فهي  المقارنة  عدم   -
الطفل وأسرته ( وأسوأها عند استخدامها بمعنى) 

فالن أحسن منك(.
- يجب مقارنة الولد بنفسه فقط.

تقدير  عقدة  إلى  ت��ؤدي  الجارحة  السخرية   -
الذات خصوصا لألطفال. 

- التحكم الدائم ) البس / استمع إلى الكالم / 
افعل( الطفل بطبيعته حر ال يحب التحكم بشكل 

دائم ،اترك له بعض الحرية.
- الصراخ وهو إهانه للطفل وتحبط ذاته ويوتره 

ويجعله عدواني أو إنطوائ .
السلوك  تعديل  عند  واالستمرارية  الثبات   -
)فتعديل السلوك يحتاج إلى صبر وتحمل خاصة 

في األيام األولى.
- إتباع إستراتيجيات تتناسب مع الطفل حسب 

طبيعية كل طفل )فروق الفردية (.

اشراف : خلود علي

أو  األول��ى  الكلمات  نطق  مرحلة 
مراحل  من  تعد  الكالم  تعلم  بداية 

نمو الحساسة للطفل.
تعتقد  األس��ر  م��ن  الكثير  ولكن 
على سبيل الخطأ أن الطفل سيتكلم 
بطريقة تلقائية بدون الحصول على 
ال��وال��دي��ن، وأن  أي م��س��اع��دة م��ن 
مجرد وضعه أمام شاشة التلفزيون 

كفيل بتعليمه الكالم.
تصفها  ال���ت���ي  األف����ك����ار  وه����ي 
ال��دك��ت��ورة ه��ب��ة ع��ي��س��وي، أس��ت��اذ 
الطب النفسي بجامعة عين شمس، 
الخاطئة، وتقدم مجموعة  باألفكار 
الطفل  تشجع  التي  النصائح  م��ن 

على بدء الكالم واستعمال اللغة.
وتقول »تأخر الطفل في استعمال 
من  ويقلل  عصبيته  من  يزيد  اللغة 
انتباهه، ويجب أن نوضح أن الكالم 
يبدأ من السنة األولى بكلمتي »بابا« 
حتى  المفردات  تزيد  ثم  و«ماما«، 
نفسه  عن  التعبير  الطفل  يستطيع 
تكوين  م��ن  ويتمكن  واح��ت��ي��اج��ات��ه، 
من  الثالثة  السنة  في  سليمة  جمل 
عمره، وتقع مسؤولية تعليم الطفل 

الكالم على عاتق األم واألب، يجب 
أن يفهم الطفل معاني الكلمات لكي 

يتمكن من استخدامها«.
أم  لكل  اآلتية  النصائح  ونقدم 
لتشجيع الطفل على الكالم مبكراً:

- البدء بالحديث مع الطفل منذ 
والدته والقيام بالتعليق على كل شيء 
»هل  مثل  التساؤالت،  جانبه وطرح 
تريد  هل  أو  الحفاضة  تغيير  تريد 
النوم؟«، ألن حاسة السمع تنمو منذ 
األيام األولى للمولود والحديث معه 

يساعد على تنمية ذكائه، مع تنظيم 
البيت  ف��ي  لطفلك  ثقافية  رح��ل��ة 
أو  الحجرات  أسماء  على  بتعريفه 
بغرفة  الموجودة  واللعب  األدوات 
المعيشة ومن أهمية هذه الزيارات 

زيادة القاموس اللغوي للطفل.
- ق�����راءة ال��ق��ص��ص ل��ألط��ف��ال 
بحيث  النوم،  قبل  السنة  عمر  بعد 
ت���ك���ون ال��ق��ص��ة م���ص���ورة وش��ي��ق��ة 
حاسة  تنمية  على  كثيرا  تساعده 
تقليد  ع��ل��ى  وال���ح���رص  ال���ك���الم، 

أص������وات ال���ح���ي���وان���ات وت��ع��ري��ف 
ال��ط��ف��ل ب��ال��ح��ي��وان��ات وأص��وات��ه��ا، 
ويمكن االستعانة باإلشارة لألشياء 
ال��ش��ارع مثل هذه  ف��ي  ال��م��وج��ودة 
سيارة، ثم نطلب منه تقليدك حتى 

نثير انتباهه.
أطفالنا  نترك  أن  الخطأ  من   -
شاشات  أو  التلفزيون  جهاز  أم��ام 
يجب  وال  طويلة  لفترات  الكمبيوتر 
دون  هم  من  التلفزيون  يشاهد  أن 
الثانية من العمر، مع مراعاة أن ال 
من  أكثر  المشاهدة  وقت  يستغرق 

ساعتين باليوم.
أطفالنا  م��ع  ال��ت��ح��دث  ع���دم   -
ذلك  ألن  التلفزيون،  متابعة  خالل 
يتسبب في تشتيت الطفل، ويضعف 
أطفالنا  ومنح  التركيز،  مهارة  من 
الخيارات وإعطاؤهم الوقت الكافي 
للرد، مثل: هل تريد برتقالة أم موزة؟ 
مع مناداة الطفل باسمه بشكل دائم 
حتى يعرف اسمه، وفي حالة بداية 
الطفل بمقطع من الكلمة على األم 
تكمل الكلمة وتستمر بالحديث معه 

ألن التعليق السلبي يعوق الكالم.

● التشاور مع معلمه
إذا كانت هذه المشكلة تحدث مع طفلك 
ه��ن��اك مشكلة  ي��ك��ون  ال��م��درس��ة فقد  ف��ي 
 ، للدرس  شرحه  أسلوب  في  المدرس  مع 
وفي هذه الحالة البد من مقابلة المدرس 
والحلول  المشكلة  ومناقشة  وم��ش��اورت��ه 

الممكنة 
● تجنب الضغوطات داخل المنزل

إذا كانت هذه المشكلة تحدث مع طفلك 
في المنزل فقد يكون ذلك رد فعل لضغوط 
معينه في المنزل ويفضل هنا زيادة الوقت 
الذي تقضيه مع الطفل حتى تزيد فرصته 

في التعبير عن مشاعره.
● فحص حاسة السمع

وسهل  االن��ت��ب��اه  قليل  طفلك  ك���ان  إذا 

فحص  فعليك  مندفع  غير  ولكن  التشتت 
سالمته  م��ن  للتأكد  عنده  السمع  حاسة 
وعدم وجود أي مشكالت تؤثرعلى وصول 

المعلومات له .
الطفل على  أنشطة  أن تحتوي  ● يجب 
واإلثارة  واألل��وان  والتنوع  واإلب��داع  الحركة 
هجاء  ف��ي  الطفل  م��س��اع��دة  عند  فمثال 
على  الكلمات  كتابة  للطفل  يمكن  الكلمات 

بطاقات بقلم ألوان .
● تغيير مكان الطفل 

بسرعة  انتباهه  يتشتت  ال��ذي  الطفل 
ال��واج��ب��ات  ف��ي  اك��ث��ر  ال��ت��رك��ي��ز  يستطيع 
إذا  أط��ول  لفترات  و  له  الموجه  واالعمال 
كان كرسي المكتب يواجه حائطاً بدالً من 

حجرة مفتوحة

متعب  أمر  يومي  بشكل  السلوك  السيء  الطفل  مع  التعامل 
لآلباء واألمهات، لكن ال تقلقي فهناك حلول لتلك  ومرهق جداً 
العدوانية وعدم  »التخريبي« يتضمن:  السيء  السلوك  المشكلة، 
قد  واألمثلة  الكبار،  مع  والجدال  والمواجهة  والتحدي  الطاعة 
منه،  يُطلب  عمل شيء  ورفض  القواعد  كسر  الضرب،  تتضمن 
األطفال  إال مجرد مرحلة طبيعية عند  السلوكيات ما هي  تلك 
السليم هو ما سيساعد طفلك  والتعامل  والمراهقين..  الصغار 

على تخطي تلك المرحلة.
هناك عالقة مباشرة بين سلوك الطفل واألهل، فليست كل 
طريقة تنفع مع كل طفل، عليِك أن تعرفي ما هو أفضل لطفلك 
مع  الشديد  التعامل  بأن  الحديثة..  األبحاث  تخبرنا  ولعائلتك. 
هو  يكون  قد  بالعكس  بل  سلوكهم،  س��وء  من  يقلل  ال  األطفال 
الزيادة  والتساهل  البداية،  من  الطفل  سلوك  سوء  في  السبب 
أيضاً مرتبط بالسلوك العدواني، الطريقة التي قد تكون ناجحة 
هي عندما يستخدم اآلباء واألمهات نظام متناسق ال يحتوي على 
الشدة الزائدة وال التساهل المفرط، أحد الطرق هو استخدام 
نظام التربية اإليجابي مع الطفل، وذلك ال يعني أن نترك األمور 

الالزمة  األدوات  وإعطائه  معه  التفاهم  يعني  بل  الطفل،  لهواء 
للرجوع عن سلوكه السيء.

قبل أن نبدأ في كيفية التعامل مع السلوك السيء، يجب أن 
نعلم أوالً لماذا يتصرف الطفل بهذا الشكل، وما هي متطلباته في 

تلك المرحلة من تطورة.
• لماذا يقوم الطفل بسلوك سيء؟

لعدة  المسموح  خ��ارج  للتصرف  يحتاجون  الصغار  األطفال 
أسباب معظمها تدور حول لفت االنتباه، إذا كان طفلك يتصرف 
بسلوك سيء للفت انتباهك، يكون في أغلب األحيان راغباً في 
السلوك  نأخذ  نحن  كبالغين  زائ��دة،  بصورة  انتباهك  تعيريه  أن 
الجيد كأمر طبيعي جداً، ونعلق فقط عندما يقوم الطفل بتصرف 

خاطئ.
احتياجات تنموية.. عندما يصبح صغيرك 18 شهراً، يشعر 
بأنه يريد أن يكون مستقاًل، يبدأ في فعل أشياء بمفرده، لكنه ال 
يستطيع فيصاب باإلحباط بسهولة، وينتهي به األمر بنوبة غضب 
أو ينهار، في تلك الحاالت طفلك ال يسيء السلوك، لكنه في ذلك 

الوقت مشاعرة طاغية عليه ويحتاج للراحة وليس التقويم.

تجاه  لديه  كراهية  يولد  الطفل  ض��رب   -
ضاربه مما يقتل المشاعر اإليجابية لديه .

بين  العالقة  يجعل  الضرب  إلى  اللجوء   -
الطفل وضاربه عالقة خوف ال احترام وتقدير.

- الضرب ينشئ أبناء تابعيين لكل من يملك 
سلطة أو يكبرهم سنا أو أكثرهم قوة .

والعطاء  واألخ���ذ  ال��ح��وار  يلغي  ال��ض��رب   -
فرص  ويضيع  والصغار  الكبار  بين  والمناقشة 

التفاهم .
- الضرب يفقر الطفل ويحرمه من حاجاته 

النفسية للقبول والطمأنينة والمحبة .

غالبية  عند  العداء  حدة  يزيد  الضرب   -
األطفال ويجعل منهم عدوانيين.

الطفل ويحطم شعوره  -الضرب قد يضعف 
على  منطويا  منه  فيجعل  بقيمته  المعنوي 

ذاته.
المهارات  تعلم  عن  الطفل  يبعد  الضرب   -
 - بالنفس  الثقة   - ال���ذات  )ف��ه��م  الحياتية 

الطموح - النجاح( .
 فاللجوء إلى أسلوب العقاب الجسدى

هو اللجوء ألدنى المهارات التربوية
وأقلها ناجحا مع األطفال ...

خطوات ضرورية لتعديل سلوك األطفال 
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المنتخب الوطني األول لكرة القدم يخسر لقاءه الودي أمام األفريقي التونسي الثالثاء الماضي

نادي الغرارات بطل ليبيا للشطرنج 2019

اتحاد الجمارك يتوج 
ببطولة ليبيا للجودو

المروج يحقق العالمة الكاملة ويتصدر المنطقة الرابعة في ذهاب الدوري الليبي لكرة اليد

المنتخب الوطني األولمبي لكرة القدم يتعادل 
سلبا مع االتحاد المنستيري التونسي

عودة مالعبنا المحلية 
بحلتها الجديدة 

بعد قيام لجنة  اعتماد المالعب المكلفة 
وبرئاسة  القدم   لكرة  الليبي  االتحاد  من 
السيد حبيب المرابط بزيارة ملعب اجدابيا 
عودته  و  له   األخيرة  اللمسات  وضع  بعد 

بعد طول انتظار وهو يزدان بأبهى حلة ،
 هل سنشاهد الجماهير الرياضية تزين 
هذا الملعب  خاصة وأن الجمهور  مدرجات 
ال��ري��اض��ي ف��ي م��دي��ن��ة اج��داب��ي��ا ق��د ح��رم 
لسنوات عديدة من اللعب داخل ملعبه نظرا 

لعدم جاهزية الملعب .
والنجوم  ال��ت��ع��اون   فريقي  أن  وللعلم 
وهم  الممتاز  الدوري  في  ينشطان  فريقان 
ملعبهم  داخ���ل  للعب  ال��ح��اج��ة  أم���س  ف��ي 

ومؤازرة الجمهور لهم.
باألمس القريب تم افتتاح ملعب شهداء 
أعمال  انتهاء  وبعد  الجديدة  بحلته  بنينا 
ديربيات مدينة  بعودة   ذلك  وكان  الصيانة 
الملعب  لهذا  االفتتاحية  فالمباراة  بنغازي 
والتي  والتحدي   األهلي  فريقي  بين  كانت 
انتهت لصالح األهلي بهدفين مقابل  هدف 
التي أجلت  والهالل  النصر  واحد  ومباراة 
إلى حين إشعار آخر وكانت الجماهير تمني 
النفس بحضور هذه الديربيات  ولكن كان 
تأجيل  وه��و  آخ��ر  رأي  المسابقات  للجنة 
النظر  إل��ى حين  وال��ه��الل   النصر  م��ب��اراة 

للطعن المقدم من فريق التعاون 
بكرة  والمهتمين  المتابعين  كل  اآلن  و 
انتهاء  عن  اإلعالن  ينتظرون  الليبية  القدم 
وجاهزيته  المرج  بملعب  الصيانة  أعمال 

الستقبال المباريات .
اآلن  أن  الشخصي  رأي���ي  وف��ي  أعتقد 
لبدأ  الليبي أي حجة   ليست لدى االتحاد 
العمل جديا على رفع الحضر عن مالعبنا 
من  أكثر  نملك  اآلن  وأننا  خاصة  المحلية 

ملعب  الحتضان مباياتنا الدولية .
الوطني  منتخبنا  رؤي���ة  نتمنى  أخ��ي��را 
الجماهير  وم���ؤازرة  المحلية  مالعبنا  في 

الرياضية له في كل استحقاقاته القادمة.

تعادل منتخبنا الوطني األولمبي لكرة القدم 
المنستيري  االتحاد  فريق  مع  أه��داف  ب��دون 
أقيمت  التي  ال��ودي��ة  المباراة  في  التونسي، 
مساء يوم األربعاء الماضي على أرضية ملعب 
هذه  وتأتي  بالمنستير.  جنات  بن  مصطفى 
الخارجي  التدريبي  المعسكر  ضمن  المباراة 

التونسية  سوسة  بمدينة  حاليا  يقيمه  ال��ذي 
استعدادا لمباراته أمام نظيره النيجيري ضمن 
المؤهلة  للمنتخبات  األفريقية  التصفيات 
شهر  مصر  ستستضيفها  ال��ت��ي  للنهائيات 
نوفمبر القادم. وكان منتخبنا الوطني قد أجرى 
االثنين الماضي خالل معسكره أولى مبارياته 

الودية والتي تفوق فيها بنتيجة هدفين لصفر 
معسكر  ويتواصل  بوعلي.  سيدي  فريق  على 
اإلعداد تحت إشراف المدرب الوطني »رضا 
والمدرب  الككلي«  »محمد  ومساعده  عطية« 
العام »عبد الناصر بالحاج« حتى يوم 23 من 

شهر فبراير الجاري. 

■ بقلم : محمد الدرسي

لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  خسر 
ال���ق���دم م��ب��ارات��ه ال���ودي���ة أم����ام ف��ري��ق 
دون  هدف  بنتيجة  التونسي  األفريقي 
مقابل، جاء عن طريق ضربة جزاء في 
التي  ال��م��ب��اراة،  زم��ن  من   60 الدقيقة 
أقيمت يوم الثالثاء الماضي على ملعب 

الشاذلي زويتن بتونس. 
وت��أت��ي ه��ذه ال��م��ب��اراة ال��ودي��ة ضمن 
لمقابلة  ال��وط��ن��ي  المنتخب  اس��ت��ع��داد 
الجولة  ف��ي  أف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  منتخب 
األخ���ي���رة م���ن ال��ت��ص��ف��ي��ات ال��م��ؤه��ل��ة 

للنهائيات االفريقية 2019 بمصر. 
ودخل منتخبنا الوطني الشوط األول 
أحمد  رزق،  الجواد  عبد  ضم  بتشكيل 
العزيز  عبد  صبو،  المعتصم  التربي، 
الشامخ  ال��ت��ره��ون��ي،  محمد  ب��ال��ري��ش، 

عبلو،  سالم  مفتاح،  امحمد  العبيدي، 
ومعتز  طقطق،  مفتاح  م��ج��دي،  خالد 

المهدي. 

ضم  بتشكيل  الثاني  الشوط  ودخ��ل 
أحمد عياد، علي سالمة، أحمد شلبي، 
ع��ل��ي م��ع��ت��وق، م��ح��م��ود ع��ك��اش��ة، ربيع 

القديري،  أح��م��د  ب��در ح��س��ن،  ش���ادي، 
المسالتي،  س��ال��م  ال��ه��ون��ي،  ال��م��ه��دي 

وأنيس سلتو. 
أمس  ي��وم  اإلع���داد  معسكر  وأختتم 

السبت 23 من شهر فبراير الجاري. 
كرة  لمنتخب  الوطني  المدرب  واكد 
القدم« ابوبكر باني » ان معسكر فرسان 
المتوسط في تونس كان ناجحا بامتياز 
من النواحي الفنية رغم الخسارة الودية 

امام نادي االفريقي التونسي بهدف . 
إلى  تصريحاته  » خالل  باني  وقال« 
هذا  التركيز خالل  ان  االع��الم  وسائل 
النواحي  على  كان  التدريبي  المعسكر 
لالعبين  خ��ص��وص��ا  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ب��دن��ي��ة 
المعسكر  اق��ت��ص��ر  ال��ذي��ن  المحليين 

عليهم.

بطولة  ال��ظ��ه��رة  ن���ادي  فقد 
تربع  أن  بعد  للشطرنج  ليبيا 
ليفقد  طويلة  لسنوات  عليها 
ال��ظ��ه��رة ال��ب��ط��ول��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام 

لصالح نادي الغرارات .
العام  لهذا  األندية  بطولة 
من  فريقا   11 فيها  ش���ارك 
)االستقالل  ليبيا  ربوع  جميع 
ال��م��ج��اه��د   - ال���خ���م���س   -
- اإلج���داب���ي - األخ��ض��ر - 
التحدي   - القلعة   - ال��ه��الل 
- اتحاد الخمس - الظهرة – 

الغرارات( 
تزعم  األولى  الجوالت  lمنذ 
ك��ل م��ن ال��ظ��ه��رة ح��ام��ل اللقب 
قائمة  )ال��ط��م��وح(  وال���غ���رارات 

الترتيب . 
الموسيقية  الكراسي  لعبة 
تشكيلة  ع��ل��ى  ال��غ��ال��ب��ة  ك��ان��ت 

الفريقين ... !! فقد غابت عن 
الظهرة أسماء العبين كان لهم 
تاريخ في النادي طيلة سنوات 
اللطيف  أمثال عبد  طويلة من 
الشبش و ابراهيم الشهراني و 
الباروني  و محمد  مهدية  فرج 
ال��ع��ري��ف��ي ف��ي حين  و ج��م��ال 

الحكيمة  اإلدارة  إستطاعت 
العبين  ضم  ال��غ��رارات  لنادي 
في  األخ��ي��رة  الكلمة  لهم  ك��ان 
مثل  لصالحهم  الكفة  ترجيح 
ال��ب��ط��ل اب��راه��ي��م ال��ش��ه��ران��ي 
وطبعاً  مهدية  ف��رج  وال��دول��ي 
ب��اس��م��اء  ال��ف��ري��ق  تطعيم  م��ع 

الالعب  مثل  وزنها  لها  أخ��رى 
طلعت  )ال��خ��ل��وق(  ال��م��ص��ري 
زي��ن��ه��م ال�����ذي ي��م��ل��ك اع��ل��ى 
كذلك  و  البطولة  في  تصنيف 
الذي  ال��دول��ي  الليبي  الالعب 
أبهرنا في اوليمبياد الشطرنج 
ابو  المنتصر  الماضي  ال��ع��ام 

آخ��راً  ول��ي��س  وأخ��ي��را  مليانة 
الذي  بوقيندة  ناجي  الالعب 
فريق  تتويج  في  بصمته  وضع 
ببطولة  التاريخي  ال��غ��رارات 

ليبيا لألندية . 
الفرعي  االت��ح��اد  أن  ي��ش��ار 
قام  من  هو  مصراته  للشطرنج 
نجح  التي  البطولة   باستضافة 
في  للشطرنج  الليبي  االت��ح��اد 
عام  منذ  غ��ي��اب  بعد  إقامتها 

 . 2014
وت��ش��ك��ل ف���ري���ق ال���غ���رارت 
من   2019 ع���ام  ليبيا  ب��ط��ل 

الالعبين:- 
1. ابراهيم الشهراني

2. فرج مهدية
3. طلعت زينهم

4. المنتصر بومليانة
5. ناجي بوقندة .

ت����وج ف��ري��ق ن����ادي ات���ح���اد ال��ج��م��ارك 
التي   ، للجودو  ليبيا  ببطولة  ال��ري��اض��ي 
لأللعاب  الكبرى  طرابلس  بقاعة  أقيمت 
الجمارك  أبطال  . حيث حصد  الرياضية 
كأس البطولة لمختلف الفئات : البراعم ، 
والناشئين ، والشباب ، والكبار  17  قالدة 
ذهبية ، باإلضافة ل  3  قالئد فضية ، و 
7  قالئد برونزية . وشارك في منافسات 
 ، الجنسيْن  من  رياضياً    162 البطولة  
يمثلون  11  نادياً من مختلف أنحاء ليبيا . 

االسبوع  مباريات  ضمن 
الدوري  ذهاب  من  الخامس 
الليبي لكرة اليد لفرق اتحاد 
المنطقة الرابعة جرت مساء 
الجمعة  األول  أم���س  ي���وم 
المرج  بقاعة  واح��دة  مباراة 
ج��م��ع��ت ف��ري��ق��ي ال���م���روج 
بفوز فريق  وانتهت  ودارن��س 
هدفا   33 بنتيجة  ال��م��روج 
ليحقق  ه��دف��ا   20 م��ق��اب��ل 
فريق المروج فوزه الخامس 
على التوالي ويتصدر المروج 
الكاملة  بالعالمة  الترتيب 

برصيد 15 نقطة. 
ال���م���ب���ارة ال���ت���ي ادره����ا 
ال��ح��ك��م��ان س���ال���م اب��وب��ك��ر 
وعبدالله عبدالله والمسجل 
علي  وميقاتي  بوشوق  علي 
سعد والمراقب الفني محمد 

بلقاسم. 
وك��ان��ت ق��د أق��ي��م��ت ي��وم 
مباراتان  الماضي  الخميس 
ض��م��ن م��ن��اف��س��ات االس��ب��وع 
الليبي  ل���ل���دورى  ال��خ��ام��س 
ل���ك���رة ال���ي���د ل���ف���رق ات��ح��اد 
المنطقة الرابعة حيث تفوق 

فريق  على  االخ��ض��ر  ف��ري��ق 
االستقالل بنتيجة 25 هدفا 
نقابل 11 هدفا فى المباراة 
ال��ت��ى ج���رت بقاعة  االول����ى 
فريقي  وت��ع��ادل   ، البيضاء 
بنتيجة  وال��ك��رام��ة  ال��ك��ف��اح 
ال��م��ب��اراة  ف��ى   )21/21(
بقاعة  ج��رت  ال��ت��ى  الثانية 

المرج .
المباريات  بهذه  ولتنتهي 
م��رح��ل��ة ال���ذه���اب وس���وف 
مسابقة  اي���ام  ب��ع��د  تنطلق 

كأس ليبيا لكرة اليد.


