
أبناء  كافة  الليبي،  النواب  مجلس  دي��وان  هنأ 
رئاسة  الليبي  ال��ن��واب  ومجلس  الليبي  الشعب 
وأعضاء، بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق وخاتم 
محمد  سيدنا  الرحمة  نبي  والمرسلين  االنبياء 
يوم  الذي صادف  عليه أفضل الصالة والتسليم، 
الثالثاء الماضي الثاني عشر من شهر ربيع األول 

من العام 1440ه�.
وتقدم ديوان مجلس النواب إل�ى الشعب الليبي 
بخالص التهاني وأطيب التبريكات، »داعين الله أن 
يعيده على ليبيا وشعبها وكافة الشعوب االسالمية 

بالخير واليمن والبركات«.

أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة 
القرار رقم  )755( لسنة 2018 م والذي نص في 
مادته األولى على تشكل لجنة على النجو التالي :  
السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات 
رئيسا، السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون 
 ، عضوا  الداخلية  وزي��ر  السيد  عضوا،  الهيئات 
العمل  وزي��ر  السيد   ، التعليم عضوا  وزي��ر  السيد 
و الشؤون اإلجتماعية عضوا ، السيد وزير العدل 
 ، ، السيد وكيل عام وزارة الصحة عضوا  عضوا 

السيد وكيل عام وزارة الحكم المحلي عضوا
اللجنة  تتولى  أن  على  الثانية  مادته  في  ونص 
القرار  هذا  من  األولى  المادة  بمقتضى  المشكلة 
الموظفين  مرتبات  ج��دول  بشأن  تصور  إع���داد 
يراعي  الليبية  للدولة  اإلداري  بالجهاز  العاملين 
و  الحالية  االقتصادية  الظروف  و  التغييرات  فيه 
الليبي  للمواطن  العادلة  و  الكريمة  الحياة  يضمن 
توصياتها خالل  و  تقريرها  تقديم  اللجنة  على  و 
أجل ال يتعدى شهر من تاريخ إستالم هذا القرار و 
ذلك للعرض خالل إجتماع مجلس الوزراء و إتخاذ 

االجراءات القانونية الالزمة بالخصوص .
أنه يجوز  الثالثة على  القرار في مادته  وأجاز 
به من  اإلستعانة  لزوم  ترى  بمن  اإلستعانة  للجنة 

ذوي الخبرة و التخصص في مجال عملها.

رئيس مجلس  فخامة  قال 
عقيلة  ال��م��س��ت��ش��ار  ال���ن���واب 
توحيد  ع��م��ل��ي��ة  »إن  ص��ال��ح 
المؤسسة العسكرية في ليبيا 

في المرحلة األخيرة«.
وأض�����اف ف��خ��ام��ة رئ��ي��س 
ال��ن��واب خ��الل ح��وار  مجلس 
سبوتنيك  وكالة  معه  أجرته 
»أن  الماضي  األح��د  نشرته 
طبقا  س��ت��ك��ون  االن��ت��خ��اب��ات 
عليها  استفتي  إذا  للدستور 
الليبي،  الشعب  من  بالقبول 
نحتاج  فإننا  رف��ض  إذا  أم��ا 
إلى وقت للوصول إلى دستور 
ت��واف��ق��ي ي��ح��ظ��ى ب��ق��ب��ول كل 
الليبيين، لذلك سيكون هناك 
للبالد  مؤقت  رئيس  انتخاب 
ال��دس��ت��وري  ل��إع��الن  طبقا 
رق��م  ال��ن��واب  مجلس  وق����رار 
وب��ع��د   ،2014 ل��س��ن��ة   5
الدستور سيتم إجراء  اعتماد 
وبرلمانية  رئاسية  انتخابات 
استفتي  الذي  للدستور  وفقا 

عليه«.
وأك�������د ف���خ���ام���ة رئ��ي��س 

وخ��الل  أن���ه  ال��ن��واب  مجلس 
رفضه  أك��د  باليرمو  مؤتمر 
قائال  السراج مجدداً  حكومة 
مجلس  رئ��ي��س  »ب��اع��ت��ب��اري 
ال����ن����واب ال��ل��ي��ب��ي وم���س���ؤول 
ع���ل���ى ص���ي���ان���ة ال���دس���ت���ور، 
وأق��س��م��ت ع��ل��ى اح��ت��رام��ه، 
الحكومة  ه��ذه  أن  خصوصا 
ال��ن��واب،  مجلس  ثقة  تنل  ل��م 
ورف���ض���ت م��رت��ي��ن ول����م ت��ؤد 

وبالتالي  الدستوري،  اليمين 
ه��ي ح��ك��وم��ة غ��ي��ر ش��رع��ي��ة، 
واالع�����ت�����راف ب��ه��ا م��خ��ال��ف 
ل��ل��دس��ت��ور ال���ذي ي��ن��ص على 
ثقة  على  ال��ح��ص��ول  ض���رورة 
اليمين  وأداء  النواب  مجلس 

الدستورية«.
وعن سؤال حول المطالبة 
تسليح  ع���ن  ال��ح��ظ��ر  ب��رف��ع 
فخامة  أجاب  الليبي  الجيش 

»نعم  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س 
ال��ج��ي��ش  ألن  ت���أك���ي���د  ب���ك���ل 
ه���و ال����ذي ي��ح��م��ي ال��ح��دود 
ويساعد  ال��دول��ة  ومؤسسات 
في  األمنية  ال��ق��وات  ويساند 
داخ��ل  والنظام  األم��ن  حفظ 

الوطن«.
وع�����ن أم���ك���ان���ي���ة اج�����راء 
الوقت  في  رئاسية  انتخابات 
الراهن قال فخامة المستشار 
إج��راء  »يمكن  صالح  عقيلة 
الوقت  في  رئاسية  انتخابات 
نية  هناك  كانت  إذا  ال��راه��ن 
صادقة من المجتمع الدولي، 
الليبي  الشعب  وأن  خ��اص��ة 
ي��رغ��ب وي��ري��د االن��ت��خ��اب��ات، 
في سجالت  التسجيل  بدليل 
مقبول  ع��دد  وه��و  الناخبين 
بالنسبة لعدد السكان، وكذلك 
اس��ت��ط��الع��ات ال�����رأي ت��ؤك��د 
ع��ل��ى رغ��ب��ة ال��ش��ع��ب وك��ذل��ك 
تواصلنا مع المواطنيين تثبت 
رغبتهم في ذلك، وأن الشعب 
ويساعد  ق��وة  بكل  سيشارك 

على تأمين االنتخابات«.

فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح:
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ديوان مجلس النواب يتقدم بالتهنئة 
بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

مجلس الوزراء يشكل لجنة إلعداد تصور بشأن جدول 
مرتبات الموظفين العاملين بالجهاز اإلداري للدولة الليبية

رئيس المكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية: األمن كان منهارا ماديا ومعنويا واليوم وبشكل ملموس رجل األمن متواجد
وزير الّداخلّية يصدر تعليماته لرجال األمن بمواجهة 

الخارجين عن القانون وضبط الّشارع العام

تصدر عن مؤسسة الخدمات االعالمية بمجلس النواب األحد

ص4تقارير

صحيفة أسبوعية 
سياسية منوعة شاملة

أعضاء مجلسي الّنواب والدولة عن المنطقة الغربية يبحثون إختيار مرشحهم لعضوية الرئاسي الجديد

رئيس مجلس الوزراء يبحث العراقيل التي تواجه سير عمل الدعم المركزيعضو مجلس النواب السيد صالح هاشم يناقش مع رئيس مجلس الوزراء أوضاع بلدية طبرق

ك��ش��ف��ت ل��ج��ن��ة ال���ت���واص���ل ألع��ض��اء 
المنطقة  عن  وال��ّدول��ة  ال��ن��واب  مجلسي 
الغربية يوم األربعاء الماضي، عن عقدهم 
االجتماع التحضيري األول في طرابلس، 
لبحث اختيار مرشحهم لعضوية المجلس 

الرئاسي الجديد .
اختيار  عملية  أن  اللجنة  وأوض��ح��ت 
مرشحهم لعضوية الرئاسي عن المنطقة 
الغربية، ستتم وفقاً لآللية التي تّم االتفاق 
عليها بين المجلسين، مبينة بأنه سادت 

التفاؤل  من  أج��واء  األول��ى  الجلسة  في 
انجاز  على  واإلص���رار  والتوافق  والثقة 

االستحقاق بكل شفافية ووضوح .
يُشار إلى أن المجلسين قد اتفقا على 
األقاليم  من  إقليم  كل  أعضاء  يقوم  أن 
بترشيح  فزان،  طرابلس،  برقة،  الثالثة: 
الجديد،  الرئاسي  للمجلس  واحد  عضو 
تكوينه  إلى  والدولة  النواب  يسعى  الذي 

من رئيس ونائبين . 

عقد عضو مجلس النواب عن بلدية 
طبرق السيد صالح هاشم اجتماعا مع 
الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس 
المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن 
الثني يوم اإلثنين الماضي بمقر ديوان 

مجلس الوزراء في منطقة قرنادة. 
رئيس  م��ع   النائب  سيادة  وناقش 

مجلس الوزراء خالل االجتماع أوضاع 
تنجزها  التي  والمشاريع  طبرق  بلدية 
ال��ح��ك��وم��ة ف���ي ال��ب��ل��دي��ة وال��م��ش��اك��ل 
وال��ع��راق��ي��ل ال��ت��ي ت��واج��ه س��ي��ر عمل 
و  السبل  وضع  وكيفية  المشاريع  هذه 
الحلول الالزمة لمعالجة هذه المشاكل 

والعراقيل.

تعهد رئيس مجلس وزراء 
المؤقتة  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة 
عبدالرحمن  عبدالله  السيد 
ال��ث��ن��ي ص��ب��اح ي���وم اإلث��ن��ي��ن 
الماضي بتقديم كافة الدعم 
العامة  لإدارة  واالحتياجات 
ل��ل��دع��م ال���م���رك���زي ب�����وزارة 
الداخلية مشيدا بعمل أعضاء 
الجهاز، وذلك خالل اجتماع 
عقده مع مدير اإلدارة العقيد 
من  وع��دد  الخفيفي  ص��الح 

ضباطها.
مجلس  رئ��ي��س  ون���اق���ش 
الوزراء خالل االجتماع الذي 
بديوان مجلس  عقده بمكتبه 
قرنادة  منطقة  ف��ي  ال���وزراء 
تواجه  التي  العراقيل  كافة 

سير عمل هذا الجهاز األمني 
السبل  وضع  وآليات  المهم، 

لحلحلة هذه العراقيل.
وأث����ن����ى رئ���ي���س م��ج��ل��س 
والجهد  العمل  على  ال��وزراء 
اإلدارة  أعضاء  من  المبذول 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دع��م ال��م��رك��زي، 
السير  ض��رورة  على  مشددا 

استتباب  تأكيد  في  ب��اإلدارة 
األمن في مختلف ربوع البالد 

مع بقية األجهزة األمنية.
مجلس  رئ���ي���س  وت��ع��ه��د 
ال����������وزراء ب���ت���ق���دي���م ك��اف��ة 
االحتياجات التي تضمن سير 
للدعم  العامة  اإلدارة  عمل 

المركزي بالشكل المطلوب.

جهاز الحرس البلدي في بنغازي يواصل الحملة 
التفتيشية على محال المواد الغذائية والمطاعم

ص6بلديات

جوله تفقدية لبعض المشاريع 
التى تنفذ ببلدية البيضاء

متابعات

سياحةواثار

ص5

ص9

اختتام االسبوع العالمي لريادة 
األعمال بنغازي 2018 

األثار الليبية بين سندان التخريب 
ومطرقة اإلهمال
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رئيس مجلس الوزراء يبحث سير عمل وزارة العدل

وزير الّداخلّية يصدر تعليماته لرجال األمن بمواجهة الخارجين عن القانون وضبط الّشارع العام

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد 
عبد الله عبد الرحمن الثني يوم الخميس الماضي سير عمل 
وزارة العدل وذلك خالل اجتماع عقده بمكتبه بديوان مجلس 
الوزراء في منطقة قرنادة مع وزير العدل المستشار محمود 
النوري بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات 

الدكتور عبدالرحمن األحيرش. وناقش رئيس مجلس الوزراء 
خالل االجتماع احتياجات وزارة العدل و كيفية توفير هذه 
االحتياجات لضمان سير العمل بالصورة المطلوبة.  وتطرق 
كيفية  و  ال��وزارة  تواجه  التي  العراقيل  بعض  إلى  االجتماع 

وضع خطط و حلول لغرض حلحلة هذه العراقيل.

وأصدر وزير الّداخلية في الحكومة الليبية المؤّقتة المستشار 
إبراهيم بوشناف يوم األربعاء الماضي، تعليماته المشّددة للسادة 
القوة في صد أي هجمات  باستخدام  بالمناطق،  مديري األمن 
من المجموعات المسلحة على مقار األمن والشرطة، باالستعانة 

بغرف عمليات القوات المسلحة .
وأصدر وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، تعليماته 
الشارع  وضبط  القانون  عن  الخارجين  بمواجهة  األمن  لرجال 
عن  ال��ّدف��اع  في  القوة  استخدام  ض��رورة  على  م��ش��دداً  ال��ع��ام، 

مقراتهم واالستعانة بالجيش .
اجتماعاً  الماضي،  األربعاء  يوم  صباح  الوزير  السيد  وعقد 
خلفية  على  وذل��ك  هويدي؛  صالح  العقيد  بنغازي  أمن  بمدير 
المجموعات  قبل  من  األخيرة  اآلون��ة  في  المتكّررة  االعتداءات 
مدينة  في  خاصة  الشرطة  ومراكز  األمن  مقار  على  المسلحة 

بنغازي .
هذه  م��ن  ال��غ��رض  إن  بوشناف،  إبراهيم  المستشار  وق��ال 
الهجمات هو عرقلة عمل وزارة الداخلية والجهات التابعة لها في 
استتباب األمن، الفتاً إلى أن هذه الهجمات تأتي بهدف إخراج 

موقوفين على ذمة قضايا جنائية من التوقيف بقوة السالح .
التعليمات  باتباع  األم��ن،  مديري  كافة  الوزير  السيد  وأم��ر 
القوة  استعمال  حيث  من  بالخصوص،  إليهم  الصادرة  السابقة 
في الدفاع عن مقار األمن والشرطة خاصة في مدينة بنغازي .

باالستعانة  رسمي”؛  “كتاب  بموجب  الوزير  السيد  أمر  كما 
بغرف عمليات القوات المسلحة في صد أي هجوم ، في حال 
تطلب األمر مساندة الجيش، مشدداً على ضرورة ضبط األسلحة 
معدنية،  ل��وح��ات  تحمل  ال  التي  وال��س��ي��ارات  المرخصة  غير 
وحجزها خاصة في ساعات الليل المتأخرة تمهيداً لمصادرتها .

بنغازي،  أم��ن  مدير  السيد  على  الوزير  السيد  وش��ّدد  ه��ذا 
بضرورة التحرك الفوري إلغالق المصارف والجهات التي تتردد 
عليها أعداد كبيرة من المواطنين والواقعة على الطريق الدائري 
الثالث )الطريق السريع( بمدينة بنغازي، لكونها أصبحت مصدراً 
المرورية  والحوادث  السير  حركة  تعطيل  في  وتسببت  للخطر 

المأساوية .

من جهته، أكد العقيد صالح هويدي أن مديرية أمن بنغازي، 
عن  تتوانى  لن  وأنها  حرفياً،  ال��وزي��ر  السيد  تعليمات  ستنفذ 
لديها  الداخلية  وزارة  أن  على  قوة وحزم، مشدداً  بكل  تطبيقها 

القدرة الكاملة على ردع هؤالء الخارجين عن القانون .
الشرطة  جهاز  أن  تصريح  في  أكد  قد  الداخلية  وزير  وكان 
الثقافات  بعض  أن  إل��ى  الف��ت��اً  األم���ن،  لبسط  المشاق  يكابد 

المتجذرة تعيق الجهود المبذولة ألجل األمن.
إذا  الشرطة  رج��ال  يحمي  الساري  القانون  أن  إل��ى  وأش��ار 
يعمل  بدأ  الذي  بالعرف  مندداً  القوة،  استعمال  عملهم  استلزم 
على النقيض تماماً، ويطالب رجال األمن بالترضية وبالدية رغم 

أنهم كانوا تحت مظلة القانون حينما استخدموا القوة .
مهمة  الجانب  هذا  في  الوطنية  الثقافة  ترميم  أن  واعتبر 
منصات  ونشطاء  العام  الرأي  قادة  على  واجب  وكذلك  وطنية، 

التواصل االجتماعي، لتبصير الناس بخطر تدجين األمن .
الثالثاء  ليلة  تعّرض  الحدائق،   شرطة  مركز  أن  إلى  يُشار 
الماضي لهجوم مسلح من الخارجين عن القانون، بغرض تهريب 
من  ع��دد  بمساندة  جنائية  قضية  ذم��ة  على  الموقوفين  أح��د 

المواطنين .
من  مسلحاً  هجوماً  الماضية،   القليلة  األي��ام  شهدت  كما 
الخارجين عن القانون على مقّر البحث الجنائي ببنغازي لذات 

الغرض.

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

مخرجات  ت��رى  كيف  ب��داي��ة، 
مؤتمر باليرمو؟

الليبية،  القضية  ن��اق��ش  المؤتمر 
وت��ح��دث رؤس���اء ال��وف��ود، ث��م تحدثت 
ال��س��راج  حكومة  ورف��ض��ت  بالجلسة 
ب��اع��ت��ب��اري رئ��ي��س مجلس  م���ج���ددا، 
صيانة  على  ومسؤول  الليبي  النواب 
احترامه،  على  وأقسمت  ال��دس��ت��ور، 
تنل  ل��م  الحكومة  ه��ذه  أن  خصوصا 
مرتين  ورفضت  ال��ن��واب،  مجلس  ثقة 
وبالتالي  الدستوري،  اليمين  تؤد  ولم 
واالعتراف  شرعية،  غير  حكومة  هي 
بها مخالف للدستور الذي ينص على 
مجلس  ثقة  على  ال��ح��ص��ول  ض���رورة 

النواب وأداء اليمين الدستورية.
تلك  لتنفيذ  ض��ام��ن  م��ن  ه��ل 
ما  ش��أن  شأنها  أن  أم  التوصيات 

سبقها من مؤتمرات؟
الوفود  رؤس���اء  تعهد  ه��و  الضامن 
العملية االنتخابية والعدالة في  بدعم 
توزيع الثروة، وعدم التدخل  في الشأن 
الليبية  والسياسية  الداخلي،  الليبي 
هي ملك الليبيين والضامن األكثر هو 
التى  الليبية  الليبي واألطراف  الشعب 
اجتمعت في فرنسا وباليرمو، والتأكيد 
ونؤكد  الحل  هي  االنتخابات  أن  على 

من جانبي االلتزام بها.
حتى  الخالفية  النقاط  هي  ما 

اآلن مع المجلس األعلى للدولة؟
خالف  نقاط  توجد  ال  أن��ه  أعتقد 
الحوار  لجنة  رئيس  م��ن  علمت  كما 
نصية،  عبدالسالم  الدكتور  النائب 
وأنه تم االتفاق بين لجنتي الحوار على 
رئاسي جديد،  تشكيل مجلس  طريقة 
ي��ت��ك��ون م��ن رئ��ي��س ون��ائ��ب��ي��ن، يختار 
والمجلس  ال���ن���واب  مجلس  أع��ض��اء 
عضو  إقليم  ك��ل  ع��ن  للدولة  األع��ل��ى 
عضو  أي  الجديد  الرئاسي  للمجلس 
من  إقليم  كل  عن  الرئاسي  بالمجلس 
أقاليم ليبيا الثالثة، ثم يكلف المجلس 
من  ل��ل��وزراء  رئيسا  الجديد  الرئاسي 
بتشكيل  ب���دوره  وي��ق��وم  أعضائه  غير 
ح��ك��وم��ة وح���دة وط��ن��ي��ة ت��ع��رض على 

مجلس النواب لنيل الثقة وأداء اليمين 
الدستورية وبالتالي ينتهي النزاع على 
الشرعية، وتتوحد المؤسسات المدنية 
مع  العالم  دول  وتتعامل  والعسكرية 
ح��ك��وم��ة ش��رع��ي��ة ت��م اخ��ت��ي��اره��ا من 

الليبيين بإرادتهم الحرة.
رئ��ي��س األع��ل��ى ل��ل��دول��ة ق��ال 
يعطل  م��ن  أن  س��اب��ق  وق���ت  ف��ي 
هو  المتبقية  االس��ت��ح��ق��اق��ات 
مجلس النواب ما ردك على األمر؟

معرقال،  ال��ن��واب  مجلس  يكن  ل��م 
بل هو من وافق على تعديل المجلس 
لم  ال��دول��ة  مجلس  أن  كما  الرئاسي، 
الفترة األخيرة على كل  يوافق إال في 
حال أرى أن هناك اتفاقا للخروج من 

األزمة.
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��االن��ت��خ��اب��ات 
االستفتاء  سيتم  هل  الرئاسية، 
أم  أوال  الدستوري  اإلع��الن  على 

ستجرى االنتخابات دون ذلك؟
للدستور  طبقا  ستكون  االنتخابات 

إذا استفتي عليها بالقبول من الشعب 
الليبي، أما إذا رفض فإننا نحتاج إلى 
إل��ى دس��ت��ور توافقي  ل��ل��وص��ول  وق��ت 
لذلك  الليبيين،  ك��ل  ب��ق��ب��ول  يحظى 
مؤقت  رئيس  انتخاب  هناك  سيكون 
للبالد طبقا لإعالن الدستوري وقرار 
 2014 لسنة   5 رقم  النواب  مجلس 
إج��راء  سيتم  الدستور  اعتماد  وبعد 
وفقا  وبرلمانية  رئ��اس��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات 

للدستور الذي استفتي عليه.
انتخابات  إج����راء  يمكن  ه��ل 
رئاسية في ظل ها الوضع الراهن؟

رئاسية  ان��ت��خ��اب��ات  إج����راء  يمكن 
هناك  كانت  إذا  ال��راه��ن  ال��وق��ت  ف��ي 
ال��دول��ي،  المجتمع  م��ن  ص��ادق��ة  نية 
يرغب  الليبي  ال��ش��ع��ب  وأن  خ��اص��ة 
التسجيل  بدليل  االنتخابات،  ويريد 
ف���ي س��ج��الت ال��ن��اخ��ب��ي��ن وه���و ع��دد 
مقبول بالنسبة لعدد السكان، وكذلك 
رغبة  على  تؤكد  ال��رأي  استطالعات 
الشعب وكذلك تواصلنا مع المواطنيين 

الشعب  وأن  ذل��ك،  في  رغبتهم  تثبت 
سيشارك بكل قوة ويساعد على تأمين 

االنتخابات.
فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة 
من  وهل  وصل  أين  إلى  العسكرية 

نقاط خالفية؟
ت���ق���وم ال��ش��ق��ي��ق��ة ال��ك��ب��رى مصر 
ب��ج��ه��ود ح��ث��ي��ث��ة م���ن أج����ل ت��وح��ي��د 
عقدت  حيث  العسكرية،  المؤسسة 
ما  بالقاهرة، وحسب  اجتماعات  عدة 
توافق  على  يجري  العمل  ب��أن  علمت 
عمل  وأن  العسكرية،  ال��ق��ي��ادات  بين 
ليبيا  في  العسكرية  المؤسسة  توحيد 

في مراحله األخيرة.
هل ترى أن هناك صراعا بين بعض 
الدول األوروبية بشأن القضية الليبية؟

أعتقد أنه صراع مصالح.
ما الذي يمكن أن يترتب على مد 
أمد األزمة إذا لم تتم االنتخابات 

الرئاسية في 2019؟
لحل  جيدة  بطريقة  تسير  األم���ور 

وهناك  واألمنية،  االقتصادية  األزم��ة 
تقدما  حققت  اق��ت��ص��ادي��ة  ت��رت��ي��ب��ات 
بتوفير  يتعلق  فيما  المضمار  في هذا 
السلع  أس��ع��ار  وان��خ��ف��اض  ال��س��ي��ول��ة 
األساسية، كما أنه مثلما ذكرت تشكيل 
طبقا  االنتخابات  قبل  رئاسي  مجلس 
ستتوحد  وب���ه  ال��س��ي��اس��ي،  ل��الت��ف��اق 
م��ؤس��س��ات ال���دول���ة ت��ل��ق��ائ��ي��ا، حيث 
موحد  المركزي  المصرف  سيصبح 
النفط  ودخ��ل  وطنية،  وح��دة  وحكومة 
في االرتفاع ما يسهم في تيسير حاجة 
مجلس  تشكيل  وعليه  الليبيين،  ك��ل 
رئ���اس���ي أو ان��ت��خ��اب رئ��ي��س م��ؤق��ت 
مؤسسات  توحيد  إلى  سيؤدي  للبالد 
الدولة مما يؤدي إلى حل كل المشاكل 

واألزمات في ليبيا.
المؤسسة  ت��وح��ي��د  ح���ال  ف��ي 
برفع  ستطالبون  هل  العسكرية 
الحظر عن تسليح الجيش الليبي؟

نعم بكل تأكيد ألن الجيش هو الذي 
ال��دول��ة  وم��ؤس��س��ات  ال��ح��دود  يحمي 
في  األمنية  القوات  ويساند  ويساعد 

حفظ األمن والنظام داخل الوطن.
كيف تقيم تعامل دول الجوار الليبي 

خالل السنوات التي تلت 2011؟
بما  قامت  ال��ج��وار  دول  أن  أعتقد 
الليبية،  األزمة  لحل  به  القيام  يمكنها 
واإلقليمية  الدولية  المحافل  كل  وفي 
الليبية،  القضية  اتجاه حل  داعما في 
وال��م��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة وح��ف��ظ أم��ن 
في  التدخل  وع��دم  البالد  واستقرار 

شؤوننا الداخلية.
هل للقبائل من دور يمكن القيام 

به خالل الفترة المقبلة؟
ممكن على اعتبار هناك رغبة ونية 
في  وال��دول��ة  النواب  المجلسين  ل��دى 

ذلك.
أزم��ة  ح��ل  إمكانية  ت��رى  كيف 

الجنوب الليبي؟
بعد انتصار الجيش الليبي والقضاء 
فهو  ليبيا  ش��رق  في  اإلرهابيين  على 
ي��ق��وم ب��االس��ت��ع��دادات ال��الزم��ة لحل 

األزمة.

فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح:

الجيش هو الذي يحمي الحدود ومؤسسات الدولة ويساعد ويساند القوات األمنية في حفظ األمن والنظام داخل الوطن
ص1 ت��ت��م��ة   ■  

أجرت وكالة سبوتنيك حوار مع فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بعد مشاركة فخامته في مؤتمر باليرمو، 
وتحدث فخامة المستشار عقيلة صالح حول العديد من المواضيع المتعلقة بما تشهده البالد من تطورات وأحداث وفيما يلي 

النص الكامل للمقابلة بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك على موقعها االكتروني بشبكة المعلومات الدولية.
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رئيس المكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية طارق الخراز:

األمن كان منهارا ماديا ومعنويا واليوم وبشكل ملموس رجل األمن متواجد 
والوضع أفضل مما كان عليه بكثير في فترات سابقة

وزارة  اس���ت���الم  م��ن��ذ  س/ 
ال��داخ��ل��ي��ة ل��م��ه��ام��ه��ا داخ��ل 
ما  اليوم  حتى  بنغازي  مدينة 

الذي قامت به الوزارة؟
عمل وزارة الداخلية يكون تحت 
إطار الصالحيات التي تكون ضمن 
الرقعة الجغرافية التي تعمل فيها 
الحكومة المؤقتة ، ليس في نطاق 

مدينة بنغازي فحسب 
ول��ك��ن ل��و أردن���ا ال��ت��ح��دث عن 
منطقة  باعتبارها  بنغازي  مدينة 
ساخنة خرجت من حرب وعملية 
وج��م��اع��ات  ف��س��اد  ل��ب��ؤر  تطهير 
يكون عمل  ربما  إرهابية  متطرفة 
وهذا  ج��دا  كبير  الداخلية  وزارة 
منذ   ، وواض���ح   ملموس  ال��ش��يء 
بوشناف  إبراهيم  السيد  استالم 
وح��ت��ى ق��ب��ل ذل���ك ك��ان��ت ال����وزارة 
دعم  في  وبدورها  بواجبها  قائمة 
في  األمنية  والمؤسسات  المراكز 
عن  تحدثنا  فلو   ، بنغازي  مدينة 
كانت خطوة  اإللكترونية  البوابات 
اإلنشاء  ط��ور  كانت  وإن  إيجابية 
، وأي��ض��ا ن��ت��ح��دث ع��ن ال��م��راك��ز 
األم��ن��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت م��ن��ه��ارة في 
ال���وزارة  فعمل   ، سابقة  س��ن��وات 
، أيضا  واق��ع��ي وم��ل��م��وس  ش���يء 
التابعة  العامة  اإلدارات  افتتاح 
ك��وادر  وتأهيل  الداخلية  ل���وزارة 
دماء  من  سواء  األمنية  المؤسسة 
جديدة التحقت بوزارة الداخلية أو 
وظيفية  لترقيات  يستحقون  ممن 
بعد  األمني  بالعمل  إدارية خاصة 
ودورات  ل��م��ح��اض��رات  تلقيهم  
وتأهيلهم  لمساعدتهم  تنشيطية 

ألداء عملهم
ت��رك��ي��ب  ع����ن  م������اذا  س/ 
مدينة  في  س��واء  الكاميرات 
أين  إل��ى  خارجها،  أو  بنغازي 

وصل؟
معمول  الخطة  من  كبير  ج��زء 
كاميرات  لتركيب  المدينة  بها في 
كانت  بنغازي  مدينة  ، ال ش��ك،أن 

تفتقر لمثل هذه اإلمكانيات 
فلو   ، مختلف  ال��وض��ع  ال��ي��وم 
مسجد   360 نطاق  في  تحدثنا 
تم  كلها  اآلن  بنغازي   مدينة  في 
تأمينها بكاميرات وأغلب المحال 
برسائل  مخاطبتها  تم  التجارية 
الوطن بأن عليهم  عامة لمصلحة 
األجهزة  مع  متعاونين  يكونوا  أن 
اللوجستية  الجوانب  في  األمنية  

وس��رع��ة اك��ت��ش��اف ال��ج��ري��م��ة أو 
مرتكبيها ، أما عن شوارع المدينة 
أن  ال��ق��ول  نستطيع  لله  فالحمد 
مغطاة  ب��ن��غ��ازي  ش�����وارع  ج��م��ي��ع 

بالكاميرات
ال���م���رور  ع����ن  /م�������اذا  س 
ب���اع���ت���ب���اره ت��اب��ع��ا ل�����وزارة 
أن  البعض  ي��رى   ، الداخلية 
لرجل  غياب  أو  قصور  هناك 
ال���م���رور ع���ن ب��ع��ض ش����وارع 

المدينة؟
دور  ع��ل��ى  يقتصر  ال  ال��ع��م��ل 
جهاز المرور وإن كنت أرى أن دور 
المرور إيجابي ، ولكن السلبية قد 
تقع من بعض  األفراد ولكن توجد 
ت��ك��ون صعبة  ت��ك��اد  األم���ور  بعض 
فيما  ال��م��رور  رج��ال  بوجود  حتى 
يخص تسهيل حركة السير فعندما 
نرى الطرقات العامة في المدينة 
م��ت��ه��ال��ك��ة ف���ي ب��ع��ض ال��م��ي��ادي��ن 
ألن  الحل  يملك  ال  المرور  فرجل 
التحتية  بالبنية  تتعلق  هذه األمور 
وإدارة المرافق واإلسكان التي لها 
وإيجاد  الكباري   صيانة  في  دور 
حلول أكبر لهذه المشاكل ، ونحن 
فترة  بنغازي  مدينة  عن  نتحدث 
عدد  يتجاوز  لم  التي  الثمانينات 
ألف   50 آن��ذاك  فيها  السيارات 
 750 حوالي  عن  نتحدث  واليوم 
بنغازي  مدينة  ف��ي  س��ي��ارة  أل��ف 
طرق  لفتح  يحتاج  التزايد  وه��ذا 
التحتية  البنية  وتطوير  ج��دي��دة 
من ثم نعود لدور رجل المرور في 

تسهيل حركة السير

بشأن   305 رق��م  ق��رار  س/ 
اع��ت��م��اد م���دون���ة ال��س��ل��وك 

المهني، ما هو نص القرار ؟
نستطيع القول أن هذه المدونة 
دس���ت���ور م��ص��غ��ر ل���رج���ال األم���ن 
ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  م��ع��ال��ي  أراد   ،
التذكير بالمهام ودور رجال األمن 
الحقيقي  وال��م��ع��ن��ى  وال��ش��رط��ة 
بالمؤسسة  االلتحاق  من  والمهني 
األمنية وأن ال يكون االرتباط مادي 
بل يكون ارتباط وظيفي وأن رجل 
األمن يجب  أن يكون لديه سلوك 
طرف  ألي  االنحياز  وع��دم  معين 
يراعي  وأن  للدولة،  إال  انتماء  وال 
مع  التعامل  ف��ي  الشعب  ث��م  الله 
المواطن خاصة أن عمل الشرطة 

أكثر األعمال احتكاكا بالمواطن
وأيضا كيفية استعمال السالح 
 10 رق��م  القانون  عليه  نص  كما 
أصف  أن  فعليه  ال��ف��س��اد  أوك���ار 
هذه المدونة بأنها دستور مصغر 
يذكر رجل األمن والمواطن بالدور 
األج��ه��زة  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  الكبير 

األمنية 
وزارة  دع���م  ت���م  ه���ل  س/ 
كافية  بميزانية  الداخلية 
المتعلقة  المشاكل  كافة  لحل 
باألجهزة األمنية سواء داخل 

مدينة بنغازي أو خارجها؟
الليبية  الحكومة  مجيء  منذ 
ع��ام    ال��ب��ي��ض��اء  لمدينة  ال��م��ؤق��ت��ة 
2014 ونشأة مجلس النواب في 

الداخلية  وزارة  تقصر  لم  طبرق 
األجهزة  دعم  في  عملها  أداء  في 
س��واء  األم��ن  وم��دي��ري��ات  األمنية 
لوجستيا  أو  م��ادي��ا  دع��م��ا  ك���ان 
انهيارا  تمثل  كانت  الفترة  وتلك 
سبيل  على  درن��ة  كمدينة   ، كامال 
األمنية  التحتية  البنية  ال��م��ث��ال  
بسبب  بالكامل  دم��رت  ق��د  فيها 
التكفيرية  ال��ج��م��اع��ات  س��ي��ط��رة 
لسبع سنوات على المدينة ، اآلن 
وافقت رئاسة الحكومة على تنفيذ 
مشاريع وسيتم مباشرة العمل من 
خالل بناء مديرية األمن والمراكز 

األمنية
هذا العمل في مدينة درنة هو 
تماما ما حدث في مدينة بنغازي  
التي تحت  والمناطق  المدن  وجل 

سيطرة الحكومة المؤقتة 
األمن كان منهارا ماديا ومعنويا 
ومالحظ  ملموس  وبشكل  واليوم 
رج����ل األم�����ن م��ت��واج��د وأص��ب��ح 
الوضع أفضل مما كان عليه بكثير 

في فترات سابقة 
وزارة  وض���ع���ت  ه���ل  س/ 
استراتيجية  خطة  الداخلية 
بنغازي  مدينة  داخ��ل  للعمل 

والمدن األخرى؟
له خطة  يوم  األمني كل  العمل 
أم��ن��ي��ة ح��س��ب ال��ظ��روف وحسب 
هناك  يكون  المصلحة  متطلبات 
أمنية  خطة  أو  سيادية  ق���رارات 
س������واء ك���ان���ت م���ه���رج���ان���ات أو 
احتفاليات ، والسياق العام اليومي 
األمنية  والمراكز  ال��وح��دات  لكل 

خطة  تعتبر  المستديمة  األوام���ر 
أمنية لليوم التالي

ق��وة  إرس�����ال  ت���م  ه���ل  س/ 
من  الجنوب  في  األمن  لبسط 

قبل وزارة الداخلية؟
الداخلية  وزي��ر  السيد  معالي 
بالدوريات  خاصا  ج��ه��ازا  أنشئ 
بحوالي  دعمها  وت��م  الصحراوية 
من 80 إلى 100 سيارة مسلحة 
الليبي  الجنوب  في  األمن  لبسط 
بالتنسيق مع القوات المسلحة في 
الجنوب الليبي الذي يعتبر ال يزال 
القيادة  وعمل   ، ساخنة  منطقة 
مستمرا ضد  زال  ال  فيها  العامة 
رأينا  التي  التكفيرية  الجماعات 
الجنوب  في  األخ��ي��رة   تحركاتها 
عن  الخارجة  العصابات  وأيضا 
على  بالسطو  تقوم  التي  القانون 
العامة  الطرقات  في  المواطنين  
وزارة  م��ع  التنسيق  ت��م  وأي��ض��ا   ،
مهامها  تستلم  أن  على  الداخلية 
تكليف  ،وت���م  المناطق  تلك  ف��ي 
العقيد محمد مبارك برئاسة هذا 
الجهاز على أن تقوم هذه الدوريات 

بمساندة القوات المسلحة
أو  س/ ه��ل ت��م اس��ت��ح��داث 
استئناف عمل أي إدارة بوزارة 

الداخلية ؟
تعمل  ع��ام��ة  بصفة  اإلدارات 
تعمل  وزارة ال  أن هناك  وال أظن 
الدعم  ك��ان  س��واء  مفعلة  غير  أو 
المركزي أو الدوريات الصحراوية 
دوري��ات  أو  م��ؤخ��را  أنشئت  التي 
 ، اإللكترونية  البوابات  أو  األم��ن 
وعملها  جيد  بشكل  تعمل  كلها 

ملموس وواضح
وزارة  عمل  تقيم  كيف  س/ 

الداخلية داخل مطار بنينا ؟
بنينا  مطار  ح��ول  ال��ج��دل  كثر 
التي  والمشاكل  الماضية  الفترة 
سواء  المحيطة  بالظروف  تتعلق 
األمنية أو الفنية ، ال ننكر أن أن 
هناك تجاوزات ولكن تم معالجتها 
داخل  مسؤولين  مع  وتواصلت 
المطار وأكدوا لي أن األزمة أزمة 
ط��ائ��رات ، ون��رى وض��ع المواطن 
رحلته  ينتظر  وهو  المطار  داخ��ل 
وبالتالي  ازدحام  إلى  يؤدي  وذلك 
ي���ؤدي إل��ى ف��س��اد وأخ���ذ رش��اوى 
نظرة  للمطار  ينظر  أن  وأتمنى 
خاصة ودعم كل المطارات لتحل 

كل المشاكل العالقة

إستضافت قناة ليبيا المستقبل في مقابلة تلفزيونية من خالل برنامج العدسة رئيس المكتب االعالمي لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة 
السيد » طارق الخراز« والذي تحدث عما تقوم به الوزارة من مهام خالل هذه الفترة والواجبات المناطة بها ألجل تأمين الوطن والمواطن.

وتنشر الديوان نص المقابلة مع رئيس المكتب االعالمي لوزارة الداخلية والتي أجرتها اإلعالمية نادين الشريف.
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جهاز الحرس البلدي في بنغازي يواصل الحملة التفتيشية على محال المواد الغذائية والمطاعم

صندوق الزكاة شحات ينظم زيارة لدار المسنين بمدينة مسة

ندوة علمية حول تلوث مياه شواطيء البحر بكلية الصحة العامة

ميناء بنغازي البحري يعود لسابق عهده

ي��واص��ل ج��ه��از ال��ح��رس 
بنغازي  مدينة  ف��ي  البلدي 
حملة تفتيشية على المحال 
التجارية والمطاعم متجولين 
وأوضح  المدينة  أحياء  في 
ل��ن��ا أح����د رج����ال ال��ح��رس 
تهدف  الحملة  أن  البلدي 
الغذائية  المواد  ضبط  إلى 
المسرطنة والمطاعم ومدى 
الصحية  بالشروط  االلتزام 
المنصوص عليها مشيرا إلى 
أنه تم ضبط أحد العاملين 
ف��ي أح���د ال��م��ط��اع��م يعمل 
ش��ه��ادة صحية  وج���ود  دون 

ل���ه وأغ���ل���ب ال���خ���ض���راوات 
ال��زي��ت  وأن  ط���ازج���ة  غ��ي��ر 
المستهلك في المطاعم غير 
البشري  لالستهالك  صالح 
واستعماله  للهواء  لتعرضه 

لعدة مرات.
الفتا إلى أن رجال جهاز 
حريصون  البلدي  الحرس 
نظافة  على  شديداً  حرصاً 
وح��م��اي��ة س��ك��ان ال��م��دي��ن��ة 
م���ن األم�������راض ال��م��زم��ن��ة 
قلة  م��ن  تصيبهم  ق��د  التي 
ال��ن��ظ��اف��ة  وأش����ار أن���ه تم 
المواد  من  مجموعة  ضبط 

صالحة  ال��غ��ي��ر  ال��غ��ذائ��ي��ة 
لألطفال  تباع  لإستهالك 
سرطانية  أم��راض  وتسبب 
ويرمز  ج��دا  عالية  وبنسب 
اتخاذ  وت��م    e122ب لها 
اإلجراءات الالزمة وإحالتهم 

إلى النيابة العامة. 
ون���اش���د ج��ه��ازال��ح��رس 
المختصة  الجهات  البلدي 
كشفا  ل��ل��ج��ه��از  ت��ص��در  أن 
أو  لنقص  سنويا  أو  شهريا 
ازدي���اد ه��ذا ال��م��رض ال��ذي 
لخطر  أوالدن��ا  يعرض حياة 

اإلصابة به.

متابعة: حنان الوداوي 
ق������ام م���وظ���ف���و م��ك��ت��ب 
ص���ن���دوق ال���زك���اة ش��ح��ات 
بزيارة لدار المسنين بمدينة 
م���س���ة ف����ي اط������ار ال��ع��م��ل 
السنوي  التطوعي  الخيري 
ص���ح���ب���ة األخ���ص���ائ���ي���ات 
االج���ت���م���اع���ي���ات وال��ه��ي��ئ��ة 
والثقافة  ل��إع��الم  ال��ع��ام��ة 
صندوق  م��ع  والمتعاونين 

ال���زك���اة ش��ح��ات وب��ح��ض��ور 
كاًل من السادة مدير مكتب 
ص���ن���دوق ال���زك���اة ش��ح��ات 
وم���دي���ر ه��ي��ئ��ة ال��ت��ض��ام��ن 
دار  م��دي��ر   ، االج��ت��م��اع��ي 
إدارة  المسنين مسة ومدير 
االجتماعية  ال��م��ؤس��س��ات 
االجتماعي  التضامن  هيئة 
وم���دي���ر م��ك��ت��ب ال��خ��دم��ة 
التضامنية بشحات، ورئيس 

بفرع  االجتماعي  المكتب 
االجتماعي  التضامن  هيئة 
ش���ح���ات وش��ع��ب��ة اإلع����الم 
الجبل  المعنوي  بالتوجيه 
على  اطلعوا  حيث  األخضر 
حالة النزالء بالدار وقدموا 
ل��ه��م ب��ع��ض ال���ه���داي���ا، كما 
التقدير  ش��ه��ادات  ق��دم��وا 
ل��ك��اف��ة ال��ع��ام��ل��ي��ن ب��ال��دار 

والمتعاونين معهم

كتب: ابراهيم الحوتي
علمية  ن�����دوة  أق��ي��م��ت 
إدارة  ب��ي��ن  م���ا  م��ش��ت��رك��ة 
بالمؤسسة  االس��ت��ك��ش��اف 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ن��ف��ط وك��ل��ي��ة 
بجامعة  ال��ع��ام��ة  ال��ص��ح��ة 

بنغازي.
وال�������ق�������ى ال����ب����اح����ث 
ال���ج���ي���ول���وج���ي ب��������إدارة 
بالمؤسسة  االس��ت��ك��ش��اف 
المهندس:  للنفط  الوطنية 
ص����الح ال��خ��ف��ي��ف��ي ورق���ة 
ع��ل��م��ي��ة ت��ت��م��ح��ور ح���ول 
النفطي  ال��ت��ل��وث  معالجة 

للبحار.
العلمية  الورقة  وتناولت 
تعتبر  التى  ليبيا  شواطئ 
أج���م���ل وج���ه���ة س��ي��اح��ي��ة 
ولكل  ليبي  م��واط��ن  ل��ك��ل 
أشهر  ف��ي  وخ��اص��ة  مقيم 
ف���ص���ل ال���ص���ي���ف وه���ي 
غير  لهم،  الوحيد  المالذ 
التي  ال��ع��ب��ث  م��ظ��اه��ر  أن 
مدينة  ش��واط��ئ  تشهدها 
ط��راب��ل��س وب��ن��غ��ازي وه��ي 
في  ط��رح  عما  مثال  اكبر 
وتناولته  ال��م��وض��وع  ه���ذا 
مخلفات  ب��ش��أن  ال���ورق���ة 
م���ي���اه ال���ش���رب وال��ت��ل��وث 
ل��ل��ب��ح��ار، حيث  ال��ن��ف��ط��ي 
محتمال  السكوت  يعد  لم 
بمخلفات  المشكلة  وتبدأ 
الصرف الصحي وال تنتهي 
يتركها  ال��ت��ي  ب��ال��ن��ف��اي��ات 
م��راع��اة  دون  ال����زائ����رون 
وط��ه��ارة  البيئة  لمشاعر 
ال��ب��ح��ر ك��م��ا ي���ح���دث في 
تعد  والتي  بنغازي  بحيرة 
بنغازي  مدينة  معالم  احد 

وال���ت���ي ت��ت��ع��رض ب��ت��ل��وث 
م���ي���اه ال���ص���رف ال��ص��ح��ي 
وال��م��خ��ل��ف��ات م���ن األك���ل 
وال���م���ش���روب���ات وغ��ي��ره��ا  
من سوق  رميها  يتم  والتي 
والتي  جليانا  م��ن  ال��ح��وت 
ولهذا  األن��س��ان  على  تؤثر 
تسليط  في  البداية  كانت 
الضوء علي البيئة لها معني 
عام وخاص فالمعنى العام 
ه���و ك���ل ع��ن��ص��ر خ��ارج��ي 
ي��ح��ي��ط وي���ؤث���ر ف���ي ح��ي��اة 
والنبات،  اإلن��س��ان،  ون��م��و 
المعنى  وأم���ا  وال��ح��ي��وان، 
الخاص فهو إشارة للتعريف 
ما  على  وللداللة  العلمي 
ويعني  البيئة  بعلم  يسمى 
ذل���ك ال��ع��ل��م ال���ذي يشمل 
مترابطة  تخصصات  عدة 
الكيمياء،  مثل  ومتداخلة 
األحياء،  وعلم  والفيزياء، 
وال��زراع��ة،  والجيولوجيا، 

وغيرها،  العامة  والصحة 
المصادر  ت��درس  فالبيئة 
وال��م��ؤث��رات وال��ت��ف��اع��الت 
والبيولوجية  الفيزيائية 
للماء والهواء والتربة، وأثر 
هذه التغيرات على األحياء 
المكّونة  المختلفة  والمواد 

للبيئة.
وبحسب الدكتور »محمد 
كلية  عميد  م��اض��ي«  ف��رج 
بجامعة  ال��ع��ام��ة  ال��ص��ح��ة 
هذه  تنظيم  يأتي  بنغازي 
اجل  م��ن  العلمية  ال��ن��دوة 
االكاديمي  المستوي  رف��ع 
العليا  ال��دراس��ات  لطالب 
ب��ك��ل��ي��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة 
البحثية  المهارات  وتنمية 
عندهم من اجل الدفع بهم 
هيئة  ك��أع��ض��اء  مستقبال 
وأشخاص  بالكلية  تدريس 
ف��ي  خ���ب���رة  ذو  م��ه��ن��ي��ي��ن 
وال��م��راك��ز  المستشفيات 

الطبية، وذلك أنطالقا من 
أن دور كلية الصحة العامة 
ه���و ال��ت��ث��ق��ي��ف وال��ت��وع��ي��ة 
ال��ص��ح��ي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط 
بناء  ن��ح��و  االس��ت��رات��ي��ج��ي 
بالرفع  والمجتمع  الوطن 
االك��ادي��م��ي  المستوي  م��ن 
المالكات  إلع���داد  للكلية 
على  تعمل  ال��ت��ي  العلمية 
تطبيق النظام الصحي في 
ليبيا والمبنى على الرعاية 
وتطوير  األول��ي��ة  الصحية 
وتحسين الخدمات الطبية 
ال��ص��ح��ي��ة وزي�����ادة ال��وع��ي 
على  المحافظة  بأهمية 
وألن  وإصحاحها،  البيئة 
أهم  من  البشري  العنصر 
ومقوماتها  التنمية  ركائز 
ملحة  الحاجة  كانت  فقد 
إلى إعداد الكوادر العلمية 
الصحة  بشؤون  المختصة 

العامة 

وعن كلية الصحة العامة 
ب��ج��ام��ع��ة ب��ن��غ��ازي ي��ق��ول 
الدكتور محمد فرج ماضي 
إنشاء  »ج��اء  الكلية  عميد 
عام  العامة  الصحة  كلية 
1984 كأحد فروع جامعة 
ومقرها  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��رب 
بدأت  وق��د  بنغازي  مدينة 
بالكلية  الفعلية  ال��دراس��ة 
في العام الجامعي 1995 
– 1996 حيث قبلت أول 
دفعة للدراسة بها ، وتعتبر 
ك��ل��ي��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة – 
من  األول��ى  بنغازي  جامعة 
وال��وط��ن  ليبيا  ف��ي  نوعها 
ال��ع��رب��ي وأف��ري��ق��ي��ا وال��ت��ي 
الجامعية  اإلج����ازة  تمنح 
األول����ى }ال��ب��ك��ال��وري��وس{ 
ف�����ي ال���ص���ح���ة ال���ع���ام���ة 
ب���ج���ان���ب ك���ل���ي���ات ال��ط��ب 
ال����ب����ش����ري واألس������ن������ان 
والصيدلة والتقنية الطبية 
الصحة  وكلية  والتمريض، 
ال  كبير  دور  ل��ه��ا  ال��ع��ام��ة 
ي��خ��ف��ي ع��ل��ي اح����د وه��و 
وتوعية  وتثقيف  تطبيق 
النظام الصحي والمشاركة 
في البحوث المبدئية لرفع 
المستوي الصحي لألفراد 
تم  قسم  وأول  والمجتمع، 
الصحة  بكلية  اف��ت��ت��اح��ه 
المعني  التغذية  قسم  هو 
قسم  افتتاح  ت��م   وبعدها 
علم البيئة وإدارة الخدمات 
التغذية  قسم  مع  الصحية 
وهم من األقسام المعتمدة 
واي���ض���ا ل��دي��ن��ا ب��رن��ام��ج 
بهذه  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��دراس��ات 

االقسام.

بعد تعثر و أزمات ومصاعب ... ها 
لسابق  يعود  البحري  بنغازي  ميناء  هو 
وال��ب��واخ��ر  السفن  قبلة  ليكون  ع��ه��ده 

التجارية. 
لم يكن ذلك وليد الصدفة وال بسهل 
المنال ولكن بسواعد أبناءه الذين أبو إال 
أن يبروا قسمهم لمدينتهم وأهلهم ليعود 

شريان بنغازي سيرته األولى. 
لتفرغ  البواخر  تصل   ، كبير  بزخم 

حمولتها في ميناء بنغازي ، فمنذ أكتوبر 
يقارب  ما  وصلت  اليوم  حتى  الماضي 
عن ستة عشر باخرة تحمل على متنها 
أطنانا من المواد ، كالقمح و الشعير و 
الذرة واألسفلت واإلسمنت ، ليتم وزنها 
وهي اآلن قيد المناولة حسب ما صرح 
البحري  بنغازي  ميناء  لجان  مشرف 
ثمان  أو  سبع  ع��دا   ، العرفي  إبراهيم 
بواخر ال تزال في االنتظار حسب قوله.

توزيع الكتاب المدرسي على المؤسسات 
التعليمية بمدينة بنغازي

من داخل مركز إيواء قنفوذة 
للهجرة غير الشرعية

والمخازن  التجهيزات  مكتب  مدير  صرح 
فرع بنغازي – عبد الحميد نتفه بأن عملية 
مدينة  ف��ي  ب��دأت  المدرسية  الكتب  ت��وزي��ع 
كانت  ولكن   2018/10/21 يوم  بنغازي 
متأخرة إلى  حد ما ، نظرا لضعف عمليات 

التوريد من المخازن الرئيسية .
ك��م��ا أش���ار إل���ى أن���ه ق��د ت��م ت��وزي��ع كتب 
)الفصل األول( بشكل كامل لمرحلة التعليم 
بعض  في  نقصا  هناك  أن  إال   ، االس��اس��ي 
العناوين من كتب الصف  األول إلِى الصف 
إلى  السبب  ي��رج��ع   ، االب��ت��دائ��ي  ال��س��ادس 
من  وتوريدها  المطلوبة  الكمية  توفير  عدم 
المخازن الرئيسية ، قمنا بكتابة رسالة وتم 
بأنهم  ،  وتعهدوا  الكتاب  إدارة  إلى  إحالتها 
الحدث  ال��ذي  العجز  بتغطية  سيقومون    ،
مرحلة  يخص  فيما  أما  القادمة،  األيام  في 
فيها  التوزيع  نسبة  كانت   – الثانوي  التعليم 
كتاب  باستثناء  كتبهم  استلموا  منهم   %  95
النحو – ثالث أدبي باعتباره ال يزال جديدا 
بالنسبة  مستمرة  التوزيع  عملية  والزال��ت   ،
المخازن  من  توريدها  يتم  لم  التي  للكتب 
الفصل  كتب  فيما يخص  ، خاصة  الرئيسة 
الثاني حتى ولو هناك تأخير لكن مع بداية 
الفصل الثاني ستكون متوفرة ولن يحدث أي 

عجز بعون الله.

وجهاتها   ال��دول��ة  ك��اه��ل  يثقل  ش��ائ��ك  ملف 
ليبيا دولة عبور إال  أن  الرغم من  األمنية على 
الملف كانت من نصيب هذا  أن أشد نير هذا 

الوطن.
أعداد  فيه  تتراص  الذي  إيواء قنفودة  مركز 
من  الشرعيين  غير  المهاجرين  م��ن  غفيرة 
في  كبير  بشكل  ي��س��اه��م  مختلفة  جنسيات 
التصدي لهذا الملف بحصر المهاجرين وإجراء 
إج��راءات  من  والتحقق  لهم  الطبية  التحاليل 
من  س��راح  وإط���الق  البعض  وترحيل  دخولهم 
بالطرق  دخ��ول��ه  وت��م  سليمة  إج����راءات  يحمل 

الشرعية.
وأكد ذلك الناطق اإلعالمي باسم مركز إيواء 
لكافة  وامتنانه  شكره  عن  عبر  وال��ذي  قنفودة 
دورها  على  وأثنى  والعسكرية  األمنية  الجهات 
الشرعيين  غير  المهاجرين  على  القبض  في 

وتسليمهم للمركز .
وعند تجولها هناك لم تغفل عدستنا عن رصد 
حال بعض المهاجرين الصحية واإلنسانية ودور 
اإلنسانية  والمساعدات  لإغاثة  الليبية  الهيئة 
األساسية  االحتياجات  كل  بتوفير  تساهم  التي 
من مأكل وملبس وأغطية للمهاجرين ومتابعتهم 

أيضا أثناء ترحيلهم إلى بلدانهم. 
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اختتام االسبوع العالمي لريادة األعمال بنغازي 2018 

ورشة عمل تدريبية حول قوانين الصحة والعمل

اللجنة  رئيس  السيد  وق��ال 
المسالتي  خ��ال��د  التحضيرية 
ف���ي ب���داي���ة اخ��ت��ت��ام األس��ب��وع 
عن  االع��م��ال  ل��ري��ادة  العالمي 
عام  2018م وال��ذي اقيم في  
يتطلب  العالم  في  دول��ة   170
من شبابنا إبداعاً وأفكاراً نوعية 
البطالة  ق��ي��ود  ك��س��ر  أج���ل  م��ن 
ومستقبلهم  حياتهم  يهدد  الذي 
إلى  يهدف  الملتقى  أن  مضيفا 
االستفادة من التجارب الناجحة 

لريادي 
األع����م����ال ال���ش���ب���اب ون��ق��ل 
خبراتهم إلى غيرهم من الشباب 

وطلبة الجامعات والخريجين.
 وف����ي ك��ل��م��ت��ه ق����ال ال��س��ي��د 
ال��م��ه��ن��دس ال��ص��ق��ر ب��وج��واري 
رئيس المجلس التسييري بلدية 
هذه  مثل  ن��ري��د  نحن  ب��ن��غ��ازي: 
الندوات والمؤتمرات ألنها تبرز 
الوجه الحقيقي للشباب الطموح 
ال��ذي��ن ي��ح��ت��اج��ون ال���ي ال��دع��م 
المستثمرين  وم��ن  ال��دول��ة  م��ن 
ورج����ال األع���م���ال ل��ن��ح��اول أن 
واختراعاتهم  مشاريعهم  تصل 
العالم  وبحمدالله  العالمية  الي 
شبكات  ع��ب��ر  م��ت��واص��ل  اآلن 
الموضوع  الدولية،  المعلومات 

اآلن وبكل بساطة 
يستطيع المبتكر أو المخترع 
العالم  ال��ي  أف��ك��اره  ي��وص��ل  أن 
ال��خ��ارج��ي. وأض���اف ب��وج��واري 
في ختام كلمته »نشكركم ونتمنى 
وارح���ب  ال��ت��وف��ي��ق  الجميع  م��ن 
النواب  مجلس  أعضاء  باألخوة 
دائماً  كانوا  الذين  بنغازي  عن 
داعمين لبلدية بنغازي بمشاريع 
م���ن اج����ل إص����الح واس��ت��ق��رار 

وإعادة أعمار بنغازي«.
ومن جهته قال السيد عصام 
النواب  مجلس  عضو  الجهانى 
يسعدنا  ب��ن��غ��ازي  م��دي��ن��ة  ع���ن 
ويشرفنا باللقاء معكم بالمجلس 
لدي  وباألمانة  بنغازي  البلدي 
السابقة  بالفترة  وج��ي��زة  فكرة 
بإعتباره  ال��ري��ادة  م��وض��وع  ع��ن 
داخ���ل مدينة  ال��م��ن��اش��ط  اح���د 
مجلس  كأعضاء  ونحن  بنغازي 
ن��دع��م��ك��م ون��ق��ف معكم  ن����واب 
وهذا ان دل أنما يدل علي وجود 
ش��ب��اب داخ����ل م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي 
ال���ت���ي ت���ح���ررت م���ن اإلره�����اب 
إع��ادة  عتبات  على  ه��ي  واالن 
ساعين  شباب  بفضل  اإلع��م��ار 

من  للرفع   المحدودة  بقدراتهم 
نهضة  اجل  ومن  بنغازي  مدينة 
تعرضت  التي  الباسلة  المدينة 
الحرب  في  سابقا  الدمار  ال��ي 
ولكن  والثانية  األول��ي  العالمية 
ب��ص��م��ود ال��ش��ب��اب ي��ت��م إع���ادة 

أعمارها. 
ناصرالطواح  السيد  وق���ال 
الخارجية  وزارة  مكتب  م��دي��ر 
وزارة  وب��اس��م  »باسمى  بنغازي 
المؤقتة  بالحكومة  الخارجية 
ارحب بكل الساده الحضور من 
ورؤساء  النواب  مجلس  أعضاء 
ال��ج��ام��ع��ات وأع����ض����اء غ��رف��ة 
وال��زراع��ة  وال��ت��ج��ارة  الصناعة 
التسييري  والمجلس  ب��ن��غ��ازي 
بنغازي لجنة ادارة شركة الخليج 
العربي للنفط ومدراء المصارف 
بنغازي وأعضاء  بمدينة  العاملة 
لفاعليات  التحضيرية  اللجنة 
األس����ب����وع ال���ع���ال���م���ي ل���ري���اده 
اليوم  حضرنا  ول��ق��د  األع��م��ال 
تبشر  أع��م��ال  وش��اه��دن��ا  األول 
شبابيه  ب��أي��ادي  علمية  بنهضة 
من  ال��ع��ط��اء  على  ق���ادرة  ليبية 
الوطن،  اقتصاد  رف��ع  من  اج��ل 
في  ابتكار  وشاهدت  رأيت  لقد 
الصناعية  األط����راف  ص��ن��اع��ة 
واسعدني  ج��دا  بسيطة  ب��م��واد 
فعال وجود أمثال هؤالء الشباب 
لديهم  ما  بأبسط  المخترعين 

من اجل الوطن والمواطن.
محمد  الدكتور  السيد  وقال 
ورئيس  عميد  ال��ح��اس��ي  سعد 
»في  الليبية  الدولية  الجامعة 
بداية كلمتي أحي كل من ساهم 
في أنجاح أعمال هذا العمل أو 
برنامج األسبوع العالمي للريادة 
اللجنة  بدور  نشيد  أيضاً  ونحن 
هي  بنغازي  ببلدية  التسييرية 
هذا  أحياء  في  ساهم  من  وك��ل 
نخلق  ان  هو  والهدف  الملتقي، 

للشباب  والقدرة  وفرص  مجال 
المجتمع  يخدم  ج��ذري  بتغيير 
هو  بالدنا  في  استثمار  أي  الن 
أبنائنا  ع��ق��ول  استثمار  يعتبر 
م��ن اج��ل إت��اح��ة ال��ف��رص��ة لهم 
وتسليط الضوء عليهم لقدرتهم 
على توفير فرص عمل في قطاع 
مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة 
نمو  محرك  بمثابة  يعد  ال��ذي 

لالقتصاد الوطني«.
محمد  ال���دك���ت���ور  وأض�����اف 
سعد »ان المشاريع المقدمة في 
نوعيتها وفي تخصصها متميزة 
مجاالت  لدينا  ان  يثبت  وه��ذا 
رحبه كبيرة والمطلوب هو توفير 
التمويل المناسب والمالئم لكي 
يمكن لهؤالء الشباب من تحقيق 
العالم  مشاريعهم وأفكارهم الن 
اصبح في تنافس شديد وهناك 
كثيرة  جوانب  في  مذهل  تطور 
نغيرمن  ان  فالبد  الحياة،  من 
أساليبنا لكي نتمكن من أحداث 
ال��ق��ادرة  الحقيقية  المنافسة 
ولكي نخلق اقتصاد قوي منتتج 
ان  يمكننا  ال  وتنافسي  متنوع 
كانت  التي  الحماية  نستمرفي 
كانت  وال��ت��ي  ال��دول��ة  تفرضها 
تضع علي عاتقها كل الخريجين 
العليا  والمعاهد  الجامعات  من 
صحيح  غير  وه��ذا  والمتوسطة 
ف��الب��د ان ن��ت��خ��ل��ص م���ن ه��ذه 
ال��ع��ق��ل��ي��ة ف��الب��د م���ن ال��ق��ط��اع 
والبد  دور  له  يكون  ان  الخاص 
ان يكون هناك تشريعات وهناك 
الخاص  ال��ق��ط��اع  تمكن  ف��رص 
وجه  بأكمل  بعمله  القيام  م��ن 
والبد من قيام الجميع بمحاربة 
ال��ف��س��اد وال��ق��ض��اء ع��ل��ي ه��ذا 
ال��ت��ره��ل ف��ي االق��ت��ص��اد وع��دم 
إضاعة الفرص فيكفي ما ضاع 
منا من الفرص التي كانت تفيد 
في  أريده  والمواطن،وما  الوطن 

الجامعات  دور  هو  كلمتي  نهاية 
المؤسسات  وجميع  والمعاهد 
تطوير  في  والتدريبية  التعليمية 
أداة مناهجها وفي طرق التعليم 
واستراتيجياتها  أساليبها  في 
بما يكفل كل الخريجين ان يكون 
لديهم كل المهارات التي تمكنهم 
ان يخوضوا سوق العمل بجدارة 
الخريجين  ينفع  ال  واق���ت���دار، 
العمل  ع��ن  عاطلين  يكونوا  ان 
مخرجات  ن��خ��رج  ان  والي��ن��ف��ع 
ال��س��وق  ت��ن��اف��س  ان  يمكنها  ال 

المحلي والدولي.   
وأك������د ال���م���ه���ن���دس ص���الح 
ال��ع��م��رون��ي ال��م��س��ت��ش��ار ال��ع��ام 
ل��غ��رف��ة ال���ت���ج���ارة وال��ص��ن��اع��ة 
في  بنغازي  بمدينة  وال��زراع��ة 
كثير  ن��وج��ه  »ب��األم��ان��ة  كلمته 
ال���ش���ك���رال���ي ال���س���ي���د رئ��ي��س 
في  بنغازي  التسييري  المجلس 
وبالتعاون  المالئم  المناخ  توفير 
والصناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  م��ع 
والزراعة بنغازي وشركة الخليج 
الجهات  وجميع  للنفط  العربي 
تنظيم  ف��ي  معنا  ش��ارك��ت  التي 
الدولية  بالجامعة  الحدث  هذا 
وجامعة بنغازي الحديثة والهيئة 
الوطنية للتعليم التقني وحاضنة 
العالي  والمعهد  بنغازي  أعمال 
للمهن الشاملة قمينس، لقد كان 
وهناك  وعالمي  حافل  أس��ب��وع 
توصيات خرج بها هذا الملتقي 
وطبعاً  التحضيرية  اللجنة  من 
السيد  م��ن  االه��ت��م��ام  ستالقي 
رئيس المجلس التسييري لبلدية 
بنغازي ألنها عبارة عن منظومة 
والتي  البيانات  ك��اف��ة  تسجيل 
تطوير  ف��ي  ت��س��اع��ده��م  س���وف 
ال��ن��واح��ي  م��ن جميع  أع��م��ال��ه��م 
اإلدارية والفنية والقانونية.     

داوود  إدري���س  السيد  واك��د 
التحضيرية  اللجنة  رقرق عضو 

للنفط  العربي  الخليج  بشركة 
احتضان مدينة  كلمته حول  في 
ب���ن���غ���ازي ف��ع��ال��ي��ات األس���ب���وع 
لعام  األع��م��ال  للريادة  العالمي 
من  الملتقي  وب��داي��ة   2018
للنفط  العربي  الخليج  ش��رك��ة 
المهن  م��ع��ه��د  ال��ث��ان��ي  وال���ي���وم 
ال���ش���ام���ل���ة ق��م��ي��ن��س وم�����ن ث��م 
الدولية  الجامعة  الثالث  اليوم 
بنغازي  جامعة  ال��راب��ع  وال��ي��وم 
بلدية  االختتام  وي��وم  الحديثة 
لدور  والتقدير  الشكر  بنغازي 
والداعمة  المشاركة  الجهات 
اس��ت��ض��اف��ة مدينة  إن��ج��اح  ف��ي 
بنغازي لألسبوع العالمي للريادة 
بالتزامن مع أكثر من 170 دولة 
وأجنبية كرست جهودها  عربية 
مفهوم  لتبني  ال��ش��ب��اب  ل��ح��ث 
تحرير  على  وتحفيزهم  الريادة 
أف��ك��اره��م وت��وظ��ي��ف ق��درات��ه��م 

لخدمة مجتمعاتهم.
باختتام  االحتفال  وفي ختام 
االسبوع العالمي لريادة االعمال 
درع  م��ن��ح  ت��م  ب��ن��غ��ازي 2018 
السيد  م���ن  ك���ل  إل���ى  ال���ري���ادة 
رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س ال��ت��س��ي��ي��ري 
رئيس  والسيد  بنغازي  لبلدية 
ال��خ��ل��ي��ج  ش���رك���ة  إدارة  ل��ج��ن��ة 
ال��ع��رب��ي ل��ل��ن��ف��ط وال����ى غ��رف��ة 
وال��زراع��ة  والصناعة  ال��ت��ج��ارة 
كل  ال��ي  شكر  وش��ه��ادة  بنغازي 
الجامعة  رئ��ي��س��ي  ال��س��اده  م��ن 
الدولية وجامعة بنغازي الحديثة 
لحاضنة  وتقدير  شكر  وشهادة 
تقدير  وشهادات  بنغازي  أعمال 
التحضيرية  اللجنة  رئيس  ال��ي 
ول���ك���ل األع����ض����اء ول���ألس���ت���اذ 
قسم  رئيس  عبدالقادرالثابت 
ال���ت���دري���ب ل���ل���م���وارد ال��ب��ش��ري��ة 
ب��ال��ج��ام��ع��ة ال��دول��ي��ة وال����ي كل 
األف��ك��ار  أص��ح��اب  المشاركين 
واالبداع في إنجاح هذا المؤتمر.

ورشة  الماضية  الفترة  خالل  أقيمت 
عمل تدريبية بمركز بنغازي الطبي تشمل 
قانون الصحة والمسؤولية الطبية وقوانين 
العمل تحت اشراف المعهد الوطني لإدارة 
بالتعاون مع وحدة اإلدارة للموارد البشرية 
تعليمات  علي  بناء  الطبي  بنغازي  بمركز 
القبائلي مدير  الدكتور عبدالكريم  السيد 

اإلدارة العامة لمركز بنغازي .
لنا  كان  التدريبية  الورشة  هذه  وحول 
لقاء مع األستاذة هاجر الخوجة ماجستير 
بنغازي وأستاذ متعاون  قانون من جامعة 
والتي  بنغازي  ل��إدارة  الوطني  بالمعهد 
والتى  التدريبية  ال���دوره  ب��اع��داد  قامت 
حدثتنا عن هذه الورشة التدريبية قائلة: 

القانونية  اإلدارة  وح��دة  لها  المستهدف 
الطبي  بنغازي  بمركز  اإلداري��ة  والشؤون 
لتعريف  أسبوعين  لمدة  تستمر  وال��ت��ي 
الصحة  القوانين  اه��م  ع��ن  المشاركين 
تحسين  وق��ان��ون  الطبية  وال��م��س��ؤول��ي��ة 
البيئة والقانون اإلدارية التي تنظم عالقة 
الموظفين والعاملين داخل قطاع الصحة 
ارض  علي  تنعكس  وال��ت��ي  عامة  بصفة 
الواقع داخل مركز بنغازي الطبي، وتناولنا 
التنظيمية  الهيكلية  عن  القوانين  بعض 
للطرفين  مفيدة  وه��ي  العمل  وق��وان��ي��ن 
وقمنا بإعطاء نبذه عن القانون رقم 106 
القانون  بإصدار  ميالدي،   1973 لسنة 

الصحي وتعديالته والئحته التنفيذية. 

وقانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن 
المسؤولية الطبية. 

 2010 لسنة   )12( رق���م  وق���ان���ون 
عالقات  قانون  إص��دار  بشأن  م��ي��الدي، 

العمل والئحته التنفيذية.
وقانون رقم 15 لسنة 2003م بشأن 

حمايه وتحسين البيئة 
 2012 لسنة   )38( رق���م  وق���ان���ون 
واختصاصات  التنظيمي  الهيكل  باعتماد 

وزارة الصحة وتنظيم جهازها اإلداري.
الخوجة  ه��اج��ر  االس��ت��اذة  واض��اف��ت 
ال���دورة  ل��ه��ذه  المستهدف  ال��ع��دد  أن   :
عددهم 20 من موظفي اإلدارة القانونية 

واإلدارية .

 رواد أعمال ليبيون يتحصلون 
على منٍح لتطوير مشاريعهم

احدى   – لألبحاث  تطوير  شركة  أعلنت 
الداخلي  لالستثمار  الليبي  صندوق  شركات 
والتنمية- بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة 
عن  األوروب��ي  االتحاد  من  بدعم  و  اإلنمائي 
تمكين ستة رواد أعمال ليبيين من منح مالية 

لتطوير مشاريعهم.
وتبلغ القيمة اإلجمالية لهذه المنح التي 
تم إسنادها ضمن صندوق دعم المشاريع 
»امباكت فاند« )Impact Fund( الذي 
تطوير  مركز  مشاريع  إط��ار  ف��ي  ي��ن��درج 
لريادة األعمال، Tec )400.000 دينار 

ليبي(. 
وقد تم اختيار الفائزين الذين ينحدرون من 
مدن ليبية مختلفة من ضمن 109 رائد أعمال 

كانوا قد قدموا ترشحاتهم لهذا البرنامج.
مشاريع  أف��ك��ار  الفائزين  ه���ؤالء  ويحمل 

متعددة بينها منصة الكترونية
األك��الت  وبيع  تسويق  من  النساء  لتمكين 
ومنصة  المنزل  ف��ي  ب��إع��داده��ا  يقمن  التي 
وإدارات  اآلم��ور  أولياء  بين  التواصل  لتعزيز 

المدارس.
وق���ال ال��س��ي��د آل���ن ب��وج��ي��ا س��ع��ادة سفير 
افتتاحه  ل��دى  ليبيا،  ل��دى  األوروب���ي  االتحاد 
حفل تسليم المنح للفائزين: » في حين يسعى 
إعادة  في  المساهمة  إلى  األوروب��ي  االتحاد 
التغاضي عن  ليبيا، ال يمكننا  إلى  االستقرار 
أن  نريد  الليبي،  الشباب  احتياجات  تلبية 
نساعد الجيل القادم من الطالب والخريجين 
والمهنيين على تحقيق طموحاتهم والمساهمة 
بلد أقوى وأكثر ازدهاًرا واستقراًرا.  بناء  في 
إن لجيل الشاب إمكانيات هائلة ونحن نشعر 
بالمسؤولية تجاه مساعدتهم على التعبير عن 
لتحقيق  جديدة  أفكار  وتوليد  للبالد  رؤاه��م 

عملية انتقال ناجحة ».
من جهتها قالت السيدة ماريا فال ريبيرو، 
لألمم  العام  لألمين  الخاص  الممثل  نائبة 
األمم  لبرنامج  المقيمة  والممثلة  المتحدة 
كل  خضم  »في  ليبيا:  في  اإلنمائي  المتحدة 
التحديات التي تواجهها ليبيا أعتقد أن رؤية 
شباب يعملون بجد لتحسين وضع بالدهم يعد 
المتحدة  األمم  ستعمل  للغاية.  مهمة  رسالة 
تعزيز  على  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج 
كامل  تحقيق  م��ن  الشباب  لتمكين  عملهما 
إمكاناتهم والدفاع عن حقوقهم. الشباب هم 
حاملي الشعلة لخطة التنمية المستدامة لعام 

.»2030
رئيس  المفتي،  خالد  الدكتور  السيد  وبين 
»التمكين  أن  لألبحاث  تطوير  إدارة  مجلس 
االقتصادي أمر مهم الستقرار. تواجه بالدنا 
العديد من التحديات لكن عملنا خالل العام 
الماضي أثبت أن هنالك العديد من الشباب 
المبادرة  روح  يملكون  الطموحين  الليبيين 
واإلبداع وقادرين على مواجهة هذه التحديات 
وبعث مشاريع جديدة. لصندوق دعم المشاريع 
المالي  الدعم  تقديم  وهما  رئيسيين  هدفين 
في  ال��ب��دء  وثانيا  الناشئة  الشركات  لبعض 
ليبيين  أعمال  رواد  نجاح  بقصص  االحتفاء 
يقدمه  الذي  للدعم  ممتنون  نحن  محتملين، 
المتحدة  لنا االتحاد األوروبي وبرنامج األمم 

اإلنمائي«. 
قد  ك��ان  المنح  تسليم  حفل  أن  إل��ى  يشار 
حضره كل من سعادة سفير االتحاد األوروبي 
لدى ليبيا ونائبة الممثل الخاص لألمين العام 
لبرنامج  المقيمة  والممثلة  المتحدة  لألمم 
األمم المتحدة اإلنمائي في ليبيا ومدير مكتب 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بليبيا ورئيس 

مجلس إدارة لمركز تطوير لألبحاث. 

متابعة: ابراهيم الحوتي
برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة – بنغازي، وشركة الخليج العربي للنفط، وبلدية بنغازي وجامعة بنغازي 
الحديثة والجامعة الدولية ومعهد المهن الشاملة قمينس والهيئة الوطنية للتعليم التقني وحاضنة أعمال بنغازي 

أختتمت االسبوع الماضي ببلدية بنغازي فعاليات االسبوع العالمي لريادة االعمال 2018م. 

اشراف : ابراهيم احلوتي
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رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي يقوم بجولة تفقدية لمركز طب وجراحة القلب بالهوارى

مشروع توصيل المياه لحي الشطوط بشر

زيارة الهيئة العامة للمرأة والطفل إلى بلدية جالو

 مصلحة أمالك الدولة زليتن تناقش تنظيم استغالل وحماية أمالك 
الدولة مع مسؤولي القطاعات والهيئات الحكومية

تركيب منظومة كاميرات مراقبة داخل بلدية سرت

قام رئيس المجلس التسييرى لبلدية 
يوم  بوجواري  صقر  المهندس  بنغازي 
الخميس الماضي بزيارة تفقدية لمركز 
وذلك  بالهوارى  القلب  وج��راح��ة  طب 

لمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها ،
كما قام بجولة داخل أقسام الجراحة 
والقسطرة والعيادات حيث رافق رئيس 
المجلس التسييرى فى هذه الزيارة كال 
من مدير المركز السيد طاهر الفضلى 

ومدراء اإلدارات بالمركز . 
الصحية  ال��خ��دم��ات  إدارة  م��دي��ر 
مكتب  مدير  الكاديكى  ناصر  السيد 
المهندس  بنغازي  الصحة  المشروعات 

فرج الخفيفي.
بدوره اثني رئيس المجلس التسييرى 
على العمل والجهد اإلنساني الذى تبله 
طب  بمركز  والعاملين  الطبية  األطقم 

وجراحة القلب بنغازي.

قام كل من أ.ناصر عطية عميد بلدية 
البريقة ، و م.إدريس عريش عضو المجلس 
مجريات  لمتابعة  تفقدية  بزيارة  البلدي 
العمل بالمشروع ، وقد أثني السيد العميد 
على الشركة المنفذة من حيث مهنية العمل 
الشركة  أن  .ي��ذك��ر   .. االن��ج��از  ، وس��رع��ة 

المساهمة  القرطاس  شركة  هي  المنفذة 
الشركة  عن  وحضر   ، العامة  للمقاوالت 
إبراهيم موسى   / السادة  من  كل  المنفذة 
مفوض عام الشركة ، وم.محمد الساعدي 
مهندس الشركة ، ومفتاح درمان عن شركة 

المياه والصرف الصحي

العامة  الهيئة  من  وف��د  زار 
ل��ل��م��رأة وال��ط��ف��ل ب��ل��دي��ة جالو 
وال����م����رك����ز ال���ث���ق���اف���ي ج��ال��و 
المدني  المجتمع  ومؤسسات 
ف���ي ج��ال��و واج���خ���رة وأوج��ل��ة 
وال��ج��م��ع��ي��ات ال��خ��ي��ري��ة في 
وبعض  والمعلمات  ال��واح��ات 
ال��ق��ط��اع��ات ب��ب��ل��دي��ة ج��ال��و ، 
العالمي  اليوم  ه��ذا  وي��ص��ادف 

لمناهضة العنف ضد المرأة.
وتم مناقشة بعض المواضيع 
ال���ت���ي ت��خ��ص ال����م����رأة خ��الل 
اقيمت  التي  الحوارية  الجلسة 
في قاعة المركز الثقافي بجالو 
التي  واألفكار  المشاريع  منها 
طرحتها الجمعيات ومؤسسات 
والمعلمات  المدني  المجتمع 
وإمكانية توفير االمكانيات من 

المؤقتة  والحكومة  الهيئة  قبل 
ل��ك��ل م��ات��ح��ت��اج��ه ال���م���رأة في 
مدينة جالو والواحات عامة ... 
جالو  ب��ل��دي��ة  عميد  وت��ع��ه��د 
مدينة  في  للهيئة  مقر  بتوفير 
جالو وتقديم الدعم الالزم لهم.

وت���م ت��ق��دي��م ش���ه���ادة شكر 
قبل  البلدية من  لعميد  وتقدير 

الهيئة العامة للمرأة والطفل.

مكتب  مدير  اجتماع  ناقش 
زليتن  الدولة  أم��الك  مصلحة 
يوم  أبوسنينة  محمد  السيد 
الماضي، مع مسؤولي  األربعاء 
الحكومية  والهيئات  القطاعات 
ب��ال��ب��ل��دي��ة ت��ن��ظ��ي��م اس��ت��غ��الل 
وحماية أمالك الدولة العقارية 
بالبلدية والحد من المخالفات 

والتعديات عليها.
وت���ط���رق االج���ت���م���اع ال���ذي 
حضره أعضاء المجلس البلدي 
م.م���ي���الد ال��ص��داع��ي ون��ض��ال 
ال��دوك��ال��ي وب��ش��ي��ر ال��ب��رن��ان��ي، 
معالجة  ط��ري��ق��ة  إل���ى  ت��ط��رق 
ال��ن��ق��ص ف��ي ال��م��ق��ار اإلداري����ة 
وتنظيمها،  بالبلدية  والخدمية 
منها  القائم  استغالل  وحسن 

بالشكل األمثل.
وشدد االجتماع على ضرورة 
المخالفات  من  للحد  التعاون 
والتعديات على المقار اإلدارية 

والمشاريع  الفضاء  واألراض��ي 
الطرق  وارت�����دادات  الخدمية 
اإلج��راءات  كافة  باتخاذ  وذلك 
هذا  ف��ي  واإلداري����ة  القانونية 
الشأن وإحالة هذه االعتداءات 
والضبطية  القضائية  للجهات 
وف��ت��ح م��ح��اض��ر ل��ه��ا ب��م��راك��ز 

الشرطة .
وخلُص االجتماع إلى تشكيل 
ل��ج��ن��ة ح��ص��ر ودراس������ة ه��ذه 
المقرات وإجراء زيارة ميدانية 
ناحية  من  المقار  حالة  وتوثيق 

الحالة اإلدارية والقانونية.
وأكد االجتماع على ضرورة 
القطاعات  م��س��ؤول��ي  ال��ت��زام 

العقار  »َش���َغ���ْل  ع��ق��ود  ب��إب��رام 
لتأدية خدمة عامة« مع مصلحة 

أمالك الدولة .
ول���ف���ت ال��م��ج��ت��م��ع��ون إل��ى 
ضرورة العمل على إنشاء قاعدة 
بيانات من قبل مصلحة أمالك 
ال���دول���ة زل��ي��ت��ن ب��ال��ت��ع��اون مع 

مسؤولي القطاعات بالبلدية.
ك��م��ا ط��ال��ب االج��ت��م��اع من 
والجهات  القطاعات  مسؤولي 
ب��ض��رورة  بالبلدية  الحكومية 
مع  والتنسيق  وااللتزام  التعهد 
منها  اإلذن  وأخ���ذ  المصلحة 
وصيانة  المشاريع  إنشاء  عند 

المقار اإلدارية

بديوان  الماضي  الخميس  يوم  عقد 
عميد  ب��رئ��اس��ة  اج��ت��م��اع  س��رت  بلدية 
بلدية سرت السيد مختار المعداني مع 
وفد فني من الهيئة العامة لالتصاالت 
مشروع  لمتابعة  وذل��ك  والمعلوماتية 
بموجبه  سيتم  وال��ذي  الذكية  المدينة 
ومداخل  الحيوية  المواقع  جميع  ربط 
بنظام  الرئيسية  والتقاطعات  المدينة 

كاميرات مراقبة حديثة وستقوم بتنفيذه 
شركة ZTE ، حضر االجتماع عضوي 
اوحيدة  غيث  السيد  البلدي  المجلس 
والسيد صالح عيادة ومدير مديرية امن 
سرت العميد الصديق بن سعود ومدير 
عمار  السيد  س��رت  التخطيط  مكتب 
بشركة  س��رت  مكتب  وم��دي��ر  العباني 

هاتف ليبيا السيد احمد يوسف .

زيارة ميدانية لمشروع إنشاء مستشفى المرج 
التخصصي لعالج مرض السكري و الغدد الصماء

ق���ام ك���اًل م��ن ال��س��ي��د رئ��ي��س المجلس 
المهندس وليد صلهوب  للبلدية  التسييري 
األزم��ة  لجنة  ورئيس  المجلس  أعضاء  و 
الرخ  أنور  وهبي  العقيد  المرج  والطوارئ 
لعالج  ال��م��رج  مركز  ع��ام  مدير  السيد  و 
األستاذ  الصماء  والغدد  السكري  مرضى 
المركز،  ادارة  وأع��ض��اء  العسبلي  أك���رم 
مستشفى  إنشاء  لمشروع  ميدانية  بزيارة 
السكري  مرض  لعالج  التخصصي  المرج 
و الغدد الصماء وذلك لالطالع علي سير 
هذا  يعد  حيث  و  ال��م��وق��ع.  داخ��ل  العمل 
بالمنطقة  الهامة  المشاريع  من  المشروع 
رئيس  ن��وه  ق��د  و  تخصصه  ف��ي  الشرقية 
علي  صلهوب  ول��ي��د  المهندس  المجلس 
هامة  خ��دم��ه  سيقدم  ال��م��ش��روع  ه��ذا  أن 
الصماء  الغدد  و  السكري  مرضي  لجميع 
السكري  لمركز  العام  المدير  أضاف  وقد 
أن المجهودات التي قام بها عميد البلدية 
األزم��ة  لجنة  ورئيس  ال��رخ  وهبي  السابق 
في  تصب  كانت  حالياّ  المرج  وال��ط��وارئ 
مصلحة المرضي في مدينة المرج و شكر 
البالغ  واهتمامهم  زيارتهم  علي  الحضور 
ثم  الله  ل��وال  قوله  وختم  الشريحة  بهذه 
سيادة الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس 
األركان العامة للجيش الليبي لم يكن لهذا 
في  األم��ل  وزرع  النور  ي��ري  أن  المشروع 

نفوس المرضي في المنطقة الشرقية.

قام السيد عميد بلدية الكفرة م. عبدالرحمن 
إسماعيل  السيد  برفقة  االرب��ع��اء  ي��وم  عقوب 
الصحية  ال��خ��دم��ات  إدارة  م��دي��ر  ال��ع��ي��ض��ة 
بالبلديات والمكلف بإدارة المستشفيات بوزارة 
الصحة بزيارة الى مركز الكفرة اإليوائي للعالج 
الطبيعي لتفقد التجهيزات التي وصلت مؤخرا 
محجوب  إدري��س  السيد  استقبالهم  في  وك��ان 

مدير المركز . 
تتفيذ  على  موافقته  العميد  السيد  واب��دى 
للمركز  صغير  اداري  لملحق  البلدي  المجلس 
وال��ذي  للمركز  الحالي  اإلداري  المقر  ب��دل 

سيتحول الى أقسام عالجيه وايوائية. 
يذكر أن تجهيزات متقدمة في مجال العالج 
الطبيعي سوف يتم تركيبها خالل االيام القادمة 
المركز  داخ��ل  المرضى  لعالج  فرصا  ستوفر 
بدل السفر الى مراكز العالج الطبيعي بالمدن 

االخرى .
من  البلدية  عميد  طلب  متصل  سياق  وفي 
وامتنان  شكر  نقل  العيضة  اسماعيل  السيد 
وكيل  السيد  ال��ى  بالكفرة  البلدي  المجلس 
ال��وزارة د.  المكلف بتسيير  عام وزارة الصحة 
سعد عقوب على وقفته الجادة فى المساعدة 
تعاقدت معهم  الذين  على حل مشكلة االطباء 
الخدمات الصحية ببلدية الكفرة وصرف قيمة 

المستحقات المالية السابقة لهم .

)محمود  االس��ت��اذ  ت��وك��رة  بلدية  عميد  التقى 
ب��وج��رار  منطقة  أع��ي��ان  م��ن  س��ع��د(ع��دد  سليمان 
بحضور عضو المجلس البلدي توكرة )عبدالحميد 
اعبيد( ومدير مكتب المشروعات بالبلدية )اسامة 
بوجرار  منطقة  أعيان  لمطالبة  وذل��ك   ) عبدالله 
من  يعاني  ألن��ه  ب��وج��رار  الصحي  المركز  بتفعيل 
وانعدام  مغلق  ك��ان  الوقت  واغلب  إمكانيات  قلة 

الخدمات.
باإلصالحات  ت��وك��رة  بلدية  عميد  وع��د  حيث 
لمدير  ك��ت��اب  ووج���ه  ب��وج��رار  ال��ص��ح��ي  للمركز 
اإلمكانيات  بتوفير  مطالباً  الصحية  الخدمات 

والخدمات.

ق����ام ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة ال��ب��ي��ض��اء ال��س��ي��د«ع��ل��ي 
حسين«رفقة أعضاء المجلس بجوله تفقديه لبعض 
البلدية  التي تأتي تحت تنفيذ وإشراف  المشاريع 
اإلسفلت  ب��م��ادة  ال��رص��ف  م��ش��روع  تفقدوا  حيث 
ضريح  مفترق  م��ن  ال��م��ؤدي  للطريق  »ال��ق��ط��ران« 

ارويفع األنصاري حتي مقر وزارة الخارجية. 
لشارع  الرصف  علي مشروع  بجوله  قاموا  كما 
المزدوج من شركة ابريكه حتي كوبري بوزهره في 

حي البيضاء الجديدة .
ال��ش��ارع من اه��م ش��وارع مدينة  يذكر أن ه��ذا 
البيضاء وعملية الرصف هذي سوف تخفف العبئ 

علي سكان المدينة عامة والحي خاصة.
السيد  البلدية  عميد  اك��د  الجولة  ختام  وف��ي 
وساق  قدم  علي  جاري  العمل  بأنه  »علي حسين« 

إلنهاء جميع المشاريع المتعثرة في البلدية...

عبدالرحمن عقوب يقوم بزيارة مركز 
الكفرة اإليوائي للعالج الطبيعي

عميد بلدية توكرة يلتقي أعيان من منطقة بوجرار

جوله تفقدية لبعض المشاريع 
التى تنفذ ببلدية البيضاء

اشراف : سعيد الصيد



الهالل األحمر الليبي يحيي اليوم العالمي للسكري

برنامج توعوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي 
الشريف لطلبة مدرسة جمعية الكفيف 

الهالل  التابع لجمعية  الصحة  نظم مكتب 
األحمر الليبي بنغازي األسبوع الماضي حملة 
أستهدفت  للسكري  العالمي  اليوم  بمناسبة 
بالتعاون  السكري  مرض  بخصوص  التوعية 
الجامعة  فرع   )LMSA( لمسة  مؤسسة  مع 

الدولية .

والسكري  الضغط  قياس  الحملة  وتناولت 
باألساليب  والتوعية  الجسم  كتلة  وم��ع��دل 
اتباعها  ال��ف��رد  على  يتوجب  التي  الصحية 

للمحافظة على صحته.
أيام  لثالثة  استمرت  قد  الحملة  ان  يذكر 

في إحياء متفرقة بمدينة بنغازي  

تم يوم االثنين الماضي الموافق 2018/11/19م 
تنفيذ برنامج توعوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي 
الشريف لطلبة مدرسة جمعية الكفيف االبتدائية .

ومتابعة  ب��اش��راف  ال��ت��وع��وي  ال��ب��رن��ام��ج  وأق��ي��م 
االخصائيين بالمدرسة والقسم االجتماعي .

القاها  ت��وع��وي��ة  م��ح��اض��رة  ال��ب��رن��ام��ج  وتضمن 
الشيخ مصباح الشركي وكذلك تناول وجبة االفطار 
المشرفات،  قبل  من  اعدادها  تم  التي  )العصيدة( 

قبل  من  اعدادها  تم  للطلبة  قنادل  تجهيز  وكذلك 
جلسة  وتجهيز  والمنشطين  المدرسة  االداري��ي��ن 

عربية لتناول االفطار . 
وذلك بعد العودة للمقر االصلي للجمعية وبداية 

اعادة االنشطة بأنواعها المختلفة . 
وقدمت ادارة الجمعية الشكر والتقدير لكل من 
ساهم في تنفيذ البرنامج من اخصائيين ومشرفات 

واداريين ومعلمات.

ذهنيا  المعاقين  اص��دق��اء  جمعيه  اق��ام��ت 
بمنطقة  الجمعية  بمقر  الماضي  الثالثاء  يوم 
الليبي  الخاص  األولمبياد  احتفاليه  الحدائق 
ببنغازي بمناسبة المولد النبوي الشريف وجرت 
وقدمت  وجميلة  رائعة  أجواء  وسط  االحتفالية 
خالل االحتفالية العديد من الفقرات الترفيهية. 
يذكر ان جمعيه اصدقاء المعاقين ذهنيا اول 
منظمة خيرية ليبية تهتم برعاية وتأهيل وتعليم 
تأسست  الذهنية  اإلعاقة  ذوى  من  األشخاص 

1990 مقرها الرئيسى بنغازى.

جمتمع مدني7
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احتفالية بمركز األمل لتعليم الصم وضعاف السمع
الليبية  المنظمة  أق��ام��ت 
الماضي  االثنين  ي��وم  للتنمية 
بالتعاون   2018 نوفمبر   19
الصم  لتعليم  األم��ل  مركز  مع 
وض���ع���اف ال��س��م��ع اح��ت��ف��اال 
النبوي  المولد  ذكرى  بمناسبة 
ال��ش��ري��ف داخ���ل م��رك��ز األم��ل 
ل���رس���م ال��ب��س��م��ة وال���ف���رح���ة 
ع��ل��ى وج����وه أط���ف���ال ال��م��رك��ز 
وال��ح��ل��وي��ات  ال��ه��داي��ا  بتقديم 
المناسبة  وش��رح هذه  وع��رض 
العظيمة بلغة اإلشارة من قبل 

هذا  ألسباب  كتعريف  الطلبة 
االحتفال.

الليبية  المنظمة  وق��دم��ت 
االحتفالية  ختام  في  للتنمية 
ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��ل��ط��اق��م 
االداري والتربوي بهذا المركز 
ع��ل��ى ال��م��ج��ه��ودات ال��ك��ب��ي��رة 
تذليل  اجل  من  يبذلونها  التي 
الصم  الطلبة  ام��ام  الصعاب 
والبكم و ضعاف السمع وألجل 
حصولهم على التعليم المناسب 
بالرغم من ضعف االمكانيات .

احتفاليه بمناسبة 
المولد النبوي الشريف

إعالن عن فتح باب الّترشح لنيل جائزة مفتاح بوزيد 
للّصحافة في عامها الثاني 2018

إعالن عن فتح باب الّترشح لنيل جائزة مفتاح بوزيد 
للّصحافة في عامها الثاني 2018

التحقيق أو التقرير الصحفي - المقالة أو القصة الصحفية - اإلخراج الصحفي - الريادة الصحفية - الخبر الصحفي - الرسم الساخر- التصوير الصحفي

يسر لجنة جائزة مفتاح بوزيد للصحافة أن تفتح باب الترشح لنيل الجائزة في عامها الثاني 2018، وفق الشروط التالية
تمنح جائزة مفتاح بوزيد لصحافيين ليبيين أو مؤسسات صحفية خاصة أو عامة توافرت في أعمالهم عناصر اإلبداع والموضوعية والقدرة في الوصول إلى أوسع قطاعات 

المجتمع اإلنساني في المجاالت التالية:-

كما يشترط في المرشح للجائزة، أن يكون ليبيًا، وأن يحدد المرشح المجال الصحفي الذي يرغب الترشح له، ويحق له الترشح في أكثر من مجال، والنتاجات المقدمة للجائزة 
يجب أن تكون منشورة بالصحف والدوريات الليبية أو العربية الورقية أو اإللكترونية وترفض اإلسهامات المطبوعة على اآلالت الكاتبة أو بخط اليد.

تسلم المشاركات إلى مقر الهيأة العامة لالعالم والثقافة والمجتمع المدني بمقرها الكائن خلف المعهد الصحي أو على الصفحة الخاصة 
buzaid352017@gmail.com :بالجائزة على موقع التواصل االجتماعي أو على البريد اإللكتروني الخاص باللجنة

يقفل باب الترشح في 20 ديسمبر 2018م
http://www.up-00.com/?nVQs    لتحميل استمارة الترشح الفردية أنقر على هذا الرابط

شروط عامة لترشح فئة االشخاص: )يجب قراءة قوانين وشروط االشتراك في الجائزة والموافقة عليها، قبل البدء في عملية التسجيل(

يشترط في المرشح للجائزة ما يلي :
يرفق المرشح ما يلي :

كاملة  الترشح  استمارة  تعبئة  يجب   –  1
والتأكد من صحة المعلومات. 

ذاتية  بسيرة  الترشح  طلب  يرفق   –  2
للمرشح تتضمن مؤهالته العلمية وخبراته 
مرفقة  حديثة  شخصية  وص��ورة  المهنية 

بعمل واحد على أقل تقدير في الفئة المراد 
الترشح لها ونشر خالل العام 2018م. 

الصحفية  ال���م���ادة  ت��ك��ون  أن  ي��ج��ب   –  3
إحدى  في  منشورة  الجائزة  لنيل  المقدمة 
الصحف أو المجالت المطبوعة أو اإللكترونية 

التي تصدر أو توزع في ليبيا أو خارجها. 
ضمن  المشاركة  صحافي  لكل  يحق   –  4

فئة واحدة فقط. 
أفضل  ل��ج��ائ��زة  للترشح  بالنسبة   –  5
للرسم  الصحافة  وجائزة  صحافية،  صورة 

الصحفي،  العمود  وجائزة  الكاريكاتيري 
يجب تقديم خمسة نماذج كحد أقصى. 

فريق  أع��ده��ا  م���واد  ترشيح  يمكن   –  6
صحافيين(  ثالثة  أقصى  )بحد  صحافي 

وتوزع الجائزة بالتساوي فيما بينهم.

- أن يكون ليبيا.      - ترفض االسهامات المطبوعة على االلة الكاتبة أو بخط اليد.

صورة من وثيقة تثبت هويته. السيرة الذاتية.-  موافقة شخصية على الترشيح.-  3 صور شخصية.-   -

في حالة ترشح مؤسسات الصحفية أن تكون قد قامت بأعمال صحفية مميزة خالل العام 2018م.  -
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دروب مضيئة... سعد نافو في الذاكرة

حوار مع الناقد محمد عبدالله الترهوني

أق�����ام م��ك��ت��ب ال��ت��وث��ي��ق و 
و  دع��م  بمؤسسة  المعلومات 
يوم  مساء  الصحافة  تشجيع 
احتفائية  ال��م��اض��ي  االث��ن��ي��ن 
وفاء للكاتب الصحفي الراحل 
)س��ع��د ع���م���ران ن���اف���و( تحت 
م��ض��ي��ئ��ة...  دروب   ( ع��ن��وان 
وذلك  الذاكرة(  في  نافو  سعد 
بحضور العديد من رفاق دربه 
بالشأن  لمهتمين  و  ومحبيه 

الثقافي.
واستهلت االحتفالية بكلمة 
التحضيرية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س 
األس���ت���اذ م��ح��م��ود ال��ع��ري��ب��ي 
بالنيابة  بالحضور  رحب  الذي 
والصحافيين  العاملين  ع��ن 
ب��م��ؤس��س��ة دع�����م وت��ش��ج��ي��ع 

الصحافة. 
وألقى السيد رئيس الهيئة 
ال��ع��ام��ة ل���إع���الم وال��ث��ق��اف��ة 
األس��ت��اذ  ال��م��دن��ي  والمجتمع 
في  كلمته  ال��ف��اخ��ري  ج��م��ع��ة 
ال��ى أن  ال��راح��ل، مشيرا  ح��ق 
هذه االحتفائية بمثابة احتفاء 
ب��ُك��ت��اب و م��ب��دع��ي ال��وط��ن، 
متحدثا عن ذكرياته مع الراحل 

مستذكراً لشيمه النبيلة.
وأعلن رئيس الهيأة العامة 
والمجتمع  والثقافة  لإعالم 
سيتم  أن��ه  كلمته  ف��ي  المدني 
العمل على إطالق اسم الراحل 
الثقافية  المرافق  إحدى  على 

ببنغازي.
وفي كلمتها بهذه المناسبة 

و  دعم  مؤسسة  رئيس  رحبت 
األس��ت��اذة  الصحافة  تشجيع 
بالحضور  بسيكري  خديجة 
وروت ذكريات تخبرنا بسمات 
صوت  بنبرة  الجميلة  الراحل 
حزينة ومؤثرة مؤكدة على دوام 
وفاء المؤسسة للمبدع الراحل.

والقى األستاذ إدريس غيث 
كلمته ممثاًل عن بلدية بنغازي، 
ابن  ال��راح��ل  على  أثنى  حيث 

بنغازي مدينة الثقافة.
وق����ام م��ك��ت��ب ال��ت��وث��ي��ق و 
ال��م��ع��ل��وم��ات ب��م��ؤس��س��ة دع��م 
بعرض  ال��ص��ح��اف��ة  وت��ش��ج��ي��ع 
شريط وثائقي بعنوان » دروب 
مضيئة » يلخص سيرة الكاتب 

الراحل مع الصحافة الليبية.
عبد  األس����ت����اذ  وت���ح���دث 
القادر غوقة في كلمته مقدما 
ن���ب���ذة م��ف��ص��ل��ة ع���ن ت��ج��رب��ة 

الراحل في مجلة جيل ورسالة 
الت صدرت عن الحركة العامة 
ليبيا  مستوى  على  للكشافة 
مبدعا  كان  بأنه  اخبرنا  حيث 
ف��ي رؤي��ت��ه، ووص��ف��ه بأنه كان 

نقيا يحب الفرح.
وفي كلمة له بهذه المناسبة 
الكيخيا  منصور  الدكتور  قدم 
الحركة  ف��ي  ال��راح��ل  ت��ج��رب��ة 
بأنه  أخبرنا  حيث  الكشفية، 
ك���ان ق����ارئ ن��ه��م و ك��ان��ت له 
خيمة كشفية مغطاة بالكتب و 
الصحف و كان يقرأ ليال نهارا، 
ييقرا كل شيء، كما تحدث عن 
والفريد  جدا  المميز  أسلوبه 

في الكتابة.
محمد  األدي�����ب  وت���ح���دث 
المسالتي رئيس مكتب الثقافة 
أسلوب  عن  كلمته  في  بنغازي 
الراحل المميز جدا في كتاباته 

كانت  حيث  الساخرة  األدب��ي��ة 
بين  جمع  فقد  ن��ادرة،  كتاباته 
و  المختصر  الصحفي  المقال 
إلى  النفحة األدبية، كما أشار 
جمعته  التي  الصداقة  عالقة 
م���ع ال��ك��ات��ب ال���راح���ل م��ب��رزا 
شخصيته المرحة الدبلوماسية 
الودودة و المحببة، مشيرا الى 
على  حريصا  ك��ان  الراحل  أن 
حضور المناسبات االجتماعية 
وم����ذه����ال ف����ي ت���واص���ل���ه م��ع 
اآلخ���ري���ن، م���ؤك���دا ع��ل��ى نبل 
أخالقه و على روحه التي تظل 
معنا من خالل إبداعاته وخفة 

ظله.
ث���م ت��ت��اب��ع��ت ال��ك��ل��م��ات و 
ال��ش��ه��ادات ال��ط��ي��ب��ة ف��ي حق 
ال��ك��ات��ب ال��م��ب��دع ال��راح��ل من 
ع���دد م��ن أص��دق��ائ��ه وزم���الء 

العمل.

اإلعالمي  المركز  وع��رض 
وثائقي  شريط  أوجلة  لمدينة 
سيرة  م��ن  مقتطفات  يلخص 
الكاتب الراحل وعقب الشريط 
كانت هناك كلمة لمدينة أوجلة 
الكاتب و مراحل حياته األولى 

والدعاء له.
الكلمات بكلمات  وأختتمت 
ع��ائ��ل��ة ال���راح���ل س��ع��د ن��اف��و 
نحدث  مؤثرة  كلمة  وفي  حيث 
)اب��ن  نافو  مصطفى  األس��ت��اذ 
ع��ن شخصية  ال���راح���ل(  ع��م 
والمبدعة،  المميزة  نافو  سعد 
وعن أخالقه النبيلة، وعن وجع 
تحدثت  ث��م  ل��ه،  العائلة  فقد 
الراحل األستاذة سالمة  زوجة 
الشديد  حبه  ع��ن  الشكماك 
لعائلته  محبا  كان  كما  لعمله، 
حنونا  والدا  وكان  كبير  بشكل 
جيدة  ع��الق��ة  تربطه  وك��ان��ت 

بالجميع.
و في ختام االحتفالية التى 
أقيمت بقاعة الجامعة الدولية 
الكاتب  أس��رة  ُسلمت  الليبية 
الراحل سعد نافو دروع تكريم 
العامة  الهيئة  رئيس  قبل  من 
ل��إع��الم وال��ث��ق��اف��ة األس��ت��اذ 
من  وآخ���ر  ال��ف��اخ��ري،  جمعة 
لمدينة  اإلعالمي  المركز  قبل 
أوجلة، كما تم تقديم درع الوفاء 
خديجة  ال��ش��اع��رة  ق��ب��ل  م���ن 
دعم  مؤسسة  رئيسة  بسيكري 
لعائلة  ال��ص��ح��اف��ة  وت��ش��ج��ي��ع 

الراحل سعد نافو.

من  المعرفة  ماهية  ال��دي��وان: 
الناحية الثقافية كما تعّرفها أنت؟ 

واألهم ما هي الكتابة حقًا؟
الترهوني: هناك قائمة من اإلجابات 
عن هذا السؤال المحير؟ ماذا لو تحول 
هذا السؤال إلى: ما هو الجهل؟ هل من 
إجابة عن هذا السؤال تكون أقل إرباكاً 
عن  للحديث  تأكيد،  بكل  ال  وح��ي��رة؟ 
المعرفة يجب أن نكون داخل المعرفة 
كل شيء  نفسه،  الوقت  في  و خارجها 
في  عنه  نبحث  أن  يمكن  المعرفة  عن 
الورقة،  المناسب خلف  االختباء  مكان 
هذا  داخ���ل  ه��ن��اك  م��وج��ودة  المعرفة 
اليقظة  الحراسة  في  أيضاً  و  المكان، 
لهذا المكان من الخارج. يمكن الحديث 
ال  الذي  الوعي  من  كنوع  المعرفة  عن 
سري  مكان  في  يعيش  وعي  له،  هوية 
يمنحنا  لكنه  ال��خ��ارج  م��ن  م��ح��روس  و 
تحررنا من مخاوفنا حتى أثناء النوم.. 
المكان  ذاك  في  نفسك  أنت  تكون  أن 
فهذا يعني أنك اخترت نوعاً من العزلة 
الشجاعة، اخترت ممارسة ذلك الخبث 
التي  ال��ع��وائ��ق  م��ن  للسخرية  ال��ل��ذي��ذ 
يمكن  ال  طريقك،  في  الحياة  تضعها 
التكيف ببساطة في هذا المكان الذي 
ال يشبه التكيف التام مع الحياة الباردة، 
لكنه و في ذات الوقت ال يشبه احتقار 

الواقع.
معقولة  بسمعة  ال��م��ع��رف��ة  تتمتع 
نتكلم عنها كصوت نقي و مرح  عندما 
يعيد اللذة إلى مكانها في الواقع، لكن 
و مؤلماً عندما  صوتها يصبح متذبذباً 
يعيد اكتشاف السلطة كآلية الستدعاء 
قوة  الستبدال  و  االس��ت��ب��داد  و  القمع 
العمل بقوة الخطاب، لهذا على المعرفة 
أن  عليها  ال��س��ل��ط��ة،  م��ن  ت��ت��ه��رب  أن 
تتخلص من الكرم المطلق الذي يمكن 
الحكم عليه كأسوأ و أفضل ما تمكنت 
اإلنسانية من خلقه لتضمن رجوع كل ما 
ضاع منها، من فائض المعرفة عرفت 
فيها،  م��أس��اوي  ه��و  م��ا  ك��ل  اإلنسانية 
فهو  منها  سطحية  األكثر  الجانب  أما 
الجانب الذي يكتفي باألسف على رعب 

هذه المآسي.

أما ما يتعلق بسؤال ما هي الكتابة 
مدى  تماماً  توضح  »حقاً«  كلمة  حقاً؟ 
العجز و القلق األكثر عمقاً الذي نشعر 
به جميعاً إذا تعلق األمر بالحديث عن 
تخوم  على  هناك  تقع  الكتابة  الكتابة؛ 
ممتعة  ممارسة  بين  ما  الفاصل  الحد 
المضجرة  األمسيات  قبح  بها  نكشف 
و ممارسة عدم الرضى المنهجي على 
الواقع، الكتابة ال تزيد من دقة الحياة و 
ال تكشف عن األخطاء فيها، وهي مكان 
للراحة و مكان لليأس، إنها ليست أكثر 
من دفع الباب بأكتافك و هو مفتوح على 
أماكن مشتبه فيها، حقاً ما هي الكتابة؟ 
مالبس  أو  استثنائياً  حدثاً  تكون  قد 
أنيقة ترتديها تجاربنا المضحكة، ربما 
هي محاولة إلعطاء هذه التجارب اسماً 
يحميها من الضياع، و محاولة للتالؤم 
مع عالم رديء، أو حتى مصارحة قلبية 
بين شخصين، وقد تكون الكتابة بريئة 
من كل ذلك، لكن البراءة هي أسوأ اتهام 
يمكن أن تتهم به الكتابة؛ ألنها شريرة 
و من عمق الغبار يأتي هذا الشر الذي 
تتمتع به الكتابة، كونها تشبه القشعريرة 
بفضحنا  فيها  تقوم  التي  اللحظة  في 

بفم مزموم.
المعرفة  تتمكن  هل  الديوان: 
بمساندة  العالم  تغيير  من  حقًا 

األدب؟
حتى  منهكة  مهمة  هذه  الترهوني: 
العظم، األدب ال يغسل يديه من الحلم 

بتغيير العالم، هذا الحلم مغٍر ألنه يضع 
النبيل،  موقف  في  المعرفة  أو  الكتابة 
الكتابة حجة على العالم لكنها حجة من 
الحياة،  جانب  إلى  تقف  الكتابة  ورق، 
تفتح شبابيك اليوم قبل هبوط المساء، 
العالم؛  جانب  إلى  فتقف  المعرفة  أما 
مصبوغة  بشفاه  نائم  مجد  هي  لهذا 
لحظة  اعتبارها  يمكن  الكتابة  بالدم.. 
هذا  على  الحياة  س��ؤال  لطرح  ممتازة 
بوميض  المهووس  و  المجنون  العالم 
يتم  عندما  التغيير  ي��ح��دث  التغيير، 
الهجوم من كال الجانبين، يحتاج األمر 
و  الجوع  بطن  تحز  جراحية  دق��ة  إل��ى 
الفقر و المرض و االستبداد و القهر، 
عالم  على  وص��اي��ة  إل��ى  األم���ر  يحتاج 
يرفض الوصاية و يفضل تبادل القبالت 

مع الموت.
في  العالم  نجد  أين  ال��دي��وان: 
ذل��ك  م��ن  نتمكن  ه��ل  ال��ك��ت��اب��ة؟ 
الموجودات  حركة  على  بالتعويل 

ال على تأويل الكاتب وحده؟
ضيف  م��ج��رد  الكاتب  ال��ت��ره��ون��ي: 
على العالم قادر على أن يتذكر تفاصيل 
أحياناً  محكوم  الكاتب  جيداً،  المائدة 
أخ��رى  أح��ي��ان  ف��ي  و  ال��م��ه��ارة  بغياب 
بغياب القصد؛ ألن تحمل الصدق أمر 
صعب و يشبه نذر الوفاء.. لماذا يتوقع 
الجميع اإلخالص من الكتابة في حين 
ال  العالم،  و  نفسها  الموجودات  تخون 
التي  الهروب من أغالله  للكاتب  يمكن 

التأويل  ف��ي  إال  ال��م��وج��ودات  تصنعها 
المضاعف لعدم فقدانه اإليمان بجدارة 
الحياة، عندما يصبح كل شيء من حوله 
و عديم المعنى فهو يخلق عالماً  رتيباً 
على ضفاف هذا العالم يمكن الهروب 
من  المائدة  على  ك��ان  ما  كل  مع  إليه 

موجودات.
الديوان: هل األدب صورة مثلى 

لالعتداء؟
بذوق  تتمتع  صورة  إنها  الترهوني: 
الكدمات  يشبه  األدب  اعتداء  خ��اص، 
الحمراء التي ال يسيل منها دم، أو ربما 
يشبه إبر الصنوبر.. األدب اعتداء على 
أنفسنا  تجاه  بها  نشعر  التي  ال��م��رارة 
دموع  فيه  يستخدم  اعتداء  العالم،  و 
الحميمية و الجمال على عالم يحتضر، 
اعتداء فيه الكثير من روح السخرية و 
النوع من االعتداء تعجنه  الحزن، هذا 
الكتابة بأصابع من غضب، األدب يكون 
قارئاً  أمامه  يجد  عندما  فقط  اعتداء 
غير قادر على أن يتقاسم معه بخفة و 

ذكاء طعم إدانة العالم.
في  األفضلية  لمن  ال��دي��وان: 
أو  للكاتب  األدبية  الكتابة  حقل 

الناقد أو القاريء؟
الثالثة  هؤالء  لو جمعنا  الترهوني: 
رائحة  سيشم  منهم  فمن  مائدة  على 
المعجزة؟ من منهم سيشعر بالوحشة؟ 
كل واحد من هؤالء إذا شعر أنه يكتب 
و  األميين  أج��ل  م��ن  ينقد  أو  يقرأ  أو 
تأكيد،  بكل  األفضلية  فله  الحمقى 
ل��ك��ن ال��ن��اق��د وح����ده ل��دي��ه ال��م��س��اف��ة 
الكاتب  و  العالم  تجاه  الكافية  النقدية 
و القاريء و المجتمع الذي يعيش فيه 
هؤالء جميعاً، الناقد وحده يوفر للذات 
االجتماعية ملجأ إلى أن تتوفر شروط 

أفضل لتحقيق صياغة أفضل للواقع.
أفكر  أنا   ( عصرنا  في  الديوان: 
إذن أنا موجود ( مازالت عبارة ذات 

معنى فعاًل؟
ال��ت��ره��ون��ي: ل��ق��د اس��تُ��ب��ِدل��ت ه��ذه 
أنا  إذن  م��ال  ل��دي  )أن��ا  بعبارة  العبارة 

موجود(!

العالية  ب��األص��وات  يضج  ع��ال��م  ف��ي 
نحو  الدفع  أصوات  المستفزة،  والوقحة 
في  السامي  وتجاهل  والتسلط،  الغلبة 
الكبرياء  أص����وات  وال��ب��س��ي��ط،  ال��ع��ادي 
الصمت  مواجهة  ف��ي  المدمر  واليقين 
أن  علينا  التحريض؛  من  البريء  الثري 
الم��ت��داح  ثقافية  كائنات  بصفتنا  نقف 
ال��ت��ري��ث وال��خ��ف��وت وان��خ��ف��اض ال��ن��ب��رة، 
لنتمكن ويتمكن اآلخرون من سماع حكاية 
كيف  ولنفهم  محسنات،  دون  ال��وج��دان 
وصلنا إلى هنا وأين سنتجه بعد ذلك كوننا 
بإرادة صلبة  المقّدر،  السريان  من  جزءا 
الهائج  الجمع  ص��وت  عن  االن��س��الخ  في 
حيث  القلب،  ركن  إلى  المحفزة  والريادة 
الرحمة  بنفخ  اإلنساني  حقيقة  تنجلي 
الحتمال  األوح��د  السبيل  وه��و  واألل��ف��ة، 
داخلنا  الشقي  وإلسعاد  المصير،  فداحة 
واألشقياء حولنا، أو لتخفيف وطأة الكارثة 
الجميع،  تسع  م��ا  بانفراجة  ي��ؤذن  حتى 
المغرضة،  الضجة  أص���وات  ذوي  حتى 
فالصمت محراب تسامح و مدينة بأكملها 

من التفهم والدعوة إلى الوعي.
الخرس هم الصورة المقربة لهبة الكون 
الفاتنة، الذين تتحدث عيونهم وأرواحهم، 
انفعاالتهم  ل��غ��ز  ال��رم��ز  بلغة  وي��ن��ق��ل��ون 
بالقوة  الصامتون  هم  الدافق،  وتواصلهم 
في  ت��ورط  م��ن  فكل  بالفعل،  والمحبون 
الصمت هو أهل لإشادة، واإلعاقة ليست 
في عدم اإلفصاح المعتاد بل هي في ظني 
فكرة عن إمكانات الصمت الهائلة، وحتى 
الكتاب  يظل  األدب��ي��ة  الكتابة  عالم  ف��ي 
تثر  لم  طالما  الجالل  دائ��رة  في  والنص 
حوله الضجة المستنزفة، وبقي له سحر 
ما  ليس  الكاتب  وكنز  المحرمة،  الثمرة 
يخبر به بل هو ما تنطوي حكاياته عليه، 
المتواصلة  مجاهدته  أس��رار  في  وتبرق 
ال��ق��راء دون أن  ل��وض��ع م��آرب��ه ف��ي عقل 
يجادلهم بالضرورة بصوت عال.. فالمعنى 
ليس في بئر عبقر وال في بطن الشاعر، 
بل هو تسلل ضروري نحو وجدان المتلقي 
ال يتم بالقعقعة ولكن بهدوء مريب ناجع 

وممتع وعميق التأثير.
اح��ت��ف��ي ك���ث���ي���رون م���ن ال��م��رش��دي��ن 
بالصمت  والفالسفة  واألدب��اء  الروحيين 
بكامل  لغة  بوصفه  ب��ال��دالالت  المحمل 
واألخ���رى  ال��م��ت��وارث��ة  ودالالت����ه  معجمها 
المستحدثة، لكن ذلك لم يف تماما بما له 
من ثقل وانسياب، كعاصفة من العواطف 
النحو  مشهد  يتحقق  بها  ناعم،  حلم  في 
البشري  ع��ن  ب��دال  الغائر  البشري  إل��ى 
سمات  من  مازالت  فالخفايا  السطحي، 
وبليدا  ممال  العالم  يصير  التي  الدهشة 
والفكر  والعلم  العيش  حقول  وكل  دونها، 
والفعل تنطلق من وجع أو برق صامت ال 
يصاحبه الرعد المالزم، لكن ذلك الرعد 
يردد صداه في الدواخل ال في ما يمكن 

تمييزه حتما.
هو امتداح أكيد للصمت النبيل، الرخي 
وأدي��م  نافع،  نبت  تربة  السابح،  السارح 
سير هادف، في زحمة التحارب والتقاتل 
الهدأة  واالنتقام والسحل.. مديح لعظمة 
مسالمة  الحميم،  واالنتظار  والوقفات 
النفس البشرية واإلشارة إلى حبة الفؤاد 
صوت  تغييبها،  أو  خنقها  يمكن  ال  التي 
المعجزة  ال��ع��ال��م،  معجزة  ه��و  الصمت 
األولى واألبقى.. القبس الذي يشار إليه 
ببنان ثابت، ال رجفة فيه، وال شك.. وهو 
المستحق لهذا االمتداح اآلية، ومن يملك 
يقوم  ث��م  ينكسر  أال  واح��د  أم��ام صمت 
الزائف  المجد  وقد غسل غيه من فكرة 

والعزلة الحانقة. 

امتداح الصمت
■ بقلم : صالح قادربوه

اشراف : صاحل قادر بوه



األفريقية،  الخطوط  باسم  الناطق  أعلن 
 3 حوالي  التذاكر  أسعار  رف��ع  ال��زب��اد،  عمران 

أضعاف، ابتداًء من 1 ديسمبر 2018
األفريقية،  الخطوط  باسم  الناطق  وأرج��ع 
ب��ح��س��ب»ب��واب��ة ال����وس����ط«، ال��خ��م��ي��س ق���رار 
مضطرة  أنها  إلى  التذاكر  أسعار  برفع  الشركة 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  لقرار  لالستجابة 
 2018 لسنة   )1300( رق��م  الوطني  ال��وف��اق 
الصادر في 2018/09/12 بشأن فرض رسم 
جوبهت  أن  بعد  األجنبي،  النقد  مبيعات  على 

مطالباتها بالرفض.
وأكد الزباد أن القرار سوف يؤثر سلًبا على 
بالتأكيد سيتحمل  والتي  التذاكر،  أسعار  ارتفاع 
أنها  إلى  مشيًرا  والمواطن،  المسافر  أعباءها 
ستؤثر أيًضا على حركة النقل الجوي بشكل عام.
الخطوط  بشركة  التجارية  اإلدارة  إن  وقال 
الجوية األفريقية تُعلم مسافريها بأنه في حالة 
 2018/12/01 قبل  التذكرة  استخدام  عدم 
يُلزم المسافر بدفع الفروقات، كما أنه في حالة 
استخدام جزء من التذكر قبل 2018/12/01 

فال يُلزم المسافر بدفع الفروقات.
يونيو  في  المركزي،  ليبيا  مصرف  وأعلن 
النقد  مبيعات  ع��ل��ى  رس���وم  ف���رض  ال��م��اض��ي، 
األجنبي ضمن 3 مسارات في إجراءات اإلصالح 
الحوار  جلسات  في  عليها  المتفق  االقتصادي 

االقتصادي األخيرة في تونس.
واس��ت��ث��ن��ى ب��رن��ام��ج اإلص����الح االق��ت��ص��ادي 
مخصصات أرباب األسر من رسوم مبيعات النقد 
األجنبي، وقد نّص البند السادس من البرنامج 
على  المفروضة  الرسوم  من  »يستثني  أن  على 
األسر،  أرباب  األجنبي مخصص  النقد  مبيعات 
ويطبق القرار على طلبات شراء النقد األجنبي 
مصرف  قبل  من  فيها  البت  يتم  لم  التي  كافة 
ليبيا المركزي قبل صدور قرار فرض الرسوم. 
وكذلك على حواالت العاملين المغتربين بالنسبة 

لمرتباتهم المستحقة بعد صدور هذا القرار««.

خاص- المكتب اإلعالمي بمصلحة اآلثار 
بالحكومة  الليبية  اآلث��ار  مصلحة  قامت 
بتقديم شرح متكامل  األربعاء  اليوم  المؤقتة 
حول استخدام تقنيتي »الفوتوسكان« و«الجي 
بي أس«. لطلبة قسم اآلثار بجامعة بنغازي، 
لمادة  العملي  ال��ب��رن��ام��ج  إط���ار  ف��ي  وذل���ك 

تطبيقات ميدانية.
للمسح  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  م��دي��ر  وأل��ق��ى 
والتوثيق بالمصلحة فؤاد القماطي محاضرة 
القسم  لطلبة  مستوفى  ش��رح  خاللها  ق��دم 
عن استخدام تقنية »الفوتوسكان« في توثيق 

اللقى األثرية والمعالم المعمارية.
بمراقبة  التسجيل  رئيس قسم  قام  فيما 
اثار توكرة هاني العبدلي بتعريف الطلبة عن 
كيفية استخدام »الجي بي أس« في تحديد 

المواقع األثرية.
المحاضرة  إلقامة  الدعوة  أن  إلى  يشار 
كانت بطلب من أستاذ مادة تطبيقات ميدانية 
أحمد  الدكتور  بنغازي  بجامعة  اآلثار  بقسم 
الحديثة  بالتقنيات  الطلبة  لتعريف  سعد، 

المستخدمة. 
بضرورة  سعد  أحمد  ال��دك��ت��ور  وط��ال��ب 
اآلث��ار  قسمي  طلبة  تعريف  في  االستمرار 
التي  الحديثة  بالتقنيات  وبنغازي  توكرة  في 

يستخدمها باحثو اآلثار.

أص���ب���ح  ح��ط��ام س��ف��ن ف���ي عمق 
واألي��ون��ي  األدرياتيكي  البحرين  مياه 
عرضة  ق��رون  منذ  القابعة  ألبانيا  في 

لمطامع ناهبي الكنوز البحرية. 
منذ العام 2006 حددت الجمعية 
األميركية »أر بي ام نوتيكال فاونديشن« 
حطام حوالي أربعين سفينة على طول 
الشواطئ األلبانية الممتدة على 450 
كيلومتًرا وهو تراث غير معروف- وفًقا 

لوكالة فرانس برس-.
من  الكثير  المنطقة  في  غرق  فقد 
وربما  الرومانية  العصور   منذ  السفن 
الفينيقية واليونانية واإليليرية تعود إلى 
عن  فضاًل  الميالد  قبل  السابع  القرن 

سفن حربية معاصرة.
وي��ق��ول ع��ال��م اآلث���ار وم���ؤرخ الفن 
نيريتان شيكا »اليوم غالبية هذه الكنوز 
متًرا   30 إلى   20 عمق  على  القابعة 
اختفت كلًيا من دون أن تترك أي أثر«.

المياه األلبانية بقيت محظورة على 
الغواصين األجانب خالل الديكتاتورية 
لكنها   )1990-1944( الشيوعية 
البلد  ه���ذا  ألن  م��ت��اح��ة  ال��ي��وم  ب��ات��ت 
ممارسة  على  القدرة  يملك  ال  الفقير 

ويسهل  سواحله،  على  ص��ارم  إش��راف 
هذا الوضع مهمة الباحثين عن حطام 
القديمة  بكنوزها  والطامعين  السفن 

التي ال تقدر بثمن. 
»ك��ن��ت من  ن��ي��ري��ت��ان شيكا  وي��ق��ول 
الغنى  ه��ذا  على  شهدوا  الذين  أوائ��ل 
في  البحر  ف��ي  غصت  عندما  ال��رائ��ع 
الثمانينات، رأيت جراًرا وأواني فخارية 
اليوم،  م��وج��ودة  تعد  لم  أثرية  وقطًعا 
فعمليات النهب كانت عشوائية«، ويؤكد 
»الحطام الذي كان قريًبا من السواحل، 
شارك ألبان وأجانب في نهبه واالتجار 

بالقطع األثرية المتواجدة فيه«.
ويصعب تقدير قيمة القطع األثرية 

القديمة التي تم االتجار بها في ألبانيا، 
رقم  يبلغ  العالمي  الصعيد  على  لكن 
أعمالها أكثر من 3،5 مليار يورو سنوًيا 
وه��و  ت����اره،  ارون  ت��ق��دي��رات،  بحسب 
العلمي والتقني  ألباني يرأس المجلس 
ويقول  اليونسكو،  في  الثقافي  للتراث 
مويكوم زيكو وهو عامل آثار بحرية »من 
البحرية  الكنوز  البحث عن  أن  المؤكد 

يدر الكثير من المال«.
وش����ارك ف��ي ال��ب��ح��ث ع��ن سفينة 
الميالد  قبل  الثاني  القرن  رومانية من 
كانت تحمل مئات الجرار شبيهة بتلك 
التي تزين مطاعم راقية في ألبانيا أو 
المتواجدة في مجموعات خاصة، وتباع 

قطع كهذه بمئة يورو للقطعة في ألبانيا، 
لكنها قد تباع بأسعار أعلى بكثير في 

مزادات تنظم في أوروبا الغربية.
إال أن ناهبي حطام السفن يبحثون 
أي��ًض��ا ع��ن ف���والذ ع��ال��ي ال��ج��ودة في 
في صناعة  ليستخدم  الحربية  السفن 
تجهيزات طبية أو علمية أخرى، ويباع 
في  ال���م���درج  ال��ث��م��ي��ن  ال���ف���والذ  بسعر 
الباحث  ويوضح  العالمية،  البورصات 
إيلير  البحرية  البيئة  في  المتخصص 
كابوني »من أجل تعرية هيكل السفينة 
يستخدم  ال��ب��ح��ر  أع��م��اق  م��ن  ون��ق��ل��ه 

اللصوص الديناميت«.
وي����روي أن���ه اك��ت��ش��ف ف��ي 2013 
 - الكرواتية  »ب��وزون��ي«  سفينة  حطام 
 1916 ال��ع��ام  غرقت  التي  المجرية 
بلغم  اصطدامها  بعد  دوري���س  قبالة 
أيًضا، وعاد بعد أربع سنوات »لكننا لم 

نجد شيًئا يذكر« على ما يؤكد.
وتلقى الشرطة األلبانية مساندة من 
إنتربول في تقفي أثر القطع المفقودة 
الشرطة  في  المسؤول  يقول  ما  على 
الجنائية، إدوارت ميركاي، لكن النتائج 

ال تذكر حتى اآلن.

ت��ج��ت��ذب ف��ي��م��ا مضى  ك���ان���ت 
اآلن  أصبحت  لكنها  السائحين، 
هكذا  للتخريب«،  وه��دًف��ا  مهملة 
وص��ف��ت وك��ال��ة »روي���ت���رز«، ال��ح��ال 
مدينة  آث���ار  عليها  أصبحت  ال��ت��ي 
التي  ليبيا(  شحات)قورينا(  )شرق 
من  أكثر  قبل  اليونانيون  أنشأها 

2600 سنة 
المواقع  إن  »روي��ت��رز«،  وذك���رت 
بسبب  ت��ض��ررت  ليبيا  ف��ي  األث��ري��ة 
انعدام األمن وعمليات النهب خالل 
ال��ل��ذي��ن أعقبا  وال��ق��ت��ال  ال��ف��وض��ى 
عام  في  القذافي  بمعمر  اإلطاحة 

2011
مواقع  من  خمسة  ليبيا  وتضم 
ال��ت��راث ال��ع��ال��م��ي ال��م��درج��ة على 
قوائم منظمة األمم المتحدة للتربية 
لقيمتها  )يونسكو(  والثقافة  والعلم 
الكبرى  لبدة  آث��ار  بينها  العالمية، 
بمسارحها  تشتهر  التي  وصبراتة 

الرومانية.
وتضم أيًضا نقوًشا على الحجر 
أكاكوس  التاريخ في جبال  قبل  من 
قرب  الجنوبية  الصحراء  عمق  في 

الحدود مع الجزائر.
السياح  أن  »روي���ت���رز«،  وأك���دت 
ك���ان���وا ي���ت���واف���دون ف���ي ال��م��اض��ي 
أسسه  ال��ذي  الموقع  قورينا  على 
اليونانيون ووسعه الرومان في زمن 
بعد  على  جبلية  منطقة  في  الح��ق 
نحو 200 كيلومتر شرقي بنغازي، 
لم  األجانب  السياح  غياب  مع  لكن 
تعد تزور الموقع سوى األسر الليبية 
في رحالت بعطالت نهاية األسبوع، 
على  محليون  سكان  استولى  فيما 
مخربون  وشوه  بل  بالمواقع  أراض 
بالكتابة  األثرية  والجدران  األعمدة 

والرسم عليها.
ونقلت الوكالة عن رئيس مصلحة 

اآلثار في شرق ليبيا أحمد حسين، 
 50 مع  يتحدثون  قورينا  في  إنهم 
مالًكا من خلفيات مختلفة بداًل من 
الحديث مع مالك واحد، مضيًفا أن 
بعض المالك بنوا مساكن على هذه 

المواقع.
وزادت التحديات بعد سّن قانون 
للسكان  سمح  ال��ذي   2013 ع��ام 
مصادرتها  ج��رت  أراٍض  باستعادة 
البعض  وطبق  القذافي،  عهد  في 
ذل���ك ح��رف��ًي��ا ف��ض��م م��ا ي���رى أن��ه 

يستحقه من أراض.
اآلث��ار  حماية  ج��ه��ود  وتعطلت 
ليبيا،  في  حكومتين  وج��ود  بسبب 
المتحدة  األم��م  تدعمها  إحداهما 

الشرق،  في طرابلس واألخ��رى في 
في  إنه  قال  ال��ذي  بحسب حسين، 
ظاهرة إيجابية نادرة من نوعها تمت 
أثرية  قطعة   1700 نحو  استعادة 
داخل  نهبها  بعد   2011 عام  منذ 
الكثير  تهريب  ج��رى  لكن  ال��ب��الد، 
الكبرى  لبدة  ونجت  البالد.  خ��ارج 
التاريخ  التخريب بفضل محبي  من 
المحلي واألمن النسبي الذي يتمتع 

به الموقع قرب مدينة مصراتة.
وق���ال���ت »روي����ت����رز«، إن����ه رغ��م 
المواقع  لحماية  اليونسكو  ن��داءات 
األثرية في صبراتة بعد أن شهدت 
أن  إال  متناحرة،  فصائل  بين  قتااًل 
أي  على  تحصل  ل��م  ال��م��واق��ع  تلك 

مساعدة.
يحاول  طرابلس  العاصمة  وفي 
مقبرة   18 حماية  واح��د  شخص 
رومانية يرجع تاريخها لنحو 1700 
سنة مضت وعثر عليها عام 1958 

في صحراء جنزور الغربية.
ومن جهته قال رمضان المبروك 
»الدعم  ج��ن��زور:  آث��ار  مكتب  مدير 
هذا  ف��ي  وبالتحديد  عامه  بصفه 

بعد ضغوط التي تعرضت لها من المجلس الرئاسي 

األفريقية ترفع أسعار التذاكر 
بداية من ديسمبر القادم

مصلحة اآلثار تقيم محاضرة لتعريف طلبة قسم 
اآلثار بجامعة بنغازي بالتقنيات الحديثة

حطام سفن غارقة في ألبانيا عرضة للنهب

األثار الليبية بين سندان التخريب ومطرقة اإلهمال
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الخبير االقتصادي والمستشار في مصرف ليبيا المركزي »مصباح العكاري«:

ننتظر في 2019 أن يكون هناك تغير في تركيب او تنويع في االقتصاد الليبي باالتجاه إلى تشجيع القطاع الخاص

السيولة  مشكلة  ه��ل  أوال   -
فقط  النفط  بيع  على  متوقفة 
مشكلة  في  شارك  المواطن  ان  أم 

السيولة ؟ 
اسباب  لها  كانت  للمشكلة  بالنسبة 
ع���دي���دة وم��ت��ع��ددة م��ن��ه��ا االن��ق��س��ام 
ال��س��ي��اس��ي واالن��ق��س��ام ال��ح��اد ال��ذي 
حصل في مؤسسة المصرف المركزي 
وحالة  النفطي  ال��ه��الل  إغ��الق  منها 
إلى  ادت  الليبيين  أصابت  التي  الهلع 
األرصدة  وسحب  البنوك  على  تزاحم 
 ، البيوت  في  الورقية  العملة  وخزين 
حجم  الليبي  المجتمع  نقول  عندما 
بسيط  سكانه  وعدد  بسيط  اقتصاده 
السوق  في  المتداولة  العملة  وحجم 
حوالي 43 مليار دينار ليبي هذا رقم 
اجترار  ولكن ال طائل من  مفزع جدا 
الماضي اعتقد ان اآلن البد أن نتكلم 
ب��ص��ورة  ن��ن��ظ��ر  وأن  المستقبل  ع��ن 
الله  ب��إذن  ق��ادم  م��ا ه��و  إل��ى  تفاؤلية 
افضل يتطلب تعاون الجميع من خالل 
قناتكم الكريمة نوجه رسالة لألجسام 
انقسام  كفانا  الدولة –  في  الرئيسية 
مرحلة  إلى  تحتاج  ليبيا  تشتت  كفانا 
كبيرة  مدن  لدينا  التطوير  و  اإلعمار 
حصل فيها الكثير من الدمار البد من 
ستكون  إعمارها،  لنعيد  ج��ادة  وقفة 
المؤسسة المصرفية من خالل البنك 
هي  التجاريه  المصارف  و  المركزي 
اإلعمار  هذا  إلع��ادة  الفقري  العمود 
المدينة  ف��ي  كبيرة  مشاكل  ،ه��ن��اك 
وت��اورغ��اء  س��رت  و  ب��ن��غ��ازي  العصية 
والجنوب الحبيب لهذا نامل أن نصل 
إلى وفاق سياسي تنقشع معه  سريعا 
الكثير من المشاكل التي أصابت حياة 

المواطن الليبي . 
حل  تضع  هل  العملة  طباعة   -
ألزمة السيولة أم تزيد منها وهل 

تترك التزامات على المركزي ؟ 
ظ��ل  ف����ي  ال��ع��م��ل��ة  ط���ب���اع���ة  أوال 
اإلص���الح���ات ل��ألس��ف ال��ش��دي��د ك��ان 
المصرف  أن  على  كثير  ك��الم  هناك 
 12 بطبع  ق��ام  بنغازي  في  المركزي 
مليار دينار وهذا الكالم غير صحيح 
إال  إنما هي  أنفيه  وأنا  اإلطالق  على 
إشاعات مغرضة تشوش على ما قام به 
البنك المركزي بنغازي بترحيبه بقرار 
القرار  3.90 دينار في بداية صدور 
كانوا يعتقدون ان البنك المركزي في 
بنغازي سيكون معارضا لهذا االجراء 
طبع  سيحاول  له  طرفا  يكن  لم  ألن��ه 
اإلج���راءات  ه��ذه  إلف��س��اد  مليار   12
ولكن كانت رسالة واضحة من السيد 
المركزي  البنك  محافظ  المحترم 
السيد علي الحبري أنه أصدر منشور 
ب��ه��ذا اإلج����راء وق���در معاناة  ورح���ب 
مناكفات  ف��ي  دخ���ول  قبل  ال��م��واط��ن 
س��ي��اس��ي��ة ب���ل ب��ال��ع��ك��س رح���ب ب��ه��ذا 
هناك  أن  قاطعا  نفيا  ونفي  اإلج��راء 
طبع اي عملة إجابه على سؤالك هل 
طباعة العملة الروسية أو في الشركة 
خارجية  التزامات  ترتب  االنجليزيه 
هذا الكالم ال يوجد ألن كل ما يمكن 
أن يطبع في الخارج تدفع مبالغ مقابل 
أو رسوم مقابل إصدار األوراق ، عندما 
تكون هذه العملة مطبوعة هي ال تعتبر 
المفهوم  او  ال��واس��ع  بالمفهوم  نقود 
المنطقي بتعريف النقود وهذه العملة 
عندما تأتي إلى البنك المركزي سواء 
كانت في طرابلس او بنغازي أيضا ال 

عندما  إال  اإلط��الق  على  نقود  تعتبر 
تخرج من المصرف المركزي وتذهب 
يقوم  الحالة  ه��ذه  ف��ي  ال��ت��داول  إل��ى 
تغطية  بتوفير  ال��م��رك��زي  ال��م��ص��رف 
مقابل هذا االلتزام للعملة وهو التزام 

داخلي وليس له عالقة بالخارج ..
البنك  ف��ي  ليبيا  وض���ع  م��ا    -

الدولي ؟ 
ه���ن���اك ل���غ���ط ك��ب��ي��ر ح�����ول ه���ذا 
في  االق��ت��ص��ادي  فالوضع  ال��م��وض��وع 
البنك  من  تدخل  أي  يتطلب  ال  ليبيا 
الدولي ألن  النقد  أو صندوق  الدولي 
وضعنا كاحتياطيات وكوضع اقتصادي 
لدينل مخزون هائل من الثروة النفطية 
الطبيعية  الثروات  من  هائل  كمخزون 
النقد  لصندوق  بحاجة  ليست  ليبيا 
الدولي إال في مشروعات اقتصادية ال 
أكثر وال أقل – ليبيا لها من الخبرات 
أن  تستطيع  واالقتصادية  المصرفية 
تدخالت  ب���دون  باقتصادها  تنهض 
لسنا  نحن  الدولية  األجسام  هذه  من 
الدولي  البنك  من  لالقتراب  بحاجة 
لن  سريع  سياسي  وف��اق  أحدثنا  ول��و 
إطالقا  الدولي  النقد  لصندوق  نتجه 
ول��ن نقترض منه دره��م واح��د بحكم 
المصرف  ف��ي  ال��م��ص��رف��ي��ة  خ��ب��رت��ن��ا 
إدارة  مدير  كنت  الرئيسي  المركزي 
االحتياطيات ألكثر من خمس سنوات 
ليبيا من  تملكه  اليقين ما  وأعلم علم 
الذهاب  توفر عليها عدم  احتياطيات 
أن  نأمل  فقط  لالقتراض  دول��ة  ألي 

يلتهم الوفاق السياسي.

سعر  أو  ال���دوالر  ص��رف  ه��ل    -
أصحاب  ساعد  تحديدا  ال��دوالر 
لهم  وجد  هل  ؟  المحدود  الدخل 

حل في عدم توفر السيولة ؟
دينار   3.90 أث��ر  ن��أخ��ذ  أن  الب��د 
بشكل عام على كل الليبيين ليس على 
ذوي الدخل المحدود فقط، بالألمس 
القريب كان السوق الموازي يتراوح ما 
بين 8 و 9 دينار وكان القطاع الخاص 
األس��ع��ار  ه��ذه  على  السلع  ي��س��ت��ورد 
للمواطنين  بالنسبة  جحيم  هذا  كان 
خصوصا ذوي الدخل المحدود اليوم 
الموازي  السعر  هذا  انخفض  عندما 
وأص��ب��ح ل��رج��ال األع���م���ال وال��ت��ج��ار 
الصالحية واإلمكانية استيراد سلعهم 
هناك  أن  أعتقد  دي��ن��ار   3.90 إل��ى 
عندما  ف��األس��ع��ار  ج���دا  كبير  ف���ارق 
 9 أو  دينار   8 بقيمة  سلعة  تستورد 
تستوردها على 3.90  دينار وعندما 
ان  الكريمة  قناتكم  م��ن  نامل  دي��ن��ار 
في  ميدانية  استطالعيه  بجولة  تقوم 
هذا  تستوضح  وأن  التجارية  المحال 
من التجار ومن المواطنين أيضا ال نقل 
أن هناك انتهاء لمشكله غالء األسعار 
ومشكلة السيولة ولكن نقول أن هناك 
تتحقق  لم  الزال��ت  كبيرة  انفراجات 
بشكل كبير إنما في طورها لالكتمال 
خالل األيام القادمة لو نتكلم عن ذوي 
الدخل المحدود تحديدا في قرارات 
اإلصالح المالي أو النقدي كان هناك 
يخص  م��ل��ف  ب��دف��ع  يتعلق  ن��ق��د  ب��ن��د 
أرب����اب األس���ر ع��ل��ى س��ع��ر منخفض 

إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  دي��ن��ار  وه���و 1.40 
المتعلق ب 500 دوالر  القرار  تنفيذ 
الناس  أحد  أنا  كنت  وإن  اإليضافية 
المصارف  تشتري  أن  يحبذ  ال��ذي��ن 
المواطن  من  القيمة  ه��ذه  التجارية 
مباشرة وتضخ مقابلها نقدي للمواطن 
تعويض عادل على  يكون هناك  حتى 
انفراج حقيقي  ويكون هناك  األسعار 
ما  وهذا  المحدود  الدخل  ذوي  على 
سنشاهده خالل األيام القادمة عندما 
دوالر   500 ب  الخاص  القرار  يبدأ 

اإلضافية .
ي��س��اه��م  أن  ي��م��ك��ن  ك��ي��ف   -
ال���م���واط���ن ف����ي ح����ل م��ش��ك��ل��ة 

السيولة؟
هذه رسالة واضحة للمواطن الكريم 
أزم��ة  م��ن  حقيقي  متضرر  أك��ث��ر  ه��و 
السيولة في الفترة الماضية اليوم يوجد 
النقدية  الورقية  السيولة  في  انفراج 
للمصرف،  ي��ذه��ب  ال��م��واط��ن  أص��ب��ح 
سوف نشاهد رفع في سحب السقف 
،أيضا نصيحتي لكل المواطنين حتى 
ال ترجع لنا مشكلة السيولة مرة أخرى 
بأن نساهم جميعا ونشترك في ادوات 
المصرفية–  للمنظومة  البديلة  الدفع 
ال��ي   1-1 م��ن  س��ن��ة 2018  خ���الل 
30-9 2018- كان حجم عن طريق 
هذه االدوات مثل موبي كاش أو ادفع 
لي بطاقة التداول وصل حجم التعامل 
إلى 2 مليار دينار ليبي في ظل وجود 
و   40% و   35% المرتفعة  ال��ن��س��ب 
ال  أن  المواطن  من  نتمنى  اختفاؤها 

يستغني عن هذه الخدمات بل بالعكس 
يجب على المواطنين أن يتجهوا بشكل 
هذه  في  باالشتراك  والمطالبة  كبير 
الله  ب��إذن   2019 بحيث  الخدمات 
ي��ك��ون حجم ال��ت��داول اإلل��ك��ت��رون��ي ال 
بدون  ليبي  دينار  مليار   15 عن  يقل 
نأمل  أيضا  المصارف  إل��ى  ال��ذه��اب 
من المواطن المساهمة في االشتراك 
األخ���رى  المصرفية  ال��خ��دم��ات  ف��ي 
إلى  الذهاب  عن  المواطن  تغني  التي 
رسومها  اشتراكات  وه��ي  المصارف 
ج����دا م����ح����دودة ون���ح���ن ك��م��ن��ظ��وم��ة 
الكريم  المواطن  مصرفية سنكون مع 
نكون اتحاد وشراكة حقيقية في أن ال 
ترجع مشكلة السيولة في المستقبل. 

مصرف  في  مستشار  كونك    -
الوضع  ترى  كيف  المركزي  ليبيا 

االقتصادي في ليبيا ؟ 
المتعارف أن في طبعي أني إنسان 
أيضا   ، بخير  ليبيا  أن  أق��ول  متفائل 
هذه النظرة البد أن تتواجد فالجميع 
يجب ان ال نتشائم بحكم وجودي في 
البنك المركزي في إدارة االحتياطيات 
تحديدا نحن نعلم جيدا ما تملكه الدولة 
البنك  م��ن  س��وا  أجنبية  عمالت  م��ن 
المركزي أو مؤسسة الليبية لالستثمار 
 ، ليبيا  احتياطيات  جيدا  نعلم  أيضا 
في  العالم  مستوى  على   9 رقم  ليبيا 
المخزون النفطي ال يتجاوز 48 مليار 
المجتمع  أن  نعلم جيدا  نفطي  برميل 
الليبي يتميز بأنه مجتمع فتي شبابي 
معدل اإلعمار فيه معدالت مشجعة أن 
تتحول الطاقة المعطلة فيه إلى طاقة 
 2019 في  ننظر  مستقبلية  إنتاجية 
او  تركيب  ف��ي  تغير  هناك  يكون  أن 
باالتجاه  الليبي  االقتصاد  في  تنويع 
إلى تشجيع القطاع الخاص وأن تكون 
المنظومة  هي  المصرفية  المنظومة 
ال��م��س��ان��دة ل��ه��ذا ال��ق��ط��اع م��ن خ��الل 
االئتمانية  السياسة  في  النظر  إعادة 
التي  الشركات  لهذه  القروض  ومنح 
س��ت��ول��د م��ص��ادر دخ���ل غ��ي��ر م��ص��ادر 
الدخل التي تتأثر من الميزانية العامة 
مشاريع  هناك  تكون  ولذلك  للدولة 
بناء في مشروعات صغرى ومتوسطة 
ف��ي إن��ش��اء ال��م��ص��ان��ع ف��ي االه��ت��م��ام 
خاصة  الكبيرة  الزراعية  بالمساحات 
مساحات  ب��ه  توجد  األخ��ض��ر  الجبل 
كبيرة لزراعة الشعير والحبوب بشكل 
عام وأيضا في مناطق الجنوب هناك 
سلع تموينية تحتاج إلى مصانع تغنينا 
أن  نأمل  ال��خ��ارج  من  االستيراد  عن 
وهو  واح��د  مستوى  في  جميعا  نكون 
م��س��ت��وى ال��ت��ن��وي��ع ل��م��ص��ادر ال��دخ��ل 
االقتصاد الليبي واألمور جدا مشجعة 
مستوى  في  نكون  أن  الله  من  نتمنى 
معين من رسالة الحقيقية للمواطنين 
ل��ن��ك��ون ش��رك��اء م��ا ب��ي��ن ال��م��واط��ن و 
أقدم  الله  بإذن  المصرفية  المنظومة 
رسالة للمواطن مطمئنة إلى حد كبير 
ان��ف��راج��ات  ال��ق��ادم��ة ستشهد  األي���ام 
السيولة  مستوى  على  كبيرة  مالية 
وأسعار  الصرف  سعر  مستوى  على 
السلع والخدمات نأمل أن تكون سنة 
الحقيقي  االنفراج  سنة  هي   2019
السنوات  ف��ي  ح��دث  م��ا  تنسينا  وأن 
المحنة  ه��ذه  نتجاوز  وأن  الماضية 
ونبدأ بداية حقيقية في إعادة اإلعمار 
وليبيا ستكون أفضل ما كانت عليه في 

السابق.

المشهد االقتصادي الليبي اليوم، وانعكاساته علي حياة المواطنين وخاصة محدودي الدخل، بسبب أزمة السيولة واالرتفاع الرهيب في 
أسعار العمالت األجنبية، وأسعار المواد الغذائية، وما تطرحه االصالحات االقتصادية األخيرة من تساؤالت تدفع بالمواطنين الى التفاؤل 

من جهة والخوف من نتائجها البعيدة عليهم من جهة أخرى.  وللنقاش والتوضيح حول العديد من المواضيع المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي 
إستضافت قناة ليبيا المستقبل الخبير االقتصادي والمصرفي والمستشار بمصرف ليبيا المركزي االستاذ »مصباح العكاري«.  وتنشر الديوان 

نص المقابلة التي أجرتها اإلعالمية نادين الشريف مع الخبير االقتصادي مصباح العكاري ضمن برنامج العدسة.

10 اقتصادية
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تمارين تساعد األطفال علي النطق والكالم

كيف أعلم طفلي مسك القلم

قصة الرقم  خمسة

قصة الرقم  ستة

احتفال مكتب الطفولة المبكرة بنغازي 
بافتتاح روضة شمس الغد بمدرسة الشيماء

مشكالت وحلول

متابعة : أسماء الدباشي
تصوير : علي صوان

األحد  يوم  بالقطاع  األطفال  رياض  مكتب  احتفل 
الغد  شمس  روض���ة  بافتتاح  م   2018-11-18
بمدرسة الشيماء التابعة لمكتب الخدمات التعليمية 

بنغازي المركز .
حضر الحفل مسؤول القطاع ومديرة مكتب رياض 
وعضو  المؤقتة  بالحكومة  التعليم  ب��وزارة  األطفال 
التربية  ش���ؤون  قسم  ورئ��ي��س  االس��ت��ش��اري��ة  اللجنة 
بالقطاع  األط��ف��ال  ري��اض  مكتب  وموظفو  والتعليم 

ومربيات الروضة والتالميذ...
ش��ارك ف��ي إن��ش��اء ال��روض��ة بمجهودات ذات��ي��ة ) 
ومدير  العروبة  مدرسة  من  سعيد  محمد  األستاذ: 

شركة زهرة المدائن والمعلمين والمعلمات( .
ومكتب  دراسية  فصول  أربعة  من  الروضة  تتكون 

اجتماعي وحضانة ومكتب إدارة الروضة.
مديرة  القماطي  سعاد  األس��ت��اذ  تقدمت  ختاما 
الروضة بالشكر والتقدير لمكتب الخدمات التعليمية 
اشتيوي  خالد  األس��ت��اذ  في  ممثال  المركز  بنغازي 
افتتاح  بالقطاع ولكل من ساهم في  ولقسم اإلعالم 

الروضة
وفق الله - تعالى- الجميع لكل خير وصالح

 المشكلة طفلك يتلفظ بألفاظ بذيئة؟
واخبره  باللين  نبه  بل  علية  تصرخ  ال   ( الحل 
بأن نظافة اللسان من نظافة القلب وحاول معرفة 

المصدر.(
المشكلة طفلك يضرب إخوانه الصغار؟

الحل ) ال تقارنه بإخوانه األصغر، وليكن حبك 
لهم بالعد وال تظهر ميالن قلبك ألحد منهم علي 

األخر.(
المشكلة  طفلك يكذب؟

الحل ) أعطيه األمان، فالطفل ال يكذب إال إذا 
كان خائف أو تحت ضغط التهديد، أشعره باألمان 

ثم عزز لديه قيمة الصدق.(
 مشكلة طفلك ال يأكل جيدا ؟

للطعام  تناوله  ح��ول  أب���دأ.  تغضبه  ال   ( الحل 
بالفواكه  الطعام  له  وزي��ن  منافسة،  أو  لعبة  إل��ى 

وخضروات الملونة.(
المشكلة طفلك كثير الحركة؟

من  وليخفف  حركية،  بأنشطة  أشغله   ( الحل 
حيويته،أعطه  م��ن  تزيد  ألنها  السكريات  ت��ن��اول 

مسؤوليات.(

من  خمسة  ال��رق��م  استيقظ 
ال��ن��وم ث��م غ��س��ل وج��ه��ه خمس 
ال��رق��م خمسة  ث��م غسل  م��رات 
الرقم  ت��ن��اول  ه��ا  وبعد  أسنانه 
خمسة فطوره، سمع صوت قطة 
اقترب  وعندما  نحوها  فذهب 
منها وجد رجلها مجروحة ففكر 
في حل لمعالجة القطة ثم تذكر 

وبسرعة  مسرعا  ورك���ض  ش��ئ 
خ��م��س��ة علبة  ال���رق���م  أح��ض��ر 
اإلسعافات وقام بتطهير الجرح 
شكرت القطة رقم خمسة وشعر 

هو بالسعادة والفرح
وهاهو الرقم خمسة ينشد

أصابع  خمسة  اليمن  ي��دي  في 
......خمسة أصابع

خمسة  ال��ي��س��ر  ي����دي  ف���ي 
أصابع.....خمسة أصابع 

ف���ي ك���ل ي����وم ج��دي��د ل��دي��ن��ا 
خمسة  ص���ل���وات.......  خمسة 

صلوات 
خ����م����س����ة.... خ���م���س���ة....

خمسة....خمسة...خمسة 

رج�����ع ال����رق����م س���ب���ع���ة م��ن 
المدرسة غاضبا

أنت  لما  صديقه:  ل��ه  فقال 
غاضب يا رقم سبعة

لقد    : س��ب��ع��ة  رق����م  ف��ق��ال 
ألنه  زمالئي  أحد  مع  تشاجرت 

أخذ علبة ألواني
ذلك  يجوز  :ال  فقال صديقه 

تكون  أن  ي��ج��ب  سبعة  رق���م  ي��ا 
حتي  أح��د   تشاجر  وال  كريما 

يحبك الناس 
رقم  ي��ا  اآلن  معي  تعال  هيا 

سبعة لتعتذرا  من بعض
على  انك  سبعة  الرقم  فقال 
حق يا صديقي فان علبة األلوان 
بها سبعة ألوان فقط سأفقدها 

ف��ي أي وق���ت ول���ن أح���زن لكن 
ص��دي��ق��ي إن ف��ق��دت��ه س��أح��زن 

كثيرا ألني لن أجد غيره
وهاهو الرقم سبعة ينشد 

ج��������������دي ذه��������������ب إل�������ى 
ال��ع��م��رة..................ط��اف 

الكعبة سبع أشواط
ن����������زل ال�����ص�����ف�����ا ص���ع���د 

ينما كان الرقم ستة في رحلة 
نظر  الغابة,  في  أصدقائه  مع 
بيضات  ست  ف��رأى  ستة  الرقم 

في عش.
أن  دون  أخ��ذه��م  ف��ي  ففكر   
إلي أصدقائه  أحد فذهب  يراه 

وقال سأذهب إلى الحمام
ثم أسرع إلى البيضات الستة 

يريد أخذها

 وف���ي ه���ذه األث���ن���اء ج���اءت 
على  وهجمت  األم  العصفورة 
بقوة فصرخ  ونقرته  الرقم ستة 
الرقم ستة من األلم وفر هاربا  
وه���و ق����ال:  ه���ذا ج���زاء كذبي 

وطمعي
وهاهو الرقم ستة ينشد

كان هناك ستة عصافير فوق 
الرف يجلسون

طار األول بقي خمسة
طار الثاني بقي أربعة
طار الثالث بقي ثالثة
طار الرابع بقي اثنان

طار الخامس بقي واحد
طار السادس لم يبقى شئ آ
س���ت���ة...س���ت���ة....س���ت���ة....

ستة....ستة....ستة

اشراف : خلود علي

للسان أهمية بالغه في عملية النطق والكالم.و 
لذلك فان التمارين المساعدة لتقوية اللسان و 
مساعدة  في  هام  دور  بحركاته  التحكم  لزيادة 
األطفال الذين لديهم اضطرابات و مشاكل في 
النطق.هذه التمارين تساعد على عملية إخراج 
وبدون  صحيحة  بطريقه  والحروف  األصوات 
صعوبة و إليك بعض من هذه التمارين و التي 

ننصح أن تجرى بشكل يومي :
قم أنت والطفل بالتمارين التالية يوميا وبأقل 

من 5 دقائق لكل تمرين. 
رفيع  بشكل  اللسان  وإخراج  الفم  فتح 
)مروس( إلى الخارج دون لمس األسنان والشفاه 

، ثم إعادته للداخل ببطء. 
قدر  مستقيما  اللسان  وإخراج  الفم  فتح 

المستطاع ثم إعادته ببطء ثم بسرعة.
اللسان  وجعل  المستطاع  قدر  الفم  فتح 

ثم  ببطء  السفلى  ثم  العليا  الشفاه  يالمس 
بسرعة .

 فتح الفم وجعل اللسان يالمس األسنان في 
وبسرعة  ببطء  أيضا  األسفل  ثم  األعلى  الفك 
من  نقله  بعملية  يقوم  اللسان  وجعل  الفم  فتح 

اليمين إلى الشمال من الفم ثم العكس. 
دائرية  بعملية  يقوم  اللسان  نجعل  الفم  فتح 
حول الشفاه إغالق الفم وتحريك اللسان بشكل 
دائري إخراج اللسان من الفم وهو مطبق على 

بعضه 
فتح الفم وإدخال اللسان وهو مبسط تدريجيا 

إلى الوراء وجعله يالمس أخر الفك األعلى 
و  بالنفخ  التي يستعان فيها  األلعاب  أن  كما 
المضغ كلعبة فقاعات الصابون عن طريق النفخ 
تساعد  األمور  من  غيرها  أو  اللبان  مضغ  أو 

بشكل عام في حركة اللسان. 

الطريقة  يتعلّم  أن  إلى  يحتاج  الطفل  تعليم 
الكتابة  من  ليتمّكن  بالقلم  لإمساك  الصحيحة 
بشكل جّيد في عمر المدرسة، ويجب البدء في 
تدريب الطفل على اإلمساك باألشياء في مرحلة 
اليد وزيادة قدرته  ُمبّكرة وذلك لتقوية عضالت 
اإلمساك  الطفل  يستطيع  بها.  التحكم  على 
خطوط  ورسم  ونصف  السنة  عمر  في  بالقلم 
يستطيع  الثالثة  سّن  وفي  عديدة،  اّتجاهات  في 
رسم دائرة وأشكال بسيطة أخرى. ترتبط الكتابة 
الطفل  وعضالت  ألصابع  العصبي  بالنضج 
ويختلف هذا النضج من طفل آلخر، ولذلك يجب 
الطفل على اإلمساك باألشياء  األّم تدريب  على 
التناسق  وتحسين  باألعصاب،  التحّكم  لزيادة 
البصري الحركي، ومدى دّقة حركة الذراع واليد 
مع األصابع. تدريب الطفل على اإلمساك بالقلم 
واإلمساك  الكتابة  على  الطفل  لتدريب  والكتابة 
بالقلم يجب على األم عمل التمارين التالية: ثني 
أصابع الطفل بلطف وتحريك مفصل اليد. وضع 
حركتها،  لتسهيل  األصابع  بين  األشياء  بعض 
وتدريب الطفل على عمل أطواق الخرز لتعليمه 
الطفل  وتعليم  حبل  إحضار  باألشياء.  اإلمساك 
هذه  فك  ومحاولة  الحبل  في  عقد  ربط  كيفّية 
العقد. رسم أشكال على الكرتون ومحاولة قصها 

مع الطفل. محاولة ثني الورق وتنقيطه والتخطيط 
على الورق. عمل مجسمات باستخدام الصلصال 
األصابع.  عضالت  لتقوية  الرمل  أو  الشمع  أو 
الضغط على الطاولة باألصابع مثل العزف على 
مثل  وثنيها  األصابع  تحريك  الموسيقية.  اآلالت 
مخالب القط وهو يحاول الهجوم على الفريسة. 
تدريب الطفل على فتح الكتاب وتقليب صفحاته 

والبدء بأسفل زاوية الورقة اليسرى. عمل أشكال 
متعددة من الحروف واألشكال باستعمال الحبوب 
باستخدام  الحروف  تشكيل  والصمغ.  المختلفة 
إمساك  على  الطفل  تدريب  المعدنية.  األسالك 
القلم بالطريقة الصحيحة، ووضعه بين السبابة 
شد  عدم  مع  الوسطى  على  ويرتكز  واإلبهام 
وعدم  بخفة  بالقلم  اإلمساك  كثيراً.  األصابع 
النوعية الجيدة من  الضغط عليه كثيراً. اختيار 
للدفتر.  الصحيح  باالتجاه  القلم  مسك  األقالم. 
الكرات  مثل  المساعدة  األدوات  استخدام 
المطاطية. عمل أشكال على البطاطا المسلوقة 
اللعب  تلوينها.  ويمكن  األرقام  أو  الحروف  مثل 
والمتاهة  األلغاز،  مثل:  الذكاء  ألعاب  الطفل  مع 
التي تنّمي ذكاء الطفل وقدرته على التعلم. اللعب 
بالماء مع تحريك األصابع بشكل مستمر. تثبيت 
مالقط الغسيل على ورقة أو قطعة كرتون. متى 
بتعليم  البدء  يفضل  الكتابة  الطفل  تعليم  يفضل 
الطفل الكتابة في عمر الرابعة، ويمكن أن يرسم 
الطفل شكل الحرف وهذا غير مهم؛ ألّنه يكون 
قد تمّرن على توجيه عضالت اليد، ويُمكن تعليمه 
رسم الحروف وتلوينها، والطفل في هذه المرحلة 
قادر على تعلّم أكثر من لغة، ويَبقى الّتمرين هو 

األساس في تعلم الكتابة.

قصة الرقم  سبعة
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فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى يلتقي وفًدا من النادي اإلفريقي

السلة الليبية تعود مجددًا للدوران ... والمسابقات تحدد مواعيد المرحلة األولى األهلي يستعد لخوض لقائه االربعاء 
القادم مع مستضيفه نواذيبو الموريتاني

ص���رح ال��م��س��ت��ش��ار اإلع���الم���ي ل��رئ��اس��ة 
المريمي؛  عبدالكريم  فتحي  النواب  مجلس 
المستشار  النواب  أن فخامة رئيس مجلس 
القبة،  بمدينة  التقى  عيسى  صالح  عقيله 
قام  ؛  العريق  اإلفريقي  ال��ن��ادي  م��ن  وف���ًدا 
صالح  عقيلة  للمستشار  درع  بتقديم  الوفد 
يبذلها من أجل  التي  على دوره ومجهوداته 

الصالح العام، من خالل مجلس النواب.
ون��وق��ش خ��الل ه��ذا ال��ل��ق��اء؛ جملة من 
والرياضة  بالشباب  المتعلقة  الموضوعات 

مايقدمه  فيها  بما  ذلك  في  األندية؛  ودور 
خ��اص��ة؛  درن���ة  بمدينة  اإلف��ري��ق��ي  ال��ن��ادي 
يحتاجون  الشباب  من  العمرية  الفئة  وأن 
الرياضية  هوايتهم  لممارسة  األندية  إل��ى 
بالجانب  اهتمام  هناك  وكذلك  والثقافية، 

االجتماعي.
مسيرة  ال��ن��ادي  إدارة  استعرضت  كما 
األجيال  عبر  قدمه  وم��ا  العريقة،  ال��ن��ادي 
كما نوقش ما يحتاجه النادي من إمكانيات 
ووعدهم  به  المنوط  بدوره  للقيام  ومعدات 

بأنه سيُحيل  النواب؛  رئيس مجلس  فخامة 
متطلبات النادي اإلفريقي إلى الجهات ذات 

العالقة.
كما أكد لهم على الدور الذي تلعبه األندية 
الشباب  بين  الطيبة  العالقات  توطيد  في 
الشباب  بصقل  وعملها  األندية،  ومنتسبيي 
جميع  في  المجتمع  على  بالنفع  يعود  بما 
التي  جهودهم  على  وتحييتهم  المجاالت، 
يبذلونها في مؤسستهم الرياضية والثقافية 

واالجتماعية اإلفريقي العريق. 

يستعد فريق األهلي لخوض لقائه 
التمهيدي  ال��دور  ذه��اب  في  األول 
افريقيا  أب��ط��ال  دوري  بطولة  م��ن 
ضد مستضيفه نواذيبو الموريتاني 
من  الخامسة  الساعة  تمام  على 
م��س��اء ي���وم االرب���ع���اء ال��ق��ادم على 
ملعب »شيخا ولد بيديا« بالعاصمة 

الموريتانية نواكشوط . .
بنغازي  األه��ل��ي  ال��ن��ادي  وأع��ل��ن 
الموريتاني،  ن��واذي��ب��و  مواجهة  أن 
التمهيدي  ال����دور  إي���اب  ل��ح��س��اب 
في  ستقام  إفريقيا،  أبطال  لدوري 

العاصمة المصرية القاهرة.

كتب : سيف النصر أمبية 
الليبي  ال����دوري  عجلة  ت��ع��ود 
بعد  للدوران  مجدداً  السلة  لكرة 
انتهاء  بعد  طوياًل  ي��دم  لم  توقف 
ال��م��وس��م  المحلية  ال��م��ن��اف��س��ات 
النظير،  منقطع  بنجاح  الماضية 
الجديد  الرياضي  للموسم  وذلك 
أن  ح��ي��ث   ،  2019  /  2018
العامة  المسابقات  لجنة  أعلنت 
وقت  ف��ي  للعبة  الليبي  باالتحاد 

الحق عن بدء المنافسات.
انطالق المرحلة األولى

لكرة  الممتازة  الليبية  البطولة 
المرحلة  ان��ط��الق  ستكون  السلة 
األول����ى ف��ي ال��ث��ام��ن وال��ع��ش��ري��ن 
بمشاركة  وذل��ك  الشهر،  هذا  من 
أث���ن���ى ع���ش���رة ف���ري���ق���اً وزع����ت 
ضمن  ح��ي��ث  مجموعتين،  ع��ل��ى 
من  ك��ل  ف��رق  األول���ى  المجموعة 
األه���ل���ي ط���راب���ل���س، واالت���ح���اد، 
ال���م���دي���ن���ة، ال���ش���ب���اب ال��ع��رب��ي، 

اليرموك، والوحدة.
 ، بنغازي  األهلي  فرق  وج��اءت 
النصر، الهالل، التحدي، المروج، 
المجموعة  ف��ي  الوليد  ب��ن  خالد 
الثانية، وينص نظام البطولة على 
ث��الث��ة م��راح��ل ف��ي األدوار  ل��ع��ب 
بعد ذلك  يتأهل  األولى، في حين 
األولى  الثالثة  التراتيب  أصحاب 
أجل خوص  من  مجموعة  كل  من 

نهائيات ليبيا لكرة السلة.
ومن المنتظر أن تشهد بطولة 
قوية  منافسات  السلة  لكرة  ليبيا 
أن  خاصة  المشاركة،  الفرق  بين 
الفرق المشاركة سمح لها بالتعاقد 

المحترفين  م��ن  أثنين  ع��دد  م��ع 
بينهما،  ب��ال��ت��ن��اوب  ال��ل��ع��ب  ي��ك��ون 
ولكم جدول المباريات على النحو 

التالي.
األسبوع األول

المقبل  األرب��ع��اء  ي��وم  ويلتقي 
ال���ث���ام���ن وال��ع��ش��ري��ن م���ن شهر 
ن��وف��م��ب��ر ال��ح��ال��ي ال��ي��رم��وك مع 
األولى،وذلك  المباراة  المدينة في 
تليها  ال��ك��ب��رى،  ط��راب��ل��س  بقاعة 
الشباب العربي مع الوحدة بنفس 
المجموعة  لحساب  القاعة،وذلك 

األولى.
األول��ى  المجموعة  ولحساب 
إيضاً يتبارى يوم الخميس التاسع 
فريق  الشهر  هذا  من  والعشرين 
من  االتحاد  مع  طرابلس  األهلي 
دون حضور جمهور، وذلك بقاعة 
في  يلتقي  فيما  الكبرى،  طرابلس 
المجموعة  ولحساب  اليوم  نفس 
الثانية فريق المروج مع التحدي، 
وذل����ك ب��ق��اع��ة ال���م���رج ل��ألل��ع��اب 

الرياضية.
ويشهد مجمع سليمان الضراط 
من  الثالثين  المقبل  الجمعة  يوم 
شهر نوفمبر لقاء الهالل مع جاره 
سيواجه  بينما  الوليد،  بن  خالد 
فريق النصر جاره األهلي بنغازي 
األولى  األسبوع  مباريات  قمة  في 
وذلك في الثاني من شهر ديسمبر 

المقبل من دون حضور جمهور.
األسبوع الثاني 

ديسمبر  شهر  من  الثاني  في 
األول��ى  اللقاء  في  يلتقي  المقبل 
اليرموك  الكبرى  طرابلس  بقاعة 

مباراة  تليها  طرابلس  األهلي  مع 
الوحدة مع االتحاد، بينما سيواجه 
المدينة  ف��ري��ق  ال��ع��رب��ي  ال��ش��ب��اب 
، وذل���ك ف��ي ال��خ��ام��س م��ن شهر 
طرابلس  بقاعة  المقبل  ديسمبر 

الكبرى. 
الثانية  المجموعة  ولحساب 
سيلتقي في السادس من ديسمبر 
الهالل  األول  اللقاء  ف��ي  المقبل 
يواجه األهلي بنغازي، فيما يلتقي 
في  التحدي  مع  الوليد  بن  خالد 
مجمع  في  وذل��ك   ، الثاني  اللقاء 
بنغازي.  ف��ي  ال��ض��راط  سليمان 
الثاني  األسبوع  مباريات  وتختتم 
المروج  مع  النصر  سيجمع  بلقاء 
المقبل  ديسمبر  من  السابع  في 

بمجمع سليمان الضراط.
مباريات األسبوع الثالث 

الكبرى  طرابلس  قاعة  وعلى 
ديسمبر  شهر  م��ن  ال��ث��ام��ن  ففي 

مع  ال��ي��رم��وك  سيلتقي  ال��م��ق��ب��ل 
المجموعة  ول��ح��س��اب  ال���وح���دة، 
األولى  المباراة  في  يلتقي  الثاني 
التحدي مع الهالل ، بينما يتقابل 
األول����ى م��ع ال���م���روج ،وذل����ك في 
الحادي عشرة من ديسمبر المقبل 
بينما   ، الضراط  سليمان  بمجمع 
من  ع��ش��رة  ال��ث��ال��ث  ف��ي  سيلعب 
ديسمبر بمجمع سليمان الضراط 

خالد بن الوليد مع النصر.
األسبوع الرابع

ولحساب الجولة األولى يلتقي 
في الثاني عشرة من شهر ديسمبر 
الوحدة  الكبرى  طرابلس  بقاعة 
الثامن  ففي  المدينة،  ج��اره  م��ع 
ع��ش��رة م���ن دي��س��م��ب��ر ول��ح��س��اب 
المجموعة الثانية يلتقي في اللقاء 
تليها  ال��م��روج،  م��ع  ال��ه��الل  األول 
مباراة التحدي مع النصر بمجمع 
التاسع  ففي  ال��ض��راط،  سليمان 
عشرة من شهر ديسمبر ولحساب 
العربي  الشباب  األول  المجموعة 
ي��واج��ه األه��ل��ي ط��راب��ل��س بقاعة 

طرابلس الكبرى.
وت��خ��ت��ت��م م��ب��اري��ات األس��ب��وع 
ال��راب��ع ف��ي ال��ع��ش��رون م��ن شهر 
ف��ع��ل��ى قاعة  ال��م��ق��ب��ل،  دي��س��م��ب��ر 
االتحاد  يتبارى  الكبرى  طرابلس 
مع اليرموك، بينما في نفس اليوم 
يلتقي  الضراط  سليمان  بمجمع 
األهلي بنغازي مع خالد بن الوليد.

لقاءات األسبوع الخامس
األول��ى  المجموعة  ولحساب 
في  األول���ى  ال��م��ب��اراة  ف��ي  يلتقي 
ديسمبر  م��ن  وال��ع��ش��رون  ال��ث��ان��ي 

المقبل فريق اليرموك مع الشباب 
المباراة  في  يلتقي  بينما  العربي، 
المدينة، حيث  الثانية االتحاد مع 
طرابلس  بقاعة  المباريات  ستقام 

الكبرى.
وت��س��ت��أن��ف ل���ق���اءات األس��ب��وع 
ال��خ��ام��س ف��ي ال��ث��ال��ث م��ن شهر 
سيلتقي  حيث   ، المقبل  ديسمبر 
فريق  األول��ى  المجموعة  لحساب 
األهلي طرابلس مع الوحدة، فيما 
النصر  ال��ي��وم  ن��ف��س  ف��ي  يتقابل 
سليمان  مجمع  ف��ي  ال��ه��الل  م��ع 

الضراط.
األس��ب��وع  م��ب��اري��ات  وتستكمل 
والعشرين  الخامس  يوم  الخامس 
يستضيف  وفيها   ، ديسمبر  م��ن 
بقاعة  الوليد  ب��ن  خالد  ال��م��روج 
الرياضية  لأللعاب  موسي  احمد 
بالمرج، وتختتم مباريات األسبوع 
الخامس بلقاء التحدي مع األهلي 
من  والعشرين  السابع  في  بنغازي 
سليمان  بمجمع  ديسمبر  شهر 

الضراط في بنغازي.
مواعيد المباريات المؤجلة 

وح����ددت ل��ج��ن��ة ال��م��س��اب��ق��ات 
العامة باالتحاد الليبي لكرة السلة 
والتي  المؤجلة  المباريات  مواعيد 
تمثلت في مبارتان، حيث سيلتقي 
شهر  من  والعشرين  السادس  في 
المدينة  ف��ري��ق  المقبل  ديسمبر 
م���ع األه���ل���ي ط��راب��ل��س، وك��ذل��ك 
شهر  م��ن  والعشرين  السابع  ف��ي 
الشباب  يالعب  االتحاد  ديسمبر 
المبارتان  هاتان  وتندرج  العربي، 
ضمن مباريات األسبوع الثالث . 


