
عقيلة  المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  ق��ال 
بها  تمر  التي  ال��ظ��روف  أن  ل��ه،  كلمة  ف��ي  صالح 
البالد تقتضي أن يتحمل مجلس النواب مسؤوليته. 
وأضاف رئيس مجلس النواب »يجب على المواطنين 
أن يعرفوا أن القرارات الصادرة عن مجلس النواب 
لهم مصلحة في  وأن من   ، القانون  ومع  صحيحة 

الطعن فإن الفيصل هو القضاء الليبي«. 

 ” الليبي عن مدينة  النواب  دان عضو مجلس 
تازربو ” النائب ” محمد دومه ” الهجوم اإلرهابي 
الجبان على مركز شرطة مدينة ” تازربو ” والذي 
راح ضحيته حوالي 9 شهداء 
وعدد من الجرحى ، وطالب 
األمنية  الجهات   ” دوم��ه   ”
بتقديم  المختصة  واألجهزة 
ال���دع���م ال�����الزم ل��م��دي��ن��ة ” 
تازربو ” لمواجهة الجماعات 
كما   ، المتطرفة  اإلرهابية 
دومه  ” محمد  النائب  تقدم 
” بتعازيه وصادق مواساته ألهالي ” تازربو ” وأسر 
الشهداء الذي قضو في الهجوم اإلرهابي متمنياً 

الشفاء العاجل للجرحى.

األس��ت��اذ  ال��ن��واب  دي���وان مجلس  رئ��ي��س  عقد 
»عبدالله المصري الفضيل« إجتماعاً دورياً بمدراء 
اطلع  النواب،  مجلس  بديوان  والمكاتب  اإلدارات 
خالله على سير العمل بكافة اإلدارات والمكاتب 
النواب خالل  دي��وان مجلس  رئيس  وناقش  كما   ،
خالل  المختلفة  اإلدارات  عمل  خطة  االجتماع 
من  الرفع  إلى  باإلضافة  2019.م  القادم  العام 
للعام  التدريبية  الخطة  عبر  الموظفين  ك��ف��اءة 
كما   ، األداء  مستوى  من  للرفع  وذل��ك  م   2019
على  الفضيل«  المصري  »عبدالله  األستاذ  وأك��د 
أساس  فهو  والملتزم  الكفء  الموظف  بناء  أهمية 

كل إدارة.

ص�������رح ال���م���ت���ح���دث 
ب��اس��م مجلس  ال��رس��م��ي 
عبدالله  السيد  ال��ن��واب 
ب��ل��ي��ح��ق خ����الل إي���ج���ازه 
جلستي  ب��أن   : الصحفي 
المنعقدتين  ال��م��ج��ل��س 
والثالثاء  اإلثنين  ي��وم��ي 
الموافق 26/27 نوفمبر 
ال��ج��اري أث��م��رت إص��دار 
وق��وان��ي��ن هامة  ق����رارات 
ع���ل���ى رأس����ه����ا اع��ت��م��اد 
ال���ت���ع���دي���ل ال���دس���ت���وري 
قانون  واعتماد  العاشر، 
الدستور  على  االستفتاء 
الشرطة  قانوني  وإصدار 

والميزانية العامة .
هناك  وأن  بليحق  أكد 
تواصل مع مجلس الدولة 
إلن��ه��اء ح��ال��ة االن��ق��س��ام 
وت����وح����ي����د ال���م���ؤس���س���ة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ع��ل��ى غ���رار 
ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��وح��ي��د 
في  العسكرية  المؤسسة 

تعديل  تم  وق��دم  القاهرة 
وفقا  الدستوري  اإلعالن 

لهذا األساس .
لقد  ب��ل��ي��ح��ق  أض�����اف 
االستفتاء  ق��ان��ون  أحلنا 
ل��م��ف��وض��ي��ة االن��ت��خ��اب��ات 
العالقة  ذات  وال��ج��ه��ات 

للبدء في االستحقاق.

وأض������������اف ب��ل��ي��ح��ق 
أق����ر  ال����م����ج����ل����س  أن 
ق��ان��ون ال��م��ي��زان��ي��ة وف��ق��اً 
ل��م��الح��ظ��ات وت��ع��دي��الت 
بمجلس  المالية  اللجنة 
ال��ن��واب وال��ق��ان��ون خاص 
المؤقتة  الحكومة  بعمل 

فقط .

وأش������ار ب��ل��ي��ح��ق إل��ى 
أقر  ال��ن��واب  مجلس  أن  
تم  ال��ذي  الشرطة  قانون 
وأعطي  عليه  التصويت 
رقم 5 لسنة 2018 وأن 
ال��ق��ان��ون اع��ت��م��د ج��دول 
لرجال  الجديد  المرتبات 

الشرطة.

مجلس النواب يصدر قرارات وقوانين هامة على رأسها اعتماد التعديل الدستوري العاشر
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رئيس مجلس النواب: القرارات الصادرة عن 
مجلس النواب صحيحة ومع القانون

النائب محمد دومه ُيعزي أسر شهداء تازربو 
ويطالب بدعم المدينة في مواجهة اإلرهاب

رئيس ديوان مجلس النواب يعقد إجتماعًا 
دوريًا بمدراء اإلدارات والمكاتب بالديوان

قدمناه ما  مع  بالتجاوب  عليكم  األممية  والبعثة  للدولة  األعلى  للمجلس  أقول  الصغير«:  علي  »الهادي  النائب 
المؤسسة الوطنية للنفط تحقق أعلى إيرادات 

شهرية منذ بداية عام 2018

تصدر عن مؤسسة الخدمات االعالمية بمجلس النواب األحد

ص2اخبار

صحيفة أسبوعية 
سياسية منوعة شاملة

رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية يناقشان الوضع في تازربو

لجنة االدارة والحكم المحلي بمجلس النواب تناقش 
الصعوبات والعراقيل التي تواجه وزارة الحكم المحلي

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي رئيس المفوضية العليا 
لإلنتخابات ويسلمه قانون اإلستفتاء على الدستور

ناقش رئيس مجلس النواب 
هجوم  تداعيات  صالح  عقيلة 
في  الداخلية  وزي��ر  مع  ت��ازرب��و 
ال��ح��ك��وم��ة ال��م��ؤق��ت��ة إب��راه��ي��م 
أمن  مديرية  مقر  في  بوشناف 

القبة
الهجمات  االجتماع  وناقش 

تنظيم  بها  يقوم  التي  المتكررة 
داع����ش ف��ي م��ن��اط��ق ال��ج��ن��وب 
ال��ش��رق��ي ل��ل��ي��ب��ي��ا وخ��ص��وص��ا 
جهاز  مثل  الحيوية  األه���داف 
ال��ن��ه��ر ال��ص��ن��اع��ي وم��ح��ط��ات 

الكهرباء وشركات النفط
أن  ب����وش����ن����اف  وأوض���������ح 

ال���ه���ج���م���ات اإلره����اب����ي����ة ق��د 
الفترة  ف��ي  بالفعل  تناقصت 
األخيرة بفضل االنتشار األمني 
القوات  أن  مؤكدا  والعسكري، 
في  جهودها  كل  تبذل  األمنية 
للقبض  ال��م��ج��رم��ي��ن  م���ط���اردة 

عليهم.

والحكم  االدارة  لجنة  ع��ق��دت 
المحلي بمجلس النواب بمقرها في 
الماضي  االربعاء  يوم  طبرق  مدينة 
لسنة   )6( رق��م  ال��ع��ادي  اجتماعها 
2018 بحضور السيد وزير الحكم 

المحلي بالحكومة الليبية الموقتة .

وقدم وزير الحكم المحلي السيد 
“م��ح��م��د ال���ف���اروق ال��م��ه��دي” ش��رح 
بالوزارة  العمل  سير  حول  تفصيلي 
تذليل  كيفية  االجتماع  ناقش  كما   ،
التي  وال��ع��راق��ي��ل  الصعوبات  بعض 

تواجه الوزارة .

مجلس  لرئيس  األول  النائب  التقى 
ال��ن��واب األس��ت��اذ ” ف���وزي ال��ن��وي��ري ” 
لإلنتخابات  العليا  المفوضية  برئيس 
بمقر   ” ال���س���اي���ح  ع���م���اد   ” ال��س��ي��د 
المفوضية العليا لإلنتخابات بالعاصمة 
ط��راب��ل��س ي����وم ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي 
األول  النائب  وق��ام   2018/11/29
األستاذ ” فوزي النويري ” خالل اللقاء 
بتسليم قانون اإلستفتاء على الدستور 
الدائم للبالد الذي تم المصادقة عليه 
اإلثنين الماضي من قبل رئاسة مجلس 
النواب عقب إنتهاء المجلس من اجراء 
لتحصين  العاشر  الدستوري  التعديل 
ال��ق��ان��ون وع����دم م��خ��ال��ف��ت��ه ل��إلع��الن 
النواب من  الدستوري ولينتهي مجلس 

اإليفاء باالستحقاق الدستوري.

رئيس مجلس الوزراء يتابع سير 
عمل هيئة اإلمداد و التموين

متابعات

رياضة

بلديات

ص5

ص12

ص6

وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف من تازربو:
الدواعش الذين هاجموا البلدية تسللوا في مالبس 

الجيش لكنهم واجهوا بسالة من أهل المنطقة

النصر يسجل فوزا تاريخيا على ضيفه هالل جوبا في 
ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري ابطال افريقيا

المهندس الصقر بوجوارى والدكتور 
عبدالكريم القبائلي يقومان بجولة 
تفقدية داخل مركز بنغازي الطبي
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عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى: 

المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه لم يستطيعوا أن يقدموا شيء بل تفاقمت المشاكل من قلة اإلمكانيات وقلة السيولة والخدمات

عضو مجلس النواب عبدالهادي الصغير:

نحن كأعضاء مجلس النواب ليس من حقنا أن نتحدث عن المسودة ولسنا في مجال تقييمها نحن فقط مختصين بتشريع قانون االستفتاء

عضو مجلس النواب عيسى العريبي:

مجلس النواب أنجز االستحقاقات التشريعية الهامة وبدء مشاورات إعادة تشكيل المجلس الرئاسي
رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل هيئة اإلمداد و التموين 

النبي عبد  النواب عبد  قال عضو مجلس 
يتكون  ال��ذي  الرئاسي  المجلس  »إن  المولى 
لباقي  من 9 رؤوس تسبب في مشاكل كبيرة 
من  ومنهم  استقالته  قدم  من  منهم  األعضاء 
قاطع ، ما يؤكد أن المجلس الرئاسي لن يعمل 

بالطريقة الصحيحة« .
وأضاف النائب عبدالنبي عبدالمولي »من 
سنة 2016  إلى نهاية 2018 لم يقم المجلس 
التهيئة  أو  ال��م��ؤس��س��ات  بتوحيد  ال��رئ��اس��ي 
الحقيقية لالنتخابات البرلمانية واالنتقال من 

الدائمة ونحن  المرحلة  إلى  المؤقتة  المرحلة 
الرئاسي  المجلس  أن  رأينا   الدولة  ومجلس 
أن  يستطيعوا  ل��م  عنه  المنبثقة  والحكومة 
قلة  من  المشاكل  تفاقمت  بل  ش��يء  يقدموا 
اإلمكانيات وقلة السيولة والخدمات باإلضافة 
إلى أنه لم يتم توزيع الثروات الليبيين بالطريقة 
أن  ال��دول  ومجلس  نحن  قررنا  ل��ذا  العادلة، 
ونائبين  رئيس  من  الرئاسي  المجلس  يتغير 
يتمثل في ثالث دوائر انتخابيه ورئيس حكومة 
يتحمل المسؤولية الكاملة في توفير الخدمات 

لالنتخابات  والتهيئة  المؤسسات  وتوحيد 
،أي  اآلن  نفعله  لما  المقصود  هذا  برلمانية 
يجب أن يكون في هذه الحكومة أشخاص ذو 
كفاءات و قدرات عالية ال أن تكون بالترضية 

الجهوية والشخصية.
»أن  عبدالمولي  عبدالنبي  النائب  وأك��د 
قانون  دوائر وإص��دار  إلى ثالث  ليبيا  تقسيم 
50 زائد 1 سيرضي جميع األطياف، باعتبار 
هذا القانون ينال االستفتاء لكل المناطق في 

ليبيا« .

عبدالهادي  النواب  قال عضو مجلس 
برنامج  مع  هاتفية  مكالمة  عبر  الصغير 
)تغطية خاصة( على قناة ليبيا المستقبل 
إق��راره في جلسة  تم  ال��ذي  التعديل  »إن 
االث��ن��ي��ن ، ه��و ب��خ��ص��وص دم���ج االت��ف��اق 
ال��س��ي��اس��ي وت��ط��ب��ي��ق ال���م���ادة ال��س��ادس��ة 
بخصوص قانون االستفتاء على الدستور«.

الصغير  عبدالهادي  النائب  وأش���ار 
بأن قانون االستفتاء تم تحويله من هيئة 
تناول  وت��م  النواب  مجلس  إل��ى  الدستور 
الجلسات  من  العديد  في  القانون  ه��ذا 

ودراسته دراسة كامله وبالتالي تم اإلقرار 
طرابلس-   ( انتخابيه  دوائ��ر  ثالث  على 
بنغازي- سبها ( وفي حال رفضت إحدى 
الدوائر هذا الدستور سيتم إعادة صياغة 
من  وتقديمه  شهر  خ��الل  ف��ي  الدستور 
جديد لالستفتاء عليه وفي حال رفضت 
إلى هيئة  الرجوع  بالكامل سيتم  الدوائر 

الدستور .
الصغير  عبدالهادي  النائب  وأوض��ح 
بأنه ال يجوز إلغاء أو استبدال هذه الهيئة 
فرصة  لها  تمنح  ولكن   ، منتخبة  ألنها 

أو  تقديم  عن  عجزت  ما  إذا  شهر  لمدة 
تعديل الدستور من جديد أو ربما نذهب 
إلى قانون آخر وهو قانون رقم)5( لسنة 
للدولة   رئيس  بانتخاب  الخاص   2014

الليبية ...
وف���ي خ��ت��ام ال��م��ك��ال��م��ة ق���ال ال��ن��ائ��ب 
كأعضاء  »ن��ح��ن  ال��ص��غ��ي��ر  ع��ب��دال��ه��ادي 
مجلس النواب ليس من حقنا أن نتحدث 
تقييمها  مجال  في  ولسنا  المسودة  عن 
قانون  بتشريع  مختصين  فقط  نحن   –

االستفتاء«.

النائب  النواب  قال عضو محلس 
مجلس  جلسة  إن  العريبي«  »عيسى 
جلسة  الماضي  االثنين  يوم  النواب 
النواب  مجلس  نجح  وق��د  تاريخية 
بالتصويت على جميع االستحقاقات 
كاملة  جلسة  فى  الهامة  التشريعية 
ال��ن��ص��اب م���ن أج���ل اإلن��ت��ق��ال من 
المرحلة  ال���ى  ال��م��ؤق��ت��ة  ال��م��رح��ل��ة 
عيسى   ” النائب  وأضاف   . الدائمة 
مشاورات  تجري  االن  ان  العريبي” 
بين التجمعات اإلنتخابية المشتركة 
والدولة  النواب  مجلس  أعضاء  بين 
عن كل إقليم من أجل اختيار المجلس 
الرئاسي الجديد المتكون من رئيس 

المشاوارت خالل  وأن هذه  ونائبين 
أقل من شهر سوف يتم

اإلتفاق على سلطة تنفذية جديدة 
المؤسسات  جميع  بموجبها  تتوحد 
من أجل تحسين الوضع االقتصادي 
والحد من التدخالت الخارجية التي 
طرف  ضد  ط��رف  فى  تدعم  كانت 
التنفيذية  السلطة  ان هذه  اخر كما 
ال���ج���دي���دة س�����وف ت���ش���رف ع��ل��ى 
البرلمانية  واالنتخابات  اإلستفتاء 
والرئاسية القادمة وطالب »العريبي« 
من الجميع دعم هذه الخطوات التى 
س��وف ت��ؤدي ال��ى خ��روج البالد من 

النفق المظلم الى النور .

الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  بحث 
الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن 
الثني الخميس سير عمل هيئة اإلمداد و 
التموين بالقوات المسلحة العربية الليبية 
وآليات تذليل الصعاب التي تواجه الهيئة 
وذلك خالل اجتماع عقده مع مدير إدارة 
الله  عبد  ال��ل��واء  العسكرية  المشتريات 
التموين  و  اإلم���داد  هيئة  ورئ��ي��س  ع��ون 

العميد جبران علي المهدوي.
وناقش االجتماع الذي عقد في مكتب 
الله  عبد  السيد  ال���وزراء  مجلس  رئيس 
في  ال���وزراء  مجلس  دي���وان  بمقر  الثني 
منطقة قرنادة احتياجات الهيئة و كيفية 
توفيرها، وآليات تذليل الصعاب لها حتى 
وعلى  المطلوب  بالشكل  بعملها  ت��ق��وم 

أحسن وجه.

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

أص����������در م��ج��ل��س 
ال�����ن�����واب ال��ت��ع��دي��ل 
ال���دس���ت���وري ال��ع��اش��ر 
وال�������ذي ي���ن���ص ع��ل��ى 
الدوائر  نظام  اعتماد 
تنفيذ  ف���ي  ال��ث��الث��ة 
ع��م��ل��ي��ة االس��ت��ف��ت��اء 
وينال   ، الدستور  على 
ثقة  الدستور  مشروع 
له  ص���وت  إذا  ال��ش��ع��ب 
مشروع  ويفقد   ، بنعم 
الشعب  ثقة  الدستور 
كافة  على  يحز  لم  إذا 

الشروط الواردة .
المجلس  أص���در  كما 
ال��ت��ع��دي��ل ال��دس��ت��وري 
ال��ح��ادي ع��ش��ر وال���ذي 
يضمن االتفاق السياسي 
ال��م��ع��دل وف��ق��ا ل��م��ا تم 
بتكوين   ، عليه  االتفاق 
من  ال��رئ��اس��ي  المجلس 
ورئيس  ونائبين  رئيس 

حكومة منفصل  .

مجلس النواب يصدر التعديل الدستوري العاشر و التعديل الدستوري الحادي عشر
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رئيس كتلة نواب الجنوب وعضو لجنة الحوار ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب النائب »الهادي علي الصغير«:

أقول للمجلس األعلى للدولة والبعثة األممية عليكم بالتجاوب مع ما قدمناه، 
واليوم هو عرس وكل الليبيين فرحوا بما قدمناه اليوم

نواب  ..ك��أح��د  النائب  سيادة  س/ 
الجنوب وبما أنك كنت حاضرًا لجلسة 
اليوم االثنين الموافق 26نوفمبر هذه 
المادة  تضمين  فيها  تم  التي  الجلسة 
ال��س��ادس��ة م��ن اإلع���الن ال��دس��ت��وري 
مجلس  تشكيل  فيها  وت���م  ال��ع��اش��ر 
رئاسي جديد وحكومة منفصلة عنه 
ال��م��ادة  تضمين  ت��م  كيف  حدثنا   ،
إلى  ليبيا  وتقسيم  اليوم  السادسة 
ثالثة دوائر هي برقة � طرابلس � فزان 

ب 50 1+ 
كبيراً  ك��ان  الحضور  اليوم  حقيقة  ج/ 
داخل مجلس النواب والكل شعر بالمسؤولية 
إقرار  من  البد  وأن��ه  عاتقهم  على  الملقاة 
هذا االتفاق السياسي باإلعالن الدستوري 
ال��ع��اش��ر وأي��ض��اً ق��ان��ون االس��ت��ف��ت��اء على 
الدستور و الذي سبق وأن صوتنا علية ولم 
تحدث إشكالية عليه ، ولكن كيف نحصن 
المادة السادسة بما يتعلق بقانون االستفتاء 
؟ فتوجهنا إلى أنه البد من أن يكون عدد 
الحضور 118 نائباً وبناء عليه تم تضمين 
ورئيس  ونائبين  ورئيس  السياسي  االتفاق 

حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي .
إحدى  في  االستفتاء  قانون  س/ 
تم  السابقة  النواب  مجلس  جلسات 
التصويت عليه واعتماده ولكن لم يتم 
إقراره إلى اآلن ، ما األسباب التي أدت 

إلى تأخر إقراره ؟
ج/ ما أخر القانون أننا مرتبطون بعدد 
معين وبالتالي لم نتحصل على هذا العدد 
مجلس  أع��ض��اء  م��ن  بتوقيعات  قمنا  ب��ل 
 ، نائباً  إل��ي 134  ال��ع��دد  ال��ن��واب ووص��ل 
قانون  وأج����ازوا  االستفتاء  ق��ان��ون  أق���روا 
االستفتاء ، ولكن ال يوجد نص في اإلعالن 
أو ينفي  الدستوري يجيز ال 134 توقيعاً 
ذلك وبالتالي خوفاً من أن يكون محل طعن 
أمام المحاكم رأينا تأجيله حتى يصل عدد 
يمكن  ال��ذي  القانوني  العدد  إل��ى  ال��ن��واب 
عليه  والتصديق  القانون  إقرار  خالله  من 
ما  وهو  الدستوري  اإلعالن  في  وتضمينه 

حصل اليوم بالفعل
س/ مؤتمر باريس ، ثم تاله باليرمو 
نحو  واحد  لطريق  امتداد  هما  ...هل 
حل األزمة الليبية أم أن هناك تضارب 

بينهما .؟
ج / بالتأكيد هناك تضارب بين باليرمو 
و باريس ، فالتمثيل في باريس كان كبيراً 
باريس  بيان  تمانع  إيطاليا  كانت  ،رب��م��ا 
وهو  أق��ل  بمستوي  ممثل  بعثت  وبالتالي 
وبدأت   ، اإليطالية  الحكومة  يمثل  سفير 
خالل  من  باريس  بيان  إفشال  على  تعمل 
الذي  باليرمو  ج��اء  ولكن   ، ليبية  أط��راف 
أراد أو حاول الكثير أن يكون في مخرجاته 
تمديد الفترة المجلس الرئاسي من خالل 
باليرمو فحصلت اعتراضات كثيرة ، وكان 
للدول  بالنسبة  المستوي  من  أقل  التمثيل 

الكبرى كروسيا وبريطانيا وأمريكا 
عن  سئلت  عندما  مقابالتي  في  ولكن 
باليرمو قلت إنني متفائل وأنا أشجع دائماً 
أي مؤتمر أو لقاء يكون باإلمكان أن يستفيد 
منه الليبيون في تقريب وجهات النظر ، وال 
يكون  أو  ليبي  ليبي  لقاء  أي  أعترض علي 
تحت إطار دولي ، ولكن يكون الهدف هو 
الخروج من هذه األزمة السياسية الخانقة 
المعيشي  ال��م��س��ت��وي  ع��ل��ى  أث����رت  ال��ت��ي 
واالقتصادي للدولة والمواطن ولكن عندما 
ذهبوا إلى باليرمو بدال من أن يكون تقارباً 
بين وجهات النظر صار بعداً أكبر ما بين 
الشركاء الذين حضروا نيابة عن األطراف 

المتصارعة . 
السيد  أن  ي��ق��ول  م��ن  س/ه��ن��اك 
األعلى  بالمجلس  يعرف  م��ا  رئيس 
ل��ل��دول��ة وم���ن م��ع��ه ه���م م���ن ق��ام��وا 

باالنسحاب عندما دخل وفد القيادة 
و انسحبوا من  النواب  العامة ومجلس 

االجتماع 
ج ت��ح��دث��ت م��ع ال��س��ي��د رئ��ي��س مجلس 
النواب قبل سفره إلي إيطاليا وقال لي أنه 
ال توجد مؤشرات قوية علي إننا قد نخرج 
بمخرج جيد ، ولكن طالما أن هناك مساًع 

للخروج من األزمة فأنا سأذهب .
اللقاءات  كل  وحضر  هناك  إل��ى  ذه��ب 
سواء  االقتصادية أو األمنية ، هناك لجان 
وال��دول��ة  ال��ن��واب  مجلس  بين  م��ا  شكلت 
والمجلس الرئاسي بحضور األمم المتحدة 
و األط���راف ال��دول��ي��ة ال��ح��اض��رة ف��ي هذا 
اللقاء لتقريب وجهات النظر واالتفاق على 
آلية اقتصادية وأمنية مشتركة يتفق عليها 
جميع األطراف حتى إذا ما وصلنا إلى حل 
نهائي تكون هذه اللجان هي اإلطار للعمل 

يمانع  ال  أنه  علي  العام  القائد  تحدث 
للمجلس  رئيساً  السراج  السيد  يكون  أن 
تكون  أن  يهمه  ما  ولكن  بقاءه  أو  الرئاسي 
سلطة  تحت  للجيش  األعلى  القائد  صفة 
مع  وتحدثت   ، الشعب  من  منتخب  رئيس 
يعترف  أنه  لي  قال  و  العام  القائد  السيد 
كقائد  ص��ال��ح  عقيله  المستشار  ب��ق��ي��ادة 
أعلى للجيش الليبي ألنه منتخب إلى حين 

انتخابات عامة في ليبيا 
العامة  القيادة  بين  تضارب  يوجد  فال 
ما  عكس  إطالقاً  النواب  مجلس  بين  وما 

يروج له البعض .
السلطات  ي��ق��ود  م��ن  ب��رأي��ك  س/ 
لتشكيل  توصلكم  وبعد  طرابلس  في 
م��ج��ل��س رئ���اس���ي ج��دي��د وح��ك��وم��ة 
فائز  السيد  سيسلم  هل   ، منفصلة 
المجلس  ل��ه��ذا  م��ع��ه  وم���ن  ال���س���راج 
السيد  س��ي��ع��ت��رف  وه���ل   ، ال��ج��دي��د 

السراج بهذا المجلس ؟
ج / السيد فائز السراج زميل لي وقد 
لنا  زمالء  به  والتقي  عام  قبل  به  االتقيت 
في األيام القليلة الماضية وأكد أنه إذا ما 
اتفق مجلسا النواب و الدولة على تشكيل 
مجلس رئاسي جديد لن يكون عائقاً أمام 
قال سيكون  بما  أوفى  فإذا  الليبيين  رغبة 
ذلك انجازاً كبيراً ويستحق الثناء والتكريم 
في  خاصة  ذل��ك  يحصل  قلما  ألن��ه  عليه 

وضعنا الليبي .
من  على  التوافق  سيتم  كيف  س\ 
الجديد  الرئاسي  المجلس  سيترأس 
وكيف سيتم تعيين الرئيس والنائبين 
بعض  ع��ل��ى  ت��ط��ل��ع��ن��ا  أن  ل���ك  ه���ل   ،

التفاصيل حول هذا األمر؟
المجلس  ألع��ض��اء  الشكر  أوّج���ه  أوال 
كثيرا  معنا  تجاوبوا  الذين  للدولة  األعلى 
ولوال تجاوبهم لما وصلنا اليوم إلى إدخال 
الدستوري   اإلعالن  في  السياسي  االتفاق 
ورئيس   ، ونائبين  رئيس  إلى  توجهنا  وما 

حكومة منفصل ، 
ك��ل ه��ذا ج��اء بعد ع��دة ح����وارات بين 
النواب  ومجلس  للدولة  األعلى  المجلس 
دولية  أطراف  أية  ومشاركة  دونما حضور 

أو محلية.
تلوم  ما  دائما  األممية  البعثة  س\ 
كما  معرقال  وتعتبره  النواب  مجلس 
جاء على لسان غسان سالمة في أكثر 
من مناسبة ، وأن مجلس النواب تأخر 
 ، االنتخابات  ق��ان��ون  استصدار  ف��ي 

كيف ترد على هذه التصريحات؟
هنالك من يثني على غسان سالمة على 
عمله  في  كثيرة  بأشياء  ق��ام  قد  اعتباره 
كثير  على  يتحفظ  من  وهنالك   ، كمبعوث 
م��ن اإلج����راءات ال��ت��ي ات��خ��ذت م��ن طرف 

سالمة 
ح��اول��ت ال��ت��واص��ل م��ع غ��س��ان سالمة 
في  عضوا  بصفتي  طرابلس  مشكلة  في 
النواب  مجلس  شكلها  التي  األزم��ة  لجنة 
بخصوص طرابلس بشأن متابعة األحداث 
األخيرة وحاولنا أن نجلس معه ونتتبع آللية 

االتفاق والترتيبات األمنية 
الزاوية وجمع  بمدينة  اجتماعين  وعقد 
التواصل  وح��اول��ن��ا  المتنازعة  األط����راف 
وغير  مدعوين  غير  أنتم   : فقال  معه  مع 
ملزمين كمجلس النواب ، نحن سنتعامل مع 
هذه األطراف ومن ثم سنبعث لكم بتقرير ، 
ولكنه لم يبعث بتقارير وحاول إبعاد مجلس 

النواب عن المشهد في عديد المرات 
أنفسنا  نلوم  أن  فعلينا  اللوم  أردن��ا  إذا 
إلى  البعثة  بإدخال  طلب  من  نحن   ، أوال 
أن  أقررنا  النواب  كمجلس  ونحن   ، ليبيا 
ليبيا  يساعد  أن  ال��دول��ي  المجتمع  على 
وبدأ   ، السياسية  األزم��ة  من  الخروج  في 
الطريق من ليون إلى ماكرون حتى وصلنا 
ننتظر  ون��ح��ن اآلن   ، إل��ى غ��س��ان س��الم��ة 
قانون  على  اليوم  فعل سالمة  ردة  ما هي 
االس��ت��ف��ت��اء وت��ع��دي��ل اإلع���الن ال��دس��ت��وري 
وننتظر مباركته من عدمها ، هنا سيتحدد 
دور البعثة األممية إذا كانت جادة فعال في 

حل األزمة الليبية.
الجديد  الرئاسي  المجلس  س\ 
المجلس  سينتهي  ،وه��ل  م��دت��ه   ك��م 
ال��رئ��اس��ي ب��ان��ب��الج االن��ت��خ��اب��ات في 
ستكون  هل  ومهمته  المقبل؟  الربيع 

تسييرية أم تنفيذية؟
ال  ألن��ن��ا  تنفيذي  مجلس  ه��و  بالطبع 
نستطيع أن نخوض االنتخابات بحكومتين 
، البد أن تكون تحت إطار واحد وحكومة 
واحدة وجسم واحد يتعامل مع كل الليبيين 

 ،
ألنه لو حدثت انتخابات بوجود حكومتين 
أي  من  االنتخابات  في  الخاسر  فسيلجأ 
إقليم لرفض نتائجها ومعارضة االنتخابات 
وإلصاق التهم بالطرف اآلخر ، ونحن نريد 

انتخابات سليمة .
وال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي ال��ج��دي��د حسب 
ثالث  في  أقاليم  ثالثة  يكون  أن  االت��ف��اق 
دوائر هي الشرق والجنوب والغرب ، وعلى 
المجلس األعلى ومجلس النواب أن يختاروا 

من بينهم شخصية تمثل هذا اإلقليم 
 ، أقاليم  الثالث  يمثلوا  ثالثة  ليكونوا 
على  االت��ف��اق  تم  الكواليس  خ��اف  وأيضا 
األقاليم  على  الثالثة  المناصب  تتوزع  أن 
بحيث يمثل كل إقليم أحدا من أبناءه ، وأما 
هؤالء  فسيجتمع  المنفصلة  الحكومة  عن 
الثالث ويختاروا من بينهم رئيسا لهم ومن 

ثم يختاروا رئيسا للحكومة ، 
واإلشراف على الحكومة ليس له عالقة 
المجلس   ، إط��الق��ا  ال��رئ��اس��ي  بالمجلس 
الرئاسي عليه فقط أن يختار الحكومة من 
ثم يتم اعتمادها من مجلس النواب لتباشر 
النواب  مجلس  يعود  خالفت  وإذا  عملها 

ليختار حكومة أخرى جديدة.
ق��ان��ون  ع��ل��ى  اس��ت��ف��ت��ي  ل���و  س\ 
االستفتاء من كافة األقاليم ب«ال« ما 

الذي سيحدث؟
يكفي أن يقولها إقليم واحد ألن القانون 
يقول 50+1 فإذا امتنع أحد األقاليم عن 
التصويت على القانون سيعاد القانون إلى 
التي  المالحظات  ألخ��ذ  الدستور  لجنة  
أبداها هؤالء المواطنون ومن ثم يعاد إلى 

االستفتاء من جديد.
س\ ال قدر الله لو لم تتم انتخابات 
ربيع العام المقبل برلمانية أو رئاسية 
لتطبيق  النواب  مجلس  سيذهب  هل 

قانون رقم 5 وانتخاب رئيس مباشر؟
بالتأكيد سنذهب في هذا االتجاه  ولن 
ننتظر كثيرا ألن ذلك  سيكون بمثابة عائق 
الرئاسي سينتهي في 30  المجلس  ، ألن 
السلطة  تسلم  فلمن  2019م  ديسمبر 

وكيف تدار؟
عام  منتصف  ال��ن��واب  مجلس  سيلج�أ 
قانون  على  االت��ف��اق  يتم  لم  إذا  2019م 
االستفتاء سيلجأ إلى القانون رقم 5 لعام 
رئاسية  انتخابات  ف��ي  وي��ش��رع  2014م 

مباشرة .
معلومات  أي���ة  ل��دي��ك  ه��ل��ال  س\ 
الوطني  المؤتمر  عن  عليها  تطلعنا 
البعثة  إل��ي��ه  ت��دع��و  ال���ذي  ال��ج��ام��ع 

األممية في يناير المقبل؟
السيد  أطروحات  من  الجامع  المؤتمر 
يلوح  التي  البدائل  من  أو  سالمة  غسان 
بها دائما ، وهو ما أعطى مجلسي النواب 
إلى  ال��وص��ول  بإمكانهم  أن��ه  إل��ى  وال��دول��ة 
اتفاق بحيث ال نحتاج إلى المؤتمر الجامع ، 
فلن يكون هناك ضرورة للمؤتمر الجامع إال 

إذا أقيم لرعاية مصالحة وطنية شاملة .
 ، المصالحة  بجنة  كعضو  أن  س\ 
العديد من لجان  نحن نعلم أن هناك 

جادة  نوايا  هناك  هل   ، المصالحة 
وحقيقية للمصالحة بين كل الليبيين 

على اختالف الشرائح والتوجهات؟
من المفترض أن تكون هيئة للمصالحة 
أو  المؤقتة  س��واء  الحكومات  من  أي  في 
كلجنة  معها  نتتبع  لكي  الرئاسي  المجلس 
ونذلل  البرلمان  ف��ي  والمصالحة  ال��ع��دل 
أمامها الصعاب ، ونظرا لغياب ذلك التقينا 
التي  المصالحة  بلجان  ال��م��رات  ع��دي��د 

انبثقت عن البلديات والمناطق والقبائل ،
ومن هنا أوجه التحية ألصحاب القبعات 
وأعيانها  القبائل  مشايخ  وه��م  البيضاء 
الذين أوقفوا عديد المرات نزيف الحروب 

فنرفع لهم القبعة.
قانون  ص��در  النائب   س��ي��ادة  س\ 
وكيف  ينص  م��اذا  فعلى  العام  العفو 

صدر ؟
ببعضها  مرتبطة  كانت  القوانين  بعض 
السياسي   والعزل  العام  العفو  مثل  البعض 
المؤتمر  ب��داي��ة  أق���رت  ال��ق��وان��ي��ن  وه���ذه 
في  النواب  مجلس  شرع  وعندما  الوطني 
عمله بدأنا في هذه القوانين ووجدنا أنها 
عائق من العوائق التي ال يمكن المصالحة 
لجان  وشكلت  القوانين  هذه  نراجع  لم  ما 

بالخصوص
والحقيقة أن هذه القوانين لم تفعل في 
الحكومة  قبل   من  وفعلت  الوفاق  حكومة 
المؤقتة  وهناك أناس لم في الغرب الليبي 
نبحث عن  لذلك  القوانين  بهذه  ينعموا  لم 
حكومة واحدة لتفعل كل هذه القوانين التي 

صدرت عن مجلس النواب 
هذا  من  استفاد  الشرق  إلى  جاء  ومن 
هذه  تفعيل  على  عاملون  ونحن  القانون 
تذرر  من  كل  منها  يستفيد  حتى  القوانين 

بسبب قانون العزل السياسي.
عن  كنائب  أن��ت��م  دورك���م  م��ا  س\ 
تجاه  المسلحة  القوات  ودور  الجنوب 
قضية الجنوب، هذا الجزء الغالي من 

الوطن؟
»الجنوب المنسي« الذي هو ثروت ليبيا 
أل��ف نسمة  ب��ه 460  ي��وج��د  ال��ج��ن��وب 
مع  المرتبات  على  يعتمدون  أو  يعيشون 
انعدام السيولة التي ال تتوفر إال مرة بعد 

كل 6 أشهر ، 
الجنوب أرضه شاسعة ومفتوحة للهجرة 
الجنوب  يشهده  ديموغرافي  تغبر  وهناك 

وهجرة للسكان منه إلى الساحل الليبي 
يمكن  ال��ش��اس��ع��ة ال  ال��م��ن��اط��ق  وه����ذه 

السيطرة عليها بالكامل ، 
معي  وك��ان  ال��ع��ام  القائد  م��ع  تواصلنا 
الجنوب  أعيان  من  وع��دد  الثاني  النائب 
على  أن��ه  على  وأك��د  الوضع  عن  وتحدثنا 
أتم االستعداد لتقديم العون ماديا ومعنويا 
مع  االنخراط  يريدون  الذين  الشباب  لكل 

القوات المسلحة 
والبد  ينتفضوا  أن  للشباب  البد  ولكن 
من االلتحاق للدفاع عن أهلهم ، فال أحد 

سيدافع عن الجنوب إال أهله 
كلمة  النائب  س��ي��ادة  الختام  ف��ي 

أخيرة لمن توجهها؟
قناة  على  للقائمين  التحية  أوّج��ه  أوال 
الشباب  إلى  المخرج  من  المستقبل  ليبيا 

المصور ولك أنت شخصيا 
الذين  الزمالء  لكل  التحية  نوجه  أيضا 
تنادوا اليوم وحذروا إلقرار قانون االستفتاء 
اإلع��الن  في  السياسي  االت��ف��اق  وتضمين 

الدستوري العاشر
للدولة  األع��ل��ى  المجلس  إل��ى  وأي��ض��ا 
: عليكم  ل��ه��م  وأق����ول  األم��م��ي��ة  وال��ب��ع��ث��ة 
بالتجاوب مع ما قدمناه ، واليوم هو عرس 

وكل الليبيين فرحوا بما قدمناه اليوم. 

قال سيادة النائب الهادي علي الصغير في مقابلة تلفزيونية عبر قناة ليبيا المستقبل أن على البعثة األممية والمجلس األعلى للدولة أن يتجاوبوا مع ما 
قدمه مجلس النواب، وأن اليوم هو عرس وتنشر الديوان نص المقابلة مع سيادة النائب الهادي علي الصغير والتي أجراها المذيع عبدالسالم المسالتي 

إشراف: عبداهلل الشريفي
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استطالع رأي حول أسعار المواد الغذائية

صنع الله يزور البريقة ويلتقي آمر حرس المنشآت النفطية

ورشة عمل حول تدوير المخلفات من أجل بيئة خضراء 

-  حسب وجه نظري أرى 
وفي  مناسبة  األس��ع��ار  ب��ان 

متناول الجميع.
المواطنين  أحد  وق��ال   -
.. نحن اآلن في مول بنغازي 
ونشكر اإلخوه القائمين عليه 
انخفاض في  لما فيه من   ،
األسعار ، واألسعار أصبحت 
أيضا  الجميع  متناول  ف��ي 
أن��واع  جميع  فيه  يستعمل 
البطاقات المصرفية ) ادفع 
ليسهل   ) كاش  موبي   – لي 
ال��م��واد  ال��ن��اس ش���راء  على 
أسعار  أن  رغ��م   ، الغذائية 
البطاقة  م��ن  أق���ل  ال��ك��اش 
ولكن نتمنى أن يستمر هذا 
االنخفاض ، ويصبح الوضع 

أفضل مما كان عليه .
- بالنسبة ألسعار المواد 
في  نسبة  ي��وج��د  ال��غ��ذائ��ي��ة 
تخفيض السعر ولكن ليست 
المطلوب  السلعة  انخفاض 
يجلب  ال��ت��اج��ر  أن  ب��ح��ك��م 
غير  كشعب  نحن   .... سلع 
م��ع��ت��ادي��ن ع��ل��ي��ه��ا ، الزل��ن��ا 

مرحلة  إل��ى  حتى  نصل  ل��م 
اآلن  إلى  وتعتبر  المتوسط 
غ��ال��ي��ة ب��اع��ت��ب��ار م��رت��ب��ات 
المواطنين قليلة جدا وبقيم 
األسعار ال  فانخفاض  قليلة 
شي أمام المستوى المعيشي 

المتدني للمواطن .
األس���ع���ار  ان���خ���ف���اض   -

ب��ودزي��رة م��ول تحديدا  ف��ي 
مناسب جدا فنحن نأتي من 
نشتري  لكي  بعيده  أم��اك��ن 
من هذا المركز أيضا يوجد 
ونرى  مصرفية  خدمات  به 
المواطنين  من  كبير  قبول 
م��س��روري��ن  و  م��ب��ت��ه��ج��ي��ن 

بانخفاض األسعار .

- األس���ع���ار ف��ي ال��وق��ت 
الحالي مناسبة وفي متناول 
متوسطة  وتعتبر  الجميع 
ناقصة  وغير  مرتفعة  غير 
المواطن يحتاج  ولكن الزال 
أن يعيش في رفاهية وزيادة 
حتى  األسعار  تخفيض  في 
يستطيع أن  يوفر احتياجاته 
ولكن  المعيشية  ومتطلباته 
ف����ي ظ����ل غ�����الء األس���ع���ار 
حياته  تنقلب  ف��ال��م��واط��ن 
من  نطلب  لكن  جحيم  إل��ى 
يقف  و  يصبر  أن  الشعب 
وق���ف���ة واح�������ده ل��ل��ن��ه��وض 
في  لنعيش  الليبية  بالدولة 

مودة ورخاء نحن وأبناءنا.

للنفط   الوطنية  المؤسسة  رئيس 
في  ال��ل��ه  صنع  مصطفى  المهندس 
يعقد  البريقة   مرسى  إل��ى  له  زي��ارة 
اج��ت��م��اع��اً م���ع ال���ل���واء ن��اج��ي حمد 
المغربي آمر حرس المنشآت النفطية 
وعدد  والوسطى  الشرقية  للمناطق 
وأعضاء  ورئيس  الجهاز  ضباط  من 
بالمنطقة،  واألعيان  الحكماء  مجلس 
البريقة  م��ج��ل��س  وأع���ض���اء  ورئ��ي��س 
البلدي، بحضور أعضاء مجلس إدارة 
المؤسسة و مدير عام األمن والسالمة 
رئيس  والسادة  المستدامة  والتنمية 
سرت  ش��رك��ة  إدارة  لجنة  وأع��ض��اء 

إلنتاج وتصنيع النفط و الغاز. 
ال��زي��ارات  حملة  ضمن  ه��ذا  يأتي 
األخيرة التي قام بها المهندس صنع 
ال��ل��ه م��ع ال��وف��د ال��م��راف��ق ل��ه لتفقد 
بالمجمعات  العمل  وسير  العمليات 
واستهل   ، اإلطفاء  ومراكز  الصناعية 
البريقة  مصفاة  بتفقد  الزيارة  الوفد 
تسييل  ومصنع  الميثانول  ومصانع 

الغاز ووحدة المطافئ بالشركة
ك��م��ا ت��وج��ه ال��م��ه��ن��دس ص��ن��ع الله 

فيها:  ق���ال  اإلط��ف��اء  ل��رج��ال  بكلمة 
المؤسسة  باسم  وأشكركم  »أحييكم 
ما  على  القطاع  عاملي  وباسم جميع 
كبيرة لحماية  تقدمونه من تضحيات 
مثال  الليبي.  أنتم  الشعب  م��ق��درات 
وح��دة  على  الحفاظ  ف��ي  ب��ه  يحتذى 
مصلحة  وتقديم  شعبها  ووحدة  ليبيا 

الوطن على مصالحكم الشخصية«.
ومن جهة أخرى، عقد مجلس إدارة 
اجتماعه  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
البريقة  ب��م��رس��ى  ال���ع���ادي  ال�����دوري 
وتم  المؤسسة  عمليات  الستعراض 

اتخاذ جملة من القرارات.
 هذا وناقش صنع الله مع األعيان 

المستدامة  التنمية  برامج  والحكماء 
الحالية  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��م��س��ؤول��ي��ة 
والمستقبلية ُمعطياً توجيهاته لإلدارة 
والتنمية  وال��س��الم��ة  ل��أم��ن  ال��ع��ام��ة 
المجلس  م��ع  بالتنسيق  المستدامة 
برامج  للمساهمة في  البريقة  البلدي 
إمكانيات  وفق  المنطقة  في  التنمية 
من  لها  يخصص  ما  ووفق  المؤسسة 

ميزانيات.
 ك��م��ا ع��ب��ر األع���ي���ان وال��ح��ك��م��اء 
والمجلس البلدي البريقة عن امتنانهم 
العميق لجهود المؤسسة في الحفاظ 

على قطاع النفط والغاز.
المؤسسة  إدارة  مجلس  وت��وج��ه 
حرس  إل��ى  بالشكر  للنفط  الوطنية 
المنطقة  ف��ي  ال��ن��ف��ط��ي��ة  ال��م��ن��ش��آت 
جهودهم  على  والشرقية  الوسطى 
في الذود عن المنشآت النفطية. كما 
منطقة  حكماء  لرئيس  بالشكر  توجه 
البريقة و ضواحيها و رئيس المجلس 
يبذلونه  م��ا  ع��ل��ى  ال��ب��ري��ق��ة  ال��ب��ل��دي 
على  المحافظة  أج��ل  من  جهود  من 

استقرار شركة سرت .

كتب : ابراهيم الحوتي
بنغازي  بمركز  أقيمت 
الطبي يوم االربعاء الموافق 
ورش��ة   2018/11/21
عمل ون��ق��اش ح��ول إع��ادة 
تدوير النفايات من األدوية 
تحت  الصالحية  المنتهية 
للبيئة  ال��ه��ي��ئ��ة  أش������راف 
وبالتعاون مع مركز  بنغازي 

بنغازي الطبي.
التي ضمت عدد  الندوة 
كبير من المهتمين بالحفاظ 

علي بيئة افضل أقيمت
مدير  السيد  بحضور 
فرع  للبيئة  العامة  الهيئة 
وليد  المهندس  ب��ن��غ��ازي 
واألستاذ  الهاللي  احمد 
المبروك  ف��رج  ال��دك��ت��ور 
والصحة  البيئة  أس��ت��اذ 
قسم  ورئ���ي���س  ال���ع���ام���ة 
العليا  والدراسات  البيئة 
ال��ع��ام��ة على  ب��ال��ص��ح��ة 
مستوي المنطقة الشرقية 
وأع����ض����اء م���ن ال��ح��رس 

البلدي بنغازي .
التقت  الديوان  صحيفة 
األستاذ مدير الهيئة العامة 
للبيئة فرع بنغازي المهندس 

الذي  الهاللي  احمد  وليد 
اش����ار ف���ي ك��ل��م��ت��ه ب��ورش��ة 
ب��االت��ص��االت  قمنا  ال��ع��م��ل 
مصلحه  ل��ه��م  م��ن  بجميع 
من  الخصوص  بهذا  عامه 
ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات وال��ح��رس 
ال��ب��ل��دي وب��ع��ض ش��رك��ات 
الخدمات  وشركة  األدوي���ة 
لوضع  وال��ن��ظ��اف��ة  ال��ع��ام��ة 
القضاء  اج��ل  م��ن  الحلول 
حيث  المشكلة  ه��ذه  على 
تتكدس هذه الكمية بصوره 
ك��ب��ي��رة ج�����داً ول��ل��وص��ول 
لالستفادة من هذه األدوية 

المخلفات  من  ط��رق  بعدة 
وذلك من اجل تجنب بعض 
قد  التي  البيئية  المشاكل 
ت��س��ب��ب ب��ع��ض ال��م��ش��اك��ل 

الصحية للمواطن
ماهو  سؤالنا  على  وردا 
دور هيئة البيئة فرع بنغازي 

داخل مدينة بنغازي؟
العامة  الهيئة  مدير  قال 
للبيئة فرع بنغازي »مع قلة 
هيئة  ق��ام��ت  اإلم��ك��ان��ي��ات 
بالعديد  بنغازي  البيئة فرع 
من برامج التوعيه من خالل 
والمدارس  اإلع��الم  وسائل 

ومع فرق الكشافة«
وأك������د أس����ت����اذ ال��ب��ي��ئ��ة 
وال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ورئ��ي��س 
وال���دراس���ات  البيئة  ق��س��م 
العامة على  العليا بالصحة 
الشرقية  المنطقة  مستوي 
عن حضوره ومشاركته في 
بورقة  الورشة  هذه  تنظيم 
حول تراكم األدوية المنتهية 
البيئة  وأخطار  الصالحية 
ع��ل��ي��ه��ا وإي����ج����اد ال��ح��ل��ول 
قائال  بشأنها  وال��م��ق��ت��رح 
المشكلة  ب��ع��رض  »ق��م��ت 
ت��ف��ص��ي��ل��ي��اً وك��م��ا ع��رض��ت 

بعض  ع��ن  التجارب  بعض 
منها  ب��ال��ت��خ��ل��ص  ال������دول 
ك��اس��ت��خ��دام  ف��ي م��ح��ارق 
اإلسمنت وغيرها من مواد 
أخ������ري، وت���وج���د ك��م��ي��ات 
كبيرة من األدوي��ة من سوء 
بمخازن  موجوده  التخزين 
ف��ي ق��ن��ف��وده وغ��ي��ره��ا من 
إيجاد  من  والب��د  المخازن 
ألنها  سريعة  جذريه  حلول 
ق��ري��ب��ه م���ن س���ك���ان ه��ذه 
بوضع  وق��م��ت  ال��م��ن��اط��ق، 
نقلها  منها  التجارب  بعض 
الي دول خارجية لالستفادة 
من نقلها بالخارج أو داخلياً 
بالتخلص منها بطرق علميه 
منظمه، وهذه الورشة تعتبر 
رسالة توعية فالبد من كل 
كافيه  دراي��ة  لديه  مسؤول 
وت��ع��اون م��ن اج��ل الحفاظ 
علي بيئة نظيفة بعيدة عن 
هذه  تركنا  ل��و  ألن  التلوث 
سوف  مكانها  في  األدوي���ة 
تسبب انتشار األوبئة وتلوث 
ال���ه���واء وإص���اب���ة األن��س��ان 
واألرض  ع����ده  ب���أم���راض 
وقد تسبب أيضا في تلوث 

المياه الجوفية.

القمامة في بنغازي

حصر وترقيم الثروة 
الحيوانية بكافة البلديات

 في ليبيا، ال سيما في مدينة  بنغازي، أزمة 
النفايات تُضاف إلى أزمات أخرى كثيرة يعاني 
الفاسدة  األغذية  قبيل  من  المواطنون،  منها 
أنحاء  مختلف  في  الكهربائي  التيار  وانقطاع 

البالد 
تكدس  من  مجددا  تعاني  بنغازي  ش��وارع   
في  وال��ق��وارض  الحشرات  وانتشار  القمامة 
النفايات  أك���وام  فيه  أصبحت  ال���ذي  ال��وق��ت 
التي  المشكلة   . السكان  لدى  مألوفا  مشهدا 
ما تكاد تفتأ تحل ، حتى تعاود الظهور وبشكل 
اآلن  المجتمع  يعاني  حيث   ، ك��ان  مما  أبشع 
والمدينة أيضا داخل حالة من االستياء بسبب 
تكدس القمامة في معظم الشوارع والتي تطال 
من   ، والمنازل  التجارية  والمحال  المساجد 
الذباب  انتشار  في  متضمنة  ومضار  تداعيات 

والقوارض وتفشي األمراض 
في الوقت الذي لم تعد فيه غالبية الشركات 
رسمي  بشكل  التعاقد  ف��ي  ت��رغ��ب  ال��خ��اص��ة 
مع  التعاقد  وأن  المالية  المستحقات  بسبب 
هذه الشركات مؤقت وال يمكن أن يساهم في 
حلحلة المشكلة. فعلى من يقع اللوم في تكدس 
مشكلة  أن  إل��ى  الجميع  ينظر  بينما  القمامة 
على  كبير  خطر  إل��ى  تتحول  ب��دأت  القمامة 

صحة المواطنين .

أهلها  واهتمام  الواسع  الصحراوي  مجالها 
بكسب الحيوانات جعال من ليبيا فضاء لثروة 
حيوانية كبيرة ال تتوفر في بقية الدول المحيطة 
بها باستثناء السودان التي تملك رقما قياسيا ال 
يمكن منافسته وقد بلغت الثروة الحيوانية في 
شكلت  لجنة حصر  حسب   2017 سنة  ليبيا 
وإبل  بين غنم  رأس  بحوالي 8 ماليين  آنذاك 

وخيل وبقر وحيوانات صغيرة 
في هذا اإلطار تستعد الهيئة العامة للزراعة 
 « حملة  إلط��الق  والبحرية  الحيوانية  والثروة 
حصر وترقيم الثروة الحيوانية بكافة البلديات 
» حسب ما أوضحت الهيئة بمدينة البيضاء  .

وطني  مشروع   ، الحملة  ه��ذه  أن  موضحة 
يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وواضحة 

عن أعداد المواشي وتوزيعها الجغرافي.
في  سيسهم  الحصر  ه��ذا  أن  إل��ى  مشيرة 
لقطاع  المناسبة  وال��ب��رام��ج  الخطط  تطوير 
المقدمة  الخدمات  وتنظيم  الحيوانية  الثروة 
الثروة الحيوانية  إنتاجية  للمربين، وذلك لرفع 
وتحسينها وتحقيق األمن الغذائي ، هذا وكانت 
عنها  تنبثق  مركزية  لجنة  شكلت  ق��د  الهيئة 
التي  المناطق  كافة  لتغطية  فرعية  لجان  عدة 

سيشملها الحصر
الكثافة الحيوانية تعتبر إلى حد كبير دعامة 
بطريقة  فيها  التصرف  تم  لو  مهمة  اقتصادية 
حكيمة إال أن هذه الثروة مهددة اليوم بالتقلص 
وحتى باالنقراض بالنسبة لبعض األنواع بسبب 
حيث  البرية،  الحدود  عبر  التهريب  عمليات 
بلغت حصيلة التهريب اليومية بعد عام 2011 
أي  يوميا  المواشي  من  رأس  حوالي  2000 
بمعدل 400 ألف دينار نقدا وهي أرقام خطيرة 
قد تقضي على اقتصاد البالد المنهك بطبعه. 
إضافة إلى اكتفاء الدولة بدور المتابع في عدم 
تشجيعها لمربي المواشي الذين يعتمدون على 

جهودهم الذاتية للحفاظ على ثرواتهم.

انفراجات تلوح باألفق وبدأ العد التنازلي تدريجيا ليتنفس المواطن الصعداء بعد أن أدمت قلبه األزمة 
وجرعته كؤوس الفاقة والعوز ، رصدت الديوان آراء بعض المواطنين حول أسعار السلع في األسواق وخاصة 
المواد الغذائية التي تعد من االحتياجات اليومية والتي ال استغناء عنها وكان السؤال للجمهور ما رأيك في 

أسعار المواد الغذائية ؟ وكانت االجابات حسب التالي:-
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وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف من تازربو:

الدواعش الذين هاجموا البلدية تسللوا في مالبس الجيش لكنهم واجهوا بسالة من أهل المنطقة
كشف وزير الداخلية في الحكومة 
إبراهيم  المستشار  المؤقتة  الليبية 
تنظيم  أعضاء  أن  األربعاء  بوشناف 
هاجموا  ال��ذي��ن  اإلره���اب���ي  داع���ش 
القليلة  األي���ام  خ��الل  ت��ازرب��و  بلدية 
شكل  في  للبلدية  تسللوا  الماضية 
أفراد يرتدون زي الجيش ويستقلون 
سيارات مموهة، محذرا من األساليب 
الجديدة للتنظيم اإلرهابي في المكر 

والخداع.
األمني  اإلع���الم  مكتب  وبحسب 
الداخلية  وزي��ر  أن  الداخلية  ب��وزارة 
ت��ازرب��و ك��أول  وص��ل األرب��ع��اء بلدية 
المنطقة،  إل��ى  يصل  رفيع  م��س��ؤول 
اإلرهابي  التنظيم  إن  ال��وزي��ر  وق��ال 
منزل  إلى  للبلدية  دخوله  فور  توجه 
وسأل  بابه  وطرق  تازربو  أمن  مدير 
أفراد أسرته عن مكان تواجده حينما 

لم يجده في البيت.
أمن  مدير  السيد  ابن  أن  وأوضح 
بمظهر  ان��خ��دع��وا  وشقيقه  ت��ازرب��و 
أنهم جيشا  اإلرهابيين وظنوا  هؤالء 
السيارات  إح��دى  في  معهم  فركبوا 
لالنتقال إلى بيت عائلة مدير األمن، 
االس��ت��دراج  بهذا  اختطفا  أنهم  إال 

الماكر.
حينما  المهاجمين  أن  إلى  وأشار 
المدينة  شرطة  مركز  إل��ى  توجهوا 
تنبه  السيد مدير األمن  وسألوا عن 
إليهم الضابط المتواجد في المركز 
أفراد  من  لرفاقه  وقال بصوت عال 
هؤالء   .. الجهاد   .. “الجهاد  األم��ن 
دواعش وليسوا جيشا” الفتا إلى أن 
اندلعت عقب هذا  اشتباكات عنيفة 
النداء استشهد على إثرها الضابط 
ورف���اق���ه واث��ن��ي��ن م���ن ال��م��وق��وف��ي��ن 

بالمركز.
وقال المستشار إبراهيم بوشناف 
حتى  ببسالة  قاتلوا  األمن  أف��راد  إن 
على  المهاجمين  إجبار  من  تمكنوا 
بالعتاد  محملة  سيارة  وترك  الفرار 

أمام المركز.
وأض�����اف ال��م��س��ت��ش��ار إب��راه��ي��م 
بأكملها  المنطقة  أه��ل  أن  بوشناف 

استنفروا للدفاع عن أنفسهم وطاردوا 
اإلرهابيين حتى بلغوا لمنطقة جبال 
الهروج وقتلوا منهم عدد كبير وغنموا 
هويات  على  بها  عثر  أخ��رى  سيارة 

أفارقة يحملون الجنسية المالية.
وت���رح���م ال��م��س��ت��ش��ار إب��راه��ي��م 
الذين  الشهداء  هؤالء  على  بوشناف 
وطنهم  ع��ن  دف��اع��ا  ببسالة  ق��ات��ل��وا 
تعازي  ن��اق��ال  العسكري،  وال��ش��رف 
السيد  ال���وزراء  مجلس  رئيس  دول��ة 
الثني، ومقدما  عبدالله عبدالرحمن 
مالية  تعزية  المؤقتة  الحكومة  باسم 

ألسر الشهداء.
وق����ال إن ه���ذه ال���زي���ارة ج���اءت 
رئيس  فخامة  مع  تنسيق  على  بناء 
عقيله  المستشار  ال��ن��واب  مجلس 
للقوات  العام  القائد  وسيادة  صالح، 
المسلحة المشير أركان حرب خليفة 
حفتر، وبتعليمات دولة رئيس مجلس 
عبدالرحمن  عبدالله  السيد  الوزراء 

الثني.
وج����اءت زي����ارة وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
للبلدية التي تعرضت لهجوم إرهابي 
الماضية وخلفت  األيام  جبان خالل 
عددا من الشهداء والجرحى، وذلك 
لبحث الوضع األمني للبلدية وتثبيت 

القوة األمنية المرافقة له في البلدية.
ووف��ق��ا ألوام����ر وت��ع��ل��ي��م��ات وزي��ر 
الداخلية، فإن القوة المرافقة للوزير 
والمشكلة من مختلف وحدات وزارة 
الداخلية وفروع اإلدارة العامة لأمن 
المركزي ومديريات أمن طوق تازربو، 
على  لتعمل  ت��ازرب��و  ف��ي  تثبيتها  ت��م 
ومطاردة  محيطها  وتمشيط  تأمينها 
التي  اإلرهابي  داعش  تنظيم  خاليا 
ت��ه��اج��م ت��ل��ك ال��م��ن��اط��ق واأله����داف 

الحيوية بها بين الحين واآلخر.
منح  أن��ه  الداخلية  وزي���ر  وأع��ل��ن 
اإلذن لتدريب 300 عضو من سكان 
بلدية تازربو، موضحا أن مدير األمن 
طلب تشكيل قوة خاصة بهم قوامها 
رفعت  ال���وزارة  أن  إال  عضو،   200
العدد إلى 300 عضو ليتمكنوا من 
المنطقة  تلك  على  السيطرة  بسط 

وصد أي هجوم في المستقبل.
وض��م وف��د وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة إلى 
أوجلة  و  أجدابيا  أمن  مدراء  تازربو 
وج��ال��و وع���دد م��ن م���دراء اإلدارات 
العامة بديوان وزارة الداخلية إضافة 

إلى السيد مدير مكتب الوزير.
استقباال  إن  الداخلية  وزير  وقال 
مهيبا جرى للوفد قبل المنطقة بنحو 

10 كيلو متر، حيث كان في مقدمة 
البلدية،  عميد  السيد  المستقبلين 
وآمر منطقة الكفرة العسكرية العميد 
االستخبارات  وآمر  األبعج،  بلقاسم 
ونشطاء  وحكماء  أعيان  إلى  إضافة 

المنطقة.
ال��وف��د تجول في  إل��ى أن  وأش���ار 
مركز  إل��ى  زي���ارة  وأج���رى  المنطقة 
الشرطة الذي تمت مهاجمته قبل أن 
في  الوفد  مع  المنطقة  أهل  يجتمع 
عضو  سيادة  حضرها  غ��داء  مأدبة 
ت��ازرب��و  ب��ل��دي��ة  ال��ن��واب ع��ن  مجلس 

السيد محمد دومة.
السيد  أن  الداخلية  وزير  وأوضح 
بمعالي  سيجتمع  تازربو  أمن  مدير 
ليستكمل  بنغازي  في  السبت  الوزير 
آليات  من  المديرية  إمكانيات  كافة 
تزويده  وسيتم  وإمكانيات  وأسلحة 
مربوط  اتصال  جهاز  عليها  بعربه 
حلقة  ليكون  ال��ط��وي��ل  ال��م��دى  على 
الوصل بين الوزارة والقوة المتواجدة 
في  االت��ص��االت  لتردي  نظرا  هناك 

المنطقة.
تعاني  المنطقة  أن  إل��ى  وأش���ار 
وأن  ال��خ��دم��ات،  ف��ي  ش��دي��د  نقصا 
فيما  ج��دا،  متهالكة  التحتية  البنية 

تعاني الطريق الرابطة بين الواحات 
مسافات  على  ت��ص��دع��ات  وت��ازرب��و 
ط���وي���ل���ة ي��ص��ع��ب ع���ب���ره���ا ت��ح��رك 

المواطنين من وإلى المدن.
وأكد الوزير إلى أنه سيسعى عبر 
الوزراء إلنشاء مهبط خاص  مجلس 
لتسهل  المنطقة  تلك  في  بالطيران 
أنه  إلى  الفتا  سكانها،  إلى  الحركة 
فإن  طائلة  أم��وال  من  مهما صرفت 
الطريق ستهشد تصدعات ألنها تمر 
تصدعها،  في  يتسبب  زالزل  بخط 
ببناء خرساني على  ولن تستقيم إال 
طول 500 كيلوا متر تكلف مليارات 

الدنانير.
ارتياحه  الداخلية  وزي���ر  وأب���دى 
أهالي  شاركنا  إننا  قائال  ل��ل��زي��ارة، 
الذين  تازربو في فخرهم بشهدائهم 
الشرفاء  ال��وط��ن  أب��ن��اء  فيهم  يعزى 

بأكمله.
وتعهد وزير الداخلية بأن الحكومة 
المؤقتة ورئيسها ووزارة الداخلية لن 
لبلدية  ال��دع��م  تقديم  ع��ن  ي��ت��وان��ون 
ت���ازرب���و وك���ام���ل م��ن��اط��ق ال��ج��ن��وب 
الشرقي أو الغربي، وتحسين مستوى 
الخدمات بما يكفل رفع المعاناة عن 

كاهل المواطن هناك. 

واالذاع��ي  الصحفي  العمل  مجاالت  مختلف  في  التدريبة  ال��دورات  إلقامة  التام  استعداده  عن 
والتلفزيوني ومن بينها التخصصات التالية:-

االذاعي  االع��داد   – الصحفي  التدريب   – المونتاج   – الصور  معالجة   – الصوت  هندسة   – التصوير 
والتلفزيوني – هندسة االضاءة – التنكر والتجميل – االخراج – هندسة المناظر )الديكور( – الجرافيك 

– أساسيات مادة التلفزيون – فن االلقاء – المصطلحات االعالمية – اللغة العربية – اللغة االنجليزية

وتقام الدورات بمقر المركز الكائن 
بمدرسة الخنساء الثانوية للبنات الفويهات  هاتف 0914179816

يعلن مركز التدريب الصحفي ومهن االذاعة والتلفزيون التابع 
لمؤسسة الخدمات االعالمية بمجلس النواب

اعالن
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المهندس الصقر بوجوارى والدكتور عبدالكريم القبائلي يقومان بجولة تفقدية داخل مركز بنغازي الطبي

التوقيع على محضر استالم موقع مشروع تغذية وصيانة الكهرباء العرقوب

اجتماع اعضاء المجلس التسييري لبلدية المرج مع مراقب االقتصاد بالمدينة

عميد بلدية اجخره يعقد اجتماع مع بعض مسؤولي القطاعات بالبلدية

مناظرة تحت عنوان »شفافية من أجل المرحلة القادمة »

رئيس  الماضي  الخميس  يوم  قام 
بنغازي  لبلدية  التسييرى  المجلس 
والمدير  بوجوارى  الصقر  المهندس 
الدكتور  الطبي  بنغازي  لمركز  العام 
تفقدية  بجولة  القبائلي  عبدالكريم 
والعناية  االي��واء  وغرف  اقسام  داخل 

بمركز بنغازي الطبي 
كما عقد اجتماعا بالمركز بنغازي 
ال��ط��ب��ي ت��م م��ن��اق��ش��ة ب��ع��ض االم���ور 
وذلك   ، المركز  عمل  بسير  المتعلقة 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات ال��م��رك��ز 

واالطالع على ما يقدمه من خدمات 
طبية للمرضى .

حيث صرح مدير عام مركز بنغازي 

القبائلي  الكريم  عبد  الدكتور  الطبي 
قائال » ان المجلس التسييرى ببلدية 
بنغازي ابدى استعداده بمساندة ودعم 

بنغازي الطبي حتى يتمكن من  مركز 
تقديم خدماته الصحية بشكل االمثل 
المشاريع  إتمام  العمل على  ، وكذلك 

الصحية وفق الخطة المعدة »
نائب  حضر هذا االجتماع كل من 
مدير عام مركز بنغازي الطبي ومدير 
ال��ش��ؤون  وم��دي��ر  الطبية  ال��خ��دم��ات 
المالية ومدير الشؤون اإلدارية و عدد 
بمركز  االقسام  ورؤس��اء  األطباء  من 

بنغازي الطبي

البريقة  البلدي  المجلس  بديوان  تم 
موقع  اس��ت��الم  محضر  على  التوقيع 
م���ش���روع ت��غ��ذي��ة وص���ي���ان���ة ال��ش��ب��ك��ة 

الكهربائية العرقوب
بحضور كل من :

أ.محمد هدوار وكيل ديوان البلدية .
مكتب  م���دي���ر  ب���وخ���ري���م  م.س���ع���د 

المشروعات بالبلدية .

شركة  ع��ام  مفوض  عتيق  خالد  أ. 
عمارة المنفذة للمشروع .

إدارة  مندوب عن  الجهاني  أ.محمد 
التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية 

للنفط .
ويأتي هذا المشروع الهام لحل أهم 
منطقة   منها  تعاني  التي  المختنقات 

العرقوب .

التسييري  المجلس  اع��ض��اء  اجتمع 
ل��ب��ل��دي��ة ال��م��رج ي���وم االرب���ع���اء ال��م��اض��ي 
م���ع ال��س��ي��د م���راق���ب االق��ت��ص��اد ال��م��رج 
المراقبة  عمل  سير  على  للوقوف  وذل��ك 
البلدية  داخل  المختنقات  بعض  وحلحلة 
تسهيل  من  االقتصاد  قطاع  يساعد  بما 
مناقشة  أيضا  وتم  للمواطنين  الخدمات 
موضوع المخابز وثمنت اللجنة دور قطاع 
االقتصاد والحرس البلدي المرج في هذا 
الشأن والذي كان له دور واضح في حلحلة 

أزمة رغيف الخبز بالمرج .

متابعة  إط����ار  ف���ي 
ال���م���ج���ل���س ال���ب���ل���دي 
 .. القطاعات  ألعمال 
البلدية  عميد  اجتمع 
بمسؤول  الخميس  يوم 
ق������ط������اع اإلس������ك������ان 
عرض  حيث  والمرافق 
قطاع  م��س��ؤول  السيد 
اإلسكان أهم المشاريع 
عليها  التعاقد  تم  التي 
من قبل قطاع اإلسكان 
رئيس  ق���رار  ب��م��وج��ب 
الوزراء .. وان الشركة 
معها  التعاقد  تم  التي 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��م��ش��اري��ع 
المواقع  استلمت  ق��د 
وباشرت فعال أعمالها. 
والمشاريع المتعاقد 

عليها هي 
م���ش���روع رص��ف   -
مسافة  البحيرة  طريق 

800متر .

إن����ارة  م���ش���روع   -
طريق حي السالم .

خطوط  م��ش��روع   -
مياه داخل المدينة. 

ان��ت��ه��اء  ب���ع���د   ...
حضر   .. االج���ت���م���اع 
العميد والسادة  السيد 
تكريم  حفل  األع��ض��اء 
ال����ع����ائ����الت واألس������ر 
التي  العامة  والجهات 
ساهمت في استضافة 
ال����وف����ود ال��م��ش��ارك��ة 
ف���ي م��ؤت��م��ر ال��ق��ب��ائ��ل 
داخل  المنعقد  الليبية 

بالفترة  اجخرة  مدينة 
--18 /9 /2018

.16
بعد انتهاء االحتفال 
ال��س��ي��د عميد  اج��ت��م��ع 
عضو  والسيد  البلدية 
ال���م���ج���ل���س ال���ب���ل���دي 
ي���وس���ف ه�������ارون م��ع 
قطاع  م��س��ؤول  السيد 
بالبلدية  ال��م��واص��الت 
عيسى  موسى  السيد 
ق��دم  ح��ي��ث   .. ح��م��د 
القطاع  مسؤول  السيد 
تقرير  البلدية  لعميد 

شامل لما قم به قطاع 
ال���م���واص���الت داخ���ل 
ال��ب��ل��دي��ة خ���الل شهر 
كان  وال��ت��ي   .. نوفمبر 
م��واف��ق��ة هيئة  أه��م��ه��ا 
ال����م����واص����الت ع��ل��ى 
تنفيذ بعض المسارات 
الزراعية داخل المدينة 
والتي تم عرضها أثناء 
زي�������ارة رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة 
ال��م��واص��الت وال��ن��ق��ل 
وال���وف���د ال��م��راف��ق له 
لمدينة اجخرة بموجب 
ل��رئ��ي��س مجلس  ق���رار 
رق����م 118  ال�������وزراء 

لسنة 2017 ..
واي���ض���ا ال��ع��راق��ي��ل 
التي تواجه إنشاء مبنى 
ل��ق��ط��اع ال��م��واص��الت 
الضيافة  بيت  ومبنى 
العامة  للهيئة  ال��ت��اب��ع 

للمواصالت والنقل .

أق���ي���م ب���ق���اع���ة ال��ب��رل��م��ان 
مناظره  جلسة  البيضاء  بمدينة 
ت��ح��ت ع���ن���وان« ش��ف��اف��ي��ه من 
بين   « ال��ق��ادم��ة  المرحلة  أج��ل 
المجلس البلدي البيضاء وكافة 
وبحضور  بالبلدية  القطاعات 
البيضاء  أم���ن  م��دي��ري��ة  م��دي��ر 
ومؤسسات  الحكماء  ومجلس 
من  ولفيف  المدني  المجتمع 

المواطنين.
البلدية  عميد  رح��ب  حيث 
بالسادة  حسين«  »علي  السيد 
وسرد  بشرح  ق��ام  ثم  الحضور 
م���اق���ام ب���ه ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 

ومشاريع  أع��م��ال  م��ن  البيضاء 
خ���الل ف��ت��رة األرب����ع ال��س��ن��وات 

الماضية....
ك���م���ا ن���اق���ش ال���ح���اض���رون 
م���ع ع��م��ي��د وأع���ض���اء ال��ب��ل��دي��ة 
تواجه  التي  اإلشكاليات  بعض 

القطاعات....
وفي ختام الجلسة اثني جميع 
المجهودات  علي  ال��ح��اض��رون 
المجلس  ق��ب��ل  م���ن  ال��م��ب��ذول 
الظروف  رغم  البيضاء  البلدي 
الراهنة التي تمر بها البالد....

تفعيل ميناء سرت التجاري

عقد ظهر الخميس اجتماع موّسع مع إدارة 
ميناء سرت التجاري واالجهزة العاملة بالميناء 
السيد  س��رت  بلدية  عميد  االجتماع  ت��رأس   ،
المجلس  عضو  وبحضور  المعداني  مختار 
البلدي سرت ورئيس لجنة البنية التحتية السيد 
غيث عبد الله ومدير ادارة ميناء سرت التجاري 
قوة  باسم  والناطق  السيوي  محمد  المهندس 
السيد  القوة  مندوبا عن  وتأمين سرت  حماية 
التالية  االجهزة  مندوبي  وال��س��ادة  حديد  طه 
:مديرية امن الميناء وسرية امن الميناء وجهاز 
وجهاز  العامة  المباحث  وجهاز  السواحل  امن 
على  والرقابة  والجمارك  العامة  المخابرات 
ورقابة  الحيوانية  والصحة  واالدوي��ة  األغذية 

الجوازات وحرس السواحل .
بعد  الميناء  تفعيل  ح��ول  االجتماع  تمحور 
انتهاء اعمال التعميق ، تم كذلك االتفاق على 
ان تقوم البلدية بصيانة بعض المقرات االدارية 

واالمنية بالميناء .
ب��ي��ن وزارة  ال��ت��ن��س��ي��ق  ت���م االت���ف���اق ع��ل��ى 
والنقل  الموانئ  ومصلحة  والنقل  المواصالت 
البحري من اجل استكمال المشاريع المتوقفة 

بالميناء .

بلدية طبرق من  تبذلها  التي  الجهود  إطار  في 
أجل تحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطن قام 
عميد  مازق  الناجي   / السيد  األحد  أمس  صباح 
الوهراني  مسعود   / السيد  وبرفقته  طبرق  بلدية 
مدير إدارة المتابعة وضمان الجودة بديوان بلدية 
ط��ب��رق ب��اس��ت��الم م��وق��ع ص��ي��ان��ة وت��ح��وي��ر مقرين 
المرافق  ق��ط��اع  مبنى  محيط  ضمن  متجاورين 
بالمدينة حيث قامت الشركة المنفذة وهي ) شركة 
الطالئع الحديثة للمقاوالت � طبرق ( بإتمام إنجاز 
األول  تخصيص  تم  بحيث  وتحويرهما  صيانتها 
 ) روح��ه  شاهر  محلة  مختار   ( ل��  إداري  كمكتب 
والمقر االخر ل�� ) مختار محلة شهداء الناظورة (.
القاطنين  للمواطنين  والتنويه  اإلش��ارة  تجدر 
بنطاق كل محلة بأنه سيتم من خالل هذه المكاتب 
والممنوحة  لهم  الالزمة  اإلدارية  الخدمات  توفير 
من قبل مختاري المحالت الواقعين في نطاقهما.

الزاوية وعضوين من  بلدية  السيد عميد  قام 
لأمم  السامية  المفوضية  مندوب  و  المجلس 
الغربية  بالمنطقة  الالجئين  لشؤون  المتحدة 
بالزاوية  المركزية  االسنان  لعيادة  تفقدية  زيارة 

المعروفة بعيادة ) التأمين (
ل��الط��الع ع��ل��ي أوض����اع ال��ع��ي��ادة م��ن ناحية 
و  التشغيل  حيت  م��ن  تواجهها  التي  العراقيل 
استقبال المواطنين وكان من ضمن الزيارة تسليم 
مولد للطاقة الكهربائية مقدم من قبل المفوضية 

السامية لأمم المتحدة لشؤون الالجئين.

المجلس  ضم  اجتماع  الماضي  االثنين  عقد 
البلدي توكرة بحضور السيد محمود سليمان سعد 
السيد  البلدي  المجلس  وعضوي  البلدية  عميد 
ابراهيم حدوث والسيد عبدالحميد اعبيد ومدراء 
لمناقشة  وذل���ك  بالبلدية  القطاعات  وم��س��ؤول��و 
فائض المالكات الوظيفة )المركز الوطني( وكيفية 
تنسيبهم للقطاعات وتم االتفاق علي تشكيل لجنة 
في  متمثال  البلدي  المجلس  م��ن  مكونه  اداري���ة 
السيد عبدالحميد اعبيد والسيد ابراهيم حدوث 
وادارة  ت��وك��رة  العمل  ومكتب  المجلس  ع��ض��وي 
تنسيب  في  النظر  ومهمتها  الصحية  الخدمات 

فائض المالكات .

استقبل المنسق االجتماعي للقيادة العامة بجالو 
السيد » اجويلي السنوسي التواتي » وعميد بلدية 
العامة  القيادة  وفد   « االمين  شعيب  الدكتور  جالو 

للجيش الليبي قادمة من مدينة تازربو 
حيث أكد عميد بلدية جالو بأن بلدية جالو تؤكد 
العربي  للجيش  العامة  للقيادة  المستمر  دعمها 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والتي هي طوق 
النجاة لليبين من خطر االرهاب وداعش واالخوان 
و من سنادهم من الدول الخارجية التي تعمل على 
عدم استقرار ليبيا وتحارب دعم الجيش الليبي ...

 « العامة  القيادة  باسم  الرسمي  الناطق  واش��اد 
تبذلها  التي  بالجهود   « المسماري  احمد   « العقيد 
بلدية جالو في مساندة االجهزة االمنية المتمثلة في 
القوات المسلحة و االجهزة التابعة لوزارة الداخلية 
واشار المسماري الى أن القيادة العامة لن تترك 
مناطق الجنوب وما تعانيه من مشاكل امنية و حياتية 
وتاتي هذه الزيارة بعد ما قام وفد القيادة العامة 
العزاء  واج��ب  لتقديم  ت��ازرب��و  منطقة  ال��ى  ب��زي��ارة 
الهالي الضحايا الهجوم االرهابي داعش علي بلدية 

تازربو ..

بلدي طبرق يستلم مشروعات 
منجزة داخل المدينة

زيارة تفقدية لعيادة 
االسنان المركزية بالزاوية

 بلدي توكرة يجتمع مع القطاعات 
لمناقشة فائض المالك الوظيفي

المنسق االجتماعي للقيادة العامة بجالو وعميد 
البلدية يستقبل وفد القيادة العامة للجيش

اشراف : سعيد الصيد



الجازوي: فئة مبتوري األطراف أصبحت فئة منسّية سواء في األمور اإلدارية أو المالية و حتى في المساعدات

الليبية للتنمية تبدأ في تسجيل المشاركات من النساء في برنامج “إعداد القيادات النسائية”

أق����ي����م ب���م���رك���ز ت��ن��م��ي��ة 
مدينة  في  الطفل،  وإبداعات 
ب���ن���غ���ازي م��ط��ل��ع االس���ب���وع 
وتكريم  احتفالية  ال��م��اض��ي 
األطراف من جهاز  ،لمبتوري 
شعار)روحي  تحت  الشرطة، 

وجسدي فداء للوطن(.
وف���ي ت��ص��ري��ح – ل��وك��ال��ة 
رئيس  ق��ال   – الليبية  األنباء 
م���ن���ظ���م���ة رواب���������ط ال��خ��ي��ر 
ال��خ��ي��ري��ة، صالح  ل��أع��م��ال 
يونس الجازوي أن هذه الفئة 
من مبتوري األطراف ، تنادت 
لمحاربة اإلرهاب والدواعش، 
فالتقينا اليوم بهم لنقدم لهم 
الّتحية إجالال وإكراما لهؤالء 

الروح  قدموا  ،الذين  الرجال 
من  ؛  للوطن  ف��داء  والجسد 

أجل تحريره من اإلرهاب.
هؤالء  أن  ال��ج��ازوي  وتابع 
األب��ط��ال ق��دم��وا لنا ال��راح��ة 
واالستقرار ،باإلضافة إلى أن 
أرواحهم على أكفهم في سبيل 

الله.
وب��ّي��ن ال���ج���ازوي أن ه��ذه 
ولم  منسّية،  أصبحت  الفئة 
تعد تُ��ذك��ر س��واء ف��ي األم��ور 
المالية وحتى في  اإلدارية أو 
أقل شيء  فهذا  المساعدات، 
، نقدمه لهم اليوم بهذه اللفتة 

وفي نفس الوقت تكون ؛ للفت 
انتباه المسؤولين لكي يهتموا 

بهم.
ذك��ر  ال��س��ي��اق،  ذات  وف���ي 
أمن  لمديرية  التابع  العقيد 
الداخلية  وزارة  ف��ي  بنغازي 
المؤقتة، ومساعد رئيس مركز 

الطبية  للخدمات  زه��ر  اب��ن 
الجرحى  لجنة  ف��ي  وع��ض��و 
محمود  الصيدلي  المصابين، 
ه��ذا  أن  ال������زاوي  ع��ب��دال��ل��ه 
اللجنة  ب��ه  ق��ام��ت  االح��ت��ف��ال 
ل��إلخ��وة  وت��ق��دي��را  تكريما  ؛ 
المبتورين  واألحياء  الشهداء 
األط�����راف ال��ت��اب��ع��ي��ن ل���وزارة 

الداخلية.
وأك��م��ل ال����زاوي أن ه��ؤالء 
من  بأنفسهم،  ضحوا  الناس 
أج��ل أم��ن وأم���ان واس��ت��ق��رار 
البالد،  ومن أجل راحة الوطن 
وال��م��واط��ن وه���ذا أق��ل شيء 
لباقي  ونتمنى  ل��ه��م  ن��ق��دم��ه 

جرحانا الشفاء العاجل.

الليبية  المنّظمة  أعلنت 
للتنمية  عن فتح باب التسجيل 
القيادات  “إعداد  برنامج  في 

النسائية” في مدينة بنغازي.
المنظمة  وأوض��ح��ت  ه��ذا 
ع��ب��ر ص��ف��ح��ت��ه��ا ال��رس��م��ي��ة 
أن  ب��وك”  “فيس  موقع  على 
البرنامج  يتكّون من مرحلتين، 
ال��م��رح��ل��ة األول����ى ه��ي دورة 
تدريبية خالل الفترة من 23 
 ،2018 ديسمبر   27 حتى 
حلقات  ال��ث��ان��ي��ة  وال��م��رح��ل��ة 
نقاش تقوم بها المتدربات في 
جامعات بنغازي خالل الفترة 
من 30 ديسمبر 2018 حتى 

24 يناير 2019 .
مديرة  قالت،  جهتها،  ومن 
مكتب تمكين المرأة بالمنظمة 
األس��ت��اذة  ال��م��ش��روع  ومنسق 
لوكالة   �� العمامي”  “خديجة 
يوجد  أن��ه   ���� الليبية  األن��ب��اء 
عن  المرأة  عند  كبير  عزوف 
وهدفنا  السياسية،  المشاركة 
للمشاركة  ال��ن��س��اء  ح��ث  ه��و 
ف���ي ح��ق��ه��ا ب��االن��ت��خ��اب��ات، 
ال��ذي  اإلح��ب��اط  نمحي  وأن 
ليبيا  ف��ي  ال��ن��س��اء  ب��ه  تشعر 
وإحساسهن بالتهميش ،وعدم 
الحصول على فرصة للتقديم 

والترشيح.
أنها  العمامي”  وأضافت” 
م��ذه��ول��ة ب��وج��ود ن��س��اء في 
ليبيا بهذا الحماس واإلصرار 
والّتطور  واقعهن  تغيير  ف��ي 
الرغبة  ه��ذه  ،وأيضا،لديهن 
يكن  وأن  والتقدم  التعلم  في 

نساء قياديات بجدارة.
وأوضحت أن هذه الدورة، 
ومن  النساء  كافة  تستهدف 
مختلف المستويات ومن تجد 

في نفسها الروح القيادية.
الدورة  أن  بالذكر  الجدير 
في  انطلقت  التي  التدريبية 
أكتوبر  من  والعشرين  الّثامن 
ال��م��اض��ي ق���د اخ��ت��ت��م��ت في 
مدينة البيضاء، وجاءت ضمن 

ليبية  قيادات  إع��داد  مشروع 
من فئة النساء في مدن شرق 
“أن���ِت  م��ش��روع  ض��م��ن  ليبيا 

رائدة” .
ذك��ر  ال��س��ي��اق،  ذات  وف���ي 
رئيس مجلس اإلدارة للمنّظمة 
إن  )وال(  ل��  شهوب”  “صالح 
ال�����دورة ت��ه��دف إل���ى إع���داد 
مدن  في  النسائية  القيادات 
في  وتمكينها  ل��ي��ب��ي��ا،  ش���رق 

العمل السياسي.
وتابع “شهوب ” أن العاملين 
ب��ال��م��ن��ظ��م��ة ق���ام���وا ب��إع��داد 
إلى  م��ؤخ��ًرا، خلُصت  دراس��ة 
النساء  من  كبير  عدد  عزوف 
العملية  ف��ي  المشاركة  على 
وال��ح��ك��م  بليبيا  ال��س��ي��اس��ي��ة 

الديمقراطي.
أنهم  إلى  “شهوب”  وأش��ار 
قاموا في بداية شهر سبتمبر 
في  تدريبية  ب��دورة  الماضي، 
م��دي��ن��ة ط��ب��رق ل��م��دة خمسة 
أخرى  دورة  إلى  إضافة  أيام، 
ف���ي م��دي��ن��ة ال��ب��ي��ض��اء في 

العشرين من أكتوبر.
وكشف أنهم قبل إقامة هذه 
الدورات بشهر، قاموا بإطالق 
رابط إلكتروني ؛للتسجيل على 
االجتماعية  التواصل  مواقع 
المنظمة  ف��رع  مع  وتواصلنا 
مدينة  ف��ي  للتنمية  الليبية 
طبرق ومدينة شحات وطلبنا 
التسجيل  راب��ط  توثيق  منهم 

بالمدن المستهدفة .

استهداف  تم  أن��ه  وأوض��ح 
وذوي  ال��ج��ام��ع��ات،  ط��ال��ب��ات 
المكاتب  وم��دي��رات  اإلع��اق��ة 
وع������ض������وات ب���م���ؤّس���س���ات 
وأع��ض��اء  ال��م��دن��ي  المجتمع 

الحركة الكشفية.
محاور  أن  “شهوب”  وتابع 
المواطنة  على  كانت  ال��دورة 
والديمقراطية والحوار وقبول 
الرأي اآلخر ،وأنواع الدساتير 
تحت إشراف المدربين “رجب 
“خديجة  واألستاذة  العماري” 

الورفلي” .
التي  ال��دورة  أن  إلى  يشار 
الماضي  الخميس  اختتمت 
أي����ام  ل���م���دة 5  اس���ت���م���رت 
ساعات   8 بمعدل  متواصلة 

يومياً.
 18 ال����دورة   واستهدفت 
ف��ئ��ات عمرية  م��ن  م��ش��ارك��ة 
منهن  م��خ��ت��ل��ف��ة،  وم���ج���االت 
الطالبات والمعلمات وأعضاء 
ه���ي���ئ���ة ت����دري����س وأع����ض����اء 
المدني  المجتمع  مؤسسات 
الكشافة  ح��رك��ة  ،وأع���ض���اء 
وال����م����رش����دات وم���وظ���ف���ات 
ومهندسات  اإلع��اق��ة  وذوي 

وحقوقيات.

شهدته  ال��ذي  واالس��ت��ق��رار  ال��ح��رب  انتهاء  بعد 
مدينة بنغازي، كان واجبا عليها أن ننظر إلى أبناءها 
الذين قارعوا اإلرهاب في حرب استمرت لسنوات، 
أبنائها  واذه����ان  اج��س��ام  ف��ي  مخلفاتها  واع��ق��ب��ت 

واطفالها ونسائها دون أن تستثني احد.
الطفولة  لحماية  الدولية  المنظمة  قدمت  لذلك 
وذوي اإلعاقة بالشراكة مع منظمة DCA الدنماركية 
في  الهولندية  السفارة  برعاية  اإلنسانية  لأعمال 
بنغازي،  في  الضحايا  لمساعدة  عمل  ورش��ة  ليبيا 
بمشاركة عدة قطاعات حيوية في المدينة يومي 26 

و27 نوفمبر 2018 في فندق تبستي بالمدينة.
وت��ط��رق��ت ورش���ة ال��ع��م��ل إل���ى ت��ع��ري��ف الناجي 
والضحية وكيفية التكفل بهم ومساعدتهم من حيث 
والتعليم واالدماج  التأهيل  وإعادة  الصحية  الرعاية 
االقتصادي  واالدماج  الوصول  وامكانية  االجتماعي 
وغيرها من األمور التي تساعدهم في االندماج في 
المجتمع وتخطي الظروف االستثنائية التي مروا بها 

في وقت سابق.
مستشفى  من  أطباء  العمل  ورش��ة  في  وش��ارك 
الطبي  بنغازي  ومركز  والحوادث  للجراحة  الجالء 
ال��ذي��ن ق��دم��وا ورق����ات ع��م��ل ع��ن كيفية ال��رع��اي��ة 
الصحية لناجي فور اصابته ووصوله إلى المستشفى 
المعاقين  تأهيل  وإع��ادة  تأهيل  مركز  قدم  وكذلك 
بنغازي ورقة عمل استعرض خاللها كيفية التأهيل 

للمصابين بعد انتهاء الرعاية الصحية لهم.
التأهيل  كيفية  حول  عمل  ورق��ة  قدمت  وكذلك 
بالطريقة  واستعمالها  الصناعية  األطراف  وتركيب 
الدعم  حول  بحثة  ورق��ة  إلى  باإلضافة  المناسبة، 
عن  للتخفيف  النفسي  التأهيل  وكيفية  النفسي 
له  يتعرض  ال���ذي  ال��ص��دم��ة  بعد  م��ا  االض��ط��راب 

الناجين من الحرب التي شهدتها المدينة.
وكذلك شارك في الورشة مسؤول قطاع الشؤون 
التضامن  صندوق  عن  وممثل  بنغازي  االجتماعية 
االجتماعي وبعض أعضاء المنظمة الدولية لحماية 

الطفولة وذوي اإلعاقة.
وق���دم���ت ف���ي ن��ه��اي��ة ورش����ة ال��ع��م��ل ت��وص��ي��ات 
واقتراحات حول كيفية مساعدة الضحايا بمختلف 
المجاالت وتطرقت إلى الصعوبات التي تواجه هذه 

القطاعات وتقديم اقتراحات بالحلول الممكنة.

اختتمت الورشة التدريبية الثانية لمشروع سفراء 
السالم 3   ضمن برنامج )انت رائدة( والتي ينفذها 
معهد  مع  بالشراكة  والشباب  المرأة  تمكين  منتدى 
شعار  تحت  البريطاني  والسالم  الحرب  صحافة 
)ش��رك��اء ف��ي ال��وط��ن _ش��رك��اء ف��ي ال��س��ل��م( حيث 
الفترة  أيام من  التدريبية لمدة 4  الورشة  استمرت 
)24 - 27 نوفمبر 2018 ببلدية الزاوية المركز.

الغربي  الساحل  بلديات  ال��ورش��ة  واستهدفت 
)الزاوية- صبراتة- صرمان- العجيالت- الجميل- 
النساء  من  سيدة   20 من  الكثر  زوارة(  رقدالين- 

الناشطات في قضايا السالم ودعم االستقرار .
وخ��ص��ص��ت ال���ورش���ة ط���رق االس��ت��ج��اب��ة الدارة 
دور  ،وتعزيز  المحلية  مجتمعاتهن  في  الخالفات 
النساء في عمليات بناء الثقة، واكتساب المتدربات 
النزاعات  إلدارة  المختلفة  االستجابة  خ��ي��ارات 
ال��ت��وت��ر، واك��ت��س��اب منهجية  ،وخ��ف��ض م��س��ت��وي��ات 

االقتراب والتدخل .

جمتمع مدني7
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المنّظمة الدولّية لحماية الطفولة وذوي اإلعاقة تطلق الّدورة المجانّية الّثانية لتعليم لغة اإلشارة

اختتام احتفالّية بمناسبة اليوم العالمي لحّق الطفل وحملة التوعية بالعنف المسّلح

أطلقت المنظمة الّدولية لحماية الطفولة 
المجانية  التدريبية  ال��دورة  اإلع��اق��ة،  وذوي 
الثانية من مشروع “أفهمني نفهمك” الخاص 
العامة  الهيئة  برعاية  اإلش���ارة  لغة  بتعليم 

لصندوق التضامن االجتماعي.
الثالثاء  يوم  انطلقت  التي  الدورة  ونّظمت 
الليثي   حي  في  المنظمة  مقر  في  الماضي 

“شارع البوطاس”، في مدينة بنغازي.
“سالم  المدرب  الدورة  محاضرات  وألقى 

عالم” ، حيث تناول تعريف الصمم وأنواعه ، 
وأساسيات تعليم لغة اإلشارة ، وكيفية التعامل 

مع األشخاص ذوي اإلعاقة من الّصّم.
التعاون  إط��ار  ف��ي  المشروع  ه��ذا  وي��أت��ي 
والهيئة  الدولية  المنظمة  ،بين  المشترك 
لنشر  وذل���ك   ، الّتضامن  ل��ص��ن��دوق  ال��ع��ام��ة 
ونشر   ، اإلعاقة  ذوي  حقوق  بثقافة  الّتوعية 
ش��رائ��ح  مختلف  ،ف���ي  اإلش�����ارة  ل��غ��ة  تعليم 

المجتمع الليبي

اليوم  بمناسبة  احتفالّية  اخ��ت��ت��ام 
التوعية  وحملة  الطفل  لحّق  العالمي 

بالعنف المسلّح
ب��ن��غ��ازي مطلع  ب��ب��ل��دّي��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
االحتفال  فعاليات  الماضي،  االسبوع 
وحملة  الطفل،  لحّق  العالمي  باليوم 

التوعية الخاصة بالعنف المسلّح  .
ه���ذا وق���د أق��ي��م��ت االح��ت��ف��ال��ي��ة ، 
التعددية  التراث  منظمة  نظمّتها  التي 
مع  ت��زام��ن��اً  ب��ن��غ��ازي،  بقاعة  الثقافية 
الطفل  لحق  العالمي  باليوم  االحتفال 

ببلدية بنغازي.
لمنظمة  التنفيذي  ال��م��دي��ر  وق���ال 
األستاذ  الثقافية،   التعددية  ال��ت��راث 
لوكالة   – الفاخري”  الله  عبد  “أحمد 

األنباء الليبية – إّننا “نحن اليوم نحتفل 
ونحن  الطفل،  لحّق  العالمي  باليوم 
كمنظمة قمنا بتوعية خاّصة ؛للحّد من 
العنف المسلّح، هذه الحملة، كانت على 

نطاق مدينة بنغازي بالكامل” .
وأضاف الفاخري “استهدفنا حوالي 

وإعدادي  ابتدائي  مابين  مدرسة،   20
باستهداف  سنقوم  الله  وبإذن  وثانوي، 
للحّد  جاءت  الحملة  وهذه  الجامعات، 
بتوزيع  وقمنا  ال��ّس��الح،  مخاطر  م��ن 
الفت  وشكلها  ألعاب،  تحوي  مطويات 
بالفهم واالستيعاب،  يقوم  للطفل، لكي 

أيضاً قمنا بالعروض عن طريق عروض 
وقمنا  جيداً،  الفكرة  لتوصيل  مرئية؛ 
الترفيهية  ال��ن��ش��اط��ات  ببعض  أي��ض��اً 
انتشار  مخاطر  تخّص  كلها  بالمدارس 

السالح” .
وأشار الفاخري إلى أن االحتفال هذا 
اليوم، تمت دعوة فيها جميع المدارس 
الحملة،  هذه  في  استهدافها  تم  التي 
وقد تّم عرض عديد من الفقرات من 
بينها : فقرة ألعاب الخفة، وفقرة أغاني 
فرقة ديزني، وبعض الفرق الموسيقية 
والمسرحية تخّص السالم، أيضاً تخلّل 
األط��ف��ال،  ل��رس��وم��ات  معرضا  الحفل 
كما تم توزيع العديد من الهدايا تخص 

األطفال بمناسبة هذا اليوم”  .

ورشة عمل لمساعدة 
الضحايا في بنغازي

منتدى تمكين المرأة والشباب يختتم 
المرحلة الثانية لمشروع سفراء السالم 3 
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البئر )Y – 1( بحقل النافورة يدخل على خط اإلنتاج

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يتفقد انطالق مشروع  خط أ 
»القاطع )ج(« لمياه الشرب المزمع ربطه على منظومة مياه النهر

تخفيض اإلمداد المائي عبر خط إجدابيا – سرت بشكل مؤقت

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يتابع مشروعي إنشاء مباني المؤسسة الوطنية 
للنفط والمركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية في بنغازي

محمد  ال��س��ي��د/  أع��ل��ن 
بالقاسم بن شتوان – رئيس 
لجنة اإلدارة بشركة الخليج 
تم  قد  بأنه  للنفط  العربي 
البئر )Y – 1( بحقل  ربط 
النافورة على منظومة اإلنتاج 
 1،500( إنتاجية  ب��ق��درة 

برميل نفط يومياً(.
لجنة  رئ���ي���س  وأض������اف 
ال��خ��ل��ي��ج  ب��ش��رك��ة  االدارة 

العربي للنفط  أنه وبحسب 
االخ��ت��ب��ارات ال��ت��ي أُج��ري��ت 
المتوقع  ف��م��ن  ال��ب��ئ��ر  ع��ل��ى 
اإلنتاجية  ق��درت��ه  تصل  أن 
نفط  برميل   3،000( إل��ى 

يومياً(.
الخليج  شركة  أن  يذكر 
أيضا  كانت  للنفط  العربي 
ق����د أع���ل���ن���ت ع����ن ع����ودة 
العمل  ال��ى  البيضاء  حقل 

ي�����وم االرب�����ع�����اء ال���م���واف���ق 
وال��ذي   31/10/2018
ت��ب��ل��غ ق���درت���ه االن��ت��اج��ي��ة 
برميل  االف  ستة  الحالية 
في اليوم ، ويتوقع ان تصل 
نهاية  مع  االنتاجية  قدرته 
نوفمبر الحالي الى معدالتها 
عشر  اثنى  عند  الطبيعية 

الف برميل يوميا.

ق�����ام رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 
بنغازي  لبلدية  التسييري 
بوجواري  الصقر  المهندس 
بزيارة  الثالثاء  اليوم  صباح 
ان��ط��الق  لمتابعة  ت��ف��ق��دي��ة 
رقم 36/71  مشروع عقد 
لمياه  )ج(”  “القاطع  أ  خط 
ال����ش����رب ال���م���زم���ع رب��ط��ه 
النهر  م��ي��اه  منظومة  ع��ل��ى 

الصناعي.
المشروع شبكات  ويربط 
ت��وص��ي��ل م��ي��اه ال��ش��رب من 
فلسطين  ش�����ارع  م��ف��ت��رق 
وهى نقطة )5( وصواًل إلى 
الجاهزة  المساكن  مفترق 
بغرفة  الرابطة   )4( نقطة 
ش��ب��ك��ة ال���م���ي���اه ال���واق���ع���ة 

الرابع  ال��دائ��ري  )بالطريق 
طريق النهر(.

ال���م���ش���روع  ي����ه����دف  و 
ت��غ��ذي��ة س��ك��ان مناطق  إل���ى 
وهى  بنغازي  ش��رق  ش��م��ال 

ح���ي ال���س���رت���ي وش��ب��ن��ة أ، 
الجاهزة  والمساكن  ج  ب، 
مناطق  وك��ام��ل  والوحيشي 
السالوي واللثامة والصابرى 

اخريبيش.

المجلس  رئ��ي��س  وش���دد 
ال��ت��س��ي��ي��ري ع��ل��ى ض����رورة 
إزالة أي عوائق تواجه تنفيذ 
إنشاء توصيل خطوط المياه 
من البناء العشوائي وغيرها 

التي تم بناؤها على مسارات 
كافة  وتذليل  الخطوط  هذه 

الصعوبات. 
ي���ش���ار إل����ى أن����ه راف���ق 
التسييري  المجلس  رئيس 
المهندس  ب��ن��غ��ازي  لبلدية 
هذه  في  ب��وج��واري  الصقر 
إدارة  مدير  من  كل  الزيارة 
بالشركة  والصيانة  التشغيل 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ي��اه وال��ص��رف 
جهاز  ف��رع  م��دي��ر  الصحي 
ومدير  والمرافق  اإلس��ك��ان 
للبناء  العامة  الشركة  ع��ام 
وال��ت��ش��ي��ي��د وم���ن���دوب عن 
غ��رف��ة ع��م��ل��ي��ات ال��ط��وارئ 
م��دي��ر م��ك��ت��ب م��ش��روع��ات 

بلدية بنغازي. 

أعلن جهاز تنفيذ وادارة 
مشروع النهر الصناعي أنه 
ل��زي��ادة اإلستهالك  ن��ظ��راً  
ل��ل��م��ن��اط��ق وال���م���ش���اري���ع 
ال���زراع���ي���ه وال��ص��ن��اع��ي��ه 
شرعيه  الغير  وال��وص��الت 
وأنتشار المزارع العشوائيه 
علي خط إجدابيا – سرت  
المواطنين  ب��ع��ض  وق��ي��ام 
ب��ف��ت��ح خ����زان ال��ق��رض��اب��ي��ة 

إلي  ال��رج��وع  دون  الكبير 
ون��ق��ص  ال���ج���ه���از  إدارة 
حقل  م��ن  المائي  اإلم���داد 
آبار تازربو بسبب الظروف 
الهجمه  وتداعيات  األمنيه 
اإلره��اب��ي��ه ال��ب��رب��ري��ه علي 
م��دي��ن��ة ت��ازرب��و م��س��اء ي��وم 
الموافق  الماضيه  الجمعة 
 2018 ن���وف���م���ب���ر   23
وأنخفاض المخزون المائي 

والموازنه  التجميع  بخزان 
بموقع إجدابيا، فإنه سيتم 
الثالثاء  اليوم  من  إعتباراً 
ن��وف��م��ب��ر   27 ال���م���واف���ق 
اإلم����داد  خ��ف��ض   2018
خط  عبر  المتدفق  المائي 
إجدابيا – سرت  بمنظومة 
ال���س���ري���ر س�����رت ت���ازرب���و 
إلي  مؤقت  بشكل  بنغازي 

حين إشعار آخر .

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
الوطنية للنفط، المهندس مصطفى 
صنع الله اجتماعا بالمقر الرئيسي 
للمؤسسة في طرابلس يوم الخميس 
 ،2018 ن��وف��م��ب��ر   22 ال��م��واف��ق 
السيد فتحي سعيد رئيس  بحضور 
و  للصيانة  النفطي  المركز  فريق 
الحرة  بالمنطقة  الفنية  الخدمات 
السيد  و  ب��ن��غ��ازي،  ف��ي  بالمريسة 
ي��وس��ف ع��ل��ي ع��ب��دال��ه��ادي رئيس 
فريق متابعة إنشاء مباني المؤسسة 
ذلك  و  بنغازي  في  للنفط  الوطنية 

لمناقشة اوضاع المشروعين .
ومن المقّرر أن يُعهد إلى المركز 
النفطي للصيانة و الخدمات الفنية 
االش���راف  بمسؤولية  ب��ن��غ��ازي  ف��ي 
النفط  قطاع  وأجهزة  معدات  على 
كما   ، التحتية  البنية  واحتياجات 
من  ج���زءا  ال��م��رك��ز  ه���ذا  سيشكل 
قبل  م��ن  المتوخاة  االستراتيجية 
لزيادة  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
التقنية  ال��ق��درات  وتنمية  ال��ك��ف��اءة 

وتخفيض التكاليف.
ال���م���رك���ز على  ح��ي��ث س��ي��رك��ز 
الدوارة والمعدات  إصالح المعدات 
األساسية الثابتة وصيانتها، إضافة 
إل���ى ت��وف��ي��ر ال��خ��دم��ات واألن��ش��ط��ة 

التفتيش  عمليات  مثل  التكميلية، 
أدوات  وم���ع���اي���رة  وال���م���ص���ادق���ة 
الخدمات  على  والتدريب  القياس 
التقنية. كما سيقوم المركز بتيسير 
والحفر،  والتصنيع  اإلنتاج  عمليات 
والمساهمة في التخفيض من قيمة 
التكاليف والحّد من خسائر االنتاج، 
ال��ق��ي��ام بأعمال  وذل���ك م��ن خ���الل 

صيانة من قبله كشركة محلية.
وب��ال��ت��ال��ي، س��ي��س��اع��د ال��م��رك��ز 
تكنولوجية  ق�����درات  ت��وط��ي��ن  ف���ي 
فرص  وتوفير  ليبيا،  ف��ي  متقدمة 
من  المزيد  وتطوير  ج��دي��دة  عمل 
العملي  والتطوير  ال��ت��دري��ب  آف���اق 
يجذب  أن  المتوقع  من  أنه  حيث   ،
أعماال  المتخصص  المركز  موقع 
البلدان  ف��ي  مماثلة  قطاعات  ف��ي 
بعث  في  بذلك  مساهما  المجاورة؛ 

وجذب  المستدامة  التنمية  مشاريع 
االجنبي،  ال��م��ال  ورأس  االستثمار 
قطاعات  في  النمو  تشجيع  وكذلك 
النقل والسياحة والقطاع المصرفي.

رئيس  سعيد  فتحي  السيد  وقام 
الخدمي  ال��م��رك��ز  ان��ش��اء  م��ش��روع 
للصيانة بالمنطقة الحرة بالمريسة 
في بنغازي باطالع رئيس المؤسسة 
ال���ذي تم  ال��ت��ق��دم  وال��ح��ض��ور على 
و  المريسة  م��ش��روع  ف��ي  تحقيقه 

إجراءات الملكية .
يوسف  السيد  اطلع  جانبه  م��ن 
ع��ب��دال��ه��ادي ال��ح��ض��ور ع��ن م��ا تم 
أحرازه من تقدم بالمشروع بمنطقة 

جليانة ببنغازي .
كما أّكد السيد صنع الله على أن 
مع  مستمر  تواصل  على  المؤسسة 
لتسريع  وذل��ك  المعنية،  السلطات 

إنجاز مشروعها الضخم في بنغازي، 
المشروع وعلى  مشّددا على أهمية 
ضرورة اعتماد جميع معايير الصحة 
بها  المعترف  والبيئة  وال��س��الم��ة 
من  مستوى  بأعلى  وااللتزام  دوليا، 
الكفاءة المهنية طيلة فترة اإلنجاز.

إج��م��اال  ال��م��ش��روع  وسيتضمن 
كمحور  رائ���ع���ة  م��ع��م��اري��ة  أي��ق��ون��ة 
إداري  مجمع  من  ويتألف  رئيسي، 
المؤسسة  مكاتب  يشمل  متكامل 
ومركز  ال��م��رك��زي  ليبيا  وم��ص��رف 
طائرات  ومهبط  متكامل  مؤتمرات 
هليكوبتر وفندق خمس نجوم ومبنى 
النفط  لتسويق  ال��ب��ري��ق��ة  ل��ش��رك��ة 
ومبني استثماري للشركات النفطية 

العالمية.
ك��م��ا ح��ض��ر االج��ت��م��اع ك���ل من 
ال��م��ؤس��س��ة  إدارة  م��ج��ل��س  ع��ض��و 
بلقاسم  المهندس  للنفط،  الوطنية 
مدير  سالم،  بلعيد  والسيد  شنقير، 
عام الشؤون المالية ، المدير العام 
خلف  الدكتور  القانونية،  للشؤون 
العام  والمدير  إبراهيم،  مفتاح  الله 
للموارد البشرية، السيد محمد أبو 
الدكتور  البيئة،  إدارة  ومدير   ، لعج 

سالم الجواشي.

التركي يؤكد أنه يسمح للزبائن بتعبئة أي 
مبلغ ببطاقة ال��”10 آالف دوالر

المؤسسة الوطنية للنفط تحقق أعلى 
إيرادات شهرية منذ بداية عام 2018

نفى مدير التسويق بمصرف الوحدة، أحمد 
التركي، ما تم تداوله من إشاعات على مواقع 
التواصل االجتماعي بخصوص فتح الحسابات 
والتي  دوالر،  آالف   10 بمعامالت  الخاصة 
قالت بوجوب أن يكون في الحساب قيمة المبلغ 

كاملة.
أن   – الليبية  األنباء  لوكالة   – التركي  وأكد 
يحتاج  التي  المالية  بالقيمة  يسمح  المصرف 

إليها الزبون.
ونبه التركي بأن أخر يوم لفتح الحسابات هو 
عن  التركي  وأعلن  ديسمبر 2018م  يوم 15 
نقل مصرف الوحدة فرع المدينة شارع عشرين 
إلى فرع سوق البناء لدواعي المصلحة العامة، 
من  انتقاله  تم  الحديقة  ف��رع  أن  إل��ى  مشيرا 
بصفة  المدينة شارع عشرين  فرع  إلى  البركة 

دائمة.
وذكر التركي بأنه تم إجراء بعض التحويرات 
على صيانة فرع السوق وسيكون استالم المقر 

في شهر يناير 2019م.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات 
ومشتقاته،  ال��خ��ام  مبيعات  م��ن  أكتوبر  شهر 
إضافة إلى الضرائب واإلتاوات المحصلة من 
دوالر  مليار   2.87 بلغت  قد  االمتياز،  عقود 
دوالر  مليار   1.2 قدرها  بزيادة  أي  أمريكي، 
أمريكي )73+ بالمئة( مقارنة بالشهر السابق- 
لتكون بذلك أعلى عائدات شهرية محققة منذ 
بداية العام حّتى تاريخ اليوم. كما يقّدر إجمالي 
العائدات المتوّقعة لعام 2018 بحوالي 23.7 
قدرها 73  بزيادة  أي   – أمريكي  دوالر  مليار 

بالمئة مقارنة بالعام الماضي. 
اإلي���رادات  ه��ذه  تحقيق  في  الفضل  ويعود 
الملحوظ  االرتفاع  إلى  أكتوبر  لشهر  النفطية 
في عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر 
أغسطس، والتي تم استالمها وتسويتها ضمن 

حسابات شهر أكتوبر.
وصّرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية 
للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، قائال: ” 
تواصل المؤسسة الوطنية للنفط بذل قصارى 
جهدها للمحافظة على استقرار االنتاج، وذلك 
في  ال��راه��ن��ة  التحديات  ك��ّل  م��ن  ال��رغ��م  على 
إخالص  إل��ى  ذل��ك  في  الفضل  ويعود  البالد. 
ودائع  ارتفاع  أن  كما  القطاع.  عاملي  وتفاني 
يتطلب  المركزي  ليبيا  مصرف  ف��ي  القطاع 
الجهات  جانب  من  الشفافية  من  مزيد  إق��رار 
المخصصة  الميزانيات  بخصوص  الحكومية 

والمبالغ المنفقة في كافة أرجاء البالد”.
على  للنفط  الوطنية  المؤسسة  دأب��ت  وقد 
نشر اإليرادات النفطية بصفة شهرية، حرصا 
ثقة  وتعزيز  الشفافية  مبدأ  تكريس  على  منها 
إلى  دعوتها  المؤسسة  وستواصل  المواطنين. 
االقتصادي  المجال  في  الشفافية  مبدأ  تبّني 

كأساس ألي اتفاق سياسي دائم في ليبيا.
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دموع اللقاء األخير

نحنا تراب

األدب والحياة

جلس محمد  في الصباح 
الباكر في مكان اعتاد المكوث 
فيه ولكن ليس بهذه الطريقة، 
ه��ذا  )ع��زي��زت��ي،  يكتب  وه���و 
ال��م��ك��ان ل��ي��س ب��غ��ري��ب، أي��ن 
يعرفني  الجميع  وك��أن  أن��ِت؟ 
أعرف  وأن��ا ال  زم��ن  منذ  هنا 
أح����داً، وأك��ث��ر م��ا أخ��اف��ه أن 
يعرفني الجميع وتنسيني أنِت 
(.. يقطع كتابة الرسالة دخول 
فيه  بصوت  يخاطبه  الطبيب 

الغضب والشفقة: 
_ هل أخذت الدواء؟ 

أح��د  ي��وج��د  ال  دواء!   _
مريض هنا.. امض بعيداً عني

وجهه  في  الطبيب  حملق 
مكلماً  منخفض  بصوت  وقال 
يعاني،  إنه  نعم  يعاني،  نفسه: 

السكر والضغط والفصام. 
 أك��م��ل ال��رس��ال��ة وك��ت��ب: 
) أك���ت���ب إل���ي���ك م����ري����م، ي��ا 
العينين  ذات  الجميلة  فتاتي 
والشعرالطويل  ال��س��وداوي��ن 
الممشوق،  والجسم  الفاحم 
أي���ن أن���ِت ي��ا ع��زي��زت��ي فلقد 
أح��اول  كثيراً،  إل��ي��ِك  اشتقت 
ال  آه..   ول��ك��ن  أت���ذك���ر،  أن 

ج��دوى..  آه م��اذا ح��دث  في 
لقائنا األخير؟ لكن ال نفع من 
ذلك فبمجرد المحاولة أنسى 
تقلقي، ال  ال  ولكن  كل ش��يء! 
أقوى  بلقائنا  فإيماني  تقلقي، 
م��ن أي ش��يء، ول��ذل��ك سوف 
هذه  مع  الرسالة  إليك  أرسل 
نعم  طيبة،  تبدو  التي  العجوز 
ل��ِك.. هي  هي سوف توصلها 
تعرف مكانِك وسوف نلتقي (. 
ق���ال ل��ل��ع��ج��وز راج���ي���اً: يا 
يمكن  هل  السعادة،  صاحبة 
إلى  الرسالة  هذه  توصلي  أن 
مريم وهي سوف تأتي.. فقط 

أوصليها، تفضلي. 
حسناً،  ال��ع��ج��وز:  أج��اب��ت��ه 
عندها   الرسالة   تكون  سوف 

يا بني.. و مضت. 
يذرع  بعدها  الطبيب  عاد 
متلعثماً:   يقول  وه��و  الغرفة 

كيف حالك يا محمد؟ 
ماذا  لنفسه:  محمد  أسر 
يريد مني؟ يتجول في غرفتي.. 

ولكن هل هي غرفتي!
ه�����ل س���م���ع���ت���ن���ي؟ س���أل 
ال��ط��ب��ي��ب.. أج��اب��ه: ن��ع��م، أنا 
بخير.. أنتظر مريم وال شيء 

غ��ي��ره��ا ي��س��ت��ح��ق االن��ت��ظ��ار 
وتحمل أسئلتك السخيفة. 

_ وهل مازلت تنتظرها؟ 
أسئلتك..  لك  أق��ل  أل��م   _

ولكن هل انتظرتها من قبل؟ 
_ ربما من يدري؟ 

كأنه  وظ��ل  الطبيب  خ��رج 
لحظات  بعد  ما،  شيئاً  ينتظر 
قائلة:  الغرفة  العجوز  ولجت 

هذه الرسالة يا بني.
إلهي..  يا  مريم!  م��اذا؟   _
مريم، نعم سوف نلتقي أخيراً. 
) محمد، أعلم أني تأخرت 
عليك، ولكن ال تقلق، أغمض 
أم��ام��ك.. وستجدني  عينيك 

أحبك م ر ي م (. 
نعم إنها هي، إنه توقيعها.. 
كم  إلهي  يا  عينيه،   وأغمض 

كان االنتظار مرهقاً. 
 ( محمد  ي��ا  م��ح��م��د..   _
عندما  يختلف  اس��م��ك  حتى 
ي��ن��ط��ق��ه م���ن ت��ح��ب ( أخ��ي��راً 
التقينا.. آه هل كنت واثقاً من 
هذا يا حبيبي؟  افتح عينيك. 
_ كثيراً ما كنت معي ولكن 
أراِك..  ال  عينّي  أفتح  عندما 

وفتح عينيه بخوف. 

مريم، يا إلهي! قلبي يحلق 
مريم..  يا  تعالي  الفرحة،  من 
أري����د حضناً  م��ن��ي  اق��ت��رب��ي 
ص���ادق���اً م��ن��ِك ي��خ��ف��ف عني 
ن��ظ��رات ذل��ك األح��م��ق وه��ذه 
هل  م��ري��م..  الغريبة؛  الغرفة 
م��اذا؟  أم  مني  غاضبة  أن���ِت 
مريم لماذا السكوت بعد طول 
غياب! إلى أين أنِت ذاهبة يا 

حبة القلب. 
تنبس  أن  دون  وت���خ���رج 
يدخل  خروجها  وف��ور  بكلمة، 
في  هو  أسرع  بينما  الطبيب، 
اتجاه الباب صائحاً به: ابتعد، 
ابتعد  بمريم..  اللحاق  أري��د 

أيها األحمق. 
بشفقة  ال��ط��ب��ي��ب  ف��ي��ق��ول 
محمد،  ب��ال��ح��زن:  م��ع��ج��ون��ة 
عليك تقبل األمر، مريم ماتت 
منذ مدة  وأنت ما زلت على 
لوجهي  ان��ظ��ر  ال��ح��ال،  ه���ذه 
وت���ذك���رن���ي.. أن���ا ص��دي��ق��ك، 
تذكر أيام الدراسة والذكريات 
األمر،  تقبل  عليك  الماضية، 
وكلنا  ماتت  ماتت..  حبيبتك 
س��وف ن��م��وت، اه��دأ فقط يا 

دكتور محمد. 

ق��ال وع��ل��ى وج��ه��ه سيماء 
هي  ثم  دكتور..أنا!  التعجب: 
تقول  فكيف  اآلن  هنا  كانت 
م���ات���ت! ك��ي��ف م���ات���ت وت��ل��ك 
الرسالة..  ....آه  التي  العجوز 
أن���ت م��ج��ن��ون، ان��ص��رف عن 
ابتعدوا  كاذبون،  كلكم  وجهي، 

فقط.. وأجهش بالبكاء. 
ممرضيه  الطبيب  ن���ادى 
ال��دواء  بإعطائه  إياهم  آم��راً 

وخرج تحت 
المتعجبة  المريض  أنظار 

مما جرى!
ذهب صديقه الطبيب وهو 
بحسرة:  متألماً  لنفسه  ي��ردد 
التي  الثالثة  المرة  إنها  آه.. 
أخ��ب��ره أن زوج��ت��ه ق��د ماتت، 
ه��ي خديجة  ال��ع��ج��وز  وت��ل��ك 
توفيت  ال��ت��ي  المسكينة  أم��ه 
ه��ي األخ���رى ف��ي ال��ح��ادث.. 
يشفى..  ليته  ال��ل��ه..  رحمها 
ربما يحصل ذلك.. من يدري؟ 
ولربما األفضل أن يعيش في 
الكاذبة  السعادة  هذا  مرضه 
الحقيقة  تسحقه  أن  من  خير 
أقسى صور  هو  أبدي  بشقاء 

الشفاء. 

نحنا بصراحه طين 
يعني تراب

مهما اجتمعنا اقدارنا تبعثرنا
مهما فرحنا 

أحزانا تحاصرنا
 متشابهين

 وضايعين في وسط الضباب 
مخلوقين بألف شكل  ولون

رغبات وهواجس.. أحالم وظنون
ومهما  نكون

نحنا بصراحه طين
نحنا شراع 

مرهون في رغبة ارياح
ياخذنا غروب

خاصم أنوار الصباح

وتعشق خطاوينا دروب
ما ياخذن للراحة

نحنا بصراحه طين
يعني تراب

كف الزمان يلوح
وتلوحنا السنين

وين ما المراكب راحلة
 ولوجها سراب

وين ما الوجوه الباسمة
تروي في قصة غياب

 عن الطفولة وعثراتها
 وأحالم الشباب

كف الزمان يلوح
وينذر بالعذاب

ونحنا ..

نحنا تراب
مهما قسينا انحن

نحنا  بشر
من منا معصوم

يرمي المخطي بالحجر
آهاتنا 

الحاجة الوحيدة الصادقة
في ذاتنا

و كلماتنا... مهما تعبر 
تنكسر بسكاتنا

وأرواحنا بأوجاعها تختصر
رحلة حياة

ومهما اختلفت أسباب الوفاة
من التراب.. وللتراب.

مجموعة  على  األدب  تاريخ  يقوم 
المتكررة من حيث  األسئلة  كبيرة من 
البحث  الخوض في  دون  أي  الرصد؛ 
قد  ألسباب  لها  قطعية  إجابات  عن 
بحقيقة  ولوعيه  بقائه،  تكمن في سر 
من  باستمرار  يناضل  فاألدب  السر،  
أج��ل خلق أش��ك��ال ج��دي��دة ق��د تدعم 
في  نجدها  مختلفة  إمكانيات  ظهور 
مناسبات كثيرة نتاجاً لثقافات العصور 
وال��م��راح��ل ال��ت��اري��خ��ي��ة، ل��ه��ذا كانت 
استمرار  وراء  الحقيقي  الزاد  الحياة 

حياة األدب بمختلف أجناسه.
من  يخلو  ال  سؤال  والحياة  األدب 
مختلفة،  أط��روح��ات  ف��ي  اإلشكالية 
لكنه  األدب،  تسبق  شك  دون  الحياة 
بات في مراحل سابقة يمثل عالمات 
مختلفة،  تجارب  تشكيل  في  مرجعية 
مفهوم  إل��ى  تؤشر  الحياة  كانت  ف��إن 
عام فإنها كذلك ووفق مفاهيم خاصة 
تحيل إلى حياة التجربة، لذا صار من 
عند  وهجره  السؤال  اجتياز  المألوف 
عتبات االختالف، ونحن هنا ال نتحدث 

يقين وال نستهدف اإلطالق، كما  عن 
أننا ال ندعو إلى ابتكار مفارقة بعينها، 
إننا بالضبط نحاول التماس المشترك 
لنا  يعني  ال��م��زدوج وه��و ما  بين ه��ذا 
هذا  بين  التمييز  إمكانية  تحتويه  ما 
وذاك، لذا سيتوجه الرأي اآلخر نحو 
األدب والخيال بما يحتفظ لكل طرف 
باستقالليته عن اآلخر.. إننا بالتأكيد 
مع  الخيال  و  الحقيقة  ع��ن  نتحدث 
و  المطلق،  بمفهومه  لأول  االحتفاظ 
نحن بالطبع ال نعني منه غير الشائع 

أو ) الال خيال (.
األدب كائن مراوغ؛ حيث إنه يقوم 
ليعيد  وفكرها  الحياة  تقاليد  على 
تتأسس  ورق��ي��ة  ص���ور  ف��ي  تشكيلها 
وفق  تنسج  وقائع  أرضية،  وقائع  على 
منطق الحياة وثقافتها أحداثاً تسيرها 
وعقابها،  بثوابها  إنسانية  ق��وان��ي��ن 
حصانة  خلف  األدب  يعيش  بالمقابل 
أشبه  األدب  س��ي��ك��ون  فهنا  ال��خ��ي��ال 

بدخان الحبر إن جاز لنا ذلك.
التاريخ  م��ن  سابقة  م��راح��ل  ف��ي 

حياة  ف��ي  فاعلية  الكلمات  اكتسبت 
إنتاج  ف��ي  فاعلية  والمجتمع،  ال��ف��رد 
تجارب فلسفية وأيديولوجية متنوعة، 
بأشكاله  األدب  ك���ان  رب��م��ا  حينها 
من  مصدر  أهم  والمجسدة  المقروءة 

مصادر 
الكالم  ه��ذا  يكون  قد  المعرفة.. 
لكننا  الحاضر  الوقت  في  مضحكاً 
الفرنسي  الفكر  أن  بالتأكيد  نعلم 
مثاًل في القرن الثامن عشر قام على 
و  وروس��و،  فولتير  اختالفات  أنقاض 
تم  عشر  التاسع  القرن  ب��داي��ات  في 
الروسي  ال��روائ��ي  و  الشاعر  تقديم 
ليكون عراب الفكر المعاصر للثقافة 
لم  رواده��ا  أن  من  بالرغم  الروسية، 
كانوا  لكنهم  الجنسية  ه��ذه  يحملوا 
كتاباً أيضاً، وفي الثقافة  العربية صار 
أهم شعراء التراث مثاًل للشاعر الذي 

قتله شعره.
في تلقيه لأدب يعلم القاريء جيداً 
يتعامل  ال  لكنه  خيالي  عمل  أمام  أنه 
معه دائماً، القاريء يتابع المفردة وفق 

تؤشر  ال  ال��ص��ورة  الخاصة،  إح��االت��ه 
الصورة  الكاتب،  تخص  أشكال  نحو 
فقط  ألنه   ( غيره  دون  القاريء  ملك 
من يحق له المشاهدة (، المتلقي من 
الخيال  بين  للتمييز  اإلمكانية  يمتلك 
طوياًل  تاريخاً  يمتلك  المتلقي  وغيره، 
ووج��وه  وأح���داث  ص��ور  على  يحتوي 
قريبة وأخرى بعيدة، كما يمتلك تاريخاً 
آخر مهد لتمييزه بين لحظات جلوسه 
الذي  بطله  حياة  وبين  يقرأ  أن  قبل 
تاريخ  مكتبه،  تشبه  غرفة  في  يقرأ 
الغول على  أول سير  رواي��ة  إلى  يمتد 
ارتكاب  أثناء  النوم  قبل  الجدة  لسان 
الوقت  ذل��ك  ف��ي  مزعجة،  حماقات 
أكبر  غ��ول  لحضور  يمهد  الغول  ك��ان 
لقد  المستقبلية،  القاريء  دفاتر  في 
قام  عندما  الوهم  يعني  األدب  ص��ار 
في فضاء الخيال؛ لذا صار الخطاب 
المفارقة  لكن  خيالياً،  خطاباً  األدبي 
على  ت��ق��وم  طبعاً  نقصدها  ال  ال��ت��ي 
استحالة التمييز بين الواقع  والخيال 
مادام الخيال مستمداً من الواقع ذاته.

ض��رورة  الكامنة  طهارتها  للكتابة 
ف��ي االع���ت���داء؛ ه��و ت��ع��د ع��ل��ى مساحة 
فضاء الجهل المتعجرف ألجل المعرفة 
الموطأة المتواضعة المتاحة، رغم السر 
الدفين غير  والتأويل  المتعالي  المكنون 
بإرشادات  المحيلة  والسيمياء  العامي 
تقسو  ط��ه��ارة  ال��م��ع��دودي��ن،  الشارحين 
قصد التأثير في عقل وقلب وحياة من 
االدع��اءات،  كل  رغم  المثال  نحو  يقرأ، 
المدينة الفاضلة غاية كل رأي وراٍء، لكن 
متضارب  كثيرة  وأحياناً  متنوع،  بوعي 
آخ��رون  يعتد  فيما  وم��دم��ر..  وعنيف 
للخير،  نقية منحازة  الكتابة  أن  بأمثولة 
وأنها نافعة إيجابية من الناحية القيمية، 
وعنفهم  وأدلتهم،  حججهم  أيضاً  ولهم 

وتدميرهم الخاص.
وال��ت��ص��ارع  التنافر  فمساحة  إذن   
التفسير  م��س��اح��ة  ه���ي  واالح����ت����راب 
واالنطباع، بينما ال يصدر الوعي بمدلول 
ما هو مكتوب إال عن جموح يفضي إلى 
فالتدوين  واح��ت��واء،  وتفهم  وت��رٍو  ه��دأة 
ومقاربة  للتعايش،  إنساني  مشروع  هو 
ضمن  والتفاصيل  بالكليات  لإلحاطة 
تفوق،  وهم  دون  جميعهم  األحياء  حياة 
إلى  كل شيء  يجرف  ال��ذي  الوهم  وهو 
األدب  بينما  مجازاً،  ال  بالفعل  التصادم 
الكثيرة  صنوفها  في  مكتوبة  والمعرفة 
واالل��ت��ق��اء  للتجاور  البشر  سبيل  ه��ي 
ويسّهل  يفيد  ب��م��ا  األرض  واس��ت��ع��م��ار 
ويساعد وينتج، وبما يبهر ويجّمل وينّقي 
ويخفف الوطأة، فما صاغ الناس لغاتهم 
إال ليتواصلوا ولم يتواصلوا إال ليعيشوا 
معاً، وإال فما جدوى أن يتقاربوا باللغة 
الفناء بغية  مادام كل منهم يريد لآلخر 
ال��ف��ردي نظرياً  ال��وج��ود  ف��ي  ال��ت��وح��د 
األق��وى  بمظهرها  فالثقافة  وجسدياً، 
التي  المفاهيم  وع��اء  هي  الكتابة  وه��و 
نتجت عن تجارب اإلنسان ليس بصفته 
وهي  اجتماعي،  كائن  بل  شيطانياً  نبتاً 
المفاهيم الصادرة عن جماعات بشرية 
أخري  بشرية  جماعات  إل��ى  لتمريرها 
متزامنة أو الحقة، فالثقافة أوالً وأخيراً 
ما يقف أمام قطيعة الجمع دون أن تكون 
ال��رأي  ص��ورة  كانت  وإن  قطيع،  ص��وت 

الفردي الحر الطموح.
أنا شخصياً خلق لغوي؛ أصحو مبتدأً 
عدة،  بأخبار  متصاًل  بيتي  من  وأخ��رج 
االنفعال،  وأثير  أنفعل  وأص��ف،  أوصف 
أميز وأتميز، أستثنى من وأستثني، أوكد 
وأأكد، أكون مطلقاً أو ألجله، مصدراً أو 
مشتقاً، في كل أحوالي أنا كلمة وأنا حال 
الكلمة، أؤمن بأنني شيء ضئيل، حرف 
لكنني  ما،  عبارة  في  ما  مفردة  في  ما 
حرف صميم، وجودي وكتابتي مرهونان 
ب��ب��ق��اء ال��ل��غ��ة، ب��ب��ق��اء ال��ت��اري��خ ال��ل��غ��وي، 
وال��ت��ح��والت ال��دالل��ي��ة، وال��ع��الم��ات��ي��ة، 
وصعود  واالنزياح  اللسان،  وانحرافات 
لكل  اتسع  لكنني  وان��ه��ي��اره��ا..  ال��ص��ور 
ال��ت��ي��ارات )ع���دا ال��ق��اه��رة وال��ق��ات��ل��ة(، 
صوت  الناس،  كل  قلوب  لدفق  وأنحني 
يحن  الذي  المنفرد  نفخه  حي،  جماعة 
للكافة، وما أنا إال واحد منكم، ال أكون 
إذا كنت داخ��ل منطق حشد  إال  واح��داً 
حسابي، والعدد مهم بالنسبة لي أهمية 
ج��داً  وبعيد  ج��داً  منطقي  أن��ا  الكيف، 
سطحي  ضحل  بسيط  ال��م��أل��وف،  ع��ن 
وغامض، شكالني، ومورفولوجي، إنسان 
وال  نجوم  وال  نياشين  وال  رت��وش  دون 
أقنعة، طهارتي كتابتي، ولعنتي، ومتعتي، 
وشرفي وهزائمي، هي عمري المنقضي 
ولو كان ضائعاً لما اخترت غيره ألضيع 
به ما بقي من أيامي، وال حول لي وال قوة 

إال بالحرف وبما سطرت من كلم.

طهر الكتابة
■ بقلم : صالح قادربوه

■ بقلم : طارق الشرع

■ بقلم : منذر الفاخري

■ بقلم : حنان المجبري

اشراف : صاحل قادر بوه
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نصائح لألسرة بمناسبة قريب موسم االمتحانات 

رئيسة وحدة رياض األطفال المرج تقوم بجولة تفقدّية في عدد من رياض األطفال بالمدينة

مشكالت األطفال وحلول

قصة الرقم  ثمانية

قصة الرقم  تسعة

السمنة عند األطفال
كشفت دراسة جديدة برئاسة كلية امبريال كوليدج 
أن عدد   ،”WHO“ العالمية الصحة  لندن ومنظمة 
السمنة  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  والمراهقين  األط��ف��ال 
المفرطة )الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 19 عاما( 
في العالم، ارتفع عشرة أضعاف خالل العقود األربعة 
الماضية. ووفقاً لما ذكرته  هذه دراسة جديدة فإن 
استمرارها،  حال  في  ستسفر،  الحالية  االتجاهات 
عن زيادة عدد األطفال والمراهقين الذين يعانون من 
الوزن  يعانون منهم من نقص  السمنة على عدد من 

بشكل معتدل أو شديد بحلول عام 2022
)موقع منظمة الصحة العالمية ،2017( 

نفسية  أض����رارا  تسبب  كبيرة  مشكلة  السمنة 
يجب  مشكلة  للطفل.وهي  جدا  خطيرة  وجسمانية 
ومحاولة  مواجهتها  يجب  بل  عنها  التغاضي  ع��دم 
حلها. يعتبر الطفل بديًنا إذا ما زاد وزنه عن الوزن 

الطبيعي بنسبة 20%
وي��وج��د ال��ع��دد م��ن األس��ب��اب التي ق��د ت��ؤدي إلى 

السمنة عند األطفال ومن أشهر هذه األسباب:
عملية  يبطئ  مما  اإلفطار  وجبة  تناول  إهمال   -

التمثيل الغذائي عند الطفل.
من  الكثير  لتناول  على طفلها  إالم  إلحاح  كثرة   -

الطعام.
أمام  حركة  دون  من  طويلة  لفترات  الجلوس   -

التلفاز وأجهزة الكمبيوتر.
- إهمال ممارسة الرياضة وزيادة فترات النوم.

- تناول األطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.
المرضية  األس��ب��اب  م��ن  العديد  هناك  أن��ه  كما 
التي قد تسبب السمنة عند األطفال مثل األمراض 
إلى  تؤدي  التي  الصماء  الغدد  اضطرابات  الوراثية، 
اضطرابات هرمونية تسبب السمنة أو العالج بأدوية 

الكورتيزون والتي تسبب زيادة مفرطة في الوزن.
السمنة مشكلة يمكن الوقاية منها بتجنب األسباب 

التي تؤدي إلى البدانة،كذلك يمكن معالجتها.
لعالج السمنة لدى الطفل يمكن تقسيمه لعدة من 

المحاور السلوكية والبدنية والتغذية والصحية
بخطر  بالتوعية  يكون  السلوكي:  المحور  أواًل: 
الصحية  والعادات  السليم  وال��وزن  والبدانة  السمنة 
الغذائية ويجب أن تكون هذه التوعية لأم قبل الطفل. 
ثانًيا: المحور البدني : الرياضة لها أهمية كبيرة 
في حفاظ علي صحة اإلنسان في جميع مراحل نموه 
عديدة  فوائد  من  لها  لما  مبكر  سن  في  خصوصا 
وتقوية  الطفل  جسم  عضالت  وتقوية  بناء  منها: 
من  الطفل  وقاية  في  تساعد  كذلك  المناعة،  جهاز 
والسكر،  القلب  كأمراض  بأمراض  اإلصابة  مخاطر 
يمكن إشراك الطفل في لعبة أو رياضة يحبها وكذلك 
تحديد ساعات الجلوس على الكمبيوتر أو التلفاز ال 

تزيد عن ساعين يوميا .
تقديم  يجب  السمنة  لعالج  للوقاية  التغذية  ثالًثا: 
قد  التقليل  مع  للطفل  المتوازنة  الصحية  الوجبات 
و  السكريات  و  الحلويات  و  ال��ده��ون  م��ن  اإلم��ك��ان 
األطعمة السريعة كرقائق الشبيس و وجبات األطعمة 
سريعة التحضير و اإلكثار من الفاكهة و الخضروات 
واأللبان  الكاملة  والحبوب  األلياف  ذات  األطعمة  و 

منزوعة الدسم.
البدانة  ح��االت  في  ويكون  بالعقار  العالج  رابًعا: 

المفرطة تحت إشراف الطبيب متخصص.

 المشكلة طفلك يعاند ويبكي أثناء 
استيقاظه؟

الحل ) امسح علي رأسه بالهدوء 
ون����اده ب��أح��ب أس��م��ائ��ه واق����رأ أي��ة 

الكرسي بهدوء بدل الصراخ ! .(
المشكلة طفلك يتأتأ أثناء النطق؟

وأكثر  له  واستمع  امدحه   ( الحل 
ما  علي  تضحك  وال  تشجيعه،  م��ن 
يقول واعرضه علي أخصائي نطق .(

المشكلة  طفلك ال يصلي؟
الحل ) نحببه في الله، نشعره بأن 
كل النعم هي من الله وتذكر أن طفلك 
يأخذك مثال أعلي له يفعل ما تفعل 

).
األل��ع��اب  م��دم��ن  طفلك  مشكلة   

االلكترونية؟
من  يقلل  معه حتي  تدرج   ( الحل 
كاأللعاب  البديل  وفر  اللعب  ساعات 
الحركية أو األلغاز، وال تحرمه فجأة 

فيقبل عليها بشغف أكثر من قبل.(
المشكلة طفلك سرق؟

بل  س��ارق  بكلمة  تنعته  ال   ( الحل 
ما  يرجع  ان��ف��راد،دع��ه  علي  أنصحه 
أخ���ذه، واب��ح��ث ع��ن األس��ب��اب التي 
أشبع  وع��ال��ج��ه��ا،  للسرقة  أل��ج��أت��ه 

احتياجاته المادية والمعنوية .(

  

ثماني  أسماءهم  يكتبوا  أن  تالميذه  من  المعلم  طلب 
مرات في دفترهم كواجب مدرسي

واجبه  وأه��م��ل  ويلعب  يلعب  أخ��ذ  ثمانية  ال��رق��م  لكن 
المدرسي

وفي المدرسة قال المعلم لتالميذه من منكم قام بعمل 
واجبه المدرسي

فرفع جميع الطالب أياديهم عدا الرقم ثمانية
الرقم  عدا  هدية  الطالب  جميع  وأعطى  المعلم  فقام 

ثمانية 
فأخذ الرقم ثمانية يبكي حزينا

فقال المعلم هذا جزاء الطالب المهمل الكسول 
وهاهو الرقم ثمانية ينشد

عندي شكل يا أطفال
له ثمانية خطوط .............له ثمانية نقاط .

له ثمانية ألوان ............انه الثماني
ثمانية.....ثمانية....ثمانية....ثمانية

ثمانية....ثمانية.....ثمانية.......ثمانية 

يا  بك  :ما  صديقه  له  ،فقال  حزينا  تسعة  الرقم  جاء 
صديقي لم أنت حزين

: لقد كذب علي أصدقائي ،رد عليه  الرقم تسعة  قال 
صديقه مندهشا:وبم كذبوا عليك؟؟

اليوم  المزرعة  إلى  أذهب معهم  أن  :لقد وعدوني  قال 
لكنهم لم يوفوا بوعودهم

 فذهبوا وتركوني حزن صديقه وقال :ولكن لماذا فعلوا 

ذلك واخلفوا بالوعد
ثم جاء األصدقاء يحملون سلة بها تسع تفاحات

فرأوا الرقم تسعة يبكي وأخبرهم بالقصة
فضحكوا وقالوا:لكنهم لم يكذبوا عليك وها نحن آتون 

لنأخذك معنا للمزرعة فهنالك مفاجأة لك
تسع  يحملون  جميعا  أصدقاؤه  ظهر  دقائق  تسع  وبعد 
فسعد  التاسع  تسعة  الرقم  ميالد   بعيد  احتفال  شمعات 

يتسرع  وال  بأحد  الظن  يسئ  ال  أن  وتعلم  تسعة  ال��رق��م 
بالحكم على األشخاص

وهاهو الرقم تسعة ينشد  
اسمي تسعة.........................عمري تسعة

إخوتي تسعة ........................أصدقائي تسعة
إني أحب الرقم.......................تسعة...تسعة

■ بقلم : خلود علي

اشراف : خلود علي

العام  اقتربا االمتحانات النصف األول من 
االنتهاء،  علي   2019-2018 الدراسي 
وبدأت االستعدادات لموسم االمتحانات التي 
تحتاج علي انتباه وتركيز من األم واألب وجميع 
أفراد األسرة لتوفير للطفل الظروف مساعدة 
يلي  فيما  نقدم  لالمتحانات،  استعداد  علي 
تساعد  التي  النصائح  من  هامة  مجموعة 

األسرة لالستعداد لموسم االمتحانات :
• تهيئة المنزل 

تهيئة  األم  وخصوصا  األهل،  علي  يجب 
المنزل الستقبال موسم االمتحانات، ويتحقق 
ذلك بتقليل الزيارات العائلية أو منعها خالل 
بمجرد  استئنافها  مع  االمتحانات  موسم 
انتهائها، كذلك بتوفير بيئة هادئة التي تساعد 
تشمل  هنا  البيئة  الجيد  التركيز  علي  األبناء 
لهم  خاص  مكان  توفير  أي  مادية  الجانبين 
بيئة نفسية خالية  توفير  للمذاكرة فيه كذلك 

من مشاكل التي تأثر علي األبناء.
• االهتمام بغذاء األبناء

وبين  الغذاء  بين  عدة  دراسات  ربطت 
تلك  أفادت  حيث  الدراسي،  التحصيل 
الدراسات بأن الغذاء الغني بالدهون يؤثر سلبا 
الدراسي،  التحصيل  علي  األبناء  قدرة  علي 

األطعمة  بنوعية  األم  تهتم  أن  يجب  هنا  ومن 
صحتهم  علي  حفاظا  دائما  لأبناء  المقدمة 
موسم  في  خصوصا  والعقلية،  الجسمانية 
االمتحانات يجب التركيز علي األطعمة الغنية 

باأللياف وفيتامينات.

• تشجيع األبناء
يحتاج األبناء إلي الدعم والتشجيع الدائم 
و  للمذاكر  قويا  دافعا  لهم  ليكون  المستمر، 
االجتهاد فيها للحصول علي أعلي المعدالت 

دون المبالغة في هذه التعزيز.
• التنظيم والتخطيط

بعد أن تعرفت األم علي جدول االمتحانات 
والتخطيط  بالتنظيم  بأبنائها، عليها  الخاص 
يمكنها  حتي  منهم،  لكل  برنامج  ووضع 

متابعتهم بسهولة ويسر.
• مساعدتهم في استذكار دروسهم 

في  أبنائهم  مساعدة  األهل  علي  يجب 
من  للتأكد  أسئلة  وإعداد  دروسهم  استذكار 
بمذاكرته،  يقومون  لما  واستيعابهم  فهمهم 
وهو أمر هام يزيد من التحصيل الجيد للمواد 

ويعود علي األبناء بفائدة كبيرة.
وأخيرا، يجب علي األهل توفير بيئة تساعد 
األبناء علي تركيز والتأكد من عدم وجود أي 
مشاكل لديهم أثناء مذاكرة دروسهم، ألن ذلك 
يحقق لهم الشعور باالهتمام بهم وبنجاحهم، 
أدائهم  علي  إيجابا  ينعكس  الذي  األمر 

وتحصيلهم الدراسي.

رياض  وحدة  رئيسة  قامت 
للتعليم  العامة  باإلدارة  األطفال 
الطبولي،  عزيزة  األستاذة  الحّر 
رياض  وحدة  رئيسة  برفقة 
األستاذة  بالمكتب  األطفال 
في  تفقدية  بجولة  إرحومة  نجاح 
بمدينة  األطفال  رياض  من  عدد 
الرياض  لتقييم  وذلك  المرج؛ 
عليها.هذا  المالحظات  وإبداء 
إطار  في  التفقدية  الجولة  وتأتي 
الحّر  للتعليم  العامة  اإلدارة  دعم 
لرياض األطفال واالرتقاء بما يتم 

تقديمه.
تم  الجولة  ختام  في  أن  يذكر 
عقد اجتماع داخل مكتب التعليم 
المكتب  مدير  بين  المرج  الحر 

األستاذ “مفتاح الناظوري” ولجنة 
مذكرة  تقديم  فيه  وتّم  التقييم، 
الواجب  والشروط  بالمعايير 

توفرها في رياض األطفال ،منها 
تخصيص إدارات مستقلّة للرياض 

وهيكل إداري كامل.

مكتب  مدير  قال  جهته،  ومن 
“مفتاح  بالمرج  الحّر  التعليم 
الناظوري” إن مكتب التعليم الحّر 
،سيطبق المعايير الخاصة برياض 
القادم  العام  من  ابتداًء  األطفال 
تدريبّية  دورات  إعطاء  ،وسيتم 
األطفال  رياض  على  للمشرفين 
الفئة  هذه  مع  التعامل  يتم  ؛حتى 
وتعليمي  تربوي  بشكل  العمرية 

يتناسب مع رياض األطفال.
وأضاف “الناظوري” أن هناك 
مساعي لالرتقاء بالتعليم الخاص 
وأن  المعلمين،  كفاءة  ،ورفع 
الخاص  التعليم  مخرجات  تكون  
أسس  على  متميزة  مخرجات 

تعليمية منضبطة. 
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النصر يسجل فوزا تاريخيا على ضيفه هالل جوبا في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري ابطال افريقيا

األهلي بنغازي يفقد لقاءه أمام إف سي نواذيبو في دوري األبطال

نتائج مباريات األسبوع األول من دوري الدرجة 
األولى لكرة السلة 2019-2018

مالعبنا الرياضية ومدى 
جاهزيتها لرفع الحظر

ترتيب فرق دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة بعد ختام مرحلة الذهاب

منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يباشر تدريباته استعدادا لبطولة أفريقيا بمصر

منتخبنا الوطني لكرة القدم يرتقي مركزا واحدا ويتقدم إلى المركز )104( عالميا

فريق   27/11/2018 الثالثاء  يوم  حقق 
الماضي  للموسم  الليبي  ال��دوري  بطل  النصر 
فوزا تاريخيا على ضيفه فريق هالل جوبا يطل 
الدوري في جنوب السودان بعد ان تمكن نجوم 
بنتيجة خمسة  الفوز  تخقيق  من  النصر  فريق 

اهداف مقابل هدف.
وج����رت ال���م���ب���اراة ب��م��ل��ع��ب ب��ت��روس��ب��ورت 
لحساب  وذل��ك  القاهرة  المصرية  بالعاصمة 
ذهاب الدور التمهيدي ال64 من بطولة دوري 

ابطال افريقيا.

النصر  فريق  نجح  المباراة  انطالق  ومنذ 
ومع  ال��م��ب��اراة،  مجريات  على  السيطرة  ف��ي 
وصول المباراة الى الدقيقة 11 تقدم النصر 
الهرام،  بالهدف االول عن طريق العبه احمد 
وبعدها بثمانية دقائق في الدقيقة 19 استطاع 
الثاني.  الهدف  المهدي تسجيل  معتز  الالعب 
الهدف  ليسجل  المهدي  معتز  الالعب  وليعود 
الشوط  انتهاء  وقبل   ،24 الدقيقة  في  الثالث 
األول من المباراة في الدقيقة 37 تحقق لفريق 
هالل جوبا  تسجيل الهدف الوحيد له بعد أن 

سكنت كرة مدافع النصر سعد جبارة بالخطاء 
في مرماه. 

من  النصر  فريق  عاد  الثاني  الشوط  وفي 
جديد لمهرجان االهداف ، حيث سجل عبد الله 
بلعم الهدف الرابع في الدقيقة 57 ، وعزالدين 

العقوري الهدف الخامس في الدقيقة 72.
وبهذه النتيجة 5 – 1 انتهت المباراة ليؤكد 
لتحقيق  واس��ت��ع��داده  جاهزيته  النصر  فريق 
انجاز ليبي كروي جديد في بطولة دوري ابطال 

افريقيا.

كتب: سيف النصر أمبية
فقد ممثل ليبيا في دوري أبطال أفريقيا فريق األهلي 
لقاءه مع مستضيفه إف سي نواذيبو من موريتانيا بنتيجة 
هدفين مقابل هدف، وذلك لحساب ذهاب الدور التمهيدي 
التي  المباراة  ال� 64 من رابطة األبطال األفريقية، في 
بملعب  الثالثاء 2018/11/27  يوم  الفريقين  جمعت 

شيخا ولد بيديا.
في  كبيرة  ورغبة  أمل  وكله  اللقاء  إلى  تغلغل  األهلي 
تحقيق نتيجة إيجابية ومرضية تضمن له التأهل مبكراً 
إلى الدور ال� 32 من المنافسات ذاتها وتكرار ما فعله 
بما  ال��ري��اح  تجري  لكن  أفريقياً،   2014 ع��ام  الفريق 
بادر  المستضيف  الفريق  أن  سيما  السفن  تشتهي  ال 
وذلك  الخامسة،  الدقيقة  في  ركلة جزاء  من  بالتسجيل 

بواسطة الالعب على الشيخ فوالني .
بعد هدف فوالني أخذت المباراة طابع أخر واتسمت 

الفرص،  أهدار  على  الفريقان  وتسابق  والندية  باإلثارة 
خاصة من جانب العبي األهلي من أجل تعديل النتيجة، 
لينتهي الشوط األول بتقدم إف سي نواذيبو على األهلي 

بهدف دون رد.

الثاني من المباراة كثف األهلي من الضغط  الشوط 
ليبيا في دوري  على مرمى منافسة ، حيث شكل ممثل 
األبطال من هجماته ، وأبعد الحارس سليمان جلو كرات 
عديدة وخطرة عن مرماه، إلى حين الدقيقة 51 والتي 
نجح فيها الالعب المحترف لأهلي اإليفواري داهوو من 

تسجيل هدف التعديل وتغيير لوحة األهداف.
أستمر اللعب بين األهلي ومستضيفه إف سي نواذيبو 
هجمة هنا وهجمة هناك، وتزايد رتم المباراة أكثر ، ومع 
السنغالي مصطفي  الالعب  استطاع  الدقيقة 87  بلوغ 
الحكم  بعدها  ليطلق  لنواذيبو،  الثاني  الهدف  ترجمة  با 
بتفوق  المباراة  نهاية  صافرة  الجريدي  وليد  التونسي 

نواذيبو بهدفين مقابل هدف.
الفريقين  بين  اإلي��اب  لقاء  أن  إل��ى  اإلش���ارة  وتجدر 
سيكون في الرابع من شهر ديسمبر المقبل، وذلك على 
أرضية ملعب بيترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة

أس��ف��رت م��ب��اري��ات األس��ب��وع األول 
الدرجة  دوري  منافسات  افتتاح  م��ن 
الرياضي  للموسم  السلة  لكرة  األول��ى 
األول���ى(  )المرحلة   2019-2018
لفرق المجموعتين األولى والثانية عن 

النتائج التالية : 
المجموعة األولى : 

األربعاء 28 نوفمبر 2018 – تفوق 
-56( بنتيجة  المدينة  علي  اليرموك 

53( بالقاعة الكبرى طرابلس. 
 –  2018 نوفمبر   29 الخميس 
االتحاد  على  طرابلس  األه��ل��ي  تفوق 
الكبرى  بالقاعة   )52-69( بنتيجة 

طرابلس. 
المجموعة الثانية : 

 –  2018 نوفمبر   29 الخميس 
بنتيجة  التحدي  على   ال��م��روج  تفوق 

)117-40( بقاعة المرج. 
 –  2018 نوفمبر   30 الجمعة  
الوليد  ب��ن  خالد  على  ال��ه��الل  تفوق 
سليمان  بقاعة    )56-58( بنتيجة 

الضراط . 

الرياضية  أنديتنا  مطالب  ت���زداد 
الليبية  ال��م��الع��ب  ع��ن  الحظر  ب��رف��ع 
ال��خ��اص��ة ب��وج��ود ف���رق ت��ت��ن��اف��س في 
الذهاب  بنظام  اإلفريقية  البطوالت 
الوطني  المنتخب  إلى  إضافة  والعودة 
الذي تنتظره مباراة مهمة أمام جنوب 

أفريقيا في مارس القادم 
داخ��ل  اللعب  بأهمية  يعلم  فالكل 
تحقق  إذا  ول��ك��ن   ، الليبية  المالعب 
يملكون  م��ن  إل��ي��ن��ا  وال��ت��ف��ت  مبتغانا 
القرار واستطعنا أن نلعب داخل الديار 
الستقبال  ج��اه��زة  اآلن  مالعبنا  فهل 
طرابلس  فملعب  الدولية  المباريات 
تماما  متهالكا  أص��ب��ح  ال���ذي  ال��دول��ي 
وهو الذي كان ضحية خالفات األندية 
غير  اآلن  ه��و  مناسبة  م��ن  أك��ث��ر  ف��ي 
الرياضية  الجماهير  الستقبال  جاهز 
ومنتخباتها  فرقها  لحضور  المتعطشة 
كان  وال��ذي  بنينا  شهداء  ملعب  أم��ا   ،
االنتهاء  إلى حين  مؤقتة  بصفة  نشأته 
بالمدينة  ب��ن��غ��ازي  ملعب  صيانة  م��ن 
ال��ري��اض��ي��ة، أص��ب��ح ه��و اآلخ���ر سببا 
رئيسيا في إصابات الالعبين فأرضية 
للعب  صالحة  غير  المتهالكة  الملعب 
تكون  تكاد  التي  مرافقه  ع��ن  ناهيك 

معدومة 
أما ملعب بنغازي بالمدينة الرياضية 

» 28 مارس سابقا«
الجبل  بغابات  شبيها  أصبح  ال��ذي 

األخضر هو اآلخر غير صالح .
تمت  ح���ال  ف��ي   ... اآلن  ال���س���ؤال 
اإلفريقي  االتحاد  قبل  من  االستجابة 
لكرة القدم وتم رفع الحظر عن مالعبنا 
الليبية، ما هي المالعب التي بإمكانها 
و  المنتخب  م��ب��اري��ات  تستضيف  أن 
تستطيع مدرجاتها أن تستوعب الجهور 
المتعطش لحضور مباريات المنتخب..

من  ال��م��الع��ب  ف��ي صيانة  ف��ال��ب��دء 
الوقت  من  الكثير  علينا  يوفر  قد  اآلن 
وال��ج��ه��د ف��ي ح���ال رف���ع ال��ح��ظ��ر عن 

مالعبنا الليبية 

باالتحاد  المسابقات  لجنة  أعلنت 
العام  الترتيب  الطائرة  للكرة  العام 
والثانية،  األول��ى  المجموعتين  لفرق 
وذل���ك ب��ع��د خ��ت��ام م��رح��ل��ة ال��ذه��اب 
لمسابقة دوري الدرجة األولى للكرة 

الطائرة 2019-2018. 
لفرق  العام  الترتيب  يكون  وبذلك 
فريق   - كاآلتي:  األول��ى  المجموعة 
السويحلي 21 نقطة. - فريق النصر 
 14 التصدي  فريق   - نقطة.   18

نقطة.   11 أساريا  فريق   - نقطة. 
- فريق االتحاد 10 نقاط. - فريق 
التحدي  فريق   - نقاط.   6 المروج 

مصراتة 3 نقاط. - فريق األولمبي 
نقطة واحدة. 

المجموعة  لفرق  العام  الترتيب 
ال��ث��ان��ي��ة ك���اآلت���ي: - ف��ري��ق األه��ل��ي 
طرابلس 15 نقطة. - فريق االتحاد 
المصراتي 15 نقطة. - فريق األهلي 
بنغازي 12 نقطة. - فريق الجزيرة 
9 نقاط. - فريق صقور العاللقة 7 
 3 زليتن  األفريقي  فريق   - نقاط. 

نقاط. - فريق الهالل نقطتان. 

الوطني  منتخبنا  باشر 
ل���ك���رة ال���ق���دم ال��ش��اط��ئ��ي��ة 
ت��دري��ب��ات��ه ف���ي م��ع��س��ك��ره 
ب���ال���ع���اص���م���ة ال��م��ص��ري��ة 
القاهرة استعدادا للمشاركة 
في بطولة أمم أفريقيا لكرة 
 ،2018 الشاطئية  القدم 
 9 من  الفترة  في  المقررة 
المقبل  ديسمبر   14 إل��ى 
بمشاركة  ال��ش��ي��خ،  ب��ش��رم 

ثماني دول. 
وعلم من مصدر االتحاد 
ال��ل��ي��ب��ي ل���ك���رة ال���ق���دم أن 
الوطني  منتخبنا  تدريبات 
ال��ي��وم��ي��ة ش��ه��دت ح��ض��ور 

المختارين  الالعبين  أغلب 
ل���ل���ع���ب ض���م���ن ت��ش��ك��ي��ل��ة 
المنتخب في هذه البطولة، 
وس���ي���ج���ري خ������الل ه���ذا 
وديتين  مباراتين  المعسكر 
قبل السفر إلى شرم الشيخ 
في الثامن من شهر ديسمبر 

المقبل. 

منتخبنا  وس���ي���خ���وض 
ال��وط��ن��ي أول����ى م��ب��اري��ات��ه 
ال��م��ق��ررة ف��ي ال���دور األول 
السبت 8  يوم  تنزانيا  أمام 
ديسمبر، ويلتقي في الثانية 
ن��ي��ج��ي��ري��ا ي����وم األح�����د 9 
مبارياته  ويختتم  ديسمبر، 
الثالثاء  يوم  السنغال  أمام 

11 ديسمبر. 
منتخبنا  أن  إل��ى  ي��ش��ار 
القرعة  أوقعته  قد  الوطني 
الثانية  المجموعة  ضمن 
التي تضم منتخبات تنزانيا 
بينما  والسنغال،  ونيجيريا 
األول��ى  المجموعة  ضمت 
وساحل  المغرب  منتخبات 
وم��دغ��ش��ق��ر ومصر  ال��ع��اج 

)البلد المستضيف(. 
المباراة  طرفا  وسيمثل 
ال��ق��ارة  للبطولة  النهائية 
األفريقية في نهائيات كأس 
ستستضيفها  التي  العالم 

باراغواي سنة 2019. 

ارتقى منتخبنا الوطني لكرة القدم 
المركز  ف��ي  ليصبح  واح���دا  م��رك��زا 
 )1217( برصيد  عالميا   )104(
الشهري  التصنيف  ح��س��ب  ن��ق��ط��ة، 

االتحاد  عن  الخميس  اليوم  الصادر 
الدولي لكرة القدم )فيفا. )

المركز  في  الوطني  منتخبنا  وجاء 
 22( ال���  وال��م��رك��ز  عربيا،  ال�����)14( 

)أفريقيا. 
بلجيكا  منتخب  ت��ص��در  وعالميا 
التصنيف العالمي، بينما حل منتخب 

تونس في المركز األول عربيا 

■ بقلم : محمد الدرسي


