
الشركة الوطنية لالنشاءات النفطية المساهمة 
تكرم ادارة شركة الخليج العربي للنفط

التقى فخامة رئيس مجلس النواب 
بمدينة  ص��ال��ح”  “عقيلة  المستشار 
من  وفد  الماضي  االربعاء  يوم  القبة 
والمفقودين  والجرحى  الشهداء  أسر 
تتعلق  مواضيع  مناقشة عدة  تم  حيث 

بأوضاع أسر الشهداء والجرحى .
أهم  إل��ى  الرئيس  فخامة  واستمع 
أسر  تواجه  التي  والعراقيل  المشاكل 

و  والمفقودين  وال��ج��رح��ى  ال��ش��ه��داء 
طلب  أبرزها  من  كان  والتي  مطالبهم 
استحداث هيئة خاصة بهم تعني بحل 
مشاكلهم . وفي سياق منفصل استقبل 
ذوي  فئة  م��ن  وف��د  ال��رئ��ي��س  فخامة 
االحتياجات الخاصة بمناطق الجنوب 
حيث تم استعراض المشاكل والعراقيل 
التي توجه هذه الفئة وكيفية حلحلتها .

تشريعات  اص��دار  مناقشة  تم  كما 
وقوانين تضمن حقوق ذوي االحتياجات 
وتوفر  الحماية  لهم  تكفل  و  الخاصة 
الرسمية  بالدوائر  معاملة خاصة  لهم 
في الدولة . وتأتي هذه اللقاءات ضمن 
تذليل  على  وحرصه  فخامته  اهتمام 
ال��ت��ي تواجه  ال��ص��ع��وب��ات وال��ع��راق��ي��ل 

المواطن 

رئيس مجلس النواب يلتقي وفد من أسر الشهداء ويستقبل وفد من فئة ذوي االحتياجات الخاصة بمناطق الجنوب
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بيان لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 
بخصوص منع مشاركة الوفد الليبي وإهانة 

العلم الليبي بالعاصمة الليبية

مجلس النواب يهنئ أمازيغ ليبيا 
بالعام األمازيغي الجديد

األمين العام للمؤتمر الشعبي العربي  المحامي »أحمد النجداوي«:

نحن مؤمنون بأن ليبيا قادرة على استعادة عزتها وكرامتها عن طريق قيادة القوات المسلحة العربية
جرحي القوات المسلحة يكرمون القائد العام و رئيس الحكومة 

الموقتة خاللة زيارة رئيس الحكومة لهم بمستشفيات مصر

تصدر عن مؤسسة الخدمات االعالمية بمجلس النواب األحد

صحيفة أسبوعية 
سياسية منوعة شاملة

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي سفير اإلتحاد األوروبي في ليبيا

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يبارك العملية 
العسكرية لبسط األمن في الجنوب الليبي

لجنة الطاقة بمجلس النواب تبارك تحرك قوات الجيش لتطهير الجنوب

النائب مصباح دومة : عملية تحرير وفرض القانون في الجنوب لطالما طال انتظارها

مجلس  لرئيس  األول  النائب  معالي  التقى 
بالعاصمة   ” النويري  ف��وزي   ” االستاذ  النواب 
طرابلس صباح يوم االربعاء الماضي بسفير بعثة 
بوغيا  ألن   ” السيد  ليبيا  في  األوروب��ي  اإلتحاد 
وما  المشترك  التعاون  آف��اق  معه  بحث  ال��ذي   ”

في  األوروب���ي   اإلت��ح��اد  قبل  من  تقديمه  يمكن 
واالستقرار  األمن  تحقيق  لدعم  المجاالت  كاقة 
الليبية وعدد من  ليبيا وسبل حلحلة األزمة  في 
القضايا ذات اإلهتمام المشترك على المستوى 

السياسي واألمني وكذلك اإلقتصادي.

مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  معالي  ب��ارك 
العسكرية  العملية  حومة  احميد  الدكتور  النواب 
التي تقوم بها القوات المسلحة بقيادة القائد العام 

المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر.
تأتي  العسكرية  العملية  هذه  أن  حومة  وق��ال 
العصابات  م��ن  المنطقة  وتطهير  األم��ن  لبسط 
واستقرار  أم��ن  تهدد  التي  ال��م��ارق��ة  اإلج��رام��ي��ة 

المنطقة الجنوبية .

ال��ط��اق��ة وال��م��وارد  ق��ال رئ��ي��س لجنة 
“عيسى  ال��ن��واب  مجلس  ف��ي  الطبيعية 
وال���م���وارد  ال��ط��اق��ة  لجنة  أن  ال��ع��ري��ب��ي” 
العملية  تؤيد  ال��ن��واب  بمجلس  الطبيعية 
اإلرهابيين  لطرد  الجنوب  في  العسكرية 
والمتمردين من أجل أمن واستقرار الوطن.

الهدف من  إن   : العريبي  وأض��اف 
ليست  الجنوب  العسكرية في  العملية 
الجنوب  في  أهلنا  عن  المعاناة  لرفع 

النفطية و  لتأمين الحقول  ، بل  فقط 
حقول المياه التي تغذي مناطق الشمال 

حتى ال تقع تحت أيدي العابثين .
وأكد رئيس لجنة الطاقة والموارد 
عيسى  النواب  مجلس  في  الطبيعية 
سينعكس  التحرير  ه��ذا  أن  العريبي 
المستوى  من  بالرفع  االيجابية  بأثاره 
أنتاج  وزيادة معدل  للبالد  االقتصادي 

النفط إلى مستويات عالية .

مصباح   ” ال��ن��واب  مجلس  ع��ض��و  ط��ال��ب 
من جميع  الماضي  الثالثاء  يوم  مساء  دوم��ة” 
المواطنين بالجنوب الليبي التعاون مع القوات 
ال��وط��ن  ع��ن  ال��دف��اع  ف��ي  الليبية  المسلحة 
مع  المتعاونة  التشادية  العصابات  ومحاربة 
العصابات  م��ن  منطقتهم  وتحرير  اإلره���اب 
المارقة المتحالفة مع تنظيم داعش والقاعدة 

ومساعدتهم في أداء المهمة المناطة بهم.

ك��م��ا ط��ال��ب م��ن ج��م��ي��ع ال��ع��س��ك��ري��ي��ن من 
االلتحاق  بالجنوب  العسكرية  المؤسسة  أبناء 
الفوري بأقرب ثكنة عسكرية والقيام بواجبهم 
ف��ي ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن . وح��ث دوم��ة أف��راد 
وتأمين  عملهم  إلى  للذهاب  والشرطة  األم��ن 
أفراد  انطالق  في  للمساعدة  المدينة  داخ��ل 
المارقة  التشادية  العصابات  لمطاردة  الجيش 
المتحالفة مع االرهاب ما بعد قاعدة تمنهنت.

اقتصاد

صحة

رياضة

مجتمع مدني

بلديات

ص4

ص10

ص12

ص7

ص6

وكيل عام وزارة الصحة 
يختتم زيارته إلى مصر

اليوم.. األهلي بنغازي في الجزائر لمواجهة 
»حسين داي« بالكونفيدرالية األفريقية

تكريم المنظمة الدولية لحماية 
الطفولة وذوي اإلعاقة

ندوة بعنوان  إدماج المرأة في جميع 
مجاالت التنمية بالمرج
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محمد اجديد : نبارك العمليات العسكرية في الجنوب الليبي

دومة : عجز أو إهمال الجمهورية اللبنانية في العمل على كشف الحقائق 
اليبرر للخارجين على القانون التعدي على علم ليبيا رمز االستقالل

محمد تامر : أدعو أهالي الجنوب للوقوف صفًا واحدًا 
لتخليص الجنوب من الجماعات اإلرهابية

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

محمد  الجنوب  عن  النواب  مجلس  عضو  ب��ارك 
القوات  أطلقتها  التي  العسكرية  العملية  اج��دي��د 
العصابات  م��ن  ال��ج��ن��وب  م��دن  لتحرير  المسلحة 

االجرامية والمجموعات اإلرهابية العابثة به.
ودعا اجديد أهالي وحكماء مناطق الجنوب إلى 

االلتفاف حول قواتهم المسلحة لبسط األمن واألمان 
في مدنهم وقراهم.

عملية  أطلقت  المسلحة  ال��ق��وات  أن  إل��ى  يشار 
عسكرية لتحرير الجنوب من الجماعات والعصابات 

اإلرهابية.

النواب  مجلس  عضو  قال 
قضية  أن  دوم����ة”  “م��ص��ب��اح 
“م��وس��ى ال���ص���در” وم��ع��رف��ة 
الحقيقة فيها حق لكل لبناني 
األط��ر  تتخذ  أن  يجب  ولكن 
عليها  المتعارف  القانونية 

دولياً.
إن   :  ” دوم���ة   ” وأض����اف 
الجمهورية  إه��م��ال  أو  عجز 
اللبنانية في العمل على كشف 
للخارجين  يبرر  ال  الحقائق 
ع��ل��ى ال��ق��ان��ون ال��ت��ع��دي على 
علم ليبيا رمز االستقالل لكل 
مكان  ف��ي  وإن��زال��ه  الليبيين 
العربية  القمة  مؤتمر  انعقاد 
في  والتنموية  االق��ت��ص��ادي��ة 

بيروت .
دوم��ة”  مصباح  وأوض���ح” 
قد  ال��ل��ب��ن��ان��ي  ال��ب��رل��م��ان  أن 
أمنية  لجنة  تشكيل  رف���ض 
الراحل ”  أبان زيارة  مشتركة 
عام  في  ليبيا  إلى  الحريري” 

2000م.
وطالب” دومة” الحكومات 

ال��ل��ي��ب��ي��ة إل����ى ت��ق��دي��م طلب 
ومنظمة  ال��ع��رب��ي��ة  للجامعة 
ومحكمة  ال��م��ت��ح��دة  األم����م 
للمطالبة  الدولية  الجنايات 
القذافي”  “هانيبال  بتسليم 
قضية  ب��خ��ص��وص  المعتقل 
سنوات   3 حينها  عمره  ك��ان 
قيد  دون  الليبية  الدولة  إلى 

أو شرط.
الليبيين   ” دوم��ة   ” ودع��ا 
أداة  خالفاتهم  يدعوا  ال  بأن 
وأنفسهم  بلدهم  إه��ان��ة  إل��ى 
به  قامت  ما  أن  الى  , الفتا 
مليشيا “األمل “هو تنبيه إلى 
وماضي  حاضر  الليبيين  أن 

ومستقبل وحدة واحدة.

ومباركته  تأييده  عن  تامر  محمد  النواب  مجلس  عضو  أعرب 
الليبية لتطهير  القوات المسلحة  التي تقوم بها  للعملية العسكرية 

مدن الجنوب من الجماعات اإلرهابية والعصابات المارقة .
واح��داً  صفاً  للوقوف  الجنوب  سكان  كافة  تامر  محمد  وحث 
مع القوات المسلحة لتخليصهم وتخليص الوطن من هذه الزمرة 

وتحقيق األمن واالستقرار بمدن الجنوب الليبي .
سابق  وق��ت  ف��ي  أعلنت  ق��د  المسلحة  ال��ق��وات  أن  إل��ى  يشار 
إنطالق عملياتها العسكرية لتخليص مدن الجنوب من الجماعات 

والعصابات اإلرهابية.

جرحي القوات المسلحة يكرمون القائد العام و رئيس الحكومة الموقتة 
خاللة زيارة رئيس الحكومة لهم بمستشفيات جمهورية مصر العربية

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المكلف يلتقي 
وف�دا من الغرفة الليبية اإليطالية للتجارة

عضو مجلس النواب الليبي »حمد البنداق« يزور بلدية درنة ويتقي عميد البلدية

وزراء  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  زار 
السيد  المؤقتة  الليبية  الحكومة 
ع��ب��دال��ل��ه ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ث��ن��ي 
ي���وم األرب���ع���اء ال��م��اض��ي جرحي 
المتواجدين  المسلحة  ال��ق��وات 

بمستشفيات الشقيقة مصر.
وتفقد رئيس الحكومة الموقتة 
أوض�������اع ال���ج���رح���ى ب��م��خ��ت��ل��ف 
فى  والمستشفيات  المصحات 
ال��ع��اص��م��ة ال��م��ص��ري��ة ال��ق��اه��رة 
والذي أصيبوا جراء المعارك ضد 
الظالمية،  والجماعات  اإلره��اب 

ومراحل العالج واحتياجاتهم .
مجلس  رئ���ي���س  أج�����ري  ك��م��ا 

المؤقتة  الليبية  الحكومة  وزراء 
جوله اطلع خاللها على إمكانيات 

المستفتيات وطرق العالج .
وجاءت هذه الزيارة ، لالطمئنان 
ع��ل��ى ص��ح��ة ال��ج��رح��ى وال��رف��ع 
في  إصابتهم  بعد  معنوياتهم  من 
الجيش  حرب  في  القتال  محاور 

الوطني ضد اإلرهاب.
وتسلم رئيس الحكومة الموقتة 
الفعال  دوره  على  له  تكريماً  درع 
الجيش،  أبطال  بجانب  ووق��وف��ه 
من  مقدم  آخ��ر  درع���اً  تسلم  كما 
المشير  ال��ع��ام  للقائد  الجرحي 

خليفة حفتر .

التقى نائب رئيس مجلس وزراء 
لشؤون  المؤقتة  الليبية  الحكومة 
عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  ال��ه��ي��ئ��ات 
بمهام  المكلف  باعتباره  األحيرش 
رئيس مجلس الوزراء يوم األربعاء 
الماضي بديوان وزارة التعليم في 
الغرفة  من  وفداً  البيضاء،  مدينة 
برئاسة  للتجارة  اإليطالية  الليبية 
وعضوية   ، فرانكو«  »جان  السيد 
عدد من مدراء الشركات اإليطالية 
التعليم  وزي����ر  م��ع��ال��ي  ب��ح��ض��ور 
الدكتور فوزي بومريز،ووكالء وزارة 

الخارجية، واالقتصاد بالحكومة.
ال��وزراء  مجلس  رئيس  وناقش 
ال��م��ك��ل��ف م���ع ال���وف���د ال��ت��ع��اون 
وإمكانية  البلدين،  بين  المشترك 
ال���ت���ب���ادل ف���ي م��ج��ال ال��خ��ب��رات 

اإلقتصادية.
وأبدى الوفد رغبته في الدخول 
خ��الل  م��ن  الليبية  ال��س��وق  إل���ى 
التجارة  وغرفة  المؤقتة  الحكومة 
في  للمشاركة  وذل��ك  والصناعة 
للعالقات  التنمية وتوثيقا  مشاريع 

بين البلدين

قام عضو مجلس النواب الليبي 
الى  بزيارة  البنداق  حمد  السيد 
كان  حيث  درن��ة  البلدي  المجلس 
بلدية  عميد  السيد  استقباله  في 
درنة الُمستشار عبد المنعم الغيثي 

.
سير  بتفقد  الزيارة  وأُْستُهلت 
وضم  والقانوني  اإلداري  العمل 
السيد  بين  ج��رى  ال���ذي  ال��ح��وار 
البلدية  عميد  وال��س��ي��د  ال��ن��ائ��ب 
حمالت اإلزال��ة واإلخ��الءات التي 
التي  والعوائق  المدينة  تشهدها 
تواجه البلدية واإلطالع على آخر 
عضو  ب��ارك  حيُث  الُمستجدات 
الُمشكلة  اللجنة  ال��ن��واب  مجلس 
من ِقبل عميد البلدية وأثنى على 
دوره البارز وقال انه قرار صائب 

وُشجاع حسب وصفِه ، كما اضاف 
الموضوع  هذا  حول  نظره  وجهة 
مرحلتين  على  الفصل  يتم  قائاًل: 
انسانية  ومرحلة  قانونية  مرحلة 
الصعبة  المناخ  ل��ظ��روف  ون��ظ��راً 
ون��ظ��راً ل��ل��ظ��روف ال��ت��ي ت��م��ر بها 
المدينة وعلى رأسها أزمة السيولة 

النقدية 
ك��م��ا ش��ك��ر »ال���ب���ن���داق« وأث��ن��ى 

ِقبل  م��ن  المبذولة  الجهود  على 
عميد البلدية وسط هذه الظروف 
الدؤوب  العمل  وعلى  والتحديات 
الذي يسيرهُ رغم نقص اإلمكانات 
انه قام بدوره على أكمل وجه  إال 
إطار  وف��ي  الصحيحة  وبالصورة 

القانون .
وق���د اط��ل��ع »ال���ب���ن���داق« على 
تكن  »ل��م  ق��ائ��اًل  البلدية  مطالب 

كانت  ب��ل  بها  خاصة  طلبات  لها 
صالح  في  تصب  عامة  مطالبها 
والمواطن في ظل سيادة  المدينة 
ال��ق��ان��ون وت��س��ه��ي��ل ج��م��ي��ع ام���ور 
المواطن العالقة وهذا هو المبدأ 
الذي يسموا إليه رُجل المرحلة« .

في  درن���ة  ب��ل��دي��ة  وأك���د عميد 
التوأمة  روح  على  ال��زي��ارة  ه��ذه 
ال��ن��واب  مجلس  بين  واإلن��س��ج��ام 
والحكومة المؤقته والقيادة العامة 

والمجلس البلدي درنة .
وف�����ي ال���خ���ت���ام ش���ك���ر زي�����ارة 
»البنداق« الى مقره والتي لم تكن 
المجلس  لما نشره  وفقا   ، األولى 
ال��ب��ل��دي ع��ل��ى ص��ف��ح��ت��ه ب��م��وق��ع 

التواصل االجتماعي..

مجلة الليبي 
تبدأ مشوارها 

صدرخالل شهر يناير الجاري العدد 
ثقافية  وهي   . الليبي  مجلة  من  األول 
مؤسسة  ع��ن  ش��ه��ري��ًا  ت��ص��در  منوعة 
الخدمات االعالمية في مجلس النواب 
األدي���ب  ت��ح��ري��ره��ا  ي���رأس  المجلة   .
 ، المغربي  ب��ودوارة  الصديق  المعروف 
وقد صدر عددها األول حافاًل بالعديد 
 2018 قوانين   ��  : منها  المواضيع  من 
المياه  ازم��ة   ��  . البرلمان  عن  الصادرة 
في شمال افريقيا . التحديات والحل . 
�� كتبو ذات يوم .. يوسف بو رحيل من 
المغربية  المرأة   �� المختار.  عمر  بعد 
رائد  مجتمع  معادلة  في  صعب  رقم   ..
. �� الضحية والجالد في لوحات محمد 
الليبية  الكريتي ذو األصول   �� الزواوي. 
الذي  الراهب  كازانتزاكيس  .نيكوس 
اخرى  ومواضيع   . للمعبد  ظهره  أدار 

متنوعة
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األمين العام للمؤتمر الشعبي العربي  المحامي »أحمد النجداوي« :

نحن مؤمنون بأن ليبيا قادرة على استعادة عزتها وكرامتها 
عن طريق قيادة القوات المسلحة العربية

الشعبي  المؤتمر  عن  حدثنا   -
العربي وما هي أهدافه؟

 المؤتمر الشعبي العربي مؤتمر جرى 
التحضير له منذ زمن طويل ،  وتمكنت 
تونس  ف��ي  ع��ق��ده  م��ن  الشعبية  ال��ق��وى 
بالحمامات عام 2017 وحضره ما يزيد 
عن 800 مدعو  كل أنحاء الوطن العربي 
تأسيسيا   مؤتمرا  المؤتمر  ه��ذا  وك��ان   ،
التي تحمل اسم المؤتمر الشعبي العربي 
، وقد اختارني أعضاء المؤتمر مشكورين 
على   وتحصلنا   ، ل��ه  عاما  أمينا  ألك��ون 
جماهيرية  كمنظمة  لتسجيل   ترخيص 
ف��ي ت��ون��س ، ف��ق��د أت���اح ل��ن��ا ال��ق��ي��ادات 
التونسية  هناك  المجال لذلك مشكورين  
الوقت الذي لم تسمح فيه كثير من  في 
األقطار العربية أو لم تجرؤ على تسجيل 

مثل هذه المؤسسة . 
هذه المؤسسة بعد أن جرى االنتخاب 
الشباب  من  مجموعة  اختارت  لقياداتها 
ويمثلون  تقريبا  العربية  األقطار  كل  من 
أمانة  وانتخبوا  العربية  األقطار  مختلف 
عقدت  التي  وه��ي  المؤتمر  لهذا  عامة 
وكانت   ، تونس  في  سابقين  اجتماعين 
المبادرة أن نعقد هذه الدورة من المؤتمر 
في القطر الليبي ، وفكرة انعقاد المؤتمر 
في هذا البلد جاء تلبية للحاجة الشعبية 
بهذا  كانت  التي  الشعبية  وللضغوط   ،
نحبطها   أن  استطعنا  وال��ت��ي  االت��ج��اه 
العصي  لوضع  المحاوالت   كل  ونحبط 

في الدواليب
 ولألسف هناك عدم معرفة في الشارع 
إلمام  وع��دم  الليبي  بالموضوع  العربي 
بجوانب الوضع الليبي ، فمثال وأنا قادم 
لهذا البلد الذي أقدره وأحترمه وأعتبره 
ودعوني  الناس  بعض  األردن  بلدي  مثل 
على اعتبار أنني ذاهب إلى الجبهة وإلى 
الحرب ، وقالوا لي كيف تذهب إلى ليبيا 
وهي في هذا الحال ، ولكن عندما قدمنا 

إلى ليببا وجدنا األمور مختلفة تماما .
التكتل جاء في  أن هذا  - أال ترى 
من  العربية  األم��ة  فيه  تعاني  وقت 
عدة أزمات ، وهي بحاجة  ممثل هذه 

التكتالت ؟
مختلف  من  األمة  عناصر  واجب  من 
الساحات العربية أن تتحرك ألن الجسم 
العربي يتألم ، صحيح أن هنالك حكاما 
دون  العربية  األقطار  كثير من  طغاة في 
استثناء فرضوا على شعوبهم أن يكتموا 
مسألة  ف��ي  وخ��اص��ة  الجماهير  ص��وت 
القضية الليبية ، وكان يصور في اإلعالم 
في مختلف هذه األقطار أن ليبيا انتهت 
وقضي عليها وأنها لم تعد قائمة ، ونحن 
حقيقة منذ مجيئنا سعدنا جدا على ما 
أن  بعد  الشقيق  القطر  هذا  من  لمسناه 
وحفاوة  واألمن  االستقرار  هذا  شاهدنا 
أخ��رى   أي جهة  نجد  ول��م  االس��ت��ق��ب��ال  

أو  اشتراط  أو  وصاية  أي  علينا  تفرض 
رأي .

إلى  اإلره����اب  ه��ذا  ج��اء  كيف   -
ليبيا ومن الذي ساهم في استشراءه 
مليء  بلد  إلى  ليبيا  ليحول  كالوباء 

بالدمار؟
 دع��ن��ي أق���ول ل��ك أن م��ا ح��دث كان 
ليبيا  لمعاقبة  الغرب  به  قام  استحقاقا 
االستحقاق  ه��ذا  ك��ان  كما  ليبيا  وشعب 
أي  ومعاقبة  العراق  لمعاقبة  العراق  في 
وكل   ، اإلمبريالي  الخط  عن  يشذ  قطر 
ابتعدت  كلما  معرضة  العربية  األقطار 
عن السياسة الغربية كلما كانت معرضة 
الشعوب  على  لذلك   ، مماثلة  لضربات 
نقول  وكنا   ، حذرها  تأخذ  أن  العربية 
مصر  ض��رب��ت  ع��ن��دم��ا  ال��ع��رب  للحكام 
أنكم  لهم  ن��ق��ول  كنا  ال��ع��راق   وض��رب��ت 
فعندما   ، األبيض  الثور  أك��ل  ي��وم  أكلتم 
القومية والوطنية  بالعراق وقيادته  يطاح 
وسياسات  الناصر  بعبد  يطاح  وعندما 
توفي  الناصر  عبد  ألن    ، الناصر  عبد 
رحمه الله ولكن سياساته أيضا كان يجب 

التخلص منها .
- ك��ي��ف رأي��ت��م م��ش��روع ال��ق��وات 
خليفة  المشير  بقيادة  المسلحة 
التي  بنغازي  زرت��م  أن  بعد  حفتر 

حاربت وقضت على اإلرهاب ؟
لزيارة  كبير  شوقنا  ك��ان  الحقيقة    
بنغازي وزيارة كل مدن ليبيا ، وكنا نتمنى 
أن تكون كل مدن ليبيا محررة كي نتمكن 
من زيارتها ، وأنا كمين عام للمؤتمر وبعد 
زيارتي لبنغازي أشهد بأن أحدا لم يؤثر 
علينا أو يتدخل في عملنا  ، على العكس 
تماما فقد وفروا لنا جميع سبل الراحة 
، ومما أثلج صدورنا وبصرف النظر عن 
اآلالم التي خلفها الدمار ، ما شهدناه من 

الحياة  على  ليبيا  أبناء  وإص��رار  عزيمة 
والنهوض ، هذه الجماهير التي كنا نعتقد 
بأم  أن شاهدنا  بعد   ، أنها دمرت لألبد 
المساجد  وقصفت  دم��رت  كيف  العين 
وكل  الجامعة  وقصفت  دم��رت  وكيف   ،
األماكن اآلمنة ، واآلن يقفون على قدميهم 
ويحاولون أن يبنوا ليبيا الجديدة ، ونحن 
في المؤتمر الشعبي العربي مؤمنون بأنهم 
وكرامة  ليبيا  عزة  استعادة  على  ق��ادرون 
المسلحة  القوات  قيادة  طريق  عن  ليبيا 
العربية الليبية والشعب الليبي ، وأنا هنا 
ال أتغزل بأحد وال أنشد األناشيد ألحد 
استطاع  الذي  القومي  القائد  ولكن هذا 
أن يخرج بقدرات بسيطة لمواجهة أعتى 
دولي تقف على رأسه الواليات المتحدة 
وفرنسا وبريطانيا وتركيا وإيران  ، وبكل 
شاركت  عربية  أق��ط��ار  بمشاركة  أس��ف 
سخرت  التي  العربية  الجامعة  فيها  بما 
وهذه   ، ليبيا  قرار ضرب  ألخذ شرعية 
العربية  الجامعة  تاريخ  في  جريمة  أكبر 
هذا  في  ويساهم  ليبيا  يدمر  وال��ذي   ،
يأتي  أن  استعداد  على  ليس  هو  الدمار 
بالمساعدات إلى ليبيا أو دعم ، ألنه كان 
مطلوبا رأس ليبيا ,وأن تدمر وتعاد إلى 

ما قبل التاريخ 
خلفت  م��اذا  شاهدنا  نحن  والحقيقة 
العالمية مثال من دمار ولكن ما  الحرب 
من  المضياف  البلد  ه��ذا  في  شاهدناه 
دمار غير معقول لم يميز بين أي مرفق 
أو سوق أو مسجد أو جامعة أو مدرسة 
المناطق  بعض  في  كامل  شبه  دم��ار    ،
ولكننا   ، الدمار  طالها  المناطق  ومعظم 
نثق في إخوتنا من الشعب الليبي ، وكل 
مناطقها أنهم قادرون على إعادة بناء ما 

دمره المجرمون قاتلوا الشعوب .
إل��ى  ال��ك��ب��ي��رى  ال����دول  تسعى   -

هل   / دول  ث��الث  إل��ى  ليبيا  تقسيم 
ال��ذي  الجديد  ال��م��ش��روع  ه��و  ه��ذا 

يريده االستعمار؟
 بالطبع ، باإلضافة إلى تجريد ليبيا  
فهنالك   ، وث��روات��ه��ا  أراضيها  م��ن  كثير 
لن  ولكن  جدا  كبيرة  وأطماع  مخططات 

يفلحوا .
  والمؤتمر سوف يتقدم بمبادرة تتعلق 
بين  الشعبية  المصالحات  عقد  بضرورة 
المدن الليبية ليستعيد وحدته ، ويعيدوا 
بناء ليبيا هذا القطر العربي المعروف بما 
قدمه من جهاد وكان رمزا للجهاد ، واآلن 
 ، المبادرة  تشكلت لجنة أسميناها لجنة 
مع  التواصل  ض��رورة  تتضمن  والمبادرة 
واحدة  مسافة  على  ونحن  الفرقاء  كافة 
وكل شرائح  والقبائل  األطراف  كافة  من 
هذه  أن  بتصوري  وأن��ا   ، الليبي  الشعب 
، ألننا عازمون  أثر  لها  المبادرة سيكون 
وح��دة  تتحقق  أن  إل��ى  فيها  نستمر  أن 
الشعب الليبي بإذن الله وإلى أن يستعيد 
من  وهناك   ، وكرامته  عزته  ليبيا  شعب 
القيادات الليبية من هو مصمم على دعم 

هذه المجهودات .
التي  المبادرة  ه��ذه  أه��داف  ما   -

تسعون إلى تقديمها لليبيا ؟
التواصل مع  المبادرة  على ض��رورة   
المدن  من جميع  الليبية  األط��راف  كافة 
لنا  إخ���وة  ه��م  ال��ذي��ن  الليبية  وال��ق��ب��ائ��ل 
ونسعد للقاءهم  والتحدث إليهم  في أية 
مناسبة ونحن جاهزون لذلك ، والمبادرة 
تقتضي أن يكون هناك مسعى إلنهاء حالة 
أحيانا  تحصل  التي  والحراب  االنقسام 
لتلك  حد  لوضع  أيضا   ، األط���راف  بين 
العصابات المشبوهة والمعروفة بعمالتها 
 ، ليبيا  لتدمير  بالسالح  يزودها  ومن   ،
وقد الحظنا جميعا كيف كانوا حريصين 

ثروات  الليبي  النفط  يتوقف  ال  أن  على 
ليبي المهدورة والتي أخفيت في البنوك 
األوروبية ، هم يريدون أن يشغلوا الشعب 
واستهداف  الليبية  وال��ق��ي��ادات  الليبي 
واألمنية  العسكرية  المؤسسة  وتحطيم 
ألن الشيء الوحيد الذي تجدد في هذه 
المرحلة هي القوة العسكرية الليبية التي 
خالله  من  واستطاع  العدم  من  تكونت 
هؤالء الشباب من تحت الركام أن يعيدوا 

للشعب الليبي هيبته واحترامه .
كانت  متى  منذ  دائما  أتساءل  وأن��ا    
ال��ف��وض��ى خ��الق��ة ، إال ف��ي األم��ري��ك��ي 
ليبيا   لتدمير  األطلسي  األعوج  والمنطق 
أي قطر عربي ، فال يمكن للفوضى أن 

تخلق شيئا الفوضى تدمر وال تخلق.
اإلره��اب  على  انتصرت  ليبيا   -
على  العربية  األمة  ستنتصر  فمتى 

اإلرهاب؟
من  اآلن  نطرحها  ال��ت��ي  م��ب��ادرت��ن��ا   
القيادات  ومع  البداية  نقطة  بنغازي هي 
وهذا  الكريمة  البلد  هذا  في  المتواجدة 
كرم ليبي ال ينسى ، أملنا كبير أن نوفق 
بحرية  األط��راف  كافة  إلى  الوصول  في 
عن  بعيدا   ، بنغازي  في  هنا  وصلنا  كما 
تبتغي  ال  التي  المشبوهة  المبادرات  كل 
مصلحة ليبيا وال مصلحة الشعب الليبي 
األزم��ة  تعمق  هي  بل  بالعكس   ، إطالقا 
أن  اآلن  يحاولون  كما  األب��د  إل��ى  وت��زرع 
يزرعوا فيها من األلغام والدمار ما يكفي 
ألجيال قادمة لينفردوا هم بالثروة الليبية 
، وشعب ليبيا شعب معطاء كريم ومجاهد 
، والشعب الذي أخرج شخصية تاريخية 
ال  الشعب  ه��ذا  المختار  عمر  بمستوى 

يقهر .
- كلمة أخيرة لمن تتوجه بها 

لكافة  ب��دع��وة  أت��وج��ه  أن��ا  الحقيقة   
ونخوتهم  همتهم  وأستنهض  األط���راف 
العربية والقومية ليستعيدوا حقوقهم من 
حريتهم  يستعيدوا  وأن  الطامعين  أيدي 
فئات  مختلف  بين  الموحدة  ولحمتهم 
إلى  بليبيا  يعودوا  وأن   ، الليبي  الشعب 
شهدناه  ال��ذي  العربي  القومي  الصف 
 ، ال��ي��وم  عليه  نؤكد  وال���ذي  مضى  فيما 
ونرى بارقة أمل في هذا األمن والتصميم 
تحرير  نحو  شهدناها  ال��ت��ي  والعزيمة 
والغزاة  الطامعين  أيدي  من  ليبيا  كامل 
أكبر  ه��و  اإلره����اب  ، ألن  واإلره��اب��ي��ي��ن 
األجنبي  الغزو  من  الليبي  لإلنسان  أذى 
ما  ولكن  األجنبي  الغزو  ليبيا  تحملت   ،
أكثر  ه��و  األخ��ي��رة  السنوات  ف��ي  تعانيه 
العربي  من أن يتحمله شعب مثل شعبنا 
ووطنه  بنفسه  باعتزازه  المعروف  الليبي 

وقوميته وأمته.

إشراف: عبداهلل الشريفي
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الشركة الوطنية لالنشاءات النفطية المساهمة 
تكرم ادارة شركة الخليج العربي للنفط

بيان لجهاز النهر الصناعي حول اإلعتداء علي مسار خط النقل الرئيسي لمنظومة القرضابيه / السداده 

حملة إلزالة الوصالت غير الشرعيه علي خط منظومة السرير سرت تازربو بنغازي

تازربو تنهي ضخ وتفريغ منتج غاز الطهي بخزانات الشركة وتتأهب 
لمغادرة الرصيف النفطي بنغازي

محاضرة للتعريف بمخاطر المواد المشعة طبيعيا )NORM( والوقاية منها

محمد  ال��س��ي��د/  اجتمع 
رئيس  ش��ت��وان  ب��ن  بالقاسم 
لجنة اإلدارة بشركة الخليج 
للنفط يوم الخميس  العربي 
 17/01/2019 الماضي 
السيد/نجيب  م��ع  بمكتبه 
ف��رج االث���رم رئ��ي��س مجلس 
الوطنية  ل��ل��ش��رك��ة  اإلدارة 
ل�����الن�����ش�����اءات ال��ن��ف��ط��ي��ة 

المساهمة وبحضور اعضاء 
حيث  ب��ه��ا،  اإلدارة  مجلس 
مجلس  رئيس  السيد  ق��دم 
مجلس  واع���ض���اء  اإلدارة 
الوطنية  بالشركة  اإلدارة 
الشكر  النفطية  لالنشاءات 
لجنة  ل��رئ��ي��س  وال��ت��ق��دي��ر 
في  الخليج  وشركة  اإلدارة 
التمام  ومساندتهم  دعمهم 

الشركة  تسجيل  إج����راءات 
وشهادة  درع  تقديم  تم  وقد 
ت���ك���ري���م ل��ل��س��ي��د/م��ح��م��د 
رئيس  ش��ت��وان  ب��ن  بالقاسم 
تكريم  وشهادة  اإلدارة  لجنة 
منسق  العبار  للسيد/رفعت 
ال��م��ع��ل��وم��ات واالت���ص���االت 
فى  ال��ك��ب��ي��رة  لمجهوداتهم 

هذا الخصوص.

وإدارة  ت��ن��ف��ي��ذ  ج��ه��از  أص����در 
م��ش��روع ال��ن��ه��ر ال��ص��ن��اع��ي صباح 
يوم  اإلربعاء الماضي الموافق 16 
اإلعتداء  حول  بياناً   2019 يناير 
الرئيسي  النقل  خ��ط  مسار  علي 
السداده   / القرضابيه  لمنظومة 
وهدفه  بالممنهج  وص��ف��ه  وال���ذي 

الصناعي  النهر  م��ش��روع  تعطيل 
األستراتيجي واصفاً هذه األعمال 
النهر  بالتدميريه لمكونات مشروع 
ال��ص��ن��اع��ي وال��ت��ى ت��م��ث��ل إع��ت��داًء 
صارخاً علي الشعب الليبي مطالباً 
بتحمل  بالدوله  المختصه  الجهات 
تجاه  عاجل  وبشكل  مسؤولياتها 

حماية هذا المشروع .
وحذر الجهاز من خطورة مثل هذه 
اإلعتداءات الممنهجه وأن أستمرارها 
سوف يترتب عليها عدم قدرة الجهاز 
علي تأمين اإلمداد المائي إلي المدن 
األمن  يجعل  مما  الزراعيه  والمشاريع 

المائي للدولة في خطر 

أك����د ال��م��ك��ت��ب االع���الم���ي 
مشروع  وإدارة  تنفيذ  لجهاز 
ف��ري��ق  أن  ال��ص��ن��اع��ي  ال��ن��ه��ر 
التشغيل والصيانه بموقع سرت 
الوحدات  جميع  بمشاركة  قام 
األت���ص���االت -  ال���ورش���ه -   -
واحد  كفريق  والسالمه  األم��ن 
مديرية  وم��س��ان��دة  وب��ال��ت��ع��اون 
ي��وم األثنين  أم��ن س��رت صباح 
يناير   14 ال��م��واف��ق  الماضي 
إزال���ة  ف��ي  ب��ال��ش��روع   2019
الشرعيه  غير  الوصالت  كافة 
منظومة  خ��ط  ع��ل��ي  ال��واق��ع��ه 
بنغازي  ت��ازرب��و  س��رت  السرير 

م��ن رأس األن���وف إل��ي خ��زان 
ال��ق��رض��اب��ي��ه ،وت����م ف���ي ه��ذه 
ال��ح��م��ل��ه ض��ب��ط ال��م��خ��ال��ف��ي��ن 
كتابيا  تعهدوا  أن  سبق  والذين 

بإزالتها .
حتي  الحمله  هذه  وتستمر 
إزال�����ة ك��اف��ة ال���وص���الت غير 
بتوصيلها  ق��ام  التى  الشرعيه 

الخارجين عن القانون 
مخالف  ك��ل  إح��ال��ة  وسيتم 

إلي النيابه العامه .
وق���دم ال��م��ك��ت��ب االع��الم��ي 
مشروع  وإدارة  تنفيذ  لجهاز 
تقدير  تحية  الصناعي  النهر 

المستخدمين  إل���ي  وع���رف���ان 
بموقع سرت التشغيل والصيانه 
والتحكم  واالتصاالت  والورشه 
واالمن والسالمه علي جهودهم 
وحرصهم علي إزالة الوصالت 
غ��ي��ر ال��ش��رع��ي��ه وك���ل ال��ع��وائ��ق 
إلي  إكبار  وتحيه  والصعوبات 
لتعاونها  س��رت  أم��ن  م��دي��ري��ة 
وإدارة مشروع  تنفيذ  مع جهاز 
النهر الصناعي وحرصها علي 
إزال�����ة ك��اف��ة ال���وص���الت غير 
التى  ال��ع��وائ��ق  وك��ل  الشرعيه 
تشكل خطراً علي تدفق المياه 

إلي مستحقيها .

وتفريغ  ضخ  ت��ازرب��و  الطهي  غ��از  ناقلة  أنهت 
الطهي ويجري  3121 متر مكعب من منتج غاز 
منصة  لمغادرة  الماضي  الخميس  ي��وم  خروجها 
الرصيف النفطي بنغازي هذا وقد شرعت تازربو 

بعمليات ضخ وتفريغ المنتج يوم االربعاء الماضي.
التزويد  مراقبة  نشاطات  ضمن  ذل��ك  ي��أت��ي 
زالنقل البحري للمناطف الوسطى والشرقية التى 

تستكملها ادارة تشغيل منطقة بنغازي.

أوبك تصدر قائمة بحصص خفض 
اإلنتاج لتعزيز الثقة

شركة نبتون اإلنجليزية تقدم عرضًا فنيًا لنشاطها 
في اجتماع مع شركة الخليج العربي للنفط

نشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( 
إنتاج  بتخفيضات  قائمة  الجمعة  األول  أم��ي  ي��وم 
اآلخرين  المنتجين  وكبار  أعضائها  قبل  من  النفط 
الثقة  لتعزيز  مسعى  في   ، يونيو  حتى  أشهر  لستة 
تخمة  ح��دوث  تجنب  يستهدف  ال��ذي  التحرك  في 

معروض في عام 2019.
غير  وال��دول  المنظمة  من  وزاري��ة  لجنة  ودع��ت 
”مضاعفة  إلى  المشاركة  الدول  بيان  في  األعضاء 

جهودها في التنفيذ الكامل وفي الوقت المحدد“. 
باسم  المعروفة  المنتجين  مجموعة  واتفقت 
اإلنتاج  لخفض  ال��ع��ودة  على  ديسمبر  ف��ي  أوب���ك+ 

خشية هبوط األسعار وزيادة اإلمدادات. 
وتعهدت المجموعة بخفض اإلنتاج بمقدار 1.2 
مليون برميل يوميا اعتبارا من األول من يناير ، على 
قدرها 800  الخفض  في  أوب��ك حصة  تتحمل  أن 

ألف برميل يوميا. 
ويعكس التحرك نحو اإلعالن عن الحصص سعي 
المنتجين إلى زيادة مصداقية االتفاق. وكانت أوبك 
حول  التفاصيل  من  القليل  عن  البداية  في  كشفت 
الكيفية التي ستعمل بها، وقالت مصادر إنه لن يتم 

اإلعالن عن الحصص. 
وقال األمين العام ألوبك محمد باركيندو، الذي 
ظل يحث على نشر القائمة، في تصريحات لرويترز 
يوم الخميس الماضي إن ”قطاع النفط ال يمكنه أن 

يتحمل انتكاسة نزولية أخرى“. 
المراقبة  لجنة  المسماة  اللجنة،  أن  البيان  وذكر 
اإلنتاج  تخفيضات  ستفحص  المشتركة،  ال��وزاري��ة 
كل شهر وأكد أنها ستجتمع في باكو بأذربيجان في 

الثامن عشر من مارس المقبل. 
ستخفض   ،2019 عام  من  األول  النصف  وفي 
أوبك وحلفاؤها إنتاج النفط بمقدار 1.195 مليون 

برميل يوميا إلى 43.874 مليون برميل يوميا. 
وستجتمع مجموعة أوبك+ بالكامل في 17 و18 
أبريل بمدينة فيينا التخاذ قرار بشأن ما إذا كانت 

ستمدد االتفاق إلى ما بعد يونيو القادم. 

لجنة  رئيس   – ش��ت��وان  ب��ن  محمد  السيد/  اجتمع 
اإلدارة لشركة الخليج العربي للنفط - بمكتبه يوم اإلثنين 
راف  جبريل  السيد/  بحضور  الموافق 2019/1/14 
مايك  السيد/  مع  الصناعي؛  األمن  إدارة  مدير   – الله 
 ( اإلنجليزية  نبتون  بشركة  التجاري  المدير   – كالتون 
 – أوكونيل  بيتر  والسيد/   )Neptun P2P Group

مدير إدارة المخاطر بها.
فنياً  ع��رض��اً  اإلنجليزية  نبتون  شركة  قدمت  كما 
السيد/  الثالثاء 2019/1/15 بحضور  يوم  لنشاطها 
محمد بن شتوان – رئيس لجنة اإلدارة لشركة الخليج 
إدارة  مدير  الله  راف  جبريل  والسيد/  للنفط،  العربي 
األمن الصناعي، والسيد/ رضا الكزة مدير إدارة الصحة 
عام  مدير  المريمي  عادل  والسيد/  والبيئة،  والسالمة 
االستكشاف والمعلومات، والسيد/ مفتاح الزالوي مدير 
المبروك  العمليات والصيانة والمصافي، والسيد/  عام 
بوسيف مدير إدارة اإلتصاالت، والسيد/ يوسف امريمي 
مدير  الدقوشي  صالح  والسيد/  الصيانة،  إدارة  مدير 
إدارة الشؤون الفنية، والسيد/ سالم بورقيعة مدير إدارة 
العمليات، والسيد/ محمد القاضي مدير إدارة هندسة 

اإلنتاج.

افاد السيد رضا ابراهيم 
الصحة  إدارة  مدير  ال��ك��زة 
وال���س���الم���ة وال���ب���ي���ئ���ة ف��ي 
للتعريف  اإلدارة  إطارسعي 
المشعة  ال���م���واد  ب��م��خ��اط��ر 
طبيعيا )NORM( والوقاية 
منها تم تكليف منسقة البيئة 
ومسح  م��ح��اض��رة  ب��إع��ط��اء 
طبرق  لموقع  اشعاعي  بيئي 
ح��ي��ث ت���م ت��ك��ل��ي��ف ال��س��ي��د 
الحسن موسى حمد مشرف 
وحدة السالمة حقل السرير 
والسيد عبدالحميد ميكائيل 
الساعدي من منسقة البيئة 
 ، النفطي  التلوث  ومكافحة 
محاضرات  تقديم  تم  حيث 
ع�����ن ظ�����اه�����رة االش����ع����اع 
حيث   )NORM( الطبيعي 
الوظائف  المستهدفين  كان 
الحريقة  بميناء  االشرافية 
ومصفاة طبرق وكان محتوى 

المحاضرات :
وم���ع���اي���رة  ق����ي����اس   .1
الجرعة االشعاعية والحماية 

من االشعاع

 Dose and
 Radiation Protection
 Measurement and
 Calibration of

Radiation
مع  التعامل  س��الم��ة   .2
إزالة  وطرق  المشعة  المواد 

التلوث االشعاعي 
 S a f e t y

 M a n i p u l a t i o n
 of Radioactive
 M a t e r i a l s
 and Methods
 of Radiation

 Decontamination
من  ال��ح��م��اي��ة  م��ب��اد   .3
والتطبيق  المؤين  االش��ع��اع 
وصناعة  النفط  مجال  في 

الغاز.
 Principles of
 Ionizing Radiation
 Protection and
 Application in Oil

and Gas
الجانب  تقديم  تم  حيث 
ال���ن���ظ���ري ي�����وم االرب����ع����اء 
واج��راء   16/01/2019

م���س���ح م���ي���دان���ي ل��ل��م��وق��ع 
ي����وم ال��خ��م��ي��س ال��م��واف��ق 
للموقع   17/01/2019
وخ���اص���ة ال��م��ص��ف��اة وع��ن��د 
بعينات  ال��خ��اص  ال��ح��وض 
ولم  التبخير  ح��وض  وح��دة 
ع��ال��ي��ة  ق�����راءة  اي  ت��س��ج��ل 
النصائح  بعض  تقديم  وت��م 
بضرورة منع انسداد مجرى 
فتحة التصريف لمنع تراكم 
ق���د تسبب  وال���ت���ي  ال��م��ي��اه 
بسيطة  ن��س��ب  وج����ود  ف���ي 
لهذا  نتيجة  االش���ع���اع  م��ن 
االنسداد ، وللعلم تم تقديم 
مرتين  وم��س��ح  م��ح��اض��رات 
ويعتبر   2018 ع��ام  خ��الل 
خ��الل  االول  ال��م��س��ح  ه���ذا 
عام 2019 وفق خطة عمل 
نقوم بها لمسح كافة المواقع 
والتدريب  التوعية  واج���راء 
وذل�����ك ل��ت��ذل��ي��ل ال��ص��ع��اب 
في  كبير  ب��ق��در  يسهم  مما 
المحافظة على سير العملية 
عمل  بيئة  ويوفر  االنتاجية 

آمنة .

اشراف : فتحية سامل



حوادث5
األحد 14 جمادي االول 1440هـ الموافق 20 يناير 2019م العدد )12( 

مقتل شاب في منطقة الكيش

ضبط عصابة أفارقة لتجارة 
المخدرات في جنزور

مداهمة أمنية ألوكار بيع 
المخدرات في بنغازي

ضبط 4 مهاجرين غير قانونيين 
من الجنسية التشادية في سرت

ضبط تشادي يرتدي مالبس عسكرية في البريقة

ضبط )افارقة( يقومون 
بسرقة اسالك الكهرباء

قسم النجدة يقبض على شخص أجنبي 
يقوم بأعمال الشعوذة

قسم النجدة يداهم مصنع خمور في 
منطقة )سيدي حسين(

نقيب   « الفويهات  ش��رط��ة  م��رك��ز  رئ��ي��س  ق��ال 
حول  معلومة  للمركز  وردت  بانه  العبيدي«  عصام 
العثورعلى شاب مقتول بمنطقة الكيش، فورالبالغ 
تم االنتقال إلى مكان الواقعة ، وبالفعل تم العثور 
على جثمان الشاب »المهدي المنفي« مقتوال داخل 

الشقة،
حول  التحري  وج��اري  الواقعة  توثيق  تم  حيث 

القضية. 
 أفاد العبيدي بأن المغدور به من سكان مدينة 
طبرق، و طالب يدرس بكلية الطب البشري بجامعة 
برتبة  الليبي  الجو  بسالح  يعمل  ووال��ده  بنغازي، 

عميد.
يشار الى أن البالغ جاء عن طريق أحد سكان 
المغدور  شقة  باب  مالحظة  تم  ما  بعد  العمارة، 
بعد  و  الشكوك  أث��ار  مما  ساعات،  لعدة  مفتوحاً 

الدخول وجدوا دم المغدور به.

التابعة  والقبض  التحري  وح���دة  ضبطت 
جنزور  الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  لجهاز 
من  القانونيين  غير  المهاجرين  من  مجموعة 

جنسيات إفريقية.
حيث كشفت التحريات إن المتهمين شكلوا 
عصابة لتجارة المخدرات والخمور واألقراص 

المهلوسة، وتم ضبطهم متلبسين. 

أفاد المكتب اإلعالمي لقسم النجدة بنغازي، 
بأنَّ القسم داهم أوكاراً لترويج المواد المخدرة 

بمنطقة بوهديمة،
عناصر  أن  إل��ى  اإلع��الم��ي،  المكتب  أش��ار 
في  مروجين  مع  السالح  بقوة  تعاملوا  النجدة 

المنطقة وقاموا بضبطهم،
وأوضح المكتب أن هناك تعاوًنا بين أهالي 
بوهديمة واألجهزة األمنية ضد هؤالء الخارجين 
عن القانون، الفتاً إلى أنه سيتم تطهير منطقة 

بوهديمة منهم.

الجنائي  البحث  قسم  م��ن  عناصر  تمكن 
السبت  أمس  يوم   ، أمن سرت  لمديرية  التابع 
من  قانونيين،  غير  مهاجرين   4 ضبط  م��ن 

الجنسية التشادية. 
أمن  لمديرية  اإلع��الم��ي  المكتب  أوض���ح 
ج��اءت  المهاجرين،  ضبط  عملية  أن  س��رت، 
خالل إيقاف سيارة على متنها 4 ِأشخاص عند 
السريع شرق مدينه  تفتيش على طريق  نقطة 
سرت، حيث تم ضبطهم وتسليمهم إلى مكتب 

الهجرة غير الشرعية سرت.

ألقى أعضاء قسم المرور 
والتراخيص البريقة، التابعين 
لمديرية أمن الهالل النفطي، 
القبض على شخص تشادي 
مالبس  ي��رت��دي  ال��ج��ن��س��ي��ة 
من  ق��ادًم��ا  كاملة،  عسكرية 

مدينة البيضاء.
المرور  قسم  رئيس  وقال 
وال��ت��راخ��ي��ص ال��ب��ري��ق��ة، أن 
المتهم كان قادًما من مدينة 
البيضاء، ثم توقف في بوابة 
يرتدي  وه��و  بنغازي  مدينة 

م��الب��س ع��س��ك��ري��ة ك��ام��ل��ة؛ 
ت��ف��ت��ي��ش��ه من  ي��ت��م  ل��ك��ي ال 
كونه  األمنية  البوابات  قبل 
ع��ب��وره  وتسهيل  ع��س��ك��ري، 
ورك����وب إح����دى ال��س��ي��ارات 
ال��خ��اص��ة ل��ك��ي ت��ن��ق��ل��ه إل��ى 

الوجهه التي يريد.
م��ن  االن����ت����ه����اء  ف������ور  و 
اإلجراءات القانونية الالزمة 
م����ع ال���ش���خ���ص ال���ت���ش���ادي 
الجهات  إل��ى  تسليمه  سيتم 

المختصة.

في أطار التي يقوم بها دوريات 
وردت  ال��ن��ج��دة  ق��س��م  المتحركة 
م��ع��ل��وم��ات ع��ن وج����ود )اف���ارق���ة( 
الكهرباء  اس��الك  بسرقة  يقومون 
بيعها  ثم  ومن  وحرقها  والنحاس 

وعلي   ) )ال��ك��وي��ف��ي��ة  منطقة  ف��ي 
الفور تم انتقال المجموعة وضبط 
بعمليات  واع��ت��رف��وا  االش��خ��اص 
تم  عليه  وبيعه  للنحاس  السرقة 
تسليمهم الي جهات االختصاص.

قسم  ال���ي  م��ع��ل��وم��ات  وردت 
يقوم  النجدة عن وجود شخص 
في  والشعوذة  السحر  بعمليات 
انه  حيث  زغ��ي��ب��ه(  )ب��و  منطقة 
الكثير من اصحاب  يتردد عليه 
وبعد  عليه  الضعيفه  النفوس 
المكان  مداهمة  تم  االذن  اخذ 
يقوم  الشخص  هذا  وجد  حيث 

اتضح  وال���ذي  السحر  بعملية 
الجنسية  اجنبي  شخص  بأنه 
يقوم  بأنه  وأع��ت��رف  )اف��ري��ق��ي( 
ب��ه��ذه االع���م���ال ل��غ��رض جمع 
االم���وال م��ن اص��ح��اب النفوس 
ت���م ضبطه  ع��ل��ي��ه  ال��ض��ع��ي��ف��ة 
واالن��ت��ق��ال ب��ه ل��ق��س��م ال��ن��ج��دة 

ألتخاذ االجراءات حياله

قسم  ال���ي  م��ع��ل��وم��ات  وردت   
خمور  مصنع  وج��ود  عن  النجدة 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة )س���ي���دي ح��س��ي��ن( 
لشخص  الحياة  مول  من  بالقرب 
قائم  انه  حيث  السوابق  ذوي  من 
علي  محل  ف��ي  الخمور  بتصنيع 

الفور  وعلي  بالخارج  ورشة  شكل 
اخذ  بعد  المجموعة  أنتقال  ت��م 
وضبط  المكان  ومداهمة  األذن 
ال��ش��خ��ص ت���م ت��ح��ري��ز ال��ك��م��ي��ة 
واالن���ت���ق���ال ب���ه ل��ل��ق��س��م ألت��خ��اذ 

االجراءات حياله.

اشراف : فتحي الربكي

عن استعداده التام إلقامة الدورات التدريبية في مختلف مجاالت 
التخصصات  بينها  وم��ن  والتلفزيوني  واالذاع���ي  الصحفي  العمل 

التالية:-
التصوير – هندسة الصوت – معالجة الصور – المونتاج – التدريب 
الصحفي – االعداد االذاعي 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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تواصل الحمالت المكثفة لنقل القمامة داخل مدينة 

البرنامج التوعوي التدريبي في مجال السالمة العامة ببلدية جالو

كلية القانون ب� ترهونة تعرض على عميد 
البلدية عقد ورش عمل بالكليات

بلدية سرت يبحث تعويض المواطنين الذين يمر خط الغاز بمزارعهم

المجلس البلدي صبراتة يقوم بجولة تفقدية لبعض المرافق بالبلدية

ندوة بعنوان  إدماج المرأة في جميع مجاالت التنمية بالمرج

الحمالت  تواصل  بنغازي  بلدية 
عدة  ف��ي  القمامة  لنقل  المكثفة 
مناطق بمدينة بنغازي حيث باشرت 
إزال��ة  بأعمال  الماضي  الخميس 
القمامة المتراكمة ومخلفات البناء 
بالفويهات  بلعون  ارض  بمنطقة 
الغربية الواقعة بساحة سوق بلعون 
سابقاً وخلف المعهد العالي للخدمة 
لطريق  ال��م��ج��اورة  و  االجتماعية 

الدائري الثالث ) طريق السريع ( . 
وذلك تحت إشراف اللجنة المكلفة 

بملف النظافة بالبلدية 
بالسادة  بنغازى  بلدية  وتهيب 
المواطنين الى الحفاظ على نظافة 
ال��ش��وارع وع��دم وض��ع القمامة في 
الطرق بطريقة عشوائية , والعمل 
المدينة  وإظهار  البيئة  حماية  على 

بشكل حضاري .

الدكتور  جالو  بلدية  عميد  بحضور 
ش��ع��ي��ب األم��ي��ن وم��ق��رر أع��ي��ان جالو 
ومؤسسات المجتمع المدني ومدير عام 
إدارة السالمة والصحة المهنية والبيئة 
المعهد  بقاعة  أقيمت  مليتة  بشركة 
البرنامج  بجالو  الشاملة  للمهن  العالي 
مجال  ف��ي  األول  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ت��وع��وي 
)سالمتكم  شعار  تحت  العامة  السالمة 
تهمنا ( تحت إشراف مهندسين ومدربين 

في مجال السالمة العامة ) المنزلية ( 
في  هذا  ويأتي   ، الحريق  إطفاء  وطرق 
التي  التدريبية  والبرامج  الخطط  إطار 
وضعتها إدارة السالمة والصحة المهنية 
وال��غ��از  للنفط  مليتة  بشركة  والبيئة 
التوعية  برامج  تنفيذ  هو   2019 لعام 
الجوار  لمبدأ حسن  واإلرش��اد وتحقيقا 
البرية  للحقول  ال��م��ج��اورة  بلديات  م��ع 

والمجمعات النفطية ..

كلية  م��ن  ال��ت��دري��س  هيئة  اع��ض��اء 
ترهونة  ال��زي��ت��ون��ة  ج��ام��ع��ة  ال��ق��ان��ون 
ترهونة  بلدية  عميد  علي  يعرضون 
عمل  ورش  عقد  بخصوص  مقترح 
تحت  بالبلدية  والمعاهد  بالكليات 

عنوان الظواهر السلبية للهجرة الغير 
وستأتي  معالجتها  وط��رق  الشرعية 
هذه الورش في اطار توعية المواطنين 

من هذه الظاهرة السلبية.

السيد  س��رت  بلدية  عميد  برئاسة 
الخميس  صباح  عقد  المعداني  مختار 
البلدي  المجلس  عضو  بحضور  اجتماع 
السيد غيث عبد الله ومدير عام االدارة 
العامة للخدمات بالشركة العامة للكهرباء 
ادارة  ومدير  الككلي  حسين  المهندس 
مشروعات المحطات البخارية المهندس 
ف��ري��د اح��دي��دان ورئ��ي��س لجنة االزم��ة 
ومدير  قرقوم  فتحي  المهندس  س��رت 
م��ش��روع خ��ط ال��غ��از ال��م��غ��ذي للمحطة 
البخارية المهندس مظفر شراللة ومدير 
السيد  وال��ح��ج��وزات  ال��ق��ض��اي��ا  دائ����رة 

خدمات  دائ���رة  وم��دي��ر  الفقهي  اس��ام��ة 
الخليج المهندس سالم حسين ومندوب 
العامة  بالشركة  ال��ع��ق��ارات  ادارة  ع��ن 
 , سعيد  محمود  المهندس  للكهرباء 
خصص االجتماع لبحث موضوع تعويض 
المواطنين الذين يمر خط الغاز المغذي 
لمحطة الخليج بمزارعهم ووضع جدول 
زمني لذلك بعد استيفاء كافة المستندات 
القانونية , كذلك تم مناقشة النقص في 
المختلفة  التقسيمات  لدى  االمكانيات 
التابعة للشركة العامة للكهرباء في نطاق 

البلدية وكيفية معالجتها

متابعة  و  دع���م  إط���ار  ف��ي 
و  بالبلدية،  الدولة  مؤسسات 
للمواطن،  الخدمات  تسهيل 
البريشني  مفتاح  السيد  ق��ام 
رفقة  ص��ب��رات��ة  بلدية  عميد 
عضو  ال��ح��رك  أحمد  السيد 
بمتابعة  ال��ب��ل��دي  ال��م��ج��ل��س 
المرافق  ببعض  العمل  سير 

ال���خ���دم���ي���ة، ح���ي���ث ش��م��ل��ت 
المركز الصحي تليل و محطة 
بها، كما تفقدا مبنى  التحلية 
تابعا  و  ص��ب��رات��ة  ال���ج���وازات 
به  الجارية  الصيانة  أعمال 
ح��ت��ي ي��ك��ون ال��م��ب��ن��ى ج��اه��ز 
ووفق  وق��ت ممكن  اس��رع  في 

افضل المعايير.

الماضي  األرب���ع���اء  ي���وم  أق��ي��م 
بمسرح كلية اآلداب والعلوم المرج 
، ندوة بعنوان » إدماج المرأة في 
تحت  ال��ت��ن��م��ي��ة«  م��ج��االت  جميع 
رعاية الهيئة العامة للمرأة والطفل 
وبحضور عضو المجلس التسييري 
عبدالمولي  األستاذ  المرج  لبلدية 
مكتب  ع��ن  وممثلين  المسماري 
وعدد  المرج  االجتماعية  الشؤون 
النسائية  الخيرية  الجمعيات  من 
بكلية  ال��ت��دري��س  هيئة  أع��ض��اء  و 
اآلداب والعلوم المرج ، وألقت هذه 
الرمالي  فاطمة  االستاذة  الندوة 

بالهيئة  ال��م��رأة  ش���ؤون  م��س��ؤول��ة 
والدكتورة  والطفل  للمرأة  العامة 

جميلة العسبلي.
حيث تهدف هذه الندوة لتحقيق 

ال��رج��ل  ب��ي��ن  المتكافئة  ال��ف��رص 
والتميز  العنف  ومناهضة  والمرأة 
ال��م��ت��ع��م��د ع��ل��ي ال���ن���وع وح��م��اي��ة 
ورعاية أطفال ليبيا والتركيز على 

الدولة  عماد  ليكونوا  اع��داده��م 
مستقباًل.

المرأة  دور  تعزيز  والعمل عاب 
وتمكينها وفق استراتيجيات ورؤي 
واضحة تسعي نحو تحقيق الفرص 
وتنوع  ت��ع��دد  وض��م��ان  المتكافئة 
الخيارات المتاحة لالرتقاء بجودة 
حياة الجميع في إطار التشريعات 
والسياسات الداعمة لها والتركيز 
وتنمية  االط���ف���ال  رع���اي���ة  ع��ل��ي 
مواهبهم منذ الصغر وتوفير مناخ 
وحماية  لتعليمهم  تربوي  صحي 

حقوقهم.

برفقة  البلدي  المجلس  واعضاء  عميد  قام 
يوم  بالبلدية  المشروعات  مكتب  مدير  السيد 
إل��ى خ��زان مياه حي  ب��زي��ارة خاصة  االرب��ع��اء 
السالم ومن خالل هذه الزيارة وجد إن هناك 
ال��خ��زان مثل  ال��ن��واق��ص ف��ي ه��ذا  الكثير م��ن 
الحاجيات  م��ن  وغيرها  واالن��اب��ي��ب  المضخة 
بزيارة  أيضا  وقاموا  الخزان  لهذا  األساسية 
لمقر  )الحرس البلدي( وذلك لما يوليه جهاز 
على  الحرص  في  أهمية  من  البلدي  الحرس 
صحة وسالمة المواطنين. وخالل هذه الزيارة 
والترميم  الصيانة  من  الكثير  يلزم  ان��ه  وج��د 
السيد  ق��رر  زيارتهم  نهاية  وف��ي  المقر  لهذا 
عقد  ضرورة  األعضاء  والسادة  البلدية  عميد 
اجتماع للمجلس البلدي إلتمام اجرأت التعاقد 
الحرس  مقر  وكذلك  المياه  خ��زان  يخص  بما 

البلدي.

اجتماع ببلدية طبرق السيد فرج بوالخطابية 
المهندس  بالبلدية  المشروعات  مكتب  ومدير 
نصر شرح البال يجتمعان مع عدد من المقاولين 
المكلفين بعدد 19 مشروع داخل بلدية طبرق 
السادة  التسييري  المجلس  أعضاء  بحضور 
وهاشم  نصر  وعبدالكريم  عبدالرسول  ميمون 
نسب  واستعراض  المشاريع  لتقييم  امصادف 

اإلنجاز 

العبدلي  السيد/ محمود سليمان  اليوم  قام 
عوض  المهندس  رف��ق��ة  ت��وك��رة  بلدية  عميد 
الدرسي رئيس الهيئة العامة للمياه. بزيارة الي 
برسس  منطقة  جنوب  الواقع  جازة  وادي  سد 
وكان برفقته كال من السيد مدير مكتب المياه 
الوطنية  السالمة  هيئة  رئيس  والسيد  توكرة 
السد.  موقع  علي  المكلف  والسيد  والطواري 
للمياه  العامة  الهيئة  رئيس  السيد  تعهد  وقد 
الواصل  الكهرباء  خط  لصيانة  شركة  بتكليف 
لتشغيل  التحكم  غرفة  صيانة  وكذلك  للسد 
مقر  صيانة  وك��ذل��ك  ال��ط��ردات)ال��ن��ف��اس��ات( 
الخاصة  ال��ق��ن��اة  تنظيف  وك��ذل��ك  ال��ح��رس��ات 
نطمأن  كما  العوائق  وإزل���ه  المياه  بتصريف 
ال  وأن  خطر  حاليا  الي��وج��د  ب��أن��ه  مواطنينا 

يستمعوا إلي االشاعات.

بحضور أعضاء المجلس التسييري 
19مشروع داخل بلدية طبرق 

عميد بلدية توكرة يقوم بزيارة 
تفقدية إلي سد وادي جازة

اشراف : سعيد الصيد

زيارة عميد المجلس البلدي اجخره 
لبعض المواقع المزمع التعاقد عليها



محاضرة توعوية استرتيجيات واهداف الطالب

تكريم المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي اإلعاقة

اق�����ام�����ت م���ؤس���س���ة ال��س��ف��ي��ر 
ح��ول  ت��وع��وي��ة  م��ح��اض��رة  للتنمية  

االستراتيجّيات، واألهداف، 
للطالب وكيفية تخطيط  مستقبله 
الدراسي بمدرسة القبس 2  للتعليم 
وكالة  وبرعاية  بالفويهات  الخاص 

االنباء الليبية  .
ح���ي���ث  ق����ال رئ���ي���س م��ؤس��س��ة 
ك��رك��ارة  محمد  للتنمية  ال��س��ف��ي��ر 
هذه  المحاضرة تعبر عن  بث روح 
الحماس لدى الطالب و تشجيعهم 
ل��ت��ح��ق��ي��ق األف����ض����ل م����ن ن��اح��ي��ة 
مستواهم الدراسي وعدم االعتماد 

على الغير.
خالل   م��ن  نسعي  بأننا  واض���اف 
للطالب  القيم  غ��رس  المحاضرة  

في  والجدية  الدراسي  التفوق  مثل 
تحصل العلم فعندما يعرف الطالب 
كيف يخطط لحياته الدراسية يكون 

بكل  ال��واق��ع  ارض  ع��ل��ى  تطبيقها 
سهولة وارياحية.

وأضاف بأننا  وجدنا اقبال كبير 
اقامة  خ��الل  من  للطالب  وتحمس 
هذه المحاضرة  التوعوية بتث فيهم 

روح النشاط والهمة العالية بينهم.
واك����د ب����ان ال���ه���دف م���ن اق��ام��ة 
النهضة  مبدأ  ترسيخ  المحاضرات 
الوعى  الطالب  لدى  ليكون  بالعلم  
الدراسية ومنها  الناحية  الكامل من 
الفعالة  المساهمة  على  قادر  يكون 
في المجتمع ويكون جيل قادر على 

تحمل المسؤولية .

الدولي  العلمي  الملتقى  ختام  في 
التاسع عشر بعنوان )سياحة وإعاقة( 
بمدينة جربة في تونس، كرمت اللجنة 
األح��د  ال��ي��وم  للملتقى،  التحضيرية 
لحماية  الدولية  المنظمة  الماضي 
عن  وذل��ك  اإلع��اق��ة؛  وذوي  الطفولة 
ورقة العمل التي قدمتها حول التجربة 
ذوي  األش��خ��اص  سياحة  في  الليبية 

اإلعاقة.
وكذلك كرمت اللجنة رئيس مجلس 
إدارة المنظمة السيد محمد السليني؛ 
وم���دي���ر ف���ي ال��م��ن��ظ��م��ة ف���ي م��دي��ن��ة 
عبداللطيف  هاجر  السيدة  طرابلس 
في  الفاعلة  مشاركتهم  على  وذل��ك   ،

الملتقى الذي استمر لثالثة أيام.
اي��م��ان��ا م���ن ال��م��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة 
لحماية الطفولة وذوي اإلعاقة، بدمج 
األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع 
المختلفة  القطاعات  كافة  في  الليبي 
والمناسبة لهم، ومحاولة تعزيز دخول 

األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة ف��ي مجال 
السياحة عن طريق تدريبهم وتأهيلهم 
على منظومة اماديوس وكيفية العمل 
في المكاتب السياحية، وذلك لمواكبة 

التطور الذي يشهده العالم.
المنظمة  إدارة  رئيس مجلس  قدم 
الدولية السيد محمد السليني، ورقة 
في  الليبية  »التجربة  بخصوص  عمل 

اإلعاقة«  ذوي  لألشخاص  السياحة 
التاسع  الدولي  العلمي  الملتقى  في 
في  وإع��اق��ة(  )سياحة  بعنوان  عشر 
يومه الثاني وذلك بحضور ممثلين عن 

أكثر من 13 دولة عربية مشاركة. 
واس����ت����ع����رض ال���س���ي���د م��ح��م��د 
التجربة  العمل؛  ورقة  في  السليني، 
الليبية في السياحة والتي كانت حول 

»فضاء  في مشروع  المنظمة  تجربة 
وتدريب  بتأهيل  الخاص  قيود«  بال 
ومحاولة  اإلع��اق��ة  ذوي  األش��خ��اص 
ت��أه��ي��ل��ه��م ودم��ج��ه��م ف���ي ال��م��ك��ات��ب 
ال��س��ي��اح��ي��ة ك��خ��ط��وة أول���ى الق��ح��ام 
الليبي  ال��ع��م��ل  ف��ي س���وق  ال��ش��ب��اب 

ومجال السياحة.
وأوضح رئيس المنظمة أن ما دعاه 
بالسياحة  الخاصة  الورقة  لعمل هذه 
واإلعاقة؛ هو أن ليبيا لم تتخذ منهجا 
م��ح��ددا ل��ت��وظ��ي��ف األش���خ���اص ذوي 
الدولة  داخ��ل  السياحة  في  اإلع��اق��ة 
ذلك  من  تمنعهم  لم  ولكنها  الليبية؛ 
ايضا، ولكن هذه الفئة لم تتطرق إلى 
عمل مشروع لدمجهم وليصبحوا أحد 

الفئات الفاعلة في السياحة.
وب��ع��د ات��م��ام ع��رض ك��اف��ة ورق��ات 
حلقة  العلمية  اللجنة  إقامة  العمل، 
سياحة  في  ليبيا  تجربة  حول  نقاش 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

الوطنية  المنظمة  ماضي   الثالثاء  اقامت 
برعاية  منظمة  مناشط  ضمن  ليبيا  ألمازونات 
صندوق السكان باالمم المتحدة برنامج  مربوعة 
بنغازى الشهرية..وكان لقاء الشهر مع االستاذة ) 
صليحة تربح ( وذكريات بنغازية عن تجربتها فى 
جمعية  فى  ودوره��ا  واالجتماعى  االهلى  العمل 
النهضة والنهوض بالمراة الليبية والدفع بها نحو 
تحقيق ذاتها ببرامح توعوية وتثقيفية وقد حضر 
الريادية  بالتجربة  المهتمين  من  العديد  اللقاء 

للمراة الليبية ....
 في الختام واهدت عضوات امازونات ليبيا 
تقديرها  عن  تعبيرآ  تربح  للسيدة  زيتون  شتلة 

ولما للشجرة من رمزية للسالم واالستقرار

زي��ارة  غ��ات  ف��رع  الليبي  االحمر  الهالل  نظم 
الحدى المؤسسات التعليمية بمحلة غات بإشراف 
البرنامج  إط��ار  في  وذل��ك  النفسي  الدعم  قسم 
لعام  السنوية  الخطة  ضمن  للرياض  الترفيهي 

.2019
و  األطفال  عن  للترفيه  البرنامج  هذا  ويسعى 
تخفيف الضغوطات النفسية الناتجة عن الظروف 
إلبراز  تحفيزهم  جانب  إلى  البالد  تعيشها  التي 

مواهبهم وحثهم على العادات الصحية السليمة.

والطفل  ال��م��راة  حقوق  لرعاية  الطموح  منظمة  اقامت 
واالعمال الخيرية صباح اليوم األربعاء الماضي ندوة توعوية 
منظمة  م��ع  بالتعاون  المراهقة(  وس��ن  الفتاة   ( ..ب��ع��ن��وان 
امازونات ليبيا ومركز الصفاء القتها االستاذة صباح العبيدي 
بمنطقة  المجد  مدرسة  اسماعيل..في  بن  عبير  والدكتورة 

الليثي.. 

اختتمت يوم الخميس الماضي  17 يناير 2019 بمقر 
المنظمة الليبية للتنمية دورة اإلسعافات األولية التي قام بها 
المنظمة  ألعضاء   IWPR والسالم  الحرب  صحافة  معهد 
يناير  الفترة من 16 حتى 17  للتنمية LOD خالل  الليبية 
2019 وشارك في الدورة 23 عضو من المنظمة وتم خالل 
الدورة تناول عدد من المواضيع مثل البيئة العدائية و النزيف 

والحرق والكسور وحاالت اإلغماء.

اخ��ت��ت��م ف��ي ب��ل��دي��ة سبها 
لمشروع  الثالثة  المرحلة 
سفراء السالم والذي استمر 
 -  2018 أغسطس   ( م��ن 

يناير 2019 (.
تمكين  منتدى  نفذ  حيث 
ال��م��رأة وال��ش��ب��اب م��ش��روع 
بالشراكة   3 السالم  سفراء 
الحرب  صحافة  معهد  م��ع 
،ضمن  البريطاني  والسالم 
برنامج انت رائدة وبالشراكة 
بندا  مؤسسة  مع  وبالتعاون 

لالستشارات الدولية.
حيث شملت هذه المرحلة 
م��ن ال��م��ش��روع ث���الث ورش 
شعارشركاء  تحت  تدريبية 
ف����ي ال����وط����ن ش����رك����اء ف��ي 

السالم والهدف منها :
ال��م��رأة في  دور  دع��م   *

عمليات السالم .

* توسيع دائرة المشاركة 
في عمليات بناء السالم .

ف��ي  ال����م����س����اه����م����ة   *
اإلس��ت��ق��رار وال��س��الم داخ��ل 

مجتمعاتهم المحلية .
* توحيد جهود النشطاء 

في عمليات السالم والربط 
ب��ي��ن��ه��م وب���ي���ن ال��س��ل��ط��ات 

المحلية.
زوارة  ببلدية  األول��ى  نفذ 
وال��ث��ان��ي��ة ب��ب��ل��دي��ة ال��زاوي��ة 
إستهداف  تم  حيث  المركز 

م���ن 20 س��ي��دة من  اك��ث��ر 
بمناطق  ال��س��الم  ن��اش��ط��ات 
الزاوية   ( الغربي  الساحل 
 - العجيالت  ص��ب��رات��ه-   -
الجميل   - رقدالين  زوارة - 
تدريبهن  تم  (وق��د  زلطن   -

وتمكينهن على أدوات وأليات 
والوساطه  الخالفات  إدارة 

والتفاوض.
كانت  ال��ث��ال��ث��ة  وال���ورش���ة 
ببلدية سبها حيث استهدفت 
نشطاء  م��ن   15 م��ن  اك��ث��ر 
السالم من النساء والشباب 
على  تدريبهم  وتم  واألعيان 
لتصميم  المنهجية  الطرق 
الخالفات  إلدارة  التدخالت 

والوساطه والتفاوض.
ون���ج���ح���ت ال�������ورش م��ن 
وأهمها  أه��داف��ه��ا  تحقيق 
عمل المتدربين والمتدربات 
الواحد  العمل  فريق  ضمن 
وال�����رب�����ط ب���ي���ن���ه���م وب���ي���ن 
وتوحيد  المحلية  السلطات 
جهودهم والعمل على إطالق 
السلم  في  تساهم  مبادرات 

واإلستقرار

أق����ي����م ص����ب����اح ال���ي���وم 
ببلدية  الماضي  ال��ث��الث��اء 
المنح  ت��وزي��ع  حفل  ت��وك��رة 
المقبلين  لعدد 10 شباب 
تلقيهم  بعد  ال���زواج.  على 
فالجانب  التأهيلية  الدورة 
السيد  بحضور  األس���ري 
وزي�����ر ال��ع��م��ل وال���ش���ؤون 
االجتماعية والسيد رئيس 
ال��ص��ن��دوق  إدارة  مجلس 
وال���س���ي���د ن���ائ���ب رئ��ي��س 
وم��دي��ر  اإلدارة  م��ج��ل��س 
بالمنطقة  الصندوق  ف��رع 
مدير  وال��س��ي��د  ال��ش��رق��ي��ة 
ال��ش��وون  خ��دم��ات  مكتب 
أحد  و  توكرة  االجتماعية 
مشايخ وأعيان بلدية توكرة 

العمل  وزي��ر  مكتب  ومدير 
وال����ش����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة 
وم����دي����ر م���ك���ت���ب رئ��ي��س 
وع��ض��و  اإلدارة  م��ج��ل��س 
ع����ن ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 
اإلدارات  وم����دراء  ت��وك��رة 
 ... بالصندوق  والمكاتب 
علي  الكلمات  أكدت  حيث 
اهمية مثل هذه المبادرات 
التي  المهمه  االجتماعية 
ي��ق��وم ب��ه��ا ص��ن��دوق دع��م 
الزواج وتأكيدا على أهمية 
هذه المؤسسة االجتماعية 
استقرار  في  تساهم  التي 
ال���م���ج���ت���م���ع م�����ن خ���الل 
والله  المتنوعة.  برامجها 

ولي التوفيق.

جمتمع مدني7
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مربوعة بنغازى

الهالل االحمر 
الليبي فرع غات

ندوة توعوية ..بعنوان 
)الفتاة وسن المراهقة(

اختتام دورة اإلسعافات األولية

اختتام المرحلة الثالثة من مشروع سفراء السالم

حفل توزيع المنح شباب المقبلين على الزواج ببلدية توكرة
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بعد أن كتب مئات اآلالف على األقل 
ووق��د  وتعابيرهم  وعباراتهم  جملهم 
قلوبهم، وراسلوا بعضهم ودونوا الوصايا 
ول��ط��خ��وا ال����ورق وال��ح��ي��ط��ان وج���ذوع 
ال��ش��ج��ر ب��ل وح��ت��ى رم���ل ال��ش��واط��يء؛ 
ضاقت الرقعة على كاتب اليوم وحوصر 
حتى كأن اجتهاداته الكتابية منخنقة ال 
واإلرث  المرجع  به  ما يسمح  إال  نفس 
أو المروق من هذا المرجع واإلرث، من 
في  يحصل  مثلما  كليشيه  إلى  كليشيه 
دوران ضده،  ويبدأ  إال  يتوقف  دوار ال 
ردة  يكونا  أن  من  ينسلخان  ال  كالهما 
فعل بعضهما، أو ظله، وندبته، وثرثرته 

دون طائل.
أو  معادا  إال  نقول  حينها  أران��ا  ما 
معارا مكرورا كما عبر الشاعر قديما، 
وهو الفخ الواسع الكبير، الذي يقع فيه 
دون  والكاتبين،  والكتاب  الكتبة  معظم 
أن يتمكنوا من النجاة من ذل التجربة، 
مجد  حلم  وانكسار  الشهود،  وسخرية 
الكتابة؛ الوهم الذي أودى بعنق ماليين 
للمقاصل  والمشهديات  الصور  أشباه 
والمذابح والجزارات، فكلما اتسع مدار 
في  األم��ل  ض��اق  وحفظه  تم خطه  ما 
نرى  فبتنا  جديد،  ب��ارق  هو  ما  إنجاز 
متبلدة،  وسياقات  منسوخة،  تجارب 
ونصوصا خافتة أو مترهلة أو مشوهة، 
والطفرة  اللوثة  لديه  من  إال  يبرز  وال 
عاديين  بين  ن���ادرا  وال��ل��ه��ب  وال��س��ح��ر 
رتيبين ومشاريعهم العادية الرتيبة، بين 
كفة كل هؤالء وكفة القلة ال يكون النظر 
الذي  اللغة  كركح  بل  كمكيال،  للميزان 
جنبا  والهلوسات  األصلي  الحلم  يؤثثه 
لجنب، والضد يظهر حسنه الضد كقول 

القدماء، وترديد خلفهم من خلفهم.
عليه فالحيلة الوحيدة المتاحة هي 
التوقف تماما عن الكتابة لفترة ال بأس 
بها واالنخراط في قراءة أكبر عدد من 
الكتاب  لكبار  والمعرفة،  األدب  كتب 
القاريء  هذا  يتحول  حتى  المعرفيين 
ضرورة من مدعي معرفة إلى عرفاني 
يمتلك في الحد األدنى الحدس الذي قد 
يصرفه ختاما عن ميدان الكتابة، أو قد 
ينبهه إلى أسلوبه الحقيقي وموضوعته 
الخاصة للكتابة، وال عار في االنسحاب 
الكمون؛  أو حتى  التحقق  أو  التمثل  أو 
ذل���ك أن اإلب�����داع ال��ك��ت��اب��ي ه��و حظ 
في  والمتريضين  والجادين  الموهوبين 
النواحي واألثناء، ال خطأ في طالقه أو 
رعاياه  ليس هو من  الطالق عنه ممن 
ويجيده  يحسنه  لمن  لتركه  رعاته،  أو 
صلده  من  العيون  ويفجر  منه  ويتمكن 
وتصحر  ال��ذه��ن  عطش  ك��ارث��ة  ل���درء 
الروح، على الصعيد الفردي والجمعي، 
متوفرة  العالية  الموهبة  ك��ان��ت  وإن 
الشديدة  الصعوبة  رغ��م  يتحقق  فقد 
عن  متميز  نبوغي  ن��ص  م��ن  الوميض 
نتاج البالدة السائد، واالرتكان للتشابه 
وللنمط الذي تعوزه الفلسفة الراسخة 
وللخيال  اإلبداعي،  للضمير  المطواعة 
والهندسة  ال��ب��ن��اء  ول��ح��واف��ز  ال��ف��ن��ي، 
الوراثية للغة في حلة كالم، كالم مبهر 
م��ن��زاح ع��ن ال��خ��ط وال��م��ن��ظ��وم��ة على 
من  ليجد  خصوصا،  الشكل  مستوى 
يتملكه جموح الرغبة في تثبيت الفكرة 
الحارقة بالدهشة ذلك الذي قلنا بدءا 
أنه غاب وربما قبر حينا، أال وهو األمل، 
درب الكاتب نحو كابوسه األبهى، حلم 

الكتابة.

إن الحداثة كانت و ماتزال 
عقلياً  م���ف���رزاً  ب��وص��ف��ه��ا  و   -
هاجساً  تشكل  فارقاً-  إنسانياً 
حاسماً،  حضارياً  و  تأصيلياً 
و  مفهومها  أن  الجلي  من  وإن��ه 
تفرعاته وتشابكاته مع ما يحوم 
متصورة  أط��روح��ات  من  حوله 
ق��د أخ���ذ  مناحي ض��ارب��ة في 

الجذور و في الُمستَشَرف.
-1  م���ف���ه���وم ال���ح���داث���ة 
الشعرية عند عبد الله الغّذامي:

ي��ق��ف ع��ب��د ال��ل��ه ال��غ��ّذام��ي 
م��وق��ف��اً وس��ط��اً بين ال��ت��راث و 
يشفق  و  الشعر،  في  الحداثة 
المتعصبين  ال��ط��رف��ي��ن  ع��ل��ى 
هذا  في  السواء  على  لرأيهما 
برأيه  العمودي  النزاع، فأنصار 
ليصلوا  الوجود  شطب  يريدون 
إلى صفحة فارغة! وهذا صنيع 
كما  أنفسهم،  ه��م  يخدمهم  ال 
يتنكرون  ال��ذي  الحداثيين  أن 
ال  األرض  أن  وي����رون  ل��ل��ت��راث 
باحتكار  متهمون  غيرهم  تسع 
األرض ، وكأن الساحة ال تسع 
إلى  يحيلنا  ما  وهذا  الطرفين، 
زاويتها  القضية من  إلى  النظر 
اإليديولوجية، بعيداً عن الطرح 

الشعري.
ب��أن  ي����رى  ال���غ���ّذام���ي  إن 
مفهوماً  وباعتبارها  الحداثة 
��ن��ن��ا من  إب��س��ت��م��ول��وج��ي��اً يُ��َم��كِّ

معاينتها على أنها قد انفصلت 
إل����ى ح���د م���ا ع���ن م��ف��ه��وم��ي 
أن  ذلك  والمعاصرة،  التجديد 
السمات  من  يكن  لم  التجديد 
من  طرف  عليها  اعترض  التي 
األط�����راف، ف��ال��ك��ل م��ت��ف��ق في 
جدوى التجديد وفي فعاليته و 
قيمته، وهذا لم يكن يوماً مثار 
جدال بين فئتين نقديتين، غير 
كان  إن��م��ا  ال��خ��الف  مكمن  أن 
هذا  و   ، نفسها  الحداثة  حول 
ما جعل الغذامي يشرح »حداثة 
بالرج����عية؛  ويصفها  أدونيس« 
أدونيس  دع���اوى  ك��ل   (( إن  إذ 
أنها  لنا  سيتضح  الحداثة  في 
إلى  إال  يؤدي  ال  لفظي  خطاب 
مزيد من النسق والرجعية (( .

ب��أن  ي���رى  إذن  ف��ال��غ��ذام��ي 
ال���ح���داث���ة ه���ي ان���ق���الب في 

المضامين وتمرد في الموضوع، 
يراها  م��ن  هناك  أن  حين  ف��ي 
أي  للبديع؛  اصطالحياً  مرادفاً 
أنها تحوٌُّل في التشكل الجمالي 
ط��رق  وف���ي  اإلب���داع���ي  للعمل 
تأديته، وهناك من يدعو إلى أن 
مع  كلية  قطيعة  الحداثة  تكون 
التراث القديم، من أجل تكوين 
»العقل  عن  بعيدة  جديدة  رؤى 

الشعري المحض« المتوارث.
عند  ال��ح��داث��ة  مفهوم   _2

أدونيس:
وع��ل��ى ط���رف آخ����ر، نلفي 
ُمتقلباً  ب��دا  ق��د  و  »أدون��ي��س«  
آرائ����ه في  إل���ى ح��د كبير ف��ي 
م��ا ي��خ��ص ال��ح��داث��ة، غ��ي��ر أن 
عنده  والمتحول  الثابت  قضايا 
إلى حد  تمكننا  قد  ومفاهيمها 
م��ا م��ن ال��ت��وص��ل إل���ى تعريف 

فهي  ع��ن��ده،  للحداثة  م��ق��ارب 
رؤيا/ و تجريب/ وتجاوز ينبني 
على ثابت غير محدد المعالم، 
وعلى متحول هو من دعائم كل 
مرحلة إبداعية )) فأْن نرفض 
ونتجاوزه  ال��م��وروث،  التقليدي 
ونفسنا،  طبيعتنا  إل��ى  لنصل 
الذي  الكثيف  الغطاء  نمزق  أن 
يغلف عيوننا، أن نطرح المعمم 
لباساً  ن��ط��رح  ك��م��ا  وال��س��ائ��د، 
من  عظيم  ج��زء  ذل��ك  مهترئاً، 
الجديد، رسالة  الشاعر  رسالة 

شاعر التجربة(( .
أدونيس  عند  الحداثة  إن 
و  ال���ح���ادث���ة  ت��ع��ان��ق   (( إذن 
الواقع  ترفض  إنها  تتجاوزها، 
و  ت��ح��اوره  إن��ه��ا  تقبله،  لحظة 

تعيشه (( .
م��م��ا س��ل��ف ن��س��ت��ش��ف أن 

السجال الذي دار بين الغذامي 
لتمثل  فهمهما  ح��ول  وأدون��ي��س 
ال���ح���داث���ة ي���ع���زز ب���ق���وة ف��ك��رة 
جوهر  في  الحاصل  التضارب 
الوقوف  وحقيقة  المصطلح، 
ال��ن��ق��ي��ض بين  ع��ل��ى ط���رف���ي 
منظرين،  مشرقيين  ن��اق��دي��ن 

هما من أهم األسماء النقدية.

اإلحاالت:
���������������������������������������������������������������

1 - ينظر عبد الله محمد 
الحداثة  الموقف من  الغّذامي: 
 1987 ط1  أخ��رى،  ومسائل 

ص 13.
2 - ينظر عبد الله محمد 
الغذامي: تشريح النص، المركز 
  2006 ط2  العربي  الثقافي 
الدار البيضاء المغرب وبيروت 

لبنان، ص 13و 19.
3 - ينظر عبد الله محمد 
الغذامي: النقد الثقافي )قراءة 
العربية(،  الثقافية  األنساق  في 
ط3  العربي  الثقافي  المركز 

2005، ص 9.
4 - أدونيس، زمن الشعر، 
دار الساقي ط 6، 2005، ص 

.256
ن��ف��س��ه،  ال���م���رج���ع   -  5  

ص270.

المحتمل  الخطر  هذا  لمحت  لقد 
زرتها خالل  قد  كنت  أخ��رى  بالد  في 
بهذا  وأعني  الماضية،  القليلة  األعوام 
كميات  باكتشاف  غدت  التي  فنزويال، 
وافرة من الثروة المعدنية غنية فجأة، 

حالها كحال ليبيا. 
واليوم في فنزويال فإن البلد غني، 
تجد  فلم  فقيرا،  الشعب  م��ازال  ولكن 
بعُد  سبيلها  الجديدة  فنزويال  ث��روة 
سوى إلى جيوب فئة قليلة من السكان.

ويكون  فقيرة  ما  ب��الد  تكون  حين 
يسلمون  ف��إن��ه��م  ك��ذل��ك  فيها  ال��ن��اس 
بالفقر، ويعدون أنفسهم ضحية لسوء 
الحظ، ال لغياب العدالة اإلنسانية؛ لقد 
بلد مفتقر  صار أن كانوا يعيشون في 
سلوك  ولكن  الطبيعية،  ال��م��وارد  إل��ى 
بالدهم  أن  يثبت  حين  يتبدل  الناس 
مايزالون  قاطنيها  غ��ال��ب  وأن  غنية 

فقراء كما كانوا دائما. 
مستفز،  ال��ث��روة  وَس���َط  الفقر  إن 
دولة  أغنى  فنزويال  أن  صدفة  وليس 
في األمريكتين، بل ربما كانت األغنى 
دول  أق��ل  إح��دى  هي  كله،  العالم  في 

العالم استقرارا سياسيا. 

أعتقد أن على ليبيا أن تتعلم درسا 
م��ن ف��ن��زوي��ال، وع��ل��ّي أن أس���دي إلى 
الليبيين النصيحة بأن يدرسوا ما وقع 
في فنزويال، وأن يتأكدوا من أن األمر 

نفسه لن يقع في بالدهم. 
في  ي���روا  أن  الليبيين  وس���ع  ف��ي 
فنزويال ما عليهم تجنبه، وفي الكويت 

يستطيعون أن يروا ماذا يفعلون. 
فالكويت شأنها شأن ليبيا وفنزويال 
ضخ  طريق  عن  فجأة  غنية  أصبحت 
الحكومة  نجحت  الكويت  في  النفط، 
في توزيع عوائد ثروة البالد المستجدة 
بين الناس على نحو واسع، وفي رأيي 

تتجنب  ك��ي��ف  اك��ت��ش��ف��ت  ال��ك��وي��ت  أن 
الخطر المحتمل الذي يصاحب ازدياد 

الثروة الوطنية، 
الكويت  صنيع  ليبيا  صنعت  وإذا 
واالجتماعية  السياسية  آفاقها  ف��إن 
ستكون مشرقة، كآفاقها االقتصادية. 

فإني  ليبيا  ماضي  إل��ى  وانتقاال 
س��أل��ق��ي ن��ظ��رة ع��ل��ى ال��ف��ص��ل قبل 
وه��ن��ا  أوال،  ت��اري��خ��ه��ا  م���ن  األخ���ي���ر 
ترك  لقد  باإليطاليين،  سأنوه  فإني 
اإليطاليون ذكرى كريهة بكونهم غزاة 
أجانب، وإنه لشاذ ومؤلم أن يحكمك 
حكم  لنظام  ك��ان  وم��ا  أجنبي،  غ��اٍز 

استعماري أجنبي أن يكون ذا شعبية، 
ولكن برغم ذلك ترك اإليطاليون في 
ليبيا _ وفي إثيوبيا كذلك _  لنظام 
الحكم الوطني الذي حل اليوم  محل 
من  اإلي��ط��ال��ي شيئا  ال��ح��ك��م  ن��ظ��ام 

التِركة القيمة. 
وإثيوبيا  ليبيا  اإليطاليون  زود  لقد 
األول����ى،  ال���درج���ة  م��ن  ط���رق  بشبكة 
نحو  األولى  الخطوة  ليبيا  في  وخَطوا 
إعادة إحياء الزراعة، وال شك في أن 
اإليطاليين إنما قاموا بذلك لمصلحتهم 
المستوطنين  ف��ب��خ��الف  ال��خ��اص��ة؛ 
أفريقيا  في  والهولنديين  البريطانيين 
ألنفسهم  اإليطاليون  الجنوبيةاستأثر 
بأكثر األراضي الخصبة، لكنهم كذلك 
استثمروا في ليبيا قدرا كبيرا من رأس 
ريفية  م��ن��ازل  فبنوا  اإلي��ط��ال��ي  ال��م��ال 
ورثت  وق��د  للري،  أنظمة  وأوج���دوا   ،
االستثمار  ه��ذا  اليوم  المحررة  ليبيا 
الرأسمالي اإليطالي، وفي عام 1964 
أذهلني ما رأيت من أدلة على ما صنعه 
اإليطاليون من أجل الزراعة في برقة 
- والس��ي��م��ا ف��ي ال��م��رج، وك��ذل��ك في 

الجبل من دواخل طرابلس.

أنا قلبي في الجنوب
وعيوني أينما تمتد تلقاها المدينة

كيف أجتاز المدينة ؟
فأنا وسط المدينة 
وأنا وسط الضياع

وأنا يسكن في روحي التياع
آه  .. يا قلب الندوب
أنا قلبي في الجنوب

هل علمتم ؟
فلماذا ال تغيب 

بحة الحزن بصوتي 

ولماذا وجهي األسمر يغشاه الشحوب ؟
أتراني أستطيع 

حمل ذا الدفء بقلبي
والحبيب

صار منبوذا ومن عيني غريب
يا رفاقي أغنياتي للجنوب
كل أشعاري هدايا للجنوب

ليت شعري
لعبة للطفل في تلك الربوع

ليت شعري
معول في يد فالح بسيط

يزرع األرض .. يغني للربيع
إن لحمي
وعظامي

من أهازيج الجنوب
أنا قلبي في الجنوب

أنا قلبي في بالد الشمس .. في الصحراء
في أرض النخيل

في بالد الطهر والعفة والفعل الجليل
فلها مني سالم .

من نحن
■ بقلم : د. عبدالقادر مهداوي / الجزائر■ بقلم : صالح قادربوه

■ بقلم : آرنولد جوزيف توينبي  /   ■ ترجمة: بدر الدين الورفلي

مفهوم الحداثة الشعرية بين الغّذامي و أدونيس

انطباعات مسافر إنكليزي في ليبيا 2

أغنية للجنوب

اشراف : صاحل قادربوه

■ بقلم : أبو القاسم األماني
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شاهق هذا الدمار 
الذي يحول بيننا 

يقف كستار منسدل 
على مشهد الفرح األخير 

ساد الظالم على ياسمين مدينتنا 
وبدأت أصوات الشر تتسلل على أطراف خرابها
لم نتمكن من رؤية بصيص حياة عبر ذاك الذي 

تم انسداله فيما سبق 
جزعنا من التوحش والترقب 

اضعناها،حتى  حياة  ع��ن  بحثا  ن��ه��رول  فقمنا 
سقطنا من شدة االصطدام 

نتحسس جذر عتيق لشجرة كانت النماء يوما،
بها سبع رجال وفي كل رجل مئة أخرون 
أثمرت عقولهم نورا في زمن ليس ببعيد 

ولكن أنقطع السبيل إليهم ولم يعدو هناك..
والزال الياسمين ينبت في الظالم 

وفاء لذكرى رحيلهم،
وتعزف »الزمارة« لحن موت محكم  

أما نحن الزلنا نحارب الظالم بالجهل  
ونتخبط في السواد ...

وحينما يسود الصمت نحملق في الضياع .

ذاك المجرد من كل التفاصيل
الملون بلون األرض

التائه بين ازقة الحداثة
وابجدية الخرائط

المشبع بالهتاف
يلوح في الهواء

يطرق القصائد لترثيه
وفي الليل ...

تضيء األمنيات الفقيرة
الفقيرة ...الفقيرة

ألكتب فوق الدمار أغنية
وأرسم فوق الدمار ربيعا

وأهدي عشيقتي 
زهرة فوق الدمار

الشيء....يفوح من ثراك
سوى رواية الحقول

ورذاذ الفاتحين
أعذرني ياوطني

فقدرك أن تموت في الظالم
وتدفن بال كفن بين الركام

وعند المغيب ...
سأرحل !!

وستبقى في خافقي 
 أشياء لن تغيب 

حفنة تراب
 كمسك عتيق

وصور لشهيد ...
وجريح ...
وفقيد...

التي  التغييرات  ك��ل  ورغ���م  ال��خ��س��ارات،  ك��ل  رغ��م 
أحاطت بي،

 ُكنت أشعر بأّنني ذا قيمة وقادرعلى إحداث شيء 
ما..

 إلى اللّحظة اّلتي فقدُت فيها ُقدرتي على الكّتابة،
حينها شعرُت ِبالالشيء يتدفق في عروقي..

األماسي أرق  مع  يتركني  و   - مآسي  من  بحبل  ُيكبلني 

النعاِس  وفي  تغّط  عيناه  و   - أَساّيا  على  تعيش  فذكراه 

ناسي   وه��و  بسهدَي  ُأذاك���رُه   - منا  ال��ود  أي��ن  الحب  فأين 

وبالتماسي  أعتريه  لعلي   - ابتسمت  ألمحه  كنت  ما  إذا 

فما كنت أراه سوى خياال - ينادي بالتفافه » ال مساسي »

لباسي وذا  الكبرياء  لجام   - أرخ��ي  و  يكبلني  من  أأبكي 

وأكتبه المشاعر ألف شعر - و أغفل عن مكاني باألساس 

لألناِس  بجمع  حبيبين   - ذك��ر  األش��ع��ار  ش��اذي  ي��ا  أال 

سواسي  ب��ه  العاشقيَن  أن  و   - ول��ق��اء   ش��وق  الحب  ب��أن 

رواس��ي  فيها  قلوبنا  ب��أن   - علمنا  بها  نبوح  إن   ، أحبِك 

الحواِس و  بالجوارح  بقلبنا   - كمال  وعن  تنُم  مشاعرنا 

أيصدأ من له قلب جميٌل - وأرسَى الُحَب عيداَن النحاِس 

عاسي  الليل  بطول  صار  ولو    - حبيٌب  له  الفؤاد  و  أيكأُل 

فقمٌر في السماء وبالعيون - و خمٌر بالمالمح ال الطواسي 

ال��ِغ��راِس  دون  إنما  ويعبق   - ال��زه��ور  دون  طيب  عطر  و 

أبنت الِضلع إن أحببُت فيك - صفاتَك لسُت أخفيِك ِمراسي 

ُأكنى إني نفِسي بالفراِس  أحُب الشوق ثم الشوق أيضا - 

سأكتُب فيِك آالف القصيِد - وعكَس الكنيةِ ما كنُت قاسي 

جميع األرض ُحلي و مدادي - وقلمي كان باألشعار فاسي 

أريدِك ال تخافي .. بالزواج  - لباُسِك إني باإلحساِن كاسي 

حاولُت كثيًرا، بِاختالٍف كبيٍر هذه 
المتصدعة  م��ح��اوالت��ي  ع��ن  ال��م��رة 
فعلها،  أعتدُت  أشياًء  غّيرُت  دوًم��ا، 
تلك المحتمل سببيتها في انهياراٍت 
كلها، جلسُت  الذرائع  أفلّت، حاربُت 
رغ���م ت��وت��ري س��اع��ة ك��ام��ل��ة أق��ول 
يا  »هيا  خجول:  غير  بعلٍو  لنفسي 
ال  بجلل  ليس  القدرة، هذا  م��رادف 

داعي للقلق .. شهيق ... زفير«.
ن��م��ُت ب���وداع���ة ول���م أع����ّول كما 
لدي  جماح  كل  كبحُت  ع��ادًة،  أفعل 
كنُت  أتحمس، قد  ولم  الهرب..  في 
أقول: »هذا وباءٌ بائس ها قد ُشفيُت 

منه.«
واستعداٍد  بهدوء  األمر  أنتظرُت   
جزئي يليق، سألْت، وحاولت توسيع 
م��درك��ي ال��ص��غ��ي��ر، وت��ب��دي��د بعض 
اآلخر  والبعض  بالعمق،  الضحالة 
أُِخ����ّل  ال  ك��ي  ج��ن��ب  ع��ل��ى  حفظته 
تجاهلُت  كعادتي،  الميزان  بكفتي 
قطعية  على  المؤكدة  العبارات  كل 
دعاًء  طلبُت  عنها  وب��داًل  الحصول، 
صباًحا  وأبتسمُت  ولحوًحا،  صادًقا 
في  البغيض،  المنبه  فظاظة  رغ��م 
محاولٍة أن أكون ألطف، كانت السماءُ 
أيًضا ُمرهفًة كحبيبة جندي ال زالت 

بالعودة،  تُمِنيها  الطويلة  رس��ائ��ل��ُه 
وفّكرُت جزاًفا :«الدموع خير لطالما 
السير  بنهج  تبوح  أنها  الب��د  كانت، 
حتى  بهذا  أبُ��ح  لم  لكّني  السليم.« 
قلت  اليقينيات  ك��ل  رغ��م  لنفسي، 
.. مجرد  ال، هي فرصة   « لنفسي: 
فرصة، ال حماسة ال انفعال، ال هرب 
ال قلق.« كل هذا فقط آلنال، وحينما 
نيلي  من  خطوتين  بُعد  على  وقفُت 
-البسيط في ناظر المنطق والكبير 
في عين روحي التواقة، حين لمسته 
يبثُّ  ورعب  غامرة،  بلذة  أشعر  وأنا 
في  حماًسا  األدرن��ال��ي��ن  -أخ��ي��ًرا- 

أوردتي المتيبسة شوًقا وضمًأ لقيمٍة 
ولو مفتعلة، وأبتعدُت خطوة، خطوًة 
واحدًة فقط لم تكن لتزجَّ بي خارج 
هالته النّيرة بقدر ما تمنحني الثقة 

والخّفة للسير صوبه بآنفة الئقة.
ف��ج��أًة .. وج��دت��ه ي��ب��ت��ع��د، وأن��ا 
ال  عته  وبإبتسامة  ب��ش��رود،  أن��ظ��ر 
تعي سبياًل لالنحسار، وإذ بي أجد 
امتالكه  -ق��ب��ل  ال��م��س��ل��وب  ظ��ف��ري 
ربما  واستهتاٍر  بعاديٍة  يُعاَمل  حتى- 
أنظر  وبقيُت  أخر،  كاسٍب  يدي  بين 
برضا وأردد ببالهة: أجل لم أعّول، 

كنُت أعرف.

ال أعلم وال يعلم أحد إال الله لم تستدعي الذاكرة 
إن  قيل  ما  حقا  عيني!  نصب  وتضعه  اليوم  ذلك 

الذاكرة ملكة مستبدة 
فلم تلح الذاكرة باستحضار ذلك اليوم؟

كنت في الرابعة عشر من عمري يوم كان فؤاد 
يصارع أمام ناظري وأنا أشاهد آخر لحظات حياته 
وآخر كلماته وهو يستنجد بي وأنا شاخص البصر 
أيعقل   ، والوجوم  إال الصمت  أملك من األمر  ولم 
أن الذي أمامي هو فؤاد صديق الطفولة وشريك 
واألقالم!  الدفاتر  وشريك  الصبا  ومغانم  األحالم 
ها هو أمام عيني يصارع الموت الذي لطالما كان 
بعيدا عن أحالمنا فؤاد الذي كان سباقا في الدفاع 
عني عند تعرضي لإلهانة ممن سيكبروننا سنا ، ها 
هو أمامي يلفظ أنفاسه األخيرة وأنا أكتفي بالنظر 
، فؤاد يعلم يقينا أنني لست ماهرا في السباحة وال 
أجيدها بل وأصاب بالذعر إذا اكتشفت أن قدماي 
ال تالمس القاع ، ودائما ما كان فؤاد مالذي وبوتقة 

األمان عند جزعي.
شعرت  ولكني   ، أعلم  ال  ث��وان  أو  م��رت  دقائق 
لن  الشمس  وأن  الساعة قد قصفت عقاربها  بأن 

تتزحزح عن عرش السماء وتنكسر نحو الغروب 
يسمع  ال  كان  لم  الصراخ  ولكن  الصراخ  أردت 
الكثير  اجتمع   ، أدم��اه  حتى  الفؤاد  حبيس  وك��ان 
ولكنهم كانوا كانوا والحجارة سواء بل كانوا وإياي 

سواء ،

ت��واص��ل ص���راخ ف���ؤاد وك��أن��ه ك��ان وس��ط حرب 
حرب   ، إن���ذار  سابق  دون  عليه  أعلنت  ض��روس 
وأخبث   ، أسلحة عصره  أعتى  العدو  فيها  يمتلك 
الخطط والمكان والزمان كانا حليفين قويين له ، 
ولم يمتلك فؤاد غير رباطة جأش من اجل البقاء 
رعديد  وصديق   ، والسماء  األرض  برب  ويقين   ،
يقف على مصطبة حجرية يشّيعه بنظرات مودعة 
وطبت  عليك صديقي  : سالم  يقول  حاله  ولسان 

من شهيد .
التي  الماء  دوام��ة  أن صارع  بعد  فؤاد  استسلم 
أبت إال أن تجّز به إلى قاعها ، عند ذلك هرع راٍع 

كان من بين الحضور بعد 
حتى  النهر  في  بخفة  وقفز  الصراخ  سمع  أن 
اختفى هو اآلخر ولم يخرج علينا إال بجسد فؤاد 

وقد فارق الحياة .
بالدموع  الدموع  ، وتشابكت  بكا الجميع عداي 
وخرست األلسنة ، وانهال الجميع على فؤاد ، أما 

أنا فقد كنت األبعد عن صديقي .
ع��دن��ا إل��ى ال��ح��ي وح���ان م��وع��د م��واج��ه��ة أول 
الالئمين ، صديقنا أسامة والذي لم نسمح لغيره 
بصحبتنا أنا وفؤاد ، واجهني بنظرات لوم وحسرة 

ومواساة .
وصعوبة  بالهلع  أص��اب  وأن��ا  الحين  ذلك  ومنذ 
بالغة في النوم اعتدت عليها وصارت االيام كسرٍب 

من الغربان ال أرى لها ما يثير .

اآلن  اليوم؟!   ذلك  الذاكرة  تستدِع  لم  أعلم  ال 
وقد بلغت منتصف عقدي الثالث يتكرر أمامي ذات 
ليختبر  القدر يطالبني بشوط آخر  الموقف وكأن 
أن  ال��ق��در  ق��رر   ، رج��ال  أصبحت  أن  بعد  ب��أس��ي 

يختبرني في أسامة هذه المرة.
فما أشبه الليلة بالبارحة 

أراه  وأنتا  أفاجئ  ف��ؤاد  من  لي  بقي  ما  أسامة 
حامال بندقيته ، يجلس محتبيا على األرض ومعه 
جميعا  ويتوعدوننا   ، األغ���رار  الحمقى  م��ن  ثلة 
وب��أن  بالمفخخات  ويبشروننا  والثبور  بالهالك 
أتوا من كل فج عميق ليشهدوا  الموت قد  عشاق 

مناسك موتنا ونكالنا!! 
نعم ، أنا أمام ذات الحدث ولكن هذه المرة معه 
أسامة ولكن ليس أسامة كفؤاد ولكن أنا هو أنا ، 
فقد جر أسامة أمامي إلى هذه الهاوية ولم أب<ل 
له نصحي رغم المشاداة التيس كانت تحدث بيننا 
أحيانا كثيرة ولم أحملها محمل الجد ، كيف لم أعر 
انتباهي لتلكم الوجوه القبيحة التي كانت تتردد على 
منزل أسامة ، وغيابه المتكرر عن المنزل والحي ،

كان يغرق أمامي هو اآلخر ولم أكن إال ما كنت 
عليه أمام فؤاد قبل ثالثة عشر عاما .

أقف  الوخيم  والحاضر  األليم  الماضي  وبين 
حائرا اليوم ، قبل أشهر بلغني نبأ موت أسامة ، 
أراقب عن  الحجرية  المصطبة  وأنا ال زلبت على 

كثب فقد األحبة.   

- مرحباً!
- من يتحدث؟

- هل يمكنني مكالمة عائشة؟
… - َصَمتَت

اإلشارة  أن  يبدو  تسمعينني؟  هل   -
ضعيفة لديك!

 - بلى ..أسمعك جيداً.  
الستكمال  المستشفى  تأتي  ل��م   -
عالجها، وهاتفها مغلق منذ أيام، أردت 
إن  مشكلة  ،ال  عليها  االطمئنان  فقط 

كانت نائمة.…
- عائشة توفاها الله..«

قلبي توقف عن النبض، ال أبالغ البتة! 
لم أعد أشعر بنضه، شيء ما ثقيل ال 
أنفاسي  جسدي،  يسار  يسكن  أطيقه 
ساقطاً  أرض���اً  ت��ب��دد  ذه��ن��ي  تعسرت، 
كيف  تؤلمني،  ذاكرتي  هاتفي..  برفقة 
صوتها  ابتسامتها،  عائشة!  نسيان  لي 
لي  كيف  الطاهرة..  وروحها  ال��داف��ئ، 

نسيان حديثنا األخير: 
“- سأموت؟”

ال��ك��ت��اب��ة حينما  ي���دي ع��ن  أوق��ف��ت 
مقاطعة  ب��ش��دة،  أناملي  على  قبضت 
بسؤالها استفساري عن حالتها .. رفعت 
أوراق��ي ألواج��ه نظرتها  بين  عيني من 
مألتهما  عينين  ألواج����ه  ال��م��ن��ك��س��رة، 
الخيبة قبل الدموع، حاولت التغلب على 
نظرتها  أم��ام  به  ال��ذي غرقت  صمتي، 

تلك، حدثتها بنبرة واثقة:
شيء  ..ال  عائشة  يا  بخير  أن��ت   -«

يميت سوى األجل..
كل  منهك،  جسدي  أتألم،  لكني   -  

خلية بداخلي تبكي.. 
 - كل هذا ألم عارض سيزول.

- جردني المرض مالمحي ،لم أعد 
أعرفني، صرت قبيحة.

 - من ق��ال ذل��ك! كل ه��ذا الجمال 
وقبيحة؟ إذاً كيف كان جمالك من قبل 

أيتها الفاتنة!   
- حقا أنا جميلة اآلن؟

غير  يقول  و  ي��راك  وم��ن  بالطبع،   -
ذلك!«

ابتسمت حتى أني رأيت فرحا يقفز 
من عينيها، احتضنتني بقوة، لم تقاطع 

فرحتها تلك سوى نداء الممرضة:
ألخ��ذ جرعة  دورك  ح��ان  “ع��ائ��ش��ة 
إذا  معي  تفضلي  الكيميائي  ال��ع��الج 

سمحتي”
افلتتني بوهن ،همست بصوت مثقل: 

- متى سأتخلص من هذا الخبيث؟
- الب����أس ع��زي��زت��ي، ه��ي��ا اذه��ب��ي 

لتأخذي جرعتك ،اذهبي لتقتليه.
 - ههه أظنه هو من سيقتلني!

تلك آخر كلمات سمعتها منها الزلت 
اسمع صداها إلى اآلن،…

رحلت عائشة ، رحلت لألبد.

»ياسمين مدينتنا«

أعذرني ياوطني

»الالشئ«

رحلت عائشة    أريدِك ال تخافي

س��ك��ن

الملكة المستبدة

■ بقلم : أميرة فتحي

■ بقلم : حمزة الحاسي

■ بقلم : سالمة يوسف

■ بقلم : محمد ساسي

اني ■ بقلم : ماجدة الريَّ

■ بقلم : صوفيا محمد

■ بقلم: عبدالله الشريفي
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أضرار العسل على الرضع

»األلياف الغذائية«

ي���ع���د ال���ع���س���ل ض�����اراً 
ألطفال ما دون عمر الثامنة 
ينصح  وال  ش���ه���راً  ع��ش��ر 
بتناوله قبل ذلك للتأكد من 
سالمة الطفل، مع أن بعض 
تناوله  ي��ج��ي��زون  األط���ب���اء 
بالشهر الثاني عشر فقط، 
هو  التحذير  ه��ذا  وس��ب��ب 
نسبة  على  العسل  احتواء 
ال��ج��راث��ي��م  م��ن  منخفضة 

والبكتيريا الطبيعية.
الهضمي  ال��ج��ه��از  إن 
يكون  ال  ال��رض��ي��ع  للطفل 
يحتوي  ال  ف��ه��و  ن��اض��ج��اً، 
المادة  م��ن  يكفي  م��ا  على 

السموم  لمنع  الحمضية 
وال��ج��راث��ي��م م��ن ال��دخ��ول 
إل���ى ال��ج��س��د واألع���ض���اء 

هناك  وبالتالي  الداخلية، 
احتمال لهذه الكائنات بأن 
في  ال��س��م��وم  وت��ن��ت��ج  تنمو 

تسبب  وقد  الرضع،  أمعاء 
ل��ه��م ش��ك��اًل خ��ط��ي��راً من 
المعروف  الغذائي  التسمم 

ب���اس���م ت��س��م��م ال���رض���ع، 
وأعراض هذا المرض هي 
الضعف  يليه  اإلم���س���اك، 
ال���ع���ام وض���ع���ف ال���ق���درة 
أس��وأ  وف��ي  التغذية،  على 
ي��ؤدي  أن  يمكن  ال��ح��االت 

إلى الموت المفاجئ.
ال  التي  الجوانب  أح��د 
ينتبه لها اآلباء هي األطعمة 
كالخبز،  بالعسل  المصنعة 
وال���ح���ب���وب، وال��ب��س��ك��وي��ت 
وغيرها من المنتجات التي 
عند  الصغير  في  تؤثر  قد 
تناولها في فترة مبكرة من 

عمره

الغذائية  األل��ي��اف  تعرف 
رئيسي  بشكل  الموجودة   —
وال��خ��ض��راوات  الفاكهة  ف��ي 
والحبوب الكاملة والبقوليات 
— بقدرتها على منع اإلمساك 
توفر  ق��د  ول��ك��ن  وتخفيفه. 
ب��األل��ي��اف  الغنية  األط��ع��م��ة 
أيًضا،  أخ��رى  صحية  فوائد 
الحفاظ  في  المساعدة  مثل 
للجسم  ص��ح��ي  وزن  ع��ل��ى 
بداء  اإلصابة  خطر  وخفض 

السكرى أو أمراض القلب..
ما األلياف الغذائية؟

الغذائية  األل��ي��اف  تشمل 
أجزاء األطعمة النباتية التي 
هضمها  الجسم  يستطيع  ال 
وعلى عكس  امتصاصها.  أو 
للطعام،  األخ��رى  المكونات 
مثل الدهون أو البروتينات أو 
الكربوهيدرات — التي يفتتها 
وي��م��ت��ص��ه��ا — فال  ال��ج��س��م 
يمكن للجسم هضم األلياف. 
تمر  فإنها  ذل��ك،  م��ن  وب���دالً 
واألمعاء  المعدة  عبر  نسبًيا 
خارج  ثم  والقولون  الدقيقة 

جسمك.
تُ��ص��ن��ف األل���ي���اف ع���ادًة 
للذوبان،  قابلة  أل��ي��اف  إل��ى 

الماء، أو غير  أي تذوب في 
تذوب  ال  أي  للذوبان  قابلة 

في الماء.
- األلياف القابلة للذوبان: 
يذوب هذا النوع من األلياف 
في الماء ليكّون مادة شبيهة 
بالهالم. وقد يفيد في تقليل 
م��س��ت��وي��ات ال��ك��ول��ي��س��ت��رول 
توجد  ال��ج��ل��وك��وز.  ومستوى 
األل���ي���اف ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ذوب��ان 

ف���ي ال���ش���وف���ان وال����ب����ازالء 
والفاصوليا والتفاح والفاكهة 

الحمضية والجزر والشعير.
    - األلياف غير القابلة 
النوع  ي��ع��زز ه��ذا  ل��ل��ذوب��ان: 
م��ن األل��ي��اف ح��رك��ة ال��م��واد 
ويزيد  الهضمي  الجهاز  عبر 
م���ن ك��ت��ل ال����ب����راز، ل����ذا قد 
من  يعاني  لمن  مفيًدا  يكون 
انتظام  ع���دم  أو  اإلم��س��اك 

القمح  دق��ي��ق  ي��ع��د  ال��ت��ب��رز. 
ال���ك���ام���ل ون���خ���ال���ة ال��ق��م��ح 
وال��خ��ض��راوات،  والبقوليات 
والفاصوليا  القرنبيط  مثل 
ال���خ���ض���راء وال��ب��ط��اط��س، 
غير  لأللياف  جيدة  مصادر 

القابلة للذوبان..
تحتوي األطعمة المعتمدة 
ع��ل��ى ال��ن��ب��ات��ات، م��ث��ل دقيق 
الشوفان والبقوليات، على كل 

للذوبان  القابلة  األلياف  من 
ومع  للذوبان.  القابلة  وغير 
بين  الكمية  تختلف  ذل���ك، 
المختلفة،  النباتية  األطعمة 
فائدة  أقصى  على  للحصول 
مجموعة  ت���ن���اول  ص��ح��ي��ة، 
واسعة ومتنوعة من األطعمة 

الغنية باأللياف.  

اشراف : ماجدة الرياني

وكيل عام وزارة الصحة 
يختتم زيارته إلى مصر

وزارة الصحة تنظم ورشة عمل لتطوير 
اختصاصي المختبرات الطبية

مستشفى األطفال بنغازي يدعو 
شركات األدوية لتوفير احتياجاتها

فعاليات المؤتمر العلمي األول 
لطب األطفال في تبستي

فقدان الشهية العصبي
)Anorexia nervosa(

الدكتور  الصحة  وزارة  ع��ام  وكيل  اختتم 
مصر  جمهورية  إل��ى  زي��ارت��ه  ع��ق��وب،  سعد 

العربية.
على  لقاءات  عقَد سلسلة  الزيارة،  تخللت 
مع  تقابلي  اجتماٌع  آخرها  كان  يومين،  مدى 
العالمية  الصحة  لمنظمة  اإلقليمي  المكتب 
بالقاهرة،  األوسط  والشرق  إفريقيا  بشمال 
حيث استعرض عقوب خالل اللقاء، الجهود 
في  العالمية  الصحة  منظمة  تبذلها  التي 
تطبيق  أهمية  إلى  التطرق  إلى جانب  ليبيا، 
عام  خ��الل  العالمية  الصحة  منظمة  خطة 

2019 وآليه تنفيذها.
ب��اس��م وزارة  ال��رس��م��ي  ال��م��ت��ح��دث  ق���ال 
ال��ص��ح��ة، أن ال��ج��ان��ب��ان ب��ح��ث��ا ج��م��ل��ة من 
الصحي  النظام  فيها مالمح  بما  المواضيع، 
وزارة  بها  تقوم  التي  والمبادرات  ليبيا،  في 
أفضل  مستقبل  أج���ل  م��ن  ح��ال��ي��اً  ال��ص��ح��ة 
برامج  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  الصحية،  للرعاية 
الصحة  استراتيجية منظمة  التدريب حسب 
العالمية، والتركيز علي تدريب الجيل الجديد 

من األطباء والمهن الطبية المساعدة.

العمل  ورش����ة  ال��ص��ح��ة،  وزارة  اخ��ت��ت��م��ت 
المختبرات  اختصاصيي  بتطوير  الخاصة 
التي نظمها مركز التدريب، وقسم المختبرات 

بإدارة الموارد البشرية بالوزارة.
ح��ض��ر ال���ورش���ة س��ت��ون اخ��ت��ص��اص��ي��اً من 
العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، 
استمر  ليبية، حيث  ومناطٍق  بلدياٍت  عدِة  من 
كامل،  أسبوٍع  م��داِر  على  التدريبي  البرنامج 
ألقيت خاللُه محاضراٌت في الكيمياء الحيوية 
وع��ل��م ال��م��ن��اع��ة، واألم���ص���ال، وع��ل��م اإلح��ي��اء 

الدقيقة، وبنك الدم، وعلم األنسجة.

للطب  االط��ف��ال  مستشفى  إدارة  أعلنت 
والجراحة في بنغازي أن على السادة أصحاب 
المستشفى،  فى  المسجلة  األدوي��ة  شركات 
الستالم  المستشفى  بإدارة  االتصال  ضرورة 
قائمة احتياجات المستشفى ، وذلك  فى مدة 

أقصاءها ثالثة أيام.

من داخل فندق تبستي أقيمت فعاليات المؤتمر 
اختص  وال����ذي  األط���ف���ال،  ل��ط��ب  األول  العلمي 
بالطفل من  يتعلق  بمناقشة ودراس��ة وطرح كل ما 
السليم،  للنمو  السليمة  التغذية  وطرق  احتياجات 
حيث تقدم عدد من نخبة األطباء في مجال طب 
األطفال، بعدد من البحوث واألوراق العلمية والتي 
األطباء  وكذلك  األمهات،  من  كل  تستهدف  كانت 
من  األم��ر،  بهذا  المهتمين  وكل  الجامعات  وطلبة 
وكالء وصيادلة حيث اختص الملتقى أيضا بعرض 

بعض المنتجات الخاصة بتغذية ونمو األطفال.
 هذا وقد استعرض المؤتمر بعضاً من الخطابات 
التوعوية، تضمنت دراسات علمية اهتمت بأهمية 
وكذلك  فوائد  من  لها  وم��ا  الطبيعية،  الرضاعة 
في  الطفل  يحتاجها  التي  الضرورية،  االحتياجات 
حال عزوف األم عن الرضاعة، أوضحوا فيها عدداً 
والحلول  البدائل  في  توافرها،  المهم  النقاط  من 
البديلة عن الرضاعة الطبيعية، بما يكفل حصول 
النمو  يتطلبها  التي  االحتياجات  كافة  الطفل على 
فيها  بما  النمو  م��راح��ل  إل��ى  باإلضافة  السليم، 

مرحلة الفطام. 

يعد فقدان الشهية العصبي 
نفسياً  خ��ل��اًل  أو  اض��ط��راب��اً، 
رغبة  ش��دة  عن  ناتج  تغذوياَ، 
ال��ش��خ��ص ف��ي ان��ق��اص وزن���ه، 
اكتساب  ال��زائ��د من  وال��خ��وف 
ال��وزن  بفقدان  ويتسم  ال��وزن، 
ال���غ���ي���ر ط��ب��ي��ع��ي، وال���ن���ظ���رة 
المشوهة لوزن الجسم، ويولي 
األش���خ���اص ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون 
اهتماماً  الشهية  ف��ق��دان  م��ن 
وزنهم  في  للتحكم  فيه  مبالغاً 
الجهود  ببذل  وذل��ك  وشكلهم، 
مع  تتعارض  وال��ت��ي  القاسية 
هذا  ويصيب  حياتهم،  ظروف 
المراهقين،  غالباً  االضطراب 
واإلن�������اث ب��ن��س��ب��ة أك���ب���ر من 
الذكور، ويلجأ أغلب المصابين 
أسلوب  إل��ى  الشهية  بفقدان 
تناول كميات كبيرة من الطعام 
س��ري��ع��اً، ث��م ال��ت��ق��ي��ؤ إف��راغ��اً 
يبذل  عامة  وبصفة  للمعدة، 
المصاب بفقدان الشهية جهداً 
مضنياً للحفاظ على انخفاض 
الوزن تحت المستوى الطبيعي، 
اكتساب  من  الشديد  فخوفه 
الوزن ال يجعله يعبأ بالطريقة 

التي يحقق بها خسارة الوزن.
 فقدان الشهية ليس مرضاً 
الحقيقة،  في  بالطعام  معنياً 
ب��ل ه��ي وس��ي��ل��ة غ��ي��ر صحية 
لمحاولة التغلب على المشاكل 
يصاب  ف��ع��ن��دم��ا  ال��ع��اط��ف��ي��ة، 
فغالباً  الشهية،  بفقدان  المرء 
ما يساوي بين النحافة وتقدير 

الذات.
الوزن  فقدان  أسباب  تعتبر 
العصبي معقدة ومتعددة، حيث 
أثبتت الدراسات أن المصابين 
ب��ه��ذا االض��ط��راب غ��ال��ب��اً هم 
ومميزين،  متفوقين  أشخاص 
يفقدهم  الكمال  عن  وبحثهم 
قد  كما  أنفسهم،  ف��ي  الثقة 
-من  المحيط  الوسط  يُرسخ 
بالشخص  والمجتمع-  األسرة 
م��ف��اه��ي��م خ��اط��ئ��ة ع��ن ال���وزن 

المثالي.
أما الوراثة فهي من األسباب 
المصاب أحد  فالفتاة  النادرة، 
أقاربها بهذا االضطراب تزيد 
 20-10 م��ن  إصابتها  نسبة 
الهرموني  الخلل  وكذلك  مرة، 
بفقدان  اإلصابة  له  يعزى  قد 

الشهية العصبي.
وأع��راض  ع��الم��ات  ترتبط 
بتلك  العصبي  الشهية  فقدان 
كالمظهر  بالمجاعة،  الخاصة 
ال��دوخ��ة،  اإلره����اق،  النحيل، 
عدم  ال���دم،  ضغط  انخفاض 
الطمث،  وانقطاع  البرد  تحمل 
وي��ش��م��ل االض���ط���راب ك��ذل��ك 
م��ش��اك��ل ع��اط��ف��ي��ة وس��ل��وك��ي��ة، 
كرفض تناول الطعام والشعور 

باالكتئاب.
 وبالحديث عن العالج، ففي 
األمر  للعالج  األول��ى  المرحلة 
تحديد  ف��ي  يكمن  األس��اس��ي 
إلرجاعه  معين،  غذائي  نظام 
أي  ومعالجة  الطبيعي،  لوزنه 
وتثقيفه  لديه،  صحية  مشاكل 
ح���ول ك��م��ي��ات ال��ط��ع��ام ال��ت��ي 
العمل  يليه  احتياجه،  تناسب 
على الشق النفسي باالستعانة 
لمحاولة  ن��ف��س��ي  ب��إخ��ص��ائ��ي 
الخاطئة  تفكيره  طريقة  تغيير 

عن صورة نفسه عن الطعام.
ال��ت��غ��ذي��ة  اخ���ص���ائ���ي���ة   -
ال��ع��الج��ي��ة: م���اج���دة م��ف��ت��اح 

الرياني.
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انشطة تفيد الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة

اختتام األنشطة المدرسية في نصائح عن كيفية تطوير اإلبداع عند األطفال
مدارس التعليم الحر

طريقة شرح الجمع لألطفال

متابعة: أسماء الدباشي
تصوير: محمود السعيطي 

بعد جهود كبيرة من معلمين ومعلمات وطلبة وطالبات 
مكتب التعليم الحر يختتم أنشطته للفصل الدراسي األول 
بمسابقة الشطرنج التي أقيمت اليوم الموافق للسابع عشر 
من يناير في مدرسة الموهوبين حيث شاركت في المسابقة 
بكافة  الحر  التعليم  م��دارس  من  مدرسة  وثالثون  خمسة 
المسابقة  ... حضر  الثانوي  حتى  االبتدائي  من  مراحلها 
رئيس وحدة النشاط بمكتب التعليم الحر بالقطاع السيد: 
عيسى المجريسي الذي توجه بالشكر للمدارس المشاركة 
قسم  رئيس  العشيبي  وس��ام  للسيد:  بالشكر  تقدم  كما 
لكافة  تغطيته  على  اإلعالمي  وللمكتب  بالقطاع  اإلع��الم 
األنشطة المدرسية... كما حضر مدير مكتب التعليم الحر 
التعليم  بمدارس  النشاط  ومنسقو  البرشة  مرعي  السيد: 

الحر ...
لجنة تحكيم المسابقة تكونت من : الدكتور حسن جبريل 
رئيس االتحاد الفرعي للعبة الشطرنج - بنغازي والسيد: 
المسابقة  تنظيم  على  أش��رف  ال��ذي  المحجوب  مختار 
والسيد: مرعي الحاسي والسيد: عبد السالم الشيخي . 

نتيجة المسابقة ستعلن بمشيئة الله- تعالى يوم األحد.
كل عام والجميع بخير والتوفيق لكل أبنائنا المتسابقين

اشراف : خلود علي

1 - السماح للطفل باتخاذ القرارات 
وذلك بطرح األسئلة عليه: ماذا ترغب 
تريد  أين  إلى   ، الغذاء؟  على  بالتناول 
الذهاب في عطلة نهاية األسبوع؟ هذه 
األسئلة وغيرها ستشجعه على التفكير 
مهارة  لديه  وستطور  مستقل  بشكل 

اإلبداع في اتخاذ القرارات.
تحفز  وأدوات  عناصر  توفير   -  2
الخيال لدى الطفل مثل أدوات الرسم، 
وغيرها.  الحرفية  اللوازم  المكعبات، 
ال��ذي  الخيال  تحفز  أدوات  جميعها 
يعمل على تنمية اإلبداع عند األطفال.

3 - القيام بعصف ذهني الستخراج 
الطفل،  مع  األداة  لنفس  عديدة  أفكار 
مثاًل يمكننا استخدام أنبوب من الورق 
كأنه تيلسكوب، أو برج، أو انسان. يجب 
للتفكير  للطفل  خاصة  مساحة  ت��رك 
بد  وال  األف��ك��ار،  واستخراج  والتخّيل 
اإلعجاب  والتعبير عن  الثناء عليه  من 

بأفكاره.
مفتوحة  أسئلة  طفلك  اس��أل   -  4
ل��ت��وس��ي��ع م���دارك���ه وم��س��اع��دت��ه على 

افتراض األفكار:
- اسأل طفلك »ماذا لو« : »ماذا لو 
»ماذا  الطيران؟«  اإلنسان  بإمكان  كان 
لو عاش الناس في الفضاء؟« »ماذا لو 

مشيت الدالفين على األرض؟«
على  التعرف  في  طفلك  أش��رك   -
»كيف  م��ث��ل:  م��ا  ش��يء  تحسين  ط��رق 
بشكل  المعيشة  غرفة  تنظيف  يمكننا 
أسرع؟« أو »ماذا يمكننا أن نفعل لجعل 

الكرة ترتد ألعلى؟«
ممتازة  الكتب هي فرصة  ق��راءة   -
لتوسيع إبداع الطفل، فبعد االنتهاء من 
عليه  األسئلة  بعض  بطرح  قم  القراءة 

التي تدور حول موضوع الكتاب.
لك  يشرح  أن  طفلك  م��ن  اطلب   -
الرسوم  مسلسل  حلقة  في  ح��دث  ما 
المتحركة الذي شاهدها اليوم، واطرح 

عليه بعض األسئلة التي تساعده على 
بها.  والتعمق  الحلقة  أح��داث  تحليل 
اسأله أيضاً عن توقعاته لما سيحصل 
في الحلقة القادمة، وساعده على وضع 

أكثر من احتمال لسير األحداث.
التي  واأللعاب  النشاطات  من   -  5
تطور إبداع الطفل وتنمي قدرة الطفل 
مثل  الفوضوي،  اللعب  االبتكار،  على 
يجب  لذلك  الطين،  أو  بالتراب  اللعب 
أن ال يمنع األهل أطفالهم باللعب بمثل 
هذه األلعاب خوفاً عليهم من األمراض 
ال��ط��ف��ل حرية  ام��ن��ح��وا  االت���س���اخ.  أو 

الحركة واللعب واالبتكار.
والعفوية،  ال��ح��دس  تشجيع   -  6
االعتماد  على  طفلك  تشجع  فعندما 
ع��ل��ى ح��دس��ه وع��ف��وي��ت��ه ف��أن��ت تقوم 
إبداعه.  بتنمية  مباشرة  غير  بطريقة 
أو خائفاً من شيء ما  فإذا كان حزيناً 
للتعبير  التلوين  أو  الرسم  على  شجعه 

عن مشاعره في تلك اللحظة.
7 - ابحث عن أنشطة تعزز إبداع 
اللعب  دائماً  يحب  هل  فمثاًل  الطفل؛ 
الرقص  يحب  أم  ال���ورق؟  بقصاصات 
في جميع أنحاء المنزل؟ أو يهوى لبس 
مالبسك؟ هل يحب تمثيل المسرحيات؟ 

انظر دائماً لألنشطة التي يحبها طفلك 
وابدأ منها لتطوير اإلبداع لديه.

من  األط���ف���ال  إب����داع  تنمية   -  8
التخيل  على  وتشجيعهم  الفنون  خالل 
السماح  خالل  من  واالبتكار  واإلب��داع 
مثل  اه��ت��م��ام��ات��ه��م،  باستكشاف  ل��ه��م 
والمسرح  الموسيقى  على  تدريبهم 

والرقص وغيرها من الفنون.
الحركية  تنمية قدرات الطفل   - 9
العقلية  ق��درات��ه  تنمية  على  تساعد 
فتشجيع  أيضاً،  واإلبداعية  والنفسية 
ال��ط��ف��ل ع��ل��ى م��م��ارس��ة ال��ري��اض��ات 
واللعب  والسباحة  كالركض  المختلفة 
بالكرة، يمنحه الطاقة والنشاط ويحفز 
هرمونات السعادة لديه، والتي بدورها 
أن  كما  اإلي��ج��اب��ي��ة.  م��ش��اع��ره  تنشط 
البدنية  والقوة  اللياقة  تبني  الرياضة 
الطفل  ث��ق��ة  زي����ادة  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي 
والثقة  وال��س��ع��ادة  اإليجابية  بنفسه. 
إلط��الق  مهمة  ع��وام��ل  كلها  بالنفس، 

وتطوير اإلبداع واالبتكار لدى الطفل.
10 - اسمح لطفلك باالختالط مع 
تجارب  يعيش  كي  األط��ف��ال  من  غيره 
مختلفة ويكتسب المعرفة والخبرة التي 
تساعده على الفهم والتخيل واإلبداع. 

وحيداً  الطفل  إبقاء  تجنب   -  11
واأللعاب  األجهزة  مع  طويلة  لساعات 
بعض  تطور  أنها  فرغم  اإللكترونية، 
إال  معينة،  جهة  من  األط��ف��ال  ق��درات 
أنها تقتل نشاطهم وحيويتهم وقدراتهم 
الحركية ومهاراتهم في التخيل واإلبداع 

من جهات أخرى.
12 - تجنب تعريض الطفل لمعاناة 
الخوف  لمسببات  األسريةأو  المشاكل 
السلبية  العوامل  فهذه  والتوتر،  والقلق 
اإلب��داع  وتقتل  للطفل  ال��ح��زن  تسبب 
لديه. وراقب الطفل دوماً للحرص على 
عدم تعرضه ألي مشاكل في المدرسة 
قد تؤدي إلى تراجع قدراته اإلبداعية، 
على  ال��م��درس��ي  التنمر  مشكلة  مثل 
سبيل المثال. الطفل يحتاج إلى الشعور 

باألمان كي يبدع.
13 - الغذاء الصحي المتكامل من 
الطفل  لبناء صحة  األساسية  العوامل 
من  والتي  والنفسية  والبدنية  العقلية 
اإلب��داع  م��ن  الطفل  يتمكن  ل��ن  دون��ه��ا 

واالبتكار.
14 - ال تتردد في مراجعة الخبراء 
واألخ��ص��ائ��ي��ي��ن ع��ل��ى ال��ف��ور ف��ي ح��ال 
طفلك  ق��درات  في  تأخر  أي  الحظت 
صعوبات  أي  أو  الحركية  أو  العقلية 
نمائية أو أكاديمية، أو في حال عجزت 
عن التعامل مع أي خوف أو اضطراب 
يمر به الطفل. ففي النهاية أي مشكلة 
في  تأخر  أي  أو  الطفل  منها  يعاني 
الجوانب  جميع  على  سيؤثر  ق��درات��ه 

األخرى في حياته.
البحث عن  إلى  يسعى األهل  دائماً 
األطفال،  إب��داع  لتطوير  وأفكار  طرق 
أبوين،  كل  حلم  األطفال  وتميز  فنجاح 
ومع تطبيق األفكار والنصائح السابقة 
تطوير  ف��ي  األه���ل  سينجح  بالتأكيد 
أفقهم  وتوسيع  أطفالهم  لدى  اإلب��داع 

ومداركهم

1 - الرسم والتلوين : 
المحببة  االن��ش��ط��ة  م��ن  وال��ت��ل��وي��ن  ال��رس��م 
األطفال  لتعليم  ابسط وسيلة  وتعتبر  لألطفال 
لتكوين  استغالل  افضل  استغاللها  يجب  لذا 
الطفل  فحث  الطفل  عند  المفاهيم  بعض 
المدرسة  ادوات  ال��ي  تشير  ص��ور  تلوين  علي 
الموجودة  اواألماكن  اوالفاكهة  اوالخضروات 
في الطبيعة وسيلة جيدة , ألثراء ذهن الطفل 
بالعديد من المعلومات بأسلوب سهل ومحبب 

بنفس الوقت .
2 - اللعب بالبازل : 

لعبة البازل من اشهر األلعاب التي لها فائدة 
علي  وتساعده  الطفل  ذه��ن  تنمية  في  كبيرة 
فحث  واألبتكار,  التخيل  علي  القدرة  تنمية 
الطفل علي تكوين شكل بسيط من قطع البازل 
والقدرة  بالنفس  بالثقة  الشعور  للطفل  يعطي 

علي ربط األشياء بعضها ببعض .
3 - عرض الرسوم التوضيحية لجسم 

األنسان : 
الكثير  المدرسة  مرحلة  قبل  الطفل  يجهل 
يتعلمها  ان  التي يجب  البدائية  المعلومات  من 
ووظائفه  جسمه  ع��ن  ال��م��درس��ة  دخ��ول��ه  قبل 
او  الداخلية  س��واء  األنسان  جسم  فأجزاء   ,
دراي��ة  علي  الطفل  يكون  ان  يجب  الخارجية 
مع   , ذل��ك  ام��ك��ن  ان  وبوظائفها  بأسمائها 
المعلومة  ع��رض  اس��ل��وب  ي��ك��ون  ان  ال��ح��رص 
استيعابه  الطفل  يستطيع  حتي  بسيط  اسلوب 

بسهولة .
4 - التعليم من خالل التمثيل : 

تخيل  يهوي  فهو  خيالي  الطفل  ان  معروف 
األحداث والمواقف والتمثيل في بعض األحيان 
استغالل  يجب  لذا  اصدقائه,  او  اخوته  مع 

المفاهيم  بعض  الطفل  وتعليم  ال��ق��درة  ه��ذه 
األيجابية من خاللها , فمثال مساعدة الطفل 
تعطيه  تمثيلية  في  البطل  بدور  يقوم  ان  علي 
قد  األنانية  اوعدم  األمانة  عن  ايجابي  مفهوم 

يكون له تأثير ايجابي في سلوكه فيما بعد .
5 - اللعب الجماعي : 

تعويد الطفل حتي ان كان وحيدا علي اللعب 
األهمية  بالغ  امر  الجماعية  واللعب  الجماعي 
ان  ال��ي  فباألأضافة  بها  األستهانة  يجب  ال 
لمجتمع  للذهاب  يهيئه  اقرانه  الطفل مع  لعب 
الكثير  الوالدين  علي  يوفر  وبالتالي  المدرسة 
من المعاناه ويمنح الطفل الثقة بالنفس فهناك 
تبادل  وه��ي  االٌق���ران  م��ع  للعب  عظيمة  ميزة 

الخبرات وتنوعها في هذا السن الصغير .

مجموعتين  فكرة ضم  على  المبنية  الرياضية  العمليات  إحدى  هو  الجمع   
من األشياء في مجموعة واحدة، كما يعتبر تكرار الجمع أبسط أنواع العد؛ ألن 
القيام بالجمع هو أحد أبسط المهام العددية، وبشكٍل عام يُمكن لألطفال الذين 
يبلغ عمرهم خمس سنوات القيام بها سواء في البيت أو المدرسة، إال أنَّه يجب 
التعامل مع األطفال بصورة خاصة حتى يتعلموا عملية الجمع على أكمل وجه 
م في مقالنا طريقة  يجب التدرج في تعلم من البسيط الى الصعب، لهذا سنقِدّ
شرح الجمع لألطفال. طريقة شرح الجمع لألطفال استخدام اليد في البداية 
التأكد من قدرة الطفل على العد باستخدام األصابع، فاألطفال يحبون  يجب 
المختلفة؛  الحسابية  بالعمليات  للقيام  الطريقة تصلح  أن هذه  العلم  ذلك، مع 
كالجمع، والطرح، والضرب، والقسمة. استخدام النقود المعدنية النقود المعدنية 
تلفت نظر األطفال، فهم يعجبون بها، ويحبون تجميعها، لذلك يُمكن االستفادة 
من هذه النقطة حتى يتعلموا الجمع على شكل لعبة، كأن نقول للطفل أنه في 
بنك وعليه حساب النقود للعميل وما شابه ذلك، حتى يشعر باالستمتاع، وعدم 
السبورة  استخدام  العمرية.  المرحلة  والفروض عليه خالل هذه  القيود  وجود 
يجب أن تكون السبورة فارغة خالل الشرح، ثم كتابة رقم على السبورة والسؤال 
ثّمّ كتابة رقم أصغر أو أكبر منه، والسؤال عن قيمته أيضاً، وبعد  عن قيمته، 
شرح الرقم وكتابته يجب كتابة إشارة الجمع والسؤال عنها، وتوضيح مفهومها 
لألطفال، ثَمّ طرح مثال عملي باستخدام األقالم أو الطالب لجمع الرقم األول 
مع الرقم الثاني، والحصول على النتيجة. استخدام المكعبات حتى يتعلم الطفل 
الجمع فيجب أن يبتكر المعلم أو المعلمة بعض األساليب الخاصة التي تشجع 
الطفل على التعلم، بحيث نجعل الطفل يخبئ األلعاب في أماكن مختلفة، ويعود 

لكي يعد الباقي منها، ثَمّ يجمعها مرة أخرى، ويعود لكي يعدها. 
استخدام األسلوب التشويقي يجب الحرص على طرح األسئلة على الطفل 
وذلك  الشرح،  أو  اللعب  عنها خالل  لإلجابة  والمناسب  الكافي  الوقت  ومنحه 
كالهدايا  صحيحة،  بطريقة  اإلجابة  على  ومحفز  ومشجع  تشويقي  بأسلوب 
األلوان  الطفل  نظر  البداية سيلفت  في  الكوتشينة  أوراق  استخدام  البسيطة. 
على  للتعرف  معينة  زمنية  فترة  يأخذ  أن  يجب  لذلك  المطبوعة،  واألشكال 
األوراق، وبعد ذلك يجب مساعدته للتعرف على األرقام وترتيبها بالتسلسل حتى 

يُصبح قادراً على جمع األعداد الموجودة في أوراق الكوتشينة.
بعد  والخضروات  الفاكهة  استخدام  يُمكن  والخضروات  الفاكهة  استخدام   
االنتهاء من وجبة الطعام، وذلك بوضع عدد معين من التفاح على سبيل المثال 

ثَمّ زيادة العدد حتى يعد الطفل جميع التفاحات. 
قيامه  عند  الطفل  ذهن  في  ترسخت  التي  المفاهيم  مراجعة  يجب  كذلك 
باألمور السابقة، وذلك حتى ال ينسى كيفية العد والجمع بالطريقة الصحيحة.

عند التحدث عن كيفية تطوير اإلبداع عند األطفال فإن هنالك عدة نصائح وطرق تنمي إبداع 
الطفل وخياله وتوسع مداركه وتطور قدرته على االبتكار.

نصائح عن كيفية تطوير اإلبداع عند األطفال:
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اليوم.. األهلي بنغازي في الجزائر لمواجهة »حسين داي« بالكونفيدرالية األفريقية

المفاجآت تتوالى في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم احتراف أم هروب

القدم  لكرة  األول  الفريق  يخوض 
ب��ن��ادي األه��ل��ي ب��ن��غ��ازي م��س��اء ال��ي��وم 
والمرتقبة  المهمة  المواجهة  األخ��د 
أم����ام م��ض��ي��ف��ه ف��ري��ق ن��ص��ر حسين 
مكرر  ال���32  دور  في  الجزائري  داي 
ب��ب��ط��ول��ة ك����أس االت���ح���اد األف��ري��ق��ي 

»الكونفيدرالية«.
توجهت  األهلي  فريق  بعثة  وكانت 
مساء امس األول الجمعة إلى الجزائر 

داي  حسين  نصر  لمواجهة  للتحضير 
األهلي  يسعى  مباراة  في  األحد  اليوم 
المجموعات  دور  إل��ى  للتأهل  فيها 

بالبطولة القارية.
الجهاز  الخفيفة  التدريبات  وق��اد 
الفني للفريق المدرب المصري محمد 
ع�����ودة، وال�����ذي ح���رص ع��ل��ى إج���راء 
حتى  خفيفة  بدنية  تدريبات  الالعبين 
ال ي��ص��اب ال��الع��ب��ي��ن ب���اإلره���اق قبل 

المباراة المهمة .
كان  بنغازي  األه��ل��ي  أن  إل��ى  يشار 
قد حسم لقاء الذهاب بهدف نظيف، 
سجله الالعب جبريل البقرماوي، في 
الدقيقة 93 من زمن المباراة،، ويحتاج 
األهلي للتأهل إلى دور المجموعات إلى 
نتيجة في مباراة  أوالتعادل بأي  الفوز 
اليوم األحد في الجزائر، على ملعب 5 

جويلية بوالية تلسمان الجزائرية.

ش��ه��دت األي����ام ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��م��اض��ي��ة، 
ذهاب  وهيا  أنديتنا،  في  جديدة  ظاهرة 
التونسية،  األن��دي��ة  إل��ى  شباب  العبين 
و«صولة«  الكوت«  »المهدي  بينهم  ومن 
وغيرهم، حيث ان أغلب هؤالء الالعبين 
من مواليد سنة 1999، وأن هذه الفئة 
من الالعبين لم يتحصلوا على الفرصة 
هل  هنا  والسؤال  أنديتهم،  في  الكافية 
االحتراف  في  الرغبة  أجل  من  خرجوا 
على  مفتوحة  جديدة  مغامرة  وخ��وض  
لم  ف��ع��اًل  ان��ه��م  أم  االح��ت��م��االت؟  جميع 
ولم  الكافية  ال��ف��رص��ة  على  يتحصلوا 
التي  المحلية  أنديتهم  في  مكاناً  يجدوا 

خرجوا منها؟
فكل المتابعين للمشهد الرياضي في 

ليبيا لديهم نفس السؤال 
 ه���ل ال��الع��ب��ي��ن ال��م��وج��ودي��ن ل��دى 
ان��دي��ت��ن��ا ال��م��ح��ل��ي��ة   أف��ض��ل م��ن ال��ذي��ن 
خرجوا لالحتراف، وهل انجيتنا  تحقق 
االحتراف  هذا  جراء  المادية  االستفادة 
يفوق  الليبي  ال����دوري   مستوى  ان  أم  

مستوى الدوري التونسي ؟ 
ل��دي��ن��ا الع��ب��ي��ن  ي��ص��ب��ح  ن��ت��م��ن��ى أن 
محترفين و ينشطون في جميع الدوريات 
يستفيد  بحيث  األوربية  وحتى  العربية، 
الفريق المحلي واتحاد الكرة من احتراف 

هؤالء الالعبين.
واضحة  واستراتيجية  سياسة  اتباع 
التطور  السنية،ضرورة ملحة مع  للفئات 
في  خصوصاً  حالياً،  الحاصل  الرهيب 
توأمة  تفعيل  ف��ل��زم   ، إفريقيا  م��الع��ب 
أوروب��ي��ة،  و  عربية  وأن��دي��ة  أنديتنا  بين 
واالستفادة منها وإرسال العبين في سن 
مبكرة لالحتكاك، وكسب والتعرف على 
جرعات  وأخ��ذ  مبكراً  االحتراف  أج��واء 
فكرة  فئه   مناسبةلكل  ولياقية  بدنية 
الباهرة  والنتائج  علم  أصبحت  القدم 

أساسها تخطيط سليم.

كتب : سيف النصر أمبية
قلب نجوم أجدابيا تأخره إلى فوز 
لحساب  وذلك  لهدف،  بهدفين  ثمين 
المجموعة  ل��ف��رق  ال��راب��ع��ة  ال��ج��ول��ة 
األول����ى، ض��م��ن م��ن��اف��س��ات ال���دوري 
التي  المباراة  القدم، في  لكرة  الليبي 
ملعب  أرضية  على  الفريقين  جمعت 

البيضاء.
بادر فريق األنوار بالتسجيل وذلك 
في الدقيقة ) 45 ( من زمن الحصة 

األول����ى ع��ن ط��ري��ق ال��الع��ب )عبد 
الكريم هارون(، لينتهي الشوط األولى 

بهدف وحيد.
في الحصة الثانية تحصل األنوار 
السانحة  ال��ف��رص  م��ن  العديد  على 
للتسجيل، لكن غياب التركيز واللمسة 
األن���وار  تعزيز  دون  ح��ال��ت  األخ��ي��رة 
لهدف ثاني، في المقابل تحصل نجوم 
أجدابيا على ركلة جزاء عند الدقيقة 
العروسي(  )ناصر  لها  تقدم   )  67 (

هدف  ع��ن  ومعلناً  الشباك  أودع��ه��ا 
التعديل.

تزايدت المباراة إثارة أكثر وحاول 
كل منهما زيارة شباك األخر والتقدم 
الدقيقة )  النتيجة، ففي  على صعيد 
أجدابيا  نجوم  الع��ب  يضيف   )  75
)محمد أحمد( الهدف الثاني لفريقه، 
بهذه  المتبقية  ال��دق��ائ��ق  لتستمر 
النتيجة، لتنتهي المباراة بتفوق نجوم 

أجدابيا بهدفين لهدف.

ت���ع���ادل ف���ري���ق ات���ح���اد ال��ع��اص��م��ة 
أهلي  ف��ري��ق  مضيفه  أم���ام  ال��ج��زائ��ري 
في  فريق،  لكل  بهدف  بوعريريج،  برج 
مساء  الفريقين  جمعت  التي  المباراة 
اليوم الجمعة، بالجولة الثامنة عشر من 

بطولة الدوري الجزائري للمحترفين.
مؤيد  الليبي  الدولي  محترفنا  وأنقذ 
فخ  من  العاصمة  اتحاد  فريقه  الالفي 

أهلي  أمام  الوشيكة  والهزيمة  الخسارة 
ال��ب��رج، ب��ع��دم��ا أح���رز ه���دف ال��ت��ع��ادل 
عمر  م��ن   75 ال��دق��ي��ق��ة  ف��ي  لفريقه 
بوعريرج  برج  أهلي  كان  حيث  المباراة 
 4 الدقيقة  في  زياد  الالعب  طريق  عن 

من عمر الشوط األول.
الشوط  خالل  بدياًل  الالفي  ودخ��ل 
ال��ث��ان��ي م���ن ال���م���ب���اراة وت��ح��دي��ًد في 

الدقيقة 65، حيث قدم الالعب مردودًا 
فيها  ش��ارك  التي  الدقائق  خالل  طيبًا 
بالمباراة، باإلضافة إلى تسجيله هدف 

التعادل.
العاصمة  اتحاد  يرفع  التعادل  وبهذا 
في  نقطة   37 إلى  النقاط  من  رصيده 
أهلي  رصيد  بات  فيما  الترتيب،  صدارة 

البرج  19 نقطة في المركز العاشر.

كتب محمد الدرسي
نجح فريق »أبو سليم«  الوافد الجديد للدوري الليبي 
»أبوبكر  الشاب  المدرب  بقيادة  القدم،   لكرة  الممتاز 
الهمالي« من إيقاف سلسلة انتصارات، فريق االتحاد، 
وذلك بعد أن  تغلب عليه  بثالثة أهداف نضيفة دون 

رد، 
كان ذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين  على أرضية 
يأتي ضمن حسابات  والذي  الدولي،  ملعب  مصراتة 
أه��داف  ج��اءت  األول���ى،    للمجموعة  الرابعة  الجولة 
تسجيلها   على  وتناوب  الثاني،  الشوط  في  المباراة  
كال من  أيوب عمارة الهدف األول في الدقيقة )56(، 
والهدف الثاني عن طريق لالعب »سراج شختور« في 
»عبدالله  المدافع  األه��داف  وليختتم   ،)73( الدقيقة 
»محمد  الولي  ليعلن   .)95( الدقيقة  في  اج��دي��دو« 
على  أبوسليم  فريق  بفوز  ال��م��ب��اراة  نهاية  الجاللي« 
فريق  بذلك  ليضيف  رد  دون  أه��داف  بثالثة  االتحاد، 

أبوسليم  ثالث نقاط جديدة في رصيده،  
أربع  من  نقاط  بتسع  االتحاد  يبقى  بينما 

مباريات. 
اآلخر  هو  طرابلس،  أهلي  فريق  أن  يذكر 

سلبياً  تعادل  أن  بعد  النقاط،  نزيف  واصل  قد 
مع فريق رفيق  في المباراة، التي جمعت الفريقين 

فريق  بذلك  ليصل  الربيع بصرمان،   أم  ملعب   في 
أربع  مجموع  من  الرابعة  النقطة  إلى  طرابلس  أهلي 

مباريات .
تكن  لم  واالت��ح��اد،  طرابلس  أهلي  فريقي  نتائج 
متوقعة ولم ترضي طموحات جمهور الفريقين، خاصة 
وأن الفريقين قد عززا  صفوفهم  بعدد من الالعبين، 
الذين كانوا نجوماً في أنديتهم في الموسم الماضي. 
المجموعة  فرق  قوة  على  مؤشراً  يعتبر  هذا  فهل 
الثانية، أم أن  استجالب الالعبين لم يشبع احتياجات 
الفريقين، الحراز نتائج تليق  بتاريخ وعراقة الفريقين .

صنع  في  نجح  الهمالي«  »أك��رم  الوطني  ال��م��درب 
توليفة  رائعة وخلق روح التجانس بين الالعبين  الذين 
استطاعوا وبكل أريحية، أن يصنعوا الفارق أمام فريق 
كبير يملك العبيه الخبرة الكافية محلياً وعلى مستوى 

إفريقيا. 
كل التوفيق للمدرب الوطني »أكرم الهمالي«  وحظ 

طيب لالتحاد  في قادم المواعيد .

■ بقلم : ناصر الفرجاني

جنوم أجدابيا يقلب تأخره إلى فوز أمام األنوار

مؤيد الاليف ينقذ احتاد العاصمة من اخلسارة أمام أهلي البرج بالدوري اجلزائري


