
جهاز  بمقر  الماضي  الخميس  ي��وم  عقد 
بطرابلس  اإلداري����ة  ال��م��راك��ز  وتطوير  تنمية 
اجتماعا ضم كل من الدكتور عبد المنعم بالكور 
عضو مجلس النواب الليبي، وأعضاء المجلس 
المحلي العجيالت، بحضور مدير جهاز تنمية 
وتطوير المراكز اإلدارية ابراهيم تاكيتة وبعض 

الشخصيات اإلعتبارية.
مستشفى  استكمال  المجتمعون  ون��اق��ش 
بحسب  استكماله  تعثر  الذي  العام  العجيالت 
والتطوير  التنمية  جهاز  رئيس  السيد  بين  ما 
معها  المتعاقد  التركية  الشركة  خ��روج  إل��ى 
وكذلك  ليبيا،  إلى  عودتها  وع��دم  بالخصوص 
عدم صرف المبالغ الالزمة الستكمال األعمال 

في السابق. 
مراسلة  على  باالتفاق  االجتماع  وتمخض 
الشركة التركية للمرة الثالثة واألخيرة؛ ومنحها 
العودة  إمكانية  حول  للرد  واح��د  أسبوع  فترة 
عدم  حالة  وف��ي  عدمه  من  العمل  الستئناف 
العقد  بفسخ  الجهاز  سيقوم  إيجابي  رد  تلقي 
مع الشركة التركية، والتعاقد مع شركة أخرى 
قادرة على إنجاز العمل بالشكل المطلوب، وكما 
تم االتفاق على أن يباشر الجهاز في إجراءات 
التجهيز بمجرد تسليم الموقع للشركة المنفذة. 

الديوان - وال 
لالنتخابات  العليا  المفوضية  رئيس  ذك��ر 
ع��م��اد ال��س��اي��ح أن االس��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى م��ش��روع 
يناير  شهر  منتصف  ف��ي  سيكون  ال��دس��ت��ور 

المقبل ويستمر حتى نهاية فبراير 2019.
مؤتمر  خ��الل  المفوضية  رئيس  وأض���اف 
مدينة  ف��ي  الخميس  ال��ي��وم  ع��ق��ده  صحفي 
طرابلس أن المفوضية طالبت بتخصيص 40 
التصويت  عملية  إلتمام  ميزانية  دينار  مليون 

واالستفتاء على الدستور.
وت���اب���ع: ي��ج��ب ت��وع��ي��ة ال��م��واط��ن ال��ل��ي��ب��ّي 
بالتصويت على الدستور بنعم أو ال على قناعة 
وليس بسبب رفضه أو تبنيه من نخب سياسية.
وأشار السائح إلى أن المفوضية اختارت 20 
دولة لتمكين المواطنين بالخارج من التوصيت 
العملية هي  على الدستور وهذا يعني أن هذه 

أكبر عملية تصويت قمنا بها في الخارج.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس المفوضية 
الوطنية العليا لالنتخابات عماد السايح اجتمع  
مع الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 
للشؤون اإلنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، ونائب 
سفير االتحاد األوروبي لدى ليبيا آآلن بوجيه.

واستعرض االجتماع تحضيرات المفوضية 
إلجراء عملية االستفتاء على مشروع الدستور، 
وآلية  العملية  هذه  المتحدة  األمم  دعم  وسبل 
التنسيق بين المنظمات التابعة لألمم المتحدة، 

لتفعيل برامج الشراكة في عملية االستفتاء. 

ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  فخامة  أفتتح 
رئيس  برفقة  ص��ال��ح«  عقيلة  المستشار« 
»أحمد  السيد  للقضاء  األع��ل��ى  المجلس 
والنيابات  المحاكم  مجمع  الحافي«  محمد 
الداخلية  وزي���ر  وب��ح��ض��ور  ال��ق��ب��ة  ببلدية 
وزارة  وك��ي��ل  والسيد  المؤقتة  بالحكومة 
ال��ع��دل وال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام 
وعدد  للقضاء  األعلى  المجلس  وأع��ض��اء 
من المستشارين بالمحكمة العليا وعدد من 
والسيد  والمحامون  النيابة  ووكالء  القضاة 

عميد بلدية القبة وعدد من المسؤولين . 
ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  فخامة  وال��ق��ى 
حفل  خ��الل   « صالح  عقيلة   « المستشار 
خاللها  من  سرد  بالمناسبة  كلمة  االفتتاح 
الحق  أحقاق  في  للقضاء  التاريخي  ال��دور 
االستقرار وحفظ  وإرساء  العدالة  وتحقيق 
إن��ص��اف  خ���الل  م��ن  المجتمع  ف��ي  األم���ن 
أس��اس  »ف��ال��ع��دال��ة  البغاة  وردع  المظلوم 

الحكم » وبأن العدالة واجب على الدولة. 
ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  فخامة  وأش���اد 
النيابة  ووك����الء  ل��ل��ق��ض��اة  ال��ه��ام  ب���ال���دور 
بالسلك  ال��ع��ام��ل��ي��ن  وك��اف��ة  وال��م��ح��ام��ون 
القضائي وما يمثلونه من استقاللية وحياد 
أبناء  بين  العدل  تحقيق  سبيل  في  ونزاهة 
النزاعات  وف��ض  الحقوق  وحفظ  شعبنا 

وأحقاق العدالة. 
وتحدث المستشار » عقيلة صالح » عن 

ما يعانيه القضاة ووكالء النيابة والمحامون 
مشاق  من  القضائي  السلك  في  والعاملين 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ع���دل واس��ت��ق��الل��ي��ة ال��ق��ض��اء 
والعاملين به والحفاظ على نزاهة القضاء 
داعياً إلى ضرورة تحسين أوضاع العاملين 

بالسلك القضائي وتوفير الحماية لهم. 
ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  فخامة  ووج���ه 
باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب التحية 
ألعضاء الهيئة القضائية كافًة لما يقومون 
به من عمل جبار خدمة للوطن والمواطن. 
ومن جهته أشاد رئيس المجلس األعلى 
الحافي  محمد  أح��م��د   « السيد  للقضاء 
قدمه  الذي  الكبير  بالدعم  كلمته  خالل   «
ويقدمه المستشار » عقيلة صالح » للمجلس 

األعلى للقضاء معبراً عن اعتزازه وفخره به 
شاكراً له كلمته في حق رجال القضاء. 

وأضاف السيد » أحمد محمد الحافي 
بأننا   « للقضاء  األعلى  المجلس  رئيس   «
صالح  عقيلة  المستشار  ف��ي  كبير  أملنا 
إلنهاء االنقسام في البالد الذي انهك بلدنا 

وشعبنا » . 
وأختتم الحفل بتقديم درع من المجلس 
مجلس  رئ��ي��س  لفخامة  للقضاء  األع��ل��ى 
ل��دوره  ت��ق��دي��راً   « ال��ن��واب » عقيلة ص��ال��ح 
وقدم  كما   ، القضائية  للهيئة  ودعمه  الهام 
رئيس  لفخامة  درع  القبة  البلدي  المجلس 
لبلدية  قدمه  لما  تقديراً  ال��ن��واب  مجلس 

القبة.

القبة ببلدية  والنيابات  المحاكم  مجمع  يفتتح  صالح«  »عقيلة  المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  فخامة 
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عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم بالكور يبحث 
مع عدة جهات استكمال مشروع مستشفى العجيالت

رئيس المفوضية العليا لالنتخابات: االستفتاء 
على الدستور حدد له منتصف شهر يناير المقبل

باليرمو أيضا من مخرجات حوار  استفاد  الوطني  التيار  الهاشمي بن خليل:  النائب »محمد 
وزارة المالية تحيل قرابة “11” مليون 

لوزارة الحكم المحلي بشأن أعمال 
النظافة بمدينة بنغازي

تصدر عن مؤسسة الخدمات االعالمية بمجلس النواب األحد

ص2اخبار

صحيفة أسبوعية 
سياسية منوعة شاملة

عضو مجلس النواب عن طبرق »الصالحين عبدالنبي« يبحث مع رئيس مجلس الوزراء سير عمل مشاريع البلدية

عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء »عبدالمطلب 
ثابت« يبحث مع رئيس مجلس الوزراء مشاريع البلدية 

رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعا تقابليا مع رئيس ديوان المحاسبة

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة 
الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد 
الماضي  الثالثاء  يوم  الثني  الرحمن 
بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في 
مشاريع  عمل  سير  ق��رن��ادة  منطقة 
البلدية، وذلك خالل استقباله لسيادة 
ال��دائ��رة  ع��ن  ال��ن��واب  مجلس  عضو 

السيد الصالحين عبدالنبي.
التي  المشاريع  االجتماع  وناقش 
منها  و  الحكومة  إنجازها  في  تشرع 

بجامعة  إض��اف��ي��ة  م��درج��ات  إن��ش��اء 
المركب  تفعيل  إم��ك��ان��ي��ة  و  ط��ب��رق 

الجامعي
كما ناقش االجتماع مشاريع قطاع 
تفعيل  خالل  من  والمرافق  االسكان 
المشاريع المتعاقد عليها في السابق 
ال��ش��رك��ات  م��ن  سحبها  إم��ك��ان��ي��ة  و 
لها  بديل  تكليف شركات  و  المتعثرة 

محلية أو أجنبية.
منفذ  مشاكل  االج��ت��م��اع  وب��ح��ث 

ك��ي��ف��ي��ة ضبط  و  ال���ب���ري  ام��س��اع��د 
الحركة االمنية داخله كما تم االتفاق 
على إنشاء مقر جديد للجوازات في 

مدينة طبرق 
إل��ى موضوع  وت��ط��رق االج��ت��م��اع 
مرتبات التعيينات الجديدة و السابقة 
الشعبيات  بتعيينات  تعرف  التي  و 
للدولة  العامة  الميزانية  اعتماد  بعد 
بالموازنة  و تظمينها  م  لعام 2018 

المقرة من مجلس النواب.

مجلس  رئيس  بحث 
الليبية  الحكومة  وزراء 
ال��س��ي��د عبد  ال��م��ؤق��ت��ة 
الثني  الرحمن  عبد  الله 
البيضاء  بلدية  مشاريع 
خ����الل اج��ت��م��اع ع��ق��ده 
ب��دي��وان  بمكتبه  ال��ي��وم 
م��ج��ل��س ال���������وزراء ف��ي 

منطقة قرنادة مع سيادة 
ع��ض��و م��ج��ل��س ال��ن��واب 
ع���ن ال��م��دي��ن��ة ال��س��ي��د 

عبدالمطلب ثابت.
وناقش رئيس مجلس 
الوزراء مع سيادة النائب 
سير عمل المشاريع التي 
الليبية  الحكومة  تقيمها 

ال���م���ؤق���ت���ة ف����ي م��دي��ن��ة 
و خاصة  عامة  البيضاء 
ف���ي ق��ط��اع��ي ال��ص��ح��ة 
العراقيل  و  التعليم  و 
عمل  سير  ت��واج��ه  التي 
كيفية  و  المشاريع  هذه 
الخطط  و  السبل  وضع 

لحلحلة هذه العراقيل

وزراء  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  إج����رى 
السيد  المؤقتة  الليبية  الحكومة 
زيارة  الثني  عبدالرحمن  عبدالله 
أجرى  المحاسبة  دي��وان  مقر  إلى 
الديوان  برئيس  اجتماعا  خاللها 
الدكتور عمر عبدربه صالح وذلك 
بين  المستمر  التنسيق  إط��ار  في 

الحكومة واألجهزة الرقابية.
ال����وزراء خالل  رئيس  ون��اق��ش 
االج���ت���م���اع م���ع رئ��ي��س ال���دي���وان 
وال����ذي ح��ض��ره ال��س��ادة م��دي��روا 
اإلدارات واألقسام والفروع بديوان 
المحاسبة إضافة إلى نائب رئيس 
ورئيس  الهيئات،  لشؤون  ال���وزراء 
والنقل،  للموصالت  العامة  الهيئة 
للكهرباء،  العامة  الهيئة  ورئ��ي��س 
لإلتصاالت  العامة  الهيئة  ورئيس 
والمعلوماتية، ورئيس لجنة األزمة 

باسم  الرسمي  والناطق  بالجنوب، 
الحكومة.

العديد  طرح  االجتماع  وتناول 
المهمة  والملفات  المواضيع  من 
لها، وذل��ك  م��ن أج��ل وض��ع حلول 
لتذليل الصعوبات التي قد تعترض 

بعض الملفات. 
ال���وزراء  رئ��ي��س مجلس  وأك���د 
لتذليل  ي��أت��ي  االج��ت��م��اع  ه��ذا  أن 

الحكومة  تواجة  التي  الصعوبات 
أن  إلى  الفتا  الرقابية،  واألجهزة 
مع  ح��د  ألبعد  متعاونة  الحكومة 

الجهات الرقابية.
وش����دد رئ��ي��س ال������وزراء على 
ض�������رورة ال��ت��ن��س��ي��ق ال��م��س��ت��م��ر 
العاجلة  الملفات  ف��ي  خصوصا 
التي تتطلب انجازا سريعا خاصة 

فيما يمس حياة المواطن.

وكالة االنباء الليبية »وال« تختتم 
مشاركتها في عمومية إتحاد وكاالت 

االنمباء العربية »فانا« بالكويت

متابعات

رياضة

بلديات

ص4

ص12

ص6

مشائخ وأعيان مدينة بنغازي الكبرى يشيدون بالعمل 
األمني القائم على أيدي وزارة الداخلية

بعد عبور سهل في دور ال 64 لقاءات 
قوية في انتظار فرقنا المحلية 

الهيأة العامة للمياه تؤكد بأن وضع 
وادي القطارة بحالة ممتازة
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رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعا تقابليا مع رئيس هيئة الرقابة اإلدارية 

رئيس مجلس الوزراء يبحث مع وزير الداخلية عمل الوزارة ومختلف القضايا التي تخص عملها وعمل الحكومة المؤقتة

وكالة االنباء الليبية »وال« تختتم مشاركتها في عمومية إتحاد 
وكاالت االنمباء العربية »فانا« بالكويت 

بحث التعاون المشترك بين وكالة االنباء الليبية »وال« ووكالة أنباء االمارات »وام«

الحكومة الليبية المؤقتة تتخذ حزمة من 
االجراءات لمواجهة االزمة فى بنغازى

الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  التقى 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ال��م��ؤق��ت��ة ال��س��ي��د ع��ب��دال��ل��ه 
الرقابة  هيئة  برئيس  الثني  عبدالرحمن 
الحاسي  عبدالسالم  االس��ت��اذ  االداري���ة 
للهيئة  وذلك خالل زيارة أجراها اإلثنين 
في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة 

واألجهزة الرقابية.
ف��ور  ال�����وزراء  رئ��ي��س مجلس  وع��ق��د 
تقابليا  اجتماعا  الهيئة  لمقر  وص��ول��ه 
مديروا  السادة  حضره  الهيئة  رئيس  مع 
اإلدارات واألقسام والفروع بالهيئة إضافة 
إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات، 
ورئيس الهيئة العامة للموصالت والنقل، 
ورئيس  للكهرباء،  العامة  الهيئة  ورئيس 

لجنة األزمة بالجنوب ، ومستشارة رئيس 
القانونية  اإلدارة  ومدير  ال��وزراء،  مجلس 

برئاسة مجلس الوزراء.
وت��ن��اول االج��ت��م��اع ط��رح ال��ع��دي��د من 
أجل  م��ن  المهمة  والملفات  المواضيع 

وضع حلول لها، وذلك لتذليل الصعوبات 
التي قد تعترض بعض الملفات، 

هذا  أن  ال���وزراء  مجلس  رئيس  وأك��د 
التي  الصعوبات  لتذليل  يأتي  االجتماع 
تواجة الحكومة واألجهزة الرقابية، الفتا 

كافة  لتوفير  مستعدة  الحكومة  أن  إل��ى 
تكن  مهما  االج��ه��زة  لجميع  اإلمكانيات 
تبعيتها من خالل الميزانية العامة وحسب 

االحتياجات التي تحددها تلك الجهات.
ال����وزراء عن  رئ��ي��س مجلس  وأع���رب 
لبعض  الحلول  ببعض  الخروج  في  أمله 
ال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي ل��ن ت��ح��ل ب��ال��م��راس��الت 

والعمل الروتيني.
المدة  الحكومة خالل  أن  إلى  وأش��ار 
بعض  اعمالها  ت��ش��وب  ك��ان��ت  الماضية 
الغير  االخ��ط��اء  بعض  ووج���ود  القصور 
إيجاد  منها  الغرض  كان  والتي  مقصودة 

حلول مستعجلة لمشاكل المواطن

وزراء  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  ب��ح��ث 
السيد  المؤقتة  الليبية  الحكومة 
سير  الثني  عبدالرحمن  عبدالله 
واألوض���اع  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  عمل 
البالد  رب���وع  مختلف  ف��ي  األمنية 
خ��اص��ة ف��ي ت��ازرب��و وذل���ك خ��الل 
اج��ت��م��اع ع��ق��ده ال��ث��الث��اء م��ع وزي��ر 
ال��داخ��ل��ي��ة ال��م��س��ت��ش��ار إب��راه��ي��م 

بوشناف.
وأط��ل��ع ال��وزي��ر رئ��ي��س مجلس 
الذي عقد  الوزراء خالل االجتماع 

بديوان المجلس في منطقة قرنادة 
أجراها  التي  ال��زي��ارة  نتائج  على 
مؤخرا على رأس قوة أمنية لبلدية 
تازربو عقب الهجوم اإلرهابي الذي 
تعرضت إليه على يد تنظيم داعش.

وزير  مع  ال��وزراء  رئيس  وناقش 
ال��داخ��ل��ي��ة أزم����ة ت��ص��ري��ف م��ي��اه 
بعد  ب��ن��غ��ازي  مدينة  ف��ي  األم��ط��ار 
الغيث  م��ن  كبيرة  كميات  ه��ط��ول 
في  سببه  وما  المدينة  على  النافع 

إغالق بعض الشوارع.

ون����اق����ش االج����ت����م����اع ج��م��ل��ة 
وزارة  ع��م��ل  ع��ل��ى  ال��م��الح��ظ��ات 
آل��ي��ات تطوير  وت��ن��اول  ال��داخ��ل��ي��ة 
أمن  استتباب  يكفل  بما  بها  العمل 

الوطن والمواطن.
الحكومة  عمل  االجتماع  وبحث 
في  الخدمية  وقطاعاتها  المؤقتة 
مختلف البلديات، بما يكفل تقديم 
هذه  مثل  في  المناسبة  الخدمات 
منهما  أي  وق��وع  تجنب  و  الحاالت 

مستقبال

اخ��ت��ت��م��ت ف����ي ال��ك��وي��ت 
أعمال  االرب��ع��اء  االول  أم��س 
واألربعين  السادس  المؤتمر 
الت��ح��اد  العمومية  للجمعية 
وك������االت األن����ب����اء ال��ع��رب��ي��ة 
»ف��ان��ا« وال���ذي ن��اق��ش ع��دداً 
والموضوعات  القضايا  م��ن 
تطوير  التي تصب في صالح 
العربية  األنباء  وك��االت  عمل 
جانب  إلى  بدورها  والنهوض 
دور اإلعالم العربي ومستقبله 
وسبل تحسين آلياته وأساليبه 

ليواكب اإلعالم الدولي. 
الشيخ  سمو  استقبل  وقد 
جابر المبارك الحمد الصباح 
رئيس مجلس الوزراء الكويتي 
في  المشاركة  الوفود  رؤس��اء 
وك��ال��ة  بينها  وم���ن  ال��م��ؤت��م��ر 
بالسيد  ممثلة  الليبية  االنباء 
أبراهيم هدية المجبري مدير 

عام الوكالة. 
وج�������رى خ������الل ال���ل���ق���اء 
القضايا  من  عدد  استعراض 
الساحتين  ع��ل��ى  اإلع��الم��ي��ة 
العربية والدولية ودور وكاالت 
األن����ب����اء ف���ي ن��ق��ل األخ���ب���ار 
الحقيقية ونشرها على نطاق 

واسع. 
ودع����ا االت���ح���اد ف��ي بيان 
 - المؤتمر  ختام  في  أص��دره 
الذي شاركت فيه وكالة األنباء 
تبني ميثاق  إلى  الليبية »وال« 

األنباء  وك��االت  يجمع  ش��رف 
تكافؤ  م��ب��دأ  ي��ك��رس  العربية 
والرجال  النساء  بين  الفرص 
ب��م��ج��ال ال��ن��ف��اذ إل���ى م��راك��ز 

القرار بها. 
دور  تفعيل  أه��م��ي��ة  وأك���د 
وك������االت األن����ب����اء ووس���ائ���ل 
مواجهة  في  العربية  اإلع��الم 
م��خ��اط��ر وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل 
االج��ت��م��اع��ي وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
التي  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  واألل��ع��اب 
وت����روج  ال��ع��ن��ف  روح  ت��ن��م��ي 

ل�«اإلرهاب«.
ودعا البيان وكاالت األنباء 
أخبارها  تضمين  إلى  العربية 
ثقافة  يشيع  م��ا  وت��ق��اري��ره��ا 
السلم األهلي ويرسخ العدالة 
نشر وعي  بهدف  االجتماعية 
مجتمعي يسهم في بناء الدولة 
العصرية في عالمنا العربي. 

وشدد على أهمية مواصلة 
ات��ح��اد وك��االت  ال��ت��ع��اون بين 
األنباء العربية »فانا« والرابطة 

األوروب���ي���ة ل���وك���االت األن��ب��اء 
»اي���ان���ا« وال��ع��م��ل ع��ل��ى اب���رام 
الطرفين  بين  جديدة  اتفاقية 

تراعي الظروف المستجدة. 
ووافقت الجمعية العمومية 
تقارير  و  نشرات  إعداد  على 
تهم الطفل العربي اعتباراً من 
بداية عام 2019 تحت اسم 
الجديد«  الجيل  تقارير  »ملف 
تساهم وكاالت األنباء العربية 
لجدول  ف��ي إع��داده��ا وف��ق��اً 
العامة  األم��ان��ة  ت��ع��ده  خ��اص 
تعليم  وت��س��ت��ه��دف  ل��الت��ح��اد 
آفاق  وتوسيع  الطفل  وتثقيف 
معارفه وتنمية مهاراته وإثراء 
االتجاهات  وصياغة  خبراته 
اإلي��ج��اب��ي��ة ل���دي���ه وت���زوي���ده 
بالقيم التي تدعو إلى احترام 
وتنمية  والمجتمع  اإلن��س��ان 
ذوقه الجمالي وإشغال أوقات 
فراغه بما يعود عليه بالفائدة. 
ودعت الجمعية العمومية.. 
األم����ان����ة ال���ع���ام���ة ل��الت��ح��اد 

مستديرة  م��ائ��دة  تنظيم  إل��ى 
ل��م��س��ؤول��ي وك�����االت األن��ب��اء 
ال��ع��رب��ي��ة ت��ن��اق��ش س��ي��اس��ة 
وأث��ره��ا  اإلع��الم��ي  التضليل 
المجتمعات  ع��ل��ى  ال��س��ل��ب��ي 
على   2019 ع��ام  الحديثة 
أن يدعى إليها عدد من ذوي 
االختصاص في هذا المجال. 
العامة  األمانة  وقد وجهت 
ل��الت��ح��اد ب��م��ت��اب��ع��ة م��وض��وع 
تشكيل لجنة حوار مؤلفة من 
وكاالت األنباء العربية ووكالة 
يمكن  األل��م��ان��ي��ة  ال��ص��ح��اف��ة 
لتصبح  تطويرها  مستقبال 
خالله  م��ن  يمكن  عمل  إط��ار 
عقد اجتماعات سنوية لتبادل 
األف���ك���ار وال��م��ع��ل��وم��ات ح��ول 
واألدوار  األنباء  وكاالت  تطور 
في  تلعبها  أن  ي��م��ك��ن  ال��ت��ي 

العقود المقبلة.
ي��ذك��ر أن أت��ح��اد وك���االت 
أسس  »فانا«  العربية  االنباء 
في  وم���ق���ره  1975م  ع����ام 
انباء  وكالة   18 ويضم  لبنان 
عربية وتعمل فانا على تعزيز 
التعاون بين مؤسسات االعالم 
بين  التجارب  تبادل  وتوسيع 
ال��وك��االت األع��ض��اء. وي��رأس 
الشيخ مبارك دعيج االبراهيم 
االنباء  وكالة  رئيس  الصباح 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ف���ان���ا م��ن��ذ ع��ام 

2015م.

الماضي  الثالثاء  يوم  صباح  عقد 
السيد ابراهيم هدية المجبري المدير 
»وال«  الليبة  األن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ال��ع��ام 
أجتماع مع السيد عبدالله عبدالكريم 
مدير ادارة التغطية االعالمية بوكالة 

أنباء االمارات »وام«.
على  الكويت  بدولة  اللقاء  وعقد 
العمومية  الجمعية  انعقاد  ه��ام��ش 
العربية  االنباء  وكاالت  ال�46 إلتحاد 
وال����ذي اس��ت��ض��اف��ت��ه دول����ة ال��ك��وي��ت 
خالل الفترة من 2 وحتى 4 ديسمبر 

الجاري.
وت���ن���اول ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ال��ت��ع��اون 

الليبية  االنباء  وكالة  بين  المشترك 
ووك��ال��ة ان��ب��اء االم�����ارات ح��ي��ث أك��د 
العربية  االنباء  وك��االت  أن  الطرفان 
هي بأمس الحاجة الى تنظيم العمل 
االعالمي المشترك وتعزيز أخالقياته 
بشكل أكبر مع الظروف الحالية التى 

تمر بها المنطقة العربية.
التنسيق  على ضرورة  اللقاء  واكد 
والتعاون وتبادل الخبرات بين وكاالت 
في  دوره���ا  وتفعيل  العربية  االن��ب��اء 
الموجودة  السلبيات  بعض  معالجة 
وم��ن��ه��ا االس��ت��خ��دام غ��ي��ر ال��ش��رع��ي 

لإلعالم كوسيلة نبيلة.

بمقر  ال��م��اض��ي  الخميس  ي���وم  ع��ق��د 
موسعا  اجتماعا  ب��ن��غ��ازى  بلدية  دي���وان 
برئاسة وزير العمل والشؤون اإلجتماعية 
صوة  مسعود  السيد  المؤقتة  بالحكومة 
الحكم  وزارة  وبحضور كل من وكيل عام 
ورئيس  الزايدى  ع��ادل  الدكتور  المحلى 
لجنة إدارة صندوق التضامن اإلجتماعى 
المجلس  ورئيس  ب��ري��دان  احمد  السيد 
المهندس  ب��ن��غ��ازى  ل��ب��ل��دي��ة  ال��ت��س��ي��ي��رى 
الهيئة  ب���وج���وارى وم��دي��ر ع���ام  ال��ص��ق��ر 
اإلنسانية  والمساعدات  لإلغاثة  الليبية 
السيد حسين الفالح ورئيس فرع الهيئة 
السيد  الشرقية  بالمنطقة  للمياه  العامة 
بلدية  دي��وان  ووكيل  سويسى  عبدالقادر 
غرفة  ورئيس  نشاد  عمر  السيد  بنغازى 
العمليات والطوارىء المهندس عبدالحكم 
والمرافق  اإلسكان  ومسؤول  عبدالمالك 
وم���دي���ر م��ك��ت��ب ال���ش���ؤون اإلج��ت��م��اع��ي��ة 
وم���ن���دوب ع��ن م��دي��ري��ة األم����ن ب��ن��غ��ازى 
العامة  بالشركة  التشغيل  إدارة  ومدير 
إدارة  ومدير  الصحى  وال��ص��رف  للمياه 
التوزيع بالشركة العامة للكهرباء ومندوب 
عام  ومدير  الوطنية  السالمة  قسم  عن 
شركة  وم��دي��ر  والتشييد  ال��ب��ن��اء  ش��رك��ة 
البلدى  الحرس  وجهاز  العامة  الخدمات 
الهالل األحمر ورئيس لجنة  ومدير فرع 
مكتب  ومدير  المخالفة  للمبانى  اإلزال��ة 

المشروعات ببلدية بنغازى .
وي��أت��ي ع��ق��د ه���ذا االج��ت��م��اع تنفيذا 
لتعليمات رئيس مجلس الوزارء بالحكومة 
الليبية المؤقتة السيد عبدالله الثنى بشأن 
إدارة  حيال  العاجلة  االج���راءات  اتخاذ 
المختنقات  معالجة  على  والعمل  األزم��ة 
االمطار  هطول  عن  الناتجة  والمشاكل 

بغزارة بمدينة بنغازى

وأكد وزير العمل والشؤون االجتماعية 
ب���أن رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ال��م��ؤق��ت��ة اص��در 
يلزم  ما  اتخاذ  بشأن  العاجلة  تعليماته 
اإلمكانيات  كافة  وتسخير  اج��راءات  من 
لتجاوز هذه اإلزمة التى تمر بها بنغازى .

وش�����دد ع��ل��ى ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ح��ي��اة 
المواطنين من أية أخطار ناتجة وما بمكن 

ان يؤثر على منتلكات العامة والخاصة
على  االتفاق  تم  األجتماع  ختام  وفى 
التى سيتم  العاجلة  الخطوات  من  حزمة 
اتخاذها ومن أهمها تحديد األحتياجات 
تتطلبها  التى  الجهات  لجميع  الطارئة 
العمل  وكذلك   ، الحالية  األزم��ة  طبيعة 
والخاصة  العامة  ال��ش��رك��ات  قيام  على 
مياه  وصفيات  غرف  بتنظيف  المختصة 
، وازال���ة  ب��أس��رع وق��ت ممكن  األم��ط��ار 
مسار  داخ��ل  الواقعة  والعوائق  المبانى 
العامة  الشركة  ،ودع���م  ال��ق��ط��ارة  وادى 
بالمعدات  ال��ص��ح��ى  وال��ص��رف  للمياه 

والوقود ومضخات ،
إلزال��ة  عاجلة  بحملة  القيام  وك��ذل��ك 
األحياء  كافة  من  واألتربة  القمامة  ونقل 
المدينة  فى  والشوارع  والطرق  السكنية 
االحتياجات  توفير  على  االتفاق  تم  ،كما 
الوطنية  السالمة  هيئة  لقسم  الطارئة 
واحتياجات  مستلزمات  وتوفير  بنغازى 
وأغطية  م��رات��ب  م��ن  النازحة  العائالت 

ومواد غذائية .
وتوفير المعدات واالدوات التى تطلبه 
مفوضية  بها  تقوم  التى  األعمال  طبيعة 
الهالل  وجمعية  وال��م��رش��دات  الكشافة 
العمل  وبدل  أحذية  المتمثلة فى  األحمر 
وواق����ى م��ن األم���ط���ار وم���ع���دات العمل 

المختلفة 

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
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عضو مجلس النواب عن الدائرة التاسعة زليتن النائب »محمد الهاشمي بن خليل« :

 التيار الوطني استفاد أيضا من مخرجات حوار باليرمو على سبيل المثال إبعاد تركيا وقطر من 
االجتماع األمني ، وهذا يصب في صالح التيار الوطني وصالح ليبيا بالدرجة األولى

تضمنت  االثنين  يوم  جلسة    -
الخاصة  السادسة  المادة  تضمين 
 ، الدستور  على  االستفتاء  بقانون 
رئيس  من  رئاسي  مجلس  وتشكيل 
ه��ذه  ج���اءت  ك��ي��ف   ... نائبين  و 

الخطوة ؟ 
ي��ت��داول لفترة بين  ه��ذا األم��ر ك��ان 
لجنتي الحوار »مجلس النواب والمجلس 
األعلى » و في النهاية توصلوا إلي تغيير 
بمجلس  ال��ح��ال��ي  ال��رئ��اس��ي  المجلس 
رئاسي جديد يتكون من رئيس و نائبين 
 ، الرئاسي  عن  منفصلة  وزراء  ورئاسة 
وتم بحمد الله في هذه الجلسة االتفاق 
النصاب  و  األمر  هذا  على  بالتصويت 
كان 122 نائباً منهم واحداً امتنع على 
لصالح  فصوتوا  البقية  أما  التصويت 

هذا المشروع  
المشروع  هذا  رفض  حال  في    -
سيعود  ه��ل   ، دوائ����ر   3 ق��ب��ل  م��ن 
التأسيسية  للهيئة  المشروع  هذا 
لصياغة الدستور ويعاد طرحه من 

جديد ؟
هو  السادسة  المادة  في  تضمنه  ما 
دوائر  الثالث   1+50 التصويت  نسبة 
الثالث   ال��دوائ��ر  ف��ي  التصويت  وي��ت��م 
و  ال��ن��واب  لمجلس  سيعود  رف��ض  وإذا 
لتعديل  الدستورية  للهيئة  يعاد  بالتالي 
ما تم عليه الخالف ويرجع إلى مجلس 

النواب . 
- هل تم التوافق على الشخصيات 
الرئاسي  المجلس  ستترأس  التي 
التوافق  سيتم  كيف  و  الجديد 

عليها ؟ 
 ، اآلن  إل��ي  األس��م��اء  اختيار  يتم  لم 
التي   ، اآللية  اتفقوا علي  ولكن مبدئياً 
في  تضمينه  وت��م  االختيار  بها  سيتم 
يصبح  بالتالي  و  الدستوري  اإلع��الن 
للتنفيذ ، و كذلك تمرير قانون  جاهزاً 
ال��م��ادة  ف��ي  تضمينه  وت���م  االس��ت��ف��ت��اء 
جاهزة  العملية  وأصبحت   ، السادسة 
النتخاب المجلس الرئاسي و االستفتاء 

على الدستور . 
- كم مدة المجلس الرئاسي هل 
انتخابات  تتم  أن  إلي  تسيري  هو 
الربيع  ف��ي  ورئ��اس��ي��ة  برلمانية 

القادم ؟
المجلس  تشكيل  الله  بعون  تم  إذا 
الرئاسي سنعمل على ترتيبات المرحلة 
رئيس  انتخاب  و  االستقرار  و  القادمة 
واختيار الحكومة وتوحيد المؤسسات و 
اختيار رؤساء للمناصب السيادية وهذا 
الرئاسي  المجلس  م��ه��ام  صميم  م��ن 

القادم
ال��ن��ائ��ب ب��اع��ت��ب��ارك  - س��ي��ادة 
و  التخطيط  لجنة  لرئيس  نائبًا 
النواب كيف ترى  المالية بمجلس 
األخيرة  االقتصادية  اإلصالحات 

في ليبيا ؟
اإلصالحات االقتصادية تتخلص في 
مصرف  محافظ  و  الوفاق  حكومة  أن 
بتوصيات  ي��أخ��ذوا  لم  المركزي  ليبيا 
لجنة ال 21 المختصة في هذا المجال 
التي  ال��ت��وص��ي��ات  ب��ع��ض  أخ����ذوا  و   ،
الصرف  سعر  كتغيير  معهم  تتماشى 
لدعم الميزانية ، وهذا ال يستفيد منه 
الدخل القومي و منفعته فورية و مؤقتة 
أالف   10 ال  ال��م��ث��ال  سبيل  ع��ل��ى 
 ، المواطنين  على  ت���وزع  ال��ت��ي  دوالر 
في  المواطن  منه  يستفيد  األم��ر  ه��ذا 
قدرة  ال  من  هناك  و  المؤقتة  المرحلة 
المحلي  النقد  للتغطية من ناحية  لديه 

ليبيا  وم��ص��رف  ال��ح��ك��وم��ة  ومصلحة 
المركزي في تغطية العجز الحاصل في 
بالنسبة  الميزانية  و  المالية  الترتيبات 
للمنطقة الشرقية ، و المنطقة الغربية 
بالترتيبات  تقوم  الحكومة  أن  تعلم  كما 
المالية بميزانيتها التي أقرها المجتمع 
تأخذ  لم  الوفاق  حكومة  ألن   ، الدولي 
وقانون   ، ال��ن��واب  مجلس  من  التزكية 
الميزانية في النظم و الدول المستقرة 
وهم  النواب  مجلس  من  بقانون  يعتمد 
يسمي  م��ا  فعملوا  الثقة  ي��أخ��ذوا  ل��م 

بالترتيبات المالية 
العالم  المالية في  الترتيبات  وقانون 
ينص على أال تتجاوز %20 من الميزانية 
وأصبحت  تجاوزوها  وه��م  المقترحة 
الترتيبات المالية مثل مشروع الميزانية 
كان  إذا  االق��ت��ص��ادي��ة  اإلص��الح��ات 
زيادة  و  االقتصاد  منها إصالح  الهدف 
دخ���ل ال��م��واط��ن و إن��ع��اش االق��ت��ص��اد 
القومي للدولة فيجب أن تنصب الجهود 
و اإلصالحات علي العملية اإلنتاجية و 

الخدمية 
أقروها  التي  اإلصالحات  أهم  لكن 
ليستفيد  ال��ص��رف  سعر  تحديد  ه��ي 
المواطن ولكن بشكل مؤقت ، ألنه يعتبر 
النقد  من  ال��دول��ة  احتياط  في  سحب 

األجنبي 
المركزي  المصرف  ل��دى  هل    -
و  األجنبي  النقد  م��ن  احتياطي 
للمواطن  ال��ت��ص��ري��ف  يستطيع 
تحويلها  يتم  لماذا   ، مباشر  بشكل 

إلي الخارج كتونس و مصر ؟
اإلش��ك��ال��ي��ة ح��ص��ل��ت ب��ع��د س��رق��ة 
ليبيا  م��ص��رف  م��ن  المحولة  األم����وال 
أي��ام  س��رت  إل��ي  بطرابلس  ال��م��رك��زي 
 ، زي���دان  حكومة  و  الوطني  المؤتمر 
سرقت األموال المحولة ، فمنع تحويل 
األموال أو النقد األجنبي إلى دولة ليبيا 
، فانتقلوا إلي وسائل التحويل األخرى 

كالموني جرام 
وبطاقات الفيزا،وبالتالي فعملية بيع 
النقد بإمكان مصرف ليبيا المركزي أن 
مباشرة  األجنبي  النقد  بيع  علي  يعمل 
األمر  هذا  ولكن  المصارف  طريق  عن 
 ، األمنية  بالناحية  يتأتى  أن  يمكن   ال 
فبدون األمن يستحيل ذلك ، وهذا يعني 
أن هذا األمر ال يمكن أن يقام في هذه 
في  مليشيات  هناك  ان  م��ادام  الدولة 

دولة غير مستقرة وأمن غير متكامل 
- إذًا هل ترى أن هذا اإلصالح أمر 

ال فائدة منه ؟
ال، ولكن لو كانت هناك استفادة فهي 
بسيطة ، فاالستيراد للمواد السلعية و 
هناك  بالطبع  ذل��ك  وغ��ي��ر  ال��خ��دم��ات 

فرق بين سعر االستيراد لهذا يمكن أن 
يتغير في المستقبل و ليس في القريب 
ويمكن أن يتغير الوضع بعد ستة أشهر 
باعتبار أن السلع التي استوردت بسعر 
السوق  تزال متواجدة في  9 دوالر وال 
ستنتهي و تحل محلها السلع المستوردة 
 80 و  دوالر   3 وه��و  الجديد  بالسعر 
في  ه��ب��وط  سنشاهد  وبالتالي  ق��رش 
األسعار و هنا تكمن استفادة المواطن ، 
وأيضا المواطن عندما يأخذ 10 آالف 
دوالر ويتم سحبهن من الخارج وجلبهن 
بين  الفرق  باعتبار  مكسب  له  سيكون 
في  الموازي  السعر  و  المصرف  سعر 
التجار  األكبر هم  والمستفيد   ، السوق 

يشترون هذه البطاقات 
سواء  التاجر  عند  األجنبية  والعملة 
بطرق  أو  شرعية  بطرق  عليها  تحصل 
استغلوا  أغلبهم  أو  ومنهم  غير شرعية 
الفترة  إلي 2017  الفترة من 2014 
فكان  ال��ص��رف  سعر  فيها  تغير  التي 
وتحصلوا   ، ج��داً  عالًي  الصرف  سعر 
استورد  من  فمنهم    ، اعتمادات  على 
السلع بنسبة 40-%50 ويحول الباقي 
إلي دوالر يمتهن بيع العملة في السوق 
متوفرة  األجنبية  العملة  فأصبحت   ،
سعر  على  حافظوا   ، كبيرة  بكميات 
النقد األجنبي ب 9 دينار بسعر الكاش  
و 13و14 بسعر الشيك فبالتالي كانت 
أن  ،وأظن  مضاعفه  أضعافاً  مكاسبهم 
من استفاد من هذه البرامج هم التجار 

و أصحاب رؤوس األموال .
التي  األجنبي  النقد  وقيمة    -
هل  المركزي  قبل  من  ضخها  تتم 
هي أعلي حتى يتم سحب السيولة 

إلى المصارف؟ 
بعض  عند  متكدسة  المحلية  العملة 
الحدود سواء  على  األط��راف  و  التجار 
التونسية  الحدود  أو  المصرية  الحدود 
، فهناك نسبة كبيرة من النقد المحلي 

متوزعة  يمكن أن تتجاوز ال 4 و5 مليار 
العملة  تجار  عند  تتراوح  الحدود  علي 
الذين لديهم  المضاربين  إلي  باإلضافة 
والء للخارج المحتكرين للدوالر و النقد 
المحلي و يصرف بنسب ليكونوا دائماً 
محتاج  دائماً  السوق  ويكون  السوق  في 
للنقد المحلي فطبعاً عندما تطرح النقد 
لذلك  المواطن  على  سيعود  األجنبي 
نشهد انفراج فيما يخص النقد المحلي 
الليبية  األم�����وال  ع��ن  م����اذا   -
وعملية  ال��خ��ارج  ف��ي  ال��م��ج��م��دة 
ال��ت��الع��ب ال��ت��ي ت��م��ت م��ن ال���دول 

الموجودة فيها هذه األموال؟
ه���ذه األم�����وال ج��م��دت ب��ق��رار من 
مجلس األمن ، ومن حق الدولة الليبية 
في هذه  تتصرف  دولة  أي  تقاضي  أن 
األموال دون الرجوع إلي مجلس األمن 
و الدولة الليبية بمراجعة لهذه األموال 
الليبي  الشعب  مقدرات  من  التأكد  و 
ألنها حق لكل الليبيين وليست من حق 
أي جهة سواء في الداخل أو في الخارج 
نسمع  التي  المرتبات  زي��ادة   -
لكل  العامة  الزيادة  عن  ماذا  عنها 
للدولة  اإلداري  بالجهاز  العاملين 
القطاع   ، وكذلك  الموظفين  سواء 
ظروف  مع  تتماشى  كيف  الخاص 

المواطن بخصوص الرواتب؟
ال��م��رت��ب ح��ق م��ك��ف��ول م��ن ال��دول��ة 
للمواطن الليبي سواء في القطاع العام 
أو الخاص وزيادة الرواتب التي حدثت 
سواء في النظام السابق أو في ثورة 17 
فبراير تعتبر تجاوزات و تفتقر للعدالة 
تخصص  أن  ال��م��ف��روض  م���ن  ألن���ه   ،
على  بالكامل  المشروع  لدراسة  لجنة 
دراسة  وتعمل   ، للدولة  العام  المستوي 
ال��ص��رف  ك��اف��ة ج��وان��ب  ك��ام��ل��ة تغطي 
لألسرة ، بحيث تعيش هذه األسرة في 

ظل هذا المرتب حياة كريمة 
سبيل  فعلى  ال��ع��دال��ة  م��ن  الب��د  إذا 
ال��م��ث��ال ال��م��ت��ق��اع��دي��ن ال��ذي��ن ل��م ت��زد 
رواتبهم وظلت ثابتة وهذا يعد إجحافاً 
في  عمرها  أفنت  التي  الفئة  هذه  في 

خدمة الوطن 
قبل  من  التدخالت  ترى  كيف   -
عن  الليبي  الشأن  في  أطراف  عدة 
مؤتمر  وآخرها  المؤتمرات  طريق 
بنتيجة  ستخرج  ه��ل  ؟  باليرمو 

لحل األزمة في ليبيا؟ 
بالنسبة للدول العظمى أو ما يسمى 
تسيطر  التي  و  المتحدة  األم��م  بلعبة 
يمتلك  م��ن  وه���ي  بعينها  دول  عليها 
في  يتحكم  من  وه��ي  الفيتو  حق  ق��رار 
التي  الدول  كل  فعلى  وبالتالي   ، العالم 
تخضع تحت سيطرتها من ضمنها ليبيا 

أصبحت  السابق  النظام  سقوط  بعد 
لديها  ال��ت��ي  ال���دول  لكل  م��رت��ع��اً  ليبيا 
 ، دول���ة ألخ���رى  م��ن  م��ص��ال��ح تختلف 
فمثاًل الواليات المتحدة مصالحها من 
الماضي باعتبارها هي من أنتج النفط 
في  تعمل  من  هي  وشركاتها   ، الليبي 

قطاع النفط وغير ذلك ،
في  باليرمو  مؤتمر  يخص  ما  ولكن 
إيطاليا  برعاية  ك��ان  ال��ذي  و  إيطاليا 
ولكن  المتحدة  ال��والي��ات  م��ن  وبإيعاز 
في  مساهماً  ك��ان  الرئاسي  المجلس 
مستفيد  ألن��ه  المؤتمر  لهذا  اإلع���داد 
الرئاسي،  لعمره  تمديد  على  وحصل 
فهي من ضمن إقرارات مؤتمر باليرمو 
من  استفاد  الوطني  التيار  وأي��ض��اً   ،
مخرجات هذا الحوار على سبيل المثال 
إبعاد تركيا و قطر من االجتماع األمني 
وهذا يصب في صالح التيار الوطني و 

صالح ليبيا بالدرجة األولي . 
الدولي هي  توحيد  المجتمع  ورؤية 
الجيش وإعطاء الدور األول لمصر وله 
جانب جيد وأيضاً التقارب الذي حدث 
بين فرنسا و إيطاليا اللذان هما طرفان 
رئيسيان في النزاع المتمثل في شركتي  
إيني وتوتال ، والعالم تحكمه المصالح 
، وبطبيعة الحال هناك اتفاقيات تعقد 
مابين الرئاسي أو من على سدة الحكم 
مع أطراف خارجية وبالتالي هم يريدون 
لهذه االتفاقيات أن تستمر لذلك عمل 
على  الوضع  إبقاء  على  باليرمو  مؤتمر 

ما هو عليه.
- كيف يمكن مواجهة أو حلحلة 
ال��م��س��ائ��ل األم��ن��ي��ة ف���ي ال��ب��الد 
سيطرة  من  نشاهده  ما  خصوصًا 
المليشيات على رقعة كبيرة أهمها 
اإلرهابية  الهجمات  و  طرابلس 
هجوم  قبلها  و  ت��ازرب��و  وآخ��ره��ا 

الفقهاء ؟
هذه كلها حرب أو صراع على السلطة 
التي  المليشيات  حتى  الثروة،  وتقاسم 
و  السيطرة  هو  الجنوب هدفها  تهاجم 
المال ، تبعه هجوم علي تازربو والذي 
ف��ي شهدائهم  ت���ازرب���و  أه��ال��ي  ن��ع��زي 
ونحتسبهم عند الله من الشهداء ونتمنى 
لجرحاهم الشفاء و ولجرحاهم العودة ، 
س��واء  المسلحة  المجموعات  ه��ذه 
الجانب  من  أو  السوداني  الجانب  من 
التشادي و النيجيري فهذه دول الجوار 
المساعدات التي قدمت إليهم ال تعد وال 
تحصي ولكن دائماً ترجع اإلساءة ممن 
مدت لهم يد العون ، وليبيا بلد مترامي 
علية  السيطرة  الصعب  ومن  األط��راف 
ومتواجدين  مليون   6 السكان  وع��دد 
في شبة قارة ، وانهيار الدولة بالكامل 
العسكرية  و  األمنية  المؤسسة  وانهيار 
المسلحة  المجموعات  ه��ذه  من  جعل 
تجد مالذها هنا و بعض األطراف هي 
للتعاون  المليشيات  هذه  استدعت  من 
في ظروف فيما بينها وبعضها جاء هرباً 

من دولتها ألنها جماعات معارضة.
- كلمة أخيرة لمن توجهها 

جميعاً  الليبيين  إل��ى  بكلمة  أت��وج��ه 
شباباً وشيباً ونساء أن ينسوا أحقادهم 
ليبيا  دول��ة  لبناء  صفهم  ي��وح��دوا  وأن 
الحبيبة التي نراها هي األب واألم لكل 
نتوحد  أن  علينا  لذلك  ليبي  م��واط��ن 
للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون 
لكي يعيش في كفها كل الليبيين سواسية 
 ، والحقوق  والواجبات  الخدمات  في 
نتمنى أن يعم األم��ن واألم��ان في هذه 

الدولة الليبية  .

إشراف: عبداهلل الشريفي
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وليد صلهوب : بلدية المرج ترتجي التطبيق الفعلي على أرض الواقع لحل مشكلة نقص المياه

مشائخ وأعيان مدينة بنغازي الكبرى يشيدون بالعمل األمني القائم على أيدي وزارة 
الداخلية ويكرمون وزيرها المستشار إبراهيم بوشناف

ع��ق��ب ص����دور ال��ت��ق��ري��ر 
ال��زراع��ة  لمنظمة  السنوي 
المتحدة  ب��األم��م  واألغ��ذي��ة 
األمن  حالة  بشأن  )ال��ف��او( 
العالم  دول  ف��ي  ال��غ��ذائ��ي 
فيه  صنفت  وال��ذي  الثالث 
ليبيا ضمن )51 (دولة في 
ان��ع��دام  م��ن  يعانون  العالم 

األمن الغذائي الحاد.
ق���ام���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
الحيوانية  والثروة  للزراعة 
الليبية  بالحكومة  والبحرية 
ال��م��ؤق��ت��ة ب��ع��ق��د اج��ت��م��اع 
مختصين  ح��ض��ره  ط����ارئ 

ب��ج��ام��ع��ة ع��م��ر ال��م��خ��ت��ار، 
الزراعية  البحوث  وم��رك��ز 
وال���ح���ي���وان���ي���ة، وع�����دد من 
ال��خ��ب��راء واالس��ت��ش��اري��ي��ن 
والخطوات  الجهود  لتنسيق 

إزاء هذه األزمة.
على  المجتمعون  وعكف 
للتقرير  مستفيضة  مناقشة 
ح��ي��ث أت���ف���ق ال���ح���اض���رون 
ع��ل��ى ال���ب���دء ف���ي اإلع����داد 

ل��ألم��ن  ال��وط��ن��ي  للملتقى 
يدعى  ليبيا،  ف��ي  ال��غ��ذائ��ي 
إليه عدد من المسئولين في 
العلمية  المؤسسات  ك��اف��ة 
وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة واألك��ادي��م��ي��ة 

المنظمات  ع��ن  وم��ن��دوب��ون 
ونخب  واإلقليمية  الدولية 

وطنية متميزة.
للملتقى  وس��ي��دع��ى  كما 
األم��ن  لجنتي  ع��ن  أع��ض��اء 
القومي والشئون االقتصادية 
إضافة إلى ممثلين عن بعثة 
في  للدعم  المتحدة  األم��م 
من  كمحاولة  وذل���ك  ليبيا 
حالة  لوقف  ال��زراع��ه  هيئة 
ال��ت��ردي ف��ي أوض���اع األم��ن 
وتحديد  ليبيا؛  في  الغذائي 
المطلوبة  االستراتيجيات 

إلعادة استقراره

ق����ال رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 
المرج،  لبلدية  التسييري 
صلهوب  ول��ي��د  ال��م��ه��ن��دس 
الليبية��  األن��ب��اء  ل��وك��ال��ة   ����
سكان  م��ع��ان��اة  خلفية  ع��ن 
مدينة المرج والمتمثلة في 
المدينة  ع��ن  المياه  نقص 
من  أك��ث��ر  إل���ى  والمستمر 
لعطل  والعائد  أشهر  ثالثة 
محطة بوترابة لتحلية مياه 
أن  ق��ال صلهوب  ال��ش��رب، 
التطبيق  ترتجي  البلدية 
ال��ف��ع��ل��ي ل���ل���وع���ود ال��ت��ي 
ت��ح��ص��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا ال��ب��ل��دي��ة 
السابقة  االجتماعات  من 
بشأن الوقوف على أعطال 
محطة بوترابة لتحلية مياه 

الشرب.
وأوض������ح ص��ل��ه��وب أن 
المغذية  ب��وت��راب��ة  محطة 
ل��ل��م��رج وم����دن ال��س��اح��ل؛ 
وص���وال إل��ى دري��ان��ة غربا 
إنتاجية  بقدرة  تعمل  كانت 
تقدر بثالثين بالمائة، حيث 
تضخ المحطة يوميا لبلدية 

المرج آالف األمتار لمناطق 
عدد  البالغ  البلدية  وأحياء 
مئة  قرابة  فيها  القاطنين 

وستة وثمانين ألف نسمة.
وت��اب��ع غ��ي��ر أن��ه��ا ال��ي��وم 
ال��ذي  للحد  تماما  معطلة 
كاملة  صيانتها  تكلفة  جعل 

تقدر بالماليين. 
وع���ل���ق ص���ل���ه���وب ع��ل��ى 
في  المحطة  صيانة  وع��ود 
وق��ال:  الماضية  السنوات 

من  أكثر  كونها  تتجاوز  لم 
بدون  وق��رارات  اجتماعات 

تنفيذ فعلي. 
على  ص��ل��ه��وب  وأث���ن���ى 
م����خ����رج����ات االج����ت����م����اع 
ال����ذي ج��م��ع��ه م��ع ال��م��دي��ر 
العامة  للشركة  التنفيذى 
ل��ت��ح��ل��ي��ة ال���م���ي���اه، ال��س��ي��د 
ومدير  ب��وش��ن��اف،  الناجى 
السيد  ب���وت���راب���ة،  م��ح��ط��ة 
تم  وال��ذي  العبدلى،  صالح 

المشاكل  اس��ت��ع��راض  فيه 
تواجه  ال��ت��ى  وال��ص��ع��وب��ات 
خاصة  والمحطة  الشركة 
وك��ي��ف��ي��ة م��ع��ال��ج��ت��ه��ا، وت��م 
مخاطبات  ع��ل��ى  اإلط����الع 
التنفيذية  للجهات  الشركة 
التى  المشاكل  بخصوص 
ت���واج���ه���ه م��دي��ن��ة ال��م��رج 

المتعلقة بنقص المياه.
مبينا  صلهوب  وواص���ل 
أنه   ” االجتماع  في  دار  ما 

العمل  على  االتفاق  فيه  تم 
ك��ف��ري��ق واح�����د واج��ت��ي��از 
بخطوة  خ��ط��وة  المعوقات 
ل��ل��وص��ول إل����ى ح���ل ك��اف��ة 
ت��م أيضاً  ال��م��ش��اك��ل، وق��د 
اإلتفاق على ضرورة اتخاذ 
لصيانة  س��ري��ع��ة  ت��داب��ي��ر 
السير  و  الحالية  الغاليات 
كاملة  صيانة  خطوات  في 
لالنتهاء  المحطة  وتوسعة 
المياه  ن��ق��ص  مشكلة  م��ن 

بمدينة المرج.
محطة  أن  إل����ى  ي��ش��ار 
ب��وت��راب��ة ك��ان��ت ت��رس��ل في 
متر  أل����ف   40 ال���س���اب���ق 
منها  ت��رس��ل  يوميا  مكعب 
إلى منطقة توكرة 13 ألف 
ترسل  و  يوميا  مكعب  متر 
إلى منطقة طلميثة 7 آالف 
م��ت��ر م��ك��ع��ب ي��وم��ي��ا، غير 
بالكامل  معطلة  اليوم  أنها 
وي��ع��ت��م��د س��ك��ان ال��م��دي��ن��ة 
وألكثر من ثالثة أشهر على 
المياه مدفوعة الثمن وعلى 

مياه اآلبار لمن يمتلكها 

ومشائخ  حكماء  أش���اد 
وأع���ي���ان م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي 
ال��ك��ب��رى ب��ال��ع��م��ل األم��ن��ي 
وزارة  أي���دي  على  ال��ق��ائ��م 
الحكومة  ف��ي  ال��داخ��ل��ي��ة 
الليبية المؤقتة وذلك خالل 
الخميس  أج��روه��ا  زي����ارة 
إبراهيم  المستشار  للوزير 
بوشناف في مكتبه بديوان 
الوزارة في مدينة بنغازي. 

ومشائخ  حكماء  وح��ي��ا 
وأع����ي����ان ب���ن���غ���ازي وزي���ر 
ال��داخ��ل��ي��ة وك���اف���ة رج���ال 
طيلة  عملوا  الذين  األم��ن 
المدة الماضية على تعزيز 
مدينة  في  األمن  استتباب 
بنغازي خاصة و ليبيا على 

وجه العموم.
ودع�������ا وف�����د م��ش��ائ��خ 
بنغازي  وأع��ي��ان  وح��ك��م��اء 
وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة إلح��ك��ام 
ال���ق���ب���ض���ة األم���ن���ي���ة ف��ي 
ال���م���دي���ن���ة وض���واح���ي���ه���ا 
م���ن خ����الل م���ح���ارب���ة كل 
المنظمة  الجريمة  مظاهر 
وعمليات السطو والحرابة 

وغيرها.
كافة  أن  ال��وف��د  وأك����د 

وأع��ي��ان  وح��ك��م��اء  مشائخ 
يرفعون  الليبية  القبائل 
تماما  االجتماعي  الغطاء 
ع����ن ك���اف���ة ال��م��ج��رم��ي��ن 
العدالة  ل��دى  المطلوبين 
صف  في  يقفوا  لن  وأنهم 
اإلج��رام  يمتهن  مجرم  أي 
خاصة في القضايا المخلة 
بالشرفة كالسرقة والسطو 

المسلح والحرابة.
م��ن ج��ه��ت��ه، ث��م��ن وزي��ر 
ال���داخ���ل���ي���ة ال��م��س��ت��ش��ار 
دور  ب��وش��ن��اف  إب���راه���ي���م 
م��ش��ائ��خ وإع���ي���ان وح��ك��اء 
إحكام  في  الليبية  القبائل 
فترة  االجتماعي  ال��ع��رف 
#ال��ق��ان��ون  إع��م��ال  تعطل 
خ�������الل ال������ح������رب ع��ل��ى 

اإلرهاب.
ب���ادرة  أن  إل���ى  وأش�����ار 
ال����م����ش����ائ����خ واألع�����ي�����ان 
بغريبة  ليست  والحكماء 
بعبث  ي��رض��ون  ال  لكونهم 
من  كانوا  وإن  المجرمين 

بني جلدتهم.
الداخلية  وزي��ر  وناقش 
القانون  إت��اح��ة  ال��وف��د  م��ع 
الشرطة  لهيئة  ال��ج��دي��د 
القوة  اس��ت��خ��دام  إمكانية 
من قبل رجال األمن خالل 

تأديتهم لمهامهم.
الداخلية  وزي��ر  وأوض��ح 
السلوك  مدونة  اعتمد  أنه 
ال���ض���اب���ط���ة ل��ع��م��ل رج���ل 
بالمواطن  وعالقته  األم��ن 
وال���ع���ك���س، م���ؤك���دا أن��ه��ا 

ملزمة لجميع األطراف في 
التعامل مع بعض.

ه��ذه  أن  ع��ل��ى  وش�����دد 
األي�����ام س��ت��ش��ه��د ح��م��الت 
على  للقبض  واسعة  أمنية 
المطلوبين  المجرمين  كل 
بين  ب��ال��ت��ع��اون  ل��ل��ع��دال��ة 
الجيش  و  الداخلية  وزارة 
ك��ون��ه��م��ا ضمن  ال��وط��ن��ي، 
العربية  المسلحة  القوات 

الليبية.
بأن  لن يسمح  أن  وأك��د 
ت��ك��ون م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي أو 
للمجرمين  مسرحا  غيرها 
بأريحية،  ف��ي��ه  ي��ت��ح��رك��ون 
بيد  سنضرب  إن��ن��ا  ق��ائ��ال 
من حديد كل من تسول له 
الناس  بحياة  العبث  نفسه 

وأرزاقها.
ودعا الوزير كافة مشائخ 
القبائل  وحكماء  وأع��ي��ان 
المباشر  للتنسيق  الليبية 
القضايا  ف��ي  ال����وزارة  م��ع 
معالجتها  ت��ت��ط��ل��ب  ال��ت��ي 
بالعرف االجتماعي، مثمنا 
االجتماعي  الغطاء  رفعهم 

عن كل المجرمين.
وف�����ي خ���ت���ام ال���ل���ق���اء، 
وأعيان  مشائخ  وف��د  ك��رم 
الكبرى  ب��ن��غ��ازي  وح��ك��م��اء 
في  ل��دوره  الداخلية  وزي��ر 
بنغازي  ف��ي  األم���ن  تعزيز 
وغيرها من مدن البالد من 
خالل منحه درعا تكريميا، 
مثمنين بناء الوزارة وتوفير 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا حتى  ك��اف��ة 
تتمكن من أداء دورها الهام 

المنوط بها.
بيانات  ان  الوفد  وأك��د 
ال����م����ش����ائ����خ واألع�����ي�����ان 
السابقة حيال رفع الغطاء 
المجرمين  االجتماعي عن 
ماتزال سارية، وأنه بإمكان 
رجل األمن االستناد عليها 
بجانب القانون في محاربة 

المجرمين.

أعضاء المحكمة العسكرية الدائمة يؤدون 
اليمين القانونية أمام رئيس األركان العامة

عودة أكثر من 80 عائلة نازحة إلى القرية 
السياحية وقاريونس في بنغازي 

أدى أعضاء المحكمة العسكرية الدائمة 
اليمين القانونية أمام رئيس األركان العامة 
سيادة  الليبية،  العربية  المسلحة  للقوات 

الفريق عبدالرازق الناظوري.
لرئيس  اإلعالمي  المكتب  عن  ونقاًل 
األركان العامة، أكد سيادة الفريق على 
العسكرية  النيابات  و  المحكمة  أعضاء 
األمن  تحقيق  دوره��م مهم جدأ في  أن 
الفريق  سيادة  وح��ث  والعدالة،  والحق 
عدم  على  المحكمة  أعضاء  الناظوري 
اتجاه  الوطني  أداء واجبهم  التهاون في 

الوطن واتجاه القوات المسلحة. 

تمكنت مؤسسة بنغازي األمل 
منظمة  مع  بالتعاون  الخيرية 
شباب العمل التطوعي والشركة 
العامة للمياه والصرف الصحي 
للبناء  العامة  والشركة  بنغازي، 
وال��ت��ش��ي��ي��د م���ن س��ح��ب م��ي��اه 
مناطق  ف��ي  الصحي  ال��ص��رف 

متفرقة في مدينة بنغازي.
أعمال سحب  وساعدت  هذا 
المياه في عودة مايقارب ثمانون 
عائلة كانت قد غادرت مقرات 
بسبب  الماضية  األي��ام  سكنها 
وق��وع��ه��ا ف��ي أم��اك��ن ان��ج��راف 

األمطار.
وق������ال ال���ع���ض���و ال��م��ؤس��س 
بمؤسسة بنغازي األمل الخيرية 
 �� ال��ت��ره��ون��ي  ب��ال��ل��ه  المعتصم 
لوكالة األنباء الليبية �� أن العمل 
يتم  حتى  المدينة  في  مستمر 
كافة  من  األمطار  مياه  سحب 

المناطق.
وتابع الترهوني أنه تم االنتهاء 
قاريونس  بمنطقة  العمل  م��ن 
)ال���ح���ي ال��ج��ام��ع��ي( وال��ق��ري��ة 
السياحية، وأرض زواوه، ومخيم 

مهجري تاورغاء.
العمل  أن  الترهوني  وأض��اف 
التطوعي المشترك قائم طوال 
ف��ص��ل ال��ش��ت��اء، وك��ل��م��ا دع��ت 
األمطار  مياه  لسحب  الحاجة 
في كافة شوارع وأحياء المدينة. 

إشراف: ابراهيم احلوتي
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إتالف 45 كيلو من 
الحشيش في بنغازي

سرقة سيارة تفضي إلى اكتشاف مكتب لتزوير مستندات السيارات المسروقة

شرطة شحات تلقي القبض على تشكيل عصابي يمتهن السرقة

ضبط 140 توصيلة كهربائية غير قانونية في ترهونة

ضبط تشكيل عصابي يقوم ببيع وترويج المخدرات في عدد من المدن

شحات: ضبط عصابة سرقت أكثر من 5 آالف دينار

الكفرة: ضبط 72 
مهاجرًا غير قانوني

ضبط 8 كيلو من الحشيش 
بحوزة شخص في الظهرة

مديرية  ف��ي  ال��ن��ج��دة  ش��رط��ة  ق��س��م  تمكن 
وتتاجر  تبيع  عصابة  ضبط  من  بنغازي،  أمن 
بالمخدرات، بقيادة أحد تجار المواد المخدرة.
وبين مكتب اإلعالم األمني في مديرية أمن 
وإتخاذ  اإلج���راءات  تقنين  عقب  أن��ه  بنغازي، 
باإلجراءات  واألخذ  الالزمة،  األمنية  التدابير 
ذات  الجهات  مع  بالتنسيق  الالزمة  القانونية 
تم  العامة  النيابة  على  والعرض  اإلختصاص 

ضبط الكمية التي تقدر ب�45 كيلو.
تم ضبطها،  التي  الكمية  إت��الف  وت��م  ه��ذا 
المقدم  النجدة  شرطة  قسم  رئيس  بحضور 
األمنية  للشوؤن  وال��ُم��ع��اون  العمامي،  ج��ّم��ال 
العامة  النيابة  وكيل  جانب  إل��ى  بالمديرية، 

ورئيس قسم مكافحة المخدرات.

ت��م��ك��ن أع����ض����اء ق��س��م 
باإلدارة  والتزوير  التزييف 
الجنائي  للبحث  ال��ع��ام��ة 
بفندق  ع��م��ال  م��ن ض��ب��ط 
الحدائق  بمنطقة  سياحي 
لقيامهم بسرقة مركبة أحد 
النزالء بعد ورود معلومات 

من وحدة أمن الفنادق.
وق�����ال م���دي���ر ال��م��ك��ت��ب 
البحث  ب����إدارة  اإلع��الم��ي 
مساعد  بنغازي  الجنائي 
ض��اب��ط ول��ي��د ال��ع��رف��ي إن 
وح��دة  م��ن  وردت  معلومة 
أمن الفنادق مفادها سرقة 
م��رك��ب��ة أح���د ال���ن���زالء في 
ال��ح��دائ��ق  بمنطقة  ف��ن��دق 
عن  مفصل  تقرير  وإحالة 

مواصفات المركبة.

على  أن��ه  العرفي  وأك��د 
ال���ف���ور ت���م ت��ك��ل��ي��ف قسم 
ال��ت��زي��ي��ف وال���ت���زوي���ر في 
للبحث  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 
ال���ج���ن���ائ���ي ل��ل��ك��ش��ف ع��ن 
مطابقة مواصفات المركبة 
المستندات  مطابقة  م��ع 

األصلية.
التحري  بعد  أن��ه  وأف��اد 
وجدت المركبة في معرض 

داخ���ل ال��م��دي��ن��ة، وت��م فك 
قبل  م��ن  القضية  غموض 
أع���ض���اء ق��س��م ال��ت��زي��ي��ف 
تعطيل  تم  حيث  والتزوير، 
ك��ام��ي��رات ال��م��راق��ب��ة في 
الجناة  ق��ب��ل  م��ن  ال��ف��ن��دق 
السرقة  عملية  ؛لتسهيل 
صاحبها  سفر  مستغلين 

لقيامهم بعملية السرقة.
أن  إل��ى  العرفي  وأش���ار 

ع��م��ال ال��ف��ن��دق )ال��ج��ن��اة( 
ق����ام����وا ب��ب��ي��ع ال��م��رك��ب��ة 
لشخص آخر وهو يعلم أنها 
مسروقة، موضًحا أنه وجد 
سرقتها  عند  المركبة  في 
وإق���رار  مفتوحة  ،رس��ال��ة 
عملية  سّهل  مّما  جمركي 
ال���م���رور،  ل���دى  تسجيلها 
وذل�����ك ب���ت���زوي���ر ب��ي��ان��ات 
باسم  المفتوحة  الرسالة 

وهمي وإبرام عقد بواسطة 
بختم  ولكن  تصوير،  محل 
معّمم  وهمي  عقود  محرر 
عليه من قبل نقابة محرري 
ال��ع��ق��ود س��اب��ق��اً وي��ح��ذر 

التعامل به .
وذك�����ر أن����ه ع��ن��دم��ا تم 
المكتب  وتفتيش  االنتقال 
الورقة  ه��ذه  عنه  ال��ص��ادر 
ال��م��ف��ت��وح��ة، ت��ب��ّي��ن وج��ود 
ع��ل��ى  م���خ���ت���وم���ة  أوراق 
ب��ي��اض الرت��ك��اب ع��دد من 
وق���ائ���ع س��رق��ة وع��م��ل��ي��ات 
لممارسة  واحتيال،  نصب 
وتم  اإلج��رام��ي،  نشاطهم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة حيال الواقعة

أل��ق��ت ع��ن��اص��ر م��رك��ز شرطة 
شحات القبض على 03 أشخاص 
متخصصة  عصابة  إل��ى  ينتميان 
وب��ط��اري��ات  الماشية،  س��رق��ة  ف��ي 

المركبات اآللية.
قد  الشرطية  العناصر  وكانت 
باشرت تحرياتها بناء على شكاوي 
متعددة تقدم بها ضحايا تعرضت 
مواشيهم للسرقة بمناطق بضواحي 
ضد  تسجيلها  وتم  شحات  مدينة 
من  ال��ش��رط��ة  وتمكنت  م��ج��ه��ول، 
إلقاء القبض على أحد أفراد هذه 
تعاطي  ح��ال��ة  ف��ي  وه��و  العصابة 
للمخدرات، فيما ألقي القبض على 
باقي أفرد العصابة في وقت الحق 

بعد االعتراف عليهم.
وحدة  لدى  االعترافات  وحسب 
فإن  بالمركز  والتحقيق  التحري 
يتنقلون  كانوا  العصابة  أفراد هذه 
شحات،  بضواحي  المناطق  بين 
ليال  ال��س��ط��و  عمليات  وي��ن��ف��ذون 
جرائم  ارتكاب  مواقع  تحديد  بعد 

السرقة.
وقال الناطق باسم مديرية أمن 
شحات، المالزم حسن بوأكريم أن 
يتم  سرقتها،  تتم  التي  الماشية، 
أو  األسبوعية  األس��واق  في  بيعها 
واعترف  وبيعها،  بذبحها  يقومون 
من  أكثر  بسرقة  عليهم  المقبوض 

20 رأس من األغنام.
وأشار بوأكريم إلى أن أفراد هذه 
الشبكة، الذين تتراوح أعمارهم ما 
سوابق  لهم  سنة،  و25   20 بين 
تربية  بمجال  دراي��ة  ولهم  جنائية، 

الماشية.
وذك���ر ب��وأك��ري��م أن���ه دائ��م��ا ما 
هذه  في  الحيوانات  سرقة  تنشط 
الحيوانات  فيها  تكثر  التي  الفترة 
ال��س��ائ��ب��ة ون��ق��ص ال��س��ي��ول��ة مما 
ارتفاع معدالت مستوى  إلي  يؤدي 
سيكونون  أنهم  مؤكدا  الجريمة، 
وأمان  أمن  على  الساهرة  العيون 

المدينة.)

العامة  اإلدارة  واصلت 
الكهربائية  الطاقة  لحماية 
حماية  إدارة  مع  بالتنسيق 
حملتها  الكهربائية  الطاقة 
ترهونة  في  انطلقت  التي 
في   2018-11-5 منذ 
التوصيالت  لقطع  ترهونة 

الكهربائية غير القانونية.
وقال مدير إدارة حماية 
المقدم  الكهربائية  الطاقة 
ع����ب����دال����رؤوف م��خ��ل��وف 
ليبيا  ل��ق��ن��اة  ت��ص��ري��ح  ف��ي 

اللحظة  حتى  الحملة  أن 
أس��ف��رت ع��ن ق��ط��ع 140 

توصيلة غير قانونية .
وأض������اف م��خ��ل��وف أن 
ل��إلش��ت��راك  ط��ل��ب��ا   320

تقديمها  ت���م  ب��ال��ك��ه��رب��اء 
بلغ  ان����ه  ك��م��ا   ، ل��ل��ش��رك��ة 
دفعت  التي  الذمم  مجموع 
الحملة 90  للشركة خالل 

ألف دينار .

م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال م��دي��ر 
دائرة خدمات المستهلكين 
باإلدارة في ترهونة عبدالله 
المزوغي أن الحملة تهدف 
إل���ى ال��م��س��اع��دة ف��ي رف��ع 

و  ال��ع��ام��ة  الشبكة  ك��ف��اءة 
طرح  ساعات  من  التقليل 

األحمال.
وأضاف أنها تهدف إلى 
بأهمية  المواطنين  توعية 
الطاقة  إستهالك  ترشيد 
من  للتخفيف  الكهربائية 
الشبكة  على  الواقع  العبء 
العامة مع إزدياد إنخفاض 
في فصل  الحرارة  درجات 

الشتاء.

ضبطت اإلدارة العامة لمكافحة 
العقلية،  وال��م��ؤث��رات  ال��م��خ��درات 
عصابيا  تشكيال  أبوسليم،  مكتب 

لبيع وترويج المخدرات.
عبر  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
صفحتها الرسمية على الفيسبوك، 
إنه تم ضبط التشكيل الذي يتكون 

من ثالثة ليبيين، وبحوزتهم حوالي 
أرب��ع��ة وأرب��ع��ي��ن ك��ي��ل��و م��ن م��ادة 
بجلبها  يقومون  الحشيش،  مخدر 
وليد  وب��ن��ي  سبها  ف��ي  وترويجها 

والزاوية وطرابلس.
التحقيق معهم  أنه بعد  مضيفة 
ستتم إحالتهم إلى نيابة المخدرات

تمكن عناصر الشرطة بمركز 
ش���رط���ة ش���ح���ات، م���ن ضبط 
مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي 
يقدر ب� 5 آالف دينار ومسروقات 
أخرى، من بعض العمالة الوافدة 

المقيمة بالمدينة.
اإلعالمي  المكتب  وبحسب 
ل��م��دي��ري��ة أم���ن ش��ح��ات، تلقى 

العمال  بعض  من  بالغاً  المركز 
اختصاص  في حدود  المقيمين 
المركز ، يفيد بتعرضهم  للسرقة 
مداخل منزلهم، حيث تم تكليف 
كافة  لجمع  التحريات  أعضاء 
المعلومات الالزمة والتحري عن 
الواقعة  الفاعل لضبط مرتكبي 
والعمل على إعادة المسروقات، 

ال��ت��ح��ري��ات عن  أس��ف��رت  حيث 
ضبط ثالثة أشخاص.

اعترفوا  معهم،  وبالتحقيق 
حيث  إليهم،  المنسوب  بالتهم 
س��ي��ت��م إح��ال��ت��ه��م ل��ل��ن��ي��اب��ة بعد 
اس��ت��ك��م��ال ك��اف��ة اإلج������راءات 

القانونية حيالهم.

لمنطقة  التابعة   ”452“ الكتيبة  تمكنت 
الكفرة العسكرية من القبض على 72 مهاجراً 

غير قانوني.
بمنطقة  المعنوي  التوجيه  مكتب  وبحسب 
المتمركزة  الكتيبة  تمكنت  العسكرية،  الكفرة 
أثناء  المهاجرين،  من ضبط  بوزريق  بوابة  في 
قدومهم من الجنوب إلى مدن الشمال الليبي، 

عن طريق التهريب.

المخدرات  لمكافحة  العامة  اإلدارة  تمكنت 
ليبي  مواطن  ضبط  من  العقلية،   والمؤثرات 
بحوزته أكثر من 8 كيلو من الحشيش بالظهرة.

وفي التفاصيل التي أوردتها وزارة الداخلية 
بحكومة الوفاق، تمكن أعضاء التحري بوحدة 
القبض  الظهرة، من  المعلومات والقبض  جمع 
تم  حيث  الكمية،  تلك  وبحوزته  المتهم  على 
بعد  ح��ي��ال��ه،  القانونية  اإلج�����راءات  ات��خ��ذت 

اعترافه بما نسب من اتهامات
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الهيأة العامة للمياه تؤكد بأن وضع وادي القطارة بحالة ممتازة

زيارة إلى مكتبي مختاري محلتي شاهر روحة وسوق العجاج بمدينة طبرق

تقديم كافة اإلمكانيات لشركة المياه والصرف الصحي المرج

 المجلس التسييري لبلدية االبيار يقوم 
بجولة ميدانية لالطالع على بعض المشاريع

بلدية جالو تناقش إحالة قوائم جميع خريجي قسم الهندسة النفطية بجامعة بنغازي

ضمن برنامج جسر التضامن: بلدية الخمس تستلم معدات طبية وأدوية

اج��ت��م��ع ص���ب���اح ي����وم ال��خ��م��ي��س 
التسييرى  المجلس  رئيس  الماضي 
الصقر  ال��م��ه��ن��دس  ب��ن��غ��ازي  لبلدية 
الهيئة  فرع  برئيس  بوجوارى  عمران 
الشرقية  بالمنطقة  للمياه  ال��ع��ام��ة 
القادر سويسي بشأن  المهندس عبد 
ال��وق��وف واالط����الع ع��ل��ى وض���ع سد 

وادي القطارة .
الهيأة  رئ��ي��س  السيد  أف���اد  حيث 
بأن  الشرقية  بالمنطقة  للمياه  العامة 
وضع سَدى وادي القطارة من الناحية 

الهندسية بحالة ممتازة جداً حيث بلغ 
مليون   2.5 الرئيسي  السد  مخزون 
تشكل  وه��ى  المياه  م��ن  مكعب  متر 

له  التخزينية  السعة  م��ن   2% نسبة 
والتي تبلغ 135 مليون متر مكعب إما 
أكثر  به  المخزون  بلغ  الثانوي  السد 

من 1.5 مليون متر مكعب من المياه 
األمر الذى ترتب عليه تصريف المياه 
التصريف  فتحة  طريق  عن  ال��زائ��دة 
للوادي  مجرى  وهناك  لذلك  المعدة 
بعض  إن  أال  ال��ب��ح��ر  ش��اط��ئ  ح��ت��ى 
المواطنين قاموا باالعتداء على حرمة 
المجرى والبناء به ولقد تم تحذيرهم 

بعدم البناء على حرمة الوادي 
رئيس  أش��اد  االجتماع  ختام  وف��ى 
بنغازي  لبلدية  التسييرى  المجلس 
بالمجهودات التي تبذلها كافة الجهات 

السيد  ط��ب��رق  ب��ل��دي��ة  عميد  ق���ام   
ال��ش��ؤون  إدارة  م���ازق وم��دي��ر  ال��ن��اج��ي 
الشاعري  عبدالرسول  السيد  المحلية 
محلتي  م��خ��ت��اري  مكتبي  إل��ى  ب��زي��ارة 
ش��اه��ر روح���ة ال��س��ي��د م��ف��ت��اح اس��ح��ام 

وسوق العجاج السيد خليل دشيشة .
والمبنى الجديد موجود داخل سور 

المرافق من الجهة الغربية .
المبنى  ببناء  البلدية  ق��ام��ت  وق��د 

وتأثيثه .
اإلذن  البلدية  عميد  أع��ط��ى  وق��د 
القاطنين  المواطنين  استقبال  ببداية 
شهادات  الستخراج  المحلتين  بهاتين 
اإلق���ام���ة ب��ال��س��ك��ن وح���س���ن ال��س��ي��رة 

والسلوك وعلم وخبر .
التردد  عدم  المواطنين  من  ويرجى 
على البلدية الستخراج هذه الوثائق أو 

االستفسار عليها .

التسييرى  المجلس  رئ��ي��س  اجتمع 
للبلدية المهندس وليد صلهوب والسادة 
أع���ض���اء ال��م��ج��ل��س م���ع ال��س��ي��د م��دي��ر 
المرج  الصحي  والصرف  المياه  شركة 
على  لالطالع   ، امهير  أحمد  المهندس 
سقوط  فترة  خ��الل  الشركة  عمل  سير 
االمطار وتقديم كافة االمكانيات للشركة 
واالستجابة  التسييرى  المجلس  م��ن 
المختنقات  أو  الشكاوى  لكافة  السريعة 
تابع  كما  األم��ط��ار  سقوط  فترة  خ��الل 
شركة  م��دي��ر  م��ع  التسييرى  المجلس 
االتفاق  تم  ما  الصحي  والصرف  المياه 

عليه في اجتماعات سابقة .
م��واق��ع  ث���الث  مشكلة  ح��ل  ال��ب��دء  و 
تعانى من تراكم المياه فيها فى االحياء، 
الفاعل  الدور  على  الشركة  مدير  وأثنى 
التسييرى  المجلس  قبل  من  والمتابعة 
وتذليل كافة الصعوبات المادية والمعنوية 
الحاضرين  وشكر  الشركة  عمل  أم��ام 
للمقاوالت  ب��غ��داد  قلعة  ش��رك��ة  ت��ع��اون 
الحركة  لقسم  واي��ع��ازه��ا  تعاونها  ف��ى 
تقديم  ف��ى  آلياتها  بجاهزية  واآلل��ي��ات 
العون والمساعدة ووضعها تحت تصرف 

المجلس التسييرى وشركة المياه.

ق�������ام ال����س����ي����د رئ���ي���س 
بلدية  التسييري  المجلس 
الوكيل  مكتب  ومدير  االبيار 
ب���دي���وان ال��ب��ل��دي��ة وم��دي��ر 
وبعض  المشروعات  مكتب 
بجولة  بالديوان  المهندسين 
ول��الط��الع  لتفقد  ميدانية 
بناء  ب��ع��ض م��ش��اري��ع  ع��ل��ي 
الصحية  الرعاية  العيادات 
االول���ي���ة وم���رك���ز االس��ن��ان 

ببلدية االبيار من حيث نسبة 
االن��ج��از ال��ب��ن��اء وم��ن حيث 
عليها  المتفق  المواصفات 
والمعايير  ال���ش���روط  وف���ق 
العام  للصالح  خدمة  وذل��ك 
لما  يوفقنا  ان  الله  ونسأل 
ف��ي��ه خ��ي��ر ص����الح ال��ب��الد 

والعباد

عقد اجتماع في بلدية جالو ضم كال 
من :

بلدية  عميد  األمين  الدكتور/شعيب 
والسيد/  باشا  أحمد  والسيد/  جالو 

أحمد سلطان
جميع  قوائم  إحالة  أج��ل  من  وذل��ك 

خريجي قسم الهندسة النفطية بجامعة 
بنغازي 

إلي المؤسسة الوطنية للنفط .
ومطالبة المؤسسة الوطنية بإصدار 
وتنسيبهم  للخريجين  تعيين  ق����رار 

للشركات النفطية 

الماضي  األح��د  يوم  الخمس  بلدية  استلمت 
الحكومة  تقدمها  التي  المساعدات  م��ن  ج��زء 
و  أجهزة  و  طبية  معدات  شكل  علي  اإليطالية 
أدوية ضمن برنامج جسر التضامن مع المناطق 
المتضررة من الهجرة غير الشرعية الذي تقوم به 

السفارة اإليطالية بليبيا .
السيد  من  كال  التسليم  مراسم  حضر  وق��د 
البلدية و السادة أعضاء المجلس البلدي  عميد 
فورسياتي  ستيف  اإليطالي  القنصل  و  الخمس 
ومدير  الخمس  البلدي  المجلس  دي��وان  وكيل  و 
مستشفى  ومدير   ، التعليمي  الخمس  مستشفى 

سوق الخميس القروي .
تسليمه  تم  ما  ب��أن  اإليطالي  القنصل  ن��وه  و 
المرصودة  الكمية  من  األول��ي  الدفعة  هو  اليوم 
لبلدية الخمس علي أن يتم تسليم باقي األجهزة 
و األدوية و المعدات الطبية خالل األيام القريبة 

القادمة .
المشاركون  توجه  التسليم  وبعد ختام مراسم 
عقد  حيث   ، لإلسمنت  األهلية  الشركة  لمبني 
ال��ت��ع��اون و  ت��ن��اول فيه ال��ط��رف��ان سبل  اج��ت��م��اع 
الخمس  ببلدية  إقامتها  يمكن  التي  المشاريع 
لتوفير فرص عمل للشباب و دعم بلدية الخمس .

فريق متخصص من منظمة DCA لنزع 
االلغام ومخلفات الحرب بمدينة سرت

مختار  السيد  س��رت  بلدية  عميد  برئاسة 
لمناقشة  اج��ت��م��اع خ��ص��ص  ًع��ق��د  ال��م��ع��دان��ي 
موضوع ازالة االلغام ومخلفات الحرب بمدينة 
سرت حضر االجتماع آمر قوة حماية وتأمين 
لجنة  ورئيس  الله  عبد  النعاس  العميد  سرت 
وآمر  الشقماني  بشير  السيد  السكان  ارج��اع 
القاطع االول السد عبد الواحد الزرع ورئيس 
لجنة التواصل االجتماعي بالبلدية السيد سالم 
حماية  ق��وة  باسم  الرسمي  والناطق  ال��ه��ادي 
وتأمين سرت السيد طه حديد بحضور فريق 
 ، االلغام  لنزع   DCA منظمة  من  متخصص 
العام  للعمل خالل  المنظمة  مناقشة خطة  تم 
القادم 2019 م وزيادة عدد الفرق العاملة في 

سرت

مدينة  م��دخ��ل  عند  الرئيسي  ال��ط��ري��ق  اغ��ل��ق 
بمديرية  النجدة  قسم  مقر  م��ن  بالقرب  ت��وك��رة 
األمن توكرة بسبب ارتفاع منسوب المياه المنحدر 
ال��وادي وال��ذي تسبب في حادث سير بسيط  من 
تسليك  تحاول  الوطنية  السالمة  هيئة  أن   ،يذكر 
في  الحديثة  المباني  بسبب  مغلقة  التي  العبرات 
هذه المنطقة بحضور )العقيد /رافع علي حسين 
،مدير أمن توكرة (وقسم النجدة تفتح طريق واحد 
فقط بحيث يكون للذهاب والرجوع حتى ساعات 

الصباح االولى سيتم فتح الطريق بالكامل .

بتوريد  الماضية  االي��ام  الكفرة  بلدية  قامت 
عدد 7مضخات مياه للبلدية حيث تم تسليم منها 
والصرف  المياه  لمدير شركة  عدد 4 مضخات 
الصحي ، وتم تسليم عدد 3 مضخات الي اللجنة 
التسييرية حي بزيمة الجديدة لتركيبها في بعض 
القري التي بحاجة فورية لها ، كما قامت البلدية 
بتوقيع عقد حفر #بئر_خدمي في احدي القري 
»قرية بوبعيدة« وذلك لحاجة أهالي هذه القرية 

للبئر وتركيب مضخة مياه في هذا البئر.

إغالق الطريق الرئيسية عند مدخل مدينة 
توكرة بسبب ارتفاع منسوب المياه

توريد 7 مضخات مياه 
لبلدية الكفرة

اشراف : سعيد الصيد



صندوق َدعم الّزواج ُيقيم االحتفالية الخاصة بتوزيع المنح على 19 عريس في َبنغازي
إقامة  الماضي  الثالثاء  يوم  شهد 
المنح  ب��ت��وزي��ع  ال��خ��اص��ة  االحتفالية 
،تحت  بَنغازي   في  عريس   19 على 
الزواج،  ورعاية صندوق دعم  إشراف 
رئيس  نائب  معالي  في حضور  وذلك 
ال��خ��دم��ات  ل��ش��ؤون  ال�����وزراء  مجلس 
الدكتور عبد السالم البدري، ومعالي 
االجتماعية  وال���ش���ؤون  ال��ع��م��ل  زي���ر 
مجلس  رئيس  والسيد  ص��وة  مسعود 
رئيس  ونائب  والسيد  الصندوق  إدارة 
مكتب  ومدير  الصندوق  إدارة  مجلس 
بنغازي  االجتماعية  الشؤون  خدمات 
والسيد  الصندوق  فرع  مدير  والسيد 

الطفل  اب��داع��ات  تنمية  مركز  مدير 
م��دراء  وبحضور  األس���ري  واإلرش����اد 
وعدد  بالصندوق  والمكاتب  االدارات 
من موظفين مكتب الخدمات الشوون 

االج��ت��م��اع��ي��ة ب��ن��غ��ازي وال��ع��دي��د من 
الشخصيات.

أقيم  ال��ذي  الحفل  خ��الل  وقدمت 
في قاعة “بنغازي للمناسبات ” عديد 

الكلمات،التي رحبت بالخطوة وقدمت 
حيث  تنفيذها  في  للمشاركين  الشكر 
أكد الحاضرون على أهمية مثل هذه 
التي  المهمة  االجتماعية  المبادرات 
تستهدف بناء أسر وإدخال الفرحة في 
جو تكافلي تسوده المحبة واألخوة في 
بناء مؤسسة اجتماعية تبني المجتمع 

وتساهم في رفاهيته
من  االحتفالية  هذه  أن  إلى  يشار 
الصندوق في مساعدة  برنامج  ضمن 
أسر جديدة وسط  بناء  على  الشباب 
وتعتبر  العرسان  أه��ال��ي  م��ن  حضور 
المحصلة  اإلي���رادات  من  المنح  ه��ذه 

للصندوق من زواج األجانب.

يوم  ببنغازي  والفنانين  األدب��اء  الجمعية  عقدت 
رئيس  بحضور  األول  اجتماعها  الماضي،  الثالثاء 
المدني  والمجتمع  والثقافة  لإلعالم  العامة  الهيأة 

في الحكومة المؤقتة جمعة الفاخري.
وهبي  بمركز  عقد  الذي  االجتماع  ويهدف  هذا 
النصر،  سيف  الفنان  برئاسة  الثقافي،  ال��ب��وري 
ومنسقة الثقافية ببنغازي والمدن المجاورة األستاذة 
عائشة بازاما، لنشر قيم التسامح والمحبة والسالم، 
تقام  ع��ام،  كل  في  الفن  عيد  إقامة  على  والتأكيد 
الفنية  واالحتفاالت  المهرجانات  من  عديد  خالله 

بكافة أشكالها.
أعضاء  ال��ذي حضره  االج��ت��م��اع  خ��الل  ت��م  كما 
عن  والمحبة”  “السالم  أوبريت  مناقشة  الجمعية، 
التي  والشعراء  الفنانين  من  عديد  مشاركة  طريق 
ملحمة  في  لألوبريت  تجهيز  في  فترة  منذ  ب��دأت 
الثقافية  القافلة  مناقشة  جانب  إلى  كاملة،  وطنية 
أجل إطالق شعلة من  انطالقها، من  بداية  وموعد 

بنغازي.
ببنغازي  والفنانين  األدب����اء  الجمعية  وأك���دت 
والعلوم  الفكري  العملي  الجانب  هي  أهدافها  أن 
اآلن  الجمعية  أعلنت  كما  وال��روح��ي��ة،  اإلنسانية 
الدين  عز  الفنان  برئاسة  طرابلس  في  تأسيسها 
محمد، وبصدد انطالقها رسمّيًا في بنغازي والمدن 

المجاورة لها.
الجمعية  إن  على  التأكيد  االجتماع  خ��الل  وت��م 
األدباء والفنانين ببنغازي ال تتبع ألي حزب أو تيار، 
بل هي جمعية هدفها التأكيد على الثقافة والمحبة 
والسالم بين كافة مناطق ومدن ليبيا، وهي ترفض 

أي دعم خارجي من أي جهة كانت.

فرقها  أن  األحمر  للهالل  العامة  األمانة  أعلنت 
قامت بتقديم مساعدات طارئة لمنطقة جردينا التي 
تضررت فيها منازل المواطنين جراء ارتفاع منسوب 

مياه األمطار.
إنقاذ  أعلن  بنغازي  ف��رع  األح��م��ر  ال��ه��الل  وك��ان 
العائالت العالقة في بعض مناطق بنغازي وضواحيها 

نتيجة غزاره اإلمطار وارتفاع منسوب المياه .
بتوزيع  الساحل  ف��رع  األح��م��ر  ال��ه��الل  ق��ام  كما 
مساعدات على أهالي منطقة البياضة ببلدية ساحل 
الجبل األخضر حيث تم توزيع مساعدات على 100 
عائلة بمنطقة تمثلت في مواد تنظيف، وأواني طهي، 

وخيام، وبطاطين، وفراشات، وجالونات.
وأضافت األمانة العامة أن بيوت أهالي المدينة 
اجتاحها  الذي  السيل  نتيجة  للغرق  تعرضت  كانت 

منتصف الشهر الماضي بسبب األمطار

أعلنت األمانة العامة للهالل األحمر أن فريقها بفرع 
الكفرة قام باستالم التطعيمات الخاصة باألطفال »ضد 
مكتب  من  األطفال«  وشلل  والحميراء  الحصبة  مرض 
الرعاية الصحية بالكفرة وتسليمها إلي مكون التبو »بحي 

الشوري وقدرافي«.
»يونيسف«  للطفولة  المتحدة  األم��م  منظمة  وكانت 
أنحاء  مختلف  في  األطفال  لتطعيم  حملة  عن  أعلنت 
ليبيا ضد الحصبة والحمى الوبائية وشلل األطفال مبينة 
تستهدف  القادم  السبت  يوم  ستنطلق  التي  الحملة  انه 
سنة   15 إلى   0 من  أعمارهم  تتراوح  الذين  األطفال 

وتتواصل الحملة حتى يوم 15 ديسمبر.

والتى  العنف  يوم من مناهضة  ضمن حملة 16 
ومركز  ليبيا  المازونات  الوطنية  المنظمة  تطلقها 
المتحدة  باالمم  السكان  صندوق  برعاية  الصفاء 
بتاريخ  ال��م��اض��ي  ي���وم االح���د  م��ح��اض��رة  ك��ان��ت   ،
2018/12/2 عن »االثار االجتماعية للحرب فى 
المجتمع الليبي« القتها االستاذة )خديجة بسيكرى(

عدة  من  ومابعده  الحرب  مرحلة  فيها  تناولت 
جوانب اقتصادية واجتماعية وبيئية ونفسية .

مطالبة  الجهود  توحيد  ض���رورة  ال��ى  وخلصت 
واالعالم  المدنى  المجتمع  مؤسسات  من  الحضور 
بتحمل مسؤلياتهم الوطنية للخروج بالوطن من مأزق 
واالخالقى  القيمى  واالنهيار  والتشتت  الصراعات 

الذى يكتسحه .
العنف  مناهضة  م��ن  ي���وم   16 حملة  وض��م��ن 
المبني علي النوع االجتماعي الذي يقدمه صندوق 
مع  بالشراكة  ليبيا  مكتب  المتحدة  باالمم  السكان 
الخميس  يوم  تم  ليبيا  الوطنية المازونات  المنظمة 
االي��واء  لمركز  العمل  فريق  زي��ارة   2018/12/6
للهجرة الغير شرعية واقامة جلسة دعم وحوار مع 
السيدات المحتجزات فى المركز وقد القت الزيارة 
قبوال منهن ووعد الفريق بتكرار الزيارة والعمل على 
حدود  فى  المادى  والدعم  النفسى  الدعم  تقديم 

امكانيات المنظمة .

ن����ظ����م����ت ش��ب��ك��ة 
ت���ث���ق���ي���ف األق��������ران 
ب����م����دي����ن����ة ط����ب����رق 
عن  توعوية  محاضرة 
اإليدز    مرض  مخاطر 
ب���م���درس���ة ال��ش��ع��ل��ة 

الثانوية للبنات .
و قال منسق شبكة 
مفتاح  اإلق��ران  تثقيف 
ه���ذه  إن   ” ال��������زوي 
الحملة هي من ضمن 
ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��وع��وي 
ال������ذي ان��ط��ل��ق��ت ب��ه 
اإلق��ران  تثقيف  شبكة 
ليبيا  م��س��ت��وى  ع��ل��ى 

ديسمبر   1 بداية  من 
الحالي و الذي صادف 
لإليدز  العالمي  اليوم 
أي��ام  لعشرة  وتستمر 
موضحاً أن المحاضرة 
أع����ط����ي����ت ب���م���س���رح 
ال���م���درس���ة ب��ح��ض��ور 
من  بعض  و  الطلبات 

أعضاء هيئة التدريس 
بالمدرسة و قام بإلقاء 
مثقفين  ال��م��ح��اض��رة 
ال��ل��ذي��ن  و  اإلق��������ران 
دورة  ل���ه���م  أج�������رت 
اإلمراض  عن  تدريبية 
ال���م���ن���ق���ول���ة ج��ن��س��ي��اُ 
الماضية  الفترة  خالل 

ب���ال���م���رك���ز ال���وط���ن���ي 
ل��م��ك��اف��ح��ة اإلم����راض 

بطبرق .
و أك��د ال���زوى على 
المدرسة  إدارة  تعاون 
المحاضر  الفريق  مع 
و ت��ذل��ي��ل ال��ص��ع��اب . 
يذكر أن شبكة تثقيف 
اإلق��ران شبكة عالمية 
حمالت  بتنظيم  تعنى 
ضد  وتوعوية  تثقيفية 
مرض اإليدز و غيرها 
من األمراض المنقولة 
ج���ن���س���ي���اً ل��م��خ��ت��ل��ف 

المؤسسات .

نظم أهالي منطقة قايونس 
بعد   – حملة  ب��ن��غ��ازي  غ��رب��ي 
كافة  لتنظيف   – المال  جمع 
القمامة  من  المنطقة  ش��وارع 

المتراكمة منذ أربعة أشهر .
وق���ال أح��د س��ك��ان منطقة 
تم  إن��ه  ال��ري��ان��ي  علي  الشيخ 
النقل  س��ي��ارات  بعض  تأجير 
وتمكن  ب��ال��ق��م��ام��ة،  ال��خ��اص��ة 
األه���ال���ي م���ن ت��ن��ظ��ي��ف ك��اف��ة 
القمامة  من  المنطقة  ش��وراع 
ونقلها إلى المكان المخصص 

في مكب قنفودة.
وأشار الرياني إلى أن هذه 
ال��ح��م��ل��ة ج����اءت ب��ع��د ت��وق��ف 

الخدمات  شركة  مستخدمي 
عن  أشهر  أربعة  منذ  العامة 
توقف  بسبب  القمامة،  جمع 

رواتبهم.
تجمع  بسبب  أن��ه  وأوض���ح 
الطريق  جانبي  على  القمامة 
مصافي  ان��س��داد  ف��ي  تسبب 
وغرق  األمطار  مياه  تصريف 
شوارع المنطقة، ما تسبب في 

شلل حركة المرور.
وأضاف المواطن أن تكادس 

ال��ق��م��ام��ة م��ظ��ه��ر غ��ي��ر الئ��ق 
الحشرات،  م��ن  كثيًرا  وجلب 

والقوارض.
م��ن��ط��ق��ة  أن  إل�����ى  ي���ش���ار 
قاريونس من األماكن الحيوية 
لوجود عيادة نموذوجية وعدد 
م��ن م���دارس وم��ح��الت ون��ادي 
ري���اض���ي وم��س��اج��د، وأي��ض��ا 
الباب الخلفي لجامعة بنغازي، 
ناهيك عن عدد سكانها البالغ 

1500نسمة.
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رئيس صندوق التضامن االجتماعي يزور المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي اإلعاقة

انطالق ملتقى “برنامج األسر” لألولمبياد الخاص الليبي ببنغازي

الهيئة  إدارة  لجنة  رئيس  السيد  اج��رى 
االجتماعي  ال��ت��ض��ام��ن  ل��ص��ن��دوق  ال��ع��ام��ة 
األستاذ أحمد خليفة ابريدان، يوم الخميس، 
الموافق: 6 ديسمبر 2018 زيارة كريمة إلى 
مقر المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي 
اإلعاقة، للقاء مع المتدربين الخريجين من 
بتدريب  الخاص  قيود«  بال  »فضاء  مشروع 
األشخاص ذوي اإلعاقة على منظومة حجز 

تذاكر الطيران »االماديوس«.

السيد رئيس مجلس  وكان في استقباله 
إدارة المنظمة الدولية ومدير مشروع »فضاء 
زنقي، وعدد من  ابراهيم  السيد  قيود«  بال 
األعضاء باإلضافة إلى عدد من المتدربين 

في مشروع فضاء بال قيود.
ح��ي��ث ش��ك��ر األس���ت���اذ أح��م��د اب��ري��دان 
االستقبال  حفاوة  على  الدولية  المنظمة 
وحث المتدربين على االصرار للدخول في 
ال  المشروع  ه��ذا  أن  مؤكدا  العمل،  مجال 

أق��ي��م ب��ب��ل��دي��ة ب��ن��غ��ازي ص��ب��اح ي��وم 
“ب��رن��ام��ج  ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات  ال��س��ب��ت، 
األسر” الذي يستهدف أمهات األطفال 
داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  م���ن  وال��ش��ب��اب 

واإلعاقة الذهنية .
ه���ذا وت��أت��ي ه���ذه ال��م��ل��ت��ق��ى التي 
أقيمت بقاعة نشاط األولمبياد الخاص 
الليبي بمبنى جمعية أصدقاء المعاقين 
األولمبياد  ب��إش��راف  ببنغازي،  ذهنياً 
أم��اً،   92 بحضور  الليبي،   ال��خ��اص 
العالمي  اليوم  أحياء  فعاليات  ضمن 

لألشخاص ذوي اإلعاقة .
منسقة  بحضور  اللقاء  أقيم  حيث 

برنامج األسر فريال الفيتوري، وتتكون 
أس����رة ال��ب��رن��ام��ج م��ن أس���ت���اذة ن��ادي��ة 
المسالتي،  ليلي  واألس��ت��اذة  عصمان، 
واألستاذة  المنفي،  أسماء  واألس��ت��اذة 

فتحية عبده .
ببرنامج  التعريف  الملتقى  وتناولت 
البرامج  وأهمية  الخاص،  األولمبياد 
والعقلية  البدنية  للصحة  ال��ري��اض��ة 
التركيز   جانب  إلى  السالمة،  والتغذية 
ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ت��ك��ام��ل ب��ي��ن ال��ع��م��ل 
ال��م��ؤس��س��ات وال��خ��دم��ات، ب��اإلض��اف��ة 
األمهات  بين  نقاش  حلقة  تنظيم  إل��ى 

المشاركات .

جمعية األدباء والفنانين بنغازي تعقد اجتماعها 
األول لنشر قيم التسامح والمحبة والسالم

الهالل األحمر يقدم مساعدات 
للمتضررين من األمطار

الهالل األحمر الكفرة يسلم 
تطعيمات لعدد من أحياء المدينة

االثار االجتماعية للحرب فى المجتمع الليبي 
وزيارة لمركز االيواء للهجرة الغير شرعية

شبكة تثقيف األقران بطبرق تنظم محاضرة عن مخاطر مرض اإليدز

حملة تطوعية ألهالي منطقة قايونس إلزالة القمامة المتراكمة
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الجدي والبندير

َهْلوَسات ِفي ُغْرَف��ة َس�وَداء

القرية،  في  عمتي  لنزور  أبي  على  ألح  أسبوع  نهاية  كل 
فهناك موسيقى المطر صافية ال يلوثها هدير مصانع أو صوت 
نملة  أو  عامة  أس��واق  أو صخب  جماهير  هتاف  أو  سيارات 
أو عشية، في القرية هدوء تام يتيح لي أن أستمع لموسيقى 
زقزقة  تداعبها  ربما  فيها،  شوائب  ال  ناعمة  نقية  طبيعية 
فيزيدها  جدي  ثغاء  يداعبها  أو  سحراً،  فتزيدها  عصافير  
رقة، اْجَدّي ، نعم جدي لطيف ظريف، لعلني أراقبه اآلن فعاًل 
الزريبة ليركض ناحيتي، لقد  تجاوز سياج  وهو يقفز محاوالً 
لمحني الشقي أو شّمني رغم تسّمري في مكاني دون حراك 
فأنا  المطر؛  لموسيقى  اإلن��ص��ات   في  العميق  واستغراقي 
صديقه الحميم الذي يقدم له حفنات قمح  و كسر خبز كلما 

زار عمته في القرية الطرّية الوادعة.
وأن��ا  ت��ع��زف  السماء  دام���ت  م��ا  يتم  ل��ن  األم���ر  لكن ه��ذا 
الزريبة  سياج  تجاوز  عن  عاجز  الجدي  بموسيقاها،  أستمتع 
رغم  تكراره محاولة القفز، وعند كل فشل يستعطفني ببعض 
واستعطافه  ثغائه  لحظة  في  لكن  الكّرة،  يعيد  أن  قبل  الثغاء 
ال أكون أنا، أنا هناك في رحاب السماء، أنا من المخلوقات 
لحنها  تعزف  مطر  قطرة  أنا  كصالة،  الموسيقى  تعيش  التي 
أبرح مكاني  القطرات تعزف فلن  للحياة، و كالعادة  مادامت 
وزماني ألي سبب كان، وماذا لو أن قطرة مطر عزفت لحنها 
ثم نظرت إلّي ولم تجدني؟ ربما تتألم، ربما  تعاتبني و تغضب 
القحط  آن��ذاك  ويحل  العزف  عن  فتتوقف  تجف  ربما  مني، 
سيهينني  وحينها  الناس،  ويفنى  المميت  السماوي  والجدب 
ضميري وسيقول لي أنت السبب يا مجرم يا وغد، لقد أهملت 
الموسيقى التي يحبها كل الناس، واهتممت بجْدٍي تحبه أنت 
وضّمن  جديك  فاحترم  جيداً  عاملك  المطر  أّن  رغم  فقط، 
ثغاءه موسيقاه واحتوى أغنيته حيث وظفها في مكانها الالئق 
وارتفع صوت  انهماراً  اآلن  المطر  وازداد  السيمفونية.  وسط 
أن  لي  يخيل  إلى طوفان،  إلى هدير،  تحول  أكثر،  الموسيقى 
يا  سفينتك  جهز  الكريم،  نبينا  يا  استعد  لنوح  قالت  السماء 
القطرات  وهطول  عزفه   يبطيء  المطر  بدأ  لكن  الله،  نبي 
يتناقص والمزن التي كانت مشبعة بالبلل رشرشت قربتها إلى 
آخر قطرة ومضت تهرول بعيداً، السماء صافية اآلن والشمس 
ابتسمت ساطعة، فغمام الماء المكلل بالسواد الغامق الذي كان 
يحجبها عزف لحنه على طبل األرض ومضى. ذهبت للَجْدِي، 
رفعته إلّي من فوق سياج الزريبة ووضعته أرضاً وبدأت أركض 
وهو يركض ورائي، أشك أنه جدي ربما يكون كلباً منزلياً أليفاً 
متنكراً، تصرفات الكالب كلها انتقلت إليه فيما عدا العض أو 
القمح والخبز  التبول، منحته  رفع إحدى أرجله الخلفية عند 
دائرية،  بمضغات  طعامه  يلوك  وهو  سعيداً  أراقبه  وجلست 
وعندما شعرت أنه شبع من الطعام وشبع من مداعبتي وحناني 
وكنت أنا أسعد، عدت إلى خيمة  أعدته للزريبة، كان سعيداً 
عمتي ووجهي كله يضحك، تأملت السماء  كانت صافية جداً 
وكانت مليئة بالنجوم العائمة في األفق وكان القمر مستديراً 

تماما.
الجدي  بي  يتمسح  القرية   مغادرتي  يحين وقت   عندما 
كثيراً، يلتصق بي أكثر حتى أشعر بدفئه، يحاول أيضاً القفز 
أطول أو  إلى داخل السيارة معي، يريدني أن أبقى معه زمناً 
أسمح له أن يرافقني إلى المدينة، أصّبره بتربيتات على ظهره 
أذنيه بأصابعي برفق ثم أحمله و أعيده على  ورقبته وأفرك 
أنا  بالفراق،  آنذاك  ليس سعيداً  الزريبة وكالنا  إلى  مضض 
حزين وهو حزين أكثر، العيون تعبر عن ذلك والثغاء النابع من 
أعماق حنجرته يفصح عن الحالة السيئة التي يعيشها لحظة 
مسامعي،  يالحق  ثغائه  وصوت  السيارة  بي  تغادر  و  ال��وداع، 
همهمات  يطلق  السيارة  مذياع  يغادرها،  ال  داخلها  يتوطن 
مشوشة مملة، يبدو أنها نشرة أخبار أو أغان وطنية و عاطفية 
أو برامج عن األسرة عن الطقس عن شرطة المرور والحرس 
البلدي والرياضة، همهمات مملة ال معنى لها على األقل عندي 

أنا  مجنون المطر.
الشهادة  في  نجاحي  بمناسبة  عمتي  من  هدية  الجدي 
االبتدائية، اشترته لي من سوق الجمعة بعد أن ظل وحيداً قبيل 
انفضاض السوق منتصف النهار، كان الجدي نحيفاً و يعاني 

من عرج بسيط وشعر ظهره ليس كثيفاً كباقي الِجداء بل في 
عدة مناطق من ظهره يطل عليك الجلد الوردي مباشرة دون 
الحليب ورفض  العنزة أمه اشتراها تاجر من أجل  أي شعر، 
شراء جديها معها  أو حتى أخذه مجاناً كي يرضع أيامه األول 
من أمه كأي مخلوق، لم يعبأ التاجر لصياح العنزة الحزين التي 
عّز عليها انتزاع وليدها منها وال لثغاء الجدي المسكين الذي 
أحس بفقدانه لبن األم.. ربط التاجر العنزة في إحدى قوائم 
الصندوق الخلفي  لسيارته التويوتا نصف نقل ثم قال: واآلن 
الجمعة  أذان صالة  بالصالة،  ألتحق  أن  عليكم، البد  السالم 
على وشك أن يرتفع، وأخذ يتمتم مخاطباً زوجته )) من بكرة 
يا حاجة سالمة حلّيَبة طازجة من هالعنزة السمينة، خالص ما 

فيش حليب باكوات ثاني مافيش حليب علب ثاني((.
لكن  يا مصباح  لك  الجدي هدية  لي عمتي: هذا  قالت   
يومياً  أرضعه  أن  البد  الزريبة،  في  هنا  سيبقى  الفترة  هذه 
وعندما يكبر ويفطم يمكنك أخذه إلى المدينة، إن لديك مكاناً 
تربيه فيه، اْجَدٌي طيب يتيم وسنحرص على تغذيته و تربيته 
كي ال يعبث بشجيرات الزيتون والتين واللوز والعنب والرمان 

في المزرعة.
صار الجدي حبيب العائلة،عمتي تعطف عليه وترضعه كل 
جارات  المراهقات  والفتيات  بالحليب،  مليئة  قنان  ثالث  يوم 
جدتي يأخذنه في أحضانهن ويالعبنه وكأنه طفل صغير.... 
لكن ما إن أصل إلى القرية حتى يترك الجميع الجدي لي فهو 
مسمى باسمي وهو ملكي وهو جائزة نجاحي بتقدير ممتاز، 
أخرجه من الزريبة وأتركه يمشي إلى جانبي يركض خلفي إن 
ركضت ويتوقف إن توقفت، أمنحه ما جلبت له من طعام وبعد 

أن يتم أكله أسقيه الماء العذب.
صوت  مع  إال  يصيح  ال  معه،  وكبرت  معي  الجدي  كبر 
المطر، و إن لم يكن هناك مطر يظل يالزمني صامتاً، أحياناً 
يرفع أذنيه يسترق السمع كديك فأعرف أن لحناً بعيداً يصل 
إليه، لعله نداء من عناق جميلة يهواها أو عنزة  شمته فعشقته 
ونوت أن تغويه.... ذات زيارة كان المطر غزيراً وكنت مستمتعاً 
جداً بموسيقى المطر، لكن افتقدت صوت الجدي، قلت لعله 
نائم أو يلعب مع بقية القطيع في زريبة أخرى، وبعد أن تعشينا 
أرزاً باللحم سألت عمتي عن الجدي فقالت: األسبوع الماضي 
استقبلنا ضيوفاً من امغّرب و معاهم ولّية وعيب تبات الولّية 
عندنا من دون تسييل دم والله غالب  ليس أمامنا في الزريبة 
أدري  وال  وف��وراً صرخت  لهم،  إكراماً  فذبحناه  الجدي  سوى 
مالمحهم  جانبي  إل��ى  أسرتي  وج��دت  ل��ي،  ح��دث  ما  بعدها 
لكن  واضحة  وغير  متداخلة  وأصواتهم  عيني  أم��ام  مضببة 
أحسست أنهم أهلي وأن األصوات التي أسمعها صادرة منهم، 
باألبيض  مطلية  غرفة  في  أنا  ها  أكثر،  بتركيز  عيني  فتحت 
بكيس بالستيك  أنبوب موصول  يدي  رائحتها مستشفى، في 
من  تنقط  بطيئة صامتة  قطرات  رأس��ي،  قرب  بحامل  مثبت 
الكيس داخل األنبوب الموصول إلى ذراعي، قطرات ميتة ال 
موسيقى فيها ليس كمثل قطرات المطر الشجية التي يحبها 
الجدي فيصاحبها بالثغاء، رأسي متصدع كثيراً وذاكرتي اآلن 
تعود من جديد  ببطء لتعرض آخر مشهد وعي عشته بسؤال 
شيخاً  وتذكرت  ذبحناه،  لقد  قالت  والتي  الجدي  عن  عمتي 
بنغازي  في  البلدي  الفندق  أق��واس  في  التقيته  كبيراً  أسمر 
يقولون عنه أنه يقرأ الغيب، سألته ذات مرة عن حالي وأحوالي 
بعد أن دفعت له البياض  ربع جنيه )أجرة قراءة الطالع(، قال 
ستكون أحوالك لوز يا بني )ممتازة(، طلبت منه أن ينصحني 
ولم  له حاضر،  قلت  ذبحه،  يتم  قد  بشيء  تتعلق  ال  لي  فقال 
يخطر ببالي أنه يقصد أن أتعلق بحيوان أو طائر، قلت آنذاك 
أنه يقصد أن أتعلق بإنسان ومن هو اإلنسان الذي من الممكن 
أن يُذبح في زمن ليس به النبي إبراهيم  عليه السالم، ومضيت 
اآلن  ت��ذك��رت  نصيحته،  نسيت  قصير  زم��ن  وبعد  عنده  م��ن 
بالذات وأنا أفيق من عالم الغياب أنه يقصد الجدي، ال أدري 
كيف عرف أني سأحب جدياً ألن صوته موسيقي مثل صوت 
هطول المطر، المطر هو من دلني على الجدي وقال أريده في 
فرقتي الموسيقية المائية، جدي طيب أعرف حكايته، أعرف 
أن أمه أجبرت على أن تتخلى عنه، إنسان جشع يحب الحليب 

الطبيعي اشتراها ليحلب روحها، بالطبع سيكون حليبها حزيناً 
وسيسبب لذلك اإلنسان المرض، حليب رزق حرام حتى وإن 
اشتراه بحر ماله، لقد ارتكب جريمة في حق طفولة الجداء، 
حرم جدياً صغيراً من حليب أمه الطبيعي ليتم إرضاعه بحليب 
مسحوق ال قيمة غذائية فيه وال يُكِسب الجدي أي مناعة ضد 
المرض، واآلن بعد أن تم ذبحه كيف سيعزف المطر ألحانه 
بدون ثغاء؟ أكيد سيحزن سيبكي سيعيش صدمة فراق أحد 
مني  وسيطلب  يعوضه  أن  وسيحاول  المهمين  فرقته  أعضاء 
مساعدته في ذلك حتماً، وكيف لي أن أساعد المطر! هو يريد 
صوت هذا الجدي بالذات، هل أقلده له؟ وماذا ستقول عني 
سقوط  عند  يصيح  وصار  جدي  بسبب  ُجّن  مصباح  الناس؟ 
الجحيم  إلى  فليذهبوا  الناس،  يهمني في  وماذا  مثله،  المطر 
أو  الجدي وإن استهزأ بي أحد األوب��اش  أقلد صوت  وسوف 
وهو  أي  كبير،  وهو  الجدي  بصوت  له  ألبلب  أعاقني فسوف 

تيس هرم رائحته نفاذة حتى أشعره باإلهانة.
الجدي  أن  وتذكري من جديد  التداعيات  زوال هذه  بعد 
ذبح أغمى علي مرة أخرى وأرجعوني إلى غرفة العناية المركزة 
الطبية  أجهزتهم  وخراطيم  أنابيب  جسدي  إل��ى  وأوص��ل��وا 
وتدهورت حالتي  أكثر من قبل، وقال الطبيب الصدمة الثانية 
دائماً أقوى من األولى ألنها حدثت عن وعي بالمصيبة وليست 
فكرة حب  وإخ��راج  أكثر  به  العناية  من  والبد  كاألولى،  فجأة 

الجدي من رأسه ولو مؤقتاً.
بأن  الواقع  لألمر  تستسلم  لم  ج��داً،  حائرة  عمتي  كانت 
إلى  أنابيب وريدية، وذهبت  أتغذى عبر  المستشفى  أظل في 
فقيه في القرية، فقيه ليس مشعوذاً، هو ال يكتب الحجابات 
والحصون أو يطلب تعليق تمائم أو استنشاق بخور أوراق كتبها 
بقصبة و حبر الودق أو شرب ماء تم إذابتها فيه، هو أقرب 
بالطب  يسمى  ما  أو   األعشاب  طبيب  من  النفسي  للطبيب 
البديل، حكت له عمتي قصتي بالكامل وقال لها: هل بقى من 
الجدي أي شيء؟ قالت له: وزعت لحمه على جيراننا وحتى 
أننا لم نعمل من بعض لحمه قديداً أو عصبان شمس، جدي ما 
هناك شيء )اطشيشون( وزد على ذلك أنه لم  يرضع من أمه 
وأكلناه على كسكسو  والرأس شفشفناه وطبخناه  أسبوعاً  إال 
يوم جمعة، لم يبق من الجدي شيء سوى مرارته المعلقة في 
شوكة بالخيمة و جلده الذي ملحته ونشرته على صخرة صوان 
وأوشك حالياً أن يجف وسأخرطه بالطبع من الملح وأغسله 

على البئر وأجعله فراشاً لجلوس الضيوف أو سجادة صالة.
الجلد  وأما  الفتى  فستضر  المرارة  أما  الفقيه:  لها  قال 
أخيك  ابن  إن  قلِت  المشكلة،  يحل  أن  فيمكنه  التنظيف  بعد 
مغرم بالموسيقى، قالت العمة: أي نعم، هو يستمع لموسيقى ال 
نسمعها نحن يقول تعزفها الرياح، تعزفها قطرات المطر على 
التراب وضوء البرق في األفق وزمجرة الرعد في السماء، قال 

الفقيه: أحضري لي الجلد إذن وعودي بعد أسبوع.
قطع  من  تبقى  وما  بنديراً  فأعطاها  أسبوع  بعد  ع��ادت 
جلد الجدي، قال لها: صنعت من جلد الجدي بنديراً، خذوا 
البندير معكم إلى المستشفى ودقوا عليه قلياًل فسوف يصحو 
ويقف ويعود معكم إلى البيت بإذن الله، هذا البندير يعمل عمل 

قميص يوسف عليه السالم بالضبط.
وقال: هال  ببطء  نهض  رأسه  البندير قرب  دقوا  عندما 
كل  كنت  أين  ثغائك عذب،  الحبيب، صوت  بالجدي  ومرحبا 
البندير وضمه  منهم  وأخذ  الحميم؟  يا صديقي  الوقت  هذا 
إلى صدره وصار يشم جلده ويقبله ويضعه على رأسه كقبعة 
تسمعه  كالذي  شجياً  دقاً  عليه  يدق  ووقف  يديه  بين  ويلعبه 
الناس في حضرة سيدي عبد السالم األسمر بنق بنق بم.. 
ال  يجدب  والممرات  الغرفة  في  من  كل  وص��ار  بم،  بنق  بنق 
شعورياً كمريدي الحضرة وبعدها أوقف الدق فتوقف الخلق 
لله وصلّوا على خير األنام رسول  عن الجدب وقال: الحمد 
الله محمد بن عبد الله عليه الصالة والسالم، ثم غادر إلى 
البيت مع أسرته. قال الطبيب: لو كان يخطر على  بالنا أن 
عالجه في بندير ألقمنا له حضرة كبيرة في المستشفى، لكن 
الذي فهمته اآلن أن العالج  ليس في البندير  إنما في جلد 

مات إكراماً للضيوف.

ُحْبَلى َح��وَل��ِك  ��وَداُء  ال��سَّ ال��ُغ��ْرَف��ُة 
��ْم��ِت��َه��ا  ���ِت���ي َع��لَّ ��َع��اِوي��ِذ الَّ ُك���لُّ ال��تَّ
مثَلَنا َأصَبَح  الِمْصَباِح  ِفي  وُء  الضَّ
َعاِرًيا َأصَبَح  الِمْصَباِح  ِفي  وُء  الضَّ
���وَداُء ِف��ْي��َه��ا آَخ���ُروَن ال��ُغ��ْرَف��ُة ال���سَّ
َحْوَلَنا َضاَقْت  الِمْشَكاِة  َوَج��َواِن��ُب 
َحاِئًرا َيْنظُر  الَخَشِبيُّ  والَمقَعُد 
َب��ِع��ي��َدٌة ال��ِغ��َي��اِب  ن���اِف���َذَة  نَّ  وأِلَ
َموِطًنا ْبُلَغ  اِلَ َنْحِوي  الَمَدى  ي  ُمدِّ
ٌق  ُمَحدِّ ال��ِج��َداِر  َوَس��ِط  ِفي  ْقُب  الثُّ
َيْنَتاُبِني ��ِذي  الَّ الَخوَف  ُب  َي�تَ����َرقَّ
َوْجُه�ُه الَحِقيَقَة  ُيْبِدي  َفِبَنْظَرٍة 
َقَصاِئِدي َفَناِء  ِسَوى  ُيِريُد  اَل  ُهَو 
��ٌم ُم��َه��شَّ ال����َك����اَلِم  ���اَك  ُش���بَّ وأَلنَّ 
��ِب��يُّ َع��اَلَم��ًة  ال ن���ار ُي��ْؤِن��ُس��َه��ا ال��نَّ
ْمِل َلْم َنْسَمْع َحِديَث َوِبَباِب َواِدي النَّ
ِلَنْقَتِفي َي��َداِك  َقَبَضْت  َقْبَضٌة  اَل 

َمِسيُرَنا َك��اَن  الَبْحِر  َف��وَق  َوَمَشيِت 
آَخ��ًرا ِط��ْف��اًلً  ��اب��وِت  ال��تَّ َم��َع  َفَضِعي 
��وداُء ال َت��ْح��َت��اُج ُن��وَر ال��ُغ��رَف��ُة ال��سَّ
َنْفُسُهْم ال��َه��َزاِئ��ِم  ِم��َن  َوال��َع��اِئ��ُدوَن 
َوَرَأيُت�����ُه َنَعْم،  ِدِهْم:  ِلَسيِّ قالوا 
َأْخَطُر ْعِر  الشِّ ُرْمَح  ِبَانَّ  َأخَبُروُه  ُهْم 
َعَلى َشْنِقي  َيْسَتِطْع  َل��ْم  ���ُه  وأَلنَّ
��ْي��ُت��ُه ���ذي َربَّ ��ْي��َر الَّ ُض ال��طَّ َوُي���َح���رِّ
وَبْحَرَها  ، َع��َل��يَّ نَيا  الدُّ ُض  َوُي��َح��رِّ
َقَصاِئِدي  ِكْبِرياِء  ِمْن  َيَنْل  َلْم  ُهَو 
َمْوِطِني َباَتْت  اأَلرِض  ُكلُّ  واأَلرُض 
نَّ َشْكَل الَخوِف اَل َيْعِني َتَضاِريِسي واِلَ
َع��اِش��ٌق ُي��َس��اِف��ُر  َق��ل��ِب��ي  ف��ي  نَّ  وأِلَ
��ْت َأْرَض��َن��ا ��ْوَف��اِن َغ��طَّ َف��َم��اَلِم��ُح ال��طُّ
وال���ُج���بُّ َأص���َب���َح آِم��ًن��ا ِف���ي َق��ْع��ِرِه
ِسي َتَتَنفَّ َكي  َتْحُت،  ي  ظلِّ َوِل���َذاِك 
َما َوُربَّ الِجداِر  في  خنًقا  َسَنُموُت 

َأَق��ال َص��اَر  الِمْصَباِح  ِف��ي  ي��ُت  وال��زَّ
ِلُتْتَلى الَغِريَق  ُتْنِجي  َتُعْد  َلْم  ِلي، 
ُمخْ��َتال  .. ُمَتَساِرًعا   .. ُمَتَباِطًئا 
كال والشَّ والُخَطى  ��واُزَن  ال��تَّ َفقَد 
الَعْقال ُي��ح��اِص��ُروَن  ال��َم��َج��اِز  ِم���َن 
؟ َمَحالَّ  َتْزَرِعي��َن  ُرْك����ٍن  َف�بِ��َأيِّ 
الَغْزال َيَديِك  ِمْن  َيْسِرُق  والَوقُت 
الَحْبال ِإَل���يَّ  ُتلِقي  َأن  ُي��ْج��ِد  َل���ْم 
��ى ك��ي ال َي��ُج��وَع َب��ِن��ْي��ِه َص���اَم َوَص��لَّ
َثْكَلى ِب��َن��ْظ��َرِة  َوَي��ْرُم��ُق��ِن��ي  َن��ْح��ِوي 
َقْتاَل  َفوِقي  َيْنق�َ�ضَّ  ِلَكي  َح��َذًرا    
��يء َن��ْص��ال َوِب��َن��ْظ��َرٍة ُأْخ����َرى ُي��َخ��بِّ
ُذال َح��وِل��ي  لِّ  ال����ذُّ َك����ْأِس  ِم���لَء  َأو 
الَخْيال َباِح  الصَّ َمَع  ُصوُص  اللُّ َسَرَق 
الَحْقال َع��ضَّ  َج���اَع،  ��ا  َل��مَّ ئ��ُب  وال��ذِّ
َنْمال ُن��َش��اِه��َد  َأو   .. ُيْتَلى  ْمِل  النَّ  
ْمال الرَّ َغَرْفَنا  َوَم��ا  ُس��وِل،  ال��رَّ َأَث��َر 

ْخال النَّ َي��َداِك  َبَلَغْت  وما   .. َعَبًثًا 
��ُف ِطْفال ال��ُم��َزيَّ ال��َي��مُّ  ُي��ْرِج��َع  َل��ْن 
ى َنَتَجلَّ َأْن  َتْحَت�اُج  َب��ْل  ْمِس،  الشَّ
والُمْحَتال الطاغوَت  َأْق��َن��ُع��وا  َم��ْن 
َكال ُرَوي���َدَك،  َل��ُه:  َفُقْلُت   ... َعْبًدا 
ُيْمَلى ِس  ال��ُم��َس��دَّ في  َرَص���اٍص  ِم��ْن 
فَلى السُّ ِل��ْل��ِب��اَلِد  َن��َف��اِن��ي  َأْرِض����ي 
اإِلْب��ال َوَيْسَتِثْيُر   ، َع��َل��يَّ  .. ِط��ْف��اًل 
��ْه��ال ُوُح��ُق��وَل��َه��ا، َوِج��ب��ال��ه��ا وال��سَّ
���ُل َن��ْع��اَل  َوِس�������َواَي َأْف��������َواٌه  ُت���َق���بِّ
 َوِرَم���اُل���َه���ا َص�����اَرْت ِل��َق��ْل��ِب��ي َأْه���ال
َج�����َع�����ْل��ت���ُ��ِك ف��ي ِك��َت��اِب�����ي َف��ْص��اَل  
َي��ْه��وى ال��ح��ي��اَة َق��َت��ل��ُت ف��يَّ ال��ِغ��ال
َضْحال َأْصَبَح  ْطآِن  الشُّ في  والَماُء 
الَّ  الظِّ َيْغَشى  ْطِح  السَّ َفوَق  والَموُت 
اأَلعَلى َنْحَو  ْخِل  النَّ ِبِجْذِع  َوارِم��ي 
َقت�ْ�َلى هاَيِة  النِّ ِتلَك  ِم��ْن  َسَنُعوُد 

أن تكون نهماً لقراءة الكتب، تلتهمها 
ب��ب��ص��رك وروح�����ك وق��ل��ب��ك وأن��ف��اس��ك 
معرفياً،  حيواناً  كونك  يعني  وعقلك، 
ال��م��رّوض في  الكائن  إل��ى شكل  أق��رب 
غابة االفتراس المجاني والقتل العدمي، 
ما  ق��ب��س  روح����ك  ف��ي  ح��ي��ث سيضيئ 
الدرس  إلى  فقط  بحاجة  بأنك  يذكرك 
ولمنهج تعايش، ال لقعقعات وجعجعات، 
أو  ماضية  عبرة  سيرة  عن  نجم  ما  إال 
اقترن بانشقاق الجالميد وهزات البهجة 
الربيعية، فالذاكرة لم تحتفظ بصورة بهاء 
جاورت ظل القتلة بل بمن علموا الناس 
وأرش��دوه��م وأب��دع��وا فيهم األم��ل وفي 
النبيل  النهم  ذلك  كن  العمران..  العالم 
المريض أمام تلقي الفكر الوقاد الكوني 
والحسي في آن، مجردا وعمليا، لتصير 
نقطة في مخطوطة العمر والتاريخ بعده، 
بالندّي  ومرتبطاً  نخاعك  ف��ي  بشرياً 
رم��ل صحراء  ك��ان  لو  حتى  األحياء  في 
اطمئنان  غرفة  لتصل  وشفافاً  باهرة، 
ال���وارف ليخفف  ال��ن��اس، وادف��ع حلمك 
تحقق  األصلية  القراءة  ويرفعهم.  عنهم 
أمامك  وتفتح  وال��ت��واض��ع،  الرفعة  ل��ك 
درب االحتماالت الحافل، وتُفِهمك أنك 
بغيرك وأنه بك، لست فرداً وال متفوقاً 
عرقاً أو حظوة، بل فرد في وعي جمعي، 
تجمع،  أو  جماعة  أو  مجموعة  وداخ��ل 
دون أن تكون وسط المأهول لن تفهم ما 
كتب قبلك، فلن تجد مفتاحك للفهم وال 
بوصلتك المكسورة للحب، ستضل ولكن 
ليس ضالل العباقرة األفذاذ الصادرين 
عمن يساندهم والالئذين بهم، بل سقوط 
الغرور والتبجح والهوس بالمجد الهزلي، 
ولن تجد سرفانتيس جديداً ليخلدك بل 
ستُنسى دون أن يبكيك أحد، وال يواسيك 

أحد قبل ذلك.
اقرأ مهما حدث، وكيفما تحولت بك 
الهم  فجالء  أحوالها؛  وعصرتك  الحياة 
هذا  في  لمرورك  يكون  أن  في  أجمعه 
مغالبة  أثرك  ليس  ومعنى،  شأن  العالم 
بل أن تعب من المعرفة وتسقي بعضها 
إنها  غريبا،  حتى  أو  ب��ك  متصال  آخ��ر 
العلم  ق��داس��ة،  وأكثرها  الوصايا  أول��ى 
الذي يكلل العيش بالقيمة، ينفع صاحبه 
وجاره والبعداء، هو من يفتح في صدرك 
زهرة صفراء تشرق كشمس باسمة، ولو 
قرأت التراجيديات أو كيف يحلق مكوك 
وحدها،  الحسابات  ب��رادع  الفضاء  في 
على  الفهم،  مرجعية  على  بناء  افترض 
التأويل، أنت داللتك، وداللتك ال تتحقق 
العفيف  الشبق  والحّمى،  السهر  بغير 
لراحة  ال��وص��ول  متعة  بغية  للمطالعة 
ت��ك��وي��ن ال��ف��ك��رة اإلن��س��ان��ي��ة ف��ي خضم 
اقرأ، جد  ثم  اقرأ  الموجودات جميعاً.. 
ممر خطواتك، جد طريقك، وخلف أثر 
وازرع  نبتة  عقلك  ف��ي  ازرع  مسيرك، 
بذرة في األثناء، ال تتوان عن المحاولة 
ح��ي��وان��اً  ت��ك��ون  أن  ل��ي��س  قرينتها،  ت��ل��و 
معرفياً سبة، أو تهكماً، بل هو المصير 
الفريد والحقيقي الذي يفرق به الزمن 
وبين  بينك  له،  لحظة  ال  ما  وبين  بينك 
في  تتنفس  ال  وجمادات  خاوية،  أعجاز 
هي  لألسف  والسلطة  الكارتون،  بداهة 
األخرى ال تكون بغير التعرف، والحرب 
التي تندلع بفعل الفكرة المعربدة تخمد 
حين  التصورات،  تالقح  تواصل  بتأثير 
ت��ك��ون وع���د غ��ف��ران ال ي��ص��در إال عن 
هي  الهشاشة  بالرحمة،  الوعي  عميق 
نتاج القراءة الصادقة، والطيبة البسيطة 
وجه  في  الجريئة  النظر  لوجهة  تتويج 
عتاد فلسفة األنقى واألرقى واألصلح.. 
اقرأ لكي ترى نفسك، وال تحفل فسيراك 
نفسك  تقرأ  حين  ويفهموك  اآلخ���رون 

وتعيها دون رتوش

اقرأ
■ بقلم : صالح قادربوه

■ بقلم : قيس قوقزة

■ بقلم : محمد األصفر

اشراف : صاحل قادر بوه
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مكتب األعالم بمصلحة األثار الليبية
شاركت مصلحة األثار الليبية بالحكومة المؤقتة 
بورشة العمل حول الحد من سرقة االثار والمتاجرة 
غير المشروعة التي أقيم في تونسبرعاية جامعة 
درهام البريطانية ضمن مشروعها لتوثيق التراث 
عليه  يطلق  برنامج  أو  بتطبيق  والتونسي  الليبي 

اسم هيداب ..
وقال خالد الهدار مدير مكتب األثار المسروقة 
عن  بعرض  شاركت  قد  المصلحة  بإن  والمهجرة 

توثيق االثار المسروقة في ليبيا. 
قاعدة  لمناقشة  خصص  اللقاء  ب��إن  م��ؤك��داً 
البيانات المحلية للمتاحف وقائمة االثار المسروقة 
الشرطة  مثل  العالقة  ذات  بالجهات  وعالقتها 
واالنتربول  الوطني  اإلنتربول  ومكتب  السياحية 
الجهات  بين هذه  العالقة  نوقشت  بحيث  الدولي 
في  المسروقة  االث��ار  لتسجيل  االث��ار  ومصلحة 
بتسجيل  المتعلقة  األمور  بعض  اإلنتربول.  قائمة 
الباحثين على  الليبية وتدريب  المتاحف  مقتنيات 

قاعدة البيانات ونظام الهيداب.
 وش����ارك ف��ي ورش���ة ال��ع��م��ل م����دراء األدرات 
السياحية  الشرطة  من  مندوب  االث��ارو  بمصلحة 
وحماية األثار ومكتب اإلنتربول وفريق من المعهد 

الوطني للتراث

أج��ت��م��ع��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
المجري  السفير  مع   للسياحة 
لبحث سبل التعاون بين البلدين 
ونوقش خالل األجتماع إمكانية 
المجرية  تجربة  من  االستفادة 
ف����ي م���ج���ال ت���رم���ي���م ال���م���دن 
وت��ب��ادل  التاريخية،  والمباني 
المتخصصين  الخبراء  زي��ارات 
بالمواقع  مجاالتاألهتمام  في 
ال��ت��اري��خ��ي��ة، وت��أه��ي��ل ال��ك��وادر 
ال��ع��ام��ل��ة ف��ي مجال  ال��ب��ش��ري��ة 

حفظ وإدارة المدن التاريخية.
وفي ختام اللقاء عبر سعادة 
وت��ق��دي��ره  ش��ك��ره  ع��ن  السفير 
ل���ل���دع���وة، وإت����اح����ة ال��ف��رص��ة 
وبرامج  خطط  على  ل��إلط��الع 
واألفكار  اآلراء  وتبادل  الهيئة، 
ح����ول ال���ت���ع���اون ف���ي م��ج��االت 

االس����ت����ش����ارات واالس���ت���ث���م���ار 
ال��س��ي��اح��ي، واالس���ت���ف���ادة من 
الواعدة  وال��ف��رص  اإلمكانيات 
الليبية،  السياحة  م��ج��ال  ف��ي 
مؤكًدا حرصه على التواصل مع 
الجهات المجرية ذات العالقة، 
لتحويل محاور اللقاء إلى برامج 

عمل تخدم أهداف البلدين.
وب��ح��ث ال��ج��ان��ب��ان م��ج��االت 
السياحي  المجال  في  التعاون 
وق����دم رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

بين  للتعاون  مقترح  للسياحة 
بتبادل  يتعلق  وال��م��ج��ر،  ليبيا 
ال��م��ع��ل��وم��ات وال���دراس���ات في 
واإلحصاء  التخطيط  مجاالت 
السياحي،  والتسويق  والترويج 
وال���ت���ش���ري���ع���ات وال���ق���وان���ي���ن 
ال���س���ي���اح���ي���ة، وال��ت��ص��ن��ي��ف��ات 
مجال  في  والتعاون  الفندقية، 
التدريب وتأهيل القوى البشرية 

العاملة في مجال السياحة

بلدية  عميد  مع  للسياحة  العامة  الهيئة  بحثت 
سلوق أمكانية أقامة مهرجان عمر المختار التراثي 
السياحي للفروسية تزامناً مع ذكري أستشهاد شيخ 

الشهداء عمر المختار.
كما تطرق اللقاء إلى إمكانية إنشاء مكتب للسياحة 
عبر  السياحة  حركة  تنشيط  وسبل  سلوق،  ببلدية 
داخل  السياحية  والمزارات  المعالم  من  االستفادة 

النطاق اإلداري للبلدية 

األس��ت��ع��داد الفتتاح  أط���ار  ف��ي 
متحف مدينة شحات األثرية للزور 
اف��واج  ق��ام  لسنوات  اغ��الق��ه  بعد 
متحف  بتنظيف  ش��ح��ات  ك��ش��اف 

شحات .
وكانت الكشاف قد شاركت في 
وقت سابق  إلى جانب موظفي قسم 

المتاحف بمراقبة آثار شحات.
حيث تم نقل القطع األثرية التي 
المتحف  وتغليفها من  تم تسجيلها 
إل����ى م���خ���ازن اآلث�����ار ب��م��س��اع��دة 
وذلك  خاصة  بطريقة  الكشافين 
فنيي  إش��راف  تحت  عليها  حفاظاً 
اآلث��ار  لمصلحة  التابعين  اآلث���ار 

الليبية.
وي��أت��ي ه���ذا ال��ع��م��ل ف��ي إط��ار 
م��ش��ارك��ة ال��م��ؤس��س��ات األه��ل��ي��ة 
في  المدني  المجتمع  ومنظمات 
العمل من أجل التعريف بالموروث 
والمحافظة  والحضاري  الثقافي 

عليه.

ت��س��ت��ع��د ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
للسياحة للمؤتمر الدولي الثاني 
للسياحة في ليبيا  حيث أنعقد 
عليه  القائمين  ض��م  اج��ت��م��اع 

وعميد بلدية يفرن  
آليات  المجتمعون  ون��اق��ش 

ومكان  الفرعية،  اللجان  توزيع 
تقديم  وت���م  أق��ام��ت��ه،  وم��وع��د 
المقترحات حول شعاره ومحاوره 
المستهدفة  والجهات  وأهدافه، 
وإع��داد  والمشاركة،  بالحضور 

مقترح البرامج المصاحبة.

وق�����د ت����م ت���ح���دي���د م��وع��د 
من  عشر  الثامن  ي��وم  المؤتمر 
ش��ه��ر أب��ري��ل ال��ق��ادم الن��ط��الق 
أعمال المؤتمر في بلدية يفرن، 
الموعد  بادرت الستضافة  التي 

السياحي

أثار المؤقتة تشارك في ورشة عمل 
حول الحد من سرقة األثار

تعاون ليبي مجري في المجال السياحي هيئة السياحة تبحث أمكانية تنظيم 
مهرجان التراثي السياحي في سلوق

 بعد اغالقه لسنوات متحف شحات يستعد لالفتتاح من جديد

بلدية يفرن تستضيف مؤتمر السياحة الثاني أبريل المقبل

واالذاعي  الصحفي  العمل  مجاالت  مختلف  في  التدريبية  ال��دورات  إلقامة  التام  استعداده  عن 
والتلفزيوني ومن بينها التخصصات التالية:-

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

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

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

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

اعالن
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المؤسسة الوطنية للنفط تطالب برفع أجور عاملي القطاع في الميزانية المقترحة لعام 2019

النفط يقفز 5 % بعد اتفاق أوبك على خفض اإلنتاج

مؤسسة النفط تعلن إعادة فتح موانئ التصدير في شرق ليبيا

مصرف الوحدة يستحدث منتج جديد 

ق����ام����ت ال���م���ؤس���س���ة 
بتقديم  للنفط  الوطنية 
التشغيلية  م��ي��زان��ي��ت��ه��ا 
الرسمية لعام 2019 إلى 
وزارة المالية، وقد شملت 
هذه الميزانية طلب تنفيذ 
زي���ادة ف��ي األج���ور بنسبة 
67 بالمئة، لجميع عاملي 
قطاع النفط والغاز، وذلك 
وف���ق���ا ل���ق���رار ال��ح��ك��وم��ة 
المؤقتة رقم 642 المؤرخ 

في 24 أكتوبر 2013. 
المؤسسة  رحبت  كما 

بالقرار الصادر عن ديوان 
بسحب  الليبي  المحاسبة 
اع���ت���راض���ه ع����ن ص���رف 
رواتب عمال قطاع النفط 
وال���غ���از ل��ش��ه��ري أك��ت��وب��ر 
في  ذلك  ويأتي  ونوفمبر. 
التي  المراسالت  أعقاب 
وجهتها المؤسسة الوطنية 
الفترة  تلك  خ��الل  للنفط 
إلى وزارة المالية بصفتها 
رواتب  المسؤولة عن دفع 

موظفي القطاع العام.
إدارة  م��ج��ل��س  وك�����ان 

ال���م���ؤس���س���ة ال���وط���ن���ي���ة 
ب��ش��دة  أدان  ق���د  ل��ل��ن��ف��ط 
صرف  في  التأخير  ه��ذا 
الجهات  وطالب  الرواتب 
جميع  باتخاذ  المسؤولة 
لمنع  ال���الزم���ة  ال��ت��داب��ي��ر 

تكرار هذا التأخير.
علق  السياق  هذا  وفي 
صنع  مصطفى  المهندس 
إدارة  مجلس  رئيس  الله 
للنفط  الوطنية  المؤسسة 
قائاًل: »لقد حقق موظفونا 
إن���ج���ازات م��ذه��ل��ة خ��الل 

بفضل  ال��م��ن��ص��رم  ال��ع��ام 
وعزيمتهم،  تضحياتهم 
الوطنية  التحديات  رغ��م 
في  ونجحنا  المستمرة، 
ت��ح��ق��ي��ق أع���ل���ى م��س��ت��وى 
م��ن��ذ خمس  ل����إلي����رادات 
من  فإنه  لذلك  س��ن��وات. 
أن  إطالقا  المقبول  غير 
هذا  مثل  موظفونا  يواجه 
وزارة  أدعو  وأنا  التأخير، 
المحاسبة  وديوان  المالية 
إل������ى ص������رف م���رت���ب���ات 

موظفينا على الفور ».

الديوان – رويترز
أكثر  النفط  أسعار  قفزت 
أمس  يوم  بالمئة  خمسة  من 
كبار  اتفاق  مع  الجمعة  ال��ول 
في  األوس��ط  الشرق  منتجي 
أوب����ك ع��ل��ى خ��ف��ض اإلن��ت��اج 
الوقود  مخزونات  لتصريف 

العالمية ودعم السوق. 
 1355 الساعة  وبحلول 
خام  ك��ان  جرينتش  بتوقيت 
ال���ق���ي���اس ال��ع��ال��م��ي ب��رن��ت 
مرتفعا 3.26 دوالر للبرميل 
وف��ي  دوالر.   63.32 إل���ى 
المعامالت المبكرة، انخفض 
عندما  دوالرا  عن 60  برنت 
بدا أن مصدري النفط قد ال 

يتفقون. 

األمريكي  ال��خ��ام  وارت��ف��ع 
دوالر   2.62 ال���خ���ف���ي���ف 
دوالر   54.11 إلى  للبرميل 
 53.90 حوالي  إلى  نزل  ثم 

دوالر. 
انخفضت  األس��ع��ار  كانت 
ن���ح���و ث���الث���ة ب���ال���م���ئ���ة ي���وم 
الخميس بعد أن أنهت منظمة 
للبترول  ال��م��ص��درة  ال��ب��ل��دان 

باتفاق  فيينا  ف��ي  اجتماعا 
أولي فحسب لمعالجة ضعف 
محادثات  وُعقدت  األسعار. 
يوم  اآلخ��ري��ن  المنتجين  م��ع 

الجمعة. 
 30 النفط  أس��ع��ار  ه��وت 
تشرين  أك��ت��وب��ر  منذ  بالمئة 
األول في ظل تنامي المعروض 
وانحسار نمو الطلب العالمي. 

لكن إي���ران أع��ط��ت أوب��ك 
الضوء األخضر اليوم لخفض 
إنتاج النفط نحو 0.8 مليون 
م���ن 2019  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل 
تسوية  إل��ى  توصلت  أن  بعد 
م���ع م��ن��اف��س��ت��ه��ا ال��س��ع��ودي��ة 
من  محتمل  استثناء  ب��ش��أن 
ق��ال  حسبما  ال��ت��خ��ف��ي��ض��ات 

مصدر في أوبك. 

دعم  لنيل  أوب���ك  وتسعى 
روس����ي����ا غ���ي���ر ال���ع���ض���و ف��ي 
المعروض.  لخفض  المنظمة 
الروسي  الطاقة  وزي��ر  وع��اد 
ألكسندر نوفاك إلى فيينا يوم 
الجمعة بعد مناقشة األمر مع 

الرئيس فالديمير بوتين. 
وقال مصدر بوزارة الطاقة 
مستعدة  موسكو  إن  الروسية 
للمساهمة في الخفض بنحو 
ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل  أل����ف   200
المنتجين  إن  مصادر  وقالت 
اآلخ��ري��ن غير األع��ض��اء في 
بمئتي  يساهمون  ق��د  أوب���ك 
أل���ف ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا أخ���رى 
إلى  الخفض  إجمالي  ليصل 

1.2 مليون برميل يوميا. 

الليبية  الوطنية  المؤسسة  قالت 
إن  الجمعة  األول  أمس  يوم  للنفط 
ليبيا  بشرق  الخام  تصدير  موانئ 
أعيد فتحها بعد إغالقها في وقت 
سابق بسبب سوء األحوال الجوية. 

وقال بيان المؤسسة إن صهاريج 
التخزين في ميناء السدرة يمكنها أن 
أيام. وأضاف  ثالثة  إنتاج  تستوعب 

أنه يجري تحميل ناقلة واحدة حاليا 
بينما تبحر أخرى صوب الميناء. 

صهاريج  إن  المؤسسة  وق��ال��ت 
بها  التخزين في ميناء رأس النوف 
سعة تخزينية ألربعة أيام أخرى وإن 
السعة التخزينية لصهاريج الحريقة 
ناقلة  ت��ص��ل  ب��ي��ن��م��ا  أي����ام  خ��م��س��ة 

للتحميل يوم السبت. 

ال��ع��ام لمصرف  ال��م��دي��ر  ص���رح 
منتج  اس���ت���ح���داث  ع���ن  ال����وح����دة 
ج��دي��د ت��ح��ت م��س��م��ى ) ح��س��اب��ات 
للتحويالت  الليبي  بالدينار  جارية 

لألغراض الشخصية ( 
المواطنين  على  للتسهيل  وذل��ك 
الذين ال يمتلكون حسابات مصرفية 
خدمة  من  االستفادة  من  لتمكينهم 

ب��ي��ع ال��ن��ق��د األج��ن��ب��ي ل��الغ��راض 
الشخصية والدراسة والعالج ، وفقا 
يتم  ال  أن  وه��ي   (، معينة  لضوابط 
منح دفتر صكوك على هذا المنتج 
_ أن ال يتم إعطاء كشف الحساب 
نوع  تحت  المنتج  إنشاء  يتم  وأن   _

أعمال حرة فقط (

 )6-HH-86( حقل مسلة يتمكن من ربط البئر رقم
بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 3000 برميل نفط يوميًا

أوبك تعفي ليبيا من خفض اإلنتاج

العربي  الخليج  بشركة  اإلدارة  لجنة  أعلنت 
للنفط عن تمكن إدارة حقل مسلة يوم الثالثاء 
رقم  البئر  ربط  من   2018/12/4 الموافق 
حوالي  تبلغ  إنتاجية  )HH-86-6(ب����ق����درة 
3000 برميل نفط يومياً، حيث قامت وحدة 
ومتابعة  إش��راف  وتحت  الغاطسة  المضخات 
منسقة هندسة اإلنتاج ومنسقة صيانة اآلبار؛ 
 65 المتياز   )QB7( رق��م  الحفارة  بتحويل 
عمق  وعلى    )8-HH-86( رق��م  البئر  على 
يقدر بنحو )10732 قدم( باسناد من وحدة 
السالمة والبيئة ومنسقة العمليات وقسم النقل 
بالحقل،  الصيانة  لمنسقة  التابعة  واألق��س��ام 
العالي  والضغط  والكهرباء  األنابيب  وقسم 
ربط  وتم  اآلب��ار،  رؤوس  وصيانة  والميكانيكا 
خط اإلنتاج 13/2 بوصة وبمسافة 500 متر 
للمجمع  المغذي  بوصة   6 بخط  يلتحم  حتى 
مولد  ب��واس��ط��ة  البئر  تشغيل  وت��م   ،)GC7(

الديزل لرفع القدرة االنتاجية. 
الجدير بالذكر أن هذا العمل تم بمجهودات 
شركة  مستخدمي  م��ن  ليبية  وطنية  عناصر 

الخليج العربي للنفط.

قررت أوبك، يوم امس االول الجمعة إعفاء 
ليبيا من خفض اإلنتاج إلى جانب دولتي إيران 
وف��ن��زوي��ال بينما ل��م ت��رد أي أخ��ب��ار ع��ن دول��ة 
التي تم إعفاؤها إلى جانب ليبيا في  نيجيريا 

عام 2016.
مباحثات  من  يومين  بعد  القرار  هذا  وجاء 
ال��دول  منظمة  ف��ي  األع��ض��اء  ال���دول  أجرتها 

المصدرة للنفط في فيينا.
على خفض 800  األعضاء  الدول  واتفقت 
توصلت  بينما  اليومي،  اإلنتاج  من  برميل  ألف 
أوبك إلى اتفاق مع الدول المستقلة على خفض 
اإلنتاج ب��400 الف برميل يوميا ليكون إجمالي 

الخفض العالمي 1.2 مليون برميل.
ومن شأن قرار خفض اإلنتاج أن يرفع من 
في  تخمة  ح��دوث  بعد  النفط  برميل  أس��ع��ار 
ما  الماضي  نوفمبر  شهر  خ��الل  ال��م��ع��روض 
 60 مستويات  عن  األسعار  هبوط  في  تسبب 
دوالرا للبرميل بعد أن تجاوز سعر البرميل في 

مطلع أكتوبر ال�86 دوالرا.
أن  ال��ي��وم  اجتماعها  خ��الل  أوب��ك  وكشفت 
الدول  الجتماع  موعداً  سيكون  الُمقبل  أبريل 
على  اإلنتاج  تأثيرات خفض  لمتابعة  األعضاء 
السوق العالمية ودراسة إمكانية خفض اإلنتاج 

أو تحريره.
ويحمي إعفاء ليبيا من قرار خفض اإلنتاج 
أعلنت  التي  للنفط  الوطنية  المؤسسة  خطة 
التي  اليومية  اإلنتاج  في عمليات  انتعاشة  عن 
تقارير  برميل بحسب  مليون  إلى 1.3  وصلت 
من  التي  لألموال  أكبر  تدفق  يعني  ما  رسمية 

شأنها أن تدعم خطة اإلصالح االقتصادي.

وزارة المالية تحيل قرابة “11” 
مليون لوزارة الحكم المحلي بشأن 

أعمال النظافة بمدينة بنغازي
أذن مجلس الوزراء بالحكومة الليبية 
المؤقتة لوزارة المالية بتخصيص مبلغ 
مالي ألعمال النظافة في مدينة بنغازي. 
ال���وزراء  مجلس  ل��ق��رارات  وتنفيًذا 
ب���ش���أن   )472-338-187  (
ق����دره  ت��خ��ص��ي��ص م���ب���ل���غ م����ال����ي و 
بشأن  د.ل   )11.400.000.000(
أعمال النظافة بمدينة بنغازي، أحالت 
وزارة المحلية والتخطيط المبلغ صباح 
لوزارة  ديسمبر  من  الثالث  اإلثنين  يوم 
إجراءاتهم  الستكمال  المحلي  الحكم 

المتبعة بالخصوص.
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حقائب تعليمية بأيادي ليبية

بقسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية-جامعة بنغازي

اإلرشاد النفسي لألطفال

طفلك مصاب بنقص االنتباه؟ 
الرياضة هي الحل

م��ج��االت  اح���د  ه��و  ل��ألط��ف��ال  النفسي  اإلرش����اد 
اإلرشاد النفسي الذي يهتم بمساعدة األطفال –كفئة 
المختلفة  بمظاهرة  السليم  النمو  لتحقيق  عمرية- 
اليومية،  مشكلتهم  وحل  اجتماعيا  وتربيتهم  نفسيا 
اإلرشاد   مجاالت  أهم  من  األطفال  اإلرش��اد  ويعتبر 
لنمو  أساسية  الطفولة  مرحلة  الن  وذل��ك  النفسي 
وبناء الشخصية.ويحتاج األطفال إلي نوع خاص من 
اإلرشاد يتناسب مع خصائصهم اإلنمائية التي تتميز 
بها مرحلة الطفولة والتي أهمها سرعة النمو بجوانبه 

المختلفة.
ومن أهم ما يهدف إليه اإلرشاد النفسي لألطفال: 
تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي لطفل.   •
مساعدة الطفل على حل مشكالته النفسية   •

واالجتماعية والتربوية. 
استغالل  في  الموهوبين  األطفال  مساعدة   •

قدراتهم مستقبال. 

قالت الرابطة األلمانية ألطباء األطفال والمراهقين 
المصابين  لألطفال  ناجحا  حال  تمثل  الرياضة  إن 
بفرط النشاط ونقص االنتباه باالشتراك مع العالج 

الدوائي والرعاية النفسية
رفع  الرياضة تساعد على  أن  الرابطة  وأوضحت 
أنها  حيث  األطفال،  لدى  والتركيز  االنتباه  مستوى 
والتي  بالمخ،  التنفيذية  بالوظائف  يعرف  ما  تحفز 

تشتمل على االنتباه والتركيز.
التتابع  تدريب  على  تعمل  التي  الرياضات،  وتعد 
جداً  مناسبة  والحركي،  الحسي  والتناسق  الحركي 
رياضات  مثل  االنتباه،  بنقص  المصابين  لألطفال 

الكرة والتسلق.

اشراف : خلود علي

عبارة  هي  التعليمية  الحقائب 
ومحكم  متكامل  تعلمي  نظام  عن 
احتوائه  تنظيمه  وأساس  التنظيم، 
على مجموعة من األنشطة والبدائل 
تحقيق  في  تساعد  التي  التعليمية 
أهداف محددة معتمدة على مبادئ 
المتعلم  يُمّكن  الذي  الذاتي  التعلم 
من التفاعل مع المادة حسب قدرته 
مسار  بإتباع  واحتياجاته  وظروفه 
بدليل  مسترشداً  التعلم،  في  معين 
وبدرجات  النظام  هذا  مع  ملحق 

متفاوتة من إرشاد وتوجيه المعلم.
الحقائب  إنتاج  عملية  تهدف  و 
التعليمية التعليمة إلى توفير وسيلة 
الدراسي،  المنهاج  تخدم  تعليمية 
وتساهم في تطوير العملية التربوية، 
منها  واالستفادة  توظيفها  ويمكن 
تكون  أن  شريطة  وسهولة،  بيسر 
عند  وآمنة  والنقل،  الحمل  سهلة 

استخدامها.
التربوية  العلوم  قسم  اقام 
جامعة  التربية  بكلية  والنفسية 
بنغازي يوم السبت الموفق 12-1-

حول  استثنائي  سينمار   2018
عميد  بحضور  التعليمية  الحقائب 
الرفادي  ميكائيل  الدكتور  الكلية 
مهدي  السيد  الكلية  ومسجل 
العربية  اللغة  قسم  ورئيس  الجيار 
وأعضاء  اسحيم  أحمد  الدكتور 
القسم  والطالبات  التدريس  هيئه 
حقائب  عرض  ذلك  خالل  وتم 
أوال  القسم،  طالبات  تصميم  من 
األرقام  لمفهوم  تعليمية  حقيبة 
 7-5 سن  من  األطفال  مناسبة 
علي  خلود  الطالبة  إعداد  سنوات 
أطفال،  رياض  بشعبة  طالبة  جابر 
تمكين األطفال  الحقيبة على  تعمل 
األرقام  إدراك  مهارات  تنمية  من 
يستغرق  ،و  وممتعه  سهله  بطريقة 
 )3( التعليمي  البرنامج  تطبيق 
شهور بواقع ثالث فترات أسبوعيا، 
 55:40( من  الفترة  مدة  وتتراوح 
تعليمية  الحقيبة  ،محتويات  دقيقة( 

لمفهوم األرقام :
• دليل استخدام الحقيبة يحتوي 
علي دليل مفسر لكيفية استخدام كل 
من )الكروت – األلعاب – األنشطة(

يحتوي  األرقام  كتاب قصص   •

إستراتيجية  استخدام  دليل  علي 
ونماذج  األطفال  تعليم  في  القصة 

لقصص األرقام من 1 إلي10
أناشيد  علي  يحتوي   CD  •

مرئية لألرقام وفيديوهات تعليمية
• مقياس مهارات إدراك األرقام 

لألطفال إعداد الباحثة .
• الكروت :

جوزين  ملونه  األعداد  )كروت 
األعداد  قيم  كروت  عدد-  كل  من 
األرقام  مطابقة  -كروت  مصورة 
األرقام.- الدمنوا  ملونة.-كروت 

كروت رسم األرقام(
• األلعاب :

النحل- الخنفساء-خلية  )ساعد 
التفاح- األرقام-شجرة  دائرة 

األشكال السعيدة( 

• أنشطة الحقيبة التعليمية :
وفقا  المستويات  ))متدرجة 
لمستوي الصعوبة(( أنشطة التمييز 
السمعي البصري -أنشطة التطابق 
المتاهات  والشطب-أنشطة 
والقص- والتلوين  الرسم  -أنشطة 

أنشطة التوصيل( 
• أدوات تمثيل األعداد )الحسية(
دوائر   – ملونة  خشب  أعواد 
مكعبات   – الحجم  صغيرة  حمراء 
سوداء تمثيل األعداد صغير الحجم 
األشكال  مختلفة  مجسمات   -
صغيرة الحجم - مجسمات خضراء 
رمل  –دمنوا–  الحجم  صغيرة 

وصلصال ملون.
ثانيا حقيبة تعليمية لتنمية بعض 
المهارات لدي أطفال صعوبات التعلم 

لألطفال  مناسبة  الرياضيات  في 
االبتدائية  المرحلة  التعلم  صعوبات 
إعداد أمينة عبد السالم بوزعكوك 
والتوجيه  اإلرشاد  بشعبة  طالبة 
مدة  والتربوي،وتستغرق  النفسي 
شهر  التعليمية  الحقيبة  تطبيق 
كامل بمعدل ثمانية جلسات وتتراوح 
 )30/45( اإلرشادية  الجلسة  مدة 
دقيقة بمعدل جلستان في األسبوع 

جلسة،تتكون حقيبة من :
علي  يحتوي  استخدام  دليل   •
دليل مفسر لكيفية تنفيذ  الجلسات 
التعلم  صعوبات  مقياس   •

لدكتور فتحي الزيات 
أنشطة   : الحقيبة(  أنشطة   •
البصري-  االنتباه  مهارات  لتنمية 
نقل  مرونة  مهارات  لتنمية  أنشطة 
لتنمية  أنشطة  البصري-  االنتباه 
-أنشطة  البصري  التآزر  مهارات 

جماعية (
التفاح-  شجرة  (لعبة  ألعاب   •
المكسور-لعبة  البيض  لعبة 

الخنافس الصغيرة(
تصميمها  تم  الحقائب  وهذه 
أمحمد  فايدة  الدكتورة  بإشراف 
ورئيسة  مساعد  أستاذ  الورفلي 
 ، والنفسية  التربوية  العلوم  قسم 
اتسم  حيث  مميزا  العرض  كان  و 
بالجودة والدقة و نال إعجاب جميع 
مثل هذه  تجد  أن  ونتمنى  الحضور 
الهادفة  التربوية  العلمية  المناشط 
الدعم والتشجيع من قبل المسؤولين 

بالجامعة.

نشاط التحكم بحركة الكرة من 
النشاط  ويعمل هذا  النفخ  خالل 
على تقوية التركيز وتقوية التنفس 

وتقوية النطق وتعلم الصبر .
* يمكن صنع هذه الكرات من 
القطن أو المناديل الورقية أو أى 

مادة متاحة .
الشليمو  إستخدام  يمكن   *

الغليظ كأداة للنفخ .
المراد  المربع  صنع  يمكن   *
إدخال الكرات فيه باللصق المبون 
المستخدم فى أعمال الكهرباء .

الوقت  الطفل  إعطاء  يجب   *
والمهنة  لعمره  وفقاً  المناسب 

المطلوب إنجازها .

المشابك من ألعاب التركيز واإلنتباه ويعمل على التأزر الحركى البصرى 
لعمل هذا النشاط يتطلب :

* تلوين المشابك أو كتابة الحروف واألرقام عليها .
* على الطفل أن يرتبها وفقاً لنمط معين .

* إعطاء الطفل الوقت المناسب وفقاً لعمره والمهنة المطلوب إنجازها.

ADDH من أنشطة إنتباه وتركيز لطفل



12 االخرية
األحد 2 ربيع االخر 1440هـ الموافق 9 ديسمبر 2018م العدد )06( 

األولمبياد الخاص يوقع اتفاقية توأمة وشراكة مع نادي بنغازي الجديدة الرياضي

بالريش يقود نجوم أجدابيا للفوز على التحدي

بعد عبور سهل في دور ال 64 لقاءات قوية في انتظار فرقنا المحلية 

ماذا سيحدث بعد اجتماع الجمعية العمومية 
إلتحاد كرة القدم

الخاص  األولمبياد  أب��رم 
ب��ن��غ��ازي ات��ف��اق��ي��ة ش��راك��ة 
بنغازي  ن���ادي  م��ع  وت���ع���اون 
الثقافي  الرياضي  الجديدة 

االجتماعي.
األول  أم�����س  وأق���ي���م���ت 
األولمبياد  بقاعة  األرب��ع��اء 
احتفالية بشأن التوقيع، حيث 

وقع االتفاقية عن األولمبياد 
ال���خ���اص ال��ل��ي��ب��ي ب��ب��ن��غ��ازي 
مدير  الورفلي  محمد سعيد 
ببنغازي،  الفرعي  البرنامج 
وع���ن ن���ادي ب��ن��غ��ازي فتحي 
الشكري رئيس مجلس إدارة 

النادي.
إقامة  االتفاقية  وتضمنت 

مختلفة  ري��اض��ي��ة  ب���رام���ج 
رياضي  أم��ام  المجال  وفتح 
األولمبياد الخاص لالستفادة 
م���ن ال���م���راف���ق وال��م��الع��ب 
الرياضية للنادي واالستفادة 
وإقامة  المدربين  أطقم  من 
الدورات التدريبية المشتركة 

لكل الجانبين.

كتب : سيف النصر أمبية
األول  أجدابيا  نجوم  فريق  نجح 
من عبور مستضيفه التحدي بنتيجة 
هدفين مقابل هدف، وذلك لحساب 
ذهاب األسبوع الثاني من المجموعة 
األول����ى، ض��م��ن م��ن��اف��س��ات ال���دوري 

الليبي الممتاز لكرة القدم.
يوم  أحتضن  بنينة  شهداء  ملعب 
- أمس األربعاء - هذا اللقاء، حيث 
منهما  وك��ل  المباراة  الفريقان  دخ��ل 
يأمل في تحقيق االنتصار، فالتحدي 
حاول بقدر المستطاع تفادي خسارته 
في األسبوع األول أمام األخضر، فيما 
نجوم أجدابيا تغلغل إلى اللقاء وعينه 

على النقاط الثالثة.
أجدابيا  ن��ج��وم  الضيف  ال��ف��ري��ق 
تمكن عند الدقيقة 6 من زمن الشوط 
المقابلة،  أهداف  أول  تسجيل  األول 
الرحيم  عبد  العبه  طريق  عن  وذلك 
فريق  م��ن  الجديد  ال��واف��د  بالريش 

األندلس، ليضع بذلك بالريش فريقه 
في المقدمة على مستوى النتيجة.

باحثاً  الملعب  في  انتشر  التحدي 
حكم  وأحتسب   ، التعديل  هدف  عن 
اللقاء رافع الحوتي في الدقيقة 27 

ركلة جزاء للتحدي تقدم لها المدافع 
نتيجة  بذلك  م��ع��دالً  البرعصي  ط��ه 

اللقاء.
سرعة  أكثر  ج��اء  الثاني  ال��ش��وط 
وإثارة، خاصة من جانب فريق نجوم 

نقاط  عن  باحثاً  ظل  ال��ذي  أجدابيا 
المباراة كاملة، وفي منتصف النصف 
الرحيم  عبد  ال��الع��ب  ع��اد  ال��ث��ان��ي 
إمضاء  من  ليتمكن  مجدداً  بالريش 

الهدف الثاني لنجوم أجدابيا.
التحدي حاول في أكثر من مناسبة 
مجدداً،  الكفة  وتعديل  للقاء  العودة 
الهجمات  من  العديد  العبوه  وشكل 
أجدابيا  نجوم  من  حاالً  أفضل  وكان 
ال���ذي اك��ت��ف��ى ب��ال��واج��ب ال��دف��اع��ي، 
بتفوق  اللعب  بعدها مجريات  لتنتهي 
الفريق الضيف نجوم أجدابيا بهدفين 

مقابل هدف.
نجوم  ف��ري��ق  يلحق  ال��ف��وز  وب��ه��ذا 
أج��داب��ي��ا ال��خ��س��ارة ال��ث��ان��ي��ة ت��وال��ي��اً 
بعد  التحدي  لفريق  الليبي  بالدوري 
النقطة  وي��ح��ص��د  ج��ول��ت��ي��ن،  م����رور 
الرابعة بعد تعادل أول أمام الصداقة، 
نقاط  دون  من  التحدي  يظل  بينما 

تذكر.

بقلم / ناصر الفرجاني 
المحلية  فرقنا  اج��ت��ازت 
فيظل  ب��ن��ج��اح  ال64  دور 
ال��م��وس��م ال��م��اض��ي ف��ري��ق 
النصر جدد فوزه على فريق 
ه���الل وأوج���وب���ا ال��س��ودان��ي 
برباعية مقابل هدفين وعمر 
ب��وخ��ري��ص وخ���ال���د م��ج��دي 
ليضرب  ه��دف  منهما  لكل 
فريق  مع  م��وع��دا   الفحامة 
الغيني  ك���ون���اك���ري  ح���وري���ا 
وله  قويا  خصما  يعد  ال��ذي 
المالعب  في  كبيرة  تجربة 
اإلفريقية والمحلية ، تأسس 
سنة   كوناكري  حوريا  ن��ادي 
الرئيسي  ملعبه  و   1975
يتسع  وال���ذي  سبتمبر   28
توج   ، أل��ف متفرج  إل��ى 25 
ح��وري��ا ك��ون��اك��ري ب��ال��دوري 
نال  و  م��ره  ف���ي15  الغيني 
كأس غينيا 7 مرات ويشارك 
ف���ي دوري  ال��ث��ام��ن��ة  ل��ل��م��رة 
أبطال إفريقيا كما توج بلقب 
أسد الكؤوس اإلفريقية سنة 
جدا  صعبة  المهمة   1983
وسيقام   ، الفحامة  ألب��ن��اء 
ملعب  ف���ي  ال���ذه���اب  ل��ق��اء 
بتروسبورت يوم الرابع عشر 

من الشهر الجاري ...
أما الوصيف فريق األهلي 
ف���ع���وض خ���س���ارت���ه ذه��اب��ا 
أم���ام ن��واذي��ب��و ال��م��وري��ت��ان��ي 
دون  بهدفين  عليه  وت��ف��وق 

فاروق  مدافعه  وبإمضاء  رد 
جبريل  وال��ب��دي��ل  ك���اب���وري 
إلى  األهلي  ليتأهل  مرسال 
خصم  ليواجه   32 ال  دور 
صعب وهو فريق ما ميلودي 
على  يلعب  و   1970 سنة 
فير  لوفتوس  ستاد  أرضية 
ويتسع  ب��رت��ي��وري��ا    سفيلد 
ملعبه إلى 51 ألف متفرج ..
ال���دوري 8  بطولة  أح��رز 
مرات وبكأس جنوب إفريقيا 
الصعيد  علي  ام��ا  م��رات   4

األل���ق���اب اإلف��ري��ق��ي��ة أح��رز 
بطولة دوري 

سنة  إف��ري��ق��ي��ا  أب���ط���ال 
ن��ادي  حساب  على   2016
ال���زم���ال���ك وأي����ض����ا أح����رز 
السوبر اإلفريقي مره واحدة 
انتظار  ف��ي  صعبة  مواجهه 
م��واج��ه��ة ص��ع��ب��ة واخ��ت��ب��ار 

حقيقي للجزارة.
والذي  االتحاد  فريق  أما 
ان��س��ح��ب م��ن��اف��س��ه ف��ري��ق 
م��ي��راك��ل دي��ن��دران م��ن جزر 

القمر بعد تفوق فريق االتحاد 
ذهابا بثمانية أهداف نظيفة 
فريق  التيحا  أبناء  وسيواجه 

نهضة بركان المغربي
تأسس سنة 1983 تحت 
اس���م ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ري��اض��ي��ة 
تسميته  وت����م  ال��ب��رك��ان��ي��ة 
ال��ب��رك��ان��ي��ة سنة  ال��ن��ه��ض��ة 
1971 ويملك ملعب يعرف 
ب��ال��م��ل��ع��ب ال��ب��ل��دي وي��ت��س��ع 
اب��رز  متفرج  أل��ف   15 إل��ى 
على  ه��و حصوله  ان��ج��ازات��ه 

ال��ث��ان��ي ف��ي حقبته  ال��م��رك��ز 
األبرز وهي من سنة 1979 
وأح���رز   1986 س��ن��ة  إل���ى 
كأس  بطولة  مؤخرا  الفريق 
العرش المغربي ربما الفريق 
ال يملك بطوالت كثيرة ولكن 
نتائج  لتحقيق  طموح  يمتلك 

متميزة
أما فريق األهلي طرابلس 
ال64  دور  من  أعفي  ال��ذي 
دواال  نجم  ف��ري��ق  س��ي��واج��ه 
ال���ك���ام���ي���رون���ي ف����ي أي����ام 
دي��س��م��ب��ر   16\15\14
ال����ج����اري ب��م��ل��ع��ب ال��م��ن��زه 
بتونس حيث استطاع الفريق 
اج��ت��ي��از فريق  ال��ك��ام��ي��رون��ي 
برباعية  ال��ب��ورن��دى  ڤي��ت��ال��و 

نظيفة في لقاء اإلياب
تأسس الفريق الكاميروني 
في  ون���ج���ح   2012 س��ن��ة 
الصعود والبقاء ضمن أندية 
المركز  ف��ي  وح���ل  ال��م��م��ت��از 
الثامن موسم 2016 ونجح 
ف���ي ال����وص����ول ون���ج���ح في 
الوصول  إلى المركز الرابع 
ويلعب  الماضي  الموسم  في 
ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ه ل��ي��م��ب��ي ت��ش��اد 
ي��وم و ال��ذي يتسع إل��ى 20 
قوية  لقاءات  و  متفرج  ألف 
أجل  من  فرقنا  انتظار   في 
الوصول إلى أبعد نقطة في 

المسابقات اإلفريقية

تحديد  ت��م  انتصار  وب��ع��د  أخ��ي��را 
العمومية  الجمعية  النعقاد  موعدا 
لالتحاد الليبي لكرة القدم والتي يتم 
من  الثقة  أو سحب  منح  من خاللها 
كان  ورب��م��ا  الجعفري  جمال  السيد 
عليه  ألحت  ال��ذي  المطلب  هو  ه��ذا 
والتي  الممتاز  ال���دوري  ف��رق  أغلب 
المشاركة  بعدم  التهديد  إلى  وصلت 
ف��ي ال���دوري ف��ي ح��ال وج��ود السيد 
االتحاد  ه��رم  على  الجعفري  جمال 

الليبي .
ي���وم 20 م��ن دي��س��م��ب��ر ال��ج��اري 
بمدينة المرج هو يوم تحديد المصير 
ب��ب��ق��اء ال��ج��ع��ف��ري م��ن ع��دم��ه ولكن 
وبتصويت  الجعفري  بقاء  ح��ال  في 
األغلبية 40+1 ماذا سيكون موقف 
المقاطعة  أو  ال��م��ع��ارض��ة  األن���دي���ة 
المقاطعة  في  ستستمر  هل  للدوري 
أم أنها ستنصاع لألمر الواقع . وكيف 
جمال  السيد  ق��رارات  مع  ستتعامل 
الثقة  تم سحب  حال  وفي  الجعفري 
من الجعفري هل ستنتهي كل مشاكل 
شغلها  ك��ان  وال��ت��ي  الليبية  أنديتنا 
الشاغل  هو إسقاط الجعفري بعد ما 
المادي  الدعم  كان أول مطالبهم هو 

لألندية .
الرياضي  للمشهد  المتابعين  فكل 
حدثت  التي  المشاكل  الحظو  الليبي 
الموسم الماضي ولعل أبرزها الخطأ 
األهلي  مباراة  في  الفادح  التحكيمي 
التتويج  رباعي  في  واالتحاد  بنغازي 
وال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي ل��ح��ق��ت ب��م��ب��اراة  
عنها  نجم  وما  ط   واألهلي  االتحاد 
ال��دول��ي   طرابلس  بملعب  عبث  م��ن 
الليبي  االتحاد  مقر  على  واالع��ت��داء 
واالتحاد  الهالل  ومباراة  القدم  لكرة 
صاحبها  وم��ا  ليبيا  ك��أس  نهائي  في 
للرياضة بصلة  أح��داث ال تميت  من 
وصلن إلطالق الرصاص الحي داخل  

الملعب . 
السيد  كان  المشاكل  هذه  كل  هل 
رئيسيا  ط��رف��ا  ال��ج��ع��ف��ري  ج��م��ال 
م��ن  شجع على هذه  وه��ل هو  فيها 
للسيد  انه ال عالقة  الفوضى اعتقد 
جمال بكل هذه الفوضى بل كان من 
المسابقات  لجنة  محاسبة  األح��رى  
هذه  كل  على  العامة  التحكيم  ولجنة 
إسقاط  تم  حال  في  أخيرا  األخطاء 
مشاكل  ك��ل  ستنتهي  ه��ل  الجعفري 

أنديتنا الليبية.

■ بقلم : محمد الدرسي


