
عملية »بركان الداخلية« ُتطيح بأكبر 
مصانع الخمور في بنغازي

بمقر  الماضي  الخميس  ي��وم  اجتمع 
ديوان بلدية بنغازى السادة أعضاء مجلس 
ابوبكر  الدكتور  بنغازى  بلدية  عن  النواب 
والسيد  الجهانى  عصام  والسيد  ابعيرة 
يدير  اك��و  مفتاح  والسيد  النحيب  ب��در 
والسيد رمضان شمبش والسيدة عائشة 
التسييرى  المجلس  رئيس  مع  الطبلقي 
عمران  الصقر  المهندس  بنغازى  لبلدية 
المجلس  ع��ض��و  وب��ح��ض��ور  ب���وج���وارى 
اق��دورة  غيث  إدري��س  للبلدية  التسييرى 
بالمنطقة  ال��م��دن  تطوير  ج��ه��از  وم��دي��ر 

الشرقية المهندس ناجى المعدانى .
مناقشة  االجتماع  ه��ذا  فى  تم  حيث 
ومن  الهامة  الملفات  عديد  واستعراض 

أهمها ملف النظافة ، 
رئيس  أف��اد   الملف  ه��ذا  وبخصوص 
بأن  بنغازى  لبلدية  التسييرى  المجلس 

ملف القمامة قد تم إحالته الى المجلس 
التسييرى اعتبار من األول من هذا الشهر 

يناير 2019 م
وأش���ار ب��وج��واري ال��ى ان��ه ق��د وضع 
جدول اعمال للشركات العاملة فى مجال 
إن  بعد  معها  التعاقد  تم  التى  النظافة 
اإلعالمية  الوسائل  كافة  فى  اإلعالن  تم 
بالتعاقد  البلدي  المجلس  رغبة  بشان 
المختصة  العامة والخاصة  مع الشركات 
بهذا المجال وبالفعل باشرت العديد من 
الشركات التى تم التعاقد معها فى اعمال 
نقل القمامة بالمناطق واألحياء بالمدينة.
وتم فى هذا اللقاء مناقشة سير اعمال 
المشاريع المتعاقد عليها مع لجنة إعادة 

استقرار بنغازى 
التسييري  المجلست  رئ��ي��س  وق���ال 
قد  الصدد  ه��ذا  فى  أن��ه  بنغازي  لبلدية 

من  العقود  ه��ذه  ل��دراس��ة  ألية  وض��ع  تم 
بموجب  وذل���ك  البلدي  المجلس  خ��الل 
الكتاب الصادر من رئيس مجلس الوزراء 
بالحكومة المؤقتة السيد عبد الله الثنى .
مناقشة  ال��ى  ايضا  األجتماع  وتطرق 
المشاريع الجديدة التى تم تقديمها لجنة 
ب��ن��غ��ازى وه��ى مشاريع  إع���ادة اس��ت��ق��رار 
خدمية متمثلة فى مجاالت الطرق والبنية 
المستشفيات  إن��ش��اء  وك��ذل��ك  التحتية 
متكامل  ومستشفى  األورام  كمستشفى 

للكلى .
وأكد اعضاء مجلس النواب عن مدينة 
بنغازى عن تواصلهم وتنسيقهم المستمر 
بالحكومة  ال�����وزراء  مجلس  رئ��ي��س  م��ع 
المؤقتة السيد عبدالله الثنى بشأن تذليل 
تواجه  التى  والتحديات  الصعاب  كافة 

المجلس التسييرى لبلدية بنغازى 

للبلدية  التسييرى  المجلس  بنغازى يجتمعون مع رئيس  النواب عن مدينة  أعضاء مجلس 
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رئيس ديوان مجلس الّنواب الليبي ينعي 
الفنان الليبي العالمي »علي الوكواك«

بيان مجلس النواب بشأن الهجوم 
اإلرهابي الغادر على بلدة تراغن

أحمد المسالتي مدير مكتب اإلعالم بشركة الخدمات العامة بنغازي:

أسطولنا كان منهارا بشكل كامل، أما اآلن فلدينا أسطول نستطيع من خالله السيطرة على كامل بنغازي
اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة المطارات التابعة لشركة 
الخليج العربي للنفط مع مصلحة الطيران المدني بنغازي

تصدر عن مؤسسة الخدمات االعالمية بمجلس النواب األحد

ص4 متابعات

صحيفة أسبوعية 
سياسية منوعة شاملة

عضو مجلس النواب السيد صالح هاشم يبحث مع رئيس مجلس الوزراء المعوقات التي تواجه بلدية طبرق 

رئيس مجلس الوزراء يتابع آليات استكمال مشروع جنوب الجبل األخضر الزراعي رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل مشروعات وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة

ب���ح���ث ع���ض���و م��ج��ل��س 
ال��ن��واب ع��ن دائ����رة طبرق 
دول��ة  هاشم  صالح  السيد 
وزراء  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  م��ع 
المؤقتة  الليبية  الحكومة 
ال���ل���ه عبد  ال��س��ي��د ع��ب��د 
الثالثاء  يوم  الثني  الرحمن 
الماضي بمقر ديوان مجلس 

قرنادة،  منطقة  في  الوزراء 
المعوقات التي تواجه بلدية 

طبرق.
رئ��ي��س مجلس  ون��اق��ش 
ال������وزراء خ���الل االج��ت��م��اع 
س��ي��ر ع��م��ل ب��ل��دي��ة ط��ب��رق 
تواجه  ال��ت��ي  ال��م��ع��وق��ات  و 
إي��ج��اد  كيفية  و  ال��ب��ل��دي��ة، 

سير  لضمان  لها  ال��ح��ل��ول 
العمل على أكمل وجه.

كما تم مناقشة سير عمل 
المؤقتة  الحكومة  مشاريع 
في البلدية و العراقيل التي 
كيفية  و  استكمالها  تؤخر 
بما  العراقيل  هذه  معالجة 

يضمن سرعة اإلنجاز. 

نعى معالي رئيس ديوان مجلس الّنواب الليبي 
الفنان  الفضيل”  المصري  الله  “عبد  األس��ت��اذ 
ف��ارق  ال��ذي  ال��وك��واك”،  “علي  العالمي  الليبي 
الحياة يوم االثنين الماضي إثر سكتة قلبية عن 

عمر ناهز )71( عاًما.
وعبر رئيس ديوان مجلس الّنواب عن شديد 
حزنه لفقد هذه  القامة الفنية والثقافية، الذي 
وأثرى  الدولية،  الجوائز  من  العديد  لليبيا  جلب 
المكتبة الفنية الليبية بالعديد من األعمال القيمة 
، سائال الله  العالي القدير  أن يغفر للفقيد، وأن 
يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان .
الفنانين  أبرز  يعد من  الوكواك  أن  ألي  يشار 
أن  اس��ت��ط��اع��وا،  ال��ذي��ن  التشكيليين  الليبيين 
يتحصلوا على جوائز في معارض محلية ودولية 
حيث  اشتهر بمنحوتاته الخشبية والمعدنية التي 

تعكس الكثير من اإلحساس واإلنسانية
الليبيين  الفنانين  أب��رز  من  “ال��وك��واك”  ويعد 
الذين استطاعوا، أن يتحصلوا على  التشكيليين 

جوائز في معارض محلية ودولية .
بمنحوتاته  ب��ن��غ��ازي،  م��دي��ن��ة  اب���ن  واش��ت��ه��ر 
من  الكثير  تعكس  ال��ت��ي  والمعدنية  الخشبية 
بعد  انهمك  أنه  السيما  واإلنسانية،  اإلحساس 
الثورة في ابتكار أعمال ضخمة في الفن الليبي، 

بعضها شّكل من بقايا ومخلفات الحرب .
ع��رف ع��ن ال��ف��ن��ان “ع��ل��ي ال���وك���واك” ، بأنه 
“مروض الطبيعة” ومبتكر فن النحت على لحاء 

النخيل )الكرناف( .
وأقام النحات الليبي “علي الوكواك” معرًضا 
»معرض  اسم  تحت  2013م،  عام  إيطاليا  في 

بنغازي التشكيلي« . 

ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية 
المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني 
الماضي سير عمل مشروعات  األربعاء  يوم 
وذلك  المؤقتة  الحكومة  في  الصحة  وزارة 
خالل اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس 

الوزراء في منطقة قرنادة.
وزارة  عام  وكيل  من  كل  االجتماع  وضم 
ال���وزارة  م��ه��ام  بتسيير  المكلف  و  الصحة 
الصحة  وزارة  ووكيل  عقوب،  الدكتورسعد 
الورفلي،  ن��وري  المهندس  الفنية  للشؤون 
ومدير إدارة المشروعات بالوزارة المهندس 
س��ال��م ال��ج��ب��ال��ي، إض��اف��ة إل��ى م��دي��ر إدارة 
المتابعة و تقييم األداء بديوان مجلس الوزراء 

السيد رضا فرج الفريطيس.
المشروعات  كافة  االجتماع  واستعرض 
التي صدرت قرارات بالتعاقد بشأنها من قبل 
مجلس الوزراء ويبلغ عددها 246 مشروعا.

ووقف رئيس مجلس الوزراء على مستوى 
ص���ادرا  ال��م��ش��روع��ات،  ه���ذه  ف��ي  التنفيذ 
تعذر  التي  المشروعات  في  للبت  تعليماته 

التعاقد بشأنها من قبل وزارة الصحة.
تنمية  بتكليف جهاز  تعليماته  أصدر  كما 
المقررة  الصيانة  بتنفيذ  ال��م��دن  وتطوير 
بقيمة  بنغازي  بمدينة  النفسية  لمستشفى 
خمسة   5،000،000 ق��دره��ا  إج��م��ال��ي��ة 

ماليين دينار ليبي

مجلس  رئ��ي��س  بحث 
الليبية  الحكومة  وزراء 
عبدالله  السيد  المؤقتة 
ع���ب���دال���رح���م���ن ال��ث��ن��ي 
مشروع  استكمال  آليات 
األخضر  الجبل  جنوب 

الزراعي.
رئيس مجلس  وناقش 
اجتماع  خ���الل  ال�����وزراء 
الماضي  األرب��ع��اء  عقده 
ب��م��ك��ت��ب��ه ب��م��ق��ر دي����وان 
م��ج��ل��س ال���������وزراء ف��ي 
منطقة قرنادة، مع رئيس 
للزراعة  العامة  الهيئة 
و  الحيوانية  ال��ث��روات  و 
البحرية المهندس محمد 
ع��ب��د ال��ع��ال��ي اآلل���ي���ات 
كل  لتنفيذ  ال��م��ق��ت��رح��ة 
بإتمام  الكفيلة  األعمال 

لمنطقة  التنموية  الخطة 
جنوب الجبل األخضر.

االجتماع  خ��الل  وت��م 
ع�����ل�����ى ال�����خ�����ط�����وات 
قبل  م���ن  ال���م���ط���روح���ة 
زمني  ب��ج��دول  ال��ه��ي��ئ��ة، 
م��ح��دد و واض���ح ووف��ق 
ال���ت���دف���ق���ات ال��م��ال��ي��ة 
ال���م���ت���اح���ة ل��ل��ح��ك��وم��ة 

المؤقتة.
رئ��ي��س مجلس  وأك���د 
ال������وزراء ع��ل��ى ض���رورة 

وف��ق  ال��ع��م��ل  ي��ك��ون  أن 
لما  دق��ي��ق��ة  دراس�������ات 
للعمل من أهمية، مشيدا 
تنفيذ  ف��ي  الهيئة  ب���دور 

مثل هذه المشاريع.
االجتماع  ه��ذا  ويأتي 
اس��ت��ك��م��اال ل��الج��ت��م��اع 
ال��س��اب��ق ب��ال��خ��ص��وص، 
التي  ال��زي��ارة  وذل��ك بعد 
مجلس  رئ��ي��س  أج���ره���ا 
ال�����وزراء إل���ى ال��م��ش��روع 

خالل األيام الماضية.

كلية العلوم بجامعة بنغازي تحتضن 
ندوة علوم وتقنيات النانو

حوادث

رياضة

مجتمع مدني

بلديات

ص5

ص12

ص7

ص6

الّنصر واألهلي بنغازي ممثال لليبيا 
في مواجهة جزائرية بوركينية

منّظمة ابتسامة وطن تقوم بحملة 
تطوعّية للتبرع بالّدم في بنغازي

بحث أخر مستجدات مشروع صيانة ملعب 
المرحوم بشير جودة بالمدينة الرياضية
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في ظل انعدام اإليرادات ومحاربة من المجتمع الدولي ..
2018 عام حافل باإلنجازات للحكومة الليبية المؤقتة )1(

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

الديوان – وال
كان العام 2018 عاما حافال باإلنجازات للحكومة 
انعدام  رغ��م  األص��ع��دة  مختلف  على  المؤقتة  الليبية 
الحكومة  لهذه  الدولي  المجتمع  ومحاربة  اإلي���رادات 
المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، السلطة التشريعية 
الوحيدة في البالد، وفيما يلي أبرز محطات الحكومة 
ورئيسها السيد عبدالله الثني خالل عام كامل ونشرت 

جميعها عبر وكالة األنباء الليبية :
شهر يناير 2018

يفتتح  المؤقتة  الليبية  الحكومة  رئيس  يناير:   1  •
قسم اإلسعاف والطوارئ بمستشفى قورينا الطبي في 

شحات.
• 2 يناير: مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة 
يعقد اجتماعه العادي األول للعام 2018 ويتخذ جملة 
تشكيل  بينها  من  الهامة،  واإلج���راءات  ال��ق��رارات  من 
لجنة تتولى دراسة إمكانية رفع الدعم عن المحروقات 
المواطن  إلى  القيمة  هذه  بإضافة  الكفيلة  واآلليات 
مليون   3.300.000 مبلغ  وتخصيص  م��ب��اش��رة/ 
لتغطية نفقات حملة تلقيح المواشي، ووافق على منح 
ميناء  إلنشاء  والنقل  للمواصالت  العامة  للهيئة  اإلذن 

.BOT أجدابيا بنظام االستثمار
• 3 يناير: الحكومة الليبية المؤقتة تقرر تعيين 20 

ألف باحث عن العمل.
فروع  تنشئ  المؤقتة  الليبية  الحكومة  يناير:   7  •

للهيأة العامة لالتصاالت والمعلوماتية.
• 8 يناير: طالب في كلية الطب يطلق نداء استغاثة 
العقلية،  لألمراض  قرقارش  مستشفى  ن��زالء  النقاد 

ورئيس الحكومة عبد الله الثني يستجيب.
إيطاليا  المؤقتة تدين عزم  الحكومة  يناير:   19 •
إرسال قوات إلى ليبيا وتعتبره هجوما الحتالل جزء من 

أرضي البالد.
في  اإلذن  تمنح  المؤقتة  الحكومة  يناير:   21  •

مباشرة صيانة المباني المتضررة ببنغازي.
• 27 يناير: رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله 
اإلرهابية  العملية  شهداء  بتسمية  ق��راراً  يصدر  الثني 
المزدوجة في مسجد بيعة الرضوان في مدينة بنغازي 

“شهداء واجب”.
• 31 يناير: رئيس الحكومة الليبية السيد عبد الله 
الداخلي  المشهد  تأثير كبير على  لها  الثني: بريطانيا 

بمساعدة جماعة اإلخوان.
• 31 يناير: رئيس الحكومة الليبية السيد عبد الله 

الثني يبحث الخطة األمنية لتأمين مدينة بنغازي.
شهر فبراير 2018

الله  عبد  المؤقتة  الحكومة  رئيس  فبراير:   1  •
الثني يستجيب لمواطنة ليبية مقيمة في سوريا ناشدته 

العودة للبالد بعد ان تقطعت بها السبل.
المصالحة  اتفاق  المؤقتة:  الحكومة  فبراير:   2  •
المزعوم بين مدينتي مصراته وتاورغاء دعاية رخيصة.
• 4 فبراير: رئيس الحكومة المؤقتة يبحث معالجة 
البري  أمساعد  منفذ  عمل  ت��واج��ه  التي  المعوقات 

الحدودي مع جمهورية مصر العربية الشقيقة.
عبد  السيد  ال���وزراء  مجلس  رئيس  فبراير:   4  •
بمستشفى  المسلحة  القوات  يتفقد جرحى  الثني  الله 

البيضاء.
السيد عبد  المؤقتة  الحكومة  رئيس  فبراير:   5 •
لألمن  العامة  اإلدارة  عمل  آليات  يناقش  الثني  الله 

المركزي.
السيد عبد  المؤقتة  الحكومة  رئيس  فبراير:   6 •

الله الثني يبحث مشاريع النفط والكهرباء.
السيد عبد  المؤقتة  الحكومة  رئيس  فبراير:   7 •
الله الثني يبحث تعديل قرار إنشاء مستشفى تخصصي 

ألمراض النساء والوالدة في البيضاء.
• 11 فبراير: رئيس الحكومة المؤقتة يبحث توفير 

االحتياجات لغرفة عمليات عمر المختار.
• 11 فبراير: رئيس الحكومة المؤقتة يطلب القبض 

عن منتحلين صفة دبلوماسيين بالسفارة التشادية.
• 11 فبراير: رئيس مجلس الوزراء وقادة بنغازي 
مشددة  أمنية  إج��راءات  يقرون  والتنفيذيين  األمنيين 

لمنع االختراقات اإلرهابية في المدينة.
السيد عبد  ال��وزراء  رئيس مجلس  فبراير:   13 •
لأليتام  أفريقيا  جمعيتي  وف��دي  يستقبل  الثني  الله 

وأطفال غدامس.
• 13 فبراير: رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة 
السيد عبد الله الثني يتابع مراحل إنجاز المشاريع في 

مدن بنغازي والجغبوب.
• 13 فبراير: رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة 
السيد عبد الله الثني يتابع الجهات التي منح لها أذن 

بالتعاقد لتنفيذ جملة من المشروعات والتوريدات.
على  يطلع  ال���وزراء  مجلس  رئيس  فبراير:   19  •
التفجير  لجرحى  الرفيع  الحكومي  الوفد  زيارة  نتائج 

اإلرهابي في دولة مصر.
• 21 فبراير: رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية 
المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني يبحث مع 
توزيع  آلية  النرويجية  والشركة  للزراعة  العامة  الهيأة 

سماد اليوريا.
• 21 فبراير: رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية 

جنوب  أوض��اع  يبحث  الثني  الله  عبد  السيد  المؤقتة 
البالد وغربها.

الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  ف��ب��راي��ر:   25  •
المشاريع في  تنفيذ حزمة من  يأذن بمباشرة  المؤقتة 

بلدية طبرق.
• 26 فبراير: رئيس مجلس الوزراء يكرم أعضاء 
لسنة  التقاعد  قرار  بحقهم  ممن صدر  الشرطة  هيأة 

.2018
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الليبية  الحكومة  وزراء  رئيس مجلس  • 3 مارس: 
المؤقتة يتجول داخل جامعة بنغازي للوقوف على حجم 

الدمار الذي خلفته الجماعات اإلرهابية.
ق��رارا  ال���وزراء يصدر  م��ارس: رئيس مجلس   5 •
بتشكيل لجنة فرز ودراسة ملفات المستهدفين بالترقية 

من رتبة عقيد إلى رتبة عميد في وزارة الداخلية.
• 11 مارس: رئيس مجلس الوزراء يبحث حلحلة 

المشاكل التي تواجه شركات النظافة العامة.
• 11 مارس: رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله 

الثني يصدر تعليماته لتنفيذ مشاريع بلدية أجدابيا.
يناقش  ال�����وزراء  مجلس  رئ��ي��س  م����ارس:   13  •
المشاريع التي يجب تنفيذها في مجال البيئة وتدوير 

القمامة.
يناقش  ال�����وزراء  مجلس  رئ��ي��س  م����ارس:   13  •

احتياجات نازحي تاورغاء.
• 14 مارس: رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية 
بعض  ويقر  أوجلة  بلدية  احتياجات  يبحث  المؤقتة 

مشاريعها االستراتيجية.
• 19 مارس: رئيس مجلس الوزراء يستقبل أعيان 

ومشايخ مدينة ترهونة.
• 19 مارس: رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله 

الثني يناقش مشاريع بلدية طبرق.
• 21 مارس: رئيس مجلس الوزراء يتابع المعوقات 
بقرار  المشكلة  اللجنة  تعترض  ال��ت��ي  وال��ص��ع��وب��ات 
الحكومة  مشاريع  لتنفيذ   2017 لسنة   )118( رقم 

بالمنطقة الشرقية.
ال��وزراء يطالب  • 23 مارس: دولة رئيس مجلس 
العامين  والوكالء  والوزراء  الوزراء  رئيس مجلس  نواب 
وزارة  بموافاة  العامة  والمؤسسات  الهيأت  ورؤس���اء 

المالية بالبيانات الوظيفية المطلوبة.
• 24 مارس: رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبد 
الله الثني يفتتح مع السادة النواب ومسؤولي الحكومة 
وبلدية بنغازي عددا من المشاريع المنجزة في مدينة 

بنغازي.
• 24 مارس: رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبد 
مركز  من  وعدد  بنغازي  أمن  مديرية  يفتتح  الثني  الله 

الشرطة بعد إعادة إعمارها وصيانتها في بنغازي.
• 24 مارس: رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله 
الثني يتجول في مدينة بنغازي ويتفقد حجم األضرار 

التي خلفتها الجماعات اإلرهابية.
السيد عبد  ال��وزراء  م��ارس: رئيس مجلس   25 •
الله الثني يفتتح المخازن االستراتيجية للسلع التموينية 

بالمنطقة الشرقية في بنغازي.
• 25 مارس: رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبد 

الله الثني يزور مركز بنغازي الطبي.
السيد عبد  ال��وزراء  م��ارس: رئيس مجلس   25 •
غير  الحاالت  كافة  بعالج  تعليماته  يصدر  الثني  الله 
على  الخاصة  للمستشفيات  بنقلها  عالجها  المتوفر 

نفقة الحكومة.
السيد عبد  ال��وزراء  م��ارس: رئيس مجلس   27 •
الله الثني يفتتح ويقر جملة من المشروعات في منطقة 

النواقية.
• 27 مارس: رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله 
الثني يوقع حزمة من العقود في قطاع الصحة بنغازي.
عبد  السيد  وزراء  مجلس  رئيس  م���ارس:   27  •
لتأهيل  بنغازي  مركز  احتياجات  على  يقف  الثني  الله 

المعاقين.
• 27 مارس: رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله 

الثني يقوم بجولة تفقدية في منطقة الصابري.
• 27 مارس: رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله 
الصيانة  مشاريع  من  إضافي  عدد  بتنفيذ  يأذن  الثني 

العاجلة لمنطقة الصابري.
• 27 مارس: رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة 
يلتقي في بنغازي بمجلس حكماء وأعيان ومشايخ مدينة 

بنغازي.
ووزي��ر  المؤقتة  الحكومة  رئ��ي��س  م���ارس:   27  •
معهد  يتفقد  الثني  الله  عبد  السيد  المكلف  الداخلية 

تدريب الشرطة وقسم النجدة في بنغازي.
• 28 مارس: رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله 
الثني يطلع على مشروع كاميرات األمن ببنغازي ويقرر 

نقل 42 جريحا من رجال األمن للعالج بالخارج.
المؤقتة  الليبية  الحكومة  رئيس  م���ارس:   28  •
الوطنية  السالمة  هيأة  يتفقد  الثني  الله  عبد  السيد 

وجهاز تنمية وتطوير المدن ببنغازي.
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• 2 أبريل: رئيس مجلس الوزراء يناقش احتياجات 
مديرية أمن ظاهر الجبل.

• 2 ابريل: وصول رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة 
طبرق لتدشين عدد من المشروعات وافتتاح مشروعات 

خدمية وأمنية أخرى.
برئيس  يجتمع  ال��وزراء  رئيس مجلس  ابريل:   2  •

وأعضاء المجلس األعلى للقضاء في طبرق.
• 3 ابريل: رئيس الحكومة الليبية المؤقتة السيد 
ونيابات  محاكم  مجمع  بمقر  يجتمع  الثني  الله  عبد 

طبرق مع رئيس وأعضاء المجلس األعلى للقضاء.
• 3 ابريل: رئيس الحكومة المؤقتة يعقد اجتماعا 
الخدمية  القطاعات  ومسؤولي  طبرق  بلدية  عميد  مع 

واألمنية في البلدية.
مركز  يتفقد  المؤقتة  الحكومة  رئيس  ابريل:   4  •
طبرق الطبي ويتفاوض مع الفريق االستشاري األمريكي 

لرفع عدد عمليات القلب المفتوح لألطفال.
بأسر  يلتقي  المؤقتة  الحكومة  رئيس  ابريل:   4  •

الشهداء والجرحى بطبرق.
رئيس  يهنئ  ال����وزراء  مجلس  رئيس  اب��ري��ل:   5  •
ثقة  على  م��ج��ددا  لحصوله  العربية  مصر  جمهورية 

الشعب المصري.
• 5 ابريل: وصول رئيس الوزراء إلى مطار طبرق 

الدولي للوقوف على احتياجات المطار.
• 10 ابريل: رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله 

الثني يتابع سير العمل بمصلحة اآلثار الليبية.
• 10 ابريل: رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله 
الثني يبحث مع هيأة اإلسكان تنفيذ عدد من مشاريع 

ببلدية طبرق.
• 10 ابريل: رئيس مجلس الوزراء يتابع اإلجراءات 
الجدي  وقصر  األشهب  بئر  مشاريع  بتنفيذ  الخاصة 

وإمساعد.
عبد  السيد  ال���وزراء  مجلس  رئيس  ابريل:   11  •
الله الثني يعقد اجتماعا بوزارة الداخلية للتنسيق بين 

األجهزة في منفذ أمساعد الحدودي.
مع  يبحث  المؤقتة  الحكومة  رئيس  ابريل:   11  •
هيأة اإلسكان والمرافق تنفيذ عدد من مشاريع بلدية 

طبرق.
عبد  السيد  ال���وزراء  مجلس  رئيس  ابريل:   11  •
الله الثني يبحث عمل اإلدارة العامة لمباحث الجوازات 

بوزارة الداخلية.
• 11 ابريل: رئيس مجلس ال��وزراء يستقبل وفدا 
من أعيان ومشايخ ليبيا الذين أكدوا دعمهم للحكومة 

المؤقتة.
• 11 ابريل: رئيس مجلس الوزراء يتابع اإلجراءات 
الجدي،  األشهب، وقصر  بئر  بتنفيذ مشاريع  الخاصة 

وأمساعد.
يوافق على  المؤقتة  الحكومة  ابريل: رئيس   12 •
مشروع ازدواج طريق إجدابيا البريقة بمسافة 80 كم.

• 12 ابريل: رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله 
الثني يلتقي رئيس مصلحة اآلثار الليبية لمناقشة جملة 

من المواضيع.
يتابع مشاريع  الوزراء  ابريل: رئيس مجلس   15 •

بلدية طبرق.
الله  عبد  المؤقتة  الحكومة  رئيس  ابريل:   15  •
الثني يناقش مع رئيس جهاز مباحث األحوال المدنية 

بنغازي الصعوبات التي تواجه عمل المصلحة.
الله  عبد  المؤقتة  الحكومة  رئيس  ابريل:   15  •
الثني يناقش مع معالي وزير العدل المستشار محمود 

صليل عمل الوزارة خالل المرحلة المقبلة.
عبد  المؤقتة  الحكومة  رئيس  دوة  ابريل:   15  •
المستشار  الداخلية  يناقش مع معالي وزير  الثني  الله 
إبراهيم بوشناف عمل الوزارة خالل المرحلة المقبلة.

• 15 ابريل: رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يصدر 
أجدابيا  بين  الرابط  الطريق  مشروع  لتنفيذ  تعليماته 

والبريقة.
• 17 : أبريل: رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبد 
الجدد  والتعليم  الداخلية  يناقش مع وزيري  الثني  الله 

ترتيبات التسليم واالستالم.
السيد  المؤقتة  الحكومة  رئيس  أب��ري��ل:   :  17  •
عبد الله الثني يصل بنغازي الفتتاح وتدشين عدد من 

المشروعات.
السيد  المؤقتة  الحكومة  رئيس  أب��ري��ل:   :17  •
الثني يجري زيارة لنجل شيخ الشهداء عمر  الله  عبد 

المختار ببنغازي.
• 18: أبريل: بمشاركة رئيس مجلس الوزراء هيأة 
اإلسكان والمرافق تنظم لقاء عمل “بنغازي من الدمار 

إلى اإلعمار”.
• 19: أبريل: رئيس مجلس الوزراء يتفق مع عميد 
المشروعات  إج���راءات  إنهاء  ب��ض��رورة  بنغازي  بلدية 
األجنبية  ال��ش��رك��ات  م��ن  ع���دد  م��ع  عليها  المتعاقد 

والوطنية.
• 24 : أبريل: رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله 
الثني يسلم حقيبة الداخلية التي كان مكلفا بها لمعالي 
المستشار إبراهيم بوشناف بعد أدائه اليمين القانونية 

وزيرا أمام مجلس النواب.
يتفقد  المؤقتة  الحكومة  رئيس  أب��ري��ل:   :  30  •
الصدرية  واألم��راض  ال��درن  لعالج  شحات  مستشفى 

ومستشفى سوسة القروي.

اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة المطارات التابعة لشركة 
الخليج العربي للنفط مع مصلحة الطيران المدني بنغازي

بناًء على تعليمات المهندس/ محمد بالقاسم 
بن شتوان – رئيس لجنة اإلدارة لشركة الخليج 
الدائمة لمتابعة  اللجنة  للنفط؛ عقدت  العربي 
األول  اجتماعها  للشركة  التابعة  ال��م��ط��ارات 
إدارة  مع   2019/1/1 الموافق  الثالثاء  يوم 
الطيران المدني بنغازي بحضور كل من السيد/ 
اللجنة،  رئيس   – الحوري  بكار  المطلوب  عبد 
اللجنة  عضو  ارحومة  الله  عبد  والمهندس/ 
رمزي  والسيد/  اإلنشاءات،  إدارة هندسة  عن 
اإلت��ص��االت،  إدارة  ع��ن  اللجنة  عضو  الهوني 
والسيد/ سالم الزهاوي عضو اللجنة عن إدارة 
مصلحة  عن  االجتماع  حضر  كما  السالمة، 
المهندس/  من  كل  بنغازي  المدني  الطيران 
مصطفى حبيب الجراري مدير إدارة مقاييس 
وت��راخ��ي��ص ال��م��ط��ارات، وال��م��ه��ن��دس/ محمد 

تربح، والمهندس/ محمد إسماعيل الرملي.
االشتراطات  مناقشة  االجتماع  خالل  وتم 
المدني  الطيران  مصلحة  قبل  من  المطلوبة 
لشركة  التابعة  ال��م��ط��ارات  تصاريح  لتجديد 
الخليج العربي للنفط، وقد بيَن أعضاء اللجنة 
بالخصوص  تمت  ال��ت��ي  اإلج����راءات  ال��دائ��م��ة 
لتطوير هذه  الموضوعة  المستقبلية  والخطط 
الحديثة  األج��ه��زة  جميع  وتوفير  ال��م��ط��ارات 
العمل  من  لتمكينها  المطارات  لهذه  المطلوبة 

بالشكل األمثل.
مدير  البرعصي  فرج  السيد/  ش��ارك  وقد 
النقل في هذا االجتماع وأكد على دعم  إدارة 
لجنة  عضو   – العبار  محمد  أش��رف  السيد/ 
والحاسب  البشرية  وال��م��وارد  للمالية  اإلدارة 
اآللي والخدمات والنقل – لهذه اللجنة بتوفير 
األج��ه��زة  جميع  لتحديث  ال��الزم��ة  ال���م���وارد 
والمعدات الضرورية لهذه المطارات حرصاص 

على راحة المستخدمين وسالمتهم.
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أحمد المسالتي مدير مكتب اإلعالم بشركة الخدمات العامة بنغازي :

أسطولنا كان منهارا بشكل كامل، أما اآلن فلدينا أسطول نستطيع من خالله السيطرة على كامل بنغازي
هي  العامة  الخدمات  شركة  س/ 
المدينة  نظافة  عن  األول  المسؤول 
شركة  لعمل  المعرقلة  األسباب  ما   ،

الخدمات العامة ؟ 
الشركة  القانوني  لالختصاص  وفقاً 
مملوكة للمجتمع ذات نشاط تجاري وعام 
الخدمات  ش��رك��ات  ق��ان��ون  أق��ر   2005
العامة على مستوى ليبيا ، وهذا القانون 
النظافة  م��ه��ام  تتولى  ش��رك��ة   23 ح��دد 
 ، اختصاصها  نطاق  في  كال   ، ليبيا  في 
التعداد  حسب  مخصصات  لها  ووضعت 
عام  بعد  ول��ألس��ف   ، للمدن  السكاني 
التالعب  وت��م  نفق  ف��ي  دخلنا   2011
بالمخصصات والمرتبات فبدأت األزمات 
ودخ��ل   ، ال��خ��اص  للقطاع  اللجوء  وت��م   ،
التي هي  الشركات  الخاص على  القطاع 
المجلس  وطلب   ، بذلك  قانونيا  مخولة 
التسييري آنذاك أن يبدأ القطاع الخاص 
االقتصاد  عجلة  تحريك  بغية  العمل  في 
يقوم  أن  على  وانتعاشها  المدينة  داخ��ل 
المجلس بصرف األموال للقطاع الخاص 
في   ، االت��ف��اق  بهذا  أٌخ��ل  لألسف  ولكن 
، وال  م��ن��ه��ارة  ك��ان��ت  ال��ش��رك��ة   أن  حين 
القطاع  فبدأ   ، إمكانيات  لديها  توجد 
الخاص في العمل منذ ذلك الحين وبدأ 
التضارب في االختصاصات بين القطاع 
الخاص  القطاع  أن  مع   ، والعام  الخاص 
ُظلم أيضا، ودخل فيه الغث والسمين  من 
شركات حقيقية فاعلة وشركات مقاولين 
الفرص،  وانتهازيي  والوهميين  الرخص 
لم  ألنه  وتتراكم  تتعقد  األمور  وأصبحت 
 ، الشركات  ينظم  ال��ذي  لألساس  يلجأ 
إليه  يلجأ  ولم  الذي يفصل  فالقانون هو 

ولجئوا للحلول التلفيقية. 
فيها  دخ��ل  التي  الفترة  في  س/ 
ال��ق��ط��اع ال���خ���اص ك���م ك����ان ع��دد 
الشركات التي تساند عمل الخدمات 

العامة ؟
ف��ي ال��ب��داي��ة دخ��ل��ت ش��رك��ات خاصة 
خ��دم��ت ل��ل��ه ث��م ال��وط��ن ك��ش��رك��ة قصر 
وتم  معها  التعاقد  ت��م  ث��م  م��ن   ، الطويل 
وأصبح  شركات  عدة  مع  التعاقد  بعدها 
إيقاف  بعد  ت��زاي��د خصوصاً  ف��ي  ال��ع��دد 
السيد جمال بالنور واالنتخابات التي أتت 
بالمجلس المحلي ووصل الرقم إلى 47 
شركة نظافة في بنغازي وهذا الرقم كبير 
جداً بالنسبة لمدينة بنغازي ،  وهذا يؤكد 
على  تعمل  حقيقية  تكن شركات  لم  أنها 

األرض.
الوظيفي  ال��ك��ادر  ع��دد  ك��م  س/ 

بشركة الخدمات العامة؟
عالقة الشركة مع الدولة عالقة عقد 
مبرم ، وتصرف ميزانية مخصصة حسب 
سواء  بنغازي  لمدينة  السكاني  التعداد 
أو  عامل   500 بالشركة  العمال  أك��ان 
10 آالف عامل ، ومخصص بنغازي 59 
مليون سنويا أي 4 مليون ونصف شهريا 
الذي  لسنة 2005  رقم 23  والقانون   ،
يقول  العامة  الخدمات  شركة  به  أنشئت 

مدينة  خدمة  منها  مطلوب  الشركة  أن 
فال   ، القيمة  لهذه  وفقا  الكبرى  بنغازي 
عالقة ألحد كم عدد العمال لدي ، ولكن 
استجبنا للمطالب بعد أن قالوا أن الكادر 
العدد  لتقليص  ويحتاج  ضخم  الوظيفي 
الوظيفية  االزدواج��ي��ة  استثنينا  أن  بعد 
أن  بعد  الموظفين  م��ن  ع��دد  واستقالة 
اآلن  موظف  آالف  ال5  يفوق  العدد  كان 
منهم  أح��ي��ل   ، م��وظ��ف   3060 ال��ع��دد 
1676 موظف للتقليص لفائض المالك 
الحكومة  ع��ن��د  وم��وج��ودي��ن  ال��وظ��ي��ف��ي 
المؤقتة في انتظار أن تحيلهم إلى وزارة 
العمل ، وإلى اآلن لم يأتينا رد فعليه يبقى 
مستحقاته  وله  كموظف  يعامل  الموظف 
حتى يأتيني ردا من وزارة العمل بشأنهم 

تعمل  التي  العمومية  القوة  س/ 
في الميدان كم عددها؟

 1170 لدي  يكون  أن  المفترض  من 
عامل نظافة ، وهي البيانات التي أمامي 
الشركة  بيانات  قاعدة  من  المكتب  في 
واألم��ن   ، س��ائ��ق   460 تقريبا  ول���دي   ،
لدينا  واإلدارة   ، تقريبا   600 والسالمة 
ما يفوق 300 موظف بين إدارة قطاعات 

وإدارة عامة وإعالم وغيرها .
الخدمات  شركة  تتبع  لمن  س/  

العامة في الوقت الحالي؟
تبعية الشركة للحكومة الليبية المؤقتة 
باعتبارها الحكومة الشرعية التي أقرها 
البرلمان المنتخب من الشعب ، ونحن اآلن 
نتعامل مع وزارة الحكم المحلي المكلف 
الزايدي  عوض  عادل  الدكتور  بتسييرها 
، وبصراحة هذا العام ومنذ تولي السيد 
عبد السالم المسماري المدير التنفيذي 
للشركة كان اتصاله جيدا بالحكومة ، وكما 
أسلفت لك أن أسطولنا كان منهارا بشكل 
أما اآلن فلدينا أسطول نستطيع   ، كامل 
من خالله السيطرة على كامل بنغازي لو 
توفرت لنا مخصصات الشركة المالية من 
المستوى  في  العمال  فسيكون  طرابلس 

المطلوب في مدينة بنغازي ، ولإلنصاف 
وإعطاء كل ذي حق حقه السيد عبد الله 
لنا  وفروا  الزايدي   عادل  والسيد  الثني 
قطع الغيار والمحروقات حتى تمكنا من 

إصالح األسطول المتهالك بالشركة.
على  ال��م��ت��راك��م��ة  ال���دي���ون  س/ 

الشركة بكم تقدر؟
لو استثنينا مرتبات العاملين فاألرقام 
ال��ت��ي ل��دي ه��ي ال��ض��م��ان ال���ذي يطالب 
 ، اآلن  يحجز  ب��دأ  ولكن   ، مليون  ب55 
ب33  تقدر  المساندة  الشركات  ودي��ون 
 2012 من  تبدأ  الديون  وه��ذه   ، مليون 
حتى 2016 ، والمبلغ ذلك ولكن سددنا 

منها عدة مستخلصات .
ال��ج��ه��ات  ت��ت��ع��ام��ل  ك��ي��ف  س/ 
التي  المديونية  هذه  مع  التنفيذية 

أرهقت  الشركة؟
ونصف  مليون   4 الشركة  مخصص 
أتحدث   ، طرابلس  في  به  التالعب  وتم 
مدير  وبالتحديد  ال��وف��اق  حكومة  ع��ن 
السيد  المحلي  الحكم  ب��وزارة  الشركات 
أحمد عصر ، والمخصص ليس هبة من 
بالقانون  ثابت  مخصص  هو  وإنما  أحد 
وفقا للتعداد السكاني ومن المفترض أن 
لألسف   ، السكاني  التعداد  بزيادة  يزيد 
ونصف  مليون   4 من  المخصص  خفض 
، والباقي حسب  إلى مليون و150 ألف 
معهم  تواصلنا  أصدقاء  من  المعلومات 
المخصص  من  2مليون  أن  طرابلس  في 
كمرتبات  ال��ن��واص��ي  لمليشيا  ت��ذه��ب 
والباقي قسم بين بلديات غريان والزاوية 
، وأيضا حكومة اإلنقاذ سرقت 42 مليون 
مخصصة لمرتبات من شهر 3 إلى 12 
معهم  تواصلنا  وعندما   2015 عام  من 
في طرابلس قالوا لنا أن مرتبات 2015 
ال تحدثون عنها ألنها عند حكومة الغويل.

 10  2015 ل��ع��ام  المرتبات  ودي���ون 
أشهر  و4   2016 عام  أشهر  و6  أشهر 
عام 2017 وعام 2018 لم نستلم منها 

الكاملة  والمديونية   ، اآلن  حتى  شيئا 
لو  مشاكلها  كل  وتحل  تعمل  كي  للشركة 
 8 مرتبات  وتصرف  مليون   147 تسلم 
أن  ف��ي  بالثقة  الموظف  ويشعر  أش��ه��ر 
سنشاهد  شهريا  له  ستصرف  مرتباته 
هناك  فعال  اآلن  ألن  العمل  على  إقباال 
عزوف كبير عن العمل ، وال نستطيع أن 

تلوم العامل أو الموظف .
سابقة  ت��ص��ري��ح��ات  ه��ن��اك  س/ 
لشخصيات مسؤولة بأن هناك خطة 
مدروسة لحل هذه الشركة ، هل هذه 

المعلومات صحيحة؟
 ، ال��وق��ائ��ع س��ت��رى ذل���ك  ع��ن��د تحليل 
فعندما تقوم الشركة على أقدامها وتظهر 
المحاكم  حجوزات  تبدأ  للناس  أعمالها 
والقالقل داخل اإلدارة ولكأن هنالك من 
ال يريد لك أن تعمل ، حقيقة نشعر بذلك 

ولكننا صامدون رغم كل شيء.
له  المرتبات  تأخر  مسألة  س/ 
، فما مدى  واجتماعي  تأثير معنوي 
بشركة  العاملين  على  التأثير  هذا 

الخدمات العامة؟
تأثير كارثي جدا ، تخيل أن تجد زميال 
لك يتسول أمام مسجد ، 71 حالة طالق 
بسبب الظروف المادية وتوقف المرتبات 
ومسجلة  عندنا  مثبتة  الحاالت  وه��ذه   ،
عدا التي لم نسمع عنها ن وهذه مشكلة 

كبيرة في مدينة بنغازي .
األخير  التعاقد  ع��ن  م���اذا  س/ 
وزارة  مع  العامة  الخدمات  لشركة 

الحكم المحلي ؟
الصحيح  بالمعنى  تعاقدا  ليس  ه��و 
تجارية  »شركة  يقول   23 رقم  فالقانون 
المحلي  الحكم  ووزارة  للمجتمع«  مملوكة 
هي مديرنا المباشر ووزير الحكم المحلي 
للشركة  العمومية  الجمعية  رئيس  ه��و 
لشركات  اخ��ت��ص��اص  النظافة  وم��ل��ف   ،
خدمات النظافة في ليبيا وهن 23 شركة 
اإلش��راف  ه��و  البلدي  المجلس  ودور   ،

عليها.
مصنع  تأسيس  يتم  ال  لماذا  س/ 
تابع للشركة ويقوم بتدوير القمامة؟

ُقدم مشروع كامل لو تم استثماره في 
إلى  تعاني  بنغازي  بلدية  كانت  لما  حينه 
اليوم من هذا الملف ، عندما كان السيد 
إبراهيم السقوطري تقريبا وزيرا للمرافق 
وزارة حكم محلي قدمنا  تكن حينها  ولم 
الشركة  مرتبات  سداد  يتطلب  ملفا  لهم 
لمدة 3 سنوات ومبلغ 100 مليون يودع 
بعدة  لهم  وتعهدنا  الشركة  حساب  ف��ي 
وأولها  س��ن��وات  ث��الث  بعد  تظهر  أش��ي��اء 
مكب قنفودة سيتم ردمه بالكامل ونصفه 
ي��ك��ون ح��دائ��ق ع��ام��ة وال��ن��ص��ف اآلخ��ر 
والصناعات   ، وألمونيوم  ورق  مصانع 
 ، القمامة  تدوير  إع��ادة  على  تقوم  التي 
في  قابعا  ظ��ل  المشروع  لألسف  ولكن 
أدراجهم ، والموضوع دفن ونسي ، ولكن 
من منبركم أقدم دعوة لكل من لديه أي 
بنغازي  مدينة  صالح  في  يصب  مشروع 
أن يتقدم ، ومصانع التدوير بال شك في 
القطاع  دور  يكمن  وهنا   ، بنغازي  صالح 
ال��خ��اص ، وأن��ا دائ��م��ا أق��ول أن القطاع 
الخاص ال يستنزف الدولة بل هو الرافد 
وليتفضل   ، المالية  الدولة  لموارد  اآلخر 
بدورنا  ونحن  ال��ق��درة  لديه  شخص  أي 
على  وأنا  المحلي  الحكم  لوزارة  سنحيله 

ثقة أنه سيالقي القبول .
الميزان  تفعيل  يتم  ال  لماذا  س/ 

الخاص بمرمى القمامة ؟
الميزان تعطل أثناء األحداث ولألسف 
مدينة  ف��ي  متخصصة  ش��رك��ة  ت��وج��د  ال 
بنغازي وبحثنا عن من يصلحه ولم نجد ، 
هناك شركة في طرابلس فقط تستطيع 
الصيانة ، تواصلنا معهم إال أننا إلى اآلن 
لم نتحصل على تأكيد من أنهم قد يرسلوا 

لنا فريق صيانة .
تزن  ال   ، الميزان  وح��دة  كلفنا  ولكننا 
كل  نقالت  وتوثق  النقالت  ولكنها تسجل 

الشركات رسميا .
س/ هل الشركة راضية عن أداءها 
أداء  عن  راٍض  هو  هل  أيضا  والشعب 

الشركة؟
الحال  بالفعل  كمواطن  عليك  س��أرد 
يعالج  لم  الملف  وذلك ألن   ، مزري جدا 
بالطريقة الصحيحة منذ البداية ، ولكن 
ال تحكم على أداء الشركة وهي لم تأخذ 
حقها وهي في وضع منهار ، فالشركة في 
الشركات  انهارت حالها حال كل  الحرب 

في ليبيا .
أ.  بها  ت��وج��ه  لمن  أخ��ي��رة  كلمة 

أحمد المسالتي
المالية  المخصصات  لمسؤول  أتوجه 
في طرابلس ، بنغازي مدينة بحجم وطن 
، مدينة ال تستحق التالعب بمخصصاتها 
، ألنك ستخضع يوما ما  وإن سكتنا نحن 
اليوم فهنالك أناس لن تسكت ، وليبيا لن 
تصلح إال لو صلحت بنغازي ألنها بمكانة 

القلب مثل طرابلس تماما . 

إشراف: عبداهلل الشريفي
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كلية العلوم بجامعة بنغازي تحتضن ندوة علوم وتقنيات النانو
متابعة: ابراهيم الحوتي

العلوم  كلية  الكيمياء  بقسم  أقيمت 
ندوة علمية حول علوم  بنغازي  جامعة 
وتقنيات النانو )النانوتكنولجى( )العلوم 
متناهية الصغر( بالتعاون مع المشروع 
بمركز  النانو  وتقنيات  لعلوم  الوطني 
بحوث التقنيات الحيوية وهيئة أبحاث 
طرابلس  وجامعة  والتكنولوجيا  العلوم 
ديسمبر   27 ال��خ��م��ي��س  ي���وم  ص��ب��اح 

 .2018
وق����د أق��ي��م��ت ال����ن����دوة ال��ع��ل��م��ي��ة 
دك��ت��ور  اس��ت��اذ  ب��رع��اي��ة  التخصصية 
جامعة  رئ��ي��س  ال��ف��اخ��رى  مصطفى 
بجامعة  العلوم  كلية  وعميد  بنغازي 

بنغازي الدكتور حسين البرعصي .
وفي حديثه بهذه المناسبة لصحيفة 
الديوان قال الدمتور مصطفى الفاخري 
رئيس جامعة بنغازي »هذا الملتقي حول 
في  متقدمة  خطوه  وهي  النانو  تقنية 
العلمي  البحث  وتحصيل  تعزيز  سبيل 
لخدمة المجتمع بالجامعة وكما تعلمون 
ان الجامعة وأدوارها في نقل المعرفة 
دور  نؤكد  ونحن  المجتمع  خدمة  في 
المعرفة  نتاج  وهو  للجامعات  الوسيط 
لخدمة المجتمع ، وبرغم الظروف التي 
تمربها جامعة بنغازي وتدمير مرافقها 
من  ج��اه��داً  ت��ح��اول  التحتية  بالبنية 
جديد ان تواكب التقدم العلمي بالعلوم 
المختلفة وتؤكد من جديد ان تستحق 
في الصدارة ألنها المؤسسة األم التي 
أخرجت الكثير من الرواد في المجتمع 
ت��رك��وه��ا  األن  ال��م��ن��اص��ب  يتقلد  م��ن 
الرياح في غياب  بها  لوحدها تتالعب 
والرقابية على جودة  اإلداري��ة  السلطة 
والتشريعات،  اللوائح  وتطبيق  وتنفيذ 
كل ذلك أدي الي ضعف إداء الجامعة 
نسعي  وكلنا  مخرجاتها  ج��ودة  وتدني 
فعال  بشكل  تؤثر  بشرية  تنمية  ال��ي 
تعطي  ان  يجب  المستدامة  بالتنمية 
للجميع المؤسسات التعليمية االهتمام 
الكامل الذي يعزز قدارتها ويمكنها من 
تأدية عملها  الن المؤسسات التعليمية 
فالبد  أخري  للتنفيذية  مدخالت  هي 
م��ن ال��ج��ه��ات ال��م��س��ؤول��ة ف��ي ال��دول��ة 
أوسع  اهتمام  تعطي  ان  الب��د  الليبية 
ان  تستطيع  ح��ت��ى  للجامعة  واع��م��ق 
جودة  وتضمن  التطور  وتواكب  تنهض 
الصعوبات  ك��ل  وب��رغ��م  م��خ��رج��ات��ه��ا، 
التي تواجهها انني علي يقين أن وزارة 
تهدف  ال��وزراء  ورئاسة مجلس  التعليم 
الي الدعم والمساندة ولكن هي أيضا 
تواجهها الكثير من التحديات التي تحد 
التزامها  من  اإليفاء  علي  قدراتها  من 

اتجاه إعادة أعمار جامعة بنغازي«  .
الدكتور  مع  حديث  للصحيفة  وكان 
كلية  عميد  البرعصي  محمد  حسين 
أنه  قال  والذي  بنغازي  بجامعة  العلوم 
انطالقاً من دور كلية العلوم في مواكبة 
العالم  في  الحاصل  العلمي  والتطور 
في ربط المؤتمرات والندوات العلمية 
ت��ط��ور العلم  وال��م��ن��اظ��رة ف��ي س��ب��ي��ل 
العلمية  الندوة  تنعقد  اليوم  الحديث 
حول  العلوم  كلية  ق��اع��ات  م��ن  بقاعة 
النانو وهي تطبيقات  او تقنيات  النانو 
من  وهي  المجتمع  تطوير  في  حديثة 
التخصصات في جميع البرامج الطبية 
في  تدخل  واالن  والهندسية  والعلمية 
اليوم  نضع  ونحن  العسكري  المجال 
الدراسات  لدخول طالب  تسمح  فكرة 
أن  ننسي  وال  المجال  ه��ذا  في  العليا 
نشكر الساده الزوار من كلية الصيدلة 
الوطني  والمشروع  طرابلس  بجامعة 
كان  وال��ذي  النانو  علم  وتقنيات  لعلوم 
من عام 2013م وتم الفاء محاضرات 
عام 2014م وتم وقف أي محاضرات 

الجامعة  تحرير  وبعد  اإلره��اب  بسبب 
وتفعيل  تجديد  ت��م  األم���ن  واس��ت��ق��رار 
الدكتور  بتعليمات  النانو  مجال  دراسة 

مصطفي الفاخري وهو الذي 
ومن  البرنامج من جديد  احيا هذا 
اجل تطوير البرنامج وهي تعتبر الندوة 
جامعة  خ��ارج  من  زوار  لوجود  األول��ي 

بنغازي 
الدكتور  مع  أيضا  اللقاء  لدينا  كان 
الندوة  ع��ام  منسق  سالمة  ال��م��ب��روك 
اكد  والذي  التحضيرية  اللجنة  ورئيس 
فريق  إلى  شكره  بعد  الينا  حديثه  في 
الديوان  بصحيفة  المصاحب  األع��الم 
وبرنيق أن الندوة كانت على 3 مراحل 
األفكار  تبادل  في  عمل  ورش  األول��ي 
لوجه  وجها  ستكون  التي  والتطبيقات 
بقسم  العليا  ال��دراس��ات  ط��الب  بين 
الكليات  ع��م��داء  ب��ح��ض��ور  ال��ك��ي��م��ي��اء 
جامعة  عميد  حضور  بالذكر  واخ��ص 
بنغازي الذي واكب هذه الندوة العلمية 
ونشكر كل من الدكتور نجيب المرزوقي 
عبدالفتاح  واألستاذ  نسرين  واألستاذة 
في  معنا  ومشاركتهم  حضورهم  على 
المشروع  وه��ذا  العلمية  ال��ن��دوة  ه��ذه 
ال��دراس��ات  ل��ط��الب  ج��دا  مهم  يعتبر 
العليا بمشاركة طالب الدراسات العليا 

جامعة طرابلس 
سالمة  المبروك  الدكتور  وأض��اف 
بجامعة  أخ����ري  ل���ق���اءات  س��ي��ت��م  أن���ه 
ستكون  القادمة  األي��ام  ه��ذه  طرابلس 
فيه امتحانات قريبا جدا داخل الكلية 
منهم  كل  تقديم  يتم  س��وف  وال��ط��الب 
ورش عمل  سوف يتم تقديم مشروعات 
بين طالب كلية العلوم بجامعة بنغازي 

وسيكون  طرابلس  جامعة  وط��الب 
ب��ح��ض��وري وح��ض��ور ال��دك��ت��ور نجيب 

وسوف يتم مناقشتهم عن أعمالهم. 
ال��دك��ت��ور س��الم��ه حيثة   واخ��ت��ت��م 
بتقديم الشكر لكلل رؤساء أقسام كلية 
العلوم وعمداء الكليات العلمية والطبية 
ل��ح��ض��وره��م ه���ذا ال��ي��وم ون��ش��ك��ر كل 
ومركز  طرابلس  جامعة  من  الضيوف 
وهيئة  الحيوية  والتقنيات  ال��ب��ح��وث 
بجامعة  والتكنولوجيا  العلوم  أبحاث 

طرابلس .
وطالبة  الباحثة  قالت  جهتها  ومن 
أن  مسعود  نسرين  العليا  ال��دراس��ات 
وهو  للنانو  الوطني  المشروع  تقديم 
العليا  ال���دراس���ات  منهج  تطبيق  ع��ن 
بالتعليم  منها  نستفيد  لكي  النانو  عن 
الجامعي بتطبيق علم النانو لكي نوصل 
البداية  وفي  كله،  الجسم  الي  العالج 
اعتقد بأنها مجرد خيال علمي كحرب 
لكن  المريخيه  والمخلوقات  المجرات 
كذلك  ال��م��ج��الت  ق��راءت��ي ألح��د  بعد 
حقيقة  بأنها  اكتشفت  المواقع  بعض 

تطبيقاتها  ل��ه��ا  ال���واق���ع  أرض  ع��ل��ى 
سنلقي  وهنا  المجاالت  مختلف  ف��ي 
وتطبيقاتها  النانو  تقنية  على  الضوء 
المصطلح  معنى  وتعريفها،  ومجاالتها 
تقنية  أو   )Nanotechnology(
في  المتناهية  التقنيات  ه��و   : النانو 
نانو( حرفياً  التسمية )  الصغر ونسبة 
النانو  مقياس  على  تصنع  تقنيات  هي 

متر .
أدق وحدة قياس مترية  فالنانو هو 
ويبلغ   ) متر  نانو   ( اآلن  معروفة حتى 
طوله واحد من بليون من المتر أي ما 
القياس  وح��دة  أضعاف  عشرة  يعادل 
وحجم  باألنغستروم  المعروفة  ال��ذري 
 80.000 ب��ح��وال��ي  أص��غ��ر  ال��ن��ان��و 
النانو  وكلمة  ال��ش��ع��رة  قطر  م��ن  م��رة 
أنها  بمعنى  أيضاً  تستخدم  تكنولوجي 
الصغر  ف��ي  المتناهية  ال��م��واد  تقنية 
أو  الدقيقة  المجهرية  التكنولوجيا  أو 
تكنولوجيا المنمنمات سمها ما شئت .

التي  الدقيقة  المركبات  فمشروع 
تسير مع الكريات الحمراء أمر محتمل 
وذلك  القريب  المستقبل  في  تحقيقه 
أو  تكنولوجي  النانو  علم  طريق  ع��ن 

التقنية الدقيقة .
ف��ت��ح��وي��ل ال����م����واد إل�����ى ال��ح��ج��م 
لبناء  الجديد  الطريق  سيكون  ال��ذري 
النانو  الروبوتات  مثل  الدقيقة  اآلالت 
الذي  الخامس  الجيل  هو  تكنولوجي 

ظهر في عالم اإللكترونيات 
الذي  األول  الجيل  أوالً  سبقه  وقد 
ممكن  اإللكتروني  المصباح  استخدم 
تقنية  من  والطبية  الصحية  االستفادة 

النانو 
والبحث  السرطان  ع��الج  فأبحاث 
الدقيق عن وجود خالياه تعد بما يحل 
والفحوصات  العالج  وسائل  كل  محل 
الطبية المتوفرة اليوم لذلك. واألبحاث 
دور  عن  العام  هذا  بداية  نشرت  التي 
المالريا  مع  التعامل  في  التقنية  هذه 
وتأثر مرونة خاليا الدم الحمراء تضع 
أسس دور رائد لها في فهم األمراض 

المعدية وعالجها. 
الماضي  ال��ش��ه��ر  ف��ي  ال���دراس���ات 
صنع  في  التقنية  هذه  دور  عن  وقبله 
في  متناهية  بدرجة  للعظام  سيراميك 
كثير  بشيء  تبشر  والصالبة  النعومة 
وتطور  المفاصل  استبدال  مجال  في 

تقنيتها إضافة إلى صناعة العظم 
الدراسات التي صدرت هذا الشهر 
فائدة  على  الضوء  من  م��زي��داً  تسلط 
تقنية النانو في كتابة شفرات الجينات 
ويوفر  يسهل  بما  أي��ه«  أن  »دي  داخ��ل 

المال لفحصه. 
في  كما  التقنية  ه��ذه  واس��ت��خ��دام 
هذا  من  عشر  ال��راب��ع  في  نشر  بحث 

من  حتى  لالستفادة  يسخرها  الشهر 
بول اإلنسان في صنع بطاريات طويلة 
كما  ال��س��ك��ر  م��رض��ى  لفحص  ال��ع��م��ر 
نشرته مجلة »آليات الهندسة الدقيقة« 

للدكتور »كأي بانغ ليي« 
من مؤسسة أبحاث النانو والكيمياء 
من  الباحثون  سنغافورة.  في  الحيوية 
جديدة  طريقة  عن  يتحدثون  إسبانيا 
عن  الكشف  ف��ي  األط��ب��اء  يستخدمها 
خ��الي��ا ال��س��رط��ان ب��س��رع��ة وخ��اص��ة 
سرطان الثدي كما تقول »لورا ليشاغا« 
لإللكترونيات  القومي  المركز  مديرة 
الدقيقة بإسبانيا من خالل هذه التقنية 
ونشرت أيضا في الرابع عشر من هذا 
هذا  من  الثالث  في  واألبحاث  الشهر 
الشهر أيضاً ذكرت عن دور هذه التقنية 
في صنع األجهزة الطبية المستخدمة 

في غرف العمليات والعناية المركزة 
لتسلط ضوء ساطعاً على فائدتها في 
وانتقال  المستشفيات  ع��دوى  تقليل 
في  طرح  كما  المرضى  إلى  الجراثيم 
أريغون  والية  في  النانو  أبحاث  مؤتمر 

األميركية 
وضح  غيبينس«  »ب���روس  ال��دك��ت��ور 
على  رقيقة  طبقة  وض��ع  ب��أن  الفكرة 
أسطح  فوق  الفضة  من  النانو  مستوى 
م��ج��االً  ي��ع��ط��ي  ال  ال��ط��ب��ي��ة  األدوات 
ما  وه��و  عليها  لاللتصاق  للمكروبات 
يتم ألول م��رة ف��ي ال��ع��ال��م وه��و أول��ى 
عدوى  من  للحد  الصحيحة  الخطوات 
تقنية  ق��ول��ه.  ح��د  على  المستشفيات 
ال��ن��ان��و ف��ي ع��ال��م ال��ص��ي��دل��ة واس��ع��ة 
االستخدام بدءاً من طرق إنتاج الدواء 
بكيفية  وانتهاء  حفظه  بوسائل  ومروراً 
تتفوق  هيئة  ف��ي  للمريض  إع��ط��ائ��ه 
تقنية  الحالية.  الطرق  على  بمراحل 
ال��ن��ان��و ت��ج��اوزت ال��ي��وم ف��ي األب��ح��اث 
من  ال��غ��ذاء  أفضل إلنتاج  وض��ع ط��رق 
شتى الجوانب وتنقية الماء وغيره مما 

يتناوله اإلنسان.
تغطية  خ��الل  لقاءتنا  خ��ت��ام  وف��ي 
هذه الندوة العلمية كان لدينا لقاء مع 
أشار  والذي  المرزوقي  نجيب  الدكتور 
بنغازي  بجامعة  العلوم  كلية  ان  الينا 
النانو  وتقنية  علوم  ن��دوة  استضافة 
متناهية  لعلوم   ) التكنولوجيا  )النانو 
للعلوم  الوطني  المشروع  مع  الصغر 
وتقنيات النانو وهذه الندوة سوف تكون 
بجامعة  العلوم  بكلية  أخ��رى  ن��دوة  لها 
 3 على  الندوتين  وتتضمن  المختار 

محاوررئيسيئة وهي الجزء األول
العامة  المفاهيم  ع���رض  ي��ت��ن��اول 
الصغر  متناهية  للعلوم  والتطبيقات 
وكذلك نشاطات التطورات العلمية في 
وكذلك نشاطات  لنانو  العلمي  المجال 
المشاريع البحثية تحت ادارة المشروع 
سوف  النانو  وتقنيات  لعلوم  الوطني 
نلقيها بعنوان تقنية النانو عجائب علم 

صغير
الباحثين  من  ع��دد  أيضا  ويشارك 
االول���ي  العليا  ال���دراس���ات  طلبة  م��ن 
بجامعة بنغازي وطرابلس ومن ثم طلبة 
المختار  العليا جامعة عمر  الدراسات 
ح��ي��ث س��ي��ت��م ع���رض أب��ح��اث��ه��م وأم���ا 
المحور الثالث موضوع ضرورة تطعيم 
علوم  ومحتويات  المفردات  وان��دم��اج 
التقنيات  النانو العلوم متناهية الصفر

نجيب  ال��دك��ت��و  االس���ت���اذ  أخ��ت��ت��م 
المرزوقي حديثه قائال »نشكر كل من 
العلوم  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء 
مبروك  والدكتور  العلوم  كلية  وعميد 
سالمة والدكتور سعد العبيدي  ورئيس 
ال��دك��ت��ور مصطفي  ب��ن��غ��ازي  ج��ام��ع��ة 

الفاخري عن حسن ضيافتهم لنا« .

عرض مرئي حول تطبيق الموجات الّصوتية 
للكشف على أنابيب مشروع الّنهر الّصناعي

ق���ام رئ��ي��س ق��س��م ال��ه��ن��دس��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، في 
“أسامه  الدكتور  السعودية  بالمملكة  تبوك  جامعة 
ع���ب���دال���وه���اب” ،ب��ت��ق��دي��م ع����رض م���رئ���ي ب��ق��اع��ة 
وإدارة  تنفيذ  بجهاز  الرئيسي  بالمقّر  االجتماعات 
طريقة  حول  بنغازي،  في  الصناعي  النهر  مشروع 
األنابيب  على  للكشف  الصوتية  الموجات  تطبيق 

بمشروع الّنهر الّصناعي.
هذا وحضر العرض عضو اللجنة اإلدارية، للجهاز 
منظومة  ومدير  إدري��س”  بن  الله  “عبد  المهندس 
السرير سرت تازربو بنغازي، ورئيس وأعضاء فريق 
الحديثة وعدد من مدراء  التقنيات  ومتابعة  البحث 
هذا  ف��ي  المختصين  األق��س��ام  ورؤس���اء  اإلدارات 

الجانب.
قام  بأنه  عرضه  في  “أسامة”  الدكتور  وأوض��ح 
الهدامة والتي ال تحتاج  بتطوير هذه الطريقة غير 
إلى تفريغ خط األنابيب من المياه أو الحفر وسهلة 
إجمالي  على  وللكشف  أق��ل  وبتكلفة  االس��ت��خ��دام، 
الملفوف  اإلجهاد  سابق  الّسلك  في  اإلنقطاعات 

حول األنابيب 
الخرسانية، حيث قام بتطبيق هذه الطريقة على 
تحويل  شركة  لصالح  بالسعودية  مشابهة  أنابيب 

المياه المالحة السعودية.
وفي ختام العرض تم فتح باب النقاش، واألسئلة 
من  بمشاركة  الجديدة  المبتكرة  الطريقة  هذه  عن 

قبل الحاضرين. 
للسيد  العلمية  الزيارة  هذه  أّن  بالذكر  الجدير 
من  دع��وة  على  بناًء  عبدالوهاب”  “أسامة  الدكتور 
التقنيات  ومتابعة  البحث  إط��ار  في  الجهاز  إدارة 
إمكانية  في  والنظر  الكشف،  ط��رق  على  الحديثة 
  ) sound wave method( طريقة  استخدام 
انقطاعات  لبيانات  المرجعي  الخط  بناء  إعادة  في 
وبالتالي  المراقبة  في  القصور  وتعويض  األس��الك 
التدخل  ووقت  األنابيب  حالة  معرفة  إلى  الوصول 
استمرار  لضمان  الضرورية  اإلص��الح��ات  إلج��راء 

إمدادات المياه إلي المدن. 

إشراف: ابراهيم احلوتي

رئيس مجلس الوزراء يطمئن على 
أوضاع الشبكة الكهربائية 

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية 
المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني 
دي���وان مجلس  ف��ي  بمكتبه  االرب��ع��اء  ال��ي��وم 
الشبكة  أوض��اع  قرنادة  منطقة  في  ال��وزراء 
رئيس  اجتماعا مع  الكهربائية، وذلك خالل 
الهيئة العامة للكهرباء و الطاقات المتجددة 

المهندس فخري المسماري.
ون��اق��ش االج��ت��م��اع ال���ذي ح��ض��ره رئيس 
جهاز تنمية و تطوير المدن المهندس ناجي 
لرئيس  الخاص  المكتب  ومدير  المعداني 
مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد أوضاع 
درنة  مدينة  في  و  عامة  الكهربائية  الشبكة 
استقرار  على  المحافظة  كيفية  و  خاصة 
توفير  كيفية  و  الشتاء  فصل  خالل  الشبكة 
التيار  ان��ق��ط��اع  مشكلة  لحل  السبل  ك��اف��ة 
الكهربائي، إضافة إلى المشاريع الكهربائية 

التي تنفذها الحكومة.
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الكشف عن خلية تزوير أختام تخّص 
جوازات األجانب في إجدابيا

عملية »بركان الداخلية« ُتطيح بأكبر مصانع الخمور في بنغازي

القبض على عصابة قامت بسرقة مخزن فرش

بوابة البيضان تلقى القبض على 25 مصريا

القبض على شخص سرق عقد ذهب من مسنة في أجدابيا

ضبط مصنع للخمور في منطقة الماجوري

القبض عل شخص يقوم باإلتجار بالمخدرات 
نوع حشيش في مدينة درنة

ضبط أشخاص من العمالة األجنبية يقومون بغش زيوت السيارات ضبط وكر للدعارة بمنطقة المقزحة

إجدابيا،  ج���وازات  مباحث  ج��ه��از  أف���راد  ق��ام 
بتزوير  يقومون  المزورين  من  مجموعة  بكشف 
أختام وإج���راءات دخ��ول األج��ان��ب إل��ى األراض��ي 

الليبية .
بفرع  والتحريات،  التحقيق  رئيس وحدة  وقال   
ضابط  مساعد  )إج��داب��ي��ا(  ال���ج���وازات  مباحث 
“داوود الشيخي” أن الخلية تم الكشف عليها بعد 
ورود معلومات، تفيد بتواجد من تم تزوير هوياتهم 
في مدينة بنغازي وتحديداً في منطقة الماجوري، 
لمباحث  التابعين  األم��ن  رج��ال  ق��ام  الفور  وعلى 
النجدة  شرطة  مع  بالتنسيق  إجدابيا،  ج���وازات 
ضبط  أج��ل  من  بنغازي،  أم��ن  لمديرية  التابعين 

وإحضار هؤالء األجانب من أجل التحقيق معهم.
وتابع “الشيخي” انطلقت دوريات قسم النجدة 
إلى المكان المعلوم، لتجد وبالفعل من تم اإلبالغ 

عليهم في أحد المنازل بمنقطة الماجوري .
جنسيات  من  األجانب  أن  “الشيخي”  وأض��اف 
إفريقية، اعترفوا بحصولهم على اختام مزورة، تم 
بالتجوال  يقومون  لكي  امضاؤها،  على جوازاتهم 

بكل أريحية داخل التراب الليبي.
واسم  بهوية  أيضاً  اعترفوا،  المتهمين  أن  وأكد 
رجال  وأن  األخ��ت��ام،  بتزوير  ق��ام  ال��ذي  الشخص 
األمن سيحيلون القضية لجهات االختصاص كون 
ومتواجد  معروف  بالتزوير  ق��ام  ال��ذي  الشخص 

داخل مدينة إجدابيا .
إجدابيا  الجوازات  مباحث  أن  بالذكر  الجدير 
من  كبير  ع��دد  بضبط  الماضية  الفترة  في  ق��ام 
المهاجرين غير الشرعيين كانوا قد تسللوا داخل 
البالد وتحصلوا على مثل هذة اإلجراءات المزّورة 

وتم على الفور ترحيلهم إلى بلدانهم . 

ليلة  الداخلية  األمن  قوات  داهمت 
أكبر  الماضي،  االس��ب��وع  م��ن  السبت 
مصانع الخمور محلية الصنع بمنطقة 

الماجوري في بلدية بنغازي.
الخطة  وح���دات  معظم  وش��ارك��ت 
ب��ن��غ��ازي،  أم���ن  م��دي��ري��ة  ف��ي  متمثلة 
ال��م��رك��زي،  ل��ل��دع��م  ال��ع��ام��ة  واإلدارة 
واإلدارة العامة لحماية اآلداب العامة، 
وقسم النجدة بنغازي، وقسم التحريات 
ب��ق��ي��ادة م��دي��ر أم���ن بنغازي  ال��ع��ام��ة، 
العميد عادل عبد العزيز شخصًيا في 
عملية المداهمة، التي جاءت استمراًرا 
للخطة األمنية التي أطلقها معالي وزير 
الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، 

لتأمين مدينة بنغازي الكبرى.
وعملية مداهمة المصنع جاء عقب 
ورود بالغ يوم السبت على تمام الساعة 
اشتباك  وج���ود  ع��ن  ل��ي��اًل،   11:30

مسلح في شارع “20” بمختلف أنواع 
األسلحة الخفيفة والمتوسطة، يشارك 
بها أفراد مطلوبون للعدالة ومشهورون 
ومعروفون  المحلي،  الخمر  بتصنيع 

لدى معظم سكان المدينة.
وعليه فقد صدرت تعليمات السيد 
عبد  عادل  العميد  بنغازي  أمن  مدير 
العزيز، وخروج قوة يترأسها شخصًيا 
األمنية،  للشؤون  مساعده  بمشاركة 

اآلداب  لحماية  العامة  اإلدارة  ومدير 
ورئيس  النجدة،  قسم  رئيس  العامة، 

التحريات العامة.
وب��االن��ت��ق��ال ال���ف���وري إل���ى م��وق��ع 
على   ”20“ ش����ارع  ف���ي  االش��ت��ب��اك 
فض  تم  لياًل،   11:45 الساعة  تمام 
االش��ت��ب��اك، وم���ن ث��م ب���دأت م��ط��اردة 
منطقة  شوارع  أزقة  داخل  المطلوبين 
ال��م��اج��وري، وت��م��ت م��داه��م��ة م��ن��ازل 

وذل��ك  ال��ح��ول،  ب���  المعروفة  العائلة 
بحضور  العامة،  النيابة  مع  بالتنسيق 
مناوب التحقيق بمركز شرطة البركة، 
وتمكنت القوة من الدخول ل� 8 منازل 
كانت جميعها مصانع مجهزة لتصنيع 

وبيع الخمور داخل مدينة بنغازي.
التي تم ضبطها  الكمية  بلغت  وقد 
من  لتر  أل��ف   90 من  أكثر  وإتالفها 
في  وأخ���رى  للبيع  المجهزة  الخمر، 
المراحل النهائية للتصنيع، وتم ضبط 
الذين  الوافدة  العمالة  من  كبير  عدد 
كانوا يعملون بهذه المصانع ويروجون 

منتجاتها.
التي  النوعية  العملية  ه��ذه  وت��ع��ّد 
الداخلية،  ب��رك��ان  اس��م  عليها  أط��ل��ق 
تأمين  خطة  انطالق  منذ  األكبر  هي 
الحملة في  بنغازي، مع تواصل جهود 

مالحقة مثل هذه األوكار. 

عن  التحريات  أعضاء  قبل  من  معلومات  وردت 
مخزن  بسرقة  عصابة  قامت  حيث   ، سرقة  واقعة 
البحث  عند  حيث   ، المصرية  سوق  بمنطقة  فرش 
والتحري وجمع المعلومات تم تحديد مكان تخزين 
المسروقات ، وكذلك السيارة وهي نوع كنتر بمنطقة 
كمين  بإعداد  الوحدة  أعضاء  ق��ام  حيث   ، اللثامة 
وتم   ، والمتهمين  المسروقات  ضبط  وت��م  محكم 
في  معهم  االستدالل  وتم  المقر  إلى  بهم  االنتقال 
وإحالتهم  إليهم  نسب  بما  اعترفوا  حيث  الواقعة 

للنيابة العامة لالختصاص.

قامت بوابة البيضان التابعة لمديرية أمن اجدابيا 
خالل اليومين الماضيين بالقبض على 25 شخص 
استخدامهم  بعد  التسلل  حاولوا  الجنسية  مصري 
لعدد من السيارات على أنه موكب حفل زفاف قادم 
حيث  عليهم  القبض  تم  حيث   ، طبرق  مدينة  من 
كانوا يرتدون المالبس النسائية ) النقاب (، ولكن 
كانت عين رجال األمن لهم بالمرصاد وتم التحقيق 

معهم وإحالتهم الى النيابة العامة.

ت��م��ك��ن أع����ض����اء ق��س��م 
البحث الجنائي في أجدابيا 
م���ن إل���ق���اء ال��ق��ب��ض على 
عقد  بسرقة  ق��ام  شخص 
ذهب من رقبة مسنة داخل 
متنكًرا  المدينة  منزلها في 
ب��ه��وي��ة م��وظ��ف ب��ال��ش��رك��ة 

العامة للكهرباء.
وق�������ال رئ����ي����س وح����دة 
ال��رائ��د  بالقسم  التحقيق 
الله  عبد  فتحي  المهندس 
السعيطي ل�»بوابة الوسط«، 
ال��ي��وم األرب���ع���اء، إن أح��د 
م،  )أ،  ي��دع��ى  المواطنين 
حضر  الجنسية  ليبي  س( 

شكواه  وأب��ل��غ  القسم  إل��ى 
بدخول  ق��ام  مجهول  ض��د 
 80( المسنة  خالته  منزل 
عاًما( تدعى )ح، م( بحجة 
الكهرباء  لشركة  تابع  أن��ه 
وي���رغ���ب ب���أخ���ذ ب��ي��ان��ات 

الساعة الكهربائية.

أن��ه  السعيطي  وأض����اف 
عند دخول المتهم إلى المنزل 
السيدة  على  بالتهجم  »ق��ام 
بالقوة  منها  وس��رق  المسنة 
واإلك�����راه ع��ق��د م��ن ال��ذه��ب 
واح��د  عيار  ذه��ب(  )سبحة 

وعشرين والذا بالفرار«.

المرور  بعد  أنه  وأوضح 
الذهب  س��وق  م��ح��ال  على 
وم����ش����اه����دة ك���ام���ي���رات 
لوحظ دخول  بها  المراقبة 
ش���خ���ص م���ج���ه���ول ألح���د 
عقد  ببيع  وق���ام  ال��م��ح��ال 
وبالتحري  المسروق  ذهب 

عن  مسؤوليته  تبين  عليه 
القبض  وأل��ق��ي  ال��ج��ري��م��ة 

عليه في اليوم التالي.
إل��ى  السعيطي  وأش����ار 
التحقيقات  خ��الل  من  أن��ه 
م��واط��ن  المتهم  أن  تبين 
)ي.ح.م(  ي���دع���ى  ل��ي��ب��ي 
الجريمة  بتنفيذ  اع��ت��رف 
يدعى  آخ��ر  شخص  ومعه 
وحدة  الزال��ت  )س.ع.ص( 
تبحث  بالقسم  التحريات 
عنه، مؤكًدا إحالة القضية 
أج��داب��ي��ا  ال��ع��ام��ة  للنيابة 
التخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة.

الدعارة بمنطقة بودزيرة  بعد مداهمة أوكار 
خ��ل��ف س���وق ال���خ���ض���راوات ، ان��ت��ق��ل��ت بعض 
أخرى  بمنطقة  الدعارة  لممارسة  المجموعات 
هروبا من العدالة، وبعد البحث والتحري وجمع 
العامة  التحريات  وح���دة  تمكنت  المعلومات 
الموافق  السبت  مساء  بنغازي  أم��ن  بمديرية 
متلبسة  مجموعة  بضبط  2018/12/29م 
 ، المقزحة  بمنطقة  والرذيلة  الدعارة  بممارسة 
حيث تم ضبط مجموعة واالنتقال بهم إلى مقر 
الوحدة وبعد االستدالل اعترفوا بما نسب إليهم 
وفقا  العامة  النيابة  إل��ى  المحضر  إحالة  وت��م 

لإلجراءات  القانونية والجنائية .

األمنية  الخطة  عمل  ضمن  م��ن 
شرطة  قسم  إل��ى  معلومات  وردت 
النجدة عن وجود مصنع للخمور في 
منطقة الماجوري ألشخاص من تجار 
الخمور ومن ذوي السوابق ، عليه تم 
خروج الدوريات التابعة لقسم النجدة 
اآلداب  حماية  إدارة  م��ن  ومساندة 
حيث  المكان  مداهمة  وتم   ، العامة 
داخ��ل  كبيرة  كميات  العثورعلى  ت��م 
المبنى وهي عبارة عن براميل حجم 
كبير، وعليه تم تحريز الكمية وإتالف 
النيابة  من  اإلذن  أخذ  بعد  المصنع 

العامة.

الجنائي  للبحث  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ق��ام��ت 
عل  بالقبض  درن��ة  مدينة  بتأمين  المكلفين 
ش��خ��ص ي��ق��وم ب��اإلت��ج��ار ب��ال��م��خ��درات ن��وع 
أع��ض��اء  ق��ب��ل  م��ن  ضبطه  وع��ن��د   ، حشيش 
اإلدارة العامة للبحث الجنائي وبحوزته عدد 

124 قطعة من مادة الحشيش ، وباالستدالل 
الصحابة  جامع  على  بالسطو  اعترف  معه 
ومعدات  بالمسجد  خاصة  مضخة  وسرقة 
خاصة بشركة الكهرباء وعليه تم تسليمه إلى 

الجهات المختصة.

وردت معلومات إلى أعضاء 
ال��ت��ح��ري��ات ب��وج��ود ش��ك��اوى 
م��ن ع���دد م��ن ال��م��واط��ن��ي��ن، 
م���ن أص���ح���اب ال���س���ي���ارات 
سياراتهم  تعطل  بخصوص 
ب��س��ب��ب زي�����وت ال���س���ي���ارات 
تم  وب���ذل���ك   ، ال��م��غ��ش��وش��ة 

بجمع  القسم  أعضاء  تكليف 
كمين  إع��داد  ثم  المعلومات 
تغيير  م��ح��الت  ب��ع��ض  ع��ل��ى 
ضبط  تم  وبالفعل   ، الزيوت 
العمالة  من  وهم  األشخاص 
بتعبئة  األجنبية ، حيث يقوم 
جالونات جالون الزيت بأنواع 

 ، للسيارات  تصلح  ال  زي��وت 
زيوت تخص محركات كهرباء 
وتعبئتها  ج���دا  رديء  ون���وع 
ممتازة  جالونات صناعة  في 
للجالون  ووضع غطاء جديد 
وأحيلت   ، للمواطنين  وبيعه 

القضية للنيابة العامة .
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استمرار أعمال تسريح شبكة مياه األمطار واالنتهاء من سحبها بالمدخل الشرقي )جزيرة الطيارة (

عميد البلدية في زيارة ميدانية لمطار سرت الدولي

مشروعات المجلس البلدي البريقة )ختامها مسك(

المجلس البلدي طبرق يجتمع مع شركة خدمات المدينة

شركة الهروج تباشر رش المادة الالصقة في الطريق

بحث أخر مستجدات مشروع صيانة ملعب المرحوم بشير جودة بالمدينة الرياضية

التحتية  البنية  وجود  عدم  فى ظل 
في  األم��ط��ار  مياه  تصريف  لشبكات 
أغلب األحياء السكنية في المدينة ، إال 
أن العمل مستمر بجد وإخالص على 
مدار الساعة من أجل تسريح شبكات 
مياه  وسحب  األم��ط��ار  مياه  تصريف 
المرورية  حركة  وتسهيل  المستنقعات 
على  ب��ن��اءا  و   ، بنغازي  مدينة  داخ��ل 
عمران  /الصقر  المهندس  تعليمات 
التسييرى  المجلس  رئيس  ب��وج��واري 

لبلدية بنغازي 

ق���ام���ت ال��ش��رك��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ب��ن��اء 
والتشييد بإعمال شفط مياه اإلمطار 
التي تسببت في انسداد وتوقف حركة 
للمدينة  ال��ش��رق��ي  بالمدخل  السير 
تحديدا عند جزيرة دوران حي السالم 
االنتهاء  تم  .حيث   ) الطيارة  )جزيرة 
بهذا  اإلمطار  مياه  سحب  اعمال  من 
بنغازي  بلدية  تشييد  كما   . الموقع 
ال��م��رور  قسم  يبذلها  ال��ت��ي  بالجهود 
وال��ت��راخ��ي��ص وق��س��م ال��ن��ج��دة ب���وزارة 

الداخلية

ق���ام ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة  س���رت السيد 
مختار المعداني صحبة عضو المجلس 
الله مع مدير  البلدي السيد غيث عبد 
للخدمات االرضية  الليبية  الشركة  عام 
الفني  والفريق  منصور  عمر  المهندس 
لمطار  ميدانية  ب��زي��ارة  له  المصاحب 
سرت الدولي ، رافقهم في الزيارة مدير 
المهندس  س��رت  ال��م��واص��الت  مكتب 
عام مطار سرت  ومدير  امقاوي  حسن 
الدولي السيد صالح ابوجازية والناطق 
السيد  البلدي  المجلس  باسم  الرسمي 
الشركة  مكتب  وم��دي��ر  االم��ي��ل  محمد 

ومدير  محمد  المهدي  السيد  س��رت 
زيدان  السيد  بالشركة  سرت  عالقات 
االعالمي  المكتب  ومدير  حسن  ميالد 
حيث   ، ابوسليم  ان��س  السيد  بالمطار 
تقوم  التي  الصيانة  اعمال  متابعة  تم 
ب��ه��ا ب��ل��دي��ة س���رت ل��ص��االت ال��م��غ��ادرة 
واالستقبال في المطار كذلك تم اللقاء 
للخدمات  الليبية  ال��ش��رك��ة  بموظفي 
استأنفوا  الذين  سرت  مكتب  االرضية 
في  استعدادهم  واب��دوا  بالمطار  العمل 
سرت  بمطار  الموظفين  ج��ه��ود  دع��م 

الدولي لتشغيل المطار.

للمياه  ال��م��رج  م��رك��ز خ��دم��ات  ق���ام 
شركة  مع  بالتعاون  الصحي  والصرف 
العامة  للمقاوالت  القابضة  بغداد  قلعة 
بتنظيف وكنس ورفع المخلفات بكل من 
الشارع المار من امام مصرف الجمهورية 
وشارع مصرف الوحدة والشارع الرابط 
بين مسجد أبي بكر الصديق ومستشفى 

المروج  ن��ادي  وش��ارع  التعليمي  المرج 
والطريق الجديدة.

والعمل اليزال مستمراً .
كل الشكر والثناء ألفراد قسم المرور 
مع  تعاونهم  علي  ال��م��رج  والتراخيص 
بهذه  االزدح��ام  وتخفيف  الحملة  رج��ال 

الشوارع.

البلدية  دي��وان  وكيل  بمكتب  اجتمع 
ال��س��ي��د ع��ب��دال��ل��ه اس���ح���ام وب��ح��ض��ور 
م��ازق  ال��ن��اج��ي  السيد  البلدية  عميد 
وال��م��ه��ن��دس ن��ص��ر ش���رح ال��ب��ال مدير 
مكتب المشروعات بالبلدية يوم االربعاء 
لمناقشة العديد من النقاط مع مندوب 
ابراهيم  السيد  المدينة  شركة خدمات 
المبروك و المكلفة بصيانة محطة تنقية 
مياه المجاري الرئيسية بالعودة ومتابعة 
ابداها  التي  المالحظات  من  العديد 
بخصوص  ال��م��ش��روع��ات  مكتب  م��دي��ر 

المشروع .

ب��اش��رت ش��رك��ة ال���ه���روج رش ال��م��ادة 
بين جزيرة  الواصل  الطريق  في  الالصقة 
وذل��ك  الخارجية  ال��وق��ود  ومحطة  ال��ت��اج 
استعدادا للبدء في اعمال الرصف النهائي 

السبت القادم .
ويعتبر هذا المشروع احد المشاريع 
البلدي  المجلس  عليها  تعاقد  ال��ت��ي 

الكفرة .

المجلس  رئيس  السيد  اجتمع 
وليد  المهندس  للبلدية  التسييري 
المجلس  أعضاء  والسادة  صلهوب 
والسيد وكيل ديوان البلدية األستاذ 
ع���ب���دال���وه���اب ال��ع��ي��ش ب��ح��ض��ور 
رئ��ي��س ل��ج��ن��ة األزم�����ة وال���ط���وارئ 
والسيد  ال��رخ  وهبي  العقيد  المرج 
األركان  لرئاسة  المالي  المستشار 
العقيد  ال��ل��ي��ب��ي  ل��ل��ج��ي��ش  ال��ع��ام��ة 
مدير  والسيد  المنصوري  العارف 
ونيس  وال��ري��اض��ة  ال��ش��ب��اب  مكتب 
اإلداري���ة  ال��ش��ؤون  وم��دي��ر  القطعة 

ال��ن��اظ��وري  منير  السيد  والمالية 
واللجنة المشرفة علي إدارة المدينة 
أخر  لبحث  وذلك  المرج  الرياضية 
ملعب  صيانة  م��ش��روع  مستجدات 
القدم  لكرة  ج��ودة  بشير  المرحوم 
ب��ال��م��دي��ن��ة ال��ري��اض��ي��ة وذل����ك بعد 
م��راح��ل ه��ذا  م��ن جميع  اإلن��ت��ه��اء 
تنفيذه  نسبة  بلغت  حيث  المشروع 
ال��ح��اض��رون  ن��اق��ش  كما   ،)90%(
من  يتكمن  حتي  وتجهيزه  افتتاحه 
المحلية  المباريات  كافة  استقبال 

والدولية.

استلمت بلدية الخمس جزء من المساعدات 
شكل  علي  اإليطالية  الحكومة  تقدمها  التي 
برنامج  أدوي��ة ضمن  و  أجهزة  و  معدات طبية 
من  المتضررة  المناطق  مع  التضامن  جسر 
السفارة  به  تقوم  الذي  الشرعية  غير  الهجرة 

اإليطالية بليبيا .
السيد  من  كال  التسليم  مراسم  وقد حضر 
عميد البلدية و السادة أعضاء المجلس البلدي 
الخمس و القنصل اإليطالي ستيف فورسياتي 
و وكيل ديوان المجلس البلدي الخمس و مدير 
مستشفى الخمس التعليمي ، و مدير مستشفى 

سوق الخميس القروي.
تسليمه  تم  ما  بأن  اإليطالي  القنصل  نوه  و 
اليوم هو الدفعة األولي من الكمية المرصودة 
لبلدية الخمس علي أن يتم تسليم باقي األجهزة 
و األدوية و المعدات الطبية خالل األيام القريبة 

القادمة .
وبعد ختام مراسم التسليم توجه المشاركون 
، حيث عقد  األهلية لإلسمنت  الشركة  لمبني 
و  التعاون  سبل  الطرفان  فيه  تناول  اجتماع 
الخمس  ببلدية  إقامتها  يمكن  التي  المشاريع 
بلدية  دع���م  و  للشباب  ع��م��ل  ف���رص  لتوفير 

الخمس .

ضمن متابعات »عميد بلدية اجخرة« السيد/
احمد موسي حماد للمشاريع التي تخص بلدية 
اجخرة عقد عدة اجتماعات في مدينة البيضاء 
ال��وزراء  رئيس  »نائب  مع  األول  االجتماع  كان 
لشؤون الهيئات« السيد/عبدالرحمن االحيرش 
لمناقشة المواضيع التي تتعلق بالمشاريع التي 

تتبع الهيئات وتخص بلدية اجخره.
الهيئة  »رئ��ي��س  م��ع  ك��ان  الثاني  واالج��ت��م��اع 
الكابتن/محمد  والنقل«  للمواصالت  العامة 
تتعلق  التي  االم��ور  ناقشوا  حيث  عبدالقادر 
بالمشاريع الخاصة ببلدية اجخره ومن اهمها 

مشروع طريق اجخرة - العريضة.

جميع  استكمال  الماضيين  اليومين  تم خالل 
جالو  جزيرة  في  اإلن��ارة  أعمدة  تركيب  أعمال 
لبلدية  التابع  المشروعات  مكتب  إش��راف  تحت 

جالو ..

متابعة عميد البلدية للمشاريع 
التي تخص بلدية اجخرة

تواصل أعمال مشروع 
تحوير جزيرة دوران جالو 

اشراف : سعيد الصيد

مساعدات تقدمها الحكومة اإليطالية علي 
شكل معدات طبية ضمن برنامج جسر التضامن



منّظمة ابتسامة وطن تقوم بحملة تطوعّية للتبرع بالّدم في بنغازي
ق���ام���ت م��ن��ظ��م��ة >>اب���ت���س���ام���ة 
وطن<< يوم الثالثاء الماضي بحملة 
إلى  الدم  تبرعات من  لجمع  تطوعية 
تحت  بنغازي  المركزي  الدم  مصرف 

شعار )تبرع بدّمك يزول هّمك(.
وحدة  رئيس  ق��ال  تصريح    وف��ي 
الّتخزين والّصرف ومسؤول الطوارئ 
“ناجي  ال��م��رك��زي  ال��دم  ف��ي مصرف 
النقاز” أن آلية العمل أثناء التبرع يبدأ 
استقبال  وكيفية  االستقبال  قسم  من 
المواطن،سواء كان متبرعاً متطوعاً أو 

متبرعاً لحالة مرضية.
ق��س��م  أّن  “ال����ن����ق����از”  وأض�������اف 
خّط  يعد  المصرف،  في  االستقبال 
يتم  ح��ي��ث  ل��ل��م��ت��ب��رع،  األول  ال��دف��اع 
للتبرع  المعد  النموذج  بتعبئة  للمتبرع 
وال����ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ب��ي��ان��ات عامة 
شخصية وأسئلة عامة، تخص السفر 
والعالج أو معاناة من مشكلة صحية، 

أو أنه قد تبرع بالدم سابقا.
حجرة  هو  الّثاني  الخّط  أّن  وتابع 
مختّص  دكتور  يوجد  حيث  الكشف 
للكشف على المتبرع، وقياس ضغطه 
عامة  أسئلة  توجيه  يتم  ذل��ك  وبعد 
للمتبرع للتأكد من صحته ويتم سحب 

الدم منه.
يمّر  ال��دم  أّن  إلى  “النقاز”  وأش��ار 
في  التعبئة  بعد  م��راح��ل  ع��دة  على 
المعدة، لذلك هناك مرحلة  األكياس 
فيه  يقسم  وال���ذي  ال��ي��دوي  الفصل 
وصفائح؛  وب��الزم��ا  خاليا  إل��ى  ال��دم 
ألن المريض قد يحتاج إلى أحد هذة 

األنواع فقط فتكون معدة لذلك.
المرحلة  أن  “ال��ن��ق��از”  وأوض����ح 

ال��دم  م��ن  عينة  ب��أخ��ذ  ت��ك��ون  الثانية 
إلجراء تحديد نوع الفصيلة والكشف 
بالنسبة  أم��ا  الوبائية  األم���راض  عن 
لتحديد الفصيلة، ألنه اليتم االعتماد 
ع��ل��ى ب��ن��اء ال��م��ت��ب��رع، ب��إع��ط��اء ن��وع 
أخطاء  هناك  توجد  ألن��ه  الفصيلة، 
وأما  المتبرع  قبل  من  الفصيلة  في 
الكشف عن األمراض الوبائية للتأكد 
من أن المتبرع سليم %100 وبعد أن 
يتم التأكد يتم وضع رقم المتبرع عليه 
تأتي  ذلك  بعد  ثم  المدة،  وصالحية 
كل  ألن  وال��ص��رف،  التخزين  مرحلة 
مشتقات الدم تحتاج إلى آلية تخزين 

معينة.
أن  التخزين،  وح��دة  رئيس  وذك��ر 
كيس الدم يحتاج إلى حفظ في درجة 
مئوية،   6_2 م��اب��ي��ن  ت��ص��ل  ح����رارة 
والبالزما تحتاج إلى حفظ في درجة 
حرارة تصل إلى )30-درجة مئوية(، 
تصل  حاضنة  إلى  تحتاج  والصفائح 
درج��ة ال��ح��رارة فيها م��ا ي��ق��ارب عن 

22 درجة مئوية وتكون المراعاة على 
في  تواجدها  أثناء  الصفائح  حركة 

الحاضنة.
ال���وح���دة أن آل��ي��ة  وق����ال رئ��ي��س 
الطلبيات،  ن��وع  على  تكون  ال��ص��رف 
المستشفيات  م��ن  إلينا  ت��أت��ي  ال��ت��ي 

الخاصة والعامة.
وذكر “النقاز” بأن تسليم الدم يكون 
ع��ن ط��ري��ق اس��ت��الم إي��ص��ال مختوم، 
بنوع  تبرع  ق��د  المتبرع  ب��أن  مايفيد 
مصرف  إلى  يحتاجها  التي  الفصيلة 
إلى  اإلي��ص��ال  وبمجرد وص��ول  ال��دم 
المستشفى المراد، يتم تسليم التبرع 

مباشرة.
رئيس  رحبت  السياق،  ذات  وف��ي 
ق��س��م ال��ت��ب��رع ب��ال��دم ورئ��ي��س قسم 
ال���ش���ؤون ال��ف��ن��ي��ة ال���دك���ت���ورة “م��ن��ال 
الشاعري” بهذه المبادرة لألننا فعاًل 
نحتاج إلى هذه التبرعات، لما يعانيه 
بسبب  ال���دم؛  ف��ي  نقص  م��ن  المركز 
نعاني  الذي  بالدم  التبرع  ثقافة  عدم 

منه منذ فترة 6 شهور الناتج عن عدم 
اإلقبال على التبرع بالدم.

وأش����ارت “ال��ش��اع��ري” إل���ى أنها 
م��ت��أس��ف��ة ب����أن م��ص��رف ال����دم ق��ام 
دون  ولكن  سابقة،  تطوعية  بحمالت 
جدوى فعلى سبيل المثال كان هناك 
فيها  وخرج  األبيار،  مدينة  في  حملة 
 ، فقط  أك��ي��اس   3 بعدد  ال��دم  مركز 
معاذ  بن  سعد  مسجد  في  وحملتين 
خ���رج ال��م��رك��ز م��ن األول����ى ب��ع��دد 7 

أكياس والثانية بعدد 4 أكياس.
وذك��رت “ال��ش��اع��ري” ب��أن الطاقم 
المركزي  ال��دم  مصرف  ف��ي  الطبي 
من  بعدوانية،  الهجوم  إل��ى  يتعرض 
قبل بعض األشخاص الذين يأتون إلى 
الدم  من  بعينة  ويطالبون  المصرف 
دون أن يقوموا بالتبرع من قبلهم ألي 
وإعطاء  االستبدال  يتم  لكي  فصيلة؛ 
الدم لهم، منوها إلى أن جاهزية الدم 
للمتبرع يحتاج إلى 8 ساعات ويصل 

إلى 24ساعة .
أعضاء  أح��د  قالت  جانبها،  وم��ن 
رويدا  وط��ن<<  >>ابتسامة  منظمة 
على  بناء  جاءت  الحملة  أن  الحاسي 
رغبة من المنظمة وتم التواصل على 
إلنجاح  االجتماعي  التواصل  مواقع 
لله  والحمد  التطوعية،  الحملة  هذة 
ونتمنى  رائ��ع  م��ن  أكثر  اإلق��ب��ال  ك��ان 
من الذين لم يقوموا بالتبرع أن يأتوا 
ينقذ  قد  بالدم  التبرع  ألن  ويتبرعوا 

حياة إنسان.
وأش�������ارت “ال���ح���اس���ي” إل����ى أن 
تطوعية  حمالت  ستنظم  المنظمة 

أخرى تشمل مدن خارج بنغازي.

أق��ي��م��ت ب��ب��ل��دي��ة س��ب��ه��ا  ف��ع��ال��ي��ات ال��ورش��ة 
التدريبية الثالثة، من مشروع سفراء  تحت شعار 
“شركاء في الوطن  شركاء  في الّسالم” والذي 
ينفذه  منتدى تمكين المرأة والشباب، بالشراكة 
مع معهد صحافة الحرب والسالم  البريطاني. 
ويستهدف اللقاء عددا من  “النساء والشباب 
إلى  اللقاء  يهدف  كما  سبها،  ببلدية  واألعيان” 
توسيع دائرة المشاركة الفعاله لكافة الفئات في 
ودعم  وتعزيز  والمصالحة،  السالم   عمليات  
واألعيان  والشباب   النساء  من  الفاعلين  أدوار 

في أنشطة السالم.

اختتمت يوم اإلثنين الماضي الّدورة الّتدريبية 
لفريق الهالل األحمر الليبي، )فرع درنة( في مجال 
“الصحة المجتمعية واإلسعاف األولي المعاصر”، 
التي أقيمت بقاعة منظمة الحياة لحماية الكائنات 
 31 إل��ى   29 من  الفترة  في  والبحرية،  البرية 

ديسمبر العام الماضي.
من  العديد  التدريبية  ال���ّدورة  في  وُط��رح  ه��ذا 
الدولية  بالحركة  التعريف   ” منها  المواضيع 
ومراجعة اإلسعافات األولية، وحدة تغيير السلوك، 
التقارير والتقييم المجتمعي، وحدة عوامل وتقييم 

الخطر(.
وأقيمت بعد ذلك، حلقة نقاش وتقييم من قبل 
المتدربين؛ وذلك استعدادا لتنفيذ المشروع على 

أرض الواقع لخّطة عام 2019م

قام فريق الطوارئ التابع للهالل األحمر الليبي، 
)فرع المرج( بتقديم المساعدة من خالل تنظيف 
غرف مياه صرف األمطار بالمدينة؛ تحسباً ألي 
نظراً  األم��ط��ار؛  مياه  منسوب  ارت��ف��اع  في  ط��ارئ 

النسدادها.
يشار إلى أن ليبيا وتحديدا المنطقة الشرقية، 
على  األم��ط��ار  وس��ق��وط  للسحب  ت��ك��اث��ًرا  تشهد 
سرعتها  تتراوح  نشطة  ورياح  والدواخل  الّساحل 
وتنخفض  الساعة،  في  كلم   )-70  50( بين  ما 
الصباح  الليل، وفي  أثناء  الحرارة خاصة  درجات 

الباكر على المرتفعات الجبلية.

دع����ت م���ؤّس���س���ة ب����وادر 
 Bawader  ( ال��خ��ي��ري��ة 
المشاركة   )  Foundation
ف���ي ح��م��ل��ة ال��ت��ب��رع ب��ال��دم 
بالتوجه  وذل���ك  التطوعية؛ 
المركزي  ال��دم  مصرف  إلى 
الليثي  منطقة  ف��ي  ب��ن��غ��ازي 

بشارع الخليج.
إلى  المؤسسة  وأش����ارت 
أن التبرع بالدم، سيكون من 

وحتى  صباحاً   )8( الساعة 
الساعة )8( مساًء خالل أيام 
الحملة من يوم )3 إلى 10 

يناير(.
وط���ال���ب���ت ال��م��ؤس��س��ة 
ال��م��واط��ن��ي��ن، االش���ت���راك 
ف��ي خ��دم��ة م��ص��رف ال��دم 
الجديد  المدار  شركة  من 
ع�����ن ط����ري����ق االت����ص����ال 
وت��ت��ب��ع   )*#191( ع��ل��ى 

التعليمات.
أن  ب���ال���ذك���ر  ال���ج���دي���ر   
وزارة  برعاية  الحملة،  ه��ذه 
الليبية  بالحكومة  الصحة 
ال��م��ؤق��ت��ة، ال��ه��الل األح��م��ر 
شركة  بنغازي،  ف��رع  الليبي 
جمعية  ال��ج��دي��د،  ال���م���دار 
المرأة،  لحقوق  أن��ا(  )لماذا 
 Bawader( ومؤسسة بوادر

.)Foundation

اختتمت منظمة “نتاج” لتنمية 
الرابعة  ال����دورة  ال��م��رأة  ق���درات 
ب���إدارة  ال��ن��ق��ال  ال��ه��ات��ف  لصيانة 

األستاذة “فتحية المعداني”.
هذا واستهدفت الدورة الرابعة 
لصيانة الهاتف النقال، هذه المرة 

سيدات من مدينة تاورغاء.
وق�����ال ال����م����درب ال��م��س��ؤول 
المهندس  الصيانة  دورات  ع��ن 
أن هذه  ع��ب��دال��ه��ادي”  “م��ح��م��ود 
طرحها  تم  فكرة  كانت  ال��دورات 
لتنمية  “ن���ت���اج”  م��ن��ظ��م��ة  ع��ل��ى 
تم  ،أن  ب��ع��د  ال����م����رأة  ق������درات 
من  وبتشجيع  للشباب  إعطاؤها 
“سامي  المصور  األص��دق��اء  قبل 
“محمد  واإلذاع������ي  ال����ش����واي”، 

البوسيفي”، بتقديمها للسيدات.

وت��اب��ع “ع��ب��د ال���ه���ادي” أن���ه تم 
“فتحية  األس���ت���اذة  م���ع  ال��ت��ن��س��ي��ق 
فكانت  الفكرة  وتقبلت  المعداني” 
السيدات  من  المستهدفة  العناصر 
األرام����ل وم��ط��ل��ق��ات، ب��م��ا أن ه��ذه 
الجمعية جمعية خيرية، وبفضل الله 
اآلن وصلنا إلى ختام الدورة الرابعة.

هذه  من  الهدف  أن  وأض��اف 
السيدات  انخراط  هو  ال��دورات، 
النقال  ال��ه��ات��ف  ص��ي��ان��ة  م��ج��ال 

خاصة العنصر النسائي، دون أن 
داخل  به،  االحتفاظ  ماتم  تخسر 
من  سيكون  إصالحه  ألن  الجهاز 

عنصر نسائي أيضا.
“محمود  ال��م��ه��ن��دس  وت��وج��ه 
منظمة  إلى  بالشكر  عبدالهادي” 
المرأة؛  وق���درات  لتنمية  “ن��ت��اج” 
أيضا  للطالبات  الفرصة  إلتاحة 
الفائدة  لتعلم  مجاناً  الدورة  بهذه 

ومواكبة تطورات العصر.

بالمنظمة  اإلع��اق��ة  مكتب  أع��ض��اء  اجتمع 
اإلع��اق��ة،  وذوي  ال��ط��ف��ول��ة  لحماية  ال��دول��ي��ة 
األربعاء الموافق: 12 ديسمبر 2018 في مقر 
لوضع  البوطاس  ش��ارع  الليثي  بحي  المنظمة 
خطة عمل للعام المقبل 2019 بحضور رئيس 

مجلس إدارة المنظمة السيد محمد السليني.
وناقش المجتمعون وضع خطة العام 2019 
الخاصة  المشاريع  بعض  إقامة  على  واالتفاق 
باألشخاص ذوي اإلعاقة كإقامة دورات تنمية 
العامة  المرافق  على  زي���ارات  وعمل  بشرية 
في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق  للتوعية 

مدينة بنغازي.

جمتمع مدني7
األحد 30 ربيع االخر 1440هـ الموافق 6 يناير 2019م العدد )10( اشراف : عمر جابر

منتدى تمكين المرأة والّشباب يطلق 
فعاليات “مشروع سفراء”  ببلدية سبها

الهالل األحمر درنة يختتم دورة تدريبية حول 
“الّصحة المجتمعية واإلسعاف األولي المعاصر”

الهالل األحمر فرع المرج يقوم بتنظيف 
غرف مياه صرف األمطار في المدينة

مؤسسة بوادر الخيرية تدعو للمشاركة في حملة الّتبرع بالّدم التطوعية

منظمة “نتاج” لتنمية قدرات المرأة تختتم دورة صيانة الهاتف الّنقال

اجتماع بالمنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي اإلعاقة لوضع خطة عمل للعام المقبل 2019
المنزلي  التدبير  افتتاح قسم  الماضي  يوم األحد  اقيم صباح 
االهتمام  إط��ار  في  ببنغازي  ذهنيا  المعاقين  اص��دق��اء  لجمعيه 
ببرامج تأهيل وتعليم الفتيات من ذوات متالزمة داون برامج وفنون 
( احدي  الكره  افتتحت ) سجود عقيله  المنزلي  والتدبير  الطبخ 
سعيد  محمد  السيد  رفقه  داون  متالزمة  من  الجمعية  الفتيات 
الورفلي رئيس جمعيه اصدقاء المعاقين ذهنيا وبحضور الخبير 
االجتماعية فتحيه عبده وبحضور عدد من األمهات والمتطوعات 
بمختلف  وتجهيزه  إنشاؤه  تم  الذي  المنزلي  التدبير  قسم  افتتح 
واألدوات  واألف��ران  كهرومنزليه  ومعدات  أدوات  من  المتطلبات 

واألواني .
لوكالة  ال��ورف��ل��ي   سعيد  محمد  الجمعيه  رئيس  اك��د  حيث   
األنباء الليبية ان القسم تم تجهيزه بمختلف المتطلبات ليستهدف 
الي  ويهدف  داون  متالزمة  ذوات  فئات  من  طالب  استيعاب 20 
الحلويات  وصناعه  الطبخ  فنون  وتعليمها  حياة   في  مساعدتهن 
وذلك ضمن برامج الجمعيه لتطوير الخدمات في مجال التأهيل 

للفتيات .

افتتاح قسم التدبير المنزلي لجمعيه 
اصدقاء المعاقين ذهنيا ببنغازي
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نحن بحاجة إلى المعرفة، وللفن الذي 
يجعل منها سره ونبض تجليه، فالبشري 
واستهالك  ورق���ود  استيقاظ  آل��ة  ليس 
وحسب، بل هو صورة ما خلف الصورة، 
وتحقق ما يمكن للعجز أن يحققه ولإلرادة 
أن تتحقق منه، كائن معرفي يعمر األرض 
بمخيلته التي تحسن تماما تعبيد الدرب 
المجتمع  في  وتشبكه  أقرانه،  وبين  بينه 
العجيب الذي تؤثثه التناقضات واألحوال 
ال  نحن  وصغرياتها،  كبرياتها  والتحوالت 
شك بهذا الفهم جديرون بهذه الهبة، أن 
بعض  ون��ح��رك  ال��ك��ون  ف��ي  نتحرك  نظل 
أشيائه بملكة الرغبة في المثال، وبالقفز 
يليه، دون غلبة فارغة أو تميز  إلى مثال 
موهوم أو احتفاظ بدفتر يوميات من الفكر 
بالبساطة  النافقة،  والشراسة  الجاهزة 
للعمق  ال��م��ن��اس��ب،  ب��ال��ق��در  ال��م��ط��ل��وب��ة 
والفائض فوق المطلوب والمناسب، بتؤدة 
يحصل  ما  وه��و  دؤوب،  واخ��ت��راق  بارقة 
أنه  توهم  الذي  العاقل  عالم  في  ضرورة 

نظم العالم وابتدع فوضاه.
المختلفين  من  كثيرون  بالتاريخ  مر 
ال��ذي��ن  ال��ب��ق��ي��ة،  م��خ��ي��اال وإن ش��اب��ه��وا 
وحتى  والبنيات  اللغة  هندسة  استوحوا 
العلم  عنه  عبر  م��ا  ليشيدوا  ال��ح��ط��ام، 
بالقوانين، والفلسفة باالفتراضات، والفن 
الذي  الطلح  بذرات  وليزرعوا  باالبتداع، 
تقرعه الفؤوس لكنها ال تقلع جذره، ليظل 
الشمس  من  ويمتح  التربة  دم  من  يسقى 
يبلغه  متجدد،  أمل  إلى  الغضارة  ويحول 
العقل  ليواصل  يبذرون ويمضون،  آخرون 
المغترب اقترابه من جيل قادم يستوعب 
بقدر مأمول اإليجاب ويزيح جانبا وبعيدا 
التوحش الذي يلتهم األحالم والخطو ومن 

يحلم ويخطو.
أنفاسهم  م��ن  ال��ع��ب��اق��رة  ن��ف��خ  م����رارا 
والركون  التبلد  برد  مفاصل  في  الحارة 
متعقل،  يفهمه  أن  دون  ال��م��ف��ه��وم  إل���ى 
والنقد  والتقصي  البحث  ع��بء  تحملوا 
جهودهم  وصنعت  والمنهجية،  واالقتراح 
المسؤولة التيار والتوجه والفتح والتغيير، 
أو  نفيا  واآلخ��رون  ومات بعضهم مجهدا 
عادوا  إذا  لكن  إهماال،  أو  فقرا  أو  قتال 
ويستقبلون  الطريق  بنفس  سيسيرون 
نفس المصير دون أن يرفضوه أو يتأففوا 
منه، إنه شرف المعرفة وبهاء الفن، وما 
ورموز  البشرية  قادة  هؤالء  أمثال  يجعل 
يتصف  من  نفتقد  اليوم  ونحن  تاريخها، 
صعد  ما  نحو  يتسلق  من  حتى  أو  بهذا، 
بالتمييز،  يقولوا  لم  الذين  المتميزون  له 
غايتهم  وه��ي  األح��ي��اء  خدمة  أرادوا  ب��ل 
سهام  طاردتهم  وإن  وكفايتهم،  ولذتهم 
تسلخت  أو  الكمائن  في  ووقعوا  العداء 
جلودهم من سياط هجير الجهل السادي 
استحقوا  لما  وإال  الغليظ،  والتجاهل 
مجال  كل  في  المعرفة  رواد  يكونوا  أن 
التعليم ووجدان  الكتاب ولوح  ويثبتوا في 
المتعلمين واأليقونات، وإن كان ثمة طوطم 
فطوطمهم هو ما يشبه الحوت في صورة 
والخائضو  النفس  طوال  البحر،  حصان 
ما  وره��ان��ه��م  أع��م��اره��م  بكامل  التجربة 
سينتصر للقادمين من الصغار، وللطموح، 
ولم يحدث أن خيبت الحياة جهودهم أو 
والقوة  الحساسية  من  فيهم  ما  خذلت 
والهوس والنبل، فبقوا وسيبقون األقباس 
وال���راي���ات وال��ن��ج��وم وال��ب��وص��الت، وهم 
التي  للموجودات  التدبر  معنى  ج��ائ��زة 
ليفهموا طاقتها  بأيديهم  يمسكونها  ظلوا 
أحرقتهم  وإن  حتى  دالالت��ه��ا،  وي��روض��وا 

الدهشة واالنبهار.

الديوان: ما هو حلمك الروائي؟
أريد  األصفر: ال أحالم معينة في ذهني، فكل ما 
أو  القاريء  رأي  يهمني  ال  ت��ردد،  دون  أكتبه  أكتبه  أن 
كثيرة،  أخطاء  في  بالطبع  أقع  نفسي،  أو حتى  الناقد 
أحياناً تجعل النص غير صالح للنشر، حتى أنا نفسي ال 
أقرأه من جديد كي ال أتألم من األخطاء الفادحة التي 
وقعت فيها، لكن ماذا أفعل هذا هو الصدق وهذا هو 
اإلحساس الذي امتألت به لحظة الكتابة، وفي النهاية 
أن  الروائي  يكون حلمي  بكل أخطائي، وقد  أنا سعيد 

أرتكب الكثير منها في كل كتابة جديدة أنجزها.
أو  انفرادي حتمي  السرد سجن  الديوان: هل 

محاولة للوذ بالهرب نحو الناس؟
األصفر: ال أعرف بالضبط، السرد به السجن وبه 
وتحصرك  النص  في  جملة  تسجنك  قد  معاً،  الهرب 
وفي  منها،  الهروب  يستحيل  مظلمة  زاوي��ة ضيقة  في 
لحظة اليأس تفاجئك جملة جديدة تمكنك من الهرب 
من السجن ومواصلة السرد لكن ال تبقى معك طوياًل، 
هي نفسها يقبض عليها بفعل الوشاة وتعدم، وتظل أنت 
في حالة هرب جديدة تهاجمك الكلمات والجمل ومهما 
أبدعت في المراوغة فالوقود سينفد والقنديل ينطفيء 
وستجد نفسك في ذات الزاوية المظلمة سجيناً معذباً 
يائساً تنتظر أماًل ال يأتي إال إن آمنت به حقيقة، األمل 
يشعر بإيمانك كما يشعر به الله بالضبط وآنذاك يرسل 
لك الكلمة أو الجملة التي بإمكانها فك الطلسم لتنفتح 

الزنزانة وتشرق شمس الكلمات من جديد.
الديوان: سمعت عن الغربة واآلن أنت تعيشها، 

هل هي بهذه الفتنة حقًا؟
تغير  ألن  متعبة؛  مملة،  قبيحة،  الغربة  األصفر: 
المكان ال يغير نفسك، تظل مرتبطاً بالوطن أكثر من ذي 
قبل، كل يوم تريد أن تعرف أخباره وتتفاعل معها وأنت 
بعيد لكن ال تستطيع أن تكتب عنها، ال يمكنك الكتابة 
عن ألم ال تعيش وسطه، كل لحظة في الغربة هي لحظة 
ألم، تظل تعيش حالة مقارنة بين هنا وهناك، مقارنة 
مؤلمة بالطبع.. نعم هنا كل شيء منظم وكل الخدمات 
جيدة، الحافالت ال تتأخر، والمستشفى نظيف والدواء 
الحمراء  واإلش��ارة  تهرب،  والكهرباء ال  غير مغشوش، 
تتمتع بهذه الخدمات داخل نفسك،  محترمة، لكن لن 
الذي  ما  نفسك  وتسأل  الوطن  أج��ل  من  تتألم  تظل 
ينقصه كي تكون أموره تمام التمام، ولن تجد اإلجابة 

بالطبع فاإلجابة ضائعة وسط بركة الدم.
مع  أتأقلم  أن  دائماً  أح��اول  والضيق  الملل  ورغ��م 
أعد  فلم  الليبي  العام  بالشأن  انشغالي  تركت  الوضع، 
اليومية  المتسارعة  األح��داث  أتابع  أو  أعلق  أو  أكتب 
والقراءة، كتبت  الكتابة  ليبيا، واستغللت وقتي في  في 

أفعل  لم  ول��و  ث��الث سنوات  من  أق��ل  في  كتب  خمسة 
ذلك لقتلني الملل األوروبي، حيث ال أصدقاء وال روابط 
عائلية واجتماعية، أظل أترقب الصباح كي أذهب إلى 
المقهى ألكتب أو أقرأ وفي المساء عندما تنام األسرة 
عن  بعيداً  والعيش  فاتنة  الغربة ليست  العمل،  أواصل 
الوطن يشعرك بألم داخلي مبرح يفسد عليك كل متعة 
بالستيك،  من  متعة  إل��ى  حّية  متعة  من  لك  ويحولها 
الوطن  ونسيان  األم���ر  ه��ذا  ت��ج��اوز  ح��اول��ت  وعندما 
وهمومه و رميه وراء ظهري وجدته أمامي من جديد 
كانت  وإن  أكتبه حتى  أي نص  إلى نصوصي،  متسلاًل 
إلى  يرجعني  المريخ  في  والزمانية  المكانية  خلفيته 
أكون سعيداً  أن  النهاية؟ علّي  أفعل في  الوطن، وماذا 

بوطن يركض ورائي أكثر كلما هربت منه.
أحد  وكنت  القصيرة  القصة  تركت  الديوان: 
نجومها المحليين، أال تفكر يومًا أن تقفل راجعًا 

إليها؟
األصفر: مازلت أكتب القصة القصيرة وكل رواياتي 
لها  وكلما أضع  تنتهي،  أن  تبدأ بقصة قصيرة ترفض 
فيك  م��ازال  بعد  ليس  وتقول  تمسحها  القاطعة  نقطة 
والشخصيات  األحداث  علي  وتختلط  فأواصل  الخير 
الطريق  واختصار  األخطاء  ارتكاب  أبدأ في  ومن هنا 
ألصل إلى نقطة النهاية، القصة القصيرة مزعجة إن 
أكثر  لتعيش  أمرك معها مبكراً، تستدرجك  لم تحسم 
عن  لدّي كتاب قصصي سيصدر قريباً  أنت..  وتموت 
دار المتوسط، ومن هنا ستكتشف أني لم أترك القصة 
القصيرة ولكن جاملتها في أكثر من نص وتركتها على 

حريتها تنمو كما تحب.

الديوان: كيف تقّيم تجربتك السابقة، وهل 
تسير في ذات الدرب بالرؤية ذاتها؟

األصفر: تجربتي السابقة أعتز بها وأعتبرها جيدة، 
وكلها كتبتها في ظروف سيئة وبشكل متقطع، والرؤية 
بالنسبة لي تتغير مع ما يحدث في العالم من تغيرات، 
لكن هناك منصات ثابتة أنطلق منها تتمثل في المجتمع 
الليبي وما به من أحداث سياسية وتاريخية واجتماعية 
وإلى  العشرين  القرن  بداية  إلخ، وذلك منذ  وثقافية.. 
زرتها  التي  البلدان  كل  حضور  إل��ى  باإلضافة  اآلن، 
 – مصر   – ألمانيا   – تايلند   – )المغرب  رواياتي  في 
والمدن  األماكن  وعن  ذاتي  عن  دائماً  أكتب  وغيرها(، 
بالموسيقى  كثيراً  وأهتم  فيها  عاشت  التي  والبلدان 
التي كتبتها في  الليبي، وآخر رواياتي  والغناء الشعبي 
ألمانيا تتحدث عن آلة البوق وآلة الجيتار، يمكنك أن 
بسبب  والموسيقى  الشعبي  بالغناء  ارتباطي  إن  تقول 
المرسكاوي  فن  حيث  المحيشي  حي  في  أنني عشت 
عبدالقادر  عبدالجليل  مثل  الشعبيون  والمطربون 
دائماً  الكيالني،  وحميد  ال��وس  وسعد  درن��ة  واحميده 
تقام حفالت في الحي وكنا نحضرها ونكون من ضمن 
نراهم  والمطربون  أشرطتها،  إلى  نستمع  أو  الكورس 
العالمية  الموسيقى  أما  معنا،  ويعيشون  يومي  بشكل 
فارتبطت بها من خالل بتهوفن عندما زرت ألمانيا عام 
1979 وعشت في مدينة بون حيث ولد بتهوفن وحيث 
أكثر من ثالثة شهور، ومن هنا ال أكتب أي نص  بيته 
حتى أرتبط بأغنية ما أو قطعة موسيقية تظل تصدح 
في رأسي كل اليوم، وكل عمل لدي يرتبط بأغنية معينة 

أترنم بها طيلة فترة كتابته.
الديوان: أين الرواية الليبية في مدونة سرد 

العالم؟
األصفر: ال تختلف الرواية الليبية عن روايات بقية 
الدول العربية لكن ينقصها الدعاية واالنتشار وأن تكون 
لدينا دور نشر جيدة وصحف ومجالت ثقافية، باإلضافة 
أن  بمجرد  أي  الحي ال يطرب؛  زامر  ترك مقولة  إلى 
أو  المصري  الكاتب  عليه  يفضل  ليبياً  الكاتب  يكون 
أن  العلم  مع  إل��خ،  المغربي..  أو  العراقي  أو  اللبناني 
أولئك الكتاب معظمهم لم ينتشر أو يفز بطريقة شريفة 
بل بالتربيطات والتملق وبعوامل أخرى عديدة يستحيي 
الليبية  ال��رواي��ة  ينقص  وكذلك  ذك��ره��ا،  من  اإلن��س��ان 
مترجمين  قبل  من  الترجمة  الدعاية عن طريق  بعض 
جيدين، اآلن القاريء ال يبحث عن مؤلف الكتاب لكن 
عمن ترجمه، بعد ذلك سنرى النتيجة وستأخذ الرواية 
الليبية مكانها في مدونة السرد العالمي؛ حيث لن تكون 
هناك أسماء قليلة معروفة عالمياً بل سيتضاعف العدد 

وسيتجدد كل خمس سنوات على األقل.

تعرفت على ليبيا أول مرة قبل أكثر 
من سبعين عاماً، عندما كنت طفاًل في 

لندن قبل ختام القرن التاسع عشر
من  سنوياً  ع��دداً  أحدهم  أعطاني 
أكثر جزء  وكان  أمريكية،  أطفال  مجلة 
مسلسلة  حكاية  محتوياتها  من  شدني 
- نصف خيالية ونصف حقيقية - عن 
الواليات  بين  حرب 1801 - 1804 

المتحدة وحاكم طرابلس التركي، 
لم تشمل هذه الحرب اإلمبراطورية 
كان  ط��راب��ل��س،  س��ك��ان  وال  العثمانية 
مستقل،  شبه  حينئذ  طرابلس  حاكم 
رعاياه  يكن  فلم  مستبداً،  كذلك  وك��ان 
هذه  ف��إن  ح��ال  أي��ة  وعلى  يستشارون، 
في  وأنا   - األقل  على  عرفتني  القصة 
من  ليبيا  موضع   - الثامنة  أو  السابعة 

خريطة العالم.
في  أق���وى  بشكل  ليبيا  ف��ّي  أث���رت 
إلى  طريقي  في  كنت   ،1911 خريف 
اليونان - عبر فرنسا وإيطاليا - عندما 
أع��ل��ن��ت ال��ح��ك��وم��ة اإلي��ط��ال��ي��ة ال��ح��رب 
وغ��زت  العثمانية  اإلم��ب��راط��وري��ة  على 
الحكومة  كانت  التاريخ  ذلك  في  ليبيا، 
على  تسيطر  العثمانية  اإلمبراطورية 
ليبيا مرة أخرى ، ووّحد األتراك قواهم 

مع حركة المقاومة الوطنية الليبية. 
في تلك الحرب كان الليبيون يلعبون 
يدافعون عن  ك��ان��وا  األس��اس��ي؛  ال���دور 
ال  عدواني  عمل  ضد  ببسالة  بالدهم 
وفي  بأساً،  أشد  قوة  ِقبل  من  له  مبرر 
حرَب  تلك  تكن  لم  اإليطالي  الجانب 
المجندين  م��ش��ه��د  أت���ذك���ر  ال��ش��ع��ب، 

مرسى  في  السفن  يركبون  اإليطاليين 
الجبهة  إلى  متجهين  القديمة  المدينة 
الليبية، لقد بدوا غير متحمسين وكانوا 

يقيناً غير سعداء. 
من عام 1924 حتى عام 1956 
كانت ليبيا في ذهني دائماً، فخالل تلك 
أعد  كنت  والثالثين  الثالث  السنوات 
للشؤون  الملكي  للمعهد  وزوج��ت��ي  أن��ا 
ال��دول��ي��ة ف��ي ل��ن��دن اس��ت��ق��راًء للشؤون 
ال��دوري  بياننا  في  وأدرج��ن��ا  الدولية، 
لهذا االستقراء المد والجزر في سعي 
بأسرها  ليبيا  اح��ت��الل  إل��ى  إيطاليا 

واالحتفاظ بها. 
والسيما  اإلم��ب��ري��ال��ي��ة  أب��غ��ض  أن���ا 
ح��ي��ن ت��ق��ت��رن ب��ال��وح��ش��ي��ة، وع����ادة ما 
ما  إذا  وحشيين  اإلمبرياليون  يصبح 
الصراع  بمقاومة مصّممة، وفي  قوبلوا 
اإليطالي  الجيش  بين  أمده  الذي طال 
مع  متعاطفاً  ريب  بال  كنت  والسنوسية 

الجانب الليبي. 
ل��ق��د أس��ع��دت��ن��ي ت��ص��ف��ي��ة ال��ح��ك��م 
اإليطالي في ليبيا أثناء الحرب العالمية 
الثانية، وأسبغ علّي شعوراً بالرضا كتابُة 

ذلك في سجل االستقراء. 
ه����ذه ه���ي ال��خ��ل��ف��ي��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة 
لزيارتي إلى ليبيا عام 1964 بصفتي 
الليبية،  ضيفاً على الحكومة والجامعة 
كانت هذه الزيارة حدثاً ال أنساه طوال 

حياتي.
واس��ع حتى  نحو  على  لقد سافرت 
اآلن، والسيما منذ تقاعدي من المعهد 
 ،1965 عام  الدولية  للشؤون  الملكي 

بقدر  أس��ع��ى  م��ا  ب��ل��داً  أزور  وع��ن��دم��ا 
اإلم��ك��ان إل���ى م��ش��اه��دة أش��ي��اء ثالثة 
على وجه الخصوص؛ أوالً: أهتم برؤية 
وحاله  ال��ح��ّي  الجيل  أي  ال��ب��ل��د،  أه��ل 
المقام  وفي  مستقبله،  وآف��اق  الراهنة 
الثاني: تاريخ البلد، أي تجربة األجيال 
الباقية  واآلث��ار  سكنوها  ممن  الغابرة 
القديم  الفن  خاصة  التجارب  هذه  من 
وال��م��ع��م��ار،. أم��ا األم���ر ال��ث��ال��ث ال��ذي 
سواء  الطبيعي،  المشهد  فهو  يهمني 
أكان على أصله كما صنعته الطبيعة أو 
ليبيا  وفي  لغاياته،  اإلنسان  كما طوعه 
في  كثيرة  أشياء  تعلمت   1964 ع��ام 

مجاالت التحقيق الثالثة هذه كلها.
وقد تزامن تاريخ زيارتي مع لحظة 
فقبل  الطويل،  ليبيا  تاريخ  من  مهمة 
المتمثلة  الجوفية  ليبيا  ث��روة  اكتشاف 
االقتصادي  النشاط  ك��ان  النفط   في 
األساسي في البالد رعوًيا، وفي مالحم 
ه��وم��ي��روس اإلغ��ري��ق��ي��ة ال��ت��ي صيغت 
نهائياً في وقت مبكر من القرن الثامن 
ال��م��ي��الد - ع��ل��ى األق���ل - كانت  ق��ب��ل 
ليبيا مشهورة بجودة ماشيتها، إن ناتج 
في  ولكن  قيمة،  له  الرعوي  االقتصاد 
المعدنية  الثروة  تتفوق  الحاضر  وقتنا 

على الثروة الرعوية تفوقاً كبيراً، 
فجأة  ليبيا  النفط  ضخ  ح��ول  لقد 
الغنية..  العالم  دول  م��ن  واح���دة  إل��ى 
جديدة  فرًصا  تتيح  الثروة  أن  صحيح 
في  ال��ث��روة  تُحل  حين  ولكن  عظيمة، 
أن  كذلك  يمكن  فجأة  البلدان  إح��دى 

يكون وضعها الجديد خِطراً .

هؤالء
■ بقلم : صالح قادربوه

■ ترجمة : بدر الدين الورفلي
 آرنولد جوزيف توينبي **

حوار مع الروائي والقاص الليبي محمد األصفر

انطباعات مسافر إنكليزي في ليبيا*1
هوامش :

مجلة  من  الثالث  العدد  في  نشرت   *
كلية اآلداب بالجامعة الليبية 1969  

 -  ١٨٨٩( توينبي  جوزيف  آرنُولد   **
 ) ١٩٧٥

فالسفة  أشهر  م��ن  إنكليزي  م��ؤرخ   -
التاريخ في القرن العشرين، اهتم بالحضارة 
الهيلينية  ودرس األدبين الالتيني واليوناني 

في جامعة أكسفورد .
والالتينية  اليونانية  اللغات  أتقن   -
واليونانية  واأللمانية  واإليطالية  والفرنسية 

الحديثة ، وألم بالتركية والعربية .
- ع��ي��ن ف���ي ج��ام��ع��ة ل��ن��دن أس���ت���اذاً 
البيزنطية واإلغريقية )١٩١٩ -  للدراسات 
١٩٢٤ ( ، ثم مديرا للمعهد الملكي للشؤون 
ثم   ،)  ١٩٤٦  -  ١٩٢٥  ( لندن  في  الدولية 
الجامعات  العالم  وحاضر في  سافر حول 

األوروبية واألمريكية وغيرها.  
_أس����س ن��ظ��ري��ة م���ن أه����م ن��ظ��ري��ات 
التحدي  نظرية  تسمى  ال��ت��اري��خ   فلسفة 
الحضارات  ع��دد  ح��دد  وق��د  واالستجابة، 
عبر التاريخ بثالثين حضارة لم يبق منها إال 
هي:  حية  مجتمعاٍت  قائمة  سبع حضارات 
واألرثوذوكسية  المسيحية،  األرثوذوكسية 
ال���روس���ي���ة، واإلس���الم���ي���ة، وال��ه��ن��دوس��ي��ة، 
الغربية.  واليابانية،  والكورية،  والصينية، 
ورفض نظرية األجناس في مبدأ الحضارات 

.
 ١٢  ( التاريخ  دراس��ة   : مؤلفاته  من   -
تاريخ  ال��م��ي��زان،  ف��ي  ال��ح��ض��ارة   ،) مجلداً 
العالم  ودف��اع،  جريمة  فلسطين  البشرية، 

والغرب  
) م��ن��ق��ول ب��ت��ص��رف ع���ن ال��م��وس��وع��ة 
العربية، الجمهورية العربية السورية الطبعة 

األولى ٢٠٠٣، المجلد السابع(.

اشراف : صاحل قادربوه
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أحّبِك، كيف ُأعرُب عن شعوري 
وأمسح دمعتي بين السطور؟ 
ففي قلبي تساقط ألف سهٍم 

وفي عينّي أحزان العصوِر 
وفي شفتّي أشعاٌر، وحبٌّ 

ُتذيُب لشوقها كّل الصخوِر 
وما بيني، وبينِك ألف سدٍّ 

وأوديٌة، وآالف البحوِر 
أحّبِك، ماكتبُت إلى سواِك 

ففيك قصائدي مثل األسيِر 
أحّبِك، ال أفّكر في خالصي 

وهل أسعى إلى الموت المرير؟! 
فأنت خالصة الدنيا لدّي 
وأنت بداية النصر الكبيِر 

سآخُذ من لظى شفتيِك نارًا 
وأشعُل ثورًة بين السطوِر 
أحّبك مثل أغنيٍة ُتغّنى 

وتصدح في الّدنا مثل العطوِر 
وتكسو األرض أشعارًا، وحّبًا 
كما النيروز ُيكسى بالزهوِر 

أحّبك، كيف ُأفصُح عن هيامي 
وأرسم قّصتي، وظالل نوري؟! 
أحّبِك، ما عرفُت سواِك أنثى 

فأنِت النوُر يا بدر البدوِر 
��������������������������������������������������������������������

*من ديوان جراحة في الحّب

كل األيادي التي امتدت قبال، لم تكن سوى 
ممرات ألماكن أكثر ظلمة..

 مّر وقت طويل وداخلي لم يلحظ الشمس..
 الكهرباء أيضا مقطوعة اعتقدت بأنها قرية 

تكفر بأديسون.. 
تبًا للعلم!

 « »الُغميضة  لعبة  لطالما أحببت 
تجري في كل اتجاه باحثا عن مخبئ 
، فوق شجرة ، خلف مزهرية ، تحت 

سرير أو من وراء الباب 
ت��ت��ل��ص��ُص ال��ن��ظ��رات ، تَ��س��ت��رق 
األص������وات ، ت��خ��ال��ج��ك خ��ط��وات 
الباحث المشرئبة بعد أن أنهى العّد 
التصاعدي ، تنظر لصديقك الماكث 
هستيريا  تتسرب   ، بالقرب  هناك 
صديقكم  ي��ص��ل  إن  م���ا  ال��ج��ن��ون 
الباحث ، يصدر غيركما صوتا داال 
على نجاته ، يتظاهر الباحث بالعودة 
، يسابق الذي بالقرب منك خطواته 
تنبس  ال  أن��ت   ، مخبئه  من  وينبلج 
تسري   ، تختلجان  عيناك   ، بحرف 
برودة ما ، يتربص الباحث خلفكما 
بالقرب ، تِهم بالخروج ، و تتفاجئ 
بالباحة وقد ألقى القبض على خالد 
، سمير الذي نجى يضحك متشمتاً 
، تنفس أحمد الصعداء ألنه لن يعيد 
البحث فيكفيه القبض على خالد ، 
تستهويك   ، ال��رغ��ب��ة  تتخللك  أن��ت 
 ، األخير  المختبئ  فأنت   ، العظمة 

أنت الملك الذي لم يتوج . 
وخالد  أحمد   ، بطوله  الليل  مر 
ماذا  تُ��راك   ، عنك  يبحثون  وسمير 
، غادر سمير  القلق  انتابهم   ، تفعل 
لطلب  متجهين   ، المزرعة  أحمد  و 
المساعدة ، خالد ... يراوده الخوف 

، وقد ُقذف بسهم من البرد لقلبه 
أنت ... ! 

لما غيرت مخبأك 
لما لمحت تلك األوراق المخبئة 

، رسائل  تقرأ في صمت  وبدأت 
صديقكم الراحل ، لم تكن بالرسائل 
، ل��ق��د ك��ان��ت أوراق�����ا م��م��زق��ًة من 
األوراق  كانت  لماذا   ، يومياته  دفتر 
األلم  لما كل ذلك   ، النفحة  س��وداء 
توسدت   ، القرفصاء  جلست   ..  ،
حضنتهما   ، المرتعشتين  ركبتيك 
وت��ارًة كنت تمسك   ، ت��ارًة  بذراعيك 
إسكات  تحاول   ، المتصدع  برأسك 
نحو  مسرعا  هربت   ، ال��م��ارد  ذل��ك 
قّن الدجاج ، األوراق عالقة بيدك ، 
كيف استطاع صديقكم كبت كل تلك 
األمور  تتملكك  اآلن  وأنت   ، األم��ور 
أي��اٍد  تمتد   ، يمنًة  بنظرك  تشيح   ،
 ، مجددا  تهلع   ، لقلبك  األوراق  من 
يصدر قن الدجاج ضجًة رغم نومه 
مسرعا  يدخل   ، خالد  لها  ينتبه   ،
وبيده مصباح يدوي ، و رداًء شتويا 
ترتعش  ذراعه   ، لك  بذراعه  يحمله 

رغم دفئها .. لكن ال أحد. 
ب��م��ا دار  ي��ع��ل��م  خ��ال��د .. وح����ده 
موت  بخبايا  يدري   ، المزرعة  بهذه 
صديقكم ، يدري بأمر األوراق ، فهو 
»طاهر  دفتر  من  اقتلعها  قد  ال��ذي 
ويعلم   ، مرضك  بأمر  أيضا  يعلم   «
قن  من  بالقرب  تجلس  بأنك  أيضا 

الدجاج .. لكن 
قدماه قد توقفتا 

تجمد الدم 
صدره يختلج 

يستطيع  ال   ، التقدم  يستطيع  ال 
التأكد من صحة وجودك 

الصمت مخيم جدا 
أن  خ��ط��وات  بعد  على  سينتظر 

تدّله إليه 

أنت 
يتملكك قرين 

قرينان 
قرينك وقرين آخر ، تعلم لمن هو 
ق���دم���اك   ، م����ج����ددا  ت���ت���ح���رك 
األشجار   ، إرادت��ك  ب��دون  تنتفضان 
 ، الكبيرة  السرو  اشجار   ، متشابهة 
.. في  ، وأنت  والقرينان   ، والظلمة 
ما   ، آخ��ر  عالم  في  وخالد   ، عالم 

يفصلكما قليل 

ت��س��ق��ُط م���ج���ددا ق����رب ش��ج��رة 
يتسلل   ، ظلمتها  تبتلعك   ، صغيرة 
البرد مجددا ، تنتابك تلك األحاديث 
و  وخ��ال��د  أن��ت   ، الشغوفة  الليلية 
صديقكم .. كيف كنتم تنامون باكرا 
، كيف كانوا يوقضونكم باكرا ، كيف 
والحر  والظالم  البرد  يبتلعكم  كان 
والقسوة ، بالرغم من فرحكم الذي 
أحدكم  »قضى  أن  إل��ي   ، ينفك  ال 

نحبه » هكذا يشير خالد للموت . 
-ما معنى أن تعيش بملجأ لأليتام 

يا سامي ؟
مما  ب��ال��رغ��م  ت��ف��رح  أن  ه���و   -

يصيبك . 
تتذكر اليوم حين سألك صديقك 

عنه  لتخفف  وأجبته   ، السؤال  هذا 
وطأة الشقاء ، وياليتك لم تفعل . 

التي  المعاناة  تتذكر فجأة سنون 
جاهدت كي تنساها 

ت��ت��وس��د  ت��ج��ل��س ال��ق��رف��ص��اء ، 
بحرقة  تأن   ، وتحتضنهما  ركبتيك 
لذة  هنالك    ، الصراخ  يستهويك   ،
في صراخك ، قرينك يخبرك هذا 
،،ت��ط��ل��ق ال��ع��ن��ان أخ��ي��را ألع��ص��اب 
معدتك ، تنفلت الُعقد العصبية التي 
ينفلت   ، ال��ص��وت  ينفلت   ، بمخك 
خالد مسرعا للغابة أخيرا نحوك ، 
بينما  قليال  معك  يتحامق   ، يجدك 
ليخفي  يتحامق   ، ب��ال��رداء  يغطيك 
 ، اآلخ��ر  ال��ذي يستهويه هو  الرعب 
األلم  معانقة  يخاف   .... أن  يخاف 

مجددا . 

عنكما  يبحثون  وه��م   ، بالصباح 
تذكرتما   ، تضحكان  استيقضتما   ،
ليال  الملجأ  من  تهربون  كنتم  حين 
فتعودون صباحا وهم يبحثون عنكم 

لكن بالليل 
حين أخبرته .. والشفاه تنتفض ، 
همست في أذنه بعد أن بّح صوتك 

كما  ينتحر  لم  طاهر   ... »قتلوه 
أخبرونا » 

-محمد ساسي العياط

أدواري  ب��ي��ن   ، أح���وال���ي  ك��ل  ف��ي  ذا  أن���ا  ه��ا 
المتناقضات  تتجاور  ،حيث  وأقنعتي  وشخوصي 
وجاهليتي  تحضري  بين  أقف  ،تروني  وتتشابك 

األولى ، بين القلق والتشبث بالفراغ،
واإلي��ث��ار  األن��ا  بين  وال��الش��ع��ور،  الشعور  بين 

بالنفس ، وبين الهيام بكل جميِل وبين الكبرياء،
دائما ما أظهر كمن يريد اإلفصاح عن كل شيء 

لكي أكون األنا ليس إال .. تخيفني فكرة أن أكون 
كغيري أو أن أظهر كعكس ما أريد ويتفاقم هذا 

الخوف كلما عُظمْت أحالمي.
أنا ال أخَش أاّل أكون أعظم أحالمي وأقدسها ، 
إذا ما عدوُت نحوها فال يضّر شيئاً إذا ما تخلْت 
عّني تلك األحالم ، لم أخش ذلك ولم أخش أن 

تسحقني يوماً عوارض الحياة ،

ولكّنني اليوم ترتعد فرائسي أمام فكرة أن ال 
أحلم وأنا اليوم غارق في البحث عن الطمأنينة،

إبرة في  كالبحث عن  تماماً  األمر معقد جداً 
صحراء مترامية األطراف، أو محاولة أن تقبض 
ح��رٍب  وس��ط  عميقاً  لتنام  واح���دة  دقيقة  على 

ضروس لم تخمد فيها أصوات المدافع .

أحّبِك 

»قرية تكفر بأديسون«

عندما انتفضت شفتاي . !

ها أنا ذا

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

■ شعر : أحمد كركوتلي

■ بقلم : سالمة يوسف

■ بقلم : محمد ساسي العياط

■ بقلم : عبد الله الشريفي



10 صحة
األحد 30 ربيع االخر 1440هـ الموافق 6 يناير 2019م العدد )10( 

زيادة الوزن والسمنة

علميًا.. هل يمكن لقلبك أن ُيكسر؟

زيادة الوزن هي مرحلة ما قبل السمنة، 
من  وزن��ك  اقتراب  على  يدل  ومؤشر 
نتيجة  بأنها  السمنة  تعّرف  الخطر، 
عدم االتزان ما بين الطعام المتناول 
آخر  بمعنى  أو  الحركي،  والنشاط 
الحرارية  بين السعرات  عدم االتزان 
التي  الحرارية  والسعرات  المتناولة 
الوزن  الزيادة في  تقاس  يتم حرقها، 
معادلة  طريق  عن  بالطول،  بمقارنته 
مؤشر  يسمى  ما  عنها  ينتج  رياضية 
حالة  بأنها  تعّرف  كما  الجسم،  كتلة 
تشارك  ال��ده��ون،  مخزون  زي��ادة  من 
فيها عدة عوامل، من أسلوب الحياة، 

والبيئة المحيطة، والعامل الوراثي.
خطورة السمنة تكمن في زيادة نسبة 
اح��ت��م��ال��ي��ة اإلص��اب��ة ب��ع��دة أم���راض 
ضغط  وارت��ف��اع  كالسكري،  مزمنة، 
الدم، العقم، بعض أنواع السرطانات، 
زيادة نسبة الدهون في الدم، إصابات 
خطيرة في الشرايين التاجية للقلب، 
ناهيك  وال��ع��ظ��ام،  المفاصل  وآالم 
ع��ن االض���ط���راب���ات ال��ن��ف��س��ي��ة، كما 
سنة  العالمية  الصحة  منظمة  بينت 
2008 بأن أكثر من واحد من عشرة 
يصنفون  العالم  ح��ول  البالغين  م��ن 
 2010 وف��ي  بالسمنة،  كمصابين 
حوالي 43 مليون طفل تحت الخامسة 
يعانون من زيادة الوزن، بينما وضحت 
من جهة أخرى االرتباط بين السمنة 
الوفاة  ال��وزن وارتفاع ح��االت  وزي��ادة 
بالنحافة،  ارتباطه  من  أكثر  عالمياً، 
أغلب  بأن  دراسات أخرى  تشير  كما 
لديهم  الذين  المراهقين  أو  األطفال 
يصبحون  الطبيعي،  الوزن  عن  زيادة 

بالغين يعانون من السمنة.

نظرية  ت��وج��د  ال  األم���ر  حقيقة  ف��ي 
واحدة تفسر كل العوامل المشاركة و 
المتعلقة بالسمنة، فعلى سبيل المثال 
لنسبة  تأثيره  يصل  ال��وراث��ة  ع��ام��ل 
المصابة  ال��ح��االت  ف��ي   80%-66
ال��دراس��ات  أك���دت  حيث  بالسمنة، 
وج���ود ج��ي��ن��ات ف��ي ج��س��م اإلن��س��ان 
وهذه  السمنة،  ح��دوث  عن  مسؤولة 
الجينات مرتبطة بشهية اإلنسان نحو 
الطعام ، واليوم يعتقد العلم الحديث، 
أن السمنة تحدث لوجود عدة جينات 
معينة، وليس بسبب حدوث اضطراب 
في جين واحد، وبالتالي يحدث الخلل 
في عمليات زيادة الوزن، عدد وحجم 
الخاليا الدهنية، وتوزيع الدهون في 

الجسم.
ومن جهة أخرى يأتي عامل العادات 
الغذائية، كتناول سعرات حرارية أكبر 
من احتياج الجسم، سواًء بكميات أكل 
مرتفعة  المأكوالت  بتناول  أو  كبيرة، 
مع  وبالتزامن  الحرارية،  السعرات 
مع  بالمقارنة  الحركي  النشاط  قلة 
ثم  المستهلكة،  الحرارية  السعرات 
وأسلوب  االجتماعية،  الحياة  عامل 
بشكل  المحيطة  البيئة  ف��ي  الحياة 

عام، وما لها من دور كبير في التأثير 
على وزن الجسم.

مرحلة  ع��ن  ال��ح��دي��ث  وبتخصيص 
عالج السمنة، هنا يجب األخذ بعين 
إنقاص  م��ن  األه��م  ال��ه��دف  االعتبار 
الطبيعي  للوزن  الوصول  وهو  الوزن؛ 
بشكل  الصحة  على  المحافظة  م��ع 
عام، فاألنظمة الغذائية المعتمدة على 
التجويع والحرمان تؤدي لخلل صحة 
الجسم، مما ينتج عنه اضطرابات في 
القلب، انخفاض ضغط الدم، جفاف 
ال��ج��ل��د وال��ش��ع��ر، إج��ه��اد، ام��س��اك، 
اكتئاب، بل وقد تصل للوفاة، وبالتالي 
المحتوية  الغذائية  باألنظمة  يوصى 
على كافة احتياجات الجسم اليومية 
التغذية  اخ��ص��ائ��ي  ي��ح��دده��ا  وال��ت��ي 
حسب الحالة، وأن ال يتعدى النقص 
في الوزن األربعة كيلوجرام في الشهر، 
كما يوصى بأن ال يزيد التخسيس عن 
ستة  الحالي خالل  ال��وزن  من   10%
ثم  الغذائي،  النظام  اتباع  من  أشهر 
تثبيت الوزن لمدة ستة أشهر أخرى، 
ثم انقاص الوزن بنفس اآللية مجددا، 
الحسبان  ف��ي  ن��ض��ع  أن  ي��ج��ب  ك��م��ا 
ال��ف��روق��ات ال��ف��ردي��ة عند ال��ب��دء في 

الرجل  فمثال  ال��وزن،  انقاص  عملية 
ومن  ال��م��رأة،  م��ن  أس���رع  وزن  يفقد 
يعانون من السمنة المفرطة يفقدون 
زي��ادة  لديهم  ممن  أكبر  بشكل  وزن��اً 
السمنة  عالج  وينقسم  طفيفة،  وزن 
ل��ث��الث��ة أق��س��ام، أول��ه��ا ات��ب��اع نظام 
يضاف  ثم  وري��اض��ي،  غذائي صحي 
إن  فالجراحي،  ال��دوائ��ي،  العالج  له 
استدعى األمر وحسب المختص بناًء 
فالتدخل  السمنة،  مريض  حالة  على 
إال  يفضل  ال  وال��ج��راح��ي  ال��دوائ��ي 
للضرورة، لما له من عوارض جانبية، 
كما يجب االنتباه إلى الحالة النفسية 
كامل  برنامج  تطبيق  عند  للمريض، 
للتخلص من السمنة، فمن المهم أن 
يقنع بأن التخلص من هذا المرض لن 
بحاجة  بل  بين عشية وضحاها،  يتم 
ل��ن��ف��س ط��وي��ل، وت��ط��ب��ي��ق ال��ب��رن��ام��ج 
اإلص��رار  مع  الطبيب،  يحدده  ال��ذي 
حتى  عليه،  والمداومة  تطبيقه  على 
النتائج،  أفضل  على  الحصول  يتم 
فاألمر أوالً وأخيراً بالنسبة للمريض 
حول  يتمحور  السمنة،  من  ليتخلص 
واإلصرار  القناعة  هامة:  أمور  ثالثة 
أن هذا  يعلم  الكل  ، وأخيراً  والصبر 
في  وال��م��ت��زاي��د  المنتشر  ال��م��رض 
الحياة  طريقة  على  ينطوي  العالم، 
المصاب،  الشخص  يعيشها  ال��ت��ي 
ومتوسط عمره، وأن المبدأ األساسي 
السمنة،  ع��الج  عليه  يرتكز  ال���ذي 
محدد،  صحي  حياة  نمط  اتباع  هو 
والذي يحتوي على ممارسة التمارين 
اتباع  مع  مستمر،  بشكل  الرياضية 
عليها  يستمر  معينة  غذائية  حمية 

طوال فترة البرنامج العالجي.

المنكسر،  القلب  م��ت��الزم��ة 
فيها  يحدث  مرضية  حالة  هي 
ض��ع��ف م��ف��اج��ئ وم���ؤق���ت في 
العضلة القلبية، تنتج عن تعرض 
ال��ش��خ��ص ل��وق��ت ع��ص��ي��ب، أو 
توتر  أو  نفسى  ألم  من  المعاناة 
ش��دي��د، وه���ي أح���د ال��ظ��واه��ر 
العلم  رص��ده��ا  ال��ت��ي  العلمية 
بدقة دون تعريفها بشكل واضح، 
حيث أطلق عليها عدة مسميات 
منها: اعتالل تاكوتسيبو، تضخم 
البطين األيسر، ومتالزمة القلب 
األب��ح��اث  وت��ف��ت��رض  المنكسر، 
النساء  م��ن  األق��ل  على   6% أن 
ال���الت���ي ت���م اع��ت��ب��ار ح��االت��ه��ن 
ب��ن��وب��ة ق��ل��ب��ي��ة، ك��ن ف��ي ال��واق��ع 
الذي  االعتالل،  بهذا  مصابات 

الواليات  في  غير مشخص  ظل 
به  االعتراف  يتم  ولم  المتحدة، 
ح��ت��ى زم���ن ي��س��ي��ر. وم���ن حسن 
المصابات  أغلبية  ف��إن  الحظ 
دون حدوث  من  بسرعة  يشفين 
أضرار بعيدة المدى على القلب. 
القلب  متالزمة  تشخيص  يتم 
على  خ��اط��ئ  بشكل  ال��م��ك��س��ور 
تشابه  بسبب  قلبية،  نوبه  أنها 
الفحوصات،  ونتائج  األع��راض 
النوبة  من  العكس  وعلى  ولكنها 
التاجية  الشرايين  تبدو  القلبية 
تماما، ال ضيق فيها وال  سليمة 
فإن  ذل��ك  فرغم  جلطة،  معالم 
الموثقة  ال��دق��ي��ق��ة  ال��م��الح��ظ��ة 
باألبحاث الطبية المعملية تؤكد 
وجود مؤشرات حقيقية للمعاناة 

واألل�����م، ون��ق��ص ال����دم ال����وارد 
تلفاً  يُحدث  الذى  األمر  للقلب، 
ف��ي خ��الي��اه وي��ق��وده إل��ى فشل 
م��ؤق��ت، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن 
في  للغاية  محيراً  يبدو  األم��ر 
في  لكن  سليمة،  شرايين  وجود 
كل األح��وال، الثابت أن كل تلك 
التعرض  إثر  تحدث  التداعيات 

لضغط نفسي كبير.
والتكهنات  النظريات  تعددت 
ع��ن أس��ب��اب ال��ن��ق��ص ف��ي ال��دم 
الوارد إلى القلب ، ومنها أن ذلك 
في  ت��ف��رز  بروتينات  ع��ن  ينجم 
الدم تسبب تقلص في الشرايين، 
يحدث ذلك األثر من نقص الدم 
الوارد لعضلة القلب وسرعان ما 

يزول كما جاء فجأة.

الطبي  بنغازي  يوم األحد في مستشفى  افتتحت 
وبحضور لفيف من الكوادر الطبية، وحدة األعصاب 
والعالج التشخيصي بقسم األطفال والذي امتاز بطابع 
جديدا  انجازا  وباعتباره  لألطفال  ومبهج  مناسب 
يضاف إلى ما حققه المركز الطبي من إنجازات في 

سبيل توفير الخدمة العالجية للمواطنين،
 حيث ذكرت الدكتورة »فائزة محمد القهواجي« 
األعصاب  وح��دة  ورئيس  األطفال  طب  استشاري 
بنغازي  مستشفى  ف��ي  األط��ف��ال  بقسم  المكلفة 
دام  مجهود  بعد  الوحدة  افتتاح  تم  قد  أنه  الطبي، 
ألكثر من سنتين ، حيث كانت البداية بإرسال إحاطة 
باألوراق والطلبات المكتوبة إلى إدارة قسم األطفال 
واستجاب بعدها إلى الطلب وقام بتحويله إلى إدارة 

العمليات وتمت الموافقة عليه،
من ثم بدأ التجهيز من أجل افتتاح الوحدة بمساعدة 
العاملين في إدارة التجهيز والمعدات ومساعدة إدارة 

العمليات واإلدارة الفنية ودعم من قسم األطفال، 
بالكامل  ال��وح��دة  تجهيز  اليوم  تم  الله  وبحمد 
ألجل  سنة 2019    بداية  مع  بها  العمل  وسيبدأ 

تقديم الخدمات العالجية للمرضى. 

نجاح أول ثالث عمليات جراحة قلب 
مفتوح لألطفال في طبرق بطاقم ليبي

قال مدير عام مركز طبرق الطبي، إن طاقم طبي 
ليبي من مدينة طبرق، نجح في إجراء 3 عمليات 

جراحة قلب مفتوح لثالثة أطفال،
أوضح مدير المركز الطبي أن الطاقم األمريكي لجراحة 
القلب المفتوح، أجرى 7 عمليات جراحية لألطفال، وهي 

تماثل الثالث عمليات التي أجراها األطباءُ الليبيون،
وأكد مدير مركز طبرق الطبي، أن هذه العمليات 
طبرق،  في  األول��ى  هي  تعتبر  ونجاحها  الجراحية 

بأياٍد ليبية سواء في العمليات وكذلك التخدير.

هيئة الّتمريض بمستشفى أطفال بنغازي 
تعلن عن حاجتها لممّرضات

األطفال  بمستشفى  الّتمريض  هيئة  مكتب  أعلن 
بنغازي، عن حاجتها لتوقيع عقود عمل مع ممرضات 
الهيئة،  الليلية والمسائية.  أوضحت  بالفترة  يعملن 
أنه البد أن يكّن حامالت لشهادة بكالوريوس ودبلوم 
عالي تمريض؛ نظراً للحاجة الماسة إلى خدماتهن 

من أجل تقديم خدمة أفضل ألطفال المرضى

افتتاح قسم األمراض الجلدية 
بمركز بنغازي الطبي

افتتح معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب مساء 
األحد، قسم األمراض الجلدية بمركز بنغازي الطبي

قال عقوب “الهدف من افتتاح القسم هو تقديم 
الشق  على  والمحافظة  للمرضى،  طبية  خ��دم��ة 
الفائدة  أن  حيث   ، الجلدية  بتخصص  التعليمي 
بالكامل،  الشرقية  للمنطقة  كبيرة  ستكون  العلمية 

خصوًصا في تدريب الكوادر الطبية الجديدة.

طالب ليبي بجامعة والية ساوث داكوتا 
يبتكر مستشعرا جديدا يراقب سكر الّدم

ابتكار  من  الدرسي”  “خالد  الليبي  الدكتور  تمّكن 
علمي “وهو عبارة عن مستشعر جديد يراقب سكر 
الدم من خالل التنفس”، يسمح هذا المستشعر المرن 
دمائهم  في  السكر  نسبة  بمراقبة  السكري  لمرضى 

باستخدام أداة بسيطة في جهاز محمول باليد 
بين  من  األول  الترتيب  على  االبتكار  هذا  حاز   
أربعين فريقا ، في مسابقة االبتكار وريادة األعمال، 
والية  بجامعة  األع��م��ال  وري���ادة  االبتكار  مركز  في 

ساوث داكوتا بالواليات المتحدة.

بسرت  التعليمي  سينا  اب���ن  مستشفى  تسلم 
الدولي  األح��م��ر  الصليب  م��ن  مقدمة  م��س��اع��دات 
المنفدة  المعمارية  اللمسة  شركة  م��ع  بالتنسيق 
ألعمال صيانة  المستشفى وقالت إدارة المستشفى 
كبيرة،  تكييف  أجهزة  في  تمثلت  المساعدات  إن 
مياه خاصة  تحلية  ومنظومة   ، كهرباء  مولد  وجهاز 
بقسم الغسيل الكلى، باإلضافة إلى أجهزة كهربائية 

مختلفة.

■ بقلم:  اخصائية التغذية العالجية: ماجدة مفتاح الرياني

مستشفى ابن سيناء يتسلم معدات 
تشغيلية من الصليب األحمر

افتتاح وحدة األعصاب بقسم األطفال يف مركز بنغازي الطبي

اشراف : ماجدة الرياني
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برنامج توعوي تثقيفي بمدرسة 
مشعل الوحدة االبتدائية

قصة ) األم العاملة (

اإلرشاد باللعب

نشاط تعليمي ينمي قدرة االطفال 
علي التخيل وحل المشكالت

إرشاد  تستخدم في مجال  باللعب هو طريقة  اإلرش��اد 
اللعب كذلك  األطفال وتفيد في تعليم األطفال من خالل 
السلوكية،  إضطراباتهم  وع��الج  مشكالتهم  لتشخيص 
به  يقوم  موجه  أو غير  موجه  نشاط حر   أي  فاللعب هو 
قدراته  وينمي  والتسلية  المتعة  تحقيق  أج��ل  من  الطفل 

العقلية والنفسية والجسدية والوجدانية. 
واإلرشاد باللعب هو أسلوب إرشادي يقوم علي أساس 
طريق  عن  المكبوته  الشحنات  وتفريغ  األنفعالي  التنفيس 

اللعب.
واللعب له فوائد عديدة منها : التفريغ األنفعالي وتعليم 

المهارات والتشخيص النفسي والعالج النفسي.
لضبط  هامة  كطريقة  للعب  النفسي  المرشد  يلجأ    
العقلي  ن��م��وه  ول��دع��م  الطفل  س��ل��وك  وتصحيح  وت��وج��ي��ه 
جسميا  يقويه  فاللعب  واألنفعالي  واألجتماعي  والنفسي 
ويزوده بمعلومات عامة ومعايير أجتماعية ويضبط أنفعاالته

ودور المرشد النفسي في اإلرشاداللعب هو..
- بناء عالقة إرشادية بينه وبين المسترشد تتسم بالود 

والحب والفء.
- خلق جو من الحرية يستطيع المسترشد من خالله 

التعبير عن مشاعره بدون خوف.
المسترشد  حالة  مع  يتناسب  بما  األلعاب  توظيف   -

وعمره الزمني.
- متابعة المسترشد ومالحظته أثناء اللعب مع األخرين 

في حالة اللعب الجماعي.
- فتح الحوار والنقاش مع المسترشد بعد األنتهاء من 

اللعب.
أهمية اإلرشاد باللعب 

والصغيرة  الكبيرة  العضالت  وتقوية  الجسم  تقوية   -  
وتنمية التأزر البصري والحركي.

وزيادة  التذكر  علي  والقدرة  الحسي  اإلدراك  تنمية   -
األنتباه والتركيز. 

في  الجماعة  روح  وتنمية  والعادات  القوانين  معرفة   -
الروح  وتنمية  األجتماعية  األدوار  وتعلم  الجماعي  اللعب 

الرياضية.
بالنفس  وللثقة  النفسية  الحاجات  التعبير عن  تنمية   -
وزيادة مفهوم الذات والشعور بالمتعة والتخلص من بعض 

المخاوف.
وتتنوع أساليب اإلرشاد باللعب ومنها:

● اللعب الحر.
وهو اللعب غير المحدد حيث تترك فيه الحرية للطفل 
النفسي  المرشد  ويكتفي  اللعب  وكيفية  اللعبة  ألختيار 
بمالحظة المسترشد دون توجيه أي تعليمات أو مالحظات 
بناءآ علي  اللعب  المسترشد في  المرشد  يشارك  وقد  له 

رغبة المسترشد.
● اللعب المحدد.

النفسي  المرشد  يحدد  وفيه  وموجه  لعب مخطط  هو 
تطبيقها  وأج���راءات  بها  سيلعب  التي  اللعبة  للمسترشد 

ويشارك المرشد النفسي المسترشد في اللعب.

 اسم النشاط ماذا أسأل ؟ 
توجيه  على  الطفل  ق��درة  زي��ادة  النشاط:  من  الهدف 
األسئلة زيادة قدرة الطفل على التخيل زيادة قدرة الطفل 

على حل المشاكل
الطفل و أطلب  البطاقة على  النشاط: اعرض   طريقة 
منه أن يخمن ماذا يقول الشخص في الصورة او ماذا يفعل 
الحيوان الذي في الصورة كأن ياكل هو يشرب هو يتسلق 

او يعوي..الخ 
 للتخمين.. نشاط تعليمي إسم النشاط: السبب و النتيجة 

الهدف من النشاط:
ما فائدة النشاط: زيادة مهارات التفكير أمثلة الدجاجة 
الكتكوت  خرج  و  البيضة  انكسرت   .. البيض  على  رقدت 
من البيضة . ماذا يحدث إذا رقدت الدجاجة على البيضة 
الكتكوت  منها  و خرج  البيضة  انكسرت  لماذا  )النتيجة(  ؟ 
صار  البالون   .. البالون  نفخت  سارة  )السبب(  ؟  الصغير 
كبيراً أحمد لعب في الطين .. أحمد سبح بالماء أحمد عمل 

العجينة .. صارت الكيكة جاهزة سعيد زويد

اشراف : خلود علي

)وال( 
والتثقيف  ال��ت��وع��ي��ة  م��ك��ت��ب  أق����ام 
زهر  اب��ن  الصحي  بالمركز  الصحي 
بمدرسة مشعل الوحدة االبتدائية حمله 
تثقيفية توعوية عن النظافة الشخصية 

وأهميتها لطالب المدرسة .
عن  متخصصة  الحملة  كانت  حيث 
وكيفية  ال��ع��دوي  وط���رق  ال���رأس  قمل 
المشكلة  ه��ذه  م��ن  للحد  منه  الوقاية 

األيام  هذه  خالل  والمنتشره  الصحية 
اإلفطار  أهمية  عن  تأكيد  جانب  إل��ى 
ألقتها  ال����م����دارس  ل��ط��ل��ب��ة  ال��ص��ح��ي 
منسقة  ال��ش��ك��ري  س��م��ي��رة  األس���ت���اذة 

التثقيف الصحي .
وفي ختام الحملة تم توزيع مطويات 
من  مقدمة  ال��رأس  وقمل  النظافة  عن 

هيئة الطيبة الدولية .

اسمها زهرة  أم  كان هناك 
اسمها  طفله  ل��دي��ه��ا  ال��رب��ي��ع 

وردة.
ك��ان��ت زه���رة ال��رب��ي��ع تقوم 
إلبنتها  الفطور  لتجهز  باكرا 
وكانت  س��وي��ا  وي��ف��ط��ورا  وردة 
إبنتها  ت��ع��ل��م  ال��رب��ي��ع  زه����رة 
لها  فتقول  األك��ل  أداب  وردة 
ياصغيرتي بعد إكمالك الطعام 
قولي الحمد )الله الذي أطعمنا 
هذه الطعام من غير حول وال 
يديك  اغسلي  ذلك  (وبعد  قوه 
حقيبتك  وج��ه��زي  وأس��ن��ان��ك 

لنذهب للروضة.
ال��رب��ي��ع  و ذه���ب���ت زه�����رة 
وكانت  للروضة،  وردة  لتوصل 
وتحب  معلمتها  ت��ح��ب  وردة 
وقفت  اصديقائها،  مع  اللعب 
زه���رة ال��رب��ي��ع أم���ام ال��روض��ة 
 (  : قائلة  ابنتها  علي  تسلم 
الرحمن  وي��راع��اك  يحفظك 
استمعي  الجميلة  ياصغيرتي 
ما  تفعلي  وال  معلمتك  لكالم 

يغضبها(
 فقالت وردة : حسنا يا أمي 

سأستمع لكالم معلمتي.
الروضة  إل��ي  وردة  دخلت 
وذهبت زهرة إلي عملها، كانت 
كل  إلبنتها  لتوفر  بجهد  تعمل 
ماتحب وبعد ان اكملت عملها 
أس��ت��اذن��ت م��ن م��دي��ره��ا حتي 
للجامعة  تذهب  أن  تستطيع 
الوقت  نفس  في  زهرة  فكانت 
ت��ع��م��ل وت�����درس، ف��س��م��ح لها 
فذهبت  ت��ذه��ب،  أن  مديرها 
حتي  للجامعة  مسرعه  زه��رة 

ت��ل��ح��ق ب��اإلم��ت��ح��ان وب��ع��د أن 
من  خرجت  إمتحانها  أكملت 
ج��ام��ع��ة م��س��رع��ه إل���ي محل 
ال��ح��ل��وى، وق��ال��ت زه��رة لبائع 
أريد حلوه  إذنك  بعد  الحلوى: 

إبنتي المفضله.
قال البائع : حسنا سيدتي 
ت��ف��ض��ل��ي ه����ذه ح��ل��وه اب��ن��ت��ك 

المفضله.
ثم ذهبت زهرة إلي الروضة 
ورده  وكانت  إبنتها  تأخذ  حتا 

يعيدة جدا بلقاء أمها وحضنت 
إشتقت   : وردة  وق��ال��ت  أم��ه��ا 

إليك كثيرا يا إمي.
أيضا  أن���ا   : زه����رة  ق��ال��ت 
ي��اص��غ��ي��رت��ي اش��ت��ق��ت إل��ي��ك 
وذه����ب����ت ل���م���ح���ل ال���ح���ل���وى 
واشتريت لك الحلوة المفضلة 
للمنزل،  سويا  وذهبوا  لديك. 

يجهزوا الغذاء سويا.
أذان  وردة  س��م��ع��ت  ث����م 
أمي    : وردة  فقالت  العصر 

ه��ي��ا ل��ن��ص��ل��ي وذه���ب���ت زه���رة 
وإب��ن��ت��ه��ا ل��ي��ت��وض��ئ��وا وي��ص��ل��وا 
بعد  العصر،  ص��الة  بعض  مع 
وردة،  النوم  إل��ي  خلدت  ذل��ك 
أن  قبل  تنظف  ك��ان��ت  وزه���رة 
استمرت  وهكذا  زوجها  يأتي 
الحياة زهرة بين ابنتها وزوجها 
كانت  فهي  وعملها  ودراستها 
وص��ب��ورة  ال��م��س��ؤل��ي��ة  تتحمل 
وم���رت األي���ام وزه���رة حققت 
الدراستها  في  بتفوقها  حلمها 
وحققت  جامعة  من  وتخرجت 

إنجاز في عملها.
ن��ت��ع��ل��م م���ن ه����ذه ال��ق��ص��ة 
من  ك��ن��ز  األم  أن  أط��ف��ال��ي  ي��ا 
بصحتها  تضحي  الدنيا  كنوز 
وأن  أطفالها  أجل  من  ووقتها 
تجعل  التي  هي  الناجحة  األم 
أط��ف��ال��ه��ا ف��خ��ري��ن ب��ه��ا فهي 

السند والقدوة الحسنة
أعدادتها  إذا  مدرسة  األم 

أعددت شعبا طيب األعراق.

ف��ي شخصية  السيئة  األم���ور  م��ن 
الطفل ..استخدامه للكلمات البذيئة .

وقد يزيد من تعقيد هذه المشكلة 
سوء تعامل األهل معها.

م���ص���ادر ي��س��ت��ق��ي م��ن��ه��ا ال��ط��ف��ل 
الكلمات البذيئة:
1 -   األهل .

2 -    المحيط اإلجتماعي .
أو  ال��روض��ة  أو  الحضانة     -  3

المدرسة .
التلفزيون و  4 -    اإلع��الم مثل 

األجهزة اإللكترونية.
أس���ب���اب ال��س��ب��اب وال��ش��ت��م عند 

األطفال:
غضبه  ع��ن  ال��ط��ف��ل  تعبير   -  1

وضيقه الشديد
2 - جذب الطفل انتباه اآلخرين، 

في إطار المرح.
3 - إحساس الطفل بأن الكلمات 

البذيئة نغمة جميلة يمكنه ترديدها.
4 - ليشعر أنه كبير.

عندما  ألن��ه  االنتباه  لجذب   -  5
مدهوشة  وج��وه  على  يحصل  يقولها 
ومتفاجئة وبالتالي فإنه يعرف أنه قد 

حصل على سالح فتاك.
وأن���ه  اس��ت��ق��الل��ي��ت��ه  ل��ي��ث��ب��ت   -  6
له شخصية  وأن  األه��ل  عن  منفصل 
ويستطيع السيطرة على الوضع حوله.

في  س���واء  ي���راه  م��ا  لتقليد   -  7
أو على شاشة  الناس من حوله  واقع 

التلفزيون.
8 - للحصول على رضا أصدقائه 

لمن هم في سن المدرسة.
كيفية عالج مشكلة السباب والشتم 

عند األطفال:
البد وأن يدرك اآلباء واألمهات أن 

تغيير سلوك الطفل أثناء التربية
يجب  ل��ذا  للغاية،  أم��ر صعب  يعد 
بالتدريج،وبالتالي  األم��ر  ه��ذا  أخ��ذ 
في  وال��ه��دوء  بالصبر  التحلي  يجب 

عالج المشكلة لدى األطفال.
الكلمات  استخدام  مشكلة  ولعالج 

البذيئة ينصح باتباع اآلتي:
1 - عندما تسمع كلمة بذيئة من 

طفلك ألول مرة:
ال تبدي إنزعاج كبير جداً،

 حتى ال تعطي لتلك الكلمة أهمية 

وتأثير،
و في نفس الوقت :

ال تبدي ارتياح أو رضا،
ألن ذلك يوّلد تشجيع لدى الطفل 

بتكرار تلك الكلمات.
2 - قم بتحديد و معرفة المصدر 
الذي يستقي منه طفلك تلك الكلمات 

البذيئة. 
3 - أخبر طفلك أن هذه الكلمات 
غير  ألن��ه��ا  ب��ه��ا  يتلفظ  أن  ي��ج��ب  ال 

مقبولة و تؤذي مشاعر اآلخرين .
 4 - تنبيه المحيطين بالطفل أاّل 

يتلفظوا بكلمات بذيئة أمام الطفل.
األشخاص  عن  طفلك  أبعد   -  5
الكلمات  ت��ل��ك  م��ن��ه��م  يتعلم  ال��ذي��ن 

البذيئة.
الطفل  لشخص  تتعرض  ال   -  6

باإلهانة
في  هو  الخطأ  أن  على  والتأكيد 

الكالم وليس في الشخص
حتى ال يفقد قبوله لذاته وتقديره 

لها.
 7 - ال تشجع الطفل وال تضحك 
أم���ام���ه ح��ي��ن��م��ا ي��س��ت��خ��دم ال��ك��ل��م��ات 

البذيئة.
التربية  وسيلة  ب��ات��ب��اع  ق��م   -  8  
الِقَيم  لترسيخ  ال��ه��ادف��ة  بالقصص 

والسلوكيات الصحيحة عندهم.
و  الطفل  على  الثناء  ح��اول    -  9
الكلمات  ينطق  ال  عندما  تشجيعه 

البذيئة 
ف���ال ت��رك��ز ف��ق��ط ع��ل��ى ال���ع���ادات 

السيئة.
على  الطفل  تعويد  ح��اول   -  10
للكلمات  ب��دي��ل��ة  ك��ل��م��ات  اس��ت��خ��دام 

البذيئة 
غير   ، الكسالن   ، التعبان   : أمثلة 

مؤدب .
11 - حاور و تفاهم مع طفلك في 

أال يستخدم تلك الكلمات.
على  ط��ف��ل��ك  أص�����ّر  إذا   -  12
اس��ت��خ��دام ال��ك��ل��م��ات ال��ب��ذي��ئ��ة فال 
ألنه  مفرطة   بصورة  جسدياً  تعاقبه 
بذلك سيصّر أكثر عليها وإنما ينبغي 
التفتيش عن سبب هذا اإلصرار و أن 
تفكير  و  لعمر  مناسباً  العقاب  يكون 

الطفل.

■ بقلم المرشدة النفسية:
أمينه بوزعكوك 

■ تأليف: صبحية جمال 

طفلك يستخدم ألفاظ بذيئة .. 
كيف تتصرف ؟
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االّتحاد الفرعي لكرة القدم  بنغازي يكّرم  الفوتوغرافي  محّمد الّرياني ب�درع اإلبداع

قرعة البطولة الكونفدرالية تختار الّنصر واألهلي بنغازي ممثال لليبيا في مواجهة جزائرية بوركينية

المنتخب الليبي لكرة السلة على الكراسي المتحركة بطل بطولة اإلخاء والصداقة العربية

»روما« يحسم ديربي العاصمة

مدينة  في  القدم   لكرة  الفرعي  االّتحاد  قام 
الّرياضي  الفوتوغرافي  المصّور  بتكريم  بنغازي، 
)محّمد الّرياني(  بدرع اإلبداع، وذلك  في لمسة 
وب���ادرة تنّم ع��ن ال��وف��اء واإلخ���الص م��ن فرعي 
ب��ن��غ��ازي ات��ج��اه ال��م��ص��ور؛ وذل���ك وس��ط حضور 
ملعب  داخل  الرياضية،  الشخصيات  من  العديد 

شهداء بنينا ببنغازي.
اإلثنين  ي��وم  ال��ذي ج��رى  التكريم  وج��اء ه��ذا 
والتعاون  األهلي  مباراة   شوطي  بين  الماضي  
المصور  يقدمه  ما  نظير  الفوتوغرافي،  للمصور 

الرياضية  المناشط  لكل  إعالمية  خدمة   من 
للمشاهد  وواض��ح   معبرة  صور  وتقدم  الليبية، 
ال��ك��ري��م، خ��اص��ة ف��ي ظ��ل ال��ت��ط��ور ال��س��ري��ع ، 
والالمتناهي لكل الوسائل اإلعالمية والتي أصبح 
رئيسياً في انتشار الصور على  )الرياني ( سبباً 

نطاق واسع.
صاحب األنامل الذهبية الفوتوغرافي المميز 
يحظى  عاماً   )43( العمر   من  يبلغ  )الّرياني(  
بشعبية كبيرة،  لربما تتجاوز شعبية العبي كرة 
القدم في البالد، يعشق التصوير الرياضي، سيما 

أنه يبحث دائماً عن إثارة الدهشة وصناعة اإلبهار 
يختارها  التي  الزوايا  تلك  خالل  من  واالبتكار، 

لاللتقاط الصورة وجماليتها.
الرياضي  التصوير  في  حياته  بدأ  وقد  هذا 
عام  )98( كان فيها عنصراً بارزاً في العديد من 
قدم  اإللكترونية،  والمواقع  والمجالت  الصحف 
من خاللها مادة دسمة نالت إعجاب المتابعين، 
حيث عمل في صحف )أخبار إجدابيا، والعرب 
الرياضي، والفجر الجديد، والقمة، والجماهيرية، 

والشباب والرياضة، وقورينا(.

النصر واألهلي بنغازي يخوضان ذهاب 
الدور ال� 32 بكأس االتحاد األفريقي 
باالتحاد  المسابقات  تنظيم  لجنة  ق���ررت 
األفريقي لكرة القدم )كاف( أن يخوض ممثال 
ليبيا فريقا النصر واألهلي بنغازي مباراتيهما 
في ذهاب الدور ال� 32 مكرر والمؤهل لدور 
المجموعات من كأس االتحاد األفريقي لكرة 
اإلج��راء  هذا  ويأتي  ملعبيهما.  على  القدم، 
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  للوائح  وفقا 
بطولة  منافسات  من  المنتقلة  الفرق  بشأن 
االت��ح��اد  ك��أس  إل��ى  أفريقيا  أب��ط��ال  دوري 
أقيمت  التي  القرعة،  أوقعت  وقد  األفريقي. 
الثالث  التصنيف  في  النصر  فريق  مؤخرا، 
أفريقيا لمواجهة فريق ساليتاس من بوركينا 
التصنيف  في  بنغازي  األهلي  وفريق  فاسو، 
األول أفريقيا لمواجهة فريق نصر حسين داي 
الجزائري. وسيستضيف فريق النصر ذهابا 
فريق ساليتاس من بوركينا فاسو، على ملعب 
المصرية  العاصمة  ف��ي  ال��ع��رب  المقاولون 
القاهرة، يوم األحد 13 يناير الجاري، فيما 
الموافق  الجمعة  يوم  اإلي��اب  مباراة  ستكون 
فاسو.  بوركينا  ف��ي  الشهر  نفس  م��ن   18
ذهابا  بنغازي  األه��ل��ي  فريق  وسيستضيف 
على  ال��ج��زائ��ري،  داي  حسين  نصر  ف��ري��ق 
المنستير  بمدينة  جنات  بن  مصطفى  ملعب 
التونسية، يوم الجمعة 11 يناير الجاري، فيما 
ستقام مباراة اإلياب يوم الجمعة الموافق 18 

من نفس الشهر بالجزائر. 

االتحاد الليبي والجامعة المغربية للكرة 
الحديدية يوقعان مسودة اتفاقية للتعاون

المغربية  والجامعة  الليبي  االتحاد  وق��ع 
للتعاون،  اتفاقية  م��س��ودة  الحديدية  للكرة 
الموضوعة  الخطة  تنفيذ  إط��ار  ف��ي  وذل��ك 
المستوى  من  للرفع  الليبي  االتحاد  قبل  من 
الوطنية،  والمنتخبات  الفنية  لألطقم  الفني 
ال���دول المؤسسة  واالس��ت��ف��ادة م��ن خ��ب��رات 

والمتقدمة. 
الحديدية،  للكرة  الليبي  االت��ح��اد  وذك��ر 
خالل  جاء  ذلك  أن  الرسمية،  صفحته  عبر 
الليبي  ب��ي��ن االت��ح��اد  ال��م��ش��ت��رك  االج��ت��م��اع 
والجامعة المغربية للكرة الحديدية )تخصص 
بمقر  الماضي  الثالثاء  عقد  ال��ذي  قصير( 

الجامعة المغربية بالرباط. 
الحديدية  للكرة  الليبي  االتحاد  وأوض��ح 
االستفادة  التعاون تضمنت  اتفاق  أن مسودة 
إقامة  في  بالبلدين  الرياضية  الخبرات  من 
ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ف��ي م��ج��ال ال��ت��دري��ب 
زيارات  وتبادل  واإلدارة،  والتنظيم  والتحكيم 
ومعسكرات اإلعداد لفرق األندية والمنتخبات 

الوطنية. 
وال��ن��ظ��م  ال��ل��وائ��ح  ت��ب��ادل  تضمنت  ك��م��ا 
والنشرات والمطبوعات المتعلقة باللعبة بين 
تنفيذي  برنامج  وضع  عل  واالتفاق  البلدين، 
سنوي لبنود ومجاالت هذه االتفاقية، وضمان 
الحصول على تأشيرات الدخول لكال البلدين 

للفرق والمنتخبات والكوادر الفنية. 

 32 ال�  دور  قرعة  القاهرة  المصرية  بالعاصمة  سحبت 
مكرر من البطولة الكونفدرالية األفريقية للموسم الرياضي 
متساوية  مواجهات  عن  أسفرت  والتي   ،  2019/2018
ومتوازنة بين فرق القارة الّسمراء، ولعل أبرزها هي مواجهة 

الزمالك المصري مع اتحاد طنجة المغربي.
االسبوع  قرعتها  أج��ري��ت  التي  الكونفدرالية  البطولة 
الماضي يشارك فيها ممثال ليبيا في كرة القدم فريقا النصر 
واألهلي بنغازي، وجاءت هذه المشاركة، بعد أن ودع الفريقان 
من  كل  يد  على   ،  32 ال���  ال��دور  من  أفريقيا  أبطال  دوري 
ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وحوريا كوناكري من 

غينينا كوناكري.
بطل  الّنصر،  فريق  ليبيا  ممثل  على  القرعة  وقعت  وقد 
الّدوري الليبي الموسم الماضي، في مواجهة فريق ساليتاس 
وصيف  بنغازي،  األهلي  سيتبارى  فيما  فاسو،  بوركينا  من 

الّدوري الليبي، مع نصر حسين داي من الجزائر.
األفريقية  الكونفدرالية  البطولة  قرعة  نتائج  يلي  فيما 

للدور ال� 32 .
الهالل من السودان * موكورو فيكتوري من رواندا.

جورماهيا من كينيا * نيو ستارز دواال من الكاميرون.
نكانا من زامبيا * سان بيدرو من كوت ديفوار.

القطن من الكاميرون * أشانتي كوتوكو من غانا.
الزمالك من مصر * طنجة من المغرب.

جنوب  من  تشيفز  كايزر   * زامبيا  من  يونايتد  زيسكو 
أفريقيا.

الملعب المالي من مال  * بترو أتلتيكو من أنغوال.
الرجاء البيضاوي من المغرب * أفريكا ستارز من ناميبيا.
من  ج��ي��راف  س��ي  إف  آي   * المغرب  م��ن  ب��رك��ان  نهضة 

السنغال.
الصفاقس من  تونس * فايبرس من أوغندا.

كمباال سيتي من أوغندا * أوتوغو من الكونغو.
بنتو من ليسوتو * رنيجرز من نيجيريا.

جيمارا من إثيوبيا * حسنية أغادير من المغرب

على  السلة  لكرة  الليبي  منتخبنا  حصد 
اإلخ��اء  بطولة  ك��أس  المتحركة،  ال��ك��راس��ي 
والصداقة العربية، المقامة في دولة السودان 
مباراة  بعد  األول  الترتيب  منتزعا  الشقيق 
ب��  بتفوقه  السوداني  بالمنتخب  جمعته  قوية 
77 نقطة مقابل 18 نقطة للفريق المضيف. 
بحضور  اقيمت  ال��ت��ي  ال��م��ب��اراة  تميزت 
ب��ال��س��ودان،  الليبية  ال��س��ف��ارة  م��ن  أع��ض��اء 
بارز  ولفيف  فيها،  المقيمة  الليبية  والجالية 

من مسؤولي الدولة السودانية.
الكبرى  البطولة  تأجيل  تم  أنه  إلى  يشار 
نظرا  ال��م��ق��ب��ل،  م���ارس 2019  ش��ه��ر  إل���ى 
وإلتاحة  ال��س��ودان،  بها  تمر  التى  للظروف 
العربية،  المنتخبات  بقية  لمشاركة  الفرصة 
مشرفة  صورة  يعكس  المستحق،  الفوز  هذا 
لرياضة األشخاص ذوي اإلعاقة في بالدنا، 
ووثبة طموحة في سبيل  وتعد خطوة مهمة، 

المنافسة العالمية.

الديوان - وال
قاد المهاجم “سالم المسالتي” الشهير ب� ” روما ” فريقه 
في  طرابلس،  األهلي  التقليدي  غريمه  على  للفوز  االتحاد 
ديربي العاصمة طرابلس، بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة 
من  األول��ى  المجموعة  من  الثاني  األسبوع  لحساب  المؤجلة 

منافسات الدوري الليبي لكرة القدم .
إعادة الثقة للجماهير              

على  الماضي،  األح��د  جرى  ال��ذي  اللقاء  دخال  الفريقان 
ال��زروق”، وكل  الحكم “محمد  بقيادة  أرضية ملعب مصراتة، 
منهما حاول كثيراً إعادة الثقة لجماهيره، بعد الخروج المخيب 
من البطولة الكونفدرالية األفريقية، السيما وأن المقابلة منذ 
الفريقين،  بين  الشديد  بالحذر  أتسمت  األول،  الشوط  بداية 
الطامحين للظفر بالثالث نقاط، حتى وإن كانت الفرص قليلة 

في الشوط األول .
ودقائق جس النبض مرت بسرعة، وأعطت األفضلية نوعاً 
“أنيس  الثالثي  طريق  عن  خطورة  شكل  ال��ذي  لألهلي،  ما 
سلتو” و”مفتاح طقطق”، و”سالم عبلو”، وعند الدقيقة الثالثة 
الخشبات  قلياًل  كرته  “أنيس سلتو” خانته قدمه حين علت، 

الثالث للحارس “مراد الوحيشي” .
الدقيقة  لعله يأتي بالجديد، وفي  واألهلي واصل ضغطه 
اليمنى، لكن  )9( سدد “مفتاح طقطق” كرة قوية من الجهة 
كرته اختارت أن تغازل الشباك من الخارج مؤجلة تغير لوحة 

األهداف إلى وقت الحق .
األي��دي حين حظر من  لم يقف مكتوف  ب��دوره؛  واالتحاد 
يصنع الحلول دوماً، فقد سدد “محمد زعبية” كرة من بعيد 
وكان  الفيتوري”،  “أحمد  للحارس  األيمن  القائم  بجوار  مرت 

مباشرة  سلتو”  “أنيس  عليه  رّد   ،)11( الدقيقة  عند  ذل��ك 
المباراة  ببراعة، مبقياً  الوحيشي”  لها “مراد  برأسية تصدى 

على واقع التعادل السلبي .
فقدان اللقاء

والشوط األول لم يشاهد فيه خطورة تذكر على المرميّين 
،وال حتى هجمات منسقة، بل ظهر واضحاً وجلياً الخوف التام 
لدى الالعبين من فقدان لقاء الديربي، ليعلن الحكم “محمد 
ليتأجل  بيضاء،  بنتيجة  األول  الشوط  صافرة  عن  ال��زروق” 

الحسم ومشاهدة األهداف في النصف الثاني من اللقاء .
من  أس��رع  كانت  الديربي،  مواجهة  من  الثاني  وال��ش��وط 
سابقتها، ورغم االندفاعات البدنية القوية بين الفريقين، إال 
أن المؤشرات أصبحت تتضح بأن األهداف لن تغيب، وعند 
التسجيل  افتتاح  من  االتحاد  تمكن   ،)56( الدقيقة  مطلع 
يتمكن  لم  قوية  كرة  سدد  الذي  مفتاح”  “إمحمد  العبه  عبر 
الحارس “أحمد الفيتوري” من أبعادها عن مرماه رغم سهولة 

التسديدة.
والفرحة لم تدم طوياًل ومن أول هجمة أهالوية، أحتسب 
حكم اللقاء “محمد الزروق” ركلة جزاء لألهلي، بعدما المست 
الكرة يد “الغابوني فرانك أوبامبو”، ليتقدم لها “عبد الرحمن 
العمامي”، واضعاً كرته على يسار الحارس “مراد الوحيشي”، 

معلناً عن هدف التعادل عند الدقيقة )60( .
هدف بلمسة أولى 

الدقيقة )65( حملت الجديد لالتحاد ومن أول لمسة بعد 
الثاني  الهدف  إحراز  روما”  المهاجم “سالم  دخوله، استطاع 
بعد تمريرة زميله “أكرم الزوي”، راجعاً بذلك شريط ذكريات 
الملعب  وذات  نفس  في  طرابلس  األهلي  مرمى  في  هدفه 
الحارس  اسم  اختالف  مع  التتويج  بمرحلة  الماضي  الموسم 

في هذه المرة .
في  مناسبة، خاصة  من  أكثر  في  التعديل  األهلي  وحاول 
الدقائق األخيرة، بعد أن كثف من هجماته على مرمى “مراد 
الوحيشي”، وفي الدقيقة )82( أبعد المدافع )المعتصم بالله 
صبو( كرة “يحيى الزليطني”، الذي استقبل عرضية الكونغولي 
جونيور، وروما صاحب الهدف كاد أن يحرز الثانية بتسديدة 

من الجهة اليسرى وجدت الحارس “أحمد الفيتوري” .
وبعد أن احتسب الحكم “محمد الزروق” )6( دقائق كوقت 
مبدد، زاد األهلي من وتيرته أكثر، وظل ضاغطاً على دفاعات 
فرصتين  على  وتحصل  التعديل،  هدف  عن  باحثاً  االتحاد، 
األولى  الوحيشي”  “م��راد  للحارس  المحرمة  المناطق  داخل 
كانت  بينما  وسالماً،  برداً  مرت  المحترف جونيور  من  كانت 
ومعه  الزليطني”،  “يحيى  البديل  بواسطة  الثانية  الفرصة 
تنتهي مجريات ديربي طرابلس بتفوق االتحاد بهدفين لهدف .


