
درنة تحتفل باليوم العالمي 
للغة العربية

قدم فخامة رئيس مجلس النواب المستشار 
” عقيلة صالح ” خالص تعازيه وصادق المواساة 
 ” السنغالي  الوطني  المجلس  رئيس  معالي  إلى 
والشعب  الكريمة  وألسرته   ” نياسي  مصطفى 
السنغالي في وفاة والدته سائاًل المولى عز وجل 
ان يتقبلها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته 

وان يلهمهم جميل الصبر والسلوان.

قدم فخامة رئيس مجلس النواب المستشار 
” عقيلة صالح ” خالص تعازيه وصادق المواساة 
محمد   ” موريتانيا  جمهورية  رئيس  فخامة  إلى 
والشعب  الكريمة  وألس��رت��ه   ” عبدالعزيز  ول��د 
المولى عز  وفاة حفيدته سائاًل  في  الموريتاني 
فسيح  ويسكنها  رحمته  بواسع  يتقبلها  ان  وجل 

جناته وان يلهمهم جميل الصبر والسلوان.

ه��ن��أ م��ع��ال��ي رئ��ي��س دي����وان مجلس ال��ن��واب 
سعادة   ” الفضيل  المصري  عبدالله   ” األستاذ 
البحرين  بمملكة  الشورى  لمجلس  العام  األمين 
السيد ” أسامة أحمد خلف العصفور ” مقدماً 
بمناسبة  التبريكات  وأص��دق  التهاني  أطيب  له 
الشورى  لمجلس  العام  األمين  منصب  توليهم 
والسداد  التوفيق  له  متمنياً  البحرين  بمملكة 

مؤكداً حرصه على دوام التعاون المثمر.

النواب  مجلس  رئيس  فخامة  أج��رى 
رفقة  عيسى  ص��ال��ح  عقيله  المستشار 
عبدالله  السيد  ال����وزراء  مجلس  رئيس 
الماضي  األربعاء  يوم  الثني  عبدالرحمن 
جولة تفقدية لمشروع تنمية جنوب الجبل 
األخضر، وذلك للوقوف على المشاكل و 

العراقيل التي تواجهه.
وتأتي الجولة هذه التفقدية في إطار 
الحكومة  توليه  ال��ذي  الخاص  االهتمام 
بينها  وم��ن  ال��ق��ط��اع��ات  لكافة  المؤقتة 
اهتمام  إطار  في  وكذلك  الزراعة،  قطاع 
فخامة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس 

مجلس الوزراء بهذا القطاع الحيوي ودوره 
التنموي للبالد.

النواب  مجلس  رئيس  فخامة  وراف��ق 
ورئيس مجلس الوزراء في هذه الجولة كل 
الهيئات  الوزراء لشؤون  نائب مجلس  من 
ورئيس  األحيرش،  عبدالرحمن  الدكتور 
الحيوانية  والثروة  للزراعة  العامة  الهيئة 

والبحرية المهندس محمد عبدالعالي.
ك��م��ا راف��ق��ه��م��ا ف���ي ال��ج��ول��ة رئ��ي��س 
المائية  ل��ل��م��وارد  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ة 
الشركة  وعن  الدرسي،  عوض  المهندس 

العامة للكهرباء المهندس مفتاح نصر.

النواب  مجلس  رئيس  فخامة  وناقش 
االجتماع  خ��الل  ال���وزراء  مجلس  ورئيس 
جنوب  تنمية  مشروع  مدير  الذي حضره 
سليمان  ال��م��ه��ن��دس  األخ���ض���ر  ال��ج��ب��ل 
الفنية  اإلدارات  مديروا  من  وعدد  رحيل 
المشاريع  استكمال  آل��ي��ات  المختصة، 
المتوقفة منذ سنوات، ومن بينها توصيل 
بما  المياه  آبار  لتشغيل  الكهرباء  خطوط 
منطقة  تنمية  في  نوعية  نقلة  سيحدث 

جنوب الجبل األخضر بالكامل .
كما بحث االجتماع المشاكل و العراقيل 

التي تواجه المشروع وآليات حلحلتها.

فخامة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء يجريان جولة تفقدية لمشروع تنمية جنوب الجبل األخضر
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فخامة رئيس مجلس النواب يقدم تعازيه 
لرئيس المجلس الوطني السنغالي

فخامة رئيس مجلس النواب ُيقدم 
تعازيه للرئيس الموريتاني

معالي رئيس ديوان مجلس النواب يهنئ سعادة األمين 
العام لمجلس الشورى بمملكة البحرين

عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بنغازي  النائب »عائشة الطبلقي«

مجلس النواب ليس هو من يوافق على الدستور وإنما عليه تقديمه للشعب فقط
تدشين إتفاقية التؤامة بين مركز بنغازي الطبي 
ومستشفيات وجامعة مقاطعة »بواتيه« الفرنسية

تصدر عن مؤسسة الخدمات االعالمية بمجلس النواب األحد

ص7مجتمع مدني

صحيفة أسبوعية 
سياسية منوعة شاملة

تكريم فخامة رئيس مجلس النواب من السيناتور “ماروزف” عقب لقائه بالعاصمة موسكو

معالي النائب األول يلتقي القائم 
باألعمال في السفارة اإليطالية

رئيس مجلس الوزراء يستقبل النائب الثاني لرئيس 
مجلس النواب ورئيس ديوان مجلس النواب

النواب  مجلس  رئيس  فخامة  التقى 
وعضو   ” ص��ال��ح  عقيلة   ” المستشار 
سالم   ” النائب  سيادة  ال��ن��واب  مجلس 
االتحاد  مجلس  بعضو  التقى   ” قنان 
م��اروزف  ايغور   ” السيناتور  ال��روس��ي  
النواب  رئيس مجلس  وبحث فخامة    ”

العالقات   ” م���اروزف   ” السيناتور  مع 
السياسي  والملف  البلدين  بين  الثنائية 
ومنطقة  ليبيا  ف��ي  االوض����اع  الس��ي��م��ا 
الملف  ال��ى  باإلضافة  األوس��ط  الشرق 
في  االعمار  إع��ادة  خاصة  اإلقتصادي 

ليبيا.

السيناتور  ق���ام  ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام  وف���ي 
ب��م��ج��ل��س االت���ح���اد ال���روس���ي ” اي��غ��ور 
رئيس  لفخامة  درع  بتقديم   ” م��اروزف 
عقيلة   ” ال��م��س��ت��ش��ار  ال��ن��واب  مجلس 
صالح ” تقديراً وتكريماً له مثمناً زيارته 

للعاصمة الروسية ” موسكو “.

لرئيس  األول  النائب  معالي  التقى 
النويري  فوزي   ” السيد  النواب  مجلس 
” القائم باألعمال في السفارة االيطالية 
يوم  صباح   ” أورالن���د  نيكوال   ” السيد 
بالعاصمة طرابلس.  الماضي  الخميس 
مع  األول  النائب  معالي  بحث  حيث   ،
العالقات   ” أورالن���د  نيكوال   ” السيد 
الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك 
بما يخدم مصلحة البلدين ، كما وتناول 
الرسمي  المتحدث  بحسب  اإلجتماع 
عبدالله   ” السيد  النواب  مجلس  باسم 
السياسية  المستجدات  اخر   ” بليحق 
خاصة في ليبيا باإلضافة إلى األوضاع 
األمنية في البالد وسبل حلحة األوضاع 
وإنهاء األزمة التي تمر بها ليبيا وسبل 
يدعم  بما  اإليطالي  الدور  وتفعيل  دعم 

إنهاء األزمة الليبية.

وزراء  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  اس��ت��ق��ب��ل 
السيد  المؤقتة  الليبية  الحكومة 
ع��ب��دال��ل��ه ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ث��ن��ي ي��وم 
ب��دي��وان  بمكتبه  ال��م��اض��ي  اإلث��ن��ي��ن 
قرنادة  منطقة  في  ال���وزراء  مجلس 
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب 
الدكتور أحميد حومة وذلك لمناقشة 

العديد من الملفات الهامة.

حضره  الذي  االجتماع  وناقش 
رئ��ي��س دي�����وان م��ج��ل��س ال��ن��واب 
سير  ال��م��ص��ري  عبدالله  السيد 
ال��ع��م��ل ب���دي���وان م��ج��ل��س ال��ن��واب 
للمجلس،  التسييرية  والميزانيات 
عمل  تواجه  التي  العراقيل  وأب��رز 
مجلس النواب وكيفية التعاون بما 

يكفل حلحلتها.

ندوة توعوية للتعريف بمريض 
السكري واالهتمام به

ثقافة

رياضة

اطفال

اقتصاد

ص8

ص12

ص11

ص9

اثنان وثمانون نادًيا يصوتون على سحب الثقة من الجعفري 
وتكليف الشلماني رئيسا لالتحاد الليبي لكرة القدم

معرض إلحياء اليوم العالمي للغة 
العربية بكلية التربية 

مصرف التجارة والتنمية يطلق برنامج »وعد« 
لدعم المشاريع الصغرى
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عضو مجلس النواب السيد محمد دومه يبحث مع رئيس مجلس الوزراء سبل حل المعوقات التي تواجه بلدية تازربو

رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات بلديتي الكفرة وتازربو 

عضو مجلس النواب السيدة سلطنة المسماري تبحث مع رئيس مجلس الوزراء احتياجات بلدية المرج 

الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئ��ي��س  ن��اق��ش 
يوم  الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد  المؤقتة 
كافة  في  تازربو  بلدية  احتياجات  الماضي  الثالثاء 
لسيادة  استقباله  خالل  وذلك  الخدمية  القطاعات 
عضو مجلس النواب عن الدائرة السيد محمد دومه.

الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  وبحث 

في  بمكتبه  عقده  ال��ذي  االجتماع  خ��الل  المؤقتة 
وحضره  برنادة  منطقة  في  ال��وزراء  مجلس  دي��وان 
وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز كافة احتياجات 
القطاعات  كافة  في  توفيرها  وكيفية  تازربو  بلدية 
حل  سبل  إضافة  التعليم،  قطاع  وخاصة  الخدمية 

المعوقات التي تواجه بلدية تازربو.

وزراء  مجلس  رئ��ي��س  ب��ح��ث 
السيد  المؤقتة  الليبية  الحكومة 
الثني  ع��ب��دال��رح��م��ن  ع��ب��دال��ل��ه 
الكفرة  بلديتي  أوض��اع  الخميس 
اجتماع  خ���الل  وذل���ك  وت���ازرب���و 
مجلس  ب��دي��وان  بمكتبه  ع��ق��ده 
الوزراء في منطقة قرنادة بعميد 
بلدية الكفرة السيد عبدالرحمن 
ع��ب��دال��ح��م��ي��د ع���ق���وب، ورئ��ي��س 

تازربو  لبلدية  التسييرية  اللجنة 
السيد إبراهيم جيد الله.

الوزراء  وناقش رئيس مجلس 
خ���الل االج��ت��م��اع ال���ذي حضره 
وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور ف��وزي 
الحكم  وزارة  عام  ووكيل  بومريز 
الزايدي  ع��ادل  الدكتور  المحلي 
لرئيس  الخاص  المكتب  ومدير 
الطاهر  السيد  ال���وزراء  مجلس 

هذه  احتياجات  الطاهر،  محمد 
والمختنقات  والمشاكل  البلديات 
وضع  وكيفية  منها،  تعاني  التي 

السبل لحلحلتها.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء 
في  اإلس���راع  ب��ض��رورة  تعليماته 
في  الخدمية  المشاريع  تنفيذ 
المياه  الطرق وخطوط  قطاعات 

والصحة والتعليم وغيرها.

الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  بحث 
الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد  المؤقتة 
احتياجات بلدية المرج وذلك خالل اجتماع عقده 
السيدة  ال��دائ��رة  عن  ال��ن��واب  مجلس  عضو  مع 

سلطنة المسماري.
الليبية  الحكومة  وناقش رئيس مجلس وزراء 
األحد  يوم  عقد  ال��ذي  االجتماع  خالل  المؤقتة 

الماضي بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة 
الحكومة  مشاريع  عمل  سير  النائب  سيادة  مع 
التي  والعراقيل  والمشاكل  البلدية  في  المؤقتة 
تحول دون إنجاز تلك المشاريع على أكمل وجه.

وتناول االجتماع كيفية وضع السبل والخطط 
احتياجات  إلى  إضافة  العراقيل،  هذه  لحلحلة 

البلدية.

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

رئيس مجلس الوزراء يبحث سير المشاريع 
الخدمية في أجدابيا ومحيطها

تسليم عدد 10 آليات لجهاز مكافحة التهريب والمخدرات 

تسليم 59 سيارة للحرس البلدي وهيئة السالمة الوطنية ومستشفى المرج العام

رئيس مجلس الوزراء يقابل عميد 
بلدية براك الشاطيء

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد 
عمل  سير  الماضي  الثالثاء  يوم  الثني  عبدالرحمن  عبدالله 
والصحة،  الصحي،  وال��ص��رف  والمياه  الكهرباء،  مشاريع 
بلديات  في  والمرافق،  واإلس��ك��ان  وال��م��واص��الت،  والتعليم، 
والبريقة،  والبيضان،  وسلطان،  وزويتينة،  أجدابيا،  ومناطق 
هذه  مسؤولي  مع  عقده  اجتماع  وذلك خالل  والقنان  وبشر، 

القطاعات بحضور وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز.
في  ال��وزراء  مجلس  بديوان  عقد  ال��ذي  االجتماع  وناقش 
حاتم  السيد  الحكومة  باسم  الناطق  وحضره  قرنادة  منطقة 
والمناطق  البلديات  تلك  ف��ي  المنفذة  المشاريع  العريبي 

وسيرها.
العامة  والهيئات  المؤسسات  رؤس��اء  السادة  واستعرض 
داخ��ل  المشاريع  ه��ذه  تنفيذ  ف��ي  اإلن��ج��از  نسب  الخدمية 
تواجه  التي  العوائق  أبرز  على  معرجين  المذكورة،  البلديات 

سير تنفيذها.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته للقطاعات المعنية 
بضرورة تقديم موقف نهائي يوم 25 ديسمبر الجاري لكافة 
المشاريع بالقطاعات الخدمية حرصاً من الحكومة على تنفيذ 
وعودها تجاه هذه القطاعات و المواطنين في تلك المناطق.

المؤقتة  الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  أج��رى 
السيد عبدالله عبدالرحمن الثني يوم الثالثاء الماضي بمقر 
ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة عملية تسليم عشرة 
والمخدرات بمصلحة  التهريب  آليات لصالح جهاز مكافحة 

الجمارك.
على  التسليم  عملية  خالل  ال��وزراء  مجلس  رئيس  وأك��د 
أهمية هذا الجهاز التابع لوزارة التخطيط والمالية، وما يقوم 

به من مهام تهدف لحفظ أمن الوطن والمواطن

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد 
عبدالله عبدالرحمن الثني يوم الثالثاء الماضي بمقر ديوان 
 59 عدد  تسليم  عملية  قرنادة  منطقة  في  ال��وزراء  مجلس 

سيارة لصالح عدد من الجهات العامة.
الحرس  لجهاز  سيارة   45 عدد  التسليم  عملية  وشملت 
الوطنية،  السالمة  هيئة  لصالح  سيارة   12 وعدد  البلدي، 

وعدد سيارتين لصالح مستشفى المرج العام.
وجرت عملية التسليم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن األحيرش، ووكيل عام 

وزارة الحكم المحلي السيد عادل الزائدي.

السيد  المؤقتة  الليبية  بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة 
ب��راك  بلدية  أوض���اع  الخميس  الثني  عبدالرحمن  عبدالله 
مجلس  بديوان  بمكتبه  عقده  اجتماع  خالل  وذلك  الشاطيء، 
السيد علي محمد  البلدية  بعميد  قرنادة  منطقة  في  ال��وزراء 

عمر.
وناقش رئيس مجلس الوزراء خالل االجتماع كافة المشاكل 
قطاعات  خاصة  القطاعات  كافة  في  البلدية  بها  تمر  التي 

الصحة والتعليم والمياه، وكيفية توفير السبل لحلحلتها.
وضع  إلى  االجتماع  خالل  ال��وزراء  مجلس  رئيس  وتطرق 
البلدية األمني وكيفية تفعيل األجهزة األمنية للمجاهرة باألمن.

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

التالية:-
التصوير – هندسة الصوت – معالجة الصور – المونتاج – التدريب 
الصحفي – االعداد االذاعي والتلفزيوني – هندسة االضاءة – التنكر 
والتجميل – االخراج – هندسة المناظر )الديكور( – الجرافيك – 
أساسيات مادة التلفزيون – فن االلقاء – المصطلحات االعالمية – 

اللغة العربية – اللغة االنجليزية

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

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

اعالن
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عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بنغازي  النائب »عائشة الطبلقي«

»مجلس النواب ليس هو من يوافق على الدستور وإنما عليه تقديمه للشعب فقط 
وهو صاحب القول الفصل ولكن على الشعب أن يكون واعيا«

بعيدًا  الطبلقي  عائشة  هي  من  س\ 
من  قدمت  وم���اذا  ال��ن��واب  مجلس  ع��ن 

مشاريع ؟
ع��ائ��ش��ة ي���وس���ف ال��ط��ب��ل��ق��ي ن���ائ���ب عن 
درجة  على  متحصلة  بنغازي  الثالثة  الدائرة 
الكهربائية   الهندسة  بمجال  الماجستير، 
في  كنائب  ترشحي  قبل  االت��ص��االت،  قسم 
مجلس النواب كنت أعمل عضو هيئة تدريس 
العليا،  المعاهد  ومع  الجامعة  مع  ومتعاونة 
وناشطة في المجتمع المدني ، أسست بعد 
ثورة 17 فبراير منظمة حقوق المرأة العاملة 
المشاريع  م��ن  العديد  وقدمنا  وترأستها، 
المجلس  ف��ي  العمل  وورش  وال��م��ؤت��م��رات 
ت��وع��وي��ة عن  ب��ح��م��الت  ال��ب��ل��دي، ك��م��ا قمنا 
عن  توعوية  بحمالت  أيضا  قمنا  الدستور، 
العمل  العمل، أحب  المرأة في مجال  حقوق 
وهو جزء من حياتي وكذلك أنا امرأة متزوجة 

ولي أطفال.
بين  توفقي  أن  استطعِت  كيف  س/ 

العمل واألسرة؟
فمرحلتي  س��ه��اًل،  ل��ي��س  األم���ر  بالطبع 
الشركة  أعمل في  العملية حوالي 20 عاماً 
مجاالت  ع��دة  في  وعملت  للكهرباء  العامة 
بالشركة ، منها مدير قسم البرمجة ، أيضاً 
وفي  التحكم  وم��رك��ز   ، ال��ت��دري��ب  قسم  ف��ي 
الصيانة والتشغيل، فكنت امرأة عاملة سواء 
قبل أو بعد تغير وضعي االجتماعي، وكانت 
أنسى  وال  مبذول،  وجهد  تضحيات  هنالك 
 ، معي  متعاونا جداً  كان  الذي  زوجي  فضل 
ويقدم لي يد العون حتى تمكنت من مواصلة 

حياتي العملية .
قدمت  ماذا  بنغازي  عن  كنائب  س/ 
التي  المدينة  لهذه  الطبلقي  عائشة 

عانت كثيرًا؟
بنغازي  العصية  بنغازي  عن  تحدثنا  إذا 
أن  ننسى  وال   ، اإلع��م��ار  ب��ن��غ��ازي  ال��ط��م��وح 
ربوع  كامل  من  شهدائنا  أرواح  على  نترحم 
ليبيا ونسأل لهم الفردوس األعلى وللجرحى 
ثم  أوالً  لله  يرجع  والفضل  العاجل،  الشفاء 
لسيادة المشير خليفة حفتر، الذي نوجه له 

التحية اليوم. 
 3 طيلة  للحرب  تعرضت  المدينة  ه��ذه 
إلى  تحتاج  اآلن  و  تقريباً،  ونصف  سنوات 
الحرب  لفترة  نتطرق  ذل��ك  وقبل  اإلع��م��ار، 
التي تعد من أصعب الفترات والتي لم يكن 
بالسهل المجيء من طبرق لبنغازي مع انتشار 
الجماعات اإلرهابية في المدينة، وأحياناً كنا 
نأتي خفية ومع ذلك عملنا في عدة مجالت، 
حكومة  تشكل  أن  وقبل  لحصرها  مجال  ال 

السيد عبدالله الثني،
تم تشكيل لجنة األزمة من قبل البرلمان 
العديد  بتوفير  وقمنا   ، اللجنة  مقرر  وكنت 
مصر،  دول��ة  من  ك��األدوي��ة  االحتياجات  من 
للنازحين،  واالحتياجات  األغطية  وكذلك 
شيء  ال  ولكن  بنغازي  لمدينة  الكثير  قدمنا 
يظهر على األرض ألن العمل يكون باشتراك 
العديد من المتخصصين في مجاالت عدة، 
األرض  على  يظهر  أن  أردن���ا  إذا  فالعمل 
على  فعملنا  متواصلة  حلقة  من  له  يد  فال 
لم  التي  الشريحة  ه��ذه  النازحين،  موضوع 
تعرضت  الشريحة  ،هذه  بعد  مشكلتها  تحل 
لمشاكل عدة وأتعبتهم الحرب وإلى اآلن الزال 
تتحصل  ولم  بعد  تستقر  لم  عائالت  هناك 
على سكن ، خصوصاً العائالت التي تضررت 
منازلها في الصابري وسوق الحوت وغيرها ، 
وأتمنى أن تحل مشاكلهم في القريب العاجل 
أذكر   ، المدينة  تمويل  على  عملنا  كذلك 
كانت حوالي  بنغازي  إلى  قيمة جلبناها  أول 
السيد  م��ن  ق���رارا  فاستصدرنا  مليون   4
المستشار عقيله صالح عندما كان المجلس 
المدينة في  رأس  المنتخب هو على  البلدي 
الفترة ، بعد ذلك عملنا على الحصول  تلك 
أنا وبعض زمالئي النواب عن مدينة بنغازي 
ما  تقسيمها  تم  مليون   50 على  للحصول 
السابق  البلدي  المجلس  و  األزمة  لجنة  بين 
حاولنا  و   ، البرعصي  عمر  السيد  برئاسة 
و  األزم���ة  ف��ت��رة  األدوي���ة  م��ن  العديد  توفير 
مشاكل الجرحى ، حاولنا تقديم العديد وال 

زلنا نقدم ولكن المدينة تحتاج إلى الكثير 
مدينة  إع��م��ار  ع��ن  ت��ح��دث��ِت  س/ 
بنغازي ، في نظرك ما أسباب التأخر في 

بدء أعمال اإلعمار في مدينة بنغازي ، 
وما العراقيل التي تواجه إعمار بنغازي؟
واشتغلنا   ، كبير جداً  اإلعمار ملف  ملف 
فيه قرابة سبعة أشهر أثناء التجهز للمؤتمر 
بعد صدور    2016/  9 فيه شهر  وبدأنا 
قرار من المستشار عقيله صالح وتم عرض 

المؤتمر يوم 2017/3 
إلى  اإلعمار  تعرقل  أسباب  عدة  هنالك 
دراس��ة  إل��ى  تحتاج  قوانين  لدينا  أوال  اآلن 
وت��ح��ت��اج إل���ى م��ن��اق��ش��ة وت��ح��دي��دا ق��وان��ي��ن 

االستثمار .
خالل  من  إال  يتم  ال  بنغازي  إعمار  ألن 
االستثمار فنتمنى من هيئة تشجيع االستثمار 
السيد ناصر نجم مراجعة القانون بحيث نرى 
إن كان يحتاج إلى تعديل أو قابل ألن تعمل به 
الشركات القادمة إلى بنغازي إلعمارها كذلك 
وجود حكومتين من أهم العوائق خصوصا أن 
مراكز  بها  يوجد  التي  هي  دائما  العاصمة 
وتوجد  واإلن��ش��اء  والمشروعات  التخطيط 
التخطيط  مراكز  في  سابقة  مشاريع  أيضا 
بطرابلس وعندما تأتي شركة من خارج ليبيا 
للعمل في بنغازي أول مشكلة تواجها الشركة 
هي أنها تريد ضمان ألموالها وضمان سيادي 

, فوجود حكومتين سبب هذا اإلرباك .
أن  الب��د  اإلعمار  قبل  أن  أرى  أن��ا  كذلك 
وبعدها  البالد  كامل  بتحرير  الجيش  يقوم 
نبدأ مرحلة اإلعمار لدينا العاصمة تحكمها 
أن  ونأمل  مستقر  غير  ووضعها  المليشيات 
وزارة  تنشئ  ثم  ومن  بالكامل  الدولة  تستقر 
أو هيئة خاص باإلعمار على مستوى الدولة 
تأخر  أس��ب��اب  أح���د  حكومتين  ف��وج��ود 
قانون  النواب  مجلس  ألص��در  وإال  اإلعمار 
لدينا  اإلع��م��ار  عملية  ت��ب��دأ  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 

مشاريع متعطلة  
تفعيلها  وإع���ادة  فيها  السعي  ب��اإلم��ك��ان 
كذلك  ج��دي��دة  مشاريع  ف��ي  تشرع  أن  قبل 
برامج حصر  وحتى  المعلومات،  توفير  عدم 
وتدقيق  تنقيح  إلى  تحتاج  تزال  ال  األض��رار 
بحيث يكون لدينا قاعدة بيانات فإذا جاءت 
حينها  تستطيع  اإلعمار  في  تشرع  شركات 

العمل بها .
من  الكثير  ه��ن��اك  أن  سمعنا  س/ 
أين   , العمل  على  المتوقفة  العقود 

وصلت ؟
بنغازي   اس��ت��ق��رار  لجنة  مشاريع  ه��ن��اك 
رصد لها كمية كبيرة من األموال ال بأس بها 
ونرجو أن تظهر على أرض الواقع ولكن هناك 
مثال مشاريع كبيرة والتي دفع لها ربع القيمة 
مثل هذه المشاريع البد من وجود الشركات 
لتستدعيها  ال��ع��ق��ود  ه���ذه  ع��ل��ى  المتوقفة 
الحكومة الفاعلة على األرض لتحضيرها إما 
إنهاء  أن تجدد العقد وتستمر في عملها أو 

العقد واستبدالها بشركات أخرى .
الدولي  المؤتمر  انعقاد  عند  س/ 
تم  قد  أنه  سمعنا  بنغازي  إعمار  حول 
ما   80 أص��ل  م��ن  موضوعا   40 اختيار 

المواضيع التي تم اختيارها ؟
من  دراس��ات  بحث   80 من  أكثر  وصلنا 
ونشطاء  م��دن��ي  ومجتمع  جامعات  ع��م��داء 
يكون  األول  اإلع��م��ار  ألن  منها   40 اخترنا 

األبحاث  العديد من  اإلنسان ,فاخترنا  في 
والعالج  الكفاءات  ورف��ع  التنمية  مجال  في 
مشاريع  ،ودع��م��ن��ا  واالج��ت��م��اع��ي  النفسي 
الطلبة  لنا  وقدم  والمرأة  للشباب  اقتصادية 

المتفوقون في بنغازي ورقة بحثية 
أخ��ذن��ا مشاريع  ف��ي مجال اإلع��م��ار  أم��ا 
مشاريع  وأخ��ذن��ا  والميناء  المطار  تطوير 
أخرى عن الطاقة الشمسية ومشاريع تخص 
المستشفيات  وتطوير  صحية  مراكز  إنشاء 
والشباب  للنازحين  شقق  وإنشاء  وصيانتها 
أخذنا  أننا  القول  نستطيع   ، المستقبل  في 

المواضيع التي تعتبر من أولويات المرحلة.
والصابري  ال��ح��وت  س��وق  زرت  س/ 
الدمار  رأيت  أن  بعد  شعورك  لنا  صفي 

الذي لحق بتلك المناطق ؟
ش��ع��ور م��خ��ت��ل��ف ب��ي��ن ال���ف���رح وال��ح��زن 
فالمنطقة استعمرت ألكثر من ثالث سنوات 
وتجولي  إليها  فدخولي  ال��دواع��ش  قبل  من 
كثيرا  أحزنني  الدمار  ولكن  أسعدني  بحرية 

ورأينا عائالت تقف على ركام منازلها 
فنتمنى أن تبنى في القريب العاجل .

 , النازحين  ب��زي��ارة  قمت  ه��ل  س/ 
وكيف كانت أوضاعهم ؟

ه����ذه ال��ش��ري��ح��ة ت���ض���ررت ك��ث��ي��را من 
البعض  الحرب والزالت تعاني حتى اآلن , 
استطاعوا صيانة منازلهم من مالهم الخاص 

وعادوا إليها .
ولكن البعض اآلخر لم يتمكن حتى اآلن 
في  اآلن  حتى  والزال��وا  المنازل  صيانة  من 
يسكن  الي��زال  من  وهناك   مستأجرة  بيوت 
المدارس وهناك من هو متواجد في مناطق 
الكورية  الشركة  مثل  للسكن  صالحة  غير 
بالقرب من قاريونس زرتهم ورأيت معاناتهم 
تنهال  واألمطار  الشتاء  في فصل  خصوصا 
عليهم من أسقف المنازل، حاولنا العمل مع 
السابقة،  األزمة  ولجنة  االجتماعية  الشؤون 
حاولنا دعم بعض القرارات كتوفير إيجارات 
كاملة،  سنة  لمدة  سكن  ب��دل  وإع��ط��اء  لهم 
،أيضا  تعويضهم  ويتم  ال��دول��ة  تقوم  حتى 
بمساعدة  واألغطية  األدوي��ة  توفير  حاولنا 
رجال األعمال، فما استطعنا تقديمه قدمناه 
ولكن الملف كبير ويحتاج وقفة أكبر ،أيضا 
تم التواصل معي حول أهالي تاورغاء والزلت 
بدل  صكوك  حتى  وأُعطيت  معهم  مستمرة 
أن  بشرط  ولكن  سنوات  ثالث  لمدة  إيجار 
للسكن  الصالحة  غير  األماكن  هذه  يغادروا 
وهناك من ينتظر الصك المخصص له وال 

أعلم ماسبب تأخر بعض الصكوك .
السياسي  االن��ق��س��ام  ظ��ل  ف��ي  س/ 
السلطة  بتوحيد  الجميع  وانشغال 
العديد  النواب  مجلس  أقر  التنفيذية 
كيف   , العام  الصالح  في  ال��ق��رارات  من 

جاءت هذه القرارات؟
طريق  عن  جاء  المعلمين  قانون  عن  أما 
وهو  حقوقهم  م��ن  بحق  المعلمين  مطالب 
زيادة مرتباتهم التي أصبحت ال تتماشى مع 
غالء  من  اليوم  االجتماعية  الحياة  ظ��روف 
مجلس  فأخذ  السيولة،  ونقص  المعيشة 
النواب هذا البند ووضعه في جدول األعمال 
التقييم  لجنة  طريق  ع��ن  القانون  ون��اق��ش 

سابقة  جلسات  ع��دة  ف��ي  مناقشته  وتمت 
مرتبات  زي��ادة  قانون  على  الموافقة  وتمت 
مرتبات  قانون  نناقش  أن  ونتمنى  المعلمين 
الدولة بالكامل ،ولكن الوقت ال يسعفنا بما 
أننا نعاني من انقسام سياسي ويجب توحيد 
مع  عمل  ولدينا  أوال  والمؤسسات  العمل 
قانون  تعديل  بعد  خصوصا  الدولة  مجلس 
اإلعالن الدستوري العاشر الذي يتضمن أن 
يكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين .

يعم  وأن  الجيش  توحيد  مسألة  أيضا 
حالة  لتتحسن  ال��وط��ن  أرج���اء  كافة  األم��ن 

المواطن .
س/ هل هذه اللوائح القانونية سترى 

النور قريبا ؟
اإلشكالية ليست في القانون أو إصداره 
نتمنى أن نصلح كل القوانين ،ولكن المشكلة 
في التغطية المالية لهذه القوانين فيجب بعد 
في  تكون  أن  مثال  المعلمين  مرتبات  زي��ادة 
توازي مع المؤسسة الوطنية للنفط لتغطية 
القيمة المالية باعتبارها هي المؤسسة التي 
ال  القيمة  كانت  وإذا  للدولة  األم��وال  تجلب 
على  حبرا  القرار  سيصبح  فحينها  تغطي 
ورق والمؤسسة اآلن في حالة تطوير وتحاول 

زيادة إنتاجها لتغطية مصاريف الدولة .
تعديله  تم  الدستوري  اإلعالن  س/ 
النواب  مجلس  جلسات  آخر  في  مرتين 
السادسة من قانون  المادة  تم تحصين 
االستفتاء على الدستور .. حدثينا عن 

هذا األمر ؟
بها  حصل  التي  القرارات  أكثر  من  هذا 
داخ��ل مجلس  ع��دة  ونقاشات  واس��ع  ج��دل 
ال���ن���واب ول��ك��ن ف��ي ال��ن��ه��اي��ة ت��وص��ل��ن��ا إل��ى 
إلى  ليبيا  تقسم  بحيث  القانون  استصدار 
ثالث دوائر بحيث يأخذ كل إقليم حقه في 
االستفتاء على الدستور بالطبع ليس مجلس 
وإنما عليه  الدستور  يوافق على  النواب من 
تقديمه للشعب نحن علينا أن نصدر القانون 
للشعب وهو صاحب القول الفصل ولكن على 
الشعب أن يكون واعيا وأن يكون على دراية 
تسليم نسخة  وتم  الدستور  ببنود هذ  كاملة 

من القانون إلى
المفوضية العليا لالنتخابات وعليها اآلن 
وضع خطة لتجهيز عملية االستفتاء في ربوع 
ليبيا بالكامل والكرة اآلن في ملعب الشعب.

التي  الدستور  مواضيع  هي  ما   س/ 
مجلس  أعضاء  أغلب  عليها  يوافق  لم 

النواب  ؟
غير  تكون صياغتها  المواد  بعض  هناك 
أو  تفسير  م��ن  أك��ث��ر  تفسر  وق���د  واض��ح��ة 
تكون متروكة لتفسيرها الحقا كما يشاؤون، 
الدستور يجب أن تكون بنوده واضحة للكل، 
المؤسسة  تقصي  مثال  المواد  بعض  هناك 

العسكرية، 
ونتمنى  الدستور  في  أخطاء  عدة  توجد 
يكون  بحيث  المواد  يشرح  أن  اإلع��الن  من 

المواطن متيقنا منها. 
ال��ج��ام��ع م��ت��ى وه��ل  ال��م��ؤت��م��ر  س\ 
سيكون وسيلة إيجابية لحل األزمة في 

ليبيا ؟
ح��س��ب ت��ص��ري��ح��ات ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي 

سيكون المؤتمر العام القادم ، ووجهة نظري 
هو  ما  الجامع  المؤتمر  أن  هي  الشخصية 
تساؤالت  وطرح  يقولون  كما  نبض  إال جس 
من  ال��ج��ام��ع؟  المؤتمر  سيكون  كيف  مثال 

الشخصيات األبرز فيه؟ 
عمل  تحاول  دول��ة  علينا  تخرج  فترة  كل 
وتدعو  ليبيا  خ���ارج  األط����راف  بين  ت��واف��ق 
وت��ح��اول  وت��وج��ه��ات  قبائل  م��ن  شخصيات 
الربط بين هذه األطراف ،فالمؤتمر الجامع 
شأنه شأن غيره قد يكون له سلبيات كما له 

إيجابيات .
س\ لماذا ال تكون المصالحة داخل 

ليبيا؟
فترة معركة الكرامة مثال في بنغازي كانوا 
مناسب  غير  األمني  الوضع  بأن  يتحججوا 
اختالف  وأي��ض��ا   ، الشرقية  المنطقة  ف��ي 
 ، من خصومه  طرف  كل  وخوف  التوجهات 
فيجد األطراف في اللقاء خارج الوطن بيئة 

أفضل وأكثر أمنا.
الداخلية  الالئحة  س\ هل تم وضع 

لمجلس النواب وهل تم تفعيلها؟
الالئحة  ناقشنا  األول  عاما  منذ  بالطبع 
الداخلية وأصدرناها وتم التعديل فيها واآلن 
نعمل بها ، وهي المصدر الذي نرجع إليه في 

عملنا داخل مجلس النواب.
مشاكل  عدة  من  تعاني  بنغازي  س\ 
لمدينة  المستقبلية  الخطط  م��ا   ،

بنغازي؟
هنالك لجنة شكلت بقرار من المستشار 
بنغازي  استقرار  لجنة  وه��ي  صالح  عقيله 
ورصدت لها ميزانية 400 مليون عن طريق 
السيد رئيس الوزراء عبد الله الثني ومجلس 
الوزراء ، بدأت عن طريق السيد عبد الرحمن 
العبار عميد البلدية األسبق ، وبدأت عملية 
المدينة  احتياجات  وبعض  المشاريع  توزيع 
لشركات  المشاريع  م��ن  العديد  وسلمت   ،

محلية وتعمل على أرض الواقع 
ع��ام��ة مثل ما  اإلع��م��ار بصفة  أم��ا ع��ن 
أسلفت نحن بحاجة لحكومة واحدة تشرف 
على اإلعمار ، ونحتاج من مجلس النواب أن 
إلعمار  وزارة  أو  هيئة  بإنشاء  ق��رارا  يصدر 
ليبيا وهي بدورها تشرف على إعمار المدن 

المتضررة
مجلس  على  يقع  اللوم  دائما  س\ 
النواب من قبل المواطن وأنه لم يقدم 
على  ردك  ما   .. المدينة  لهذه  شيئا 

الشارع الليبي اليوم؟
قلة اإلنجازات على أرض الواقع لها عدة 
ووج��ود  السياسي  االنقسام  أول��ه��ا  أس��ب��اب 
األموال في طرابلس وليست لدى الحكومة 
المؤقتة التي تعمل باإلقراض من المصارف 
وبعجز في الميزانية ، فحتى تقدم البد من 

أن يتوفر المال أوال.
عائشة  أ.  للمواطن  أخ��ي��رة  كلمة 

الطبلقي
أقول نحن صبرنا كثيرا وأتمنى أن تكون 
عانى  الذي  للمواطن  أفضل  القادمة  المدة 

كثيرا ، كل الشرائح عانت دون استثناء 
أتمنى للجميع التوفيق وأقول لهم إن شاء 

الله القادم أفضل. 

إشراف: عبداهلل الشريفي
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افتتاح مجمع المحاكم بمدينة درنة

بلدية بنغازى تتابع حملة تنظيف المدينة الرياضية

رجاء الجمل: ذوي اإلعاقة هم مواطنين ليبين ولهم الحق في التعايش ولمواطنه

تفعيل جهاز الحضور واالنصراف ببصمه الوجه بإدارة الضرائب بنغازي

درنة – صافيناز محجوب
االعلى  المجلس  برعاية 
في  تاريخي  ي��وم   ، للقضاء 
إعادة  بمناسبة  درنة  مدينة 
ت��ف��ع��ي��ل ال��ع��م��ل ال��ق��ض��ائ��ي 
مجمع  ب��إف��ت��ت��اح  وذل�����ك   ،
المحاكم والنيابات درنة .  

إنطلقت مراسم االحتفال 
ب��ق��اع��ة ف��ن��دق ال��ل��ؤل��ؤة في 
ت���م���ام ال���س���اع���ة ال��ع��اش��رة 
بحضور  صباحآ  والنصف 
ال��م��س��ت��ش��اري��ن وال��ق��ض��اة 
واع���ض���اء ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة 
من  ال��ع��دل  وزارة  وممثلي 
كافة مدن المنطقة ، وكذلك 
ب���ح���ض���ور ق������ادة ال��ج��ي��ش 

بالمدينة  االمنية  واالجهزة 
وعميد بلدية درنة. 

بآيات  االحتفالية  وبدأت 
والنشيد  الحكيم  الذكر  من 
الوطني وكلمة السيد رئيس 

وكلمة  االبتدائية  المحمكمة 
درن��ة  ب��ل��دي��ة  عميد  للسيد 
الغرفة  آم��ر  كلمة  ث��م  وم��ن 
االمنية العليا درنة ، ثم كلمة 
للقضاء  االع��ل��ى  المجلس 

وأخيرآ كلمة وزارة العدل . 
مرئي  ع��رض شريط  ث��م 
ت��أب��ي��ن��ي ل��ش��ه��داء ال��س��ل��ك 
غيلة  المغدورين  القضائي 
ال��م��س��ت��ش��ار   ، ب��ال��م��دي��ن��ة 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ح��ص��ادي 
هويدي  نجيب  والمستشار 
النعاس  محمد  والمستشار 
والمستشار يوسف الكريمي 
، وق�����د ت����م ت���ك���ري���م اس���ر 
ال��ش��ه��داء وف���اءآ الرواح��ه��م 

وتقديرآ لتضحياتهم . 
الجميع  تحرك  وبعدها 
من فندق اللؤلؤة الى مجمع 
لقص  وال��ن��ي��اب��ات  المحاكم 
المعد  المقر  افتتاح  شريط 
 ، والنيابات  المحاكم  لعمل 
القضائي  الجهاز  أق��ام  ث��م 
م���أدب���ة غ����داء ع��ل��ى ش��رف 
بمنتجع  جميعآ  الحاضرين 

ايميليا. 

التسييرى  المجلس  عضو  ق��ام 
لبلدية بنغازى، إدريس غيث اقدورة 
ب��زي��ارة  ال��م��اض��ي،  الخميس  ي���وم 
على  واالط���الع  للمتابعة  ميدانية 
التى  التطوعية  الحملة  احتياجات 
وجماهير  ال��م��واط��ن��ون  ب��ه��ا  ي��ق��وم 
األن���دي���ة ال��ري��اض��ي��ة، وع����دد من 
العامة  وال��ش��رك��ات  ال��م��ؤس��س��ات 
الرياضية  المدينة  في  والخاصة 
تنظيف  أع��م��ال  وت��ح��دي��ًدا  بنغازى 
سابًقا  مارس   28 ( بنغازى  ملعب 

والملعب الجانبي( .
التسييرى  المجلس  عضو  وأكد 
خ��الل زي��ارت��ه على وق���وف ودع��م 
الحملة  ه��ذه  على  بنغازي  بلدية 

ال��ت��ط��وع��ي��ة وك��ذل��ك ال��ع��م��ل على 
تطوير  إع���ادة  م��ش��روع  استكمال 

المدينة الرياضية.
التطوعية  الحملة  في  واشترك 
الكبيرة، مجموعة من شباب بنغازي 

لتنظيف وإزالة العوائق داخل ملعب 
الذي  القدم،  لكرة  الرئيس  بنغازي 
عانى من الهجران والنسيان قرابة 
وتوقفت  متواصلة  س��ن��وات  سبع 
الشركة التركية المختصة والمنفذة 

فبراير  شهر  منتصف  للمشروع 
. 2011

المختلفة  األندية  وتنادى شباب 
ج��م��ي��ع��ا ب��ص��وت واح����د م���ن أج��ل 
وما  ال��رئ��ي��س،  وملعبهم  مدينتهم 
زاده�����م ح��م��اس��ا وإص������رارا على 
القيادة  أعلنت  حين  االستمرارية 
العربية  المسلحة  للقوات  العامة 
الكامل  ودعمهم  رعايتهم  الليبية، 

لهذه الحملة والبادرة.
شركة  العامة  القيادة  وطالبت 
البناء  وشركة  العامة  الخدمات 
لهذه  مايلزم  بتوفير  والتشييد، 
ال��ح��م��ل��ة م���ن آل���ي���ات وم���ع���دات 

وعمال.

التقاها: ابراهيم الحوتي
في الثالث من شهر ديسمبر من 
كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي 
ل�����ذوي اإلع���اق���ة واالح��ت��ي��اج��ات 
الخاصة بموجب القرار رقم 47/3 
الصادر عن الجمعية العامة لألمم 
لدعم  1992م،  عام  في  المتحدة 
المجتمعات  من شرائح  الفئة  هذه 
ال��ع��رب��ي��ة واإلس��الم��ي��ة وال��دول��ي��ة 
الحالي  ال��ع��ام  وخ���الل  والعالمية 
لصندوق  العامة  الهيئة  احتفلت 
بكل  بنغازي  االجتماعي  التضامن 
بنغازي  بمدينة  والفروع  اإلدارات 
احتفالية تحت شعار )الشي حولنا 
التوالي  على  أيام   3 ولمدة  بدننا( 
لصحيفة  وك���ان  ال��ط��ف��ل  ب��م��س��رح 
ل��ل��ح��دث وعلي  ال���دي���وان م��ت��اب��ع��ة 
المفتوح  واليوم  االحتفالية  هامش 
رج��اء  األس��ت��اذة  استضفنا  األول 

الجمل في 
»أن  قالت:  حيث  خ��اص  حديث 
هذا االحتفال ليس كسابق األعوام 
مقترح من  أعداد  تم  لقد  السابقة 
ع��ري��ف��ة مصطفي  األس���ت���اذة  ق��ب��ل 
هيئة  عضو  باعتبارها  الخفيفي 
تدريس لفئة الصم وضعاف السمع 
ونال المقترح موافقة اإلدارة العامة 
لصندوق التضامن االجتماعي وتم 

خاصة  تحضيرية  ل��ج��ان  أع����داد 
تجهيزات  شهراكتوبرمن  نهاية  في 
تم  ال���ذي  والمقترح  وتحضيرات 

أعداده يحوي علي :
له  االفتتاح  األول  اليوم  أي��ام   3
ج��ان��ب م��ن ع���رض م��س��رح��ي من 
م��س��رح اإلي��م��ائ��ي ل��ف��ري��ق ال��ص��م 
تابع  األمل  بمركز  السمع  وضعاف 
االجتماعي  السمع  الهيئة وضعاف 
غنائي حقي  أوب��ري��ت  ع��رض  وث��م 
ف���ي ال���ح���ي���اه وال������ذي ي��ع��ب��ر عن 
واالحتياجات  والمعاقين  اإلعاقة 
والمعاقين  اإلعاقة  يعبرعن  والذي 
واح��ت��ي��اج��ات��ه��م وت��واص��ل��ه��م مع 
لهم  يكون  ان  ورغبتهم  المجتمع 
ام��ل ف��ي الحياه ب��ض��رورة إش��راك 
االقتصادية  الحياة  في  الفئة  هذه 
يكون  لكي  والثقافية  والسياسية 

لهم افضل في حياه مستقرة وهذا 
العمل من أعداد النشاط واألعالم 
وم����ن ث���م ك��ان��ت ب��ق��ي��ة ال��ف��ق��رات 
ومن  المعاقين  بأصدقاء  الخاصة 

ثم مركز القدرات الذهنية، 
أغنية  األول  اليوم  اختتام  وكان 
العيساوي  ع��ب��دال��رح��م��ن  ال��ف��ن��ان 
الضمان  ص��ن��دوق  م��وظ��ف��ي  اح���د 
االج���ت���م���اع���ي ب���وح���دة ال��ن��ش��اط 
الغربة  عن  يحكي  بعمل  واألع��الم 
غربة وطن والحياه واألنسان، وكان 
العمل رائع ال يوصف وتم اختتامه 
المشغوالت  من  المعرض  بافتتاح 
اليدوية والرسم الحر لمراكز ذوي 
ص��ن��دوق  لهيئة  ال��ت��اب��ع��ة  اإلع��اق��ة 
بنغازي  فرع  االجتماعي  التضامن 
تهتم  التي  الجمعيات  م��ن  وبعض 

بشان األشخاص ذوي اإلعاقة 

وفي اليوم الثاني مناظرة حقوقية 
حقوق  ح��ول  االجتماعية  للعدالة 
ومآبين  اإلع��اق��ة  ب���ذوي  ال��خ��اص��ة 
القانون واالتفاقية والفترة المسائية 
الشعراء  من  لعدد  شعرية  أمسية 
من مدينة بنغازي وهي إهداء منهم 
ال��ي ذوي اإلع��اق��ة، أم��ا ف��ي اليوم 
الثالث ففي الفترة المسائية الحفل 
الختامي وفيه عروض مفتوحة من 
فيه  وسيكون  المؤسسات  جميع 
افضل  واختيار  مسابقة  نشاطات 
حر  رس��م  م��ن  للمشغوالت  م��رك��ز 

وتسليم جوائز ألفضل تميز .
وعن رسالة هذه االحتفالية قالت 
رسالتنا  الجمل:  رج���اء  االس��ت��اذة 
مواطنين  اإلعاقة هم  ذوي  ان  هي 
التعايش  ف��ي  ال��ح��ق  ول��ه��م  ليبين 
يحتاجوا  أي��ض��ا  رب��م��ا  ول��م��واط��ن��ه 
حتي  المناطق  التسييرفي  لبعض 
الوطن النهم جزء  يكونوا جزء من 
األماكن  وجدت  واذا  المجتمع  من 
كل  يقدمون  س��وف  لهم  الميسرة 
حتى  وتميز  أب��داع  من  عندهم  ما 
المحلية  من  الوطنية  الرياضة  في 
والدولية والعالمية والبد للشارع ان 
يتقبلهم بكل روح وحب وسالم وامن 

وأمان.

فرع  للضرائب  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ق��ام��ت 
البصمة  تطبيق  نظام  باستحداث  بنغازي 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ك��ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ؤس��س��ات 
بنغازي  الطبية بمدينة  والمصالح والمراكز 
لضبط عملية حضور وانصراف الموظفين.
ونظرا لظهور العديد من الطرق للتملص 
في  التأخير  على  والتحايل  المساءلة  من 

مواعيد الحضور أو االنصراف مبكراً ومنها 
إعاقة  إلى  ي��ؤدي  وال��ذي  المصاب  اإلصبع 
إدارة  مدير  السيد  ب��دأ  فقد  الجهاز  عمل 
بجواري  فتحي  األستاذ  بنغازي  الضرائب 
بصمة  ب��دل  ال��وج��ه  منظومة  باستحداث 
وتسجيل  الموظف  على  للتعرف  األص��ب��ع 

موعد دخوله للعمل.

إع�ادة إعم�ار وتأهيل مشروع 
المعامل المرجعية بنغازي

تدشين إتفاقية التؤامة بين مركز بنغازي الطبي 
ومستشفيات وجامعة مقاطعة »بواتيه« الفرنسية

كتب: ابراهيم الحوتي 
تم يوم الخميس الموافق 19/12/2018 
مركز  لصالح  المرجعية  المعامل  افتتاح 
بنغازي  ال��رق��اب��ة ع��ل��ي األغ��ذي��ة واألدوي�����ة 
وذلك بعد سبع سنوات عجاف وبعد ان تم 
االستقرار  وع��ودة  اإلره��اب  على  االنتصار 

بمدينة بنغازي امنياً.
على  كارثية  نتائجها  كانت  سنوات  سبع   
األخ��رى  وال��م��دن  بنغازي  بمدينة  المواطن 
تجار  واس��ت��غ��الل  الليبي  االق��ت��ص��اد  وع��ل��ى 
صالحة  الغير  وغيرها  االستهالكية  المواد 
مبني  ت��ع��رض  حيث  ال��ب��ش��ري  لالستهالك 
معامل الرقابة علي األغذية واألدوية للتدمير 
وكذلك المعامل الخاصة به بمنطقة سيدي 

حسين .
إعماره من جديد  إعادة  الله  وتم وبحمد 
بتنفيذ منظمة اإلغاثة الدولية األولية وبتمويل 
تحت  الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية 

اشراف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي

تدشيناً إلتفاقية التؤامة بين مركز بنغازي 
الطبي ومستشفيات وجامعة مقاطعة »بواتيه« 
جراح  »ج��ي��روم«،  برفسور  وق��دوم  الفرنسية 
األوعية الدموية، وقيامه بعدة عمليات دقيقة 
االرب��ع��اء  مساء  عقد  الطبي  بنغازي  بمركز 
الماضي إجتماع في مركز بنغازي الطبي بين 
إدارة المركز والسادة رؤساء األقسام الطبية 
لمناقشة  »ج��ي��روم«  برفسور  مع  والعالجية 
تتشكل  فرنسية  ليبية-  طبية  جمعية  تكوين 
والفرنسيين  الليبين  األطباء  من  النخبة  من 
والعمل معاً في جميع مجاالت الطب المختلفة 
لهدف تطوير وتحسين أداء الكوادر الليبية في 
كافة التخصصات الطبية والطبية المساعدة 
الكوادر  إيفاد  تشمل  واإلتفاقية   .. وغيرهم 
لتلقي  معينة  ل��ف��ت��رات  فرنسا  إل��ى  الليبية 
وإستقبال  المستويات  أعلى  على  التدريب 
االختصاصات  ذوي  م��ن  فرنسيس  أط��ب��اء 
النادرة لمعالجة بعض الحاالت المستعصية.. 
القبايلي«  »عبدالكريم  الدكتور  رح��ب  وق��د 
التام  استعداده  وأب��دى  »جيروم«  بالبرفسور 
بالفائدة  عليها  تعود  لما  االتفاقية  لتفعيل 
الطبية  الكوادر  ثم  اوال  الليبي  المريض  على 
الوطنية ثانيا ومن جهته شجع البرفسور على 
كافة  على  تطويرها  وض��رورة  التؤامة  فكرة 

المستويات لسنوات طويلة قادمة.

إشراف: ابراهيم احلوتي



حوادث5
األحد 16 ربيع االخر 1440هـ الموافق 23 ديسمبر 2018م العدد )08( 

مركز جمارك طبرق يحبط محاولة إدخال 
مخدر الحشيش عبر ميناء المدينة

أمن صبراته ُيطيح ب�”خلية تهريب لآلثار«

ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة األغنام بتوكرة

ضبط خمس شاحنات أثناء تهريب الوقود في الجنوب

حريق يلتهم عدة منازل في أحد األحياء 
العشوائية بمدينة شحات

جمارك ميناء الخمس تؤكد وجود 
رشاشات ضمن شحنة السالح التركية

القبض على تشادي يحمل إثبات هوية ليبية مزورة في البريقة ضبط كمية وقود ُمهّربة عبر امساعد 

ضبط 105 مهاجرا غير نظامي بجالو

مجهولون يقتحمون ميناء 
طبرق البحري

تمكن مركز جمارك ميناء طبرق البحري يوم 
الخميس من ضبط حاويتين تحتوي على مواد 

مخدرات من نوع »حشيش«،
وأوض����ح ال��م��ك��ت��ب اإلع���الم���ي أن م��دي��ري��ة 
بمعلومات  بتزويدهم  قامت  بنغازي  جمارك 
سابقة، تشير إلى قرب وصول حاويتين تحتوي 

على مواد ممنوعة، 
ميناء  جمارك  مركز  رئيس  ق��ام  وق��د  ه��ذا 
الحاويات  هذه  على  بالتحفظ  البحري،  طبرق 
وإعداد  للميناء،  الباخرة  وصول  بعد  شخصياً 
بمديرية  التحقيق  قسم  مع  بالتنسيق  محاضر 
لعرض  الحاويات  هذه  بشأن  بنغازي،  جمارك 
المحاضر على النيابة العامة، الفتاً إلى أن جرد 

الكمية والعمل على إتالفها ال يزال جارى.

تمكن قسم البحث الجنائي 
التابع لمديرية األمن بصبراتة 
في كمين محكم بالقبض على 
مجموعة  م��ن  متكونة  خلية 
صبراتة   بمدينة  أش��خ��اص 
القطع  وتهريب  ببيع  يقومون 

األثرية
أوض�������ح رئ����ي����س وح�����دة 
ال��ت��ح��ق��ي��ق ب��ق��س��م ال��ب��ح��ث 

ال��ج��ن��ائ��ي ص��ب��رات��ة أن أح��د 
كان  بأنه  اع��ت��رف  المتهمين 
قادما من مدينة الطويلة إلى 
مدينة صبراتة، ألجل استالم 
ثمن القطعة األثرية الذي تم 

االتفاق عليه.
ال���ذي  ال��م��ب��ل��غ  أن  أش����ار 
أعضاء  بين  عليه  متفقا  كان 
دي��ن��ار  أل���ف  ال��خ��ل��ي��ة 100 

بربع  تقّدر  قيمتها  وأن  ليبي، 
مليون دينار، مشيرا أنه وبعد 
عملية القبض تم فتح محضر 
في  خبير  مع  التعاون  وسيتم 
أكثر  للتعّرف  األثرية  القطع 
على القطعة التي تم ضبطها 
لتهريب  المكونة  الخلية  عند 

اآلثار

قسم  أع��ض��اء  تمكن 
توكرة  الجنائي  البحث 
من القبض على تشكيل 
ع���ص���اب���ي م����ن أرب���ع���ة 
أشخاص يقومون بسرقة 

األغنام،
وأف��������������ادت وح������دة 
ال��ت��ح��ق��ي��ق ب��ال��ق��س��م أن 
ج��اءت  ال��ق��ب��ض  عملية 

من  ال��ع��دي��د  ورود  ب��ع��د 
البالغات من المواطنين 
من  رؤوس  بسرقة  تفيد 
حظائرهم  م��ن  األغ��ن��ام 
خ�������الل األس���ب���وع���ي���ن 
مناطق  ف��ي  الماضيين 

متفرقة ببلدية توكرة.
أض������اف������ت وح������دة 
تكليف  ب��ع��د  التحقيق، 

دوريات البحث والتحري 
ب����ال����ت����ح����ري وج���م���ع 
القبض  تم  المعلومات، 
ع��ل��ى ال���ف���اع���ل، ال���ذي 
اعترف  معه  باالستدالل 
ب��ق��ض��اي��ا أخ����رى ك��ان��ت 
م��ق��ي��دة ض���د م��ج��ه��ول 
الجنائي  البحث  بقسم 

توكرة

ك��ت��ي��ب��ة سبل  ق��ام��ت 
لمدة  ب��دوري��ة  ال��س��الم 
ث��الث��ة أي���ام، ب��ن��اًء على 
أوامر من القيادة العامة 
إذ  المسلحة،  للقوات 
غطت خاللها مساحات 
ك��ب��ي��رة ف���ي ال��ج��ن��وب 
ال���غ���رب���ي، م��س��ت��ه��دف��ة 
اإلرهابية  المجموعات 
المعارضة  وع��ص��اب��ات 
تنتشر  التي  التشادية، 

وتمتهن  ال��ج��ن��وب  ف��ي 
ع���م���ل���ي���ات ال��خ��ط��ف 
وال���ح���راب���ة، وت��س��ه��ي��ل 
الشرعية،  غير  الهجرة 
وتهريب السلع التموينية 
وال����وق����ود، وص�����ادرت 
الكتيبة خمس شاحنات 
ال��وق��ود  تهريب  تمتهن 
في بوابة الحطب، التي 
للعصابات  منفذا  تعد 
والسودانية  التشادية 

عبر الحدود،
الكتيبة،  كشفت  كما 
ت��ل��ك  س����ائ����ق����ي  أن 
يحملون  ال��ش��اح��ن��ات 
السودانية  الجنسيتين 
وال���ت���ش���ادي���ة، وق��ام��ت 
بعدها الدورية بإحضار 
مدينة  إل��ى  الشاحنات 
ال���ك���ف���رة، ث����م ت��اب��ع��ت 
ج��ول��ت��ه��ا األم��ن��ي��ة في 
منطقة الجنوب الغربي.

العشوائية  األح��ي��اء  أح��د  ف��ي  حريق  التهم 
بمدينة شحات، والمعروف بحي السدود، أربعة 
منازل بشكل كامل؛ مما أدى الى خروج سبعة 

وعشرين شخصا من سكانها، 
لحصر  لجنة  بإرسال  شحات  بلدية  قامت 
ومعاينة المكان، إلعداد دراسة ستحول لمجلس 
الوزراء، فيما قدمت إدارة التضامن االجتماعي 
والبسيطة  المستعجلة  ال��م��س��اع��دات  بعض 
الزكاة  صندوق  ق��دم  كما   ، المتضررة  لألسر 
دينار  وخمسمائة  أل��ف  مبلغ  شحات  بأوقاف 

وسلة غذائية لكل أسرة.

الخمس  بميناء  الجمارك  مصلحة  أك��دت 
ضبط أفرادها ُشحنتي أسلحة وذخيرة جديدة 

قادمة من تركيا
الخمس  بميناء  الجمارك  أوضحت مصلحة 
أن أفرادها تمكنوا من ضبط الحاوية من حجم 
40 قدم ، مبينًة بأنهم عثروا عليها أثناء تفتيش 
حاويات بالرصيف بعد العثور على شحنة في 

وقت مبكر أمس الثالثاء.
التحفظ  تم  أنه  الميناء  جمارك  مكتب  أكد 
على الشحنة وجاري اتخاذ اإلجراءات؛ لمعرفة 
المسؤول عن محاولة إدخال هذه الشحنة إلى 

البالد التي تعاني من انتشار السالح.

المركزي  األم���ن  مكتب  عناصر  ضبط   .
كانت معّدة  البنزين  امساعد، كمية من  بمنفذ 
للتهريب إلى جمهورية مصر، على ظهر شاحنة 

نقل بضائع
خالل عملية تفتيش روتينية يقوم بها عناصر 
المكتب تبين أن أحدى الشاحنات تحمل شحنة 
بين  مخبأة  كانت  البنزين  وق��ود  براميل  م��ن 
ضبط  وتم   ، مصر  إلى  طريقها  في  البضائع 

الكمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات

 ألقت بوابة شرطة المرور 
البريقة، القبض على شخص 
بحوزته  الجنسية  ت��ش��ادي 

إثبات هوية ليبية مزورة، 
المرور  قسم  رئيس  قال   
وال��ت��رخ��ي��ص ال��ب��ري��ق��ة، أن 

القبض  ألقوا  البوابة  أف��راد 
على التشادي بحوزته بطاقة 
وقد  م��زورة،  ليبية  شخصية 
تحصل عليها مقابل مبلغ من 

المال،
المرور  قسم  رئيس  أشار 

أن���ه ت��م ات��خ��اذ اإلج�����راءات 
وإحالته  ال��الزم��ة،  القانونية 
إل���ى ج��ه��ات االخ��ت��ص��اص، 
م���ن���وه���اً ف���ي ال���وق���ت ذات���ه 
لجهود منتسبي قسم المرور 

والتراخيص البريقة.

األمنية  ال��دوري��ات  ضبطت 
ال��ت��اب��ع��ة ل��م��دي��ري��ة أم���ن جالو 
نظامي  غ��ي��ر  م��ه��اج��ر   105
الهجرة  قسم  إل��ى  وإحالتهم 
التخاذ  ج��ال��و؛  الشرعية  غير 
حيالهم  القانونية  اإلج���راءات 
الواحات  أمن  مديرية  بحسب 

جالو،
ك���ان���ت األج����ه����زة األم��ن��ي��ة 
بالمنطقة قد اتفقت بدعم من 
تشكيل  على  البلدي  المجلس 
لحماية  مشتركة  أمنية  غرفة 
النفطية  والحقول  المنطقة، 
بحسب  ل��ل��ب��ل��دي��ة،  ال��م��ج��اورة 

المجلس البلدي جالو. 

أن  البحري  طبرق  ميناء  ع��ام  مدير  كشف 
لغرض  الميناء  اقتحمت  مجهولة  مجموعة 

السرقة،
الميناء  اقتحمت  المجموعة  أن  أض���اف 
وبحوزتها مولد كهرباء وآلة قص، وقاموا بفتح 

حاوية وسرقتها، 
غير  لمدة  الميناء  إغ��الق  ت��م  بأنه  م��ؤك��دا 
يتولى  أمني  جهاز  توفير  يتم  حتى  م��ح��ددة، 
حماية هذا المرفق، الفتا إلى أن دخول هؤالء 
المجهولين ينذر بالخطر وعلى الجهات األمنية 

تولي حماية الميناء .  
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افتتاح مركز الرقابة على األغذية 
واألدوية بعد إعادة صيانته وتجهيزه

إلقاء المحاضرة االسبوعية لرئيس قسم 
الدوريات والبوابات بمديرية أمن ترهونة

افتتاح مركز شرطة الشرف التابع إلى مديرية أمن جالو

بلدي المرج يشرف علي الدفعة األخيرة الخاصة بملعب بشير جودة

بلدية بنغازى تسلم قطاع الصحة مقر المركز الصحى شهداء زواوه بعد استكمال صيانته 

اجتماع عميد بلدية أم الرزم لمناقشة كشف فائض المالك الوظيفي

قام مكتب مشروعات ببلدية بنغازي 
يوم الخميس الماضي بتسليم مقر مركز 
بنغازي  واألدوي��ة  األغذية  على  الرقابة 
بعد االنتهاء من صيانته وإعادة تأهيله 
مراسم  التسليم  عملية  صاحبة  حيث 

افتتاحه والبدء فى مباشرة مهامه .

الجدير بالذكر بان هذا العمل يأتي 
ما  المبرمة  التعاون  اتفاقية  على  بناء 
اإلغاثة  ومنظمة  بنغازي  بلدية  بين 
للمفوضية  التابعة  ال��دول��ي��ة  األول��ي��ة 
ال��س��ام��ي��ة ل��ألم��م ال��م��ت��ح��دة ل��ش��ؤون 

الالجئين .

ال��س��ي��د رئ���ي���س قسم  ق����ام 
بالمديرية  والبوابات  الدوريات 
االسبوعية  ال��م��ح��اض��رة  إل��ق��اء 
ال��ح��ض��ور  وك����ان  لمنتسبيهم 

والقيافة العسكرية رائعة جدا.
المنتسبين  على  ألقيت  كما 
والربط  الضبط  عن  محاضرة 

العسكرية  بالقيافة  واالل��ت��زام 
وع���ن االه��ت��م��ام ب���اإلج���راءات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ح��ي��ال ال��ب��الغ��ات 
وال�����ش�����ك�����اوي وع�������ن ح��س��ن 
ال��م��واط��ن وعلى  ال��ت��ع��ام��ل م��ع 
األمن  وحفظ  البوابات  تأمين 

بالمنطقة.

أف��ت��ت��ح ف��ي ب��ل��دي��ة ج��ال��و مركز 
مديرية  إلى  التابع  الشرف  شرطة 
بلدية  عميد  وبحضور  جالو  أم��ن 
اآلم��ي��ن  شعيب   / ال��دك��ت��ور  ج��ال��و 
خالد  المقدم/  جالو  أم��ن  ومدير 
واألقسام  المراكز  ورؤس��اء  العبار 
وال��وح��دات وإل��ى جانب ع��دد من 

والعسكرية  األمنية  الجهات  أمراء 
بلدية  وأع��ي��ان  جالو  بلدية  بنطاق 
وتأتي  الضيوف.  من  وع��دد  جالو 
ه����ذه ال���خ���ط���وة ض��م��ن م��س��اع��ي 
األمن  لتحقيق  جالو  أم��ن  مديرية 
للمواطن عبر تأمين الطرق وضبط 

المطلوبين .

قام السيد رئيس المجلس التسييري 
صلهوب  وليد  المهندس  المرج  لبلدية 
رئيس  رفقة  المجلس  أعضاء  والسادة 
العقيد  المرج  وال��ط��وارئ  األزم��ة  لجنة 
وهبي الرخ والسيد مدير مكتب الشباب 
والرياضة األستاذ ونيس القطعة، بزيارة 
وصول  عملية  علي  لإلشراف  ميدانية 
الدفعة األخيرة من التجهيزات الخاصة 
بملعب بشير جودة لكرة القدم بالمدينة 
هذه  تحتوي  حيث  ال��م��رج،  الرياضية 
النهائية الستكمال  المواد  الشحنة علي 

مطاط صناعي  وتشمل  الملعب  أرضية 
مصنع وفق المعايير الدولية بحجم )3 
استكمال  سيتم  الشحنة  وبهذه  مليمتر( 
وسيكون  لها  المصاحب  الفني  العمل 
ملعب المرحوم بشير جودة لكرة القدم 
المحلية  المباريات  الستقبال  ج��اه��زاً 

والدولية.
يذكر أن هذه التجهيزات تم توريدها 
مطابقة  تعتبر  وحيث  تركيا  دول��ة  م��ن 
ل��م��واص��ف��ات االت���ح���اد ال���دول���ي ل��ك��رة 

القدم)الفيفا(.

لقطاع  دع��م��ه��ا   إط����ار  ف���ى 
الصحة قام صباح يوم الخميس 
ال��م��اض��ي م��ك��ت��ب  م��ش��روع��ات  
قطاع  بتسليم  بنغازي    ببلدية 
ب��ب��ن��غ��ازي م��ق��ر مكتب  ال��ص��ح��ة 
ال��خ��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة ب��ن��غ��ازى ) 
زواوه  ش��ه��داء  الصحى  المركز 
م���ن  صيانته   االن��ت��ه��اء  ب��ع��د   )
خدماته  لتقديم  تأهيله  وإع��ادة 

للمواطنين 

العمل  ه��ذا  ان��ج��از  ت��م  حيث 
اإلغاثة  المنظمة  م��ع  بالتعاون 
األولية الدولية التابعة للمفوضية 
لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية 
وال�������ذي  تضمن  ال���الج���ئ���ي���ن  
المشروع صيانة المبنى وتجهيزه 
وفي  واألث��اث  الطبية  بالمعدات 
القادمة سوف يتم  القليلة  األيام 
تجهيز المركز بالمعدات  الطبية 

واألثاث .

اجتمع الخميس في مقر مكتب الخدمات 
التين  رأس  منطقة  في  ال��رزم  أم  الصحية 
بلدية  عميد  خليفة  يونس حمد  م  السيد/ 
وكيل  الميهوب  ه���ارون  والسيد  ال���رزم  أم 
بواعتيلة  محمود  السيد  مع  البلدية  دي��وان 
مدير مكتب العمل أم الرزم والسيد مفتاح 
الصحية  الخدمات  مكتب  مدير  بولرينب 
مكتب  مدير  علي عوض  والسيد  ال��رزم  أم 
الزراعة والثروة الحيوانية أم الرزم والسيد 
االعالم  مكتب  مدير  امقاوي  ج��واد  حسن 
السادة  بخصوص  وذل��ك  ال��رزم  أم  ببلدية 
المعنيون في كشف فائض المالك الوظيفي 
وذلك إلعادة تنسيبهم في القطاعات والذي 
ي��ت��راوح ع��دده��م     ) 437 ( وذل��ك بعد 

الذي  ال��رزم  أم  بلدية  عميد  السيد  ق��رار 
مدير  السيد  برئاسة  لجنة  تشكيل  يتضمن 
المكاتب  وم���دراء  ال���رزم  أم  العمل  مكتب 
علي  االتفاق  وتم  ال��رزم  أم  لبلدية  التابعة 
اعادة تنسيبهم علي القطاعات وذلك حسب 

التخصصات .
 ( تعيين  ق���رار  مناقشة  أي��ض��ا  وت��م��ت 
السيد مدير  بعد اجتماع  ( وذلك  بوشناف 
مكتب العمل أم الرزم مع السيد وزير العمل 
سوف  الله  وب���أذن  االجتماعية  وال��ش��ؤون 
شهر  مرتباتهم خالل  في صرف  يباشرون 
تعبئة  بعد  وذل��ك  2019م  لعام  فبراير   2
في  المشمولين  قبل  من   )7( رق��م  نموذج 

القرار قبل تاريخ 2019/1/10 .

الناجي  السيد  طبرق  بلدية  عميد  اجتمع 
والزراعة  واالقتصاد  البلدي  الحرس  مازق مع 
بحضور  البيئة  وحماية  العمراني  والتخطيط 
ال��ش��ؤون  ال��م��ش��روع��ات وم��دي��ر  م��دي��ر مكتب 
البلدية  عميد  مكتب  ومدير  بالبلدية  القانونية 
للمدينة  ع��ام��ة  س��ل��خ��ان��ة  إن��ش��اء  ب��خ��ص��وص 

بالشروط الصحية والقانونية.

بعد الحصول على تصريح دخول العمالة التركية 
مستشفى  بصيانة  القائمة  للشركة  والتابعين 
المتبقية  االعمال  استكمال  لغرض  العام  البريقة 

بالمستشفى.
وصول  آلية  مناقشة  الماضي  الثالثاء  يوم  تم 
العمل  لإلنجاز  المتطلبة  الزمنية  والمدة  العمالة، 

والتي يجب أال تتجاوز 45 يوم

ال���وزراء  ب��اإلش��ارة إل��ى ق���رار السيد رئ��ي��س 
بعض  على  للتعاقد   2017 لسنة   118 رق��م 
األذن  إعطاء  وايضا  البلديات  داخل  المختنقات 
المباشر.  للتعاقد  بالبلديات  اإلسكان  لمكاتب 
والسادة  أجخرة  بلدية  عميد  السيد  ق��ام  حيث 
اإلسكان  مكتب  مدير  السيد  برفقة  االع��ض��اء 
والسيد مدير مكتب المشروعات بالبلدية وايضا 
الصحي  وال��ص��رف  المياه  شركة  مكتب  مدير 
وبعض  بالبلدية  الكهرباء  مكتب  مدير  والسيد 
األعيان بزيارة ميدانية للمشاريع التي تم التعاقد 
عليها من قبل مكتب اإلسكان بالبلدية لالطمئنان 

على سير العمل بها .

مدار  على  عيادات سرت  مجمع  تشغيل  نحو 
اليوم ، قامت بلدية سرت بتسليم الدفعة االولى 
من االدوية والمعدات والمحاليل الطبية لمجمع 
بتشغيل  الكمية  هذه  وستسهم   ، سرت  عيادات 

المختبر الطبي والعيادات الخارجية للمجمع .

عودة العمل بصيانة ما تبقى من 
أعمال بمستشفى البريقة العام

زيارة عميد بلدية أجخره وبعض مدراء 
المكاتب للمشاريع التي تم التعاقد عليها 

تسليم الدفعة األولى من األدوية 
لمجمع العيادات بسرت

اشراف : سعيد الصيد

اجتماع عميد بلدية طبرق مع 
الحرس البلدي بالمدينة



مفوض إعالم مفوضية كشاف بنغازي يلتقي محمد محيا رئيس المجلس األعلى للثقافة
إس��ت��ق��ب��ل ص��ب��ي��ح��ة ي���وم 
اإلرب����ع����اء ال��م��اض��ي رئ��ي��س 
للثقافة  األع���ل���ى  ال��م��ج��ل��س 
السيد : محمد محيا بمكتبه 
بمدينة بنغازي مفوض إعالم 
 : ال��ق��ائ��د  ب��ن��غ��ازي  مفوضية 
مسؤول  رفقة  عميش  ط��ارق 
ال��ت��خ��ط��ي��ط اإلس��ت��رات��ي��ج��ي 
ل��ق��ط��اع اإلع�����الم ال��ق��ائ��د : 

أبوبكر بن علي 
والقائدة ا: هدى بوشاقور 
م��س��اع��د م���ف���وض اإلع����الم 

لشؤون المرشدات 

الدكتور  القائد  وبحضور 
مؤسس  الكيخيا  منصور   :

الحركة الكشفية بالمدينة
الجلسة  أف��ت��ت��ح��ت  ح��ي��ث 
ب��ال��ت��رح��ي��ب وال��ح��دي��ث عن 

ال��ك��ش��ف��ي��ة  ال���ح���رك���ة  دور 
البرامج  أه��م  ع��ن  وال��وق��وف 
اإلع��الم  قطاع  سيشرع  التي 

 , تنفيذها  في  بالمفوضية 
اإلعالم  قطاع  دور  ومناقشة 
على  المفوضية  ب��رام��ج  ف��ي 
النطاق القريب كما نوه محيا 
مفوضية  قيادات  أح��د  كونه 
الفعلي  ال����دور  ع��ن  ب��ن��غ��ازي 
بالثقافة  وإق��ت��ران��ه  ل��إلع��الم 
لتفعيل  السبل  إيجاد  وكيفية 

دور الثقافة في المجال ..

المجلس  رئيس  كما رحب 
بتوطيد  ط��رف��ه  م��ن  األع��ل��ى 
س��ب��ل ال���ت���ع���اون ب��ي��ن ق��ط��اع 

نّظمت مؤّسسة قوة الربيع اليوم الثالثاء الماضي 
بقاعة  ال��ق��م��ام��ة،  ح���رق  بمخاطر  علمية  ن���دوة   ،
)حرق  بعنوان  الدولية  الجامعة  في  االجتماعات 
النفايات مشكلة وحل(، تحت شعار “توقف عن حرق 
لنشر   ” معها  صحتك  ولكن  تختفي  ربما  القمامة 

الوعي حول مخاطر حرق النفايات .
من  العديد  فيها  ش��ارك  التي   – الندوة  وتهدف 
إلى    – النشطاء  وبعض  البيئي  بالجانب  المهتمين 

نشر الوعي حول مخاطر حرق القمامة.
ق��ّوة  م��ؤس��س��ة  إدارة  مجلس  رئ��ي��س��ة  وأع��ل��ن��ت 
المؤسسات  من  وهي   – المصراتي”  الربيع،”سمية 
المدنية التوعوية  – عن انطالق الحملة اليوم التي 
تقوم بتوعية الناس عن مخاطر حرق القمامة والتي 

ستستمر حتى نهاية ديسمبر من هذه السنة.
وأضافت المصراتي “تواصلنا بشأن هذه الحملة 
مع الجهات المختصة العامة للبيئة، وهيئة السالمة 
البلدي  والمجلس  البيئي،  واإلص��ح��اح  الوطنية، 
وكل   ، المشكلة  حل  من  جزًء  يشكل  الذي  بنغازي، 
مدني  مجتمع  مؤسسات  من  بالقضية  المهتمين 

وتغطية إعالمية.
علم  في  والمتخصص  الدكتور  قال  جهته،  ومن 
األبناء  لوكالة  الدقيقة “رمضان ساطي” –  األحياء 
مخاطر  ت��ن��اول  ال��ن��دوة  خ��الل  تمت  إن��ه   – الليبية 
حرق القمامة، إضافة إلى تراكم القمامة واألضرار 

الناتجة عنها.
األحياء  تستهدف  الحملة  أن  “س��اط��ي”  وذك��ر 
طريق  ع��ن  مكثف  بشكل  وال���م���دارس  ب��ال��م��دي��ن��ة، 
سهولة  بسبب  مدرسة  بكل  االجتماعي  األخصائي 

وصول الرسالة إلى الطفل عن طريقه .
وكشف “ساطي” عند تصنيف القمامة المنزلية‘ 
ليست بتلك الخطورة، إال إذا تم حرقها، األمر الذي 
ينتج عنها نواتج وغازات كثيرة خطيرة وضارة، كأول 
أوكسيد الكربون، والنيترات، والمعادن الثقيلة وغاز 
الدايسكيد، التي تسبب ضرر بشكل أول في الغالف 
الجوي، عالقة في السحب التي ستنزل مطًرا ملوثا 
تسببها  إلى  خطورتها  تصل  أيضا  والبيئة،  للبشر 
مؤخرا  االن��ت��ب��اه  لفتت  ال��ت��ي  سرطانية،  ألم���راٍض 

بانتشارها .

األخضر  الجبل  شباب  منظمة  أع��ض��اء  أص��در 
إعالن  بيان  الّسبت  أم��س   ، معهم  المتضامنين  و 

انطالق حملة “احترمونا” في مدينة البيضاء.
بإخطار  أوالً:-  مراحل  على  الحملة  وستتم  هذا 
و منشورات  “هاشتاق”  بإطالق  ثم  األمنية  الجهات 

مرفقة بتقارير األجهزة الرقابية.
الجبل  شباب  منظمة  أطلقتها  الحملة  أن  يذكر 
الّسابقة ضّد سوء خدمات  القليلة  األيام  األخضر، 

المصارف.
يشار إلى أّن المرحلة الميدانية الحالية تعّد أهم 
مراحل الحملة، حيث يتبعها جمع توقيعات المواطنين 
وفق عريضة َمطالب من أمام المصارف و إحالتها 
لما  المسلحة،  للقوات  العام  والقائد  األعلى  للقائد 

للموضوع من أهمية تمس األمن القومي.

بفرع  الّنفسي  ال��ّدع��م  فريق  ق��ام 
صباح  توكرة  الليبي  األحمر  الهالل 
مركز  ب��زي��ارة  الماضي  الثالثاء  ي��وم 
“طلميثة”؛  النظامية  غير  الهجرة 
لتقديم الّدعم النفسي والتحسين من 
الحالة النفسية للنزالء داخل المركز.

وق����ال م��ن��س��ق ال��ّص��ح��ة وال��ّدع��م 
فرع  الليبي  األحمر  بالهالل  الّنفسي 
ت��وك��رة “ون��ي��س ال��دي��ن��ال��ي” إّن ه��ذه 
الزيارة جاءت بمناسبة اليوم العالمي 
لليوم  مصادفا  ال��ي��وم  وك��ان  للهجرة 

)الثالثاء( .
أن��ه تخللت  وأوض���ح “ال��دي��ن��ال��ي” 
الزيارة بعض الفقرات، منها النقاش 
م��ع ال��ن��زي��ل وال��ت��رف��ي��ة وال��ع��دي��د من 

األل���ع���اب ال��ت��ي غ��ي��رت م��ن ال��ح��ال��ة 
النفسية والمزاجية لهم .

وال��دع��م  ال��ص��ح��ة  منسق  وأش����ار 
في  ال��ن��زالء  ع��دد  أن  إل��ى  النفسي، 
المركز بلغ  )13( وكانوا من جنسيات 
والسودان،  “مالي،  مختلفة  إفريقية 

وتشاد” .

يشار إلى أن يوم  المهاجرين، هو 
يوم دولي أعلنته الجمعية العامة لألمم 
المتحدة في )4( ديسمبر )2000(، 
من  ديسمبر   18 ي��وم  يكون  أن  على 
كل عام، هو يوم دولي للمهاجرين بعد 
األخذ بعين االعتبار، األعداد الكبيرة 
العالم  ف��ي  للمهاجرين  وال��م��ت��زاي��دة 

)القرار رقم 93/45(.
وفي مثل هذا اليوم كانت الجمعية 
ال��ع��ام��ة، ق���د اع��ت��م��دت االت��ف��اق��ي��ة 
العمال  لحماية حقوق جميع  الدولية 
)القرار  أسرهم  وأف��راد  المهاجرين، 

رقم 158/45(.
ويحتفل الكثير من دول األعضاء، 
وكذلك المنظمات الحكومية الدولية 
باليوم  الحكومية  غير  والمنظمات 
من  ط��رق  بعدة  للمهاجرين،  الدولي 
حقوق  عن  معلومات  نشر   -: بينها 
لجميع  األساسية  والحريات  اإلنسان 
تبادل  خالل  من  وأيضا  المهاجرين، 
ال��خ��ب��رات ووض���ع اإلج�����راءات التي 

تكفل حماية تلك الحقوق.

أعلنت منظمة أطفال الحياة 
ببنغازي،  المزمنة  ل��ألم��راض 
التوعوية  حملتها  إط��الق  ع��ن 
تستهدف  ميتي”،  في  “صحتي 
مستشفى  نزالء  أطفال  أمهات 
بنغازي لجراحة وطب األطفال.

المنظمة  رئ��ي��س��ة  وق���ال���ت 
السيدة هدى كويري   إن الحملة 
التي انطلقت األحد الماضي ؛ 
في  محاضرة  إلقاء  في  تتمثل 
قسم “أ” بالمستشفى تستهدف 
أم��ه��ات األط��ف��ال ال��ن��زالء في 
إلى  الحملة  وت��ه��دف  القسم، 
بمخاطر  ال��م��واط��ن��ي��ن  ت��وع��ي��ة 

تلوث مياه الشرب .
وأضافت كويري أن “الحملة 
اكتد  منظمة  عليها  ت��ش��رف 
أيضاً  وستستهدف  الفرنسية، 
وذل��ك  التعليمية  المؤسسات 

التعليم  وزارة  م��ع  بالتنسيق 
وم���دي���ر ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م في 
نجاح  لنا  يتحقق  لكي  بنغازي، 
أكبر  إلى  الوصول  في  الحملة 

عدد من شرائح المجتمع” .

وأش�����ارت ك���وي���ري إل���ى أن 
التوعية  في  ستساهم  الحملة 
ب��م��خ��اط��ر ت��ل��وث ال��م��ي��اه، وم��ا 
ينتج عنها من انتشار ألمراض 
المجتمع؛  تهدد صحة  خطيرة 

والتي من بينها مرض الكوليرا 
واإلس����ه����ال وم�����رض ال��ت��ه��اب 

الكبد.
وأوضحت كويري أن الحملة 
للملصقات  وف���ق���اً  س��ت��ش��م��ل 
أهمية  إل���ى  ل��ه��ا؛  المصاحبة 
وتعقيمه  المياه  خزان  تنظيف 
م����رة ك���ل ع����ام ع��ل��ى األق����ل، 
ك���م���ا س���ت���دع���و إل�����ى ف��ح��ص 
دوري،   بشكل  السباكة  م���واد 
عالية  سباكة  مواد  واستخدام 
ذلك  ألن  البيت،  ف��ي  ال��ج��ودة 
يمكن أن يساعد في الحصول 

على مياه نظيفة .

ن����ّظ����م����ت م��ن��ظ��م��ة 
ومنظمة  الّشباب،  قلم 
ن��دوة  تغيير،  ال��ت��دري��ب 
كيفية  ح����ول  ت��وع��وي��ة 
االه����ت����م����ام ب��م��ري��ض 
المنزل،  ف��ي  ال��س��ك��ري 
الليبية  المدرسة  بمقر 
ال���ح���دي���ث���ة ب��م��ن��ط��ق��ة 

الحدائق في بنغازي.
وق������ال������ت ال���ع���ض���و 
منظمة،  ف��ي  ال��م��ك��لّ��ف 
منظمة  و  الّشباب  قلم 
ال����ّت����دري����ب ل��ل��ت��غ��ي��ي��ر 
ال�����دك�����ت�����ورة “غ�������ادة 
ه��ذه  أن  ال���ك���ادي���ك���ي” 
بالّتعاون  ج��اءت  الّندوة 
السفير  م��ؤس��س��ة  م���ع 

للتنمية.
وأضافت “الكاديكي” 
ت��ن��اول��ت  ال����ن����دوة  أن 
حقن  اس��ت��خ��دام  كيفية 
،بالطريقة  اإلنسولين 
السليمة وكيفية المتابعة 
ال��م��ن��زل��ي��ة ع���ن ط��ري��ق 

ل��ل��ق��راءات،  كتيب  عمل 
تنظيف  على  والتأكيد 
وتنشيف مابين األصابع 

وغيرها من المحاور.
قدمنا  لقد  وذك���رت 
وتدريبي  مرئي  ع��رض 
الليبية  ال��م��درس��ة  ف��ي 

ال��ح��دي��ث��ة، ح��ي��ث ك��ان 
المستهدف هو طالبات 
يخلو  ال  ألن��ه  الثانوية، 
من  ل��ي��ب��ي  م���ن���زل  أي  
األب��ي��ض��ي��ن )ال��س��ك��ري 
من  والب��د   ) الضغط  و 
ال��ت��وع��ي��ة ال��ص��ح��ي��ح��ة 

بخصوص اإلثنين.  
“الكاديكي”  وأك��دت 
نفس  إق��ام��ة  سيتم  أن��ه 
المقبلة،  األي��ام  ال��ن��دوة 
فحواها  سيكون  والتي 
كيفية االهتمام بمريض 
ال��ض��غ��ط ف���ي ال��م��ن��زل 
المدرسة  ب��دور  مشيدًة 
إقامة  خ��الل  وط��الب��ه��ا 

الندوة.

القبة  بمدينة  الثقافة  بمسرح  الماضي  الثالثاء  مساء  أقيمت 
ندوة أدبية إحياًء لليوم العالمي للغة العربية، والذي يوافق الثامن 

عشر من ديسمبر في كل عام ميالدي .
وحضر اإلحتفالية التي نظمت تحت إشراف منظمة رؤيا للفكر 
والعلوم  اآلداب  بكلية  العربية  اللغة  قسم  مع  وبالتعاون  واإلب��داع 
بجامعة عمر المختار فرع القبة، لفيف من أدباء وكتاب وشعراء 
الجبل االخضر وعدة مسؤولين  وقراء من مختلف مدن ومناطق 

من المدينة.
وفي ختام الحفل تم تكريم مجموعة من الشخصيات األدبية و 
أعضاء من منظمة رؤيا وعدد من إعالميي المدينة دعماً لدورهم 

في مواكبة أنشطة المنظمة.

جمتمع مدني7
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قّوة الّربيع تطلق حملة  توعوية عن 
خطر حرق القمامة في بنغازي

منظمة شباب الجبل األخضر يطلقون حملة 
“احترمونا” ضّد سوء خدمات المصارف

الهالل األحمر توكرة يحتفل “بمناسبة اليوم العالمي للهجرة” بمركز الهجرة غير النظامية طلميثة

منظمة أطفال الحياة لألمراض المزمنة تطلق حملة “صحتي في ميتي”

تنظيم ندوة توعوية للتعريف بمريض السكري واالهتمام به 
برعاية منظمة قلم الشباب والتدريب للتغيير

منظمة رؤيا للفكر واإلبداع تحيي 
اليوم العالمي للغة العربية بالقبة 
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درنة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية
متابعة: صافيناز محجوب

في يوم عيدها أجتمع أدباء مدينة درنة 
وك��ت��اب��ه��ا م��ن ش��ع��راء وف��ن��ان��ي��ن وق��ص��اص��ون 
ليحتفوا بيوم العربية تهادوا جميعا فالدعوة 
عامة واليوم للجميع انسابت الكلمات كشالل 
ال��م��دي��ن��ة ال���ذي ي��أب��ى إال ال��ح��ي��اة وت��ه��ادت 
القصائد كعناقيد عنب مزارع الوادي العميق 
تطرب الحضور وتدخل القلوب كنسائم عطر 

شذي .
الموعد يوم 18 من ديسمبر وهو يوم لغة 
الضاد ما أجمل التعاون في زرع الفرح بالتآزر 
تعليم درنه  المختار وقطاع  بين جامعة عمر 
ومدرسة أوائل درنة تم التنسيق لهذا العرس 
العظيم وما يبعث الفخر فعال هو التعاون بين 
الجهات كال يحاول أن يقدم ما يستطيع أمين 
قطاع التعليم األستاذ منصور الدالي شخصية 
رائعة رجل حكيم يمتاز بهدوء الحكمة والنظر 
لهذه  الخير  فيه  م��ا  ك��ل  تقديم  إل��ي  بعمق 
درنه  المختار  عمر  جامعة  ورئيس  المدينة 
طالما كان وال يزال داعما لكل ما هو جديد 
الئق  بشكل  والمدينة  الجامعة  يظهر  وم��ا 
يدعم كل المشاريع الهادفة أب حنون لطلبة 
مجاهدا  محاوال  جانبهم  إلي  يقف  الجامعة 
للطالب  مفتوح  مكتبه  خدمتهم  أج��ل  م��ن 
التدريس  هيئة  وأعضاء  الضيوف  يزاحمون 
ليجدون آذانا صاغية ، أجتمع أهل المدينة 
قاعة  لتجمعهم  وال��ك��ت��اب  األدب���اء  يسبقهم 
فندق لؤلؤة درنة الصامد وكشبل واثق الهدى 
العشر  بالقراءات  الله  لكتاب  الحافظ  تولي 
ابراهيم  الخلوق  الشاب  الماجستير  طالب 
انسيابيه  بكل  الحفل  فقرات  تقديم  حافظ 
وحرفيه حيث ألقيت كلمة قسم اللغة العربية 
وضع  ض���رورة  علي  فيها  أك���دت  بالجامعة 
اللغة  خطط وبرامج تطور من طرق تدريس 
الداعية  الخارجية  الهجمات  لتقاوم  العربية 
إلي محاربة اللغة وإضعاف الطاقات اللغوية 
لشوقهم  الصبر  الجمهور  يستطع  ول��م   ...
تمنوا   م��ا  لهم  فكان  درن��ه  ش��ع��راء  لقصائد 
الرائع  ال��ش��اب  األخ��ر  تلو  واح���دا  ليقدمهم 
والعاشق  الماجستير  طالب  حافظ  إبراهيم 
للغة العربية ليقدم الشاعر الشاب مصطفي 
الطرابلسي وسط تصفيق الجمهور ويتحفني 

بقصيدة قال فيها 
صرت أعرف االن أسماء البنادق 

نوع الرصاص وحجم القذيفة 
وما الفرق السياسي بين اللحي الطويلة 

والقصيرة والخفيفة 
اسمحوا لنا 

علي الجرح القديم \الجديد 
أن نلقي وداع الراحلين 

واسمحوا للحبيبات 
أن يمسحن عن طلل الشواطئ 

همس الحكايات الحزينة 
قصيدته  يغني  أن  للشاعر  واس��م��ح��وا 

األخيرة 
قرب نافذة الحبيبة 

وهازئا يمضي بالحروب 
والتاريخ 

والنياشين الهزيلة 
في جيبه 

لم يجد عسس المفازات 
غير أغنية وديعة

سنرجع يوما إلي حيينا 
ونغرق في دافئات المنى 

وفي جراب القلب لم يجدوا غير مسبحة 
وديوان وجد 

وظل خميلة 
فارس  الشاب  الشاعر  بعده  من  ليصل 
وقصيدته  درنه  بحب  الهائم  الشاعر  برطوع 

)روعة هلها ..روعة هلها (
أحكيلي علي درنة وروعة هلها 
وأجبد سهاري ع الغال مجملها 

أحكيلي ع اللي كان 
أيام الوفا والود والجيران 
ال ينقفل ال حوش ال دكان 

وقلوب بالمحبة عامرة تقابلها 
ما كيف درنه للوفا عنوان 

الزينة اللي طيب الدفا ظاللها 
بتاريخها يشهد لها الزمان 

أيتون بجيشا ما قدر ينزلها 
درنه الحبيبة من بعيد تبان 

بنية جميلة تشوف غير خجلها 
بوصول  ع��ارم��ة  الجمهور  س��ع��ادة  كانت 
مفاجأة  كان  الذي  التاوسكي  سالم  الشاعر 
لغيابه  عارمة  به  وفرحتهم  بوجوده  الجمهور 
ال��ط��وي��ل ورغ���م م��رض��ه ف��ي ذل���ك ال��ي��وم لم 

يستطع ان يكمل قصيدته التي قال فيها :
بعض من بعض 

خيالي أناني اتصدقي لما انشوفك 
انتمنى الوحيد اللي يشوفك 

ونختلي بروحك بروحي 
ونفتحلك خزاين روحي 

ال��وج��ه االخ��ر  ك��ان  ليش صمتي ح��ذاك 
لبوحي 

أتامل  مهل  علي  مرايتك  عيون  نحسد 
فيك 

ودافع تأمل غيرتي حجم ارتباطه بيك
وصلني لعند أنغار حتي منك عليك 

موعد  تأخرك عن  القصة  ون��روي قصة 
الحصة 

موعد احتجاجي كيف كنت على أعصابي 
إنراجي 

تروي منابع جيتك أرض احتياجي 
نحسد حسن أنخلق ألجلك 

وحظ الحذاء اللي ضم رجلك 
ونحسد حرير قاوم ليل شعرك 

ونهايته كانت علي كتوفك 
وهذا بعض من بعض لما أنشوفك 

ومن بعده صعد الشاعر حمزة الحاسي 
مهدية قصيدته للجمهور 
)َذاَك الُمّسمى وطن(

________________

علُّمونا أن الحب 

في لون الشفاِه
ال في القلوب
علّمونا أن ..

ُطهُرنا .....ُعْهر
وُعْهُرنا ....ُطهر

علمونا أن الشيخ الجليل
ال ينام في المسجد
بل في حضن الوزير

وعلى أيديهم 
تعلمنا تبديل الِقناع

وكيف نّسل الشوك من خيِط الحرير
وأن ذاك الُمْحتال الُمشرد 

لّم يعد فقير
فقد تغلغل كالمرض

حتى المفاصل
وأن ُقطاع الُطرق

أكلوا الحديد 
والنحاس 
والتراب 

فال تبت يداكم
علمونا أن شيخ العشيرة 

يرتدي ثوب المقاتل
وأن أشرس أبناء العمومة

قائداً للمحاور
وأن أبشعهم جهاًل ينعم بالحصانة 

في السفارات والقناِصل 
رأيُت صعاليك قوٍم 

يُنادون بالِخالفة
وآخرون ابتلعوا نخالت تاورغا الشاِمخات

وأغتصوا في لّم الشتات
وأمي التي رتلُت

علي يدّيها 
اإلخالص 

والناس 
والفلْق

التعرُف الساسة
وال تحفُظ شعري وال فوح السناِبل

ولكنها تعرف القاتل
فهل نجد خبزاً ألوالدنا أيها الفاعل

نعود إلى عصر الظالم 
و التخلفِ 

و النجاسة 
في ذاك المسمى وطن

بنينا أسواق الِنخاسة
زخرفنا أسماء العبيد
جِهلنا األجداد األوائل

فال األقصى عاد يعنينا
وال المسجد األموي

وال سيف الوليد
نسجنا جريمة التاريخ 
بأيدينا فها تبت يدانا

ولم ندرك !!!
أن الحضارة .....إنسان 
وأن التراب .......وطن 

وبنّينا فوق محنتنا 
ناطوراً من المحن

قصيدة  الحميد  عبد  الشاعر  القى  كما 
الجمهور  جعلت  التي  الشعراء  قصائد  وبعد 
بعضه يقف اعجابا والبعض يصفق طربا قام 
المختار  عمر  جامعة  رئيس  السيد  من  كل 
وامين قطاع التعليم بتوزيع شهادات التقدير 
العربية  اللغة  معلمي  بعض  علي  وال��ه��داي��ا 
الذين عرف عنهم وافر العطاء في مسيرتهم 
المشرفة في خدمة اللغة العربية والمكرمين 

هم:- 
سيف النصر فرج جبريل 

جمال مفتاح الماجري 
جمال عطية علوش 

عبد المنعم حسن المبروك 
خالد حسن سليمان 

عائشة عطية المنصوري 
عائشة عبد المولي القبائلي 

عازة عبد القادر الشامي 
نجمة عبد الرازق محمود

نجوي سليمان المنصوري 
فوزية رافع المنصوري 

منى عوض الحداد
فريحة سعد الكريمي 
زينب مصطفي البتير 

عبد الرازق رمضان بن عروس 
م���درس���ة أوائ�����ل درن����ه ط��ال��م��ا ع��رف��ت 
جميع  في  المدرسة  وبنشاط  طالبها  بتميز 
االصعدة طالبها ينافسون المدارس االخري 
في النشاطات الطالبية يحصدون عددا من 
األستاذ  كل سنة مديرها  والتراتيب  االلقاب 
هشام دربي احد اسباب وصول اسم المدرسة 
إلي قائمة المدارس المتميزة في مدينة درنه 
العالمي  اليوم  احياء  في  المدرسة  شاركت 
العربية بمشهد يجسد قصة قصيدة )  للغة 
نافع  االستاذ  اخ��راج   ) البلبل  صفير  صوت 
الصبيع  ورضا الحاسي  وديكور علي بوشناق 
وبعملين  طاهر   بن  منعم   حسين  وتنسيق 
مفتاح  كلمات  الغيطة  بعنوان  االول  غنائيين 
عبد  الطالب  غناء  اج��الل  سفاية  و  فيتور 
االشقر  فيصل  ومظفر  دربي  نصر  ال��رؤوف 
انيس  ومكساج  فيتور  مفتاح  موسيقي  توزيع 

الطشاني 
والعمل االخر بعنوان يا درنه حبك موالي 

توزيع ومكساج موسيقي انيس الطشاني 
فضل  الغنائية  المدرسة  العمال  كانت 
ك��ب��ي��ر ف���ي اض���اف���ة ج���و م���ن ال����ود وال��ح��ب 

واالنسجام إلي الحفل .
تكريم  الحفل  علي  القائمين  ينس  ول��م 
أدباء المدينة فأعتلي صهوة المسرح األديب 
التقدير  ش��ه��ادات  ليقدم  اسويسي  محمد 
للعاملين في مجال المسرح وهم  فضل الله 
سرقيوة  ومنصور  القاضي  وراف��ع  بوشيحة 
ون��زار  امهدي  القادر  وعبد  الفريخ  وجمال 
كل  ك��رم  فقد  الشعر  مجال  في  ام��ا  الهنيد 
من الشاعر عبد السالم العجيلي ومصطفي 
الطرابلسي وفارس برطوع وسالم التاوسكي 
وحمزة الحاسي  اما في مجال القصة فقد 
والقاص  المالح  أميرة  القاصة  من  كل  كرم 
الشويهدي  سمير  وال��ق��اص  ب����ورواق  ام��ي��ن 
والقاص عطية الحصادي وهدي الفريطيس 

واميرة فتحي والروائية مرضية النعاس 
ولم تنس الجامعة بعض من أعضاء هيئة 
الله  عبد  الدكتور  من  كل  فكرمن  التدريس 
والدكتور  والدكتور حسين حميد  الله  عوض 

يونس الفاخري والدكتور قدر اسرافيل .
ام��ي��ن ق��ط��اع تعليم درن���ه االس��ت��اذ  ام���ا 
منصور الدالي فقد ارسل كلمة قائال فيها ) 
تحية عطرة للقائمين علي هذا الحفل واقدم 
شكري لقسم اللغة العربية وطالبها والشكر 
ومحبيها  العربية  اللغة  معلمي  لكل  م��وول 
من  الطيب  ال��ي��وم  ه��ذا  ف��ي  اجتمعنا  ال��ذي��ن 
اللغة  ان  نقول  أن  القول  نافلة  وم��ن  أجلهم 
العربية لها مكانتها بين لغات المعمورة مكانة 
رفيعة ولها من العمق في االلفاظ والتعبيرات 
الكريم  القران  لغة  لتكون  أهلها  ما  المركبة 
وتحمل رسالة سامية للعالمين ومحاربة هذه 
اللغة  عن  والبعد  للقران  محاربة  هي  اللغة 
وتجاهلها يبعدنا عن ديننا الحنيف هذه اللغة 
العلوم بل هي رسالة كل  التي احتوت جميع 
وتبسيطها  بها  االهتمام  فيجب  الحضارات 
في  ج��ار  نهر  النها  االم��ك��ان  بقدر  البنائنا 
مدارسنا ولكنها تحتاج إلي كثير من الترغيب 
فالمثل يقول ) تستطيع ان تجر الحصان إلي 
النهر ولكن ال تستطيع ارغامه علي الشرب ( 

والشكر موصول للجميع .
اختتم الحفل باغنية ) ما احلي أن نعيش 
في حب ووئام ( لمدرسة األوائل التي شاركهم 

فيها الكثير من معلمي اللغة العربية  .
يكن  ل��م  ال��ع��رب��ي��ة  للغة  ال��ع��ال��م��ي  ال��ي��وم 
اقيم في الصباح  األحتفال مساء فقط فقد 
ندوة حول اللغة العربية عرضت فيها العديد 

من األوراق التي حملت العناوين التالية :
دور اإلذاعة المدرسية في تنمية قدرات 

الطالب . أ.عيدة ما شاء الله 
الكفاية  رف��ع  ف��ي  الصوتي  التنغيم  اث��ر 

القرائية عند الطالب .د.عائشة التركاوي 
والتطبيق  التعليم  بين  العربية  البالغة 

أ.عاشور التركاوي 
تجويد الخط العربي . أ.محمد اسويسي 
كما القي األستاذ عاشور االطرش ورقة 
العالمي  ال��ي��وم  بمناسبة  خربشات  بعنوان 
ورقة  عرضت  الحمر  هاجر  األستاذ  وأيضا 
الندوة  ذل��ك  بعد  لتختتم  للمناسبة  بحثية 
التي افتتحت بكلمات من عميد كلية اآلداب 

الدكتور فضيل المنفي الذي هنأ الجميع 
وكل عام ولغتنا العربية بألف خير  
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انطلقت صباح يوم األربعاء الماضي أعمال 
القطاع  لتطوير  الّثاني  الّسنوي  المنتدى 
المصرفي في ليبيا، وحضر أعمال المنتدى 
رئيس  ببنغازى،  السياحى  تيبستى  بفندق 
المجلس التسييرى لبلدية بنغازي، المهندس 
“الصقر عمران بوجواري”، ورئيس وأعضاء 
الثاني  الّسنوي  للمنتدى  التحضيرية  اللجنة 
لتطوير القطاع المصرفي ُمدراء المصارف 
والمؤسسات الليبية، وُمدراء الشركات ورجال 
والطلبة  األجانب،  والمستثمرين  األعمال، 
والباحثين والمهتمين بالشأن االقتصادي في 
الدولية  المؤسسات  مندوبي  وكذلك  ليبيا، 

ذات االختصاص .
ويهدف المنتدى الذي أقيم برعاية مصرف 
التجارة والتنمية إلى متابعة توصيات الدورة 
األول����ى، ال��ت��ي ع��ق��دت ال��ع��ام ال��م��اض��ي في 
التونسية، ومواصلة السعي نحو  الجمهورية 
واقتراح  ليبيا  في  المصرفي  العمل  تطوير 

أفكار جديدة تدفعه إلى األمام .
متتاليين،  يومين  خالل  المنتدى  وناقش 
ث��الث��ة م��واض��ي��ع ف��ي غ��اي��ة األه��م��ي��ة وه��ي 
وسائله،  ودع��م  اإللكتروني،  ال��دف��ع  “واق���ع 
واستعراض نماذجه المطبقة حاليا من قبل 
البنوك  ودور  الشركات،  و  المصارف  بعض 
التجارية في تمويل المشروعات المتوسطة 
والصغرى ومتناهية الصغر، والعمل النقابي 

للقطاع المصرفي .
أعمال  اف��ت��ت��اح  بمناسبة  ل��ه  كلمة  وف��ي 
التجارة  الثاني، قال مدير مصرف  المنتدى 
والتنمية “جمال الطيب” إن القطاع المصرفي 
من  ج��ًدا،  كبير  تطوير  إلى  يحتاج  ليبيا  في 
يتعلق  فيما  عمله، خاصة  وآلية  أدائه  حيث 

بالمسؤولية االجتماعية .
المصرفي  القطاع  أن  “الطيب”  وأض��اف 
في ليبيا يضم )16( مصرفا من بينها )10( 
مصارف خاصة، و )6( بنوك ملكيتها موزعة 
بين صندوق اإلنماء والبنك المركزي، ونسب 

من المساهمات األخرى .
و أكد مدير مصرف التجارة والتنمية، أنه 
وهي  األول  المنتدى  توصيات  تطبيق  سيتم 
تأسيس رابطة، أو اتحاد للمصارف الخاصة 
في ليبيا، والتي يبلغ عددها )10( مصارف، 
مصرف  قبل  من  مبادرة  إط��الق  سيتم  كما 
التجارة والتنمية؛ لتمويل المشاريع الصغرى 
مليون   )150( إل��ى  تصل  إجمالية  بقيمة 

دينار ليبي .
على  اق��ي��م  وال���ذي  المنتدى  تخلل  وق��د 
للمؤسسات  معرًضا  متتاليين  يومين  مدى 
والمساندة  الراعية،  والشركات  والمصارف 

للخدمات المصرفية في ليبيا . 

المنتدى  خ��ت��ام  ف��ي  أع��ل��ن 
السنوي الثاني لتطوير القطاع 
بقندق  اقيم  والذي  المصرفي 
يومي  خالل  ببنغازي  تيبستي 
الماضيين  والخميس  االربعاء 
المصارف  اتحاد  تأسيس  عن 

تالخاصة في ليبيا.
وق����ام����ت ث�����الث م���ص���ارف 
مصرف  ه��ي:  رئيسة  خ��اص��ة 
وم��ص��رف  والتنمية  ال��ت��ج��ارة 
ال���س���راي وم��ص��رف اإلج��م��اع 
ال���ع���رب���ي ب��ت��ش��ك��ي��ل ال��ل��ج��ن��ة 

وال��ت��ي  ل��الت��ح��اد  التأسيسية 
س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى دع�����وة ب��اق��ي 

المصارف لالنضمام. 
وب���ح���س���ب ال���م���ؤس���س���ي���ن 
فارقاً  الخطوة  ه��ذه  ستشكل 
المصرفي  القطاع  تطوير  في 
االقتصاد  وانتعاش  ليبيا  في 
وال����م����ؤس����س����ات ال���م���ال���ي���ة 
االتحاد  وسيعمل  والمصرفية، 
المصارف  عمل  تطوير  على 

الخاصة وضمان حقوقها. 

العامة  الوطنية  الشركة  أعلنت 
جائزة  كمحها  ع��ن  البحري،  للنقل 
أن��وار  للناقلة   2018 لعام  التميز 

أفريقيا .
ومنحت الجائزة لتميز الناقلة عن 
تمتلكها  التي  الناقالت  من  نظيراتها 
ال��ش��رك��ة م��ن ح��ي��ث؛ اج��ت��ي��ازه��ا  كل 

وتسجيل  بنجاح  التفتيش  عمليات 
بنظيراتها  مقارنة  مرتفع  أداء  معدل 

من األسطول التابع للشركة.
استناداً  التميز  جائزة  منح  وج��اء 
2017؛  لسنة   )91( رق��م  ل��ل��ق��رار 
ب���ش���أن  اع��ت��م��اد ن���ظ���ام ال��ت��ح��ف��ي��ز 

للناقالت.

ع��ق��دت م��ؤس��س��ة خ��ب��راء 
حول  عمل  جلسة  ف��رن��س��ا؛ 
“وضع استراتيجيات لتمويل 
ال��م��ش��روع��ات ال��م��ت��ن��اه��ي��ة 
الصغر “، استعداداً إلطالق 
لعام  تمويل”   “نماء  مشروع 

2019 م .
الجلسة  وه���دف���ت  ه���ذا 
الخميس  ي��وم  عقدت  التي 
الماضي بقاعة فندق تبستي 
إلطالق  بنغازي،   بلدية  في 
لتمويل  مشروعاً  المؤسسة 
ال��م��ش��روع��ات ال��م��ت��ن��اه��ي��ة 
الصغر “نماء تمويل”, وذلك 
األوروب��ي  االتحاد  من  بدعم 
وال���ح���ك���وم���ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
ب���ال���ش���راك���ة م����ع م��ص��رف 

السراي لرواد األعمال .

وق���ال���ت م���دي���رة م��ش��روع 
مؤسسة  ف��ي  تمويل”  “ن��م��اء 
خبراء فرنسا السيدة يسرى 
بن ناجي إنه سيتم في شهر 
مركزين  فتح  المقبل  مارس 
الصغرى  المشاريع  لتمويل 
ف���ي ط���راب���ل���س وب���ن���غ���ازي، 
لرواد  الكامل  الدعم  لتقديم 

األعمال .
وأض���اف���ت ب��ن ن��اج��ي أن 
هي  تعتبر  ال��ج��ل��س��ة؛  ه���ذه 
المرحلة األولى لدراسة حالة 
بنغازي، وما هي  السوق في 
احتياجاته والطرق التمويلية 
التي  والقطاعات  للمشاريع 

سيتم التركيز عليها .

وبدوره، قال رئيس مجلس 
ال���س���راي  م���ص���رف  إدارة 
من  “البد  إنه  البوري  نعمان 
تحفيز كل شاب وشابة وربة 
النمو  في  للمساهمة  بيت، 

االقتصادي لليبيا .
ال�����ب�����وري أن  وأض��������اف 
ال���س���راي خصص  م��ص��رف 

مبلغ 22 مليون دينار ليبي، 
التي  المشاريع  هذه  لتمويل 
تبلغ تكلفتها ما بين 30 إلى 

100 ألف دينار ليبي .
مشروع  أن  البوري  وأك��د 
سيتم  “؛  ت��م��وي��ل  ن���م���اء   ”
طرابلس  في  قريباً  إطالقه 
المشاريع  لتمويل  وبنغازي، 
الصغرى فقط, وأن الهدف 
األساسي منه هو المساهمة 
ف����ي إن����ع����اش االق���ت���ص���اد 
عمل  ف��رص  وخ��ل��ق  الليبي، 
ورب���ات  وال��ف��ت��ي��ات  للشباب 
ال���ب���ي���وت وال��م��ت��ق��اع��دي��ن، 
وذل�����ك ل��م��س��اع��دت��ه��م عل 
المادية  أوضاعهم  تحسين 

والمعيشية . 

مصرف  إدارة  مجلس  رئ��ي��س  أع��ل��ن 
الملك،  عبد  جمال  والتنمية  التجارة 
خالل مشاركته في منتدى تطوير القطاع 
»وع��د«،  برنامج  إط��الق  عن  المصرفي 
ومتناهية  ال��ص��غ��رى  ال��م��ش��اري��ع  ل��دع��م 
مائة  بحوالي  تقدر  مالية  بقيمة  الصغر 
كامل  في  ليبي  دينار  مليون  وخمسين 

األراضي الليبية.
وأض����اف ع��ب��د ال��م��ل��ك خ���الل كلمة 
ألقاها في افتتاح المنتدى والتي قامت 
على  ع��ن��ه  بنقلها  ال��م��ص��رف  صفحة 

التواصل  بموقع  الرسمية  صفحتها 
في  سيبدأ  المصرف  أن  االجتماعي 
تمويل المشاريع الصغرى، دون الدخول 
في خدمات تدريب وتأهيل المبادرين أو 
أصحاب تلك المشاريع، مؤكداً استعداد 
المصرف تقديم التمويل الالزم والفوري 
ل��ك��ل م���ش���روع ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه ش���روط 

االختيار.
كلمته  خ��الل  الملك  عبد  أعلن  كما 
على  الخاصة  التجارية  المصارف  عزم 
في  الخاصة  المصارف  اتحاد  تأسيس 

التمهيدية  الجلسات  وذلك خالل  ليبيا، 
للمنتدى  الثاني  اليوم  في  ستعقد  التي 
ه��ذا  ت��أس��ي��س  وكيفية  آل��ي��ة  لمناقشة 

االتحاد.
يشار إلى أن مصرف التجارة والتنمية 
هو أول المصارف الخاصة العاملة في 
ليبيا، وكان ضمن رعاة المنتدى السنوي 
لتطوير القطاع المصرفي الليبي بنسخته 
كما  الماضي،  العام  تونس  في  األول��ى 
الثانية  للدورة  الرئيسية  الرعاية  تولى 

من المنتدى هذا العام ببنغازي. 

اج��ت��م��ع ص��ب��اح ي���وم ال��ث��الث��اء 
ال���م���اض���ي ال���س���ي���د/ ب��ل��ق��اس��م 
اإلدارة  م��ج��ل��س  ش��ن��ق��ي��رع��ض��و 
للنفط،  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ال��م��ؤس��س��ة 
محمد  العماري  السيد  صحبة 
إدارة  ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س  ال��ع��م��اري 
 91 التعاقد  لمنطقة  ال��ُم��اَلك 
والسيد محمد بن شتوان رئيس 
الخليج  ب��ش��رك��ة  اإلدارة  لجنة 
روالن��د  والسيد  للنفط  العربي 
براداخر مدير عام شركة او في 
نائب  شيتا  جمعة  والسيد  ليبيا 
ي��وه��ان  بالسيد  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر 
بلينجر نائب رئيس مجلس اإلدارة 
للنفط والغاز بشركة »او ام في« 

ال��ي سير  التطرق  تم  وق��د  األم، 
الترتيبات المتعلقة بخطة تطوير 
منطقة التعاقد 91 وورشة العمل 
بالخصوص باإلضافة الي اعمال 
المشاريع الجاري تنفيذها حاليا 
ما بين المؤسسة الوطنية للنفط 
والشريك المتمثل في شركة او ام 
في ليبيا، كما تم مناقشة االمور 
بتسهيل  المتعلقة  اللوجيستية 
بالحصول  الخاصة  اإلج���راءات 
لكافة  االوروب��ي��ة  التأشيرة  علي 
الوطنية  المؤسسة  مستخدمي 
العربي  الخليج  وش��رك��ة  للنفط 
مصلحة  ذل���ك  ف��ي  ل��م��ا  للنفط 

الطرفين.

انطالق أعمال المنتدى الّسنوي الّثاني 
لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا

اإلعالن عن تأسيس اتحاد المصارف الخاصة في ليبيا 

الناقلة أنوار أفريقيا تفوز بجائزة التميز لعام 2018

مؤسسة خبراء فرنسا تستعد إلطالق مشروع “نماء تمويل” في بنغازي وطرابلس

مصرف التجارة والتنمية يطلق برنامج »وعد« لدعم المشاريع الصغرى

تسهيل اإلجراءات الخاصة بالحصول علي التأشيرة االوروبية لكافة مستخدمي 
المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط
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»حافلة النقل السريع«
صديقه  ُعنق  ليتأبَط   .. قفز  ث��م 

ُحسين وهو يهوي فرحاً ، ؛
- لقد فعلناها، يمكننا اآلن مغادرة 
من  يكفي  م��ا  جمعنا  لقد  ب��ن��غ��ازي، 

النقود
أنظر.. إنها خمسون ديناًر 

خمسَة عشَر ديناًر لكّل مّنا تكاليَف 
حافلة النقل السريع ، يا إلهي الحافلة 
الزرقاء التي ُرسم عليها غزال يقفز يا 

ُحسين، سنصعد الحافلة. 
س��ت��ج��ل��س أن����ت ع��ن��د ال���ن���اف���ذة.. 
التي  األغ��ن��ام  وقطعان  اإلب��ل  ستُعّد 
السراب،  وستشاهد  بالطريق،  ترعى 
 ، قلياًل  ستناُم  ُحسين،  يا  والصحراء 
األقاصيص،  نحكي  الليل  ثم سنسهر 
القديمة  الشاشة  على  وسيعِرضون 
ما،  مسرحية  الحافلة  مقدمة  أعلى 
ستشعر بتنمٍل بقدميك، ستطفُئ علبة 
وتلتحف  أع���الك  المعلقة  التكييف 
على  النوم  محاوال  قماش  من  قطعًة 
بينما  النافذة  جيد  أو  المقعد  جانب 
آخ��ر  ف��ي  لكنك   ، م��ن��س��دل  ال��س��ت��ار 
رأس��ك  لتجد  ستستيقظ  ال��م��ط��اف 
الوقت،  عن  ستسألني   ، عاتقي  عند 
فأسترُق النظر نحو المقدمة، تومض 
معلنًة  أحمر  بلون  الرقمية  الساعة 
الكرسي  ستضرب  ال��دق��ائ��ق،  بطئ 
الماء  قنينة  ع��ن  وستبحث  أم��ام��ك، 
ال���ت���ي ت���دح���رج���ت أس���ف���ل ال��م��ق��ع��د 
بمشاعر  ستشعر  ستشعر..  المجابه، 
والفرح في  الحزن  كثيرة، سيخالجك 
آن، ألنك ستذهب بعيداً عن بنغازي، 
إنها  ج���دي،  لقرية  أق���رب  وس��ت��ك��ون 

خمسون ديناراً يا ُحسين.. 
هنالك  ج��واد،  بن  في  أوال  سننزل 
الطعم  ع���دة اس��ت��راح��ات، س��ن��ت��ذوق 
الرديء للكباب، -لطالما كنا ننزل في 
ننسى  لن  لكننا   - االستراحات  أسوء 
رائحة  ننسى  لن  كما  تماما  رائحته، 
دورات المياه لبرهة ،لكننا مضطرون 
، وهكذا نكون قد صرفنا تسَع دنانير 
هنا  البرتقال  عصير  علبة  فسعر   ،
، أزيُد بكثير عما في  خمسون قرشاً 

لنتشاطرها  شطائر  أرب��ع  و   ، المدن 
معاً بالباقي .

عشر  أح��د  معنا  سيتبقى  وهكذا 
ديناراً سنحتاجها الستراحة العشاء 

سأهتم  ال���م���ال،  ب��ش��أن  ت��ق��ل��ق  ال 
باألمر جيداً ، لقد، كنت أتحصل على 

التراتيب األولى في الصف 
سترى أطفاال ُكثراً هنا، إنهم أيضا 
ال يتعبون، ستالحظ أن هنالك مكانا 
فهم  تقلق  ال  للعائالت،  ُخصص  قد 
إنهم  هناك،  الكثير  بفعل  اليقومون 
وجباتهم  بتحضير  ي��ق��وم��ون  ف��ق��ط 
إنهم  منهم  دع��ن��ا  أت��ع��ل��م  بأنفسهم، 
سيكون  أن��ظ��ر..  أخ��ي،  ي��ا  مزعجون 
مركونًة  المركبات  من  الكثير  هنالك 
يهرعون  الشيوخ  من  الكثير  بالقرب، 
الصغيرة في آخر ركن  الغرفة  ناحية 
وق��د ُرس��م على إح��دى زواي���اه سهم 
ستموء   « القبلة  »ات��ج��اه  عنده  كتب 
القطط أسفل الطاوالت هنا بشدة، ثم 
الرحيل  وقت  ُمعلنا  السائق  سيصدر 
أصواتاً لبوق الحافلة الخاص، سيُفتح 
ديناميكية  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ح��اف��ل��ة  ب���اب 
يُنسى،  ال  ه��وائ��ي��ا  م��ص��درة ص��ف��ي��راً 
بطيء  بشكل  لكن  الجميع  سيركض 
ب��ات��ج��اه م��ق��اع��ده��م ب��ع��د ص��ع��وده��م، 
الجانبي،  ال��ب��اب  م��ن  سنصعد  نحن 
من  تدخل  التي  العائالت  غ��رار  على 
فالباب  تهتم  ال  األس���اس���ي،  ال��ب��اب 
الجانبي أكبر والجانب الخلفي ممتلئ 
بالحكايات، لكن ال تقلق، نحن بعيدون 
عن آخر المقاعد، تلك التي يكثر بها 
المدخنون، أولئك الذين كانوا يدّخنون 
ويتطاير  االس��ت��راح��ة  ف��ي  األرج��ي��ل��ة 

الشرر من أعينهم. 
...............

نظراُت ُحسين  قلَب حسن  تخترق 
الضائعة. 

إنه ينظر لألفق 
لم تحظى الخمسون دينارا باهتمام 

ُحسين، وال أحاديث حسن 
عاتق  ع��ن  ح��س��ن  ذراُع  ل��ت��ت��راج��ع 

ُحسين بروية وحزن .

القامة،  قصيرا  وحسين،  حسن 
يمتلكان نفس المالمح تقريباً 

وأنف  قصير  وسالٌف  أس��ود  شعٌر 
صغير مدبب، تلتهمهم النظرات دائما 
عن  بيضاء  رموشاً  الله  حباهما  فقد 
سائر الشعر بجسديهما، إذ ولدا معاً 
بشرتهما  م��ن  جعلت  جينية  بطفرة 
مكان  فنأى  للبهاق،  مرتعاً  الحنطية 
اللون الحنطي بشرة دون صبغة، نعم 

صبغة الميالنين
مابين  التفريق  يمكننا  كان  وهكذا 
هي  البهاق  بقع  كانت  فقد  التوأمين، 
ما يميز أحدهما عن اآلخر باختالف 

موقعها بالوجه. 
لكن.. لم يكن هذا باألمر المحزن 

لحسن 
بل نظرة ُحسين الشاردة 

لقد جمَع و أخيراً مبلغاً من المال 
بعد أن انقطع عن الدراسة
مخططا لهذه اللحظات 

وقد  يرى خديك  أن  بلهفة  مترقباً 
ابتسامة  عن  لَيِشَفا  للخلف  تقهقرا 

طفيفة، لكنك لم تبتسم 
عَمل مستحثا إياك بقِص كل تلك 
األحداث التي عايشتماها من قبل معاً 
، فقصد اختيار شركة النقل السريع 
يعقُب  كان ُحسين  فلطالما   ، تحديداً 

على شعار الحافلة، أي الغزال 
التالية في  المحطة  يذكر  لم  لكنه 
العشاء  م��وع��د  ح��ّل  فحين  ال��م��س��اء، 
نوم عميق فلم تشأ  تُغطان في  كنتما 

والدتكما إيقاظكما. 
 ............

لكن.. 
لم تنفذ منك المحاوالت بعد.. 

أردف��ت  حين  للكذب  فاضطررت 
قائال بفرح كاذب، ترمق عينا ُحسين 
بعيداً  هناك  تشير  كنت  بينما  بلهفة 
لألفق وكأن قريتكما خلف األفق.. : 

ُحسين 
أمك تنتظرك هناك 

كانت  لقد  بالقرية،  جّدي  مع  إنها 
به مخبئًة  تحلب الماعز كل صباح وتَُروِّ

إياه لنا فتقدمه لنا حين نأتي.. 
.............

وت��ت��وق��ف عن  ُح��س��ي��ن  ت��ش��ُع عينا 
الحملقة. 

فينشرح صدرك وينقبض معاً كأن 
نبضات قلبك آنذاك سيمفونية عريقة 
تُعزف في كاتدرائية بنغازي عاَم ألٍف 

وتسع مئٍة وأربعون 
................

-حسن.. )ينطق حسين بخفوت( 
أّمنا رحلت.. رحلت عنا وتركتنا منذ 
أشهر، إنها ال تريدنا، لقد أزعجناها 
يا  شياطين  كنا  لقد  حسن،  يا  كثيراً 
ما  هذا  فغادرت،  تحتملنا  لم  حسن، 
يخبرنا به أبي كل يوم حين ينهال علينا 
بالضرب يا حسن، ثم ينكب باكياً في 
الركن، لقد رحلت يا حسن، لكنها لم 
إلينا  جّدي  أتى  فلقد  لجدي،  تذهب 
كان  لقد  تذكر،  أال  كثيرا  واحتضننا 
يبكي، ال أعلم لما كان يبكي إذاً ، أمنا 
في السماء يا حسن ليست لدى جّدي 

ياحسن. 
صبغة  زال���ت   ، اللحظة  تلك  ف��ي 
وس��رت  جسده  كامل  ع��ن  الميالنين 
ليسقط  بجسده،  غريبة  قشعريرة 
والضحك  بالبكاء  ويجهش  جالساً 
والفرح والحزن، فلقد، تحدث حسين 

أخيراً . 
- حسن، لنُعد للمنزل 

إنني أُفضل تحّمل ضرب أبي، على 
كان  لربما  ج��دي،  نظرات  أحتمل  أن 
حانقاً علينا هو اآلخر، فلنعد يا حسن 
، فسنحتفظ  ديناراً  الخمسون  أما 
الورد  بعض  صباح  بكل  نشتري  بها، 

فنضعه أسفل سرير والدي 
حسن... ال تفعل هذا بي مجدداً 

من  ت��ران��ا  أم��ي  أن  أخبروني  لقد 
السماء.. 

لهذا ظللت أحملق دون هدًى 
لهذا ال أتحدث مع أحد يا أخي 

أن  أريدها  بشيء،  القيام  أري��د  ال 
تراني )وتنهمر من على خديه الدموع(
أريدها أن تراني هادئاً يا حسن. 

»أتمرد«

أنشودة السالم

أتمرد وأقتفي أثر الّنار 
من الفوضى التي جلبتها معي باألمس 

أرتدي معطفا من الورد 
كي يراني الناس حديقة 

وأخفي الشوك 
وقوارب الصيادين 
وبعض القراصنة 
وشباك العناكب 
وأحاول أن أصيد 

شوكة من ..
ذاكرتك .

*  *  *  *  *
أتمّرد 

وأعلم أّن الضوء يثير سخرية الظالم 
وأن الظالل حقيقة الموت 

واألفالم القديمة 
تجلب لنا 

العصافير الميتة 
والجسور التي لم نتبّنها بعد 

تنتظر أمام 
النافذة .

*  *  *  *  *
أتمّرد 

وأنجب األوالد خلف مزرعتي 
وأقطف التفاح سريعا 
قبل أن تلحظ وجودي

فزاعة !

انقطعت أوتار العود،
تبعثرت أصابع البيانو،

انكسر الناي، فبكت األلحان..
طوياًل  حدقت  المنتصف،  في  الكلمات  وقفت 

في صمت،
كعروس عّمت الفوضى ليلة زفافها!

دن��دن��ت أن��ش��ودة ال��س��الم بصوت ت���راوده رغبة 
الصراخ؛ فأسكتتها لألبد 

رصاصة تطرف طائشة.

■ شعر: نورهان الطشاني

■ بقلم:  ماجدة الرّياني

■ بقلم: محمد ساسي العياط
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معرض إلحياء اليوم العالمي للغة العربية بكلية التربية 

ورشة عمل لألطفال بقسم التربية الفنية بكلية التربية بنغازي

نصائح للوقاية من أمراض الشتاء عند األطفال

الرسم واألطفال 

شعبة رياض األطفال تنظم لقاء عمل حول 
القضايا واالتجاهات الحديثة للطفولة المبكرة

الرسم هو لغة االطفال التي يعبرون من خاللها عن 
أحاسيسهم وأفكارهم .

مع  للحوار  مهمة  تواصل  اداة  الرسم  يعتبر   ، ل��ذا 
الطفل.

عمر  من  ابتداء  الرسم  على  الطفل  تعويد  ويمكن 
السنة.

ومن أهم فوائد الرسم :
يمكن  ال  التي  والرغبات  الحاجات  عن  التعبير   -

التعبير عنها بواسطة الكالم واللغة .
- اكتشاف الحالة النفسية للطفل من خالل تحليل 

رسوماته .
- التعرف على شخصية الطفل .

على  االيجابية  أو  السلبية  الطفل  طاقة  تفريغ   -
الورق.

التي  االجتماعية  العالقات  شبكة  على  التعرف   -
في  المؤثرين  واألش��خ��اص   ، الطفل  ظلها  في  يعيش 

حياته.
- تنمية مخيلة الطفل .

تنمية  خ��الل  من  الفن  حب  على  الطفل  تشجيع   -
الذوق الجمالي والفني لديه .

-  الحد من اإلنطوائية لدى الطفل

العلوم  قسم  نظم   2018 ديسمبر   20 بنغازي 
عمل  لقاء  األطفال  رياض  شعبة  والنفسية  التربوية 
حول القضايا واالتجاهات الحديثة للطفولة المبكرة 

المناهج الفكرية.
وتم خالل اللقاء عرض تجربة “ريجيو إيميليا في 
تهيئة بيئة آمنة وصديقة للطفولة” للطالبة محاسن 
ص��ال��ح األوج��ل��ي ب��إش��راف األس��ت��اذة م��ري��م محمد 

المنفي.
خالل  م��ن  ال��م��ش��روع  مناقشة  اللقاء  خ��الل  وت��م 
اتصال مباشر عبر اإلنترنت مع األستاذ خالد عاشور 
من المملكة العربية السعودية، وتناول أهم المحاور 
ودور  المائة،  األطفال  لغات  اللقاء عن  التي طرحها 
والتوثيق حسب  إميليا،  ريجيو  منهج  المعلمة حسب 

منهج ريجيو إميليا.
المهدوي  الكيالني  رانيا  اللقاء مهندس  وحضرت 
األفريقية  للشركة  وممثل  للكهرباء،  العامة  بالشركة 
لألعمال الهندسية، وشركة أورد بالند، وعميد كلية 
التربية الدكتور مكائيل الرفادي، ورئيس قسم التربية 
التربية  وحدة  ورئيسة  أحمد،  جمال  األستاذ  الفنية 
من  ومجموعة  الفسي،  فريحة  األس��ت��اذة  العملي 

طالبات الشعبة وطالب قسم التربية الفنية.
توظيف  نحو  إيجابية  خطوة  اللقاء  ه��ذا  ويعد 
التكنولوجية في تعليم واستخدام المصادر المفتوحة 
بين  ما  المعرفية  الخبرات  تبادل  في  “التكنولوجيا” 
عميد  عليه  يؤكد  الذي  األمر  وهو  األخ��رى  البيئات 

كلية التربية الدكتور ميكائيل الرفادي.
يشار إلى أن الشركات الداعمة  والمسهمة  في 
الكهربائية،  العامة لألعمال  الشركة  اللقاء هي  هذا 
والشركة األفريقية لألعمال الهندسية والميكانيكية، 

وشركة أورد بالند استشارات وتدريب.

بكلية  الفنية  التربية  قسم  نظم 
-19 األرب��ع��اء  ي��وم  بنغازي  التربية 

لألطفال  عمل  ورش��ة    2018-12
بالقسم  النشاط  مكتب  من  بتنسيق 
الفنية  التربية  رئيس قسم  وبإشراف 
األستاذ جمال احمد وبمشاركة شعبة 
ومعلمين  وأط��ف��ال  األط��ف��ال  ري���اض 

مدرسة المتفوقين للتعليم الحر.

في مثل هذه األوقات من الطقس 
الغير مستقر والليالي الباردة، يضعف 
الجهاز المناعي  قليال ويكون الجسم 
ب��األم��راض.  لإلصابة  ع��رض��ة  أك��ث��ر 
واألوالد  لألطفال  الصغيرة  األجسام 
فانهم  ولذلك  حساسية،  أكثر  تكون 
ي��ص��اب��ون أك��ث��ر ب��ال��ع��دوى وي��ط��ورون 
األطفال  أن  حقيقة  أك��ث��ر.  أم���راض 
م��راك��ز  أط���ر  ف��ي  ي��ك��ون��ون  واألوالد 
ال��رع��اي��ة ال��ن��ه��اري��ة، ري���اض األط��ف��ال 
اإلصابة  معدل  من  تزيد  والمدارس 
ب���ال���ع���دوى ب���أم���راض ال��ش��ت��اء عند 

األطفال واألوالد.
أمراض الشتاء المعروفة والشائعة 
تشمل  أطفالنا  وتصيب  تصيبنا  التي 
نزالت البرد، التهابات الحلق، السعال، 
االنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي، 
انتقال  بسبب  ت��ك��ون  م��ا  ع���ادة  ال��ت��ي 
الفيروس من شخص الخر عن طريق 
العطس وسيالن األنف، وانتشاره في 
ال��ه��واء ف��ي ري��اض األط��ف��ال، أماكن 

العمل واألماكن العامة والمغلقة.
وق��اي��ة  ف���ي  ت��ن��ج��ح��وا  ك��ي��ف  إذا 
االطفال من االصابة بأمراض فصل 
الشتاء وأي نظام غذائي يقوي الجهاز 
نصائح  عدة  هناك  لديهم؟  المناعي 
مفيدة للوقاية من أمراض الشتاء عند 

األطفال:
ف��ي��روس��ات ال��ش��ت��اء م��وج��ودة في 
ال����ه����واء. ع��ن��د ك���ل س��ع��ال وع��ط��س 
من  هائلة  كميات  الهواء  الى  تنبعث 
يمكن  والتي  والبكتيريا  الفيروسات 

ساعات  لبضع  الهواء  في  تعيش  أن 
اخرين.  أطفال  لدى  العدوى  وتسبب 
فصل  في  أيضا  المهم  من  ول��ذل��ك، 
الغرفة  وت��ه��وي��ة  ن��اف��ذة  فتح  ال��ش��ت��اء 
وبذلك يقل عدد الفيروسات في هواء 
أخرى  طبقة  ارت��داء  يفضل  الغرفة. 
مفتوحة  نافذة  وابقاء  المالبس  من 

قليال.
م���ن ال��م��ه��م ال��ف��ص��ل ب��ي��ن ال��ول��د 
في  أيضا  السليم  وال��ول��د  المريض 
المنزل. خاصة أن ال نجعلهم ينامون 

في نفس الغرفة.
النظافة:  على  الحفاظ  المهم  من 
الى  طفل  من  المصاصات  نقل  عدم 
المالعق  األك����واب،  القناني،  اخ���ر، 
والمناشف التي عليها لعاب والمناديل 

التي يمسح بها المخاط.
 يجب الحرص على غسل اليدين 
ال��ط��ع��ام، ح��ت��ى الغسل  ت��ن��اول  ق��ب��ل 
والفيروسات  فالبكتيريا  الخفيف. 
أكلتم  إذا  يهم  وال  ه��ن��اك،  ت��ت��واج��د 
غ��داء  وج��ب��ة  أو  البسكويت  ال��ت��ف��اح، 

كاملة.
على  المحافظة  الطفل  علموا   
الصحيحة  بالطريقة  اليدين  غسل 
الجارية  والمياه  الصابون  )استخدام 

مثال لمدة 20 ثانية(.
األم��اك��ن  تنظيف  على  اح��رص��وا 
الحساسة بشكل خاص، التي يلمسها 
األوع��ي��ة،  األرض،  م��ث��ل  االط���ف���ال، 
ال��خ��زائ��ن ال��م��ن��خ��ف��ض��ة، ال��ط��اوالت 

والكراسي ومقابض األبواب.

ت��ح��ت��وي ل��ع��ب��ة ال��ط��ف��ل ال��م��ري��ض  
الفيروسات. بضع  الماليين من  على 
عشرات منها كافية لتصيب طفل اخر 

بالمرض.
النظام الغذائي السليم للوقاية من 

أمراض الشتاء عند األطفال:
يكثر  أن  م��ن  التأكد  المهم  م��ن   
ط��ف��ل��ك��م م���ن أك����ل ف��اك��ه��ة ال��ش��ت��اء: 
التي  الجوافة،  الكيوي،  الحمضيات، 
تحتوي على كمية جيدة من فيتامين 

C، والموز الغني بالمغنيسيوم.
من  االك��ث��ار  على  الحرص  يجب   
االس��ت��ه��الك ال��ي��وم��ي ل��ل��خ��ض��روات 
على  تحتوي  والتي  مختلفة،  بألوان 
التي  ل��ألك��س��دة  ال��م��ض��ادة  ال���م���واد 
ت��س��اع��د ف��ي ال��ت��خ��ل��ص م��ن ال��م��واد 
جهاز  تقوية  على  وتساعد  السامة 

المناعة في الجسم.
 األط�����ف�����ال ي���رغ���ب���ون ب��ت��ن��اول 
الطماطم  صلصة  ممتاز.  الصلصة؟ 
على  تحتوي  الطماطم  أطباق  وباقي 
فعال  مضاد  ه��و  وال���ذي  الليكوبين، 
لألكسدة، والذي يمكن أن يساعد في 
من  للحماية  المناعي.  الجهاز  تقوية 

أمراض الشتاء عند األطفال.
 ع��ن��د األط��ف��ال ح��ت��ى ع��م��ر سنة 
تنفيذ  على  ال��ح��رص  يجب  واح���دة 
اعطاء  في  الصحة  وزارة   توجيهات 
ف���ي فصل  وخ���اص���ة   D ف��ي��ت��ام��ي��ن
التعرض ألشعة  الشتاء، عندما يكون 
الشمس أقل. فيتامين D مهم لصحة 
العظام، األسنان، ضروري المتصاص 

الكساح  م��ن  وال��وق��اي��ة  ال��ك��ال��س��ي��وم 
العظام  تصبح  فيه  ال��ذي  )ال��م��رض 
أشهر   4 جيل  م��ن  وتنحني(.  طرية 
إلى سنة، احرصوا على اعطاء ملحق 
الحديد المهم لوظائف أجهزة الجسم 

وتطور دماغ الطفل.
يتمتع األطفال والبالغون في فصل 
الساخن،  ال��دج��اج  بحساء  ال��ش��ت��اء 
والذي باإلضافة إلى فائدته الصحية 
فانه يسهم في تحسن الشعور. خالفا 
لالعتقاد السائد، فان حساء الدجاج 
في  م��رض.  لكل  كعالج  يستخدم  ال 
حدوث  منع  فيها  يجب  التي  الحالة 
واإلس��ه��ال،  ال��ق��يء  نتيجة  ال��ج��ف��اف 
)بسبب  الشتاء  فصل  في  الشائعة  
ف��ي��روس( فيوصى  ال��روت��ا  ف��ي��روس 
ممكن  وق��ت  بأسرع  الطفل  بإعطاء 
والجاهز  المتوازن  االم��الح  محلول 

للشرب.
الطاقة.  يبذلون  الصغار  دع��وا   
تبني  إل���ى  نميل  ال��ش��ت��اء  ف��ص��ل  ف��ي 
سلوك يشبه سبات الدب والتحول ل� 
الذي   !COUCH  POTATOES
يعني تقليل الحركة الى الحد األدنى 
والبقاء أمام التلفزيون. من المهم جدا 
تشجيع النشاط البدني عند الصغار. 
النشاط البدني يؤدي الى افراز مواد 
والتي  االندورفينات،  تسمى  طبيعية 
المناعة،  جهاز  تقوية  على  تساعد 
مقاومة  على  الجسم  ق��درة  وتحسن 
الشتاء  أم���راض  األم���راض وخ��اص��ة 

عند األطفال.

اشراف : خلود علي

أق�������ي�������م ال��������ي��������وم ال�����ث�����الث�����اء 
ال��ت��رب��ي��ة  ب��ك��ل��ي��ة   2018\12\18
يحتوي  العربية  اللغة  ألحياء  معرض 
من  تعليمية  وس��ائ��ل  ع��ل��ي  ال��م��ع��رض 
إعداد طالبات الشعبة لتنمية المهارات 
اللغوية لطفل الروضة  ينقسم المعرض 

إلى أربع اركن وهي 
ركن رسم الحروف يشمل

رسم الحروف بأصابع اليد 
رسم الحروف بالرمل الملون

رسم الحروف بالصلصال الملون 
رسم الحروف بقصصات ملونه
رسم الحروف بمكعبات صغير

طباعة الحروف بالحبر
ركن تعليم الحروف وربطها بكلمات

بطاقات الحيوانات
بطاقات الفواكه 

بطاقات المهن
بطاقات الحرف وكلمه وصورة
االم الشمسية والالم القمرية

ك�����روت ش��ك��ل ال���ح���رف ف���ي اول 
ومنتصف واخر الكلمة 

لوح الحروف وربطها بكلمات
ركن األلعاب التعليمية

ساعة الحروف
تركيب الحروف في مكانها المناسب

دمنوا الحروف
لعبة الفرق بين الحاء وخاء وجيم

لعبة سلسلة الحروف 
ركن القصة

قصة إلكترونية )القرود الصغار(
قصة بطاقات كبيرة )عاقبة الكاذب(

قصة قطرة مطر 

قصص األرقام 
قصص الحروف

ركن العبادات والسيرة النبوية 
بطاقات الصالة 

بطاقات لتعليم الوضوء
ك��روت أداب اإلس��الم )عند األك��ل، 

النظافة(
أداب الصالة

بطاقات رمضان
بطاقات أركان اإلسالم

جهاز لتالوة القرآن الكريم 

قصص األنبياء
 قصص سيرة رسولنا الكريم محمد 

صلي الله عليه وسالم
ركن خاص بعرض الحروف وكلمات 

بلغة اإلشارة
فريق العمل 

خ��ل��ود ع��ل��ي ج��اب��ر ،ن��ع��م��ه عطية 
صبحية  ال��ج��واد،  عبد  غيثية  موسي، 

جمال محمد، امينه عبد السالم
قسم  العرفي  أن��ور  ف��اي��زة  وطالبة 

اللغة العربية . 
وجزيل الشكر لكل من شارك ودعمنا 
بالحضور من طالب وطالبات وأعضاء 
الدكتور ميكائيل عميد  التدريس  هيئة 
الكلية د.احمد سحيم رئيس قسم اللغة 
ا.غ��ادة  الحاسي  ا.اي��ن��اس  و  العربية 
المغربي د.نوارة العرفي ا.مريم المنفي 
كذلك األمن الجامعي لكلية التربية.

فريحة  ل��ألس��ت��ادة  خ���اص  وش��ك��ر 
الفسي لدعمها مساعدتها ومساندتها 
وتجهيز  تخطيط  أث��ن��اء  عمل  لفريق 

والعرض
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جدول مواعيد المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز لكرة القدم

اثنان وثمانون نادًيا يصوتون على سحب الثقة من الجعفري وتكليف الشلماني رئيسا لالتحاد الليبي لكرة القدم

رئيس نادي المقرون الرياضي عبد الله العشيبي:

نناشد الحكومة المؤقتة وهيأة الرياضة بدعم لتنفيذ المشاريع المتوقفة

ادارة النادي األهلي طرابلس تكلف المدرب الوطني جمال بونواره باالشراف على الفريق االول لكرة القدم

من المسؤول

لكرة  العام  باالتحاد  المسابقات  تنظيم  لجنة  أعلنت 
القدم جدول مواعيد المباريات المؤجلة لألسابيع األول 
والثاني والثالث من مرحلة الذهاب لفرق المجموعتين 

األولى والثانية من الدوري الممتاز . 
وس��ت��ك��ون ال��م��ب��اري��ات ال��م��ق��ررة ح��س��ب ال��م��واع��ي��د 

والمالعب التالية: 
 .. دارنس   × النصر  ديسمبر 2018/  الجمعة 28 
ملعب شهداء بنينا- الساعة 15:00 )المجموعة األولى( 
 × بنغازي  األه��ل��ي   /2018 ديسمبر   29 السبت 

 15:00 ال��س��اع��ة  بنينا-  ش��ه��داء  ملعب   .. ال��ت��ع��اون 
)المجموعة األولى( 

األهلي   × االت��ح��اد   /2018 ديسمبر   30 األح���د 
طرابلس .. ملعب مصراتة- الساعة 15:30 )المجموعة 

الثانية( 
الثالثاء 01 يناير 2019/ األنوار × النصر .. ملعب 

البيضاء- الساعة 15:00 )المجموعة األولى( 
الجبل × األهلي  يناير 2019/ شباب  األربعاء 02 
بنغازي .. ملعب البيضاء- الساعة 15:00 )المجموعة 

األولى( 
 × طرابلس  األه��ل��ي   /2019 يناير   04 الجمعة   
االتحاد المصراتي .. ملعب الخمس- الساعة 15:30 

)المجموعة الثانية( 
الجمعة 04 يناير 2019/ السويحلي × االتحاد .. 

ملعب مصراتة- الساعة 17:30 )المجموعة الثانية) 
النصر   × بنغازي  األهلي  يناير 2019/  األحد 06 
)المجموعة   15:00 الساعة  بنينا-  شهداء  ملعب   ..

األولى( 

الديوان - وال
العمومية  الجمعية  اجتماع  انتهى 
غير العادي لالتحاد الليبي لكرة القدم 
الذي أقيم صباح يوم الخميس الماضي 
من  ناديا   85 بحضور  المرج  بمدينة 

عدد 120 ناديا أعضاء بالجمعية.
النصاب  إل��ى  وص��ل  ال��ذي  االجتماع 
سحب  هو  واح��د  بند  ناقش  القانوني 
الثقة من رئيس مجلس اإلدارة المهندس 

جمال الجعفري.
وتم في نهاية االجتماع التصويت على 
بعدد  الجعفري  عن  الثقة  سحب  ق��رار 
82 ناديا وافقوا على القرار وامتناع ناٍد 
ناديان  كان  فيما  التصويت،  عن  واح��د 

ضد القرار.
الشلماني  عبدالحكيم  يبقى  وبهذا 
لكرة  الليبي  ل��الت��ح��اد  مكلفا  رئ��ي��س��ا 
القدم إلى حين عقد الجمعية العمومية 
ال���ق���ادم 2019  إلج���راء  م���ارس  ف��ي 

االنتخابات. 
األنباء  لوكالة  خ��اص  تصريح  وف��ى  
الليبية، قال رئيس االتحاد الليبي لكرة 

القدم المكلف، عبدالحكيم الشلماني إن 
عدد المصوتين له رئيًسا إلى حين عقد 
القادم  م��ارس  في  العمومية  الجمعية 
“ُم��ف��رح”  االن��ت��خ��اب��ات  2019 إلج���راء 
وتوجه  عاتقه،  على  مسؤولية  وبمثابة 

بالشكر لكل الُمصوتين.
كل  يحترم  أن��ه  الشلماني  وأوض���ح 
المتغيبة  أو  المعترضة  الليبية  األندية 

الديمقراطية  هي  وهذه  االجتماع،  عن 
يمكن  وال  النظر  ووجهات  اآلراء  وتنوع 
أو  والسياسية،  الرياضة،  بين  الخلط 
مسافة  على  سيكون  ولهذا  التوجهات، 

واحدة من الجميع.
كل   عن  مسؤوال  سيكون  بأنه  وتعهد 
أو  التوجهات،  إلى  النظر  دون  األندية 
نتيجة  نشأت  التي  الحالية  المواقف 

شخصنة  عدم  متمنًيا  القائم،  الصراع 
الصراع القائم بينه وبين الجعفرى بكون 

الخالف  ليس “شخصًيّا”.
لكرة  الليبي  االت��ح��اد  رئيس  وناشد 
بالجلوس  األندية  كافة  المكلف  القدم 

للتحاور، ورفع مستوى كرة القدم.
وع���ن ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ص��وي��ت، أك���د أن 
عنهم  والُممثلين  األندية  من  الناخبين 
قد أدلوا بأصواتهم وسط مسرح المرج 
ال��ع��ام وب��ك��ل راح���ة وراف���ق ذل��ك توثيق 

مرئي.
وأشار إلى أن الفيفا قد راقبت اآللية 
التي جاءت وفق  التصويت  بها  تم  التي 
منوًها  بالتوجيهات،  والقوانين  الالئحة 
األربعاء  ي��وم  الجعفري  إج��راء  أن  إل��ى 
بإقالة األمين  العام يعّد “غير  قانوني”  

وفق المادة 34 من الالئحة.
وأردف أن األندية هي صاحبة القرار 
التصويت  ت��وج��ب   إن  وح��ت��ى  النهائي 
التي  األن��دي��ة  خ��ي��ار  فسيكون  م��ج��دًدا 
انتخبت اليوم الخميس هو القرار نفسه، 

وذلك  للمصلحة العامة. 

ن����ادي نجوم  ن��اش��د رئ��ي��س 
الثقافي  ال��ري��اض��ي  ال��م��ق��رون 
أمراجع  الله  عبد  االجتماعي 
الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  العشيبي، 
بكافة  ال��ن��ادي  بدعم  المؤقتة 
أنشطة  الستمرار  اإلمكانيات 

النادي .
ون���اش���د ال��ع��ش��ي��ب��ي  – في 
األنباء  لوكالة  خ��اص  تصريح 
الليبية  الحكومة    – الليبية 
العقود  لتفعيل  بدعم  المؤقتة 
عام  منذ  والمتوقفة  الموقعة 
2011، من بينها إنشاء ملعب 
توقيعها  ت��م  التي  ال��ق��دم  لكرة 
العلم  م��ع   ،2012 ع���ام  م��ن��ذ 
من   % استلم 12  المقاول  بأن 
ال��م��ش��روع  أن  إال  ال��م��ش��روع، 

توقف بسبب عدم حصول الهيأة 
على  والرياضة  للشباب  العامة 

ميزانية الستكمال المشاريع .
ودعا العشيبي الهيأة العامة 
للشباب والرياضة في الحكومة 
مشيراً  النادي،  بدعم  المؤقتة 
حالياً  يتلقى  ال��ن��ادي  أن  إل��ى 
دعماً من أهالي المدينة والتي 
أي���ة لحظة،  ف���ي  ت��ت��وق��ف  ق���د 
تتأثر  قد  التمويل  مصادر  ألن 
بها  تم  التي  الراهنة  باألحوال 

البالد .
وق��������ال ال���ع���ش���ي���ب���ي “ك����ل 
المتطلبات التي توفرت للنادي، 
ت��ح��ص��ل��ن��ا ع��ل��ي��ه��ا م���ن أه��ال��ي 
وب��ع��الق��ات  المنطقة  وش��ب��اب 
النادي  يحتاج  حيث  شخصية، 

إلى ميزانية لتسديد مستحقات 
للنقل  وك���ذل���ك  ال���م���درب���ي���ن، 
واستجالب العبين محترفين .

وأض���اف رئ��ي��س ال��ن��ادي أن 
 200 حوالي  يحتوي  “ال��ن��ادي 
رياضي، وكل هذه النفقات يقوم 

بتغطيتها بشكل مؤقت من أجل 
استمرار نشاط النادي في وقت 

الحالي” .
وأوض���ح رئ��ي��س ال��ن��ادي أن 
تأسس  المقرون  نجوم  “ن��ادي 
وزارة  من  بقرار   ،1977 عام 
ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة ف��ي تلك 
ال��ف��ت��رة، واس��ت��م��ر ال��ن��ادي في 
ن��ش��اط��ات��ه وم��ش��ارك��ات��ه  حتى 
تجميد  تم  حيث   ،1986 عام 
بقرار  النادي  وإيقاف نشاطات 
ح��ك��وم��ي، ن���ظ���راً الع��ت��م��اد 5 
تلك  في  فقط  رياضية  ألعاب 
الفترة، واتجاه الدعم إلى أندية 

الدرجة األولى فقط” .
وتابع رئيس النادي : “النادي 
ليزاول نشاطاته  بعد ذلك  عاد 

ع���ام 2011،  ف��ي  ال��م��ت��ن��وع��ة 
النادي على دعم  حيث تحصل 
للشباب  العامة  الهيأة  قبل  من 
والرياضة، واستطاع عن طريقه 
بمشاركات  والقيام  النهوض  
ف���ي ال��ن��ش��اط��ات ال��م��ت��ن��وع��ة، 
الدعم  توقف  ما  ولكن سرعان 
ع��ن ال���ن���ادي م���رة أخ���رى ع��ام 
2014 حيث تأثر النادي تأثراً 

ملحوظاً” .
المقرون  ن��ادي  رئيس  ون��وه 
المقرون  منطقة  أهالي  لجهود 
للنادي،  ال��دع��م  تقديمهم  ف��ي 
ووقوفهم في جانب اإلدارة في 

القيام بعمله لصالح النادي.

ش��ه��دت أن��دي��ت��ن��ا ف��ي اآلون����ة األخ��ي��رة 
ظ���اه���رة ه����روب ال��الع��ب��ي��ن وال��م��درب��ي��ن 
األج��ان��ب آخ��ره��ا الع��ب األه��ل��ي بنغازي 
ال��ب��ورك��ي��ن��ي ف���اروق���ا ك���اب���وري وال��م��درب 
عقده  فسخ  بعد  ج��الل  إيهاب  المصري 
في  طرابلس  األهلي  إدارة  مع  بالتراضي 
هذا التوقيت الحساس جدا الذي يمر به 
البطولة  في  ومشاركته  طرابلس  األهلي 
الكونفدرالية اإلفريقية ولم تكن هذه الحالة 
مالعبنا  فقد شهدت  األخيرة  وال  االول��ى 
المشابهة سواء على  الحاالت  العديد من 
صعيد األندية أو منتخباتنا ومطالبة هؤالء 
ورفع  بمستحقاتهم  والمدربين  الالعبين 
قضية  أب��رزه��ا   لعل  الفيفا  ل��دى  قضايا 
خافيير  األسباني  السابق  منتخبنا  مدرب 
الله  ضيف  بن  المهدي  والالعب  ليمتيي 
العب النصر السابق  و الموريتاني موالي 
الماضي وال  الموسم  الهالل  احمد العب 
الفرق  تغيير مدربين  أيضا عملية  ننسى  
دورينا  في  ف��رق  شاهد  فقد  موسم،  كل 
تغير أكثر من مدربين أو ثالثة في الموسم 

الواحد.
 والسؤال هنا من المسؤول؟

لجان  هناك  أم  األن��دي��ة  إدارات  ه��ل   
عن  المسؤولة  ه��ي  األن��دي��ة  داخ���ل  فنية 
والوافدين  والمدريين  الالعبين  اختيار 
التي  المعايير  هي  وم��ا  ليبيا؟  خ��ارج  من 
الالعبين  ه���ؤالء  جلب  طريقها  ع��ن  يتم 
مع  امكانياتهم  تتماشى  وهل  والمدربين؟ 
المناخ والجو الرياضي العام داخل ليبيا؟  
وإذا لم ينجحوا في تقديم أي إضافة من 
المدفوعة  المبالغ  على  هؤالء  سيحاسب 
ومدربين  مع العبين  التعاقد  ولماذا  لهم؟ 
ذو تكلفة غالية ما دامت األندية غير قادرة 
ترهق  التي  الباهظة  التكاليف  هذه  على 
ميزانيات األندية أن من أهم أسباب نجاح 
االستقرار  هو  األلعاب  جميع  في  األندية 
اإلداري أوال واالستقرار الفني ثانيا نتمنى 
أن تنتهي ظاهرة الهروب أو فسخ التعاقد 
في وقت قصير جدا حتى ال تكون النتائج 
سلبية خصوصا على أنديتنا المشاركة في 

المعترك األفريقي .

■ بقلم : ناصر الفرجاني

طرابلس  االه��ل��ي  ال��ن��ادي  ادارة  كلفت 
السابق  النادي  والع��ب  الوطني  المدرب 
تدريب  على  باالشراف   « بونواره  جمال   «
النتيجة  عقب  القدم  لكرة  االول  الفريق 
دواال  أمام  الفريق  حققها  التي  المخيبة 

من  ال32  ال��دور  ذهاب  ضمن  الكاميروني، 
الكونفدرالية اإلفريقية. 

فريق  معسكر  على  ابونوارة  وسيشرف 
لمباراة  استعدادا  بتونس  طرابلس  االهلي 
هذا  خالل  الكاميروني  دوال  ام��ام  االي��اب 

في  الفريق  م��ش��وار  واستكمال  االس��ب��وع 
االستحقاقات االفريقية القادمة . 

ارتباطه  انهى  وكان االهلي طرابلس قد 
م���ع ال���م���درب ال��م��ص��ري اي���ه���اب ج��الل 

بالتراضي.


