
إل��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
الممثل  باليرمو  في  صالح  عقيلة  المستشار 
وتم  سالمة  غسان  المتحدة  لالمم  الخاص 
البحث في النتائج المتوقعة للمؤتمر والعملية 
السياسية في ليبيا وخصوصا المسار القانوني 
وضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة الليبية.

وصرح المستشار االعالمي لرئاسة مجلس 
النواب فتحي عبدالكريم المريمي أن فخامة 
النواب والقائد االعلى للجيش  رئيس مجلس 
القى  عقيله صالح  المستشار  الليبي  الوطني 
كلمة في اجتماعات باليرمو الرسمية  تناولت 
عدم التدخل في الشأن الليبي الداخلي رغم 
الى  تؤدي  التى  واالستعانة  االعانة  نقبل  اننا 
المظلم   النفق  من  والخروج  البالد  استقرار 
الذي نمر به حسب االعراف الدولية  المعمول 
بها في مساعدة الشعوب  اثناء مرورها  بقضايا 
تؤدي الى عدم استقرارها  وكذلك الدعوة الى 
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية  وحث مجلس 
النواب التخاذ القواعد الدستورية  والقانونية  
الجراء العملية االنتخابية في اسرع وقت وهي 
مطلب شعبي ومن كل االط��راف الليبية  كما 
تناولت التوزيع العادل لعائدات الثروة الليبية  
على كل الليبيين  ايضا تناولت كلمته االفراج 
عن المساجين في كل السجون  الليبية خاصة 
معهم   التحقيقات  انتهت  وال��ذي��ن  االب��ري��اء 
وكذلك  عقوبتهم  م��دة  انتهت  ال��ذي��ن  واي��ض��ا 
صدرت  التى  الليبي  القضاء  احكام  احترام 

والتى سوف تصدر  
هذا كما عقد فخامة رئيس مجلس النواب 
المستشار عقيله صالح عدة اجتماعات تتعلق 
مع  منها  م��ج��االت  ع��دة  ف��ي  الليبي  بالشأن 
الخارجية  وزارة  ووكيل  ايطاليا  وزراء  رئيس 
الروسية  وممثل الحكومة االلمانية والمبعوث 
ليبيا غ��س��ان س��الم��ه  كما ان  ل��دى  االم��م��ي 
مع  اجتماعه  ف��ي  ص��ال��ح  عقيله  المستشار 
غسان سالمه  ابدى له استنكاره لما ورد في 
الماضية  القليلة  المدة  قدمها  التى  احاطته 
مجلس  عن  ورد  لما  فيها  مجحفا  كان  والتى 
النواب وكذلك تم التطرق الى المؤتمر الوطني 

الجامع والمصالحة الوطنية.

التعليم  وزارة  اق��ام��ت 
المؤقتة  الليبية  بالحكومة 
السبت  مساء  القبة  ببلدية 
لفخامة  ت��ك��ري��م��ي��اً  ح��ف��اًل 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
المستشار عقيلة صالح وقد 
التعليم  وزير  الحفل  حضر 
المؤقتة  الليبية  بالحكومة 
الدكتور فوزي بومريز وعدد 
من رؤساء الفروع بالمنطقة 
النقابات  ورؤس��اء  الشرقية 
معلمي  نقابة  عن  ومندوب 
القبة  بلدية  وعميد  ليبيا 
وعمداء البلديات المجاورة 
ل���ه���ا وح���ك���م���اء وأع����ي����ان 
ولفيف  الشرقية  المنطقة 
والموظفين  المعلمين  من 

بقطاع التعليم .
بكلمة  ال��ح��ف��ل  واف��ت��ت��ح 
بالحكومة  التعليم  ل��وزي��ر 
عبر  والتي  المؤقتة  الليبية 
من خاللها عن بالغ سعادته 
الرئيس  بفخامة  واع��ت��زازه 
لما يقوم به من دور بارز في 
التعليم  قطاع  مع  الوقوف 

وح��رص��ه  ل��ه  والمنتسبين 
جميع  حلحلة  على  ال��دائ��م 
واجهت  ال��ت��ي  المختنقات 
القطاع وبهذا هو أهل لهذا 
التقدير  ك��ل  ول��ه  التكريم 

واالحترام.
بعد  التعليم  وزي��ر  وق��ام 
القائ كلمته بتسليم فخامة 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
صالح  عقيلة  المستشار 

درعاً وشهادة تقدير.
وال���ق���ى ف��خ��ام��ة رئ��ي��س 

المستشار  النواب  مجلس 
ع��ق��ي��ل��ة ص��ال��ح ك��ل��م��ة أك��د 
أهمية  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  م��ن 
المعلمون  وب����أن  ال��ت��ع��ل��ي��م 
العلماء  يصنعون  م��ن  ه��م 
وكبيرهم  ص��غ��ي��ره��م  وأن 
والتقدير  التبجيل  يستحق 
واالحترام فهم من يصنعون 

رجال المستقبل .
 : الرئيس  فخامة  وق��ال 
إن ما قام به مجلس النواب 
بإصدار قانون رفع مرتبات 

التعليم  ب��ق��ط��اع  العاملين 
ه���و ح���ق ل��ك��م ال م��ن��ة من 
المستقبل  واتطلع في  أحد 
الرزق  في  عليكم  للتوسعة 
تمر  التي  ال��ظ��روف  ورغ��م 
يمنع   لم  أنه  إال  البالد  بها 
إصدار  من  النواب  مجلس 
من  بعض  يعطيكم  ق��ان��ون 
ح��ق��ك��م ، ف��ت��ح��ي��ة ل��ل��س��ادة 
أعضاء مجلس النواب على 

هذا العمل .
 ■ تتمة ص2

وزارة التعليم والعاملين بها يكرمون فخامة رئيس مجلس النواب
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فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي غسان سالمة 
ورئيس الوزراء اإليطالي على هامش مؤتمر باليرمو

العالم إل��ى  يصل  واح���د  وص���وت  واح���دة  وق��ف��ة  إل��ى  وتحتاج  صعبة  بمرحلة  تمر  ليبيا  شلبي:  ص��الح  أب��و  ال��ن��واب  مجلس  عضو 
مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة 
يتخذ جملة من القرارات الهامة خالل 
اجتماعه العادي الثامن للعام الحالي

تصدر عن مؤسسة الخدمات االعالمية بمجلس النواب األحد

ص4تقارير

صحيفة أسبوعية 
سياسية منوعة شاملة

رئيس مجلس النواب يفتتح مشاريع رصف شوارع مدينة القبه

مجلس النواب يعقد اإلثنين الماضي جلسة رسمية برئاسة معالي النائب الثاني مجلس النواب يصدر بيان بشأن 
االشتباكات قرب منطقة الشويرف

لرئاسة  االع��الم��ي  المستشار  ص��رح 
م��ج��ل��س ال���ن���واب  ف��ت��ح��ي ع��ب��دال��ك��ري��م  
المريمي  قام فخامة رئيس مجلس النواب 
بمدينة  عيسى  صالح  عقيله  المستشار 
القبه بقص شريط مشاريع رصف شوارع 
مدينة القبه  بحضور عميد بلدية القبة  
ومدير  البلدي   المجلس  م��ن  واع��ض��اء 
االعيان  من  وعدد  بالبلديه  المشروعات 
ان  بالذكر  والجدير  بالمدينة  والحكماء 
من  العديد  تنفيذ  تشهد  القبة  مدينة 
مشاريع رصف  شوارع  المدينه من عدة 

تكليفها  تم  عمل  بعقود  محلية   شركات 
المؤقتة سوف  الليبية  الحكومة  قبل  من 
المرورية  المختنقات  ح��ل  ف��ي  تساهم 
بعقد  ذل��ك  بعد  ق��ام  كما  القبه   بمدينة 
اجتماع مع عدد من اعيان وحكماء مدينة 
درنه نوقش خالل هذا االجتماع بمدينة 
المتعلقة  الموضوعات  من  ع��دد  القبه 
البالد  في  السياسية  المستجدات  بأخر 
والمعيشية  االم��ن��ي��ة  االوض����اع  وك��ذل��ك 
والخدمات بمدينة درنه واالهتمام بذلك 

بعد تحريرها

عقد مجلس النواب اإلثنين الماضي جلسة 
لرئيس  الثاني  النائب  معالي  برئاسة  رسمية 
 ” ح��وم��ه  احميد   ” ال��دك��ت��ور  ال��ن��واب  مجلس 
تم  ال��ن��واب  ال��س��ادة أعضاء مجلس  وع��دد من 
هيئة  قانون  مشروع  مناقشة  إستكمال  خاللها 
االستثمار العسكري واقراره خالل هذه الجلسة 
، وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب 
يتم مسألة  لم  بأنه   ” بليحق  ” عبدالله  السيد 
الحكومة المؤقتة حول مشروع قانون الميزانية 
العامة للدولة لسنة 2018.م بعد ان حضرت 
إلى مدينة طبرق عقب انهاءها لزيارتها لبلديتي 
ام��س��اع��د وب��ئ��ر األش��ه��ب ن��ظ��راً ل��ع��دم حضور 
الحكومة  بمسألة  المطالبين  النواب  السادة 

حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

البيان  النواب  مجلس  أصدر 
2018م  ل��س��ن��ة   )17( رق����م 
منطقة  قرب  اإلشتباكات  بشأن 
الشويرف جاء فيه يتابع مجلس 
القلق  ب��ب��ال��غ  ال��ل��ي��ب��ي  ال���ن���واب 
بالقرب  وقعت  التي  اإلشتباكات 
أبناء  بين  الشويرف  منطقة  من 
والمشاشية   المقارحة  قبيلتي 
من  ع��دد  ضحيتها  راح  وال��ت��ي 
القتلى والجرحى بين األخوة من  

أبناء الوطن الواحد .

ويدعوا مجلس النواب الليبي  
القتال  إلى وقف  كافة األطراف 
ال��ف��ت��ن  ودرء  ال��ن��ف��س  وض��ب��ط 
الُمسلم،  ال��دم  حرمة  وم��راع��اة 
ون���دع���وا ال��م��ش��ائ��خ وال��ح��ك��م��اء 
واألعيان بسرعة التدخل وحقن 
إنهاء  العمل على  دماء األخوة و 
بين  الُصلح  وتحقيق  ن���زاع  أي 
األخ����وة ل��ي��ع��ود األم���ن واألم���ان 

للمنطقة.
حفظ الله ليبيا ... 

»المدار الجديد« تطلق خدمة 
الجيل الرابع في بنغازي

ص6بلديات

مناقشة سبل تفعيل منظومة 
الخدمات الصحية بالمراكز الصحية

متابعات

الرياضة

ص5

ص12

اإلدارة العامة للتدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط بنغازي:

تطوير أداء الموظفين هو على 
رأس أولويات المؤسسة

شوبير وسويلم يستقبالن رئيس بعثة 
األهلي ويبحثان االعداد الستضافة مباراة 

أهلي بنغازي مع نواذيبو الموريتاني 



رئيس مجلس الوزراء يبحث سير عمل مركز األورام بالمنطقة الجنوبية

وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقته يصدر قرار إعتماد مدونة السلوك المهني لرجال األمن والشرطة

الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  بحث 
عبد  ال��ل��ه  عبد  السيد  المؤقتة  الليبية 
في  الماضي  الثالثاء  يوم  الثني  الرحمن 
الوزراء في منطقة  بديوان مجلس  مكتبه 
قرنادة سير عمل مركز األورام بالمنطقة 
المركز  اجتماع مع مدير  الجنوبية خالل 
بحضور  معتوق،  حسن  إبراهيم  الدكتور 
نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات 

الدكتور عبدالرحمن األحيرش. 
خالل  ال���وزراء  مجلس  رئيس  وناقش 
التي  والعراقيل  المعوقات  أبرز  االجتماع 
وضع  وكيفية  المركز  عمل  سير  تواجه 
الخطط و السبل لحلحلة هذه المعوقات 
ال��خ��دم��ات  ت��ق��دي��م  يكفل  ب��م��ا  وتذليلها 
على  الجنوبية  بالمنطقة  األورام  لمرضى 

أكمل وجه.

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية 
بوشناف  اب��راه��ي��م  المستشار  المؤقته 
ميالدي  لسنة 2018  رقم 505  القرار 
المهني  السلوك  م��دون��ة  إعتماد  ب��ش��أن 
ل��رج��ال األم���ن وال��ش��رط��ة م��ؤك��دا أن ما 
لما  ترديداً  إال  هو  ما  المدونة  بهذه  جاء 
وثقافتنا  الغراء  اإلسالمية  بشريعتنا  جاء 
الليبية التي تذكر دائماً في ثناياها قواعد 
الجور  وع��دم  وال��م��س��اواة  وال��ع��دل  الحق 

والنزاهة واإلنصاف.
وأك����د وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��م��س��ت��ش��ار 
إبراهيم بوشناف على أن ما جاء في هذه 
المدونة من مبادئ ليست للتنظير ولكنها 
بها مرضاة  مبتغيا  الله،  إن شاء  للتطبيق 
الوطن  ومصلحة  وتعالى  سبحانه  الله 
والمواطن، للوصول إلى مجتمع ليبي آمن 
واالزده���ار  التنمية  إل��ى  ساعيا  مستقر، 
نابعة  وأنها  تعالى خصوصا  الله  شاء  إن 
مدونة  كأول  أنفسهم  الشرطة  رجال  من 
عبر  الداخلية  وزارة  تاريخ  في  للسلوك 

مختلف العهود.
التواصل  موقع  على  صفحتها  وعلى 
أك����دت وزارة  ب���وك  ف��ي��س  االج��ت��م��اع��ي 
تمثل  ه��ذه  السلوك  مدونة  أن  الداخلية 
ص��ي��اغ��ة ل��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ي ج��دي��د بين 
والشرطة،  األمن  ورجال  الليبي  المجتمع 
جديداً  عهداً  الله  بمشيئة  تمثل  وس��وف 

بين  الثقة  جسور  لبناء  س��دي��داً  وطريقاً 
قوامه  والشرطة،  األمن  وجهاز  المجتمع 
والشفافية  وال��ن��زاه��ة  ال��ق��ان��ون  س��ي��ادة 
والتسامح وكسر الحواجز النفسية بينهما، 

وتعزيزا لمبادئ حقوق االنسان.  
الداخلية  وزي���ر  اك���د  ل��ق��د  وأض��اف��ت 
المستشار  المؤقته  الليبية  بالحكومة 
بلد  ستبقى  ليبيا  أن  بوشناف  ابراهيم 
للحريات  وب��ل��داً  وال��م��ؤس��س��ات  ال��ق��ان��ون 
وأن   .. الليبيين  بين  السمح  والتعايش 
ليبيا للجميع وأننا على ثقة من أن األيام 
المقبلة ستعكس الصورة الحقيقية لرجل 

الشرطة.
وزارة  ع��ك��ف��ت  ال��س��ي��اق  ه����ذا  وف����ي 
معالي  م��ب��ادرات  تفعيل  على  الداخلية 

نحو  بجدية  الساعية  اإلصالحية  الوزير 
إحداث الفارق في عقلية التعامل مع رجل 

األمن والعكس.
أن غايتها هو  إن ال��وزارة تدرك تماماً 
تحقيق أمن الوطن والمواطن في إطار من 
نسق  تعكس  مهمة  فهي  القانون،  سيادة 
قيمي نابع من المجتمع ولصالح المجتمع، 
ومن ثم فإن تطبيق القانون يجب أن يحمل 
في طياته قيم العدل والمساواة والنزاهة 
وااللتزام بمعايير وقواعد حقوق اإلنسان، 
الشرطة  رج��ل  ي��ك��ون  أن  يقتضي  وه���ذا 
ملتزماً بمهنية نزيهة عند تطبيق القانون.

والواقع أن لكل مهنة إنسانية قواعدها 
تصاغ  ما  وع��ادة  عملها،  تنظم  وأدوات��ه��ا 
القواعد في إطار: » قانون– نظم–  هذه 

تعليمات«
ون���ظ���راً أله��م��ي��ة ع��م��ل رج����ال األم��ن 
والشرطة والواجبات الملقاة على كاهلهم 
إليهم، وخطورة  المسندة  واالختصاصات 
وأث��ره��ا  يمارسونها  ال��ت��ي  ال��ص��الح��ي��ات 
وليبيا،  والمجتمع  الفرد  على  المباشر 
لحرصه  الداخلية  بوزير  حريا  كان  فقد 
على ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان وسيادة 
والتي  المدونة  ه��ذه  يعتمد  أن  القانون 
بالقوانين  جاء  لما  ترديداً  فقط  تمثل  ال 
المنظمة لعمل رجال الشرطة بل تتضمن 
والتقاليد  واألع����راف  وال��ق��ي��م  ال��م��ب��ادئ 
عن  فضاًل  سلوكهم  تحكم  أن  يجب  التي 
يتحلون  أن  يلزم  التي  والقدرات  الصفات 

بها.
إن الهدف األساسي لهذه المدونة هو 
الشرطة  رج��ال  بين  متبادلة  ثقة  إح��داث 
لحمة  يمثل  أن��ه  اعتبار  على  والمجتمع 
ب��ج��ذوره  ي��ض��رب  واح���دة ونسيج وط��ن��ي 
في عمق التاريخ، فهي موجهة إلى رجال 
الشرطة ليلتزمون بها وتكون دستوراً لهم 
وإل��ى  ب��ه،  يهتدى  ون��ب��راس��اً  سلوكهم  ف��ي 
المقيمين  واألجانب  الليبيين  المواطنين 
وتكون  عليها  ليطلعوا  وزائريها؛  ليبيا  في 
رجال  مع  تعاملهم  في  لهم  مرشداً  دلياًل 
ويطالبوا  بتطبيقها  ليتمسكوا  األم���ن 

بمحاسبة من يتجاوزها.

2 اخبار
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مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة يتخذ جملة من القرارات 
الهامة خالل اجتماعه العادي الثامن للعام الحالي

ال��ح��ك��وم��ة  وزراء  م��ج��ل��س  ع��ق��د 
الليبية المؤقتة يوم الخميس الماضي 
اجتماعه العادي الثامن للعام الحالي 
الشؤون  و  العمل  وزارة  دي��وان  بمقر 
البيضاء  م��دي��ن��ة  ف��ي  اإلج��ت��م��اع��ي��ة 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالله 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ث��ن��ي، وات��خ��ذ خ��الل 
ال��ق��رارات  م��ن  جملة  االجتماع  ه��ذا 

واإلجراءات الهامة.
رئ��ي��س مجلس  ح��ي��ث اس��ت��ع��رض 
الموقعة  ال���ق���رارات  ك��اف��ة  ال�����وزراء 
مجلس  بقرار  له  الممنوح  بالتفويض 
لسنة 2017   )  72 ( رق��م  ال���وزراء 
م ب��ش��أن ت��ف��وي��ض رئ��ي��س��ه ب��ع��دد من 
االختصاصات منذ تاريخ 09 أكتوبر 
هذه  انعقاد  تاريخ  حتى  و  م   2018

الجلسة.
وتم إعتماد محضر إجتماع مجلس 
الوزراء العادي السابع لسنة 2018 م

ال���وزراء جملة  أص��در مجلس  كما 
من القرارات وهي :

- الهيئات :
 / السيد  تسمية  على  الموافقة 
للهيئة  النمر رئيسا  أ.بالقاسم محمد 

العامة للبيئة 
- وزارة الداخلية :

مؤقت  قيد  منح  على  الموافقة   
العامة  للشركة  ال��ت��ج��اري  بالسجل 
ال��س��ل��ع األم��ن��ي��ة لحين  ل��ل��خ��دم��ات و 

إعتماد نظامها 
- وزارة الحكم المحلي :

ت��ب��وي��ب مبلغ 8  ع��ل��ى  ال��م��واف��ق��ة 
م��ل��ي��ون دي���ن���ار ل��ص��ال��ح ال��ق��ط��اع��ات 
البنود  وفق  تاورغاء  لبلدية  الخدمية 
صيانة   - م���دارس  )صيانة  التالية 
نقل  و  نظافة  اعمال   - مقار صحية 
إحتياجات   - تحتية  بنية   - مخلفات 

اإلستقرار( 

- وزارة الصحة :
مستشفى  إن��ش��اء  على  الموافقة 
,الموافقة  سرير   80 بسعة  تمسه 
ببلدية  ل��ل��دم  م��ص��رف  إع��ت��م��اد  على 

القطرون
للموارد  الوطنية  المؤسسة   -

المائية :
شركة  عمل  تمديد  على  الموافقة 
والخدمات  العامة  للمقاوالت  النهر 
وإدارة  تنفيذ  لجهاز  التابع  الفنية 

مشروع النهر الصناعي 
- وزارة التربية و التعليم :

الموافقة على إنشاء المعهد العالي 
للمهن الهندسية ببلدية شحات 

والموافقة على إعتماد دور تكميلي 
الراسبين  الثانوية  ال��ش��ه��ادة  لطلبة 
للعام  األكثر  على  مقررات  ثالث  في 
بحيث  م   2018-2017 ال��دراس��ي 
يبقى الطلبة لإلعادة على هذه المواد 
فقط ف��ي ال��ع��ام ال��دراس��ي ال��ق��ادم و 

يحتفظ لهم بأعمال السنة 
وت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ن��ة وزاري�����ة إلع���ادة 
لسنة   )15( رقم  القانون  في  النظر 
1981ميالدي بشأن نظام المرتبات 
للعاملين الوطنيين بما يضمن زيادتها 
لجميع الشرائح العاملة في الدولة و 
ذلك بناءا على ما عرضه السيد وزير 
المالية  الالئحة  تعديل  بشأن  التعليم 

لمرتبات موظفي الجامعات
ال��ش��ؤون  و  ال��ع��م��ل  وزارة   -

اإلجتماعية:
ألف   25 تعيين  على  ال��م��واف��ق��ة 
باحث عن العمل جدد من المدرجين 
والشؤون  العمل  وزارة  منظومة  في 
 % أن تخصص 60  االجتماعية على 
منها للمنطقة الشرقية و 25 % منها 
الغربية فيما خصصت 15  للمنطقة 

% منها للمنطقة الجنوبية.

رئيس مجلس الوزراء يناقش أوجه التعاون 
مع اللجنة الدولية للصليب األحمر 

تشكيل لجنة بالغرفة األمنية طبرق بناء 
على طلب من ادارة االزمة والطواريء 

الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  بحث 
عبد  ال��ل��ه  عبد  السيد  المؤقتة  الليبية 
الرحمن الثني يوم الخميس الماضي أوجه 
الدولية  واللجنة  الحكومة  بين  التعاون 
اجتماع  خ��الل  وذل���ك  األح��م��ر  للصليب 
عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في 
الفرعية  اللجنة  رئيس  مع  قرنادة  منطقة 
حسني  السيد  بنغازي  األحمر  للصليب 
عبد  السيد  البعثة  رئيس  ونائب  ج��رار، 

المجيد الشاعر.
وكيل  حضره  ال��ذي  االجتماع  وناقش 
بتسيير  المكلف  و  الصحة  وزارة  ع��ام 
مهام الوزارة الدكتور سعد عقوب البرامج 

الصحية و التدريبية في ليبيا.
المنظمات  دور  االجتماع  ناقش  كما 
تعاون  سبل  إي��ج��اد  و  ليبيا  ف��ي  الدولية 
مشترك مع المنظمات الدولية في إرساء 

دعائم االستقرار في ليبيا.

نائب  بوالعميد«  »مفتاح  السيد  ق��ال 
ببلدية  وال��ط��واريء  االزم���ة  ادارة  مدير 
طبرق إنه تم تكوين لجنة بالغرفة االمنية 
االزمة  ادارة  من  طلب  على  بناء  بطبرق 
من  مكونة  تشكيلها  تم  حيت  والطواريء 
كل من الشرطة العسكرية وكتيبة االسناد 
وال��ح��رس  ال��م��رك��زى  وال��دع��م  بالمنطقة 
التابعة  واالجهزة  االمن  ومديرية  البلدى 

لها .

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

وفي سياق الشأن السياسي 
احداث  من  البالد  به  تمر  وما 
م��ت��الح��ق��ة ق���ال ف��خ��ام��ت��ه : ال 
تفريط في سيادة الوطن ووحدة 
ترابه وكرامة أهله وليبيا ليست 
سلعة قابلة للمساومة وإننا نعمل 
بجد إلقرار القوانين الدستورية 
والقانونية  إلقامة دولة القانون 

سلطة  واخ��ت��ي��ار  والمؤسسات 
رئاسية  وان��ت��خ��اب��ات  تنفيذية 
من  الشعب  ليختار  وبرلمانية 
ودون  ال��ح��رة  ب��إرادت��ه  يحكمه 

تدخل خارجي .
وأك������د ف���خ���ام���ة ال��رئ��ي��س 
سيذهب  ب��أن��ه  ك��ل��م��ت��ه  خ���الل 
مؤتمر  لحضور  إيطاليا  إل��ى 

بصراحة  وسيتكلم   باليرمو 
ب���أن االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة 
ويرفض  الحل  هي  والبرلمانية 
من  ال��ب��الد  لحكم  شخص  أي 
ف��ه��ذا ش��أن داخلي   ، ال��خ��ارج 
وال��ش��ع��ب ه��و ص��اح��ب ال��ق��ول 
صناديق  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ف��ص��ل 
رئيس  فخامة  .وختم  االقتراع 

مجلس النواب المستشار عقيلة 
أعاهدكم   : بقوله  كلمته  صالح 
لومة  الحق  بأني ال اخشى في 
الئم إال الله سبحانه وتعالى من 
وكرامة  الوطن   استقرار  أجل 
أهله وأمنه مهما حيكت ضدنا 
م��ن م��ؤام��رات ، ال��ه��دف منها 
ليستفيد  ال��ف��وض��ى  اس��ت��م��رار 

في  والمتعسفون  المتسلقون 
ول��ص��وص  السلطة  اس��ت��ع��م��ال 

المال العام.
فخامته   ح��ّي  الختام  وف��ي   
وقواته  العظيم  الليبي  الشعب 
ال��م��س��ل��ح��ة ال��ب��اس��ل��ة وش��ب��اب��ه 
ال��ش��ج��ع��ان وع���ق���الء ال��وط��ن 

وحكمائه األفاضل.

وزارة التعليم والعاملين بها يكرمون فخامة رئيس مجلس النواب
ص1 ت��ت��م��ة   ■  
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عضو مجلس النواب أبو صالح شلبي: 

ليبيا تمر بمرحلة صعبة وتحتاج إلى وقفة واحدة وصوت واحد يصل إلى العالم والوضع القائم 
اآلن قد يسعد بعض دول العالم التي تسعى للسيطرة على مقدرات الليبيين

كيف  هذه المتغيرات في المنطقة 
الجنوبية وهذه المشاكل وما نسمعه 
الجنوب  في  أهلنا  يعانيها  معاناة  من 

الحبيب الجريح ؟
فيه  وتكمن  ليبيا  من  قطعة  الجنوب 
ال��ث��روات  ث���روات ع��دي��دة أصبحت ه��ذه 
ال��دول  س���واء  ال���دول  م��ن  لكثير  مطامع 
اإلقليمية التي حولنا وبعض الدول المؤثرة  
في المجتمع الدولي  والتي  تحاول بشتى 
الطرق السيطرة على هذا اإلقليم وفصله 

عن ليبيا 
أه��ل��ن��ا ف��ي ال��ج��ن��وب ت��ح��م��ل��وا تبعات 
واالن��ق��س��ام  ليبيا  ف��ي  ال��ق��ائ��م  ال��ص��راع 
على  مباشر  بشكل  أثر  وال��ذي  السياسي 
حياة المواطنين هناك سواء المعيشية أو 

الخدمية وكل مناحي الحياة 
وأث����رت ب��ش��ك��ل م��ا ف��ي ت��واج��د على 
تهّجر  الناس  وبالتالي أصبحت  أراضيهم 
البحث عن  أج��ل  م��ن  أم��اك��ن سكنها  م��ن 

األمن  .
حقيقة وجود الدوله الضعيفه في ليبيا 
دولها  من  الهاربة  األط��راف  لبعض  مّكن 
والمعارضة  التشادية  المعارضة  مثل 

السودانية  في دار فور  
وال���ت���ي اس��ت��خ��دم��ت م���ن ق��ب��ل بعض 
األط�����راف ال��ل��ي��ب��ي��ة  أث��ن��اء ال��ص��راع��ات 
السياسية بين أطراف سياسية في ليبيا  
الجنوب  من  الفئات  هذه  وج��دت  حتى   ،
والنهب  الحرابة   لممارسة  مناسبة  بيئة 
والسلب والخطف وأخذ الفدية ومساومة 
سكان المنطقة لتوفير أموال لتمويل هذه 

الجماعات اإلرهابية .
الجنوب يدفع ثمن كل ما يجري في   
ليبيا ألنه يعتمد على شمال ليبيا في كل 
أصبح  الجنوب  وبالتالي  حياته  مناحي 
م��ط��م��ع وك��ذل��ك م��وق��ع��ه االس��ت��رات��ي��ج��ي 
باعتباره نقطة الدخول من أفريقيا وكذلك 

الجنوب صمام  األمان لليبيا . 
أو جرح  ألم  أنه  أعتقد  الجنوب  اليوم 
ينزف داخل الجسم الليبي فعلينا جميعا 
لليبيا  األم��ل  بداية  الجنوب  أن  نعي  أن 

والظهر الحامي لليبيا.
ه��ذه  ت���دع���م  دول  ه���ن���اك  ه���ل 
بشكل  الدعم  كان  س��واء  العصابات 
مصلحة  وم��ا  مباشر  غير  أو  مباشر 

هذه الدول ؟
الكل يعلم أن ليبيا مستهدفه , أعتقد 
ال��دراس��ات  م��ن  الكثير  بالمخفي  ليس 
أن  كشفتت  الدولية  والتقارير  الدولية 
ليبيا مشروع للتقسيم لثالث دول وبالتالي 
ال��دول  بعض  ترعاه  التي  المشروع  ه��ذا 
االس��ت��ع��م��اري��ه ال��غ��رض م��ن��ه ف��ق��ط ليس 
تفتيت ليبيا أو السيطرة عليها فقط إنما 
السيطرة على ثرواتها والهدف التي تبنى 
تتبناها  التي  االستراتيجيات  هذه  عليه 

هذه الدول .
ليبيا  أج��زاء  أكثر  من  الليبي  الجنوب 
القوية  الدولة   ، الدولة  إلى  يحتاج  الذي 
التي تحمي حدودها وتدافع عنها وبالتالي 
ونطالب  الجنوب  في  أهلنا  نطالب  نحن 
الدولة الليبية  بكل حكوماتها وقياداتها أن 
تلتفت لهذا الجزء من الوطن وأن تحافظ 
على نسيجه االجتماعي ومكوناته األصيلة 
التي نشأت في هذه المنطقة الجغرافية 

من وطننا العزيز.
ف���ي م��س��أل��ه  دع���م ال��ح��ك��وم��ات 
مبلغ  ه��ن��اك  الجنوبية  للمنطقة 
200 مليون تم تخصيصه للمنطقة 
بيئة  هناك  تكن  لم  ولكن  الجنوبية 
مناسبة بحجة الوضع األمني هناك 

، يمنع قيام أي مشاريع  في الجنوب 
أو أي استثمار ما رأيكم ؟

هذا الكالم على الورق فقط ولكن على 
األمنيه  الظروف  رغم   ، يوجد  ال  الواقع 
في  المناطق  بعض  توجد  أنه  إال  السيئة 
تنمية  بها  يحدث  أن  يمكن  التي  الجنوب 
اإلره��اب  مكافحة  يمكن  وال   ، إعمار  أو 
وال��ه��ج��رة وك��ل ه��ذه ال��ظ��واه��ر إال بخلق 

مسار موازي وهو التنمية , 
أعتقد أنه البد من تفعيل دور السلطات 
المحلية التي تتعلق بالبلديات والمجالس 
المحليه في الجنوب لكي تساهم وبشكل 

كبير في طرح احتياجاتها للحكومة 
هذه المبالغ إذا كان هناك فعال بعض 
المبالغ خصصت للجنوب يجب أن تكون 
البلديات  وه��م  المعنيين  تصرف  تحت 
الواقعة في الجنوب  وعددها أربعة عشر 
بلدية وفي تصويري إن هذه المبالغ على 
ورق فقط ، وعندما جلسنا مع الحكومة 

لم نسمع إال سوف نعمل وسوف وسوف
ليس  يحصل  ال���ذي  التسويف  وه���ذا 
خدمة  يقدم  أن  يريد  وم��ن   ، بالمنطقي 
ويلتقي  لبلدياتها  يلتفت  أن  للجنوب عليه 
اإلمكانيات  تلك  توفير  يتم  ذلك  بعد  بها 

للناس.
القوات   , المسلحة  القوات  دور  ما 
عمليات   غ��رف��ة  أن��ش��أت  المسلحة 
هل  الجنوبية،  بالمنطقة  خاصة 
المسلحة  للقوات  تحرك  أي  هناك 
عسكرية  ق����وات  أي  ه��ن��اك  وه���ل 
ن��ظ��ام��ي��ة م��ت��واج��دة ف��ي ال��ج��ن��وب 

الليبي؟ 
حرب  ف��ي  أنهكت  المسلحة  ال��ق��وات 
بنغازي ودرنة مع ذلك تحاول جاهدة أن 

تقدم ما يمكن تقديمه للجنوب 
ولكن في تصوري إن الجنوب لديه عدد 
إعادة  إلى  لكنه يحتاج  الجيش  من قوات 
تنظيم وإعادة تأهيل وإعادة تسليح وربما 
جديد  من  ترتيبها  أعيد  لو  القوات  هذه 
فهي قادرة أن تحمي حدود ليبيا الجنوبية 
األم��ن ,  ف��رض  في  تساهم  أن   وأيضا 
األمر فقط يحتاج إلى إعادة هيكلة هذه 
مع  يتناسب  بما  تأهيلها  وإع��ادة  القوات 
، فقط تسليح  الجديدة  العسكرية  األطر 
جديد وعتاد جديد ويكون من الممكن أن 
المستقبل  في  القوات  ه��ذه  على  نعتمد 

سواء أكانت قوات عسكرية أو أمنية
ما دور الدول الجوار هل لديكم أي 
ولو  المجاورة  الدول  هذه  مع  تواصل 

في جانب تأمين الحدود ؟
هذا  تعِط  لم  ليبيا  في  الحكومات  كل 
األمر أهمية كبيرة نتيجة الصراع القائم 

فكان  اإلره��اب  ضد  بحروبها  وانشغالها 
الجنوب في آخر هموم تلك الحكومات 

أعتقد اليوم أن األمر استفحل عندما 
إل��ى حد الخطف واالع��ت��داء على  وص��ل 

العائالت الليبية من قبل هذه العصابات
وب��األم��س م��ا ش��اه��دن��اه ك��ان ملحمة 
شارك فيها كل أطياف الجنوب سواء كانوا 
المكونات  ، هذه  أو ط��وارق  تبو  أو  عرب 
كلها انتفضت لنصرة أهلها في تمسة وأم 
األرانب والقطرون وسبها ووادي الشاطي 
تسطير  في  شاركت  المناطق  هذه  كل   ،
هذه  على  القضاء  ف��ي  ال��ش��رف  مالحم 

الجماعات اإلرهابية 
ول��ك��ن األم���ر دائ��م��ا يحتاج إل��ى دول��ة 
فالتسليح والعتاد ومعالجة الجرحى هذه 
األمور كلها تحتاج إلى قوة رسمية مدربة 
تستطيع أن تتعامل مع هذه المجموعات 

المارقة بشكل احترافي
العامة  القيادة  مع  تواصلتم  هل 
وأبلغتموها بما يحدث في المنطقة 

الجنوبية؟
بالتأكيد نحن معهم في تواصل مستمر 
والكل يعلم أنه قد تم بالفعل تنفيذ بعض 
حتى  المجموعات  ه��ذه  على  الضربات 

صباح هذا اليوم تم تنفيذ غارات
م��ع غ��رف��ة عمليات  ت��واص��ل  وه��ن��اك 
األوض����اع ستكون  أن  وأع��ت��ق��د  ال��ج��ن��وب 
األمر  ولكن  القادمة  األي��ام  في  مقبولة 
العسكرية  التأهيل    إع��ادة  إل��ى  يحتاج 
والدعم الالزم للتصدي لهذه المجموعات 
ال��ن��واب  مجلس  م��ن  كعضو   أن��ت 
كيف ترى هده المراوغات السياسية 
إل��ى  وال���دع���وة  األم��م��ي  للمبعوث 
لعقد  دع��وة  آخ��ره��ا  ك��ان  مؤتمرات 

مؤتمر باليرمو 
أنت كعضو في مجلس النواب هل تؤيد 

أي حوارات خارجية ؟
في تصوري إن المشكلة ليبية بامتياز 
في  جاد  الدولي  المجتمع  أن  أعتقد  وال 

حل أي مشكلة
وبعض األطراف مع األسف تحاول أن 
تدول المشكلة الليبية  منذ   7  سنوات 
األمر  ألن  فشلها  أثبتت  التجربة  وه��ذه 

خاص بالليبيين 
الشمل  للم  تسعى  أن  األط���راف  على 
وربما  ما شهدناه من قرار مجلس الدولة 
في التصديق على مبادرة مجلس النواب 
إع��داد أو  إلى  تعد مؤشر جيد قد يؤدي 
تشكيل حكومة موحدة يتفق عليها الليبيون 
إلى  المرحلة  ب��ه��ذه  تعبر  أن  وتستطيع 
المناسبة النتخابات  تهيئة األوضاع  حين 

برلمانية في األيام القريبة العاجلة

س/ كيف ترى التحركات  العربية 
هي  ه��ل   ، الليبية  القضية  ت��ج��اه 

تحركات جادة ؟
في  مصلحة  صاحبة  العربية  ال���دول 
استقرار ليبيا ، لألسف صحيح أن بعض 
تقديم  يمكنها  وال  ضعيفة  تكون  ال��دول 
أكثر من إمكانياتها ، لذلك نحن كليبيين 
شاكرين كل المساعي التي بذلتها الدول 
العربية سواء تونس أو مصر أو المغرب 

أو الجزائر
حاولت هذه الدول التقريب بين وجهات 
والفاعل  األكبر  ال��دور  يظل  ولكن  النظر 
هو الذي تقوم به  جمهورية مصر العربية 
عبر  العسكرية  المؤسسة  توحيد  م��ن 
ونجاح  ورئاستها   وخارجيتها  حكومتها 
المؤسسة  توحيد  االجتماعات حول  هذه 
ليبيا  مصلحة  ف��ي  سيصب  العسكرية 

واستقرارها بشكل كبير.
ال��رئ��اس��ي  المجلس  إل���ى  ن��ذه��ب 
والتغيير  ال���وزارات  هذه  ت��رون  كيف 
دول  مع  واالتفاقيات  ال��ق��رارات  في 
السلطة  إلى  الرجوع  دون  خارجية 
مجلس  ف��ي  المتمثلة  التشريعية 

النواب ؟
الحكومة  يعط هذه  لم  النواب  مجلس 
محاسبتها  يستطيع  ال  وبالتالي  الثقة 
في  وعضو  الشعب  عن  كنائب  أنا  ولكن 
وجود  يمكن  ال  أنه  أرى  النواب   مجلس 
حكومة  فاعلة ال تمنح الثقة وبالتالي فهي 
منقوصة الشرعية ولن تكون فاعلة بالحد 
الذي يسعى إليه صادرو اهذه القرارات 

إلى  وتحتاج  صعبة  بمرحلة  تمر  ليبيا 
وقفة واحدة وصوت واحد يصل إلى العالم 
الدولية  األط��راف  من  كثير  أن  أعتقد 
ال تريد لليبيا أن تكون لها رأي واحد أو 
رأي واحد بل بالعكس الوضع القائم اآلن 
تسعى  التي  العالم  دول  بعض  يسعد  قد 

للسيطرة على مقدرات الليبيين
فأنا أرى أن أي قرارات ال تتخذ بإجماع 
من الليبيين لن تكون فاعلة بالشكل الذي 

يرغب فيه صادروا هذه القرارات.
البعثة  ت��ح��رك��ات  ت��ق��ي��م  ك��ي��ف 

األممية للدعم في ليبيا؟
ج��ادة  األممية  البعثة  أن  أرى  ال  أن��ا 

وسأثبت لك ذلك 
ال��ن��واب  مجلس  ت��وج��ه  عندما  فمثال 
السياسي  االت��ف��اق  ت��ع��دي��ل  م��ق��ت��رح  إل���ى 
تونس  في  السياسيان  الطرفان  والتقى 
أعتقد أنهم وصلوا إلى %80 من االتفاق 
هذا  توقف  األممية  البعثة  أن  نتفاجئ   ،
الحوار , لذلكالبعثة غير جادة في إبجد 
يمثلوا  موظفين  مجرد  هم  والبعثة   ، حل 

أطرافا دولية لم تتحقق بعد مصالحها في 
ليبيا ،

دائما يعول على الوطنيين في الداخل 
وال يعول على الخارج، فال يمكن إرهتان 
القرار الليبي للخارج ، والبعثة األممية هي 
للتشاور  تكون  أن  يفترض  مساعدة  بعثة 
البديلة وال  والنصيحة وخلق االقتراحات 

تتعدى ذلك
العربي  ال��ب��رل��م��ان  ع��ن  ح��دث��ن��ا 

باعتبارك نائبا لرئيسه؟
البرلمان العربي أنشئ في الجزائر منذ 
12 أو 13 عام وأعتقد أنه كان بمبادرة 
من ليبياوتبنتذلك الجامعة العربية وطرح 
في قمة الجزائر، أصبح البرلمان العربي 
مؤقتا لمدة خمس أو ست سنوات ، ترأست 
ليبيا البرلمان العربي لفترة ودعمت بكل 

اإلمكانيات لضمان نجاحه 
وكان الهدف منه أن يكون صوت يمثل 
القضايا  جل  إليصال  العربية  الشعوب 

بطريقة دبلوماسية 
البرلمان العربي في السنوات األخبرة 
حصل فيه تطور كبير جدا في توصيل هذه 
الشعوب  قبل  من  بها  كلف  التي  الرسالة 
العربية وهو اآلن في تواصل مستمر مع 
في  ح��راك  وف��ي  الدولية  التجمعات  كل 
فلسطين  كقضية  العربية  القضايا  أهم 
ولسودان والقضية الليبية واليمن وسوريا 

والعراق ،
بقانون  اهتم  العربي  البرلمان  أيضا 
البريطانية  ال��م��ت��ح��دة  المملكة  تسعى 
الجيش  بتعويضات  قانون  إص��دار  وه��و 
اإليرلندي لضحايا والكل يعرف أن ليبيا 
تملك في بنوك بريطانيا من 10 إلى 11 
مليار دوالر تحاول بريسطانيا سن قانون 

للسيطرة عليها كتعويضاتلها 
جاد  بشكل  العربي  البرلمان  وتحرك 
وفد  وتوجه  العموم  مجلس  مع  وتةاصلنا 
اللجنةالمعنية  م��ع  وت��ح��دث��ا  ه��ن��اك  إل��ى 
بين  التنسيق  إل��ى  أيضا  يحتاج  واألم���ر 
الليبي  وال��ب��رل��م��ان  ال��ع��رب��ي  ال��ب��رل��م��ان 
هذه  مع  للتعامل  مشترك  وفد  لتتشكيل 
عربي  شعب  بقوت  تتعلق  التي  القضية 

وهو الشعب الليبي  
اإلنجليزي  العموم  مجلس  ك��ان  وإذا 
قرر أن يستمر في مناقشة هذه القضية 
قانونا  يناقش  اآلن  العربي  فالبرلمان 
اسمه قتنون تجريم االستعمار وهو ينص 
في كثير من بنوده على محاكمة ومحاسبة 
العربية  الدول  استعمرت  التي  الدول  كل 
المليارات  وم��ئ��ات  بمليارات  وتعويضنا 
مع  بالتنسيق  ذل��ك  على  عاملون  ونحن 
إصدار  وبالتالي  العربية  البرلمانات  كل 
هذا القانون سيكون ضمن القوة الرادعة 

السياسية لهذه الدول
ختاما سيادة النائب لمن توجهها؟

االستضافة  حسن  على  أشكركم  أوال 
، وكمواطن ليبي قبل أن أكون عضو في 
البرلمان  رئيس  نائب  أو  النواب  مجلس 
يعوا  أ  السياسيين  كل  من  أتمنى  العربي 
أن ليبيا فس مخاطر وما نتقاتل من أجله 
عليه  نبكي  وطنا  بعده  نجد  ال  قد  اليوم 

غدا 
نساهم  وأن  لبعضنا  نتنازل  أن  علينا 

جميعا لجمع وطننا على كلمة واحدة 
تأسيس دولة قوية .. جيش واحد قوي 

نقارع به اإلرهاب 
المظلم  النفق  ه��ذا  من  ليبيا  ونخرج 
الذي دمر الليبيين خالل 7 سنوات مضت
وعلينا أن نتحد من أجل هذا الوطن. 

قال نائب رئيس البرملان العربي وعضو مجلس النواب عن املنطقة اجلنوبية سيادة النائب أبو صالح شلبي يف مقابلة تلفزيونية عبر قناة ليبيا 
املستقبل الليبية  إن ليبيا متر مبرحلة صعبة وحتتاج إلى وقفة واحدة وصوت واحد يصل إلى العالم وأعتقد أن كثير من األطراف الدولية ال تريد 

لليبيا أن تكون لها رأي واحد أو رأي واحد بل بالعكس الوضع القائم اآلن قد يسعد بعض دول العالم التي تسعى للسيطرة على مقدرات الليبيني
وتنشر الديوان نص املقابلة مع سيادة النائب السيد »أبو صالح شلبي« والتي أجراها اإلعالمي عبد السالم املسالتي 
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استطالع رأي حول قرار مجلس النواب لزيادة المرتبات

من غابات كثيفة إلى مقسمات عشوائية سكنية .. ماذا يحدث للغطاء النباتي 
هل ستختفي الغابات بشكل كامل في سنوات قليلة

أزمة سيوله ام أزمة ثقه

»ب��ال��ع��ل��م ن��ب��ن��ي أج���ي���اال و 
ن��ص��ن��ع م��س��ت��ق��ب��ال م��ش��رف« 
الشكر  وجزيل  التحايا  فكل 
تتلمذ  الذي  للمعلم  والعرفان 
عليه كل طبقات المجتمع من 
واطباء   ومحاميين  مهندسين 
فكل الكلمات تعجز عن وصف 

المعلم وانجازاته ..
ما رأي��ك في ق��رار مجلس 
المرتبات  زيادة  بشأن  النواب 

للمعلمين؟
قناة  توجهت  السؤال  بهذا 
ع��دد  ال���ى  المستقبل  ليبيا 
التعليم  بقطاع  العاملين  من 
ق��رار  ف��ي  رأي��ه��م  وأستطلعت 
مجلس النواب وهذه فيمايلي 
ما  وف��ق  وأرائ��ه��م   أجاباتهم 

سجلته صحيفة الديوان. 
خطوة  إنها  المعلمة  قالت 
ج��ي��دة م����ن  رئ��ي��س مجلس 
لكنها  و  تأخرها  رغم  النواب 
ترجع للمعلم و تمنحه حقوقه، 
ألن المعلم وكذلك االخصائي 
أو االدراي جميعهم فريق عمل 
مسؤوليات  ل��دي��ه��م  متكامل 
عن  ال��ع��بء  رف��ع  منها  كثيرة 
الطالب و تأهيله ووضعه على 

الطريق الصحيح
كادر  المعلم  أن  وأوضحت 
وظيفي مهم في المجتمع وله 
تنفيذ  يتم  أن  ونأمل  مكانته 
هذا القرار في أقصى سرعه 
و  داف��ع��ا  المعلم  يعطي  لكي 

بشكل  الطلبة  لتعليم  حافزا 
جيد.

وقال مدير مدرسة الوحدة 
الوطنية االستاذ فرج اهويدي 
: أشكر أعضاء مجلس النواب 
وع���ل���ى رأس���ه���م ال��م��س��ت��ش��ار 
لنا   قدموه  لما  صالح  عقيله 
م��ن زي���ادة ال��م��رت��ب��ات فنحن 
ننظر للحالة االقتصادية التي 
نطالب  ال  و  ال��ب��الد  بها  تمر 
ب����زي����ادة  ن��ح��ن ف��ق��ط ن��ري��د 
المواد  في  األسعار  تخفيض 
للعائالت  خصوصا  الغذائية 
ذوي الدخل المحدود ونتمنى 
النظر  االق��ت��ص��اد  وزارة  م��ن 
الموضوع وإعادة ترتيب  لهذا 

السلع التموينية.
إح��دى  أث��ن��ت  جهتها  م��ن 
بن  عثمان  م��درس��ه  معلمات 
ع���ف���ان ب��ال��ش��ك��ر وال��ع��رف��ان 
إن   : وقالت  النواب  لمجلس 
ق��رار  المرتبات  زي���ادة  ق���رار 
من  الكثير  هناك  ألن  صائب 
لهذه  محتاجين  المعلمين 
الزيادة يرجع لتردي ظروفهم 
المعيشية و أشادت بأن القرار 

صائب وفي محله.
وق���ال م��دي��ر ث��ان��وي��ة عمر 
بن العاص االستاذ السنوسي 
ع��ب��دال��ح��م��ي��د ال�����زوي: ه��ذا 
نتمنى  للمعلم  يقدم  شي  أقل 

تطبيق القرار حاال .

المعلمين  أح���د  وأض����اف 
وال��ع��رف��ان  بالشكر  نتقدم   :
على  النواب  مجلس  ألعضاء 
عقيلة  ال��م��س��ت��ش��ار  رأس���ه���م 
ص��ال��ح - ال��ج��ه��ة ال��وح��ي��دة 
المختصة  والمخولة من قبل 
لهذا  إصدارهم  على  الشعب 
ال��ق��رار ال��ذي ن��رى أن��ه تأخر 
لكن كان قرارا مهما وجاء في 
على  الشكر  جزيل  لهم  وقته 
اهتماهم بالمعلم وسعيهم في 
تحقيق طموحه ونيل حقوقه.

نشكر  ال��م��ع��ل��م��ة:  وق��ال��ت 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ع��ل��ى ه��ذا 
نطالب  ولكن  الممتاز  القرار 
ألنه سيرفع  بسرعة  التطبيق 

من معنويات المعلم من حيث 
فالمعلم  األداء  و  ال��ك��ف��اءة 
هذه  ويستحق  ويعطي  يكافح 

الزيادة 
وق���ال���ت ال��م��ع��ل��م��ة: ق���رار 
و  ال��ن��واب  مجلس  من  شجاع 
يفترض تطبيقه من السنوات 
ال��م��اض��ي��ة ألن����ه ق�����رار في 
مصلحة المعلم وقطاع التعليم 
الوقت  ف��ي  خصوصا  أج��م��ع 
ال��ح��ال��ي م��ع غ���الء االس��ع��ار 
علي  المعلمين  يساعد  فهو 
توفير احتياجاتهم من الناحية 

المادية.
وق���ال���ت االس����ت����اذة ق��م��ره 
يستحق  ال��م��ع��ل��م  ال��ش��ري��ف: 
الزيادة بحكم أنه يدرس أكثر 
الفصل  ف��ي  طالبا    50 م��ن 
ال���واح���د ف��ه��و ق����رار ص��ائ��ب 
حيز  ف���ي  ي��ك��ون  أن  ون���أم���ل 

التنفيذ. 
نشكر  ال��م��ع��ل��م:  وأض����اف 
زي���ادة  ع��ل��ى  ال��ن��واب  مجلس 
ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  المرتبات 
نحتاج فيه هذه الزيادة بسبب 
تعاني  التي  المادية  الظروف 
م��ن��ه��ا ال���ب���الد ف���ي األوق����ات 
الراهنة، أرى أن تنفيذ وصدور 
القرار في هذا الوقت يساعد 
المعلم  أزم����ات  حلحلة  ف��ي 
فالمعلم  النواحي  جميع  من 
عندما يرتاح ماديا يؤدي عمله 

وواجباته بشكل ممتاز.

يلجأ  مالذاً  كانت  مساحات خضراء 
الطعام  وتناول  للراحة  المسافرون  إليه 
والتمدد على أراض زراعية وغابات تسر 
العليل  بالهواء  المنطقة  وتمد  الناظرين 
وما  والصنوبر  ال��س��رو  بأشجار  مليئة 
بعدها  تغير  قليلة حتى  إال سنوات  هي 
المشهد ليصبح ذا لون رمادي باهت ، 
الذي أضحى ضيقاً وممتداً وسط أبنية 
قبيحة الشكل استُغلت كمخازن ومحاٍل 
يمكن  ال  أن��ه  كما   .، متراصة  تجارية 
عدد  مالحظة  إال  الطريق  عبر  للمارة 
تكسير  على  تعمل  الجرافات  من  كبير 
قاطعة  الطريق  جانبي  على  المرتفعات 
الطبيعية  وال��ن��ب��ات��ات  األش��ج��ار  معها 
مقسمات  إل��ى  األراض���ي  ه��ذه  وتحويل 

سكنية ومحاٍل تجارية“.
البيئة  على  الجائر  االعتداء  مشهد 
سنوات  سبع  منذ  استفحل  وال��غ��اب��ات 

في ظل غياب الشرطة الزراعية وعدم 
متابعة الغابات وأمالك الدولة

حذر مكتب اإلعالم بالجمعية الليبية 
ما  خطورة  من  البرية  الحياة  لحماية 
يحدث  ليندرج هذا االعتداء في إطار 
الجرائم البشعة التي تتعرض لها البيئة 

والمتمثلة في تدمير الغطاء النباتي 
البيئة  ل��ح��م��اي��ة  الليبية  الجمعية 
حماية  جهاز  لغياب  أسفها  عن  أعربت 
البيئة وحرس الغابات في ظل استمرار 
الغابات  أراضي  انتهاك  في  المواطنين 
دون الخوف من المساءلة والتوقف في 

التصرف التجاري واستغالل الغابات 
ب��أن  البيئية  الجمعية  وأوض���ح���ت 
استمرار هذه األعمال دون رادع سيسبب 
وسيدمر  مستقباًل  بيئية  ك���وارث  ف��ي 
في  ويسبب  النباتي  الغطاء  أث��ره  على 

التصحر. 

»المدار الجديد« تطلق خدمة 
الجيل الرابع في بنغازي

للهاتف  ال��ج��دي��د  ال���م���دار  ش��رك��ة  أع��ل��ن��ت 
المحمول، عن إطالق خدمة الجيل الرابع  في 
الحثيث  سعيها  إط��ار  في  وذل��ك  بنغازي  مدينة 

لتوفير الخدمات الجيدة للمواطنين .
وأكدت الشركة في بيان خالل مؤتمر صحفي 
ب��ن��غ��ازي، خ��الل  ف��ي  تبيستي  ب��ف��ن��دق  ع��ق��دت��ه 
فائق  ال��راب��ع  الجيل  خدمة  بإطالق  االحتفال 
الخدمة  أن  بنغازي  ، في نطاق مدينة  السرعة 

سيُجرى إطالقها قريبا في باقي المدن.
الجيل  خدمة  إط��الق  أن  الشركة  وأوضحت 
الرابع جاءت بعد عام واحد من إطالق خدمة 
االنترنت عالي السرعة ،  خدمة الجيل الثالث 
ال��م��ط��ور، ح��رص��ا م��ن��ه��ا ع��ل��ى ت��ق��دي��م أفضل 
الخدمات وتطويرها في عالم االتصاالت وتقنية 
المعلومات وتنفيًذا إلستراتجية الشركة للتحول 
يشهده  الذي  السريع  التطور  لمواكبة  الرقمي 

العالم.
وأضافت أن المشروع يستهدف كافة المدن 
االستمتاع  من  المواطنون  يتمكن  كي  الليبية 
وكذلك  ج��داً،  عالية  بسرعة  اإلنترنت  بخدمة 
التقنية  ه���ذه  ع��ل��ى  تعتمد  أخ���رى  تطبيقات 
الحديثة لتحقيق رؤية الشركة في دعم زبائنها 
للنجاح على الصعيدين المهني، من خالل توفير 
األعمال،  لقطاع  المتكاملة  الحلول  من  باقة 
لتالئم  العروض  تعدد  خ��الل  من  واالجتماعي 

شرائح المستهلكين.
ولفتت شركة المدار في البيان إلى أن معدل 
امتالك المواطن إلنترنت سريع صار ينظر إليه 
كأهم مؤشرات الرقي الحضاري نظراً لدوره في 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  أغراض  دعم 

المستدامة.

في  المصاعب  من  عددا  لليبي  االقتصاد  يواجه 
الوضع  أن يشهد  األخيرة وسط مخاوف من  اآلونة 
ما  المقبلة، حسب  الفتره  االنهيار خالل  من  مزيدا 
وتأزم  المصارف  أمام  طوابير  من  يحدث  وما  نراه 
سيولة فإن االقتصاد الليبي الذي يعتمد علي منصتين 
لتحقيق النمو في البالد هو القطاع المالي والنفط، 
مثل  مقلقة  وتحديات  صعبا  داخليا  وضعا  يواجهان 
التي  ال��دوالر  نظيره  أمام  الليبي  الدنيا  أنهيار  أزمة 
أبتدأت منذ 2013، واالنقسامات الداخلية التي تؤثر 
بشكل مباشر علي االستقرار. ويتساءل الجميع من 
دون استثناء عن الوضع االقتصادي والمالي والنقدي 
في ليبيا الذي يعيش في ظل أزمة مالية واقتصادية 
قد تتحول إلي أزمة عقيمة، وتبدو مالمحها تقترب 
بسرعة وتهدد بانهيار مالي واقتصادي، ورغم وجود 
بعض األمل في األيام المقبله ولكن البعض متخوف 

من ان يثق في الكالم دون الفعل.
ذه كانت أغلب التساؤالت المطروحة في الشارع 
بإجراء  الليبية  االنباء  وكالة  قامت  هنا  ومن  الليبي 
المجتمع  شرائح  من  بعض  ألراء  اإلستطالع  ه��ذا 
في  األقتصادي  الوضع  تدهور  سبب  ماهو  لنعرف 

ليبيا؟ 
تقول األستاذه)ه/ع( ال يوجد أزمة اقتصادية في 
الشعب  يريدون  أساسا  أنهم  يحدث  ال��ذي  البالد، 
المصارف  وطوابير  السيوله  بموضوع  يلتهي  الليبي 
ويبقي شغله الشاغل متي يقبض المرتب وكيف يوفر 
ومايجري  السياسة  ويتناسى  المعيشه  وسبل  األكل 
في البالد من أنقسامات وسرقات وفساد، ولنفترض 
أن هناك أزمة كبيرة، فال يعقل مشكلة دون حل وفي 

نظري أن هذه األزمة مفتعله، أوال ارادات النفط تأتي 
وال نعلم أين تذهب امواله، ثانيا موضوع الدوالرات 
التي زادت من الوضع سوء فالمواطن كان يريد زيادة 

في مرتب أو بالمجمل ال نرى تحسن. 
ناحية  م��ن  )ن/و(  أس��ت��اذه  نظر  وج��ة  اختلفت 
الحرب  بداية  من  متوفرة  تكن  لم  السيوله، صحيح 
بسبب توقف إيرادات النفط، ولكن من سنة الي األن 
رجعت إيرادات النفط في تحسن ولم نرى أي تحسن 

ملحوظ في وضع المواطن، تأزم الوضع االقتصادي 
له جانبين مهمين الجانب االول: هو مفتعل الوضع 
ي��ح��دث م��ن اخ��ت��الف��ات سياسية  ال��س��ي��اس��ي وم���ا 
فقدان  هوا  الثاني:  الجانب  البالد،  في  وعسكرية 
التجار  يعد  لم  أي  والمصارف،  التجار  بين  الثقه 
يضعون أموالهم في حساباتهم الشخصية خوفا من 
عدم قدرتهم علي سحبها الحقا، وبنسبة اإلصالحات 
ليبيا  مصرف  في  تمت  التي  االقتصادية  السياسية 
المركزي ، لم تقم بأي تأثير في الواقع، لعدم الجدية 
أو البطئ في اإلجراءت، وأدت الي ان بعض التجار 

سيطروا علي الوضع األقتصادي للدولة. 
مصرف  في  موظف  الخمسي  مصطفي  استاذ 
ق��ال: أن ال��وض��ع األق��ت��ص��ادي ف��ي ت��ط��ور، بالنسبة 
من  تبدأ  ومتوفرة  جيدة  السيولة  األم��ان  لمصرف 
سيتحسن  البالد  مصارف  وأغلب  القادم،  االسبوع 
وضعها الفترة المقبلة بأذن الله ولكن هناك فرق في 
صرف المبالغ للمواطن بين مصرف الي أخر ، وعلي 

أمل أن يدوم استقرار الوضع االقتصادي والبالد. 
ويبقي التسائل قائما أزمة سيوله ام أزمة ثقه أم 

كليهما ...وهل ستنتعش البالد عن قريب؟
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اإلدارة العامة للتدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط بنغازي:

تطوير أداء الموظفين هو على رأس أولويات المؤسسة

تدريب 25 من موظفي األمن واالستقبال بفرع صندوق التضامن االجتماعي بنغازي 

متابعة: ابراهيم الحوتي
أكد األستاذ أمحمد الدينالي مدير 
بالمؤسسة  للتدريب  العامة  اإلدارة 
الوطنية للنفط بنغازي أن التدريب هو 
تطوير أداء الموظفين وهو على رأس 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  أول��وي��ات 
في  المتمثلة  للرؤية  تجسيداً  بنغازي 
البشرية  التنمية  أهمية  على  التركيز 

وبناء اإلنسان
وإيجاد آلية متطورة لمواكبة التطور 
بناء  في  العالم  يشهده  ال��ذي  الكبير 
كافة  في  المستقبلية  الليبية  الدولة 

المجاالت 
وتطوير  ت��دري��ب  عملية  إن  وأش���ار 
كبيرة  فوائد  الموظفين تحقق  كفاءات 
أع��داد  ترفع  حيث  المؤسسة  إلدارة 
مستمر  بشكل  ال��ب��ش��ري��ة  ال��ك��ف��اءات 
قدرة  زي��ادة  في  التدريب  يساهم  كما 
ذاتهم  وتحقيق  األداء  على  الموظفين 
م���ن خ����الل رض���اه���م ع���ن أن��ف��س��ه��م 
مناخاً  ي��وِج��د  ال��ذي  األم��ر  وأعمالهم 

جيداً في العمل.
المؤسسة  أدارة  إن  الدينالي:  وقال 
مستمر  بشكل  تعمل  للنفط  الوطنية 
على رفع كفاءة موظفيها كافة من خالل 
منتظمة  تدريبية  دورات  في  تنسيبهم 
العام كلٌّ وفق طبيعة عمله  على مدار 
الموظفين  تدريب  أهمية  على  مؤكداً 
العام  بالنفع  يعود  بما  كفاءتهم  ورف��ع 
أيضاً على المتعاملين مع اإلدارة وعلى 

جودة الخدمات المقدمة للجمهور
ضرورة  على  أيضا  الدينالي  وأك��د 
بالمسارات  التدريبية  البرامج  رب��ط 
ليتمكن  وذل��ك  للموظفين  الوظيفية 

من  الكاملة  االستفادة  من  الموظفون 
الدورات التدريبية، ومن تطبيق ما تم 

تعلمه.
فاطمة  األستاذة  قالت  جهتها  ومن 
الغرياني عضو االتحاد النسائي للمرأة 
العاملة بالمؤسسة الوطنية للنفط: إن 
أهداف التدريب تكمن في السعي نحو 
تحسين  على  والعمل  والتغيير  التنمية 
زيادة  وبالتالي  األداء  وأساليب  طرق 
الموظفين  ق��درات  وتنمية  اإلنتاجية 
علمياً  أعمالهم  مجال  في  ومهاراتهم 

وعملياً.
التدريب  إن  ال��غ��ري��ان��ي  وأض��اف��ت 
المستمر يمكن الموظفين من مسايرة 
واإللمام  والتكنولوجي  العلمي  التقدم 

بأحدث أساليب العمل.
وإش�����ارت ال��غ��ري��ان��ي: ان���ي عضو 
العاملة  للمرأة  النسائي  االتحاد  في 
تعمل  التي  للنفط  الوطنية  بالمؤسسة 
ما  الي  ووصلت  الرجل  بجانب  المرأة 
بكل  تستحق  جهود  م��ن  اليه  وصلت 
أقسام  ورؤساء  مديرات  أمثال  جداره 
داخل إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

الفارسي  تهاني  األستاذة  وصرحت 
إدارة  من موظفي  تدريب عدد  تم  إنه 
كافة  على  م��وزع��ون  وه��م  المؤسسة 
إدارات المؤسسة ويتم تصميم البرامج 
واحتياجات  طبيعة  لتناسب  التدريبية 
بناءعلى  بها  والمستخدمين  اإلدارات 

أسس علمية وموضوعية.
وأكدت الفارسي أننا نتولى اهتماماً 
الوظيفي  وال��ت��م��ي��ز  ال��ت��ف��وق  بأهمية 
موضحة أن الركائز األساسية لإلدارة 
واإلب��داع  الفكر  تحفيز  على  تحرص 

بناء  اجل  من  به  واالستمرار  المتميز 
ليبيا الوطن. 

بوقرين  أم���ل  ال��م��ه��ن��دس��ة  وق��ال��ت 
رئيسة قسم التوثيق والمعلومات بإدارة 
التوثيق  قسم  ان  والتطوير:  التدريب 
مالك  بأعداد  خاص  هو  والمعلومات 
وظيفي لكل موظف أدي عمله واجتاز 
المؤسسة  تدريبيه سواء داخل  دورات 
ق��دم  وم����اذا  خ��ارج��ي��ه  او  محليه  أو 
للمؤسسة الوطنية للنفط من إنجازات 
ورش عمل أو مشاركات في مؤتمرات 
محليه أو دوليه داخل الوطن أو خارجه 
وبياناته  بها  التي رشح  الدورات  بعدد 
خاصه  خارجيه  منظومه  مع  بالكامل 
مشارك  لكل  إف���ادات  ب��إص��دار  وقمنا 
من المتدربين وشهادات شكر وتقدير 
به  ت��ق��دم  م��ا  على حسن  م���درب  لكل 
التي  المتدربين  بتعليم  عمله  أداء  في 
التدريب  إدارة  قبل  من  أعدادها  يتم 
للنفط  الوطنية  بالمؤسسة  والتطوير 
الدينالي  امحمد  األس��ت��اذ  ب��أش��راف 
الحاسي،  ف��رج  المهندس  وبتعليمات 
وق����ام ق��س��م ال��م��ع��ل��وم��ات وال��ت��وث��ي��ق 
بالمساهمة في أعداد الميزانية للخطة 
التدريبية لعام 2019م إلدارة التدريب 
التدريبية  الخطة  وأع���داد  والتطوير 
ومع  وال��خ��ارج��ي  ال��داخ��ل��ي  للتدريب 
التدريبية  للخطة  الواجهات  تصميم 
مع فريق متكامل من األستاذة راضية 
ال��ف��زان��ي واألس���ت���اذ اح��م��د ق��ل��ي��وان 
والمهندس  ال��زواوي  دعاء  والمهندسة 

سليمان النمر.  
التوثيق  قسم  ان  بوقرين  وأك���دت 
التقارير  ب��أع��داد  ق��ام  وال��م��ع��ل��وم��ات 

التدريب  إلدارة  والسنوية  الشهرية 
التدريبية  المناهج  إلع��داد  والتطوير 
لمواد  تقديرية  وع���روض  الكترونية 
التدريب الخاصة بالمدربين المتعاونين 
ونقوم  والتطوير  ال��ت��دري��ب  إدارة  م��ع 
بتصوير وتوثيق صورالدورات التدريبية  
ت��دري��ب��ي��ه  دوره   1055 وع����دده����ا 
و1930 متدرب لعام 2017/2018  
لكل دوره من الدورات األتية ذكرها:- 
بتنفيذ  التدريب والتطوير  إدارة  قامت 
مع  بالتعاون  المحاكاة(  )تصميم  دورة 
و  التواتي  مالك   / المتألق  المهندس 
دورة  والتطوير  التدريب  إدارة  نفذت 
مع  بالتعاون  موقع(  مهندس  )إع���داد 
المهندس المتألق )حامد التباوي( وقد 
استهدفت كافة المهندسين بالمؤسسة 
المهندس  مع  األنترنت  مقدمة  ودورة 
مسائل  وم��ج��م��وع��ة  ال���س���الك  ول��ي��د 
المهندس  وتنسيق  تجميع  إض��اف��ي��ة 
بالتحكم  خ����اص  ال��س��اح��ل��ي  خ���ال���د 
والسيطرة في اإلبار النفطية تساعدك 

على تطوير 
الموضوع  ل��ه��ذا  فهمك  وتحسين 
عن  عبارة  هي  المسائل  ه��ذه  المهم 
التسميت  وأساسيات  عملية،  وقائع 
أنابيب  المتبعة في تسميت  والتقنيات 
المهندس  النفطية  اآلبار  في  التغليف 
الخطة  تسليم  وت��م  البريكي،  مهدي 
التدريب  ب���إدارة  الخاصة  التدريبية 
الله،  بحمد   2019 لعام  والتطوير 
كما نأمل ان تحقق خطة عام 2019 
كفاءة  رف��ع  ف��ي  المطلوبة  األه����داف 
العمل اإلداري والفني بما ينعكس علي 

زيادة اإلنجاز واإلنتاجية.

الخميس  ي���وم  أخ��ت��ت��م��ت 
الماضي فعاليات تدريب 25 
والسالمة  األمن  موظفي  من 
مكاتب  ب��ف��روع  واالس��ت��ق��ب��ال 
صندوق التضامن االجتماعي 

بنغازي. 
واشرف على تنفيذ الدورة 
ال��م��ت��درب��ي��ن عقيد  وت��دري��ب 
يوسف الكاديكي  رئيس قسم 
المدني  ب��ال��دف��اع  ال��ت��دري��ب 
فرع  الوطنية  السالمة  بهيئة 

بنغازي.
ال��دورة  ه��ذه  تنفيذ  ويأتي 
م����ن اج������ل ام������ن وس���الم���ة 
الهيئة  وف���روع  إدارة  م��راف��ق 
التضامن  ل��ص��ن��دوق  ال��ع��ام��ة 
واشتمل  بنغازي  االجتماعي 
ال��ي��وم األول  ال��ب��رن��ام��ج ف��ي 
التعامل  وكيفية  السالمة  عن 
م��ع االن���ذارواالت���ص���االت في 
ح������االت ن���ش���وب ال���ح���رائ���ق 

طافيات  اس��ت��ع��م��ال  وكيفية 
تفقد  وأس��ال��ي��ب  ال��ح��رائ��ق 
األم��اك��ن ال��ح��ي��وي��ة م��ن اج��ل 

إزالة األخطار الجسيمة.
الدورة  تنفيذ  في  وش��ارك 
الساحلي  م��ح��م��د  ال��دك��ت��ور 
يوسف  ال��دك��ت��ور  واألس���ت���اذ 
ال���ك���ادي���ك���ي ع���ض���و ب��ه��ي��ئ��ة 
السالمة الوطنية بنغازي الذي 
اشرف على مواد اإلسعافات 
األول��ي��ة وأن����واع اإلس��ع��اف��ات 
المهمة  ومرتكزاتها  األول��ي��ة 

واس��ت��م��رت ال����دورة ل��م��دة 3 
تاريخ  من  التوالي  علي  أي��ام 
ال���ي   12/11/2018

 . 15/11/2018
 وه��ذه ال���دورة م��ن ضمن 
عام  عن  التدريبية  الخطط 
2018م التي تقوم بها هيئة 
السالمة الوطنية فرع بنغازي 
التدريب  وحدة  مع  وبالتعاون 
ووحدة التخطيط بإدارة هيئة 
ال��ت��ض��ام��ن االج��ت��م��اع��ي ف��رع 
ب��ن��غ��ازي ب��ق��اع��ة األم���ل ب��دار 

الرعاية  بالفويهات 
وفي السياق نفسه اختتمت 
كل  بحضور  التدريبية  الدورة 

من السادة 
محفوظ  ماجدة  السيدة/ 
بهيئة  اإلدارة  لجنة  ع��ض��و 
بنغازي  االجتماعي  التضامن 
الشيالبي  ع��ل��ي   / وال��س��ي��د 
رئ����ي����س ق���س���م ال��ت��ف��ت��ي��ش 
التضامن  بهيئة  والمتابعة 
االجتماعي والسيد / حسين 
الغزالي رئيس وحدة التدريب 

موظفي  وت��أه��ي��ل  وال��ت��ط��وي��ر 
االجتماعي  التضامن  هيئة 
واألنشطة  ال��دورات  بمختلف 
ال��ت��دري��ب��ي��ة وب��ال��ت��ع��اون مع 
ال��ق��ذاف��ي  ال��س��ي��د / ع��ل��ي 
رئيس وحدة التخطيط بهيئة 
التضامن االجتماعي والسيد 
مركز  مدير  مجيد  مراجع   /
/ وال��س��ي��د  ال��ق��درات  تنمية 

وحدة  رئيس  الطلحي  حكيم 
األم����ن وال��س��الم��ة وال��س��ي��د 
ال��ع��ب��ي��دي م��دي��ر  / اح���م���د 
منير   / والسيد  الطفل  دار 
التأهيل  العلواني عضو لجنة 
ال���وداوي  كلثوم   / وال��س��ي��دة 
والسيد/ التفتيش  قسم  عن 

لجنة  عضو  ال��ع��ل��وان��ي  منير 
وتدريب موظفي هيئة  تأهيل 
التضامن االجتماعي بنغازي. 

علي الحبري: ليس صحيحا أن معظم 
المرتبات تأتي من طرابلس 

اختتام المؤتمر الجغرافي الثاني حول جغرافية ليبيا

متابعة: خالد عبدالله
ال��م��رك��زي  ليبيا  م��ص��رف  م��ح��اف��ظ  ع��ق��د 
مجموعة  مع  موسع  لقاء  الحبري  علي  السيد 
المصرف  بمقر  واإلعالميين  الصحفيين  من 
المركزي ببنغازي صباح يوم الخميس الماضي.

وفي اللقاء صّرح السيد علي الحبري محافظ 
مصرف ليبيا المركزي أنه لم يكن أبدا موافقا 
قيل  أو  المالية  المنح  المواطنين  إعطاء  على 
أنه ) توزيع الثروة (، وبرر السيد الحبري ذلك 
بأنه كان من األفضل توظيف هذه المبالغ في 
إعادة اإلعمار وفي دعم مشروعات استثمارية 
صغيرة ومتوسطة ، وأضاف قائال : أنا أعرف 
معاناة  تخفيف  ف��ي  ساهمت  المنح  ه��ذه  أن 
المواطنين وفي قدرتهم على تجاوز الكثير من 
المطالب مثل العالج والمناسبات االجتماعية ، 
ولكن يبقى هذا األمر مقتصرا على المستوى 
العام  المستوى  على  أن��ه  حين  ف��ي  ال��ف��ردي 

والوطني خاطئ تماما .
  ومع ذلك فقد قدم السيد الحبري اقتراحا 
قيمة  الليبيي  وبالدينار  للمواطن  يصرف  بأن 
اعتمدت  ال��ت��ي  ال��ص��رف  س��ع��ري  بين  ال��ف��رق 
مؤخرا ، أي بين  ثالثة دنانير وتسعمائة درهم 
بهذا  يمكن  حيث   ، دره��م  وأربعمائة  والدينار 
اإلجراء أن يستفيد المواطن مباشرة بعيدا عّما 
يتم اآلن والذي يستفيد منه أكثر تجار العملة . 
أما أن يعطى المواطن القيمة بالعملة الصعبة 
) الدوالر ( فهذا غير مسموح به بقرار دولي 
هذه  وقوع  من  الدولي  المجتمع  خوف  بسبب 
األموال في يد ميليشيات كما حدث في حادثة 

سرت الشهيرة 
 وقد دافع السيد الحبري مطوال عن وجود 
قائال  الشرقية  بالمنطقة  المركزي  المصرف 
أنه لم يكن كذبة كبيرة كما يرى البعض بل إنه 
ساهم بشكل كبير في تحقيق االستقرار النقدي 
مذكرا بالقرار الجريء حول طبع العملة مؤكدا 
السيولة  نقص  لمجابهة  ضرورية  كانت  أنها 
النقدية وأنها لم تؤدي إلى التضخم النقدي كما 
قيل وأنها كانت وفق إجراءات قانونية صحيحة 

وليست تجاوزا كما قيل حينها .
 وأشار السيد الحبري إلى أنه ليس صحيحا 
أن معظم المرتبات تأتي من طرابلس حيث أن 
من  يأتي  شهريا  دينار  مليون   400 بين  من 

طرابلس فقط مبلغ 177 مليون .
 وحول اإلصالحات االقتصادية التي أعلنت 
مؤخرا شكك السيد الحبري في جدواها على 
تحقيق  على  قدرتها  في  مشكوك  أن��ه  اعتبار 
األهداف المرجوة منها وهي إعادة االستقرار 
ال��ن��ق��دي وت��ح��ف��ي��ز االق��ت��ص��اد ، واس��ت��ق��ط��اب 
 ، ، وبناء قطاع مصري قوي  األموال األجنبية 
يوجد سعرين  أن  ليس صحيا  أنه  إلى  مشيرا 
لصرف العملة في البلد الواحدة متمنيا أن يتم 
وسطي  بشكل  الصرف  سعر  تعديل  مستقبال 
بين السعرين مؤكدا أن المؤسسات المصرفية 
الدولية وعلى رأسها البنك الدولي غير راضية 

عن هذا اإلجراء .

متابعة : ابراهيم الحوتي
اخ��ت��ت��م ي����وم ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي 
ال��م��ؤت��م��ر ال��ج��غ��راف��ي ال��ث��ان��ي ح��ول 
لمدة  انعقد  وال���ذي  ليبيا  جغرافية 
بالجامعة  المؤتمرات  بقاعة  أي��ام   3
 13 من  الفترة  بنغازي خالل  الدولية 

الى 15 نوفمبر 2018 م.
اقيم  ال��ث��ان��ي  ال��ج��غ��راف��ي  المؤتمر 
بقسم  العلمية  اللجنة  اش��راف  تحت 

الجغرافية بكلية اآلداب جامعة بنغازي 
للنفط  العربي  الخليج  شركة  وبرعاية 
للنفط  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ة  وإدارة 

والجامعة الليبية الدولية.
أعضاء  ح��ض��ور  المؤتمر  وش��ه��د   
والمهتمين  ال��ت��دري��س  ه��ي��ئ��آت  م���ن 
ب���دراس���ة ع��ل��م ال��ج��غ��راف��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ة 
اآلداب  كليات  من  الجيوليجيا  وعلم 
بجامعات  ال��ع��ام��ة  وال��ص��ح��ة  وال��ع��ل��وم 

وطبرق  ومصراته  والزنتان  طرابلس 
وعمرالمختاروالمرج وسبها.

وفي ختام المؤتمرتم منح شهادات 
الذين  التدريس  هيئة  ألعضاء  تكريم 
الجغرافية  ب��أق��س��ام  ال��ح��ي��اه  ف��ارق��وا 
المدن  مستوي  على  الكليات  بجميع 
إل��ى  ت��ح��ول��وا  ال��ذي��ن  وك��ذل��ك  الليبية 
شكر  وش��ه��ادات  الوظيفي.  التقاعد 
قدموا  الذين  المتعاونين  لكل  وتقدير 

العمل  ورش  ت��ق��دي��م  ف��ي  واس��ه��م��وا 
وإنجاح المؤتمر الجغرافي الثاني حول 

جغرافية ليبيا .
ب��ن��غ��ازي شهدت  م��دي��ن��ة  أن  ي��ذك��ر 
خ���الل ه���ذه األي����ام م��ؤت��م��رات دول��ي��ة 
ومحلية وصحفيه على مستوي محلي 
وبمشاركات دولية في مشهد يؤكد ما 

تتمتع به المدينة من أمن وأمان .
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مناقشة سبل تفعيل منظومة الخدمات الصحية بالمراكز الصحية

اجتماع اعضاء المجلس البلدي مع اعضاء مجلس الشوري ببلدية اجخره

المجلس التسييري لبلدية المرج يقوم بزيارة 
لسيادة الفريق عبدالرازق الناظوري

إزالة الكثبان الرملية من قبل فريق 
العمل التطوعي بزليتن

فعاليات الحوار المجتمعي ببلدية سرت

التسييرى  المجلس  رئ��ي��س  اجتمع 
الصقر عمران  المهندس  بنغازى  لبلدية 
بوجوارى مع كل من مدير إدارة الخدمات 
القانوني  والمستشار  بنغازي  الصحية 

بإدارة الخدمات الصحية بنغازي .
تفعيل  سبل  االج��ت��م��اع  ت��ن��اول  حيث 
بالمراكز  الصحية  الخدمات  منظومة 
الصحية التى من شأنها توفير الخدمات 
الصحية بأيسر وأفضل الطرق لمواطن 
خالل الفترة الصباحية والمسائية، كما 
تم مناقشة سير اعمال تجهيز العيادات 

المجمعة فى كل من ) عيادة الماجوري 
_ وعيادة قاريونس ( .

بلدية  بين  م��ا  المشترك  والتنسيق 
فى  الصحية  الخدمات  وإدارة  بنغازي 
التي  التطعيمات  حملة  إن��ج��اح  سبيل 
ستنطلق خالل األيام القادمة المستهدف 

فيها جميع الفئات العمرية .
التسييرى  المجلس  رئيس  أك��د  كما 
الكامل  ب��ن��غ��ازي  بلدية  اس��ت��ع��داد  على 
وتوفير  والمساندة  ال��دع��م  تقديم  ف��ي 

اإلمكانيات من اجل إنجاح هذه الحملة

البلدي  المجلس  أع��ض��اء  اجتمع 
اج��خ��ره ووك��ي��ل ال��دي��وان م��ع مجلس 
أهم  ومناقشة  لبحث  بالبلدي  الشورى 
ال��م��ش��اري��ع ال��ت��ي ت��م إن��ج��ازه��ا خ��الل 
خطة  ل��رس��م  وك��ذل��ك   »2018« ع��ام 
المتبقية  المشاريع  لتنفيذ  واض��ح��ة 
وطريقة سدادها بحيث ال تتعارض مع 
المشاريع المزمع تنفيذها خالل العام 

.»2019«
إل���ى جميع  ال��م��ج��ت��م��ع��ون  وت���ط���رق 

االت��ف��اق��ي��ات م���ع ش��رك��ة ف��ن��ت��رس��ه��ال 
هذا  يومنا  تاريخ  إل��ى  تنفذ  لم  والتي 
تشكيل  ض���رورة  على  الجميع  وات��ف��ق 
مع  والتواصل  مذكرات  وإع��داد  لجنة 

الحكومة.
الشورى  مجلس  اعضاء  تعهد  كما 
بالبلدية بأن يقوموا بتقديم ملف يحتوي 
علي جميع االتفاقيات مع الشركة وكافة 
المشاريع الحيوية بالبلدية بعد ان يتم 

تجهيزها من قبل وكيل ديوان البلدية

التسييري  المجلس  ق��ام 
ل��ب��ل��دي��ة ال��م��رج ب���زي���ارة إل��ى 
س��ي��ادة ال��ف��ري��ق ع��ب��دال��رازق 
ال��ن��اظ��وري رئ��ي��س االرك����ان 
العامة للجيش العربي الليبي 

كافة  حلحلة  م��ع��ه  ون��اق��ش 
منها  تعاني  ال��ت��ي  المشاكل 
مشكلة  وخاصة  المرج  بلدية 

المياه .
وب��ال��م��ن��اس��ب��ة ق����ام رئ��ي��س 

التسييرى  المجلس  وأع��ض��اء 
ل��ل��ب��ل��دي��ة ب��ت��ك��ري��م ال��ف��ري��ق 
ع�����ب�����دال�����رازق ال����ن����اظ����وري 
ودعمه  ال��ج��ب��ارة  لمجهوداته 

الالمحدود لبلدية المرج.

الرملية  الكثبان  إزال��ة  زليتن  ببلدية  تمت 
بمنطقة  البحر  لشط  المحادي  الطريق  من 
التطوعي  العمل  ف��ري��ق  قبل  م��ن  القزاحية 
المتكون من حسين مفتاح القدار واسماعيل 
محمد  معتز  القدار  ف��رج  وف��ؤاد  كريبه  علي 
محمد  وخليفه  ال��ق��دار  ف��رج  وأن��س  بالشيخ 

أبوزنداح.
هذا  بدعم  زليتن  البلدي  المجلس  وق��ام 
العمل الذي يخدم مصلحة المواطن متقدما 
لما  والتقدير  الشكر  بخالص  العمل  لفريق 

قدموه من جهود مبذولة.

الماضي  الخميس  ي���وم  اح��ت��ض��ن 
مدّرج المرحوم مصباح العروي بجامعة 
المجتمعي  ال��ح��وار  ف��ع��ال��ي��ات  س���رت 
عميد  السيد  ح��ض��ره  س��رت  ببلدية 
المجلس  اع��ض��اء  م��ن  وع��دد  البلدية 
القطاعات  م��دراء  من  وع��دد  البلدي 
وم��ج��ل��س االع���ي���ان وال��ح��ك��م��اء ,ت��م 

خالل الجلسة مناقشة اوضاع البلدية 
ادائها  من  التطوير  وسبل  والقطاعات 
استمرار  ض��رورة  على  الجميع  وأك��د 
ع��ق��د م��ث��ل ه���ذه ال���ح���وارات بحضور 
اعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة 
اجل  م��ن  ال��ب��ل��دي  المجلس  واع��ض��اء 

تكاثف الجهود لتنمية واعمار سرت.

مناقشة المختنقات وتوفير االحتياجات 
مع المجلس المحلي القوارشة

اجتمع رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي 
المهندس الصقر عمران بوجوارى رئيس المجلس 
الفارسي ورئيس لجنة  إبراهيم  القوارشة  المحلى 
ومدير  المحمودى  بالمنطقة عبدالعاطي  الحكماء 

إدارة شؤون المحالت بالبلدية ناصر المشيطى .
وذلك للوقوف على سير تنفيذ بعض المشاريع 
الجاري تنفيذها حاليا ومعالجة المشايع المتوقفة 
واالط����الع ع��ل��ى االح��ت��ي��اج��ات وال��ع��م��ل ع��ل��ى حل 

المختنقات بالمنطقة , 
الملفات  أه��م  االجتماع  ه��ذا  فى  نوقش  حيث 
الصحي  وال��ص��رف  ال��ش��رب  مياه  منها  الخدمية 
وصيانة المؤسسات التعليمية والصحية و الكهرباء 

واإلنارة كذلك رصف الطرق 
كافة  االت��ف��اق على حصر  االج��ت��م��اع  ف��ى  وت��م 
المستهدف  المشاريع  في  وتضمينها  االحتياجات 
قبل  من  وإقرارها  اعتمادها  بعد  وذل��ك  تنفيذها 

لجنة إعادة استقرار بنغازي.

قام السيد عميد بلدية الكفرة المهندس عبدالرحمن 
للقطاعات  مفاجئة  بزيارة  مكتبه  مدير  رفقة  عقوب 
بهذه  العمل  لمتابعة  وذلك  اإلداري  بالمجمع  اإلداري��ة 
القطاعات ومدى التزام مسؤوليها وموظفيها بالتواجد 

في مكاتبهم وتقديم الخدمات للمواطنين.
مقفلة  قطاعات  هناك  ان  الزيارة  من خالل  وتبين 
تماما وبعضها ال يوجد بها سوى عدد محدود جدا من 

الموظفين ومعظم مكاتبها مغلقة.
كانت  الذي  االجتماعي  التضامن  صندوق  بخالف 
اعمالهم  يباشرون  وموظفيها  مفتوحه  مكاتبه  جميع 

بالكامل.
على  البلدية  عميد  السيد  أك��د  الصدد  ه��ذا  وف��ي 
لفت نظر كافة مسؤولي ومراقبي القطاعات بضرورة 
موظفيهم  وال���زام  مكاتبهم  ف��ي  بتواجدهم  االل��ت��زام 
بالحضور وتقديم الخدمات الموكلة اليهم وان المجلس 
البلدي سوف يواصل جوالته ومتابعته لكل القطاعات 
فيها  بما  المقصرين  الالزمة حيال  واتخاذ االجراءات 
مسؤولي  ع��ن  االستغناء  و  الموظفين  على  الخصم 

القطاعات واستبدالهم بغيرهم .
وفي سياق متصل طلب السيد العميد من كل مسؤول 

قطاع احضار اخر تكليف له بتسيير قطاعه.

عطيه  أ.ناصر  البريقة  بلدية  عميد  السيد  اجتمع 
مع السيد رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية م. 
عوض الدرسي للوقوف على أخر المستجدات في كل 

ما يخص مناطق بلدية البريقة .

عبدالرحيم  السيد  المليطانية  بلدية  عميد  بحث 
البدري مع وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة الليبية 
 ، عقوب  سعد  الدكتور  ال��وزارة  بمهام  والمكلف  المؤقتة 

سير عمل المنشآت الصحية والطبية ببلدة اللميطانية.
ون��اق��ش ع��ق��وب أي��ض��ا م��ع ال��ب��دري خ��الل االجتماع 
التي  المشاكل  كافة  البيضاء  ال��وزارة في  ديوان  في مقر 
تعترض تقديم الخدمات الالزمة للمواطنين بهدف تقريب 
داخل  للمواطنين  والعالجية  الصحية  الخدمة  وتوطين 

نطاق البلدية وماجاورها .
بلدية  في  الصحي  القطاع  دعم  آلية  الجانبان  وبحث 
المختنقات  ك��اف��ة  ومعالجة  ج��اوره��ا  وم��ا  المليطانية 
الصحية.  وتط��رق المجتمع��ون إلى المشروعات الصحي��ة 
المزمع  ال��م��ش��روع��ات  وك��ذل��ك  المتوقف��ة،  وال��ص��ي��ان��ات 
تنفيذها بقطاع الصحة بالبلدية وبعد صدور عدة قرارات 
المؤقتة  الليبية  بالحكومة  ال��وزراء  رئيس مجلس  قبل  من 
في بعض المرافق الصحية، حيُث تدارسا مع عميد بلدية 

المليطانية آلية النهوض بمستوى الخدمات الطبية 

اجتمعت اللجنة المشرفة علي تركيب المضخات 
لسنة 2018   »28« رقم  جالو  بلدية  عميد  بقرار 
لحقل  اللجنة  زي��ارة  وستتم  البلدية  دي��وان  بمقر  م 
آبار جالو للوقوف علي وضع اآلبار الحالي لتحديد 
علي  العمل  أج��ل  من  لآلبار  الالزمة  االحتياجات 
المياه  في  الحاصل  العجز  لسد  مضخات  تركيب 

علي بلدية جالو .

عميد بلدية الكفرة يقوم 
بجولة مفاجأة للمجمع اإلداري

عميد بلدية البريقة يجتمع مع رئيس 
المؤسسة الوطنية للموارد المائية

عميد بلدية المليطانية يبحث مع وكيل عام وزارة 
الصحة سير عمل ومشاكل المنشآت الصحية في البلدة

اجتماع اللجنة المشرفة علي 
تركيب المضخات في بلدية جالو

اشراف : سعيد الصيد



الجمعية الليبية للتمريض والقباله تحي اليوم العالمي للسكري 

اختتم المرحلة األولى من مشروع »أفهمني نفهمك«

جمعية الحرية لألشخاص ذوي االعاقة تستضيف ناشطات منتدى نساء ليبيا بمدينة البيضاء

أختتام دورة االسعاف النفسي االولي

ي��ح��ي ال��ع��ال��م ف��ي ال��راب��ع 
عشر من نوفمبر من كل عام 
السكر  لمرض  العالمي  اليوم 
في الدم للفت االنتباه إلى هذا 
المرض الذي يصيب الماليين 
والذي  العالم،  في  الناس  من 
اكتسب أهمية دولّية كبيرة في 
ال��س��ن��وات األخ��ي��رة م��ع زي��ادة 

انتشار المرض
الماضي  االرب���ع���اء  وي���وم   
 2018/11/14 ال��م��واف��ق 
الجمعية  بنغازي  ف��ي  أحيت 
والقباله  للتمريض  الليبية 
ب���م���س���رح ال���ط���ف���ل ))ال����ي����وم 
العالمي لمرض السكري .. ((

الجمعية  رئ��ي��س��ة  وق��ال��ت 
والقباله  للتمريض  الليبية 
التاجوري     بشرى  الممرضة 
ألكثر  و  اعتادت  الجمعية  أن 

م��ن س��ت س��ن��وات م��ن ضمن 
نشاطاتها التوعوية و التثقيفية  
آن تحيي اليوم العالمي لمرض 

السكري  
وت��اب��ع��ت ال���ت���اج���وري  إن 
اليوم يركز  االحتفال في هذا 
و  الثقافة  مستوى  رف��ع  على 

الوعي  العلمي للمستهدفين 
العام  نشاط  أن  وأضافت 

يعتمد  إذ  يختلف عن سابقيه 
ع���ل���ى االت����ص����ال ال��م��ب��اش��ر 
ب��ال��م��ري��ض وي���ك���ون ب��م��ث��اب��ة 
من  العديد  يتضمن  م��ع��رض 
وع��رض  العلمية  النشاطات 
علمي متخصص  ألهم أعضاء 
يستهدفها  ال��ت��ي  ال��ج��س��م  
ي��س��ت��ه��دف  إذ  ال����س����ك����ري 
الشرايين والشعيرات الدموية 

وي��ؤدي  ال��دم��اغ  ي��ؤث��ر على  و 
وي��ؤث��ر  ال��دم��اغ��ي��ة  للجلطات 
يؤدي  وقد  العين  شبكية  على 
لفقد البصر ويؤثر على القلب 
 , القلبية  الجلطات  ويسبب 
ي��ؤث��ر ع��ل��ى ال��ل��ث��ة و األس��ن��ان 
على  ويؤثر  تساقطها  ويسبب 
الكلوي  الفشل  ويسبب  الكلى 
ويؤثر على األعصاب الحسية 

اإلح��س��اس  ويفقد  الطرفية 
في األقدام وكذلك يؤثر على 
والشعيرات  ال��ق��دم  ش��راي��ي��ن 
الدموية يسبب الغرغرينا التي 
ت���ؤدي ال��ى بتر األط����راف , 
وكذلك يسبب العجز الجنسي 
يسبب  م��م��ا  ال���رج���ال  ع��ن��د 

مشاكل على الحياة الزوجية 
انه في  التاجوري  وأشارت 
نهاية اليوم سيتم السحب على 
عدد من أجهزة قياس السكر 

في الدم
تاريخ  اختيار  تم  انه  يذكر 
لمرض  اح��ي��اء  نوفمبر   14
لتكريم  ع��ال��م��ي��ا   ال��س��ك��ري 
بانتينغ،  ف��ري��دري��ك  ال��دك��ت��ور 
ال����ذي ش����ارك ف��ي اك��ت��ش��اف 
الدم  في عام  اإلنسولين في 

1921م

لحماية  ال��دول��ي��ة  المنظمة  اخ��ت��ت��م��ت 
الطفولة وذوي اإلعاقة، مساء يوم الخميس 
 2018 نوفمبر   15 ال��م��واف��ق  ال��م��اض��ي 
»أفهمني  م��ش��روع  م��ن  األول����ى  ال��م��رح��ل��ة 
مدينة  ف��ي  اإلش����ارة  ل��غ��ة  لتعلم  نفهمك« 
بنغازي والذي ترعاه الهيئة العامة لصندوق 

التضامن االجتماعي.
المشروع  في  التدريبية  ال��دورة  والقى 

ال��م��درب ف��ي ل��غ��ة اإلش����ارة س��ال��م ع��الم، 
واستمرت لمدة أسبوعين في مقر المنظمة 

الدولية بحي الليثي – شارع البوطاس.
وتتضمن الدورة تعليم لغة اإلشارة لجميع 
وذلك  بنغازي،  مدينة  في  المجتمع  شرائح 
ليتمكنوا من التعامل مع فئة الصم وضعاف 
السمع من األشخاص ذوي اإلعاقة، وتكون 

طريقة أسهل في دمجهم في المجتمع.

متابعة : كريم المنصوري
 اس��ت��ض��اف��ت ج��م��ع��ي��ة ال��ح��ري��ة 
بمدينة  االع��اق��ة  ذوي  ل��ألش��خ��اص 
نظمته  لقاًء   ، السبت  ي��وم  البيضاء 
ومقره  ليبيا  نساء  منتدى  ناشطات 
ال��ع��اص��م��ة ط��راب��ل��س م���ع ن��ش��ط��اء 
البيضاء في مجاالت اإلعالم  مدينة 
والقانون ومنظمات المجتمع المدني 
تهدف خلق قاعدة للمنتدى من خالل 
المدني  المجتمع  منظمات  إش��راك 
المعنية بحقوق اإلنسان في برامجها 

، في إطار التمهيد للخطوة الرئيسية 
تدافع  قوية  كتلة  خلق  وهي  القادمة 
ويستهدف  الليبية  المرأة  حقوق  عن 
و  المعتمدة  المنظمات  كل  البرنامج 
ليس محتكراً على النساء فقط فكثير 
متوازنة  بشراكة  يؤمنون  الرجال  من 

مع النساء وانسياقاً مع رؤيتها
وقالت فريحة مجيد مدير جمعية 
ل��ألش��خ��اص ذوي االع��اق��ة  ال��ح��ري��ة 
العمل  ورش��ة  بأعداد  قمنا  البيضاء 
دوائ��ر  شبكة  عليها  اش��رف��ت  ال��ت��ي 

حلقات  خ��الل  من  وطرحنا  السالم 
قرار  وتفعيل  المرآه  حقوق  النقاش 
13/25 الصادر عن االمم المتحدة

الناطق   ، الوطني  عبدالله  وأك��د 
اإلعالمي لجمعية الحرية أن برنامج 
القيم  م��ن  ك��ث��ي��راً  يحمل  ال��م��ن��ت��دى 
ال��وط��ن��ي��ة ، م��ن خ���الل رؤي���ة تطمح 
إلش����راك ال��م��رأة ف��ي م��ش��روع بناء 
يمثل  وبأنه  السالم  وتحقيق  الوطن 
الرغبة  لديه  من  لكل  جيدة  فرصة 

في العمل

ضمن مشروع الحماية الذي يشرف عليه 
جمعية الهالل األحمر الليبي بالشراكة مع 
االتحاد األوروبي واالتحاد الدولي للصليب 
والهالل األحمر اختتمت في تونس االسبوع 
الماضي ورشة عمل حول االسعاف النفسي 
االولي وتعتبر هي المرة األولى التي يتدرب 
اإلس��ع��اف  على  الجمعية  متطوعي  فيها 

النفسي. 
وتأتي هذه الخطوة ضمن تنمية قدرات 
المتطوعين بالجمعية الذين مثلوا في هذه 
الدورة 10 فروع من فروع الجمعية بينهما 
الورشة  ه��ذه  في  مثله  ال��ذي  بنغازي  ف��رق 
والمتطوعة  الطرابلسي  فاطمة  المتطوعة 

سالمة هويدي .

ومخلفات  ل��ألل��غ��ام  »ال  م��ؤس��س��ة  احتفلت 
الحرب« باختتام دورة المبادئ االساسية إلزالة 
منطقة  في  بمقرها  الحرب،  ومخلفات  االلغام 

الليثي في مدينة بنغازي.
اإلثنين  يوم  أقيم صباح  التي  الحفل  وحضر 
الماضي، آمر كتيبة »416« العميد عبد السالم 
من  وع��دد  الكوافي،  سالم  والعميد  مخلوف، 

ضباط، وضباط صف، وجنود.
بالكتيبة  وفي سياق متصل قال آمر السرية 
»416« المالزم ثاني فرج الدرناوي  اليوم هو 
اختتام الدورة التي أعطيت للسرية، التي كانت 
مدتها أربع اسابع، في مقر مؤسسة »ال لأللغام 
ومخلفات الحرب«، وكانت الدورة ممتازة جداً، 
وتنقسم لجزئيين: نظري داخل مقر المؤسسة، 
منطقة  ف��ي  م��ي��دان مخصص  داخ���ل  وع��م��ل��ي 

بوعطني.
عدم  المواطنين  على  ثاني  المالزم  وناشد 
لمسها،  وعدم  الحرب،  مخلفات  من  االقتراب 
للجهات  ف��وراً  عندها  واالب��الغ  حرقها،  وع��دم 
خ��اص،  ت��دري��ب  م��درب��ة  ه��ي  ال��ت��ي  المختصة، 

وعملها هو الحفاظ على حياتكم.
ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
»ال لأللغام ومخلفات الحرب« خالد الغزالي –

لوكالة األنباء الليبية-أن اليوم هو حفل اختتام 
دورة المبادئ االساسية إلزالة االلغام ومخلفات 
الحرب، التي استهدفت ضباط، وضباط صف، 

وجنود، احدى سرايا كتيبة »416«.
الدورة كانت ناجحة، حيث  الغزالي  وأضاف 
وتم  تفكيكها،  وكيفية  األلغام،  مخاطر  تناولت 
عدد  زرع  وت��م  للتدريب،  خ��اص  ميدان  إع��داد 
من المفخخات، واألشراك، وتعاملوا معها، وتم 

تعطيها بشكل جيد.
كافة  ف��ي  المسؤولين  ك��ل  ال��غ��زال��ي  ون��اش��د 
القطاعات بالدولة، وكل رجال األعمال، وفاعلي 
المعدات  لبعض  ماسة  بحاجة  نحن  الخير، 
نقوم  ما  فكل  األلغام،  على كشف  تساعد  التي 
محدودة،  وبإمكانيات  ذاتية،  بمجهودات  هو  به 
ونترجم على كل الشهداء، ونسأل الله أن يشفى 

الجرحى، وحفظ الله الجميع.  

متابعة : كريم المنصوري
على  منظمة  ال��م��اض��ي  ال��ث��الث��اء  اح��ت��ف��ل��ت 
بمدينة  بنز  مرسيدس  بكافي  جمعتنا  الخير 
ودخولها  لتأسيسها  الرابعة  بالذكرى  البيضاء 
الشخصيات  من  عدد  بحضور  الخامسة  لسنة 
المجتمع  مؤسسات  م��ن  والنشطاء  اإلعالمية 
المدني وبحضور رموز ثقافية وادبية وتم عرض 
السنوات  خالل  المنظمة  مناشط  الحفل  خالل 
ت��ك��ري��م صحيفة ص��دى  ال��م��اض��ي��ة وت���م  األرب����ع 

المستقبل و كافي مرسيدس بنز

جمتمع مدني7
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بنغازي تحتضن حفل تخرج 60 متدرب ضمن مشروع )فضاء بال حدود(
نظم مطلع االسبوع الماضي 
في مدينة بنغازي حفل تخريج 
60 متدرب ومتدربة من ذوي 
اإلعاقة بمسرح تنمية وقدرات 
فضاء  )مشروع  ضمن  الطفل 

بال قيود(
وق�����ال رئ���ي���س ال��م��ن��ظ��م��ة 
اللليبية لحماية الطفولة وذوي 
أن  السيليني  محمد  اإلعاقة 
م��ش��روع )ف��ض��اء ب��ال ح��دود( 
ي��ع��ت��ب��ر م����ش����روع ت��أه��ي��ل��ي 
اإلع��اق��ة  ذوي  ل��ألش��خ��اص 
المحلي  السوق  في  ودمجهم 
التي  المشاريع  اح��دى  وه��ذه 
المنظمة  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ع��اق��دت 
لصندوق  العامة  الهيئه  م��ع 

التضامن االجتماعي.
وأض�����اف ال��س��ي��ل��ي��ن��ي أن 
االنطالقة  ويعتبر  المشروع 
ن��ح��و األف���ض���ل ح��ي��ث يعد 
في  قيود  بال  فضاء  مشروع 

صدد تخريج الدفعة.
قريبا  سينطلق  ان��ه  وذك��ر 
مشروع اإلشارة وهو )افهمني 
فهم  به  والمقصود  نفهمك( 
ل��غ��ة إش�����ارة ال��ص��م وال��ب��ك��م 
المستهدف منها حوالي 150 
شخص من المجتمع المدني 
للتعارف  اندماج  يكون  بحيث 

والتعامل بلغة اإلشارة.
أوضح  السياق،  ذات  وفي 

مدير مكتب العالقات العامة 
الدولية لحماية  المنظمة  في 
اإلع���اق���ة  وذوي  ال��ط��ف��ول��ة 
لمشروع  التنفيذي  والمدير 
ف���ض���اء ب����ال ق���ي���ود اح��م��د 
ابراهيم زنكي أن الهدف من 
هذا المشروع هو تدريب 60 
شخص منهم متدرب ومتدربة 
من ذوي اإلعاقة ودمجهم في 
فرصة  إلتاحتهم  المجتمع 

ع��م��ل ودم��ج��ه��م االن��ط��الق��ة 
نحو األفضل ليشقو طريقهم 

للمستقبل.
وأش�������ار زن���ك���ي إل�����ى أن 
صندوق  برعاية  ال��م��ش��روع  

التضامن االجتماعي.
الى  الشكر  زن��ك��ي  ووج���ه 
التي  الجديد  ال��م��دار  شركة 
ال��ف��ّع��ال في  ال���دور  ك��ان لها 
ب��ال��م��ش��روع حيث  ال��ت��ع��ري��ف 

قامو بإرسال 25 الف رسالة 
م��ج��ان��ا ول��ه��ذا ك���ان اإلق��ب��ال 

للمشروع بشكل كبير.
هو  يعتبر  اليوم  أن  وتابع 
لتخريج  ال��م��ش��روع  اخ��ت��ت��ام 
 60 ل  ب��ال��ك��ام��ل  ال���دف���ع���ة 
شخص تم تدريبهم عن طريق 
استاد رزق الله العبيدي ومن 
استعمال  على  تدريبهم  ت��م 
الكمبيوتر في حجز التذاكر.

مؤسسة »ال لأللغام ومخلفات الحرب« تختتم دورة 
المبادئ االساسية إلزالة األلغام ومخلفات الحرب

منظمة على الخير جمعتنا تحتفل 
بالذكرى الرابعة لتأسيسها
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في انتظار الموت

حفل توقيع أصدارات للكتاب )معتز بن حميد، سعاد خليل، رحاب شنيب(

قصيدتان

هي قصة قريبة إلى نفسي  
تلك التي أهداني إياها الكاتب 
األمريكي ذائع الصيت أرنست 
أوائل  به  لقائي  همنغواي عند 
في  العشرين  القرن  ستينات 
م��ق��ه��ى ب��اري��س ال��م��ط��ل على 
بوابة ) فيال بورقيزي ( العائد 
السابع  ال��ق��رن  إل��ى  تاريخها 
فيا   ( الشهير  بالشارع  عشر 
فينتو ( بروما وذلك قبل وفاته  
به  لقائي  يكن  لم  تقريباً،  بعام 
م��ص��ادف��ة، ب��ل إن ه��ن��اك من 
رغبت   إذا  ق��ائ��اًل:  عليه  دلني 
فستجده   همنغواي  لقاء  ف��ي  
صباحاً   العاشرة  الساعة  من  
إلى  منتصف الليل  جالساً في 
مقهى باريس يحتسى الشراب 
وي���ت���ن���اول ش��ط��ائ��ر ال��س��م��ك 
م��ن��ت��ص��ف ال���ن���ه���ار وش��ط��ائ��ر  
ال����دج����اج  ال��ث��ام��ن��ة م��س��اء، 
ويتجاذب أطراف الحديث  مع  
وينطوي  قربه،  يجلس  من  كل 
ما  إذا  لساعات   نفسه  على 
تعكر  مزاجه  من ذكرى قريبة 
أو بعيدة. حزمت أمري  بكثير 
م��ن االرت���ب���اك  وت��وج��ه��ت إلى 
إلى  خطوة  الباهظ،  المقهى  
األمام وخطوتين للخلف .. وال 
أدري  سبب ذلك. كان المقهى  
الزبائن   م��ن   إال   ٍ خ��ال  شبه 
العابرين من اإليطاليين الذين 
واحدة   رشفة  القهوة  يحتسون 
ال��ق��وي  م��ذاق��ه��ا   م��ن  للتأكد 
وهي تجتاز الحنجرة والمريء، 
عادة شديدة القرب إلى نفس 
اإلي���ط���ال���ي  ع��اي��ش��ت��ه��ا خ��الل  
عقود من إقامتي  هناك سواء 
أقصى  أو  الشمال  أقصى  في 

على   يتفقون   فهم   الجنوب؛ 
هذا  الفعل بقدر  عدم  اتفاقهم  
السياسيين،  ح��ك��ام��ه��م  ع��ل��ى 
ال���ذي أذك���ره أن��ه��م ق��د غيروا 
م��رات في   أرب��ع  السلطة  سدة 
سنة  واح����دة!  أق��ول إن��ه قد 
عبوري   ع��ن��د   انتباهي  لفت 
عتبة المقهى وفي مكان قصي 
يجلس  رج��ل ضخم  ب��ال��داخ��ل 
الشيب  ي��غ��زو  ال��س��اق��ي  أم���ام 
خشونة  مالمحه  وعلى  رأس��ه 
المقاتل الصلب وهدوء الرابح 
فتذكرت  عنوة،  الحياة  جوالت 
التي  الكبيرة  األع��م��ال   تلك 
 ( قرأتها منذ  نعومة أظفاري 
ما زالت الشمس تشرق، جبال 
والبحر،  العجوز  كلمنجارو، 
وسواها  األج��راس،  تقرع  لمن 
من  لمست  التي  األعمال(  من 
بقفاز  الخشونة  تلك  خاللها 

مخملي.
شديد  ببطء  منه  اقتربت 
رد  الصباح،  تحية  عليه  ملقياً 
شديد  ب��ود  ولكن  ركيكة  بلغة 

عينيه   ف��ي  يلتمع  أش��د  وذك���اء 
وتحفز ظاهر  للسؤال .. وهو 
بكلتا  القنينة   ع��ل��ى   يقبض 

يديه.
هل أنت ايطالي ؟

ش��م��ال  ل��ي��ب��ي��ا   م���ن  ال.. 
إفريقيا 

أل��ت��ق��ي   أن  ج���م���ي���ل  آه، 
بشخص آخر من إفريقيا  التي 

أحن إليها. 
بالشخص  يقصد   ك��ان   (
الذي التقاه قبلي -كما عرفت 
الح��ق��اً- أح���د  ال��م��غ��ارب��ة هو 
والتلفزيون  باإلذاعة  لي  زميل 

اإليطالي (.
انتظرت   بل  عليه،  أرد  لم 

أن يسترسل  في الحديث. 
قال وهو يكرع ما بقي في 
القنينة ويهز  بناظريه للساقي  
ب��ق��ن��ي��ن��ة أخ������رى ث����م ي��ل��ت��ف��ت  
يخاطبني: أترغب في احتساء 

شيء ؟
قلت: قهوة مبقعة. 

ع���ق���ب ع���ل���ي: ج��م��ي��ع��ك��م  

تحبون هذه التركيبة من القهوة 
من  بنقطتين  المبقعة  القوية 
تهادنون  الحليب، هل ألنكم ال 
نكهتها  إبقاء  فتريدون  النفس 
أفعالكم؟  وليس  مذاقكم  في 
فأنتشي  ال���رأي  أخالفكم  أن��ا 
في الظهيرة  بالقهوة مع زيادة 
كبيرة في الحليب ؛ ألنني أحب 
أن  تكون  معامالتي  مع الواقع  

أكثر صالبة دون منبهات.
ورغم مرور العقود الطويلة  
فما زالت كلماته ترن في أذني 
إلى هذه  اللحظة حية  يقظة.

ق����ل����ت:  ل���ع���ل  اخ���ت���الف  
الحياة   وأس��ال��ي��ب  المفاهيم 
فيما بيننا  يدفعنا  إلى  التعامل 

مع الحياة بهذه الطريقة.
قال: كال،  إنه أسلوب حياة 

فقط. 
) م��ع��روف أن���ه ف���ي  تلك 
ال��م��رح��ل��ة  م���ن ح��ي��ات��ه  ك��ان 
إلى  يرنو   وال  للرتابة   مياالً  
ع��م��ل ش�����يء  م���ه���م، ب���ل إن��ه 
يسعى لإلساءة  لما أنجزه في 

الماضي من أعمال  تعد خالدة  
في األدب  العالمي(.

كنت على موعد معه  على 
صحفي  أشتري  شهور   م��دى 
العربية  ومجالتي المحببة إلى 
نفسي  من  كشك الصحف  في 
منتصف  شارع  ) فيا فينتو ( 
كل يوم  سبت  وأدخل  المقهى 
قليلة  ألدردش  معه سويعات  
ملؤها تارة الحبور  وتارة أخرى 
لديه،  ال��م��زاج  وتقلب  النكد  
واآلن  وفي هذه  المرحلة من  
قلبي   كل  من  أتمناه  ما  الحياة 
المتعددة  أحاديثي  أجمع  أن  
معه   في كتاب  يضم  خيرة 
من  التقيت بهم  طيلة إقامتي  
ألبرتو  مثل  الغربة  ب��الد  ف��ي  
مورافيا و أندريه مالرو وأحمد 
وأورينا  إيكو  وإمبرتو  دي��دات 
ف���االت���ش���ي..  وغ��ي��ره��م  من 

المشاهير.
المعنونة   لقصته  أرج���ع 
التي   ) ال��م��وت  انتظار  ف��ي   (
كتابتها   بعد  إي��اه��ا  أه��دان��ي 
بالحرف  يقوله  ما  يعني  وهو 
ال��واح��د  م��ن أن��ه ك��ان ينتظر 
وي��ت��م��ن��ى ال���م���وت، ف���ي شكل 
لالنتحار،  بائسة  م��ح��اوالت  
على الرغم  من نفي  الدارسين  
عليه،  إق��دام��ه  وألعماله  ل��ه  
وه���و ال����ذي  واج���ه���ه  عديد 
ال���م���رات وج��ه��ا ل��وج��ه، وف��ي  
النهاية وعلى الرغم من جملة  
التكهنات  واألق��وال فيما  آل  
فقد  المحتوم،  مصيره  إليه 
أقصى  ف��ي  لمالقاته  ذه���ب  
أصقاع العالم  بهافانا عاصمة  

دولة  كوبا. 

يوم  الخامسة من مساء  في  انتظم 
األربعاء 2018/11/14 بمقر مكتبة 
من  وبمبادرة  ببنغازي  الثقافية  برنيق 
واإلع���الم  للصحافة  برنيق  مؤسسة 
وال��ت��وزي��ع  للنشر  ال��ع��رب��ي��ة  وال��م��ك��ت��ب��ة 
المصرية حفل توقيع عدد من إصدارات 
وهي  ليبيين  لمؤلفين  العربية  المكتبة 
كتاب االخراج وكتاب حلن تبعثر للممثلة 
العالم  كتاب  و  والمترجمة سعاد خليل 
ذبابة حطت على انفها للقاصة رحاب 
شنيب و كتاب رسائل الفردوس وكتاب 

مسرحية المران للقاص معتز بن حميد، 
وقد عرض الكتاب الثالثة ظروف كتابة 
هذه اإلص��دارات وتحدثوا عن وجهات 
كتبهم  تحقيق  ف��ي  وحلمهم  ن��ظ��ره��م 

التواصل ونقل مشاريعهم للمتلقي. 
وحفل  اللقاء  أج���واء  تميزت  وق��د 
التكلف  عن  والبعد  بالحميمية  التوقيع 
الثقافة  قيمة  على  وااللتقاء  وال��م��ودة 
واإلب�����داع، وك���ان ال��ح��ض��ور م��ن نخبة 
بنغازي  مدينة  في  الثقافيين  الفاعلين 

والوطن. 

وهل  كونية؟  الليبية  ثقافتنا  ه��ل 
أدبنا الليبي عالمي؟ في ظني أنه ليس 
ليس  األرض  م��ن  بقعة  ف��ي  أدب  م��ن 
كانت  وإن  حتى   – ثقافة  وال  عالمياً، 
ليست   – منغلقة  أو  لمجموعة ضيقة 
التقييم  فقط  حينها  يبرز  لكن  كونية، 
داخلياً  اإلرث  ذل��ك  ألث��ر  الموضوعي 
عنه  ينزع  أن  دون  خارجياً،  واتساعه 
سمة   أيديولوجياً  المتطرفون  إال  أحد 
اإلنسانية التي تدخله دون شك ميدان 
بشر،  نحن  الشاسع.  العالم  نصوص 
وننحت  ونكتب،  ونحلق  ونحلم  نفكر 
في الصخر والغيم ونبني من الحديد 
والرمل، نحن جزء من حراك البشرية، 
من نجاح الكائن وخساراته، حتى وإن 
لكن  شائهين،  شرهين  فوضويين  كنا 
أثرنا الواعي يبقى شاهداً ككل شاهد 
في البسيطة نتاجاً لفكرة من مد واحد 

في سياق مد الكون الهائل.
نقوشه  ال��ق��دي��م،  اإلن��س��ان  متحف 
على  فعله  وطبع  ورسوماته  وعالماته 
المدهشة  ليبيا  صحراء  في  الصلد، 
ه��و م��ق��دم��ة ل��ل��وع��ي ب��ه��ذه ال��ح��ض��ارة 
أثرها  تسيد  ثم  المكان  تسيدت  التي 
زمن المكان، في أكاكوس ومتخندوش 
األمكنة  من  وغيرها  وغدامس  وغات 
تنفست  ثم  األحياء  فيها  تنفس  التي 
وطن  عن  مفصحة  ال��ح��ارة  بذكراهم 
وأمة كانت ومازالت حاضرة فنا ولقى 
اآلسرة  بدائيته  رغم  صمد  وتسجيال 
وت��ص��اري��ف  الطبيعة  ري���اح  وج���ه  ف��ي 

اإلهمال.
إبراهيم  رواي��ات  العالم  تلقف  لذا 
الكوني ورأى في أدبه وكتاباته الترجمة 
المفقودة لسيرة حضارة صحراء شمال 
إلى  وانتبه  وبصريا،  دراميا  إفريقيا، 
شكل حميم من التوثيق اإلبداعي لحياة 
ووعى  المجتمع  ذلك  وقيم  وفولكلور 
ال��ن��واح��ي، وأب��ص��ر فيها  ظ��روف تلك 
الميراث  من  ومن خاللها جزءا المعا 
وإن  حتى  البشر  كل  يخص  اإلنساني 
ومظاهره،  المحلي  الحلم  من  انطلق 
وكذلك كان للحكايات المنقولة شفهيا 
الشعري  وحنينها  األم��ة  تلك  ولحكم 
وال��م��وس��ي��ق��ي وط��ق��وس��ه��ا األه��م��ي��ة 
بشكل  الثقافة  ت��أري��خ  ف��ي  ال��ق��ص��وي 
موضوعي لم يتخذ من النادر سطوته، 
والعادي  والحقيقي  المعيش  من  بل 

ضمن مسيرة الناس في الدنيا.
تجاهلوا  م��ن  الليبيين  نحن  فقط 
لفهم  عنه  وانصرفوا  الباقي،  تليدهم 
صراعات  خالل  من  الوطنية  السيرة 
في  أصله  عن  الفرع  فابتعد  النفوذ، 
مبادرة للقطع معه، وهذا ما لن يتحقق؛ 
بل هو انجراف في وهم استهالك ما 
يميز غيرنا عنا، بدال عن التأكيد على 
يضمن  ما  وهو  غيرنا،  عن  يميزنا  ما 
فسيفساء  الغير  وذلك  نحن  نكون  أن 
بتجاور  العالم،  وقيم  ثقافة  خ��ارط��ة 
التنوع ال بهيمنة شبهة ظل آلخرين لم 
ينبت ويدفن وجدانهم هنا بالضرورة، 
حتى وإن بقيت بعض شواهدهم الدالة 
نحن  سياقنا  ف��ي  فهم  أرض��ن��ا،  ف��وق 
ولسنا نحن من في سياقهم، وكلنا نحن 

وهم في سياق البشرية سواء بسواء.
ه��ي ال���دع���وة ال��م��س��ت��م��رة ال��ج��ادة 
إلى  بااللتفات  الرسمية  للمؤسسات 
إرث ليبيا كله، والعناية به في مستوياته 
دراس��ة  ودراس��ت��ه  والشفوية،  المادية 
فهو  وإشهاره،  وتبويبه  شاملة  عميقة 
احترامنا  وإلمكانية  لهويتنا  األس��اس 
بما  منها  كل  يفخر  التي  األم��م  وسط 
على  ارتكازا  بنوه  وما  أسالفه  أنجزه 

ميراثهم المقّدر.

1
حين الحرُف يساوي حفنَة مال

وتكّيل حتى الكلمة بالمكيال
ويحدد حجم الفم

وطعم الهم
ونوع الدم

وعدد الدمعات الملقاة على األطالل
حين يكون الكذب مباحا

والصدق نباحا
والزيُف حالل

أكسر قلمي
وأمزق أوراقي

وأموت على مهنة طبال !

2
أنا لست أدري لماذا

تظنين أني مغامر
وأني بكل عيون النساء أسافر

وأن الكالم الجميل المنّمق
في الفم في الحين حاضر

أنا لست ) دون جوان (
ولست ) ابن عامر (

أنا باختصار
فؤاد يحب الجمال

ولي عين شاعر
فال تظلميني بحق السماء

وال تظلميني بحق المشاعر .

عالمات ثقافية

■ بقلم : عبدالرزاق العاقل

■ بقلم :  أبو القاسم محمد موسى

■ بقلم : صالح قادربوه

اشراف : صاحل قادر بوه



الجاري  نوفمبر  شهر  نهاية  تنطلق 
في  السياحي  جرمة  مهرجان  فعاليات 
توقف  بعد    29 إل��ى   27 بين  الفترة 
دام لسبعة عشر عاماً وتشتمل فعاليات 
ال��م��ه��رج��ان ف��ي دورت����ه ال��راب��ع��ة  علي 
والمواهب  الشبابية  واالبداعات  األفكار 
تجعل  التي  الفنية  المجاالت  شتى  في 
للمهرجان شكل مختلف ولون مختلف من 
األلوان الفنية مهرجان يهدف إلى رسالة  

السالم.
منطقة  وس��ط  ج��رم��ة  مدينة  وت��ق��ع   
وادي الحياة، جنوب العاصمة طرابلس، 
السياحية في  المقاصد  أهم  وتعد أحد 

ليبيا

األثار  مصلحة  رئيس  األثنين  أفتتح 
المحلي  المتحف  أحمد حسين  الدكتور 
إدري��س  الملك  جغبوب)متحف  ل��واح��ة 
السنوسي( بحضور رئيس الفرع البلدي 
جغبوب وأمر المنطقة العسكرية جغبوب 
ورئيس  الواحة  حكماء  مجلس  ورئيس 

مركز شرطة جغبوب.
وي���ض���م ال��م��ت��ح��ف م��ج��م��وع��ة من 
أكتشافها  تم  التي  المختلفة  المقتنيات 
بالواحة، كما تجري األستعدادات لتجهيز 

صالة عرض خاصة بالفترة الملكية.
وأكد رئيس المصلحة الدكتور أحمد 
حسين بإن أقتتاح هذا المتحف جاء بعد 
حملة التوعية التي قامت بها المصلحة 
نتائجها  2017وج�����اءت  أكتوبر  شهر 
مع  تزامناً  مواطن  قام  أن  بعد  واضحة 
السيوف  من  مجموعة  بتسليم  األفتتاح 
التي تعود للعصر الملكي ووعد بتسليم 

المزيد منها.
وأش�����ار ح��س��ي��ن ب���إن األف��ت��ت��اح هو 
إلى  الجغبوب  قطع  ع��ودة  رحلة  بداية 
معالجة  قريبا  ستتم  و  الطبيعي  مكانها 

المومياءات و تعود إلى الجغبوب
المتحف  أف��ت��ت��اح  ف��ي  وق���د ش���ارك 
المحلي أمس كال من رئيس فرع المنطقة 
الشرقية ومدير األدارة العامة للمتاحف 

والمخازن وأدارة المتاحف بالفرع.
رئيس  إن  إليه  ألش���ارة  ا  وم��اي��ج��در 
المنطقه  فرع  السياحيه  الشرطه  ادارة 
ونائبه  ونيس  ف��وزي  العقيد  الشرقيه 
العقيد خالد الحاسي قد حضر األفتتاح 
بعد مشاركتهم المتميزة في تأمين عملية 
نقل القطع من مدينة شحات إلي واحه 

الجغبوب

الليبية  اآلث����ار  مصلحة  أط��ل��ق��ت 
الماضي  يوم األحد  المؤقتة  بالحكومة 
ب��ن��غ��ازي تقتصر  ف���ي  أث���ري���ة  ح��ف��ري��ة 
السفلى  للمدينة  الغربي  الضلع  على 
يعرف  م��ا  أو  اآلث���ري���ة،  ل��ي��وس��ب��ري��دس 

بمدينة التفاح الذهبي. 
التي  األثرية  الحفرية  في  ويشارك 
يوسبريدس  مرفأ  موقع  في  انطلقت 
األث��ري��ة ع���دد م��ن ب��اح��ث��ي اآلث����ار من 
التابعتين  والمكاتب  المراقبات  أغلب 

لمصلحة اآلثار.
رئ��ي��س ف��رع مصلحة اآلث��ار  وق���ال 
بالمنطقة الشرقية ورئيس الفريق أنيس 
لتقييم  الحفرية جاءت  بأن  بوالعجايب 
كانت  حيث  األث��ري  يوسبريدس  موقع 
البداية بوضع خريطة للموقع بالكامل، 
على  للكشف  تم حفر مجسات  ثم  من 
المدينة  لموقع  دالئل  أو  وجود جدران 

األثرية من عدمه.
وأوضح بوالعجايب بأنه عند انتهاء 
كامل  تقرير  إع���داد  سيتم  الحفرية 

ومفصل يبين النتائج التي توصل إليها 
رئاسة  إل��ى  تسليمه  ليتم  العمل  فريق 

المصلحة. 
من جانبه قال رئيس فرع مصلحة 
اآلثار بالمنطقة الجنوبية ومشرف عام 
أن  الهوني  األم��ي��ن  الدكتور  الحفرية 
من  التحقق  خاللها  من  يتم  الحفرية 
الظلع الغربي لمدينة يوسبريدس بعمق 
من  اإلسفلت  طريق  من  مترا  خمسين 
إلى  للوصول  مجس   15 حفر  خ��الل 
من  والتأكد  للموقع  الصلبة  األرضية 

عما  الكشف  سيتم  ث��م  وم��ن  ماهيته، 
توصلت إليه الحفرية فالتقرير الرسمي 

الذي سيتم إعداده.
الفريق  ع��م��ل  ب���أن  ال��ه��ون��ي  وأك���د 
من  السفلى  ال��م��دي��ن��ة  ع��ل��ى  مقتصر 
يوسبريدس والقريب من مرفأ أو ميناء 
المدينة األثرية والواقع خارج التشكيل 

الدفاعي للمدينة األثرية. 
أشرف  طلميثة  متحف  مدير  وقال 
على  يقتصر  ل��م  العمل  ب��أن  ال��ورف��ل��ي 
حفر المجسات فقط بل قمنا بالكشف 

على لوحتي الفسيسفاء وقمنا بالطرق 
العملية الحديثة بتوثيق العمل والبدء في 
عملية التنظيف من األتربة واألعشاب 

وجمع المكعبات المعبثرة.
ب���أن���ه عقب  ال���ورف���ل���ي  وأوض������ح 
ال��ن��ظ��اف��ة سيتم  أع���م���ال  اس��ت��ك��م��ال 
الفسيفساء  لوحتي  على  المحافظة 
سم   10 تتعدى  ال  بطبقة  بحمايتها 
حتى يتم تشكيل فريق ترميم من قبل 

مراقبة آثار بنغازي.
وكان قد شكل رئيس مصلحة اآلثار 
فريقا  حسين  أحمد  الدكتور  الليبية 
المنطقة  ف��رع  م��دي��ر  ب��رئ��اس��ة  بحثيا 
وبتكليف  بوالعجايب،  أنيس  الشرقية 
الدكتور  الجنوبية  المنطقة  فرع  مدير 
للحفرية،  عاما  مشرفا  الهوني  األمين 
آثار  بمراقبة  اإلداري��ة  الشؤون  ومدير 

بنغازي األستاذة حميدة اوحيدة. 
وكان مستشاري مصلحة األثار قد 
بعد اطالعهم على  الفريق  ا على  أثنو 

النتائج التي وصلت إليها الحفرية..

ال���ق���ط���ع���ة األث�����ري�����ة ع����ب����ارة ع��ن 
ومنها  الثابت  بشرمنها  صنعه  ش��يء 
منها  الكثير  يتواجد  ليبيا  المنقولة،في 
والمخازن   الليبية  المتاحف  في  حفظ 
بالحكومة  ال��ل��ي��ب��ي��ة  األث����ار  مصلحة 
هذه  لتسجيل  جاهداً  تسعي  المؤقتة 
تسجل  كانت  أن  بعد  ألكترونياً  القطع 

عن طريق بطاقات .
التقرير  ه��ذا  ع��دة  برنيق  صحيفة 
والخاص  هيداب  تطبيق  عن  المفصل 

بتسجيل القطع األثرية:
 تسجيل وتوثيق

الله مدير األدارة  قال صالح سعد 
العامة للمتاحف والمخازن  إن مصلحة 
جامعة  م��ع  ت��ع��اون  عقد  وقعت  األث���ار 
وت��وث��ي��ق  ت��س��ج��ي��ل  م��ج��ال  ف���ي  درام  
أعداد خرائط  وكذلك  األثرية  المواقع 
بإستخدام التقنية الحديثة مثل ال)جي 

بي أس( واألقمار األصطناعية.
ب��إدخ��ال تسجيل  األم��ر  تطور  ث��م   
فى  المنتشره  االثريه  اللقى  و  القطع 
ان  خصوصا  .و  المخازن  و  المواقع 
أتبعت  ال��ظ��روف  ه��ذه  ف��ى  المصلحة 

أسلوب األخفاء في نظم حمايتها لألثار
 وواص��ل قائاًل:  ثم قدمت جامعه 
درام تطبيق لتسجيل القطع و االدوات 

(hedap) االثريه أطلق علية اسم
وزن��ه  ت����اب   ع��ل��ى  بتحميله  ي��ق��وم 
جودة  ذات  به  التي  والكاميرا  خفيف 
التنقل  الباحث  عالية. مما يسهل علي 

به فى أى مكان . 
تطبيق هيداب

يقول سعد الله : إن التطبيق عبارة 
عن بيانات و حقول تسهل على الباحث 
و  ب��س��ه��ول��ه  ال��ق��ط��ع��ه  تسجيل  عمليه 

سرعه.

فى  ال��م��وج��وده  للبيانات  باختيار   
فى  التسجيل  عمليه  وبعد  التطبيق. 
التطبيق تنقل البيانات عن طريق ربط 
على  تلقائي  لتحمل  بالكمبيوتر  التاب 
الثانية  المرحله  بيانات. و هذه  قاعده 
قاعده  لدينا  ...لتصبح  االخ��ي��رة  أو 

بيانات لكل القطع.
ويؤكد مدير األدارة العامة للمتاحف 
والمخازن بإن هذا التطبيق تستفيد منه 
ليبيا بشكل كبير النها من خالله سوف 
تتحصل علي قاعدة بيانات خاصة بها 
األث��ري  بالقطع  المطالبة  من  تمكنها 

التي قد تتعرض للسرقة أو التهريب.

فرق تسجيل
كما قال صالح سعد الله بإن األدراة 
لجميع  ف���رق  ت��ك��وي��ن  م��ن  تمكنت  ق��د 
أث��ار  مراقبة  لها  التابعة  ال��م��راق��ب��ات 
بنغازي وتوكرة وشحات وحتي مراقبات 
في  فعلياً  الفرق  تلك  وبدأت  الجنوب، 
عبر  والتوثيق  التسجيل  تنفيذ عمليات 

هذا التطبيق.
وأكد علي إنه قام بزيارة الفرق أثناء 

العمل علي تنفيذ هذا التطبيق.
بوحليقة  محمد  يقول  جهته  وم��ن 
برنامج  في  المشاركين  الباحثين  أحد 
البرنامج  مراقبة شحات ضمن  هيدب 
األثار وجامعة  قبل مصلحة  المعد من 
درم األنجليزية تم تسجيل عدد كبير من 
المتاحف  الموجودة في  األثرية  القطع 

الليبية وخارجها
وتوثيق  تسجيل  في  الليبية  االث��ار   
المتاحف الليبية ، تحت عنوان#حماية_

الموروث_الثقافي برعاية جامعة ) درم 
تسجيل  استكمال  ت��م  االنجليزية،   )
وتوثيق قطع النقوش االسالمية بمتحف 

ومخزن مدينة شحات االثرية.  

ي���س���ت���ع���د م���ك���ت���ب ال���س���ي���اح���ة 
ورش��ة  لتنظيم  ول��ي��د  بني  بمدينة 
المدينة  جامعة  مع  بالتعاون  عمل  
الروماني  التحصينات  خط  ح��ول 
البلدية  تستضيفها  أن  ال��م��زم��ع 
الهيئة  برعاية  الجاري،  العام  نهاية 
البلدي  والمجلس  للسياحة  العامة 

بالمدينة.
للسياحة  العامة  الهيئة  برعاية   
بحث  بالمدينة  البلدي  والمجلس 
وليد  بني  السياحة  مكتب  م��دي��ر 
وعميد  الناكوع،  عبدالله  األس��ت��اذ 

علي  سالم  السيد  وليد  بني  بلدية 
أن��وي��ر ال��ت��رت��ي��ب��ات واالس��ت��ع��دادات 
حول  عمل  ورش��ة  لتنظيم  ال��الزم��ة 

المزمع  الروماني  التحصينات  خط 
العام  نهاية  البلدية  تستضيفها  أن 
العامة  الهيئة  ب��رع��اي��ة  ال���ج���اري، 

للسياحة والمجلس البلدي بالمدينة.
ويتوقع مكتب السياحة بالمدينة 
ال��ورش��ة نخبة من  ف��ي  ي��ش��ارك  أن 
سبل  لمناقشة  والمهتمين،  الخبراء 
تعزيز قيمة عمائر خط التحصينات 
أو منشآت التخوم الدفاعية الممتدة 
غدامس  إل��ى  ش��رًق��ا  أبونجيم  م��ن 
تناهز  مسافة  على  الغرب  أقصى 
550 كيلومتر، واالستفادة منها في 
الترويج السياحي للمناطق التي يمر 
في  األضخم  الروماني  الخط  بها 

العالم اليوم. 

بعد توقف دام سبعة عشرعامًا 
مهرجان جرمة يعود من جديد

مصلحة األثار الليبية بالحكومة 
المؤقته تفتتح متحف الجغبوب

بفريق ليبي حفرية تقييمية في مرفأ يوسبريدس بطرق علمية حديثة

للحصول علي قاعة بيانات خاصة بها

مصلحة األثار الليبية تنفذ تطبيق hedap لتسجيل وتوثيق القطع األثرية

 مكتب السياحة بني وليد يستعد لتنظيم ورشة عمل عن التحصينات الرومانية
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رئيس قسم األشعة بمركز بنغازي الطبي الدكتور مفتاح الجهاني:

نحن نحتاج الي إعالم من أجل توعية المواطن بأهمية الكشف المبكر للوقاية من األمراض

عضوهيئة التدريس بكلية الطب بجامعة بنغازي الدكتورة أمينة الزوى:

الوعي واليقظة لألعراض والعالمات المبكرة من سرطان الثدي يمكن أن ينقذا حياتك

ع��ق��د ب��م��ج��ع ال��ك��ل��ي��ات 
الطبية جامعة بنغازي خالل 
المؤتمر  ال��م��اض��ي  ال��ش��ه��ر 
عن  األول  ال��ل��ي��ب��ي  ال��ط��ب��ي 
سرطان الثدي، وكان لمركز 
بمركز  التشخيصية  األشعة 
مهم  وج��ود  الطبي  بنغازي 
ولتسليط  المؤتمر  هذا  في 
ال����ض����وء ع���ل���ى ال��م��ؤت��م��ر 
الدكتور  التقينا  وال��م��رك��ز 
م��ف��ت��اح ال��ج��ه��ان��ي رئ��ي��س 
بنغازي  بمركز  األشعة  قسم 
قائال  حدثنا  وال��ذي  الطبي 
عن  األول  الليبي  المؤتمر   :
سرطانم الثدي والذي عقد 
من  األول  االس��ب��وع  خ���الل 
وعلى  الماضي  اكتوبر  شهر 
مدى يومين وبمشاركة أطباء 
انعقد  المناطق  مختلف  من 
بنغازي  بمدينة  م��ره  ألول 
اج��ل  م��ن  ليبيا  دول���ة  وف���ي 
االكتشاف  بأهمية  التعريف 
ليتم  المرض  لهذا  المبّكر 
العالج منه بشكل أسرع وتم 
واألخصائيين  األطباء  دعوة 
ليبيا  م��ن��اط��ق  مختلف  م��ن 

للمشاركة هذا الحدث.
واك���د ال��دك��ت��ورال��ج��ه��ان��ي 
ك��ان��ت ال��خ��ط��وة األول���ي من 
البداية  ه��و  المؤتمر  ه��ذا 
ب��ال��ت��ع��ري��ف ع���ن س��رط��ان 
ال��ث��دي وم���ن اج���ل أح���داث 
ت��وع��ي��ة داخ�����ل ال��م��ج��ت��م��ع 
ال��ل��ي��ب��ي أله��م��ي��ة ال��ك��ش��ف 
ال��م��ب��ك��ر ل��س��رط��ان ال��ث��دي 
رسالتنا  من  الثاني  والجزء 
ن��ح��و ال��ج��ه��ات ال��م��س��ؤول��ة 
داخل مجتمعنا مدي أهمية 
المستقبل  ف��ي  أن���ه  وك��ي��ف 
لكشف  وح������دات  ب��أن��ش��اء 
المبكر لسرطان الثدي يأتي 
الكشف المبكر بالشفاء منه 

بنسبة 98% .
ويضيف الدكتور الجهاني 
على  األولي  المسؤولية  تقع 
بأحد  ت��دري  نفسها  ال��م��رأه 
األولى  الدرجة  من  األقارب 
األخت  أو  األم  كانت  س��واء 
أو الخالة أذا شعرت بوجود 
الثدي  في  التغييرات  بعض 
إفرازات غير طبيعية  وعلي 
ت���ق���وم ب��ال��ك��ش��ف ال���ذات���ي 
وج��راح  دك��ت��ور  م��ع  تتواصل 

الن  الثدي  بسرطان  خ��اص 
تقوم  أن  ي��ج��ب  ال��م��ري��ض��ة 
ب��ال��ف��ح��وص��ات ال��م��وج��ات 
ف�����وق ال���ص���وت���ي���ة وأش���ع���ة 

الماموجرام.
وي�������ق�������ول ال�����دك�����ت�����ور 
 5 م��ن  ب��دأن��ا  لقد  الجهاني 
قمنا  حيث  تقريباً  س��ن��وات 
بلجنة  دوري���ة  باجتماعات 
من  متكونة  ك��ان��ت  األورام 
ال���ج���راح���ي���ن وم����ن أط��ب��اء 
المرضية  الحاالت  لدراسة 
األورام  ح�����االت  وخ���اص���ة 
وال���ج���ه���از ال��ه��ض��م��ي الن 
العمل الهدف منه هو العمل 
ال��م��ري��ض  والن  ال��ج��م��اع��ي 
هذه  طريق  عن  يتنقل  ك��ان 
التخصصات الطبية جراحة 
األورام  وط��ب��ي��ب  ال���ت���دي 
ال����ذي ي��ك��ش��ف ع���ن ط��ري��ق 
ال��م��ي��ك��روس��ك��وب وط��ب��ي��ب 
العالج  وطبيب  ال��ك��ي��م��اوي 
ال��ش��ع��اع��ي وط��ب��ي��ب ال��ع��الج 
ال��ط��ب��ي��ع��ي وط��ب��ي��ب ج���راح 
التجميل من اجل تغطية ما 
تم استئصاله وكان اجتماعنا 
تضييق  اج��ل  م��ن  أسبوعيا 
من  المريض  على  الحلقة 
وصل  اين  الي  تحديد  اجل 
المثال  سبيل  ع��ل��ي  ال����ورم 
العالج  ك��ان  الثدي  سرطان 
مش واحد يتعرض المريض 
ال�����ي ج���ل���س���ات إش��ع��اع��ي��ه 
كمرحله أولي كعالج جراحي 
كيماوي  ج��راح��ي  ع��الج  أو 
وإش��ع��اع��ي��ه وي��ت��م ت��ح��دي��د 
انتشاره  وم��دي  ال��ورم  حجم 

ويتم تشخيص الكبد والرئة 
والدماغ ليتم تحديد انتشار 
يتم  لكى  الجسم  في  ال��ورم 
مناقشة كل مرض علي حده.

الطبيب  عن  س��ؤال  وعن 
خ��الل  م���ن  ودوره  ال��ل��ي��ب��ي 

حضوره لمؤتمر ؟
مفتاح  ال��دك��ت��ور  أج����اب 
ال��ج��ه��ان��ي: ب��ال��ن��س��ب��ة إل��ى 
األط������ب������اء وب�����رغ�����م ق��ل��ة 
تم  المؤتمر  الن  اإلمكانيات 
دع��م��ه م��ن ق��ب��ل ال��ش��رك��ات 
الطبية وعددهم 8 شركات 
داعمة للمؤتمر فقد تمنكنوا 
عمل  ورش   4 اق���ام���ة  م���ن 
وعدد 26 محاضره بجميع 
األم��راض وتم تشكيل لجان 
ع��ل��م��ي��ه وت��ح��ض��ي��ري��ة وم��ع 
توفير  ومع  اإلقامة  ترتيبات 
بين  م��ن  النقل  وس��ائ��ل  ك��ل 
ال��م��ط��ار ال���ي اإلق��ام��ة إل��ى 
ق��اع��ة ال��م��ؤت��م��ر وع��ل��م��ا أن 
ال��ت��ي قدمت  ال��م��ح��اض��رات 
ك���ان���ت م���ن م��دي��ن��ة س��رت 
اضافة  والجنوب  والبيضاء 

الى بنغازي.
ويضيف الدكتور الجهاني 
أن��ش��اء مقرات  ال��ى  ن��ه��دف 
اجتماعات  عقد  وتم  علمية 
أط��ب��اء مدينة  م��ع  م��ن��ف��رده 
ال��ب��ي��ض��اء وس���رت م��ن اج��ل 
ت��ن��س��ي��ق ال���دع���م ال��ب��ش��ري 
وال��ع��ل��م��ي ل��ت��وف��ي��ر ع��ي��ادة 
ال��ب��ي��ض��اء  ب��م��دي��ن��ة  اورام 
المكان  الن  وبمدينةسرت 
هو  األورام  ل��ع��الج  الوحيد 
الذي  الطبي  بنغازي  مركز 

الشرق  م��دن  معظم  يغطي 
والجنوب والغرب سوف يتم 
لكى  س��رت  بمدينة  بأنشاء 
استقبال  ف��ي  نقطة  ت��ك��ون 
م����رض����ي م�����ن ال���ج���ن���وب 
وبمدينة  المدينة  وضواحي 
ما  نفس  سيكون  البيضاء 
باستقبال  سرت  مدينة  في 
من  القريبة  المدن  مرضي 
تنطلق  وس����وف  ال��ب��ي��ض��اء، 
ص��ف��ح��ه خ��اص��ه ب��أم��راض 
من  التواصل  مع  السرطان 
خ����الل األع������الم ال��م��ق��روء 
والمرئي والمسموع لكي يتم 
يتم  كيف  المواطن  تعريف 

التواصل.
وبالنسبة آللية العمل مع 
مرضى سرطان الثدي يقول 
الجهاني:  مفتاح  ال��دك��ت��ور 
فحص  ل��ألل��ي��ة  ب��ال��ن��س��ب��ة 
او  المستعجل  المرضي فيه 
الموعد  حجز  ويتم  العادي 
عن  المنظومة  ط��ري��ق  ع��ن 
أي  أو  الوطني  الرقم  طريق 
تعريف للمواطن المقيم في 
مدن ليبيا لكي يتم متابعتهم 
لكي  الوطني  الرقم  وب��دون 
بالكامل  االس���م  م��ن  نتأكد 
اجل  من  المناطق  وتحديد 
من  المريض  توعية  توفير 
تُقلل  قد  منه  الوقاية  اج��ل 
خ��ط��ر اإلص���اب���ة ب��س��رط��ان 
ال����ث����دي ب��ش��ك��ل م��ل��ح��وظ  
إض��اف��ة إل��ى ض���رورة اتباع 
ومحاولة  حياة صحّي  نظام 
تعطي  التي  النصائح  اتباع 
العيادة  أطباء  من  للمريض 

بنغازي  بمركز  التشخيصية 
ال��ط��ب��ي آلن���ه ي��غ��ط��ي اك��ب��ر 
م��س��اح��ة ج��غ��راف��ي��ة داخ���ل 
الوطن ألننا نتحدث اآلن عن 
مواعيد لشهر يناير 2019م 
والنهم  وليس في 2018م، 
أي  ت��وج��د  ال  فقط  متابعة 
خطوره علي صحتهم حسب 
ال����ص����ور ال���م���وج���ات ف���وق 
الصوتية المبدئية التي تفيد 
يشعر  مثال  ورم  وجود  عدم 
منطقة  في  ب��آالم  المريض 
الصدر او المريضه تستكمل 
لها  ع��الج فقط بعد أج��راء 
مواعيد  تأخذ  ألنها  عمليه 
اش��ه��ر  ل���م���دة 6  م��ت��اب��ع��ة 
وال��م��واع��ي��د واح����دة س��واء 
كانت خارج بنغازي او داخل 

مدينة بنغازي 
وع������ن ق���س���م األش���ع���ة 
بنغازي  بمركز  التشخيصية 
ال���ط���ب���ي ي���ق���ول ال���دك���ت���ور 
ال��ج��ه��ان��ي: ق��س��م األش��ع��ة 
يعمل  الطبي  بنغازي  بمركز 
ع���ل���ي ع�����دة وح�������دات م��ن 
األشعة والوقت الراهن نعمل 
علي جهاز واحد فقط يعمل 
كامل ويتقبل جميع الحاالت 
ولدينا أجهزة متناقله داخل 
والبطن  القلب  أقسام عناية 
وال�����والدة وج��م��ي��ع ح��ج��رات 
ال��ع��م��ل��ي��ات وف��ي��ه وح���دات 
وفيه  الصوتية  فوق  موجات 
بالشرايين  خ��اص��ه  إش��ع��ة 
تعمل  وح��ده  وفيه  واألوردة 
واآلن  المقطعي،  بالتصوير 
األج��ه��زة  بعض  بعطل  نمر 
قريبا  صيانتها  يتم  س��وف 
الرنين  ول��دي��ن��ا ج��ه��از  ج��دا 
ننتظر  ونحن  المغناطيسي 
الع���داده  المنفذة  ال��ش��رك��ة 
ل��ل��ع��م��ل��ن ول���ل���ع���ل���م م��رك��ز 
 4 به  يعمل  الطبي  بنغازي 
األطباء  جميع  مستشفيات 
وقسم  ك��ف��اءه  بكل  يعملون 
الخدمات  كل  يقدم  األشعة 
ل��ك��ل األق���س���ام ال��م��ت��واج��دة 
من  الطبي  بنغازي  بمركز 
والجراحة  والقلب  الباطني 
ولدينا مرضي من مستشفى 
من  مرضي  ولدينا  ال��ج��الء 
وجالو  والكفرة  طبرق  مدن 

واجدابيا. 

ف��ي ل��ق��اء س��ري��ع م��ع ال��دك��ت��ورة أمينة ال��زوى 
الطبي   بنغازي  بمركز  األشعة  بقسم  االستشارية 
بوحدة سرطان الثدي وعضوهيئة التدريس بكلية 
الطب بجامعة بنغازي قالت أنه من خالل الكشف 
المبكر وصلت مرحلة الشفاء من سرطان الثدي 
في العالم الى نسبة 98 % ونحن في ليبيا نسبة 
ت��زال  ال  ال��ث��دي  س��رط��ان  بسبب  النساء  وف��ي��ات 
للنساء  السرطان  بأمراض  أصابه  واكثر  مرتفعة 

هو سرطان الثدي. 
وت��ق��ول ال��دك��ت��ورة ال���زوي أن��ه ل��ه��ذه األهمية 
المبكر  العالج  وح��دة  افتتاح  تم  المبكر  للكشف 
ب��م��رك��ز ب��ن��غ��ازي ال��ط��ب��ي وع���ي���ادة ال��ك��ي��ش في 
المبكر  الكشف  وحدة  وفي  2018/10/25م، 
حاله   3000 تصوير  تم  الطبي  بنغازي  بمركز 
وقمنا بإدخال جميع الحاالت داخل المنظومة وان 
وتحضر  فوق  فما  عام   40 بعمر  السيدة  تكون 
الرقم الوطني لكي يقوم بتسجيلها وفق منظومة 
الرقم الوطني، واذا تم اكتشاف السيدة أنها في 
للسرطان  الثالثة  أو  الثانية  أو  األول��ي  المرحلة 
الجراحية   العينة  وهي  للتحليل  عينه  منها  نأخذ 

لكي نثبت الحالة هل هو سرطان ام ال ؟ 

إنجاز  نعتبر  حالياً  ال��زوي  الدكتورة  وتضيف 
كبير لمركز بنغازي اكتشافنا 3 حاالت في مرحلة 

الصفر.
وع��ن س��رط��ان ال��ث��دي ت��ق��ول ال��دك��ت��ورة أمينة 
هو   )Breast Cancer( الثدي  سرطان  الزوي 
مرض يصيب النساء بالتحديد والى الى ال توجد 
في  اال  بالمرض  االصابة  تسبب  محددة  عوامل 
عوامل كون المرأه هي مرأه وان عمرها 40 عام 
فما فوق واذا كان فيه تاريخ عائلي ألقرب األقارب 
للمريضة ويكون اقل من 50 عام الن إذا السيدة 

بمرض  أصيبت  تكون  األخ��ت  أو  األم  ناحية  من 
السرطان يكون سرطان عادي.

وتضيف الدكتورة الزوي وصل األطباء مؤخراً 
المبكر  الكشف  مجالّي  في  كبيرة  إنجازات  إلى 
عدد  لينخفض  الثدي  سرطان  لمرض  والعالج 
الكشف  المرض، فقد كان  الناجمة عن  الوفيات 
يعني استئصال الثدي  عن سرطان الثدي سابقاً 
بالكامل أما اليوم فإن هذه العمليات ال تُجرى إال 
واسعة من  يوجد مجموعة  إذ  ن��ادرة  ح��االت  في 

العالجات المتوفرة.
ال��وع��ي واليقظة  ال���زوي أن  ال��دك��ت��ورة  وت��ؤك��د 
لألعراض والعالمات المبكرة من سرطان الثدي 
عن  الكشف  يتم  فحين  حياتك،  ينقذا  أن  يمكن 
المرض في مراحله األولية المبكرة تكون تشكيلة 
العالجات المتاحة أوسع وأكثر تنوعا، كما تكون 
الكتل  ومعظم  ج��دا،  كبيرة  التام  الشفاء  ف��رص 
ومع  خبيثة  ليست  الثدي  في  اكتشافها  يتم  التي 
ذلك فإن العالمة المبكرة األكثر شيوعاً لإلصابة 
بمرض سرطان الثدي لدى النساء والرجال على 
نسيج  في  تكث�ّف  أو  كتلة  ظهور  هي  س��واء  حد 

الثدي وهذه الكتلة غير مؤلمة غالبا.

جمعية القلب الشجاع بمركز بنغازي الطبي 
وبرنامجها للتوعية حول سرطان الثدي

متابعة : إبراهيم الحوتي
انطلقت جمعية القلب الشجاع بفضل شجاعة 
تحّدي  على  وعزيمتهم  الثدي  سرطان  مرضى 
المرض ونشر التوعية حول المرض ومساعدة 
مثاالً  فكانوا  نفسها   التجربة  يعشن  أخريات 

لإليجابية والشجاعة.
وشّكلت الجمعية بقسم األشعة  التشخصية 
لمساعدة المرضى وأهلهم ألهمية الوقاية من 

المرض ورغم ظروف العالج.
من  بمبادرة  الشجاع  القلب  جمعية  نشأت 
كمبادرة  الطبي   بنغازي  بمركز  األورام  أطباء 
المجال  وإت��اح��ة  بعضهم  م��ع  المرضى  لجمع 
لهم لتبادل اآلراء والنقاش  لما يؤمنه ذلك من 
راحة نفسية لهم ودعم من خالل طرح مشاكلهم 

وهواجسهم ومخاوفهم. 
كسر  على  الجمعية  تساعد  الطريقة  بهذه 
التي  العزلة  ومكافحة  المرضى  بين  الحواجز 
يضع فيها المريض عادة نفسه عندما يشخص 
المرض لديه، فتخفف هذه اللقاءات من األعباء 
حاالتهم  تقّبل  على  وتساعدهم  المرضى  على 
مشاكلهم  أن  ي��ج��دون  عندما  ك��ب��رى  بسهولة 
مخاوفهم  وأن  آخرين  كثيرين  لمشاكل  مماثلة 
هي نفسها وأن كل ما يفكرون به وما يشعرون 

به مسائل طبيعية ال تدعو إلى القلق.
سرطان  حول  التوعية  على  الجمعية  وتركز 
إقامة  على  وتعمل  نفسه  ال��وق��ت  ف��ي  ال��ث��دي 
فإضافة  أهدافها،  لتحقيق  الالزمة  النشاطات 
ليواجه  ح��وار  حلقات  وخلق  الوعي  نشر  إل��ى 
تأمين  على  تعمل  معاً  التجربة  هذه  المرضى 
المساعدة العملية للمرضى وتساهم في تقديم 
الثدي  لسرطان  المبكر  الكشف  لتأمين  الدعم 
وتقيم النشاطات التي تهدف إلى التوعية وإلى 

تأمين الدعم المادي في الوقت نفسه. 
سرطان  عن  المبكر  الكشف  برنامج  ويعتبر 
الثدي أحد النشاطات الرئيسية للجمعية وتتم 
أكثر  أو  المرضي خالل 7 سنوات  متابعة  فيه 

إذا دعت الحاجة. 
والكتيبات  المنشورات  الجمعية  ت��وزع  كما 
التي تهدف إلى تقديم اإلرشادات حول الفحص 
المرض  عن  الالزمة  المعلومات  وك��ل  الذاتي 

وعن الكشف المبكر والعالج. 
التشخيص  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  الجمعية  وت��رك��ز 
والمعالجة المثلى للمرض إضافة إلى المؤتمرات 
المستمرة  والحمالت  العمل  وورش  والندوات 
التي تنظمها وفي شكل خاص في شهر أكتوبر 

بهدف التوعية حول المرض.
أرقام من الجمعية:

 نحو 60 في المئة من النساء اللواتي تمت 
دون  األمهات  من  هن  الجمعية  في  معالجتهن 
تصاب  ن��س��اء   8 أص��ل  م��ن   1 الخمسين  س��ن 

بسرطان الثدي في حياتها
المبكر  الكشف  التام في حال  الشفاء  نسبة 

تصل إلى 90 في المئة
نصائح من الجمعية:

تجنبي السمنة
اتبعي نظاماً غذائياً قليل الوحدات الحرارية

أكثري من تناول الخضر والفاكهة
أكثري من تناول األطعمة الغنية باأللياف

م��واد  على  تحتوي  ال��ت��ي  األط��ع��م��ة  تجّنبي 
كيماوية
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نصائح تربوية  خاصة باألسرة لمحاربة ظاهرة التنمر لدى األطفال 

قصص االرقام

أكثر  من  التنمر  ظاهرة 
انتشارا  السلبية  الظواهر 
ف���ي م��ج��ت��م��ع ال�����ذي يجب 
محاربتها لما لها من عواقب 
الطفل  ح��ي��اة  علي  خطيرة 
من  مجموعة  ن��ق��دم  ل��ذل��ك 
النصائح لألسرة تساعد في 

محاربة هذه الظاهرة :
• وج��وب اإلس��م��اع إلي 
المدرسة وأخذ األمر بجدية 

والتعاون مع المدرسة. 
• ت���ح���دث م���ع ال��ط��ف��ل 
عن أصحابه، ومرافقيه في 

الملعب وحافلة المدرسة.
• ع��لّ��م ال��ط��ف��ل ال��ث��ق��ة 
وكيف  وال��م��رون��ة،  بالنفس، 
االجتماعية  مهاراته  يطور 
سهاًل  كونه هدفاً  من  ليقلل 

للمتنمرين. 

مشاهدة  في  التحكم   •
األبناء للبرامج التلفزيونية. 

• س���اع���د ط���ف���ل ع��ل��ي 
االن������خ������راط ف�����ي وس���ط 
اجتماعي مثل ممارسة لعبة 
ري��اض��ي��ة أوح���ض���ور صف 

فني. 
علي  طفل  تشجع  ال   •

االنتقام. 
مهارات  الطفل  علم   •
األمان عندما يتعرض للتنمر، 
بما في ذلك اللجوء إلى طلب 

المعنيين  م��ن  ال��م��س��اع��دة 
م��ث��ل: ال��م��دي��ر وال��م��رش��د 
التربوي، وكيف يكون حازماً، 
واستعمال المرح واألساليب 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��م��ن��اس��ب��ة 
ل��ل��ت��خ��ل��ص م����ن األوض������اع 

الحرجة، مثل الموافقة على 
التهكم ومسايرته.

علي  الطفل  تشجيع   •
التبليغ عند التعرض للتنمر.

ال��ط��ف��ل  م���ن���اق���ش���ة   •
منه  وطلب  بهدوء  المتنمر 

تفسيرا لسلوكه.
وص�����ف  ت�������ف�������ادي   •
بالمشاغب  المتنمر  الطفل 

أوالمزعج أمام اآلخرين. 
المشاكل  في  البحث   •
ال��ت��ي ي��واج��ه��ه ال��ط��ف��ل في 

المنزل أوالمدرسة .
تذكر:

للتنمر  األكبر  الخطر  أن 
هوعدم القدرة علي اكتشافه 
ل��ذل��ك ك��ن صديقا  م��ب��ك��را، 
بيئة  ف��ي  وأن���ش���أه  لطفلك 

أسرية متحابة

حق الطفل في عدم التمييز في المجتمع 
الليبي بين القانون والواقع

)اليوجد إنسان ولد يكره إنسانا أخر بسبب لون  
الكراهية،  تعلمت  الناس  أودينه.  أوأصله  بشرته 
بإمكاننا  إذا  الكراهية  تعليمهم  باإلمكان  كان  وإذا 
تعليمهم الحب خاصة أن الحب أقرب لقلب اإلنسان 

من الكراهية(
)نيلسون مانديال(

أن من مسؤوليتنا تربية أطفالنا علي تعليمهم الحب بدال 
من تعليمهم الكراهية.

الليبية تسري على  القوانين  الواردة في  النصوص  إن   
الكبار والصغار على حد سواء. أما عن مدى تمتع أطفال 
الليبيات المتزوجات من غير الليبيين بالحقوق التي يتمتع 
بها غيرهم من األطفال الليبيين، فإنه يوجد حالياً مشروع 
أبناء  يتمتع  بمقتضاه  وال��ذي  الجنسية  بخصوص  قانون 
الليبيات المتزوجات من أجانب بكافة الحقوق والمزايا التي 
آخر  جانب  ومن  الليبيين.  األطفال  من  غيرهم  بها  يتمتع 
فمع اهتمام تشريعاتنا الوطنية بكافة فئات المجتمع، فإنها 
وضعت تشريعات خاصة لدعم حماية بعض الفئات، فمثاًل 
فئة ذوى اإلعاقة، فقد صدر بشأنهم القانون رقم )5( لسنة 
1987 بشأن المعاقين والذي نص في مواده على أحقيتهم 
في الحصول على كل مايحتاجون إليه من األجهزة الالزمة 
الكتسابهم المقدرة على استعادة قدرتهم في الحركة، كما 
نص القانون على أن التعليم األساسي هوحق وواجب على 
ذوى االحتياج ويتلقى المعاق تعليمه بدور اإليواء أوبمعاهد 
أومدارس خاصة بهم إذا تعذر عليهم االندماج مع األسوياء، 
كما  واالجتماعي،  والنفسي  الطبي  التأهيل  في  الحق  وله 
دخول  إعفاء  على  القانون  ذات  من   )24( المادة  نصت 
كما   . أعمال  من  به  يقومون  مما  الضرائب  من  المعاقين 
أهتم المشرع بتقديم كافة اوجه الرعاية االجتماعية لجميع 
الفئات، خاصة فئة األطفال المولدين خارج نطاق الزوجية 
وسوف  والمزايا  الحقوق  كافة  لهم  تشريعاتنا  كفلت  حيث 

نذكرها الحقاً في تقريرنا.  
حقوق  اتفاقية  تنفيذ  حول))  الدوري  الوطني  )التقرير 
الطفل ((المقدم إلي لجنة حقوق الطفل باألمم المتحدة، 
التقرير  إع��داد  لجنة  رئيس  الحويج،  المهدي  صالح  أ.د. 

الوطني الدوري حول الطفولة في ليبيا،2009(
هذا من الناحية القانونية ولكن علي أرض الواقع اليزال 
يوجد العديد من الحاالت التي يحدث فيها تمييز للطفل 
بشكل واضح، حيث أن بمجرد اختالف اللهجة فقد تتعرض 
انتقال  فعند  م��دارس  في  خاصة  يالحظ  وه��ذا  للتمييز 

الطفل من منطقة 
)شرق،غرب، جنوب للدولة نفسها( إلي إحدي المناطق 
يتعرض  فقد  نفسها(  للدولة  غرب،جنوب  )شرق،  األخرى 
للطفل  يسبب  مما  اللهجة  اختالف  بسبب  للتمييز  الطفل 
إحباط وتقل ثقة بنفسه ويكره المؤسسة التعليمية وينعزل 

عن اآلخرين . 
هذا بدون ذكر إن اختالف اللون والوزن والطول، كذلك 
المالمح الوجه )حجم األسنان، حجم األنف وشكله، حجم 
األذن، والعيون ( قد تعرض الطفل للتمييز حيث يتم إطالق 
التدخل  علي  المشرف  ق��درة  وع��دم  قبيحه،  القاب  عليه 
الذي  الطفل  أن  حيث  الحالة  هذه  تفاقم  تسبب  السريع 
الرد  ويحاول  عدواني  يصبح  أن  أما  التمييز  لهذا  تعرض 

بالمثل أوأن يصبح إنطوائ وينعزل عن اآلخرين.
كذلك العيوب النطق من )ثأثأة واللجلجة،اللثغة والتلعثم 
المحيطين،  من  ومضايقات  للتمييز  الطفل  تعرض  (كلها 
وغيرها من األسباب الكثير الموجودة في مجتمعنا الذي 

يحدث فيها تمييز للطفل .
كاألعرج،  حركية  إعاقة  من  يعاني  ال��ذي  الطفل  أم��ا 
البصرية  واإلع��اق��ة  السمعية  كاإلعاقة  حسية  أوإع��اق��ة 

هوأيضا معرض للتمييز في مواقف اجتماعية عديدة.  
إنما  لها  الطفل سبب  ي��ك��ون  ل��م  ال��م��واق��ف  ه��ذه  وك��ل 
الدولة  القانون  يتخذ  وال  الطبيعية،  خلقته  ألسباب  هي 
إليقاف  المجتمع  يحتاج  وهنا  التمييز  هذا  إليقاف  موقفا 
الفعال  ال��دور  إلي  الطفل  له  يتعرض  ال��ذي  التمييز  هذا 
األس��رة  أهمها  ال��ت��ي  االجتماعية  التنشئة  لمؤسسات 
والروضة والمدرسة، فكل هذه المواقف الذي طرحة ترجع 
إلي أسلوب وطريقة التربية، فإذا تم غرس القيم األخالقية 
في أطفالنا بشكل الصحيح لن يحدث مثل هذه المواقف.

علي  العمل  والمدرسة  وال��روض��ة  األس��رة  علي  لذلك 
تنشئة األطفال منذ الصغر علي القيم األخالقية والعادات 
الكريم  هوالقران  القيم  لهذه  لنا  مرجع  وخير  الحميدة 
والسنة النبوية الشريفة.                                                                

■ بقلم : خلود علي

قصة الرقم واحد
كان الرقم واحد يلعب مع أصدقائه كرة القدم 
واحد  الرقم  قذف  اللعب  وأثناء  وس��رور،  بفرح 
نحوالشارع  الكرة  فاتجهت  بقوة  برجلة  الكرة 
ليكمل  إليهما  واح��د  ال��رق��م  فركض  ال��م��ج��اور، 
اللعبة، فدخل الرقم واحد الشارع بسرعة وكان 

مزدحما بالسيارات.
لم ينتبه الرقم واحد إلي السيارات وهويحاول 
سقط  مسرعة،  سيارة  فصدمته  بالكرة  اللحاق 
ونقله  قدمه  وجرحت  األرض  على  واحد  الرقم 
صاحب السيارة إلي المستشفى وفي مستشفي 

قال له الطبيب : 
الشارع  في  تلعب  أن  يجوز  ال  واح��د  رق��م  يا 

وهومزدحم بالسيارات فهذا خطر جدا  
وأهداكم  ينساه  لن  درسا  واحد  الرقم  فتعلم 

هذه األغنية
اسمي أنا واحد.....................واحد

لي رب واحد.......................... واحد
لي فم واحد.......................... .واحد

لي أنف واحد.......................واحد
كلها مثل اسمي .....................واحد 

قصة الرقم اثنان
وأخذا  المنزل  في  صديقه  اثنان  الرقم  زار 
يلعبان في باحة المنزل حتى قال صديق الرقم 
اثنان له سأذهب وأرى إن كانت أمي في المنزل 

أم ال
 فقال الرقم اثنان:لماذا يا صديقي

 فرد عليه :إن أمي تصنع كعكا شهيا واني قد 
المطبخ  في  كعكتان  وضعت  أنها  تقول  سمعتها 

لجدتي وسآخذ واحدة منها
تفعل  ال  صديقي  يا  اثنان:إياك  الرقم  قال   
ذلك سيعاقبك الله لكن الصديق لم يهتم وذهب 
فلما  للكعكتين  الوصول  ليحاول  الكرسي  وأخذ 
فشل انزلق الصحن وتفتت الكعك فقال له الرقم 

اثنان هذا جزاء الطمع وسوء التصرف
وهاهوالرقم اثنان ينشد

أنا اثنان......................... ..أنا اثنان
لي عينان......................... .تنظران

لي أذنان......................... ..تسمعان
ليرجالن......................... .تمشيان

لي يدان.......................... .تصفقان
أنا اثنان......................... ..أنا اثنان

قصة الرقم ثالثة
أنحاء  بين  يتمشى  ثالثة  ال��رق��م  ك��ان  بينما 
القرية رأى طفلين يتشاجران فقال لهما :مآبكما 

لم هذا العراك 
فرد عليه الطفالن :هذا ليس من شأنك

ثم رأى الرقم ثالثة أنهما يتعاركان على ثالث 
موزات

منا  واح��د  كل  الحل  عندي  :أن��ا  لهما  فقال 
يأخذ موزة

األصدقاء  وأخذ  الحل  بهذا  الطفالن  فوافق 
الثالثة يأكلون الموزات الثالث بسرور 

وشكروا الرقم ثالثة على تفكيره
وهاهوالرقم ثالثة ينشد:

جلس ثالثة فوق الشجرة......
.......  جاء حولهم ثالثة عصافير

طاروا جميعا واختبئوا.......
واحد..... اثنان...... ثالثة

.....  ظهر العصافير سوسوسو.....
قصة الرقم أربعة:

ذهب الرقم أربعة إلى النهر ليصطاد السمك
رمى الرقم أربعة الصنارة في النهر فرأى أربع 

سمكات جميالت
فحاول الرقم أربعة أن يصيد السمكات األربع 

لكنه لم يقدر فاخذ الرقم أربعة يبكي
أربع سمكات  أنا عندي  له  وقال  فرآه صياد 
واحدة لي وواحدة لزوجتي وواحدة البني وواحدة 

لك
سعد الرقم أربعة وأخذ السمكة وشكر الرجل 

على هديته
وهاهوالرقم أربعة ينشد

ف���ي ال����س����ن����ه........أرب����ع ف����ص����ول......
صيف،خريف. ربيع. شتاء 

......ص��ف��راء،  زهور  الحديقة......أربع  في 
حمراء، بيضاء،خضراء  

أربعة... أربعة... أربعة... أربعة 

اشراف : خلود علي
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 شوبير وسويلم يستقبالن رئيس بعثة األهلي ويبحثان االعداد الستضافة مباراة أهلي بنغازي مع نواذيبو الموريتاني

االتحاد الليبي لكرة القدم يعلن مواعيد الجولة األولى من الدوري الممتاز 

في الدقيقة 90 محمد صالح يمنح مصر فوزا ثأريا أمام تونس في تصفيات كان 2019

نيمار يقود البرازيل لهزيمة أوروجواي وديا بركلة جزاء مثيرة للجدل

االتحاد الدولي للكرة الطائرة يكرم ليبيا 
بمناسبة العيد الخمسين لنشاطها

كتب: محمد كمال الحفناوي 
كرة  في  مباراة  بنغازي  أهلي  فريق  يخوض 
ال��دور  ضمن  الموريتاني  نواذيبو  ضد  القدم 
التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في العاصمة 

المصرية القاهرة . 
واستقبل الكابتن أحمد شوبير عضو مجلس 
إدارة االتحاد المصري لكرة القدم واللواء ثروت 
سويلم المدير التنفيذي لالتحاد السيد توفيق 

األهلي  النادي  إدارة  مجلس  عضو  الدغاري 
حسين  والسيد  بالقاهرة  الفريق  بعثة  ورئيس 
لبحث  وذلك  العامة،  العالقات  مدير  الطيرة 
مع  بنغازي  أهلي  مباراة  الستضافة  اإلع��داد 
نواذيبو الموريتاني يوم 28 نوفمبر الجاري في 
الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بتقديم  المصري  االتحاد  مسئوال  وقام 
إنجاح  أج��ل  م��ن  ال��الزم��ة  التسهيالت  ك��ل 

النادي  لممثلي  بالتأكيد  قاما  كما   ، اللقاء 
وبين  أرض��ه��م  على  يلعبون  أن��ه��م  األه��ل��ي 
جماهيرهم ، كما سارت عليه األوضاع منذ 
اختيار المالعب المصرية كبديل للمالعب 
انطالقا  األفريقية،  مشاركاتها  في  الليبية 
بين  تربط  التي  التاريخية  العالقات  من 
الشعبين ويحرص عليها اتحادا كرة القدم 

في البلدين.

الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  اعلنت 
موعد  الماضي، عن  األربعاء  يوم  القدم  لكرة 
القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  ال��دوري  انطالق 
والعشرين  الثاني  في   2019/2018 للعام 

من الشهر الجاري . 
الليبي،  ووفقا للجدول الذي نشره االتحاد 
على صفحته الرسمية ضمن المجموعة االولى 
يلعب النصر ودارنس، على ملعب شهداء بنينا 

يوم 22 نوفمبر . 
ويلتقي األهلي بنغازي مع التعاون، يوم 23 

الجاري، بملعب شهداء بنينا، وتتواصل لقاءات 
المجموعة األولى، يوم 25 من نفس الشهر، 
بلقائين، الهالل وخليج سرت، و نجوم اجدابيا 

والصداقة. 
المجموعة  في  األسبوع  مباريات  وتختتم 
األول����ى ب��م��ب��ارات��ي��ن، األول����ى ب��ي��ن األخ��ض��ر 
بمدينة  ال��ش��ه��داء  ش��ي��خ  بملعب  وال��ت��ح��دي، 
الجبل،  وشباب  األنوار  بين  والثانية  البيضاء، 

بملعب المرج. 
منافسات  تنطلق  الغربية  المنطقة  ف��ي 

الثانية، يوم 22 من نفس الشهر،  المجموعة 
بمباراة االتحاد والشط، بملعب مصراتة. 

يوم 25، يلتقي أبو سليم والوحدة، بملعب 
األك��ادي��م��ي��ة ب��ج��ن��زور، و األه��ل��ي ط��راب��ل��س 

والخمس، بملعب مصراتة. 
بملعب  ورف��ي��ق  المدينة  يلتقي   ،26 ي��وم 

األكاديمية بجنزور. 
يوم 27، يلتقي االتحاد المصراتي والمحلة، 
يلتقي   ،30 ي���وم  و  م��ص��رات��ة،  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 

السويحلي مع األولمبي، بملعب مصراتة. 

أحرز نيمار هدفا من ركلة جزاء مثيرة للجدل 
أوروجواي  على  للفوز 1 - صفر  البرازيل  ليقود 
القدم على ملعب اإلمارات  لكرة  في مباراة ودية 

في لندن يوم أمس األول الجمعة. 
ونفذ مهاجم باريس سان جيرمان ركلة الجزاء 
بهدوء في الدقيقة 76 بعد عرقلة دييجو الكسال 

مدافع أوروجواي للبرازيلي دانيلو
وحتى الهدف كانت البرازيل الطرف األضعف 
محاوالت  لثالث  اليسون  الحارس  تصدى  حيث 
خطيرة بينها ركلة حرة رائعة عبر لويس سواريز 

في بداية الشوط الثاني. 
يستحق خطأ  بالده  منتخب  أن  سواريز  ويرى 
بسبب لمسة يد قبل سقوط دانيلو داخل منطقة 

الجزاء. 
وهذا الفوز الخامس على التوالي للبرازيل منذ 
األخيرة  العالم  لكأس  الثمانية  دور  من  الخروج 

أمام بلجيكا. 
وتلتقي البرازيل مع الكاميرون وديا في إنجلترا 
أوروجواي  تلعب  بينما  المقبل  الثالثاء  يوم  أيضا 
مع فرنسا بطلة العالم في باريس في اليوم ذاته. 

للكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  بحضور 
دولة،   160 من  أكثر  وأعضاء  الطائرة 
ليبيا  تكريم  الماضي  الخميس  ي��وم  تم 
من  لنشاطها  الخمسين  العيد  بمناسبة 

االتحاد الدولي للعبة. 
الطائرة  للكرة  الليبي  االتحاد  وذك��ر 
الخميس  اليوم  الرسمية  صفحته  على 
البكباك«  »ع��دن��ان  االت��ح��اد  رئ��ي��س  أن 
استلم درع التكريم وسط الفرح والدموع 

والتصفيق. 
ويأتي هذا التكريم على هامش انعقاد 
لالتحاد  العمومية  الجمعية  اج��ت��م��اع 
)الكونجرس( في  الطائرة  للكرة  الدولي 
والجمعة  الخميس  ي��وم  ال���36  نسخته 

الماضيين بالمكسيك

حقق المنتخب المصري األول لكرة القدم فوزا 
صعبا وثأريا على حساب ضيفه المنتخب التونسي 
بنتيجة 3 / 2 ، في المباراة التي أقيمت بينهما 
برج  ملعب  على  الجمعة،  األول  أم��س  ي��وم  مساء 
العرب، في الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة 
من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.

نعيم  بهدف  التسجيل  تونس  منتخب  أفتتح 
منتخب مصر  وتعادل  الدقيقة 13،  في  السليتي 
بهدف محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 32، 

ثم عزز باهر المحمدي تقدم مصر بالدقيقة 60، 
الدقيقة  في  لتونس  ليتعادل  عاد  السليتي  ولكن 
الفوز  ه��دف  خطف  ص��الح  محمد  ول��ك��ن   ،72

لمصر في الدقيقة 90 من المباراة.
وبهذا الفوز ينجح منتخب مصر في الثأر من 
رادس،  ملعب  ف��ي  ق��رط��اج،  نسور  أم��ام  هزيمته 
ل�12  رصيده  ليرفع  للمجموعة،  األول��ى  بالجولة 
نقطة، متساويا مع تونس الذي احتفظ بالصدارة، 

بسبب فارق المواجهات المباشرة بين الفريقين.


