
الملتقى الوطني الجامــــعمديرّيتا أمن الجفارة والزاوية تطلقان :
محور اجتماع الســــــراج – سالمــــــــة

المساعدات األممية يجب
أن تقدم بطريقة تكفل احترام المواطن

إعــــــادة بناء غــــــرف
التجارة والصناعة واالتحاد العام

وكيل وزارة الشؤون االجتماعية محسن أبوسنينة :

بقرار من العيساوي : 

عودة الرحالت المباشرة بين
مطاري بنينا والقاهرة في أبريل القادم

الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  اجتمع 
السيد فائز السراج يوم الخميس بمقر المجلس بطرابلس مع 
كل من رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد غسان 
سالمة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ت. ويليامز. 
ووفقا للمكتب اإلعالمي لرئيس المجلس فقد تناول االجتماع 
مستجدات الوضع السياسي، كما اطلع سالمة - السراج - خالل 
إلنجاح  األممية  البعثة  اتخذتها  التي  الخطوات  على  االجتماع 
الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده قريباً، الذي سيضم ممثلين 
عن الفعاليات والمكونات السياسية واالجتماعية والثقافية دون 
إقصاء أحد، ويستهدف هذا الملتقى إتمام االستحقاق الدستوري 

االنتخابي الذي يتطلع إليه جميع الليبيين.

 " أبوسنينة  محسن  االجتماعية  الشؤون  وزارة  وكيل   " أكد 
احترام  تكفل  بطريقة  تقدم  أن  يجب  األممية  المساعدات  أن 
التتحول  أن  ويجب  وأدميته  كبريائه  وتحفظ  المعوز  المواطن 
برنامج  من  بوفد  لقائه  "أبوسنينة" خالل  وشدد   . وصمة  إلى 
الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة على ضرورة أن تكون الوزارة 
القناة الوحيدة للخدمات والبرامج الخاصة بالمساعدات وقاعدة 
البيانات المتوفرة للوزارة تكون هي العامل األهم في إنجاح كل 
برامج المساعدات باعتبارها جهة رسمية غير تجارية والتسمح 

باستثمار في معاناة الناس . 

أصدر وزير االقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني "على 
العيساوي" القرار رقم )19( لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة 
العليا لإلشراف على انتخابات غرف التجارة والصناعة واالتحاد 
العام . وتضمن هذا القرار تشكيل لجنة عليا لإلشراف على هذه 
االنتخابات ، تضم مجموعة من مديري اإلدارات بالوزارة وعضو 
عن االتحاد العام تتولى اإلشراف على االنتخاب والنظر في أي 
تظلمات بشأنه . وأوضحت وزارة االقتصاد ، أن هذا القرار يأتي 
في إطار اهتمام الوزارة باالتحاد وإعادة تنظميه بصورة تمكنه 
من أداء دوره على الوجه األكمل من خالل منتسبيه باعتباره ركناً 
أساسيا من أركان االقتصاد ودوره في تنمية القطاع بشكل كبير . 

كشف المتحدث الرسمي لمجلس أصحاب األعمال الليبيين 
على  وقع  المجلس  أن  عن   " غزي  بن  محمد   " بنغازي  فرع 
بروتوكول مع شركة "إير كايرو" للطيران للتنسيق إلعادة الرحالت 
الجوية بين مطار القاهرة الدولي ومطار بنينا ببنغازي. وأكد " 
بن غزي " في تصريحات صحفية على أن المجلس قد وقع عقد 
بروتوكول مع الشركة المصرية حول التنسيق لعودة الخطوط بين 
القاهرة وبنغازي باإلضافة إلى افتتاح مكتب للشركة في بنغازي. 
وأن االتفاق تم بالفعل مع سلطات الطيران المدني المصرية على 
عودة الطيران المباشر بين مطاري بنينا والقاهرة الدوليين في 

األول من شهر أبريل المقبل. 

الّدستور استحقاق لبناء الّدولة الحديثة وتعزيز حقوق المواطنة

حجب الشرارة إضاعة للوقت ومضاعفة للخسارة !!
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خطة جديدة لتأمين الطريق الساحلي

بحكومة  العدل  وزير  قام 
بزيارة  لملوم"  "محمد  الوفاق 
تفقدية للمقار العدلية بتاجوراء 
العدل  وزارة  من  سعياً  وذلك   ،
التي  الصعوبات  على  للوقوف 
تواجه العمل القضائي وتذليلها .

الوزير  استقبال  في  وكان 
خالل الزيارة ، المحامي العام 
طرابلس  استئناف  بمحكمة 
العام  النائب  مكتب  ومدير 
ورئيس محكمة شرق طرابلس 

شرق  نيابة  ورئيس  االبتدائية 
ومدير  اإلبتدائية  طرابلس 
نيابة تاجوراء الجزئية وقاضي 

بالمحكمة. األشراف 
المقار  الزيارة  وشملت 
ألعمال  والمحتاجة  المتضررة 
تاجوراء  كمحكمة   ، الصيانة 
نادي  مقر  وأيضاً  الجزئية 
مستمعاً   ، القضائية  الهيئات 
تواجه  التي  العمل  إلشكاليات 
هذه المحاكم والنيابات من قبل 

وعد  حيث   ، عليها  القائمين 
الالزمة  الحلول  بوضع  الوزير 

. حثيث  بشكل  لها 
بضرورة  العدل  وزير  وأهاب 
المحاكمة  جلسات  عقد 
لها  المخصصة  بالقاعات 
 ، بالمكاتب  ِعوضاً عن عقدها 
إلتزاماً بمبدأ عالنية الجلسات 
جامع  أرشيف  استحداث  مع 
ألعمال القضاء بالدولة الليبية 

. الوزارة  بمقر 

"لملوم" يتفقد محكمة تاجوراء
الجزئيـــــــــــــــة ونادي الهيئات القضائيـــــــــــــة

والزاوية  الجفارة  أمن  مديريتا  وضعت 
األمن  المديريات  جميع  مع  وبالتنسيق 
تسيير  طريق  عن  أمنية  خطة  المجاورة 
الطريق  طول  على  ومتحركة  ثابتة  دوريات 

الساحلي المار بالحدود اإلدارية للمديريتين. 
على  الحفاظ  أجل  من  االجراء  ذلك  ويأتي 
أمن كل مستعملي الطريق الرابط بين منطقة 
جانبه  من  المجاورة.  والمناطق  الجفارة 

تبذلها  التي  الجهود  الداخلية  وزارة  ثمنت 
مديريات األمن بالمناطق للحفاظ على األمن 
و االستقرار وإرساء دعائم األمن داخل ربوع 

 . ليبيا

كبيرة  تنقالت  الطريق حركة  ويشهد هذا 
للمواطنين والتجار القاصدين تونس بالذات 
للعالج والتجارة وتبادل البضائع وتعد الطريق 

شرياناً مهماً للمنطقة الغربية بالكامل .

نعاني نقص األطباء وإحالة المرضى لطرابلس ليس باختيارنا !
مدير مركز سبها الطبي لليبيا اإلخبارية :

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db


الصحافيون
خارج داخلية الوفاق !!

 tK¼Ë  ‰Ë_Ë  t�H½  ‰«R��«  ÕdDOÝ
 WOKš«b�«  d¹“Ë  bO��«  q³I²�¹  «–UL�
 „ö��« bL×� Ø Œ_« Už¬ UýUÐ w×²�
 vKŽ  wÝUzd�«  fK−L�«  rÝUÐ  oÞUM�«
 ¡UMŁ√  sOOH×�  WK�UF�  …¡UÝ≈  WOHKš
 WN−�«  s�  …uŽbÐË  WOLÝ—  WLN�
 W	öŽ  U�Ë  ø  Àb×�«  sŽ  W�ËR�L�«
 ¡eł u¼ fO�√ °ø sOOH×B�UÐ oÞUM�«
 wÝUzd�«  l³²¹  Á—U³²ŽUÐ  WKJAL�«  s�
 ÂU	  w²�«  WOKš«b�«  …—«“Ë  tF³²ð  Íc�«
 ¡«œ√  s�  sOOH×B�«  lMLÐ  U¼œ«d�√
 v�≈  d�_«  ÈbFðË  WO�öŽù«  rN²LN�

 °°°  p�–  s�  d²
«
 bO��«  Ê≈  pý  öÐ  ‰«R��«  «c¼Ë
 s�  YOŠ  tŠdÞ  b	  t�H½  d¹“u�«
 w²�« WN−�« w¼ s� ‰¡U�ð t½√ b
RL�«
 «c¼ w� UNF� Y¹b×�«Ë UNÐ ¡UIK�« sJL¹
 Àb×�UÐ …dýU³� W	öŽ UN�Ë Ÿu{uL�«
 t½_  ò  „ö��«  ò  bO��«  r¹bIð  rðË
 q	√ ôË d¦
«  ô WO�öŽ≈ WH� qL×¹
 «d{UŠ ÊuJ¹ Ê« V−¹ s� Ê√ sOŠ w�
 Èdš√ n	«u�Ë n	uL�« «c¼ w� …uIÐË
 sOOH×B�«  s�  l³Mð  WNł  u¼  WKŁUL�
 WÐUI½  w¼Ë  r¼—UO²š«  s�Ë  rN�H½√
 WÐUIM�« Ác¼ w¼ s¹√ sJ�Ë sOOH×B�«
 WÐUI½ p�– s� ÊuOH×B�« r¼ s¹√Ë °°ø
 UN½« …—«dLÐË UN�uI½ nÝú� sOOH×B�«
 U¼bN� w� …dJH�« œ√Ë rðË —uM�« d Óð r�
 w�  fO�   UŽUL²łô«   «dAŽ  bFÐ
 WHOJ�  UŽU	 ôË Âu−½ fLš w¼UI�
 WO³Fý  fKÐ«dÞ  w¼UI�  d¦
√  w�  qÐ
 nOB�«  dO−¼Ë  ¡U²A�«  d¹dN�“  w �Ë
 sOOH×B�«   «dAŽ sOÐ   «¡UI�  d³Ž
 wL×¹ r�ł sŽ X×³�« w� sO	œUB�«
 k�U×¹Ë rN	uIŠ sLC¹Ë sOOH×B�«
 WO³KÝ ÂU�√ nÝú� sJ�Ë rN²�«d
 vKŽ
 qÐ rN�–UðË ŸUDI�« «c¼ w� s¹dO¦

 VO�«Ëb�«  w�  wBFK�  rNF{Ë  v²ŠË
 sOÝu	 »U	 ÊU
 Ê√ bFÐ rK×�« d³ð
Æ WIOI×�« v�« tÐ ‰u�u�« s� v½œ√ Ë√
 sOOH×BK� WÐUI½ œułË Ê« rŽe½ ôË 
 dL¹ Íc�« wzUM¦²Ýô« l{u�« «c¼ w�
 rN� lOML�« sB×�« ÊuJ²Ý sÞu�« tÐ
 UL�  WNÐUA�  n	«u�  ÊËœ  ‰u×²ÝË
 WOF{Ë  ÍÓ«  w�  U¼œułË  sJ�Ë  ÀbŠ
 UN�bŽ  s�  dOš  ·Ëdþ  Í√  X×ð
 fO�  wH×B�«#  ‚Uð  ‘U¼  ÊU
  «–≈Ë
 Y×³K�  WOKš«b�«  d¹“Ë  l�œ  UOÐU¼—≈
 «–UL�  UN²−�UF�Ë  WKJAL�«  —Ëcł sŽ
 X�dŽ sOOH×� WÐUI½  „UM¼  ÊU
  u�
 Æ t−zU²½ wM−ðË Àb×�« nþuð nO

 WOKš«b�«  d¹“Ë bO�K� ‰u�u� dJA�«
 …—ËdCÐ  tðUNOłuðË  tðUO�uð  vKŽ
 ÂbŽ vKŽ bO
Q²�«Ë sOOH×B�« Â«d²Š«
 r�  sOOH×� Ê√ sOŠ w� p�– —«dJð
 œöO� «uKA�√ U�bMŽ rN�H½√ «u�d²×¹

Æ  rN�  WÐUI½
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 ÃU³Žœ `�U� Ãd� `�U� U½√ sKŽ√ ≠ 3
 ¡Uł UL
 fO�Ë1956bO�«u� s� wM½QÐ
 ÆfL�« W¹bKÐ ”U	u	 w½bL�« q−��UÐ
 œuL×� ÊULOKÝ rO¼«dÐ≈ U½√ sKŽ√ ≠ 3
 1965 bO�«u�  s�  wM½QÐ   WAzUŽ  uÐ√
 fKÐ«dÞ w½bL�« q−��UÐ ¡Uł UL
 fO�Ë

Æ W³CN�« Æ
 wKŽ  rO¼«dÐ≈  sO�Š  U½√  sKŽ√  ≠  3
 u¼ w²MÐô `O×B�« rÝ_« ÊQÐ w½«eOI�«
 w½bL�«  q−��UÐ  ¡Uł  UL
  fO�Ë  d¹bž

Æ fKÐ«dÞ
 r�UÝ bL×� r�UÝ ‚—UÞ U½√ sKŽ√ ≠ 3
 w³I�Ë  wLÝ«  u¼  «c¼  ÊQÐ  w½ËdL×�«
  ö−�Ð  ¡Uł  UL
  fO�Ë  sO×O×B�«

Æ fKÐ«dÞ W¹bKÐ
 ÍdJ�F�« bLŠ√ »UN¹≈ U½√ sKŽ√ ≠ 3
 å»UN�ò u¼ wMÐù  `O×B�« rÝ_« ÊQÐ
 w½bL�«  q−��UÐ  ¡Uł  UL
  fO�Ë

 öO−F�«
 WKO−Ž uÐ√ włUŠ eF�« Â√ U½√ sKŽ√ ≠ 3
 `O×B�«  wLÝ«  u¼   «c¼  ÊQÐ  gOMŠ

Æ…—«Ë“ WM¹b�  ö−�Ð ¡Uł UL
 fO�Ë
 bLŠ√  ÕU²H�  U¹dŁ  U½√  sKŽ√  ≠  3
 Vł—  włË“  …b�«Ë  rÝ«  ÊQÐ  ÍœdDL�«
 WLÞU� ò u¼ r¹dJ�« b³Ž bLŠ√ sO�Š
 ¡Uł UL
 fO�Ë ò …bOŠ bLŠ√ Âö��«b³Ž

Æ fKÐ«dÞ W¹bKÐ  ö−�Ð
 wKŽ  bL×�  „Ëd³L�«  U½√  sKŽ√  ≠  3
 fO�Ë Â 1963 bO�«u� s� wM½QÐ „Ëd³L�«

  ÆfKÐ«dÞ w½bL�« q−��UÐ ¡Uł UL

 —uBM�  …d¼“  U½√  sKŽ√  ≠  2
 bO�«u�  s�  wM½QÐ  s�Ë—œ«  tK�«b³Ž
 ¡Uł  UL
  fO�Ë  Â1973Ø11Ø22

Æ f�b½_« wŠ w½bL�« q−��UÐ
 —uBM�  W
Ëd³�  U½√  sKŽ√  ≠  2

  bO�«u�  s�  wM½QÐ  s�Ë—œ«  tK�«b³Ž
 q−��UÐ ¡Uł UL
 fO�Ë1980Ø6Ø11

 Æf�b½_« wŠ w½bL�«
 rO¼«dÐ≈  qOŽULÝ≈  U½√  sKŽ√  ≠  2
 bO�«u�  s�  wM½QÐ  w�ËeF�«  wKŽ
 ¡Uł  UL
  fO�Ë  Â1957Ø10Ø16

ÆW³CN�« – fKÐ«dÞ w½bL�« q−��UÐ
 vHDB�  e¹eF�«b³Ž  U½√  sKŽ√  ≠  2
 ò u¼ wMÐô `O×B�« rÝ_« ÊQÐ ÍuO²A�«
 w½bL�« q−��UÐ ¡Uł UL
 fO�Ë ò ËUHOÝ

Æ  öO−F�«
 —œUI�«b³Ž WFLł »uNý U½√ sKŽ√ ≠ 2
 bLŠ√  Ãd�  VM¹“  w²łË“  ÊQÐ  wK�—u�«
 UL
 fO�Ë Â 1962 bO�«u� s� wK�—u�«
 ÆdOAž sÐ dB	 W¹bKÐ  ö−��UÐ ¡Uł

 b¹uI�« wKŽ bL×� ‚—UÞ U½√ sKŽ√ ≠ 2
 åQ³½ò  u¼  w²MÐô  `O×B�«  rÝ_«  ÊQÐ
 ÆwF³��« w½bL�« q−��UÐ ¡Uł UL
 fO�Ë
 bLŠ√  …U−½  U½√  sKŽ√  ≠  2
 bO�«u�  s�  wM½QÐ  …bFÝuÐ√  `�U�
 ¡Uł  UL
  fO�Ë  Â1988Ø07Ø05

 fKÐ«dÞ w½bL�« q−��UÐ
 YOž  bL×�  b�Uš  U½√  sKŽ√  ≠  2
 w³I�Ë  wLÝ√  u¼  «c¼  ÊQÐ  ‰U−Ž√
 q−��UÐ  ¡Uł  UL
  fO�Ë  sO×O×B�«

 ÆrOKÝuÐ√ w½bL�«
 wKŽ  rOJŠ  U½√  sKŽ√  ≠  2
 bO�«u�  s�  wM½QÐ  WIO	—uÐ√  ÊUL¦Ž
 ¡Uł  UL
  fO�Ë  Â1959Ø11Ø10
 ‚uÝ  V²J�  fL�«  w½bL�«  q−��UÐ

ÆfOL�«
 „Ëd³L�«  —ULŽ√  U½√  sKŽ√  ≠  2
 bO�«u�  s�  ò  ‰UN²Ð≈  ò  w²MÐ√  ÊQÐ  rO¼«dÐ≈
 q−��UÐ  ¡Uł UL
 fO�Ë Â1990Ø4Ø25

Æ bŠ_« ‚uÝ Ÿd� W½u¼dð w½bL�«

 ⁄Ëbžb�« W¹b¼ r�UÝ d�UŽ U½√ sKŽ√ ≠ 1
 r�UÝ bL×�Ë ⁄Ëbžb�« W¹b¼ r�UÝ —U²�Ë
 ⁄Ëbžb�« W¹b¼ r�UÝ dOAÐË ⁄Ëbžb�« W¹b¼
 ¡Uł UL
 fO�Ë `O×B�« UM³I� u¼ «c¼ ÊQÐ

Æ —ËeMł w½bL�« q−��UÐ
 `ÓD� bL×� dLŽ rO¼«dÐ≈ U½√ sKŽ√ ≠ 1
 fO�Ë Â 1954 Æ 4Æ 10 bO�«u� s� wM½QÐ

Æ f�b½_« wŠ w½bL�« q−��UÐ ¡Uł UL

 d¹b½√  bL×� bLŠ√ vM� U½√  sKŽ√ ≠ 1
 fO�Ë `O×B�« w³I�Ë wLÝ« u¼ «c¼ ÊQÐ

Æ `zU��« ÍbOÝ w½bL�« q−��UÐ ¡Uł UL

 bL×�  d¼UD�«  fOIKÐ  U½√  sKŽ√  ≠  1
 Æ  2  Æ  28  bO�«u�  s�  wM½QÐ  Í“u�e�«
 w½bL�« q−��UÐ ¡Uł UL
 fO�Ë  Â 1993

Æ WOAML�« UN³Ý
 r�UÝ ÕU²H� nODK�«b³Ž U½√  sKŽ√ ≠ 1
 Æ  3  Æ  22  bO�«u�  s�  wM½QÐ  wJOŽb�«
 w½bL�« q−��UÐ ¡Uł UL
 fO�Ë Â 1959

Æ rOKÝuÐ√
 Í—u²OH�« ÍbNL�« bL×� U½√ sKŽ√ ≠ 1
 u¼  w²MÐô  `O×B�«  rÝô«  ÊQÐ  r�UÝ
 w½bL�«  q−��UÐ  ¡Uł UL
 fO�Ë ©s¹dOÝ®

Æ WFL−�« ‚uÝ
 bL×� Ãd� bLŠ√ ÕU²H� U½√ sKŽ√ ≠ 1
 w³I�Ë wLÝ« u¼ «c¼ ÊQÐ œuL×� sÐ sO�Š
 w½bL�« q−��UÐ  ¡Uł UL
 fO�Ë `O×B�«

Æ fKÐ«dÞ
 bL×�« o¹bB�« WO�–UA�« U½√ sKŽ√ ≠ 1
 `O×B�«  w³I�Ë  wLÝ«  u¼  «c¼  ÊQÐ  uOFÐ
 ‡  WKO�d�«  w½bL�«  q−��UÐ  ¡Uł UL
  fO�Ë

Æ Wð«dB�
 —ULŽ  bL×�  ÕU³B�  U½√  sKŽ√  ≠  1
 fO�Ë 1965 bO�«u� s� wM½QÐ WKO−ŽuÐ√

Æ ¡«d¼e�« w½bL�« q−��UÐ ¡Uł UL


  U¹UMł WLJ×LÐ …bIFML�« WOMKF�« WLJ×L�UÐ ÆÆ  U¹UM−�« …dz«œ
 fKÐ«dÞ  U¹UM−�« WÐUO½ WOC	 w� 2016 Æ4Æ5 a¹—U²Ð fKÐ«dÞ
 Æ1 WÐUOMÐ  …bOIL�«Ë  wzUMł2015 _ 653 r	—  X×ð WK−�L�«

 dLŽ r�UÝ ‰ULł UNO� rN²L�« WOKJ�« fKÐ«dÞ  U¹d×ð 2015
 W×�UJ�  e
d�  …dz«bÐ  t½QÐ  fKÐ«dDÐ   U¹UM−�«  WÐUO½  XLNð«
  «¡«dłù« Êu½U	 s� 345¨Ë2Ø 277 œ«uL�« vC²ILÐ  «—bL�«

  «—bL�« WL¹dł »UJð—UÐ ÂU	 WOzUM−�«

المحكمة 
  «uMÝ  fLš  …bL�  t²³	UFLÐ  ÎU¹—uCŠ  WLJ×L�«  XLJŠ
 W³
dL�«® qIM�« WKOÝË …—œUBLÐË å—UM¹œ UH�√ò Á—b	Ë ÎUGK³� tL¹dG²ÐË
  …—bL�«  œ«uL�«  …—œUB�Ë  ©WOCI�«  W�–  vKŽ  WÞu³CL�«  WO�ü«
 ÀöŁ w� sO²O�U²²�  sOðd� rJ×�«   hK� dA½ l� WÞu³CL�«
 öÐË tO�≈ V�½ ULŽ p�–Ë tOKŽ ÂuJ×L�« WIH½ vKŽ WOK×� n×�

Æ WOzUMł n¹—UB�

مح8مة استئناف طرابلس
وزارة العدل

دولة ليبيا

مذDرة تعاون بين الشب8ة العالمية لريادة األعمال والمنظمة الوطنية للشباب الليبي
برعاية الهيئة العامة للثقافة :

 W�UI¦K�  W�UF�«  W¾ON�«  s�  rŽœË  W¹UŽdÐ
 lO	u²�« w{UL�« Ÿu³Ý_« W¹UN½ fKÐ«dDÐ rð
 w�  „d²AL�«  ÊËUF²K�  r¼UHð  …d
c�  vKŽ
 —UJ²Ðô«Ë ‰ULŽ_« …œU¹—Ë »U³A�«  ôU−�
 Ÿd�  ‰ULŽ_«  …œU¹d�  WOL�UF�«  WJ³A�«  sOÐ
 Æw³OK�«  »U³AK�  WOMÞu�«  WLEML�«Ë  UO³O�
 s�Šò  bO��«  lO	u²�«  rÝ«d�  dCŠË
 W¾ONK�  W¹dOO�²�«  WM−K�«  fOz—  ò  fO½Ë√
 uCŽ  å—«bN�«  bL×�ò  Ë  W�UI¦K�  W�UF�«
 wK¹uł —U²�åË  W¾ON�UÐ  W¹dOO�²�«  WM−K�«
 ‰ULŽ_«  …œU¹d�  WOL�UF�«  WJ³A�«  fOz—  ò
 WOMÞu�« WLEML�« fOz—ò w Ò�Š œuF�� åË

 Æ  ¡«dFA�«Ë  sO½UMH�«  s�  œbŽË  »U³AK�
 s� b¹bF�« lO	u²�« rÝ«d� ‰öš XOI�√Ë
 …d
c� vKŽ lO	u²�« «cNÐ  œUý√  ULKJ�«
 WOL¼√Ë  »U³A�«  —Ëœ  “eF²Ý w²�«  r¼UH²�«
 ◊UM�  w²�«  W×¹dA�«  Ác¼  vKŽ  q¹uF²�«
 ÂUN�«  r¼—ËœË  wMÞu�«  qLF�UÐ  l�b�«  UN�
 U½œöÐ  UNÐ  dLð  w²�«  WO�U×�«  WKŠdL�«  w�

Æ  rN�  WŠU²L�«  ’dH�«Ë

 W¾ON�« —ËœË WOL¼√ vKŽ  ULKJ�«  œbýË
 w¼Ë V½U−�« «c¼ W¹UŽ— w� W�UI¦K� W�UF�«
 ò UMFL−ð W�UI¦�« ò —UFý l�— w� W	U³��«

 —U�L�« «c¼ w� sOHI¦L�« q
 XFLł w²�«
 sÞu�«  qł√  s�  qLF�«  v�≈  l�b¹  Íc�«
 tðU²ý lLłË tKLý r�Ë tÐ ÷uNM�«Ë t²F�d�

Æ tÐ ÂUOI�« W¾ON�« XŽUD²Ý« Íc�« w�UI¦�«
 W¾ON�«  —Ëœ WOL¼√ ÊuŁb×²L�«  sOÐ  UL
 
 V½U−�«  «c¼  W¹UŽ—  w�  W�UI¦K�  W�UF�«
 v�≈  ÂULC½ô«  s�  »U³A�«  sOJLðË
 w�  U¼—Ëœ  qOFHðË  WOÐU³A�«   ULEML�«

Æ  WO�Ëb�«Ë  WOK×L�«   UOI²KL�«
 lO	u²�«  rÝ«d�  w�  Êu
—UAL�«  tłuðË
 t�UL²¼ô W¾ON�« fOzd� dJA�UÐ rNðULK
 w�
 XF{Ë  w²�«Ë  rN²¹UŽ—Ë  »U³A�«  W×¹dAÐ
 vKŽ  »U³A�«  lO−AðË  l�b�  WLBÐ
 jýUMLK� œuN−�« s� b¹eL�« ‰cÐË ¡UDF�«
 sÞu�UÐ  ÷uNMK�  WO�UI¦�«   UO�UFH�«Ë
 v�≈ ÂULC½ô« s� »U³A�« sOJLðË tLŽœË
 w�  U¼—Ëœ  qOFHðË  WOÐU³A�«   ULEML�«

Æ   UOI²KL�«
 W�UF�«  W¾ON�«  fOz—  b
√  t²Nł  s�  
 …d²H�«  ‰öš  rEM²Ý  W¾ON�«  Ê√  W�UI¦K�
 UL{  U½UłdN�  ò   dÝ  WM¹bLÐ  WK³IL�«
 W�UI¦�«Ë  »œ_«Ë  sH�«   ôU−�  q
  w�
 W¹e�—Ë  W�ôb�  p�–Ë  WOÝËdH�«  W{U¹—Ë

 »U¼—ô« vKŽ  dB²½«  w²�«  WM¹bL�«  Ác¼
 `{Ë√Ë Æ ’u�dL�« ÊUOM³�« »U³ý …œUOIÐ
 oÞUML�«  q
  qLAOÝ  ÊUłdNL�«  «c¼  Ê√
 vI²K�Ë sOO³OK�« lL−� W³ÝUM� u¼Ë WO³OK�«
 œbB�« «c¼ v� UNłu²� ÆÆ W³×L�«Ë Âö�K�
 lL²−L�«Ë  W�Ëb�«   U�ÝR�  qJ�  …uŽb�UÐ
 ÊUłdNL�«  «c¼  v�  W
—UALK�  w½bL�«

 Æ  tLŽœË
 lO	u²�«  rÝ«d�  W¾ON�«  fOz—  r²²š«Ë
 vKŽ —uC×�«Ë ·uOC�« UNO� dJý WLKJÐ
 UN�öš  s�  ÊuF�¹  w²�«  …¡UM³�«  r¼œuNł
 qLF�«  UNF�b¹  WOKŽUHð  jýUM�  oK�

Æ  UO³O�  Êb�  q
  w�  b−�«Ë  ’öšù«Ë
 WOL�UF�«  WJ³A�«  Ê√  d
c�UÐ  d¹b−�«Ë
 UN� WO×Ð— dOž WLEM� w¼ ‰ULŽ_« …œU¹d�
 UO³O� rNMOÐ s� W�Ëœ© 170 ® w� WDA½√
 ‰ULŽ_«  …œU¹—  W�UIŁ  dA½  UN�UN�  s�Ë  ¨
 ‰Ëb�«  VðUJ�  jÐ—Ë   UIÐU�L�«  W�U	≈Ë
 jýUM�  ‰öš  s�  rNCF³Ð  ¡UCŽ_«

 Æ  WOL�UŽ

عبدالجليل يجتمع بلجنة
التعليم الطبي بالجامعات العامة

 wMÞu�« ‚U�u�« W�uJ×Ð rOKF²�« d¹“Ë lL²ł«
 w{UL�«  Ÿu³Ýô«  åqOK−�«  b³Ž  ÊUL¦Žò
 WHKJL�« w³D�« rOKF²�«  WM−� l� fKÐ«dDÐ
  UOKJ�UÐ w³D�« rOKF²�« ‰uŠ WÝ«—œ œ«bŽSÐ
 b³Žò  g	U½Ë  ÆW�UF�«   UF�U−�UÐ  WO³D�«
 bFL�«  UNŠd²I� ¨  WM−K�«  Ác¼ l� åqOK−�«
 rOKF²�«  rOEM²�  UNKLŽ  Z�U½dÐË  WO�¬  ÊQAÐ
 Ád¹uDð w� rN�¹ ULÐ  ̈ UOKJ�« ÁcNÐ w³D�«
 ‚dDðË ÆŸUDI�UÐ  tz«œ√  Èu²�� s� l�d�«Ë
 ÊËRý  …—«œ≈  d¹b�  ÁdCŠ  Íc�«  ŸUL²łô«
 rOKF²�« ÊËRA� …—«“u�« —UA²��Ë  UF�U−�«
 w²�« q
UAL�«Ë  UIM²L�« WA	UML�  ̈w�UF�«
 W�Uš UNKO�cð q³ÝË w³D�« rOKF²�« tł«uð
 W¾O¼ ¡UCŽ√ s� rzUI�« e−F�UÐ oKF²¹ ULO�

 WOÝ«—b�«   «—dIL�«  iFÐ  w�  f¹—b²�«
 hIM� W�U{≈ ¨ WOÝUÝ_« ÂuKF�« U�uBšË
 iFÐ  UNM�  w½UFð  w²�«   UO½UJ�ù«  WK	Ë
 ÊËd{U×�« oHð«Ë ÆWOLOKF²�«   UOHA²�L�«
  UOK
  qLAO�  WM−K�«  qLŽ  lOÝuð  vKŽ
 WO³D�«  WOMI²�«Ë  W�bOB�«Ë  ÊUMÝ_«  VÞ
 oO�M²�«  vKŽ  qLF�«  p�c
Ë  ¨  i¹dL²�«Ë
 q
  W
—UALÐ  w³D�«  rOKF²K�  dLðR�  W�U	ù
 ’UB²šô«  ÍË–Ë  W	öF�«   «–   UN−�«
 s�  V½U−�«  «cNÐ  sOL²NL�«  s�  …d³�«Ë
  UO�uð WA	UM� rð UL
 Æ UO³O� Ã—UšË qš«œ
 ‰uK×�«Ë   UŠd²IL�UÐ  ÃËd�«Ë  WM−K�«
 d¹uDðË  W�bš  w�  VBð  w²�«  W³ÝUML�«

 ÆWO³D�«   UOKJ�UÐ  w³D�«  rOKF²�«

 ò  wÝUzd�«  fK−L�UÐ  VzUM�«  vI²�«
 WK²
 w{UL�« Ÿu³Ý_« ¨åoO²OF� bLŠ√
  b
√  w²�«  »«uM�«  fK−LÐ  —U�L�«
 –Uð«  w�  wÝUO��«  ‚UHðôUÐ  Â«e²�ô«
 fK−L�« ¡UCŽ√ sOÐ o�«u²�UÐ  «—«dI�«
 q�«u²�«  …—«œ≈  V�×ÐË  ÆwÝUzd�«
 WK²J�« XŽœ bI� ¨ fK−L�UÐ ÂöŽù«Ë
 ¡UDŽù »«uM�«  fK−�  l�  WO�¬  rŽb�
 l�  tK³	  s�  WI¦�«  ‚U�u�«  W�uJŠ
 qJ�  U�b�« r¹bI²Ð fK−L�« Â«e²�«
 WO�UHA�«  √b³�  s�  ÎU	öD½«  oÞUML�«

 Æ UŽËdALK�  ‰œUF�«  l¹“u²�«Ë

 WFÐU²�«  WOM�_«  …eNł_«Ë  w�½u²�«  gO−�«  sKŽ√
 UO³O�  l�  œËb×�«  vKŽ ÈuBI�«  V¼Q²�«  W�UŠ l�—  t�
 Í√ bB�Ë W²žU³� WOÐU¼—≈ ‰ULŽ√ Í_ ÎU³�×ð dz«e−�«Ë
 …—«“Ë  b
√Ë Æ sOOÐU¼—≈ q³	 s� WF	u² Ô� qK�ð  ôËU× Ô�
 bFÐ wðQð …uD�« Ác¼ Ê√ UN� ÊUOÐ w� WO�½u²�« ŸU�b�«
 UNOMÞ«u�  WOJ¹d�_«  WOł—U�«  …—«“Ë  d¹c×ð  s�  ÂU¹√
 dD�«  …œU¹“  t²LÝ√  U�  V³�Ð  f½uð  v�≈  dH��«  s�
 ÆWOM�_«Ë WO³Mł_« ·«b¼_« Òb{ WOÐU¼—ù«  UL−N�«Ë
 s�  …dL²� ÔL�«  ·ËUL�«  v�≈  wJ¹d�_«  d¹c×²�«  Á Òu½Ë
 ¨f½uð w� W¹uOŠ s
U�√ qš«œ WKL²× Ô� WOÐU¼—≈  UL−¼
 s� …UM¦²� Ô� X�O� WO�uJ×�« w½U³L�« Ê√ v�≈ —Uý√ UL


 Æ·ËUL�«  Ác¼

معيتيق يلتقي Dتلة المسار بمجلس النواب تونس ترفع حالة التأهب القصوى عبر حدودها



متون .. وهوامش

عن البيئة .. وما تفعلون

ال أهمية تقريباً لثقافة البيئة عندنا ال على مستوى 
األسرة ، وال على صعيد منظمات المجتمع المدني ..، 
ناهيك عن مناهج التعليم ..، ولذلك يمكن القول أننا 
مجتمع »أمي بيئياً« فنحن حتى اآلن ال نعرف شيئاً عن 
البيئة التى نعيش فيها ، ونعيش منها ..، وال تربطنا بها 
عالقة طيبة ... بل إن الكثير مناهم في الواقع »أعداء« 
لهذه البيئة يمارسون عليها شتى صنوف التدمير وفي 
ودون  الصامت«،  »البعض  مرأى  وأمام   ، النهار  وضح 
بقصد  نتجاهل  اآلن  حد  وإلى   .. ضمير  من  واعز 
العدائي  الموقف  هذا  تغذي  التى  الحقيقية  األسباب 
تجاه البيئة..، نعيث فيها فساداً .. وندمر فيها الحياة..، 
ونرتكب في حقها آالف الجرائم دونما رادع ...حتى إذا 
انقلب السحر على الساحر وصارت البيئة » عدوتنا » 
لكنه ندم بعد فوات  الكبرى انقلبنا على أنفسنا ندماً 
األوان .. ألم نكن نحن من اغتال هذه البيئة ، وقتل فيها 
الحياة ، والجمال بسابق إصرار ، وترصد وأمام ألف 
شاهد عيان ، والشواهد من الضحايا ماثلة في ألف 

مثال آخر ..
ولدت من رحم بيئة  ها نحن اليوم نشتكي أمراضاً 
ملوثة ومريضة صارت مصدراً لكل وباء يعصف اليوم 
التى  البيئي  التلوث  أمراض  أكثر  وما   ،  .. باإلنسان 
تصيب ماليين البشر ..، وتبقى هذه األمراض التهمة 
األكبر التى يجب أن يحاكم بها اإلنسان باعتباره المتهم 

األول واألخير في هذه الجريمة .
إن مواجهة خطر التلوث البيئي هو واجب وطني وعلى 
المسؤولية  موقف  منه  تقف  أن  المعنية  األطراف  كل 
والقضاء   ،.. الخطر  هذا  لمواجهة  كلها  تتجند  وأن 
على أسبابه ، وفي مقدمة هذه األطراف يأتي اإلعالم 
وتعبئة   ، وتوعية   ، استطالع  كقوة  المتعددة  بوسائطه 
حقيقية من أجل حماية البيئة ، والحفاظ عليها وكشف 
، وتعرية كل من يسعى ويعمل على تدمير البيئة ، وجعلها 
بيئة فاسدة مصدراً لكل مرض بدل أن تكون واحة غناء 

تنبض بالحياة المشرقة بالصحة والسعادة ..

■  الهادي الورفلي

3األخبار  الثالثاء 9 جمادى األولى 1440 هجري  املوافق 15 يناير  2019 م  العدد 537
أعلنت الهيئة العامة للمعارض عن بدء 
واألربعين  السابعة  بالدورة  المشاركات 
لمعرض طرابلس الدولي من قبل الهيئات 
في  الراغبة  والجهات  والمؤسسات 
المشاركة وحجز اماكن لهم في األجنحة 
المخصصة إلقامة التظاهرة االقتصادية 
الدولية في موعدها المحدد خالل الفترة 
والذي   .. أبريل 2019  من 2إلى /12 
حددته الجمعية الدولية لصناعة المعارض 
ليبيا  تعد  والذي  باريس  مقرها  والتى 
عضواً رئيساً فيها منذ عام 1927م، أي 
بعد عامين من تأسيس المنظمة الدولية 
سنة 1927 مما يؤكد على عراقة وتاريخ 

وأهمية معرض طرابلس الدولي .

الهادي  الدين  صالح   / األستاذ  وأكد 
حمزة رئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض 
أن المعارض الدولية لها دور وأهمية في 
الحياة االقتصادية والتجارية والصناعية 
للتبادل  فرصة  وهي  المجاالت  كل  وفي 
باعتبارها  والشعوب  الدول  بين  والتعاون 
إلنجاح  الفرصة  تتيح  عالمية  تظاهرات 
للسلع  والتسويق  الترويج  سياسات 
والخدمات بين الدول ولها الدور الحاسم 

. العالمية  التجارة  تنشيط  في 
أهم  من  الدولية  المعارض  أن  كما 
االقتصادي  والتواصل  الصالت  وسائل 
واالطالع  العالم  شعوب  بين  والتجاري 
على أحدث التطورات والتقنيات العالمية 

في القطاعات اإلنتاجية والخدمية وفتح 
األسواق الجديدة أمام اإلنتاج والصناعة 
التقليدية والمهن الحرفية التى تزخر بها 

.. بالدنا 
كما أعلن األستاذ / صالح الدين الهادي 
العالمية  الشركات  من  العديد  أن  حمزة 
العالمية  الشركات  من  العديد  ووكالء 
الدورة  هذه  في  للمشاركة  رغبتها  أبدت 
مؤكداً أن المؤشرات واألستعدادات جارية 
المتوقع حضورهم  المشاركين  الستقبال 
وبزخم كبير في هذه الدورة باإلضافة إلى 
أن هناك برامج مصاحبة للدورة السابعة 
واألربعين لمعرض طرابلس الدولي ومنها 
 ، وفنية  رياضية  وأنشطة  مهرجانات 

وثقافية ، وإقامة ورش عمل وندوات في 
المجاالت االقتصادية والتجارية وغيرها 
من األنشطة التى تعزز وتبرز وتفعل هذه 

الدورة وإظهارها بالمظهر المثير .
التي  المخلصة  الجهود  على  مؤكداً 
يبذلها العاملون بالهيئة العامة للمعارض 
في  المعرض  دورات  وتواصل  الستيراد 
موعدها العالمي رغم الظروف التى تمر 
على  منهم  الشديد  والحرص  بالدنا  بها 
أن يكون المعرض واجهة وصورة مشرقة 
ومشرفة لبالدنا في المجاالت االقتصادية 
والتجارية والتعليمية والسياحية والزراعية 
والصناعية والصحية والتقليدية وغيرها 

من األنشطة التى تزخر بها بالدنا ..

الدكتور عبدالرحمن عريش مدير مركز سبها الطبي لليبيا اإلخبارية :

نعانـــــي نقص األطباء وإحالـــــــة
المرضى لطرابلس ليس باختيارنا ! 

التدهور األمني في الجنوب أرهق المستشفى وزاد من معاناتنا 

ألي  عريش  عبدالرحمن  تعرض  هل   ■
؟ عمله  أداء  أثناء  تهديدات 

ال ، لم أتعرض ألي تهديد أثناء تقلدي منصب 
مدير مركز سبها الطبي رغم حساسية الظرف 
الصعيد  على  وخاصة  المنطقة  به  تمر  الذي 

. والصحي  األمني 
■ كيف تسير أعمال مركز سبها الطبي ؟

األقسام  مع  بالتعاون  المركز  إدارة  ٌنسير 
كافة  لتحمل  جاهدين  ونسعى  واإلدارات 
المسؤوليات المنوطة بنا رغم الصعوبة والظروف 
لهذه  ونتيجة   ، عام  بشكل  العمل  تعيق  التي 
الظروف التي يمر بها الجنوب ، أحياناً نضطر 
خدمات  لتسيير  مهامها  بغير  إدارة  تكليف  إلى 
أكثر وتوفير إمكانيات أفضل من أجل تقديمها 

. للمواطنين 
سبها  مركز  تواجه  التي  المشاكل  ما   ■

؟  الطبي 
المشكلة التي يواجهها مركز سبها الطبي هي 
نقص في العناصر الطبية والطبية المساعدة ، 
واالحتياجات الطبية التي يحتاجها المركز غالباً 
 ، لنا  تتاح  التي  اإلمكانية  بكميات حسب  تتوفر 
وأحياناً مشكلة واحدة تستغرق منا وقتاً طويالً 
النجازها ، باإلضافة إلى مشكلة الوضع األمني 
بشكل  عملنا  يعيق  فهو  المنطقة  في  المتدهور 

كبير جداً.
■ هل يوجد تقصير من قبل وزارة الصحة 

لدعم مركز سبها الطبي ؟ 
تطلبها  التي  الطبية  واألصناف  االحتياجات 

أجهزة ومعدات مكلفة بشكل  المستشفيات من 
وزارة  تمنحها  التي  والمخصصات   ، جداً  كبير 
كافة  سد  تكفي  ال  الغالب  في  هي  الصحة 
االحتياجات ، وفي مؤتمرات صحفية للوزارة وفي 
أكثر من مرة تعلن بأنه قد وصلت ولكن اليصلنا 
شيء !! ولم تستطع الوزارة تكملة ما بدأته نظراً 
للظروف الصعبة التي تمر بها ونحن نقدر ذلك .
أما فيما يتعلق بالضخ المالي الذي يتم صرفه 
على بنود كثيرة ، فهذه البنود ال تتوافق مع حجم 

االحتياجات .
■ هل يوجد تعديات على األطقم الطبية 

في ظل تراجع الحالة األمنية ؟
زادت  التي  بالمنطقة  األمنية  للظروف  نتيجة 
المركز شهدت  داخل  إلى  امتدت  حتى  وتيرتها 
تعديات كثيرة مما أدت إلى خلخلة العمل بشكل 
تحطيم  أو  النار  إطالق  إلى  وصلت  مستمر 
قبل  من  الفعل  لردة  نتيجة  الطبية  األجهزة 
 ، بالمركز  إسعافه  يتم  الذي  المصاب  مرافقي 
حيث يشعرونك بأنك المرتكب للخطأ والخصم 
األكبر لهم ، ولكن نحن دائماً في وضع تفاعلي 
عالي ، وإذ يجب علينا أن نحاول امتصاص غضب 

. الموقف  على  السيطرة  أجل  من  المرافقين 
وقال  األشعة  قسم  إلى  أتى  شخص  ويوجد 
لنا بأنه يريد التصوير فكان ردنا : يجب عليك 
كافة  بأسماء  قائمة مرفقة  يوجد  االنتظار ألنه 
الحاالت في االنتظار فكانت ردة فعله قوية وقام 
وجود  ال  وخرج  الطبية  األشعة  جهاز  بتكسير 

. رقيب  وال  حسيب 

سيارة  فيها  تعرضت  أخرى  حادثة  وأيضا 
العناية الفائقة إلطالق ناري على السائق وذلك 
استطاع  الله  بفضل  ولكن   .. سرقتها  أجل  من 
السائق النجاة والهروب منهم ، وتضررت السيارة 

نتيجة هذه الحادثة ، حتى قمنا بصيانتها .
■ كم عدد الحاالت التي تم إيوائها بمركز 

سبها الطبي ؟ 
الصحية  الوحدات  نقص  لظروف  نظراً 
لمنطقة  العجز  بتغطية  نقوم  والمستوصفات 
التضامني  واجبنا  القصور من  وتغطية  الجنوب 
كقطاع صحي في نهاية األمر ، والحاالت التي تم 
إيوائها بالمركز لعام 2017م تصل إلى أكثر من 

. ألف حالة   22
■ هل يوجد لديكم عجز في التخصصات 

الطبية ؟ 
أطباء  نقص  من  يعاني  الطبي  سبها  مركز 
هذه  وفي   ، وأعصاب  مخ  جراحة  تخصص 
التحويل  إجراءات  إلى  نضطر  الحاالت 

. طرابلس  لمستشفيات 
سيارات  نقص  من  المركز  يعاني  هل   ■

؟ اإلسعاف 
تم  الطبي  سبها  مركز  إدارة  مهام  تولي  قبل 
الوقت  وفي   ، إسعاف  سيارات   4 عدد  سرقة 
منهم 3  المركز عدد 7 سيارات  يملك  الحالي 
يعملن و 4 متوقفات ويحتجن للصيانة العاجلة . 
■ ماهي الرسالة التي تريد إيصالها عبر 

صحيفة ليبيا اإلخبارية ؟ 
يجب علينا أن نعمل تحت مظلة واحدة بعيداً 
عن الجهوية والقبلية ، ألن ليبيا رقعة جغرافية 
واحدة ، ويجب على الحكومة النظر إلى المناطق 
الحدودية وأن يكون لها حضور ورعاية أكبر من 
المناطق األخرى ، ألن هده المناطق اليوجد بها 
األمني  العامل  وال  الصحي  التأمين  من  جانب 
المطلوب وباإلضافة إلى جوانب أخرى .معقدة 
وخصوصا  الجنوب  مناطق  تنقص  الزالت 

الحدودية. 
غير  للمهاجرين  كبيراً  انتشاراً  أصبح  اآلن 
الشرعيين واغلبهم يحملون أمراضاً قابلة للعدوى 
منتظم  غير  بشكل  ليبيا  إلى  يدخلون  ألنهم 
ويعيشون في الوسط االجتماعي وال يوجد أحد 
المهاجرين  لهؤالء  الصحي  الوضع  عن  يسأل 
غير الشرعيين ، مما يعتبر معدل خطر ألن هذه 

. للدولة  القومي  األمن  من  القضية جزء 
خيرات ليبيا أغلبها في الجنوب الليبي لذلك 
يجب االهتمام به وتوفير ظروف معيشية أفضل 
لسكانه وزرع األمن واألمان به ، وال أنسى هنا أن 
أتقدم بجزيل الشكر لشركة المدار الجديد التي 
الطبي  لمركز سبها  والرعاية  الدعم  لنا  قدمت 

وتوفير المستلزمات والمعدات الطبية كافة. 

■ لقاء : أيوب الترهوني 

الرئيس  المركز  وهو  البالد  في  رئيسية  طبية  مراكز  أربع  من  واحد  الطبي  سبها  مركز 
الوحيد في الجنوب الحبيب ، وربما ثمة تخوفات متزايدة من حدوث انهيارات في أسقف 
بعض األقسام جراء تدهور البنية التحتية للمستشفى، باإلضافة إلى معاناة هذا المركز من 

نقص في المعدات الطبية الالزمة للعالج .
أما المعاناة المخيفة والمرهقة لألطباء والممرضين في مركز سبها الطبي بسبب االنفالت 

األمني وانتشار السالح في الجنوب فحدث والحرج .
تقوم  القانون  عن  خارجة  مسلحة  عصابات  وجود  من  يعاني  عامة  الحبيب  فالجنوب 
 ، النفس  تحرير  أجل  من  مالية  فدية  طلب  مقابل  وذلك  والمسئولين  المواطنين  بخطف 

. أحيانًا  الضحايا  بتصفية  يقومون  عندما  الخطر  ناقوس  ندق  التي  والوتيرة 
لمناقشة كل هذه القضايا والمواضيع كان لقاؤنا مع الدكتور » عبدالرحمن عريش » مدير 
مركز سبها الطبي ، حيث عرضنا عليه ملفات ومواضيع مثار جدل ونقاش كبير في الجنوب 

فكان هدا الحوار :

المستشفى 
استقبل 22 ألف 
حالة في 2017 

األستاذ  وفاة  اإلخبارية«  »ليبيا  صحيفة  تنعي 
اإلذاعي الكبير المرحوم »محمد حسونة السفاقسي 

. المرض  مع  طويلة  معاناة  بعد 
تميز المرحوم بتحريره لنشرة األخبار في الراديو 
بطرابلس  الزاوية  شارع  في  اإلذاعة  كانت  عندما 
الليبي عام 1967م عرفه  وبداية تأسيس التلفزيون 
المستمع بصوته الهادي ولغته القوية ، تولى بعدها 

. للتلفزيون  مديراً  ثم   ، المذيعين  قسم  رئاسة 
أبتعد بعدها عن اإلذاعة . تعلم على يديه الكثير 

. والمذيعات  المذيعين  من 

رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته 

»إنا لله وأنا إليه راجعون« 

نعي 

»أونيس« يستقبل األمين العام للجنة 
الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم

للثقافة،  العامة  الهيئة  رئيس  أونيس  حسن  السيد  استقبل 
األسبوع الماضي، في مكتبه بديوان الهيئة، الدكتور عبد المنعم 
للتربية  الليبية  الوطنية  للجنة  العام  األمين  الئحة،  أبو  إمحمد 
التعاون  إدارة  الطيرة مدير  اللقاء عمر  والعلوم، حضر  والثقافة 
الدولي ، وخالل هذه اللقاء تم بحث سبل تطوير عالقات التعاون 
بين الهيئة العامة للثقافة واللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة 
إلى  اللقاء  وتطرق  العالم،  عبر  الليبي  الثقافي  والشأن  والعلوم، 
أهمية التنسيق بأن تكون المشاركات الليبية هامة وفاعلة، كما تم 
التباحث في ترتيبات فعاليات االحتفال ببنغازي عاصمة الثقافة 
 2020 اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  ومصراتة  العربية2024، 

للخروج بالصورة التي تليق بليبيا وثقافتها.

بدء المشاركات بالدورة السابعة 
واألربعين لمعرض طرابلس الدولي ..
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درس ثمين وبالمجان
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 W¾ON�« V²J� s�Ë dOB½ wMÐ w�UI¦�« e�dL�«
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 s� œuIŽ WFÐ—√  WKOÞ wÝUO	�«  r¼d×Bð
 v�≈ W	KÝ WI¹dDÐË ‚dDð Ê√ bFÐ ¨ s�e�«
 ÊUL{ w� Á—ËœË t²OL¼√Ë ¨ —u²Ýb�« vMF�
 vMŁ_«  Áœ«u�  UŠ—Uý  ¨   sÞ«uL�«  ‚uIŠ
 lOL−�«  UŁUŠ¨  VC²I�  qJAÐ   …dAŽ
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 ŸËdA�  ‰uŠ  rNz«—¬  ŸöD²Ýô  —uC×�«
∫  w�U²�U�  r¼ƒ«—¬  X½UJ�  w³OK�«  —u²Ýb�«
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 …d{U×L�«  ∫  dOB½  wMÐ  w�UI¦�«  e�dL�«
 b¹bFÐ  ÍbO�—  Àdð√Ë  WLO�  X½U�
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ال للتهاون .. نعم للدستور
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 t� WMÞ«u�Ë sÞ«u� q�Ë ¨ ‰–U�²�« Ë√ Áœ«u�
 œö³�« dOB� b¹b×ð w� dŁR�Ë qŽU� —Ëœ
 UMzUMÐ√Ë UM²�Ëœ q³I²	L� ¨ ¡UMÐ_« q³I²	�Ë
 «c�Ë  ¨  w³OK�«  —u²Ýb�«   Ułd��  sO¼—
 ¡U²H²Ýô« w� W�—UAL�« lOL−�« vKŽ VłË
 ¡UN½≈Ë ¨ sOO³OK�« qJ� ‚uI×�« W�U� ÊULC�

Æ …UGD�« dBŽ

،،
■  متابعة وعدسة : عبدالباسط حميدان

كتب وتصوير: عبدالباسط حميدان 
 d¹UM¹  ¡UŁö¦�«  ÕU³�  tð—U¹“  ‰öš
 dOH	�«  Õd�  ÊU¹dž  WM¹bL�  2019
 ŸËdA�  ‰öš  f¹d�u²Ý—ô  ÍbM�uN�«
 wŽUL²łô«Ë  wM�_«  —«dI²Ýô«  rŽœ
 l� Z�«dÐ «bM�u¼ Èb� ÊQÐ ¨Uł–uL½ ÊU¹dž
 1500 œbŽ V¹—bð ÊQAÐ …b×²L�« r�_«
 p�–Ë «bM�u¼ WJKL� w� UO³O� s� UOÞdý
 vKŽ ¨ WO³OK�« WOKš«b�« …—«“Ë l� oO	M²�UÐ

 …—ËbK� r¼—uCŠ bFÐ sOÐ—b²L�« v�u²¹ Ê√
Æ  UO³O�  w�  »U³A�«  V¹—bð  WLN�

 ÍbM�uN�«  dOH	�«  ‰U³I²Ý«  w�  ÊU�Ë
 fK−L�« fOz— ÊU¹dž WM¹bL� t�u�Ë Èb�
 Íd¹bÐ  nÝu¹  bO	�«  ÊU¹dž  ÍbK³�«
 wKŽ  bO	�«  ÊU¹dž  s�√  W¹d¹b�  d¹b�Ë
 pOÐË“  Õö�  bO	�«Ë  wJ¹d²�«  wKO−F�«
  U	ÝR�  sŽ   sOK¦L�Ë  ÊUL�d³�«  uCŽ

Æ  w½bL�«  lL²−L�«

 Ê√  WOL¹dJ�«  w×B�«  e�dL�«  d¹b�  WŽb¹dÐuÐ√  sO	Š  —u²�b�«  b�√
 w²�« WOzU�u�«  ULOFD²�« WKLŠ cOHMð w� …dO³� WL¼U	� t� X½U� e�dL�«
 vKŽ tM� U�dŠË sÞ«uL�« W�bš w� Á—Ëœ —UÞ« w� p�–Ë «dšR� XLO�«
 UNłU²×¹ w²�« …dO¦J�« hzUIM�« s� ržd�UÐ «c¼ wðQ¹ ¨ lL²−L�« W×�

 ÆWKL×�« Ác¼ w� W�—UAL�« vKŽ ’dŠ t½√ ô« e�dL�«
 w� w×B�« WOL¹dJ�«  e�d� WL¼U	� Ê√ v�« sO	Š —u²�b�«  —Uý«Ë
 v�« bŠ«Ë Âu¹ dLŽ s� 2300 rOFDð XMLCð …dOšô«  ULOFD²�« WKLŠ
 Æ WMÝ © 15®  v�«  «uMÝ © 6 ® sÝ s�3450 rOFDðË  «uMÝ © 6 ®

1500 شرطياً ليبياً في دورة تدريبي" بممل#" هولندا

المركز الثقافي بني نصير ينظم ندوة للتعري� بأهمية الدستور الليبي

الدستور استحقاق لبناء الدولة الحديثة وتعزيز حقوق المواطنة

حلم وردي مزركش بألوان األمل يفوح منه شذى عطر محبة الوطن ، يزيح سبات الفتن والصراعات والتجاذبات السياسية 
وتسطع فيه شمس األمل لتجاوز كل المحن بمشاركة كل الليبيين على حد السواء ،عاشته صالة المركز الثقافي بني نصير 
بغريان صباح الخميس الموافق 3ديسمبر من خالل محاضرة تثقيفية توعوية  حول مشروع الدستور الليبي ألقاها الدكتور 
منصور ميالد يونس أستاذ القانون .
صحيفة ليبيا اإلخبارية واكبت المحاضرة ورصدت التالي :

الدستور واالنتخابات تعبِّدان طريق المستقبل وتجسدان المعنى الحقيقي للديمقراطية 

مستقـــبـــــل بالدنـــا وأوالدنا رهيـــن مخرجـــات الدســتور 

المحاضرات الثقافية والبرامج التوعوية والندوات 
العلمية تجسد الدور الحقيقي للمراكز الثقافية 

 االستفتاء على مشروع الدستور استحقاق انتخابي لكل الليبيين 
،،

،،

،،

تطعيم 5750طفل بالمرPز الصحي ال#ريمي"



حجب الشرارة إضاعة للوقت ومضاعف	 للخسارة !!
 ”dŠ oKž√ w{UL�« d³L�¹œ s� lÝU²�« w�
 ÃU²½ô« Ê«e� VCž „«dŠË WODHM�«  PAML�«
 ”u�U�«  W�dA�  lÐU²�«  wDHM�«  …—«dA�«  qIŠ
 WÝ«d×�«  œ«d�«   U³ðd�  ·dBÐ  sO³�UD�
 WOLM²�« bMÐ qOFHðË qI×�« WÝ«dŠ w�u²ð w²�«
 w³OK�« jHM�« Æ WDO×L�« oÞUML�« w� WO½UJL�«
 ‰uI×�«  d³�«  ‰UH
«  V³�Ð  WII×�  dzU�š
 …uI�« jHMK� WOMÞu�« W�ÝRL�« XMKŽ«Ë WODHM�«
 sOK�UF�« ¡öł« bFÐ …—«dA�« qIŠ w� …d¼UI�«
  UOKLŽ ·UM¾²Ý« r²¹ s� ÊUOÐ w� X�U
Ë tMŽ
 l{Ë  bFÐ  ô≈  …—«dA�«  qIŠ  w�  jHM�«  ÃU²½≈
 UO³O�  ·dB�  `{Ë«Ë  WK¹bÐ  WOM�√   U³Oðdð
 V³�ð wDHM�« …—«dA�« qIŠ ‰UH
≈ Ê√ Íe�dL�«
 œUB²
ô« Ê« X×{Ë« Ê« —bIð WO�u¹ …—U�š w�
 ÊuOK� 30 WLOIÐ WO�u¹ dzU�š b³J²¹  w³OK�«
 u×MÐ  WO�uO�«  ÃU²½ù«  dzU�š  —bIð  –≈  —ôËœ
 W�ÝRL�« …dA½ V�×ÐË Æ qO�dÐ n�√ 315
 dzU�š q−Ý jHM�« lD
 ÊQ� jHMK� WOMÞu�«
 …d²H�« w� qI×�« ‰UH
√ cM� WII×� dOž bz«uŽ
 262 Á—b
Ë mK³� d³L�¹œ © 31 ≠ 9® sOÐ U�
 Íc�« wLÝd�« ·dB�« dF�Ð w³O� —UM¹œ ÊuOK�
 W�ÝRL�«  fOz—  ÊU�Ë  ¨—UM¹œ  “1Æ40”  ‰œUFÔ¹
 tK�«  lM�  vHDB�  jHMK�  WO³OK�«  WOMÞu�«
 dÐu²�«  w�  WOH×�   U×¹dBð  w�  sKŽ«  b

 130 vKŽ b¹e¹ U�  d�š UO³O� Ê≈ w{UL�«
 2017  v²Š  2013  ÂUŽ  cM�  —ôËœ  —UOK�
 2012  cM�Ë  ÃU²½ù«   ôbF�  lł«dð  V³�Ð
 n�√ 200 u×½ v�≈ wDHM�« UO³O� ÃU²½≈ lł«dð
 ÊuOK� 1Æ6 s� d¦�√  s� ÎUÞu³¼ ÎUO�u¹  qO�dÐ

 ÆÎUO�u¹  qO�dÐ
 Ád¹dIð w� w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM�  «d¹bIð U�√
 dzU�š XGKÐ w{UL�« d³L�u½ 15 w� —œUB�«
 ‰öš jHM�« ÃU²½≈  w� ÷UH�½ô« ¡«dł UO³O�
 …d²H�« ‰öš —ôËœ —UOK� 50 u×½ Â«uŽ√ WFÐ—√
 vKŽ√ q−�ð UO³O� Æ2016 2012≠ w�UŽ sOÐ
 WOMÞu�« W�ÝRL�« …dA½ 2018 w�  «œ«d¹≈
 mKÐ  w�u¹  ÃU²½«  jÝu²�  X×{Ë«  jHMK�
 WLOIÐ WODH½  «œ«d¹«Ë qO�dÐ ÊuOK� 1Æ107
 2018  ÂUŽ  w�  wJ¹d�√  —ôËœ  —UOK�  24Æ4
 s� w½U¦�« lÐd�« cM� q ]−�¹ r� Èu²�L�« «c¼Ë
 w�«u×Ð …œU¹e�« WLO
 —bIð YOŠ ¨2013 ÂUŽ

 Æ2017 ÂUF�UÐ W½—UI� W¾L�UÐ 78
 W
dD�Ë   U³�UD�  Ê«bMÝ  sOÐ  …—«dA�«

 W�ÝRL�«  …—«œ≈  fK−�  fOz—  ‰U
Ë  ‚uI×�«
 ÃU²½ô« Ê« tK�« lM� wHDB� jHMK� WOMÞu�«
 oOI×ð ·bNÐ  U�ËU�LK� lC�¹ s� wDHM�«
 dýU³¹  s�  …—«dA�«  qIŠ Ê«Ë  WÝUOÝ VÝUJ�
 ÂuIð w²�« …uI�« q³
 s� qI×�« rOK�²Ð ô« qLF�«

 Æ WK¹bÐ WO�UE½ …u
 w�« UO�UŠ t²¹UL×Ð
 w� …œbF²�   U
d��«   UOKLŽ ÊUÐ  ·U{«Ë
 ÃU²½ùUÐ dC¹ U� u¼Ë t� WFÐU²�« o�«dL�«Ë qI×�«
  U
«d²šô«  Ác¼  V
«uŽ  s�  «—c×�  wDHM�«
 ozUF�« q¦L¹ WOM�_« ŸU{Ë_« Íœdð ÒÊ≈ Î«d³²F�
 W³�M�UÐ  jI�  fO�  dDš_«  Íb×²�«Ë  d³�_«
 WOLM²�«  l¹—UAL�  ÎUC¹√  qÐ  ÃU²½ù«   UOKLF�

 Æs¹dL¦²�L�«  WIŁ  WŽeŽ“Ë  W�«b²�L�«
 œ«d�«  bŠ√ bL×� wKO� v�OŽ b�Uš ‰U
Ë

 qI×�«  W¹UL×Ð  WHKJL�«  …UA�  30  W³O²J�«
 lÐ—«  …bL�  qI×�«  W¹UL×Ð  ÂUOI�«  bFÐ  UMHÝR¹
 Ã«d�ô«  œuŽË  —UE²½«  w�  WO�U²²�   «uMÝ
 UMzULÝQÐ  QłUH²½  Ê«  W�u
uL�«   U³ðd�  sŽ

 Æ  ÃU²½ô«  n
Ë  wKŽ  sO{d×L�
 s¹c�«  …UA�  30  W³O²J�«  œ«d�«  ·U{«Ë
 qB¹  r¼œbŽ  s¹c�«Ë  qI×�«  W¹UL×Ð  Êu�uI¹
 «uM�«Ë  «uK³I²Ý«  Ê«  bFÐ  dBMŽ  234  u×M�
 WOMÞu�« W�ÝRL�« …—«œ« fK−� fOz—  «—U¹“
 «uH�Ë  …b¹bŽ   «d�  w�  qI×K�  jHMK�
 ÊQÐ  `{Ë«Ë  Æ  oŠ  tłË  ÊËbÐ  sOÐU¼—ùUÐ
 WÐU−²Ý«  w²Š  …dL²��  qI×�«  ‚öž«  WOKLŽ
 ·d�  w�  WK¦L²L�«  UM³�UDL�  sO�ËR�L�«

Æ  W¹UL×�«  œ«d�√   U³ðd�Ë   UI×²��

■  تقرير :  ربيعة عمار 
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ريادة األعمال 
تعاني طرح 
األحمال !!

■ إدريس أبوالقاسم  

 qLŽ Wý—Ë —uC×� w� X×Oð√ w²�« …œËb×L�«  «dL�« ‰öš
 WDÝu²L�«Ë ÈdGB�«  UŽËdAL�«Ë ‰ULŽ_« …œU¹— ‰uŠ …Ëb½ Ë√
 w� W³žd�« rN¹b� sL� WO�UL�« WODG²�« ‰uŠ  U³�UDL�« e�d²ð ¨
 …dJ� X½U� UL�UÞ `K�Ë wÝUÝ√ VKD� u¼Ë ¨ WÐd−²�« Ác¼ Ãu�Ë
 W¹œUB²
ô«  U¼«ËbłË  UNŠU−½   «œdH�  vKŽ  d�u²ð  ŸËdAL�«
 ◊«d�ù« ÁU−ðUÐ ULz«œ `M−¹ VKDL�« «c¼ Ê√ ô≈ ¨ WOŽUL²łô«Ë
 V�UG�« w�Ë ¨ ŸËdAL�UÐ ÷uNMK� W�“ö�« WLOI�« w� WG�U³L�«Ë
 d³F¹U� u¼Ë ¨ ÊUJL�« Èu²×�Ë qJý w� ŸËdAL�«  «œdH� e�d²ð
 s� d¦�√ »c−�« qzUÝu� Q−Kð W�d� W¹—U−ð …dE½ sŽ UOzUIKð
 UN×O²¹  w²�«  W�b��«  Ë√  Z²ML�«  …œułË  b¹bł  vKŽ  U¼eO�dð

Æ  ŸËdAL�«
 ULÐ UÝUO
 WOJK� W³ðd� w� ŸËdAL�« nO�UJð lCð …dEM�« Ác¼
 ¡«dł qAH�« v�≈ V�UG�« w� ÍœR¹ Íc�« d�_« ¨ Á«ËbłË tL−×Ð

Æ U¼œ«œd²Ýô wM�e�« ¡UŽu�« d³�Ë nO�UJ²�« ŸUHð—«
 »U�×� qLF�« w� sO³ž«dK� eOH×²�«Ë  jO�³²�« »UOG� W−O²½Ë
 ‰U−� w� WOKLŽ WÐd−ð Ë√ ÂuKŽ s� ÁuIKð U� —UL¦²ÝUÐ rN�H½«
 s� rKŠ q¦Lð UN½√ l� ¨ WÐd−²�« »UÐ ‚dÞ »U³A�« »UN¹ ¨ U�
 WC
UM²� ¨ W¹dH� ÊuJð œUJð WKB×L�« b−½ p�c� Æ rN�öŠ«
  UŽUM
Ë —UJ�√ s� rOKF²�«  Ułd�� Á“dHð Ê√ wG³M¹ U� l� U�ULð
 WHOþu�« lCð w²�«Ë ¨dOJH²�« w� WIO²F�« …bŽUI�« n�Mð …b¹bł

Æ ‰Ë_« ÂUIL�« w� W�UF�«
 ez«u−�«  «– W¹—Ëb�«  UIÐU�L�« d³Ž eOH×²�«Ë lO−A²�« Ê≈
 …bO�u�« l¹—UALK� W�“ö�« WO�öŽù« WODG²�«Ë Z¹Ëd²�«Ë  ̈W¹e−L�«
 vKŽ s¹dšü« l−A¹  ̈WO�Ëb�«  UIÐU�L�« w� W�—UAL�« qON�ðË ¨
 WKŽU� …b¹bł Èƒ— vKŽ U×²HM� UšUM� oK�¹Ë  WÐd−²�« ÷uš

Æ «dO³� öKš w½UFð w²�« wMÞu�« U½œUB²
« W�uEM� UNłU²×ð
 ‰uIF�«Ë —UJ�_« sOÐ  U�U�L�« V¹dIðË  ̈»«uÐ_« `²� s� bÐô
 ·«b¼√ t� Z²M� b¹bł qOł d³Ž ‰U�ü« oOI×²� ‰UL�« —UL¦²Ý«Ë ¨
 Ê√  UN�  Ê¬  …uD��«  Ác¼  Æ  dBF�«   U
UI×²ÝUÐ  oOKð   UFKDðË
 ‰ULŽ_« …œU¹— vI³ð ô v²Š ¨ —uNE�« w� UNIŠ cšQðË —uM�« Èdð
 UN²OL¼√ s� ržd�« vKŽ ¨ ‰ULŠ_« ÕdÞ s� Èdš_« w¼ w½UFð
 s� ô≈ ‰ULŽ_« ‰Uł— ÂUL²¼« vIK¹ Íc�« œUB²
ô« WJÝ dOOGð w�

°° …—U−²�« WÐ«uÐ
 UF¹—UA� Ê≈Ë ¨ …uD�Ð √b³ð qO� n�_« WKŠ— Ê√ v�M½ ô UM¼Ë
 qJA�« vKŽ eJðdð r� ¨ «bł WDO�Ð UNðU¹«bÐ X½U� Êü« W
öLŽ
 qFHÐ X
u�« l�  d³J� ¨ ÊuLCL�« vKŽ eO�d²�« ÊU� U� —bIÐ

Æ ÕU−M�«Ë —«dL²Ýö� rzöL�« ŒUML�« d�uðË ¨ W
ö��« …œ«—ù«
 …b½U�L�«Ë rŽb�« œułË w� W¹œdH�« …œ«—ù« Ê√ vKŽ b¼«uA�«Ë
 fÝR�  ÕU−½  WB
  w�  U¼b−½  ¨  …dO¦�  ŸËdA�  Í√  ÕU−M�
 „—U�  ¢  „uÐ  fOH�«  Ÿd²��Ë  ¢  f²Ož  qOÐ  ¢  X�uÝËdJ¹U�
 œ—u�  W�dý fÝR�Ë  VŠU� ¢  œ—u�  ÍdM¼  ¢  Ë  ¨  ¢  ÃdOÐd�Ë“
 w�  «—UO��« vKŽ v�Ë_« tÐ—U−ð w� ¡b³�UÐ ÂU
 Íc�«  «—UO�K�

Æ  WOJ¹d�_«  X¹Ëd²¹œ  W¹ôË  w�  t�  o¹b� Ÿœu²��
 Ÿœu²�� w� W¹—uðUJ¹—UJ�« tðU�uÝ— √bÐ Íc�« ¢ w½e¹œ X�«Ë ¢Ë
 t�ö�√  d¹uBð  tO�  √bÐ  Íc�«  ÊUJL�«  fH½  u¼Ë  ¨tLŽ  XOÐ

Æ  WO½uðdJ�«
 ¬b‡Ð  s¹c�«  ¢  „UM‡‡‡¹“Ë  sO‡‡‡‡HO²Ý  ¢Ë  ¢eÐuł  nO²Ý  ¢  p�c�
 dðuO³LJ�«  ‰U−�  w�  U ÎOL�UŽ  dNý_«  qÐ√  W�dý  PA½√Ë  ¨qLF�«

 Æ  Ÿœu²��  w�

كتب وصور : عبدالباسط الطيف 
 ”dO�u²Ý—ô ÍbM�uN�« dOH��« …—U¹“ g�U¼ vKŽ
 qLŽ WDš sL{ d¹UM¹ 8 ¡UŁö¦�« ÕU³� ÊU¹dž WM¹bL�
 ÊU¹dž  wŽUL²łô«Ë  wM�_«  —«dI²Ýô«  rŽœ  ŸËdA�
 bO��« W³×� «bM�u¼ dOHÝ bO��« `²²�«  ¨  Uł–uL½
 Íd¹bÐ nÝu¹ bO��« ÊU¹dž ÍbK³�«  fK−L�«  fOz—
 WO�UI¦�«Ë  WO�b��«Ë  WOŽUMB�«  WDA½_«  ÷dF�
 vKŽ ÷dFL�«  Èu²Š√ ¨  W¹bOKI²�«   UŽUMB�«  W�UBÐ
  X{dŽ W−²ML�«  dÝú� W×Mł√  UNM�  ¨  W×Mł√  …bŽ

  ôu�QLK�Ë  fÐöL�«  W�UOŠË  ZO�½  w�  UNðUŽUM�
  Ułu²ML�«  iF³�Ë  WO³D�«   UðU³MK�Ë  WO³FA�«
  UŽUMBK� ÊU�Ë ¨ WIDML�« UNÐ dN²Að w²�« WOŽ«—e�«
 öš s� ÷dFL�« w� «eOL�Ë U²�ô «—uCŠ W¹bOKI²�«
 ÀË—uL�«  w�  ÊuO�d×�«  ¡UDŽË   UŽ«bÐ≈Ë   «—UN�
 W�—UALÐ »U²JK� ÷dF� vKŽ …ËöŽ  ̈qO�_« w�UI¦�«

 dOB½  w�UI¦�«  e�dL�«
تفاصيل موسعة عن المعرض تطالعونها في 

القادم العدد 

افتتاح معرض األنشطة الصناعية والخدمية والثقافية بغريان

بين سندان المطالبات ومطرقة الحقوق :

 الخسائر 
جراء انخفاض 
إنتاج النفط 
خالل أربعة 
أعوام نحو 
50 مليار 
دوالر

ـ ليبيا االخبارية  º  بنغازيـ 
 tK�«  lM�  vHDB�  jHMK�  WOMÞu�«  W�ÝRL�«  fOz—  bIŽ
 WK�KÝ  ÂU²š  w�  Í“UGM³Ð  UOH×�  «dLðR�  w{UL�«  Ÿu³Ý_«
 WFÐU²�«  WODHM�«   U�dAK�  WO�uLF�«   UOFL−�«   UŽUL²ł«
 ‰U
Ë jHMK� wÐdF�« ZOK��« W�dý dILÐ  bIŽ v²�«Ë W�ÝRLK�
 2018 ÂUŽ ‰öš XMJLð jHMK� WOMÞu�« W�ÝRL�« Ê√ tK�« lM�
 YOŠ 2013 ÂUŽ cM�  «œ«d¹≈Ë ÃU²½≈  U¹u²�� vKŽ√ oOI×ð s�
  «œ«d¹ù« XK�ËË qO�dÐ n�« WzU�Ë ÊuOK� w�uO�« ÃU²½ù« vD�ð
 Ë ÊuOK� sOFÐ—√Ë W�LšË WzULFÐ—«Ë Ë Î«—UOK� s¹dAŽË WFÐ—« v�«
 XMÝ sO²ÝË WF�ð WK�U� —ôËœ n�« sO½ULŁË WO½ULŁË WzUL�LšË
 bI� sON�« d�_UÐ sJ¹ r� p�– ® Ê√ ∫özU
 tK�«  lM� ·œ—«Ë Æ
 ÷dFð UL� —Ëœ—œ bOŠË Ë „Ëd³L�« e¹eF�« b³Ž s¹bONA�« v×{
 W½U¼ù«Ë »dC�«Ë nD��« v�« jHM�« ŸUD
 w� sOHþuL�« iFÐ
 ô W¹UGK� W³F� ·Ëdþ w�  UE×K�« Ác¼ w� qLF¹ s� „UM¼Ë
 2018 ÂUŽ tK�« lM� n�ËË © ÃU²½ù« WOKLFÐ l�bK� ô≈ ¡wA�
 oOI×ð w� UMŠU−½ bFÐ ® ∫özU
 fO¹UIL�« qJÐ wzUM¦²Ýù« ÂUF�UÐ
 pýË√ Ê√  bFÐ  `O×B�«  U¼—U�� v�≈  UO³O�  …œUŽ≈Ë  ÂU
—_«  Ác¼
 UMðbŠË vKŽ ÿUH×�« w� UM×−½ UL� U�ULð —UON½ô« vKŽ œUB²
ô«
 ©¡wý  q�  ‚u�  sÞu�«  W×KB�  l{ËË  rO�I²�«   ôËU×�  s�

 ‰UJý√ W�U� v�≈ W�ÝRL�« X{dFð ® ∫özU
 tK�« lM� ·U{√Ë
 W�ÝRL�« vM³� t� ÷dFð Íc�« wÐU¼—ù« Âu−N�« s� W¹«bÐ nMF�«
 WOH�F²�«  öšb²�UÐ «—Ëd� wMÞu�« e�d�« «c¼ jHMK� WOMÞu�«
 WFÐU²�«  U�dA�UÐ sO�ËR�L�« b¹bNðË W×K�L�«  UOAOKL�« q� s�
  dÝ ZOK�Ð WODHM�« o�«dL�« vKŽ Ê«dEł ‚—UL�« Âu−¼Ë UN�
 v�≈ ôu�Ë ‰UDÐ√ ¡«bNý t²O×{ ŸU{ Íc�«Ë w{UL�« nOB�«
 …«dA�« qIŠ w� V¹d�ðË VN½Ë uDÝ rz«dł s� ÂuO�« Àb×¹ U�
 lM� tłËË © UO³O� w� ÍœUB²
« o�d� r¼√ d³²F¹ Íc�« wDHM�«
 »uM−�«  w� UMK¼«  U¹®  UNO� ‰U
 w³OK�«  »uM−�«  v�≈  W�UÝ— tK�«
 W�ÝRL�« X½U� UL�UD�Ë WŽËdA� rJ³�UD�Ë rJ
uIŠ Ê√ w³OK�«
 w� U� W�ÝRL�« X�cÐ bI� UNÐ sO³�UDL�« “dÐ« s� jHMK� WOMÞu�«
 p�– w� dL²�²ÝË WOÐuM−�« oÞUML�« w� ŸU{Ëô« s�×²� UNFÝË
 q³
 s� ·ËdE�« Ác¼ ‰öG²Ý« r²¹ nÝö� sJ�Ë d�ô« nK� ULN�
 dO�b²�«  UOKLŽ ÂU�√ sO�U³� ôË sOŁd²J� dOž ÊuHI¹ sO�d−�
 u¼ …—«dA�« qIŠ w� Àb×¹ U� Ê« WODHM�« ‰uI×�« ‰UDð v²�«
 tOKŽ w¼ U� vKŽ ŸU{Ë_« —«dL²Ý«Ë WLKJ�« vMFLÐ WOMÞË WŁ—U�
 © UO³O� q³I²�� œbNðË ÈbL�« WK¹uÞ WLOšË V
«uŽ t� ÊuJOÝ
 UM½≈ wMHÝR¹ ® özU
 »uM−�« w�U¼« v�« t²�UÝ— tK�« lM� q�«ËË
 Íœdð  Ê«  WOÝUO��«   U�ËU�L�«  w� jHM�«  Â«b�²Ý« v�«  U½bŽ

 jI� fO� dDšô« Íb×²�«Ë d³�ô« ozUF�« q¦L¹ WOM�ô« ŸU{Ëô«
 sO�×ð  ôËU×�Ë W�«b²�L�« WOLM²�«  UOKLF� qÐ jHM�« ÃU²½ô
 v�« œu
u�« ‰UÝ—«Ë WODHM�« ‰uI×K� …—ËU−L�« oÞUMLK� ŸU{Ëô«
 w³OK�« jHM�« ŸUD
 w� s¹dL¦²�L�« WIŁ ŸeŽe¹ t½« UL� tOI×²��
 vKŽ WODHM�« oÞUML�« w� s�ô« ÊuJ¹ Ê« V−¹ tOKŽË r¼dHMðË
 sŽ Àb×ðË © UO³O� w� sO�u¾�L�« lOLł W×zô vKŽ ‰Ëô« bM³�«
 q� l�Ë ® özU
 jHM�« ŸUD
 UNO� qLF¹ v²�« W³FB�« ·ËdE�«
 U½uK�UŽ dL²�¹ ŸUDI�«  UN�  ÷dFð v²�«  WOM�ô«  U¹b×²�«  Ác¼

 U�ULð Êu�—b¹ rN½ô p�–Ë  UO×C²�« r¹bIðË qLF�«Ë ÕUHJ�« w�
 ‰UOłô«  r¼d�c²ÝË  rN�U²�«  vKŽ  UO³O�  q³I²��  ÊuKL×¹  rN½«
 u¼Ë  UO³O�  UNÐ  dLð  v²�«  W³FB�«  WKŠdL�«  Ác¼ ‰UDÐU�  W�œUI�«
 ‰cÐ  v�«  jHMK�  WOMÞu�«  W�ÝRL�«  …—«œ«  fK−� w� UMF�b¹  U�
  UŽUL²łô«  bFÐË  wMÞu�«  œUB²
ôUÐ  ÷uNMK�  UMFÝË  w�  U�
 W�Uð  WIŁ vKŽ UM½≈   U�dA�«  «—«œ«  f�U−� l� U¼U½bIŽ v²�«
 ® özU
 qzUH²�UÐ ÂUF�« «c¼ lM� n�ËË © WKŠdL�« Ác¼ “ËU−²Ð
 WI¹dF�« UM²�ÝRL�  «“U−½ô« s� b¹eL�« q−�OÝ 2019 ÂUŽ Ê«
  UOKLŽ ·UM¾²Ý« q³IL�« ÂUF�« bNAOÝË sOO³OK�« lOLł W�ÝR�
  U�dý ·«dý« X×ðË W¹d×ÐË W¹dÐ oÞUM� …bŽ w� ·UAJ²Ýô«
 w� W¹œUŽ dOž WCN½ ÂœUI�« ÂUF�« bNAOÝË V½Uł« ¡U�dýË WOMÞË
 vKŽ bŽU�¹ U� u¼Ë Íd¹uD²�« dH×�«Ë w�UAJ²Ýô« dH×�« ‰U−�
 ‰U
 jHM�«  «œ«—Ë sŽË ©“UG�«Ë jHM�« s� ÂUF�« wÞUO²Šô« …œU¹“
 ‰öš WO�UHA�« √b³� f¹dJð w� W�ÝRL�« dL²�²Ý ® tK�« lM�
 q� ·d� WOHO� W�dF� w³O� sÞ«u� qJ� o×¹ YOŠ ÂUF�« «c¼
 œö³�« o¼d¹ Íc�«  U
Ëd×L�« rŽœ w� dEM�« …œUŽ«Ë w³O� —UM¹œ
 sOMÞ«uL�« qJ� w�U� rŽbÐ t�«b³²Ý«Ë V¹dN²�« —UA²½« w� V³�²¹Ë
 UM�«e²�« œb−½ jHM�« ŸUD
 wK�UŽ lOLł sŽ WÐUOM�UÐË sOO³OK�«

Æ © VO³×�« UMMÞË W�b�Ð

صنع الله في مؤتمر صحفي ببنغازي :

عام 2019 سيسجل المزيد من االنجازات

■ بنغازي - ليبيا االخبارية  :
 »U�— qI½ …dzUÞ UN�uDÝ√ v�≈ Ê«dODK� UO³O� W�dý XL{
 lMB�« W¹eOK−½√ ©BAe 146¢ 146 Í≈ ¬ wÐ 2® “«dÞ s�
 —UD� v�≈ XK�Ë v²�« …dzUD�« Ác¼ d³²FðË ÆV�«— WzU� WF�Ð
 r¼√ s� UO½UD¹dÐ s� W�œU
 ÂdBML�« d³L�¹œ dš«Ë√ UMOMÐ
 d�c¹Ë Æ WŁUH½  U�d×� lÐ—QÐ qLFðË U½U�√ d¦�_«  «dzUD�«
 ÂUŽ cM� UO³O� w� qLF�« qšœ  «dzUD�« s� “«dD�« «c¼ Ê√
 “«dD�« «c¼ s�  «dzUD�« œbŽ `³B¹ …dzUD�« ÁcNÐË 2000

Æ  «dzUÞ lÐ—√ Ê«dODK� UO³O� W�dý ‰uDÝ√ w�

ليبيا للطيران تضم
طائرة جديدة إلسطولها 
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أحياء  إحدى  فى 
اعجبنى  طرابلس 
ولطف  تاديب 
،فضل  صغير  طفل 
الماء  يشرب  أال 
يقول:  وهو  قبلى 
ملعون الشارب قبل 

. لب لطا ا

ضنوة ..!!

يالطيف ..!!

إذا اردت التحدث عن )الضنوة الباهية والبريمة ( هاهو ولد 
قدم امه الموشمة للناس خديمة ..!! 

آخر  فى  أبائهم  يضعون  المتحضرة  امريكا  اطفال  وهاهم 
تركينة . ففى دراسة اجرتها جامعة ميتشجان فى امريكا ، ورد 
فيها سؤال واحد لالطفال ، هو : إذا خيرك أحدهم بين شيئين : 
..؟  والدك  تطرد  أم  ؟  بيتك  من  المرئي  الجهاز  تطرد  هل 
فكانت المفاجأة أن أختار 35% من االوالد أن يطردوا آباءهم ، 

!!.. المرئي  بجهاز  ويحتفظوا 

االعتقادات  بعض  توجد   االجتماعية  حياتنا  فى 
الطفل  ان  منها   ، والخرافية  الخاطئة  الطفولية 
 ، السابع  الشهر  فى  يولد  الذى  الطفل  اى  )السبوعى( 

 !!.. واعر(   ( يجى 
وهو اعتقاد خاطئ المحالة ، ألن التصرفات العصبية 

وتدليل  وقسوة  عقاب  من  التربية  لطرائق  نتيجة  تأتى 
معظم  نرى  ونحن  هكذا  األمر  ومدام  وإال   ، وغيرها 
العدسة  أمام  خصوصا   ، عصبيين  دائما  الليبيين 
ان  ،البد  اليومية  االحتكاكات  أبسط  وعند   ، الخفية 

!!.. )سبوعيين(   تلك  والحالة  يكونوا 

فى أحدى المرات تعرضت لتصرفات 
وبراءة  التربية  عن  بعيدة  صبيانية 

الطفولة .  موقف تذكرت أن ابو 
العيناء قد وقع فيه قبل 
عندما   ، السنين  مئات 
بها  بلدة  إلى  دخل 

رموه  يلعبون  صبيان 
فشج   ، بالحجارة 
فذهب   ، رأسه 
البلدة  ألمير 
فقال   ، يشكو 

يوم  أى  فى   : له 
يوم  فى  قال  ؟  دخلت 

نحس مستمر .. فأين نزلت ؟ 
فقال : بواد غير ذى زرع ..!! فضحك 

 . عليه  وأنعم  االمير 

آه لوكنّا أطفاالً ..!

العربى  الطفل  بيوم  االحتفال  يناير   15 يوم  يوافق 
معه  نحتفل  والذى   ، الغد  رجل  هو  الذى  اليوم  .. طفل 
 ، طفولية  ذاكرة  من  المنسية  االستقطاعات  بهذه  أيضا 
حر  فيا   . والرومانسية  البراءة  بحياة  وياحسرة  ذكرتنى 
والتى   ، المنسية  الطفولة  وحياة  الرومانسية  على  قلباه 
ستبقى حية على االقل فى مدن )والت ديزنى الكرتونية( 
الحالمين  نفوس  وفى   ، )السبيستونية(  االحالم  ودنيا 

وال   ،) ندّفك  وال  تدّفنى  )ال  ،حيث  طفولية  بحياة  مثلى 
، وتوفرت فينا  تكرهنى وال اكرهك .. فآه لوكنا اطفاال 
اليغتمون  أنهم   : ومنها   ، المالئكية  الطفولة  خصائص 
للرزق ، واليحملون الحقد المستمر إذا تخاصموا ، وال 
ويأكلون طعامهم   ، إليه  إذا دعوا  الصلح  يتباطأؤون عن 
 ، اعينهم  وتدمع   ، تخويف  بأدنى  ويخافون   ، مجتمعين 

؟!! الصغار  هوالء  براءة  من  الكبار  نحن  فأين 

باملناسبة 

أجواء

استحقاقات طفولة 
عربية سعيدة 

ما أبركك يافلقة ..!!
نذكر  ان  البد  العربى  الطفل  يوم  فى 
بأن العقاب هو طريقة من طرق التربية 
والتأهيل التي تعتمد عليها الكثير من 
أنظمة التعليم حول العالم، والتى البد 
ان تكون تربوية وليست قمعية وزجرية 
التى   ، المازوخية  الطريقة  على   ،
العرب  اطفال  من  الكثير  بها  عوقب 
على مر التاريخ العائلى والمدرسى .. 
إذ مع تطور الزمن تطورت أيضاً طرق 
العقاب.  وإذا لم يعد هناك اليوم مكان 
للعقاب عن طريق الضرب بالعصى، أو 
العنف الجسدي، والفلقة سيئة الذكر .  
التعليمية  األنظمة  بعض  ابتكرت  فقد 
على  سنعرفكم  للعقاب،  غريبة  طرق 
عصا  على  بعدها  لتترحموا  أغربها 

: المعلم 
1- البازيالء المجمدة

 تم عقاب طالبة في الصين عن طريق 
الركوع على بازيالء متجمدة.

2-تشابك األيدي                                               
في  طالبان  جلس  المدرسة  من  بأمر 
بأيدي  ممسكين  الثانوية  المرحلة 
المدرسة،  ساحة  في  البعض  بعضما 
وكان هذا عقاب لهم بعد أن تورطا في 

بينهما. فيما  معركة 
3- عالمة العار

طريق  عن  أمريكي  طالب  عقاب  تم 
ارتداء سترة كتب عليها تعريف بسيط 
وأيضاً  كثيراً  شغب  يحدث  وأنه  عنه 

باستمرار. دروسه  في  رسوبه 
4- مخروطة العقاب

األمريكية  فلوريدا  بوالية  معلم  عاقب 
طالبة بطريقة غير مقبولة، حيث جعل 
الكالب  ترتدي مخروطة عقاب  الفتاة 
المعلم  وعوقب  التأديب،  من  كنوع 
هذا  خلفية  على  لفتره  راتبه  بتجميد 

الحادث.

5- الكتابة على الوجه
بوالية  ابتدائية  مدرسة  في  معلم  قام 
وجه  على  بالكتابة  األمريكية  أيداهو 

القراءة. في  لضعفهم  الطالب 
6- قص الشعر

هذا العقاب رغم غرابته إال أنه منتشر 
يتم  أنه  حيث  األماكن،  من  الكثير  في 
عقاب األطفال عن طريق قص شعرهم.

ماأحلى تأديبك

سبوعي وواعر ..!!

فى مدينة بنغازى أعيد عليكم 
 ) )سنفور  لطفل   ، تلقائية  إجابة 
صغير ، سألته عن أسمه ، فاجابنى 
 ، رمضان  اسمى   : الفور  وعلى  بسرعة 
لسانهم  فى  ونخلّى   ، الناس  فى  ونّصيم 

. يارمضان  حبيبى   !!.. أبيض 

المشكل  الطفل 
سلوكه  ينحرف  الذى  الطفل  هو  النفس  علم  فى 
انحرافا كبيرا ، عن المعايير المقبولة ، مما يضطر 

. تربيته  فى  استعمال طرائق خاصة  إلى  المربين 
التوحيد االولى 

مع  نفسه  الطفل  توحيد  هو  النفسى  التحليل  فى 
 . الجنس نفسه  الذى هو من  الوالد  أبويه وبخاصة 

خديج 
الوليد  على  ويطلق   ، األوان  قبل  منجز  أو  حادث 
يولد  الذى  او   ، جرام   2200 من  أقل  يزن  الذى 

. يوما   270 من  اقل  وعمره 
السحرى  التفكير 

إن  فيها  يعتقد  الطفل  تفكير  مراحل  من  مرحلة 
عند  توجد  أنها  ويقال   ، الطبيعية  الظواهر  سببه 
. سنوات   6 إلى   1 مابين  تتراوح  سن  فى  الطفل 

وهم منيون 
 ، الحقيقيين  ابويه  ليسا  والديه  أن  الطفل  تصور 
وان أبويه الحقيقيين البد ان يكونا شخصين آخرين 

أعظم مكانة وأكثر غنى وأرفع شهرة .
االصطناع 

الطبيعية  الظاهرات  تفسير  إلى  الطفل  نزعة 
سبب  عن  الطفل  يسأل  أن  ذلك  ومثل   ، بنواياها 

.  ) ذلك  تريد  ألنها   (  : فيجيب  الغيوم  تحرك 
التثبيت بين الولد والوالد 

هو إرتباط إنفعالى قوى ، من الحب أو البغض ، 
أو مـزيج من الحـب والبغـض معا ، موجه نحـو احد 

. الوالدين 
مقياس آرثر

، وهو يستعمل مواد  أدائى لالطفال  ذكاء  مقياس 
وهو   . والمكعبات  الصور  مثل  لفظية  وغير  حسية 
الذين  أو  الصم  االطفال  ذكاء  معرفة  فى  مفيد 

. اللغة  اليعرفون 

)سنفور( اسمه رمضان ..!

موسوعة األطفال النفسية

معارفنا  فى  مايعرف  مناخيا  دخلت  تقريبا  يومين  قبل 
نبات  كل  فيها  يخضار  التى  هذه   ، السود  بالليالى  الشعبية 
الليالى  هذه   .. الشتوى  بالبيات  يعرف  سكون  بعد   ، وعود 
يكون  يوما   20 لمدة  وتستمر   ، يناير   13 يوم  بدأت  التى 
العواصف  حد  الى  النهار  في  البرودة  شديد  الطقس  فيها 
اشكالها  المزروعات  كل  فيها  وتاخذ    . الليل  في  دافئ  و 
فصل  بقية  نموها  تواصل  لكي  زهورها  و  ورودها  تبرز  و 
الشتاء. وفى هذه الليالى أيضا تبرز المرأة ) الفالحة ( بماذا 
خبأت لبردها القارص من بسيسة و) قرقوش ( لزوم وجبات 

 . المتاحة  االمكانيات  وحسب  الفواحة  الساخنة  الشتاء 

»فى الليالي السود .. يخضار كل عود«

للعمل  بالغة  أهمية  العربية  الدول  من  العديد  تولي 
في  وخاصة   ، الطفولة  مجال  في  المشترك  العربي 
الموهوبين  األطفال  ورصد  واالبتكار،  اإلبداع  ميادين 
بالطفولة  االرتقاء  أجل  من  المتميزة  القدرات  وذوي 

المراتب.  أفضل  الى  العربية 
وعلى المجتمع العربي توفير الظروف المالئمة لتعزيز 
اإلحاطة باالجيال الصاعدة في ظل مناخ تربوي ونفسي 
واجتماعي يشجع على المبادرة واالبتكار واإلبداع ويفتح 
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تنظيم  شرف  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  أسند 
بذلك  لُينهي  مصر  إلى   2019 أفريقيا  أمم  بطولة 
البديلة  الدول  إلحدى  تنظيمها  بخصوص  الجدل 

للكاميرون والتي تم سحب تنظيم 
على  قدرتها  لعدم  منها  البطولة 
في  التنظيم  بشروط  اإليفاء 

المحدد. الموعد 
منافسة  في  مصر  ودخلت 
بشرف  للفوز  أفريقيا  جنوب  مع 
األفريقي  المونديال  استضافة 
وذلك قبل أن تتفوق بنسبة كبيرة 
للمرة  البطولة  بتنظيم  وتحظى 

تاريخها. في  الخامسة 
التنفيذي  المكتب  أتفق  حيث 
إسناد  على  مطولة  جلسة  بعد 

التنظيم إلى مصر وتفضيل ملفها على ملف منافستها 
واحد  صوت  سوى  تحصد  لم  التي  أفريقيا  جنوب 
فيما تحصلت مصر على 16 صوتاً بينما امتنع عضو 
قامت  وأن  أن مصر سبق  يذكر  التصويت.  واحد عن 
باستضافة النهائيات األفريقية أعوام 1959 و1974 

و2006. و1986 

في  الزاوية  بمدينة  العريق  األولمبي  فريق  دخل 
القدم  لكرة  الممتاز  بالدوري  السلبية  النتائج  دوامة 
الماضي  الخميس  يوم  تلقيه  بعد  وذلك  الموسم  لهذا 
المدينة  فريق  أمام  المسابقة  في  الثالثة  لخسارته 

لهدف. أهداف  بثالثة 
أمام  األولى  مباراته  خسر  قد  األولمبي  وكان 
كما بينما فقد  السويحلي بثالثة أهداف لهدف أيضاً 
مقابل  دون  بهدفين  فريق  أمام  الثالثة  مباراته  نتيجة 
الجولة  في  الشط  فريق  أمام  وحيد  بتعادل  واكتفى 

المسابقة. من  الثانية 
وتسعى إدارة النادي األزرق للخروج بالفريق من هذه 
األزمة وذلك بالتعاقد مع العبين محترفين من القارة 
بالعبين  الفريق  صفوف  لتعزيز  باإلضافة  األفريقية 
محليين من أجل تقوية خطوط الفريق خاصة دفاعياً 

وهجومياً.

كلف االتحاد الليبي لكرة القدم المدرب رضا عطية مديراً فنياً 
للمنتخب الوطني األولمبي.

ويضم الطاقم الفني للمنتخب األولمبي أيضاً كالً من المدرب 
ناصر بلحاج مدربا عاماً والمدرب محمد الككلي مدرباً مساعداً 
الطيرة  المرمي وحسين  لحراس  مدرباً  الهادي  والمدرب سالم 

إدارياً للمنتخب وكمال الترهوني مديراً للمنتخب األولمبي.
قد  األول  للمنتخب  اإلداري  المدير  السيد سالم صولة  وكان 
أجل  وذلك من  واإلداري  الفني  مع رضا عطية وطاقمه  اجتمع 
والمواعيد  االلتزامات  بمواعيد  يتعلق  فيما  والتشاور  التنسيق 

المقبلة. الدولية 
ستجمعه  مهمة  دولية  مباراة  األولمبي  منتخبنا  تنتظر  حيث 
بنظيره المنتخب النيجيري ضمن التصفيات األفريقية وستقام 
مباراة الذهاب بتونس واإلياب بنيجيريا خالل الفترة من 18 إلى 
البطولة  التأهل لنهائيات  26 من شهر مارس المقبل من أجل 
التي ستستضيفها مالعب مصر خالل شهر نوفمبر القادم وهي 
األولى  األربعة  التراتيب  أصحاب  تأهل  ستشهد  التي  البطولة 

للمشاركة في دورة األلعاب األولمبية )طوكيو 2020(.

الجمعة  يوم  اليد  لكرة  الليبي  باالتحاد  العامة  المسابقات  لجنة  حددت 
لفئة  الليبي  الدوري  النطالق  موعداً  الجاري  يناير  من  والعشرين  الخامس 
الكبار للموسم الرياضي 2019/2018 والذي سيقام هذا الموسم بنظام 
المناطق المتقاربة وهي )األولى والثانية والرابعة(. وكان من المقرر أن تكون 
أغلب  جاهزية  لعدم  نظراً  تأجلت  ولكنها  الشهر  هذا  مطلع  البداية  ضربة 
األندية للمسابقة. يذكر أن فريق االتحاد كان قد توج بلقب بطولة الموسم 
أبرز  من  واحداً  ويعتبر  الكأس  مسابقة  بلقب  فوزه  إلى  باإلضافة  الماضي 
وأقوى فرق المسابقة خالل المواسم األخيرة. ويواجه االتحاد الليبي لكرة 
اليد صعوبات كبيرة في كل موسم لتنظيم مسابقاته وبطوالته الرسمية بسبب 
قلة الموارد المالية وأيضاً تأخر األندية في االستعداد للموسم وعدة أسباب 
االتحادات  باقي  بخالف  موسمه  انطالق  في  يتأخر  يجعله  ما  وهو  أخرى 
انطلقت  والتي  الطائرة  والكرة  السلة  وكرة  القدم  كرة   / وهي  األخرى 

المحددة. مواعيدها  وفي  فترة  منذ  الرسمي  ونشاطها  مسابقاتها 

الليبى  االتحاد  رئيس  الشلماني  عبدالحكيم  السيد  تابع 
بها  تقوم  التي  والترتيبات  التحضيرات  آخر  القدم  لكرة 
اللجنة المكلفة باإلعداد الستعدادات منتخبنا الوطني لكرة 
القدم لمباراته المرتقبة أمام منتخب جنوب أفريقيا خالل 
تأهل  أجل  من  مصيرية  تعتبر  والتي  القادم  مارس  شهر 
احدهما للنهائيات المقررة بمصر صيف هذا العام.  حيث 

التقى الشلماني بأعضاء هذه اللجنة المكونة من السادة / 
محمد قريميدة نائب األمين العام باتحاد الكرة ونورى جموم 
عضو المكتب التنفيذي وسالم صولة مدير المنتخب وحسين 
الفريطيس المدير اإلداري للمنتخب وذلك للوقوف على آخر 
التحضيرات والبرنامج الزمني لنشاط المنتخب قبل موعد 

أفريقيا. أمام جنوب  الحاسمة  مباراته 

مساهمة  أهمية  إلى  االجتماع  خالل  التطرق  تم  كما 
مؤسسات الدولة في دعم مسيرة المنتخب من خالل تشكيل 
لجنة عليا لدعم ومساندة المنتخب في مباراته القادمة من 
أجل التواجد في المونديال األفريقي للمرة الرابعة في تاريخ 

الهام. القاري  االستحقاق  بهذا  مشاركاتنا 

كأس  لبطولة  مكرر   32 الدور  بذهاب  ثميناً  فوزاً  بنغازي  األهلي  فريق  حقق 
داي  حسين  نصر  فريق  منافسه  على  تفوقه  بعد  وذلك  القدم  لكرة  الكونفدرالية 
الجزائري بهدف دون مقابل سجله مدافعه المخضرم الشامخ العبيدي في الدقيقة 
األخيرة من المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة 
التونسية والذي أحرزه من كرة ثابتة إثر تسديدة بارعة وماكرة من خارج منطقة جزاء 
الفريق الجزائري. وبذلك يحتاج األهلي للتعادل أو حتى فقدان النتيجة بفارق هدف 
في لقاء اإلياب بالجزائر من أجل التأهل لدور المجموعات وهي مهمة ليست بالصعبة 
على وصيف بطل الدوري الليبي خاصة وأن يمتلك المفاتيح الالزمة لتحقيق النتائج 

اإليجابية من العبين بارعين وطاقم فني على مستوى رفيع ومتميز.

تشكيل  بشأن  لسنة 2019   )2( رقم  القرار  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  أصدر 
لجنة لإلشراف على المرحلة األولى لنهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة للموسم 
بالقاعة  األسبوع  هذا  نهاية  منافساتها  ستنطلق  والتي   2019/2018 الحالي 
بدر   / السادة  من  كالً  تكليف  تم  حيث  بطرابلس..  الرياضية  بالمدينة  الكبرى 
الطعون«  »لجنة  بوعزيزة  وعيسى  »مقرراً«  الحضيري  وحسن  »رئيساً«  الشريف 
وعلي المكشالي »لجنة الحكام« وعلي الرياني »لجنة المسابقات« وجدي القمبري 
 / فرق  وكانت  اإلعالم«..  »مكتب  الطوباشي  وأنور  طرابلس«  الفرعي  »االتحاد 
بنغازي  واألهلي  طرابلس  واألهلي  األولى  المجموعة  من  والنصر  السويحلي 
واالتحاد المصراتي قد ضمنت تأهلها للمرحلة األولى من النهائيات بينما الزال 
التنافس قوياً بين فريقي التصدي واالتحاد من أجل الظفر بالبطاقة الثالثة عن 

األولى. المجموعة 

الشامخ يُقرب األهلي بنغازي من دور المجموعات
تشكيل لجنة لألشراف على نهائيات بطولة الكرة الطائرة

من أجل التأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2019

الشلماني يتابع تحضيرات اللجنة المكلفة باستعدادات منتخبنا
مصر تفوز بشرف استضافة 

المونديال األفريقي

األولمبي يُعاني ويدخل أزمة نتائج .!

ال توجد دولة أفضل منا الستضافة 
كأس أمم أفريقيا 2019 .!

طرابلس  األهلي  فريق  مرمى  حارس  عاد 
لتدريبات  نشنوش  محمد  الوطني  ومنتخبنا 
فريقه بعد غيابه منذ انطالق الموسم بسبب 
مع  المشاركة  عن  أبعدته  إلصابة  تعرضه 
دواال  نجم  أمام  الحاسم  لقائه  في  األهلي 
األفريقية  الكونفدرالية  بكأس  الكاميروني 
فريقه  خاضها  التي  المباريات  عن  وأيضاً 
بالدوري الممتاز أمام فرق / الخمس واالتحاد 
نشنوش  ويعتبر  ورفيق.  المصراتي  واالتحاد 
من أفضل حراس المرمى بليبيا خالل العقد 
األخير ويعول عليه منتخبنا بصفة أساسية في 
قيادته للتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 
أمام  المصيري  اللقاء  خالل  وذلك  بمصر 
منتخب جنوب أفريقيا في شهر مارس القادم.

نشنوش يعود للتدريبات بعد تعافيه من اإلصابة

المدير التنفيذي التحاد جنوب أفريقيا

كأس الكونفدرالية األفريقية

الكرة  باتحاد  المسؤولين  على  الغضب  سيطر 
األمم  كأس  تنظيم  خسارة  بسبب  أفريقيا  جنوب  في 

مصر.  ستحتضنها  التي   2019 األفريقية 
جنوب  التحاد  التنفيذي  المدير  باول  راسيل  وقال 
أفريقيا في تصريحات إذاعية : »تقنياً ال توجد دولة 
النسخة  الستضافة  السمراء  القارة  في  منا  أفضل 

األمم.  كأس  من  المقبلة 
لدينا  »ليس   : وأضاف 
مع  بل  مصر  مع  مشكلة 
العروض  تقييم  إجراءات 
الستضافة  المقدمة 

القارية«. البطولة 
مسئول  مصدر  نقل  كما 
الفرنسية  األنباء  لوكالة 
قرر  األفريقي  االتحاد  أن 
لمصر  البطولة  إسناد 

عدم  على  أفريقيا  لجنوب  عقاباً  سياسية  ألسباب 
 2026 مونديال  الستضافة  المغرب  لملف  دعمها 
وكندا  أمريكا  المشترك  الثالثي  للملف  والتصويت 

. لمكسيك ا و
وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن التصويت 
للملف األمريكي اعتبره الكاف موقفاً مهيناً من جنوب 
الرئيس  بها  أدلى  التي  التصريحات  بعد  أفريقيا 

السمراء. القارة  ضد  ترامب  دونالد  األمريكي 
المكتب  أجراها  التي  التصويت  عملية  وكانت 
في  الماضي  الثالثاء  األفريقي  لالتحاد  التنفيذي 
السنغال قد أسفرت عن فوز كاسح لمصر على جنوب 

القارية. البطولة  الستضافة  أفريقيا 

تكليف رضا عطية مديراً فنياً للمنتخب األولمبي

دوري كرة اليد يتأجل وينطلق آخر يناير الجاري

نتقدم بالتهنئة الصادقة والخالصة لألخوين 
فؤاد  والدكتور  الركب  شيخ  حسين  الدكتور 
عبود على حصولهما على امتياز الزمالة الليبية 
التوفيق  لهما  متمنين  الرياضي  الطب  ودبلوم 

التألق  من  والنجاح ومزيداً 
عبدالرزاق مخرم - عبدالعاطى الدعيكي

تهنئة



يوم االثنين الموافق 04/ فبراير /  2019 م على تمام الساعة 10.30 العاشرة والنصف صباًحا

بمبنى وزارة المواصالت الكائن في الظهرة – طرابلس على أن تتم مناقشة بنود االجتماع التالية :

العامة  الحالة  عن  األخير  اإلدارة  مجلس  تقرير  توصيات  مناقشة   -1

. للشركة 

2- مناقشة تقرير هيئة المراقبة .

وفق  للموظفين  الصغيرة  والسيارات  الخفيف  النقل  سيارات  تمليك   -3

. دينار(  صفر  السيارات  لجميع  الدفترية  )القيمة  المرفق  الكشف 

4- تخريد اآلليات المتهالكة وفق كشف لجنة التخريد .

5- النظر في تعيين مجلس إدارة ولجنة مراقبة جديدين .

6- ما يستجد من أعمال 

يدعو مجلس إدارة شركة أفريقيا للهندسة والمشروعات
لالنعقاد والمشروعات  للهندسة  أفريقيا  لشركة  العمومية  الجمعية  وأعضاء  رئيس  السيد 

مجلس إدارة الشركة 

تشيلسي يسعى للتعاقد مع السيد هساي
يفكر تشيلسي اإلنجليزي في تدعيم صفوفه بصفقة 
جديدة من نظيره نابولي اإليطالي خالل الفترة المقبلة.

تشيلسي  أن  إلى  ستاندر(  )لندن  صحيفة  وأشارت 
يريد ضم السيد هساي العب نابولي لتعويض الرحيل 
الصيف  في  التسيو  إلى  لديفيد زاباكوستا  المحتمل 
تجديد  يرفض  أن هساي  الصحيفة  وأضافت  المقبل. 
عقده مع نابولي على أمل االنتقال إلى ملعب ستامفورد 
أن  الصحيفة  ونوهت  المقبل.  الصيف  خالل  بريدج 
جنيه  مليون   45 بنحو  الالعب  قيمة  قدر  نابولي 
إسترليني وهو الرقم الذي قد يرفض تشيلسي دفعه من 
لورينتس  دي  أن  الصحيفة  وشددت  أجل ضم هساي. 
األلباني  نجمه  في  بسهولة  يفرط  لن  نابولي  رئيس 
وذلك بسبب غضب الالعب من طريقة رحيل المدرب 
ماوريسيو ساري إلى تشيلسي في الصيف الماضي !!
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أعلن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ عن أولى صفقات 
البافاري عبر حسابه على موقع »تويتر«  النادي  البافاري في صيف 2019. ونشر 
تصريحات حميديتش التي أعلن خاللها تعاقد البايرن مع الظهير الفرنسي بنيامين 
مع  تعاقدنا  أننا  على  التأكيد  »يمكنني   : وقال حميديتش  بافارد العب شتوتجارت. 
بافارد الذي وقع على عقد لمدة خمس سنوات بداية من أول يوليو المقبل«. وتأتي هذه 
الصفقة ضمن خطة النادي بإبرام مجموعة من التعاقدات لضخ دماء جديدة بالفريق 
إلعادته إلى مكانته بعد تراجع مستواه هذا الموسم. كان أولي هونيس رئيس النادي 
البافاري كشف في وقت سابق نيته إحداث ثورة في سوق االنتقاالت بإبرام مجموعة 
هائلة من الصفقات. وجذب بافارد أنظار بايرن ميونخ بعد تألقه مع منتخب فرنسا 
الذي توج معه بلقب كأس العالم في البطولة التي أقيمت في روسيا الصيف الماضي.

نجمه  عقد  تمديد  في  اإليطالي  الميالن  يرغب 
»سوسو«  بـ  الشهير  فيرنانديز  خيسوس  اإلسباني 
أن  ميركاتو(  )كالشيو  موقع  وذكر  الفريق.  جناح 
الميالن دخل في محادثات مع سوسو من أجل تمديد 
العقد مشيراً إلى أن الروسونيري يريد إلغاء الشرط 
الجزائي في عقد الالعب والمقدر بـ 38 مليون يورو 
والذي يعد صالحاً في شهر يوليو فقط. وأضاف أن 
مدينة ميالنو  إقامته في  تمديد  يرغب في  سوسو 
الموقع  وتابع  واألسود.  األحمر  بالقميص  والبقاء 
أن النجم اإلسباني قد يوقع على عقد جديد خالل 

قد  النادي  فإن  ذلك  ومع  المقبلة  القليلة  األسابيع 
اللعب  قواعد  بسبب  الصيف  في  بيعه  على  ُيجبر 
الروسونيري في حاجة  إذا كان  أو  النظيف  المالي 
ليوناردو  رغبة  وتأتي   !. الموسم  بنهاية  أموال  إلى 
المدير العام لميالن في إزالة الشرط الجزائي في 
محاولة لبيع الالعب بقيمة أعلى من قيمة الشرط 
وختم  رحيله.  بالفعل  النادي  قرر  حال  الجزائي 
الموقع بأن تشيلسي كان مهتماً بضم سوسو قبل أن 
يتعاقد مع بوليسيتش من بوروسيا دورتموند بجانب 

وجود اهتمام به من بعض األندية اإلسبانية.

بافارد يقع في مصيدة النادي البافاري الميالن يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد سوسو

أوبالك : كل شيء ممكن والدوري 
اإلنجليزي يجذبني .!

أتلتيكو  مرمى  حارس  أوبالك  يان  السلوفيني  كشف 
عقده  وتجديد  بالنكوس  مع الروخي  بقائه  مدريد سبب 
أوبالك  وقال  الماضية.  الصيفية  خالل االنتقاالت 

نقلتـــها  خـــالل تصـــــريحـــات 
 : اإلسبانية  )ماركـــــا(  صحيفــــة 
»فـــــــي الصــيــــف فضـــلت البقاء مع 
أي  مع  أتحدث  لم  مدريد  أتلتيكو 
ناٍد«. وتابع : »وكيلي ومسؤولو النادي 
قررت  ولهذا  الشيء الصحيح  فعلوا 
جيداً  مشروعاً  رأيت  ألنني  البقاء 
أن أفضـــــل  وأعتقد  بالنادي  هنـــــــا 
طريقــــة للحصول على األلقاب هي 
عدم الرحيل عن أتلتيكو«. وأضاف : 
»كل شيء ممكن في المستقبل ففي 
يوم  من  تتغير  األشياء  القدم  كرة 
إلى آخر ومن المستحيل القول إنك 

يناير  في  تعلم ونحن  ال  ألنك  عديدة  لسنوات  هنا  ستبقى 
اآلن لكن في يونيو قد تحدث أشياء بسرعة كبيرة«. وواصل 
أوبالك : »أحب الدوري اإلنجليزي ويجذبني لهذا قد أكون 
نفسي  أرى  ألنني  المستقبل  في  المسابقة  هذه  من  جزءاً 
هناك لكن ال أعلم متى وربما يكون ذلك في الموسم المقبل 

!. موسمين«  خالل  أو 

بن ناصر على أجندة 
ذئاب روما الشتوية

بيرنارديسكي يكشف سر نجاحه مع يوفنتوس

الدولي  وكيل  أن  إيطالية  تقارير  كشفت 
سيلتقي  ناصر  بن  إسماعيل  الجزائري 
مناقشة  أجل  من  إمبولي  نادي  مسؤولي 
)ويب  موقع  وبحسب  الالعب.  مستقبل 
أعمال  وكيل  فإن  اإليطالي  ميركاتو(  توتو 
إمبولي  مسؤولي  من  سيستفسر  ناصر  بن 
حول إمكانية انتقال الالعب في الميركاتو 

الحالي. الشتوي 
وأشار الموقع إلى أنه في حال تلقي وكيل 
إمبولي  إدارة  من  األخضر  الضوء  الالعب 
لتقديم  روما  نادي  مع  مباشرة  سيتواصل 
الجزائري.  مع  للتعاقد  رسمي  عرض 
وبحسب صحيفة )ال جازيتا ديللو سبورت( 
يسعى نادي العاصمة للتعاقد مع بن ناصر 
للمخضرم دانييلي دي روسي  ليكون بديالً 

الذئاب. ميدان  وسط  في 

أكد فيديريكو بيرنارديسكي مهاجم يوفنتوس أن فريقه ُمقبل على فترة صعبة خالل 
شهر يناير قبل مباراته أمام بولونيا في الدور ثمن النهائي من كأس إيطاليا.

وقال بيرنارديسكي في تصريحات نقلها موقع )كالتشيو ميركاتو( اإليطالي : »لدينا 
مباراتين حاسمتين خالل الفترة المقبلة أمام بولونيا والميالن ألننا نسعى للتأهل في 

الكأس والفوز بالسوبر اإليطالي«.
للتدريبات والمباريات بعد اإلجازة خاصة وأننا  العودة  : »ليس من السهل  أضاف 
إعداد مختلف ألننا سنلعب في  إلى  نحتاج  ولهذا  الموسم  ألقاب  بأول  للفوز  نسعى 

أجواء باردة في بولونيا ثم جو حار للغاية في جدة أمام الميالن« !!
بعض  من  عانيت  ألنني  مقبول  الموسم  في  اآلن  حتى  أدائي  أن  »أعتقد   : وتابع 
ومساعدة  التركيز  إلى  أحتاج  وحالياً  القدم  كرة  لكن هذا طبيعي لالعب  اإلصابات 
فريقي وكل يوم يمثل تحدياً جديداً إلثبات نفسك بعدما غيرت من أسلوبي واآلن أنا 
مختلف والعب أفضل ألنك في يوفنتوس تتعلم كيف تطور من نفسك بالعمل والجهد«.

وأشاد بيرنارديسكي بالنجم البرتغالي رونالدو قائالً :
»عليك مشاهدة تحركاته وهذا يكفي للتعلم وهو بطل كبير بعقلية قوية ألن لديه 
رؤية إنسانية ورياضية مختلفة ولهذا من الجيد لنا أن نمتلك العبا مثله وهو يدعمنا 

التدريبات«. ويعطينا الشخصية والمسؤولية في 

خالل  المدافعين  بين  نادر  برقم  مدريد  ريال  فريق  قائد  راموس  سيرجيو  اإلسباني  احتفل 
الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا في ملعب سانتياجو برنابيو. مواجهة ليجانيس بذهاب دور 

حيث سجل راموس الهدف األول لريال مدريد في المباراة في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.
مسيرته  في  لراموس   100 رقم  هو  الهدف  هذا  فإن  لإلحصائيات  »أوبتا«  شبكة  وبحسب 
تسجيل  مــــــن  تمكنــــــوا  الذيـــــن  القالئل  المــــــدافعيـــــــــن  مـــن  رامـــوس  بــــات  وبذلك  الكروية. 

أكثر. أو  هدف   100
وسجل النجم األندلسي 80 هدفاً بقميص ريال مدريد و3 أهداف بقميص إشبيلية و17 

هدفاً مع المنتخب اإلسباني.

سيرخيو راموس يدخل نادي الـ 100 هدف !

برشلونة يبحث عن خليفة سواريز .!
وضع نادي برشلونة اإلسباني خطته لتعزيز صفوفه بصفقات هجومية خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة )ماركا( إن برشلونة يفكر جدياً في تعزيز مركز المهاجم 

بالعب جديد لخالفة لويس سواريز والذي سيدخل عامه الـ 32 الموسم المقبل.
ووضع برشلونة عدة معايير للمهاجم الجديد للفريق الكتالوني من بينها أن يستحوذ على 
إعجاب اإلدارة الفنية والمدرب وأن يكون ثمنه غير مرتفع. وال يملك برشلونة إال لويس سواريز 
دورتموند  بوروسيا  إلى  نهائي  بشكل  ألكاسير  باكو  رحيل  بعد  الهجوم  في  الحدادي  ومنير 
واقتراب رحيل الحدادي بنهاية الموسم الحالي. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عدة أسماء 
جنوى  مهاجم  بياتيك  كريستوف  البولندي  مثل  برشلونة  لتدعيم  مرشحة  هجومية 
ماكسي  أيضاً  يراقب  برشلونة  أن  كما  الفرنسي.  ليل  العب  بيبي  ونيكوالس 
فرانكفورت  اينتراخت  العب  يوفيتش  ولوكا  فيجو  سيلتا  مهاجم  جوميز 

اليبزيج. نجم  فيرنر  تيمو  األلماني  والمهاجم 
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انقاذ حياة عائلة 
في الخمس من 

اختناق بغاز ثاني 
أكيسد الكربون " 

الزنزانة"

دورة في اإلسعافات األولية بمركز عالج السكر ترهونة 

الطبيب والمريض .. 

 w½UFL�« b¹bŽ UNðUOÞ w� qL×ð ÊU�½≈Ë VO³Þ WLK�
 t�«d²Š«Ë  t²O�œ¬  vKŽ  ‰bð  w²�«  …bOL×�«Ë  WKO³M�«
 Íc�«  uN�  ”UMK�  VŠË  l{«uðË  W³×�  s�  s¹dšx�
 nOH�²�«  w� WL¼U�L�«Ë  v{dL�«  ÃöF�  tK�«  Ád�Ý
 s�  iF³�«  nÝú�Ë  Æ  W³OÞ  WLKJÐ  u�Ë  rNðU½UF�  s�
 rN� wMFðôË ÂUL²¼« Í√ WLKJ�« Ác¼ ÊËdOF¹ô ¡U³Þ_«
 ”u¹—u�UJ³�« ÈuÝ VO³D�« WH
 s� ÊuKL×¹ôË ÎU¾Oý
 Íc�« VO³D�« «cN� Æ UN�uHð WOLKŽ Wł—œ Í√ Ë√ jI�
 ÎU¹—UA²Ý« Ë√ Î UO
UB²š√ ÊU� «–≈ W
UšË tMŽ Àb×²½
 iF³�« «bŽ Á—Ëdž lHð—« WOLKF�« t²ł—œ XFHð—« ULK�
 t½_ tL�_ r�Q²¹Ë tC¹d� s� V¹d� ÊuJ¹ Íc�« rNM�
 vKŽ  ÊuJ¹Ë  tO½UF¹  Íc�«  ÷dL�UÐ  W�Uð  W¹«—œ  vKŽ
 wLÝd�«  Â«Ëb�«   UŽUÝ  Ã—Uš  v²Š  tF�  q
«uð
 w� tðœUFÝ sLJðË WO³D�« W×OBM�«Ë …—uAL�« r¹bI²�
 „UM¼Ë  Æ  dOL{ VŠU
Ë  ÊU�½≈Ë  VO³Þ  t½_  tzUHý
 ÎUO
UB²š√ Á—U³²ŽUÐ Î UOzUN½  vHA²�L�« w� Á«dðô s�
 tO�≈  ‰u
u�«  s�  sJL²ðôË  —b½  U�  ô≈  U¹—UA²Ý«  Ë√
 WOB�ý   U�öFÐ  ô≈  WO{dL�«  W�U×�«  sŽ  nAJK�
 Z−×²¹  t½_  t�  sOÐdIL�«Ë  ¡U�b
_«   o¹dÞ  sŽ
 wIK¹Ë  ŸUL²ł«  t¹b�Ë  sOLŁ  t²�ËË  ‰uGA�  t½QÐ  ULz«œ
 s�  p�–  tÐUýU�Ë  VD�«  WOK�  W³KD�  …d{U×�  w�
 U�√ Æ v{dL�« WKÐUI� ÂbF� UNÐ Z−×²¹ w²�« —«cŽ_«
 s� p×ML¹Ë WO×¹—√ qJÐ t²KÐUI� lOD²�ð …œUOF�« w�
 Íc�« nAJ�« WLO� i¹dL�« w� Èd¹ t½_ dO¦J�« t²�Ë
 VO³D�« u¼ «c¼ p�H½ …—«d� w� ‰uIð v²Š tF�bOÝ
 ”u³F�« ÆÆ vHA²�L�« w� Ábł√ r�Ë tMŽ Y×Ð√ Íc�«
  U�dB²�«  Ác¼ Æ  tO�≈  ‰u
u�«  VF
ÆÆ ‰uGAL�«  ÆÆ
 VO³D�«  sOÐ  …dO³�  …u−�  XIKš  w²�«  w¼  U¼dOžË
 sÞu�«  œËbŠ  Ã—Uš  ÃöFK�  t−ð«  Íc�«  i¹dL�«Ë
 WE¼UÐ  tłöŽ  nO�UJð  l�œË  dH��«  ‚UA�  Î«b³J²�
 U½ƒU³Þ√  ÊU�  «–≈  tOKŽË  Æ  tK¼U�  XI¼—√  w²�«Ë  sL¦�«
 WL¼U�L�«Ë  rNO�  i¹dL�«  WIŁ  …œUŽ≈  w�  s¹œUł
 r¼U{dLÐ  W�√d�«  rNOKŽ  qš«b�UÐ  ÃöF�«  sOÞuð  w�
 WłU×Ð i¹dL�U� ÆÆ rNÐ ”U�Šù«Ë rNM� »«d²�ô«Ë
 Áb�ł f�öð WLOŠ— b¹Ë Á—b
 ZK¦ð W³OÞ WLK� v�≈
 tðd³š s� VO³D�« t�bI¹U� q�Ë ÷dL�« tJN½√ Íc�«
 W�U�²ÐUÐ ‘uAÐ tłËË W³OÞ WLK� ÍËU�ðô tłöŽ w�

Æ  t�ô¬  tMŽ  nH�ð  WC¹dŽ

 ¡Í—«uD�«Ë  ·UFÝù«  r�IÐ  »ËUML�«  w³D�«  o¹dH�«  ÂU�
 …UOŠ –UI½≈ s� WO{UL�« ÂU¹_« ‰öš wLOKF²�« fL��« vHA²�LÐ
 ¡«dł  ‚UM²š«  W�U×Ð  UN²ÐU
«  bFÐ  oI×�   u�  s�  WK�U�  WKzUŽ
ÆlO{—  qHÞ …U�ËË  ¨¢W½«e½e�«  ¢ÊuÐdJ�«  bO��√  w½UŁ  “UGÐ  rL�²�«

 …UO×�«  ‚—UHð  Ê«   œU�  sOKHÞË  Â√Ë  »√  s�  W½uJ²L�«  WKzUF�«
 W�U×Ð «u³O
Q� wzUÐdN� ”UL²�« dŁ« ‰eML�« w� Vý o¹dŠ V³�Ð
 WO³D�« W�b��« rN� X�b�Ë WŽd��« tłË vKŽ rN�UFÝ≈ rðË ‚UM²š«
 ¡U³Þ_«  V�Š   UO½UJ�ù«  WK�  rž—  ·UFÝù«  r��  w�  W�“ö�«
  Z�UFL�«  o¹dH�«  ÊuJðË  …bŽU�L�«Ë  WO³D�«  d
UMF�«Ë   sOÐËUML�«
 bL×� ¨w½öOJ�« rFML�« b³Ž ¨dCš_« sL¹√¢ —u²�b�« ≠∫s� q� s�
 ¨eO�UÝ sO�Š¢ ÷dLL�« ≠∫w� q¦Lð i¹dL²�«  r�UÞË ¨¢  W−OKŽ«
 WFÐU²LÐ ¢V¹UF�« w�uL�« b³Ž¢ WFý_« wM�Ë ¨¢—uD�ý jÝU³�« b³Ž

Æ¢ÊUB×�«  WFLł ¢bO��«  Í—«œù«  »ËUML�«

 هشام الصيد

 v{dL�«  s�  dO³�  œbŽ  vJ²ý«  
 w�   U�b��«  Èu²��  w½b²�  rN¹Ë–Ë
 V³�Ð   UOHA²�L�UÐ  VKI�«  ÂU��√
 qLF�«  sŽ  WOłöF�«  …dD�I�«  n�uð
 …UOŠ –UI½≈ w� UN²OL¼√ s� ržd�« vKŽ
 ÊËdC×¹  s¹c�«  v{dL�«  s�   U¾L�«
 WO×
   ôUŠ  w�  ·UFÝù«  ÂU��_
 «uJ²ý«  rN½QÐ  «u�U�  Æ  Î«bł  WłdŠ
 ÊËœ  sJ�Ë   «dL�«  b¹bŽ  sO�ËR�LK�

 i¹dL�UÐ  tłu²�«  r¼dDC¹U�  ÈËbł
 pNMð  w²�«  ’U��«  ŸUDI�«   U×BL�
 vKŽ  V−¹  Íc�«  X�u�«  w�  rNK¼U�
 sOFÐ  «ËUJA�«  Ác¼  cš√  sO�ËR�L�«
  «bFL�«  W½UO
  «uFC¹  Ê√Ë  —U³²Žô«
 Ác¼  w�  W
UšË  rNðU�UL²¼«  v�Ë√  s�
 …UOŠ  –UI½≈  w�  dOšQð  Í√  Ê_  ÂU��_«
 tðUOŠ  tHKJ¹  rN�u�  V�Š  i¹dL�«
 r¼U�ð  “UN−�«  W½UO
  w�  dOšQð  Í√Ë

 WOŠö
 ¡UN²½«  w¼Ë Èdš√ WKJA� w�
 ÊU¹dý  w�  Ÿ—eð  w²�«   U�UŽb�«
 Ê“U��  w�  …œułuL�«Ë  i¹dL�«  VK�
 b�√  ULO�  Æ   UOHA²�L�UÐ  œ«b�ù«
 «u�U�Ë  «ËUJA�«  W×
 ¡U³Þ_«  s�  œbŽ
 iFÐ  w�  WH�u²�  ¨¢…dD�I�«  ¢ÊQÐ
  U³�UDL�« s� ržd�« vKŽ  UOHA²�L�«
 œuŽu�« ô≈ «uIK²¹ r�Ë W½UOB�« UN�UšœSÐ
 rNð—b� «Ëb�√ UL� ÆÆ —UE²½ô« w� «u�“ôË

 UO�u¹  v{dLK�  W�bš  r¹bIð  vKŽ
 …U½UFL�«  s�  nOH�²�«  w�  r¼U�¹  ULÐ
  U×B�  w�  UNH¹—UB�  ÊËb³J²¹  w²�«
 Íc�«  Ã—U��UÐ  ÃöF�«Ë  ’U��«  ŸUDI�«
 rNzUO²Ý«  sŽ  «Ëd³ŽË  Æ  rNK¼U�  pNMð
 w�  i¹dL²�«   U�bš  Èu²��  w½b²�
 ÃU²×ð UN½QÐ «u�U�Ë WOBB�²�« ÂU��_«
 WO�UŽ Wł—œ vKŽ wBB�ð i¹dLð v�≈

ÆWOMNL�«  s�

القسطرة العالجية متوقفة

 تم  تقديم خدمة طبية ألكثر من 350 جريحًا

إشادة بقسم 
األطفال 

بمستشفى 
طرابلس 
الجامعي

 أوكرانيا- ليبيا اإلخبارية
 WHKJL�«  WM−K�«  fOz—  sKŽ√  
 WL
UF�«  w�  vŠd−�«  WFÐU²LÐ
 ÊU½bŽ  ¢bO��«  ¨¢nOO�  ¢WO½«d�Ë_«
 W¹UŽ—Ë  W�bš  r¹bIð  ¨¢w�UJ²�«
 U Î×¹dł  ¢350  ¢  s�  d¦�_  WO×

 —UÞ≈  w�  ÊuOF�«  hB�ð  w�
 UNKLŽ  √bÐ w²�«WM−K�« sOÐ ÊËUF²�«
 ö�Ë  w{UL�«  dÐu²�√  dNý  W¹«bÐ
 fKÐ«dÞ  vŠd−�«  ÊËRý  …—«œ≈  s�
 …—UH�� WFÐU²�« WO×B�« WOI×KL�« Ë
 ÊËRA�«  r��  Ë  ¨UO½«d�Ë√  w�  UO³O�
 WK¦L²�  w�UL�«  V�«dL�«Ë  WOKBMI�«

 —«bB²Ý«   «¡«dł≈  qON�ð  w�
 ÎU½U−�  vŠd−K�  WOłöF�«   «uŽb�«
 œuIŽ  UN�  w²�«   U×BL�«  q³�  s�
 rN�U³I²Ý«Ë  WOI×KL�«  l�  qLŽ
 ¨‚œUMH�UÐ  rNz«u¹≈Ë  —UDL�«  w�
 WB²�L�«  U×BL�« vKŽ rN{dŽË

 Æ rNł öF�
 ‚UOÝ  w�  ¨¢w�UJ²�«  ¢  ·U{√Ë
 w�  vŠd−�«  ÃöŽ  ÊQÐ  ¨t×¹dBð
 ÷«d�√  ¢  vKŽ  dB²I¹  UO½«d�Ë√
  UÝbF�«Ë ¨WO½dI�« WŽ«—“¢ ¨¢ ÊuOF�«
 W�«“≈ ¨WOJ³A�« W¹uIð ¨IOLŸuM�« s�
 qš«œ  s�  Ë√  sOF�«  s�  U¹UEA�«

 sOF�« ‰UB¾²Ý« ¨WOJ³A�« Ë WO½dI�«
 ¨WOŽUMB�«  sOF�«  VO�dðË  ¨WÐUBL�«
 WO{dL�«   ôU×�«  iF³�  W�U{ùUÐ
 ÃöF�«  WM−�  q³�  s�  ‰U×ð  w²�«
 w²�« W×B�« …—«“u� WFÐU²�« Ã—U��UÐ

ÆUO³O�  w�  UNłöŽ  —cF²¹
  UÐuFB�«  iFÐ  sŽ  nA�Ë
 UNM�  ¨WM−K�«  qLŽ  dOÝ  oOFð  w²�«
 i¹dL�«  Ë«  `¹d−�«  WÐU−²Ý«  ÂbŽ
 iFÐ  w�  Z�UFL�«  VO³D�«  `zUBM�
 t�  W×OBM�«  r¹bIð  rž—  ÊUOŠ_«
 qŁUL²¹  v²Š  t²�b��  d���  t½QÐ

Æ ¡ UHAK�

 

 
 Ã
 

 

 
 
 

رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة الجرحى في العاصمة األوكرانية" كييف"

 ¢wF�U−�«  fKÐ«dÞ  vHA²��  d¹b�  œUý√  
 œuN−�UÐ ¨¢wKO−F�« qO³½ ¢ —u²�b�« ¨¢w³D�« fKÐ«dÞ
 …bŽU�L�«  WO³D�«Ë  WO³D�«  d
UMF�«  UN�bIð  w²�«
 ÂU¹_«  Ác¼  ‰öš  ¨  vHA²�L�UÐ  ‰UHÞ_«  r�IÐ
 s¹c�« ‰UHÞ_« s� v{dLK� WO³Þ W�bš rNL¹bI²�
 w²�«  fID�«  …œËdÐ  V³�Ð  r�I�«  vKŽ  ÊËb�«u²¹
 ÂU¹_«  ‰öš  UNOŠ«u{Ë  fKÐ«dÞ  WM¹b�  UNðbNý
 WHO×B�  `¹dBð  w�  ¢wKO−F�«  ¢  b�√Ë  ÆWO{UL�«
 hIM�«Ë   UO½UJ�ù«  nF{  rž—  W¹—U³šù«  UO³O�
 ô≈  r�I�«  w�  wBB�²�«  i¹dL²�«  w�  œU×�«
 W�bš  ¨bŽuL�«  w�  «u½U�  qLF�UÐ  sOHKJL�«  Ê√
 …b
UI�«   ôU×�«  œbŽ  ŸUHð—«  `ł—Ë  v{dLK�
 ‰UHÞú�  ¡ö−�«  vHA²��  ‰UH�≈  V³�Ð  r�IK�
 ÆUO³O�  oÞUM�  q�  s�  v{dL�«  WNłË  fKÐ«dDÐ
 vHA²��  …—«œ≈  l�  oO�M²�«  …—Ëd{  vKŽ  b�√Ë
 WO³D�«Ë  WO³D�«  d
UMF�«  s�  …œUH²Ýö�  ¡ö−�«
 wF�U−�«  fKÐ«dÞ  ‰UHÞ√  l�  ÊËUF²K�  …bŽU�L�«
 s�  v{dLK�  WO³Þ  W�bš  r¹bI²�Ë  e−F�«  b��
 …—«œ≈ W¹e¼Uł vKŽ b�√ UL� ÆWOMN� d¦�QÐ ‰UHÞ_«
 s� i¹dL²�« d
UMŽ l� b�UF²�« vKŽ vHA²�L�«
 r�I�« w� qLFK� UOKF�« b¼UFL�«Ë  UOKJ�« w−¹dš

Æö³I²��  rNðU�bš  s�  …œUH²Ýö�  rNKO¼QðË

  d¹uD²�«Ë  V¹—b²K�  dL²�L�«  tOFÝ —UÞ≈ w� 
 lÐU²�«  WO�Ë_«  WO×B�«  W¹UŽd�«  V²J�  rOI¹
 l�—  …—Ëœ  fKÐ«dÞ  WO×B�«   U�b��«  …—«œù
 —uC×Ð   ULOFD²�«  ‰U−�  w�  sOK�UF�«  …¡UH�
 ¨¢Í—«dI�«  bLŠ√  ¢  —u²�b�«  V²JL�«  d¹b�
 WODOAMð  WOLKŽ  ÂU¹√  vKŽ  …—Ëb�«  XKL²ý«Ë
 U¼UI�«   «d{U×LÐ  ‰U−L�«  «c¼  w�  sOK�UFK�
 …bO��«   rNM�Ë  ‰U−L�«  «c¼  w�  ÊuB²�L�«
 oOðu¦�«  Ë  ¡UBŠô«  W�dA�  ¢·UMýuÐ√  WLOF½¢
 Z�U½d³� ÍcOHM²�« d¹bL�« ¢qOKON³�« ‚œUB�« ¢ ¨

ÆfKÐ«dDÐ   ULOFD²K�   wMÞu�«

  U�uKFL�«  s�  rNðœUH²Ý«  ÊuÐ—b²L�«  b�√Ë  
 rN�ð  w²�«  …—Ëb�«  ÂU¹√  WKOÞ  rN�  X�b�  w²�«

ÆWOMNL�«  rNð¡UH�  s�  l�d�«  w�
 …—«œû� WFÐU²�«   ULOFD²�«  ‚d� X½U�Ë «c¼ 
 WOMÞu�« WKL×�« ‰öš UÝuLK� UŠU−½ XIIŠ b�
 lOÐUÝ_«  ‰öš  XIKD½«  w²�«  ‰UHÞ_«  qKA�
 qHÞ  ÊuOK�  WÐ«dI�  ÂuFÞ  UNL¹bI²Ð   WO{UL�«
 `{u¹U�  fKÐ«dÞ  w�  bŠ«Ë  Ÿu³Ý√  ‰öš
 w�   UNð¡UH�  s�  l�dK�  …—«œù«  wFÝË  UN²OMN�

ÆW¹dA³�«  œ—«uL�«  WOLMð  Z�U½dÐ  —UÞ≈

دورة رفع كفاءة للعاملين في مجال التطعيمات

أضرار القهوة على المرأة الحامل 

ترهونة –عبدالعاطي الشقاقي
 W½u¼dð  dJ��«  ÃöŽ  e�d�  rE½  
 œUI½ù«  Ë  ·UFÝù«  ‰U−LÐ  WO³¹—bð  …—Ëœ
 vKŽ  qL²ý«Ë  sOO{UL�«  sO�uO�«  ‰öš
 WOHO�  vKŽ  WOKLŽË  W¹dE½   «d{U×�
 –UI½ô«   UOKLŽË WO�Ë_«   U�UFÝù« r¹bIð
 bŠ√  ¢Ê«b¹uÝ  ·dý«¢  »—bL�«  U¼UI�«
¡Í—«uD�«Ë ·UFÝù« ‰U−� w� sOB²�L�«

 ‰œUŽ  ¢—u²�b�«  e�dL�«  d¹b�  b�√Ë
 w²�«  Z�«d³�«  sL{  wðUð  …—Ëb�«  ¨¢W�öÝ
 s�  l�dK�  UN²�U�«  vKŽ  e�dL�«  ’d×¹
 WO�Ëô«   U�UFÝô«  ‰uŠ  vŽu�«  Èu²��
 Ê√  vKŽ  bO�Q²�«  Ë  –UI½ù«   «—UN�  Ë
 ö� lOL−�« tO�ËR�� –UI½ù« Ë  U�UFÝù«
 qOKIð  Ë  Õ«Ë—_«  –UI½ù  tðUO½UJ�«  V�Š

Æ  dzU���«  Ë   UÐU
ù«

 qL×�«  ‰öš  sOO�UJ�«  ‰ËUMð  sOÐ  oOŁË  ◊U³ð—«  œułË   UÝ«—b�«  s�  b¹bF�«   dNþ√
 bMŽ  Ê“u�«  ÷UH�½«  dÞU��  …œU¹“Ë  …dJ³�  …œôË  Ë√  sOM−K�  WOIKš   U¼uAð  ÀËbŠË

Æ…œôu�«
 lÐ—√ ‰œUF¹ U� Ë√ sOO�UJ�« s� Â«d−OK� 200 u×½ sJKN²�¹ wðö�« ¡U�M�« Ê√ sO³ð bI�
 u×½ s�ËUMð  wðö�«  ¡U�M�UÐ  W½—UI� ÷UNłû� W{dŽ d¦�√  s¼ UO�u¹  …uNI�«  s� sOłUM�
ÆW¹“UG�«  UÐËdAL�« s� VKŽ ÀöŁ Ë√ ÍUA�« s� »«u�√ WFÐ—√ Ë√ …uNI�« s� bŠ«Ë ÊU−M�
 wðö�« ¡U�M�« vKŽ b¹«e²� dDš Í√ „UM¼ sJ¹ r� t½√ Èdš√ WÝ«—œ  dNþ√ sOŠ w�

ÆUO�u¹  …uNI�«  s� WKO¾{ WOL�  sÐdý
 ‰ËUMð s� b×�« q�U×�« vKŽ V−¹ ¨…b¹bŽ  UÝ«—œ s� WÐ—UC²L�«  UłU²M²Ýö� «dE½Ë

ÆbŠ«u�« ÂuO�« w� Â«d−OK� 150 s� q�√  UOL� ‰ËUMð Ë√ qL×�« ‰öš sOO�UJ�«
 W�U{ùUÐ ¨VKI�«  UÐd{ ‰bF� dO¦ð w²�«  UDAML�« s� …uNI�« Ê√ v�≈  UÝ«—b�« XN³½Ë
 ÂUE½ w� qKšË ‚—_« V³�ðË WO³BF�« s� b¹eðË Âb�« jG{ ŸUHð—« w� V³�²ð UN½√ v�≈

Æ·UH−K� ÍœR¹ b� U� ‰u³K� …—b� UN½√ UL� VKI�«  UÐd{
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المخرج المسرحي / أحمد إبراهيم حسن لصحيفة " ليبيا اإلخبارية " 

السيفون  أنغام  على  الرقص   " املسرحي  العرض 
خالل  من  جديدة  فنية  طاقة  عن  لنا  كشف   "
محمد  الفنان  بها  يتمتع  التى  الفنية  اإلمكانيات 
وهو   ، نفسه  على  تفوق  بل  أجاد  حيث   ، عثمان 
يصول ويجول على الركح ، لقد أبهر بأدائه السهل 
املمتنع يف اجلمهور احلاضر للعرض ، بل وصل معه 

االنسجام،  لدرجة 
حقاً كان العرض فوق 
خالله  ومن   ، اجليد 
عن  عثمان  بن  أعلن 
قدمي  ممثل  والدة 
جديد: يحسب له ألف 
كل  فكر  يف  حساب 
املسرحيني،  املخرجني 
الفنان  أن  إلى  نشير 
قد  عثمان  محمد 
مشواره  انطلق 
خالل  من  الفني 
 " التلفزيوني  الفيلم 

أبوبكر  محمد  الراحل  للمخرج   " الشاحنة  سائق 
 ، طاهر  محمد  الفنان  البطولة  وشاركه  سويسى 
اإلذاعية  الفنية  األعمال  وشارك وساهم يف عديد 
الدراما  جنوم  أحد  وهو  واملسرحية  والتلفزيونية 
املعروفني كما أنه أحد جنوم األعمال املوسمية التي 
املتوقع  تقدم خالل شهر رمضان من كل عام ومن 
للمشاركة  نفسه  جهز  قد  عثمان  محمد  يكون  أن 
املبارك  رمضان  لشهر  خاص  جديد  فني  عمل  يف 

.  2019

األداء السهل الممتنع 

قناديل ومنارات 

لو لم أكن ممثالً ما أصبحت مخرجاً ..
. أحمد إبراهيم حسن اسم لمع مع أول ظهور له على خشبة المسرح ، تتلمذ في بدايته على أيدي أساتذة 
متخصصين في المجال المسرحي بفرقة مسرح المرج ، وواصل رحلته إلى أن تتلمذ خالل دراسته المسرحية 
على أيدي أساتذة وعمالقة مسرحيين ، عندما كان طالبًا بمعهد جمال الدين الميالدي وكلية الفنون واإلعالم 
بمدينة طرابلس ، حبه للمسرح جعله ينتقل من مكان آلخر ، ال يهمه في ذلك بعد المسافات ألنه يرى أن 
المسرح رسالة إنسانية يجب التضحية من أجلها .

■ حوار  :  محمد بنور  ة تجارب في الفضاء المسرحي ..،،  لدي عدَّ
مخرجاً  صار  حتى  ناجحاً  ممثالً  بدأ 
قدم  كممثل   ، بالبنان  إليه  يشار  مرموقاً 
ودائماً   ، المسرحية  األعمال  من  العديد 
وكمعد   ، الجوائز  إحدى  يحصد  نراه 
عينه  أيضاً  وكمخرج  كذلك  هو  ومؤلف 
دائماً تكون على أكبر عدد من الجوائز، له 
مشاركات محلية وخارجية ، وفي مهرجان 
ال  دورته  في  المسرحية  للفنون  دمشق 
العرب  والنقاد  المسرحيون  عنه  قال   13
في ختام فعاليات المهرجان ، لقد أسقط 
 " المسرحي  عرضهم  خالل  من  الليبيون 
التى  الوردة  روت  دموعاً   " الكهف  سكان 
التقته  المهرجان  ضيوف  على  وزعت 
هذا  معه  وأجرت   " اإلخبارية  ليبيا   "

الحوار.. 
بتقديم  األخيرة  الفترة  في  قمت   .
عن  حدثنا   ، الجديد  المسرحي  عرضك 

موضوع  من  تناوله  وما  العرض 
. العرض كان بعنوان " مكان مع البهائم 
أفول  أفريقي  الجنوب  للكاتب  نص  عن   "
والتمثيل  وإخراجه  بإعداده  فوجارد قمت 
فيه إلى جانب للفنانة القديرة سعاد خليل 
ضد  صرخة  أحداثه  خالل  من  ويتناول 
والدعوة  اإلنسان  ومهانة  والدمار  الحرب 
والتصالح  والتسامح  والسالم  للحياة 
ليبيا  شموس  فرقة  وتنفيذ  إنتاج  من 

.. المرج  بمدينة  المسرحية 
. وكيف كانت العروض المسرحية؟

. العروض بدأت منذ فترة حيث افتتحت 
شاركنا  ثم   ، المسرحي  موسمها  الفرقة 
في إحياء فعاليات مهرجان درنة الزاهرة 
للفنون المسرحية في دورته األولى والتي 
نوفمبر  شهر  خالل  فعالياته  اختتمت 
في  وفقنا  الذي  الله  ونحمد   ، الماضي 
تقديم كل عروضنا التي شهد لها كل من 
شاهدنا ، ونحن كأسرة مسرحية بالفرقة 
نفتخر بذلك ، وما يزيدنا إال تشجيعاً لكي 
.. نستمر ونقدم كل ما هو جديد ومفيد 

تقدم  أن  تحب  كمخرج  أنت   .
ولك  المسرحي  الفضاء  في  أعمالك 

أهمها؟ لنا  أذكر   . تجارب  عدة 
كما  تجارب  عدة  فلدي  صحيح  هذا   .
ذكرت من خالل الفضاء المسرحي والتي 
أونيل  ليوجين  للكاتب  "بالضمأ"  بدأت 

كذلك العرض المسرحي  "المسخ" والذي 
والعرض   ، دراما  المونو  إطار  في  قدم 
الفضاء  كان  حيث  الضباب"   " المسرحي 
هو البحر و " رائحة البارود " الذي قدم 
 ، الغابة  في  تمثل  الفضاء  في  اآلخر  هو 
إلى جانب مسرحية " توقف " بفضاء دار 
زواج  ليلة   " ومسرحية  بطرابلس  الفنون 
ليبيا  قصر  فندق  بصالة  قدمت  التى   "

. البيضاء  بمدينة 
التي  البطلة  عن  تقول  ماذا   .
المسرحي  العرض  في  شاركتك 

؟ خير أل ا
تعشق  وعظيمة  قديرة  فنانة  إنها   .
بمشاركتها  سعيد  وأنا  بجنون  المسرح 
القيمة التى جعلت من العرض المسرحي 
يتألأل وكأنه جوهرة مضيئة أنارت الركح ، 
وهنا أحب أن أشير إلى أن من قام بمهمة 
هذا  في  والمؤثرات  والموسيقى  اإلضاءة 
يعد  الذي  طه  عبدالرحمن  هو  العرض 
أصغر فني حيث لم يتجاوز عمره ال 14 

.. عاماً 
عرضك  في  شاهدوك  الذين  قال   .
نفسك  على  تفوقت  أنك   ، المسرحي 

، فماذا تقول ؟ من خالل دورك 

تاركاً  نفسي  أقيَم  أن  أستطيع  ال  أنا   .
أن  أستطيع  وأنا  والنقاد  للجمهور  ذلك 
أقول أني قدمت عرضاً مسرحياً نلت من 
بحد  وهذا  واإلعجاب  التقدير  كل  خالله 
لرصيدي  وأضيفه  به  أعتز  وسام  ذاته 
الفني الذي أتمنى أن تمتلىء خزائنه بمثل 

. واإلعجاب  التقدير  هذا 
أثناء  الحي  الممثل  تلغي  هل   .

؟ اإلخراج  عميلة 
مهم  االستحضار  فإن   .. ال  بالتأكيد   .
الممثلين  مع  التعامل  في  خاصة   ، جداً 
أكن  لم  ولو   ، الشخصيات  قراءة  وخالل 
تكن  لم  ولو   ، ما أصبحت مخرجاً  ممثال 
واألدب  والموسيقى  بالتشكيل  عالقة  لي 
 . مخرجاً  صرت  حتى  ذائقتي  نمت  لما 

للممثلين في  . كيف يتم اختيارك 
؟ الفنية  أعمالك 

يهمنى هو  ما  االختيار كل  . في عميلة 
بالنص  الممثل  وثقة   ، والمثابرة  الموهبة 
الفنية  أعمالي  في   ، والمخرج  وبزمالئه 
 ، ومحبة  ألفة  األقرب  العناصر  أختار 
فبدون الحب يكون األلم والخيبة وال شيء 
اخر أما مع الحب فهو الجمال والمشتهى 
، ذلك هو سر المسرح على حد قول "وليم 

 " سارويان 
. يقال عنك بأنك مخرج الجوائز ، 
تحصلت  التي  بالجوائز  تعّرفنا  فهل 

؟ عليها 
على  أبرزها  تبقى  ولكن  كثيرة  هي   .
التمثيل  جائزة  الحصر  ال  المثال  سبيل 
للمسرح  آريتا  لمهرجان  واإلخراج 
التجريبي كذلك تحصلت على سبع جوائز 
في  المسرحية  للفنون  الوطني  للمهرجان 
 " مسرحية  تحصلت  وأيضاً   9 ال  دورته 
ممثلة  أفضل  جائزة  على   " يموت  الملك 
وكانت من نصيب الفنانة جميلة المبروك.

لعملك  جديدة  عروض  من  هل   .
؟ القريب  في  هذا  المسرحي 

. أكيد ستكون هناك عروض جديدة في 
أن  المنتظر  ومن  الليبية  المدن  من  عدد 
نشارك أيضاً في إحياء فعاليات مهرجان 

أيام بنغازي للفنون المسرحية .
والتقدير  الشكر  كل   : أخيرة  كلمة   .
لصحيفة " ليبيا اإلخبارية " على اهتمامها 
في  له  ومتابعتها  الليبي  للفنان  وتقديرها 

كل مدن ليبيا الحبيبة .
شكراً لكم مرة أخرى وبالتوفيق إن شاء 

الله .

مسامعه  تسجيل  موسى  بن  لطفي  الفنان  أنهى 
محمد  املخرج  جهزها  التي  احللقات  يف  التمثيلية 
قناديل   " اجلديد  اإلذاعي  للمسلسل  عامر  أبو 
ومنارات " والتى مت تنفيذها منذ أيام داخل حجرات 
اإلذاعية  للتسجيالت  طرابلس  باستوديو  التسجيل 

والتابع  واملوسيقية 
 ، الوطنية  ليبيا  لقناة 
من  ومنارات"  قناديل   "
محمد  األستاذ  تأليف 
يشارك  عامر  أبو 
جانب  إلى  متثيله  يف 
الفنان لطفي بن موسى 
محمد  الفنان  من  كل 
والفنان  يوسف  بن 
التائب  عبداحلميد 
أن  املنتظر  من  حيث 
يكون املسلسل  جاهزا 

أثير  عبر  القادم  الرمضاني  املوسم  خالل  إلذاعته 
موسى  بن  لطفي  والفنان   ، الوطنية  ليبيا  إذاعة 
والتلفزيونية   اإلذاعية  الدراما  أبرز جنوم  يعٌد أحد 
متثلت  أعماله   آخر  يف  خاللها  من  شارك  والتي 
الذي   " حواء  وين حصة   " التلفزيوني  املسلسل  يف 
عبر  املاضي  الرمضاني  املوسم  يف  عرضه  مت 
إحدى القنوات الفضائية ، ومن خالل مشاركته يف 
مواصلة  على  موسى  بن  يؤكد   " ومنارات  "قناديل 
رحلته اإلبداعية التي قدم فيها وال زال كل اجلهد 

. والعطاء 

الملحن  صحبة  الماضية  األيام  في  اسكندر  مراد  الفنان  تواجد 
قاعة  داخل  تاهية  بن  جمعة  الصوت  ومهندس  الكلباش  البدري 
طرابلس للموسيقى والغناء ، حيث قامو بتسجيل عمل غنائي وطني 
)بعنوان البحرية(  صاغ كلماته الشاعر األستاذ أيوب قاسم ، وذلك 
لغرض تنفيذه وتجهيزه إلذاعته ضمن احتفاالت ليبيا بالذكرى 64 
لعيد االستقالل شارك في تسجيل العمل الفنان مصطفى البوسيفي.

ومن خالل هذا العمل أكد الفنان مراد اسكندر عودته من جديد 
لمواصلة رحلة الموسيقى والغناء التى قدم من خاللها ومازال يقدم 
ليبيا  بقناة  الفنية  المكتبة  بها  تزخر  والتي  الغنائية  األعمال  أروع 
اسكندر  مراد  الفنان  أن  إلى  نشير   ، والمرئية  المسموعة  الوطنية 

كان قد شارك مع نخبة من الفنانين في العمل الغنائي  " جابوها " .

مراد يغني للبحرية
الفترة  في  الفيتوري  سعد  والمطرب  الملحن  الفنان  انتهى 
في  تمثلت  التى  الغنائية  أعماله  احدث  تصوير  من  الماضية 
من  مجموعة  صحبة   " صغير  حلم   " الجديد  الغنائي  العمل 
وقام  الكواش  سالم  الغنائي  الشاعر  كلماته  صاغ  األطفال 
بتصويره وإخراجه تلفزيونياً المخرج أحمد إبراهيم حسن وكان 
الفنان سعد الفيتوري قد قام بتسجيل عدد من األعمال الغنائية 
التقى من خاللها مع نخبة من شعراء األغنية من بينهم األستاذ 
البيضاء  محمد أميمة وشهدت إحدى قاعات التسجيل بمدينة 
صحبة  وتجهيزها  وتنفيذها  تسجيلها  عملية  األخضر  بالجبل 

.. الصوت  منفذي  مهندسي  من  عدد 

مسرحيتنا هي صرخة ضد الحرب والدمار ودعوة للسالم والتسامح

التحق الفنان الكاتب والمخرج المسرحي 
بالحركة  حميد  أبوبكر  األزهر  الراحل 
الفنية سنة 1958 عندما قادته الصدفة 
بعد  المسرح  نحو  االتجاه  عليه  وفرضت 
البهلول  الراحل  الفنان  إلحاح من صديقنا 
الدهماني ،حيث أنه كان مولعا بفن الرسم 
مع أنه لم يدرسه في المدارس ، فشجعه 
الفنان الدهماني لالنضمام للفرقة القومية 
للتمثيل ، كرسام لتصميم وهندسة المناظر 
التي  الفنية  لألعمال  الدعائية  واللوحات 
لم  أنه  من  الرغم  وعلى   ، الفرقة  تقدمها 
يشارك في أي عمل مسرحي كممثل خالل 
السنوات الثالث األولى إال أن حبه الكبير 
للمسرح جعله جاهزاً في أية لحظة ليكون 

ممثالً فوق الخشبة ، وذلك بفضل اهتمامه 
المسرحية  األعمال  من  للكثير  وحفظه 

التي كان حاضراً ألغلب تدريباتها . 
وجاءت الفرصة ليقف ممثالً على خشبة 
الممثلين  أحد  عندما غاب  وذلك  المسرح 
وال  مشيد  قبر   " مسرحية  في  البارزين 
خيال مشووم " فاختاره المخرج ألداء دوره 
بدالً عنه في أول تجربة له كممثل وبجانب 
أبطال المسرحية من بينهم الفنان الراحل 
محمد حقيق والفنان الراحل محمد شرف 

الدين .
ونظراً لعشقه الكبير للقراءة فقد تابع كل 
ما يكتب عن المسرح لكبار األدباء والكّتاب 
النصوص  فقرِأ   ، والعرب  العالميين 

والتاريخية  الروائية  والقصص  المسرحية 
تلك  في  الصعبة  المعيشية  الظروف  رغم 
الفترة ، إال أن وجود المراكز الثقافية التي 
متابعة  على  كثيراً  ساعدته  منتشرة  كانت 

. المسرح  ومعرفة كل شيء عن  هوايته 
وخالل رحلته الفنية كتب الراحل األزهر 
 ، مسرحياً  نصاً  خمسين  من  أكثر  حميد 
ليبيا  في  المسرحية  الفرق  أغلب  قدمته 
قدمت  التي  العربية  الفرق  من  وبعض 
اإلذاعة  خالل  ومن   ، أعماله  ابرز  له 
المسلسالت  من  العديد  قدم  والتلفزيون 
االجتماعية  الدراما  إطار  في  قدمت  التي 
كان أبرزها مسلسله األخير "وعادت الحياة 
في  الفنانين  من  نخبة  فيه  شارك  الذي   "

ليبيا ومصر ، كان له الفضل في اكتشاف 
وإبراز العديد من الفنانين المتألقين حالياً 
المخرج  بينهم  من  الفنية  الساحة  في 
الزليطني  عياد  والفنان  الزروق  عبدالله 
والسينارست  الشاوش  عبدالله  والفنان 

 . الغرياني  محمد 
محطات  له  كانت  الوطني  المسرح  ومع 
في  "شكسبير  مسرحيات  له  فقدم  بارزة 
 " الثالثاء  سوق  في  ملحن   " و   " ليبيا 
و"الحب بالدينار " و "عالش متعدلش " و 

 .  " الزهور  حي  في  عاشور 
الفنان  رحلة  من  كثير  من  قليل  هذا 
الراحل األزهر أبوبكر حميد أحد عمالقة 

 . ليبيا  في  المسرح 

حلم صغير 

ساهم في اكتشاف العديد من الفنانين ..األزهر أبوبكر حميد ..
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 1852  f
u
  rO�Ë®  ÊUO½UD¹d³�«
 —uL�Ë®  w{UI�«Ë  ¨©1932  –
 W�bIL�«  w	 ¨©1902 WMÝ qz«Ë√
 UÎÐU²
  dBLÐ  dOš_«  n]�√  ULMOŠ
 UN�  l{Ë  ¨©  …d¼UI�«  WG�  ®  ÁU ]LÝ
 WG�  U¼–U�ð«  Õd²�«Ë  ¨bŽ«u�  tO	
 UN²ÐU²
  Õd²�«  UL
  ¨»œ_«Ë  rKFK�
 X½U
  ULO	  Æ  WOMOðö�«  ·Ëd×�UÐ
 ÊU
 Íc�« ¨f
u
 rO�Ë …uŽœ e
d²ð
 ÍdK�  UHþu�Ë  ¡UMÐ  ”bMN�  qLF¹
 qO−½ù«  t²Lłdð  vKŽ  ¨dB�  w	
 ‰Ë√Ë ¨W¹dBL�« WO�UF�« W−NK�« v�«
 WOÐdF�«  s�  ôbÐ  UNOM³²�  …UŽb�«
 …¡«dI�«Ë  WÐU²JK�  WGK
  ¨v×BH�«
 Æ  VÞU�²K�  WG�  UN½uJ�  W	U{≈
 Ác¼  vKŽ  ¡UMÐ  r²¹  Íc�«  dOOG²�«Ë
 u¼  ¨W{u	dL�«  WKOšb�«  …uŽb�«
 p�cÐË  ¨ ULKJ�«  dš«Ë√  sOJ�ð
 WÐU²J�«  tLŽ“  V�Š  hK�²ð
 „UM¼Ë  ÆÆø°  »«dŽù«  s�  WOÐdF�«
 ¨wÐdF�«  V½U−�«  s�  ·«dÞ√
 UNOK�UŠ  ·u�u�  ÎU�ö�√   b�—
 WOÐdG�«  W	UI¦�UÐ  s¹dŁQ²L�UÐ
 ¨UNð«—UOð  qš«œ  sO�dG²�L�«Ë
 ¨qIŽ  bOFÝ  w½UM³K�«  VðUJ�«  q¦�
 ¨sO�√  rÝU�  sO¹dBL�«  »U²J�«Ë
 wHD�Ë  ¨wLN	  e¹eF�«  b³ŽË
 W�öÝË  ¨÷uŽ  f¹u�Ë  ¨bO��«
 Âö�_«  Ác¼  sOÐ  s�Ë  ÆÆ  wÝu�
 19‡�«  sO½dIK�  …d�UFL�«  WOÐdF�«
 sO�dA²�L�« q¦� UŽœ s� ¨20‡�«Ë
 WGK�« q×� WO�UF�« W−NK�« ‰öŠù
 ·Ëd×Ð WÐU²J�«Ë ¨w×BH�« WOÐdF�«

 vKŽ  U¼bŽ«u�  ÂuIð  Ê√Ë  ¨WOMOðô
  UGK�«  bŽ«u�  s�  W³¹d�  bŽ«u�

 sŽ  ÒwMžË  Æ  WHK²�L�«  WOÐË—Ë_«
 ÊU¼–_«Ë  Âö�_«  Ác¼  Ê√  ÊUO³�«

 W	dD²L�«   «uŽb�«  ÁcN�  WK�U×�«
 ¨W¹uN�«  XO²Hð  »«uŁQÐ  WH×²K�

 WOÐdF�« œö³�« sOÐ ‚—«uH�« rOŽbðË
 …œbF²�  WOŽd	   U−N�  œU−¹≈Ë
 YO×Ð  ¨Â_«  WOÐdF�«  q×�  q×ð
 UN²�U�√  WI¹dF�«  WGK�«  Ác¼  bIHð
 Èu�  s�  …uI
  UN²LO�Ë  UN²¹uOŠË
 ¡UMÐ√  sOÐ  nŁUJ²�«Ë  s�UC²�«
 œUIM�«  “dÐ√  lL−¹Ë  Æ  œUC�«  WG�
  «uŽb�«  Ác¼  Ê√  vKŽ  »dF�«
  UHB�«  s�  WO�UšË  W²O�   b�Ë
 Í√  oKð  r�Ë  ¨WOLKF�«  w�«dL�«Ë
 U¼dOB�  ÊU
Ë  ¨WO¦×Ð  WÐU−²Ý«
 lIM²�� w	 XDIÝ ULMOŠ qAH�«
 sJL¹Ë ¨ÊUO�M�«Ë W½«œù«Ë —UŁb½ô«
 WOH×²�  œ«uL
  XŽœË√  UN½√  ‰uI�«
 ÷dF²�½Ë  √dI½  ¨WOHOý—√  W¹dŁ√
 ÊU�K�«Ë ÊUO³�« …dO�� UN�öš s�
 w	  dOýQÝË  Æ  sO³L�«  wÐdF�«
 dŽUA�«  W�ËU×�  v�«  W�U−Ž
 –  1912®  qIŽ  bOFÝ  w½UM³K�«
 ‰b−�«  n�«uF�  dO¦L�«  ¨©2014
 WO½UM³K�« W−NK�UÐ »U²
 ‰Ë√ nO�Qð
 1961  WMÝ  wMOðö�«  ·d×�UÐ
 Ÿu³D�  ¨©  dFý  –  «—U¹  ®  ÁULÝ√
 ¨WOMOðö�«  W¹b−Ð_«  s�  ·dŠQÐ
 «œbŽË …b¹bł «“u�— UNO�≈ U	UC�
 sŽ qI½Ë  ÆÆWOMOðö�«  ·Ëd×�«  s�
 ÂuŠdL�«  —u²
b�«  w½UM³K�«  dJHL�«
 ©1987 –  1906 ®  ŒËd	  dLŽ
 t�u� ¨qIŽ bOFÝ t−²½√ UL� ÁœUI²½«
 qIŽ bOFÝ dFý √dI¹ s� Ê√ ≠ ∫
 wÐdF�«  ·d×�«Ë  w×BH�«  WGK�UÐ
 p�u�  UL	  ¨«“UG�√Ë  włUŠ√  b−¹
 ·d×�UÐ w�UF�« ÁdFý √dI½ s×½Ë
 s�  w½UM³K�«  dOž  Ê≈  ¨wMOðö�«
 fO�  –≈  qIŽ bOFÝ t³²
  U�  √dI¹
 ·dŠ_«  ·dF¹  ÊU
  u�  t²MJ�  w	
 ¨s¹dAF�«Ë  W�L��«  WOMOðö�«
 w²�«  s¹dAF�«  “u�d�«  kHŠ  rŁ
 W¹b−Ð_«  vKŽ  qIŽ  bOFÝ  U¼œ«“
 “u�d�« pKð v�« qB¹ Ê√ WOMOðö�«
 Ÿu{u�  »U²J�«  Ê≈  ¨WÝuLDL�«
 sOO½UM³K�«  WÝULŠ  eNðô  W−NKÐ
 rNÐuK�  vKŽ  qšbð  ôË  sOO�UF�«
 WF²L�U
  WOÐœ_«  WF²L�U	  ¨WF²�
 ÊuJð Ê√ q³� wŽUL²ł« uł WOMH�«

Æ «“u�—Ë U	ËdŠ
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 XM
  UL
  —d×�  bŽU��  Wł—œ  vKŽ  XMO ÔŽ
 w	 UNÐ  —d� w²�« WÐd−²�« …d²H� »U�²Š« ÊËœ
 V�½√  Ê√  «c¼  s�  vJ½_«Ë  W�U��«  n×B�«
 Î«bOFÐ UN�OÝQð w	 XL¼UÝ w²�« WHO×B�« v�≈
 UNO�≈  w½bOFð  ·ËdE�UÐ  –S	  r
U×�«  WDKÝ  sŽ
 Æ  W ÓO�uJ×�«  WOHOþu�«  ‰öžQÐ  W�uJ×�  ÎUHþu�
 ÎU�Oz— tK�«  tLŠ— åw½UM²L�«  r�UÝò –U²Ý_« ÊU

 Í—u¦�« ‰UCM�UÐ Î U�uLN� ÊU
Ë WHO×B�« d¹d×²�
 WDA½_«Ë   UŽUL²łùUÐ  Â«Ëb�«  vKŽ  ÎôuGA�Ë
 WHO×B�«  WFÐU²�  sŽ  tONKð  w²�«  WÓ¹—u¦�«
 wMHÓK
 tKNł√ ÌV³��Ë U¼—«b�≈ vKŽ ·«dýù«Ë
 WFDI²�   «—U¹eÐ  ÂuI¹  ÊU
Ë  p�cÐ  ÂUOI�UÐ
 w²�«  tðULOKFð  —«b�≈Ë  —b�U�  vKŽ  ŸöÞö�
 sŽ  —bBOÝ  ULO	  `zUB½  ≠ÎUÐœQð–  UNHB¹

Æ WHO×B�«
 “dÐ√  Î«œËb×�  WHO×B�UÐ  sOK�UF�«  œbŽ  ÊU

 wI¹b� ·ËdFL�« WÓK��« …d
 VŽô rNM� sOMŁ«
 sŽ nJ¹ô Íc�« ¡UÓJ×�« sO½UMH�«Ë sH�UÐ ÂdGL�«
 åÊUFO³ý  bOFÝ  bL×�ò  ¡wý  q
  w	  Y¹b×�«
 W ÓOH×� WLN� w	 t²×ý— ULMOŠ Î«bOFÝ ÊU
 r
Ë
 VðUJ�« uN	 w½U¦�« U Ó�√ ¨UNIAF¹ w²�« ÊUM³� v�≈
 WL¹bI�« WM¹bL�« …dAŽ ÎULz«œ d�b²L�« wŠd�L�«
 l�  …d�   «–  t²HK
  b�Ë  åËUM�  Ãd	ò  o¹bB�«
 oOI×ð WÐU²JÐ ©XO³�«® WK−� s� W ÓOH×� WKO�“
 oOI×²�«  ÊöO�e�«  ÓbŽ√  b�Ë  —uNL�«  ¡öž  sŽ
 UN�ULł ÊU
 w²�« ¡UM�×�« WKO�e�« pKð tÐ  ¡UłË
 dFýË `O³� tłËË ‚uAL� Â«u� q¦L�« »dC�

ÆÆ UN²�U� nB²M� v²Š qOK�U
 ‰b�M¹
 v�≈ vN²½≈ b�Ë U¼—uCŠ w	 oOI×²�«  √d�Ë
 s� b×�« WOL¼√ v�≈ ¡«dI�« WOŽu²Ð `BM�« r¹bIð
 Ã«Ëe�« sŽ »U³A�« ·eF¹ ô v²Š —uNL�« ¡öž
 wM³−Ž√  b�Ë  a�≈  ÆÆ  WÝuMF�«  …d¼Uþ  œ«œeðË
 w	  w²KO��  œË«—  Îô«RÝ  sJ�Ë  tO�≈  ö�uðU�
 q¼ UN²�Q�	 ¨ÊUL²
 t� lD²Ý« rK	 WE×K�« pKð

ø p²�UŠ w	 `BM�« «cNÐ sO�e²Kð
 dNLÐ Ã«ËeK� …bF²�� X½√ q¼ ∫ `{Ë« vMFLÐ

ø p� ÎUłË“ tMO{dð sL� q�√
 fO�Ë ¡«dIK� ÂöJ�« «c¼ ∫ œœdð ÊËœ XÐUłQ	
 o	«Ë√Ë w ÓM� Ã«Ëe�« w	 Vžd¹ s� ¨–U²Ý√ U¹ w�
 oOKð Î…UOŠ w� sLC¹Ë ÎU³¼– wM½e¹ Ê√ V−¹ tOKŽ
 VŠU� »U²J²Ý« vKŽ ÎUB¹dŠ XM
 °° Í«u²�LÐ
 o¹bB�«Ë  –U²Ý_« tÐ  wMŽ√Ë  wK�_« WHO×B�«
 WÐU²JÐ t²FM�√ Íc�« ò d
uÐ WHOKš nODK�«b³Ž ò
  uBÐ dOJH²�« ® rÝ≈ UN� —U²š« W ÓOŽu³Ý≈ W¹Ë«“
 åd
uÐò  –U²Ý_«  Ê√  bI²Ž«  X�“ôË  XM
  ¨©  ‰UŽ
 W�UýdÐ wH×B�« œuLF�« V²
 s� qC	√ s� ÊU

 ‚b�Ë tðU�uKF� o	bðË tO½UF� WÞU�ÐË tÐuKÝ≈
 ÎU×�U½ tðôUI� UNÐ r²�¹U� ÎU³�Už w²�« tðUNłuð
 sŽ  Î«bOFÐË  W¹–U²Ý√  ÊËœ  Î«býd�Ë  «dB³�Ë

Æ dOEM²�«
 vKŽ  ·«dýù«  WO�u¾�L�  wKL×ð  l�«Ë  s�
 W�ÝRL�« w	 sO�u¾�L�« VÞUš√ XM
 WŽu³DL�«
 UNNł«u¹U�  ÷dŽË  WHO×B�«  tłU²×ðU�  VKD�
 ÓwKŽ œd¹ ÊU
Ë hI½ s� tO½UFðU� Ë√  U³IŽ s�
  «– XL� Ê√ v�≈ ÂUð »ËU−ðË WO×¹—√ qJÐ …œUŽ
 fK−�  fOz—  b ÓO��«  v�≈  W�UÝ—  tOłu²Ð  …d�
 V�UDL�«  iFÐ  dšQð  uJý√  W�ÝRL�«  …—«œ≈
 qÐ  v�Ë_«  w²�UÝ—  pKð  sJð  r�Ë  tKšbð  ÎUOł«—
 …dL�« Ác¼ ¨UNMOŠ w	 UNOKŽ ÓœÔ— qzUÝ— UN²I³Ý
 …—«œ≈ d¹b� b ÓO��« s� œd�« w½¡Uł tKNł√ V³��Ë
 …—Ëd{ v�≈ tO	 wMN³M¹ W ÓO�UL�«Ë WÓ¹—«œù« Êu¾A�«
 b ÓO��« W³ÞU�� bMŽ Í—«œù« q�K�²�UÐ Â«e²�ô«

° W�ÝRL�« fOz—
 wM²�U	√ bI	 m�U³�« U¼dOŁQð W�UÝd�« ÁcN� ÊU

 XO�½Ë U¼—Ëœ XAŽ w²�« ©…—œuL�«® …dJÝ s�
 ú�«  ©dOKÐËœ®  ÈuÝ  s
√  r�  wM½√  UN²łu¼  w	
 ULÐ ·d²F¹ v²Š Ë√ wMOL×¹ ⁄u�� ÊËœ ⁄«dH�«

°° tKF	√
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 l�  Î«bIŽ  W	UI¦K�  W�UF�«  W¾ON�«  XF�Ë
 w�«—œ  q�K��  ÃU²½ù  bOFÝ  bOŽ  ÊUMH�«
 rŽb� UN²Dš sL{ p�–Ë WIKŠ sOŁöŁ s�

 Æ sOŽb³L�«Ë sH�«Ë W	UI¦�«
 fOz— åfO½Ë√ s�Šò sOÐ lO�u²�« rð YOŠ
 åbOFÝ bOŽò  ÊUMH�«Ë  W	UI¦K�  W�UF�«  W¾ON�«
 ÃU²½ù«  …—«œ≈  d¹b�  åÍeFK³�«  —u½√ò  —uC×Ð

 Æ W¾ON�UÐ w	UI¦�«
 Ê√  W	UI¦K�  W�UF�«  W¾ON�«  fOz—  `{Ë√Ë

 WO�«—b�« ‰ULŽú� «d¹bIð ¡Uł bIF�«  lO�uð
 l	—  w	  r¼U�ð  w²�«  W	œUN�«Ë  W�e²KL�«
 U�  ‰öš  s�  wŽUL²łô«Ë  w	UI¦�«  wŽu�«
  «– qzUÝ— s� t�bIð U�Ë Èƒ— s� tŠdDð

 Æ ÊuLC�
 bOŽ®  ÊUMH�«  Ê√  W¾ON�«  fOz—  ·U{√Ë
 UM²M¹b� w	 ÊËe ÒOLL�« UMO½UM	 bŠ√ u¼ ©bOFÝ
 sO½UMH�« q
 —bI½Ë e²F½ s×½Ë Í“UGMÐ WO�UG�«

 Æ¡UM¦²Ý« ÊËœË U½œöÐ ŸuÐ— w	 sOHI¦L�«Ë

 hM�«  nO�Qð  w	  UN²IÐU��  ¨  tð«dB�  wMÞu�«  Õd�L�«  W�d	  XIKÞ√
 W×ýdL�«  ‰ULŽ_« ‰U³I²Ý« wN²M¹  Ê√  vKŽ ¨  ‰UHÞú� tłuL�«  wŠd�L�«

 Æ ÂœUI�« ”—U� 15 w	
 WM−�  —«d�  vKŽ  ¡UMÐ  …ezU	  ’uB½  WŁöŁ  qC	_  WLO�  ez«uł  `MLðË

Æ rOJ×²�«
 WGK�« œUL²Ž« U¼“dÐ√ ¨WIÐU�LK� ÎUÞËdý åtð«dB� Õd�� W�d	 ò  œbŠË
 sOÐ W¹dLF�« W¾HK� UNłu� hM�« ÊuJ¹ Ê√Ë ¨hM�« WÐU²
 WG� v×BH�« WOÐdF�«
 ¨ WOLOKF²�«Ë W¹uÐd²�« U¹UCI�« …dJH�« f�öð Ê√ vKŽ ¨ ÎU�UŽ 15Ë Â«uŽ√ 6

 ÆåU�«—œu½u�ò bŠ«Ë q¦L� vKŽ «dB²I� hM�« ÊuJ¹ ô√Ë

■  سالم الوخي

■  محمود السوكني

صورة وتعليق
رموز وجنوم

يف سجل العمر 

(7) (4)

وجع
 dGŁ  vKŽ  Èu²H�«  Ồ ÐU��  ◊dHMð
 ÆÆ  UNLE½  Ôp ÝU ]M�«  œËUF¹  ÆÆ   «uNA�«
 ¨‚u	 …bŠË ® ÆÆ „UM¼ WO½UŁË ¨UM¼ W³Š
 ôË ¨b¼UA� ÊUJ� ô ÆÆ © ° X×ð …bŠËË
 ≠—uM�«  –  ÊQÐ  qzUI�«  s�Ë  ÆÆ  …œUNA�

 b ÚI Ž w	 …“dš
 ¨WMJ�_« UMK�U½QÐ f�×²½ ÆÆ s×½ U�√
 ¨`KL�UÐ  WšËdAL�«  UM½uOFÐ  UN�“UG½
 ÆÆ  UMF�bÐ  UN²L�  f
UA½  ¨UN�  r�²³½
 ¨ŝ ×ð  UN�¹—Uð  uH� s� ÎUCFÐ UM×ML²�
 U½U¹≈Ë  o¹dD�«  fLK²ðË  Î̈UMO½√  sC×²	
 Êb�  ¨sOLÝUO�«Ë   Uý«dH�«  ÊbL�
 ¨X�u�« UMÐ hÐd²O	 ÆÆ ¡uC�«Ë WA¼b�«

 …d
«–  w	  d¦F²M�  ¨tÐ—UIŽ  ©  UMHJFð  ®
 ÊUÐdG�«  Vz«dš  w	  jI�½Ë  ¨WL¹dł
 ¡wýôË  ÆÆ  ŒdB½Ë  ¨vðuL�«Ë  Y¦−�«Ë

 Æ oOFM�« ÈuÝ
 t�H½  a¹—U²�«  a�M²�¹  Ê√  Àb×¹
 ¡UI³K�  ¨W�uL¹bK�  tM�  W�ËU×L
  ÎU½UOŠ√
 YFÐ lOD²�¹ ô tMJ� ¨¡UOŠ_« W½Uš w	
 ÷d	  s�  sJL²¹  ô  ¨tþUI¹≈Ë  s�e�«
 ¨b¹bł  ¡UC	  w	  WJKN²��   UOŁ«bŠ≈
 ¨wHJ¹  ULÐ  ÎU³Š—  ÊuJ¹  Ê√  tO	  ÷d²H¹
 ·dFO� W¹UH
 sD	Ë ÆÆ lOL−�« VŽu²�O�
  «d¹bIð  r¼√  s�  ¨ÊU�e�«Ë  ÊUJL�«  Ê√

° UNCFÐ XNÐUAð Ê≈Ë ÆÆ WL¹d−�«

 b ÒOAM�  —«uM�«  szUMł  UMÐdš  «–UL�
 ¨‘uF½  UNð«uOŠ  ÆÆ  dÐUI�  UN½UJ�
 »«dð  U¼œU�ł√Ë  ¨b¼«uý  U¼—u¼“Ë

Æ Ê«b¹b�« tO	 dŁUJ²ð
 vKŽ  WÐuBML�«  ÂUO��«  s�  UM�eK¹  r

 r−Š U�Ë ¨v�UJ¦�«  UN�_« ÊuOŽ —UHý√
 sOIKFL�«  ‰UHÞú�  tłU²×½  Íc�«  ÂbM�«

Æ —QŁË r¦¹Ë ÆÆ l�œË ¡ULÝ sOÐU�
 ÆÆn�u²¹ Ê√ vÐ√ ·eM�«Ë ¨b²L� lłu�«
 ôË ¨¡UN²ý« ô ¨WIOIŠ ôÆÆœœd½ qEMÝË

ÆÆ ÂöŠ_« ÁbÝu²ð nOž—
 rŁU−�«Ë  ¨W½UJ²Ý«  öÐ  n�UF�«  «bŽ

° WIHý öÐ
■ سوزان عاشور

 »UA�«  wKOJA²�«  ÊUMH�«  åfO½Ë√  s�Šò W	UI¦K�  W�UF�«  W¾ON�«  fOz— q³I²Ý«
 sOŽb³LK� W¾ON�« W¹UŽ—Ë rŽœ —UÞ≈ w	  ̈å‚d³Þò WM¹b� s� wJÝËU²�« Í“u	 bLŠ√

 Æ sÞu�« ŸuÐ— qJÐ sO½UMH�«Ë
 —UFý X×ð fKÐ«dÞ WM¹b� w	 wKOJAð ÷dF� W�U�ù W¾ON�« rŽœ ÊUMH�« q�Q¹Ë
  «dO³Fð qL×ð ÊUMH�« «c¼ ‰ULŽ√ s� UNK
  UŠu� sŽ …—U³Ž u¼Ë ©q�√ WH�K	®

 Æ Èdš√ WOM	 ‰UJý√Ë WOŁ«dð

 dEM�«  b²Ž« WŠu� q�Qð√ w²	dž w	 XM

Æ nO½Ë U Î�UŽ s¹dAŽ cM� UNO�≈

 t²MIð√  UL�UD�  Íc�«  q�Q²�«  WL�  w	  U½√Ë
 wF� w�UFð ò ÎözU� ÒfL¼Ë ÊUDOA�« wMFÞU�
 pFL²−�  p¹—QÝ  q�Q²�«  wFÐUðË  wMOI	«—  ¨

Æ ò q³� s� t¹dð r� UL

 w½«—√  „UM¼Ë  w²M¹b�  ‚u	  tF�  XIKŠ
 w�uBF�  ¡UÐœ√Ë  sO½UM	Ë  ¡ULKŽË  WHÝö	
 w	  U Î−C½  ”UM�«  d¦
√  ¡ôR¼  ÊU
  sOŽ_«

Æ ÈËbł ÊËœ sJ�Ë wFL²−�
 —UÝ …dýU³L	 ¨ oOKF²�« W�d	 w� Ÿb¹ r�
 XKž  d¦Ô
  Î«œuMł  X¹√—  Èdš√  WM¹b�  v�≈  wÐ
 w	  U ÎILŠ  ”UM�«  d¦
√  ¡ôR¼  ÊU
Ë  rN¼«u	√

Æ wFL²−�

 Î«—U−ð  X¹√—  „UM¼  Èdš√  WM¹b�  v�≈  
 ÊuÝ—UL¹Ë  Êu×−³²¹  WO½U½_«  rNOKŽ  dDO�ð
ÆwFL²−� w	 ”UM�« lAÐ√ ¡ôR¼ ÊU
 W¹œU Ò��«

 q�Qð√  Ê√  wMMJL¹  YO×Ð  U ÎO�UŽ  UMIKŠ
WK¼Ë cM� XK� Îö�U
 wDO×�

 U Î�√  b¼Uý ò «c¼ q
 U� bL×� »—U¹ ò 
 ¨ ÁUš√ d×M¹ U Îš√ ¨ tMÐ√ q²I¹ UÎÐ√ ¨UN²MÐ√ Êu�ð
 s¹œ ‰Uł— ¨ ÂöŽù« dÐUM� ÊËbFB¹ ÊuHI¦²�
 ô UÎÐdŠ¨ rNŽU³ð√ ÊuŽb�¹Ë …bOIF�« ÊuH�U�¹

Æ Õ«Ë—_« bBŠ sŽ n�u²ð
 ULÐ— ÌY¹b×Ð pŁbŠQÝ ÎözU� wK�Qð lÞU�

Æ tÐ „d³�¹ s� bŠ√ Ê√ b
R� qÐ
 …dJ�«  Ác¼  vKŽ  U¹Ë«“  v	  ÊuÝu³×�  r²½√
 rJ�u	 s�Ë ‰ULA�« sŽË sOLO�« sŽ WO{—_«
  U¼U−ðô« lOLł s� r
d�U×ð rJKHÝ√ s�Ë
 bŠ«u�« ·uł v�≈ qÒK�²ð œUJð v²Š rJ²LE½√
 pMOÐ  v²Š  V�«d�  ÊUJL�«  V�×²	  ¨  rJM�

Æ p�H½ sOÐË

 ÎözU�  t¦¹bŠ  lÐU²	  ‰u¼cÐ  tO�≈   dE½
 …UO×�«  sOÐU�Ë  W�ËbF�  …d×�«  rJÝUH½√  ∫
 …uDš Ÿułd�«  rJ½UJ�SÐ  ¨…dFý ÒbŠ  uL�«Ë

Æ rðœ—√ «–≈ ¡«—u�« v�≈
 «u�LNð  Ê√  ôË  ¡wAÐ  «uŁb×²ð  Ê√  r
U¹≈
 UNK¼√ r�UE�« œö³�« Ác¼ Ê≈ r¼bŠ√ Ê–ÔQÐ v²Š
 dzUFý oO³DðË ÍdA³�« gOFK� W×�U� X�O�
 ¨  rN K Ó³ �  s�  bOI�  dOž  d×�«  dOJH²�«  WO½UÐ—
 ¨wŽu�«  sŽ  W³zUž  X½√Ë  v²Š  ÍcNð  Ê√  ôË
 …eNł√ ÊuÝdG¹Ë ¨ WOL¼Ë œUH�QÐ p½Ëd−OÝ
 ¨ p¹b� wŽËö�«  w	 rNÐ W�U��«  XMBM²�«

ÆÆ UNÐ s¹dJH Ôð …œ—«Ë Ë …œ—Uý q
 Êu	dFOÝ
Æ jI	 XLBÐ w³�«—

w −Mð lL²−L�« «c¼ w	 W½uM−L�U
 w	ÒdBð

رحلتي مع الشيطان 
■  وفــاء دوزان



طبعة جديدة لكتاب طه حسين «مستقبل الثقافة» بعد ثمانين سنة 

تحكمها  الحكومية  النشر  دور 
الشللية والمصالح !

 dAMK�  WOÐdF�«  W³²JL�«  d¹b�  ‰uI¹
 ‰ULł wz«Ëd�«Ë VðUJ�« dBLÐ l¹“u²�«Ë
 W�U��«  dAM�«  —Ëœ  å∫Ê√  rOŠd�«b³Ž
 vKŽ  WOM³�  UN½_  WHOF{  U¼œ—«u�
 ·dFð ôË …œËb×� œ—«u�Ë W¹œd	 œuNł
 VðUJ�«Ë  ¨wðU
ÝR�  rŽœ  Ë√   ö²Jð
 o¹u
²� Èd³� —«œ sŽ Y×³¹ —uNAL�«
 œuLB�«  ‰ËU×ð  W�U��«  —«b�«Ë  tKLŽ
 ·ËdE�«  qþ  w	  ÕU−M�«  fO�Ë  jI	
 vKŽ  UNð—b  ÊS	  w�U²�UÐË  ¨WO�U×�«
 œb−�«  »U²J�«  s�  dO³�  œbŽ  q¹uLð
 œ«bŽú�  Î«dE½  WHOF{  vI³ð  rNLŽœË
 sŽ  sO¦ŠU³�«  »U²J�«  s�  …dO³J�«
 dAM�« —Ëb� W³
M�UÐ U�√ ¨dAMK� W�d	
 `�UBL�«Ë WOKKA�« UNLJ×²	 WO�uJ×�«
 VðU�  Í_  j³×�  ¡wý  u¼Ë  sOðËd�«Ë
 r²OÝ dAM�« Ê√ t� ‰UIO	 tKLŽ w	 ŸbÐ√

ÆWŁöŁ Ë√ ö¦� sO�UŽ bFÐ
نصيب  من  األرباح  من   %15  »

الكاتب 
 ‚uIŠå∫b�R¹  VðUJ�«  ‚uIŠ  ‰uŠË
 Âd³L�« bIF�« VłuLÐ WþuH×� VðUJ�«
 œbŽ  bIF�UÐ  `{u�Ë  dAM�«  —«œ  l�
 VðUJ�«  a
½  œbŽ  Ë  WŽU³D�«  a
½
  UFO³L�«  s�  tŠUÐ—√  W³
½Ë  WO½U−L�«
 bMŽ VðUJK� ’Uš rBš W³
½ p�c�Ë
 WO�U×�« W³
M�« Ë ¨tKLŽ s� a
½ ¡«dý
 lOÐ  dFÝ  s�  %15  WOÐdF�«  W³²JL�UÐ
 ULO	  U�√  ¨VðUJ�«  VOB½  s�  »U²J�«
 Ë√  `Ðd�«  w	  o×�«  tK	  dýUM�UÐ  oKF²¹
 sJ�Ë W¹œUL�« …—U
��« ÂbŽ q_« vKŽ
 »U
Š  vKŽ  ÊuJ¹  Ê√  V−¹  ô  p�–
 Ë√  wÐœ_«  Z²MLK�  wÐœ_«  Èu²
L�«
 ¨VðUJ�« ‚uIŠ q�QÐ Ë√ ¨ÂbIL�« ÍdJH�«
  ôU−�  qJ�  dAM�«  ‰U−L	  w�U²�UÐË
 UM³
ŠË `�UD�«Ë `�UB�« tÐ ÂUF�« qLF�«
 tÐU²�  w	 v�UFðË  „—U³ð  t�u  «c¼ w	
 ©rNÐdA�  ”U½√  q�  rKŽ  bË®  ∫e¹eF�«
 ·b¼Ë  dJ	Ë  WÝUOÝ  t�  dýU½  qJ	

ås¹dýUM�« WOIÐ sŽ nK²�¹
الرواية  به  تستأثر  اإلقبال 

والخواطر في آخر القائمة 
 rOŠd�«b³Ž  Èd¹  ¡«dI�«  ‰U³≈  sŽË
 W¹«Ëd�«  tÐ  dŁQ²
ð  …œUŽ  ‰U³ù«  å∫Ê√
 wðQ¹Ë  WOBBI�«   UŽuL−L�«  UNOKð
 WLzUI�«  W¹UN½  w	  dÞ«u��«Ë  dFA�«
 WK�Uý  ÊuJð  Ê√  V−¹  dAM�«  —«œ  sJ�
 wG³M¹Ë WO	UIŁ  «Ëb½Ë WOÐœ√  «—«b�SÐ
 q�  r¹bIðË  wŽu�«  dA½  w	  rN
ð  Ê√

åwIK²LK� ·œU¼
قطف  يريدون  الجدد  الكتاب 

الثمرة بين ليلة وضحاها 
 å∫‰uI¹  œb−�«  »U²J�«  h�¹  ULO	Ë
 …œUŽ  ÊuJ¹  ‰Ë_«  Á—«b�≈  w	  VðUJ�«
 vML²¹  Ë  ÁbNł  —ULŁ  nD  q−F²�
 U¼U×{Ë  WKO�  sOÐ  UO—Ë  tKLŽ  W¹ƒ—
 rNH²¹  Ê√  dýUM�«  vKŽ  V−¹  p�c�
  «uDš w	 VðUJ�« l� q�«u²�UÐ p�–
 bMŽ tF{Ë qł√ s� ‰ËQÐ ôË√ »U²J�«

åW×O×B�« »—b�« W¹«bÐ
والكاتب  الناشر  بين  العالقة 

مختلة وتشوبها تناقضات 
 bL×� w«dF�« wz«Ëd�« Èd¹ sOŠ w	
 wÐdF�« VðUJ�« sOÐ WöF�« å∫Ê√ ÍuOŠ
 WIOI×�« w	 WÒK²�� ‰«eð U� dAM�« —ËœË
 sL	 ¨ UCUM²L�« s� dO¦J�« UNÐuAðË
 qÐUI�  dAM�«  vKŽ  X	UNð  W ÒLŁ  WNł
 ÊuJð  V�UG�«  w	Ë  ¨dýUMK�  l	b¹  sLŁ
 W�œUFL�«  Ác¼  o	Ë  dAMð  w²�«  V²J�«
 Èu²
L�« WDÐU¼Ë ÊuLCL�« WK¹e¼ U Î³²�
 ¨—UA²½ô«Ë lO³�« w	 UÎþuEŠ pK²Lð ôË
 —Ëœ  s�  dO¦J�«  WLŁ  Èdš√  WNł  s�Ë
 wÐdF�«  UML�UŽ  w	  …b¹b−�«  dAM�«
 …d¼UE�« cN� ÎôöG²Ý« Ë√ WO³Kð X
ÝQð
 «c¼  sŽ  « ÎbOFÐË  Æ‰UL�«  ¡«—Ë  U ÎOFÝ
 dAM�«  —Ëœ iFÐ X�«“  U� ÒdL�«  l«u�«

 WE	U×L�«  qł√  s�  Ÿ—UBð  WI¹dF�«
 ÊUL{Ë  VðUJK�  ¡U	u�«Ë  bO�UI²�«  vKŽ
 o	Ë qLFðË UO½b�« œËb×�UÐ Ê≈Ë ¨tuIŠ
 —Ëb�«  Ác¼Ë  ¨WO½u½UË  WO�u�√  œuIŽ
 WFO³DÐ  W¹UGK�  W³F�  U¼dO¹UF�  ÊuJð
 s�Ë ¨œb−�« »U Ò²J�« ÂU�√ UL ÒOÝô ¨‰U×�«
 WOKLŽ dAM�«  WOKLŽ ÊQ	  ÍdE½ WNłË
 ¨WO	UIŁ  ÊuJð  Ê√  q³  W¦×Ð  W¹œUB²«
 r� U� dýUM�«Ë ¨VKD�«Ë ÷dFK� lC�ðË
 `Ð— oOI×ðË »U²J�« lOÐ s� « Îb�Q²� sJ¹
 WOC U�√dAM�UÐ ·“U−¹ s� ¨t� VÝUM�
 s¹c�« œb−�« »U Ò²J�«Ë »U³A�« »œ√ rŽœ
 WI¹dDÐ  rN³²�  lO³ð  ô Ê√  `łdL�«  s�
 W�Ëb�« W¹UŽdÐ «uE×¹ Ê√ Õd²Q	 ¨…bOł
 ô  w²�«  WLŽ«b�«   U
ÝRL�«  iFÐË
 —UA²½ô«  oOI×ð  sO×�  ¨ÕUÐ—ú�  vF
ð
 w	 UNÐ ‰uLF� …d¼Uþ Ác¼Ë ¨»uKDL�«

år�UF�« ‰Ëœ VKž√
الجيد  العمل  عن  يبحث  الناشر 

الحتكاره 
 WOMOD
KH�«  …dŽUA�«Ë  W�UI�«  Èdð
 dýUM�«  WöŽ  å∫Ê√  w½UÐuM�«  …b¹UŽ
 W×Ðd� W�dHÐ dłU²�«  WöŽ VðUJ�UÐ
 qLF�« sŽ Y×³¹ dýUM�U	 UNLEF� w	
 b¹d¹ s� Ë√ ¨‰UL�« `Ðd� ÁdJ²×O� bO−�«
 «cN�Ë d¦�√  V
JO� sLŁ ÍQÐ dAM¹ Ê√
 W½Ëü«  w	  «dO¦�  X×Cð«  W¾OÝ  —UŁ¬
 XKFłË YG�UÐ ‚u
�« XdžU	 …dOš_«
 VðUJ�«Ë  lł«dð  w	  …bO−�«  ‰ULŽ_«
 WöŽ U�√ ¨dAM�« w	 «dO¦� œœd²¹ bO−�«
 ‰uI�« W³Að WöŽ wN	 dýUM�UÐ VðUJ�«
 iF³�« Ê√ p�– ¨©qDÐ ô „Uš√ d³−�®
 r¼Ë sLŁ ÍQÐ dAMK� bF²
� »U²J�« s�
 wŁb×� q¦� WÐU²J�« wŁb×� ÍœUI²ŽUÐ
 V²�  UNLEF�Ë  …dNA�«  rNLN¹  WLFM�«
 …—U³Ž  UNM�  dO¦�  WOÐœ√  WLO  UN�  fO�
 …—uAML�«   ôuIL�«  iFÐ  lOL−ð  sŽ
 Ë√  wŽUL²łô«  q�«u²�«  qzUÝË  d³Ž
 Èd²AðË  Ÿ“uð  WO
½U�Ë—  WOHÞUŽ  w¼
 Ác¼Ë VðUJ�« wFÐU²�Ë ¡Ub�√ q³ s�
 UN²ŽU³Þ œUF¹Ë Èd²Að UN½√ rž— V²J�«
 ôË  UN³ðU�  ¡UH²šUÐ  wH²�²Ý  UN½√  ô≈
 s�  …dO³�  WŽuL−�  ô≈  dŁ√  UN�  vI³¹
 W×H�  vKŽ  »U−Žù«   öO−
ð
 — ÒbIO	 dšü« iF³�« U�√ WÐU²J�« wŽb�
 ÂbI¹  ôË  WOÐœ_«  t²LOË  t³FðË  tKLŽ
 ◊ËdAÐ  v{d¹  ôË  dAM�«  —«b�  ôU�
 Âd²×¹  VðU�  «c¼Ë  tIŠ  w	  WH×−�
 ÂbI¹ s� „UM¼Ë t²³¼u�Ë wÐœ_« tKLŽ
 t²	dFL�  ‰œUŽË  ‰uIF�  qJAÐ  ‰UL�«
 «c¼  ·dF¹  ÊQÐ  t²³ž—Ë  tÐœ√  WLOIÐ

 ‰u�u�«Ë dAM�« w	 tIŠ cšQ¹Ë »œ_«
ÆåtIŠ «c¼Ë ∆—UIK�

ال أعتقد أني سأقدم يومًا مبلغًا 
ماديًا مقابل نشر كتاب °°

 w²Ðd−ð  sŽ  U�√å∫w½UÐuM�«  nOCðË
  dšQð  wM½≈  WIOI×�«  w	  WOB�A�«
 u¼Ë  ¨‰Ë_«  wÐU²�  dA½  w	  «dO¦�
 d
−�«  Ê«uMFÐ  WOBB  WŽuL−�
 »U²� ‰Ë√ dAMÐ rKŠ√ XM� w½_ p�–Ë
 ÀbŠ U� «c¼Ë sOD
K	 wMÞË w	 w�
 Âö
�« b³Ž dŽUA�« o¹bB�« …bŽU
LÐ
 »U²J�« r¹bIð vKŽ d�√ Íc�« Í—UDF�«
 sOD
K	  w	  dAMK�  X¹—UžË√  —«b�
 UNÐ dAM�« ◊Ëdý s�Ë tK�« Â«— U¼dI�
 s� W½uJL�«Ë …¡«dI�« WM−� UNÐ q³Ið Ê√
 dAM�« bFÐË ¨ÊU� U� «c¼Ë ¡UCŽ√ WŁöŁ
 w	 w½«uMF� a
M�« s� œbŽ ‰UÝ—≈ rð
 w�  X×M�  W¹œU�  …Q	UJ�  l�   «—U�ù«
 u¼Ë  w½U¦�«  wÐU²�  U�√  ¨dAM�«  —«œ  s�
 …—œU³LÐ ÁdA½ rð ¡UL�« ‰öþ w	 Ê«u¹œ
 WL�UŽ ”bI�« —UO²š« bFÐ dz«e−�« s�
 o¹dÞ  sŽ  p�–Ë  WOÐdF�«  W	UI¦�«
 U�bMŽ  wMOD
K	  »U²�  WzU�  —UO²š«
 WOÐdF�«  W	UI¦�«  WL�UŽ  ”bI�«  X½U�
 m�U³�  Í√  Âb√  r�Ë  „UM¼  U¼dA½  rðË
 p�–  qF	QÝ  wM½√  bI²Ž√  ôË  dAMK�
 UNHÝ√ sŽ w½UÐuM�« XÐdŽ√ËÆ åö³I²
�
 ÂuO�« VðUJ�« t� ÷dF²¹ U� ÁU−ð m�U³�«
 »U×�√ iFÐ q³  s�  UÝ—UL� s�
 »—U−ð  iFÐ  s�  å∫WKzU  dAM�«  —Ëœ
 dO¦� ÊS	 UNOKŽ XFKÞ« w²�« wzUb�√
 »U²J�«  l¹“u²Ð  vMFð  ô  dAM�«  —Ëœ  s�
 »U²J�« Ê√ wŽb¹ iF³�«Ë ¨bOł qJAÐ
 VðUJ�« oŠ WdÝ qO³Ý w	 tFOÐ r²¹ r�
 qJAÐ ÍuMF� VðUJ�« t³
J¹ U� rEFL	
 w	  Ë√  U¹«b¼  t�
½  V¼cðË  ¨wÝUÝ√
 iFÐ  ¡UM²¦ÝUÐ  WO½U−�  lOuð  WKHŠ
 ¡Ub�√Ë ÂöŽù« UNÝd� w²�« ¡ULÝ_«
 X
O�  ‰ULŽ√  w¼Ë  t	—UF�Ë  VðUJ�«
 UNIŠ  X�U½  UNMJ�  …bOł  …—ËdC�UÐ

ÆåUNOKŽ ¡uC�« jOK
ð w	 …œU¹“Ë
كارثة  الكتاب  بعض  أغلفة 

الكتابة
 V²J�«  WHKž√  h�¹  ULO	Ë
 w	  ·öG�«  å∫Ê√  Èdð   «—«b�ù«Ë
 dAM�« —«œ —UO²š« s� ÊU� sOÐU²J�« ö�
 wM«—Ë  bOł  —UO²šô«  Ê√  tK�  bL×�«Ë
 U¼d³²Ž« w²�« WHKž_« iFÐ „UM¼ sJ�Ë
 iF³	 wÐœô« qLF�« vKŽ WOIOIŠ WŁ—U�
  U�uÝ—Ë  —uBÐ  sOF²
ð  dAM�«  —Ëœ
 s�  qKIðË  «bÐ√  `KBð  ô  WO
½U�Ë—
 UNCFÐ  Ê≈  qÐ  »U²JK�  WOÐœô«  WLOI�«
 ¨»U²J�«  Èu²×L�  WH�U�L�UÐ  l{Ë
 «–≈  VðUJK�  tOłu²�«  iFÐ  s�  ”QÐô
 ·d²×�  ÂUÝ—  pKLð  dAM�«  —«œ  X½U�
 WOÐœ√  W¹«—œË  W³¼u�  pKL¹  Á—ËbÐ  u¼Ë
 ·öG�« —UO²š« Ê√ v�≈ …—Uýô« œË√ UM¼Ë
Æ åWOÐœ_« …œUL�«Ë Ê«uMF�« UL� «bł ÂU¼
أديب  صناعة  في  خطتنا  لنا 

محترف 
 dAMK�  —U²�L�«  —«œ  VŠU�  b�R¹
 —U²��Æœ  ÍdBL�«  wz«Ëd�«  l¹“u²�«Ë
 sOÐ  …bOÞË  WöŽ  œułË  vKŽ  sO�√
 wŽ«d�«  u¼  dýUM�«  å∫VðUJ�«Ë  dýUM�«
 —«b�  s×½  ‰ËU×½Ë  ¨VðUJK�  wLÝd�«
 …œUNý  œb−�«  »U²JK�  oK�½  Ê√  dA½
 ÷—√  vKŽ  WÝuLK�  WOIOIŠ  œöO�
 WŽUM� w	 UM²Dš UM�  UM½√  –≈  ¨l«u�«
 WO�Ëb�«   UIÐU
L�U	  ¨·d²×�  V¹œ√
 q¦LL�« u¼Ë ¨VðUJK� —«b�« `Oýdð q³Ið
 WOLÝd�«   UN−�«  q�  ÂU�√  ‰Ë_«
 w	 uCŽË bU½ w½√ rJ×ÐË ≠dýUM�«≠
 WO�Ëb�«   UIÐU
L�«  w	  rOJ×ð  ÊU−�
 r�UF�« w	 œUIM�« —U³J� »U²J�UÐ V¼–√
 VðUJ�«Ë »U²J�« sŽ Êu³²J¹ wJ� wÐdF�«
 w	 WŽu³DL�« V²J�« q� qÝd½ UM½√ UL�
 q�Ë  WO�Ëb�«   UIÐU
LK�  —U²�L�«  —«œ
 VðUJK� wF«ËË wIOIŠ —UA²½« u¼ «c¼
 WO½Ëd²J�≈ l«u� 6 UM¹b� UM½√ W	U{ôUÐ
 UC¹√  ¨t�ULŽ√  UNO	  dAM½  qłuł vKŽ

 bz«d−�«
 ¡U×½√  lOLł  w	  WO—u�«   ö−L�«Ë

Æ år�UF�«
لكاتب  تطبع  ال  النشر  دار 

مجهول 
 ‚uI×�« å∫Ê√ Èd¹ VðUJ�« ‚uIŠ sŽË
 d	u²ð ô r�UŽ« w	 ‰U−� Í√ w	 W¹œUL�«
 s�  r¼  Âu−M�«Ë  ‰U−L�«  Âu−M�  ô≈
 rN²O� Ÿ«–Ë WO�Ëœ ez«uł vKŽ «uKBŠ
 qHŠ X³�«ËË UO�öŽ≈ r¼ƒULÝ√ XFL�Ë
 w²�«  WOzUCH�«   «uMI�«  rN³²�  lOuð
 ‰u�Ë bMŽË lLł√ r�UFK� Àb×�« qIMð
 w	 ∆—UI�«  vIK¹  l¹“u²�«  c	UML�  tÐU²�
 oI×ð —«b�« UM¼ ¨tzUM²ô qLF�« —UE²½«
 dAM�« —«œ sJ� ¨VðUJ�« l� U¹œU� U×Ð—
 ô v²Š ‰uN−� VðUJ� bO�Q²�UÐ l³Dð ô
 vKŽ vI³O�  U³²JL�« vKŽ qLF�« ÕdDð
 ô  t½√  ‰uI�«  sJL¹  ôULł≈Ë  ¨UNH	—√
 qJAÐ UM¹b� WŽU³D�« Ê_ W¹œU� dzU
š
 Ê_ ¨VðUJ�« WIH½ vKŽ `{«ËË `¹d�
 ôË  ¨«bł  k¼UÐ  »U²J�«  WŽUM�  dFÝ
 ¨÷—_«  w	  UN�«u�√  oHMð  —«œ  błuð
 U½UOŠ√Ë WBË dFý WOÐœ_« V²J�« Ê_
 ÈbF²ð ô  UFO³L�« W³
M	 ŸU³ð ô W¹«Ë—

ÆåW¾L�« w	 bŠ«Ë
البحث عن جهة تقدر الكلمة أمر 

صعب !
 WO³OK�« …dŽUA�« UM²�—Uý ÂU²��« w	Ë
 ’dŠ  —bIÐ  å∫ b�√Ë  Í—u²OH�«  WLF½
 UN�UB¹≈Ë  tðUÐU²�  dA½  vKŽ  VðUJ�«
 oOŁu²�  t²łUŠË  ¡«dI�«  s�  œbŽ  d³�_
 d�_« WÐuF� —bIÐ t²¹ULŠË t³K ·e½
 p�–  rŽb¹  hB�²�  sŽ Y×³�«  w	
 nO�Ë  hM�«  Ë√  WLKJ�«  —bIÔ¹Ë  d�ô«
 ¡«dI�«  ÍœUM¹  Î«e¼Uł  `³�√Ë  qL²�«
 —UJ	_« ‰œU³ðË rN�uIŽ W³ÞU�L� ‚u²¹Ë

Æ årNF�
عالقة الكاتب بالناشر تجارية 

 dAM�« —ËbÐ VðUJ�« WöŽå∫Ê√ ÈdðË
 —«œ błuð ôË ¨W¹—U−ð WOKLŽ X×³�√
 r�cÐË ¨dAM�« qÐUI� WÐU²J�« bL²Fð dA½
 œUJ¹  ÍdJH�«Ë  wŽ«bÐù«  bN−�«  ÊS	
 …œUL�« r�UŽ w	 ÂuO�« Î UEŠ q_« ÊuJ¹
 WB²�L�«   U
ÝRLK�  ÂUð  »UOž  l�
 U¼«b�  ‰UÞ  w²�«   UO½UJ�ù«  WKË
 ‰uL�  Í_  ¡u−K�  VðUJ�«  vŽœ  UL�
 v�≈  W	U{ùUÐ  dAM�«  nO�UJð  l	œ  Ë√
 UM¹b�  ÊuJð  Ê√  V−¹  åwŽ«bÐù«  ÁbNł
 oŠ  VðUJ�«  `MLð  W�œUŽ  WO−Oð«d²Ý«
 ◊ËdýË W¹dJH�« ‚uI×�« ‰uŠË dAM�«
 b å∫‰uIð dAM�« —Ëœ l� W�d³L�« bIF�«
 w�Ëb�« rd�« WOFłdLÐ W½uLC� ÊuJð
 bI²Ž√ W¹œUL�« ‚uI×�« sJ� —«b�« rÝ√Ë
 s�  dO¦JK�  ÃU²×ðË  W½uLC�  dOž  UN½«
  U�—UAL�« YOŠ VF� d�_«Ë WFÐU²L�«
 Ê√ bI²Ž√Ë …dO¦� WO�Ëb�« ÷—UFL�« w	
 w	 —«dL²Ýô« v
M¹ b »U²J�« VKž√
 ÊuJð Ê√ V−¹ t½√ È—√ tOKŽ ¨WFÐU²L�«
 dA½ oŠ `MLð W�œUŽ WO−Oð«d²Ý« „UM¼
 qJAÐ ¡«dFA�«Ë »U²JK� wÐœ_« ÃU²½ù«
 lOL−K�  W�dH�«  ¡UDŽ≈Ë  rEM�  Í—Ëœ
  «¡«dłù«  w	  W�uN
ÐË  ÍËU
²�UÐ
  «uM
�  Á—Ëœ  VðUJ�«  dE²M¹  ô  YO×Ð
 vN²M�  tO	Ë  Î«bÐ√  ‰œUŽ  dOž  «c¼  Ê_
 vKŽ  fJFMOÝ  UL�  Ÿb³LK�  ◊U³Šù«

ÆåÂUF�« w	UI¦�« bNAL�«
ال أحبذ الغالف التقليدي وأميل 

للوحة التشكيلية 
 å∫Ê√ Èdð ·öG�« —UO²šUÐ oKF²¹ ULO	Ë
 Èu²×LK� Ê«uMŽ uN	 Î«bł rN� ·öG�«
 U½√Ë  »U²�  Í_  ‰Ë_«  ŸU³D½ù«  q¦L¹Ë
 ÍbOKI²�«  ·öG�«  c³Š√  ô  UOB�ý
 WO	«džuðuH�«  —uB�«  Â«b�²Ý«  Ë√
  UŠuK�«Ë W¹dO³F²�« ÂuÝdK� d¦�√ qO�√Ë
  U½√® ‰Ë_« Í—«b�≈ w	Ë ¨WOKOJA²�«
 rÝd� s� WOKOJAð WŠu�  d²š« ©wð«–

åÂuN¹œ sO
Š ÂuŠdL�« wI¹b�

 ⁄dH½ Ê√ œu½ UM½_ ô≈ ¡wA� ô U½UOŠ« V²J½
 UMłdš ULK� UNÐdA²½ w²�« WO³K
�« WUD�« r�
 UN²Fý« ‘uO−	 ¨fLA�« tłË q³I²
½ UŠU³�
 V¹cð  ÊQÐ  U½UOŠ«  WKOH�  ¨WMšU
�«  UN�UN
Ð
 dOJH²�  W−O²½  X½uJð  w²�«  ¨qOK�«   UL�«dð
 X½uJ	  XFL²ł«  WHK²��  À«bŠ√  w	  ¨oOLŽ
 qÐUIL�UÐ  Æ «Ëœ_«  qL²J�  wzULMOÝ  UD¹dý
 œËe²�«  u¼Ë  d¼Uþ  ULN�Ë«  sO³³
�  √dI½  s×½
 r¼bŠ« sMHð ‰uN−� d³
� ’uG�«Ë ¨ U�uKFLÐ
 s�  »ËdN�«  u¼Ë  sÞUÐ  dšü«Ë  ¨t²žUO�  w	
 „UM¼ fOK	  ¨UM¹u²×ð  Èdš«  r�«uŽ v�≈  r�UŽ

ÆnF{ WE×� w	 UNÐ dŁb²½ ·ËdŠ s� sŠ√

كالكيت (المشهد االول)
 ‰ËU×ð  fLA�«  ¨UŠU³�  7∫30  WŽU
�«
 ÷—_«  vKŽË  ¨UMO�≈  UNI¹dÞ  oAð  Ê√  …b¼Uł
 v�≈  U¼cšQ¹  u¼Ë  U¼b�«Ë  nJÐ  W¦³A²�  WKHÞ
 w²�«  ¡U²A�«  fÐö�  w	  W—Už  ¨WÝ—bL�«
 U¼dFý  s¹e²¹Ë  ¨nO×M�«  U¼b
ł  XI¼—«
 WKOIŁ  W³OIŠ  U¼dNþ  vKŽË  ¨W½uK�  WÞdýQÐ
 «—UG� ÁUMLÝ— Íc�« V×�« ”uIÐ t³ý« t²KFł
 ¨VKIÐ q¹c� rNÝ tDÝu²¹ rÝd�« WÝ«d� vKŽ
 l�  VIðd�  ¡UIKÐ  …bOFÝ  p�–  rž—  UNMJ�Ë
 g²¹Ëb½UÝ  UNMLÝUIOÝ  wðö�«  UNðUI¹b�

Æ©t
¹dN�UÐ W½u²�«®

كالكيت (المشهد الثاني)
 tKIŽ  eO�U¼œ  w	Ë  t²MÐ«  bOÐ  p
L¹  »_«
 b  U¼«dO�  Xu�«   «dL�  sOÐ  d	U
¹Ë  ¨dJH¹
 »uŁ Íbðdð W½uKL�« WÞdý_« sŽ ôbÐË  d Ô³�
 UNNłË  vKŽ  ÕdH�«  `�ö�  r
ðdðË  ¨Ãd�²�«
 iLGO	 ¨WOLKF�«  Uł—b�« vKŽ«  “dŠ« bË
 ¨r
²³¹Ë  d¦M²
¹  rŁ  oLFÐ  oAM²
¹Ë  tOMOŽ
 w²�« wðdOGBÐ w� U¾OM¼Ë p³Š« U
�U¼ œœd¹Ë

Æ d³�

كالكيت (المشهد الثالث)
 —uN²� »Uý o¹dD�« s� dšü« V½U−�« w	
 uH� ÕU³B�« vKŽ dJF¹ ¨ÊuM−Ð …—UO
�« œuI¹
 wðQð  w²�«  ‰UHÞô«   «u�«  iHÔ�¹Ë  ¨t½uJÝ
  uO³�«  pOÐU³ý  ¡«—Ë  s�   ULNL¼  UN½Q�Ë
 w²�«  »«d²�«   U³Š  ZŽe¹  ¨WLzU½  nBM�«
 X×M¹Ë  ¨UMJ
�  o¹dD�«  WOýUŠ  s�   c�ð«
 ¨sOŠ bFÐ v²Š tMŽ d Ò³�¹ «dŁ« tð—UOÝ VO�«ËbÐ
 ¨nO�d�«  W	U×Ð  rDðd¹  —«c½«  oÐUÝ  ÊËœË
 t²MÐ« V×Ð sC²×¹Ë tLKŠ s� »ô« kIO²
O	
 bL×�«  «œœd�  r
²³¹Ë  ¨ uB�«  UN	Uš«  w²�«

ÆÆÆÆÆÆ »UA�« U�« ¨tK�

كالكيت (المشهد الرابع)
 öÐ  XH²K¹  ¨e³š  tÐ  U
O�  qL×¹  dO³�  qł—
 s�  ¡eł  r
I¹Ë  ¨ uB�«  —bB�  v�«  …ôU³�
 tO³łUŠ UF	«— –cK²Ð  t�ËUM²¹Ë ¨sšU
�« e³��«
 r
²³¹Ë  ¨ÁUO×�  vKŽ  sOM
�«  ◊uDš  dNE²	

åÕU²	U¹ `³�ò «œœd�

كالكيت (المشهد الخامس)
 ¨W	dA�« d³Ž e³�L�« s� e³��« W×z«— qK
²ð
 XHK²� tÝ—ULð Íc�« ¡«užù« dFA²
¹ bŠ« ôË
 Íc�« UNMÐ« vKŽ W�uGA� Â_« ¨XO³�« q¼« ÁU³²½«
 oKI�«Ë ¨fLA�« ⁄ËeÐ v²Š wðQ¹ r�Ë öO� Ãdš
 q� l� nMFÐ iH²M¹ Íc�« UN³K vKŽ dDO
¹
 Vd¹Ë  W	dG�«  W¹Ë«“  w	  fK−¹  »_«  ¨WC³½
 b¼UA¹  sL�  nuð  ÊËœ  …dL²
L�«  UN²�dŠ
 dŁP	 ¨—«Ëb�UÐ VO�« v²Š ¨fM²�« …dJ� …«—U³�
 s�  UN½Ušœ  YH½Ë  tð—U−Ý  œUI¹SÐ  ‰UGA½ô«
 w	Ë ¨výöð Ê√ v�« tOMOFÐ tFÐUðË tL	Ë tH½«
 XšdB	 …—UO
�«  `ÐUJ�   u� UFLÝ WE×�

Æ åÍb�Ëò Â_«
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 q³I²
�ò  »U²�  s�  …b¹bł  WF³Þ  W¹—bMJÝù«  W³²J�   —b�√
 d¹bB²Ð sO
Š tÞ —u²�b�« wÐdF�« »œ_« bOLF� ådB� w	 W	UI¦�«
 qOŽULÝ≈ bOFÝ —u²�bK� WOL¹bIð WÝ«—œË ¨wIH�« vHDB� —u²�bK�

 ÆÆwKŽ
 s�Ë sO
Š tD� W¹dJH�«  ‰ULŽ_« “dÐ√  bŠ√ »U²J�«  «c¼ bF¹Ë
 ÁUO� w	 wI�√ r�{ d−Š WÐU¦LÐ ÊU�Ë ÆÆ‰b−K� …—UŁ≈ V²J�« d¦�√
 s�Ë ¨UMOŠ W{—UFL�« s� WO�U²²�  UłuLð Àb×¹ tÐ «–S	 ¨W	UI¦�«

ÆÊü« v²Š ULÐ—Ë Á—Ëb� cM� ¨dš¬ UMOŠ bO¹Q²�«
 W	UI¦�« ‰Ë_« tL
 ‰ËUM²¹ ∫sOOÝUÝ√ sOL
 v�≈ »U²J�« r
IM¹
 w½U¦�«  tL
  ‰ËUM²¹  ULMOÐ  ¨Í—UC×�«  tłu²�«Ë  ¡UL²½ô«Ë  W¹uN�«Ë
 WŠU
�  t�  hBšË  ¨dšüUÐ  tðUöŽË  dB�  w	  rOKF²�«  U¹UC

ÆW	UI¦�« d¹uD²Ð s¼— dB� w	 rOKF²�« d¹uDð ÊQÐ tM� U½UL¹≈ ªd³�√
 d³²Ž√ bI	 ¨«dJM� Ë√ ¨tO	 U� l� UHÞUF²� »U²J�« ∆—U ÊU� ¡«uÝË
 ¨W�Uš W¹dBL�«Ë W�UŽ WOÐdF�« W	UI¦�« o¹dÞ vKŽ åW�öŽò »U²J�«
 w	 rOKF²�«Ë W	UI¦�« W�d×Ð ÂUL²¼« t� ÊU� s� q� vKŽ Vłu¹ UL�
 rŁ ¨»U²J�«  «c¼ tMLCð U� ÂU�√  ö¹uÞ nu²¹  Ê√ wÐdF�«  sÞu�«
 WD¹d��«  YOŠ  s�  ¨ÂUF�«  w	UI¦�«  Á—UÞ≈  w	  tFC¹  Ê√  ‰ËU×¹

ÆÆdJHL�« «cN� W¹dJH�«
 ådB� v	 W	UI¦�« q³I²
�ò V²� sO
Š tÞ Ê√ v�≈ …—Uýù« —b−ð
 tML{Ë ¨UO½UD¹dÐË dB� sOÐ ‰öI²Ýö� 1936 …b¼UF� Â«dÐ≈ bFÐ
 u¼Ë ‰öI²Ýô« dB� X�U½ UL�UÞ Àb×¹ Ê√ V−¹ U� ‰uŠ Á—UJ	√

Æ…dC×²� Ë W�bI²� W�Ëœ v�≈ ‰u×²ð Ê√

في لحظة!!

ال>اتب العربي بين شروط النشر وحقوق الف>ر

■ فيحاء العاقب

 W�d	 t� d	uð W×{«Ë WÝUOÝË W²ÐUŁ …bŽU »UOž qþ w	 ŸUOC�«Ë X²A²�« s� W�UŠ wÐdF�« VðUJ�« gOF¹
 W�UF�« dAM�« —Ëœ sOÐ U�Ë ¨—«dL²Ýô« t� oI×ðË ÍuMFL�«Ë ÍœUL�« rŽb�« t� ÂbIðË WO�uJŠ WM{UŠ d³Ž dAM�«
 «c¼ ‰uŠË ¨dAMK� »U³�« t� `²H¹ s� —UE²½« w	 ÍdJH�«Ë wÐœ_« tłU²½ t¹b¹ sOÐ ö�UŠ VðUJ�« nI¹ W�U��«Ë

∫w�U²�« UNz«dI�  b�—Ë ¡UÐœ_«Ë »U²J�«Ë dAM�« —Ëœ »U×�√ s� WKŁ ¡«—¬ XFKD²Ý« W¹—U³šù« UO³O� Ÿu{uL�«
■ استطالع/ منى بن هيبة
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محطات

وماذا بعد ؟

انتخابات الكونغو تسقط الوريث ومرشحه !

منذ فترة ماضية أعلن اإلسرائيليون أن القدس 
الدولة  عاصمة  هي  والغربي  الشرقي  بقسميها 
اليهودية ومن ثم فإن بعض دول العالم التى ال تقيم 
ستنقل  وإنها  بذلك  اعترافها  أعلنت  للعرب  وزنا 

. إليها  سفاراتها 
العرب  عليه  الذي  المزري  الواقع  إلى  بالنظر 
تحت  ترزح  القدس  وليس  بكاملها  فلسطين  فإن 
الفلسطيني  الشعب  من  تبقى  ما  وإن  االحتالل 
تطوقه  والقطاع  الضفة  ذلك  في  بما  بداخلها 
العساكر اإلسرائيلية بكامل عتادها من كل جانب 
وتفرض عليه حصاراً من كل مكان على الرغم من 
الحديث الدائم عن السالم وما يسمى بالمبادرات 
بل التنازالت العربية المتواصلة بداية من األرض 

العربية  المبادرة  إلى  السالم  مقابل 
وألن تحقيق السالم في أي بقعة من العالم ال يتم 
إال بتوازن القوة وٌيفرض فإن اإلسرائيليين ضربوا 
وماضون  الدولية  القرارات  بكل  الحائط  عرض 
قدماً في تحقيق مآربهم ليس في فلسطين بل وفي 
مناطق عربية أخرى مدعومين من أمريكا عسكريا 
وسياسياً ، ولذلك ال غرابة في طلبهم من أمريكا  
على  اإلسرائيلية  بالسيادة  االعتراف  العالم  ودول 
سوريا  من  االنسحاب  صفقة  من  كجزء  الجوالن 
بكاملها  السورية  الهضبة  فإن  ذلك  تم  ما  وإذا 
ظل  وفي  اإلسرائيلية  القوات  حضن  في  ستكون 
منفردة  دوالً  السالم  "سراب"  عن  العرب  بحث 
وجامعة عربية فإن العدو لن يضم الجوالن فقط 
بالقوة  إالّ  يتركها  ولن  سيطرته  تحت  اآلن  فهي 
وجزء  وفلسطين  الجوالن  وستصبح  العسكرية 
ومليلة  سبتة  وجزر  االسكندرونة  ولواء  لبنان  من 
السيادة  خارج  والصغرى  الكبرى  طنب  وجزيرتا 
دول  عدة  من  محتلة  عربية  أراض  وهي  العربية 
مازال العرب يقيمون معها عالقات على أحسن ما 
يرام ومن يدري وفي زمن هذا الضعف العربي قد 
ردات  تكون  ولن  عربية جديدة  أراِض  نشهد ضم 
الفعل إالَ كسابقاتها؟ ألن ما أخذ بالقوة ال يسترد 

.!! القوة  بغير 

الحـــــــرام ولد عم الحــــــــاللبصمة

■  عبدالله الخوجة 
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بصريح العبارة

بعد أن طغت المادية في مجتمعنا يبدو أن أغلب الناس فقدوا ُحسن 
السيرة والسلوك ! الفتاة صارت تحلم بالزواج من شاب هو أو أسرته 

من أغنياء الحرب .
أن  يتمنى  الطماع  الفقير  والشاب  والنهب   اللهف  سنوات  أثرياء   

يتزوج بفتاة " عانس " ملهوفة على الزواج تكون أسرتها من تماسيح 
بأن  تؤمن  التي   " " هات ما عندك  أو منظمة  العساكر سوسة  اتحاد 
الحرام ولد عم الحالل !! الفتى الذي طحنه الفقر يريد عروسه من 

أسرة غنية حتى لو كانت " شينة " !!!

أين المسؤول الغيور ؟ األمطار تكشف المستور !

بصمة على بصمة !

14

العنوان : الهضبة اخلضراء بجوار مقبرة سيدي حسنييومية تصدر أسبوعيًا مؤقتًا عن الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني

القسم الفني بالصحيفة

طبعت مبطابع
اإلخراج والتنفيذ

جناح محمد مصدق
مدير التحريــــــــر

إدريس بلقاسم عاشور
سكرتير التحريــــــــر

صبري الهادي املهيدوي
الهيئة االستشاريةاملدير الفني

عامر جمعة
لطفي شليبك

األراء املنشورة التعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

مهما  المطر  من  رخات  تتهاطل  أن  ما 
كان حجمها حتى تصبح منطقة قصر بن 
غشير بحيرة يصعب المرور منها وتشهد 
وحتى  المركبات  تعيق  الحركة  في  ربكة 
تعطيل  مرة  كل  في  عنه  ترتب  ما  المارة 
موظفين  كانوا  سواء  أعمالها  عن  الناس 
وهو  القطاعات  مختلف  وفي  طلبة  أو 
عائد حتماً ال محالة ليس على المنطقة 
بل وكل البلد لكن ال أحد يكترث ألننا ال 
نعطي للوقت قيمة على الرغم من أهميته 
أجل  من  يتسابق  عالم  في  القصوى 

التقدم..
بن  قصر  منطقة  على  تعاقب  لقد 
غشير مسؤولون على اختالف مسمياتهم 

شعبيات  أمناء  إلى  مؤتمرات  أمناء  من 
هنا  طائلة  أموال  وصرفت  وبلديات، 
تتغير  لم  التحتية   بنيتها  لكن  وهناك 
ويبدو  والمالي،  اإلداري  الفساد  بسبب 
أنه الشيء تغّير فالمشكلة مازالت قائمة 
أقل  أمور  في  تصرف  ربما  األموال  وأن 
السليم  الصرف  أوجه  غير  وفي  أهمية 
وتعالج المشكلة بحلول تلفيقية عن طريق 
سيارات شفط المياه وربما تكلف الخزينة 
أكثر مما تستحقه المنطقة لتحسين بناها 
التحتية وما من شك أن قصر بن غشير 
كثافة  بها  و  تاريخها  لها  كبيرة  مدينة 
أن  حقها  ومن  االهتمام  تستحق  سكانية 
التخلف فرض  لكن  تكون مدينة عصرية 

طويلة. عقوداً  عليها 
وقصر بن غشير ليست المدينة الوحيدة 
المزمنة  المشاكل  هذه  من  تعاني  التي 
في  وضواحيها  مدننا  من  كثيراً  إن  بل 
المدن  من  وغيرها  "الحاضرة"  طرابلس 
األخرى تتوقف فيها الحركة وتغلق الطرق 
في  الشوارع  في  المجاري  مياه  وتنهمر 
الهضبة وأبي سليم وسوق الجمعة وعين 
زارة والجديدة وحتى في الطرق السريعة 
ُتنفق  دولة  في  محزن  مؤسف  ألمر  وإنه 
فيها عشرات المليارات كميزانية موسمية 
لكن  المسؤولون  أيها  أنتم  أين  نقول  لن 
نقول أين الضمائر الحية وأين من يتحمل 

؟. الوطنية  وأين  المسؤولية 

جمهورية  في  االنتخابات  نتيجة  أعلنت 
طويلة  لفترة  كانت  التى  الديمقراطية  الكونغو 
يسمى "زائير" استجابة لرغبة العريف "كوبوتو 
ظهر  على  البالد  لحكم  أتى  الذي  سيسمكو" 
مدرعة بلجيكية غداة مقتل الوطني الكونغولي 
منتصف  دموي  أنقالب  في  لومومبا  بالتريس 

. الماضي  العشرين  القرن  ستينات 
صوت  التى  الرئاسية  االنتخابات  في  وفاز 
اإلدالء  لهم  يحق  ناخب  مليون   40 نحو  فيها 
فيليكس   : المعارض  المرشح  بإصواتهم 
 %38 من  أكثر  حصد  أن  بعد  تشيسيكيد 
منافسه  حقق  بينما  الناخبين  أصوات  من 
وألحق   .. الثاني  الترتيب  فايولو  مارتن  القوى 
الناخبون هزيمة نكراء بمرشح جوزيف كابيال 
البعض ومالذي  يتساءل  ربما  أمانويل شاداري 
الكونغو  انتخابات  في  الليبي  القارىء  يعني 
التى تبعدنا آالف الكيلومترات .. وتفصل بيننا 
وبينها العديد من التخوم : من صحاري وأنهار 

؟! وبحيرات 

وأجيب على الفور بأن في هذه 
رغم  أجريت  التى  االنتخابات 
السابق  في  مرات   3 تأجيلها 
الذي  كابيال  جوزيف  من  بإصرار 
يناير   16 في  الرئاسة   " ورث 
لوران  والده  مقتل  غداه   2001
في  موبوتو  سيرة  أعاد  الذي 
اإلنسان  حقوق  وانتهاك  الفساد 
. بعده  من  البنه  السلطة  وتهيئة 

خيبت  قد  االنتخابات  هذه  إن 
اآلمال بتكرار سيناريوهات توريث السلطة من 
أولياء  "غير  األبناء  إلى  الملوك"  غير   " اآلباء 

!! أوالً   " العهد 
التى  الموسيقية  الكراسي  لعبة  والسيناريو 
ميدفيرف  مع صديقة  بوتين  فالديمر  أجادها 
عدة  والحكومة  الدولة  رئاسة  تبادال  عندما 

. مرات 
يعيد سيناريو  أن  كابيال  فقد حاول جوزيف 
وزير  رشح  حينما  االنتخابات  هذه  في  بوتين 

وسانده  شادارى  نويل  أما  داخليته 
هو  فيتولى  رئيساً  ليصبح  بقوة 
وعي  لكن   ، الحكومة  رئاسة  معه 
الكونغولين أحبط ذلك بعد أن تمكن 
قبل 18 عاماً من تنفيذ وراثة والده 

.  2001 عام  كابيال  لوران 
إغالق  المرة  هذه  كابيال  يفد  ولم 
والنهرية  والبحرية  البرية  الحدود 
المحيطة  التسع  األفريقية  الدول  مع 
بالكونغو . ولم ينقذ كابيال ومخابراته 
رفض أى مساعدة لوجوستية من األمم المتحدة 
المتمركزة بعثثها بالكونغو منذ 20سنة ، وال رفض 
مراقية أى بعثة غربية لالنتخابات ظناً منه أنه قد 

!! نتائجها  التالعب في  أو  تزويرها  يستطيع 
رفض  أو  االنتخابات  نتائج  إلغاء  أن  أعني 
محاولة  أى  يفيد  لن  تأجيلها  أو  مراقبتها 
تنتهي  نظام  أى  رحيل  منع  أو   .. قيامها  لمنع 
الفساد  مستنقعات  في  وغرقه  صالحيته 

!! للخارج  واالرتهان  واالستبداد 

■ عامر جمعة 

■ علي شعيب 

 

المواطن  فيه  يعجز  الذي  الوقت  في 
عن الحصول على إسطوانة غاز من قبل 
الذين  الشباب  خاصة  المعنية  الشركة 
أكملوا نصف دينهم وهم في حاجة ماسة 
وفي  الحياة  متطلبات  كل  فيه  بيت  إلى 
التى أصبحت  مقدمتها هذه اإلسطوانة 
تشغل كل الليبيين ألن الحصول عليها " 
نرى هذه   " " معضلة  وتعبئتها   " مشكلة 
العامة  الطرقات  على  تباع  اإلسطوانات 
بأسعار مرتفعة جداً وأمام مرأى الشركة 
أي  بمتابعة  المعنية  الدولة  أجهزة  وكل 
خلل من جراء الظواهر السلبية المخالفة 
الشعب  بمصالح  والضارة  للقوانيـن 

.. عموماً 
إن ما يحدث يعد تشجيعاً للمستغلين 
ووراءه أفراد وربما جهات مستفيدة من 
ظاهرة الفساد التى تنخر جسد الدولة ..

والسؤال أين شركة البريقة من ذلك " 
وكيف يتم توزيع الغاز ولماذا لم تصادر 
التى  اإلسطوانات  المعنية  الجهات 
قارعة  على  جداً  مرتفعة  بأسعار  تباع 

؟! الطرقات 

هي كلمات قليلة نقرأها كل أسبوع للكاتب المعروف 
تزين  "بصمة"  عنوان  تحت  الخوجة  عبدلله  الزميل 

الصفحة  هذه  كل صدر  وفي 
مرة تحمل معاني كثيرة 
كاتب  قدرات  تؤكد 
وإحساسه  أفقه  وسعة 
الوطن  بمعاناة 

. لناس. ا و
استنباط  فيها 
الحياة  لدروس 
تجربة  خالل  من 
مليئة  طويلة 
والمثابرة  بالكفاح 
واجتهاد ومقومات 
ثقافية  ومؤهالت 

وحنكة  وصحفية 
 .. وجرأة  وشجاعة 

المصلحة  الكاتب  يضع  عندما  تحضر  أسس  هي 
عرفنا  وهكذا  مجاملة  دون  أعتبار  كل  فوق  العامة 

. الخوجة  عبدالله 

أين الجواب ؟

طابت أوقاتكم
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لجنة العطاءات بوزارة المواصالت
إعالن عن مناقصة عطاء عام لمشروع طريق (الشويرف/ براك) بطول 140 كم

تعلن لجنة العطاءات بوزارة المواصالت عن رغبتها في طرح مناقصة عطاء عام لمشروع صيانة طريق (الشويرف / براك) بطول 
140كم ، مقسمة إلى جزئين بطول 70 كم لكل منهما وفقًا للعالمات الميدانية المحددة بالموقع .

فعلى الشركات العالمية والوطنية واألجهزة المتخصصة
في تنفيذ أعمال المشروعات المشابهة ، التي ترغب في تنفيذ هذا المشروع :

لجنة العطاءات بوزارة المواصالت

1- تقديم ملف مستقل به المستندات التالية :
 / المال  رأس   / األساسي  النظام   / التأسيس  عقد  أ- 

األخيرة. سنوات  للثالث  العمومية  الميزانيات 
ب- استيفاء جميع إجراءات التسجيل والتراخيص الالزمة 
التي تمكن الشركة من االستمرار في مزاولة نشاطها داخل 

ليبيا .
واألعمال  المشروعات  تنفيذ  مجال  في  الخبرة  شهائد  ـ  ج 
ليبيا  وخارج  داخل  الشركة  بها  وتقوم  قامت  التي  المشابهة 

. المشاريع  صاحبة  الجهات  من  معتمدة  تكون  أن  على 
د ـ قائمة باآلليات والموارد الفنية الصالحة لالستخدامات 

التي تمتلكها الشركة .
هـ ـ القوة البشرية المنفذة للمشاريع من مهندسين ، فنيين 

وغيرهم .
التي  اللجنة  قبل  من  للتقييم  المستقل  الملف  يخضع 
لها الحق في استبعاد أي شركة ال تحظى بالقبول بناًء على 
تقييم مقدرة الشركة اإلدارية والفنية لتنفيذ هذا المشروع.

2 ـ الحصول على مستندات العطاء من ( مواصفات فنية ، 
قوائم كميات ، رسومات المشروع ، شروط العامة ونموذج عقد 
المواصالت –  بوزارة  العطاءات  ) من لجنة  العامة  األشغال 
قـــــدره  مبلـــــــــغ  وذلك مقابـــــــــــــل   ، ليبيا  الظهـــــــــرة طرابلــــــــــس  
( 500 د . ل) غير قابل للترجيع يتم إيداعه بصك مصدق 

لصالح جهاز تنفيذ مشروعات المواصالت .
و آخر موعد الستالم مستندات العطاء نهاية دوام يوم األحد 

الموافق 20 / 1 / 2019 م .
3 ـ يجوز للمتقدم تقديم عرضه في قطاع واحد أو كليهما 

كل في مظروف منفصل . 
مظروف  في  المشروع  لتنفيذ  الفني  العرض  تقديم  ـ   4

الذاتية  والسيرة  والمعدات  باآلليات  قائمة  متضمنًا  مغلق 
للقوى البشرية التي ستستخدمها الشركة لتنفيذ المشروع، 
تنفيذ  منهجية  إطار  و   ، المشروع  لتنفيذ  الزمني  البرنامج 
العمل ، يكتب على المظروف ( العرض الفني للمشروع ) .

5ـ  تقديم العرض المالي في مظروف مستقل مغلق ومختوم 
 ، العطاء  في  المشاركة  نموذج  متضمًنا  األحمر  بالشمع 
جدول الكميات التقديرية للمشروع ، مسعرة بالدينار الليبي 
من  واعتمادهما  وختمهما  التفصيلية  بالبيانات  ملئها  بعد 
الشركة ، يكتب على المظروف ( العرض المالي للمشروع ).

ضمان  خطاب  أو  مصدق  صك  المالي   بالعرض  يرفق  ـ   6
معزًزا  أو  بليبيا  العاملة  التجارية  المصارف  أحد  عن  صادر 
منها كتأمين ابتدائي بقيمة ( 5 . 0 % )  من قيمة العرض 
اإلجمالية وباسم جهاز تنفيذ مشروعات المواصالت ، صالح 
لمدة ال تقل عن ( 3 ) أشهر من تاريخ تقديم العرض المالي ، 
وسوف يتم استبعاد أي عرض غير مرفق بالتأمين االبتدائي.

تاريخ  من  أشهر   (  3  ) عن  تقل  ال  العرض  سريان  مدة  ـ   7
. المالي  العرض  تقديم 

8 ـ ستكون المناقصة والتعاقد وفَقا لالئحة العقود اإلدارية 
في  النافذة  والتشريعات  والقوانين  العامة  األشغال  وعقد 

ليبيا .
9ـ  يقدم العرض ( الفني والمالي ) في مظروفين منفصلين 
بوزارة  العطاءات  لجنة  إلى  الشركة  من  إحالة  برسالة 

. المواصالت 
10 ـ آخر موعد لتقديم العروض الفنية والمالية إلى لجنة 
م   2019/2/24 الموافق  األحد  يوم  دوام  نهاية  العطاءات 
وقت  في  المالية  العروض  مظاريف  فتح  موعد  وسيحدد 

الحق.   

اعالن
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