
األوضاع في الجنوب بحسب مديرية أمن طرابلس
على طاولة اجتماع مجلس الوزراء

التخريب في حقل الشرارة النفطي
قد يؤثر في القدرة اإلنتاجية

إيقاف مرتبات كافة عقود
العسكريين اعتبارا من فبراير القادم

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني األسبوع الماضي 
اجتماعه العادي األول للعام 2019م، بمقر ديوان رئاسة الوزراء 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  برئاسة  بطرابلس 
أحمد  السيد  النائبان  وحضور  السراج  فائز  السيد  الوطني 

الوزراء. والسادة  كاجمان،  السالم  عبد  والسيد  معيتيق 
بحثها  التي  الرئيسة  الملفات  أحد  الليبي  الجنوب  وكان 
االجتماع، حيث أكد على أهمية الجانب األمني وتوفير اإلمكانات 
لمديريات األمن لتؤدي دورها وبما يكفل نجاح المعالجات في 

األساسية. االحتياجات  وتوفير  الخدمات  مجال 

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعّرض حقل الشرارة النفطي 
لمزيد من الخروقات األمنية، وذلك بعد أن شهد ثالث عمليات 
مماثلة خالل األسبوع الماضي. وقالت المؤسسة في بيان لها إن 
فريق التفتيش قام باإلبالغ عن سرقة محّول كهربائي آخر وبعض 
الكابالت الكهربائية من آبار نفطية مختلفة، أثناء قيامه بجولة 
تفقّدية األسبوع الماضي . ونبهت المؤسسة بأن هذه األعمال 
ستتسبب في المزيد من التراجع في القدرة اإلنتاجية في حقل 
الشرارة المتوقف بشكل كامل حاليا، بحوالي ) 3.225 ( برميل 
يوميا، أي بخسارة إجمالية قدرها ) 11.000 ( برميل يوميا، 
بسبب تعّرض بعض المعّدات التشغيلية إلى السرقة ، وذلك حّتى 

بعد استئناف عمليات اإلنتاج. 

أعلنت رئاسة األركان العامة للجيش الليبي عن تمديد فترة 
إنهاء اإلجراءات المتعلقة بكافة عقود العسكريين المؤقتة التي 
يناير 2019. وأكدت  تاريخ 31  تم توقيعها في السابق حتى 
رئاسة األركان في إعالنها الذي تلقت الصحيفة نسخة منه أن 
العسكرية من  الوحدات  لتمكين جميع  التمديد هذا جاء  قرار 
التواصل مع هيئة التنظيم واإلدارة والتنسيق معها بخصوص هذه 
اإلجراءات ، مشيرة بأنها ستوقف مرتبات كافة عقود العسكريين 
اعتبارا من تاريخ 1 فبراير 2019 . وكانت رئاسة األركان العامة 
للجيش الليبي قد دعت العسكريين الراغبين فى االستمرار في 
الخدمة إلى التقدم بطلب كتابي عن طريق وحداتهم ليحال بعدها 
المقبولون إلى مراكز التدريب الخاصة وفقاً للوائح المعمول بها 

في الجيش الليبي .

حملــــــة القلب المفتوح لصالح مرضى الجنــــــوب

في غريان أزمــــــة مياه والمواطن حيـــــران !!
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المباني تلتهم الَمزارع فمن يحمي الُمزارع ؟

الوسيع .. إبداع ألكثر من أربعين عاما

■ ص14

■ ص11

تعويم السفينة " أطلنتك" 
بعد جنوحها بمدخل ميناء طرابلس

تعويم  استمرار عملية  البحري،  ميناء طرابلس  إدارة  أعلنت 
السفينة " أطلنتك بيتش" التي جنحت يوم أمس عند مرورها من 
مدخل الميناء، إثر سوء األحوال الجوية.. وقالت إدارة الميناء إن 
العملية تسير بشكل جيد، كما أوضحت أن الميناء يعمل بشكله 
الطبيعي وأن السفن تدخله بشكل طبيعي.. وقامت إدارة الميناء 
ساءت  أن  بعد  الربان  من  بطلب  السفينة  طاقم  أفراد  بإخالء 
األحوال الجوية وأثرت على وضع السفينة، كما أكد قسم الشؤون 
البحرية أن كافة الطاقم بصحة جيدة ولم ُيصابوا بأذى.. ُيشار 
إلى أن السفينة " أطلنتك بيتش" تحمل على متنها حاويات بضائع 

ويبلغ طولها 139.5 ويعمل في طاقمها 14 شخصاً. 

ليبيا تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ )50(
االستعداد بدأ مبكًرا:

تشارك ليبيا في معرض القاهرة 
ال)50(  دورته  في  للكتاب  الدولي 
خالل  بالقاهرة  إقامته  والمقرر 
فبراير  إلى 5  يناير  من23  الفترة 
أن  المعتاد  من  والذي  المقبل.، 
ومثقفون  كبير  جمهور  يحضره 
مصر  من  وأكاديميون  ومفكرون 
ستكون  والذي  العربي،  والوطن 
شرف  كضيف  ليبيا  مشاركة 
ضيف  العربية  الجامعة  باعتبار 
تطلب  ما  وهو  المعرض،  شرف 
حيث  متميز،  ثقافي  برنامج  وضع 
للثقافة بدعوة  العامة  الهيئة  قامت 
والجامعات  والهيئات  الوزارات 
المعرض  في  الفعالة  لمشاركتهم 
إلى  باإلضافة  الليبي،  الجناح  في 
التنسيق مع اتحاد الناشرين الليبيين 
الخاصة  اإلجراءات  بخصوص 
بجناح  الليبية  النشر  دور  بمشاركة 
واحد تحت اسم ليبيا، برعاية الهيئة 

للثقافة. العامة 
تميز  على  الحرص  إطار  وفي 
الحدث  هذا  في  الليبية  المشاركة 

رئيس  السيد  أوفد  الهام،  الثقافي 
الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس 
رئيس  عوين  علي  األستاذ  من  كل 
والدكتور  الليبيين،  الناشرين  اتحاد 
شؤون  مستشار  الحامدي  خليفة 
اإلعالم بالهيئة، إلى القاهرة، وذلك 
لإلعداد والترتيب لمشاركة ليبيا في 

. الثقافية  التظاهرة  هذه 

لتأكيد  الزيارة  هذه  وتأتي 
متميزة  نتائج  وضمان  المشاركة 
في فعاليات المعرض الذي يعد من 
 ، العربية  الثقافية  الفعاليات  أكبر 
كما تستهدف هذه الزيارة، التنسيق 
الجهة  للكتاب  المصرية  الهيئة  مع 
المعرض  تنظيم  على  المشرفة 
االستعدادات  آخر  على  والوقوف 

حتى  المعرض  بإقامة  الخاصة 
تخرج المشاركة الليبية بصورة تليق 
بمكانة ليبيا، وقد تم إعداد برنامج 
المعرض،  أيام  طيلة  ثري  ثقافي 
وسيكون   ، الليبية  الثقافة  يعكس 
طريق  عن  حضور  الليبي  للكتاب 
الصالة  في  توثيقي  رسمي  جناح 
فيه  تعرض  المعرض،  الرئيسة في 
والهيئات  المؤسسات  مجموعة من 
الهيئة  جانب  إلى  الحكومية، 
إصدارات  وبعض  للثقافة،  العامة 
خاصة  التابعة  والجهات  الوزارات، 
والدراسات  المحفوظات  مركز 
العام،  الثقافة  ومجلس  التاريخية، 
الدراسات  ومعهد  الوطنية،  والدار 
الجامعات  وبعض  اإلفريقية، 
أنحاء  مختلف  من  والمؤسسات 
ليبيا، كما سيكون هناك جناح للبيع 
للهيئة  الجديدة  اإلصدارات  يضم 
النشر  دور  وبعض  للثقافة،  العامة 
الليبية، وقد حرصت الهيئة العامة 
المشاركة  تكون  أن  على  للثقافة 
اسم  تحت  واحد  جناح  في  الليبية 

 168 مقتل  طرابلس  أمن  مديرية  أعلنت 
الطرق  حوادث  نتيجة  العاصمة  في  شخصا 

.2018 عام  خالل  المسجلة 
وأوضحت المديرية في إحصائية لها نشرتها 
الحوادث  أن  الطرق،  حوادث  عن  األسبوع،  هذا 
شخصاً   259 إصابة  في  تسببت  المرورية 
بإصابات بليغة، إضافة إلى إصابة 258 آخرين 

بإصابات بسيطة.. وقالت مديرية أمن طرابلس، 
إن أسباب حوادث المرور خالل العام المنصرم، 
قانون  السيارات  احترام سائقي  إلى عدم  ترجع 
ممرات  احترام  وعدم  الفائقة،  والسرعة  المرور 
المشاة.. وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق 
نتيجة  شخصاً   169 وفاة  سابق،  وقت  في 
الحوادث المرورية خالل شهر نوفمبر الماضي.

شؤون  بإدارة  المسجلة  اإلحصائية  وحسب 
شخص   300 أصيب  فقد  والتراخيص  المرور 
سجلت  بينما  ومتوسطة،  بسيطة  إصابات  بين 

دينار. مليون   2.6 بنحو  األضرار  قيمة 
المرورية  الحوادث  أسباب  الوزارة  وأرجعت 
اآللية،  المركبة  وسائق  والطريق  المركبة  إلى 
مشيرة إلى أن األخير يتحمل 85 % من مسؤولية 

الحوادث.
إلى  تؤدي  التي  العوامل  أكثر  أن  إلى  ونبهت 
الحوادث المرورية هي تجاوز السرعة المسموح 
إلى  إرهاقه وميله  أو  تناول مادة مخدرة  أو  بها، 
وشروط  المركبة  وتجهيز  كفاءة  ونقص  النوم، 
والتركيز من  االنتباه  ونقص  بها،  والمتانة  األمن 

السائق.

حوادث المرور إحصائيات وأرقام مرعبة !

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


األسد في تونس !!
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 w³OK�« »uM−�« WIDMLÐ ÊuOF�« v{dL�
 W�U�  dO�u²Ð  W�dA�«  X�U�  YOŠ  ¨
 ÁUOL�«   UOKLŽ  ¡«dłù   U�eK²�L�«
 ÊuOF�«  v{dL�  ¡U�—e�«Ë  ¡UCO³�«

Æ  w³D�«  UN³Ý  e�dLÐ
 pKð  vKŽ  Î¡UMÐ  t½≈  —uýUŽ  ·U{√Ë
 —UL¦²Ýô«Ë ÕU−M�UÐ XKKJð w²�« ‰ULŽ_«
 tO�  U½błË  Íc�«  d³�_«  bzUF�«  X½U�
 ŸUD�  rŽœ  s�  qC�√  WÝuLK�  WLO�
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 s� U¼UM�L� w²�«  œuN−�«  ÊQÐ  w³D�«
 vKŽ  ‰bð  b¹b−�«  —«bL�«  W�dý  q³�
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 Î«b�ł  w³D�«  UN³Ý  e�d�  Ê√  YOŠ

Æ  WLŽ«œ  b¹b−�«  —«bL�«  W�dýË
 ·ËdE�«  Ê√   g¹dŽ  b�√  UL�
 »uM−�« UNÐ dL¹ w²�« WOÝUI�« WOAOFL�«
 d�uð  ÂbŽ  V³�Ð  t½UJÝË  w³OK�«
 ÊQÐ  t�ö�  vKŽ  ÎUHOC�  ¨   UO½UJ�ù«
 ¡U³Þ_«  s�  ÊU�  V�UÞ  b�Uš  —u²�b�«
 w� Áœ«bF²Ý« ÈbÐ√Ë …dJHK� sOLŽ«b�«
 Õu²HL�«  VKI�«   UOKLŽ  W�U�  ¡«dł≈
 vKŽ  ·«dýù«Ë  w³D�«  UN³Ý  e�dLÐ

Æ  w³D�«  o¹dH�«
 ·bN²�� Z�U½d³�« ÊQÐ g¹dŽ ‰U�Ë
 ¨VKIK� WOŠ«dł WOKLŽ 50 w�«uŠ tO�

 p�UM¼  Ê_  r�d�«  «c¼  “ËU−ð  sJL¹Ë
 UO³O� oÞUM� qJÐ sOłU²×L�« s� dO¦J�«
 fO�Ë  UOKLF�« Ác¼ ¡«dł≈ rN� o×¹Ë

 Æ jI� »uM−�« v{d�
 lO�uð  rÝ«d�  r²²š«  b�Ë  «c¼
 V�UÞ  b�Uš  —u²�œ  q³�  s�  WO�UHðô«
 Ê√ lOL−�« vKŽ vH�¹ ô ∫ ‰U� Íc�«Ë
 UNK�√  Î«bł  WO�UŽ  VKI�«  WOKLŽ  WHKJð
 v�≈ qBð U¼d¦�√Ë ÎUH�√ 40 v�≈ qBð
 w�  t½√  ô≈  ¨  w³O�  —UM¹œ  n�√  300
 Ê√  sÞ«uLK�  sJL¹  ô  s¼«d�«  l{u�«
 w�   UOKLF�«  Ác¼  q¦�  ¡«dłSÐ  ÂuI¹

Æ  UO³O�  Ã—Uš  Ë√  ’U��«  ŸUDI�«
 WIDM�  w� qÐU� t½QÐ V�UÞ ·U{√Ë
 w²�«   ôU×�«  s�  dO¦J�«   »uM−�«
 Î«dE½ sJ�Ë qłUF�« qšb²�« v�≈ ÃU²×ð
 w�  U¼—u¼bðË   U�b��«  œułË  ÂbF�
 ÊuMÞ«uL�«  dD{«  UL�   UOHA²�L�«
 ¡ełË ’U��« ŸUDI�« v�≈ ¡u−K�« v�≈
 ôUIŁ√ t�H½ vKŽ qL×¹Ë s¹b²�¹ rNM�

Æ UN²OHBð vKŽ —œU� dOž WO�U�

 —u²�b�«  w³D�«  œ«b�ù«  “UNł  fOz—  bIŽ
 Âu¹  fKÐ«dDÐ  “UN−�«  dILÐ  ådO��UÐ  bLŠ√  ò
 t�öš sKŽ√ UOH× «dLðR� w{UL�« fOL��«
 ÷d� WFÐU²L� “UN−�« w� W�“√ WM−� qOJAð sŽ
 WFMBL�«   U�dA�«  l�  q«u²�«Ë  UO½ULAK�«

 Æ÷dL�«  «cNÐ  ’U��«  ¡«ËbK�  WFL−L�«Ë
 “UN−�« Ê√¨w³D�« œ«b�ù« “UNł fOz— b�√Ë 
 tOIKð  —u�Ë  UO½ULAK�«  ÷d�  —uNþ  —u�  ÂU�
 ‚U�u�«  W�uJ×Ð  W×B�«  d¹“Ë  s�    ULOKF²�«
 WM−� qOJA²Ð ¨ Ÿu{uL�« «c¼ WFÐU²LÐ wMÞu�«
 X�U� w²�«  WOMH�« dUMF�« s� “UN−�« w� W�“√
  U�dA�«Ë  WFMBL�«   U�dA�«  l�  q«u²�UÐ

 w�  W¹u�Ë_«  Ê√  UMO³�  ÆÆ  ¡«Ëb�«  «cN�  WFL−L�«
 UNÐ  dA²ML�« oÞUMLK�  ÊuJ²Ý  ¡«Ëb�«  l¹“uð
 X×ð ÊuJOÝ ÷dL�« «c¼ ÊQÐ «dOA� ¨÷dL�«

 Æ  W�œUI�«  W³¹dI�«  …bL�«  w� …dDO��«
 UO½ULAK�«  ÷d�  ÷«dŽ√  Ê√  v�≈  —UA¹
 WÐUÐ–  WF�K�  i¹dL�«  ÷dF²¹  U�bMŽ dNEð
 tłu�« q¦� W�uAJL�« s�U�_« w� WUšË ¨q�d�«
 lOÐUÝ√ …bŽ ‚dG²�ð W½UCŠ bFÐË ¨ sOŽ«—c�«Ë
 ÊuJð v²Š d³Jð rŁ bK−�« vKŽ ¡«dLŠ W³Š dNEð
 WŠd�  qJý  vKŽ  ÊuJð  v²Š  —uD²ðË  W×D��
 WŠdI�« √b³ð dNý√ …bŽ bFÐ …œUŽË ¨bK−�« vKŽ

ÆbK−�«  `DÝ vKŽ  WÐb½  W�—Uð  ÂU¾²�ôUÐ

بدعم من شركـــــــــــــــــــــــــــــــة

حملــــــ> القلب المفتوح لصالح مرضى الجنــــــوب 
طالب : لعــــــدم وجــــــود اإلمكانــات ... اضطــر المواطنــون إلى اللجــوء للقطـــــاع الخـــــاص

شهد مبنى شركة المدار الجديد 
بسوق الجمعة يوم األربعاء 
الماضية  التوقيع على اتفاقية 
إجراء عمليات القلب المفتوح 
لصالح مرضى المنطقة الجنوبية 
بدعم من شركة المدار الجديد .

ونصت االتفاقية على تمويل 
مركز سبها الطبي لشراء أجهزة 
طبية وإجراء أكثر من 50 عملية 
جراحية لمرضى القلب .

ووقع االتفاقية المهندس 
عبدالخالق عاشور رئيس مجلس 
اإلدارة بشركة المدار الجديد و 
الدكتور عبدالرحمن عريش مدير 
مركز سبها الطبي والدكتور نبيل 
العجيلي مدير مستشفى الجامعي 
" مركز طرابلس الطبي سابقًا " 
والدكتور خالد طالب جراح قلب 
ورئيس الفريق الطبي لعمليات 
القلب المفتوح .

º كتب / أيوب الترهوني
º تصوير / أشرف الخويلدي

جولة تفقدية لمستشفى طرابلس الجامعيتشQيل لجنة أزمة لمتابع> مرض اللشمانيا
■  كتب : هشام الصيد - طرابلس

 vKŽ WÐU�d�« …—«œ≈ d¹b�Ë W¹Ëœ_«Ë W¹cž_« vKŽ WÐU�d�« e�d� d¹b�Ë W¹—«œù« WÐU�d�« W¾O¼ fOz— n�Ë
 d¹b� WI�— UNÐ «u�U� W�uł ‰öš ¨åVzUF�« ‚—UÞ ¨dLŽ bL×� ¨sO�Š wKŽ dB½ ò …œU��«  U�ÝRL�«Ë  U¾ON�«
 oOFð w²�«  UÐuFB�«Ë q�UAL�« vKŽ åwKO−F�« qO³½ ò —u²�b�« åw³D�« fKÐ«dÞ åwF�U−�« fKÐ«dÞ vHA²��

ÆtO�  U�b��« Èu²�� w½b²�  œ√Ë vHA²�L�UÐ qLF�« dOÝ
 ¨WOŽUMB�« WIDML�«Ë ¨rFDL�« ò UNM� v{dLK� …dýU³� W�bš ÂbIð w²�« o�«dL�« b¹bŽ W�u−�« XKLýË
 b�√ Íc�« rFDL�« qš«œ qLF�« WO�¬ sŽ V²� sŽ «uFKÞ«Ë ÆÆå‰UHÞ_« Â«—Ë√ r�� UNM� WO³D�« ÂU��_« s� œbŽË
 Èdš√ W�dý nOKJðË  U�b��« w½bð V³�Ð ÂœUI�« Ÿu³Ý_« s� W¹«bÐ tð—«œ≈ l� b�UF²�« ·UI¹≈ vHA²�L�« d¹b�
 w� sO�u¾�L�« sOB²�L�« sOÝbMNL�« l{Ë ¨W�d×L�«  ̈sO−��_« lMB� rCð w²�« WOŽUMB�« WIDML�« w�Ë ¨
 W�b��« n�u²ðô v²Š  UO½UJ�ù« hI½ V³�Ð UN½u�c³¹ w²�« œuN−�«Ë rNKLŽ dOÝ oOFð w²�« q�UAL�« …—u
 WO×²�ò …—u²�b�« r�I�« W�Oz— «uI²�«Ë ‰UHÞ_« Â«—Ë√ r�� «ËbIHð UL� ÆÆvHA²�L�« vKŽ sO−��_«  «œ«b�≈Ë
 rž— WOBB�²�« W¹Ëœ_« dO�uð dšQð oOFð w²�« W�öF�«  «–  UN−�« WOÞ«d�ËdOÐ s� XJ²ý« w²�« ¨åw½U¹d�«

Æ vHA²�L�« ÂU��√ q� w�Ë ‰UHÞ_« s� v{dL�« …UOŠ –UI½≈ w� UN²OL¼√

،،

ــ عاشور صالح شكوي º إعدادـ 

 È“UGMÐ  W¹bKÐ  Ê«u¹œ  dILÐ  w{UL�«  fOL��«  Âu¹  bI‡ ÔŽ
 È“UGMÐ  W¹bK³�  ÈdOO�²�«  fK−L�«  fOz—  r{  ŸUL²ł«
 fK−�  ¡UCŽ√  l�  åÈ—«ułuÐ  Ê«dLŽ  dIB�«ò  ”bMN ÔL�«

Æ  È“UGMÐ  W¹bKÐ  sŽ  »«uM�«
 s� b¹bF�« ÷«dF²Ý«Ë WA�UM Ô� ŸUL²łù« «c¼ ‰öš ÈdłË
 qLF�« dOÝ WO�¬Ë ¨ W�UEM�« nK� UNL¼√ s�Ë  W�UN�«  UHKL�«

Æ È“UGMÐ —«dI²Ý« …œUŽ≈ WM−� l� UNOKŽ b�UF² ÔL�« l¹—UAL�UÐ
 v²�« …b¹b−�« l¹—UAL�« WA�UM Ô� v�≈ ŸUL²łô« ‚dDð UL�

 l¹—UA� v¼Ë ¨ È“UGMÐ —«dI²Ý≈ …œUŽ≈ WM−� v�≈ UNL¹bIð rð
 p�c�Ë ¨| WO²×²�« WOM Ô³�«Ë ‚dÔD�«  ôU−� v� q‡ Ò¦L²ð WO�bš
 vHA²�Ô�Ë Â«—Ë_« vHA²�Ô� UNMOÐ s�u‡‡  UOHA²� ÔL�« ¡UA½≈

Æ vKJK� q�UJ² Ô�
 rNK«uð vKŽ È“UGMÐ WM¹b� sŽ »«uM�« fK−� ¡UCŽ√ bÒ�√Ë
 W�U� qO�cð ÊQAÐ W²�RL�« W�uJ×�« l� dL²� ÔL�« rNIO�MðË
 W¹bK³� ÈdOO�²�« fK−L�« tł«uð v²�«  U¹b×²�«Ë »UFB�«

Æ È“UGMÐ

 Âu¹ Í“UGMÐ W¹bKÐ Ê«u¹bÐ  U¹d²A ÔL�« WM−� X�U�
 UMOMÐ  —UD�  cHM�  …—«œ≈  rOK�²Ð  w{UL�«  ¡UFÐ—_«
 œ—«uLK�  W�UF�«  W¾ON�UÐ  …—UDI�«  Íœ«Ë  bÝ  …—«œ≈Ë
 …d ÒLF ÔL�« lK��«Ë Vð«d�«Ë WODž_« s� Î«œbŽ WOzUL�«
 ¡UMÐ  w³²J�  ÀUŁ√Ë  UNðUI×K Ô�Ë  »uÝU×�«  …eNł√Ë
 ÈdOO�²�« fK−L�« fOz— sŽ …—œU  ULOKFð vKŽ
 WKłUF�«   UłUO²Šô«  dO�uð  ÊQAÐ  È“UGMÐ  W¹bK³�
 ¡«œ√  s�  sJL²ð  v²Š  W¹uO×�«   U�ÝRL�«  ÁcN�

Æ  »uKDL�«  qJA�UÐ UNKLŽ

بـوجـواري ــ يـجتمع بأعـضاء مجـلس النواب عـن بلدية بنغازي

تزويد إدارة مطار بنينا وإدارة سد وادي القطارة باالحتياجات الضرورية

 …œUŽ≈ qHŠ w{UL�« Ÿu³Ý_« rO�Ô√
 vHA²�LÐ © √ ® ‰Ułd�« r�� ÕU²²�«
 ¡UN²½ô«  bFÐ  Í“UGMÐ  –  WO�HM�«
 w²�«  WK�UJ�«  W½UOB�«  ‰ULŽ√  s�
 s�  ¡«eł√  ÷ÒdFð  ¡« Òdł  UN�  lCš
 V³�Ð »«d��«Ë —U�bK� vHA²�L�«
 UNðbNý w²�« W×K� ÔL�«  U�U³²ýô«

Æ  Í—«uN�«  WIDM�
 qO�Ë  ÕU²²�ô«  qHŠ  w�  „—UýË
 W²�RL�« W�uJ×�UÐ W×B�« …—«“Ë ÂUŽ
 ¨  WO�HM�«  vHA²��  ÂUŽ  d¹b Ô�Ë
 d¹b Ô�Ë  ̈WO³D�« ÊËRA�« …—«œ≈ d¹b Ô�Ë
 ¨  U�b��«Ë W¹—«œù« ÊËRA�« …—«œ≈
 WO³ÔD�«Ë  WO³ÔD�«  rIÞ_«  s�  œbŽË
ÆvHA²�L�UÐ sOHþuL�«Ë …bŽU� ÔL�«

 V²JLÐ  ∆—«uD�«  WM−�  X�U�
 W¹bK³Ð  …U�e�«  ÊËRýË  ·U�Ë_«
 WOŁUž≈   «bŽU�Ô�  l¹“u²Ð  ‚uKÝ
 W¹bK³�« w�U¼√ s� …dÝ√ 240 œbF�
 W�U{ùU³‡‡ V²JL�« Èb� sOK Ò−� ÔL�«
 s�…—ÒdC² ÔL�«  dÝÔ_«  s�  œbŽ  v�≈
 w²�«  …d¹eG�«  —UD�_«  ◊uIÝ

Æ  Î«d‡šR�  W¹bK³�«  UNðbNý
 sOÞUDÐ®   «bŽU� ÔL�«  XKLýË
 rð  UL�  Æ©  W¾�bð  …eNł√Ë  Vð«d�Ë

ÆdÝÔ_«  ÁbN�  WO�U�  `M�  r¹bIð
 åÍdšUH�« wKŽ ò b ÒO��« `{√ËË
 ÊËRýË  ·U�Ë_«  V²J�  o�M Ô�
 WOKLŽ  ]ÊSÐ  ‚uKÝ  W¹bK³Ð  …U�e�«
  özUF�«  VKž√  XKLý  l¹“u²�«
 l¹“uð  eÒ�dðË  Æ  V²JL�UÐ  WK Ò−� ÔL�«
 WIDMLÐ  özUF�« vKŽ  «bŽU� ÔL�«
  —ÒdCð  w²�«  ‡‡  ©ÊUHŽuÐ  WM¹œdł®
 ‰«uŠ_«  ¡uÝ  s�  dO³�  qJAÐ

ÆW¹u−�«

أوقاف بلديـــــــ> سلوق يـــــــــــوزّع
 مُساعدات على األُسر الُمتضرّرة من سيول األمطار

إعادة افتتاح قسم الرجال 
بُمستشفى النفسية ببنغازي



متون .. وهوامش

هؤالء .. حتى ال يطويهم النسيان

تطلق الدول والشعوب على بعض شوارعها وميادينها 
بعض  أسماء  والكبرى  البارزة  ومعالمها   ، ، وحدائقها 
 ، والمفكرين   ، والفنانين  المثقفين  من  مبدعيها 
وذلك   ، كافة  المجاالت  في  والرواد   ، والمخترعين 
اعترافاً بتميزهم ، وتخليداً ، وتكريماً لهم لتظل األجيال 
القادمة تذكرهم ، وتتذكرهم ، وتفتخر ، وتفاخر بهم ، 
فهم منارات تاريخها ، ونجوم سمائها، بهم يهتدي كل من 
أراد السير على دربهم ، وبلوغ مكانتهم ، فليس أولئك 
نّساجوا حضارة  إال  والرواد   ، والمثقفون   ، المبدعون 

وصناع تقدم ، ورسل رقي .
إن كل أمة من أمم األرض تعتز بروادها وتحتفي بهم 
، وتحرض على أن يظلوا أحياًء خالدين بذكرهم عبر 
أجيالهم الحاضرة والقادمة كونهم ثروة مادية ، ومعنوية 
، ووقوداً ال ينضب ، وطاقة متجددة تدعم الروح الوطنية 

، وتذكي حرارة االنتماء للوطن واألمة .
إننا نسوق هذا المثال الوطني الكبير شعوراً بما نحس 
به من تقصير واضح في هذا الجانب .. فوطننا يزخر 
بالكثير من هذه النجوم الساطعة التي أهملناها وتكاد 
تغيب بهذا اإلهمال من ذاكرة حاضرنا ، وتسقط كلياً 
من تاريخنا بحيث ال تدركها أجيالنا القادمة .. ، فما 
أحوجنا اليوم أن تزين ساحاتنا ، وشوارعنا وطرقنا ، 
ومياديننا ، ومعالمنا بأسماء هؤالء الرواد ، وتلك الرموز 
التى أعطت للوطن ، وألبنائه ما يفرض علينا اليوم أن 
نكون أوفياء لهم ، وأن نحسن ذكرهم من خالل جعلهم 
عناوين بارزة في حياتنا كأن نطلق على هذا الشارع اسم 

أحدهم ، وأن نسمي تلك الساحة باسم آخر وهكذا .
فهمي  على  باسم  ميدان  لنا  يكون  أن  عيباً  ليس 
، ومكتبة باسم على المصراتي وساحة تحمل  خشيم 
أسم علي صدقي عبدلقادر ومعهد موسيقى باسم علي 
ماهر أو عبدالله السباعي ..، وهكذا فعندنا من الرموز 
بمئات  الوطن  مساحة  يغطي  ما  كافة  المجاالت  في 
اإلشراقات الرائعة التى يجب أن تبقى حية في ذاكرتنا 
تحفزها وتدفعها نحو المزيد .. إن لنا من الرواد معلمين 
، ومعلمات ومربين سبقوا جيلهم ، وتقدموا الصفوف 
يوم كان تقدم الصفوف أمراً صعباً . كما لنا أيضاً أطباء 
 ، ورياضيون  وكتاب  ومخترعون وشعراء   ، ومهندسون 
وفنانون ، ورسامون .. وغيرهم الكثير ممن يجب إحياء 

ذكرهم وجعلهم في ذاكرة الوطن أحياء .

■  الهادي الورفلي

3األخبار  الثالثاء 2 جمادى األولى 1440 هجري  املوافق 8 يناير 2019 م  العدد 536

عقد وكيل وزارة االقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق 
الوطني » فتحي ونيس« يوم الخميس الماضي اجتماعا 
مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب 
على  للوقوف  االجتماع  وخصص   .. الفقيه«  محمد   «
تواجهها  التي  والمختنقات  الشركة  في  العمل  سير 
وايجاد المعالجة الصحيحة لها . وقد تم االتفاق على 
التي من شأنها دعم شركة  الالزمة  اتخاذ اإلجراءات 
وللقيام  اإلنتاجية  العملية  لزيادة  والصلب  الحديد 

 . المطلوب  بالشكل  بدورها 
ويأتي هذا االجتماع في إطار متابعة وزارة االقتصاد 
والصناعة لسير العمل بالجهات التابعة لها في قطاع 
تواجهها  التي  الصعوبات  على  والوقوف  الصناعة 

لها.  المناسبة  الحلول  ،واقتراح 

اجتماع لحلحلة 
مختنقات 

شركة الحديد 
والصلب

رئيس الهيئة العامة للثقافة لـ ليبيا االخبارية :

مثقفون وكتّاب وفنانون من كل المدن سيمثلون 
الثقافة الّليبية في معرض القاهرة للكتاب

كيف  العام  نهاية  مع   ■
وهل  الثقافي  الوضع  تقيمون 
نجحتم  قد  أنفسكم  تعتبرون 
؟  ومشاركاتكم  برامجكم  في 
تعّبر  معروف  هو  كما  الثقافة 
عن هوية الوطن وبنيان الشخصية 
الوطنية لإلنسان ودوره الحضاري 
فإنه  وبذلك  الوعي  وتأسيس 
ليبيا  بها  تمر  التي  الظروف  رغم 
حرصت الهيئة العامة للثقافة على 
أن تقوم بدورها الوطني إلبراز دور 
ليبيا الحضاري وقد تم وضع ذلك 
تنجز سنوياً  عامة  إطار خطة  في 
أوضاع  المعروفة  الصعوبات  رغم 
رصدت  التي  الموارد  وقلة  البلد 
نستسلم  لم  لكننا  الثقافة.  لقطاع 
ما  بإنجاز  وقمنا  الظروف  لهذه 
ليبيا  مستوى  على  إنجازه  يمكن 
الثقافية  المكاتب  مستوى  وعلى 
فقد  وغيره  ولذلك  بالبلديات، 
حققت الهيئة العامة للثقافة العديد 
شأن  من  وقللت  االنجازات  من 
الهيئة  استعادت  فقد  الصعوبات، 
وخارجيا  داخليا  الثقافي  النشاط 
كان  لذلك  الركود  من  حالة  بعد 
اهتمامنا خالل عام 2018 تنفيذ 
الخطة التي وضعت للقيام بالمهام 
دعماً  ليبيا  مستوى  على  الثقافية 
ليبيا  ربوع  في  الثقافية  لألنشطة 
الثقافية  المكاتب  وذلك من خالل 
في معظم البلديات وما أتاحه ذلك 
وبينهم  المثقفين  بين  تفاعل  من 
من  مكنهم  بما  المواطنين  وبين 
الهيئة  تأدية مهامهم وقد حرصت 
العامة للثقافة على دعم المؤسسات 
الثقافية والتعاون معهم مثل اتحاد 
الكتاب الليبيين والفنانين والشعراء 
والشباب والمرأة بما استدعاه ذلك 
من تنسيق وزيارات قمنا بها ألغلب 
من  مكن  بما  والبلديات  المناطق 

الخطة  تنفيذ  في  قدماً  المضي 
الهيئة  حرصت  كما  للهيئة  العامة 
العامة على دورها في مجال الحوار 
والمصالحة ودعم المؤسسات التي 
تعمل في هذا المجال وذلك إيماناً 
القوة  ودور  المصالحة  بأهمية 
الناعمة في تحقيقها وعلى الصعيد 
العامة  الهيئة  واصلت  الخارجي 
العالقات  في  ليبيا  دور  للثقافة 
واإلسالمية  العربية  الثقافية 
المؤتمرات  خالل  من  والدولية 
الوزارية الثقافية العربية ومن خالل 
عقدت  التي  والندوات  المعارض 
شاركنا  حيث  المجال  هذا  في 
احتفالية  في   2018 عام  خالل 
العربية  الثقافة  عاصمة  وجدة 
في  العرب  الثقافة  وزراء  ومؤتمر 
الثقافة  وزراء  ومؤتمر  القاهرة 
البحرين  في  اإلسالمية  الدول 
واحتفالية الرياض عاصمة الثقافة 
العربية، وقد تحصلنا على موافقة 
مؤتمر  عقد  على  الثقافة  وزراء 
طرابلس  في  العرب  الثقافة  وزراء 
2019، ومصراتة عاصمة الثقافة 
وبنغازي   2019 اإلسالمية 
 ،2024 العربية  الثقافة  عاصمة 
باألنشطة  الهيئة  اهتمت  كما 
مندوبي  بإرسال  الدولية  الثقافية 
وقد  الفعاليات  هذه  لحضور 
الثقافية  المشاركات  هذه  حظيت 
دعمت  وقد  والتقدير  باالهتمام 
المثقفين  ظروفها  حسب  الهيئة 
والمؤسسات الثقافية في عدد من 
الخارجية.  والمشاركات  األنشطة 
وتأسيسا على ما قلناه فإن الهيئة 
في  دورها  مارست  للثقافة  العامة 
أتاحته  الذي  بالقدر  مهامها  تأدية 

. واإلمكانيات  الظروف 
اعتماد  في  نجاحكم  بعد   ■
الهيكلية الجديدة للهيئة ماهي 

خططكم للرفع من مستوى أداء 
الجهات التابعة لكم ؟

للثقافة  العامة  الهيئة  إن  الشك 
عملها  بمستوى  باالرتقاء  مطالبة 
وما  تجربتها  من  استفادة  وأدائها 
آفاق  من  الجديد  الهيكل  يتطلبه 
أن  الله  شاء  ان  نتوقع  فإننا  لذلك 
الخارطة  وتدعم  الجهود  تتوحد 
وأن  ليبيا  مستوى  على  الثقافية 
توظف إمكانيتها البشرية واألجهزة 
من  الدولة  لها  وما  التنفيذية 
للهيئة  يكون  أن  نتوقع  إمكانيات 
العامة للثقافة دوراً بارزاً في الرفع 
من المستوى الثقافي على مختلف 
التعاون  من  نتمكن  وأن  األصعدة 
وتقديم الدعم للمؤسسات الثقافية
■ كيف ترون مساهمتكم في 
والمصالحة  بالحوار  االرتقاء 

ليبيا؟ في 
من  االنطالق  الهيئة  حاولت 
ووحدة  واإلسالمية  الثقافية  قيمنا 
به  مرت  ما  الرغم  على  مجتمعنا 
لذلك  طارئة  ظروف  من  البالد 
أعياننا  نصب  دائما  وضعنا 
الشعب  وحدة  نشاطاتنا  مضمون 
ذلك  يتطلبه  ما  ومعالجة  الليبي 
عن  االجتماعي  النسيج  وحدة  من 
ونعمل  والمصالحة  الحوار  طريق 
دائما بروية علمية موضوعية وهي 
ومع  تاريخنا  مع  التصالح  ضرورة 
ستتجاوز  االيجابيات  فان  الوقت 
السلبيات ويصب في مسار التقدم 
برامج  ذلك  تضمن  وقد  للمجتمع 
ذات  الجهات  مع  وتنسيقنا  عملنا 
العالقة وسنعمل خالل عام 2019 
الجهات  تلك  كل  مع  التعاون  على 
التي تقوم بجهد طيب حتى نتجاوز 
اإلمكانيات  وحسب  الصعوبات  كل 
مساهمتنا  ستكون  لنا  ستتاح  التي 
النظري  الثقافي  الصعيد  على 

والعملي فمثال تقوم الهيئة بأنشطة 
عمق  في  انها  إال  بعيدة  تبدو  ان 
تفضي  التي  والممارسة  السلوك 
والممارسة التي تفضي إلى سالمة 
وما  البيئة  مثل  المجتمع  وتقدم 

المحيط بنظافة  يتعلق 
واالهتمام باآلثار وما تقدمه على 
دور الليبيين في الماضي والحاضر 
بعض  على  التغلب  سنحاول   (
استرجاع  في  التنظيمي  القصور 
الجهات التابعة التي انفصلت على 
فصلها  ألن  للثقافة  العامة  الهيئة 

منطقي( غير 
■ ليبيا ستشارك في معرض 
دورتها  في  للكتاب  القاهرة 
لهذه  أعددتم  ماذا   50 الـ 

المهمة؟ المشاركة 
في إطار تنفيذ البرنامج الثقافي 
للهيئة وأهمية التواصل مع محيطنا 
على  حرصنا  فقد  ومثقفين  ثقافة 
الكتاب  معارض  في  المشاركة 
دور  إلبراز  الثقافية  والعواصم 
معرض  وبخصوص  الثقافي  ليبيا 
يتضمن  الذي  للكتاب  القاهرة 
المساهمة  الليبي  الكتاب  عرض 
بأنشطة ثقافية وفنية وفق برنامج 
الفعاليات الثقافية للمعرض وقد تم 
اختيار مشاركتنا بما يمثل المجتمع 
مثقفين  من  المناطق  مختلف  من 
وكتاب وفنانين، وعلى صعيد الكتب 
إصدار   300 بحوالي  سنشارك 
جديد وسيتاح خالل الجناح الليبي 
واإلبداعات  الكتب  مختلف  عرض 
جميع  من  طلبنا  حيث  الليبية 
أن  األخرى  والمؤسسات  الوزارات 
في  لعرضها  بإصدارتها  توافينا 
التنسيق  تم  وكذلك  الليبي  الجناح 
بان  الليبيين  الناشرين  اتحاد  مع 
يستفيدوا من إتاحة الجناح الليبي 
للثقافة  العامة  الهيئة  أعدته  الذي 

إلعطاء فرصة لعرض اإلنتاج الليبي 
وتعهدت  المجاالت  مختلف  في 
يمكنها  الذي  الدعم  بتقديم  الهيئة 

المشاركة. من 
التي  الصعوبات  هي  ما   ■
ليبيا  في  الثقافة  تعترض 

؟  نظرك  وجهة  بحسب 
والشكر  توفيقه  على  الله  نحمد 
موصول لكل الزمالء أعضاء الهيئة 
وبذلوا  الصعاب  كل  تحملوا  الذين 
بالثقافة  النهوض  أجل  من  الجهد 
اإلرادة  هذه  أن  والشك  ليبيا  في 
بالثقافة  النهوض  في  الجماعية 
انجاز  من  الهيئة  مكنت  ليبيا  في 
للتعداد  يتسع  ال  والوقت  الكثير 
وإنما فقط اإلشارة إليه وكلنا أمل 
الدولة  في  المسئولة  الجهات  أّن 
هذا  ودعمها  اهتمامها  ستعطي 
والبرامج  الخطط  إلنجاح  العام 
على  سيعود  ما  وهو  الموضوعة 
الثقافة والمجتمع والدولة باالحترام 
والنجاح، وفي الحقيقة اذ تضافرت 
الجهود فان هذه الصعوبات قد يتم 
تجاوزها ومنها المشاكل التنظيمية 
والهيكلية مثل فصل بعض الجهات 
للهيئة  بإرجاعها  والقيام  التابعة 
وتخصيص ميزانية كافية تمكن من 
القيام باألهداف المتوخاة في هذه 

. المرحلة 
■ كلمة أخيرة :

شعبنا  نحي  وإذ  أخيرة،  كلمة 
المجيد  االستقالل  عيد  بمناسبة 
وبالعام الجديد كل عام وأنتم بخير 
نأمل أن يعبر المثقفون والمبدعون 
ودورها  ليبيا  بأهمية  الشعب  وكل 
نعرف  أن  أحوجنا  ما  الحضاري 
معه  نتصالح  وان  وثقافتنا  تاريخنا 
السلبيات ومعرفة  في إطار تجاوز 

. االيجابيات 

،،

تنعى الهيئة العامة للثقافة ببالغ الحزن واألسى، الفنان 
التشكيلي علي الوكواك ، الذي وافاه األجل المحتوم يوم 
االثنين 31 ديسمبر2018، في إيطاليا، عن عمر يناهز 

71 عاما.
يذكر أن الفنان التشكيلي علي الوكواك من مواليد مدينة 
المرج 1947، قد بدأ مشواره الفني في ستينيات القرن 
الماضي مع والده، وأبدع في العديد من األعمال و، وأثرى 
الحياة الفنية بالعديد من األعمال التي ستخلد ذكراه، وبرع 
في استخدام مخلفات الحرب وتحويلها إلى أعمال فنية، 
أبرزها  من  والنحت  الرسم  في  كثيرة  إبداعات  له  وكانت 
الحياة تستمر،  تعود،  الحياة  »ثورة 17 فبراير«  مجموعة 
وشارك الفقيد في العديد من المعارض المحلية والدولية 

رفع فيها راية الوطن عالياً.
وعلى إثر المصاب الجلل، تتقدم الهيئة العامة للثقافة، 
بأحر التعازي والمواساة إلى أسرته وذويه وللوسط الفني 
والثقافي الليبي راجية لهم جميل الصبر والسلوان وحسن 

العزاء.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه
)إنا لله و إنا إليه راجعون(

نعــــي

الوفاق  بحكومة  للثقافة  العامة  الهيئة  شهدت 
الوطني ومؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية 
توقيع   2018 ديسمبر   30 األحد  يوم  صباح 
رئيس  بحضور   ، بينهما  مشترك  تعاون  اتفاقية 
ورئيس  اونيس  حسن  السيد  التسييرية  اللجنة 
سالم  السيد  الزاوي  الطاهر  الشيخ  مؤسسة 
عبدالسالم وعدٍد من مديري اإلدارات بالهيئة .
بأن  كلمته  في  التسييرية  اللجنة  رئيس  وأكد 
المؤسسات  مع  والتعاون  الترابط  جسور  إقامة 
ذات االهتمام المشترك في المجال الثقافي تأتي 

والتي  ليبيا  دولة  في  الثقافية  بالحركة  للنهوض 
وخطط  برامج  في  والدعم  الرعاية  بكل  تحظى 

الهيئة العامة للثقافة. 
الزاوي  الطاهر  مؤسسة  أن  اونيس  وأوضح 
على  مرموقة  مكانة  لها  وضعت  قد  الخيرية 
أنشطة  من  قدمته  بما  وذلك  المحلي  الصعيد 

. المجال  هذا  في  رائدة  جعلتها  ثقافية 
ومن جانبه أفاد رئيس مؤسسة الشيخ الطاهر 
الزاوي السيد سالم عبدالسالم ، بأن هذه االتفاقية 
تأتي بمناسبة إطالق جائزة الشيخ الزاوي للشعر 

الفصيح والنجاح الذي حققته هذه المؤسسة على 
المستويات المحلية والدولية واإلقليمية. 

توقيع  بروتوكول  مراسم  أقيمت  ذلك  بعد 
أصبوحة  التوقيع  حفل  تخلل  وقد   ، االتفاقية 
شعرية للشاعر عبدالرؤوف بن المين حيث ألقى 
 ، والحب  الوطن  القصائد منها  العديد من  فيها 
الثياب الجديدة ، الغربة والبعاد، هدية العودة ، 

. للوطن  الرجوع 
من  عدد  وغناء  بعزف  االحتفالية  واختتمت 
. الليبية  المألوف  لفرقة  األندلسية  الموشحات 

بين الهيئة ومؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي :

توقيع اتفاقية تعاون مشترك في المجال الثقافي

انقضى عام وأقبل عام والهيئة العامة للثقافة تسعى الستغالل األيام قبل األعوام إلرساء 
ثقافة تؤكد قيم المجتمع الليبي في ظل التحول الذي طرأ على بالدنا من أجل كسب الوقت 
واللحاق بركب الدول المتقدمة ..
 » ليبيا اإلخبارية « حاورت السيد حسن أونيس رئيس الهيئة للتعريف بما تحقق 
والستكشاف ما يلوح في األفق

دعّمنا الثقافة والحوار والمصالحة الوطنيـــــــة

نجحنا في إقناع وزراء الثقافة العرب 
لالجتماع في طرابلس 2019

،،
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 «d¾Ð 21 UNM� © «d¾Ð 36 ® —UÐü« Ác¼
 WłU×ÐË n�u²� «d¾Ð 15Ë qLFK� U×�U�
 WBB�²�   U	dý  q³�  s�  W½UOB�
 vKŽ UNFOLł WŽ“u� ¨ —UÐü« W½UO� w�
 sÐ  ‡‡   UAOLJ�«  ‡‡   UŠöB�«  oÞUM�
 ‡‡  ‰U³×�«  Â√  ‡‡  ”«—uÐ√  œôË√  ‡‡  ŸuÐdł
 Ác¼ ¨ sO½U²L�« ‡‡ WDÐ«d�« ‡‡ ÍuKF�« ÊUž
 pKð s� Î«¡eł lDI²� qJAÐË ÍcGð —UÐü«
 ‰Ëbł V�ŠË UHKÝ …—u	cL�« oÞUML�«

Æ  WIDM�  qJ�  bFL�«  l¹“u²�«
آبار مستهلكة وعقود حبيسة في 

األدراج !!
 —UÐü« ∫ özU� dONþuÐ√ bO��« œdD²Ý√Ë
 w{«d²�ô« U¼dLŽË XJKN²Ý« WO�u−�«
 v�≈  U¼dHŠ a¹—Uð  qB¹ U�  UNM�  vN²½«

 WOLMð v�≈ WłU×Ð X×{√ WMÝ 40 WÐ«d�
 W½UO� ÷dŽ œbBÐ W	dA�«Ë  ̈nOEMðË
 qzUÝË w� p�– sŽ ÊöŽù« rð «d¾Ð 13
 v�≈  WłU×Ð  WIDML�«  Ê√  UL	  ¨  ÂöŽô«
 WF�d�«  ŸU�ðô  «dE½  …b¹bł  —UÐ¬  dHŠ
 ÊUJ��« œbŽ …œU¹“Ë WIDML�UÐ WO�«dG−�«
 bO��«  ‰U�Ë  ¨  UNÐ  WOMJ��«  w½U³L�«Ë
 WHO×BK�  t¦¹bŠ  ‚UOÝ  w�  dONþuÐ√
 ÊUJÝô« “UNł ÊUF³²¹  s¹bIŽ „UM¼ Ê√
 d¦	√  cM�  ULN�«dÐ≈  rð  UIÐUÝ o�«dL�«Ë
 dHŠ qLA¹  UL¼bŠ√   «uMÝ dAŽ s�
 sJ�Ë  ̈—UÐ¬ 9 œbŽ dHŠ dš_«Ë «d¾Ð 11
 ÷—√  vKŽ  ¡wý Í√  ULN�UOŠ  c�²¹  r�
 s� œbŽ W½UO� rð  t½QÐ  ULKŽ ¨  l�«u�«
 …—œU³L�« s� rŽbÐ ÂUF�« «c¼ w� —UÐü«

Æ ÊU¹dž ÍbK³�« fK−L�«Ë WO³OK�«
وتعديات  اإلدارة  تقصير 

! ! طن ا لمو ا
 W	dA�«   U�bš  w½bð  »U³Ý√  sŽË
 ‰U�  sOMÞ«uLK�  ÁUOL�«  ‰u�Ë  WK�Ë
 wzUL�« œ«b�ù« hI½ ∫ dONþuÐ√ bO��«
 …ËöŽ ¨ WO�u−�« —UÐü« s� œbŽ n�uðË
 W−×Ð wŽUMB�« dNM�« ÁUO� ŸUDI½« vKŽ
 vKŽ  …—dJ²L�«Ë  WK�«u²L�«   U¹bF²�«
 „UM¼ ¨ W	dAK� „UÐ—≈ V³Ý dNM�« jš
 wŽUMB�« dNM�« “UNł …—«œ≈ s� dOBIð
 v�≈ wŽUMB�« dNM�« ÁUO� ‰u�Ë ÂbŽ w�
 dONþ uÐ√ ‰¡U�ðË¨ rE²M� qJAÐ ÊU¹dž
 W�bN²��  q³−�«  oÞUM�Ë  ÊU¹dž  «–UL�
 ¨  «bł  dO³	  qJAÐ  UNO�  ÁUOL�«  hIMÐ
 2017 ÂUŽ w� p�– vKŽ ö¦� UÐ—U{
 jI� ÎU�u¹ 62 mKÐ wzUL�« œ«b�ù« WOL	

Æ U�u¹ 365 WKLł s�
معا من أجل قطرة ماء

 ·dB�«Ë ÁUOL�«  W	dý d¹b� `{Ë√Ë
 WHOKš  bO��«  ÊU¹dž  w×B�«
 w�u¹  t³ý  q�«uð  vKŽ  t½QÐdONþuÐ√
 wA³×�«  ÕU²H�  wKŽ  ”bMNL�«  bO��UÐ
 WIDMLÐ wŽUMB�« dNM�«“UNł …—«œ≈ d¹b�
 UN�c³¹ w²�« tð«œuN−� vKŽ UOM¦� ÊU¹dž
 ‰u�Ë ÊULC� “UN−�UÐ sOK�UF�« W³×�

Æ  W³F�  ·Ëdþ  w�  sOMÞ«uLK�  ÁUOL�«
نعم للمياه .. ال للتعديات

 d�uð ‰UŠ w� dONþuÐ√ bO��« bNFðË
 rE²M�  qJAÐ  dNM�«  Ê«eš  w�  ÁUOL�«
 …dýU³L�«  r²OÝ   U¹bF²�«  lOLł  ÊS�
 w²�«  oÞUML�«  rEF�  Ê_  ¨  UN²�«“≈  w�
 dNM�«  jš  vKŽ  oÐU��«  w�   bFð  b�
 a{ œułË ÂbŽ u¼ fOzd�« t³³Ý ÊU	
 v�≈ Èœ√ UL� ÊU¹“uÐ√ Ê«eš v�≈ q�«u²�
Æ oÞUML�« VKž√ v�≈ ÁUOL�« ‰u�Ë hI½

نقالت وعقود
السيد فيصل محمد العيساوي مدير 
الجبل  المستهلكين  خدمات  مكتب 
 ÂbI½  UM	  w{UL�«  ÂUF�«  w�  : الغربي 
 ‰öš  s�  …dýU³�  sOMÞ«uLK�   U�bš
 ÁUO�  vKŽ  ‰uB×K�   «“u−×�«  WOKLŽ
 WFÝ  ©  wÞu³�«  ®  ‰uL×L�«  Ê«e��«
 …dAŽ  sL¦ÐË  VFJ�  d²�  ·ô√  …dAŽ
 ÁUOL�« qI½  «“u−Š œbŽ q�ËË ¨ —UM¹œ
 ·UC¹ WKI½ 1399 w{UL�« ÂUF�« w�
 vKŽ  …ËöŽ  ¨  WKŠd�  WKI½  463  UNO�≈
 W	dA�«  UN�bIð  X½U	  w²�«   U�b��«
 ÂUF�«  W¹UN½  v²Š  W�UF�«   UŽUDIK�
 UNF�  Âd³�  œuIŽ  ‰öš  s�  w{UL�«
 WKIMK�  Î«—UM¹œ20  U¼—b�  WO�U�  WLOIÐ
 ©wÞu³�« ®  WO�ü« W³	dL�« ÊU	 Ê≈ …bŠ«u�«
 WDÐ«d�« ‚bM� —«dž vKŽ ¨ W	dA�« s�
 ‰bF�« ŸUD�Ë w�UF�« bNFL�«Ë wŠUO��«
  U�«e²�ô« bFÐ œb�¹ r� nÝú� Íc�«
 dNý W¹UN½ cM�Ë  ̈t²�– vKŽ w²�« WO�UL�«
 q�UF²�« UMH�Ë√ w{UL�« ÂUF�« fD�ž√
 ¡UMÐ W�U��«  UŽUDI�«Ë sOMÞ«uL�« l�
 W½UOB�«Ë qOGA²�« …—«œ≈ s� WKÝ«d� vKŽ
 w×B�« ·dB�«Ë ÁUOLK� W�UF�« W	dA�UÐ

Æ  wÐdG�«  q³−�«
°° ·eF¹ sÞuL�«Ë œb�ð W�Ëb�«

 ‰U�  W	dA�UÐ  ÁUOL�«  …dOF�ð  sŽË
 w�  ÁUOL�«  …dOF�ð  ÍËU�OF�«  bO��«
 ¨  VFJL�«  d²K�  UL¼—œ  550  œ«bF�«
 250 dF�Ð sÞ«uLK� UNFO³Ð s×½ ÂuI½
 UL¼—œ  300Ë  ¨  VFJL�«  d²K�  UL¼—œ

 p�– rž—Ë  ̈ÁUOLK� W�Ëb�« s� rŽb	 wðQ¹
 l�œ sŽ sOMÞ«uL�« s� dO³	 ·ËeŽ b−½
 ‰u�Ë   U�bš  qÐUI�  W	dAK�  W¹U³−�«
 rð w{UL�« ÂUF�« wH� ¨ rNðuO³� ÁUOL�«
 WM¹b� jÝË s� —UM¹œ 286 mK³� W¹U³ł
 vKŽ ‰b¹ «bł q¹e¼ r�— u¼Ë ¨ ÊU¹dž
 W	dA�«  l�  sOMÞ«uL�«  »ËU−ð  ÂbŽ

Æ  W¹U³ł s� rNOKŽ U� b¹b�ðË
 w�  XÐUžË  ÊU¹dž  w�   dCŠ

°°   U³OŠd�«
 d¹b�  wA³×�«  ÕU²H�  wKŽ  bO��«
 wŽUMB�«  dNM�«  “UN−�  ÊU¹dž  WIDM�
 ÊU¹dž “UNł ŸËdA� Ë√  j��«  rL� ∫
 UO�u¹  VFJ�  d²�  n�√  400  aC�
 …œe�Ë ÊUÐdF�«Ë q�UJ�UÐ ÊU¹dž WIDML�
 ôu�Ë  WFÐU�ô«  s�  q³−�«  Êb�Ë
 ÁUOL�«  qO�uð  rð  YOŠ  ¨   U³OŠdK�

90 W³�MÐ  ÊU¹dž  WIDML�
 ÁUOL�«  ‰u�u�  WOzUNM�«  qŠ«dL�«   w�
 Ê«eš s� t−²L�« j�K� W³�M�UÐË  ̈UNO�≈
 UO�UŠ aC�« r²¹  U³OŠd�« v�≈ ÊU¹“uÐ√
 ¡Uý Ê√ U³¹d�Ë ÊU²½e�« v²Š ÊbL�« v�≈
 YOŠ ¨  U³OŠd�« v�≈ ÁUOL�« qB²Ý tK�«
 U�  v�≈  ŸËdAL�«  “U−½«  W³�½  XK�Ë

80 »—UI¹
 ¡bÐ l� ŸËdALK� WOI³²L�« qŠ«d� WKLJð
 ÊU¹“uÐ√ jš ÊQÐ ULKŽ ¨ d¹«d³� 17 …—uŁ
 d²�  n�√  19  aC¹  Ê√  —dIL�«Ë  …œe�

ÆbFÐ  tÐ  qLF�«  √b³¹  r�  VFJ�
 U�ËdšË  «¡«b²Ž«

 dNý_  ÁUOL�«  ŸUDI½«  V³Ý  sŽË
 ÊU¹“  wÐ√  Ê«eš  w�  aC�«  sŽ  WK¹uÞ
 d³Ž   uO³�«  vKŽ  UNF¹“uð  rð  s�Ë
 bO��«  ‰U�   U�CL�«Ë  ◊uD��«
 …d¦	 …dOš_«  «uM��«  bNý ∫ wA³×�«
 ÊU¹dž Ø W½u¼dð jš vKŽ  «¡«b²Žô«
 ÍcGL�« —U�L�« vKŽ  «¡«b²Žô« …d¦	Ë
 —U�L�UÐ  ·dF¹  U�  ÊU¹“uÐ√  Ø  W½u¼dð
 ÂbŽ  sŽ  pO¼U½  ¨  W�uEMLK�  jÝË_«
 vKŽ  WF�«u�«  WOŽ«—e�«  l¹—UAL�«  Â«e²�«
 …d¦	Ë qOGA²�« …—«œ≈  ULOKF²Ð dNM�« jš

 UL�  W½ËU�×�«  —UÐ¬  vKŽ   «¡«b²Žô«
 WO×{ dNM�« ÁUO�  ̈ÁUOL�« ÃU²½√ WK� V³Ý

°°  W×K�L�«   U	U³²ýô«
 w�  wA³×�«  ”bMNL�«  œdD²Ý«Ë
  U	U³²ýô«  ∫  özU�  WHO×BK�  t¦¹bŠ
 WIDML�«  UNðbNý  w²�«  W×K�L�«
 UN�öEÐ  XI�√  …dOš_«   «uM��«  w�
 dNM�«  “UNł  W�uEM�  vKŽ  U¼—«d{√Ë
 d¾Ð  WD×�  X³O�√  YOŠ  ¨  wŽUMB�«
 X�u�  220  bN−Ð  W¹cGL�«  rMG�«
 vKŽ  dŁ√  UL�  WDÐ«d�«  a{  w²D×LÐ
  U�CL�«  qOGA²�  Â“ö�«  bN−�«
 WD×� vKŽ aC�« dB²�«Ë ¨ sO²D×LK�

Æ  WK¹uÞ  WOM�“  …d²H�  jI�  …bŠ«Ë
°°p�U�√ œuLF�« jG{ WD×� n�

 t¦¹bŠ  w�  wA³×�«  bO��«  ·œ—√Ë
 ÁUOL�« l¹“uð w� dŁ√ UL� p�c	 ∫ özU�
 WM¹b�  wM	U�²�  s�  dO³	  ¡eł  vKŽ
 ‰ËUIL�  özUF�« bŠ√ lM�Ë ·UI¹≈ ÊU¹dž
 VOÐU½_«  lOMB²�  dNM�«  W	dý®  “UN−�«
 jGC�« WD×� ‰ULJ²Ý« s� ©¡UA½ù«Ë
 s�  Î«dO³	  Î«¡eł  ÍcGð  w²�«Ë  œuLF�UÐ
 iFÐ ÂUO� p�c	 ¨ ÊU¹dž WM¹bL� ÁUOL�«
 qBð  …dO³	  VOÐU½√  jÐdÐ  sOMÞ«uL�«
  U�UL� vKŽ  U�uÐ 3 v�≈ U¼—UD�√
 w�  ¡«uN�«   U�UL�  vKŽË  m¹dH²�«
 ÊU¹“uÐ√ Ê«ešË VO�UFO�« sOÐ U� WIDML�«
 vKŽ dO³	  w³KÝ dOŁQð  t�  qFH�«  «c¼ ¨
 W¾³Fð dšQð w� V³�¹Ë  U�CL�« dLŽ
 d²�  n�√  ÊuŁöŁ  t²FÝ Íc�«  ®  Ê«e��«

Æ © VFJ�
ال عدل مع االرتفاع !!

 ÊËœ  WIDML�  ÁUOL�«  ‰u�Ë V³Ý sŽË
 ÊËœ  —U−�  UN�u�Ë  —UB²�«Ë  qÐ  U¼dOž
 özU� wA³×�« ”bMNL�« p�cÐ qKŽ dš¬
 WIDM� w� w�«dG−�« l{u�« Ê√ kŠö¹ ∫
 nK²�ðË  ¨  f¹—UC²�«  WHK²��  ÊU¹dž
 ‚dH�«  ÊuJ¹  YOŠ  ŸUHð—ô«  w�  oÞUML�«
 d²�  100  Èdš√Ë  WIDM�  sOÐ  U½UOŠ√
 «c�Ë ¨ d²� 300 v�≈ U½UOŠ√ ‚dH�« qB¹Ë
 lOL−�«  sOÐ  ‰bF�UÐ  ÁUOL�«  l¹“uð  VFB¹
 WK¹uÞ …d²H�  aC�«  ‰ULŽ√  dL²�ð  r�  U�
 s� ÈcG²ð ÈdI�« iFÐ Ê√ vKŽ …ËöŽ ¨

Æ  ÊU¹dž  ÁUOL�«  W	dý
تحديات في مواجهة االعتداءات

 dJA�«   ULK	  wA³×�«  bO��«  tłËË
 ÊU¹dž  WIDM�  w�  tzö�e�  ÊUM²�ô«Ë
 p�c	Ë  ¨  r¼dOžË  sOOM�Ë  sOÝbMN�  s�
 vKŽ  wŽUMB�«  dNM�«   «—«œ≈  w�  tzö�“
 ·ËdE�«  rž—  W�Ëc³L�«  rNð«œuN−�
 vKŽ  …—dJ²L�«   «¡«b²Žô«Ë  W³FB�«

Æ  wŽUMB�«  dNM�«  “UNł  W�uEM�
نداء عاجل للحكومة

 wKŽ ”bMNL�« tłË t¦¹bŠ ÂU²š w�Ë
 “UN−�«  rŽbÐ  W�uJ×K�  ¡«b½  wA³×�«
 UO²�łu�Ë  U¹uMF�Ë  U¹œU�  «dýU³�  ULŽœ
 sOMÞ«uL�« …œU�K� ÁUOL�« ‰u�Ë ÊULC�
 q³−�UÐ  W¹bK³�«  f�U−L�«  V�UÞ  UL	  ¨
 wJ�  tðb½U��Ë  “UN−�«  rŽbÐ  wÐdG�«
Æ tłË qL	√ vKŽ UNÐ ◊UML�« t�UNLÐ ÂuI¹

■ عدسة واستطالع : عبدالباسط حميدان

 dILÐ w{UL�« ¡UŁö¦�« ÕU³� rð
  UŽËdALK�  wMÞu�«  Z�U½d³�«
 ¨fKÐ«dDÐ  WDÝu²L�«Ë  ÈdGB�«
 sOÐ  ÊËUFð  WO�UHð«  vKŽ  lO�u²�«

 Æ2020 …—œU³�Ë  ¨  Z�U½d³�«
 ÊËUF²�«  v�≈  WO�UHðô«  ·bNðË
 W¾OÐ  W¾ONðË  sO�dD�«  sOÐ  wMH�«
 w²�«  …eOL²L�«  l¹—UALK�  ‰ULŽ_«
 sOŠ w� ¨2020 …—œU³� UN�bIð

 ‰öš s� wMÞu�« Z�U½d³�« v�u²¹
 W¹UŽd�« r¹bIð ‰ULŽ_«  UM{UŠ
 l¹—UAL�  WO²�łuK�«Ë  WOMH�«
 UNML{  s�  w²�«Ë  ¨  …—œU³L�«
 l¹—UA�Ë ¢w²OÐ w� lM� ¢ ŸËdA�
 ÂuIOÝË  ¨‚öÞù«  —uÞ  Èdš√
  «Ëb½Ë   «—Ëœ  cOHM²Ð  sO�dD�«
 …œU¹dÐ  W�öF�«   «–   «dLðR�Ë

Æ  ‰ULŽ_«

 WM�� ©1833® r�— —«dI�« wMÞu�« ‚U�u�« W�uJ×Ð rOKF²�« d¹“Ë —b�√
 ≠2019 2018 wÝ«—b�« ÂUFK� WOzUM¦²Ý« WOÝ«—œ WMÝ `M� ÊQAÐ Â2018
 wðœUNý »öÞË cO�ö²� Ë Íu½U¦�« rOKF²�« WKŠdLÐ qIM�«  «uMÝ W³KD� Â
 Æ »uÝd�«  «uMÝ «ËbHM²Ý« s¹c�« Íu½U¦�« Ë wÝUÝ_« rOKF²�« w²KŠd� ÂULð≈
 rOKF²�«  w²KŠdLÐ  rKFLK�  WOz«œô«   «—UNL�«  qO�œ  …—«“u�«   —b�√  UL	
 b¹b×²�  WO½U¦�«  WKŠdL�«  ‚öD½ô  «œ«bF²Ý«  p�–Ë  Íu½U¦�«Ë  wÝUÝ_«

Æ  ©  2019  –  2018  ®  wÝ«—b�«  ÂUFK�  sOLKFL�«   UłUO²Š«

اتفاقية تعاون بين البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ومبادرة 2020 وزارة التعليم تمنح فرصة أخرى 
لمن استنفذوا سنوات الرسوب

في ظل انقطاع المياه منذ عدة أشهر"

في غريان أزمـــــــــL مياه والمواطن حيـــــــــران !!
تشهد الطرقات الرئيسة والفرعية بمختلف مناطق غريان يوميا حركة شبه دائمة لخزانات المياه المحمولة ( البوطي ) ، بغية نقل المياه إلى البيوت في 
ظل انقطاع المياه وغياب الضخ من خزانات النهر الصناعي ألشهر متتالية ، قابله ازدحام على اآلبار الجوفية الخاصة بعدد من المواطنين، صحيفة ليبيا 
اإلخبارية استطلعت آراء عدد من المواطنين وأهل االختصاص حول أسباب الغياب شبه المتواصل لعملية ضخ المياه لبيوت المواطنين والحلول الجذرية 
لحلحلة هذه المعضلة وكانت لنا هذه اللقاءات مع المواطنين  نوجز فحوى لقائتهم في التالي :

نقص اإلمداد المائي وعطل اآلبار أربك شركة المياه بغريان !!

آبار متعطلة وشبكات مهترئة وإدارة جهاز النهر في قفص االتهام  !!

مواطن أوقف استكمال محطة وأخرون اعتدوا 
على صمامات التفريغ وصمامات الهواء !!

،،،،
،،



 WJ³ý  fOz—  g¹Ë—b�«  bL×�≈  sKŽ√
 …—«“u�  WFÐU²�«  WO½Ëd²J�ù«  …—U−²�«
 sŽ ¨wMÞu�« ‚U�u�« W�uJ×Ð œUB²�ô«
 bFÐ  WO½Ëd²J�ù«  …—U−²�«  ŸËdA�  …œuŽ
 p�–Ë  ¨ «uMÝ  XÝ  …bL�  Â«œ  n�uð
 ¨UO³O�  v�≈Ë  s�  lK	�«  W
dŠ  WFÐU²L�
 j³{  d³Ž  V¹dN²�«  vKŽ  ¡UCI�«Ë

Æ‚u	�«
 ÊuJ²Ý W¹«b³�« ÒÊ√ g¹Ë—b�« ·U{√Ë
 WO½Ëd²J�ù«  …—U−²K�  UO³O�  WÐ«uÐ  d³Ž
 œö³�UÐ   «œ—«u�«Ë   «—œUB�«  W�dFL�
 œułË  v�≈  « ÎdOA�  ¨V¹dN²�«  W×�UJ�Ë
 WKGAL�«  W¹—uJ�«  W
dA�«  l�  ÷ËUHð

Æq³IL�«  ÂUF�«  ‰öš  …œuFK�
 ÂUŽ  oKD½«  ŸËdAL�«  Ê√  `{Ë√Ë
 9  WLOIÐ  W¹—u
  W
dý  d³Ž  2009
 nB½Ë  sO�UŽ  …bL�  ¨—ôËœ  sO¹ö�
 l�  ÒsJ�  ¨WÐd−²�«  qO³Ý  vKŽ  ÂUF�«
 n�uð 2011 ÂUŽ d¹«d³� …—uŁ À«bŠ√
 W
dA�«   œUŽ  p�–  VIŽË  ¨ŸËdAL�«
  —œUž  UNMJ�  ¨2012  ÂUŽ  qLFK�
 Í—U−²�« o×KL�« ·UD²š« ¡«dł œö³�«
ÆUNŽuł— s� t	H½ ÂUF�« ‰öš Í—uJ�«

  UOzUBŠù«  UO³O�  sŽ  VOGðË
 ‰uŠ  2011  ÂUŽ  bM�  WIO�b�«
 —Ëœ  »UOž  V³	Ð  WOł—U��«  …—U−²�«
 v{uH�« V³	Ð ¨WO�uJ×�«  U	ÝRL�«
 q�U×�«  wÝUO	�«  ÂU	I½ô«Ë  WOM�_«
 ‚dAÐ  sO²�uJŠ  œułË  l�  œö³�UÐ

Æœö³�«  »džË
 ÍcOHM²�«  d¹bL�«  ‰U�  t³½Uł  s�
 vKŽ  œ«bF²�«Ë  ¡UBŠù«  W×KBL�
  UOzUBŠù« w� W�“√ „UM¼ Ê≈ ¨…d¹d�

 WOz«cG�«  lK	�«  b¹—u²Ð  WIKF²L�«
 UNL−ŠË  UNðUOL
Ë  UO³O�  v�≈  WOz«Ëb�«Ë

ÆWOK×L�«  ‚u	�«  ÃUO²ŠUÐ  W½—UI�
 jÝu�« WÐ«uÐ ¢ v�≈ `¹dBð w� œU�√Ë
 W�Ëb�«   U	ÝR�  w�  nF{  œułuÐ  ¢
 W
dŠ WFÐU²� ÊQAÐ „—UL−�« W×KBL

 « ÎbNA²	�  ¨  ¨UO³O�  v�≈  …œ—«u�«  lK	�«
 ‚dý ©rK
 120® fL��« ¡UMO� qHIÐ
 V³	Ð ¨WO{UL�« …d²H�« ‰öš fKÐ«dÞ

 ÆW�Ëb�« …dDOÝ ÂbŽ
 WO½Ëd²J�ù«  …—U−²�«  ŸËdA�  wðQ¹Ë
 WÐuKDL�«   öON	²�«  r¹bI²�
 ÂULð≈Ë  …—U−²�«  ‰U−�  w�  sOK�UF²LK�
 d³Ž  d¹bB²�«Ë  œ«dO²Ýô«   ö�UF�
 ‰ušœ W³�«d� r²O� ¨WO½Ëd²J�≈ W�uEM�
 c�UML�«  d³Ž  lzUC³�«Ë  lK	�«  ÃËdšË
 WFÐU²�Ë  ¨  W¹u−�«Ë  W¹d×³�«Ë  W¹d³�«
 WD³ðdL�«  W³FB�«  WKLF�«  W
dŠ

  U�uKFL�« dO�uðË ¨ WOł—U��« …—U−²�UÐ
 ¨  lzUC³�«Ë  lK	�«  V¹dNð  W×�UJL�

Æœö³K�  UNłËdšË  UN�ušœ  j³{Ë
 …—U−²�«   UOzUBŠ≈  Ê√  v�≈  —UA¹
 ÂUŽ  ‰öš  ©WOLÝd�«  dOž®  WOł—U��«
 w�  ÷UH�½«  œułË  XMOÐ  2017

11Æ7 WLOIÐ   «œ—«u�«  WLO�
 W³	MÐ XFHð—«  «—œUB�« WLO� XFHð—«

Æ2016 105Æ8
 ‰öš  «—œUB�« WLO� XGKÐ sOŠ w�
 —UOK�  27Æ9  w�«uŠ  2017  ÂUF�«

 —UM¹œ  —UOK�  13Æ57  qÐUI�  ¨—UM¹œ
  «œ—«u�« XGKÐ UL
 ¨2016 ÂUŽ ‰öš
 —UOK�  12Æ6  Ë  ¨—UM¹œ  —UOK�  12Æ8
 dF	�  U ÎI�Ë  ¨2016  ÂUŽ  ‰öš  —UM¹œ
 —UM¹œ  1Æ39‡Ð  qÐUI�  —ôËb�«  ·d�

Æ—ôËbK�
 WOł—U��«   ö¹u×²�«  w�ULł≈  mKÐË
 Ë√  Íe
dL�«  ·dBL�«  d³Ž  XLð  w²�«
 ‰öš WO³Mł_«  WKLF�UÐ  WODG²
  UN×M�
 ¨©2016  –  2012®  sOÐ  U�  …d²H�«

Æ  —ôËœ  —UOK�  146  w�«uŠ
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لنؤسس للمستقبل 
منذ اآلن لكسب 

الوقت والرهان  !!
■ إدريس أبوالقاسم  

 r�UF�«  jÝu²¹  w−Oð«d²Ý«  l�uLÐ  tK�«  U¼U³Š  UO³O�
  U�uIL�«  s�  dO¦J�«  sC²×ð  ¨  WO�«dGł   WF�dÐË  ¨
  öLJL�« iF³� ô≈ ÃU²×ð ô w²�«  WÐ–U−�«  WOFO³D�«
 d×³�U� ¨  WOL�UF�«  WŠUO	K� WNłË `³B²� ¨  WOÝUÝ_«
 VšU�  ¨  d²�uKO
  wH�_«  WÐ«d�  t¾ÞUý  b²L¹  Íc�«
 WŠUO	K�  W³ÝUML�«  s
U�_«  qC�√  tO�  b−ð  ¨  ŸuM²�UÐ
  U{U¹d�« W�U
Ë bOB�«Ë fDG�« …«uN� WFz«— Èdš√Ë ¨
 ¡U	HO	� Èdš_« w¼ sÞu�« «c¼ Í—U×� ¨ W¹d×³�«
 …UO×�UÐ W¾OKL�«  UŠ«u�«Ë ÊuOF�«Ë ‰U³−�«Ë ‰U�d�« s�
 WO	HM�«  WŠ«d�«  w³�UÞ  rzöð  WMJ�√  ¨  wMH�«  Ÿ«bÐù«Ë
 w¼ ULK¦� ¨ œd³�« ÷«d�√ s� ÃöF�« w³�UÞË ¨ q�Q²�«Ë
 sŽ  sO¦ŠU³�«  …œ—U³�«  oÞUML�«  ÊUJÝ  ÍuN²	ð  WMJ�√

Æ  fLA�«   U�ULŠË  ¡·b�«
 WOM¹b�« WŠUO	�« w� —UL¦²Ýô« WO½UJ�≈ UM¹b� «c¼ ‚u�
 eOL²L�«Ë  b¹b−�UÐ  vK³Š  —UŁ¬  UM¹b�  ¨  WO�¹—U²�«Ë  ¨
 ¨  WO½U�Ëd�«Ë  WOI¹džù«Ë  WOIOMOH�«   U¹UJ×�«  ·ôPÐË
 eOL²¹  Íc�«  À«d²�«Ë  wK×L�«  w�UI¦�«  ÊËe�L�«  «bŽ

Æ  ŸuM²�UÐ
 ‚u�  …UO×K�  WL�UŠ  …dE½  Ë√  ÎôƒUHð  Ë√  WG�U³�  fO�
 U½—uNþ  UNO�u½  WFÞUÝ  WIOIŠ  w¼  qÐ  ¨  ÷—_«  Ác¼
 WŠU²� …ËdŁ w¼ ¨ Èdš√ sO¹UŠ√ UNOKŽ ÃdH²½Ë ¨ UMOŠ
 ¨ U¼dL¦²	½ nO
 ·dF½ ô ULÐ— qÐ ¨ U¼—UL¦²Ý« œu½ ô
 WODHM�« …Ëd¦�« dOŁQð qFHÐ U¼—UL¦²Ý« sŽ r−×½ ULÐ—Ë
 wŽuD�«  UM�ö	²ÝUÐ  UMðUOŠ   »uKÝ√Ë  U½dOJHð  vKŽ

Æ  jHM�«  qO�«dÐ  UN²³Kł  w²�«  WŠu³×³K�
 s� vK¦L�« …œUH²Ýô« UM	H½« nKJ½ r�Ë ¨ «c¼ Àb×¹
 Ác¼  w�  q¹uÞ ŸUÐ  rN�  s¹c�«  ¨  UÐdžË  U�dý UM½«dOł
 WOFO³D�«  U�uIL�« W¹œËb×� s� ržd�« vKŽ WŽUMB�«
 «u×−½ r¼  ̈ U½œö³Ð UNM� d�u²¹ ULÐ UÝUO�  ̈UN� W�“ö�«
 «ËQA½√Ë  ¨   UHO
Ë  UL
  W¹bOKI²�«   UŽUMB�«  ¡«dŁ≈  w�
 ¨  W�öLF�«  WOŠUO	�«  ÊbL�«Ë  ‚œUMH�«Ë   UF−²ML�«
 —œ«u
  UN�bIð  w²�«  …d�u²�   U�b��«  q
  b−½  UNO�Ë
 w�  WKJA�  ô  YOŠ  ¨  UNHOþuðË  UNKO¼Qð  Èdł  …d¼U�
 w� ôË ¨ q
_« w� ôË ¨  ö�«uL�« w� ôË ¨ sJ	�«
 Æ dš¬ ¡wý Í√ q³� `zU	�« UNMŽ Y×³¹ w²�« WO×¹—_«
 UN−ðU½ sJ�Ë ¨  …d� s� d¦
√ …—«“Ë WŠUO	K� X¾A½√
 w�  WK�U−L�«   U
—UA�  “ËU−²¹  r�  ÷—_«  vKŽ
 w²�«  WOŠUO	�«   U½UłdNL�«Ë   U¹b²ML�«Ë  ÷—UFL�«
 r
Ë ¨ qš«b�UÐ UNM� ÂUI¹ U� W¹UŽ—Ë ¨ Ã—U��« w� ÂUIð
 d
«cð lOÐ sŽ U¼—Ëœ b¹e¹ ô w²�« WŠUO	�«  U
dý s�
 VOðdðË ¨ UNO³�UD� dH	�«  «dOýQð  «¡«dł≈Ë ¨dH	�«
 Èdš_« W¹bOKI²�«  U�b��« iFÐ Ë√ ¨ …dLF�«  öŠ—

Æ°°  w�bM�  e−ŠË   «—UOÝ  dOłQð  s�
  WÝuLDL�«  W¹œUB²�ô«  WLOI�«  Ác¼  vE×ð  qN�
 WOŽu{u� …dE½Ë ¨ Êü« cM� ÂUL²¼« s� tI×²	ð ULÐ
 ULÐ— Íc�« ¨ wHÞUF�« rOOI²�« sŽ «bOFÐ UNIŠ UNODFð
 w� wKLF�« dOJH²�« ÂbŽ »U³Ý√ s� U³³Ý ‰«“ U�Ë ÊU

Æ  ø  w³OK�«  œUB²�ô«  vKŽ  WOÐU−¹ù«  U¼—UŁ¬Ë  U¼«Ëbł

 dI²	ðË ¨ s�_« œu	OÝË ¨ UO³O� v�≈ UO³O� œuFð ·uÝ
 ÊQA�UÐ WOMFL�«  UN−�« vKŽ «c� ¨ —UN½  «– ‰«uŠ_«
 ¨  WM¼«d�«  Á—UŁ¬Ë  l�«uK�  Âö	²Ýô«  ÂbŽ  ÍœUB²�ô«
 X�u�« V	J� Êü« cM� q³I²	LK� fÝRð Ê√ UNOKŽ qÐ

 Æ  ÊU¼d�«Ë

حملة تفتيشية توعية ضبطية مازالت تجوب جل مناطق ليبيا يقوم بها جهاز 
الحرس البلدي بالتعاون مع مركز الرقابة على األغذية واألدوية تحت شعار " 
صحة وسالمة المستهلك " .
التفتيش والضبطيات شمل  كل األنشطة التجارية والخدمية من مخابز 
وصيدليات و محال لبيع المواد الغذائية و مطاعم و معامل لتصنيع الحلويات 
، ومن خالل الجوالت األولى للحملة ُضبطت العديد من المخالفات تتعلق 
بتداول سلع يدخل في تركيبها مواد ملونة محظورة ، ومنتجات بصالحية منتهية 
موجودة بأرفف المحال و المخازن ، و عدم توفر االشتراطات الصحية بمعامل 
الحلويات والمقاهي والمطاعم ، باإلضافة إلى انعدام النظافة العامة بالمكان 
والعاملين ، وال وجود للشهاداتالصحية  للعاملين . 

 WO³Mł_«  lzUC³�«  ‰ušœ  n�Ë  —«d�
 W³ðd²L�« q
UAL�« Ë W¹d³�« c�UML�« d³Ž
 Ë c�UML�« w� lzUC³�« ”bJð s� tOKŽ
 UO³OK�  …bKIL�«  lK	�«  Ë  Æ  rOEMð  …œUŽ≈
 qLF�«  Ë  …—ËeL�«  W¹—U−²�«   U�öF�«  Ë
 W×KBLÐ  ’Uš  V²J�  ¡UA½≈  vKŽ
  ôU
u�«  Ë   U�öFK�  „—UL−�«
  U�öF�«  W×�UJL�  WK−	L�«  W¹—U−²�«
 WO�¬ l{Ë Ë …bKIL�« lzUC³�« Ë …—ËeL�«
 Ë  œUB²�ô«  …—«“Ë  l�  oO	M²�UÐ  p�c�

ÆWŽUMB�«
 lzUCÐ b¹—uð ÂbŽ Ÿu{u� WA�UM�Ë
 …bL²FL�«  l�b�«  qzUÝË  o¹dÞ  sŽ  ô≈
 W−�UF� Ë Íe
dL�« UO³O� ·dB� Èb�
 œ«d�_«  —U−²�«  tł«u¹  Íc�«  ‰UJýù«
 Ë  sOŽ“u�  Ë  sOO�dŠ  s�  s¹œ—uL�«  Ë
 q¹u×²�« —UOš dO�uð Õd²I� w� dEM�«Ë
 b¹—u²�   «bM²	�  qÐUI�  Ë  dýU³L�«
 jÐ«u{  o�Ë  W×¹dA�«  ÁcN�  lzUC³�«
 Õd²I�  WA�UM�  Ë  ÆWMOF�  ◊Ëdý  Ë

 WKLF²	L�«  «—UO	�« œ«dO²ÝUÐ ÕUL	�«
  «uMÝ  10  sŽ  U¼dLŽ  b¹e¹ô  w²�«
 …œd��«  d¹bBð  dEŠ vKŽ  bO
Q²�«Ë  Æ
 WŽœ«—   UÐuIŽ  sÝ  vKŽ  qLF�«  Ë
 w�  ÊËUF²ð  w²�«  WOŠöL�«   U
dAK�

 Æd�_« «c¼
 UN½Qý s� w²�« WLNL�«  ◊UIM�« Ác¼
 ÍœUB²�ô« ÊQA�UÐ  U¼uA²�« W−�UF�
 Èdł Íc�« ŸUL²łô« —u×� X½U
 w³OK�«
 œUB²�ô«  d¹“Ë  sOÐ  w{UL�«  ¡UŁö¦�«

 „—UL−�« W×KB� d¹b� Ë WO�UL�« d¹“ËË
 œUB²�ô«  …—«“Ë  qO
Ë  —uC×Ð  Ë
 WOMH�«  …—«œù«  d¹b�  Ë  WŽUMB�«  Ë
  U�öF�«  V²J�  d¹b�  Ë  „—UL−K�

 Æ  œUB²�ô«  …—«“Ë  Ê«u¹bÐ  W¹—U−²�«
 Õ«d²�«  rð  ŸUL²łô«  «c¼  ÂU²š  w�
 …—«“Ë sOÐ WLz«œ W
d²A� WM−� qOJAð
 W−�UFL� „—UL−�« W×KB� Ë œUB²�ô«
 ’uB�Ð  √dDð  w²�«  q
UAL�«  W�U


Æ  W¹—U−²�«  qzU	L�«

العيساوي يجتمع بوزير المالية و مدير مصلحة الجمارك لمعالجة التشوهات باالقتصاد 

خطوة في اتجاه تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بمدينة مصراتة

بعد توقفه لست سنوات مشروع التجارة اإللكترونية يعود :

بوابة ليبيا للتجارة 
اإللكترونية تتيح 
معرفة الصادرات 
والواردات بالبالد 
ومكافحة التهريب

،،

 Pالمشـروع يستهدف تقديـــم التسهيـــالت المطلــوب 
  PتــرونيUإل Pللمــــوردين والمصدرين عــبر منظومـ

 Ÿu³Ý_«  Èdł  tð«dB�  ÍbK³�«  fK−L�«  dILÐ
 l�u�  Âö²Ý«Ë  rOK	ð  dC×�  vKŽ  lO�u²�«  w{UL�«
 —œUB�« ¨ WM¹bL�« qš«œ d×³�« ÁUO� WOK×ð WD×� cOHMð
 V²J� d¹b� sOÐ ¡«—“u�« fK−� s� —«d�  UNzUA½≈ ÊQAÐ
 W
dA�«  …—«œ≈  fK−�  fOz—Ë  W�Ëb�«  „ö�√  W×KB�

Æ  ÁUOL�«  WOK×²�  W�UF�«
 Wð«dB� WM¹b� ŸËdAL�« «c¼ wDG¹ Ê√ dE²ML�« s�Ë
 w� qB²Ý w²�«  WÐcF�«  ÁUOL�UÐ  UN�uŠ w²�«  oÞUML�«Ë
 VFJ�  d²�  n�√  85  u×½  ÃU²½≈  v�≈  v�Ë_«  WKŠdL�«
 d²� n�√ 400 u×½ v�≈  qBð ÈuB� W�UDÐË ¨UO�u¹

Æ  ö³I²	� Ád¹uDð bFÐ UO�u¹ VFJ�
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شركة االتصاالت الدولية الليبية
إعالن عن دعوة النعقاد الجمعية العمومية

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.. والسالم عليكم ،، 

العمومية  الجمعية  دعوة   ، الليبية  الدولية  االتصاالت  شركة  إدارة  مجلس  يسر   «
العادية للشركة لالنعقاد ، يوم الخميس الموافق 2019/01/17 ميالدي على تمام 
المعلومات  وتقنية  واالتصاالت  للبريد  الليبية  الشركة  بمقر   ، صباحًا   )9( الساعة 

القابضة بطرابلس 

1 - عرض تقرير النشاط السنوي لسنة 2018 ميالدي .
2 - الموازنة التقديرية بسنة 2019 ميالدي .

3 - الخطة االستراتيجية للشركة لعام 2019 ميالدي .
الليبي  المحاسبة  ديوان  من  المعتمدة  للشركة  العمومية  الميزانيات  اعتماد   -  4

لسنوات )2010،2011،2012،2013( ميالدي .
5 - ما يستجد من أعمال .

بذات  لالنعقاد  العادية  غير  العمومية  الجمعية  دعوة  اإلدارة  مجلس  يسر  كما       
التاريخ والمكان على تمام الساعة )12( ظهرًا لمناقشة بند النظام األساسي للشركة . 

 لمناقشة جدول األعمال التالي :

3 - أعلن أنا إبراهيم محمد إبراهيم الزرقاني بأن هذا 
هو اسمي ولقبي الصحيح وليس كما جاء بالسجل المدني 

طرابلس .
االسم  بأن  دحيم  شعبان  ميلود  حسن  أنا  -أعلن   3
وليس كما جاء  الصحيح البنتي هو شمس حسن رحيم 

بالسجل المدني طرابلس .
3 -أعلن أنا عمرو ساسي رمضان ساسي بأن االسم 
الصحيح ألبنتي هو »آال« وليس كما جاء بالسجل المدني 

كاباو .
من  بأني  الهمالي  أحمد  عبدالله  علي  أنا  أعلن   -  3
مواليد 1957 وليس كما جاء بسجالت بلدية العزيزية .

من  بأنني  دعباج  صالح  فرج  صالح  أنا  أعلن   -  2
بلدية  قوقاس  المدني  بالسجل  كما  مواليد1956وليس 

الخمس. 
2 - أعلن أنا إبراهيم سليمان محمود أبو عائشة  بأنني 
من مواليد 1965 وليس كما بالسجل المدني طرابلس 

. الهضبة .
2 - أعلن أنا حسين إبراهيم علي القيزاني بأن األسم 
الصحيح البنتي هو غدير وليس كما جاء بالسجل المدني 

طرابلس .
2 - أعلن أنا طارق سالم محمد سالم الحمروني بأن 
هذا هو اسمي ولقبي الصحيحين وليس كما جاء بسجالت 

بلدية طرابلس .
2 - أعلن أنا إيهاب أحمد العسكري بأن األسم الصحيح  
المدني  بالسجل  جاء  كما  وليس  »مهاب«  هو  إلبني 

العجيالت
2 - أعلن أنا أم العز حاجي أبو عجيلة حنيش بأن هذا  
هو اسمي الصحيح وليس كما جاء بسجالت مدينة زوارة.

أسم  بأن  المطردي  أحمد  مفتاح  ثريا  أنا  أعلن   -  2
والدة زوجي رجب حسين أحمد عبد الكريم هو » فاطمة 
عبدالسالم أحمد حيدة » وليس كما جاء بسجالت بلدية 

طرابلس .
1 - أعلن أنا زهرة منصور عبدالله ادرومن بأنني من 
مواليد 1973/11/22م وليس كما جاء بالسجل المدني 

حي األندلس .
1 - أعلن أنا مبروكة منصور عبدالله ادرومن بأنني من 
مواليد  1980/6/11وليس كما جاء بالسجل المدني 

حي األندلس. 
بأنني  العزومي  إبراهيم علي  أنا إسماعيل  أعلن   - 1
بالسجل  جاء  كما  وليس  مواليد 1957/10/16م  من 

المدني طرابلس – الهضبة.
1 - أعلن أنا عبدالعزيز مصطفى الشتيوي بأن األسم 
بالسجل  جاء  كما  وليس   « سيفاو   « هو  البني  الصحيح 

المدني العجيالت .
بأن  الورفلي  عبدالقادر  جمعة  شهوب  أنا  أعلن   -  1
م  مواليد 1962  من  الورفلي  أحمد  فرج  زينب  زوجتي 

وليس كما جاء بالسجالت بلدية قصر بن غشير. 
األسم  بأن  القويد  علي  محمد  طارق  أنا  أعلن   -  1
الصحيح البنتي هو »نبأ« وليس كما جاء بالسجل المدني 

السبعي. 
من  بأنني  أبوسعدة  أحمد صالح  نجاة  أنا  أعلن   -  1
بالسجل  جاء  كما  وليس  1988/07/05م  مواليد 

المدني طرابلس 
1 - أعلن أنا خالد محمد غيث أعجال بأن هذا هو 
أسمي ولقبي الصحيحين وليس كما جاء بالسجل المدني 

أبوسليم. 
من  بأنني  أبورقيقة  عثمان  علي  حكيم  أنا  أعلن   -  1
مواليد 1959/11/10م وليس كما جاء بالسجل المدني 

الخمس مكتب سوق الخميس.
1 - أعلن أنا أعمار المبروك إبراهيم بأن أبنتي » إبتهال » 
من مواليد 1990/4/25م وليس كما جاء بالسجل المدني 

ترهونة فرع سوق األحد .

اعالنات اجنماعية .. اعالنات اجنماعية .. اعالنات اجنماعية .. اعالنات اجنماعية .. 

دائرة الجنايات .. بالمحكمة العلنية المنعقدة بمحكمة جنايات 
طرابلس بتاريخ 4.5. 2016 في قضية نيابة الجنايات طرابلس 
المسجلة تحت رقم 653 _ 2015جنائي والمقيدة بنيابة 1. 

2015 تحريات طرابلس الكلية المتهم فيها جمال سالم عمر 
مكافحة  مركز  بدائرة  بأنه  بطرابلس  الجنايات  نيابة  اتهمت 
قانون  من  /2و،345   277 المواد  بمقتضى  المخدرات 

اإلجراءات الجنائية قام بارتكاب جريمة المخدرات 

المحكمة 
سنوات  خمس  لمدة  بمعاقبته  حضورياً  المحكمة  حكمت 
وبتغريمه مبلغ وقدره ألفي دينار وبمصادرة وسيلة النقل )المركبة 
اآللية المضبوطة على ذمة القضية( ومصادرة المواد المخدرة  
المضبوطة مع نشر ملخص  الحكم مرتين متتاليتين في ثالث 
صحف محلية على نفقة المحكوم عليه وذلك عما نسب إليه وبال 

مصاريف جنائية .

محكمة استئناف طرابلس
وزارة العدل

دولة ليبيا

■  الفائز األول مبلغ وقدره ) 5000  د.ل خمسة آالف دينار (.
■ الفائز الثاني مبلغ وقدره ) 3000 د.ل ثالثة آالف دينار ( .

■ الفائز الثالث مبلغ وقدره ) 2000 د.ل آلفان دينار ( .
■ تمنح جائزة قيمتها ) 500 د.ل خمسمائة دينار ( .للعشرة الفائزين اآلخرين .

■ أن يكون المتسابق ليبي الجنسية .
■ أال يقل عمر المتسابق عن 15 سنة وال يزيد عن 35 سنة .

■ أال يقل عدد صفحات القصة عن )5( صفحات وال يزيد عن )30( صفحة أو ال يقل 
عدد الكلمات عن )5000( كلمة وال يزيد عن ) 15000 ( كلمة .

■ يشترط في العمل عدم المساس بالثوابت الدينية والقيم األخالقية والوطنية .
■ أن تكون القصة من تأليف القاص المشترك نفسه ولم يشارك بها من قبل في أي 

مسابقة أخرى . 
■ أن تكون القصة خالية من األخطاء اللغوية واإلمالئية .

يكون  أن  على   )A4( ورقية  نسخ  وثالث   )CD( إلكترونية  نسخة  في  العمل  يقدم   ■
رقم البنط حرف الطباعة )14( مرفقة بالسيرة الذاتية والرقم الوطني للمتسابق مع 

صورة من إثبات الهوية . 
■ ترسل األعمال المشارك بها في المسابقة إلى المكاتب الثقافية بالبلديات كالً حسب 
إقامته أو تسلم إلى لجنة اإلعداد والتحضير للمسابقة بإدارة التنمية الثقافية بالهيئة 

العامة للثقافة ، على أن يكون أخر موعد لتسليم األعمال يوم 15 فبراير 2019 .

تعلن الهيئة العامة للثقافة عن اعتماد تنظيم مسابقة سنوية لجائزة القصة القصيرة 
للشباب كجائزة تمنح في 21 من شهر أبريل عن كل سنة الذي يصادف احتفالية اليوم 
تحددهم  للفائزين  جوائز  المسابقة  اعتماد  قرار  وحدد  واإلبتكار  لإلبداع  العالمي 

لجنة التقييم والتحكيم على النحو التالي :

لهذا  للشباب  القصيرة  للقصة  األولى  الدورة  في  المشاركة  ومعايير  شروط  وتتضمن 
 " سيالــــة  فريد  محمد   " الراحــــل  الكاتب  والقاص  األديب  اسم  تحمل  والتي  العام 

 . كاآلتي 

الفائزة  القصص  طباعة  سيتم  بأنه  للمسابقة  والتحضير  اإلعداد  لجنة  وتنوه 
كتاب  في  اآلخرين  الفائزين  العشرة  إلى  باإلضافة  والثالث  والثاني  األول  بالتراتيب 

. الثقافية  والمراكز  العامة  المكتبات  على  توزيعه  سيتم 
رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية

عوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة ليبيا لالتصاالت والتقنية األول لسنة 2019

واالتصاالت  للبريد  الليبية  الشركة  إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  األفاضل  السادة 
القابضة المعلومات  وتقنية 

يسر مجلس إدارة شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية دعوة أعضاء الجمعية العمومية 
لحضور االجتماع العادي األول لسنة 2019 استنادًا ألحكام القانون التجاري والنظام 
على   2019/01/15 الموافق  الثالثاء  يوم  تعالى  الله  بإذن  سيعقد  والذي  االساسي 
تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة االجتماعات بمقر الشركة الرئيسي الكائن بطريق 
لمناقشـة جـدول األعمـال  والذي سيخصص  الفروسية، طرابلس  نادي  الشط بجوار 

المبين أدناه واتخاذ ما يلزم من قرارات لوضعه موضع التنفيـذ.

المالية  السنة  عن  للشركة  التقديرية  الموازنة  اعتماد   .1
م.  2019

2. استعراض التقرير المالي وتقرير النشاط عن السنة المالية 
2018 م.

3. استعراض ومناقشة تقرير هيئة المراقبة.
4. إعادة تشكيل مجلس االدارة.

5. االذن بالتصرف في بعض أصول الشركة.

جدول األعمــــــال:

الجمعية  النعقاد  القانوني  النصاب  توفر  عدم  حال  وفي  هذا 
العمومية االعتيادية فسوف يتم عقد االجتماع في اليوم التالي 

والمكان. الموعد  نفس  وفي  مباشرة 

وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام
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حبل الرئاسي !
º عصام فطيس
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 fOz—  Ã«d��«  ezU�  Ë«  e¹U�  bO��«  v�«  WNłuL�«
 w²�«   oO²OF�  bLŠ«  bO��«  s�  wÝUzd�«  fK−L�«
 Íb³¹  w²�«Ë  wŽUL²łô«  q�«u²�«  l	«u� vKŽ  dA½
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 sOÐ q�«u²�« ÂbF½« q¼ UN�Ë« wK×L�« ÊQAK� sOFÐU²L�«
 VðUJ� sOÐ W�U�L�« q¼ ø rNMOÐ ULO� wÝUzd�« ¡UCŽ√
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Æ  WO�Ëb�«  WÝUO��«

 ·UF{√  wK�_«  ÁdFÝ  ‚uH¹  dF�Ð  —ôËb�«  lOÐ
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 ÊuKG²�¹  s¹c�«  ‚«c×�«  —UA²½«  bFÐ  W�Uš  …U½UFL�«  s�
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ليــس حــــالً  إنها قلوب متحجرة 

نار العرب

مبادرة تستحق الثناء

 dLF�« s� Y�U¦�« bIF�« “ËU−²¹ r� oO½√Ë »cN� »Uý
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بأخلص  اإلخبارية  ليبيا  صحيفة  أسرة  تتقدم 
اإلعالمي  للزميل  القلبية  والمواساة  التعازي 
الرياضي نوري ميالد سالم في وفاة المغفور له بإذن 

طويالً. يمهله  لم  مرض  إثر  والده  الله 
الواسعة  ومغفرته  برحمته  يتقبله  أن  الله  ندعوا 
وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان ويدخله 

الصالحين. فسيح جناته مع 

)إنا لله وإنا إليه راجعون(

تعزية
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رئاسة  من  استقالته  عن  أبوعون  ساسي  السيد  أعلن 
كبيرة  لضغوط  تعرضه  بعد  وذلك  طرابلس  األهلي  نادي 

النتائج  إثر  النادي  جماهير  من 
حققها  التي  والمخيبة  السلبية 
القدم  لكرة  األول  الفريق 
الدور  من  خروجه  بعد  خاصة 
كأس  لبطولة  والثالثين  الثاني 
الكونفدرالية عالوة على خسارته 
الممتاز  بالدوري  لقاءين  ألول 
واالتحاد. الخمس  فريقي  أمام 

قد  األهلي  نادي  إدارة  وكانت 
حددت يوم التاسع عشر من يناير 
الجمعية  النعقاد  موعداً  الجاري 

لهذه  المنتسبون  فيها  سيناقش  والتي  للنادي  العمومية 
المؤسسة العريقة مستقبل النادي وتشكيل لجنة تسييرية 

جديدة.  انتخابات  إجراء  لحين  شؤونه  إدارة  تتولى 

شارك االتحاد الليبي أللعاب القوى في اجتماع االتحاد 
العربي أللعاب القوى والذي انعقد بالعاصمة األردنية عمان 
على هامش منافسات البطولة العربية الختراق الضاحية. 
ومثل رياضة أم األلعاب باالتحاد الليبي أللعاب القوى بهذا 
باالتحاد..  العام  األمين  المبروك  وليد  السيد  االجتماع 
وتطرق هذا االجتماع لعدة مواضيع مهمة من بينها برنامج 
كما   ..2019 العام  خالل  والدولية  العربية  المشاركات 
ناقش االجتماع ملفات أخرى تتعلق بزيادة االهتمام باللعبة 
ومواكبة مختلف النشاطات في ألعاب الميدان المضمار.

قيادية  مكاسب  للتايكواندو  الليبي  االتحاد  حقق 
ثالث  حصول  خالل  من  مهمة 
عضوية  على  باللعبة  كفاءات 
باالتحاد  العاملة  اللجان  بعض 
حاز  حيث  للتايكواندو.  األفريقي 
المهندس عبدالناصر خليفة خير 
فيما  الفنية  اللجنة  عضوية  على 
عبدالفتاح  محمد  الدكتور  نال 
السكانجي عضوية اللجنة الطبية 
وحظيت  المنشطات..  ومكافحة 

على  الحصول  بشرف  غريبة  زيدان  انتصار  السيدة 
للتايكواندو..  األفريقي  باالتحاد  المرأة  لجنة  عضو 
صابر  علي  السيد  برئاسة  التايكواندو  اتحاد  ويسعى 
والرياضة  للعبة  المشرفة  المكاسب  هذه  الستثمار 
بالقارة  لمنتخباتنا  إيجابية  نتائج  تحقيق  في  الليبية 
أبطاالً  يمتلك  الليبي  التايكواندو  وأن  خاصة  السمراء 

واألفريقي. العربي  الصعيدين  على  كباراً 

القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  أسند 
)الكاف( مهمة إدارة مباراة الذهاب ضمن 
للمجموعات  المؤهل  مكّرر   32 الـ  دور 
لكرة  اإلفريقي  االتحاد  كأس  بطولة  من 
وساليتاس  ليبيا  بطل  النصر  بين  القدم 
من بوركينا فاسو إلى طاقم تحكيم مصري 
بقيادة أمين عمر ومساعدة يوسف وحيد 
وأحمد حسام الدين على أن يكون الحكم 
الرابع هو المصري كذلك محمود البنأ في 
حين يراقب الحكام عبدو علي محمد من 

توكو  اإلريتري  المباراة  ويراقب  جيبوتي 
غربريمدهين. غويش 

وذكر الموقع الرسمي للنادي النصراوي 
بأن الحكم المصري أمين عمر قد اشتهر 
بكثرة منحه للبطاقات الصفراء رغبة منه 
في فرض شخصيته القوية على الالعبين 
أو  لالحتجاج  فرصة  إعطائهم  دون 
اختيار موقع  تميز بحسن  كما  االعتراض 
قراراته  أغلب  اتخاذ  في  والدقة  الحركة 
بالتعاون مع مساعديه دون وضع اعتبارات 

استثنائية.
وستلعب المباراة يوم األحد القادم على 
تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا 
بالعاصمة  العرب  المقاولون  ملعب  على 

القاهرة. المصرية 
جدير بالذكر أن الكاف لم ُيعلن أسماء 
في  ستقام  والتي  اإلياب  جولة  حكام 
في  واغادوغو  البوركينافية  العاصمة 

الجاري. يناير  من  عشر  التاسع 

حقق األهلي طرابلس فوزه األول بالدوري 
على  المثير  تفوقه  بعد  القدم  لكرة  الممتاز 
ضيفه فريق االتحاد المصراتي بثالثة أهداف 
لهدفين بالمباراة المؤجلة من الجولة الثالثة 
الماضي  الجمعة  أقيمت  والتي  للمسابقة 
أوالً  األهلي  وتقدم  الخمس.  مدينة  بملعب 

جزاء  ركلة  بواسطة  الثاني  الشوط  مطلع 
االتحاد  عودة  ورغم  السلتو  أنيس  لمهاجمه 
المصراتي بهدفين لالعبيه محمد القابسي 
المدافع معاذ  ومحمد سويسي إال أن رفاق 
لمصلحتهم  المباراة  إنهاء  في  نجحوا  عبود 
بفضل التألق الالفت للمهاجم البديل محمد 

الغنودي الذي دخل في آخر دقائق المباراة 
كراوع  أحمد  لزميله  التعادل  هدف  ليصنع 
االنتصار  هدف  بإحراز  بنفسه  تكفل  بينما 
فريق  واصل  مصراته  وبملعب  الثمين.. 
االتحاد انطالقته القوية بعدما اقتنص ثالثة 
نقاط غالية من أمام مضيفه السويحلي إثر 

تغلبه عليه بثالثية نظيفة.. وجاءت األهداف 
بعد  األول  الشوط  مجريات  خالل  الثالثة 
بالله صبو باب  المدافع المعتصم  أن افتتح 
التسجيل مبكراً قبل أن يتألق المهاجم سالم 
فريقه  مع  األولى  ثنائيته  ويحرز  المسالتي 

الموسم. بهذا  االتحاد 

عن  السعيطي  خالد  بنغازي  األهلي  نادي  رئيس  كشف 
نصر  أمام ضيفه  فريقه  مواجهة  الذي سيحتضن  الملعب 
حسين داي الجزائري في إطار ذهاب دور الـ32 مكّرر في 

الكونفدرالية.
اللقاء  إن  صحفية  تصريحات  في  السعيطي  وأضاف 
سيقام على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير التونسية 
كما أن إدارة األهلي اختارت يوم الحادي عشر من الشهر 
يوم  إياباً  الفريقان  سيلتقي  بينما  للمباراة  موعدا  الجاري 

بالجزائر. ذاته  الشهر  من   18
وكان ممثل ليبيا قد خرج من دوري أبطال أفريقيا بعد 
في  والخسارة  أهداف  دون  ذهاباً  داونز  أمام صن  تعادله 

مقابل. دون  برباعية  أفريقيا  جنوب 

عقد االتحاد الليبي للكرة الحديدية اتفاقاً مع نظيره المغربي 
بشأن إبرام اتفاقية للتعاون المشترك بين االتحادين وذلك في 
للكرة  الليبي  االتحاد  قبل  من  الموضوعة  الخطة  تنفيذ  إطار 
الحديدية لرفع من المستوى الفني لألطقم الفنية والمنتخبات 
والمتقدمة  المؤسسة  الدول  خبرات  من  واالستفادة  الوطنية 
انعقد  الذي  االجتماع  وأسفر  الحديدية. .  الكرة  لرياضة 

: التالية  النقاط  الرباط عن  المغربية  بالعاصمة 
إقامة  في  بالبلدين  الرياضية  الخبرات  من  االستفادة   -
والتنظيم  والتحكيم  التدريب  مجال  في  التدريبية  الدورات 

واإلدارة.
األندية  لفرق  اإلعداد  ومعسكرات  الزيارات  تبادل   -

الوطنية. والمنتخبات 
-  العمل على توحيد اللوائح وتبادل النشرات والمطبوعات 

المتعلقة باللعبة بين البلدين.
-  اإلتفاق على وضع برنامج تنفيذي سنوي لبنود ومجاالت 

هذه االتفاقية.
البلدين  لكال  الدخول  تأشيرات  على  الحصول  ضمان    -

. الفنية  والكوادر  والمنتخبات  للفرق 

عقدت اللجنة التأسيسية لالتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة 
اجتماعاً ناقشت فيه جملة من الملفات والبنود المهمة المتعلقة 
االجتماع  الحالي 2019.. حيث تطرق  للعام  الرسمي  بالنشاط 
الستعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس العالم 
خالل  بأستراليا  والمقررة  فوت(  )الميني  المصغرة  القدم  لكرة 
الليبية  الكأس  بطولة  في  للمشاركة  باإلضافة  القادم  الصيف 
وفي  الشقيقين..  بالبلدين  والكأس  الدوري  ألبطال  التونسية 
ختام االجتماع تم اعتماد التقرير المالي لسنة 2018 باإلضافة 
لمناقشة عدة مواضيع أخرى تخص اللعبة والمسابقات المحلية 

.2019/2018 الحالي  الرياضي  للموسم 

اتحاد الكرة الحديدية يعقد اتفاقاً مع نظيره المغربي تأسيسية المصغرة تناقش ملفات 2019

ذهاب الدور الـ 32 مكّرر للكونفدرالية

في لقائين مؤجلين بالدوري الممتاز

تأهبًا لمواجهة حسين داي بالكونفدرالية

طاقم تحكيم مصري يتوسط لقاء النصر وساليتاس

األهلي طرابلس يعود في سيناريو مُثير أمام االتحاد المصراتي
االتحاد يواصل انطالقته على حساب مُضيفه السويحلي

األهلي بنغازي يختار ملعب جنات بالمنستير

أبوعون يُعلن استقالته
ويدعو النعقاد الجمعية العمومية

ألعاب القوى الليبية
حاضرة باجتماع عمان

مكاسب قيادية للتايكواندو 
الليبي باالتحاد األفريقي

العــــــب  أنتقـــــل 
األهلـــــــي  فــــريــــق 
لفئــــــة  طـــــرابلـس 
طــــارق  األواســــــط 
سعد الصيد رسمياً إلى 
التونسي  الملعب  فريق 
تعزيــــــز  أجل  من 
فريقه  صـفـــــوف 
الرابطة  بدوري  األول 
األولى.  المحترفة 

الصيد البالغ  ويلعــب 
كمتوسط  عاماً(   19(
ميدان هجومي وقد وقع 
سنوات   5 لمدة  عقداً 
الملعب  رئيس  بحضور 
بن  جالل  التونسي 

. عيسى
وكان الصيد الذي يلعب 
ضمن المنتخب األولمبي الليبي قريباً من االنضمام 
الماضي  العام  التونسيين  الصفاقسي  أو  لإلفريقي 
بالعاصمة  البقالوة  ألبناء  الرحيل  فضل  ولكنه 

التونسية.

والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  رئيس  عقد 
السيدين  مع  اجتماعاً  القنطري  بشير  الدكتور 
عصمان القنين رئيس االتحاد الليبي للسباحة وعبد 

لالتحاد. العام  األمين  الجروشي  العظيم 
العديد من  إلى  التطرق  االجتماع  وتم خالل هذا 
ِقبل  من  المقترحة  البرامج  وعرض  المهمة  النقاط 
المشاريع  تفعيل  وإمكانية  للسباحة  الليبي  االتحاد 
المستهدف إقامتها والمشاركات الخارجية القادمة.
رئيس  بتكريم  القنين  قام  االجتماع  نهاية  وفي 
القنطري  بشير  د.  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة 
نظير جهوده لالهتمام بمختلف األلعاب والرياضات 

والفردية.  الجماعية 

طارق الصيد
يعزز صفوف الملعب التونسي

القنطري يجتمع مع القنين
لتفعيل مشاريع السباحة

األهلي طرابلس يدخل في أزمة إدارية
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تعزيز  في  اإليطالي  يوفنتوس  يرغب 
باريس  نظيره  من  مميزة  بصفقة  صفوفه 
سان جيرمان الفرنسي خالل فترة االنتقاالت 

المقبلة. الصيفية 
فإن  ميركاتو(  )كالشيو  موقع  وبحسب 
بنجمه  للتضحية  استعداد  على  يوفنتوس 
األرجنتيني باولو ديباال من أجل التعاقد مع 
كيليان مبابي موهبة باريس سان جيرمان في 

المقبل. الصيف 
سان  قيام  الفرنسية،  التقارير  وتتوقع 
جيرمان ببيع كيليان مبابي أو نيمار جونيور 
وسط  المقبل  الصيفي  الميركاتو  في 
مع  للتوقيع  إيطاليا  بطل  من  شديد  اهتمام 
روسيا. مونديال  لقب  على  الالعب الحائز 

يوفنتوس  نادي  رئيس  أنييلي  أندريا  وكان 
قد صرح في وقت سابق أنه يريد التوقيع مع 

رونالدو آخر لكن في عمر أقل.
وتابع الموقع أن مبابي يتوافق مع الوصف 
الذي يريده البيانكونيري الذي قد ينجح في 
ضم الالعب الفرنسي إذا تمكن من بيع باولو 
ديباال مقابل 100 مليون يورو على األقل .!

أبدى سون هيونج مين نجم توتنهام حزنه لمغادرة فريقه من أجل المشاركة مع منتخب بالده كوريا 
المتحدة.  العربية  الماضي بدولة اإلمارات  السبت  انطلقت  الجنوبية في بطولة آسيا 2019 التي 
وقال سون خالل تصريحات نقلتها شبكة )سكاي سبورت( : »بالطبع أشعر باألسف ألني رحلت أيضاً 
في سبتمبر الماضي ولهذا اعتذر لزمالئي والجماهير والطاقم التدريبي ألن األمر صعب وأحياناً 
تفكر أنه أمر حزين لكنه مهم جداً لبلدي«. وأضاف: »أتمنى أن أحافظ على المستوى الحالي من 
في  بعد المشاركة  أرهقت  »لقد  وتابع:  توتنهام«.  العودة بقوة إلى  قبل  المنتخب  مع  المشاركة  أجل 
دورة األلعاب اآلسيوية ألني كنت ألعب كل يومين أو ثالثة لكن كأس آسيا كانت مهمة جداً بالنسبة لنا 
ألننا لم نفز بها منذ 59 عاماً وأنا ذاهب إلى هناك ليس فقط لالستمتاع ولكن من أجل الفوز بشيء 
والعودة بثقة«. يذكر أن سون سيرحل عن توتنهام لالنضمام إلى منتخب كوريا الجنوبية بعد خوض 

مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في البريميرليج في الثالث عشر من يناير الجاري.

بفترة  إيفرتون  نجم  جوميز  أندريه  يمر 
أجواء  مع  تأقلم  أن  بعد  مؤخراً  رائعة 
تشكيلة  في  أساسياً  العباً  وبات  الفريق 
صحيفة  وذكرت  سيلفا.  ماركو  المدرب 
)موندو ديبورتيفو( بأن الالعب المعار من 
إيفرتون  جماهير  معشوق  بات  برشلونة 
حيث أظهر إمكاناته بشكل جيد مع الكرة 
كان  بعدما  قليلة  أشهر  خالل  اإلنجليزية 
الجمهور  من  االستهجان  صافرات  يتلقى 
فيديو  الصحيفة  ونشرت  الكتالوني. 

يغنون  وهم  التوفيز  جمهور  من  لمجموعة 
البرتغالي.  للنجم  خصيصاً  أعدت  أغنية 
حيث هتف جمهور إيفرتون لجوميز خالل 
الفيديو قائالً : »هو كالماس .. هو مختلف 
وهو  أندريه جوميز  اسمه   .. اآلخرين  عن 
األفضل .. هو أفضل العب وسط رأيناه .. 
التوفيز يغنون  البارسا وجعل  لقد جاء من 
انتقل  جوميز  أن  يذكر  كالماس«.  إنه   ..
إلى إيفرتون لمدة موسم واحد على سبيل 

برشلونة. من  قادماً  من  اإلعارة 

يوفنتوس يتجه للتضحية 
بنجمه باولو ديباال !

سون هيونج يتأسف ويعتذر لجماهير توتنهام !! جماهير التوفيز تتغنى بأندريه جوميز .!

نصري يتعلم من أخطائه السابقة

500 مباراة لـ )فابريجاس( بالبريميرليج

المنضم حديثاً  نصري  الفرنسي سمير  الالعب  أكد 
أخطاء  من  تعلم  أنه  اإلنجليزي  هام  وست  لصفوف 

الماضي.
وقال نصري في تصريحات أبرزتها صحيفة )ليكيب( 
السبب  كان  بيليجريني  مانويل  المدرب  بأن  الفرنسية 

الرئيس وراء انضمامه لوست هام.
نوفمبر  مطلع  إيقافي  عقوبة  انتهت  »لقد   : وتابع 
فريق  أي  مع  التدرب  لي  مسموحاً  يكن  ولم  الماضي 
ولهذا يجب على العب الكرة أن يختار العمل مع مدرب 

جيداً«. قدراته  يعرف 
عليه  كنت  الذي  الشخص  نفس  أعد  »لم   : وأضاف 
مع  أخطاء  عدة  ارتكبت  بعدما  سنوات  خمس  قبل 
مرتين  اإلنجليزي  الدوري  بلقب  الفوز  رغم  بيليجريني 
شاباً  كنت  ألنني  والنضج  لالحترافية  افتقدت  ولكنني 
ولذلك  األموال  من  الكثير  وأتقاضى  كبير  بمبلغ  انتقل 

!. عني«  التركيز  غاب 
وتعاقد وست هام مع سمير نصري في صفقة انتقال 
التمديد  إمكانية  مع  الجاري  الموسم  نهاية  حتى  حر 

إضافي. لموسم 

فريقه  فابريجاس  سيسك  اإلسباني  النجم  ودع 
اللندني تشيلسي بطريقة مثالية بعدما شارك كبديل في 
آخر مبارياته مع البلوز أمام ساوثهامبتون والتي أقيمت 
ضمن  بريدج  ستامفورد  ملعب  على  الماضي  األربعاء 

اإلنجليزي. الدوري  من   21 الجولة 
وذكرت شبكة )أويتا( لإلحصائيات بأن هذه المشاركة 
الفرق  مع  السابق  البلوجرانا  لنجم   500 رقم  تعتبر 

البطوالت. كل  في  اإلنجليزية 
ولعب فابريجاس مع تشيلسي منذ عام 2014 كما 
-2003 بين  الفترة  في  أرسنال  ألوان  عن  دافع  أنه 

.2011
لفريق  إنتقاله  إجراءات  أكمل  قد  فابريجاس  وكان 
موناكو الفرنسي خالل فترة االنتقاالت الشتوية الجارية 
وذلك بسبب قلة مشاركاته مع البلوز تحت قيادة المدرب 

ساري.

بوليسيتش ثالث أغلى 
صفقة بالدوري األلماني

ساري يوجه رسالة لنجم البلوز الشاب

الدوري اإلنجليزي ُيهيمن على مداخيل البث التلفزيوني

بوليسيتش  كريستيان  األمريكي  دخل 
التاريخية  القائمة  دورتموند  بوروسيا  جناح 
األلماني  بالدوري  البيع  صفقات  ألغلى 

اإلطالق. على  »البوندسليجا« 
وأعلن دورتموند في بيان رسمي موافقته 
على عرض تشيلسي البالغ 64 مليون يورو 
على   2019 صيف  في  بوليسيتش  لضم 
معاراً  الفريق  صفوف  ضمن  يستمر  أن 
)سكاي  شبكة  وذكرت  الموسم.  نهاية  حتى 
سبورتس( أن بوليسيتش بات ثالثاً في قائمة 
البوندسليجا  بتاريخ  البيع  صفقات  أغلى 

يورو. مليون   64 بقيمة 
ديمبلي  عثمان  الفرنسي  المهاجم  ويأتي 
في صدارة القائمة بعد انتقاله من دورتموند 
يوروالعام  مليون   115 مقابل  لبرشلونة 
دي  كيفن  البلجيكي  يحتل  بينما  الماضي. 
بروين المركز الثالث في القائمة بعد انتقاله 
من فولفسبورج إلى مانشستر سيتي مقابل 

يورو في صيف 2015. 76 مليون 
السابق  زميله  على  بوليسيتش  وتفوَّق 
بيير إيميريك أوباميانج الذي حل رابعاً في 
أرسنال  إلى  دورتموند  من  بانتقاله  القائمة 
 63 بقيمة  الماضي  يناير  في  اإلنجليزي 

يورو. مليون 

من أجل التعاقد مع رونالدو آخر

من  جداً  ضخمة  مداخيل  )البريميرليج(  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  حقق 
عوائد البث التلفزيوني والتي بلغت 6.92 مليار دوالر خالل الفترة من 2016 
وحتى 2018. وأجرى مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر الذي ينظمه 
عن  دراسة  واالقتصاد«  القدم  »كرة  شعار  تحت  ويعقد  الرياضي  دبي  مجلس 
عالم االقتصاد في كرة القدم أصدرها في كتاب خاص. وكشفت الدراسة أن 
يورو خالل  مليار   2.9 بلغت  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  في  الالعبين  رواتب 
السابقة.  المواسم  بارتفاع قدره 9 % عن  الرياضي 2017/2016  الموسم 
وحقق البريميرليج أرباحاً في الموسم الرياضي 2017/2016 بقيمة 3.6 
مليار يورو بفائض أرباح قدره حوالي 234 مليون يورو )قبل الضرائب( مقارنةً 
بالموسم السابق. أما الدوري اإلسباني فقد بلغت أرباحه 3.662 مليار يورو 
في الموسم 2017/2016 بزيادة قدرها 495 مليون يورو مقارنةً بالموسم 

السابق بنسبة 15.6 %.

وجه ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي اإلنجليزي رسالة لالعبه الشاب كالوم هودسون أودوي 
الذي ارتبط مؤخراً باالنتقال إلى بايرن ميونخ. األلماني.

العبون  هناك  أوروبا  »في  قال:  الذي  ساري  تصريحات  األلمانية  )بيلد(  وأبرزت صحيفة 
المستوى«. مباريات في هذا  خاضوا 8  بعمر 18 عاماً  قالئل 

لكنه في ذات  أنه محظوظ  وأعتقد  الموسم  أو 7 مباريات هذا  لعب 6  »أودوي  وأضاف: 
يصبح  لكي  الالزمة  المقومات  يملك  ألنه  للتطور  المزيد  أمامه  يزال  وال  جيد  الوقت العب 

العباًعظيما«.
وأشار المدرب اإليطالي إلى تمّيز الالعب الشاب البالغ 18 عاماً عند امتالكه الكرة لكنه 

أكد حاجته ألن يصبح أفضل دون الكرة وكذلك على مستوى العمل الدفاعي.
المهاجم  لضم  رسميين  بعرضين  البايرن  بتقدم  أفادت  قد  عديدة  تقارير صحفية  وكانت 

بالرفض. قابلهما  تشيلسي  لكن  يورو  مليون   22.2 يبلغ  آخرهما  اإلنجليزي 
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ََّم مهام إدارة عصام بوشويرب يتسل
مستشفى "الحوادث أبي سليم" 

اتفاقية تعاون بين مستشفى طرابلس الجامعي وجمعية المنتدى البريطانية في تخصص جراحة وعالج قلب أطفال

 مرافقنا الصحية .. 

 qC�√ r¹bIð w� WO×B�« o�«dL�« —Ëœ bŠ√ vKŽ vH�¹ô
 w�U�_« ŸU�b�« jš U¼—U³²ŽUÐ v{dLK� WO³D�«  U�b��«
 r¼U�ðË  sOMÞ«uL�«  sJÝ  s�  UNÐdI�  ÷d�  Í√  WNł«uL�
 rð u�  UOHA²�L�« vKŽ ¡VF�« nOH�ð w� dýU³� qJAÐ
 Íc�«  ·bN�«  XIIŠË  W×O×
  WI¹dDÐ  UNM�  …œUH²Ýô«

Æ tKł« s� X¾A½√
 oÞUM� nK²�� w� U¼œułË s� ržd�« vKŽË U½œöÐ w� Ë
 w×
  o�d�  1700  d¦�_  U¼œbŽ  q
Ë  w²�«Ë  UO³O�
 WI¹dDÐ UNM� …œUH²Ýô« r²ð r� Î«bOł UO�«dGł UF¹“uð WŽ“u�
 WO³D�«  U�eK²�L�«Ë W¹Ëœ_« dO�uð ÂbF� Êü« v²Š W×O×

  UOHA²�L�UÐ ·UFÝù« ÂU��_ ÊuNłu²¹ v{dL�« qFłU�
 WO×B�« o�«dL�« s� W�U×L�«  ôU×�« ‰U³I²Ýô WBB�L�«
 W�bš r¹bI²� r�UF�« ‰Ëœ q� w� WF³²L�« qLF�« WO�¬ V�Š
Æ W�bI²L�«  ôU×K� sOO
UB²šô« ¡U³Þ_« q³� s� UN� WO³Þ

  UOHA²�L�UÐ ·UFÝù« ÂU��√ X×³
√ WI¹dD�« ÁcNÐË
 tłu²¹ Âb�« jG{ ”UO� b¹d¹ Íc�« v²ŠË v{dL�UÐ ZFð
 ÁUMJÝ s� »dI�UÐ œułuL�« w×B�« o�dL�« U�—Uð vHA²�LK�
 s� WŽuL−� ÈuÝ UNO� ¡wý Í√ œułË ÂbFÐ sOI¹ vKŽ t½_
 jI� Y¹b×�« ·«dÞ√ Êu�œU³²¹ i¹dL²�« d
UMŽË ¡U³Þ_«
 Íc�« hIM�« V³�Ð i¹dLK� W�bš r¹bIð ÊuFOD²�¹ ôË
 …dO³� œ«bŽQÐ ZFð w²�«Ë qOGA²�« œ«u�Ë W¹Ëœ_« w� t½u½UF¹
 s� d¦�_ UNCF³� wHOþu�« —œUJ�« q
Ë YOŠ sOK�UF�« s�
 r²¹Ë W¹dOO�ðË …bŽU�� WO³ÞË WO³Þ d
UMŽ sOÐU� 200
 Ë√ ÂuO� ÊUOŠ_« iFÐ w� qBð  «d²� vKŽ qLFK� rNF¹“uð
 qLF�« rNM� tO� VKD²¹ Íc�« X�u�« w� Ÿu³Ý_« w� sO�u¹
 w� tOKŽ ·—UF²L�« V�Š WðËUH²�  UÐËUM� w�Ë w�u¹ qJAÐ
 Èu²�� w½bðË ”bJ²�« «c¼ V³�ÐË W�UF�« nzUþu�« Â«Ëœ
 WO×B�«  UMI�«d� VKž«  b−½   UO½UJ�ô«  hI½Ë   U�b��«
ÆjI� W¹—«œ«  ö�UF�Ë WD�U¹ ÈuÝ UNðUH
«u� s� qL×ðô

سالمة الغذاء 
 W¹cG²�«  WOL¼√  bŠ√  vKŽ  vH�¹ô
 Ê√ V−¹ w²�«Ë  UOHA²�L�« w� v{dLK�
 wOzUBš√ q³� s� WIO�œ WFÐU²L�  lC�ð
 o�Ë  W³łË  i¹dLK�  ÂbIð  v²Š  W¹cG²�«
 WO�UŽ  WOz«cž  WLO�   «–   UH
«u�
  ULOKFð  V�Š WO×B�«  t²�UŠË  výUL²ð
 ÆÆ  ¡UHAK�  tKŁULð  w�  r¼U�ðË  VO³D�«
  U³łu�«  qI½  WOKLŽ w¼ ÁU³²½ô«  XH�U�Ë
 ¡«u¹ù« ÂU��_  UOHA²�L�UÐ a³DL�« s�
 W
Uš  UE�UŠ w� ÊuJð Ê√ V−¹ w²�«Ë
 ©WMšUÝ®  i¹dLK�  W³łu�«  qBð  v²Š
 ÎUO�UŠ qIM�« UNÐ r²¹ w²�« WI¹dD�UÐ fO�Ë
 —«Ëe�«Ë …—ULK� vM�²¹ W�uAJ� WÐdŽ vKŽ
 bFBL�«  w�  UNÐ  œuFB�«Ë  UNðb¼UA�
 oKDML�«  «c¼  s�Ë  ÆÆ  —«Ëe�UÐ  ’U��«
 bIŽ  Â«dÐ≈  bMŽ  vHA²��  q�  vKŽ  V−¹
 qI½   UÐdŽ  ÊuJð  Ê√  s¹uL²�«  W�dý  l�
 W�öÝ vKŽ UþUHŠ ◊ËdA�« sL{ ¡«cG�«

ÆWM�¬  WI¹dDÐ  t�u
Ë

 ÊËRý  …—«œ≈  d¹b�  ¨¢ÍdALN�«  Âö��«b³Ž  ‚—UÞ¢  bO��«  b�√
 cM�  …—«œù«  tÐ  ÂuIð  Íc�«  qLF�«  WOL¼√  vKŽ  fKÐ«dÞ  vŠd−�«
 W×B�«  d¹“Ë  —«d�  —Ëb
 v�≈  ¨¢2012  ¢ÂUŽ  V²JL�  UN�OÝQð
 ÊuJ²�  vŠd−�«  ÊËRý  …—«œù  UNK¹u×²Ð  2014  d¹«d³�  8  Âu¹

Æ  …—«“uK�  wLOEM²�«  qJON�«  sL{
 WO{UL�«   «uM��«  WKOÞ  XŽUD²Ý«  …—«œù«  ÊQÐ  ·U{√Ë  ≠
 ·UFÝù fKÐ«dÞ W¹bKÐ ‚UD½ w� WŠU²L�«  UO½UJ�ù« o�Ë qLF�«
  rŽœ vKŽ XKB×ð ¨¢2016 ¢ÂUF�« ‰öšË ¨  U�U³²ýô« vŠdł
 UNO�  XF�Ë  w²�«  ÊbL�«Ë  ¨fKÐ«dÞ  oÞUM�   WODGð  XŽUD²Ý«Ë
 ÃöF�« wIK²�  ôU×�« b¹bŽ q¹u×ðË UN³Ý v�≈ Îôu
Ë  U�U³²ý«

 ÆfKÐ«dÞ   U×B�Ë   UOHA²��   w�
 …—«œù« wHþu� q³� s�  X�cÐ w²�«  œuN−�UÐ ¢ÍdALN�« ¢ œUý√Ë
 dNý ‰öš  fKÐ«dÞ »uMł w� XKBŠ w²�«   U�U³²ýô« ‰öš
 W�bš r¹bIðË sOMÞ«uL�«Ë  vŠd−�« ·UFÝSÐ  w{UL�« d³L²³Ý
  UOHA²�LK�  rN²�UŠ≈  q³�  w½«bOL�«  vHA²�L�UÐ   rN�  WO³Þ
 …—«“Ë  l� qLŽ œuIŽ UN�  w²�«  ’U��«  ŸUDI�«   U×B�Ë W�UF�«
 ÂuIðË ¨Ã—U��UÐ ÃöFK� UNKI½ r²¹ Włd×�«  ôU×�« ULO� ¨W×B�«

ÆUNłöŽ ‰ULJ²Ý«  sOŠ v�≈  UN²FÐU²LÐ  …—«œù«
 ¡UMŁ√  ôU×�« ·UFÝ≈ vKŽ dB²I¹ô …—«œù« qLŽ ÊQÐ U×{u�
 sO�U¦ł qI½ w� w½U�½ù« V½U−�« ÁËc×¹ UL½≈Ë ¨jI�  U�U³²ýô«
 UNLOK�ðË  wŽdA�«  VD�«  vKŽ  UN{dŽË    U�U³²ýô«   vŠdł
 jÝË  WMOF�   «e�dLð  w�   «—UOÝ   nOKJ²�  W�U{ùUÐ  ¨UN¹Ëc�

 Æ¡Í—UÞ  Í_  U³�×ð  fKÐ«dÞ  WM¹b�
 XF�Ë w²�«  U�U³²ýô«  WKOBŠ sŽ  t�H½ ‚UO��« w� nA�Ë
 WO³Þ W�bš vŠd−�« ÊËRý …—«œ≈ UN� X�b�Ë fKÐ«dÞ »uMł w�
 w� ÃöFK� ¢400¢ WÐ«d� rNM� qOŠ√ `¹dł ¢540¢  œbŽ  “ËU−ð
 œbŽ  w�  …—«œù«  s�   sOHKJL�«  q³�  s�  rN²FÐU²�  r²ðË   Ã—U��«
  UÐuFB�« rž—  ôU×�« sŽ WKBH� d¹—UIð Êu�bI¹Ë Ê«bK³�« s�

   ÆÊUOŠ_« iFÐ w� rNKLŽ dOÝ oOFð w²�«
 UO³O�  WHO×B�  t×¹dBð   ÂU²š  w�  ¨¢ÍdALN�«  ¢  sKŽ√Ë   ≠
 vŠd−�«  ÊËRý  …—«œ≈  t²�b�  Íc�«  qLFK�  ÁU{—  sŽ  W¹—U³šù«
 UNKFł t²IIŠ Íc�« ÕU−M�« Ë UN� WFÐU²�« W¹—«œù«Ë WO³D�« rIÞ_«Ë

Æt�u�  V�Š Êü«  v�≈  qLF�«  w�  …dL²��
 qLF�« WDš ‰öš s� qC�_« r¹bI²� vF�¹ t½√ vKŽ b�√Ë ≠

vKŽ qLF�«  UNM�Ë UN� œ«bŽù« r²¹ w²�« WOK³I²�L�«
 w�  vŠd−�«  ÊU−�  l�  WD³ðd�  WO½Ëd²J�≈  W�uEM�  sOýbð   ≠
 WOŽu³Ý_«Ë WO�uO�«  d¹—UI²K�  W�U{ùUÐ  vŠd−�« dB×� Ã—U��«

Æ…—«œû�  ‰U×ð  w²�«

 fKÐ«dÞ  ¢  wF�U−�«  fKÐ«dÞ  vHA²��  ÂUŽ  d¹b�  l�Ë
  sOO{UL�«  sO�uO�«  ‰öš ¨¢wKO−F�«  qO³½  ¢  —u²�b�«  ¨¢w³D�«
 ‰ULŽú�  WO½UD¹d³�«  Èb²ML�«  WOFLł  l�  ÊËUFð  WO�UHð«
 w³D�«  ‰U−L�«  w�  WB²�L�«  ¨¢…dOGB�«  »uKI�«  ¢W¹dO��«
 …dD�I�«Ë ‰UHÞ√ VK� WŠ«dł w� sOB²�� ¡U³Þ√ »ö−²ÝUÐ
 …uDš  w�  ¨vHA²�L�UÐ   UOKLŽ  ¡«dłù  WOłöF�«  WO³KI�«
 wL�� vKŽ ¡VF�« nOH�ð w� WL¼U�L�« UN�öš s� ·bN¹
 rNz«dE½  l�  ÊËUF²�UÐ  ‰UHÞ_«  VK�  ÷«d�√Ë  VKI�«  WŠ«dł

ÆsOO³OK�«  ¡U³Þ_«  s�
 ·b¼  ÊQÐ  t�  o�«dL�«  w³D�«  o¹dH�«Ë  WOFL−�«  fOz—  b�√Ë

 s�  VKI�«  v{d�  …UOŠ  –UI½≈  qł√  s�  Y×Ð  ÍdOš  WOFL−�«
 WOŠ«d−�«   UOKLF�«  ¡«dłù  —UE²½ô«  WLzU�  w�  s¹c�«  ‰UHÞ_«

ÆWOłöF�«  …dD�I�«Ë
 ‰c³ð  w²�«  œuN−�UÐ  ¨¢wKO−F�«  ¢  —u²�b�«  VŠ—  ULO�
 ¨vHA²�L�UÐ  WO³D�«   U�b��«  Èu²��  l�—  w�  WL¼U�LK�
 rN�²Ý w²�« r¼UH²�« …d�c� lO�u²Ð t�H½ ‚UO��« w� œUý√Ë
 VK�  v{dL�  …bOł  WO³Þ   U�bš  r¹bIð  w�  dýU³�  qJAÐ
 WB²�L�«  WO³D�«  ‚dH�«  …—U¹e�  oO�M²�«  ¡bÐ  b�√Ë  ¨‰UHÞ_«

ÆW�œUI�«  lOÐUÝ_«  ‰öš   UOKLF�«  ¡«dłù
 ÂU��√  w�  W�u−Ð  dz«e�«  b�u�«  WI�—  ÂU�  lO�u²�«  VIŽË

 VKI�«  W¹UMŽ  …bŠË  w�   «eON−²�«  vKŽ  «uFKÞ«Ë  vHA²�L�«
 rNÐU−Ž≈  sŽ  «Ëd³ŽË  WO³KI�«  …dD�I�«  r��Ë   UOKLF�«Ë
  UłUO²Š« q� dO�uð vKŽ rN½ËUFð «uMKŽ√Ë …œułuL�«  UO½UJ�ùUÐ
 ¢  —u²�b�«  UOŠË  ÆWOŠ«d−�«   UOKLF�«  ¡«dł≈  V½Uł v�≈  r�I�«
 sOOzUBš_«Ë  ¡U³Þ_«  UN�c³¹  w²�«  …—U³−�«  œuN−�«  ¨¢wKO−F�«
 ¨¢—uNIL�«  s�Š¢  —u²�b�«  –U²Ý_«  …œUOIÐ  sOL�I�UÐ  sOO³OK�«
 sLŠd�«  b³Ž¢  —u²�b�«Ë  ‰UHÞ_«  VK�  WŠ«dł  Í—UA²Ý«

Æ UO½UJ�ù«  WK�  rž—  ¨  ‰UHÞ_«  VK�  Í—UA²Ý«  ¨¢wL¹Ëd�«
 d
UMF�«  s�  œbŽ  V¹—bð  rCð  r¼UH²�«  …d�c�  Ê√  d�c¹

Æ‰U−L�«  «c¼  w�  rNðd³š  s�  …œUH²Ýö�  WO³OK�«  WO³D�«

 ÂUBŽ¢  —u²�b�«  r]K�ð
 ¢»d¹uýuÐ√ s¹b�« fLý
  sOO{UL�« sO�uO�« ‰öš
 Àœ«u×�«  vHA²�� ÂUN�
 —«dI�  UI�Ë  rOKÝ  wÐ√
 ©788® r�— W×B�« d¹“Ë
 U ÎHKš  2018  WM��
 —u²�b�«  oÐU��«  Ád¹bL�

Æ¢gOMŠ  w�UÝÆ¢
 WHKJL�«  WM−K�«  X�U�Ë
 W×B�«  …—«“Ë  q³�  s�
 rOK�²�«   «¡«dł≈  ÂULðSÐ
 ¢gOMŠ« ¢ sOÐ Âö²Ýô«Ë

Æ¢»d¹uýuÐ«  ¢Ë

لصحيفة 
 هشام الصيد

يافطة ومعامالت إدارية

702807 03 2617
عملية  من العمليات 

الصغرة
عملية خياطة االنسجة من 

الداخل والخارج
حاالت تركيب قسرتة 

مركزية
عملية إعادة الكتف 

ملكانه
حالة تركيب انبوب التنفس 

الصناعي
حالة تركيب انبوب صدري مع جهاز  

إلزاله الهواء

النشاط اليومي للمستشفى امليداين العاصمة التابع الدارة شؤون الجرحى طرابلس
يف اشتباكات جنوب طرابلس من 26 / 8 / 2018 إىل 2018/9/21

نشتغل بما يمليه علينا ضميرنا ونسعى لتقديم األفضل 

جريح اصابة خطرية ومتوسطة404 117
قتيل

مفقود20
شخص تم العثور 

عليه متويف

156
عائلة تم إجالئها

264
عائلة تم إغاثتها جريح اصابة بسيطة

177

 إجاميل الوفايات والجرحى واملفقودين منُذ بداية اشتباكات جنوب طرابلس من 26 / 8 / 2018 إىل 2018/9/25م

قرابة "400" جريح أحيلوا للعالج يف الخارج نتيجة اشتباكات جنوب طرابلس

رسم بياين يوضح إجاميل الوفايات والجرحى واملفقودين 
منُذ بداية االشتباكات يف 26 /8/ 2018 اىل 2018/9/25
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اإلعالمي عبدالفتاح الوسيع ..

كتب : علي خويلد
أغنيته  تصوير  من  عبود  مهند  الشاب  الفنان  انتهى 
العام  بداية  مع  ستبث  والتي  مني(  )ضايع  الجديدة 
 .. الليبية  القنوات  من  العديد  في   2019 الجديد 
الفنان  وألحان  الزرمقي  طه  الفنان  كلمات  من  العمل 
عالء  للموزع  الموسيقي  والتوزيع  احفيظة  إبراهيم 

العلواني.
لمهند  خاص  عاطفي  عمل  أول  هو  مني"  "ضايع   -
الفنية  الحفالت  من  العديد  في  مشاركته  رغم  عبود 
والمهرجانات والبرامج المنوعة إال أنها كانت بأعمال 
الخاصة  األغاني  بعض  باستثناء  الفنانين  لكبار 
هذا  في  والمختلف  الجديد   - المرئية  بالمنوعات 
العمل هو الفريق الفني والتقني من جيل الشباب بداية 
اإلخراج  لفكرة  باالضافة  والتوزيع  واللحن  الكلمة  من 
عبدالمنعم  الشابان  الفنانان  رأسها  على  كان  التي 

. الواعر  وعبدالسالم  الراشدي 
العمل  إنجاح  على  القائمين  ولكل  لمهند  تحية   -

مبروك. وألف  مني(  )ضايع  الغنائي 

تستعد الفنانة نجوى محمد 
للموسيقى  جديد  من  للعودة 
من  حيث  غياب  بعد  والغناء 
األيام  في  تشرع  أن  المنتظر 
من  عدد  تجهيز  في  القادمة 
الجديدة  الغنائية  األعمال 
األغنية  شعراء  من  لنخبة 
والملحنين وتعد الفنانة نجوى 
الآلتي  الفنانات  من  محمد 
منذ  األغنية  من خالل  برزت 
خاللها  من  قدمت  سنوات 

أروع أعمالها التى ال زالت عالقة بإذهان عشاق فنها 
مهرجانات  عدة  وإنجاح  إحياء  في  ساهمت  أنها  كما 
 .. والعربي  المحلي  المستوى  على  فنية  وتظاهرات 

. وناجحة  موقفة  عودة 

 ضايـــع منــــي

عودة جديدة

المصراتي يشتد ألماً
 إبداع ألكثر من أربعين عاما 

عبدالفتاح سالم الوسيع  من مواليد مدينة بنغازي الحادي والثالثين من شهر  ديسمبر عام الف تسعمائة وثمانية 
وثالثين هو احد العمالقة اإلذاعيين في ليبيا صاحب صوت قوي وأداء مميز وثقافة منقطعة النظير 
منذ طفولته أحب الخيال الممكن التحقيق عشق حكايات الجدات عند سماعها يسردها علي أصحابه بالتفصيل أمام 
عتبة منزلهم الطيني المتواضع في قرية توكره )العقورية ( حاليا والتي تقع شرقي بنغازي بحوالي 60 كم بعد ان تركوا 
المدينة لظروف الحرب 
طفولته كانت سعيدة رغم فقدان األب في وقت مبكر ولكن احتضان األم وحنو االخ األكبر الذي  أصبح العائل عوضا 
غياب والده استكمل دراسته االبتدائية في القرية ثم رحل إلى بنغازي لمتابعة التحصيل .

■ إعداد :  أسماء صهد 

عمل كمذيع بهيئة 
اإلذاعة البريطانية 
)BBC(المسموعة 
وكتب وعلق بصوته على 
مقدمة وختام شريط 
عمر المختار

شغفه باألدب واللغة 
العربية على وجه 
الخصوص مهد له 
الطريق لتحقيق حلمه

،، ،،

،،

في بنغازي تفتحت عيناه على أعمال فنيَّة راقية كان لها األثر اإليجابي في مسيرته المهنية
المدينة آفاق جديدة  انفتحت أمامه في 
خالل  من  والوعي  واالدراك  المعرفة  من 
والكتب  والشهرية  االسبوعية  المجالت 
كان يقف أمام مكتبة بوقعيقيص رحمه الله 
نسخته  على  ليحصل  الخميس  يوم  مساء 
المفضلة أو رواية في الجيب لينطلق على 
إلى  لنقلة  السيارات  محطة  إلى  الفور 
وحتى  الخميس  بقية  يمكث  حيث  القرية 
. بنغازي  إلى  بعدها  ليعود  الجمعة  مساء 

أعمال  على  عيناه  تفتحت  بنغازي  وفي 
شاهد   آنذاك(  )بمقياس  راقية  فنية 
كالسيكيات السينما العالمية والعربية كان 
ليتذكر  مذكراته  في  الشريط  قصة  يكتب 
أحداث  سرد  عليه  وليسهل  أحداثه  أهم 
لم يسعفهم  الذين  الشريط على أصدقائه 

! العجيب  األمر  هذا  بمشاهدة  الحظ 
على  العربية  واللغة  باألدب  شغوفا  كان 
وجه الخصوص وكان استاذة ابراهيم الالح 
باستمرار  والكتابة  القراءة  على  يشجعه 

الكتابة  على  يده  وتعويد  الشعر  وحفظ 
وإلتحق باإلذاعة فقد كان زميل له يعمل 
الغرياني  جمعة  األستاذ  باإلذاعة  كفني 
رحمه قال له يوما أنت أفضلنا صوتا وأداء 
لو  بالك  ما  العربية  اللغة  حصة  في 
إنتسبت إلى االذاعة فقال له هذا حلمي !!

األمر  عرضت  له  قال  الثاني  اليوم  في 
فقالوا  اإلذاعة  في  المسؤولين  بعض  على 
البرامج  أحد  في  فقرة  يقدم  أن  يمكن  له 
قصة  بقراءة  له  إتصال  أول  هذا  فكان 
فرج  المربي  األستاذ  برنامج  في  قصيرة 
عبدالفتاح  اإلعالمي  إلتحق  الشويهدي 
ال  وعمرة  باإلذاعة  متعاون  بشكل  الوسيع 
أوالً  قام  فقد  سنة  عشر  سبعة  عن  يزيد 
وقدم  فعد  للنشرة  اإلخباري  بالتحرير 
البرامج المنوعة منها علي سبيل المثال.. 
من  ضيوف  ..اساطير..  الخير  مساء 

. التاريخ 
إهتمامه  إنصرف  الستينات  فترة  في 
بالدراما اإلذاعية واستحوذت على وجدانه 
السيما بعد أن ربطه القدر بكاتب موهوب 
السوكني  محمد  المرحوم  قدير  وممثل 
)المرشد  الحلقات  من  العديد  له  وأخرج 

االجتماعي(
اإللتحاق  ذهبية  فرصة  على  وتحصل 
بالمسرح  تهتم  مختلطة  أجنبية  بفرقة 
عمالً  عشر  ثالثة  من  أكثر  وقدم  العالمي 

والمسرحيين  الكتاب  لكبار  مسرحيا 
عبدالفتاح  لإلعالمي  المهني  المشوار 

الوسيع
 مشوار طويل ولم يكن بسهولة 

من  إال  تأتي  ال  العالمية  فاإلنطالقة 
التابعة  الواقعية  الصادقة  المحلية  خالل 

. الوطن  أعماق  من 
تقود  المتقنة  الجيدة  المحلية  األعمال 
حتما لإلنتشار وتلقى القبول عند الناس..

وأن كانت هذه المقولة صادقة عن األعمال 
األدبية فيعتقد أيضا صادقة على اإلعالم 

المحلي من صحافة وإذاعة وغيرها.
المرفق  هذا  إستخدام  أحسن  فكلما 
الحيوي ووجه التوجه القيم لخدمة الناس 

ومعالجة  وآمالهم  طموحاتهم  ومعانقة 
المقاييس  بكل  ناجحا  كان  كلما  مشاكلهم 
المعنوي  التوجيه  بإدارة  للعمل  إنتدب 
))الشعب  بعنوان  مرئية  برامج  لتحقيق 
الكثيرين  أذهان  الذي علق في   )) المسلح 
المرحوم  األولى  األربع  حلقاته  كتب  الذي 
بإعداد  وكلف  النيهوم  الصادق  الكاتب 
آخر  برنامج  قدم  كما  الباقية  الحلقات 
الشعب  مكتبة  عنوان  تحت  التوجه  لنفس 
القت  والتي  الحروب  عن  حلقات  المسلح 
الكيمائية  الحرب  كبيراً  جماهيريا  إقباال 
حرب  اإللكترونية  الحرب  الجوية  الحرب 

..الخ  الغابات  حرب  المدن 
من  حلقة  وعشرين  سبعة  قدم  كما 
البرنامج السينمائي ))كي ال ننسي(( الذي 
حرصوا فيه أن تبقى أشرطته ذات هدف 
كقامة  عاما  أربعين  من  أكثر  مسيرة 
الوسيع  اإلعالمي عبدالفتاح  مثل  إعالمية 

اليمكن تلخيصها في سطور 
المرحلة  إتمام  شهادة  على  تحصل 
تخصص   ) االوائل  العشرة  )من  الثانوية 
لغة عربية، عمل في نظارة المالية كمترجم 

االنجليزية. للغة 
إلتحق بالعمل اإلعالمي )كمتعاون( وقدم 
والتمثيليات  البرامج  من  العديد  إخراج  

االذاعية 
إنتقل رسميا إلى اإلذاعة سنة 1967

من  وقدم  الجامعي  المسرح  أسس 
الموسيقية  الحفالت  من  العديد  خالله 
الفكاهية  اإلسكتشات  وبعض  والمنوعات 

الواحد  الفصل  ذات  والمسرحيات 
االقتصاد  في  البكالوريوس  شهادة  نال 

1963 العام  في  السياسية  والعلوم 
)l.T.G( إنتسب للفرقة العالمية للمسرح

التي قدمت أغلب أعمال شكسبير _ويوجو 
بيتي _وشيالق ديالني _وأوسكار وأيلد _

وغيرهم وعمل معها ممثال ومخرجا وفنيا 
في بعض االحيان 

التحق بالمسرح القومي )الوطني حاليا(
علي  فحصل  للفرقة  اختبار  اجراء  بعد 
الترتيب االول _لجنة االمتحان مكونة من 
االستاذة )نبيل االلفي _االزمرلي _محمد 

) _العقرباوي  توفيق 
لندن  الي  دراسية  بعثة  في  ذهب 
االذاعية  الفنون  لدراسة   TV.BBC

دراما  من  المرئية 
وحصل  اخره  الي  ومنوعات  وثائقيات 
البرامج  وانتاج  االخراج  في  دبلوم  علي 

ئية  لمر ا
مراقبا  عين  البعثة  من  عودته  بعد 
الخامسة  القناة  في  المرئية  للبرامج 
 24 في  الليبي  التلفزيون  )افتتح 
_12_1968وكان يبث علي ثالث قنوات 
_قناة  طرابلس   6 _قناة  بنغازي   5 قناة 

9فزان وكانت كل قناة تبث نفس البرنامج 
لمدير  نائبا  ثم  ثابتة  مواعيد  وفي  تقريبا 
)باإلضافة  تخصص  التلفزيون،  عام 
األشرطة  على  التعليق  في  اإلداري(  لعملة 
العالمية  الحرب  وثائقيات  منها  الوثائقية 
الثانية   العالمية  الحرب  وثائقيات  األولى 
وثائقيات )العالم في حرب(، بعض البرامج 
الموسيقية العالمية ، سلسلة من األشرطة 

وغيرها.  حي(  )العالم  عن  الوثائقية 
الفنون  إدارة  فرع  بمسؤولية  أنيطت  
من  تتكون  والتي  بنغازي  في  واألدب 
)التأليف  الشعبية  الفنون  المسرح،  قسم 

التشكيلة( والفنون  والترجمة 
شركة  إدارة  مجلس  في  للعمل  رشح 
أنتجت  والتي  العالمي  لإلنتاج  عربية 

الرسالة  شريط 
_ _الكويت  ليبيا  من  هم  واألعضاء 

منتدب  كعضو  للعمل  رشح  _كما  المغرب 
الشريط  التصوير  مراحل  جميع  حضر 
)طرابلس  وليبيا  )مراكش(  المغرب  في 
من  _وغيرها  _ترهونة  _جنزور  _فزان 

المناطق(.
لعب دور )سعد بن عبادة ( زعيم األنصار 

في المدينة.
إلى  عاد  بالمغرب  التصوير  توقف  بعد 
ليبيا حيث شارك في التحضير إلستكمال 
قوبل  الشريط  تصوير  بليبيا،  التصوير 
بعض  من  وكذلك  السعودية  من  بإعتراض 

وأوربا. أمريكا  في  اإلسالمية  الجاليات 
زيارة  مسرحيتي  في  بالتمثيل  شارك 
السيدة العجوز _القاعدة واالستثناء اللتين 
)الجمهورية(  مسرح  خشبة  على  عرضتا 

. هناك  كبيراً  نجاحا  ولقيتا  بالقاهرة 
وثائقيا  شريطا  خمسين  حوالي  قدم 
الشعوب  ونضاالت  والسياسة  التاريخ  عن 

وتجاربهم.
المعنوي  التوجيه  إدارة  عليها  أشرفت 
عنوان  تحت  المسلحة  للقوات  والتابعة 

المسلح. الشعب 
عنوان  تحت  مرئيا  برنامجا  قدم  كما 
اشرطة  عن  عبارة  وهو  ننسي(  ال  )كي 
ممارسات  وتفضح  الشعوب  كفاح  تصور 
الشعوب  ضد  وامريكا  الغربي  االستعمار 
دينيا  برنامجا  أيضا  قدم  المستضعفة، 
مع  بالمشاركة  النور  دروب  عنوان  تحت 

رشى.  آل  عبدالرحمن  الفنان 
أعير للعمل كمذيع )قاري أخبار ( لهيئة 
اإلذاعة البريطانية )BBC( المسموعة في 

عام 1978.
وختام  مقدمة  على  بصوته  وعلق  كتب 

المختار. عمر  شريط 

واملعد  املمثل  الفنان 
والكاتب واملخرج مصطفى 
الفنانني  من  املصراتي 
إثراء  يف  ساهموا  الذين 
اإلذاعية  الفنية  املكتبة 
واملسرحية واملرئية بعديد 
املتميزة  األعمال  من 
بها  تزخر  التي  والناجحة 
مسيرته الفنية منذ حلظة 
انطالق مشوارها ، تعاون 
املخرجني  من  الكثير  مع 

والكّتاب املحليني والعرب ، ومعهم شارك يف إجناز 
تقدير  خاللها  نال   ، مشتركة  مرئية  أعمال  عدة 
الصحية  ، ورغم ظروفه  واحترام كل من شاهدها 
أن عزميته  إال  فترة طويلة  منذ  بها  مر ومير  التي 
جعله  اإلبداعي  مشواره  مواصلة  على  وإصراره 
يتنقل  فنراه   ، كبيرة  وثقة  ثابتة  بخطوات  يستمر 
اإلذاعي  التسجيل  قاعة  من  ونشاط  حيوية  بكل 
إلى قاعة التصوير ومن ثم إلى املسرح دون كلل أو 
ملل، ولكن عندما يشتد األلم تتوقف كل اخلطوات 
ليزيح  األمام  إلى  يدفعها  من  تنتظر  املزيد  لتقدمي 

األلم.......؟؟؟؟؟. كاهل  عنها 

بإحدى  تتواجد  الخوجه  القديرة حميدة  الفنانة  مازالت 
العالج  تلقيها  لغرض  وذلك  طرابلس  بمدينة  المصحات 
الالزم بعد األزمة التى ألمت بها مؤخراً حيث يقوم من حين 
إلى آخر عدد من زمالئها الفنانين بزيارتها لالطمئنان على 
الفنانات  أبرز  من  الخوجه هي  والفنانة حميدة   ، صحتها 
الفنية  األعمال  من  العديد  في  ساهمن  الالتي  الليبيات 
بشقيها المسموع والمرئي إلى جانب المسرح حيث أثرت 
من خاللها المكتبة الفنية الليبية التى تزخر عبرها بتاريخ 
فني حافل أسرة صحيفة " ليبيا اإلخبارية " تتمنى لها دوام 

الصحة والعافية وبالشفاء العاجل .

أصغر فني  كالم في الصحة  بالشفاء العاجل
شهد العرض المسرحي " مكان مع البهائم " للمخرج المتجدد 
للفنون  ليبيا  شموس  فرقة  وقدمته  حسن  إبراهيم  أحمد 
وهو  طه  الرحمن  عبد  الطفل  مشاركة  المرج  بمدينة  المسرحية 
أصغر فني تقني في مهمة اإلضاءة والموسيقى والمؤثرات حيث 
وذلك  به  واالهتمام  وتشجعيه  المشاركة  فرصة  المخرج  له  أتاح 
والناقوس  المسخ   " مسرحيتي  في  معه  حققه  الذي  النجاح  بعد 
" صحبة الفنان جمال زايد والفنانة سلوى المقصبي ومن خالل 
تؤكد  المسرحي  العرض  في  طه  الرحمن  لعبد  المشاركة  هذه 
والتشجيع  الفرصة  لها  أتيحت  متى  الليبية  الموهبة  قدرة  على 

المسرحي. بالمجال  المهتمين  قبل  من  واالهتمام 

يتواجد كل من المعد والمقدم التلفزيوني عبدالرحمن الخازمي والمخرج 
وضع  لغرض  الوطنية  ليبيا  بقناة   المونتاج  حجرات  داخل  الباشا  جالل 
الجديد  التلفزيوني  لبرنامجه  الجاهزة  الفقرات  على  النهائية  اللمسات 
في  خالله  من  قدم  الذي  غير  جديد  شكل  في  الثنائي  سيقدمه  والذي 
صحة  تهم  متنوعة  فقرات  عدة  يشمل   " الصحة  في  "كالم  و   .. السابق 
المستشارين والدكاترة إليصال  لنخبة من  إلى جانب استضافته  المواطن 
المعلومة التي تفيد حياة اإلنسان من خالل االتصاالت المباشرة.. وبذلك 
يؤكد الثنائى الخازمي والباشا على عودتهما من جديد لاللتقاء بمشاهدي 
قناة ليبيا الوطنية بعد غياب نشير إلى أن البرنامج من المنتظر أن يبث 

. الهواء مباشرة  القادمة وعلى  القريبة  األيام  في 
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ÆÆ wð«c�« bIM�«Ë bIM�« WO�bł

 ¨ sOHI¦L�«Ë nI¦L�« sŽ lL	½ U� «dO¦� 
 ø lL²−L�« w� t²HOþË U�Ë nI¦L�« u¼ sL�
 Â√  ¨  nI¦L�«  u¼  W�dFL�«  pK²�«  s�  q¼
 «dŠ nI¦L�« q¼Ë ø Èdš√ ◊Ëdý „UM¼ Ê√
 sJL¹ q¼Ë ¨œuO� Ë«  «¡UL²½« Í√ s� UIOKÞ
 ŸuM� dš¬ v�≈ sOŠ s� Á¡«—√ dOG¹ Ê« nI¦LK�
 Ê√  Â√  ¨  l�«uK�  b¹b−�«  rNH�«Ë  W½ËdL�«  s�

 ø U�UH½Ë U½uKð bF¹ «c¼
 b�Ë  ¨  szU��UÐ  nI¦L�«  XF½  U�  U³�Už
 Êu�¹  qN�  ¨  WHB�«  Ác¼  tÐ  XIB²�«
 nI¦L�« Êu�¹ rK� p�b� ÊU� Ê«Ë ønI¦L�«

Æ ø«œUL�Ë
 UNMŽ  VO−MÝ —ËU×L�«Ë  WK¾Ý_«  Áb¼  q�
 œ—«Ëœ√ Á«d¹ UL� nI¦L�« w� œbF�« «c¼ w�
 Æ  ULz«œ  qAHð  w²�«  WN�ü«  tÐU²�  w�  bOFÝ
 nI¦L�«  sOÐ  W�öF�«  sŽ  »U²J�«  Àb×²¹
 ¨W�uJ×�«  tDKÝ  ¨  UN�UJý√  qJÐ  WDK	�«Ë
  «œUOI�«  tDKÝ  ¨  UOłu�Ëb¹_«  tDKÝ
 ¨s¹b�«  ‰Uł—  tDKÝ  ©WO³FA�«®  WOFL²−L�«
 w�  …œułuL�«   UDK	�«  s�  U¼dOžË
 q²� tÐU−¹ Ê« tOKŽ nI¦L�«Ë Æ  UFL²−L�«
 Ë«  WNÐU−L�«  qł«  s�  fO�  ¨ UDK	�«  Áb¼
 ÕUC¹ù sJ�Ë ¨  UŽ«d� w� UNF� ‰ušb�«
 lL²−L�«  w�  tK�uÐ  t½uJÐ  wIOI×�«  t¹√—
 Èb²N¹ w²�« W×O×B�«  U¼U−ðô« v�« dOAð
 w²�«  WN�ü«  ®  tÐU²�  Ê«uMŽË  Æ  lL²−L�«  UNÐ
 U¼U½d�–  w²�«   UDK	�«  q²�  ©ULz«œ  qAHð
 Ác¼  l³²¹  U�bMŽ  nI¦L�«  Ê«Ë  ¨WN�¬  UN½QÐ
 WN�¬ b³FOÝ W¹UNM�« w� u¼ pKð Ë« WDK	�«
 UN×�UB� oI×ð Ê« b¹dð ULMOŠ  ̈ULz«œ qAHð

 Æ tO� bł«u²ð Èc�« lL²−L�« »U	Š vKŽ

 —u×L²ð  ¨  ‰uB�  6  s�  n�Q²¹  »U²J�«
 nI¦L�« tO¼U� ≠∫ WŽuM²�  UŽu{u� ‰uŠ
 nI¦L�«  —Ëœ  Æ  l�«u�«  w�  tðö²LðË  Á—u�Ë
 W�uEML�«  w�  Á—ËœË  W�UF�«  …UO×�«  w�
 WO�uI�«  U¹UCI�«  ‰uŠ  t�bM�ð  Æ  W¹dJH�«
 ÆbO�UI²�«Ë   «œUF�«  s�  tH�u�  Æ  WOMÞu�«Ë
 tDKÝ  ¨   UDK	�«Ë   UÝUO	�UÐ  t²�öŽ
  U	ÝRL�« tDKÝ ¨ s¹b�« tDKÝ ¨ W�uJ×�«
 UNŽ«u½QÐ  UFL²−L�« w� …œułuL�« WHK²�L�«
 ¨ W�UI¦�« vMFL� oO�œ `¹dAð UC¹« ‰ËUMð Æ
 t¾�  ÊuHI¦L�«  q¼Ë  ¨  nI¦L�«  u¼  s�  sŽË
 Èu²	L�« WFO�— t³�½ Â« ¨ ”UM�« s� ÁdO³�
 s� dO¦J�« UN� W�«UI¦�« tLKJ� ÆœbF�« WKO¾{
 WLKJ�«  Â«b�²Ý«Ë   ôu�bL�«Ë   UH¹dF²�«
 ‚dý  w�  dšü  lL²−�  s�  nK²�¹  UN	H½
 oKD½ Ê√ WÞU	³�« s� fO�Ë ¨ tÐdžË r�UF�«
 dOž  p�–Ë  ¨  nI¦�  h�A�«  p�–  vKŽ
  UH¹dFð  UM�  ‚u	¹  bOFÝ  œ—«Ëœ«  ÆnI²�
 s� v¼Ë Ã–ULM�« iFÐ UM¼ ÕdD½ sOHI¦LK�

ÆnI¦L�«  U�öŽ “dÐ« s� ÁdE½ WNłË
 w�UD¹ù«  w	�—UL�«  dJH�  UŠdÞ  ÂbI�
 Ê«  ¡dL�«  ÊUJ�SÐ  t½«  Æ  wA�«d�  Ê«uD½«
 fO�  sJ�Ë  ¨ÊuHI¦�  rNK�  ”UM�«  Ê«  ‰uI¹
 w� nI¦L�« tHOþË ÈœR¹ Ê« rN³Kž« ÊUJ�SÐ
 s� sOHM� „UM¼ Ê« ‰uI¹ wA�«d� ¨lL²−L�«
 w� Êu�—UA¹ Êu¹bOKIð ÊuHI¦� ≠≠∫sOHI¦L�«
 ‰«uÞ t½uÝ—UL¹ —dJ²� U� ◊UAMÐ lL²−L�«
 sO¹—«œô«Ë s¹b�« ‰Uł—Ë sOLKFL�U� ¨ rNðUOŠ
 v�« qOł s� t	H½ qLF�« ¡«œ« ÊuK�«u¹ sL�
  ̈Êu¹uCŽ ÊuHI¦� Æ ÂUŽ bFÐ U�UŽ dš« qOł
 Ë«  UI³DÐ dýU³� u×½ vKŽ ÊuD³ðdL�« r¼Ë

 rOEM²� sOHI¦L�« Âb�²	ð W¹—U−ð  U	ÝR�
 …œU¹“Ë …uI�« s� b¹eL�« »U	²�«Ë `�UBL�«
 ÊuHI¦L�«  p¾�Ë√  Æ  rN�U−�  w�  …dDO	�«
 ¨U�  ◊UAMÐ  lL²−L�«  Êu�—UA¹  Êu¹uCF�«
 Æ¡«—ü«  dOOG²�  —«dL²ÝUÐ  ÊuK{UM¹  rN½«  Í√
 wA�«d� rNHB¹ UL� Êu¹uCF�« ÊuHI¦L�U�
 sOLKFL�«  fJŽ  vKŽ  qIM²�«  uLz«œ  r¼
 rN½Q�Ë ÊËb³¹ s¹c�« s¹b�« ‰Uł—Ë sO¹—«œô«Ë
 Âu¹  rNKLŽ  fH½  ÊËœR¹  rNM�U�QÐ  «uIB²�«
 ÊuKLF¹ s� fJFÐ ¨ ÂUŽ bFÐ U�UŽË Âu¹ bFÐ
 wH×B�U�Æ  ö¦�  WOH×B�«  WÐU²J�«  ‰U−LÐ
 bFÐ  sJ�  ¨  …œËb×� ¡«—¬  t�  ÊuJð  Ê«  sJL¹
 ¨  —UJ�ô«  Áb¼  dOG²ð  Ê«  sJL¹  tOM�“  Ád²�
 t−²¹Ë ÁbłË ULM¹« o×�« sŽ X×³¹ nI¦L�U�
 ¨ W�dFL�« pK²�« Èb�« fO� nI¦L�«Ë Æ tO�«
 t¹b�  h�ý Í√  ÊUJ�SÐ  –≈  ¨«eOL�  `³�U�
 Z�U½dÐ  w�  Àb×²¹  Ê«   U�uKF�Ë  t�dF�
 W�UŽ W	Kł w� rKJ²¹ Ë« Ád{U×� vIK¹ Ë«
 Ë√  t�dF�  tÐ  t¹b�  Èc�«  Ÿu{uL�«  w�
 pK²�«  Èb�«  ÊU	½ô«  u¼  nI¦L�«  Æ  t¹«—œ
 w� tOŽË Âb�²Ý«Ë ¨  UNÐ lM²�«Ë ¨  W�dFL�«
 qš«œ  …œułuL�«  W¾ÞU��«   UÝ—ULL�«  bI½
 wÝUÝ_«  dBMF�«  u¼  bIM�U�  Æ  lL²−L�«
 tKF−¹  ô  Íc�«  nI¦L�«  wŽË  w�  œułuL�«
 qF−¹ U� «c¼Ë  ̈”UM�« —UÝ XOŠ dO	¹ tF�«
 UŠdÞ œ—«Ëœ«  UM�  ‚u	¹ËÆ W�Uš W½uMO� t�
 w	½dH�«  dJHLK�  ¨  nI¦L�«  vMF�  sŽ  dš¬

Æ©«b½UÐ ÊUO�uł®

 …dOG� W³BŽ sOHI¦L�« Ê√ ÆÆ ‰uI¹ «b½UÐ
 WOzUM¦²Ýô«  W³¼uL�UÐ  ÊuK×²¹  s¹c�«  s�
 dOL{  ÊuKJA¹Ë  bH�«  w�öš_«  f×�UÐË
 U�  ULz«œ  r¼Ë  ¨  ’«u��«  r¼Ë  W¹dA³�«
 ULz«œ ÊuL²N¹ s¹b�« Â«uF�« fJŽ vKŽ Êu½uJ¹
 sOHI¦L�UÐ «b½UÐ ÷d²H¹Ë ¨ W¹œUL�« …bzUH�UÐ
 —UDš_  rN	H½√  «u{dF¹  Ê√  sOOIOI×�«
 r¼—UJ�√  qO³Ý  w�  VKB�«Ë  c³M�«Ë  ‚d×�«
 bOFÝ œ—«Ëœ≈Ë Æ UN½uŠdD¹Ë UNÐ ÊuM�R¹ w²�«
 ÃU²½SÐ  j³ðd� qIŠ w� qLF¹  s� q� d³²F¹
 r¼U	¹ Ê√ ◊dý ¨ ÎUHI²� U¼dA½ Ë√ W�dFL�«
 Êu¾A�« ‰U−� w� WOIOIŠ  U�UNÝ« ÂbI¹Ë
 bMŽ nI¦L�« tIOI×� Æ lL²−L�« qJ� W�UF�«
 W�UÝ— `O{u²� WOKIŽ WJK� V¼Ë t½« œ—«Ëœ√
 bO	−ð Ë√  È√— Ë√  n�u� Ë√  dE½ WNłË Ë√
 nI¦L�«Ë  Æ  U�  —uNL−�  UN½UO³ðË  n�«uL�
 ôË  UNO�≈  uŽb¹  w²�«  rOI�«  q²L¹  Ê«  V−¹
 Ê√ wG³MO� ‰bF�« v�≈ wŽœ «–S� ¨ UNC�UM¹

Æ n�«uL�«Ë ·ËdE�« q� w� ôœUŽ ÊuJ¹
 ‰uI¹  nI¦L�UÐ  ◊UML�«  —Ëb�«  sŽË  
 ÊuJ¹ Ê√ nI¦L�« vKŽ Ê« ≠≠∫ bOFÝ œ—«Ëœ«
 —UJ�ô«Ë   b×ð w²�«   ULOLF²�«  qJ�  ÎUOŽ«Ë
 WOzd�  ¨ÂöŽ_«  qzUÝË  q³�  s�  ÕdDð  w²�«
 UN�Ë  bÐ  ôË  w²�«Ë  ¨  …¡ËdI�Ë  WŽuL	�Ë
 ULÐ—  —UJ�√Ë  WMOF�   UOłu�Ëb¹√Ë   UNłuð
 —UJ�_«  Ác¼  rNH¹  Ê√  tOKŽ  W�«b¼  ÊuJð
 —U{ UNM� Á«d¹ UL� ÈbB²¹ Ê√Ë ¨ UN� t³M²¹Ë
 ÊuJ¹Ë  UN�  t³M¹Ë  UNMŽ  rKJ²¹  Ê√Ë  lL²−L�UÐ
 w� rN	ð w²�« lL²−LK� WOIOI×�« WK�u³�«

ÆW×O×B�« WNłu�« u×½ tNOłuð …œUŽ≈

إلداد .. مجموعة قصصية لكاتب شاب

 lOL−K�  ÎUI¹b�  ÊU�  åd�uÐ  nODK�«b³Žò  Ê√  rž—
 wM½√  ô≈  dAF� VOÞË oKš WŁU�œ  s� tÐ  l²L²¹  ULÐ
 ‰«e½ô U ÓM� ¨  Î«bł …bOÞË X½U� tÐ w²�öŽ Ê√ rŽ“√
 Âu¹  Í√  w�  wI²K½  U�bMŽË  W ÓOÐËeF�«  WKŠdLÐ  l²L²½
 v�«dšü«  U½bŠ√  o�«d¹  U½d¹ËUA�  s�  ⁄dH½  U�bMŽË
 sDIð t²KzUŽ X½U�Ë t²OÐ v�≈ qB¹ Ê√ U�Ë ÁUMJÝ dI�
 dB¹Ë Óô≈ wFłdL�« d³²�L�« nKš W¹Ë«e�« Ÿ—Uý w�
 WM¹œuÐ√  ‚U�“  w�  sJÝ√  YOŠ  v�≈  w²I�«d�  vKŽ
 Ê√  U�Ë  ©ÂuKA�®Ë  ©—uýUŽ  sÐ®  wŽ—Uý  sOÐ  l�«u�«
 t²I�«d� vKŽ «c¼ w� `�√Ë w²Nł s� d�√Ë Óô≈ qB½
 v²Š … Ód� s� d¦�_ «c¼ ÀbŠ ©°® ÁUMJÝ ÊUJ� v�≈
 UNOCI½  w²�«  d¹ËUAL�«  t�b�ð  s�  Ê√  vKŽ  UMIHð«
 Æb¹bł ¡UI� v²Š dšü« Ÿ œu¹ tMJÝ s� U¼dš¬ »d�Ë
 t½UIð≈  åd�uÐò  V¼«u�  qIMK�  Ë√   U¹«u¼  sL{  s�
 ÁUMJÝ  WIDM�  w�  dN²ý≈  b�Ë  wKOJA²�«  rÝdK�
 vKŽ  bNF�«  w�Ë  Ë  pKLK�  ©t¹dð—uÐ®  WÓ¹—«bł  rÝdÐ
 dŽUA�« —UJ�QÐ oKF²�« b¹bý ÊU� UL� ¨ XO³�« WNł«Ë
 å‘uJ³�« bOL×�«b³Žò ·ËdFL�« wÝUO	�«Ë w�uI×�«
 © WO³OK�« W ÓOB�A�« ® ¡UOŠ≈ u×½ tðuŽœ Î«d�UM� V²�Ë
 d¹bI�« W{U¹d�« qł— UMF�Ë ånODK�«b³ŽåË ÔX	Ý√ Æ
 r�  sOšb²�«  W×�UJL�  WOFLł  åw	KÐ«dD�«  dOAÐò
 W¼UHý u�Ë U½dA½Ë UN� U½uŽœ UMMJ�Ë ÎU ÓOLÝ— U¼dNA½
 qOJAð  w� åd�uÐò  e¹eF�«Ë  X�d²ý«  UL�  ¨  UN�«b¼√
 s� ≠ÎUO Ó³Š rI²M½– U ÓMÔ�Ë ©°® Ã«Ëe�« b{ Èdš√ W ÓOFLł
 q�  W¹«bÐ  rNÐ  WLzU�  œ«bŽSÐ  sOłËe²L�«  UMzU�b�√
 —UD�ù«  W³łË  ‰ËUM²�  ‰Ëbł  l{Ë  Ë  ÊUC�—  dNý
 …d�   «–  Æ  o³	�  ‚UHðSÐ  rNM�  bŠ«Ë  bMŽ  Âu¹  q�
 XFLÝË dB� WIOIA�« v�« WOł—Uš WKŠ— w� XM�
 åd�uÐ nODK�«b³Žò nOK×�« Ê¬d� bIŽ d³�Ð U¼¡UMŁ√
 WŽUýSÐ  XFLÝ  ®  Î«dJM²	�Ë  ÎU−²×�  tO�≈  X�dÐQ�
 »cJ¹ r�Ë œ Ôd¹ r� ÎUF³Þ © d³��« V¹cJð uł—√ pł«Ë“
  bI²Ž« UL� WŽUý≈ sJ¹ r�Ë ÎU×O×� d³��« ÊU� bI�
 W¾O	�«  sOšb²�«  …œUŽ  v�≈   bŽ  Í—u�  ÌqF�  œd�Ë
 v�Ë_«  W ÓOFL−�«  s� ÎU³×	M�Ë  włU−²Š«  sŽ ÎUÐdF�
 w�  ≠X�u�«  p�–  w�–  tð«—U−�  lD²Ý«  r�  wMMJ�Ë
 „dý w�  Ÿu�u�«Ë  Èdšü«  WOFL−�«  s�  »U×	½ù«
 w²�öŽ `�ö� iF³� ÷dŽ« Ê√ bÐô ÊU� ° Ã«Ëe�«
 X³²�  Íc�«  åd�uÐ  nODK�«b³Žò  o¹bB�UÐ  WIOŁu�«
  UOMOF³Ý w� ©WÓ¹d×�«®  WHO×� w� … Ód�   «–  tMŽ
 d�uÐ nODK�«b³Ž sŽ ® t½«uMŽ ÎôUI� w{UL�« ÊdI�«
 Íc�« åÍbOF−�« sLŠd�«b³Žò qO�e�« ÁdA½ © rJŁbŠ√
 bÐô ÊU�  ̈„«c½« W ÓO{U¹d�« W×HB�« vKŽ ÎU�dA� ÊU�
 W�«bB�« oLŽ ∆—UIK�  sO³²¹  v²Š p�c� ÷dŽ√ Ê√
 WHOþu�«  „dð  v�≈  wMF�bðË  tÐ  wMDÐdð  X½U�  w²�«
 Íc�« qI²	L�« qLF�« rKŠ ¡«—Ë ‚UO	½ô«Ë W ÓO�uJ×�«
 «cJ¼  Ë√  U¼œuO�Ë  W�Ëb�«  jÐ«u{  s�  tO�  —d×²½
 ÔÁœ√Ë rðË Îö¹uÞ Â Ôb¹ r� rK×�« «c¼ Ê√ dOž ¨ w� È¡«dð
 ‰UH�SÐ  ULOKF²�«  —b� –≈ t×�ö� qJA²ð Ê√ q³�
 UL� ©Í√d�«® WHO×� UNMOÐ s�Ë W�U��«  UŽu³DL�«
 ULO� o¹bB�« UNÝ√d¹ WOHB²K� WM−�  ¡UłË XHKÝ«
 v�≈  UNLC�  UN�u�√  dB×�  åÍb−�«  W�uŠ—≈ò  bFÐ
 W¹UJ½– ÊuK�UF�« sJ¹ r�Ë W�U×BK� W�UF�« W	ÝRL�«
 åd�uÐ nODK�«b³Žò ÊU� ° ‰u�_« sL{ s� ≠rNO�
 w� ÁdI� lI¹ Íc�« ÂbI�«  …d� œU×ðù ÎU	Oz— UNMOŠ
 d³L	¹œ  24®d³L²³Ý  ‰Ë√  Ÿ—Uý  nB²MLÐ  …—ULŽ
 œU×ðù«  fOÝQð  ¡«—Ë  ÊU�  s� W³ÝUML�UÐ  u¼Ë ©Êü«
 o³²¹ r�Ë t²ÝUz— v�uðË UO³O� w� ÂbI�« …dJ� wÐdF�«
 bFÐ WH×−� W¹uCŽ ÈuÝ œU×ðù« p�– w� Êü« UM�
 œU×ð≈  dI�  w�  wI²K½  UMÔ�  °  Tý  q�  tO�  U½bI�  Ê√
 WOKLŽ  XN²½«  Ê√  bFÐ  tÝ—b½Ë  d�_«  dÐb²½  …dJ�«
 sJ¹ r� ¨ œb−�« UNÐU×�√ v�« ©Í√d�«® X³¼–Ë œd−�«
 UMð“u×Ð  ÊU�  U�  cH½  b�Ë  dš¬  qšœ  —bB�  UMOKJ�
 ŸuDð« Ê√ tK−š Í—«b¹ u¼Ë t� tK�« dHž ÓwKŽ Õd²�S�
 v²Š  W�U×BK�  W�UF�«  W	ÝRL�«  w�  qLFK�  …œuF�UÐ
 bł√ r� ¨ sOŠ v�≈ ‰«R	�« W�c� UMOHJ¹ Îöšœ sLC½
 oÐUÝ v�« …œuF�« VKDÐ X�bIðË p�– w� W{UCž
 n�ËË  p�–  w�  w½bŽUÝ b�Ë  W	ÝRL�«  w�  wKLŽ
 e¹eF�«  o¹bB�«  Áb¹  j�Ð  VKD�«  V²�Ë  qÐ  wF�
 w²DÝ«Ë  ÊU�  Íc�«  åVOD�«  sÐ≈  f¹—œ≈  ò  dŽUA�«
 w³KÞ ‰u³IÐ tŽUM�ù åÍb�U×�«  dLŽò –U²Ý_« Èb�

Æ p�c� d�_« ÊU�Ë
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■ كتبت : منى بن هيبة
 …—u�UÐ —Ëb� sŽ oO³Ý≈ WFLł wKŽ sKŽ√
 p�–Ë  ¨©œ«b�≈®  Ê«uMŽ  X×ð  wÐœ_«  tłU²½≈
 tÐ  „—UA²ÝË l¹“u²�«Ë  dAMK�  —U²�√  —«œ  sŽ
 w�Ëb�« …d¼UI�« ÷dF�  UO�UF� sL{ —«b�«
 sŽË  ÆtK�«  Ê–SÐ  ÂœUI�«  ÂUF�«  lKD�  »U²JK�
 å∫W¹—U³šù«  UO³OK�  oO³Ý≈  ‰uI¹  »U²J�«  «c¼
 cH½  WOBB�  WŽuL−�  sŽ  …—U³Ž  »U²J�«
 62  XL{  ¨‰öÐ  bLŠ√  rLBL�«  UN�öž
 œbŽ w� XF�ËË WO³Fý W¹UJŠË …dOB� WB�

 W¹d³Ž WLK� w¼Ë ©œ«b�≈® U¼“dÐ√ W�—Ë 162
 qDÐ ÍœuN¹ w³O� qHÞ u¼Ë tK�« »u³×� wMFð
 UO³O�  U½U¹œ q¼√ Ÿ«d� ÍËdð w²�«Ë WBI�«
 «c� “dÐ_« u¼ Ê«uMF�« «c¼ ÊU�Ë ¨s¹b�« rÝUÐ
 ÷dFLÐ wKLŽ √b³¹ Ê√ Ë »U²J�« tÐ X½uMŽ
 tÐ  `²²H¹  U�  dOš  «c¼  Ê√  pýô  …d¼UI�«
 qLF�« «c¼ ¡Uł å∫nOC¹Ë ¨ÆåtðdO	� qłd�«
 v�≈ wLK� jš U� dAM� …—dJ²� WŁUG²Ý« bFÐ
 `¹b�  bz«—  wMOD	KH�«  dŽUA�«   błË  Ê√
 …—UCŠË  …ež  …Ë«bÐ  sOÐ  jOKš  qł—  u¼Ë

 wŽËdA�  vM³ðË  ÊuF�«  b¹  w�  b�  ¨…d¼UI�«
 WŽuL−� `³BO� W¹«Ë— ”UÝ_« w� ÊU� Íc�«
 ÆÆå…bO�u�« —U²�√ —«b� 1 r�— X×ð WOBB�
 `{u¹ WOBBI�« W�uL{_« Ác¼ Èu×� sŽË
 dšU	�«Ë ÍËb³K� ‰uIŽ …bF� »U²J�«å∫oO³Ý≈
 w�  l�«u�  a¹—Qð  u¼  ·u	KOHK�Ë  rOJ×K�Ë
 …UOŠ s� U³½Uł “d³O� ¡Uł b�Ë hB� …QO¼
 …dJH�« s� U¾Oý dOG¹Ë w³OK�« ÍËb³�« ÊU	½ù«
 oO³Ý≈ WFLł wKŽ ∫Ê√ d�c¹ Æ ÆåtMŽ …bzU	�«
 ¨UO³O�  ‚dý  ≠‚dÐ_UÐ  1991  bO�«u�  s�

 ¨W¹«Ëd�«Ë  …dOBI�«  hBI�«Ë  dFA�«  V²J¹
 WOÐdF�«  WGK�«  r	IÐ  UOKŽ   UÝ«—œ  V�UÞ
 ¨wÝuM	�« wKŽ sÐ bL×� WF�U−Ð ©  UOÐœ√® 
 Â√ wðÝ—bLÐ WOÐdF�« WGK�« rKF� UO�UŠ qLF¹
  √bÐ ¨WOÝUÝ_« q³−�« —UM�Ë W¹u½U¦�« dO��«
 WKŠdLK�  Y�U¦�«  nB�«  cM� V²J�UÐ  t²�öŽ
 ‚«uÝ_«  bŠ√  s�  Á«d²ý«  »U²JÐ  WOÝUÝ_«
 t²³²J� t¹b� `³�√ v²Š V²J�« oAŽ ¨W�UF�«
 n×�  …bŽ  w�  tðôUI�  dA½  ¨W�U��«

Æ…b¹bŽ W¹bI½  «¡«d� t�Ë ¨WOÐdŽË WOK×�

■  سالم الوخي

■  عبدالله مونى

■  محمود السوكني

صورة وتعليق
رموز وجنوم

يف سجل العمر 
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المثقف كما يراه ادوارد سعيد
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 ·ËdFL�«  dOGB�«  ‚bMH�«  fH½  w�
 WŽdAL�«Ë  ¨åW¹—bMJÝô«ò  ‚bM�  rÝSÐ
 jÝu²L�«  d×³�«  vKŽ  WIO²F�«  tÐ«uÐ√
 dš√ q�Ë b� `�UÝ ÊU	 ¨ÊuJ�« —U×Ð

ÆÆÍ“UGMÐ WM¹b� s� U�œU� —UNM�«
 `¹«b�« W¹UÐ— Ë√ WOBF�« WM¹bL�« pKð
 U³F²�  ¨UN²OL
ð  U¼œôË_  ‚Ëd¹  UL	
 tIKŠ ÊU	 ULMOÐ ¨s¼c�« ‘uA�Ë å«bł

Æd¹d�Ë f³²×� l�œ  UINAÐ oM²�¹
 XI�«— w²�« å …eŽ ò t²³O³Š sJð r�
 w¼  ¨o¹dD�«  ‰«uÞ  t�UOšË  tŠË—
 s−A�«  «c¼  qJ�  ÍœUŠ_«  uÐ—u²�«
 U�  d	cð  wN�  ¨tOMOŽ  s�  »uJ
L�«
 ”—UL¹ VðU	 U½« ∫ åULz«œ UN� ‰uI¹ ÊU	
 ô≈  V²	«  ôË  ¨…UO×�«  t²Ý—UL�  Êe×�«

ÆwM	d×¹ Íu� ÊeŠË
t
H½ Àb×¹ u¼Ë `�UÝ bNMð ÆÆ

  dJ�  ¨w�ô√  WÐU²	  s�  XL¾Ý
 …UOŠ  b¹—«  ¨ «d�Ë   «dL�  —U×²½ôUÐ
 q³� UNO�≈ ‰u�uK� å«dO¦	 XOFÝË W¾½U¼
 w½eŠ sC²×ð …√d�« w� Vž—√ ¨wKOŠ—
 åUIOLŽ ÕU³B�« ‚dA¹ …√d�UÐ ¨t¹u²×ðË
 »—UC� bMŽ o
G�« VOG¹Ë ¨UNOMOŽ w�

ÆUNzUN²ý«
 ¨wMŽ  pÐUOG�  p³ðd�Ë  ¨…eŽ  „b¹—«
 wM²O�  ÆÆ  ULz«œ  wÐ  s¹dC×ð  ô  p²O�

Æp�dŽ« r�
 pðUOMž√  ¡«uł√  pK¦L²�  ‚uð√
 q	  v�  UNOKÝdð  XM	  w²�«  W¹“ËdOH�«
 ¨UNK¦� p�œUÐ√  U½√Ë ¨wHðU¼ d³Ž ÕU³�
 ÊQ	  ¨“ËdOHÐ  UMðUOK−ð  dNBMð  U½öJ�
 «bŠ«Ë  i³M�«  —UB�  …bŠ«Ë  ·UGA�«

Æw²HN�Ë p²HN� d³Ž oŁuðË
 ¡UM¦²Ý«  ¨…eŽU¹  …—uDÝ_«  “ËdO�
 a¹—U²K�  WOðu�  W¹«už  ¨Œ–UÐ  w½u	
 X²³M²Ý«  WA¼b�  …—cÐ  ¨UO�«dG−�«Ë
 œ«bGÐË  ¨nO�L�«   ËdOÐ  »«dš jÝË

ÆWOÐdF�« r�«uF�« q	Ë oA�œË
 ¨wðbŠË  w�  U½«  ‚—Už  ÆÆ  …eŽU¹  Á√

w�¹—Uð w�Ë
 W½uM
�Ë   UL
I�«  …œUŠ  wDz«dš
 öÐ  ¨W¹u¼  öÐ  ¨–u×A�  sOJÝ  qBM	
 ’už√ ¨p�UŠ o
ž w� `³Ý√ ¨¡UL²½«
 wMFML²� Íd−ð w�«uÝ wŽu�œË …eŽU¹

ÆWÐU²J�« s�
تدهسني

 ¨ UÐ«u³�«Ë   «—UDL�«  qš«b�
 p²H�«  …b¹bA�«  WO
O�u³�«  »öJ�«Ë
 „öÝ_« ¨W¹d
�«  U½«e½e�« ¨ÂUL²ýô«Ë
 WM�ü«  ¡w�«dL�«  ¨ «c�«  ¨WJzUA�«
 XOÐ«u²�« ¨wBF�«Ë f¹—U²L�« ¨WM	U
�«Ë
 dðU�œ  ¨lłu�«   UÝUI�  vKŽ  WKBHL�«
 hLš«  ¨»uFJ�«  WK�Q²L�«   UJOA�«
 …bF	 …eN−L�« …uNI�« s¹U−M�Ë ‚œUM³�«

ÆwðeŽU¹ Á√ rŁ Á√ ¨«d²
	« V¹cFð
 ÀœU×¹  sL	  UNŁœU×¹  `�UÝ  ÊU	
 W�U� w�  ÁbFILÐ  Èu²Ý«  UL�Ë  ¨t
H½
 WM¹bLÐ  dOGB�«  ‚bMH�UÐ  ‰U³I²Ýô«
 t�uŠ  U¹d	c�« XFÐU²ð ¨ÕËdD� vÝd�

ÆÊU�“Ë ÊUJ� q	 s�
 fKÐ«dDÐ  wN³�«  ¡U
L�«  p�–
 tŠË—  sŽË  ¨t
H½  sŽ  UNŁb×¹u¼Ë
 ·UHA�«  t½eŠ  UN�UD¹  w²�«Ë  WJNML�«

ÆU¼œułË tŠË— X
�ô ULK	
 u¼Ë  Õu³�«  w�  tðU{U�«  d	cð  ÆÆ

r�U×	 UN� fLN¹
 ¨t�öŠ√Ë  tŠË—  XEAð  Íc�«  U½√
 t�U¹Q	  ¨t
�Q	  Âu¹  w�  jM×L�«  U½√
 wK¼«  jÝË  V¹dG�«  U½√  ¨WO{UL�«
 XKHML�«Ë  l�bML�«  U½√  ¨wzU�b�«Ë
 …√d�«  t²LD�  s�  U½√  ¨åU½UOŠ«  ÊU
K�«
 ÊËœ  U¼UŽb�  U�u¹  UN³Š«  WO�U�u�
 ÊU	 t½_ ‘«dHK� WE×K�« VÝUMð t�bIð

Æt²O½uMO	 sŽ dO³F²�« w� UNF� U�œU�
 wLOL×�«  ¡UIK�«  ÊQÐ  s�R¹  s�  U½√
 œu−
�« UNðË—– …ö� w¦½√Ë d	– sOÐU�
 U½« ¨WO½U
½ù« …uAM�« ¡UIð—ù åU½UM¾LÞ«

ÆÆU½√ U¹
 s�  WÝ«b�  fM−�«  ”bI¹  s�  U½«Æ

UMO� tŽœË√
∫sOIOÐ t� X�U� UN½√ d	c¹Ë

 UMŽœË«  qÐ  ¨UMO�  tŽœu¹  r�  tK�«  Ê≈

Æ tKš«œ s×½
∫‰U�Ë UNMC²Š« WE×K�« pKð w�Ë

 cM�  ¨…eŽU¹  WFz«—  X½«  r	  tK�U¹
 „«u¼  sO−ÝË  ¨„dOÝ«  U½«Ë  sO�UŽ
 rž— ∫ UN� œœd¹ u¼Ë XJ×{Ë ¨p³K�Ë
Æ Ë«œu
�« w�  u�« U½«Ë ¡UCOÐ p½u	
 sNðUB�—  wAð  ¨ «dO¦�  sN�
 ¨ «dN³�  ¨s¼œU
łUÐ  w�UF�«  sN
×Ð
 ¨f¹—UC²�«Ë b
−�« WG� w�  ö¼c�
 W�öŽ  Íb�  X½U	  ‰uI�«  p�b�√
 wð¡«d� bFÐ å«bł UN²³³Š√Ë ¨s¼«bŠSÐ
 UN³×D�« U� «dO¦	 XM	Ë ¨u³�«— —uŁ—«

ÆÊbFÐ tH×²� v�≈ wF�
 t½Q	Ë  b¹bł  s�  `�UÝ  p×{Ë
 …dDO
�« s� qzUN�« —bI�« «c¼ pK²L¹
 oI×¹  YOŠ  ¨UNNOłuðË  ÁdŽUA�  wKŽ
 …UO×�«  V×Ð  ÿUH²Šô«  vKŽ  tð—b�
 tI�«dð  w²�«  UNOÝP�  rž—  UNIAŽË
 wKŽ å«œ—  W�e−�«  tð«—U³Ž d	c²¹  u¼Ë¨

∫UN� ‰«RÝ
 ÊËœ  WM−�«  ÊuKšbOÝ ‰Ułd�«  iFÐ
 wðö�« sNzU
½ vKŽ rN� …U�UJ� »U
Š
 d	c¹Ë øsOL
²�«Ë nKFK� ô≈ s×KB¹ô
 r¼uÐ«  sO²O�  sFK¹®  åUO�UŽ  tIN�  t½√

Æ© UM²AOŽ w� U½u¼d	
 UN�  bO	Q²�«  t²�ËU×�  `�UÝ  d	cð
 w�  ¨t�uI¹U�Ë  UN�  t³²J¹U�  ÊQÐ  åULz«œ
 s�  ¡eł  ô≈  u¼U�  ¨ULNMOÐ   «¡UI�  q	

 UN{dF²
¹  w²�«Ë  ¨WO½U
½ô«  t²Ðd−ð
 qšb¹ô v²Š ¨tðUÐU²	 w� w¼UJ� qJAÐ
 ¡UN²ýô«  ÂuNH�  w�  tF�  ¡Í—UI�«

ÆhOšd�«
 u¼  UL	  pÐUOž  pÐd�  …eŽU¹  Á«

„—uCŠ
æ æ æ æ

 ‚bMH�« «c¼ w�  U¹d	c�« ŸUłd²Ý«
 jI²K¹  `�UÝ  XKFł  w�«d�«  dOGB�«
 …œUF²Ý«  bOF¹Ë  ¨b¹bł  s�  tÝUH½«
 Àd¦F³ð ÕË—  U²ý rKO� ¨t� tM� iFÐ

Æ Á—UJ�« s� iFÐ lL−¹Ë ¨XŽ“uðË
 ‰e½  b�  ÊU	  Êd�  lÐ—  cM�  U�u¹
 sOŠ¨ Ÿu³Ý√ …bL� ULOI� ‚bMH�« «cNÐ
 »öÞ  s�  o¹d�  sŽ  åôËR
�  ÊU	
 œU×ð«  fK−�  r¼—U²š«  ¨ UF�U−�«
 ¨fOzdK� U³zU½ ÊU	 U�bMŽ dB� »öÞ
 Ê«  bFÐ  rN�  åU³ŠUB�  ¡Uł  Íc�«Ë
 Èd� ÈbŠUÐ wÐU³ý dJ
F� s� «užd�
 b�uL�UÐ wL²M¹ w²�« WOKN�b�« WE�U×�
 åUŽËdA�  cOHMð  «uLð«  sOŠ¨  UNO�«
 w�  dO³	Ë  tL−Š w�  dOG� ÆåUO�bš
  «uM
�  W¹dI�«  q¼«  sOÐ  ÁdOŁQðË  ÁdŁ√
  «uM
� ÁdŁP� lÐU²¹ `�UÝ qþË ¨WK¹uÞ
 X�U� UNK¼√ s� iFÐ l� U¼bFÐ Èdš«
 s�  …d²�  r¼œułË  W�UŠ  WH�«  rNMOÐ
 ◊UAM�« ÂU�Ë ¨dJ
FL�« «c¼ w� s�e�«
 jO×ð  …UM�  dH×Ð  UNMOŠ  wÐöD�«
 ÊUCŠ«  w�  WF�«u�«  W¹dI�«  dÐUILÐ
 Ê«  bFÐ  UNM�  ÁUOL�«  V×
�  ¨UN�uIŠ
 ÁUOL�« `HÞ s� ÊUJ
�« ÍËUJý  —dJð

Ær¼Uðu�  U�— vKŽ WO�u−�«
 …dJH�  s¹d�UML�«  bŠ«  `�UÝ  ÊU	
 åb¹dHðužò  bMŽ   uL�«  WH
K�
 błu¹  ô  t½QÐ  s�R¹  YOŠ  ¨w½UL�_«
 —bIÐ  ¨WO×�«   UMzUJK�  åöL²J�  å¡UM�

ÆÈdš√ ‰UJý_  ôu×ð Àb×ðU�
 l� qšb¹ Ê√ q³� å«dO¦	 `�UÝ dJ�
 ‰uŠ  w�bł  —«uŠ  w�  W¹dI�«  ÊUJÝ
 ¨wH
KH�« v×ML�« s�  uL�« WO�UJý«
 dC×²
¹  u¼Ë  lł«dðU�  ÊUŽdÝË
 …dJ�  rN�  l�  ÍdA³�«  qIF�«  WO�UJý«

åÆUÝUÝ« WC�UG�«  uL�«
 r¼d³�¹Ë ¨rNOKŽd�_« j
³¹ Ê« —d�
 XOL�« Ê√Ë ¨XOL�« s� vIÐ« w×�« ÊUÐ
 s� …bL²
L�« t²OÝb� s� ržd�« wKŽ
 w²Š  ÁdOC¹  ô  ¨UNð«–  …UO×�«  WOÝb�
 ÁUO� `HÞ vKŽ tM� vI³ð ULÐ UHÞ Ê«Ë
  uL�«  Ê√Ë  ÆÆ  W×z«d�«Ë  ÊuK�«  ¡«œuÝ
 ô≈   uL�«  U�Ë  ¨…dJ�  …UO×�«Ë  …dJ�
 qJý  w�  ¨…œb−²�Ë  WOzUN½  ô  W�uL¹œ
 ÆÆ …UO×�« w¼ UL	 åU�ULð W�UDK� dš«
 r¼Ë  u¼   uL�«Ë  b�uL�UÐ  ¡UH²Šô«  Ë
 ÍdA³�«  qIFK�   U¹UNM�«Ë   U¹«b³�«

 r¼œU
ł«  qK×²ð  vðuL�U�  ¨dJHL�«
 ÊuJ�«  «c¼  »u−²�  rNð«—–  d�U
ðË
 s�  rNML�  ¨tðUO½  V
Š  q	  `O
H�«
 –  ¡«œu
�«  ÊuJ�«  »uIŁ  tð«—–  qJAð
 u×½  UNÐ  oK×¹  s�  rNM�Ë  –  f½UJ�
 w� b¹bł s� YF³O� Â«dłô«Ë fLA�«

Æ—u½Ë ¡·œ s� WF�ô åWFý« qJý
 w�  ‰b²Ž«Ë  ¨å«œb−�  `�UÝ  qLKLð
 sJ�Ë ¨b¹bł s� t�UO�Ð ÕdÝË t²
Kł
 ¨VM¹“  ¡UI�  vML²¹  tKFł  r�U×�«  t�UOš
 w²�«  ¨„u×C�«  W¾K²LL�«  …U²H�«  pKð
 cM� tÐ eOLL�«Ë ’U��« UNzUM²Ž« Ábý
 W�U�ô«  q−
Ð  tðU½UOÐ  qO−
ð  WC×�
 w¼ X½U	 bI� ¨VŠUBL�« o¹dH�«Ë u¼
 åUŠUOð—«  UNÐ  j³ð—«Ë  ¨d�_UÐ  WÞuML�«
 ¨ŸËdAL�«Ë W�U�ô« Ÿu³Ý« ‰«uÞ WH�«Ë
 d{U×�«  tM�e�  œUŽU�  ÊUŽdÝ  tMJ�Ë
 w×²K�  »Uý  vKŽ  ÁdBÐ  l�Ë  sOŠ
 X½U	  w²�«  W�ËUD�«  fH½  vKŽ  fK−¹
 d
¹ô« qšbL�« w� UNOKŽ VM¹“ fK−ð
  «uM
�«  s�  r	  „—œQ�  ¨‚bMH�«  uN³�

ÆXC�
 w½U¦�«  oÐUD�«  v�≈  `�UÝ  bF�
 …uA×L�« t²³OIŠ åö�UŠ ¨t²�dž YOŠ
 WM¹bL�«  s�  UNŽU²Ð«  w²�«  U¹«bN�UÐ
 q�UŽ  tHKš  dO
¹  ¨fKÐ«dDÐ  WL¹bI�«

ÆÆX�UB�« – wMOFÐ—ô« – ‚bMH�«
 «c¼ ∫ t
H½ sOÐË tMOÐU� `�UÝ dJ�
 ‰U³I²Ýô«  W¹Ë«“  w�  jÐ«dL�«  »UA�«
 ¨W¾ON�«  pKð  vKŽ  u¼  UL�  ¨‚bMH�UÐ
 …dO×Ð  ‚u�  p�c	  u¼  uHD¹  ULÐ—
 ô≈Ë  ÆÆ  ·dF¹ô  u¼Ë  w×�  ·d�
 wHþu� …œUŽ dOž vKŽË p�c	 u¼ UL�

ÆtzU½d�Ë W�UF�«  U�öF�«
 `¹dL�«  d¹d
�«  wKŽ  wLð—«Ë  q�Ë
  U¹d	c�«Ë  VF²�«  tJN½«  Íc�«  Áb
−Ð
 «—dJðË  «—«d�  t¹b¹Ë  tO�UÝ  œb�Ë
 d¹d
�« s� Ídš_« WN−�« w�« åU³KI²�
 Íc�«  ‰«u−�«  tHðU¼ ‰ËUM²¹Ë  Áb¹  bLO�
 ÂuK
�« WM¹b� ÁuK�Ë ‰UŠ tO� ‰b³²Ý«
  ôUBðô«  W	dý  …dHý  W¹œËb×�«
 Êu�œuH�«  W×¹dAÐ  åU½UO³O�ò  WO³OK�«
 tðdÝQÐ  åôUBð«  Íd−O�  W¹dBL�«

Æt�u�uÐ rNLKF¹ t²łË“Ë
 ULÐ—  V−²
ð  r�   ôUBðô«  Ê_Ë
 s¹dAF�«  WM¹b�  w�  UNðU�bš  ¡u
�
 VKÞË nðUN�«  WŽULÝ l�— —d� ÊuOK�
 w×²KL�«  »UA�«  ‰U³I²Ýô«  nþu�
 tM� VKÞË ‚bMH�« uNÐ w� ÁUI²�« Íc�«
 w{—_« j��« vKŽ t� WL�UJ� q¹u×ð

Æ…d¼UI�UÐ
 `�UÝ d	cð  q¹u×²�«  dE²M¹  u¼Ë  ÆÆ

qOKIÐ ÁdHÝ q³� …eF� ‰U�U�
t¹« w� w
H½ w�dFð

 q¼  ¨w½UJ¹d�√  qOLŽ  Êu	√  w
H½
 «uKšœ«  s�  r¼  ÊUJ¹d�ô«  Ê«  w�dFð
 rN½«  w�dFð  q¼Ë  ¨‚«dF�«  v�≈  Ê«d¹«
 r�  wðeŽU¹  UJ¹d�«  ÆÆåUF�  UN½uLJ×¹

ÆÆ‚«dF�« s� å«bÐ√ Ãd�ð
 WOÐdŽ  WL�UŽ  Í√  s�  Ãd�ð  s�Ë

ÆUN²Kšœ b� X½U	
يتبع

 qłd�«  p�–  tłË  sFL²Ð  V�—√  XM	  V×Ð
 —«œË  ¨  t²OŽ√Ë  …UO×�«  t²I¼—√  b�Ë  ¨wMOFÐ—_«
 UŽU³ð  ¡Uł w²�« WK¾Ý_« b¹bŽ wKIŽ pK� w�
 r
ðd¹ UL�Ë nO	Ë «–UL�Ë v²� cM� ¨·—Uł qO
	
 q	 sŽ WÐUłù« sJ�Ë ÆÆÆtNłË vKŽ ”R³�« «c¼
 Â√  VCGÐ  œœ—√  XM	  bI�  ¨…bŠ«Ë  X½U	  p�–
 s� pðœUFÝ Ÿe²½«Ë ÆÆU½U³ł sJð ô® ∫UNMÐ≈ aÐuð
 ÷u�½  Ê√  s�  qLł√  …UO×�U�  ¨jO×L�«  sŁ«dÐ
 p�– UMKF� Ê≈ v²ŠË ÆÆgOF�« qł√ s� UÐdŠ UNO�

Æ©ÕdH�« qł√ s� UÐdŠ sJ²K�
 wMF¹ ô lłu�« s� dO³	 ‚ËbM� jÝË sJð Ê√
 ÊU
½ùU�  ¨t×²�  W�ËU×�  sŽ  p
H½  lMLð  Ê√
 —d×¹ Ê√ UN�öš s� —œU� W×KÝQÐ Złb� ULz«œ
 s�   ö�ù«  Ê≈  Æ «dL�«  ·ô¬  t²OMODMD
�
 tLÝ≈ dÞUý œ«bŠ Íb¹√ UN²FM� w²�« d¹“UM−�«
 s	  Æ·bN�UÐ  dHEO�  q³
�«  v�Ë√  w¼  bO�UI²�«
 vKŽQÐ  UOMž_« œœ—Ë ÆÆh�—√Ë ÆÆ w½U½uO�« UÐ—Ë“
 sOÐ wðQ¹ Íc�« “UAM�« p�c� Àd²Jð ô ÆÆ u�
 ôË  ÆÆÊuJ
�«  —«bł  U�d²��  ¨Èdš_«Ë  WMOH�«

Æ”QO�« lIM²
� v�≈ „bý ‰ËU×¹ sLÐ tÐQð
 q³ Ôł lL²−� s×M� ¨d¦	 UM�uŠ s� ÊuO³K
�« 
 v²Š ¨ «c�« bKłË ¨œUI²½ù« vKŽË ¨‰–U�²�« vKŽ

Æn�«uL�« j
Ð√ w�
 كالكيت

 UNMÐ≈  vKŽ  X×�√  w²�«  Â_« أول)  (مشهد   
  bKł  ¨tðœUF
Ð  WO×C�  t²³¹d�  ÃËe²¹  Ê√
 ¡U{—≈ qł√ s� jI� ¨…d� n�√ tðbKłË UN
H½
 ¨t²OL� WI½Uš WO�UÐ  «œUŽ s� U�ušË ¨s¹dšü«
 ‚d²×O�  wŠËd�«  È–_«  WIðuÐ  w� sÐ_«  XF{Ë
  UŽUI¹SÐ tKš«œ ZC¹ ô Î«b
ł UHK�� ¨qN� vKŽ

ÆÕdH�« Z¹“U¼√Ë
كالكيت

 WÝ«—œ vKŽ  d³ł« w²�« …U²H�« (مشهد ثاني)
 qþ  Íc�«  U¼b�«Ë  Á—U²š«  ¨t³ždð  ô  hB�ð
 U�u¹ dFAð s� UL²Š ¨WÐ–U	 W¾ÞUš —UJ�√ fO³Š
 X
Š√  ULK	  …uDš X�bIð  ULKJ�  ¨ÕU−M�«  …cKÐ
 U¼U¹≈ …d	c� UNðd�Uš w� ”dGMð W³O��« dłUM�Ð

ÆœuF¹ s�Ë `¹d�« l� V¼– Íc�« UNLK×Ð
 كالكيت 

 ·eF�«  VŠ√  Íc�«  o¼«dL�« (مشهد ثالث) 
 U�uGý  ÊU	Ë  ¨tð«c�  t³Š  s�  d¦	√ÆÆu½UO³�«  vKŽ
 WLzUM�« WKOL−�« Ë√ l−³�« …dO×³Ð wHGA	 tM×KÐ
 o¼«dL�«  ¨wJ
�uJ¹UA²�  ‚bM³�«  …—U
	  Ë√
 Âö	® p�– w� È√— Áb�«Ë Ê_ ¨t²¹«u¼ s� ÂdÔŠ
 ·eF�« W�Ë«e� w� ÊQÐ ÁËd³š√ t½«d�√Ë ©w{U�
 ¨tð«– XŽbBðË ¨ÈuN�« tÐ ÈuN� ¨X�uK� WFOC�
 ¨UM¹—ôUÐ  X×³�√  U½√  ôË  U�“UŽ  —U�  u¼  ö�
 —U−½ » ÒöÔ	 UNŽe²M¹ s� UMO³KIÐ WÐb½ p�– ÀbŠ√Ë
  UÐb½ l� q�UF²�« sIð√ qOL−ð Õ«dł ôË ¨dÞUý
 …dO¦	 ÆoÒK� ÔL�« ‰UL−�UÐ  UÝËuNL�«  «ËUM
×�«
 w�u¹ qJAÐ U¼b¼UAð w²�« WOðUO×�« —uB�« w¼
 …bFÐË  ¨…d�  s�  d¦	«  t¦Ð  bOŽ«  …dNÝ  rKOH	

Æ UG� ULÐ—Ë  U−N�
 ¨…œ«—ù«  VKÝ  vKŽ  vÐdð  lL²−�  s×½  UFD�
 w²�«  bO�UI²�«Ë   «œUFK�  ŸuM��«  vKŽ  vÐdðË
 W�U
²Ðô« `¹eð  œUŽ ÆŸuł s� wMGð ôË sL
ðô
 bNA�  vKŽ  `²Ô�  Õd
�  —U²
	  Áułu�«  sŽ
 WłU×Ð  ÂuO�«  s×½  ÆÀb×�«  W¹ËUÝQ�  nAJ¹
 w�  Êu�—UG�«  Êu
ÐUF�«  UN{u�¹  WOIOIŠ …—u¦�
 sŽ  Êu²	U
�«  ¨·dI�«  bŠ  wFL²−L�«  rKE�«
 ¨rNOKŽ  nDF�«  s�  qOKIÐ  Êu³�UDL�«Ë  rN�uIŠ
 ¨ « Òb−�« n¹—U�ð UN²�e� w²�« »uKI�« »U×�«
 ¨ UÝdDG²L�«   UN�_«  q³�  s�  …—uBFL�«Ë

ÆdJH�« w¹—uðU²	œ ¡UÐ_«Ë
 ¨·u��«  rJK	√  s�  U¹  W{UH²½ù  WłU×Ð  s×½
 nDF� rJMŽ «uŽe½« ÆrJO� œdL²�« ÊU	dÐ bLš√Ë
 «uKFO�Ë ¨V×Ð …UO×�« Ác¼ vKŽ «uK³�«Ë ‰–U�²�«
 wKŽ  dŽUA�«  »dF�«  dH¹dÐ  „Uł  ‰uIÐ  rJ�U²¼

Æ©V×�« UO×¹® —œUI�« b³Ž w�b�
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 rOEMð  œUL²Ž«  sŽ  W�UI¦K�  W�UF�«  W¾ON�«  XMKŽ√
 ¨  »U³AK�  …dOBI�«  WBI�«  …ezU−�  W¹uM
�«  WIÐU
L�«
 ÂuO�« u¼Ë ÂUŽ q	 s� q¹dÐ√ dNý lKD� w� `ML Ôð …ezU−	
 œ ÒbŠË  ÆÆ  —UJ²Ðô«Ë  Ÿ«bÐû�  wL�UF�«  ÂuO�«  ·œUB¹  Íc�«
 WM−�  U¼œb×ð  ¨s¹ezUHK�  ez«uł  WIÐU
L�«  œUL²Ž«  —«d�
 5000® ‰Ë_« ezUH�« t³łuLÐ `MLÔ¹Ë ¨ rOJ×²�«Ë rOOI²�«
 ‰Æœ  3000®  w½U¦�«  ezUH�«Ë  ¨  ©—UM¹œ  ·ô¬  W
Lš  ‰Æœ
 ‰Æœ 2000® Y�U¦�« ezUH�« `MLÔ¹ ULO� ©—UM¹œ ·ô¬ WŁöŁ
 rÝ« qL×ð w²�« WIÐU
L�« —«d� œ ÒbŠ UL	 ÆÆ ©—UM¹œ ÊUH�¬
 åW�UOÝ  b¹d�  bL×�ò  qŠ«d�«  VðUJ�«  ’UI�«Ë  V¹œ_«

 s¹ezUH�« …dAFK� `MLð © —UM¹œ WzUL
Lš ‰Æœ 500 ® UN²LO� …ezUł

 w�  W	—UAL�«  dO¹UF�Ë  ◊Ëdý —«dI�«  œbŠË  Æ  s¹dšü«
 s� ¨ ÂUF�« «cN� »U³AK� …dOBI�« WBIK� v�Ë_« …—Ëb�«
 ÁdLŽ qI¹ ô√Ë ¨ WO
M−�« w³O� oÐU
²L�« ÊuJ¹ Ê√ UNMOÐ
 œbŽ  qI¹  ô√Ë  ¨  WMÝ  35  sŽ  b¹e¹  ôË  WMÝ  15  sŽ
 ©30® sŽ b¹e¹ ôË  U×H� ©5® sŽ WBI�«  U×H�
 ôË WLK	 ©5000® sŽ  ULKJ�« œbŽ qI¹ ô Ë√ ¨W×H�
 ÂbŽ  ◊ËdA�«  XMLCðË  ÆÆ  WLK	  ©15000®  sŽ  b¹e¹
 ¨  WOMÞu�«Ë WO�öš_« rOI�«Ë WOM¹b�« XÐ«u¦�UÐ  ”U
L�«
 r�Ë  ̈t
H½ „d²AL�« ’UI�« nO�Qð s� WBI�« ÊuJð Ê√Ë
 ÊuJð Ê√Ë ¨  Èdš√ WIÐU
� Í√ w� q³� s� UNÐ  „—UA¹

Æ WOzö�ù«Ë W¹uGK�« ¡UDš_« s� WO�Uš WBI�«

 W�UI¦�«Ë  ÂuKF�«Ë  WOÐd²K�  WO�öÝù«  WLEML�«  XMKŽ√
 w�  À«d²K�  ÂUF	  2019  ÂUF�«  b¹b×ð  ¨åuJ
O
¹≈ò
 w�öÝù« dLðRL�« —«dI� Î«cOHMð p�–Ë ¨w�öÝù« r�UF�«
 ÊUOÐ  w�  uJ
O
¹ù«  XŽœË  ÆÆ  W�UI¦�«  ¡«—“u�  dýUF�«
 ‰UOŠ W�“ö�«  «¡«dłù« –U�ð« v�≈ ¡UCŽ_« ‰Ëb�« ¨UN�
 a¹—Uð  W�«dFÐ  ¨UN½UOÐ  w�   dÒ	–Ë  ÆrNL�«  Àb×�«  «c¼
 w�UI¦�«Ë  Í—UC×�«  tŁË—u�  e‡ ÒO‡L‡²ÐË  w�öÝù«  r�UF�«
 ¨Î¡UDŽË  Î«cš√  tKŽUHðË  tŠU²H½«  qCHÐ  ¨ŸuM²L�«Ë  wMG�«
 ‰öš  s�Ë  ¨—œUBL�«  …œb‡F²�  WO½U
½ù«   U�UI¦�«  l�
 ¡«dFA�«Ë ¡UÐœ_«Ë ¡ULKF�«Ë sOHI¦L�«Ë s¹dJHL�«  UŽ«bÐ≈
  b	√Ë  ÆÆsO¹bOKI²�«  ŸUMB�«Ë  sO¹—ULFL�«Ë  sO½UMH�«Ë

 w�öÝù« r�UF�«  w� À«d²�«  WM−�  rŽœ v�≈  uJ
O
¹ù«
 «c¼ vKŽ WE�U×LK� œuN−�« WHŽUC� v�≈Ë ¨UN� WFÐU²�«
 jD��« w� ÂUL²¼ô« s� Î«b¹e� tzö¹≈Ë ¨w�UI¦�« À«d²�«
 vMžË tŽuMð “«dÐ≈ sLC¹ ULÐ ¨WOŁ«d²�«Ë WO�UI¦�« Z�«d³�«Ë
 UN¹bFÐ  w�  W¹—UC×�«Ë  WO�UI¦�«Ë  WO�UL−�«  tBzUBš
 lOÐUÝ√  rOEMð  vKŽ  ¡UCŽ_«  ‰Ëb�«  X¦ŠË  ÆÆw�öÝù«
 ¡UH²Šô« W³ÝUMLÐ ¨wÝbIL�« w�UI¦�« À«d²�« ‰uŠ WO�UIŁ
 sŽ  ¨2019  ÂUF�  WO�öÝù«  W�UI¦K�  ÎWL�UŽ  ”bI�UÐ
 ¨WO�öÝù«  W�UI¦K�  WLz«œ  WL�UŽË  ¨WOÐdF�«  WIDML�«
 2019 WM
�  WO�öÝù«  W�UI¦�«  r�«uŽ  W�√uð  qOFHðË

 Æ”bI�« WM¹b� l�

■  ربحي أحمد الطيماوي

■ فيحاء العاقب

انتفاضة  روايـــــــــH الضوء العائــــــــــد
مدخل ..

الجزء الثالث

 ÷—_« w� »Ëcð sOŠ
 »«d²�UÐ jK²�ð

 ÷—_« `K�
 ÊU�e�«  U¹UJŠ

 sOIýUF�« hB� w� U½Ëd	–«
 V×�« fLN½ UM	 nO	

 dLI�« ¡u{ X×ð
 —UFý_« V²J½ UM	 nO	Ë
 a¹—U²�« V²	 w� U½Ëd	–«

 ÕdH�« dOÞUÝ√

 sÞu�« ‚UAŽ
ÆÆÆ sOŠ ÈbM�«  «dD�

 —UD�_« qŠdð
 ¡U
L�« q¹Ë«u� UM	

 ÷—_« ¡·œ fLK²½
 U¼—b� vKŽ ÂUM½

 tðU³Ý s�  uL�« iNM¹
 s	U�_«Ë s�e�« ‚—UHð ô Ê«eŠ_«

 »uKI�« —U
J½« dL²
¹
ÆÆÆ nKš ÂU¹_« È—«u²ð

W¹b�d
�« UM²¹UJŠ

 s¹ËUMF�« ‚d²%
 sÞu�« § V(« ”uID�

bOF³�« v�≈ dłUNð Ê√
 b¹dð U� q	 pHKš „d²ð 

  U¹d	c�«Ë »U³Š_«Ë q¼_«
bOF�«Ë ÕdH�« ÂU¹√Ë 

 U½bMŽ V(« ”uIÞ
sÞuK� ¡ôu�«
nO�Ý ¡wý
V¹dž ¡wý

طقوس الحب

رواية قيد االنجاز تنشر على حلقات بالملف
الثقافي لصحيفة ليبيا االخبارية  للكاتبين : 

º  ابراهيم جادالله       º  سوزان نصر
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تجوال

يكتبها: محمد دخّيلة

 bFÐ U�uBš ¨ WO�e��«  «Ëœô«Ë v½«Ëô« WŽUM� v� «dO¦� »dF�« ŸdÐ

 —U¼œ“≈ …Ë—– v�Ë Æ r¼dOžË ”dH�U� ‚dAL�« v� Èdš« »uFAÐ «uDK²š√

 ¨ f�b½ô« ö³� rNFzUM�Ë rN
uKŽ «uKI½ ¨ WO
öÝô« WOÐdF�« …—UC×�«

 …—UC×�« pKð ŸUFý≈ e�«d
 s
Ë Æ W¹—uDÝô« UN²CNMÐ »dFK� s¹bð v²�«

 v½«Ëô«Ë   UO�e��«  fH½√Ë  qLł«  UNO�≈  V�M¹  v²�«  ©  UłôU
  ®  WM¹b


 X½U�  UŽuMBL�« pKð r¼« s
Ë ÆÆ dAŽ Y�U¦�«  ÊdI�«  v�  o¹—UÐô«Ë

 WOÝ—UH�« WO
öÝô« rO
UB²�« XKLŠ v²�« o¹—UÐô«Ë ‚U³Þô«Ë  UFBI�«

 v½«Ë√ ÃU²½≈ UłôU
 v�«eš ŸUD²Ý« b�Ë Æ WOÐdF�« p�OÐ«—ô« ·—Uš“Ë ¨

 v�  bł«uð v²�« W×M−L�« Èb¹ô«  «– WOŽËô« q¦
 ¨ W
U�C�« WG�UÐ

 pKð W
U�{Ë ÆÆ Â«b�√ WFÐ—√ v�≈ UNŽUHð—≈ q�Ë v²�«Ë ¡«dL×�« dB�

 UMðuOÐ v� öLF²�
 ‰«“ô Èc�« o¹dÐô« p�– X�UÞ UN½≈ pýô  UŽuMBL�«

 s
 U¼dOžË sz«bK�« s
 WFMBL�« …dOGB�« »«u�ô« Ëež rždÐ ÂuO�« v²Š

 U
Ë © vI�UL�« ®» WO³OK�« W−NK�« v� tOL�½ Èc�« o¹dÐô« p�– Æ œ«uL�«

 WM¹b
  s
  tLÝ≈  qLŠ Èc�«  o¹dÐô«  p�–  «uÝ sOJ�L�«  vI�UL�«  «c¼

 v� tFM� W�œË t�¹—Uð W�«dŽ rž—Ë ÆÆ t²ŽUMBÐ  dN²ý√ v²�« UłôU


 tKJýË t²OL¼√Ë t²½UJ
 ©dI²×½ ® UM�“ô UM½√ ô≈ ¨ Êô« v²ŠË ÊU
“ô« pKð

 ¨ © v−�UL�« tłË ® q¦
  «—U³FÐ UMCFÐ d ÒOF½ U½d� V−FK�U¹Ë UM½√ v²Š ¨

 q¦
 dO³� tÝ√— Êö� ‰uIM� ¨ © „«œd³�« ® u¼Ë v−�ULK� v�d²�« rÝôUÐË

  UO�ešË  UŽUM� vKŽ …d�ŠU¹Ë ¨ v−�UL�« UN¹√ tK�« pK� ¨ © „«œd³�« ®

   Æ WO
öÝô« WOÐdF�« …—UC×�« f�b½ô« sz«b
 q�Ë UłôU


 XK�ËË  ¨  tðœËdÐ   Wł—œ  vKŽ√  v�≈  ¡U²A�«  q�Ë

 UNO� ·«dÝô« q�ËË ¨  UN�öN²Ý≈ …Ë—– v�≈  W�UD�«

 UL�  Ë√   UŽUDI½ô«  XK�Ë UL�  ¨  t²ł«cÝ WL�  v�≈

 U½œöÐ v� ¨UNðUŽUÝ vB�√ v�≈ ‰ULŠ« l¹“uð vL�ð

 vKŽ WO�u¾�L�« qL×ð v� ÂUŽ qK×ð s
 v½UFð v²�«

 U½bMŽ …Ë—c�«  U�Ë√ vH� ÆÆ ’U��«Ë ÂUF�« sO¹u²�L�«

 ¡UÐdNJ�«u¼ Èc�« © p¹d²O�« ® bI²H¹Ë ¨ vŽu�« bI²H¹

 UNOL�½ © v{® W�dý vC
 ULO� Ád�uð X½U� Èc�« ¨

 v¼Ë © UJ¹dðô UAOA�« ® u¼Ë v�UD¹ô« UNLÝSÐ …œUŽ

 q³� p�– ÊU� Æ UIKD
 U¼—UOð lDIM¹ô Æ ¡UÐdNJ�« W�dý

 WOL−½  «d−
 v�≈ UMðuOÐ ‰u×²ð Ê√ q³�Ë ¨ U
UŽ 60

 √uÝ« v�  ̈¡U�
Ë UŠU³� ¡UCð ¡UÐdN� `OÐUBLÐ WF
ô

 ÊU� v²�« ¡UÐdNJ�« °°ÆÆ ¡UOŠ v½œ√ öÐ …ËdŁ b¹b³ð WOKLŽ

  «ËU−O
 ·ô√ W�L��« s
 dO³� ¡eł dO�uð ÊUJ
ôUÐ

 UNM
Ë WDO�Ð ‚dDÐ UN�öN²Ý≈ U½bý— u� UO�UŠ W−²ML�«

        ∫

 ¨—UNM�«  ¡UMŁ√  WOFO³D�«  …¡U{ù«  vKŽ  œUL²Žô«  ≠1  

 c�«uM�«  „dð  ‰öš  s
  `OÐUBL�«  Â«b�²Ý«  qOKIðË

 „öN²Ý«  qOKIð  vKŽ  bŽU�¹  ·uÝ  p�c�  ¨WŠu²H


 ¡UÐdNJ�«

 `OÐUBL�« s
 ôbÐ …d�uL�« `OÐUBL�« Â«b�²Ý«  ≠2

 Ê√  v�≈  W�U{≈  Èu�√  …¡U{≈  vDFð  vN�  ¨W¹œUF�«

 v²�«  W�UD�«  ·UF{√  pKN²�ð  W¹œUF�«  `OÐUBL�«

  …d�uL�«  `OÐUBL�«  UNJKN²�ð

 ‰eML�UÐ  UNłU²×½  ô  v²�«  `OÐUBL�«  ¡UHÞ√  ≠3  

 dO�uð vKŽ bŽU�¹ ·uÝ p�c� ozU�œ lC³� u�Ë v²Š

 ¡UÐdNJ�«

 dðuO³LJ�« q¦
 WOzUÐdNJ�« …eNł_« qOGAð ÂbŽ ≠4   

 UNO�≈ WłU×�« ÊËœ WK¹uÞ  «d²H� Êu¹eHOK²�«Ë

 WK¹uÞ …d²H� dðuO³LJ�« Â«b�²Ýô ÃU²×½  UM� «–≈ ≠ 5  

 ¨»uð p�¹b�«  s
 ôbÐ »uð »ö�«  Â«b�²Ý« qCHO�

 “UNł  UNJKN²�¹  v²�«  W�UD�«  YKŁ  pKN²�¹  t½_  p�–Ë

ÍœUF�«  dðuO³LJ�«

 WK¹uÞ  «d²H� WOzUÐdNJ�« …Q�bL�« Â«b�²Ý« VM−ð  6

 sL� ¨W�UD�«  s
 dO¦J�«  pKN²�ð  vN�  ‰eML�«  W¾�b²�

 Â«b�²Ý«  q¦
  W¾�b²K�  Èdš√  ‚dÞ  Â«b�²Ý«  sJLL�«

 WJOL��« dzU²��« Ë√ sD³L�« œU−��«

                tO�≈ WłU×�« ÂbŽ ‰UŠ v� ÁUOL�« ÊU�Ý ¡UHÞ√ ≠ 7

 ¨u−�« …—«dŠ s
 nODK²�« v�≈ ÃU²×½ nOB�« v� ≠ 8

 ¨WK¹uÞ …d²H� nOOJ²�« Â«b�²Ý« s
 qOKI²�« qCH¹ sJ�Ë

 Â«b�²Ý« sJLO� ¡UÐdNJ�« s
 …dO³� WOL� pKN²�¹ t½_

 …—«d×�« Wł—œ qOKI²� WKOÝu� c�«uM�« `²� Ë√ WŠËdL�«

 s
 W¹uý «cJ¼Ë Æ Æ¡UÐdNJ�« dO�uð vKŽ bŽU�¹ qJAÐ

 Æ ¡UÐdNJ�« d�u²ðË ‰U×�« Â¡ö²¹ UM¼ s
 W¹uýË UM¼
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 : العشــاء 

إشراف : عامر جمعةاألخيرة

الفساد ينتهي أم يزداد؟ 
الفساد ظاهرة انتشرتبشكل كبير ليس عندنا فحسب بل 
في كل العالم وفي أكبر دولة ومنظماته ألنه من صنع البشر 
والبشر سواسية هنا وفي أي مكان رغم اختالف أجناسهم 
يرتبط  عليه  القضاء  فإن  ولذلك  ومناطقهم  ودياناتهم 
بالقوانين ليس إال فالناس بصورة عامة ال يعطون أهمية 
للوازع الديني واألخالقي فغابت الضمائر وانتشر الجشع 
للغالبية مع  وزاد الطمع وأصبحت المادة تشكل هاجساً 
احترامنا وتقديرنا للملتزمين الذين يخافون يوماً عبوساً 

قمطريراً !
وإذا كانت الدول تسن القوانين التى تعاقب كل المفسدين 
قال في  والحق  الفساد  أول من حارب  اإلسالم هو  فإن 
محكم تنزيله " إن الله ال يحب المفسدين " إن المفسدين 
معاندون يسعون بشتى الطرق الختراق القوانين والتحايل 
على األجهزة التى تحارب الفساد بأي شكل من أشكاله 
وأصبح ظلماً صارخاً يطال الجميع فلم تسلم منه مؤسسة 
وال شركة خاصة في القطاع العام وهو بمثابة الغول الذي 
داهم كل الدول ويهدد مستقبلها بل إن المنظمات الدولية 
اللجنة  الكبيرة سقطت في مستنقعه كما هو الحال في 

األولمبية الدولية واالتحاد الدولي لكرة القدم .
بالبيانات  يتحقق  لن  عليه  القضاء  فإن  ولذلك 
والمنشورات وبجهود  المنظمات وإن صدقت النوايا.. وإن 
الردع وحده هو الذي يضع له حداً ولذلك فإن الحق تبارك 
وتعالى أمر بقطع يد السارق والسارقة ونحن لم نفعل ذلك 

بعد !.

■ عامر جمعة 

"خاشّين ع الجبل بقادومة ! "بصمة

■  عبدالله الخوجة 

■ الثالثاء  2 جمادى األولى 1440 هجري       ■ املوافق  8  يناير  2019 م                ■  العدد  536

بصريح العبارة

وأنتم تتابعون أخبار الحوادث سلّمكم الله من كل شّر يا قراءنا األعزاء .. 
حللوا الكالم وانتبهوا جيدا لمثل هذا الخبر على سبيل المثال .....

تعّرض اليوم فالن إلطالق وابل من الرصاص على سيارته من مجهولين 
أصابوه بجروح بليغة لكنه نجا من الموت بأعجوبة .. وهو أحد الضباط الذين 
انشقوا وانضموا إلى ثورة 17 فبراير منذ بدايتها وساهموا في نجاحها .. 

وهو موجود اآلن تحت العالج في مستشفى كذا !!
هذا الكالم يحدد مكانه ليتوجه إليه الذين فشلوا في قتله في المحاولة 

األولى ويقضوا عليه !!
هل هذا هو الغباء الغبي أم الجهل المستفحل المعشش عند بعض التعبانين 

" الخاّشين " على جبل اإلعالم بقادومة  وصحة وجه ؟!!!

قال : إن بعض التجار يبيعون بضاعتهم 
غير  بصكوك  للمواطنني  اختالفها  على 
فقط  أصحابها  قبل  من  موقعة  مصدقة 
من  بكثير  أعلى  الثمن  يكون  أن  واملهم 

السعر األصلي !!
وسائل  لديهم  أن  يعني  هذا   : قلت 

للسحب من املصارف متى يشاؤون !

العرب  بني  ناراحلرب  يذكي  الغرب 
ويصنع األسلحة ليبيعها لهم من أجل أن 
يقاتل بعضهم بعضا فيجني من وراء ذلك 
أمواالً طائلة فتستمر مصانعه يف اإلنتاج 

وليقضي على البطالة .
من  املليارات  فينفقون  العرب  أما 
حتت  مازالت  وأراضيهم  األسلحة  أجل 
االحتالل اإلسرائيلي واإليراني واإلسباني 
عندهم  وتتوقف  البطالة  لديهم  وتنتشر 

عجلة البناء والتنمية والتقدم !! 

الجو والبر .. الغنى والفقر !

تنبيه لماذا ؟

المباني تلتهم المزارع فمن يحمي الُمزارع ؟

قال وقلت 

العرب والغرب 

 غنًى مترف وفقر مدقع !

من يرعي الغنم ؟

التقرأ هذا 
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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

التابعة  والوزارات  والهيئات  المؤسسات  من  كثير  في 
للقطاع العام يتم بين حين وآخر توزيع منشورات للعاملين 
بإذن  إالّ  أعمالهم  الخروج من مقار  بعدم  فيها  تطالبهم 
مسبق من المسؤول المباشر أو من سواه وفق نظام العمل 

في كل جهة !
يشاء  متى  العمل  من  يخرج  من  هناك  أن  يعني  هذا 
المنشورات  يتوجب إصدار مثل هذه  ولوال ذلك ما كان 
والتنبيهات ألن الدوام في الجهات الخاصة والعامة واضح 

وال يحتاج إلى تنبيه !! 

المعروف عن سكان البادية أنهم يهتمون بتربية األغنام 
والتى تشكل مصدراً مهماً من مصادر الدخل وكانوا حتى 

وقت قريب يقومون برعيها بأنفسهم رجاال ونساء !!
يبحثون عن رعاة  السنوات األخيرة أصبحوا  وخالل  
أجانب برواتب مجزية ومع ذلك فقد أصبح من العسير أن 
تجد من يقوم بهذه المهمة رغم التسهيالت التى يقدمها 

أرباب القطعان للرعاة ..
والمسألة مرتبطة بارتفاع سعر الدوالر من جهة وأن 
الليبيين عموماً أصبحوا يبحثون عن وظائف بكل الطرق 
أعمال  أّي  تقديم  دون  مرتبات  على  الحصول  أجل  من 

!! للمجتمع 

أعداد كبيرة جداً من الليبيين يرمون يومياً أطناناً من 
القمامة أينما وجدوا مكاناً لذلك هي عبارة عن فضالت 
من مختلف أنواع األكل وربما الفواكه والخضروات وحتى 
هي  أشياء  ذلك  إلى  وما  والمالبس  والمعدات  األثاث 
والَترف  ترف  في  يعيشون  الذين  األغنياء  كماليات  من 
ال شك أنه يولد الفساد وإن الله ال يحب المترفين وال 
يحب المفسدين بالمقابل هناك أعداد أخرى من الليبيين 
كذلك يتسابقون يومياً على مكبات القمامة التى غطت كل 
األماكن والشوارع في العاصمة وفي غيرها من المدن من 
أجل التقاط ما يمكن التقاطه من المخلفات التى جمعوا 
من خاللها ما يواجهون به مصاعب الحياة وصدف العيش 

وربما أكثر من ذلك !
هو  لألسف  طويلة  سنوات  منذ  الليبي  المجتمع  إن 
مجتمع طبقي متفاوت جداً بين غنى مترف وفقر مدقع 
وجود  في  إالّ  للنفط  منتجة  دولة  في  يعقل  ال  وهذا 

!! ظالمة  وقوانين  خاطئة  سياسات 

شركات  كل  لدى  السفر  تذاكر  بأسعار  قياساً 
الطيران المحلية واألجنبية فإن جل األسر الليبية 
وما  الجو  طريق  عن  السفر  عن  عاجزة  أصبحت 
ال  الليبيين  من  المطلقة  األغلبية  أن  في  من شك 
أسعار  ألن  القصوى  للضرورة  إالَ  جواً  يسافرون 
التذاكر ليست في متناولهم .. هي فقط في متناول 
األثرياء بغض النظر عن الطريقة التى اكتسبوا بها 

األموال وكل أمرىء بما كسب رهين !

وعندما  بالبر  يسافرون  الليبيين  من  الغالبة 
تقتضى الظروف وخاصة بالنسبة للعالج فيذهبون 
المناسب  الوحيد  المكان  هي  ألنها  تونس  إلى 
ال  المتقدم  الغرب  دول  وبقية  فألمانيا  لظروفهم 
فقط  وهى  الخريطة  على  مواقعها  حتى  يعرفون 
ويعلمون  مصحاتها  في  يعالجون  الذين  لألغنياء 
على  العطالت  ويقضون  مدارسها  في  أبناءهم 

. شواطئها 

سواء أكان الجو بارداً،  أو حاراً، يستمر انقطاع التيار والمواطن 
محتار في ظل ارتفاع األسعار والسمسرة بالدوالر، وهو مهموم 

ليالً تائه بالنهار مشتت األفكار ، لكنه مؤمن باألقدار !!

وسوريا  العراق  مع  تتحاور  أمريكا 
وأفغانستان وصربيا ولبنان والصومال 
وبنما ونيكاراغوا بالقاذفات ومع إيران 
وإذا  بالمحادثات  الشمالية  وكوريا 

.! العجب  بطل  السبب  عرف 

إذا
 عرف

 السبب !

المصدر  أن  من  الرغم  على 
النفط  ليبيا هو  للثروة في  الرئيس 
البالد  اقتصاد  يشكل عصب  الذي 
في ظل ركون الليبيين بصورة عامة 
لالعتماد  متعاقبة  وحكومات  شعباً 
عليه دون البحث عن مصادر أخرى 
إمكانيات  إلى  بالنظر  أكثرها  وما 
مهملة  ظلت  التى  األخرى  البالد 
إالَ أن الزراعة مازالت تشكل جزءاً 
الليبي  المجتمع  اهتمامات  من 
كما  الريفية  المناطق  في  خاصة 
تشكل مصدراً رئيساً للدخل ألعداد 
حافظت  التى  العائالت  من  كبيرة 
البناء  "غول"  من  مزارعها  على 
التي  األراضي  في  السمسرة  بفعل 
حولت آالف الهكتارات من األراضي 
الزراعية والغابات إلى أحياء سكنية 
عشوائية ال تتوافر فيها وسائل البناء 
األخرى  الخدمات  وبقية  الحديثة  

. وصرف صحي  مياه  من 
تحسن  نالحظ  فإننا  ذلك  رغم 
من  تبقي  فيما  الزراعي  اإلنتاج 

أراٍض وعلى سبيل المثال ال الحصر 
توفر  من  الموسم  هذا  نالحظه  ما 
كميات هائلة من الزيوت والبرتقال 
التى  األخرى  الخضروات  وبقية 
تشكل غذاء مهماً للطبقات محدودة 
الدخل في ظل ارتفاع أسعار اللحوم 

. واألسماك  أنواعها  بجميع 
الصعبة  الظروف  هذه  مثل  وفي 
التى يعاني منها الفالحون الليبيون 
على  االعتماد  يتم  حيث  قلة  وهم 

العمالة األجنبية التى تنال القسط 
األكبر من اإلنتاج فإن الدولة مطالبة 
بعد  الفالحين  أوضاع  بتحسين 
فترة إهمال استمرت طويالً لقطاع 
الزراعة عموماً تم خاللها االعتماد 
بما  الخارج  من  إلينا  يأتي  ما  على 
حيث  من  العامة  الخزينة  يرهق 
فقدان مبالغ كبيرة من العملة الصعبة 
في مواد استهالكية يمكن أن توفر 
محلياً بشيء من الدعم للمزارعين 

المجاورة  الدول  في  يحدث  كما 
منتوجات  تصدر  التى  األخرى 
أخرى  دول  وإلى  إلينا  زراعية 
المساحة  في  عَنا  تقل  أنها   رغم 
ألن  للزراعة  الصالحة  واألراضي 
األراضي  هذه  تحمي  قوانينها 
ويحسن فيها استغالل المياه بما في 
وتقدم  السدود  من  االستفادة  ذلك 
اآلفات  وتحارب  للفالحين  دعماً 
اإلنتاج  بتصريف  وتتعهد  الزراعية 
بما ال يشكل  الظروف  في مختلف 
خسارة ألي منتج زراعي مع الحرص 
الزراعية  اآلفات  محاربة  على 
مناسبة  بأسعار  األدوية  وتوفير 
وما لم يحصل ذلك فإن االستمرار 
ال  قد  للدخل  واحد  مصدر  على 
عالم  في  الليبيين  مستقبل  يضمن 
أصبحت فيه الحرب اقتصادية أكثر 
وما  المعارك  مما هي في ساحات 
هيئات  أو  مؤسسات  وجود  جدوى 
يكن  لم  ما  الزراعة  متخصصة في 
المزارع. حماية  األساسي  هدفها 
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