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  كلمة العدد

ونحن نصدر العدد التاسع من مجلة التوعية بعد توقف عن 
نسعى من ذلك لتحقق إسهامه ثقافية ... الصدور لفترة طويلة 

وقفزه نوعية متقدمة على طريق تأآيد الجوانب الثقافية 
واالجتماعية والتربوية وتنسيقها في شخصية األنسان و 

ن هذا الجهد الثقافي إ.. إصدار هذه المجلة بالصورة المشرفة 
ينطلق من القناعة الكامنة في نفوسنا بأن اهتمام األندية يجب 
أن يستوعب الجانب الثقافي وتجسيده عمليًا وعلى أرض 
الواقع لتكون األندية وسيلة لبث الوعي الثقافي واالجتماعي 

ونتمنى ونحن نضع بين أيديكم هذا العدد الجديد ... أمام الجميع 
ية التي نرجو  أن تكون مقاالتها جديدة من من مجلة التوع

ويحتوي هذا العدد على العديد من .... حيث الشكل والمضمون 
/ المقاالت المتنوعة من حيث الطرح فمثًال عندما ينادي األستاذ 

مؤمن عبداهللا عن / خالد بالل على النوادي وعندما يحدثنا األخ
 صراحة شحات الطريشي بكل/ الضمير وعندما يتحدث الحاج

نصر اهللا أحميد إلى التفاؤل وعندما / وعندما يدعونا األستاذ
عبداهللا أحمد عن الفرق بين العادة والعبادة / يحدثنا األستاذ 

إبراهيم أحمد آشاهد عن بدايات التعليم / وعندما يحدثنا األستاذ
عبداهللا بن إدريس عن القراءة / بالشرف وعندما يمنعنا األستاذ

عامر سليمان عن العيون وعندما / ألستاذوعندما يحدثنا ا
عقيلة / الطويل من الغيبة وعندما يوجه  األخ/ يحذرنا  الحاج

محمد حمزة / يونس رسائل إلى من يهمه األمر ويحدثنا األخ 
عن النساء الخالدات في اإلسالم وعندما تتحدث االستاذه مناء 

 وآان البد أن نتحدث عن االساءه التي.موسى عن العنوسه 
تعرض لها الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعن الحدث المرتقب 
وهو الكسوف الكلى للشمس وعن المخدرات والتسول 
والمرض الذي ال يعرف الحدود  وغيرها من المقاالت األخرى 
واألبواب الثابتة ومسابقة العدد بما تحمله من أسئلة وجوائز 

 نشير أن قيمة والتي نرجو أن تنال إعجابكم وأخيرًا البد أن
المقاالت التي تصل إلى المجلة ال ترد الصحابها سواء نشرت 
أو لم تنشر والمقاالت تعبر عن وجهة نظر أصحابها وأن الرد 
مفتوح أمام الجميع على آل المقاالت التي تنشر في المجلة 
ونحن نرحب بمشارآة جميع القراء والمبدعين والكتاب 

   هللا تعالىبمقاالتهم في األعداد القادمة بأذن ا
  . واهللا الموفق

  " أسرة التحرير "

  عندما يفقد املرء ضمريه
  

خلق اهللا اإلنسان خليط من 
األحاسيس والمشاعر والغرائز 

إن هذا . المتباينة إذا جاز الوصف 
الخليط ينقسم إلى عدة جوانب منها 

وحبا اهللا أبن .الخير ومنها السيئ 
آدم العقل للتحكم في آلية التوجيه 

 المثل القديم لك ، لذلك نجد أنلكل ذ
  . ابلغ تعبير لذلك) الرأس سلطان الجثة(الذي يقول 

   !!ماذا لو فقد المرء ضميره ؟: وهنا يرد السؤال 
فعندما يفقد المرء ضميره يتحول إلى آيان آخر سميه ما شئت 
ديناصورًا قادمًا من القرون الماضية يهدم ويحطم آل ما في 

كرتون أو ريموتا يتحرك نتيجة برمجة طريقة آما في أفالم ال
  . خاطئة ليفعل الال معقول

لكن المهم أن تعرف أن المرء الذي فقد ضميره لم تعد لديه 
المسطرة التي يقيس بها أفعاله ليعرف الصحيح من الخطأ إنه 
وبكل بساطه ثور هائج يرآل آل ما يقع في طريقه في سبيل 

 يعرفها من حوله الوصول إلى وجهة نظر يراها هو وحده وال
إنه بالضبط آالثور في ميدان مصارعة الثيران ال يميز بين 
مصارعه أو من على مقاعد المتفرجين ،والذي يفقد ضميره 
يدوس آرامتك ويسلبك حقوقك بضمير شبه نظيف ، و فقدان 
الضمير يسبب عمى األلوان فال يميز صاحبه ما بين الصح 

  . اتجاههوالخطًا إنه يتخبط ال يستطيع تحديد
إن غياب الضمير يعني غياب الوازع الوطني والديني  ، 
ويجعل الموظف يقبض مرتبه نهاية آل شهر بضمير شبه 
مرتاح وبدون تسجيل توقيع على ورقة الحضور واألنصراف 

وغياب الضمير أيضًا يقتل المجتمع األمر بالمعروف والنهي ... 
ض األسر و غياب الضمير جعل األباء في بع. عن المنكر 

تدل عليه فقط ، وال يملك أي )) يافطة (( عبارة عن عنوان 
سيطرة أو توجيه تحت شعارات التفاهم األسري ومراعاة 

  ))اهللا غالب(( العادات والتقاليد المستوردة وأيضًا تحت ذريعة 
  

وتسربت إلينا الكثير من العادات في أفراحنا وأتراحنا ال تحمد 
)) ... القصيل ((  تحت حزمة من عقباها آما يتسرب الماء من

الذي )) التسونامي((إن انعدام الضمير دون أدنى شك هو 
يكتسح آل القيم الجمالية والعادات المميزة التي ورثناها 

والذي فقد ضميره فقد إحساسه ...ليجرفها إلى بحور النسيان 
. بمن حوله ومن فقد إحساسه ذلك فقد طعم الحياة الحقيقية 

للصالة ألجل الضحية ، والذين فقدوا ضمائرهم ال لذلك ندعوآم 
يمكنهم مهما تواروا وراء قمصانهم الحريرية وأحذيتهم 
الالمعة وغيروا من مشيتهم وطريقة آالمهم أن يخدعونا ، 
  . فلدينا مقايسينا التي ال تخطئ والمعايير التي ال يمكن تضليلها

  
اهر السلبية أننا نريد مجتمعا واعيا ومدرآا لكل االخطاروالظو

وأخيرا نقول لكم إذا أردتم ... وآذلك آل السلوآيات المنحرفة 
 الحل فانه بين أيديكم وفي ضمائرآم
  الى اللقاء

 مؤمن عبد اهللا مؤمن

بداية العلم والتعليم مبنطقة 
  الشرف
إبان الحرب العالمية الثانية ومع 
بداية االنتداب اإلنجليزي على 

د وبرم األراضي الليبية تم التعاق
المعاهدات على وضع هيكلية إدارية 
لوزارة التعليم بنغازي وآان ذلك عام  

وآان وزير )  م1946 -1945( 
التعليم آنذاك إنجليزي الجنسية 

واستمرت ) حناآيجان ( ويدعى 
حيث آــــان االستقــــالل  ) 1952( الوزارة حتـــى عـــام 

 1954( ى أواخر  عام المزيـــــف واستمـــرت الوزارة حتــــــــ
حيث بدأت بوادر العلم تتوضح في العديد من القـــرى ) 

والمــــدن الليبية في صورة افتتاح مدارس تعليمية وتربوية 
أما بدايات العلم والتعليم في منطقة جالو الشرف تحديدًا فكانت .

حيث تم بناء أول مدرسة في الشرف وآانت )1954(مع أواخر 
ت ومجهودات ذاتية من األهالي والحصيلة قد أقيمت بمساعدا

آانت ثالث حجرات وسور يحدد الساحة األمامية وفي الطرف 
آانت )) سقيفة زرب((الجنوبي منه آانت هناك حجرة صغيرة 

مخصصة آغرفة مقصف للطلبة وآانت برعاية الحاج عبد 
-1955(اللطيف صيد وبداية الدراسة آانت مع بداية العام 

ول دفعة تدخل المدرسة وآانت هذه الدفعة حيث آانت أ) 1956
 طالبًا 70جميعها من األوالد الذآور ويبلغ عددهم حوالي 

وآانوا من مختلف األعمار فمنهم من هو آبير في السن ومنهم 
من يبلغ من العمر خمس سنوات وقد تم تقسيمهم على فصلين 

ابراهيم صابر آمدرس /المسئول األول هو األستاذ المرحوم 
-1958( في نفس الوقت واستمرت الدراسة حتى عام ومدير
حيث تم انتقال الفصل الثالث والرابع إلى مدرسة العكي ) 1959

وذلك بسبب ضيق المبنى األول ألن العدد زاد والفصول قليلة 
+ مبنى األهالي (وآانت إدارة المدرسة مشترآة بين المبنيين 

عة في آانت أول دف) 1960-1959(وفي عام ) مبنى العكي 
تاريخ التعليم في منطقة الشرف تصل إلى الصف الخامس 

في األبيار ) 1961 -1960(وهذه الدفعة واصلت دراستها سنة 
بالصف السادس وتم امتحانها أمام لجنة االمتحانات األبيار 
وتعتبر هذه الدفعة أول مجموعة درست بالصف السادس على 

بًا قدموا  طال13مستوى الشرف حيث آان عدد هذه الدفعة 
 -1961(امتحاناتهم أمام لجنة امتحانات األبيار ثم في عام 

آانت ثاني دفعة تصل للصف السادس ولكن هذه  ) 1962
الدفعة أتمت دراستها في اجدابيا وتم امتحانهم أيضًا فيها وفي 

تم إرسال الصف الخامس أيضًا )  م62-61(نفس العام 
) م63-62(ى العام للدراسة في اجدابيا أستمر الحال آذلك حت

آلها )  السادس - الخامس–التحقت بأجدابيا الصف الرابع 
تم  عودة الصف ) م65-64(تدرس بأجدابيا الداخلية وفي عام 

تم ) 66-65( الرابع إلى المنطقة واستمرت الدراسة وفي عام
/   المدرس -:تعيين أربع مدرسين من منطقة الشرف وهم 

 بالل أحمد أقليوان /محمد أبوبكر إسماعيل والمدرس 
يونس / السنوسى أحميــــــــــــدة والمدرس /والمدرس   

فقد تم تعيين خمس ) 67-66(مصطفي أما في العام الدراسي 

عقيلة إبراهيم /  المدرس-:مدرسين من منطقة الشرف وهم 
/ أبوبكر الغزالي والمدرس / عقيلة محمد والمدرس/ والمدرس

حمد مصباح شناني ،ليعطوا  / محمد عبداهللا السيوي والمدرس
-66(آل هؤالء دفعة قوية للتدريس بمنطقة الشرف وفي عام 

 8( آانت أول دفعة تدرس بالصف السادس وآان عددهم ) 67
طالب وآان امتحانهم أمام لجنة اجدابيا الداخلية وآان سبب ) 

نقل الطلبة إلى اجدابيا هو إن المدرسين ليسوا من منطقة 
بحوا آل المدرسين من المنطقة تواصلت الشرف وبعد أن اص

 م تم 1970ثم في عام .. الدراسة إلى المرحلة اإلعدادية 
االنتقال إلى مبنى المستوصف آحل مؤقت نظرًا لما طرأ على 
المبنى القديم من رداءة وعدم صالحية ثم أفتتح المقر الحديث 

وهو  ) 1972 – 1971: (الموجود حاليًا في العام الدراسي 
وتم تغيير ( مبنى رئيسي حكومي يشكل مدرسة الشرف أول 

 -73: تسميتها إلى عمر بن عبد العزيز في العام الدراسي 
 م وآانت مسئولية إدارة المدرسة تتوالى بين األجيال 1974

محمد يوسف / إبراهيم صابر ثم المرحوم / حيث آان المرحوم 
جابر  / عبداهللا بالحسن أسعيد والمدرس/ بوعوينه ثم المرحوم 

/ طاهر الدييشي ثم المدرس إبراهيم أحمد بوشقمة ثم المدرس 
محمد علي مفتاح ثم / حمد مصباح شناني ثم المرحوم 

أحمد رمضان فرج ثم / أبوبكر الغزالي ثم المدرس / المدرس 
/ عبدالرحمن إبراهيم المنداوي ثم من جديد المدرس / المدرس 

-2005: ( ها أحمد رمضان فرج ، وهو المدير الحالي ل
 دفعة من التعليم األساسي منذ 30هذا وقد تم تخريج ) 2006
 وقد آان من بين هذه الدفع بعض 2005: م إلى 1975: العام 

وفي ختام ... من أوائل الطلبة على مستوى الواحات عمومًا 
هذا التعريف يجب إال ننسى الدور الفعال لكل المدرسين 

عد اهللا سبحانه وتعالى في والمشرفين الذين آان لهم الفضل ب
إنجاح العملية التعليمية بالمنطقة ونرجو أن نكون قد وفقنا في 
إعطاء هذه التواريخ والمعلومات الحية التي  تأآد عراقة 

 .    وأصول التعليم في منطقة الشرف 
 / مع تحيات األستاذ 
   إبراهيم احمد بوشقمة

  العادات ليست عبادات
فنا عن تعاليم الدين وأقفرت القلوب إخوتي القراء عندما انحر

من  المحبة نضب معين األلفة والمودة في النفوس رأينا 
ظاهرة غريبة تبدوا واضحة قوية تلكم هي األنانية أو حب 
الذات واألثرة ووصل الحقد والحسد إلى القلوب ووجدت 
البغضاء والكراهية طريقها إلي النفوس ورأينا الناس 

 الدنيا  الفانية ، ُآلُُُ يِِود أن يظفر يتسابقون على حطام هذه
بالشيء دون أخيه ، لم يعد يهمنا من أين نكتسب المال حرامًا 

إن من يعيش في هذه األجواء : إخوتي الكرام . أم سحتًا أم ربًا 
الخانقة ال يعرف للسعادة الحقيقية  طعمًا ألن السعادة الحقيقية 

مره واجتناب نواهية تكمن في حب اهللا وتقوى اهللا والعمل بأوا
أقام  الصالة وإيتاء الزآاة والعمل بكتاب اهللا وسنة رسوله 
وترك ماعداها وأن يعيش المؤمن بين الخوف والرجاء يخاف 
عقاب اهللا وال يأمن مكره ويرجو عفو اهللا وال يقنط من رحمته 

علينا أن نعرف أن العادة ليست عبادة فإذا : ، إخوتي الكرام 
رعي عن حكمها من وجوب أو حرمه أو ندب آان هناك دليل ش

فما حرمة النص الشرعي فال يجوز للناس فعله وما أوجبه 

  جملة التوعية
  أسرة التحرير

  بشير علي بشير 
  طاهر محمد شحات 
  مصطفى صالح ابريك 
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 الرواد

النص الشرعي ال يجوز ترآة حتى ولو اعتاد جميع الناس 
خالف ذلك وأقرته أعرافهم وتقاليدهم ، فمثًال النياحة واختالط 
الرجال بالنساء وآشف العورات ومصافحة الرجال للمرأة 

أآل الربا أو التعامل به والمساواة بين الرجل والمرأة األجنبية و
في الميراث والشهادة وتأخير الصالة عن وقتها دون عذر 
وتشبه الرجال بالنساء واختالطهم في احتفاالت الزواج 
وغيرها وأماآن اللهو هذه آلها عوائد حرمها الشرع ونص 

لنياحة على تحريمها فمن فعل شيئا منها آان أثما وال يقال أن ا
وآشف العورات وخروج النساء آاسيات عاريات في الطرقات 
أو على الشواطى واألسواق صار عرفًا معتادًا للناس أو سمة 
من سمات هذا العصر وحضارته الزائفة واليعنى ذلك أنه مباح 
في شريعة اهللا أو أن اختالط الرجال بالمرأة األجنبية عنه 

بالنساء وعكسه أصبح آخطيبته أو غيرها أو تشبيه الرجال 
عادة العصر أو أن الربا أو التعامل به أو دفع الرشوة التي 
يسميها الناس عمولة أو بآي صار أمرًا عاديًا في هذا العصر 
أو أن الناس اعتادوا تأخير الصالة عن وقتها وترآو ا صالة 
الجماعة واستبدلوا بالسنة الصحيحة البدع في آثير من 

 يكتسب مشروعية ولو اتفق عليها جميع عبادتهم ، فهذا آله ال
الناس ألنها مخالفة لنص الشرع والقول بها يؤدى إلى إبطال 
الشريعة ، فالخير آل الخير في اإلتباع وال خير في االبتداع 
فانتبهوا رحمكم اهللا واعملوا ولو قليًال وفق الشريعة اهللا وما 

وعمل جاء  في آتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم 
: السلف الصالح من هذه األمة ورحم اهللا األمام مالك حين قال 

لن يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها نسأل اهللا لنا "
ولكم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والثبات على الحق 
واأليمان إلى الممات وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول 

ن هداهم اهللا وأولئك هم أولو فيتبعون أحسنه ، أولئك الذي
  .                                                                                                    األلباب 

  عبد اهللا أحمد موسى/ األستاذ 

 العيون و لغة اجلسد
شكلت العين جزءًا مهمًا في 
التواصل اإلنساني الفعال ، وآانت 

عالة خاصة ضمن ف صاحبة لغة 
لغة الجسد التي تساعد على 
التواصل الجيد ، فأنـــــت حينما 
تهز رأسك أثناء الحوار للداللة 

على الرفض أو القبول أو االستحسان أو االستهجان ، ويحدد 
" في آتابه لغـــــة الجسد )) آلن بيز (( المستشرق األلماني 

نما يأتي بي" العين " من المعاني تأتي عن طريق % 87أن 
 4فقط عن طريق األذن وتنحصر باقي الحواس في إدراك % 9

من جملة % 80من جملة االتصال غير اللفظي الذي يشكل % 
    :االتصال اإلنساني ، وقديمًا قال أبن األعرابي 

   العين تعرف من عين محدثها
  أن آان من حزبها أو من أعاديها

  : ونسمع وصفًا للعين ونظراتها بأنها 
حارسة ، ) لماحة ( ة أو حاسدة ، ناقدة ، قاتلة ، فتاآة حاقد

  )) العين حق (( وعن األولى جاء في الحديث 
  -:وقال المتنبي في نوعين منها 

   ال يخدعنك من عدو دمعـة

  وارحم شبابك من عدو ترحم
  يخفى العداوة وهي غير خفية

  نظر العدو بما أسر يبـــوح
 محرجًا يطول الحديث وقال عمر بن أبي ربيعه، يصف موقفًا

  -:فيه 
          أشارت بطرف العين خيفة أهلها

  إشارة محزون ولم تتكلم
  فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا

  وأهًال وسهًال بالحبيب المتيم    
   -:وقال الحكيم المجرب 

    ولكن عين السخط تبدي المساويا
  وعين المحب عن آل عيب آليلة

  
ا المهتمة والحانية فقد قيل في وهذه هي العين الناقدة ، أم

  -:شأنها 
             وإذ العناية ال حظتك عيونها 

  نم فالمخاوف آلهن أمان
وأما العاشقة فتأتي في مرتبة تالية عند بشار بن برد ألنه 

  :آفيف فيقول 
    يا قومي أذني لبعض الحي عاشقة

  واألذن تعشق قبل العين أحيانًا
 مناسبًا في الوجدان األدبي آذلك شغلت أمراض العيون حيزًا

العربي وترددت في التراث األدبي معبرة وموظفة في سياقها 
  -:للمعنى المراد قال الشاعر 
      إن القذى يؤذي العيون قليلة

  وربما جرح البعوض الفيال
                               -:وقال بشار بن برد 

                   إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى
  ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه

حيزًا مناسبًا في األمثال والحكم ، ففي )) العيون (( آما تشغل 
: ضربوا األعور على عينه ، فقال (( الالمبااله يقال في مصر 

  ))هي خسرانه خسرانه 
                                                                      

  عامر سليمان أبو عميرة/ الدآتور                  
  جامعة قار يونس الواحات 

 رثاء لرفيق الدرب و الشباب
إلي فقيد الشباب رفيق الدرب المتسامح أبيض السريرة رمز 
الوئام والصفاء والمحبة إلي طيب العشرة وواسع الصدر إلى 
من ترآنا فجأة إلى من فقدناه ابتسامة دائمة وآلمة طيبة 

عة وصديقًا وفيًا قل مثله في هذا الزمن إلي روح ونفس متواض
 "نهدي هذه المرثية " الفقيد فالح عبدا هللا رحمة اهللا 

 
  فقدناك يا فالح يا تارآنـــــا

 ونطلب المولى يشملك برضاه
  فقدناه ها للي بالوفاء إمغرقن

 زين الشباب محال ناننســــاه
  فقدناه دوم صابر على سيتنا

 ق شفاهأيالقي بضحكة دوم فو
  فقدناه ياللي عز ما رافقنـا

 أيضحي على إصحابة بل امواناه
  فقدناه وسط الطريق ترآنـا

 لكن اهللا رايد أندير عـــــــــزاه
  فقدناه ما عمره بكالم جرحنا

 اهللا إيسماحة ويغفر وما ينسـاه
  فقدناه راجل وين ما جربنا

 يوفي بعهده وين ما عاهدنـــاه
  فقدناه صاحب عز ما صاحبنا

 وراجل آريم محالك ماجينـــا ه
  فقدناه آالم طيب إذا حدثنا

 بصوت واطي أيرد مو بعـــــاله
  فقدناه واسع صدر في شلتنا

 إي سامح الخاطي وما يرد آفاه
  فقدناك يا فالح يا حبيبنــــا

 ونسأل اهللا لك جنته ورضـــاه
  اهللا يسامحه على عد ما رافقنا

 وعلى عد نجم الليل فوق سماه
  عد حب الرمل في شرفناوعلى 

 وعلى عد ما سبحت آل صـالة
  ونختم آالمي بالصالة تريحنــا

 على شفيع أمته يوم الجحيم تلقاه
  

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
  مؤمن عبد اهللا مؤمن

  ملسة وفاء
من البذل .... أربعة وعشرون عامًا 

والعطاء في مهنة التمريض البناء 
 والعطاء

 أن يكونوا حمال  بم يستطعيون ال
ثقيال فجميل جدًا أن نذآرهم بعد 

ولكن ... رحيلهم عن  هذا الكون 
األجمل أن نذآرهم ونكرمهم اثنا 
فترة حياتهم لنقدم  تحية لكل أولئك 
الذين يسعون ليكون لهم رقما له 

عبد اهللا مؤمن عبد اهللا / قيمة ومعنى ومن هوالء نذآرالحاج 
 اشتغل في بداية حياته م حيث1913وهو من مواليد جالو 

م 1948بالزراعة ثم التحق بالمعهد الصحي ببنغازي عام 
ولمدة أربع سنوات آاملة ليتخرج ويعمل ممرضا في مدينة 

م ولمدة عام واحد لينتقل بعدها الي مدينة 1952بنغازي عام 
المرج وعمل بها عامان ونصف العام ثم عمل في مدينة اجدبيا 

ثم الي ازويتينة والعقيلة ولمدة عام مدة أربع سنوات متواصلة 
واحد في آل منهما ثم انتقل الي سلطان وبقى فيها مدة عام 

ثم آانت العودة إلي مدينة جالو في عام ... وثمانية اشهر 
م حامال معة زاد من الخبرة في مجال التمريض والطب 1963

حتى انه عرف باسم الطبيب وعرفت عائلتة باسم عائلة 
 خاللها في مستشفي جالو والوحدة الصحية عمل.. الطبيب 

محمد جابر حمي الذي  / الشرف   وهو يتذآر جيدا الفقيد  
عمل معة وهو يكن لة آل احترام وتقدير خالل الفترة التي عمل 

وخالل رحلتة التي استمرت ... بها معة في مستشفي جالو

عشرة سنوات خارج مدينة جالو يتذآر الكثير من األطباء 
/ ين الذين عمل معهم وهم على سبيل المثال والممرض

الممرض سعيد خنفور الزوي والممرض صالح ارميلة 
الفاخري والصيدلي إبراهيم ارجيعة والدآتور فتحي يوسف 
وهو من جمهورية مصر العربية وجمعيهم عمل معهم في 
مستشفي اجدبياومن مدينة المرج يتذآر جيدا الممرض علي 

الممرض عبد العزيز القبائلي من نوفل وإبراهيم العبيدي و
ويجب أن نذآر هنا إن الحاج عبدا هللا مؤمن .. مدينة ازويتينة 

وهو اآلن مقعد في ... م 1979عبدا هللا أحيل للتقاعد عام 
فراشة في منزلة وهو يستحق منا جميعا آل لمسة وفاء 
وتكريم بعد رحلة  استمرت طويال مع مهنة التمريض وهي 

قت لم يكن فية العدد الكافي من الممرضين مهنة إنسانية في و
أنة عندما نذآر هؤالء ... واألطباء حيث الجهد يكون مضاعفا 

الذين قدموا جزء من حياتهم في خدمة هذا الوطن بكل تفاني 
 .وعطاء نذآرهم 

 بشير علي بشير

  باقة األوائل
لنقدم لهم لمسة وفاء وتكريم وليكونوا نبراسا وأماال 

 .ة في البذل والعطاءلألجيال لقادم
/ أول من درس القران الكريم الفقيه  .1

 ف 1910محمد بواشنيفا المنفي عام 
/ أول مدرس في مدرسة الشرف األستاذ .2

 ف  1954إبراهيم صابر عـام 
الحاج ) ربعة(أول مصحف قران آريم مصحف  .3

 )طنفر(محمد اعريـق 
 الشرفأول من درس القران الكريم لثالث أجيال متتالية ب .4

 بشير عبد الرحمن اوحيشات / رحومالم
الحاج أول من استعمل المضخة الستخراج المياه  .5

 لرحمـن علي عبدا
أول من اقتنى سيارة تويوتا الحاج احميد سلطان  .6

 صالح ماقيق /والمرحوم 
هالل / أول من استخدم االسمنت في البناء المرحوم  .7

 موسى القريد
 ــــي احميده العقيل/ المرحوم  )اسكافى(أول خراز  .8
 امبارك ليسـي / المرحوم ) اقتفاء اثر الجره(أول قصاص  .9

في ) القمة(أول من استخدم االيطار  الداخلي للعجلة  .10
 محمد عكوش/ صناعة الدلو المرحوم 

الحاج  )الراديو(أول من استخدم جهاز االذعة المسموعة  .11
 عبد الرحمن علي 

/ اجالح) التلفزيون(أول من استخدم جهاز االذعة المرئية  .12
 محمد أبوبكر أسماعيل 

 موسى بوزيــد / المرحوم) الدآان(أول من اشتغل بالتجارة  .13
أول من استخدم اللوح في سقف البناء الحاج علي ابوبكر  .14

 موج 
 أسعيد بالحسن اسعيد / أول من استعمل فرن الجعب عائلة  .15
 علي يونس عبداهللا/ أول من استعمل آلة الخياطة المرحوم .16
عبد اهللا مؤمن / الحاج لمستوصفأول ممرض طبي في ا .17

 ابوشويته 



 مجلة التوعية العدد التاسع 

 مصطفى صالح ابريك  -  طاهر محمد شحات -بشير بشير علي  -أسرة التحرير   -ليبيا مجله دوريه تصدر عن اللجنة الثقافية بنادي التوعية جالو 
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مفتاح /الحاج ) الريق( أول من حفر بئر بآلة حديثة  .18
 الفالح بسي 

نصراهللا حمد / أول رئيس نادي التوعيه الرياضي األستاذ .19
 احميد

 عائشة جابر سالمــة /أول مدرسة وموجهة في منطقة أ .20
أول من درس في مدرسة الشرف وعاد يدرس فيها ثم  .21

 ها األستاذ إبراهيم أحمد ابوشقمةمديرًا ل
أول شاب جامعي تخرج من الجامعة من محلة الشرف  .22

 احمدي ابوبكر جابر / األستاذ 
علي / الحاج أول من أبتدأ بانشاء منزل صحي حديث .23

 ابوبكــــــر موج
أول من حصل على الترتيب األول في أول سنة دراسية  .24

 أحمد يونس اآواس/ بمدرسة الشرف األستاذ
 

  ًاءل خرياأتف
  

من طبيعتي في هذه الحياة المليئة باألآدار واألحزان والوشيات 
واألحقاد أن أضحك في استبشار مهما آانت سحب الظروف 
منذرة بالزوابع والعواصف بل أضحك مستهزئًا بالعقبات 
والمصاعب فالعمر قصير يذهب في لمح البصر ونحن غافلون 

تي تحتاج فكر ثاقب والطريق شاق ملئ باألشواك والمطبات ال
وعقل مدبر وِرجٌل رزينة تسير بحكمة على هذا الطريق 

لو آل إنسان  قابلته مشكلة عويصة الحل مستعصية . الصعب 
يجب عليه .ورضخ لها لكان وباًال عليه وعلى المحيط الدائر به 

وعلى آل إنسان يقع في مشكلة أن ُيجمد أعصابه وُيسلط فكرُه 
 .  ية ومن أجل سالمة مجتمعة للحل السليم من أجل نفس

 ..إني أتفاءل خيرًا 
آلما شاهدت رجال المستقبل يرتدون ثياب الوقار والعمل وهم 

 .يهرعون ألداء األعمال الخيرية العائدة فائدتها إلى المجتمع 
وآلما شاهدت الفتيان والفتيات اليانعين مجتمعين في براءة 

 .ألعمال النافعة ويتنافسون في المسابقات الفكرية وأداء ا
  

 أتفاءل خيرًا
بهؤالء األشبال الصغار وبما سيقدمونه من أعمالهم تخلَّدهم إذا 
وجدوا في أنديتهم مسرحًا واسعًا ووجدوا فيها متنفسًا يقرعون 
فيه أعمالهم ومواهبهم ، ووجدوا فيها من يأخذ بأيديهم إلى 

 .طريق النور ويبعدهم عن مهاوي الضياع 
  

 ..ًا إني أتفاءل خير
حينما أرى رجاًال شَُّمروا سواعدهم وقدموا جميع ما 
يستطيعون لََِِِِِِلمّْ شملهم وتضميد جراحهم وانطلقا في ثباتًا ويقين 
وصبٍر وليٍن ونظرٍة ثاقبة للمستقبل المشرق الالمع لهذا 

 .المجتمع 
  

والشكر آل الشكر لمن آان له السبق في هذا المجال والفضل 
 جهده وفكره للنهوض بشباب بالدنا آل الفضل لمن بذل

 .واستقرار مجتمعنا ورفعة أوطاننا 
 بارك اهللا شباب البالد وأعَّزها بهم

 نصر اهللا حمد احميد/ إعداد 

صلى اهللا عليه (من أقوال الرسول 
 )وسلم

 
الدنيا عرض حاضر يأآل منه البر والفاجر واآلخرة وعد  •

اآلخرة وال صادق يحكم فيها ملك قادر فكونوا من أبناء 
 .تكونوا من أبناء الدنيا فإن آل أم يتبعها وليدها 

 .إياآم والطمع فإنه فقر حاضر  •
استعينوا على نجاح الحوائج بالكتمان فإن آل ذي نعمة  •

 .محسود 
 .ما نقص مال من صدقة  •
 .العفو ال يزيد العبد إال غرًا والتواضع ال يزيد إال رفعة  •
 .الظلم ظلمات يوم القيامة  •
 .وا الرزق في خبايا األرض التمس •
 .ال إيمان لمن ال أمانة له ، وال دين لمن ال عهد له  •
الذنب ال ينسى والبر ال يبلى والديان ال يموت فكن آما شئت  •

. 
 .المرء آثير بأخيه وقليل بنفسه  •
 .جبلت القلوب على حب من أحسن إليها  •
 .إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخالقكم  •
 .يد لمن يغلب الناس ولكن الشديد لمن يغلب نفسه ليس الشد •
الخير في صحبه من ال يرى لك من الحق مثل ما يرى  •

 .لنفسه
الكيس من الدان نفسه وعمل لما بعد الموت والتاجر من  •

 .اتبع نفسه هواها وتمنى على اهللا األماني
 .أدي األمانة إلى من أئتمنك وال تخن من خانك  •
اق والغاية الجنة والهالك من دخل اليوم الرهان وغدًا السب •

 النار 
 بالحسن أسعيد عامر أسعيد/ م

  ممنوع قراءة هذا املقال 
نقول أحيانًا إن فالنًا عنده شخصية 

 شخصية فما وفالنًا آخر ليس لديه
علماء ... هو المقصود بالشخصية 

النفس يقولون إنها مجموعة السمات 
والصفات الفردية لإلنسان والتي 

ته في السلوك والتفكير تحدد طريق
واالنفعال وآل هذه العناصر يؤثر آل 

منها في اآلخر بطريقة أو بأخرى مباشرة أو بطريقة غير 
مباشرة  وإذا اختلت هذه السمات والصفات أختل التواقف 

إنه لشيء عجيب جدًا أن يصاب بعض أفراد ... والتوازن بينها 
الشخصية المجتمع أو معظمه باالنفصام واالزدواجية في 

والهوية وربما يكون ذلك بسبب أمراض الحسد والحقد 
ونتساءل هنا أين المواقف اإلنسانية ... واألنانية وحب الذات 

والمواقف النبيلة والشريفة وأين الفضيلة التي ال تأتي بالكبت 
والخوف إنما تنبع من اإلرادة واالقتناع الذاتي ؟ أين العالقات 

فقد المجتمع اتزانه واحترامه لنفسه االجتماعية التي بدونها ي

إننا .. عالقات بعيدة عن المصالح الذاتية القصيرة األجل 
بحاجة إلى الثقة بأنفسنا لنزداد قوة فالقوى الذي انتهج نهجًا 
سليمًا دينيًا وأخالقيا  ال يخشى شيئًا أما الضعيف المتردد فهو 

لناس إنه إذا اجتمع ا.. يخشى حتى مواجهة ظله على األرض 
في هذه األيام فإنهم يجتمعون على وليمة لألآل أو تصفية 

أن غياب الرجل الذي تحييا به القبيلة والعائلة وما ...حسابات 
أآثر الرجال هذه األيام لكن بعضهم يصنعون المشاآل 

 ..والعراقيل 
إن موضوع ازدواجية الشخصية بحاجة إلى دراسة عملية 

قال : ض األمثلة على ذلك جادة لمعالجة هذا المرض وهذه بع
لى أحد الشباب إنه حرم على نفسه أآل لحم الدجاج هو وأوالده 
بسب أنفلونزا الطيور ولكن في نفس الوقت نجد هو الشاب 
يتعاطى الحشيش والمخدرات ولم يقوم بتحريمها ونجد شخصًا 
آخر مريضا نفسيًا ال نجد أحد يهتم به حتى ينتقل لرحمة اهللا 

 الجميع في شوق ألخذ الميراث ومخلفاته تعالى حتى يقفز
المالية وهناك من يسأل هل الربا حالل أم حرام وهو ال يصلي 
أصًال فعدم وجود مقاييس ومعايير وضوابط مثًال عندنا أدت 
إلى وضع مسئول ال يفهم شيئًا وهو بعيدا عن هذا المجال شكًال 

ً  لذلك وال يفقه  شيئًا ومضمونا ومسئول ال يملك مؤهًال علميا
فإذا أردنا أن نطور مجتمع .. في الحسابات وال اإلدارة  

الواحات فيجب أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، 
لكن هذا ليس بالعموم وليس بالجملة مع التقدير الكامل 

لقد تحدثنا عن ... والشامل والواسع للمعادن األصلية والنبيلة 
ة إلى توازن وعدم وجود االزدواجية في الشخصية والتي بحاج

شخصية تحييا بها القبيلة والعائلة وعن وضع المصعدين 
شعبيًا في أماآن ليست لهم ولكن خوفي عليهم من محاآمة 

فمحاآمة األجيال ال تخضع للعواطف لقد علمتنا .. األجيال 
المسؤولية واألمانة أن نتحدث بالعقل والمنطق وأن ال نتحدث 

أسال ماذا حققتم من ذلك وماذا أعددتم بالعاطفة والقلب ولكنني 
لمواجهة التاريخ ومحاسبة األجيال  أسألكم وانتظر جوابكم 

 وإن غدًا لناظره لقريب                 .
 عبد اهللا على بن إدريس/ بقلم 

 دعوة ملحه ملكافحة املخدرات
المخدرات آفة تهدد البشرية بالهالك فالذي تفتك به هذه المادة 

بح بالتالي خارج دائرة الحياه في انتظار موته وتستعبده يص
فجأة أو بمراحل لتمتص حياته تدريجيًا عندما يظهر عليه 
األعراض تلقي بحتفة فجأة واإلنسان حينما يدمن على هذه 
اآلفة يصبح يشكل خطرًا ليس على نفسه فقط وإنما يصبح 
خطرًا على أسرته وعلى مجتمعة ويتحول أيضا إلي أداة دمار 

د وهالك بدًال من أن يكون قد ساهم بالنهوض بنفسه وفسا
إن اإلتجار في المخدرات جريمة يعاقب .... وعائلته ومجتمعة 

عليها القانون بأقصى العقوبات نظرًا ألنها تسبب آإرثه على 
المجتمع آكل فأولئك المجرمون الذين يلهثون ألجل آسب المال 

مية بطرق غير مشروعه يلجئون في أساليبهم اإلجرا
 والجماهيرية  الالأخالقية فيما يتعلق بالتهريب والماتجرة

ليست بمعزل عن هذا العالم فينبغي التصدى ومكافحة أولئك 
المفسدين عبر المنافذ والمداخل والبوابات ونعلم إن هناك 
رجاًال يؤدون عملهم هذا في صمت لمالحقه مرتكبي هذه 

لهذه ) ألمنيا(الجرائم ومواجهتهم فباإلضافة إلى العالج 

الظاهرة هناك العالج الوقائي الذي يجب أن نرآز علية جمعيًا 
فشباب اليوم في حاجة إلى وعى وتوجيهية وتثقيف نتيجة .. 

تسلل هذه اآلفة الخطيرة إنه يجب علينا شغل أوقات الفراغ 
الذي يعانيه بعض هؤأل الشباب بما ينفع ويحول دون انحرافه 

ضحًا وسليمًا في التربية داخل البيت فقد شرع اإلسالم منهجًا وا
وفي نطاق المدرسة وبين جوانب المجتمع المختلفة فيتمسك 

آذلك فتح االندية ) ص(اإلنسان بكتاب اهللا وسنة رسوله الكريم 
الرياضية والثقافية والوسائل الترفيه المختلفة وفي المجال 
الذي يبدع فيه الشباب وآذلك بتعليمه وحثه المستمر على 

لوم الجديدة باهتمام واستمرارية إننا بحاجه إلى شباب الع
إيجابي فعال في المجتمع وإظهار حبهم لدينهم ووطنهم متعاليًا 
عن حب الذات والشهوات التي تبعدنا عن هذا االنتماء إن 
مكافحة المخدرات واالتجار بها يجب أن تستمر على آافة 

قائي المستويات سواء المستوى األمني أو المستوى الو
اإلرشادي من أجل تحقيق أهدافنا بخلق جيل خالي من هذه 
األمراض البعيدة عن مجتمعنا ومبادئنا ومن هذا المنبر ندعو 

  .  المخدرات ومحاربتها  إلى وضع آلية لمكافحة

  طاهر محمد شحات/ إعداد 

  نادي على النوادي
في شعبيتنا عدد البأس به من النوادي وأسماء نوادينا المعه 

ته للنظر وبعض هذه النوادي ظهر في فترة تاريخية هامة وملف
 –رياضي ((وآل نوادينا رفعت شعار ..... في بداية الصحوة 

فكان النادي هو ميدان الرياضة وهو ))  اجتماعي –ثقافي 
المكتب والمرآز الثقافي واالجتماعي في المنطقة وهو الملهى 

ًء بسواء الليلي المعد للسهر والمحاضرة ولعب الورق سوا
وبدون تميز على افتراض إن آل شئ أحسن من النوم وشئ 
خير من الشيء ورغم البساطة وقلة اإلمكانيات فأن هذه 
االنديه قد أدت مهمتها وأظهرت بها بعض األعمال الناجحة 
وأفرزت في حينها بعض القيادات الشابة وبعض اإلبداعات 

مه بدون آيف ينجح التوعية في عالم معظ... الموفقة ولكن
وعي ؟ وآيف ينجح التضامن في منطقة غير  متضامنه ؟ 

ونتمنى أن يفتح ...وآيف ينجح الفتح الذي قفلت أبوابه تقريبًا؟ 
وهل ينجح نادي اللبة !! .. اهللا عليه بنصر من اهللا وفتح قريب 

أي الزريعة الصالحة في تربة )) لب((ويستطيع أن ينمو بدون 
والخطأ أن تستمر بدون انتقاد صالحة تسمح لعملية التجربة 

وأخذ )) الجوهرة (( وأين هو النادى الذي فاز بلقب.. ومراقبة 
الصحراء آلها طوًال وعرضًا؟ وتمنيت أن تكون نشاطاته بوزن 

وأين هو نادى .. الحديد والنحاس بعيدًا عن الجوهرة الالمعة 
الذي لم يعطي ولم )) الصحاري حاليًا((الشهيد عطية الكاسح 

 ..سح وأفضل ما فيه لقب الشهيد رحمه اهللا يكت
وإذا آان هناك من يحتج ويرفض قولي هذا فقدري أنني لم 

شيئًا .. أسمع شيئًا ولم أرى شيئًا على امتداد شعبية الواحات 
عمًال شبابيًا .. جديدًا يفرض نفسه ويقول للجميع نحن هنا 

ت ال يكتسح األسماع ويبهر األبصار على امتداد شعبية الواحا
وال ترده عصبية القبيلة .. يضيع في مسافة المؤتمر الصغير 

فالمطلوب اآلن هو أن نفتح أسوار األندية على بعضها ... 
وفي رقعته .. ونقتنع إنه اليمكن لكل منا أن ينجح لوحده 
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وإنه آن األوان أن نشكل فريق الواحات الواحد و .. الخاصة به 
ثقافي واالجتماعي الواحد القوي وأن ننسق العمل الرياضي وال

ويفرضه )) التوعية((إن هذا ما تستهدفه .... والموحد 
(( فإذا فعلنا ذلك تحصلنا على)) الفتح((ويتطلبه)) التضامن((

ولكل عمل ناجح بذرة ولب ، )) للشهيد (( وأخلصنا )) الجوهرة
آيف نتوقع أن تستمر األندية وتعيش بدون دعم من اللجنة 

ية وآيف نتوقع أن يجتمع الشمل على امتداد شعبية    الشعب
الواحات أذا لم توحدها اإل المآتم والجنائز  يا شباب الواحات 
أتحدوا فماضيكم واحد بخيره وشره وحاضرآم ومستقبلكم 
واحد ،  فكيف نعيش بعقلية ثالثية األبعاد لها منطقها القبلي 

وعدد الكراسي  والحزبي ، تاريخ القبيلة،والموقع الجغرافي،
فإذا فشل الشيوخ ...في آل تصعيد وآأننا سنه وشيعه وأآراد

قديما في تحطيم هذة األبعاد النفسية واالجتماعية فيكفى انهم 
فهل يستطيع " الجوار"واحترام "الرفقة"حافظوا على تاريخ 

شباب اليوم أن يفعل أآثر من ذلك وخاصة إن لدينا رابطة 
ياضة نأمل من امينها آل خير فهل للشباب وأمانة للشباب والر

من المستحيل أن ننسى نادى الواحات األم الذي يتكون فريقه 
القوي من أحسن الالعبين في المؤتمرات الثالث وهل من 
الصعب أن نساهم في تكوين فرقة الواحات للتمثيل والموسيقي 
لتعرض أعمالها باسم شعبية الواحات الواحدة بعد أن أضعفتنا 

مثال تشمل آل " بنغازي"أليست آلمة...الفرديةالتجزئة و
المناطق والمحالت مثل البرآة والرويسات والصابرى 
والسلمانى وراس اعبيدة وغيرها من المؤتمرات حتى انك لو 
فتشت عن آلمة بنغازي لوحدها ربما لم تجدها إننا محتاجون 
لعمل يذآرنا بالمحاضرات والندوات التي قادها نادى الفتح أيام 

مان ويذآرنا بالمسرحيات والتمثيليات التي يعرضها نادى ز
أطال اهللا في عمره ويذآرنا ) نصر اهللا أحميد(التوعية بقيادة 

باألنشطة الفنية والثقافية التي قام بها نادي التضامن والتي 
شاخ أصحابها مبكرًا نحن محتاجون إلي ثورة شبابية تأخذ 

ي لتعيد لألندية شبابها قدوتها من القائد والمفكر معمر القذاف
وتعيد لشعار الرياضة والثقافة واالجتماع أمجادها فكلمة 

اليوم تذآرك بنوع من السجائر أآثر مما تذآرك ) الرياضي(
آما أن المجالت الثقافية لألندية والتي تعبر عن .. بالرياضة 

آلمة ثقافي لم تتطور ولم تتقدم إلى األمام وبدأت آلمة 
فإذا آانت االندية معذورة ألنها لم ... مون االجتماعى بدون مض

تتلقى أي دعم مادي فما هو عدد األجهزة والمؤسسات التي 
أنشأت من أجل هذا الغرض وزودت باإلمكانيات على هذا 

فإذا أردت ياأخى المسؤول أن تنجح في عملك .. األساس 
                                                            .                     فنادى على النوادي... ويذآرك التاريخ يومًا

 وتقبلوا تحياتي
 خالد بالل خالد  /  األستاذ 

 لقاء العدد
 :                         شحات محمد شحات يقول -:الحاج 

 مصلحة النادي والمنطقة آانت في المقام األول
 الشباب في السابق آان متعاونا أفضل من اآلن

 ء اإلدارة هي التي أبعدت الشباب عن الناديسو
 أربعة عشرة ألف دينار رصيد النادى في منتصف السبعينات

بمناسبة صدور العدد التاسع من مجلة التوعية الدورية يسر 
أسره تحرير المجلة أن تقدم أحد العناصر الفعالة التي أسهمت 

 نادى بقدر آبير في إبراز هذه المؤسسة الشبابية والمتمثلة في
وتقديرًا منا لتلك .... التوعية وأحد المؤسسين الفعليين للنادي 

االدوار والعطاء وعرفانًا بالجميل فإننا ننتهز هذه الفرصة 
 -:لنجرى معه اللقاء التالي 

 -:البطاقة الشخصية 
 شحات محمد شحات الطريشى/ االسم 
 م1941جالو / مواليد
 التمثيل والمسرح/ الهواية

  لنا عن مسيرة التوعية وبداية التأسيس؟ ماذا تقول-س
 البداية آانت باعتماد لجنة التوعية بمنطقة الشرف أسوًة -جـ 

بلجنة التوعية جالو وبعد ذلك ظهر اختالف في وجهات النظر 
آدت إلى تعطيل دور اللجنتين بعدها بدأنا التفكير في تأسيس 

 م وشكلت إدارة أولية وتمت ممارسة عدة1967النادى عام 
م تم إشهار 1969وفى عام .. أنشطة وتأجير منزل آمقر له 

النادى وأطلق عليه أسم التوعية نظيرًا للجنة السابقة وبدأ 
النادى في ممارسة آافة األنشطة االجتماعية والرياضية 

م تم دمج نادى التوعية في نادى 1970والثقافية وفي عام 
وبفضل من . كجالو أسوًة ببعض االندية على مستوى ليبيا آنذا

اهللا ثم جهود أهالي منطقه الشرف شيبًا وشبابًا والتي بذلت من 
أجل عودة النادى والتي تأآدت بعد موافقة وزير الشباب 

عبد العاطى العبيدى أنذك عن اإلفراج عن / والرياضة األخ
 . النادى رغم المعارضة والقضايا األولية 

وماهى امكانياتة  ماهى أهم المراحل التي مربها النادى  ، -س
 في تلك الفترة؟

 وهنا يجب أن نذآر إن نادى التوعية قد تم بناءه  ثالث -جـ 
 مرات المرة

األولى بالطوب الطيني والمرة الثانية بالبلك الحجري والمرة 
 وفي منتصف.... الثالثة المبنى الحديث الموجود حاليًا 

صغيرة لسبعينات قمنا بتسليم إدارة النادي وهى تملك حافلة 
 40 آرسى وعدد 140نوع آوستر وسيارة آروزر وعدد 

فراش ومبلغ مالي يقدر بأربعة عشر ألف دينار في حساب 
النادي بألضافة إلى مجموعة آبيرة من البدل الرياضية 

 .واإلذاعة وغيرها من الممتلكات األخرى 
ما هي الفروق المميزة لشباب تلك الفترة عن شباب اليوم . س

 في نظرآم؟ 
 في الفترة السابقة آان متعاونًا إلى أبعد الحدود رغم -ج

حيث لم تكن هناك مصلحة ... الظروف الصعبة في ذلك الوقت 
خاصة وإنما المصلحة العامة ومصلحة النادى والمنطقة 

 عمومًا هي األساس 
  ماهى اإلنجازات التي قمتم بتحقيقها مع نادى التوعية ؟ -س
بالطين بمنطقة الشرف آان إنجازا  بالتأآيد الطريق الدائري -ج

 رائعًا في ذلك الوقت تجلت فيه قمة العمل التطوعي 
  لماذا أبتعد الشباب عن النادى في السنوات األخيرة؟-س

نظرًا لسؤ اإلدارة وعدم التخطيط الجيد أدى إلى ابتعاد الشباب 
عن النادى وقلت عندهم الروح الجماعية التي نتمنى أن تعود 

 . من جديد
  ماهى أفضل الذآريات التي تحملها عن الفترة الماضية-س
 بالتأآيد هي الفترة التي آانت تقام فيها السهرات الفنية -جـ 

  وآذلك ذهابنا إلى طرابلس

والرجوع باإلفراج عن النادى بعد قرار الدمج وهنا يجب أن 
نذآر إن التوعية هو النادى الوحيد على مستوى ليبيا الذي 

 أعيد من جديد
  ما هي أسماء التي تتذآرها من الممثلين في ذلك الوقت؟-س 
محمد أبو / بالل احمد، والمرحوم/ هنا يجب أن نذآر األستاذ -ج

أمبية منصور وبسى الفالح، وحسن صالح ، / زيد، والمرحوم
وإبراهيم عبد الهادي، ونصر اهللا احميد وعلى عبد الرحمن، 

ريشى، ومؤمن والمرحوم عبد الرحمن العقيلى، وشعيب الط
ونتمنى أن تعود فرقة . عامر بالحسن / عبداهللا، والمرحوم

 . المسرح بالنادي من جديد 
  آلمة ونصيحة للشباب ؟ -س
 ننصح بعض الشباب باالبتعاد عن المخدرات والخمور  -ج

واستبدالها باأللعاب ا لرياضية والمسرحيات بالنادي وذلك 
 . لقضاء وقت الفراغ 

  نهاية هذا اللقاء ؟  آلمة أخيرة في-س
بدوري اشكر آل أولئك الذي اسهموا في تأسيس نادى  -ج

عبداهللا بالحسن الذي ساهم /التوعية واخص بالذآر المرحوم 
بقدر ما يستطيع في إشهار نادى التوعية مع وزارة الشباب 

اسعيد بالحسن الذي / أنذك آما أقدم الشكر والتقدير للمرحوم
آما أقول لإلدارة الجديدة ...لتحرك بها قدم لنا سيارته الخاصة ل

عليك االستعانة بالجيل السابق وأخذ الرأي السديد والصائب 
 .من اجل مصلحة الجميع 

  
شحات محمد شحات على هذه / ونحن بدورنا نشكر األخ 

 والى لقاء قادم باذن اهللا تعالى... الصراحة 
 أسرة التحرير.....أجرى اللقاء

 حىت نلتقي
 )) :الشرف((جنة المتابعة والتنمية تقرير عن ل

 
بقرار من منسق العام للقيادات الشعبية الواحات أنشأت لجنة 
المتابعة والتنمية بمنطقة الشرف مباشرة عملها اعتبارا من 

 م وخالل هذه الفترة القصيرة حققت 2005شهر التمور عام 
هذه اللجنة العديد من المتابعات واألنشطة والمقترحات فعقدت 

للجنة عديد االجتماعات بعد أختيارنادي التوعية آمقر للجنة ا
واهم ماحققتة اللجنة هي تشكيل لجنة لإلشراف على مائدة 
الرحمن والتي تقام للمرة األولى بالشرف وحققت مائدة 
الرحمن  نجاحًا آبيرًا وذلك بفضل من اهللا تعالى اوًال ثم من 

وقامت ,ومعنويًا الشباب والكل أسهموا بمد يد العون ماديًا 
اللجنة بعدة زيارات ميدانية لمدرسة عمر بن عبد العزيز 
لمتابعة أعمال الصيانة بالمدرسة وقامت اللجنة ايضًا بزيارة 
مدرسة الهداية وأآدت على ضرورة بناء ثالث فصول دراسية 
المرحلة اإلعدادية ومراسلة جهات االختصاص وبالفعل تمت 

اسية بالمدرسة ووجهت اللجنة  فصول در3الموافقة على بناء 
عديد الرسائل بشأن الدخول الغير القانوني علي خط المياه 
الرئيسي الخاص بمنطقة الشرف ومتابعة هذا الموضوع أوال 
بأول  وتقوم اللجنة بمتابعة رصف طريق الشرف الداخلي 
بإزالة العقبات أمام مسار الطريق وتوفير العبارات آما تشرف 

ية التعاقد لبناء مسكن للوحدة الصحية اللجنة على إمكان
الشرف آما اشرفت اللجنة على شراء جهاز لتحليل السكر 

بالوحدة الصحية الشرف لتسهيل الخدمات أمام المواطنين 
وأشرفت على إصالح الخط الهاتفي بمنطقة الشرف بعد سرقته 
واالتصال بشرآة البريد والتنسيق معها من اجل إصالحه 

يًا محاولة فتح بعض الطرق والمسارات وتدرس اللجنة حال
بالمنطقة وإمكانية رصفها بالطين آمرحلة أولى ويجب إضافة 
عناصر جديدة وفعالة للجنة من اجل تفعيلها واللجنة مستعدة 

 .... الستقبال آل االراء واألفكار والنقد خدمة للصالح العام  
 واهللا الموفق

 ))فالشر((و التنسيق لجنة المتابعة والتنمية 

  اىل من يهمه األمر
هناك آثير من الناس في بعض األحيان نجدهم حائرين 

لون بشكل أو بأخر من الذي يقف وراء تأخر آثير من اويتس
شبابنا عن الزواج وما يترتب عليه من بناء أسرة ومجتمع 
يعيش في ظل اإلسالم ، اإلسالم الذي يدعو إلى الزواج فهو 

 آثيرًا من الناس يتهافتون وقاية للمسلم ، ولكن العجيب أن
على الدنيا في ظنهم أنها دائمة وباقية ، فالبقاء هللا وحده من 
هنا نقول أن على آل مسلم أن يراعي ربه في آل األمور ومن 
بينها غالء المهور التي تقف عائقًا أمام آل شاب مسلم من هنا 
نوجه نصيحة لكل ولي أمر بأن يقلل من مهر أبنته ، فالبنت 

آان مهرها قليل آانت مبارآة وآانت خير ذخر لزوجها آلما 
آما قال الرسول الكريم صلوات اهللا عليه وعلى آله وصحبه 

 )أقلهن مهرًا أآثرهن برآة( أجمعين
فمن هذا المنطلق نجد آثيرا من الشباب يتطلعون للزواج الذي 

 .يعتبر نصف الدين 
وله فالزواج هو أصل المجتمعات والشعوب وذلك نجسده بق

يا أيها الناس إنا خلقناآم من ذآر وأنثى وجعلناآم (( تعالى 
شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أآرمكم عند اهللا أتقاآم إن اهللا عليم 

وعليه فإن على الشباب ) 13(سورة الحجرات اآلية )) خبير 
في واحاتنا الحبيبة أن يقيموا اجتماعات وملتقيات يناقشون 

 األمور على أآمل وجه، وتنحل فيها هذه المعظلة لكي تسير
المشكالت ومواجهة آل الصعوبات التي تقف في طريقهم ومن 
الضروري أن يكون الزواج مبني على الحب والتفاهم ال على 
الطمع واالحتيال لبناء أسر ومجتمعات صالحة للدين والوطن 
ونظرًا للدور الكبير والعًب على عاتق أولياء األمور في تربية 

بية إسالمية صحيحة ، فنجد آثيرًا منهم يضيعون أبنائهم تر
أوقاتهم دون فائدة تذآر وأهملوا دروسهم وواجباتهم وخير 
مثال على ذلك في نهاية الموسم الدراسي نجد حصيلة تالميذنا 
في أقل المستويات وهذا يرجع إلى عدم متابعة األبناء 

رفوا واالهتمام بهم وبدروسهم ونالحظ إيضًا إن أوالدنا قد انح
أنحرافًا آبيرًا فبعضهم يتعاطى السجائر والمخدرات ، فعليكم 

 .بمراقبة وتوعية أبناءآم من أجل القضاء على هذه الظواهر 
إن أولياء األمور مسئولين أمام اهللا أوًال ثم أمام المجتمع في 
أزاله آل المعوقات والصعوبات أمام الزواج ، وذلك بتقليل 

عية أبناءهم ومراقبتهم مراقبة المهور وتسهيلها وآذلك بتو
جيدة وتخلقهم باألخالق النبيلة والصفات الحميدة من أجل بناء 
جيل خالي من آافة األمراض والعقد النفسية وجيل قادر على 

 مواجهة الصعوبات والتحديات بكل عزيمة وإصرار
  

 "عقيلة يونس محمد الفالح 
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  ولــــــــــــالتس
  ياظاهرة مرفوضة دينيا و اجتماع

 
للفقراء الذين (( قال تعالى 

احصروا في سبيل اهللا ال 
يستطيعون ضربًا في 
األرض يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسيماهم ال يسألون الناس 

صدق اهللا )) " إلحافًا  
 "   العظيم 

 وهو -:قال ) ص(وفي الحديث المتفق عليه إن الرسول اهللا 
اليد العليا "عفف عن المسألة على المنبر وذآر الصدقة والت

خير من اليد السفلي واليد العليا هي المنفقة واليد السفلي هي 
 قال رسول -:وعن أبى هريرة رضى اهللا عنه قال "... السائلة 

من سأل الناس تكثرًا فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ) "ص(اهللا 
إن "رواه مسلم وقال رسول اهللا عليه وسلم " ال يستكثر

إال أن يسأل الرجل سلطانأ " لة آد يكد بها الرجل وجههالمسأ
وإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال " أو في أمر البد منه

ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان "
والتمرتان ولكن المسكين الذي اليجد غنى يغنيه وال يفطن له 

ل هذه فمن خال" فيتصدق عليه وال يقوم فيسأل الناس
األحاديث الشريفة يتبين لنا إنه ال يجوز شرعًا التسول وطلب 

التسول ظاهرة لها ... الناس إال في حاالت نادرة وخاصة جدًا 
عدة أنواع منها مثًال التسول الوقتي الطارئ تمثل حاالت الطرد 
من األسرة أو فقدان النقود في السفر أو عابر سبيل وهناك 

نساء ألي سبب من األسباب ويوجد تسول إجبار األطفال وال
تسول يسمى االختياري وهو التسول االحترافي حيث يصبح 
التسول هدفه الكسب والتكثر وهناك تسول غير القادر وهو 
العاجز أو المريض عقليًا إن ظاهرة التسول هي ظاهرة قديمة 
جدا ولعل أبرز من آتب عنهم الجاحظ في آتابه البخالء حيث 

تابه حيل المتسولين وذلك باستدرار عطف وضح الجاحظ في آ
الناس ليتصدقوا عليهم رغم عدم حاجة معظمهم الماسة للمال 
بل أآثرهم تزيدًا وتكثرًا من المال وهذا يدل على قدم هذه 
الظاهرة وإنها ليست بالحديثة أو مرتبطة بالتحضر أو التقدم 
الصناعي أو االقتصادي ولكن يمكن القول إنها تزايدت في 

ونة األخيرة وبدأت تأخذ شكًال تنظيميًا وأحيانًا على هيئة اآل
عصابات لتنظيم هذه الحرفة وقد يتجاوز عملها النطاق المحلي 
ليمتد إلى النطاق العالمي عبر شرآات متخصصة في استجالب 

والتسول ... بعض األطفال المعاقين الستدرار عطف الناس 
نيته وهو وجهه يصيب األنسان في أخص مظهر لكرامته وإنسا

وهو ظاهرة غير حضارية تتنافى مع الوجه المشرق .. 
للمجتمع العربي الليبي اإلسالمي وهى دخيلة عليه آما إنها 
تعمل على تشويهه وتعكس صورة سلبية في أذهان زوار 
الجماهيرية وإنه ال يوجد مبرر لتواجد هؤالء المتسولين بكثرة 

حياء السكنية وينبغي في األسواق العامة وأمام المساجد واأل
أن تتظافر جهود المختصين وجهات االختصاص لمتابعة 
ودراسة أحوال المتسولين إليجاد الحلول الجذرية والحاسمة 
لهذه القضية التي تثير حفيظة آل مواطن يغار على سمعة 
ومكانة وطنه فالتسول ظاهرة مرفوضة دينيًا واجتماعيًا 

 .وحضاريًا  
 أبريك مصطفى صالح /  إعداد 

 مسابقــة التوعيــــة
 

 من اجل نشر الوعي الثقافي -:جوائز قيمة في انتظار الفائزين 
بين القراء وزيادة المعرفة يسر مجلة التوعية إن تقدم لكم 
المسابقة الثقافية وذلك بعدد عشرين سؤال وباب المشارآة 
مفتوح للجميع علمًا بأن هناك جوائز قيمة للفائزين وهى 

جهاز /  الفائز األول -:ن اهللا تعالى على النحو األتي ستكون بأذ
 ))ريسيفر((استقبال إذاعة مرئية 

 ))مسجل((جهاز تسجيل مسموع / الفائز الثاني 
 .طاولة خاصة بجهاز اإلذاعة المرئية / الفائز الثالث 

 2006أخر موعد الستالم اإلجابات سيكون نهاية شهر الطير 
ة االسم و العنوان بخط واضح ف بأذن اهللا تعالى يرجى آتاب

 نادى التوعية –على أن ترسل اإلجابات على العنوان التالي 
 جالو الشرف 

 
  -:أسئلة المسابقة 
آم يبلغ طول السلك في األنبوب الواحد في / السؤال األول 

 منظومة النهر الصناعي العظيم ؟
ما هو تاريخ أعالن الوثقية الخضراء الكبرى / السؤال الثاني 

 حقوق اإلنسان في عصر الجماهير ؟ل
 آم يبلغ وزن آأس العالم لكرة القدم الحالي ؟: السؤال الثالث 
حواري (( من هو الصحابي الذي لقب بلقب : السؤال الرابع 

 ؟)) النبي 
 ماذا يسمى أنثى الحمام ؟ : السؤال الخامس 
 في أي عام تأسس نادي التوعية بجالو ؟: السؤال السادس 

 أين توفي المجاهد عبدالقادر الجزائري ؟: سابع السؤال ال
ما هو التاريخ الكامل لالنتهاء من بناء السد : السؤال الثامن 

 العالي في مصر ؟ اليوم والشهر والسنة ؟ 
 أين توجد قناة استاآيوس ؟: السؤال التاسع 

ما أسم الزوجة الخامسة للرسول صلى اهللا : السؤال العاشر 
 عليه وسلم؟

 آم يبلغ طول سور الصين العظيم ؟: الحادي عشر السؤال 
 آم عينًا للنحلة ؟: السؤال الثاني عشر 

ما هو عدد السور المكية في القرآن : السؤال الثالث عشر 
 الكريم ؟

برج أيفل من عجائب الدنيا  فكم يبلغ : السؤال الرابع عشر 
 طوله ؟

دة آم يبلغ وزن ساعة بق بين الموجو: السؤال الخامس عشر 
 في لندن؟

 ما هي أول وآالة أنباء عالمية ؟: السؤال السادس عشر 
 لألخطبوط أآثر من قلب فكم عددها ؟: السؤال السابع عشر
آم عدد األسماء التي تطلق على المدينة : السؤال الثامن عشر 

 المنورة ؟
ما هي أآبر دول العالم مساحة ؟ وآم : السؤال التاسع عشر 

 تبلغ مساحتها ؟
من هو الرجل الذي قال عنه رسول اهللا : ل العشرين السؤا

ولم يسجد هللا )) من أهل الجنة (( صلى اهللا عليه وسلم هو 
 سجده ؟ 

 تمنياتنا للجميع بالتوفيق

 نساء خالدات
 رسول صلى اهللا عليه وسلمالرقية بنت 

   
أمها خديجة بنت خويلد ، يرتبط زواجها بقصة إسالم عثمان 

آان قد ) ص(ه وقد ذآر أن رسول اهللا بن عفان رضى اهللا عن
زوج ابنته رقية من عتبة بن أبي لهب ، وزوج أم آلثوم من 

تبت يدا أبى لهب وتب ما (( عتيبة ، فلما نزلت سورة المسد
أغنى عنه ماله وما آسب سيصلى نارًا ذات لهب وأمراته 

قال أبوهما أبولهب ، )) حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد 
جميل فارقا ابنتي محمد ، ففارقهما قبل أن يدخال وأمهما أم 

 .بهما آرامة من اهللا تعالى لهما ، وهوانًا البني أبى لهب 
 

أما قصة زواجهما من عثمان بن عفان رضى اهللا عنهما 
فو اهللا ما : يتحدث عنها عثمان بن عفان رضى اهللا عنه فيقول 

يحمل ومعه علي بن أبى طالب ) ص(آان من أن مر رسول اهللا 
ثوبًا فلما رآه أبوبكر قام اليه فسارة في أذنه بشيء ، قال 

فواهللا ما تمالكت حيث سمعت قوله أ، أسلمت وشهدت : عثمان 
أن ال اله إال اهللا وحده ال شريك له ، ثم لم ألبث أن تزوجت 

فرفت السعادة على بيت عثمان ) ص(رقية بنت رسول اهللا
 سمياه عبداهللا ، آان ورقية رضى اهللا عنهما، وانجبا غالمًا

يكنى به عثمان وعندما بلغ الست سنوات مرض ومات فصلى 
ونزل أبو عثمان في حفرته هاجر ) ص(عليه رسول اهللا 

عثمان ورقية مع المسلمين إلى الحبشة في هجرتهم األولى 
يشتاق إليهم ، وقد حدث النصر بن أنس ) ص(وآان رسول 

ى الحبشة ومعه زوجه عن أبيه أنه قال خرج عثمان مهاجرًا إل
) ص(وانقطعت إخبارهم عن النبي ) ص(رقية بنت رسول اهللا 

فكان يخرج فيسأل عن أخبارهما فجاءته امرأة فأخبرته بأنها 
صاحبهما اهللا وأن عثمان أول من ) ص(رأتهما فقال النبي 

هاجر بأهله بعد لوط عليه السالم وعادت رقية من هجرتها إلى 
ام مع زوجها عثمان بن عفان رضي الحبشة وأستقر بها المق

اهللا عنه بالمدينة المنورة وما هي إال شهور عدة حتى أصيبت 
بمرض الحصبة وألزمت الفراش ، بينما آان المنادي للجهاد 

) ص(ينادي بالخروج ببدر لقتال آفار قريش وأمر الرسول 
عثمان رضي اهللا عنه أن يبقى بجانب زوجته أمتثل عثمان 

وبقى بجوار زوجته وأشتد ) ص(مر النبي رضي اهللا عنه أل
عليها المرض فتوفت وآانت أول من لحق بأمها خديجة من 

دفنها وحزن عثمان حزنًا ) ص(بناتها ولم يشهد الرسول 
شديدًا لفراق زوجته ، وفيما هم يسوون التراب على قبرها 
أقبل زيد أبن حارثة مبشرًا بنصر بدر وهزيمة المشرآين 

على قبر أبنته في البقيع يدعو لها آما ) ص(ووقف الرسول 
 يدعو لموتى المسلمين 

 محمد حمزة الجهيمي. م / بقلم 

  اسرتاحة العدد
  :قالوا

عذاب الضمير هو العذاب األآبر 
ولكن ال يعرفه أال ذوو الضمائر 

 .فقط 
إذا اردت أن تعرف نقطة الضعف 
عند الرجل انظر إليه تجده صامتًا 

 . أما المرأة فتراها تتبكى
 .النصيحة يتبرع بها الناس وال يقبلها أال القليلون 

 .من يقع في الخطا فهو إنسان ومن يصر عليها فهو شيطان 
زيارة بال موعد وعلم بال عمل وحديث بال : من أنواع البالء 

 .طعم وشيك بدون رصيد 
 .من ذاق العذاب عرف معنى العدل 

يبالى  أن يراه سئل لقمان الحكيم أي الناس اشر فقال الذي ال 
 الناس سيئا أو مسيئًا 

 .إذا آان النجاح جميًال فإن الفشل مع األمل بداية النجاح 
 .الدنيا آالكرة ال تعترف باالسم والشهرة إنما بالجهد والعرق 

البد أن تدرك معنى التضحية قبل أن تفكر فيمن تضحي  من 
 . اجله

ان مات من ال يخاف وال يفرح وال يحزن وال يضحك فهو إنس
 .منذ فترة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من حيلم اكثر الرجل أم املراه؟
أن الرجال جميعا يحلمون :  أخر أبحاث تفسير األحالم تقول 

تحلم فقط  المراه % 70بالمراه أما المراه فال تحلم بالرجل أال 
عكس الرجل الذي غالبًا ما ما .. اآثر من الرجل وتتذآر أحالمها

ينسى حلمه بمجرد االستيقاظ أحالم المراه تدور داخل جدران 
 حزنها أما الرجل فتدور حول المال والوظيفة والمهنة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : هل تعلم
بأن تناول الثوم والبصل يقلل مستوى الكولسترول في الدم 
ويوسع الشرايين وبأن عسل النحل الصافي يعمل على تقوية 
عضالت القلب ويقاوم الشيخوخة وأن الموز والتفاح والبرتقال 
تخفض من مستوى الكولسترول بالدم وتنظف الشرايين من 

 . الشوائب الضارة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :دروس من احلياة 
العاقل من عرف قدر نفسه وعاش في حدود يومه واشغل قواه 

 .وقدراته بالتفكير السليم
الواجب على اإلنسان أن ينظف عقله من أضرار الماضي وال 

وهام وال ينظر إلى  المستقبل بعين القلق يعيش حاضرة على األ
 .والخوف

يجب أن يخرج اإلنسان الى المجتمع وال يهرب من الحياة النه 
هو الحياة والحياة من صنع أفكاره وأفكاره من صنع اهللا و اهللا 

 .قوى يحب األقوياء
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إذا اردت أن تكون فكن سراجًا يضئ للناس وال يحرقهم وإذا لم 
 .لك من أن تكون غير ذلك ترد فكن الشيء افضل 

 .خير وسيله للنسيان العمل المتواصل

 : فوائد الشاي األخضر 
الشاي األخضر من األعشاب المهمة منشط ويعطى نوعا من 
التنبيه للجسم ولكن ال ينصح باإلفراط فيه فإن ذلك سينعكس 
سلبًا على الجسم وينصح بتناوله قبل النوم أو بعد تناول 

 .الوجبة بساعتين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :حلظة من فضلك
وان آنت ... وان سكت قالوا أجوف... كلمت قالوا ثرثاراان ت

وان تريثت ... ان تسرعت قالوا طائشًا...حليمًا قالوا ضعيفا
وان سايرت ... وا أهبلوان آنت صريحًا قال...قالوا بطيئًا 

 .وداريت قالوا منافقًا 
 منصور محمد جلوال/ إعداد 

 مقسم اهلواتف الدجتل اجلديد
  

ألماني الصنع وهو ) semns(مقسم الديجتال من نوع سيمنس 
  من النوعية المتطورة والحديثة

 
أما عن عدد الخطوط التي سيتم توزيعها على المواطنين 

خط هاتفي موزعة على  4500واألماآن العامة فهي عدد 
 خط هاتفي لمؤتمر جالو وعدد 2000 عدد -:النحو األتي 

 خط هاتفي لمؤتمر 1000 خط لمؤتمر أوجلة وعدد 1500
العمل جارى اآلن في إنشاء الشبكة الهاتفية الداخلية ... أجخرة

أما عن تاريخ ... في المرحلة األولى والثانية في مؤتمر جالو 
الجديد فهو عند استكمال الشبكة وهناك بداية العمل بالمقسم 

إمكانية لتشغيل عدد من المهندسين والفنين لتشغيل المنظومة 
مع العلم بأن الشرآة العامة للبريد ... حسب احتياج الشرآة 

واالتصاالت السلكية والالسلكية عملها هو التشغيل والصيانة 
 من أما عن المقسمات وإنشاء المباني والشبكات الهاتفية فهو

اختصاص اللجنة الشعبية لشعبية الواحات التي نرجو أن تولى 
ونذآر هنا بأن األخ رئيس ... هذا الموضوع االهتمام الواضح 

مكتب خدمات اتصاالت الوحات أفاد بأنه سيتم ترآيب منظومات 
وربطها مع )  أجخرة –أوجلة –جالو (الربط بين المقسمات 

اهزة في حالة استكمال مرآز عبور اجدابيا وتكون المقسمات ج
وفى الفترة الماضية تم ... الشبكة الهاتفية للمناطق الثالث

توزيع الخطوط الهاتفية على المواطنين بطريقة اعتبرت غير 
عادلة وسط الكثير من الشكاوى من بعض المواطنين التي 
نرجوا أن تالقى هذه الطلبات والشكاوى النظر من قبل مكتب 

   .خدمات اتصاالت الواحات
إن بداية العمل في المقسم الجديد تعنى سهولة االتصاالت 
وتوفير الخطوط الهاتفية للمواطنين ودخول شبكة المعلومات 

بكل مكتب ومنزل في أنحاء الواحات )) اإلنترنت ((الدولية 
 .عمومًا

 

  2006الكسوف الكلي للشمس مارس 
 

آسوف الشمس هو عبارة عن 
ًا  جزئي ضؤ الشمس آليًا أواحتجاب

عن األرض وهذا يحدث عندما يكون 
القمر بين األرض والشمس على 
إستقامه واحدة وللكسوف ثالث 

) آلي ، جزئ ، وحلقي(حاالت 
ية عمومًا سيكون آسوفًا روالكسوف التي ستشهده  الجماهي

الربيع 29آليًا وسيحدث بأذن اهللا تعالي يوم األربعاء الموافق 
 مسيحي 2006

 اعتبارا من
انية الساعة الث

عشر وعشر 
دقائق بتوقيت 

الجماهيرية 
وسيمكث مدة 
أربعة دقائق 
وسبع ثواني 

إذا (( وال بد أن نذآر هنا إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال 
رأيتم شيئًا من ذلك أي خسوف القمر أو آسوف الشمس 
فأفزعوا إلى ذآر اهللا بالدعاء واالستغفار والصدقة والصالة 

آدة في حق الرجال والنساء تقرأ وصالة الكسوف هي سنة مؤ
(( جهرًا أو سرًا أمر بها الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقوله 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال تخسفان لموت أحد وال 
أما عن آيفيتها فهي صالة بال )) لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا

عة أذان ولها إقامة بلفظ الصالة جامعة وهى رآعتان في آل رآ
رآوعان وقيامان مع تطويل القراءة والرآوع والسجود هذا 
الكسوف الكلي التي سيبدا من البرازيل ثم على المحيط 
األطلسي فجنوب غرب أفريقيا مرورًا بوسط وشرق 
الجماهيرية حيث تظهر فيها النجوم في النهار وآأنها ليل 
دامس ، والستقبال البحاث والعلماء والسواح الذين 

إلى الجماهيرية العظمى لمشاهدة هذه الظاهرة سيحضرون 
الفلكية التي تحدث مرة واحدة بعد عشرات السنين تستعد 
اللجنة الشعبية العامة للسياحة والمرآز الليبي لالستشعار عن 
بعد وعلوم الفضاء وعدد من الشرآات والتشارآيات الوطنية 
ة في مجال السياحة لهذه الظاهرة الفلكية والتي ستكون فرص

آبيرة للدعاية والتعريف بالموروث الحضا ري للجماهيرية 
ومن المتوقع أن تستقبل الواحات أعدادًا آبيرة من هؤالء 
السواح والمهتمين بهذه الظاهرة العلمية وسيقام بأذن اهللا 

آم 80وتعالي مخيم صحراوي جنوب مدينة جالو مسافة  
امج ويتطلب ذلك توفير اإلمكانيات الالزمة وتنظيم البر

وأفضل منطقة لرصد هذه الظاهرة هي ... المصاحبة لذلك 
الجماهيرية لعدة أسباب منها بقاء الكسوف الكلي أطول فترة 
زمنية في سماء الجماهيرية وآذلك الظروف الجوية الجيدة 
التي تتمتع بها الصحراء الليبية خالل فترة الكسوف الكلي 

 .للشمس المتوقع 
 يمعمر محمد إبراه/  األستاذ 

انفلونزا الطيور فريوس ال يعرف 
 احلدود

آيف نعرف إن الطير أو 
اإلنسان مصاب بالفيروس 

 ؟
العلماء يتوقعون إنه سيقتل 
الماليين إذا لم يتم أيجاد 

مئات .عالج ناجح له 
االالف ضحية هذا 
الفيروس في أسبانيا عامي 

 :1918-1919          
آان الرسول صلى اهللا 

أعوذ بكلمات اهللا التامات  ((  بهذا الدعاء عليه وسلم يبدأ يومه
وقد ندرك الحكمة النبوية من )) من  شر ما خلق ودرأ وبرأ 

هذه األستعاذه  باهللا من ما خلق اهللا  تعالى ولو آنا ال نراه 
وذلك عندما يشهد العالم وباء أو بالء اإليدز أو السارس 

 أنه فيروس واليوم نشهد مرضًا أآثر فتكًا وهو أنفلونزا الطيور
معد جدًا وينتقل بسرعة ويؤثر على جميع أنواع الطيور 

تم تفشي .ويتوقع أنه سيقتل الماليين إذا لم يتم أيجاد عالج له 
م في أسيا وسبب مائة 1997: هذا المرض من جديد عام 

أصابه بشرية توفى نصفهم على األقل وتم قتل أو ذبح أآثر من 
في أندونيسيا وفيتنام مليون طائر وقد سجلت عدة إصابات 
أما قديمًا فقد ضرب ... والصين وشرق أوربا واليونان وترآيا 

م مسببًا وفاة مئات 1919 –م 1918ها الفيروس أسبانيا عام 
ثم انتشر هذا الفيروس في الواليات ... االالف من االشخاص 
 ألف 70م مسببًا وفاة 1958 –م 1957المتحدة االمريكية عام 

 نوعًا من هذا 15نواع الفيروس فيوجد أما عن أ. شخص 
الفيروس على األقل ولكن الذي يسبب الموت لإلنسان يدعى 

H5N1 ( ( إنه يجب حظر استيراد الدجاج والطيور وآذلك منع
الصيد وهو الوقاية األولى وخاصة اصطياد الطيور المهاجرة 
والبرية ولكن ما هي أعراض هذا المرض على اإلنسان أي 

الشخص مصاب بأنفلونزا الطيور إن هذه آيف نعرف إن 
األعراض تزداد حدتها على اإلنسان تدريجيًا إذا لم يتم معالجته 

هبوط عام وصداع شديد -: ساعة واألعراض هي 48خالل 
ورعشة تستمر لمدة أسبوعين وحدوث رمد في العين وفقدان 
الشهية مع انتفاخ وسؤ هضم وأمساك مع بول داآن وارتفاع 

رارة وسعال مع احتقان في الحلق والتهابات حادة في درجة الح
في األنف والجيوب األنفية مع تورم الوجه نتيجة الحتقان 
الجيوب األنفية وآذلك التهابات رئوية حادة والتهاب حاد في 
عضلة القلب ثم أزمة وضيق في التنفس ثم سكته قلبية ثم 

أما انتقال الفيروس إلى اإلنسان فهي عن طريق .الموت 
(( الحتكاك المباشر بالطيور البرية وخصوصًا طيور الماء ا

التي تنقل المرض دون ظهور أي أعراض عليها )) البط والوز 
، وآذلك ينتقل عن طريق الخنازير التي تنقل المرض من 
الطيور إلى اإلنسان وينتقل الفيروس إلى اإلنسان عن طريق 

لك إفرازات االحتكاك المباشر بالدواجن الحية المصابة ، وآذ
جهاز التنفس وفضالت الطيور ورذاذ وغبار هذه الفضالت 
ويمكن أن تنقل بالهواء وتصيب اإلنسان ، ونحن آمؤمنين 

يجب أن نتذآر دائمًا إن هذا الفيروس مخلوق من مخلوقات اهللا 
تعالى يعمل بأمره وال يصيب أحدًا إال بأذنه سبحانه وتعالى 

ولنذيقنهم من (( و القانل ولكن العبرة واجبة فاهللا تعالى ه
صدق اهللا )) العذاب األدنى دون العذاب األآبر لعلهم يرجعون 

فما هذه األوبئة التي )) 21((العظيم سورة السجدة اآلية 
تصيب البشر من حين آلخر إال عذاب من اهللا لعلهم يعودون 

ظهر الفساد في البر والبحر (( إلى خالقهم ورازقهم عز وجل 
 الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم بما آسبت أيدي

ونتذآر ) 40(صدق اهللا العظيم سورة الروم اآلية )) يرجعون 
إنها إنذار من اهللا تعالى للرجوع اليه والخوف منه وأن نتقي 

فاهللا خير (( اهللا ما استطعنا ليحفظنا من شر هذه األوبية    
 في حال وهذا ما ينبغي أن نفعله)) حافظًا وهو أرحم الراحمين 

انتشار وباء آهذا وهو االلتجاء إلى اهللا تعالى واألستعاذه من 
 .شر هذا الفيروس 

 ))اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك (( 
  

 بشير علي بشير/   إعداد 

 
  مقرتح تعاون

 
  موقع واحة جالو 

  يقدم هذا العدد آنموذج ألسرة تحرير مجلة التوعية 

 عبر صفحات الموقع و يقترح عليها ان يقوم بنشر المجلة

بحيث يتم ارسال المادة عبر البريد االلكتروني و نحن بدورنا 

  نعدها بهذه الكيفية 

  و ان آان لدى اسرة التحرير اى مالحظات 

  يرجي ارسالها على البريد االلكتروني 
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