
المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  السيد  التقى 
الزيارة  الماضي ضمن  الثالثاء  يوم  ”عقيلة صالح” 
التي قام بها للعاصمة التركية "أنقرة" الرئيس التركي 
البرلمان  رئيس  بحضور  اردوغ����ان”  طيب  ”رج��ب 
التركي السيد ”مصطفى شنطوب” وعضو المجلس 
الرئاسي السيد ”عبدالله الالفي” وبحسب المتحدث 
الرسمي باسم مجلس النواب السيد ”عبدالله بليحق” 
فإن اللقاء تناول ُمستجدات األوضاع في ليبيا، وتم 
إرساء  ودعم  ليبيا  وحدة  على  التأكيد  اللقاء  خالل 
االستقرار والسالم والتعجيل في إجراء االنتخابات 

الرئاسية والبرلمانية في أقرب اآلجال.

رئ�����ي�����س م����ج����ل����س ال�������ن�������واب ي���ل���ت���ق���ي ال�����رئ�����ي�����س ال����ت����رك����ي
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

 رئاسة الحكومة تخصص 
50 مليون دينار ليبي لتذليل 

المختنقات التي تواجهها 
بلديات الجنوب الليبي

اخبار

اخبار

ص2

ص3

رئيس مجلس النواب يبحث مع 
محافظ ليبيا المركزي عددًا 

من الملفات االقتصادية

ص4اخبار

لجنة إعداد دليل بنغازي 
للمشاريع التنموية تضع 
الترتيبات النهائية لعملها

التقى  رئيس مجلس النواب 
يوم  صالح،  عقيله  المستشار 
بمدينة  ال���م���اض���ي،  االث��ن��ي��ن 
ال��وزراء  رئيس  نائبا  بنغازي، 
فرج  علي   ، الليبية  بالحكومة 

القطراني، وسالم الزادمة.
عقيله  ال��م��س��ش��ار  وب��ح��ث 
ص��ال��ح خ����الل ال��ل��ق��اء ال���ذي 
مجلس  عضو  م��ن  ك��ل  حضره 
ووزي��ر  النحيب،  ب��در  ال��ن��واب 
ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��م��ال��ي��ة ووزي���ر 
البحرية  الثروة  ووزير  الشباب 
الهجرة  لشؤون  الدولة  ووزي��ر 

التسييري  المجلس  ورئ��ي��س 
لبلدية بنغازي، آخر مستجدات 
ال��ب��الد، وآليات  األوض���اع ف��ي 
وال��خ��ط��وات  ال��ح��ك��وم��ة،  عمل 
التي تقوم بها في سبيل توفير 

كافة الخدمات للمواطن.
دعمه  ال��م��س��ت��ش��ار،  أك���د  و 
للحكومة برئاسة السيد فتحي 
في  ثقته  عن  معرباً  باشاغا، 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ت��ح��ق��ي��ق آم���ال 
انتخابات  وإج����راء  الليبيين 
في  نزيهة  وتشريعية  رئاسية 
اق����رب وق����ت، م���ش���دداً على 

ضرورة أن تمارس عملها على 
كامل التراب الليبي خاصًة بعد 
من  الميزانية  ق��ان��ون  إعتماد 

قبل مجلس النواب.
وم�������ن ج����ان����ب����ه����م، رح����ب 
ب��رئ��ي��س مجلس  ال��ح��اض��رون 
مواقفه  ل��ه  ش��اك��ري��ن  ال��ن��واب 
ال���وط���ن���ي���ة ال���ث���اب���ت���ة وس��ع��ي��ه 
المستمر في استقاللية القرار 
م��ح��دود  ال���ال  ودع��م��ه  الليبي 
جاءت  التي  الليبية  للحكومة 
بتوافق ليبي دون أي تدخالت 

خارجية.

ال��ت��ق��ى ال��س��ي��د رئ��ي��س 
المستشار  ال��ن��واب  مجلس 
"ع��ق��ي��ل��ة ص����ال����ح" رئ��ي��س 
التركي "مصطفى  البرلمان 
ش��ن��ط��وب"، ي���وم ال��ث��الث��اء 
ال���م���اض���ي وذل������ك ض��م��ن 
ق����ام بها  ال���ت���ي  ال����زي����ارة 
”أنقرة”  التركية  للعاصمة 
وبحسب المتحدث الرسمي 
باسم مجلس النواب السيد 
"ع���ب���دال���ل���ه ب��ل��ي��ح��ق" ف��إن 
تطوير  تناولت  المباحثات 
العالقة الثنائية بين البلدين 
السيما على مستوى التعاون 

البرلماني.
رئيس  ال��س��ي��د  وأش����ار 
مجلس النواب المستشار 

"ع��ق��ي��ل��ة ص���ال���ح" خ��الل 
ل��ق��ائ��ه رئ��ي��س ال��ب��رل��م��ان 
ال��ت��رك��ي إل����ى ال���رواب���ط 
الشعبين  بين  التاريخية 
ال��ل��ي��ب��ي وال��ت��رك��ي، وأك��د 
مجلس  رئ���ي���س  ال��س��ي��د 

ال��ن��واب ع��ل��ى أن أول��وي��ة 
"فتحي  ال��س��ي��د  ح��ك��وم��ة 
باشاغا" عقب نيلها الثقة 
هي  ال��ن��واب  مجلس  م��ن 
االنتخابات  إجراء  ضمان 
في  والبرلمانية  الرئاسية 

ال��ب��الد ،ك��م��ا وأك���د على 
في  التركي  ال��دور  أهمية 
دع���م إح���الل اإلس��ت��ق��رار 

والسالم في ليبيا.
رئيس  أش��ار  وم��ن جانبه 
السيد  ال��ت��رك��ي  ال��ب��رل��م��ان 

إل��ى  ش��ن��ط��وب"  "مصطفى 
بين  القائمة  العالقات  أن 
تركيا وليبيا تمتد إلى عهود 
تعزيز  أن  مبيناً  ق��دي��م��ة، 
ال��ع��الق��ات ب��ي��ن ب��رل��م��ان��ي 
إيجاباً  سينعكس  البلدين 
ع���ل���ى ب���اق���ي ال���م���ج���االت 
وال��ق��ط��اع��ات، م��ش��ي��راً في 
ه��ذا ال��ص��دد إل��ى تأسيس 
التركية  الصداقة  مجموعة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة داخ����ل ال��ب��رل��م��ان 
ال���ت���رك���ي ب���ه���دف ت��ط��وي��ر 
ولفت  ليبيا،  مع  العالقات 
إلى أن الحفاظ على وحدة 
يستحوذ  الليبية  األراض���ي 
بالنسبة  بالغة  أهمية  على 

لتركيا.

رئيس مجلس النواب يلتقي القطراني وعددًا من وزراء الحكومة الليبية

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس البرلمان التركي

بمجلس  الخارجية  ال��ش��ؤون  لجنة  نعت 
ال��وق��ود  شاحنة  ان��ف��ج��ار  ضحايا  ال��ن��واب، 
بمنطقة بنت بّيه، الذي تسبب بوفاة عدد من 

المواطنين وإصابة العشرات.
اليوم  الصادر  بيانها  في  اللجنة  ودع��ت 
اإلثنين؛ األجهزة ذات االختصاص لتقديم يد 
العون لسكان المنطقة لمواجهة آثار الكارثة.
واعتبر البيان أن السبب الرئيس للحادث؛ 
داعيا  الليبي،  بالجنوب  ال��وق��ود  نقص  هو 

لتفتح تحقيق عاجل في أسباب الواقعة.
وجددت لجنة الخارجية بمجلس النواب؛ 
بالجنوب  لالهتمام  بجدية  للتحرك  دعوتها 
الليبي، وتوفير ما يعوز المنطقة من خدمات، 
أبرزها الوقود فضال عن باقي االحتياجات 

األساسية.

نعى مجلس النواب رئاسًة وأعضاًء، يوم 
األليم  الحادث  ضحايا  الماضي،  اإلثنين 
الذي وقع  بمنطقة بنت بّية جنوبي البالد، 
سّتة  اآلن-  -ح��ت��ى  ضحيته  راح  وال���ذي 

مواطنين وعشرات المصابين.
له-  بيان  –ف��ي  ال��ن��واب  مجلس  وع��ّب��ر 
ع��ن ب��ال��غ ح��زن��ه ب��ه��ذا ال��ُم��ص��اب الجلل، 
األمنية  واألجهزة  الليبية  الحكومة  مطالًبا 
لعالج  الالزمة؛  اإلمكانات  بتسخير  كافة، 
ألسر  ال���الزم  ال��دع��م  وتقديم  المصابين 

الضحايا وذويهم.
النواب  تقّدم مجلس  البيان،  وفي ختام 
للشعب  مواساته  وص��ادق  تعازيه  بخالص 
ال��ح��ادث،  ض��ح��اي��ا  وأس���ر  ك��اف��ة،  الليبي 
سائلين الله –عّز وجّل- أن يتقبلهم بواسع 
الصبر،  وذويهم،  أهلهم  يُلهم  وأن  رحمته 

وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

لجنة الخارجية بمجلس النواب 
تنعى ضحايا حادث انفجار صهريج 

الوقود بمنطقة بنت بّيه

مجلس النواب ينعى ضحايا انفجار 
صهريج نقل الوقود بمنطقة بنت بّية
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

وال  ●  . تنشر  لم  أم  نشرت  سواء  ترد  ال  ترد  التي  امل��واد 
تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة .

حق الرد مكفول . ●

رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر:

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

ب���ن���غ���ازي  ن�������ادي  م���ج���م���ع   -  21 رق������م  م���ك���ت���ب 
ب���ن���غ���ازي   - ال���ل���ي���ث���ي   - ل���ل���ت���س���وق  اجل�����دي�����دة 

ال���ب���ري���د اإلل���ك���ت���رون���ي
info@aldiywan.ly

0612232104
0912090770

ف������������������اك������������������س
ه������������������ات������������������ف

صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

الوقود  أزم��ة  متابعة  لجنة  عقدت 
والكهرباء برئاسة عبدالسالم الحاسي 
بقاعة  الرابع  اجتماعها  الهيئة  رئيس 
البريقة  ش��رك��ة  بمقر  االج��ت��م��اع��ات 
لتسويق النفط بمدينة بنغازي، بحضور 
ال��رق��اب��ة ووزارة  ع���دد م��ن م��س��ؤول��وا 

الداخلية وشركتي البريقة والكهرباء.
وت���ن���اول االج��ت��م��اع ت��ق��دي��م ش��رك��ة 
الوقود  مخزون  حول  لموقفها  البريقة 
وال��غ��از ال��م��ت��وف��ر وال��م��س��ح��وب خ��الل 
الفترة الماضية، مبينًة أن هناك ناقالت 
بدأت في تفريغ حمولتها من الوقود ، 
وأخرى تنتظر أنتهاء إجراءاتها المالية 

لتدخل الموانئ و تبدأ في التفريغ، 
الكميات  أن  ال��ب��ري��ق��ة  واوض���ح���ت 
تنخفض  بدأت  البنزين  المسحوبة من 
عن المستويات التي وصلت إليها خالل 
إلى أن الوضع  الماضية مشيرًة  األيام 
والغاز مطمئن في  الوقود  لتوفر  العام 
في  النفطية  الموانئ  أستمرار  ح��ال 

العمل.
والشركات  البريقة  شركة  وأك��دت 
الناقلة بأن الوضع العام ألنتاج وتوزيع 
الغاز يعتبر جيد ، الفتًة إلى أن ظاهرة 
إلى نقصها  أدى  الغاز  بمادة  المتاجرة 
األجهزة  داع��ي��ًة  المناطق،  بعض  ف��ي 
الموزعين  لمتابعة  واألمنية  الرقابية 
كامل  ب��ت��وزي��ع  التزامهم  م��ن  وال��ت��أك��د 

الكميات المسلمة لهم.

من  بالرغم  بأنه  الحاسي  وأوض��ح 
المناطق  بعض  في  الحاصل  التحسن 
أن  إال   ، الطهي  غ��از  توفر  جانب  في 
 ، نقص  لديها  الي���زال  مناطق  ه��ن��اك 
الجهود  تكثيف  ض��رورة  على  م��ش��دداً 
لضمان توفره للمواطن، وطارحاً لنتائج 
متابعة اللجنة المكلفة باإلشراف على 

موزعي الغاز بالمناطق وما تم حياله.
للكهرباء   العامة  الشركة  واش���ارت 
أصبح  للشبكة،  العام  الوضع  أن  إل��ى 
 2300 حوالي  اإلنتاج  بلوغ  بعد  جيد 
م��ي��ج��اوات ، ب��ع��د أن ك���ان ي��ص��ل إل��ى  
ت��زوي��د  ن��ت��ي��ج��ة  م���ي���ج���اوات،   1000

المحطات بالغاز الالزم لتشغيلها، 
تشكيل  على  االجتماع  خالل  وأتفق 
غرفة لمتابعة موضوع الكهرباء والوقود 
اإلداري��ة  الرقابة  هيئة  تشمل  وال��غ��از 
 ، الكهرباء  وش��رك��ة  البريقة  وش��رك��ة 
قيام  من  والتأكد   ، الداخلية  ووزارة 

كافة الجهات بدورها.

ت���اب���ع���ت ع���ض���و م��ج��ل��س 
العليا  الوطنية  المفوضية 
حلب،  رب����اب  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
في  الماضي،  الثالثاء  ي��وم 
التوعية  قسم  رئيسة  لقائها 
ومسؤولة  ابراهيم،  عائشة 
وح��دة دع��م ال��م��رأة س��وزان 
العمل  خ��ط��ة  س��ي��ر  ح��م��ي؛ 
الخاصة بوحدة دعم المرأة 

بالمفوضية.
المفوضية  لبيان  ووف��ق��ا 
ع��ب��ر م��وق��ع��ه��ا ال��رس��م��ي؛ 
من  جملة  االجتماع  ناقش 

والمقترحات  الموضوعات 
ال��وح��دة،  بخطط  المتعلقة 
وال����خ����ط����ط ال��م��ت��ع��ل��ق��ة 
وت��وف��ي��ر أفضل  ب��ال��ت��دري��ب، 

البرامج التدريبية. 
ه��ذه  أن  ال��ب��ي��ان  وذك�����ر 
استعدادا  تأتي  ال��خ��ط��وات 
االنتخابية  لالستحقاقات 

ال��م��رت��ق��ب��ة، ووص������والً إل��ى 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ال���م���رأة في 
المجتمع، والرفع من مستوى 

مشاركتها السياسية.

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس 
النواب الليبي "عبدالله بليحق"، أن رئيس 
مجلس النواب المستشار ”عقيلة صالح” 
مع  الماضي،  اإلثنين  يوم  صباح  التقى 
محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ” 

علي الحبري“. وأوضح بليحق أن اللقاء 
تناول  بنغازي،  مدينة  ف��ي  ج��رى  ال��ذي 
محافظ  مع  النواب  مجلس  رئيس  فيه 
من  ع����دداً  ال��م��رك��زي،  ليبيا  م��ص��رف 

الملفات االقتصادية المتعلقة بالبالد. 

اطلع رئيس هيأة الرقابة اإلدارية 
عبد السالم الحاسي، على سير عمل 

مكتب التوثيق والمعلومات بالهيأة.
ال����ذي عقده  وخ����الل االج��ت��م��اع 
بمدير  البيضاء،  مدينة  في  بمكتبه 
بالهيأة،   والمعلومات  التوثيق  مكتب 
بحث الحاسي  سير العمل في مكتب 
واالج��راءات  والمعلومات،   التوثيق 

ال��ت��ي ات���خ���ذت ل��ت��ط��وي��ر وت��ح��دي��ث 
مع  والتنسيق  بالهيأة،   المنظومات 

فروع الهيأة بالخصوص.
وش�����دد رئ���ي���س ال���ه���ي���أة، خ��الل 
تكون  أن  ض���رورة  على  االج��ت��م��اع، 
وبدون  بأول  أوالً  التحديث  عمليات 
ت���أخ���ي���ر،  ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل ب��ك��اف��ة 

االدارات والفروع.

ب���ح���ث رئ���ي���س ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون 
يوسف  ال��ن��واب  بمجلس  الخارجية 
ال���ع���ق���وري، م���ع رئ���ي���س م��ج��م��وع��ة 
التركية  الليبية  البرلمانية  الصداقة 
يلدز،  أحمد  التركي  األم��ة  بمجلس 
أبرز الموضوعات التي تهم الجانبين.

اللقاء  ال��ع��ق��وري – خ��الل  وأك���د 
الذي عقد عبر تقنية “الزوم” – على 
عمق العالقات بين البلدين والقائمة 
والحرص  المتبادل،  االحترام  على 
على المصالح المتبادلة، مشيًرا إلى 
أن مجلس النواب على تنسيق وتعاون 
مستمر مع مجلس األمة التركي، لما 
فيه خير للشعبين والبلدين ولصالح 
منطقة شرق المتوسط، خاصة في 

هذه الفترة الصعبة.
تكثيف  يجب  إنه  العقوري  وق��ال 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بين 
ال��ب��ل��دي��ن؛ ف��ي ال��ج��ان��ب ال��ت��ج��اري 

بين  الشراكات  وتشجيع  والعلمي، 
على  وأيًضا  والبلديات،  الجامعات 
دعوته  م��ج��دًدا  الثقافي،  الجانب 
ل��ل��ش��رك��ات ال��ت��رك��ي��ة الس��ت��ئ��ن��اف 

ترحيبه  ُمبدًيا  ليبيا،  في  مشاريعها 
في  للمساهمة  التركية  بالشركات 

االستثمار بليبيا.
مجموعة  رئ��ي��س  أك���د  ب������دوره، 
التركية  الليبية  البرلمانية  الصداقة 
ب��م��ج��ل��س األم�����ة ال���ت���رك���ي أح��م��د 
ب���الده على عالقات  ح��رص  ي��ل��دز، 
في  ليبيا  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال��ص��داق��ة 
أن  إل��ى  مشيًرا  ال��م��ج��االت،  جميع 
العمل جاري على استئناف رحالت 

الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا.
كما أكد يلدز على أهمية التعاون 
أجل  من  البرلماني،  المستوى  على 
ذات  الملفات  على  العمل  تعزيز 

االهتمام المشترك. 

العقوري يبحث مع عضو مجلس األمة التركي أبرز الملفات ذات االهتمام المشترك

لجنة متابعة أزمة الوقود والكهرباء تعقد اجتماعها الرابع 

المفوضية العليا لالنتخابات: وحدة المرأة تتابع خططها استعدادا لالستحقاق االنتخابي

رئيس مجلس النواب يبحث مع محافظ ليبيا 
المركزي عددًا من الملفات االقتصادية

الحاسي يطلع على سير عمل مكتب التوثيق والمعلومات بالهيأة 

تكتل فزان النيابي يطالب النائب العام 
بفتح تحقيق شامل حول فاجعة انفجار 

صهريج الوقود بمنطقة بيت بّيه

أهاب تكتل فزان النيابّي في بيان له صدر اليوم اإلثنين، بكل 
الجهات المختلفة في الدولة الليبية؛ تقديم أشكال الدعم كافة، 
لضحايا انفجار صهريج الوقود بمنطقة بنت بيه بالجنوب الليبي.
وطالب التكتل في بيانه، النائب العام بفتح تحقيق شامل حول 
الفاجعة األليمة، وأكد "أن ما يتعرض له إقليم فزان من تهميش 
مباشر  سبب  كانت  المختلفة  األساسية  الخدمات  ف��ي  وش��ح 
لحدوث هذه الفاجعة نتيجة تجمع عدد من المواطنين حول هذا 

الصهريج"
ولى  قد  واإلقصاء  التهميش  سياسات  أن  إلى  البيان  وأش��ار 
عهدها وإن "حقوق فزان البد أن ترجع ألهلها كاملة دون منة من 

أحد".
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ن��ائ��ب��ي رئ��ي��س مجلس  ال��ت��ق��ى 
الوزراء بالحكومة، علي القطراني، 
وس��ال��م ال���زادم���ة، ي���وم األرب��ع��اء 
ال���وزراء  مجلس  بمقر  الماضي، 
بمدينة بنغازي، سفير دولة هولندا 

لدى ليبيا ، دولف هوكونينغ.
وأع����رب دول����ف  ع��ن سعادته 
باالستقبال وحسن الضيافة الذي 
حظي به في مدينة بنغازي، مؤكًدا 
مملكة  بين  العالقات  عمق  على 
المكتب  حسب  وليبيا،  ه��ول��ن��دا 

االعالمي للحكومة . 
وق����دم دول�����ف  خ���الل ال��ل��ق��اء 
انفجار  تعازيه في ضحايا حادثة 
بّية،  بنت  ببلدية  الوقود  صهريج 

ب���الده ح��ري��ص��ة على  أن  م��ؤك��داً 
دع��م االس��ت��ق��رار ف��ي ك��اف��ة رب��وع 
ليبيا من خالل تحقيق المصالحة 
االستحقاق   إلى  للوصول  الوطنية 

االنتخابي.
، األوضاع  وناقش اللقاء ايضاً 
في عموم ليبيا ، والجنوب بشكل 
إل����ى ملف  ب���اإلض���اف���ة   ، خ����اص 

وتجارة  الشرعية،  غير  الهجرة 
الجنوبية  الحدود  وإدارة  البشر، 
الدعم  تقديم  وض���رورة  للبالد، 
في  المختصة  ل��أج��ه��زة  ال���الزم 

منطقة الجنوب.
ورح�����ب ك���ل م���ن ال��ق��ط��ران��ي 
بالسفير   اللقاء  خالل   ، والزادمة 
التجربة  اس��ت��ع��ادة  على  وأك���دا   ،
 ، ليبيا  ف��ي  السابقة  الهولندية 
االستثماري  التعاون  أهمية  وعلى 
بين البلدين في ظل وجود حكومة 
مجاالت  ف��ي   ، مستقرة  واح���دة 
الشمسية  وال���ط���اق���ة  ال����زراع����ة 
وغيرها من المجاالت التي تخدم 

مصلحة البلدين .

أص�����در رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة 
ق��راًرا  باشاغا،  فتحي  الليبية 
نائب  برئاسة  لجنة  بتشكيل 
رئيس الحكومة، سالم الزادمة،  
أزمة  في  والتحقيق  للتقصي 

الوقود بالمنطقة الجنوبية.
وبحسب القرار فإن اللجنة 
تضم وزير الشؤون االجتماعية، 
ومدير إدارة عمليات المنطقة 
ال��ج��ن��وب��ي��ة ب��ش��رك��ة ال��ب��ري��ق��ة 
لتسويق النفط، ومدير مديرية 

أمن سبها، ومندوب عن جهاز 
عن  ومندوب  البلدي،  الحرس 
وممثل  الداخلي،  األمن  جهاز 
ع��ن ال���ل���واء ط���ارق ب��ن زي���ادة 
معزز، وممثل عن اللواء 128 

معزز.
المشكلة  اللجنة  وتختص 
ب���ال���ت���واص���ل ال���م���ب���اش���ر م��ع 
التخاذ  العالقة،  ذات  الجهات 
لحل  ال��ع��اج��ل��ة  اإلج��������راءات 
أزم��ة ال��وق��ود، ووض��ع الحلول 

ال��م��ن��اس��ب��ة ل��ض��م��ان وص��ول��ه 
الرسمية  باألسعار  للمواطنين 

للدولة.
ال��ل��ج��ن��ة ف��ي حالة  وت��ك��ون 
زوال  إلى حين  انعقاد مستمر 
أس���ب���اب ت��ش��ك��ي��ل��ه��ا، وت��ق��دي��م 
ت���ق���اري���ر ي��وم��ي��ة ع���ن ن��ت��ائ��ج 
رئيس  على  وعرضها  أعمالها 
للجنة  كما  ال�����وزراء،  مجلس 
االستعانة بمن تراه مناسبا في 

مساعدتها في أداء مهامها.

أصدرت مفوضية المجتمع المدني ليبيا يوم 
إيقاف  استمرار  بشأن  بيانا  الماضي،  اإلثنين 
المفوضية،  إدارة  مجلس  ومكافأت  مرتبات 
وإدارت����ه����ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وت��ج��م��ي��د ح��س��اب��ات��ه��ا 

المصرفية.
المجتمع  مفوضية  تدين  البيان  في  وج��اء 
المدني وتستنكر استمرار إيقاف حكومة الوحدة 
ومكافأت  مرتبات  ص��رف  باستمرار  الوطنية 
التنفيذية،  وإدارت��ه��ا  المفوضية  إدارة  مجلس 
قدومها  منذ  المصرفية  حساباتها  وتجميد 
للسلطة في مارس سنة 2021، وامتناعها من 
لم  التي  للمفوضية،  التسيرية  الميزانية  تسير 

تصرف لها منذ عام 2015.
للمفوضية  المتكررة  المحاوالت  كل  ورغ��م 
بمخاطبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير 
أكثر من عام،  أكثر من مرة على مدى  المالية 
والمتطالبات  المخاطبات  لكافة  وتجاهلهما 
المجتمع  مفوضية  ملف  م��ع  التعاطي  وع��دم 
وتماديهما  ب��ل  إن��ص��اف،  و  بحيادية  المدني 
في  الموازية  للمفوضية  الكامل  االنحياز  في 
طرابلس وتستهيل الميزانية لها، متجاهلين عن 
عمد المفوضية الشرعية، بهدف دعمهما إلى 
مدينة  في  العامة  إدارتها  مقر  ببقاء  التمسك 

بنغازي ونقلها إلى مدينة طرابلس.

سياسات  ب���أن  للشك  م��ج��اال  م��اي��دع  ه���ذا 
العبثية  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  وإج����راءات 
وتسعى  المقيتة  المركزية  ترسخ  االستفزازية، 
إلنهاء وجود أي إدارة عامة في مدينة بنغازي، 

وتفريغها تماماً من مؤسساتها.
المدني  المجتمع  م��ف��وض��ي��ة  ف���ان  وب��ه��ذا 
الشرعية وبمقرها الرئيسي في مدينة بنغازي، 
أن  الرئيسي  والمجلس  النواب  مجلس  تطالب 
حكومة  به  ماقامت  تجاه  مسؤولياتها  يتحملوا 
دون  تعسفية،  إج��راءات  من  الوطنية،  الوحدة 
إنشاء  وق���رار  القوانين  وبمخالفة  ح��ق  وج��ه 

المفوضية واللوائح المنظمة لعملها. 

ن��اق��ش ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
على  الليبية،  بالحكومة  الوزراء 
بمدينة  بمكتبه  ال��ق��ط��ران��ي، 
ب���ن���غ���ازي، م���ل���ف االق���ت���ص���اد 
والسجل التجاري العام للدولة، 
النواب  مجلس  عضو  بحضور 
وزارة  ومراقبي  اسباق،  سعيد 

االقتصاد بدرنة والقبة.
بدوره أكد نائب رئيس مجلس 
الوزراء، أن هذا الملف من أهم 
الملفات في البالد، مشيراً إلى 
لهذا  خاص  اهتماماً  يولي  أنه 
تعود  أهمية  من  له  لما  الملف 

بالنفع على اقتصاد الدولة.

بالحكومة  ال����وزراء  مجلس  رئ��ي��س  ق��رر 
الليبية فتحي باشاغا، تخصيص 50 مليون 
الطارئة  المختنقات  على  للصرف  دي��ن��ار؛ 
الجنوب  بلديات  تواجهها  التي  والمستعجلة 

الليبي، وتشكيل لجنة وزارية بهذا الشأن. 
ووفقا للقرار الصادر مساء اليوم الخميس؛ 
سالم  الحكومة  رئيس  نائب  اللجنة  يترأس 
الحكم  وزي���ري  وعضوية  الزادمة,  معتوق 
عن  فضال  االجتماعية،  وال��ش��ؤون  المحلي 
بالمنطقة  ال�����وزراء  مجلس  دي����وان  رئ��ي��س 

الجنوبية.

وأس���ن���د ال����ق����راُر ل��ل��ج��ن��ة م��ه��م��ة إق����رار 
المصروفات المستحقة الدفع وفقا للغرض، 
بتنفيذ  ال��م��ال��ي  ال��م��راق��ب  ي��ق��وم  أن  ع��ل��ى 
الصرف  أذونات  وإعداد  المالية  اإلج��راءات 
لعملية  ال��الزم��ة  المستندية  ال���دورة  وباقي 

الصرف.
وألزم القراُر اللجنًة بموافاة رئيس مجلس 
بتقرير  والمالية  التخطيط  ووزي��ر  ال���وزراء 
أسبوعي عن الموقف المالي معززا بمحاضر 
اعتماد المصروفات، كما منح وزير التخطيط 

والمالية؛ سلطة إيقاف الصرف وتجميده.

 رئاسة الحكومة تخصص 50 مليون دينار ليبي لتذليل 
المختنقات التي تواجهها بلديات الجنوب الليبي

القطراني والزادمة يبحثان مع السفير الهولندي سبل التعاون المشترك بين البلدين 

باشاغا يشكل لجنة للتحقيق في أسباب أزمة الوقود في الجنوب

مفوضية المجتمع المدني تصدر بيانًا بشأن استمرار إيقاف مرتباتها ومكافآتها

القطراني يناقش ملف االقتصاد والسجل التجاري العام للدولة

الديوان – وام
تقرير: رياض وريث

مواكبة لمساعيها في احتواء فاجعة انفجار 
أشرفت  بية،  بنت  بمنطقة  ال��وق��ود  صهريج 
من   مباشرة  بتوجيهات  المسلحة   ال��ق��وات 
وبالتنسيق  المشير خليفة حفتر،  العام  القائد 
المصابين  نقل  على  المصرية؛  اإلدارة  م��ع 
لجمهورية مصر العربية لتلقى العالج والرعاية 

الطبية الالزمة.
وأظ���ه���رت ص���ور ع��ب��ر وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل 
عبر  المصابين  نقل  عملية  توثق  االجتماعي، 
سيارات اإلسعاف إلى الطائرة المجهزة تمهيدا 
يوما  تتأخر  لم  التي  الكنانة،  لوصولهم ألرض 
عن مواساة ومؤازرة ليبيا، في أحلك الظروف 

وأشدها.
ط��ائ��رة  أن  ال��ق��اه��رة  أع��ل��ن��ت  جانبها  وم���ن 
المصابين من  عسكرية طبية حملت عشرات 
مدينة بنغازي لتلقي العالج في مستشفى تابع 

للقوات المسلحة المصرية.
العقيد  المصري  الجيش  باسم  المتحدث 
غريب عبد الحافظ.. أعلن عن صدور توجيه 
من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال طائرة 
النقل العسكرية لمساعدة القطاع الطبي الليبي 

في استيعاب الكارثة اإلنسانية.
وأوضح عبد الحافظ أن الطائرة انطلقت من 
قاعدة شرق القاهرة تجاه قاعدة بنينا، ونقلت 
إصاباتهم  مستويات  تتراوح  ال��ذي  المصابين 

بين الخطرة والمستقرة.
بلديات  العملية.. عبر عمداء  إتمام   وقبيل 
مطالبهم  ع��ن  ب��ي��ة،  وب��ن��ت  والغريفة  أوب����اري 
المشروعة  بنقل أبنائهم من المصابين للخارج، 

وإيالء االهتمام الالزم لهم عقب الحادث. 
 وقد حمل عمداء البلديات خالل مطالبهم؛ 
المسؤولية  الوالية،  المنتهية  الدبيبة  حكومة 
المعيشية  األوض���اع  إل��ي��ه  آل��ت  عما  الكاملة 
انتكاسة  من  الجنوبية  المنطقة  في  المتردية 
كبرى في أدنى مستويات الخدمات، مطالبين 
العام بفتح تحقيق شامل في الحادث  "النائب 

المروع.

الليبية  بالحكومة  ال��وزراء  رئيس  نائبي  زار 
رفقة عدد  الزادمة  وسالم   ، القطراني  علي   ،
لبلدية  التسييري  المجلس  ورئيس  الوزراء  من 
بنغازي ، يوم الثالثاء الماضي، جرحى انفجار 
صهريج الوقود ببلدية بنت بّية الذين تم نقلهم 
إلى مستشفى الجالء ببنغازي ، ومركز بنغازي 
الطبي ، وذلك لالطمئنان على حالتهم الصحية.
ال��وف��د، وخ��الل زي��ارت��ه ش��دد على ال��ك��وادر 
الطبية ، والطبية المساعدة بضرورة اإلهتمام 
بالجرحى وتوفير كافة سبل الراحة والرفع من 
على  الليبية  الحكومة  بأن  مؤكدا   ، معاناتهم 
الصحة  قطاع  مسؤولي  م��ع  مباشر  ت��واص��ل 
للوقوف على أوضاعهم الصحية بشكل مستمر

بتوجيهات مباشرة من القائد 
العام للقوات المسلحة الليبية

طائرة عسكرية لنقل ضحايا 
انفجار بنت بّية ألرض الكنانة

وفد وزاري من الحكومة الليبية يزور جرحى 
انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بّية
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الليبية لإلغاثة والمساعدات  الهيئة  قامت 
اإلنسانية، بتوزيع مساعدات غذائية للجاليات 
وذل��ك  وال��س��ودان��ي��ة،  والفلسطينية  السورية 
الهيئة  بين  المشترك  التعاون  اتفاقية  وف��ق 
والمفوضية السامية لشؤون الالجئين وبرنامج 

الغذاء العالمي.
وزعتها  ال��ت��ي  ال��م��س��اع��دات  شُملت  حيث 
التوزيع  وتمت عملية  أسرة،  الهيئة عدد 61 

بالمخازن الرئيسية للهيئة في بنغازي.
يشار إلى أن هذه المساعدات، تأتي لرفع 

المعاناة عن العائالت المتغربة ببنغازي.

 ( للهجرة  الدولية  المنظمة  أطلقت 
الوطني  المركز  مع  بالتعاون   ،)  IOM
بنغازي  مدينة  في  األم��راض،  لمكافحة 
تثقيفية  حملة  ال��م��اض��ي،  األح���د  ي���وم 
توعوية حول أهمية تلقي اللقاحات ضد 

فيروس كورونا.
واس��ت��ه��دف��ت ال��ح��م��ل��ة ال��م��ه��اج��ري��ن 
والعمالة الوافدة المنتشرة على الطرقات 
العامة وجزر الدوران في عدد من أحياء 

المدينة .
الحملة  من  األول  اليوم  وجرى خالل 
والتي تستمر لمدة 3 أيام، توزيع مطويات 
على المستهدفين، للتوعية بفوائد اللقاح 

والحد من انتشار الفايروس .
وضمت الحملة فريق التطعيم وفريق 
كنا  والتثقيف،  التوعية  وفريق  اإلحصاء 
سيجري خالل األسبوع تقديم اللقاحات 
عن  تواجدهم  أماكن  في  للمستهدفين، 

طريق السيارات المتنقلة. 

الليبية لإلغاثة توزع مساعدات 
إنسانية على الجاليات العربية

انطالق حملة تثقيفية حول 
أهمية تلقي لقاح كورونا

كتيبة أمن النهر تزيل الوصالت غير الشرعية بين سيدي عبد العاطي وبنغازي

االنتهاء من عمليات زرع القرنية بمستشفى بنغازي التعليمي 

اختتام ورشة عمل تدريبية أقامتها 
منظمة الصحة العالمية

اختتام دورة تدريبية في مجال الصحة 
النفسية والمشكالت السلوكية

لجنة إعداد دليل بنغازي للمشاريع التنموية تضع الترتيبات النهائية لعملها
لجنة  رئ���ي���س  ب��ح��ث 
إع������داد دل���ي���ل ب��ن��غ��ازي 
للمشاريع التنموية عضو 
الطيرة،  أحمد  المجلس 
يوم الثالثاء الماضي مع 
عضو اللجنة عبدالرحيم 
لجنة  وعضو  ال��درس��ي، 
ال��ح��رة  المنطقة  إدارة 
ال���م���ري���س���ة أح���م���د ب��ن 
الترتيبات  وض��ع  عامر؛ 
اللجنة  لعمل  النهائية 

المشار إليها.
استكمااًل  ذل��ك  يأتي 
لعمل اللجنة التي ُشكلت 

ب��م��وج��ب ق�����رار رئ��ي��س 
ال��م��ج��ل��س ال��ت��س��ي��ي��ري 
تشكيل  ب��ش��أن  للبلدية 
لجنة تعنى بوضع الخطة 

التنموية بنغازي.
االجتماع  واستعرض 
دي��وان  بمقر  ال��ذي عقد 
ب��ل��دي��ة ب��ن��غ��ازي، م��ا تم 

بيانات  من  إليه  التوصل 
تجميعها  تم  وُمخرجات 
م���ن م��ج��ال��س األح���ي���اء 
وال�����م�����ح�����الت وب���ع���ض 

القطاعات؛ لغرض وضع 
على  األخ��ي��رة  اللمسات 
ال��ذي  النهائي  ال��ع��رض 
التي  األع��م��ال  سيُنهي 

قامت بتنفيذها اللجنة.
ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر أن 
ال���ه���دف األس������اس من 
للخطة  دل���ي���ل  إع������داد 
ال��ت��ن��م��وي��ة ب��ن��غ��ازي هو 
البحث عن كيفية توظيف 
مجهودات كل القطاعات 
وال��ش��رائ��ح األخ���رى في 
ه��ذه  لتحقيق  ال��م��دي��ن��ة 

الخطة التنموية.

ق��ام��ت ك��ت��ي��ب��ة أم���ن ال��ن��ه��ر ال��ت��اب��ع��ة 
للقوات المسلحة العربية الليبية، بإزالة 
مع  بالتعاون  الشرعية  غير  الوصالت 
وفريق  بالجهاز،  الخسائر  منع  إدارة 

الصيانة بمنظومة )س.س/ت.ب(.
بالنهر  اإلع��الم  مكتب  لمدير  ووفقا 
الصناعي، صالح الساعدي، أن الكتيبة 
تسعى إلزالة كافة العوائق واالعتداءات، 
ال��ت��ي ت��ؤث��ر على اس��ت��م��راري��ة اإلم���داد 
على  ال��واق��ع��ة  وال��ق��رى  للمدن  المائي 
مضيفا   الصناعي،  النهر  جهاز  مسار 

أنه تم إزالة ما يقارب عن )25( وصلة 
عبد  س��ي��دي  بين  ال��واق��ع��ة  بالمنطقة 

العاطي وبنغازي.
إل��ى أن السكان  ال��س��اع��دي   وأش���ار 
شرعية،  غير  وصالت  بتركيب  يقومون 
وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، 
لغرض  ومنها  الزراعة،  لغرض  والبعض 
وتنظيف،  شرب  من  اليومي  االستعمال 
مؤكداً أن الكتيبة  تعهدت باستمرار حملة 
إزالة الوصالت غير الشرعية، وحددت 

أعمالها في يومين من كل أسبوع.

الزائر  المصري  الدكتور  ق��ام 
في  المختص  قطامش(  )ط��ارق 
البصر،  وتصحيح  القرنية  زراعة 
عملية  ع��ش��ر  إح�����دى  ب���إج���راء 
ج���راح���ي���ة، ب��ع��د ال��ك��ش��ف على 
تحتاج  التي  المرضية  ال��ح��االت 
إلى زراعة القرنية و متوقفة منذ 

فترة.
ه��ذا وراف���ق ال��دك��ت��ور ال��زائ��ر 
الدكتور  العمليات،  إج��راء  خالل 
)س��ل��ي��م��ان ن���ش���اد( م���دي���ر ع��ام 
التعليمي  ب��ن��غ��ازي  م��س��ت��ش��ف��ى 
الطبي  والفريق  العيون،  لجراحة 

لجراحة القرنية.
أج���رت  ال��س��ي��اق،  ذات  وف���ي 
األخ��ص��ائ��ي��ة ال���دك���ت���ورة )وف���اء 
زرع  عمليات   )2( عدد  العريبي( 
زراع���ة  وعملية  )ك��ل��ي(،  ق��رن��ي��ة 

قرنية )طبقية أمامية(.
)سليمان  الدكتور  أكد  وبدوره، 
جانب  إل��ى  الوقوف  على  نشاد( 
ال���م���رض���ى، م���ن خ����الل ت��وف��ي��ر 
إمكانيات إجراء عمليات الدقيقة 
أطباء  مع  بالتعاون  ليبيا،  بدولة 
على  م��ع��ان��اه  لتخفيف  ال�����زوار، 

المرضى. 

ورشة  الماضي  الخميس  ي��وم  اختتمت 
الصحة  منظمة  أقامتها  تدريبية  عمل 
فجوة  لبرنامج  التدخل  دليل  على  العالمية 

الصحة النفسية اإلصدار الثاني . 
ال��ورش��ة  ه��ذه  أن  المنظمة  وأوض��ح��ت 
الرعاية  مؤسسة  مع  بالتعاون  تنظيمها  تم 
ال��ص��ح��ي��ة األول���ي���ة وب��ت��م��وي��ل م��ن حكومة 

المملكة المتحدة، مبينًة أنها دربت أكثر من 
120 طبيًبا. 

وقدم المتخصصون الصحيون المدربون 
خ��دم��ات ل��أش��خ��اص ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
تم  بلدية  النفسية في 18  الصحة  حاالت 
من  الممول  المشروع  إط��ار  في  اختيارها 

المملكة المتحدة.

ذوي  إلعداد  التدريبية  ال��دورة  فعاليات  اختتمت 
النفسية  الصحة  م��ج��ال  ف��ي  ومعلميهم  اإلع��اق��ة 
والمشكالت السلوكية، يوم الثالثاء الماضي بمدينة 

مصراتة، بمشاركة 15 عشر متدربا.
عبر  األم��راض  لمكافحة  الوطني  المركز  وذك��ر 
صفحته بموقع فيس بوك، أن الدورة أقيمت تحت 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  مهارات  تنمية   " شعار: 
في مجاالت الصحة النفسية " , وذلك خالل الفترة 
بإشراف   الجاري،  أغسطس   2 إلى  يوليو   31 من 
وتنسيق بين قسم الصحة النفسية بإدارة األمراض 
غير السارية بالمركز، ومنظمة التحدي للمرأة ذات 

اإلعاقة، والجمعية الليبية للعلوم النفسية.
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تسلم  مدير عام المؤسسة  الوطنية للنفط فرع 
عملية  خالل   مهامه  المسماري"  "أيمن  بنغازي 
التسليم واالستالم مع  مدير عام المؤسسة فرع 

بنغازي السابق "خالد الخفيفي". 
قد  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  وك��ان 
اصدر قرار بتكليف المسماري  مديرا عاما لفرع 

بنغازي  .

للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  عقد 
رئيس  مع  اجتماعا  بطرابلس،  المؤسسة  بمقر 
للتقنية  “ال��ج��وف”  شركة  ادارة  لجنة  واع��ض��اء 

النفطية . 
للشركة  ال��ع��ام  ال��ن��ش��اط  االج��ت��م��اع  وب��ح��ث 
االنجاز،  قيد  زالت  ما  والتي  المنجزة  وأعمالها 
ومناقشة المشاكل التي تواجهها، وأبرزها الديون 
لتحقيق  بتجاوزها  الكفيلة  والسبل  المستحقة، 

مستهدفاتها واستمرار توسيع أعمالها. 

إعدام صك
المرج  محكمة  رئ��ي��س  ع��م��ر"  "فتحي  نحن 
االبتدائية، بعد اإلطالع على الطلب والمستندات 
القانون  والمادتين )916-959( من  المرفقة 
رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.

نقرر
إعتبار الصك المصدق رقم )5951( بقيمة 
تسعة االف دينار الصادر عن مصرف الجمهورية 
حكم  في  الطلب  مقدم  لصالح  السلفيوم  فرع 
المعدوم ونأذن بقيد قيمته في الجانب الدائن 
من حساب الساحب "علي محمد مسعود" رقم 
عليه  المسحوب  ل��دى   041.201.58748
وذلك بعد مضي مدة ثالثين يوما من تاريخ نشر 
الرسمية وعلى مقدم  الجريدة  القرار في  هذا 

الطلب اخطار المسحوب عليه بهذ القرار.

تعديل في السجل المدني
اعلن انا "فرج حسين مصباح امخيون" بأن 
تاريخ ميالدي الصحيح هو 1965م وليس 
السجل  مكتب  سجالت  في  خطأ  ورد  كما 
المدني / جالو – رقم ورقة العائلة )1993 

.) 656993 –
�����������������������������������������������������������������������������������������������

اعلن انا "مراجع حمد سعد امحمد" بأن 
تاريخ ميالدي الصحيح هو 1967م وليس 
كما ورد خطأ 1959م في سجالت مكتب 
السجل المدني / تاكنس،المرج – رقم ورقة 
 )555772( رقمالقيد   )18220( العائلة 

كتيب عائلة رقم )409013(.

مدير عام المؤسسة الوطنية للنفط فرع 
بنغازي "أيمن المسماري" يتسلم مهام عمله 

الوطنية للنفط تبحث مع إدارة شركة 
الجوف للتقنية النفطية تحقيق 

مستهدفاتها وتوسيع أعمالها

لجنة إدارة الخليج العربي للنفط تجتمع مع مراقب ومنسقي 
اإلدارات بحقل السرير النفطي التابع للشركة

ُع��ق��د اج��ت��م��اع ص��ب��اح ي����وم االح���د 
الونيس  عبد  المرحوم  بقاعة  الماضي 
صالح  السيد  بحضور  ببنغازي  سعد 
بشركة  اإلدارة  لجنة  رئيس  القطرني 
السادة  برفقة  للنفط  العربي  الخليج 
السيد  م��ن  ك��اًل  اإلدارة  لجنة  أع��ض��اء 
اإلدارة  لجنة  عضو  ع��ام��ر  ب��ن  بوبكر 
 ، والمعلومات  واإلن��ت��اج  لالستكشاف 
آدم عضو  المطلب صالح  عبد  والسيد 
واإلن���ش���اءات  للهندسة  اإلدارة  لجنة 
ومراقبة   ، الفنية  والشؤون  والتخطيط 
عضو  احطيبة  ف��رج  والسيد   ، قنفودة 
واالمداد  البشرية  للموارد  اإلدارة  لجنة 
اإلدارات  وم��دراء   ، والنقل  والخدمات 
العماري مراقب حقل  السيد جمعة  مع 
ورؤس��اء  والمنسقين  النفطي  السرير 

األقسام والمشرفين بالحقل .
القطراني  صالح  السيد  افتتح  حيث 
ومهنئاً  ب��ال��ح��ض��ور  م��رح��ب��اً  االج��ت��م��اع 
الجديدة  الهجرية  السنة  الجميع بحلول 
ومثنياً على تفاني ومثابرة كافة العاملين 
الحقول  وكافة  النفطي  السرير  بحقل 
الحضور  اإلدارة  لجنة  كما هنئا أعضاء 
االجتماع  لهذا  حضورهم  لهم  شاكرين 

الهام .

وشدد رئيس وأعضاء لجنة اإلدارة الى 
ان االعتصامات وإلقاء البيانات هو حق 
القانون  له  يكفله  المستخدم  من حقوق 
إليصال صوتهم للمسؤولين، ولكن إيقاف 
اإلنتاج تحت أي سبب أو ظرف هو أمر 
القانون  عليه  ويعاقب  تماماً  مرفوض 
السترداد  اإلدارة  لجنة  جهود  ويعرقل 
يمكن  وال  موقفهم  ويضعف  حقوقهم 
شركة  على  بالتهديد  المطالب  تنفيذ 

الخليج سواء من الخارج أو الداخل.
كل  ال��ى  اإلدارة  لجنة  استمعت  كما 
م���داخ���الت ال��ح��اض��ري��ن ح��ي��ث أوض��ح 
المشاكل  ك��اف��ة  ال��س��ري��ر  حقل  م��راق��ب 
متعهداً  االعمال  سير  على  اث��رت  التي 
العملية  لسير  الجهود  من  المزيد  ببذل 
اإلنتاجية كما هو مخطط لها. وفى كلمة 
اتحاد  رئيس  المعداني  حافظ  للسيد 

يعتبر  السرير  حقل  ان  بالشركة  العمال 
سبل  توفير  وان  الكبيرة  الحقول  م��ن 
الراحة واالنسجام فيه يمكن الشركة من 
تحقيق مستهدفاتها وطموحاتها في رفع 
في  متواصلة  الشركة  إدارة  وان  اإلنتاج 
توفير كل ما يلزم للعاملين بكافة الحقول 
وتذليلها  المشاكل  حلحلة  وان  والمواقع 
لجنة  القصوى شاكرا  أولوياتها  هي من 
وتخصيص  الهام  االجتماع  على  اإلدارة 
مشاكل  ال��ى  لالستماع  وقتها  من  ج��زء 

الحقول والعاملين بها.
وفى نهاية االجتماع تقدم السيد رئيس 
لكافة  بالشكر  اإلدارة  لجنة  وأع��ض��اء 
للنفط  العربي  الخليج  بشركة  العاملين 
لتقديم  الجهود  كافة  سيبذلون  وانهم 
بيئة  وتوفير  العاملين  لكل  الراحة  سبل 

عمل آمنة لهم.

اجتماع بشركة راس النوف لتصنيع النفط والغار لالطالع على 
التحضيرات النهائية إلعادة تشغيل مجمع رأس النوف 

اجتمع السيد رئيس مجلس 
الوطنية  ال��م��ؤس��س��ة  إدارة 
ال��س��ادة  وب��ح��ض��ور  للنفط 
الرئيسي  بالمقر  األع��ض��اء 
يوم  ب��ط��راب��ل��س،  للمؤسسة 
األحد الماضي عبر الدائرة 
شعبان  السيد  م��ع  المغلقة 
بسيبسو رئيس مجلس إدارة 
لتصنيع  الن��وف  راس  شركة 
النفط والغاز والسادة، محمد 
ح��م��ي��دة، أح��م��د س��ل��ي��م��ان، 
ف����رج ح���م���اد، ع���ب���دال���رزاق 
إدارة  مجلس  أعضاء  زريبة 
من  والمختصين  ال��ش��رك��ة، 

الشركة. 
هذا وأفتتح رئيس مجلس 
االجتماع  المؤسسة  إدارة 
بالترحيب والتعريف بالسادة 
الحضور وأشاد بالدور الهام 
ال����ذي ت��ل��ع��ب��ه ش��رك��ة راس 
االقتصاد  تعزيز  في  الن��وف 
المحلّي والنهوض باالقتصاد 
الوطني والذي يُعتبر إنجازاً 
النفط  لقطاع  بالنسبة  مهم 

في ليبيا .
م����ن ج���ه���ة أخ������رى وم���ن 
خ���الل ك��ل��م��ت��ه اإلف��ت��ت��اح��ي��ة 
لتقديم عرض الشركة أشار 
إدارة  مجلس  رئيس  السيد 
التحضيرات  ال��ي  ال��ش��رك��ة 

تشغيل  إلع�����ادة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
بكامل  الصناعي  المجمع 
خطوات  خ��الل  م��ن  طاقته 
اتخذت في الفترة الماضية، 
من  ال��ش��رك��ة  تمكنت  حيث 
تنفيذ الخطة األولى إلعادة 
الصناعي  المجمع  تشغيل 
كميات  استيراد  خ��الل  من 
الخط  لتشغيل  اإلثيلين  من 
إثيلين  البولي  لمصنع  األول 
إلى مرحلة التسويق  وصوالً 
المحلي، كما تم إجراء بعض 
خ��زان��ات  على  ال��ت��ح��وي��رات 
لتشغيل  ال��وق��ود  و  النافثا 

مصنع اإلثيلين .
ه���ذه  أن  ع���ل���ى  وأك��������د 
ال����ن����ج����اح����ات م�����ا ك���ان���ت 
ثم  الله  فضل  ل��وال  لتتحقق 

دع���م ال��م��ؤس��س��ه ال��وط��ن��ي��ه 
المخلصين  وج��ه��ود  للنفط 
الشركة،  أبناء  من  األوف��ي��اء 
في  مستمرة  ال��ش��رك��ة  وأن 
تشغيل  إعادة  مشروع  تنفيذ 
وال��ذي  الصناعي  المجمع 
تشغيل  ب��إع��ادة  يتوج  س��وف 

مصنع اإلثيلين قريباً.
وتم خالل االجتماع مناقشة 
سير تنفيذ المشاريع القائمة 
وس���ب���ل ت��وف��ي��ر م��ي��زان��ي��ات 
كما  المستقبلية،  المشاريع 
إنجاز  نسب  استعراض  ت��م 
مشروع  بينها  من  للمشاريع 
باإلضافة  التحلية  وح��دات 
تواجه  التي  التحديات  إل��ى 
الشركة والحلول المقترحة.

وثمن أعضاء مجلس إدارة 

كافة  جهود  عالياً  المؤسسة 
بالشركة وذلك من  العاملين 
خ��الل إي��ج��اد ح��ل��ول عملية 
الصعاب  لمختلف  ومبتكرة 
أش��ادوا  كما  واجهتهم،  التي 
تبنتها  التي  العالية  بالمهنية 
الشركة في مراجعة واعتماد 
انعكست  والتي  المشاريع، 
ترشيد  ف��ي  واض���ح  بشكل 

الميزانيات. 
وف��ي ال��خ��ت��ام أك��د رئيس 
مجلس إدارة الشركة، خالل 
تبني  على ضرورة  االجتماع 
للنفط  الوطنية  المؤسسة 
خ��ط��ط ت��ن��ف��ي��ذ ال��م��راح��ل 
السكنية  للمدينة  الالحقة 
الجهات  مع  بالتنسيق  وذلك 
لما  نظراً  االختصاص  ذات 
من  السكنية  المدينة  تعانيه 
السنوات  طيلة  مختنقات 
إي  اعتماد  وع��دم  الماضية 
بداية  منذ  سكني  مخطط 

إنشاء المدينة .
سلبي  بشكل  أث��ر  وال���ذي 
المنطقة  اس���ت���ق���رار  ع��ل��ى 
ال��ع��دي��د  ه��ج��رة  إل���ى  وأدى 
م���ن م��س��ت��خ��دم��ي ال��ش��رك��ة 
سير  مستقباًل  ي��ه��دد  م��م��ا 
العمليات التشغيلية بالمجمع 

الصناعي .



 جرت بمقر مركز العزل الخمس 2  
األيام القليلة الماضية مراسم التسليم 
واالستالم لضم مركز العزل الخمس 
الخميس   س��وق  مستشفى  إل��ى   )2(
المقر  ج��رد  أعمال  من  االنتهاء  بعد 

بالكامل من أجهزة و معدات طبية و 
حصر للمباني و للفناء الخارجي.

بين  االستالم  و  التسليم  تم  حيث 
عام  مدير  ِقبل  من  المشكلة   اللجنة 
يوسف  د  الخميس   س��وق  مستشفي 

إدارة  مدير  في  والمتمثلة  الرمالي  
الشؤون الصحية الخمس السيد فرج 
ذياب  و اللجنة  المكلفة برئاسة السيد 
د طه ناصف بعضوية كاًلّ من السيد 

نزار قناو و السيد محمد العجيل .

كشف عميد بلدية غدامس، قاسم 
جزائري،  ليبي  اجتماع  عن  المانع، 
تمهيًدا الفتتاح منفذ غدامس البري 
م��ع ال��ج��زائ��ر ق��ري��ب��ا، م��وض��ًح��ا أن 
االفتتاح سيعود بالمنافع االقتصادية 

على المدينة .
وأضاف المانع خالل لقاء صحفي 
أن االستعدادات تجري إلعادة افتتاح 

المنفذ، بالنظر إلى أثره االقتصادي 
فرص  من  يوفره  وما  المدينة،  على 
إع��ادة  أن  إل��ى  الفًتا  للشباب،  عمل 
يُخرج مدينة غدامس  المنفذ  افتتاح 

من الركود االقتصادي التي تعانيه .
وأشار عميد البلدية إلى المباحثات 
ال��ت��ي أج��ري��ت منذ ع���ام، م��ن خالل 
األجهزة  جميع  تضم  لجنة  تشكيل 

والعسكرية،  واالق��ت��ص��ادي��ة  األمنية 
على  اجتماعاتها  آخ��ر  ف��ي  اتفقت 
الجزائرية  السلطات  م��ع  التواصل 
ل��ك��ي ت��ج��ت��م��ع ال��ل��ج��ن��ت��ي��ن ال��ل��ي��ب��ي��ة 
نهائي  موعد  لتحديد  وال��ج��زائ��ري��ة 
المنفذ،  الفتتاح  العاجل  القريب  في 
بالتبادل  ي��ب��دأ  االف��ت��ت��اح  أن  م��ؤك��ًدا 

السلعي والمغادرين .

أجرى عضو المجلس البلدي تراغن 
المجلس  عضو  رفقة  حمزة،  أش��رف 
إدارة  وم���دي���ر  م��ح��م��ود،  إب���راه���ي���م 
األمين،  صالح  بالمجلس  العالقات 
بزيارة تفقدية لمدرسة البنين تراغن، 

األساسي،  للتعليم  البنات  وم��درس��ة 
ومراقب  االمتحانات،  مكتب  ومدير 
المكاتب  وم��دي��روا  المكلف،  التعليم 

بالمراقبة.
سّير  على  لإلطالع  الزيارة  جاءت  

للرفع  اإلعدادية  الشهادة  امتحانات 
أعضاء  ودعم  الطالب،  معنويات  من 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س وال��ق��ائ��م��ي��ن على 
احتياجاتهم  وم��ع��رف��ة  االم��ت��ح��ان��ات، 

ومحاولة توفيرها.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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مراسم ضم مركز العزل الخمس )2( إلى مستشفى سوق الخميس 

بلدية تراغن تتابع سير امتحانات الشهادة اإلعدادية

عميد بلدية غدامس: افتتاح المنفذ البري سيخرج المدينة من الركود االقتصادي

ق��ام ي��وم ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي سفير 
دولة هولندا لدى ليبيا السيد/ دولف 
إلتقى  بنغازي  لبلدية  بزيارة  هوكونينغ 
التسييري  المجلس  رئ��ي��س  خاللها 
الصقر  م.  ال��س��ي��د/  ب��ن��غ��ازي  لبلدية 
ُمناقشة  ت��م  حيث  ب��وج��واري  ع��م��ران 
دولة  بها  تقوم  والُمساهمات  األعمال 
ه��ول��ن��دا م���ن خ���الل ص���ن���دوق األم���م 
العناصر  وتدريب  اإلنمائي  المتحدة 
الوطنية في عدد من المجاالت ودعم 
أداء  من  تمكينها  أج��ل  من  البلديات 
دوره���ا على ال��وج��ه األك��م��ل ،ك��م��ا تم 
بنغازي  جامعة  مع  التعاون  استعراض 
فيما يتعلق بالجوانب القانونية وإقامة 

إلى  إضافة  الُمشتركة،  العمل  ورش 
الطاقات  التدريب والتعاون في مجال 

الُمتجددة وإعادة تدوير الُمخلفات.
األولى  تُعد  الزيارة  هذه  بأن  يُشار 
التي يقوم بها السيد/ دولف هوكونينغ 

بُحسن  خاللها  أش��اد  بنغازي  لمدينة 
لتطوير  إستعداده  وأب��دى  اإلستقبال 
يتعلق  فيما  الُمشتركة خاصة  البرامج 
في  العاملة  المحلية  العناصر  بتدريب 

مجاالت الحكم المحلي .

صادرت دوريات جهاز الحرس البلدي 
المواد  من  كميات  الشاطئ،  ب��راك  فرع 
وغير  ال��ص��الح��ي��ة،  المنتهية  ال��غ��ذائ��ي��ة 
بالتعاون  الصحية،  للشروط  المطابقة 
الخدمات بعد تكثيف دوريات  مع مكتب 
منظمة الستهداف األسواق العامة ومحال 
وجه  جانبه  من    . الغذائية  المواد  بيع 
رئيس فرع الجهاز ببلدية براك الشاطئ؛ 
ال��م��واد  باختيار  للمواطنين  تعليماته 
السالمة  إلرش��ادات  الخاضعة  الغذائية 
التجار  على  م��ش��ددا  العامة،  والصحة 
باألسواق العامة ومالك المحال الغذائية؛ 
باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حال 

ضبط ما يهدد األمن الغذائي الليبي. 

أرسلت القيادة العامة للقوات المسلحة 
الماضي،  األربعاء  يوم  الليبية،  العربية 
شحنة إمدادات طبية، لمستشفى سبها 
العام  القائد  بناًء على تعليمات  الطبي، 

المشير خليفة حفتر.
الخطوات  ضمن  الشحنة  هذه  تأتي 
في  العامة  القيادة  قبل  من  المتخذة 
باألدوية  الطبي  سبها  مستشفى  دع��م 
الرعاية  لتقديم  الالزمة  والمستلزمات 
والعالج للمصابين في انفجار بنت بية .
العامة  ال��ق��ي��ادة  أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
أرس��ل��ت ف��ي وق����ِت س��اب��ق، ال��ح��االت 
إلى  االن��ف��ج��ار  ع��ن  الناتجة  ال��خ��ط��رة 
لتلقيها  وذلك  العربية،  مصر  جمهورية 

العالج بشكل عاجل .

جهاز الحرس البلدي براك الشاطىء
يصادر مواد غذائية 

منتهية الصالحية

القيادة العامة ترسل إمدادات 
طبية لمستشفى سبها الطبي

سفير دولة هولندا يقوم بزيارة لبلدية بنغازي



)وليد  المرج  بلدية  عميد  قال 
أوائ��ل  م��ن  البلدية  أن  صلهوب( 
برنامج  في  بدأت  التي  البلديات 
اإلس����ك����ان ال���ش���ب���اب���ي واألس�����ر 

المحتاجة.  
وت��اب��ع ص��ل��ه��وب: أج��ري��ن��ا عدة 
في  العليا  اللجنة  مع  اجتماعات 
طرابلس، ومسؤوليتنا االجتماعية 
ت��دف��ع��ن��ا ل��ل��وق��وف ال��ف��ع��ل��ي مع 
وننتظر  ال��م��واط��ن،  اح��ت��ي��اج��ات 
اللجنة  قبل  من  البرنامج  تنفيذ 

العليا.
التنفيذ  عملية  إن  وأض����اف: 
المرحلة  م��راح��ل،  ثالثة  تتطلب 
المنظومة،  في  التسجيل  األول��ى 
البيانات  الثانية مطابقة  المرحلة 
على  وشكلنا  ال��واق��ع،  أرض  على 
و  ال��ف��رق،  م��ن  مجموعة  ضوئها 
والذي  المستهدفين  عدد  قسمنا 

بلغ عشرة آالف على 20 فريق.
وأكمل: الفرق متكونة من أعضاء 
من هيئة األوقاف والزكاة وأعضاء 
من وكالة العمل التطوعي والشؤون 
االدخ��ار،  ومصرف  االجتماعية، 
الذين  الشباب  اختيار  تم  حيث 
ومكتب  ال��زك��اة  لصندوق  يتبعون 
األوقاف بالمرج، وذلك لحرصهم 
ودقتهم  الميدانية  الزيارات  على 

في المعلومات واإلجراءات.

الترتيبات  أن  ص��ل��ه��وب  وأك���د 
بنثريات  الفرق  إمداد  وتم  انتهت 
عشر  على  ووزعناهم  متواضعة، 
يجرى  ال��م��دارس  وباقي  م��دارس 
فيها امتحانات الشهادة اإلعدادية.

وأش�����ار ع��م��ي��د ال��ب��ل��دي��ة إل��ى 
عدد  تقليل  ح��اول��ت  البلدية  أن 
اإلجراءات واختصارها على ملف 
الخمسة،  والنماذج  المستندات 
التي يتم بيعها في القرطاسيات، 
و ت���م ال��ت��ع��م��ي��م ع��ل��ى ال��ح��رس 
القرطاسيات  لمتابعة  ال��ب��ل��دي 
بيع  أثناء  المواطن  لمنع استغالل 

النماذج.
ونوه العميد إلى أهمية إحضار 
تقديم  أثناء  الشخصية  البطاقة 
بصورة  الملف  وي��رف��ق  ال��م��ل��ف،  
شهادة  و  عائلي  ووضع  شخصية 
كان  وإن  والزوجة،   ال��زوج  مرتب 

أحدهما أو كالهما ال يعمل، يلزم 
ض���رورة إرف���اق ورق���ة م��ن مكتب 

العمل والتأهيل تفيد بذلك.
وأكد أن الفرق بدأت العمل في 
مدار  على  حقيقي  بشكل  المرج 
فترتين،  إل��ى  منقسمين  ال��ي��وم، 
فترة الصباح من الساعة التاسعة 
إلى 12 الظهر، وفترة المساء من 

الخامسة حتى العاشرة لياًل.
الخدمية  القطاعات  إن  وذك��ر 
المعنية جميعها تعمل على فترتين 
العمل خالل أسبوع،  لالنتهاء من 
وكل لجنة مسؤولة عن 540 فرد، 
ومن ثم تفرز األوليات ويتم إحالتها 
للمرحلة  انطالقا  العليا،  للجنة 
ال��ث��ال��ث��ة، وه���ي م��رح��ل��ة اإلع���الن 
اختيارهم،  تم  التي  األسماء  عن 
ليتم  االدخ��ار  لمصرف  ليتوجهو 
توزيع القروض واألراضي عليهم.

أوض�����ح م��ك��ت��ب ال��م��ش��روع��ات 
زليتن  ب��ب��ل��دي��ة  ال��ف��ن��ي��ة  وال���ش���ؤون 
أسباب تعثر العمل بمشروع صيانة 
م��اي��ع��رف )ب��ش��ارع ال��ب��ق��ر( يرجع 
للشركة المنفذة للمشروع رغم كل 
الستئناف  معها  والتواصل  الجهود 

فترة  منُذ  استئنافه  ورغ��م  العمل 
بالرغم من مخاطبة  ببطء  والعمل 
العمل بعد حلحلة   الشركة بتسريع 

كل العراقيل .
المشروعات سبب  وأرجع مكتب 
توقف  مشروع طريق ازدو الممتدد 

م��ن م��درس��ة ال��س��الم إل��ى مسجد 
)شعبيات  ط��ري��ق  وم��ش��روع  ال��ن��ور 
واعتراض  عرقلة  إلى    ) الكوبري 

بعض المواطنين على التنفيذ .
المكتب  أفاد  متصل  سياق  وفي 
طريق  استكمال  توقف  توقف  إلى 
المتعلقة  المشاكل  سببه  ابورقية 
األعمدة  في  والمتمثلة  بالكهرباء  
وال���ك���واب���ل ال���الزم���ة ب��ال��رغ��م من 
التواصل مع الشركة العامة للكهرباء 
لتوفير الكوابل  وجاري العمل على 

حل المشكالت .

7 بلديات
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بلدية المرج 
تبدء العمل في المرحلة الثانية من برنامج 

اإلسكان الشبابي بالمدينة

عقد عميد بلدية أوجلة المكلف )الرضا 
الفرعية  اللجنة  رئ��ي��س  ع��ن��ودة(  عيسى 
لإلسكان الشبابي واألسر المحتاجة أوجلة 
بالبلدية،  المحالت  مخاتير  مع  اجتماًعا 
لمناقشة  وذل��ك  اللجنة،  أعضاء  بحضور 
خطة عمل اللجنة واالتفاق على آلية سير 
بين  الجهود  توحيد  على  والعمل  عمل، 
المجلس البلدي واللجنة الفرعية ومخاتير 

المحلة.
كل  يتكفل  أن  على  المجتمعون  اتفق  و 
اللجنة، على  وأعضاء  المحلة  من مخاتير 
وفحص  باستالم  تختصان  لجنتي  تشكيل 
يكون  أن  على  مراجعتها،  و  المستندات 
مقراتهما بمدرسة عثمان بن عفان بمحلة 
السواني، ومدرسة خالد بن الوليد بمحلة 

البالد.
في  ال��ش��روع  على  الحضور  ات��ف��ق  كما 
كشوفات  في  المسجلين  ملفات  استالم 
منظومة القروض السكنية، وأن يكون يوم 
أغسطس   11 الموافق  القادم  الخميس 

2022م، آخر يوم الستالم المستندات.

ب��اش��ر اس��ت��ش��اري ال��ق��ل��ب وال��ش��راي��ي��ن 
الدكتور إبراهيم بدر المقيم في كندا، إلى 
عقد جلسات كشف طبي وعالج أسبوعية 
اإلنترنت  شبكة  عبر  التواصل  طريق  عن 
لمرضى القلب ، وذلك بمقر غرفة الطوارئ 

ببلدية الكفرة.
والذي  بدر  الدكتور  تهدف خطوة  حيث 
يساعده في الكشف الطبيبين شاكر لبعج، 
رئيس  نائب  وبحضور  ب��وال��ج��ادة،  ورائ��ف 
غرفة الطوارئ الُمهندس أحمد النزال إلى 

الكشف على أكبر عدد من المرضى . 

بلدية أوجلة

تعلن عن مواعيد وأماكن تسليم 
مستندات القروض السكنية

في بادرة هي األولى من نوعها

كشف طبي لمرضى القلب عن 
طريق اإلنترنت بالكفرة

بلدية زليتن 

أسباب  عدة لتعثر صيانة مشروعات  الطرق
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ثقافية

■ الديوان – وام
■ تقرير: أمل تربل

بجناحي  ظللت  الياسمين  دمشق 
م��ح��ب��ت��ه��ا ع���ل���ى األش����ق����اء ال���ع���رب 
المشاركين في اجتماع المكتب الدائم 
لالتحاد العام لأدباء والكتاب العرب 

من 26 إلى 28 يوليو 2022.
األمين العام لالتحاد العام لأدباء 
والكتاب العرب عالء عبد الهادي أعلن 
المقاومة  بثقافة  التمسك  في كلمته، 
التي وقفت سدا منيعا وصامدة قوال 
تطال  التي  الهجمات  كل  أمام  وفعال 
االتحاد  موقف  وأن  والثقافة  الفكر 
سيظل ثابتا يرفع صوت الضمير فوق 

صوت المصلحة.
أهمية  على  أجمعوا  المشاركون 
الفكر  ب��ن��اء  ال��ث��ق��اف��ة ودوره�����ا ف��ي 
الهوية  على  والمحافظة  واإلن��س��ان 
األهمية  م��ن  أن��ه  مؤكدين  الوطنية، 
بمكان العمل تحصين الفكر والوطن 
يتم إال  ال���ذي ال  ال��م��ؤام��رات،  ض��د 
الشعوب  وتعاضد  الجهود  بتكامل 
غزو  أي  ضد  معاً  ووقوفها  العربية 
بثقافة  والتمسك  سياسي،  أو  ثقافي 
أس��اًس��ا يشهره  ال��م��ق��اوم��ة س��الًح��ا 

العرب في وجه الطغاة والمعتدين.
الليبيين  والكتاب  األدب���اء  راب��ط��ة 
العام  االت��ح��اد  باجتماعات  ش��ارك��ت 
مثَّله  بوفد  العرب،  والكتاب  لأدباء 
الرابطة خليفة حواس، رئيساً،  أمين 
الفاخري  جمعة  والباحث  والشاعر 

عضواً.
ش��ارك  ال��ف��اخ��ري  جمعة  الشاعر 
ب��ن��ص��وص��ه ال��ش��ع��ري��ة ع��ن اع��ت��زازه 
بسوريا قلب العروبة النابض وأهمية 
الشعر  أن  مبيًِّنا  االجتماع،  حضوره 
منحازاً  مقاوماً،  إالَّ  يكن  لم  الليبي 
أمته  لقضايا  وف��ي��اً  وأه��ل��ه،  للوطن 
عنها،  ب��ال��ذود  ملتزماً  المصيرية، 
منشغاًل بنصرة شعبه، معنياً بتحقيق 
عدو  لكل  متصدياً  ورغباته،  مطالبه 
يهدد أمن وطنه،  مدافعاً عنه بسالح 
داعماً  القصيد،  ورصاصات  الكلمة 
على  ومحرضاً  الوطنية،  للمقاومة 

محاربة المعتدين.
الشعر  لعل  أن��ه  أض��اف  الفاخري 
الشعراء  م��واق��ف  سببه  ك��ان  الليبي 
لليبيا  اإليطالي  الغزو  منذ  الليبيين 
ودورهم العظيم في الدفاع عن وطنهم 
أن  تؤكد  المواقف  ه��ذه  بأشعارهم، 
متقدمة  منصة  ك��ان  الليبي  الشعر 
وسالحاً  المقاومة،  صواريخ  إلطالق 
وجدان  ويمأ  األع��داء،  يرهب  فتاكاً 

الشعب المتحدي بالعزيمة والصبر.
وأكد الفاخري أن المقاومة الليبية 
في  تتجلى  ص���وًرا  بالشعر  ص���ورت 
الباروني،  سليمان  المجاهد  أشعار 
الشارف،  وأحمد  الحالني  وحسين 
وحسن غالب المغربي وكثير غيرهم، 
بقي  ال��م��ق��اوم  الليبي  الشعر  وب��ه��ذا 
ومحافظاً  العربية،  للهوية  مرسخاً 

عليها.
االتحاد  لمجلس  الختامي  البيان 
أوضح  العرب  والكتاب  لأدباء  العام 
أن القضية الفلسطينية هي القضية 
المركزية للعرب ودعم نضال الشعب 
كاملة  حقوقه  الستعادة  الفلسطيني 
وإدانة التطبيع بكل أشكاله، فاإلرهاب 
مستقبل  على  األكبر  الخطر  يشكل 
األمة العربية والقيم اإلنسانية مؤكًدا 
الثقافية  م��ص��ادره  تجفيف  ض���رورة 

واالقتصادية والسياسية.
النص  يلي  فيما  ال��دي��وان  وتنشر 
عن  الصادر  الختامي  للبيان  الكامل 

اجتماع مجلس االتحاد العام لأدباء 
والكتاب العرب:- 

   ت��ح��ت ش��ع��ار »أدب����اء م��ن أج��ل 
خ��الل  دم��ش��ق  احتضنت  ال��ع��روب��ة« 
المدة من 26 إلى 28 يوليو 2022، 
االتحاد  لمجلس  ال���دوري  االجتماع 
العام لأدباء والكتاب العرب برئاسة 
األمين  ال��ه��ادي،  عبد  ع��الء  الدكتور 
والكتاب  لأدباء  العام  لالتحاد  العام 
االج��ت��م��اع مهرجان  وراف���ق  ال��ع��رب، 
فكريتان  ون��دوت��ان  ال��ع��رب��ي،  للشعر 
عالجتا القضايا العربية الراهنة، وقد 
حضر االجتماع السادة رؤساء وممثلو 
والجمعيات  وال��رواب��ط  االت��ح��ادات 

والمنظمات األدبية العربية اآلتية:
رابطة الكتاب األردنيين.  .1
اتحاد الكتاب التونسيين.  .2

اتحاد الكتاب الجزائريين.  .3
لأدباء  القومية  المنظمة   .4

والكتاب السودانيين.
ات��ح��اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب في   .5

سورية.
االت����ح����اد ال���ع���ام ل���أدب���اء   .6

والكتاب العراقيين.
للكتاب  العمانية  الجمعية   .7

واألدباء.
االت����ح����اد ال���ع���ام ل��ل��ك��ت��اب   .8

واألدباء الفلسطينيين.
االت����ح����اد ال���ع���ام ل��ل��ك��ت��اب   .9

اللبنانيين.
راب���ط���ة األدب������اء وال��ك��ت��اب   .10

الليبيين.
11.  نقابة اتحاد كتاب مصر.

ات���ح���اد األدب������اء وال��ك��ت��اب   .12
الموريتانيين.

ت��م إق���رار ج���دول األع��م��ال ال��ذي 
تضمن:

في البداية يتوجه مجلس االتحاد 
الكتاب  الت��ح��اد  وال��ت��ق��دي��ر  بالشكر 
د.  برئيسه  ممثاًل  سورية  في  العرب 
المكتب  وألعضاء  الحوراني  محمد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وم��ج��ل��س االت���ح���اد على 
حسن الضيافة والحفاوة واالستقبال 
وال���ج���ه���د االس��ت��ث��ن��ائ��ي ال��م��ب��ذول 
العام  االت��ح��اد  اج��ت��م��اع  الستضافة 
والدولية  اإلقليمية  الظروف  في ظل 

الصعبة.

العام  االت��ح��اد  مجلس  استعرض 
ل��أدب��اء وال��ك��ت��اب ال��ع��رب األح���داث 
البلدان  تشهدها  التي  وال��ت��ط��ورات 
العربية وآثارها العميقة في مجتمعاتنا 
الحياة كافة، وأكدوا أن  في مجاالت 
ونشر  واالجتماعي  الوطني  الوعي 
قيم الحرية والعدالة وحق االختالف 
ونبذ الكراهية والتعصب خير ضامن 
وعامل  وازدهارها  مجتمعاتنا  لوحدة 
م��ن ع��وام��ل م��واج��ه��ة م��وج��ة ال��ع��داء 
ودعا  العربية.  أمتنا  ضد  الواسعة 
االجتماع إلى دعم سورية في تصديها 
للعدوان الدولي اإلرهابي وتأييد حقها 
في الدفاع عن أراضيها ضد األطماع 

الصهيونية والتركية واألمريكية.
العام  االتحاد  مجلس  حرص  وقد 
لما  دمشق  في  اجتماعه  عقد  على 
ل��س��وري��ة م���ن م��ك��ان��ة وح���ض���ور في 
التاريخ،  مر  على  العربي  ال��وج��دان 
ما  على  المشاركة  الوفود  وأجمعت 

يأتي:
هي  الفلسطينية  القضية   .1
قضية العرب المركزية، وانطالقاً من 
أبناء  جميع  على  الواجب  فمن  ذلك 
الشعب  نضال  دعم  ومثقفيها  األم��ة 
العربي الفلسطيني في سبيل استعادة 
في  حقه  مقدمها  وفي  كافة  حقوقه 
دولته  وبناء  المصير  وتقرير  العودة 
وأدان  القدس،  وعاصمتها  المستقلة 
كافة:  بأشكاله  التطبيع  المجتمعون 
والثقافي،لما  واالقتصادي  السياسي 
وتاريخنا  ثقافتنا  على  خطر  من  له 
خيانة  من  يشكله  ولما  ومستقبلنا، 
أب��ن��اء األم���ة عموماً  ل��دم��اء ش��ه��داء 

وفلسطين خصوصاً.

في  ال��ث��ق��اف��ي  ال��ف��ع��ل  دور   .2
وتحصين  االن��ت��م��اء،  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز 
مواجهة  في  تماسكها  وتحقيق  األمة 

األخطار والتحديات.
العام  االتحاد  مجلس  يدعو   .3
لأدباء والكتاب العرب إلى التمسك 
مواجهة  في  العربي  الصف  بوحدة 
الكيان الصهيوني ورفض التطبيع مع 
تعزيز  على  والعمل  الصهيوني  العدو 
في  االحتالل  لكيان  المقاطعة  حركة 
الدولية:  والمحافل  المجاالت  جميع 
والتعليمية  واإلع��الم��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
والتربوية بخاصة، ويعلن شجبه بأشد 

العبارات لهذا التطبيع ولدعاته.
الجوالن المحتل أرض عربية   .4
العدو  إل��زام  على  والتأكيد  س��وري��ة، 
تنفيذاً  منها  باالنسحاب  الصهيوني 
والجمعية  األم���ن  مجلس  ل��ق��رارات 
مع  الشأن  هذا  في  الصادرة  العامة 
مناشدة منظمات العالم الحر بضرورة 
السوري  العربي  الشعب  مع  الوقوف 
ف��ي دع��وت��ه إل���ى وج����وب ان��س��ح��اب 
القوات العسكرية التركية واألمريكية 
وعدم  السورية  العربية  األراضي  من 
التدخل في الشأن الداخلي السوري، 
ودعم الشرعية السورية المتمثلة في 
كل  ورفع  السورية،  الدولة  مؤسسات 
الجائرة  والعقوبات  الحصار  أشكال 
عن  األخالقية  وغير  القانونية  غير 
إخضاعها  تستهدف  ال��ت��ي  س��وري��ة 

شعباً ودولة. 
إدان�����ة اإلره�����اب ال��َع��َق��دي   .5
والفكري ومكافحته وتجفيف مصادره 
واالقتصادية  واالجتماعية  الثقافية 
والسياسية، ألنه يشكل الخطر األكبر 
وخطراً  العربية،  األمة  مستقبل  على 
على القيم اإلنسانية وثقافة التسامح.

دعمه  ال��ع��ام  االت��ح��اد  يعلن   .6
لحقوق مصر والسودان التاريخية في 
مياه النيل، ويقف مع خيارات البلدين 

دون قيد أو شرط.
العام  االت��ح��اد  مجلس  دع��ا   .7
موقف  إلى  العرب  والكتَّاب  لأدباء 
مبدئي، في هذه المرحلة التي تشهد 
إلى  يستند  ح��ادة،  عالمية  صراعات 
مصالح  مع  ويقف  الدولية  المواثيق 
هيمنة  رف��ض  على  ويقوم  الشعوب، 

السياسة  على  الواحد  القطب  نظام 
الدولية التي تثير النزاعات في دول 
كثيرة، وتتدخل في شؤونها من خالل 
اإلنسان،  حقوق  عن  بالدفاع  التبجح 
في  ب��م��ك��ي��ال��ي��ن  ال��ك��ي��ل  أن  وي���ؤك���د 
على  يشكل خطراً  الدولية  العالقات 

السالم العالمي.
العام  االتحاد  مجلس  يدعو   .8
وحدة  إل��ى  العرب  والكتاب  ل��أدب��اء 
االتحاد  في  األعضاء  العرب  الكتاب 
وفقاً  العرب  والكتاب  لأدباء  العام 
على  للحفاظ  التأسيسية  لوثائقه 
دوره الريادي في توحيد المواقف في 
ويدعو  المشتركة.  العربية  القضايا 
تكون  أن  إل��ى  العرب  الثقافة  وزراء 
في  شريكة  كافة  العربية  االتحادات 
واالستراتيجيات  السياسات  وض��ع 
تدعو  كما  ق��ط��ر.  ك��ل  ف��ي  الثقافية 
األمانة وزراء التربية والتعليم العرب 
التعليمية  المناهج  تنقية  إل��ى  كافة 
المضامين  من  جميعها  والدراسية 

التي تدعو إلى العنف أو اإلرهاب.
لما كان االتحاد العام لأدباء   .9
مطلقاً  إيماناً  يؤمن  العرب  والكتاب 
بحرية  مرتبط  األم��ة  مستقبل  ب��أن 
يؤكد  فإنه  فيها،  والمثقفين  األدب��اء 
الكاتب  حقوق  حماية  ض��رورة  على 
جميع  ويطالب  والمثقف،  والمبدع 
التضييق  بوقف  العربية  الحكومات 
على الحريات العامة وإلغاء القوانين 
تقيد  أن  التي من شأنها  االستثنائية 
كما  المبدع،  والكاتب  المثقف  حرية 
يؤكد على تضامنه المطلق مع ضحايا 
الفكرية  والحريات  الحقوق  انتهاك 

واإلبداعية.
الخارجية  التدخالت  رفض   .10
في الشأن الليبي مهما كانت الذرائع 
تفعيل  على  والتأكيد  وال��م��س��ّوغ��ات 
عن  بمعزل  الليبي   � الليبي  االت��ف��اق 
والسفراء  الدولية  البعثة  إم���الءات 

األجانب.
مع  ال���ع���ام  االت���ح���اد  ي��ق��ف   .11
ويدعو  ال��م��ق��اوم،  ال��ع��راق��ي  الشعب 
وح��دة  ودع���م  وح��دت��ه  على  للحفاظ 
على  القضاء  في  ومساعدته  ترابه 
يقف  كما  منابعه،  وتجفيف  اإلره��اب 
األمريكية  األجنبية:  التدخالت  ضد 
والتركية وغيرها في العراق وسورية 
كافة  المحتلة  القوات  ويدعو  وليبيا، 

إلى االنسحاب منها.
12. يتابع االتحاد العام ما يحدث 
ويدعم  الشقيق  ال��س��ودان  ف��ي  اآلن 
بقوة مسار التحّول الديمقراطي عبر 
األط��راف  لجميع  الفاعلة  المشاركة 

في حوار يقود إلى وحدة الصف.
الوضع  العام  االتحاد  يتابع   .13
أراضيه  بتحرير  ويطالب  لبنان،  في 
كافة وبرفع الحصار االقتصادي عن 
الشعب اللبناني بغية إخضاعه وتمرير 
حقوقه  لسلب  م��ش��ب��وه��ٍة  ص��ف��ق��اٍت 

وسرقة موارده الطبيعية وثرواته.
وقف  إل��ى  المجتمعون  دع��ا   .14
نزيف الدم اليمني ووضع حدٍّ للمتاجرة 
فيه، والحفاظ على وحدة اليمن، كما 
الثقافي  التراث  أكدوا ضرورة صون 
تراث  ألنه  اليمن  في  كافة  بأشكاله 

لأمة اإلنسانية جمعاء.
ال��ش��ك��ر  ال��م��ج��ل��س  َس���ّج���ل   .15
الهادي  عبد  ع��الء  د.  العام  لأمين 
لما بذله من جهد، ولعطائه المتميز، 
طريق  رس��م  على  الشديد  ولحرصه 
واضحة المعالم تؤسس التحاد أدباء 
وكتاب عرب جديد مبني على قواعد 

صحية ومتينة األركان.

بحضور رابطة االدباء والكتاب الليبيين

دمشق تحتضن اجتماع المكتب الدائم لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

أنا في الهوى طفٌل

طفلة 

ما بي أرى ِحَمم المحبة في دمي 
تسري ... ألرقَص لّلظى ُمَترنما

***
" أنا في الهوى طفٌل وكهل دافٌئ

ولذيذ حّبِك... قد تراءى َمغنما"
***

لكن حذاري ، لسُت مثَل جميعهم
أنا يا فتاُة الشمَس لسُت األنُجما

***
لن تستطيعي العيش دوني مثلما

لن يستطيع البدُر جحدي – ُمرغما

وأنا اعُد فطوري

تذكرُت طفولتي

فغبُت ِفي ذاكرة الماضي

تذكرُت تلك طفلة البلهاء التي ُكنتها يوًما.

أفكُر والشاي يغلي علَى الّنار

***

ماذا لو كنُت طفلة طوال ُعمري!

طفلة تصنع كيكة شوكوالته 

وبسكوتة لذيذة بواسطة الطينة الرطبة.

وتخترُع ماِئدتها الخاصة ِفي عالمها 

الخاص 

وتستخدم ُمعلبات الفارغة كصحون وقدور.

***

أن أعود

طفلة فحسب

تركض مسافاٍت بعيدة بال خوٍف مفرط من 

الشيء. 

تذهب أينما تريد وقتما تريد 

طفلًة تركُض ِفي الشوراع واآلزقات.

تصارع القطط وتهرب من الكالب. 

أّن أعود طفلة 

جميع أيامها أعياد،

تقضي النهار لعًبا مع أقرانها 

وِفي الليل ِفي سرد ما فعلتُه َفي النهار.

***

وددُت أّن أكون طفلة من جديد.

طفلة كل ما يهمها الحلوى واللعب...

ترى الموت مجرد أختفاء غريب ونكتة 

غامضة...

طلفة تشرُق كل يوم والسعادة ُمالزمها 

األول!

***

فقط أن أكون طفلة طوال ُعمري...

طفلة ال تعرف شيًئا عن الحروب والغرباء.

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

■ بقلم: سندس عبدالقادر  

■ بقلم: محمد الخمسيمنزلٌة ولكن بين المنزلتين

بالقبِض  أُِم���ر  اإلم����ارِة؛  وال��ي  م��ن  بطلٍب 
عليَك...

مغلقتين:  وعينين  مستغِرب  بلسان  رّد 
الوالي!! من هذا الوالي؟ ومتى كان هناك واٍل 

علينا! وقال في نفسه: ومن أنا أصاَلَ؟! 
لم يشعر إال بضربة سوٍط على ظهره، آآآه، 
لمثل  داٍع  هناك  ليس  وضيع!  يا  مني  أتسخر 
السجن ستعرف عقوبة  ِسر، في  الكالم؛  هذا 

أمثالك. 
ُقيِّدت  أم��ره،  على  كالمغلوب  نفسه  سلّم 
يداه، ُربطت رجاله  حيوان ال يعرفه، وانطلقوا 

في رحلتهم غير معروفة المآل! 
كان يتمّنى حينها أن لو كان يرى ما حوله 
ليرى وجهه وماذا يرتدي؟ فهو ال يذكر  ومرآةََ 
نفسه! وال يرى نفسه! وال يعلم ما في نفسه! وال 
يرى معتِقِليه! ونظره يكسوه الّسواد،  والسبب 

مجهول!! 
بتغيُّر  ب�����األرض  اح��ت��ك��اك��ه  ج�����ّراء  ش��ع��ر 
طينية،  تربة  على  يُجرُّ  وكأنه  فتارة  أوصافها، 
وتارة وكأّنه فوق تربة صحراوية جافة..! تكاد 
الماء, ما  تُغمي عليه، وتارة كأنه في  حرارتُها 
بين هوامه ونبته وطحالبه التي ال تنتهي، لكنه 

ال يرى شيئاََ! 
الّتفكير في  وم��ا  ب��ه؛  ع��مَّ ح��ل  ر  يفكِّ ظ��ّل 
المصيبة إال مفتاح حلِّها ولمِّ شعثها، كان صوُت 
أهو  الُمضنية:  رحلته  ط��وال  يتساءل  داخله 
ويختلق  عقله  يفعلها  هل  يتخايل؟  أهو  يحلم؟ 
تُّرهات ليوقظه من سباٍت ال يعلم عنه شيئاََ؟أم 
هل هو يعيش الحقيقة بكامل تفاصيلها؟ المهمُّ 
ر الواقعة التي  أّنُه ال يدري، وال يجد جواباََ يُفسِّ

يمرُّ بها! 
بالوجيزة،  ليست  وم��دة  عناء،  ط��ول  بعد 
زالت عن عينيه غشاوتُهما، رأى من أمره عجباََ! 
مالبسه الغريبة تلك! لم يستطع وصفها! فما 
هي بمخيط وال بسربال وال بإزار! ال يذكر أنه 

يمتلُك مثلها حّتى يرتديَها أصاَلَ! 
فمه  من  وخ��رج  والّتعب،  باإلعياء  أح��ّس 

الّسوائل...  إلى  منه  الرغوة  إلى  أق��رٌب  سائل 
لم تنتبه سرّية الشرطة لشيٍء مما يحدُث معه. 
وتستمرُّ رحلتُنا المجهولة، وسرّية الشرطة 

تُكِمل المسيرةَ. 
الُمضِنية  الرحلة  تلك  بعد  الّسجن  وصلوا 
ُص��ِف��ع على وجهه   ، ال��وال��ي ط��ب��ع��اََ-  -س��ج��ن 
وأُلِحقت الصفعة بدلِو ماء بارد فاستيقظ، فتح 
عينيه؛ فأبصر ما ال ِقَبل له به، زاد استغرابه! 
تُشِبه  إنها  األطفال!  ألعاب  من  شرطة  سّرية 
كما  سجناََ  ير  ول��م  كبده،  فلذة  طفلته  ألعاب 
يعرف، بل رأى بيت شجرة كما كان يرى على 

با! التلفاز أيام الصِّ
بل  الكسر،  سهل  ق��ش  م��ن  صغيرة  قلعٌة 
خيزران  من  أب���واٌب  لكسره!  ج��ه��داََ  يحتاج  ال 
هذه  صنعت  كيف  الدهشة!  أصابته  ونحاس! 
القلعة؟ بل كيف يجرؤ عاقٌل على جعل حظيرة 

كهذه سجناََ؟! أهمُّ شيء أنه ال يعلم!!
اندهاُشه!  زاد  حتى  السجن  دخل  إن  وما 
مختلفون،  متفرقون  هنا  الزنازين  فمساجين 
رأى سجيناً  نوع!  وال  بجنس  وصفهم  يمكن  ال 
آلٍة ونصف بشري، وآخر هو أقرب  هو نصف 
اإلنسان  كأنه  وآخ��ر  رأس،  بال  لكنه  للزومبي 
القديم الذي درس تاريخه في أيام االبتدائية؛ 
راً بورقة شجرة عمالقة، لم يدر  فقد كان متأزِّ
ال��ورق��ة؛ فهم ف��ي صحراء  أت��ت تلك  أي��ن  م��ن 
قاحلة كما رأى، أحس بالجوع والّسغب، وسمع 
صوت معدته تقرِقر، اعتراهُ خوُف الّصفع من 
أن يطلب شيئاََ، لكن ما مضت دقائق إال وأتى 
ومعه  يدخل  ال��ح��راس  أح��د  المنشود،  ال��ف��رج 
الطعام، ُقّدم له صندوٌق مغلق، فتحه فوجد بيتزا 
بالبصل واألناناس، زاد شعوره باالستغراب مرة 
أخرى، وارتفع معدل ظنه بأنه يحلم، لكنه قد 
شعر باأللم والجوع! وقد كان يسمع في طفولته 

أن النائم في حلمه ال يشعر باأللم! 
أكل حتى شبع، ثم زاد كرم ُسّجانه فقدموا 
ر  له شراباً بارداً! إنه كوٌب من نبيذ كأنه قد ُخمِّ
سكراً،  ثمل  حتى  شرب  الجاهلية،  عصر  في 

تململ وتمايل ثم سقط وغطَّ في نوٍم عميٍق.. 
نسٍق  على  الّثبات  الّنومة  تلك  في  ح��اول 
فالّتخّيل  والتخايالت،  الّتوهمات  من  واح��ٍد 
منها  يؤت  لم  التي  المعرفة  من  أقوى سلطاناََ 
الخردوات  كومة  وتأبى  ذرة،  مثقال  ولو  اليوَم 
القلب  ن��ائ��َم  ك��ان  األم���ر،  بدماغه  الموسومة 
بتاتاََ،  تهدأُ  ال  فكانت  الجوارح  أما  والعينين، 

ترتعش يمنَةَ ويسرةََ. 
وق���ع أص�����وات صاخبة  ع��ل��ى  اس��ت��ي��ق��ظ 
القوى،  خائَر  شعبي،  سوق  في  كأنه  وضجيج 
واٍل  له  الح  رأى،  لما  اندهش  النفس،  منهَك 
مستٍو على عرش عظيم، يرتدي عمامة زرقاء 
اللون تُّوجت باكورتها بياقوتة حمراء، ووسطها 
بزمدة خضراء، وبدلة رسمية كالتي تلبس في 

عصره ، وينتعل شراكاً بالياً! 
أص���وات..... ضّج  تشبه  بأصوات  فوجئ 
حلبٍة  في  ك��ان  فقد  آآآه...؛  بالصياح  صوته 
للهروب  محاوالته  كل  ب��اءت  ديناصورات،  مع 
واقتربت  ال��واق��ع،  ل��أم��ر  استسلم  بالفشل، 

األنياب من رقبته.... 
أثر صفعة على وجهه؛ طبيب  نهض على 
وعدد من أفراد قوات الشرطة وحفظ األمن، 
كيف  أحمق!  يا  شديدة:  بلهجة  الطبيب  ق��ال 
تتعاطى كل هذا؟! كدت أن تموت بجرع زائدة 
تُهلكه  إن��ك  جسدك؛  على  مهاَلَ  ج��رع��ات!  ال 
بكل هذا، صاح الشرطي بصوت حاد : ال داٍع 

للنصح يا دكتور، سينال جزاءه. 
لقد قبضت عليه الشرطة وبحوزته آالف 
األطنان من الكوكايين وضعفها من الحشيش، 
وال تسأل عن غيرها لكثرتها؛ وهذا ما يفسر 
 ، يستحقُّ أقصد  مسكيٌن  السابقة،  أوهامه  لنا 
أمام  الكبرى  المدينة  ساحة  في  أُع���ِدم  فقد 

المواطنين. 
نيوي  الدُّ عقابها  وه��ذا  رات،  المخدِّ هذه 
وأوهام  مظلمٍة  عيشٌة  األُخ��روي،  عقابها  قبل 
متالحقة وعقٌل مهلَك، فما أطوَل حياة األشقياء 

وما أقصَرها!

رقرقة دمع 
)1(

رق الشوق 
ونحبي يقضي آن البعد 

وصبري سال 
و همي الساخط أضحى أكبر.

طاول مطري فرج البسمة كي يغصبها
حاول قلبي مثل العادة أال يشعر ..

و التفكير شجي فيك 
ولحن خيالي يبكي خلفي 

خوفا منا 
يخشى الفرقة حين سنمطر..

من يا أنت تراك تكون 
أوان الوحدة داخل نفسي 

الخيبات تآكل زندي  
و أنا وحدي 
أرقب وحدي 
أقتل وحدي 

ليس جميال ذاك المنظر..
)2(

هل أوراقي تكفي حملي 
كي أعصرني غيم شتاء 

أو أحرقني كالتعويذة 
مزقا مزقا 

مثل بخور؟!.
كيف أزاول مهنة ألمي دون بكاء

من لفؤاد أغفل نفسه 
ينهشه الولع و مفطور..
نصف الروح يقيم لديها

و األفراح تموت عليها
ويعاملني الكل الظالم مني

بطبيعته الصلفة تلك
فأغدو قهرا كالمهجور..

هل للكف الصارخ عجزا من تصريف 
حين توجس من أيام البعد تتالت 

دون نوال حالي آلت 

حين الوقت أراد يدور؟!.. 
هل لسطور الشعر كفاف 

إن ناقضها حكم الغير 
حين أصر بأن يمنعنا 

أن يمنحنا ذات مرار عسل شعور؟؟..

رقرق 
رقرق 

يرفض كبرا أن ينقذني 
فوق  ش��وه��د  م��ا  إذا  ال��دم��ع  بعض 

خدودي 
كان يناور خلف حدودي 

دون نزاع كالمدحور..
في موقعة العين يحارب سيل الدمع 

الخائن مددا
أي الهم سيهطل بددا ؟!

لن يكفيني عمر بكاء 
إن هو طاوع ما في قرحي 

لن يرضيني منه بحور.. 
لست أصدق كيف ترقرق

كيف يجول بعيني صار
أترى حقا سوف سينطق
ذاك غريب الطلة دمعي
لم أعرفه فقد هاجرني
منذ سنين لم يشعرني
و يعاودني اآلن ظهور..

هل من شيء داخل عيني ..
إني أبكي ؟!
فعال أبكي 

صدقا أبكي !! 
شكرا ربي 

صار لدى األحجار شعور..
)3(

كنت أظن الدمع سيكفي كي يغسلني 
من أحزاني إن طاوعني .. 
يمسح ذنب الفرح السابق 

يشفي أصل الضحك الالصق 
ويطهرني من بسمات ترعى وجهي 

ذات غرام أضحى أملي
ويباركلي يأسي المر بماء الملح الساقط مني
ويغادرني يمسك كف شرودي الهائم

يعبر طرق العمر الغائم
ما أطمعني
ما أطمعني

يكثر ظني ما أفظعني.. 
ما أقساه الدمع يعاند 

ليس بدار ما أشعره ورحت أكابد
بل ياحظي العاثر بئسك
ما أشنعك وما أبشعني..

كان عصيا يا حمداني دمعي أيضا 
طول حياتي 

أطلب منه الذلة فرضا
ذاك الهاجر 

لم يسمعني.. 
دمع عاص
قلب قاس

التركيبة تلك غريبة
وأنا الشاعر والحساس 
و بعض الحزن حري بي 

بضع دموع من عيني 
فمن إن رمت بكاء النفس علي 

سيصنع فرحا أو يردعني..
كان الدمع خبيث الفعلة 
صار يراوغ مد الصرخة 
أذعن جبنا كي يسكتني 

لم أتوقع دمعا سهال أن يترقرق كي 
يخدعني .. 

يأبى الموت على خدى 
يروم بقاء في عيني 

وجهي سال 
و حزني يقطر 

و الشهقات تزف جمودي 

صوب األشرس من أفكاري 
لكن دمعي رقرق 

رقرق رقرق
أبدا أبدا ماطاوعني ..

لم يتنازل أو يسمعني.. 
تلك الكمدة 

تلك الغصة في أرجائي 
تنهك لون الفرح الذائب و المتشري 

في أجوائي 
يوشك قلبي أن يقبضه الفزع إليه 
فأطلب غوثا من أشياء التنفعني.. 

عبرة 
ذكرى 
صورة 
بشرى 

بعض حنين يأسر فكرة 
همس حبيب عبر الهاتف 

طيف مار للمحبوبة 
أي بصيص يحلو منها 

أأمل كنت بأن يقنعني .. 
لكن ذاك الدمع الخائن 
زاد الحسرة داخل قلبي 

لم يتماثل رغم اللوعة 
من وعكته صوب شفاء 

أو يتقبل فكرة أن الدمعة تكفي 
كي تشفيني

إن هي سقطت من هم مر أوجعني..
من يتمالك نفسي عني 

من يصفعلي حقد الحسرة 
كي تستيقظ 

وهي تراني صيدا سهال 
من صعرلي خد الفرحة 
ليطاردها شرذم حزني 

أهو زماني 
أم هو فعلي 

أم شيء آخر لوعني.. 

■ بقلم: أكرم اليسير 
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الشهيبي   دخ��ي��ل  ل��ل��ش��اع��ر 
قصيدة يقول في مطلعها
يجن اوقات نبقوا مجاديب

واوقات ال ال  ال ال
ويجن اوقات نهاي ع العيب

واوقات راضي أفعاله
بو  سليمان  الشاعر  فاكمل  

الشاوش الرفادي قائال
يجن اوقات نبقوا مشاهير

واوقات الخفا فيه خير
واوقات ناخذوا في التدابير 

وسترة الفاهق خالله 
ويجن اوقات بيتي كبير 

في هود رامي رجاله 
واوقات ملفى خطاطير 

واوقات عشة عزاله
ويجن اوقات لبسي تبيطير 

غالي الثمن بو دالله
ويجن اوقات وقتي يغير

وننسف غرارة جالله
واوقات في كافي مطامير 

حولين مايفضن غالله
ويجن اوقات نشاد ع المير 

ونلحق علي من نساله
ويجن اوقات ركاب قنتير 

في يديه رايج نعاله
واوقات شحات للسير 
كي اطير وطية قباله 

عصران نفس مانميل للغير
ابميل وقت واال انعداله 

األمر في يد كاتب المقادير 
موالي جل جالله

اللي بقدرته ريحه ادير 
البدال حالة بحاله

ال��ش��اع��ر ال��ش��ع��ب��ي س��ع��ي��د اب��راه��ي��م 
الجرارة  الوصلي من قبيلة  عبدالجليل  
المخيلي  زاوي��ة  في  ولد  الوصلي  عائلة 
من  االه��ال��ي  ع��ودة  بعد  1939م  سنة 

معتقالت العقيلة والبريقة بسنوات
  أم�����ه ه����ي ح��ل��ي��م��ة ع���ب���دال���ق���ادر 
منذ  الشعبي  الشعر  ق��ال  السمالوسي 
للشعراء  ويحفظ  يستمع  ك��ان  ص��غ��ره 
حسين  امثال  من  القدامى   الشعبيين 
الحالفي وخالد بوارميله وحويل عويضة 

الغيثي .
اشتهر في شعره بقصائد عديدة عن 
ورعاها  صغره  منذ  عرفها  فقد  اإلب��ل 
ياخوارة  إرجاع  لك  يجيب  قصيدة  ففي 

التي قالها سنة  1997م
مطلع هذه القصيدة للمجاهد الشاعر 

عويضة حويل بوفراج الغيثي 
يجيب لك إرجاع ياخواره 

نين م الزوايا   تسندي ع القاره
الوصلي  سعيد  الشعبي  الشاعر  اما 

فقال قصيدة طويلة مطلعها يقول 
يجيب لك   بدريه 

ومزنه تعلم  في ظالم عشيه 
ويبقى برقها يشكع يدير ميه
وتخلي العقاير والبلط يظاره

وطالبين منه بقدرته العليه
يجود ربنا في وطنا بامطاره 
وتربع كحيله في  أوطان خليه
العاد شبردق الهناك حجاره

وال عاد اطولها خباث النيه
وال للحياة تسوقها سياره

اتمد من مراحها قبل م الضحويه  
شبه  النخيل   بلقحها  و حشاره

وله قصائد أخرى في اإلبل ما تقول 
حاشت ليلة قالها الشاعر سنة 1998م 
وق��ص��ي��دة ن��ري��د ن��س��أل��ك  ي��ان��اب  سنة 

2001م
وقصيدة يابو الحاج امناة نقر اشملها 
سنة  1985م وغيرها من القصائد عن 
لها  بها وصحبه  اإلبل من خالل خبرته 

في صاله وشبابه 

القصائد  العديد من  للشاعر  أن  كما 
عن االجواد و االطالل الديار في الزمن 

الجميل وقصائد في الرثاء
واحد  اخ  ابراهيم  سعيد  للشاعر  و 
الله  متعه  عبدالجليل  ابراهيم  رزق  هو 
بالصحة وطول العمر وله ثالث اخوات .
الفقيه  يد  على  الديني  تعليمه  تلقى 
س��ل��ي��م��ان ال��م��س��م��اري ف��ي اح���د نجوع 

المخيلي نشأ وترعرع
وحمل  والعزيات  المخيلي  نجوع  بين 
توفي  عندما  صغير  وهو  األس��رة  عبء 
ال��دراس��ة وه��و في  وال���ده وانقطع ع��ن 

الصف الخامس االبتدائي 
واشتغل في العديد من األعمال  في 
شركات التنقيب عن النفط ثم تزوج سنة 
الجرارة  قبيلة  من  أم��رأة  من  1964م 
تدعى مبروكة محمود بواشحيت انجب 
منها العديد من االبناء و استقر بأسرته 
شاعر  العجاجالوصلي  س��وق  ح��ي  ف��ي 

اإلبل 
حسين نصيب المالكي 

ال��ش��اع��ر ال��ش��ع��ب��ي س��ع��ي��د اب��راه��ي��م 
الجرارة  الوصلي من قبيلة  عبدالجليل  
المخيلي  زاوي��ة  في  ولد  الوصلي  عائلة 
من  االه��ال��ي  ع��ودة  بعد  1939م  سنة 

معتقالت العقيلة والبريقة بسنوات
  أم�����ه ه����ي ح��ل��ي��م��ة ع���ب���دال���ق���ادر 
منذ  الشعبي  الشعر  ق��ال  السمالوسي 
للشعراء  ويحفظ  يستمع  ك��ان  ص��غ��ره 
حسين  امثال  من  القدامى   الشعبيين 
الحالفي وخالد بوارميله وحويل عويضة 

الغيثي .
اشتهر في شعره بقصائد عديدة عن 
ورعاها  صغره  منذ  عرفها  فقد  اإلب��ل 
ياخوارة  إرجاع  لك  يجيب  قصيدة  ففي 

التي قالها سنة  1997م
مطلع هذه القصيدة للمجاهد الشاعر 

عويضة حويل بوفراج الغيثي 
يجيب لك إرجاع ياخواره 

نين م الزوايا   تسندي ع القاره
الوصلي  سعيد  الشعبي  الشاعر  اما 

فقال قصيدة طويلة مطلعها يقول 
يجيب لك   بدريه 

ومزنه تعلم  في ظالم عشيه 
ويبقى برقها يشكع يدير ميه
وتخلي العقاير والبلط يظاره

وطالبين منه بقدرته العليه
يجود ربنا في وطنا بامطاره 
وتربع كحيله في  أوطان خليه
العاد شبردق الهناك حجاره

وال عاد اطولها خباث النيه
وال للحياة تسوقها سياره

اتمد من مراحها قبل م الضحويه  
شبه  النخيل   بلقحها  و حشاره

وله قصائد أخرى في اإلبل ما تقول 
حاشت ليلة قالها الشاعر سنة 1998م 
وق��ص��ي��دة ن��ري��د ن��س��أل��ك  ي��ان��اب  سنة 

2001م
وقصيدة يابو الحاج امناة نقر اشملها 
سنة  1985م وغيرها من القصائد عن 
لها  بها وصحبه  اإلبل من خالل خبرته 

في صاله وشبابه 
القصائد  العديد من  للشاعر  أن  كما 
عن االجواد و االطالل الديار في الزمن 

الجميل وقصائد في الرثاء
ابراهيم اخ واحد  و للشاعر سعيد 
متعه  عبدالجليل  ابراهيم  رزق  ه��و 
ثالث  وله  العمر  وطول  بالصحة  الله 

اخوات .
الفقيه  يد  على  الديني  تعليمه  تلقى 
س��ل��ي��م��ان ال��م��س��م��اري ف��ي اح���د نجوع 

المخيلي نشأ وترعرع
وحمل  والعزيات  المخيلي  نجوع  بين 
توفي  عندما  صغير  وهو  األس��رة  عبء 
ال��دراس��ة وه��و في  وال���ده وانقطع ع��ن 

الصف الخامس االبتدائي 
واشتغل في العديد من األعمال  في 
شركات التنقيب عن النفط ثم تزوج سنة 
الجرارة  قبيلة  من  أم��رأة  من  1964م 
تدعى مبروكة محمود بواشحيت انجب 
منها العديد من االبناء و استقر بأسرته 

في حي سوق العجاج

الشاعر سليمان الرفادي  يجن اوقات

ادبيات شعبية

الوصلي شاعر اإلبل 

العرب لوله قالت 

غناوة وشتاوة 

حرف القاف
قطرة الضبع ماتخال من العظام

قال له ايش علمك الكذب قال له اللي 
نسمعها انقولها 

قلة العرف كي قلة الخير
القدامي عكوز الوراني 

الجمال  طيحك  واال  طحت  له  ق��ال 
قال له وصلت لرض على كل حال

قد ع الخيل من عند وجوهن
قسم اللحم واعرف وجوه الرجاله 

قاله البل قاله وين قاله خفافه يورن 
الدوايه  العجوز  م  ايفكك  ايش  قاله 

قاله طلق بنتها
القرصة في العدو تشفي

فرعنك  اللي  من  يافرعون  له  قالوا 
قال لهم ما القيت من يردني

الغناوة
حتى لو اعزاز انكروا 

نحلف عليه عقلي عندهم
عبدالكافي البرعصي 

الشتاوة
نحلف والناس اتزكيني 
راك بال عقل امخليني 

احميده عيسى
------------------

الغناوة
جيتهم ونا مشتاق 

مدوا ليد لوالف دوبهم
عبدالمولى بوعطشانه

الشتاوة
صبيت انريد انودعهم 
مدوا لي روس صوابعهم

سالم مسعود
-----------------------

الغناوة
علي عازتي شاكيت 

مرهون ماصغى لي في العلل
اجدي البطوم

الشتاوة 
شاكيت المرهون بحالي

متغطرس مابى يصغى لي
عبدالكافي البرعصي

كتب: حسين نصيب المالكي 
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حوادث

منظومة الكاميرات العامة  

 تكشف سارقي محل بالحدائق

 مديرية أمن بنغازي

تقبض على مروج للحشيش مصري الجنسية

الديوان / خاص
خليفة  س��ي��دي  ش��رط��ة  م��رك��ز  تمكن 
بدعس   ق��ام  شخص  على  القبض  م��ن 
طفل بسيارته مما أدي لوفاته في شهر 

رمضان الماضي والذ بالفرار.
تعدي على الوالدين

لمديرية  الرسمية  الصفحة  ووف��ق    
أعضاء  قيام  عند   " فإنه  بنغازي  أم��ن 
ب��إج��راء  م��رك��ز ش��رط��ة س��ي��دي خليفة 
االختصاص  داخ��ل  ُمفاجئ  إستيقاف 
تم ضبط شخص لوجود ثالثة محاضر 
ضده بالمركز وهي ضرب وسب والديه 
وان��ت��ه��اك ح��رم��ة م��ن��زل وال��ت��ع��دي عليه 
سوداني  شخص  على  للتعدي  إضافة 
داخل مسجد وبعد االنتقال بالمتهم إلى 
اعترف  معه  وباالستدالل  المركز  مقر 

بحسب المديرية بكل ما نسب إليه.
وصلت  المركز  داخل  توقيفه  وأثناء   

معلومات تفيد باالشتباه بالمركبة اآللية 
استرا  أوبل  نوع  وهي  يملكها  كان  التي 
من  بأنها  اخضر  اللون   2000 موديل 

صالح  مصطفي  الطفل  بدهس  قامت 
نجم مما أدى لوفاته.

دعس الطفل والذ بالفرار
وبسؤاله   " أن��ه  المديرية  وأوض��ح��ت 
عن الواقعة بدت عليه مالمح االرتباك 
التحقيق  وح��دة  رئيس  أم��ام  واع��ت��رف 
وأعضاء المركز بالواقعة وأفاد انه خرج 
في  خليفة  سيدي  بمنطقة  منزلهم  من 
وكان  الماضي  رمضان  شهر  منتصف 
يقود المركبة بطيش وتهور وقام بصدم 
إلى  هارباً  واتجه  بالفرار  والذ  الطفل 
إلى  رجوعه  طريق  وفي  دريانه  منطقة 
المنزل لياًل وقع حادث سير مع مركبة 
ببيعها  أخرى ادى إلتالف مركبته فقام 

خردة.
تم   " قائلة  بيانها  المديرية  وختمت 
حياله  القانونية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ 

وتم إحالته إلى جهات االختصاص.

الديوان / خاص
تمكنت اإلدارة العامة للبحث الجنائي 
من استرجاع مبلغ مالي  قد ُسرق من 
محل مواطن بعد القبض على الفاعلين 
الكاميرات  منظومة  اس��ت��خ��دام  عبر 
العامة التي ادخلتها اإلدارة مؤخرا في 

العمل األمني للحد من الجريمة.
دينار  أل��ف   )18000( س��رق��ة 

ليبي
وقال المتحدث باسم اإلدارة العامة 
ضابط  م��س��اع��د  ال��ج��ن��ائ��ي  للبحث 
أن  ال��دي��وان  لصحيفة   العرفي  وليد 
معلومات  ورود  بعد  ب��دأت  القصة   :
ب��اإلدارة  واالس��ت��دالل  التحري  إلدارة 
تعرض  عن  الجنائي  للبحث  العامة 
في  الحدائق  بمنطقة  مواطن  محل 
مدينة بنغازي لسرقة مبلغ مالي قدره 
قبل  ليبي من  دينار  ألف   )18000(

مجهولين.
وأض��اف أن��ه ف��ور ذل��ك راج��ع أف��راد 
كاميرات  واالس��ت��دالل  التحري  إدارة 
اإللكترونية  ال��غ��رف��ة  ع��ب��ر  ال��م��راق��ب��ة 

الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  بمقر 
ما  وه��و  ال��واق��ع��ة  توقيت  مستهدفين 
وهم  السارقين  هوية  عن كشف  أسفر 
ثالثة اشخاص يستقلون مركبة آلية نوع 

هونداي توسان.
إلقاء القبض 

وت��اب��ع ال��ع��رف��ي  بعد ال��ت��ح��ري على 
المشتبه فيهم ومعرفة أماكن تواجدهم 

ضبطهم  تم  محكم  أمني  كمين  وعبر 
واالنتقال بهم إلى مقر اإلدارة بمنطقة 
للتحقيق  بنغازي  مدينة  في  ال��ه��واري 

معهم.
وختم قائال : خالل االستالل معهم 
نسب  بما  عليهم  المقبوض  اع��ت��رف 
القانونية  اإلج��راءات  اتخاذ  فتم  إليهم 

حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة .

الديوان / خاص
ألقى قسم التحريات العامة التابعة 
على  القبض  بنغازي  أم��ن  لمديرية 
يمتهن  ال��ج��ن��س��ي��ة  م��ص��ري  ش��خ��ص 
ال��م��خ��درة بمنطقة  ب��ال��م��واد  اإلت��ج��ار 

بوعطني في المدينة .
لمديرية  اإلع��الم��ي  المكتب  وق��ال 
الرسمية  صفحته  عبر  بنغازي  أم��ن 
ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي 
لقسم  : معلومات وردت  أن  فيسبوك 
ال��ت��ح��ري��ات ال��ع��ام��ة ب��م��دي��ري��ة أم��ن 
بنغازي من أحد المصادر عن شخص 

مصري الجنسية يقوم باإلتجار بمادة 
بمنطقة  وتوزيعها  المخدرة  الحشيش 
رئيس  ذل��ك  إث��ر  ف��أص��در  الوحيشي 
والتحري  بالبحث  تعليماته  القسم 

وضبط الشخص المطلوب.
كمين 

بتواجد  تفيد  معلومات  ورود  وفور 
بوعطني  بمنطقة  المطلوب  الشخص 
ش�����ارع ال��ب��ي��ب��س��ي ان��ط��ل��ق أع��ض��اء 
التحريات لتلك المنطقة إلعداد كمين 

له وهو ما أسفر عن ضبطه.
وعثر بحوزة المقبوض عليه بحسب 

المكتب اإلعالمي على " قطعة كبيرة 
وسالح  المخدرة  الحشيش  م��ادة  من 
ابيض وسالح ناري نوع خرطوش وتم 

االنتقال به إلى القسم.
اعترافات

إنه  قائال  اإلعالمي  المكتب  وتابع 
تبين  عليه  المقبوض  مع  باالستدالل 
أنه مصري الجنسية واعترف باإلتجار 
بمادة الحشيش وتوزيعه لها على تجار 
الوحيشي   بمنطقة  المخدرة  المواد 
القانونية  اإلج���راءات  كافة  واتخذت 

حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

الديوان / خاص
المخدرات  مكافحة  جهاز  أف��راد  ضبط 
مخدر  من  غراما  كيلو  العقلية  والمؤثرات 
"ال��ك��وك��اي��ي��ن" ك��ان ب��ح��وزة ت��اج��ر م��خ��درات 

بمنطقة بوهديمة بمدينة بنغازي .
ترويج  عن  معلومات  ورود  بعد  ذك  جاء 
أحد األشخاص للمخدر في منطقة بوهديمة 
" حسب بيان الجهاز على صفحته  الرسمية 
فيسبوك  االجتماعي  التواصل  موقع  عبر 
" استهداف رجال األمن  إلى  البيان  وأشار 
المتهم، الذي قاومهم بسالح ناري قبل أن 

يلوذ بالفرار تاركا المواد المخدرة.
حيال  القانونية  اإلج�����راءات  واتُ��خ��ذت 
بنغازي  شرق  نيابة  إلى  أُحيلت  ثم  الواقعة 

لالختصاص.

الديوان 
الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  استرجعت 
سيارة مسروقة من مواطنة في مدينة طرابلس 
قبل  لإلدارة من  تعميم  برقية  ورود  بعد  وذلك 
مديرية أمن طرابلس تفيد بتواجد السيارة في 

مدينة بنغازي.
حضور مالكة السيارة من طرابلس

ن��ش��رت الصفحة  م���ا  ب��ح��س��ب  ذل���ك  ج���اء 
ال��رس��م��ي��ة ل������إلدارة ع��ب��ر م���وق���ع ال��ت��واص��ل 
االجتماعي  فيسبوك قائلة أن: مالكة السيارة  
إلى  طرابلس  مدينة  من  حضرت  المسروقة 
المقر الرئيسي لإلدارة العامة للبحث الجنائي 
في مدينة بنغازي لأدالء بأقوالها حول واقعة 

السرقة.
وأض���اف���ت " ب��ع��د ت��ث��ب��ي��ت اق��وال��ه��ا وف��ت��ح 
محضر رسمي في الواقعة لدى إدارة التحري 
الجنائي  للبحث  العامة  ب���اإلدارة  واالس��ت��دالل 
بدء على الفور أعضاء اإلدارة بالتحري وجمع 
المعلومات عبر مصادرهم الخاصة إلى أن تم 
المسروقة  السيارة  تواجد  مكان  إلى  التوصل 
وهو معرض للسيارات بمنطقة حي السالم في 

مدينة بنغازي.
توالي بيع السيارة من شخص آلخر

وب��االس��ت��دالل م��ع ص��اح��ب ال��م��ع��رض أف��اد 
بحسب اإلدارة أن "السيارة المعروضة لديه أتي 
بها شخص لعرضها في المعرض وهو الشخص 
العاملين على  اإلدارة  أعضاء  إليه  توجه  الذي 
السيارة  اشترى  أنه  بدوره  افاد  حيث  القضية 

من شخص اخر تم أيضا الوصول إليه.
هو  أفاد  األخير  الشخص  مع  وباالستدالل 
السيارة من شخص بمدينة  أنه اشترى  اآلخر 
األوراق  أن  كشفت  التحريات  أن  إال  طرابلس 
إحالته  فتم  م��زورة  السيارة  بها  اشترى  التي 
العامة للفصل في  للنيابة  مع محضر القضية 

الواقعة " بحسب اإلدارة.

جهاز مكافحة المخدرات  
يضبط كيلو )كوكايين( 

 اإلدارة العامة للبحث الجنائي 
تعيد سيارة ُسرقت من 

مواطنة بطرابلس

بعد توقيفه بسبب ثالثًا محاضر 

شرطة سيدي خليفة تكشف هوية قاتل هارب
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االت��ح��اد   إدارة  م��ج��ل��س  ح���دد 
سبتمبر  ال��ق��دم 15  لكرة  ال��ع��ام  
مسابقة  لبداية  م��وع��دا  المقبل، 
الجديد  للموسم  الممتاز  ال��دورى 

 .)2022/2023(
 وق���ال ع���ادل األوج��ل��ي رئيس 

الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة 
تعديل  يتطلب  الجديد  "ال���دوري 
الالئحة المنظمة ونظام المسابقة 
التي  فهي  المسابقات  لجنة  عبر 
تطرح شكل المسابقة، وأنا حسب 
يكون  أن  ومقترحي  نظري  وجهة 

مجموعة  م��ن  ال��ج��دي��د  ال��م��وس��م 
مشكلة  ح��ل��ت  إذا  ل��ك��ن  واح�����دة، 
لجنة  ستضع  وال��ت��ن��ق��ل  اإلق���ام���ة 
ال��م��س��اب��ق��ات أم���ام ات��ح��اد ال��ك��رة 
مقترحين بخصوص شكل الدوري 

الموسم المقبل"

الديوان – وال
تقرير: سيف امبيه

ال���دوري  بلقب  االت��ح��اد  ف��ري��ق  احتفظ 
توالياً،ال�  الثاني  للموسم  الممتاز  الليبي 
18 في تاريخه للموسم الرياضي 2021 
غريمة  ع��ل��ى  ت��ف��وق��ه  ع��ق��ب   ،2022  –
-2( بنتيجة  طرابلس  األه��ل��ي  التقليدي 
التي  الفاصلة  المباراة  لحساب  وذلك   ،)1
جمعت الفريقان على أرضية ملعب حمادي 

العقربي ب� رادس التونسية.
جرى  الذي  اللقاء  الفريقان  ودخل  هذا 
– يوم السبت االسبوع الماضي – وتوسطه 
الحكم الصربي )نوفاك سيموفيتش(، وكل 
منهما إنهاء مرحلة سداسي التتويج األولى 
محماًل برصيد ال� 11 نقطة ، جمعها من 

ثالثة انتصارات وتعادالن.
وم���ع ب��داي��ة ان��ط��الق م��واج��ه��ة دي��رب��ي 
مبكراً  االت��ح��اد  نجح  طرابلس،  العاصمة 
طويلة  ك��رة  وم��ن  األه����داف،  أول  تسجيل 
أرسلها المدافع )سند الورفلي( من منتصف 
)معاد  المهاجم  إلى  الكرة  وصلت  الملعب، 
عيسي(، ليتمكن األخير من تخطي المدافع 
)ع��ل��ي م��ع��ت��وق( م��ص��وب��اً ك���رة ق��وي��ة فشل 
أبعادها،  م��ن  نشنوش(  )محمد  ال��ح��ارس 

لتعانق التصويبة شباك األهلي.
بقدر  ح��اول  السبق،  ه��دف  بعد  األهلي 
المستطاع لملمة أورقة التي تبعثرت باكراً، 
وحاول إيضاً تنظم خطوطه الثالثة، والتي 
دقيقة   45 ال���  طيلة  متشتتة  بأنها  ظهر 
بالشوط  األفضل  االتحاد  ليتمكن  األول��ى، 

الثاني عن طريق  تسجيل هدفه  األول من 
من  عرضية  تمريرة  بعد   ، الشادي(  )ربيع 

)معاد عيسي(، وذلك في الدقيقة ال� 28.
الثانية  الحصة  مبكراً  األهلي  وبدأ  هذا 
)محمد  العبه  من  بتصويبة  المقابلة  من 
ال��م��ن��ي��ر( ع��ل��ت خ��ش��ب��ات ال��ح��ارس )م��ع��اد 
البديل  المهاجم  أن  على  فضاًل  الالفي(، 
كاد   65 ال�  الدقيقة  في  الطاهر(  )صالح 
مرت  ك��رت��ه  لكن  ال��ك��ف��ة،  تعديل  ب��رأس��ي��ة 

بمحاذاة القائم األيمن لالتحاد.
النصف  مجريات  على  األهلي  سيطرة 
أن  السيما  أكلها،  آت��ت  اللقاء،  من  الثاني 
استطاع  الكثيف  الضغط  ب��ذل��ك  األه��ل��ي 
 ،  67 ال���  الدقيقة  ف��ي  النتيجة  تقليص 
شرارة(  )محمد  األردن��ي  محترفه  مستغاًل 
بمدافعي  ح��ل��ت  ال��ت��ي  ال��دف��اع��ي��ة  البهتة 
مصوباً  الدفاع  قلبي  بين  لينسل  االتحاد، 

الكرة داخل شباك )معاد الالفي(.

هدف  تشهد  أن  ك��اد   69 ال���  الدقيقة 
ل��أه��ل��ي، بعد أن س��دد األردن���ي  ال��ت��ع��ادل 
قوية  كرة  ش��رارة(  )محمد  الهدف  صاحب 
من خارج مناطق جزاء االتحاد، لكنها مرت 

فوق العارضة ب� سنتيمترات قليلة.
كثف األهلي من هجمته التي افتقدت إلى 
المدرب  ورم��ى  األوق��ات،  أغلب  في  التركيز 
أمل  على  الهجومية،  أوراق���ة  بكل  التونسي 
تعديل أوتار اللقاء، لكنه اصطدم بتكتل دفاعي 
أنغوما(،  )فريدريك  الكونغولي  يقوده  متين 
والذي بدوره قطع جميع اإلمدادات المتجهة 

نحو منطقة الخطر الخلفية لالتحاد.
األول  االتحاد  فريق  تمكن  الفوز،  وبهذا 
للعام  القدم من المحافظة على لقبه  لكرة 
الثاني على التوالي، وذلك تحت قيادة فنية 
)أسامة  الوطني  المدرب  في  متمثلة  ليبية 
في  ال��� 18  اللقب  وم��ح��رزاً  ال��ح��م��ادي(، 

تاريخه. 

من المقرر أن تكون قد اقيمت في تمام 
قرعة  السبت  امس  ليال  العاشرة  الساعة 
بمدينة  المصغرة  القدم  لكرة  ليبيا  بطولة 
من  تتنافس  ف��رق،   6 بمشاركة  مصراتة، 
أجل التتويج باللقب الغالي مع االقتراب من 

نهاية الموسم 2022-2021.
بطولة  نهائيات  تنطلق  أن  المقرر  ومن 
ليبيا اليوم األحد على أن يقام اليوم الختامي 
يوم الخميس القادم حيث سيواصل الحدث 
الرياضي من 7 حتى 11 أغسطس الجاري 

بمعدل 3 مباريات يوميا.
الساعة  تمام  في  األولى  المباراة  تنطلق 
ب��ن��ادي  ال��م��ص��غ��رة  ال��ك��رة  بملعب   6:30

التحدي .
تتنافس  التي  األندية  قائمة  يلي  وفيما 

القدم  لكرة  الليبي  ال���دوري  بطولة  على 
المصغرة 2021\2022

نادي التحدي من مصراتة
نادي الصخرة من مصراتة

نادي الجامعة السنوسية من البيضاء
نادي األولمبي من الزاوية
نادي األفريقي من زليتن

نادي اليرموك من طرابلس

االتحاد العام لكرة القدم يحدد )15( سبتمبر المقبل، 
موعدا لبداية مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد

للعام الثاني تواليًا ”االتحاد” بطاًل للدوري الممتاز

6  فرق تسجل حضورها في بطولة التتويج للكرة المصغرة

أوق��ع��ت ق��رع��ة ب��ط��ول��ة ك���أس ال��ع��رب 
"ال��ج��زائ��ر  ع��اًم��ا   17 ت��ح��ت  للناشئين 
الوطني  منتخبنا  وق��وع  ع��ن   ،"2022
ضمن  القدم  لكرة  سنة   17 للناشئين 
منتخبات  جانب  إلى  الثانية  المجموعة 

تونس، عمان، اليمن. 
لكرة  للناشئين  منتخبنا  وي���واص���ل 
االع��داد  معسكر  ضمن  تدريباته  القدم 
الوطني  المدرب  الداخلي تحت اشراف 
"محمد العنقار" ويساعده "عبد الباسط 
ومدرب  الجروشى"  و"نورالدين  شحات" 
حراس المرمى "أحمد العماري" والمدير 
القابسى"  "ج��م��ع��ة  للمنتخب  اإلدارى 
شهر  من   22 يوم  البطولة  موعد  حتى 

اغسطس الجاري بالجزائر . 
 وتم توزيع المنتخبات ال�16 المشاركة 
جاءت  مجموعات،   4 على  البطولة  في 

على النحو التالي: 
المجموعة األولى: الجزائر، فلسطين، 

اإلمارات، السودان. 
ليبيا،  ت��ون��س،  ال��ث��ان��ي��ة:  المجموعة 

عمان، اليمن. 
العراق،  المغرب،  الثالثة:  المجموعة 

جزر القمر، موريتانيا. 
السعودية،  الرابعة: مصر،  المجموعة 

سوريا، لبنان. 
لمنتخبات  العرب  كأس  بطولة  وتعد 
الناشئين، ثالث بطوالت االتحاد العربي 
كأس  بعد   ،2022 سنة  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
العرب لكرة قدم الصاالت وكأس العرب 

لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً.

منتخبنا الوطني للناشئين تحت 
17 سنة يشارك في بطولة 

كأس العرب بالجزائر


