
استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية يوم 
اإلثنين والثالثاء الماضيين بمدينة طبرق برئاسة 
االستاذ  ال��ن��واب  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
الرسمي  المتحدث  وبحسب  النويري”  ”ف��وزي 
 ” بليحق  “عبدالله  السيد  النواب  باسم مجلس 
على  بالترحم  استُهلت  االثنين  يوم  جلسة  فإن 
من قضوا في كارثة ”بنت بية” والوقوف دقيقة 
ذلك  وبعد  الضحايا،  أرواح  على  صمت حداداً 
شرع المجلس في مناقشة اإلجراءات المتخذة 
التنفيذية  كافة األجهزة  الكارثة من  حيال هذه 
قرر  إج��راءات  اتخاذه من  تم  ما  مناقشة  وبعد 

مجلس النواب ما يلي :
1 - اعتبار بلدية بنت بية منطقة منكوبة.

2 - تكليف لجنة الصحة بالمجلس بمتابعة 
الداخل  ف��ي  بية  بنت  ح��ادث��ة  مصابي  أوض���اع 

والخارج.
3 - مخاطبة النائب العام واألجهزة الرقابية 
بالتعجيل بإحالة تقاريرها للمجلس حول حادثة 

بنت بيه.
للنفط  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ة  مطالبة   -  4
ومشاريع  الجنوب  مصفاة  بمشروع  بالتعجيل 

التنمية المكانية.

5- إقرار تعديل ُمالك المحافظ اإلستثمارية 
يُلغى  بحيث  2013م  لسنة   25 رقم  القانون 

تجميد برنامج الثروة.
الماضي  الثالثاء  يوم  الرسمية  جلسته  وفي 
وم��داوالت��ه  مناقشاته  استهل  المجلس  ف��إن 
في  ال��ح��اص��ل  السياسي  االن��س��داد  بمناقشة 
حيث  ال��دس��ت��وري،  المسار  دع��م  وسبل  البالد 
أعضاء  من  عدد  من  إلحاطة  المجلس  استمع 
المجلس  ناقش  كما  الدستوري،  المسار  لجنة 
العليا  المحكمة  ق��ان��ون  تعديل  الجلسة  ف��ي 
اليمين  أداء  يتم  بحيث  المحكمة  من  المقدم 
أمام  المحكمة  مستشاري  قبل  من  القانونية 
وإق��رار  التصويت  تم  وبالفعل  ال��ن��واب  مجلس 
هذا التعديل، أيضاً أقر مجلس النواب واعتمد 

القرار الصادر عن هيئة رئاسة المجلس بشأن 
العليا،  المحكمة  مستشاري  م��ن  ع��دد  تعيين 
المرتبات  قانون  مشروع  المجلس  ناقش  أيضاً 
من  الليبية  الدولة  في  العاملين  لكافة  الموحد 
يتعلق في  والمساواة فيما  العدالة  أجل تحقيق 
هذا  ومداولة  مناقشة  وبعد  المواطنين  دخول 
البند قرر المجلس إعادة مشروع القانون للجنة 
المالية لتضمين المؤسسات السيادية في الدولة 
ضمن هذا المشروع، باإلضافة إلى التشاور مع 
الصدد،  ذات  االجتماعي في  الضمان  صندوق 
كما قرر مجلس النواب في الجلسة تشكيل لجنة 
التي  الدورية  التقارير  تأخر  لمتابعة  برلمانية 
لمجلس  التابعة  الرقابية  األجهزة  عن  تصدر 

النواب وبذلك علقت الجلسة .

القوانين مشاريع  م��ن  وع��دد  ال��دس��ت��وري  بالمسار  ال��دف��ع  وُس��ب��ل  السياسي  االن��س��داد  لمناقشة  اعماله  يستأنف  ال��ن��واب  مجلس 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

القطراني: يجب رفع 
مستوى كوادر التمريض 

في ليبيا ودور النقابة مهم
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رئيس لجنة الشؤون الخارجية:

السيدة ستيفاني وليامز 
افتقرت للموضوعية في 

أحكامها على قادة ليبيا

ص4اخبار

اللواء صالح هويدي يشدد على 
ضرورة تعزيز وتطوير األداء األمنّي 

فتحي  ال��ح��ك��وم��ة  رئ���ي���س  أك����د 
للعمل  الحكومة  استعداد  باشاغا 
مصرف  م��ع  وال��ت��ع��اون  والتنسيق 
أه���داف  لتحقيق  ال��م��رك��زي  ليبيا 
تعزيز االقتصاد الوطني واالستقرار 

المالي والنقدي.
وجهه  خطاب  في  باشاغا  ش��دد 
ليبيا  م��ص��رف  وأع���ض���اء  ل��رئ��ي��س 
على  العمل  ضرورة  على  المركزي، 
الركود  ظاهرة  إليقاف  خطة  وضع 
الدينار  قيمة  وتعزيز  االق��ت��ص��ادي 

الليبي.
وأشار إلى أن األزمة االقتصادية 
االقتصاد  على  تمر  التي  الخانقة 

العالمية  األزمة  وتداعيات  الوطني 
واالرتفاع في أسعار السلع أّثر على 
للعملة  الشرائية  ال��ق��وة  انخفاض 
المحلية وانعكست عواقبه الوخيمة 

على المواطنين وزاد من معاناتهم.
متعهداً  خطابه  باشاغا  واختتم 
والترتيبات  اإلجراءات  كافة  باتخاذ 
المتسبب  اإلنفاق  بتخفيض  الكفيلة 
في التضخم بما يتوافق مع السياسة 
بقواعد  المتعلقة  للمصرف  النقدية 

تعديل سعر الصرف السابق.

وصف وزير الصحة- الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الليبية، عثمان عبد الجليل، الرؤية الدولية حيال الوضع 
الشرعية  الحكومة  أن  م��ؤك��ًدا  بالغامضة،  ليبيا؛  في 
برئاسة فتحي باشاغا، تفاوضت على مدى أشهر لتفادي 

الحرب والزالت.
تابعتها  تصريحات  -ف��ي  الرسمي  الناطق  وأع��رب 
غ��ًدا  األم���ن،  مجلس  يصوت  أن  ف��ي  أمله  ع��ن  )وام(- 
مع  يتواصل  جديد  أممي  مبعوث  تعيين  على  اإلثنين، 

جميع األطراف، كما أشار إلى أن الدبيبة سيكون سبًبا 
فاقدة  وحكومته  بالسلطة  لتشّبثه  الحرب؛  ان��دالع  في 

للشرعية.
االستحقاق  إج���راء  أّن  على  الجليل،  عبد  وش���ّدد 
“سنلتزم  قوله:  متابًعا  الليبيين،  لكل  مطلب  االنتخابي، 
ال��م��ف��وض��ي��ة العليا  ت��ح��دده  ال����ذي  ال��م��وع��د  ون��ح��ت��رم 
لالنتخابات، خاصة أن هناك توافًقا بين مجلسي النواب 

والدولة حول القاعدة الدستورية”.

فوزي  األستاذ  النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  ق��ال   
التي  النواب  مجلس  لجلسة  االفتتاحية  كلمته  في  النويري، 
بعد  ع��ادت  الجلسة  ه��ذه  إن  الماضي،  االثنين  ي��وم  انعقدت 
انقطاع في ظروف مفصلية وفي ظل تعّقد المشهد السياسي.

بنوده،  تضمنت  الجلسة  أعمال  جدول  أن  أضاف  النويري 
ال��دس��ت��وري،  ال��م��س��ار  استكمال  وآل��ي��ة  السياسي  االن��س��داد 
باإلضافة لمجموعة مشاريع قوانين جاهزة للعرض منها قانون 

المحافظ االستثمارية وقانون جدول المرتبات الموحد.
وقبل البدء في أعمال الجلسة، نبه النويري إلى واقعتين قد 

النواب  الليبيين، أولهما االعتداء على مقر مجلس  مّرت على 
في طبرق في يوليو الماضي، وأكد أن هذا العمل فردي ال يمثل 
وال ينُسب قطًعا إلى أهالي طبرق التي ُعرفت وال زالت تعرف 

بأنها دار للسالم تحتضن كل الليبيين.
ووصف النائب األول واقعة بلدية بنت بية بالمصاب الجلل 
أن  الواقعة يجب  أن هذه  المقاييس، مؤكًدا  بكل  كارثة  وبأنها 
وتعلي  الدولة  مؤسسات  كل  لتهتم  الليبيين،  لكل  درًس��ا  تكون 
الوقوف  إلى  الحاضرين  النويري  ودعا  ومصالحه،  المواطن 

دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا كارثة بنت بية.

باشاغا يؤكد استعداد حكومته للعمل والتنسيق والتعاون مع مصرف ليبيا المركزي 

الحكومة الليبية: الرؤية الدولية غامضة والزلنا نتفاوض لتفادي الحرب

النويري: االعتداء على مقر مجلس النواب عمل فردي ال يمّثل دار السالم

ال��ن��واب  رئ��ي��س مجلس  ال��س��ي��د  ال��ت��ق��ى 
االرب���اء  ي���وم  ال��م��س��ت��ش��ار” عقيلة ص��ال��ح” 
السيد  القبة  مدينة  في  بمكتبه  الماضي 
“صالح همه” حيث أبلغ السيد رئيس مجلس 
العادة  ف��وق  سفير  بمهام  بتكليفه  ال��ن��واب 
الشقيقة  الجزائر  بجمهورية  ليبيا  لدولة 
عن  النواب  مجلس  رئيس  السيد  وأع��رب 

تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهمته.

مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  أكد 
النواب عبدالله بليحق أن البيان المنسوب 
صالح  عقيله  النواب  مجلس  رئيس  إلى 
في  األمريكي  السفير  تصريحات  بشأن 
ليبيا مزور وليس له أساس من الصحة.

ذلك حسب مانشره بليحق على صفحته 
الشخصية على موقع التواصل االجتماعي 

فيسبوك صباح يوم األربعاء الماضي.

رئيس مجلس النواب يلتقي السيد 
صالح همه بمكتبه في مدينة القبة

بليحق: 
البيان المنسوب لرئيس مجلس النواب 

حول تصريحات السفير األمريكي مزور 
وليس له أساس من الصحة
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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

الخارجية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئيس  أع��رب 
العقوري”  “يوسف  السيد  النواب  بمجلس 
عن أسفه من تصريحات السيدة “ستيفاني 
وليامز” التي عممت أحكامها على الطبقة 
مجهودات  وأغفلت   ، ليبيا  في  السياسية 
تعيد  تسوية  إلى  للتوصل  الصادقة  البعض 
يفتقر  للبالد، وإن ماصدر عنها  االستقرار 
الصعبة  الظروف  تفهم  وعدم  للموضوعية 
الليبيون  ال��س��ي��اس��ي��ون  فيها  يعمل  ال��ت��ي 

وحمالت الكراهية ضدهم.
على  يجب  ك��ان  بأنه  العقوري  وأض���اف 
السيدة ستيفاني الحديث بصراحة للشعب 
خطأ  ارتكبت  التي  البعثة  عمل  عن  الليبي 
برشوة  االتهامات  بجدية  تتابع  ولم  كارثي 
ما  وهو  الوطني  الحوار  لجنة  من  أعضاء 
تعتبر  ال��ت��ي   ، دبيبه  السيد  حكومة  أن��ت��ج 
األجيال  وستعاني  فسادا،  األكثر  الحكومة 
الغير  االقتصادية  سياستها  نتيجة  القادمة 
مسؤولة ،كذلك لم تتحدث السيدة ستيفاني 
عن أداء حكومة الوحدة الوطنية الذي كان 

مهمة  ملفات  في  للنجاح  كبيرة  فرصة  لها 
مثل توحيد المؤسسات الحكومية المنقسمة 
والمصالحة   ، االق��ت��ص��ادي  واإلص����الح   ،
والتحول لالمركزية، كما أوضح رئيس لجنة 
الشؤون الخارجية السيد “يوسف العقوري” 
حريصة  تكن  ل��م  ستيفاني  ال��س��ي��دة  ب��أن 
توضيح  على  األمن  لمجلس  إحاطاتها  في 
الستقرار  مهمة  ملفات  على  العمل  حقيقة 
السيادية،  المؤسسات  توحيد  مثل  البالد 

أنها  كما  لالمركزية،  والتحول  المصالحة 
لم تكن قريبة من الجميع ولم تحرص على 
احترام الديمقراطية الناشئة في ليبيا حيث 
كان موقف البعثة ضعيفاً في دعم الحكومة 
الليبية برئاسة السيد ”باشاغا” والتي جاءت 
التوافق  لتحقق  ديمقراطية  آلليات  وفقا 
السياسية  األط��راف  جميع  وتمثل  الوطني 

الليبية في حكومة واحدة.
الذي  الوقت  في  بأنه  العقوري  وأختتم 
السابقة،  المبعوثة  مجهودات  فيه  نقدر 
الملف  وأبرزها  النجاح  بعض  حققت  التي 
النار إبان عملها  االقتصادي ووقف إطالق 
مع المبعوث السابق السيد غسان سالمه، 
ال���ح���وار بخصوص  إل���ى دع���م  ب��اإلض��اف��ة 
المسار الدستوري، إال أن السيدة ستيفاني 
أيضا ضيعت فرصاً كبيرة لدعم مجهودات 
القادة السياسيين في ليبيا إلنهاء االنقسام، 
الصادقة  الجهود  م��ن  العديد  وتجاهلت 
وإنهاء  للبالد  واالستقرار  السالم  إلع��ادة 

االنقسام .

أن  الشريف  إسماعيل  النائب  أك��د 
مجلس النواب تعاطى مع مسألة المسار 
البداية بشكل إيجابي،  الدستوري منذ 
الفًتا إلى أنه ينبغي على مجلس الدولة 
التفهم أن إنهاء هذه المرحلة االنتقالية 
إلى مرحلة دائمة للبالد ال يكون إال عن 
طريق االنتخابات الرئاسية والبرلمانية 
وفًقا لدستور يلبي ويحقق آمال الليبيين 

في العيش الكريم والمستقر.
ل���ه لقناة  ج���اء ذل���ك ف���ي ت��ص��ري��ح 
جلسة  إن  فيه  ق��ال  المستقبل  ليبيا 
موضوع  ناقشت  الماضي  الثالثاء  يوم 
إليه  توصلت  وم��ا  الدستوري  المسار 

النواب  مجلسي  من  المشكلة  اللجنة 
وال���دول���ة ن��ق��اط ال��ت��واف��ق وال��خ��الف 
لحلحلة  المستقبل  ف��ي  المتوقع  وم��ا 
الموضوع  ليفضي  األخيرة  الخالفات 
إل��ى االس��ت��ف��ت��اء على ال��دس��ت��ور وإل��ى 
الستقرار  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات 

البالد.
وأوضح الشريف أن الجلسة تناولت 
ينبغي  التي  المخاوف  على  الحديث 
أخذ الحيطة والحذر فيها حتى ال نقع 
م��ا يسبب  أخ���رى  إخ��ف��اق  ف��ي مسائل 
تعذر  حال  في  الليبيين  لكل  اإلحباط 

االنتخابات في القريب العاجل .

أشادت عضو مجلس النواب السيدة 
لقناة  أسماء خوجة في تصريح خاص 
ليبيا المستقبل الفضائية بالحفاوة التي 
واستئناف  أهالي مدينة طبرق،  قدمها 
بالمدينة،  المجلس  جلسات  ان��ع��ق��اد 
عمليات  م���ن  ح����دث  م���ا  أن  م���ؤك���دة 
المدينة  وأبناء  أهالي  يمثل  تخريب، ال 
الذين استضافوا مجلس النواب خالل 

السنوات الماضية.
أن  الخوجة،  أسماء  السيدة  وأك��دت 
جلسة يوم االثنين الماضي التي عقدت 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  برئاسة 
النويري؛ تناولت  النواب األستاذ فوزي 
الحساسة  ال��م��وض��وع��ات  م��ن  ع����ددا 
الذي  االنفجار  مقدمتها  في  والمهمة، 
وقع بمنطقة بنت بية، وما تسبب به من 

وفيات وإصابات خطيرة.

وذكرت الخوجة، أن الجلسة اعتبرت 
منطقة بينت بية “منطقة منكوبة”، وأنها 
تابعت أوضاع ذوي الضحايا والمصابين 

وإمكانية منح مبالغ مادية لهم.
بحثت  ال��ج��ل��س��ة  أن  إل���ى  وأش�����ارت 
والقانون  االستثمارية،  المحافظ  ملف 
صندوق  استمرار  وتوقف  لها،  المنظم 
المحافظ،  ه��ذه  ع��ن ص��رف  اإلن��م��اء 
ومناقشات  م��داوالت  بعد  أنه  مضيفة 
بين أعضاء المجلس؛ خلصت الجلسة 
ال���ذي ص��در عن  التجميد  إل��غ��اء  إل��ى 
المؤتمر الوطني العام في حينها، معللة 
القيم  لهذه  الليبية  األس��ر  احتياج  أن 
إلى  ال��ن��واب  دف��ع��ت مجلس  ال��م��ال��ي��ة؛ 
ولكن  المحافظ االستثمارية،  استئناف 
وص��ول  تضمن  قانونية  آل��ي��ات  بوضع 

المبالغ لمستحقيها.

الصغير؛  الهادي  النواب  مجلس  عضو  توجه 
بالتحية والعرفان إلى مشايخ وأعيان مدينة طبرق، 
الذين عزموا على استمرار انعقاد جلسات مجلس 
دائما  سباقة  طبرق  أن  مؤكدا  بالمدينة،  النواب 
السياسة  واللقاءات  الملتقيات  أهم  احتضان  في 

في البالد.
ليبيا  لقناة  الصغير في تصريح  الهادي  وأشار 
الماضي؛  االثنين  يوم  جلسة  أن  إلى  المستقبل 
بنت  فاجعة  لوقوع  أدت  التي  األس��ب��اب  تناولت 

بية، وتردي األوضاع المعيشية بجنوب ليبيا منذ 
سنوات خلت.

الوطنية  المؤسسة  طالب  المجلس  أن  مشددا 
علي  الملقاة  بالمسؤوليات  تضطلع  بأن  للنفط؛ 
وتعزيز  الليبي،  الجنوب  مصفاة  وإنجاز  كاهلها، 
الالزمة  الميزانيات  وص��رف  المكانية،  التنمية 
للشروع بهذه الخطوات من بند الطوارئ بالحكومة 
معالجة  وكذلك  باشاغا،  فتحي  برئاسة  الليبية 

المختنقات الواقعة بالجنوب.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية:

السيدة ستيفاني وليامز افتقرت للموضوعية في أحكامها على قادة ليبيا

الشريف: إنهاء المرحلة االنتقالية ال يكون إال عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية

الخوجة تؤكد إلغاء تجميد المحافظ االستثمارية الصادر عن المؤتمر الوطني العام

الهادي الصغير يؤكد دعم مجلس النواب لتعزيز التنمية المكانّية بالجنوب الليبّي

النائب عائشة الطبلقي تثمن انعقاد 
جلسة مجلس النواب بمدينة طبرق

عائشة  السيدة  ال��ن��واب  مجلس  عضو  ثمنت 
االثنين  يوم  الرسمية  الجلسة  انعقاد  الطبلقي، 
له  تعرض  ال��ذي  بعد  ط��ب��رق،  بمدينة  الماضي 
المدة  خالل  تخريب  عمليات  من  المجلس  مقر 

الماضية.
وفيما يتعلق بمجريات الجلسة؛ ذكرت السيدة 
المستقبل  ليبيا  لقناة  تصريح  ف��ي  الطبلقي 
النائب  بها  تقدم  التي  اإلحاطة  أن  الفضائية، 
غاية  وفي  وافية  جاءت  الجنوبية،  المنطقة  عن 
األهمية، مؤكدة أن كارثة انفجار صهريج الوقود 
مباحثات  رأس  على  كانت  بية،  بنت  بمنطقة 

الجلسة.
من  ع��دد  مع  تواصل  المجلس  أن  وأض��اف��ت، 
المتضررين  أوض��اع  لمتابعة  المختصة  الجهات 
من الفاجعة، سيما بوصول الوفيات إلى ما يناهز 

45 مواطنا، وبلوغ الجرحى عدد 90 مصابا.
وأش�����ارت ع��ض��و ال��م��ج��ل��س ال���ن���واب إل���ى أن 
المجلس اتخذ جملة من القرارات المهمة حيال 
البلديات  تواجهها  التي  الصعوبات  وتذليل  دعم 
في الجنوب الليبي، وتوفير االحتياجات الالزمة 
خارج  بية  بنت  كارثة  ج��راء  من  العالج  لمتلقي 
البالد, وتخصيص قيم مالية لذويهم ومساندتهم 

في الظروف التي يمرون بها.
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ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس  أك���د 
الوزراء بالحكومة الليبية علي 
المهن  نقابة  دور  القطراني، 
وعناصرها  المساعدة  الطبية 
البالد،  في  الصحّي  بالقطاع 
الحكومة  دع���م  إل���ى  م��ش��ي��ًرا 
الصعوبات  وت��ذل��ي��ل  للنقابة 
أداء  من  تتمكن  حتى  أمامها 

عملها بأعلى مستوى.
ج��اء ذل��ك خ��الل لقاء ُعقد 
بمقر  الماضي،  الثالثاء  ي��وم 
بمدينة  ال��وزراء  رئاسة  دي��وان 
بنغازي، بين القطراني ورئيس 
العامة  النقابة  إدارة  مجلس 
في  المساعدة  الطبية  للمهن 

ل��ي��ب��ي��ا، ص��ال��ح ع��ب��د ال��ق��ادر، 
الطبية،  المهن  نقيب  بحضور 
لنائب  الصحّي  والمستشار 

رئيس الحكومة.

وحسبما نشر ديوان رئاسة 
ال������وزراء، اس��ت��ع��رض ال��ل��ق��اء، 
سير عمل النقابة والصعوبات 
العناصر  ودور  تواجهها  التي 

تقديم  في  المساعدة  الطبية 
والطبية  الصحية  الخدمات 
ال��م��ج��ت��م��ع، ح��ي��ث أجمع  ف��ي 
الرفع  ض��رورة  على  الجانبان 
التمريض  عناصر  كفاءة  من 
والتطوير،  التدريب  ناحية  من 
وم���راق���ب���ة م��ع��اه��د وك��ل��ي��ات 
عليها؛  واإلش���راف  التمريض 
ح��ت��ى ي��ك��ون خ��ّري��ج��وه��ا على 

المستوى المطلوب.
إدارة  وطالب رئيس مجلس 
الطبية  للمهن  العامة  النقابة 
التأمين  بتفعيل  المساعدة، 
الصحي لعناصر المهن الطبية 

المساعدة في البالد.

الخميس  ي���وم  ج���رى 
ال���م���اض���ي، ن��ق��ل آخ��ر 
دف��ع��ة م���ن ال��م��ص��اب��ي��ن 
صهريج  ح��ري��ق  ج����راء 
الوقود بمنطقة بنت بية؛ 
العالج بجمهورية  لتلقي 
إي�����ط�����ال�����ي�����ا، وذل������ك 
مجلس  عضو  بحضور 
المنطقة  ع��ن  ال���ن���واب 
المرابط،  عبدالسالم 
ووزي�����������ر ال���ص���ن���اع���ة 
ب���ال���ح���ك���وم���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة 
السعيدي,  ام���ح���م���د 
والقائم بأعمال السفارة 

اإليطالية في بنغازي.
وذك�������رت ال��ح��ك��وم��ة 
صفحتها  ع��ب��ر  الليبية 

ب���م���وق���ع ف���ي���س ب����وك؛ 
المصابين  أول���ت  أن��ه��ا 
ذللت  إذ  بالغا،  اهتماما 
ال��ص��ع��وب��ات ك��اف��ة، في 

إلى  الحاالت  نقل  سبيل 
الطبي،  ب��ن��غ��ازي  م��رك��ز 
ح���ي���ث ت��ل��ق��ت ال���ع���الج 
قبل  أول������ى،  ك��م��رح��ل��ة 

العالج  إج���راءات  إنجاز 
بالخارج.

ون�����ق�����ل�����ت ص���ف���ح���ة 
نائب  ش��ك��ر  ال��ح��ك��وم��ة، 

رئ��ي��س ال�������وزراء س��ال��م 
الجهات  ك��ل  ال���زادم���ة؛ 
المساعدة  قدمت  التي 
في احتواء الفاجعة التي 
من  العشرات  عنها  نتج 
والمصابين؛  ال��وف��ي��ات 
“القيادة  بالذكر  وخ��ص 
العامة للقوات المسلحة، 
الطبي،  بنغازي  وم��رك��ز 
واألط�������ق�������م ال���ط���ب���ي���ة 
وال��ط��ب��ي��ة ال��م��س��اع��دة، 
وب����ل����دي����ة ب����ن����غ����ازي”، 
م��ث��م��ن��ا ف����ي ال���س���ي���اق 
الحكومة  ت��ع��اون  ذات����ه 
بعالج  لتكفلها  اإليطالية 
ج���رح���ي ال���ح���ادث���ة في 

مستشفياتها.

حّثت وزير الثقافة بالحكومة الليبية صالحة 
التابعة  المكاتب  على  القائمين  ال��دروق��ي، 
للوزارة؛ على التشاور من أجل تفعيل الحركة 
الثقافية واإلبداعية، وذلك خالل جولتها على 
الشرقية،  بالمنطقة  والفنون  الثقافة  مكاتب 
التقت خاللها  المرج  لبلدية  بزيارة  استهلتها 
بمدير مكتب الثقافة والفنون بالبلدية، ومدير 

مكتب الثقافة والفنون ببلدية األبيار.
إل���ى ش���رح واٍف عن  ال���وزي���ر  واس��ت��م��ع��ت 
ببلديتي  وال��ف��ن��ون  ال��ث��ق��اف��ة  مكتبي  ن��ش��اط 
المرج واألبيار، واالحتياجات الضرورية التي 
وتوفير  العراقيل  بحلحلة  متعهدة  تحتاجها، 

بعض المطالب الضرورية.

والوفد  ال��دروق��ي  قامت  جولتها،  وضمن 
والفنون  الثقافة  لمكتب  بزيارة  لها  المرافق 
مكتب  بمدير  خاللها  التقت  سوسة،  ببلدية 
الثقافة بالبلدية ومدير مكتب الثقافة والفنون 
بالقبة، وتم خالل الزيارة مناقشة االحتياجات 
والعقبات التي تواجه مكاتب الثقافة والفنون 
أداء رسالتها، مؤكدة  أمام  البلديات  في هذه 

أنها ستسعى لحلحلتها.
تفقدية  بجولة  زيارتها  ال��وزي��ر  واختتمت 
الثقافي  ال��ه��ادي  عبد  محمد  مركز  ألروق���ة 
المسموعة  إذاع���ة س��وس��ة  إن��ش��اء  وم��ش��روع 
مدينة  داخ��ل  جولة  إلى  باإلضافة  الثقافية، 

سوسة.

بحث وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية 
التي  وال��ع��وائ��ق  المختنقات  ال��ض��اوي،  سامي 
تعانيه  وم��ا  الغربية  المنطقة  بلديات  تواجه 
من  لحلحلتها  عاجلة  واحتياجات  نواقص  من 
أجل تقديم الخدمات الالزمة للمواطنين بتلك 

البلديات.
جاء ذلك خالل لقائه يوم الخميس الماضي؛ 
بعمداء بلديات المنطقة الغربية ومشايخ وأعيان 
وفعالّيات ونشطاء المجتمع المدني بالمنطقة.

لعمداء  تعليماته  المحلي  الحكم  وزير  ووجه 
البلديات وأعضاء المجالس البلدية على ضرورة 
والضرورية  العاجلة  المشاريع  تقديم  سرعة 

التي تعالج تلك المختنقات.

القطراني: يجب رفع مستوى كوادر التمريض في ليبيا ودور النقابة مهم

نقل آخر دفعة من مصابي فاجعة بنت بّية للعالج في إيطاليا

وزير الثقافة تتفّقد احتياجات مكاتب الوزارة 
ببلديات المرج واالبيار والقبة وسوسة

وزير الحكم المحلي يبحث المختنقات والعوائق التي تواجه بلديات المنطقة الغربية

يوم  ال��ص��ور،  الصديق  العام  النائب  أعلن 
بطاقة   3329 اكتشاف  الماضي،  األرب��ع��اء 
مزورة في منظومة قاعدة بيانات المسجلين 
للتصويت في االنتخابات، حيث جاء ذلك خالل 
مؤتمر صحفي أجراه بشأن تطور التحقيقات 
بيانات  وقاعدة  الوطني،  الرقم  منظومة  في 

سجل الناخبين.
وقال الصور، إنه تم اكتشاف 63 ألفا و986 
رقما وطنيا مزورا وال أساس له من الصحة 
المدني،  السجل  منظومة  في  موجود  وغير 
مصلحة  م��ن  ل��ج��ان  تكليف  ت��ّم  أن��ه  مضيًفا 
نيابة  عضو  عنها  مسؤول  المدنية  األح��وال 
والمستندات  المنظومة  بين  بالمقارنة  تقوم 

الورقية
مصلحة  منظومة  بيانات  أن  إل��ى  وأش���ار 
العائالت  عدد  أن  أظهرت  المدنية  األح��وال 
وثالثين  وثالثة  وسبعمائة  مليونا  بلغ  الليبية 
ألفا، فيما بلغ عدد المواطنين ثمانية ماليين 

وثالثمائة وسبعين ألفا.
رقم  أل��ف   48 إيقاف  العام  النائب  وأك��د 
التحقيق  ويُجرى  الليبيين  لغير  منحت  وطني 

بشأن اآلثار المترتبة على ذلك.

اختتمت المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، 
يوم األربعاء الماضي ببنغازي، جلسة عمل بعنوان 
“الدروس المستفادة من التدريب على إجراءات 
التدريب  قسم  بتنظيم  الناخب”  بطاقة  توزيع 
باإلدارة  االنتخابية  العمليات  بإدارة  واإلجراءات 
االنتخابية  اإلدارة  مكتب  مع  وبالتعاون  العامة، 

بنغازي.
وشارك في هذه الجلسة رئيس قسم التدريب 
الناخبين  تسجيل  قسم  ورئ��ي��س  واإلج�����راءات 
باإلدارة العامة، ومشرفو التدريب بمكاتب اإلدارة 

االنتخابية التابعة للمفوضية.
ونقلت المفوضية في بيان لها عبر موقعها 
عن رئيس قسم التدريب واإلج��راءات عبد 
التي  الجلسة  ه��ذه  أن  النفاتي،  الباسط 
تحليل  إل��ى  هدفت  يومين،  لمدة  ام��ت��دت 
القوة  نقاط  على  للوقوف  المنجز  العمل 
نقاط الضعف  إلى جانب  تعزيزها،  لغرض 
العملية  تنفيذ  واج��ه��ت  التي  والتحديات 
لتجاوزها  ال��ح��ل��ول  إي��ج��اد  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

والتقليل من آثارها.
وأشارت المفوضية إلى أن هذه الجلسة تأتي 
هذه  تنفذها خالل  التي  األنشطة  ضمن حزمة 
على  واإلب��ق��اء  المتاح،  للوقت  استغالالً  الفترة 
مستوى الجاهزية لتنفيذ أي استحقاق انتخابي 

يطلب منها.

النائب العام: اكتشفنا 3329 بطاقة 
مزورة في منظومة االنتخابات

مفوضية االنتخابات تختتم جلسة تحليل 
لعملها الُمنجز في توزيع بطاقة الناخب
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أكد المركز الوطني للصحة الحيوانية معاناته 
البيطرية  اللقاحات  أغلب  في  شديد  نقص  من 

للقيام في حماية الثروة الحيوانية.
فيسبوك  على  ل��ه  بيان  ف��ي  المركز  وأوض���ح 
العاطي  البيطرية عبد  الخدمات  إدارة  أن مدير 
بظهور  ينذر  اللقاحات  نقص  إن  قال  حمرة  أبو 
األمراض المعدية والوبائية بين قطعان الماشية.

التدخل  إل��ى  ال��زراع��ة  وزارة  أب��و حمرة  ودع��ا 
العاجل والسريع لجلب اللقاحات البيطرية حتى 

ال ندخل في أزمة وبائية.

البشرية  ل��ل��م��وارد  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ن��ظ��م��ت 
واالتصال التابعة للشركة العامة للكهرباء، صباح 
الماضي، ورش��ة عمل ح��ول نقاط  ي��وم األرب��ع��اء 
االتصال الوطنية ببرنامج أفق أوروبا؛ وذلك بمقر 
المحاور  من  ع��دد  خاللها  اُستعرض   . الشركة 
واالبتكار  العلمي  البحث  دعم  ببرنامج  الخاصة 

وكيفية االستفادة منه .
قام بتقديمها نخبة من البحاث واالستشاريين 
االتصال  لنقاط  الوطنية  الشبكة  لفريق  التابعين 

الخاصة ببرنامج أفق أوروبا .

الصحة الحيوانية تؤكد معاناة 
نقص اللقاحات البيطرية

العامة للكهرباء تنظم ورشة عمل 
الخدمات الصحية بنغازي تطلع على برنامج التطعيم وطرق الحفظ والسجالت حول نقاط االتصال الوطنية

اللواء صالح هويدي يشدد على ضرورة تعزيز وتطوير األداء األمنّي 
أكد مدير اإلدارة العامة للبحث 
الجنائي اللواء صالح هويدي، أنه 
النسبي  االستقرار  ه��ذا  ظل  في 
ال���ذي ي��ش��ه��ده ال��م��ج��ال األم��ن��ّي؛ 
يجب التركيز على اختصاص عمل 
فروع اإلدارة، وتعزير األداء األمنّي 

بشكل كامل.
وح��ث ال��ل��واء ه��وي��دي، خالل 
االج���ت���م���اع ال��س��ن��وي ب��م��دي��ري 
بنغازي،  بمدينة  الفروع  ورؤساء 
ض��ب��اط وض���ب���اط ال��ص��ف من 
الجنائّي؛  البحث  إدارة  منتسبي 
المهام  في  الجهود  تطوير  على 
المنوطة بهم، التي في مقدمتها 

“ال���ق���ب���ض ع��ل��ى ال��م��ط��ل��وب��ي��ن، 
وتأمين  ال��ج��ري��م��ة،  وم��ك��اف��ح��ة 
العامة  المقاّر  وإخ��الء  ال��م��دن، 

والخاصة”.

وذكر هويدي أن اإلدارة قدمت 
وما زالت؛ اإلمكانات واالحتياجات 
األمني،  العمل  تعرقل  كانت  التي 
من  البالد  تشهده  ما  مع  مراعاة 

الوضع  ف��ي  استقرار  ع��دم  حالة 
السياسي.

إدارة  ع��م��ل  أن  إل���ى  م��ش��ي��را 
ي��ع��ول بشكل  ال��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي؛ 
رئيس علي الوازع الوطني والديني 
ف��ي إن��ج��از ال��م��ه��ام، م��ؤك��دا أن 
القائم يجب أال  الوضع السياسي 
يؤثر في عمل اإلدارة، خاصة وأن 
ولم  ثابت  للعمل  المنظم  القانون 
يتغير، وأن القضاء الليبي موحد، 
كذلك في ظل الدعم الكبير الذي 
العربية  المسلحة  القوات  تقدمه 
اإلدارة  وحدات  إسناد  في  الليبية 

بشكل فوري.

الصحية  الخدمات  إدارة  مدير  زار 
ممثل  رف��ق��ة  الكاديكي  ن��اص��ر  ب��ن��غ��ازي، 
ميكيلي  ليبيا،  ف��ي  اليونيسيف  منظمة 
ومخزن  الباردة  الحلقة  مقر  سيرفادي، 
مكتب الصيدلة واإلمداد الطبي بالخدمات 
المدينة  تطعيم  ومركز  بنغازي،  الصحية 
المدينة،  بنغازي  المجمعة  والعيادة  العام 
السارية  األم��راض  قسم  رئيس  بحضور 
مشرف  األولية  الصحية  الرعاية  بمكتب 

برنامج التطعيم، رمضان الفيتوري.
وحسبما أفاد مكتب اإلعالم والتوعية 
ب��ال��خ��دم��ات ال��ص��ح��ي��ة، ف��إن��ه ت��م خ��الل 
الرعاية  خدمات  على  االط��الع  ال��زي��ارة، 
التطعيم،  برنامج  وعلى  األولية  الصحية 
وطرق الحفظ والسجالت ونظام سلسلة 

التبريد.
بدوره رّحب مدير الخدمات الصحية، 
ومرافقيه  اليونيسيف  منظمة  بممثل 
لهم  وق��دم  ال��زي��ارة  ه��ذه  على  وشكرهم 
ال��خ��دم��ات  إدارة  ح���ول  واف���ي���ة  ش����روح 
المختلفة  وبرامجها  ببنغازي،  الصحية 
وكذلك حملة التطعيم ضد كوفيد – 19.

منظمة  م��م��ث��ل  أش�����اد  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ال��خ��دم��ات  إدارة  ب��ج��ه��ود  اليونيسيف، 
الصحية والعاملين في برنامج التطعيمات 
ض���د ف���ي���روس ك���ورون���ا وال��ت��ط��ع��ي��م��ات 
المنظمة  اس��ت��ع��داد  م��ب��دي��اً  ال��روت��ي��ن��ي��ة، 
بنغازي،  الصحية  الخدمات  مع  للتعاون 
مجال  ف��ي  ال��خ��دم��ات  بتقديم  متعهدا 

الرعاية الصحية األولية.

الدعوة النعقاد الجمعية العمومية لغرفة 
التجارة والصناعة والزراعة – بنغازي

وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني يكون موعد االجتماع الثاني في 
نفس المكان بمقر قاعة المؤتمرات بمنطقة قاريونس بمدينة بنغازي يوم 

األحد الموافق 2022/09/11م على تمام الساعة العاشرة صباحًا.

أعضاء  السادة  بنغازي  والزراعة  والصناعة  التجارة  لغرفة  العمومية  اجلمعية  رئيس  السيد  يدعو 
اجلمعية العمومية والسيد رئيس مجلس وأعضاء االدارة حلضور اجتماع اجلمعية العمومية املقرر 
عقده يوم السبت املوافق 2022/09/10م مبقر قاعة املؤمترات مبنطقة قاريونس على متام الساعة 

العاشرة صباحًا وذلك ملناقشة البنود اآلتية:

رئيس اجلمعية العمومية
لغرفة التجارة والصناعة والزراعة – بنغازي

تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الغرفة.. 1
تقرير مراجع احلسابات اخلارجي.. 2
عن . 3 اخلتامية  واحلسابات  امليزانيات  اعتماد 

السنوات السابقة.

اعتماد امليزانية التقديرية للعام 2023م.. 4
تعيني مراجع خارجي للحسابات وحتديد أتعابه.. 5
ما يستجد من أعمال.. 6



اقتصاد5
األحد 23 محرم 1444هـ الموافق 21 أغسطس 2022م العدد )190(  

والبيئة  والسالمة  الصحة  إدارة  نظمت 
تثقيفية  دورة  البيضاء  بحقل  التدريب  بمركز 
الخليج  بشركة  العمل  أذون���ات  )الئ��ح��ة  ع��ن 
العربي للنفط(، والتي استمرت لمدة يومين، 
من  مستخدم   )14( ع��دد  بمشاركة  وذل���ك 

مختلف اإلدارات بالحقل.
النظري،  الجانبين  على  ال��دورة  واشتملت 
لدى  المعلومة  لترسيخ  وذل��ك  والتطبيقي، 
ال��م��درب:  ال���دورة  ق��دم  وق��د  المستخدمين، 
يونس القماطي التابع لوحدة السالمة والبيئة 
تقييم  تم  ال��دورة  نهاية  وفي  البيضاء،  بحقل 

مدي االستفادة من البرنامج التدريبي.

استعرض رئيس المجلس التسييري لبلدية 
مدير  مع  بوجواري،  صقر  المهندس  بنغازي 
واالستثمار  للتجارة  ال��س��راي  مصرف  ف��رع 
بنغازي الهادي دربي، ؛ سبل تسهيل الخدمات 

المصرفية أمام المواطنين.
ج��اء ذل��ك خ��الل اج��ت��م��اع ح��ض��ره رئيس 
معاذ  بالمصرف  الجارية  الحسابات  قسم 
ورش خاصة  تنظيم  على  االتفاق  وتم  العوج، 
بتمويل المشروعات ُمتناهية الصغر من خالل 
مشروع نماء بتمويل من المصرف وبرعاية من 

البلدية . 
كما تم تنسيق الُجهود فيما يتعلق بتسهيل 
ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات ال��ت��ي يُ��وف��ره��ا مصرف 
لقاءات ُمشتركة  وترتيب  للمواطنين،  السراي 
بين إدارات البلدية والمصرف في هذا الشأن 

أعلن مركز الرقابة على األغذية واألدوية، 
الماضي؛ رفض شحنة غذائية  الخميس  يوم 
ب��م��ن��ف��ذ ام��س��اع��د ال���ب���ري، ص��ن��ف “ف��اك��ه��ة 
الجوافة”، قادمة من جمهورية مصر العربية.

وذكر المركز عبر صفحته الرسمية، أن كمية 
عبر  مصنعة  صندوق،   500 ب�  تقدر  الشحنة 
شركة غنيم الغذائية، مضيفا أن سبب رفضها 
جاء بعد التثبت من عدم احتفاظها بخصائصها 

الطبيعية، وانبعاث روائح تؤكد تلفها.

دورة تثقيفية بحقل البيضاء عن الئحة 
أذونات العمل بشركة الخليج العربي للنفط

بلدية بنغازي ومصرف السراي للتجارة واإلستثمار 
يتفقان على تنظيم ورش لتمويل 

المشروعات ُمتناهية الصغر 

الرقابة على األغذية ترفض شحنة من 
فاكهة الجوافة بمنفذ أمساعد البري

إنتاج ليبيا من النفط الخام يصل المليون ومائتي برميل يوميًا

مركز الرقابة على األغذية واألدوية ينظم دورة تدريبية لعدد من المكاتب والفروع 

شركة رأس النوف تعلن إعادة تشغيل مصنع اإليثيلين قبل منتصف سبتمبر المقبل 

اإلجتماع الدوري السابع للجنة الفنية للتنمية المكانية بالجبل األخضر
البحوث  مركز  بقاعة  عقد 
بمدينة  والحيوانية  الزراعية 
ال��دوري  االجتماع  البيضاء، 
للتنمية  الفنية  للجنة  السابع 
ِقبل  من  والُمشكلة  المكانية 
رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي 
 )6( رق��م  بالقرار  للتخطيط 
ب��ع��ض��وي��ة  2022م.  ل��س��ن��ة 
بلديات الساحل، وردامة، عمر 
ال��م��خ��ت��ار، ش��ح��ات، س��وس��ة، 
ال��ب��ي��ض��اء، ب��م��ش��ارك��ة م��رك��ز 

البحوث الزراعية.
هذا ونوه مدير عام المركز 
خ�����الل االج����ت����م����اع ل��ج��ه��ود 
التوقعات  وسقف  الحاضرين 

هذه  نتائج  على  يُ��ع��ول  ال��ذي 
االجتماعات.

اإلع��الم  إدارة  مدير  وق��ال 
واإلرش������اد ب��م��رك��ز ال��ب��ح��وث 
شيخة  والحيوانية  الزراعية 
لوكالة  تصريح  ف��ي   – س��الم 

االجتماع  إن  الليبية –  األنباء 
بدأها  ن��ق��اش  حلقات  تخلله 
باللجنة  البحوث  مركز  ممثل 
ف���ت���ح ال���ل���ه ك���م���ش، ب��ح��ل��ق��ة 
بين  المكانية  “التنمية  بعنوان 
التطبيق”،  وآل��ي��ات  النظرية 

لألستاذ  محاضرة  وأعقبها 
عبد الرحمن المسماري حول 
“تنمية الغطاء النباتي بالجبل 

األخضر”.
أن  وأضافت شيخة سالم 
اختُتمت  النقاش  الحلقات 
ب��ع��رض ل��ل��م��ه��ن��دس أح��م��د 
“ميناء  ب��ع��ن��وان  ال��ل��ه  ف��ض��ل 
س��وس��ة واق����ع وط��م��وح��ات 
الوقت  في  مشيرة  وآم���ال”، 
اللجنة  ع��م��ل  أن  إل���ى  ذات���ه 
س��ي��س��ت��م��ر ط��ي��ل��ة ال��ف��ت��رة 
القريبة القادمة، حتى تخرج 
بتوصيات واضحة تُسِهم في 
تنمية إقليم الجبل األخضر.

األربعاء  يوم  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
الماضي، عن وصول إنتاج ليبيا من النفط الخام، 

لحوالي المليون و211 ألف برميل يومًيا.
االستهالك  إجمالي  أن  المؤسسة  وأوضحت 
بلغ مليار و104 ماليين  الطبيعي  للغاز  المحلي 
مشيرًة  الماضية،  ساعة   24 خالل  مكعب  قدم 
إلى أن نصيبها في االستهالك بلغ 114 مليون 

قدم مكعب.
من  األكبر  النصيب  إن  للنفط  الوطنية  وقالت 
للكهرباء  العامة  للشركة  ك��ان  ال��غ��از،  إم���دادات 
فيما  م��ك��ع��ب،  ق���دم  م��ل��ي��ون   950 ب��ل��غ  بنصيب 
والصلب  والحديد  األسمنت  مصانع  تقاسمت 
 40 بلغ  بنصيب  الكمية  باقي  أخ��رى  ومصانع 

مليون قدم مكعب.

األغ��ذي��ة  على  ال��رق��اب��ة  بمركز  اختتمت 
بشأن  التدريبية  ال��دورة  فعاليات  واألدوي��ة؛ 
“الممارسات الدولية للتفتيش وتخزين ونقل 
الفترة من  المقامة خالل  الغذائية”،  المواد 

14 حتى 18 أغسطس الجاري.
وبحسب بيان المركز؛ فقد شملت الدورة 
عددا من موظفي فرع زوارة ومكتب صبراتة 
اللجنة  م��ن  ب��إش��راف  العجيالت،  ومكتب 
والتعاون  التدريب  إدارة  قبل  من  المكلفة 

الدولي بالمركز.
وأل��ق��ي��ت ف���ي خ��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
لالستمرار  تشجيعية  كلمات  التدريبية؛ 
والفروع،  المكاتب  تطوير  في  الجهد  ببذل 
المركز  إلدارة  تكريم  شهادات  ُوجهت  كما 

والمسؤولين الذين أشرفوا على إنجازها.

النفط  لتصنيع  الن���وف  رأس  ش��رك��ة  أعلنت 
والغاز، عن تفريغ 15 ألف طن من زيت الوقود 
الثقيل بميناء راس النوف، والذي يعتبر من المواد 
بالمرافق،  الغاليات  لوحدة  البديلة  التشغيلية 
إدارة  بها  تقوم  التي  التجهيزات  ضمن  وذل��ك 

الشركة إلعادة تشغيل مصنع اإليثيلين قريباً. 
وأف����ادت ال��ش��رك��ة، ف��ي ب��ي��ان ع��ب��ر صفحتها 
 )STEN POSEIDON( الناقلة  بأن  الرسمية 
شحنة  تفريغ  بعد  الن���وف،  راس  ميناء  غ���ادرت 

الوقود الثقيل. 
اعلنوا  قد  النوف  رأس  شركة  مسؤولو  وكان   
قبل  اإليثيلين  مصنع  تشغيل  إع����ادة  ع��زم��ه��م 
منتصف سبتمبر المقبل، مبينين أن إعادة تأهيله 

استغرقت 5 ماليين ساعة عمل. 



أجرى مدير مكتب الرقابة على األغذية 
نيابة  مدير  رفقة  المرج  ببلدية  واألدوي���ة 
نيابة  ومدير  األخضر  الجبل  العام  النظام 
بالتعاون  األخضر   الجبل  الفساد  مكافحة 
، حملة   المرج    البلدي  الحرس  مع جهاز 

نطاق  ف��ي  الواقعة  المخابز  على  تفتيش 
النائب  تعليمات  على  بناء  وذل��ك  المدينة  
العام  إلجراء مسح شامل عليها للتأكد من 
ومدى  الالزمة  الصحية  اإلشتراطات  توفر 
تقيدها بإجراءات ممارسة التصنيع الجيد .

ت��م خ���الل ال��ح��م��ل��ة  س��ح��ب ع��ي��ن��ات من 
في  المستخدمة  وال��م��ح��س��ن��ات  ال��دق��ي��ق 
الخبز  من  عينات  وكذلك  الخبز  صناعة 
للتأكد من خلوها من  للمختبرات  وإحالتها 

برومات البوتاسيوم .

الثانوي  التعليم  مكاتب  م��دي��رو  بحث 
بالمنطقة  والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة  ب��م��راق��ب��ات 
الجنوبية  خالل اجتماع عقده  مدير إدارة 
التربية  ب���وزارة  الثانوي  والتعليم  التربية 
والتعليم محمد المغربي ببلدية البوانيس  ، 
اتخاذها  تم  التي  والترتيبات  االستعدادات 
إلجراء امتحانات الشهادة الثانوية بمراقبات 
التربية والتعليم بالجنوب، والخطة الدراسية 

التي أعدت للعام الدراسي الجديد  . 

وناقش االجتماع عدداً من المواضيع ذات 
العالقة بآلية العمل، والتنسيق بين مكاتب 
بما  الثانوي،  التعليم  وإدارة  الثانوي  التعليم 
عليها،  المنصوص  واالختصاصات  يتفق  
التعليمية  المؤسسات  احتياجات  وبحث 
والكتاب  المعلمين  م��ن  الثانوي  والتعليم 
المدرسية،  والمعامل  واألث��اث  المدرسي، 
غير  المعلمين  م��ن  االس��ت��ف��ادة  جانب  إل��ى 
على  ال��ت��ع��رف  خ���الل  م��ن  المتخصصين 

الوضع التعليمي بمناطق الجنوب.
من جهته، شدد مدير إدارة التعليم الثانوي 
على أهمية تكاثف الجهود والتواصل الدائم 
العملية  نجاح  لضمان  العامة،  اإلدارة  مع 
التعليمية، مؤكًدا أن العملية التعليمية تسير 
والمساعي   ،)  75%( بنسبة  حسًنا  سيًرا 
جاهدة لالرتقاء بها خالل العام القادم لتبلغ 

 .)100%(
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بناء على تعليمات النائب العام 
مكتب الرقابة على األغذية واألدوية بالمرج 

ُيجري حملة تفتيش على المخابز  

بلدية البوانيس 
 تبحث  جاهزية االستعداد المتحانات الشهادة الثانوية

التسييري  المجلس  رئيس  أج��رى 
ل��ب��ل��دي��ة ب��ن��غ��ازي ال��ص��ق��ر ب���وج���واري 
لرعاية  الوطنية  الهيئة  إلى مقر  زيارة 

الموهوبين والُمتفوقين.
ه���ذا وال��ت��ق��ى خ��الل��ه��ا م��دي��ر ع��ام 
وعضو  الورفلي،  علي  الدكتور  الهيئة 
علي  المهندس  للهيئة  اإلدارة  مجلس 

اإلدارات  مديري  من  وعدد  السهولي، 
بالهيئة، حيث قام المدير العام للهيئة 
بعرض المراحل التي مرت بها الهيئة، 
الُمتفوقين  م��رك��ز  تأسيس  وب��داي��ات 
بنغازي، وُسبل الرفع من ُمستوى عمل 
بنغازي  ُمتفوقين  ومركز  عامة  الهيئة 
يعود  بما  الُمشترك  والتنسيق  خاصة، 

بالنفع على المصلحة العامة.
وأكد رئيس المجلس التسييري على 
أهمية دور الهيئة في رعاية الموهوبين 
والُمتفوقين، في تحقيق التقدم والتطور 
في شتى المجاالت، واستعداد البلدية 
التام لتقديم الدعم والُمساندة في هذا 

الشأن.

أث��ن��ى أه��ال��ي ب��ل��دي��ة أوج��ل��ة ب���دور وزارة 
ال��ش��ب��اب ف��ي دع��م وإن��ج��اح م��ش��روع إنشاء 
بيوت شباب أوجلة، والذي وصل إلى مراحل 
متقدمة بحسب ما ذكر األهالي، والذي نفذ 
من قبل شركة نجمة ليبيا 
واالستثمار  ل��ل��م��ق��اوالت 

العقاري.
منظمة  ع��ض��و  وق����ال 
أوج��ل��ة ال��ت��راث��ي��ة واح��د 
الواحات  بلديات  نشطاء 
في  مستمر  العمل  “أن  األوج��ل��ي  المبروك 
إنشاء بيوت شباب أوجلة، بدعم وإشراف من 
وزارة الشباب، مضيفا أن المبنى يتكون من 
ثالثة طوابق، موزعة كالتالي: الدور األرضي 
خدمي، والثاني والثالث غرف مفصلة للمبيت 

وبمواصفات عالمية حديثة.
وأثنى األوجلي على دور إدارة بيت شباب 
بمجهوداتهم  مشيدا  الشباب،  ووزارة  أوجلة، 
المشروع،  هذا  انجاز  أجل  من  بذلوها  التي 

والذي يعد تقدما هاما لصالح البلدية”. 

المؤتمر  فاعليات  سرت  ببلدية  اُختتمت 
الليبية   العظام   جراحي  لجمعية  العشرون 
لجراحي  الليبية  للجمعية  األول  والمؤتمر 
فاعلياته  انطلقت  وال��ت��ي  األط��ف��ال   عظام 
خ�������الل ال�����ف�����ت�����رة  م��ن 
أغ��س��ط��س    18  /  16
عدد  بمشاركة   2022
م���ن االس��ت��ش��اري��ي��ن من 
العربية  مصر  جمهورية 
التونسية  وال��ج��م��ه��وري��ة 
ومن المملكة األردنية الهاشمية ومن جمهورية 
االستشاريين  من  لعدد  باإلضافة  التشيك 
مختلف  من  العظام  وأط��ب��اء  واألخصائيين 

مناطق ومدن ليبيا.
حضر فاعليات المؤتمر عميد بلدية سرت 
البلدي  المجلس  وعضو  المعداني  مختار 
مسؤول ملف الصحة بالبلدية هنية أبوخريص 
،رئيس جامعة سرت الدكتور سليمان الشاطر 
مفتاح  الحاج  س��رت  حكماء  مجلس  ،رئيس 
للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  رئيس   ، مرزوق 
التعليمي  سينا  اب��ن  مستشفى  ع��ام  م��دي��ر 
الدكتور علي الجروشي  ، وعدد من األطباء 

والمتخصصين في مجال جراحة العظام.

أهالي أوجلة يثنون على الجهود المبذولة 
في إنشاء مشروع بيوت الشباب بالبلدية

بمشاركات دولية
مؤتمر جراحي العظام 

يختتم فاعلياته

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يتفقد سير العمل 
بمقر الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والُمتفوقين



تسلم عميد بلدية الكفرة المهندس 
عبدالرحمن عقوب  رفقة مدير مكتب 
بمتابعة  المكلف  األس��اس��ي  التعليم 
والتعليم  التربي�ة  م��راق��ب��ة  م��ش��اري��ع 
الُكفرة  مع المنظمات الدولية االستاذ 
م��ن��ص��ور ب��وخ��ال��د   م��ش��روع إن��ش��اء 

بالمدارس   الخاص  للطالب   مظالت 
مدارس  من  اثنان  عدد  شملت  حيث 
مدينة الُكفرة وهي )مدرسة اسامة بن 

زيد  ومدرسة عمر بن الخطاب( .
وت����م ال��ت��ن��ف��ي��ذ م���ن ق��ب��ل م��ش��روع 
لمنظمة  التابع  المجتمعي  اإلستقرار 

الهجرة الدولية )IOM( بالتعاون مع 
مراقبة تعليم الكفرة .

المنظمة  ت��ع��ه��دت  ج��ان��ب��ه��ا   م���ن 
معظم   ليشمل  المشروع   بإستمرار 
مدارس  مدينة  الكفرة خالل الفترة 

القادمة.

التسييري  المجلس  رئ��ي��س  ق��ام 
بوالخطابية،  ف��رج  ط��ب��رق،  لبلدية 
الحفر  آالت  لمتابعة  لجنة  بتشكيل 
ال��م��خ��ال��ف��ة ل��ل��ح��ف��ر واالس��ت��ع��م��ال 
برئاسة عضو المجلس، عبدالكريم 

بوطابونة، وأعضاء عن شركة المياه 
الحرس  وجهاز  الصحي،  والصرف 

البلدي وقسم الخدمات بالبلدية. 
وب��ح��س��ب ال��ص��ف��ح��ة ال��رس��م��ي��ة 
ل��ل��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى م���وق���ع ال��ت��واص��ل 

االجتماعي فيس بوك، فإن تشكيل 
الشكوى  على  ب��ن��اًء  ج��اء  اللجنة، 
المدينة  وسط  سكان  من  المقدمة 
عن تلوث مياه الشرب مع مياه أحد 

اآلبار المالحة.

مصراتة  بلدية  عميد  استقبل 
النعاس"   "عمر  الدكتور  المكلف 
عضو  األحمر"  "مصطفى  والسيد 
ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي، وع������دداً من 
البلدية  ب��دي��وان  المجلس  أعضاء 
الدكتور  م��ص��رات��ة  جامعة  رئ��ي��س 
المرافق  والوفد  الدنفور"،  "محمد 
األساتذة  من  عدٍد  في  المتمثل  له 
طلبة  وات��ح��اد  اإلدارات  وم��دي��رو 
ال��ج��ام��ع��ة؛ وخ���الل ال���زي���ارة ق��دم 
ال��س��ي��د رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة ش��ك��ره 
يبذلها  ال��ت��ي  ل��ل��ج��ه��ود  وت��ق��دي��ره 

البلدي في دعم  وتوفير  المجلس 
الجامعة  وإدارات  لكليات  م��ق��ار 
ول���وق���وف���ه ع��ل��ى ت��ق��دي��م ال��ح��ل��ول 
المشاكل  لكافة  الصعاب  وتذليل 
التي تواجه سير العملية التعليمية 
مع  البلدي  المجلس  وق��وف  منها 
المثال  سبيل  على  منها  الجامعة، 
كلية اللغات والترجمة بشأن المقر 
الذي تشغله بشأن استمرار الكلية 
وشغلها للمقر إلى حين االنتهاء من 
ماهو  توفر  أو  الجامعي  المركب 

انفع ألبنائنا الطالب.

على  البلدية  عميد  السيد  وأكد 
بلدية  داخ��ل  الجامعة  دور  أهمية 
خدمة  م��ن  تقدمه  وم��ا  م��ص��رات��ة 
المتخصصة  كلياتها  عبر  تعليمية 
على  إيجاباً  ينعكس  الذي  بالشكل 
سوق  احتياجات  وف��ق  مخرجاتها 
أضاف  الصدد  ه��ذا  وف��ي  العمل، 
سيعملون  أن��ه��م  ال��ع��م��ي��د  ال��س��ي��د 
كافة  لتوفير  الجامعة  إدارة  م��ع 
االحتياجات والسبل التي تسهم في 
تطوير العملية التعليمية وخلق مناخ 
تعليمي مالئم لألساتذة والطالب.

7 بلديات
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اإلسفلت  طبقة  وض���ع  أع��م��ال  انطلقت 
بعمارات غرغور  الرئيسية  بالشوارع  النهائية 
التحتية  البنية  إعمال  ضمن  من  تأتي  والتي 
غرغور   / عكارة  ب��اب  محلة  تشهدها  التي 

بلدية ابوسليم 
 حيث شملت هذه المراحل إعمال الكشط 

وإزال�����������ة اإلس���ف���ل���ت 
ال���م���ت���ه���ال���ك وي���أت���ي 
ه��ذا ال��م��ش��روع ضمن 
البلدية  إستراتيجية 
المجمعات  تطوير  في 
ال���س���ك���ن���ي���ة خ���اص���ة 

المتهالكة منها
سكان  واث��ن��ى  ه���ذا 

المنطقة على جهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان 
والمرافق والشركة المنفذة و مهندسي مكتب 
المحلة  وسكان  طرابلس  والمرافق  اإلسكان 

على تعاونهم لتنفيذ هذه اإلعمال.

سلطان-  المشتركة  األمنية  الغرفة  أج��رت 
الزويتينة،  اليومين الماضيين ، حملة أمنية على 
إجراءاتهم  لمتابعة  بالمنطقة؛  األسماك  صّيادي 

وتنظيم عملهم . 
ونقاًل عن مديرية أمن أجدابيا، اطلعت اللجنة 
المشّكلة من جهات أمنية، على تراخيص الصيد 
إج��راءات  تابعت  كما  المهنة،  م��زاول��ة  وأذون���ات 
المنتهية  الصيادين  وأعطت  ال��واف��دة،  العمالة 

إجراءاتهم، مهلًة لتجديدها . 
رائ��د  الزويتينة،  ش��رط��ة  م��رك��ز  رئ��ي��س  وق���ال 
إع��داد سجل خروج  تم  إنه قد  الدرسي:  راضي 
تُدّون فيه أسماء الصيادين قبل خروجهم، وبعد 
الخروج  ساعة  متضّمًنا  يومي،  بشكل  عودتهم 

ونقطة الصيد .

 ، المعداني  مختار  سرت  بلدية  عميد  أصدر 
تعليماته المشددة إلى جهاز الحرس البلدي ألجل 
االضطالع بالمسؤولية، والقيام بحمالت تفتيشية 

على األنشطة االقتصادية دون استثناء .
ووفقا لما نشرته البلدية عبر موقع فيس بوك؛ 
عميد  ال��ذي جمع  اللقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  فقد 

البلدية، ومدير جهاز الحرس البلدي المكلف .
جهاز  مدير  قيام  ض��رورة  إل��ى  اللقاء  وخلص 
إلى  بزيارة  الوسطى  بالمنطقة  البلدي  الحرس 
الصعاب  وتذليل  الجهاز  ودع��م  س��رت،  مدينة 
اليومية  أعماله  خالل  يواجهها  التي  والعراقيل 

الرامية للحفاظ على األمن الغذائي للمواطنين.

بدء أعمال وضع طبقة اإلسفلت النهائية 
بشوارع عمارات غرغور ب� أبو سليم

تنظيمًا لعملهم
حملة أمنية على صّيادي 

األسماك في الزويتينة

بلدية سرت تشدد على ضرورة قيام 
جهاز الحرس البلدي بمهامه الخدمية

تسليم مشروع إنشاء مظالت للطالب بعدد من مدارس مدينة الُكفرة

بلدية طبرق تتابع عملية حفر اآلبار بالمدينة

رئيس جامعة مصراته يثمن الجهود 
الداعمة لهم من قبل المجلس البلدي 
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ثقافية

الديوان – موقع الطيوب 
متابعة وتصوير: مهّند سليمان

اح��ت��ض��ن ف���ض���اء م��ح��م��ود ب���ي ال��ث��ق��اف��ي 
القديمة  ال��م��دي��ن��ة  إدارة  ج��ه��از  باستضافة 
الموافق  الماضي  الثالثاء  يوم  طرابلس مساء 
16 من شهر أغسطس الجاري وسط حضور 
احتفالية  والمثقفين  واألدب���اء  للكتاب  الف��ت 
جائزة  لتوزيع  الثقافية  طيوب  شبكة  نظمتها 
أحمد إبراهيم الفقيه للرواية في دورتها األولى 
التشجيعية  الطيوب  وج��وائ��ز  2022م  لعام 
 ،WSDF و   HB Group ب��رع��اي��ة  وذل���ك 
وتولى الكاتب والدبلوماسي “حسن المزداوي” 
تقديم وإدارة فقرات االحتفالية حيث تلى بيان 
الجائزة وفيما يلي نصه : إيمانا بأهمية األدب 
والثقافة في الرقي بالمجتمع، والخروج به من 
مازقه المرحلي، وتفعياًل للحركة الثقافية في 
بمشاركة  الثقافية  الطيوب  شبكة  رأت  لیبیا، 
خططهم  ضمن  القطاعات  تطوير  منتديات 
(جائزة  باسم  أدبية  جائزة  إط��الق  الثقافية 
أحمد إبراهيم الفقيه للرواية(، والتي انطلقت 

في نسختها األولى منتصف عام 2020م.
من  ع��دد  االحتفالية  برنامج  تضمن  وق��د 
“رام��ز  وال��ك��ات��ب  الشاعر  استهلها  الكلمات 
ال��ط��ي��وب  ش��ب��ك��ة  إدارة  م��دي��ر  ال��ن��وي��ص��ري” 
بالجائزة  ومعّرفا  بالحضور  ُمرحبا  الثقافية 
مشيرا إلى إن الرحلة التي بدأت قبل عشرين 
بلد  موقع  باسم  عام 2000م  وتحديدا  عاما 
الطيوب تدخل مرحلة جديدة من خالل شبكة 
جائزة  برامجها  أول  ليكون  الثقافية  الطيوب 
أن  رأينا  التي  للرواية  الفقيه  إبراهيم  أحمد 
تكون فاتحة لمجموعة من الجوائز والمشاريع 
لماذا  البعض  يتساءل  أض��اف  كما  الثقافية، 
مواجهة  في  يضعنا  كبير  هو سؤال  ؟  الرواية 
على  مبكرا  إب��داع��ي��ة  تجربة  أم���ام  م��ب��اش��رة 
أدب��ي  كجنس  ال��رواي��ة  فتعتبر  األرض  ه��ذه 
طفال مازال يحبوا، ومع هذا فالرواية الليبية 
تجتاز  أن  تاريخيا  حداثتها  رغ��م  استطاعت 
مراحلها بقفزات واسعة وواثقة باتجاه التميز 
األق��رب  اإلب��داع��ي  الجنس  ال��رواي��ة  لتصبح 
تسمية  سبب  وح��ول  الليبي  المجتمع  لنبض 
 : قائال  أردف  الفقيه  األدي��ب  باسم  الجائزة 
روايته  يكتب  أن  استطاع  الراحل  األدي��ب  إن 
على  يحافظ  وظل  الليبي  المجتمع  داخل  من 

متابعا  تجربة  كل  في  ويعمقه  االرتباط  هذا 
الطيوب  شبكة  من  محاولة  هي  الجائزة  بأن 
ليبيا  في  الثقافي  المشهد  إلحياء  الثقافية 
تنافسية  روح  وإضفاء  اإلب��داع  على  والتحفيز 
باألدب  الدفع  غايتها  الليبيين  المبدعين  بين 
وفي  المحلية،  دائ��رة  من  به  والخروج  الليبي 
سياق متصل أعلن رسيما عن حزمة من جوائز 
الطيوب الجديدة وهي : جائزة وهبي البوري 
للكاريكاتير  ال���زواوي  محمد  وجائزة  للقصة 
وجائزة خديجة الجهمي للبودكاست باإلضافة 
إلى مجموعة من المشاريع والبرامج الثقافية 
التي سيعلن عنها في حينها، من جهة أخرى 
النويصري” عن  الشاعر والكاتب “رامز  أعلن 
إبراهيم  أحمد  لجائزة  الثانية  الدورة  انطالق 
الفقيه للرواية ليكون تاريخ 30 سبتمبر المقبل 

آخر موعد تستقبل فيه المشاركات.
كلمة  طحلة”  “محمود  السيد  ألقى  فيما 
بسيط  دعم  إنه  إلى  مشيرا  الرسمي  الراعي 
والتراث  الليبية  الثقافة  نقل  في  للمساهمة 
العالمية،  الليبي للتوعية به للوصول للمراحل 
وأضاف إن الرواية جزء مرتبط بالثقافة وإن 
نقد  أن��ه  إال  النقد  بعض  طياتها  ف��ي  حملت 
ثقافي بناء لتبقى الرواية محض خيال تعبر عن 
الكاتب”عبد  وألقى  رؤيته  أو  الراوي  شخصية 
حيث  التحكيم  لجنة  كلمة   ” المالكي  الحكيم 
للروايات  الكتابية  األساليب  بتنوع  فيها  أشاد 
ينهل  فبضعها  موضوعاتها  وتباينت  الفائزة 
من التاريخ والبعض اآلخر ينهل من األسطورة 
وبعض تناول الواقع المعاصر، من جانبه توجه 

الراحل  األدي��ب  نجل  الفقيه”  “ع��الء  السيد 
أحمد إبراهيم الفقيه بكلمة شكر وتقدير إلى 
السيد “ربيع شرير” على تسمية الجائزة باسم 
كرمز  للرواية  الفقيه  إبراهيم  أحمد  األدي��ب 
منتديات  دور  مثمنا  الليبية  والثقافة  للرواية 
وحرصها  اهتمامها  على  القطاعات  تطوير 

للرقي باألدب والثقافة الليبية.
بكلمة  الذرعاني”  “غالية  الروائية  وخصتنا 
يكفي  الفقيه  جائزة  ب��أن  خاللها  من  أكدها 
فيها اسم كاتبنا الكبير أحمد إبراهيم الفقيه 
المنضمين  أسماء  ألقا  الله..ومازادها  رحمه 
التي  المصاعب  برغم  وال��رع��اة  والداعمين 
تظل  االحتفاء،  لحظة  إلى  للوصول  واجهوها 
الجائزة قيمة للحراك الثقافي في بالدنا أتمنى 
لها االستمرار والتنوع والتميز تحياتي لكل من 
وضع بصمته لنصل إلى هذه اللحظة، من جهته 
أعرب الروائي والقاص “محمد مفتاح الزروق” 
عن خالص إمتنانه لمشاركته في هذه الدورة 
لجائزة أحمد إبراهيم الفقيه للرواية مثمنا دور 
شبكة الطيوب الثقافية لتحريك المياه اآلسنة 

في المشهد اإلبداعي المحلي.
وعقب ذلك تم اإلعالن عن األعمال الروائية 
الساقية”  في  “الغارقون  رواي��ة  وهي  الفائزة 
للرواية  الفقيه  إبراهيم  أحمد  بجائزة  الفائزة 
للشاعر والروائي “يوسف إبراهيم” وقيمتها 7 
 ” الحب  “بر  روايتّي  وظفرت  ليبي،  دينار  آال 
للروائي والقاص “محمد مفتاح الزروق” ورواية 
“أم الزين” للروائية “ غالية الذرعاني”  جائزة 
الطيوب التشجيعية وقيمتها ألفي دينار ليبي. 

احتفالية توزيع جائزة أحمد إبراهيم الفقيه للرواية لعام 2022

بنغازي  معرض  عام  مدير  أعلن 
تسجيل  في  للكتاب،  األول  الدولي 
المعرض  صفحة  عبر  ب��ث  م��رئ��ي 
االجتماعي  ال��ت��واص��ل  م��وث��ع  على 
الفيس بوك عن تغيير موعد افتتاح 
من  عشر  الخامس  ال��ى  المعرض 
المعرض  أن  وق��ال  القادم،  أكتوبر 
الى  تصل   استيعابية  بقدرة  ب��ات 
ومكتبة  نشر  دار   204 استقبال 
من  او  المباشر  بالحضور  س���واء 

خالل توكيالت.
وب���ش���أن ت��غ��ي��ي��ر م��وع��د اق��ام��ة 
ك����ان م��ق��ررا  ب��ع��د أن  ال��م��ع��رض 
افتتاحه في الخامس عشر سبتمبر 
بنغازي  م��ع��رض  م��دي��ر ع���ام  ق���ال 
موضحا  ل��ل��ك��ت��اب  األول  ال���دول���ي 
ك��ان يفترض أن يتم االع��الن  "أن��ه 
في  النشر  ل��دور  الموافقات  ع��ن 
االول من اغسطس الجاري حسب 
ال��م��وع��د ال��س��اب��ق ل��الف��ت��ت��اح، لكن 
منها  أس��ب��اب  ل��ع��دة  ك��ان  التأجيل 
إقامة  مقررا  كان  الذي  المكان  أن 
معرض  ارض  وه��و  فيه  المعرض 
المدينة،  بوسط  الصناعي  بنغازي 
ال��ش��روع في  ال��ب��ل��دي��ة  ح��ي��ث رأت 
للمعرض  شاملة  صيانة  برنامج 
م��ن ج��دي��د،  ب��ن��ائ��ه  اع����ادة  تشمل 
الى  المعرض  تنظيم  مكان  ليتغير 
فندق  مقابل  يوليو   23 حديقة 
جدا  مناسب  مكان  وه��و  تيبستي 

وهو  اخ��ر  سبب  كذلك  للمعرض، 
الصناعي  بنغازي  معرض  ان  أن 
من  اك��ث��ر  يستوعب  ال  ب��االس��اس 
لن  بالضغط  وحتى  ناشر  ثمانين 
نتجاوز مائة ناشر، وهذا ما شكل 
عائقا في استيعاب كل  دور النشر 
رغبة  والن  المشاركة،  في  الراغبة 
اقامة  المنظمة هي ضمان  اللجنة 
ال��م��ع��رض ف��ي اف��ض��ل ال��ظ��روف، 
وبأفضل التجهيزات، وأن يستوعب 
اك��ب��ر ع��دد م��ن ال��ن��اش��ري��ن الذين 
الى  مشاركتهم  طلبات  عدد  وصل 

216 ناشر".
قائال  المعرض  م��دي��ر  وواص���ل 
انور  المعرض  منسق  وبجهد  "ان��ه 

ال��ش��وي��ه��دي ودع���م الم��ح��دود من 
ال��م��ح��ج��وب رئيس  ال���ل���واء خ��ال��د 
اللجنة العليا للمعرض ومن محافظ 
ال���م���رك���زي على  ل��ي��ب��ي��ا  م���ص���رف 
التسييرية  اللجنة  ورئيس  الحبري 
ب��وج��واري  الصقر  بنغازي  لبلدية 
ومدير شركة الدليل الدولي لتجهيز 
الجهاني  احمد  االستاذ  المعرض 
حديقة  في  المعرض  اقامة  تقرر 
تبستي  ف��ن��دق  م��ق��اب��ل  ي��ول��ي��و   23
وهو مكان مناسب جدا ويضمن أن 
في مصاف  بنغازي   معرض  يكون 

المعارض العربية ".
واض����اف م��دي��ر ال��م��ع��رض "ان 
فرصة  التاحة  ايضا  كان  التأجيل 

ل��ل��ن��اش��ري��ن ال���ع���رب خ���اص���ة من 
والسعودية  واالردن  وسوريا  لبنان 
يتمكنوا من شحن  واالم��ارات كي  
ن��ظ��را ألن  ك��اف��ي  كتبهم ف��ي وق��ت 
الشحن البحري يستغرق ما ال يقل 

عن شهر كامل".
وواص�����ل م��دي��ر ال��م��ع��رض في 
الحديث عن تفاصيل التنظيم قائال 
مكانه  ف��ي  المعرض  "سيستوعب 
دار   124 عن  يقل  ال  ما  الجديد 
دار   20 ال��ى  اض��اف��ة  عربية  نشر 
جناح   144 باجمالي  ليبية  نشر 
هناك  سيكون  األجنحة  ه��ذه  وم��ع 
توكيال   60 بلغوا  بتوكيل  مشاركين 
، اي اننا نتوقع مشاركة 204 دار 

نشر".
اعتذارا  المعرض  مدير  وق��دم   
لدور النشر التى لم تقبل مشاركتها 
بسبب  ام���ا  ك���ان  ذل���ك  أن  ق��ائ��ال 
ع��دم ال��ت��زام ال��دار ب��ارس��ال قائمة 
بالكتب المشاركة او السباب تتعلق 
او  االص����دار  وس��ن��وات  بالعناوين 
معارض  في  بالمشاركة  التزامهم 

اخرى.
ال��م��ع��رض حديثه  وخ��ت��م م��دي��ر 
بالقول أنه تم األخذ بكل المالحظات 
الواردة من اتحاد الناشرين العرب 
واتحاد الناشرين المصريين في كل 
التنفيذية  واالج����راءات  الخطوات 

إلقامة المعرض.

قصص حسناوات الكهف 
المعلق قريبا

تأجيل موعد معرض بنغازي الدولي للكتاب الى منتصف شهر اكتوبر القادم

إعدام صك
المرج  محكمة  رئيس  عمر"  "فتحي  نحن 
الطلب  ع��ل��ى  ب��ع��د اإلط�����الع  االب��ت��دائ��ي��ة، 
-916( والمادتين  المرفقة  والمستندات 

لسنة 2010  رقم 23  القانون  من   )959
بشأن النشاط التجاري.

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

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

كتيب عائلة رقم )409013(.

والنشر،  للطباعة  ال��ش��رق  دار  أعلنت 
القصصية  المجموعة  طبرق، قرب صدور 
)حسناوات الكهف المعلق( للكاتب والباحث 
محمد.  بدرالدين  عبدالسالم  التراث  في 
كثاني كتاب يصدر عن الدار بعد إصدارها 

كتاب )القضية البرقاوية(.
الكاتب عبدالسالم بدرالدين محمد، من 
1965م.  العام  األخضر،  الجبل  مواليد 
ومهتم  والمقالة،  القصيرة  القصة  يكتب 
له مجموعة من  الشعبي. صدرت  بالتراث 
الكتب؛ األبل والخيل في التراث – الخيمة – 
حكم وأقوال مختارة – أغنام وأبقار. وصدر 
الشتوي،  المساء  القصيرة:  القصة  في  له 

إضافة إلى كتاب/ الكهوف المعلقة.
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

أتساءل !!

كيف لصاحِب األُذن التي امتألْت بأصوات 
السالح ودوي الرشاشات 
وكادت طبلتها أن تتفجر 

أن يقَف في حديقة .. حديقٍة للعامة 
وينظر للشجرة التي أمامه ، ويستمْع !! 

لزقزقة العصافير أعالها .

ال أعتقد بأن بمقدور الطيور أن ُتعشَش 
في أُذنه ولو َمجازا 
لوال أنها ُتسّبح لله 

لصمتْت عن التغريد بُحضوره 

تحيرني أكثر تلك اليُد التي تذبْح .. 
هل لرغيف الخبز أن يحتمل رائحتها !

وكيف للطيور أن تقَف وتلتقَف بعد هذا 
القتِل ُفتاَت الُخبز من راحات أيٍد ُملطخة 

وهي الشاهدة على ذلك 

أتحدث عن الذين حاربوا الوطن ، أما 
المدافعون عنه فطيور األبابيل معهم .. 

بالدعاء .

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

ِم ْحالاَ ُة األاَ ْرقاَ زاَ

كاَ ��ْع ف��ؤاداَ ِاخ��لاَ

■ بقلم: يوسف أسونا - المغرب

■ بقلم: يحي الحمادي

َأَخاُف في َزْرَقِة األْحالِم ٍمن َغَرقي

َأَخاُف مْن َطْيِفِك العاِلي َعلى اأُلُفق

ِعْشِقي ُهَو الَبْحُر ِعْشقي َأْزَرٌق َوَأَنا

َحَرْقُت في الِسْحِر َأْنَفاِسي َعَلى الَوَرق

لى الَقاِع نحكي ُعْمَق َمْوِسِمَنا َهيا ِإِ

فيه َنُغوُص  َعلى ُروٍح ِمن الَشَبق

ُيَحاِوُل الِعْشُق َيْوًما َكْيَف َيْغِرُقَنا

َلِكْن سَنْبَقى َزَمانًا ُدوَنَما َغَرِق

َمًعا ُنَساِفُر ِفي اأَلْمَصاِر َنْعُبُرَها

َوَنْعُبُر الَبْحَر ، َبْحَر الُحِب َواألَلِق

َوْرِدَيٌة ِفي ُمِحيَطات الَهَوى ُسُفِني

َتَعاَل َنعلو َعَباُب الَماِء كالحدِق

َحبيبتي َدْغِدغي ُروحي بأْشَرَعٍة 

واْمضي َسريًعا ِبنا ِمن كوة الَنَفق.

وَل��َقد َرَأي���ُت.... َل��َق�د َرَأي���ُت ُم�َح�اال
ُس�وِل ِظ��اَلال وَق�َب�ْض�ُت ِم���ن َأَث��ِر ال�رَّ

 _____
ًرا ��َداَء ُمَح��رَّ وَوَق���ف��ُت َأن��َت��ِظ�ُر ال��نِّ
�ِد َب���اال َل����م ُأْل����ِق ِل��ل�َم�أَلِ ال�ُم�َص�فَّ

 _____
وَسِمعُت َصوًتا ِمن ُهَناَك َيُقوُل ِلي:
ِاخ��َل��ْع ف��ؤاَدَك ه�ا ُه��ن��ا.. وَت��َع�اَل

 _____
وَخ�َل�ع�ُتُه.. وَي���َداَي َت�رَت�ج�فاِن ِم���ن

َق��َل�ٍق َت��َزاَح�َم ف���ي َي���َديَّ وَس���اال
 _____

الَح��ت ِل��َي اأَلل��واُح.. َل�م َأق�َرْأ ِس�وى
ُروِح�ي, وكاَن��ت في ال�َم�َق�اِم َم�َق�اال

 _____
وَل�َم�ْحُت َس�ط�ًرا غ�اِم�ًضا.. َل��م َت�كَتِمل

ف��ي�ِه ال��ُح�ُروُف ِل��ك�ي َي�ك�وَن س��ؤاال
 _____

ٍة ال َش��يَء ك��اَن َم�ِع�ي ِس�َوى َع�َدِميَّ
ؤى َت�َت�َواَل�ى َت��دُن��و..  وَت��ن��أى, وال����رُّ

 _____
وَدَن��وُت.. وال�َم�أَلُ ال�َعِليُّ ُي�ضيُء ِم�ن
َح���وِل��ي, وَت��ح�ِت�ي َأن��ُج��ٌم َت��َت��الال

ليبياتي 
على  و  األمطار  هطول  وق��ع  على  عيناي  فتحت 
يمضي  لم  المطبخ  في  أمي  فحتماً  المذياع  صوت 
الفطائر  فرائحة  ذل��ك  ألستنتج  الوقت  من  الكثير 
المحلى التى دغدغت حواسي أكدت لي ذلك الذهاب 
للعمل في هذا الطقس أشبه بلوحة فنية،الثلوج تغطي 
قالتها أمي في  ب��رداً  ي��زداد  ش��وارع لندن و الطقس 
أزرار  أقفل  كنت  الذهاب  من  لمنعي  منها  محاولة 
معطفي وألف وشاح من الصوف حول رقبتي ألبتسم 
الثلج  من  ندائف  بعض  إنها  تقلقي  أردف،ال  و  لها 
ليست أعاصير خرجت قاصدة أكثر مكان يشعرني 

بالسعادة
تأخرت  قد  و  مزدحمة  الطرقات  و  ي��زداد  الثلج 
عن العمل ولكن ألني مناوب الليلة فالبد من تزويد 
أحد  ألسلك  السيارة  مقود  أدرت  بالطاقه  جسدي 
نعلم  أص��وات  تصدر  معدتي  كانت  الفرعية  الطرق 
قصص  لي  يقص  وعقلي  أق��ود  كنت  ُكننها  جميعاً 
قد  والدتك  لكانت  بيتكم  في  خالد  يا  اآلن  كنت  لو 
عصيدة  صينية  أو  السحلب  م��ن  ك��وب  ل��ك  أع��دت 
بجرده  متدثراً  يجلس  والدك  لكان  و  الشهي  بالزبد 
بالرغم  جميل  ليبيا  في  الشتاء  يده  في  والمسبحة 
مقهى  عند  ألن��زل  السيارة  العراقيل،ركنت  كل  من 
صغير في نهاية الزقاق دفعت الباب و ولجت للداخل 

ليتملكني المكان األصوات و الروائح
الطقس  ه��ذا  ففي  اتأخر  أن  خشية  ألهث  كنت 
تزدحم الطلبات البرد يشعرك بالجوع فحتماً تحتاج 
بأني  الله  حمدت  الكورسان،،  و  الفطائر  و  للقهوة 
و  للمطبخ  بالولوج  أسرعت  آنا  السيدة  قبل  وصلت 
حضرت عجينة الفطائر ومن ثم خرجت ألسخن الماء 
و أحظر القهوة لم أنسى أن أشغل منظومة االغاني و 
صوت فناني المفضل ليظفي الجو الحميمي للمكان 
وحين كنت أركض في عجل أوقعت مرطبان السكر 
كم أنني خرقاء إنحنيت ألجمع الشظايا المكسورة و 
ما كان يقف عند المنضدة  لم أكن أدري بأن أحداً 

ينتظر بأن يلبي أحدهم طلبه
وجميل صغير  داف��ئ  فهو  قلبي  المكان  ملك  قد 
لتأخذ  صمم  أش��خ��اص  عشرة  يسع  بالكاد  مكتنز 
طلبك و ترحل ،صوت غالية المياه كانت تنبئ بوجود 
أحدهم و لكن ال أحد اقتربت من المنضدة وما هي 
إال ثواني حتى ظهرت فتاة من العدم تفاجأت لوهلة 
الموقف  ت��دارك��ت  أحرجت  قد  التعبير  صح  إن  أو 

لتقول بلكنة إنجليزية ساحرة
_تفضل سيدي كيف لي أن أخدمك؟

ابتسمت بدوري وقلت
أريد  و  الكريمة  القليل من  القهوة مع  _كوب من 

قطعتين من الكورسان

هزت رأسها و نطقت
_خمس دقائق وتكون جاهزة

خالل هذه الخمس دقائق رن هاتفي وكان إتصال 
من أمي عن طريق تطبيق الفايبر فتحت الخط و

عندما رفعت رأسي قد تملكني االحراج تداركت 
الموقف وسألته عن طلبه فأجابني على الفور أخذته 
منه و توجهت للمطبخ ألنجزه قمت بتغليف الكورسان 

و خرجت ألسكب له القهوة ألسمعه يقول
أن  بإمكانك  ليته  يا  أمي  يا  حواسي  تدغدين   _
أكثر  والله  المخلل  مع  كسكسي  صينيه  لي  ترسلي 
شيء أرغب فيه بعد رؤيتك حقاً حسناً سأفعل حاضر 
بلغي سالمي ألبي و إخوتي،اقفلت الخط وأستدرت 
ألخذ الطلبية و كانت تعبير وجهها محيرة فقلت لها

_ هل هناك خطب ما؟ هزت رأسها وقالت
_ لو كنت أعلم بأنك ليبي ما صنعت لك الكورسان 

بل فطيرة طرابلسية بالعسل أو خبز شاي
كالنا  ضحك  صدمتي  من  أقل  صدمته  تكن  لم 
الطعام  واحد جمعهم  أبناء وطن  بأننا  نعلم  كنا  فما 
في بالد الغربة بعد موجة من الضحك عم السكون 
ذلك الهدوء الذي يسيطر على المكان بعد أن تعود 
لرشدك ال أعلم ولكن كانت ضحكاتنا نابعه من القلب 
األخيرة  المرة  تكن  شعوري،لم  كان  هذا  األقل  على 
في  ي��ت��ردد  ك��ان  ب��ل  المقهى  خالد  فيها  ي��زور  التى 
فرؤيته  السعادة  من  أطير  بل  سعيدة  كنت  الحقيقة 
كانت تشعرني باالرتياح وإن صح القول باألمان بأن 
غريب  بلد  في  منك  وقريب  بلدك  من  أح��د  هناك 
أعد  كنت  لسعادتي  ونظراً  بالطمأنينة،  سيشعرك 
وكان  الليبية  والمأكوالت  الحلويات  من  أصناف  له 
يسعد كثيراً بها،ولكن مضى أسبوعان ولم تطئ قدمه 
الباب طيلة  أراقب  كنت  بأنه مشغول  يبدوا  المقهى 
هاذين األسبوعين،في اليوم السادس عشر من غيابه 
و في حين كنت أنظف المكان ألقفله و أغادر دخل 
خالد حينما رأيته خفق قلبي علمت حينها بأنه ليس 
)ليبياتي( أصبح  خالد  الغربة  يشاركني  ليبي  مجرد 
كان يرتعد من البرد يفرك يداه تقدمت نحوه وسحبت 

له كرسي  بجانب المدفأة جلس نظر لعيناي وقال 
هل لي بفنجان شاي و حديث مطول؟ 

هززت رأسي و ابتسمت
الخبز  م��ن  قطعتين  و  ش��اي  فنجاني  أع���ددت 
نظرنا  و  قبالته  جلست  و  كرسي  اإلنجليزي،سحبت 

نيف لبعض و كان الصمت ثالثنا من ثم قال:
_كنت مريض لم أتحرك من الفراش ألسبوعين 

كاملين حتى المستشفى لم أذهب له
هززت رأسي وقلت

_ال بأس عليك، تشعر بتحسن؟

ابتسم و هو يضع يديه على فنجان الشاي ليدفئه 
و قال:

_أجل أخذت أدويتي و أنا بأفضل حال و أنت؟
له بعد  أقول  بأن  " كان في داخلي شعور ورغبة 
رؤيتك صرت أفضل لم أكن بخير إطالقاً أسبوعان 
وأنا أهرع كالمجنونة عندما يفتح الباب ألعود صحبة 

خيبتي بد أن الداخل ليس إياك ابتسمت وقلت:
_حمدلله المقهى يعمل بشكل ممتاز و زبائننا في 

إزدياد
هز رأسه ونزع نظارته الطبية و أصدر حمحمه 

من بعدها قال:
_ أما أنا لست كذلك فقد قد تعبت من الوحدة 
و العيش لوحدي أشتاق ألهلي ولبالدي و لكل شارع 
أتذكر  الذكريات  تزوني  ليلة  كل  في  طرابلس  في 
تعلمين  تسكعنا،،  أصدقائي  مع  وجوالتي  صوالتي 
بأن أرقى مقاهي لندن ال تساوي عندي كرسي في 
جنة العريف، وبأن شارع ميزران أجمل الشوراع في 
العالم،أنا إنسان مرتبط ببالده و أهله أنا طفل ولد 
كانت  طفل  ازقتها  بين  وكبر  القديمة  المدينة  في 
صحبته  ج��ده  ي��أخ��ذه  حين  حياته  لحظات  أس��ع��د 
الصيد  منه  فلوكة،وتعلمت  رايس  كان  فجدي  للبحر 
كبرت على قصص وتاريخ طرابلس حفظت تسلسل 
أوجها  في  طرابلس  كانت  وكيف.  القرمالي  عائلة 
أبان حكمهم،وعندما كبرت كبر حب مدينتي معي و 
عاداتنا أشتاق ليوم الجمعة فهنا يمر ثقيل ثقيل جداً 
الذهاب للمسجد بدون عمومتي  بدون أهلي وبدون 
والغذاء صحبتهم فأمي تتفن في إعداد )الكسكسي 
يديه  يفرك  راح  الصالة،  عقب  بالحوت(،أحاديثنا 

نيف و قال:
في كل مناسبة دينيه أو إجتماعية أتذكر عاداتنا 
وطقوسنا أتخيل الشوراع واألزق�ة لتشتعل نيران في 
جوفي في العيد الماضي كنت أقهر حين أرى صور 
طفولتي  تذكرت  التقليدي  بالزي  متجمعين  إخوتي 

وأول )زبون( يبتاعه لي والدي،، 
" زفر نفساً شعرت بحرارته ليبتسم وعيناه فارغه 

في الهواء و ينطق" 
ألتمشي  أن���زل  ال��ذك��ري��ات  ب��ي  تضيق  _ع��ن��دم��ا 
كما كنت شوارع  ولكنها ال تسعني  لندن  في ش��وارع 
وصوت  القديمة  المدينة  ازقه  في  التجول  طرابلس 
أجمل  من  لينقشه  النحاس  على  طرق عمي حسين 
اليود  رائحة  البحر  كهواء  ليس  هنا  الهواء  األلحان 
اليود  فسيفوز  الالفندر  برائحة  أقارنها  ال  هناك 
المنبعت من بحر طرابلس،،ناهيك عن الشوارع رفع 

فنجان الشاي وقال:
_هذا ال يشبه بتاتاً ذلك الذي أشتريه من الصبية 

في )الكورنيش(  أما هذا الخبز ال طعم له إطالقاً 
ذهلت  هنا  وصولي  عند  الصفار(  )كوشة  خبز  كما 
رؤيتها  مستعد الخسر  أنا  اآلن  أما  بين  بيج  بروعة 
الظهر  ص��الة  الساعة(و  )لبرج  رؤيتي  نظير  لألبد 
ازقة)  بين  انطلق  ثم  باشا( ومن  في مسجد )أحمد 
سوق المشير( ألنهي جولتي عند) قوس ماركوس( ، 
)السرايا والنافورة و سوق الحوت( كل مافي طرابلس 
سنتسيني  إنجلترا  روع��ة  بأن  اظن  له،كنت  مثيل  ال 
بالدي ولكن إكتشفت بأنها هنا مشيراً بسبابته لقلب�ه
" حاولت احتواءه بنظراتي طوال حديثه كنت أعلم 
قدر ألمه فهذه لم تكن المرة األولى التى أرى ليبيا 

في عينيه  تبسمت وقلت له:
يوماً   أحظى  ولم  هنا  ولدت  يوماً  ليبيا  ازر  لم   _
بفرصة للذهاب هناك كل ما حظيت به منها إسمينا 
سماني والدي تيمناً بها،ولكن أقدر شعورك فالغربة 
مؤلمة،،ختمت كالمي بإبتسامة و أردفت برد الشاي 
سأجدده هممت بالنهوض فأمسك يدي تعجبت فلم 

يفعلها من قبل سحب يده على على عجالة و 
_ أس���ف ل��م أق��ص��د ول��ك��ن ل��م أك��م��ل ك��الم��ي يا 
ليبيا،كل ما رويته لِك بدأ وجعه يخف رويداً منذ أن 
أن سمعت صوت محمد  منذ  المقهى  وطئت قدمي 
حسن هنا وهو يتغنى بي )حبيبي حبيبي تجرح في 
وأنا نسامح فيك(أي بأن الحنين للوطن وجد مسكن 
منذ قرابة األربع أشهر،دخولي للمقهى قدر ونصيب 
ألعثر فيه على ليبيا التى اشتقت لها  تركتها هناك 
ولكن وجدتها هنا أنت بلطفك و اهتمامك بثراثنا و 
أغانينا و أكالتنا وكأنك ولدتي وكبرت فيها بالرغم 
طيبتك  في  تشبهينها  أن��ك  أال  تزويها  لم  أن��ك  من 
ونقاءك في لطافتك و كبرياءك في أخالقك عيناك 
الخير  تطرح  و  تبتسم  جنتيك  و  كبحرها  صافية 
و  الزيتون  بشجر  عمرت  ك���أراٍض  عيناك  كنخيلها 
تيقنت  لك  نظرت  كلما  كصحراءها  بشرتك  سمرت 

بأنك أخذتي من إسمك النصيب 
فهل تكونين لي ليبيا التى إشتقت لها؟ وهل تقبلين 

بأن نرجع سويًة لها في يوم من األيام؟ 
" أومأت له و قلت:

_ لطالما أمنت بأننا ال نختار أوطاننا وال هويتنا 
و ديننا ولكن نحن من يختار حبهم أم كرههم، الوطن 
يا  عليها  نعيش  التى  الجغرافية  الرقعه  تلك  ليس 
خالد الوطن هو عشق ال يفنى مشاعر خالدة ،حبيب 
لن ينقص حبك له مهما أخطأ،،الوط�ن كائن طيفي 
الوجود يأسرك ويسجنك بإنتمائك وفخرك به و إن 
أطلق سراحك يوماً  تستحيل تعيس ،لذلك فأنا أقبل 
أن أكون  وطنك الذي مهما هجرته قسراً ستعود له 

طوعاً وشوقاً

■ بقلم: وصال جمال 
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الشاعر  عن مطابع غباشي بطنطا صدر ديوان 
عبدالعزيز  عامر  للكاتب  بوهليل  حمد  الشعبي 
شيت وهو في 148 صفحة من الحجم المتوسط.

أبرز  من  واح��دا  بوهليل  حمد  الشاعر  ويعتبر 
شعراء عصره فهو حمد بوبكر بوهليل من كوكبة 
عام  اجدابيا  بمدينة  ول��د  الشعبيين  الشعراء 
1890م وقد توفي عن عمر يناهز 92 عاما وهو 
بشعره  خاض  فقد  شواغر  بيت  ازوي��ة  قبيلة  من 
كافة أغراض الشعر فقال الغزل والوصف والرثاء 

والهجاء وتحدث في شعره عن اإلبل واألجواد.
ومن أشهر قصائده في الغزل:

بنت اتقول شفاق أمسى
طيب  نفسها 

قطنه في وردي غاطسها

ب��ال��دراس��ات  المهتمين  ك��ل  ي��ؤك��د 
الثقافية الشعبية ان المثل الشعبي هو 
وم��ارس��وا  تعايشوا  ان��اس  تجربة  نتاج 
جغرافية  منطقة  في  حياتهم  اساليب 
واح���دة وت��ع��ام��ل��وا م��ع نفس ال��ظ��روف 
ونظرا  ال��واح��دة  والمناخية  المعيشية 
تنشأ  والمهن  العيش  سبل  ألخ��ت��الف 
فهم  ال��ى  تتحول  مشتركة  لغة  بينهم 
مشترك قد تختزل مختصر القول في 
الحديث  اطالة  عن  تغنى  وحكم  امثال 
يحددون مفرداتها ويتفقون على مواضع 
كما  عليها  وي��ح��اف��ظ��ون  اس��ت��خ��دام��ه��ا 

يحافظون على ابنائهم.
رقعتها  ات���س���اع  ع��ل��ى  ل��ي��ب��ي��ا  وف����ي 
المناخية  الجغرافية  الفسيفسائية 
المكون  هي  والتي  العرقية  والثقافية 
الحقيقي لثقافتنا الجامعة األم باختالف 
ان  سنحاول  والتي  ولكناتها  اطيافها 
نبدأ معا في سرد وتحليل امثاال شعبية 
ثقافتها  أط��ي��اف  لهجات  مختلف  م��ن 
وسبل  مكاناتها  وبلكنات  المجتمعية 

الحياة بها من 
ع�����رب...وت�����ب�����و..... وام����ازي����غ... 
على  معهم  تعايش  وم��ن  وط�����وارق... 
هذه االرض الطيبة صانعة الحضارات 
الثقافة  هيمنة  تدعي  كما  معبرها  ال 
األستشراقية المتعالية المزورة للتاريخ 
الستضعاف  الشعوب  شأن  من  للتقليل 
الشعوب في  والغاء دور هذه  مواطنتها 
ارضها  على  االن��س��ان��ي  ال��ت��اري��خ  صنع 

اعدادا للهيمنة االستعمارية عليها.
ثقافتناالشعبية.....  بأدب  استهالال 

مرحب بوجوه الخير بالجوده.
) تعثرت الفكرونه قالت هد العجله(

يالها من كوميديا الذعة قد التجدها 
في اي ثقافة سخرية باالستعجال

) تفريجت الحمار عالعرس (
ال��دع��اب��ات  ع��ن  ثقافتنا  تتغافل  ل��م 
ف��وص��ف��ت م��ن ي��ت��ورط ف��ي م��وق��ف لم 
يحسب له حساب انه سينال من االذى 

العبثي مالم يتوقعه.
) مبروم علي مبروم مايبرمش(

وهنا ندرك تعدد مالمح ثقافتنا بتعدد 
ان  الرمزية  بهذه  وتؤكد  المهن  صنوف 

ماأتلف اتلف ومااختلف اختلف.
) ساس طاح علي ظله (

فلسفة بساطة التبسيط ال احد يجئ 
الشئ يحدث

)الهبال الينكتب له وال ايتكوا عليه( 
اعالن على ان قلة العقل لعنة بالشفاء

) ماايجلو نكادها غير اوالدها(
ابناء  ع��زم  غير  الفرح  يدخل  الش��ئ 
له  ليعيدوا  ب��ه  ال��ن��ه��وض  على  ال��وط��ن 

سعادته.
) اجبال الكحل يفرغن بالمكاحل(

تؤكد الثقافة الصحراوية ان الحرص 
على مايستهلك قليله بال تعويض يذهب 

الى زوال مهما كان حجمه.
) تفكر اعظام العيد ناض اينوح(

وللثقافة الشعبية في زوال النعم رأيا 
رمزيا لتعلن ان ليس كل شئ يدوم.

بالحبرالليبي. 
طردهامالحقها قالهابري معتوقه

غاب الكرم والجود غاب الباشا

اليوم عقل عن برقة كبير تالشى

غاب الكرم والود 

واللي غاب مايمال  مكانه حد

الي يقصده كاين ضرا وسند

عايل شيوخ وما تريد فتاشه

غابت سماحة صيت 

غيب ليه وعز من القيت 

عدا اللي كاين عمار البيت

وكسره كبيره لعيلته  وناسه 

مانوصفه مهما عليه حكيت

رواق طاح كاين ظلنا الباشا

مستوصف كلماتي 

اشعاري عاجزة وابياتي 

عزانا وعزاكم ياخوال باتي 

في صالح الباشا الله يرحمه وادعوا 

مع ابياتي

بجنة الله مسكنه ومعاشه

عامر عبدالعزيز وديوان 
الشاعر حمد بوهليل

ادبيات شعبية

المتغطي بالدنيا عريان 

قصيدة رثاء في الراحل الباشا صالح 
لطيوش للشاعر سليمان عويدات الوافي

<< قصيدة وشاعر
الشاعر عبدالسالم محمد الحر 

وقصيدة تنشر ألول مرة

يقول الراوية الغناي عبدالفتاح نوح العقيبي انه 
في ليلة وقوع زلزال المرج بتاريخ 21فبراير 1963م 
والذي راح ضحيته اكثر من  300 مواطن ومواطنة، 
كنا انا وعبدالسالم الحر وحمد صبره نمشي نتفقد 
تلك الجثث حتى الفجر والشاعر عبدالسالم الحر 

يردد :-
ثالثين عشرة بين يوم وليله

اللي دفنوا الطار الجاليه
وعاد النعش يمشي بال تغسيله 

كثروا على العزاي والبكايه
الصباح  وفي  العقيبي  عبدالفتاح  الراوية  واضاف 
في  وتوقفنا  الحر  عبدالسالم  الشاعر  رافقني 
العويلية عند أول دكان لحم اخذ منه ورقة عريضة 
سوف  قائال  الي  والتفت  واليقرأ  اليكتب  وهو  وقلم 
عن  الورقة  هذه  في  لي  اكتبها  قصيدة  عليك  أملي 

زلزال المرج كان يقول فيها :-
انعزي اخواني من صميم النيه

وحر التعازي واخلص النيات
ونهدي عليهم تعزيه قلبيه

من وسط عقلي نصها باثبات
وهذا عزا وافي لكم جمليه
يافاقدين المال والعيالت

راح سوكم يحفظ الله البقيه
ويغفر ذنوب الحي واللي مات
ورانا سوا في الكاينه جمليه 

وراه كدركم صادنا جمالت
والله هو اللي عالم بما في النيه

وعالم بما في الغيب واللي فات
لوكان بالتماني والغرض والميه

غير الشهاوي توا منقطعين
البات سوق المرج طافي ضيه

والصار حادث عوق الوشنات
يانويرتي مامن ولد بيتيه

يعز القبيله ساعة الفزعات
ونا توا مانحكي اال بوصيه
وانصتوا لي كلكم جمالت 

راه الحي كي تلفى عليه رزيه
يفقد جميع الذهن والرايات 
وراه الصبر ماكيفه وال مقنيه

وراه الصبر ما عقبه اال عزالت
والشعب كله من صميم النيه

يشكر اعمال الجيش في العيالت 
لواله ماجبدت وال امغبيه 

وراكم ردايم تحت م الساسات 
وثاني لكم صاحب بعين قويه

طول أيامه يالله مدات
ادريس السنوسي رايد الحريه 

واخذ أقوال الخير والعزات
كيف القمر تمشي الناس بضيه
اسمال عليكم يومة يقولوا مات

بقلم: محمد اسويسي
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حوادث

بسالح كالشنكوف

ابن يقتل والده بعد شربه الخمور 

بأمر النائب العام

 غرفة العمليات األمنية تباشر هدم المباني المخالفة فوق خط النهر الصناعي

الديوان / خاص
هزت جريمة قتل بشعة 
وق���ع���ت خ����الل األس���ب���وع 
مدينة  داخ����ل  ال��م��اض��ي 
بنغازي   حين أقدمت أم 
على قتل ابنها البالغ 30 
عاًما خنًقا بمعاونة إخوته 

وإلقاء جثته في الشارع.
ج���ري���م���ة م���روع���ة 

بطلتها األم ؟!
أم��ن  م��دي��ري��ة  كشفت   
بنغازي  تفاصيل الجريمة 
األم   أن  ل��ه��ا   ب��ي��ان  ف���ي 
اعترفت بارتكاب الجريمة 
إذ  ابنها  بحق  ال��م��روع��ة 
قتلته خنقا بعد تقييد يديه 
وابنها  ابنتها  بمساعدة 
في  جثته  ألقوا  ثم  اآلخر 

الشارع أمام البيت.
المجني  ش��ق��ي��ق  أن  و 
بنقله على وجه  عليه قام 
مستشفى  إل��ى  ال��س��رع��ة 
الجالء، بعدما وجد جثته 

ملقاة أمام منزلهم.
وعليها آثار ضربات في 
والرقبة  والكتف  ال���رأس 

واع����ت����رف ش��ق��ي��ق��ه ب��أن 
والدته خنقته بوشاح أخته 
حتى  غسيل  بحبل  وكبلته 
فارق الحياة ثم رمته أمام 

المنزل.
علينا  يعتدي  ك��ان 

بالضرب
ب��رب��ط  األم  وأق�������رت 

ال��م��ج��ن��ي ع��ل��ي��ه ب��ح��ب��ل 
وخنقه  وض���رب���ه  غ��س��ي��ل 
حتى  ش��ق��ي��ق��ت��ه  ب���وش���اح 
ث��م ألقت  ال��ح��ي��اة  ف����ارق 
جثته بمعاونة ابنها وابنتها 
بجوار سيارته في محاولة 

لتضليل العدالة.
إقدامها  األم  وب���ررت 
ابنها بأنه "كان  على قتل 
بالضرب  عليهم   يعتدي 
وي��ت��ل��ف أث�����اث ال��م��ن��زل 
ت��ح��ت ت��أث��ي��ر ال��ك��ح��ول 
وال��م��خ��درات" وف��ق بيان 

مديرية أمن بنغازي.
األمن  مديرية  وأعلنت 
اتخاذ اإلجراءات القانونية 
وإحالتهم  المتهمين  حيال 

إلى النيابة العامة.

الديوان / خاص
كشف مركز شرطة الصابري بمدينة 
ب��ن��غ��ازي ع��ن م��الب��س��ات ج��ري��م��ة قتل  
مروعة للمواطن هشام خليفة بوشناف  
بمنطقة اللثامة   أقدم على قتله   ابنه 
تحت  وه��و  بالرصاص  رميا  المراهق 

تأثير الكحول .
جاء ذلك بعد ورود  إشارة السلكية 
مفادها انبعاث رائحة كريهمة من منزل 
بمنطقة اللثامة  ليتم اخطار التحريات 
وأث��ن��اء ج��م��ع ال��م��ع��ل��وم��ات  تبين ب��أن 
العامة  النيابة  ابالغ  وتم  خالي  المنزل 
بدخول  االذن   اخذ  وبعد  بالخصوص 

المنزل تبين أن المجني عليه ملقى على 
األرض وعليه اثار أعيرة نارية .

وعلى اثرها تم اثبات ذلك بالمحضر 
مع  بالتزامن  العامة  النيابة  واخ��ط��ار 

حضور جهاز األدلة الجنائية .
و خالل التحقيق  حول الجريمة تم 
األبن  وه��و  القاتل  هوية  إل��ى  التوصل 
وباألستدالل  عليه  القبض  إلقاء  وبعد 
معه ت��ح��دث ق��ائ��ال:  إن��ه ق��ام بسرقة 
ج��اره   م��ن��زل  م��ن  كالشنكوف  بندقية 
مخزن  بتفريغ  والده  على  النار  واطلق 

كامل  وهو تحت تأثير الخمور  .
بالهروب  ق��ام  جريمته  تنفيذ  وبعد 
واإلختباء  سوسة  إل��ى  وال���ده  بسيارة 
داخل )شاليه(  ليتم. االشتباه به وبعد 

التحقيقات اعترف بجريمة القتل .

الديوان / خاص
العمليات  غرفة  باشرت 
األم���ن���ي���ة ال��م��ش��ك��ل��ة م��ن 
المباني  هدم  العام  النائب 
فوق  والمبنية  المخالفة 
خ����ط ال���ن���ه���ر ال��ص��ن��اع��ي 
بنغازي  لمدينة  ال��م��غ��ذي 
بمياه الشرب وذلك بعد ان 
ألصحابها  فرصة  منحت 

لإلخالء.
باسم  الناطق  وبحسب 
للبحث  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 
ضابط  مساعد  الجنائي 
وليد العرفي فإن " عمليات 
ال���ه���دم ش��م��ل��ت ال��م��ب��ان��ي 
النهر  فوق خط  العشوائية 
ال���ص���ن���اع���ي م����ن م��ف��ت��رق 
م���رورا  ال��م��س��اك��ن  منطقة 
إلى  وص��وال  النهر  بطريق 

منطقة الهواري.
ال���ع���رف���ي وف����ي ح��دي��ث 
لصحيفة "الديوان " أضاف 

من  شهر  نحو  قبل   " أن��ه 
غرفة  ق���وات  منحت  اآلن 
برئاسة  االمنية  العمليات 
ال����ل����واء ص�����الح ه���وي���دي 
العامة  اإلدارة  وم��ش��ارك��ة 
وكتيبة  ال��ج��ن��ائ��ي  للبحث 
ح��م��اي��ة وت��أم��ي��ن م��ش��روع 
أصحاب  الصناعي  النهر 
ال��م��ب��ان��ي م��ه��ل��ة إلخ���الء 

مبانيهم استعدادا النطالق 
ع��م��ل��ي��ة إزال�����ة ج��م��ي��ع ما 
النهر  ام��دادات خط  يعيق 

الصناعي.
يأتي ذلك بحسب العرفي 
ضمن حملة امنية تستهدف 
ت��أم��ي��ن ام������دادات ال��م��ي��اه 
للمدينة بإزالة المباني فوق 
إزال��ة  وك��ذل��ك  النهر  خ��ط 

الغير  ال���وص���الت  ج��م��ي��ع 
بشكل  المربوطة  شرعية 
النهر  خطوط  على  جائر 
قبل ضعاف  من  الصناعي 
من  بإسناد  وذل��ك  النفوس 
العربية  المسلحة  القوات 
اللواء  في  المتمثلة  الليبية 
ط����ارق ب���ن زي����اد ال��م��ع��زز 

واللواء 106 مجحفل.

الديوان / خاص
أكد مكتب النائب العام رفع دعوى جنائية 
ضد أحد المتهمين بالمشاركة في احتجاز 
18 عاماًل وافًدا إلى ليبيا بغرض الحصول 
بعد  وذل���ك  إط��الق��ه��م،  مقابل  ال��م��ال  على 

ضبط هذا المتهم.
وقال المكتب في بيان إن المتهم " منظم 
ست لغرض ارتكاب  في جماعة إجرامية أُسِّ
ارت��ك��اب جناية  آخ��ره��ا  ك��ان  ع��دة جنايات 

حجز حرية ثمانية عشر عاماًل.
أمر  العام صدور  النائب  أكد  بيانه  وفي 
ضبط وإحضار ضد مرتكبي الواقعة " وتابع 
" وبادر مأمور الضبط القضائي العامل في 
المتهم  ضبط  إل��ى  ال��ج��وي  بنغازي  منفذ 
تولى  ثم  المنفذ،  من  م��روره  ف��ور  )ي. ك( 
العام  المحامي  بمكتب  العامة  النيابة  وكيل 

ببنغازي استجوابه.
وختم النائب العام بيانه قائال أنه :جرى 
العصابة  في  انخراطه  حول  المتهم  سؤال 
جرائم  ارتكاب  في  ومساهمته  اإلجرامية 
)حرابة وخطف حيازة أسلحة غير مرخص 
حبسه  ت��ق��رر  ذل���ك  ب��ع��د  ث��م  بحملها(  ل��ه 
قدم  أن  بعد  التحقيق  ذمة  على  احتياطًيا 

إحاطته للنيابة.

الديوان / خاص
غلق  الصور  الصديق  العام  النائب  أعلن 
232 مخبًزا على مستوى ليبيا وحبس 411 
أجنبًيا  و283  ليبًيا   128 بينهم  شخًصا 
التجاري  بالغش  متعلقة  قضايا  ذم��ة  على 

وعدم االلتزام باالشتراطات الصحية.
وقال الصور خالل مؤتمر صحفي " نتيجة 
قضية   232 لدينا  العمل  من  أي��ام  أربعة 
أحيلت إلى النيابات يُجرى التحقيق فيها ".

غذائية  سلع  رص��د   " إل��ى  الصور  ولفت 
مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات فضال 
الشهادات الصحية وتداول  توافر  عن عدم 
دخلت  العامة  الصحة  على  خطرة  أغذية 

البالد خلسة".
غلق   " عن  أيضا  العام  النائب  تحث  كما 
60 مخبزا في طرابلس والتحقيق مع 124 
أجنبًيا  و93  ليبًيا   31 بينهم  مالكها  من 
وفتح  بنغازي  ف��ي  مخبًزا   20 ع��ن  فضال 
االحتياطي  والحبس  بالخصوص  تحقيق 

ل�32 ليبًيا على ذمته".
في  الغش   " أن  العام على  النائب  وشدد 
الصحية  المستندات  وتزوير  الغذاء جريمة 
جريمة " موضًحا أن " المخابز المغلقة هي 
هذا  وأن  الصحية  بالمعايير  تلتزم  لم  التي 
اإلجراء يأتي لحماية الصحة العامة وليس 

لغرض إحداث ربكة".

ضبط متهم  ُمنظم لجماعة إجرامية 
احتجزت 18 عامال وافدا 

النائب العام: غلق 232 مخبزا في 
ليبيا وحبس 411 من مالكها

بمعاونة أبنائها 

أم تقتل ابنها وتلقي جثته
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لكرة  االتحاد األفريقي  جدد 
القدم  )الكاف( اعتماده لملعب 
بنغازي  بمدينة  ال��دول��ي  بنينا 
الح��ت��ض��ان م��ن��اف��س��ات ال��ف��رق 
في  المشاركة  األربعة  الليبية 

المنافسات األفريقية.

االندية  فإن  االعتماد  وبهذا 
ال��ل��ي��ب��ي��ة االرب����ع����ة س��ت��ج��رى 
بنينا  ملعب  ع��ل��ى  م��ب��اري��ات��ه��ا 
مسابقتي  منافسات  الحتضان 
وك��أس  أفريقيا  أب��ط��ال  دوري 
في  األفريقية  الكونفدرالية 

الموسم الرياضي المقبل  
االت��ح��اد  فريقي  أن  وي��ذك��ر 
واألهلي طرابلس سيشاركان في 
دوري أبطال أفريقيا واألخضر 
ك��أِس  منافسات  ف��ي  والنصر 

الكونفدرالية األفريقية .

ن���ظ���م  ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ب��ن��غ��ازي 
احتفالية تكريم لعناصر منتخبنا الوطني 
على  ُحصوله  بُمناسبة  الشطرنج  للعبة 

الميدالية الذهبية
وأعضاء  رئيس  االحتفالية  وحضر 
ورئ��ي��س  للبلدية  ال��ت��س��ي��ري  ال��م��ج��ل��س 
االتحاد العام للشطرنج  فوزي بورجيعة 
وعدد من أحباء اللعبة وعضو المجلس 
ال��ري��اض��ة أدري���س غيث  م��س��ؤول ملف 
بُمناسبة ُحصول المنتخب على الميدالية 

الذهبية. 
والقيت كلمات هنأت عناصر المنتخب 
بهذا االنجاز الرياضي متمنين له مزيدا 

من االنتصارات للعبة الشطرنج .
الليبي  الُمنتخب  أن  بالذكر  والجدير 
الميدالية  على  تحصل  الشطرنج  للعبة 
األولمبياد  في    D للمجموعة  الذهبية 

العالمي للشطرنج في دولة الهند . 
الليبي ظفر بالميدالية  الُمنتخب  وأن 
في الُجولة األخيرة أمام ُمنتخب" هونج 
الحصادي  يوسف  البطل  "وإنتزع  كونج 

نقطة  على  وتحصل  ُمنافسه  على  فوزه 
الُمنتخب  لصالح  الجولة  تُنهي  كاملة 

الليبي بنتيجة2.5  ُمقابل 1.5 .
بالميدالية  الليبي  وظفرالُمنتخب 
الذهبية للمجموعة وحقق البطل يوسف 
الحصادي خمس نقاط ونصف النقطة 

هذه  في  األول��ى  العالمية  ُمشاركته  في 
األولمبياد . 

وع��ب��ررئ��ي��س إت��ح��اد ال��ش��ط��رن��ج عن 
الشكر والتقدير لبلدية بنغازي لدعمهما 
الليبي  للُمنتخب  المتواصل  وتشجيعها 

للعبة الشطرنج. 

ي��س��ت��ع��د ف��ري��ق��ا االت���ح���اد وااله��ل��ي 
طرابلس واألخضر لبدء مشاركتهم  في 
المنافسة االفريقية خالل شهر سبتمبر 

القادم .
لمرحلة   64 الدور  مباريات  وستقام 
ال��ذه��اب خ��الل اح���دى أي���ام 9 – 10 
ستقام  بينما  سبتمبر  شهر  من   11  –
مباريات االياب خالل أيام 16  17 – 

18 – من نفس الشهر سبتمبر.
التمهيدية  األدوار  قرعة  وأس��ف��رت 
لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها 
بمشاركة    2023-2022 المقبلة 
فريقي االتحاد بطل الدوري والوصيف 

االهلى طرابلس.
االتحاد  فريق  القرعة  أوقعت  حيث 
البوروندي  فالمبو  فريق  مواجهة  في 
أبطال  دوري  من  التمهيدي  ال��دور  في 
التالي  للدور  تأهله  حالة  وفي  أفريقيا 

مباراة  م��ن  المتأهل  الفريق  سيواجه 
الكيت التشادي والزمالك المصري. 

طرابلس  األه��ل��ي  فريق  يلتقي  فيما 
مع فريق كمكم من زنجبار ضمن الدور 
ال�64 بدوري األبطال وفي حالة تأهله 
المريخ  م��ب��اراة  م��ن  المتأهل  سيلتقى 

دور  في  الجيبوتي  وس��والر  السوداني 
ال�32. 

الكونفدرالية  بطولة  قرعة  وأوقعت 
مواجهة  في  األخضر  فريق  االفريقية 
فريق األهلي الخرطوم السوداني ضمن 
أعفت  بينما  األول  التمهيدي  ال���دور 
القرعة فريق النصر من خوض مباراتي 
ال��دور  ف��ي  وسيلتقى  التمهيدي  ال���دور 
الثاني الفريق المتأهل من مباراة كيغالي 

الرواندي وواس اس الجيبوتى 
لمرحلة   64 الدور  مباريات  وستقام 
الذهاب خالل احدى أيام 9 – 10 – 
مباريات  ستقام  بينما  سبتمبر   –  11
االي��اب خ��الل أي��ام 16 – 17 – 18 
– سبتمبر فيما ستقام مباريات الذهاب 
ضمن الدور 32 خالل ايام 7 – 8 – 
9 – أكتوبر بينما ستقام مباريات االياب 
خالل ايام 14 – 15 – 16 - اكتوبر .

االتحاد االفريقي لكرة القدم يجدد اعتماد ملعب 
بنينا الحتضان المنافسات األفريقية

المجلس التسييري لبلدية بنغازي يكرم الُمنتخب الليبي للعبة الشطرنج بُمناسبة ُحصوله على الميدالية الذهبية

فريقا االتحاد واالهلي طرابلس واألخضر يستعدان للمنافسة االفريقية خالل شهر سبتمبر القادم 

المقبل  أك��ت��وب��ر  ش��ه��ر  مطلع  م��ع  تستأنف 
منافسات بطولة كأس ليبيا لكرة القدم بإقامة 
التي شهدت منذ  الدور السادس عشر  لقاءات 
فيها  ف��از  فقط  واح���دة  م��ب��اراة  إق��ام��ة  أسابيع 

أبوسليم على فريق الهالل .
األهلي  فريق  المنافسات  ضمن  وسيواجه 
بنغازي الجديدة أحد فرق دوري  بنغازي فريق 
الدرجة األولى فيما يحتضن ملعب شهداء بنينا 

ببنغازي مباراة فريقي التعاون واألولمبي .
بينما  الصداقة  مع  طرابلس  األهلي  ويلتقي 
يلتقي فريق النصر فريق دارنس بملعب أجدابيا، 
األخ��ض��ر  م��ع  االت��ح��اد  يلعب  ال��م��رج  وبملعب 
ويواجه المدينة فريق االتحاد المصراتي بملعب 
الجميل، ويلتقي فريق السويحلي مع فريق هالل 

سبها . 

شارك نائب رئيس االتحاد الليبي للمالكمة 
– مدير المنتخبات الوطنية فرج البدين في 
العربي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  اجتماع 

للمالكمة بالقاهرة.
وقال البدين “الذي يترأس الوفد الليبي” 
– لمراسل “وال” – إن االجتماع أقيم على 
حالًيا  المقامة  العربية  البطولة  ه��ام��ش 
اعتماد  خالله  تم  أن��ه  مضيًفا  ال��ج��ارة،  في 
فيها  نص  التي  السابق؛  االجتماع  محضر 
وتسمية  لالتحاد  لجان  تشكيل  اختيار  على 
التي  البطوالت  اعتماد  وكذلك  رؤسائها، 

ستقام لالتحاد.
خلص  االجتماع  أن  إل��ى  البدين  وأش���ار 
شبيب  ك��ام��ل  محمد  ال��س��وري  تعيين  إل��ى 
خليل  محمد  واللبناني  العليا،  للجنة  رئيًسا 
احترم  وال��ج��زائ��ري  الحكام،  للجنة  رئيًسا 
والمغربي  المدربين،  للجنة  رئيًسا  مولود 
والبرامج،  األنشطة  للجنة  بسباسي  م��راد 
للجنة  رئيًسا  الخميسي  رش��ا  والسعودية 
المرأة، واليمني شوقي البكاري رئيًسا للجنة 
رئيًسا  وائل محمد  والفلسطيني  اإلعالمية، 
واإلم��ارات��ي  والقانونية،  التشريعية  للجنة 
ال��ق��دام��ى  للجنة  رئ��ي��ًس��ا  ب��وخ��اط��ر  محمد 

للمالكمة.

الدور السادس عشر من كأس ليبيا لكرة 
القدم ينطلق في أكتوبر المقبل 

االتحاد الليبي للمالكمة ُيشارك 
في اجتماع المكتب التنفيذي 

لالتحاد العربي بالقاهرة


