
التقى السيد رئيس مجلس 
عقيلة  المستشار”  ال��ن��واب 
مدينة  ف��ي  بمكتبه  ص��ال��ح” 
الماضي  االثنين  ي��وم  القبة 
وزير الدفاع بالحكومة الليبية 
ال���دك���ت���ور” أح��م��ي��د ح��وم��ه” 
الرسمي  المتحدث  وبحسب 
السيد  النواب  مجلس  باسم 
اللقاء  ف��إن  بليحق  عبدالله 
األوض��اع  مستجدات  ت��ن��اول 
كافة  على  البالد  أنحاء  في 

األصعدة.
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وزارة التخطيط والمالية ُتصدر 
منشورًا لضبط اإلنفاق العام

األسعار ُتكبل التاجر وتظلم المواطن

الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  دع���ت 
إلى  باشاغا  فتحي  برئاسة 
ضبط النفس وعدم االنجرار 
ال��س��ي��اس��ي  ال��ت��ص��ع��ي��د  وراء 
وال��ع��س��ك��ري، ال��م��ع��ت��م��د من 
الوطنية  الوحدة  حكومة  قبل 
المنتهية الوالية، التي ضاقت 
بها األفق وتسعى بشكل مشين 
إلى تعميق االنقسام من خالل 

سياستها االستفزازية.
وأّك��������دت ال���ح���ك���وم���ة ف��ي 
ب��ي��ان ل��ه��ا ُق����رب اس��ت��الم��ه��ا 
العاصمة  من  أعمالها  لمهام 
السلمية  ب��ال��ط��رق  ط��راب��ل��س 
وإن���ه���اء م��ظ��اه��ر ال��ف��وض��ى 
األمنية والفساد المالي الذي 

رسخته حكومة الدبيبة.

المسؤولية  الحكومة  وحملت 
لمغتصبي  والقانونية  الوطنية 
واآلث��ار  العواقب  كافة  السلطة 
الناجمة عن التدخالت السافرة 
في شؤون هذه المؤسسات التي 
ومصدر  الليبيين  ق��وت  تمثل 
ثروتهم التي يشترك فيها عموم 
ع��ادل  بشكل  الليبي  ال��ش��ع��ب 

ومتساٍو بال استثناء.
ال��ح��ك��وم��ة على  وش�����ّددت 
المؤسسة  تجنيب  ض����رورة 
وم��ص��رف  للنفط  ال��وط��ن��ي��ة 
والمؤسسة  ال��م��رك��زي  ليبيا 
دائرة  من  لالستثمار،  الليبية 
االس��ت��ق��ط��اب واالس��ت��غ��الل 
بدعمهم  وااللتزام  السياسي 

وفق أسس وطنية متجردة.

النواب  مجلس  رئيس  السيد  التقى 
بمكتبه  ص��ال��ح”  عقيلة  ال��م��س��ت��ش��ار” 
الماضي  االثنين  ي��وم  القبة  مدينة  في 
رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية 
تعديل  لجنة  عضو   – ال��ن��واب  بمجلس 
بموجب  ال��ُم��ش��ك��ل��ة  ال��دس��ت��ور  م��س��ودة 
 )29( رقم  النواب  مجلس  رئيس  ق��رار 
”ع��ب��دال��ه��ادي  ال��س��ي��د  2022م  لسنة 

الرسمي  المتحدث  وبحسب  الصغير“، 
عبدالله  السيد  ال��ن��واب  مجلس  باسم 
لجنة  أعمال  تناول  اللقاء  ف��ان  بليحق 
الخالف  محل  والنقاط  المواد  مراجعة 
في مشروع الدستور المنجز من الهيئة 
الدستور،  مشروع  لصياغة  التأسيسية 
عشر  الثاني  الدستوري  للتعديل  وفقاً 

الذي أقره مجلس النواب.

ان��ط��ل��ق��ت ص���ب���اح ي����وم االرب���ع���اء 
الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة 
اجتماعات المسار الدستوري برعاية 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
الشقيقة  م��ن  ك��ري��م��ة  وب��اس��ت��ض��اف��ة 
جمهورية مصر العربية، بحضور لجنة 
مجلس النواب الُمشكلة بموجب قرار 
السيد رئيس مجلس النواب رقم 29 
المتحدث  وبحسب  2022م،  لسنة 

ال���رس���م���ي ب���اس���م م��ج��ل��س ال���ن���واب 
الجلسة  ف��إن  بليحق  عبدالله  السيد 
ترحيبية  بكلمات  اُستهلت  االفتتاحية 
ل��ل��دول��ة ال��م��س��ت��ض��ي��ف��ة وم��س��ت��ش��ارة 
السيدة  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
مجلس  ووف���دي  وليامز”  ”ستيفاني 
تستمر  وس����وف  وال���دول���ة،  ال���ن���واب 
االجتماعات حتى العشرون من شهر 

ابريل الجاري.

الحكومة الليبية ُتؤّكد ُقرب استالمها لمهام 
أعمالها من العاصمة طرابلس

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس

انطالق اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة

أصدر رئيس مجلس النواب، المستشار 
لجنة  تشكيل  بشأن  ق��راراً  عقيله صالح، 
الخالف  محل  والنقاط  المواد  لمراجعة 
الهيأة  من  المنجز  الدستور  مشروع  في 
الدستور  مشروع  لصياغة  التأسيسية، 

وإجراء التعديالت الالزمة عليه.
ون��ص ال��ق��رار ال���ذي حمل ال��رق��م 29 
لسنة 2022م على تشكيل اللجنة من 12 
عضو، وبين في مادته الثالثة أن على اللجنة 
الدستوري  التعديل  في  ورد  بما  االل��ت��زام 
الثاني عشر ومراعاة بنوده حسب ورودها 

والمواعيد المحددة إلنجاز مهامها.
انه  الرابعة  القرار في مادته  كما نص 
حبث  من  االخ��ت��الف  وعند  اللجنة  على 
التعديل  ف��ي  ال����واد  ال��ه��دف  أو  ال��ش��ك��ل 
الدستوري الثاني عشريجب عرض نتائج 
غير  وه��ي  ال��ن��واب  مجلس  على  اعمالها 
مهمتها  خ��ارج  التزام  أي  بترتيب  مخولة 
المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.

مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  قال 
الله بليحق، إن مقترح عدد  النواب، عبد 
تشكيل  بشأن  للرئاسة  المترشحين  من 
حكومة مصغرة للتجهيز لالنتخابات غير 
مطروح لدى المجلس؛ ألنه مجلس النواب 
انتهاء  بالفعل حكومة جديدة عقب  شّكل 

المدة القانونية لحكومة الدبيبة.
وفي تصريحات تلفزيونية، أّكد بليحق 
هذا  يومنا  إلى  تعمل  الدبيبة  حكومة  أن 
بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن مجلس 
النواب قام بإجراءاته القانونية بخصوص 

األمر.
الدستور،  تعديل مسودة  وحول مسألة 
قال بليحق إن هناك اجتماعات ستنطلق 
األممية،  البعثة  من  بتنظيم  القاهرة  في 
في  للبدء  لجنة  شّكل  ال��ن��واب  ومجلس 
تنفيذ التعديل الدستوري ال�12، الذي تم 

بالتوافق مع مجلس الدولة.
وأض����اف ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي باسم 
مجلس النواب: “إن اللجنة التي ستجتمع 
في القاهرة ستكون مهمتها تعديل مسودة 
الدستور وفًقا للتعديل الدستوري ال�12، 
للتعديل  خ���الف  أي  وج���دت  ح���ال  وف���ي 
الدستوري سيكون عليها الرجوع لمجلس 

النواب ألخذ الرأي فيه”.

رئيس مجلس النواب ُيشّكل لجنة 
لمراجعة مواد مشروع الدستور

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب: حكومة 
الدبيبة تعمل حتى اليوم بشكل غير قانوني
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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

لرئيس  األول  ال��ن��ائ��ب  ال��ت��ق��ى 
م��ج��ل��س ال���ن���ّواب ال��س��ي��د ”ف���وزي 
لدى  األلماني  السفير  ال��ن��وي��ري” 
أونماخت”  ”ِمخائيل  السيد  ليبيا 
مكتبه  ف��ي  الماضي  الثالثاء  ي��وم 
ال��ن��ّواب  مجلس  دي���وان  ف��رع  بمقر 
وبحسب  طرابلس،  العاصمة  في 

مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث 
بليحق  ع��ب��دال��ل��ه  ال��س��ي��د  ال���ن���واب 
اخر  ُمناقشة  اللقاء  تم خالل  فانه 
ليبيا،  في  السياسية  الُمستجدات 
وعدد من القضايا المتعلقة بالشأن 
يُحقق  بما  معالجتها  وُسبل  الليبي 

االستقرار.

الشؤون  لجنة  رئيس  التقى 
ال��ن��واب  بمجلس  ال��خ��ارج��ي��ة 
ال���س���ي���د ي���وس���ف ال���ع���ق���وري 
ي���وم االرب���ع���اء ال��م��اض��ي عبر 
الناشطة  االفتراضية”  التقنية 
ال��ح��ق��وق��ي��ة وال��م��س��ت��ش��ارة 
الدولية  األزم����ات  بمجموعة 
غازيني”  ك��الودي��ا   ” ال��س��ي��دة 
والتي تقوم بمتابعة أوضاع عدداً 
المسجون  الليبي  الشباب  من 
في سجون إيطاليا في القضية 
بوفاة عدد  المتعلقة  المعروفة 
من المهاجرين غير النظاميين 
وذل��ك في إط��ار ح��رص لجنة 
على  االط��الع  على  الخارجية 
أوضاع المواطنين الليبيين في 
العقوري  أطلع  ، حيث  الخارج 
م��ن ال��س��ي��دة “ك���الودي���ا” على 
أوض�����اع ال��ش��ب��اب ال��ص��ح��ي��ة 
والطرق  والقانونية  والنفسية 
الممكنة لتخفيف الحكم عليهم 
إليهم،  ن��س��ب  م��م��ا  وتبرئتهم 

مؤكداً على أن لجنة الخارجية 
الجهات  مع  للتعاون  مستعدة 
لبذل  ال��ع��الق��ة  ذات  الليبية 
جميع الجهود لمساعدة أولئك 
الشباب وإطالق سراحهم. كما 
أكد رئيس لجنة الخارجية على 
للقضية،  اإلن��س��ان��ي  ال��ج��ان��ب 
بمجموعة  تتعلق  أن��ه��ا  حيث 
الليبي  الرياضي  الشباب  من 
الذي كان يعتقد أنه سيجد في 
أوروبا مستقباًل أفضل، ووجد 

نفسه يقضى عقوبة طويلة في 
سجون دولة أجنبية بعيدا عن 

أهله ووطنه،
م��ق��دم��اً ل��ل��س��ي��دة ك��الودي��ا 
غ��ازي��ن��ي ش��ك��ر وت��ق��دي��ر لجنة 
المجهودات  على  ال��خ��ارج��ي��ة 
بشكل  تبذلها  و  بذلتها  التي 
تطوعي في سبيل إنهاء قضية 
السجون  ف��ي  الليبي  الشباب 
اإلي��ط��ال��ي��ة واالط��م��ئ��ن��ان على 
أوضاعهم ، مشيراً إلى أن ليبيا 

لن تنسى تلك الجهود ونواياها 
السيدة  بزيارة  مرحباً  الطيبة 

كالوديا لليبيا في أي وقت.
ب����دوره����ا أك�����دت ال��س��ي��دة 
ك����الودي����ا أن���ه���ا وف���ري���ق من 
المحامين يسعون عبر المسار 
السلطات  خالل  من  القانوني 
المستقلة  اإليطالية  القضائية 
ع����ن ال���ح���ك���وم���ة الس��ت��ئ��ن��اف 
على  وال���ح���ص���ول  ال��ق��ض��ي��ة 
ش��ه��ادات ج��دي��دة م��ن الركاب 
القارب  متن  على  كانوا  ممن 
الذي أقل الشباب إلى إيطاليا 
 15 ي��وم  المعنية  الرحلة  في 
وه���ذه  2015م  أغ��س��ط��س 
ل��ي��س��ت م��ه��م��ة س��ه��ل��ة ألن��ه��ا 
تتطلب البحث عن المهاجرين 
ف��ي ت��ل��ك ال��رح��ل��ة وإق��ن��اع��ه��م 
 ، بشهاداتهم  واإلدالء  بالتعاون 
ال  المسار  ه��ذا  أن  إل��ى  الفتة 
إن  السياسية  التسويات  يلغي 

وجدت.

ال��ن��واب  مجلس  ع��ض��و  ق���ال 
لجنة “5+5”  إن  امغيب  سعيد 
جباًرا  عماًل  قدمت  العسكرية 
فتح  في سبيل  الكثير  وأنجزت 
الليبية،  المناطق  بين  ال��ط��رق 
وت��ث��ب��ي��ت وق���ف إط����الق ال��ن��ار 
وصول  بمجرد  لكن  والتهدئة، 
عبد الحميد الدبيبة إلى رئاسة 
ال��ح��ك��وم��ة ح���اول ال��ق��ف��ز على 
نسبة  وح���اول  اللجنة  أع��م��ال 

إنجازاتها لنفسه.
وأض�����������اف ام����غ����ي����ب ف��ي 
تصريحات صحفية، إن الدبيبة 
جهد  لتشتيت  ق��وة  بكل  سعى 

اع��ت��زام  وب��ع��د   ،5+5 ل��ج��ن��ة 
حكومة  تكليف  النواب  مجلس 
أخل  الدبيبة  ألن  نظًرا  جديدة 

بها  وعد  التي  االلتزامات  بكل 
وع��ل��ى رأس���ه���ا ع���دم ال��ت��رش��ح 
مرتبات  وأوق���ف  لالنتخابات، 

قانوني  سبب  أي  دون  الجيش 
ف��ي م��ح��اول��ة إلخ��ض��اع ه��ؤالء 

الجنود.
وت���اب���ع ال��ن��ائ��ب ام��غ��ي��ب أن 
تجويع  ع��ل��ى  ع��م��ل  “ال��دب��ي��ب��ة 
أكثر  تبلغ  التي  الجنود  عائالت 
ليبي،  م��واط��ن  أل��ف  م��ن 500 
وبعد أن فقدت اللجنة األمل في 
الدولي  الصمت  وم��ع  التغيير، 
وصمت سكان المنطقة الغربية 
الليبية على ما فعله الدبيبة في 
كل مناحي الحياة تجاه منطقتي 
برقة وفزان ما اضطرها التخاذ 

هذا الموقف”.

قالت المستشارة الخاصة لألمين العام 
الحل  إن    " وليامز  ليبيا،"ستيفاني  بشأن 
النهائي لألزمة في ليبيا يأتي عبر انتخابات 

تبنى على قاعدة دستورية متينة " .
القتها   التي  الكلمة  ف��ي  ذل��ك   ج��اء     
خالل مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي 
ال��ت��ي انطلقت  ل��ل��دول��ة  ال��ن��واب واألع��ل��ى 
برعاية  الماضي  االرب��ع��اء  ي��وم  بالقاهرة 
أم��م��ي��ة ب��ه��دف ت��ح��دي��د ق��اع��دة دس��ت��وري��ة 
بالمصداقية  تتسم  حرة  انتخابات  إلجراء 
بيان نشرته  والشفافية والشمولية "حسب 

البعثة األممية في ليبيا.

وقالت  " وليامز، في كلمتها االفتتاحية  
الحل  بأن  يؤمن  عامة  الليبي  "الشعب  إن 
النهائي للقضايا التي تؤّرق ليبيا يأتي عبر 
انتخابات تُجرى بناء على قاعدة دستورية 
متينة، وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية 
زمنية  وجداول  واضحة  بمعالم  االنتخابية 

تُمكن من المضي قدما".
ممثلي  األممية  المبعوثة  وخاطبت     
حاسم  "دورك���م  إن  بالقول    ، المجلسين 
مليون   2.8 ل�  دعما  صوتكم  إيصال  في 
سجلوا  ال��ذي��ن  ليبيا  ف��ي  مواطنيكم  م��ن 

للتصويت".

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي 
السفير األلماني لدى ليبيا

رئيس لجنة الخارجية يلتقي افتراضيًا الناشطة كالوديا غازيني لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين في ايطاليا

امغيب: الدبيبة حاول القفز على أعمال لجنة 5+5 ونسب إنجازاتها لنفسه 

المستشارة الخاصة لألمين العام بشأن ليبيا"ستيفاني وليامز": 

عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤّرق ليبيا 
يأتي عبر انتخابات ُتجرى بناًء على قاعدة دستورية متينة 

في  للدعم  المتحدة  األم��م  بعثة  رئيس  طلب 
ليبيا باإلنابة منسق البعثة "ريزدون زنينغا" اللجنة 
في  باالستمرار   )  5+5  ( المشتركة  العسكرية 
تقديم  ذلك  في  بما  المتحدة  األم��م  مع  تعاونها 
الدعم الضروري لتيسير عمل وحدة مراقبة وقف 

إطالق النار التابعة لألمم المتحدة في سرت.
الماضي  االربعاء  يوم  لقائه  خالل  ذلك  جاء 
العسكرية  للجنة  الخمسة  األعضاء  بنغازي  في 
ال��ش��رق��ي��ة )5+5(  ال��م��ن��ط��ق��ة  ال��م��ش��ت��رك��ة ف��ي 
المعلن  التدابير  دواع��ي  بشأن  إليهم  لالستماع 
عنها في بيانهم الصادر بتاريخ 9 أبريل وفقا لما 

نشرته البعثة عبر موقعها االلكتروني. 
وأش����اد "زن��ي��ن��غ��ا" خ���الل ال��ل��ق��اء ب��اإلن��ج��ازات 
الهامة التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة، 
حث  ف��ي  المتحدة  األم���م  ال��ت��زام  على  م��ؤك��داً 
للمسائل  دائم  حل  إيجاد  نحو  المنصبة  الجهود 
العالقة، مشددا على أهمية تجنب التصعيد وحل 
الخالفات عبر الحوار والحفاظ على العمل وما 

تم انجازه من قبل اللجنة. 
عن  الخمسة  األع��ض��اء  أع���رب  جانبهم  م��ن 
المنطقة الشرقية في اللجنة العسكرية المشتركة 
خالل اللقاء عن قلقهم إزاء الوضع الراهن وتبعاته 

على المعيشة في المنطقة الشرقية. 
كما طرح األعضاء مسائل ملحة ال تزال عالقة 
في  المحرز  والتقدم   )5+5( لجنة  عمل  تضع 

المسار األمني على المحك. 

منسق البعثة األممية في ليبيا "ريزدون زنينغا" 
يبحث مع أعضاء اللجنة العسكرية عن المنطقة 

الشرقية جهود التهدئة ووقف التصعيد
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سالم  الليبية  الحكومة  رئيس  نائب  التقى 
واألجهزة  األم��ن  مديريات  بمديري  ال��زادم��ة 
األمنية بالمنطقة الجنوبية؛ لبحث سبل حفظ 

األمن واالستقرار بمنطقة فزان.
حفظ  ح��ول  التباحث  االجتماع  خ��الل  وت��م 
وتحقيق  القانون  وإنفاذ  العام  والنظام  األمن 
تقديم  وإمكانية  فزان،  منطقة  في  االستقرار 
الركيزة  هو  األم��ن  أن  باعتبار  ال��الزم  الدعم 
واالرت��ق��اء  التنمية  عملية  لنجاح  األس��اس��ي��ة 

بُمختلف المجاالت.

بالحكومة  ال���وزراء  مجلس  رئيس  نائب  عقد 
الليبية علي فرج القطراني، يوم الثالثاء الماضي، 
بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي؛ 
المدني  الطيران  مصلحة  رئيس  مع  اجتماعا 

بالمنطقة الشرقية عبد الحميد البرعصي.
الحكومة  بديوان  اإلعالمي  المكتب  ووف��ق 
عمل  سير  ال��ل��ق��اء  اس��ت��ع��رض  فقد  الليبية؛ 
والمعوقات  الشرقية،  المنطقة  في  المصلحة 
وكيفية  عملها،  سير  تواجه  التي  والعراقيل 
وضع الحلول المناسبة؛ لحلحلتها لضمان سير 

العمل بالوجه المطلوب

التقى نائب رئيس الحكومة الليبية سالم 
الزادمة، بالمسؤول األمني بحقل الشرارة 
النفطي، وآمر الكتيبة العسكرية التي تؤمن 

الحقل ومرافقه.
جاء ذلك في زيارة أجراها الزادمة لحقل 
الصعوبات  على  خاللها  اطلع  ال��ش��رارة، 
بالحقل،  العاملين  تواجه  التي  والعراقيل 
ال��ظ��روف  وت��وف��ي��ر  تذليلها  على  وال��ع��م��ل 
أداء مهامهم  أجل  المناسبة من  واألج��واء 

بالصورة المطلوبة والصحيحة.
وشّدد نائب رئيس الحكومة على ضرورة 
والموانئ  للحقول  الكامل  الدعم  تقديم 
ال��ن��ف��ط��ي��ة، وت��ح��س��ي��ن األوض�����اع األم��ن��ي��ة 

والمعيشية في هذه المرافق الحيوية.

الزادمة يبحث ُسبل الحفاظ على 
األمن واالستقرار بمنطقة فزان

نائب رئيس الحكومة يتابع سير عمل مصلحة 
الطيران المدني بالمنطقة الشرقية 

الزادمة يّطلع على الصعوبات التي تواجه 
العاملين بحقل الشرارة النفطي

نائب رئيس مجلس الوزراء يبحث المشكالت 
األرضية  للخدمات  الليبية  الشركة  تواجه  التي 

بمطار بنينا الدولي
نوقشت خالل االجتماع سبل معالجة مرتبات 
بنينا  بمطار  األرضية  للخدمات  الليبية  الشركة 
الدولي، ووضع حلول سريعة وناجحة؛ لحل هذه 
اإلشكالية، وصرف المرتبات بأقرب وقت ممكن.
و  ال��دع��م  ك��ل  تقديم  ال��ق��ط��ران��ي على  وأك���د 
توفير اإلمكانات الالزمة الستمرار عمل الشركة 
بدور  ن��ّوه  كما  توقف،  ودون  المطلوب  بالشكل 
التشغيلية  الخدمات  إدارة  في  المهم  الشركة 

بمطار بنينا الدولي رغم الظروف التي تمر بها

فرج  “ع��ل��ي  ال����وزراء  مجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  استقبل 
مجلس  دي��وان  بمقر  الماضي  األح��د  ي��وم  القطراني” 
الوزراء في مدينة بنغازي؛ القنصل اإليطالي لدى ليبيا 

“كارلو باتوري”.
وأثنى القطراني خالل اللقاء على العالقات الثنائية 
التي تربط البلدين وسبل تطويرها، وتفعيل االتفاقيات، 
أن  وأكد  عام 2008،  المبرمة  االتفاقية  رأسها  وعلى 
على  مبنية  إيطاليا ستكون  بجمهورية  الحكومة  عالقة 
االحترام والتقدير المتبادلين مع إمكانية توأمة المدن؛ 

لتوطيد العالقات التجارية بين البلدين
ومن جانبه أكّد القنصل اإليطالّي أن بالده ستشرع 
سيتم  أّنه  كما  الليبيين،  للمواطنين  التأشيرة  منح  في 
تسهيل إجراءات الشركات التي ترغب في العمل شرق 

ليبيا.

والتعاون  الخارجية  وزارة  أع��رب��ت   
عن  الوطنية  ال��وح��دة  بحكومة  ال��دول��ي 
القتحام  الشديدين  واستنكارها  إدانتها 
ق����وات االح���ت���الل اإلس��رائ��ي��ل��ي ب��اح��ة 
أمس  فجر  المبارك  األقصى  المسجد 
األول الجمعة، واعتداءها على المصلين 
واعتقال  إص��اب��ة  ع��ن  أس��ف��ر  مما  ف��ي��ه، 

العشرات منهم.
بيان  صحفي   ال���وزارة  في    وقالت 
نشرته  على موقعها الرسمي بالفيسبوك  
"أم���س ال��س��ب��ت" إّن ه���ذه االع���ت���داءات 
الخطيرة والمتكررة التي تقوم بها قوات 
االحتالل وخاصة في ليالي شهر رمضان 
لحرمة  انتهاك  كونها  عن  ع��دا  الكريم 

الدينية  شعائرهم  أداء  في  المسلمين 
الممارسات  تأكيد  بكل  تظهر  ،فإنها 
اإلج���رام���ي���ة ال��ت��ي ي��ت��ب��ن��اه��ا االح��ت��الل 

إهدار  في  الحثيث  وسعيه  اإلسرائيلي 
الشقيق  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  ح��ق��وق 

واستهتاره بالمقدسات اإلسالمية " .
     وجددت الوزارة  في بيانها رفضها 
لهذه األع��م��ال اإلره��اب��ي��ة، م��ؤك��دة على  
ضرورة احترام حقوق اإلنسان والتي من 
بينها أن يكون للمصلين المسلمين الحرية 
شعائرهم  أداء  ف��ي  الكاملة  والحماية 
داعية   المبارك،  األقصى  المسجد  في 
المجتمع الدولي وباألخص مجلس األمن 
التابع لألمم المتحدة بأن يضطلع بدوره 
في ردع هذه االعتداءات اإلجرامية والتي 
القرارات  كافة  الحائط  بعرض  تضرب 

والمواثيق الدولية بالخصوص.

أك��د ن��ائ��ب رئ��ي��س ال���وزراء 
الحكومة  أن  القطراني،  علي 
ال��ل��ي��ب��ي��ة س��ت��س��ع��ى ل��ت��ذل��ي��ل 
اإلدارة  تواجه  التي  الصعاب 
وتفتيت  والبلديات  المحلية 
بإعطاء  واع�����ًدا  ال��م��رك��زي��ة، 
فور  للبلديات  ال��ص��الح��ي��ات 
في  مهامها  الحكومة  تسلّم 

العاصمة طرابلس.
ذل��ك خ��الل اجتماعه  ج��اء 
مجلس  دي���وان  بمقر  بمكتبه 

الوزراء في مدينة بنغازي، يوم 
أعضاء  مع  الماضي،  الثالثاء 
لبلدية  التسييري  المجلس 

سوسة.
وم���ن ج��ان��ب��ه، أك���د ال��وف��د 
دع���م���ه ال��ح��ك��وم��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة 
وال��ق��رارات واإلج���راءات التي 
الحكومة  كونها  عنها؛  تخرج 
الثقة  أخ��ذه��ا  بعد  الشرعية 
النواب  مجلس  جلسة  خ��الل 
في األول من مارس الماضي.

نائب رئيس مجلس الوزراء يبحث المشكالت التي تواجه الشركة 
الليبية للخدمات األرضية بمطار بنينا الدولي

نائب رئيس وزراء الحكومة الليبية يلتقي القنصل اإليطالي لدى ليبيا 

وزارة الخارجية تدين وتستنكر بشدة إقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي 
السافر لباحة المسجد األقصى المبارك واعتداءها على المصلين 

القطراني يؤكد سعي الحكومة لتذليل الصعاب التي تواجه اإلدارة المحلية والبلديات
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ن��ظ��م م��ع��ه��د ال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ت��اب��ع ل����وزارة 
حول  ح��واري��ة  جلسة   الخميس   التخطيط 
على  األوكرانية  الروسية  األزم��ة  )تداعيات 

إمدادات الغذاء والطاقة في ليبيا ( .
ال��دك��ت��ور  ال��ح��واري��ة  الجلسة  واف��ت��ت��ح    
ال��ط��اه��ر أب���و ال��ح��س��ن م��دي��ر ع���ام معهد 
التنمية المستدامة   التخطيط ورئيس لجنة 
بحضور وزير النفط والغاز  " محمد عون" و 
وزير التخطيط السابق " الطاهر الجهيمي" 
المستدامة  للتنمية  الليبي  المنتدى  ورئيس 
المجلس  ع��ام  ومدير  الفطيسي"  "محمود 
واإلجتماعي  اإلقتصادي  للتطوير  الوطني 
"ج���م���ال ال��ل��م��وش��ي" وع����دد م���ن ال��خ��ب��راء 

والمختصين .
من  ع��دد  الحوارية  الجلسة  في  وقدمت   
المداخالت تم خاللها مناقشة األزمة وإقتراح 
من  للتخفيف  ال��الزم��ة  واإلج����راءات  الحلول 
بإمدادات  يتعلق  فيما  السلبية خاصة  آثارها 
التوظيف  وكيفية  ليبيا  في  والطاقة  الغذاء 
األمثل إلستثمار هذه األزمة في تنويع مصادر 

الدخل .
 ودعت التوصيات التي صدرت عن الجلسة 
إل��ى وض��ع خ��ارط��ة ط��ري��ق تمكن م��ن إيجاد 
أه��داف  تحقيق  ولتعزيز  المناسبة  الحلول 

التنمية المستدامة. 

الشركة  إدارة  استعرض رئيس مجلس 
"حسين  المكلف  لالتصاالت  القابضة 
الطويلب" يوم األربعاء الماضي مع القائم 
باألعمال في السفارة االيطالية لدى ليبيا 
لتطوير  التعاون  جهود  روس��ي"  "ميشيل 
في  االت��ص��االت  لقطاع  التحتية  البنية 

ليبيا.
الرئيسي  بالمقر  الذي عقد  اللقاء  وناقش 
المستشار  بحضور  ط��راب��ل��س  ف��ي  للشركة 
"غرانديسو  االيطالية  بالسفارة  ال��ت��ج��اري 
مع  والشراكة  التعاون  سبل  تعزيز  جياكومو" 
االت��ص��االت  مجال  ف��ي  االيطالية  الشركات 
الحالي  الوضع  تقييم  وكذلك  والتكنولوجيا، 
مجال  ف��ي  البلدين  بين  القائمة  للشراكة 

االتصاالت. 
آف��اق  فتح  ال��ج��ان��ب��ان على ض���رورة  وأك���د 
البنية  وتطوير  واالستثمار،  للتنمية  جديدة 

التحتية لقطاع االتصاالت في ليبيا. 

معهد التخطيط ينظم جلسة حوارية حول 
)تداعيات األزمة الروسية األوكرانية على 

إمدادات الغذاء والطاقة في ليبيا(

القابضة لالتصاالت تبحث مع الجانب 
اإليطالي التعاون لتطوير البنية التحتية 

لقطاع االتصاالت في ليبيا

وزير العمل يحظر أي تغيير أو تعديل في اإلدارات والمراكز التابعة للوزارة 

مؤسسة النفط: نعمل على إحالل الطاقات المتجددة تدريجيا بديال 
عن المصادر األخرى في مواقعنا وحقولنا النفطية

مركز الرقابة على األغذية واالدوية يصدر بيانا حول منتج شوكالتة 
كندر ويدعو كافة الشركات الموردة والمحال واألسواق الى التعاون

 أص�������در وزي�������ر ال��ع��م��ل 
الليبية،  بالحكومة  والتأهيل 
إج��راء أي  ق��رارا يحظر فيه 
اإلدارات  تعديل في  أو  تغيير 
والمراكز والمكاتب والجهات 

التابعة للوزارة.
الموجه  الكتاب  وبحسب 
ال���وزارة، ومديري  وك��الء  إلى 
اإلدارات، والمكاتب والمراكز 
ب�����ال�����وزارة، وم���دي���ر ال��ه��ي��أة 

ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��ش��غ��ي��ل، وم��دي��ر 
المالية،  التسهيالت  صندوق 
وم����دي����ري م���ك���ات���ب دي�����وان 
الشرقية  بالمنطقة  ال���وزارة 
يحظر  ف���إن���ه  وال��ج��ن��وب��ي��ة، 
إجراء أي تغيير أو تعديل في 
والمكاتب  والمراكز  اإلدارات 
ب���ال���وزارة، ف��ض��ال ع��ن ع��دم 
إبرام  أو  إصدار أي قرارات، 
موافقات،  منح  أو  عقود،  أي 

أو اتفاقيات قد يترتب عليها 
الوزارة،  مالية على  التزامات 
اعتبارا من تاريخ قرار مجلس 
للحكومة  الثقة  منح  ال��ن��واب 
الليبية بتاريخ 01 من مارس 

من 2022م.
ووفقا للقرار، فإنه يستثنى 
من ذلك ما يتعلق بمصروفات 

الباب األول من الميزانية.

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن 
المتجددة  الطاقات  من  الكهرباء  توليد 
والنظيفة هو أحد أهم أهداف المؤسسة 
الوطنية للنفط خالل السنوات المقبلة.

منشور  ف��ي  ال��م��ؤس��س��ة،  وأض���اف���ت 
يوم  الفيسبوك   موقعها على   لها على 
الخميس الماضي، أن ذلك يأتي بغرض 
نشر الوعي بين الناس بأهمية استخدام 
في  والمساهمة  المتجددة  ال��ط��اق��ات 
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��ق��ل��ي��ل من 

االنبعاثات. 
جاري  العمل  إن   ، المؤسسة  وقالت   
منظومات  لتركيب  األي���ام  ه��ذه  خ��الل 
في  الكهرباء  لتوفير  الشمسية  للطاقة 
كل من: مستشفى بن جواد العام، وكلية 
تقنيات الطاقة باجخرة،  وكلية الهندسة 
بوادي  تساوة  ومستشفى  جالو،  والنفط 
عتبة لتشغيل مصنع األكسجين الطبي، 
مصنع  لتشغيل  العام  غ��ات  ومستشفى 

األكسجين الطبي. 
يأتي  ذل��ك  أن  إل��ى  المنشور   ولفت 
تأكيدا لتوجه المؤسسة الوطنية للنفط 

البديلة  الطاقات  الستخدام  وشركائها 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  لتوليد  النظيفة 
لبالدنا  المميز  الموقع  من  واالستفادة 
بديال  الشمسية  الطاقة  استخدام  في 
والمساهمة  األح���ف���وري  ال���وق���ود  ع��ن 
من  والتقليل  البيئة  على  الحفاظ  في 

االنبعاثات قدر األمكان. 
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  وقامت   
 ، بتركيب   ، ال��م��اض��ي��ة  ال��ف��ت��رة  خ���الل 
منظومات للطاقة الشمسية في عدد من 
المستشفيات في الرجبان والزنتان وفي 

مستشفى أوباري العام. 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  وتطمح 
للتوسع في هذا المجال وإحالل الطاقات 
مصادر  عن  بديال  تدريجيا  المتجددة 
وحقولها  مواقعها  في  األخ��رى  الطاقة 
مساهماتها  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  النفطية 
لدعم المراكز التعليمية المتخصصة في 
هذا المجال لتكوين كوادر وطنية شابة 
ومؤهلة للخوض في هذا المجال الواعد 
واالستثمار في الطاقات البديلة النظيفة 

التي ال تنضب.

أص����در م��رك��ز ال��رق��اب��ة ع��ل��ى األغ��دي��ة 
ت��داول مؤخرا عن  بياناً حول ما  واألدوي��ة، 
بانواع  سوربرايز”  “كيندر  شوكالطة  منتج 
مختلفة  وما تسببه   من عدوى الساالمونيال 
المعدة  وتشنجات  اإلس��ه��ال  تشمل  ال��ت��ي 

والغثيان والقيء والحمى . 
 ووف����ق ال��ب��ي��ان ف��ق��د اع��ط��ى ال��م��رك��ز 
تعليماته  إلدارات )الرقابة الغذائية ومكتب 
مصادر  لتتبع  ب���اإلدارة(  الداخلية  الرقابة 
الهيئات  م��ن  يُنشر  وم��ا  المعلومات  ه��ذه 
للمركز  المناظرة  العالقة  ذات  الرسمية 

التحوطات  كافة  وات��خ��اذ  وعالميا،  عربيا 
بالتنسيق مع فروع ومكاتب المركز وسحب 

أي منتجات تكون مشمولة بالتحذير  .
اإلج��راءات  باتخاذ  التعليمات   وشملت   
صرحت  التي  التشغيالت  حيال  ال��الزم��ة 

بلجيكا  المنشأ  بلد  المصنعة  الشركة  بهم 
والتشغيلة   )L004L0( أرق��ام  تحمل  التي 
مدير  م��ن  ص��ادر  بإخطار   )L005L03(
الرقابة الغذائية من المركز موجه لمديري 
ال��واردة  الشحنات  على  والتشديد  الفروع  
منتجات  على  تحتوي  وال��ت��ي  ال��خ��ارج  م��ن 

شوكوالتة “كندر” . 
الموردة  الشركات  كافة  المركز  ودع��ا   
فرق  م��ع  تتعاون  ب��أن  واألس���واق  والمحال 
التفتيش التابعة للمركز في عمليات التفتيش 

وسحب أي منتج. 

وزارة التخطيط والمالية ُتصدر 
منشورًا لضبط اإلنفاق العام

والمالية  التخطيط  وزي���ر  أص���در 
بالحكومة الليبية أسامة حماد، منشوراً 
لضبط  التوصيات  من  ع��دد  فيه  ج��اء 
مهامه  استالم  حين  إلى  العام  اإلنفاق 

من حكومة الوحدة.
التقيد  ش���ّدد ح��م��اد ع��ل��ى ض����رورة 
الباب  بصرف  التأّخر  وعدم  وااللتزام 
األول المخصص للمرتبات دون غيره، 

وعدم التصرف في أي عهد مالية إلى 
حين تسوية العهد السابقة.

ك��م��ا ش����ّدد م��ن��ش��ور ال������وزارة على 
ال��س��ف��ارات  ف��ي  العاملين  المراقبين 
الدبلوماسية،  والبعثات  والقنصليات 
والودائع  التصّرف في اإليرادات  بعدم 
وعدم استخدامها في أي مدفوعات إال 
بعد الحصول الكتابي من وزير المالية.
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األسعار ُتكبل التاجر وتظلم المواطن

“التسمم المائي”.. مخاطر اإلفراط في شرب المياه في رمضان

■ الديوان – وال 
■ تقرير: هدى الشيخي

شهد سوق الفندق البلدي ببنغازي 
ون��ظ��ي��ره ف��ي “س��ي��دي ف���رج”، خالل 
المكثفة  ال��ح��م��ل��ة  اس��ت��م��رار  ف��ت��رة 
اختفاء  األس��ع��ار،  وم��راق��ب��ة  لضبط 
لبعض أنواع الخضروات )كالطماطم 
من  بعض  ليخرج  ال��ح��ار(،  والفلفل 
بالمنطقة  تجار الخضروات والفواكه 
مطالبين  ل��ه��م،  ب��ي��ان  ف��ي  الشرقية، 
الداخلية،  وزارة  وكيل  م��ن  ك��ل  فيه 
بوزارة  الداخلية  التجارة  إدارة  مدير 
االق��ت��ص��اد، رئ��ي��س وح���دة األس��ع��ار 
ب��م��راق��ب��ة االق��ت��ص��اد، رئ��ي��س جهاز 
النظر  ب���إع���ادة  ال��ب��ل��دي،  ال���ح���رس 
للخضروات  ال��م��ح��ددة  األس��ع��ار  ف��ي 

والفواكه.
سعر  م��ن  أق��ل  بأنها  ذل��ك  وعللوا 
الذي  األمر  المنتجة،  بالدول  التكلفة 
االستيراد  ل��وق��ف  يضطرهم  س��وف 
الحاد  النقص  أزم���ة  ف��ي  وال��دخ��ول 
مطالبين  األس��اس��ي��ة،  ل��ل��خ��ض��روات 
بأخذ حساب التكاليف بعين اإلعتبار، 
ومؤكدين عدم مسؤوليتهم عن جنون 
األس��ع��ار ال���ذي ص��درت��ه لهم ال��دول 
اللجنة  دع  ال���ذي  األم���ر  ال��م��ن��ت��ج��ة، 
المكلفة بضبط ومراقبة األسعار من 
ببنغازي،  البلدي  الحرس  جهاز  قبل 
أصحاب  م��ع  تباحثي  اجتماع  لعقد 
العزوف  ه��ذا  أسباب  ح��ول  العالقة 
من قبل تجار الجملة، و لماذا حجبوا 

بضاعتهم.
أزمة التاجر 

أوض���ح ال��م��ه��ن��دس )م��ح��ي ال��دي��ن 

لسوق  التنفيذي  ال��م��دي��ر  م��خ��ل��وف( 
الفندق البلدي والمساحات المجاورة 
ل���ه _ ل��وك��ال��ة األن���ب���اء ال��ل��ي��ب��ي��ة _ 
)اجتماعنا لوضع آلية لضبط األسعار 
بالتشاور مع اللجنة المكلفة من قبل 
تجار سوقي بنغازي و سيدي خليفة، 
لضمان حصول المواطن على حاجته 
والفواكه  ال��خ��ض��روات  م��ن  اليومية 

يعمل  الذي  التاجر،  عن  الظلم  ورفع 
في ظل ظروف صعبة، كعدم استقرار 
األجنبي وصعوبة وصول  النقد  سعر 
للمدينة  المحلي  للسوق  السلع  هذه 
من الدول المصدرة أو الوطنية منها(.

سوف  اليوم,  من  )اب��ت��داء  وأكمل: 
ي���الم���س ال����م����واط����ن االن���خ���ف���اض 
التدريجي في األسعار ولن نصل إلى 
بل سوف  لألسواق،  الكامل  اإلغ��الق 
باحتياجاته  ال��س��وق  بتغذية  نستمر 
ف��واك��ه  و  خ��ض��روات  م��ن  المتنوعة 
حتى  صباحاً  السادسة  الساعة  من 

السابعة مساءاً(.
وذكر مخلوف )هناك ظلم وقع على 
بالسعر  درايتنا  لعدم  نتيجة  التاجر 
تواصلنا  حالياً  و  للمصدر،  الحقيقي 
الجوار،  ب��دول  التجارية  الغرف  مع 
الصناعة  و  التجارة  غرفة  وأطلعوا 
و ال���زراع���ة ب��ن��غ��ازي، ع��ل��ى األس��ع��ار 

دراسة  إع��ادة  تم  وبالتالي  الحقيقية 
األسعار بما يكفل حق الجميع(.

أسعار للمواطن 
)محمد  أف��اد  السياق،  ذات  وف��ي 
ح��س��ن ب��ال��ة( رئ��ي��س ق��س��م األس��ع��ار 
أسعار  )أن  بنغازي  اقتصاد  بمراقبة 
البطاطا والطماطم و الفلفل األخضر 
الحار الواردة في مرسومنا الرسمي، 

كانت ال تتناسب مع حساب التكاليف، 
لذلك اجتمعنا مع كبار التجار الجملة 
ال��م��س��ت��وردي��ن م��ن ج��م��ه��وري��ة مصر 
طرابلس،  م��ن  ال��م��وردي��ن  و  العربية 
األسعار  تكون  أن  على  اإلتفاق  تم  و 
وسعر  دي��ن��ار   4 الجملة  الطماطم 
 6 جملة  الحار  الفلفل   ،5 التجزئة 
دي��ن��ار،   7 ب  للمواطن  وي��ب��اع  دي��ن��ار 
البطاطا 3 دينار وتصل للمستهلك ب 
. وتم األخذ باإلعتبار أسعار   3.50
والتخزين  وال��ن��ق��ل  المنتجة  ال���دول 

والمناولة(.
سجن المخالفون 

حملة  بنغازي  شهدت  ولقد  ه��ذا 
البلدي  الحرس  جهاز  أطلقها  مكثفة 
بالمدينة، جاءت على خلفية اإلرتفاع 
إب��ان  ال��خ��ض��روات  ألس��ع��ار  الجنوني 
الموسم الرمضاني لهذا العام، والتي 
والتجزئة  الجملة  أس��واق  استهدفت 
وغيرها من المحال التجارية ، ليتجاوز 
عدد المخالفين خلف القضبان 200 
تاجر وصاحب محل خالل أربعة أيام 
بتهمة مخالفة األسعار، بعضهم الزال 
تم  وآخ��رون  المركزي  التحقيق  قيد 

إحالتهم للنيابة المختصة.
و في الختام 

الجنوني  اإلرت��ف��اع  استمر  ما  إذا 
والذي  المصدرة  الدول  في  لألسعار 
يقابله شح في اإلنتاج المحلي، الذي 
في  ل��ألول  شريكاً  منه  المتوفر  بات 
األزمة، هل ستمنع جهات اإلختصاص 
دخول بعضها لعدم تناسبها مع القوة 
تّسوق  سوف  أم  للمواطن؟  الشرائية 
في الظالم كأنها إحدى الممنوعات؟.

الديوان – وال
حوار: فاطمة الورفلي

بالرغم من فوائد شرب الماء الكثيرة، خاصة 
مع دخول فصل الصيف، وتزامن دخوله مع شهر 
رمضان المبارك، حيث يصاب الصائم بالعطش 
درج��ات  ارت��ف��اع  وس��ط  النهار  أث��ن��اء  المضاعف 
من  ج��داً  كبيرة  كميات  ش��رب  أن  إال  ال��ح��رارة، 
حقيقي  خطراً  يشكل  قصيرة،  أوق��ات  في  الماء 
على صحة اإلنسان، والتي قد تؤدي أحيانا إلى 
اإلصابة “بالتسمم المائي” وهو ما يعرف بنقص 
)الصوديوم في الدم(، حيث تؤدي مضاعفاته في 

حال عدم اإلسراع بعالجه إلى الوفاة.
ما هو التسمم المائي؟

و في حوار _ لوكالة األنباء الليبية _ أوضحت 
مدير مكتب اإلعالم والتوعية والتثقيف الصحي 
بمركز السكر التعليمي الجبل األخضر الدكتورة 
المائي وأعراضه  “التسمم  )مريم فضل ونيس(، 
المائي  التسمم  أن   ( فقالت:  ع��الج��ه”.  وط��رق 
يحدث عندما يتم إدخال كميات كبيرة من الماء 
إلى الجسم بشكل يصعب على الكليتين تصريف 
الجسم،   من  المناسب  الوقت  في  الزائد  الماء 
حيث تستطيع الكلى أن تخلص الجسم من كمية 
محددة من الماء يومًيا، ولكنها ال تستطيع التعامل 
مع تصريف كمية أكبر من ما يقارب 0.8 – 1 
لتر من الماء كل ساعة، لذا حاولوا أاّل تشربوا ماء 
الواحدة،  الساعة  لتر خالل  أكثر من 0.8 – 1 
الماء  أنه ال توجد كمية محددة لشرب  موضحه 

يوميا، إذ يختلف األمر من شخص آلخر(.
ت��ح��ص��ل��ون على  إن��ك��م  ت��ن��س��وا  وت��اب��ع��ت: )ال 
تتناولها  التي  الماء من األطعمة  احتياجاتكم من 
يوميا، ال من الماء والسوائل فقط، لذا استمعوا 
عندما  فقط  الماء  واشربوا  جسمكم  يقوله  لما 
ح��االت  ه��ن��اك  أن  إل��ى  مشيرة  الجسم،  يطلبه 
الماء  شرب  فيها  األشخاص  على  يجب  خاصة 
بشكل منتظم، حتى إذا لم يشعروا بالعطش، مثل: 

الحوامل، كبار السن والرياضيين(.

أسباب التسمم المائي:
التسمم  )أن  ون��ي��س:  أج��اب��ت  األس��ب��اب  وع��ن 
المائي هو خلل في وظائف الدماغ ناتج عن شرب 
الماء  الكثير من  الماء، فشرب  كميات كبيرة من 
من الممكن أن يتسبب في زيادة الماء في الدم، 
مكونات  بعض  إذابة  في  يتسبب  قد  الذي  األمر 
الدم، مثل “الصوديوم”. فعندما تتدنى مستويات 
في  باإلصابة  يتسبب  معين،  حد  عن  الصوديوم 
ما يسمى بنقص “صوديوم الدم”، وعندما يحصل 
هذا فإن السوائل التي كان “الصوديوم” يحافظ 
الخاليا  إل��ى  تدخل  الخاليا  خ��ارج  بقائها  على 

مسببًة انتفاخها(.
في خاليا  ذك��ر  ما  يحصل  )عندما  ذك��رت:  و 
من  قاتلة  حالة  يكون  قد  فإنه  تحديًدا،  الدماغ 
دقة،  أكثر  لنكن  لكن  الموت.  تسبب  أن  الممكن 
فقط  ليس  ال��م��اء  م��ن  كبيرة  كميات  ش��رب  ف��إن 
بل  المائي،  بالتسمم  لإلصابة  الوحيد  العامل 
فترة  الماء خالل  من  كبيرة  كميات  كذلك شرب 

قصيرة جًدا من الزمن(.
البالغين  عند  ومضاعفاته  أع��راض��ه 

واألطفال
أع���راض ومضاعفات  أب���رز  ع��ن  وب��ال��س��ؤال 
التسمم المائي عند البالغين، أشارت ونيس إلى 

التسمم  مرحلة  في  الجسم  يدخل  عندما  )أنه 
المائي ويزداد الضغط الحاصل على الجمجمة 
األع��راض  ف��إن  المتورمة،  ال��دم��اغ  خاليا  م��ن 
ال��رأس  ف��ي  “أل���م  ه��ي  للحالة  الظهور  شائعة 
خلل  وتقيؤ,  غثيان  وارتباك،  حيرة  أو  وص��داع، 
في الوظائف اإلدراكية والحالة العقلية والنفسية 
الهلوسات والقيام بتصرفات غير مالئمة،  مثل 
ض��ع��ف ف��ي ال��ع��ض��الت، وت��ش��ن��ج��ات ورف���ة في 
أو  التنفس  ألم وتعب، صعوبات في  العضالت، 
العجز التام عن التنفس، التبول بكثرة، تغيرات 
وتقلبات مستمرة في ضغط الدم، عدم انتظام 
وتشنجات،  ح��ادة  دوخ��ة  القلب،  ض��رب��ات  ف��ي 
أو رؤية كل شيء بنسختين،  الرؤية  تشوش في 
يتسبب  قد  و  ج��داً،  الحادة  الحاالت  في  وهذا 
حادة  تشنجية  نوبات  بحدوث  المائي  التسمم 
نهاية  الموت في  أو حتى  والدخول في غيبوبة 

المطاف”(.
و أكملت الدكتورة مريم: )خالل التسعة أشهر 
كمية  زي��ادة  تتسبب  قد  الطفل  عمر  من  األول��ى 
الماء في جسم الرضيع بمضاعفات خطيرة من 
هذه  في  الرضع  أن  مع  قاتلة،  تكون  أن  الممكن 
الحليب  على  كامل  شبه  بشكل  يعتمدون  الفترة 
الطبيعي أو الصناعي، إال أن جسم الرضيع قد 

األم  قيام  نتيجة  الماء  من  زائ��دة  كميات  تدخله 
محسوبة  غير  للطفل  الماء  من  بإعطاء جرعات 
الرضيع  تدريب  بمحاولة  األهل  قيام  و  الكمية، 

على السباحة منذ شهوره األولى(.
الطفل  أو  الرضيع  إص��اب��ة  )عند  وأض��اف��ت: 
األعراض  ستكون  غالًبا  المائي،  التسمم  بحالة 
اإلنتباه  مثل ضعف  الطفل،  سلوكيات  في  “تغير 
والدوار, تشوش في رؤية الطفل, تشنجات ورفة 
العضلي  التنسيق  ف��ي  ضعف  العضالت,  ف��ي 
في  انتظام  متكرر،عدم  وتقيؤ  غثيان  العصبي، 

التنفس”(.
عالج التسمم المائي

يحدث  )عندما  أجابت:  العالج  عن  وبسؤالها 
خيارات  ف��إن  تشخيصه  ويتم  المائي،  التسمم 
للبول  م��درة  أدوي���ة  ال��ع��الج ستشمل “اس��ت��خ��دام 
الجسم  تخليص  ف��ي  واإلس����راع  التبول  ل��زي��ادة 
مستويات  تصحيح  ع���الج  الزائد,  ال��م��اء  م��ن 
 Sodium correction( الصوديوم في الجسم
استخدام  على  المعتمد  ال��ع��الج   ,)therapy
 ,)intravenous electrolytes( الكهارل 

القيام بإجراء غسيل للمعدة”(.
الكميات المناسبة لشرب الماء

و بينت مدير مكتب اإلعالم )أن معهد الطب 
البالغين  المتحدة األمريكية يوصي  الواليات  في 
بتناول من 9 إلى 12 كوًبا من الماء بشكل يومي، 
تختلف  السوائل  من  الجسم  احتياجات  أن  إال 
باختالف العمر والجنس والوزن والحالة الصحية 
لإلنسان، كما تختلف باختالف األنشطة البدنية 
التي يقوم بها كل فرد، حيث تؤثر الحالة الصحية 
من  التخلص  ف��ي  الجسم  ق��درة  على  لإلنسان 
السوائل، ومن أمثلتها المرضى الذين يعانون من 

ضعف عضلة القلب أو فشل القلب اإلحتقاني(.
وفي الختام، أشارت إلى أن قدرة الجسم تقل 
اإلصابة  حالة  في  السوائل  من  التخلص  على 
بالقصور في وظائف الكلى أو الكبد، أو في حالة 

وجود خلل هرموني. 



التنمية  إدارة  م���ن���دوب  زار 
الوطنية  بالمؤسسة  المستدامة 
الصحاري  ن���ادي  ملعب  للنفط 
ب�����ب��ل��دي��ة اج���خ���رة رف��ق��ة عضو 
للشباب  المتابع  البلدي  المجلس 
أحمد  /أيمن  السيد  والرياضة 
الرياضة  مكتب  /مدير  والسادة 
بالبلدية / رئيس اللجنة التسييرية 

للنادي /رئيس الجمعية العمومية 
للنادي .

تفقدية  ب��ج��ول��ة  ق��ام��وا  ح��ي��ث 
الملعب  وب��اح��ة  اإلداري  للمقر 
لتعشيبه    تمهيداً  عليه   لالطالع 
خ����الل ال���ف���ت���رة ال���ق���ادم���ة عن 
المستدامة  التنمية  إدارة  طريق  

بالمؤسسة الوطنية للنفط .

ب��ل��دي��ة جالو  َع��ق��د ع��م��ي��د 
التواتي  السيد أحمد  المكلف 
مدار  على  اجتماعات  سلسلة 
للوقوف  الماضيين  اليومين 
ع���ل���ى م���س���ت���ج���دات ال��ع��م��ل 
بمستشفى جالو المركزي بعد 
ثبوت خلوه من كافة العناصر 
المساعدة  والطبية  الطبية 
ح��ي��ث ح��ض��ر االج��ت��م��اع��ات 
الصحية  القطاعات  مديري 
إدارة  رأس��ه��م  على  بالبلدية 
مديرية  وم��دي��ر  المستشفى 
والحكماء  واألعيان  أمن جالو 

بالبلدية.
ت��������م خ����������الل س���ل���س���ل���ة  

االج���ت���م���اع���ات ال��م��ن��ع��ق��دة  
التي  العراقيل  كافة  مناقشة 
تواجه شركة الميثاق المشغلة 
للمستشفى وإدارة المستشفى 
وال����ت����واص����ل م����ع ال��������وزارة 

الموقف  وإحالة  بالخصوص 
القرار  إلت��خ��اذ  لها   بالكامل 
مناقشة  ت��م  كما   ، المناسب 
مدى إمكانية رفع كفاءة العمل 
الصحية  ال��ق��ط��اع��ات  بباقي 

بالبلدية المتمثلة في مستشفى 
جالو  ومستشفى  العام  جالو 
للطوارئ والمراكز والخدمات 
عن  ال��ع��بء  ل��ت��رف��ع  الصحية 

كاهل المواطنين.

ق���ام���ت ع���ض���و ال��م��ج��ل��س 
المرأة  فئة  عن  أوجلة  البلدي 
السيدة / فضيلة صالح بترون 
فئة  تعليم  مركز  لمقر  بزيارة 
كبار الس���ن ، وجاءت  الزيارة 
نتائج  مجريات  متابعة  بغرض 
ام��ت��ح��ان��ات ال��ف��ت��رة األول����ى 
فئة  تعليم  بمركز  للمتدربات 

كبار الس���ن.
وأعربت بترون عن امتنناها 
فاقت  التي  االمتحانات  لنتائج 
كل التوقعات التي كانت  ممتازة 
الفته إلى أن ببلدية أوجلة كنوز 
كانت تستحق الدعم والتشجيع 
كما  وتفوقها    مهارتها  إلبراز 
أثنت خالل زيارتها على الجهود  
المبذولة والدعم  الكبير لمركز 

ِقبل  من  السن  كبار  فئة  تعليم 
مراقب التربية والتعليم أوجلة 
السيد / مصطفى الصبور  و 
األساسي  التعليم  مكتب  مدير 

السنوسي  ال��س��ي��د  وال��ث��ان��وي 
نجية  وللسيدة   ، خ��اش��ن  ب��ن 
مركز  ولمسؤولي  ال��ط��اه��وري 
بفرعيه  السن  كبار  فئة  تعليم 

بهما  واإلداري���ي���ن  والمعلمات 
المتفاني   وعملهم  إلخالصهم 
كبار  لفئة   العلمي  للتحصيل 

السن.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية 

تستعد لتعشيب ملعب نادي الصحاري اجخرة 

عميد بلدية جالو 
يناقش مستجدات الوضع الصحي بمستشفى جالو المركزي

فضيلة بترون: 
نتائج  امتحانات مركز تعليم فئة كبار الس���ن أوجلة تفوق التوقعات 

بنغازي  ب��ل��دي��ة  أع��ل��ن��ت 
ع����ن وص������ول ال���م���ع���دات 
صيانة  ف��ي  الُمستخدمة 
أسبانيا  دولة  من  الجسور 
وذل���ك ل��غ��رض ال��ب��دء في 
أعمال صيانة الجسور التي 
تضررت جراء الحرب على 
ثالثة  وعددهم  اإلره���اب  
ج��س��ور وال��م��ت��ع��اق��د على 
مشاريع  ضمن  صيانتها 
ل��ج��ن��ة إع����ادة اإلس��ت��ق��رار 

لمدينة بنغازي  .

باشرت بلدية اآلبيار بأعمال رصف الطريق 
البلدية  داخ���ل  الرئيسي  ال��م��زدوج 
المديفين  ش��رك��ة  ق��ام��ت  حيث 
المكلفة بصيانة الطريق بوضع 
من  اب��ت��داًء  الالصقة  الطبقة 
المدخل الشرقي لبلدية اآلبيار 
استعداد  الصناعية  مفترق  إل��ى 

لوضع طبقة األسفلت .

بحث عميد بلدية الخمس المهندس/ فرج 
البكوري  مع رئيس مصلحة الطرق  والجسور 
األولويات  قائمة   ، سويدان  حسين  السيد/ 
المتفق عليها  بين البلدية والمصلحة  وذلك 
خالل اجتماع موسع ُعقد اليومين 
المصلحة  ب��م��ق��ر  ال��م��اض��ي��ي��ن 
بحضور  ط��راب��ل��س   ب��م��دي��ن��ة 
بلدية  دي���وان   ال��س��ادة / وكيل 
الخمس أحمد بوشعالة  ،مدير 
 / بالبلدية   ال��م��واص��الت  ق��ط��اع 
أمين مصطفى ،مدير مكتب رئيس المصلحة 
المصلحة  فرع  مدير  الكريوي   عبدالسالم 

بالمرقب .
الطرق  مصلحة  رئيس  أطلع  جانبه  م��ن 
الحضور على  والسادة  البلدية  السيد عميد 
في  والتي  عليها  التعاقد  تم  التي  المشاريع 

طور التعاقد مع الشركات المحلية .

سلمت بلدية سبها  خالل األيام القليلة 
المقررة  المخصصات  كافة  الماضية 
و  ال��ن��ظ��اف��ة  ل��خ��دم��ات  ال��ع��ام��ة  للشركة 
والقيمة  )المرتبات  في  المتمثلة 
وكيل  بحضور  التشغيلية(  
دي����وان ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 
ل��ب��ل��دي��ة س��ب��ه��ا ال��س��ي��د/ 
أب���وب���ك���ر ي���ون���س ورئ��ي��س 
ب��ال��ش��رك��ة  اإلدارة  م��ج��ل��س 
السيد  سبها  النظافة  لخدمات  العامة 

صالح شبل. 

بلدية اآلبيار تباشر رصف 
الطريق المزدوج الرئيسي 

بلدية الخمس
تبحث المشاريع المتعاقد عليها 

مع مصلحة الطرق والجسور

بلدية سبها ُتسلم كافة المخصصات 
المقررة للشركة العامة للخدمات

بلدية بنغازي ُتعلن عن وصول معدات صيانة الجسور المتضررة



السيد  مع  الكفرة  بلدية  عميد  ناقش 
م��دي��ر ش��رك��ة ال��خ��دم��ات ال��ع��ام��ة خالل 
اجتماع عقده بمقر ديوان البلدية األيام 
القليلة الماضية ، الصعوبات التي تواجه 
عن  توقفها  في   تسببت  والتي  الشركة 

في  القمامة  تراكم  إل��ى  أدى  ما  العمل 
بحضور    . المدينة  وأح��ي��اء  ش����وارع  
أعضاء المجلس البلدي ورئيس مجلس 
الحكماء والشورى وخلُص االجتماع إلى 
البلدي  المجلس  يتكفل  أن  اإلتفاق على 

بالشركة  العاملين  مرتبات  مشكلة  بحل 
وتوفير المصاريف التشغيلية لها .

من جهته أكد مدير الشركة استعداد 
ال���ش���رك���ة ل��ل��ع��م��ل رغ����م ال��ن��ق��ص في 

المصاريف التشغيلية .

التسييري  ال��م��ج��ل��س  رئ��ي��س  اف��ت��ت��ح 
لبلدية طبرق السيد / فرج بو الخطابية  
الشهيد  مسجد  الماضيين   اليومين 
بحضور عضو  ه���ارون  ع��اش��ور  زي���دان 

المجلس التسييري لبلدية طبرق السيد 
عبدالكريم بوطابونة .

شهد مراسم االفتتاح   حضور أئمة 
وشيوخ وعدد كبير من المواطنين ، من 

جانبه أثنى  بو الخطابية على الجهود 
التي بذلت إلنشاء هذا الصرح الديني 
عز  الله  بيوت  م��ن  بيت  وه��و   الكبير 

وجل.

7 بلديات
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بلدية الكفرة  

 تبحث  مشكلة تراكم القمامة و التكفل 
بحل مشكلة مرتبات العاملين

بوالخطابية يفتتح مسجد الشهيد 
زيدان عاشور ببلدية طبرق

شرع المجلس التسييري لبلدية المرج في 
ترميم الحفر ومعالجة المطبات والتصدعات 

العقر  وادي  جسري  علي 
والباكور حيث كانت طريق 
متهالكة  ال��ج��س��ور  ه���ذه 
من  الكثير  ف��ي  وتسببت 
وتشكل  ال��س��ي��ر  ح�����وادث 
خطر على حياة المواطنين 
حيث أطلق المجلس حملة 

مكتب  إش���راف  تحت  ومعالجتها  ترميمها 
المشروعات بالبلدية .

قام السيد عادل أحمد العوامي مدير وكالة 
الجهود التطوعية للشباب بنغازي الكبري يوم 
الثالثاء الماضي بزيارة واالفطار مع القاطنين 
بدار المسنين بمنطقة مسه )دار العز( وذلك 
من أجل الرفع من معنوياتهم في هذا الشهر 
الفضيل وإدخال الفرح والسرور والبهجه علي 

نفوسهم الطيبه.
وكالة  مدير  بحسب  ال��زي��ارة  ه��ذه  وت��أت��ي 
الكبري  بنغازي  للشباب  التطوعية  الجهود 
وتحقيقا  المجتمعية  المسؤولية  إط��ار  ف��ي 
أجلها  من  أنشئت  التي  السامية  ل��أله��داف 

وكالة الجهود التطوعية للشباب.
 وكان برفقة مدير وكالة الجهود التطوعية 
السيد/ م��ن  ك��ال  ال��ك��ب��ري  ب��ن��غ��ازي  للشباب 
المنتصر بالله حسين الفسي مدير فرع وكالة 
الجهود التطوعية للشباب الرجمة، والسيد/
الجهود  وك��ال��ة  ف��رع  م��دي��ر  العبيدي  ح��س��ام 
والسيد/ تاكنس،  ببلدية  للشباب  التطوعية 
الجهود  وكالة  فرع  مدير  الدرسي  الله  فضل 
الجبل  س��اح��ل  ببلدية  للشباب  التطوعية 

األخضر،
وبعض من منتسبي وكالة الجهود التطوعية 
ل��ل��ش��ب��اب ب��ن��غ��ازي ال��ك��ب��ري، وق���د ك���ان في 
دخيل  الصديق  األستاذ/  السيد  استقبالهم 

مدير الدار وموظفي الدار.

بلدية المرج 

تشرع في ترميم الحفر والمطبات 
على جسور وادي العقر والباكور

وكالة الجهود التطوعية 
للشباب بنغازي الكبري تزور دار 

المسنين بمنطقة مسه

بالحكومة  العامة  األشغال  وزير  قام 
البال  ش��رح  .ن��ص��ر  ال��س��ي��د/م  الليبية 
بزيارة  الماضي  الخميس  ي��وم  محمد 
رئيس  خاللها  إلتقى  ب��ن��غ��ازي  لبلدية 
السيد/م.  للبلدية  التسييري  المجلس 
ال��ص��ق��ر ع���م���ران ب���وج���واري و رئ��ي��س 
ص��ن��دوق إع���ادة إع��م��ار ب��ن��غ��ازي- درن��ه 
ال��س��ي��د/م. ع��ل��ي األوج��ل��ي وع���دد من 
مسؤولي وزارة األشغال العامة والبلدية 
وجهاز  العمراني  التخطيط  ومصلحة 
والمرافق  اإلس��ك��ان  مشروعات  تنفيذ 

بنغازي .
هذا وتم خالل اللقاء ُمناقشة العديد 
الُمسترك  اإلهتمام  ذات  المواضيع  من 
التي من بينها التنسيق بين جميع الجهات 
المشاريع  بتنفيذ  يتعلق  فيما  المعنية 
لمدينة  ال��م��ش��اري��ع  أول���وي���ات  وت��ح��دي��د 
إضافة   ، القادمة  الفترة  خالل  بنغازي 

بالتعويضات  الُمتعلقة  اإلج���راءات  إل��ى 
للمواطنين الذين تعرضت منازلهم لدمار 
ُكلي أو ضرر جزئي وتحديد القيم المالية 
مجلس  إل��ى  وإحالته  التعويضات  لهذه 

الوزراء .
التسبيري  ال��م��ج��ل��س  رئ��ي��س  وق���ام 
البلدية  به  قامت  التي  لألعمال  بشرح 

من خالل لجنة إعادة اإلستقرار لمدينة 
بنغازي  .

العامة على  وأثنى وزير األشغال  هذا 
الجهود المبذولة من قبل البلدية ُمؤكداً 
على أهمية التنسيق والتواصل بين جميع 
الجهات ذات العالقة فيما يتعلق بتحديد 

األولويات في المشاريع .

وزير األشغال العامة بالحكومة الليبية يقوم بزيارة لبلدية بنغازي 
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ثقافية

■ بقلم: الصديق بودوارة

■ بقلم : أحمد الحسين الهامي

من على حق؟
التاريخ البشري على  الواقع لم يعثر  في 
سنة  مليون  مرور  رغم  السؤال  لهذا  ج��واٍب 
على تدافع الناس في هذه األرض الشاسعة.
ال��ك��ل ي���رون أن��ه��م ع��ل��ى ح���ق، وم��وض��وع 
لقانون  تخضع  نسبية  مسألة  ه��و  الباطل 
من  موقفه  إلى  ينظر  كل  المتعددة،  الزوايا 
مخالفاً  اآلخ��ر  ي��رى  وك��ل  الخاصة،  زاوي��ت��ه 

للصواب. 
لهذا، ال داعي ألن تتعب قلبك ���� الُمتعب 
أصاًل ���� في إقناٍع أحٍد أنه على خطأ، دعه 
تنتج  وس��وف  بخطأه  يمر  دعه  برأيه،  يعمل 

النهايات نفسها في ختام كل شيء. 
)) فال تبكي على بكٍر ولكن .. على بدٍر 

تقاصرت الجدوُد ((
إنه "األسود بن زمعة بن المطلب بن نوفل" 
وقد فقد ابنه "زمعة" مشركاً في غزوة بدر 
زاوي��ة حق  األم��ر من  ي��رى  لكنه ال  الكبرى، 
والٍد  زاوي��ة  من  الموضوع  يقّيم  إنه  وباطل، 
فقد ابنه، لهذا ال تحاول أبداً �) إذا قّدر لك 
أن تقابل "األس��ود" هذا ( أن تقنعه أن ابنه 
مات على الشرك، وأنه كان حرياً به أن يثنيه 
عن التصدي للدين الحق، فلن يستمع إليك 

بأي حال، إنه فقط والد يبكي موت ابنه :
ب��دٍر  على   .. ولكن  بكٍر  على  تبكي  ف��ال 

تقاصرت الجدوُد
البكاء  تمنع  بدر  هزيمة  بعد  قريشاً  إن 
على قتالها، وذلك لكي ال يشمت بها النبي 
مازالوا  فالقوم  وأتباعه،    ) محمد  )صلعم 
مصرين على موقفهم، يرون أنهم على حق، 
ألم نقل أن الباطل والحق مجرد مسألة زوايا 

تختلف باختالف اتجاه النظر  إليها؟
البكاء على قتالها، فيجد  تمنع "قريش" 
التنفيس عن  "األسود بن زمعة" صعوبة في 
يفقد  لم  أن��ه  خاصة  ابنه،  فقد  على  حزنه 
اآلخرين  ابنيه  معه  فقد  بل  فقط،  "زمعة" 
"عقيل"، و"الحارث". المصاب جلل، وال يهم 
مات  غ��رض  أي  ف��ي  الجلل  المصاب  بعد 

أصحابه، إنه جلل وكفى .
منعت "قريش" البكاء على القتلى لكي ال 
يشمت المسلمون بها، ولكن، من يمنع ذويهم 

من الحزن؟ هاهو "األسود" يسمع يوماً امرأًة 
هو  والبكر،  إب��ل،  بكر  أض��اع��ت  وق��د  تبكي 
األولى يظن  وللوهلة  الشديد،  الفتي  الجمل 
المرأة  بكاء  ص��وت  سمع  عندما  "األس���ود" 
على  بالنواح  أخيراً  سمحت  قد  قريشاً  أن 
وفقد  بصره  ك��ف  ق��د  وقتها  وك��ان  القتلى، 
القدرة على النظر، فأمر العبد الذي يقوده 
قائاًل : )) انظر ما هذا البكاء، لعل قريشاً 
بكت على قتالها فأبكي على أبي حكيمة ) 
 ،)) كبدي.  احترقت  فقد   ) زمعة  ابنه  يعني 
وعندما رجع له العبد بالخبر اليقين قائاًل : 
)) هذا بكاء امرأٍة تنشد بعيراً لها أضلته. ((، 

عندها ينشد "األسود" هذه األبيات :
من  ويمنعها   .. بعيٌر  لها  يضل  أن  أتبكي 

النوم السهوُد
ب��دٍر  على   .. ولكن  بكٍر  على  تبكي  ف��ال 

تقاصرت الجدوُد
امرأة على  تبكي  أن  إنه يستنكر هنا  أي 
ضياع جمل، وال يبكي هو على من " تقاصرت 
قتلوا  ممن  أعمارهم  قصرت  أي  جدودهم" 

في موقعة بدر.
يعتبر أن شرف قريش استبد بحزن  إنه 
ذوي القتلى، فمن أجل أن ال يشمت المسلمون 
بقريش، منعت بكاء أهل القتلى على ابنائهم، 
العظيمة  بقدمه  يدوس  القبيلة هنا  فكبرياء 
أن  كما  والمحزونين،  الثكالي  مشاعر  على 
المعركة  هذه  في  والغطاريف  السادة  موت 
أتاح لغيرهم من األقل همة وشجاعة وكبرياء 
أن يتصدروا المشهد، وهو هنا يغمز من قناة 

"أبي سفيان بن حرب" حين يقول : 
أال قد ساد بعدهُم رجاٌل .. ولوال يوم بدٍر 

لم يسودوا .
على  أنه  يعتقد  والكل  مختلطة،  مفاهيم 
حق، وحتى أغراض القوم من أسماء ابنائهم 
تختلف، وهم في أثناء ذلك يظنون أنهم على 
تسمية  على  يحرصون  العرب  فهاهم  حق، 
مستنكرة  وضيعة  بأسماء  ال��ذك��ور  أبنائهم 
بالعين،  لإلصابة  وتالفياً  الحسد  من  خوفاً 
الوضيع  االس���م  أن  يعتقدون  ك��ان��وا  ألن��ه��م 
ولعل  ال��ح��س��ود،  عين  م��ن  صاحبه  يحمي 
"األسود" نفسه كان يعمل وفق هذه المشيئة 

عنه  حدثتكم  ال��ذي  ه��ذا  ابنه  سمى  عندما 
هي  العرب  لغة  في  والزمعة  "زمعة"،  باسم 
الخلف،  من  الشاة  ظلف  في  الضئيل  النتؤ 
ويُقال أيضاً للعشب الخفيف الضئيل "زمعة"، 
كما  المجرى،  ضيق  الصغير  للنهر  وكذلك 
أنهم كانوا يصفون الرجل الدنيء ذي المكانة 

المتدنية في قومه بأنه "زمعة". 
المهانة  ه��ذه  كل  "األس���ود"  ارتضى  لقد 
السم ابنه، فقط، ألنه كان يخشى عليه من 
العين، مع أننا لو تمعنا في األمر لوجدنا أن 
ليلحقان  كانا  ما  اجتمعا  لو  والحسد  العين 
ب��ال��م��ول��ود ض����رراً أك��ب��ر م��ن م��ع��ان��ي اسمه 

البشعة.
الجميع  أن  نقل  ألم  لكن،  رأينا،  هذا هو 

يعتقدون أنهم على حق ؟ 
من على حق؟ :

يحدث  حق،  على  إنهم  يقولون  جميعهم 
هذا منذ فجر التاريخ، وما زال يحدث حتى 
لحظة قراءتك لهذا المقال، فمنذ أربعين ألف 
سنة كان النمر يعتقد أنه على حق في ارتياد 
"النياندرتال"  إنسان  وكان  شاء،  متى  الغابة 
كي  النمر  اصطياد  في  ح��ٍق  على  أن��ه  ي��رى 
كانت  سنة  مليون  وم��ن��ذ  ال��ج��وع،  يقتله  ال 
الديناصورات ترى أن من حقها أن تسيطر 
على المحيط من حولها، وكان ذلك النيزك 
االصطدام  في  بأحقيته  اعتقد  قد  البشع 
ومنذ  وعنفوانه،  قوته  م��لء  األرض  بكوكب 
على  أنهم  ي��رون  الجميع  كان  السنين  آالف 
حق، روما وقرطاج، األشوريوين والفينيقيون، 
األم���وي���ون وال��ع��ب��اس��ي��ون، أم����راء ال��ط��وائ��ف 
وأم�����راء ال���ط���وائ���ف، ال���ج���الد وال��ض��ح��ي��ة، 
الظالم والمظلوم، ال يمكن التفريق هنا بين 
المتضادات، وال يمكن بأي حاٍل أن نعثر على 
مادام  المظلوم،  لمن هو  متفق عليه  تعريٍف 

الجميع يرون أنهم أصحاب حق .
ثقافة عارمة ) إذا صح التعبير ( أصبحت 
تهيمن على تاريخ البشر منذ ما قبل التاريخ، 
ال أحد يعترف بأنه كان مخطئاً، الجميع يرون 
أنهم األحق بالخالفة، والجميع يعتقدون أنهم 
األولى بالزعامة، والجميع ال يستوعبون إال 
فكرة مفادها أنهم األنقى واألروع واألفضل، 

وما سواهم دون ذلك بكثير . 
على  البشر  بين  إذن  ينشب  الخالف  إن 
حاضرًة  التهم  وتظل  األرض،  ه��ذه  امتداد 
من  الفحل"  بن  "سنان  فهاهو  ال��دوام،  على 
التي  التهم  نفسه  ع��ن  يدفع  "ط���يء"  قبيلة 

واجهه بها أعداؤه قائاًل : 
.. وربي، ما  ُجننت فقلُت كال  وقالوا قد 

ُجننُت وما انتشيُت
الظلم  من   .. أبكي  فكدت  ُظلمُت  ولكني 

المبّين، أو بكيُت .
الظالم  لكن  عليه،  وقع  من  يُبكي  الظلم 
ال��ح��ق، وم��ن المستحيل  ي��رى أن��ه ص��اح��ب 
التحكيم  بمنطق  المسألة  ندير هذه  أن  هنا 
إلى طرف  يتحول  نفسه  العدل  ألن  العادل، 
في مثل هذه القضايا الشائكة، فالرجل يقول 

إنه على حق، وأن حقه واضٌح ال ريب فيه :
ذو  وبئري   .. أبي وجدي  ماءُ  الماء،  فإن 

حفرُت، وذو طويُت.
التي تجيز  لغة "طيء"  وهو يستعمل هنا 
استعمال "ذو" في محل "هذا"، لكن اللغة هنا 
أن  هو  إليه  أرم��ي  ما  إن  موضوعنا،  ليست 
المخطيء أمام أحد أمرين ، أما أنه يرتكب 
الخطأ فال يريد االعتراف أنه أخطأ، وأما 
أنه يعتقد فعاًل، ويرى صدقاً أنه لم يفعل إال 

الصواب. وهنا بالذات تكمن كل القضية .
كلهم على حق :

ل��ك��ي ن����درس أك��ث��ر ظ���اه���رة االع��ت��ق��اد 
السائد  بالتعريف  نغامر  س��وف  بالصواب، 
أن  على  ع���اٍم  بشكل  ينص  وه��و  ل��ل��ص��واب، 
الصواب هو  كل قول أو فعل أو سلوك جّر 
منفعة للنفس أو للغير. بينما ينص التعريف 
المقابل للخطأ على أن الخطأ هو كل قول 
أو فعل أو سلوك زاد ضرره على نفعه، ولكن، 
هل يصل بنا قارب هذين التعريفين إلى بر 

النجاة؟ 
على   ( الفعل  يرتكب  فمن  اع��ت��ق��د،  ال 
إط��الق��ه ( ي���رى أن���ه ف��ع��ل ال��ص��ح��ي��ح، وأن��ه 
بفعله هذا ال يقوم إال بالصواب الذي يجلب 
الحاالت  في   ( لنفسه  أو  للناس،  المنفعة 
الفردية (، وأن من يقدم له النصيحة محاوالً 
ردعه إنما هو عدو له وخصم مبين لما يقوم 

من  أن  نجد  اآلخ��ر  الجانب  على  بينما  ب��ه، 
يرتكب الخطأ ال يرى على االطالق أنه يقوم 
بفعٍل أو سلوك يزيد ضرره عن نفعه، ) هتلر 
كان يرى أنه يقدم خدمة للكون عندما يعمل 
واألمثلة على   ..  ) اآلري  العرق  على سيادة 
هذه المتوالية المتناقضة ال تنتهي، إن مفهوم 
بالضرورة  يتبعه  ال��ذي  وال��ص��واب  الخطأ 
يستند  مفهوم  ه��و  وال��ب��اط��ل،  الحق  مفهوم 
بالضرورة على عمومية ارتكاب الخطأ وفعل 
ال  فقط  فالموتى  ح��ي،  كائن  لكل  الصواب 
على  قائمة  المعضلة  تظل  ولكن،  يخطأون، 
الدوام، ويظل السؤال قائماً بال نهاية : من 

على حق؟ ومن هو على صواب ؟
ال تحاولوا العثور على جواب، فهذا سؤال 
لم يخلق من األساس ليجد له جواباً، سوف 
هذه  أروق��ة  في  النهاية  ما  إل��ى  تائهاً  يظل 
تسمي  وال  دنيا،  نحن  نسميها  التي  الغابة 

نفسها بشيء . 
لذلك سوف  غ��ارق في ال جوابه،  س��ؤال 
يظل "األسود" يرثي ابنه زمعة ما بقي الدهر 
باطل،  سوق  على  مات  أنه  يعترف  أن  دون 
وسوف يظل بيته الشجي حياً يتردد بأنفاس 

الفقد الموجعة :
ب��دٍر  على   .. ولكن  بكٍر  على  تبكي  ف��ال 

تقاصرت الجدوُد
وسوف أكرر لكم ما كتبته في مطلع هذه 

االفتتاحية :
ال��ك��ل ي���رون أن��ه��م ع��ل��ى ح���ق، وم��وض��وع 
لقانون  تخضع  نسبية  مسألة  ه��و  الباطل 
من  موقفه  إلى  ينظر  كل  المتعددة،  الزوايا 
مخالفاً  اآلخ��ر  ي��رى  وك��ل  الخاصة،  زاوي��ت��ه 

للصواب. 
لهذا، ال داعي ألن تتعب قلبك ���� الُمتعب 
أصاًل ���� في إقناٍع أحٍد أنه على خطأ، دعه 
تنتج  وس��وف  بخطأه  يمر  دعه  برأيه،  يعمل 

النهايات نفسها في ختام كل شيء.
_______
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الليبي  للروائي  الطويل  الروائي  المسار  1.يتميز 
صالح السنوسي ابن قرية الفيض التابعة لمركز بنينا 
مباشر  بشكل  يعكس  بانه  ينغازي  مدينة  اري��اف  في 
من  يكتبه  فيما  الساخنة   السياسية  االح��داث  تاثير 
ادب الى العام 1994م على اقل تقدير عندما تغيرت 
وعن  التاريخ  ع��ن  للكتابة  وانكفا  السنوسي  وجهة 
؛  الله  باذن  ثانيا  له مقاال  الماضي وهذا ساخصص 
تجري  التي  واماكنه  وابطاله  لموضوعاته  فاختياره 
فيها االحداث ظل مرتبطا بالشأن السياسي الساخن 
السنوات األولى  والثمانينات وحتى  السبعينات  طوال 

من عقد التسعينات.
والقيادة  التاثير  موضع  هي  مصر  كانت  2.فحين 
ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي  وف��ي ب���ؤرة االح����داث العربية 
الجزاىر  قاصدا  ليبيا  من  السنوسي  خرج  الساخنة 
ومابعد  الجامعية  دراساته  بها  اكمل  التي  فرنسا  ثم 
مخطوط  السبعينات  منتصف  منذ  حامال  الجامعية 
روايته األولى : ) متى يفيض الوادي ؟!( التي تجري 
احداثها في الوادي فعال قي مصر ارض النيل وهبته 
الصراع  تقود  التاريخ  ذل��ك  حتى  كانت  التي  ؛مصر 
والجل  ال��وح��دة  الج��ل  ال��ص��راع  وتقود  إسرائيل  ضد 
الثورة  شعارات  ترفع  كانت  التي  مصر  ؛  االشتراكية 
الساداتي  التحول  يجري  ان  قبل  نخبها  وتصوغها 
علي  تولي  مع  حظها  الرواية  ولتجد  ؛  الحقا  الكبير 
العالمة مسؤلية رئاسة تحرير  فهمي خشيم األستاذ 
الفصول األربعة فينشرها على صفحات المجلة  في 
العام 1979م قبل طباعتها الحقا في كتاب ؛ وليكتب 
د.علي نفسه عن انه تفأجأ من ان كاتبها طالب ليبي 

في فرنسا ؛ في ديجون الفرنسية 
ال��وادي لصالح  يفيض  رواي��ة متى  3. مع ص��دور 
السنوسي عام 1979م البد من وقفة ؛ فلقد صارت 
؛  وم��ت��داول��ة  ال��روائ��ي معروفة  الفن  وق��واع��د  أس��س 
وشائعة حتى ؛ وعدد الروايات الليبية الصادرة حتى 

يبدو  لذلك  ؛  رواي��ة  ال27  اليتجاوز  1992م  العام 
او  فيها  فنيا  رايا  يقول  ان  ناقد  او  كاتب  متاحا الي 
الفني  والتذوق  وللمراجعة  ؛  االدب��ي  للتاريخ  جميعها 
واق��رب  ال���وادي  يفيض  متى  رواي��ة  بين  والمقارنة  ؛ 
رواية حقول  وهي  تاريخها  قرب  ليبية صدرت  رواية 
الرماد الحمد إبراهيم الفقيه ؛ فان رواية متى يفيض 
الوادي تتفوق فنيا بشكل ظاهر و حاد اليمكن تجاوزه 
السنوسي  صالح  ان  دائما  اعتبر  لذلك  ؛  اغفاله  او 
بقية  ب��ه  وت��ق��اس  ليبي مميز  روائ���ي  م��س��ار  ص��اح��ب 

الروايات الليبية وتقيم ..!
4. وف���ي ه���ذا ال��م��س��ار ال���روائ���ي ث��م��ة ف��رع��ي��ن ؛ 
الليبي  السنوسي  وصالح  ؛  العربي  السنوسي  صالح 
؛ واألول اسبق تاريخيا ؛ فروايات متى يفيض الوادي  
لقاء   ( و  الخيول1984م(  تزورنا  و)غ��دا  1979م؟ 
القديم1992( وحتى ) سيرة اخر بني  الجسر  على 
هالل 1994م( تشكل لوحدها مسار يستقل عما اتى 
فيها  تراجع  السنوسي  لصالح  رواي��ات  من  ذلك  بعد 
مكانا  ليحتل  التاريخ  وتقدم  المباشر  السياسي  األثر 

مميزا في اعماله الالحقة ..
الواقعة ضمن  الخيول  تزورنا  غدا  روايته  في   .5
؛  والموضوعي  الفني  تطوره  مسار  من  األول  الفرع 
يتركز الحديث حول مصير  مقوالت الوحدة والتحرير 
معركة  الرئيسية  معركتها  في  وال��ث��ورة  واالشتراكية 
المخيمات  ومعارك  ؛   العام 1982م  بيروت صيف 
انها  ص��ادف  بيروت  ومعركة  ؛  بعدها  الفلسطينية 
اول لقاء لي شخصيا كاتب المقال بالسياسة والثورة 
والعروبة فعلى مشهد الدبابات اإلسرائيلية ولد وعيي 
القومي ومع روايات صالح السنوسي وجدت  ارتباطا 
الى  الخيول  تزورنا  من غدا  بالعكس  قادني  وجدانيا 
لقاء على الجسر القديم ثم متى يفيض الوادي ؛ في 
هذه الرواية كان ثمة نسيج محكم بين مصير مقوالت 
وحتى  بل  ال��رواي��ة  ابطال  ومصائر  والتحرير  الثورة 

مصائر قصص الحب فيها التي تنتهي بالذوبان داخل 
حصار بيروت دون تحديد واضح للنهاية ؛ كانت تلك 
؛  العربية  الثمانينات  في  الجمر  معضلة سنوات  هي 
هل يجري التحرير وتجري الثورة على يد األنظمة ؟ 
افالس  وكان  ؟!  الجماهيرية  الحركات  ايدي  على  ام 
كراسات  تحت  يختبئ  األنظمة  وتلك  الحركات  تلك 
صلة  أي��ة  بالواقع  التربطها  نظريات  تلوك  نظرية 
واضحة ومحددة بحيث ظلت الطبقة الوسطى العربية 
المأزومة تنتج كالما دون افق ؛ كالما يفتقد الي نتائج 
الذي  العربي  الواقع  ق��راءة  عن  العجز  بسبب  عملية 
النفط  عصر  سيادة  مع  يمينا  التقهقر  في  سيسارع 
تفكير  كاسلوب  لنفسه  النفط  وف��رض  النفط  وقيم 
وليس فقط كسلعة مادية ؛ النفط يحكم العالم العربي 
وكانت نهاية الثمانينات هي اعالن عن عصره الذهبي 
المراكز  وفقدت  النفط  باموال  الصحف  كل  فتلوثث 
التاريخية للعالم العربي تاثيرها ذهبت بيروت وبغداد 
ودمشق القاهرة واطلت الرياض وتابعاتها في الواجهة 
اقدام  عند  لتنحرهم  العرب  قياد  تدريجيا  وامسكت 

الغزاة االمريكان كقطيع من الخرفان ...!
6. في بدايات سنوات التسعينات ومع فترة القلق 
التي أعقبت سقوط االتحاد السوفياتي والمراجعات 
البلهاء التي خاضتها األحزاب العربية ؛ وعدم القدرة 
على انتاج قراءة واقعية للوضع العربي باالخذ في عين 
االعتبار القاعدة االقتصادية االجتماعية أوال أي تاثير 
روايته  السنوسي  صالح  كتب  ؛  النفط  منطق  سيادة 
 ..) القديم  الجسر  على  لقاء   (( الثالثة  رائعته  او  ؛ 
والتي يفر فيها المقاتل العربي المحبط المزروع باثار 
القتال ضد إسرائيل في جسده الى جوار اثار التعذيب 
م��ن رف��اق��ه ف��ي ال��ح��زب وال��ح��رك��ة ال��ث��وري��ة حركات 
التطور  على  العصية  التأزم  دائمة  الوسطى  الطبقة 
التهدات  الى جسر  يفر  ؛  الفهم  وعلى  الدرس  وعلى 
النضال  برفاق  يلتقي  حيث  ؛  اإليطالية  فلورنسا  في 

يعيشون  زالوا  وال  الذين عاشوا  الالتينية  أمريكا  في 
ظرفا مشابها للظرف العربي ؛ هنا يهدأ اإليقاع الذي 
اكثر  إيقاع  ال��ى  ويتحول  السنوسي  صالح  به  يكتب 
هدوءا ورتابة وجمال أيضا ...  تجري احداث الرواية 
عند  الجسر  على  مطولة  ح��وارات  عبر  غالبيتها  في 
الغروب وتمتد لتختلط اخر الليل باالغاني االسبانية 
ينعى  الذي  الحزين  الجنوبي  األمريكي  اإليقاع  ذات 
قبل  أخيرة  الهارب....! محطة  انسانها  وينعى  الثورة 

النهاية المؤلمة ..!
هنا البد من طرح سؤال عن مغزى اللقاء بين الليبي 
بطل الرواية المفترض ؛ واألمريكية الجميلة سيلفيا 
وفي  الجسر  على  جرت  التي  بينهما  الحب  وعالقة 
جرت  كيف  ؛  فجأءة  سيلفيا   اختفت  حتى  السرير 
الليبية  الحربية  المواجهة  دين  عز  في  عالقة  هكذا 
وقائعه  يخلق  ان  ل��الدب  يكون  كيف   .. ؟!  االمريكية 
الخاصة المستقلة تماما عن تأثير السياسة الراهنة 

ذلك هو المغزى ..!
7.مع اخر وقفات منتصف التسعينات ؛ تأتي النغمة 
الحزينة في سيمفونية صالح السنوسي الموسيقية ؛ 
يكاد الحزن يقتل بطله العربي على حافة بار فرنسي 
في ليلة شتوية باردة يسكر فيها بطل صالح السنوسي 
السنوسي  صالح  يعلن   ... بالخمر  ال  المرة  بخيباته 
مع رواية )ى سيرة اخر بني هالل ( ان بطله العربي 
مات حزنا وكمدا ..!حتى انني كقارئ لم استطع اكمال 
في  الغائر  االم  األل��م  من  قطعة  النها  الرواية  ق��راءة 

صدر كل عربي وكل قومي وكل ثائر ...
الجزء القادم من المقال سيتناول محطات صالح 
السنوسي بعد ان غادر مشهد السياسة الراهنة وراح 
يغوص في التاريخ بعيدا عن الراهن ؛ طارحا أسئلة 

الراهن على عمق التاريخ الليبي .

دعه يخطيء .. دعه يمر

من العربي التائه الى الليبي في مواجهة التاريخ 

  )) مسارات صالح السنوسي  الروائية ((
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

دِع التعّني
دِع التعّني

جليُس البؤِس أْصَدُقنا
إن المعاناَة )في تكذيبها( ..... 

كِذُب

ُغْص بالِجِبّلِة  
ِتها طعَم الحقيقِة  واغرز في أِعنَّ

وانظر فالورى َيِثُب 

وارمق أمامَك هذي الشمس مشرقٌة
والليُل أصٌل 

بفقِع الشمِس ينسكب

وظلمة المرء، ماضيِه ، الذي 
انطفئت

على يديه هَو  الِمشكاة والشهُب

هي السبيُل
إلى وضع الفتيل بها 

فاركض برجلك فيك الكنز والذهُب

ال تترك القول
قوَل الناس يثبُط ما

يجري بقلبك 
واتركهم إذا ذهبوا 

ال تنزع األمَس 
إن آذاك أعظُمُه 

ا .. ستحيا مثلما يجب  ما دمَت حّيً

ال تكبِت الخوَف 
أخبر من وثقت به 

أن الذي في صميم الروح..  ينتحب 

ال تلعِن البؤَس
ال تركْض مخافته

ال تلحِق النوَر
واجلس 

أنَت تلتهب 

من جذوة الغيهِب المدفون في 
جسٍد

قد ُنشعُل الكوَن 
كيما تفعُل الكتب 

عْش للحقيقِة 
حّب الذات يشملها 

عش للبقيِة 
وانظر أُيهم تهُب 

من يدرس النفَس 
واألسباَب يأخذها

يدري بأن معاناة الفتى..  سبب

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

مختلفًا وحيدًا

ماذا يعني أن تكون كاتبا؟

■ بقلم: علي المنصوري

■ بقلم: نادية األحمر

يدخل مدير المدرسة إلى الفصل 
مشيراً بأصبعه: هذا الفتى مستقبله 
ب��ال م��الم��ح. ف��ي ص��ِفّ َم��ن عشقوا 
نظاراتهم  بصحبة  األول��ى  المقاعد 
ال��ط��ب��ي��ة، ك��ن��ت أح���ب ال��ج��ل��وس في 
المفضلة:  أغنيتي  أدن����دُن  الخلف 
نرتاح  الليلة..  مواليا  مواليا  "طالب 

البال ياربي وندير عويلة". 
أشياء  إل��ى  أستمع  صغيرا  كنت 
عن  تمام  أختلف  من حجمي..  أكبر 
رفاق الصّف الذين اعتادوا اإلستماع 
إلى "بهاء سلطان" في ذاك الزمن… 

ك��ان��ت م��الم��ح ك��ره��ي ل��ل��دراس��ة 
جميع  وج��ه��ي:  على  جليًة  واض��ح��ًة 
الطالب يكتبون فروضهم المدرسية 
بينما كنت أتكاسل عنها. لم أكن يوما 

طالباً مثالياً ولم أتحصل على شرف 
الذي  الوحيد  كنت  الصف..  رئاسة 
والفسحة  ال��ري��اض��ة  ح��ص��ة  يعشق 
مدّرسوها..  يتغيب  التي  والحصص 
مع  المدرسِة  من  الهروِب  َمِلَك  كنُت 
إلى  أتجه  الحي،  رف��اِق  من  أتباعي 
لتأجير عربة ونقل  المصرية"  "سوق 
البضائع من صالٍة إلى أخرى لجمع 
عليهم  يظهر  رف��اق��ي  ك��ان  ال��م��ال.. 
أعلم  ال  ع��داي.  العمل  ج��راء  الثراء 

أين كانت تُهدر نقودي…
أني تحصلُت على  يوماً  أتذكر  لم 
لعبة كألعاب الفتية الذين أنهوا السنة 
ماتأتيني  دائما  بنجاح..  الدراسية 
ألعابي متأخرة؛ عندما نزلت موضة 
"االتاري" لم يتمكن والدي من شراءها 

لي إال بعد نزول "باليستيشن1" في 
وأشترى  سعرها  ليخفض  األس��واق 
األخيرة أيضاً بنفس الطريقة عندما 

غزى األسواق "بالي ستيشن 2“…
كان ِلجميع أصدقائي في الشارع 
دراج��ت��ي من  وأن��ا  دراج���ات هوائية 
يوماً  يكن  ل��م  وال���دي  البالستيك.. 
حزيناً ألنه لم يشتري لي ما تمنيته. 
إل��ى  أن��ظ��ر  أن���ي ق��ن��وع ال  ك���ان يعلم 
األعلى وأحالمي بسيطة جداً.. كان 
اإلفطار  وجبة  يطعمني  أن  يكفيني 
القيلولة  قبل  ويحضنني  يديه  بحنو 
ويتركني أتسكع في العصر ويغطيني 

بعد العشاء…
زل��ت  وال  وح���ي���داً  مختلفاً  ك��ن��ت 

كذلك. وحيٌد أنا.. بال أبي.

بالصمت  اإلك��ت��ف��اء  عليك  س��ي��ت��وج��ب 
ومعاملة األحرف كأشخاص، ستتضارب 
أنك  ستتخيل  كتبتها،  ب��أوه��ام  حياتك 
قمت بما عليك ورددت بأفضل طريقة 
الناس،  مع  تتمناها  بطريقة  وتعاملت 
ل��ك��ن��ك ت��س��ك��ن خ��ي��ال��ك م���ع األح����رف 
ت��ق��اب��ل أح����دا وستجد  ل��م  وال��ك��ل��م��ات 
نفسك لم تعش شيئا فقط توهمت ذلك 

وتغلغلت.
وتستمر سفينة السراب في اإلبحار بك، 
وما أنت إال شمعة ستهبك رياح الحقيقة 
لتطفئك وتغرق سرابك، ولكن ليس إلى 
األبد فالكاتب ال ينطفئ.. فبعد كل غفوة 
دقائق ساعات  وغالبا  ربما  لثوان  تمتد 
أو أيام يصحوا من الحقيقة ليقاد طوعا 

لعالمه المدجج بمليون كذبة.
التواجد  يحب  غريب  إن��س��ان  الكاتب 
ب��ي��ن ال��ن��اس ب��ص��م��ت، ي��ح��ل��ل م��ا ي��راه 
الرتيبة  اإلعتيادية  األح��ادي��ث  ي��درس 
ليستخرج  ال��م��ع��ق��دة  وال��م��ح��اض��رات 
إحساسا أو حقيقة أو شخصية جديدة، 
إنسان صبور  أنك  يعني  كاتبا  تكون  أن 

بطبيعة  األح��الم..  فضاءات  في  تسبح 
متضارب  ملغم،  إنسان  الكاتب  الحال 
في  ألنه  تفهمه  لن  واألق��وال  المشاعر 
أساسا  ألن��ه  نفسه  يفهم  ال  الحقيقة 
يعيش طوال حياته دارسا لنفسه، كفأر 
والطاقات  المشاكل  يستشرب  تجارب 
من األشخاص المحيطين ليمرن نفسه 
أرادها،  متى  المشاعر  استحضار  على 
ألن الكاتب ليس سوى آلة بشرية تبتلع 
عالمها المحيط لتخرج كلمات تشعرها 
لتلتهم  فتعود  وال��خ��واء  التقيؤ  بشعور 

عالمها من جديد.
عدة  على  رك���ود  بفترة  ك��ات��ب  ك��ل  يمر 
الكتابية، خالل هذه  مراحل في حياته 
مطلقا  بها  م��رغ��وب  الغير  المخاطرة 
هناك نتيجتان محتملتان إما أن يصبح 
في  أكثر  وسلسا  موهبة  أكبر  الكاتب 
كتابته أو قد يقاد للهاوية وتمحى هويته 

ككاتب إلى األبد.
يجعلك  فبعضهم  أس��ل��وب��ه،  كاتب  لكل 
فيك  ما  أسوء  يستخرج  وبعضهم  تبكي 
والبعض يصعق عقلك  بشري  من سوء 

األمل  لك  يعيدون  وآخرون  ركنته  الذي 
الوصف  يعشقون  وآخ���رون  ويرتبونك 
لتعيش ألف حياة بينما تقلب صفحاتهم 
واألل��م  الرعب  فيك  ي��زرع��ون  والبعض 
وأل���ف ش��ع��ور إن��س��ان��ي ل��م ت��غ��دق��ك به 
يتحكم  مسيطر  إنسان  الكاتب  الحياة، 
يهبها  أو  مشاعرك  أص��دق  يسلبك  بك 

لك دون عناء.
الكاتب ليس شخصا جيدا أو سيئا بل 
مزيجا سحريا في غاية التعقيد ستقرأ 
لكن  يبهرك  وكالما  التعابير  أصدق  له 
ما إن تجلس معه ستكرهه لن تطيقه.. 
ستجده إنسانا صامتا محدود العالقات 
يحشر  ك��م��ا  ال��ب��ش��ر  م��ع  نفسه  يحشر 
الزيت نفسه بالماء ففي النهاية الكاتب 
األطفال،  من  إال  محبوب  غير  شخص 
وعلى  ال��ورق  على  فريد  عاشق  الكاتب 
ترتيب  يستطيع  ال  مختل  أبله  األرض 

األحرف أمام من يحبه.
وقلبه  عقله  ف��ي  حربا  الكاتب  يعيش 
شاال الجسد مدى الحياة، كل األحداث 

بالداخل إن لم يتيقأها سينفجر.

عزلٌة غزالّية
أَبْيِت اللعن هل بعد الجفاء 

لوصٍل هل ُيبّلغني عنائي 
*  *  *

َأَم انَّ الصّب يا ليلى وحيدا 
َتَعاَهَدُه الليالي بالشقاء 

*  *  *
فإن أضحى يصانُع كلَّ حزٍن

ُتعاجُله الّزوائُر بالمساِء 
*  *  *

وذو عقل يفّر من البرايا 
لَصوِن سريرٍة وصفاِء ماِء 

*  *  *
وذو فهٍم تشفُّ له المرامي 

كضوء الشمس في صحِن السماء 

*  *  *
ذريني قد تكّشف لي زماٌن

ورّبِك غير زيٍف واّدعاِء 
*  *  *

أال يهنا لذي األلباب عيٌش
وهل يحنو الِهَزْبُر على الظباء 

*  *  *
يقّلبهم وهم في راحتيِه

وُيْقريهم بأصناف الفناء 
*  *  *

نزلُت وما أردُت نزوَل قوٍم
تقّطَع من حبائلهم رجائي 

*  *  *
وأمحْضُت السريرة ليت شعري 

بنات الدهر تجزي من عطائي 
*  *  *

سلْبن النوم والنعماء حتى 
تراني كالسليِم بال دواِء 

*  *  *
تئّن قصائدي من ضيق نفسي 

وتقتاُت اليراعُة من دمائي 
*  *  *

مطّوقٌة تنوح ولسُت آلو 
عن الدنيا عن اإلخواِن ناِء 

*  *  *
ُيعّزيني عن الألواِء أني 

رضيٌّ بالمعايش والقضاء

■ بقلم: رياض وريث 
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)  صفحات من تاريخ ليبيا  (

العائد من معتقل العقيلة � 1930م
رواية المعاصر /  الحاج ـ  هالل ألمين  بوحويش  ـ

ويدعوك   ، المختلفة  بحقبه  التاريخ  يستوقفك  قد 
ولهذا   ، وهناك  هنا  والمبعثرة  العتيقة  اوراق��ه  لتتصفح 
تلك  عن  البحث   ، اهتماماتك  اول��ى  تكون  س��وف  حتما 
المراجع التاريخية ، التي تتضمن كافة احقابه المتعاقبة 
، وبالتالي  ستواجه عناء كثيرا ، اثر هذا البحث المطول 
 ، يديك  وبين  منك  قريبة  تكون  قد  المصادر  ان  رغم   ،
وهي خير شاهدا على عصرها التي عاشت فيه � لذا ها 
البؤس  من محطات  اخ��رى  الى محطة  بك  نذهب  نحن 
التي عاشها الليبيون على مضض ابان االحتالل االيطالي 
لليبيا عام 1911م � وذلك بإقامة اكبر سجن جماعي في 
العالم حينذاك ، اال وهو ، ) معتقل العقيلة ( ما حصل 
من مأسي داخل � هذا المعتقل العقيلة � الذي اركب فيه  
ابشع الجرائم في حق االنسانية قاطبة ، إذ الزالت تلك 
االسالك الشائكة اثارها ماثلة للعيان الى اليوم ، كشاهد 
اثبات على مدى بشاعة الجرم االستعماري الذي ابتليت به 
ليبيا آنذاك من قبل المستعمرين االيطاليين � هذا المعتقل 
الذي كان محاطا باسالك شائكة من جميع الجهات فقط 
 � الحاج   � المعاصر  افاد  وكما   � البحر  الشمال  من جهة 
هالل � الذي قال ) كان يتعايش بداخله أي بداخل هذا 
المعتقل � البشر والحيوانات معا باإلضافة الى ركن اخر 
يرقد فيه امواتهم ( � لذلك هذه المأساة االنسانية ، مهما 
تحدث عنها البحاث والمؤرخين ، سوف لن  يفيئها حقها 
اثر فداحة هذا الحدث المروع � ولهذا اجبرنا ان نتعقب 
خطى اولئك المعاصرين الذين ال يزالون على قيد الحياة � 
فهم خير شاهدا على ذلك � لذلك ها هو احد المعاصرين 
والعائدين من ذاك المعتقل يحدثنا عن قرب ، وهو يعد 
احد اعالم برقة ووجهائها في الصلح االجتماعي ، وابرز 
مشايخ مدينة طبرق وخارجها الذين يحضون بجانب كبير 
من االحترام والتقدير وذلك لمساهمته في فض العديد 
من القضايا االجتماعية المختلفة � اال وهو المعاصر / 
هالل ألمين حمد بوحويش � من قبيلة � المنفه � عائلة ال 
الخائب � من مواليد عام 1915م � بالبطنان � زوجاته � 
االولى � الحاجه � عزيزه رجب بوحويش � وهي ابنت عمه 
� انجب منها كل من � ألمين هالل � سعد هالل � الدامي 
هالل � مقبولة هالل � زوجته الثانية � الحاجه روحية قاسم 
عصران ) مصرية ( � انجب منها كل من � منير هالل � 
فوز هالل � مكان االقامة طبرق � لقد بدأ المعاصر الحاج 
قائال   � العقيلة  معتقل  روايته صوب  سرد  في   � هالل   �
القبائل  ، من جميع  البطنان  :� تم تجميع اهالي منطقة 
من قبل الطليان ، في مكان واحد وهو ) عين الغزالة ( 
كان البحر خلفنا ، والقوات االيطالية تحاصرنا من كافة 
الجهات ، كانت تعاملنا بشدة وقسوة ال مثيل لها � يواصل 
الراوي حديثه قائال:� اثناء الرحيل كان الطليان محاطين 
من كل الجهات  ونحن متجهون صوب العقيلة ،حيث كانت 
معنا ابلنا واغنامنا إذ سلكنا طريقا اطلق عليها ) طريق 
عزيزه ( كان الوقت في فصل الشتاء ، وصلنا الى الجبل 
الجبل  فيها  اشاهد  مرة  اول  هذه  والحقيقة   ، االخضر 
االخضر ، وهكذا واصلنا مسيرنا الى ) ابار بصفية  ( 
حينئذ حصلت معركة ما بين  الطليان والمجاهدين وذلك 
بالفشل  باءت  المحاولة  تلك  ان  اال   ، اسرنا  لغرض فك 
، ثم واصلنا الرحيل الى منطقة ) سيدي جبريل ( وقد 
هطلت علينا امطار غزيرة إذ امضينا ليلة صعبة وسط 
شتاء قارص ، حيث تم توزيعنا شبه اكوام متفرقة ،تحت 
المسير   � التالي  اليوم  في  بدأنا  ثم   ، مشددة  حراسة 
بجانب قضبان السكك الحديدية ، وعندما وصل القطار 
استوقفه الطليان و تم ركوبنا في القطار على ان يواصل 
الباقي المسير صحبة االبل واالغنام ، نحو ) سلوق ( اما 

نحن فقد توقف بنا القطار في بنغازي ، لمدة ساعتين ولم 
ينزل احد � تحرك بعدئذ القطار صوب سلوق ، وعندما 
لحين   ، البيوت  بنصب  الطليان  امر   � هناك  الى  وصلنا 
وصول االبل واالغنام ، التي تركت خلفنا ، وما ان وصلت 
حتى اصدروا الطليان امر اخر  بالتحرك الى ) قمينس ( 
وفي الوقت نفسه اصدروا امرا اخر لمن كانوا مع االغنام 
واالبل بمواصلة السير تجاه ) العقيلة ( � يواصل الحاج 
هالل � روايته � قائال:� عندما وصلنا الى منطقة ) قمينس 
( ركبنا بحرا في السفينة ، انطلقت بنا نحو ) العقيلة ( 
لقد كان وصولنا الى العقيلة اسود يوم رأيناه في حياتنا 
، حيث استقبلنا بالنعوت البذيئة وبأصوات  السياط � لم 
نجد اعدادا كبيرة من القبائل المجاورة ، داخل المعتقل 
، اال انه كان اكبر عدد من قبائل مناطق البطنان وعلى 
راسهم قبيلة المنفه بصفة عامة ، وعيت بوحويش بصفة 
مع  تعاملهم  نظير  بيوتهم  حتى  حرق  تم  الذين   � خاصة 
ونحن  قائال:�   � هالل   / الحاج  ويضيف   � المختار  عمر 
داخل المعتقل كان االيطاليون يدخلونا في بيوتنا في أي 
يقومون  إذ  ايديهم سياطهم  وفي  يشاؤون  متى  أي  وقت 
الذي اصيب  ، حتى  بالتمام علينا في كل صباح ومساء 
 ، لشدة مرضه  البيت  في  البقاء  والزمته  بوعكة صحية 
عما  حدثتك  مهما  لذا   � مكانه  وعن  عنه  يسألون  كانوا 
يحصل داخل هذا المعتقل � من مأسي لدرجة الزهد في 
الحياة ، فأنني لن استطيع ان نفيه حقه في الحديث اثر 
المعتقل  التي تحدث داخل هذا  السيئة  المعامالت  تلك 
التي  خاصة   ، مجحفة  وقسوة  وجبروت  وظلم  غبن  من 
ترتكب ضد النساء وكبار السن ، واجماال كان ال ينجوا 
احد من قمعهم ، اولئك المستعمرين االوغاد الذين كانت 
لديهم السلطة المطلقة ، في فعل أي شيء دون حسيب او 
رقيب ، لقد كان الطليان الجالدون ينتشرون في كل مكان 
ومن يالحظون   � المراقبة  تشديد  بقصد   ، المعتقل  من 
الى  االم��ر  يصل  وربما  جلده  يتم  ادن��ى شيء  فعل  عليه 
 � روايته   � ه��الل  ت  الحاج  يواصل   � الحال  في  اعدامه 
قائال:� كانت الحياة داخل هذا المعتقل صعبة للغاية وال 
نستطيع وصف قساوتها ، فكان حتي امواتنا يدفنون معنا 
داخل المعتقل ،بدون تغسيل وبدون كفن ، إذ كانت عبارة 
الرمال  عليه  يهيلون  ثم  حفرة   في  المتوفي  يوضع  عن 
فقط � هكذا كنا نعيش ونموت معا وفي مكان واحد ، أي 
( هذا  واالم��وات  ) االحياء  الرهيب  المعتقل  داخل ذاك 
كانت  قائال:�  حديثه  يواصل   � حيواناتنا  الى  باإلضافة 

بكثافة  المعتقل  هذا  داخل  تتواجد  التي  النواجع  اغلب 
النواجع  باقي  ثم   � والقطعان   � والعبيدات   � المنفه  � من 
يواصل قائال:�   � قليلة  اع��داد  كانت تشكل  التي  االخ��رى 
كان هناك احدا ذو صوت عال يدعى ) ابوالغالبي ( يقوم 
بالمرور بصفة مستمرة حول البيوت ويأمر النساء برفع 
اروقة البيوت ، كي ال يكون هناك حائل عن مشاهدة ما 
بداخل البيت ، وذلك اثناء مرور المسؤولين أي )الكبوات 
( من الطليان � كان ابوالغالبي � مكلف من الطليان ، اال 
االمر   ، االيطاليين  مع  خالفات  معه  حدثت  يبدوا  ان��ه 
الذي جعلهم يقومون بجلده بالسياط ، ثم قاموا بفصله 
وتعيين اخر مكانه ، يدعي � حمد بودرنه � الذي قام هو 
اعملن   (  ، النساء  على  شدد  حيث  النهج  بنفس  االخ��ر 
للبيوت كذا ، وافعلن هكذا لخ ( بصوت عال � مما جعل 
)خطاب بودرمان � يقول عنه ) اتعيط نهار وليل � عطك 
ما عطاء بوالغالبي ( يواصل الحاج � هالل � روايته قائال 
:� عندما تم اعدام عمر المختار � في سلوق في 16 � 9 
� 1931م � بأشهر قليلة ، جاءوا  الينا  الطليان وقالوا  
امر  جاءنا   ) المساجين   ( يعني   ) فيناتوا  كي  يا   ( لنا 
بتجهيز انفسكم ال عادتكم الى اوطانكم ، لقد سررنا بهذا 
الرهيب  المعتقل  هذا  من  للخروج  انفسنا  وجهزنا  النبأ 
،اال انهم جاءوا الينا مجددا وقالوا لنا � ) يا كي فيناتوا 
 ، الى امر اخر   ، ( تم تأجيل خروجكم  يا مساجين   (  )
متمرد  الزال   ) المجاهدين   ( العصاة  احد  لوجود  نظرا 
 � الحاج  يواصل   � طبرق  في   ، االيطالية  السلطات  على 
� قائال:� لقد تم تأخير خروجنا لمدة ثالثة اشهر  هالل 
� اال انه بعدئذ تم االفراج علينا ونقلنا بحرا الى طبرق � 
كنا حينئذ شبه حفاة عراة اثر تلك المالبس البالية الرثة 
التي كنا نرتديها ، وعندما وصلنا الى طبرق ، تم توزيعنا 
على النقط أي على المراكز االيطالية وذلك وفق تعليمات 
السلطات االيطالية ، أي لم يعد احد يقطن في المكان 
الذي يرغب فيه � وربما ما فعله االيطاليون كان اسوا من 
ذلك هو احكام السيطرة االمنية على االهالي ،وتحركاتهم 
، وهو مما جعل من احد العائدين من المعتقل ان تجود 
قريحته ببعض من االبيات الشعر هذا مطلعها ) مقسمينا 
تقسيم مال التركة � امفيت ع نقط ما عاد تنظر احركه ( 
يواصل بقوله :�  بعد ان عدنا واستقرت امورنا ، سألنا 
عن المقاوم الذي اخرنا عن الخروج من معتقل العقيلة 
تم  حيث   ) زك��ري  بوبكر   ( يدعى  لنا  يقولون  بهم  وإذ   ،
القبض عليه ومحاكمته من قبل السلطات االيطالية ونفذ 
فيه حكم االعدام � ويستطرد الحاج � هالل � قائال:�  هذا 
اخر  يعتبر   � زكري  بوبكر   � الكبير  المجاهد  أي  المقاوم 
مجاهد تم اعدامه من قبل االيطاليين � ويواصل بقوله � 
لقد عرفت هذا المجاهد شخصيا إذ كان طويل القامة ، 
وفارس مغوار يمتاز بشجاعة متناهية � لقد اطلق اسمه 
على ميدان بمدينة طبرق ) ميدان بوزكري ( � ونصل الى 
الختام مع � المعاصر الشيخ هالل ألمين بوحويش � الذي 
دول  ووصلتنا  استعمرتنا  الليبيين  نحن  قائال:�  استطرا 
عدة لم نكن نعرفها من قبل � ايطاليا � فرنسا � بريطانيا � 
المانيا � هذه جاءت مع الحرب العالمية الثانية ، ثم بعدئذ 
، استقرت االمور ، واصبحت ليبيا دولة وتحقق االستقالل 
بعد  من  ثم جاء   � السنوسي  ادري��س  الملك   � عن طريق 
ذلك حكم معمر القذافي � ومن ثم جاءت هذه االنتفاضة 
التي الزالت مستمرة ( � �� ) هوامش ( �  كان هذا القاء 
مع الكاتب في صيف � 2011م � بمدينة السالم طبرق 
وبمنزل المعاصر � هالل ألمين بوحويش � وقد حضر هذا 
 � القاء � 1 � الحاج/ محمد عبدالرحمن بالعقيدات � 2 

الدكتور � عيسى حكيم بالحمراء 

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 
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حوادث

صفقة مخدرات مهربة 
بداخل 3200 سيارة بميناء مصراته البحري

بالتعاون مع الشرطة النسائية 

قسم التحريات العامة يقبض على مشعودة  تمتهن أعمال السحر

الديوان / خاص
مصلحة  مدير  بحبس  العامة  النيابة  أمرت 
أمالك الدولة - بنغازي  وثالثة موظفين بتهمة 
التصرف في بعض األمالك العقارية المملوكة 

للدولة الليبية.
بيان مكتب النائب العام

العام  النائب  مكتب  ن��ش��ره  ب��ي��ان  وبحسب 
التواصل  موقع  عبر  الرسمية  صفحته  على 
بتلك  التصرف  ب��أن  فيسبوك  االج��ت��م��اع��ي   
األمالك من قبل المتهمين األربعة   جاء استنادا 
إلى وثائق رسمية مزورة حررها القائمون على 

إدارة تلك العقارات في مدينة بنغازي. 
مكافحة  نيابة  وك��ي��ل  أن  ال��ب��ي��ان  وأض���اف 
شمال  محكمة  دائ����رة  ف��ي  ال��ف��س��اد  ج��رائ��م 

في  التحقيق  إجراءات  تولى  االبتدائية  بنغازي 
عقود  تحرير  وقائع  التي صاحبت  المالبسات 

تشرع بيع عدد من العقارات المملوكة للدولة.
تزوير

ان��ت��ف��اء  وأوض�����ح أن اإلج��������راءات أث��ب��ت��ت 
عقود  على  البتنائها  التصرفات  مشروعية 
الدولة  أم��الك  مصلحة  مكتب  مدير  حررها 
المسروقة  المكتب  بأختام  وأمهرها  بنغازي   -
وتمَم بعد انتهاء واليته الوظيفية وتسليم ما في 
عهدته إجراَء التصديق على صحة ما ورد في 
متنها عن طريق محرر عقود مدفوعاً في ذلك 
الحصول  في  المتمثل  المشروع  غير  بالتربح 

على مبالغ مالية.
خارج  تجارية  لمحال  تراخيص  إصدار 

المخطط
التحقيق  إج����راءات  أن  إل��ى  ال��ب��ي��ان  ول��ف��ت 
الموظفين  من  عدد  قيام  إثبات  أيضا  كشفت 
اإلسكان  ووزارة  ال��دول��ة  أم��الك  مصلحة  في 
جريمة  م��وض��وع  ال��ع��ق��ارات  ب���إدراج  والتعمير 
التزوير ضمن العقارات المتنازل عنها وإصدار 
تراخيص تجيز بناء عدد من المحال التجارية 
خارج المخطط بالمخالفة للتشريعات الناظمة 

بعد تحصيلهم مبلغا ماليا ال حق لهم فيه.
واختتم البيان بأن المحقق أمر بحبس أربعة 
مدير  منهم  التحقيقات  طالتهم  ممن  موظفين 
مصلحة أمالك الدولة - بنغازي كما عمَم أمره 
الغائبين  والشركاء  الفاعلين  وإحضار  بضبط 

ممن أسهموا جنائيا في الوقائع السالفة.

الديوان / خاص
م��ي��ن��اء مصراته  ف��ي  ُض��ب��ط��ت 
من  كبيرة  بكميات  مهربة  شحنة 
داخ��ل  مخبأة  ك��ان��ت  ال��م��خ��درات 
س��ي��ارات م���وردة إل��ى ال��ب��الد من 
م��ي��ن��اء ال��ش��ح��ن )أن���ت���وي���رب( في 

بلجيكا.
ت��ح��وي  س����ي����ارة   3200

مخدرات 
بحسب  الواقعة  ب��داي��ة  وت��ع��ود 
عبر  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  مكتب  ب��ي��ان 
موقع   ع��ل��ى  ال��رس��م��ي��ة  صفحته  
فيسبوك   االجتماعي  ال��ت��واص��ل 
مصراته  ش��رق  نيابة  تلقي  إل��ى 
اإلبتدائية بالغا من قسم مكافحة 
والمؤثرات  والمخدرات  التهريب 

بجلب  يفيد  مصراتة   - العقلية 
مخبأة  المخدرة  المواد  من  كمية 
في سيارات موردة إلى ليبيا على 
متن سفينتي نقل بحري قادمتين 
في  )أنتويرب(  الشحن  ميناء  من 

بلجيكا.

النيابة  فريق  أن  البيان  وق��ال 
سيارة   3200 عدد  بتفتيش  قام 
ما أسفر عن ضبط 508 مغلفات 
ت��ح��ت��وي ع��ل��ى أق�����راص م��خ��درة 
مغلفا  و127  )اإلك���س���ت���اس���ي( 
الحشيش  م��خ��در  ع��ل��ى  ت��ح��ت��وي 

مخدرة  م���ادة  م��ن  غ���رام  و700 
اإلستعانة  بعد  وذل��ك  "الهيروين" 
بالمختصين  لتحديد أنواع المواد 

المخدرة.
م����الح����ق����ة ال���ف���اع���ل���ي���ن 

والشركاء في الخارج
وأشار البيان إلى توجيه النائب 
الصور  الصديق  المستشار  العام 
بمالحقة مرتكبي جريمة االتجار 
غير المشروع في المواد المخدرة 
واتخاذ  محليا  العقلية  والمؤثرات 
االتفاقيات  التي تجيزها  التدابير 
الدولية ذات العالقة بغية مالحقة 
الخارج  في  والشركاء  الفاعلين 
القضائية  السلطات  عبر  وذل��ك 

األجنبية.

الديوان / خاص
أمن  بمديرية  العامة  التحريات  قسم  تمكن 
تمتهن  سيدة  على  القبض  إلقاء  من  بنغازي 
إبنها  بمساعدة  وال��ش��ع��وذة  السحر  أع��م��ال 

وشخص آخر.
وأوضحت المديرية  عبر صفحتها الرسمية 
على موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك أنه 
العامة  التحريات  لقسم  معلومات  ورود  عقب 
التابع للمديرية من أحد المصادر السرية عن 
تقوم   1966 مواليد  من  خ.ع.ع  تدعى  سيدة 
مالية  مبالغ  مقابل  والشعوذة  السحر  بأعمال 
على الفور أصدر رئيس القسم تعليماته بالبحث 
المعلومات عن  أكبر قدر من  والتحري وجمع 

االشخاص المطلوبين.
انتحال شخصية لإليقاع بالساحرة

إلرسال  النسائية  الشرطة  مع  التنسيق  تم 
الساحرة  لمنزل  لها  التابعة  العناصر  أح��د 
تلك  إل��ى  بالذهاب  العناصر  إح��دى  وق��ام��ت 
الزواج من  السيدة وأخبرتها بأن زوجها يريد 
خ.ع.ع  المدعوة  وقامت  يطلقها  أخرى وسوف 
بإعطائها وصفة وطلبت منها أن تقوم بالذهاب 
 1968 مواليد  من  ح.ص.ب  يدعى  لشخص 
يعمل بمحل عطارة لكي تأخذ منه بخور واشياء 

تستعملها الساحرة في أعمال الشعوذة. 
قالت  ال��س��اح��رة  أن  ال��م��دي��ري��ة  وأض��اف��ت 
سحر  تريد  التي  السيدة  شخصية  لمنتحلة 

زوجها  بأن تقوم بطهي دجاجة وأن تأكل منها 
هي وزوجها وأن تأتي بالعظام إليها حتى ينجح 

العمل.
المصدر ) عنصر  انتقال  تم  اثر ذلك  على 
الشرطة النسائية ( إلى محل العطارة الكائن 
التحريات  أعضاء  بمتابعة  السلماني  بمنطقة 
من  المطلوبة  االش��ي��اء  بأخذ  المصدر  وق��ام 
ت��م ضبطه  ال��ف��ور  وع��ل��ى  ح.ص.ب  ال��م��دع��و 

واإلنتقال به إلى القسم.
800 دينار مقابل سحر الزوج المزعوم 
رفقة  التحريات  أع��ض��اء  انتقل  ذل��ك  بعد 
المصدر إلى منزل الساحرة حيث قام المصدر 

بطرق الباب وخرجت المدعوة خ.ع.ع وطلبت من 
مالي قدره 800دينار  مبلغ  إعطائها  المصدر 
إلنجاح  الداخلية  زوجها  مالبس  تحضر  وأن 
العمل وقام أعضاء التحريات بضبطها متلبسة 
المدعو  ابنها   ضبط  تم  كما  المالي  بالمبلغ 
ج.ر.ج.من مواليد 2000 وبحوزته سالح ناري 

نوع خرطوش وتم االنتقال بهم إلى القسم.
ال��م��دع��وة خ.ع.ع اف��ادت  وب��اإلس��ت��دالل م��ع 
الشعوذة  بأعمال  بقيامها  المديرية  بحسب 
وجلب الحبيب ورد المطلقة وبمساعدة المدعو 
ح.ص.ب الذي يعمل بمحل العطارة وبمساعدة 

ابنها.

الديوان / خاص
أعلنت مديرية أمن بنغازي عن ضبط 
ش��خ��ص ي��ت��اج��ر ف��ي األس��ل��ح��ة ال��ن��اري��ة 
والمواد المخدرة بالمدينة وذلك وفق ما 
نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع 

التواصل اإلجتماعي فيسبوك.
وقالت المديرية أن: الواقعة تعود إلى 
المتهم  بنشاط  للقسم  معلومات  ورود 
صدرت  حيث  اعبيدة  رأس  منطقة  في 
من  للتأكد  منزله  بمراقبة  التعليمات 

صحة المعلومات.
األمن  رج��ال  ف��إن  المديرية  وبحسب 
شاهدوا المتهم وهو يبيع المواد المخدرة 
المكان  منزله حيث جرى مداهمة  أمام 
في  وهو  وإيقافه  النيابة  إذن  أخذ  بعد 

حالة سكر ظاهر.
وبعد تفتيش المنزل ُعثر على ثماني 
ق��ط��ع م��ن م��خ��در ال��ح��ش��ي��ش، إض��اف��ة 
نوم  غ��رف��ة  داخ���ل  ن��اري��ة  أسلحة  إل��ى 
معه  باالستدالل  اعترف  الذي  المتهم 
المخدرات  ف��ي  بإتجاره  القسم،  ف��ي 
واألس���ل���ح���ة ال���ن���اري���ة، وق����د اتُ��خ��ذت 
اإلجراءات القانونية معه  وتمت إحالته 

إلى النيابة العامة.

الديوان / خاص
اإلستقافات  دوري���ات  جهود  أس��ف��رت 
بمديرية  الجنائي  البحث  لقسم  التابعة 
أم���ن اج��داب��ي��ا م��ن إل��ق��اء ال��ق��ب��ض على 
المدينة  ف��ي  األش��خ��اص  م��ن  مجموعة 

بتهمة تعاطي المخدرات.
صفحتها  ع��ب��ر  ال��م��دي��ري��ة  وأف�����ادت 
الرسمية على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك  إلى أن المتهمين  كانوا يتعاطون 
إلى  وإحالتهم  المدينة  وسط  المخدرات 
بعد  وذل��ك  لالختصاص  العامة  النيابة 
اإلنتهاء من التحقيقات واتخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة حيالهم.

مديرية أمن بنغازي 
تقبض على تاجر أسلحة ومخدرات 

الدوريات األمنية للبحث الجنائي اجدابيا 
تقبض على متعاطي مخدرات 

بتهمة التصرف في أمالك الدولة 

النيابة العامة تأمر بحبس مدير مصلحة أمالك الدولة بنغازي و3 موظفين آخرين 
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الفلسطينية  السفارة  بأعمال  القائم  عّبر 
شكره  بالغ  ع��ن  رح���ال"  "محمد  ليبيا  ل��دى 
للمبارزة،  الليبي  المنتخب  لموقف  وتقديره 
ال����ذي رف��ض��ه م��واج��ه��ة ال��م��ن��ت��خ��ب ال��ع��دو 
المقامة  العالم  بطولة  نهائي  في  الصهيوني 

في دبي.
الموقف يدل على  "رح��ال" أن هذا  واك��د 
أن فلسطين الزالت هى القضية األولى لدى 
أعضاء  به  قام  ما  وأن  والمسلمين،  العرب 
لكل  واع���ت���زاز  ف��خ��ر  ه��و  الليبي  المنتخب 
فلسطين ان فلسطين تبقى حاضرة في قلوب 

وعيون ليبيا حكومة وشعبا، وانه ليس بغريب 
لفلسطين  دعمها  ودول��ت��ه  ليبيا  شعب  على 
والحق الفلسطيني فى اقامة دولته المستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف. 
الليبي  الفريق  أع��ض��اء  ق��ال  جهته  م��ن   
للمبارزة إن "فلسطين هي قضيتنا األولى ولن 
حتى  الفلسطيني  للشعب  دعمنا  عن  نتخلى 

نيل حريته وتحرير بالده". 
التى  العقوبات  م��ن  بالرغم  أن��ه  وأك���دوا 
منتخب  مواجهة  من  انسحابهم  عن  ستنتج 
أو  ال����دورى  تصنيفهم  كتخفيض  المحتل 

الدولية  المباريات  في  اللعب  من  الحرمان 
فلسطين  دع��م  عن  يثنيهم  لن  عامين  لمدة 
وشعبها، وان التطبيع مع دولة االحتالل سواء 
باللعب معه في المباريات الدولية او غيرها 
من وسائل التطبيع األخرى لن تمر علي ليبيا 

وشعبها. 
 وكان القائم باألعمال الفلسطيني وكادر 
الجالية  وأب��ن��اء  الجالية  ومجلس  السفارة 
الليبي  المنتخب  استقبال  في  الفلسطينية 
معيتيقة  مطار  إل��ى  وصوله  أثناء  للمبارزة 

الدولي حاملين الورود وأعالم فلسطين. 

أكد المراقب باالتحاد اإلفريقي 
ان  القدم محمد قريميدة   لكرة 
مباراة االتحاد واألهلي طرابلس 
سيتم فيها استعمال تقنية الفار 
ألول مرة في ليبيا خالل مباراة 
الجارين التي ستقام اليوم االحد 
على أرضية ملعب شهداء بنينا. 

لكرة  االفريقي  االتحاد  وك��ان 
ال��ك��اف " ح��دد توقيت   " ال��ق��دم 
م���ب���ارات���ي االه���ل���ي ب��ط��راب��ل��س 
واالتحاد في الدور الربع النهائي 
من كأس الكونفدرالية االفريقية 
الجاري  ابريل   17 االحد  اليوم 
على ملعب شهداء بنينا على تمام 

الساعة العاشرة ليال  .
تحكيم  ك��اف” طاقم   “ وح��دد 

ج����زائ����ري ب���ق���ي���ادة "م��ص��ط��ف��ى 
فيما  ال��ذه��اب،  لمباراة  غ��رب��ال" 
م��ص��رًي��ا  تحكيم  ط��اق��م  اخ��ت��ار 
معروف"  "محمد  الحكم  بقيادة 
لها  المقرر  اإلياب  مباراة  إلدارة 
ي���وم األح���د ال��ق��ادم 24 أب��ري��ل 
وفي  الملعب  نفس  على  الجاري 
، كما حدد  أيًضا  التوقيت  نفس 
"ال���ك���اف" اي��ض��ا ح��ك��ام "ال��ف��ار" 

للمبارتين .
واس��ت��ق��ر االت���ح���اد األف��ري��ق��ي 
الفيديو  حكم  تقنية  تطبيق  على 
النهائي  رب��ع  ال��دور  “ال��ف��ار” من 
المرة  هي  ه��ذه  لتكون  للبطولة 
فيها  استخدام  يتم  التي  األول��ى 

تقنية الفار في ليبيا  .

الديوان – وال
األول  النصر  فريق  وض��ع 
ال��ق��دم ض��ي��ف��ه شباب  ل��ك��رة 
معقدة  حسابات  ف��ي  الجبل 
بثنائية  عليه  ت��ف��وق��ه  ع��ق��ب 
ن��ظ��ي��ف��ة ، وذل����ك ف���ي إط���ار 
مرحلة  من  السابعة  الجولة 
اإلياب لفرق المجموعة األولى 
الممتاز  الليبي  ال���دوري  م��ن 
لكرة القدم في المباراة التي 
جمعت الفريقان على أرضية 

ملعب شهداء بنينة الدولي.
ب�  الرياضي  المحرر  وأفاد 
أن  المباراة  تابع  الذي  )وال( 
ه��ذه ال��م��واج��ه��ة ال��ت��ي جرت 
بدأها   - الماضي  الثالثاء   –
مرمى  على  بضغط  النصر 
ش���ب���اب ال��ج��ب��ل ال�����ذي أم��ن 
مناطقه الخلفية بامتياز، ولعب 
لمواجهة  دفاعيين  بخطين 
مما  للنصر،  الهجومية  القوة 
أج��ب��ر الع��ب��و ال��ن��ص��ر على 
بغية  العرضية  ال��ت��م��ري��رات 
الدفاعية  الشبكة  اخ��ت��راق 

المعقدة لشباب الجبل. 
الجبل  شباب  العبو  ونجح 
في إجبار النصر على إرسال 

ال��ع��رض��ي��ات م��ن األط����راف، 
السريعة  البينية  وال���ك���رات 
التي تفتقد إلى التركيز، مما 
سهل المهمة على المدافعين 
الجزاء، في حين  في منطقة 
اع��ت��م��د ش��ب��اب ال��ج��ب��ل على 
مسببا  ال��م��رت��دة،  الهجمات 
النصر  دف���اع  لخط  إزع��اج��ا 
ال��ب��اح��ث ع��ن م��ح��و ال��ص��ورة 
بها  ظهر  والتي  جيدة  الغير 
خليج  أمام  الماضي  األسبوع 

سرت. 
اختلف  الثانية  الحصة  في 

وظهر  م��ا،  نوعاً  النصر  أداء 
مغاير  بشكل  المقدمة  خ��ط 
بينيات  على  معتمدا  تماما' 
ل��وس��ي��ان��و (  ال���ب���رازي���ل���ي ) 
يقوم  التي  الدؤوبة  والحركة 
ب��ه��ا ال��م��ه��اج��م ال��ن��ي��ج��ي��ري 

"جونيور أجايي" . 
هذا وتقدم النصر بالهدف 
 ،)76( ال��دق��ي��ق��ة  ف��ي  األول 
وذل������ك ع����ن ط���ري���ق الع��ب��ه 
من   " لوسيانو   " ال��ب��رازي��ل��ي 
ع��الم��ة ال���ج���زاء، ف���ي حين 
من   )60( الدقيقة  ش��ه��دت 

البطاقة  خروج  المباراة  عمر 
الحمراء لالعب شباب الجبل 
" ح��م��دي ب��وج��ل��ي��دة " ال��ذي 
عامر   " المهاجم  بعرقلة  قام 
التاورغي " المنفرد بالحارس 

" أيوب الحصني ". 
يستغل  أن  ال��ن��ص��ر  وك����اد 
الجبل'  لشباب  العدد  النقص 
لكن ك��رت��ا " خ��ال��د م��ج��دي " 
أجايي"  جونيور   " والنيجيري 
ت��رت��ط��م��ان ب��ع��ارض��ة وق��ائ��م 
 " الحصني  أي��وب   " الحارس 
في المقابل تمكن النصر من 
عبر  الثاني  ال��ه��دف  إض��اف��ة 
مهاجمه البديل " سالم روما " 
وذلك في الدقيقة )90+2(. 
النصر  يحقق  الفوز  وبهذا 
ال��دوري  له في  العاشر  ف��وزه 
  )33( النقطة  إلى  والوصول 
ف���ي ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث ، في 
الجبل  شباب  تلقى  المقابل 
خسارته العاشرة هذا الموسم 
،حيث  التوالي  على  والثالثة 
النقطة  عند  رص��ي��ده'  تجمد 
)12( محتال الترتيب الثامن 
إلى  النزول  شبح  عليه  يخيم 

الدرجة الثانية. 

القائم بأعمال سفارة فلسطين يشيد بموقف المنتخب الليبي للمبارزة

 ألول مرة في ليبيا.. 

ملعب بنينا يشهد استخدام تقنية الفار في مباراة االتحاد واألهلي طرابلس

بثنائية : النصر يضع شباب الجبل في حسابات معقدة

توصله  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  أعلن 
كورنتان مارتينز  الفرنسي  نهائي مع  التفاق 
موريتانًيا،  لمنتخب  السابق  الفني  المدير 
خلًفا  الوطني،  للمنتخب  فنًيا جديداً  مديًرا 

لإلسباني خافيير كليمنتي.
ع��ب��ر صفحته  ال��ل��ي��ب��ي  االت���ح���اد  وق����ال 
قد  مارتينز  إن  "فيسبوك"  على  الرسمية 
النيجر  أمام  الوطني  منتخبنا  مباراتي  تابع 
ب��دورة  األخ��ي��رة  مشاركة  خ��الل  وموريتانيا 
ثنائيا  لقاء  وعقد  الدولية  الودية  نواكشوط 
عبد  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  مع 
الموريتانية  العاصمة  في  الشلماني  الحكيم 
المتعلقة  التفاصيل  كافة  مناقشة  تم خالله 

ببنود العقد.
نجم وسط  مارتينز،  أن  االتحاد  وأضاف 
نادي أوكسير مطلع التسعينيات الذي وصل 
الى العاصمة طرابلس، سيباشر مهامه فور 

توقيع العقد.
واح��د،  ع��ام  لمدة  التعاقد  م��دة  وستكون 
على أن يكون التأهل إلى نهائيات كأس األمم 
اإلفريقيا 2023 في كوت ديفوار على رأس 
وكذلك  الجديد،  الفني  المدير  األول��وي��ات 
كأس األمم اإلفريقية المحليين التي ستقام 

في الجزائر.
وبدأ "مارتينيز" البالغ من العمر 52 عاماً 
درب  عندما  التدريبية في 2006  مسيرته 
فريق  "ستاد كيومبر" قبل أن يتولى تدريب 

"ستاد بريست" 3 مرات.
موريتانيا  منتخب  تدريب  مهمة  وتولى   
قيادته  ونجح في  إلى 2021،  من 2014 
عامي  مرتين  إفريقيا  ك��أس  نهائيات  إل��ى 
لم يشرف عليه  انه  2019 و2021، غير 

في النسخة األخيرة بسبب إقالته.

الفرنسي )مارتينز( مدربًا جديدًا 
للمنتخب الوطني لكرة القدم 


