
أكد السيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة 
مع  لقائه  عقب  تلفزيونية  تصريحات  خالل  صالح 
السيد رئيس مجلس النواب المصري الدكتور ”حنفي 
الجبالي” الذي ناقش خالله كيفية إيجاد حل لألزمة 
بكل  الليبي  الشعب  مع  تقف  أن مصر  أكد  الليبية، 
قوة، مشيراً إلى أن مجلس النواب المصري يقف مع 
السلطة التشريعية الليبية إليجاد حل في ليبيا، كما 
أكد السيد رئيس مجلس النواب المستشار ”عقيلة 
لديها  ليبيا  بأن  الجبالي”  ”حنفي  للدكتور  صالح” 
اعالن دستوري وأيضا لديها اتفاق سياسي، مشيراً 
إلى أن الجبالي أوضح أن سيادة ليبيا ملك لليبيين 

وهم من يقررون أي شيء في ليبيا”.
أن  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  السيد  أوض���ح  كما 
ليبي  اإلتفاق  ليكون  الدعم  يحتاج  النواب  مجلس 
ليبي لحل كل المشاكل، وهذا ما تقوم به مصر وهو 
أن تترك أمر الليبيين لليبيين انفسهم لكي يختاروا 

من يحكمهم.
“هناك  بأنه  النواب  مجلس  رئيس  السيد  ون��وه 
النواب وبين رئاسة  بين رئاسة مجلس  اتفاق كبير 
مجلس الدولة المتمثلة في السيد ”خالد المشري” 
التابعة  السيادية  المؤسسات  تكوين  إع��ادة  على 
لمجلس النواب، وسيتم الفصل في هذا األمر خالل 
إلى تكوين سلطة واحدة  القادمة، باإلضافة  األيام 
العمل  ه��ذا  بصدد  اآلن  “نحن  وتابع:  ليبيا”،  في 
المشري بحضور مبعوث األمم  السيد  سنلتقي مع 

المتحدة السيد عبد الله باثيلي، ونحن في طريقنا 
لحل االزمة الليبية”.

وأضاف السيد رئيس مجلس النواب بأن مجلس 
التعديل  الدستوري  اإلع��الن  بتعديل  ق��ام  ال��ن��واب 
الدستوري رقم 12 بتكليف لجنة من 24 عضو 12 
من مجلس الدولة و12 من مجلس النواب اجتمعوا 
المتحدة،  األم��م  بعثة  اش��راف  تحت  القاهرة  في 
وقضوا شوط هام جداً في الوصول إلى التوافق في 
القاعدة الدستورية وتأخر عمل اللجنة بسبب تأخر 
تكليف مبعوث جديد لألمم المتحدة في ليبيا، ونحن 
اللجان لإلستمرار  القادمة سندعو هذه  األيام  في 
في عملها في القاهرة إلنجاز القاعدة الدستورية، 
إنجازه  سيتم  الطرفين،  بين  عليه  االتفاق  يتم  وما 

وما يختلف عليه يترك للشعب لالستفتاء عليه”.
واختتم السيد رئيس مجلس النواب المستشار” 
عقيلة صالح” تصريحاته التلفزيونية قائاًل: “التدخل 
وبدعم  الليبيين  ب��إرادة  ولكن  قائم  يزال  ال  الدولي 
الدول الصديقة والشقيقة اعتقد اننا سنتغلب على 
هذا األمر، ومن هذا نقول ان هذا التدخل ال مبرر 
له، الن مصالح كل الدول بالنسبة لنا محفوظة، انا 
احترم التزاماتنا وتعهداتنا، ويجب ان تكون العالقة 
والحكومة  األش��خ��اص،  ودون  الليبي  الشعب  م��ع 
وشجاعة،  وقوية جداً  واضحة وصريحة  المصرية 
ليس  وه��ذا  نقدره،  ال��دور  هذا  نثمن  حقيقًة  نحن 
عونا  دائ��م��اً  مصر  كانت  حيث  مصر  على  غريب 

لليبيين في كل المراحل”.

رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب المصري:

"التدخل الدولي ال يزال قائم ولكن بإرادة الليبيين وبدعم الدول الصديقة والشقيقة سنتغلب على هذا األمر"
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قضايا مهّمة على طاولة باشاغا 
ورابطة األحزاب الليبية 

اخبار

اخبار

ص2

ص3

عدد من السادة أعضاء مجلس النواب 
يلتقون النائب العام بالعاصمة طرابلس

ص4ُقبة البرملان

سلسلة اجتماعات خاصة بالمحافظ 
االستثمارية والشركات المتعثرة 

على طاولة الحوار 

ال���ت���ق���ى رئ���ي���س ل��ج��ن��ة ال���ع���دل 
والمصالحة الوطنية بمجلس النواب 
"الهادي الصغير" بالنائب العام ونائب 
للقضاء  األع��ل��ى  المجلس  رئ��ي��س 
حيث  الصور"،  "الصديق  المستشار 
بين  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ال��ل��ق��اء  ت��ن��اول 
والقضائية،  التشريعية  السلطتين 
بما يضمن أدائهما لمهامها المناطة 
بهما مع الحفاظ على استقاللية كل 

منهما .
وأك����د ال��س��ي��د ال��ن��ائ��ب “ال��ه��ادي 
ال��دور  على  اللقاء  خ��الل  الصغير” 
به  يقوم  ال��ذي  والفعال  االستثنائي 
النائب العام بصورة خاصة والجهاز 
القضائي بصفة عامة في ظل ظروف 

السلطة  ف��ي  المستمر  االن��ق��س��ام 
ب��ال��خ��ط��وات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ، م��ش��ي��داً 
العام  النائب  اتخذها  التي  الجادة 
والمحامون العامون ووكالء وأعضاء 
النيابة في مكافحة الجريمة ومحاربة 
الفساد والوقوف في وجه العديد من 
المحاوالت لنهب المال العام خاصة 

في ظل عدم خضوع حكومة الوحدة 
المنتهية الوالية ألي اجراءات رقابية 
م��ش��دداً  التشريعية،  السلطة  م��ن 
على صحة وسالمة إجراءات تعيين 
النائب العام التي تمت قبل أكثر من 
سنة ونصف، والقت كل الترحيب من 
الهيئات  وأعضاء  القضائي  الجهاز 

القضائية.
كما أكد السيد رئيس لجنة العدل 
العام  النائب  والسيد  والمصالحة 
مستشاري  على  التام  تعويلهم  على 
القضائية ووعيهم  الهيئات  وأعضاء 
كيدية  قضايا  وراء  االن��ج��رار  بعدم 
مرارتها  الليبيين  عانى  وسياسية 
القضاء  إق��ح��ام  ت��م  عندما  س��اب��ق��اً 
سياسية  م��ن��اك��ف��ات  ف��ي  وه��ي��ئ��ات��ه 
وف���ردي���ة ضيقة  ف��ئ��وي��ة  واط���م���اع 
من  حماية  م��ح��اول��ة  االن  غرضها 
الفساد،  وملفات  تحقيقات  تطالهم 
وأختتم اللقاء باالتفاق على المضي 
قدماً في التعاون البّناء الجاري بين 

السلطتين التشريعية والقضائية.

عقيله  المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  أك��د 
الدول  العام لجامعة  لقائه مع األمين  صالح خالل 
العربية أحمد أبو الغيط، أن هناك لبًسا كبيًرا يبين 
القاعدة  إنجاز  يعطل  من  هو  ال��ن��واب  مجلس  أن 
الدستورية، بينما مجلس النواب باالتفاق مع مجلس 
ومنح   )12( رقم  الدستوري  اإلع��الن  عدل  الدولة 
صالحية وضع القاعدة الدستورية للجنة مكونة من 

المجلسين.
قد  اللجنة  أن  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  وأوض���ح 
اجتمعت في العاصمة المصرية القاهرة، وتوصلت 
لكن  المهام،  من  ج��زء  إنجاز  إل��ى  االجتماع  خ��الل 
تكليف  وتأخر   ” ويليامز  “ستيفاني  مهمة  النتهاء 
مبعوث جديد لألمم المتحدة لم تجتمع هذه اللجنة.

وشدد المستشار عقيله صالح على أن االختصاص 
ألنها  للَّجنة  ه��و  ال��دس��ت��وري��ة  ل��ل��ق��اع��دة  األص��ي��ل 
“اإلعالن  الدستور  من  ومهامها  تستمد صالحيتها 
الدستوري” وليس لمجلسي النواب والدولة التدخل 
إنجاز  وبالتالي  ال��دس��ت��وري��ة،  ال��ق��اع��دة  ش��أن  ف��ي 

القاعدة الدستورية منوط بهذه اللجنة.

دعم  اللقاء  خ��الل  الغيط  أب��و  ج��دد  جانبه  م��ن 
جامعة الدول العربية لكل ما من شأنه الدفع قدًما 
بمسار العملية السياسية في البالد، الذي يأتي في 
مقدمته استئناف الحوار حول وضع قاعدة دستورية 
تجرى على أساسها االنتخابات، مشدداً على أهمية 
السعي الجاد من قبل جميع الفاعلين الليبيين إلنهاء 
وسيادتها  البالد  وح��دة  تهدد  التي  المظاهر  كافة 

وسالمة أراضيها.
ورحب األمين العام بما ذكره رئيس مجلس النواب 
ألهمية دور جامعة الدول العربية في الملف الليبي، 
الحوار  دفع  إلى  الرامية  للجهود  دعمها  من خالل 
بلورة رؤية توافقية وبيئة  الليبيين، وصوالً إلى  بين 

مواتية إلجراء االنتخابات المنتظرة.

رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب يلتقي النائب العام

رئيس مجلس النواب يلتقي األمين العام لجامعة الدول العربية  ال��ن��واب،  مجلس  رئ��ي��س  دع���ا 
ال���س���ادة أع��ض��اء ال��م��ج��ل��س إل��ى 
ستنعقد  التي  الرسمية  الجلسة 
بمقر مجلس النواب ببنغازي يوم 
الثالثاء المقبل، الموافق السادس 

من ديسمبر الجاري.
وبحسب ما ورد في دعوة رئيس 
الجلسة  ف���إن  ال���ن���واب،  مجلس 
س��ت��ن��اق��ش ع����دًدا م��ن ال��ق��وان��ي��ن 
ال���م���درج���ة ف���ي ج����دول أع��م��ال 
المجلس، وانتخاب النائب الثاني 

لرئيس مجلس النواب.

رئيس مجلس النواب 
يدعو  إلى عقد جلسة 
رسمية الثالثاء المقبل
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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
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أع��ض��اء مجلس  ال��س��ادة  م��ن  ع��دد  التقى 
الصور  ”الصديق  السيد  العام  النائب  النواب 
اللقاء  وتناول  طرابلس  بالعاصمة  بمكتبه   ”
ال����دور ال��ه��ام ال���ذي ي��ق��وم ب��ه ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام 
بكافة  ال��ف��س��اد  ومكافحة  ال��ع��دال��ة  لتحقيق 
أعضاء  السادة  أثنى  حيث  وأشكاله،  صنوفه 
هذا  ف��ي  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  دور  على  المجلس 
الصدد ُمعبرين عن رفضهم للحملة التي يقوم 
به البعض الستهداف النائب العام ومجهوداته 
في  الوطنيين  وجميع  بمكتبه  العاملين  وكافة 
لتحقيق  العالقة  ذات  واألجهزة  المؤسسات 

العدالة وسيادة القانون.

ش��ارك ال��س��ادة أع��ض��اء مجلس 
ال���ن���واب األع���ض���اء ف��ي ال��ب��رل��م��ان 
البرغوثي”  “حسن  السيد  العربي 
نصية”  “ع��ب��دال��س��الم  وال��دك��ت��ور 
وال���س���ي���د “اب������و ص�����الح ش��ل��ب��ي” 
شاركوا  الالفي”  ”أحالم  والدكتورة 
االنعقاد  ل��دور  الثانية  الجلسة  في 
الثالث من الفصل التشريعي الثالث 
االم��ان��ة  بمقر  ال��ع��رب��ي  ل��ل��ب��رل��م��ان 
العربية  ال����دول  ل��ج��ام��ع��ة  ال��ع��ام��ة 
بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث 
المستجدات  أبرز  الجلسة  ناقشت 

مثل  القضايا  بعض  يخص  فيما 
العربي  وال��غ��ذائ��ي  ال��م��ائ��ي  األم���ن 
المناخية وتأثيرات ذلك  والتغيرات 
على دول المنطقة إلى جانب متابعة 
ك��اف��ة ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي ت��ه��م ال��م��رأة 
وأبرز  العربي  الوطن  في  والشباب 

تلك القضايا دراسة مشروع قانون 
المرأة،  ضد  العنف  مكافحة  حول 
كما ناقشت الجلسة العامة مشاريع 
رفعتها  التي  والقوانين  ال��ق��رارات 
ال��ل��ج��ان ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ب��رل��م��ان عقب 
اجتماعاتها التي استمرت على مدى 

لمتابعة  وذل��ك  الماضيين  اليومين 
والتطورات  األح��داث  كافة  ورص��د 
السياسية في الدول العربية خالل 
العام الجاري، والسعي الحثيث لحل 
األزمات والقضايا العربية من خالل 
ووض��ع  السياسي  ال��ح��ل  م��س��ارات 
يقوم  أن  يمكن  ال��ذي  ل��ل��دور  إط��ار 
الفترة  خ��الل  العربي  البرلمان  به 
متابعة  ال���ى  ب��اإلض��اف��ة  المقبلة، 
فلسطين  في  األوض��اع  مستجدات 
وال��ع��راق  وليبيا  وس��وري��ا  وال��ي��م��ن 

ولبنان والسودان والصومال .

للتنمية  الوطنية  اللجنة  رئ��ي��س  ش��ارك��ت 
”ربيعة  السيدة  النواب  بمجلس  المستدامة 
أبو راس” عبر اإلتصال المرئي في المنتدى 
البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 
”تعزيز  عنوان  تحت  انعقد  ال��ذي  2030م 
في  المناخي  العمل  ف��ي  ال��ب��رل��م��ان��ات  دور 
األمم  لجنة  نظمته  ال��ذي  العربية”  المنطقة 
المتحدة االقتصادية واإلجتماعية لغرب أسيا 
)اإلسكوا( واإلتحاد البرلماني الدولي بالتعاون 
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، حيث ركز 
في  البرلمانات  دور  على  العام  المنتدى هذا 
التصدي لتهديدات تغير المناخ في المنطقة 
أهداف  تحقيق  نحو  التقدم  وتعزيز  العربية 

التنمية المستدامة .
ال���دورة  نتائج  م��راج��ع��ة  المنتدى  وت��ن��اول 
في  األط���راف  لمؤتمر  والعشرين  السابعة 
 COP27( اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية 

البرلمانات  به  تقوم  أن  الذي يمكن  والدور   )
وتعزيز  المناخي  العمل  توجيه  في  العربية 
المتعلقة  الوطنية  التشريعية  االستجابات 
أه��داف  م��ع  توافقها  وض��م��ان  المناخ  بتغير 
التنمية المستدامة باإلضافة إلى التقليل من 
أثار تغير المناخ على النظم البيئية والموارد 

الطبيعية الحيوية في المنطقة العربية .
بمشاركة  ح��ظ��ّي  ال���ذى  المنتدى  واختتم 
و  والدولية  اإلقليمية  المنظمات  من  خبراء 
األربعاء  يوم  أعماله  المتحدة  األمم  منظمات 
الماضي بمجموعة من التوصيات سيتم رفعها 
إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

2023م.

الدكتورة  النواب  مجلس  عضو  ترأست 
ال��ش��ؤون  رئ��ي��س��ة لجنة  ال��الف��ي”  ”أح����الم 
والمرأة  والثقافية  والتربوية  اإلجتماعية 
والشباب بالبرلمان العربي اإلجتماع الثاني 
التشريعي  للفصل  الثالث  االنعقاد  دور  من 
ال��راب��ع  ف��ي  ان��ع��ق��د  ال���ذي  للجنة  ال��ث��ال��ث 
والخامس والعشرين من نوفمبر بالعاصمة 
اللجنة  ناقشت  حيث  القاهرة،  المصرية 
بنود جدول أعمالها المتضمن مشروع خطة 
عمل اللجنة ومشروع القانون االسترشادي 
اللجنة  أوص��ت  حيث  العربية  للغة  العربي 
العربية  باللغة  للنهوض  المشروع  باعتماد 
ومذكرة بشأن مستجدات العمل على إعداد 
لمكافحة  عربي  استرشادي  قانون  مشروع 
اللجنة  أوص��ت  حيث  ال��م��رأة،  ضد  العنف 

بتعديل ُمسمى القانون إلى مكافحة العنف 
العربية  البرلمانات  ومخاطبة  األُس����ري 
إلرسال القوانين والتشريعات المعمول بها 
قانون  إع��داد  اإلجتماع  تناول  كما  لديهم، 
في  اإليجابي  التفكير  لتعزيز  استرشادي 
ال��ع��رب��ي، ب��اإلض��اف��ة إل��ى مناقشة  ال��ع��ال��م 

في  الرياضة  لتعزيز  االسترشادية  الوثيقة 
العالم العربي ورؤية تطوير الصحة النفسية 
عمل  تقرير  واعتماد  العربية  المنطقة  في 
يونيو  إل��ى  2021م  أك��ت��وب��ر  م��ن  اللجنة 
البرلمان  رئ��اس��ة  إل��ى  وإح��ال��ت��ه  2022م 

العربي.

والبيئة  الصحة  لجنة  رئ��ي��س  عقد 
الدين  ”نصر  الدكتور  ال��ن��واب  بمجلس 
”سعد  ال��س��ي��د  اللجنة  وع��ض��و  م��ه��ن��ى” 
مستشفى  مدير  مع  اجتماعاً  ال��ب��دري” 
ونائب  الشيخي”  “اكرم  الدكتور  الجالء 
“محمد  ال��دك��ت��ور  المستشفى  م��دي��ر 
نقص  االجتماع  تناول  حيث  العبدلي” 
األدوية وصيانة األجهزة الطبية وضعف 
الجانب  إل��ى  باإلضافة  الطبي  اإلم��داد 

األمني بالمستشفى.
بمقر  ُعقد  الذي  االجتماع  هذا  يأتي 
مجلس النواب في مدينة بنغازي في إطار 
بمجلس  والبيئة  الصحة  لجنة  متابعة 
والمؤسسات  الصحة  ل����وزارة  ال��ن��واب 
على  واالط����الع  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  الصحية 
عمل  تعيق  التي  العراقيل  و  الصعوبات 
خ��دم��ات  لتقديم  المستشفيات  ه���ذه 

صحية أفضل للمواطنين .
الصحة  لجنة  ب��أن  ب��ال��ذك��ر  ال��ج��دي��ر 
خالل  عقدت  ال��ن��واب  بمجلس  والبيئة 
مدير  مع  اجتماعاً  الماضيين  اليومين 

مستشفى األطفال بمدينة بنغازي .

عدد من السادة أعضاء مجلس النواب يلتقون النائب العام بالعاصمة طرابلس

أعضاء مجلس النواب األعضاء في البرلمان العربي يشاركون في الجلسة الثانية 
لدور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي

عضو مجلس النواب ”أحالم الالفي” تترأس اجتماع لجنة الشؤون 
اإلجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي

رئيس لجنة الصحة والبيئة 
بمجلس النواب يعقد اجتماعًا 

مع مدير مستشفى الجالء

رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب تشارك في 
المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030م
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ب��ح��ث رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة 
األربعاء  يوم  باشاغا،  فتحي 
الماضي، بمقر رئاسة الوزراء 
العمل  كيفية  س��رت،  بمدينة 
إلجراء االنتخابات مع رئيس 
فتح  الليبية  األح��زاب  رابطة 
الله السعداوي، ونائب رئيس 

الرابطة صبري المبروك.

الحديث  اللقاء  واستعرض 
ليبية،  م��ب��ادرة  إي��ج��اد  ح��ول 
إلقامة  يمّهد  وطني  وتوافق 
م��ؤت��م��ر ل��ي��ب��ي ل��ي��ب��ي ج��ام��ع 
ل��ك��ل ال��م��ك��ون��ات واألط��ي��اف 
ال��س��ي��اس��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
وال����ع����م����ل ع����ل����ى إج�������راء 

االنتخابات.

ناقش وزير الكهرباء والطاقات المتجددة 
لتوطين  الوطني  المشروع  البدري،  عوض 
مشاريع الطاقة الشمسية؛ وذلك بتوجيهات 
من رئيس الحكومة فتحي باشاغا، باإلضافة 
إلى الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء 
بالحكومة، مع إعطاء اإلذن لوزارة الكهرباء 
باستضافة الشركات العالمية القادرة على 

تنفيذ مثل هذه المشاريع.
اللجنة  مع  للوزير  اجتماع  في  ذلك  جاء 
المشكلة بقرار من وزير الكهرباء والطاقات 
لتوطين  ال��وط��ن��ي  ل��ل��م��ش��روع  ال��م��ت��ج��ددة 
ربوع  جميع  في  الشمسية  الطاقة  مشاريع 
من  ع��دٍد  مع  فولتيك،  فوتو  بنظام  ليبيا، 

المسؤولين بالجهات ذات العالقة.

جاءت  االجتماعات،  هذه  أن  إلى  يشار 
الشركات  بمشاركة  ن��دوة  إلقامة  تمهيًدا 
العالمية والمصارف والوزارات المختصة، 

الحكومة  رعاية  تحت  الجامعات  وأساتذة 
ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  م��ع  وبالتنسيق  الليبية 

والصناعة والزراعة بنغازي.

النواب  مجلس  رئيس  التقى 
يوم  صالح،  عقيله  المستشار 
ال��خ��م��ي��س ال���م���اض���ي ن��ظ��ي��ره 
حنفي  ال��م��س��ت��ش��ار  ال��م��ص��ري 

جبالي في القاهرة.
عقيله  المستشار  وأع����رب 
وتقديره  اع��ت��زازه  ع��ن  ص��ال��ح، 
مصر  أن  مضيفا  اللقاء،  لهذا 
عبر تاريخها كانت ومازالت خير 
داعمة للشعب الليبي في ضوء 
وحدة المصير بين ليبيا ومصر، 
الشجاعة  ال��م��واق��ف  ُم��ث��ّم��ًن��ا 
لرئيس جمهورية مصر العربية 
الداعمة  السيسي،  عبدالفتاح 
لليبيا وخيارات شعبها في وطن 
التدخالت  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا  ُم��وّح��د 

الخارجية.
العالقات  اللقاء  واستعرض 

الشعبين  تجمع  التي  التاريخية 
ال��ش��ق��ي��ق��ي��ن، وت���أك���ي���ًدا ب��أن 
ال���م���وق���ف ال���م���ص���ري ي��رت��ك��ز 

باألساس على حق الليبيين في 
الوطنية  هويتهم  على  الحفاظ 
حيث  الليبية،  األراضي  ووحدة 

أك����د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
لمجلس  ب��الده  دعم  المصري، 
الجهة  بصفته  الليبي  ال��ن��واب 
الُمنتخبة  الوحيدة  التشريعية 
بدور  القيام  باستطاعتها  التي 
 – الليبي  ال��ح��وار  ق��ي��ادة  ف��ي 
الليبي؛ للوصول إلى توافق حول 
أقرب  في  الدستوري  المسار 

وقت ممكن.
حنفي  ال��م��س��ت��ش��ار  وش����دد 
جبالي، على دعم مصر لجهود 
ليبيا،  ل��دى  األم��م��ي  المبعوث 
أن مصر تعمل مع كافة  مؤكداً 
والدوليين،  الليبيين  الشركاء 
م��ن أج���ل دع���م ج��ه��ود توحيد 
ُمشدًدا  العسكرية،  المؤسسة 
ع��ل��ى ض����رورة خ���روج ال��ق��وات 
األجنبية والمرتزقة من البالد.

بالحكومة  الشباب  وزي��ر  عقد 
ال��م��ه��دي ش��ع��ي��ب، ي���وم اإلث��ن��ي��ن 
الماضي، بمدينة بنغازي، االجتماع 
فروع  مديري  مع  األول  التقابلي 

ومكاتب الشباب بالبلديات.
اللقاء-  -خ��الل  الوزير  واّطلع 
التي  والصعوبات  المشاكل  على 
الحلول  وإي��ج��اد  المكاتب  تواجه 
ال����الزم����ة؛ ل��ت��ق��دي��م ال��م��س��اع��دة 

والنهوض بالشباب.
من  جملًة  الحاضرون  وناقش 
واألنشطة  والبرامج  المقترحات 
على  ع��الوًة  بها،  القيام  المزمع 
وان��ط��الق  الشبابية  ال��م��ب��ادرات 
أعمال الجهود التطوعية في نطاق 
كل بلدية بعد االتفاق، إضافة إلى 
آخر مستجدات ُمنح صندوق دعم 

الزواج.

قضايا مهّمة على طاولة باشاغا ورابطة األحزاب الليبية 

البدري يناقش المشروع الوطني لتوطين الطاقة الشمسية

المستشار عقيله صالح يلتقي نظيره المصري  

وزير الشباب يلتقي عدًدا من مديري الفروع والمكاتب بالبلديات

المستشار  النواب  مجلس  رئيس  ق��ال 
جديدا  مشروعا  هناك  إن  صالح:  عقيله 
لدستور دائم في ليبيا، موضًحا أن الجميع 
يدعون إلى االنتخابات، ولكنها تريد بيئة 

مناسبة، وتجهيز للعملية االنتخابية.
جاء ذلك خالل كلمة للمستشار عقيله 
صالح بالمؤتمر الصحفي الذي ُعقد يوم 
المصرية  العاصمة  في  الماضي  الثالثاء 
بها  يوجد  ليبيا  أن  أك��د  حيث  القاهرة، 
اُنتخب  أس��اس��ه  وعلى  دس��ت��وري،  إع��الن 
النواب، ولجنة  الوطني، ومجلس  المؤتمر 

وضع الدستور.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية 
للدستور  الجديد  المشروع  على  التوافق 
ليبيا  في  التنفيذية  السلطة  وأن  الدائم، 
انتهت مدتها المحددة ب�� 18 شهًرا، بعد ما 
فشلت فشال ذريعا في أداء المهام المكلّفة 
وكذلك  مطلوب،  التغيير  أن  مبّيًنا  بها،  
التداول السلمي على السلطة، مضيًفا أن 
مجلس الدولة، مجلس استشارّي ولم يكن 

غرفًة في السلطة التشريعية.
“كنا  ص��ال��ح:  عقيله  المستشار  وت��اب��ع 
عملية  العربية  الجامعة  تتولى  أن  نتمنى 
حل األزمة في ليبيا منذ البداية، وهناك 
تقارب، وفي األيام القادمة سيتم التوافق 
مع  اجتمعنا  السيادية،  المؤسسات  على 
ونحن  م��رة،  م��ن  أكثر  األم��م��ي  المبعوث 
على تواصل مستمر مع الجميع، وسيلتقي 
مبعوث  مع  العربية  للجامعة  العام  األمين 
للتسريع  ال��ث��الث��اء؛  غ��دا  المتحدة  األم��م 
يتعلّق  وفيما  ليبيا،  ف��ي  األزم���ة  ح��ل  ف��ي 
أذرع  ت��ع��ّد  فهي  ال��س��ي��ادي��ة،  بالمناصب 

مجلس النواب”.
وأض�����اف رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب أن 
ل��ق��اءات  ستشهد  ال��م��ص��ري��ة  ال��ع��اص��م��ة 
القادمة،  الساعات  في  ومشاورات  مهمة 
بخصوص األزمة الليبية، الهدف الرئيس 
في  االنتخابات  انعقاد  تأمين  ه��و  منها 

أقرب فرصة.

دومة،  محمد  المائية  الموارد  وزير  دشن 
المياه  خط  الماضي؛  الخميس  ي��وم  صباح 
سوسة،  ببلدية  الشرقية  لألحياء  المغذي 
والتى كانت تعاني مشكلة في عدم توفر مياه 
المجلس  رئيس  بحضور  ذلك  جاء  الشرب، 

البلدي سوسة نبيل يوسف، وأعيان البلدية.
احتياج  إلى  الوزير  استمع  زيارته،  وخالل 
من  تعاني  التى  بالبلدية،  األحياء  من  ع��دد 
وكذلك  الشرب،  مياه  توفر  في عدم  مشكلة 

حاجة هذه األحياء إلى حل مشكلة تصريف 
فيضانات  في  تتسبب  والتى  األمطار،  مياه 
جرفتها  طفلة  وف���اة  إل���ى  أدت  م��وس��م��ي��ة، 

السيول.
أنه كان يفترض أن تحل مثل  وأكد دوم��ة، 
أن  إل��ى  تصل  وأال  زم��ن،  منذ  المشاكل  ه��ذه 
اإلذن  ال��وزي��ر  وأع��ط��ى  األرواح،  فيها  نفقد 
بالشروع  العامة  للمقاوالت  األج��واد  لشركة 
مياه  تصريف  خ��ط��وط  تنفيذ  ف��ي  م��ب��اش��رة 

األمطار، وإنجاز توصيل الخط الرئيس للمياه 
المغذي للمدينة بمياه الشرب.

على  تعمل  ال����وزارة  أن  ال��وزي��ر  وأض���اف 
استكمال المشروعات السابقة، وعلى دراسة 

إعادة تأهيل محطة تحلية المياه بالبلدية.
من جانبه، قدم المجلس البلدي سوسة درع 
شكر وتقدير للوزير؛ تقديرا لجهوده، ووقوفه 
من كثب على مشاكل البلدية، والقيام بتذليل 

الصعوبات، والعمل على إيجاد الحلول.

رئيس مجلس النواب:
هناك مشروع جديد لدستور دائم 

والقاهرة ستشهد لقاءات مهمة

وزير الموارد المائية يدشن خط المياه المغذي لبلدية سوسة
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مباحثات ليبية قطرية لتعزيز التعاون 
البرلماني

التقى رئيس لجنة الصداقة الليبية القطرية 
الشورى  مجلس  بمقر  العريبي  عيسى  النائب 
مجلس  رئيس  ال��دوح��ة؛  بالعاصمة  القطري 
الغانم،  عبدالله  بن  حسن  القطري  ال��ش��ورى 

ونائبته السيدة حمدة السليطي.
باسم  الرسمي  المتحدث  أوضح  جانبه  من 
مجلس النواب عبدالله بليحق؛ أن اللقاء تناول 
التعاون البرلماني الُمشترك بين مجلس النواب 
الليبي ومجلس الشورى القطري، وُسبل تعزيزه 

بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين.
الشركات المتعثرة على طاولة الحوار

من  ع��دًدا  ال��دّغ��اري   خليفة  النائب  التقى 
حوالي  بحضور  المتعّثرة  الوطنية  الشركات 
الشركات  وممّثلي  مديري  من  وعشرين  ثالثة 
المتعثرة ُمنذ سنوات، عقب انسحاب الشركات 
األجنبية من البالد، وذلك للنظر في مطالبهم، 

واستجابًة لوقفتهم االحتجاجية .
بالمحافظ  خاصة  اجتماعات  سلسلة 

االستثمارية
عدٍد  تُجاه  خطيًرا  منحنى  شكل  مهم  ملف 
ُمنذ سنين  تعاني  التي  الليبية  كبير من األسر 
كثيرة  وت��ح��دي��ات  روات��ب��ه��ا؛  تقاضي  ع��دم  م��ن 

يحاول الجسم التشريعي مواجهتها.
بعد أن أقر مجلس النواب قانون المحافظ 
عهد  في  ُجمد  الذي  جديد   من  االستثمارية 
في  بذلك  مساهًما  ال��ع��ام،  الوطني  المؤتمر 
مساعدة شريحة واسعة من المواطنين، كانت 
في  لهم  إع��ان��ًة  تمثل  االستثمارية  المحافظ 

مواجهة ظروف الحياة.
هذا  في  العمل  واص��ل  التشريعي  الجسم 
عقده  خ��الل  من  أص��ع��دة،  ع��دة  على  الجانب 
عقد  آخرها  ومباحثات،  اجتماعات  لسلسلة 
ال��ن��ائ��ب إب��راه��ي��م ال��زغ��ي��د االج��ت��م��اع  الثاني 
الموسع مع اللجنة التسييرية للُمطالبة بحقوق 

مالك المحافظ االستثمارية ..
اللجنة  ال��زغ��ي��د،  إب��راه��ي��م  ال��ن��ائ��ب  وس��ل��م 
األول  النائب  اعتماد  متضمًنا  كتاًبا  التسييرية 
الخاص  االج��ت��م��اع  لمحضر  ال��ن��وي��ري  ف���وزي 

بملتقى ُمالك المحافظ االستثمارية بسلوق.
ُم��الك  ملتقى  اج��ت��م��اع  م��ح��ض��ر  وت��ض��م��ن 
خطوات  ثالث  بسلوق  االستثمارية  المحافظ 
المنبثقة  التفسيرية  اللجنة  اعتماد  بينها  من 
عن الملتقى وتجميد جمعية المطالبة بحقوق 
مالك الحوافظ االستثمارية لما قامت به من 
ونظامها  ألغراضها  منافية  مالبسات  إخالل 
األساسي، باإلضافة لعدم االعتراف بتوكيالت 
ع��ب��دال��ه��ادي  ع��ب��دال��ن��اص��ر  للسيد  شخصية 

القماطي .
في  للمساهمة  ورامية  حثيثة  جهود 

حلحلة الصعاب
الكفرة ودعم قطاع  بلدية  وتلبية احتياجات 
إلى  باإلضافة  والتعليم،  والصحة  الكهرباء 
ملف البنية التحتية في شبكات المياه والطرق 
ال��م��ت��ه��ال��ك��ة، وت��غ��ط��ي��ة ال��ن��ق��ص ف��ي س��ي��ارات 
ج��ه��از اإلس��ع��اف وال���ط���وارئ، وس��ي��ارات نقل 
أبرز  كانت  الحرة،  المنطقة  ومشروع  القمامة 
موسع  اجتماع  استعرضها  التي  المواضيع 
من  وع��دد  النواب  أعضاء مجلس  فيه  ش��ارك 
وزراء الحكومة ومكونات المنطقة االجتماعية 

حيث بحث عضو مجلس النواب سعيد امغيب، 
النواب  بمجلس  المحلي  الحكم  لجنة  ورئيس 
إدريس عمران،؛ احتياجات بلدية الكفرة، رفقة 
نائب رئيس مجلس الوزراء � رئيس لجنة األزمة 
بالمنطقة الشرقية علي القطراني بمقر ديوان 

رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي .
بحث الوضع األمني بالكفرة

بغية حلحلة مشاكلها والصعاب التي تواجه 
سير عملها، وضرورة تكاتف الجهود والتنسيق 
بما  ودعمها  الجميع،  بين  والتعاون  المشترك 
الجريمة  ومكافحة  باألمن  مجاهرتها  يكفل 
كانت أبرز محاور اجتماع النائب سعيد امغيب 
األوضاع  أقعيم  فرج  الداخلية  وزارة  وكيل  مع 

األمنية لمدينة الكفرة.
سعيد  ال��ن��واب  مجلس  عضو  ناقش  حيث 
اقعيم  ف��رج  الداخلية  وزارة  وكيل  مع  امغّيب 
له،  المرافق  وال��وف��د  الكفرة  البلدية  وعميد 
مديرية  واحتياجات  واألمنية  العامة  األوض��اع 

األمن والعراقيل التي تواجه سير العمل .
وشّدد اقعيم خالل االجتماع الذي عقد بمقر 
الداخلية في بنغازي على ضرورة تكاتف الجهود 
بما  الجميع  بين  والتعاون  المشترك  والتنسيق 
وتأمينهم  المواطنين  متطلبات  تلبية  يكفل 

والحفاظ على االستقرار في المنطقة.
وتعهد وكيل الوزارة بتقديم كل ما يُمكن من 
دعم حسب اإلمكانات المتاحة حاليا، وحلحلة 
العمل  سير  تواجه  التي  والعراقيل  المشاكل 
وقٍت  أق��رب  في  الفّعالة  الطرق  وف��َق  األمني 

ُممكن .
وال��ع��زي��ات  القيقب  مختنقات  ح��ل 

والمخيلي
والمخيلي  والعزيات  القيقب  مختنقات  حل 
مياه  ضخ  محطات  تشغيل  بتوقف  المتعلقة 
وتداعيات  واإلن��ارة،  الوقود  ومحطات  الشرب 
كانت  البلديات  هذه  في  الحياة  سبل  انقطاع 
البنداق  حمد  النائبين  مباحثات  طاولة  على 

وفرج الصفتي .
 - ال���وزراء  مجلس  رئيس  نائب  وّج��ه  حيث 
علي  الشرقية  بالمنطقة  األزم��ة  لجنة  رئيس 
القطراني، بحل المختنقات العاجلة في بلديات 
القيقب والعزيات والمخيلي، على رأسها أزمتَي 

الكهرباء والمياه .
جاء ذلك خالل لقاء حضره عضوا مجلس 
بمدينة  الصفتي،  وفرج  البنداق  حمد  النواب 
البلديات   وفروع  البلديات  عمداء  مع  بنغازي، 
األزمة  لجنة  بمشاركة عضوي  المناطق،  بهذه 
بالمنطقة الشرقية، وزيَري الكهرباء واألشغال 

العامة .
ناقش االجتماع أوضاع البلديات والمختنقات 
التي تواجهها، وانقطاع الكهرباء نتيجة سقوط 
األبراج بسبب العوامل الجوية، وكذلك مشاكل 
تتعلق بتوقف تشغيل محطات ضخ مياه الشرب 
هذا  وت��داع��ي��ات  واإلن����ارة،  ال��وق��ود  ومحطات 
االنقطاع على سبل الحياة في هذه البلديات .

وأكد القطراني ضرورة إيجاد حلول عاجلة 
هذه  أهالي  عن  المعاناة  لرفع  األزم��ة؛  لهذه 
للكهرباء  مولدات  توفير  خ��الل  من  المناطق 
بشكل عاجل، وسد العجز الحاصل، مشيًرا إلى 
ضرورة معالجة آبار المياه المتهالكة، وتركيب 
اإلم��داد  لتوفير  ومضخات؛  ج��دي��دة  شبكات 

المائي .
الطرق،  رصف  إلى  الحاضرون  تطّرق  كما 
وإنشاء عّبارات؛ لتصريف مياه األمطار؛ للحد 
القيقب  بلديات  في  الفيضانات  مخاطر  من 

والعزيات والمخيلي .
الجلسة  ف��ي  ي��ش��ارك  ال��ن��واب  وف��د مجلس 

الثانية بدور االنعقاد الثالث للبرلمان العربي
شارك  خالل األيام الماضية وفد من مجلس 
النواب في الجلسة الثانية بدور االنعقاد الثالث 
تشريعية  هيأة  يعد  ال��ذي  العربي،  للبرلمان 

لجامعة الدول العربية أنشئ عام 2004م.
في  النواب األع��ض��اءُ  وش��ارك وف��ُد مجلس 
البرغوثي،  حسن  ال��س��ادة  العربي   البرلمان 
والدكتور عبدالسالم نصية، والسيد أبو صالح 
الجلسة  في  الالفي  أح��الم  والدكتورة  شلبي، 
ال��ث��ان��ي��ة ل���دور االن��ع��ق��اد ال��ث��ال��ث م��ن الفصل 
التشريعي الثالث للبرلمان العربي بمقر األمانة 
بالعاصمة  العربية  ال���دول  لجامعة  ال��ع��ام��ة 

المصرية القاهرة.
وحسب ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم 
الجلسة  فإن  بليحق؛  عبدالله  النواب  مجلس 
جاءت لمناقشة أبرز المستجدات فيما يخص 

والغذائي  المائي  األمن  مثل:  القضايا،  بعض 
العربي، والتغيرات المناخية وتأثيرات ذلك في 
القضايا  كل  متابعة  جانب  إلى  المنطقة،  دول 
العربي،  الوطن  في  والشباب  المرأة  تهم  التي 
وأبرز تلك القضايا دراسة مشروع قانون حول 

مكافحة العنف ضد المرأة .
مشروعات  ال��ع��ام��ة  الجلسة  ناقشت  كما 
القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة 
للبرلمان عقب اجتماعاتها التي استمرت على 
مدى اليومين الماضيين؛ وذلك لمتابعة ورصد 
في  السياسية  وال��ت��ط��ورات  األح���داث  جميع 
والسعي  الجاري،  العام  خالل  العربية  ال��دول 
من  العربية  والقضايا  األزم��ات  لحل  الحثيث 

خالل مسارات الحل السياسي. 
الجلسة الرابعة بشأن الشباب والسالم 

واألمن
شاركت النائب خديجة الزروق عبر التقنية 
االفتراضية في الجلسة الرابعة بشأن الشباب 
ال��ل��ق��اءات؛  واألم����ن ض��م��ن سلسلة  وال��س��الم 
ينظمها  التي  الشباب  البرلمانيين  لتمكين 
منظمة  يعد  ال��ذي  الدولي  البرلماني  االتحاد 
دولية أنشئت في عام 1889م وتضم برلمانات 
الدول ذات السيادة. والبرلمانات الوطنية في 

178  دولة. 
وق���ال ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م مجلس 
مجلس  عضو  إن   بليحق:  عبدالله  ال��ن��واب 
النواب خديجة الزروق ألقت كلمة أكدت فيها 
على أنه يجب مشاركة الشباب واالستماع إلى 
وجهات نظرهم، وأن تهميش دورهم يؤثر سلًبا 
في الجهود الرامية لبناء السالم المستدام في 
جميع المجتمعات، مضيفة بأن عملية السالم 
تعني كل الدول، خاصة تلك الخارجة من حالة 

الصراعات .
ال��والي��ة  منتهية  الحكومة  رئ��ي��س  بليحق: 
النواب  مجلس  بين  يحصل  تقارٍب  أي  يخشى 

ومجلس الدولة
مجلس  ب��اس��م  ال��رس��م��ي  للمتحدث  وك���ان 
النواب عبدالله بليحق مداخلة هاتفية على قناة 
“العربية الحدث” أوضح فيها عدة أمور حول 
الحكومة  وتعنت  ليييا،  في  السياسي  المشهد 
منتهية الوالية وتشبثها في السلطة، باإلضافة 
لملف االنتخابات قال فيها:  إن رئيس الحكومة 
منتهية الوالية عبد الحميد الدبيبة يخشى أي 
ومجلس  ال��ن��واب  مجلس  بين  يحصل  ت��ق��ارٍب 
غير  وج��وده  يهدد  التقارب  ه��ذا  ألن  ال��دول��ة؛ 

الشرعي وغير القانوني في طرابلس.
إجراء  باإلمكان  ليس  أنه  بليحق  وأض��اف 
االنتخابات بسبب ممارسات الدبيبة، موضًحا 
أنه عندما تكون السلطة التنفيذية طرًفا في 
الدبيبة  الحميد  عبد  فعل  مثلما  االنتخابات 
فاألمر لن يكون ِسيَّان، وستخدم كل الوزرات 
الحكومة  رئيس  مصلحة  التنفيذية  واألجهزة 
غير  األم���ر  وه���ذا  لالنتخابات  ترشحه  ف��ي 

مقبول.
أنشطة ديوان المجلس

دي������وان م��ج��ل��س ال����ن����واب ش��ه��د أن��ش��ط��ة 
الماضية  األشهر  خ��الل  مكثفة  واجتماعات 
المصري  عبدالله  األس��ت��اذ"  رئيسه  برئاسة 
الفضيل"، بجدول أعمال يتضمن متابعة عمل 
الكفيلة  والسبل  بالديوان،  والمكاتب  اإلدارات 

بتطوير عمله .

مباحثات ليبية قطرية لتعزيز التعاون البرلماني

سلسلة اجتماعات خاصة بالمحافظ االستثمارية والشركات المتعثرة على طاولة الحوار
جهود حثيثة ورامية للمساهمة في حلحلة الصعاب في عدد من البلديات

■ إعداد / محمد العكاري    ■ تدقيق لغوي / حليمة ماماش 
بين زيارات مكثفة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، رامية للتعجيل بحل األزمة السياسية الليبية، وحراك متواصل لممثلي 
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مجلس  رئ���ي���س  ال��ت��ق��ى 
عقيلة  المستشار  ال��ن��واب 
الماضي،  األحد  يوم  صالح 
نائب محافظ مصرف ليبيا 
ال��ج��دي��د مرعي  ال��م��رك��زي 

البرعصي.
وقال المكتب اإلعالمي 
ال��ن��واب،  مجلس  لرئيس 

تناول عدًدا من  اللقاء  إن 
على  االقتصادية  الملفات 
مستجدات  آخ��ر  رأس��ه��ا 
األوض�������اع ف���ي م��ص��رف 
ليبيا المركزي، حيث اطلع 
رئيس مجلس النواب على 
سير العمل في المصرف.
قد  النواب  مجلس  وك��ان 

رسمية  جلسة  ف��ي  ص���وت 
ب��ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى إق��ال��ة 
ن��ائ��ب ال��م��ح��اف��ظ ال��س��اب��ق 
منصبه،  من  الحبري  علي 
خلفية  على  معه  والتحقيق 
مالية  تجاوزات  عن  تقارير 
تتعلق بملفات إعمار مدينتي 

درنة وبنغازي. 

قال الناطق باسم الحرس البلدي الرائد 
محمد الناعم، إن دوريات مشتركة مكونة 
من عناصر الجهاز ووزارة الداخلية انطلقت 
اليوم الثالثاء، إلستكمال التحقيقات بشأن 
ملف برومات البوتاسيوم، وذلك بناء على 

أوامر مكتب النائب العام.
وأكد الناعم – في تصريحات صحفية 

– أن هذه الدوريات ستستهدف مصانع 
النظام  نيابات  إش���راف  تحت  الدقيق 

العام.
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ عدة اجراءات 
استكمال  أو  ال��ت��ح��ف��ظ  أو  ال��ق��ف��ل  منها 
العام  النائب  تعليمات  على  بناء  التحقيق 

بإعتباره السلطة القضائية العليا. 

الوطنية  ال��م��ؤس��س��ة  أع��ل��ن��ت 
اإلذن  أع��ط��ت  ب��أن��ه��ا  ل��ل��ن��ف��ط، 
بالبدء في عمليات تشغيل مصنع 
اإلثيلين بالمجمع الصناعي رأس 

النوف.
الشركة،  أف��ادت��ه  ما  وبحسب 
على  ال��رس��م��ي��ة  صفحتها  ف���ي 
وأعضاء  رئيس  ف��إن  فيسبوك، 

دعمهم  أك����دوا  اإلدارة  مجلس 
سبيل  ف��ي  ل��ل��ش��رك��ة،  المستمر 
عودة اإلنتاج إلى مستويات عالية 
بالقطاع  العاملين  لكافة  ويبارك 

بهذا اإلنجاز.
كما أكد رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة المؤسسة، أن تتم خطوات 
التشغيل وفق إجراءات ومتطلبات 

إلى  وص���والً  العمليات  س��الم��ة 
مرحلة اإلنتاج المتكاملة.

مجلس  وأعضاء  رئيس  وثّمن 
المبذولة  الجهود  بكافة  اإلدارة، 
من إدارة الشركة وكافة العاملين 
بها في سبيل إعادة تشغيل هذا 
منذ  المتوقف  الصناعي  الصرح 

سنوات.

لمنطقة  ال��م��الك  لجنة  اج��ت��م��اع  عقد 
صباح  أوج��ل��ة(   - )ال��ن��اف��ورة   91 التعاقد 
يوم االربعاء الماضي بقاعة المرحوم عبد 
الخليج  بشركة  الرئيسية  سعد  الونيس 
العماري  السادة  بحضور  للنفط،  العربي 
عن  المالك  لجنة  رئيس  العماري  محمد 
الجانب الليبي والسيد روالند بيتشر رئيس 
أوجلة(،   - )ال��ن��اف��ورة   91 التعاقد  لجنة 
وال��س��ي��د ان���دري���س ب��رم��ل��ي��ج ع��ض��و لجنة 
القانونية  فريهن  مابينا  والسيدة  المالك 
صالح  والسيد   ، النمساوي  الجانب  عن 
المشغل  إدارة  لجنة  رئ��ي��س  ال��ق��ط��ران��ي 
لمنطقة التعاقد 91، )النافورة - أوجلة(، 
لجنة  عضو  الورفلي  سعد  مفتاح  والسيد 
المالك عن الجانب الليبي، واعضاء لجنة 
اإلدارة بشركة الخليج كاًل بوبكر بن عامر 
واإلنتاج  لالستكشاف  اإلدارة  لجنة  عضو 
صالح  عبدالمطلب  والسيد   ، والمعلومات 
ادم عضو لجنة اإلدارة للهندسة واالنشاءات 
وتقنية المعلومات، والسيد اشرف منصور 
معتوق عضو لجنة اإلدارة للمالية والموارد 
والنقل،  وال��خ��دم��ات  واالم����داد  البشرية 
اإلدارة  والسيد عوض كويدير عضو لجنة 
وم��دراء  والمصافي،  والصيانة  للعمليات 
اإلدارات المختصين باإلضافة إلى السيد 
ونيس نجم مدير الفريق المشترك لمنطقة 
والسيد  أوجلة(،   - )النافورة   91 التعاقد 
هرمان شوبكه نائب مدير الفريق المشترك 
)ال��ن��اف��ورة   91 التعاقد  منطقة  لتطوير 
المختصة  اإلدارات  وم���دراء   ، أوج��ل��ة(   -

بالشركة 
العماري محمد  السيد  وافتتح االجتماع 
لمنطقة  ال��م��اَلك  لجنة  رئ��ي��س  ال��ع��م��اري 
التعاقد 91 )النافورة - أوجلة( وفي كلمة 
للسيد صالح القطراني رئيس لجنة ادارة 
المشغل لتطوير منطقة التعاقد 91 رحب 
بنغازي، كما رحب  ام في( في  )او  بشركة 
المالك  لجنة  واع��ض��اء  رئ��ي��س  ب��ال��س��ادة 
أوجلة(   - )النافورة   91 التعاقد  لمنطقة 
وح��ض��وره��م ال���ى ب��ن��غ��ازي ل��ح��ض��ور ه��ذا 

االجتماع.
للمؤسسة  والتقدير  بالشكر  تقدم  كما 
الوطنية للنفط على الدعم المستمر للشركة 
زي��ادة  إل��ى  تهدف  والتي  المالك،  وللجنة 
االنتاج والمحافظة على البيئة، واضاف ان 
ورفعه،  عليه  والمحافظة  اإلنتاج  استمرار 
بجميع  ال��م��ع��دات  صيانة  إل��ي  ب��اإلض��اف��ة 
من  كان  للشركة  التابعة  والمواقع  الحقول 
اهم اهداف اللجنة واستراتيجياتها، وأثنى 
لمستخدمي  والكبير  المهم  ال���دور  على 
المقر  وفي  والمواقع  الحقول  في  الشركة 
تقديم  ت��م  حيث  ب��ن��غ��ازي،  ف��ي  الرئيسي 

التطوير  لخطط  مفصلة  فنية  ع���روض 
التعاقد 91  ونسب انجاز مشاريع منطقة 
)النافورة - أوجلة( للفريق المشترك الليبي 

النمساوي .
نائب  شوبكه  ه��رم��ان  السيد  ق��ام  كما 
التعاقد  لمنطقة  المشترك  الفريق  مدير 
الفريق  لنشاط  موجز  عرض  بتقديم   91
التي  للمشاريع  العمل  مراحل  فيه  مبيناً 
حددتها شركة الخليج العربي للنفط ضمن 
والمحافظة  االنتاج  لزيادة  استراتيجيتها 
البيئية  االث��ار  من  والتخلص  البيئة  على 
تعيق  ال��ت��ي  وال��ص��ع��وب��ات  المشاكل  واه���م 
على  وال���رد  ال��م��ش��اري��ع،  بعض  استكمال 
قبل  من  والتساؤالت  االستفسارات  كافة 

الحضور.
وانشطة  العمل  برامج  استعراض  وبعد 
منطقة  في  للنفط  العربي  الخليج  شركة 
التقديمية،  ال��ع��روض  خ��الل  م��ن  التعاقد 
قدمت المالحظات والتوصيات من السيد 
لجنة  رئ��ي��س  ال��ع��م��اري  محمد  ال��ع��م��اري 
العربي  الخليج  لشركة  ش��اك��راً  ال��م��الك 

للنفط التنسيق لعقد هذا االجتماع الهام.

رئيس مجلس النواب يلتقي نائب محافظ مصرف 
ليبيا المركزي الجديد مرعي البرعصي

بناء على تعليمات النائب العام .. جهاز الحرس البلدي 
يستكمل تحقيقاته بشأن ملف برومات البوتاسيوم

الوطنية للنفط تعطي اإلذن بتشغيل مصنع اإليثيلين في رأس النوف

اجتماع لجنة المالك لتطوير منطقة التعاقد 91 )النافورة - أوجلة(

الديوان – اسمهان رجب
بحث مصرف للجمهورية مع البنك العربي 
يوم  عقد  ال��ذي  االجتماع  خ��الل  البريطاني 
العام  المدير  نائب  برئاسة  الماضي،  األربعاء 
للبنك  العام  المدير  نائب  مع  أبوفليجة  نوري 
من  المسؤلين  من  ولفيف  البريطاني  العربي 
تطوير  وآلية  بينهم،  التعاون  سبل  الطرفين 

الخدمات المصرفية. 
المصرف  استعدادات  المجتمعون،  ناقش  كما 
مجال  في  المصرف  موظفي  لتدريب  البريطاني 
العمليات المصرفية، والتعاون في تطوير الخدمات 

المصرفية ووضع األساسيات الالزمة لها.

كشف مدير المكتب اإلعالمي لجهاز النهر 
الصناعي صالح الساعدي، عن حجم األضرار 
والخسائر والسرقات التي ُمنيت بها عدًدا من 

مساراته خالل عام 2022 م.
تصريحات صحفية  في   – الساعدي  وقال 
– أن أعمال التخريب والسرقات كلفت الجهاز 
مبالغ طائلة قدرت بأكثر من مليون دينار ليبي 

خالل العام الجاري.
وليد،  وبني  غريان  األوس��ط  مسار  ب��أن  وأوض��ح 
تعرض ألربعة اعتداءات من سرقة وتخريب، إضافة 
إلى اعتداءان طاال خط السرير سرت وتازربو بنغازي.
وأشار إلى أنه تمت سرقة األغطية الحديدية 
المسار  امتداد  على  الهواء  صمامات  وُغ��رف 

خط السرير سرت وتازربو بنغازي.
من جهة أخرى، أكد مدير المكتب اإلعالمي 
أنابيب  الحديدية من  للجهاز سرقة األسالك 
النهر الصناعي التي بلغ عددها 200 أنبوب، 
مشيًرا إلى أنه حدث اعتداء على مسار أجدابيا 

بنغازي كلفت الجهاز مبالغ طائلة لصيانته.
شرعية  غير  توصيالت  “وجدنا  تابع:  كما 
بلغت أكثر من 4000 وصلة تم إزالتها”، مؤكًدا 
بأن كل هذه االعتداءات كان لها التأثير السلبي 
على الجهاز وإمدادات المياه للمدن والمناطق.
ونّوه إلى أن الوضع في 2022 أفضل من 
2021، وذلك بعد تكليف قوات أمنية لحماية 

الجهاز وخطوط النهر. 

مصرف الجمهورية يبحث مع العربي 
البريطاني آفاق التعاون المشترك 

جهاز النهر الصناعي يكشف عن حجم 
األضرار والسرقات التي تعرضت له 
عدًدا من مساراته خالل عام 2022

الحاسي.  يحي  سالم  سامح  نحن:1(  نعلن 
سامي   )3 الحاسي.  يحي  سالم  2(سفيان 
سالم يحي الحاسي. بأن أسم والدنا الصحيح 
هو "سالم يحي مسعود الحاسي" وليس كما 

ورد خطأ بسجالت السجل المدني درنة. 

تصحيح سجل مدني



ش��رع��ت ب��ل��دي��ة ب��ن��غ��ازي ف��ي إن��ش��اء 
مشروع صيانة حديقة بمنطقة الفويهات 
األعمال  وتشمل  المنتزة  حي  الشرقية 
تعشيب الحديقة وتركيب اإلنارة وبالط 

المشاة وتركيب العاب لألطفال. 

وحسب ما أفاد به المكتب االعالمي 
إنشاء  على  تعمل  البلدية  فإن  للبلدية؛ 
والمتنفسات  ال��ح��دائ��ق  م��ن  سلسلة 
السكنية  المناطق  بكافة  للمواطنين 
البيئي  ال��ت��وازن  على  للحفاظ  وذل���ك 

وتوفير منتزهات للعائالت. 
يشار الي أن هذه االعمال تأتي ضمن 
لمدينة  االستقرار   إع��ادة  لجنة  أعمال 
مشروعات  مكتب  وب��إش��راف  ب��ن��غ��ازي 

بلدية بنغازي.

التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني، 
في اليومين الماضيين  مع المدير التنفيذي 
االلغام، بحضور عضو  لنزع   DCA لمنظمة

المجلس البلدي مخلوق حامد.
المنظمة  فإن  البلدية،  أوردته  ما  وبحسب 
سرت،  بمدينة  األعمال  من  بمجموعة  تقوم 
من  مجموعة  بنزع  قيامها  أهمها  من  التي 
مخلفات الحرب منذ عام 2017 باإلضافة 
االلغام  بخطر  التوعية  بحمالت  قيامها  إلى 

ومخلفات الحرب.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
األحد 10 جمادى األولى 1444هـ الموافق 4 ديسمبر 2022م العدد )203(  

بلدية بنغازي تشرع في إنشاء حديقة بمنطقة الفويهات

المعداني يلتقي بالمدير التنفيذي لمنظمة DCA لنزع االلغام

سعيد  ال��ن��واب  مجلس  ع��ض��و  ب��ح��ث 
المحلي  الحكم  لجنة  ورئيس   ، أمغيب 
بمجلس النواب إدريس عمران ، الثالثاء 
الماضي  احتياجات بلدية الكفرة، رفقة 
نائب رئيس مجلس الوزراء � رئيس لجنة 
األزمة بالمنطقة الشرقية علي القطراني 
بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة 

بنغازي. 
جاء ذلك بحضور وفد بلدية الكفرة من 
قبيلة ازوية ومكون التبو، ووزير الكهرباء 
والطاقات المتجددة � عضو لجنة األزمة 
والتعليم  التربية  ووزير   ، البدري  عوض 
من  الكفرة  بلدية  ووفد  الجديد،  جمعة 
ازوية والذي ضم عدد من أعيان  قبيلة 
الكفرة  أم��ن  وم��دي��ر  المنطقة  وحكماء 
ورئيس جهاز اإلسعاف والطوارئ ومكون 

التبو. 
رئيس  ون��ائ��ب  ال��ن��ائ��ب��ان  أط��ل��ع  حيث 
مجلس الوزراء خالل اللقاء على أوضاع 
التي  والمختنقات  وضواحيها  البلدية 
القطاعات  ك��ل  ط��ال��ت  وال��ت��ي  تعانيها 
وت��س��ب��ب��ت ف��ي ان���ع���دام ال��خ��دم��ات في 
المنطقة ، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء 
يتعلق  فيما  خاصة  والتعليم  والصحة 
بالكثافة الطالبية في الفصول الدراسية 
وص��ي��ان��ة ال���م���دارس ، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
المياه  شبكات  في  التحتية  البنية  ملف 
والطرق المتهالكة ،كما اطلع الوفد على 
الكفرة والنقص  احتياجات مديرية أمن 

والطوارئ  اإلسعاف  جهاز  سيارات  في 
وسيارات نقل القمامة بالبلدية. 

اللقاء  مستهل  في  القطراني  ورح��ب 
الحكومة  أن  إل��ى  الفتا  ال��زائ��ر،  بالوفد 
بمدينة  خ���اص  اه��ت��م��ام  ت��ول��ي  الليبية 
الجغرافي  موقعها  حيث  م��ن  ال��ك��ف��رة 
واتساع  الجوار  دول  من  لعدد  المجاور 
تمت  أن��ه  م��ؤك��ًدا   ، الجغرافية  رقعتها 
المنطقة  مشروع  إنشاء  على  الموافقة 
لوزير االقتصاد إلصدار  الحرة وإحالته 
العبور  لتنشيط تجارة  بالخصوص  قرار 

بين الدول اإلفريقية عبر المنطقة. 
لجنة  أن  إل��ى  القطراني  أش���ار  كما 
بشكل  تهتم  الشرقية  بالمنطقة  األزم��ة 
خاص بمدينة الكفرة وتعمل على حلحلة 
المشاريع  واس��ت��ك��م��ال  مختنقاتها  ك��ل 
المتوقفة فيها ، وتوفير سيارات إسعاف 
الكفرة  والطوارئ  اإلسعاف  جهاز  لفرع 
أكد على  كما   ، األزم��ة  لجنة  من خالل 

الكفرة  أم��ن  مديرية  احتياجات  توفير 
فرج  الداخلية  وزارة  وكيل  مع  بالتنسيق 

أقعيم . 
ول��ف��ت وزي����ر ال��ك��ه��رب��اء وال��ط��اق��ات 
الدكتور  األزمة  لجنة  عضو   � المتجددة 
إل����ى أن االن��ق��س��ام  ال����ب����دري،  ع����وض 
انعكس  بالبالد  عصف  الذي  السياسي 
معظم  في  الخدمات  تقديم  على  سلًبا 
البلديات ، مؤكًدا أن لجنة األزمة وضعت 
على عاتقها حل كافة المختنقات والتي 
بالطاقة  اإلم��داد  بنقص  يتعلق  ما  منها 
الكهربائية التي تعاني منها بلدية الكفرة 

وضواحيها . 
جمعة  التعليم  وزير  أكد  جانبه،  ومن 
بلدية  بدعم  ال��وزارة ستقوم  أن  الجديد 
ال��ك��ف��رة م��ن خ���الل ص��ي��ان��ة ال��م��دارس 
وتوفير  ال��دراس��ي��ة  ال��ف��ص��ول  وت��وس��ع��ة 
التعليم بشكل عام في  احتياجات قطاع 

المنطقة.

ال��ت��ق��ى ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة ط���ب���رق ف��رج 
الماضيين  اليومين  بمكتبه   بوالخطابية 
من  األل��غ��ام  م��ن متضرري  ع��دد 
آث�����ار ال���ح���رب ال��ع��ال��م��ي��ة 
ال��ث��ان��ي��ة وك���ذل���ك ال��غ��ام 
السابق  النظام  وضعها 
في مناطق شرق طبرق. 
أك������د ال���م���ت���ض���ررون 
يتربص  ال���ذي  ال��خ��ط��ر  ع��ل��ى 
من  األلغام  انتشار  من  يومية  بصفة  بهم 
إلى  شرقا  امساعد  إل��ى  غرباً  التميمي 
األلغام  خلفت  حيث   ، جنوباً  الجغبوب 
وقتل  األرواح  زه��ق  م��ن  الضحايا  مئات 
الكثير من الحيوانات من اإلبل والمواشي 
من  المتضررون  وطالب  األط��راف،  وبتر 
رابطة  تشكيل  البلدية   عميد  من  األلغام 

تتبنى قضاياهم مع الدولة الليبية. 
البلدية  المتضررين من عميد  كما طالب 
على ضرورة مخاطبة الجهات الرسمية منها 
القوات المسلحة للمساعدة في نزع األلغام 
حفاظاً على األرواح والممتلكات، واتفق اللقاء 
الرابطة  هي  لتكون  األسماء  من  عدد  على 

المؤقتة حتى يتم اعتمادها رسمياً.

محاضر  بتوقيع  أوج��ل��ة  بلدية  قامت   
واح��دة  سيارة  لعدد  واالس��ت��الم  التسليم 
إس��ع��اف، وس��ي��ارة واح���دة لجمع 
في  وذل��ك  القمامة،  ونقل 
الحكومة،  ح��رص  إط��ار 
ف����ي دع������م وم���س���ان���دة 
عمل  وتذليل  البلديات، 

القطاعات الخدمية بها.
تواصل  بعد  ذل��ك  ت��م  حيث 
أوج��ل��ة،  لبلدية  ال��ب��ل��دي  المجلس  عميد 
مخاطبات  وإرس��ال��ه  بترون،  محمد  أحمد 
بالخصوص مع ديوان الحكومة ولجنة األزمة 
وأعضاء  عميد  وثمن  الشرقية.  بالمنطقة 
رئيس  نائب  أوجلة، جهود  البلدي  المجلس 
مجلس الوزراء علي القطراني، وعلى دعمه 
ومساندة المجلس البلدي أوجلة. باإلضافة 
إلى جهوده الرامية في تسيير العمل بكافة 
تهدف  والتي  بالمدينة،  الحكومية  الجهات 
لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والسعي 

لتقديم أفضل الخدمات لهم.

بوالخطابية يلتقي بعدد من متضرري 
األلغام في مناطق شرق طبرق

بلدية أوجلة

توقع محاضر تسليم واستالم 
لسيارتي إسعاف ونقل قمامة

أعضاء مجلس النواب يبحثون احتياجات 
بلدية الكفرة مع نائب رئيس الحكومة



ال��وزراء����  مجلس  رئيس  نائب  التقى 
الشرقية  بالمنطقة  األزم��ة  لجنة  رئيس 
علي القطراني الخميس الماضي ، عميد 
بلدية سلوق بشير الفاخري بمقر ديوان 
رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي ، بحضور 
 ، الجديد  جمعة  والتعليم  التربية  وزي��ر 
المتجددة  وال��ط��اق��ات  الكهرباء  ووزي���ر 
علي  االستثمار  ووزي���ر  ال��ب��دري  ع��وض 
المشروعات  إدارة  ورئيس  السعيدي، 

بالديوان  إبراهيم دعباج . 

وتخلل اللقاء الذي حضره أحد حكماء 
مدينة سلوق الشيخ محمد سالم أهويدي 
التي  الملفات  م��ن  ع��دد  اس��ت��ع��راض   ،
تتعلق بشؤون بلدية سلوق وسير عملها ، 
ومشروعات الطرق ورصفها والمختنقات 
التي تعانيها مدينة سلوق باإلضافة إلى 
، خاصة  والكهرباء  المياه  ملف شبكات 
الكهرباء  شبكة  في  العجز  يخص  فيما 

بالمدينة . 
خالل  القطراني  أك��د  جانبه،  من 

ال��ل��ق��اء ع��ل��ى ض����رورة ال���وق���وف مع 
لجنة  عبر   ، ودعمها  سلوق  بلدية 
الكهرباء  وزارة  مع  بالتنسيق  األزمة 
بالحكومة الليبية إليجاد حلول عاجلة 
الطاقة  مصادر  في  العجز  لتغطية 

الكهربائية. 
ك��م��ا ش���دد ع��ل��ى ض����رورة ال��رف��ع من 
درجة جودة الخدمات المقدمة لمواطني 
لجنة  خطة  ضمن  تأتي  والتي  البلدية 

األزمة أسوة بالبلديات األخرى.

المقرات  تنظيم  لجنة  ع��ق��دت 
برئاسة  المرج  ببلدية  الحكومية 
عميد البلدية المكلف عبدالرحيم 
مع  ال��ث��ان��ي  اجتماعها  أب��ري��ب��ش، 
الدراسات  أكاديمية  ووكيل  رئيس 
بديوان  ذل��ك  ال��م��رج،  ف��رع  العليا 

بلدية المرج.
مبنى  تسليم  االج��ت��م��اع   ناقش 
إداري  ومبنى  طابقين  من  يتكون 
بالمعهد  دراس���ي���ة  ق��اع��ة  و11 
الزراعي العويلية لصالح أكاديمية 

الدراسات العليا فرع المرج .
خلص االجتماع إلى تعذر تسليم 

هذه المباني واالستمرار في عمل 
اآلداب  كلية  داخل  من  األكاديمية 
والعلوم المرج لحين استكمال مبنى 

األكاديمية الذي خصصته البلدية 
الشمالي  بالحي  السابق  في  لها 

بمدينة المرج.

ب���دأت أع��م��ال ص��ي��ان��ة قصر 
ال��م��ن��ار ال��ت��اري��خ��ي ف��ي وس��ط 
المنطقة  وه��ي  بنغازي،  مدينة 
التي تضم مباٍن أثرية وتاريخية 

مهمة.
حيث تأسس قصر المنار في 
عهد االستعمار اإليطالي؛ ليكون 
ومنهم  اإليطاليين،  للقادة  مقًرا 

البداية  بالبو، وعرف في  إيتالو 
ب��اس��م ق��ص��ر ال��ح��اك��م، وك��ذل��ك 

ُسمي ب�قصر غراتسياني.
الملك  إع��الن  القصر  وشهد 
العام  البالد  الستقالل  إدري��س 
ا رئيًسا  1951، ثم خصص مقّرً
للجامعة الليبية، وفي التسعينيات 
اللغات  ألكاديمية  ا  مقًرّ أصبح 

التابعة لجامعة قاريونس.
يشار إلى أن في 30 أغسطس 
معاهدة  ُوق��ع��ت   ،2008 ع��ام 
والتعاون  وال��ش��راك��ة  الصداقة 
القصر،  في  وإيطاليا  ليبيا  بين 
وخالل ثورة 17 فبراير تعرض 
ال��ق��ص��ر إل���ى ح��ري��ق أت���ى على 

أجزاء منه.

7 بلديات
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الصحية  ال��رع��اي��ة  م��ؤس��س��ة  اختتمت 
األولية بطرابلس البرنامج التدريبي لتنمية 

للقابالت  القيادية  ال��م��ه��ارات 
بالتنسيق مع بلدية تاجوراء 

والمكتب الصحي بالبلدية.
استهدف التدريب الذي 
ع��دًدا  أي��ام،  ثالثة  استمر 

والممرضات  القابالت  من 
على مستوى طرابلس من ضمنهم 

6 من عناصر التمريض التابعين للمكتب 
الصحي تاجوراء.

شارك في حفل االختتام مدير المكتب 
التمريض  ومنسقة  بالبلدية،  الصحي 
الرعاية  مؤسسة  في  عاملون  بالمكتب، 
الصحية وقسم التمريض بإدارة الخدمات 

الصحية طرابلس.

 ناقش عميد بلدية البريقة وضواحيها 
خ���الل ال��ي��وم��ي��ن ال��م��اض��ي��ي��ن، م��ع مدير 

م����درس����ة ع��ب��دال��ن��ب��ي ب��ش��ي��ر 
محمد  األس��اس��ي،  للتعليم 
المشاكل  الميهوب،  نصر 
وال��ع��راق��ي��ل ال��ت��ي ت��واج��ه 
بالبلدية،  التعليم  ق��ط��اع 

بحضور مدير مكتب التعليم 
بالبلدية، زيدان السنوسي.

وأوض����ح����ت ال��ب��ل��دي��ة أن����ه ت���م خ��الل 
ال��ك��وادر  نقص  مشكلة  ح��ل  االج��ت��م��اع،  
التعليمية والمعلمين بالمدرسة الواقعة في 
منطقة العقيلة.   كما تمت مناقشة بعض 
قطاع  ت��واج��ه  التي  والعراقيل  المشاكل 
األم��ور  حلحلة  وكيفية  فالبلدية  التعليم 

العالقة والمختنقات.
بدوره تعهد عميد البلدية، بتسخير كل 
المؤسسة  هذه  دعم  أجل  من  مجهوداته 

والرقي بالمستوى التعليمي فالمنطقة.
إلى أن هذا االجتماع جاء ضمن  يشار 
في  الواقعة  التعليمية  المؤسسات  دع��م 

نطاق البلدية.

اختتام أعمال تدريب تنمية المهارات 
القيادية للقابالت بطرابلس

بلدية البريقة تناقش اإلشكاالت 
التي تواجه قطاع التعليم

القطراني يناقش المختنقات التي تواجهها بلدية سلوق

لجنة إعادة تنظيم المقار الحكومية بالمرج 
تعقد اجتماعها الثاني مع أكاديمية الدراسات العليا

البدء في ترميم قصر المنار األثري بمدينة بنغازي
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ثقافية

■ حاورها: اإلعالمي ناصر ابوعون 
عودة إلى البدايات.. متى اكتشفت   -
جغرافية  داخ���ل  المفقودة  الشعر  ق���ارة 
أبواب  إلى  ولجت  وكيف  المتوثبة؟  روحك 

القصيدة؟
فعال هي قارة وفعال كانت مفقودة وألن   -
روحي متوثبة  من نجاح إلى أخر عثرت على هذه 
روحي  تستوطنن  وجعلتها  واستوطنتها  الجزيرة 
تعيشها  التي  األزم��ة  بداية  مع  وهذا حدث  علنا 
بالدها أي مع بداية الحرب الكونية على سورية 
إل��ى جانب  أق��ف  أن  ال���روح، وج��دت من واجبي 
وطني أقلها أعبر عن حقيقة الحدث وأنقل صورة 
لما يحدث فيه خاصة وقد شوه اإلعالم الحقائق 
كلها الكل يجب أن ينتفض عندما  يناديه الوطن 
بكتابة  فبدأت  المسؤولية  بعمق  أحسست  وأن��ا 
ألما  كانت  التي  وأل��م��ي  وأحاسيسي  خ��واط��ري 
ينضح به كل السوريين، دعوت للسالم كتبت عن  
خطر الحرب عن  الفقدان عن الشهيد عن األم 
عن األسي كتبت الحب والغرام كي أنتقل بأرواح 
مثقلة وجعا إلى استراحات مفيدة تحتاجها الروح 

دون أن تدري.
األدل��ج��ة  ع��ن  بعيدا  الشعر  تعريف   -
يدعم  بما  والعقائدي  القومي  والخطابين 

مرتكزات الهوية الثقافية؟
به  أستعيد  متنفس  هو  لي  بالنسبة  الشعر   -
صعداء  هو  صادقا  نبضا  وأخ��ط  ضائعا  روح��ا 
أكتب  عندما  أرت��اح  فأنا  االرتياح  وتنهيدة  ال��روح 
نصا ما أيا كان وأرتاح أكثر عندما يالقي محبة 

الناس بمالمسة أرواحهم وخوالجهم 
إنجاًزا  بوصفها  الحداثة  في  ُيْطَعُن   -
ا، وهي كذلك بالفعل، أليس من حداثة  غربّيً

عربية وكيف يسهم الشعر في تأصيلها؟
بنا،  الخاصة  العربية  الحداثة  لدينا  طبعا   -
أو  أي موضوع  مواكبة  تفرضها  الحداثة ضرورة 
حدث واستمراريته والتعاطي فيه فالشعر عندنا 
منذ الجاهلية وأشعارهم ماتزال خالدة إلى يومنا 
وطبيعة  وتغيراتها  الحياة  ض���رورات  لكن  ه��ذا 
المستجدات التي تطرأ عليها تفرض نوعا أحدثا 
من سابقا ومتطورا عنه بما يناسب الوضع الراهن 
األغاني  ان  نعرف  األغنية  مجال  ففي  بالمرحلة 
كانت طويلة جدا وهادئة جدا تطورت بما يناسب 
عصر السرعة لتصبح دقيقتين ثالث دقائق ألن 
وضع الحياة ال يسمح بسماع األغاني القديمة في 
كل األوقات وطبعا يبقى لكل منها جماليته ورونقه 
وهذا  حقيقتها  في  شعر  ألنها  األغنية  وذك��رت 
يشمل األدب عموما فالنصوص تطورت من طويلة 
سواء بالشعر وبتركيبة معينة وألفاظ صعبة إلى 
مع  يتناسب  بما  وسلسلة   بألفاظ سهلة  قصيرة 
والقصيرة  القصيرة  القصة  فجاءت  الحال  واقع 
جدا وشعر النثر والومضة تماما كما في الغرب 

جاء الهايكو.. كنص مختصر وموجز. 
الثالثة  العقود  العرب في  الشعراء  - رزح 
المتغيّرات  من  العديد  نير  تحت  األخير 
بسياج  ومحاطين  واالجتماعية  السياسية 
خطيرًة  آث��اًرا  خّلف  مما  شائك  اقتصادي 
على اإلبداع. كيف يمكننا االنفالت من هذه 

األزمة والخروج بأقل كلفة من الخسائر؟
نحاول  أننا  به حاليا نحن هو  نقوم  ما   -
االن��ف��الت من ه��ذه األزم��ة وال��خ��روج بأقل كلفة 
بالكتابة  ونجتهد  نجهد  ترانا  إذا  الخسائر  من 
األزرق  العالم  واستغالل  والمشاركات  والتواجد 
للوصول لألصقاع عربيا ودوليا، إن منعتنا المادة 
وروحنا  بحروفنا  نتواجد  شخصيا  التواجد  من 

المهم استمرارية العطاء وجودته 
م����ا أب�������رز م����الم����ح ق��ص��ي��دت��ك   -
جيلك  تجربة  مع  ماس  التَّ دونما  الشعرية 
ظل  في  الشاعر  يتحقق  وكيف  اإلبداعي؟ 
اإلبداعي  مع  اإلقصائي  السياسي  تداخل 
الشللية  وت���ج���اذب���ات  ال��دي��م��وق��راط��ي 
المبدعين  أنصاف  تستقطب  التي  المقيتة 

والمتعلمين؟
الموضوع  في  بالغنى  تتماز  قصائدي   -
شريحة  أكبر  تالمس  تراها  هنا  ومن  واألسلوب 
فيما  أن��ج��ح  أن  وأستطيع  أح���اول  ف��أن��ا  ممكنة 
أحاول وهو أن أالمس أرواح أكبر فئة من الناس 

أكتب  تراني  لذلك  القراء  ومن  المستمعين  ومن 
الشعرية،  األذواق  كل  أللبي  المختلفة  األنماط 
في األغنية اكتب االغنية بموضوعاتها المختلفة 
وهي تصل لشريحة واسعة عمرية ومكانية وفي 
الشعر أكتب النثر والعامودي والخاطرة والقصة 
بأسلوب الفصحى والمحكي كي أصل إلى ذائقة 
النقاد والمثقفين وكي أتمكن من نيل مساحة من 
ترى في قصائدي جهدا  لذلك  العامة..  إعجاب 
لمحاكاة األفضل في كل مجال وسالسة ألستقر 
في األذهان بكل بساطة ورغم كل ما في الوضع 
االقتصادية  الحرب  الحالي من عقبات فرضتها 
والسياسة والمصالح والشللية فالمهم هو الصدق 
اليأس  وعدم  واالستمرارية  العطاء  في  والرغبة 
توجد  قد  عوائق  أو  محاربات  أي  من  واالحباط 
بمحط الصدفة او تكون مصطنعة أو هي نتيجة 

فعلية وحتمة فرضتها الحرب والمؤامرة.
هل من دور ووظيفة للشعر؟ وما أهم   -
العربي؟  الشعر  يعيشها  التي  األزمة  مالمح 

في ظل غياب المؤسسات التنظيمية؟
ووظيفة  وأه��م��ي��ة  دور  للشعر  طبعا   -
ومهمة أيضا أبعد من محاكاة االحاسيس وترجمة 
رسالة  وإيصال  الحقيقة  الصور  ونقل  المشاعر 
وغرض ادبي وحكمة او نصيحة او حتى الرفاهية 
تاريخي  ح��دث  من  فكم  التوثيق  وه��ي  الروحية 
ومراحل زمنية وثقتها األشعار والكتب والدواوين 
في  الحالية  اشعارنا  أن  ت��رى  لذلك  وال��رواي��ات 
أو   ال��س��الم  تحاكي  أو  الشهيد  تنعي  غالبيتها 
هكذا  الواقع  الن  العيش  ولقمة  الحياة  صعوبة 

وهي بدورها أقصد األشعار توثق الواقع 
والشعر  القارئ  بين  ما  القطيعة  تكاد   -
ما  ش��ام��ل��ة..  تصبح  أن  ال��ح��دي��ث  ال��ع��رب��ي 

العوامل التي أدت إلى هذه األزمة؟
في  منقسم  الثقافي  الوسط  أن  أج��د   -
هذا المجال فكما ان هناك قارئا ال يحب الشعر 
الموزونة  العمودية  االش��ع��ار  ويفضل  الحديث 
الشعر  م��ن��اص��ري  م��ن  ق��ارئ��ا  بالمقابل  فهناك 
بل  ال��ق��ارئ  على  حصرا  األم��ر  وليس  الحديث 
الكاتب أيضا والناقد نجدهم منقسمين بين محب 
ل��ذاك واعتقد  وال محب او داع��م لهذا أو داع��م 
الشعر  أن  ي��رى  فالبعض  طبيعي  أم��ر  ه��ذا  أن 
سيكون  حديث  ح��دث  أي  أن  أرى  وأن��ا  الحديث 
له معارض ورافض أو مستهجن أو غير متقبل.. 
ألنه ما زال حديثا وجديدا على التداول والتعاطي 
للشعر  محبة  كبيرة  نسبة  بالمقابل  أج��د  ولكن 
وأفاقا  للتعبير  واسعا  مجاال  يفتح  آلنه  الحديث 
لبعده  االق��الم  لبعض  بالنسبة  لسهولته  شاسعة 
الشعر  تميز  ان  والقيود  والضوابط  القوافي  عن 
القارئ  بين  أرى قطيعة  أنا ال  لذلك   .. الموزون 
والشعر الحديث بل أرى الوضع طبيعي كما يمكن 
أن يوجد من يقاطعه انا ارى أن له قارئ وكاتب 

ومحب بالمقابل. 
بعودة  تبشر  األص���وات  م��ن  كثير   -
المناطق  لتتسيد  العمودية  القصيدة 
المضيئة في المشهد الشعري العربي .. هل 

ترين أن هذه بشارة أم خسارة في ظل أزمة 
النمطّية والتكرار في الرؤية واللغة والصورة 
التفعيلة  قصيدة  أص��اب��ت  التي  واإلي��ق��اع 
العربي  الشعر  ح��رك��ة  إط���ار  ف��ي  خ��اص��ة، 
المعاصر، منذ ستينيات القرن الماضي، إلى 

حالة من السأم و"اإلرهاق الجمالي".
مع  لكن  طبعا  الحداثة  مع  أن  بالعكس   -
األدب  ف��ي  وال��ع��راق��ة  األص��ال��ة  على  المحافظة 
اللغة  إن  نعم  والثقافي  الفكري  التراب  مع صون 
نفخر  الم���ادي  ت��راث  ه��ي  العمودية  والقصيدة 
ابتدعنا  مهما  وج��ودن��ا  مقومات  م��ن  وم��ق��وم  ب��ه 
التطور  ف��ي  طقوسا  وم��ارس��ن��ا  ج��دي��دة  أش��ك��اال 
الحفاظ  علينا  يتحتم  األدبية  الفنون  في  والخلق 
ال  متعددة  االذواق  وتبقى  وتراثنا  اصالتنا  على 
تنتهي.  ال  اإلبداع  منوعة  االقالم  وتبقى  تنقرض 
هي بشارة رائعة ألنها محفز على اإلبداع فعندما 
يهتم أنصار الشعر العامودي بعودته بقوة سيهرع 
أنصار الشعر الحديث للنهوض بأقالمهم ونصرة 
شعرهم والخوف عليه من النسيان والضياع وهذا 
والثقافة  اللغة  الغيرية على  تقتضيه  أمر طبيعي 
والغيرة االدبية والنتيجة تكون تطور في مختلف 

األصعدة 
النقدية  للنظريات  فشل  هناك   -
العربية  البيئة  في  شتلها  تّم  التي  الغربية 
وبتعبير فخري صالح )ال تتجذر في الواقع 
ثقافية  أي��ق��ون��ات  مجرد  وظلت  الثقافي 
حقيقية  ب��ح��اج��ات  تتصل  ال  ن��خ��ب��وي��ة 
للمنتج  تقييمك  م��ا  ال��ع��رب��ي��ة..  للثقافة 
األكاديمي  بين  المشتت  العربي  النقدي 

والصحفي االنطباعي؟
ك��ل م��ا ه��و نابت ف��ي ال��غ��رب ل��ن يكون   -
بيئتهم  لهم  العرب  عند  للحياة  صالحة  بيئة  له 
هذا  لكن  أخر  ولنا  واسلوبهم  وطبيعتهم  وجوهم 
ال يمنع االبتكار المقاربة باألفكار الجميلة تطوير 
نعم  وواقعنا  بيئتنا  لتناسب  النقدية  النظريات 
خطا  بحذافيرها  االفكار  وتبني  الحرفية  طبعا 
ولكن يمكن تقليمها وقولبتها لتالئم واقعنا العربي 
وهي وظيفة النخبة التي ذكرت أن تهتم بالمنتج 
لكي  عليه  والعمل  غربيا  أو  عربيا  النقدي سواء 
يصبح مناسبا للواقع  وهذا ال يعني الوقوف عن 
أبدا  بلغتنا  بادبنا  بنا  خاص  نقدي  منتج  ابتكار 
يجب ان نستنبط ونحاكي الحضارات مع الحفاظ 
على مقوماتنا ومرونتها ومناسبتها لكل الوجهات 
أم  الحياتية..  والواقعية   واإلعالمية  النقدية 
وقد  وسط  تكون  وقد  عالية  تكون  فقد  سويتها 
تكون منتجا ضعيفا لكن هذا ال يعمم وإنما تعود 
فيه االسباب للناقد او الكاتب او الباحث ودرجة 
وعمر  الخبرة  ومقدار  الفكرية  وسويته  ثقافته 
الممارسة واالطالع ولكن مع االستمرارية يتحسن 

ويتطور ويصل لألفضل. 
على  التعبير  حرية  ات��س��اع  ظ��ل  ف��ي   -
مواقع اإلنترنت، وتحطيم جدار االحتكار 
داخل الصحافة الورقية وظهور مصطلحات 
وشعراء  الصحفي(،  )المواطن  قبيل:  من 
)الفضاء األزرق(، و)المؤسسات والصحف 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة(، و)ال��ج��وائ��ز وش��ه��ادات 
في  تتطاير  التي  الفخرية(  ال��دك��ت��وراه 
صناعة  مستقبل  م��الم��ح  م��ا  ال��ف��ض��اء.. 

النشر.
المسميات  او  الجديد  المسمى  ه��ذا   -
ضرورة حتمية لواقع موجود اتاحت الفرصة لكل 
من هو أهل وكل من هو ليس بأهل   للكتابة أو 
التعبير واختراق قيود النقد واإلعالم. لكن الجيد 
يبقى جيدا والردى في وجوده إيضاح لجودة الجيد 
يصل  لن  المتطفل  ولكن  منها  مفر  ال  أم��ور  هي 
يوما لمرتبة المختص والقارئ قادر على اإلدراك 
والوعي لذلك فإن صناعة النشر مستمرة بجيدها 

وسيئها مع تشعبات كثيرة وعقبات جديدة 
- لك الحق في إضافة روزنامة من األسئلة 

فاتتني جديرة بالطرح.
ما  بعد  ازي��د  ال  أن  يجب  أنني  أعتقد   -
كي  وشموليتها  األسئلة  عمق  م��ن  ب��ه  تفضلتم 
على  بالشكر  وأكتفي  بالملل  ق��ارؤن��ا  يصاب  ال 
باالستمرارية  لكم  والتمنيات  الرائع  اللقاء  هذا 

والنجاح.

األديبة السورية نرجس عمران:

أحسست بعمق المسؤولية فبدأت بكتابة خواطري وأحاسيسي وألمي

صدر االسبوع الماضي العدد )49( من مجلة 
الليبية،  األنباء  وكالة  عن  الصادرة  الفصلية  رؤى 
العالمي  للفنان  لوحة  الخارجي  غالفها  يُ��زي��ن 
تعود  الداخلية  اللوحات  أما  بيكابيا(  )فرنسيس 
التكعيبية، وقد شارك بالعدد  إلى رواد المدرسة 
والمبدعين  والكتاب  األدب���اء  م��ن  ممتازة  نخبة 
)ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، مصر، السودان 

العراق(. 
يجعل  ال��ذي  )م��ا  نقرأ  االفتتاحية  سبيل  على 
)انتصار  كتاب  من  مقتبسة  فقرة  تعساء(  الناس 
الترجمات  ب��اب  وف��ي  راس��ل،  برتراند  السعادة( 
موح” للفيلسوف  نطالع “علينا أن نعيد االعتبار للطُّ
أبو  ال��دك��ت��ور فيصل  ت��رج��م��ة:  ب��روك��ن��ر  ب��اس��ك��ال 
)بول  الفرنسي  الفيلسوف  بين  مقابلة  َفيْل،  الطُّ
األلمان  الالهوتيين  أح��د  كونغ  وهانس  ري��ك��ور( 
ترجمة:  كونية(  أخ��الق  أج��ل  )م��ن  عنوان:  تحت 
نفسه  السياق  وفي  بطاح،  اللطيف  عبد  الدكتور 
نقرأ دراسة فكرية: “هل يمكننا تعريف الحياة؟ ” 

ترجمة: الدكتور زهير الخويلدي.
السينمائي  النقد  في  نطالع  الفنون  باب  وفي 
)مارلين مونرو- سيرة مكتوبة بالّسكاكين( الدكتور 
سليمان الحقيوي، )قضايا الرأي العام في الدراما 
للناقد  مسلساًل(  گول  فاطمة  ذنب  ما   – التركية 
األرعن(  ال��رداء  )ذات  بوشعاب  عبداتي  المغربي 

بسمة عبدالعزيز.
خالد  كلمة(  مهِب  )ف��ي   : اإلب���داع  ب��اب  وف��ي 
األل��م(  رادار  له  َسجَّ )م��ا  ليبيا  المغربي-  محمد 
آمنة  حضن(  مصر)بمشيئة  الشافعي-  شريف 
شرين  ال��ب��رواز(  )خ��ارج  ليبيا  األوج��ل��ي-  محمد 
محمد  الَختم(  يشبه  م��ص��ر)ش��يءٌ  ال��دي��ن-  زي��ن 
الخريف( ف. س.  )إذا رحل  السنباطي – مصر 
نايبول ترجمة: هاني حجاج – مصر )تقليم طفولة 
)متالزمة(  المغرب  النفيسي-  مصطفى  رب��ان( 
مريم بغيبع – جزائر ويُختم باب اإلبداع مادة عن 
هونغ  حسناء  ياني  )لين  بعنوان:  الصينية  اللغة 

كونغ( ترجمة ميرا أحمد- مصر.
)راهنية  نطالع  النقدية  ال��ق��راءات  ب��اب  وف��ي 
القصيدة المؤنثة في العراق الدكتورة نادية هناوي- 
الدكتور  الجمل����ة(  لسانيات  إلى  )مدخل  العراق، 
جميل حمداوي- المغرب، )فلسطين بعيون مغربية 
قراءة في كتاب “أن تفكر في فلسطين” إبراهيم 
أزوغ- المغرب، )بالغة الدهشة في تجربة يحيى 

عمارة الشعرية( صالح البريني- المغرب
)تجليات  نقرأ:  المحكمة  الدراسات  باب  وفي 
الحداثة في النص الشعري العربي بالغ القصر( 
صالح القويضي- السودان، )بنية المكان وتشكل 
لعبد  الموت”  “زغاريد  رواية  في  الثقافية  الُهوية 
)قراءة  الجزائر  مجدوب-  زكية  جويطي(  الكريم 
في مجموعة – أوراق شاب عاش منذ ألف عام( 
الثقافة  في  الماء  )رمزية  تونس  الميلود حاجي- 
المغرب.  أمع�ضشو-  فريد  الدكتور  الشعبية( 
)ال��ح��ري��ات م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ال��ف��الس��ف��ة( حسن 

المغربي- ليبيا.
مجلة  الثقافية  رؤى  مجلة  أن  بالذكر  الجدير 
الليبية،  األنباء  وكالة  عن  تصدر  محّكمة  فصلية 
تُعنى باألدب والفكر، طاقم تحريرها يتضمن هيئة 
بالعالم  تحكيم دولية من خيرة األستاذة واألدب��اء 
الدين  ن��ور  األس��ت��اذ:  تحريرها  ي���رأس  ال��ع��رب��ي، 
الماقني، ومدير التحرير الكاتب: حسن المغربي، 

ومن إخراج الصحافية فاطمة فوزي بن دردف.)

صدور العدد 49 من مجلة رؤى الفصلية 
الصادرة عن وكالة األنباء الليبية
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

تعاَل اآلن

أنا وحدي وَلحدي يترّقب 

ودمعي بالمآقي يتصّبب 

***

أنا أعدو ، و أحُذو بدروٍب 

ِحذاَء الموِت بحذاٍء ُمدّبب 

***

وأشَتمُّ الوروَد َويا ِلَحّظي 

ففوَق اللحِد زهٌر لي ُمَحّبب 

***

َسيرِميِه بإذِن الله َصحبي

ونذَبُل ، ثم باألرِض ُنَهّذب 

***

وأسأُل ! هل سيأتي لَعزائي 

ونعيي ، غائٌب ِجدُّ ُمهّذب 

***

فإّني خائٌف ، أخشى عليه 

الدموع ، فإنني من ذا ُأعّذب

***

ل قبَل موتي  تعاَل اآلن َقبِّ

فؤاذي كي أطيب وثم فاذهب

***

تعال اآلن ، يُ�محى َدمع عيني

وإال فإّن عقلّي سوف يذَهب

تقّيد روح

يا معاندة

كالم .. وكان يخنقني 

■ بقلم : رواسي إعشيبة

■ بقلم: محمد ساسي العياط  

■ بقلم : هبة بن سعود 

■ بقلم : منال بوشعالة 

دافع  من  نابعة  قراراتنا  تكن  لم 
لم  داخلنا،  يكسوا  ال��ذي  الّشغف 
كل  تكن  لم   ، ذواتنا  عن  تعّبر  تكن 
التي  الغيمة  تلك  هي  إختياراتنا 
رافقتنا منذ الّصغر حتى الكبر، لم 
نحقق شيء من تلك األحالم تائهة 
إختيار  أغلبها  كانت  بل  الطريق 
طريقًا  فرسمت  غيرنا  أش��خ��اص 

مليئًا بالعثرات، غليظ المسلك ..
لم تكن الّدمية التي اقتنتها أّمي 
ألجلي وأنا إبنة الّثامنة حينها من 
إمتالك  رغبتي  كانت   ، إختياري 
جهاز  ذات  الّصفراء  الّسيارة  تلك 
أكون  أن  حلمي  يكن  ولم   ، الّتحكم 

كان  بل   ، محترفة  باليه  راقصة 
 ، بمهارة  الّسباحة  أتعّلم  أن  حلمي 
نتمنى  مما  والكثير  الكثير  هناك 

لكّنه القليل مما نصبح عليه ! 
وقوية  متينة  أجنحة  نمتلك 
بمستقبلنا  نحلم  و  نسعى  حين 
نحلق  نصبح  ع��س��اًل،  ال��م��رَّ  ن��رى   ،
نخطط   ، مخّيلتنا  في  بعيدًا  بها 
العنان  إلى  لنصل  الّتفاصيل  ألدق 
ناجحين وفخورين ؛ إاّل أننا ننسى 
المجتمع،  وهو  أال  واحدًا  تفصياًل 
تقّبل األهل لهذه األحالم، موافقة 
أم  تتماشى  هل  ت��رى  يا  الّتقاليد 
فهذا  المسير  لنبدأ  مسموح  غير 

مناسب للرجل واآلخر غير مناسب 
لألنثى .

قبل  أجنحتُه  تبتر  مّنا  فالكثير 
والقليل من تصل  الّتحليق  تبدأ  أن 

بِه حّد العنان .
ه���ك���ذا س��ل��ب��ت ح��ّري��ت��ن��ا من 
اإلخ��ت��ي��ار ف��ي ك��ل م���ّرٍة ق���ّرر فيها 
غرس  خ��الل  م��ن  مصيرنا  غيرنا 
جوف  في  ومعتقداتهم  أفكارهم 
في  أب��ري��اء  الزل��ن��ا  ونحن  عقولنا 
الّنبتِة  تلك  فتنمو  طفولتنا  مهد 
شيًئا فشيء حتى نصبح نسخة من 

أفكارهم .

بيك  ون��ب��رم  وتشوفيني  نشوفك  ودي 
الكون ونشفى...

حتى  م���رة  ل��و  تالقيني  ح��ب��ي  ي��ا  ودي 
بالصدفة...

يا شبيهة الورد، بهتت آخر لوحة رسمتها 
لك، فبعد سفرك وتركك لبنغازي، تركتها 
هي األخ��رى تصارع وي��الت األي��ام مثلي، 
تلك  تركت  باالشتياق،  مشغواًل  وص��رت 
اللوحة بالقرب من نافذة غرفتي، تغازلها 
الرياح حيًنا، وأحياًنا أخرى أجدها مكسوة 
مالمحك  وتلتصق  عنها  فأنفضه  بالغبار، 
أن  جاهًدا  أح��اول  وترحل،  الغبار  بحبات 
مرة  أرسمها  حتى  بريشتي  بها  أم��س��ك 

أخرى دون جدوى..
الحافلة  ف��ي  ج��ال��ًس��ا  كنت  م���رة،  ذات 
لتقلني إلى وسط البالد، كان ' المرسكاوي 
ما  مكان  من  تفوح  العرق  ورائحة  يربخ'، 
طرف  على  جالسة  ع��ج��وٌز  وه��ن��اك  هنا، 
ألول  ال��رائ��ي  يظنها  ع��م��ره،  تآكل  كرسي 
وهلة وكأنها أغصان شجرة ميتة، تمسك 
يرتد  أن  دون  إل��ي  وتنظر  بفمها  جردها 
ص��ورة  كأنها  ثابتة  شاخصة  ط��رف،  لها 
عيناها،  ترويها  حكاية  ألف  فوتوغرافية، 

أراِك  كنت  فيك،  هائًما  فكان  عقلي  أما 
التي  األغنية  أمامي، حتى  هو  ما  كل  في 
كان يشغلها صاحب الحافلة كنِت فيها " يا 

معاندة يا معاندة "..
ينطق  به  وكأنما  قالها  عندما  تذكرتك 

اسمك، أنت التي خلقِت من عناد.
تلك العجوز تنظر لي لبرهة، ثم تبصق 
هذه  بعيًدا،  بنظرها  وتشيح  األرض  على 
المدينة مليئة باألشخاص غريبي األطوار، 
بالنزول،  وهممت  الحافلة  توقفت  إن  وما 
ملمسها  في  كأنها  يٌد  يدي  أمسكت  حتى 
وقالت  العجوز،  تلك  بها  وإذ  مهترئ  لوح 
لي : معليش يا وليدي راه اسم الله علي، 
ربك خذا نظري وما عاد قعدت نحق في 

بصيرة..
وجهتها  إل����ى  وأوص��ل��ت��ه��ا  ف��أن��زل��ت��ه��ا 
المنشودة، تجلس بالقرب من سوق الجريد 
دائًما، لتقرأ الطالع والحظ، فسألتها كيف 

ذلك وأنت كفيفة، فأجابتني :
"العمى عمى القلب موش العين..

وأنت قاعد هنا لكن حبيبك وين..
عاندك وعدى خذوه ناس أخرين..

سافر بعيد وخالك بروحك حزين..

والعمى عمى القلب موش العين.."
بعد تلك اللحظة يا شبيهة الورد، تركت 
يد العجوز ومشيت ' على قصاد وجي'، و 
لم أجد نفسي إال واقًفا أمام البحر، أبث 
تركتني  التي  اللحظة  وأتذكر  شكواي  له 

فيها قائلة :
ن���ا ن��ص��ب��ر ن��ص��ب��ر، ل��ك��ن ع��ل��ى ح��اج��ة 
حتى  عنده  ما  واح��د  على  مش  مسقمة، 
مليم وراس ماله ريشة يرسم بيها، خليها 

تنفعك...
قربك  أستجدي  أمامك  ركعت  لطالما 
وصبرك علي حتى أقف على قدمي ونتزوج، 

لكنك تصرين على عنادك وترفضين..
هيهات،  لكن  القرب،  تريدين  ورجعِت 

اليوم ترجعين بعدما وقفت وحدي..
تكون  عندما  بك  تمسك  ال  التي  اليد 
ضعيًفا، ال تصلح ألن تكون بالقرب بتاًتا، 
وأقول لك رغم بكائك ورغبتك في العودة، 

أن من المستحيل أن نكون مًعا..
"وأنت تعاندي في من..

أنت تعاندي في الي عليك يحن..
درتك حبيبة وخاب فيك الظن..
واليوم تبكي والبكاء ما فاد.."..

ال أنتظُر شيئًا أكثر
شيئًا أكبر
شيئًا أقل

شيئًا أصغر
كل األشياء التي فارقتني

تلونت داخلي باألحمر
...

كل الذين حولي ُمتأخرين
وأنا الذي أبكر

...
ما زلُت أخسر

َذِبْلُت مني
وتبدلت عروقي باألصفر

...
من قال بأنك تراني

هذا الجسد كاماًل
وأنا الذي أبتر

...
أنا الذي أعبر

فال أْعُبر
وجودي شيٌء آخٌر
ال أدري أين أْبَحر

...
تطول مسافاتي

بينما أنا أْقَصر
...

ما زالت الحياة
تثبت أنها األحقر

...
والعيش ينادي 

أنا األمكر
أنا األمكر 

...
والفقر

يطحن األفقر
...

وأنت مجبور االختيار
هذا كافر 

وذاك أكفر
...

هذا الذي تراه ميتًا
يمشي وجسده على كتفه

فكيف تقول له إثأر ؟
...

َهَجَرُه صوته مناديًا
من أين له صوٌت ليزأر ؟

...
ال تحاول

ال تجادل 
ال تحاور

فلو كان يريُد أن ُيبصر
ألبَصر 

...
أرأيت حولك ..!
ال أرٌض اخضّرت

وال قبٌر أزهر
...

أرأيت حولي ..!
هنا الوضُع أغبر

...
أعبُر الخطر

وأنتظُر األخطر
...

ما زلُت صائمة
وأرى من حولي قد أفطر

...
أيعقل أن ال أحٌد لك أخبر

أيعقل أن ال أحٌد لك .......
...

دعني أصمت
فالصمت أستر

...
ما لي أرمُم ُحطامًا

غيري لها أْكَسر
...

ما لي أفكر فيك

وخاِتمك اليوم أعسر
...

ما لي أرّد جوابًا
وفي عينيك أسكر

...
آه

هذا الشعور ُمرهق
َنْقُبُرُه داخلنا

بينما داخلُه ُنْقَبر
...

ال تهتم لما أقول
كالٌم .. وكان َيخنقني

هذه أنا 
وأنت تعرفني 

...
أناُم كثيرًا

بينما ما زلُت أسهر.
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ادبيات شعبية

تحطه ع الجرح يبرا 
اللوم علي صاحب العقل

حمل الجماعة  ريش 
كالم الحق وجاع

حبال السو وطاحن في بير
القوة تعلمك الصراع

خوذ بنت عمك تصبر علي همك
رزق الحالل يزيد

ضيف ليله ماتوريه فقرك

 امثال وتعابير شعبية

الشاعر ضو ربيع وقصيدة مازلت نا هنا

  ياحنان .. للشاعر علي الساعدي

بطاو  ومازلت حي 
ياعمر

غناوه وشتاوه العرب لوله قالوا

رائد  بطاو  الحميد  عبد  الكبير  الشاعر 
الشعر المسرحي صدرت له أكثر من خمسة 
دواوين شعرية بالفصحى واربعة بالعامية 
ياعمر  حي  مازلت  بعنوان  ديوان  بينها  من 

وهو من منشورات الوسط
قصيدة  وعشرين  خمس  على  يحتوي 

بالعامية
من بينها قصيدة مشهورة قالها في رئيس 

الحكومة شكري غانم يقول فيها
ماتنعدل لو اتجيب مية غانم 

من حاش يظلمك ظالم وتشكي لظالم
من حاش فيه تصعيد

ايجي بكولسه وتقسيم ومواعيد
وفيه مؤتمر مافيه شيء جديد

وفي كل عيد يطلعوا جرنان
جاي الفرج يكمل العيد واليم 
ضاقت وحال الناس واجد شان

وفاض صبر اللي كان بالصبر يقاوم 
خطرها اال قولة زهانا بان

وجانا الفرج منحاش جانا غانم
بطاو  عبدالحميد  الشاعر  ان  والطريف 
امام شكري غانم في مكتبه عندما  القاها 
كان امينا للجنة الشعبية العامة وبحضور 
والمسرحي  المقصبي  فوزي  العام  الكاتب 
الفنان رافع القاضي وعندما استمع الراحل 
شكري غانم للقصيدة من بطاو وبعد البيت 
وابتسم  الطاولة  على  بيده  خبط  االخير 

امامهم قائال 
صدقت لن تنعدل ولو جابوا مية غانم

شهد  ق��د  ه��ا  صدقت  الشاعر  ل��ه  فقال 
شاهد من اهلها

الغناوة:  
عجاج وظالم ودمع

اخلطن مافرزت  اوهامهم
الشتاوه: 

عجاج ودمع وفيه ظالم
خاليط كي نفرز لوهام

الغناوة:  
ياقديم كيف الناس 

ساول  الباس  قول   لي
الشتاوه: 

امغير اتاوقنا وخالص
مساول كيفك كيف   الناس

الغناوة:  
غيات  عايشات  امداد
شديد  عزم  ياوازيهن

الشتاوه: 
عزم النقارين  اشداد

يوازوا  في  غيات   امداد
الغناوة:  

اصادرت  نا وعزيز 
بمواجع   بعد واجد.  غال

الشتاوه: 
ياما نا وعزيز  عمرنا 

واليوم    بعيب    اصادرنا

الولية ان كان جاباتك للميعاد طلقها 
والبندقه ان كان شاالتك للحداد اعزقها

والفرس كان سيباتك في الملهاد سيبها
والراجل راجل لوكان يلبسوه شكاره

والرخيص رخيص لوكان يركبوه طياره
واللي حبك حبه ماتفرطشي فيه
واللي باعك بيعه وماتنشد عليه

والتلبس حاجه موش قدك
وال حاجه فارغه تندب حظك
ومايوكلك العيش غير ذراعك

واللي اديره اليوم تلقاه بكره

م��ازل��ت ن��ا ه��ن��ا وم��ازل��ت ي�����ازوازم ك��ي��ف ان��ا

وان�����ش�����د ع����ل����ي ال�����ت�����رك وال���ط���ل���ي���ان

ص�����ق�����وره ج���������وارح ح���اي���م���ه ح���وم���ان

ف���ي ب������رداي وف����ي ف���اي���ا ق����دا ال���ص���وان

ش�����ال�����وا رس�����ال�����ة ج����ي����ل ف�����ي ل����زم����ان

ف�����وق م����ن ظ���ه���ور ال���خ���ي���ل ف����ي ل��ف��ت��ان

وك������ل ج���ي���ل س���ل���م ج���ي���ل ب��ال��ن��ع��ت��ان

ي���ع���زو ال����ف����رس وال���ب���ن���دق���ه وال���ض���ان

مازلت زي زمان يوم الوغى راكب علي الطربان

اي���ن���ب���وك ع���ل���ي ع���ق���د ل����ج����واد اع�����داء

م����������ازال ي����وق����د ن���ج���م���ه���م م���اط���ف���اء

وض����رب����وا ق�����دا ال���خ���رط���وم وال���ب���ت���راء

ل��ه��ي��ب ن���اره���م ف���ي ال���غ���رب وف����ي ش��رق��اء

وت�����ع�����رف م�����ش�����ارب ن�����اره�����م االن��������واء

دواء وال������������ودود  ال������������ودودة  اس�����ي�����اد 

وب����ي����ت ال���ش���ع���ر وال���ش���ع���ر وال���ش���ع���راء

ح��ن��ان��ك دواي  داوي�����ن�����ي  ح����ن����ان  ي����ا   

وه���م���ي ال���ل���ي ك��ي��ف ال���ض���ب���اب ال��س��اي��ق

زي������������اره ق����ص����ي����ره ن�����ه�����ار دق����اي����ق

م���ات���ع���ل���م���ي ع���ل���م���ك اوزي�����ن�����ك ع���اي���ق

ج��م��ال��ك ال��س��اح��ر ف���ي اع��ي��ون��ي ح��اي��ق

وان����ام����ل ات����داع����ب ف����ي ن��س��ي��ج رق���اي���ق

ي���ن���س���اب ه���ال���ت���ه ف��ي��ه��ا اش��������اره ت��اي��ق

خ��الي��ق ق���ات���الت  م���اه���ن  ان  واع���ي���ون���ك 

ف����ي ع���م���ر ق���ل���ب���ي ت����م ع���ي���ب ح��ق��اي��ق

الت����ق����ط����ع����ي ب����ي����ن����ات����ن����ا ال����ع����الي����ق

اوي����ان����ا ال���ل���ي م���ان���ي اف����راق����ك ط��اي��ق

وي����ان����ال����ل����ي ف���ض���ل���ت ص���غ���ا وح����راي����ق

جوك رايق.. وانا مالجضر والوقت علمي ضايق
ع���ت���ي���ق ن�����ار م���ان���ق���در ع���ل���ي ن���ي���ران���ك

ح��ب��ي��ت��ك ج����ال غ���م���ي ب��س��ح��ر اف��ت��ان��ك

م���ش���ي���ت م���ن���ه���ا ن����ع����وم ف����ي ط���وف���ان���ك

ع���ل���ي ح���س���ن ن���ي���ت���ك ق���ات���ل���ه ح��ب��ان��ك

م���ل���ك���ن���ي وم�����اج�����وي م���ل���ك وج����دان����ك

غ��ث��ي��ث��ك ذه����ب م��س��ك��وب ف����وق ارك���ان���ك

ج��ب��ي��ن��ك ق��م��ر ف���ي وس����ط غ��ي��م ام��زان��ك

خ����ذن����ي اب����ه����ن ت����ري����اق ف����ي م���ي���دان���ك

ادم���ن���ت���ك وم���ان���ب���ي س����ري����ب ادم����ان����ك 

ام����ك����ار ف����ي ش���وام���ت���ن���ا وف�����ي ع���دوان���ك

ال��م��س��ان��ك وال  م���ح���راب���ك  ان���ط���ول  وال 

واس���ع���اف ح��ال��ت��ي ت��م��ن اح��م��م ب��رك��ان��ك
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حوادث

الديوان / خاص
أل�����ق�����ت م���دي���ري���ة 
القبض  ب��ن��غ��ازي  أم��ن 
عصابي  تشكيل  على 
مجموعة  م��ن  م��ك��ون 
النصب  يمتهن  ن��س��اء 
ويحركهن  واالح��ت��ي��ال 
ش���خ���ص م����ن داخ����ل 
س���ج���ن���ه ب��م��ؤس��س��ة 
اإلص�����الح وال��ت��أه��ي��ل 

الكويفية.
نشرته  ب��ي��ان  ووف���ق 
ع�����ب�����ر ص���ف���ح���ت���ه���ا 
موقع   على  الرسمية 
االجتماعي  التواصل 
فيسبوك قالت مديرية 
أمن بنغازي أن " مركز 

ش����رط����ة ق���اري���ون���س 
ض����ب����ط م���ج���م���وع���ة 
م����ن ال���ن���س���اء ي��ق��م��ن 
ب��ال��ن��ص��ب واالح��ت��ي��ال 
على أصحاب معارض 
ال��س��ي��ارات ع��ن طريق 
ص�����ك�����وك م���ص���دق���ة 

مزورة.
المديرية  وأضافت 
 : أن  ب���ي���ان���ه���ا  ف�����ي 
التحريات توصلت إلى 
الرأس المدبر للتشكيل 
والذي يستعمل النساء 
النصب  عمليات  ف��ي 

تبين  إذ  واالح���ت���ي���ال 
قضائي  حكم  ص���دور 
وأن��ه  بحقه  بالسجن 
نزيل مؤسسة اإلصالح 

والتأهيل.
التفاصيل  وت��ف��ي��د 
وف���ق ال��م��دي��ري��ة ب��أن  

ال����ش����خ����ص س���ال���ف 
باالتصال  يقوم  الذكر 
ب���أص���ح���اب م��ع��ارض 
ال��س��ي��ارات ع��ن طريق 
اإلن��ت��رن��ت وإغ��رائ��ه��م 
ب��رف��ع س��ع��ر ال��س��ي��ارة 
وإرس���ال  ص��ك  مقابل 
لتتسلم  النساء  إح��دى 
المركبة وتسليم الصك 
ال������م������زور ل��ص��اح��ب 

المعرض".
المديرية  واختمت 
ب��ي��ان��ه��ا ب��ال��ق��ول أن��ه 
ب��ت��ك��ث��ي��ف ال��ت��ح��ري��ات 
جرى ضبط كل أفراد 
إلى  وأُحيلوا  التشكيل 

النيابة العامة.

الديوان / خاص
بمدينة  الجهاد  ش��رط��ة  م��رك��ز  أل��ق��ى 
من  أشخاص  سبعة  على  القبض  طبرق 
السرقة  يمتهنون  السودانية  الجنسية 

داخل سوق مالبس.
طبرق  أم��ن  لمديرية  ب��ي��ان  وبحسب 
نشر عبر صفحتها  الرسمية على موقع 
التواصل االجتماعي فيسبوك فإن  بالغ 
ورد لمركز شرطة الجهاد بالمديرية مفاده 
بسرقة  الهوية  مجهولين  اشخاص  قيام 
من  والمقتنيات  المالبس  من  كبير  عدد 

محل  مالب��س )م��ول( بحى الحدائق.
وجمع  التحري  بعد  أن��ه   : وأض��اف��ت 
بالقضية  المتهمين  ع�����ن  ال��م��ع��ل��وم��ات 
بمركز  والقبض  التحري  وح��دة  تمكنت 
عليهم  القبض  إلقاء  من  الجهاد  شرطة 

الجنسية  م���ن  اش���خ���اص  س��ب��ع��ة  وه���م 
السودانية.

المديرية:  قالت  معهم  وباالستدالل 
السرقة  بعملية  بقيامهم  اعترفوا  أنهم 

م�ستغلين عملهم بالسوق منذ فترة.
ووف����ق ال��م��دي��ري��ة أي��ض��ا ف���إن قيمة 
دينار  آالف  بعشر  تقدر  المسروقات  

ليبي.

الديوان / خاص
ألقى مركز شرطة بوعطني بمدينة بنغازي القبض على شخص 
مصري الجنسية قام بالسطو على محل تجاري يخص مواطن 

وسرقة مبلغ مالي وقدره 8600 دينار بقوة السالح.
القبض  عملية  أن  لها  بيان  في  بنغازي  أمن  مديرية  وقالت 
جاءت إستجابًة لشكوى مواطن قدم شكوى  ضد شخص مصري 
بالهجوم  قاموا  الهوية  مجهول  آخر  شخص  وبرفقته  الجنسية 
عليه داخل محله التجاري بمنطقة بوعطني بواسطة سالح ناري 

نوع كالشن كوف وسرقا مبلغ مالي قدره 8600 دينار.

وأفاد أيضا وفق المديرية أن : الشخص المصري الجنسية هو 
من قام بسرقة  المبلغ والذوا بالفرار  مؤكده أن رئيس المركز 
الشخص  عن  والتحري  بالبحث  ال��ف��ور   على  تعليماته  أص��در 

المطلوب.
وأضافت :  خرج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة بمنطقة 
المطلوبين وعِقب  المعلومات عن  أكبر قدر من  بوعطني لجمع 
ورود معلومات عن تواجد الشخص المطلوب بمنطقة حي السالم 

تم انتقال أعضاء التحريات وضبطه
واالنتقال به إلى المركز واالستدالل معه  حيث أفاد بحسب 
المديرية أنه:  خالل عملية السطو كان برفقة شخص آخر جاري 
بإيداعه  أمرت  التي  العامة  النيابة  إلى  إحالته  وتم  عنه  البحث 

بمؤسسة اإلصالح والتأهيل .

الديوان / خاص
ضبط  أجدابيا  أم��ن  مديرية  أعلنت 
العمالة  ممتلكات  وسرقة  بابتزاز  متهم 

الوافدة في المدينة.
 : أن  لها  بيان  ف��ي  المديرية  وق��ال��ت 
معلومات وردت إلى قسم البحث الجنائي 
بالمديرية من أحد العمالة الوافدة تفيد 
األجانب  يبتز  أج��ره  س��ي��ارة  سائق  ب��أن 

ويسرق ممتلكاتهم باإلكراه.
وأض���اف ال��ب��ي��ان ال��ص��ادر ع��ن وح��دة 
صفحتها  على  نشر  بالمديرية  اإلع��الم 
عبر موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 
والتحري  البحث  وح���دة  أع��ض��اء   : أن 
بالقسم تمكنوا من ضبط المتهم والسيارة 
اعترف  معه  وباالستدالل  يقودها  التي 
بما نسب إليه ثم أُحيل إلى النيابة العامة 

لالختصاص.

الديوان / خاص
التحقيق  ب��إدارة  القبض  لجنة  ألقت 
للبحث  ال��ع��ام��ة  ب������اإلدارة  واالس��ت��ف��اء 
الجنائي القبض على أثنين من الجنسية 
األجنبية يتاجران في الخمور في مدينة 

بنغازي.
جاء ذلك وفق ما أعلنت  عنه اإلدارة 
ع��ب��ر ح��س��اب��ه��ا ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��واص��ل 
االج��ت��م��اع��ي  ف��ي��س��ب��وك  ب��ع��د تحصل 
اللجنة على معلومات تفيد بوجود أجانب 
يروجون الخمور محلية الصنع في منطقة 

بوهديمة.
اإلدارة  أوضحت أن : أعضاء لجنة 
وتمكنوا  تحركوا  واالستفاء  التحقيق 
انهم  تبين  الذين  المتهمين  من ضبط 
ضبط  كما  النيجيرية  الجنسية  م��ن 
معدة  كانت  الخمور  من  كمية  معهم 

للبيع.

في قبضة القانون 

سائق ُأجرة يسرق ممتلكات 
عمالة وافدة باإلكراه

البحث الجنائي 

يقبض على أجنبيين يتاجران في 
الخمور بمنطقة بوهديمة

من داخل مؤسسة اإلصالح والتأهيل  

سجين يدير شبكة نصب واحتيال نسائية 

7 عمال بسوق تجاري  

يسرقون مالبس بقيمة 10 آالف دينار

بقوة السالح 

وافد يسطو على محل ويسرق 8600 دينار
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استقبل نائب رئيس الحكومة علي 
الماضي،  الخميس  ي��وم  القطراني، 
بنغازي؛  في  ال���وزراء  رئاسة  بديوان 
النصر  نادي  إدارة  مجلس  من  وف��ًدا 
الرياضي وجمعيته العمومية، بحضور 

وزيَري الشباب والرياضة.
استعرض وفد نادي النصر، بعض 
ال��م��ش��اك��ل وال��ع��راق��ي��ل ال��ت��ي ت��واج��ه 

القطراني  أك��د  كما  ال��ن��ادي،  إدارة 
المناشط  حرص الحكومة على دعم 
دور  م��ن  لها  لما  ك��اف��ة،  ال��ري��اض��ي��ة 
إيجابي في تنمية القدرات والمواهب 
والتقارب  االن��ت��م��اء  ثقافة  وترسيخ 
فضاًل  وثقافًيا،  واجتماعًيا  رياضًيا 
مبدأ  ترسيخ  في  دوره��ا  أهمية  عن 
بين  الصدع  ورأب  االجتماعي  السلم 

أبناء الشعب الليبي.
نادي  وف��د  ك��ّرم  اللقاء  ختام  وف��ي 
ال��ن��ص��ر، رئ���ي���س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
ونائبه  ب��اش��اغ��ا،  فتحي  بالحكومة 
الرياضة  ووزي���َري  القطراني،  علي 
للنادي وجهودهم  لدعمهم  والشباب؛ 
ليبيا  في  الرياضية  األندية  دعم  في 

والشباب بشكل عام.

بطولة  بنغازي  األهلي  نادي  أضاف 
جديدة في خزائنه، وهى كأس السوبر 
لكرة السلة في نسختها العاشرة، بعد أن 
تفوق في لقاء مطلع االسبوع الماضي 
على فريق األهلي طرابلس في أرضية 
بنتيجة  طرابلس  األلعاب  قاعة  ملعب 

66/70 أي بفارق سلتين .
المباراة منذ انطالقتها كان الفريقان 
البطولة،  بهذه  الظفر  على  عينهما 
فكانت اإلثارة من خالل الدقائق األولى 
للربع األول واضحة هجمة هنا وهجمة 
طرابلس  األهلي  فريق  ليتمكن  هناك 
من حسمه لمصلحته بنتيجة 14/15 

أي بفارق نصف سلة.
الفريقان  ح��اول  الثاني  الربع  وف��ي 
أن  إال  ال��م��ب��اراة،  نتيجة  م��ن  ال��خ��روج 
بنغازي  األهلي  لفريق  كانت  األفضلية 
 11/17 بنتيجة  لمصلحته  وأنهيت 
أي بفارق ثالث سالت، وبذلك يتمكن 

فريق األهلي بنغازي من إنهاء الشوط 
نقاط  سبع  ب��ف��ارق  لمصلحته  األول 

.26/31
الفريقان  دخ��ل  االس��ت��راح��ة  وب��ع��د 
فريق  تمكن  وقد  الملعب،  أرضية  إلى 

األه��ل��ي ط��راب��ل��س م��ن ح��س��م ال��رب��ع 
الثالث لمصلحته بنتيجة 20/25 أي 
بالتعادل  لينتهي  ونصف  بفارق سلتين 
والرابع  األخير  الربع  وفي   ،51/51
والتشويق  اإلث��ارة  فيه  تواصلت  والتي 
ليتمكن  الهجمات  خالل  من  والمتعة 
فريق األهلي بنغازي من الفوز، بنتيجة 
ويحسم  سلتين  ب��ف��ارق  أي   14/19
وتوج  بنغازي  األهلي  لمصلحة  اللقاء 

بالبطولة .
يشار بأن فريق األهلي بنغازي خالل 
الفترة الماضية كان قد ضفر بمسابقة 
)األهلي  الفريق  نفس  على  ال��ك��أس، 
طرابلس( ليسجل فريق األهلي بنغازي 

ثنائية جديدة، على أروقة النادي.
وك��أس  ال��ك��أس  مسابقة  أن  ي��ذك��ر 
السوبر، قادها تحكيم تكون من الثالثي 
الشوشان  وأيمن  الشوشان  إبراهيم 

وعبد العزيز الماقوري . 

الثالثاء  ي��وم  دارن��س  فريقه  تفوق 
الماضي، على مضيفه شباب الجبل 
ملعب  أرض��ي��ة  على  لهدف  بهدفين 
شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، ضمن 
من  الخامسة  الجولة  مباريات  آخر 
للدوري  المجموعة األولى  منافسات 

الممتاز.
هذا وسجل رويد بن حامد هدف 
 ،)17( الدقيقه  في  لدارنس  التقدم 
الهدف  ليضيف  ذات��ه  الالعب  وع��اد 
 ،)62( الدقيقة  في  لفريقه  الثاني 
المغربي  سجل   )68( الدقيقة  وفي 
لفريقه  ال��ف��ارق  اإلدري��س��ي  أش���رف 

شباب الجبل.
آخر  في  لدارنس  األول  هو  الفوز 
الموسم،  ه��ذا  والثاني  مباريات   4
في حين تلقى شباب الجبل خسارته 

ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��وال��ي، ول���م يحقق 
وبذلك  اآلن،  حتى  ف��وز  أي  الفريق 
برصيد  الرابع  المركز  دارنس  يحتل 

شباب  رصيد  توقف  فيما  نقاط،   8
المركز  ف��ي  ن��ق��اط  ال��ج��ب��ل ع��ن��د 3 

الثامن. 

بحضور وزيَري الرياضة والشباب.. القطراني يستقبل وفًدا من نادي النصر

كأس جديدة تدخل خزائن نادي األهلي بنغازي

تفوق دارنس على شباب الجبل بثنائية 
رويد بن حامد في الدوري الممتاز

المجموعة  ص��دارة  النصر  فريق  اعتلى 
األولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم 
،عقب تفوقه على مستضيفه األخضر بهدف 
الجولة  مباريات  لحساب  وذل��ك  رد،  دون 
دوري  م��ن  ال��ذه��اب  مرحلة  م��ن  الخامسة 
جمعت  التي  المباراة  في  الليبي،  األض��واء 
الشهداء  شيخ  ملعب  أرضية  على  الفريقان 

في مدينة البيضاء.
ويدين النصر بالفوز في هذه المقابلة التي 
جرت – يوم االثنين الماضي – إلى محترفه 
تمكن  بدوره  والذي  بيتر(،  )دينو  النيجيري 
هدف  تسجيل   14 ال�  الدقيقة  مطلع  عند 
مناطق  خ��ارج  من  بتصويبة  الوحيد،  اللقاء 
أبعادها،  من  ال��ح��ارس  يتمكن  لم  ال��ج��زاء، 
لتستقر بذلك الكرة الزاوية العليا و اليسرى 

للحارس )جمال سلطان(.
نقاط  ثالثة  النصر  أض��اف  الفوز  وبهذا 
م��ه��م��ة إل���ى رص���ي���ده، وض��ع��ت��ه ف���ي ري���ادة 
نقطة   11 ال���  برصيد  األول���ى  المجموعة 
جمعها من )5( لقاءات ، فيما تلقى األخضر 
أول  األول��ى  المجموعة  لوصافة  المتراجع 
برصيد  ليبقى   ، الموسم  ه��ذا  ل��ه  خ��س��ارة 
السابق )9( نقاط، جمعها من )4( مباريات. 

الصداقة  وضيفه  التحدي  فريق  تعادل 
شهداء  ملعب  أرضية  على  أه��داف  ب��دون 
الماضي،  اإلثنين  يوم  مساء  الدولي  بنينا 
ضمن الجولة الخامسة من منافسات بطولة 

الدوري الممتاز لكرة القدم.
وبذلك يسجل الصداقة التعادل الخامس 
يسجل  التحدي  حين  ف��ي  ال��ت��وال��ي،  على 
تعادله الثاني، حيث يرفع الصداقة رصيده 
فيما  ال��س��ادس،  المركز  في  نقاط   5 إل��ى 
تواجد التحدي في المركز األخير برصيد 

نقطتين. 

النصر يعتلي صدارة المجموعة 
األولى بتفوقه على األخضر

تعادل سلبي يحسم لقاء التحدي 
والصداقة في بطولة الدوري الممتاز


