
عقيله  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  استنكر 
صالح، حادثة منع أعضاء مجلس النواب من السفر 
من طرابلس إلى بنغازي حيث كانت ستنعقد الجلسة 

الرسمية للمجلس يوم االثنين الماضي.
وقال المستشار عقيله صالح في بيان، إن هذا 
ومنعه  ال��ن��واب  مجلس  لعمل  تعطياًل  يمثل  الفعل 
تحقيق  سبيل  في  بها  المناط  مهامه  ممارسة  من 
االنتخابات  إل��ى  ال��وص��ول  عبر  ال��ب��الد  اس��ت��ق��رار 
وتوفير  وق��ت  أق���رب  ف��ي  والبرلمانية  ال��رئ��اس��ي��ة 

متطلبات المواطنين.
وأضاف البيان، أن هذا العمل يعد أيًضا سابقة 
تقّيد  جريمة  وتشكل  البالد  وح��دة  تهدد  خطيرة 
حرية المواطنين وإساءة استعمال السلطة وعرقلة 
هذه  أن  إل��ى  مشيًرا  التشريعية،  السلطة  عمل 
الحادثة دليل واضح على أن طرابلس مخطوفة من 
مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الوالية 
نظر  وجهة  صحة  يؤكد  ما  الثقة  منها  المسحوب 
مجلس النواب  بأن الحكومة ال يمكن أن تعمل من 

مدينة طرابلس في هذه الظروف.
العام  النائب  صالح،  عقيله  المستشار  وطالب 

بنتائج  بيان  وإص��دار  الواقعة  ه��ذه  في  بالتحقيق 
ًدا  م��ج��ِدّ للمحاكمة،  المتهمين  وإح��ال��ة  التحقيق 
جلسات  بحضور  النواب  مجلس  ألعضاء  مطالبته 
قرارات  التخاذ  وذلك  عنها  سيُعلن  التي  المجلس 

حاسمة تصب في مصلحة الوطن.
ستُتخذ   أن��ه  إل��ى  ال��ن��واب،  مجلس  رئيس  ون��ّب��ه 
قرارات بأغلبية الحاضرين تقديًرا للمصلحة العامة 
من  تمكنهم ظروفهم  ل��م  ال��ذي��ن  ال��ن��واب  وظ���روف 

حضور الجلسات وفقاً لما أقرهُ في جلسة سابقة.
النواب  مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  وك��ان 
السيد “عبدالله بليحق ” صرح بتعذر انعقاد جلسة 
لمنع  نظراً  الماضي  االثنين  ي��وم  ال��ن��واب  مجلس 
العاصمة  م��ن  المتجهين  ال��ن��واب  ال��س��ادة  م��غ��ادرة 
ستنعقد  كانت  حيث  بنغازي  مدينة  إل��ى  طرابلس 
مغادرة مطار  النواب من  السادة  منع  قبل  الجلسة 

امعيتيقة إلى مطار بنينا.

الحادثة ف��ي  بالتحقيق  ال��ع��ام  النائب  ويطالب  ببنغازي  الجلسة  لحضور  السفر  م��ن  ال��ن��واب  منع  يستنكر  ال��ن��واب  مجلس  رئيس 
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الزغيد والجبالي يبحثان 
مشكالت أسر الشهداء والجرحى

إحياء اليوم العالمي للعالج الطبيعي 
بكلية التقنية الطبية ببنغازي

أص���در ع��دد م��ن ال��س��ادة أعضاء 
ي��وم  ال��م��ت��واج��دون  ال���ن���واب  مجلس 
بنغازي  بمدينة  ال��م��اض��ي  االث��ن��ي��ن 
لما  قلقهم  بالغ  عن  فيه  عبروا  بياناً 
بمدينة  المجلس  أعضاء  له  تعرض 
طرابلس من سوء معاملة تالها منع 
طرابلس  من  المغادرة  النواب  لرحلة 
المجلس  لحضور جلسة  بنغازي  إلى 
العادية المقرر انعقادها اليوم االثنين 
بمدينة  2022/09/05م  الموافق 
لمجلس  ال��دس��ت��وري  المقر  بنغازي 

النواب.
وأضاف السادة النواب في بيانهم 
عليه  نبهنا  م��ا  يؤكد  ح��دث  م��ا  ب��أن 
محاوالت  من  سابقاً  المرات  عديد 
كل  عبر  المجلس  عمل  في  التدخل 
والتهديد  التنقل  من  كالمنع  الوسائل 

ال��ش��خ��ص��ي ل��ل��ن��واب ك��ال��ذي حصل 
الثقة  منح  على  التصويت  بجلسة 

للحكومة.
ال��ن��واب  مجلس  أع��ض��اء  وط��ال��ب 
بنغازي  بمدينة  ال��ي��وم  المتواجدون 
المقررة  الجلسة  عقد  تعذر  ما  بعد 

فيما  بالتحقيق  العام  النائب  طالبوا 
حصل ويحملون المسؤولية للحكومة 
على  والمسيطرة  ال��والي��ة  المنتهية 
ال��ع��اص��م��ة ط��راب��ل��س ب��ق��وة ال��س��الح 
وف����رض األم����ر ال���واق���ع وي��ح��م��ل��ون 
ه���ذه ال��ح��ك��وم��ة ال��م��س��ؤول��ي��ة على 
كما  النواب،  مجلس  أعضاء  سالمة 
على  ال��ن��واب  مجلس  أع��ض��اء  أك���د 
تحت  القضاء  وق���وع  م��ن  مخاوفهم 
سلطان التشكيالت المسلحة والقوى 

الخارجة عن القانون.

عدد من أعضاء مجلس النواب يعبرون عن بالغ قلقهم لما تعرض له أعضاء المجلس بمدينة طرابلس

األول  ال���ن���ائ���ب  ال��ت��ق��ى 
ل��رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���ّواب 
ال��س��ي��د ”ف����وزي ال��ن��وي��ري” 
العاصمة  في  إقامته  بمقر 
ط���راب���ل���س ي����وم االرب���ع���اء 

اليوناني  القنصل  الماضي 
”اخيل  السيد  ليبيا  ل��دى 
راك�����ي�����ن�����اس” وب���ح���س���ب 
باسم  الرسمي  المتحدث 
م��ج��ل��س ال����ن����واب ال��س��ي��د 

”عبدالله بليحق” فإن اللقاء 
ت��ن��اول ت��ط��ورات األوض���اع 
وعدد  ليبيا  في  السياسية 
االهتمام  ذات  الملفات  من 

الُمشترك بين البلدين.

باسم  الرسمي  المتحدث  ص��رح 
“ع��ب��دال��ل��ه  ال��س��ي��د  ال���ن���واب  مجلس 
بليحق” بأنه يؤكد لجميع المؤسسات 
اإلع���الم���ي���ة ال��م��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة 
والمؤسسات  والمتابعين  والمهتمين 
والجهات ذات العالقة بالشأن الليبي 
بشكل عام بأن أي تصريحات تصدر 
النواب  مجلس  تمثل  ال  كتلة  اي  عن 
الليبي عدأ الصادرة عن هيئة رئاسة 
ال��رس��م��ي  ال��م��ت��ح��دث  أو  ال��م��ج��ل��س 
أو  ت��ص��ري��ح��ات  وب����أن أي  ب��اس��م��ه، 
بيانات خارج هذا اإلطار القانوني ال 
تمثل إال من أصدرها، كما نؤكد بأنه 
ووفقاً لقانون انتخاب مجلس النواب 
رقم  للقانون  ووفقاً  الفردي  بالنظام 

الداخلية  الالئحة  لسنة 2014م   4
المنظمة لعمل المجلس ال توجد ُكتل 
برلمانية وإنما العمل بالنظام الفردي، 
القليلة  الفترة  متابعتنا  خ��الل  وم��ن 
الماضية الحظنا انتشار بيانات بعدد 
م��ن ال��م��ؤس��س��ات اإلع��الم��ي��ة باسم 
في  بالمخالفة  تشكلت  برلمانية  ُكتل 
ظروف استثنائية ثم انتهت هذه الُكتل 
وغادرها معظم أعضاءها، ومع ذلك 

تُنشر تصريحات وبيانات باسم هذه 
يمثلهم  من  أسماء  إعالن  دون  الُكتل 

هذا البيان من السادة النواب.
عليه ننبه كافة الوسائل اإلعالمية 
لذلك تحقيقاً للمصداقية والشفافية 
وعدم تضليل المتابعين والرأي العام 

ونؤكد مجدداً على ما يلي :
ال  بيانات  أو  تصريحات  أي  أوالً: 
كانت  إذا  إال  ال��ن��واب  مجلس  تمثل 
أو  المجلس  رئاسة  صادرة عن هيئة 

المتحدث الرسمي باسمه.
بيانات  بأي  االعتداد  عدم  ثانياً: 
أو تصريحات باسم ُكتل أو تجمعات 
النواب  إذا كانت متضمنة أسماء  إال 

الممثلين لها.

النائب األول لرئيس مجلس النّواب يلتقي القنصل اليوناني لدى ليبيا

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب:

أي تصريحات أو بيانات عدا الصادرة عن هيأة رئاسة المجلس أو المتحدث الرسمي باسمه ال تمثل إال من أصدرها

وّجه رئيس مجلس النواب المستشار 
عقيله صالح، خطابَين منفصلَين، يوم 
العام  األمين  إل��ى  الماضي،  األرب��ع��اء 
لجامعة الدول العربية ورئيس البرلمان 
المجلس في  لدعم ومساندة  العربي؛ 

القرارات الصادرة عنه.
ف��ي خطابه  ال��م��س��ت��ش��ار  وط��ال��ب 
العربية،  الدول  جامعة  ألمين  الموّجه 
ومساندة  النواب  مجلس  ق��رار  بدعم 
ب��رئ��اس��ة فتحي  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ة 
خارج  من  مهامها  لتمارس  باشاغا؛ 
العاصمة طرابلس، إلى حين افتكاكها 
المليشيات  قبضة  م��ن  وت��ح��ري��ره��ا 
دور  مثّمًنا  المسلّحة،  وال��ع��ص��اب��ات 
الصف  توحيد  في  العربية  الجامعة 
العربي وتقريب الرؤى والمواقف بين 

الدول األعضاء.
ال��ن��واب في  رئ��ي��س مجلس  وع��ّب��ر 
خطابه لرئيس البرلمان العربي عادل 
التي  للجهود  تقديره  عن  العسومي؛ 
الدائم على  البرلمان وحرصه  يبذلها 
للبرلمان  الكبير  الدور  وتأكيد  تفعيل 
الشعوب  رغبة  تحقيق  ف��ي  العربي، 
داعًيا  واالستقرار،  بالسالم  العربية 
لدعم مجلس النواب الليبي ومساندته 
ف��ي ق���رارات���ه، وإل�����زام ال��ب��رل��م��ان��ات 
إلرادة  اح��ت��راًم��ا  ب��م��ؤازرت��ه؛  العربية 
ب��أن  ال��ح��ك��وم��ات  وإع����الم  الليبيين 
الحكومة الشرعية هي التي نالت ثقة 
األنظمة  في  السيما  النواب،  مجلس 

البرلمانية.

لدعم مجلس النواب وقراراته.. 
المستشار عقيله صالح يخاطب 
ين   الجامعة والبرلمان العربيَّ
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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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النواب  رئيس مجلس  السيد  قام 
األي��ام  ص��ال��ح”  ”عقيلة  المستشار 
لمنطقة  ب��زي��ارة  الماضية  القليلة 
ُعمد ومشايخ  التقى خاللها  ”اللي” 
”شاهين”  قبيلة  وش��ب��اب  وأع��ي��ان 
عبيدات وبحسب المتحدث الرسمي 
باسم مجلس النواب السيد “عبدالله 
وأعيان  ومشايخ  ُعمد  فإن  بليحق” 
عبيدات  ”ش��اه��ي��ن”  قبيلة  وش��ب��اب 
بالمستشار  لقائهم  خ��الل  أك���دوا 
لمجلس  دع��م��ه��م  ص��ال��ح”  ”عقيلة 

الُمنتخب  الشرعي  الجسم  النواب 
من الشعب الليبي وطالبوا باالسراع 
الرئاسية  اإلن��ت��خ��اب��ات  إج���راء  ف��ي 
وال��ب��رل��م��ان��ي��ة، ك��م��ا ت��ن��اول ال��ل��ق��اء 
في  ”اللي”  منطقة  أهالي  متطلبات 
مجاالت الصحة والتعليم والخدمات 
عن  الباحثين  وملف  واألم��ن  العامة 
اللقاء  عمل من الشباب، وفي ختام 
كرم الحاضرون السيد رئيس مجلس 
صالح”  ”عقيلة  المستشار  النواب 

تقديراً لجهوده ومواقفه الوطنية.

الطاقة  لجنة  رئيس  التقى 
بمجلس النواب السيد “عيسى 
العريبي” يوم الثالثاء الماضي 
ال���وزراء  رئ��ي��س مجلس  ن��ائ��ب 
”علي  السيد  الليبية  بالحكومة 
مجلس  ب��م��ق��ر  ال���ق���ط���ران���ي” 

ال������وزراء ف��ي م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي 
الرسمي  المتحدث  وبحسب 
السيد  ال��ن��واب  مجلس  ب��اس��م 
اللقاء  ف��إن  بليحق”  ”عبدالله 
ب��ح��ث م��س��ت��ج��دات األوض����اع 
وعمل  ال��ب��الد،  ف��ي  السياسية 

قامت  وم��ا  الليبية  الحكومة 
الثقة من مجلس  نيلها  به منذ 
النواب، حيث أكد رئيس لجنة 
عن  ال��ن��واب  بمجلس  ال��ط��اق��ة 

دعمه للحكومة الليبية.

مجلس  لرئيس  اإلع��الم��ي  المستشار  وص��ف 
أعضاء  منع  ح��ادث��ة  ال��م��ري��م��ي،  فتحي  ال��ن��واب 
لحضور  طرابلس  العاصمة  مغادرة  من  المجلس 
مدينة  في  االثنين  أم��س  ي��وم  المقررة  الجلسة 
بنغازي ب� “السابقة الخطيرة”، مؤكدا أن “العاصمة 
طرابلس ما زالت مختطفة من قبل المجموعات 

المسلحة الخارجة عن القانون”.
وقال المريمي في تصريح لقناة ليبيا المستقبل، 
يوم الثالثاء الماضي: إن مدينة طرابلس ترزح تحت 
وطأة فوضى المجموعات المسلحة، وأن مؤسسات 
أن  مبينا  اإلرادة،  ومسلوبة  مرتهنة  فيها  ال��دول��ة 
الحادثة تسببت في تأّخر مناقشة جملة من الملفات 
العليا،  المحكمة  رئيس  اختيار  رأسها  المهمة، في 

وقوانين أخرى كان من المقرر بحثها والبث فيها، 
كقانون زيادة مرتبات العاملين بالدولة الليبية.

يحظى  الليبي  الملف  أن  إل��ى  المريمي  ول��ف��ت 
بأهمية بالغة لدى المجتمع الدولي، وأن هذه األعمال 
ال تشجع الدول الفاعلة للتعامل بإيجابية في الشأن 
لها  المسلحة  المجموعات  ب��أن  لشعورهم  الليبي، 

التأثير والسطوة في صنع القرار بالعاصمة طرابلس.
إلى  حديثه،  في  اإلعالمي  المستشار  وأش��ار 
عقيله  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  تصريح 
الحادثة  ح��ول  المجلس  أع��ض��اء  وب��ي��ان  ص��ال��ح، 
بفتح تحقيق  العام  النائب  واستهجانها، ومطالبة 

وتقديم ما يفضي من نتائج إلى الشعب الليبي.
أعضاء  السادة  منع  أن  إل��ى  المريمي  وألمح 
تعمد  االثنين،  جلسة  من حضور  النواب  مجلس 
في إرباك المشهد السياسي بالبالد، محّمال -في 
السياق ذاته- الحكومة المنتهية الوالية نتائج هذه 
التشريعية  السلطة  ق��رار  رغم  وتعنتها  األعمال 
عنها،  الثقة  بحجب  النواب  مجلس  في  المتمثلة 

ومنحها للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

رئيس مجلس النواب يزور منطقة “اللي”

رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية

المريمي لقناة ليبيا المستقبل: “منع النواب من مغادرة طرابلس تعمٌد إلرباك المشهد السياسي بالبالد” 

ديوان مجلس النواب يعزي النائب محمد إبراهيم تامر في وفاة والده مجلس النواب يعزي النائب محمد إبراهيم تامر في وفاة والده
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استعرض رئيس الحكومة الليبية فتحي 
عبر  الماضي  االس��ب��وع  مطلع  باشاغا، 
الدائرة المغلقة مع نواب الحكومة، علي 
القطراني وسالم الزادمة وخالد األسطى، 
نتائج سلسلة اجتماعاته التي عقدها في 

زيارته الحالية لتركيا.
ال��ذي  وأك��د باشاغا خ��الل االج��ت��م��اع 
المنطقة  وزراء  م��ن  ع���دد  ف��ي��ه  ش���ارك 
الغربية، أن زيارته الحالية لتركيا أسفرت 
الحكومة  وزراء  حاّثًا  إيجابية؛  نتائج  عن 
الجهود  من  المزيد  وبذل  التواصل  على 

للتهدئة، وتفويت الفرصة على محاوالت 
المسلح  الصراع  إلى مستنقع  البالد  جر 

والفوضى.
ض��رورة  على  الحكومة  رئيس  وش��دد 
كل  مع  السياسي  العمل  في  االستمرار 
الداخلية،  السياسية  وال��ق��وى  األج��س��ام 
باإلضافة  الجديد،  األم��م��ي  والمبعوث 
للتعاون مع األطراف الدولية، بُغية تمكين 
وتهيئة  مهامها،  مباشرة  م��ن  الحكومة 
االنتخابات  إلج���راء  المالئمة  األوض���اع 

الرئاسية والبرلمانية في أقرب اآلجال.

ن��اق��ش ن��ائ��ب��ا رئ��ي��س م��ج��ل��س ال����وزراء 
وسالم  القطراني  علي  الليبية  بالحكومة 
الزادمة، خالل اجتماع ضم وزير التخطيط 
وال��م��ال��ي��ة أس��ام��ة ح��م��اد، ورئ��ي��س هياة 
الحاسي؛  ال��س��الم  عبد  اإلداري���ة  الرقابة 
سير عمل اللجان المشّكلة من قبل رئيس 
البلديات  ش��ؤون  لمتابعة  ال���وزراء؛  مجلس 

والصعوبات والمختنقات التي تواجهها.
وبحسب ما أعلنته الحكومة الليبية عبر 
صفحتها بموقع فيس بوك، استعرض اللقاء 
البلديات،  الالزمة  الخدمات  تقديم  آليات 

الصحية  بالقطاعات  يتعلق  فيما  خاصة 
والخدمية، والسبل الكفيلة لتذليلها.

اللجان  عمل  متابعة  اللقاء،  تخللت  كما 

الخاصة والمشروعات المعتمدة بالبلديات، 
في  للشروع  المتخذة  اإلج���راءات  وكذلك 

تنفيذها.

بالحكومة  الخارجية  وزارة  ثّمنت 
ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  م��وق��ف  ال��ل��ي��ب��ي��ة، 
المصرية خالل اجتماع جامعة الدول 

العربية يوم الثالثاء في القاهرة.
واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان 
لها أن موقف مصر أبان عن احترام 
بخيارات  والتزام  الوطنية  للشرعية 
لحق  ومناصرة  المنتخبة  األج��س��ام 
الليبيين في استرداد وامتالك العملية 

السياسية.
ودع��ت ال��وزارة كل ال��دول العربية 

تتجسد  مماثل،  م��وق��ف  ات��خ��اذ  إل��ى 
المصير،  ووح���دة  األخ���وة  روح  فيه 
وذلك من خالل احترام إرادة الليبيين 
اختيار  ف��ي  المنتخبة  وأج��س��ام��ه��م 

حكومتهم الشرعية.
وجددت الوزارة دعوتها إلى جامعة 
الدول العربية وأمانتها لفك االرتباط 
كونها  السابقة،  بالحكومة  نهائّيًا 
ثقة  منها  ومسحوًبا  ال��والي��ة  منتهية 
حصًرا  يقتصر  وأن  النواب،  مجلس 
التعامل مع الحكومة الليبية الشرعية.

ال��وزراء سالم  دعا نائب رئيس 
الزادمة، عمداء بلديات المنطقة 
التواصل  سرعة  إل��ى  الجنوبية، 
والتنسيق مع ديوان رئاسة الوزراء 

في مدينة سبها.
ُعِقد  اجتماع  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
مدينة  في  الماضي،  األح��د  ي��وم 
بنغازي، برئاسة الزادمة وحضور 
وزراء: االستثمار، البيئة، التعليم، 
ال��ص��ن��اع��ة وال���م���ع���ادن، ووزي����ر 
متابعة  ضمن  واآلث���ار،  السياحة 

ال��وزارات  لعمل  الليبية  الحكومة 
مجلس  رئ��ي��س  تعليمات  ون��ق��ل 
بشأن  ب��اش��اغ��ا،  فتحي  ال����وزراء 
البدء فعلًيا في إصدار القرارات 

واإلجراءات المنّظمة لعملها.
وشدد نائب رئيس الحكومة على 
دواوين  تأسيس  استكمال  أهمية 
الجنوبية،  بالمنطقة  ال����وزارات 
الضرورية  المخصصات  وتوفير 
المختنقات  وحل  أعمالها،  لبدء 

الطارئة جنوبي البالد.

أج������رى س��ف��ي��ر ال����والي����ات 
ريتشارد  ليبيا  ل��دى  المتحدة 
نورالند مطلع االسبوع الماضي، 
م��ك��ال��م��ة ه��ات��ف��ي��ة م���ع رئ��ي��س 
الحكومة الليبية فتحي باشاغا, 
ناقشا فيها أهمية وقف تصعيد 
ال��م��واج��ه��ات ال��ع��س��ك��ري��ة في 

طرابلسوما حولها.
وقالت السفارة األمريكية في 
تغريدة لها بتويتر، إن المكالمة 

الملحة  ال��ح��اج��ة  ع��ل��ى  أك���دت 
ل��ع��م��ل ج��م��ي��ع األط�������راف مع 
العام  لألمين  الخاص  الممثل 
بُغية  الجديد،  المتحدة  لألمم 
من  تمكن  طريق  خارطة  وضع 

إجراء انتخابات مبكرة.
وش���������ددت ال����س����ف����ارة ف��ي 
االنتخابات،  أن  تغريدتها، على 
قيام  نحو  ال��وح��ي��د  ال��ح��ل  ه��ي 

االستقرار في ليبيا.

باشاغا يستعرض مع نواب ووزراء الحكومة نتائج زيارته الحالية لتركيا

الحكومة الليبية تتابع مع هيأة الرقابة اإلدارية 
الصعوبات التي تعرقل عمل البلديات

الخارجية الليبية: موقف مصر أبان احترام الشرعية الوطنية

الزادمة يدعو عمداء بلديات الجنوب إلى التنسيق مع ديوان رئاسة الوزراء سبها

باشاغا يتلقى اتصااًل هاتفّيًا من سفير أمريكا لدى ليبيا 

رحب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية 
بتعيين  المتحدة  األمم  بقرار  باشاغا،  فتحي 
باتيلي، ممثال  السنغالي عبدالله  الدبلوماسي 
الدعم  لبعثة  ورئيسا  ال��ع��ام،  لألمين  خاصا 

لليبيا.
رئيس  أك��د  تويتر؛  بموقع  له  تغريدة  وف��ي 
الحكومة تطلعه للتعاون والعمل المشترك مع 
يساهم  بما  الجديدة،  األممية  البعثة  رئاسة 
ال��ت��داول  مبدأ  وترسيخ  ليبيا،  استقرار  ف��ي 
السلمي على السلطة، وإجراء االنتخابات وفق 
خارطة طريق تضمن توافر معايير النزاهة و 

الشفافية.

اإلثنين  يوم  بياًنا،  الليبية  الحكومة  أص��درت 
رسالة  ما جاء في  أكدت خالله على  الماضي، 
الموّجهة  ال��دول��ي،  وال��ت��ع��اون  الخارجية  وزي���ر 
ألمين عام جامعة الدولة العربية، في الرابع من 
أغسطس الجاري، بأن ال تتوّلى الحكومة منتهية 
الجامعة  الدورة )158( لمجلس  رئاسة  الوالية 

على المستوى الوزاري.
الجامعة  “إن  بيانها:  ف��ي  الحكومة  وق��ال��ت 
المعهود  دوره��ا  تختلف  اإلج��راء  بهذا  العربية 
أزمتها  في  ليبيا  دولة  مع  الكامل  التضامن  في 
أراضيها،  وحدة  على  الحفاظ  في  ومساعدتها 
شرعًيا  ممثاًل  الليبية،  بالحكومة  واالع��ت��راف 
نزاهة  في  ستُشّكك  بل  الليبي،  للشعب  وحيًدا 
وشرعية الجلسات المنعقدة تحت رئاسة جسم 

منتحل صفة الشرعية”.
تهّدد  اإلج���راءات  ه��ذه  مثل  أن  البيان  وأك��د 
إلى  االنحياز  وتمّثل  ليبيا،  ووح��دة  االستقرار 
الشرعية  وفاقد  الوالية  منتهي  سياسّي  طرف 

القانونية.

رئيس الحكومة يرحب بتعيين 
الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي 

رئيسا للبعثة األممية في ليبيا

حول رئاسة الدورة الـ158..

الحكومة الليبية تؤكد خطاب 
خارجّيتها لجامعة الدول العربية



4 اخبار
األحد 15 صفر 1444هـ الموافق 11 سبتمبر 2022م العدد )193(  

قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها 
ال��م��اض��ي، ببطالن  ي���وم األرب���ع���اء  ال���ص���ادر، 
مجموعة  أوقعتها  التي  التنفيذية  الحجوزات 
الخرافي الكويتية على أصول المؤسسة الليبية 

لالستثمار في فرنسا.
الحكم  إن  لها:  بيان  في  المؤسسة  وقالت 
تّوج صراعا قانونيا دام أكثر من تسع سنوات، 
تاريخها،  في  األكبر  القانوني  االنتصار  ويعتبر 
مضيفة أنها به “قطعت الطريق أمام محاوالت 
مجموعة الخرافي الستخدام أموال المؤسسة 
الدولة  لمصلحتها ضد  الصادر  الحكم  لتنفيذ 

الليبية”.
وذكر البيان أن خلفيات هذه القضية ترجع 
التفاقية استثمار أبرمتها هيأة تنمية السياحة 
الكويتية،  المجموعة  مع  2006م  عام  الليبية 
ت��اج��وراء،  بمنطقة  سياحي  مشروع  لتأسيس 
باشرت  المشروع  على  الموافقة  سحب  وبعد 
الدولة  ض��د  تحكيمية  إج����راءات  المجموعة 
الليبية، وبها تحصلت على حكم يقضي بإلزام 
ليبيا بدفع تعويض في حدود 936940000 
دوالر أمريكي عن خسائرها، مع احتساب قيمة 
الفائدة المقدرة ب� %4، والتي يبدأ احتسابها 

من صدور الحكم.
تنفيذ  ف��ي  المؤسسة  ن��ج��اح  ال��ب��ي��ان  وأك���د 
األصول  حماية  بمسار  الخاصة  إستراتيجيتها 
العام  بالنائب  ذاته  السياق  الليبية، مشيدا في 
جهود  م��ع  التعاون  حسن  على  مكتبه  وف��ري��ق 
وم��ش��ددا  وال��ق��ض��ائ��ي��ة،  القانونية  المؤسسة 
استمرار المؤسسة من خالل فريقها القانوني 
الخرافي  مجموعة  لمحاوالت  التصدي  ف��ي 
الكويتية، لتنفيذ حكمها على أصول المؤسسة 

والجهات التابعة لها حول العالم.

القضاء الفرنسي ُينصف المؤسسة 
الليبية لالستثمار في نزاعها القانوني 

مع “مجموعة الخرافي الكويتية”

مفوضية االنتخابات تناقش جاهزيتها لإليفاء باالستحقاقات المقبلة

مفوضية االنتخابات تدّرب ُمنتسباتها على التصدي للعنف الرقمي ضد المرأة

وزير الشؤون االجتماعية بالحكومة الليبية يبحث تفعيل الديوان وتذليل الصعاب أمام فروع الوزارة

الزغيد والجبالي يبحثان مشكالت أسر الشهداء والجرحى

فرنسا تجدد دعمها لجهود استكمال االستحقاق االنتخابي في ليبيا

بحث عضو مجلس النواب إبراهيم 
ش��ؤون  إدارة  م��دي��ر  م��ع  ال��زغ��ي��د، 
ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى ال��ل��واء كمال 
يوم  ببنغازي،  اإلدارة  بمقر  الجبالي 
التي  المشكالت  الماضي،  الثالثاء 
تعاني منها شريحتا الجرحى و أسر 
أثناء  أبناءهم  الشهداء الذين فقدوا 
بُغية  المسلحة،  بالقوات  التحامهم 

تطهير مدينة بنغازي من اإلرهاب.
وأك����د ال��ج��ان��ب��ان خ���الل ال��ل��ق��اء، 
الليبية  الحكومة  تسعى  أن  ض��رورة 
هيأة  إل��ى  الشريحة  ه��ذه  إل��ى ضم 
والمفقودين  الشهداء  أس��ر  رع��اي��ة 
التابعة لها، وتسهيل كافة اإلجراءات 
وتقديم  مرتبات  منحهم  حيث  م��ن 

العالج الالزم لهم.

ب��ول  لليبيا  ال��ف��رن��س��ي  ال��خ��اص  ال��م��ب��ع��وث  أك���د 
استكمال  لجهود  بالده  حكومة  دعم  تجديد  سولير، 
خالل  ذلك  جاء  المرتقبة،  االنتخابية  االستحقاقات 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  رئيس  لقائه 
عماد السايح، يوم الخميس الماضي بمقر المفوضية 

بطرابلس.
الفرنسية  السفيرة  حضرته  ال��ذي  اللقاء  وتناول 
لدى ليبيا لوفرابير دوهيلين، المستجدات السياسية 
التطورات  ض��وء  ف��ي  ال��م��ق��ررة،  االنتخابية  للعملية 

المحلية والدولية.
هذا  ف��إن  االنتخابات،  لمفوضية  بيان  وبحسب 
في  الدولي  المجتمع  ح��رص  إط��ار  في  يأتي  اللقاء 
الرامية  المساعي  دعم  على  المهمة  المرحلة  هذه 
لتحقيق التوافق بين جميع االطراف المعنية بالعملية 

االنتخابية.

الوطنية  المفوضية  رئيس  بحث 
السايح،  عماد  لالنتخابات  العليا 
المتعلقة  اإلج������راءات  م��ن  ج��م��ل��ة 
ب��ج��اه��زي��ة ال��م��ف��وض��ي��ة ل��إي��ف��اء 

باالستحقاقات االنتخابية المقبلة.
جاء ذلك خالل اجتماع ُعقد، يوم 
الخميس الماضي، بمقر المفوضية 
ف��ي ط��راب��ل��س، وال���ذي ش���ارك فيه 
األمم  فريق  الفيديو-  تقنية  -عبر 
المتحدة لدعم االنتخابات في ليبيا، 

وعدد من المسؤولين بالمفوضية.
استعدادات  الحاضرون،  ناقش 

الفنية  واإلج�������راءات  ال��م��ف��وض��ي��ة 
النظم  ت��ط��وي��ر  وس��ب��ل  وال��ت��ق��ن��ي��ة، 
الخاصة  والتقنيات  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
وتحسين  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة 
مستويات  تحقيق  لضمان  أدائ��ه��ا؛ 
عالية من النزاهة والمصداقية في 

االنتخابات.
وأشارت مفوضية االنتخابات، أن 
هذا االجتماع يأتي في إطار متابعة 
ومكاتب  إدارات  جهوزية  مستوى 
االستحقاقات  لتنفيذ  المفوضية؛ 
االنتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.

الوطنية  المفوضية  نظمت 
األربعاء  يوم  لالنتخابات،  العليا 
حول  تدريبية  ورش��ة  الماضي، 
السيبراني ضد  للعنف  التصدي 
فيه مجموعة  استهدفت  المرأة، 
من موظفات اإلدارات واألقسام 
بالمفوضية بمقّرها في طرابلس.
وناقشت الورشة عدة محاور، 
العنف  م��ف��ه��وم  أب���رزه���ا:  ك���ان 
ال��س��ي��ب��ران��ي وأن���واع���ه، واألدل���ة 

والمخاطر  الرقمية،  والمؤيدات 
والتهديدات السيبرانية.

وأش�������ارت ال��م��ف��وض��ي��ة إل��ى 
تنفيذاً  ت��أت��ي  ال��ورش��ة  ه��ذه  أن 
للعام  المرأة  دعم  وح��دة  لخطة 
ال��م��رأة  دع��م  ب��ه��دف  2022م، 
مستوى  ورفع  المفوضية،  داخل 
قدراتها  وبناء  المجتمعي  وعيها 
وت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات���ه���ا؛ ل��ت��ع��زي��ز 

مشاركتها االنتخابية.

بالحكومة  االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزي��ر  عقد 
الماضي،  األربعاء  يوم  غيث  المبروك  الليبية 
االجتماع  ب��ن��غ��ازي،  ف��ي  ال����وزارة  دي���وان  بمقر 
األول ضم عدد من مديري اإلدارات والمكاتب 

واألقسام والموظفين.
وتذليل  ال��دي��وان،  تفعيل  الوزير  وبحث  ه��ذا 
الفروع  خ��الل  من  الخدمات  لتقديم  الصعاب 
والجهات والمؤسسات والمراكز التابعة، مؤكًدا 
حرص الحكومة الليبية على دعم قطاع الشؤون 
معاناة  ورف��ع  ب��األس��رة  واإلهتمام  االجتماعية 

المواطنين. 
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كتبت: هدى العبدلي
اح��ت��ض��ن��ت ق��اع��ة م��راق��ب��ة اإلق��ت��ص��اد 
الخميس  ي��وم  بنغازي  بمدينة  ق��اري��ون��س 
بنغازي  لسيدات  الثاني  الملتقى  الماضي، 
من  ج��زء  “ك��ون��ي  شعار  تحت  الناجحات 

الحدث”.
واس���ت���ه���دف���ت ال���م���ش���ارك���ة ص��اح��ب��ات 
ال���م���ش���روع���ات ال���ن���اج���ح���ات، س���ي���دات 
نساء  الخيري،  العمل  رائ���دات  األع��م��ال، 
السلك  ونساء  والقضاء،  القانوني  السلك 
ال��دب��ل��وم��اس��ي، واق��ت��ص��رت ال��دع��وة على 

العنصر النسائي فقط.
واستهلت الملتقى بإلقاء عديد الكلمات 
الدكتور  الملتقى  رئ��ي��س  بكلمة  أب��ت��دأت 
برنيتشي  أكاديمية  ورئيس  الالفي،  عالية 
لعلوم الطيران، واعقبتها كلمة مدير مكتب 
الشؤون القانونية بجامعة بنغازي األستاذة 
جازية المسماري، وعضو منظمة المواطنة 

للدعم والتوعية.
وتخللت الملتقى حديث عدد من السيدات 
التي  والصعوبات  الشخصية  تجاربهن  عن 
عدد  وبلغ  نجاحهن،  طريق  في  واجهنها 
تحدثن  سيدة   14 المشاركات  السيدات 
عن مسيرة نجاحهن، وكان من بين الحضور 
سلطنة  ال��س��ي��دة  ال��ن��واب  مجلس  ع��ض��و 
المرأة  تمكين  مكتب  ورئيس  المسماري، 
البرغثي،  عائشة  السيدة  العامة  بالقيادة 
وناشطات  األع��م��ال،  سيدات  من  ولفيف 

المجتمع المدني.
للسيدات  الثاني  الملتقى  رئيس  وق��ال 
الناجحات الدكتور عالية الالفي – لمراسل 
الملتقى  “ه���ذا   – الليبية  األن��ب��اء  وك��ال��ة 
ال��ث��ان��ي ل��ل��س��ي��دات ال��ن��اج��ح��ات؛ ش��ارك��ت 
الناجحات  ال��س��ي��دات  م��ن  مجموعة  فيه 
المدني  المجتمع  مؤسسات  م��ج��ال  ف��ي 
وصاحبات المشاريع التجارية ولكل سيدة 
الغير  لتساعد  ل��ن��ا،  ترويها  ن��ج��اح  قصة 
على  التغلب  استطاعت  كيف  معرفة  في 
العقبات التي واجهتها أثناء مسيرتها، وفي 
خاصة  فقرة  منها  فقرات  ع��دة  الملتقى 
بالملهمات، وفقرة تكريم السيدات اللواتي 
لديهن بصمة في مجالهن أو أحدثن تغيير 
من  مؤسساتهن  كانت  أو  المجتمع،  ف��ي 

المؤسسات الناجحة”.
من جهتها، أشادت محررة عقود وموثق 
المسار  تصحيح  منظمة  ورئيسة  رسمي 
ال��س��ي��دة راوي����ة راض���ي ال���ج���ازوي – في 
لسيدات  الثاني  بالملتقى  خاص  تصريح 
“م��ن خالل   : قائلة  ال��ن��اج��ح��ات  ب��ن��غ��ازي 
يقفن  بأنهن  نستنتج  للسيدات؛  استماعي 
قبل  أنفسهن  ويدعمن  صلبة  أرض  على 
دعم اآلخرين لهن، واستطعن نزع األشواك 
م��ررن  التي  ال��ظ��روف  رغ��م  طريقهن  م��ن 
لكن  ذك��وري  مجتمع  مجتمعنا  وك��ون  بها، 
نفسي  وعن  أنفسهن،  يثبتن  أن  استطعن 
على  واعتمدت  النجاح،  تحقيق  استطعت 
نفسي وشقيت طريقي كمستشار قانوني، 
إلنتخابات  ومرشحة  حقوقية،  وناشطة 
مجلس النواب، وحالًيا أدرس ماجستير في 
القانون الدولي، ومدربة TOT، وأهم شئ 
أن تثق المرأة في نفسها لتحقيق أهدافها”.
الشهادات  توزيع  تم  الملتقى؛  ختام  في 
التكريمية على سيدات بنغازي الناجحات. 

انعقاد الملتقى الثاني لسيدات بنغازي 
الناجحات تحت شعار “كوني جزءًا من الحدث”

إحياء اليوم العالمي للعالج الطبيعي بكلية التقنية الطبية ببنغازي

اختتام دورة تدريبية ل�“50” موظًفا بمختلف القطاعات العامة ببنغازي

كتبت: نور الهدى العقوري
أقيمت بكلية التقنية الطيبة ببنغازي يوم 
الخميس الماضي، احتفالية بمناسبة اليوم 
إلقاء  تخللتها  الطبيعي،  للعالج  العالمي 
قبل  من  علمية  أوراق  وتقديم  محاضرات 

العديد من األطباء.
وقال عميد كلية التقنية الطيبة جامعة 
بنغازي الدكتور حمد بوزغيدة – لمراسل 
هذا  في  “نحيي   :- الليبية  األنباء  وكالة 
الطبيعي، وفي هذه  للعالج  العالمي  اليوم 
المناسبة نلقي الضوء على هذا التخصص 
بإلقاء عدد من المحاضرات العلمية ومنها 
يعتبر  ال��ذي  التخصص،  بهذا  التعريفية 
دق��ي��ق، وال���ذي يمس ش��رائ��ح ع��دي��دة من 
المجتمع من األطفال إلى النساء والرجال 
وأصحاب  المبتورين،  األش��خ��اص  وفئة 
هذا  ع��ن  غنى  ف��ال  المزمنة،  األم����راض 
التخصص في المجال الطبي، إلى جانب 
إلقاء الضوء على التطور الذي حدث في 

هذا التخصص”.
ب���أن كلية  وأض����اف: “أري����د أن أوض���ح 
التقنية الطيبة تتبع لمؤسسات الدولة، أي 
المادي  للدعم  الكلية  وتحتاج  عامة  جهة 
وتطوير،  صيانة  إل��ى  أي��ًض��ا،أي  والمعنوي 
الكلية  لهذه  تلتفت  أن  ال��وزارة  من  ونتمنى 
قليال ونأمل من الجهات المعنية أن تدعمنا 

بحكم حجم الكلية وأعداد الطلبة أيًضا”.
للمهن  ال��ع��ام  النقيب  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
الطبية المساعدة الدكتور صالح عبدالقادر 
يُوافق  ال��ذي  العالمي  ال��ي��وم  “ه��ذا  ف��ت��اح: 
ع���ام، قامت  ك��ل  م��ن  م��ن سبتمبر  ال��ث��ام��ن 

العالمي  اليوم  بتنظيم  الطيبة  التقنية  كلية 
للعالج الطبيعي، وذلك برعاية نقابة المهن 
هو  اليوم  وهذا  بنغازي،  المساعدة  الطبية 
يوم علمي يتضمن األمور العلمية التي تتعلق 

بالعالج الطبيعي بالتحديد”.
وت���اب���ع ف���ت���اح: “ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��إل��ت��ه��اب 
فإن  المفصلية؛  األلتهابات  أو  المفاصل 
العالج الطبيعي هي مهنة من المهن الطبية 
المهمة؛ هي من تعيد تأهيل المصابين بعد 
أو  الجراحية  العمليات  بعد  أي  إصاباتهم، 
الجلطات، وهي علم من العلوم الطبية التي 
أيًضا، ونحن في  تركز عليه قطاع الصحة 
إلحياء  التقنية  كلية  في  نجتمع  اليوم  هذا 
هذا اليوم، ولتكريم البعض من هذه الفئات، 
من  العلمية  ال��م��ح��اض��رات  بعض  وإل��ق��اء 

المتخصصين في هذا المجال”.
من جهة أخرى، قال رئيس قسم العالج 
عضو   – الطيبة  التقنية  بكلية  الطبيعي 
للعالج  العالمي  لليوم  العلمية  اللجنة  في 

“هذا  العبيدي:  ناصر  الدكتور  الطبيعي 
ال��ي��وم ع��ادًت��ا ي��ق��ام ك��ل ع���ام وش��ع��ار ه��ذا 
لإلتهابات  الطبيعي  “ال��ع��الج  ه��و  ال��ع��ام 
اليوم  ه��ذا  في  ن��دوة  وستقام  المفصلية”، 
ث��الث��ة م��ح��اور ه���ي: تقييم ح��االت  ت��ح��ت 
الثاني  وال��م��ح��ور  المفصلية،  اإلل��ت��ه��اب��ات 
المفصلية،  اإللتهابات  ع��الج  طريقة  ه��و 
التي  المضاعفات  يشمل  الثالث  والمحور 
الحالة،  تطور  بعد  تحدث  أن  الممكن  من 
تغيير  إلى  العضام  يلجأ عادًتا جّراحي  أي 
يأتي  ثم  المفاصل بمفاصل صناعية، ومن 
دور العالج الطبيعي كبرنامج إعادة تأهيل 
بالنسبة  وأما  النشاط،  لتحسين  للمرضى 
سيقوم  أرب��ع��ة  إل��ى  مقسمة  للمحاضرات 

بإلقائها األساتذة المعيدين بالقسم”.
العوامي:  فاطمة  الدكتور  قالت  ب��دوره، 
“ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ورق��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي قمت 
الفيزيائية  األس��س  عن  تتحدث  بتقديمها 
الفيزياء  ف��إن  بالطبع  الطبيعي،  للعالج 
الطبية بها تخصصات بقسم اآلشعة وأيًضا 
المجاالت  م��ن  والعديد  الطبيعي  ال��ع��الج 
الطبية، والورقة تتحدث أيًضا عن األسس 
بالكهرباء  العالج  في  بالتحديد  الفيزيائية 
وال��ع��الج ب��ال��م��وج��ات ف���وق ال��ص��وت��ي��ة، أي 

الجانب الفيزيائي لهذا التخصص”.
وأضافت العوامي: “بالنسبة لكلية التقنية 
الطبية صراحًتا تخصصاتنا متعددة، ودائًما 
بكل  الخاصة  العالمية  األي��ام  بإحياء  نقوم 
فدائًما  عامة  جهة  أنها  وبحكم  تخصص، 
الجهات  من  فأتمنى  ال��دع��م؛  ينقصها  ما 

المختصة أن تقوم بالمساعدة والدعم”.

كتب: مصطفى بوغرارة
اختتمت إدارة الموارد البشرية 
والمتمثلة في تنسيقية مسؤولي 
بمدينة  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب 
الماضي،  الخميس  يوم  بنغازي 
دورة تدريبية لعدد “50” موظًفا 

بمختلف قطاعات العامة.
الدورة جاءت في إطار حرص 
ودوره  البشرية  ال��م��وارد  إدارة 
العامة،  بالقطاعات  اهتمام  في 
التدريب  تنسيقية مسؤولي  عبر 
والتطوير للتعريف بأهمية إدارة 
للقطاعات  ال��ب��ش��ري��ة  ال���م���وارد 
في  والمنظمات  والمؤسسسات 
لتقديم  البشرية  بالكوادر  رقي 
على  واستمرت  أفضل،  خدمات 

مدى “10” أيام.
االتصال  وح��دة  رئيس  وق��ال 
والتواصل بهيئة مكافحة الفساد 
بالتنسيقية  المعتمد  وال��م��درب 
الموارد  إدارة  إن  الحداد  رام��ي 
اإلدارات  م��ن  تعتبر  ال��ب��ش��ري��ة 
القديمة والحديثة، وتعتبر القلب 
والشركات  للمؤسسات  النابض 
المورد  تنظيم  في  والمنظمات 
الحديثة  اإلدارة  وهي  البشري، 

في كل قطاعات العالم.
إدارة  أن  ال���ح���داد  وأض����اف 
أهمية  تعي  البشرية؛  ال��م��وارد 
الموظف، عن طريق  أداء  تقييم 
عملية  ف��ي  وت��ط��وي��ره  ت��دري��ب��ه 
إجراءات النقل والندب والتعيين، 
ومن ضمن اختصاصات اإلدارة 
أي���ًض���ا ال���وص���ف وال��ت��وص��ي��ف 
الوظيفي إلعداد المالك لتنظيم 
وإصدار هيكل تنظيمي لمؤسسة 

ما.

وأوض������ح ال����ح����داد “دورن�����ا 
التدريب  لمسؤولي  كتنسيقية 
والتطوير بمدينة بنغازي، ساعين 
مسؤولي  استهداف  إل��ى  دائ��ًم��ا 
القطاعات  جميع  في  التدريب 
دورات  ل��ت��ق��دي��م  ال��ح��ك��وم��ي��ة، 
ال��م��وارد  إدارة  ودور  مجانية، 
هو  والحقيقي  الفّعلي  البشرية 
الوظيفية  الكوادر  حقوق  ضمان 
من خالل عمل متكامل للحصول 
ع��ل��ى ال��م��ك��اف��أت وال���ع���الوات 
ل��دى  ال��ع��م��ل  وت��ق��ي��م  والتحفيز 

الموظف”.
قسم  رئيس  ق��ال  جهته،  م��ن 
العدل  التدريب والتطوير بوزارة 
والمحاضر  المعتمد  وال��م��درب 
ل��ه��ذه ال����دورة أح��م��د درم��ي��ش: 
“اليوم نختتم هذه الدورة بعنوان 
)إدارة الموارد البشرية(؛ بهدف 
دور  بأهمية  المتدربين  معرفة 
في  ال��ب��ش��ري��ة  ال���م���وارد  إدارة 
شارك  وقد  العامة،  القطاعات 
 ”20“ من  موظًفا   ”50“ فيها 
ق��ط��اع ع����ام، واس��ت��م��رت لمدة 
“10” أيام بمركز وهبي البوري 

الثقافي”.
وأضاف درميش: “نحن نسعى 
ال��م��وارد  إدارة  دور  تفعيل  إل��ى 
ال��ب��ش��ري��ة داخ�����ل ال��ق��ط��اع��ات 
العامة عن طريق وزارة الخدمة 
الفكرة  بهذه  وخرجنا  المدنية، 
الحكومة  رئ��ي��س  ق����رارات  م��ن 

خالل الفترة السابقة”.
ه��ذه  أن  درم���ي���ش  وأوض������ح 
الدورة أقيمت وفق طرق التدريب 
الصحيحة، منها الطرق العلمية 
التطبيقية  وال��ط��رق  المختلفة، 
ط��رق  م��ث��ل:  العلمية  وال���م���واد 
التعيين، واالختيار للموظفين في 

الكادر الوظيفي.
ق��ال��ت مديرة  ال��م��ق��اب��ل،  ف��ي 
م���ك���ت���ب ال������ش������ؤون ال��ط��ب��ي��ة 
بمستشفى سيدي خليفة والتابع 
وإح��دى  الليبي  األحمر  للهالل 
المتدربات في هذه الدورة منية 
العمامي إنه من خالل مشاركتها 
االستفادة  تم  ال��دورة؛  هذه  في 
تفتقدها  كانت  كثيرة  أشياء  من 
ف��ي ال��ع��م��ل، ك��ف��ك��رة ال��ت��دري��ب 
لديها  تكن  لم  والتي  والتطوير، 

إدارة  ع��ن  أوخلفية  دراي���ة  أي 
تعني  وم��اذا  البشرية،  ال��م��وارد 
بصفة عامة فكانت بالنسبة لها 
عبارة عن تدريب وتطوير فقط 
بأنها  تعرف  تكن  ولم  للموظف، 
أو  الفقري ألي مؤسسة  العمود 

جهة حكومية.
وأش����ارت ال��ع��م��ام��ي إل���ى أن 
ل��دي��ه��ا  ي��ك��ن  ل���م  أي م��ؤس��س��ة 
لن  فإنها  بشرية،  م��وارد  إدارة 
إنهيار  تستقيم، وبالتالي فيكون 
مرحلة  أي  في  المؤسسة  ه��ذه 
ال��م��وارد  إدارة  ألن  م��ح��ال،  ال 
للموظف عكس  نصير  البشرية 
ما هو كان متوقع وحلقة وصل 

بين الموظف واإلدارة العليا.
“هذه  أن  العمامي  وأوضحت 
اإلدارة تسعى لتوافق بين أهداف 
ال���م���وظ���ف ال��ش��خ��ص��ي��ة وب��ي��ن 
المؤسسة،  أو  المنظمة  أهداف 
وت��ع��ت��ب��ر ال��ش��ري��ك األس���اس���ي 
الصفة  وه��ذه  واالستراتيجي، 
نتعرف  جديد  ش��يء  لنا  تعتبر 
ال���دورة  ه���ذة  م��ن خ���الل  عليه 
بإشراف األستاذ أحمد درميش، 
في  كبيرة  نسبة  تُشكل  وكذلك 
للبحث  للمؤسسة  القرار  اتخاذ 
البشري،  للعنصر  ال��ن��درة  ع��ن 

وابتكار األفكار الجديدة”.
اإلدارة  أن  العمامي  وأك���دت 
فبتخطيط  النجاح،  أس��اس  هي 
ليست  وه��ذه  وترتيب،  وتنظيم 
ال��م��وارد  إدارة  ع��ل��ى  مقتصرة 
إدارة  أي  وإنما  فقط،  البشرية 
ما  معرفة  من  والبد  فيها  تكون 
تصل  المؤسسة  هذةه  كانت  إذا 

إلى الهدف المنشود. 



فاعليات  غريان ضمن  بلدية  استهدفت 
عن  الباحثين  ال��ش��ب��اب  ت��دري��ب  م��ش��روع 
وشابة مجاناً   تدريب 1000 شاب  العمل 
بعد  البلدية  قطاعات  بعض  مع  بالتعاون 
نجاح المرحلة األولي بتدريب 200 باحث 
بانطالق  التدريب  استئناف  و  عمل  ع��ن 

الكشف  بمجال  المتعلقة  التدريبية  الدورة 
بالكمبيوتر عن أعطال السيارات الحديثة .
جميع  التدريبي  ال��م��ش��روع  ويشمل     
األع��م��ال  ب��ري��ادة  المستهدفة  ال��م��ج��االت 
وأسس فتح المشروعات  الخاصة بالشراكة 
للمشروعات  غ��ري��ان  أع��م��ال  م��رك��ز  م��ع 

الصغرى والمتوسطة .
وأوردت البلدية عبر صفحتها الرسمية  
على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك  
بأنه سيتم التواصل مع من قاموا بالتسجيل  
الس��ت��ه��داف��ه��م  ف��ي ال��م��ج��االت  الخاصة 

بالمشروع.

مفتاح  زليتن   بلدية  عميد  بحث  
حمادي  مع  مدير الهيئة العامة للمناطق 
الصناعية و مدير عام مصرف التنمية 
البلدي   المجلس  أع��ض��اء  ب��ح��ض��ور 
امكانية انشاء منطقة صناعية خاصة 
المدينة  جنوب غرب   ماجر  بمنطقة 

بمساحة )8800( هكتار  . 

أهمية  على  البلدية   عميد  وأك��د 
استيعاب  ف��ي  الصناعية  ال��م��ن��اط��ق 
الصناعي  النشاط  وتطوير  وتنظيم 
المكانية  التنمية  تحقيق  في  ألهميته 
وت��وف��ي��ر ف��رص ال��ع��م��ل  وأن��ه��م  على 
كامل االستعداد للتنسيق والتعاون مع 
بالخصوص  التنمية  ومصرف  الهيئة 

نهضة  تشهد  زليتن  أن   إلى  مشيراً  
الخاص  القطاع  مجال  في  صناعية  

االستثماري.
م����ن ج���ان���ب���ه أب������دى م���دي���ر ع���ام 
التنمية  مصرف  ع��ام  وم��دي��ر  الهيئة 
مع  والتنسيق  للتعاون  استعدادهما 
انشاء  سبيل   ف��ي  البلدي  المجلس 
وتمويل  وتوطين  الصناعية  المناطق 
ال���م���ش���روع���ات ال��ص��ن��اع��ي��ة ف��ي��ه��ا ، 
من  ي��ل��زم  م��ا  بتوفير  بها  والتعجيل 
والمياه  كالكهرباء  داع��م��ة  خ��دم��ات 
واالتصاالت بالتنسيق مع الجهات ذات 
العالقة باإلضافة الستكمال إجراءات 
صرف التعويضات للمالك الظاهرين 
بموقع المنطقة الصناعية ماجر زليتن 

بمساحة )300( هكتار. 

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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مشروع تدريب الشباب الباحثين عن العمل 

يستهدف 1000 شاب وشابة بغريان

زليتن تبحث إنشاء منطقة صناعية بماجر

ب��ن��غ��ازي   ف��ي رصف  ش��رع��ت بلدية 
القديم  الليثي  الشوارع   بحي  عدد من 
 ، األنصاري  رويفع  ش��ارع    ( وأسماءها 
عمر بن مالك ، عمار بن كعب ، ُمعاذ بن 

سعد( 
ب��ه��دف تسهيل  ت��أت��ي ه���ذه األع���م���ال 
الحركة المرورية لسير المركبات وتخفيف 

االزدحام   على الشوارع الُمجاورة. 

مشاريع  ضمن  ال��رص��ف  أع��م��ال  تُعد 
بنغازي  لمدينة  االستقرار  إع��ادة  لجنة 
ت��ح��ت إش�����راف م��ك��ت��ب ال��م��ش��روع��ات 

بالبلدية.

ق���ام م��رك��ز ت��ط��وي��ر ال��ب��ل��دي��ات ودع��م 
التدريبي  البرنامج  بإطالق  الالمركزية 
عملية  ب���إدارة  الزمنية  ال��ج��داول  ألهمية 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ب���درن���ة 
الستراتيجية  تنفيذاً 
المحلي  الحكم  وزارة 
ف����ي دع�����م وت��أه��ي��ل 
ال�����ك�����وادر ال��م��ح��ل��ي��ة 
من  والرفع  بالبلديات 
أفضل  لتقديم  الموظفين  كفاءة  مستوى 

الخدمات.
طريق  ع��ن  ال��ت��دري��ب  تنفيذ  ت��م  حيث   
اإلنترنت  )اون الين(  عبر منصة الزووم   
أبوشرتيلة   عبير  المدربة  إش��راف  تحت 
من  المتدربين  م��ن  مجموعة  وبحضور 
 – –اجدابيا  المليطانية   – )درنة  بلديات 

القبة – مرادة – اآلبيار(

قام مدير مديرية الحرس البلدي بنغازي 
الماضيين  اليومين  العرفي  ونيس  ل��واء 
بزيارة  بلدية اآلبيار  للوقوف على اوضاع 
فرع الجهاز بالبلدية .

ح��ي��ث ب��ح��ث خ��الل 
اج��ت��م��اع  م��وس��ع مع  
اآلب��ي��ار  بلدية  عميد 
ومدير  ربيش   محمد 
ف���رع ج��ه��از ال��ح��رس 
ي��وس��ف ام��راج��ع   ال��ب��ل��دي اآلب��ي��ار عقيد 
عميد  بالمديرية  ال��ف��روع  ش��ؤون  ورئيس 
كافة  تقديم  العمل على  الدرسي   عيسى 
للجهاز  الممنوحة  والصالحيات  الدعم  
كذلك  العامة  الجباية  ق��رار  تطبيق  في 
اإلج��راءات المتخذة من قبل فرع الجهاز 
االنشطة  اصحاب  من  المخالفين  حيال 
المختلفة ، بحضور رئيس وحدة المركبات 
بالمديرية  عقيد الالفي امبارك  ورئيس 
مركز الحرس البلدي االبيار رائد محمد 

عبدالحميد.

 بلدية درنة ُتطلق البرنامج التدريبي
 ألهمية الجداول الزمنية 

مدير مديرية الحرس البلدي بنغازي
 يتفقد فرع الجهاز ببلدية اآلبيار

بلدية بنغازي 

 تشرع في رصف عدد من الشوارع  بحي الليثي القديم



اختتم قسم التدريب بمكتب الثقافة 
اليومين  اوجلة  المعرفية  والتنمية 
الماضيين  الدورة  التدريبية )44(  
ال��خ��اص��ة ب��أس��اس��ي��ات ال��ح��اس��وب 
عضو  بحضور  الخاصة  والطباعة 
فئة  ع��ن  أوج��ل��ة  ال��ب��ل��دي  المجلس 

المرأة السيدة فضيلة بترون . 
اس��ت��ه��دف��ت   ال�����دورة ع���دد من 

أوجلة  )محكمة  البلدية  قطاعات 
والتأهيل  العمل  مكتب  االبتدائية، 
مراقبة  االق��ت��ص��اد،  مكتب  أوج��ل��ة، 
التفتيش  مكتب  والتعليم،  التربية 
ال���ت���رب���وي(  ب��اإلض��اف��ة ل��ع��دد من 
لتنمية  وذل��ك  عمل   عن  الباحاثات 
من  والرفع  الطباعة  في  مهاراتهن  

مستوى قدراتهن الحاسوبية. 

الحفل  فعاليات  ختام  في  ُوزع��ت 
المشاركة  شهادات  للدورة،  النهائي 
على المتدربين  وأثنت السيدة بترون 
الثقافة  مكتب  مسؤولي  جهود  على 
بحرصهم  أوجلة  المعرفية  والتنمية 
الموظفين  ق���درات  لتنمية  ال��دائ��م 
القطاعات  ج��ل  ف��ي  وال��م��وظ��ف��ات 

الحكومية بالبلدية.

في  اليونسيف  منظمة  اختتمت 
ليبيا، دورتين تدريبيتين في بنغازي 
والبيضاء تلّقى خاللهما 50 طبيًبا 
من بنغازي والبيضاء والقبة حزمة 
الصحة  ح��ول  وتدريبية  تعريفية 

المدرسية وأهميتها .
لها  بيان  في  المنظمة  وذك��رت   

على فيسبوك، أن التدريبات شملت 
وكيفية  الصحي  بالكشف  التعريف 
تقييم الصحة العقلية واالضطرابات 
إلى  باإلضافة  للطالب،  السلوكية 
األعراض  وأهم  التطعيمات  جدول 
وتقييم  تطعيم،  لكل  المصاحبة 

الوضع الغذائي للطالب

اليونيسف  م��ن��ظ��م��ة  وأش�����ارت 
ه��ذه  وراء  م���ن  ال���ه���دف  أن  إل���ى 
التدريبات، هو تعزيز وبناء قدرات 
األطباء العاملين في مجال الصحة 
الصحة  أن  م��ؤك��دة  ال��م��درس��ي��ة، 
أس��اًس��ا  تشّكل  الجيدة  والتغذية 

للتعليم.

وتطوير  تدريب  بمركز  اختتمت 
فعاليات  أوج��ل��ة،  ببلدية  ال��م��رأة 
دورة اإلس��ع��اف��ات األول��ي��ة وأس��س 
فرع  قبل  من   المنفذة  التمريض"، 
بالتعاون  بالمدينة،  األحمر  الهالل 

مع مجلسها البلدي.  
مشاركة  وس���ط  الحفل,  وج���اء 
واسعة من قبل المتدربات من مدينة 
أوجلة، بعد أن استمرت الدورة لمدة 
استهدفت  م��ت��واص��ل��ة،  أس��اب��ي��ع   5
ال��رف��ع م��ن ك��ف��اءة ال��ك��وادر الطبية 
التابعات  والممرضات  المساعدة 
للمراكز الصحية ومستشفى أوجلة 
إلدارة  التابعة  وال��وح��دات  القروي 

الخدمات الصحية بالمدينة.

وتهدف الدورة إلى شرح اساسيات 
القطاع  في  ومساهماته  التمريض 
الصحي وتقديم االسعافات األولية 

الطارئة للمرضي وكيفية التصرف 
هذه  لمعالجة  الممرض  قبل  م��ن 

الحاالت.

7 بلديات
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المرج   لبلدية  التسييري  المجلس  استكمل 
أعمال مشروع رصف الطريق الممتد من مفترق 
الصناعية إلى مدخل المرج الجنوبي، الذي يأتي 

ضمن مشروعات التنمية بالبلدية.
هذا  أن  للبلدية،  التسييري  المجلس  وذك��ر 

ت��ش��ي��ي��ده منذ  ت���م  ال���ط���ري���ق 
ولم  الماضي  القرن  ستينيات 
هذه  طيلة  للصيانة  يخضع 
إلى  أدى  مما  الزمنية،  الفترة 

انتهاء عمره االفتراضي.
وأك�����د ال��م��ج��ل��س أن����ه في 

لعام 2022؛ ستقوم  للبلدية  توفر ميزانية  حال 
نفسها  بالسماكة  للطريق  ثانية  طبقة  برصف 

والمواصفات

مسعود  طبرق  بلدية  دي���وان  وكيل  ناقش 
الوهراني  خالل  اجتماعه مع مديرو اإلدارات 
الداخلي  العمل  للديوان   التابعة  والمكاتب 

مع  يتماشى  بما  وت��ط��وي��ره  
التي  المستقبلية  الخطط 
أعدتها وزارة الحكم المحلي 

واإلدارة التابعة لها .
كما بحث االجتماع تطوير 
وتشجيع  ال��ب��ش��ري  العنصر 

من  وتمكينهم  واإلن���اث  ال��ذك��ور  من  الشباب 
العمل المجتمعي داخل وخارج البلدية .

أستعرض رئيس المجلس التسييري لبلدية 
الحرس  جهاز  م��ع  بوالخطابية  ف��رج  طبرق 
واإلص��الح  الجنائي  البحث  وإدارة  البلدي 
البيئي والشرطة العسكرية والقوات المسلحة 
سير عمل اللجنة المكلفة من البلدية للمرور 
المتجولين  والباعة  والمحالت  المجازر  على 

لضبط كافةف المخالفات .
وطالب بوالخطابية من اللجنة عدم التهاون 
مع المخالفين وتطبيق القوانين عليهم دون أي 
القانون  تطبيق  ض��رورة  على  مؤكداً   تهاون، 
ل��ض��ب��ط ال���ش���ارع وال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى صحة 

المواطن.

بلدية المرج ُتنهي رصف 
طريق مفترق الصناعية

وكيل ديوان طبرق
يبحث آلية تطوير العمل الداخلي

بلدي طبرق يستعرض سير عمل اللجنة 
المكلفة للمرور على المجازر والمحالت

مكتب الثقافة والتنمية المعرفية اوجلة 

يختتم دورة أساسيات الحاسوب

اليونسيف تستهدف تدريب 50 طبيبًا حول تعزيز الصحة المدرسية والتغذية

بلدي أوجلة يحتفي بالدفعة الثانية من دورة اإلسعافات وأسس التمريض
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ثقافية

من على حق؟
البشري  التاريخ  يعثر  ل��م  ال��واق��ع  ف��ي 
على جواٍب لهذا السؤال رغم مرور مليون 
األرض  هذه  في  الناس  تدافع  على  سنة 

الشاسعة .
وموضوع  ح��ق،  على  أنهم  ي��رون  الكل 
لقانون  تخضع  نسبية  هو مسألة  الباطل 
الزوايا المتعددة، كل ينظر إلى موقفه من 
اآلخر مخالفاً  يرى  وكل  الخاصة،  زاويته 

للصواب. 
لهذا، ال داعي ألن تتعب قلبك ���� الُمتعب 
أنه على خطأ،  أح��ٍد  إقناٍع  ���� في  أص��اًل 
دعه يعمل برأيه، دعه يمر بخطأه وسوف 
تنتج النهايات نفسها في ختام كل شيء. 

��������������������������������������������������
)) فال تبكي على بكٍر ولكن .. على بدٍر 

تقاصرت الجدوُد ((
بن  المطلب  بن  زمعة  بن  "األس��ود  إن��ه 
في  مشركاً  "زمعة"  ابنه  فقد  وقد  نوفل" 
غزوة بدر الكبرى، لكنه ال يرى األمر من 
زاوية حق وباطل، إنه يقّيم الموضوع من 
زاوية والٍد 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 
إنه  ح��ال،  ب��أي  إليك  يستمع  فلن  الحق، 

فقط والد يبكي موت ابنه :
بدٍر  على   .. ولكن  بكٍر  على  تبكي  فال 

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

إليها؟
تمنع "قريش" البكاء على قتالها، فيجد 
"األسود بن زمعة" صعوبة في التنفيس عن 
حزنه على فقد ابنه، خاصة أنه لم يفقد 
"زمعة" فقط، بل فقد معه ابنيه اآلخرين 
وال  جلل،  المصاب  و"ال��ح��ارث".  "عقيل"، 
غرض  أي  في  الجلل  المصاب  بعد  يهم 

مات أصحابه، إنه جلل وكفى .
منعت "قريش" البكاء على القتلى لكي 
ال يشمت المسلمون بها، ولكن، من يمنع 
ذويهم من الحزن؟ هاهو "األسود" يسمع 
إبل،  بكر  تبكي وقد أضاعت  ام��رأًة  يوماً 
والبكر، هو الجمل الفتي الشديد، وللوهلة 
األولى يظن "األسود" عندما سمع صوت 
بكاء المرأة أن قريشاً قد سمحت أخيراً 
وقتها قد كف  وكان  القتلى،  بالنواح على 
فأمر  النظر،  على  ال��ق��درة  وفقد  بصره 
ما  انظر   ((  : قائاًل  يقوده  ال��ذي  العبد 
هذا البكاء، لعل قريشاً بكت على قتالها 
فأبكي على أبي حكيمة ) يعني ابنه زمعة 
( فقد احترقت كبدي. ((، وعندما رجع له 
العبد بالخبر اليقين قائاًل : )) هذا بكاء 
امرأٍة تنشد بعيراً لها أضلته. ((، عندها 

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

النوم السهوُد
بدٍر  على   .. ولكن  بكٍر  على  تبكي  فال 

تقاصرت الجدوُد
ام��رأة  تبكي  أن  هنا  يستنكر  إن��ه  أي 
على ضياع جمل، وال يبكي هو على من " 
تقاصرت جدودهم" أي قصرت أعمارهم 

ممن قتلوا في موقعة بدر.
استبد  ق��ري��ش  ش���رف  أن  يعتبر  إن���ه 
ف��م��ن أج���ل أن ال  ال��ق��ت��ل��ى،  ب��ح��زن ذوي 
بكاء  منعت  بقريش،  المسلمون  يشمت 

أهل القتلى على ابنائهم، فكبرياء القبيلة 
العظيمة على مشاعر  بقدمه  هنا يدوس 
الثكالي والمحزونين، كما أن موت السادة 
والغطاريف في هذه المعركة أتاح لغيرهم 
م��ن األق���ل ه��م��ة وش��ج��اع��ة وك��ب��ري��اء أن 
يتصدروا المشهد، وهو هنا يغمز من قناة 

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

بدٍر لم يسودوا .
مفاهيم مختلطة، والكل يعتقد أنه على 
ح��ق، وح��ت��ى أغ���راض ال��ق��وم م��ن أسماء 
ابنائهم تختلف، وهم في أثناء ذلك يظنون 
يحرصون  العرب  فهاهم  حق،  على  أنهم 
بأسماء  ال��ذك��ور  أب��ن��ائ��ه��م  تسمية  ع��ل��ى 
الحسد  م��ن  خ��وف��اً  مستنكرة  وض��ي��ع��ة 
كانوا  ألن��ه��م  بالعين،  لإصابة  وت��الف��ي��اً 
يعتقدون أن االسم الوضيع يحمي صاحبه 
نفسه  "األس��ود"  ولعل  الحسود،  عين  من 
كان يعمل وفق هذه المشيئة عندما سمى 
ابنه هذا الذي حدثتكم عنه باسم "زمعة"، 
والزمعة في لغة العرب هي النتؤ الضئيل 
في ظلف الشاة من الخلف، ويُقال أيضاً 
"زمعة"، وكذلك  الضئيل  الخفيف  للعشب 
أنهم  كما  المجرى،  ضيق  الصغير  للنهر 
المكانة  الدنيء ذي  الرجل  كانوا يصفون 

المتدنية في قومه بأنه "زمعة". 
لقد ارتضى "األس��ود" كل هذه المهانة 
عليه  يخشى  كان  ألنه  فقط،  ابنه،  السم 
األم��ر  ف��ي  تمعنا  ل��و  أننا  م��ع  العين،  م��ن 
ما  اجتمعا  لو  والحسد  العين  أن  لوجدنا 
من  أكبر  ض��رراً  بالمولود  ليلحقان  كانا 

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

يعتقدون أنهم على حق ؟ 
من على حق؟ :

جميعهم يقولون إنهم على حق، يحدث 
يحدث  زال  وما  التاريخ،  فجر  منذ  هذا 
فمنذ  المقال،  لهذا  قراءتك  لحظة  حتى 
أنه  يعتقد  النمر  ك��ان  سنة  أل��ف  أربعين 

على حق في ارتياد الغابة متى شاء، وكان 
إنسان "النياندرتال" يرى أنه على حٍق في 
اصطياد النمر كي ال يقتله الجوع، ومنذ 
أن  ترى  الديناصورات  كانت  سنة  مليون 
من  المحيط  على  تسيطر  أن  حقها  من 
البشع قد  ال��ن��ي��زك  ح��ول��ه��ا، وك���ان ذل��ك 
بكوكب  االص��ط��دام  في  بأحقيته  اعتقد 
آالف  ومنذ  وعنفوانه،  قوته  ملء  األرض 
السنين كان الجميع يرون أنهم على حق، 
والفينيقيون،  األشوريوين  وقرطاج،  روما 
الطوائف  أم��راء  والعباسيون،  األم��وي��ون 
والضحية،  ال��ج��الد  ال��ط��وائ��ف،  وأم����راء 
الظالم والمظلوم، ال يمكن التفريق هنا بين 
المتضادات، وال يمكن بأي حاٍل أن نعثر 
على تعريٍف متفق عليه لمن هو المظلوم، 

مادام الجميع يرون أنهم أصحاب حق .
 ) التعبير  ص��ح  إذا   ( ع��ارم��ة  ث��ق��اف��ة 
منذ  البشر  تاريخ  على  تهيمن  أصبحت 
بأنه  يعترف  أح��د  ال  ال��ت��اري��خ،  قبل  م��ا 
األحق  أنهم  ي��رون  الجميع  مخطئاً،  ك��ان 
بالخالفة، والجميع يعتقدون أنهم األولى 
بالزعامة، والجميع ال يستوعبون إال فكرة 
واألفضل،  واألروع  األنقى  أنهم  مفادها 

وما سواهم دون ذلك بكثير . 
إن الخالف ينشب إذن بين البشر على 
امتداد هذه األرض، وتظل التهم حاضرًة 
على الدوام، فهاهو "سنان بن الفحل" من 
التي  التهم  نفسه  يدفع عن  "طيء"  قبيلة 

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

ُجننُت وما انتشيُت
ولكني ُظلمُت فكدت أبكي .. من الظلم 

المبّين، أو بكيُت .
الظلم يُبكي من وقع عليه، لكن الظالم 
المستحيل  ومن  الحق،  صاحب  أنه  يرى 
هنا أن ندير هذه المسألة بمنطق التحكيم 
العادل، ألن العدل نفسه يتحول إلى طرف 
فالرجل  الشائكة،  القضايا  هذه  مثل  في 
إن��ه على ح��ق، وأن حقه واض��ٌح ال  يقول 

ريب فيه :
فإن الماء، ماءُ أبي وجدي .. وبئري ذو 

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

تكمن كل القضية .
كلهم على حق :

ل��ك��ي ن���درس أك��ث��ر ظ��اه��رة االع��ت��ق��اد 
بالصواب، سوف نغامر بالتعريف السائد 
أن  على  عاٍم  بشكل  ينص  وهو  للصواب، 
أو سلوك  فعل  أو  ق��ول  كل  ال��ص��واب هو 
ينص  بينما  للغير.  أو  للنفس  منفعة  جّر 
الخطأ  أن  على  للخطأ  المقابل  التعريف 
هو كل قول أو فعل أو سلوك زاد ضرره 
ق��ارب  بنا  يصل  ه��ل  ول��ك��ن،  نفعه،  على 

هذين التعريفين إلى بر النجاة؟ 
على   ( الفعل  يرتكب  فمن  اعتقد،  ال 
وأنه  الصحيح،  فعل  أن��ه  ي��رى   ) إطالقه 
الذي  بالصواب  إال  يقوم  ال  ه��ذا  بفعله 
في   ( لنفسه  أو  للناس،  المنفعة  يجلب 
ال��ح��االت ال��ف��ردي��ة (، وأن م��ن ي��ق��دم له 
عدو  ه��و  إنما  ردع��ه  م��ح��اوالً  النصيحة 
بينما على  به،  له وخصم مبين لما يقوم 
الجانب اآلخر نجد أن من يرتكب الخطأ 
أن��ه يقوم بفعٍل أو  ي��رى على االط��الق  ال 
سلوك يزيد ضرره عن نفعه، ) هتلر كان 
يعمل  للكون عندما  أنه يقدم خدمة  يرى 
واألمثلة   ..  ) اآلري  العرق  سيادة  على 
على هذه المتوالية المتناقضة ال تنتهي، 
يتبعه  الذي  والصواب  الخطأ  مفهوم  إن 
وال��ب��اط��ل، هو  ال��ح��ق  ب��ال��ض��رورة مفهوم 
عمومية  على  بالضرورة  يستند  مفهوم 
كائن  لكل  الصواب  وفعل  الخطأ  ارتكاب 
ولكن،  يخطأون،  ال  فقط  فالموتى  حي، 
ويظل  الدوام،  على  قائمة  المعضلة  تظل 
على حق؟  من   : نهاية  بال  قائماً  السؤال 

ومن هو على صواب ؟
فهذا  ج��واب،  على  العثور  تحاولوا  ال 
له  ليجد  األس���اس  م��ن  يخلق  ل��م  س���ؤال 
النهاية  ما  إلى  تائهاً  يظل  سوف  جواباً، 
التي نسميها نحن  الغابة  أروقة هذه  في 

دنيا، وال تسمي نفسها بشيء . 
سؤال غارق في ال جوابه، لذلك سوف 
بقي  ما  زمعة  ابنه  يرثي  "األس���ود"  يظل 
الدهر دون أن يعترف أنه مات على سوق 
باطل، وسوف يظل بيته الشجي حياً يتردد 

بأنفاس الفقد الموجعة :
بدٍر  على   .. ولكن  بكٍر  على  تبكي  فال 

تقاصرت الجدوُد
مطلع  في  كتبته  ما  لكم  أك��رر  وس��وف 

هذه االفتتاحية :
وموضوع  ح��ق،  على  أنهم  ي��رون  الكل 
لقانون  تخضع  نسبية  هو مسألة  الباطل 
الزوايا المتعددة، كل ينظر إلى موقفه من 
اآلخر مخالفاً  يرى  وكل  الخاصة،  زاويته 

للصواب. 
لهذا، ال داعي ألن تتعب قلبك ���� الُمتعب 
أنه على خطأ،  أح��ٍد  إقناٍع  ���� في  أص��اًل 
دعه يعمل برأيه، دعه يمر بخطأه وسوف 

تنتج النهايات نفسها في ختام كل شيء.

------------------------

مجلة  من   37 العدد  افتتاحية   *
الليبي

دعه يخطيء .. دعه يمر*

■ بقلم: الصديق بودوارة

■ بقلم: الصديق بودوارة
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

المرأة الريفية بين مطرقة 
الرجل وسطوته وسندان 
االعراف والتقاليد البالية

يُكثر الحديث عن المرأة 
وحقوق المرأة ، وتهميش المرأة وتعنيفها 

وباألخص
) المرأة الريفية ( 

من  وح��رم��ان��ه��ا  تهميشها  واق���ع  ولتغيير 
التي  ال��ض��غ��وط  ح���ول  األس��اس��ي��ة  حقوقها 
في  وال��ت��ط��ورات  التقدم  ُرغ���م  لها  تتعرض 

عصرنا الحديث ؟! 
والله سبحانه وتعالى لم يخلق المرأة بهذا 

المنظور والمفهوم الخاطئ ، 
ولألسف الشديد ما زال أغلبهم يفرضون 
سيادتهم على المرأة ويحاولون بكل ما يملكونه 
من قوة وتسلط لتهميشها بكل وحشية وهظم 
وتحطيم  بمشاعرها  واألستهانة  حقوقها 

رغباتها والوقوف في طريقها ؟ 
وهناك من يتحكم في حياتها ومصيرها ، 
رحمة  تحت  ويتركها  يُزوُجها  من  وهناك 
يُطاق  ال  جحيماً  حياتها  يُقلب  أرع��ن  زوج 
ضعفها  ُمستغاًل  حقوقها  لسلب  ينتهي  وال 
رفع  تستطيع  ال  ألن��ه��ا  وصمتها  وح��ي��اؤه��ا 

صوتها للمطالبة بحقها كأنسانة . 
طالما  التي  والتقاليد  المجتمع  احتراماً 

أنتهكت حياتها بأكملها ،
ويعتبرون ذلك مقياس رجولة وفخر وكمال 

لهم ؟
وال يقف األمر عند ذلك وحسب . بَل نرى 
ونسمع من يحاول التدخل في خصوصياتها 
بكل  والتشكيك  وامالها  أحالمها  وتحطيم 

تصرفاتها ! 
وه���ذا أغ��ت��ص��اب ، ن��ع��م ف��األغ��ت��ص��اب ال 
االغتصاب  بَ��ل  فقط  الجسد  على  يقتصر 
والتقصير  مشاعرها  لحرمة  أنتهاك  ايضاً 

بحقوقها كأنسانة 
ترغب  ال  التي  واألشياء  القوانين  وفرض 

بها ، 
راضخة  المرأة  تكون  أن  حقاً  ويؤسفني 
بها  الُمتحكم  الطاغي  الُمظلم  جناحِه  تحت 

كُدمية بين يديِه ،
وال  عيباً  المرأة  يخلق  لَم  وَج��ل  َعز  والله 
 ) ) عيب  كلمة  ولَ��م يضع في دستورِه  ع��ورة 
الحياة  تعيش  أن  المرأة  بحق  جريمة  وأكبر 

باألكراه ؟! 
النظرة  تلك  م��ن  ال��رج��ل  ع��زي��زي  فلتكف 
الدونية الضيقة وأنظر إليها كأنسانة قبل أن 
إنها  على  تلك  الضيقة  بنظرتك  إليها  تنظر 

ُخلقت ) للسرير والمطبخ( ؟! 
بَل إن المرأة مخلوق ُمقدس جميل

ووضع الجنة تحت قدميها 
فأنت بأي حق تسلب منها حقها وحياتها 

؟! 
المرأة هَي الُحب وفي كنفها المالذ اآلمن 

،
ضلعك  م��ن  خرجت  ألنها  تحتقرها  ف��ال 
األعوج لتجعل منك رجاًل مستقيماً . تربيك 
وليس  رج��اًل  لها  لتكن  بك  تهتم   . تعلمك   .

عليها ، 
وِضعها في مكانتها الالئقة . فالمرأة ذات 
شأن عظيم عند خالقها وُكن لها سنداً تُكن 

لك وطٌن 
الرجل  حياة  في  الُمتعلمة  المرأة  فوجود 

والمجتمع هو التقدم والتحليق بجناحين 
والمرأة جناحَك اآلخر في التحليق

■ بقلم / مريم الدلوي 

َمِعي َدْعَوٌة

الرافعيُّ مر وهذا أثره

نشوة دالية المطر 

■ بقلم:هود األماني 

■ بقلم: رياض وريث 

■ بقلم: ُأميلة النيهوم 

متاهٌة هذِه الَحَياةُ، 
ُخًطى 

راِب تأخُذني  إلى َسراِب السَّ
ُمسافًرا عبَر أزرٍق َختََم الِبَحاَر 

لي موُجُه 

لَُه ُسُفِني 
َحِقيبِتي الَقلُْب 

ِحيَن أفتَُحُه
قاِء في بَدِني  يَِسيُل َضوءُ الشَّ

َمِعي..

َمِعي َدْعَوةٌ 
ي وَقالْت:  بها نَطَقْت أمِّ

عيَد  ُكِن السَّ
ُكِن 

فِصْرُت

ال َوْقَت ال أَماِكَن ال أْشَياَء
إاّل وُكلّها ُمُدِني 

ذهبُت، 
ِريَق،  ال أعِرُف الطَّ

ِريَق  تَعِرُفِني  َكَفى ُخَطاَي أنَّ الطَّ

كذلك  ه��و  ب��ل  ذل��ك،  يذكر  ال  نفسه  ه��و  لربما 
تلو  جيال  درسها  وأجيال  والسنين  العقل  بحدود 

جيل.
أول ما عرفته، عبر قطعة من  الرافعي  عرفت 
أدبه النفيس كانت مقررة على استحياء في مادة 
بالجامعة،  اإليطالية  اللغة  بقسم  العربية،  اللغة 
درسنا إياها الدكتور عبدالمطلوب الطبولي أستاذ 

األدب العربي.
المادة في  أستاذ  فيها  قال  التي  اللحظة  فمنذ 

مستهل الدرس:
كاتب  وه��و  الرافعي،  ص��ادق  مصطفى  ه��ذا   (

كبير(؛ وأنا على ثقة بأني قد "وقعُت على لحِم".
ذاك  آن  الحائرة  نفسي  في  العبارة  هذه  القت 
_في بحار األساليب والمدارس بل اآلداب العربي 
طيبا  حسنا  قبوال  واإليطالي_  وال��روس��ي،  منها، 

أستأنس برفقته لساعتي هذه.
وكان لقاؤنا الثاني كلمة للعالمة الشهيد محمد 
_ األدب  ب��دور  فيها  نوه  البوطي،  رمضان  سعيد 

وجل_  عز  الله  معرفة  نور  من  االستزادة  بجانب 
عن  والسمو  بالصقل  نفسه  يتعاهد  أن  أراد  لمن 
األرواح  عالم  لمصاف  بها  واالرت��ف��اع  النقائص 
وآفاق النور، واكتناه المعارف من مضانها، ومألفها 
التي عهد بها إليه، وذكر إّبانها، وهو األديب البليغ، 
لألدب  تعريفا  الفذ؛  والعالم  المسدد،  والفقيه 
ومدارسه وجملة أصناف الكّتاب واألدباء، حتى بلغ 

الرافعّي، فقال :
يبلغ  الذي ظلم وأّخ��ر، وّقدم عليه من ال  )هذا 

منزلة أن يكون تلميذا بين يديه(.
الجن  ديك  بيت  هي  هي  الكليمة،  هذه  فكانت 

القائل: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى

فصادف قلبا خاليا فتمّكنا 
قراءته،  على  أنكب  أن  إال  م��ّذاك  مني  كان  ما 
ووحيد  عمدته،  منه،  عليه  وقعت  ما  أول  فكان 
واللغة؛  والفلسفة  الفكر  في  زمانه  ودرة  عصره 

وحي القلم.

العلم  رب��ي ع��ز وج���ل؛  دائ��م��ا س��ائ��ال  وإن كنت 
فقد  المتقبل؛  والعمل  الطيب،  وال���رزق  النافع، 
النفيس؛  السفر  هذا  وتدبري  قراءتي  بعد  أيقنت 
فقد  آمين،  قال  ملكا  وافقت  قد  أمنيتي  ثلث  أن 
أقول  ال  مؤلفات  الحين_  ذلك  _منذ  علي  توالت 
إنها كانت غائبة عن ناظري، بل كانت غائبة عن 

منظوري للغة واألدب والحياة واإلنسان.
فما رأيت في منادح الرافعي الرحبة؛ إال اإلنسان 
لنصرة  وروحه  وفكره  الذي وقف حياته  الرسالّي 
اإلنسانية المعذبة في دنيا الباطل، وظلمة الجهل، 
وعقله  القوي  قلمه  سخر  ال��ذي  الرفيع  واألدي��ب 
السارب في طبقات الفكر ولغته الجزلة التي تبز 
لغة األولين، للذود عن الدين واللغة والثقافة ضد 

مد التغريب الليبرالي العفن.
كتب  بأنه  عنه  حكي  بالذي  يوما  أندهش  ول��م 
إذ  األول،  شبابه  ريعان  في  العربي  األدب  تاريخ 
بواكيرها، مسابقة  المصرية في  الجامعة  أنشأت 
لكتابة منهج دراسي يتناول األدب العربي لوضعه 
يا  )اسلمي  نشيدي  وبنظمه  تعليمها،  خطة  في 
غير  تعليما  يلق  لم  وأن��ه  الحمى(،  وحماة  مصر 
االبتدائية، حظه في ذلك حظ المنفلوطي والعقاد 

رحمهما الله.
إن��م��ا أق���ف ط��وي��ال م��ت��أم��ال ح��ائ��را م��ش��دوه��ا 
بشخصيته النادرة، وروحه الوثابة، وعزمه الصلب؛ 
أك��اب��ر األم���ة أخ��الق��ا وعلما  ال��ت��أس��ي بسير  ف��ي 
وطبعا وصدقا، ومن نافلة القول إن والده الشيخ 
عبدالرازق ضم السمه لقب "صادق"؛ لصدق الزمه 

منذ حداثة سنه !
يقول رفيقه وصديقه محمد سعيد العريان، في 
بضع كلمات أصاب فيها الحز وعبر بها عن لسان 

الحال:
"ما رأيت أحدا يحب الرافعي إال ورّق له قلبي"

ويضيف:
"كان _رحمه الله تعالى_ إذا زاره زائر في مكتبه 
جلس قلياًل يحييه ويستمع لما يقوله، ثم ال يلبث 
 " ثه:  لمحدِّ ويقول  يديه  بين  مما  كتاًبا  يتناول  أن 

يقرأ  أن  معناها  هذه  نقرأ  وتعال   ..  " نقرأ  تعال 
القراءة  عن  يكفُّ  فال  الضيف،  ويستمع  الرافعي 
أن  منه  ليس  معنى  ثه  محدِّ عيني  في  ي��رى  حتى 

يستمر في القراءة". 
وقال أيضا:

"في القهوة، وفي القطار، وفي الديوان، ال تجد 
ل  أوَّ في  وكان  كتاب،  يده  وفي  إال  وحده  الرافعي 
عهده بالوظيفة كاتًبا بمحكمة طلخا، فكان يسافر 
من طنطا كل يوم ويعود، فيأخذ معه في الذهاب 
وفي اإلياب مالزم من كتاب أيِّ كتاب ليقرأها في 

الطريق" 
"يقرأ الرافعّي كل يوم ثماني ساعات متواصلة ال 
يمل وال ينشد الراحة لجسده وأعصابه، كأنه من 

التعليم في أوله ال يرى أنه وصل منه إلى غاية". 
ساعات  بتصويره  خيرا  يفعل  لم  العريان  ولعل 
ممتدا  عليه  الحزن  جعل  إذ  األخ��ي��رة،  الرافعّي 
األول��ى  العاطفة  وانفالت  الخبر،  بغتة  متجاوزا 

وخروج الطبع عن قيده..فيقول: 
1937م  م��اي��و  م��ن  العاشر  اإلثنين  ي��وم  "ف��ي 
يتلو  َجلس  ثم  الفجر،  لصالة  الرافعي  استيقظ 
القرآن، فشعر بُحرقه في معدته، فتناول لها دواًء، 
ثم عاد إلى ُمصاله، وَمضت ساعة، ثم نَهَض وساَر، 
فلما كان بالَبهو سقط على األرض، ولما هب له 
أهل الدار وجدوه قد أسلم الروح، وُحمل جثمانه 
ث��م دف��ن بعد ص��الة الظهر إل��ى ج��وار أب��وي��ه في 
طنطا، وتوفي الرافعي عن عمر يناهز 57 سنة". 
الذي  شاكر،  محمود  فهر  أبي  مقالة  وحسبي 
مني  نفسي  انسكبت  إال  للرافعي  رث��اءه  أق��رأ  ال 

انسكاب دموع في عرصات ربوع: 
عقولهم  األوائ��ل  شارك  لقد  عليه،  الله  "رحمة 
بفكره، ونزع إليهم بحنينه، وفلج أهل عصره بالبيان 
لُكنًة  حين استعجمت قلوبهم وارتضخت عربيتهم 
غير عربية، ثم صار إلى أن أصبح ميراثا نتوارثه، 

وأدبا نتدارسه، وحنانا نأوي إليه".
ورفيق  واألس��ت��اذ،  األدي��ب،  الرافعّي،  الله  رحم 

العزلة. 

  صباح أول الكرم
  ودواليه

  السكوب
  بشمائلها

  الدانية
  الفريدة

  وهسيس ِدنانها 
  الُمتنائية 

  الكذوب
  وتوّهج ضيائها 

  القانية
  البعيدة 

  وآخر شهقة
  نشوة عناقيد

  اللّهف
  اللّعوب

  ونثرات نبضاتها 
  النائية
  العنيدة

  دنت فتدّلت
  فكانت
  قاب 

  وردتيْن
  وسنبلة حنين 

  ورشفات سويعاتها
  الخالية
  الوئيدة 

  أهّز  عراجين وريدي
  وأتسلّق نثار

  الغيم
  فينهمر عصير 

  الروح
  ويسيل خمر المطر

  ُرواء قطوف
  قوارير أحبار   

  غالية
  وديدة

  حروفك أكوان
  من جمال فّياض 

  يغسل أفئدًة
  ولَْهى 

  يَفِرد سّجادة صالة
  قائمة

  ِلتحناٍن منصوب
  بوضوء أزلّي
  ال ناقض له

  يُطفئ آهاٍت 
ى   َحرَّ

  َمديدة

  تتصاعد غيما
  يَمسح ما شاب

  القطر
  من الَحَزن

  تعود خفقات 
  أيلول األصفر 

  شاحبًة
  تائبًة

  كمن الذنب له
  بأسفار

  النور

  الوليدة

  كتبت صقيع اللهب
  الُمتناثر  لُغَة

  تُنعش صفاء ُزرقة
  تْوٍق  

  ناصٍع 
  ولهيب قبلة الرخام 

  الالهج
  على خّد ُفسيفساء

  احتراق الولَع
  كُمنمنمات

  دانتيل ُملوكّي
  ناعم العبق

  تحضنه شامات 
  سمراء عذبة

  للشْوق
  تاِلية

  ُمريدة

  انحنى الفنجان حياًء 
  فانسكب البُّن

جا دمه   ُمضرِّ
  على حرٍف

  ينزف قهوةَ 
  حبر

  الروح
  يُعانق بهاء 

  مواسم 
  المكيدة

  غواية اللوز الغنوج
  ِلَكَبد اشتعال

  قلم الوريد
  يُقّبل

  بزهاٍء 
  حاّفة ِشفاه شاي

  يُغازل
  دمع  أنين دالية

  نهر
  من ظمأ
  مشاربه
  عديدة
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الذي صدر  الكتاب  في هذا 
عنه  ي���ق���ول  2018م   س��ن��ة 
حاولت  السكيوي  أحمد  حسن 
ف���ي ه����ذا ال��ك��ت��اب أن اج��م��ع 
مايحضرني من الخرافات التي 
الطفولة  في سن  اسمعها  كنت 
الليلية،  المسامرات  خالل  من 
وال��خ��راف��ة ه��ي اس��م لشخص 
يقال انه من بني عذرة اوجهينة 
اختطفه الجن عدة ايام ثم رجع 
الي قومه وكان يتحدث باحاديث 
غريبة مما رآه  من،الجن فجرى 
تلك  ان  ال���ن���اس  ال��س��ن  ع��ل��ى 

األحاديث خرافة.
المؤلف جمع في كتابه هذا 
ال��ع��دي��د م��ن ال��خ��راف��ات مثل 
الخضر  والطوير  بسيسي  ام 
وج��م��ي��ل وج��م��ي��ل��ه وال���غ���راب، 
الباب  ث��م  وغيرها،  والنعامة 
الثاني جعله عن  المثل الشعبي 

وقصته.
تحية لمجهود المؤلف حسن 
ام��ح��م��د اس��ك��ي��وي ف��ي جمع 
الخرافات الشعبية وكتابه يعد 
االدب  لمكتبة  واث���راء  إضافة 

الشعبي الليبي.

الغناوة 
تالقيت نا وعزيز ع التاقزة مالهيف ع الغال

عبدالكريم بوزيد
الشتاوة

علي من تخطر  نا واعزاز  تالقينا عند التقاز 
مرعي الفاخري

------------
الغناوة

تعافى علي طاريه  عزيز وين جابوا لخاطري
ابراهيم بوعزيزة

الشتاوة
طروا مرهون ونا غلبان 
التفتوا لقيوني بريان

سالم مسعود
----------

الغناوة 
مازال في عزيز الخير  ينشد عليك وانت ناسيه

الشتاوة
فيه الخير عزيز القيته  هو ينشد وانت ناسيته

الذاكرة  توطين  اع��ادة  تؤدي  قد 
عبر  الثقافية  التراثية  الجمعية 
تاريخها العميق تجذيرا في الواقع 
التوجهات  م��ق��اوم��ة  ال���ى  الليبي 
المضادة لالهتمام بالتراث الشعبي 
ب��ه كقيمة  وال��راف��ض��ة االع��ت��راف 
وطنية ثقافية وعلمية بدليل اننا ال 
نرى اي جامعة ليبية خاصة اوعامة 
ب��ه ضمن  وال��ع��ن��اي��ة  دراس��ت��ه  تقر 
ولم  التعليمية  ومقرراتها  مناهجها 
بأطروحة دراساته  يتقدم  نرى من 

العليا حول موروثنا الثقافي.
االقليمية  المهرجانات  اختفاء 
في  لالشتراك  تؤهلنا  التي  وه��ي 

الهرجانات العالمية
غياب المتاحف وقاعات العرض 
لتنمية  المادية  المفردات  لعرض 
وعي المواطن بتاريخ بالده وزيادة 
في تربية جيل يتعرض لالستالب.

ومافي  وصحف  دوري��ات  غياب 
ح��ك��م��ه��ا اع��الم��ي��ا ت��خ��ت��ص ب��ه��ذا 
الموروث الهام الذي هو جزءا مهما 
يشكل  كونه  وثقافتنا  تاريخنا  من 
طريقة  منه  نستمد  ال��ذي  ال��وع��اء 

عن  تعبر  ال��ت��ي  حياتنا  م��م��ارس��ة 
ثقافتنا هويتنا الوطنية الجامعة.

استهالال بادبياتنا... 
هالمره...خطاب فردي .....كذه 

عطيني وذنك.
الريح  منه  اتجيك  اللي  "ال��ب��اب 

سده وستريح."
1 - زامق وعينه عالقصعه

2 - زامق ويده فالقصعه
ل��ث��ق��اف��ت��ن��ا ال��ش��ع��ب��ي��ة ال��ت��رب��وي��ة 
اسلوبها في رصد مشاهد حياتيه 
للتنبيه  الواقع  على  تعكسها  يوميه 
بصورة فكاهية على ان التردد بين 

الرضا والقبول احد عيوبنا .
"اطلق عبستك ومسك خبزتك"

ال��ت��رح��اب  م��ج��ال  ف��ي  لثقافتنا 
وهنا  ه��ام  ش��أن  الضيافة  وحسن 
الحسنة  المعاملة  ان  المثل  يؤكد 
والموده هي في المقام االول قبل 

الكرم.
"غلب الحكومه موش غلب"

تعفي  عقالنيه  ميزات  لثقافتنا 
واحترامها  القوانين  مجابهة  من 

وان الرضوخ لها ليس هزيمة .

"كل عين تضحك الجيلها"
وطرقته  اال  بابا  تترك  لم  ثقافة 
واذواقها  االجيال  ثقافات  تتباين 
وت��ظ��ل ه���ذه ال��ذائ��ق��ة ت��م��ي��ل ال��ى 

معطيات مرحلتها
"اللي اضرب بشي صاده"

احد  وال��ق��در  بالقضاء  األي��م��ان 
والتأكيد  بل  ثقافتنا  مسلمات  اهم 

عليه
) اللي مااتحقها العين واعره(

تعطي  والفتن  بالوشاية  للتنديد 
على  وتؤكد  قصوى  ثقافتنااهمية 

التثبت في الشهادة.
"مخالف بالسيات صيوره ماليم"
زعالن بالش يرضى بالش حيث 
يغضب  ألن  سببا  الي��ج��د  م��ن  ان 

سيرضى.
"لحباب علي بعضهم ستره"

يالها من ثقافة مسكونة بفلسفة 
المحبةوروح التسامح واأللفة

بالحبر الليبي.
ان رافقت رافق زين خوذ ادباره
رفيق الخال قبل الطريق اختاره

الخرافة الشعبية وحسن أحمد

غناوة وشتاوة

ادبيات شعبية

"ياامهدي الفكارين ساعة فوجتهن"

<< إصدار جديد<< قصيدة وشاعر

<< الموروث والهوية

الشاعر عمر بوعوينه 
وقصيدة أحوال حايلة 

العرب لوله قالت 

آدم  محمد  عمر  الشعبي  شاعرنا  ول��د 

بوعوينه ببلدية بئر لشهب  شرق  طبرق 

في  لصغر  بوعوينه  وسمي  كيلومتر،   70

حجم إحدى عينيه وهو من قبيلة المنفة، 

وأمه هنية محمد من قبيلة المنفة. 

صغره  منذ  القرآن  شاعرنا  حفظ  وق��د   

وقال  الديني،  الجغبوب  معهد  في  وتعلم 

الشعر الشعبي في مختلف أغراضه وكتب 

شعراء  سير  م��ن  بعض  ك��ت��اب   ف��ي  عنه 

البطنان.

اح��وال  ملحمة  في  شاعرنا  ش��ارك  وق��د 

حايله وهي في الموعظة والحكمة وكانت 

مشاركته هي األفضل. 

أحوال حايله بين المنام وطيبه 

أحوال  جبدهن للناس فيه الغيبه

أحوال من  شبكهن 

مغير اطلبه ساهل عليه فككهن 

ان كان  هن  ذنوب  برحمته يتركهن

وأن كان رزق  ما واعر عليه يجيبه

وأن كان من جناب الحكم بابك سكن 

حب الرياسه  علي العباد مصيبه

ليام  ديما يافتى ينعكن 

 زال حكم لستانه وهان سريبه

مافي الكتب رينا أحوال يبكن 

مفيت ما صهيد النار وتلهليبه

حرف األلف 

اعطي العيش لخبازه

ابعد عن الشر وغني له

اتحط روحك في النخال يبربشك

الدجاج

ارحم من زار وخفف

اعطي البرمة تعطيك

■ بقلم االديب: محمد اسويسي
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حوادث

مديرية أمن بنغازي

 تقبض على مجرم أطلق النار على مواطنين

وافد يسرق محتويات مزرعة يعمل بها واألمن ُيوقع به

الديوان / خاص
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  أع��ل��ن��ت 
ح��ب��س م��س��ؤول��ي ال��م��رك��ز 
العام للتدريب التابع لوزارة 
بحكومة  والتعليم  التربية 
ال��والي��ة  المنتهية  ال��وح��دة 
بتهمة االستيالء على المال 
المستندات  وتزوير  العام 

الرسمية.
النائب  مكتب  وأص����در 
أن  فيه  ج��اء  بياناً  ال��ع��ام  
ال��ع��ام��ة حركت  ال��ن��ي��اب��ة   (
ال���دع���وى ال��ع��م��وم��ي��ة في 
المركز  مسؤولي  مواجهة 
مكافحة  نيابة  واستقصت 
دائ��رة  ف��ي  الفساد  ج��رائ��م 
طرابلس  استئناف  محكمة 

من  المرفوع  البالغ  وقائع 
موظف بالمركز( .

واخ��ت��ص ال��ب��الغ بحسب 
البيان " كاًل من مدير عام 
المتابعة  ومسؤول  المركز 
وض��م��ان ال���ج���ودة وم��دي��ر 

اإلداري�����ة  ال���ش���ؤون  إدارة 
السابق حيث أظهر التحقيق 
ارتكابهم  ثبوت  االبتدائي 
تجاوزات شابت اإلجراءات 
الموكل  والمالية  اإلداري���ة 

إليهم اتخاذها.

التحقيقات  أثبتت  كما 
أي��ض��ا ب��ح��س��ب ال��ب��ي��ان " 
جرائم  المتهمين  ارت��ك��اب 
االستيالء على المال العام 
والحصول على منافع مادية 
للتشريعات  ب��ال��م��خ��ال��ف��ة 
وص���رف ال��م��ال ال��ع��ام في 
المخصص  ال���وج���ه  غ��ي��ر 
ل���ه وت���زوي���ر ال��م��س��ت��ن��دات 
تستلزمها  التي  الرسمية 
الئ��ح��ة ال��ع��ق��ود اإلداري�����ة 
سلطات  استعمال  وإس��اءة 

الوظيفة(.
ال��ب��ي��ان عقب   واخ��ت��ت��م 
اس����ت����ج����واب ال��م��ت��ه��م��ي��ن 
بحبسهم  ال��م��ح��ق��ق  أم����ر 

احتياطًيا.

الديوان / خاص
القبض  بنغازي  أم��ن  مديرية  أعلنت 
قام   " "بالخطير  وصفته  م��ج��رم  على 
المواطنين  على  العشوائية  بالرماية 
واحتجز ذويه بمنزل في منطقة طابلينو 
في  األهلي  النادي   بالقرب من جزيرة 

بنغازي.
رماية وترويع مواطنين 

وفي بيان لها عبر صفحتها الرسمية 
أمن  مديرية  اوض��ح��ت  فيسبوك  على 
بنغازي أن ذلك جاء " بعد ورود معلومات 
إلى قسم التحريات العامة بمديرية أمن 
األش��خ��اص  أح��د  بقيام  تفيد  ب��ن��غ��ازي 
واحتجاز  المواطنين  وترويع  بالرماية 

ذويه بأحد المنازل بمنطقة طابلينو.
أعضاء  تحرك   " فقد  البيان  ووف��ق 
التحريات بالمديرية إلى مكان الحادث 
عليهم  ال��رص��اص  المتهم  أطلق  حيث 

أي  وق��وع  دون  وضبطوه  معه  فتعاملوا 
خسائر بشرية.

مطلوب للعدالة
بيان  بحسب  تبين  التحقيق  وخ��الل 
)م.س.م(  يدعى  المتهم   " أن  المديرية 

مواليد العام 1997 ويلقب ب)كولمبيا( 
واعترف بما نسب إليه فضال عن قيامه 
بمنطقة  ال��م��خ��درة  ب��ال��م��واد  ب��االت��ج��ار 

بوهديمة.
البيان  ذات  بحسب  ات��ض��ح  وأي��ض��ا 
شرطة  مركز  لدى  مطلوب  "المتهم  أن 
الفويهات على ذمة أربعة محاضر تتعلق 
والسرقة  واإلي���ذاء  القتل  في  بالشروع 
سالح  بواسطة  والرماية  السالح  بقوة 

ناري.
بحسب  أي���ض���ا  م��ط��ل��وب  ال��م��ت��ه��م 
المديرية " لدى مركز شرطة قاريونس 
على ذم��ة محضر إي��ذاء وال��ش��روع في 
غيابي  حكم  ص��دور  جانب  إل��ى  القتل 
أربع سنوات فيما  بحقه بالسجن لمدة 
اتخاذ  ج��رى   " أن��ه  بالقول  البيان  ختم 
المتهم  ح��ي��ال  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اإلج�����راءات 

وإحالته إلى لنيابة العامة.

الديوان / خاص
ضبط  أجدابيا  أم��ن  مديرية  أعلنت 
حارًسا  ويعمل  الوافدين   العمال  أحد 
في إحدى المزارع بالمدينة بعد تورطه 
يقوم  التي  المزرعة  سرقة  جرائم  في 

بحراستها والمنازل المجاورة لها.
أمن  لمديرية  بيان  بحسب  ذلك  جاء 
اجدابيا اكدت فيه أن ) الوافد مصري 
أن   بعد  عليه  قبضت  ق��د    ) الجنسية 
تلقت عدة شكاوى من المواطنين بشأن 
المزرعة  م��ن  األغ���راض  بعض  ف��ق��دان 
مستمر  بشكل  لها  المجاورة  والمنازل 
يقوم  الذي  الشخص  هوية  معرفة  دون 

بذلك.
وجمع  التحري  "بعد  أن��ه  وأض��اف��ت 
المعلومات من قبل أعضاء قسم البحث 
العامل  أن  اتضح  بالمديرية  الجنائي 
المزرعة  بحراسة  المكلف  المصري 
المزرعة  محتويات  بسرقة  قام  من  هو 

والمنازل المجاورة لها.
أنه   أوضحت  بيانها  وف��ي  المديرية 
واعترف  المتهم  مع  االس��ت��دالل  ج��رى 
ومعدات  كهربائي  ومولد  كابل  بسرقة 

أخ��رى م��ن نفس ال��م��زرع��ة " م��ؤك��دة " 
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة 
العامة  النيابة  إلى  واحالته  ذلك  حيال 

لالختصاص".

الديوان / خاص
بنغازي،  في  المدينة  شرطة  مركز  ضبط 
أم��وال من  تورطا في جريمة سرقة  شخصين 
مديرية  قالت  ما  وف��ق  وذل��ك  مواطن  حساب 
أمن بنغازي عبر صفحتها الرسمية على موقع 

التواصل االجتماعي فيسبوك.
تزوير 

بيان  في  الواقعة  تفاصيل  المديرية سردت 
لها قائله إنها " تعود إلى شكوى مواطن بشأن 
من  شخصية  وبطاقة  مصرفي  ص��ك  سرقة 
فتح  في  تأخر  حيث  البلدي  بالفندق  سيارته 
في  والبطاقة  الصك  أن  منه  ظنا  المحضر 

لمنزل.
وبعد استفساره عن حسابه لدى المصرف 
اتضح أن الصك جرى صرفه وبأكبر من قيمته 
والمبلغ  دي��ن��ار  آالف  بخمسة  ك��ان   إن��ه  حيث 

المسحوب 15 ألفا.
تحديد هوية السارق 

أعضاء   " أن  بيانها  في  المديرية  وأك��دت 
التحريات في المركز تمكنوا من تحديد هوية 
قيمته  غير  ث��م  الصك  س��رق  ال��ذي  الشخص 
القيمة  زور  بأنه  اعترف  حيث  إيقافه  وج��رى 
الحروف  خانة  أيضا  وكانت  بالصك  المكتوبة 
وأفاد  التزوير  عملية  على  ساعده  مما  فارغة 
المصرف ساعده  في  يعمل  الذي  بأن شقيقه 

في جريمته.
األمن  رجال  "استهدف  المديرية  وأضافت 
أفاد  عليه حيث  القبض  إل��ق��اء   وت��م   شقيقه 
على  يطلع  ول��م  شقيقه  من  الصك  أخ��ذ  بأنه 
القيمة المالية للصك وقام بكتابة اسمه خلف 
تجرى  كي  الحسابات  لموظف  وأعطاه  الصك 
عملية الصرف مؤكده أنه " اتخذت اإلجراءات 

القانونية معهما وأحيال إلى لنيابة العامة ".

الديوان / خاص
أمن  بمديرية  العامة  التحريات  قسم  تمكن 
في  المطلوب  على   القبض  إلقاء  من  بنغازي 
جريمة قتل المواطن عوض الهمالي التي وقعت 

في شهر يونيو الماضي بمنطقة السرتي.
لمديرية  بيان  بحسب  الواقعة  بداية  وتعود 
أمن بنغازي إلى " نشوب مشاجرة بين المجني 
األول  على  ال��ن��ار  أطلق  ال��ذي  والجاني  عليه 

وأرداه قتيال.
وحسب بيان المديرية المنشور على صفحتها 
في موقع التواصل االجتماعي فيسبوك فإن " 
معلومات وردت حول تردد الجاني على منطقة 
بلعون حيث انتقل أعضاء التحريات إلى المكان 

والحقوه حتى أوقفوه ثم نقل إلى القسم.
واعتراف المتهم بحسب بيان المديرية " بما 
نُسب إليه، ثم أُحيل إلى النيابة العامة من حيث 

االختصاص".

سرق )صك( وصرف قيمته المزورة 
شقيقه الموظف بالمصرف

مطلوب في جريمة قتل 
في قبضة العدالة

بتهمة االستيالء على المال العام

حبس مسؤولين بوزارة التعليم طرابلس



12 الرياضة
األحد 15 صفر 1444هـ الموافق 11 سبتمبر 2022م العدد )193(  

أسندت لجنة المسابقات صلب 
االت��ح��اد األف��ري��ق��ي ل��ك��رة ال��ق��دم، 
ال��دور  ذه��اب  م��ب��اراة  إدارة  مهمة 
التمهيدي األول من مسابقة كأس 
الكونفدرالية األفريقية، بين ممثل 
األه��ل��ي  ون��ظ��ي��ره  األخ��ض��ر  ليبيا 

الحكم  إل��ى  ال��س��ودان��ي  الخرطوم 
الجزائري عبدالرزاق عراب، على 
الدولي  بنينا  أرضية ملعب شهداء 

مساء اليوم االحد 12 سبتمير.
وتقام مباراة اإلياب بين الفريقين 
ال��ج��اري في  الشهر  م��ن  ي��وم 16 

السودان.
الليبية  ال��ك��رة  م��م��ث��ل  وي��س��ع��ى 
في  إيجابية  نتيجة  تحقيق  إل��ى 
م��ب��اراة ال��ذه��اب، م��ن أج��ل حسم 
التأهل إلى الدور المقبل من كأس 

الكونفدرالية.

لكرة  االت��ح��اد  فريق  بعثة  غ���ادرت 
تنزانيا  إلى  متوجهه  طرابلس  القدم 
سونطر  دو  فالمبوا  ف��ري��ق  لمقابلة 
ضمن  األح��د  اليوم  مساء  البورندي 
أندية  أب��ط��ال  دوري  تمهيدي  ذه��اب 

أفريقيا.
واجرى الفريق يوم الثالثاء الماضي 
معظم  بمشاركة  النهائية  تدريباته 
بنتيجة  ال���خ���روج  ب��ه��دف  ال��الع��ب��ي��ن 
إيجابية في لقاء الذهاب أمام فالمبو 
الذي  اإلي��اب  مباراة   قبل  الرواندي  
ستلعب في ملعب بنينا بمدينة بنغازي 
في الثامن عشر من الشهر الجاري .

بعدد  صفوفه  االتحاد  فريق  وعزز 
ط��ارق  الجناح  منهم  الالعبين   م��ن 
ال��س��ع��ي��ط��ي م���ن ال���ه���الل، وال��ظ��ه��ي��ر 

السويحلي  م��ن  "ك��وب��ا"  األع���وج  ف��رج 
التوهامي  محمد  النصر  رب��اع��ي  و 
المقصي  وأح��م��د  الزليتني  ويحيى 

"الكيلو" إضافة للتونسي عماد اللواتي 
باألشهر  أح��م��د  ال��ش��اب  وب��ال��ح��ارس 

قادما من الشط، ومعتز معروف.

الديوان - ريميسا
سيعود منتخبنا الوطني األول لكرة القدم الى 
الفيفا  أي��ام  خالل  جديد  من  الدولية  الواجهة 
وأوغ��ن��دا  تنزانيا  منتخبي  سيستضيف  حيث 
ضمن م��ب��اري��ات ال���دورة ال��ودي��ة ال��دول��ي��ة التي 
ستستضيفها مدينة بنغازي بملعب شهداء بنينا 
الدولي خالل الفترة من 21 الى 27 من شهر 

سبتمبر الجاري.
الوطني مشاركته في هذه  وسيفتتح منتخبنا 
المنتخب  بمواجهة  ال��دول��ي��ة  ال��ودي��ة  البطولة 
األوغندي يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري، ثم 
سيواجه المنتخب األوغندي نظيره التنزاني يوم 

24 من الشهر الجاري.
وستختتم البطولة بإقامة اخر المباريات التي 
ستجمع فريقنا الوطني مع نظيره التنزاني يوم 

27 من الشهر الجاري.
تحضيراته  الوطني  منتخبنا  يبدأ  أن  وينتظر 
استعداًدا لهذه البطولة بقيادة المدرب الفرنسي 
الشهر  م��ن  عشر  السابع  م��ن  ب��داي��ة  مارتينيز 

الجاري

كأس الكونفدرالية اإلفريقية: األخضر الليبي يواجه 
األهلي الخرطوم في ملعب بنينا الدولي اليوم االحد

فريق االتحاد يواجه فالمبو الرواندي ضمن ذهاب 
تمهيدي دوري أبطال أندية إفريقيا

منتخبنا الوطني في مواجهة أمام تنزانيا وأوغندا ضمن أيام الفيفا

بنغازي،  بمدينة  الطفل  بمسرح  أقيم 
لمدربي  المتقدمة  ال���دورة  ختام  حفل 
حراس المرمى على مستوى ليبيا، تحت 
إشراف وتنظيم شركة ثيرد مان واالتحاد 
جمعية  مع  بالتعاون  بالمدينة،  الفرعي 

حراس المرمى. 
وح��ض��ر اخ��ت��ت��ام ال����دورة ال���ذي ألقى 
م��ح��اض��رات��ه��ا ال��م��ح��اض��ر ال��ص��رب��ي 
)س��اردن  ال��دول��ي  االت��ح��اد  من  المعتمد 
ماكسيموفيتش( قرابة ال� 35 مدرًبا على 
الشخصيات  من  ونخبة  ليبيا،  مستوى 
ت��م تسليم  اإلع��ت��ب��اري��ة، الس��ي��م��ا وأن���ه 
شهادات التقدير لكل األسماء المشاركة 

بالدورة. 
وق���ال ال��م��ح��اض��ر ال��ص��رب��ي س���اردن 
إال  الوقت  ضيق  “رغم  ماكسيموفيتش: 
جيدة،  كانت  المنهجية  ال��دورة  هذه  أن 
باالستفادة،  مليئة  أنها  إل��ى  باإلضافة 

وفيها الكثير من اإليجابيات”. 
ق��ائ��ال: حقيقة لقد  وأض���اف س���اردن 
تفاجأة بمستوى مجموعة حراس المرمى 
ل��ل��دورة،  بجاهزيتهم  وذل���ك  ليبيا،  ف��ي 
فالكل لديه الرغبة في تطوير خبراتهم، 
هو جديد خاص  ما  كل  من  واالستفادة 

بهما. 
“خ��الل  أن���ه  ماكسيموفيتش  وأك����د 
أن  الحظت  المنهجية  بالدورة  تواجدي 
لديهم رغبة في  المرمى  مدربي حراس 
تطوير الذات، وأنهم مهتمين كثيًرا، وذلك 
المحاضرات  في  نقاشاتهم  خ��الل  من 
أن  إل��ى  مشيًرا  والتطبيقية،  النظرية 
“رسالتي إلى كل المسؤوليين في البالد 

االهتمام أكثر بهذه الشريحة”. 

اختتام الدورة المتقدمة 
لمدربي حراس المرمى على 

مستوى ليبيا في بنغازي


