
دعت هيئة رئاسة مجلس النّواب كافة 
إل��ى حضور  المجلس  أع��ض��اء  ال��س��ادة 
بمدينة  ستعقد  التي  الرسمية  الجلسة 
عشر  السابع  االثنين  الغد  ي��وم  طبرق 
للخامس  الموافق  من محرم 1444ه� 

عشر من شهر اغسطس الجاري.
ولم تذكر هيئة رئاسة مجلس النواب 
اي��ة تفاصيل ع��ن ج��دول  ف��ي دع��وت��ه��ا 
سيتم  التي  البنود  أو  الجلسة  أعمال 

مناقشتها في الجلسة. 

هيئة رئاسة مجلس النّواب تدعو لجلسة رسمية يوم الغد االثنين بمدينة طبرق 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

على ذمة قضايا فساد 
واختالس أموال عامة:

النيابة العامة تأمر بالحبس 
االحتياطي لـ7 مسؤولين بوزارة 
الصحة و5 مديري مستشفيات 

ومديري شركتين طبيتين

اخبار

اخبار

ص2

ص3

لجنة تقصي الحقائق حول 
انتهاكات القانون الدولي اإلنساني 
بمجلس النواب تعقد اجتماعًا مع 

السفير الهولندي لدى ليبيا

ص4اخبار

مطالبات بتوفير الخدمات 
الصحية في المركز 
الصحي رأس الهالل

بالحكومة  ال��دف��اع  وزي��ر  هنأ 
حومة،  أحميد  الدكتور  الليبية 
القوات المسلحة الليبية بمناسبة 
الذكرى ال�� 82 لتأسيس الجيش 
الليبي في التاسع من أغسطس 

للعام 1940ميالدي.
الجيش  منتسبي  حومة  ودعا 
من ضباط وضباط صف  كافة 
العقيدة  وف���ق  ال��ع��م��ل  وج��ن��ود 
حماية  في  للمؤسسة،  الوطنية 

الوطن والمواطن.
كما دعا وزير الدفاع منتسبي 
العمل  ف���ي  اإلس�����راع  ال��ج��ي��ش 

بتوحيد   )5+5( لجنة  بنتائج 
وتعزيز  العسكرية  المؤسسة 
الخطوات التي اتخذت في هذا 
على  الفرصة  لتفويت  الجانب، 

بغية  بالمؤسسة  المتربصين 
تفتيتها.

وأك���د ال��وزي��ر أن��ه م��ن خالل 
عمله وزيًرا للدفاع؛ سيعمل على 
تقوية ركائز الجيش في مختلف 
ربوع البالد غربا وشرقا وجنوبا، 
ب��م��ا ي��ك��ف��ل ت��ح��ق��ي��ق ال��س��ي��ادة 

الوطنية وحماية الوطن.
ولفت إلى أن الجيش كمؤسسة 
أن  لها  آن  تأسيسها،  منذ  قوية 
بما  واحد  تكون على قلب رجل 
وتأمين  منتسبيها،  حقوق  يكفل 

الوطن وحدوده وسيادته. 

ي��وم االرب��ع��اء الماضي  ص��ادف 
وقع  الذي  للهجوم  الثالثة  الذكرى 
ي���وم 10 أغ��س��ط��س، واس��ت��ه��دف 
بنغازي  في  المتحدة  األم��م  فريق 
متسبًبا بمقتل ثالثة من موظفيها 

وإصابة اثنين آخرين.
المتحدة  األم���م  بعثة  ووص���ف 
موقعها  ع��ب��ر  ليبيا  ف��ي  ل��ل��دع��م 
اإللكتروني هذه الذكرى باألليمة.

ونقلت البعثة عن القائم بأعمالها 
مع  “قلوبنا  قوله  زينينغا  ري��زدون 

ع��ائ��الت زم��الئ��ن��ا ال��ذي��ن ق��دم��وا 
الهجوم  هذا  في  التضحيات  أجل 
البشع، كما أشيد بشجاعة وثبات 
زمالئنا الذين نجوا واستمروا في 
األم��م  راي��ة  تحت  واجبهم  ت��أدي��ة 

المتحدة”.
أس��رة  “تظل  زينينغا:  وأض���اف 
تماًما  ملتزمة  ال��م��ت��ح��دة  األم���م 
ب��خ��دم��ة ال��ش��ع��ب ال��ل��ي��ب��ي، ودع��م 
السالم  نحو  طريقها  في  البالد 

واالستقرار واإلزدهار”.)

ج���دد رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة 
قبل  م��ن  المكلفة  الليبية 
الثالثاء  يوم  النواب  مجلس 
لجميع  دع���م���ه  ال��م��اض��ي 
لتوحيد  الهادفة  المساعي 

المؤسسة العسكرية .
في  ب���اش���اغ���ا"   " ووج����ه 
ت���غ���ري���ده  ن���ش���ره���ا ع��ب��ر 
الذكري   بمناسبة  حسابه  

الجيش  لتأسيس   82 ال��� 
ال���ل���ي���ب���ي  ال���ت���ه���ان���ي إل���ى 
الصف  وضباط  »الضباط 
للوطن  المخلصين  والجنود 
استقالله  عن  والمدافعين 

وسيادته« حسب تعبيره .
وأضاف رئيس  الحكومة 
الليبية  قائال  »ندعم جميع 
لتوحيد  الهادفة  المساعي 

واالستفادة  الليبي  الجيش 
بما  الدولية؛  الخبرات  من 
ي��ح��ق��ق ت��ط��وي��ره وت��أه��ي��ل 
م��ب��دأ  وي��ض��م��ن  منتسبيه 

السيادة الوطنية«. 
وواف�������ق ي�����وم ال���ث���الث���اء 
شهر  من  التاسع  الماضي 
ال�82  الذكرى   أغسطس  

لتأسيس الجيش الليبي. 

حومة ُيهنئ منتسبي القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الــ 82 لتأسيس الجيش الليبي

البعثة األممية ُتؤكد التزامها بخدمة الشعب الليبي ودعم البالد في طريقها نحو السالم واالستقرار

في ذكري تأسيس الجيش الليبي باشاغا:

ندعم جميع المساعي الهادفة لتوحيد المؤسسة العسكرية ب��ح��ض��ور ال����س����ادة أع��ض��اء 
”ابراهيم  السيد  النواب  مجلس 
ال���درس���ي” وال��س��ي��د ”م��ص��ب��اح 
ال����ب����دوي” وال���س���ي���د ”خ��ل��ي��ف��ة 
ال������دغ������اري” وم����دي����ر م��ك��ت��ب 
“عوض  السيد  الرئاسة  ش��ؤون 
رئيس  السيد  التقى  الفيتوري”، 
األستاذ  ال��ن��واب  مجلس  دي��وان 
الفضيل”  المصري  ”عبدالله 
مجلس  دي����وان  ب��م��ق��ر  بمكتبه 
يوم  بنغازي  مدينة  في  ال��ن��واب 
رئيس  السيد  الماضي  االثنين 
م��ج��ل��س ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��وط��ن��ي 
ال��دك��ت��ور ”م��ف��ت��اح ع��ب��دال��واح��د 
األعمال  اللقاء  وتناول  الحرير” 
والمناشط والبرامج التي ينفذها 
مجلس التخطيط الوطني وعدد 
من الملفات والقضايا الوطنية.

السيد  كرم  اللقاء  ختام  وفي 
رئيس مجلس التخطيط الوطني 
ال��س��ي��د رئ��ي��س دي����وان مجلس 
ال����ن����واب األس����ت����اذ ”ع��ب��دال��ل��ه 
المصري الفضيل” بدرع تكريمي 
تقديراً وعرفاناً بجهوده الوطنية 

في خدمة الوطن.

رئيس ديوان مجلس النواب 
يلتقي رئيس مجلس 

التخطيط الوطني
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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 . ●

ـــــس الــــتــــحــــريــــر: ـــــي رئ

مــديــر الــتــحــريــر  :

: الــفــنــيــة  اإلدارة 

االخـــــــــــــــــــــــــــراج :

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

فــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــس
هــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــف

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

الحقائق  تقصي  لجنة  عقدت 
الدولي  القانون  انتهاكات  ح��ول 
اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 
الليبي  النواب  بمجلس  اإلنسان 
برئاسة السيد “يوسف العقوري” 
من  ك��اًل  وعضوية  اللجنة  رئيس 
القانونية  ال��ش��ؤون  إدارة  م��دي��ر 
“أش��رف  السيد  النواب  بمجلس 
مكتب  ومدير  ال��دوس“  المبروك 
دع����م ال��س��ي��اس��ات ال��ب��رل��م��ان��ي��ة 
“ع��ب��دال��واح��د  السيد  وال��ب��ح��وث 
النواب  مجلس  ومندوب  الالفي” 
الدولية  الجنائية  المحكمة  لدى 
عقدت  األوجلي”  “سالم  الدكتور 
مملكة  س��ف��ي��ر  م���ع  اج���ت���م���اع���اً 
“دولف  السيد  ليبيا  لدى  هولندا 
“فيفيان  ونائبته   ” هوجوونينج 
االجتماع  تناول  حيث  ه��اوخ��ن”، 
ملف حقوق اإلنسان في ليبيا، وتم 
التطرق إلى الملفات المرتبطة به 
عن  ال��ص��ادرة  التقارير  ذل��ك  من 
المستقلة  الحقائق  تقصي  بعثة 
حقوق  مجلس  ب��ق��رار  ال��م��ن��ش��أة 

اإلنسان التابع لألمم المتحدة .
السيد  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س  وأك����د 
“يوسف العقوري” على استقاللية 
في  استمرارها  وض���رورة  اللجنة 
الحقائق  على جمع  والعمل  عملها 
التي يشتبه في  الوقائع   كل  حول 
كونها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي 
اإلنساني او القانون الدولي لحقوق 
اإلن���س���ان، ك��م��ا أك���د ع��ل��ى أهمية  

في  الهولندي  الجانب  مع  التعاون 
مجال التحقيقات البرلمانية .

أن  اللجنة  أع��ض��اء  أوض���ح  و 
مجلس النواب يولي ملف الهجرة 
في  وهو  بالغة  أهمية  وحوكمتها 
المنظمات  م��ع  مستمر  ت��واص��ل 
في  الحكومية  وغير  الحكومية 
هذا المجال، كما أن االستجوابات 
التي ُوجهت للحكومة قبل سحب 
الملف السيما  تناولت هذا  الثقة 
االن��ت��ه��اك��ات ض���د ال��م��ه��اج��ري��ن 
وضحايا االتجار بهم، كما يضطلع 
مكتب دعم السياسات البرلمانية 
الليبي  النواب  بمجلس  والبحوث 
اج��راء  على  ويعمل  الملف  بهذا 

االبحاث والتحليالت بشأنه.
اللجنة أهم  واستعرض أعضاء 
الوقائع ذات األولوية منها أحداث 
ح���رق م��ط��ار ط��راب��ل��س وأح���داث 
براك الشاطيء ومرزق و وغرغور 
واي���ض���ا إع������دام ال���ج���رح���ى في 

مستشفي غريان وأحداث ترهونة 
والمقابر الجماعية ، حيث صحح 
المعلومات  بعض  اللجنة  أعضاء 
الجانب،  بهذا  المتعلقة  والبيانات 
وتم التطرق أيًضا إلى ملف العنف 
ض��د ال��م��رأة وال��ت��ش��ري��ع��ات ذات 
أكدت  وف��ي ه��ذا االط��ار  العالقة 
بين  التمييز  ض��رورة  على  اللجنة 
والتي  المحضة  الجنائية  الوقائع 
الترقى إلى الجرائم الدولية وبين 
انتهاكات القانون الدولي اإلنساني 
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان .
السفير  أش����اد  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
ودع��م  اللجنة  بعمل  ال��ه��ول��ن��دي 
االنتقالية  العدالة  بمسار  الدفع 
والمصالحة الوطنية والتعاون في 
هذا الشأن، مؤكداً على دعم بلده 
في  المؤسسات  توحيد  لجهود 
النواب  مجلس  ودور  ليبيا،  دول��ة 
بجهود  مشيداً  الصدد،  هذا  في 
على  العمل  ف��ي  ال��ن��واب  مجلس 

قانون مكافحة العنف ضد المرأة 
، كما أكد على عمق العالقات بين 
البلدين وأعرب عن سعادته بزيارة 
األول��ى  وزي��ارت��ه  ب��ن��غ��ازي،  مدينة 

لمقر مجلس النواب بالمدينة .
واخ���ت���ت���م االج���ت���م���اع ب��إت��ف��اق 
في  االس��ت��م��رار  ع��ل��ى  الجانبين 
التنسيق المباشر وكذلك التعاون 
مع بعثة تقصي الحقائق للتحقيق 
القانون  وتجاوزات  انتهاكات  في 
والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدولي 
بقرار  المنشأة  اإلنساني  الدولي 
التابع  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  مجلس 
التحقيق  ح��ول  المتحدة  ل��ألم��م 
ف��ي ان��ت��ه��اك��ات ال��ق��ان��ون ال��دول��ي 

اإلنساني في ليبيا.
هولندا  أن  ب��ال��ذك��ر  ال��ج��دي��ر 
المتحدة  تشارك سويسرا واألمم 
بالقانون  المعني  العمل  ف��ري��ق 
ال����دول����ي اإلن���س���ان���ي، وح��ق��وق 

اإلنسان.

لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي اإلنساني 
بمجلس النواب تعقد اجتماعًا مع السفير الهولندي لدى ليبيا
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أمرت النيابة العامة بحبس ) 6 ( مسؤولين 
بوزارة الصحة و) 5( مدراء مستشفيات عامة 
و مديري شركتين طبيتين حبسا احتياطًيا على 

ذمة قضايا فساد واختالس أموال عامة .
نشره  بيان  في  العام  النائب  مكتب  وأوضح 
أمرو  النيابة  وكالء  أن  الرسمية  على صفحته 
المطابقة  لجنة  م��ن  أع��ض��اء  خمسة  بحبس 
مستشفى  وُم��دي��ر   ، الصحة  ب���وزارة  والتسلم 
غريان التعليمي ، وُمدير إدارة الصيدلة بوزارة 
؛  العام  جندوبة  مستشفى  وُم��دي��ر   ، الصحة 
 ، سابقاً  التعليمي  الشقيقة  مستشفى  وُمدير 
ال��زه��راء،  بُمستشفى  الصيدلة  إدارة  وُم��دي��ر 
مستشفى  ومدير   ، الزهراء  مستشفى  ومدير 
بئر الغنم ؛ وُمدير شركة األبتر الذه�بي ، وُمدير 
شركة من�ارة ال�متوس�ط ؛ حبساً احتياطياً على 

ذمة القضية . 
  وأشار البيان إلى أن أوامر الحبس جاءت 
في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة 
المؤسسات  م��دي��ري  م��ن  م��واج��ه��ة ع��دد  ف��ي 
اإلدارات  بعض  على  والقائمين  ؛  العالجية 
والمخولين   ، الطبية  الخدمة  بتقديم  المعنية 
بإدارة أدوات التنفيذ المتعاقد معها على توريد 
بعض المعدات والمستلزمات الطبية ، لفائدة 
جهة اإلدارة المأذون لها بالتعاقد ، وأنه ضماناً 
للمصلحة العامة المتمثلة في إيفاء مقتضيات 
أمر  ال��ع��ام  للمال  وحفظاً  الصحة  ف��ي  الحق 
إزاء  التحقيق  إجراءات  بممارسة  العام  النائب 
ما شفت عنه تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة 
بمراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب 
لوازم تسيير المؤسسات العالجية في البالد . 
العامة  النيابة  أعضاء  أن  البيان  وأوض��ح 
بمكتب النائب العام باشروا إجراءات التحقيق 

العالجية  المؤسسات  م��دي��ري  مواجهة  ف��ي 
-ُمستشفى  التعليمي  ال��زه��راء  )ُمستشفى 
غريان التعليمي - ُمستشفى الشقيقة القروي 
مستشفى   - الق����روي  الغن�م  بئر  مستشفى   -
 - ال��َع��ام  غ��دام��س  ُمستشفى   - ال��َع��ام  نسمة 
ُمستش�فى   - ال��ق�����روي  ن��اص��ر  ب��ن  ُمستشفى 

جندوب�ة -ال�مخت�بر ال�مرجعي مس���التة. 
المجراة  التحقيق  إج����راءات  تناولت  كما 
والمالية  اإلداري��ة  اإلج���راءات  النيابة  بمعرفة 
المنسوبة إلى )موظفي إدارة المختبرات بوزارة 
والتسلم  المطابقة  لجنة  -أع��ض��اء  ال��صحة 
بوزارة الصحة- ُموظفي إدارة الصيدلة بوزارة 
بُمستشفى  الصيدلة  إدارة  ُمدير   - الصحة 
ُمدير   - الذهبي  األبتر  ُمدير شركة  الزهراء- 

شركة منارة ال�متوسط. 
وح��س��ب ال��ب��ي��ان ف��ق��د أظ��ه��رت إج����راءات 
إثبات  ع��ن  األدل���ة  ببحث  المتعلقة  التحقيق 
التي  التعاقد  بإجراءات  اإلخ��الل  واق��ع  صحة 
وعلى  ؛  التنفيذ  عند  واالحتيال  الغش  شابها 
المتعاقد  التنفيذ  أدوات  ؛ قيام بعض  األخص 
غير  طبية  ومستلزمات  معدات  ،بتوريد  معها 

مطابقة للمواصفات ؛ وقبولها من قبل موظفي 
الجهة المتعاقدة بعد إقرارهم بمطابقتها على 
خالف الحقيقة ، كما ترتب عن تلك اإلجراءات 
إثبات تآمر عدد من قادة المؤسسات العالجية 
الطبية  الخدمة  بتقديم  المعنية  واإلدارات  ؛ 
رسمية  وثائق  وضع  على  التنفيذ؛  أدوات  مع 
تفيد بتسلم القائمين على جهة اإلدارة معدات 

ومستلزمات طبية على خالف الحقيقة . 
اإلض��رار  عناصر  بإثبات  أنه  البيان  وأك��د   
بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ث�من األصناف 
واق��ع  ان��ت��ف��اء  رغ��م  ت��وري��ده��ا  على  المتعاقد 
تسلمها من الجهة المختصة؛ وحتمية اإلضرار 
طبية  معدات  تسلم  نتيجة  العامة  بالمصلحة 
غير مطابقة للمواصفات ، وأخرى لم يتم توريد 
مكوناتها بالكامل ، وما ترتب عن هذا اإلجراء 
من عدم انتظام واطراد مرفق الصحة ؛ فضاًل 
عن إثبات تحصيل بعض أدوات التنفيذ لمنافع 
معدات  ت��وري��د  نظير  م��ش��روع��ة  غير  م��ادي��ة 
ومستلزمات طبية غير واقعية للمستشفيات . 

اإلج��راءات  إط��ار  في  أنه  إلى  البيان  ولفت 
االحتياطية؛ أسفر ما اتخذ منها عن استرجاع 
مليونين وخمسمائة واثني عشر ألفاً وسبعمائة 
قبل  من  مشروع  غير  بطريق  حصلت  ؛  دينار 
إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها ؛ وتوريد 
الجهة  تتسلمها  ل��م  ال��ت��ي  األص���ن���اف  ب��ع��ض 
المتعاقدة من أدوات أخرى رغم صرف ث�منها . 
بضرورة  النيابة  وكالء  العام  النائب  ه  ووجَّ  
تعزيز  لضمان  المتاحة  اإلمكانيات  كل  حشد 
مساءلة الجناة؛ وضبط وإحضار بقيتهم ؛ لما 
أعلى  في  بالحق  مساس  من  الوقائع  تشكله 
والجوانب  بلوغه؛  يمكن  الصحة  من  مستوى 

األساسية المتعلقة به. . 

بنطاق  ال��ع��ام  المحامي  أص���در 
المستشار  بنغازي  إستئناف  محكمة 
الماضي،  اإلثنين  ي��وم  الكزة  ف��وزي 
تعليماته بالبدء في إجراءات التأكد 
الغذائية وفق  من ممارسة األنشطة 
األمن  ومتطلبات  القانون  مقتضيات 

الغذائي.
كما أصدر المستشار فوزي الكزة 
تعليماته بمباشرة إجراءات اإلنتقال 
إل���ى م��ط��اح��ن ال��ح��ب��وب وال��م��خ��ازن 
المستعملة لتخزين الدقيق والمخابز، 
من  للتأكد  يلزم  م��ا  إج���راء  لغرض 
مقتضيات  وف��ق  األنشطة  ممارسة 
الغذائي،  األم��ن  ومتطلبات  القانون 
بما في ذلك أخذ عينات من الحبوب 

بمساعدة  وال��م��خ��ب��وزات  وال��دق��ي��ق 
جهات إنفاذ القانون وباألخص جهاز 
الرقابة على  البلدي ومركز  الحرس 

األغذية واألدوية.
وقال مدير مكتب اإلعالم بجهاز 
أول  م��الزم  بنغازي  البلدي  الحرس 
محمد العبيدي لوكالة األنباء الليبية، 

متابعة  إط��ار  في  يأتي  االجتماع  إن 
وتنفيًذا  ال��ع��ام،  النائب  المستشار 
تتولى  لجنة  تشكيل  بشأن  لتعليماته 
تحقيق نتائج إستقصاء المركز الليبي 
بشأن  الكيمائية،  للتحاليل  المتقدم 
البوتاسيوم  برومات  مادة  استخدام 

في صناعة الخبز والمعجنات.

االجتماع  أن  العبيدي  وأض���اف 
النظام  نيابة  مدير  من  كال  حضره 
ال��ع��ام أح��م��د ال��ق��ط��ع��ان��ي، وم��دي��ر 
مديرية الحرس البلدي عميد ونيس 
الحرس  جهاز  فرع  ومدير  العرفي، 
البلدي بنغازي عميد فرج العقوري، 
وآمر دوريات الحرس البلدي بنغازي 

رائد فرج الدرسي.
كما حضر االجتماع أيًضا رئيس 
مركز الرقابة على األغذية واألدوية 
البرغثي،  أحمد  الدكتور  المكلف 
األغذية  على  الرقابة  مركز  ورئيس 
محمد  الدكتور  الداخلية  واألدوي���ة 
مدير  القطعاني  وب��وب��ك��ر  ال��غ��وي��ل، 

مديرية اإلصحاح البيئي. 

ب��ن��اًء على م��ا ورد ف��ي ال��ب��الغ ال��م��رف��وع من 
رئيس جهاز األمن الداخلي حيال مخالفة، بعض 
موظفي مستشفى عالج السكر والغدد الصماء 
العام  المال  تحيط  قانونية  لقواعد  طرابلس، 

بالحماية الجنائية؛
الفساد  مكافحة  بنيابة  النيابة،  وكيل  تولَّى 
طرابلس  جنوب  محكمة  اختصاص  دائ��رة  في 
االبتدائية، مباشرة إجراءات التحقيق إزاء واقعات 
الضرر  وإل��ح��اق  ال��ع��ام؛  ال��م��ال  على  االستيالء 
حفظه  في  واإله��م��ال  العامة؛  وبالمصلحة  به 
لتسهيل حصولهم  والتآمر مع آخرين  وصيانته؛ 

على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات؛
بفحص  اإلج����راءات  تلك  المحقق  فاستهلَّ 
التي  األدل��ة  وتقييم  الصلة؛  ذات  المستندات 

استجوب:  ثم  االستدالل؛  مدونة  عليها  انطوت 
مدير عام المستشفى ومساعده؛ ورؤساء أقسام: 
؛والمختبرات؛  الطبية  وال��م��ع��دات  الصيدلة؛ 
الطبية؛  المعدات  ومخازن  الطبيعي؛  والعالج 
باإلضافة إلى القائم بمهام المراقب المالي في 
المستشفى؛ وأحد العاملين في قسم المخازن؛ 
ونائب مدير الشركة المتعاقد معها على استيراد 

المعدات الطبية.
األفعال،  نسبة  صحة  على  الدليل  وبكفاية 
محل المالحقة، إلى المتهمين؛ أصدر المحقق 
عام  مدير  من:  لكل  االحتياطي  بالحبس  أم��ره 
المستشفى ومساعده؛ ورؤساء أقسام: الصيدلة؛ 
المراقب  بمهام  وال��ق��ائ��م  الطبية؛  وال��م��ع��دات 
ممارسة  دهم  لتعمُّ المستشفى؛  ف��ي  ال��م��ال��ي 

بالمال  جسيم  ضرر  إلحاق  عنها  ترتَّب  أعمال 
لفائدة  التخلِّي،  نتيجة  العامة؛  والمصلحة  العام 
بمقابل،  أخ��رى  أعمال  فيها  يمارسون  جهات 
صة  عن كمية كبيرة من أصناف األدوية المخصَّ
لمرضى المستشفى؛ وإحجامهم، مع علمهم، عن 
االختالس  بواقعات  القانون  إنفاذ  جهات  إبالغ 
واالستيالء على األدوية والمعدات؛ والكسب غير 

المشروع.
أعمال  على  القائم  بحبس  المحقق  أمر  كما 
الوظيفة  أداء  عن  المتناعه  المختبرات  قسم 
قسم  رئ��ي��س  وبحبس  تحكما؛  إل��ي��ه  المسندة 
العالج الطبيعي؛ وعدد من العاملين في قسمْي 
المنسوب  الطبية  المعدات  ومخازن  الصيدلة 

إليهم اختالسهم أدوية ومعدات طبية.

على ذمة قضايا فساد واختالس أموال عامة:

النيابة العامة تأمر بالحبس االحتياطي لـ7 مسؤولين بوزارة 
الصحة و5 مديري مستشفيات ومديري شركتين طبيتين

المحامي العام ببنغازي يصدر تعليماته بالبدء في إجراءات التأكد من ممارسة 
األنشطة الغذائية وفق مقتضيات القانون ومتطلبات األمن الغذائي

ك الدعوى العمومية في مواجهة عدد من العاملين في مستشفى عالج السكر والغدد الصماء/ طرابلس النيابة العامة تحرِّ

جامعة  ل��دى  الدائم  ليبيا  مندوب  استعرض 
مع  ثابت"  "عبدالمطلب  السفير  العربية  ال��دول 
الدائم  ومندوبها  مصر  لدى  الجزائري  السفير 
بدى الجامعة العربية "عبدالحميد شبيرة " آخر 

المستجدات والتطورات على الساحة العربية .
وأك���د ال��ج��ان��ب��ان خ���الل ال��ل��ق��اء ال���ذي عقد 
المصرية  العاصمة  في  الليبية  المندوبية  بمقر 
العالقات  عمق  على  الثالثاء،  اليوم  القاهرة، 
بين  تربط  التي  المتينة  واألواص���ر  التاريخية، 

البلدين الشقيقين . 
التنسيق  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��س��ف��ي��ري��ن  وش����دد 
المشترك بخصوص الموضوعات والقضايا التي 
عربي  توافق  وجود  وأهمية  الجامعة،  تناقشها 
بشأن القرارات التي تتخذها في ضوء التحديات 

الراهنة التي تواجه األمة العربية. 

الليبية،  بالحكومة  الثقافة  وزي��رة  أج��رت 
الدكتورة صالحة الدروقي، رفقة مدير مكتب 
ال��وزراء  مجلس  ب��دي��وان  والتواصل  اإلع��الم 
يوم   ، زي��ارة  الغزالي،  صالح  السيد  بنغازي 
الثقافة  وزارة  ل��دي��وان  الماضي،  الخميس 
بنغازي  بمدينة  الشرقية  بالمنطقة  والفنون 
، وكان في استقبالها رئيس الديوان، السيد 
وموظفي  اإلدارات،  وم���دراء  ب��رك��ة،  أس��ام��ة 

الديوان . 
حيث قامت السيدة الوزيرة بجولة تفقدية 
الثقافة  وزارة  دي��وان  وأقسام  إدارات،  داخل 

بالمدينة ، لإلطالع على سير العمل فيه . 
ضم  اجتماعاً  الوزيرة  السيدة  اجرت  كما 
خالله  تم  المكاتب  وم���دراء  ال��دي��وان  رئيس 
والعراقيل  واحتياجته  الديوان  أوضاع  بحث 

التي تواجهه في تأدية عمله 
ستقف  بأنها  ال��وزي��رة  السيدة  وأوض��ح��ت 
الثقافية  الحركة  دعم  أجل  من  ج��ادة  وقفة 
التي تعتبر الركيزة األولى لالرتقاء بالمستوى 
خالل  وم��ن  ان��ه  واك���دت  للشعوب،  الفكري 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  مع  إجتماعها 
بالحكومة الليبية السيد علي فرج القطراني 
تعهد بدعم الديوان لما يمثله من أهمية بالغة 
بالصورة  والفنية  الثقافية  الحركة  سير  في 

الصحيحة.

مندوب ليبيا الدائم بالجامعة العربية 
وسفير الجزائر في القاهرة يستعرضان 
آخر المستجدات على الساحة العربية

وزيرة الثقافة تجري زيارة لديوان وزارة 
الثقافة والفنون بمدينة بنغازي
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شرع جهاز الحرس البلدي بنغازي يوم الخميس 
بالتنسيق  الدقيق  عينات  سحب  في  الماضي، 
إج��راء  وسيتم  األغ��ذي��ة،  على  الرقابة  مركز  مع 
التحاليل الالزمة بكلية الصحة العامة في جامعة 

بنغازي، ومركز الرقابة على األغدية بنغازي.
م��الزم  بالجهاز  اإلع���الم  مكتب  م��دي��ر  وق���ال 
أول محمد العبيدي إن هذه الخطوة تهدف إلى 
التأكيد من صحة النتائج وأنه سيتم إحالة العينات 
وذلك  ألمانيا،  بدولة  المتخصصة  المعامل  إلى 
األخبار  بشأن  العام؛  المحامي  السيد  بتعليمات 
المتداولة عن وجود مادة برومات البوتاسيوم في 

الدقيق.
البلدي  الحرس  جهاز  أن  العبيدي  وأض��اف 
في  ووحداته  مراكز  من  أقسامه  بكافة  بنغازي 
المدينة تشارك رفقة فريق واإلصحاح البيئي، في 
جوالت تفتيشية لسحب عينات من مادة الدقيق 
والخبز المتداولة في األسواق المحلية؛ مثل سوق 
بإشراف  مختلفة  وأماكن  “المصرية”،  البدرية 
قطراني،  أحمد  العام  النظام  نيابة  وكيل  السيد 
عميد  بنغازي  فرع  البلدي  الحرس  جهاز  ومدير 
األغذية  للرقابة على  تابع  وفريق  العقوري،  فرج 

واألدوية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة السيد 
بنغازي  ف��رع  ومدير  العام،  النظام  نيابة  رئيس 
ال��رق��اب��ة على  ال��ب��ل��دي، وم��رك��ز  ال��ح��رس  لجهاز 
م��ادة  العينات  سحب  تولت  واألدوي����ة،  األغ��ذي��ة 
بالمدينة،  المتواجدة  مطاحن  كافة  من  الدقيق 
وسحب عينات من رغيف الخبز من كافة مخابز 
من  لتأكد  وللتحليل  للفحص  وإحالتها  المدينة، 

وجود برومات البوتاسيوم.
وأكد العبيدي أن جهاز الحرس البلدي بنغازي؛ 
مدار  على  كبيًرا  لبذل جهوًدا  تام  استعداد  على 
24 ساعة وبشكل يومي، لحماية صحة المواطن 
وقوته اليومي، وكذلك على استعداد للتعاون مع 
كافة الجهات التي تهدف إلى حماية المستهلك. 

اختتمت بمدينة بنغازي يوم الخميس الماضي 
مكتب  أقامها  التي  التدريبية  ال���دورة  فعاليات 
الوطني  ب��ال��م��رك��ز  ال��دول��ي��ة  الصحية  ال��رق��اب��ة 
البرية  المنافذ  في  للعاملين  األمراض  لمكافحة 
والجوية بهدف رفع الكفاءة  في مجال مكافحة 

االمراض .
بدعم  نظمت  التي  الدورة  والقيت خالل هذه 
ثالثة  م��دى   على  للهجرة  الدولية  المنظمة  من 
أيام  محاضرات علمية عن اإلجراءات القياسية 
ومكافحة  الحدودية  بالمعابر  الرقابية  الصحية 

االمراض التي تهدد الصحة العامة .
الرقابة  بوحدات  العاملين  الدورة  واستهدفت 
الشرقية  المنطقة  بمنافذ  ال��دول��ي��ة  الصحية 
،بهدف بناء القدرات لتنفيذ اإلجراءات القياسية 
الصحية الرقابية بالمعابر الحدودية. وذلك لرفع 
التى  لألخطار  لالستجابة  والجهوزية  الكفاءة 

تهدد الصحة العامة.
كما قام  مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية 
لوحدة  ب��زي��ارة  التدريبية  ال��ورش��ة  هامش  على 
،ومطار  البحري  بنغازي  بميناء  الصحية  الرقابة 
وتقديم  االحتياجات  على  للوقوف  الدولي  بنينا 

الدعم المناسب.

جوالت تفتيشية لسحب عينات من مادة 
الدقيق والخبز المتداولة في األسواق

المركز الوطني لمكافحة األمراض ينظم دورة تدريبية 
للعاملين في المنافذ البرية والجوية بالمنطقة الشرقية

المركز الوطني لمكافحة األمراض:
بدون دراسة علمية ال يمكن معرفة السبب الحقيقي وراء انتشار السرطان

عودة المياه لمدن وقرى الجبل الغربي بعد انقطاعها لمدة “10” أشهر

مطالبات بتوفير الخدمات الصحية في المركز الصحي رأس الهالل
الديوان – وال

كتب: أشرف الفاخري
أعرب مراجعو المركز 
الصحي رأس الهالل عن 
استيائهم من عدم تقديم 
لهم،  الصحية  الخدمات 
م��ؤك��دي��ن أن ال��م��رك��ز ال 
ي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات��ه��م من 
ال���خ���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة، 
قطع  إلى  يضطرون  مما 
للوصول  بعيدة  مسافات 

إلى أقرب مستشفى.
وتحدث رئيس المركز 
ال��ه��الل  رأس  ال��ص��ح��ي 
"ح��س��ي��ن ب�����در"- ب��ش��أن 
إل��ى  ال��ت��ي أدت  أس��ب��اب 
تردى الخدمات الصحية 
ُرغ�����م ت��ح��وي��ل ال��م��رك��ز 
الصحي إلى مركز شامل، 
يعمل  “ال���م���رك���ز  ق��ائ��ال 
األدوي��ة  وجميع  جزئًيا، 
واإلمكانيات  والمحاليل 
إذ  المركز،  في  متوفرة 
ال��ت��ج��ه��ي��زات  أغ��ل��ب  أن 
والمعدات الطبية متوفرة 

بالكامل، إال أن الخدمات 
جزئًيا،  متوقفة  الصحية 
يُعاني  المركز  ألن  وذلك 
م��ن ع���دم وج����ود ك���وادر 
طبية وفنية متخصصة”.

وق���ال ب��در إن��ه “سبق 
الخدمات  تعاقدت  وأن 
أطباء  القبة مع  الصحية 
التعاون،  بنظام  محليين 
وع���ن���د ع�����دم ت��ق��اض��ى 
مستحقاتهم  المتعاقدين 
المالية قد انهوا التعاقد، 
مع  التعاقد  يجب  ولهذا 
تزويد  وت��م   ، ع��ام  طيب 
باالختصاصات  المركز 

بنظام  الرئيسية  الطبية 
ال���ت���ع���اون، إض���اف���ة إل��ى 
توفير الفنيين المدربين”.
أن  ب������در  وأض���������اف 
“ال���م���رك���ز ب��ح��اج��ة إل��ى 
بسبب  أك���ب���ر،  اه��ت��م��ام 
وق����وع����ه ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
ازدح��اًم��ا  أكثر  سياحية 
ب��ال��س��ك��ان، ف��ض��ال عن 
ال���س���ك���ان ال��م��ح��ل��ي��ي��ن 
والحاالت الطارئة، األمر 
ال���ذي ي��دف��ع األش��خ��اص 
ال���ذي���ن ي��ح��ت��اج��ون إل��ى 
للذهاب  طارئة  خدمات 
مستشفى  أق�����رب  إل����ى 

ح����ك����وم����ي ي���ب���ع���د ع��ن 
ال��م��ن��ط��ق��ة م��س��اف��ة 50 

كليو متر ببلدية درنة”.
”المركز  ب���در:  وت��اب��ع 
ي����ق����ع ع����ل����ى ال���ط���ري���ق 
توفر  وع����دم  ال��س��اح��ل، 
إنارة عامة؛ يستدعي أن 
أعلى  في  المركز  يكون 
حاالت الجاهزية للتعامل 
مع حوادث السير الكثيرة 
التي تقع على الطريق، ما 
ال��دوام  يكون  أن  يتطلب 
بدال  الساعة  م��دار  على 

من دوام ساعات”.
المركز  رئ��ي��س  وت��اب��ع 

ال��ه��الل:  رأس  ال��ص��ح��ي 
عنها  رفعت  قد  “اإلدارة 
ال���م���س���ؤول���ي���ة ال��ط��ب��ي��ة 
وال��م��ه��ن��ي��ة، وخ��اط��ب��ت 
إدارة  رس���م���ي  ب��ش��ك��ل 
ال����خ����دم����ات ال��ص��ح��ي��ة 
ال���ق���ب���ة، وق�����د وج��ه��ت 
الخدمات الصحية القبة 
الصحة  وزير  إلى  رسالة 
ال��ق��رار  وات���خ���اذ  للنظر 

المناسب”.
إدارة  أن  إل��ى  وأش���ار 
ال����م����رك����ز ت���ن���ظ���ر إل���ى 
بكل  األه���ال���ي  ط��ل��ب��ات 
أنه  إلى  مشيًرا  اهتمام، 
تقديم  على  العمل  سيتم 
ك����ل أش����ك����ال ال���رع���اي���ة 
ال��ص��ح��ي��ة وال���خ���دم���ات 
وفًقا  لألهالي،  الطبية 
ل��إلم��ك��ان��ي��ات ال��م��ت��وف��رة 
احتياجات  يُلبي  وبشكل 
وتطلعاتهم،  المواطنين 
أطباء  توفير  حين  إل��ى 
المختصة  الجهات  م��ن 

بالتعاقد. 

لمكافحة  الوطني  المركز  مستشار  أكد 
العربية  األكاديمية  عام  ومدير  األم��راض، 
الذيب،  للدراسات، دكتور عادل  االفريقية 
معرفة  يمكن  دراس��ة علمية ال  ب��دون  أن��ه 
السبب الحقيقي وراء انتشار السرطان في 

معظم المناطق في ليبيا.
وأرجح الذيب، أن تكون هناك مجموعة 
المرض  النتشار  المسببة  ال��ع��وام��ل  م��ن 
أول هذه  وك��ان  األخ��ي��رة،  السنوات  خ��الل 
أن  مشيرا  الخبز”،  “محسنات  العوامل 
من بين العوامل، استخدام أنواع محظورة 
من السماد الزراعي، واألعالف الحيوانية 
وال��م��ب��ي��دات ال��ح��ش��ري��ة، وح��ق��ن ال��دج��اج 
بالهرمونات والمواد الحافظة والبالستيك، 

وبعض أنواع العطور ومزيالت العرق.
قدمت  األكاديمية  “أن  ال��ذي��ب  وص��رح 
الهيكل  لتطوير  عدد )15( عشر مقترحا 
تنتظر  جميعها  الصحة،  بقطاع  التنظيمي 
ط��وال  وأن���ه  ال��واق��ع،  أرض  على  التنفيذ 
السنوات الماضية، ومع تغيير الوزراء في 

قطاع الصحة تمت مخاطبة أكثر من وزير 
إلدارة  ي��وم   )365( مشروع  تنفيذ  بشأن 

األزمة في الصحة.
كافة  مخاطبة  تمت  أن��ه  إل��ى  ن��وه  كما 
وزارات الصحة المتعاقبة، بشأن استحداث 
بالبرامج  خاص  الصحة  قطاع  في  مكتب 

الوطنية والبحوث الصحية.
وأض�����اف ي��ج��رى ب��ح��وث خ��اص��ة عن 
وبحوث  وال��دم��اغ��ي��ة،  القلبية  الجلطات 

ال��س��رط��ان��ي��ة،  األورام  ف���ي  م��ت��خ��ص��ص��ة 
بمصاريفها  وتتكفل  ال��ط��رق،  وح����وادث 

األكاديمية العربية االفريقية.
بالحكومة  الصحة  وزير  استجابة  وأكد 
المبادرات،  لهذه  بوجناح  رمضان  المكلفة 
هذه  تنفيذ  أمكانية  منذ شهر  ناقش  وأنه 
في  الصحة  قطاع  لتطوير  المقترحات 

ليبيا”.

تنفيذ  قال مدير مكتب اإلعالم بجهاز 
صالح  الصناعي  النهر  م��ش��روع  وإدارة 
الساعدي  يوم االثنين الماضي، إن فرق 
لمدن  المياه  إع��ادة  من  تمكنت  الصيانة 
الجبل الغربي بعد انقطاع دام لمدة “10” 

أشهر.

وأضاف الساعدي أنه تم خالل اجتماع 
ُعقد اليوم بخزان أبوزيان، بحضور مدير 
عام منظومة الحساونة – سهل الجفارة، 
والصيانة  التشغيل  إدارة  مدير  ومساعد 
والشئون  اإلن��ت��اج  إدارة  وم��دي��ر  غ��ري��ان، 
الرئيسية،  التحكم  غرفة  ورئيس  الفنية، 

واالتفاق على إعطاء اإلذن بفتح الصمام 
لخط  التعبئة  أعمال  ومباشرة  الرئيسي 
الخطة  اعتماد  بعد  الرحيبات،  أبوزيان 

التشغيلية.
ال��س��اع��دي أن أس��ب��اب تأخر  وأوض���ح 
الصيانة كانت عدم توفر الصمامات في 
ليبيا، وتم توريدها من الخارج، مشيًرا إلى 
 ”100“ ب��  المياه  ضخ  عملية  في  البدء 
وعند  أول���ى،  كمرحلة  مكعب  متر  ال��ف 
توقف  التسريب وضمان  التأكد من عدم 
قابلة  الضخ  عملية  ستكون  االع��ت��داءات، 
وأمن  سالمة  من  التأكد  بمجرد  للزيادة 

المناطق التي يغذيها المسار.
ال��ج��ه��از  ال���س���اع���دي ع��ل��ى أن  وأك����د 
إمكانيات،  من  لديه  توفر  ما  بكل  يعمل 
المائي  اإلم���داد  وتوفير  المعاناة  لرفع 
أبوزيان  خط  على  الواقعة  الجبل  لمدن 

الرحيبات. 
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الدورة  اللوجستية،  ليبيا  شركة  اختتمت 
اإللكترونية  للتجارة  ليبيا  لمعرض  الثانية 
طرابلس  معرض  أرض  على  أقيم  وال���ذي 
الدولي، حيث جاءت المشاركة في المعرض 
التجارة  ف��ي  التخصصات  م��ن  كبير  بعدد 

اإللكترونية.
ليبيا  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  وق��ال 
األنباء  لوكالة  بعيو  السنوسي  اللوجستية 
واس��ع  ن��ج��اح  حقق  ال��م��ع��رض  “أن  الليبية 
رغم غياب المشاركات الدولية، والذي أكد 
تم  وأض��اف  الثالثة،  ال��دورة  في  مشاركتها 
توقيع عدة اتفاقيات بين الشركات المشاركة، 
و تم اطالق عدد من الخدمات الجديدة في 
مجال التجارة اإللكترونية، وأن عدد الزوار 

تجاوز )2500( زائر.
ونوه إلى أنه تم تكريم الرعاة والداعمون 
والمشاركون في المعرض من قبل مدير عام 
معرض طرابلس الدولي، ومدير عام شركة 

ليبيا اللوجستية.

اختتام الدورة الثانية لمعرض 
ليبيا للتجارة اإللكترونية

ندوة إطالق اإلصدار الثالث لتقرير االستقرار المالي للدولة الليبية

الخطوط اإلفريقية تعتزم زيادة عدد رحالتها الداخلية والخارجية
الخطوط  ش��رك��ة  ناقشت 
الجوية األفريقية؛ زيادة عدد 
لتصبح  سبها،  إلى  رحالتها 
رحلتين أسبوعّيًا “معيتيقة – 
سبها”، لتذليل مشاق السفر 

على مواطني الجنوب.
االجتماع  خالل  ذلك  جاء 
الدوري الرابع لسنة 2022 
ش��رك��ة  إدارة  ل��م��ج��ل��س  م 
ال��خ��ط��وط األف��ري��ق��ي��ة ال��ذي 

ُعقد يوم الثالثاء الماضي.
ك��م��ا ت��م خ���الل االج��ت��م��اع 
خط  تشغيل  إع��ادة  مناقشة 
بواقع  بنغازي”   – “معيتيقة 

رحلتين أسبوعّيًا.
أنه  إل��ى  الشركة  وأش��ارت 
سيتم زيادة رحالت “معيتيقة 
– القاهرة”، ليصبح اإلجمالي 
)5( رحالت أسبوعّيًا اعتباًرا 
من منتصف الشهر الجاري. 

اإلدارة  و»مركز  المركزي«  ليبيا  قدم »مصرف 
بنغازي  بجامعة  المؤسسي«  التطوير  و  العامة 
صباح  بنغازي،  والصناعة  التجارة  غرفة  برعاية 
يوم االحد الماضي ندوة إطالق اإلصدار الثالث 
الذي  الليبية،  للدولة  المالي  االستقرار  لتقرير 
االقتصاد  لحالة  ونقدي  مالي  تقرير  أه��م  يُعّد 
الليبي، ُمتضمًنا المعلومات والبيانات والمؤشرات 
كافة، التي تتعلق بإدارة االقتصاد الوطني الليبي، 
والتطورات العلمية والمحلية المحيطة باالستقرار 

المالي.
وقّدم التقرير تشخيصاً لحالة االستقرار المالي 
اإلصالحات  مقترحات  لتقديم  تمهيداً  والنقدي 
الدولة  إدارة  مستقبل  في  الواسعة  المؤسسية 
في  والمالية،  االقتصادية  والقطاعات  الليبية 

مواجهة

الدعوة النعقاد الجمعية العمومية لغرفة 
التجارة والصناعة والزراعة – بنغازي

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

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

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

العاشرة صباحًا وذلك ملناقشة البنود اآلتية:

رئيس اجلمعية العمومية
لغرفة التجارة والصناعة والزراعة – بنغازي

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

السنوات السابقة.

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



اجتماع  بلدية جنزور خالل  بحثت 
م��وس��ع  ُس��ب��ل ال��ت��ن��س��ي��ق وال��ت��ع��اون  
فاعاليات  ف��ي  البلدية  ومساهمة 
الكرنفال  الثقافي الذي سيقام خالل 
األيام القادمة  بحضور السادة/ وكيل 

لجنة  ورئ��ي��س  ج��ن��زور  بلدية  دي���وان 
إدارة الكرنفال، مدير إدارة العمليات، 
رئيس  ال��ف��اع��ال��ي��ات،  إدارة  م��دي��ر 
وم���س���ؤول مؤسسة  اإلع����الم  ف��ري��ق 
للنهوض  وذل���ك  ال��خ��ي��ري��ة   ج��ن��زور 

بالثقافة والمعرفة  بخصوص اختيار 
ستقام  التي  المناسبة  الفاعاليات 
العمل  وم��س��اه��م��ة  ال��ب��ل��دي��ة،  داخ���ل 
التطوعي كفريق متكامل إلحياء هذا 

الحدث .

المجلس  بين  الشراكة  إط��ار  في 
التقارب  ومنظمة  غدامس  البلدي 
usaid تم التوقيع على عقد التعاون 
بتسليم  تركز  والذي  لسنة 2023م 
المخلفات   ت��دوي��ر  إدارة  م��ع��دات 
ل��م��ح��ل��ة ال��ق��ص��ر ب��ح��ض��ور ك���ل من 
العميد المكلف االستاذ حبيب هيبة 
احمد  البلدي،  المجلس  وأع��ض��اء 
والمهندسة  واوو  وأح��م��د  عثمان 

القصر  محلة  ومختار  يوشع  جميلة 
ج��ع��ف��ر ي���در وب��ع��ض أه��ال��ي محلة 
ال��ق��ص��ر وم����ن م���ش���روع ال��ت��ق��ارب 
تقارب  مشروع  نائب  من  حضركال 
طريق  ع��ن  ح��ام��د  حسنين  السيد 
منتصر  م��ع��اذ  ال��س��ي��د  زوم  منصة 
م��س��ؤول ال��ن��ش��اط��ات وال��ف��ع��ال��ي��ات 
مديرة  نورالعبيدي  السيدة  تقارب 

البرامج تقارب.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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بلدية جنزور 
تبحث  ُسبل التنسيق إلقامة فعاليات الكرنفال الثقافي 

توقيع عقد استالم معدات لمشروع تقارب لمحلة القصر ببلدية غدامس

ق��ام ن��ائ��ب ُم��ح��اف��ظ م��ص��رف ليبيا 
المركزي رئيس لجنة إعادة اإلستقرار 
الحبري  السيد/علي  بنغازي  لمدينة 
لبلدية  التسييري  المجلس  ورئ��ي��س 
ب��ن��غ��ازي ال��س��ي��د/م. ال��ص��ق��ر ع��م��ران 
مكتب  م���دي���ر  ب��ح��ض��ور  ب����وج����واري 
المشروعات بالبلدية السيد/م. أسامة 
ال��ك��زة ب��ج��ول��ة م��ي��دان��ي��ة ف��ي م��ش��روع 
يُعتبر أحد  اللثامة الذي  صيانة جسر 

الُجسور الثالثة التي تعرضت ألضرار 
جراء الحرب على اإلرهاب وهي جسور 

البُحيرات والصابري .
وتجدر اإلشارة بأن أعمال الصيانة 
"كمرات  وتنفيذ  إستبدال  إستهدفت 
التصنيع  ُمسبقة  للجسر  ج��دي��دة   "

واإلجهاد .
 )10( تصنيع  من  اإلنتهاء  تم  حيث 
"كمرات " لجسم جسر اللثامة وأيضا 

تقوية القواعد للجسر .
إع��ادة  يتم  تعالى س��وف  الله  وب��إذن 
فتح الجسر في ُمنتصف شهر سبتمبر 

القادم . 
يُ��ذك��ر ب���أن ه���ذه ال��م��ش��روع تنفيذ 
واإلستثمار  للُمقاوالت  أكاكوس  شركة 
العقاري ومن ضمن أعمال لجنة إعادة 
وبإشراف  بنغازي  لمدينة  اإلستقرار 

مكتب المشروعات بالبلدية. 

لبلدية  التسييري  المجلس  عضوي  تابع 
طبرق هاشم امصادف ومنصور امداوي  ملف 
مشروعات المواصالت خالل  اجتماعهم مع 
جهاز تنفيذ مشروعات المواصالت والشركات 
التي  للمشاريع  المنفذة 
ي��ش��رف ع��ل��ي��ه��ا ال��ج��ه��از 
مناقشة  و  البلدية  داخ��ل 
في  القائمة   المشاريع 
رؤس��اء  بحضور  ال��ف��روع 
ال���ف���روع وه���ي )ك��م��ب��وت 
،قابس ،القعرة ، باب الزيتون ،عمر المختار(.

المواصالت   لإلسراع  ويعد متابعة ملف 
ف��ي اس��ت��ك��م��ال ت��ل��ك ال��م��ش��اري��ع وال��ب��دء في 
المشاريع الجديدة المتعاقد عليها مؤخرا مع 
الجهاز ببلدية طبرق بعد قيام الجهاز بصرف 

المستحقات المالية للشركات المنفذة.

الداخلية  ال��رق��اب��ة  قسم  عناصر  أج��رت 
بمركز الرقابة على األغذية واألدوية بمكتب 
الواقعة  المخابز  على  تفتيشية  جولة  غات؛ 

في نطاق المدينة
على  الرسمية  عبر صفحته  المركز  وذكر 
أن  ب��وك،  فيس  االجتماعي  التواصل  موقع  
أعضاء  مع  ومشاركة  بتنسيق  جاءت  الجولة 

جهاز الحرس البلدي بالمدينة. 
إغالق  الجولة؛  خ��الل  ج��رى  أن��ه  مضيفا 
في  الصحية  ال��ش��روط  ت��وف��ر  ل��ع��دم  مخبز 
المخالفات  سجل  وإح��ال��ة  أعماله،  م��زاول��ة 
اإلجراءات  الستيفاء  المختصة  الجهات  إلى 

القانونية الالزمة..

طبرق  تتابع ملف 
مشروعات المواصالت

الرقابة على األغذية تجري جولة 
للتفتيش على المخابز بمدينة غات

رئيس لجنة إعادة االستقرار لمدينة بنغازي ورئيس المجلس 
التسييري للبلدية يقومان بُمتابعة مشروع صيانة جسر اللثامة 



الستضافة  س���رت  ب��ل��دي��ة  تستعد 
جراحي  لجمعية  العشرين  المؤتمر 
في  عقده  والمزمع  الليبية   العظام 
أغسطس  شهر  م��ن  عشر  ال��س��ادس 
الجاري لمدة ثالثة أيام بمجمع قاعات 
موسع    اجتماع  ُعقَد  حيث  واقادوقو  
كاًل   ضم  التحضير  لفاعليات  تمهيداً 
 ، بلدية س��رت  ال��س��ادة /  عميد  من 
عضو المجلس البلدي مسؤول الصحة 

تقنية  عبر  المؤتمر  رئيس   ، بالبلدية 
التحضيرية  اللجنة  رئيس  )ال���زوم(، 
التعليمي(  ابن سينا  )مدير مستشفى 
، رئيس اللجنة اإلعالمية  وعدد من 
أعضاء اللجان التحضيرية واإلعالمية 
ولفيف من األطباء والمهتمين بالشأن 

الطبي .
االجتماع  خالل  الحاضرون  تناول 
االستعدادات الجارية من قبل اللجان 

المشكلة ، فيما تم التطرق للصعوبات 
بما  تذليلها  ب��غ��رض  تواجههم  ال��ت��ي 
يسهم في انطالق المؤتمر في موعده 

المحدد .
المؤتمر  ه��ذا  أن  بالذكر  الجدير 
في نسخته العشرين يحضى بحضور 
م��ك��ث��ف وم��ش��ارك��ة ك��ب��ي��رة م���ن قبل 
محلياً  العلمية  ب���األوراق  المشاركين 

وعربياً ودولياً  .

التسييري  المجلس  رئيس  بحث  
خالل  وضواحيها    بريقة  لبلدية 
ال��ب��ل��دي��ة مع  ُع��ق��د بمقر  اج��ت��م��اع  
ممثلين عن منظمة تقارب األمريكية 
التي  المشاريع  للبلديات،  الداعمة 

الماضية  الفترة  المنظمة  دعمتها 
وم��ن��اق��ش��ة ال��م��ش��اري��ع ال��ت��ي سيتم 
داخل  القادمة  الفترة  خالل  دعمها 

نطاق البلدية  . 
أعضاء  ال��س��ادة  االج��ت��م��اع  حضر 

مكتب  وم���دي���ر  ال��ب��ل��دي  ال��م��ج��ل��س 
وت��ط��رق��وا   ، بالبلدية  ال��م��ش��روع��ات 
المقامة  المشاريع  أهمية  إلى  خالله 
والتي ستقام  ومدى المنفعة المرجوة 

منها لخدمة المدينة .

وليد  المرج   بلدية  عميد  افتتح 
التربية   م��راق��ب  رف��ق��ة  ص��ل��ه��وب  
وال��ت��ع��ل��ي��م   ال��ي��وم��ي��ن ال��م��اض��ي��ي  
المعرض الفني  العام  تحت شعار 
ملونة(  فنوناً  تُبدع  ناعمة  )أنامل 
حضر حفل االفتتاح القنصل العام 
ومدير  ليبيا  ب��دول��ة  الفلسطيني 
بمراقبة  المدرسي  النشاط  مكتب 
التعليم وعدد من مديروا المدارس 

والمعلمين والطلبة بالمدينة.
ت��خ��ل��ل ال��ح��ف��ل ال���ع���دي���د من 
الفقرات تم خاللها  تكريم الطلبة 
على  والمتحصلين  المتفوقين 
تراتيب متقدمة خالل مشاركتهم 
ف����ي ال���م���س���اب���ق���ات واألن���ش���ط���ة 
مكتب  إش��راف  تحت  المدرسية 
النشاط المدرسي بمراقبة التربية 

والتعليم بلدية المرج .

7 بلديات
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التسييري   ال��م��ج��ل��س  رئ��ي��س  اس��ت��ق��ب��ل 
رفقة  بترون،  أحمد  السيد  أوجلة  لبلدية 
عضو اللجنة االستشارية بالمجلس رمضان 
فرع  الجهاز  مكتب  ومدير  عبدالحفيظ  
تنفيذ  جهاز  عام  مدير  مساعد  الواحات 
اإلسكان والمرافق المهندس طه الشريف 

والوفد المرافق له  .
جاءت الزيارة لمناقشة المشكالت التي  
تُعاني منها أوجلة  من عدم  انشاء مشاريع 
والمرافق  الطرق  وتهالك  التحتية،  البنية 
الحيوية وعدم صيانتها، باإلضافة لتجاهل 

أجهزة الدولة للمشاريع المتوقفة.
التسييري  خالل   المجلس  رئيس  وقال 
إن  البلدية   دي���وان  بمقر  عقده  اجتماع 
ليبيا  خيرات  سلة  تُعد  الواحات   منطقة 
نفطية  وش��رك��ات  حقول  م��ن  تحتويه  لما 
عديدة، ومساحات واسعة للزراعة وموقعها 
الشمال  م���دن  ب��ي��ن  ال���راب���ط  ال��ج��غ��راف��ي 
اهتمام  يقابله  التجاهل  ه��ذا  بالجنوب، 
اقل  ليبيا  في  أخرى  بمناطق  لمدن  ودعم 

احتياجاً لمشاريع البنية التحتية.  
وش���دد ب��ت��رون في 
ح��دي��ث��ه على  خ��ت��ام 
ض����رورة اس��ت��ح��داث 
تنفيذ  لجهاز  مكتب 
اإلس��ك��ان وال��م��راف��ق 
ب���ب���ل���دي���ة أوج����ل����ة، 
ل��ي��خ��ت��ص ب��م��ت��اب��ع��ة 

الجهاز  إدارة  مع  دائمة  بصفة  المشاريع 
بالعاصمة طرابلس، كما عرض بترون عدد 
الطرق  ومشاريع  المتوقفة،  المشاريع  من 
الرئيسية والفرعية وطرق المزارع وصيانة 
بضرورة  مطالباً  الهامة،   المرافق  بعض 

االستعجال في تنفيذها.
من جانبه أكد  مساعد مدير عام جهاز 
أتى  م��ا  على  وال��م��راف��ق  اإلس��ك��ان  تنفيذ 
بكلمة عميد البلدية فيما يخص االهتمام 
في  تأتي  كونها  الواحات  منطقة  بمشاريع 
منطقة جغرافية هامة، ونبع من منابع قوت 
الليبيين األول، وأن إدارة الجهاز سوف تضع 
الحلول المناسبة لكافة المشاكل والعراقيل 
بالتنسيق  وذل��ك  التحتية  البنية  لمشاريع 
ذات  والجهات  أوجلة  البلدي  المجلس  مع 

العالقة. 
اإلسكان  جهاز  وف��د  استعرض  و  ه��ذا 
والمرافق عدد من العقود التي تم استكمال 
الجهاز  إدارة  قبل  من  بالمنطقة  ترسيتها 
والتي سيتم الشروع في تنفيذها قريباً بعد 

استكمال بعض اإلجراءات المتعلقة بها.

بلدي أوجلة يبحث مع جهاز تنمية اإلسكان 
والمرافق مشاريع البنية التحتية 

 سرت  تستضيف  المؤتمر العشرين لجمعية جراحي العظام الليبية

بلدية البريقة  
تبحث مع منظمة تقارب المشاريع المدعومة من قبلها 

تحت شعار )أنامل ناعمة ُتبدع فنونًا ملونة(  
بلدية  المرج  تفتح المعرض الفني العام  وُتكرم الطلبة المتفوقين
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ثقافية

والتنمية  الثقافة  مكتب  ق��ام  
بتكريم   بيه   بلدية بنت  المعرفية 
األستاذ "علي  ابراهيم الساعدي" 
والمسيرة  ال��ث��ق��اف��ة  رواد  آح���د 
بنت  بمنطقة  واالدب��ي��ة  الثقافية 
التنمية  دعم  في  ومساهمته  بيه 
منطقة  في  واالبداعية  الثقافية 
وادي الحياة وإسهاماته اإليجابية 

في الرقي بالثقافة واإلعالم،.
بها  قام  زي��ارة  ذلك خالل  جاء 
مدير مكتب الثقافة "الهادي علي 
الهادي" ومدراء المراكز الثقافية، 
ورؤس�����اء األق���س���ام وال���وح���دات 
بديوان المكتب عقب عودته  من 

رحلة عالج في الخارج، 
تقدير  شهادة  له  قدمت  حيث 
ولبصمته  الوطنية  للقامة  تكريما 
المجتمع  ذاك��رة  في  تركها  التي 
مستوى  م���ن  وال���رف���ع  ال��م��ح��ل��ي 

في  الثقافي  والمشهد  ال��وع��ي، 
المنطقة

الساعدي"  "علي  وعبر األستاذ 

هذه  على  والتقدير  الشكر  ع��ن 
اللفته الكريمة من مكتب الثقافة 

بنت بيه .

مكتب الثقافة بنت بية يكرم األستاذ علي 
الساعدي احد رواد الثقافة بالمنطقة 

يوم  ال��ب��ح��ري  ب��ن��غ��ازي  ميناء  َش��ه��د 
الثالثاء الماضي إفتتاح معرض الكتاب 
العائم بحضور نائب ُمحافظ مصرف 
الحبري،  علي  السيد/  المركزي  ليبيا 
لبلدية  التسييري  المجلس  ورئ��ي��س 
ب��ن��غ��ازي ال��س��ي��د/ م.ال��ص��ق��ر ع��م��ران 
بوجواري، ورئيس ديوان وزارة الثقافة 
ادارة  وم��دي��ر  ب��رك��ة،  أس��ام��ة  السيد/ 
الشويهدي،  انور  االستاذ  المطبوعات 
المعنوي  التوجية  إدارة  عن  ومندوب 
الليبية  العربية  المسلحة  ب��ال��ق��وات 
السعيطي،  ع���ادل  ع��م��ي��د   ال��س��ي��د/ 
الليبية  الشركة  إدارة  مجلس  ورئيس 
للموانئ الكابتن يزيد بوزريدة، وكابتن 
السفينة لوغوس هوت ومدير المعرض 
العائم السيد / رونالد، ومساعد مدير 
المعرض السيد/ محمد كجمان، وعدد 
واألدب��ي��ة  الثقافية  الشخصيات  م��ن 

بالمدينة .

ه���ذا وت��خ��ل��ل ال��ح��ف��ل ال��ع��دي��د من 
الفقرات من بينها عرض بعنوان "ممر 
ال��ع��ال��م" ق��دم فيه أع��ض��اء م��ن طاقم 
األزياء  يرتدون  وهم  أنفسهم  السفينة 
الشعبية لبُلدانهم كما تم عرض وثائقي 
قصير عن بنغازي مأخوذ من "سلسلة 

رحليستا "للرحالة محمد السليني .
و ُقدمت عروض من الفلكلور الكوري 
لقاعة  الحضور  دعوة  تم  الختام  وفي 
الكتب داخل السفينة لوغوس  معرض 

هوت.
العامة  القيادة  أن  بالذكر  والجدير 
للقوات المسلحة العربية الليبية شكلت 
العالقة  الجهات ذات  لجنة من جميع 
السفينة  إس��ت��ق��ب��ال  ب��ش��أن  للتنسيق 
والتحضير إلفتتاح المعرض وُمراجعه 
الُكتب والمطبوعات المعروضة للتأكد 
من عدم تعارضها مع القوانين والقيم 

والعادات الليبية .

ودع����ا م��ك��ت��ب األوق�����اف وال��ش��ؤون 
اإلسالمية بنغازي يوم اإلثنين الماضي، 
والليبيين  خ��اص��ة  ال��م��دي��ن��ة  س��ك��ان 
سفينة  م��ع  التعامل  ع��دم  إل��ى  ع��ام��ة 
بالشراء  س��واء  ه��وب،  لوجوس  الكتب 
وسائل  عبر  التواصل  أو  بالقراءة  أو 

التواصل االجتماعي.
نشر  منشور  عبر   – المكتب  وق��ال 
في  للمكتب  الرسمية  الصفحة  عبر 
لما  جاء  دعوته  سبب  إن   – فيسبوك 
عقيدة  ع��ل��ى  خ��ط��ر  م��ن  ذل���ك  يشكل 
المسلم وثوابت دينه الذي هو أعز ما 
يملك في هذه الحياة، وعدم اإلنجراف 
تزين  التي  المضللة  ال��دع��وات  خلف 
والتعلم  الثقافة  ص���ورة  ف��ي  ال��ب��اط��ل 
فإن  االع��ت��ق��اد،  اآلخ��ر وح��ري��ة  وتقبل 

الدين واحد ال يقبل الله سواه.
وأضاف المكتب أن “مكتب األوقاف 
السفينة  وص��ول  األس��ى  ببالغ  يُتابع 
التنصيرية  "لوجوس هوب" إلى ميناء 
مدينة بنغازي – حرسها الله وحفظها 
م��ن ك��ل س���وء وم��ك��روه – وح��ي��ث أن 
العمل  في  يتمثل  السفينة  نشاط هذه 
المنظمة  غ��ط��اء  ت��ح��ت  ال��ت��ن��ص��ي��ري 
والتي   OM التنصيرية  التبشيرية 
النصارى  دين  نشر  وطموحها  هدفها 
المحرف، كما هو منشور على موقعهم 

الرسمي.

 وضعت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 
بغريان  الحفر(  )حوش  )إيسيسكو(   والثقافة 
اإلسالمية  ال���دول  ف��ي  ال��ت��راث  قائمة   على 
ضمن اثنين وعشرين موقعاً ليبياً يبرز القيمة 
أهمية  ويجسد  المختارة  للمواقع  المتميزة 

الحفاظ عليها وصونها .
)حوش  منازل  بوجود  غريان  مدينة  وتتميز 
تطور  مراحل  من  مرحلة  تمثل  وهي  الحفر( 
المسكن بالمنطقة ، ويعتبر أحد أهم المعالم 
عمره عدة  ونموذجاً  بمدينة غريان  السياحية 
قرون لهندسة معمارية تميزت بها المدينة   .

المساكن  ه��ذه  المنطقة  سكان  واستعمل 
لفترات طويلة من الزمن وهي ال تحتاج لتدفئة 

شتاًء وال لوسائل تبريد أو تكييف صيفاً .
ويتم انشاء )حوش الحفر( عن طريق حفر 
حفرة عمودية يصل عمقها إلى عشرة أمتار يتم 
حفر ما يسمى )الديار( بداية من قاع الحفر 
، وهو حفر أفقي يبدأ بالباب بعرض متر ثم 
يبدأ بالتوسع فيه بعرض 4 أمتار تقريباً ويمتد 

بعمق قد يصل إلى عشرة أمتار .
وتسمى المساحة التي تفتح فيها الديار بوسط 
الحوش ، ويمكن الخروج من المنزل الموصوف 
خندق  وه��و  )السقيفة(  يسمى  م��ا  طريق  ع��ن 
يتم حفره بطريق مائلة  بارتفاع 4 أمتار تقريباً 
وبزاوية 45 تقريباً حتى يصل إلى سطح األرض 
، ويكون للمسكن باب رئيسي مصنوع من خشب 
مميز،  طويل  ومفتاح  حديد  قفل  وله  الزيتون، 

وأحياناً يصنع القفل والمفتاح من الخشب .
وتتم عملية حماية حوش الحفر من جريان 
وهى  )الوني(  ب�  يعرف  ما  السيول عن طريق 
من  الحوش  حافة  ح��ول  ت��دور  صغيرة  طابية 
أعلى ، أما المياه المتجمعة في وسط الحوش 
فيتم احتواؤها في حفرة تسمى )الحفير(، كما 
يكون للحوش وفي منتصف الحائط بروز يترك 
انسياب  ليمنع  )الحزام(  يسمى  الحفر  اثناء 

المياه على مدخل الديار . 

)إيسيسكو( تضع )حوش الحفر( بغريان 
على قائمة التراث في الدول اإلسالمية 

افتتاح معرض الكتاب العائم بمدينة بنغازي

إعدام صك
ن��ح��ن "ف��ت��ح��ي ع��م��ر" رئ��ي��س م��ح��ك��م��ة ال��م��رج 
والمستندات  الطلب  على  اإلطالع  بعد  االبتدائية، 
المرفقة والمادتين )916-959( من القانون رقم 

23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.
نقرر

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

اخطار المسحوب عليه بهذ القرار.

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

ورقة العائلة )1993 – 656993 (.
�����������������������������������������������������������������������������������������������

تاريخ  بأن  امحمد"  سعد  حمد  "مراجع  انا  اعلن 
ميالدي الصحيح هو 1967م وليس كما ورد خطأ 
 / ال��م��دن��ي  السجل  مكتب  س��ج��الت  ف��ي  1959م 
تاكنس،المرج – رقم ورقة العائلة )18220( رقمالقيد 

)555772( كتيب عائلة رقم )409013(.



9 األحد 16 محرم 1444هـ الموافق 14 أغسطس 2022م العدد )189(  

اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

هناك وجهك

أخَبروني

يشاع في نشرات األخبار 
عودة الحروب 

أتسائل متى انتهت لتعود إلينا؟ 
أكره الحروب وأمقتها 

ولكن هذه اليد ال تفلح سوى 
بالكتابة 

والتصريح عن اعتراضي 
رغم أنه ليس بالخبر المهم 

والعالم بدوره الكبير 
لن يعير لهذا التصريح هًما

ولكن نحن الذين نمسك األقالم 
لتوثيق هزائمنا

يصعب علينا الصمت في هذه اللحظات 
ويصعب الحديث أكثر! 

وطني الذي يحتضن الحرب 
منذ نشأته 

أيًضا يمقتها 
ولكنه مسكين مثلي. 

ليس كل ما نرفضه نستطيع االستغناء عنه 
وسلِخه عّنا بسهولة 

ورميه من أعلى نقطة فينا.
أمقتك أيًضا يا عزيزي
ولكن ال مخرج لي مّني 

سواك.  
وفي كل مرة كانت تحاصرني

الحروب 
من الداخل والخارج  
كان وجهك ينتشلني.

أخَبروني .. أّن الموت سوف يأتي 
لم ُيغّنوا عن حياة كحياتي..

أو نُهوضي ِمن ُسباتي
أزَعجوني ِبمماتي..

يا ُسكون الليل نادي 
نجمًة .. في ُعقر ذاتي..

ثم أطفئ لي سهادي 
كّل شيطان وَعاتي

***
قد أخبُروني.. بالُشجون 

عن كالم الحب ذاك عن جنوني..
عن صديق غاب عّني 

أّرقوني.. بالُظنوِن..
عن روايات سأكتب

عن فنوني 
عن قصيدي إذ تشّبث

بالغصون..

ثم قالوا ..
أّن الحّب ليس حبًا

قلت ماذا .. هل يكون الحب ُجًبا 
قالوا أّن الحب حرٌب

قلت .. طّيب ، بعض حبي 
ألٌم شتٌم وضرٌب 

ثم حضٌن .. ودموع بالجفوِن..
***

يا صباح الفجر زادي
يا طلة الطّل الحنوِن..
إْذ بالهالل ظّل بادي 

لم تشتعل شمس األُتوِن..

■ بقلم: نسرين محيسن 

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

■ بقلم: خديجة الفراوي يوُم اْلعيِد!

تستيقُظ الجراحاُت قبلَك بدقائَق قليلٍة 
فاهها  تمسُح  دافًئا،  عينيَك  ماَء  لترتشَف 
لم  اّلذي  الباِب  لفتَح  ركًضا  ُمربكٍة  بصورٍة 
من  بأطياِف  قلبَك  يمتأُل  وف��ج��أًة  يُ��ط��رْق! 
رحلوا؛ تلَك األطياف اّلتي تصطدُم بَك كلّما 
ُركبتيك  على  لتجثو  ال��ّذك��رى  س��اَق  م��ددَت 
ألًما، تحاوُل جاهًدا إكرامها دون أن ترتجَف 

يداَك بيد أّن حلواَك تفضُحك!
تُخرُج زكاةَ صبرَك قبَل الّصالِة ليُبارَك 
لك فيِه، تأخرَت هذِه المّرة فجيبَُك ال يكاُد 

يبقى فيه غير جزعك! 
تنهُض بقّوٍة فينفُضّ كّل أسى من حولَك، 
من  عليها  القلِب  غليُظ  أنَت  تحديًدا  اليوم 

أجلك! 

تكاُد أن تتعثَر بعباءتك من فرِط القياِم 
لكّنَك تسلم! 

بالبّحِة  "عيٌد سعيٌد، عيٌد سعيٌد"  ترّدُد 
ذاتها ُمذ أفقدتََك الجوائُح صوتك؛ أَماًل في 

أن تُقبل! 
عظيٌم أنَت كشعيرِة!

ُأسيء فهمي 

عبرة

)غ���زال���ة( حمدت  ال��ع��ج��وز 
ال��ل��ه ع��ل��ى ال��ع��ودة أخ��ي��را إل��ى 
دامت  التي  رحلتها  بعد  منزلها 
المرج،  مدينة  في  أي��ام  عشرة 
كانت  ه��ذه  رحلتها  أن  صحيح 
لزيارة صديقتها، وكانت معززة 
مكرمة ال تفعل شيئا إال إضاعة 
ال��وق��ت وال��ت��روي��ح ع��ن نفسها، 
وأخذ كل من حولها يخدمونها 
بكل إخالص وحب كما أمرتهم 
الحاجة )نعيمة( إال أنها ال ترتاح 
إلى على كرسيها المبرقش، وال 
يوجد ما يسليها في هذه الحياة 
ال  الخياطة،  ماكينة  إال  الدنيا 
صديقتها  وال  بخضاره  المرج 
نعيمة  الحاجة  أوالد  حتى  وال 
يغنون  لها  كالخدم  كانوا  الذين 
عن منزلها، تقول غزالة لنفسها 
لقد ُخلقت فقط لهذا الكرسي 
وف��ي ه��ذه ال��ص��ال��ة، ألك��ون مع 
هذه الماكينة. حتى باقي غرف 
منزلها ومحتوياته لم تكن توليها 
مشاعر كبيرة، فقد تأخذ تفكر 
ليوم  منزلها  خ��ارج  مكثت  كلما 
أو عشر: آه لو كنت في منزلي 
اآلن لحكت فستانا أو فوطة أو 
وكيت،  لكيت  الطلبية  سلمت 
مفرش  بمخيلتها  تتحسس  ثم 
الدانتيل الذي تغطي به الماكينة، 
ومن ثم تسهب في التفكير حتى 
المنزل  أه��ل  فتضايق  تتوتر، 
بافتعال  بضيافتهم  هيا  ال��ذي 
مشكلة تافهة وبذا تغرب عنهم 
والسعادة  وجهها  في  وال��ح��زن 
منزلها  أن  ورغ���م  قلبها.  ف��ي 
واح��دة  إب���رة  زي���ادة  يحتمل  ال 
إلى  عادت  كلما  أنها  إال  عليه، 
باألشياء  محّملة  عادت  منزلها 

باضطراب  المصابين  من  فهي 
فتجدها  القهري،  االكتناز  حب 
في  ت���ج���ده  ش����يء  أي  ت��ل��م��ل��م 
منزلها  ف��ي  وتكدسه  طريقها 
مكانا  به  تجد  ال  أصبح  ال��ذي 
المخملي  كرسيها  إال  خاليا 
وسريرها الذي لم تغير مالءته 
منذ سنوات، إحقاقا للحق حتى 
السرير ُخزن تحته مقتنيات ال 
ضرورة لها، وألن السرير زوجّي 
كان نصفه اآلخر يُعامل كمعاملة 
لنتحرى  أننا  أي  أيضا،  دوالب 
كلمة  نستبدل  أن  يجب  الدقة 
نومها،  مكان  بكلمة  سريرها 
ويجب أن ننّوه أنها حادة الطبع 
إلى  حمقاء  التعصب،  سريعة 
حد ما، لذا كان يتجنب أخوتها 
بتوافه  اهتمامها  في  محادثتها 
ال  هذا  في  فهي  هذه،  األشياء 
ففي  صغيرا،  وال  كبيرا  ترعى 
مرة حدثها أخاها )موسى( بأن 
هذه األشياء تافهة ال قيمة لها 
فما توانت أن أسمعته ما أصم 
أذن���ه م��ن ال��ش��ت��ائ��م واألل��ف��اظ 
النابية، ولم تراع ابنه الذي كان 
معه، ولم تبق على صلة الرحم 
وابنه  ه��و  ط��ردة  ش��ر  فطردته 
أن  للقارئ  يبدو  قد  بالمكنسة، 
يغتفر،  بسيطا  موسى  قاله  ما 
أن  ال��ق��ارئ  يجهله  ال���ذي  لكن 
العمة غزالة ال تنتظر من أحد 
أن يخطأ خطأ جسيما لتعاقبه، 
ب���ل أح��ي��ان��ا ت��ع��اق��ب أخ��وات��ه��ا 
يأتي  ثم  وم��ن  وتلعنهن  البنات 
ال���ح���دث، أم���ا أخ��وه��ا األك��ب��ر 
)إيهاب(  العربية  اللغة  أستاذ 
تشمله  ال  ال���ذي  ال��وح��ي��د  فهو 
هذا  ولكن  وضربها،  شتائمها 

لها، فهي في  ال يمنع خضوعه 
وبمقاييسها  تحترمه،  الظاهر 
وتبّجله،  جدا  تحترمه  الخاصة 
إيهاب  أن  يعلم  الجميع  أن  إال 
شيئا  ي��ف��ع��ل  أن  ي��س��ت��ط��ي��ع  ال 
تحكم  م��ن  ه��ي  حضرتها،  ف��ي 
كلها،  عمارتهم  في  بأحكامها 
فمنذ أن طلقت منذ زمن بعيد.. 
بعيد جدا حيث أنها لم تصمد 
في بيت زوجها إال عشرة أشهر 
فقط، لكنها كانت كفيلة لضرب 
أمه وأخواته وإذالل زوجها مما 
ول��وال  لتطليقها،  األخ��ي��ر  دف��ع 
وساذجا  القلب  طيب  ك��ان  أن��ه 
سرقة  على  وقاضها  لفضحها 
منزله بعد الطالق، لكن طيبته 
عن  يسكت  جعلته  خوفه-  -أو 
ك��ان من  حقه وح��ق أم��ه، فقد 
طينة الرجال الذين يرهبون من 

زوجاتهم ويرتعدون خوفا. 
م��ن��ذ ذل���ك ال��ح��ي��ن ل��م تعد 
هذه  ف��ي  بمخلوق  تثق  بطلتنا 
ال��ح��ي��اة ول���م ت��ع��د ت��ع��ت��م��د إال 
خياطتها  وماكينة  نفسها  على 
وبسبب  ال��ت��ال��ف��ة.  وس��ّي��ارت��ه��ا 
طالقها المشؤوم هذا أصبحت 
ت��ت��ض��اع��ف خ��ص��ال��ه��ا ال��ت��ي ال 
ذروتها  وصلت  أن  إل��ى  تطاق 
في يومنا هذا الذي نخط فيه 
قصتها، وستتضاعف غدا، فقد 
تحولت إلى شخص آخر غريب، 
غريب عن أهله وأصدقاءه وعن 
نفسه أيضا، أهلها حاولوا وما 
أو  عليها  السيطرة  استطاعوا 
كل  تأخذ  وه��ي  معها  التأقلم 
وال  وجبروتا.  عتوا  تزداد  سنة 
أحد يدري كيف سيكون الحال 

بعد عشر سنوات من اآلن. 

عندما جلست على الكرسي 
ال����س����اب����ق ذك�������ره ت��ح��س��س��ت 
وجهها،  تجاعيد  يدها  ببطن 
ف��ام��ت��ع��ض��ت وب���ص���ق���ت ع��ل��ى 
على  ي��ده��ا  نقلت  ث��م  األرض، 
خبطت  حتى  الخياطة  طاولة 
فتجاوزته  الدانتيل  بالمفرش 
نظارتها  ف��ي  وص��ل��ت  أن  إل���ى 
مثل  وامتعضت..  فالتقطتها، 
كل مرة كأنها تكشف أن بصرها 
ل��ل��م��رة األول����ى وتسب  ض��ع��ف 
ثم  ومن  حظها،  وتلعن  الدهر، 
بدأت تشتغل.. استمرت تخيط 
دون  متواصلة  ساعات  لخمس 
ت���وق���ف، ك��ان��ت ت��ن��س��ى ق��ض��اء 
وعطشها  وج��وع��ه��ا  حاجاتها 
الخياطة  تخيط،  تبدأ  عندما 
ع��ن��ده��ا ه���ي م��رك��ز ال���ك���ون.. 
مرتبتا  أقل  البشر  ترى  أحيانا 
م����ن ال���خ���ي���اط���ي���ن، ب����ل أح���د 
إخوتها  على  تجبرها  أس��ب��اب 
أن  ورغم  ال،  وهم  خياطة  أنها 
مرموقا،  مهندسا  ك��ان  موسى 
أنها  وإيهاب أستاذا موّقرا، إال 
تحس أنهم فشلوا في الحياة.. 
الخياطة ومن بعدها الطوفان، 
تخيط،  وه���ي  تبتسم  وك��ان��ت 
الوحيد  ال��وق��ت  أن��ه  وحسبنا 

الذي تبتسم فيه، وتنتشي. 
توقف أيها القارئ يبدو أنك 
غزالة  العجوز  فهمي..  أس��أت 
بينما  فقط  الوجه  عجوز  هي 
الثالثين،  تتجاوز  لم  فتاة  هي 
ل��ك��ن��ه��ا م��ص��اب��ة ب��م��ا ي��ع��رف 
ب��م��ت��الزم��ة "إه��ل��وز-دان��ل��وس" 
وهي متالزمة نادرة جدا تجعل 
الجسم بستين  أكبر من  الوجه 

سنة تقريبا.

تعرَف  أن  ق��ادرًة على  يوًما  ولم تكن 
واضًحا  يكن  ول��م  حياتها  م��ن  غرَضها 
أم��ام��ه��ا ط��ري��ُق��ه��ا، ك��ان��ت ف��ي ظاهرها 
تبتسُم وإّنها في باطنها تُقاسي آالًفا من 
والمخاوف، وهي  والمشّقات  المصاعب 
على رغم ذلك ما كّفتها المشاقُّ يوًما عن 
بابتسامتها،  األي��ام  ذهبت  وال  ضحكها 
أكثَر،  المشاقُّ  بها  بّرحْت  كلّما  كانت  بل 
زادْت هي في ضحكها وبسمها أكثر، كأّن 

الضحك لها غطاءٌ تُغلّف به ما يجري في 
يتضاعف  حتى  منه  تكثر  وكأنها  قلبها، 
ألِم  الغالُف ثخونًة ومنًعا فال يظهر من 
قلبها شيءٌ إلى الناس وال يعرفوا ما في 

باطنها.
ولسُت أدري وليسْت تدري كيف ذاب 
التقينا،  حين  ا  تاّمً ذوباًنا  الغطاءُ  ذلك 
فبّثْت إلّي بالبكاء كلَّ ما طال أن أخفتُْه 
أن  بعد  بالضحك،  الناس  عن  وكتمتْه 

يرى منها تساقَط  لن  بأنها  يقينُها  طال 
أفكارها  بين  بي  وسافرْت  بشٌر،  دمعها 
أشياءُ  وَوحدتها،  وأحالمها  وعواطفها 
لم تكن لتُخبر واحدًة من صديقاتها عن 

جزٍء منها. 
األشياء  بهذه  أخبرَك  ال  إّن��ي  قالْت 
كي  هي  تغالبُني  إنما  مّني،  إرادٍة  على 

تخرج إليك.

■ بقلم: عالء الدين كويدير 

■ بقلم: محمد سلومة 
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صالح بوعياد الشهيبي
فيه فرق واجد بين واحد سارق

وعارف وداير م الحرام أموال
وبين من خدم خدمة وفيها عارق 

ياكل وناصح من اوكال حالل 
واللقمة اللي مانك وراها شارق
وكالها يخلف في لرياق  بسال
اسمال ع اللي في حرامه غارق

وواكل وداير م الحرام عيال
ولكن الناس تقول شاطر مارق 

تزيد في الظليل مع طريق ظالل
مغير شوفها نين ماادير بوارق

ورعودها ايتلن في امزان ثقال 
تمطر وما يصبح بذار  زارق

علي قيس فعلك ياردي لفعال

ضريح  على  كتبت  القصيدة  ه��ذه 
ال��م��ج��اه��د ه���اش���م س��ل��ي��م��ان ي��ون��س 
يحمل  وه��و  استشهد  ال��ذي  القطعاني 
المختار   عمر  المجاهدين  شيخ  بريد 
غربي  ال��س��ه��ل  ب����وادي  1928م  س��ن��ة 

طبرق ببضعة كيلوات
ليش ماشرفوك في العلو

نين يلحظوك الحرابي
يافارسا ترجع الميل في يوم هد الطوابي

ويجوك السبايس مدابيل
علي كل حمره دعابي 

خليت خيلهم والبغاويل 
والعسكر محاذيف  قابي

ومنك يردوا مجافيل 
بمكوغط  وراهم  ينابي

عن وطن مو ضرب تمهيل 
تحكيمك لهم ع الركابي 
رافع النظر  بالتجاميل 

حطاط الحلق  بالحسابي
شهير النبا بالتماثيل 

بوزيد واال ذيابي
الله يرحمك هيل موكيل 

بوصيت كيف صيت الصحابي
بين الغرام انخاير 

الشاعر يونس سعيد اشلبي 
بين نتركك بين الغرام  انخاير

جفاك شين  مستأصل وحبك جاير
بين الغرام نريده

وبين الجفا والصوب ومواعيده
كي تسير ياريدي حياة سعيده 

خطاك وجفاك الفكر منه حاير
كيف من مسافر في طريق بعيده

دايخ يخبط في عال وحداير
اغليتي ومالك في الغرام ضديده

جميله وجبتي م الغزال مواير
وزدتي علي وصفه اوصاف عديده 
صعيب ذكرهن في كلمتين قصاير

وخدك كما بارق بعد ترقيده 
اضايق سماه وجاء شبوبه عاير

يخاف من زطال بضاعته واكيده 
بياع السماحة وين جاكم زاير
ماينال غير اتعبه واتقلهيده 

يعاود ومافيش احذاك سراير
وماني اللي مسيول بتحوديده 
وصفك اللي ماله هناك نظاير

الشعر  العقيلة عنوان قصيدة من  مابي مرض غي دار 
تصف  االيطالي  االح��ت��الل  فترة  منذ  مشهورة  الشعبي 
رعب معسكرات االعتقال في العقيلة التي تعد واحدة من 
أكثر الصفحات حزنا في تاريخ االستعمار االيطالي وفي 

افريقيا عموما .
المعسكرات  تلك  اقامت  االيطالية  الحكومة  ان  ذل��ك 

المؤقتة العتقال مقاتلي المقاومة وأقاربهم  وانصارهم. 
في  لالعتقال  المنفي  بوحويش  حمد  رج��ب  وتعرض 
الليبية   باللهجة  الملحمية  قصيدته  وكتب  المعسكر  ذلك 

المحكية  في منطقة برقة
لتجربة  تتعرض  قليلة  وثائق  واحدة من  القصيدة  وتعد 

معسكرات االعتقال االستعمارية ..
والهمت العديد من القصائد واألغاني ومازالت مشهورة 
من  العديد  على  الشاعر  اسم  أطلق  ..كما  الليبيين  بين 

المدارس والمؤسسات .
الكاتب الروائي / جمعة بوكليب 

----
حربا  ليبيا  خاضت  االيطالي  االح��ت��الل  حقبة  خ��الل 
استمرت عشرين سنة اوجزها الشعراء في قصائد شكلت 
القصيدة  ولعل  الليبي  النضال  ت��اري��خ  ف��ي  مهمة  وثيقة 
االبرز  تعد  بوحويش  رجب  للشاعر  مابي مرض  الملحمة 

في هذا المتن.

والتي ولدت داخل أسوار معتقل العقيلة كأحد المعتقالت 
الجماعية التي تفننت اآللة العسكرية لالستعمار الفاشيستي  
في تصميمها لعزل األهالي عن فرق المجاهدين منعا ألي 

دعم لوجستي حتى ولوكان بائسا  ومحدودا.
الكاتب والشاعر مفتاح العماري

----
حين تقترب من شاعر مثل رجب بوحويش فأنت تنكأ 

جرحا فهو شاعر مسكون بالوجع 
ان  وتعتقد  تظن  القصيدة  ه��ذه  مطلع  تسمع  وح��ي��ن 
الشاعر سيتحدث عن مرض واحد لكنه تحدث عن الكثير 

من األمراض. 

دعونا نتخيل تلك اللحظة التي ولدت فيها هذه القصيدة 
فالشاعر داخل معتقل مسيج 

فوق  منصوبة  المشانق  ال��واح  يرى  الشائكة  باالسالك 
وذاك  ه��ذا  وبين  مباشرة  السياج  خلف  والمقابل  رأس��ه 
شكل  يكون  فماذا  الخشنة  واألح��ذي��ة   والبنادق  السوط 

القصيدة .
انها قصيدة نسيجها ولحمها الفقد حالة صدق وتطابق 
مع الواقع او مايسمى في البالغة مطابقة الكالم  لمقتضى 
الله  فرحم  المعتقل  كما  تماما  به  مسيجة  فهي  الحال 

الشاعر رجب بوحويش .
القاص / احمد يوسف عقيله

فيه فرق واجد

ادبيات شعبية

 ليش ماشرفوك في العلو

قالوا في قصيدة )مابي مرض(

العرب لوله قالت 

غناوي وشتاوي

حرف الواو
واخذ علي سوق الرحيل امغرب

وين ماتحط روحك تلقاها
وين يمساه الليل يبات

ولد الغريبه خواله الخيار
وجع ساعه والكل ساعه

وراك الحليبه واسقاك الشريبه
واحد يحلب واحد يشد القرون
وحل في الحمار رد ع البرذعه 

وين  ماتحط راسك حط كرعيك

جديد أمخلي العقل أيحوس ....أتقول قديم عطيه فلوس
لخاطر فيه اكثر من هم....جديد وياس وناس اقدم

طاح قديم وعطبك طيحه....سيب قدره ورقد ريحه
عيت قديم بعد تلقيهم .... عدى روحك ما ريتيهم

صدقها وابصم بالعشرة.... اقدم مانفعت فيهم عشرة
قديم مغير شوي عطيه .... اساع يبان عشمنا فيه
عليه اعبيتن يا لنظار .... قديم السوده فيكن دار

انكان نسيت قديم انتوب .... الخاطر ذاهب فيه الصوب
زهاها قديم ايام .... وبكاها علي طول عمرها

اتصدق لو جد اللي جد .... قديمي ما يجي كيفا حد
اقدم عارفهم ما يرضوك.... امغير قهرت اللي قهروك
جميع السوال الل��ي جاه ....يقول قدي���م سبايب داه

راي عطيب شطيب ودرته ....كان أحذاي قديم دفرته
يالقديم الغفوه طارت....نبكيلك هي صارت صارت

قصيدة الشاعر سالم البنكه
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حوادث

أغواه الشيطان فقتل أخيه رميًا بالرصاص

مديرية أمن بنغازي تقبض على "دليفري الخمور"

الديوان / خاص
ج��������رت  خ������الل األي������ام 
لعناصر  محاكمة  الماضية 
ت��ن��ظ��ي��م داع�������ش  ب��م��دي��ن��ة 
قياديين  ض��م��ت  ب��م��ص��رات��ه 
المسلحة  ال��ق��وات  حاربتهم 
من ضمنهم   الليبية   العربية 
المشيطي  احمد  اإلره��اب��ي 
ال��م��ل��ق��ب "ع���ص���ي���دة" ق��ات��ل  
ال��ش��ه��ي��د ال��ب��ط��ل ال��ج��ن��دي 
س��ل��ي��م��ان  ال��ح��وت��ي صاحب 

مقولة "خلو فيها شرف".
م��وع��دًا  سبتمبر   25

للقصاص
وس��ط ح��ض��ور ع��دد كبير 
واإلعالميين  الحقوقيين  من 
وأه����ال����ي ض��ح��اي��ا ح���ددت 
العليا  االس��ت��ئ��ن��اف  محكمة 
سبتمبر   25 ي��وم  م��ص��رات��ة 
المقبل موعًدا للنطق بالحكم 
عناصر  محاكمة  قضية  في 
أكثر  وه��م   " "داع���ش  تنظيم 
من 50  عنصر جرى القبض 
عليهم في مناطق متفرقة من 

البالد.
بينت الصور الواردة من تلك 
المحاكمة العلنية  أن من بين 
المتهمين  المتواجدين داخل 
قياديون  الحديدي  القفص 
 " " داعش  بتنظيم  متطرفون 
المشيطي  أحمد  بينهم  من 

الملقب " العصيدة".
البطل  قاتل  اإلره��اب��ي 

الحوتي 
بالتنظيم  ال��ق��ي��ادي  ذل���ك 
كان يقاتل الجيش الليبي في 
مدينة بنغازي خالل عملية " 
قائد  أطلقها  التي   " الكرامة 

الجيش الليبي المشير خليفة 
 2014 عام  مايو  في  حفتر 
المتطرفة  التنظيمات  ضد 
انتهت  وال��ت��ي  ال��م��دي��ن��ة  ف��ي 

بتحرير المدينة منهم.
واالره�����اب�����ي ال��م��ش��ي��ط��ي 
من  ه��و   " "عصيدة  الملقب 
بعد  التحق  ب��ن��غ��ازي  مدينة 
 2011 ف���ب���راي���ر  اح������داث 
السحاتي  الله  راف  بمليشيا 
أن��ص��ار  تنظيم  إل���ى  وم��ن��ه��ا 
اواخ��ر  أنظم  فيما  الشريعة 
"داعش  لتنظيم  عام 2014 
في  ميدانًيا  قائًدا  وأصبح   "

في  الصابري  القتال  محور 
الحرب  خالل  بنغازي  مدينة 
الليبي  الجيش  أطلقها  التي 
آن������ذاك ض���د ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
المتطرفة التي كانت تسيطر 

على المدينة.
وق���ب���ل س����ن����وات ان��ت��ش��ر 
الجندي  يظهر  فيديو  مقطع 
سليمان  الليبي  الجيش  في 
ال����ح����وت����ي وه�������و م���ص���اب 
بناية  درج  تحت  وم��ح��اص��ر 
في منطقة الصابري ببنغازي 
يقوم  بينما  ال��ح��رب  اث��ن��اء 
عناصر من تنظيم " داعش " 
بالحديث معه وهو يرد بثبات 
فيها  خلوا   " قائال  وشجاعة 
ش���رف ب��س " ف��ي ح��ي��ن رد 
برميه  التنظيم  عناصر  عليه 
بالرصاص مهللين انه انتقام 
لزميل لهم في التنظيم وذلك 
ك��ان  م��ن  ان  يتبين  أن  ق��ب��ل 
ي��ت��ح��دث وأط��ل��ق ال��رص��اص 
على الجندي هو نفسه أحمد 

المشيطشي "عصيدة".

الديوان/ خاص
اعبيدة   رأس  ش��رط��ة  م��رك��ز  أل��ق��ى 
القبض على أخ قتل أخيه رمياً بالرصاص 
نارية  بأعيرة  اآلخ��ر  شقيقه  وأص���اب 
أدت لدخوله العناية المركزة بمستشفى 

الجالء بمدينة بنغازي.
إصابة بأعيرة نارية

وفي بيان لمديرية أمن بنغازي قالت 
عندما  كانت  الواقعة  "ب��داي��ة  أن  فيه 
تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية 
دخول  مفادها  معلومات  بنغازي  أم��ن 
بمستشفى  المركزة  العناية  شخصين 

الجالء إثر إصابتهما بأعيرة نارية.
ف���ور ذل���ك وب��ح��س��ب ال��ب��ي��ان أص��در 
اع��ب��ي��دة  م��رك��ز ش��رط��ة رأس  رئ��ي��س 
التحقيق  م��ن��اوب  ب��ان��ت��ق��ال  تعليماته 
مستشفى  إل���ى  ال��ت��ح��ري��ات  وأع���ض���اء 

وجرى  الواقعة  عن  لالستدالل  الجالء 
المناوب  الطبيب  قبل  من  إخطارهم 
تسمح  ال  عليهما  المجني  حالة  ب��أن 

باالستدالل معهما.
وفاة الشقيق بعد رميه بالرصاص
ساعات  بعد   : أن��ه  البيان  وأض���اف 
توفي أحد المجني عليهما حيث كانت 
إصاباته بليغة بعدة طلقات في الصدر 

توصلت  فيما  واليسرى  اليمنى  واليد 
ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث وال���ت���ح���ري وج��م��ع 
يدعي  شخص  ق��ي��ام  إل��ي  المعلومات 
السلماني  بمنطقة  مقيم   " "ف.أ.م 

بالرماية على شقيقيه.
وبعد عملية تحريات عن الجاني قالت 
المديرية : تمكن أعضاء التحريات من 
ضبطه وجلب أداة الجريمة سالح ناري 
جرى  حيث  كالشنكوف  بُندقية  ن��وع 

االنتقال به إلى المركز.
ب��االس��ت��دالل م��ع الجاني  وأض��اف��ت: 
المجني  بالرماية على  قام  أنه  اعترف 
ح��دوث   السبب  (وك���ان  )شقيقه  عليه 
حيث  ومشاجرة  بينهما  كالمية  ُمشادة 
اس��ت��ح��ض��ر ب��ن��دق��ي��ة ك��الش��ن��ك��وف من 

مركبته وقام بالرماية عليهما.

الديوان / خاص
أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على 
بوهديمة  بمنطقة  الخمور  مروجي  أحد 
توزيع  عبر  االج��رام��ي  نشاطه  ي��م��ارس 

الخمور بسيارته عند طلب زبائنه.
توصيل خمور للمناطق 

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على 
عن  إليها  وردت  معلومات  أن  فيسبوك 
بوهديمة  بمنطقة  الخمور  مروجي  أحد 
الخمور  ويوزع  الخاصة  بمركبته  يتجول 

على بعض المناطق )دليفري(.
المديرية  أصدر  وبحسب  الفور  على 
رئ��ي��س قسم ال��ت��ح��ري��ات ال��رائ��د ف��وزي 
والتحري  بالبحث  تعليماته  ال��ف��اي��دي 
وأف���ادت  ال��م��ط��ل��وب   وض��ب��ط الشخص 

المديرية أن المتهم  اعتاد توزيع الخمور 
زرق��اء  ميكرا(  )نسيان  مركبة  بواسطة 
يقوم  الماضية  الفترة  ف��ي  وك��ان  ال��ل��ون 
ب��ت��وزي��ع ال��خ��م��ور ب��واس��ط��ة م��رك��ب��ة ن��وع 

)هيونداي سوناتا( رصاصية اللون.
كمين

وقالت المديرية إنه جرى إعداد كمين 
بعد  بضبطه  الشرطة  لتقوم  له  محكم 
أحد  بطعن  قام  لكنه  مركبته  من  نزوله 
في  سكين  بواسطة  التحريات  أعضاء 

البطن.
معه  التعامل  أن��ه قد ج��رى  وأض��اف��ت 
اح��ت��رازًي��ا  المركبة  وبتفتيش  وضبطه 
ُعثروا بداخلها على )غالوني خمور( سعة 
20 لتًرا باإلضافة إلى  32 قنينة سعة 

نصف لتر مملوءة بالمواد المسكرة ومبلغ 
مالي.

اعتراف    
وأك����دت ال��م��دي��ري��ة ع��ل��ى أن���ه خ��الل 
يدعى  أنه  تبين  المتهم   مع  االستدالل 
إليه وأن  )ع.أ.ع( وقد اعترف بما نسب 
كمية الخمور المضبوطة بحوزته تخصه 
بواسطة  وت��وزي��ع��ه��ا  ببيعها  ي��ق��وم  وأن���ه 
يكون  الطلب  أن  موضًحا  اآللية  مركبته 

عن طريق الهاتف )دليفري(.
 " المديرية  بحسب  المتهم  أق��ر  كما 
عليهم  والتعدي  األم��ن  رج��ال  بمقاومة 
بواسطة  التحريات  أف��راد  أح��د  وطعن 
سالح أبيض فيما جرى اتخاذ ما يلزم من 

إجراءات حياله وإحالته للنيابة العامة.

الديوان/ خاص
القبض  الجنائية  المباحث  جهاز  ألقي 
نصب  قضايا  ع��دة  في  متهمة  فتاة  على 
 354 إلى  وصلت  مالية  بمبالغ  واحتيال 

ألف دينار.
وبحسب بيان صدر عن جهاز المباحث 
)أ.  تدعى  الفتاة   " فإن  طرابلس  الجنائية 
ص. ا( ليبية الجنسية ومن مواليد 1981 
ومطلوبة لدى مركز شرطة سوق الجمعة ".

وأوضح الجهاز المباحث الجنائية أن " 
الفتاة متهمة في واقعة تحرير سند أمانة 
عليه  للمجني  دي��ن��ار  أل��ف   285 بقيمة 
العملة  تجارة  في  الستخدامها  )خ.ع.ا( 

األجنبية مقابل أرباح ".
خالل  اعترفت   " المتهمة  أن  وأض��اف 
التحقيق معها بالتهمة المنسوبة إليها إلى 
كانت  أخريين  بجريمتين  اعترافها  جانب 
المجني  على  بالنصب  قيامها  إحداهما 
 25 وق��دره  مالي  بمبلغ  )س.م.ا(  عليها 
 20 بقيمة  ذهبية  ومصوغات  دينار  ألف 

ألف دينار".
وأشار البيان إلى أن " الواقعة حصلت 

بدائرة مركز شرطة الفرناج " 
لديها  المتهمة  أن  إلى  أيضا  أشار  كما 
جريمة أخرى تمثلت في "قيامها بالنصب 
واالحتيال على المجني عليها )ز.م.ع( بملغ 
وق��دره 24 أل��ف دي��ن��ار«، م��ؤك��ًدا إحالتها 
مركز شرطة الفرناج من حيث االختصاص 

وذلك عقب انتهاء التحقيق معها ".

القبض على فتاة متهمة في 
قضايا نصب بمبالغ تصل 

إلى 354 ألف دينار

محاكمة  لعناصر تنظيم داعش من بينهم )عصيدة (  

قاتل الشهيد البطل الحوتي صاحب مقولة "خلو فيها شرف"
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المسابقات  لجنة  ح���ددت 
ب��االت��ح��اد ال��ع��ام ل��ك��رة ال��ق��دم 
مواعيد ومالعب منافسات دور 
ال16 من كأس ليبيا  في األول 

من شهر أكتوبر المقبل .
أجدابيا  ملعب  وسيحتضن 

فيما  ودارنس،  النصر  مواجهة 
ستقام مباراة األخضر واالتحاد 

بملعب المرج. 
وس���ي���س���ت���ض���ي���ف ب���ن���غ���ازي 
على  بنغازي  األهلي  الجديدة 
بمدينة  الشهداء  شيخ  ملعب 

البيضاء، بينما يقابل السويحلي 
نظيره الهالل سبها بملعب أبو 

سليم. 
المصراتي  االت��ح��اد  ويلتقي 
ملعب  على  المدينة  منافسه 

الجميل. 

الماضي  الثالثاء  ي��وم  مساء  سحبت 
قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال 
في  األفريقي  االت��ح��اد  وك��أس  أفريقيا 

العاصمة المصرية القاهرة.
قرعة كأس االتحاد األفريقي وضعت 
أمام  مواجهة عربية  في  األخضر  نادي 
الدور  في  السوداني  الخرطوم  األهلي 
التمهيدي األول، بينما تم إعفاء النصر 
في  يواجه  وسوف  التمهيدي  الدور  من 
كيغالي  مباراة  من  الفائز  الثاني  ال��دور 

الرواندي وواس اس الجيبوتي.
إل���ى  ت���أه���ل  األخ����ض����ر  أن  ي���ذك���ر 
الكونفدرالية بعدما جاء ثالًثا في الدور 
الممتاز  الليبي  ال��دوري  من  السداسي 
على  حصوله  بعد  ج��اء  النصر  وتأهل 

المركز الرابع في المسابقة نفسها.
أبطال  دوري  بطولة  قرعة  وأسفرت 
االتحاد  فريقا  سيشارك  حيث  إفريقيا 
التمهيدي  ال��دور  في  طرابلس  واالهلي 

األول “دور ال�64”.
في  االت��ح��اد  فريق  القرعة  وأوق��ع��ت 
ال��دور  في  البوروندي  فالمبو  مواجهة 
التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا وفي 

حالة صعوده للدور التالي يواجه الفائز 
من الكيت التشادي والزمالك المصري.
األه��ل��ي  ف��ري��ق  يلتقي  ال��م��ق��اب��ل  ف��ي 
الزنجباري  كمكم  نظيره  مع  طرابلس 

حالة  وفي  األبطال  بدوري  ال�64  بدور 
المريخ  مباراة  من  الفائز  يواجه  تأهله 
دور  ف��ي  الجيبوتي  وس���والر  ال��س��ودان��ي 

ال�32 المؤهل لدور المجموعات.

ال��ن��ادي  ادارة  ت��ع��اق��دت 
المدرب  مع  بنغازي  االهلي 
الليلي  ش��ه��اب  ال��ت��ون��س��ي 
ل����إلش����راف ع��ل��ى ت��دري��ب 
القدم  ل��ك��رة  األول  الفريق 
لدوري  االستعداد  إطار  في 

الممتاز  .
واض������اف������ت ال��ص��ف��ح��ة 
ال��رس��م��ي��ة ل��ن��ادي األه��ل��ي: 
ش��ه��اب  م���ع  ال��ت��ع��اق��د  أن 
تجربته  ال��م��درب  ليخوض 
أشرف  بعدما  تواليا  الثانية 

على  الماضي  الموسم  في 
خالل  النصر  ن��ادي  تدريب 
مرحلة اإلياب من المجموعة 

األولى بالدوري الممتاز. 
من  النادي  إدارة  وتسعى 
خالل تكليف المدرب شهاب 
بالمظهر  ال��ظ��ه��ور  ال��ل��ي��ل��ي 
طموحات  وتحقيق  الجيد 
للنادي  العريضة  الجماهير 
االفريقية  المنافسات  ف��ي 
الموسم  الممتاز  وال���دوري 

المقبل. 

لجنة المسابقات باالتحاد العام لكرة القدم تحدد مواعيد دور 
ال16 من كأس ليبيا في األول من شهر أكتوبر المقبل 

مواجهات الفرق الليبية في دوري أبطال إفريقيا وكأس االتحاد اإلفريقي 23-2022 

النادي األهلي بنغازي يتعاقد مع المدرب التونسي شهاب 
الليلي لتدريب الفريق األول لكرة القدم 

باالتحاد  العامة  الحكام  لجنة  ح��ددت  
إج��راء  مواعيد  ع��ن  ال��ق��دم،  لكرة  الليبي 
البدنية  اللياقة  الطبي واختبارات  الكشف 
الرياضي  الموسم  في  المشاركين  للحكام 

.2023-2022
االختبارات  وحددت 
الطبية لحكام المنطقة 
ال��غ��رب��ي��ة وط��راب��ل��س 
وم�������ص�������رات�������ة، ف���ي 
سبتمر  م��ن  ال��س��ادس 
ال��م��ق��ب��ل، واخ��ت��ب��ارات 
ال��ل��ي��اق��ة ف���ي ال��س��اب��ع 
من ذات الشهر، وذلك 
القوى  ألعاب  بميدان 

في طرابلس.
لحكام  الطبية  االخ��ت��ب��ارات  وس��ت��ق��ام 
ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة وب��ن��غ��ازي وال��ج��ب��ل 
األخضر وطبرق وخليج سرت، في الثامن 
من سبتمبر، بينما تجرى اختبارات اللياقة 
في التاسع من ذات الشهر، بميدان ألعاب 

القوى في بنغازي. 
موعدا  سبتمبر   11 ت��اري��خ  وح���ددت  
المنطقة  ل��ح��ك��ام  ال��ط��ب��ي��ة  ل��الخ��ت��ب��ارات 
الجنوبية، وستقام اختبارات اللياقة بتاريخ 
القوى  أل��ع��اب  ملعب  على  سبتمبر،   12

بمدينة سبها .

في  القدم  لكرة  العام  االتحاد  أعلن 
خ��ط��اب ألن��دي��ة ال����دوري ال��م��م��ت��از أن 
سحب قرعة الموسم الرياضى الجديد 
اآلث��ار  بمسرح  سيكون  الليبي  للدوري 
أغسطس   من   18 في  شحات  بمدينة 

الجاري.
وكان الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم 
بعد  الماضي  يوليو  اختتم في 30 من  قد 

سداسي احتضنته مالعب تونس. 

تحديد مواعيد إجراء الكشف 
الطبي واختبارات اللياقة البدنية 

للحكام للموسم الرياضي 

االتحاد العام لكرة القدم يختار 
مدينة شحات الجراء قرعة الموسم 
الرياضى الجديد للدوري الممتاز 


