
ال��ن��واب، جميع  رئ��اس��ة مجلس  دع��ت ه��ي��أة 
المزمع  الرسمية  للجلسة  المجلس  أع��ض��اء 
الخامس من  الموافق  االثنين  الغد  يوم  عقدها 

سبتمبر الجاري، في مدينة بنغازي.
وأوضحت هيأة رئاسة المجلس، في دعوتها، 
األعلى  المجلس  كتاب  ستناقش  الجلسة  أن 
للدولة بشأن ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة 

العليا رئيًسا للمحكمة العليا.
الجلسة  أن  إل���ى  ال��رئ��اس��ة  ه��ي��أة  وأش����ارت 
القوانين  مشاريع  م��ن  ع���دًدا  أي��ًض��ا  ستناقش 

المدرجة بجدول أعمال المجلس.

بنغازي  ف��ي  رس��م��ي��ة  جلسة  لعقد  ت��دع��و  ال���ن���واب  مجلس  رئ��اس��ة  ه��ي��أة 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

بحضور النائب عن الواحات.. 
القطراني يستقبل وفًدا 

من بلدية اجخرة 
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رئيس لجنة الخارجية:

استهداف البرلمان هو من أجل 
ضرب المؤسسة العسكرية
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بناء على قرار وزير الداخلية..
الساعدي يتسلم مهام 

مدير أمن بنغازي

القطراني والزادمة يناقشان مع 
الحبري أوضاع المصرف المركزي

بلدية بنغازي 

 تشرع في صيانة المركز التخصصي 
لطب وجراحة الفم واألسنان

التقى النائب األول لرئيس مجلس 
يوم  النويري”  ”فوزي  السيد  النواب 
الجمعة 26 من اغسطس الماضي 
األمريكية  المتحدة  الواليات  سفير 
ومبعوثها إلى ليبيا السيد ”ريتشارد 
بحضور  تونس  بالعاصمة  نورالند” 
ال���س���ادة أع��ض��اء م��ج��ل��س ال��ن��واب 
”ع��ب��دال��س��ام ن��ص��ي��ه وع��زال��دي��ن 
ومولود  الفرجاني  ويوسف  ابوراوي 
االس��������ود”، وب��ح��س��ب ال��م��ت��ح��دث 
الرسمي باسم مجلس النواب السيد 
تناول  اللقاء  فإن  بليحق”  ”عبدالله 
وُسبل  واألمنية  السياسية  األزم���ة 
حلها، وتم خال اللقاء توضيح رؤية 
على  والتأكيد  للحل  النواب  مجلس 
ض����رورة وض���وح ال��م��وق��ف ال��دول��ي 
ب���ش���أن دع����م ال��ش��رع��ي��ة وس���ي���ادة 
ُمناقشة  إلى  إضافًة  الليبي،  القرار 
المخاوف من تدهور الوضع األمني 
ظل  في  الباد خصوصاً  غرب  في 

تعنت حكومة الوحدة تسليم السلطة 
بعد إنتهاء واليتها.

ُمقترح  مناقشة  اللقاء  تناول  كما 
النفطية  العائدات  إلدارة  مستفيد 
الدولية  المجموعة  تطرحه  ال��ذي 
إلدارة  ت��ح��ول��ه  م���ن  وال���م���خ���اوف 
ال��ص��راع ب��دل اي��ج��اد ح��ل للصراع 
الدولة  سيادة  مع  تعارضه  وكذلك 
التأكيد  وت���م  ل��م��وارده��ا  وإدارت���ه���ا 
تكون  أن  الحقيقية  الحاجة  على 

البرامج المستهدفة لدعم الشفافية 
الدقيقة  والرقابة  الفساد  ومكافحة 
على الصرف وفق الميزانية العامة 
ومنع  وشفافة  عادلة  بآليات  للدولة 

الصرف من خارج الميزانية.
كما تم التأكيد على ضرورة العمل 
في  الخارجية  التدخات  منع  على 
كثيراً  أضرت  التي  الليبية  القضية 
بالعملية السياسية واعاقت الوصول 

الى حل.

النواب  مجلس  رئيس  السيد  التقى 
المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في 
مدينة القبة يوم مطلع االسبوع الماضي 
عدد من أعضاء مجلس الدولة، وبحسب 
المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب 
السيد ”عبدالله بليحق” فإن اللقاء بحث 

تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب 
مستوى  على  سيما  ال  ال��دول��ة  ومجلس 
إلى  الوصول  وُسبل  الدستوري  المسار 
تحقيق توافق ليبي _ ليبي ينهي المرحلة 
مرحلة  إل��ى  بالباد  ويمضي  ال��راه��ن��ة 

االستقرار .

النويري يلتقي السفير األمريكي بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب

رئيس مجلس النواب يلتقي عددًا من أعضاء مجلس الدولة

الحكومة  رئ��ي��س  التقى 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ف��ت��ح��ي ب��اش��اغ��ا، 
منفصلين  اجتماعين  ف��ي 
يوم  المغلقة،  الدائرة  عبر 
بعدد  ال��م��اض��ي؛  ال��ث��اث��اء 
من أعضاء مجلسي النواب 

واألعلى للدولة.
اإلعامي  المكتب  وأفاد 
بالحكومة، بأن االجتماعات 
مستجدات  لمناقشة  تأتي 
األوض�����������اع ال���س���ي���اس���ي���ة 

لجنة  عمل  على  واالط���اع 
المسار الدستوري.

على  ب���اش���اغ���ا  وأث���ن���ى 
لألعضاء  ال��وط��ن��ي  ال���دور 
أداء  ع���ل���ى  وح����رص����ه����م 
مهامهم على الرغم من كل 
الصعوبات ومواصلة عملهم 
حول  توافقات  إلى  وص��والً 
بالقاعدة  الخافية  المواد 
إلجراء  تمهيًدا  الدستورية 
انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ 

التعاون  استعداده  مجدًدا 
للتوافقات  ال��وص��ول  بغية 

المطلوبة.
كما أكد أعضاء مجلسي 
مواصلتهم  والدولة  النواب 
الليبي  التوافق  جهود  دعم 
يدخروا  ل��ن  وأن��ه��م  الليبي 
ج��ه��ًدا ف��ي االس��ت��م��رار في 
هذا المسار والحفاظ على 
تحققت  التي  المكتسبات 

من خاله

باشاغا يثني على دور أعضاء مجلسي النواب والدولة في 
مواصلة أداء مهامهم بغية الوصول للتوافقات المطلوبة

ال���ت���ق���ى رئ���ي���س ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون 
السيد  ال���ن���واب  بمجلس  ال��خ��ارج��ي��ة 
وزراة  دي��وان  بمقر  العقوري”  “يوسف 
الخارجية في مدينة بنغازي، مع رئيسة 
واألجهزة  المدني،  المجتمع  مفوضية 
والهيئات ذات العاقة بعمل مؤسسات 
الرقابة  هيئة  وه��ي  المدني  المجتمع 
ال��ف��س��اد،  مكافحة  وه��ي��ئ��ة  اإلداري�����ة، 
الخارجية،  ب���وزارة  المنظمات  وإدارة 
األمنية  األج��ه��زة  لحضور  ب��اإلض��اف��ة 
نائب  السيد  وه��م  االخ��ت��ص��اص  ذات 
جهاز األمن الخارجي، وممثل عن جهاز 
الداخلي وذلك في إطار مبادرة  األمن 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
النواب لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع 

المدني  .
ون���اق���ش ال��ل��ق��اء ال����ذي ج���رى ي��وم 
الخميس الماضي أبرز التحديات التي 
المدني  المجتمع  م��ؤس��س��ات  ت��واج��ه 
وسبل حلحلتها ومنها تعديل قانون رقم 
تنظيم  إعادة  19 لسنة 2001 بشأن 
آليات  ومتابعة   ، األهلية  الجمعيات 
المدني  المجتمع  م��ؤس��س��ات  تمويل 
للتأكد من مطابقتها لمعايير الشفافية 
من  المقدمة  بالتمويات  يتعلق  فيما 
باإلضافة   ، الدولية  المحلية  الجهات 
إلى متابعة تنفيذ المشاريع التي تمولها 
تلك الجهات وتنفذ من خال جمعيات 

أهلية وبما يراعي معايير الشفافية .
وأكد الحضور على ضرورة ان يسمح 
بفتح حسابات  المركزي  ليبيا  مصرف 
داخل  واألجنبية  المحلية  للمنظمات 
ليبيا ، وتم االتفاق على أن يتابع مكتب 
البرلمانية  والبحوث  السياسات  دعم 
في مجلس النواب العمل مع المفوضية 
القانونية  ال��ت��ع��دي��ات  على  ل��ات��ف��اق 

المطلوبة .
الشؤون  لجنة  رئيس  ج��دد  وختاما 
ال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أن إن��ش��اء 
دستوري  ح��ق  ه��و  األهلية  الجمعيات 
الديمقراطي  ال��ت��ح��ول  رك��ائ��ز  أح��د  و 
اإلطار  وضع  إلى  تهدف  المبادرة  وأن 
واألمنية  اإلداري���ة  واآلل��ي��ات  القانوني 
ال��م��ن��اس��ب��ة ال���ت���ي ت���دع���م ع��م��ل تلك 
مؤسسات  تصبح  بحيث  الجمعيات 
النزاهة  ف��ي  مثاال  المدني  المجتمع 
اللقاءات  وبأن  العام،  الصالح  وخدمة 
س��ت��ت��واص��ل م��ن أج���ل ال��م��ت��اب��ع��ة حتى 

الوصول للمطلوب .

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلق مبادرة 
لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني



2 أخبار
األحد 8 صفر 1444هـ الموافق 4 سبتمبر 2022م العدد )192(  

 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

وال  ●  . تنشر  لم  أم  نشرت  سواء  ترد  ال  ترد  التي  امل��واد 
تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة .

حق الرد مكفول . ●

رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر:

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

ب���ن���غ���ازي  ن�������ادي  م���ج���م���ع   -  21 رق������م  م���ك���ت���ب 
ب���ن���غ���ازي   - ال���ل���ي���ث���ي   - ل���ل���ت���س���وق  اجل�����دي�����دة 

ال���ب���ري���د اإلل���ك���ت���رون���ي
info@aldiywan.ly

0612232104
0912090770

ف������������������اك������������������س
ه������������������ات������������������ف

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

ال��ش��ؤون  لجنة  رئ��ي��س  أع���رب 
ال���خ���ارج���ي���ة ال���س���ي���د ”ي���وس���ف 
ال��ع��ق��وري” ع��ن اع��ت��ق��اده األكيد 
بأن  المتوافرة  للمعلومات  ووفقاً 
استهداف مجلس النواب المتكرر 
والتحريض  الكراهية  بحمات 
الهجوم  أخ��ي��راً  عنها  نتج  ال��ت��ي 
على مقر المجلس بمدينة طبرق 
واح����راق����ه وت��دم��ي��ر م��ح��ت��وي��ات��ه 
ضرب  إلى  يهدف  ،إنما  بالكامل 
كان  التي  العسكرية  المؤسسة 
الكبير  الفضل  ال��ن��واب  لمجلس 
الشرعية  وإعطائها  دعمها  في 
للعمل من خال عملية  القانونية 
الشعب  ممثلي  وم��ن  ديمقراطية 
ال��ل��ي��ب��ي ال�����ذي اخ���ت���اره���م في 

انتخابات حرة .

المؤسسة  ان  ال��ع��ق��وري  وأك��د 
بناء  في  نجحت  التي  العسكرية 
وحداتها ونجحت في الحرب على 
المسلحة  والمجموعات  اإلرهاب 
ن��زع  ف��ي  حقيقا  خ��ط��راً  ت��واج��ه 
تستمدها  والتي  منها  الشرعية 
سياسياً من مجلس النواب والذي 

بناء  أولوياته  أب��رز  من  دوم��اً  كان 
مؤسسة عسكرية موحدة لحماية 

الوطن وخيراته .
وحذر العقوري بأن هناك خطر 
األول  للمربع  العودة  من  حقيقي 
المجموعات  لفوضى  العودة  وهو 
ال��م��س��ل��ح��ة وال��م��ت��ط��رف��ة وف��ش��ل 

المؤسسات  دول���ة  إل��ى  ال��ت��ح��ول 
ي��ط��م��ح جميع  ال��ت��ي  وال���ق���ان���ون 

الليبيون إليها .
استغرابه  عن  العقوري  وعبر 
حساسة  أجهزة  أن  من  الشديد 
في الدولة ذات عاقة لم تتحرك 
مقر  على  الهجوم  م��ن  للتحذير 
من  المخربين  منع  أو  البرلمان 
يضع  ذل��ك  وأن   ، عليه  الهجوم 
ت����س����اؤالت ع���ل���ى رؤس�������اء ت��ل��ك 

األجهزة.
التحقيقات  بأن  العقوري  وأكد 
البرلمان  مقر  على  الهجوم  في 
حتما  وستكشف  ج��اري��ة  الت���زال 
والمتقاعسين  المقصرين  هوية 
وس����ي����ن����ال����ون ال�����ج�����زاء ال�����ذي 

يستحقونه.

الحقائق  تقصي  لجنة  عقدت 
الدولي  القانون  انتهاكات  حول 
اإلن��س��ان��ي وال���ق���ان���ون ال��دول��ي 
النواب  بمجلس  اإلنسان  لحقوق 
برئاسة السيد “يوسف العقوري” 
ومدير  اللجنة  عضو  وبحضور 
مكتب دعم السياسات البرلمانية 
النواب  بديوان مجلس  والبحوث 
ال��س��ي��د “ع��ب��دال��واح��د ال��اف��ي” 
مجلس  ومندوب  اللجنة  وعضو 
الجنائية  المحكمة  لدى  النواب 
ال����دول����ي����ة ال����دك����ت����ور “س���ال���م 
األوج����ل����ي” ع���ق���دت اج��ت��م��اع��اً 
الماضي  االرب���ع���اء  ي���وم  ط��ارئ��اً 

ن��اق��ش��ت ف��ي��ه ت��ط��ورات ال��وض��ع 
انتهاكات  ح��ول  األدل���ة  وتجميع 
اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون 
في  الدولي  اإلنساني  والقانون 

اش��ت��ب��اك��ات ط��راب��ل��س األخ��ي��رة، 
مع  التنسيق  سبل  ناقشت  كما 
ليبيا  الحقائق حول  بعثة تقصي 
االنسان  حقوق  لمجلس  التابعة 

من  وغ��ي��ره��ا  المتحدة،  ب��األم��م 
والمحلية  ال��دول��ي��ة  المنظمات 
ال��ع��ام��ل��ة ف���ي م��ج��ال ال��رص��د، 
البيانات  بعض  اللجنة  وبحثت 
المختلفة  المصادر  من  ال��واردة 
ب��ش��أن ال��وق��ائ��ع ال��ح��اص��ل��ة في 
ذلك  م��ن  ط��راب��ل��س،  اشتباكات 
عدد القتلى والجرحى واألضرار 
المادية، وأكدت اللجنة على فتح 
االنتهاكات  لتوثيق  فرعي  ملف 
أثناء  اإلنساني  الدولي  للقانون 
االش��ت��ب��اك��ات،وت��ج��م��ي��ع األدل���ة 
إلى  إلحالتها  تمهيداً  وتحليلها 

جهات االختصاص.

الليبي  ال��ن��واب  مجلس  أعضاء  ش��ارك 
االفريقي  بالبرلمان  الدائمين  األعضاء 
النواب  وال��س��ادة  ليبيا  لدولة  والممثلين 
هم السيدة “أسماء الخوجة” عضو لجنة 
والسيد  االفريقي  البرلمان  في  التعليم 
النقل  لجنة  عضو  ح��س��ن“  “ع��ب��دال��ق��ادر 
الفاخري“  “يوسف  والسيد  المواصات 
عضو لجنة الزراعة و الصناعة والموارد 
عضو  ق��ن��ان”  “س��ال��م  والسيد  الطبيعية 
“صالح  والسيد  والتعاون  الخارجية  لجنة 
قلمة” عضو لجنة العدل وحقوق االنسان، 
الدائمة  اللجان  اجتماعات  في  ش��ارك��وا 
مدينة  في  المنعقدة  األفريقي  للبرلمان 

هذه  تعد  افريقيا، حيث  بجنوب  ميدراند 
تحضيرية  اجتماعات  هي  االجتماعات 
النعقاد الدورة البرلمانية المقبلة للبرلمان 

األفريقي.
النواب  مجلس  أعضاء  السادة  والتقى 

الدائمة  اللجان  اجتماعات  هامش  على 
ليبيا  سفير  رف��ق��ة  األف��ري��ق��ي  للبرلمان 
بدولة جنوب أفريقيا الدكتور “عبدالقادر 
ال��ن��ظ��ي��ف” ال��ت��ق��وا ك���ًا م��ن سفير دول��ة 
بدولة  ال��ع��رب  السفراء  عميد  االم���ارات 
الجزائر  دول���ة  وسفير  افريقيا  ج��ن��وب 
وسفير دولة السودان في لقاء غير رسمي 
للتباحث وتبادل وجهات النظر في الشأن 

اإلقليمي. 
اللجان  اجتماعات  أن  بالذكر  الجدير 
في  انطلقت  األفريقي  للبرلمان  الدائمة 
امس  يوم  حتى  واستمرت  أغسطس   22

االول الجمعة 2 من سبتمبر الحالي .

أع��������رب رئ����ي����س ل��ج��ن��ة 
بمجلس  الداخلية  ال��ش��ؤون 
ال����ن����واب ال��س��ي��د س��ل��ي��م��ان 
الحراري عن إدانته الشديدة 
الخطير  األم��ن��ي  للتصعيد 
في  طرابلس  العاصمة  ف��ي 
وال��ذي  الماضيين،  اليومين 
تسبب في حصيلة ثقيلة من 
القتلى من المدنيين، مضيفاً 
أن االق��ت��ت��ال وس��ط ش��وارع 
المدينة يشكل تهديداً لحياة 
المدنيين والممتلكات العامة 

وال���خ���اص���ة وال��م��ؤس��س��ات 
المدنية .

ودع�������ا ال�����ح�����راري إل���ى 
إط�������اق ت���ح���ق���ي���ق ع���اج���ل 
األح��داث  مابسات  لكشف 
ال��م��اض��ي��ة وال��م��ت��س��ب��ب في 
المسلحة  اندالع االشتباكات 
مؤكداً  طرابلس،  مدينة  في 
مثل  في  التهاون  اليجب  انه 
هذه األفعال اإلجرامية التي 
المدينة  سكان  حياة  تعرض 
للخطر ، ويجب اتخاذ أقصى 

المتسببين  حيال  العقوبات 
المدينة،  أم��ن  زع��زع��ة  ف��ي 
م����ج����دداً دع���وت���ه ل��ل��ت��ه��دئ��ة 
والمحافظة على األمن العام 
الخافات  جميع  ان  وش��دد 
يجب حلها عن طريق الحوار، 
ستفاقم  األمنية  الحلول  وأن 

األزمة ولن تحلها .
وأع������رب ال����ح����راري عن 
ت��ع��ازي��ه ال���ح���ارة ل��ع��ائ��ات 
بالشفاء  وتمنياته  الضحايا 

العاجل للجرحى .

رئيس لجنة الخارجية:
استهداف البرلمان هو من أجل ضرب المؤسسة العسكرية

لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان تعقد اجتماعًا طارئًا بشأن اشتباكات طرابلس األخيرة

أعضاء مجلس النواب األعضاء في البرلمان األفريقي يشاركون في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان اإلفريقي

رئيس لجنة الداخلية يدين التصعيد العسكري في مدينة طرابلس ويدعو لمحاسبة المتورطين

مجلس الوزراء يأذن بمنح 
التفويضات المالية لتلبية احتياجات 

البلديات في عموم البالد

يوم  الليبية،  بالحكومة  ال��وزراء  مجلس  عقد 
االثنين الماضي، اجتماعا بمقر رئاسة المجلس 
الحكومة  رئيس  افتتح  حيث  ب��ن��غ��ازي،  بمدينة 
ضحايا  على  بالترحم  االجتماع  باشاغا،  فتحي 
األحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس، والتي 
من  المدعومة  المسلحة  المجموعات  بين  دارت 

قبل “حكومة عبد الدبيبة المنتهية الوالية”.
عبر  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  ن��ش��رت��ه  ل��م��ا  ووف��ق��ا 
باشاغا  أشاد  فقد  بوك،  فيس  بموقع  صفحتها 
العمل  مواصلة  في  الحكومة  ووزراء  نواب  بدور 
حلحلة  سبيل  ف��ي  واألزم����ات،  الصعوبات  رغ��م 
المختنقات وتقديم الخدمات الازمة للمواطنين 

في عموم الباد.
كما منح رئيس مجلس الوزراء اإلذن، بصرف 
التفويضات المالية المخصصة لتلبية احتياجات 
التي  والمشكات  الصعوبات  وتذليل  البلديات 

تعانيها.
ومن جانبهم، شدد نائبا رئيس مجلس الوزراء 
“ع��ل��ي ال��ق��ط��ران��ي وس��ال��م ال���زادم���ة”؛ ع��ل��ى أن 
الحكومة مستمرة في ممارسة عملها، وأن مجلس 

الوزراء مستمر في عقد جلساته.
ك��م��ا أك���د وزراء ال��ح��ك��وم��ة ب��أن��ه��م ع��ل��ى أت��م 
المواطن،  خدمة  في  الجهود  لبذل  االستعداد 
واجبهم  إتمامهم  ض��رورة  على  العزم  وعقدهم 

الوطني، كل وفق مهامه المناط بها.
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حضر عضو مجلس النواب عن الواحات 
ح��م��د م��اق��ي��ق، ي���وم األرب���ع���اء ال��م��اض��ي، 
الوزراء علي  رئيس مجلس  نائب  اجتماع 

القطراني، مع وفٍد من بلدية اجخّرة.
استعرض الوفد، المشاكل التي تعانيها 
أبرزها  المتعّثرة،  ومشروعاتها  المنطقة 
بكليات  ال��م��ل��َح��ق��ة  ال��م��ب��ان��ي  اس��ت��ك��م��ال 
الفنية،  معاملها  وتوريد  الطاقة،  تقنيات 

اجخّرة  بلدية  لزيارة  بدعوة  توّجهوا  كما 
واالطاع على أوضاعها، مؤكدين دعمهم 
من  ثقتها  نالت  التي  الليبية  للحكومة 

مجلس النّواب.
ب����دوره، ش���ّدد ال��ق��ط��ران��ي ع��ل��ى دع��م 
الحكومة الستكمال المشروعات المتعّثرة 
بالمنطقة، من خال توفير المستخلصات 

المالية التي تحتاجها.

الليبية  الحكومة  رئيس  نائب  ناقش 
سالم الزادمة مع مدير مكتب منظمة 
إليزابيث  ليبيا  في  العالمية  الصحة 
ه��وف��ن ي���وم االث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي ملف 

الصحة في المنطقة الجنوبية.
بمقر  عقد  ال��ذي  االجتماع  وبحث 
بنغازي،  مدينة  ف��ي  ال����وزراء  رئ��اس��ة 
ووزير  والتدريب،  العمل  وزير  بحضور 
النهوض  آلية  الصناعة؛  ووزير  البيئة، 
منظمة  مع  بالتعاون  الصحي  بالقطاع 
الصحة العالمية، إضافة إلى االطاع 
على تقارير عمل المنظمة في المنطقة 
السابقة  سنوات  الثاث  عن  الجنوبية 
من خال تنفيذ برامج تدريب العناصر 
الطبية والطبية المساعدة، كذلك آلية 

الطبية،  والمستلزمات  األدوي��ة  توزيع 
ومد المنطقة الجنوبية بغرفة عمليات 

للطواري.
استعداد  هوفن  أك��دت  جانبها  من 
منظمة الصحة العالمية لتقديم المزيد 
للمنطقة  خ��اص  وبشكل  ال��دع��م  م��ن 
استهداف  تم  أنه  موضحًة  الجنوبية، 
ببرامج  طبي  عنصر   500 من  أكثر 

التدريب بالمنطقة الجنوبية.
منظمة  بعمل  الزادمة  رحب  ب��دوره 
الصحة العالمية في مدن وقرى فزان، 
الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  اس��ت��ع��داد  وأب����دى 
المطلوب  التسهيات  ك��اف��ة  لتقديم 
الطبية  المساعدات  وص��ول  لضمان 

للمواطن في المنطقة الجنوبية.

ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  استعرض 
يوم  ال��ق��ط��ران��ي،  علي  الليبية  بالحكومة 
المساعد  المدير  مع  الماضي،  األرب��ع��اء 
حسن  بنغازي  ل���ألورام  الوطني  بالمركز 
الجماعي، والمراقب المالي بالمركز مبارك 
والمشاريع  المركز  احتياجات  المغربي؛ 
المتوقفة التابعة له ونقص األدوية الخاصة 

باألورام.
ون��اق��ش االج��ت��م��اع ال����ذي ع��ق��د بمقر 
بحضور  بنغازي  مدينة  في  ال��وزراء  رئاسة 
مجلس  رئيس  لنائب  الصحي  المستشار 
جهاز  أهمية  المغربي،  السنوسي  ال��وزراء 
بالمركز  توفيره  وض���رورة  ال��ذري  المسح 

كونه يتيح استخدام أحدث تقنيات التصوير 
الطبي لمرضى األورام، ويخفف من معاناة 

المرضى في السفر لعمله.
المركز  لعمل  دع��م��ه  القطراني  وأك���د 
نظًرا للدور الذي يقوم به في عاج مرضى 
االهتمام  ض���رورة  على  م��ش��دًدا  األورام، 

التي  األدوي���ة  وتوفير  المرضى،  بمعاملة 
يحتاجونها.

أن��ه سيتم  ال���وزراء  وأوض��ح نائب رئيس 
العاجلة  االحتياجات  توفير  على  العمل 
بالتنسيق مع وزير الصحة بالحكومة الليبية 

عثمان عبد الجليل.

عقدت لجنة إدارة األزمة بالمنطقة 
ب��ق��رار رئيس  ال��ُم��ش��ك��ل��ة  ال��ش��رق��ي��ة 
يوم  الوزراء؛ اجتماعها األول  مجلس 
األحد الماضي، برئاسة نائب رئيس 
فرج  علي  اللجنة  رئيس  الحكومة، 
اللجنة:  القطراني، وبحضور أعضاء 
وزير األشغال العامة المهندس نصر 
شرح البال، ووزير الكهرباء والطاقات 
البدري،  ع��وض  الدكتور  المتجددة 
ورئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة 
الشرقية رضا الفريطيس، والمراقب 

المهشهش،  خالد  باللجنة  المالي 
ومقرر اللجنة عبدالرحمن المجبري.
وذك����رت ال��ح��ك��وم��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة عبر 
أن  ب����وك،  ف��ي��س  ب��م��وق��ع  صفحتها 
االجتماع استعرض عمل اللجنة وفقا 
بموجب  بها  المكلفة  لاختصاصات 
اإلج���راءات  ات��خ��اذ  وكيفية  ال��ق��رار، 
ال�����ازم�����ة ل���ح���ص���ر ال��م��خ��ت��ن��ق��ات 
المنطقة  ب��ب��ل��دي��ات  ال��م��س��ت��ع��ج��ل��ة 
المناسبة  الحلول  ووض��ع  الشرقية، 

لمعالجتها.

الحكومة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  أك��د 
أن  ال��ق��ط��ران��ي،  ع��ل��ي  الليبية 
ال��ج��ال��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة من 
اهتماًما  تلقى  التي  الجاليات 
الليبية،  الحكومة  م��ن  ��ا  خ��اّصً
للقنصل  استقباله  وذلك خال 
الفلسطيني بالمنطقة الشرقية 

أحمد الجرار.
واس��ت��ع��رض ال��ل��ق��اء، ال���ذي 
ج���رى ي���وم االث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي 
بديوان رئاسة الوزراء ببنغازي، 

الفلسطينية  القضية  تطورات 
الفلسطيني  الشعب  وم��ع��ان��اة 
الكيان  يفرضه  ال��ذي  للحصار 
قطاع  ف��ي  خ��اص��ة  الصهيوني 

غزة.
تعزيز  اللقاء سبل  تناول  كما 
البلدين  بين  الثنائية  العاقات 
عدة  ف��ي  المشترك  وال��ت��ع��اون 
مجاالت فيهما، مع التأكيد على 
عمق العاقات وأواصر األخوة 

التي تربط البلدين الشقيقين.

بحضور النائب عن الواحات.. القطراني يستقبل وفًدا من بلدية اجخرة 

الزادمة يناقش ملف الصحة العالمية في المنطقة الجنوبية

نائب رئيس مجلس الوزراء يستعرض احتياجات المركز الوطني لألورام

لجنة إدارة األزمة تناقش المختنقات التي تعاني منها بلديات المنطقة الشرقية

القطراني والقنصل الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

قال رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية فتحي 
باشاغا: إن حالة الفوضى األمنية بمدينة طرابلس، 
هة  وموجَّ القانون،  عن  خارجة  مجموعات  أحدثتها 
من قبل “عبدالحميد الدبيبة” الذي انتهت شرعيته 
القانونية بحجب الثقة عن حكومته من قبل مجلس 

النواب، وكذلك وفق التفاق جنيف الدولي.
األحد  يوم  بيان صدر  في  الحكومة  رئيس  وأكد 
بممارسة  والتمسك  للعنف  الدائم  رفضه  الماضي؛ 
أن  موضحا  السلمية،  بالطرق  السياسية  الحقوق 
في  مستمر  ال��والي��ة”  المنتهية  الحكومة  “رئ��ي��س 
لتشكيل  ومقدراتها؛  الليبية  الدولة  موارد  استغال 
ودعم مجموعات مسلحة ترّسخ حكمه بمنطق القوة.
وأضاف البيان، أن “الدبيبة و مستشاريه الخواص 
الدماء  عن  مسؤولون  معه”  ومن  عائلته،  أفراد  من 
التي سفكت واألموال التي نُهبت، لتشبثهم بالسلطة 

و عدم قبولهم بإرادة الشعب الليبي.
عن  ناتجة  الليبية  الحكومة  أن  باشاغا،  وذك��ر 
عملية سياسية دستورية ديمقراطية، وتضع نفسها 
و  التشريعية  مؤسساته  الليبي  الشعب  إرادة  رهن 
العامة،  المصلحة  إال  نستهدف  وال  الدستورية، 
وترمي إلى إقامة دولة مدنية يسودها القانون وتنبذ 
الفساد والدكتاتورية والقمع واإلرهاب الذي تمارسه 

المجموعات المسيطرة على العاصمة طرابلس.

قالت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، يوم السبت 
27 اغسطس الماضي ؛ إن ما يجري في العاصمة 
طرابلس، نتيجة طبيعية لغياب الدولة والمؤسسات 
األمنية، ودعم الحكومة المنتهية لجماعات مسلّحة، 

بغية بقائها في السلطة.
األمن  استتباب  يمكن  ال  أن��ه  ال���وزارة  وأوضحت 
في العاصمة في ظل توازن الرعب بين المسلّحين، 
بدعم  إال  ينتهي،  ل��ن  األم���ر  ه��ذا  أن  إل��ى  مشيرة 
المؤسسات الشرعية والنظامية، وتمكينها من أداء 
واجباتها في استعادة األمن والنظام، من خال بناء 
مؤسسة أمنية وطنية ضبطية، والؤها لله ثم للوطن.

وأكدت وزارة الداخلية -في بياٍن لها- أنها لن تقف 
مكتوفة األيدي أمام ما يجري من اقتتال وصراع من 
أجل النفوذ والمصالح على حساب المدنيين، وسوف 
تّتخذ من ضمن واجباتها ومهامها الوطنية والقانونية 
تمّكنها من حماية  التي  اإلج��راءات  كل  واألخاقية؛ 

المدنّيين ومؤسسات الدولة في العاصمة.

باشاغا: “الدبيبة مستمر في دعم 
مجموعات مسلحة ترسخ حكمه بالقوة”

الداخلية: ما يحدث في طرابلس نتيجٌة 
لغياب الدولة ولن نقف مكتوفي األيدي



4 اخبار
األحد 8 صفر 1444هـ الموافق 4 سبتمبر 2022م العدد )192(  

للشؤون  المختار  عمر  جامعة  وكيل  ناقش 
أعضاء  من  ع��دد  مع  جمال  الدكتور  العلمية 
هيأة التدريس ومسؤولي الجامعة؛ سبل وضع 
التصنيف  مواقع  في  لانخراط  استراتيجية 

الدولية المعتمدة.
واس��ت��ع��رض االج��ت��م��اع ال����ذي ض���م م��دي��ر 
إدارة  ومدير  والتدريب  العليا  الدراسات  إدارة 
التعاون  مكتب  ومدير  األداء  وتقييم  ال��ج��ودة 
وفريق  التدريس  هيأة  أعضاء  ونقيب  الدولي، 
العلمية؛  المجات  ورؤساء  اإللكتروني  الموقع 
موقع:  اع��ت��م��اد  ب��ع��دم  يقضي  ال���ذي  التعميم 
 Webometrics Ranking of World
تقييم  بمجال  ينشط  الذي   .""Universities

مؤسسات التعليم العالي.
بالجامعة؛  التدريس  هيأة  المجتمعون  ودعا 
موقع  وتزويد  العلمية،  المنصات  مع  للتفاعل 
عن  واف��ي��ة  بمعلومات  اإلل��ك��ت��رون��ي  الجامعة 
رسائل  نشر  إلى  إضافة  الدراسية،  المقررات 
طيلة  الجامعة  في  المنجزة  العليا  الدراسات 
ال��م��س��ت��ودع الرقمي  ال��س��اب��ق��ة ف��ي  ال��س��ن��وات 

للجامعة.

أشيع  ما  الطبي،  بنغازي  مركز  إدارة  نفت 
على صفحات التواصل االجتماعي، عن وجود 
تلوث بكتيري بقسم حديثي الوالدة، وأكدت أن 
القسم مجهز بعدد كاٍف جدا من الحضانات 

الحديثة والجديدة.
يخص  فيما  إن��ه  المركز،  إدارة  قالت  و 
موضوع التوائم الثاثة الذي أشيعت األخبار 
البكتيريا،  بسبب  منهما  اثنين  بموت  عنهم 
ولدوا  التوائم  ه��ؤالء  بأن  يفيد  المركز  فإن 
في األسبوع الثاثين أي في الشهر السابع، 
غرام،  ومئتين  كيلو  بوزن  ُخدج  أنهم  بمعنى 
مع وجود دالالت عدم نضج الرئتين وارتفاع 
من  األول  ال��ي��وم  ف��ي  االلتهابات،  م��ؤش��رات 
اكتسابهم  على  ي��دل  ال���ذي  األم���ر  والدت��ه��م 

للعدوى من األم.
مساحة  يغطي  أن��ه  إل��ى  المركز  أش���ار  و 
إلى  أجدابيا  حتى  المرج  من  تمتد  جغرافية 
الكفرة، منفرًدا في تخصص النساء والوالدة، 
يستقبل  ال��ذي  الوحيد  المكان  فهو  وبالتالي 

حديثي الوالدة.
استقبلهم  الذين  المواليد  عدد  بلغ  حيث 
ق��س��م ح��دي��ث��ي ال����والدة ه���ذا ال��ع��ام 2022 
ستة  أغ��س��ط��س،  شهر  إل��ى  يناير  شهر  م��ن 
الوفيات  نسبة  وك��ان��ت   6000 طفل  آالف 
%3.5 أي نسبة منخفضة جداً، وكانت من 
والخدج  الخلقية  التشوهات  الوفيات  أسباب 

وااللتهابات.

جامعة عمر المختار
تبحث شروط االنخراط بمواقع 

التصنيف األكاديمي الدولية

مركزبنغازي الطبي ينفي وجود تلوث 
بكتيري بقسم حديثي الوالدة 

مصلحتا األحوال المدنية والجوازات تبحثان تعزيز تعاونهما

اتفاقية تعاون بين حاضنة أعمال جامعة بنغازي ومركز السديم لتركيب وزراعة األسنان

بناء على قرار وزير الداخلية..

الساعدي يتسلم مهام مدير أمن بنغازي

المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات تواصل
تدريبات رصد العنف ضد المرأة في االنتخابات

بنغ�ازي  أم���ن  ُم��دي��ري��ة  ش��ه��دت 
بين  واالس���ت���ام  التسليم  م��راس��م 
اللواء  السابق  بنغ�ازي  أم��ن  ُم��دي��ر 
الحالي  والمدير  الوحيشي،  رمضان 
بناًء  وذل��ك  الساعدي،  ن��وري  عميد 
على قرار وزير الداخلية عصام أبو 
زريبة بحضور اللجنة المشرفة على 
برئاسة  واالستام  التسليم  مراسم 

العميد إدريس السعيطي.
أمن  ُمدير  أكد  المراسم،  وخال 
الساعدي  ن���وري  العميد  بنغ��ازي 
أه��م��ي��ة ت��ك��ات��ف ال��ج��ه��ود م��ن قبل 
الباد  تجتاز  أن  أج��ل  من  الجميع 

ك���اف���ة األزم�������ات وي��ت��ح��ق��ق األم���ن 
واالستقرار واالزدهار في كامل ربوع 

ليبيا الحبيبة.
كما عبر ُمدير أمن بنغ��ازي العميد 
وتقديره  الساعدي عن شكره  نوري 
لثقة وزير الداخلية بشخصه، ووكيل 
على  حرصه  مؤكداً  الداخلية  وزارة 
ُمديرية  وقيادات  ضباط  مع  العمل 
أم���ن ب��ن��غ�����ازي ل��ت��ط��وي��ر ال���ق���درات 
الداخلية  وزارة  جهود  م��ع  اتساقاً 
لبناء المؤسسات الُشرطية النظامية 
الوطن  أم��ن  حماية  على  ال��ق��ادرة 

والمحافظة على استقراره.

الوطنية  بالمفوضية  ال��م��رأة  دع��م  وح��دة  عقدت 
العليا لانتخابات، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة 
العنف  تدريبة حول رصد  الخميس؛ جلسة  اإلنمائي 
ضد المرأة في االنتخابات في ليبيا واستخدام منصة 

“eMonitor” المتخصصة في الرصد.
وتأتي هذه الجلسة االفتراضية استكماالً للبرنامج 
التدريبي حول رصد العنف ضد المرأة في االنتخابات، 

الذي أطلقته المفوضية في أغسطس الماضي.
وأكدت المفوضية أن منصة رصد العنف الموجه 
مشاريع  أهم  أحد  تعد  االنتخابات،  في  المرأة  ضد 
خطة وحدة دعم المرأة للعام 2022م، وهي منصة 
على  المرأة  ضد  الموجه  العنف  برصد  متخصصة 

وجه الخصوص وكيفية الحد منه.

األح����وال  مصلحة  م��دي��ر  ع��ق��د 
ال��م��دي��ن��ة ف����رع ب���ن���غ���ازي أس��ام��ة 
الماضي  األرب���ع���اء  ي���وم  ال���درس���ي، 
ب��م��ق��ر ال��م��ص��ل��ح��ة، اج��ت��م��اًع��ا مع 
والجنسية  الجوازات  مدير مصلحة 
سليمان  بنغازي  األج��ان��ب  وش���ؤون 
التواصل  إط��ار  وذل��ك في  ش��واي��ل، 

والتعاون بين مؤسسات الدولة.
التعاون  سبل  االج��ت��م��اع  وب��ح��ث 
أفضل  لتقديم  المصلحتين،  بين 

أكد  فيما  للمواطنين،  ال��خ��دم��ات 
أنه  المدنية  مدير مصلحة األحوال 
ما  كل  لتقديم  االستعداد  أت��ّم  على 
يلزم لخدمة المواطن وفق القوانين 

والتشريعات.
مصلحة  مدير  أش��اد  جانبه،  من 
تقوم  التي  العمل  بجودة  الجوازات 
به مصلحة األحوال المدينة بنغازي 
المتمّثل في العمل المنتظم، وتسهيل 

اإلجراءات التي يطلبها المواطنون

وّق���ع���ت ب��م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي، 
إت��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م��ش��ت��رك بين 
بنغازي  جامعة  أعمال  حاضنة 
ومركز السديم لتركيب وزراعة 
األسنان، بشأن تثقيف وتدريب 
العليا  الدراسات  طلبة  وتأهيل 
ب��ك��اف��ة م���ج���االت ط���ب ال��ف��م 

واألسنان.
وق��ال م��راس��ل وك��ال��ة األنباء 
الليبية إن االتفاقية التي وقعت 
تأتي  الماضي،  الخميس  ي��وم 
في  الكبير  التطور  مع  تماشًيا 
ه��ذه ال��م��ج��االت، وت��ه��دف إلى 
كلية  مع  بينهما  فيما  التعاون 
الفم واألس��ن��ان  ط��ب وج��راح��ة 
بنغازي، كبيت خبرة واالستعانة 
ب��أع��ض��اء ه��ي��أة ال��ت��دري��س من 
أجل  م��ن  األك��ادي��م��ي��ة  الناحية 

تحقيق هذا الغرض.
ال����م����راس����ل أن  وأض��������اف 

تنظيم  أيًضا  االتفاقية تضمنت 
من  الثامن  ف��ي  تدريبية  دورة 
بعنوان الحالي،  سبتمبر  شهر 
 CEREC CAD/CAM
 SYSTEM & KIT DIODE
ساعة   18 ومدتها   ،LASER
ت��دري��ب��ي��ة ف���ي ق���اع���ات م��رك��ز 
جامعة  واالستشارات  البحوث 
بنغازي، ومركز السديم لتركيب 

وستصدر  األس���ن���ان،  وزراع����ة 
مهنية  دورة  إت��م��ام  ش���ه���ادات 
واإلنجليزية  العربية  باللغتين 

مختومة من الطرفين.
التدريس  هيئة  عضو  وق��ال 
ف��ي ج��ام��ع��ة ب��ن��غ��ازي ال��دك��ت��ور 
ح��اض��ن��ة  إن  ال���ع���اص���ي،  م��ن��ى 
أع��م��ال ج��ام��ع��ة ب��ن��غ��ازي التي 
ترأسها الدكتور لبنى الشيخي، 

أسبوع  لمدة  تعاقدت  قد  كانت 
لطب  السديم  مركز  فيه  تطوع 
تدريب  على  األسنان،  وجراحة 
بجامعة  العليا  الدراسات  طلبة 
الطبية(، وذلك  )العرب  بنغازي 
متوفر  ج��ًدا  حديث  جهاز  على 
فقط في مركز السديم لصاحبه 

الدكتور محمد القن.
توقيع  أن  الشيخي  وأضافت 
ال��ب��روت��وك��ول ح��ض��ره ك��ا من 
والعديد  األس��ن��ان  كلية  عميد 
جامعة  في  التدريس  هيأة  من 
الدورة  أن  إلى  مشيرة  بنغازي، 
تنقسم إلى قسمين: شق نظري 
وشق عملي، وبخصوص الجزء 
النظري سيقوم بتغطيته أعضاء 
األسنان،  بكلية  التدريس  هيأة 
مركز  سيغطيه  العملي  والشق 
ال���س���دي���م ل��ت��رك��ي��ب وزراع������ة 

األسنان. 
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خال  ال��ب��ح��ري،  ب��ن��غ��ازي  ميناء  استقبل 
نقل  س��ف��ن  م��ن  ع����دًدا  الماضيين  ال��ي��وم��ي��ن 
ببضائع مختلفة، وسفينًة  المّحملة  الحاويات 

لنقل الحبوب.
وبلغ عدد سفن نقل الحاويات التي دخلت 
التي  الحاويات  إجمالي  سفن،  سّت  الميناء، 
حّملت على متنها 952 حاوية تحمل بضائع 

وسلًعا متنوعة.
احتوت على  الحبوب فقد  نقل  أما سفينة 

متنها 19000 طن من حبوب القمح.

بحث رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات 
الُمساعد،  العام  المدير  مع  ببنغازي،  العامة 
إدارة  ومدير  واآلليات،  ال��ورش  إدارة  ومدير 
خطة  وض��ع  سبل  ال��ط��واري؛  وقسم  النظافة 
متكاملة للعودة إلى العمل خال المّدة القريبة 
المقبلة، ودراسة إمكانات الشركة للعمل على 

استرجاع اآلليات الموجودة خارجها.
وأكد رئيس مجلس اإلدارة خال االجتماع، 
أوض��اع  تسوية  ف��ي  المباشرة  ض���رورة  على 
العاملين الوظيفية؛ لضمان تحفيزهم إلنجاز 

التطلعات المرجوة من الشركة.
ك��م��ا ات��ف��ق ع��ل��ى ص��ي��ان��ة آل��ي��ات وم��ع��دات 
نهائي  حل  ووض��ع  للشركة،  التابعة  النظافة 

لظاهرة رمي القمامة في شوارع المدينة.

سفن محّملة بسلع تجارية 
وغذائية ترسو بميناء بنغازي

شركة الخدمات العامة تستعرض خططها 
لتطوير األداء خالل المّدة المقبلة 

الخليج للنفط تبحث إنشاء مختبر بمنطقة الواحات

انطالق موسم جني محصول الرطب في الجفرة

العامة للكهرباء تنّفذ أعمال التركيبات لمحطة تحويل الخليج بطبرق

القطراني والزادمة يناقشان مع الحبري أوضاع المصرف المركزي
ن��ائ��ب��ا رئ��ي��س مجلس  ن��اق��ش 
وسالم  القطراني  علي  ال���وزراء 
مصرف  محافظ  م��ع  ال��زادم��ة، 
ل��ي��ب��ي��ا ال���م���رك���زي ب��ال��م��ن��ط��ق��ة 
حزمة  الحبري؛  علي  الشرقية 
باالقتصاد  المتعلقة  األم��ور  من 
ال��وط��ن��ي، وع��م��ل واح��ت��ي��اج��ات 

المصرف.
ون��ق��ا ع���ن رئ���اس���ة ال�����وزراء 
بنغازي، تطرق اللقاء الذي ُعقد 
دور  إلى  الماضي؛  األربعاء  يوم 
التسهيات  تقديم  في  المركزي 

الازمة في ظل الظروف الصعبة 
بحضور  ال��ب��اد،  بها  تمر  التي 
وزير األشغال العامة نصر شرح 

البال.
وأشاد النائبان بدور المحافظ 
ف���ي ت��س��ي��ي��ر ع��م��ل ال��م��ص��رف 
والمهنية  الكفاءة  درجات  بأعلى 
تواجه  التي  الصعوبات  وتذليل 
مؤكدين  التجارية،  ال��م��ص��ارف 
التي  المختنقات  معالجة  أهمية 
يعاني منها المواطن، على رأسها 

توّفر السيولة النقدية.

العربي  الخليج  شركة  بحثت 
الليبي،  النفط  معهد  مع  للنفط، 
التلوث  م��راق��ب��ة  مختبر  إن��ش��اء 
بمنطقة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  وال��ت��ح��ال��ي��ل 
ال����واح����ات، ب��ح��ض��ور ع����دٍد من 
بالشركة  اإلداري��ي��ن  المسؤولين 

والمعهد.
ناقش االجتماع، الوضع الفني 
التي  األرض  لمساحة  والقانوني 

المختبر  إلنشاء  تخصيصها  تم 
الشركة  وأب��دت  النافورة،  بحقل 
التسهيات  تقديم  ف��ي  رغبتها 
في  البدء  سبيل  في  المطلوبة، 
من  يعد  ال��ذي  المختبر  مشروع 
سوف  والذي  المهمة،  المشاريع 
بخمسة  تقدر  مساحة  على  يقام 
مساحة  من  مخصصة  هكتارات 

حقل النافورة.

أنه  للكهرباء،  ال��ع��ام��ة  ال��ش��رك��ة  أف���ادت 
التركيبات  أعمال  تنفيذ  على  العمل  جاري 
واالختبارات قبل التشغيلية لمحطة تحويل 
الخليج جهد 30/11 ك.ف، تحت إشراف 
دائرة مشروعات توزيع طبرق التابعة إلدارة 

مشروعات توزيع الجبل األخضر.
حيث يهدف المشروع إلى تعزيز التغذية 
النفطي  ال��خ��ل��ي��ج  ل��م��س��ت��ودع  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
المتوقع  وم���ن  ل���ه،  ال��م��ج��اورة  وال��م��ن��اط��ق 

تشغيلها خال المدة القريبة القادمة.
قد  للكهرباء،  ال��ع��ام��ة  ال��ش��رك��ة  وك��ان��ت 
الطاقة  نقل  لدوائر  صيانة  أعمال  نّفذت 
في طرابلس، بعد تعرضها ألضرار جسيمة 
شهدتها  التي  المسلحة  االشتباكات  جراء 

المدينة.

 – )هون  الجفرة  مناطق  المزارعون في  بدأ 
ودان – سوكنة – زلة(، في جني محصول تمر 
الموسم  وهو  الماضي،  األسبوع  خال  الرُّطب 
والنضج  بالتلّون  التمر  فيه  يبدأ  الذي  السنوي 
لعدة أنواع من بينها الخضاري والتغيات والتامج 
وحليمة  الدقلة  مثل  أخ��رى  أن��واع  تتأخر  فيما 

والمجهول.
بمنطقة  الليبية  األنباء  وكالة  مراسل  وأف��اد 
ال��ت��م��ور ش��رع��وا خال  ب��أن منتجي  ال��ج��ف��رة، 
التمور  م��ن  منتوجهم  تسويق  ف��ي  األي���ام  ه��ذه 
بمدينة  المستحدث  السنوي  السوق  خال  من 
والتجار  المزارعين  إليه  يتوافد  والذي  سوكنة 
والسماسرة ويستمر لقرابة ثاثة أشهر تعرض 
عليها  يقبل  التي  األصناف  وأشهر  أج��واد  فيه 

الليبيين.
المحاذية  ال��س��اح��ة  أن  ال��م��راس��ل  وأوض���ح 
للمتحف التاريخي بسوكنة تشهد سنويا معرض 
السوق التجاري لبيع التمور والتي تبدأ فعالياته 
من شهر أغسطس وتستمر حتى شهر نوفمبر، 
أنواًعا  والتجار  المزارعون  خاله  يستعرض 
من التمور مختلفة التسميات واألنواع بدرجات 
تصنيف من الممتاز إلى الجيد .. منها ما يخزنه 
رمضان  شهر  موسم  إل��ى  والسماسرة  التجار 
الليبيين  ل��دى  التمور  على  إقباال  يشهد  ال��ذي 

بشكل عام.
هذه  أشهر  من  فإن  وال(   ( مراسل  وحسب 
األجود  تعد  والتي  بسوكنة  التمور  من  األن��واع 
واألغزر إنتاًجا على غرار كافة واحات الجفرة 
خصوًصا ودان وهون الدقلة والخضراي والتغيات 
وحليمة والتامج والصعيدي و )المجهول، يعتقد 
انه موطن شجرة النخيل فلسطين( إضافة إلى 
العشرات من األنواع األخرى من بين أربعمائة 

صنف تزرع في واحات الجفرة.
يشهد  التجاري  السوق  ه��ذا  أن  إل��ى  وأش��ار 
الساحلية  ال��م��ن��اط��ق  ف��ي  ال��ت��ج��ار  م��ن  إق��ب��االً 
خصوًصا من زليتن ومصراتة وطرابلس وترهونة 
وبنغازي وغيرها لشراء مئات األطنان من التمور 
من  تبدأ  معتدلة  وبأسعار  العالية  الجودة  ذات 
الدينارين ألنواع الخضراي والتغيات وابل للكيلو 

الواحد فيما يتراوح سعر الكيلوجرام الواحد من 
الدقلة بين) 4 و5 ( دنانير، ويبلغ سعر الكيلو 
الواحد لتمور المجهول ) 30 ( دينارا لكمياته 
المحدودة ونوعيته العالية الجودة وكذلك تمور 

حليمة.
وأشار إلى أن البعض من التجار القادمين من 
التمور  منتوج  بشراء  يقومون  األخرى  المناطق 
في أمهاته بمبالغ تصل ما بين مائة ومائتين ألف 
دينار ليبي، أما لتخزينه إلى حين شهر رمضان 
إلى  أحيانا  يصل  جدا  مرتفع  بسعر  وتسويقه 
النوعيات  من  للكيلوجرام  دينارا  عشر  خمسة 
الدقلة من  تمور  العالية خصوصا  الجودة  ذات 
الدرجة األولى واخرين يصدرون النوعيات ذات 

المواصفات العالية الى خارج ليبيا.
وصرح عضو اللجنة العمومية التحاد منتجو 

أبوبكر  الشيخ  المزارعين  كبار  وأح��د  التمور 
األشلم إن مناطق الجفرة يوجد بها ما يزيد عن 
مليون نخلة من أصناف متنوعة تنتج سنويا أكثر 
الجودة  ذات  التمور  من  طن  ألف  عشرين  من 
األراض��ي  عبر  داخليا  يسوق  ما  منها  العالية 

الليبية ومنها ما يصدر للخارج.
يقوم بخطوات  ب��دأ  االت��ح��اد  أن  إل��ى  وأش���ار 
االتصال  خ��ال  من  المزارعين  لصالح  جريئة 
بالجهات الرسمية في الدولة مثل وزارة االقتصاد 
التي ساندت بشكل مباشر الفاحين بإصدارها 
قرار منع استيراد التمور من الخارج مما يعطي 
األولوية لمنتج التمور الليبية، كذلك يعمل االتحاد 
على تحديد المواصفات الجيدة ألنواع األسمدة 
النخيل  بأشجار  ال��ض��ارة  الحشرات  ومبيدات 

واستيرادها من الدول المصنعة لها.
بعض  أن  إل��ى  تصريحه  في  األشلم  وأش��ار 
المزارع تعرضت في فترة سابقة إلضرار بسبب 
الحمراء  الخضراء والسوسة  القشرية  الحشرة 
والتي تم القضاء عليها وتدارك األمر من قبل 
يعملون  الذين  الجفرة  منطقة  من  متخصصين 
بإمكانيات جًدا محدودة، وذلك للمحافظة على 
روافد  إح��دى  تعتبر  التي  القومية  الثروة  هذه 
االقتصاد الليبي ولما لشجرة النخيل من قدسية 

لدى الليبيين. 



قبل  م��ن  المكلفة  اللجنة  ب��اش��رت 
بلدية زليتن  في عملية وضع العامات 
وتحديد مسار طريق ابورقية في مرحلته 

الثانية والتي تمتد من مكتب الخدمات 
الضمانية إلى تقاطع مركز زليتن الطبي 
) سوق السيارات ( سابقاً  وتم التواصل 

مع أصحاب المحال التجارية المستغلة 
جهاز  قبل  من  إلزالتها  العام  للفضاء 

الحرس البلدي .

تفتيشية  حملة  زوارة  بلدية  اطلقت 
واسعة على المحال التجارية  والمقاهي 
والقصابين،  المواشي  ذبح  وسلخانات 
و  البلدي  ال��ح��رس  جهاز  م��ع  بالتعاون 
على  الرقابة  ومركز  الجوازات  مباحث 
االغذية واالدوية وإدارة اإلصحاح البيئي 

بالبلدية.
أسفرت الحملة عن تسجيل مخالفات 
الصحية    واالش��ت��راط��ات  للمواصفات 
الخاصة  و  ال��س��ل��خ��ان��ات  م��ن  ل��ل��ع��دي��د 
بالنظافة العامة وشروط السامة وعدم 
بها   للعاملين  صحية   ش��ه��ادات  وج��ود 

وإذن مزاولة،  كما تم رصد  لحوم  بعدد 
من محال الجزارة   ال يوجد عليها ختم 
باإلضافة  المختص  البيطري  الطبيب 
إلى  فاسدة مخزنة   لحوم  وج��ود   إل��ى 
ُمنتهية  معلبة   منتجات  جانب  عرض  

الصاحية .
 من جانبه قام  جهاز الحرس البلدي 
تجاه  الازمة  اإلج���راءات  كافة  بإتخاد 
ليس  لمن  الُمسجلة  المخالفات  كافة 
لديه شهادة صحية وعدم حصوله على 
من  عدد  وإغاق  المطلوبة  المستندات 

المحال بالشمع األحمر .

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
األحد 8 صفر 1444هـ الموافق 4 سبتمبر 2022م العدد )192(  

بلدية  زليتن

العمل على  تحديد مسار طريق أبو رقية

  حملة تفتيشية
ُتسفر عن رصد مخالفات  صحية بالمحال 

التجارية والسلخانات بزوارة

أعمال  في  بنغازي  بلدية  شرعت 
المركز  لمقر  وال��ت��ح��وي��ر  الصيانة 
الفم  وج��راح��ة  ل��ط��ب  التخصصي 
الكائن  بنغازي  التعليمي  واألس��ن��ان 

بحي السلماني ،حيث  شملت األعمال 
تحوير لمبنى المركز وإضافة طابق 

لُجزء من المقر .
يُشار إلى أن هذه األعمال ستُساهم 

في ُمضاعفة عدد وحدات األسنان ، 
وفتح أقسام ِعاجية جديدة ،بهدف 
تقديم أفضل الخدمات الطبية ألكبر 

عدد من المواطنين .

باشرت الشركة المنفذة لمشروع انشاء 
الطريق الرئيسي من محطة الكهرباء جنوباً 
إلى مدخل مرادة شماال بطول )2.5( كيلو 
ونقل  المسارات  بفتح 
 ، السابقة  المخلفات 
المشروع  تنفيذ  ليتم 
الفنية  بالمواصفات 
األرض  معايير  وف��ق 

السبخية .
 الجدير بالذكر أن بلدية مرادة تعاقدت 
مع الشركة المنفذة على تسليم المشروع 
خ��ال شهر واح���د ف��ق��ط   ب��ع��د  تعاون 
المواطنين  بإزالة مبانيهم المقامة بشكل 
العمل  يستمر  أن  أج��ل  م��ن  شرعي  غير 

وينتهي المشروع على أكمل وجه . 

أعلنت بلدية المرج اليومين  الماضيين 
استئناف العمل بأحد مشروعات رصف 
الطرق في المدينة، بعد معالجة المشاكل 

وتغيير الشركة المتعّثرة، بأخرى.
وح��س��ب��م��ا أف�����ادت 
صفحتها  عبر  البلدية 
موقع  على  الرسمية  
االجتماعي  ال��ت��واص��ل 
أع��م��ال  أن  ف��ي��س��ب��وك 
بالطريق  تتم   الرصف 
إل��ى مفترق  ال���رازي  ع��ي��ادة  م��ن  الممتد 
ال��م��واد  ت��وّف��ر  عقب  وذل���ك  الصناعية، 
األساسية والازمة، التي لم يتم التحّصل 
عليها بالسوق المحلية الفترة الماضية. 

تقديرها  عن  ال��م��رج،  بلدية  وأع��رب��ت 
الوقود،  ومحّطات  األمن  مديرية  لجهود 
الذين ساهموا في تسهيل العراقيل التي 
بإشراف مكتب  الرصف،  واجهت عملية 

المشروعات بالبلدية.

 تنفيذ مشروع الطريق 
الداخلي بمرادة

بلدية المرج تستأنف العمل 
بمشروعات الرصف المتعثرة

بلدية بنغازي 

 تشرع في صيانة المركز التخصصي لطب 
وجراحة الفم واألسنان



ت��دري��ب  م��رك��ز  بمقر  انطلقت 
وتطوير المرأة ببلدية أوجلة األيام 
القليلة الماضية ، الدورة التدريبية 
األولية  اإلسعافات  بمجال  الثالثة 
وأس�����س ال��ت��م��ري��ض ل���ع���دد 38 

تعريفهم  ب��ه��دف  وذل���ك  م��ت��درب��ة، 
مكونات  علي  األول  اليوم  خ��ال 
األحمر  والهال  الدولية  الحركة 
للتعامل  األولي  والخطوات  الليبي 

مع المصاب .

ال�������دورة قسم  ي���ش���رف ع��ل��ى 
التدريب والتطوير بالهال األحمر 
جالو وبالتنسيق مع عضو المجلس 
ال��ب��ل��دي أوج��ل��ة ع��ن ف��ئ��ة ال��م��رأة 

السيدة /فضيلة بترون.

اف��ت��ت��ح ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة ال��ك��ف��رة 
عبدالرحمن عقوب مشروع  إنشاء 
من  ب��دع��م  ال��م��ط��ار  بحي  حديقة 
 IOM للهجرة  الدولية  المنظمة 

ض��م��ن م���ش���روع���ات االس��ت��ق��رار 
المجتمعي وذلك  للرفع من مستوى 

الخدمات بالبلدية  .
ويعد المشروع بمثابة النواة لعدد 

ودع��م  الترفيهية   المشاريع  م��ن 
المجلس  يسعى  التي  االستقرار 
الفترة  خ��ال  لتنفيذها   البلدي  

القادمة.

ب��ل��دي��ة ج��ن��زور بحصر   ق��ام��ت 
االشتباكات  عن  الناجمة  األضرار 
اآلون��ة  ف��ي  البلدية  شهدتها  التي 
ب��ع��د  أن ق��ام��ت لجنة   ، األخ��ي��رة 
تفقدية  زي����ارة  ب���إج���راء  م��ش��ك��ل��ة  

على  وشددت  المتضررة،  لألماكن 
بأسرع  األض���رار  معالجة  ض��رورة 

وقت . 
بدوره أشاد السيد رئيس اللجنة 
من  ال��م��ب��ذول��ة  ال��ج��ب��ارة  بالجهود 

جهاز  و  جنزور  أم��ن  مديرية  قبل 
اللجنة  لمساعدة  العامة  المباحث 
العزم  م��ؤك��داَ   مهامها  أداء  ف��ي 
على إعادة إعمار البلدية وتعويض 

الخسائر للمواطنين.

7 بلديات
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بوالخطابية  ف��رج  طبرق  بلدية  عميد  بحث 
خال  اجتماعه  الموسع اليومين الماضيين مع 
والشركات  األمنية  والغرفة  البريقة  شركة  إدارة 
الناقلة والجهات الرقابية أزمة الوقود في طبرق 

بحضور أعضاء المجلس التسييري للبلدية .
المتعلقة  المشاكل  البلدية  عميد  ون��اق��ش 
ب��ض��رورة  مطالباً  والسائقين  النقل  ب��ش��رك��ات 

االس��ت��م��رار ف��ي ن��ق��ل ال��وق��ود 
حتى تنتهي أزمة نقص الوقود  
بعد أن  أكدت  شركة البريقة  
بنوعيه  ال��وق��ود  ت��وف��ر  ع��ل��ى  

الديزل والبنزين .
من جانبها  تطرقت الغرفة 

األمنية إلى عدد من األمور المتعلقة بالسائقين 
مشيرة إلى أن الجميع سيتعاون من أجل استمرار 
بالكامل  طبرق  منطقة  لتشمل  ال��وق��ود   ت��وزي��ع 
إلى  غرباً  الغزالة  عين  إلى  شرقاً  امساعد  من 

الجغبوب جنوباً.

تسليم  مراسم  مصراتة  بلدية  بديوان  تم 
الشركة   إدارة  مجلس  رئيس  بين  واس��ت��ام 
الحالي  مصراتة  النظافة   لخدمات  العامة 
السيد "فتحي شاحوت" والسيد "هيثم بعيو"؛ 
ومدير الشركة الحالي السيد "وليد الدوكالي" 
والسيد "حسن جعفر"، بحضور عميد البلدية 
ال��دي��وان  ووك��ي��ل  البلدية  وأع��ض��اء  المكلف 

لجنة  وأع���ض���اء  ورئ���ي���س   ،
وبعض  واالس��ت��ام،  التسليم 
واإلدارات  ال���ف���روع  م����دراء 

بالشركة.
البلدية  السيد عميد  وقام 
المكلف بتكريم السيد "هيثم 

جهودهم  على  جعفر"  "حسن  والسيد  بعيو"، 
التي بذلوها طيلة فترة توليهم مسؤولية مهام 
ما  وكل  أعمالهم  لهم  شاكًرا  الشركة،  إدارة 
قدموه، متمنًيا التوفيق والسداد لرئيس مجلس 
وأن  الحاليين،  للشركة  العام  والمدير  اإلدارة 
تكون لهم بصمة واضحة في أعمال النظافة 
من  المقدمة  الخدمات  تطوير   على  والعمل 
العام  والمظهر  البيئة  للحفاظ على  الشركة  

للبلدية.

طبرق تبحث مشكلة نقص 
الوقود والبريقة تؤكد توفره

"مراسم تسليم واستالم مهام إدارة 
شركة الخدمات العامة مصراتة

انطالق دورة اإلسعافات وأسس التمريض ببلدية أوجلة

بلدي الكفرة يفتتح مشروع  إنشاء حديقة بحي المطار

بلدية جنزور تحصر األضرار الناجمة عن االشتباكات
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ثقافية

صدر صباح يوم األربعاء 2022/8/31م 
العدد )48( مجلة رؤى الفصلية الصادرة عن 
وكالة األنباء الليبية، يزين غافها الخارجي 

لوحة للفنان العالمي )بابلو بيكاسو(.
وقد شارك بالعدد نخبة ممتازة من األدباء 
والكتاب والمبدعين )ليبيا، تونس، الجزائر، 

المغرب، مصر، العراق، لبنان، سوريا(.
ن��ق��رأ ف��ي ب��داي��ة  ع��ل��ى سبيل االف��ت��ت��اح 
فريد  للدكتور:  الجامعات(  )م��وت  ال��ع��دد 
فكري  مقال  والحقيقة  الصورة  أمعضشو، 
وفي  الخويلدي،  زهير  د.  التونسي  للكاتب 
نقدية  دراس����ة  تطالعنا  ال��ت��رج��م��ات  ب���اب 
بعنوان: )ابتكار الحقيقي( للكاتب الفرنسي: 
عاج،  حسن  ترجمة  بيازيه  دو  مارك  بيار 
دراسة عن األجناس األدبية بقلم: تزفيطان 
سعيد  المغربي:  الناقد  ترجمة  ت���ودوروف 

بوعيطة.
وفي باب السينما يكتب الناقد المصري 
النيل(  في  )الموت  فيلم  عن  حجاج  هاني 
وفيما يتعلق بالصورة والتشكيل نقرأ دراسة 
الليبي  التشكيلي  الفنان  أعمال  عن  نقدية 
)كان  العابد،  نادية  للكاتبة  المنتصر  علي 
هناك طريق( مقال نقدي عن أعمال الفنانة 

التشكيلية لبنى فززي.
)بين  نقرأ  النقدية  ال��ق��راءات  ب��اب  وف��ي 
في  قراءة  الذاكرة(  وصراع  النسوي  الوعي 

للناقد  الزمن  أجنحة  على  مسافرة  رواي��ة 
المصري حمزة قناوي )قبر الرمال- البحث 
عبدالرحمن  للناقد  ج��دي��دة(  إش��راق��ة  عن 
في  واالغتراب  المكان  )سيكولوجية  إكيدر 
شواطئ الغربة للقاص الليبي خالد السحاتي( 
بقلم خالد محمد عبدالغني )جمالية الحيز 
السينمائي في شعر عبدالسام المساوي( 
النسق  تهشيم  )بين  ش���ردال  ال��دي��ن  نصر 

وتكريسه- قراءة في ديوان من ظهري نمت 
)الجسد  التجكاني  عبدالقدوس  سنديانة( 
محي  محمد  المعاصر  العربي  الشعر  في 
)أدون��ي��س ما  ال��ق��راءات  ب��اب  الدين ويختم 
الجزائري  للكاتب  والتصوف(  الفلسفة  بين 

بغاديد عبدالقادر.
وفي باب اإلبداع نقرأ )كبرنا للهرب( منال 
بوشعالة )برد قاتل( محمد يويو )ليلة الغناء 
األولى( سهام الدغاري )زغاريد( مروة آدم 
محمد )لن افتح الستار( فاطمة الوليد )أول 
)الفصل  الجوهري  عبدالناصر  اتمناه(  ما 
األصفر  محمد  الريشة(  م��ذاق  من  الثاني 
)ال يمكن أن يخيل لك أنني هكذا( ترجمة 
)مساعدة(  أحمد  ميرا  الصينية  اللغة  عن 
اإلب��داع  باب  ويختم  الغرياني،  عبدالسام 

)قطع الرؤوس( عبير الفقي.
نقرأ  المحكمة  ال���دراس���ات  ب���اب  وف���ي 
الباغة  أس����رار  ف��ي  ال��ح��ج��اج  )أس��ال��ي��ب 
للجرجاني( الدكتور محمد الغرافي )الحجاج 
أفقا لبيان الخطاب القرآني( الدكتور فضيل 
ناصري )النص القرآني وبيانه المعجز( د. 
فن  في  العروضي  )التجديد  كعية  رض��وان 
الموشحات( عبدالعزيز الطالبي، وفي ختام 
العالم(  األغنياء  يدمر  )كيف  نقرأ  العدد 
الكاتب  ترجمة:  كمبق  فيه  هير  للصحافي: 

السوري محمد ياسر منصور.

كتب: عبد السام شقلبان
“ب��راح”  لمنظمة  التنفيذي  المدير  ق��ال 
الثقافة والفنون وعضو مجلس اإلدارة ومدير 
الجيابي،  يوسف  بالمنظمة  المرئي  القسم 
إن المنظمة بها أقسام: الموسيقى، والفنون 
واألدب  والرسم،  بالنحت  الخاص  التشكيلي 
والشعر والفكر، وقد تأسست في مطلع عام 

2022 م.
وأضاف الجياني – في تصريح لمراسل 
ب��راح  مؤسسة  أن   – الليبية  األن��ب��اء  وك��ال��ة 
والثقافية  الفنية  الحواس  تنمية  إلى  تهدف 
والمعرفية لدى النُخب في بنغازي، وذلك عن 
طريق التدريب والتمرين داخل هذه المنظمة، 
نجوم في مجاالت  الخبرة من  ذوي  يد  على 
الفن والثقافة والموسيقى، إضافة إلى الفنون 

التشكيلية كالرسم والنحت وغيرها.
المنظمة  مقر  أن  إل��ى  الجياني  وأش���ار 
الكائن بجانب محكمة شمال بنغازي في شارع 
جمال عبد الناصر بقرب ميدان الشجرة، له 
ومن  بنغازي،  مدينة  بتوسطه  خاصة  رمزية 
سهل الوصول إليه من كافة مناطق المدينة.

تحتوي  المنظمة  أن  الجياني  وأوض���ح 
من  ب��ه  اليُستهان  رصيد  بها  ع��ام��ة؛  مكتبة 

أن  من شأنها  التي  والعلمية  الثقافية  الكتب 
توفر ُمحبي القرأءة والمطالعة براًحا حقيقًيا 

يدعم اهتماماتهم.
الميديا”   ” قسم  إل��ى  الجياني  وت��ط��رق 
وأهميته من حيث صناعة المحتوى، وإخراج 
األفام والتصميم والمونتاج، والذي يُعد مهًما 
في عصر الحالي، حيث يشهد العالم تقدًما 
السوشيال  مجال  في  وتزاحًما  مسبوق  غير 

ميديا
وصناعة المحتوى، ويعتبر هذا القسم أحد 

العناصر المهمة في منظمة براح.
المنظمة  أقسام  من  أن  الجياني:  وتابع 

قسم  تدريبية،  دورات  وتطلق  تعمل  ال��ت��ي 
“موسيقى  ف��رق��ة  ي��ض��م  ال���ذي  ال��م��وس��ي��ق��ى 
الكبير”،  “الغنائي  والفريق  الجميل”،  الزمن 
باإلضافة إلى مكتًبا خاًصا بمنظمة أصدقاء 

اللغة العربية.
من  العديد  مع  تتعاون  المنظمة  أن  وأك��د 
وخ��ارج  داخ���ل  المدني  المجتمع  منظمات 
مدينة بنغازي، وأبوابها مفتوحة وبشكل يومي، 
محبي  تستهدف  تدريبية  دورات  وتنظيم 
أشكالها،  بكافة  الفنون  ورواد  الموسيقى 
نُخبة  عليها  ويُشرف  متناسقة  كخلية  وتعمل 

من الموسيقيين وفناني الرسم والنحت. 

صدور العدد )48( لمجلة رؤى الفصلية الصادرة عن وكالة األنباء الليبية

المدير التنفيذي لمنظمة “براح” للثقافة والفنون 
يتحدث عن تأسيس وأهداف المنظمة

كتبت: هدى العبدلي
فّعاليات  في  الليبية  النشر  دور  من  عدد  تشارك 
السابعة  دورت��ه  في  للكّتاب  ال��دول��ي  سوسة  معرض 
والذي افتتح يوم أمس األول الجمعة بقصر المعارض 

بمدينة سوسة التونسية.
الذي  المعرض  في  الليبية  النشر  دور  وستُشارك 
جناح  خ��ال  من  الحالي،  سبتمبر   11 حتى  يستمر 
مشرف  ب��إش��راف  الليبيين  الناشرين  التحاد  خ��اص 
الجناح األستاذ محمد عامر الشويهدي، ودور النشر 
للنشر  المستقبل  ليبيا  دار  ه��ي  المشاركة  الليبية 
مصراتة، دار الجابر للنشر بنغازي، دار البيان للنشر 
بنغازي،  دار شموع الثقافة الزاوية، دار مكتبة الشعب 
إلى  باإلضافة  طرابلس،  الرسالة  مكتبة  مصراتة، 

جمعية الدعوة اإلسامية ووزارة الثقافة.

ومضات بعنوان ) وطن (

ِم ْحالاَ ُة األاَ ْرقاَ زاَ

دور نشر ليبية ُتشارك في معرض سوسة للكّتاب بتونس
■ بقلم / مريم الدلوي

■ بقلم: يوسف أسونا - المغرب

الُفقراء ُهم أبناء الوطن ) الحقيقيين ( 

السياسة لُعبًة نفسيًة قذرًة 

وراء ُكل دولًة فاِسدًة شعٌب .. ) ِلص ( 

لَم يُعد ُهناك شيئاً صالحاً في وطني ؟!... 

أصبحنا نفتقد إلى األمان كثيراً 

وال نجد لُه مكاًن ِسوى في قبٌر يأوينا 

ويحتوينا من ُكل هذا ؟!... 

الَحرب تنتصُر .. ) بالُحب ( 

ال أُريُد شمساً بَل أريُد .. ) وطناً ( 

العيُد في وطني مامح طفلٍة حزينًة 

نولد مع الَحرب ونَكبر معها 

لدينا أمٌل في الحياة ُرغَم مراراِتها ، 

وطني يُخيفني ؟!...

إلى متى أعيُش في وطًن ال يُقدُر قيمتي

كأنسانٍة لها الحق في الُحب والحياة.. 

والسام. 

وطني أصبح ِعبارًة عن مقبرٍة كبيرًة تتسُع 

للجميع ؟!...

ماذا أكتُب عنَك يا وطني وأنَت قد سرقَت 

مني 

ُكل أحامي البريئَة 

أََخاُف في َزْرَقِة األْحاِم ٍمن َغَرقي

أََخاُف مْن َطيِْفِك العاِلي َعلى األُُفق

ِعْشِقي ُهَو الَبْحُر ِعْشقي أَْزَرٌق َوأَنَا

َحَرْقُت في الِسْحِر أَنَْفاِسي َعلَى الَوَرق

لى الَقاِع نحكي ُعْمَق َمْوِسِمنَا َهيا ِإِ

فيه نَُغوُص  َعلى ُروٍح ِمن الَشَبق

يَُحاِوُل الِعْشُق يَْوًما َكيَْف يَْغِرُقنَا

لَِكْن سنَبَْقى َزَماناً ُدونََما َغَرِق

َمًعا نَُساِفُر ِفي األَْمَصاِر نَْعبُُرَها

َونَْعبُُر الَبْحَر ، بَْحَر الُحِب َواأللَِق

َوْرِديٌَة ِفي ُمِحيَطات الَهَوى ُسُفِني

تََعاَل نَعلو َعَباُب الَماِء كالحدِق

َحبيبتي َدْغِدغي ُروحي بأْشَرَعٍة 

واْمضي َسريًعا ِبنا ِمن كوة النََفق.
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

فتاتي

يكتُب اآلن.. 

َتشرُب القهوَة لكْن ُدوَن ُسّكر

أشرُب الُسّكَر لكْن ُدوَن َقْهَوة

َيركُض الَعاَلُم َخلفي ِمن َثباٍت

وأنا في الُحب َمشدوٌد ِبصهوة

وفتاِتي عني َتبُعُد َمقَعَديِن

في مكاٍن َما ؛ ُيَسمى الُحُب َمأوى

تشرُب الَقهوة لكن بالحليِب

أشرُب الكاكاَو والكاكاو قهوة

وأحملق فيها في َصبر عنيٍد

وأَراِقُب ُكّل َما فيَها و أهوى

وارتمْت َعيناي في َعينيَها ُحبا

و اعتلْت َشفتانا بالتحديِد رغوة

فسقطُت عند أرنبِة فتاتي

ثم أسقطَنا الُعيون ُبَعيَد َسهوة

وضحكنا دون قْصٍد في هدوٍء

وَضجيُج القلِب لألُذنيِن أقوى

ثم جاءْت َمْع َطنيٍن ما َبعوضة

َقبلتني ؛ قبلتَها ؛ دوَن نشوة

ثم َصفقُت وَصار الكُف أحمر

ِك أغوى لوُن هذا الَدمِّ ِمْن َخدِّ

وانتشْت بالقلِب أبياُت الَقصيد

وتعالْت من نياِط القلِب َنجوى

و مسحُت الكَف بالمنديِل َحتًما

ثم في منديلي اآلَخِر دعوة

فنهضُت و وقفُت حتى ُأعِطي

لفتاتي بيَتا شعٍر فيه فحوى

" ليَس ُحبي يا فتاتي ُحَب يوٍم

أو كحِب األوليَن ُحَب َشهوة "

الكل يكتب ما ُيريد، وبما يشعر..
عن الهوى والغياب
االحتياج، الشوق
الخيبة واألمل.. 

وآخر عن أحالمه المؤجلة
ومستقبله المجهول

ورغبته العارمة في الهروب 
وترى ذلك الذي يكُتب..

عن السعادة
وحين تصادفه ُكله هموم 

وآخر يظّل يكتب ويدّون
ومن ُثم يمحو ما كتب..

خاِئًفا أن يتعرى.

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

■ بقلم: خلود العقوري 

امرأة مسرفٌة

بيٌن وبين

القليل من الهزيمة

)رسالة لك(

يوم�ا م�ا

■ بقلم: مروة المجبري 

■ بقلم: ساجدة أنعم 

■ بقلم: بشرى العرفي 

■ بقلم: رنا عبدالحميد

■ بقلم: نورهان عبدالحق

كاَن عْيبي أني امرأٌة مْسرفٌة
ِحيَن ُأِحبُّ وأْطرُب 
ماِد حياة  أْمَنُح للرَّ

ْهو  ْحِو زَّ وللصَّ
وللصدأ صْقٌل 

ومن النصوِص الركيكة 
قَصائد ذِليقة...

وإذ ما وجمت
قاد من عيني َطاَر الرُّ
وَطال ليلي أْسهَدني 
م ُظْفري  ني وقلَّ أرقَّ

وكْظمُت في نفسي...
شديدُة القلق

ير كُسْقٍم ال يْبرئ  ُمْفِرطة التفكِّ

وسريعُة الَحَنق
كُعنصٍر َقابل لالْشِتعال ال يهدئ...

وُرّبما َكانت ُمْعضلتي األبدية 
االْرِتماء للَنداء

ث في العطاء وعَدم التريَّ
وال أكّف عن الَغرق في ُعمِق العَياء.

في أمسيٍة ما، كانت تجمعني أنا وُثلة من 

األصدقاء، قبل زمن غير بعيد 

تّيهي  لي،  صديٌق  رأى  عندما  حينها  في 

وشتاتي بوضوح، قال لي سائال:

-من أنِت؟ 

***

لم  ولكّنه  آن���ذاك،  اإلج��اب��ة  أستطع  ل��م 

بسهولة،  ُينسى  ال���ذي  ال��س��ؤال  ي��ط��رح 

مسامعي  على  أردد  وأنا  حينها  من  ألنني 

هذا السؤال كثيرا.

-من أنا؟ 

***

ثورُة  أو  روٍح  بإنتفاضُة  أشَبه  ليلٍة  وفي 

السؤال  ذاك  إجابة  ي��دي  خطت  عقل، 

قائلًة: 

***

"أنا النقيُض بين الخيُر و الّشر 

أنا الُمتسامح وَشديد الزعْل 

أنا الُمؤمن لكالم األبكم 

أنا الَكتوُم وللخير أفَصح 

أنا حركيُّ الفكر ومشلول الَجهل 

أنا الحامُد مع قليل الَطمع 

أنا الباسُم مع مالمُح الَعبس 

أنا الحاضُر الغائب عن النظر 

أنا الَكاتُب َركيك الّقلم 

أنا الُمتقدُم قليل الخطا

أنا الُمشوُش مع ُوضوح الِفعل

أنا الفاعُل مؤكد ما َفعل

فأنا ُهناك 

بيٌن وبين.

ال َضْير في القليل من الهزيمة
واالنحراف عن المسارات القديمة

***
ال بأس بالتوقف في منتصف الطرق 

والنظر لتلك المحن اللعينة
والنحيب واالنسحاب وعدم الحيلة

***

البأس بالتباطؤ في خطواتنا وخوض 
التجارب البديلة

الوعود  بعض  وهدم  الصدمات  وتقبل 
المتينة

تلك التي حولقت حول ِرَقابنا
وسلبتنا ُحرياتنا وأصبحنا رهينة 

***

البأس بترك األيادي الممتدة  حولنا 
ولملمة أرواحنا الحزينة

***
لطالما  االن��ح��راف  بعض  في  الَض��ْي��ر 

سنعود لمساراتنا القديمة
وع��رض��ة  ب��ش��ر  فنحن  أب��ط��ال  لسنا 

للهزيمة.

أقرأها،  لكن  و  اآلن  حالك  عن  أعرف  "ال 
بأن  تذكر  دائما  ل��ك.  فهي  استشعرها، 
ال��ذي  اإلل��ه��ي  ال��ع��وض  ه��و  المستقبل 
تستحقه. واالستحقاق هو تفاؤلك ورؤية 
كلما  تفائلت  وكلما  ذهنك.  في  ماتريده 
في  يتجلى  بأن  العوض  هذا  من  حسنت 

اَلِميَن( ُكم ِبَرِبّ ٱْلعَٰ أفضل حال )فَما َظُنّ
إال  القمة  إلى  الوصول  حالوة  يعرف  فال 
من ذاق مرارة الصعود فال تهتم بمنزلتك 
المستقبل  إلى مكانتك في  انظر  اآلن بل 

فالحياة ال تعطي دروس مجانية ألحد،
فمن تعلم منها فبالتأكيد أنه دفع الثمن، 

ابق قويا والتستسلم.
 : النجاح هو ثالثة  الى  ما يدفع االنسان 
الجرأة في التفكير  - الجرأة في التنفيذ  

- الجرأة في تقبل الفشل
تميزه  نقاط  لك  اجعل  مشروعك  لنجاح 

عن غيره"

ستتكلم صورتك يوما ما 
ستتكلم نيابة عنك 

نيابة عن الحزن
الذي يعرف طريقك جيدا، 

ستخبرهم 
كم كنَت بريئا

وكم كنَت حالما وبسيطا 
وكم كانت لك أمنيات صغيرة 

صغيرة جدا، 

وحدائق حب سرية 
لم يصل لها أحد، 

ستخبرهم 
كم كانت ساذجة 

كلماتهم المعدنية 
أعذارهم المبتذلة 

كم كان سيبدو جيدا 
لو أنهم انتظروك قليال 
لو أنهم لم يتجاوزوك، 

ستفهمون
كيف يكون األلم جديرا 

بالثقة أحيانا، 
األلم ال يخدعك 

األلم ينصفك
كما لو أنه 

تميمة.
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عبدالسالم  ال��ش��اع��ر 
مؤلف  قادربوه  ابراهيم 
بالدي  من  أغاني  كتاب 
وق����د ص����در ل���ه ك��ت��اب 
أصحاب  مقاعد  بعنوان 
الصوب هو رحلة في عالم 
المأثورات الشعبية صدر 
الجماهيرية  ال��دار  عن 
فهو  وال��ت��وزي��ع  للنشر 
عالم  الكتشاف  محاولة 
في  الشعبية  الماثورات 
وفي  خاصة  بصفة  ليبيا 

بصفة  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن 
مقدمة  يتضمن  ع��ام��ة  
وثمانية فصول كتاب فهو 
الليبية  للمكتبة  اث��راء 
واضافة في مجال االدب 
الشعبي رحم الله األديب 
عبدالسالم  وال��ش��اع��ر 
الي  انتقل  الذي  قادربوه 
السابع  بتاريخ  ربه  جوار 
1988م  سنة  يوليه  من 
رح���م���ه ال���ل���ه واس��ك��ن��ه 

فسيح جناته

مايرقد الليل مغبون 
واليقرب النار دافي 

واليطعمك شهد مكنون
اال الصديق الموافي 

  الحر يصبر على الضيق 
وال يفرح اال عادي 

لو ينشف الفم والريق 
يتم ع الحال هادي

ان صادفك سعد ليام 
وانت علي النحس ديما

اضرب عصاك لقدام
عوجه اتجي سقيمه

كسرة من الزاد تكفيك
وتبقى نفسك عفيفه
والعمر بكرة يطويك
وتنام جنب الخليفه

منذ زمن ليس ببعيد كانت الظواهر 
وكانت  ب��ب��طء  تحبو  المعيشة  وام���ور 
ال��ش��ع��وب رغ��م م��ا بينها من  ع��اق��ات 
ت��واص��ل واح��ت��ك��اك وم��ث��اق��ف��ة تحتفظ 

لنفسها بهويات مستقرة.
ل���ك���ن ث���ق���اف���ة ال���ع���ول���م���ة اص��ب��ح��ت 
الكبار  حتى  ان��ه  ويبدو  الهويات  تهدد 
يعيشون  اص��ب��ح��وا  عليها  المؤتمنون 
قدرا  صارت  والتي  العولمة  عصر  في 
محتوما عليهم وبما ان الثقافة الشعبية 
هي مركز االنتماء علينا ان نعيد النظر 
منهجي  ب��ش��ك��ل  عليها  ال��ح��ف��اظ  ف��ي 
تحنيطيا  متحفيا  ال  حقيقي  تحليلي 
لمجرد التندر او الكسب المادي سياحيا 
اولمجرد الخطاب االدعائي السياسي.

هناك اسئلة ملحة تطرح هنا وهناك 
تنبه لخطورة االستمرار في التعالي على 
التراث وانكاره والذي حتما سيؤدي الى 
انتاج اجيال با مامح اجيال خالية من 

االحساس بالمواطنة بالهوية.

واذا اعتبرنا ان الهوية قيمة اعتبارية 
مرنة وليست قطعة اثرية صلبة مخزنة 
بالمتحف جاز لنا ان نمررها من خال 
حال  يمليها  مستحدثه  بطرق  الثوابت 
الوقت ونحافظ على سيولتها انسجاما 
بتغير  يتغير  ال���ذي  ال��زم��ن  سيولة  م��ع 

انماط الحياة.
استهال  في  الشعبية  ادبيات  وم��ن 

الحديث:
) عطيني وذنك ( 

) اللي ايدير الخير ماايشاورش  )
وفي التفاتة طيبة تؤكد ثقافتنا ان من 
يريد ان يفعل الخير عليه بالعمل الفعلي 

دون التلكأ وتعطيل الوقت 
) كي ماايجيك الزمان تعاله ( 

األوقات  تبدل  في  الشعبية  وللثقافة 
يوصي  رأيا  المعيشية  االوض��اع  وتقلب 

بمجاراتها.
) البعد هو بعد النيه (

ويبتعد  ال��م��س��اف��ات  ت��أس��و  وح��ي��ن 

االحباب تبقى النوايا الطيبة حاضرة .
) المتغطي بالدنيا عريان (

وفي التفاتة صوفية لثقافتنا الشعبية 
تحذر ان الستر هو في محبة الله وان 

الدنيا دار فناء تزول كما الغطاء.
) اللي مي فيك ماتعلقك (

اخر  راي���ا  لثقافتنا  ان  ي��ب��دو  وه��ن��ا 
بانعدام  الحكم  حيث  من  التبرئة  في 

االسباب.
) اللي ماعنده غلم ذباح (

اليملك  لمن  فلسفي  توصيف  وف��ي 
يذهب  وق��د  الفقد  من  اليخاف  حيث 

المعنى لمن يدعي الكرم كونه مفلسا.
) اللي مايخاطر ماايجيب ربايح (

التحريضي  دورها  الشعبية  وللثقافة 
ع��ل��ى ال��م��خ��اط��رة وخ����وض ال��ت��ج��ارب 
والنظر اليها بانها الطريق الى النجاح .

بالحبر الليبي
)مالقيناها فاللبن يابال فالشنينه(

قادربوه ومقاعد أصحاب الصوب

من شعر ابن عروس

ادبيات شعبية

))حطوا المذاري عالتبن((

<< قصيدة وشاعر

<< الموروث والهوية

قصيدة الدنيا عجيبه

األدب الشعبي

الرفادي  محمد   الدعبوب  روفه  الشاعر 
ولد سنة 1949م بالتميمي وتوفي بتاريخ 

23 فبراير سنة 1997م
الدنيا عجيبه والغريب  تجيبه 
واللي فالقضا ربك عليم بغيبه 

الدنيا. مره تزوق وللي جاهلين مضره 
المؤمن المخلص في الضالل اتجره 

وهو كان في درب الهداه  ايصيبه 
والعاصي تعوذ من ابليس وشره 

وتاب ع المعاصي بعد دق صليبه 
الدنيا. حوزه. تاخذ ابغير ماتجيب في يدك كوزه

واللي ف الرخى فرطت فيه تعوزه
أوان عازتك ماعاد الجيب ايجيبه 

ساعات تلبس ولبستك مطروزه
وساعات من ثوبك عليك الريبه

الدنيا عوجه اتجيب للغني فقره
وللفقير الخوجه

كيف البحر يرقى وينزل موجه 
ريته مثيل الوقت في تقليبه 
واللي زرع غيره جنى منتوجه

واللي افرح  بالدين جاه طليبه 
الدنيا عجيبه والغريب اتجيبه 

واللي في القضا  ربك عليم بغيبه

األدب الشعبي هو من إنتاج الشعب 
وينقسم الي قسمين النثر والشعر 

المثل  تحته  وي��ن��درج  النثر  اوال 
واأللغاز   الشعبية  والحكاية  الشعبي 
الشعبية  وال��ت��ع��اب��ي��ر  واألح���اج���ي 

النادرة
تحته  وي���ن���درج  ال��ش��ع��ر  ال��ث��ان��ي 
أغراضه  بمختلف  الشعبي  الشعر 
الملحون  الشعر  وعصوره  وأنواعه 
خليل  وص��وب  المناسبات  وأغ��ان��ي 
وبيت الجالس وأغاني الحصاد وجز 

الصوف وغيرها

■ بقلم االديب: محمد اسويسي
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حوادث

البحث الجنائي بنغازي

يداهم وكرًا ألعمال ُمخلة باآلداب وحفالت المجون

الديوان / خاص
العمليات  غرفة  ب��اش��رت 
النائب  من  المشكلة  األمنية 
ال��ع��ام ف��ي إزال���ة ال��وص��ات 
ال��غ��ي��ر ش��رع��ي��ة ال��م��رب��وط��ة 
خطوط  على  ج��ائ��ر  بشكل 
المغذي  ال��ص��ن��اع��ي  ال��ن��ه��ر 
وذلك ضمن  بنغازي  لمدينة 
اس���ت���م���راره���ا ف���ي ت��أم��ي��ن 
ام��������دادات م���ي���اه ال��ش��رب 

المتدفقة للمدينة.
الحملة مستمرة

وف������ي ت���ص���ري���ح خ���اص 
أف���اد  ال����دي����وان   لصحيفة 
اإلدارة  ب��اس��م  ال��م��ت��ح��دث 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي 
مساعد ضابط وليد العرفي 
نفذتها  ال��ت��ي  الحملة  ب���إن  
اإلدارة العامة للبحث الجنائي 
النهر  كتيبة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
إزال���ة الوصات  ب��دأت ف��ي 
من  الممتد  شرعية  الغير 
إلي  ال��ه��واري  منطقة  جسر 

منطقة الطلحية.
عن  نقا  العرفي  وأك���د  
ق���وات ال��غ��رف��ة األم��ن��ي��ة أن  
ذات  ف��ي  مستمرة  الحملة 
وسيتم  الجغرافية  الرقعة 
خ��ال��ه��ا إزال�����ة ال��ت��ع��دي��ات 
وال��م��ب��ان��ي ال��م��خ��ال��ف��ة ف��وق 
خط النهر )خط الهواري / 

الطلحية(.
العمليات  غ��رف��ة  وك��ان��ت 
النائب  من  المشكلة  األمنية 
ال��ع��ام ب��إم��رة ال��ل��واء صاح 
حملتها  باشرت  قد  هويدي 

المخالفة  ال��م��ب��ان��ي  ب��ه��دم 
النهر  خ��ط  ف���وق  والمبنية 
لمدينة  المغذي  الصناعي 
من  ال��ش��رب  بمياه  ب��ن��غ��ازي 
المساكن  منطقة  م��ف��ت��رق 
وصوال  النهر  بطريق  م��رورا 
وذلك  ال��ه��واري  منطقة  إل��ى 
ف��رص��ة  م��ن��ح��ت  أن  ب���ع���د 
ل���إخ���اء قبل  ألص��ح��اب��ه��ا 

الهدم.
 : أن  ال��ع��رف��ي  وأض�����اف 
قوات الغرفة االمنية  أعلنت 
استمرارها في هدم المباني 
المخالفة والمبنية فوق خط 
المغذي  ال��ص��ن��اع��ي  ال��ن��ه��ر 
لمدينة بنغازي بمياه الشرب.
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى األم��ن 

المائي 
 الف���ت���اً م��س��اع��د ض��اب��ط 
ول���ي���د ال���ع���رف���ي   إل����ى أن 
قبل  انطلقت  التي  الحملة 
للحفاظ  ج��اءت  قد  أسابيع 
لمدينة  المائي  االم��ن  على 
بنغازي بعد ان أقدم البعض 
ُحرمة خط  فوق  البناء  على 

ال��ن��ه��ر ال��ص��ن��اع��ي رغ���م أن 
األمتار  تلك  ح��دد  ال��ق��ان��ون 
وهي  عليها  البناء  المسموح 

سبعة أمتار من خط النهر.
ورد العرفي على من انتقد 
الغرفة    : إن  قائًا  الحملة 
اإلدارة  ت��ع��د  ال��ت��ي  األم��ن��ي��ة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي 
تلك  باشرت  مكوناتها  أحد 
الحملة بتعليمات من النائب 
إدارة  م���ن  وش���ك���وى  ال���ع���ام 
النهر الصناعي التي حذرت 
المائي  االم���ن  تعريض  م��ن 

للمدينة للخطر.
وأكد العرفي أن :  الحملة 
أصحاب  تحذير  بعد  جاءت 
ت��ل��ك ال��م��ب��ان��ي وإع��ط��ائ��ه��م 
شهر  ق��ب��ل  إلخ��ائ��ه��ا  مهلة 
كامل من التنفيذ مؤكدا في 
استثناء  ال  أن��ه  ذات��ه  الوقت 
المباني  وه��دم  التنفيذ  في 

المخالفة سيطال الجميع.
"عمليات  ان  أوض��ح  كما 
الهدم تتفاوت حيث ان بعض 
القانون في  المباني خالفت 

خمسة  في  وبعضها  مترين 
مباني  ه��ن��اك  فيما  أم��ت��ار 
حرمة  أنشئها  م��ن  اح��ت��رم 

خط النهر.
ُمهلة لإلخالء

وت��ش��م��ل ع��م��ل��ي��ات ه��دم 
ال��م��ب��ان��ي ال��ع��ش��وائ��ي��ة ف��وق 
خط النهر الصناعي بحسب 
المخالفة  المباني  العرفي  
من مفترق منطقة المساكن 
وصوال  النهر  بطريق  م��رورا 
إلى منطقة الهواري وأنه قبل 
اآلن  من  ونصف  شهر  نحو 
منحت قوات غرفة العمليات 
االمنية برئاسة اللواء صاح 
اإلدارة  وم��ش��ارك��ة  ه��وي��دي 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي 
وكتيبة حماية وتأمين مشروع 
ال��ن��ه��ر ال��ص��ن��اع��ي أص��ح��اب 
ال���م���ب���ان���ي م��ه��ل��ة إلخ����اء 
النطاق  استعدادا  مبانيهم 
يعيق  ما  إزال��ة جميع  عملية 

امدادات خط النهر.
ذل��ك ضمن حملة  وي��أت��ي 
أم��ن��ي��ة ت��س��ت��ه��دف ت��أم��ي��ن 
للمدينة  ال��م��ي��اه  ام�����دادات 
ب��إزال��ة ال��م��ب��ان��ي ف���وق خط 
جميع  إزال���ة  وك��ذل��ك  النهر 
شرعية  ال��غ��ي��ر  ال���وص���ات 
على  جائر  بشكل  المربوطة 
الصناعي من  النهر  خطوط 
وذلك  النفوس  ضعاف  قبل 
بإسناد من القوات المسلحة 
في  المتمثلة  الليبية  العربية 
اللواء طارق بن زياد المعزز 

واللواء 106 مجحفل.

الديوان / خاص
الجنائي  البحث  قسم  أف��راد  داه��م 
ال��ت��اب��ع ل��م��دي��ري��ة أم���ن ب��ن��غ��ازي خ��ال 
لممارسة  وك���ًرا  الماضيين  اليومين 
منطقة  في  ل��آداب  المنافية  األعمال 
من  كميات  على  بداخله  ُعثر  الهواري 

الخمور المستوردة .
مخدرات وخمور داخل الوكر

" القسم  ووفق بيان للمديرية فإن 
بها  اس��ت��راح��ة  ع��ن  معلومات  تلقي 
ثاث سيدات يتردد عليهن أشخاص 
حيث جرى استهداف المكان وضبط 
ثمانية أشخاص بينهم النساء الثاثة 
وع��ث��ر ع��ل��ى ك��م��ي��ات م���ن ال��خ��م��ور 
والمخدرات إضافة إلى قنابل يدوية 

وساح ناري.
وف����ي ب��ي��ان ل��ل��م��دي��ري��ة نُ��ش��ر على 
صفحتها  الرسمية عبر موقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك قد اتضح أن أحد 
المقبوض عليهم هو  مالك االستراحة 
الجنسية  يحمل  شخص  إل��ى  إض��اف��ة 
للمكان  حارًسا  يعمل  وآخر  السودانية 

الجنسية  السيدات  إحدى  بينما تحمل 
النيجيرية.

حفالت مجون
البيان  بحسب  المالك  واعترف 
باإلضافة  داخلها  حفات  بإقامة 
إل���ى ت��ع��اط��ي ال��خ��م��ور وال���م���واد 

المخدرة وأقر آخر بتعاطي الخمور 
وأقروا  السيدات  إحدى  ومواقعة 
جميًعا بممارسة األعمال المنافية 
ل��آداب وق��د اتُ��خ��ذت اإلج���راءات 
إلى  أح��ي��ل��وا  ث��م  معهم  القانونية 

النيابة العامة.

الديوان / خاص
أعلنت مديرية أمن بنغازي عن إلقاء 
القبض على أحد مروجي المخدرات 
منطقة  ف��ي   " م���ارادون���ا   " ال��م��ل��ق��ب 
بوهديمة بمدينة بنغازي وهو مطلوب 

على ذمة قضية قتل.
عبر  نشرته  للمديرية  ب��ي��ان   وف��ي 
صفحتها  الرسمية على  موقع التواصل 
أن   فيه   ج��اء  فيسبوك   االجتماعي 
التحريات  قسم  إلى  وردت  معلومات 
وهو  )م��ارادون��ا(  نشاط  ح��ول  العامة 
من ذوي السوابق الجنائية حيث رِصد 

لدى تجوله في منطقة بوهديمة.
أن   بيانها  في  المديرية  وأض��اف��ت 
عناصر قسم التحريات العامة تمكنوا 
حيث  القسم  إل��ى  ونقله  إيقافه  م��ن 
اعترف بما نسب إليه من اتهامات ثم 
سلم إلى جهاز الشرطة القضائية كونه 

مطلوًبا لديهم.

الديوان / خاص
القبض  بنغازي  أمن  مديرية  ألقت 
على شخص سوداني  الجنسية  متهم  
بقتل المواطن )حميده سردينة(  في 

بنغازي. 
أنه   لها  بيان   في  المديرية  وقالت 
قاتل  على  القبض  إلقاء  ج��رى  قد   (
قتله  وم��ن  سردينة  أحميده  ال��ش��اب 
بواسطة  الجنسية  س��ودان��ي   شخص 
س���اح ن����اري ن���وع ك��اش��ن��ك��وف دون 
الحادث  عن  أخ��رى  تفاصيل  توضيح 

ومابسات ضبط المتهم.

في قبضة العدالة 
تاجر مخدرات ومطلوب 

على ذمة قضية قتل

مديرية أمن بنغازي
تقبض على قاتل المواطن 

"احميده سردينة "

غرفة العمليات األمنية

ُتزيل الوصالت المخالفة وُتؤمن إمداد مياه النهر
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بنغازي  األه��ل��ي  فريق  باشر 
لكرة السلة االستعداد  للمشاركة 
العربية  البطولة  منافسات  في 
التي ستقام بالكويت خال شهر 

أكتوبر القادم. 

معسكر  الفريق  وسيدخل 
اع��داد خارجي بمصر تحت 
التونسي  ال��م��درب  اش���راف 
عون" حيث سيخوض  "منعم 
المباريات  من  عدد  الفريق 

قبل  ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة  ال���ودي���ة 
التوجه إلى الكويت للمشاركة 
ستنطلق   التي  البطولة  ف��ي 
ي����وم 5 م���ن ش��ه��ر أك��ت��وب��ر 

الُمقبل. 

في  الرياضية  بالمدينة  اختتمت 
بنغازي يوم األربعاء الماضي البطولة 
التنشيطية الثانية لكرة التنس األرضي 
للفئات العمرية )10( و )12( و )16( 
وتنظيم  إش��راف  تحت  وذل��ك   ، سنة 
األرض���ي  للتنس  ال��ف��رع��ي  االت���ح���اد 

بالمدينة.
بوكالة  ال��ري��اض��ي  ال��م��ح��رر  وأف���اد 
النهائية  النتائج  أن  الليبية  االن��ب��اء 
استمرت  التي  التنشيطية  للبطولة 
أي��ام  أرب��ع��ة  م���دار  ع��ل��ى  منافساتها 
كانت  والعبه  العبا   )36( بمشاركة 

على النحو التالي. 
•  فئات تحت )10( سنوات. 

 - الترتيب األول: أسامة العصاوي 
- الترتيب الثاني: علي الفرجاني 
- الترتيب الثالث: أيمن العمامي 

•  فئات تحت 12 عام 
- الترتيب األول : عابد الموهوب 

- الترتيب الثاني : إبراهيم العصاوي 

- الترتيب الثالث : عاصم الموهوب 
•  فئات تحت 16 عام 

- الترتيب األول: مهاب الفاضلي 
- الترتيب الثاني: محمد العرفي 

-الترتيب الثالث : محمد الفيتوري 

•  فئات البنات 
- الترتيب األول : ربي السنوسي 
- الترتيب الثاني : األء الفارسي 

- الترتيب الثالث : مريم العمامي 

الهال في مدينة  بنادي  انطلقت 
دورة  الماضي  األربعاء  يوم  بنغازي 
ح��راس  ب��م��درب��ي  خ��اص��ة  متقدمة 
المرمى، وذلك تحت إشراف وتنظيم 
شركة )ثيرد مان( واالتحاد الفرعي 
بالمدينة، بالتعاون مع جمعية مدربي 
ال�  قرابة  بمشاركة  المرمى  حراس 

)35( مدرباً على مستوى ليبيا .
ال��دورة  ه��ذه  م��ح��اض��رات  ويلقى 
المتقدمة لحراس المرمى والتي تعد 
األولى من نوعها المحاضر الدولي 
الصربي " ساردن ماكسيموفيتش".

التي  ال����دورة  ب��رن��ام��ج  ويتضمن 
متتالية  أي��ام  خمسة  لمدة  تستمر 

المحاضرات  م��ن  ال��ع��دي��د  تقديم 
تطوير  حول  والتطبيقية،  النظرية 
المرمى،  حراس  ومهارات  مستوى 
ال��ح��ارس  أداء  تقييم  إل��ى  إض��اف��ة 
المباشرة  للتسديدات  التصدي  في 
سليمة  بطريقة  ال��خ��روج  وكيفية 
داخل  العرضية  للكرات  وصحيحة 
بناء  وكيفية   ، العمليات  منطقة 

الهجمة المرتدة. 
إل��ى أن شركة  وت��ج��در اإلش����ارة 
نظمت  أن  لها  سبق   ) م��ان  ثيرد   (
العديد من الدورات الرياضية، ولعل 
أخرها دورة مستحدثة في منهجية 
كرة القدم اإلسبانية ألقاها المدرب 
األن  وه��ي   " أم��ب��روس   " االسباني 
بصدد تنظيم دورة متقدمة األسبوع 
التكتيكية  بالخطط  خاصة  المقبل 

الحديثة. 

فريق السلة للنادي األهلي بنغازي يدخل معسكر إعداد 
بمصر استعدادا للبطولة العربية بالكويت

اختتام البطولة التنشيطية لكرة التنس األرضي الفئات العمرية )10( و )12( و )16( سنة 

انطالق دورة متقدمة لمدربي حراس المرمى في بنغازي 

يشارك المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت 
19 عاًما  اليوم  في منافسات البطولة األفريقية   
بالمغرب خال الفترة من يوم الخميس الماضي 

1 من شهر سبتمبر الجاري وحتى 12 منه.
وركز الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة 
خال   " النصراوي  عامر   " التونسي  المدرب 
البدني  الجانبين  على  التحضيري  معسكره 
والذهني  حيث يأمل منتخبنا أن يقدم مستوى 
من  الفريق  يضمها  التي  العناصر  بفضل  جيد 
منافسات  خوض  قبل  الجيد  التحضير  خال 

البطولة األفريقية .

ودع المنتخب الوطني للناشئين تحت )17( 
كأس  منافسات  الماضي  االثنين  مساء  عاما 
العرب المقامة حاليا بمدينة وهران الجزائرية 
اليمني  المنتخب  مع  لآمال  تعادل مخيب  بعد 
لكل  وحيد  هدف  بنتيجة  مستغانم  ملعب  على 

فريق .
وسجل هدف المنتخب اليمني الاعب "انور 
للمنتخب  التعادل  ، فيما سجل هف  الطريقي" 

الوطني الاعب "عبد المؤمن المبروك " . 
الثاث  المنتخبات  تتساوى  النتيجة  وبهذه   
)ليبيا - اليمن - تونس ( برصيد خمس نقاط 
للمنتخب  األفضلية  ستكون  ولكن  منهم،  لكل 
المنتخب  ثانيا  وحل   ، األه��داف  بفارق  اليمني 
بقانون  الليبي  المنتخب  على  متفوقا  التونسي 

اللعب النظيف . 

المنتخب الوطني لكرة الطائرة 
تحت 19 عاًما يشارك في منافسات 

البطولة األفريقية بالمغرب 

بتعادل مخيب لآلمال يودع منتخبنا 
بطولة كأس العرب للناشئين


