
التقى السيد رئيس مجلس النواب المستشار 
”عقيلة صالح” مساء اإلثنين 25 أبريل الماضي 
الوزراء  رئيس مجلس  القبة  بمكتبه في مدينة 
بالحكومة الليبية السيد ”فتحي باشاغا” وعدد 
من وزراء الحكومة الليبية، وبحسب المتحدث 
النواب السيد "عبدالله  الرسمي باسم مجلس 
األوضاع  مستجدات  تناول  اللقاء  فإن  بليحق" 
العملية  ومستجدات  البالد  أنحاء  كافة  في 
السياسية، وأطلع السيد رئيس مجلس النواب 
عقب  الحكومة  بها  تقوم  التي  الخطوات  على 

نيلها الثقة من مجلس النواب.

الليبية ب��ال��ح��ك��وم��ة  ال�����وزراء  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  يلتقي  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  رئ��ي��س 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

اللواء المحجوب: القوات المسلحة تنأى 
بنفسها عن الصراعات السياسية
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عثمان عبد الجليل يدعو 
لدعم هيئة التأمين الطبي

بلدية بنغازي تشرع بأعمال توسعة وتحذر 
أصحاب المباني المخالفة امتداد طريق 

"جزيرة الطيارة" باإلزالة فورا
البحث الجنائي يقبض على خاطفي فتاة ووالدتها

المكلف من  الحكومة  دعا رئيس 
مجلس النواب "فتحي باشاغا "كافة 
الصحفيين إلى االلتزام بأخالقيات 
وس��ل��وك��ي��ات ال��م��ه��ن��ة، م��ؤك��دا على 
ب��ن��اء ثقافة  ال��وط��ن��ي ف��ي  دوره����م 
السالم والوئام المجتمعي، ومواجهة 
على  والتحريض  الكراهية  خطاب 

العنف.
جاء ذلك في كلمة له يوم الثالثاء 
العالمي  ال��ي��وم  بمناسبة  الماضي 
نشره  لما  وفقا  الصحافة  لحرية 
"باشاغا" عبر  ل��  االعالمي  المكتب 

صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك". 
وتوجه "باشاغا" بالتحية والتقدير 
يبذلون  الذين  الصحفيين  كل  إل��ى 

ج���ه���ودا م��ض��اع��ف��ة ل��ت��رس��ي��خ حق 
للمعلومة،  ال��وص��ول  ف��ي  ال��م��واط��ن 
مترحما على من قضوا نحبهم بحثا 

عن الحقيقة وفداء لرسالة القلم. 
ستولى  حكومته  ب���أن  أك���د  ك��م��ا 
الصحافة  إلص���الح  كبيرة  اهمية 
واإلعالم وتوفير البيئة اآلمنة للعمل 

الصحفي في البالد . 
وقال "باشاغا" إن حرية الصحافة 
للديمقراطية  أساسية  ركيزة  تمثل 
حقوق  منظومة  ف��ي  زاوي���ة  وح��ج��ر 

اإلنسان. 

الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  نائب  عقد 
علي فرج القطراني يوم األربعاء 27 ابريل الماضي، 
الوزراء ببنغازي اجتماعا  بمكتبه بمقر ديوان مجلس 
مع وفد من غرفة التجارة الليبية اإليطالية والمتمثلة 
جون  اإليطالية  الليبية  التجارية  الغرفة  رئيس  في 
الماقوري  عمر  ومهندس  رازتيلي  ادوارد  و  فرانكو 

ممثال عن االستثمارالعسكري.
حضره  ال��ذي  االجتماع  خ��الل  الطرفين  ون��اق��ش 
أوج��ه  دوم���ة،  محمد  المائية  ال��م��وارد  وزي���ر  أي��ض��ا 
بعض  على  وال��وق��وف  اإلي��ط��ال��ي  الليبي  االستثمار 
بين  الرابط  الطريق  مشروع  مثل  المهمة،  المشاريع 
حرة  تجارية  منطقة  وإنشاء  أجدير،  ورأس  أمساعد 

في خليج البمبه، وربط المنطقة التجارية الحرة في 
عبر  بالكفرة  الحرة  التجارية  بالمنطقة  البمبه  خليج 

السكة حديدية.
المخططات  ع���رض  أي��ض��ا  االج��ت��م��اع  وت��ض��م��ن 
خليج  الحرة  المنطقة  بمشروع  الخاصة  والدراسات 

االستثمارية  المشاريع  م��ن  سيكون  ال��ذي  البمبه، 
الجغرافي  الموقع  ألهمية  نظراً  ليبيا،  في  الكبرى 
للمنطقة، األمر الذي سيساهم في توفير فرص عمل 

للعناصر الوطنية.
المشاريع  استكمال  أهمية  على  القطراني  وشدد 
وقت  بأقرب  إنجازها  وض��رورة  المتوقفة،  السكنية 
ممكن، نظرا ألنها ستسهم بشكل كبير في حل مشكلة 

السكن.
وتطرق الفخراني إلى أن هذا االجتماع؛ يأتي ضمن 
مصادر  لتنويع  تسعى  التي  الليبية  الحكومة  جهود 
من  للمستثمرين  وجهة  ليبيا  وجعل  القومي،  الدخل 

كافة الدول الشقيقة والصديقة. 

السيد  النواب  لرئيس مجلس  األول  النائب  التقى 
بالعاصمة  الماضي  الخميس  يوم  النويري”  ”ف��وزي 
لألمم  العام  لألمين  الخاصة  المستشارة  طرابلس 
وبحسب  ول��ي��ام��ز”،  ”ستيفاني  ال��س��ي��دة  ال��م��ت��ح��دة 
السيد  ال��ن��واب  مجلس  ب��اس��م  الرسمي  المتحدث 

”عبدالله بليحق” فإن اللقاء تناول آخر المستجدات 
في  االس��ت��ق��رار  على  المحافظة  وُس��ب��ل  السياسية 
إلى االنتخابات  ليبيا وإيجاد تسوية سياسية تفضي 
الرئاسية والبرلمانية في أقرب اآلجال والدور الهام 

لمجلس النواب لتحقيق ذلك.

مجلس  من  المكلفة  الليبية  الحكومة  أقامت 
بمجمع  الماضي  االرب��ع��اء  ي��وم  ظهر  بعد  النواب 
معايدة  حفل  س��رت  بمدينة  واق��ادوق��و   ق��اع��ات 
)ليبيا  شعار  تحت  المبارك  الفطر  عيد  بمناسبة 
الليبية  الحكومة  رئيس  ( حضرها  الجميع  تجمع 
باشاغا"   "فتحي  ال��ن��واب   مجلس  م��ن  المكلفة 
وعدد  االسطى"  و"خالد  الزدامة"  "سالم  والنواب 
الشيخ  ليبيا  أعيان  ورئيس  بالحكومة  ال��وزارء  من 

الجنوبية  المناطق  عمر اشماخ ووفود شعبية عن 
المجلس  واع��ض��اء  ورئ��ي��س  والشرقية  والغربية 
المكونات  واع��ي��ان  س���رت  لقبائل  االج��ت��م��اع��ي 

اإلجتماعية بسرت .
ومسؤولي  س��رت  بلدية  عميد  حضرها  كما   
وعدد  والشركات  الخدمية  واالجهزة  القطاعات 
من اعضاء هئية التدريس الجامعي بجامعة سرت 

ومراسلي وسائل األعالم والقنوات الفضائية  .

باشاغا: الصحفيون لهم دور وطني في بناء السالم ومواجهة خطاب الكراهية في البالد

نائب رئيس الوزراء علي القطراني يبحث أوجه االستثمار اإليطالي الليبي

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي المستشارة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة

الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب تقيم حفل معايدة بمدينة السالم سرت

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب كافة 
السادة أعضاء المجلس للجلسة الرسمية 
الثامن من  االثنين  الغد  يوم  التى ستعقد 
التاسع  ل�  الموافق  شهر شوال 1443ه� 
من شهر مايو الجاري بمقر مجلس النواب 

بمدينة طبرق.

بكافة  ليبيا  عمال  النواب  مجلس  هنأ 
بمناسبة  عطائهم،  ومجاالت  شرائحهم 
مايو  من  األول  يوافق  الذي  العمال  عيد 

من كل عام.
أن  تهنئته  ف��ي  ال��ن��واب،  مجلس  وق��ال 
يتقدم  أن  المناسبة  ه��ذه  ف��ي  ل��ه  يطيب 
الهمم  أصحاب  إل��ى  واالمتنان،  بالشكر 
العالية والعزيمة الصادقة، إلى من يبذلون 
العطاء الوافر لبناء الوطن ورفعته وتحقيق 

تقدمه وازدهاره.

هيئة رئاسة مجلس النواب تدعو السادة 
األعضاء إلى جلسة رسمية غدا االثنين

مجلس النواب يهنئ عّمال ليبيا بكافة 
شرائحهم بمناسبة عيد العّمال
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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

حق الرد مكفول . ●

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

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

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

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

الشؤون  لجنة  رئيس  أعرب 
ال��ن��واب  بمجلس  ال��خ��ارج��ي��ة 
ال��س��ي��د ي��وس��ف ال��ع��ق��وري عن 
الحكومة  ل��م��وق��ف  اس��ت��ن��ك��اره 
الجزائرية، واعتبر ان اصرارها 
على االعتراف بحكومة السيد 
التى  الحكومة  ورف��ض  ديبية 
اخ��ت��اره��ا ال��ب��رل��م��ان ب��رئ��اس��ة 
السيد باشاغا ، هو تدخل في 
الشأن الداخلي الليبي، وتجاوز 
المنتخبة  السلطة  ل��ق��رارات 
الوطنية  ب��ال��وح��دة  وم��س��اس 

لليبيا .
استياءه  عن  العقوري  وعبر 
ال��ذي  ال��ج��زائ��ري  الموقف  م��ن 

لم يكن داعما الستقرار الشعب 
الوقت  بأنه في  الليبي، مضيفاً 
الروابط  عمق  على  نؤكد  الذي 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة مع 
الشقيق،  ال��ج��زائ��ري  ال��ش��ع��ب 
الليبي  الشعب  بوقوف  ونذكر 
الجزائري  شقيقه  جانب  إل��ى 
فإننا  النضالية،  مسيرته  ف��ى 
ن��س��ت��غ��رب م���وق���ف ال��ح��ك��وم��ة 
بعرض  ضربت  التي  الجزائرية 
األخ��وة  اعتبارات  كل  الحائط 
وح��ق ال��ج��وار واح��ت��رام سيادة 

الدولة الليبية .
وج����دد ال���ع���ق���وري ال��ت��أك��ي��د 
ب���أن ب��ع��ض ال����دول اس��ت��ف��ادت 

م����ن ال���ف���وض���ى ف����ي ال���ب���الد 
النفطية  ليبيا  م��ق��درات  لنهب 
التعدي  خ��الل  م��ن  والمعدنية 
على تلك الموارد داخل االراضي 
الليبية، وأن تلك األطراف تتمنى 
استمرار األزمة الليبية لتحقيق 

مصالحها التجارية الضيقة .
ون��اش��د ال��ع��ق��وري ال��ع��ق��الء 
صوت  تغليب  إلى  الجزائر  في 
العقل ولعب دور ايجابي لصالح 
الفترة  هذه  في  الليبي  الشعب 
ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي ي��م��ر ب��ه��ا، وإن 
التاريخ سيسجل كل من ساهم 
في استقرار ليبيا وعودة السالم 

إليها .

الخارجية  لجنة  رئ��ي��س  ال��ت��ق��ى 
ب��م��ج��ل��س ال���ن���واب ال��س��ي��د ي��وس��ف 
أقسام  رؤس���اء  م��ن  بعدد  ال��ع��ق��وري 
في  يمثلها  وم��ن  الفرنسية  اللغة 
طرابلس، مصراتة،  سبها،  جامعات 
بنغازي، درنة، طبرق، باإلضافة إلى 
مدرسة دانة الدرة الفرنسية، حيث 
استمع إلى مالحظات ووجهات نظر 
التي  التحديات  وأب��رز  المشاركين 
تواجه تعليم اللغة الفرنسية، وأهمها 
الفرنسية  ال��ل��غ��ة  ت��دري��س  إع����ادة 

للمدارس .
االهتمام  أهمية  العقوري  وأك��د 
لتعزيز  ال��ف��رن��س��ي��ة  ال��ل��غ��ة  بتعليم 
عالقات ليبيا الخارجية بالنظر إلى 
دول الجوار الناطقة بالفرنسية، وإن 
ذلك سيساهم في تطوير العالقات 

مع  والعلمية  والثقافية  التجارية 
واالستفادة  الفرانكوفونية،  ال��دول 
الفرنسية في مختلف  الخبرات  من 

المجاالت.
حرص  على  ال��ع��ق��وري  أك��د  كما 
اللغة  تعليم  لعودة  الخارجية  لجنة 
أي  وحلحلة  ل��ل��م��دارس  الفرنسية 
ع��راق��ي��ل ت��واج��ه ذل���ك، وع��ب��ر عن 

تطلعه إلدخال تعليم اللغة الفرنسية 
الدبلوماسي  المعهد  برامج  ضمن 
التابع لوزارة الخارجية نظرا للحاجة 
اللغة  يتحدثون  ليبيين  لدبلوماسيين 
ال��ف��رن��س��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا أح���د أه��م 
والدبلوماسية،  السياسة  اللغات في 
مضيفا أيضا على أهمية تعليم لغات 
الدول التي ترتبط بمصالح مشتركة 

وااليطالية  االسبانية  مثل  ليبيا  مع 
وال��ت��رك��ي��ة وال��روس��ي��ة واألل��م��ان��ي��ة، 
لجميع  وت��ق��دي��ره  ش��ك��ره  م��ق��دم��ا 
المبذولة  لمجهوداتهم  المشاركين 
رغم كل الصعوبات، مؤكداً على دعم 
لجنة الخارجية لهذا األمر من خالل 
متابعة مذكرات التفاهم واالتفاقيات 
العلمي  التعاون  لتعزيز  تهدف  التي 
الناطقة  ال���دول  وبقية  فرنسا  م��ع 
ض���رورة  إل���ى  م��ش��ي��راً  بالفرنسية 
اهتمام الجامعات بتنظيم المناسبات 
التي  التدريبية  وال��دورات  الثقافية 
تستهدف التعريف باللغة الفرنسية، 
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
ح��رص��ه ع��ل��ى اس��ت��م��رار ال��ت��واص��ل 
الموضوع  هذا  بخصوص  والتنسيق 

المفيد والهام .

تصريح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بشأن ماصدر عن الحكومة الجزائرية

رئيس لجنة الخارجية يلتقي مع رؤساء أقسام اللغة الفرنسية بعدد من الجامعات الليبية
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السالم  وبناء  السياسية  الشؤون  إدارة  أعلنت 
التابعة لألمم المتحدة  )DPPA(، أنه من المقرر 
الجاري؛  مايو   26 في  األم��ن  مجلس  يناقش  أن 
حماية المدنيين خالل الصراع واألمن الغذائي في 

ليبيا.
السالم  وبناء  السياسية  الشؤون  إدارة  وذكرت 
التابعة لألمم المتحدة )DPPA( – في بيان لها 
المتحدة؛  الواليات  برئاسة  األم��ن  مجلس  أن   –
واألم��ن  الصراع  خ��الل  المدنيين  حماية  يناقش 
الغذائي في ليبيا وأوكرانيا والعراق ولبنان وسوريا 

واليمن والسودان والصومال والشرق األوسط.

البحر  ف��ي  األوروب���ي���ة  العملية  ق��ائ��د  أك��د 
المتوسط “إيريني” ستيفانو توركيّتو، إن توقف 
الصعب  من  ليبيا  في  النفط  تهريب  عمليات 
لعدم  ناتج  وذلك  القريبة،  األوقات  في  وقفها 
تهريب  وع��ص��اب��ات  القراصنة  على  القضاء 

البشر والمواد الممنوعة والنفط.
وقال توركيّتو – خالل حلقة نقاشية بعنوان 
وسط  في  المشروع  غير  االت��ج��ار  “مكافحة 
وخليج  والساحل  المتوسط  األب��ي��ض  البحر 
غينيا”، والتي نظمتها “إيريني” وممثلة االتحاد 
ري  ديل  إيمانويال  الساحل  لمنطقة  األوروب��ي 
الخميس: “من غير المتوقع أن يتوقف في أي 
لم  التي  ليبيا  من  النفط  تهريب  قريب،  وقت 
تشهد االستقرار بعد، ونظرا الستمرار ظاهرة 
في  المتورطة  اإلج��رام��ي��ة  المنظمات  وج��ود 

االتجار غير المشروع”.

مجلس األمن يبحث نهاية مايو الوضع 
اإلنساني واألمن الغذائي في ليبيا

توركيتو: استمرار ظاهرة المنظمات اإلجرامية 
يجعل وقف تهريب النفط الليبي مستبعًدا

في  والمالية  التخطيط  وزي��ر  قال 
إن  ح��م��اد،  أس��ام��ة  الليبية  الحكومة 
سبب ارتفاع القيمة التقديرية لمشروع 
المقدم  ال��ع��ام��ة  ال��م��ي��زان��ي��ة  ق��ان��ون 
لمجلس النواب والبالغة 94.8 مليار 
باب  على  اإلنفاق  تضخم  هو  دينار، 
أكثر  على  استحوذ  وال��ذي  المرتبات 
ال��م��وازن��ة  م��ن  دي��ن��ار  مليار  م��ن 41 

المرصودة.
أض�����اف ح���م���اد ف���ي ت��ص��ري��ح��ات 
أيضا  شملت  الميزانية  إن  صحفية 
اعتماد قانون المرتبات الموحد الذي 
أعرب عن أمله في أن يعتمد بالتوازي 

مشيرا  العامة،  الميزانية  اعتماد  مع 
اإلنفاق  لترشيد  آليات  اعتماد  إل��ى 
كالقطاع  ح��ي��وي��ة  ق��ط��اع��ات  ودع����م 
النفطي والطاقة الكهربائية والطيران 

المحلي.
والمالية  التخطيط  وزي���ر  وأك���د 
لدعم  اتجه  الميزانية  من  ج��زءاً  أن 
المشاريع  وفلترة  المحلي  الحكم 
الليبية  ال��ب��ي��ان��ات  م��ش��روع  وإن��ج��از 
متطلبات  أحد  تعد  التي  الموحدة، 
مما  األممية،  الطريق  خارطة  لجنة 
يساهم في نجاح العملية االنتخابية 

بشكل نزيه.

الليبية  الحكومة  رئيس  نائب  أك��د 
سالم الزادمة على دور اإلرادة الوطنية 
كل  داع��ي��ا  الليبية،  األزم���ة  إن��ه��اء  ف��ي 
إلى االستعداد  الليبي  الشعب  مكونات 
وال��م��ش��ارك��ة ف��ي ص��ن��اع��ة االس��ت��ق��رار 

والتنمية الحقيقية في كامل ليبيا.
ودع����ا ال����زادم����ة ف���ي رس���ال���ة إل��ى 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ش��ب��اب��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

وحكماء  وأعيان  ومشائخ  والسياسية 
الوعي  مستوى  رفع  ض��رورة  إلى  ليبيا 
ب��خ��ط��ورة ال��ت��دخ��الت ال��خ��ارج��ي��ة في 
الحالة السياسية الليبية، مؤكدا تقديره 
كانت  ال��ت��ي  الخيرة  ال��دول��ي��ة  للجهود 
الدولي  التعاون  مستوى  في  والزال��ت 
الحقيقي  السالم  تحقيق  إلى  الرامي 

في ليبيا.

ق���ال ال��ن��اط��ق ب��اس��م األم��ي��ن 
ستيفان  المتحدة  لألمم  العام 
تعتبر  المنظمة  إن  دوغ��اري��ك، 
لبعثتها  ج��دي��د  رئ��ي��س  تعيين 
للدعم في ليبيا “أولوية قصوى”.
ج���اء ذل���ك ردا ع��ل��ى س��ؤال 
اختيار  مساعي  حول  صحفي؛ 
ممثل خاص لألمين العام لألمم 
أحد  مواقف  في ظل  المتحدة، 
مجلس  في  الدائمين  األعضاء 
األم��ن ال��دول��ي ف��ي إش���ارة إلى 

روسيا.
وأض��������اف دوغ������اري������ك أن 
أملنا  “األول���وي���ة األخ����رى ه��ي 

أعضاء  م��ن  موحد  موقف  ف��ي 
في  لمساعدتنا  األم��ن  مجلس 
األممية،  البعثة  تفويض  تنفيذ 
حياة  تحسين  في  والمساعدة 

الشعب الليبي”.
األم���ن ص��ّوت  وك���ان مجلس 
على  باإلجماع  أبريل؛   29 في 
ت��م��دي��د ت��ف��وي��ض ب��ع��ث��ة األم���م 
حتى  ليبيا  في  للدعم  المتحدة 
بين  يوليو، وسط خالفات   31
المتحدة  الواليات  وبين  روسيا 
مدة  بشأن  وفرنسا؛  وبريطانيا 
مبعوث  وتعيين  البعثة  تجديد 

أممي جديد. 

الديوان - وام
المعنوي  التوجيه  إدارة  مدير  قال 
ال���ل���واء خالد  ال��م��س��ل��ح��ة  ب��ال��ق��وات 
المحجوب؛ "إن المؤسسة العسكرية 
تنأى بنفسها عن الصراع السياسي، 
العامة  ال��ق��ي��ادة  إل���ى دع���م  م��ش��ي��راً 
ال���ص���ادرة ع���ن مجلس  ل���ل���ق���رارات 
النواب باعتباره الجهة التشريعية في 

البالد".
وأض����اف ال��ل��واء ال��م��ح��ج��وب في 
اإلرب��ع��اء  ي��وم  صحافية  تصريحات 
للجيش  العامة  القيادة  أن  الماضي، 
ال��ل��ي��ب��ي "ت���دع���م ال���وف���اق ال��وط��ن��ي 
وال��ش��رع��ي��ة وال��ع��م��ل ال����ذي ي��خ��دم 
وترفض  الليبي،  الشعب  مصلحة 
وارتهانها  األط����راف  بعض  عمالة 

وفق  عملها  مؤكدا  أجنبي"،   لطرف 
إستراتيجية وطريقة تالئم متطلبات 

المرحلة الراهنة.
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق م���س���أل���ة ض��م 
إلى  المسلحة  التشكيالت  عناصر 
شدد  والعسكرية،  األمنية  ال��ق��وات 
المحجوب على ضرورة "اجتياز هذه 
بالقوات  االلتحاق  لشروط  العناصر 
عناصر  ي��ك��ون  ال  وأن  المسلحة"، 
في  متورطين  المسلحة  التشكيالت 
قضايا تطرف، مع التأكيد على عدم 
جهوي  بشكل  العناصر  هذه  تنسيب 
قيام  صعوبة  إلى  الفتا  مناطقي،  أو 
ظل  ف��ي  والعمل  ال��دول��ة  مؤسسات 
وجود تشكيالت وكتائب مسلحة غير 

نظامية.

وزير التخطيط والمالية يوضح سبب ارتفاع قيمة 
مشروع الميزانية المقدم لمجلس النواب

الزادمة يؤكد على دور اإلرادة الوطنية 
في إنهاء األزمة الليبية

ستيفان دوغاريك: تعيين مبعوث جديد لدى ليبيا “أولوية قصوى”

اللواء المحجوب: القوات المسلحة تنأى بنفسها عن الصراعات السياسية

جدد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، باإلجماع 
لمدة  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  تفويض 
ثالثة أشهر أخرى حتى ال� 31 يوليو، حسبما ذكرت 

وكالة نوفا اإليطالية لألنباء.
وتمت الموافقة على مشروع القرار الذي قدمته 
الخمسة  األع��ض��اء  ق��ب��ل  م��ن  ال��م��ت��ح��دة  المملكة 
الدائمين )الصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا 

والواليات المتحدة( دون تعديالت.
لألمم  العام  األمين  ال��ق��رار  في  المجلس  ودع��ا 
المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين ممثل جديد 
على وجه السرعة في ليبيا، وفقا لما نشرته وكالة 

نوفا اإليطالية لألنباء.
جدير بالذكر؛ أن تفويض البعثة – بدون قيادة بعد 
كوبيس”  ”يان  السابق  السلوفاكي  المبعوث  استقالة 

في نوفمبر 2021 – سينتهي في نهاية الشهر.
ومنذ عام 2020؛ كانت هناك “قيادة” مزدوجة 
المتحدة، مع مبعوث خاص في جنيف  األمم  لبعثة 

ومنسق في العاصمة الليبية. 

األمم المتحدة ُتجدد بعثتها في 
ليبيا حتى 31 يوليو القادم
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نيفين  المصرية  التجارة  وزي��رة  قالت 
إلى  المصرية  الصادرات  قيمة  إن  جامع، 
الربع  في  دوالر،  مليون   271 بلغت  ليبيا 

األول من العام الحالي 2022.
األس��واق  أهم  أن  إلى  الوزيرة  وأش��ارت 
في  المصرية  ال��ص��ادرات  استقبلت  التي 
الربع األول من عام 2022، كانت الواليات 
ال��م��ت��ح��دة وت��رك��ي��ا وإي��ط��ال��ي��ا واإلم����ارات 
الشمالية  وأيرلندا  وبريطانيا  وإسبانيا 

والهند وليبيا، ثم السودان على التوالي.
وتصدرت األسواق األفريقية – باستثناء 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة – وج���ه���ات ال��ت��ص��دي��ر 
المصرية في الربع األول من عام 2022 
مليون   515.3 ق��دره��ا  إجمالية  بقيمة 
بالربع  مقارنة   35٪ قدرها  بزيادة  دوالر، 
األول من عام 2021، وحلت دول جامعة 
الدول العربية في المرتبة الثانية بإجمالي 
2.9 مليار دوالر )زيادة ٪28(، والواليات 
المتحدة 623 مليون دوالر )زيادة 21٪(.

السيد  وبحضور  المغلقة  الدائرة  عبر 
صالح القطراني رئيس مجلس ادارة شركة 
ال��س��ادة  وبرفقة  للنفط  العربي  الخليج 
اإلدارة  لجنة  عضو  المشاي  فرج  من  كال 
والسيد  والمصافي  والصيانة  للعمليات 
 ، الصيانة  إدارة  م��دي��ر  اك��وي��دي��ر  ع��وض 
الصيانة  منسق  أرح��وم��ة  أحمد  والسيد 
  EMI شركتي  مع  اجتماع  عقد  ال��دوري��ة، 
الصعوبات  مناقشة  ت��م  حيث   Solar و 
عمليات  اتمام  ام��ام  تقف  التي  والعوائق 
الوحدات  وتركيب  توريد  مشروع  تدشين 
التوربينية الجديدة لتوليد الطاقة بالمجمع 
رقم )1( بحقل السرير والعمل على تذليلها 

وتسهيل كافة الخطوات التمام المشروع.

مصر: قيمة الصادرات إلى ليبيا بلغت 271 
مليون دوالر في الربع األول من 2022

تعاون مشترك بين شركة الخليج العربي 
Solar و EMI للنفط وشركتي

شركة البريقة تنفي احتواء وقود البنزين على شوائب

تعزيز التعاون الفني بين شركة مصر للطيران للصيانة والخطوط الجوية الليبية

رسو سفينة على متنها “555” سيارة وشاحنة بميناء بنغازي البحري البنك الدولي يؤكد دعم ليبيا ويحذر من ضعف النمو االقتصادي

النفط،  لتسويق  البريقة  ش��رك��ة  نفت 
صحة األنباء المتداولة على مواقع التواصل 
البنزين  وق��ود  اح��ت��واء  بشأن  االجتماعي، 
على شوائب و التي يشتبه بكونها مختلطة 

بالمياه. 
من  المستلم  الوقود  أن  البريقة  وأك��دت 
الشركة،  مستودعات  أو  النفطية  النواقل 
و  الملوثة،  ال��م��واد  و  الشوائب  م��ن  خالي 
أنها تتبع نظام و إجراءات مشددة، خاصة 
ب��ال��ج��ودة و ال��م��راق��ب��ة ل��ح��رك��ة ال��س��وائ��ل 
 495/2013 الليبية  المواصفات  وف��ق 
والمعيار  المواصفات  مركز  عن  الصادرة 
الليبي، للتأكد من سالمة و جودة الوقود و 
مطابقتة للمواصفات العالمية المعتمدة من 
المؤسسة الوطنية للنفط، و شركة البريقة 

لتسويق النفط.
وأشارت إلى أنه يتم التأكد من الشحنة 
م��ن خ���الل ال��ش��ه��ادة ال���ص���ادرة ف��ي بلٍد 
التفريغ  عملية  قبل  عينة  بأخذ  المنشأ، 
تفتيش(  )شركة  محايدة  جهٍة  طرف  من 
والتأكد  لها،  ال��الزم��ة  التحاليل  وإج���راء 
مع  الشحنة،  وق��ي��اس��ات  م��واص��ف��ات  م��ن 

مستلمة  شحنة  كل  من  بعينات  اإلحتفاظ 
أما  الح���ق،  وق��ت  أي  ف��ي  إليها  ل��ل��رج��وع 
مستودع  إلى  القادمة  للشحنات  بالنسبة 
رأس المنقار ومصراتة والزاوية، يتم أخذ 
المحايد  المكتب  قبل  من  متجانسة  عينة 
ومقارنتها  عليها  التحاليل  إج���راء  بعد 

بالمواصفات القياسية الليبية.
المواطن  مع  تتضامن  الشركة  وأكملت: 
ف��ي��م��ا أص��اب��ه م��ن ض����رر، م��ط��ال��ب��ة ذوي 
خزانات  تنظيف  عمليات  مراقبة  العالقة 
بنوعيه  الوقود  فيه  تخزن  التي  المحطات 
وج��ود  الحتمال  وذل��ك  وال��دي��زل،  البنزين 

التفريغ  عمليات  ج���راء  نجمت  ترسبات 
البعض  خزانات  تآكل  أو  المحطات  داخل 
اآلخر، باإلضافة لعدم إعطاء البعض مدة 
اإلستقرار الالزمة قبل إعادة عملية التعبئة 

للسيارات.
ونوهت الشركة بأنها مسؤولة وتضع كافة 
ونتائج  بإستالماتها  الخاصة  مستنداتها 
المعنية  الجهات  أم��ام  منتجاتها  تحاليل 
للفحص والتدقيق، وإنها غير مسؤولة عن 
خارج  ح��دث  إن  ال��وق��ود،  مواصفات  تغير 
إطار مستودعاتها أو محطاتها التابعة إليها 

مباشرة. 

أعلنت شركة مصر للطيران بأن أطقمها 
ط��ائ��رة  وص��ي��ان��ة  بتجهيز  ق��ام��ت  ال��ف��ن��ي��ة 
الستعادة  الليبية  الجوية  للخطوط  تابعة 

صالحيتها للطيران مرة أخرى.
عن  األوس��ط  الشرق  أنباء  وكالة  ونقلت 
مسؤولي الشركة قولهم؛ إن طائرة الخطوط 

إيرباص  ط��راز  م��ن  وه��ي  الليبية  الجوية 
A320 ) بحروف تسجيل 5A-LAK ( قد 

تم تخزينها لفترة طويلة بمطار بنغازي.
الصيانة  أعمال  أن  المسؤولون  وأوض��ح 
األمامية  السفلى  ال��ع��رب��ة  تغيير  شملت 
للطائرة، وتنفيذ طالء كامل للطائرة بشعار 
بهناجر  الليبية  الجوية  الخطوط  شركة 
واألعمال  للصيانة  للطيران  مصر  شركة 

الفنية.
وأوضحت الشركة بأن هذه الخطوة تأتي 
شركة  بين  الفني  التعاون  تعزيز  إطار  في 
الجوية  والخطوط  للصيانة  للطيران  مصر 

الليبية. 

نقل  سفينة  ال��ب��ح��ري؛  ب��ن��غ��ازي  بميناء  رس��ت 
قرابة  متنها  وعلى  كولونيا”،  “غراند  السيارات 
“555” سيارة وشاحنة قادمة من السوق األوروبية.
وبحسب بيان إدارة الميناء؛ فقد دخلت سفينة 
 ”487“ متنها  على  فيلد”،  “ماي  الحاويات  نقل 
لرسو  باإلضافة  مختلفة،  بسلع  محملة  ح��اوي��ة 
من  حاويات   ”309“ ب�  محملة  “مارينا”  الناقلة 

السلع المختلفة.
وتجدر اإلشارة إلى أنه في شهر أبريل الماضي؛ 
شهد ميناء بنغازي البحري؛ رسو السفينة “سيلفر 
سيارة   ”2400“ م��ن  أك��ث��ر  متنها  على  ك��وي��ن” 
متنها  كان على  “راي��در”  الباخرة  ورسو  وشاحنة، 

“10” آالف طن من السكر المكيس. 

حذر تقرير صادر عن المرصد االقتصادي 
البالد  م��واج��ه��ة  م��ن  ال��دول��ي،  للبنك  ال��ت��اب��ع 
تفكك  ظ��ل  ف��ي  هائلة،  اقتصادية  لتحديات 
مؤسسات الدولة وتحديات اجتماعية، مع توتر 

األوضاع السياسية.
الدولي  البنك  التقرير؛ فقد أوصى  بحسب 
في  عاجلة  استثمارات  إلى  البالد  حاجة  إلى 
البنية التحتية، والمساعدة االجتماعية للفئات 
ضد  تطعيم  حملة  ذل��ك  ف��ي  بما  الضعيفة، 

الجائحة أكثر فعالية وانتظاما.
وقال المدير اإلقليمي للبنك الدولي لمنطقة 
هينتشل”،  “جيسكو  ومالطا،  العربي  المغرب 
موحدة،  مؤسسات  إلى  بشدة  تحتاج  ليبيا  إن 

وإدارة جيدة، وإرادة سياسية قوية، وإصالحات 
طال انتظارها.

االقتصاد  أداء  أن  إل��ى  ال��ت��ق��ري��ر،  وأش���ار 
المحلي في أغلب عام 2020 كان هو األسوأ 
في آخر السنوات، في ظل مشكالت في قطاع 

النفط، وجائحة كورونا.
وتطرق التقرير إلى أن النمو في القطاعات 
غ��ي��ر ال��ن��ف��ط ظ��ل ض��ع��ي��ف��ا، ي��ع��وق��ه ال��ص��راع 

المستمر، وسوء الخدمات.
وأكد البنك الدولي إلتزامه بدعم ليبيا من 
خالل المساعدة الفنية والخدمات التحليلية، 
االئتمانية  ال��ص��ن��ادي��ق  تمويل  إل��ى  إض��اف��ة 

والمنح. 

عثمان عبد الجليل يدعو لدعم هيئة التأمين الطبي
عبد  عثمان  الليبية  الحكومة  في  الصحة  وزير  دعا 
كافة  وتذليل  الطبي؛  التأمين  هيئة  دعم  إلى  الجليل، 
عملها  أداء  من  تتمكن  حتى  تواجهها  التي  الصعوبات 

على أفضل وجه.
دعوة الوزير جاءت خالل اجتماع عقده برئاسة نائب 
القطراني  علي  الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس 
ببنغازي، تم فيها مناقشة سير عمل هيئة التأمين الطبي 
عمل  تُواجه  التي  التحديات  وط��رح  البالد،  أرج��اء  في 

الهيئة والحلول المقترحة لتخطيها.
في  أعلن  الجليل  عبد  الوزير  أن  بالذكر؛  والجدير 
وقت سابق، عن استراتيجيته للنهوض بالقطاع الصحي 
للدولة،  العامة  الموازنة  اعتماد  حال  أشهر،  ثالثة  في 

ومباشرة الحكومة مهامها من طرابلس. 
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الماضيين  اليومين  توكرة  ببلدية  اختتم 
دوري )شهداء بلدية توكرة (

الرياضية  الفرق  من  العديد  بمشاركة 
كونه  متميزاً  ال���دوري  ويعد  المتنافسة 
شمل كل شباب بلدية توكرة دون إقصاء 
بلدية  ش��ه��داء  اس��م  وحمل  معينة  لجهة 
توكرة والذي يتم ذكرهم في كل المحافل 

والمناسبات.

استلم المجلس البلدي غدامس مجموعة 
الخاصة  األط��ف��ال  وال��ع��اب  المعدات  م��ن 
بالحدائق  العامة حسب المواصفات الفنية 
تقارب   مشروع  من  تجهيزها  والمستهدف 
في نطاق محلة سيداموس )حديقة تقسيم 
بعد  وذل��ك   ) الكرامة 2  ، حديقة حي   9
اإلنتهاء من تركيب أعمدة اإلنارة بالطاقة 

الشمسية .
الجدير بالذكر أن اختيار نوع المشروع 
والمواقع المستهدفة تم  اختيارها من قبل 

أهالي المحلة. 

السيد/  سليم  أب��و  بلدية  عميد  ك��رم 
الموظفين  ال��ح��ام��دى  ع��ون  عبدالرحمن 
والعمالة األجنبية التابعين لشركة خدمات 
أيام  أول  في  ق��ام  حيث    ، أبوسليم  ف��رع 
عيد الفطر المبارك بمعايدتهم وتكريمهم  
خدمات  من  به  يقومون  لما  لهم  تقديراً 
وأعمال طيلة شهر رمضان المبارك وأيام 

العيد.

اختتام دوري شهداء 
بلدية توكرة

بلدي غدامس

 يستلم معدات وألعاب 
خاصة بالحدائق العامة 

تقديرا لمجهوداتهم 

بلدية أبو سليم ُتكرم 
موظفو شركة الخدمات

شركة زليتن  للنقل الجماعي 

تطلق المرحلة التجريبية للحافالت بعدد من المناطق
انطلقت بمدينة زليتن اليومين 
التجريبية  المرحلة  الماضيين 
الجماعي  للنقل  زليتن  لشركة 
ح��ي��ث س��ي��ت��م ت��ش��غ��ي��ل  خمس 
حافالت  نقل ركاب للعمل داخل 
البلدية  وقد تم تحديد المسارات  

وس��وق  الجمعة  منطقة  م��اب��ي��ن  
وسيتم  وم��اج��ر  وأزدو  ال��ث��الث��اء 
الحافالت  وص��ول  توقيت  وض��ع 
خالل النقاط التي سيتم وضعها 
للنقل  زليتن  شركة  صفحة  على 

الجماعي.

بلدية بنغازي

تشرع بأعمال توسعة وتحذر أصحاب المباني المخالفة 
امتداد طريق "جزيرة الطيارة" باإلزالة فورا

بلدية أم الرزم 

تتابع المراحل األخيرة لمشروع طريق شارع البريد بالفرع البلدي التميمي

لحل مشكلة تكدس القمامة  

بلدية اآلبيار تستعين بالشركة العامة لخدمات  النظافة بنغازي 

اع���ل���ن���ت ب���ل���دي���ة ب��ن��غ��ازي 
ُمباشرتها في توسعة الطريق 
القاطع  ال��خ��ام��س  ال���دائ���ري 
العروبة  ش���ارع  م��ن  الُممتد 
شارع  إل��ى  الطيارة"  "ج��زي��رة 
ُم��ف��ت��رق طريق  ال��ُج��م��ه��وري��ة 
"وك��ذل��ك  المساكن  ال��م��ط��ار" 
مياه  خ��ط  وُم��ع��ال��ج��ة  تنفيذ 
الُشرب )1500 ملم( الواقع 
المذكور  الطريق  مسار  على 
الواقعة  النقطة  من  الُممتد 
ب��ج��ان��ب ط��ري��ق ال��ُج��م��ه��وري��ة 
"ط��ري��ق ال��م��ط��ار "إل���ى ش��ارع 

فلسطين.
ال��ب��ل��دي��ة عبر  وأوض���ح���ت 

على   ال��رس��م��ي��ة  ص��ف��ح��ت��ه��ا 
اإلجتماعي  ال��ت��واص��ل  موقع 
العديد  هناك  أن  ب��وك  فيس 
المسار  على  التعديات  م��ن 
المواطنين  ِقبل  من  المذكور 
والُمنشآت  المباني  أصحاب 
الواقعة  بالُمخالفة  الُمقامة 
ع���ل���ى م���س���ار خ����ط ال��م��ي��اه 
ويتوجب  المذكور  والطريق 
ب��ض��رورة  الُمخالفين  ع��ل��ى  
إزال����ة ال��م��ب��ان��ي وال��ُم��ن��ش��آت 
وأن جهاز  للقانون  لُمخالفتها 
الحرس البلدي بصدد تثبيت 
هذه الُمخالفات وُمتابعتها مع 

الجهات األمنية الُمختصة .

شارف مشروع طريق شارع البريد بطول 
البلدي  بالفرع  ال��س��وق  بحي  م��ت��راً   470
التميمي ببلدية أم الرزم على اإلنتهاء ، حيث 
المشروع  مراحل  في  اإلنجاز  نسبة  وصلت 
إلى 90 %، بداية بأعمال البنية التحتية من 
وبناء  األمطار  مياه  شبكات صرف  تنظيف 
الصرف  شبكات  لبعض  خرسانية  عبارات 

الصحي وخطوط الكهرباء بطول الطريق.
من جانبه أوضح مدير المكتب اإلعالمي 
من  المشروع  هذا  بأن   : ال��رزم   أم  لبلدية 

قبل  من  العام  هذا  ستنفذ  التي  المشاريع 
تحت  التميمي،  ال��ب��ل��دي  ب��ال��ف��رع  البلدية 
والذي  بالبلدية  المشروعات  إشراف مكتب 
المشروع  تنفيذ  مراحل  لكافة  متابع  ك��ان 

وبمتابعة من رئيس الفرع البلدي التميمي.
الثانية  المرحلة  أن  إلى  الرفادي  وأش��ار 
من المشروع تختص بأعمال طبقة األساس 
التشريب  م��ادة  “ورش   Base course  ”
في  ال��ب��دء  عملية  تجرى  واآلن  الالصقة، 
أع��م��ال رص���ف ال��خ��رس��ان��ة اإلس��ف��ل��ت��ي��ة ” 

القطران” كمرحلة أخيرة من المشروع وفق 
المتعارف  الليبية  القياسية  المواصفات 

عليها.
شركة  م��دي��ر  ق��ال  متصل  صعيد  وع��ل��ى 
المفتاح للمقاوالت العامة المهندس موسى 
ابريدان:  إنه سيتم اإلنتهاء من كافة مراحل 
القادم  األس��ب��وع  نهاية  م��ع  المشروع  ه��ذا 
المجلس  بحضور  الطريق  افتتاح  وسيتم 
البلدي  وال��ف��رع  ال���رزم  أم  لبلدية  ال��ب��ل��دي 

وأعيان ومشايخ الفرع البلدي التميمي.

السيد  اآلبيار  بلدية  عميد  أصدر 
ق��راراً  القطراني   ربيش  أمحمد   /
بالتعاون مع الشركة  بتشكيل  لجنة  
العامة لخدمات النظافة بنغازي  لحل 
مشكلة تكدس القمامة  وذلك بعد أن 
للمظهر  وآس��اءت  المشكلة  تفاقمت 
العام  للبلدية ، حيث استدعى األمر 
العامة  الشركة  مدير  م��ع  للتواصل 

 / السيد  بنغازي  النظافة  لخدمات 
طارق البدري لتكليف اآلليات لغرض 
بلدية  داخ���ل  نظافة  بحملة  ال��ق��ي��ام 

اآلبيار. 
م��ن ج��ان��ب��ه أع���رب ال��س��ي��د عميد  
وامتنانه   ش��ك��ره  ع��ن  اآلب��ي��ار  بلدية 
مع  لوقوفهم  الخدمات  لتعاون شركة 

بلدية اآلبيار في ملف النظافة .



أعلن عميد بلدية الكفرة المهندس/
استئناف  ع��ن  ع��ق��وب  ع��ب��دال��رح��م��ن 
بوزريق  الكفرة  طريق  مشروع  صيانة 
بعد توقفه لسنوات مؤكداً أن الشركة 
تجهيزالطريق  ف���ي   فعليا  ب��اش��رت 
الطريق  لكشط  استعدادا  الخدمية 

القديمة والبدء في أعمال الرصف .
م���ن ج��ان��ب��ه��م أك����د ال��م��س��ؤول��ون 
بالمشروع  للسيد عقوب خالل زيارته 
الميدانية للموقع أن جميع اإلمكانات 
والتجهيزات متوفرة بما يكفل اإلنجاز 
وفق اإلشتراطات و المعايير المناطة 

للتنفيذ .
ال���م���ش���روع أح��د  ي���ذك���ر أن ه����ذا 
برنامج  في  المستهدفة  المشروعات 
حكومة  أطلقتها  التي  الحياة  ع��ودة 
من  سابق  وقت  في  الوطنية  الوحدة 

العام الماضي.

أقيم ببلدية الجميل اليومين 
الماضيين حفل تخريج دفعة 
من سائقي الدراجات ودفعة 
العشرية  البصمة  مجال  في 
اش��راف وضيافة قسم  تحت 
ال��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي ال��س��ه��ل 
بالمناسبة  وأقيمت  الغربي، 
م����أدب����ة إف����ط����ار ب��ح��ض��ور 
السهل  أمن  ال��س��ادة/  مدير 

الغربي /عميد بلدية رقدالين 
/ عميد بلدية زلطن / رئيس 
الجميل  التسييري  المجلس 
التسييري  المجلس  رئيس   /
للشؤون  /المساعد  المنشية 
زوارة  أم��ن  بمديرية  األمنية 
واألقسام  المراكز  رؤس��اء   /
والوحدات وعدد من ضباط 

وضباط صف المديرية .
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استئناف صيانة مشروع طريق الكفرة بوزريق بعد توقفه لسنوات

بلدية الجميل تحتفل بتخريج دفعة من سائقي الدراجات النارية 

الحطية  ب��م��ح��ل��ة  اًخ��ت��ت��م��ت 
ببلدية أوباري فاعليات مسابقة 
الكريم  القران  وتجويد  حفظ 
بحضور  الخامسة  دورتها  فی 
عميد وأعضاء المجلس البلدی   
أوب�������اري  وأع����ي����ان  وأه��ال��ي 
المنطقة وألقيت بهذه المناسبة 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ك��ل��م��ات ال��ت��ی 
الحدث  ه��ذا  بعظمة  أش���ادت 
الذی تنافس فيه  المشاركين .

شاركن في المسابقة  بجانب  
النساء  وال��ط��ال��ب��ات   الطلبة 
البيوت  وقد تم  تكريم  ربات 
ال��ف��ائ��زي��ن وال���ف���ائ���زات  ممن 
تحصلوا علی التراتيب الثالثة 

األولى.

بمشروع   العمل  المرج   بلدية  باشرت 
رص����ف ال��ط��ري��ق ال��م��م��ت��د م���ن ع��ي��ادة 
ال��م��رج الجنوبي ،  إل��ى م��دخ��ل  ال���رازي 
بآلة  المشروع  دعم  تم  وقد 
ج��دي��دة )خ����الط( حسب 
المطلوبة   ال��م��واص��ف��ات 
ل��ض��م��ان ج����ودة ال��ع��م��ل ، 
وإج����راء االخ��ت��ب��ارات على 
الرصف  أعمال  في  البدء  قبل  ال��م��واد 
وال���ت���أك���د م���ن م��ط��اب��ق��ت��ه��ا ل��ل��ش��روط 
إش�����راف مكتب  ت��ح��ت  وال��م��واص��ف��ات 

المشروعات بالبلدية .

اجخرة  البلدي  المجلس  عضو  أك��د 
السيد/ حسن عبدالرحمن حسين على 
اإلنارة   أعمدة  من  لعدد  البلدية  استالم 
على  األع����م����دة  وص���ي���ان���ة 
والطرق  الرئيسي  الطريق 

الفرعية .  
بلدية إجخرة  أن  يذكر   
عشر  أح��د  سقوط  شهدت 
من أعمدة الكهرباء شهر مارس الماضي  
في  تسبب  مما  العاتية،  ال��ري��اح  ج��راء 
انقطاع التيار عن قرابة خمسين مزرعة 
لن  أنها  حينها  الكهرباء  أعلنت شركة  و 
رغم  المشكلة،  لمعالجة  ج��ه��داً  تدخر 
من  مخازنها  وخلو  للمعدات  افتقارها 
األعمدة والذي يعيق عملها في مثل هذه 

الظروف الطارئة .

مباشرة العمل بمشروع رصف 
الطريق الممتد من عيادة الرازي 

إلى مدخل المرج الجنوبي

إجخرة تستلم الدفعة 
الثانية من أعمدة اإلنارة

اختتام فاعليات مسابقة حفظ وتجويد القران الكريم فی دورتها الخامسة بأوباري



أوجلة  البلدي  المجلس  عضو  بحثت 
دعم  إمكانية  بترون  فضيلة   / السيدة 
معهد المهن الطبية ببلدية أوجلة، خالل 
اجتماع موسع اليومين الماضيين  بمقر 
السادة أعضاء هيئة  البلدية  مع  ديوان 
د.سالم   / الواحات   بجامعة  التدريس 
سعود / د. شريفة محمد يعقوب / د. 
نوال سعد رمضان / د. حنان محمد بن 

اسبيع. 
من جانبها اقترحت السيدة/  على 
باالستعانة  تقوم   بأن  المعهد  إدارة 
بالمدينة،  الناجحة  الطبية  بالكوادر 
مختلفة  طبية  م��ج��االت  ل��ت��دري��س 
للطالبات  العام  التمريض  قسم  مثل 
بشكل  ت��دري��ب��ه��م  وك��ذل��ك  بالمعهد 

القروي  أوجلة  مستشفى  في  عملي 
وال���وح���دات ال��ص��ح��ي��ة ب��ال��م��دي��ن��ة ،  
باإلقتراح   الحضور  ال��س��ادة  ورح��ب 
بالتعاون  استعدادهم  على  مؤكدين 
والعمل على تذليل الصعاب وتدريب 
الطبية  التخصصات  في  الطالبات 

المختلفة.
الخطوة  هذه  أن  على  بترون  وأك��دت 
تأتي لدعم الطالبات بالمعهد لتأهيلهن 
جديدة  مساعدة  طبية  ك���وادر  ليكونن 
مدينة  أهالي  لخدمة  مستعدة  ناجحة 

أوجلة والمنطقة.

عن  للكهرباء  العامة  الشركة  أعلنت 
البدء العمل بربط دخول الوحدة األولى 
بمشروع محطة طبرق الغازية على دائرة 

التميمي رقم 2 .

وأك����دت ال��ش��رك��ة ف��ي ب��ي��ان ل��ه��ا  أن 
دخول  رب��ط  على  جارًيا  ي��زال  ال  العمل 
طبرق  محطة  بمشروع  األول��ى  الوحدة 
الغازية بقدرة 185 ميغاوات على دائرة 

الشركة  أعلنت   وقد   ،2 رقم  التميمي 
نسبة  وصول  عن   الماضي  فبراير  في 
ال��وح��دة  ف��ي  المدنية  األع��م��ال  إن��ج��از 
 85 إلى  الغازية  طبرق  بمحطة  األول��ى 
نهاية  الشبكة  على  دخولها  متوقعة   ،%

مايو المقبل.
طبرق  محطة  أن  ب��ال��ذك��ر  ال��ج��دي��ر 
تضم أربع وحدات بقدرة إنتاج إجمالية 
ب��واق��ع  ت��ب��ل��غ ق��راب��ة 740 م��ي��غ��اوات، 
انطلق  كما  وح��دة،  لكل  ميغاوات   185
يونيو   25 في  المحطة  بمشروع  العمل 
الماضي، حيث جرى صب طبقة النظافة 
الخرسانية لقاعدة العادم للوحدة األولى 
ثم  سبتمبر  من  الخامس  في  بالمحطة 
تثبيت توربينة الوحدة في 24 ديسمبر.

اجتماع  خ��الل  صبراته  بلدية  بحثت 
بمقر  الماضيين  اليومين  عقدته  موسع 
السادة  األمني مع  الملف  البلدية  ديوان 
/ مدير مديرية األمن / أعضاء مجلس 
مكتب  رئيس   / وأعيان صبراته  حكماء 
مفوضية  رئيس   / ص��ب��رات��ه   األوق���اف 

المجتمع المدني . 
 بحضور عميد البلدية ووكيل الديوان 

والسادة  أعضاء المجلس.
حيث تم مناقشة أول بنود الملف األمني 
و الذي يترتب عليه طرح اإلجراءات التي 
اتخذتها مديرية األمن ببلدية صبراته و 
كيفية دعمها في تنفيذ خططها األمنية 
التي تسعى لحماية المواطن والممتلكات 

العامة داخل البلدية.
أمن  مديرية  مدير  توجه  جانبه  من 

شوية  عبدالحميد  السيد/  ص��ب��رات��ه  
والسادة  البلدية  عميد  للسيد  بالشكر 
األع���ض���اء ع��ل��ى وق��وف��ه��م ال��م��ت��واص��ل 

ودعمهم لكافة األجهزة األمنية.
في سياق متصل : أكد رئيس حكماء 
وأع���ي���ان ص��ب��رات��ه ع��ل��ى ض����رورة دع��م 
األجهزة األمنية ومساندتها  بتنفيذ رفع 
و  المجرمين  بحق  االجتماعي  الغطاء 
توفير قاعدة اجتماعية تساند مثل هكذا 

قرارات. 
وأع��ي��ان  ح��ك��م��اء  مجلس  يعمل  ك��م��ا 
توعوية  محاضرات  إقامة  على  صبراته 
ب��خ��ص��وص ن��ش��ر ث��ق��اف��ة ال��م��ص��ال��ح��ة 
و  ال��ن��دوات  ه��ذه  وستتركز  الشمل  ول��م 
التعليم بإعتباره  المحاضرات في قطاع 
األك��ب��ر  المجتمعية  ال��ش��ري��ح��ة  ي��ض��م 

الشرطة  ج��ه��از  أي��ض��ا  دع���م  وكيفية   ،
الكهربائية وحثه على مباشرة مهامه. 

صبراته  بلدية  وأعضاء  عميد  وحث 
بضرورة  أوق��اف صبراته   مكتب  رئيس 
وصلة  التقارب  و  الصلح  خطاب  تعميم 
الرحم وأثرها اإليجابي الذي سينعكس 
ض��رورة  و  البلدية  على  واض���ح  بشكل 
ومظهرها  المساجد  ب��أث��اث  االه��ت��م��ام 
العام  بدوره أكد رئيس مكتب األوقاف 
تختص  ل��ج��ن��ة  تشكيل  ع��ل��ى  ص��ب��رات��ه 
اس��ت��ع��داده  وأب���دى  المساجد  بمعاينة 
مؤكدا  البلدية  توجهات  تنفيذ  في  التام 
ضمن  من  صبراته  األوق���اف  مكتب  أن 
ترسيخ  عليها هي  يعمل  التي  الواجبات 
بيوت  منابر  خالل  من  المصالحة  روح 

الله داخل البلدية.

7 بلديات
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بلدي أوجلة يبحث توفير مدربين لمعهد المهن الطبية

شركة الكهرباء ُتباشر العمل بمحطة طبرق الغازية

من  للنفط   الوطنية  المؤسسة  دعمت 
بلدية  المستدامة  التنمية  إدارة  خ��الل 

ب��ن غ��ش��ي��ر بعدد  ق��ص��ر 
 25 و  طبي  س��ري��ر   25
أس����ط����وان����ة أك��س��ج��ي��ن 
تحاليل  مختبر  ومعدات 
دم متكامل جاء ذلك بعد 
التواصل والتنسيق مابين 

إدارة التنمية المستدامة والمجلس البلدي  
لدعم قطاع الصحة بالبلدية  .

والسادة  البلدية  السيد عميد  قام  جانبه  من 
وشهادة  درع  بتقديم   البلدي  المجلس  أعضاء 
شكر تقدير للسادة / رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفط /مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة 
المشاريع  وتقييم  الطلبات  دراسة  /رئيس قسم 
بالمؤسسة  تقديراً منهم للجهود المبذولة لدعم 
لهم  متمنيين  غشير  بن  قصر  البلدي  المجلس 

المزيد من التقدم والعطاء في عملهم.

سرت  بمدينة  الماضية  األي��ام  اختتمت 
القدم  لكرة   2 الخير  لمة  دوري  فاعليات 
الذي أقيمت منافساته على أرضية ملعب 
القرضابية بمنطقة األربعين تحت اشراف 

المجلس البلدي سرت .
ح����ض����ر ال�����م�����ب�����اراة 
الختامية عضو المجلس 
صالح  السيد/  البلدي 
مكتب  وم���دي���ر  ع���ي���ادة 
ال���ش���ب���اب وال���ري���اض���ة 
ال���س���ي���د/ س��ع��د ل���ودي 

ولفيف من المهتمين بكرة القدم .
بتكريم  البلدي  المجلس  قام  جانبه  من 
وتقدير   شكر  ش��ه��ادات  ومنح  المتفوقين 
لكل المشاركين ولجان التحكيم واإلشراف 

على مسابقتي كرة القدم والشطرنج .

الوطنية للنفط 
تدعم بلدية قصر بن غشير  ب� 25 

سرير طبي ومختبر تحاليل

بلدية سرت
تختتم دوري لمة الخير 2 لكرة القدم و 

ُتكرم المشاركين ولجان التحكيم  

بلدي صبراته 

يبحث الملف األمني و نشر ثقافة المصالحة ولم الشمل
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ثقافية

للكاتب  صدر  ببنغازي  الجابر  دار  عن 
حسن"  ابراهيم  "أحمد  الليبي  والفنان 
كتاب بعنوان )أمنيتي والقرة البيضاء(،  
مسرحيتان  ع��ل��ى  ال��ك��ت��اب  وي��ح��ت��وى 
الكتب  من  الكتاب  هذا  ويعد  لألطفال 
والخاصة  ليبيا  في  نشرت  التى  القليلة 

بكتابة الطفل في الجانب المسرحي.

صدر  بايطاليا  المتوسط  دار  عن 
إبراهيم"  "عائشة  الليبية  للروائية 
روايتها الثالثة المعنونة ب�)صندوق 
الرمل(،  ترصد الرواية محطات من 
التاريخ الليبي من خالل رؤية اآلخر 
الصحف  تنشره  كانت  ما  وتحديدا 
إيطاليا  عزو  أعقاب  في  اإليطالية 
لليبيا عام 1911م ومواقف الجنود 
فضال  الغزو،  ذاك  حول  اإليطاليين 
الليبيين  من  اآلالف  الق��اه  ما  عن 
والنفي  للتهجير  تعرضوا  اللذين 

للجزر اإليطالية المهجورة.

للكاتب  صدر  ببنغازي  الجابر  دار  عن 
كتابه  اخليف"  عمران  "د.قيس  الليبي 
)إش��راق��ة  ع��ن��وان  حمل  وال���ذي  األول 
شمس(،  ويحتوى الكتاب على عدد من 
القصة القسيرة إضاقة الى مسرحية من 

فصل واحد.

حفل توزيع جوائز أماسي الثقافية الرمضانية بمركز وهبي البوري ببنغازي
الديوان – وال

 شهدت قاعة مركز وهبي البوري الثقافي 
أماسي  جوائز  توزيع  حفل  بنغازي،  بمدينة 
شعار  حملت  ال��ت��ي  الرمضانية  الثقافية 

“بالخلق الثقافي خلق إنساني رفيع”.
هذا وقد تم خالل الحفل تكريم المبدعين 
في القنوات المرئية والمسموعة المنظوية 
والتلفزيون  اإلذاع���ة  مؤسسة  مظلة  تحت 

التابعة لمجلس النواب.
الجوائز  تقديم  تم  إنه  “وال”  مراسل  وقال 
والتنمية  الثقافة  مكتب  م��دي��ر  بحضور 
المعرفية بمدينة بنغازي، ومدير عام مركز 
األدباء  من  ولفيف  الثقافي،  البوري  وهبي 
والفنانيين والرياضيين والنشطاء المدنيين.
التميز  درع  نال  قد  أنه  المراسل  وأض��اف 
 BBN  إنتاج الكتاب من  برنامج نساء في 
ومضمار  األم���ة،  ل��رادي��و  وت��واش��ي��ح   ،Fm

المعرفة والتجربة الليبية.
عمر  اإلع��الم��ي  التقيم  لجنة  عضو  وق��ال 

“هذا  الليبية:  األنباء  لوكالة   – الجروشي 
البوري  وهبي  مركز  يتبناه  الذي  المشروع 
للعام الثاني على التوالي، وهو مساهمة لدعم 
اإلعالم المحلي، واقتصرت المشاركة على 
اإلذاعات الحكومية، واشتراطه الرئيسي أن 
يُحاكي مضمونه الثقافة بمفهومها الواسع، 
النساء  قصص  يسرد  ال��ذي  البرنامج  مثل 
الكريم،  ال��ق��رآن  في  ذكرهن  ج��اء  اللواتي 
وأيضا شملت الشروط سالمة اللغة ومهارة 
يتجاوز  وال��ال  مسجال،  يكون  وأن  اإللقاء، 
المذيع من  يكون  وأن  خمسة عشر دقيقة، 

فئة الشباب”.

يتعلق  “ف��ي��م��ا  ال���ج���روش���ي:  وأض�����اف 
بالمرئية؛ فالبرامج التي قدمت من مدينة 
يخاطب  اجتماعي  هو  ف��األول  بنغازي، 
وجدان الناس وضمائرهم، والثاني يقدم 

معلومة”.
الثالث؛  الموسم  أن  الجروشي  وأوض��ح 
سيكون ضمن موضوعات مقترحة من قبل 
وهبي البوري لألعمال األدبية من خالل 
لجان مختصة، باإلضافة إلى تكريم لجنة 
والمتعاونين  المشاركين  وجميع  التقييم 
لهذا  الثقافية  البوري  أماسي  إنجاح  في 

العام. 

صندوق الرمل ..

إشراقة شمس ..

أمنيتي والبقرة البيضاء ..

-  م��ن ه��و ال��ك��ات��ب ال��ذي 
تأثرت به؟

-  قرأت وتاثرت بالعديد من 
على  تعرفي  ب��داي��ة  ف��ي  الكتاب 
ومن  والعالميين،  العرب  الكتاب 
الحكيم  وت��وف��ي��ق  ال��ع��ق��اد  بينهم 
واح��س��ان ع��ب��د ال��ق��دوس وعبد 
الحميد جودة السحار،الى جانب 
ديستويفسكي، وغوغول، وتشارلز 
اديبنا  شخصية  تأتي  ديكنز،لكن 
محفوظ  نجيب  الكبير  ال��راح��ل 
كثيرأ  ب��ه��ا  ت��أث��رت  ال��ت��ي  ، ه��ي 
..وأردت تتبع خطاه وطريقته في 

السرد والحكاية. 
أن  تتمنى  ك��ن��ت  رواي����ة   ����

تكون صاحبها؟
- رواية ذهب مع الريح للكاتبة 
ميتشل،  م��ارغ��ري��ت  األم��ري��ك��ي��ة 
ورواية الشيخ والبحر  وهي رواية 

للكاتب إرنست همنجواي.
�� كيف ترى واقع النشر في 

ليبيا؟
����� ش���ه���دت س���ن���وات م��اق��ب��ل 
كبيرة  ان��ت��اج��ي��ة  ط��ف��رة   2011
الثقافة  مجلس  عليها  اش���رف 
واص��دار  بنشر  قام  ال��ذي  العام، 
لمؤلفين  الكتب  م��ن  ال��ع��ش��رات 
من  ي��ق��ارب  لما  وصلت  ليبيين، 
وثقافي،لكن  معرفي  500عنوان 
بعد احداث 2011 لم تخصص 
من  تمكنه  ل��ه  م��ي��زان��ي��ة  أي  ل��ه 
المجال  ه��ذا  في  دوره  مواصلة 
العامة  الهيئة  وقامت  الحيوي. 
ل��ل��ث��ق��اف��ة،ب��ط��ب��اع��ة ال��ع��دي��د من 
اإلص������دارات، ف��ب��ال��رغ��م م��ن إن 
والنشر  الكتاب  طباعة  مسألة 
من  تعاني  ال��خ��اص  القطاع  ف��ي 
تواجهها ال سيما  صعوبات جمة 
في اآلونة األخيرة،حسب ما روى 
ان  اال  النشر،  دور  اصحاب  لي 

الخاصة،مثل  الليبية  النشر  دور 
العالمية  العلمية  طرابلس  مكتبة 
للنشر،  الفرجاني  للنشر،مكتبة 
للنشر  الجابر  ودار  البيان  دار  و 
العديد  اص��درت  التي  والتوزيع، 
وكنت  ليبيين،  لكتاب  الكتب  من 
ال��ك��ون،  ودار  ضمنهم.  م��ن  أن��ا 
ال��ح��س��ام،  ودار  ال��ول��ي��د،  ودار 
والوسط،وبرنيتشي،  وم��ي��ادي��ن 
كبيرة  بمساهمة  قامت  وال��رواد، 
وكل  الليبي،  ال��ك��ت��اب  نشر  ف��ي 
ان  هو  عاجل  بشكل  تحتاجه  ما 
تقوم جهة عامة بدعم الناشرين 
الخاصين بشراء نسبة كبيرة من 
اإلصدارات، تشجيعا ودعما لها.

النقد  واق��ع  تقيم  كيف   ��
في ليبيا ؟

�� غياب النقد الحقيقي للعمل 
وضعف  الساحة  وفقر  األدب���ي، 
حركتها، وكسل المهتمين، وخلّوه 
االخ��ت��ص��اص  ذوي  ال��ن��ق��اد  م��ن 
معينة  أسماء  عدا  ما  والمعرفة، 

قليلة.

الصفحات  في  رأيكم  ما   ��
ال��ث��ق��اف��ي��ة ع��ب��ر ال��ج��رائ��د 

الورقية ؟
������� ف��ق��ط ل��دي��ا اط����الع على 
تصدر  التي  الثقافية  المجالت 
ف��ي ع��واص��م ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، 
مثل، ادب ونقد، وابداع والثقافة 
الجديدة،الدوحة القطرية،ونزوى 
العمانية، ورؤى والليبي،الليبيتان، 
وال��م��ج��ل��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة، 
مجالت  وهي  الكويتية،  والعربي 
أدبية كبيرة،وا  ثقافية ذات قيمة 
في  جميعها  تستمر  أن  ات��م��ن��اه 

الصدور.
���� ه��ل ال��ج��وائ��ز األدب��ي��ة 
معيار لتحديد قيمة الكاتب؟
الجوائز  تساهم  ش��ك  ب��ال   ����
باالعمال  التعريف  ف��ي  األدب��ي��ة 
 ، والفكرية  االدبية  القيمة  ذات 
لكن هذا اليعني ان باقي االعمال 
المستوى،  ه��ذا  ال��ى  ترتقي  ال 
أواالهتمام  طرحها  يتم  لم  ربما 
ليست  الجائزة  فان  بها،وبالتالي 

هي المقياس الوحيد للتميز.
������� م��ا رأي��ك��م ف��ي ج��ائ��زة 

البوكر العربية؟
سريعة  ن��ظ��رة  ألقينا  إذا   -
على ما حققته الجائزة العالمية 
مواسمها  ف��ي  العربية  ل��ل��رواي��ة 
من  الكثير  نجد  انقضت،  التي 
اإليجابيات، وهي الترويج العمال 
انتشار  في  مميزة،تساهم  ادبية 
على  الحث  وف��ي  بها،  الفائزين 
بالنقد  و  باالطالع  بها  االهتمام 
وال��دراس��ة، وق��د اتيح لي ق��راءة 
الرواية التي فاز بها االديب بهاء 
طاهر وهي رواية "واحة الغروب" 
التي وفق المشرفين على الجائزة 

في منحها له.
أنها  ت���رون  ليبية  نشر  دار   ����
رائدة في نشر األعمال األدبية ؟

�� هناك الكثير من دور النشر 
نشر  دور  اك��ث��ر  لكن  ليبيا،  ف��ي 
االدبية  االع��م��ال  بنشر  اهتمت 
في االونة االخيرة، هي دار نشر 
ودار  الجابر،  نشر  ودار  البيان 

نشر الكون. 
لظاهرة  تنظرون  كيف   ����
تتزامن  التي  الشباب  الكتاب 

عادة مع معرض الكتاب؟
فرصة  هو  الكتاب  معرض   ��
األدبية  ابداعاتهم  لنشر  للجميع 
دور  م��ن  الكثير  لكن  وغ��ي��ره��ا، 
لحث  ال��م��ع��رض  تستغل  النشر 
الكتاب الشبان على طبع اعمالهم 
االدبية،بغرض الشهرة واالنتشار، 
لكن هذا اليعني ان هناك الكثير 
من االعمال الممتازة، وقد اطلعت 
على اهداها وكانت لشاعر ليبي 
وكتابه"  الفالح  حمزة  هو  ش��اب 
المتعبة"..صدر  المدينة  حارس 
للنشر  ال��ع��رب��ي��ة  ال��م��ك��ت��ب��ة  ع���ن 

والتوزيع.

الكاتب عبد السالم الزغيبي في ضيافة النادي األدبي << إصدارات جديدة

أستضاف النادي االدبي الجزائري على صفحته بموقع التواصل االجتماعي الفيس بوك الكاتب 
الليبي عبدالسالم الزغيبي وذلك للتعريف به والتعرف الى اراءه في عدد من القضايا ذات العالقة 

بالشأن الثقافي العربي وننشر فيما يلي نص الحوار الذي اجراه االعالمي "بوفاتح سبقاق".
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

نَّك  ألأِ

أمنيٌة أخيرة

ال إاّل ِبك األُنُْس يَلَْهُج 
َدَخلُت براحا ليَس لي منه َمْخَرُج 
بََساتيَن َشدتْني َكِثيراً ، وأْطلََقْت 
ُج  أهازيَج غّناها النَِّسيُم الُمَؤرَّ

َكما َوَضعتْني َزْهرةٌ نُْصَب عيِنها 
َوَضعُت النَّدى ، 

أيَّاَن ِمْن ِفيك يَنْتُُج  ونَاَديُْت ، 
ال إاّل َصدى َقاِتَم الّسماِر َغّطى َمرايا األْفِق 

َحيُْث الَبنفسُج 
وكنُت َكثيَر الَمْوِت ، تَْكفي فراشٌة 

.. لَيحُضنَِني َقبري ..
ُج  ولوٌن ُمهرِّ

إلى َكفِّك الُمْصفّر طارْت ، ألْجِل أن ... 
وغرُت

َفَصبَّ الزيَت ِفيَّ التََّغنُُّج  
ي يَرُمُق َدْمعًة  أَرْدتُك .. ال إاَلّ

يك  تَمرُّ على َخدَّ
أو تَتََزّلُج 

َفَدعِني أَعّبْر عن تَفاِصيِل نُْزَهتي 
ِبَعينَيك ، 

َهذا الوقَت َصوتي ُمَبْرَمُج 
َمَساُؤك َفيُروٌز تَُغنِّي 
        وَكاِظٌم يَُغنِّي
        وأْحالٌم تَُغنِّي

        وُجوَرُج 
يِخ ،  َمَساؤك َشْرُم الشِّ

َعْقلي أَْذَهبْت ، 
وَقالْت ألَْقواِم انِدهاشي ..

ُجوا  َمَساُؤك  : تََفرَّ
قاً  أَبْريٌل أَتاني ُمَصدِّ

ُج  ِلَما بَيَْن َقلْبي من ُكروٍب تَُفرَّ
ماِل ُهنَاِلَك ِفي أَْقصى الشِّ

اْختََصرت لي 
َجماِهيَر جّما ضاق عنها ُمَدَرّج 
أِلْغصاِنك الَعلْياء أرَسلُت نَاظري 

َفَشدَّ انِْتباهي 
ِعطُرَها الاّل ُمَبنَُّج 

ُك والنَّْسماُت َطْورا َمَشاعري  يُحرِّ
وَطوراً تََفاكيري 
وَقلْبي يُدْحرُج 

ة ِسْرُت  إلى بُْقعٍة ُمْخضرَّ
وِق  َجْدوال من الشَّ

ُج يَْحدوني إليك التأجُّ
تََسارَع بي َخْطوي 

وبُْستانُك اّلذي ، تفور له الَخطواُت
ها َصار يُثْلُج

َدَخلُْت َجِميال ال أَِميراً 
ألنَّني 

ُج أَميٌر ِبَفْحواك الَجَمالي ُمتَوّ

مجرد  سنصبح  ما  ي��وم  في  أننا  فكرة  جميلة 
،وأن  هاتف  شاشة  في  أو   ، حائط  على  ص��ورة 
الذي سيمر باسمنا في جهات االتصال سيتبعه 

ب"رحمه الله" 
ولكن مرعب أننا في وقت ما ذات يوم 

سنرحل بدون أن نحظى بحضن أخير ، وال وداع 
أخير 

والمفجع أننا سنرحل وهنالك "كلمة" ادخرناها 
المناسب  الوقت  انتظرت  "أح��ب��ك"  أو   ، للغد 
لنقولها؛ ستجف بعد شهٍر من الدموع ، سُننسى 

تمامًا ولن تقف الحياة في محطتنا ...
لم  التي  ولقاءاتنا  وكلماتنا  إعترافاتنا  وحدها 
الغياب  بعد  الوحيد  المتضرر  ستكون  تكتمل 

األبدي الطويل.

■ بقلم: هود األماني 

■ بقلم: عبدالرحمن السنيني

زمن الّضباب  
■ بقلم: نرجس عمران - سورية

لسُت على موعٍد مع األمِل 
وَمراُر ترياقي يخبُرني 

أنَّ طعَم العمِر آيٌل إلى حسرٍة  
وليس له من خياٍر آخَر

لذلك سّطرُت يقينَي هذا  
في رفوِف أفكاري

وتأّهبُت كي أفاجَئ المفاجأةَ  
ومّزقُت أثواَب الخيبِة 

ال شيَء بعد اليوِم
سيغتاُل دهشتي 

ولن يثيَر شهّيَة أسفي 
أيُّ خذالٌن 

وأّما عن الّدموِع 
فلقد نبشتُها من قعِرالجفوِن

وجمعتُها جميًعا 
في طوِق وداٍع  

زّينُت به عنَق الّذكرياِت 
وعلى هامِش قلبي 

 كتبُت 
) توّقْف هنا (
 فالعواطُف 

خرجْت ولن تعوَد 
والقلُب في إجازٍة

ممهورٍة بختِم
)عاطٌل عن الخْفِق (

في زمِن الّضباِب 
حيث اّلالوفاءُ

أقرُب من أيِّ سراِب  
و اإلنسانّيُة في أوِج انعتاِقها 

 حّتى عن محاسِن األسوِد والكالِب والحميِر
و شيمِة العصِر 

توأمِة الحرباِء
 والبعوِض 

في اقتباِس الّنوِر  
ليس عليَّ حرٌج 
من مقاصدي  

وعليَك مغّبُة ماتفهُم 
ْن مفاصَل الّرفِض  فمرِّ

لديِك بزيِت االنفتاِح
وهّذْب أذنيَك 

بآداِب اإلصغاِء  
مهما أبدْت لَك الّرؤيُة من سواٍد 

ال تكن سوداويَّ الّرؤيِة 
هجيَن المبدِأ 

َر  عقِلك في  كي التؤطِّ
آلٍة حاسبٍة 

تضرُب عليها الكلماِت 
وتجمُع الُجَمَل 

وتفّرُق العباراِت 
فتقسُم  المعانَي 

وتكسُر َظهَر الّنوايا 
فتحمُل أصفاَر بأِسَك 

تربيًعا وتكعيًبا
وتميُت قلَبَك

حّيًا في روٍح جدباَء

فهّيا نحِضر ُ البياَض 
من عقِر داِره 

ُر صحراَء الّنفِس  ونخضِّ
بواحٍة من جميِل أفكاِرِه 

ونبدأُ رحلَة الّسالِم 
بخطوِة االبتساِم 
على نهِج  أخباِرِه

زوجتك الُمخلصة ضياء
أكتب لك اليوم رسالَة أُخرى هذِه الرسالَة 

الَعشريْن
أم الثاَلثيْن حًقا لسُت أذُكر ..

مرحًبا عزيزِي نعيم..
كيف حالك ؟ 

وما هي أخبارك ..
حدثني ماذا فعلت بغيابي..

أ أكملت رسالة بحثك الدولّي ،
أم أنك الزلّت حائًرا عن ماذا ستكتب ؟

كيف أمضيت الوقت مع أبنائنا ..
نشوى ، صادق ، وُحسام 

الب���د أن ن��ش��وى ق��د ن��اق��ش��ت م��ش��روع 
تخرجها

بنجاح مع مرتبة الشرف، ذاك كان ُحلمها 
األّسمى .

ماذا عن صادق الزال كعادته يبحث عن 
المغامرات

هل أكمل جولة السفاري حول قارة أسيا 
أم أنه الزال عالًقا بين دولها  ؟

و ُحسام أعلم أنه قد وقع عقده مع أحدى 
 ، بأسبانيا  المشهورة  القدم  ُك��رة  أندية 

ذلك كان ُحلمه منذ أن كان طفاًل .
وأنت ياصديق الُعمر ، هل كانت عقارب 
شعرت  أ  قدًما  المضيء  تأبى  الساعة 

بعجزها خ��الل األي��ام األول��ى مثلي ! أم 
أنك استطعت التغلب على الوقت بذكائك 
مثلما تفعل دوًما ، ُمنذ رحيلي وأنا أُحصي 
بكل  التفكير  في  الساعات  قبل  الدقائق 
يمضي  وكيف  ؟  يفعل  م��اذا  منكم  واح��د 
كان  لّست موجودة  ولكن قلبي   ، الوقت 
أبتسم  أن  الفرح  يُداعبه  بينكم  حاضًرا 
ُحزنا  بكم  حّل  إذا  ألًما  ويعتصر  أحدكم 

لسبًب ما !
ال��ُط��رق  بيننا  ،وط���ال���ْت  عنكم  رح��ل��ّت 
طيلة  رافقني  ُحبكم  ولكن  افات  والمسَّ
هذه السنوات لم أنسى تفاصيل حياتنا ، 
ولم تُرهقني الُغربة بل ازددّت ُحب وشوًقا 
كانت  متى  التذكر  أح��اول  مرة  ُكل  في   ،
اخر رسالة كتبتها ولكنّي ال أتذكر البتة !

بمركز  ُهنَا  المرض  أُصارع  أني  تعلمون 
كما   " "بالزهايمر  الُمصابين  الّسن  كبار 
سوى  اص��ف��ه  ال  أن��ا  أم��ا  عليه  يطلقون 
بمرض "الُخوف المميّت " ، نعم الخوف 
من أن تركّض األيَّام بسرعة فتتالشى من 
عقلي مالمحكم تفاصيل طفولتكم ، ربيع 
نعيم، من  مع  ُحب  امضيته  الذي  عمري 
أن يأكل المرض جدران ذاكرتي وتسقط 
أصحوا  أّن   ،! عنّي  ُرغ��م  حياتي  مالمح 

دون أن أناديكم لتناول اإلفطار مًعا ، أن 
نعيم  مع  القهوة  احتساء  موعد  أتذكر  ال 
 ! عاًما  وستين  خمسة  منذ  نفعل  مثلما 
فتقومان  العشاء  إعداد  في  أُسرع  ال  أن 
بسرقَة السكاكر و تخبئتها خلف حديقة 
المنزل وألقي عليكم القبض في ُكل مرة !
أن تتباطئ نبضات قلبِي ويمضي الوقت 
البال  ه��ادئ��ي  برؤيتكم  أطمئن  أن  دون 

مرتاحين في هذه الحياة .
هذه  ج��زء  كتبت  ق��د  أن��ي  نسيّت   ، تًبا 
لم  واألن   ، ال��دواء  أن أخذ  الرسالة قبل 

أعرف أين توقفت وعّن ماذا سأكتب !
تًبا لهذا المرض اللعيّن قد مزق أجنحة 
روُحي وفتك بفؤادي ، ُهنَا  األلم غزيًرا 
ج���داً ل��م أش��ُع��ر ب��ش��يء ف��ي رأس���ي "ك��ان 
الوجع بالقلب يأن وبالعقل الخاليا تقتل "

وداًعا قبل أن أنسى مجدًدا ما ُقلت ..
كتبّت لكم هذه الرسالة قبل أن تغزوني 
أنكم  أعلم  وفاتُكم  أنسى  لم  أني  النوبة، 
قد رحلتم بحادث ّسير منُذ عشر سنوات 
، فالمرض فتك عقلي وقتل خاليا دماغي 

إال أنه لم يجرؤا على قتلكم بقلبي..
 )فأنتم ُهنَا مادمُت أتنفس أَحياْء��(

"زوجتك الُمخلصة ضياء"

■ بقلم: مالك الورفلي

■ بقلم: رياض وريث الرؤيُة بعيني امرئ القيس 

صنعت في ليلتي هذه عصير فواكه، جعلت فيه 
خوخا، وكمثرى، والقليل من عصير اللوز، وحبة 
تمر، ووضعته في الخاّلط. لم يكن الطعم سيئا، 
وليس جميال أيضا. ولكن ليس هذا هو المهم. 

المختلفة  العناصر  من  مجموعة  هو  الجمال 
المتناسقة، التي مزج بينها بمقاييس دقيقة جدا 
وتطربها  النفس  تدهش  فريدة  منظومة  لتكّون 

في آن واحد. 
دارس��ي  أح��د  بها  ق��ام  بتجربة  هنا  أستشهد 
وبطريقة  أن��ه  وه��ي  ال��ج��م��ال  بعلم  مايسمونه 
أنف،  وأجمل  عينين،  أجمل  جمع  إلكترونية، 
وأجمل وأجمل وأجمل..وأنشأ بكل تلك العناصر 

النتيجة بعد أن جمعت كل  وجه إنسان..فكانت 
تلك العناصر الجميلة في ذاتها؛ البشاعة متمثلة 
في صورة. كما يجب أن أذكر هنا أن رائحتي التبغ 
والخشب _ وأشياء أخرى _ مركبان رئيسان في 

صناعة أجود أنواع العطور في العالم. 
يقول امرؤ القيس: 

أصاِح تََرى بَْرًقا أُريَك وَميَضُه
َكلَْمِع الَيَديِن في َحبٍيّ مكلَِّل 

نعم )أُريك وميضه(..فأنت ترى البرق، ولكن ثمة 
سّر دقيق ال تلتقطه إال العين الناقدة، المفكرة، 
تزكيتها  ع��ل��ى  حاملها  س��ه��ر  ال��ت��ي  ال��م��ده��ش��ة 

والتحليق بها. 

ومن هنا، أُسقط كل ما ذكرت على أبواب األدب 
والفن والرياضة والعمل الوظيفي بل حتى طرائق 

الحديث اليومي.
ِم��الك  ال��م��ق��دار  وضبط  والتناسق  فالموازنة 
ما  ه��و  وغيابها  واإلب�����داع،  وال��روع��ة  ال��ج��م��ال 
وشعر مشوه،  وفن مشوه،  أدب مشوه،  من  نراه 

ورياضة مشوهة، وحديث مشوه.
ه���ذا ال��رب��ط ال��دق��ي��ق وال��م��ي��زان ال��ره��ي��ف هو 
الذائقة..وهي في أغلب األحوال هبة من العزيز 
بالصقل  تعاهدتها  إذا  إال  تنمو  ال  إنما  القدير، 
والتدرب والتعب، وقد تكتسب باالجتهاد أيضا..

واألمثلة كثيرة.
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سيرة مجد لقائد عسكري  وزعيم وطني بارع
المناضل الكبير ـ  احمد عرابي 1841 ـ 1911م

الزلنا نتابع سيرة هذا البطل المغوار ، 
من خالل ما قاموا به الضباط  المصريين 
الضباط  اجمع  لقد   ، الخصوص  بهذا 
 � رفقي  عثمان   � انحياز  على  المصريون 
قوانين  بتعديل  ولهذا طالبوا   � للشراكسة 
االجناس  جميع  بين  للمساواة   ، الجيش 
من  للحربية  ناظر  وتعيين   � الجيش  في 
نواب  مجلس  بقيام  المطالبة   � الوطنيين 
 � اسماعيل  الخديوي   � وع��د  كما  وطني 
المصري  الجيش  عدد  اب��الغ  توليه  اب��ان 
يتقبل  لم  الخديوي  ان  اال  ألفاً   18 إل��ى 
هذه المطالب بل قرر القبض على � احمد 
عرابي � وزمالئه ومحاكمتهم عسكرياَ حيث 
اعتبرهم من المتآمرين. وبالفعل استدعي 
� احمد عرابي و زمالؤه إلى ديوان الجهادية 
يقوم  أن  قبل  لبرهة  اعتقالهم  تم  حيث 
بالقوة.  بتحريرهم  المصريون  الضباط 
وح��دات  م��ن  ال��م��زي��د  إليهم  انضمت  ث��م 
عرابي  احمد   � أتصل  المصري.  الجيش 
باألحداث  إلعالمه  الفرنسي  بالقنصل   �
تدخلهم  وطلب  األجانب  القناصل  بقية  و 
استجاب  ع��ن��دئ��ذ  ال��ب��ي��ن  ذات  إلص���الح 
الخديوي لمطالبهم و عين � محمود سامي 
،له رغم  � بعد تزكية ،احمد عرابي  باشا 
كونه من الشراكسة و شرع محمود سامي 
في تعديل القوانين العسكرية و إصالحها. 
و  النظار  رئيس  عزله  ما  سرعان  ولكن 
عين داود باشا في  مكانه. والذي اصدر 
عددا من القرارات التي رفضها الضباط 
ال��م��ص��ري��ون وق��دم��وا م��ذك��رة ث��ان��ي��ة في 
1881م  سبتمبر   9 الجمعة  يوم  صباح 
يعلمون فيها الحكومة بقدوم كامل القوات 
المقيمة بالقاهرة إلى سراي عابدين في 
على  طلباتهم  لعرض  اليوم  نفس  عصر 
األجانب  القناصل  خاطبوا  ثم  الخديوي 
وقد  رع��اي��اه��م.  سالمة  على  لتطمينهم 
ثانية  مرة  لمطالبهم  الخديوي  استجاب 
فاسقط الوزارة و أنشأ مجلسا للنواب و 
زاد عديد الجيش � لقد كتب احمد عرابي 
قائال:�  بمقدمة  استهلها  الذي  مذكراته، 

مما تقدم يُعلم اني دخلت العسكرية نفراً 
� وترقيت بسرعة غريبة جزاء ما  بسيطاً 
 ( رتبة  نلت  حتى  عنيف  جهد  من  بذلت 
الوصول  استغرق  ولقد   ) اآلل��ي  قائمقام 
عشرين  إال  أع��وام  )ستة  الرتبة  تلك  الى 
من  فكري  وخلو  أي��ام سعدي  هي   ) يوماً 
عزيزاً  فيها  كنت  فقد  الدنياوية.  األقدار 
باشا  سعيد  محمد   � حضرة  عند  مكرماً 
في  معه  يشركني  ك��ان  م��ا  كثيراً  ال��ذي   �
عنه  وينيبني  الحربية  المناورات  ترتيب 
أكابر الضباط بحضرته،  الى  تلقينها  في 
وعلى مسمع منه رحمة  الله تعالى عليه . 
ولشدة اعجابه بي أهداني )تاريخ نابليون � 
باللغة العربية ( طبع في بيروت، وهو بادي 
الغيظ على ان تمكن الفرنسيون من التغلب 
على البالد المصرية � ويقول عرابي:�   ان 
محمد سعيد باشا )الخديوي( لم يستنكف 
عن وجوب تحريضه ) لحفظ الوطن من 
اطماع  األجانب ( وعند تصفحه للكتاب 
على  اطلعت  عندما  قائال:�  عرابي  اف��اد 
الى  بالدنا  بحاجة  شعرت  الكتاب  ذل��ك 
حكومة شورى دستورية، فكان ذلك سبباً 

 � العربية  التواريخ  من  كثيراً  لمطالعتي 
تغلبت على  التي  البائدة  األمم  وهذه هي 
جلت  الله  ف��أب��اده��ا  االس���الم  قبل  مصر 
مصر  على  فرنسا  اعتدت  وق��د  ق��درت��ه، 
األول  بونابرت  نابليون  بقيادة  اليها  وأتت 
لفرنسا  السلطان سليم محب  ان  بدعوى 
وقد أذن له باحتالل مصر لقتال المماليك 
المتمردين على السلطان، وهي دعوى ال 
ظل لها في الحقيقة. ثم شاء الله ان يخرج 
االنكليز  وكذلك  مصر.  من  وجيشه  هو 
دخلوا مصر بأسباب غير شريفة وخدعوا 
وأوروب���ا،  العثمانية  وال��دول��ة  المصريين 
وحاربوا المصريين بدعوى تأييد الخديوي 
ورشوا العلية من رجال الدولة. ولكن الله 
يدافع عن عباده المؤمنين، وهو واقف من 
� ثم قام االنجليز  أعدائه بمجاز طريقهم 
بنفوذهم السياسي والمالي بخلع الخديوي 
كان  ألنه  توفيق،  بابنه  و جاؤوا  اسماعيل 
لكن  لهم.  واقرب  عليه  التأثير  في  اسهل 
تماما.  لإلنجليز  مواالته  رف��ض  الجيش 
وهنا نقابل بطل القصة أحمد عرابي، كان 
األلي  أمير  برتبه  محبوب  عسكري  قائد 

� يعني ) عميد ( ولم يعجبه اتجاه مصر 
في  السياسة  ي��م��ارس  وب���دأ  السياسي. 
أنه انشأ جماعة سرية.   الجيش.. و قيل 
المصريين  بين  احتقان  الجيش  وكان في 
الذين تمّصروا.  الشركسيين  العرب وبين 
قادة الجيش شراكسة كان فيهم عنصرية 
لم  بإقالته.   عرابي  فطالب  العرب  ضد 
مصريين  ضباط  بوجود  اإلنجليز  ي��رض 
متمردين. فوصوا الخديوي توفيق بعزلهم 
عليهم..  القبض  تم  وبالفعل  ومحاكمتهم. 
 9 وف���ي   � وطنيين  ح��رره��م ض��ب��اط  ث��م 
لقصر  آلياتهم  ق��ادوا  1881م  سبتمبر 
الجنود  وتجمهر  الحكم.  مركز  عابدين 
امام القصر وانضم لهم جموع غفيرة من 
بإقالة  عرابي  وطالب  المصري.  الشعب 
على عدد  األقصى  الحد  وبرفع  ال��وزارة، 
نواب  مجلس  وتشكيل  الجيش،  الجنود 
كل هذه   ( الخديوي:�  فقال   � أوروب��ا  مثل 
الطلبات ال حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك 
هذه البالد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم 
عرابي  أن  إال    )  !!! حساناتنا  عبيد  إال 
الله أحرارا  رد عليه قائال:� ) لقد خلقنا 
الذي  ولله  فا  عقار  أو  تراثا  يخلقنا  ولم 
بعد  ن��ورث ولن نستعبد  لن  اال هو  إله  ال 
اليوم ( وأذعن لهم الخديوي وعين وزارة 
وطنية جديدة. وكان انتصار مرحلي للثورة 
اإلعرابية � هذه صفحة اخرى من صفحات  
المجد الوطني لالمة العربية واالسالمية، 
احمد   ( ال��ش��ج��اع  البطل  ه��ذا  سطرها 
حية  ستظل  الواقع  ارض  على   ) عرابي 
يتداولها كل االجيال بكل فخر واعتزاز �       

 المراجع:�
� وكتاب كشف  � عبدالمنعم ابراهيم   1
الستار عن االسرار �  دار الكتب والوثائق 

القومية . 
السيد  فريد  محمد   � ح  أ  عميد    �  2
� احمد  الزعيم    � وكتابه عن مذكرات    �

عرابي  .
3 � احمد عبدالرحيم مصطفى � وكتاب 
م                     حكاية الثورة األعرابية � 2011

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 

ال��ذي   ، قرجي  جامع  يعد 
ي��ق��ع ف���ي وس����ط ال��م��دي��ن��ة 
القديمة ، من اقدم المساجد 
جامع  ويعتبر   � طرابلس  في 
، ص���ورة  ق��رج��ي  م��ص��ط��ف��ى 

جامع  من  العمارة  في  مصغرة 
مسجد  وه���و   ، ب��اش��ا  اح��م��د 
العثماني  الطراز  من  تاريخي 
لعام  بنائه  ت��اري��خ  وي��ع��ود   �

1834م ) المحرر ( 

معلم من مدينة 
 طرابلس � جامع قرجي
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حوادث

اإلدارة العامة للبحث الجنـائي: 
 تثبت جريمة زنا وطفلة ضحية العالقة الغير شرعية 

القبض على عصابة نفذ افرادها الملثمون أكثر البحث الجنائي يضبط سارق مبلغ 13000 ألف دينار
من 50 عملية سرقة وسطو بالسالح ببنغازي

الديوان / خاص
ألقت اإلدارة العامة للبحث الجنائي القبض 
بإرتكاب جريمة  قاما  على شخصين مسلحين 

خطف فتاة ووالدتها.
الجنائي  البحث  بأسم  المتحدث  وبحسب 
إلقاء  إن عملية  العرفي   وليد  مساعد ضابط 
إدارة  دوري���ات  أف��راد  اشتبه  أن   بعد  القبض 
المعتاد  بعملهم  يقومون  كانوا  الذين  التحريات 
بالتجول في شوارع مدينة بنغازي في ساعات 
هوندا  نوع  آلية  مركبة  في  الليل  من  متأخرة 

)سفك( معتمة بالكامل.
أفراد  طلب  أن  بعد  أنه   : العرفي  وأض��اف 
الدوريات من أصحاب المركبة وهما شخصان 
بهيئة مريبة التوقف حاول المشتبه بهم الفرار 
محاصرة  إل��ى  افضت  م��ط��اردة  عملية  لتبدأ 

المركبة ومن بداخلها.
المركبة  وبتفتيش  ذل��ك  بعد   : واس��ت��رس��ل 
أسلحة  يحوزان  الشخصان  أن  تبين  احترازيا 
نارية وبصحبتهم داخل المركبة امرأة  متوسطة 

العمر وفتاة طلبت النجدة على الفور من أفراد 
الدوريات قائلة أنها مختطفة هي ووالدتها من 

قبل أصحاب المركبة.
وتابع العرفي: وباإلنتقال بهم إلى مقراإلدارة 

العامة للبحث الجنائي اعترفا الشخصان أنهما 
قاما بإختطاف  الفتاة ووالدتها وأنهما كانا في 
إحدى  إلى  المختطفات  اقتياد  إلى  طريقهما 

المزارع في ضواحي المدينة.

الديوان / خاص 
العامة  اآلداب  مكتب  تمكن 
في  واالس��ت��دالل  التحري  ب���إدارة 
الجن�ائي  للبحث  العامة  اإلدارة 
ضمن أعمال مكافحة الرذيلة من 
إثبات واقعة زنا نتج عنها إنجاب 

طفلة غير شرعية.
تحريات واعتراف 

المتحدث  أوض��ح  جانبه  من   
للبحث  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ب��إس��م 
وليد  ض��اب��ط  مساعد  الجنائي 
العرفي التفاصيل قائاًل : القضة  
من  معلومات  ورود  بعد  ب���دأت 
اآلداب  لمكتب  موثوقة  م��ص��ادر 
العامة تفيد بإنجاب إمراه لطفلة 
ب��ط��ري��ق��ة غ��ي��ر ش��رع��ي��ة داخ���ل 
إلى  الذهاب  دون  والدتها  منزل 

المستشفى.

وأضاف :  بعد البحث والتحري 
توصل المكتب لهوية والد الطفلة 
ويدعي )ف ن ف( وبعد احضاره 
افاد استدالال أنه تربطه به عالقة 
غير شرعية مع فتاة تدعي )س ح 
ع( وقد انجبت منه طفلة في إطار 

خارج الشرعية.

عرض  ت�م  ذل��ك  بعد   : وت��اب��ع 
أوراق القضية على النيابة العامة 
وأخذ االذن بإستحض�ار المذكورة 
خالل  اس��ت��دالال  اعترفت  وال��ت��ي 
اإلدارة  داخل مقر  التحقيق معها 
العامة للبحث الجنائي بم�ا نس�ب 

اليه�ا.

مجهولي النسب  
المتهمة  أن  العرفي:  أكد  كما 
عالق�ه  على  أنها  استدالال  قالت 
وانه�ا  بالم�ذكور  ش�رعية  غي�ر 
والم�واد  الخم�ور  مع�ه  تتع�اطى 

المخ�درة.
العرفي  بحسب  اف�����ادت  كم�ا 
بأنه�ا ان�جب�ت ف�ي من�زل وال�دتها 
ل�م  وأن�ه�ا  غي�ر ش�رعي�ة  بطريق�ة 
المخ�تص  للمستشفى  ت�����ذه��ب 

خوف�ا م�ن المس�ائلة القانوني�ة.
وأض���اف���ت ال��م��ت��ه��م��ة ب��أن��ه�����ا 
مجهول�ة النس�ب ول�دي�ها ش�قيقتان 
ولديهن  أيضا  النس��ب  مجه�والت 
طفالن ت�م انج��ابهن بطريق�ه غي�ر 
بمساعدة  المن�زل  ف�ي  ش�رعي�ة 
والدتهن دون ذهابهن للمستشفى 

المختص.

الديوان / خاص
إدارة  ج��ه��ود  أس���ف���رت 
العامة  ب��اإلدارة  التحريات 
للبحث الجنائي عن ضبط 
مبلغ  بسرقة  ق��ام  س���ارق 
 )13000( ق���دره  م��ال��ي 
ألف دينار ليبي من سيارة 
زج��اج  كسر  بعد  م��واط��ن 

النافذة.
بالغ عن سرقة 

ج�������اء ذل�������ك ب��ح��س��ب 
عبر  اإلدارة  أع��ل��ن��ت  م��ا 
على  الرسمية  صفحتها 
ورود  "ب���ع���د  ف��ي��س��ب��وك 
إدارة  ألع��ض��اء  معلومات 
بتعرض  تفيد  التحريات 
أحد المواطنين في مدينة 
مالي  مبلغ  لسرقة  بنغازي 
االلية  مركبته  داخ��ل  م��ن 

نوع )كيا( نقل )حافلة(.
وتابعت اإلدارة : أنه بعد 
السيارة  استدعاء صاحب 

الذي تقدم بشكوى رسمية 
في الواقعة تحرك أعضاء 
التحريات لجمع أكبر قدر 
ممكن من المعلومات حول 
تحصلوا  أن  إل��ى  الواقعة 
ع��ل��ى ت��س��ج��ي��ل ك��ام��ي��رات 
الواقعة  مكان  في  مراقبة 
لما  تسجيل  على  ت��ح��وي 

حصل.
كمين 

أن  اإلدارة  وأوض��ح��ت 
بعد تفريغ الكاميرات التي 
بينت قيام شخص مجهول 
ب��إرت��ك��اب ف��ع��ل ال��س��رق��ة 
التحريات  أع��ض��اء  تمكن 
من تحديد هويته والبحث 
من  تمكنوا  أن  إل��ى  عنه 
نصب  كمين  وف��ق  ضبطه 
له بمنطقة طريق المطار.

وخ�������الل االس�����ت�����دالل 
م���ع ال��م��ت��ه��م وم��واج��ه��ت��ه 
ب��ت��س��ج��ي��ل ال���ك���ام���ي���رات 
أعترف بما نسب إليه ليتم 
إدارة  إل��ى  القضية  إحالة 
التحقيقات باإلدارة العامة 
إلتخاذ   الجنائي  للبحث 
القانونية  اإلجراءات  باقي 
وال���ت���ي ب���دوره���ا أح��ال��ت 
إلى  بالموقوف  المحضر 

النيابة العامة.

الديوان / خاص
أعلنت مديرية أمن بنغازي 
القبض على تشكيل عصابي 
ملثم نفذ أكثر من 50 عملية 
السالح  بقوة  وسطو  سرقة 

بعدة مناطق بالمدينة.
ووف������ق ب���ي���ان ل���ه���ا ع��ب��ر 
صفحتها على فيسبوك قالت 
المديرية ان " بالغ ورود من 
تعرضوا  ال��ذي��ن  المواطنين 
لعمليات سرقة وسطو مسلح 
معلومات  ورود  مع  بالتزامن 
يمتهن  عصابي  تشكيل  عن 
ال���س���رق���ة وال���س���ط���و ب��ق��وة 
السالح على متن مركبة آلية 
اللون  ق��ران��د  هيونداي  ن��وع 

أسود ".
وأوض����ح����ت ال��م��دي��ري��ة 
أع��ض��اء   " ان  ب��ي��ان��ه��ا  وف���ق 
لألماكن  انتقلوا  التحريات 

عمليات  فيها  ج���رت  ال��ت��ي 
كاميرات  وبمراجعة  السرقة 
ال���م���راق���ب���ة ش���وه���د ث��الث��ة 
احدى  في  ملثمين  أشخاص 
المواقع يسرقون أسطوانات 
أعضاء  وتمكن  الطهي  لغاز 
التحريات من تحديد هويتهم 
عليها  يتردد  التي  واألم��اك��ن 
وجرى  التشكيل  ه��ذا  أف��راد 

ضبطهم في كمين محكم ".
وب���االن���ت���ق���ال ب���ه���م إل���ى 
ال��ق��س��م ق��ال��ت ال��م��دي��ري��ة " 
أف������ادت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ب��أن 
األول يدعي )ع.ر.م( والثاني 
يدعي )أ.ه.أ( والثالث يدعى 
بسرقة  واعترفوا  )م.أ.ف( 
ش���اش���ات ع���رض م���ن محل 
بمنطقة  اإلل��ك��ت��رون��ات  لبيع 
أسالك  وسرقة  السالم  حي 
كهربائية وكشافات إنارة من 

السالم  ح��ي  بمنطقة  محل 
وُقدرت  الصناعية  بالمنطقة 
ال���م���س���روق���ات ب��ق��ي��م��ة 16 
أل���ف دي��ن��ار وس��رق��ة ك��روت 
المحالت  إح��دى  من  لبيانا 
آالف   6 بقيمة  ال��ت��ج��اري��ة 
دينار وأسطوانات غاز وبيعها 

بمبلغ 2000 دينار".
كما اعترفوا أيضا بحسب 
ال��م��دي��ري��ة "ب��س��رق��ة أغ��ن��ام 
سيدي  بمنطقة  مزرعة  من 
سطو  عمليات  وع���دة  ف���رج 
أنهم  واتضح  المدينة  داخ��ل 
م��ط��ل��وب��ون ل��م��رك��ز ش��رط��ة 
ب��وع��ط��ن��ي وم���رك���ز ش��رط��ة 
ال��ص��اب��ري وم���رك���ز ش��رط��ة 
كافة  ات��خ��اذ  فتم  ق��اري��ون��س 
حيالهم  القانونية  اإلجراءات 
وأحيلوا إلى النيابة العامة ".

الديوان / خاص
تمكن قسم البحث الجنائي التابع لمديرية 
أمن بنغازي من ضبط أدوية ُمنتهية الصالحية.
وقالت المديرية في منشور لها عبر صفحتها 
على فيسبوك أنه عِقب ورود معلومات لقسم 
البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي مفادها 
وجود أدوية منتهية الصالحية بكميات كبيرة 
مخبأة داخل مخزن بمصنع األسمنت بنغازي 
تعليماته  القسم  رئ��ي��س  أص���در  ال��ف��ور  على 
بإنتقال أعضاء التحريات إلى مصنع األسمنت 

للوقوف على مدى صحة المعلومات الواردة.
أدوية بكميات كبيرة

انتقال أعضاء  بعد  أنه  المديرية  وأضافت 
التحريات وعند وصولهم تم العثور على كمية 
كبيرة من األدوية بمخزن تحت الفرن الخاص 

بالمصنع.
التابعين  والسالمة  األم��ن  أف��راد  وبسؤال 
للمصنع افادوا بحسب المديرية أنها  موجودة 
وتم  الماضي  العام   12 شهر  منُذ  بالمخزن 
الطبي  اإلم��داد  قبل  من  للمصنع  إحضارها 
البلدي وقد  ال��ح��رس  وب���دون ح��ض��ور ج��ه��از 
الكبيرة  الكمية  لكن  الكمية  من  أعدموا جزء 

بقيت في المخزن.
كما افادوا بحسب منشور المديرية أيضا : 
أنها المرة األولى التي تم فيها احضار أدوية 

لغرض إعدامها في الفرن.
وختمت المديرية منشورها قائلة : اتخذت 
كافة اإلجراءات القانونية وبناًء على تعليمات 
فرع  إل��ى  المحضر  إحالة  تم  العامة  النيابة 

جهاز الحرس البلدي بنغازي .

مديرية أمن بنغازي : 
تضبط أدوية منتهية الصالحية 

داخل مصنع اإلسمنت 

بعد اإلشتباه بهما  

البحث الجنائي يقبض على خاطفي فتاة ووالدتها 
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الداخلية  وزارة  وكيل  حضر 
ُشهداء  دوري  نهائي  اقعيم  فرج 
ال��ّش��رط��ة ب��ي��ن ف��ري��َق��ي األم���ن 
ال��ري��اض��ي وال��دع��م ال��م��رك��زي، 
الُضباط  ك��ب��ار  رف��ق��ة ع��دد م��ن 
وزارة  ب��دي��وان  وال��ُم��س��ت��ش��اري��ن 

انتهت  والتي  بنغازي،  الداخلية 
بفوز األمن الرياضي.

وزارة  وكيل  تكريم  ت��م  حيث 
بنغازي  أمن  وُمديرية  الداخلية 
ع���ل���ى دع���م���ه���م ال�����ال م���ح���دود 
وتشجيعهم الُمستمر، وقام وكيل 

وزارة الداخلية بتكريم الحاصلَين 
وال��ث��ان��ي  األول  ال��ت��رت��ي��ب  ع��ل��ى 
وت��ق��دي��م ج��ائ��زة أف��ض��ل الع��ب، 
بُمكافأة  الفريقين مصحوبة  من 
مالية تشجيعاً للنشاط الرياضي 

لُمنتسبي وزارة الداخلية.

مساء  طرابلس  االهلي  فريق  يلتقي 
بنينه  ش��ه��داء  بملعب  األح����د  ال��ي��وم 
ضيفه فريق أورالندو بيراتس الجنوب 
ذهاب  منافسات  ضمن  وذلك  إفريقي 
الكونفدرالية  من  نهائي  النصف  الدور 

األفريقية 
الليبي  طرابلس  األهلي  فريق  وك��ان 
أجرى مساء يوم الخميس الماضي، أول 
حصة تدريبية على ملعب شهداء بنينا 
الماضيين  اليومين  خ��الل  ت��م  وال���ذي 

إعادة تعشيبه.
لألتحاد  ال��ك��اف  م��راس��ل��ة  وبحسب 
المواجهة  ستقام  القدم  لكرة  الليبي 
ب����دون ح��ض��ور ال��ج��م��ه��ور ف���ي داخ���ل 

الملعب.
الكونفدرالية  في  ليببا  ممثل  وك��ان 
إلى  ج��اء  طرابلس  األه��ل��ي  األفريقية 
خوض  أج��ل  من  مبكرا  بنغازي  مدينة 
التدريبية قبل لقاء  عدد من الحصص 
على  والتأقلم  للتعود  وذل��ك  أورالن���دو 
أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي التي 
الخاص  الصناعي  العشب  تغيير  ت��م 

بالملعب.
ي��ذك��ر أن األه��ل��ي ت��أه��ل إل��ى ال��دور 
الدور  تفوقه في  نهائي’ عقب  النصف 
الربع نهائي على نظيرة االتحاد بهدف 

بيراتس  أورالن��دو  عبر  بينما  رد’  دون 
النصف  ال���دور  إل��ى  أفريقي  الجنوب 
ن��ه��ائ��ي’ ع��ن��دم��ا أق��ص��ى ف���ري سيمبا 

التنزاني. 
وقال مدافع األهلي طرابلس، أحمد 
فضائية:  لقناة  تصريح  ف��ي  ال��ت��رب��ي، 
شهداء  ملعب  على  التحضيرات  "بدأنا 
ب��ي��رات��س،  أورالن�����دو  ل��م��واج��ه��ة  بنينا 
أيضا،  كبير  بشكل  نركز  أن  وسنحاول 
المباراة  ف��ي  أخطائنا  مراجعة  على 
)لحساب نصف  االتحاد  أمام  السابقة 

النهائي(".
وشدد مدافع األهلي طرابلس، أحمد 

الفرص  التربي، على ضرورة استغالل 
أمام أورالندو بيراتس الجنوب إفريقي.
خالل  الله  يوفقنا  أن  "أتمنى  وتابع: 
ال��م��ب��اراة على  ال��م��واج��ه��ة.. وب��م��ا أن 
أرضنا، علينا استغالل كل الفرص التي 

نتحصل عليها".
التقى  أن  س��ب��ق  "أورالن�����دو  وخ��ت��م: 
وعلينا  كبيرة،  م��ب��اراة  وق��دم  االت��ح��اد 

دراسته بشكل جيد".
الدور  بلغ  قد  األهلي طرابلس  وكان 
باالتحاد  أط��اح  بعدما  النهائي  نصف 
ال��ل��ي��ب��ي ف��ي رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي، ك��م��ا عبر 

أورالندو فريق سيمبا التنزاني.

اقعيم يحضر نهائي دوري ُشهداء الّشرطة بين فريَقي األمن الرياضي والدعم المركزي

األهلي طرابلس يلتقي أورالندو الجنوب أفريقي في 
نصف نهائي الكونفيدرالية اإلفريقية 

االعالن عن جدول مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم 
في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

 قام وفد يُمثل رابطة النادي األهلي ببنغازي 
القدير  الرياضي  المعلق  بزيارة  االجتماعية 
"محمد بالراس علي" الذي يمر بوعكة صحية 
منذ فترة طويلة، وذلك في لمسة من لمسات 

الوفاء التي تقوم بها هذه األيام الرابطة  .
وفد  أن  الرياضي  "ريميسا"  موقع  وذك��ر 
وإداريين  قدامى العبين  الذي يضم  الرابطة 
بدرع  الكبير  الرياضي  المعلق  بتكريم  ق��ام 

تذكاري  . 
الكلمات  العديد من  الزيارة  والقيت خالل 
التي أشادت بدور معلقنا الرياضي الشهير في 
إثراء المشهد اإلعالمي، وما قّدمه للرياضة 

الليبية عبر مسيرة طويلة زاخرة بالعطاء.
"بالراس  الرياضي  المعلق  عّبر  جهته  من 
علي" عن اعتزازه بهذه الزيارة ولمسة الوفاء، 

التي كان لها كبير األثر في نفسه  .
يُذكر أن رابطة األهلي ببنغازي االجتماعية 
الماضية  األي��ام  في  بزيارة  قامت  قد  كانت 
المخضرم  ال��ري��اض��ي  وال��م��وث��ق  ل��إلع��الم��ي 

فيصل فخري، وقامت بإهدائه درع الوفاء . 

العامة  المسابقات  تنظيم  لجنة  ق��ررت 
استئناف  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الليبي  ب��االت��ح��اد 
مباريات كأس ليبيا لكرة القدم اليوم األحد 
ببطولة  ال���32  دور  من  المتبقية  المباريات 
الكأس  للموسم الرياضي 2022-2021. 
اليوم األحد  حيث ستجرى مباراة واحدة 
تجمع  ال��ج��اري   مايو  شهر  من   8 الموافق 
الساعة  تمام  على  بنغازي  ونجوم  األخضر 

الرابعة والنصف مساًء على ملعب المرج .
ويوم الغد االثنين 9 من شهر مايو اجراء 
بنغازي  األه��ل��ي  االول���ى  تجمع  م��ب��ارات��ي��ن  
والمنار الساعة الرابعة والنصف على ملعب 
المرج بينما يقابل النصر المروج في نفس 

التوقيت على ملعب اجدابيا.

رابطة النادي األهلي بنغازي وفي 
لمسة من لمسات الوفاء تزور المعلق 

الرياضي محمد بالراس علي  

استئناف مباريات الكأس لكرة القدم 
بمباراة تجمع األخضر ونجوم 

بنغازي مساء اليوم األحد

أعلن االتحاد اإلفريقى 
لكرة القدم " كاف " جدول 
مباريات "منتخبنا الوطني 
الليبي" في تصفيات كأس 
القدم  لكرة  إفريقيا  أمم 
 ، دي��ف��وار 2023  ك���وت 
وأكد " كاف " خالل بيانه، 
تخصيص  يتم  لم  لن  أنه 
م���واع���ي���د  أو  ت�����واري�����خ 
ولكن  للمباريات  انطالق 
ح��دد ال��ج��دول وأط���راف 

المواجهات :

ت��ق��ام ال��ج��ول��ة األول���ى 
وال��ث��ان��ي��ة خ���الل ال��ف��ت��رة 
وحتى 14  مايو  من 30 

يونيو.
أم���ا ال��ج��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة 
وال���ث���ال���ث���ة، ت���ق���ام خ��الل 
الفترة من 19 وحتى 27 

سبتمبر.
ب��ي��ن��م��ا ت���ق���ام ال��ج��ول��ة 
ال��خ��ام��س��ة وال��س��ادس��ة 
خ���الل ال��ف��ت��رة م���ن 20 

وحتى 28. مارس


