
أج����ري����ت ظ���ه���ر ي�����وم االث��ن��ي��ن 
القانونية  اليمين  الماضي، مراسم 
أمام  الُعليا  المحكمة  لمستشاري 
ه���ي���أة رئ���اس���ة م��ج��ل��س ال���ن���واب، 
بحضور رئيس المجلس المستشار 

عقيله صالح.
وقدم المستشار عقيله صالح في 
كلمِة له خالل ختام مراسم اليمين 
لمستشاري  التهنئة  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
رسالة  أن  مبينا  الُعليا،  المحكمة 
ال��ق��ض��اء ه��ي إق��ام��ة ال��ع��دل بين 
ال��ن��اس وإع��ط��اء ك��ل ذي ح��ق حقه 

واالنتصاف للضعيف والمظلوم.
أن  ال��ن��واب،  رئيس مجلس  وأك��د 
ال��ق��اض��ي وح���ده ه��و ال���ذي يجعل 
تنبض  الغامضة،  القانون  نصوص 
المشرع،  روح  إلى  وينفذ  بالحياة، 
أن  ويستطيع  ال��ج��م��اع��ة،  وإرادة 
يسخر قوة الدولة وسلطان الحاكم 
في رد الحق لصاحبه، مضيفاً بأنه 
هو الذي يضرب بسيف العدل من 

تسول له نفسه، االعتداء على أمن 
المجتمع ونظامه واستقراره.

صالح:  عقيله  المستشار  وشدد 
“نحن في ليبيا نقول ونريد قضاة 
وال  لومة الئم  الحق  يهابون في  ال 
مهما  الحق  في  ق��دم  لهم  تتزعزع 
واصطدمت  ال��غ��اي��ات  اصطدمت 
القوة  أخطار  يقتحمون  األه���واء، 
القوي  على  الضعيف  فينصرون 
بصاحبه  ويوقعون  الظلم  ويقتلون 

ما يستحق من العقاب”.

وتابع: ” إن منصب القضاء يفرض 
عن  بنفسه  ينأى  أن  صاحبه  على 
مواطن الشبهات، وأن يتفرغ لعمله 
بكل شجاعة ورزانة وعدالة، وبعٍد 
هيبة  على  حريصا  السياسة،  عن 
القضاء”، الفتاً إلى أن القضاة في 
منزلة عالية، وال يخشون أحد وال 
يطمعون في أحد وهم من يقررون 

رواتبهم ومزاياهم ودرجاتهم.
اليمين  أداء  م��راس��م  أن  ي��ذك��ر 
القانوني مستشاري المحكمة العليا 

ت��م��ت أم����ام ه��ي��ئ��ة رئ��اس��ة مجلس 
بمقر  الماضي  االثنين  يوم  النواب 
المجلس بمدينة بنغازي، وحضرها 
رئيس مجلس النواب " عقيلة صالح 
" ، والنائب األول " فوزي النويري". 
أصدر  قد  النواب  مجلس  وك��ان 
االسبوع الماضي القانون رقم )4( 
بتعديل  والمتعلق   2022 لسنة 
العليا  المحكمة  ق��ان��ون  م��ن  م��ادة 

ويتعلق بحلف اليمين. 
ونص القانون على تعديل الفقرة 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��م��ادة ال��ث��ام��ن��ة من 
بإعادة  لسنة 1982   )6( القانون 
أداء  ليكون  العليا  المحكمة  تنظيم 
اليمين من طرف أعضاء المحكمة 
أمام مجلس النواب أو هيئة رئاسة 

المجلس. 
كان قد  المجلس  أن  إلى  ويشار 
رقم  المجلس  رئاسة  ق��رار  اعتمد 
تعيين  ب��ش��أن   2022 لسنة   )8(

مستشارين بالمحكمة العليا. 
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رئيس مجلس النواب 
يلتقي وفدًا من مشايخ 
وأعيان ووجهاء وشباب 
قبيلة بوضاوي عبيدات

ص4اخبار

وزير الداخلية يوّجه باتخاذ 
حزمة من التدابير حيال أزمة 

الوقود والغاز في الجنوب

التقى النائب األول لرئيس مجلس 
ال��ن��وي��ري”  ”ف���وزي  السيد  ال��ن��واب 
ديوان مجلس  فرع  بمقر  مكتبه  في 
النائب  طرابلس  مدينة  في  النواب 
األول لرئيس المجلس األعلى للدولة 
السيد ”ناجي مختار” يوم الخميس 
ال���م���اض���ي، وب��ح��س��ب ال��م��ت��ح��دث 
الرسمي باسم مجلس النواب السيد 
تناول  اللقاء  فإن  بليحق”  ”عبدالله 
ذات  ال��م��ل��ف��ات  م��ن  ع���دد  مناقشة 
العالقة بالعملية السياسية ال سيما 
والسياسية  الدستورية  النواحي  من 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��ري��ب ال����رؤى بين 
المجلسين.

على  التأكيد  اللقاء  خ��الل  وت��م 
للعملية  األس��اس��ي��ة  ال��م��رت��ك��زات 
السياسية منها التأكيد على ضرورة 

اس���ت���م���رار ال���ت���واف���ق ف���ي ال��م��س��ار 
وأساس  أولوية  واعتباره  الدستوري 
تطبيق  وكذلك  السياسية،  العملية 
اإلطار  باعتباره  السياسي  االتفاق 
الحاكم للعملية السياسية، باإلضافة 
إلى التأكيد على اتخاذ كافة التدابير 
التي تحول دون اندالع الحروب من 
السلمي  بالخيار  واالل��ت��زام  جديد 
من كافة أطراف العملية السياسية 
واحترام قرارات المؤسسات بالدولة 
لصنع  الطريق  كونها  بها  والتمسك 

السالم .

أعلنت الحكومة الليبية برئاسة فتحي 
والمصالحة  والصفح  العفو  أن  باشاغا، 
س��ي��ش��م��ل ك���ل م���ن ي��ن��ض��م ت��ح��ت ل���واء 
الشرعية ويعمل تحت سلطة الدولة التي 

تمثلها الحكومة.
الحكومة  أصدرته  بيان  في  ذلك  جاء 
ي��وم ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي، أك���دت فيه أن 
حكومة الوحدة الوطنية انتهت صالحيتها 

على  مشددة  شرعيتها،  وفقدت  ومدتها 
أنه ال ظلم وال قتال مع من اتبع الشرعية 

واختار الوطن دون سواه.
كما أكدت الحكومة مد يدها بالسالم 
على  منوهة  ال��دم��اء،  لحقن  وسعيها 
الحكومة  على  السالح  يحمل  من  أن��ه 
هذه  على  ويحاكم  القانون  سيالحقه 

الجريمة.

المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  السيد  ق��ام 
إلى  بزيارة  الماضي  الثالثاء  يوم  صالح”  ”عقيلة 
جامعة بنغازي ، وبحسب المتحدث الرسمي باسم 
مجلس النواب السيد “عبدالله بليحق “فإن السيد 
الجامعة،  مجلس  ال��زي��ارة  خ��الل  التقى  الرئيس 
واستمع خالل اللقاء إلى الصعوبات والمشاكل التي 
الجامعة  حرمان  مقدمتها  في  الجامعة  تواجهها 
ألساتذة  بالخارج  الُعليا  للدراسات  اإلي��ف��اد  من 

التخصصات  ف��ي  خ��اص��ة  والُمعيدين  الجامعة 
الجامعة  مقرات  صيانة  إلى  باإلضافة  الدقيقة، 
نتيجة لألضرار التي لحقت بها عقب الحرب على 
المتعلقة  القضايا  اإلرهابية وعدد من  الجماعات 

بالجامعة. 
بنغازي  جامعة  مجلس  ك��رم  اللقاء  ختام  وف��ي 
”عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  السيد 

صالح” بدرع الوفاء تقديراً لجهوده الوطنية.

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي النائب األول لرئيس المجلس األعلى للدولة

الحكومة الليبية: ال ظلم وال قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن

رئيس مجلس النواب يزور جامعة بنغازي

المستشار  النواب  مجلس  رئيس  عبر 
وحزنه  أس��ف��ه  ب��ال��غ  ع��ن  عقيلة ص��ال��ح، 
انفجار  عن  نتج  ال��ذي  الجلل  للمصاب 
صهريج الوقود بمنطقة بنت بية بالجنوب 

الليبي.
وطالب رئيس مجلس النواب في كلمة 
النواب  السادة أعضاء مجلس  بها  خص 
الليبية  الحكومة  الليبي؛  الجنوب  ع��ن 
ما  كل  باتخاذ  كافة؛  المعنية  والجهات 
يلزم لعالج المصابين وتقديم كل الدعم 

ألسر الضحايا.
قرار  على  النواب  مجلس  رئيس  وأك��د 
“منطقة  بية  بنت  منطقة  باعتبار  المجلس 
بالدعم  ذات��ه  الوقت  في  مشيدا  منكوبة”، 

الذي قدمه مجلس النواب حيال الفاجعة.
المستشار عقيلة صالح في ختام  ودعا 
كلمته؛ الله العزيز القدير أن يتقبل الضحايا 
الذين سقطوا جراء االنفجار بواسع رحمته، 
وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وأن 

يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

بالحكومة  ال��م��ال��ي��ة  وزارة  خصصت 
من  دينار   )2,500.000( مبلغ  الليبية 
العامة  الميزانية  م��ن  المتفرقات  بند 
المالي 2022 لتغطية االحتياجات  للعام 

الخاصة والعاجلة بمنطقة بنت بية.
الحكومة عقب اجتماع وزير  جاء قرار 
اللجنة  رئيس  م��ع  حماد  أس��ام��ة  المالية 
األع��ور  المهدي  النواب  بمجلس  المالية 
بالبرلمان  الرقابية  األجهزة  لجنة  وعضو 
تنفيذ  سبل  لمناقشة  الشويهدي؛  ج��الل 
قرار مجلس النواب رقم ثالثة لسنة ألفين 
اعتبار  على  نص  ال��ذي  وعشرين  واثنين 

منطقة بنت بية منطقة منكوبة.

رئيس مجلس النواب يؤكد دعم المجلس 
لضحايا انفجار بنت بية ويطالب 

الحكومة باتخاذ ما يلزم حيال الفاجعة

تخصيص 2.5 مليون 
دينار لبلدية بنت بية
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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
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0912090770
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رئيس  ال��س��ي��د  ال��ت��ق��ى 
مجلس النواب المستشار 
بمكتبه  ص��ال��ح”  “عقيله 
في مدينة القبة يوم امس 
من  وف��داً  الجمعة  االول 
ووجهاء  وأع��ي��ان  مشايخ 
”بوضاوي  قبيلة  وشباب 
ع����ب����ي����دات”، وب��ح��س��ب 
المتحدث الرسمي باسم 
السيد  ال��ن��واب  مجلس 
فإن  بليحق”  “ع��ب��دال��ل��ه 
اإلعتداء  استنكر  الوفد 
النواب  على مقر مجلس 
ب��م��دي��ن��ة ط��ب��رق وأك���دوا 
لرئيس  ت��أي��ي��ده��م  ع��ل��ى 
ومجلس  النواب  مجلس 
الشرعي  الممثل  النواب 
الشعب  م��ن  والُمنتخب 

الوفد  ثمن  كما  الليبي، 
النواب  مجلس  أنجزهُ  ما 
ال��ل��ي��ب��ي م���ن ت��ش��ري��ع��ات 
المواطن  تخدم  وقوانين 
العفو  ق��ان��ون  ك���إص���دار 
ال���ع���ام وإل����غ����اء ق��ان��ون 
وقانون  السياسي  العزل 

الدستور  على  اإلستفتاء 
وقانوني انتخاب الرئيس 
وقانون  النواب  ومجلس 
ال��ج��رائ��م اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
وق����وان����ي����ن ال��م��ؤس��س��ة 
ال���ع���س���ك���ري���ة وق����ان����ون 
االستثمارية  المحافظ 

وغيرها من القوانين. 
ك���م���ا ت����ن����اول ال��ل��ق��اء 
يتم  ال���ت���ي  ال���م���ش���اري���ع 
القبة،  بمدينة  تنفيذها 
قبيلة  وف���د  ق���دم  ح��ي��ث 
بوضاوي الشكر والتقدير 
مجلس  رئ��ي��س  ل��ل��س��ي��د 

النواب على ما تم تنفيذه 
م����ن م���ش���اري���ع خ��دم��ة 
أله��ال��ي م��دي��ن��ة ال��ق��ب��ة، 
احتياجات  اللقاء  وبحث 
مجال  ف��ي  القبة  مدينة 
الصحة واألمن وتعيينات 
ال����ش����ب����اب ال��ب��اح��ث��ي��ن 
ع��ن ع��م��ل وغ��ي��ره��ا من 
يحتاجها  التي  الخدمات 

المواطن .
أكد  اللقاء  ختام  وفي 
وف����د م��ش��اي��خ وأع���ي���ان 
قبيلة  وش��ب��اب  ووج��ه��اء 
”ب����وض����اوي ع��ب��ي��دات” 
ومساندتهم  دعمهم  على 
ال��ن��واب  مجلس  لرئيس 
المستشار “عقيلة صالح 

” ومجلس النواب.

والطفل  ال��م��رأة  لجنة  رئيسة  أك���دت 
بمجلس النواب السيدة انتصار شنيب؛ أن 
الكفاءة والفاعلية في تقلد  الليبية  للمرأة 
المناصب القيادية والمسؤوليات الكبرى، 
وأنها ستساهم في دعم التطور والتنمية؛ 

إذا ما أتيحت لها الفرصة ذلك.
تلفّزي  لقاء  في  شنيب،  السيدة  وقالت 
اإلسالمية  الشريعة  إن  )وام(؛  تابعته 
على  حثت  والدولية؛  المحلية  والقوانين 
حقوق المرأة وتيسير السبل نحو اندماجها 

في المجتمع.
رفضها  ذات���ه؛  السياق  ف��ي  وأوض��ح��ت 
بأن  معللة  البرلمانية(،  )ال��ك��وت��ا  لنظام 
تُجاوز  الليبية وقدراتها،  المرأة  “إمكانات 
أن تضع نفسها في نظام يخصص نسبة 
معينة من المقاعد في السلطة التشريعية 

لمصلحتها”.

أن  إل��ى  ال��ن��واب،  مجلس  عضو  ولفتت 
الوحدة  ب�”حكومة  ال��م��رأة  دع��م  مكاتب 
لحقوق  تمت  ال  الوالية”؛  منتهية  الوطنية 
في  حقها  تمنحها  وال  ب��ص��ل��ة،  ال���م���رأة 
التمثيل الفعلّي، مؤكدة أن بعض الوزارات 
ليبيات  بإعفاء سيدات  ق��رارات  أص��درت 

من مواقعهن بشكل تعسفّي.
ذكرت “السيدة شنيب”، أنها بحثت مع 
بمجلس  والطفل  ال��م��رأة  لجنة  عضوات 
النواب؛ مشروع إنشاء مكون يمثل المرأة 
الوطني  “المجلس  مسمى  تحت  والطفل 
األعلى للمرأة والطفل”، يعمل على تأسيس 
قاعدة بيانات تحتوي معلومات وافية عن 
المرأة الليبية في أطوارها المتعاقبة، من 

الوالدة إلى الوفاة.
للجنة  أحيل  قد  “المشروع”  أن  وبّينت 
على  لعرضه  النواب  بمجلس  التشريعية 
هيأة الرئاسة بالمجلس، وعبرت عن ثقتها 
الكبير،  ودعمها  النواب  مجلس  برئاسة 
المرأة  حقوق  حفظ  في  يساهم  ما  لكل 
المركز  تبعية  أن  إلى  ومشيرة  ليبيا،  في 
للمجلس؛ ضمانة وحصانة من أن تتسلط 

عليه أية جهة أو مؤسسة أخرى.

الثالثاء  يوم  العام،  النائب  مكتب  أعلن 
امتحانات  مسّربي  هوية  كشف  الماضي، 
التواصل  منصات  عبر  بأجوبتها  مرفقة 
تقييم  امتحانات  إجراء  أثناء  االجتماعي، 
التعليم  مرحلة  م��ن  الثالثة  السنة  طلبة 

الثانوي، بقسميْها األدبي والعلمي.
ووفًقا لما أفاد به مكتب النائب العام في 
بيان، فقد تم أيًضا تحديد لجان امتحان 
سرية  خرق  حدوث  شهدت  التي  الطلبة، 

االمتحانات في نطاقها.
وأكد البيان أن تحقيقات النيابة توصلت 

إلى تحديد الطالب الذين نُِشَرت كراسات 
المميزة  الدوال  تتبع  إجاباتهم عن طريق 
التي  الفنية  وبصمتها  االمتحان  ألوراق 

تتيح نسبة الورقة إلى طالب معيَّن.
ه أعضاء  وذكر البيان أن النائب العام وجَّ
قسم ضبط شؤون المعلوماتية واالتصاالت 
بمباشرة إجراءات رصد وتحليل البيانات 
المتعلقة بنشاٍط أثَّر على شؤون الدراسة 
إط��ار  ف��ي  وذل��ك  واالم��ت��ح��ان��ات ونظمها، 
التي من شأنها  األفعال  مالحقة مرتكبي 
الحد من فعالية عملية التقويم والقياس، 

والتي تحول دون تحقيق ألهداف العملية 
التعليمية.

وأشار إلى أن اإلجراءات الفنية الُمجراة 
أسفرت عن تحديد هوية من أسهموا في 
الفاعل  التتبع-  محل  السلوك  اق��ت��راف 
ن ضبَط الفاعل األصلي  والشركاء، مما مكَّ
الشرطة  هيأة  أعضاء  بواسطة  وإحضاره 
والمتابعة  المعلومات  مكتب  في  العاملين 
ذلك  إثر  وعلى  الداخلية،  ب��وزارة  األمنية 
إجراءات  القضائي  الضبط  مأمور  باشر 

االستدالل في مواجهته.

عقد رئيس لجنة التعليم بمجلس 
ابوراوي"  "عزالدين  الدكتور  النواب 
رف���ق���ة ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��دك��ت��ور 
الثالثاء  ي��وم  الشريف"  "اسماعيل 
عام  مدير  مع  اجتماعاً  الماضي، 
والبحوث  التعليمية  المناهج  مركز 
 ، الويبة”  “كامل  الدكتور  التربوية 
حيث اطلع السادة أعضاء المجلس 
ع��ل��ى س��ي��ر ع��م��ل ال��م��رك��ز وخطته 
بحث  تم  كما  للتطوير،  المستقبلية 

تواجه  التي  والعراقيل  الصعوبات 
الكتاب  طباعة  ف��ي  المركز  عمل 
ال��م��درس��ي، ي��أت��ي ذل���ك ف��ي إط��ار 
متابعة لجنة التعليم لمشروع طباعة 

وتوريد الكتاب المدرسي .
االتفاق  تم  االجتماع  ختام  وفي 
يحضره  موسع  اجتماع  عقد  على 
التعليم  ل��ج��ن��ة  وأع���ض���اء  رئ��ي��س 
بمجلس النواب والخبراء واإلدارات 

الفنية بالمركز.

رئيس مجلس النواب يلتقي وفدًا من مشايخ وأعيان 
ووجهاء وشباب قبيلة بوضاوي عبيدات

رئيسة لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب:

للمرأة الليبية الكفاءة والفاعلية في تقلد المناصب القيادية

النائب العام يعلن كشف هوية مسّربي امتحانات الثانوية وضبط الفاعل األصلي

رئيس لجنة التعليم يعقد اجتماعًا مع مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

رئيس اللجنة الوطنية للتنمية 
المستدامة تلتقي افتراضيًا مع 

عضوات المجالس البلدية

ألتقت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة 
عبر   ” ب��وراس  “ربيعة  السيدة  ال��ن��واب  بمجلس 
التقنية االفتراضية بعدد من عضوات المجالس 
اللقاء  وتناول  ليبيا،  مناطق  مختلف  من  البلدية 
دور البلديات في التنمية حيث تم تبادل وجهات 
انطالقا  التنمية  في  بلدية  كل  دور  حول  النظر 
اللجنة  رئيس  واستمعت  المحلية،  مواردها  من 
لمالحظات عضوات البلديات حول االحتياجات 

التنموية في بلدياتهن .
للتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س  وأك�����دت 
البلديات  بين  التعاون  أهمية  على  المستدامة 
والجهات ذات العالقة مثل المجلس االقتصادي 
وصندوق اإلنماء في عملية التنمية باإلضافة إلى 
للبلديات بدور  إصالح التشريعات التي ستسمح 
اكبر في التنمية بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي 
، كما اضافت بأن اللجنة تعمل على تنظيم منتدى 
االقتصاد البديل بالتعاون مع الشركاء المحليين 
البديلة  االقتصاد  مصادر  في  للبحث  والدوليين 
عن النفط والغاز، يأتي هذا اللقاء انطالق لحوار 

تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
مواصلة  على  االت��ف��اق  ت��م  اللقاء  ختام  وف��ي 
الحوار مع البلديات ومتابعة احتياجاتها التنموية 
للعمل  والتنظيم  التخطيط  على  ومساعدتها 

التنموي.
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فتحي  ال�����وزراء  مجلس  رئ��ي��س  ك��ت��ب 
الماضي،  األرب��ع��اء  ي��وم  خطاًبا  باشاغا، 
الوالية،  منتهية  الحكومة  لرئيس  وّجهه 
حاًثا إياه على تسليم السلطة والمحافظة 
على استقرار الدولة الليبية وكل ما ينال 
من مصالحها واستقاللها وأمن مواطنيها.
وجاء في نّص خطاب رئيس الحكومة: 
التي  الديمقراطية  لمبادئ  اح��ت��راًم��ا   ”
السلمي  بالتداول  االل��ت��زام  علينا  تحّتم 
على السلطة والخضوع لقرارات السلطة 
ذاتها  تلك  الليبية،  للدولة  التشريعية 
وأكسبتكم  الثقة  منحتكم  التي  السلطة 
الصفة، وأنتم الزلتم تُنازعون في ممارستها 
رغم انتهاء واليتكم وصالحياتكم ووجوب 
استمرار  أو  مراء  دون  طواعية،  التسليم 
لحالة الفوضى التي تؤثر سلًبا على حياة 

واستقرارها  الدولة  أمن  وتمّس  الليبيين 
.“

وناشد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة 
الليبية، باستحضار همة المواطن الصالح 
األمين على أمانة رب العالمين في دماء 
الليبيين، عبر الجنوح للسلم بعّزة وشرف، 
وزرع ب��ذرة ال��س��الم واالح��ت��رام ف��ي ثرى 
الوطن؛ حّتى يشيع الخير، مجدًدا تأكيده 

على أن: “ال للقتال والشقاء”.
وعّبر باشاغا عن تطلّعه في االستجابة 
لدعوته، بروح وطنية عالية تولي احتراًما 
وتسليم  دون����ه،  ع��ّم��ا  ال��وط��ن  لمصلحة 
السلطة سلمًيا، تجسيًدا لمعاني الشرعية 
الدولة  ألسس  وترسيًخا  والديمقراطية، 
رج��ال  لقيامها  ض��ّح��ى  ال��ت��ي  ال��م��دن��ي��ة 

يستحقون الوفاء. –حسب وصفه.

أكد الناطق باسم الحكومة عثمان 
عبدالجليل ان الحكومة ستفعل جميع 
كانت  إذا  سابًقا  الُمبرمة  االتفاقيات 
تضر  وال  ليبيا،  مصلحة  في  تصب 

بمصالح دول الجوار.
عّبر  صحفية؛  ت��ص��ري��ح��اٍت  وف��ي 
يصل  أن  آم��ال��ه  ع��ل��ى  عبدالجليل 
التعاون االقتصادي بين مصر وليبيا 
األزمة  أعلى مستوياته، في ظل  إلى 

االقتصادية العالمية الحالية.

نحن   ” ق��ائ��اًل  عبدالجليل،  وت��اب��ع 
الدبلوماسية  العالقات  ب��أن  سعداء 
على  ومصر  ليبيا  بين  واالقتصادية 
واالحترام  التعاون  من  عال  مستوى 
يصل  أن  إل��ى  نطمح  كما  المتبادل، 
البلدين  بين  االق��ت��ص��ادي  ال��ت��ع��اون 
هذه  خاصة خالل  مستوياته،  ألعلى 
المرحلة التي تشهد ركوًدا اقتصادًيا 
اوكرانيا  في  الحرب  بسبب  عالمًيا، 

وغيرها”.

“إبراء للذّمة وإقامة للحّجة” باشاغا يخاطب الدبيبة 

الناطق باسم الحكومة: نحن سعداء بأن العالقات الدبلوماسية 
واالقتصادية بين ليبيا ومصر على مستوى عال من التعاون واالحترام

قانون رقم )4( لسنة 2022.م بتعديل ُحكم في القانون 
رقم)6( لسنة 1982.م بإعادة تنظيم المحكمة الُعليا

قرار مجلس النواب رقم )4( لسنة 2022.م باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس 
النواب رقم ) 8 ( لسنة 2022.م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة الُعليا

علي  ال�����وزراء  رئ��ي��س مجلس  ن��ائ��ب  أك���د 
ال��ق��ط��ران��ي، أه��م��ي��ة ت��وف��ي��ر االح��ت��ي��اج��ات 
تقديم  م��ن  لتتمّكن  بلدية؛  لكل  ال��ض��روري��ة 
أن  إلى  الفًتا  مشروعاتها،  وتنفيذ  خدماتها، 
جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية، 
مشروعات  تنفيذ  على  بالتعاقد  المكلّف  هو 

البلديات.
وجاء ذلك خالل لقائه بمقّر وزارة التخطيط 
من  ع���دًدا  الماضي؛  اإلثنين  ي��وم  والمالية، 
بحضور  الشرقية،  المنطقة  بلديات  عمداء 
ووزيَري  البنداق،  حمد  النواب  مجلس  عضو 

األشغال العامة والتخطيط والمالية
القبة،  بلديات:  أوض��اع  اللقاء  واستعرض 
والصعوبات  واألب��رق،  ال��رزم، مرادة  أم  درنة، 
وتوفير  واحتياجاتها  عملها  سير  تعرقل  التي 
استكمال  م��ن  تتمكن  ح��ت��ى  ل��ه��ا؛  م��ي��زان��ي��ة 

مشروعاتها المتوقفة.
والمالية  التخطيط  وزي��ر  قال  جهته،  ومن 
لبلديات  ميزانيات  توفير  إن  حّماد،  أسامة 
المختنقات  س��يُ��ع��ال��ج  ال��ش��رق��ي��ة،  المنطقة 

ويساعدها في بدء تنفيذ مشروعاتها.

القطراني: يجب توفير احتياجات البلديات 
لتقديم خدماتها وتنفيذ مشروعاتها 
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أجرت وزير الثقافة والفنون صالحة الدروقي، 
شيخ  لضريح  زيارة  الماضيين،  اليومين  خالل 
الشهداء عمر المختار في سلوق، حيث كان في 
بالمدينة  ال��وزارة  استقبالها عدد من مسؤولي 

ولفيف من وجهاء وأعيان المنطقة.
واّطلعت الوزيرة على اإلجراءات الالزمة التي 
وتجهيز  صيانة  أعمال  من  الضريح  يحتاجها 
وبستنة، كما تطّرقت الزيارة إلى الحديث حول 
عمر  ال��ش��ه��داء  شيخ  استشهاد  ذك��رى  إح��ي��اء 
المختار التي توافق السادس عشر من سبتمبر 

كل عام.
توفير  على  ستعمل  أنها  ال��دروق��ي  وأك��دت 
وزراء  مجلس  خ��الل  من  الضريح،  متطلبات 
للمدينة  رمٍز  من  يشّكله  لما  الليبية،  الحكومة 

وللشعب الليبي كافة.

ب��ح��ث وزي���ر ال��ع��م��ل وال��ت��أه��ي��ل ع��ب��د الله 
العمل  بمكتبي  العمل  سير  ارحومة،  الشارف 
والتأهيل ببنغازي وبنينا، وذلك خالل اجتماع 
بديوان  الماضي  الثالثاء  يوم  عقده  تكميلي 

مجلس الوزراء ببنغازي.
االجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة اجتماعات 
تعقدها الوزارة لالطالع على سير عمل مكاتبها 
بالمنطقة الشرقية؛ ترّكز حول طرح المقترحات 
لحل المختنقات التي تُعيق سير العمل بمكاتب 

العمل والتأهيل بالمنطقة الشرقية.
كما تطرق المجتمعون إلى مناقشة ووضع 
البرامج التي يستَلزم تطبيقها خالل المراحل 
القادمة من عمل الوزارة ومكاتبها في المدن 

الليبية كافة.

ع��م��داء  المحلي  ال��ح��ك��م  وزارة  ط��ال��ب��ت   
البلديات بتقديم تقاريرههم عن المصروفات 
واإليرادات المحلية عن الفترة بين األول من 

يناير وحتى ال� 30 من شهر يونيو الماضي.
ال�������وزارة، وف���ي ك��ت��اب��ه��ا ال��م��ن��ش��ور ب��اس��م 
بتقديم  ايضا  الضاوي، طالبت  الوزير سامي 
تنفيذها  المستهدف  بالمشروعات  كشف 

والمختنقات التي تعاني منها البلديات.

وزيرة الثقافة والفنون تزور 
ضريح عمر المختار في سلوق

وزير العمل يبحث حلواًل للصعوبات التي 
تواجه مكاتب الوزارة بالمنطقة الشرقية 

الحكم المحلي تطالب عمداء البلديات بتقديم 
كشف المشروعات المستهدف تنفيذها 

حماد يتعهد بصيانة مباني كلية الطب 
لغرض نيل االعتماد الدولي

مدير مركز المناهج التعليمية يعلن بأن الكتاب المدرسي 
سيكون بالمخازن خالل ثالثة أسابيع

وزير الداخلية يوّجه باتخاذ حزمة من التدابير 
حيال أزمة الوقود والغاز في الجنوب

وزير العمل يتابع خطط التدريب 
المزمع تنفيذها الفترة المقبلة 

ل��واء  الداخلية  وزي���ر  وّج���ه 
األربعاء  يوم  أبوزريبة،  عصام 
من  حزمة  باتخاذ  الماضي، 
بشأن  واإلج����راءات  التدابير 
الحاصلة  والغاز  الوقود  أزمة 
الجنوب  وم��ن��اط��ق  م���دن  ف��ي 

الليبي.
وخ���اط���ب ال����وزي����ر، رئ��ي��س 
في  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  دي����وان 
بضرورة  الجنوبية،  المنطقة 
األمن  بمديري  اجتماع  عقد 
ورؤس�����اء األج���ه���زة األم��ن��ي��ة؛ 
لوضع الحلول الالزمة لألزمة، 

تتوّلى  وتشكيل غرفة مشتركة 
اإلشراف المباشر على تنفيذ 
التدابير الموضوعة في أقرب 

اآلجال.
الغرفة  أب��وزري��ب��ة،  وط��ال��ب 
المباشر  بالتنسيق  المشتركة، 
الليبية،  المسلّحة  القوات  مع 
وتخصيص  النفط،  ومؤسسة 
لجنة دائمة تشرف على توزيع 
سبها  بمستودع  والغاز  الوقود 
تأمين  على  ع���الوة  ال��رئ��ي��س، 
وص���ول ش��اح��ن��ات ال��ن��ق��ل من 

المستودع إلى المحّطات.

عبد  والتأهيل  العمل  وزي��ر  عقد 
الماضي،  األربعاء  يوم  ارحومة،  الله 
إدارة  مجلس  رئ��ي��س  م��ع  اج��ت��م��اع��اً 
وائل  للوزارة  التابعة  التشغيل  هيأة 
ال��وزراء  مجلس  بديوان  وذل��ك  بكار، 

ببنغازي.
وأطلع رئيس هيأة التشغيل، الوزير 

التدريبية  والخطط  البرامج  على 
التي يمكن تطبيقها وتنفيذها خالل 

المراحل القريبة الُمقبلة.
ويأتي هذا االجتماع ضمن سلسلة 
بغية  ال����وزارة  تعقدها  اج��ت��م��اع��ات 
الصعوبات  وحلحلة  أدائ��ه��ا  تطوير 

التي تعيق سير عملها.

والمالية  التخطيط  وزي���ر  ت���رأس 
يوم  حماد،  أسامة  الليبية  بالحكومة 
موسعاً  اجتماعا  الماضي،  األرب��ع��اء 
واإلدارات  بنغازي  جامعة  رئيس  مع 
التابعة له، بحضور اإلدارات المختصة 

بالوزارة.
وتنفيذاً  استكماالً  االجتماع  ج��اء 
لتوصيات رئيس مجلس النواب بشأن 
وتنفيذ  بنغازي  جامعة  مختنقات  حل 
المقرات  وترميم  وتطوير  الصيانات 

والمرافق التابعة لها.
وتعهد حماد، بصرف المخصصات 
للمباني،  ص��ي��ان��ة  لتنفيذ  ال��م��ال��ي��ة، 
الخاصة بكلية الطب وتجهيزها بغرض 

نيل االعتماد الدولي.
ي��أت��ي  إل����ى أن االج���ت���م���اع  ي���ش���ار 
استكماالً، لزيارة رئيس مجلس النواب 
والتي  بنغازي،  لجامعة  صالح  عقيله 
خصصت لحل المختنقات التي تواجه 

الجامعة.

ع��ق��د ب��م��ق��ر م��رك��ز 
التعليمية  ال��م��ن��اه��ج 
يوم  التربوية  والبحوث 
ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي 
حول  صحفيا  مؤتمرا 
اخ��������ر م���س���ت���ج���دات 
الكتاب  وتوريد  طباعة 
ال��م��درس��ي اس��ت��ع��دادا 
الن�����ط�����الق�����ة ال����ع����ام 
ال�����دراس�����ي ال��ج��دي��د 

2022 - 2023 م .
حيث  أعلن  مدير عام 
مركز المناهج التعليمية 
في  الويبة"  علي  "كمال 
أن  الصحفي  م��ؤت��م��ره 
الكتب المدرسي سيكون 
خالل  ال���وزارة  بمخازن 
أس��اب��ي��ع حرصا  ث��الث��ة 

م���ن ال��������وزارة الن��ج��اح 
وتوفير  الدراسي  العام 
الكتاب  م��ن  متطلباته 
ومستلزمات  المدرسي 

التعليم .
وأض������اف "ال���وي���ب���ة" 
ات��خ��ذت  ال��������وزارة  أن 

ع���دة خ��ط��وات الن��ج��از 
الكتاب  طباعة  مشروع 
ال��م��درس��ي، م��ن خالل 
اس��ت��ك��م��ال االج����راءات 
وأحالتها  بالخصوص 
ل�����م�����ص�����رف ل���ي���ب���ي���ا 

المركزي، 

أن  إل�������ى  م����ش����ي����را 
ال���ك���ت���اب ال���م���درس���ي 
س��ي��غ��ط��ي م���ا م��ق��دارة 
ألف  وثالثمائة  مليونين 
طالب وطالبة بكل ربوع 
الكتاب  وسيكون  ليبيا 
ال��م��درس��ي ب��ال��م��خ��ازن 

ال��رئ��ي��س��ي��ة وال��ف��رع��ي��ة 
خالل ثالثة اسابيع.

وأوض���ح" ال��وي��ب��ة" أن 
اداراتها  وكافة  ال���وزارة 
والمراكز  والمؤسسات 
التابعة لها تعمل ليل نهار 
لتوفير مستلزمات بداية 
واعداد  الدراسي  العام 
وت��ج��ه��ي��ز ال���م���ق���ررات 
ال����دراس����ي����ة وت��ق��س��ي��م 
األسابيع  على  ال��دروس 
ال���دراس���ي���ة، وأن�����ه قد 
ت��م وض��ع ق��واع��د توزيع 
ال���درج���ات ل��ل��م��ق��ررات 
بمرحلتي  ال���دراس���ي���ة 
ال���ت���ع���ل���ي���م األس����اس����ي 
والثانوي للعام الدراسي 

. 23 - 22



اقتصاد5
األحد 1 صفر 1444هـ الموافق 28 أغسطس 2022م العدد )191(  

للنفط  الوطنية  المؤسسة  استعرضت 
العربي  الخليج  مع شركة  فني  اجتماع  في 
بنغازي  مدينة  ف��ي  الشركة  بمقر  للنفط 
أنشطة إدارتها المختلفة في مجاالت الحفر 
والمعملية  المكمنية  والدراسات  التطويري 
الحقول  أداء  إل��ى  إضافة  اآلب��ار،  وصيانة 
يوليو  من  الفترة  في  النفطية  واحتياطاتها 

2021 وحتى يوليو 2022 .
معدالت  مناقشة  إلى  االجتماع  وتطرق 
اإلنتاج المتوقعة من النفط والغاز المصاحب 
خالل العشر سنوات القادمة و الميزانيات 
المعتمدة بالخصوص والمستهدفات وبرامج 

العمل القادمة .

متابعة : صالح اسكينيد
بقسم  الجمعة  األول  أمس  يوم  اختتمت 
التدريب بحقل النافورة التابع لشركة الخليج 
العربي للنفط، الدورة التدريبية تحت عنوان 
النفطية"  المنشآت  في  الصناعي  "األم��ن 
والتي شارك فيها عدد )13( مستخدم من 
بحقل  الصناعي  األم��ن  وح��دة  مستخدمي 
النافورة، وذلك تحت إشراف إدارة التدريب 

والتطوير بشركة الخليج العربي للنفط.
واشتملت الدورة على الجانبين النظري، 
ال��ع��رض،  ش��رائ��ح  خ��الل  م��ن  والتطبيقي، 
على  وتضمنت  التفاعلية،  والمناقشات 
تعريف المشاركين بمفهوم االمن الصناعي 
المخاطر  ونوع  االمنية،  الواجبات  وطبيعة 
وفي  النفطية،  المنشآت  لها  تتعرض  التي 
تحريري  اختبار  اج���راء  ت��م  ال���دورة  نهاية 
ال��ب��رن��ام��ج  م��ن  االس��ت��ف��ادة  م���دي  لتقييم 
التدريبي، وقد القى الدورة المدرب: هاشم 

عثمان الورفلي.
وزع��ت  التدريبي  البرنامج  نهاية  وف��ى 
وذلك  المتدربين  على  المشاركة  شهادات 
بحضور السيد جادالله العمروني مدير إدارة 
البرعصي  فرج  والسيد   ، الصناعي  األمن 
مدير إدارة النقل، والسيد ، والسيد جميل 
من  وعدد  النافورة،  حقل  مراقب  السامرة 

رؤساء األقسام بحقل النافورة.

شركة الخليج تستعرض أنشطتها في 
مجاالت الحفر التطويري والدراسات 

المكمنية وصيانة اآلبار 

اختتام دورة تدريبية بعنوان "األمن الصناعي 
في المنشآت النفطية" بحقل النافورة

بن قداره يبحث في روما مع الرئيس التنفيذي لشركة "إيني "نشاط الشركة في ليبيا

شركة الحديد والصلب تستأنف العمل بمصنع درفلة القضبان

افتتاح مقر الجوازات بمدينة طبرق بمرفأ الحريقة

باشاغا يؤكد دعم الحكومة للشراكة بين القطاع الخاص والعام
ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة 
بوم  باشاغا،  فتحي  الليبية، 
مجموعة  ال��م��اض��ي،  األح���د 
والتجار  األعمال  رج��ال  من 
ب��م��دي��ن��ة م���ص���رات���ه، وذل���ك 
ل���ل���ح���دي���ث ح�����ول ال���وض���ع 
ال��س��ي��اس��ي وت��أث��ي��ر ال��رك��ود 
االقتصاد  على  االقتصادي 

الوطني.
تحديات  ال��ل��ق��اء  ون��اق��ش 
ال��ق��ط��اع ال���خ���اص ف���ي ظل 
الظروف التي تمر بها البالد، 
الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  وخ��ط��ة 

لتنشيط عجلة االقتصاد.

ك��م��ا ت���ط���ّرق ال��ل��ق��اء إل��ى 
علمية  استراتيجية  وض���ع 
ش����ام����ل����ة ل���ت���ع���دي���ل س��ع��ر 
المعاناة  لتخفيف  الصرف؛ 

ع��ن ال��م��واط��ن��ي��ن وأص��ح��اب 
األعمال على حد سواء.

الحكومة  رئ��ي��س  وش����دد 
الخاص  للقطاع  دعمه  على 

وال��ت��ش��ج��ي��ع ع��ل��ى ال��ش��راك��ة 
والعام،  الخاص  القطاع  بين 
وك����ذل����ك ال����ش����راك����ة ب��ي��ن 
الشركات المحلية واألجنبية.

ب���ح���ث رئ���ي���س ال��م��ؤس��س��ة 
بن  "ف��رح��ات  للنفط  الوطنية 
ق���داره" في روم��ا م��ع  الرئيس 
التنفيذي لشركة “ إيني” كالوديو 
دي��س��ك��ال��زي ن��ش��اط ال��ش��رك��ة 
وال��م��ش��اري��ع واالس��ت��ث��م��ارات  

المتعلقة باالنتاج  في ليبيا .
ووف����ق ال��م��ك��ت��ب االع��الم��ي 
الرئيس  رحب  فقد   للمؤسسة 

بخطة  إيني  لشركة  التنفيذي 
ال��م��ؤس��س��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��زي��ادة 
الخام   للنفط  اليومي  اإلن��ت��اج 
يومًيا،  برميل  مليون   2 إل��ى 
الكامل  الشركة  التزام  مؤكداً  
واطالق  التشغيلية    باألنشطة 
مرحلة جديدة من االستثمارات 
الغاز  إن��ت��اج  زي���ادة  إل��ى  تهدف 

ونشاط االستكشاف 

أع��ل��ن��ت ال��ش��رك��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة 
للحديد والصلب، إعادة تشغيل 
 ،"2 القضبان  "درف��ل��ة  مصنع 
شهًرا  دام  ت��وق��ف  بعد  وذل���ك 
ك��ام��اًل إلج���راء أع��م��ال العمرة 

السنوية.
وذكرت الشركة عبر حسابها 
لحظات  أن  "فيسبوك"،  على 

بحضور  تمت  األول��ى  التشغيل 
ومهندسي  مسؤولي  من  ع��دد 

وفنيي المصنع. 
وأش�����ارت ال��ش��رك��ة إل���ى أن 
عملية إعادة التشغيل قد جرت 
وتم  لها  ه��و مخطط  م��ا  وف��ق 
إنتاج حجم 12 ملم بالمواصفة 

الفنية " بي اس 500". 

افتتح عميد بلدية طبرق السيد فرج 
شوايل  خليفة  السيد  ،و  بوالخطابية 
الخليج  بشركة  الخدمات  إدارة  مدير 
يوم الخميس الماضي مقر الجوازات 
النفطية بمدينة طبرق بحضور رئيس 
ق��س��م ال��خ��دم��ات وع���دد م��ن رؤس���اء 
قسم  ورئيس  العمال  واتحاد  األقسام 

الجوازات النفطية .
لتسهيل  المقر  هذا  افتتاح  ويأتي 
اج�����راءات واس��ت��خ��راج ال���ج���وازات 
لمستخدمي  الشخصية  والبطاقات 
للنفط  ال���ع���رب���ي  ال��خ��ل��ي��ج  ش���رك���ة 
الدائم  اإلدارة  لجنة  وحث  والقطاع 
لتقديم افضل الخدمات لمستخدمي 

الشركة .
النفط  قطاع  مستخدمي  وسيتمكن 
الجوازات  خدمات  من  االستفادة  من 
وال���ب���ط���اق���ات ال��ش��خ��ص��ي��ة وان���ه���اء 

اجراءاتهم بكل يسر وسهولة .
ال��خ��دم��ات  إدارة  م��دي��ر  ق���ام  وق���د 
عميد  إلى  وتقدير  شكر  درع  بتقديم 
بلدية طبرق والذي كان له الدور الكبير 

في توفير هذا المقر .

الى  شكره  البلدية  عميد  قدم  كما 
إدارة شركة الخليج لتعاونها الدائم مع 
اإلنجاز  هذا  على  وأثنى  طبرق  بلدية 
قطاع  ف��ي  العاملين  سيخدم  ال���ذي 

النفط من مدينة طبرق وضواحيها



تواصل  حملة  إزالة العشوائيات الواقعة 
النهر  بطريق  الصناعي  النهر  خط  على 
عملها في إزالة  المباني العشوائية الواقعة 
النهر الصناعي  حيث تم  على خط جهاز 
وستتم  بالكامل،   النهر  خط  على  المرور 
عمليات اإلزال���ة  خ��الل ه��ذا األسبوع في 
منطقة  خ����زان  م��ن  ال��م��م��ت��دة   المنطقة 

الطلحية شرقا، إلي مدينة بنغازي .

اللجنة  ألعمال  استكماال  الحملة  وتعد 
التي بدأت منذ اسبوع ، بناء على تعليمات 
اللجنة األمنية المشتركة من جهاز البحث 
النهر وطارق بن زياد  الجنائي وكتيبة أمن 
قبل  من  كلفت  والتي  المعزز   106 ول��واء 
عميد بلدية بنغازي، وبناء على تعليمات من 
النائب العام بضرورة حماية مكونات النهر 
تأمين  الضبطية  الجهات  وعلى  الصناعي 

اإلمداد المائي على جميع مدن ليبيا.
الجدير بالذكر أن إزالة المباني الواقعة 
ضمن منطقة الحظر مستمرة ، والتي يمنع 
وزن  أي  فوجود  مبني  أي  عليها  يكون  أن 
خطير  أم��ر  يعتبر  المسار  ف��وق  يقع  زائ��د 
خط  ف��ي  تسريبات  ف��ي  وسيتسبب  ج��دا، 

المياه، مع انقطاعها على عدة مناطق.

احتضنت جامعة سبها ندوة حول مقترح 
المصالحة  لمشروع  االستراتيجية  الرؤية 
المجتمعية  الملكية  لتحقيق  ال��وط��ن��ي��ة، 
تتواصل  التي  الوطنية  المصالحة  لمشروع 

في عدد من الجامعات الليبية. 
الجامعة   ع��م��ي��د  ال���ن���دوة   ف��ي  ش����ارك 
وأعضاء هيئة التدريس  ومجلس التخطيط 
الوطني، ومركز دراسات القانون والمجتمع 
بجامعة بنغازي، ونُخبة من أساتذة القانون 

بالجامعات الليبية  .
ح��ي��ث ت��ض��م��ن��ت م��ش��ارك��ات أك����دت على 
أهمية مشروع المصالحة الوطنية للمساهمة  

من  النخب  بمشاركة  ال��س��الم،  تحقيق  ف��ي 
األكاديميين، وأصحاب التجربة لالستفادة من 
خبرتهم، والحوار معهم في عدد من المسارات، 

اتسمت  التي  الرؤية  حول  النقاش  باب  وفتح 
مهامها  أداء  من  لتمكنها  والعمق  بالشمولية 

لتحقيق أهدافها من أجل استقرار ليبيا.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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حملة إزالة العشوائيات المعرقلة لخط النهر الصناعي 

تمتد من الطلحية إلى بنغازي 

 جامعة سبها
تحتضن ندوة مقترح الرؤية االستراتيجية 

لمشروع المصالحة الوطنية

اّطلع نائب رئيس الحكومة الليبية  
ال��س��ي��د/ع��ل��ي ال��ق��ط��ران��ي خ��الل 
اجتماعه  بعميد بلدية سلوق  السيد/ 
الفاخري، على سير األوضاع  بشير 
العامة في بلدية سلوق والمختنقات 
المعيشية  والظروف  تواجهها،  التي 
والخدمية لسّكانها، حيث استعرض 
والعراقيل  المشاكل  البلدية  عميد 
التي يواجهها سكان البلدية، خاصة 
البنية  ب��م��ش��روع��ات  ي��ت��ع��لّ��ق  ف��ي��م��ا 
المياه  منسوب  وارت��ف��اع  التحتية، 
احتياجات  ع��ن  ف��ض��ال  ال��ج��وف��ي��ة، 
ومستشفى  العامة  الخدمات  شركة 

سلوق. 
من جانبه أكد نائب رئيس الحكومة 
البلدية،  ملف  متابعة  أهمية  على 
وم��ش��روع��ات��ه��ا ال��م��ت��وق��ف��ة، خ��اص��ًة 

أعمال صيانة ضريح شيخ الشهداء 
ع��م��ر ال��م��خ��ت��ار، واالس���ت���ع���دادات 
ال��واح��دة  ال��ذك��رى  بإحياء  الخاصة 

والتسعين الستشهاده.
النتخابات  ال��م��رك��زي��ة  اللجنة  أعلنت 
المجالس البلدية عن افتتاح باب الترشح 
النتخاب  للترشح  المحلية  لالنتخابات 
ال���م���ج���ل���س ال��ب��ل��دي 

ترهونة.
وك�����ان�����ت ال��ل��ج��ن��ة 
قد  ترهونة  الفرعية 
ن���ظ���م���ت  ف����ي وق���ت 
توعوية  حملة  س��اب��ق 
النتخاب المجلس البلدي، مستهدفة عدة 
مناطق  منها  البلدية  نطاق  ف��ي  مناطق 
“سوق الجمعة المصابحة، عبانات عبورة، 

حواتم أبوسالمة، منطقة المثلث.

ان��ط��ل��ق��ت ب��ب��ل��دي��ة ج��ال��و ام��ت��ح��ان��ات 
للعام  الثانوية  ال��ش��ه��ادة  لنيل  النهائية 
 392 لعدد   2022/2021 الدراسي 
لوكالة  ت��ص��ري��ح  وف���ي  ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة، 
قام  الليبية،   األن��ب��اء 
م���راق���ب ت��ع��ل��ي��م ج��ال��و 
رئيس اللجنة المركزية 
درمان،  أحمد  األستاذ 
المتابعة  مكتب  ومدير 
ومدير  التعليم،  بقطاع 
مكتب  ومديرة  جالو،  االمتحانات  مكتب 
ميدانية  زي���ارة  أج��رو  ال��ث��ان��وي،  التعليم 
لطلبة الشهادة الثانوية لالطالع ومتابعة 

سير االمتحانات.
أحمد  األستاذ  التعليم  مراقب  وأش��اد 
التي  بالجهود   – وال  لمراسل   – درم��ان 
التابعة  واللجان  االمتحانات  مكتب  يبذله 
له في المؤسسات التعليمية، وحرصه على 
وفق  المطلوب  بالشكل  االمتحانات  سير 

خطة وزارة التعليم.
يذكر أن مراقبة تعليم جالو تحتوي على 

ثالثة لجان لقسمي األدبي والعلمي.

 ترهونة 
 تفتح باب الترشح للمجلس البلدي

بمشاركات دولية
392 طالب يمتحنون لنيل الشهادة 

الثانوية في بلدية جالو

القطراني : يطلع على أوضاع بلدية سلوق



ال��س��ه��ل الغربي  ب��ح��ث م��دي��ر أم���ن 
السهل  انتخابات  تأمين  ومدير غرفة 
الغربي مع أعضاء المجلس التسييري 
انتخابات  ت��أم��ي��ن  عملية  ال��ج��م��ي��ل، 
الخروج من عملية  البلدية  ومناقشة 
الجميل  لبلدية  التسييرية  المجالس 

وما له من آثار سلبية مترتبة عن ذلك 
من إقصاء للكفاءات والنخب المشاركة 
في خدمة المدينة والتأكيد على منح 
التقدم  و  المواطنين  لجميع  الفرص 
البلدية والتداول عن  للترشح لرئاسة 

طريق صناديق االنتخاب .

السهل  امن  مدير  أبدى  جانبه  من 
ال��غ��رب��ي اس��ت��ع��داد ال��م��دي��ري��ة  التام 
االنتخابات  سير  وح��م��اي��ة  لتأمين  
داخل البلدية وآلية العمل حول عملية 
تأمين انتخابات البلدية واالطالع على 

مراكز االنتخاب وجاهزيتها .

البلدي  المجلس  عضو  تابعت 
صالح  /فضيلة  ال��س��ي��دة  أوج��ل��ة 
أساسيات  دورة  فعاليات  ب��ت��رون، 
تأتي  التي  والطباعة  ال��ح��اس��وب 
برعاية من مكتب الثقافة والتنمية 
ال��دورة  وتهدف  أوجلة،  المعرفية 
البشرية  ال��ك��وادر  وتطوير  لتنمية 

ب��ق��ط��اع��ات ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، 
وم��وظ��ف��ي م��دي��ري��ة أم���ن أوج��ل��ة 
أج����خ����رة، وال��ع��ام��ل��ي��ن ب��م��ك��ات��ب 
االق��ت��ص��اد وال��ت��ف��ت��ي��ش ال��ت��رب��وي 
محكمة  موظفي  وكذلك  الواحات 

أوجلة االبتدائية. 
بترون  أج��رت  متصل  سياق  في 

الوليد،   بن  خالد  لمدرسة  زي��ارة 
لمتابعة دورة تدريبية أخرى مقامة 
بغرض  الصيدلة،  مجال  في  بها  
الطبية  ال��ك��وادر  من  ع��دد  تدريب 
المساعدة في كيفية قراءة الوصفة 
(باستخدام  )الروشيتة   الطبية 

المصطلحات العلمية لألدوية.

المرأة  وتدريب  تنمية  مركز  قام 
بيئة  تهيئة  في  بالمساهمة  جنزور 
نظيفة بإنتاج أكياس قطنية للنهوض 
بموسم الصيف المخصص لحماية 

البيئة.

كما طور المركز تصاميم مختلفة  
ل��ألك��ي��اس ب��اس��ت��خ��دام األق��م��ش��ة 
استخدامها   الم��ك��ان��ي��ة   القطنية 
على  للحفاظ  التوت"  "أكياس  مثل 
االنبعاثات  وتجنب  طازًجا،  الخبز 

األكياس  تسببها  قد  التي  السامة 
توعية  إلى  باإلضافة  البالستيكية، 
أكياس  ع��ن  باالبتعاد  المواطنين 
البالستك واستعمال الحقائب ذات 

االستخدام الواحد.

7 بلديات
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الماضيين  اليومين  أوباری  ببلدية  انطلقت 
مختلف  م��ن  للنساء  ال��ري��اض��ي��ة  ال��ت��ظ��اه��رة 
أوب��اري  البلدي  للمجلس  التابعة  المحالت 
ب��رع��اي��ة ف��ري��ق أن���ا م��ت��ط��وع وب��ال��ش��راك��ة مع 
المبادرة الليبية االنتقالية وعلی أرضية نادي 
الوفاء، وتعد هذه التظاهرة األولى من نوعها 
ال��س��الم فی  وتحمل ش��ع��ار س��ب��اق م��اراث��ون 

نسخته األولى حيث شاركن 
جميع  من  متسابقات  فيها 
النساء  من  العمرية  الفئات 
كبير  الحدث حضور  وشهد 
النطالق إلی جانب ممارسة 
الفردية  االلعاب  العديد من 

وصغار  السن  كبار  لفئتي  والجماعية  منها 
السن وغيرها من االنشطة الثقافية االخری.

تهدف التظاهرة الرياضية  إلى مناصرة السالم 
المصالحة  فی  المرأة  دور  الضوء علی  وتسليط 
والسلم المجتمعي ليتسنی لها ممارسة انشطتها 
فی  المرأة  مشاركة  بمستوى  للرقی  الرياضية 

شتی مجاالت الحياة اليومية.

ال��ح��م��الت األمنية  ت��ت��واص��ل ه���ذه االي����ام 
برعاية بلدية طبرق وبمشاركة الحرس البلدي 
المجلس  بحضورعضو  األم��ن��ي��ة،  وال��غ��رف��ة 
على  بوطابونة  عبدالكريم  للبلدية  التسييري 
على  بالمرور  المكلفة  األمنية  اللجنة  رأس 
والصيدليات  والمطاعم  والمجازر  المحالت 

على طريق المنطقة الصناعية.
وق��د ت��م اغ���الق ع��دد من 
المخالفة  التجارية  المحالت 
لعدم وجود تراخيص تجارية 
وت����م م���ص���ادرة ل���ح���وم غير 

مختومة .
الحملة  أن  بوطابونة  وأكد 

مستمرة وبدعم من عميد البلدية السيد فرج 
بوالخطابية.

وطالبت بلدية طبرق من المواطنين التعاون 
من أجل ضبط الشارع.

أوباری
 ُتطلق التظاهرة الرياضية 

)سباق السالم( للنساء

استمرار الحمالت االمنية مع جهاز الحرس 
البلدي على المحالت والمطاعم بمدينة طبرق

بلدي الجميل  يبحث  عملية تأمين انتخابات البلدية

بلدي أوجلة.. يتابع دورتي الصيدلة والطباعة المقامة بالمدينة

بلدي جنزور 

يطلق حملة للحد من استخدام األكياس البالستيكية 



األحد 1 صفر 1444هـ الموافق 28 أغسطس 2022م العدد )191(  8

ثقافية

كتبت| أماني الفايدي
معلًما  تعتبر  ببنغازي  الوطنية  الكتب  دار 
من معالم بنغازي في منطقة وسط البالد، 
ج��اءت  الوطنية  الكتب  دار  إن��ش��اء  ف��ك��رة 
ب��م��ب��ادرة م��ن أح��م��د ب��زام��ا ف��ي منتصف 

الستينات القرن الماضي.
صالح  الوطنية  الكتب  دار  مدير  يقول 
الشلماني – لوكالة األنباء الليبية – إن دار 
الكتب الوطنية مغلق بسبب أعمال الصيانة 
التي توقفت ألسباب عديدة، أولها االنقسام 
عملية  منذ  البالد،  في  الحاصل  السياسي 
واالنقسام  م   2014 ع��ام  في  ليبيا  فجر 
ال���ب���الد إل���ى ح��ك��وم��ت��ي��ن، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
عمليات العسكرية التي قادها الجيش ضد 
وتحديًدا  المدينة  في  اإلرهابية  التنظيمات 

في محيط دار الكتب الوطنية.
انتهاء  ع��ق��ب  أن���ه  ال��ش��ل��م��ان��ي  وأض����اف 
القوات  تقودها  التي  العسكرية  العمليات 
المسلحة وتحرير المدينة، تم التوافق على 
إدراج مقر دار الكتب الوطنية ضمن برنامج 
الشركة  وتكليف  ب��ن��غ��ازي،  إع��م��ار  إع���ادة 
المنفذة مجدًدا بالعمل وبدأت فعال وقطعت 
شوًطا جيًدا، لكن للمرة الثانية إال أن األزمة 
واإلنقسام  البالد  بها  تمر  التي  السياسية 
السياسي توقفت العديد من عمليات إعادة 

اإلعمار من بينها دار الكتب الوطنية.
محتوى  “بخصوص  الشلماني:  وأض��اف 
من  العديد  على  تحتوى  فإنها  ال��م��خ��ازن؛ 
المصنفات التي من بينها الكتب، فهي تحتوى 
على العديد من الوثائق والمخطوطات، وهنا 
تكمن أهمية دار الكتب فهي ال تقتصر على 
إلكترونية  مكتبة  لدينا  ونحن  فقط،  الكتب 
ناشرين  ألكبر  بيانات  قواعد  على  تحتوي 
العمل  لألسف  لكن  العالم،  في  إلكترونيين 

المكاني  الحّيز  وج��ود  عدم  بسبب  متوقف 
فى الوقت الحالي”.

م��ن ج��ه��ت��ه، ي��ق��ول م��دي��ر مكتب إت��ح��اد 
عمر  علي  الشرقية  بالمنطقة  الناشرين 
المكان  هي  الوطنية؛  الكتب  دار  إن  جابر، 
الذي تحتفظ فيه الدولة بكل اإلنتاج الفكري 
والمعرفي الذي يصدر في الدولة، وبموجب 
القانوني  اإلي��داع  مقر  فهي  اإلي��داع  قانون 
الحافظ  وه��ي  للنشر،  الُمعدة  للمصنفات 
منح  تتولى  كما  الفكرية،  الملكية  لحقوق 

الترقيم الدولي للكتاب.
الوطنية  الكتب  دار  أن  جابر  وأض���اف 
ببنغازي تم إنشاءه في عام 1972 م، وافتتح 
مبنى الدار القاطن بالقرب من ضريح شيخ 

الشهداء عمر المختار في عام 1972 م.
وأشار جابر إلى أن مهمة الدار هي لكل 
بالذاكرة  يحتفظ  ال��ذي  المكان  فهو  ليبيا، 
والصحف  للكتب  الليبية من خالل حفظها 
ما  والصور، وكل  والمخطوطات  والمجالت 
يتعلق باإلنتاج الفكري، وهو المكان الوحيد 

في ليبيا الذي يقوم بهذا العمل، وبالتالي هو 
ما  لكل  والدارسون  الباحثون  إليه  مايرجع 
يتعلق باإلنتاج الفكري والثقافي والمعرفي.

الوطنية  الكتب  دار  ب��أن  جابر  وأوض���ح 
 2011 ع��ام  في  تقرر  ألن��ه  حالًيا،  مقفلة 
دخولها للصيانة، فتم نقل محتوياتها لمخزن 
خارج الدار واستلمتها الشركة المتعاقد معها 
للصيانة، لكن الصيانة توقفت بسبب مغادرة 

الشركة المنفذة للبالد في عام 2011 م.
األسبوع  خالل  لقاء  “جرى  جابر:  وتابع 
صقر  ب��ن��غ��ازي  بلدية  عميد  م��ع  ال��م��اض��ي 
إن صيانة  ع��ن  ك��ش��ف  ال����ذي  ب���وج���واري، 
المبلغ  رصد  تم  وأن��ه  قريًبا،  ستبدأ  ال��دار 
ال��م��خ��ص��ص ل��ل��ص��ي��ان��ة، وت��ك��ل��ي��ف ش��رك��ة 
بإستكمال صيانة الدار إلى أن يتم ذلك قبل 
نهاية عام 2022، مع العلم أن الدار تُمارس 
نشاطها جزئًيا من خالل مكاتب مؤقتة في 
رياض،  المنعم  عبد  بشارع  اإلع��الم  عمارة 
والترقيم  اإلي���داع  رق��م  منح  تُ��واص��ل  حيث 

الدولي للكتاب”. 

كتبت: ريم العبدلي
أقيمت ببلدية بنغازي يوم األربعاء الماضي، 
سالم  الليبي  واألدي��ب  القاص  تكريم  احتفالية 
والكّتاب  األدباء  من  العديد  بحضور  الهنداوي 

واإلعالميين.
وجاءت االحتفالية التي أقيمت بقاعة جامعة 
البرامج  إط��ار  في  الحديثة،  للعلوم  ب��الغ��راي 
بالغراي  جامعة  إدارة  تنظمها  التي  الثقافية 
والكّتاب  األدب��اء  مع  بالتعاون  الحديثة  للعلوم 

بالمدينة.
بالغراي  جامعة  رئيس  االحتفالية  وحضر 

البرعصي،  يعقوب  الدكتور  الحديثة  للعلوم 
سيرة  تضمن  مرئًيا  عرًضا  االحنفالية  وتخلل 
كلمة  وإلقاء  الهنداوي،  سالم  لألديب  الذاتية 
المسالتي،  محمد  لألستاذ  والكتاب  األدب���اء 
تسمية  عن  واإلع���الن  الكلمات  عديد  وإل��ق��اء 
سالم  األدي���ب  ب��اس��م  الثقافية  م��راك��ز  إح���دى 

الهنداوي.
القاص  تكريم  ت��م  االحتفالية  خ��ت��ام  وف��ي 
األدبية  الريادة  بدرع  الهنداوي  سالم  واألدي��ب 
بجامعة  األدبي  العطاء  ودرع  والكتاب،  لألدباء 

بالغراي للعلوم الحديثة.

وقال األستاذ خالد المغربي من لجنة التكريم 
المشرفة على االحتفالية إن هذا التكريم جاء 
الحاراثي،  ميالد  بروفسور  اللجنة  رئيس  من 
األدب��اء  بين  بالتعاون  ال��م��ب��ادرة،  صاحب  وه��و 
للعلوم  بالغراي  وجامعة  والكتاب  والمثقفين 

الحديثة.
وأضاف المغربي أن “القاص واألديب سالم 
أدب  يمثل  أن  استطاع  أدبية  قامة  الهنداوي، 
ليبيا بكل رقي وسمو، وفي نفس الوقت نحاول 
أن نتجاوز تقصير الجهات الرسمية، وأن نكسر 

فكرة أن ال يتم تكريم المبدع إال بعد وفاته”. 

مدير دار الكتب الوطنية ببنغازي يتحدث عن أسباب تأخر استكمال مشروع الصيانة

تكريم القاّص واألديب الليبي “سالم الهنداوي” ببنغازي

بحث المدير العام لوكالة األنباء 
الليبية ” إبراهيم هدية المجبري ” 
رئيس   – اإلدارة  مجلس  رئيس  مع 
الشرق األوسط  أنباء  تحرير وكالة 
المصرية ” علي حسن ” تعزيز آفاق 
أنباء  وكالتي  بين  الثنائي  التعاون 

البلدين الشقيقين.
وأس��ت��ع��رض ال��ل��ق��اء ال���ذي عقد 
م���س���اء ي����وم األرب����ع����اء ال��م��اض��ي 
أ(  )أ.ش.  لوكالة  الرئيسي  بالمقر 
بالعاصمة المصرية القاهرة آليات 
ال��ت��ع��اون، وخ��اص��ة ف��ي م��ج��االت 
التبادل اإلخباري، وتبادل الخبرات 
بين  المهنية  وال���دورات  وال��زي��ارات 

الوكالتين.
كما تناول اللقاء تنسيق المواقف 
ش.  )أ.  و  )وال(  بين  وال��ق��رارات 
الوكالتين،  مصالح  يحقق  بما  أ( 
العربية  االت���ح���ادات  ف��ي  وخ��اص��ة 
الدولي  االت��ح��اد  ومنها  وال��دول��ي��ة، 
ل��وك��االت األن��ب��اء، وات��ح��اد وك��االت 
وات��ح��اد  ال��م��ت��وس��ط،  البحر  أن��ب��اء 
الوكاالت اإلسالمية، واتحاد وكاالت 

االنباء العربية باعتبارهما عضوين 
مهمين في هذه االتحادات.

األنباء  وكالة  ع��ام  مدير  وش��دد 
الليبية ” إبراهيم المجبري ” خالل 
ه���ذا ال��ل��ق��اء؛ ع��ل��ى أه��م��ي��ة تعزيز 
قدرة  تعزيز  في  المتبادل  التعاون 
تغطية  على  الرسميتين  الوكالتين 
والدولية،  المحلية  األخ��ب��ار  كافة 

الرسمي  المهني  الخبر  وانتشار 
المصرية،  والدولة  الليبية  للدولة 
خاصة في ظل ما يشهده العالم من 
فوضى إعالمية، وأخبار زائفة من 
مواقع ومؤسسات إعالمية معروفة 

وغير معروفة.
عمق  على   ” “ال��م��ج��ب��ري  وأك���د 
الوكالتين،  بين  التاريخية  العالقة 

هذه  استئناف  أهمية  إل��ى  الف��ًت��ا 
المصلحة  ي��خ��دم  ب��م��ا  ال��ع��الق��ات 
ويحقق  الشقيقين،  للبلدين  العليا 
من  الخبرات  تبادل  من  االستفادة 
خ��الل ال���زي���ارات وع��ق��د ال���دورات 
لصحفيي  المختلفة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

الوكالتين.
بدوره رحب رئيس مجلس إدارة 
وهي  األوس��ط  الشرق  أنباء  وكالة 
لجمهورية  الرسمية  األنباء  وكالة 
عام  مدير  ب��زي��ارة  العربية،  مصر 
األنباء  وك���االت  أن  م��ؤك��دا  )وال(، 
باهتمام  حظيت  لطالما  الرسمية 
بالغ كونها المصدر الرئيسي ألخبار 

الدولة.
وأب����دى ” ع��ل��ى ح��س��ن ” خ��الل 
لوضع  أ(  ش.  )ا.  استعداد  اللقاء 
تحت  وخبراتها  إمكانياتها  كافة 
بما  الليبية  األن��ب��اء  وكالة  تصرف 
يسهم في تطورها، ويعزز من قدرة 
اإلخبارية  التغطيات  في  الوكالتين 
وخاصة المحلية في البلدين بشكل 

مهني ومسؤول. 

189 دور نشر تشارك في معرض 
بنغازي الدولي للكتاب 2022

انور الشويهدي منسقا اجتماعيا لألدباء 
والكتاب والناشرين بالقيادة العامة 

بحث تعزيز التعاون بين وكالتي االنباء الليبية و الشرق االوسط المصرية

ال��ع��ل��ي��ا لمعرض  ال��ل��ج��ن��ة  أع��ل��ن رئ��ي��س 
بنغازي الدولي للكتاب 2022 اللواء خالد 
الماضي،  السبت  ي��وم  صباح  المحجوب 
قبول  تم  التي  العربية  النشر  دور  قائمة 
مشاركتها في المعرض وعددها 189 دار 
نشر من ثالثة عشر دولة عربية بينها 132 
دار نشر تشارك بشكل مباشر و57 تشارك 

من خالل توكيالت.
إن  الليبية،  األنباء  وكالة  مراسل  وق��ال 
اإلعالن جاء خالل مؤتمر صحفي بحضور 
اإلعالن  تم  حيث  الزغيد،  إبراهيم  النائب 
وتوقيع  المشاركين  قائمة  اعتماد  رسميا 
دار  لكل  المشاركة  على  الموافقة  خطاب 
نشر، بحضور مدير عام المعرض والمنسق 
مشاركة  لجنة  ورئ��ي��س  للمعرض  ال��ع��ام 

الناشرين العرب. 

الديوان - خاص
كلف االخ انور على جاب الله الشويهدي 
للقوات  العامة  للقيادة  اجتماعيا  منسقا 

المسلحة مع االدباء والكتاب والناشرين .
الكتاب  على  ب��ن��اء  التكليف  ه��ذا  ج��اء 
الصادر عن أمين عام القيادة العامة للقوات 

المسلحة العربية الليبية.
والمكلف  الشويهدي  ان��ور  االخ  أن  يذكر 
حاليا بإدارة المطبوعات والمصنفات الفنية 
بالمنطقة الشرقية وعرف عنه نشاطه المتميز 
في معارض الكتاب والمناشط المختلفة ذات 
العالقة باالدباء والكتاب والناشرين في كامل 

ربوع بالدنا الحبيبة ليبيا.
اهتمام  إط��ار  ف��ي  التكليف  ه��ذا  وي��أت��ي 
باالدباء  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
وال��ك��ت��اب وم���ن اج���ل رب���ط ال��ع��الق��ة بهم 

واالهتمام بمشكالتهم االجتماعية .
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

زعفران

الرضا

دعها تعي 
ما مدمعي! 

ما مسمعي!  
ما قبلة الخديِن ولتنظر معي 

يا ألمعي 
يا داخلي 

الهدَب والعينين،  
***

خّبئ مصابيح الجموع 
أطفئ مقاليد الشموع 

هّيئ لنا في غابٍة في سفحنا في بقعٍة 
خضراء 

كوخًا 
من األخشاب،  نفترش التراَب و نمتطي 

الجلموَد والجذَع المهشم واألناشيد التي 
يشدو بها السكاُن واألطياُف في بقع النماِء 

وداخَل الغاباِت تدنو نحو موضعنا الذي 
اتشَح اليباَب وخّلَف الدفء الجميَل وراء 

جلباب الحياِة ، فتصاعدت في رقة أصواتنا 
الموبوءة الُحبلى بميثاق البقاء، ما إن 

تجرعنا هنالك ُحّبنا 
***

أيا وطني الذي وّطنت فيه حشائشي 
وصبابتي و ربابتي السمراء! والطفل 

السعيد 
خذني هناك 
في حضنها 

كّلما هّم الحنين  
دمًعا تساقط فوق فحم أسوٍد ، ياقوتة،  

مّرت على مضِض الُعجالة فوقها،  دعسوقة، 
حمراء،  فيها خمس نقراٍت من الَيشِب 

الُمطّعم بالسنيِن الحانقات وال أخاف إذا 
ذكرتها أن أموت 

وال أخاف إذا ذكرتها أن أموَت وأن أعود إلى 
زمان الحبِّ دون التذكرة 

فالفحم لم تشعله نيران اشتياق البعض 
والياقوتُة الصفراء رغم ُشَفافة األلوان فيها 
إال أن الخطو فوقها ! زاد من َوهِج الحضور . 

كتبُت هذا النص دون درايٍة ،و دون أّي 
غواية، لكنني

من فرط ما أحببته 
أحببتها. 

كنُت العام الماضي أسير بشارٍع من الشوارع 
الكبرى في القاهرة، وكان بجانبي عامالن 

ال النظافة يسيران، فسمعُت  من ُعمَّ
د ويقول بصوٍت هامس "يا  أحدهما يتنهَّ
ألله.. لك الحمد"، فتباطأْت ُخطاي حتى 

صرُت خلفهما أراقب، وكأنَّ قلبي كان يدري 
أنَّ شيًئا سيحدث، وما كاد يمضي على هذا 

دقيقة واحدة حتى ناداه رجٌل كان في 
سّيارته على جانب الطريق وأعطاه مااًل، 

م إليه المال  فجاء العامل إلى صديقه وقدَّ
وألحَّ عليه أن يأخذه، فرفض صديُقه 

ا وقال ما معناه "بل هذا  الماَل رفًضا تاّمً
ساقه الله إليك أنت فخذه"..

بُت وقلُت يا ألله! هذا  رأيُت حالهما وتعجَّ
رجٌل فقيٌر يحمدك على حياةك قد 

ُف منها كثيٌر غيره، فتسوق  يزدريها ويتأفَّ
ُف ويحاول أن يجود به  إليه ماال فيتعفَّ

على غيره..!
سبحانك َمن وهبَته الرضا فقد وهبَته 

حياَة قلِبه.

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

■ بقلم: محمود سلومة  

في منزل قديم

سحابة

للقصة بقية
للقصة بقية وقليل من يعرفها

ِاخ��َل��ْع ف��ؤاَدَك

■ بقلم: علي المنصوري 

■ بقلم: رقية مفتاح 

■ بقلم: مالك ناصر

■ بقلم: يحي الحمادي

في منزل قديم

غرفة فارغة 

مكتظة 

بابتسامات

تفتقدها اآلن جدرانه..

***

وغرفة مظلمة

بداخلها عجوز  تتكور على ذاتها 

تدعك عينيها البنيتين 

بعد أن نال الدمع منهما..

***

بأصابعها الرقيقة 

تحصي

عدد الخالفات 

والُقبل والطبطبة 

إلى أن تغتال الحنين 

بغفوة..

***

موطن  سوداء  كنبة  من  يتخذ  حذاء  بها 

راحة  

مشط سقطت أسنانه 

ومعطف

متكئ على ظهر الكرسي 

يفتقد

أكتافا اعتاد عليها..

***

بين الغرفتين

ممر ضيق الصدر

على صاحبته 

تزينه أصيصات األزهار 

التي ذبلت وهي تنتظر 

قدوم أحدهم.

أرجو من الله

أن أكون في حياتك، كسحابة!

خفيفٌة، نقيٌة

ال تجيُد شيًئا

سوى الحب والكتابة

بعيدٌة، قريبٌة

غريبٌة، معتادة

تخفف عنك الحزن

وُتزيل الكآبة

تزرع الورود

وتبتسم

وُتجلي الرتابة

تصلي من أجلك

وينتهي ودق دموعك

باالستجابة

سحابٌة

تقيك حر الدهِر

وأوجاعه

سحابٌة

حتى وإن تالشت

تترك في قلبَك

نهًرا من النقاء

بستاًنا من السعادة

الماء بعد أن أختفى 
من على سطح التربة

تغلغل في عمقها
***

بعد مدة خرجت 
ثمرة من جوفها

المزارع توفاه الله
وال أحد يعرفها

***
للقصة بقية 

بعد الخمور والمعاصي 
والتسيب والذمم
سافر األصدقاء

***
وفي خلوة أو أثنتين

علمت نفسي كيف تعصي الهوى

وجاء األصدقاء ليروا رجال 
يسير سير النبي فإذا بهم يقسمون

أنني لست أنا 
ويسألونني ماذا حل بك 

يسخرون كما لو أنني أنا على باطل 
وهم أصحاب الحق ياويلي على الدنيا!

***
تركتهم جمعت ديني في كل الحقائب

وحزمت كتب التوحيد والعقيدة 
وذهبت عبدا تائبا قلبه يرتجف إذا ذكر 

الله
***

للقصة بقية 
فبعد أن ذهب الجمع وخرجت أخر قدم 

استيقظت أنا جاء الملك الموكل وقال
من ربك 

ما هو دينك 
من هو نبيك 

***
وإذا عدنا بنظرة إلى الحياة 

ستجد الجميع يظن أن  الموت هو النهاية 
***

للقصة بقية 
فبعد موتك ربما يتم التبرع باألعضاء 

فينبض قلبك في أب فالن
ويحب فالن ولكنك ال تدري 

***
للقصة بقية 

كما جاءت اآلن في ذهنك تكملة لقصة 
ال يعلمها غيرك.

وَل��َقد َرَأي���ُت.... َل��َق�د َرَأي���ُت ُم�َح�اال
ُس�وِل ِظ��اَلال وَق�َب�ْض�ُت ِم���ن َأَث��ِر ال�رَّ

 _____
ًرا ��َداَء ُمَح��رَّ وَوَق���ف��ُت َأن��َت��ِظ�ُر ال��نِّ
�ِد َب���اال َل����م ُأْل����ِق ِل��ل�َم�َلِ ال�ُم�َص�فَّ

 _____
وَسِمعُت َصوًتا ِمن ُهَناَك َيُقوُل ِلي:
ِاخ��َل��ْع ف��ؤاَدَك ه�ا ُه��ن��ا.. وَت��َع�اَل

 _____
وَخ�َل�ع�ُتُه.. وَي���َداَي َت�رَت�ج�فاِن ِم���ن

َق��َل�ٍق َت��َزاَح�َم ف���ي َي���َديَّ وَس���اال
 _____

الَح��ت ِل��َي اأَلل��واُح.. َل�م َأق�َرْأ ِس�وى
ُروِح�ي, وكاَن��ت في ال�َم�َق�اِم َم�َق�اال

 _____
وَل�َم�ْحُت َس�ط�ًرا غ�اِم�ًضا.. َل��م َت�كَتِمل

ف��ي�ِه ال��ُح�ُروُف ِل��ك�ي َي�ك�وَن س��ؤاال
 _____

ٍة ال َش��يَء ك��اَن َم�ِع�ي ِس�َوى َع�َدِميَّ
ؤى َت�َت�َواَل�ى َت��دُن��و..  وَت��ن��أى, وال����رُّ

 _____
وَدَن��وُت.. وال�َم�َلُ ال�َعِليُّ ُي�ضيُء ِم�ن
َح���وِل��ي, وَت��ح�ِت�ي َأن��ُج��ٌم َت��َت��الال
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ا 
العقل يابعاد الدار     يمسى معاي ويبات عندكم

ب 
بالها مايصير الصوب      القدر هو مباديه ياعلم

ت 
ترجاك والرجاء في الله       العين ياعلم مي ميسه

ث  
ثالثة هن دواء المريض      ان جن يموت  ان غابن بري

ج 
جريتك علي لوهام سبب       عماك ياعين نا اللي 

ح
حسيبك الله ياعين بالهم        جاء نومك هني

خ 
خطر ودار لك مشغال          عزيز قبل ياعين ناسيه

حنيش  سالم  الشاعر  يقول  والرثاء  الحكمة  في 
من   بوحويش  رج��ب  الفقيه  رث��اء  في  المصموتي 
الحياة  قيد  على  وهو  منه  اخذتها  طويلة   قصيدة 

نقتطف منها هذه االبيات في الحكمة/
*   *   *

ولكن الدنيا المعترف ماتهمه 
ميمولها للهدم  والفنيان

وكمين حاكم ثار راكب جمه
عليه برمن ليام قالوا كان

ومامن اللي كثر الرزق ولمه
وما الح له منه مغير كفان

ومامن اللي داير قصور وتمه
وفاتهن وجاء للحد والدفان

ومام اللي تبقى بالحياه اميمه
اسرع من ايش ويقولوا حياة فالن

أألمثلة الشعبية احدى ركائز ثقافتنا 
القول  ف��ي  تتشابه  ال��ع��م��وم  ف��ي  وه��ي 
والمعنى وكثرتها احيانا قد تكون سببا 

في تناقضها.
ال��ظ��روف  ب��إخ��ت��الف  تختلف  وه���ي 
لألمثال  ننظر  ان  وعلينا  وال����دالالت 

المتباينة المن منظور الصح والخطأ
بل بالرأي والرأي اآلخر

او خطأ  إح��ت��م��ال��ي��ة ص��ح��ة  ون��ض��ع 
حكما  ليست  فهي  كالهما  او  احدهما 

اليخطئ
ف��ه��ي م���ن ق���ول ب��ش��ر وه���ي تتكرر 
وظ��روف  م��واق��ف  ف��ي  قيلت  وتتشابه 
وجب  لذلك  مختلفة  وبلكنات  معينة 

علينا اعطائها مكانتها الصحيحة
اليتفق  وال��ذي  منها  السلبي  وط��رح 
والقيم األخالقية المجتمعية لمجتمعنا 
الليبي الموسوم بعراقة تراثثه واصالته

وتعدد جمالية فسيفساء موروثه.
إستهالال بأدبيات ثقافتنا الشعبية

بعد الصاله والسالم علي خير األنام
تقول ثقافتنا ) كل حد عقله دوبه(

وفي العموم )ماتبرك اآلعلي عقالها(
الشعبية  ثقافتنا  فلسفة  روائ��ع  من 

هذا التصنيف الرقمي للعقول.
العقول 3 صنوف

 - 1عقل ثامر
-2 عقل عامر 
-3عقل دامر.

الثماير  ص��اح��ب  ه��و  الثامر  العقل 
الثماير  يمسك  ال���ي  ال��ع��ام��ر  وال��ع��ق��ل 

والعقل الدامر ايودر الثماير.
وتلحقها بهذه االبيات الروائع

الي  وف��ي��ه  للريح  إيحطب  ال��ي  فيه 
تلميح  يفهم  الي  وفيه  اتحطبله  الريح 

وفيه الي الزم تكتبله.
ثقافتنا  تعلن  الوصفية  اللوحة  وبهذه 

الشعبية انها جديرة باإلهتمام.
)الوذن اتحسس بالحس والعين توزن 
اِنه والقلب صندوق للدس وعلة ابنادم  ِوزِّ

السانه.(
لتضيف ايضا لوحة فلسفية ناطقة

العين  اتوازن  والعقول  تسمع  )الوذن 
تنظر والقلوب مخازن.(

)العقل سوق ماإيتوارش(
من  يالها  السوق  الي��رى  منا  اح��د  ال 

دعابة التخلو من سخرية الذعة .
عطيني هبل ناكل رزقه قاله عطيني 

صاحب عقل انتوازى ناوياه
انها ثقافة راقية تعلن ان قيمة العقل 

اثمن من كنوز الدنيا .
)العتب علي زايد العقل(

البشر خطاؤون لكن القدرة على 
الى  األق��رب  ع��ادة من  تحمله تطلب 

العقل لتحاشي المشاكل.
مرافقه(  ينخصوه  العقل  )ص��اح��ب 
وي����رد ب��ق��ول ص��اح��ب ال��ع��ل��ه ي��ب��دو ان 
النخص في علة الجسد وعلة العقل له 

دوره
التصوير  عميقة  كاريكاتورية  لوحة 
تظهر ان العاقل الينتظر من مرافق احد 
بتنبيهه  ستقوم  هو  فمرافقه  تلكزه  ان 

عند الحاجة لإلنتباه.
بالحبر الليبي.

) ) الي عطاه ربي عطاه العقل ( (

ابجديات غناوي العلم 

الشاعر سالم احنيش نوار المنفي

ادبيات شعبية

أهل العقول في خير

<< قصيدة وشاعر
الشاعر علي الخرم والخاطر 

العرب لوله قالت 

من رباعيات الشاعر 
الغنائي فرج المذبل

هل يخطر على أحد أن الشاعر الراحل 
بالفصحى  شعره  يكتب  كان  الخرم   علي 
وأنه أيضا له قصائد بالعامية حيث يقول 

في قصيدة الخاطر
الخاطر خذا طوله يجض ومابه مرض

جرحه البريان عاود نقض
الخاطر خذا طول ليله جضيض 

يزوم بغيض
نهيته غلب علي مابي يريض
حونن علي عهد وأيام بيض 

رقيق الغرض
يهاتي بموال مدعاه فض

حرف النون
نسيب وال ابن عم قريب
نص الطريق وال كمالها 

ناوي علي سوق الرحيل مغرب 
نص السمع بالعين

نقص من حقه ترضى 
نجوم السماء أقرب لك

النشده تدل الذاهب
النخلة ما تلد اال تمرة

االيام
ياصاحبي رحلة ايامي صعبه

عديت الطفوله بين ضحكه ولعبه
واليوم عايش في سراب الذكرى
عطشانتايه في صحاري الغربه

بقلم: محمد اسويسي
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حوادث

سارق نضائد بزي عسكري للتمويه 

انتحل صفة رجل أمن وسرق هاتف مواطن

الديوان / خاص
أعلنت مديرية أمن بنغازي 
ضبط مجرم خطير من ذوي 
ذمة  على  مطلوب  السوابق 
التهديد  منها  قضية   21
بالقتل وحرق منازل ومحكوم 
لمدة  غيابًيا  بالسجن  عليه 

29 عاًما.
صفحتها  عبر  بيان  وف��ي 
قالت  فيسبوك  موقع  على 
ال��ق��ض��اي��ا   " أن  ال��م��دي��ري��ة 
المقبوض  فيها  المطلوب 
في  سجلت  قد  كانت  عليه 
محاضر  ف���ي  س��اب��ق  وق���ت 
رأس  شرطة  بمركز  رسمية 
اع��ب��ي��دة وش��م��ل��ت ال��رم��اي��ة 
وترويعهم  المواطنين  على 

واالع����ت����داء ع��ل��ى ال��ن��س��اء 
وتهجير مواطنين من منازلهم 

والسرقة بقوة السالح ".
القبض  ت��ف��اص��ي��ل  وع���ن 
قالت المديرية أن "معلومات 
ق��س��م  ألع�����ض�����اء  وردت 
ال���ت���ح���ري���ات ب����وج����وده في 
حيث  األط���ف���ال  مستشفى 
انتقل أعضاء التحريات إلى 

المكان وأوقفوه ".
واعترف المتهم لدى نقله 
إلى القسم بحسب المديرية 
جميع  في  إليه  نُسب  بما   "
ثم  إليهها  المشار  الوقائع 
اتُ���خ���ذت م��ع��ه اإلج�����راءات 
النيابة  إلى  القانونية وأحيل 

العامة".

الديوان / خاص
القبض  بنغازي  ألقت مديرية أمن 
ع��ل��ى س���ارق ن��ض��ائ��د م��رك��ب��ات ك��ان 
زياً   السرقة    عمليات  أثناء  يرتدي 
عسكرياً  وال يتبع أي جهة عسكرية 
،وب��ي��ع��ه��ا إل����ى ش���خ���ص  ن��ي��ج��ي��ري 
وت��م   مخفضة   ب��أس��ع��ار  الجنسية 

إحالتهما للنيابة العامة .
كاميرات المراقبة ترصد السارق

ووفق بيان للمديرية فإن بداية الواقعة 
كانت " بعد تقدم مواطنين بشكاوى ضد 
الخاصة  النضائد  بسرقة  قام  مجهول 
التحريات  أع��ض��اء  ليتابع  بمركباتهم 
ف��ي��ه��ا عمليات  ج���رت  ال��ت��ي  األم���اك���ن 
ويتابعون  المعلومات  السرقة ويجمعون 

كاميرات المراقبة بهذه األماكن
وحسب البيان " فقد رصدت كاميرات 
المراقبة شخًصا متلبسا بسرقة نضيدة 
م��ن إح���دى ال��م��رك��ب��ات م��رت��دًي��ا ال��زي 
العسكري وكمامة "مؤكده أن " أعضاء 
ال��ت��ح��ري��ات ت��ع��رف��وا ع��ل��ى ه��وي��ت��ه وت��م 
وبحوزته  ال��دوالر  حي  بمنطقة  ضبطه 
وكان  النضائد  من  عدًدا  يحتوي  كيس 

يرتدي الزي العسكري.
ارت��دي��ت ال���زي ال��ع��س��ك��ري كي 

الأثير الشكوك 
بيان  بحسب  التحقيقات  وبينت 
المديرية أن " المتهم يُدعى )ح.ض.م( 
مدني  شخص  وأن��ه  الجنسية  ليبي 
وال يحمل الصفة العسكرية )انتحال 
صفة( واعترف بارتكاب عدة سرقات 
العسكري  للزي  ارت��دائ��ه  سبب  وأن 
يثير الشكوك ويصبح موضع  كي ال 

شبهة 

"المتهم  أن  ال��م��دي��ري��ة  وأوض��ح��ت 
نيجيري  لشخص  النضائد  ببيع  أق��ر 
بأسعار  )ح.ب.أ(  يُ��دع��ى  الجنسية 
معه  مبرما  اتفاًقا  هناك  ألن  مخفضة 
ويعلم بأنها مسروقة " وأكملت المديرية 
أع��ض��اء  ان��ت��ق��ل   " ب��ال��ق��ول  بيانها  ف��ي 
التحريات وضبطوا الشخص النيجيري 
الذي اعترف بكل ما نسب إليه وجرى 

إحالتهما للنيابة العامة

الديوان / خاص
الجنائي  البحث  قسم  تمكن 
بنغازي  أم��ن  لمديرية  ال��ت��اب��ع 
من إلقاء القبض على  شخص 
ان��ت��ح��ل ص��ف��ة رج���ل أم���ن في 
ال��م��دي��ن��ة و اتُ����خ����ذت  ض��ده 
واحالته  القانونية  اإلج���راءات 

إلى النيابة العامة. 
بنغازي  أم��ن  مديرية  وقالت 
عبر بيان نشرته  في صفحتها 
التواصل  موقع  على  الرسمية 
االج��ت��م��اع��ي  ف��ي��س��ب��وك أن " 
تقدم  إلى  تعود  الواقعة  بداية 
مجهول  ض��د  بشكوى  م��واط��ن 
أن��ه رج��ل أمن  استوقفه وزع��م 

وسلب  عليه  واعتدى  فتشه  ثم 
ه��ات��ف��ه ال��م��ح��م��ول وأغ��راض��ه  

الشخصية. 
وأضافت المديرية أن :  رجال 
تحديد  من  تمكنوا  التحريات 
السيارة التي يستخدمها المتهم 
له  كمين  إع����داد  ج���رى  ح��ي��ث 
لدى تنقله في منطقة الكويفية 

وإيقافه. 
المتهم  نقل  بالقول:  ومضت 
إل����ى ال��ق��س��م ح��ي��ث اع��ت��رف 
وأقر  أمن  رجل  صفة  بانتحال 
الذكر  سالفة  الواقعة  بارتكابه 
ثم اتُخذت اإلجراءات القانونية 
معه وأُحيل إلى النيابة العامة .

الديوان / خاص
أسفرت جهود  القوة التابعة إلدارة 
الغربية  بالمنطقة  ال��ق��ان��ون  إن��ف��اذ 
بخطف  متهمة  س��ي��دة  على  القبض 
منشور  وبحسب  السابق  زوجها  وقتل 
القانون على  إنفاذ  إدارة  عبر صفحة 
فيسبوك بأن "وحدة التحري والقبض 
على  القبض  ألقت  الغربية  بالمنطقة 
بخطف  قامت  التي  )أ.ع.م(  المتهمة 
عليه  المجني  السابق  زوج��ه��ا  وقتل 
إلدارة  تسليمها  وج����رى  )أ.ف.أ( 

المباحث الجنائية.
القبض  إلقاء  أن  المنشور  وأضاف 
لتعليمات  تنفيًذا  ج��اء  المتهمة  على 

النائب العام 

الديوان / خاص
ضبط أعضاء جهاز المباحث الجنائية 
مكون  عصابًيا  تشكياًل  بنغازي  بمدينة 
ج��وازات  تزوير  في  تورطو  وافدين  من 
أفريقية  لجنسيات  وأخ��رى  ليبية  سفر 

مختلفة .
وبحسب الجهاز فإن أعضائه تمكنوا  
ب��ال��ت��ع��اون م��ع أع��ض��اء ت��ح��ري��ات جهاز 
والهدامة  السلبية  الظواهر  مكافحة 
مع  يتعاون  ال��ذي  التشكيل  ضبط  من 
إليه  ويرسل  الغربية  بالمنطقة  شخص 
بمدينة  م����روًرا  ال��م��زورة  المستندات 

سبها.
الجهاز وحسب بيان نشر على صفحة 
الحكومة  ف��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
أنهم  أدعوا   " المتهمين  أن  أكد  الليبية 
ليبيون حيث عثر بحوزتهم على بطاقة 
ليبية  سفر  وج���وازات  م��زورة  عسكرية 
إلى  إضافة  م��زورة  ونيجرية  وتشادية 
أوراق ثبوتية وبطاقات شخصية ورخص 

قيادة . 
أم��ام  باعترافاتهم  إدالئ��ه��م  وع��ق��ب 
الجهاز أُحيلو إلى النيابة العامة التخاذ 
"بحسب  حيالهم  القانونية  اإلج��راءات 

البيان .

 خطفت زوجها 
السابق وقتلته

جهاز المباحث الجنائية
يقبض على وافدين يمتهنون 

تزوير جوازات سفر

بنغازي: ضبط مطلوب في 21 قضية ومحكوم ب�29 عام
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اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء 
الخميس  ي���وم  ال��ق��ط��ران��ي،  ع��ل��ي 
المنتخب  أنشطة  على  الماضي؛ 
والصعوبات  للشطرنج،  الوطني 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه خ���الل م��ش��ارك��ات��ه 
خالل  وذل��ك  وال��ق��اّري��ة؛  اإلقليمية 
مجلس  عضو  ال��ذي حضره  اللقاء 
البيئة  النواب سعيد أسباق، ووزير 
محمد عبد الحفيظ زايد، وعناصر 

منتخب االتحاد الليبي للشطرنج.
وثّمن نائب رئيس مجلس الوزراء؛ 
وتفانيهم،  المنتخب  أعضاء  جهود 
الميدالية  على  حصولهم  مباركا 
ال��ذه��ب��ي��ة خ���الل م��ش��ارك��ت��ه��م في 
الشطرنج  ألولمبياد  العالم  بطولة 
شهر  خ��الل  بالهند  أقيمت  ال��ت��ي 
ي��ول��ي��و ال��م��اض��ي، وم���ؤك���دا دع��م 
الحكومة للمنتخب، وضرورة توفير 

احتياجاته كافة.
االتحاد  رئيس  ذكر  جانبه،  ومن 
بورجعة،  ف��وزي  للشطرنج  الليبي 
أن المنتخب سيشارك في البطولة 
العربية للناشئين التي ستجري في 
سوريا يوم 14 أكتوبر القادم، كما 
االت��ح��اد؛  درع  للقطراني؛  ُق��ّدم��ت 
تقديرا لدعمه وجهوده التي قدمها 

للمنتخب.

عن  الستار  بنغازي  األهلي  كشف 
للفريق  الجيدة  الصفقات  من  واحدة 

فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
بنغازي  األه��ل��ي  م��س��ؤول��و  ي��س��اب��ق 
ال���زم���ن م���ن أج����ل ت��م��دي��د ص��ف��وف 
أعلى  على  مميزين  بالعبين  الفريق 
مستوى لتدعم الفريق؛ للمنافسة على 

األلقاب.
لألهلي  الرسمية  الصفحة  وأعلنت 
بنغازي على موقع التواصل االجتماعي 
مع  الفريق  تعاقد  ع��ن  ب��وك”  “فيس 

الالعب المالي عصمان دومبيا.
ي��ج��ي��د دوم��ب��ي��ا ال��ل��ع��ب ف��ي مركز 
خ��ط ال��وس��ط االرت��ك��از وه��و م��ا كان 
الفترة  خالل  لتدعيمه  النادي  يسعى 

الماضية.
عقد  أن  إل���ى  الصفحة  وأش����ارت 
ال��الع��ب م��ع ف��ري��ق ال���ج���زارة يمتد 
عقود  على  الالعب  ووق��ع  لموسمين 

الفريق بالفعل.

وكان األهلي بنغازي قد بدأ تدريباته 
قيادة مديره  الجماعية مؤخًرا، تحت 
الذي  الليلي،  شهاب  التونسي  الفني 
خالل  المهمة  لتولي  معه  التعاقد  تم 

الموسم الجديد.

من المقرر أن يفتتح األهلي بنغازي 
الموسم  الممتاز  الدوري  في  مشواره 
الصداقة،  فريق  بمواجهة  الجديد 
االتحاد  أج��راه��ا  التي  للقرعة  وفًقا 

أمس بمدينة شحات.

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أصدر 
التصنيف  الخميس  ال��ي��وم  “ف��ي��ف��ا” 
مستوى  على  للمنتخبات  ال��ش��ه��ري 

العالم.
أغسطس  ش��ه��ر  تصنيف  وش��ه��د 
تراجع المنتخب الوطني في تصنيف 

الفيفا ، مركًزا على المستوى القاري 
والمستوى العالمي.

وحّل منتخبنا الوطني في المركز ) 
121 ( على مستوى العالم والمركز 
) 31 ( على مستوى القارة األفريقية 

في التصنيف الصادر اليوم.

المنتخب  ك���ان   ، ال��م��ق��اب��ل  وف���ي 
 )  120  ( المركز  احتل  قد  الوطني 
 )  30  ( ورق��م  العالم،  مستوى  على 
على مستوى القارة السمراء في آخر 

تصنيف صادر للفيفا.
الوطني  المنتخب  ت��راج��ع  وج���اء 
تقدم  ال��ذي  أن��ج��وال  منتخب  لصالح 
عليه في التصنيف واحتل مكانه هذا 
الشهر بعد أن كان الشهر الماضي في 

المركز ) 122( .
حافظ  ال��ق��اري،  المستوى  وع��ل��ى 
منتخب السنغال على صدارة الترتيب 
المغربي  المنتخب  يليه  األف��ري��ق��ي 
وال��ك��ام��ي��رون  ونيجيريا  وال��ت��ون��س��ي 

ومصر على التوالي.
أم���ا ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى ال��ع��ال��م��ي ؛ 
فيتصدر منتخب البرازيل المنتخبات 

يليه بلجيكا ثم األرجنتين  .

القطراني يحتفي بأعضاء المنتخب الوطني للشطرنج

األهلي بنغازي يعزز خط وسطه بصفقة مالية

المنتخب الوطني لكرة القدم يتراجع مركًزا واحًدا في تصنيف الفيفا لشهر أغسطس

الديوان – ريميسا
انقاد المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد إلى 
الهزيمة أمام نظيره المغربي، بنتيجة استقرت 
على 35-34، وذلك بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 
األفريقية  البطولة  منافسات  ضمن   31-31
روان���دا،  عاصمة  كيغالي  مدينة  ف��ي  المقامة 
الخامس  المركزين  أصحاب  تحديد  أجل  من 

والسادس.
للشباب  الوطني  منتخبنا  حل  النتيجة  بتلك 
المشاركة  ه��ذه  منهياً  السادسة،  المرتبة  في 
المقبولة بعد أن قّدم أداء يفرض االحترام في 

مجمل ظهوره األفريقي.
يُذكر أن البطولة األفريقية لكرة اليد للشباب 
مراحلها  ت��دخ��ل  كيغالي،  بمدينة  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
ومباراتي  الترتيبية  المباريات  بإجراء  األخيرة 

النصف النهائي.
األشبال  منتخب  بعثة  تتوجه  ثانية  جهة  من 
للمشاركة  رواندا،  إلى  الجمعة  االول  أمس  يوم 
اختتمت  بعدما  اليد  لكرة  أفريقيا  بطولة  في 

التحضيرات في طرابلس.

دخل منتخبنا األولمبي لكرة القدم يوم الثالثاء 
الماضي معسكر اعداد داخلي بمدينة البيضاء 
المنتخب  لمباراة  استعدادا  األول  تجمعه  في 
الرواندي ضمن التصفيات اإلفريقية التمهيدية 

المؤهلة ألولمبياد باريس عام 2024.
وأعلن االتحاد العام الليبي لكرة القدم قائمة 
المتواجدين  الالعبين  من  خلت  التي  المنتخب 
وكذلك  اإلفريقية  المشاركة  ف��ي  فرقهم  م��ع 
والالعبين  التتويج  س��داس��ي  ف��ي  المشاركين 

المحترفين الذين ينشطون في الخارج.
أولمبياد  إلى  المؤهلة  التصفيات  وستنطلق 
باريس يوم 19 من شهر سبتمبر القادم وتستمر 

حتى 27 من الشهر نفسه. 

المنتخب الوطني للشباب لكرة 
اليد ينهي بطولة أفريقيا سادسًا

منتخبنا األولمبي لكرة القدم يدخل 
معسكر اعداد للتصفيات اإلفريقية 
التمهيدية المؤهلة ألولمبياد باريس


