
عقيله  المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  بحث 
صالح بمكتبه في مدينة القبة، مع رئيس وأعضاء 
النقابات  ورؤساء  للمحامين  العامة  النقابة  مجلس 
تعديل  بينها  من  الموضوعات،  من  عددا  الفرعية؛ 
في  الالزمة  اإلمكانات  وتوفير  المحاماة،  قانون 
في  المحامين  بنقابات  أس��وة  المحاكم،  مجمعات 

الدول األخرى.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب 
عبدالله بليحق، أعرب أعضاء الوفد عن ترحيبهم 
بالتقارب بين مجلس النواب ومجلس الدولة، مثمنين 
قرار المحاكم الليبية؛ إيقاف العمل باالتفاقية غير 
يعتمدها  ل��م  التي  تركيا،  م��ع  المبرمة  الشرعية 

مجلس النواب.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس النواب، أن عدالة 
السلك  ن��زاه��ة  و  ق��وة  بفضل  ليبيا،  ف��ي  القضاء 
القضاء، لدوره في  القضائي، مشددا على احترام 

ترسيخ قواعد العدالة في البالد. 

وفي ذات السياق، رحب المستشار عقيله صالح، 
القانون  وأساتذة  المحامين،  القانونيين من  بجهود 
استعداد  أب���دى  كما   ، ال��ن��واب  مجلس  لدعمهم 

المجلس لتعديل القوانين الالزمة للمحاماة.

للمحامين ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ة  وأع���ض���اء  رئ��ي��س  يلتقي  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  رئ��ي��س 
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رئيس الحكومة يفتتح قسم 
األطفال بمستشفى ابن سينا

اخبار

اخبار

ص2

ص3

مجلس النواب يدين واقعة 
االعتداء على منزل عضو 

مجلس النواب "سارة السويح"

ص5اقتصاد

وزير السياحة: ملف الشركات المعتدية على المواقع 
السياحية وسرقة اآلثار قيد التحقيق في سرية

المحلي  الحكم  لجنة  رئيس  افتتح 
بمجلس النواب إدريس عمران، وعضو 
مقر  أم��غ��ي��ب،  سعيد  ال��ن��واب  مجلس 
المجالس  النتخابات  المركزية  اللجنة 

البلدية بمدينة بنغازي.
الحكومة  رئيس  بحضور  ذل��ك  ج��اء 
القطراني  علي  ونائبه  باشاغا،  فتحي 
النتخابات  المركزية  اللجنة  ورئ��ي��س 
الشفيع  عبد  جمال  البلدية  المجالس 
ومدير إدارة العمليات األمنية بالمنطقة 
وعدد  العمامي،  جمال  اللواء  الشرقية 

من الوزراء.
أك��د رئيس لجنة  االف��ت��ت��اح،  وخ��الل 
الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس 
المجالس  انتخابات  عملية  أن  عمران، 
االنتخابية  العملية  باكورة  هي  البلدية 
االن��ت��خ��اب��ات  إج����راء  ح��ت��ى  ليبيا  ف��ي 

إلى دعم  البرلمانية والرئاسية، مشيراً 
النواب  بمجلس  المحلي  الحكم  لجنة 
المجالس  النتخابات  المركزية  للجنة 
والعراقيل  الصعوبات  لتذليل  البلدية 
كافة التي قد تواجهها لضمان نجاحها 

وتحقيق العملية االنتخابية.
الحكومة  رئ��ي��س  ث��ّم��ن  م��ن ج��ان��ب��ه، 
ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة وج��اه��زي��ت��ه��ا الن��ط��الق 
البلدية  للمجالس  االنتخابية  العملية 
الطريق  باعتبارها  الُمعد  الجدول  وفق 

من  والخروج  الدولة،  إلقامة  الصحيح 
الحكومة  أن  م��ؤك��ًدا  ال��راه��ن،  ال��وض��ع 
المركزية النتخابات  اللجنة  ستقف مع 
هذا  تحقق  حتى  البلدية  المجالس 

االستحقاق الوطني.
اللجنة  باسم  الناطق  أك��د  ب��دوره، 
المركزية النتخابات مجالس البلدية، 
لتكون  كانت  ما  االنطالقة  هذه  بأن 
ودعم  بتوجيهات  الحكومة  دعم  لوال 
الحكم  وزارة  عبر  الحكومة  رئيس 
المحلي، حيث تم توفير كل المتطلبات 
باالنتخابات  ال��خ��اص��ة  اللوجستية 
نجاح  لضمان  الدولية  المعايير  وفق 
االنطالق  معلناً  االنتخابية،  العملية 
االنتخابات  وأن  اللجنة  لعمل  الفعلي 
ستتم في البلديات كافة وفق الخطة 

الموضوعة

النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  التقى 
فرع  بمقر  مكتبه  في  النويري”  ف��وزي   ” السيد 
ديوان مجلس النواب في طرابلس السفير األلماني 
المملكة  وسفيرة  أونماخت”  ميخائيل   ” السيد 
كارولين هورندال”   ” السيدة  ليبيا  لدى  المتحدة 

في لقاءين منفصلين يوم الثالثاء الماضي.
وناقش اللقاءين المستجدات السياسية في 

ليبيا وأهم القضايا العالقة وُسبل معالجتها، 
مسؤولياته  إطار  في  الدولي  المجتمع  ودور 

تجاه ليبيا.
وت��أت��ي ه��ذه ال��ل��ق��اءات ف��ي إط���ار متابعة 
ال��م��س��ت��ج��دات ال��س��ي��اس��ي��ة، وال���م���ش���اورات 
بالشأن  المتعلقة  القضايا  كافة  بخصوص 

الليبي في ظل الدور األممي .

أث���ن���ى رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
األربعاء  يوم  صالح  عقيله  المستشار 
الماضي؛ على عمل مؤسسة الخدمات 
وذل��ك  للمجلس،  التابعة  اإلع��الم��ي��ة 
إدارت��ه��ا  مجلس  رئيس  لقائه  خ��الل 
أعضاء  من  وع���دًدا  الشيخي،  خالد 
المستقبل  ليبيا  ق��ن��اة  تطوير  ف��ري��ق 
القبة،  مدينة  في  للمؤسسة  التابعة 
بحضور مدير إدارة اإلعالم، المتحدث 
الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله 

بليحق.
صالح  عقيله  المستشار  وأش���اد 
البث  خارطة  في  الملحوظ  بالتطور 

مؤكدا  المستقبل،  ليبيا  لقناة  العام 
أنه سيوجه بدعمها من خالل تسييل 

ميزانيتها التي أقّرها القانون.
وحضر اللقاء رئيس مجموعة العمل 
ال��وط��ن��ي خ��ال��د ال��ت��رج��م��ان، ورئ��ي��س 
المجتمع  م��ف��وض��ي��ة  إدارة  م��ج��ل��س 

بالتمر،  مبروكة  المحامية  المدني 
عبدالمحسن،  عفاف  واإلعالميتان 
جميعا  باعتبارهم  ب��وج��واري  ووف���اء 
ليبيا  قناة  تطوير  فريق  في  أعضاء 

المستقبل.
وقدم الفريق لرئيس مجلس النواب، 

قصيرة  الخطة  حول  مفصال  عرضا 
وتطوير  لتحديث  جرت؛  التي  المدى 
يخدم  بما  للقناة  البرامجية  الخارطة 
المرحلة، مبينين الصعوبات والعراقيل 
طيلة  والمؤسسة  القناة  واجهت  التي 

األعوام الماضية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أنه لن 
للمؤسسة  الدعم  تقديم  في  يتوانى 
مجلس  موجها  لها،  التابعة  والجهات 
من  المؤسسة  مع  بالوقوف  ال���وزراء 
وص��ي��ان��ة  م��ي��زان��ي��ت��ه��ا  تسييل  خ���الل 
مقارها، وتذليل الصعوبات كافة التي 

تواجهها.

عضوا مجلس النواب عمران وأمغيب يفتتحان مقر اللجنة 
المركزية النتخابات مجالس البلدية ببنغازي

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي سفيري المانيا والمملكة المتحدة لدى ليبيا

المستشار عقيله صالح يوجه بدعم مؤسسة الخدمات اإلعالمية بمجلس النواب
قام السادة أعضاء مجلس النواب 
محفوظ،  ع��ادل  الشاعري،  ”مفتاح 
علي  ت��ام��ر،  محمد  دوم���ة،  محمد 
ال��ص��ول”  خ��الل األس��ب��وع الماضي 
البري  أمساعد  منفذ  إل��ى  ب��زي��ارة 
وم��دي��ري��ة أم��ن أم��س��اع��د وك���ان في 
المسؤولين  م��ن  ع��دد  استقبالهم 
بلدية  وعميد  والمديرية  بالمنفذ 
ومشايخ  وأعيان  المكلف  أمساعد 
المنطقة، حيث أّطلع السادة أعضاء 
ال��ص��ع��وب��ات  ع��ل��ى  ال���ن���واب  مجلس 
المنفذ  عمل  تعيق  التي  والعراقيل 
ال��ب��ري وم��دي��ري��ة األم����ن، وك��ذل��ك 
جواز  إتالف  خلفيات  على  الوقوف 
المنفذ  ف���ي  ل��ي��ب��ي  م���واط���ن  س��ف��ر 
المصري  ال��ج��ان��ب  م��ن  ال���ح���دودي 
معاملة  م��ن  المواطنين  وش��ك��اوى 
أطلع  ك��م��ا  الليبيين،  ال��م��س��اف��ري��ن 
ال���س���ادة ال���ن���واب ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات 
بلدية امساعد في مجاالت الصحة 
وال���ط���رق وغ��ي��ره��ا م��ن ال��م��ج��االت 

الخدمية التي تهم المواطن.

عدد من أعضاء مجلس النواب 
يزورون منفذ أمساعد البري
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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

حق الرد مكفول . ●

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

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

ف������������������اك������������������س
ه������������������ات������������������ف
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ش�������������ارك ع���ض���و 
السيد  النواب  مجلس 
نصية”  ”ع��ب��دال��س��الم 
ف��ي اج��ت��م��اع ال����دورة 
ال��ت��اس��ع��ة وال��ع��ش��رون 
ل��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ل��الت��ح��اد ال��ب��رل��م��ان��ي 
انعقد  ال���ذي  ال��ع��رب��ي 
الماضي  السبت  ي��وم 
في العاصمة المصرية 
القاهرة، حيث ناقشت 
اللجنة خالل اجتماعها 
ت��ق��ري��ر األم��ي��ن ال��ع��ام 

ل����الت����ح����اد وت���ق���ري���ر 
ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ص��غ��رة 
اللجنة  ع��ن  المنبثقة 
وت��ق��ري��ري  التنفيذية 

ال���ف���ري���ق ال��ق��ان��ون��ي 
اللجنة  ع��ن  المنبثق 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��الت��ح��اد 
جائزة  لجنة  وت��ق��ري��ر 

ال��ت��م��ي��ز ال��ب��رل��م��ان��ي 
إلى  باإلضافة  العربي 
عمل  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
 2023-( االت���ح���اد 

وك���ذل���ك   )2026
أعمال  جدول  مشروع 
ال���م���ؤت���م���ر ال����راب����ع 

والثالثون لالتحاد.
واخ���ت���ت���م اج��ت��م��اع 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ل��الت��ح��اد ال��ب��رل��م��ان��ي 
على  باالتفاق  العربي 
ع��ق��د م��ؤت��م��ر االت��ح��اد 
جمهورية  ف��ي  ال��ق��ادم 
من  الفترة  في  العراق 
فبراير   26 إل��ى   24

للعام الجاري .

السيد  ال��ن��واب  مجلس  عضو  ش���ارك 
"عبدالسالم نصية" في الجلسة الحوارية 
الثالثة التي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر 
واالستثمار  والتأمين  للمصارف  الثالث 
حيث  الدولي،  طرابلس  بمعرض  الُمقام 
التأمين  صناعة  حول  الجلسة  تمحورت 
فعاليات  وش��ه��دت  االق��ت��ص��ادي،  والنمو 
األعمال  رجال  من  عدد  حضور  المؤتمر 
الخبراء  إلى عدد من  باإلضافة  والتجارة 
في مجال االستثمار والمصارف والتأمين.

رئ��اس��ة  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  أدان 
االعتداء  العبارات  بأشد  وأعضاء 
ال��ن��واب  مجلس  عضو  م��ن��زل  على 
“س��ارة  السيدة  جنزور  مدينة  عن 

السويح”.
وقال مجلس النواب في بيانه رقم 
)1( لسنة 2023م أن االعتداء قام 
القانون  عن  خارجون  مجهولون  به 
“أر  وق��واذف  يدوية  قنابل  بواسطة 
بي جي” ما أدى إلى تدمير منزلها 
وأه��ال��ي  جيرانها  وت��روي��ع  وح��رق��ه 
عملها  لممارسة  نتيجة  المنطقة، 
كممثلة  وم��واق��ف��ه��ا  ال��دي��م��ق��راط��ي 

لناخبيها في مجلس النواب.
وشدد المجلس على إدانته لمثل 
هذه االعتداءات على ممثلي الشعب 
م��ن أع��ض��اء م��ج��ل��س ال���ن���واب من 
القانون،  قبل مجموعة خارجة عن 
السادة  يثني  ل��ن  ه��ذا  أن  مؤكدين 
في  أعمالهم  ممارسة  عن  ال��ن��واب 

تمثيل مناطقهم وناخبيهم.
وطالب مجلس النواب في بيانه؛ 
ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ب��ات��خ��اذ اإلج����راءات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ح��ي��ال ه����ذه ال��واق��ع��ة 
وتقديمهم  المجرمين  وم��الح��ق��ة 

للعدالة.

ع�������ق�������دت ال����ل����ج����ن����ة 
سياسات  ل��رس��م  الوطنية 
واس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��ه��ج��رة 
اجتماعها  النواب  بمجلس 
ال���ع���ادي ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س 
ال��ل��ج��ن��ة ال��س��ي��دة “رب��ي��ع��ة 
أب��وراص” حيث تم التوقيع 
م���ن ق��ب��ل األع���ض���اء على 
الوطنية  الوثيقة  م��س��ودة 
واستراتيجيات  لسياسات 
الهجرة وإعتمادها من قبل 
لرئاسة  وتسليمها  اللجنة 

إلعتمادها  النواب  مجلس 
كأساس وطني إلدارة ملف 
الهجرة، كما ناقشت اللجنة 

خالل اجتماعها الذي ُعقد 
مجلس  دي���وان  ف��رع  بمقر 
طرابلس  بمدينة  ال��ن��واب 

ن���اق���ش���ت آل����ي����ات ت��ن��ف��ي��ذ 
االستراتيجية على الصعيد 

الوطني.

سرت  مدينة  عن  النواب  مجلس  عضو  ناقش 
حسين الزرقاء، مع رئيس الحكومة فتحي باشاغا، 
االجتماعي  المجلس  وأع��ض��اء  رئ��ي��س  بحضور 
إلع��ادة  الحكومة؛  تبذلها  التي  الجهود  للمدينة، 
اإلعمار وإزالة مخلفات الدمار الذي شهدته مدينة 

سرت بعد تحريرها من التطرف واإلرهاب.
بمقر  عقد  الذي  االجتماع  خالل  باشاغا  وأكد 
الحكومة بسرت عملها على تطوير البنى التحتية 
والصحية  التعليمية  المؤسسات  وتأهيل  وصيانة 
ومرافق الخدمة العامة بمدينة سرت، مضيًفا أن 
إمكاناتها  بكل  وستعمل  جهًدا  تّدخر  لن  الحكومة 
الحياة  ج��ودة  لتحسين  الرامية  خططها  لتنفيذ 

بجميع المدن والبلديات.
المجلس  وأع��ض��اء  رئ��ي��س  ث��ّم��ن  جانبهم  م��ن 
ال��ح��ك��وم��ة وسعيه  رئ��ي��س  االج��ت��م��اع��ي، ج��ه��ود 
سرت  تعانيها  التي  المختنقات  لحّل  المتواصل 
إلى  المهّجرين  وع��ودة  سكانها  احتياجات  وتلبية 
العون  يد  لتقديم  استعدادهم  معلنين  مناطقهم، 
المؤسس�ات  توحيد  في  مع�ها  والمساهم�ة  لها 
إلى  الوطنية الشاملة والع�ودة  وتحقيق المصالحة 
والمجلس  الدولة  رئاسة  انتخابات  إج��راء  مسار 

التشريعي.

مجلس النواب يدين واقعة االعتداء على 
منزل عضو مجلس النواب "سارة السويح"

اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة تعقد اجتماعها العادي

عضو مجلس النواب "عبدالسالم نصية" يشارك في اجتماع الدورة 
التاسعة والعشرون للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي

النائب "عبدالسالم نصية" يشارك في جلسة حوارية ضمن 
فعاليات المؤتمر الثالث للمصارف والتأمين واالستثمار

ملف إعادة إعمار سرت على طاولة 
النائب حسين الزرقاء ورئيس الحكومة 
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باشاغا،  فتحي  الحكومة  رئيس  تفقد 
بالمنطقة  األزم��ة  لجنة  رئيس  نائبه  رفقة 
الخارجية  ووزير   ، الزادمة  الجنوبية سالم 
التي  المشروعات  من  قدور؛ عددا  حافظ 

تشرف على صيانتها اللجنة.
رئيس  ِاط��ل��ع  التفقدية،  جولته  وخ��الل 
والتطوير  الصيانة  أعمال  على  الحكومة 
سنوات  بعد  ذلك  جاء  سبها،  بيت  بفندق 
طويلة من إقفاله، حيث عانت المدينة منذ 
سنوات طويلة في استقبال ضيوفها بسبب 

عدم وجود أي فندق بها.

ف��زان  قصر  مجمع  باشاغا  تفقد  كما 
الصيانة  أعمال  ب��دأت  وال��ذي  للمؤتمرات 
الماضي،  نوفمبر  شهر  في  به  والتطوير 
للمواصفات  طبقاً  األع��م��ال  تسير  حيث 

القياسية وبجودة عالية بغية استكمالها في 
وأهل  للمدينة  ليكون  لها؛  المحددة  المدة 
واالجتماعات  للمؤتمرات  مكانا  الجنوب 

الكبرى.

فتحي  الحكومة  رئيس  تفقد 
القطراني،  علي  ونائبه  باشاغا، 
الفم  وج��راح��ة  ط��ب  كلية  م��ق��ر 
وكان  بنغازي،  بمدينة  واألسنان 
جامعة  عميد  استقبالهم  ف��ي 
بنغازي عزالدين الدرسي، وعميد 
بوبطينة،  ن��ج��اة  األس��ن��ان  كلية 
الحيوية  ال��ع��ل��وم  كلية  وع��م��ي��د 
سعاد العوامي، وعدد من عمداء 

الكليات الطبية التخصصية.
وج�����اء ذل����ك ب��ح��ض��ور وزي���ر 
المهدي  المكلف  العالي  التعليم 

ش���ع���ي���ب، ووزي��������ر ال���ك���ه���رب���اء 
وال���ط���اق���ات ال��م��ت��ج��ددة ع��وض 
البدري؛ وقد جاءت هذه الجولة 
األقسام  على  لالطالع  التفقدية 
ومعامل الطبية بالكلية بعد انتهاء 

الصيانة بها.
الحكومة  رئيس  استمع  حيث 
عميد  من  الوافية  الشروح  إل��ى 
الكلية نجاة بوبطينة حول مراحل 
الكلية  واح��ت��ي��اج��ات  ال��ص��ي��ان��ة 

ك��األث��اث  ال���الزم���ة  للتجهيزات 
الطبية  وال��م��ع��دات  واألج���ه���زة 

ومستلزمات المعامل.
ض��رورة  على  باشاغا  وش��دد 
دعم الكلية لكونها صرًحا تعليميَّا 
��ا وج��ب االه��ت��م��ام ب��ه، كما  م��ه��ّمً
كافة،  احتياجاتها  بتوفير  تعهد 
والمقاعد  األث���اث  أهمها  وم��ن 
وال���دراس���ي���ة؛ حتى  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
تتمكن من أداء الدور المناط بها 

على أكمل وجه.

ال��وزراء علي  نائب رئيس مجلس  اجتمع 
القطراني، يوم الثالثاء الماضي، مع رؤساء 
بالمنطقة  الزراعية  الشرطة  جهاز  ف��روع 
الشرقية، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة 
بنغازي، بحضور وزير الحكم المحلي سامي 

الضاوي، ووزير االستثمار علي السعيدي.
وِاط��ل��ع ال��ن��ائ��ب خ���الل االج��ت��م��اع على 
فروع  عمل  سير  تعترض  التي  الصعوبات 
جهاز الشرطة الزراعية في مختلف بلديات 
التي  الجهود  مثمنا  الشرقية،  المنطقة 
يعمل  التي  واآللية  الجهاز،  عناصر  يبذلها 

بها في ظل قلة اإلمكانيات.
الحكومة  دع��م  على  ال��ق��ط��ران��ي  وأك���د 
لهذا الجهاز الهام، وشدد على توفير كافة 
متطلباته باعتباره أحد أذرع قطاع الزراعة 
الذي تقع عليه مسؤولية حماية الممتلكات 
تطال  ال��ت��ي  واالخ��ت��راق��ات  التعديات  م��ن 
الغابات واألراضي الزراعية العامة التابعة 
الحفاظ  في  دوره  إل��ى  باإلضافة  للدولة، 
ال��ب��الد،  ع��م��وم  ف��ي  النباتي  ال��غ��ط��اء  على 
متعهًدا بدراسة الصعوبات التي يعاني منها 

الجهاز.

ن��اق��ش وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
يوم  أبوزريبة،  عصام  اللواء 
َرئيس  مع  الماضي،  االثنين 
جهاز ُمكافحة الجريمة َفرع 
ال��ل��واء  ال��ش��رق��ي��ة  المنطقة 
ُسبل  ال��ق��ن��دول��ي؛  م��ب��روك 
ت��ع��زي��ز ال��س��ي��ط��رة األم��ن��ي��ة 
الُمنظمة  َوُمكافحة الجريمة 

َواإلرهاب.
واس���ت���ع���رض االج��ت��م��اع 
ُخطط التَّدريب َورفع تأهيل 

يجب  التي  الجهاز  عناصر 
عناصر  ِلخلق  ِب��ه��ا؛  الَعمل 
أمن  تحفظ  أن  على  ق��ادرة 

البالد َوِاستقرارها.
الجهود  زري��ب��ة  أب��و  ث��ّم��ن 
المبذولة من الجهاز، َوشدّد 
الدائم  ااِللتزام  على ضرورة 
ِب��ااِلن��ض��ب��اط َوال���ح���زم ِف��ي 
أمنية  تهديدات  أي  ُمواجهة 
ق���ّد ت��م��س أم���ن ال��ُم��واط��ن 

َوسّيادة الدولة.

الوزراء  مجلس  رئيس  افتتح 
االثنين  ي���وم  ب��اش��اغ��ا،  فتحي 
ال���م���اض���ي، ق���س���م األط���ف���ال 
ب��م��س��ت��ش��ف��ى اب����ن س��ي��ن��ا في 
استكمال  عقب  س��رت،  مدينة 
رفقة  وتطويره،  صيانته  أعمال 
ق��دور،  حافظ  الخارجية  وزي��ر 
ومدير  البلدية  عميد  وبحضور 
المستشفى وعدد من مسؤولي 

القطاعات.
ونقاًل عن المكتب اإلعالمي 

للحكومة، سيعمل قسم األطفال 
قدرها  استيعابية  بطاقة  اآلن 
بعد س��ن��وات من  50 س��ري��ًرا، 

التي  للظروف  نظرا  اإله��م��ال 
مّر  على  سرت  مدينة  واجهتها 
السنوات السابقة، حيث أجريت 

أعمال هذا المشروع تحت إدارة 
وإشراف لجنة األزمة بالمنطقة 
الغربية، المنشأة بقرار مجلس 

الوزراء.
ب����دوره، أك��د رئ��ي��س مجلس 
ال����������وزراء، س���ع���ي ال��ح��ك��وم��ة 
لجان  م��ش��روع��ات  الس��ت��ك��م��ال 
األزم�����ة، ل��م��ا ل��ه��ا م��ن أول��وي��ة 
فائدة  من  تحققه  ولما  وأهمية 
في  للمواطنين، خاصًة  وخدمة 

القطاعين الصحي والخدمي.

باشاغا يطلع على مشروعات لجنة األزمة بالمنطقة الجنوبية

الحكومة تتفقد مقّر كلية الطب وجراحة الفم واألسنان

القطراني يجتمع مع رؤساء فروع جهاز الشرطة الزراعية بالمنطقة الشرقية

وزير الداخلية يناقش مع رئيس جهاز ُمكافحة الجريمة ُسبل تعزيز السيطرة األمنية

رئيس الحكومة يفتتح قسم األطفال بمستشفى ابن سينا

القطراني،  علي  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  اطلع 
األعالف  لتوزيع  المركزية  اللجنة  رئيس  لقائه  خالل 
حمد المريمي على اإلجراءات النهائية التي تم اتخاذها 

فيما يتعلق بعملية توزيع األعالف على المربيين.
وأكد القطراني خالل االجتماع الذي عقد في 
مقر رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي ضرورة توزيع 
األعالف بطريقة منظمة حتى تصل إلى مستحقيها 
األمر الذي سيساهم في خفض أسعار المواشي.

من جانبه أكد المريمي تجهيز كميات األعالف، 
وفق اإلجراءات اإلدارية المتعارف عليها مع منسقي 

قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالبلديات.
وطلب رئيس اللجنة المركزية اإلذن لبدء عملية 
توزيع األعالف على المربيين، طبًقا لإلحصائيات 
وال��ث��روة  ال��زراع��ة  وزارة  م��ن  والمحالة  ال��م��ع��دة 

الحيوانية بالحكومة.

 أج����رى ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء علي 
بنغازي،  الكفيف  جمعية  إل��ى  زي��ارة  القطراني، 
الجمعية،  إدارة  مجلس  رئ��ي��س  خاللها  التقى 
محمد  لها  التنفيذي  والمدير  العبيدي،  خميس 
مسعود، ورئيس كتب العالقات بها رافع الشيخي، 

وعددا من المتطوعين والعاملين بالجمعية.
األسبوع  مطلع  زيارته  خالل  القطراني  وِاطلع 
ال��ج��م��ع��ي��ة، مثمنا  ن��ش��اط��ات  ع��ل��ى  ال��م��اض��ي، 
العاملون والمتطوعون  بها  التي يقوم  المجهودات 

في سبيل رعاية شريحة المكفوفين.
كونها  الجمعية  دعم  ض��رورة  القطراني  وأك��د 
هيأة أهلية تقوم برعاية شريحة مهمة في المجتمع 
من جميع أنحاء ليبيا، مشدًدا على حرصه لتقديم 
كافة،  العاجلة  االحتياجات  وتوفير  الالزم  الدعم 
رياضية  بمستلزمات  الرياضي  النادي  وتجهيز 
للجمعية، التي تأسست سنة 1961م، والتي تُعنى 
برعاية المكفوفين وِضعاف البصر تعليمياً وذهنياً 
واجتماعياً، والتي تستقبل المكفوفين من مختلف 

مدن ومناطق ليبيا.
بالحدائق  العناية  على  القطراني  ش��دد  كما 
الخاصة  األل��ع��اب  وتجهيز  بالمبنى  ال��م��وج��ودة 

بالمنطقة المحاذية للحديقة بالجمعية.

سير  الزادمة  سالم  الحكومة  رئيس  نائب  تابع 
بالمنطقة الجنوبية؛  الوزراء  العمل بديوان رئاسة 
ورئيس  اإلدارات  بمديري  لقائه  خالل  ذلك  جاء 

غرفة العمليات والطوارئ لمدينة سبها.
وناقش اللقاء سير عمل الديوان والمشروعات 
والبرامج المستهدفة من قبل الحكومة في سبيل 

تنمية مدن وقرى ومناطق فزان.

القطراني يّطلع على اإلجراءات النهائية التي 
اتخذتها اللجنة المركزية لتوزيع األعالف 

القطراني يشدد على تقديم كل 
االحتياجات العاجلة لجمعية الكفيف بنغازي 

الزادمة يتابع سير عمل ديوان 
رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية
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■ إعداد/  محمد العكاري 
 )2( رقم  القرار  يصدر  النواب  مجلس 
لسنة 2023م  بشأن تشكيل لجنة إعادة 

إعمار واستقرار بنغازي       
أصدر مجلس النواب  القرار رقم )2( لسنة 
إعمار  إع��ادة  لجنة  تشكيل  بشأن  2023م  
واستقرار مدينة بنغازي، برئاسة السيد  حاتم 
العريبي  وعضوية  السيدان فرج اقعيم وعبد 
المدينة  إعمار  إلع��ادة  وذل��ك  زي��د   الرحمن 
وال��ت��ص��دي ل��ل��ظ��روف ال��ط��ارئ��ة،  وج���اء في 
القرار بأن  تولى اللجنة مهاّم تحميل األموال 
المخصصة  من مصرف ليبيا المركزي، على 

الترتيبات المالية وفقا للتشريعات النافذة .
ووفقا للقرار فأن  للجنة الحق بتشكيل لجان 
والصرف  الفني  واإلش��راف  للمتابعة  فرعية 
واالستعانة  والغاية،  الهدف  لتحقيق  المالي 
ومؤسسات  أفراد  من  به  االستعانة  ترى  بمن 

إلنجاز أعمالها, 
رئيس  التقى  القرار  إص��دار  هامش  وعلى 
مجلس النواب المستشار عقيله صالح، برئيس 
وأعضاء لجنة إعادة إعمار واستقرار مدينتي 
بنغازي ودرنة،  وبحث  معهم  المستشار عقيله 
المختصة  الخدمية  الملفات  من  عدد  صالح 

بها اللجنتان

االعتداء  واقعة  يدين  النواب  مجلس 
سارة  ال��ن��واب  مجلس  عضو  منزل  على 

السويح
في  وأع��ض��اء  رئاسة  ال��ن��واب  مجلس  أدان 
العبارات  بأشد  2023م  لسنة  األول  بيانه 
واقعة االعتداء على منزل عضو مجلس النواب 
عن مدينة جنزور السيدة سارة السويح ، مبيناً 
عن  خارجون  مجهولون  به  ق��ام  االع��ت��داء  أن 
القانون بواسطة قنابل يدوية وقواذف "أر بي 
جي" ما أدى إلى تدمير منزلها وحرقه وترويع 
لممارسة  نتيجة  المنطقة،  وأهالي  جيرانها 
عملها الديمقراطي ومواقفها كممثلة لناخبيها 

في مجلس النواب . 
لمثل ه��ذه  إدان���ت���ه  ع��ل��ى  وش��ددال��م��ج��ل��س 
أعضاء  من  الشعب  ممثلي  على  االع��ت��داءات 
يثنيهم  ل��ن  ه��ذا  أن  م��ؤك��داً  ال��ن��واب  مجلس 
مناطقهم  تمثيل  ف��ي  أعمالهم  ممارسة  ع��ن 
وناخبيهم، و طالب بيان المجلس النائب العام 
باتخاذ اإلجراءات القانونية حيال هذه الواقعة 

ومالحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة
األول  للنائب  خ��ارج��ي��ة  م��ب��اح��ث��ات 

لرئيس مجلس النواب فوزي النويري 
النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  بحث 
السيد فوزي النويري  مع سفير ألمانيا لدى 
المملكة  وسفير  أون��م��اخ��ت   ميخائيل  ليبيا 
ليبيا السيدة كارولين هورندال   المتحدة لدى 
فرع  مقر  في  بمكتبه  منفصلين،  لقاءين  في 
ديوان مجلس النواب في طرابلس، المستجدات 
العالقة  القضايا  وأه��م  ليبيا  في  السياسية 
في  الدولي  المجتمع  ودور  معالجتها،  وُسبل 

إطار مسؤولياته تجاه ليبيا .
المستجدات  متابعة  إط��ار  في  ذل��ك  يأتي 

القضايا  بخصوص  والمشاورات  السياسية، 
الدور  ظل  في  الليبي  بالشأن  المتعلقة  كافة 

األممي .
امساعد  يزور  النواب   مجلس  من  وفد 

على خلفية تمزيق جواز سفر مواطن 
في  المتمّثل  ال��ن��واب  مجلس  وف��د  أج���رى 
الشاعري،  مفتاح  المجلس:  أعضاء  السادة 
دومة،  محمد  الصول،  علي  العجيلي،  ع��ادل 
امساعد  لمدينة  تفقدية  زيارة  تامر؛  ومحمد 
جواز  تمزيق  واقعة  في  للنظر  البالد؛  ش��رق 
الجمارك  ِقبل أحد عناصر  سفِر مواطن من 
العامة  األوض���اع  على  ول��ل��وق��وف  المصرية، 
األمن  مديرية  ودور  بالمنطقة،  والمعيشية 

والمنفذ الحدودي في استتباب األمن. 
زي���ارة  ي��ج��ري  ال��ن��واب  مجلس  وف���د 

للحدود الليبية الجزائرية
ال��ذي ضم  النواب  أج��رى وف��د من مجلس 
مفتاح  الزغيد،  إبراهيم    : ال��ن��واب  ال��س��ادة 
الشعاب،  بلخير  ال��ص��ول،  علي  ال��ش��اع��ري، 
محمد دومة، عمارة شنبارو، فاطمة الصويعي، 
بالمنطقة  غ��ات  لمدينة  زي��ارة  الشلي؛  سعاد 
الدورة  فعاليات  انطالق  مع  تزامنا  الجنوبية؛ 

)28( لمهرجان غات السياحي الدولي.
وفي كلمة له أثناء الفعاليات؛ تقدم النائب 
المدينة؛  وأع��ي��ان  لحكماء  ال��ش��ع��اب  بلخير 
وك��رم  االس��ت��ق��ب��ال  ل��ح��ف��اوة  وال��ث��ن��اء  بالشكر 

الضيافة التي لقيها وفد المجلس.
من جانبه عبر النائب إبراهيم الزغيد عن 
سعادته بالمشاركة في المهرجان، مضيفا بأن 
التذكاري  للنصب  زي��ارة  تخللتها  الوفد  جولة 
لمعركة إيسين ؛ التي امتزج فيها الدم الليبي 
للجزائر،  الفرنسي  إبان االحتالل  والجزائري 
داعيا رئاسة مجلس الوزراء إلى إيالء االهتمام 
بهذه المواقع، كونها تحوي إرثا وطنيا لألجيال 

القادمة .
فاطمة  ال��ن��واب  مجلس  ع��ض��و  وت��ق��دم��ت 
ال��ص��وي��ع��ي؛ ب��ال��ش��ك��ر ل��ل��ج��ن��ود ال��م��راب��ط��ي��ن 
بالمنطقة الحدودية، و حفظهم على استتباب 
األمن  في هذه األماكن النائية بأقصى الجنوب 
بتوجيه  التنفيذية  السلطة  مطالبة  الليبي، 
الرعاية واالهتمام لهذه المواقع الحيوية، وسد 
االحتياجات التي تعاني منها األجهزة األمنية 

فيها .
وأشار النائب محمد دومة في كلمة شهدها 
عدد من أعيان وحكماء مدينة غات والمنطقة 
الجنوبية؛ إلى أن وفد مجلس النواب قد وقف 

الجنوب  منها  يعاني  التي  االحتياجات  على 
تزال  وما  كانت  المنطقة  أن  مشددا  الليبي، 
تعاني من التهميش وتعثر عمليات التنمية عبر 

الحكومات المتالحقة .
أخبار اللجان

وقع أعضاء اللجنة الوطنية لرسم سياسات 
في  النواب  بمجلس  الهجرة  واستراتيجيات 
اجتماعهم العادي برئاسة رئيس اللجنة  السيدة 
بمدينة طرابلس على مسودة  أبوراص،  ربيعة 
واستراتيجيات  لسياسات  الوطنية  الوثيقة 
الهجرة واعتمادها من قبل اللجنة، وتسليمها 
كأساس  العتمادها  النواب؛  مجلس  لرئاسة 
إلى  باإلضافة  الهجرة،  ملف  إلدارة  وطني 
دراسة آليات تنفيذها على الصعيد الوطني .

مقر  تفتتح   المحلي  الحكم  لجنة       
المجالس  النتخابات  المركزية  اللجنة 

البلدية
بمجلس  المحلي  الحكم  لجنة  رئيس  افتتح 
النواب ادريس عمران، وعضو مجلس النواب 
سعيد امغيب ،مقر اللجنة المركزية النتخابات 
بحضور  بنغازي،  بمدينة  البلدية  المجالس 
علي  ونائبه  باشاغا،  فتحي  الحكومة  رئيس 
القطراني ورئيس اللجنة المركزية النتخابات 
ومدير  الشفيع  عبد  جمال  البلدية  المجالس 
الشرقية  بالمنطقة  األمنية  العمليات  إدارة 

اللواء جمال العمامي. 
يشارك  نصية  عبدالسالم  النائب    
لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  في 

البرلماني العربي
عبدالسالم  ال��ن��واب  مجلس  عضو  ش��ارك 
للجنة   29 ال  ال���دورة  اجتماع   في   ، نصية 
التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي، بالعاصمة 

المصرية القاهرة
وناقشت اللجنة تقرير األمين العام لالتحاد، 
و تقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة 
التنفيذية و  تقريري الفريق القانوني المنبثق 
باإلضافة  ل��الت��ح��اد،  التنفيذية  اللجنة  ع��ن 
الستعراض تقرير لجنة جائزة التميز البرلماني 
العربي، وكذلك بحث إستراتيجية عمل االتحاد 
أعمال  ج��دول  ومشروع   ،)2026-2023(

المؤتمر الرابع والثالثون لالتحاد .
عقد  على  االت��ف��اق  إل��ى  االجتماع  وخلص 
مؤتمر االتحاد القادم في جمهورية العراق في 
الفترة من 24 - 26 من فبراير للعام الجاري 

.
عضومجلس  ش��ارك  متصل  صعيد   وعلى 

ن��ص��ي��ة ف��ي الجلسة  ال���ن���واب  ع��ب��دال��س��الم 
فعاليات  ضمن  أقيمت  التي  الثالثة  الحوارية 
المؤتمر الثالث للمصارف والتأمين واالستثمار 
حيث   ، ال��دول��ي  طرابلس  بمعرض  ال��ُم��ق��ام  
تمحورت  الجلسة حول صناعة التأمين والنمو 

االقتصادي .
وشهدت فعاليات المؤتمر حضور عدد من 
إلى عدد  باإلضافة  التجارة  و  األعمال  رجال 
من الخبراء في  مجال االستثمار والمصارف 

والتأمين
دعم  تبحث   العقوري   عائشة  النائب 

األسر المنتجة
ن��اق��ش ع��ض��و م��ج��ل��س ال���ن���واب،  عائشة 
األسر  بدعم  المتعلقة  الموضوعات  العقوري 
المنتجة، وآلية تفعيل المشاريع الصغرى التي 
يمكن للمرأة المساهمة فيها مستقبال، وذلك 
والمعادن،  الصناعة  وزي��ر  مع   لقائها،  عقب 
العام  المستشار  بحضور  السعيدي  امحمد 

للوزارة .
اللجان  دور  تفعيل  إمكانية  اللقاء  وبحث 
المختصة في الحكومة، والبرلمان  للمساهمة 
احتواء  في  للمساعدة،  التوجه  هذا  دعم  في 
في  ه��ي  وال��ت��ي  المحتاجة،  األس��ر  م��ن  كثير 
حاجه لمن يتبنى مشاريعها وانتاجها المحلي .
المطاحن  ش��رك��ة  دور  تفعيل  بحث 

واألعالف بالجنوب
المنطقه  عن  النواب  مجلس  عضو  ناقش 
وزي��ر  م��ع   ، مسعود  مهدي  النائب  الجنوبية 
الصناعة والمعادن امحمد السعيدي تفعيل دور 
شركة المطاحن واألعالف، من حيث التخزين 
وإنتاج مادة الدقيق واألعالف، بحضور رئيس 
واألع���الف،   المطاحن  ش��رك��ة  إدارة  مجلس 
سليمان الذيب و عدد من المسؤولين بالجهات 

ذات العالقة . 
وزارة  مع  الحوار  إمكانية  االجتماع  بحث 
الزراعه لتفعيل دور الدوائر المتوفرة بالجنوب 
إلنتاج مادة القمح الطري أو الصلب، بالتنسيق 

مع االدارات المعنيه بوزارة الزراعة
مناقشة مشاكل الواحات

ناقش عضو مجلس النواب عن الواحات – 
جالو حمد المجبري، مع نائب رئيس مجلس 
والعراقيل  اإلشكاالت  القطراني  علي  الوزراء 
التي تواجه سير عمل بلدية أجخرة، بحضور 
أحمد  أيمن  اجخرة  البلدي  المجلس  عضو 
عبد  اج��خ��رة  التقنية  كلية  وعميد  عيسى، 

المالك عيسى .
بدوره أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، دعم 

الحكومة للبلدية وتوفير كافة احتياجاتها .
األوضاع األمنية بمدينة العجيالت               
مدينة  النواب عن  استعرض عضو مجلس 
األمنية  األوض��اع  محفوظ،  عادل  العجيالت، 
بالمدينة، وذلك عقب لقائه مع وزير الداخلية، 

لواء عصام أبو زريبة
العملية  سّير  لقائمها  في  بحثا  الجانبان 
األمنية،  َواألج��ه��زة  األم��ن  ِبُمديريِّة  األمنية 
واإلشكاالت َوالعراقيل التي تُواجهها المديرية 

َووضع الحلول الُمناسبة لَها

مجلس النواب في أسبوع

أهم المجريات نرصدها خالل هذا العدد من  صحيفة الديوان 

قرارات ولقاءات ومباحثات  أجراها مجلس النواب على الصعيد المحلي والدولي األسبوع الماضي
أبرزها إصدار القرار رقم )2( لسنة 2023م  بشأن تشكيل لجنة إعادة إعمار واستقرار بنغازي،  ومباحثات خارجية للنائب األول لرئيس 

مجلس النواب  السيد فوزي النويري ،باإلضافة إلى زيارات  السادة أعضاء مجلس النواب لمدينة غات و  للحدود الليبية الجزائرية لالطالع 
على أوضاع  المنطقة  ولمدينة امساعد للوقوف على خلفية تمزيق جواز سفر مواطن في الحدود المصرية
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واآلث��ار  السياحة  وزي��ر  فند 
بالحكومة الليبية الدكتور علي 
قلمه في تصريح لوكالة األنباء 
الليبية، ما يتداول مؤخراً، بأن 
بمعالجة  تقوم  س��وف  ال���وزارة 
ل���الع���ت���داءات على  ق��ان��ون��ي��ة 
قبل  م��ن  السياحية،  مواقعها 
واألف���راد  المحلية  ال��ش��رك��ات 
بهدف االستثمار، وذلك بإبرام 
جملة من العقود، تجبرهم على 
والضوابط  بالمعايير  االلتزام 
وفقاً  بالخصوص  بها  المعمول 

للتشريعات الليبية.
وأك��د ال��وزي��ر أن��ه تم إيقاف 
ج����ل ت���ل���ك ال���م���ش���اري���ع غ��ي��ر 
الشرعية القائمة فوق المواقع 
القضاء  وأن��ص��ف  السياحية، 
الوزارة في العديد من القضايا 
ض���د ال��م��ع��ت��دي��ن، وم���ا ي���روج 
انطوائهم  أو  اتفاقياتنا  ح��ول 
بإعطائهم صبغة  تحت مظلتنا 
قانونية، هو عاري عن الصحة 

تماماً.
المزادات  في  الليبية  اآلث��ار 

العلنية
فيما  السياحة:  وزي��ر  وتابع 

الليبية  اآلث���ار  بتهريب  يتعلق 
واإلتجار غير المشروع بها من 
الدولية،  اآلث��ار  مافيات  خالل 
التحقيق،  قيد  الملف  الي��زال 
هي  المعلومات  ك��ل  وبالتالي 
للحفاظ  الكتمان  طائلة  تحت 
على السرية أوالً ولخوفنا على 

الملف بشكل عام.
وطمأن الوزير الجميع بأنهم 
يلزم من إج��راءات،  اتخذوا ما 
لتقييم  أمنية  لجنة  وش��ك��ل��وا 
التجاوزات  وإيقاف  األض��رار، 
وتقديم الملف إلدارة القضايا، 
أنصفت  المحكمة  ب��ان  علما 
ال��وزارة في بعض من القضايا 
التي ترفعت فيها بالخصوص.

استراتيجيات وزارة السياحة 
واآلثار 2023

الحالي  ال��ع��ام  خطة  وح��ول 
إلى  للدخول  اعتماده  تم  وم��ا 
الدكتور  أوض��ح  التنفيذ،  حيز 
إلى  بحاجة  نحن  قلمه:  علي 
قطاع  هيكلة  تنظيم  إع����ادة 
كانت  الماضي  ففي  السياحة، 
هذه اإلدارات والجهات التابعة 
منطوية  وغ��ي��ر  م��ش��ت��ت��ة  ل��ه��ا 
وبالتالي  واح���د،  جسم  تحت 
س��ن��وي��ة قصيرة  خ��ط��ة  ل��دي��ن��ا 
تنموية  أهداف  تتضمن  األجل 
في  ترتكز  واض��ح��ة،  رئيسية 
والبنية  الهيكلي  التنظيم  إعادة 
البد  ال��ت��ي  السياحة  التحتية 

وترميمها  ب��ه��ا  االه��ت��م��ام  م��ن 
مساهمة  وأخ��ي��راً  وحمايتها، 
القومي  االقتصاد  في  القطاع 

وتوفير فرص العملة.
هذه  ب��أن  ال��دك��ت��ور:  وأردف 
االستراتيجية تأتي ضمن رؤية 
هذا  لتفعيل  الليبية،  الحكومة 
لكي  المهم  ال��ح��ي��وي  ال��ق��ط��اع 
ي��أخ��ذ م��ك��ان��ه ف��ي االق��ت��ص��اد 

الليبي.
وف����ي ال���خ���ت���ام ذك����ر وزي���ر 
القطاع  أن  واآلث���ار:  السياحة 
العالية  الخدمية  ال��وزارات  من 
األهمية في تدوير عجلة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، وأنه 
ط��ي��ل��ة خ��م��س ع���ق���ود مضت 
من  اهتمام  ب��أدن��ى  يحظى  ل��م 
وأعزى  المتعاقبة،  الحكومات 
االستراتيجية؛  ال��رؤي��ة  غياب 
الحيوية،  أهميته  إدراك  لعدم 
السياحة  صناعة  وأن  خاصة 
ال���ي���وم م���ن أه����م ال��م��ق��وم��ات 
واألن����ش����ط����ة االق���ت���ص���ادي���ة، 
القومي  الدخل  في  المساهمة 
بتوفير المزيد من فرص العمل 

)من وجهة نظره(. 

نظمت وزارة السياحة واآلثار مساء يوم 
مؤتمرا صحفيا  ببنغازي  الماضي  الثالثاء 
منتدى  انطالق مشروعها،  فيه عن  أعلنت 
للعام  القادم  بمارس  السياحي  االستثمار 

الحالي.
المعلومات  م��رك��ز  رئ��ي��س  ت��ك��ري��م  وت���م 
والتوثيق السياحي، الذي قام بعرض تقرير 
لالقتصاد(  دافعة  ق��وة  )السياحة  بعنوان 
ال��م��ح��اور تضمنت  ت��ن��اول خ��الل��ه ج��م��ل��ة 
المحلية  السياحية  للتنمية  العام  المخطط 
 ،2025 ح��ت��ى   2009 م��ن  ال��ف��ت��رة  ف��ي 
والمنتوج السياحي المحلي المنوع والموزع 
أساليب  موضحا  منه،  المهدد  وتوضيح 

التمويل من داخل الميزانية و خارجها .
وأكد وزير السياحة واآلثار الدكتور “على 
يأتي  اللقاء  ه��ذا  أن  كلمته  خ��الل  قلمه” 
ضمن البرامج الهادفة التي ينظمها القطاع 
االجتماعية  التنمية  بعجلة  الدفع  أجل  من 

واالقتصادية .
والرقابة  المهن  قسم  رئيس   – وأوض��ح 
-”طارق  الشرقية  المنطقة  في  السياحية 
س��ع��د م��ف��ت��اح ال��ف��اخ��ري” ل��وك��ال��ة األن��ب��اء 
مركز  بتكريم  اليوم  )نحتفى  قائال  الليبية 

تثمينا  السياحي؛  والتوثيق  المعلومات 
لجهودهم المبذولة في تنفيذ دراسة حول 
داخ��ل  اإلي���واء  وم��راف��ق  السياحي  ال��واق��ع 
إحصائيات  وإع����داد  الشرقية  المنطقة 
نعلن  سوف  أننا  كما  بالخصوص،  بيانات 
المخطط  م���ش���روع  ان���ط���الق  ع���ن  ال���ي���وم 
اإلقليمي، والمنتدى الترويجي واالستثماري 

السياحي(.
وزير  بحضور  والتكريم  المؤتمر  وك��ان 
السياحة واآلثار صحبة رئيس ديوان الوزارة 
مصلحة  عام  ومدير  الشرقية،  بالمنطقة 
ال��ط��ي��ران ال��م��دن��ي، وع��م��داء ال��ب��ل��دي��ات، 

ورؤساء األجهزة األمنية، ومدراء الشركات 
السياحة  مكاتب  إلى  باإلضافة  السياحية 
والصناعة  التجارة  وغرفة  اآلثار  ومراقبة 

والزراعة بنغازي .
المعلومات  مركز  أن  بالذكر  والجدير 
قبل  إنشاؤه  تم  ال��ذي  السياحي  والتوثيق 
 2020 العام  خالل  أع��وام صنف  خمسة 
تم  كما  محليا،  معلومات  مركز  كأفضل 
اختياره خالله 2022 كمركز إقليمي على 
مستوى الوطن العربي، فلقد ضمت قاعدة 
خمسين  من  ألكثر  دقيقة  أرشفة  بياناته 

عاما مضى. 

أعلنت الشركة العامة للكهرباء يوم األربعاء 
ال���ذروة  تخطي  ف��ي  نجحت  إن��ه��ا  ال��م��اض��ي، 
الشتوية دون اللجوء لطرح األحمال ألول مرة 

منذ سنوات.
الشركة  ب��اس��م  الرسمي  المتحدث  وق���ال 
العامة للكهرباء، وئام التائب في تصريح لوكالة 
تخطي  في  الشركة  نجاح  إن  الليبية،  األنباء 
العاملين  جهود  إل��ى  يرجع  الشتوية  ال���ذروة 
بالشركة في صيانة وتطوير الشبكة وإشراف 

رئيس مجلس اإلدارة “محمد المشاي”.
وأض�����اف ال��ت��ائ��ب، أن أع���م���ال ال��ص��ي��ان��ة 
العام  أواخ��ر  بدأت  التي  الجسيمة  والعمرات 

عمليات  وأوس���ع  أك��ب��ر  م��ن  تعتبر  ال��م��اض��ي، 
الطاقة  إنتاج  محطات  تطال  التي  الصيانة 

الكهربائية على مدى سنوات.
وأش�����ار إل���ى أن ه���ذه األع���م���ال م��ازال��ت 
تتواصل  حيث  المحطات  بمختلف  متواصلة 
أعمال العمرة الجسيمة على الوحدة السادسة 
صيانة  م��ن  االن��ت��ه��اء  بعد  ال��روي��س  بمحطة 

الوحدات األولى والثالثة الرابعة بالمحطة.
أنه  إل��ى  الشركة،  باسم  المتحدث  ولفت 
على  الجسيمة  العمرة  أعمال  في  الشروع  تم 
الوحدة األولى بمحطة الخمس، وهي األن في 
طور الفك وتجميع قطع الغيار للبدء في أعمال 

التركيب.
الكهرباء في  وفيما يخص صيانة محطات 
وضعت  الشركة  أن  التائب  أك��د  البالد  ش��رق 
فمن  تباعا،  المحطات  تلك  لصيانة  خططا 
المتوقع دخول الوحدة السادسة بمحطة شمال 
بنغازي في أعمال العمرة تليها باقي الوحدات 

في شهر فبراير القادم.
العامة  ال��ش��رك��ة  ب��اس��م  المتحدث  وأش���ار 
واإلدارة  العاملين  جهود  أن  إل��ى  للكهرباء، 
متواصلة واالستعدادات والتحضيرات مستمرة 
لمعالجة أزمة الكهرباء في ليبيا التي أرهقت 

المواطنين واإلدارات السابقة. 

وزير السياحة: ملف الشركات المعتدية على المواقع 
السياحية وسرقة اآلثار قيد التحقيق في سرية

وزارة السياحة واآلثار تعلن عن منتدى االستثمار السياحي مارس القادم

ألول مرة منذ سنوات.. شركة الكهرباء تتخطى الذروة الشتوية دون طرح لألحمال

المصرفية  االس���ت���ش���ارات  ش��رك��ة  ك��رم��ت 
التونسية وفد مصرف الوحدة برئاسة المدير 
العام فوزي جدولة، بعد أن تحصل المصرف 
في   )27001 )آي���زو  ال��ج��ودة  اعتماد  على 
بيئة سويفت بالمعيار المعترف به دولياً ألمن 
لبرنامج  امتثاله  إل��ى  باإلضافة  المعلومات، 
ك��أول  ال��ع��م��الء،  معلومات  آم��ن  ف��ي  سويفت 
حلول  بأفضل  زبائنه  بتزويد  يلتزم  مصرف 

التكنولوجية المتاحة في السوق.
وج���اء ال��ت��ك��ري��م ب��ح��ض��ور ع���دد م��ن م���دراء 
ال��خ��ب��راء  م��ن  ول��ف��ي��ف  التونسية  ال��م��ص��ارف 
وآم��ن  المصرفية  األن��ظ��م��ة  ف��ي  ال��دول��ي��ي��ن، 

المعلومات.
قال  الليبية  األن��ب��اء  لوكالة  تصريح  وف��ي 
مدير إدارة التسويق السيد أحمد التركي: بأن 
أفريقي  بنك  أول  ليبيا  في  الوحدة  مصرف 

يتحصل على )آيزو 27001(.
المصرف على هذا  بعد حصول  أن  وأك��د: 
ببيئة  ملتزم  المصرف  ب��أن  يثبت  اإلن��ج��از، 
مستوى  على  وتميز  الجودة،  عالية  مصرفية 

محلي ودولي.
وأض����اف ال��ت��رك��ي: أه��م��ي��ة ه���ذا اإلن��ج��از 
الشركات  على  اإليجابي  التأثير  ف��ي  تكمن 

والمؤسسات المالية الموجودة في ليبيا. 

أعلن صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، 
في  الراغبة  الشركات  تسجيل  في  البدء  عن 
لتنفيذ  المدينتين،  إعمار  التعاقد مع صندوق 
مشروعاته في مجاالت االستشارات الهندسية 

والمقاوالت العامة.
عن  يكون  التسجيل  أن  الصندوق  وأوض��ح 
اإللكتروني  ال��راب��ط  على  المنظومة  ط��ري��ق 
https://companies.bdcf.ly/ (

.)panel/company
الرابط يمكن للشركات  إلى أن هذا  وأشار 
ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي م���ج���االت ال���م���ق���اوالت 
التعاقد  الراغبة في  الهندسية،  واالستشارات 
تقديم  اإلعمار،  مشاريع  لتنفيذ  الصندوق  مع 
أوراقها للحصول على رقم عضوية والتسجيل 
ال��ص��ن��دوق، وذل��ك اع��ت��ب��اراً من  ف��ي منظومة 

 .2023.01.05

مصرف الوحدة أول مصرف إفريقي 
يتحصل على اعتماد )آيزو 27001(

بدء تسجيل الشركات الراغبة في التعاقد 
مع صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة



ركن  مصنع   زليتن  ببلدية  اُفتتح 
بحضور  وال��ت��دري��ب  للخياطة  ال��م��رأة 
أعضاء المجلس البلدي  ووكيل ديوان 
من  وع��دد  الصناعة  ومراقب  البلدية 

المهتمين والمدعوين .
 يتكون  المصنع من طابقين ويحتوي  
على مايقارب 16 آلة متكاملة   حيث 
والطابق  آلة   13 األول  الطابق  يضم 

اآلخر يضم 3 آالت للتدريب  .
جدير بالذكر بأنه سيتم  خالل األيام 
القادمة  افتتاح  معمل مماثل للخياطة 

والتدريب بمنطقة الجمعة وماجر.

شرعت القافلة الطبية المتكونة من عدد 
من األطباء والمختصين واالستشاريين في 
طب وجراحة العيون  في إجراء عمليات 
العام  البحري  زوارة   بمستشفى  جراحية 

وذلك بالتعاون مع المجلس البلدي زوارة 
الخدمات  وإدارة  المستشفى  وب��إش��راف 
مستشفى  مع  وبالتنسيق  زوارة  الصحية 

العيون طرابلس .

يأتي  عمل القافلة ضمن الحملة الوطنية 
الرفع  بالداخل وفي إطار  العالج  لتوطين 
بالمدينة  الطبي  الخدمي  المستوى  من 
وتخفيف المعاناة من على كاهل المواطن 

فيما يتعلق بطب وجراحة العيون .
للسادة  ال��ع��م��ل��ي��ات  إج����راء  ي��ت��م  ح��ي��ث 
الكشوفات  إج��راء  تم  الذين  المواطنين 
الطبية الالزمة لهم خالل األيام الماضية.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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 للدفع بعجلة العمل 

 بلدية زليتن تفتتح مصنع خياطة

  لتوطين العالج بالداخل 

القافلة الطبية تواصل عمليات العيون بمستشفى زوارة العام

التسييري  المجلس  رئ��ي��س  التقى 
ل��ب��ل��دي��ة  ب��ن��غ��ازي ص��ق��ر ب���وج���واري  
اإلدارة  مدير  مع  البلدية  بمقرديوان 
بالمنطقة  األم��ن��ي��ة  للعمليات  ال��ع��ام��ة 
اللواء جمال  القانون  إنفاذ  الشرقية _ 

العمامي  .

ناقش اللقاء بحث ُسبل إزالة العوائق 
داخل  والشوارع  الُطرق  مسارات  وفتح 
أعمال  تنفيذ  ب��ه��دف  البلدية  ن��ط��اق 

الرصف.
التي  العوائق  إزال��ة  اللقاءعلى  وأك��د 
ال��ُط��رق  م���س���ارات  ف��ت��ح  دون  ت��ح��ول 

والشوارع في تخفيف االزدحام وتسهيل 
حركة سيرالمركبات وأن اإلدارة العامة 
الشرقية  بالمنطقة  األمنية  للعمليات 
البلدية  مع  بالتنسيق  القانون  إنفاذ   _
خالل  األعمال  ه��ذه  في  البدء  بصدد 

األيام القليلة القادمة.

أجرت عضو المجلس البلدي أوجلة 
بترون  فضيلة  السيدة  المرأة  فئة  عن 
التربية  لكلية  تفقدية  زي���ارة 
للوقوف  وذلك  بالمدينة، 
المستجدات  آخر  على 
والتعليمية  اإلداري������ة 
ب��ال��ك��ل��ي��ة وال��ت��أك��ي��د 
ع��ل��ى م��وع��د ال��دراس��ة، 
واالط�����������الع ع����ل����ى أب�����رز 

التحديات و المعوقات  . 
حيُث كان في استقبالها مدير الشؤون 
أسبيع   بن  بالقاسم  والمالية   اإلداري��ة 
شقلوف  سليمان  الكلية  ع��ام  ومسجل 
األقسام  موظفات  من  وع��دد  أعتيبي، 

والمكاتب بالكلية .
حوارية   جلسة  عقد  الزيارة  تخللت   
العامة  األوض��اع  الحضور  فيها  ناقش 
و  المعتمدة   الدراسية  والخطة  للكلية 
جاهزية البدء للعام  الجديد حيُث أكد  
سوف  بالكلية  ال��دراس��ة  ن  أ  العتيبي 

تنطلق  بتاريخ  15  يناير 2023م.
بترون  السيدة  تقدمت   جانبها  من   
في  الكلية  مسؤولي  والسيدات  للسادة 
اإلدارات المختلفة واألقسام والمكاتب، 
بهذا  للنهوض  الكبيرة   جهودهم  على 

الصرح التعليمي في بلدية أوجلة.

كلية التربية أوجلة

بوجواري: يلتقي مدير اإلدارة العامة للعمليات األمنية بالمنطقة الشرقيةتستعد لعام جامعي جديد



اقيمت ببلدية اجخرة مراسم تسليم 
واستالم بين  بلدية اجخرة والشركتين 
وتطوير  ت��دري��ب  لمركز  المنفذتين 
المرأة  بحضور عميد البلدية  محمد 
عيد  ثمن  جانبه  من  المالك    عبد 
األلمانية  الوكالة  دور  على   البلدية 

لبلدية  الدولي  في تضمينها  للتعاون 
اج��خ��رة  وس��رع��ة ودق��ه اإلن��ج��از من 

طرف الشركات المنفذة .
 حضر مراسم  التسليم واالستالم 
أع���ض���اء  ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي محمد 
السنوسي و خالد عمر عليان  و مريم 

عبد ال��رح��ي��م  ب��اإلض��اف��ة إل��ى مدير 
السيدة  المرأة  وتطوير  تدريب  مركز 
التسليم  واختتم مراسم   تمام عوض 
تقدير على  توزيع شهائد  واالستالم  
الشركات المنفذة وتوقيع على محضر 

استالم األثاث والمعدات.

بحث وكيل ديوان  بلدية طبرق مسعود 
بمقر  موسع   اجتماع  الوهراني  خالل 
الصيدليات   عمل  تنظيم  طبرق  جامعة 
الجامعة  بين  ِاتفاقية  توقيع  تم  حيث 
طالب  تدريب  بشأن  الصيادلة  ونقابة 
ووكيل  الجامعة  بحضوررئيس  الصيدلة 
كلية  وعميد  العلمية  للشؤون  الجامعة 
الصيدلة و ممثلون  عن نقابة الصيادلة.
ن���اق���ش االج���ت���م���اع ت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل 
الجامعة  بين  ِاتفاق  وتوقيع  الصيدليات 
ون���ق���اب���ة ال���ص���ي���ادل���ة ب���ش���أن ت��دري��ب 
جاهزين  يكونوا  كي  الصيدلة   ط��الب 

عمل  لتنظيم  باإلضافة  العمل   لسوق 
بالخرائط  البلدية  ودع��م   الصيدليات 
والمعلومات التخاذ مايلزم بشأن تنظيم 

عمل الصيدليات.
 ب��ح��ث االج���ت���م���اع أي���ض���اً ال��ت��ع��اون 

ذات  الموضوعات  خالل  من  المشترك 
وإدارة  البيئة  ومنها  المشترك  االهتمام 
النفايات وتوجيه البحث العلمي وبحوث 
التخرج و اإلشكاالت التي تواجه البلدية 

والمجتمع.

 ناقش عميد بلدية أجدابيا امبارك المنفي 
إج�����راءات  ال��ب��دء ف��ي اإلي�����رادات وال��رم��وز 
عقب  وذل��ك  المحلية،  والجباية  التنظيمية 
لقائه مع منسقي ومديري القطاعات واألجهزة 
األمنية، ومندوبي الجباية المحلية للقطاعات 

ومدير إدارة الجباية المحلية بالبلدية.
تناول اللقاء عرض قرارات وزارة الحكم 

المحلي  بشأن إصدار الئحة نظام اإليرادات 
المحلية واعتماد النماذج الخاصة باإليرادات 
والرموز التنظيمية لإليرادات، وبكل ما يتعلق 
إلى قرارات  المحلية، باإلضافة  باإليرادات 
البناء  وأذون��ات  للتراخيص  المحلي  الحكم 
والصيانة واستئجار الفضاء العام والنماذج 

الخاصة بشهادة العلم والخبر.

البدء  على  االتفاق  اللقاء  خالل  تم  كما 
اإليصاالت  وتسليم  الجباية  إج���راءات  في 
اإلي����رادات،  جباية  ف��ي  المخولة  للجهات 
القطاعات  ك��ل  بين  المشترك  وال��ت��ع��اون 
أجل  من  وذلك  والبلدية،  األمنية  واألجهزة 
القليلة  ال��ف��ت��رة  خ��الل  بالبلدية  ال��ن��ه��وض 

القادمة.

7 بلديات
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األغدية  على  الرقابة  مركز  مفتشو  أجرى 
واألدوية فرع سبها جولة تفتيشية شُملت محال 
وذلك  المهدية  بمحلة  الغذائية،  المواد  بيع 
للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الليبية، 

وموافقتها لالشتراطات الصحية كافة.
الجولة  خ��الل  تبّين  أن��ه  المركز  وأوض���ح 
تمّثلت  المخالفات  من  وجود عدد  التفتيشية، 
ف��ي م���واد غ��ذائ��ي��ة م��وض��وع��ة على األرض��ي��ة 
ت��ع��رض��ت ل��س��وء ال��ت��خ��زي��ن، وت��ش��ق��ق��ات في 

الجدران واألرضية داخل المحل.
كما تبّين وجود خلط ما بين المواد الغذائية 
وجود  ع��دم  إل��ى  باإلضافة  التنظيف،  وم��واد 

شهائد صحية للعمال.
وأكد المركز عقب الجولة التفقدية، إحالة 
الستكمال  المختصة  الجهات  إل��ى  التقرير 

اإلجراءات القانونية الالزمة.

أج��راه��ا  سابقة  اجتماعات  ع��دة  بعد 
السيد عميد بلدية المرج م.وليد صلهوب 
جهاز  يخص  بما  األول��وي��ات  تقديم  بشأن 

تنمية وتطوير المراكز اإلدارية 
ح���ي���ث ت����م ت���ق���دي���م ع���دة 
ِقبل  من  للجهاز  مشاريع 
البلدية ومن  السيد عميد 
عدد  استكمال  أولوياتها 

ببلدية  نموذجية  م��دارس   4
المرج متوقفة منذ عام 2011على النحو 

اآلتي:- 
نموذجي  فصل   12 مدرسة  1.تنفيذ 

جبل بالمرج الغربي 
نموذجي  فصل   12 مدرسة  2.تنفيذ 

جبلي بالمرج الشرقي 
سليمان  الشهيد  مدرسة  3.أستكمال 

سعيد 6 فصول بمنطقة فرزوغة المرج
نموذجي  فصل   24 مدرسة  4.تنفيذ 

جبلي المرج الجنوبي 
من  المالية  القيمة  تخصيص  تم  حيث 
قبل الحكومة للجهاز وإعطاء األذن لمكتب 
ال��م��راك��ز االداري���ة  وت��ط��وي��ر  تنمية  ج��ه��از 

بالجبل األخضر بالبدء في العمل 

مركز الرقابة على األغذية سبها
يضبط مخالفات داخل 

محال تجارية

جهاز تطوير المراكز اإلدارية ُيعلن البدء 
بتفعيل واستكمال 4 مدارس ببلدية المرج

بلدية اجخره

 تقيم مراسم تسليم واستالم مركز تدريب وتطوير المرأة

جامعة  طبرق 

ُتوقع ِاتفاقية بشأن تدريب طالب الصيدلة

بلدية أجدابيا

تشرع في إجراءات اإليرادات والرموز التنظيمية

اليومين  ال��ك��ف��رة  ب��ب��ل��دي��ة  ان��ط��ل��ق��ت 
الماضيين حملة إصحاح البيئة المدرسية 
اإلص��ح��اح  ش���ؤون  إدارة  تنفذها  ال��ت��ي 
الكفرة  البلدي  الحرس  وجهاز  البيئي 
ومكتب الصحة المدرسية والمسؤول عن 

صحة التغذية المدرسية بالكفرة .

و شملت الجولة التفتيش على الشروط 
ودورات  بالمقاصف  ال��خ��اص��ة  الصحية 
للفصول  العامة  والنظافة  والمعامل  المياه 
شملت  كما  وإض���اءة  تهوية  من  الدراسية 
ومنع  البيئية   بالشروط  التنبيه  الجولة 
وكيفية  الصحية  غير  األغذية  بعض  بيع 

التخلص اآلمن من المخلفات البالستيكية.
المدارس  مديروا  أب��دى  جانبهم  من 
التزامهم بتوجيهات اللجنة الصحية التى 
التالميذ  وسالمة صحة  لحماية  تهدف 
والمعلمين فى كل المؤسسات التعليمية 

بالمدينة .

ِانطالق حملة إصحاح البيئة المدرسية ببلدية الكفرة
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ثقافية

))النقطة األولى هي أن السفينة قد 
تطفو فوق الماء بموجب قانون قانون 
طبيعي، لكنها تبحر في اتجاه الشرق 
أو الغرب بموجب إرادة البحارة، ذلك 
يعني أننا قد ال نملك فرصة في خلق 
حياتنا، لكننا نملك كل شيء في ما 
يخص قيادتها. وإذا خطر لنا أن ندير 
المرجاني،  الشعب  اتجاه  في  دفتها 
فإننا غالباً نستطيع أن نغرقها ونغرق 

معها.((.
يفكر،  وهو  النيهوم"  "الصادق  إنه 
وعندما يفكر مبدع في قيمة "النيهوم" 
فإن علينا أن نقرأ جيداً سطوره، لكن 
بينها  ما  أكبر  بدقة  نقرأ  أن  علينا 

أيضاً. 
وعن  السفينة،  ع��ن  يخبرنا  إن��ه 
سوف  لكننا  بخصوصها،  إرادت��ن��ا 
الليبي،  عن  العدد  ه��ذا  في  نخبره 
وعن رغبتنا الجارفة في أن ال تغرق، 

وال أن نغرق معها. 
إن��ن��ا ف��ي ه���ذا ال��ع��دد ن��ص��ل إل��ى 
الرائع  قطارنا  في   48 ال�  المحطة 
ه��ن��ا بحاجة  أش��ع��ر  ول��ع��ل��ي  ه����ذا، 
لالعتراف بأني لم أكن أتخيل مطلقاً 
تحريرها  برئاسة  تكليفي  تم  عندما 
بأن أصل إلى هذا الرقم، وكنت أتوقع 
هذه  تستمر  أن  األقصى  الحد  في 
عشرة،  أو  أع��داد،  خمسة  المغامرة 
وال شيء أكثر من هذا الطموح. ولكن 
الرابعة  السنة  ختام  إل��ى  نصل  أن 
الخامس  العام  في  مباشرًة  لندخل 
توقف، فهذا مالم  من اإلص��دار بال 
يخطر لي ببال. إن السفينة ال تنوي 
مالم  مرجاني،  شعب  بأي  االرتطام 

يقرر المرجان فعل ذلك بنفسه.
جمع التأنيث ال يغرق السفينة :

إن قومي تجمعوا .. وبقتلي تحدثوا
ال أبالي يجمعهم .. كل جمع مؤنُث 

.
إن��ه "ال��زم��خ��ش��ري" ) وف��ي رواي��ة 
 ،) العلوي  المختار  "أب��و  هو  أخ��رى 
بقدر  هنا  البيتين  صاحب  يهم  وال 
في  والشاهد  المضمون،  يعني  م��ا 
"الجمع" هو  البيتين أن معنى  هذين 
"الجماعة"، و"الجماعة" مؤنث، وفيه 
يجوز  التكسير  أن جموع  إلى  إشارة 

فيها التأنيث. 
بقدر  اللغة،  مغزى  هنا  يعنيني  ال 
فالقوم  الخطاب،  أهتم بمضمون  ما 
في  إنهم  بشر،  بالضرورة  ليسو  هنا 
مدى  أوس��ع  االفتتاحية  هذه  مفهوم 
بآالف المرات، إنهم ظروف متداخلة، 
احباط،  ومسببات  طويل،  ومشوار 
وخارجه،  البيت  داخل  أمل  وخيبات 
وعوامل هزيمة تتعلق بالوطن والدولة 
معاً، وأساليب مجتمع مهموم باليومي 
مطبوعة  م��ع  التعامل  ف��ي  المعاش 
بالموارد  تتعلق  وم��ؤث��رات  ثقافية، 

والمثابرة والقدرة واالستيعاب. 
ك��ل ه���ذا م��ع��اً يشكل م��ح��ت��وى لم 
يخطر ببال "الزمحشري" وهو ينشد 
بيتيه هذين، لكننا في هذه االفتتاحية 
كل  مضى  ال��ذي  مخزون  من  نخرج 

معاً  كل هذا  إخراجه، ألن  يمكن  ما 
يشكل "المجموع" الذي ذكره صاحب 
هنا  "القتل"  عملية  أن  كما  البيتين، 
ليست ذلك "القتل المادي" المتعارف 
عليه، إن القتل هنا شيء أشبه بوأد 
مشروع، أو كتم أنفاس طموح، أو في 

أبشع صوره: إغالق مجلة. 
كلها "مجموع" وكلها تستلزم روحاً ال 
تستجيب للهزيمة وال تذعن لالحباط، 
بالبيت  نستعين  أن  علينا  كان  ولهذا 
الثاني الذي ال يرفع الراية البيضاء، 
وأن نرفع الصوت قدر االمكان ونحن 

نردد بيت "الزمخشري" األخير :
ال أبالي بجمعهم .. كل جمع مؤنث

ولكن، مع اختالف كبير وجوهري، 
إذ أن "الزمخشري" هنا يجسد عقلية 
إلى  ينظر  كان  رعوي طالما  مجتمع 
الحيلة  قليل  كائن  أنها  على  المرأة 
قدرة  إال  يملك  ال  التركيز،  ضعيف 
"رد الفعل"، ويهعجز تماماً عن قدرة 
متهاوية  بالية  نظرة  وه��ي  "الفعل"، 
روافدها  أن  ل��وال  تنتهي  أن  لها  آن 
مازالت بألف خير، ولعل حقيقة أن 
أنها  أي  "مجلة"  هي  ذاتها  "الليبي" 
الزمخشري،  بيت  بمفهوم  "أن��ث��ى" 
لكن هذه "األنثى" قاومت وبكل روعة 
هذا "المجموع"، وهاهي اآلن تدخل 
عامها الخامس بدون توقف، وكأنها 
عقلية  على  األنثى  بانتصار  تحتفل 

االنتقاص منها.
السفينة ال تتراجع :

)) النقطة الثالثة أن سرعة السفينة 
لن تبدو عالية، أو بطيئة، إال بالنسبة 
واض��ع��اً  ال��خ��ارج  م��ن  يراقبها،  لمن 
والمعدل  الطريق  مسافة  ذهنه  في 

بالنسبة  أم���ا  ل��ل��س��رع��ة،  ال��م��ط��ل��وب 
ألهل المركب الذين ال يملكون نفس 
المشكلة بأسرها ال  المعلومات فإن 
داعي لها، إن المركب تسير، وتسير 
أيضاً في االتجاه المتفق عليه، وكل 
"تقدماً".  يعتبر  وراءه��ا  تتركه  شبر 

ذلك كل ما في األمر. ))
لنا  يشرح  جديد،  من  النيهوم  إنه 
آخ��ر،  بكياٍن  ممثاًل  الكيان  م��ش��وار 
في  أي��ض��اً  نسير  الليبي  ف��ي  ونحن 
شبر  وك���ل  ع��ل��ي��ه،  المتفق  االت��ج��اه 
وكل  "ت��ق��دم��اً"،  يعتبر  وراءن���ا  نتركه 
نجاح  حفلة  نعتبره  ن��ص��دره  ع���دد 
في  نمعن  يمضي  ي��وم  وك��ل  مبهجة، 
االنتماء ونستمر في التعاضد، وكأن 
وكأننا  نحن،  أصبحت  السفينة  هذه 
تحولنا إلى سفينة تمخر عباب هذا 

المشوار الرائع بكل تفاصيله. 
وماذا عن العروس ؟ :

ال  روائ��ع  ثمة  الشعبي  الشعر  في 
تنسى، إنك تجد هذا في كل البلدان، 
سواًء العربية منها أو غيرها، ولكننا 
يليق  وصفاً  نجد  س��وف  الليبي  في 
بهذه المناسبة، وسوف نفسر الوصف 

على طريقتنا كما اعتدنا دائماً . 
ال���راح���ل "ب��وس��وت��ي��ه  ال��ش��اع��ر  إن 
منتهى  ف��ي  بيتين  ينشد  ال��ف��اخ��ري" 
ال���روع���ة وه���و ي��ص��ف ح���ال ال��دن��ي��ا 
بتقلباتها ومزاجية أيامها المجنونة :

(( الدنيا تقدع بالمعكوس .. اتنص 
وما تقبل شي نص 

ات�����روح ف���ي ص��ي��ف��ات ع����روس .. 
وتصّبح خادم في خص .))

إنه يقول إن الدنيا تعكس مقاديرها 
في  تصل  وإن��ه��ا  ل��ه،  مثيل  ال  بعبٍث 

عليك  تملي  أن��ه��ا  ح��د  إل���ى  عبثها 
لكنها  تريد،  كما  أحكامها  نصوص 
ال تقبل منك نصاً واحداً تمليه أنت 
عليها. وأن الدنيا تأتيك حيناً زاهية 
فاتنة وكأنها عروس تأخذ باأللباب، 
لكنها قد تكشف لك في الصباح عن 
ولك  متهالك.  كوخ  في  بائسة  خادم 
ترضى  أن  ول��ك  ف��ق��ط،  تصمت  أن 
والحكم ال  ليس لك،  فالقرار  فقط، 

يبدو في يديك على االطالق.
العروس هنا مرهونة بنظرة كونية 
متجدد  كائن  إنها  التعبير،  صح  إذا 
في  فاتناً  يتجلى  أن  إال  به  يليق  ال 
منتهى روعة الحضور، وأن هذا هو 
االطار الذي الغنى عنه للعروس لكي 

تستحق اسمها على األقل.
"ب��وس��وت��ي��ه" ع��روس  لكن ع���روس 
م��ادي��ة ب��دوره��ا، ه��ي ع��روس ينتهي 
موسم زخرفها بانتهاء ليلة الزفاف، 
إنها  ك��ذل��ك،  ليست  ع��روس��ن��ا  لكن 
عروس نقيم لها زفافاً كل مطلع شهر، 
ونلون مالبسها وحليها في كل عدد، 
وندعو لحضور فرحها المبدعين من 
كل أرجاء هذا الوطن العربي الكبير 
األفكار  ونطرح  أيضاً،  خارجه  ومن 
النظر  ووجهات  والمفاهيم  وال��رؤى 
على باب مقصورتها كل عدد جديد .
ال��ع��دد  ه���ذا  ف��ي  ع��روس��ن��ا تختم 
ال�  العدد  يصدر  ولن  الرابع،  عامها 
عاٍم  في  غضة  وليدة  وه��ي  إال   49
ج��دي��د، ول��ع��ل ه���ذا ه��و س��ر نكهة 
العروس التي ال تغرب شمس فتنتها. 
إنها دائماً تلك السفينة التي تحدث 
عنها "الصادق النيهوم"، تلك السفينة 
الطبيعة  قوانين  بموجب  تطفو  التي 
وفق  إال  تسير  ال  لكنها  عنها،  رغماً 
دفتها  يديرون  الذين  بحارتها  إرادة 
من  أن  يعتقدون  وكما  يريدون،  كما 
مصلحتها أن تسير إلى األمام دائماً، 

وبال توقف. 
وهجها  يطفيء  ال  البدايات  روعة 

الختام :
ختام مقالة ال يطفيء نور الفكرة، 
ميالد  بعيد  تحتفي  افتتاحية  ونهاية 
احتفاء  تهمل  أن  يمكن  ال  مجلة 
أص��ح��اب��ه��ا ب��ه��ا م��ن��ذ ال���ع���ام األول 
منذ  الليبي  ف��ي  ون��ح��ن  ل��م��ي��الده��ا، 
لم  اآلن  وحتى   2019 ع��ام  ب��داي��ة 
نتوقف يوماً عن ايقاد الشموع وعن 
خيوط  نسج  وع��ن  اليوميات  كتابة 
انتماء ومودة آمل شخصياً أن ال تبدأ 

في التفكك.
ختامها.. حسن ظن : 

ك���ل ش���يء ق���د ي��ح��دث ك��م��ا ق��ال 
عليك  تملي  ف��ال��دن��ي��ا  "ب��وس��وت��ي��ه"، 
نصوصها وال تسمح لك بإمالء نص، 
كل شيء قد يحدث، لكن هذا الشيء 
الذي أخشى حدوثه لم يحدث حتى 

اآلن، وهذا يكفيني.

 . التحرير  رئيس  افتتاحية   *
في العدد ال�48 من مجلة الليبي 

الثقافية .

عروس السنة الرابعة*

بقلم: د. الصديق بودوارة
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

األعُين الَحمراء 
وق���ف أم���ام ال��ّش��م��س ب��ع��دم��ا ك��ان 
يستحّث الُخطى نحو الشاطئ، أعطى 
ظهره للّرياح ومنكَبيه وأمشاط قدَميه 
المائل  الٌمبتل  والّذهب  المنسل  للزبد 
أضالعه  آخ��ر  موضٌع  خّصر  للبياض، 

بيديه، ثم فَرَدهما و استقر 
ذلك الهدوء المكتنز بضّجة ارتطاِم 
المزّرق  األخضر  اللون  ذل��ك  ال��م��وج،  
خلف  قلب  ظهر  ع��ن  يحفظه  ال��ذي 
ظهره، ... نعم وصوت النورس البحري 
الرمادي الذي يعيد الذكريات لطفولة 

صاخبة 
بأريحّية،  يتنفس  أن  معه  ح��اول 
تحميٍض  غرفة  لتصيَرا  عيناه  أغمض 
القديمة  ال��ص��ور  تستجلب  ح��م��راء 
كان  التي  اللحظات  يتذّكر  بوضوح، 
ورفاقه،  الوطيس  حافَي  فيها  يجري 
الموج  ابتلعها  التي  الضحكات  تلك 
تلعُقها  ال��ت��ي  األج��س��اد  تلك  ال��ي��وم، 
يبتلعون  وهم  النشاط  ذلك  الشمس، 
التي  مظاّلتهم  بمعّداتهم،  الشاطئ 

ُتغرس بالرمل، تنغرس اليوم بقلبه 
ال��َم��وج  خطفه  ال���ذي  ال��ط��م��اط��م 
شطًا،  ليسقط  "خالد"  صديقك  من 
خلفه،  و"س��ل��ي��م"  "ن����زار"  ليتدافعا 
ولتضحك أنت و"عالء الدين" و"سهيل" 
البصل  تقّشرون  جلوٌس  أنتم  بينما 
"أحمد"  وح��َده  باكيين،  فتضحُكون 
الخضراء،  البّطيخة  بدفن  ُمنشغل 
ب��أُذن  يهمس  مغتاضًا،  يخرج  خالد 
وهم  بَمكر  فيبتسمون  وسليم،  ن��زار 
لباسه  يخلع  لم  الذي  لعالء  ينظرون 
يهرع  يتحّسسه،  أن  للزبد  يتسنى  ولم 
األخير بالجري و قطعة البصل بيده، 
فاخر  بموكب  ونه  وَيجرُّ به  ُيمسكون 
البحر  يدخلون  الفرح،  هستيريا  من 
تبتّل  اآلخ���ر،  ه��و  شطًا  ويسقطونه 

شعراته و ُتسبل أخيرا 
يحوم النورس الرمادي، ثم يتحّول 
لطائرة حربية سوداء ممقوتة، يحاول 
زياد إبعاد لونها الحقيقي عن ذاكرته، 
دموعه  لُمقلتيه،  يصل  البحر  ٍملح 

تنسل مجّددا، ال زال مغلق العينين 
.......

ذاك��رت��ك، عيناك  ي��دغ��دغ  ال��زب��د 
المغلقتان أمام الشمس تزداُد احمرارًا، 
هادئًا  غ��ّرة  حين  على  البحر  يصبح 
وأحمد  سهيل  الداخلي،  صراخك  أمام 
البحر،  بجوف  وسليم  ون���زار  ع��الء  و 
لمعة  يعكس  أزرٌق،  البحر،  هو  ه��ادئ 
الشعاع المنسل، يلعب األصدقاء الُكرة 
بالبحر، وحدهم دونك، وكأنك منهمك 
في  دم��وع��ك  تنهمر  ال��ص��ور،  ب��أخ��ذ 
هدوء، تلتف نحو البحر، ال زال رفاقك 
فقد  دون��ك،  الكرة،  يلعبون  بذاكرتك 
كنت  لطالما  التي  الصورة  من  تالَشيت 
فيها تبتسم، أي ابتسامة هي تلك التي 
تحملها اليوم، تحاوُل اآلن فتح عيَنيك 
أرضا،  فتسقط  بالُصَور،  الممتلئتين 

بات البحر حول رفاقك أحمر..
تهرع مسرعا باكيا باتجاه الطريق، 
س��ت��ل��ع��ن ال���ّل���ون األح���م���ر، وس��ت��ع��ود 
روحك  لتسترّد  القادم  الصيف  وحيدًا 

المسروقة.

َصفقات الُخدالن

ُمرهق!

ما يستحق الكتابة

العيون نوافذ األرواح

■ بقلم : نادية فضيل عبدالجليل

■ بقلم: محمد ساسي العياط  

■ بقلم : خديجة الفراوي 

■ بقلم : أالء خالد الطير 

■ بقلم : آية الوشيش 

اْلعاَلم  َهذا  َعن  اْلمِزيْد  مْعرَفْة  ِفي  لَدّي  الَسبيل 
َنا نِعيْش  ْض ِبالَخراْب واْلَخيَباْت ، َواليْؤسُفِني َأنَّ اْلُمكتَّ
تْحدث  اّلتي  مرِئيه  الالَّ اأَلْشياء  ِمن  الَخوف  َزمْن  ِفي 
َحْتمية  أْق��دار  إّنها  واِرع  الشَّ أَحد  ��ة  َأزفَّ ِفي  َحقيقًة 
ماُيْؤِسُفِني  ؛  اإِليماْن  من  بَها  َوالُقبوْل  ِمنَها  الَمفْر 
َهذا  ُح��دوْث  ب  ُتَكذِّ ماِويه  السَّ أْفكاِري  َتظل  َأْن  ُهوا 
َلْم  الّتي   ، اْلُمّره  اْلحَقيَقه  بَأّنها  َيقينًا  وَأعَلم  ي  الشَّ
ُتْكسر َقلِبي فَحسب ِإنه َيْحترْق َيالله، لَما تْأخد ُكل 
األْشياء ِصفة الَهشاَشه ، لَما النْثبْت ؟ أَنا حقًا الأِريد 
مْن هَذا اْلعالم إاّل الّثبات ؛ الّثبات فحْسب ، لُرّبَما أَنا 

أيضًا هّشه ، وقلِمي هْش ، وكلَماِتي هّشه ، َفقْط قلِبي 
َلم يُكن يومًا هْش بالّرغْمِ من صفَقات الُخدالْن ، كاَن 
ُأَبالي وَيْنَتاُبِني  ينُبْض ويَتألْم ، يْنُبض ويَتألم ، حقًا 
والَأْسْتِطيُع  الِمرآه  أَم��ام  ِفيه  َأق��ْف  يوٍم  ِمن  الَخوَف 
ُكل  مْن  ِبالّرغِم  أقاِوْم  إّني   ، نْفِسي  على  ِفيِه  الّتعرف 
ِتلَك الُجروْح َشيئًا واحدًا فحْسب ، وهَوا أاّل تموْت روَح 
بأّني  أْحَسْسُت  لطاَلما   ، يومًا  ِبداِخلي  الّتي  الّطفله 
أْن  علّي  ْب  َأيَتوجَّ  ، َذلك  َفقدت  أن  سَعيده  أْصبح  لْن 
أِقف ِفي ُمنتَصف الَخراْب والَخيباْت ، َهكَذا ، ِبالّشْكل 

الّذي َتَخّيلتُه وَأْصرخ ؟!

تركته  اّلذي  الباب  من  إليك  تنظُر 
حّتى  لديك  يتبَق  فلم  دونك؛  موارًبا 

قليل جهٍد لُتغلقه!
تراَك ُممّدًدا على سريرك ُمتوسًدا 
كجثٍة  يتحرك  منك  شيء  ال  أيامك، 
مأتمها  ضجيج  دون  َيُحل  لم  هامدٍة 

غير شهقاٍت وزفراٍت هادئة. 

ال  ك��أّن��ك  ل��أح��داث  نفسك  ُتسّلُم 
ُتهمك، لُتكبلك بها زمًنا أنت ُمقيٌد به 

بإرادتك! 
مرساٌة بداخلك تأبى أن ُترفع .. 

تمّر على سفينتك الفصول لتمارَس 
على أشرعتك مزاجها المتقّلب 

وبحُرك يؤثر الّصمت في حضرتها، 

مرٍض،  رحلة  كأّنك  بالّتعِب  شعوٌر 
وسهر انتظاٍر، وخيبة أمٍل! 

كمحاوالِت الّتأتأة والّرجوِع سالًما ..
كنفٍق،  تستخدمك  األش��ي��اء  ك��ّل 
ُمرهٌق  ُمغلق،  أّنَك  بيد  لتصل  تعبرك 

أنت كحرٍب خاسرة!

ِإن ما يستحق الِكتابة ِفي َعثرات 
الَحياة وَهزائمها الَدائمة، 

َشهاداِتك  َعلي  تقِديرك  ليَس 
الِعلمية 

الٌمختالة  الذاتية  ِسيرتك  وال 
باإِلنجازات،

وِظيفته  أو  ِم��ن��ا  ٌك��ل  َم��ْرك��ز  واَل 
َتعريفًا  ِإْسمه  َقبل  َتسبقه  ال��ّذي 

َأْوِإحتفاءًا به، 
ِإّن َمايْستحق الَتْدوين ِفعاًل، 

َبْينك  تعيشها  َص��اِدق��ة  َلحظة 
وبيَن َذاتك 

لحظة أستثمرت فيها إنسانيتك، 
لحظة َعَطاء َعِظيمة 

تنازل سامي، 
ِصَراعك َأْنت َونفسك ٌكل َيوم، 

ِجهادك الٌمْستمر، 
تربتك على َكِتف َأحدهم َيومًا،  

اإِلْنِغماس في َقاع اأَللم 
لحظات السعادة العارمة، 

ٌدن�����ّوك م���ن ال��َط��م��أن��ي��ة وَأن���ت 
لحظة  ِف��ي  ال��ّل��ه  معية  َتْستْشعر 

إحتياج، 
دعوة صادقة تذٌكر ِبها أحدهم، 

في  جهدت  دع��وة  تحقق  لحظة 
طلبها طوياًل، إن مايستحق الكتابة 

فعاًل 
كل مْعَنوى لْم َتْجِزي َعْنه الَمادة.

ألن العيون نوافذ األرواح 
إني قد دخلتك من عينيك!

ورأيت روحك الحزينة !
تمامًا كالتفاتتك الواثقة 

إن الطريق خالية ِمن المحبين!
ألملم ما تبقى لك منك 

على نهر من الحب 
للمحبة  الظمآن  عطشك  أروي 

الصادقة!

ألنها العيون 
نوافذ األرواح 

كان من الالبد أن تستحيل
روحي شمعة

أمام سواد عينيك!

ألنها العين نافذة 

دخلتك منها عنوة 
رغبًة في إيقاف الوجع

ثورة وردية في جسد
رجل يعشق األزرق

يقضمه الضعف
حتى صار حجرًا 

فيما أراك 
وحيدا في الزحام

تشبه القمر 
محاطًا بالنجوم!

تخشى أن
ينفذ ضوؤك 

كان من الالبد أن أكون شمسا!
أفني لوني األصفر

انعكاسا
على بياضك

ألنك وحيد مثلي

وقوي مثلي
وال تجيد الثرثرة
كان من الالبد أن 

أغدو كلمات 
لصمتك!

ضجيجًا لهدوئك
جراءة لخجلك

وشيئا من الدفء
لقلبك البارد

ألن العيون نوافذ
األرواح! 

كان من الالبد أن أدخلك
من عينيك!

كما لو أنني ريح
تجفف

.. رمشًا ُمبلاْلً
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ادبيات شعبية

قصير الجهد للشاعر جبريل الرعيدي البرعصي

محاضرات في التراث   غناوة العلم في الغال 

الشاعر صالح بومازق الرفادي 
وقصيدة اليوم انعلن

غناوة العلم واغراضها

ال حرام ال مسروق عليش في غالنا تجحدوا

غالهم ابقي للعقل  

جنين وين نام وسده

ربي العقل عاش دالل 

غال عزيز كي الوالدين الحنن

لنا زمان علي لوالف 

ازعما وايش داروا في الغال

غالهم مرض يا عين تموتي وال يوم هاونك

لو كان الغال كي قبل

علي عزيز ياما م العدد

يانا اليوم انعلن علي بوقطاطي ع الضمير ادلن

يانا اليوم اينوقن

كامتات عبرتهن مغير يفوقن

سقوهن لهيب النار بيش ايفوقن 

مايربحوا لوالف منا ملن

يانا اليوم حيارى شاربات من صوبه لهايب ناره

مع دمعهن قضن الليل سمارى  

حتى الوساد مع الفراش انبلن

يانا اليوم كلتا عيني بعد ما ناسا فاتتا

وتمت ظليله ماخفا دمعتا. 

اتشلد وعالمياقي دموعه يشلن

الغزل  منها  شتى  اغ���راض  العلم  لغناوة 

والسياسة  والشكوى   واالخ��الق   والحكمة 

وغيرها

الغزل

نومه  في  واالعزيز  ياليل  كيفنا  راه  زعما 

هني

نحمل في  سمور  الليل. من خوف شي منام  

ايجيبهم

فيه  ع��زي��ز   تنظر  بمنام  راض��ي��ه  العين 

وتنعمي

الوالدين  كي  عزاز  دالل   عاش  العقل  ربوا 

الحنن

مجلس  ع���ن  ص����در 
كتاب  ال��ع��ام  الثقافة 
التراث  في  محاضرات 
توثيقي  ك��ت��اب  وه���و 
ص�����در ع���ل���ى ه��ام��ش 
ال��م��ه��رج��ان ال��ت��اس��ع 
الذي  الشعبية  للفنون 
اق��ي��م ف���ي ال��ب��ي��ض��اء 
ب���ب���ل���دي���ة ال���ج���ب���ل 

االخضر
ال��ك��ت��اب من  وه����ذا 
التراثية  ال��م��ؤل��ف��ات 
التي اصدرها المجلس 
م���واك���ب���ة ل��م��ن��اش��ط 
ال����م����ه����رج����ان وم����ن 
القيمة  ال��م��ح��اض��رات 
ادبنا  الكتاب  هذا  في 
ال���ش���ع���ب���ي اص���ال���ت���ه 
وبالغته وهي للدكتور 
الراحل المهتم باألدب 
الشعبي علي الساحلي

الثانية  والمحاضرة 
التوثيقية  االه��م��ي��ة 
للشعر الشعبي وديوان 
ف��ض��ي��ل ال��ش��ل��م��ان��ي 
ن���م���وذج���ا ل��ل��دك��ت��ور 
ال��ب��اح��ث ف��ي ال��ت��راث 

الشعبي يونس فنوش

الثالثة  والمحاضرة 
ح����ول ف��ن��ون ال��ش��ع��ر 
ال��ش��ع��ب��ي ال��ه��م��ال��ي 

شعيب الحضيري
الرابعة  والمحاضرة 
فضاء  في  وقفة  وه��ي 

ال����م����وروث ال��ث��ق��اف��ي 
للراحل حسن عريبي

ث���م م��ح��اض��رة عن 
غ��ن��اوة ال��ع��ل��م دراس���ة 
ون���ص���وص ل��ل��دك��ت��ور 
عبدالسالم  الباحث 

شلوف 
سيرة  عن  ومحاضرة 
ب��ن��ي ه����الل ال��م��ن��ش��أ 
علي  للدكتور  والتطور 

برهانة
وم���ح���اض���رة اخ���رى 
الشعبية  امثالنا  ع��ن 
لالستاذ  الميزان  ف��ي 
رم�����ض�����ان ال���ب���رك���ي 
عن  اخ��رى  ومحاضرة 
الشعبية  ال��ش��اع��رة 

مريم الحجال.
ك��م��ا اح���ت���وى ه��ذا 
الكتاب على محاضرات 
الموسيقا  ف��ي  اخ���رى 
عند  وااللعاب  واللعب 

العرب وغيرها
به  وما  الكتاب  فهذا 
م��ن اب��ح��اث ودراس���ات 
ق��ي��م��ة ي��ع��د اض��اف��ة 
االدب  لمكتبة  واث��راء 

الشعبي في ليبيا

ق��ص��ي��ر ال��ج��ه��د ي��ص��ب��ر وم���ا ف��ي نيته

ق����ص����ي����ر ال�����ج�����ه�����د ه�������و ل����ون����ه 

وي��ح��ق ال��م��ص��ال��ح م���ن ح����ذاه ودون���ه

ق����ص����ي����ر ال�����ج�����ه�����د م�������ن ح����ال����ه

ال��خ��ي��ال��ه اول  ف���ي  ي���ف���زع  والع������اد 

ق����ص����ي����ر ال����ج����ه����د ف������ي ال���غ���ن���ه

مدنه ال��وط��ا  ف��ي  يبقى  ط��اح  ك��ان  وان 

عنه نقصر  العيب  حديث  جاني  وان 

سنه واال  ف��رض  ه��و  ال��خ��ال  وخ��ش��وش 

ق���ص���ي���ر ال����ج����ه����د ف������ي ال���ع���ي���ل���ه

والي�����ش�����اوره واح������د ن���ه���ار ال��ش��ي��ل��ه

اسبيله ع��ل��ي��ه  ي��ل��ق��وا  وم��اي��ص��دق��وا 

ث����ص����ي����ر ال����ج����ه����د ف������ي ال���ف���ي���ه

موطيه وط���ا  ي��ب��ق��ى  ق��ي��م��ت��ه  ت��ط��ي��ح 

السيه م��اي��ع��د  ك��ب��ي��ره  وه���ي  وح��ت��ى 

والت����ري����س ي���ف���زع ب���ه ب��ع��ي��ن ق��وي��ه 

ن��ص��ي��ه غ���زي���ر  م����ت����رادع  ك�����وت  وال 

مطريته واع�����ره   ك��ب��ي��ره  وه���ي  ح��ت��ى 

ع��ل��ي ك���ل ح���اج���ه ك����اب����رات ع��ي��ون��ه

عميته ت��ق��ول  ي��اب��س  ال��وط��ا  ع  وه���و 

دالل����ه ع���ل���ي���ه  وال  ال��������زوم  ب����ه  ال 

ل��وي��ت��ه ي���ف���ك  وال  ج�����ار  والي����ف����ك 

الي��������رد ق������وم والي�����خ�����اف�����وا م��ن��ه

كيفيته ع��ل��ي  ينشد  م��ن  ه��ن��اك  وم���ا 

سعيته واخ����ذي����ن   ان����زال����وا  ل���دب���ك 

زم��ي��ت��ه وال  الق����رب����ه  ع�����اد  وان������ت 

دل��ي��ل��ه ع���ل���ي���ه  وال  ل�������زوم  ب�����ه  ال 

والي��ح��ض��ر ال��م��ي��ع��اد ف���ي اخ��ل��وي��ت��ه

بيته ف���ي  ب��ع��ي��ب��ه��م  ع��ل��ي��ه  ي��خ��ش��وا 

ذري����ه وال  ع����ن����ده   الس���ب���ب  ال���ل���ي 

ق���اع���د ب��ط��ول��ه ي���اب���س���ه  اق��رم��ي��ت��ه

وم���اه���ن���اك ب��ن��دق��ت��ه والغ���دري���ت���ه

طاقيته م���ن  ف���وق  دم���اغ���ه  ال���واح���د 

جنيته ات��رك��ب��ه   ارك�����اب   ل��م��س��ه  ان 

الجبل  في  ولد  الذي  الرعيدي  عاشور  مازق  جبريل  الشاعر  قصيدة  من  ابيات  هذه 
االخضر سنة 1860م وتوفي سنة 1968م رحمه الله وغفر له .
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حوادث

الديوان / خاص
أعلنت النيابة العامة حبس مسؤول اإلدارة 
العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية 
للنفط ومدير اإلدارة العامة للتزويد والنقل 
البحري بشركة البريقة لتسويق النفط على 
ذمة التحقيقات في وقائع توريد كميات من 
القياسية  للمواصفات  مطابقة  غير  الوقود 

الليبية. 
إساءة سلطة 

عبر  بيان  في  العام  النائب  مكتب  وأف��اد 
ال��ت��واص��ل  م��وق��ع  ع��ل��ى  ال��رس��م��ي��ة  صفحته 
التحقيق  سلطة  بأن  فيسبوك  االجتماعي 
الجنايات  حيال  المتخذة  التدابير  واصلت 
المؤسسة  مسؤولي  بعض  إل��ى  المنسوبة 
آخر  جزء  تناول  خالل  من  للنفط  الوطنية 
من إجراءات بحث واقع إساءة سلطة إدارة 
األموال العمومية المخصصة لتمويل عقود 
المترتبة  واآلث��ار  البالد  إلى  الوقود  توريد 

عليها.
ال��م��ح��ق��ق واج��ه  ال��ب��ي��ان : أن  وأض����اف 
بواقع  المؤسسة  في  التزويد  إدارة  مسؤول 
إبرام عقود توريد ال تكفل صيانة المصلحة 
العامة وتسلمه كميات من الوقود ال تتآلف 
الليبية حيث جرى  القياسية  المواصفة  مع 
تحيط  التي  الجنائية  بالقواعد  مواجهته 

المال العام بالحماية .
ولدى االنتهاء من إجراء استجواب المتهم 
أمر المحقق بحبس المسؤول احتياطيا على 
النائب  مكتب  بيان  بحسب   " التحقيق  ذمة 

العام.
أمر بالحبس 

الماضي  الثالثاء  العامة  النيابة   أعلنت 
للتسويق  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  م��س��ؤول  ح��ب��س 
ومدير  للنفط  الوطنية  بالمؤسسة  الدولي 
البحري  وال��ن��ق��ل  للتزويد  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 
على  وذلك  النفط  لتسويق  البريقة  بشركة 

خلفية القضية نفسها.
أجريت  التحقيقات   " أن  النيابة  وذك��رت 

بشأن جودة مادة وقود مركبات آلية )بنزين( 
العام  منتصف  ليبيا  إل��ى  ت��وري��ده��ا  ج��رى 
استقرار  ع��دم  بحالة  وارتباطها  الماضي 
كفاءة عمل محركات االحتراق الداخلي في 

زمن توزيع المنتج بالمركبات.
المحقق في  " اضطلع  البيان فقد  ووفق 
ورصد  ال��م��وردة  الكميات  بحصر  القضية 
من  عينات  جمع  ت��م  كما  تسويقها  محال 
الكميات التي وصلت إلى المواطن وتلك التي 
ما زالت في مستوعبات أداة التسويق بغية 
الكيميائي  التحليل  أغراض  في  استعمالها 

وفق التقنية المرعية.

الديوان / خاص
التحري  مكتب  أعضاء  تمكن 
وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ب��ج��ه��از األم���ن 
من  األمنية  والتمركزات  العام 
قتل  جريمة  م��الب��س��ات  كشف 
داخ��ل  م��واط��ن  ضحيتها  راح 
بدائرة  قرقارش  بمنطقة  منزله 
الشعال  غوط  مركز  اختصاص 

بمديرية أمن طرابلس.
إدعاء كاذب

وق��ال��ت ال��م��دي��ري��ة ف��ي بيان 
مقتضب أن : التحقيقات أثبتت 
أن زوجة المواطن )م.ا. ع( قتلته 
وحاولت تضليل العدالة بزعمها 
أن أشخاصا مجهولين اقتحموا 
يقتلوا  أن  قبل  منزلها وعذبوها 

زوجها.
وخ����الل ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات وف��ق 
ال���ب���ي���ان اع���ت���رف���ت ال��م��ت��ه��م��ة 

بحجة  القتل  واقعة  بارتكابها 
الزوجية  العشرة  دوام  استحالة 
جريمة  ونفذت  خططت  حيث 
وبين  بينها  الحياة  إلنهاء  القتل 

زوجها.
مقطع  بالبيان  مرفق  ونشر 
فيديو أثناء التحقيق مع المتهمة 

روت فيه تفاصيل الجريمة.

االحتياجات  ذوي  من  ال��زوج 
الخاصة

: زوجها  أن  المتهمة   وقالت 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  من 
ينفذ  وال  ك��الم��ه��ا  ي��س��م��ع  وال 
زوجها  بأن  موضحة   تعليماتها 
قام بكسر فناجين قهوة  قامت 
ب��ش��راءه��ا ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة 

فضربته  أغضبها  ال��ذي  األم��ر 
ب��ع��ص��ا ال��م��ك��ن��س��ة ع��ل��ى رأس���ه 

وظهره ورجليه.
ضربته لكي اليعيد الكرة 
 " أنها  إل��ى  الزوجة  وأش��ارت 
لكنها  زوجها  قتل  تنوي  تكن  لم 
 " ال��ك��رة  يعيد  ال  حتى  ضربته 
مدعية أنه " ال يفهم إال بالضرب 
الوعي  فقد   " أنه  إلى  ولفتت   "
وارتطم  وسقط  مفاجئ  بشكل 
رأس���ه ب����األرض ث��م ت��وق��ف عن 

التنفس فتأكدت من وفاته.
من  موجة  الجريمة  وأث���ارت 
الغضب بين الليبيين، خاصة أن 
االحتياجات  ذوي  من  الضحية 
واألم  األب  وي��ت��ي��م  ال��خ��اص��ة 
المراكز  إح��دى  في  يقيم  وك��ان 
المعاقين  لرعاية  المخصصة 

قبل زواجه بشهرين.

الديوان / خاص
ألقى مركز شرطة الكويفية بمدينة 
بنغازي القبض على وافد مطلوب لدى 
نصب  قضية  في  م��رزق  أمن  مديرية 
واحتيال على مواطن بملبغ 100 ألف 

دينار.
وبحسب بيان لمديرية أمن بنغازي 
فإن " معلومات وردت إلى مركز شرطة 
في  وافًدا موجود  بأن  تفيد  الكويفية 

لدى  مطلوب  وه��و  الكويفية  منطقة 
ذم��ة قضية  م��رزق على  أم��ن  مديرية 

نصب واحتيال.
البحث  ب��ع��د   " ف��إن��ه  ال��ب��ي��ان  ووف���ق 
والتحري والتأكد من صحة المعلومات 
جرى ضبط الشخص المطلوب في أحد 
شوارع المنطقة وخالل التحقيقات تبين 
وجرت  المصرية  الجنسية  يحمل  أن��ه 

إحالته إلى جهات االختصاص.

الديوان / خاص
مدير  مساعد  إحالة  العامة  النيابة  أعلنت 
في  العربية  الوحدة   - الجمهورية  مصرف  فرع 
بنغازي إلى القضاء بتهمة االستيالء على أموال 

المودعين.
عبر  ال��ع��ام  النائب  مكتب  نشره  بيان  وأف���اد 
حسابه على موقع فيسبوك بأن وكيل النيابة بنيابة 
الفساد في نطاق دائرة محكمة  مكافحة جرائم 
استئناف بنغازي حقق في واقعة االستيالء على 
عشرات اآلالف من األموال المودعة في حسابات 

فرع مصرف الجمهورية - الوحدة العربية.
واستدل وكيل النيابة العامة على صحة ارتكاب 
الواقعة ومدى تورط مساعد مدير فرع المصرف 
المسؤول  الدالئل سوء سلوك  أثبتت  فيها حيث 
بتعمده تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب 
مصرفي آخر لسحبه واالنتفاع به دون وجه حق.

أمر   " البيان  وف��ق  التحقيقات  انتهاء  وم��ع 
قرررفع  ثم  احتياطيا  المسؤول  بحبس  المحقق 
وأح��ال  الحكم  ق��ض��اء  إل��ى  الجنائية  ال��دع��وى 

الدعوى إلى غرفة االتهام.

الديوان / خاص
العامة  باإلدارة  والقبض  التحري  مكتب  تمكن 
يتخذها  أوك���اراً   مداهمة  من  الجنائي  للبحث 
المحلية  الخمور  لتصنيع  مقراً  النفوس  ضعاف 

وترويج المخدرات في مدينة سوسة.
المداهمة   " أن  لها  بيان  في  اإلدارة  وقالت 
األولى جاءت بعد ورود معلومات لمكتب التحري 
تصنيع  تمتهن  عصابة  وج��ود  مفادها  والقبض 
الخمور المحلية وترويجها في أحد المزاع بمدينة 

سوسة.
فور ذلك أكدت اإلدارة أنه " بعد التحصل على 
اإلج��راءات  كافة  واتباع  العامة  النيابة  تأشيرة 
القانونية والتي بينها فتح محضر بالواقعة انتقل 
أعضاء مكتب التحري والقبض للمكان المحدد .

مداهمة أولى 
تم  األول��ى  الصباح  ساعات  في  أنه  وأضافت 
شخص  على  القبض  تم  حيث  المكان  مداهمة 
وهو في حالة سكر ظاهر كما تم ضبط مصنع 
من  كبيرة  كمية  لتحريز  إضافة  الخمور  لتصنيع 

الخمور المعدة للبيع.
وكما أوضحت أنه بعد عرض المقبوض عليه 
المختص  الطبيب  على  المصنع  صاحب  وه��و 
وإثبات واقعة التعاطي تم االستدالل معه وتدوين 
اعترافاته حول واقعة تصنيع الخمور والمتاجرة 

فيها وأحيل بعد ذلك للنيابة العامة.
مداهمة ثانية 

أما المداهمة الثانية فقالت عنها اإلدارة العامة 
للبحث الجنائي أن مكتب التحري والقبض التابع 
لها داهم وكر يتخذه ضعاف النفوس مقرا لترويج 

المخدرات والخمور في مدينة سوسة ايضا.
اتخاذ  بعد   " ال��ب��ي��ان  وف��ق  ال��م��داه��م��ة  وج���رت 
اإلجراءات القانونية الالزمة والحصول على تأشيرة 
النيابة العامة بالخصوص  فيما أسفرت المداهمة 
عن ضبط شخص يتاجر في المخدرات والخمور 
ضبط بحوزته كمية كبيرة من الخمور والمخدرات 
التي أحيلت معه برفقة المحضر إلي النيابة العامة 

التخاذ باقي اإلجراءات القانونية حياله.

مساعد مدير مصرف استولى 
على أموال المودعين

والنيابة العامة تأمر بحبسه

اإلدارة العامة للبحث الجنائي 

تداهم أوكاًرا للمخدرات 
والخمور في سوسة

 أساءوا استخدام السلطة  

ووّردوا وقوًدا غير مطابق للمواصفات القياسية 
الليبية والنيابة تأمر بحبسهم

بسبب كسره فنجان قهوة  قتلته زوجه عمًدا بعد شهرين من الزواج

مركز شرطة الكويفية 

يقبض على وافد نصب على مواطن 
بقيمة 100 ألف دينار
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 أعلن  مجلس إدارة نادي "المريخ 
السوداني" عن اختيار ملعب "شهداء 
الفريق  للعب  بنغازي  بمدينة  بنينا" 
األول على ارضه مبارياته في "دوري 
الحالي  للموسم  افريقيا   اب��ط��ال 

ض��م��ن م��ج��م��وع��ة ت��ظ��م "ال��ت��رج��ي 
التونسي والزمالك المصري وشباب 

بلوزداد الجزائري".
في  النادي  موقع  عبر  ذلك  جاء 
ن��ادي  ادارة  مجلس  اجتماع  ختام 

بنينا  شهداء  ملعب  بوضع  المريخ 
تعثر  ح��ال  في  خيار  أول  ببنغازي 
االفريقي  االت��ح��اد  مع  المباحثات 

بالخصوص .

كتب: سيف النصر امبيه
الليبي  ال��م��ن��ت��خ��ب  أس��ت��ه��ل 
لالعبين  ال��ق��دم   ل��ك��رة  األول 
بطولة   في   مشواره  المحليين 
 " للمحليين  األفريقية   األم��م 
السابعة   نسختها  في   " الشان 
الجزائر  منتخب  أمام  بخسارة 
بهدف  ال��ب��ط��ول��ة  مستضيف  
دون رد، وذلك لحساب  الجولة 
األولى من منافسات  المجموعة 
األولى، في المباراة التي جمعت 
ملعب  أرض��ي��ة  على  الفريقان 

نيلسون مانديال بالجزائر.
جرت  التي  المواجهة  ه��ذه 
وق��اده��ا    - الجمعة   أم��س   -
الحكم الجنوب أفريقي  ) توم 
بالتعادل  انتهت    ،) نجيل  أب��و 
حيث  المنتخبين،  بين  السلبي 
لم  األول���ى  دقيقة  ال��� 45  أن  
تكن مثيرة، ولم تحمل هجمات 

صحيح  الجانبين،  من  خطرة 
كانت   المطلقة  األفضلية   أن 
إال   والجمهور  األرض  لصاحب 
تكن  ل��م  جميعها  هجماته  أن 
مركز مصطدمة بجدار دفاعي 

متين.
تحرر  الثانية،  الحصة  ف��ي 
دف��اع��ات��ه،   م��ن  ليبيا  منتخب 
الجزائر   مرمى  نحو  متقدماً 
هذا  اللقاء،  وت��ي��رة  م��ن  مغيراً 

وش���ه���دت ال��دق��ي��ق��ة ال����� 54  
أي��م��ن  ال���الع���ب )  اس���ت���غ���الل 
محيوس (  للخطاء الذي أرتكبة 
ال��الع��ب ) ب��ل��ق��اس��م رج���ب (، 
الجنوب  اللقاء   ليحتسب حكم 
أفريقي ) توم أبو نجيل ( ركلة 
ال��ج��زائ��ري،  للمنتخب  ج���زاء 
أيمن محيوس   ( للركلة  ليتقدم 
( مسجال هدف اللقاء الوحيد. 
 ( ه��دف  بعد  ليبيا  منتخب 

تعديل  ح��اول   ) محيوس  أيمن 
في  خ��ط��ورة  مشكاًل  النتيجة، 
ع��ل��ى م��رم��ى ال��ج��زائ��ر خاصة 
عن طريق  ) عمر  الخوجة ( 
الذي صوب  كرة قوية من خارج 
 ( ال��ح��ارس  أبعدها  العمليات 
ركنية،  إلى   ) قندوز  أليكسيس 

وذلك في الدقيقة ال� 70.
هذا و ارتطمت كرة المدافع 
) علي سالمة ( التي جاءت من 
عالمة الزاوية  بالقائم األيسر 
للحارس الجزائري، وذلك عند 
مطلع الدقيقة  ال� 75 ، واصل 
م��ح��اوالت��ه  ال��ل��ي��ب��ي   المنتخب 
تراجع  ظل  في  الكفة،  لتعديل 
 ، الجزائري  للمنتخب  واض��ح  
افتقدت  الهجمات  جميع  لكن 
إلى الفاعلية والنزعة الهجومية 
المقابلة  لتنتهي   ، الحقيقية 

بفوز الجزائر بهدف وحيد.

قّدم الرامي الدولي الليبي مصطفى فرج 
بداية جيدة في أول جولتين في بطولة العالم 

للرماية المقامة بالمغرب.
وحقق الدولي الليبي بداية جيدة في أول 
جولتين في البطولة حيث حّقق في الجولة 
األولى 23 من 25 أي أنه أصاب 23 طبًقا 

من 25.
تقديمه  الليبي  الدولي  الرامي  وواص��ل 
أنه  أي  من 25  بنتيجة 22  جيًدا  مستوى 
أصاب 22 طبًقا من 25 ليكون مجموع أول 

جولتين 45 من 50.
الليبي،  الرامي  يخوض  أن  المقرر  ومن 
ينهي  أن  ع��ل��ى  ج��ول��ت��ي��ن  ال��س��ب��ت،  أم���س 
منافساته اليوم األحد بخوض آخر جولة له 

في البطولة.
م��ن ج��ان��ب��ه، أك���د ع����ادل ق��ري��ش رئيس 

االتحاد  رئيس  أن  للرماية  الليبي  االتحاد 
الليبي للرماية حصد رقم جد للغاية في أول 

جولتين من البطولة.
وأشار إلى أنه ال يزال أمامه ثالث جوالت، 

اليوم األحد، وفي حال حصد ما  واألخيرة 
مجموعه 114-125 سيحقق الحد األدنى 

للتأهل لدورة األلعاب األولمبية.
وشدد رئيس االتحاد على ضرورة االهتمام 
باإلضافة  فرج  مصطفى  أمثال  بالمواهب 

إلى محمد بن دولة رامي المسدس.
مع  سنة  أول  يلعب  الثنائي  أن  وأوض���ح 
منتخب الكبار وأن الالعبين يملكان الموهبة 
ألبطال  الناجحة  المشاريع  ضمن  ليكونا 
من  دع��م  إل��ى  يحتاج  ذل��ك  لكن  أولمبيين، 

الدولة الليبية واللجنة االولمبية ورعايتهم.
في  لليبيا  مشاركة  هناك  أن  إل��ى  ولفت 
األل��ع��اب  ل���دورة  المؤهلة  إفريقيا  بطولة 
ف���ي ش��ه��ر أغسطس  ب���اري���س  األول��م��ب��ي��ة 
لمعسكرات  اآلن  منذ  بحاجة  وال��رام��ي��ان 

واهتمام كبير.

الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس  أصدر 
ل��ك��رة ال��ق��دم، ق����راًرا رس��م��ًي��ا بسحب 
مسابقة  باستحداث  الخاص  ال��ق��رار 
الدوري الممتاز “ب” للموسم الرياضي 
لم  كأن  كلًيا  سحًبا   ،2024-2023

يكن.

قد  الكرة  اتحاد  إدارة  مجلس  وكان 
اتحذ قراًرا رقم 77، بشأن استحداث 

مسابقة الدوري الممتاز ب.
ج��اء ه��ذا ال��ق��رار بعد ال��م��ذك��رات 
المقدمة من أغلبية أندية مسابقة دوري 
النظر  إع���ادة  بشأن  األول���ى،  ال��درج��ة 

بخصوص  االت��ح��اد  إدارة  مجلس  في 
استحداث الدوري الممتاز ب.

رأي  على  بناًء  القرار  سحب  وج��اء 
الليبي  باالتحاد  االستشارية  اللجنة 
لكرة القدم، وعلى ما أقره مجلس إدارة 

االتحاد الليبي لكرة القدم

المريخ السوداني يختار ملعب شهداء بنينا بمدينة 
بنغازي للعب مبارياته بدوري ابطال افريقيا

ليبيا تستهل مشوارها ببطولة " الشان" بخسارة  أمام  الجزائر 

مصطفى فرج يحقق بداية جيدة في بطولة العالم للرماية بالمغرب

اتحاد الكرة يسحب قرار استحداث مسابقة الدوري الممتاز “ب”

كتب: سيف النصر أمبية 
سجلت سلة فريق النصر األول فوزا ساحقا 
وكبيرا على التحدي بفارق )90( نقطة وبواقع 
)116 - 26( نقطة معتلية بهذا الفوز صدارة 
 )11( برصيد  مؤقتا  الثانية  المجموعة  ترتيب 
المرحلة  مباريات  أول��ى  لحساب  وذل��ك  نقطة 
التمهيدية من مرحلة اإلياب من الدوري الليبي 
 -  2022( ال��ري��اض��ي  للموسم  ال��س��ل��ة  ل��ك��رة 

.)2023
الخميس  ي��وم   - ج��رت  التي  المواجهة  ه��ذه 
ثالثي  ق��اده��ا  النصر  ن��ادي  بقاعة   - الماضي 
متكون من حكم أول عبد الحميد الحمري وخالد 
أحنيش حكما ثانيا باإلضافة إلى موسي األوجلي 
حكما ثالثا، نجح فيها النصر في السيطرة على 
مجريات اللقاء موسعا الفارق في كل فترة لعبت 

ولكم نتائج الفترات على النحو التالي : 
الفترة األولى: انتهت لصالح سلة النصر بفارق 

)20( نقطة وبنتيجة )28( مقابل )8( نقاط.
النصر  سلة  لمصلحة  انتهت  الثانية:  الفترة 
مقابل   )24( وبواقع  نقطة   )22( بفارق  إيضا 
نصراوية  األول  الشوط  نتيجة  لتكون  نقطتان. 

خالصة بنتيجة )52( مقابل )10( نقاط.
النصر  سلة  لمصلحة  انتهت  الثالثة:  الفترة 
كذلك بفارق )16( نقطة وبنتيجة )31( مقابل 

)15( نقطة.
النصر  سلة  لصالح  انتهت  الرابعة:  الفترة 
نقطة  مقابلة   )33( وبواقع  نقطة   )32( بفارق 
للشوط  النهائية  النتيجة  لتكون  للتحدي  وحيدة 

الثاني نصراوية )64 مقابل 16( نقطة.

سلة النصر تتفوق على التحدي 
وتعتلي الصدارة مؤقتا


