
"عقيله  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  دعا 
للجلسة  ال��م��ج��ل��س؛  أع��ض��اء  ال���س���ادة  ص���ال���ح"، 
يوم  بنغازي  مدينة  في  ستنعقد  التي  الرسمية 
من  والعشرين  السابع  الموافق  المقبل،  الثالثاء 

سبتمبر الجاري.
ووفقا للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب 
عبدالله بليحق، فإن الجلسة مخصصة النتخاب 
ومناقشة  النواب،  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب 
مشروع قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة 
أعمال  ج���دول  ف��ي  ال��ب��ن��ود  م��ن  وع���دد  الليبية، 

المجلس.

المقبل  الثالثاء  الرسمية  للجلسة  النواب  مجلس  أعضاء  يدعو  صالح"  "عقيله  المستشار 
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الحكومة الليبية ُتدّشن 
منظومة تسجيل متكاملة 

لمرضى األورام

هيأة الرقابة اإلدارية 
ُتعلن عن تقريرها 

السنوي لعام 2021 م

التقى السيد رئيس مجلس النواب 
المستشار ”عقيلة صالح” بمكتبه في 
الماضي  االرب��ع��اء  ي��وم  القبة  مدينة 
بالحكومة  ال����وزراء  مجلس  رئ��ي��س 
الليبية السيد ”فتحي باشاغا” رفقة 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  نواب  السادة 
والسيد  األُس��ط��ى”  ”خ��ال��د  السيد 
”س���ال���م ال����زادم����ة” وال��س��ي��د وزي���ر 
والسيد  ق��دور”  ”حافظ  الخارجية 
أسامة  والمالية”  التخطيط  وزي��ر 
لشؤون  الدولة  وزير  والسيد  حماد” 
اب��و  ”م��ح��م��د  التشريعية  ال��س��ل��ط��ة 

زقية”. 

وبحسب المتحدث الرسمي باسم 
”عبدالله  ال��س��ي��د  ال��ن��واب  مجلس 
مجلس  رئيس  السيد  ف��إن  بليحق” 
مجلس  رئيس  السيد  أطلع  ال��وزراء 
الحكومة  به  قامت  ما  على  النواب 

النواب  مجلس  من  الثقة  نيلها  منذ 
يتعلق  فيما  خاصًة  إليه  وصلت  وما 
بشكل  طرابلس  للعاصمة  بدخولها 
سلمي ودون إراقة دماء في ظل تعنت 
الوالية،  منتهية  الدبيبة”  حكومة” 

السيد  م����راراً  عليه  أك��د  م��ا  وه���ذا 
يؤدي  ال  ب��أن  النواب  مجلس  رئيس 
دماء  إراق��ة  أو  الحرب  ذلك إلشعال 
رئيس  السيد  أك��د  حيث  الليبيين، 
مهام  مباشرة  على  ال���وزراء  مجلس 
الحكومة من مدينتي بنغازي وسرت 
في ظل األوضاع الراهنة ، كما تناول 
للمواطن  ال��خ��دم��ات  تقديم  اللقاء 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��م��ل��ف��ات ال��ُم��ل��ح��ة 
اليومية  المواطن  بحياة  المتعلقة 
باإلضافة إلى عدد من الملفات ذات 
العالقة بعمل الحكومة خالل الفترة 

الُمقبلة.

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية

التقى السيد رئيس مجلس النواب 
المستشار” عقيله صالح” بمكتبه في 
الماضي  الثالثاء  ي��وم  القبة  مدينة 
ُع��م��داء ب��ل��دي��ات ال��ج��ب��ل األخ��ض��ر، 
باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب 
“عبدالله  ال��س��ي��د  ال��ن��واب  مجلس 
احتياجات  تناول  اللقاء  فإن  بليحق” 
األخضر  الجبل  بمنطقة  البلديات 
والمشاكل والصعوبات التي تواجههم 
للمواطنين  ال��خ��دم��ات  ت��وف��ي��ر  ف��ي 
والُسبل الكفيلة للتغلب عليها لتوفير 
ظل  ف��ي  للمواطن  أف��ض��ل  خ��دم��ات 

الظروف التي تمر بها البالد.

مجلس  رئ��ي��س  السيد  التقى 
النواب المستشار ”عقيله صالح” 
ي��وم  ال��ق��ب��ة  م��دي��ن��ة  ف��ي  بمكتبه 
االربعاء الماضي أعضاء الرابطة 
اإلجتماعية  للخدمة  الوطنية 
المتحدث  وبحسب  والنفسية، 
ال��ن��واب  مجلس  ب��اس��م  الرسمي 
السيد “عبدالله بليحق” فإن اللقاء 
تناول عدد من القضايا الخاصة 
العالي  المعهد  وتفعيل  بالرابطة 
ل��ل��خ��دم��ة اإلج��ت��م��اع��ي��ة ب��ن��غ��ازي 
المؤتمر  دع���م  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
المزمع  األول  ال��دول��ي  العلمي 

م��ن فبراير  ال��ث��ان��ي  ف��ي  ع��ق��دهُ 
العالمي  لليوم  الموافق  2023م 
كما  االجتماعيين،  لالخصائيين 
ال��خ��ب��راء  م��ش��ارك��ة  مناقشة  ت��م 
في  االجتماعيين  واالخصائيين 

الوطنية،  ال��م��ص��ال��ح��ة  م��ش��روع 
بناء مقر  إعادة  اللقاء  تناول  كما 
الذي  بنغازي  الرابطة في مدينة 
تعرض للدمار خالل الحرب على 

اإلرهاب.

رئيس مجلس النواب يلتقي ُعمداء بلديات الجبل األخضر

رئيس مجلس النواب يلتقي أعضاء الرابطة الوطنية للخدمة اإلجتماعية والنفسية

أصدر مجلس النواب، قراًرا بتكليف 
المستشار “عبد الله محمد أبورزيزة” 

رئيًسا للمحكمة العليا.
ونّص القرار الذي حمل الرقم )5( 
بهذا  يعمل  أن  على  2022م  لسنة 
التكليف من تاريخ صدوره، وإلغاء كل 

حكم يخالفه.
ال��ن��واب ص���ّوت في  وك���ان مجلس 
جلسته الماضية باإلجماع على تكليف 
أبورزيزة، رئيًسا للمحكمة العليا، وذلك 
عقب ترشيحه من الجمعية العمومية 

للمحكمة، وموافقة مجلس الدولة.

باسم  ال��رس��م��ي  المتحدث  ص��رح 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ال��س��ي��د “ع��ب��دال��ل��ه 
المحكمة  رئيس  السيد  بأن  بليحق” 
بورزيزة”  الله  ”عبد  المستشار  العليا 
أدى صباح يوم األحد الماضي اليمين 
مجلس  رئيس  السيد  أم��ام  القانونية 
صالح”،  ”عقيله  المستشار  ال��ن��واب 
باإلجماع  النواب صّوت  وكان مجلس 
الُعليا  للمحكمة  رئيساً  اختياره  على 
في جلسته الرسمية في مدينة بنغازي 

الخميس قبل الماضي.

مجلس النواب يصدر القرار رقم 5 لسنة 
2022م بشأن تكليف رئيس المحكمة الُعليا

رئيس المحكمة العليا يؤدي اليمين 
القانونية أمام رئيس مجلس النواب
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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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تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

ال��ت��ق��ى ال��س��ي��د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
في  بمكتبه  ص��ال��ح”  ”ع��ق��ي��ل��ه  ال��م��س��ت��ش��ار 
إدارة  الماضي  الخميس  ي��وم  القبة  مدينة 
مستشفى الوحدة العالجي التعليمي بمدينة 
وبحسب  بالمدينة،  الصيادلة  ونقيب  درن��ة 
النواب  مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث 
السيد ”عبدالله بليحق” فإن اللقاء تناول عدد 
من الملفات الخاصة بقسم الكلى بمستشفى 

وتفعيل  استكمال  إل��ى  باإلضافة  ال��وح��دة، 
البالستيكية  النفايات  تدوير  إع��ادة  مصنع 
من  له  لما  الطبية  النفايات  من  والتخلص 
أهمية بالغة في التخلص من النفايات الطبية 
اللقاء  ختام  وفي  واآلمن،  الصحيح  بالشكل 
كرمت إدارة مستشفى الوحدة السيد رئيس 
صالح”  ”عقيله  المستشار  النواب  مجلس 

بدرع العطاء تقديراً لجهوده الوطنية.

إن  الطبلقي،  عائشة  النواب  مجلس  عضو  قالت 
ملف إعادة اإلعمار يتطلب مجهوًدا وتعاوًنا من جميع 
المواطن  المسؤولين حتى  من  بدًءا  المجتمع  شرائح 
البسيط الذي تتطلب عملية اإلعمار تثقيفه وتوعيته 

حول هذا الملف.
وأضافت الطبلقي، خالل مقابلة لها في قناة ليبيا 
الظروف  تهيئة جميع  يقتضي  اإلعمار  أن  المستقبل 
لجذب المستثمرين، مشيرة إلى أن ذلك يتم أوال من 
خالل تمكين الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا 
الستالم زمام األمور في البالد ألن االستثمار يتطلب 

ضمانات أمنية ومصرفية.
ونّبهت إلى أن قوانين الدولة الليبية ال بد أن تتماشى 
للمستثمرين، وهو  مع ملف االستثمار، وتكون جاذبة 
ما سيقوم به مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية 

الوحيدة في البالد.

وطمأنت الطبلقي المواطنين من أصحاب الحوافظ 
تجميد  إلغائه  بعد  النواب  مجلس  بأن  االستثمارية، 
المؤتمر  من  الصادر   2013 لسنة   25 رقم  قانون 
الوطني الخاص بتجميد المحافظ االستثمارية؛ شّكل 
لجنة مختصة تعمل مع صندوق المحافظ االستثمارية 
يتحصل  حتى  يواجهها  التي  المشكالت  ح��ل  على 

أصحاب الحوافظ االستثمارية على مستحقاتهم.

الكهرباء  قطاعات  مشاكل  عن  الطبلقي  وتحّدثت 
والتي  البالد  منها  تعاني  التي  وال��زراع��ة  والصناعة 
إلعادة  الدولة  قبل  من  ميزانيات  إنفاق  إلى  تحتاج 
الحكومة  تمكين  يتطلب  ما  وهو  والتدريب  التأهيل 

لتضطلع بهذه الملفات المهمة.
أن  الطبلقي  اعتبرت  الحكومة،  تمكين  وح���ول 
طرابلس  ل��دخ��ول  ك��ب��ي��ًرا  م��ج��ه��وًدا  ب��ذل��ت  الحكومة 
على  تعمل  الحكومة  أن  إلى  مشيرة  سلمية،  بطريقة 
في  األول��وي��ة  ذات  الطارئة  المواضيع  بعض  إنجاز 

البالد وستعمل في كل الظروف.
وأكدت عضو مجلس النواب أن المجلس سيشكل 
لجنة في القريب العاجل إلعداد خطة لتوزيع عائدات 
النفط والغاز على األقاليم الثالثة بدعم من المجتمع 
الليبيين  جميع  الستفادة  عادلة  آلية  وإيجاد  الدولي، 

منها، وهو ما اّتفق عليه الجلسة الماضية.

النواب  مجلس  رئيس  السيد  التقى 
بمكتبه  ص��ال��ح”  ”عقيله  المستشار 
الماضي  الثالثاء  يوم  القبة  مدينة  في 
عميد بلدية القبة وعدد من المسؤولين 
الرسمي  المتحدث  وبحسب  بالبلدية، 
“عبدالله  السيد  النواب  مجلس  باسم 
بليحق“ فإن اللقاء تناول الصعوبات التي 

تواجهها بلدية القبة وسير العمل بعدد 
من المشاريع بالبلدية لتقديم الخدمات 
لمواطني بلدية القبة، وكرم الحاضرون 
السيد رئيس مجلس النواب المستشار” 
تقديراً  شكر  بشهادة  ص��ال��ح”  عقيله 
لمجهوداته لتذليل كافة الصعوبات التي 

تواجهها بلدية القبة.

رئيس مجلس النواب يلتقي إدارة مستشفى الوحدة العالجي التعليمي بمدينة درنة

الطبلقي: ملف إعادة اإلعمار يتطّلب تمكين الحكومة الليبية 

ديوان مجلس النواب يعزي النائب األول 
لرئيس المجلس في وفاة والده

مجلس النواب يعزي النائب األول لرئيس 
المجلس في وفاة والده

رئيس مجلس النواب يلتقي عميد بلدية القبة وعددًا من المسؤولين بالبلدية
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الحكم  لجنة  رئيس  حضر 
المحلي بمجلس النواب إدريس 
الحكومي  االج��ت��م��اع  ع��م��ران، 
ال�����ذي ت���رأس���ه ن���ائ���ب رئ��ي��س 
ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ي ال��ق��ط��ران��ي، 
ل��ت��ش��ك��ي��ل ال��ل��ج��ن��ة ال��م��رك��زي��ة 

لالنتخابات البلدية.
وزير  االجتماع،  حضر  كما 
الحكم المحلي سامي الضاوي، 
ورئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة ال��م��رك��زي��ة 

لالنتخابات البلدية جمال عبد 
الشفيع.

وأك�����د االج���ت���م���اع ض����رورة 

للبلديات،  االنتخابات  إج��راء 
ف��ي رب����وع ال��ب��الد ف��ي أق��رب 
اآلجال ودعمها بكل اإلمكانيات 

إلنجاحها.
بعد موافقة  الحضور  واتفق 
فتحي  ال���وزراء،  مجلس  رئيس 
اللجنة  تشكيل  على  باشاغا، 
البلدية  النتخابات  المركزية 
المحلي  الحكم  وزي��ر  وتكليف 
المناخ  بتهيئة  الضاوي  سامي 
انتخابات  إلج���راء  المناسب 
ال��م��ج��ال��س ال��ب��ل��دي��ة ب��ك��اف��ة 

البلديات.

ن��ائ��ب رئيس  ش���ارك 
مجلس الوزراء علي فرج 
القطراني، يوم األربعاء 
ال��م��اض��ي ف���ي إع����ادة 
اف��ت��ت��اح ج��س��ر ط��ري��ق 
المهدوي  رفيق  أحمد 
ب��م��ن��ط��ق��ة ال���ص���اب���ري 
بعد  ب��ن��غ��ازي،  بمدينة 
الصيانة  أعمال  انتهاء 

الالزمة له.
وزير  االفتتاح  حضر 
سامي  المحلي  الحكم 
الضاوي ووزير الكهرباء 
المتجددة  وال��ط��اق��ات 
ع��وض ال��ب��دري، ووزي��ر 
جمعة  والتعليم  التربية 

وزارة  ووك��ي��ل  الجديد 
ال��داخ��ل��ي��ة، وم��ح��اف��ظ 
مصرف ليبيا المركزي 
ورئيس  الحبري،  علي 
التسييري  ال��م��ج��ل��س 
الصقر  بنغازي  لبلدية 

بوجواري.
القطراني  وأوض����ح 

ف�����ي ك���ل���م���ة أل���ق���اه���ا 
جسر  أن  بالمناسبة، 
ط���ري���ق أح���م���د رف��ي��ق 
ال����م����ه����دوي ت���ع���رض 
ل���ل���ت���دم���ي���ر م����ن ق��ب��ل 
اإلرهابية  الجماعات 
خ����الل ال���ح���رب ال��ت��ي 
خ����اض����ه����ا ال���ج���ي���ش 

ال��ل��ي��ب��ي ف����ي م��دي��ن��ة 
ب��ن��غ��ازي، م��ض��ي��ًف��ا أن 
تمت  إع���م���اره  إع�����ادة 
من  ع��اٍل  مستوى  على 
بتنفيذ  ال��م��واص��ف��ات، 
من شركة محلية، الفتاً 
إلى أنه يمكن االستفادة 
المحلية  الشركات  من 

ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ م��ش��اري��ع 
على  واإلع��م��ار  البناء 

أرض الواقع.
رئيس  ن��ائ��ب  وأث��ن��ى 
على  ال�����وزراء  مجلس 
ال��ج��ه��ود ال��ت��ي بُ��ذل��ت 
العمل  ه���ذا  لتحقيق 
الذي سيساهم في حل 
المرورية  المختنقات 
وسيكون  المدينة  ف��ي 
أكبر  ألعمال  انطالقة 
س��ت��ش��ه��ده��ا م��دي��ن��ة 
الخطة  ضمن  بنغازي 
الحكومة  أعدتها  التي 
الليبية في مجال البناء 

وإعادة اإلعمار.

أص���در ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
سالم  الليبية  بالحكومة  ال��وزراء 
مطار  بتزويد  تعليماته  الزادمة، 
العازلة  ب��ال��م��ادة  ال��دول��ي  سبها 
المستخدمة في إطفاء الحرائق.

الرسمية  الصفحة  وبحسب 
ل��ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة سالم 

تنفيذا  يأتي  ذلك  فإن  الزادمة؛ 
الشتراطات لجنة التدقيق التابعة 
لمصلحة المطارات، والتي أكدت 
ضرورة أن تكون مخازن المطار 
ف��ي المستوى  ال��م��ادة  م��ن ه��ذه 
األم��ن  على  حفاظا  المطلوب، 

والسالمة داخل المرفق.

بالمنطقة  األزم���ة  إدارة  لجنة  أج���رت 
الحكومة  رئ��ي��س  م��ن  المكلّفة  الشرقية، 
الليبية برئاسة نائبه علي القطراني؛ زيارة 
-يوم األحد الماضي- لمدينة طبرق، حيث 
فرج  البلدية  عميد  استقبالها  ف��ي  ك��ان 

بوالخطابية.
وترّأس وفَد اللجنة كٌل من: وزير الحكم 
األشغال  ووزي��ر  ال��ض��اوي،  سامي  المحلي 
لالطالع  وذل��ك  البال؛  ش��رح  نصر  العامة 
على المشاكل والمختنقات التي تعاني منها 
عام،  بشكل  الليبي  الشرق  ومناطق  م��دن 
والميزانيات  اإلمكانات  توفر  عدم  بسبب 
الفّعالة  اآلل��ي��ات  ولمناقشة  ال��خ��دم��ي��ة، 

لمعالجتها.

بالمنطقة  ال���وزراء  رئاسة  دي��وان  وأف��اد 
الحكومة  خطوات  ضمن  بأنه  الشرقية، 
ال���ج���ّدي���ة، ف���ي ح����ّل وت��ذل��ي��ل ال��م��ش��اك��ل 
طبرق؛  بلدية  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ص��ع��وب��ات 

لتجميع  ش��اح��ن��ة  بتسليم  اللجنة  ق��ام��ت 
شاحنات؛  ثالث  أصل  من  النفايات،  ونقل 
مساهمًة عاجلًة منها في حل مشكلة تراكم 

القمامة بالشوارع العمومية في المدينة.

أصدر وزير الصحة بالحكومة 
عبدالجليل،  ع��ث��م��ان  ال��ل��ي��ب��ي��ة، 
ال����ق����رارات، تشكل  ح��زم��ة م��ن 
مهام  لها  توكل  لجان،  بموجبها 
والنواقص  االحتياجات  حصر 
الصحية  األق��س��ام  ت��واج��ه  التي 

بالقطاع.
وت��ض��م��ن��ت ق��������رارات وزي����ر 

فنية  ل��ج��ان  تشكيل  ال��ص��ح��ة، 
الطبية  االح��ت��ي��اج��ات  ل��ح��ص��ر 
واألع��ص��اب،  المخ  بتخصصات 
و  ال�����دم،  وأم������راض  واألورام 
أمراض النساء والوالدة، والكلى، 
العظام  أق��س��ام  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 

والقلب والعيون.
و احتوت قرارات عبدالجليل، 

مهامها  تباشر  فنية  لجان  على 
الطبية  االح��ت��ي��اج��ات  ب��ح��ص��ر 
واألدوية والمستلزمات والمعدات 
المستشفيات  ب��ك��اف��ة  ال��ع��ام��ة 
كما  والمستوصفات،  والعيادات 
شملت أيًضا تشكيل لجان تختص 
المختبرات  احتياجات  بتوفير 

والمعامل.

اجتماع حكومي لمناقشة تشكيل اللجنة المركزية لالنتخابات البلدية

الزادمة يوّجه بتوفير المادة العازلة الخاصة بإطفاء الحرائق في مطار سبها الدولي 

لجنة إدارة األزمة بالمنطقة الشرقية تّطلع على مختنقات طبرق

وزارة الصحة تصدر حزمة من القرارات 
لتلبية احتياجات القطاع

القطراني يشارك في إعادة افتتاح جسر طريق أحمد رفيق المهدوي 

أسامة  والمالية  التخطيط  وزي��ر  بحث 
جمعة  والتعليم  التربية  وزي���ر  م��ع  ح��م��اد، 
المالية  المختنقات  معالجة  سبل  الجديد، 
التي تواجه وزارة التربية والتعليم مع انطالق 

العام الدراسي.
الذي  اجتماعهما  خ��الل  الجانبان  ورّك��ز 
بنغازي،  في  التخطيط  وزارة  بديوان  جرى 
يوم االثنين الماضي، على ملّف المخصصات 
للميزانيات،  والرابع  الثالث  للربع  المالية 
التعليم  لمراقبي  المالية  المكافآت  وتغطية 

بالبلديات.
استحداث  مناقشة  إلى  االجتماع  وتطّرق 
آلية جديدة للعمل تحت إشراف المراقبات 
المالية وذلك فيما يخص المكافآت واإلفراج 
المقاعد  وتوفير  الموقوفة  المرتبات  عن 

الدراسية والصيانة الفورية للمدارس

بالحكومة  والمالية  التخطيط  وزي��ر  أك��د 
النهائي  المقترح  إحالة  أسامة حماد،  الليبية، 
بالجهات  للعاملين  الموحد  المرتبات  لنظام 
واعتماده  لعرضه  النواب،  مجلس  إلى  العامة 

في الجلسات المقبلة.
وأوضح حماد، أن المقترح أُحيل مع قانون 
عقب  وذلك   ،2022 لسنة  العامة  الميزانية 
م��ش��اورات واج��ت��م��اع��ات ع��دي��دة م��ن اللجنة 
خبراء  ضمت  وال��ت��ي  بالخصوص  المشكلة 
بمجلس  ال��م��ال��ي��ة  اللجنة  م��ن  وم��س��ت��ش��اري��ن 
ووزارة  ال��م��رك��زي،  ليبيا  وم��ص��رف  ال��ن��واب، 

المالية ومجلس التخطيط الوطني.
أن  إل��ى  والمالية،  التخطيط  وزي��ر  وأش���ار 
االقتصادية  الظروف  ظل  في  يأتي  المقترح 
الراهنة التي يمر بها االقتصاد الوطني، ونظًرا 
األفراد خصوًصا موظفي  للتفاوت في دخول 
الخزانة  من  مرتباتهم  الممولة  العام  القطاع 

العامة.

وزير التخطيط يبحث حلواًل 
للصعوبات المالية لوزارة التعليم 

وزير التخطيط: مقترح نظام المرتبات 
الموحد أحيل إلى مجلس النواب العتماده 
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طرابلس  الصحية  ال��خ��دم��ات  إدارة  أق��ام��ت 
ومؤسسة الرعاية الصحية األولية واللجنة الدولية 
لإلغاثة يوم اإلثنين الماضي بطرابلس، احتفالية 
ال��ذي  ال��م��ري��ض  لسالمة  العالمي  لليوم  إح��ي��اء 

يُصادف 17 سبتمبر من كل عام.
هذا وحضر االحتفالية التي نظمت هذه السنة تحت 
شعار “مأمونية األدوية، الدواء بدون ضرر”، المنسق 
وعدد من  ليبيا،  في  لإلغاثة  الدولية  باللجنة  الطبي 

المسؤولين بادارة الخدمات الصحية طرابلس.
وتم خالل االحتفالية؛ مناقشة منهجية نموذج 
العدوى،  انتشار  ومنع  ومكافحة  األس��رة،  صحة 
الجودة  وضمان  المريض  سالمة  ثفافة  وتعزيز 
باإلضافة  األولية،  الصحية  الرعاية  على مستوى 

للعديد من النشاطات المتعلقة بدور التمريض.
كما تخللت االحتفالية مناقشة أهم الممارسات 
التي تحمي المريض من أي ضرر ناتج عن الدواء، 
الجودة،  بمكتب  للتعريف  النشاطات  من  والعديد 
وفريق ضمان الجودة في إدارة الخدمات الصحية 

طرابلس، ومكتب الصحة ببلدية عين زارة. 

أقيم صباح يوم األربعاء الماضي بقاعة شهداء 
غريان لقاء عمل بعنوان ” شجرة الزيتون الحياة 
والسالم “، والتي تستهدف المزارعين وأصحاب 
المعاصر واألكاديميين والمهتمين بشجرة الزيتون.

وتم خالل هذا اللقاء الذي- أستمر يومين ونظمه 
والمنظمة  الحيوانية غريان  والثروة  الزراعة  قطاع 
النسائية الليبية – تقديم العديد من المحاضرات 

النظرية والعملية لتعريف بزيت الزيتون.
وحسب برنامج اللقاء فشهد اليوم األول الفترة 
الزيتون،  زيت  عن  عامة  محاضرة   – الصباحية 
العناصر   – الصباحية  ال��ف��ت��رة  ال��ث��ان��ي  وال��ي��وم 
الفترة   – ال��زي��ن��ون  بشجرة  المهتمة  النسائية 
المسائية، األطفال لغرض توعيتهم بأهمية شجرة 

الزيت والزيتون. 

كتب: عبد السالم شقلبان
كشف رئيس مجلس اإلدارة بمنظمة العلوم واألحياء 
البرية عز النصر عاشور ابزيو لمراسل وكالة األنباء 
درن��ة  ميناء  ف��ي  األس��م��اك  نفوق  سبب  ع��ن  الليبية، 
منصات  من  ع��دًدا  ص��وره  تناقلت  وال��ذي  البحري، 

التواصل االجتماعي ظهر يوم الخميس الماضي.
“التقديرات  إن  ابزيو  عاشور  النصر  عز  وق��ال 
بالحوض،  المجاري  بمياه  تلوث  وجود  هو  الظاهرة 
حيث أخذت عينات إلى مدينة البيضاء المركز؛ من 
أجل إجراء التحاليل من أجل كشف مالبسات حدوث 
هذه الواقعة التي تعد تهديًدا لألمن البيئي البحري”.
وأض���اف اب��زي��و: “الح��ظ��ن��ا وج���ود 14 ن��وًع��ا من 
الخياشيم  لون  وتغير  الميناء،  في  النافقة  األسماك 
لون  يشبه  ما  أو  األس��ود  اللون  إلى  القاتم  ال��دم  من 
مياه المجاري، مما يؤكد حدوث نقص في األوكسجين 
وارتفاع نسبة األمونيا السامة”. وتابع “ُرغم أن المنظمة 
اختصاصها  أن  إال  ربحية؛  وال  حكومية  غير  بيئية 
محاسبة الجهات المعنية، ومتابعة وجود حلول بيئية 
ودورها  بالمنظمة،  األساسي  نظام  حسب  بالمنطقة 
في  االختصاص  جهات  مع  مهًما  دوًرا  لعب  يتضمن 

إيجاد الحلول في معرفة ظاهرة النفوق”.
وأكد ابزيو أنه على هامش زيارتهم لموقع الحادثة؛ 
المنعم  عبد  درنة  بلدية  عميد  مع  اجتماع  عقد  تم 
حماية  وجهاز  البيئي،  اإلص��ح��اح  ومكتب  الغيثي، 
درنة، وذلك  بالمنفذ ميناء  األمنية  البيئة، واألجهزة 
من أجل معرفة أسباب النفوق، وتم أخذ العينات في 

انتظار نتائج التحليل بالواقعة”. 

الخدمات الصحية طرابلس ُتحيي 
اليوم العالمي لسالمة المريض

لقاء عمل بعنوان )شجرة 
الزيتون الحياة والسالم(

منظمة العلوم واألحياء البرية تكشف 
أسباب نفوق األسماك بميناء درنة

الحكومة الليبية ُتدّشن منظومة تسجيل متكاملة لمرضى األورام

المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات ُتطلق األسبوع 
التثقيفي التوعوي لطالب المرحلة الثانوية

منظمة “من األرض إلى البحر” تطلق حملة تطوعية بشواطئ بنغازي

شباب مدينة الخمس ُيطلقون حملة تطوعية لتنظيف مسار خط السكة الحديد 

أعلنت الحكومة الليبية يوم اإلثنين الماضي، 
تدشين منظومة تسجيل متكاملة تخص مرضى 

األورام، وتشمل جميع المناطق الليبية.
نشره  م��ا  بحسب   – المنظومة  وت��خ��ت��ص 
فيسبوك  على  للحكومة  اإلع��الم��ي  المكتب 
بياناتهم  وإدخ���ال  األورام  مرضى  بحصر   –
وعالجه،  ومستوياته،  ال��ورم،  ونوع  الشخصية 

وإصدار تقارير دورية عن العالج.
كما يُجرى ربط المنظومة باألرقام الشخصية 
ال��ج��رع��ات  ب��م��واع��ي��د  وتنبيههم  ل��ل��م��رض��ى، 
طبيبة  وصفات  وإص��دار  واألشعة،  والتحاليل 
إلكترونية، وربط المنظومة بباقي التخصصات 
األخرى، ومتابعة البروتوكول العالجي، ومواكبة 
تحديثه بشكل دوري مع النظام العالمي للعالج.

الليبية  بالحكومة  الصحة  وزي��ر  أن  يذكر 
عثمان عبد الجليل كان قد شكل 12 لجنة طبية 

متخصصة، تُعنى بالقطاع الطبي واحتياجاته

تُطلق المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 
التوعوي  التثقيفي  األس��ب��وع  األح���د،  ال��ي��وم 
ل��ط��الب ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة، ض��م��ن إط��ار 
استعدادات إدارات المفوضية الوطنية العليا 

لالنتخابات ألي استحقاق انتخابي قادم.
وف�����ي ه�����ذا االط�������ار ع���ق���دت ال��ل��ج��ن��ة 
االستعدادات  لتقييم  اجتماًعا  التحضيرية؛ 

ال��ذي  للبرنامج  النهائية  وال��ت��ح��ض��ي��رات 
القادم،  األسبوع  مطلع  المفوضية  ستُطلقه 
تحت   )IFES( أيفس  منظمة  مع  بالتعاون 
عنوان: “تعزيز التوعية االنتخابية من خالل 
وذلك  الثانوية”،  المدارس  طالب  مشاركة 

بمقر المفوضية.
بهذا الخصوص نفذت العروض المبدئية 

للبرامج التفاعلية المتضمنة التي ستقدمها 
إدارات المفوضية ووحداتها لتوضيح طبيعة 
على  للوقوف  وذل��ك  بها،  تقوم  التي  المهام 
التفاصيل الفنية، وتالفي أي ثغرات فينة قد 

تعيق تنفيذه.
ون��اق��ش��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة بعض 
في  لتضمينها  والمالحظات  المقترحات 

اجندة البرنامج.
وأع����رب ال��م��س��ؤول��ون ف��ي ال��ل��ج��ن��ة عن 
تقديرهم لجهود اللجان الفنية المبذولة من 
أجل انجاح هذا البرنامج، والذي يعكس مدى 
بهدف  التوعية  بملفات  المفوضية  اهتمام 

الرفع من مستويات المشاركة االنتخابية.
“استضافة طالب  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
المرحلة الثانوية في المفوضية”؛ هو برنامج 
يهدف إلى توعية الشباب من خالل دمجهم 
في أنشطة تفاعلية تُحاكي عملية االنتخاب، 
وسينطلق في الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر 

2022م بمقر المفوضية. 

أطلقت منظمة “من األرض إلى البحر” حملة 
ببلدية  الكورنيش  شاطئ  استهدفت  تطوعية، 
وش��ارك  الماضي،  اإلثنين  ي��وم  مساء  بنغازي 
عدد  إلى  إضافة  بالمنظمة،  التطوعي  الفريق 

من المتطوعين من مدينة بنغازي.
وفي تصريح لوكالة األنباء الليبية، أكد رئيس 
منظمة من األرض إلى البحر فايز ساطي، “أن 
المخلفات  من  بنغازي  شاطئ  تنظيف  حملة 
البالستيكية، تأتي في النصف الثاني من شهر 
من  منعه  يمكن  ما  منع  إل��ى  وتهدف  سبتمبر 

تدفق البالستيك إلى الشواطئ.
وأضاف ساطي: أن تخصص الحملة بالمخلفات 
والتوعية  التعريف  إط��ار  في  يأتي  البالستيكية 
تتحلل  ال  أنها  حيث  البحر،  في  تدفقها  بخطورة 

وتتحول إلى الميكروبالستيك، والذي تتغذى عليه 
الكائنات البحرية ويؤدي بها إلى الهالك.

وأكد ساطي ان خالل هذه الحملة تم تعبئة 
المخصص  الحجم  من  قمامة  كيس   )100(
ي��ع��د رق��م��ا مخيفا وي��دع��و  ل��ل��ف��ن��ادق، وال����ذي 

رمي  إل��ى  “ال��ك��ورن��ي��ش”  زوار  ودع���ا  للخوف. 
إن  وق��ال  القمامة،  سالل  في  المخلفات  هذه 
المنظمة ستخاطب المجلس التسييري لبلدية 
وصول  من  للحد  السالل،  هذه  بزيادة  بنغازي 

المخلفات البالستيكية إلى الشواطئ”. 

حملة  ال��خ��م��س؛  مدينة  ش��ب��اب  أط��ل��ق 
السكة  خ��ط  م��س��ار  لتنظيف  ت��ط��وع��ي��ة 
مع  بالتعاون  كلم،   14 لمسافة  الحديد 
إدارة وكالة الجهود للشباب التابعة لوزارة 
ومؤسسات  الشبابية  والجمعيات  الشباب 

المجتمع المدني.
وأوضحت وزارة الشباب – عبر موقعها 
مسار  تنظيف  تستهدف  الحملة  أن   –

السكك الحديدية، وإزالة العوائق الترابية 
والصيانة  القطار  مسار  م��ن  واألش��ج��ار 

الالزمة لبداية تشغيله واالستفادة منه.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ق��ام رئ��ي��س مجلس 
إدارة وكالة الجهود للشباب ونائبه، بزيارة 
ميدانية إلطالق عودة الحياة لخط السكة 
الحديد بمدينة الخمس بمسافة 14 كيلو 

متر وصوال للمحطة الرئيسية بالمدينة. 
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لتصنيع  الن���وف  رأس  ش��رك��ة  استضافت 
ال��ن��ف��ط، االج��ت��م��اع ال��ع��اش��ر ال��خ��اص بلجنة 
الموحدة  التدريبية  الالئحة  وتحديث  دراسة 
على مستوى قطاع النفط، بحضور عدِد من 

مسؤولي الشركات النفطية.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة رأس النوف 
وماتقوم  اللجنة  أهمية  على  ع��وض،  محمد 
الالئحة  وتحديث  دراسة  بُغية  جهود،  من  به 
التدريبية الموحدة على مستوى قطاع النفط.
المشاكل  أن  كلمته،  خالل  عوض  وأوض��ح 
عامة،  بصفة  النفط  قطاع  منها  يعاني  التي 
سببه تأخر في تنفيذ الخطط التدريبية وشح 
اللجنة  تخرج  أن  متمنياً  المالية،  بالموارد 
خطط  تنفيذ  في  تساهم  واضحة  بتوصيات 
تحافظ على استدامة وتحسين اإلنتاج وتعزيز 

أمن وسالمة المنشآت النفطية.

قالت شركة الخليج العربي لتصنيع النفط، 
صيانة  بوحدة  والفنية  الهندسية  الكوادر  إن 
على  تعمل  ال��ن��اف��ورة،  بحقل  الغاز  ضواغط 
السحب  صمامات  وصيانة  واستبدال  كشف 

والطرد لضاغط الغاز K1 بالمحطة 6.
وأوض��ح��ت ال��ش��رك��ة ف��ي م��ن��ش��وِر ل��ه��ا، أن 
في  النافورة  بحقل  تتواجد  الغاز  ضواغط 
وال��م��ح��ط��ة 6،  وال��م��ح��ط��ة 4  ال��م��ح��ط��ة 3، 
باإلضافة إلى محطة الضخ الرئيسة، مشيرًة 
إلى أن هذه الضواغط تعمل على ضغط الغاز 
حقنه  ليتم  النفطية،  اآلب��ار  من  المستخرج 

مجددا لآلبار للزيادة في معدل اإلنتاج.

الحريقة  بميناء  الصيانة  ف��رق  تمّكنت 
النفطي في طبرق، من السيطرة على تسرب 
بين  البوستر  بمحطة  الرئيس  النفط  بخط 

ميناء الحريقة وحقل السرير.
للنفط،  العربي  الخليج  شركة  عن  ونقاًل 
أقسام  من  فرق  التسرب،  بإصالح  قام  فقد 
والسالمة  الصناعي  واألمن  والنقل  األنابيب 
ومتابعة  الموقع  مراقب  بإشراف  والعمليات، 

اإلدارة العامة للعمليات والصيانة.
عمليات  عقب  أنه  الخليج،  شركة  وأك��دت 
اإلصالح عادت معدالت اإلنتاج إلى ما كانت 

عليه قبل التسريب.

لجنة تحديث الالئحة التدريبية بقطاع 
النفط تعقد اجتماعها العاشر 

الكوادر الهندسية والفنية بشركة الخليج 
تعمل على صيانة صمامات ضاغط الغاز

إصالح تسرب نفطي بين ميناء 
الحريقة وحقل السرير 

هيأة الرقابة اإلدارية ُتعلن عن تقريرها السنوي لعام 2021 م

معهد الدراسات المصرفية والمالية ينظم ورشة عمل 
متخصصة في )التصنيف االئتماني(

إتمام عمليات صيانة بئري حقل الرمال وأبو الطفل 

مصرف الجمهورية ُيغلق أبوابه لغرض تحديث المنظومة المصرفية

نشر  اإلداري����ة  ال��رق��اب��ة  هيئة  تعتزم 
اليوم  م   2021 لعام  السنوي  تقريرها 
األحد ، وفًقا ألحكام قانون إنشائها رقم 
)20( لسنة 2013 م وتعديله والئحته 

التنفيذية.
ويتضمن التقرير الذي سيتم اإلعالن 
اليوم  يعقد  صحفي  مؤتمر  خ��الل  عنه 
عند  س��ب��ت��م��ب��ر   25 ال��م��واف��ق  األح����د 
الساعة )00. 12( ظهًرا، المالحظات 
المتخذة حيال  واإلج��راءات  والتوصيات 

من  المرتكبة  وال��ت��ج��اوزات  المخالفات 
وفًقا  لرقابتها  الخاضعة  الجهات  قبل 
ألحكام قانون إنشائها رقم )20( لسنة 

2013 م وتعديله والئحته التنفيذية.
الرقابة  هيئة  ف��ي  م��ص��ادر  وح��س��ب 
الليبية؛ فإن هذا  األنباء  لوكالة  اإلدارية 
المؤتمر  في  عنه  سيُعلن  الذي  التقرير 
رسمًيا  سلم  قد  ك��ان  المقرر  الصحفي 
أغسطس  ش��ه��ر  ف��ي  ال��ن��واب  لمجلس 

الماضي. 

ن��َظ��م م��ع��ه��د ال����دراس����ات ال��م��ص��رف��ي��ة 
عمل  ورشة  الماضي  اإلثنين  يوم  والمالية 
متخصصة في "التصنيف االئتماني" وذلك 
إطار  وفي  المركزي  ليبيا  مصرف  برعاية 
خطته لتهيئة القطاع المصرفي وتطويره  .

محاضرون  الورشة  فعاليات  في  وق��دم 
للتصنيف  الدولية  اإلسالمية  الوكالة  من 
IIRA عرضا شامال خالل ثالث جلسات 
عمل ، تضمنت : مفهوم التصنيف الدولي 
وأهميته ، ولمحة عن أهم وكاالت التصنيف 
االئتماني  التصنيف  ومنهجية   ، الدولية 
مخاطر  تقييم  وآليات  المصرفي  للقطاع 

بيئة االعمال .
واخ��ت��ت��م��ت ورش���ة ال��ع��م��ل ال��ت��ي نظمت 
الدولية  اإلسالمية  الوكالة  مع  بالتعاون 
البحرين،  مملكة  م��ن   IIRA للتصنيف 
للخدمات  الليبية  الوكالة  م��ع  وبالتعاون 
االئتمانية بحلقة نقاش حول أهم التجارب 

اإلقليمية في التصنيف االئتماني  .
وشارك في هذه الورشة مدراء االدارات 

المركزي  ليبيا  مصرف  من  العالقة  ذات 
المالية،  االس��واق  المحاسبة،  )المراجعة، 
االمتثال  المصرفية،  العمليات  المخاطر، 
أم��وال  ضمان  وص��ن��دوق   ، المساهمات   ،
للمعلومات  الليبي  وال��م��رك��ز  ال��م��ودع��ي��ن 

االئتمانية( .
وأع��ض��اء مجالس  كما ش��ارك رؤوس���اء 
للمصارف  ال��ع��ام��ون  وال���م���دراء  إدارات 

التجارية، إلى جانب مدراء إدارات التمويل 
والتدقيق  واالمتثال  والمخاطر  واالستثمار 
والعالقات  المصرفية  والعمليات  الداخلي 
الخارجية، إضافة لمشاركة هيئة اإلشراف 
الليبية  والوكالة  الليبي،  المال  سوق  على 
التأمين  وشركات   ، االئتمانية  للخدمات 
وغيرها من المؤسسات المالية المعنية  .

األحد  يوم  والغاز،  للنفط  مليتة  شركة  أعلنت 
و  A21 للبئرين إتمام عمليات صيانة  الماضي، 

OO4 بحقلي أبو الطفل والرمال، بقدرات إنتاجية 
تبلغ 3900 برميل نفط يومّيًا، ذلك ضمن خطة 

الشركة لتحسين ورفع مستوى اإلنتاج.
صيانة  أت��م��وا  فنييها  أن  الشركة  وأوض��ح��ت 
المهنية  السالمة  وتحقيق  الميكانيكية  األعطال 
حوالي  طبيعي  وبضغط   A21 األول البئر  لينتج 

2400 برميل نفط يومّيًا.
وإزال��ة  للماء  المنتجة  الطبقة  ع��زل  وج��رى 
 ،OO4 الثاني  البئر  عن  الشمعية  الترسبات 
التي  للمياه  العالية  النسبة  من  يعاني  كان  الذي 
ثّم  م��ن  بنجاح،  وتنشيطه   ،40% إل��ى  وصلت 
تمديد الثقيب بالبئر ورفعه بالنيتروجين ليصبح 
إنتاج البئر بضغط طبيعي حوالي 1500 برميل 

نفط.

إغالق  الجمهورية، عن  إدارة مصرف  أعلنت 
الثاني وحتى  اع��ت��ب��اًرا م��ن  زب��ائ��ه  أم��ام  أب��واب��ه 
لغرض  وذل���ك  المقبل،  أك��ت��وب��ر  م��ن  ال��س��ادس 

تحديث المنظومة المصرفية.
وطمأنت إدارة المصرف – في بيان – كافة 
الجهات والمؤسسات واألفراد، بأنه لم يطرأ 
حساباتهم  أرق����ام  ع��ل��ى  ت��ع��دي��ل  أو  تغيير  أي 
بشكل  ستجرى  معامالتهم  وأن  المصرفية، 

طبيعي عند استئناف العمل. 



اليومين  خ��الل  جنزور  بلدية  أقامت 
طرابلس  ج��ام��ع��ة  ب��م��س��رح  الماضيين 
األهلية ورشة عمل بعنوان )ثلوث األبنية(   
المعمارية  الهندسة  قسم  اشراف  تحت 
وال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��م��ران��ي ب��ال��ج��ام��ع��ة  و 
ب��إدارة  البيئية  الشؤون  قسم  بمشاركة 

سعياً  وذل��ك  جنزور    البيئي  اإلصحاح 
بالمسؤولية  وإيماناً  الجودة  ثقافة  لنشر 

االجتماعية  .
أدار الورشة  التي تخللت  عدة حلقات 
البيئي  اإلص��ح��اح  إدارة  مدير  ن��ق��اش  
جنزور الدكتور م. خيري الصيد بحضور  

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، وعدد 
من  مديرو القطاعات ببلدية جنزور .

 ودع�����ا ال��ص��ي��د إل����ى إق���ام���ة ورش 
العصر  بقضايا  متعلقة  مماثلة  عمل 
والموضوعات  الصحية التي تأثر تأثيراً 

مباشرا على حياتنا. 

باشرت فرقة الصيانة بالشركة العامة 
بمحطة  العمل  زوارة  ببلدية  للكهرباء   
المحول  ب��إزال��ة  الشمس  م���زرق  زوارة 
القديم و فصله وتفريغ الزيوت المتواجدة 
به وتجهيزه وإزاحته  عن القاعدة وذلك 

لنقل المحول الجديد وتركيبه.
جاء ذلك عقب اجتماع  ببلدية زوارة  

وتخفيف  ال��ك��ه��رب��اء  لملف  ح��ل  ل��وض��ع 
األحمال الزائدة  ومطالبة عميد البلدية  
محول  توفير  بضرورة  الكهرباء  شركة  
ح��دوث  ع���دم  ل��ض��م��ان  للمحطة  ث��ال��ث 
العام  نفس المشكلة حيث وافق المدير 
للشركة على توريد محول ثالث وتركيبه 

بالمحطة .

جدير بالذكر أن بلدية زوارة   حرصت  
إدارة  مجلس  رئيس  مع  التواصل   على 
للكهرباء   العامة  الشركة  ع��ام   ومدير 
المدير  ليقوم  الكهرباء   مشكلة  لحل 
العام بإصدار  تعليماته بالخصوص لنقل 
محول بقوة 100 ميقا إلى محطة زوارة 

مزرق الشمس .

أوجلة  البلدي  المجلس  عضو  تابعت 
التربية  م��راق��ب��ة  أع��م��ال  ب��ت��رون  فضيلة 
والتعليم من خالل زيارتها الميدانية لمكتب 
منظومة الموظفين بالقطاع، والتقت خالل 
زيارتها بالمكلف بأعمال المنظومة المالية   

السيد / بلعيد الحنبولي .
وناقشت بترون  األمور المتعلقة بتمديد 

مدة الخدمة للموظفين الذين تم احالتهم 
للتقاعد اختيارياً أو اجبارياً  والرجوع إلى 
سابق  عملهم  حيث قد تم إصدار قرار 
رجوع للعمل لعدد 12 موظف بعد اجتماع 

لجنة شؤون الموظفين بالمراقبة. 
بأعمال  المكلف  ص���رح  ج��ان��ب��ه   م��ن 
بأن  الحنبولي  بلعيد  المالية  المنظومة 

وزارة المالية تتعامل مع إتمام االجراءات 
ب��ال��م��ج��م��وع��ات  ح��ي��ث ت��م إص����دار ق��رار 
وتم  موظفين   4 ل��ع��دد  ال��خ��دم��ة  تمديد 
عن  المالية  وزارة  إل��ى  جميعاً  إحالتهم 
أن��ه��ت مراقبة  ال��م��ن��ظ��وم��ة، وق���د  ط��ري��ق 
إجراءات  جميع  بأوجلة   والتعليم  التربية 

الموظفين من جانبها. 
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لنشر ثقافة الجودة  

 بلدية جنزور ُتقيم ورشة عمل )تلوث األبنية(

لتخفيف األحمال

نقل محول بقوة 100 ميقا لمحطة زوارة مزرق الشمس

بلدية أوجلة تتابع 

إجراءات التمديد لمتقاعدي قطاع التربية والتعليم

في  ال���وزراء  رئاسة  ب��دي��وان  نوقشت 
مدينة  أوض��اع  السبت؛  اليوم  بنغازي، 
الكفرة والمشاكل والعراقيل التي تواجه 

سّكانها، أبرزها مياه الشرب.
رئيس  نائب  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
مجلس الوزراء علي القطراني، مع وفد 
من بلدية الكفرة، بحضور عضو مجلس 
النواب عن المنطقة سعيد أمغّيب، حيث 
أكد القطراني ضرورة مد خطوط مياه 
الكهرباء  قطاع  ودعم  للمدينة،  الشرب 
بالكفرة، سواء عن طريق وزارة الكهرباء 
بالحكومة الليبية، أم لجنة إدارة األزمة 
المكلفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المختنقات  ال���ح���اض���رون،  وب��ح��ث 
الكفرة،  بلدية  عمل  سير  تواجه  التي 
وم��ش��روع��ات��ه��ا ال��م��ت��ع��ث��رة وم��س��ت��وى 
ال��ق��ط��اع��ات، خاصة  ال��خ��دم��ات ف��ي 

ال��ص��ّح��ي وال��خ��دم��ي، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
الكفرة؛  مستشفى  احتياجات  توفير 
على  المدينة  ألهالي  خدماته  ليقّدم 

أكمل وجه.
بالحكومة  المحلي  الحكم  وزي��ر  بحث 
المشاكل  أه��م  ال��ض��اوي  س��ام��ي  الليبية 
البلدي  المجلس  تواجه  التي  والمعوقات 

األبيار.
جاء ذلك في زيارة تفقدية لوزير الحكم 
في  كان  األبيار، حيث  بلدية  إلى  المحلي 
استقباله عميد بلدية األبيار محمد ربيش 
الغزالي،  حمد  البلدي  المجلس  وعضو 
ووكيل  البلدي  الحرس  جهاز  فرع  ومدير 

ديوان البلدية.
لوزير  البلدية عن شكره  وأعرب عميد 
الحكم المحلي على الزيارة التي كان لها 

أثر طيب داخل ديوان بلدية األبيار.

المرحلة  الماضيين  اليومين  انطلقت 
المتهالكة  ال��ش��وارع  صيانة  م��ن  الثانية 
الفرات  القبة حيث باشرت شركة  ببلدية 
ل���ل���م���ق���اوالت ال��ع��ام��ة 
واالستثمار العقاري في 
ورص��ف  أع��م��ال كشط 

الطرق المتهالكة.
وب����������دأت  أع���م���ال 
ال��ك��ش��ط م���ن ال��ش��ارع 
سابقا   األح��م��ر  ال��ه��الل  لمقر  ال��م��ح��اذي 
لغاية  ال��ق��ب��ه   الثقافي  بالمركز  م����روراً 
أعمال  ستستمر  كما   ، األهلي  المصرف 
ش��وارع  ع��دة  لتشمل  وال��رص��ف  الكشط 
بحي الحشن والشعبية المصرية و بعض 

الشوارع الرئيسية بالقبة الشمالية .

وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية يبحث 
المعوقات التي تواجه بلدية األبيار 

انطالق المرحلة الثانية من 
رصف الطرق   ببلدية القبة

اجتماع برئاسة القطراني وأمغّيب لمناقشة أوضاع الكفرة



افتتحت بلدية بنغازي  يوم األربعاء 
بمنطقة  نموذجية  مدرسة  الماضي 
الكويفية، بحضور نائب رئيس الحكومة 
علي القطراني ورئيس لجنة استقرار 
بنغازي علي الحبري ولفيف من وزراء 
التعليم  بقطاع  والمسؤولين  الحكومة 

في المدينة.  ودّشن الوفد الحكومي 
عن  وممّثلين  البلدية،  عميد  رفقة 
المدرسة  الكويفية؛  المحلّي  المجلس 
عشرة  على  تحتوي  ال��ت��ي  ال��ج��دي��دة 
فصول وثالثة معامل رئيسة، ومسرٍح 
كبير ومكتبة، عالوة على أربعة عشر 

دورة مياه وغرفة حارس األمن. 
وأوض����ح����ت ب��ل��دي��ة ب���ن���غ���ازي، أن 
سد  بغية  ج��اء  المدرسة،  استحداث 
العجز في المرافق التعليمية وتخفيف 
الدراسية  الفصول  في  الطلبة  كثافة 

بمنطقة الكويفية.

لمشروع  المنفذة  الشركة  باشرت 
محطة  م��ن  الرئيسي  الطريق  ان��ش��اء 
الكهرباء جنوباً إلى مدخل مرادة شماال 
المسارات  بفتح  كيلو   )2.5( بطول 
لرصف  اس��ت��ع��داداً  المخلفات  ون��ق��ل 
المنفذة  الشركة  وتعهدت  ال��ط��ري��ق  
بتسليم المشروع في محظ شهر واحد 

من مباشرة العمل .
م���ن ج��ان��ب��ه اث��ن��ى ع��م��ي��د ال��ب��ل��دي��ة 
وأعضاء المجلس البلدي على الجهود 
ال��م��ب��ذول��ة م��ن ِق��ب��ل ف��ري��ق ال��ش��رك��ة 
تنفيذ مشروع  المنفذة لحرصهم على 
الطريق بالمواصفات الفنية والدراسة 
الخاصة بالمشروع وفق معايير األرض 

)السبخية( .

بحث عميد بلدية طبرق السيد / فرج 
بوالخطابية خالل اجتماع موسع  عقده 
اليومين الماضيين بمقر ديوان البلدية 
مع مديرية الحرس البلدي والتخطيط 
العمراني والتخطيط الحضري والسجل 
الليبية   الدولة  أمالك  ومكنب  العقاري 
المخططات  على  التعديات  حصر   ،
العامة وأمالك ومقار الدولة ومسارات 

المشروعات العامة   .
 وناقش االجتماع خطوات العمل بناًء 
على تعليمات النائب العام و تم االتفاق 
باالعتداءات على  إعداد محاضر  على 

ال��دول��ة  الحكومية  وأم���الك  ال��م��واق��ع 
و ال��ح��دائ��ق وال��م��س��اح��ات ال��خ��ض��راء 
واالع����ت����داء ع��ل��ى ال���ط���رق وال���ش���وارع 
والمسارات الهامة وإحالتها إلى النائب 

العام فوراً .
حلوالً   إيجاد  إل��ى  االجتماع  وتطرق 
طريق  عن  المخالفات  لمعالجة  فنية  
فيها  تتم  أن  على  العمراني  التخطيط 
اإلجراءات بشكل قانوني و التي يمكن 
فيها المصالحة والمخالفة والتغريم وال 

تؤثر  على المخطط العام.
خ��ارج  ال��ت��ع��دي��ات  مناقشة  ت��م  ك��م��ا 

النهر  م��س��اري   مثل  ال��ع��ام  المخطط 
ال��ص��ن��اع��ي وخ����ط ش���رك���ة ال��ب��ري��ق��ة 
والمسارات والمخططات األخرى التي 
وتم  المستقبل  ف��ي  اعتمادها  سيتم 
االتفاق على أن تكون هذه الخطوة بعد 
االنتهاء من الخطوة األولى والتي تشمل 
ع��دم حصر  وع��ل��ى   ال��ع��ام  المخطط 
والمباني  المعسكرات  على  االع��ت��داء 
العسكرية  نظرا ألن هذه التعديات  قد 
كافة  واحالة  السابق  في  حصرها  تم 
من  المشكلة  اللجنة  إل��ى  مصوغاتها 

القوات المسلحة.

7 بلديات
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عبدالرحمن  ال��ك��ف��رة  بلدية  عميد  اج���رى 
للتباحث  بنغازي  عقوب زيارة لمصنع األسفلت 
لمشاريع  اإلسفلت  م��ادة  توفير  إمكانية  ح��ول 
طريق  مشروع  وأهمها  الكفرة  ببلدية  الطرق 

ابدى  حيث   ، بوزريق  الكفرة 
م���دي���ر ال��م��ص��ن��ع /ص����الح 
خطاب استعداده  التام لدعم 
مشاريع بلدية الكفرة واعطاء 
مشروع  طريق الكفرة بوزريق 
على  الحصول  ف��ي  األول��وي��ة 

مادة االسفلت خدمة لسكان المدينة .
وعلى هامش اللقاء تمت دعوة عميد البلدية 
للعاملين  تدريبية  دورة  خ��ت��ام  حفل  لحضور 

بالمصنع وتوزيع الشهادات عليهم.

القليلة  األيام  سليم   ابو  بلدية  عميد  افتتح 
بمحلة  ال��س��الم"  الصحي  )المجمع  الماضية 
سيدي سليم بطرابلس ، بحضور عضو المجلس 
مدير  السيد  و  الصحة  ملف  مسؤول  البلدي 
رئيس  و   ، ابوسليم  الصحية  الخدمات  إدارة 
مركز الحرس البلدي ابوسليم و مدراء المكاتب 
واألقسام بإدارة الخدمات الصحية ابوسليم و 
  . المنطقة  أهالي  و  الصحية  المراكز  مديرو 
جاء االفتتاح لتقديم الخدمات الطبية للمناطق 
بمستوى  للرقى  و  ينقصها مراكز صحية  التي 

الخدمات الصحية ببلدية ابوسليم .

لدعم مشاريع الطرق 

عميد بلدية الكفرة يزور 
مصنع األسفلت بنغازي 

افتتاح "المجمع الصحي 
السالم" ببلدية ابوسليم 

مدرسة أنموذجية بالكويفية تضاف لمدارس بنغازي

 بلدية مرادة ُتباشر تنفيذ مشروع الطريق الرئيس

 بلدية طبرق

تناقش حصر التعديات على المخططات العامة ومقار الدولة
تهنئة بمولود

بسم الله الرحمن الرحيم
ْنَيا  " اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الُدّ

اِلَحاُت َخْيٌر ِعنَد  َواْلَباِقَياُت الَصّ
َك َثَوابًا َوَخْيٌر َأَماًل" َرِبّ
الف مبروك للصديق 

 قدوم المولود "منصور"

صديقك/ لواج عبدالهادي

اللهم أنبته نباتا حسنا، وأجعله قرة 
عين لوالديه وأحفظه، وبارك لهما 

فيه وأجعله من أهل الصالح والتقوى. 

مهند منصور الفايدي
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ثقافية

الليبي زياد محمد  المتسابق  تحصل 
جانب  في  األول،  الترتيب  على  حبيش 
نصف القرآن الكريم في جائزة الملك 
ال��ق��رآن  لحفظ  ال��دول��ي��ة  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
الكريم، بمشاركة متسابقين من ) 111 

( دولة من مختلف دول العالم.
تكريم  حفل  المناسبة  بهذه  وأق��ي��م 
ال��ف��ائ��زي��ن ف��ي م��س��اب��ق��ة ال��م��ل��ك عبد 
الكريم،  القرآن  لحفظ  الدولية  العزيز 
 42 ( ال�  دورتها  في  وتفسيره  وتالوته 
( التي نظمتها وزارة الشؤون اإلسالمية 
والدعوة واإلرشاد، في رحاب المسجد 

الحرام، بمشاركة ) 153 ( متسابًقا.
المكرمة  م��ك��ة  منطقة  أم��ي��ر  وأك���د 
هذه  أن  على  الحفل  خ��الل  كلمة  ف��ي 
ومكانتها  تميزها  تكتسب  المسابقة 
من   – العالم  مستوى  على   – العظيمة 
وكونها  الكريم،  القرآن  وهو  موضوعها 
تقام في أقدس وأطهر بقعة على وجه 

الرسالة،  ومهبط  الوحي  منبع  األرض 
ال��دول  من  العدد  ه��ذا  أن  إل��ى  مشيًرا 
هو  يعد  العريقة  المسابقة  في  الممثلة 

األعلى في تاريخ المسابقة.
نخبة  التحكيم  لجنة  في  وقد شارك 

م��ن ال��ع��ل��م��اء األج����الء م��ن ال��س��ع��ودي��ة 
والكاميرون  إندونيسيا  وجمهوريات 
ال��ق��رآن  ف��ي  متخصصين  وموريتانية 
وفق  تحكيمهم  وك��ان  وعلومه  الكريم 

الئحة تحكيم متقنة. 

الدبوان – وال
ح�������وار: ع���ب���د ال���س���الم 

المشيطي
ك����ش����ف ال��م��س��ت��ك��ش��ف 
القماطي”  سليمان  “جمال 
بنغازي  مدينة  في  المولود 
وال����دارس  1999م،  ع���ام 
ل��وك��ال��ة   _ اإلع����الم  بكلية 
بعض  عن   _ الليبية  األنباء 
األخ��ي��رة  اكتشافاته  زواي���ا 
األماكن  ف��ي  بها  ق��ام  التي 
غموض  مصدر  كانت  التي 
بل  بنغازي،  مدينة  لسكان 
األماكن  ه��ذه  ح��ول  ودارت 
بعض الروايات الغريبة، وأنه 

تمكن من حل هذه األلغاز.
وأوض����������ح ال���ق���م���اط���ي 
ل���م���راس���ل وك���ال���ة األن���ب���اء 
الليبية: أن بدايته في مجال 
االستكشاف كان عبارة عن 
شغف وهواية في استطالع 
األماكن المهجورة واألماكن 
التي تدور حولها الخرافات 
واألل������غ������از، ح���ي���ث ك��ان��ت 
قمت  حين  ل��ي  ب��داي��ة  أول 
مهجور  منزل  إلى  بالدخول 
ت�����دور ح���ول���ه ال��ك��ث��ي��ر من 
ساحل  على  ويقع  الروايات 
شرقي  ال��ك��وي��ف��ي��ة  منطقة 
من  تمكنت  حيث  بنغازي، 
فيه  والمكوث  إليه  الدخول 
لكشف  وذلك  الفجر،  حتى 
إن  ت��ق��ول  منتشرة  خ��راف��ة 
هذا المنزل مملوك للجان، 
اإلقتراب  للبشر  يمكن  وال 

منه.
وت��اب��ع ال��ق��م��اط��ي: قمت 
ب��ف��ت��ح ب����ث م���ب���اش���ر ع��ب��ر 
ح��س��اب��ي ع��ل��ى ف��ي��س ب��وك 

حتى طلوع الفجر ألفند كل 
الشائعات التي تدور حوله.

وأش���ار إل��ى أن��ه اكتشف 
واس��ت��ط��ل��ع ك��ه��ف ح��ج��ري، 
ح��ي��ث ت��ج��ول داخ����ل ذل��ك 
ال��ك��ه��ف وك��ش��ف خ��ب��اي��ا لم 
يصل إليها أحد على األرجح 
منذ فترة طويلة، حيث وجد 
الكهف عبوات  ذلك  بداخل 
لمشاريب قد يعود تصنيعها 
أثار  حيث  الثالثينات،  إلى 
على  ن��ش��ره  ال���ذي  الفيديو 
حسابه الشخصي تساؤالت 
إضافة  متابعيه،  من  كثيرة 
والمهتمين  النشطاء  إل��ى 
ب��ه��ذا ال��م��ج��ال، وذل���ك ألن 

الدخول إلى

مكان مظلم تحت األرض 
يعد مجازفة.

ورج�����ح ال���ق���م���اط���ي: أن 
شرق  توجًد  التي  الكهوف 
ب��ن��غ��ازي رب���م���ا ق���د ت��ك��ون 
مربوطة ببعضها عن طريق 
األرض  تحت  رأه��ا  ممرات 
زاره��ا،  التي  الكهوف،  في 
مؤكداً أن هذه الممرات لم 

يصل إلى نهايتها
ال سيما أن هناك قصص 
هناك  ب��أن  تفيد  م��ت��واردة 
م��م��ر ط��وي��ل ج����داً، يوصل 
كيلومتر،  م��ن  ألك��ث��ر  ط��ول��ه 
يستعمله  س��اب��ق  ف��ي  ك���ان 
سكان المنطقة للدخول إلى 
آخر،  من  والخروج  الكهف 

لخوض  نفسه  يجهز  وأن���ه 
هذه المغامرة والتي وصفها 

بالخطيرة.
من  أن  القماطي:  وذك��ر 
إلى  دخوله  أيضاً  مغامرته 
م��ا ي��ع��رف “ب���ه���واء ال��ج��خ” 
الواقع في منطقة بوعطني 
وفي محيط معسكر القوات 
كما  أو  الصاعقة،  الخاصة 
النسيان  بنهر  أيضا  يعرف 
وال��ذي  الليثي”،   ” نهر  أو 
وأب��رز معالم  يعد أحد أهم 
مدينة يوسبريدس القديمة، 
وهو عبارة عن كهف ضخم 
وعند  األرض،  سطح  تحت 
متر،   50 عمق  على  القاع 
جوفية  ب��ح��ي��رة  ب���ه  ت��وج��د 
ساكنة في هدوء يمتد منها 
نهر ال نهاية له، مبيناً أن ما 
قيل عن النهر في األساطير 
في  )ورد  ه���ي  ال��ق��دي��م��ة 
باسم  اليونانية  األساطير 
“النسيان أو السلوى” .. كان 
بد  ال  األرواح  بأن  االعتقاد 
أن تمر بهذا النهر بعد الوفاة 
الحياة  آالم  وتنسى  لتتطهر 
األساطير  في  ذك��ر  كما   ..
اإلغ��ري��ق��ي��ة ال��ق��دي��م��ة ب��أن 
الشيطان  ص��ارع  قد  هرقل 

في هذا النهر(.
أك���د   ، ال���خ���ت���ام  وف�����ي 
في  مستمر  أن��ه  القماطي 
ال��ت��ق��ص��ي خ���ل���ف ك����ل م��ا 
تدور  ما  وكل  غريب،  يعتبر 
ويكتنفه  األس��اط��ي��ر  ح��ول��ه 
هناك  أن  مبيناً  الغموض، 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��م��ن��ظ��م��ات 
تواصلت  والمحلية  الدولية 
معه وأكدت دعمها لجهوده. 

المتسابق الليبي “زياد حبيش” يتحصل على الترتيب األول في جائزة 
الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

القماطي: اكتشفت ألغاز الكهوف القديمة في مدينة بنغازي

تعديل في السجل المدني
محمد"  يونس  إدري��س   " المواطن  ان��ا  اعلن 
كما  وليس 1958  مواليد  1961  من  بانني 
ورد خطا بسجالت السجل المدني بئر االشهب.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
الزيداني  سلطان  "مسعود  ورث��ة  نحن  نعلن 
"مسعود  ه��و  م��ورث��ن��ا  إس���م  أن  ع��ب��دال��رح��م��ن" 
جاء  كما  وليس  عبدالرحمن"  الزيداني  سلطان 

في سجالت السجل المدني هون

الثقافي  البوري  وهبي  بمركز  نظم 
األرب��ع��اء  ي��وم  م��س��اء  ب��ن��غ��ازي،  بمدينة 
طاهر  الفنان  للراحل  تأبين  الماضي، 
األغنية  رواد  أح��د  ال��ج��روش��ي،  عمر 
تحت شعار  التأبين  هذا  وجاء  الليبية، 
)مبدعا من الذين لم يطالهم النسيان(، 
والذي غيبه الموت قبل في 21 أكتوبر 
عمر  عن  مرض عضال،  بعد   ،2010

يناهز )73( عاما.
وق���ال م��دي��ر م��رك��ز وه��ب��ي ال��ب��وري 
الثقافي خالد العمامي “نعلن اليوم عن 
وسيكون  للمركز  أخ��ر  نشاط  انطالق 
بشكل شهري، من خالل تسليط الضوء 
على مسيرة القامات الثقافية في شتى 
بصمة ف  لهم  كانت  وممن  المجاالت، 
بتأبينهم  بالدنا،  في  الثقافية  الحركة 
بتأبين  كانت  والبداية  أسرهم،  وتكريم 
الجروشي،  عمر  طاهر  الفنان  الراحل 
مسيرته  في  قدمه  لما  أسرته  وتكريم 

الفنية”.
وح��ض��ر ال��ح��ف��ل ع���دد م��ن األدب����اء 
الفني  بالجانب  والمهتمين  والفنانين، 
فيه  قدمت  حيث  بالمدينة،  والثقافي 
الفنان  قدمها  للراحل  غنائية  وصالت 
أحمد  العازفين  صحبة  شهوب  رم��زي 
وعبدو  ال��س��راوي،  ون���وري  الزليطني، 

العلواني.
الرثاء  كلمات  من  ع��دد  ألقيت  كما 
الفقيد  وأس���رة  الفناننين،  و  ل��ألدب��اء 
ابنه اإلذاعي أستاذ عمر  والتي قدمها 

الجروشي.
و ي��ع��د ال��ف��ن��ان ط��اه��رع��م��ر، أح��د 
دورا  لعبت  التي  الموسيقية  القامات 
وكان  الغنائي،  الفني  تطوير  في  ملهما 
من بين الملحنين الليبيين القالئل الذين 
في  الموسيقية  النوتة  كتابة  يجيدون 
أثرى  كما  الماضي،  القرن  خمسينيات 
الجروشي المكتبة الموسيقية بأكثر من 
عربي،  و  محلي  فني  عمل   )3000(
طوال )50( عاما، إلى جانب مشاركته 

في المهرجانات العربية والدولية. 

تأبين الفنان الراحل طاهر 
عمر بمركز وهبي البوري
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

نبُع َمحبتي

ت��ائه

لي عنَد تلَك الُمقلتين لحاَجٌة
لي ُقبلٌة ، لي دمعٌة ثجاَجة

لي قلِبي لكْن إنَما القلُب لَها
ة لي نبِضي لكْن ُمضغتي َرّجاَجَ

ولدي ُثغر باسٌم كما ُثغرها
اَجة ولدي عيٌن في اللَقا وهَّ

أنا من عظامَها قْد أخذُت َصالبِتي
وأَنا ألمرَها حاضُر بْل َداَجة

دعواتي ليسْت ِمثلَما دعواتَها
ويداَها ُترفُع للسَما ُفَجاَجة

أماُه إن كنُت السعيَد سعيدٌة
وإذا َمرضُت لمرضِتي ُمهتاَجة

أماُه ُنور العيِن ، نبُع َمحبتي
أماُه ألحاٌن ، وبي والَجة

يسر لَها ربي لطيبَة رحلًة
وهي اللقاُء وعفوَك ُمحتاَجُة

كأعرج 
على طريٍق 

بدون خارطة 

تقسو عليه
المسافات الطويلة ..

تائه 
في زحام التفاصيل 

المكتظة بك ..
يلقي به 

الزمن  نحوِك
حيث الدفء ..
ليستند عليك

لتنتشلي 
ما تبقى من إنساِنك ..

إنساُنك المبتور 
إنساٌن

وطنُه أنِت ..

يصل 
والطريق بالكاد تضيء

يصُل حيث 
السراُب 

في نهاية وطنه ..

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

■ بقلم: علي المنصوري 

قهوة مرة 

ال أحٌد يأخذك 

الوف��اء 

■ بقلم: أكرم اليسير

■ بقلم : منال بوشعالة

■ بقلم: حميدة الزوي

إلي بقهوة سادة .. 
إلي ببضع أحزان 

آلكلها كإفطار
وأشرب بعدها حزني
وأحيا اليوم كالعادة ..

هي العادة
بحكم توحدي معها
يصير الهم زوادة ..
قديما كنت مزهوا

أصدق أن لي حلما 
سأحياه سأحياه 

وجيشي كان جرادا ..
لعلي كنت مجنونا 

لعل طفولتي خصبة 
وواقعي الذي أحيا

وكنت أظنه لعبة
له خطط له قادة ..

هي األحالم يا سادة 

تقلبنا وتغلبنا 
تفّر ونقتفي األثر 

ونطلب قهوة سادة ..
لتنسينا مرارتها

مرارة هذه األيام 
حرقتها وغصتها 

ويمضي اليوم كالعادة ..

ال أحٌد ياخذك على محمل الجد
إال إذا قمت بكارثة

إال إذا سدْدت أُذنيك
وصرخت بقوة في وجه العالم

وصغْرت
ال أحٌد يأخذك على محمل الجد

إال إذا ِمت
***

كل المرات التي جربت الموت فيها خنقتني الحياة
أنا هنا أكابر الوجود

ل عليَّ كثيرًا أدفع لليوم أجرته كي ال يعوِّ
وأركض مسرعة

متجنبة االنتظار
***

بهذا الجسد أحاول أن أقول كلمتي األخيرة
أحشرُه في زاوية باردة كي ال يهرب

ال أريد أن أموت بطريقة درامية
أن يجرحني أحدهم فتصبح العلة قلبي

وال يعرف لي الطب دواء
أريد أن أموت دفعًة واحدة

أن أسقط كلي فجأة دون أي خدوش
أتخاصم مع الهواء كي ال أستنشقه بعد اآلن

أفرغ دمي في زجاجة وأهديها لكل الذين قالوا لي
ليس لديك دم !

***
عنيد هذا الجسد

أتربص له ويفلت بقوة الله
***
هذه الجثة ترتديني بقوة

تتعرى للحب والموت
***

في كل حاالتها .. لحم
مادة لألكل ومع الوقت للتآكل

***
يا لها من مفارقة تلك التي نجوع فيها

بينما نملك أجسادًا من لحم
***

ما زال يوجعني الحبل السري
كلما نظرت إلى المرآة وجدته يتدلى من عنقي

***
بكل حيادية اتتبع العروق في يدي

إلى أين سيأخذني الله في هذه الطريق
والخريطة ال تنتهي

***
ال نهاية ..

حتى المرة األخيرة بعدها مرة أخيرة أخرى.

الثَياب  ُتخيط  اّلتي  جارُتنا 
في الحّي،

َتبتسم  وه���ي  ذل���ك  ت��ف��ُع��ل 
ما  ِعند  وحتٰى  سنوات،  ُمنُذ 
ذاَت  ِجئتها  أسنانها،  سقطت 
يوم بثوٍب طويل، أبيض، َيسع 
لجسٍد  منُه  ويفيُض  جسدي 
تقصه  أّن  منها  طلبُت  آخ��ر، 
مقاسي  ع��ل��ٰى  وتخيطُه  ل��ي 
"لِك  ب��ود:  لي  قالت  النحيل، 
لتأخذيه"،  غدًا  عودي  هذا، 
ِبسبب  ِل��ل��م��وع��د  أذه���ب  َل���م 
التالي  اليوم  حاولُت  األمطار، 
واصبحت  ج��س��دي،  َف��ت��ب��ّل��ل 
اليوم  في  ومبلولة!!  نحيلة 

ِمن  الكثير  ل��دّي  ك��ان  الثالث 
الرابع  ال��ي��وم  وف��ي  األش��غ��ال، 
اليوم  وفي  اليوم،  ِطوال  نمُت 
الخامس كان ِمزاجي معكر َفلم 
اليوم  وفي  المنزل،  ِمن  أخرج 
الثوب  أم��ر  نسيُت  ال��س��اِدس 
السابع  األي��ام،  توالت  نهائيًا، 
فالثامن فشهر فشهرين فسّتة، 
أمر  وَتذكرُت  وتوفّيت جارتنا، 
العزاء،  صخب  في  وأنا  الثوب 
َفيقولون  أطلبُه  أن  َفخشيُت 
َتجاهلُت  إحساس،  ِبال  عّني 
أمرُه مرة أخرٰى، بعد مرور أيام 
لّي،  فأعطتُه  ابنتها،  جاءتني 
وعليه  كيس  في  موثقًا  ك��ان 

استلمتُه  ع��ن��دم��ا  أس���م���ي، 
أخذُت دقائق وأنا سارحة في 
توّضح  اّلتي  ورائحته  تغليفه 
وتعطيره  ِبغسله  قامت  ِبأنها 
رغ���م أن����ُه ج��دي��د، َف��ت��ح��ُت 
ال��ك��ي��س ول��ب��س��ُت��ه، وج��دت��ه 
كانت  أرُجلي  ونصَف  قصيرًا، 
خ���ارج ال��ث��وب، أخ���ذُت أس��أل 
نفسي: هل أنا من زدُت طواًل؟ 
اإلنتظار  اتعبُه  الثوب  أن  أّم 
أن  أّم  نفسه؟  علٰى  فانكَمَش 
ساعاتها  معُه  خاطت  جاراتنا 
األخ��ي��رة، ف��إن��س��ّل ُق��م��اش��ُه، 
مع  تضاُمنًا  ِبالتوقف،  وأخذ 

عمرها؟
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ق��ب��ل ال��ط��ري��ق رف��ي��ق ل���ك ت��خ��ت��ار

ه��ن��اك ن��اس،رف��ق��ت��ه��ا م����ذاق ام���رأر 

النعار صحبة  ونلحسك  الحسني 

ن��ك��ار ل���ك  ان درت����ه ف��ي��ه  ج��م��ي��ل��ك 

لخيار  م�����ودره  ال��ص��اح��ي��ب  وك���ث���رة 

شايل جربها  م��ن  جربه  ك��ل  ورف��ي��ق 

الط��ع��م��ه الب���ن���ه ح���ش���اك ن��ث��اي��ل 

غزايل  وراك  ي��غ��زل  مصلحه  قضى 

البايل  ب���ال  رم���ل  ف��ي  ك��م��ا  ح��ش��اك��م 

مايل مانك  م��ال  لو  الوسع  وصاحب 

االصيلة  ثقافته  مالمح  من  يتنصل  ال  مستقبل  أجل  من 
الثقافية واإلقتصادية  التغيرات اإلجتماعية  تنامي  في ظل 

المتالحقة ليتصالح جزءا من حياتهم بواقعها المعاش .
التجديد فاألمس  التراث وقوى  علينا ان نوفق بين قوى 
غير اليوم وذلك باألخذ من األمس مايتفق واليوم. الثقافة 
الشعبية ليست هي تلك التي نتعامل معها على اساس شكلها 
الفلكلوري المادي المتمثل في الزي ولمأكوالت وغيرها فقط 
الثقافية  الجمعية  القيم  يعزز  الذي  الموروث  ايضا  بل هي 
وإعتزاز  كرم  ونبل  األجيال من صدق شهامة  بين  الرابطة 

ببعضهم البعض بالمواطنة.
إستهالال نورد بعضا من روائع مخزون

ثقافتنا في توظيف رمزية الحيوان ضمن معالجة قضايا 
تهم المجتمع في صور التخلو من خفة الظل.

)راسه فالمخاله وعينه عالغراره(

عدم  سلوك  م��ن  والسخرية  الطمع  ع��ن  ناطقه  ص��وره 
القناعة لم يكفه ما بشدقيه فانشغلت عينه بعيدا الى هناك 

مكان التخزين طمعا. 
)كي ركابة الحمير من فوق متالقيين ومن لوطه متفرقين 

)
حين يكون الهرج واللغط سائدا حول موضوع هو متفق 

عليه سلفا لكنها الفوضى من اجل العدمية.
)الكلب لطرش إيحق الكالب يثاوبن إيفز ينبح(

حين يكون اإلنسان بوقا يردد مااليدرك
رمزية كاريكتورية ظريفة السخرية.

)كان اصالحن القطوس والفار خربت الدار(
يبدو اننا سبقنا والت ديزني وفأره الشهير وهاهي رسوم 

متحركة للثقافة الشعبية الليبية بإمتياز.
)الي تنظر الذيب اتروم ضناها(

تنبيه لمحبة االم حين تكون في حالة
إهمال لكن عند الخطر تحمي صغارها.

)التسرح علي من كان سارح والتنزل علي من كان نزيل(
في الحقيقة انها الواقعية في حياتنا

حين تجبرك ظروف العمل او النزالة عند من لهم تجربة 
معاشة في ذلك

قد التكون في صالحك .
)مابعدها شي رقادت ريح إيعضك الكلب وسط الزحمه(.

فكاهة تصويرية عن حالة سوء الحظ 
حين يختارك انت الوحيد هذا الكلب من دون كل الناس 

ليعضك على المأل.
بالحبرالليبي.

)) من هاب الرجال تهيبوه ((

هناك ناس تكرهم من اول ليله

وهناك ناس مايهونوا سنين طويله

هناك ناس حبايب

وهناك ناس تكرهم بغير سبايب

وال عقل عامر كيف عقل الخايب 

والوجوه تندى كي وجوه  بخيله

هناك ناس يامحالهم 

وهناك ناس ماتقدر تعيش بالهم 

وهناك ناس حسديه وسود نياهم

ثياب بيض من بره

وجوه نيله

هناك ناس غوالي 

حتى ان باعدوا ماكيفهم الوالي 

حمالين للسيه بطوعة بالي 

علي خطهم ماعندهم تحويله 

وهناك ناس عشرتهم خطا طوالي

مكتوب في جباههم خراب العيله 

وهناك ناس تعزم وليدين خوالي 

وهناك ناس تبخل والجيوب ثقيله

هدايات م الرب الكريم العالي 

وبو طبع ماتنفع معاه الحيله

سعيد  وال��ش��اع��ر  المجاهد 
ش��ل��ب��ي ول�����د ج���ن���وب غ���رب 
اجدابية  سنة 1880م، وعند 
ال��غ��زو اإلي��ط��ال��ي ان��ض��م ال��ي 
دور  في  المجاهدين  صفوف 
بنينه، كما اشترك في العديد 
معركة  اشهرها  المعارك   من 

بير بالل سنة 1923م.  
ومكث  مصر  ال��ي  ه��اج��ر  ث��م 
ه��ن��اك م���دة ط��وي��ل��ة ل��م يعد 
1944م  سنة  اال  المهجر  من 
مختلف  ش��ع��ره  ف��ي  وت���ن���اول 

األغراض  الشعرية.
شلبي  سعيد  الشاعر  وتوفي 

سنة  سبتمبر  من  السادس  في 
1964م.

وقد اخترت له هذه األبيات 
بعنوان  طويلة  قصيدة  م��ن 

هناك ناس 

الشاعر الدكتور سعد العمروني وأبيات من 
قصيدة طويلة في األمثال

ابه الغَرْر ( )الله إيفك الخيل مالركَّ

ادبيات شعبية

سعيد شلبي وهناك ناس <<  قصيدة وشاعر

العرب لوله قالت:

غناوة العلم

حرف الصاد 

صاحب صنعتك عدوك 

صاحب صنعتين كذاب

وانا  دارك  في  انت  ياجاري   الخير  صباح 

في داري

صنعة ليدين وال ملك الجدين

الصاحب ع الصاحب يبيع عباته

صاحب بوك صاحبك

صبرك على نفسك والصبر الناس عليك .

صوابع يديك موش كيف  بعضهن 

صحبة عجول الحسني ونلحسك

صيور الغريب لبالده

صاحب الحق سلطان

صام عام وفطر على بصلة

لقدار في قليل العرف  
كي بالش كي دور   الهن 

صيوره الحي يموت
وماله  نبا غي العمل 

ربوا العقل عاش دالل
عزاز كي الوالدين  الحنن

الله والنبي ياعين 
انسي سريب لوالف  خير  لك

عاشت العين ايام 
مع عزيز  لو طالن  طغت

العقل لو يطول عزيز 
يزهى به  بال مال  ساده

<< الموروث والهوية

■ بقلم االديب: محمد اسويسي
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حوادث

الديوان / خاص
العامة  اإلدارة  تمكنت 
للبحث الجنائي من ضبط 
أصحابها  ارت��ك��ب  س��ي��ارة 
ظهرت  سرقة  وقائع  ع��دة 
متداول  فيديو  مقطع  في 
ع��ل��ى م���واق���ع وم��ن��ص��ات 
التواصل االجتماعي خالل 

الفترة الماضية.
تصريحات

اإلع��������الن ع����ن ض��ب��ط 
ال����س����ي����ارة وأص���ح���اب���ه���ا 
في  جاء  الجرائم  مرتكبي 
تصريح المتحدث الرسمي 
باسم اإلدارة العامة للبحث 

ضابط  مساعد  الجنائي 
وليد العرفي . 

وقال العرفي لصحيفة " 
الديوان " أن القضية بدأت 

إدارة  ف��ري��ق  اط���الع  ب��ع��د 
العامة  ب��اإلدارة  التحريات 
على  ال��ج��ن��ائ��ي  ل��ل��ب��ح��ث 
المتداول  الفيديو  مقطع 

بعملية  ذلك  فور  وباشروا 
ال��ب��ح��ث وال���ت���ح���ري عن 
السيارة وأصحابها إلى أن 
حثيثة  جهود  بعد  تمكنوا 
السيارة  مكان  تحديد  من 

وتوقيفها.
أث��ن��اء   : أن���ه  و أض����اف 
بالسيارة  ضبط  التوقيف 
اعترفوا  أش��خ��اص  ث��الث 
معهم  االس���ت���دالل  أث���ن���اء 
بإرتكاب وقائع السرقة تلك 
ليقفل المحضر على ذلك 
ويتم إحالتهم للنيابة العامة 
اإلج��راءات  باقي  الستمال 

القانونية حيالهم.

الديوان / خاص
ت��م��ك��ن ق���س���م ال��ب��ح��ث 
لمديرية  التابع  الجنائي 
ب��ن��غ��ازي م��ن القبض  أم��ن 
أرب��ع��ة أش��خ��اص من  على 
قاموا  السودانية  الجنسية 
من  تكييف  أجهزة  بسرقة 
وبيعها  ال��ش��رك��ات  إح���دى 

بسوق دينارين.
تكييف  أج��ه��زة  بيع 

بأسعار زهيدة
ووفق بيان لمديرية أمن 
الواقعة  بداية  فإن  بنغازي 
كانت " عقب ورود معلومات 
الجنائي  ال��ب��ح��ث  ل��ق��س��م 
أشخاص  ع��ن  بالمديرية 
السودانية  الجنسية  م��ن 
يقومون ببيع أجهزة تكييف 
ج���دي���دة ب��س��وق دي��ن��اري��ن 

وبأسعار منخفضة.
ع��ل��ى ال���ف���ور وب��ح��س��ب 
أعضاء  أنتقل   " المديرية 
ال���ت���ح���ري���ات إل�����ى س���وق 
البلدي  بالفندق  دينارين 
وبالفعل  ب��ن��غ��ازي  بمدينة 
شخصين  م���ش���اه���دة  ت���م 
السودانية  الجنسية  م��ن 

يقومان ببيع أجهزة تكييف 
ضبطهم  ف��ت��م  مستعملة 
واالنتقال بهم إلى القسم".

مالك  سفر  استغلوا 
ال����ش����رك����ة وق����ام����وا 

بالسرقة 
وب��االس��ت��دالل م��ع األول 
والثاني " اعترفوا " بحسب 

لدى  "يعملون  بأنهم  البيان 
بمنطقة  التقنية  ش��رك��ة 
كحرس  ع��ائ��ش��ة  ال��س��ي��دة 
شخصين  وبرفقتهما  مقر 
آخ����ري����ن ك���م���ا اع���ت���رف���وا 
محتويات  بسرقة  بقيامهم 
سفر  مستغلين  ال��ش��رك��ة 
مالك الشركة خارج البالد 

."
بعد ذلك أكدت المديرية 
أنه " تم ضبط الشخصين 
أعضاء  قبل  من  اآلخرين 
ال��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي  وت��م 
إح���ال���ت���ه���م ج��م��ي��ع��اً إل���ى 
الستكمال  العامة  النيابة 
القانونية  اإلجراءات  باقي 

حيالهم".

الديوان / خاص
أع��ل��ن��ت م���دي���ري���ة أم��ن 
متهم  على  القبض  بنغازي 
م��ط��ل��وب ل����دى األج���ه���زة 
عليه  وم��ح��ك��وم  األم��ن��ي��ة 

بالسجن لمدة 9 سنوات.
ج�����اء ذل�����ك ف����ي ب��ي��ان 
صفحتها  عبر  للمديرية 
ال���رس���م���ي���ة ع���ل���ى م��وق��ع 
ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي 
 " أن  فيه  قالت  فيسبوك 
العامة  ال��ت��ح��ري��ات  ق��س��م 
ت��م��ك��ن م���ن ال��ق��ب��ض على 
السوابق  ذوي  من  شخص 
بحقه  وص����ادر  ال��ج��ن��ائ��ي��ة 
بالسجن  غيابية  أح��ك��ام 

لمدة تسع سنوات".
وال���ت���ه���م ال���ت���ي ت��واج��ه 
بحسب  عليه  ال��م��ق��ب��وض 

ال��ب��ي��ان " وق��ائ��ع اإلي����ذاء 
والسرقة باإلكراه والرماية 
بينت  "فيما  ن��اري  بسالح 
انه تم القبض عليه "عقب 
ت��ح��دي��د ب��ع��ض األم���اك���ن 
المتهم  عليها  يتردد  التي 

بمنطقة الصابري".
المديرية  بيان  وأض��اف 

ال��ق��ب��ض عليه  ب��ع��د   " أن���ه 
وباالستدالل معه تبين أنه 
 1990 العام  مواليد  من 
إليه  ن��ِس��ب  بما  واع��ت��رف 
"مؤكده أنه " تم تسليمه إلى 
القضائية  الشرطة  جهاز 
الس��ت��ك��م��ال اإلج�������راءات 

القانونية حياله".

الديوان / خاص
أن  بنغازي  أمن  مديرية  قالت 
مركز شرطة الكويفية التابع لها 
تشكيل  على  القبض  من  تمكن 
عصابي مكون من ستة أشخاص 
والسلب  المنازل  سرقة  يمتهن 

بقوة السالح.
بيان 

عبر صفحتها  نشر  بيان  وفي 
المديرية  قالت  فيسبوك  على 
أن المركز " تلقى شكوى مواطن 
محتويات  س���رق  ش��خ��ص  ض��د 
الذين  الجيران  بشهادة  منزله 
الجريمة  ارت��ك��اب��ه  إل��ى  أش���اروا 
رفقة أشخاص مجهولي الهوية".

وب��ح��س��ب ب��ي��ان م��دي��ري��ة أم��ن 
ب��ن��غ��ازي ف��ق��د "ح�����ددت دوري���ة 
أعضاء التحريات بالقسم سيارة 
الذت  استهدافها  ول��دى  الجناة 

الشرطة  رج��ال  أن  إال  ب��ال��ف��رار 
طاردوها حتى تمكنوا من إيقافها 
وع���ث���روا ب��داخ��ل��ه��ا ع��ل��ى أرب��ع��ة 
ظاهر  سكر  حالة  في  أشخاص 

وبحوزتهم سالح ناري.
وأضافت " جرى التحفظ على 
معلومات  وردت  ث��م  المتهمين 
أخرى عن شخصين آخرين كانا 
السرقة  عمليات  ف��ي  برفقتهم 
أيضا  ضبطهم  ج��رى  وال��س��ط��و 
بسرقتهم  ج��م��ي��ع��ا  واع���ت���رف���وا 
بمنطقة  منازل  عشرة  من  أكثر 
رجال  على  واعتدائهم  الكويفية 
أمن وتهريب موقوف وتبين أنهم 
مطلوبون لدى القضاء على ذمة 
أك��ث��ر م��ن ع��ش��ر وق��ائ��ع وج��رى 
إح��ال��ت��ه��م إل���ى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة 
مؤسسة  بإيداعهم  أم��رت  التي 

اإلصالح والتأهيل.

الديوان / خاص
الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  ألقت 
ساعة   24 خ��الل  األخضر  الجبل  ف��رع   /
من  وأدوي��ة  محتويات  س��ارق  على  القبض 
في  ليبي  دينار  أل��ف   25 بقيمة  صيدلية 

مدينة البيضاء.
جاء ذلك وفق بيان لإلدارة العامة قالت 
تقدم  بعد  كانت  القضية  ب��دأت   " أن  فيه 
مالك صيدلية بشكوى لفرع الجبل األخضر 
مفادها تعرض الصيدلية لواقعة سرقة من 
قبل مجهولين حيث بلغت قيمة المسروقات 

25 ألف دينار ليبي حسب ما أفادنا.
تكليف   " البيان  بحسب  تم  الفور  وعلى 
بالفرع  والتحري  التحقيق  وح��دة  أعضاء 
الواقعة  المعلومات حول  المزيد من  بجمع 
يستقلون  كانوا  السارقين  أن  تبين  والتي 
على  التحري  جهود  انصبت  آلية  مركبه 

البحث عنها.
من  أقل  وفي  بالفعل   : أنه  البيان  وأك��د 
وضبط  المركبة  توقيف  ت��م  س��اع��ة   24
شخصان داخلها نقلوا مع مركبتهم إلى مقر 
اإلدارة العامة للبحث الجنائي / فرع الجبل 

األخضر.
سائق  مع  االستدالل  أثناء  البيان  وتابع 
بأنهم  تبين  له  المرافق  والشخص  المركبة 
كما  )الشاكي(  الصيدلية  صاحب  شركاء 
اعترفوا انهم بعد خالف مع شريكهم وفض 
الشراكة معه قاموا بالحضور إلى الصيدلية 
 25 قيمتها  بضاعة  وسرقوا  الفجر  وقت 

ألف دينار ليبي وجهاز كمبيوتر محمول .
الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  وختمت 
جميع  ات��خ��اذ  ب��ع��د   " أن���ه  ب��ال��ق��ول  بيانها 
اإلجراءات القانونية حيالهم تم إحالتهم إلى 

النيابة العامة مع محضر الواقعة.

خالل 24 ساعة 

القبض على سارق صيدلية 
اإلدارة العامة للبحث الجنائي

تقبض على مجرمين محترفين

استغلوا سفر مالك الشركة 

وس��رق��وا أج�ه�زة ال��ت�ك��ي��ي��ف 

مديرية أمن بنغازي

تعلن القبض على محكوم هارب مطلوب للعدالة
سرقوا أكثر من عشر منازل

وقوات األمن تقبض عليهم
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حفل  األولمبية  اللجنة  نظمت 
المنتخب  العبي  من  لعدد  تكريم 
تقديرا  الحديدية،  للكرة  الوطني 
والمتميزة  اإليجابية  لنتائجهم 
البحر  أل��ع��اب  دورة  م��ن  ك��ل  ف��ي 
المتوسط، ودورة ألعاب التضامن 

اإلسالمي.
عدد  التكريم  م��راس��م  وحضر 
من أعضاء مجلس اإلدارة وبعض 

رؤساء االتحادات الرياضية.

األولمبية،  اللجنة  رئيس  وأك��د 
بهذه  كلمته  ف��ي  ال����زروق،  جمال 
المناسبة حرص اللجنة االولمبية  
ع��ل��ى دع����م ك���اف���ة ال��ري��اض��ي��ي��ن 
بالمشاركة  مشيدا  المتميزين، 
اإليجابية لمنتخب الكرة الحديدية 
المتوسطية  األل��ع��اب  دورت��ي  في 

واإلسالمية.
االتحاد  رئيس  أشاد  جهته  من 
محمود  الحديدية،  للكرة  العام 

اللجنة  من  البادرة  بهذه  الطويل 
االول��م��ب��ي��ة م��ؤك��دا ب��أن��ه��ا خطوة 
والطاقم  الالعبين  تشجيع   نحو 
الفني واإلداري لتحقيق مزيد من 

النجاحات .
وقدمت اللجنة األولمبية مبالغ 
مالية تحفيزية لالعبين والمدربين 
أج��واء  في  اللعبة  اتحاد  ورئاسة 
احتفالية اختتمت بالتقاط الصور 

التذكارية بهذه المناسبة. 

الديوان - ريميسا
فوًزا  األولمبي  الوطني  المنتخب  حقق 
غالًيا بقيادة مدربه المهدي بوشاح، على 
حساب نظيره الرواندي، ضمن التصفيات 
المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 

سنة المؤهلة ألولمبياد باريس 2024.
حساب  على  األولمبي  المنتخب  وفاز 
بالمباراة  ه��دف،  مقابل  برباعية  روان��دا 
التي جمعت بين الفريقين يوم امس االول 
ضمن  بنينا،  شهداء  ملعب  على  الجمعة 

منافسات الدور األول من التصفيات.
بالهدف  ال��وط��ن��ي  المنتخب  وت��ق��دم 
من  القليب  الدين  ن��ور  طريق  عن  األول 
بتقدم  األول  الشوط  لينتهي  جزاء،  ركلة 

المنتخب الوطني بهدف دون رد.
الهدف  القليب  ال��دي��ن  ن��ور  وأض���اف 
مرور  بعد  الوطني  وللمنتخب  له  الثاني 
ثالث دقائق من عمر الشوط الثاني، قبل 
الثالث  الهدف  أن يضيف فاضل سالمة 

للفرسان.
تسجيل  الرواندي  المنتخب  واستطاع 
هدف تقليص الفارق عن طريق كامانزي، 
قبل أن يختتم علي يوسف رباعية فرسان 

المتوسط في الدقائق األخيرة من اللقاء.
في  الوطني  للمنتخب  الكبيرة  النتيجة 
قبل  التأهل  له  تضمن  ال��ذه��اب،  مباراة 
مباراة اإلياب المقرر إقامتها في رواندا.

إلى  تأهله  األهلي  فريق  أك��د 
ال� 32 من مسابقة دوري  الدور 
تفوقه  ع��ق��ب  أف��ري��ق��ي��ا  أب��ط��ال 
نظيرة  ع��ل��ى  ن��ظ��ي��ف��ة  ب��رب��اع��ي��ة 
ضمن  وذل��ك  الزنجباري،  كمكم 
التمهيدي  الدور  إياب  منافسات 
في  ذات��ه��ا،  البطولة  من  ال��� 64 
الفريقان  جمعت  التي  المباراة 
– السبت الماضي -على أرضية 

ملعب شهداء بنينة.
وأف����اد ال��م��ح��رر ال��ري��اض��ي ب� 
أن  ال��م��ب��اراة  ت��اب��ع  ال���ذي  )وال( 
اللقاء  ه��ذا  م��ن  األول  ال��ش��وط 
لألهلي،  نظيفة  بثنائية  انتهى 
 " ال��م��ال��ي  المهاجم  ب���ادر  حيث 
بالتسجيل،   " تانديا  إبراهيما 
استقرت  محكمة  بيسارية  وذلك 
للحارس  الضيقة  ال��زاوي��ة  ف��ي 
الزنجباري عند مطلع الدقيقة ال� 

 . )21(
ومن   )23( ال�  الدقيقة  وعند 
المغربي  أسقطها  طويلة  ك��رة 
منطقة  داخ��ل   " متولي  "محسن 
ال��ع��م��ل��ي��ات، وج���دت ت��ل��ك ال��ك��رة 
 " المدافع  أودعها  ماكرة  رأسية 
أحمد التربي" على يسار الحارس 

الزنجباري، ومعه انتهت مجريات 
النصف األول بثنائية دون رد. 

وحسب المحرر الرياضي فقد 
كانت السيطرة الميدانية لألهلي 
زاد  الهجومي  والمد  تتوقف،  لم 
أن  السيما  عليه،  هو  مما  أكثر 
ذلك الهجوم أثمر عن هدف ثالث 
أحمد   " المدافع  توقيع  من  كان 
ارتقى  ب���دوره  وال���ذي   " ال��ت��رب��ي 
 " زميلة  أرسلها  التي  للعرضية 
عند  وذل��ك   " القليب  الدين  ن��ور 

الدقيقة ال� )75( . 
وأختتم رباعية األهلي مهاجمة 
"أحمد القديري" مستغال ومتابعاً 
به  ق��ام  ال��ذي  ال��ف��ردي  المجهود 
السلتو"  "أنيس  البديل  المهاجم 
عند  وذل��ك  اليسرى،  الجهة  من 

الدقيقة ال� ) 86 ( . 
ممثل  أن  إلى  اإلش��ارة  وتجدر 
األفريقي  األبطال  ب��دوري  ليبيا 
الذهاب  لقاء  حسم  قد  األهلي 
بنتيجة  لمصلحته  الديار  خ��ارج 
بثنائية نظيفة، في حين سيالقي 
األه��ل��ي ف��ي ال���دور ال��� ) 32 ( 
بداية  السوداني  المريخ  نظيره 

شهر أكتوبر. 

اللجنة األولمبية تكرم أبطال الكرة الحديدية 

المنتخب الوطني األولمبي يضع قدًما في الدور التالي لتصفيات إفريقيا بالفوز على رواندا برباعية

األهلي طرابلس يعبر كمكم الزنجباري برباعية

ت��م��ك��ن ف���ري���ق أخ���ض���ر ال��ب��ي��ض��اء، من 
مسابقة  من  األول  التمهيدي  ال��دور  عبور 
ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة اإلف��ري��ق��ي��ة، ع��ل��ى ال��رغ��م 
الخرطوم  أهلي  أم��ام  السلبي  تعادله  من 
أقيم على  الذي  اإلياب  لقاء  السوداني في 
ببنغازي، وسط  بنينا  ملعب شهداء  أرضية 

حضور جماهيري غفير.
لقاء  ف��ي  ت��ف��وق  أن  بعد  العنيد  وتمكن 
حجز  من  مكنته  نظيفة،  بثالثية  الذهاب 
مقعد في الدور ال� 32 األول، الذي سيقابل 

فيه فريق إزام التنزاني .
الجدير بالذكر أن ليبيا تشارك بفريقين 
الكونفدرالية اإلفريقية، حيث سيدخل  في 
ال�  ال��دور  من خوض  المعفي  النصر  فريق 
64، رفقة األخضر منافسات الدور ال� 32.

ودع ممثل ليبيا فريق االتحاد دوري أبطال 
أفريقيا من األدوار األولى رغم تفوقه على 
ضيفه )فالمبو ( البوروندي بنتيجة هدفان 
ال��دور  إي��اب  مقابل ه��دف، وذل��ك لحساب 

التمهيدي من البطولة ذاتها
وحسب المحلل الرياضي ب� )وال( يرجع 
خروج االتحاد في هذه المباراة التي جرت 
- يوم األحد الماضي - على أرضية ملعب 
 " الجزائري  الحكم  وتوسطها  بنينة  شهداء 
قموح يوسف" على خلفية مجموع المباراتان 
بروروندي  لممثل  األفضلية  كانت  حيث   ،
هدف  تسجيل  ف��ي  نجح  ال���ذي  )ف��الم��ب��و( 
خارج دياره ، وأفضلية هدف لقاء الذهاب . 

أخضر البيضاء للدور ال� 32 
من الكونفدرالية اإلفريقية 

االتحاد يودع دوري أبطال 
أفريقيا من األدوار األولى


