
أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، 
خالل كلمته في االجتماع الذي انعقد في مدينة سرت 
إعالنا  تمتلك  الليبية  الدولة  بـأن  الماضي،  الثالثاء 
بها اإلدارة وتضمن  دستورّيا وقوانين أساسية، تسير 
العالقات  بها  وتنتظم  الواجبات  على  وتنص  الحقوق 

وتحدد بها االختصاصات.
وأضاف المستشار عقيله صالح بأن مطلب الليبيين 
أن تكون ليبيا، دولة قانون ومؤسسات ما يعني حرص 
الليبيين على خضوع الجميع للقانون، ورفض الخروج 
وانهيار  الغاب  شريعة  وحلول  للفوضى  تجنباً  عليه 
اإلدارة وانتشار الفساد وضياع الحقوق والتملّص من 

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

نائب رئيس مجلس الوزراء ُيعيد 
افتتاح مقّر مراقبة التعليم بنغازي
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باشاغا يؤكد التوزيع العادل للميزانيات المخصصة 
للمجالس البلدية للرفع من مستوى الخدمات للمواطن

اخبار

اقتصاد

بلديات
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اختتام أعمال منتدى المراقبين 
“حصاد 2021” الذي أشرفت 

عليه مفوضية االنتخابات

شركة النقل البحري ُتعلن إقتنائها 
ناقلة النفط الجديدة “غ���ات”

بلدية بنغازي إجراءات عاجلة لحماية 
مسارات النهر الصناعي  من التعديات

الماضي  الثالثاء  يــوم  عقد 
الذي  االجتماع  سرت  بمدينة 
دعا إليه السيد رئيس مجلس 
عقيلة  الــمــســتــشــار  ـــواب  ـــن ال
األول  النائب  بحضور  صالح 
لرئيس مجلس النواب األستاذ 
فوزي النويري ورئيس وأعضاء 
لــجــنــة الــتــخــطــيــط والــمــالــيــة 
بمجلس  الــعــامــة  والـــمـــوازنـــة 
النواب ورئيس مجلس الوزراء 
بالحكومة الليبية السيد فتحي 
مجلس  رئيس  ونائب  باشاغا 
القطراني  السيد علي  الوزراء 
ــوزراء  ال مجلس  رئيس  ونائب 
ورئيس  األسطى  خالد  السيد 
ديوان المحاسبة ورئيس هيئة 
الرقابة اإلدارية ومجلس إدارة 
ووزير  المركزي  ليبيا  مصرف 
بالحكومة  والمالية  التخطيط 
الــمــؤســســة  إدارة  ــس  ومــجــل
الوطنية للنفط وهيئة مكافحة 

الفساد
الرسمي  المتحدث  وصــرح 
السيد  الــنــواب  مجلس  باسم 
االجتماع  بأن  بليحق  عبدالله 

ُخلص إلى ما يلي :
عمل  ــى  عــل 1-الـــتـــأكـــيـــد   

الحكومة من مدينة سرت
ــــزام جــمــيــع رؤســـاء  ال  - 2
ــة الــتــابــعــة  ــي ــرقــاب األجـــهـــزة ال
لــمــجــلــس الــــنــــواب بــالــتــقــيــد 
بــالــتــعــلــيــمــات والـــقـــوانـــيـــن 
والقرارات الصادرة عن مجلس 
جسم  أي  يــعــتــبــر  و  ـــواب  ـــن ال

يخالف ذلك فاقدا للشرعية
3 - مشروع قانون الميزانية 
العامة للدولة وقانون المرتبات 
الموحد ستعرض خالل األيام 

القادمة على مجلس النواب
عمل  أن  على  التأكيد   -4
من  الــمــركــزي  ليبيا  مــصــرف 
المصرف  إدارة  مجلس  خالل 

طبقاً للقانون
5 التأكيد على النائب العام 
بالتحقيق  بواجباته  بالقيام 

للقانون  طبقاً  المتجاوزين  مع 
ــخــص إســــاءة  ســـــواء فــيــمــا ي
اغتصاب  و  السطلة  استعمال 

السلطة
دعــم  ــى  عــل ــأكــيــد  ــت ال  -  6

المؤسسة الوطنية للنفط
الحكومة  على  التأكيد   -  7
أزمــة  لمعالجة  خطة  لــوضــع 
الفترة  خالل  المتوقعة  الغذاء 
المقبلة نتيجة األوضاع الدولية
برئاسة  لجنة  تشكيل   -8  
ــيــة  رئـــيـــس األجــــهــــزة الــرقــاب
و عــضــويــة عــــدد مـــن لــجــان 

المجلس
األمـــم  ــة  ــث ــع ب ابـــــالغ   -9  
ــــدول  الــمــتــحــدة وبـــعـــثـــات ال
بمجلس  الــعــضــويــة  الــدائــمــة 

األمن بمخرجات االجتماع.

ــق رئـــيـــس لــجــنــة الــتــخــطــيــط  عــل
بمجلس  العامة  والموازنة  والمالية 
اجتماع  عن  تنتوش”،  ”عمر  النواب 
قــائــاًل: “نحاول  الــنــواب في ســرت، 
إنجاز قانون الميزانية بأسرع وقت، 
للمرتبات  الموحد  القانون  وعــرض 
المصادقة  لنيل  النواب  على مجلس 

أو اقتراحات أخرى له”.
وقــــال »تـــنـــتـــوش«  فـــي تــصــريــح 
الــمــرتــبــات  ـــون  ـــان “ق إن  صــحــفــي، 
إحالته  وسيتم  إنــجــازه  تــم  الموحد 

مصادقته  أجل  من  النواب  لمجلس 
بصورة رسمية”.

ــواب قد  ــن ــع؛ أن “مــجــلــس ال ــاب وت
لمناقشة  المقبل  ــوع  األســب ينعقد 
مشروع  حــول  المالية  لجنة  تقرير 
الحكومة  مــن  المقدمة  الميزانية 

الليبية”.
كيفية  “ناقشنا  »تنتوش«  وأردف 
الحكومة،  عمل  إجــــراءات  تسهيل 
وإطــالق  الميزانية  قانون  واعتماد 
جملة القوانين المعطلة والتي لم يتم 

البت فيها بعد”.
لجنة  تشكيل  “سيتم  أنــه  وأكــمــل 
الميزانية  اعتماد  إجــراءات  لمتابعة 
مع األجهزة الرقابية ومصرف ليبيا 
تتبع  التي  الجهات  وجميع  المركزي 

السلطة التشريعية”.
اآلن  “اللغة  أن  »تنتوش«  وأوضــح 
إلى  معرقل  كل  تحويل  إلــى  ارتقت 
النائب العام، الذي ينبغي أن يضطلع 
عن  يــصــدر  مــا  تنفيذ  فــي  بــــدوره 

السلطة التشريعية من قرارات”.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب يعلن نتائج االجتماع 
الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب في مدينة سرت

النائب »عمر تنتوش«: اللغة اآلن ارتقت إلى تحويل كل معرقل إلى النائب العام لمناقشة  المشكلة  اللجنة  رئيس  دعــا 
ودراســــة مــا ورد فــي اجــتــمــاع ســـرت يــوم 
اللجنة  الثالثاء 31 مايو 2022م، أعضاء 
لحضور اجتماِع يوم االثنين القادم الموافق 
لمناقشة  ســرت؛  بمدينة  2022/6/6م، 
وكلمة  ســرت  اجتماع  فــي  مـــاورد  ودراســـة 
رئيس مجلس النواب خالل االجتماع وماتم 
االتفاق عليه بالتشاور مع األجهزة الرقابية.
رئيس  من  بقرار  لجنة  تشكيل  تم  حيث 
صالح،  عقيله  المستشار  الــنــواب  مجلس 
برئاسة النائب زايد هدية وعضوية كل من 
السادة أعضاء النواب عمر تنـتـوش، رمضان 

شمبش، بدر مـوسـى، عبدالهـادي الصغير.

نــفــى الــمــتــحــدث الــرســمــي بــاســم مجلس 
النواب السيد عبدالله بليحق ما يحاول البعض 
رئيس  السيد  كلمة  عن  أكاذيب  من  ترويجه 
مجلس النواب المستشار ”عقيله صالح” يوم 
اإلثنين الماضي في إجتماع سرت حول دخول 
الحكومة للعاصمة طرابلس بقوة السالح، ومن 
الوالية  منتهية  الحكومة  باسم  الناطق  بينهم 

المغتصبة للسلطة بقوة السالح.
النواب  مجلس  رئيس  السيد  أكــد  حيث 
المستشار ”عقيله صالح” خالل كلمته بشكل 
العاصمة  بـــأن دخـــول  فــيــه  لــبــس  واضـــح ال 
موافقة  أو  القتال  اما  المسارين  بأحد  يكون 
تحت  الحكومة  وتكون  المسلحة  المجموعات 
الدماء  الراقة  تجنباً  أنه  وأضاف  سيطرتهم، 
هي  الــبــالد  تتوسط  التي  ســرت  مدينة  فــإن 
السيطرة  من  الحكومة  لتحرر  الضامن  الحل 

عليها في غير ما يقره القانون .
بأن  النواب  رئيس مجلس  السيد  أكد  كما 
رفضاً  ومرفوضاً  غيرمقبوالً  يعد  خيارالقتال 
ممارسة  منها  سياسية  حلول  وجــود  في  باتاً 

الحكومة عملها من مدينة سرت.
حيث أن نشر مثل هذه األكاذيب هي استمرار 
يعيها  العهود  والتزييف ونقض  التزوير  ألعمال 

الجميع من أبناء شعبنا والمجتمع الدولي.

اللجنة المشكلة لمناقشة ودراسة ما ورد في 
اجتماع سرت تعقد اجتماعها غدا االثنين

المتحدث الرسمي ينفى ما يحاول البعض ترويجه 
من أكاذيب عن كلمة رئيس مجلس النواب حول 

دخول الحكومة للعاصمة بقوة الساح



مجلس  رئيس  السيد  وصــل 
عقيله  الــمــســتــشــار”  ـــواب  ـــن ال
صـــالـــح” مـــســـاء يــــوم اإلثــنــيــن 
الماضي إلى مدينة سرت، وكان 
مجلس  أعــضــاء  إستقباله  فــي 
النواب عن مدينة سرت السيد 
”حسن  والسيد  هــديــة”  ”زايـــد 
الزرقا ”، والسيد رئيس مجلس 
ونائب  باشاغا”  ”فتحي  الوزراء 
”خالد  الــــوزراء  مجلس  رئيس 
ـــوزراء  األُســطــى” وعـــدد مــن ال
وعــمــيــد بــلــديــة ســـرت وأعــيــان 
وبحسب  ــنــة،  الــمــدي وحــكــمــاء 
المتحدث الرسمي باسم مجلس 

بليحق  عبدالله  السيد  النواب 
فإن السيد رئيس مجلس النواب 
خاللها  مــن  تــنــاول  كلمة  ألقى 
ــي الــمــديــنــة،  ــخ الــجــهــاد ف ــاري ت
”عقيله  المستشار  وأثنى  كما 
صالح” على أهالي مدينة سرت 
وعرج  االستقبال  لحفاوة  كافة 
على داللة المدينة في توسطها 
مؤكداً  ليبيا،  وحدة  على  للبالد 
في  تعمل  أن  لها  الحكومة  بأن 
توفرت  طالما  ليبية  مدينة  أي 
ــظــروف الــمــواتــيــة ألداء  لــهــا ال
وطالب  إليها،  الموكلة  مهامها 
الــحــكــومــة بــضــرورة اإلهــتــمــام 

إعمارها  وإعــادة  سرت  بمدينة 
وكافة المدن الليبية.

ـــســـادة عضو  كــمــا الــقــى ال
مجلس النواب عن سرت ”زايد 
الــوزراء  مجلس  ورئيس  هدية” 
والحكماء  سرت  بلدية  وعميد 
واألعــــيــــان بــالــمــديــنــة كــلــمــات 
بالسيد  خــاللــهــا  مـــن  رحـــبـــوا 
رئيس مجلس النواب المستشار 
النواب  ”عقيله صالح” والسادة 
والــســداد  التوفيق  لــه  متمنين 
ليبيا  وحــدة  على  الحفاظ  في 
األمن  مرحلة  إلــى  بها  والعبور 

واإلستقرار.
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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 . ●
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باشاغا،  فتحي  الحكومة،  رئيس  شــارك 
ونائباه علي فرج القطراني، وخالد األسطى، 
في  حماد،  أسامة  والمالية  التخطيط  ووزيــر 
اجتماع المؤسسات السيادية المنعقد بديوان 
مجلس النواب في مدينة سرت برئاسة رئيس 

مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.
ــمــاع مــنــاقــشــة تــطــورات  وتـــم خـــالل االجــت
األوضاع السياسية، ومقترح الميزانية المقدم 
لمجلس النواب، إضافة إلى مباشرة الحكومة 

لممارسة مهامها من مدينة سرت.
باشاغا وخالل كلمته، قال رئيس الحكومة: 
آفة  مــن  الماضية  الــســنــوات  طيلة  “عانينا 
المؤسسات،  وانقسام  السياسي  االنقسام 
وبقاء الدولة الليبية لعدة سنوات دون ميزانية 
الذي  األمــر  التشريعية  السلطة  من  معتمدة 
واإلداري  المالي  للفساد  واسعاً  الباب  فتح 
في  التشريعية  السلطة  برقابة  التقيد  وعدم 

بنود وأصول صرف األموال العامة”.
“مــشــروع  بــأن  الحكومة  رئــيــس  أكــد  كما 
عــادال  توزيعا  سيضمن  المقترح  الميزانية 

للمساهمة  الــبــلــديــة؛  للمجالس  ومــبــاشــرا 
والمشاركة مع اإلدارة المركزية في الرفع من 
الخدمات  مستوى  من  والرفع  الدولة،  نهضة 
أي  دون  مكان  كل  في  الليبي  المواطن  لــدى 

مفاضلة أو تمييز بين الليبيين”.
به من مجهودات  نقوم  ما  “كــل   : وأضــاف 
أساسية  وطنية  غاية  إلى  مجملها  في  ترتكز 
تتمثل في حفظ كيان الدولة و وحدة مؤسساتها، 
وإنهاء مظاهر الفوضى والفساد وتهيئة المناخ 
برلمانية  انتخابات  إلجراء  والمناسب  الالزم 
ورئاسية على أسس دستورية؛ تجسيداً إلرادة 

إرادته،  عن  التعبير  في  وحقه  الليبي  الشعب 
 ، وشفافية  حرية  بكل  يحكمه  مــن  واختيار 
ونحن عاقدون العزم على تنفيذ هذا االلتزام 
كل  سنقدم  فإننا  ولذلك  وجدية،  وضوح  بكل 
المتطلبات و االحتياجات التي تلزم المفوضية 
قانوناً  المختصة  الجهة  لالنتخابات  العليا 

بإجراء وإدارة االنتخابات واإلشراف عليها”.
أن  بــاشــاغــا  فتحي  الحكومة  رئــيــس  أكــد 
لكونها  مقرا  لتكون  سرت  اختارت  الحكومة 
تتوسط البالد، مشيرا إلى أن الحكومة تعتبر 
على  مدينة  تفّضل  وال  عاصمة  كلها  ليبيا 

أخرى.
المقدم  الميزانية  مــشــروع  مقترح  وحــول 
إن  له  كلمة  باشاغا في  قال  النواب،  لمجلس 
الحكومة حرصت على إلغاء بند الطوارئ من 
حيلة  يستخدم  كــان  ألنــه  الميزانية؛  مشروع 
مضيفا  الفساد،  وتفشي  المليارات  لسرقة 
في  اإلنفاق  ترشيد  مبدأ  راعت  الحكومة  أن 
لكافة  الــعــادل  الــتــوزيــع  وسيضمن  المقـترح 

المجالس البلدية.

القى السيد رئيس مجلس النواب 
يوم  المنعقد  االجتماع  خالل  كلمة 
سرت  مدينة  في  الماضي  الثالثاء 
الليبية  الــدولــة  أن  على  فيها  أكــد 
وقــوانــيــن  ــوري  دســت إعـــالن  تمتلك 
وتضمن  اإلدارة  بها  تسير  اساسية 
الحقوق وتنص على واجبات وتنتظم 
بها العالقات وتحدد االختصاصات 
أن  الليبيين  مطلب  بــأن  مضيفا   ،
ومؤسسات  قانون  دولــة  ليبيا  تكون 
ما يعنى حرص الليبيين على خضوع 
الــخــروج  ورفـــض  للقانون  الجميع 
للفوضى وحلول شريعة  عليه تجنباً 
وانــتــشــار  اإلدارة  ــار  ــهــي وان ــاب  ــغ ال
والتملص  الحقوق  وضياع  الفساد 

من الواجبات .
مجلس  رئيس  السيد  اوضح  كما 
تستمد  ــحــكــومــة  ال بــــأن  الـــنـــواب 
يقوم  حيث  الشعب  مــن  شرعيتها 
النظام  في  المنتخب  الدولة  رئيس 
او  الـــرئـــاســـي  او شــبــه  الـــرئـــاســـي 
مجلس النواب في النظام البرلماني 
يقوم  الذي  الحكومة  رئيس  بتكليف 
بعرض برنامج حكومته على مجلس 
في  انه  يعنى  ما  الثقة  لنيل  النواب 
لكي  يجب  البرلمانية  األنظمة  كل 
تشكل الحكومة وتعمل من نيل الثقة 
من مجلس النواب وهذا ما يعمل به 
الدستوري  لإلعالن  طبقاً  ليبيا  في 
من  بــدًء  السياسية  االتفاقات  وكــل 
بالمؤتمر  مروراً  االنتقالي  المجلس 
الــنــواب وهــو  ــم مجلس  ث الــوطــنــي 
فتحي  السيد  حكومة  مع  حدث  ما 
النواب  مجلس  كلفها  التي  باشاغا 

باالتفاق مع مجلس الدولة ونالت ثقة 
ليبية  حكومة  وهــي  النواب  مجلس 
ليبية دون تدخل اجنبي وأن تجاهل 
ورفضها  الوالية  المنتهية  الحكومة 
كما  السلطة  وليست  تسليم مقارها 
من  تستمد  فالسلطة  البعض  يقول 
السلطات المختصة وليس بناءً  على 
قبول او تنازل من أحد فعدم قبول 
وتسليم  للسلطة  السلمي  الــتــداول 
المقار الحكومية انحرافاً واضح عن 
ضرورات احترام الدستور والقانون 
أهمها  ـــاً  ـــداف اه ـــك  ذل وراء  ـــن  وم

استمرار الفوضى وتغول الفساد .
مجلس  رئيس  السيد  أوضح  كما 
النواب بأن الذين يعملون على تجاهل 
قرارات السلطة التشريعية المنتخبة 
هــم مــعــاول هــدم داعــمــيــن للفساد 
إلى الفوضى  واالختالف مما يؤدي 
وعدم إعمال القوانين النافذة يجب 
مهما  سيحدث  ما  وهو  محاسبتهم 
طال الزمن ، مشيراً إلى أن طرابلس 
مسلحة  مجموعات  سيطرة  تحت 
فال يمكن دخول العاصمة اال بأحد 
مسارين اما القتال او بموافقة هذه 
تحت  الحكومة  وتكون  المجموعات 
إلراقـــة  تجنباً  ــك  ــذل ول سيطرتهم 
الواقعة  ســرت  مدينة  فــأن  الــدمــاء 
الــحــل الضامن  الــبــالد هــي  وســط 
لتحرر الحكومة من السيطرة عليها 

في غير ما يقره القانون .
وأكد السيد الرئيس خالل كلمته 
و  بأن خيار االقتتال لم يعد مقبوالً 
مرفوض رفضاً باتاً في وجود حلول 
الحكومة  ممارسة  ومنها  سياسية 

 ، ســرت  مدينة  مــن  عملها  الليبية 
الرقابية  األجــهــزة  أن  على  مــؤكــداً 
الدستورية  االذرع  هي  والمحاسبية 
موكل  الــنــواب  لمجلس  والقانونية 
لها أعمال الرقابة والمحاسبة وهي 
مسؤولة مسؤولية كاملة على متابعة 
الفساد  مكافحة  و  القوانين  تطبيق 
وهي ملزمة بتقديم تقاريرها الدورية 

والعاجلة لمجلس النواب .
ــيــس مجلس  الــســيــد رئ وطــالــب 
 120 ذهبت  ايــن  بمعرفة  الــنــواب 
قبل  من  صرفت  التي  دينار  مليار 
دبيبة  عبدالحميد  السيد  حكومة 
 24 في  واليته  انتهاء  بعد  خاصة 
معنى  ومــا  .م   2021 ديسمبر  من 
ساندها  ومـــا  الــمــالــيــة  الــتــرتــيــبــات 
مــن الــقــانــون وصـــرف األمــــوال من 
الحكومة والمصرف المركزي بدون 
من  أذن  وبــغــيــر  معتمدة  مــيــزانــيــة 
إلى  مشيراً   ، التشريعية  السلطة 
أن مصرف ليبيا المركزي يقع على 
عاتقه المحافظة على أموال الليبيين 
الــصــرف  ســعــر  ارتــفــاع  معالجة  و 
وتوفير السيولة ومراقبة المصارف 

إدارة  كيفية  عن  بتوضيح  مطالبا   ،
طريق  عن  هل  المركزي  المصرف 
مجلس اإلدارة ام المحافظ منفرداً 
المركزي  للمصرف  يــجــوز  وهــل   ،
صرف األموال دون ميزانية معتمدة 
او أذن بصرف جزء منها حسب ما 
السيد  تطرق  كما   ، القانون  يقرره 
الرئيس إلى تجميد اإليرادات قائاًل 
االستمرار  اإليرادات مع  تجميد  أن 
في اإلنتاج والتصدير لالستفادة من 
العالمي  السوق  في  النفط  أسعار 
ألية  بوضع  مرتبط  التجميد  ورفــع 
بين  العدالة  تحقق  الزامية  عملية 
توزيع  وتضمن  والمناطق  اإلقليم 
عادالً والزام  هذه اإليــرادات توزيعاً 
المركزي  المصرف  إدارة  مجلس 
والــمــحــافــظ بــعــدم صــرف األمـــوال 
مراقبة  وتحت  للقوانين  طبقاً  اال 

األجهزة الرقابية.
مجلس  رئـــيـــس  الــســيــد  ـــــد  وأك
بأننا نسعى لصياغة دستور  النواب 
ونظام  الــدولــة  شكل  يحدد  للبالد 
وحــدود  العامة  والسلطات  الحكم 
ــن الــحــقــوق  ــي ــب ــهــا وي اخــتــصــاصــات
والواجبات العامة والحريات العامة 
وهو ما نعمل عليه االن وسيعرض على 
الشعب الليبي لمناقشته واالستفتاء 
عليه في ظروف أمنه وتحت اشراف 
ــزاهــة  ــن جـــهـــات مــحــايــدة تـــؤكـــد ال
كان  النواب  مجلس  وأن  والشفافية 
تنظيم  فــي  الرغبة  لتحقيق  ســبــاًق 
االنتخابات في 24 ديسمبر 2021 
.م من خالل اصدار قانون انتخاب 
مجلس النواب ورئيس الدولة اال أن 

وفي  لالنتخابات  العليا  المفوضية 
قال  الــنــواب  لمجلس  علنية  جلسة 
تنظيم  تمنع  قاهره  قوة  أن  رئيسها 
المقرر  مــوعــدهــا  فــي  االنــتــخــابــات 
وأنه يحتاج مدة من 6 إلى 8 اشهر 
ومنها  المعوقات  على  يتغلب  حتي 
اعتدت  مسلحة  مجموعات  وجــود 
على مقار المفوضية وكذلك جوانب 
وجـــود حكومة  و  وفــنــيــة  إجــرائــيــة 
رغم  الدولة  لرئاسة  مرشح  رئيسها 
تعهده بعدم الترشح ، مطالبا السيد 
رئيس المفوضية أن يعلن مدى إزالة 
المعوقات ومتي يكون جاهزاً إلجراء 
كل  من  هو مطلوب  وما  االنتخابات 

السلطات .
الــســيــد رئــيــس مجلس  واخــتــتــم 
ما  بكل  قــام  المجلس  بــأن  الــنــواب 
مــطــلــوب مــنــه إلجــــراء االنــتــخــابــات 
وقـــت ممكن وهـــو على  اســـرع  فــي 
بــمــا تطلبه  لــلــقــيــام  تـــام  ــعــداد  اســت
المفوضية لنجاح العملية االنتخابية 
تعمل  أن  ضــــرورة  عــلــى  مـــوكـــداً   ،
سرت  مدينة  من  الليبية  الحكومة 
التخطيط  لجنة  وندعو  تأخير  دون 
انجاز  النواب  مجلس  في  والمالية 
بالتعاون  الميزانية  قــانــون  دراســـة 
المختصة لعرضه على  مع األجهزة 
ليبيا  أبناء   ً داعيا   ، النواب  مجلس 
إلى انهاء االنقسام والمحافظة على 
واستقالل  واستقاللها  ليبيا  وحــدة 
مؤسساتها ، كما دعا السيد النائب 
بتحمل  الرقابية  األجهزة  وكل  العام 
يسودها  دولــة  لتحقيق  مسؤوليتهم 

القانون واالمن واالستقرار .

وصول السيد رئيس مجلس النواب إلى مدينة سرت

باشاغا يؤكد التوزيع العادل للميزانيات المخصصة للمجالس البلدية للرفع من مستوى الخدمات للمواطن

كلمة السيد رئيس مجلس النواب خال االجتماع بمدينة سرت يوم الثاثاء
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التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة 
مسؤولي  مــن  عـــدًدا  القطراني  علي  الليبية 
مصلحة السجل المدني؛ لمناقشة الدور الذي 

تقوم به المصلحة.
أهمية  إلى  اللقاء  القطراني خالل  أشار  و 
التمّسك باإلجراءات والتدقيق في المستندات, 
مشدًدا على أنها يجب أن تكون تحت الرقابة؛ 

حفاظا على أمن البالد.
كبيرة  مسؤولية  أنــهــا  على  الــنــائــب  ـــد  وأّك
مسؤولو  مقدمتها  في  الدولة  عاتق  على  تقع 

مصلحة األحوال المدنية.

الحكومة  فــي  الــمــواصــالت  وزيـــر  اجتمع 
الليبية عبد الحكيم الغزيوي مع مدير اإلدارة 
العامة بالشركة العامة للموانئ يزيد بوزريدة؛ 
التي  الجسيمة  واألضـــرار  اآلثـــار  لمناقشة 
لحقت بالمباني والمعدات والرافعات بموانئ 
اإلرهــاب  على  الحرب  جــراء  بنغازي؛  مدينة 
ثالث  لمدة  العمل  توقف  عنه  نتج  الــذي   ،

سنوات.
ما  مرحلة  مناقشة  إلى  االجتماع  وتطّرق 
إعــادة  عمليات  من  تخللها  ومــا  الحرب  بعد 

إعمار وتطوير الميناء الستئناف عمله.

القطراني يناقش دور السجل المدني 
في الحفاظ على األمن القومي 

وزير المواصات يناقش األضرار التي لحقت 
بالموانئ جّراء الحرب على اإلرهاب 

بالحكومة  والتعليم  التربية  وزارة  طالبت 
الليبية مراقبات التعليم في البلديات، بعدم 
التعليم  وزارة  لهم  توجهها  دعــوة  أي  تلبية 

بالحكومة المنتهية الوالية،.

الــوزارة  ذلــك خــالل خطاب وجهته  جــاء 
البلديات  في  والتعليم  التربية  مراقبي  إلى 
المسؤولية  تحميل  فيه  أكــدت  والمجالس، 

القانونية واإلدارية في حال تواصلهم معها.

ــُحــكــم الــمــحــلــي سامي  بــحــث وزيــــر ال
الضاوي، ووزير التخطيط والمالية أسامة 
ببنغازي؛  الـــوزراء  مجلس  بديوان  حماد، 

ملف الميزانية الُمخصصة للبلديات.
رئيس  شهده  ــذي  ال االجتماع  ونــاقــش 
صقر  بنغازي  لبلدية  التسييري  المجلس 
قبل  من  الُمخصصة  الميزانية  بوجواري؛ 
تمكين  ــى  إل الــرامــيــة  الليبية،  الحكومة 
الخدمات  توفير  مــن  البلدية  المجالس 
للمواطنين والنأي بها عن المركزية، بغية 
رفع ُمستوى الخدمات الُمقدمة للمواطنين 

في كامل أرجاء البالد.

 نــفــى وزيــــر الــكــهــربــاء 
ــجــددة  ــمــت ـــات ال ـــطـــاق وال
عوض  الليبية  بالحكومة 
الـــــبـــــدري وجـــــــود عــجــز 
يصل  الشرقية  بالمنطقة 
مــيــجــاوات”   600“ ـــى  إل

نتيجة إقفال النفط.
وأكد البدري، في رسالة 
الحكومة  لرئيس  وجهها 
العجز  أن  باشاغا،  فتحي 
الطاقة  توليد  في  الحالي 
يبلغ 250 ميجاوات، وليس 
تصريحات  فــي  جــاء  كما 

الحكومة  باسم  المتحدث 
واصًفا  الــواليــة،  المنتهية 
والمثيرة  بالمغلوطة  إياها 

للجدل.
الكهرباء  وزيـــر  وأشـــار 
ــى أن الــهــدف مــن نشر  إل
إثارة  هو  المعلومات  هذه 
ـــرأي الــعــام فــي الــبــالد،  ال
ــة  ــي ــشــرق والـــمـــنـــطـــقـــة ال
تحديدا، مؤكدا أن الوزارة 
اإلجـــراءات  كافة  ستتخذ 
مثل  لمواجهة  المناسبة 

هذه األعمال.

بالحكومة  الــداخــلــيــة  وزيـــر  أصـــدر 
يتم  قـــرارا  زريــبــة،  أبــو  عصام  الليبية 
في  لديوانه  مكتبين  إنشاء  بمقتضاه 
نصِّ  في  وجاء  وسبها.  بنغازي  من  كّل 
الــقــرار: “يـُـصــَدر قــرار رقــم 25 لسنة 

2022م، بإنشاء َمْكتبين لِديوان الوزارة 
ِبالمنطقة الشرقية َمقّرهُ مدينة بنغازي، 
َوِبالمنطقة الجنوبية َمقّرهُ مدينة سبها، 
الُمستحَدثَة  المكاتب  ُمديرو  ى  َويُسمَّ
بُموجب المادة األولى بقرار من الوزير”.

اجــتــمــع صـــبـــاح يــوم 
نائبا  الــمــاضــي،  االثنين 
ــــوزراء  ال مجلس  رئــيــس 
وسالم  الــقــطــرانــي  علي 
الزادمة ووزير االستثمار، 
بنغازي  تعليم  مراقب  مع 
وآمـــــر شـــرطـــة الــنــجــدة 
ومــمــثــلــي جـــهـــاز حــرس 
ــشــآت الــتــعــلــيــمــيــة  ــن ــم ال
ــوان  دي مقّر  فــي  بنغازي 
مــجــلــس الــــــــــوزراء فــي 

بنغازي.
ــــش االجــــتــــمــــاع  ــــاق ن
ــة إقـــفـــال مــقــّر  ــي إشــكــال
ببنغازي  التعليم  مراقبة 

ـــــراد جــهــاز  مـــن قــبــل أف
حرس المنشآت التعليمية 
عــلــى ضمهم  احــتــجــاجــاً 

إلى وزارة الداخلية.

وأشاد القطراني بدور 
على فض  الجهاز  أفــراد 
ــح مــقــّر  ــت االعــتــصــام وف
بنغازي،  التعليم  مراقبة 

إعادة  سيتم  بأنه  مؤّكداً 
وزارة  إلى  الجهاز  تبعية 
وزارة  مــن  بـــدالً  التعليم 

الداخلية.
وأضـــــاف الــقــطــرانــي 
يعانون  الجهاز  أفــراد  أن 
من ظروف صعبة بسبب 
والبــد  مرتباتهم  ضعف 
مـــن وضـــع حـــلٍّ جـــذريٍّ 
ــع مـــن مــســتــواهــم  ــرف ــل ل

المعيشي.

وزارة التربية والتعليم تطالب مراقبات التعليم 
بعدم التعامل مع الحكومة المنتهية واليتها

وزيرا الحكم المحلي والتخطيط والمالية يبحثان ملف الميزانية المخصصة للبلديات 

وزير الكهرباء والطاقات المتجددة ينفي وجود عجز 
بالمنطقة الشرقية يصل إلى 600 ميجاوات

وزير الداخلية ُيصدر قرارا بإنشاء 
مكتبين لديوانه في بنغازي وسبها

نائب رئيس مجلس الوزراء ُيعيد افتتاح مقّر مراقبة التعليم بنغازي

سالم  الليبية  الحكومة  رئيس  نائب  أعــرب 
التي  الحرائق  بسبب  أسفه  بالغ  عن  الــزادمــة 
والتي  زلة،  بمنطقة  المزارع  اندلعت في إحدى 
أشجار  من   800 يقارب  ما  خسارة  الى  أدت 

النخيل.
إلى  الليبية  الحكومة  توجه  الــزادمــة  ــد  وأك
بما  ومؤسساتها،  المحلي  الحكم  سلطات  دعم 
يمكنها من سرعة االستجابة، ومعالجة مثل هذه 
الحاالت الطارئة، مصدرا تعليماته بتشكيل لجنة 
للتحقيق في أسباب الحريق، وحصر الخسائر، 
زلة،  بلدية  مع  بالتعاون  المتضررين  وتعويض 
والمعدات  المضخات  توفير  ــى  إل بــاإلضــافــة 
وأّيـــة  وأشـــجـــاره،  النخيل  وفــســائــل  الـــالزمـــة، 
المواطنين  تعويض  عملية  تستلزمها  متطلبات 
رئيس  نائب  إعالم  لمكتب  وفقا  زلة،  بلدية  في 

الحكومة.

الزادمة يوّجه إلى فتح تحقيق في أسباب 
اندالع الحريق بمنطقة زلة
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جامعة  لدى  الدائم  ليبيا  مندوب  بحث 
مع  ثــابــت،  المطلب  عبد  العربية  الـــدول 
بالسفارة  واألكــاديــمــي  الثقافي  الملحق 
تواجه  التي  المشاكل  بالقاهرة،  الليبية 
الــطــلــبــة الــلــيــبــيــن الـــدارســـيـــن بــالــســاحــة 

المصرية.
ـــذي عــقــد بمقر  واســتــعــرض الــلــقــاء ال
المندوبية الليبية، أوجه التعاون المشترك 
وتحديًدا  والملحقية،  المندوبية  بين  ما 
للجامعة  التابعة  التعليمية  المؤسسات 

العربية.
كما ناقش اللقاء آلية توحيد الجهود؛ من 
أجل وضع الحلول لمشاكل الطلبة الليبين 
أقرب  في  المصرية  بالساحة  الدارسين 

وقت ممكن. 

بالمركز  التطعيمات  إدارة  مــديــر  كشف 
الباسط  عبد  األمـــراض  لمكافحة  الوطني 
توريد  على  التعاقد  إجــــراءات  أن  سميو، 
ما  2022م،  للعام  الروتينية  التطعيمات 
زالت قيد التباحث بين جهاز اإلمداد الطبي 
ومصرف ليبيا المركزي، معربا عن أمله في 
من  تتم بأسرع وقت ال سيما، وأن عــدداً  أن 

التطعيمات قد نفدت.
إن  صحفية؛  تصريحات  في  سميو  وقــال 
المركز ينتظر إتمام اإلجراءات لتوريد أصناف 

مختلفة من التطعيمات الروتينية.
الفتا إلى أن األمصال الخاصة بلدغ العقارب 
ستكون ضمن الشحنات المزمع توريدها بعد 
وصول شحنة منذ عدة أشهر، مؤكدا وصول 
شحنة من اللقاح الخاص بشلل األطفال منذ 
عدة أيام، وأنها ستوزع على المرافق الصحية 

خالل الفترة القادمة.
بمركز  التطعيمات  إدارة  مدير  وأضـــاف 
مكافحة األمراض أن ليبيا خالية من تسجيل 
فيروس  من  الخامسة  الموجة  من  حالة  أي 
المضاد  اللقاح  على  اإلقــبــال  وأن  ــا،  كــورون
بالوضع  مــرتــبــط  لــلــفــيــروس ضــعــيــف، وهـــو 

الوبائي وانتشار المتحورات.

مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة 
العربية يبحث مشاكل الطلبة الليبيين 

الدارسين بالساحة المصرية

مركز مكافحة األمراض:
ليبيا خالية من الموجة الخامسة 

لفيروس كورونا 

بتعليمات مكتب النائب العام:

وكالة األنباء الليبية تتسلم األرض التي تم االعتداء عليها بمحطة اإلرسال التابعة للوكالة

لجنة من مشروع النهر الصناعي تّطلع على مسار خط النهر بين أجدابيا وطبرق

ـــدوق الــضــمــان  ــؤســســة صـــن أحـــيـــت م
ــرو فــروعــهــا والــمــراكــز  االجــتــمــاعــي ومــدي
التابعة لها ومديرو اإلدارات والمتقاعدون، 
للمؤسسة  الوطني  الــيــوم  ــعــاء،  األرب أمــس 

الذي يوافق األول من يونيو من كل عام.
والمدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  وأعــلــن 
حفيظة،  إدريس  الدكتور  للصندوق،  العام 
تدشين  ـــزوم؛  ال تطبيق  عبر  لــه  كلمة  فــي 

وافتتاح 16 مرفقا خدميا في عموم البالد.
وأكد حفيظة خالل كلمته؛ أن ” اهتمام 
صــنــدوق الــضــمــان االجــتــمــاعــي بــركــائــز 
الرسالة الضمانية، هو المعيار الذي نقّيم 
أن  ــى  إل أدى  الــوطــنــي  فالبعد  عملنا؛  بــه 
يحرص الموظفون والموظفات كل الحرص 
موحدا  متماسكا  الصندوق  يبقى  أن  على 
إلى  أدت  التي  األســبــاب  بكل  متأثر  غير 

تجزئة غيره من المؤسسات”.
مثاال  أصبح  الصندوق  أن  إلــى  مشيرا 
وال  الصعب  من  ليس   – الليبيين  أن  على 
فيه  الــذي  على  يلتقوا  أن   – المستحيل 

الخير للجميع.

ـــت مــــســــاء يــــوم  ـــم ـــت اخـــت
أعمال  الــمــاضــي؛  الخميس 
“حصاد  المراقبين  منتدى 
عليه  أشرفت  الذي   ”2021
الخارجية  العمليات  إدارة 
بــالــمــفــوضــيــة، بــالــتــعــاون مع 
الديمقراطي  الوطني  المعهد 
.USAID”“ ومنظمة“ NDI“
ــتــدى  ــمــن هـــــذا وحـــضـــر ال
عضو مجلس المفوضية عبد 
من  وعــدد  الشعاب،  الحكيم 
بالمفوضية،  اإلدارات  مديري 
ومــمــثــلــيــن عــــن مــنــظــمــات 
المعنية  الــمــدنــي  المجتمع 

بالمراقبة االنتخابية.
وأعـــــــرب عـــضـــو مــجــلــس 
ــد الــحــكــيــم  ــمــفــوضــيــة عــب ال
عن   – كلمته  في   – الشعاب 
أبدته  الــذي  للتعاون  تقديره 
المدني  المجتمع  منظمات 

خــالل  بــالــمــراقــبــة،  المعنية 
الناخبين  تسجيل  مــراحــل 
تلبيتهم  وأيضا  والمرشحين 
الدعوة لحضور هذا المنتدى، 
رغم بعض الصعوبات ومشاق 

السفر.

الــمــفــوضــيــة  أن  وأضـــــاف 
لالنتخابات  العليا  الوطنية 
رئاسة وأعضاء تولي اهتماماً 
األنشطة  كافة  بمتابعة  بالغاً 
من  تقيمها  الــتــي  ــبــرامــج  وال
خالل إداراتها أو بالتعاون مع 
والدولية،  المحلية  المنظمات 
اآلراء  على  الوقوف  أجل  من 
ـــي تــبــديــهــا مــؤســســات  ـــت ال
والوقوف  المدني،  المجتمع 
على الصعوبات التي تواجهها 
والعمل على وضع آليات لتنفيذ 
من  المستخلصة  التوصيات 

اللقاءات المشتركة. 

العام  النائب  مكتب  تعليمات  على  بــنــاء 
األنــبــاء  وكــالــة  تسلمت  الــصــور”  الصديق   ”
التي  األرض  الماضي،  الخميس  يوم  الليبية 
التابعة  اإلرســال  بمحطة  عليها  االعتداء  تم 
للوكالة، والكائنة بمنطقة الكريمية – السواني 

بطرابلس.
وفــق  واالســـتـــالم  التسليم  عملية  وتــمــت 
الجفارة،  أمــن  مديرية  بين  رسمي  محضر 
الليبية  األنــبــاء  وكــالــة  مــن  المكلفة  واللجنة 
بحضور مدير مديرية األمن المكلف ،ومساعد 
الشؤون األمنية ورئيس وعناصر مركز شرطة 
 – الجنائي  البحث  وحدة  ورئيس   ، الكريمية 

العزيزية .
اإلدارة  مجلس  أعـــرب  المناسبة  وبــهــذه 
بــالــوكــالــة عــن عــظــيــم شكرهم  والــعــامــلــيــن 
مكتب  وألعــضــاء  الــعــام  للنائب  وتقديرهم، 

بسرعة  الــعــام،  النائب  بمكتب  التحقيقات 
المقدمة  الشكاوى  مــع  والتعامل  التجاوب 
بالخصوص،  الليبية  األنباء  وكالة  إدارة  من 
على  المحافظة  في  الملموسة  وبجهودهم 

المال العام وأمالك الدولة.
كما تقدمت الوكالة بالشكر لمدير وأعضاء 

وعناصر  ورئــيــس   ، الجفارة  األمــن  مديرية 
الــكــريــمــيــة، ووحــــدة البحث  مــركــز شــرطــة 
الجنائي – العزيزية – ولكافة األجهزة األمنية 
بالمنطقة على قيامهم بتنفيذ تعليمات مكتب 
العام بالتسليم ، ولجهودهم في حماية وتأمين 

مواقع وأمالك الدولة الليبية . 

النهر  تنفيذ  مشروع  من  لجنة  أجرت 
الــصــنــاعــي، زيــــارة إلـــى بــلــديــة طــبــرق، 
الــمــشــروعــات  مكتب  أعــضــاء  بــحــضــور 

بالبلدية.
الزيارة، تحديد مسار  حيث تم خالل 
خط النهر الصناعي : أجدابيا – طبرق، 
أمام  العوائق  بعض  حل  إلــى  باإلضافة 
طبرق،  مدينة  في  المشروع  استكمال 
يشار إلى أن بلدية طبرق عقدت اتفاقاً 
والجسور على عدد  الطرق  مع مصلحة 
من المشاريع داخل البلدية، منها إنشاء 
بوابة  الغربي من  للمدخل  طريق مزدوج 
في  والبدء  الجامعة،  إلى  السهل  وادي 

صيانة طريق بوابة المثلث إلى المطار.

اختتام أعمال منتدى المراقبين “حصاد 2021” الذي أشرفت عليه مفوضية االنتخابات

مدير عاّم صندوق الضمان االجتماعي يعلن افتتاح 16 مرفقا خدميا في عموم الباد
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بين  اجتماع  الماضي  االربعاء  يوم  عقد 
راس  شــركــة  إدارة  مجلس  رئــيــس  السيد 
والسيد  والــغــاز  الــنــفــط  لنصنيع  ـــوف  الن
مع  اإلدارة  مجلس  عضو  حميدة  محمد 
السادة في االدارة العامة للمنافذ البحرية 
الهالل  أمن  مديرية  مدير  السيد  بحضور 
واتخاذ  التنسيق  أجل  من  وذلك   ، النفطي 
بعض الترتيبات بشأن إعادة تفعيل المنفذ 
بباقي  أســوًة  النــوف  راس  بميناء  البحري 

الموانئ .

فرع  الوطني  التجاري  المصرف  افتتح 
مدينة أجدابيا، مقّره الجديد، بحضور نائب 
ومديَرِي  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ 
المصرف ومديريِة أمن أجدابيا وعدٍد من 

ُضباط المديريِة والقوات المسلحة.
ــن مــقــّره  وقـــام الــمــصــرف بــاالنــتــقــال م
السابق، نتيجة صغر مساحة المكان وعدم 
من  المستفدين  اســتــيــعــاب  عــلــى  ــه  قــدرت

خدمات المصرف.

للنفط  العربي  الخليج  شركة  شاركت 
بقسم  البيئة  مجموعة  بمسؤول  ممثلًة 
ــســالمــة بــمــرســى الــحــريــقــة ومــصــفــاة  ال
االجتماع  في  عبدالحفيظ؛  عيسى  طبرق 
شركة  بمقر  عقد  الــذي  األول  التشاوري 
المكلفة  للجنة  والغاز  النفط  إلنتاج  سرت 
الوطنية  المؤسسة  إدارة  لجنة  قبل  مــن 

للنفط.
وتحضير  إعــداد  االجتماع  واستعرض 
الدرجة  من  نفطي  لتسرب  تمرين محاكاة 
الثانية بميناء مرسى البريقة التابع لشركة 
وإمكانيات  قدرات  وتقييم  الختبار  سرت؛ 
في  النفطية  الــشــركــات  جــاهــزيــة  ومـــدى 
مــنــطــقــة الـــهـــالل الــنــفــطــي لــالســتــجــابــة 

المشتركة لمجابهة تسرب نفطي.
المشتركة؛  الخطط  وضــع  بحث  كما 
بمختلف  التسرب  أنـــواع  كافة  لمواجهة 
ثاني  محاكاة  لتمرين  والتجهيز  الشركات، 

بمرسى الحريقة بطبرق.

تفعيل المنفذ البحري 
بميناء راس النوف

المصرف التجاري الوطني فرع مدينة 
أجدابيا يفتتح مقّره الجديد 

الخليج العربي تشارك في 
االجتماع األول لشركة سرت

عان مذكرة تفاهم تجارية ليبيا ورومانيا ُتوقِّ

شركة الواحة تعتزم تفعيل آبار نفطية مقفلة لرفع الطاقة اإلنتاجية

مدير إدارة محطة الزويتينة: الوحدة السادسة قاربت على دخول الشبكة العامة بقدرة 250 ميجاوات 

شركة الخليج العربي للنفط تنتهي من أعمال تحوير بئر بحقل النافورة

التقى رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة 
دريبيل  فرج  طرابلس  والزراعة  والصناعة 
ــة الــتــجــارة والــصــنــاعــة  ــس غــرف ــي مـــع رئ
دور  لبحث  ستوكلوسو؛  إيليلو  بوخارست 
رجال األعمال في تعزيز التعاون بين ليبيا 

ورومانيا.
التجاري  التعاون  ُسبل  اللقاء  ونــاقــش 
أبحاث  حول  والمعلومات  الخبرات  وتبادل 
والسياسات  الــجــديــدة  والــلــوائــح  الــســوق 
واإلحصاءات وتطوير العالقات االقتصادية 
والمؤتمرات  الــنــدوات  وتنظيم  والتجارية 

والمعارض بالبلدين.

وأكد ستوكلوسو أن العالقات االقتصادية 
الرومانية الليبية قوية، مبيناً أن ليبيا كانت 
االقتصادية  التعامالت  في  الــدول  ســادس 

من حيث الترتيب.

وجرى على هامش اللقاء توقيع اتفاقية 
والصناعة  الــتــجــارة  غــرفــتــي  بــيــن  ــعــاون  ت
ــة بــوخــارســت  ـــزراعـــة طــرابــلــس وغــرف وال

للتجارة الصناعة الرومانية.

عن  النفطية  الــواحــة  شــركــة  أعلنت 
عزمها بالشروع في تنفيذ برنامج لتفعيل 
الشركة  بحقول  المقفلة  اآلبار  من  عدد 
مستويات  على  للمحافظة  المختلفة؛ 
ــقــدرة اإلنــتــاجــيــة من  ــاج وزيــــادة ال ــت اإلن

مختلف المكامن النفطية.
الذي  البرنامج  أن  الشركة  وأوضحت 
هاليبورتن  شركة  مع  بالشراكة  سينفذ 
تشكيل  يتضمن  النفطية  لــلــخــدمــات 
مختصي  من  مشترك  فني  عمل  فريق 
برامج  ـــداد  إع على  للعمل  الشركتين 

الصيانة الالزمة.
مرحلته  في  البرنامج  يستهدف  حيث 
األولى، تفعيل عشرة آبار مقفلة ألسباب 

فنية مختلفة ومن المتوقع تحقيق إنتاج 
مضاف بعد صيانتها يصل إلى 3500 

برميل يومياً.

أّكد مدير إدارة محطة الزويتينة، بأن السبب الرئيسي لكثرة 
على  الغاز  إمــدادات  لتوقف  يعود  األيــام،  األحمال هذه  طرح 
محطتي الزويتينة وشمال بنغازي، اللتين يُعتبران من المحطات 

الرئيسة في تغذية المنطقة الشرقية بالكهرباء.
وذكر مدير إدارة المحطة في كلمة مصورة، بأنه نتيجة نقص 
إمدادات الغاز تم إيقاف العمل في الوحدة الثالثة، باإلضافة 

إلى تخفيض أحمال الوحدة السادسة إلى 150 ميجاوات.
كما أضاف بأن نسبة تنفيذ األعمال في الوحدة الخامسة 
قد وصلت إلى  % 90، بقدرة 250 ميجاوات، وسيتم إجراء 

االختبارات عليها للدخول بها للشبكة العامة.

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط االنتهاء من أعمال 
التحوير للبئر G292 بالمحطة 4 بمنطقة التعاقد 91 
األنابيب  أوجلة من قبل وحدة صيانة  النافورة بمدنية 

بمنسقة الصيانة حقل النافورة.
الخاص على “فيسبوك”  الشركة عبر موقع  وأكدت 
أن هذا البئر هو الثامن عشر الذي تم تحويره من قبل 
والتي   91 التعاقد  منطقة  في  األنابيب  صيانة  وحدة 
تقع ضمن اآلبار التي تم تغييرها من نظام الرفع بالغاز 

إلى نظام المضخات الغاطسة.
وأشارت الشركة الخليج العربي إلى أن العمل استمر 
إجــراءات  اتباع  خالله  وجــرى  متواصلة،  ــام  أي لثالثة 

السالمة كافة.

شركة النقل البحري ُتعلن إقتنائها ناقلة النفط الجديدة “غ���ات”
أعلنت الشركة الوطنية العامة 
عن  الخميس،  الــبــحــري  للنقل 
اقتنائها للناقلة الجديدة والحديثة 
كلياً “غات” بعد أن تم االنتهاء من 
صناعتها في شهر مايو 2022 
 DEHAN شـــركـــة  بـــأحـــواض 
الكورية   SHIP BUILDING

الجنوبية.
وقالت الشركة – في بيان لها 
– إن هذه الناقلة صممت لتطابق 
ومتطلبات  الجودة  معايير  أعلى 
الكبرى  النفط  شركات  ائتالف 
المتطلبات  وكــافــة   ،OCIMF

بها  المعمول  الدولية  والشروط 
لما  -وفقاً  المالحي  السوق  في 

ذكرته الشركة في بيانها.
بانضمام  أنه  اإلشــارة  وتجدر 
الــشــركــة  تختتم  غـــات  الــنــاقــلــة 
المرحلة الثانية من خطة تطوير 
وتحديث أسطولها، وهي الخطة 
التي   ،23  – االستراتيجية 20 
أنجزت أول مراحلها في 2021 
ثم  حــوقــل،  ابــن  الناقلة  باقتناء 
الناقلتين فزان وأنوار بنغازي، ثم 
أنوار طرابلس في مطلع  الناقلة 

العام الجاري 2022. 



بحث عميد بلدية جالو 
الباسط  عــبــد  الــســيــد/  
ديــوان  وكيل  رفقة  بازاما 
موج  علي  السيد  البلدية 
خـــــالل اجـــتـــمـــاع عــقــده  
مع  الماضيين   اليومين 
مديري المكاتب واألقسام 
المعوقات  البلدية  بديوان 
والــعــراقــيــل  الــتــي تواجه 
ديــوان  داخــل  العمل  سير 

البلدية والسعي لحلحلتها 
الحكم  وزارة  مــع  تــبــاعــاً 
ذات  والــجــهــات  المحلي 

االختصاص.
ــاع  ــم ـــي خـــتـــام االجــت ف
العمل  خطة  مناقشة  تــم 
الهيكل  الــعــام وفــق  لــهــذا 
التنظيمي الجديد المعمم 
الحكم  وزارة  قــبــل  مـــن 

المحلي.

ــســالمــة الــعــامــة  بـــاشـــرت دائـــــرة ال
للكهرباء    العامة  بالشركة  الشرقية 
ببلدية المرج  أعمالها بإزالة الحشائش 
وداخــل  المحوالت  بجانب  واألعــشــاب 
محطة 220 وذلك لحماية المحوالت 

الكهربائية  من خطر حدوث حرائق .
بلدية  عميد  تواصل  بعد  ذلك   جاء 

ومدير  صلهوب  وليد  السيد/  المرج  
مــحــطــة 220الــــمــــرج مـــع الــجــهــات 
للكهرباء   العامة  بالشركة  المختصة 
مكونات  على  خــطــورة  تُشكل  كونها 
الــمــحــطــة  فــي ظــل ارتـــفـــاع درجـــات 

الحرارة ودخول فصل الصيف.
المرج   بلدية  عميد   َ ثَمن  جانبه  من 

الشرقية  السالمة  دائــرة  مدير  جهود 
السيد/  للكهرباء   العامة  بالشركة 
مـــديـــر محطة  و  ــفــه   ــي اشــق مــحــمــد 
220المرج السيد / حسين البوسيفي  
بأعمال  والقائمين  العاملين  وجــهــود 
النظافة وكل من سعى في هذا العمل  

ألنهاء هذه المشكلة.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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مع ارتفاع درجات الحرارة بلدية المرج

تزيل الحشائش واألعشاب بجوارالمحوالت 
الكهربائية لحمايتها من الحرائق

بلدية جالو

تبحث المعوقات التي تواجه سير العمل بديوان البلدية

قام وزير الدولة لشؤون الهجرة  السيد 
فتحي محمد يوسف  بتكليف من رئيس 
السيد  الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس 
الواحات  لبلديات  بزيارة  باشاغا  فتحي 
الـــثـــالث      )جــالــو، أوجـــاة ، أجخرة(   
بهدف الوقوف على احتياجات المنطقة 
والتعرف على أهم المشاكل والصعوبات 
ومؤسسات  البلديات  عمل  تواجه  التي 

الدولة. 
الوزير  السيد  بعقد  الزيارة  واستهلت 
اجتماًعا موسًعا بمقر ديوان بلدية جالو، 
الواحات  بلديات  عمداء  ضم  االجتماع 
حيُث  المنطقة،  في  األمنية  واألجــهــزة 
الملفات  الــعــديــد مــن  الــحــضــور  نــاقــش 
ــا مــلــف الــطــريــق الــرابــط  وعــلــى رأســه
الممتد  الواحات  ومناطق  إجدابيا  بين 
ناقش  كما  الشرقي،  الجنوب  بمناطق 
الــســادة الــحــضــور مــلــف الــهــجــرة غير 
الشرعية، وتفعيل مركز اإليواء الواحات 
مكافحة  جهاز  مكتب  دعم  سبل  وبحث 

الهجرة غير الشرعية. 
 وفي سياق متصل : توجه الوزير إلى 
له،  المرافق  الوفد  رفقة  أوجلة  بلدية 
حيُث كان في استقبالهم عميد المجلس 
بــتــرون  أحــمــد محمد  الــســيــد  الــبــلــدي 

والسادة أعضاء المجلس / أحمد عمر 
وتزامنت   باكير،  محمد  سالم  بوقبول/ 
واحتفالية  مهرجان  إقامة  مع  الــزيــارة  
أوجلة،  لمدينة  التراثي  الثقافي  اليوم 
وحكماء  وأعــيــان  مشائخ  شــارك  حيُث 
في   األهــالــي  مــن  ولفيف  أوجــلــة  بلدية 
عن  معربين  اإلستقبال،  مراسم  حضور 
لمنطقة  الوزير  السيد  بزيارة  ترحيبهم 

الواحات.
الــســادة  الــبــلــديــة رفــقــة  وقـــام عميد 
الزوار بجولة داخل أزقة وشوارع المدينة 
القديمة، مستعرضاً لهم اإلرث التاريخي 
للمدينة، وما تحتويه من معالم أثرية مثل 
وضريح  ومسجد  العتيق  أوجلة  مسجد 
الصحابي الجليل عبدالله بن أبي السرح، 

والذي يرجع تاريخهم ألكثر من 1400 
عام،   باإلضافة للقصر التركي القديم، 
والتي  القديمة  المدينة  أحــيــاء  وبــاقــي 
يرجع تاريخها للعام 400 قبل الميالد.

وفي ختام الزيارة توجه عميد البلدية 
الدولة  لوزير  والتقدير  الشكر  بخالص 
واهتمام  حــرص  على  الهجرة  لــشــؤون 
الــجــنــوب  بمنطقة  الــلــيــبــيــة  الــحــكــومــة 
الشرقي والواحات ومتابعة قضايها، وما 
تعانيه من تهميش استمر لعقود من قبل 
أهمية  من  بالرغم  السابقة،  الحكومات 
سلة  بمثابة  تعد  كونها  المنطقة  تلك 
خيرات ليبيا، وامتداد موقعها الجغرافي 
الهام الرابط بين مدن الساحل الشمالي 

الى أقصى الجنوب  الليبي .

الملف  بــدراســة  المكلفة  اللجنة  قامت 
فرع  إلستحداث  الكفرة  بلدية  من  المقدم 
بالبلدية   الــعــلــيــا    الـــدارســـات  ألكــاديــمــيــة 
بمعاينة المقر المقترح من قبل أعضاء هيئة  

التدريس  ودراسة اإلمكانات المتوفرة  .
المكلفة  الــلــجــنــة  تـــضـــم  
األسبق  الرئيس  مــن   كال 
لـــأكـــاديـــمـــيـــة الــلــيــبــيــة 
االستاذ  العليا  للدراسات 
الدكتور /مصطفى جرناز  
المكلفة  الــلــجــنــة  ورئـــيـــس 
و  الشيخي  علي  حسن   / الدكتور  األستاذ 
 / إجدابيا  الليبية  األكاديمية  فــرع  رئيس 

األستاذ الدكتور محمد علي الفيتوري .
الكفرة  بلدية  عقدت  متصل  سياق  في 
اجتماع بمقر ديوان البلدية  شرح فيه السيد 
عن  وبُعدها  المنطقة  طبيعة  البلدية  عميد 
إلى حرمان  أدى  الذي  االمر  الشمال  مدن 
العديد  من ابناءها من مواصلة  دراستهم 
العليا ،  كما أكد بأن البلدية مستعدة لتقديم 

الدعم المطلوب إلنجاح هذا العمل .

ابرم عميد بلدية مرادة  السيد / مصطفى 
محمد الزواوي  اتفاق رسمي مع إدارة مصنع 
أسفلت بنغازي بشركة الزاوية لتكرير النفط. 
على أن توفر مادة البيتومين بكمية وقدرها 
زمني  جـــدول  وفـــق  شــهــريــا  طــن   )2000(
شركة   ( المنفذة  الشركة  احتياجات  لسد 
ماتياس ليبيا ( لمشروع طريق 
انتهاء  حتى  مــرادة  العقيلة 

المشروع.
قــدم  عميد  من جانبه 
ــة جـــزيـــل الــشــكــر  ــدي ــل ــب ال
والعرفان إلدارة شركة الزاوية 
والــســادة/   بنغازي   ومقرها  النفط  لتكرير 
بشركة  بنغازي   أسفلت  مصنع  إدارة  مدير 
صالح   / المهندس  النفط  لتكرير  الــزاويــة 
الدين محمد خطاب  ومنسق الشؤون المالية 
فايز ومشرف  السيد / مبروك  ــة   اإلداري و 

الشؤون التجارية  م/  علي امحمد .
على تعاونهم الكبير مع عميد بلدية مرادة 
من أجل االنتهاء من تنفيذ هذا الصرح الكبير 
واإلنتهاء من تنفيذ بنود العقد على أكمل وجه  

بلدية الكفرة  
تبحث الملف المقدم إلستحداث فرع 
ألكاديمية الدارسات العليا بالمدينة

بلدية مرادة 
ُتجهز قطران ) األسفلت ( لمشروع 

طريق العقيلة مرادة

بلدي أوجلة 

يستقبل وزير الدولة لشؤون الهجرة والوفد المرافق له



التسييري  الــمــجــلــس  ــيــس  رئ بــحــث 
بوالخطابية  فــرج  السيد  طبرق  لبلدية 
تنفيذ  جهاز  مدير  مع  اجتماعه   خالل 
 / بطرابلس   المواصالت  مشروعات 
السيد سامي العبش على تنفيذ مشروع 

مزدوج طبرق امساعد. 
التسييري  المجلس  عضو  بحضور 
الــســيــد عــبــدالــكــريــم بــوطــابــونــة ووكــيــل 
الوهراني   مسعود  السيد  البلدية  ديوان 
مع شركة   اإلتفاق  االجتماع  وتم  خالل 
المشروع  لتنفيذ  متخصصة  مصرية  
لمشاريع  مالية  تفويضات  تخصيص  و 

واألنــدلــس  والخليج  التسليح  طــريــق   :
الغربي وطريق المكب.

األمر  إجــراءات  إتمام  إلى  باإلضافة 
التعديلي لشركة المقاولون العرب وإحالة 

اإلجراءات إلى ديوان المحاسبة على أن 
تبدأ الشركة فوراً في طريق طبرق إلى 
بوالفرايس بحضور مندوب عن الشركة 

المنفذة  .

ــس  ــجــل ــم ــــس ال ــــي ــــاقــــش رئ ن
السيد  ترهونة  لبلدية  التسييري 
اجتماع  خــالل  الكشر  محمد   /
بمقر  الماضيين  اليومين  عقده 
البلدية   مع مدير مكتب  ديــوان 
النقاط  من  عدد  المشروعات   
التنمية  ــع  ــمــشــاري ب الــمــتــعــلــقــة 
المحلية بحضور أعضاء المجلس  
التسييري  ورئيس لجنة المتابعة 
التنمية  مشروعات  تنفيذ  على 
ــب الــمــالــي  ــراق ــم الــمــحــلــيــة و ال

الشركات  مــن  وعــدد  بالمجلس 
االستشارية  والشركات  المنفذة 
التنمية  مشاريع  على  المشرفة 
المحلية لفك المختنقات بالبلدية 
 ، المياه   ، )الطرق  مجاالت  في 

الصرف الصحي .
تناولها  تم  التي  النقاط  أبــرز 

االجتماع:
المدة  في  المشاريع  استكمال 

الزمنية المتفق عليها.
ـــظـــر فـــــي آلــــيــــة صـــرف  ـــن ال

للشركات  المالية  المستحقات 
ــي أنـــجـــزت أعــمــالــهــا وذلـــك  ــت ال
لجنة  من  المشروع  اعتماد  بعد 
االشـــــراف بــاعــتــبــاره نــفــذ وفــق 
الفنية  والــمــواصــفــات  المعايير 
في  الــمــقــاول  مــع  عليها  المتفق 

العقد وكراسة المواصفات. 
المشاكل والعراقيل التي حالت 
دون إمكانية استكمال بعض هذه 
المشاريع في وقتها والعمل على 

إيجاد الحلول عاجلة لها.

عقد رئيس اللجنة اإلدارية بجهاز تنفيذ 
وإدارة مشروع النهر الصناعي  السيد/ 
المجلس  ورئيس  بوبطينة   عبدالناصر 
السيد/  بــنــغــازي   لبلدية  التسييري 
الصقر بوجواري بالمقر الرئيسي لجهاز 
الصناعي  النهر  مشروع  وإدارة  تنفيذ 
تتعرض  ما  لمناقشة  اجتماعا  موسعاً  
خاصة  الصناعي  النهر  منظومات  لــه 
المرحلة األولى من اعتداءات وانتهاكات 
اإلمــداد  على  سلبي  بشكل  أثــرت  مما 

المائي لمدينة بنغازي .
حضر االجتماع السادة / مدير اإلدارة 
ـــواء صــالح  ل الــجــنــائــي  للبحث  الــعــامــة 
ُمــديــريــة أمــن بنغازي  هــويــدي ومــديــر 
منطقة  وآمر  الوحيشي  رمضان  العميد 
المنصوري  فوزي  لواء  العسكرية  سبها 
ومعاون آمر كتيبة تأمين وحماية مشروع 

ورئيس  الجبو  عادل   / الصناعي  النهر 
السيد/  بنغازي   البلدي  الحرس  جهاز 
فرج العقوري ومندوبين عن كتيبة طارق 
بن زياد التابعة للقوات المسلحة العربية 
الليبية ورئيس ُغرفة العمليات والطوارئ 
عبدالمالك  حكم  المهندس/  بالبلدية 
النهر  بــجــهــاز  المهندسين  مــن  وعـــدد 

الصناعي .
الشؤون  إدارة  مدير  قــدم  جانبه  من 
عرضاً  الصناعي  النهر  بجهاز  الفنية 
ــــواع   ــاً ُمـــوضـــحـــاً فــيــه حــجــم وأن ــي ــرئ م
مسار  لها  يتعرض  الــتــي  اإلعـــتـــداءات 
بنغازي  لمدينة  الُمغذي  الصناعي  النهر 
تواجهها  التي  والمشاكل  والمصاعب 
مهامها  لتأدية  والتشغيل  الصيانة  ِفرق 

بالشكل الصحيح.
وقد تم اإلتفاق  على اتخاذ اإلجراءات 

النهر  مــســارات  حماية  حيال  العاجلة 
الصناعي وحماية المصدر األول للمياه 

لمدينة بنغازي.
الحضور على ضــرورة  الــســادة  وأكــد 
بين  فيما  والتنسيق  الــجــهــود  تــكــاثــف 
استمرار  لضمان  العالقة  ذات  الجهات 
تــدفــق الــمــيــاه لــلــمــديــنــة  وإزالــــة كافة 
والوصالت  العشوائية  والمباني  العوائق 
واتخاذ  القانون  وتطبيق  شرعية  الغير 
اإلجراءات القانونية حيال كل من تُسول 
على  المياه  بــأمــن  المساس  نفسه  لــه 

اعتبار أن األمن المائي أمن قومي .
واتفقت الجهات األمنية على ضرورة 
ُخطة  ووضــع  رادعــة  أمنية  قــوة  تشكيل 
عمل بالتنسيق مابين جهاز تنفيذ وإدارة 
بنغازي  وبلدية  الصناعي  النهر  مشروع 

والجهات المعنية  .

7 بلديات
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لتنفيذ عدة مشاريع

بلدية طبرق تعقد اجتماعًا مع جهاز المشروعات طرابلس 

بلدية ترهونة

تجتمع بالشركات المنفذة لمشاريع التنمية المحلية

لتذليل  الــمــكــلــفــة  الــلــجــنــة   عقدت 
الصعاب   إلعادة فتح منفذ غدامس 
الحدودي مع الجزائر   اجتماعاً  يعد 
استكماالً لالجتماعات السابقة ،  بمقر 
إدارة العالقات  والتعاون مع المكونات 
المنفذ  في  العاملة  واألمنية  الرقابية 
 ،بحضور عميد بلدية غدامس ورئاسة 

الحدود  أركــان حــرس 
بوزارة الدفاع.

من جانبه استعرض  
العالقات  إدارة  مدير 
النقاط  أبرز  والتعاون 
عليها  اإلتفاق  تم   التي 

النقاش  باب  وفتح  سابق  اجتماع  في 
اإلجـــراءات  المكونات  لوضع  لباقي 
كل  تذليل  شأنها  من  التي  التشغيلية 
المعوقات إلعادة  افتتاح معبر غدامس 

الحدودي. 
وأعرب السيد مدير إدارة العالقات 
المكونات  شكره  لكافة  عن  والتعاون 
الفريق  بـــروح  التكاملي  العمل  على 
بــزيــارة  ــفــاق  للقيام  اإلت وتــم  ــواحــد  ال
المكونات  كافة  من  للمنفذ  ميدانية 

خالل األسبوع القادم. 

بلدي غدامس

يناقش إعادة فتح منفذه 
الحدودي مع الجزائر

بلدية بنغازي

إجراءات عاجلة لحماية مسارات النهر الصناعي  من التعديات
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ثقافية

عقد رئيس جامعة طرابلس "خالد 
لمناقشة  خــصــص  اجــتــمــاعــا  عـــون" 
ثقافي   اسبوع  القامة  االســتــعــدادات 
خالل شهر يوليو القادم دعما للطلبة 
المواهب في شتى المجاالت االدبية 

والثقافية 
العديد  الثقافي  االسبوع  ويتضمن 
والمسابقات  والبرامج  االنشطة  من 
الثقافية والفنية والرياضية  بالتعاون 
مع  قسم النشاط الجامعي والمنتدى 
الثقافي وإتحاد طلبة جامعة طرابلس  
الــمــهــرجــان  هـــذا  تنظيم  ويــأتــي 
ــمــواهــب  ــقــافــي بـــهـــدف دعــــم ال ــث ال
وتنشيط  الــطــالبــيــة  ــــداعــــات  واالب
واكتشاف  االفكار  وتجديد  الــذاكــرة 
المواهب وتعزيز الترابط   بين اسرة 

الجامعة .

يوم  بسبها  الفنانين  نقابة  نعت 
الفنية  االسرة  فقيد  الماضي  السبت 
والثقافية واإلعالمية بالجنوب الليبي 
ابن   " سالم  خالد   " المرحوم  الفنان 
الذى  الحياة  ــوادى  ب القراية  منطقة 
سبها  بمركز  المحتوم  االجــل  وافـــاه 
يمهله  لــم  عضال  مــرض  اثــر  الطبي 

طويال . 
ان  بسبها  )وال(  مــراســل  وأفــــاد 
المرحوم الفقيد  كان قد انطلق في مهد 
المهرجانات  من خالل  الفني  نشاطه 
وتدرج في تطوره في هذا  المدرسية 
مختلف  على  معروفا  واصبح  المجال 
المستويات المحلية وغيرها وقد اثرى 
مــدار  وعلى  الليبية  الفنية  المكتبة 
االعــمــال  مــن  بالعديد  عــامــا  ثالثين 
بالعديد  غنى  حيث  المنوعة  الغنائية 
من  للعديد  الشعرية  القصائد  مــن 

الشعراء الليبيين . 

جامعة طرابلس تستعد 
القامة اسبوع ثقافي خال 

شهر يوليو القادم

نقابة الفنانين بسبها تنعى فقيد االسرة 
الفنية والثقافية واإلعامية بالجنوب 
الليبي الفنان المرحوم "خالد سالم" 

صـــدر عــن مــؤســســة الــخــدمــات 
الليبي  الــنــواب  بمجلس  اإلعالمية 
الليبي  مــجــلــة  مـــن   )39( الـــعـــدد 
المجلة  افتتاحية  وجاءت  الشهرية؛ 
تحت عنوان “ثقافة القرون الوسطى 

“لرئيس التحرير الصديق بودوارة.
وفي باب شؤون ليبية، نطالع مقال 
محمد  الكبير  الليبي  الــمــؤرخ  عــن 
الروحي  األب  رحيل  بعنوان  الوافي 
للكاتب حسن المغربي، مدير تحرير 

مجلة رؤى الليبية ونقرأ أيضا:
النتصار  الغياب،  بعد  الحضور 
ــر،  ـــــراوي، ورحــلــة الــصــيــد األخــي ب
للكاتب الناجي الحربي، كما تضمن 
العدد متابعة ثقافية في فن الرواية 

للكاتب المغربي سعيد بوعيطة.
لفراس  فلسطين،  رسالة  وأيضا 
الشر  أيقونات  صناعة  محمد،  حج 
كمدخل  والــنــكــتــة  لـــويـــس،  شــــادي 
فلسفي، للكاتب السوري يزن الحاج، 
“الترحال”  بــاب  في  العدد  وتطرق 
محمد  العربي  الطعام  سيسولوجية 
محمود فايد من مصر، جدل الشرق 

والغرب، عز الدين عناية.
 : النقدية  الــمــقــاالت  ــاب  ب ــي  وف

ــجــراب ألحمد  قـــراءة فــي كــتــاب ال
يوسف عقيلة بقلم: مفتاح العماري، 
قاسم،  ألشــرف  المغني  وارتحاالت 
ــخ الــحــمــيــم،  عــبــدالــهــادي  ــاري ــت وال
محمد  تبسمت(  ــوم  ــي )ال شــعــالن، 
جاييرا،  كتاب  فــي  قـــراءة  الــوافــي، 
األيـــادي  رحيمة  إبــراهــيــم،  عائشة 
عبد الرؤوف التوتي، مافات النيهوم 

أدركه الكوني، حمد المسماري.
كما تضمن العدد لقاء مع الروائية 
حــاورهــا  الــطــوخــي  منى  المصرية 
اإلبـــداع  ــاب  ب ــي  وف الغيثي،  حــامــد 
مفتاح  الصغر،  في  متناهي  انتصار 
الــشــاعــري، وثــالثــة حـــاالت لحالة 
واحدة، عماد أبوزيد، أيضا قصيدة 
النثر ناديا محمد، كانسر في برقة، 

عزة رجب.
ويــخــتــم الــعــدد بــمــقــال عــن فن 
ريــاض  الــعــراقــي  للكاتب  التشكيل 
الليبي  ومجلة  الديلمي،  إبــراهــيــم 
الليبي  الــكــاتــب  تــحــريــرهــا  يـــرأس 
ومدير  المغربي،  بــودوارة  الصديق 
ــأة الــتــحــريــر األســـتـــاذة: ســارة  هــي
الصحفي  إخـــراج  ومــن  الــشــريــف، 

المصري محمد حسن. 

نـــظـــمـــت مــــســــاء يـــوم 
بقاعة  الماضي،  الخميس 
ــة ســـرت،  ــاف ــق ــث مــكــتــب ال
الجلسة الـ )33( للصالون 
بعنوان  الشهري  الثقافي 
ــحــول مــن الــمــركــزيــة  ــت )ال
ــــى الــمــركــزيــة  الـــعـــامـــة ال

المحلية ( .
وأفاد مراسل ) وال ( أن 
التي قدمها مدير  الجلسة 
الــمــحــالت  شــــؤون  إدارة 
عبدالله   " ســـرت  ببلدية 
محمود العبدلي " وأدارها 
ابوشعالة  "محمد  الدكتور 
ــدريــس  ــت "عــضــو هــيــئــة ال

بكلية االداب جامعة سرت 
لمحة  بــتــقــديــم  اســتــهــلــت 
ــج الــوطــنــي  ــام ــرن ــب عـــن ال
وفقاً  االختصاصات  لنقل 
للقانون 59 لعام 2012م 
ــة  ــالمــركــزي ال مــفــهــوم  ،و 

اإلدارية الذي يعني تفويض 
الصالحيات  من  مجموعة 
والموارد  واالختصاصات 
ــن الــحــكــومــة الــمــركــزيــة  م
إلى البلديات، مبيناً أبعاده 
وحضر  والمالية.  اإلداريــة 

الثقافي  الصالون  الجلسة 
ــــر مــكــتــب  ــــســــرت مــــدي ب
ــســرت ومــديــر  الــثــقــافــة ب
مــكــتــب االعــــــالم بــبــلــديــة 
وزارة  ومــــراقــــب  ســـــرت 
البئية بسرت ورئيس لجنة 

الصالون الثقافي . 
)وال  مــــراس  وأوضـــــح 
الــصــالــون  ــســة  جــل أن   )
ـــي حـــضـــرهـــا -عــــدد  ـــت ال
الجامعيين  األســاتــذة  مــن 
ـــمـــخـــتـــصـــيـــن وعـــــدد  وال
المدنيين  الــنــشــطــاء  ــن  م
والمهتمين  والصحفيين 
ـــشـــأن الـــمـــحـــلـــي فــي  ـــال ب
تفاعال  شهدت  المدينة- 
مـــن جـــانـــب الــمــشــاركــيــن 
والمدخالت  األسئلة  فــي 
ـــي عــكــســت  ـــت الــقــيــمــة ال
هذه  موضوع  أهمية  مدى 

الجلسة.

صدر صباح يوم األربعاء األول من يونيو 
رؤى  مجلة  مــن   47 الــــــ  الــعــدد  م   2022
الليبية،  الفصلية الصادرة عن وكالة األنباء 
يُزين غالفها الخارجي لوحة للفنان التونسي 
من  واحــد  وهــو  عكار(  )عبدالله  العالمي: 
أشهر الرسامين في الفن التشكيل الحروفي 
الداخلية  الــلــوحــات  وكــذلــك   ، فرنسا  فــي 
في  تمثل  وهــي  نفسه،  الفنان  أعــمــال  مــن 
بالخط  الــعــربــي  الــفــنــان  شغف  مجموعها 

والزخرفة اإلسالمية.
متميزة  نخبة  الجديد  بالعدد  وشـــارك 
من كبار األدباء والمبدعين بالعالم العربي، 
اليمن،  الــجــزائــر،  المغرب،  تــونــس،  ليبيا، 

مصر، سوريا، فلسطين، العراق، واألردن.
بين  “سارتر  فكرية  دراســة  العدد  يفتتح 
التونسي:  للكاتب  االلتزام”  وأدب  الفلسفة 
يتبعه دراســة  الــخــويــلــدي،  الــدكــتــور زهــيــر 
بعنوان: في البدء كان التابو دراسة تاريخية 
عن اإلرهاب للدكتور علي عبود المحمداوي

وفي باب التشكيل تحتفى المجلة بأعمال 
الكاتبة  مــقــال  عــبــدالــلــه عــكــار مــن خـــالل 
فيه  تناولت  الذي  الدغاري  هدى  التونسية 
والفكرية  والفنية  األدبــيــة  الفنان  مسيرة 
ومن  الزمن،  من  عقود  ثالثة  لعدة  بالمهجر 
جهة أخرى وفي السياق نفسه نقرأ  نرى عن 
سيميائية الصورة في أعمال الفنان السعودي 

فهد ُخليف للناقدة الليبية مروة آدم حسن.
عبدالكبير  عن  نقرأ  السينما،  باب  وفي 

الكبير والصورة والحداثة لمحمد معطسيم، 
للناقد  مــونــرو(  مــارلــيــن  )لــغــز  فيلم  نــقــد 
الــمــصــري هــانــي حــجــاج )كــاريــزمــا األداء 
السينمائي أحمد زكي في زوجة رجل مهم( 
الشيطان(  ــاب  ب )فيلم  بوشعاب  لعبداتي 
لمحمد  المحتلة  سبتة  في  التهريب  يتناول 
بعنوان:  دراســة  السينما  باب  ويختم  فاتي، 

)االقتباس السينمائي للروائي(.
الهوية  جمالية  نقرأ  الرحلة  بــاب  وفــي 
زهور  الصمد  لعبد  الرحلة  لفن  الملتبسة 
وأضواء على األدب الموريتاني بقلم الدكتور 

“فريد امعضشو”.
الليبية  للكاتبة  نقرأ  اإلبـــداع  بــاب  وفــي 
سميرة البوزيدي)نص مهان( مرام القبالوي 
وداعــا(  )كــان  بازامة  عائشة  قديمة(  )مياه 
عصام  البالونات(  )زبائن  عبدالله  محمد 
)ذكــرى(  يويو  محمد  )سليني(  الفرجاني  
ويختم  الــريــشــة(  )مــــذاق  األصــفــر  محمد 
بعنوان  قصيرة  قصة  ترجمة  اإلبـــداع  بــاب 

)المتنمر( بقلم عبدالسالم الغرياني.
نقدية:  مقاالت  نقرأ  العدد  خاتمة  وفي 
بوح  ديــوان  في  الحنين  مرافئ  على  ترانيم 
الرجل  خــرافــة  عــرابــي،  لمحمد  الــجــداول 
بنائية  لــعــبــدالــقــادر هــزرشــي، مــن  الــقــوي 
للدكتورة:  العبور  أجناسية  ــى  إل التناص 
التراث الشعبي  نادية هناوي آليات اشتغال 
السرد  وإشكالية  الترجمة  مجدوب،  زكية 
بوعيطة،  لسعيد  اللساني  المصطلح  فــي 
بغداد(  )ساعة  روايــة  في  السرد  سوريالية 
ويختم هذا  الزبيدي،  وليد  العراقي  للكاتب 
تمنحنا  كيف  بعنوان:  مترجم  مقال  الباب 
للكاتب  والــبــهــجــة  ــــارة  اإلث الطبيعة  صـــور 

المغربي عبدالرحمان اكيدر.
الثقافية،  رؤى  مجلة  إن  بالذكر  الجدير 
مجلة فصلية محكمة تصدر عن وكالة األنباء 
الدين  نور  األستاذ  تحريرها  يرأس  الليبية، 
الماقني، ويدير هيئة التحرير الكاتب: حسن 
المغربي، ومن إخراج الصحافية: فاطمة بن 

دردف. 

صدور عدد جديد من مجلة الليبي الشهرية

الصالون الثقافي بسرت ينظم جلسته الشهرية بعنوان:

)التحول من المركزية العامة الى المركزية المحلية(

صدور العدد )47( من مجلة رؤى الفصلية الصادرة عن وكالة األنباء الليبية
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

نبُع َمحبتي

البيدق!

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

ــِع  ــرب ــُح الــحــيــاةُ كــُم ــصــب قـــد تُ
فيها  واحــٍد  كّل  ليأخَذ  الّشطرنج 
يقتضيِه  ما  بحسب  منها  موضًعا 
ــا أنــت فلن  ــّوًة وعــزًمــا، أّم حالُه ق

تجدَك إاّل بيدًقا.
ــرفــيــِه  ــاب الــّت ــي ــَك ث تــخــلــُع عــن
والّترِف وترتدي ثوًبا تضطُر لرفِع 
ياقتُه ليظّل رأسَك عالّيًا تتخّطَف 
أزرارِه  جميع  تُغلق  لحظة،  كّل  بِه 
نفسَك  تُــغــادرَك  ال  حّتى  بإحكاٍم 
خلسًة، وفي نهايِة األمِر لن يُسمَح 
لَك بخلعِه، أنَت في قيدِه والحياة.
أنا  دوَن  األمــر  مقاليد  تُسلّم 
تُسأل ويكأّنه يُحتم عليَك أن تكون 
لكّل أمٍر فرًضا، يُهرُع إليَك كنهايٍة 

للحرِب دوَن أن يكتثروا لموتك؛ 
لحياٍة  عبوٍر  تأشيرةُ  أنــَت  ُهنا 

أُخرى!
أّمــا  بــاآلخــريــن  ُمحماًل  تسيُر 
كــرســّي غرفتك  عــلــى  حــقــائــبُــَك 
بأس  ال  عنها،  يُغلقها  من  تنتظر 
لن تدوَم دائرة اكتظاظك ستتفرُغ 
اللّعبة  لنهايِة  تصُل  عندما  منَك 

وتُستبدل بالوزير!
ال تقلق!

ــــًدا؛  ــر لــــَك أب ــذك عـــنـــاؤك ســيُ
المقاعد األولى  بأّن  يعلم  الجميُع 
أّول  ليس  فيها  والجالُس  ُخدعة 

من وصل.

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

■ بقلم: خديجة الفراوي 

الرافعيُّ مر وهذا أثره

ما الفائدة 

■ بقلم: رياض وريث 

■ بقلم: يحي الحمادي 

ذلك،  يذكر  ال  نفسه  هو  لربما 
بل هو كذلك بحدود العقل والسنين 

وأجيال درسها جيال تلو جيل.
عرفته،  ما  أول  الرافعي  عرفت 
كانت  النفيس  أدبــه  من  قطعة  عبر 
مقررة على استحياء في مادة اللغة 
اإليطالية  الــلــغــة  بقسم  الــعــربــيــة، 
الدكتور  إيــاهــا  درســنــا  بالجامعة، 
عبدالمطلوب الطبولي أستاذ األدب 

العربي.
فيها  ــال  ق الــتــي  اللحظة  فمنذ 

أستاذ المادة في مستهل الدرس:
) هذا مصطفى صادق الرافعي، 
وهو كاتب كبير(؛ وأنا على ثقة بأني 

قد "وقعُت على لحِم".
القــت هــذه الــعــبــارة فــي نفسي 
بــحــار  ــــي  _ف ذاك  آن  ـــحـــائـــرة  ال
بــل اآلداب  األســالــيــب والـــمـــدارس 
العربي منها، والروسي، واإليطالي_ 
برفقته  أستأنس  طيبا  حسنا  قبوال 

لساعتي هذه.
وكان لقاؤنا الثاني كلمة للعالمة 
الــشــهــيــد مــحــمــد ســعــيــد رمــضــان 
ــوطــي، نـــوه فــيــهــا بــــدور األدب  ــب ال
معرفة  نور  من  االستزادة  _بجانب 
الله عز وجل_ لمن أراد أن يتعاهد 
نفسه بالصقل والسمو عن النقائص 
واالرتفاع بها لمصاف عالم األرواح 
من  المعارف  واكتناه  النور،  وآفــاق 
بها  عهد  التي  ومألفها  مضانها، 
ــهــا، وهـــو األديـــب  ــان ــيــه، وذكـــر إّب إل
والعالم  المسدد،  والفقيه  البليغ، 
ــدارســه  ــذ؛ تــعــريــفــا لـــأدب وم ــف ال
واألدبـــاء،  الكّتاب  أصــنــاف  وجملة 

حتى بلغ الرافعّي، فقال :
ـــر، وّقــدم  )هــذا الــذي ظلم وأّخ
يكون  أن  منزلة  يبلغ  ال  مــن  عليه 

تلميذا بين يديه(.
هي  هــي  الكليمة،  هــذه  فكانت 

بيت ديك الجن القائل: 
ــي هــواهــا قــبــل أن أعــرف  ــان أت

الهوى
فصادف قلبا خاليا فتمّكنا 

أنكب  ما كان مني مّذاك إال أن 
وقعت  ما  أول  فكان  قــراءتــه،  على 
عصره  ووحيد  عمدته،  منه،  عليه 
والفلسفة  الفكر  فــي  زمــانــه  ودرة 

واللغة؛ وحي القلم.
عز  ربــي  سائال  دائما  كنت  وإن 
وجل؛ العلم النافع، والرزق الطيب، 
بعد  أيقنت  فقد  المتقبل؛  والعمل 
قراءتي وتدبري هذا السفر النفيس؛ 
أن ثلث أمنيتي قد وافقت ملكا قال 
ذلك  _منذ  علي  توالت  فقد  آمين، 
الحين_ مؤلفات ال أقول إنها كانت 
غائبة  كانت  بل  ناظري،  عن  غائبة 
والحياة  واألدب  للغة  منظوري  عن 

واإلنسان.
الرافعي  مــنــادح  فــي  رأيــت  فما 
الرحبة؛ إال اإلنسان الرسالّي الذي 
لنصرة  وروحــه  وفكره  حياته  وقف 
اإلنسانية المعذبة في دنيا الباطل، 
وظلمة الجهل، واألديب الرفيع الذي 
السارب  وعقله  القوي  قلمه  سخر 
في طبقات الفكر ولغته الجزلة التي 
الدين  عن  للذود  األولين،  لغة  تبز 
التغريب  مد  ضد  والثقافة  واللغة 

الليبرالي العفن.
حكي  بالذي  يوما  أندهش  ولــم 
العربي  األدب  تاريخ  كتب  بأنه  عنه 
أنشأت  إذ  األول،  شبابه  ريعان  في 
بواكيرها،  في  المصرية  الجامعة 
مسابقة لكتابة منهج دراسي يتناول 
خطة  فــي  لوضعه  الــعــربــي  األدب 

)اسلمي  نشيدي  وبنظمه  تعليمها، 
لم  وأنــه  الحمى(،  وحماة  مصر  يا 
حظه  االبتدائية،  غير  تعليما  يلق 
والعقاد  المنفلوطي  حظ  ذلك  في 

رحمهما الله.
حائرا  متأمال  طويال  أقف  إنما 
مشدوها بشخصيته النادرة، وروحه 
الوثابة، وعزمه الصلب؛ في التأسي 
وعلما  أخــالقــا  األمــة  أكــابــر  بسير 
وطبعا وصدقا، ومن نافلة القول إن 
والده الشيخ عبدالرازق ضم السمه 
منذ  ــه  الزم لصدق  "صـــادق"؛  لقب 

حداثة سنه !
محمد  وصــديــقــه  رفيقه  يــقــول 
كلمات  بضع  فــي  الــعــريــان،  سعيد 
بها عن  وعــبــر  الــحــز  فيها  أصـــاب 

لسان الحال:
"ما رأيت أحدا يحب الرافعي إال 

ورّق له قلبي"
ويضيف:

"كان _رحمه الله تعالى_ إذا زاره 
يحييه  قلياًل  جلس  مكتبه  في  زائــر 
أن  يلبث  ال  ثم  يقوله،  لما  ويستمع 
ويقول  يديه  بين  مما  كتاًبا  يتناول 
ثه: " تعال نقرأ " .. وتعال نقرأ  لمحدِّ
هذه معناها أن يقرأ الرافعي ويستمع 
الضيف، فال يكفُّ عن القراءة حتى 
ليس  معنى  ثه  محدِّ عيني  في  يــرى 

منه أن يستمر في القراءة". 
وقال أيضا:

وفي  القطار،  وفي  القهوة،  "في 
الديوان، ال تجد الرافعي وحده إال 
ل عهده  وفي يده كتاب، وكان في أوَّ
طلخا،  بمحكمة  كــاتــًبــا  بالوظيفة 
فــكــان يــســافــر مــن طنطا كــل يــوم 
ويعود، فيأخذ معه في الذهاب وفي 
كتاب  أيِّ  كتاب  مــن  مــالزم  اإليـــاب 

ليقرأها في الطريق" 
ــوم ثماني  "يــقــرأ الــرافــعــّي كــل ي
ساعات متواصلة ال يمل وال ينشد 
الراحة لجسده وأعصابه، كأنه من 
أنــه وصل  يــرى  أولــه ال  التعليم في 

منه إلى غاية". 
خيرا  يفعل  ــم  ل الــعــريــان  ولــعــل 
بتصويره ساعات الرافعّي األخيرة، 
إذ جعل الحزن عليه ممتدا متجاوزا 
العاطفة  وانـــفـــالت  الــخــبــر،  بغتة 
قيده.. عن  الطبع  وخــروج  األولــى 

فيقول: 
"في يوم اإلثنين العاشر من مايو 
لصالة  الرافعي  استيقظ  1937م 
الفجر، ثم َجلس يتلو القرآن، فشعر 
بُحرقه في معدته، فتناول لها دواًء، 
ثم عاد إلى ُمصاله، وَمضت ساعة، 
بالَبهو  كــان  فلما  وســـاَر،  نَهَض  ثم 
له  هــب  ولما  األرض،  على  سقط 
الروح،  أسلم  قد  الدار وجدوه  أهل 
صالة  بعد  دفــن  ثم  جثمانه  وُحمل 
طنطا،  في  أبويه  جــوار  إلى  الظهر 
وتوفي الرافعي عن عمر يناهز 57 

سنة". 
أبي فهر محمود  مقالة  وحسبي 
للرافعي  رثاءه  أقرأ  الذي ال  شاكر، 
انسكاب  مني  نفسي  انسكبت  إال 

دموع في عرصات ربوع: 
شــارك  لقد  عليه،  الله  "رحــمــة 
إليهم  ونزع  بفكره،  عقولهم  األوائل 
بالبيان  عصره  أهل  وفلج  بحنينه، 
وارتضخت  قلوبهم  استعجمت  حين 
لُكنًة غير عربية، ثم صار  عربيتهم 
إلى أن أصبح ميراثا نتوارثه، وأدبا 

نتدارسه، وحنانا نأوي إليه".
رحـــم الــلــه الــرافــعــّي، األديـــب، 

واألستاذ، ورفيق العزلة. 

َأستطيُع ِبَتغريدٍة َواحدْة
َل ُجوًعا ِإلى مائدة أن ُأَحوِّ

*   *   *
َأستطيُع ِبَبيٍت بال ُصورٍة

َد َبيًتا على قاعدة َأن ُأَشيِّ
*   *   *

ٍة َأستطيُع ِبَبيَتيِن ِمن ِفضَّ

َب َأحالِمَي الكاِسدة َأن ُأَذهِّ
*   *   *

َأستطيُع -ِإذا شئُت- في َطرفٍة
َأن ُأهاِجَر ِمن بيئتي الطاردة

*   *   *
ُكلُّ َأرٍض ِبالٌد ِإذا َأطَعَمت

ُكلُّ ُأنثى -وِإن لم َتِلد- والدة

*   *   *
غيَر َأني سَأشتاُقِني شاعًرا

ِديُكُه صاَح ِمن بيضٍة فاسدة
*   *   *

شاعًرا كان في ُأفِقِه َنجُمُه
ال َخَيااًل على بركٍة راكدة

*   *   *

ا.. كما َتشتهي سوف َأغُدو َثِرّيً
شهوُة الثأِر ِمن بلدٍة جاحدة

*   *   *
ثم َأهِوي َكُسوٍر على َوردٍة

عُر:  حين َيسَأُلني الشِّ
ما الفائدة؟!

طيبك ليل 
طيبك ليل رفيق اخترته ..

طال جبرته ..
بمهايات اوالف سمرته ..

***
طيبك ليل قديم امرافق ..

نا والخافق ..
في قصقال الصوب النافق ..

***
فيما فات اسيوله دافق ..

حيل بذرته ..
بالحن التسميد طمرته .. 

***
متحّسف واكفوفي صافق ..

صاف اخسرته ..
من بين ايدّيا وّدرته ..

***
طيبك ليل حسبت انجومه .

عّدت لومه ..
للعين انريدلها نومه ..

***
لكن م الرقده امحرومه ..

ومذرذرته ..
دمع باالشواق امحّدرته ..

***
تنزح وتعاود مزمومه .. 

ما صّبرته ..
ماقيها مفلوت عذرته ..

***
طيبك ليل وطيب سهاري ..

ع المتواري ..
وصف ابيات بنات افكاري ..

***
حارد ع الجمه حفاري ..

ماح نظرته ..
منسوعه هالب خاصرته .. 

***
عين اللي سموه ابحاري .. 

كي صوقرته ..
حالن االقسام و دافرته .. 

***
طيبك ليل غشاته روقه ..

جاب عشوقه ..

خاطر رايف جاير شوقه ..
***

طيف اعزاز حضرله بوقه ..
كوي وخرته .. 

واستشويته واستكثرته ..
***

تسكين اجروحه وحروقه ..
بيدي درته ..

صاحب صوب عذاب آخرته .
***

مازلت ومازال الماقي
يّتارع من فقد اوالفه

***
داير عالخدود سواقي

والعبره تنفض في اكتافه
***

سامر حاله حال الشاقي
زّره دّيان بال رافه
***

واال مطلوب بال واقي
حتى شبه الظل ايخافه

***
ياليلي قّلبت اوراقي

بمواجع ماضي واريافه
***

غالي عينه عين اعراقي
حازاته ع العين مسافه

***
مقطوع رجايا بشواقي
لطنه االقسام حسافه

***
ياليل و خليت الباقي

عندك والحسرة زّوافه
***

رافقتك بادرت اعناقي
واستمطرته

محجر االنظار وصّبرته
***

ساقيني عطفك يا ساقي
فيك شكرته

وسعت صدرك ومكابرته 

■ بقلم: عبدالسالم إرحّيم
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الغناوة / ياقديم كيف الناس  ساول والباس قولي
الشتاوة / مغير تاوقنا وخالص  مساول كيفك كيف الناس
الغناوة / دار عزيز عليها حالف  غير الحي عليش ايوالف

الغناوة / الدار ياعزيز بعدك حلفت ماانجيها وجيتا
الغناوة / متقاسمين نا وعزيز ظليمة الرجا بيناتنا

الشتاوة / ظليمة مرجاي ومرجاة تقاسمناها نا واياه

كانت جامعة  بنغازي السباقة،  عندما بادرت بتكوين 
لجنة من منتسبيها في منتصف الستينيات لجمع التراث 
الشعبي، وخاصة الشعر الشعبي، وكانت باكورة أعمال تلك 
اللجنة ديوان الشعر األول سنة 1977م، والديوان الثاني 

الذي صدر سنة 1993م، ولكنها توقفت فيما بعد .
للماثورات  كما سررت عندما تأسس المركز الوطني  
يرأسه  كان  والذي  بداية 1996م،  منذ  بسبها،  الشعبية 
البحث  تشجيع  أولياته  من  وكــان  برهانة،  الدكتورعلي 
تلك  عن  وصــدرت   ، الشعبي  التراث  مجال  في  العلمي 
يرأس  كــان   والتي  الشعبي(،  المأثور  )صحيفة  المركز 
تحريرها الشاعر/ جمعة الفاخري، والتي استمرت لعدة 
سنوات، ثم توقفت كما أقام المركز عدة ندوات من بينها 
ندوة عن اآلدب الشعبي في ليبيا  حصيلة وآفاق، استمرت 
من 15الــي 17 شهر  بمدينة سبها،  يومين  لمدة  الندوة 
اكتوبر2002م، تضمنت ورقات قيمة عن الشعر الشعبي 
كموروث ثقافي ودوره في حركة الجهاد، ودراسة في شعر 
هذا  عن  صدر  كما    ، الحبوني  جعفر  الشعبي  الشاعر 
كتاب  بينها   من  والــدراســات،  الكتب  من  العديد  المركز 
وذاكرة  برهانة،  للدكتورعلي  جزءين  في  الشعبي  الشعر 
العساس  وديــوان ضو  للراحل سعيد محمد سعيد،  قرية 
العربي  الشعبي  والتراث  القشاط،  سعيد  محمد  للدكتور 
الليبي، ومن أدب الرعاة محمد سعيد القشاط وغيرها ..

لكن مايؤخذ على هذا المركزانه لم يفتتح له فروعا في 
ليبيا مثل بنغازي وطرابلس ، كذلك لم تعط له امكانيات 
الطباعة والدعم الجيد من الدولة، ولم يتمكن من مسح 

كافة المدن وتقوقع بمركزه في الجنوب .
بعدة  سميت  التي  والتوزيع،  النشر  شركة  ظهرت  كما 
والـــدار  والــتــوزيــع،  للنشر  الشعبية  المنشأة  مسميات 
التراث  نشر  في  واسهمت  والتوزيع،  للنشر  الجماهيرية 
بينها اصدرت عدة كتب ودواوين في الشعر  الشعبي من 
عبدالسالم  الراحل  للشاعر  بالدي  من  اغنيات  الشعبي، 
الصوب،  اصحاب  مقاعد  له  اصــدرت  وكذلك  قــادربــوه، 
وأغاني العلم للباحث عياد موسى العوامي، ومقاالت في 
الشاعر  ودواويــن  العبار،  سالم  للقاص  الشعبي  التراث 
حتى  وغيرها   المزوغي،  بلعيد  عمرو  الراحل  الشعبي 

توقفت تلك الشركة واختفت لأبد .
مجلس  االبـــداع،  تنمية  مجلس  لظهور  كثيرا  وفرحنا 
ثم  العام  الشعب  مؤتمر  يتبع  كــان  ــذي  وال العام  الثقافة 
الشعبي  بــالــتــراث  اهــتــم  والـــذي  ــواب،  ــن ال مجلس  حاليا 
والشعر الشعبي، وأقام العديد من المهرجانات، من بينها 
في  بشحات  الشعبية،  للفنون  التاسع  الوطني  المهرجان 
على  المهرجان  اشتمل  ايام  أربعة  لمدة  األخضر،  الجبل 
أغان ورقصات ومحاضرات في التراث من 18 الي 24 
شهر سبتمبر 2002م، من بينها المحاضرة األولى للدكتور 

الراحل علي الساحلي: ادبنا الشعبي إصالته وبالغته، 
والمحاضرة الثانية عن أهمية التوثيق للشعر الشعبي، 
العلم،  غناوة  عن  شلوف  عبدالسالم  الدكتور  ومحاضرة 
والدكتور يونس فنوش حول فنون الشعر الشعبي في ليبيا، 

وغيرها . 
وتكونت مكتبة التراث الشعبي بمجلس التنمية لأبداع، 
مجلس الثقافة العام، من كل من سالم الكبتي، والهمالي 
نشر  عاتقها  على  أخــذت  والتي  فنوش،  ويونس  شعيب، 
سلسلة الدراسات، ودواوين الشعراء الشعبيين من بينهم، 
الشاعر  الشيخ  وديــوان  الدينالي،  البويف  عبدالله  ديوان 
فضيل  وديـــوان  رميله،  خالد  وديـــوان  الحالفي،  حسين 
اللجنة.  تلك  ماتوقفت  سرعان  ولكنها  الشلماني  حسين 
وخاصة  الشعبي،  بالتراث  اهتمت  الثقافة،  وزارة  وأخيرا 
الشعر الشعبي فأصدرت عدة دواووين ، مثل شاعر معتقل 
العقيلة الفقيه رجب بوحويش، وعبدالسالم سليم الغيثي 

وغيرهما.
 ) ليبيا  في  الشعبية  )المأثورات  كتاب   أصــدرت  كما 
الشعر  فــي  نقدية  ودراســـات  الــنــويــري،  أحمد  لالستاذ 
الشعراء  كتاب  وكذلك  فنوش،  يونس  للدكتور   ، الشعبي 
الشعبيون القدامى للدكتور مصطفى سعد الهاين وغيرها.

للطباعة  الجابر  دار  وشركة  البيان  دار  اهتمت  كما 
لكل  الشعبي،   التراث  ونشر  بطباعة  والتوزيع   والنشر 
في  كتبه  جميع  له  طبعت  عقيلة،حيث  يوسف  أحمد  من 
المقالة من  وكما طبعت لصاحب هذه   ، الشعبي  التراث 

سير شعراء الشعيين  البطنان  وغيرهما..
أيضا الننسى دار مداد للطباعة والنشر للدكتور عبدالله 
مليطان واصدارها معجم األدب  الشعبي من تقديم احمد 

النويري ومراجعة سالم الكبتي وغيرها من الكتب .
م  لالهتما  وبدايات  ارهاصات  مجرد  هذه  كل  وتبقى 

بالتراث واألدب الشعبي الليبي. 

التراث الشعبي في بادنا  
ومدى االهتمام به

■ بقلم: حسين نصيب المالكي 

إشراف: حسني نصيب املالكي

غناوة وشتاوة

ضاع فيه الخير

 العرب لوله قالت :
قصيدة شعبية للشاعر سيد قذاف الدم

الحياة والحب 
مايكبر راس نين يشيب راس 

كل عود بدخانه 

مايقتلك اال من تعافه 

القدر موش شحته

الحرة اول ماتزرب اتزرب بيتها

كل صقر له مركاز 

اللي فيها حليب اتصيح

: رزق الحالل يرق وما ينقطع 

صاحب بوك صاحبك

ايش الحياه اصال بدون الحب
فإني كل من فيها 

ومافيها قشور وعرض 
يشقى من يعانيها

تعيش سعيد وتبقى سيد 
وكل الغير تغويها

الكل يجوك ويحبوك 
ويصدق قول كلمة بتحكيها 

ايش الحياه اصال 
بدون الحب 

فإني كل من فيها

■ الشاعر: عبدالسالم بوجالوي

ضاع فيه الخير .. اذايل عزيز وباعني للغير .. جمايلي نكرهن
القيتا ساير .. في ظالم وامسيب الدرب الناير

امتبع الفرعة حاقدين دباير .. ناجحين فالفتنه وفا التزوير
واليوم راه متندم علي مو داير .. امغير الندم ماعاد شي ايدير

صايدات عقلي للشريف ثماير .. كيف قولته موكل غيض غدير
ما نريد نزابي .. ابشينه وال عيبه ايثير اعصابي

حال غايتي نصبر علي مو صابي .. اخيانة اللي له درت شان كبير
وانكان عبت نقبا عبت نا العقابي .. البادي اكبر فالظلم من الخير

علي سيته رديت رد ايجابي .. بين العتب واللوم والتحذير
اتكون عفن كيفه لو العفن اتعابي .. امثال القدم عندي لهن تقدير

تهور ضربني ما فقدت صوابي .. صبرت لتمست لغلطتا تبرير
سبقني مشا يشكي ايريد اتعابي .. غرامة اموال وحبس واتقطمير
ابسين جيم خالهن اوراق معابي .. عزيز قال في حقي كالم خطير

الله يحفظا من كًبتي لجرابي .. النفسي عليه ابطلت مالتصبير
اخلف ميعاده .. وخان والخيانة ميش له من عادة

مول الغثيث يكيد في كداده .. امعاي ما فهمت لموقفا تفسير
انكان غيهبا شيبي يشوف امداده .. وقار يعتبر واال معار ايعير

امغيرال يعد وموصحيح اعداده .. وامسامح انراد لموقفه تغيير
نصحته ولكن في خطاه تماده .. وجاه كم نذيروما اشقي بنذير

الزاهد صحيح اطرش صعيب اعناده .. ما يستمع للنصح والتدبير
وقايل نصيب كالم فيه ازياده .. ومازلت سره داسا في بير

ولكن اشهد بالزور في اشهادة .. القشه اللي شاظت ظهر البعير
انخالت عليه امحايلة حساده .. ما ينعفا ماللوم والتعزير

كالمهم يودن للخراب ابعاده .. وفيه مكر لي وفيه له تصغير
عملهم افتان وخبص بين اعباده .. اكفاهم عليه اللي عليم بصير

وفيه من هدفم فاهمين اقصاده .. ما يسمعو من شورهم تنكير
اقطافم عليه لذانهم سداده ... حتي والجرا تنبح العير اتسير
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حوادث

مديرية أمن بنغازي   
خطة أمنية ُمحكمة للتصدي لظاهرة التسول

الغرفة األمنية المشتركة طبرق
تعدم 1980 صندوق حلوى ُمهربة

مديرية أمن طبرق
تداهم ورش ُخ��ردة وتضبط  بداخلها محطة كهربائية مفككة ملك للدولة

■ الديوان / خاص
العامة  التحريات  قسم  عناصر  ألقى 
بمديرية أمن اجدابيا القبض على مجموعة 
المواشي  سرقة  يمتهنون  األشخاص  من 
بالمدينة وذلك وفق ما ذكرت وحدة اإلعالم 

بالمديرية. 
سرقة المواشي 

ــة أمـــن اجــدابــيــا عبر  ــري وقـــالـــت مــدي
التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحتها 
إلى  ورود  بــالغ  أن  فيسبوك  اإلجتماعي 
ضد  بالمديرية  العامة  التحريات  قسم 
الهوية  مجهولي  األشخاص  من  مجموعة 
أحد  من  المواشي  من  بسرقة عدد  قاموا 
المواقع المخصصة لها في مدينة أجدابيا.

ذوي سوابق 
ــت أنـــه قــد جـــرى فــتــح محضر  وأضــاف

الواقعة  حــول  المعلومات  وجــمــع  تــحــري 
لمعرفة هوية األشخاص الذين قاموا بتلك 
الجريمة التي نتج عنها ضبطهم بعد إعداد 
للتحقيق  القسم  إلى  ونقلهم  محكم  كمين 

معهم.

أفـــراد  أحـــد  أن  التحقيقات  وكــشــفــت 
مداهمة  وعند  السوابق  ذوي  من  العصابة 
مصنع  أنــه  تبين  فيه   المتواجد  المكان 
القانونية  اإلجـــراءات  إتخاذ  وتــم  للخمور 

الالزمة حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة.

■ الديوان / خاص
بنغازي  أمــن  مديرية  وضعت 
لظاهرة  للتصدي  أمنية  خطة 
اجتماع  ــك  خــالل  وذل التسول  
األمنية  الــغــرفــة  بمقر  عــقــدتــه 
الغرفة  رئيس  برئاسة  بنغازي 
عميد نوري الساعدي وبحضور 
رئيس غرفة العمليات الرئيسية 
والمسؤول  الــهــدار  سالم  عقيد 
المركزي  للدعم  العامة  بــاإلدارة 

عقيد رمضان المقصبي.
حضر اإلجتماع   : ممثاًل عن  
/ رائد  السلبية  الظواهر  جهاز 

معتز زقالم  ومعاون قسم شرطة 
بــالل   جمعة   / مــقــدم  الــنــجــدة 
ورئيس قسم التمركزات األمنية 

ورئيس  البشتي  عمر  رائـــد   /
وحدة الشرطة النسائية نقيب / 

فوزية الحسناوي.
قد  أنــه  المديرية  وأوضــحــت 
للقضاء  محكمة  خطة  وضع  تم 
على ظاهرة التسول التي لوحظ 

انتشارها في  مدينة بنغازي.
وفــــي وقــــت ســـابـــق  صــرحــت 
ينتمون  المتسولين  بأن  المديرية  
إلى عصابات ممنهجة ومنظمة تعمل 
بشكل دوري وتنشط في المناسبات 
يجنون  وراءهــم  يقفون  من  أن  كما 

أموااًل طائلة فضاًل عن أنهم ينتمون 
لمختلف الجنسيات.

وفي بيان آخر للمديرية أعلنت 
الخطة  انـــطـــالق  رســمــيــا  فــيــه 
بمدينة بنغـازي وضواحيها والتي 
تقضي بضبط عصابات التسول 

التي تستغل عطف المواطن.
نــوري  عميد  أكــد  جانبه  مــن 
الساعدي أن  الحملة لن تتوقف 
الــتــســول  ظــاهــرة  تنتهي  حــتــى 
ضعاف  وضبط  أنواعها  بجميع 
الــنــفــوس الــذيــن يـــروجـــون لها  
خصوصا أنهم يساهمون في زرع 
الفوضى في األسواق والطرقات 
تحمل  أنها  علي  عــالوة  العامة 

خلفها عدة محاذير أمنية.

الديوان / خاص
ــة  ــي ــن أعــــدمــــت الـــغـــرفـــة األم
 1980 نحو  طــبــرق  المشتركة 
صـــنـــدوق مـــن حــلــوى األطــفــال 
مسرطنة  مــواد  على  إلحتوائها 

خطيرة على صحة اإلنسان.
الحلوى  كمية  إحـــراق  وجــرى 
قرب بوابة وادي السهل من قبل 

وحدة الدعم والدوريات بالحرس 
بحسب  للغرفة  التابعة  البلدي 
لعضو  ــة  ُصــحــفــي تــصــريــحــات 
الغرفة نقيب أيمن محمد فضيل 
الذي أكد  من خاللها أن شحنة 
ــن  جمهورية  بــت م ــرِّ ُه الــحــلــوى 
الــبــالد  على  إلــى  مصر ودخلت 
متن شاحنة كبيرة دون أي أوراق 

رسمية .
وكيل  اإلعــدام  عمليات  حضر 
وعضو  بطبرق  الــعــامــة  النيابة 
الغرفة األمنية نقيب أيمن محمد 
وآمر مكتب جهاز األمن الداخلي 
ــســالم الــغــريــانــي  ــدال عــقــيــد عــب
ــة  ــي ــن ــــزة األم ــــضــــاء األجــــه وأع
المكلفين على بوابة وادي السهل.

الديوان / خاص
الجهــاد  شرطــة  مركــز  داهــم 
ثــالث  طبرق  أمن  لمديرية  التابع 
بداخلها  ُضــبــــــــط  ــردة  ـــ ـــ ُخ ورش 
ــاء وأســــــــالك  ـــ ـــ ــرب ــه ــة ك ـــ مــحــطـــ
تابعــة  جيــدة  بحالــة  كهربائيــة 
ــة  ـــ ــات الــدولـــ ـــ إلحــــــــدى مــؤســســـ

بمدينــة طبــرق.
معدات  تجمع  خ��ردة  ورش 

الدولة
وبــحــســب بــيــان لــمــديــريــة أمــن 
معلومــات  وردت  قــد  ــه  أن طــبــرق 
بمركــز  والقبــض  التحري  لوحــدة 
شرطــة الجهــاد تفيــد بــأن هناك 

معدات  بجمع  تقــوم  خــردة  ورش 
محطــة  ــات  ــوي مــحــت وأســـــــــــالك 
الليبيــة  للدولــة  تابعــة  كهربائيــة 
إجــراءات  نطــاق  خــارج  خلســة 

الدولــة. 
ــع  ـــ وبـــعـــــــــــد الــــتــــحــــري وجــمـــ
والتأكــد  الــورش  عــن  المعلومــات 
مديــر  واخطــار  المعلومــات  مــن 
داهمت  العامــة  النيابــة  و  األمــن 
بمركــز  والقبــض  التحري  وحــدة 
شــرطــــــــة الــجــهــــــــاد ثــــــــالث ورش 

خــردة كائنة بالحــي الصناعــي .
محطة كهربائية مفككة 

كما أوضحت المديرية في بيان 

لها نشرته على صفحتها الرسمية 
االجتماعي  التواصل  موقع  عبر 
فيس بوك أنه تم ضبــط مصريان 
محطــة  ــم  ــه ــحــوزت ب ــــي  وســــودان
بداخلها  كهربائيــة مفككــة وورشة 
تابعة  عالــي  ضغــط  تيــار  خــط 
ـــــة  ــات الــدولـــ ـــ إلحــــــــدى مــؤســســـ
تُعــود  منوعــة  كهربائيــة  وأســالك 
ملكيتهــا للشركــة العامــة للكهربــاء 

لتحويلهــا إلــى نحــاس َوبيعهــا .
واختتم البيان أنه تم اتخاذ كافــة 
حيــالهم  القانونيــة  اإلجــــــــراءات 
إلحالة  تمهيــداً  الــــــــورش  وقفــل 

القضيــة إلــى النيابــة العامــة.

الديوان / خاص
الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  جهود  أسفرت 
من خالل  التعاون والتنسيق بين فروعها ) المرج 
القبض   إلقاء  ( عن  النفطي / سرت   الهالل   /
على عصابة بينهما شقيقان  تمتهن خطف العمالة 
الوافدة لمطالبة أسرهم بفدية مالية نظير إطالق 

سراحهم. 
23 ألف فدية مالية 

مساعد  العامة  اإلدارة  بأسم  المتحدث  ووفق 
ضابط وليد العرفي في تصريح

القبض  : أن عملية  الديوان   خاص لصحيفة 
جاءت بعد تقدم عمال مصريين وافدين بشكوى 
ضد مجهولين قاموا بخطف اثنين من أقاربهم من 
العمالة الوافدة أحدهما يبلغ من العمر 16 عام 
إلى مدينة  المرج  أثناء سفرهم من مدينة  وذلك 
سرت كما أفادوا أن الخاطفين طلبوا فدية مالية 

قدرها 23.000 دل مقابل إخالء سبيلهم.
تحويل قيمة الفدية 

وأضاف العرفي : أنه بعد فتح محضر رسمي 
األشــخــاص  لضبط  إعـــداد خطة  تــم  بــالــواقــعــة 
القائمين على الخطف وذلك بعد أن اتفقت اإلدارة 
ذوي  مع  المرج  فــرع   / الجنائي  للبحث  العامة 
ويبلغونهم  بالخاطفين  يتصلوا  بأن  المختطفين 

استعدادهم لدفع الفدية المالية المطلوبة.
وتابع :  بعد أن أجري اتصال بين الخاطفين 
وأُسر المخطوفين طلب الخاطفين تحويل المبلغ 
المذكور عن طريق مكتب تحويل أموال في مدينة 
المرج إلى مكتب تحويل في مدينة سرت عليه تم 
التنسيق مع فرع اإلدارة العامة للبحث الجنائي/ 
استالمهم  عند  الخاطفين  لضبط  ســرت  فــرع 
في  الخاطفين  حــدده  الــذي  المكتب  من  للمبلغ 

اتصالهم بأهل المختطفين.
إلقاء القبض 

وبتحديد موعد التحويل واإلستالم نصب فرع 
كميناً  ســرت   / الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة 
أمام المكتب األمر الذي أدى إلى ضبط شخص 

متلبس بمبلغ الفدية المالية.
ــاإلســتــدالل مع  كــمــا أوضـــح الــعــرفــي : أنـــه ب
المبلغ  بتحويل  بأنه سيقوم  أفاد  عليه  المقبوض 
تم  عليه  اجــدابــيــا  مدينة  فــي  مكتب  ــى  إل ذاتـــه 
الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  فرع  مع  التنسيق 
/ الهالل النفطي لضبط من يقوم بإستالم المبلغ 

هناك ليتم ضبط الشخص الذي استلم المبلغ.
وفي هذا الشأن أضاف "بالتحقيق مع المقبوض 
ان  بــدوره  افــاد  إجدابيا  مدينة  في  الثاني  عليه 
المبلغ يخص أخيه وهو من طلب الفدية المالية 
مقابل إخالء سبيل العمالة الوافدة المختطفين ".
واستطر ساردا االحداث بالقول " بعد ان أخلى 
سبيل المختطفين المصريين عند استالم المبلغ 
أفاد المختطفين ان الشخص الذي قام باستالم 
المبلغ المالي )المقبوض عليه الثاني( في مدينة 
الرأس  شقيق  وهو  الخاطفين  أحد  هو  إجدابيا 

المدبر لعملية االختطاف ".
الخاطفين   " ان  المتحدث  بحسب  أفادوا  كما 
ظاهرا  ذلــك  ــان  وك تعذيبهم  على  قــامــوا  الــذيــن 
)هنقر(  داخل  باحتجازهم  قاموا  أجسادهم  في 

بضواحي مدينة إجدابيا ".
اقوال  بعد سماع   " انه  قائال  المتحدث  وختم 
القضية  احــالــة  تمت  والمختطفين  الموقوفين 
والموقوفين إلى النيابة العامة بينما جاري البحث 

والتحري وضبط وإحضار الرأس المدبر".

  تعاون مشترك بين فروع  إدارة 
البحث الجنائي ُيوقع بعصابة 

خطف للعمالة الوافدة

مديرية أمن اجدابيا:   

سارقي المواشي احيلوا للنيابة العامة 
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الليبي  المنتخب  العــب  تحصل 
التونسي  الترجي  بفريق  والمحترف 
كاس  جــائــزة  على  الهوني"  "حــمــدو 
المنتخب  لــقــاء  فــي  العـــب  أفــضــل 
بوتسوانا  منتخب  ونظيرة  الوطني 
'وذلــك في إطــار الجولة األولــى من 
إلى  المؤهلة  األفريقية  التصفيات 
ستقام  والتي  األفريقية  األمم  كأس 
صيف العام 2023 بالكوت ديفوار.

الجائزة  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجدر 

الهوني"  "حمدو  عليها  تحصل  التي 
أخبار  هي مقدمة من قبل صحيفة 
ــا عـــادة ما  ــدوره ــتــي ب أجــدابــيــا وال
تكون حاضرة في المباريات الكبيرة 
سواء للمنتخبات الوطنية او األندية 
الــمــحــلــيــة وذلــــك مــن أجـــل تقديم 

األفضل طوال التسعين دقيقة . 
وجاء اختيار "الهوني" الذي ينشط 
أن ساهم  بعد  التونسي  الترجي  مع 
ليبيا  منتخب  تفوق  في  كبير  بشكل 

أرضية  على  بوتسوانا  ضيفه  على 
احــرزه  بهدف  بنينة  شــهــداء  ملعب 
المهاجم صالح الطاهر' إضافة إلى 
مربكا  وكــان  عــال،  قدم مستوى  أنه 
لدفاعات منتخب بوتسوانا في أكثر 
من  السريعة  بتحركاته  مناسبة  من 
كان  ــك  ذل زد على  اإليــســر  الــــرواق 
وراء ركلة الجزاء التي تحصل عليها 
الهدف  منها  وجـــاء  ليبيا  منتخب 

الوحيد باللقاء.

اســتــهــل الــمــنــتــخــب الــلــيــبــي مـــشـــواره في 
ــفــوز عــلــى نظيره  ب الــتــصــفــيــات األفــريــقــيــة 
منتخب بوتسوانا بنتيجة هدف دون رد، وذلك 
العاشرة  المجموعة  مباريات  أولــى  لحساب 
كأس  إلى  المؤهلة  األفريقية  التصفيات  من 
والتي   2023 العام  صيف  األفريقية  األمــم 
في  الـــعـــاج،  ســاحــل  مــالعــب  ستستضيفها 
المباراة التي جرت - يوم األربعاء الماضي - 

على أرضية ملعب شهداء بنية الدولي. 
هذه  أن  )وال(  بـ  الرياضي  المحرر  وأفــاد 
"أحمد  الغيني  الحكم  توسطها  التي  المباراة 
بقيادة  الليبي  المنتخب  دخلها  سيكوتوري" 
فنية جديدة، والمتمثل في المدرب الفرنسي 
"كورنتان مارتينز"، السيما أن المنتخب الوطني 
بدأ اللقاء مهاجماً منذ البداية، فضاًل على أن 
الالعب "عمر الخوجة" كاد أن يفتتح التسجيل 
الهوني  إلى "حمدو  بعد جملة منسقة وصلت 
بتصويبة  تبدأ  عرضية  يمرر  ــدوره  ب "والــذي 
"عمر الخوجة" ارتطمت بالمدافع وتذهب إلى 

ركنية. 
االنباء  لوكالة  الرياضي  المحرر  وأوضــح 
الليبية أن الشوط األول لم يظهر فيه فرسان 
حضور  وســط  المطلوب،  بالشكل  المتوسط 
ملعب  مــدرجــات  به  غصت  غفير  جماهيري 
غائبة عن  كانت  بدورها  والتي  الدولي،  بنينة 
مشاهدة العبيها بقرار من قبل "الكاف" لينتهي 
الشوط األول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، 

ليتأجل هز الشباك إلى النصف الثاني.
وعند الدقيقة الـ ) 52 ( تحصل المهاجم 
"حمدو الهوني" على ركلة جزاء، وذلك بعد 
عرقلته من أثناء محاولته التوغل من الجبهة 

من  بوتسوانا  جــزاء  منطقة  داخــل  اليسرى 
ليتقدم  الــوي"  جوالو  "موشي  المدافع  قبل 
الورفلي"  "سند  المدافع  الجزاء  ركلة  إلى 
منفذاً الكرة على يسار الحارس "جويستون 
بوكو" الذي نجح في التصدي للكرة بنجاح، 
صالح   " المهاجم  أمــام  منه  ارتــدت  لكنها 
الطاهر" الذي صوب كرة أرضية زاحفة في 
أقصى الزاوية اليمنى ليعلن عن تقدم ليبيا 
بالهدف األول في الدقيقة ) 54 ( من زمن 

المباراة. 
يذكر أن هذه المقابلة قادها طاقم تحكيمي 
أحمد   " ســاحــة  حكم  مــن  متكون  غينيا  مــن 
أول  مساعد  من  كل  وبمساعدة  سيكوتوري" 
أيــدالي  ثــان"  ومساعد  بــي"  سيدي  "صــديــق 
سيال" فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للحكم 
"تاويل كامار" بينما راقب المباراة فنياً الحكم 
"فادوما  والسنغالي  اليو"  "محمد  النيجيري 

دياديا". 

الغيني  الــحــكــم  أن  إلـــى  اإلشــــارة  وتــجــدر 
الكرت األصفر  "أحمد سيكوتوري" قد أشهر 
في خمسة مناسبات جميعها كانت من نصيب 
العبي منتخب بوتسوانا، متمثلة في "كيبو جانغ 
ديتسيلي" في الدقيقة الـ ) 27 ( والثانية كان 
 )  39( الـ  الدقيقة  في  جويستون"  للحارس" 
بينما نال الكرت الثالث المدافع "موشي جوالو 
الوي "في الدقيقة الـ ) 52 ( فيما نال الكرت 
 ( الـ  الدقيقة  في  وذلك  كيبوا"  "ثاثوي  الرابع 
ــذارات من نصيب قائد  االن ( وكان أخر   61
الـ  الدقيقة  في  هواكي"  ذيت  "ثاثيون  الفريق 

 . ) 83 (
بعثة  غـــادرت  الجمعة  االول  امــس  ويـــوم 
بنينا  مــطــار  الــقــدم  لــكــرة  الــوطــنــي  منتخبنا 
الدولي بنغازي متوجهة إلى "ما البو" عاصمة 
في  الثانية  مباراته  لخوض  االستوائية  غينيا 
التصفيات االفريقية ضد  منتخبها يوم الغد 

االثنين الموافق 6 من شهر يونيو الجاري .

األول  بالترتيب  قرقاش  نجوم  ــادي  ن تــوج 
نظمتها  التي  للمالكمة  ليبيا  كــأس  لبطولة 
جامعة المرقب كلية التربية البدنية، وألول مرة 
الماضي  االسبوع  الليبية  المالكمة  تاريخ  في 

بمشاركة )17( ناديا وخمسون رياضيا.
وحل في الترتيب الثاني في البطولة نادي 
ــلــس(، ونــــادي )الــســواعــد-  )األهـــلـــي- طــراب
من  المالكم  اختيار  تم  فيما  ثالثا،  بنغازي( 
األواسط  لفئة  الحويج"  "يزن  المرقب  جامعة 
في  اختير  الكبار  فئة  ومــن  مالكم،  كأفضل 
نــادي  مــن  دكـــو"  "عــاصــم  المالكم  األفضلية 

االتحاد العسكري. 

الهوني يتحصل على جائزة أفضل العب بلقاء ليبيا وبتسوانا بالتصفيات األفريقية

في التصفيات األفريقية: المنتخب الوطني لكرة القدم 
يفوزعلى بوتسوانا ويلتقي غدا غينيا االستوائية 

نادي نجوم قرقاش للماكمة يحملون كأس ليبيا لألندية

داخل  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  يواصل 
الصاالت تحضيراته استعدادا لخوض منافسات 
البطولة العربية التي ستقام بالسعودية يوم  20 

من شهر يونيو الجاري  .
حيث تتواصل التدريبات بمعسكره االعدادي 
بمدينه طرابلس  خالل فترتي المساء والصباح   
تحت اشراف  المدرب الوطني " عبد الباسط 
النعاس "  لوصول الالعبين ألعلى مستوى من 
اللياقة البدنية قبل توجه إلى السعودية األسبوع 

القادم  
يشار إلى أن منتخبنا الوطني داخل الصاالت 
سبق أن توج بالبطولة العربية عامي -2007 

 2008

الجولة  مباريات  االثنين  الغد  يــوم  تنطلق   
لمباريات  األخــيــرة  قبل  الجولة  وهــى  الرابعة 
دوري سداسي الممتاز لكرة القدم على مستوى 

فئة الشباب.
كروية  مواعد  ثالثة  الجولة  هــذه  وستشهد 
بملعب  يلتقي  حيث  الــصــدارة،  على  للمنافسة 
مدينة سرت لقاء األخضر واالتحاد المصراتى، 
ثم يلتقي على نفس الملعب االتحاد واألولمبي، 
بنغازي  األهلي  لقاء  المرج  ملعب  يشهد  فيما 

والهالل. 
في  واالتحاد  المصراتي  االتحاد  ويتساوى 
واألولمبي  األخضر  ثم  نقاط  بسبع  الــصــدارة 
بأربع نقاط، ثم الهالل واألهلي بنغازي بنقطة 

واحدة لكل منهما.

منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل 
الصاالت يستعد للمشاركة في البطولة 

العربية بالسعودية 

انطاق الجولة قبل األخيرة لمباريات دوري 
سداسي الممتاز على مستوى فئة الشباب


