
ال��ت��ق��ى ال��س��ي��د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
المستشار “عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة 
وفد  رئيس  الماضي  الخميس  ي��وم  القبة 
الكونغو  خارجية  وزي��ر  األفريقي  اإلت��ح��اد 
اإلتحاد  ووفد  كلود”  ”جان  السيد  برازافيل 
نائب رئيس  له، بحضور  المرافق  األفريقي 

مجلس الوزراء السيد “علي القطراني ”.
ح��ي��ث أك���د ال��س��ي��د ”ج���ان ك��ل��ود” خ��ال 
تصريح صحفي له عقب اللقاء أكد على أن 
للمصالحة  صالح”  المستشار”عقيلة  دعم 
أمر  بها  األفريقي  اإلتحاد  ولمسار  الوطنية 
رئيس  بالسيد  لقائه  واصفاً  األهمية،  بالغ 
بأنهم  مجلس النواب بالمثمر جداً، مضيفاً 
والنصائح  األفكار  العديد من  إلى  استمعوا 

ليبيا  أن  إلى  مشيراً  اللقاء،  خال  القيمة 
الوقت  ح��ان  ولقد  ج��داً  مهم  أفريقي  بلد 
اتجاه  في  حاسمة  خطوات  يخطو  أن  إلى 

حلحلة أزمته وال مناص من أن يرفع اإلتحاد 
األفريقي صوته ضد كل التدخات األجنبية 

في ليبيا.

افتتح السيد رئيس مجلس النواب 
مجمع  ص��ال��ح”  ”عقيلة  المستشار 
درنة  مدينة  في  والنيابات  المحاكم 
يوم الخميس الماضي بحضور رئيس 
المجلس األعلى للقضاء السيد ”مفتاح 
عبدالقوي” وعدد من السادة أعضاء 
مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا 
المركزي ونائب رئيس مجلس الوزراء 
درنة  بلدية  الوزراء وعميد  وعدد من 
عقب  درن��ة  مدينة  وحكماء  وأع��ي��ان 
اإلنتهاء من أعمال صيانة مقر مجمع 

المحاكم والنيابات بالمدينة.
ووص����ف رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
المستشار "عقيله صالح" في كلمة له 
المحاكم  مجمع  مقر  افتتاحه  خال 
والنيابات بمدينة درنة "مهمة القضاء 
إلى  تسعى  التي  المقدسة  بالمهمة 

إقامة العدل بين الناس وتحقق األمانة 
على أموالهم وأعراضهم".

"إن  ال��ن��واب  رئ��ي��س مجلس  وق���ال 
على القاضي أن يكون محايًدا نزيًها 

عفيف اليد واللسان".
واع��ت��ب��ر رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
عالية  ورتبة  سامية  وظيفة  "القضاء 

الضعيف  نصر  القضاة  من  تقتضي 
ع��ل��ى ال��ق��وي وم��ع��اق��ب��ة ال��ظ��ال��م بما 
تعديه  نتيجة  ع��ق��اب  م��ن  يستحقه 

وانتهاكه آلداب األمة وحرمتها".
من جهة أخرى، عّبر رئيس مجلس 
لدور  احترامه  عن  كلمته  في  النواب 
أداة لحماية  باعتبارها  العامة  النيابة 

القانون وضمان لحياديته.
ودعا رئيس مجلس النواب "أعضاء 
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة إل���ى س��رع��ة ات��خ��اذ 
اإلجراءات بالسرعة الممكنة، حتى ال 
تفقد فّعاليتها في حماية النظام العام 
إلى  مشيًرا  الحرية،  احترام  وضمان 
أن سرعة اتخاذ اإلج��راءات ضرورية 
وحتمية في كافة الخصومات الجنائية، 
وتطبيًقا  االجتماعي  الدفاع  لتحقيق 
للقانون الذي يحمي مصالح المجتمع 

ويحمي أيًضا حريات األفراد".
فقد  المحامون  ودور  مهمة  وحول 
النواب "إن رسالة  قال رئيس مجلس 
ومهنتهم  شريفة  رس��ال��ة  ال��م��ح��ام��اة 
نبيلة ضرورية للعدالة، فالوقوف إلى 
الجلوس  عن  شرًفا  يقل  ال  المرافعة 

للفصل في القضاء".

النواب يلتقي رئيس وفد االتحاد االفريقي وزير خارجية الكونغو برازافيل رئيس مجلس 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

أعضاء مجلس النواب يشاركون في الدورة 
العادية األولى من الفترة التشريعية 

السادسة للبرلمان االفريقي
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لجنة التنظيم والطوارئ ُتتابع أعمال 
التطوير بعدد من أحياء بلدية بنغازي

االقتصاد والخدمات على طاولة 
باشاغا والحبري والحاسي

رئ���ي���س مجلس  ال��س��ي��د  اف��ت��ت��ح 
صالح”  ”عقيلة  المستشار  النواب 
درنة  ميناء  الماضي  الخميس  ي��وم 
ال��ب��ح��ري وم��ب��ن��ى م��رك��ز ال��ج��م��ارك 
ورق���اب���ة ال���ج���وازات ب��م��ي��ن��اء درن��ة 
المشروعات  م��ن  وع���دد  ال��ب��ح��ري، 
جسر  منها  درن��ة  بمدينة  الخدمية 
منطقتي  بين  الرابط  ”المستشار” 
ال��ص��ح��اب��ة وال��رش��ي��د، رف��ق��ة ع��دد 
النواب  مجلس  أعضاء  السادة  من 
ليبيا  م��ص��رف  م��ح��اف��ظ  وال���س���ادة 
ال��رق��اب��ة  هيئة  ورئ��ي��س  ال��م��رك��زي 
اإلدارية، والسيد نائب رئيس مجلس 

ال���وزراء وع��دد م��ن ال����وزراء، وع��دد 
الخدمية  القطاعات  مسؤولي  من 
مدينة  وأهالي  وأعيان  والعسكرية 
درن����ة. ك��م��ا أج����رى ال��س��ي��د رئيس 

داخل  تفقدية  جولة  النواب  مجلس 
للوقوف  البحري  درن��ة  ميناء  منفذ 
التي  وال��ع��راق��ي��ل  ال��ص��ع��وب��ات  على 

تواجه المنفذ.

المستشار  النواب  مجلس  رئيس  السيد  التقى 
”عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة القبة وفداً نسائياً 
يمثل  حيث  الشريف”  ”ف��وزي��ة  الدكتورة  برئاسة 
الوفد نواًة لتأسيس المجلس القومي للمرأة الليبية 
ويُمثل الوفد مختلف مناطق ومدن ليبيا، واستمع 

السيد رئيس مجلس النواب لشروح مستفيضة عن 
المستشار  وأكد  الليبية  للمرأة  القومي  المجلس 
بناء  في  المرأة  دور  أهمية  على  صالح”  ”عقيلة 
المجتمع والدولة وتعويل المجتمع على المشاركة 

الفاعلة في مرحلة بناء وإعمار ليبيا.

رئيس مجلس النواب يفتتح ميناء درنة البحري وعددًا من المشروعات الخدمية بالمدينة

رئيس مجلس النواب يلتقي وفدًا نسائيًا يمثل نواًة 
لتأسيس المجلس القومي للمرأة الليبية

رئيس مجلس النواب يفتتح مجمع المحاكم والنيابات في مدينة درنة دع�����ا رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
أعضاء  صالح"  "عقيله  المستشار 
مجلس النواب إلى الجلسة الرسمية 
النواب  مجلس  بمقر  ستنعقد  التي 
في مدينة بنغازي، يوم الغد االثنين 
الجاري  نوفمبر  شهر  م��ن  السابع 
لمناقشة عدد من القوانين المدرجة 

في جدول أعمال المجلس.

ت��ل��ق��ى رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
اتصاال  ص��ال��ح،  عقيله  المستشار 
ه��ات��ف��ي��ا ي���وم االح���د ال��م��اض��ي من 
الفرنسي  للرئيس  الخاص  المبعوث 

إلى ليبيا السيد بول سولير.
الهاتفي؛  االت��ص��ال  واس��ت��ع��رض 
في  السياسية  األوض��اع  مستجدات 
على  التأكيد  خاله  تم  كما  الباد، 
ض��رورة إج��راء األس��اس الدستوري 
وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  وإجراء 

في أقرب وقت ممكن.

المستشار "عقيله صالح" يدعو 
أعضاء مجلس النواب إلى جلسة 
رسمية غدا االثنين في بنغازي

رئيس مجلس النواب يتلقى اتصاال 
هاتفيا من مبعوث الرئيس الفرنسي
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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

حق الرد مكفول . ●

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

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

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

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

النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  التقى 
السيد    ”فوزي النويري” يوم الثاثاء الماضي في 
 مكتبه بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة 
طرابلس عدد من السادة أعضاء مجلس  النواب، 
القضايا  م��ن  ع��دد  مناقشة  ال��ل��ق��اء  خ��ال  وت��م 
الدستورية  ال��ق��اع��دة  مقدمتها  ف��ي  الرئيسية 
إق��راره��ا  في  و  إنجازها  ض��رورة  على  والتأكيد 
أقرب وقت ممكن، كما تم مناقشة كافة الحلول 
إمكانية  وم��دى  ل��أزم��ة  السياسية  المطروحة 

تنفيذها . 
االنتخابي  االستحقاق  ُمناقشة  إلى   باإلضافة 
و  إلجرائها  موعد  وتحديد  وقانون  االنتخابات 
مشروع الدستور وكيفية إنهاء  المراحل االنتقالية 
المرحلة  ه��ذه  ف��ي  للتطبيق  ق��اب��ل  ه��و  م��ا  وف��ق 

 والظروف الراهنة للباد. 

مجلس  لرئيس  األول  النائب  التقى    
عدد  ال��ن��وي��ري”  “ف���وزي  السيد  ال��ن��واب 
الثاثاء  بوم  الشباب  برلمان  أعضاء   من 
الماضي بمكتبه بمقر فرع ديوان مجلس 
النواب في مدينة طرابلس، حيث تم خال 
لرئيس  األول  النائب  جمع  ال��ذي  اللقاء 
الشباب  برلمان  النواب  بأعضاء  مجلس 
مشروع  مقترح  إع���داد  كيفية  مناقشة 
عرضه  أج��ل  من  الشباب  برلمان   قانون 
واعتماده  لمناقشته  النواب  مجلس  على 
وجرى  الحديث عن دور البرلمان الشبابي 
في القضايا المحلية التي تخص  الشباب 
وكيفية  ت��واج��ه��ه��م  ال��ت��ي  وال��ص��ع��وب��ات 

معالجتها.

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي عددًا
من السادة أعضاء مجلس  النواب

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقى عددًا  من أعضاء برلمان الشباب

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي رئيس وأعضاء 
المجلس  االجتماعي حي األندلس الكبرى

مدير شؤون الرئاسة بمجلس النواب:

استمرار مبروكة بالتمر رئيسًا 
لمفوضية المجتمع المدني

القضايا  إدارة  متابعة  قسم  رئيس  شارك 
بديوان  القانونية  الشؤون  ب��إدارة  والدعاوى 
في  رزق   ”ف����ارس  ال��س��ي��د  ال��ن��واب  مجلس 
السادس  األفريقي  للملتقى  العامة  الجلسة 
عنوان  تحت  للبرلمانات  القانوني  للمستشار 
النجاحات  نيروبي:  مبادئ  تفعيل  من  “عقد 
انعكاس  الجلسة  ناقشت  والتحديات”، حيث 
صياغة  في  الخاصة  المجموعات  مصالح 
التشريعات )األشخاص ذوي اإلعاقة، النساء، 
المهمشة،  ال��ف��ئ��ات  م��ن  وغ��ي��ره��م  األط��ف��ال 
وتقديم  التشريعات  وكذلك سياسية صياغة 
ال��ن��واب  ف��ي مجلس  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��خ��دم��ات 
باإلضافة إلى عرض ملخص تحديات الندوة 
الخامسة وإنجازاتها والخطوات التي اتخذت 

لتنفيذ مبادئ نيروبي .
وش���ه���د ال��م��ل��ت��ق��ى األف���ري���ق���ي ال���س���ادس 
تدشين  للبرلمانات  ال��ق��ان��ون��ي  للمستشار 
للمستشارين  ومجلة  اإلل��ك��ت��رون��ي  ال��م��وق��ع 

القانونيين في البرلمانات األفريقية .
الجدير بالذكر بأن أعمال الملتقى األفريقي 
السادس للمستشار القانوني للبرلمانات التي 
انطلقت يوم الثاثاء الماضي في دولة تنزانيا 

استمرت على مدى ثاثة أيام .

النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  التقى 
الماضي  األربعاء  يوم  النويري“   السيد    ”فوزي 
النواب في مدينة  بمكتبه بمقر ديوان مجلس 
المجلس  االجتماعي  طرابلس رئيس وأعضاء 
ح���ي االن���دل���س ال��ك��ب��رى، ح��ي��ث ي��أت��ي ه��ذا 
النواب  مجلس  بين  التواصل  إطار  في  اللقاء 
الطابع االجتماعي  المدنية ذات  والمؤسسات 
لطرح ومناقشة الصعوبات التي تواجه المواطن 
ومحاولة إيجاد الحلول لها بحيث ينعكس ذلك 
على تحسين الظروف  المعيشية للمواطن في 

ظل التحديات الراهنة.

وج����ه م���دي���ر ش�����ؤون ال��رئ��اس��ة 
جمعة  ع���وض  ال���ن���واب،  بمجلس 
مجلس  رئيس  إلى  كتابا  الفيتورى، 
المدني  المجتمع  مفوضية  إدارة 
إدارة  رئ��ي��س  باستمرار  يقضي   ،
برئاسة  المدنى  المجتمع  مفوضية 
مبروكة بالتمر، في مهامها المكلفة 

بها. 
وشمل الخطاب: “إنه بعد اإلطاع 
على الكتاب الموجه إلى المستشار 

عقيله صالح رئيس مجلس النواب، 
المستشار قد  آن أطلع عليه  وبعد 
وجه باعتبار أن القانون هو القانون 

حتى يلغى أو يعدل“.
وأش���ار ال��خ��ط��اب إل��ى أن��ه بناًء 
على سريان القانون رقم 19 لسنة 
األهلية،  الجمعيات  بشأن   ،2021
تستمر مبروكة بالتمر، رئيساً إلدارة 
مقترح  فى  النظر  حتى  المفوضية 

القانون.

رئيس قسم متابعة إدارة القضايا والدعاوى بإدارة 
الشؤون القانونية يشارك في الملتقى اإلفريقي 

السادس للمستشار القانوني للبرلمانات
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شارك السادة أعضاء مجلس 
ال���ن���واب األع���ض���اء ال��دائ��م��ي��ن 
السيد  األفريقي  البرلمان  في 
والسيد  ال��ف��اخ��ري”  “ي��وس��ف 
”أسماء  والسيدة  قنان”  “سالم 
قلمة  ”صالح  والسيد  الخوجة” 
” والسيد ”عبد القادر حسن“، 
العادية  الجلسة  ف��ي  ش��ارك��وا 
التشريعية  الفترة  م��ن  األول���ى 
االفريقي  للبرلمان  السادسة 
ت��ح��ت ع���ن���وان”ب���ن���اء ال��م��رون��ة 
القارة  في  التغذية  مجال  في 
المال  رأس  تسريع  األفريقية  
االجتماعية  والتنمية  البشري 
افتتحت  ال��ت��ي  واالق��ت��ص��ادي��ة” 
الماضي  االثنين  ي��وم  أعمالها 
م��ي��دران��د بجنوب  م��دي��ن��ة  ف��ي 

أفريقيا. 
أعضاء  السادة  شاركوا  كما 
م��ج��ل��س ال����ن����واب األع���ض���اء 
الدائمين في البرلمان األفريقي 
الجلسة  ف��ي  مشاركتهم  عقب 
المجموعة  اجتماع  في  العامة 
أفريقيا،  لشمال  الجيوسياسية 
ح���ي���ث ت����م خ�����ال االج���ت���م���اع 
للمجموعة  العمل  اعتماد خطة 
تم  وك���ذل���ك  2023م،  ل��ع��ام 
المرشحة  األس���م���اء  اع��ت��م��اد 
كما  االفريقي،  البرلمان  للجان 
االجتماع  محضر  اع��ت��م��اد  ت��م 
االجتماع  شهد  وكذلك  السابق 
إل���ت���ح���اق األع����ض����اء ال���ج���دد 
اليمين  ادو  الذين  بالمجموعة 
القانونية كأعضاء في البرلمان 
االفريقي، واختتمت المجموعة 
أعمالها بتحديد شهر مارس من 
العام المقبل موعداً الجتماعها 

القادم .
وشارك عضو مجلس النواب 
عضو البرلمان األفريقي السيد 

لجنة  اجتماع  قنان” في  ”سالم 
ال��ت��ع��اون وال��ع��اق��ات ال��دول��ي��ة 
وتسوية النزاعات في البرلمان 
جدول  تضمن  حيث  االفريقي، 
أع���م���ال ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ظ��ر في 
المعنية  اللجنة  ق��رار  م��ش��روع 
المستديرة  ال��م��ائ��دة  باجتماع 
بالحكم  ب��ال��ن��ه��وض  ال��م��ع��ن��ي 
تنفيذ  خال  من  الديمقراطي 
للديمقراطية  الميثاق األفريقي 
وتعزيز  والحكم  واالن��ت��خ��اب��ات 
وتضمن  المواطنين  م��ش��ارك��ة 
اعتماد  أيضاً  األع��م��ال  ج��دول 
خ���ط���ة ع���م���ل ال���ل���ج���ن���ة ل��ع��ام 

2023م.
ك��م��ا ش����ارك ع��ض��و مجلس 
ال���ن���واب ال��ع��ض��و ب��ال��ب��رل��م��ان 
“عبدالقادر  السيد  األفريقي 
اللجنة  اج��ت��م��اع  ف���ي  ح��س��ن“ 
ال���دائ���م���ة ل��ل��ن��ق��ل وال��ص��ن��اع��ة 
والعلوم  والطاقة  واالت��ص��االت 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��ال��ب��رل��م��ان 
جدول  تضمن  حيث  األفريقي، 
خطة  واعتماد  دراس��ة  أعمالها 
2023م  ل��ل��ع��ام  اللجنة  ع��م��ل 
الناشئة عن  المسائل  ومناقشة 

محضر االجتماع السابق .
وش������ارك ال����س����ادة أع��ض��اء 
م��ج��ل��س ال����ن����واب األع���ض���اء 

الدائمين في البرلمان األفريقي 
أيضا في أعمال الجلسة الثانية 
م���ن ال�����دورة ال��ع��ادي��ة األول���ى 
السادس،  األفريقي  للبرلمان 
حيث تم عرض ومناقشة تقرير 
البرلمان  أنشطة  أداء  مراجعة 
األف��ري��ق��ي وت���م اي��ض��اً ع��رض 
ومناقشة حول موضوع االتحاد 
“بناء  2022م  لعام  األفريقي 
التغذية  م��ج��ال  ف��ي  ال��م��رون��ة 
تسريع  األفريقية:  ال��ق��ارة  ف��ي 
والتنمية  البشري  المال  رأس 
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة”، 
حول  ومناقشة  ع��رض  تم  كما 
ح���ال���ة ال���س���ام واألم������ن في 
الجلسة عرض  أفريقيا وتشهد 
القانون النموذجي بشأن انعدام 

الجنسية .
السادة  مشاركة  وت��واص��ل��ت 
أع�����ض�����اء م���ج���ل���س ال����ن����واب 
األعضاء الدائمين في البرلمان 
الجلسات  أعمال  في  األفريقي 
األول��ى  العادية  ل��ل��دورة  العامة 
السادس،  األفريقي  للبرلمان 
ح���ي���ث ش���ه���دت ج��ل��س��ة ي���وم 
الحوار  عقد  الماضي  األربعاء 
المستوى  ال��رف��ي��ع  البرلماني 
وحقوق  الديمقراطية  ب��ش��أن 
األنسان والحوكمة الرشيدة في 

أفريقيا تحت عنوان” التغيرات 
الحكومات  في  الدستورية  غير 
السياسية”، وأجرى  والتحوالت 
الحاضرون عدة مداخات في 
التحديات  منها  ال��ص��دد  ه��ذا 
التي تواجه تنفيذ أطر المعايير 
لاتحاد  والسياسية  القانونية 
التغييرات  ب��ش��أن  األف��ري��ق��ي 
الحكومات  في  الدستورية  غير 
اإلقليمية  دون  االس��ت��ج��اب��ة  و 
ودراسة  الدستوري  غير  للتغير 
ح��ال��ة ال��ج��م��اع��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  أفريقيا  غ��رب 
مساهمات المجلس االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي .
وت������م خ������ال ج���ل���س���ة ي���وم 
ال��خ��م��ي��س ال���م���اض���ي ع��رض 
ومناقشة التعديات على قواعد 

إجراءات البرلمان األفريقي .
النواب  وصرح عضو مجلس 
الشمال  مجموعة  رئيس  نائب 
األفريقي  بالبرلمان  االفريقي 
بأنه  الفاخري”  ”يوسف  السيد 
القى رئيس  ال��دورة  خال هذه 
الفلسطيني  الوطني  المجلس 
للبرلمان  العامة  بالجلسة  كلمة 
بصفته ضيف خاص  االفريقي 
بأن  ال��دورة، مضيفاً  هذه  على 
مشاركة الوفد الفلسطينى تأتي 
تتويًجا للمجهودات التي بذلتها 
األف��ري��ق��ي  ال��ش��م��ال  مجموعة 
والتي تتكون من سبع دول عربية 
الجزائر،  مصر،  )ليبيا،  وه��ي 
موريتانيا،  ال��م��غ��رب،  ت��ون��س، 
الجمهورية الصحراوية( وتعتبر 
ه���ذه ال��م��ش��ارك��ة ه���ي األول���ى 
لم  سابقة  في  فلسطين  لدولة 
للدعم  وتأكيداً  قبل  تحدث من 
للقضية  العربية  للدول  الدائم 

الفلسطينية.

الليبي  القومي  األم��ن  مستشار  ت��رأس 
الخميس  يوم  بوشناف  إبراهيم  المستشار 
للهيئة  الثاني  العادي  االجتماع  الماضي، 
من  ع��دٍد  بحضور  للمجلس  االستشارية 

الخبراء والمهتمين بالشأن العام.
بفرع  عقد  ال��ذي  االجتماع  وتناول  هذا 
األخضر،  بالجبل  القومي  األم��ن  مجلس 
والمواضيع  القضايا  ع��دي��د  ف��ي  النظر 
المطروحة عليه للنقاش والدراسة والرأي 

والمحالة إليه من قبل مجلس النواب.
وت�������دارس ال����س����ادة أع���ض���اء ال��ه��ي��ئ��ة 

القومي وعدد  األمن  االستشارية بمجلس 
م��ن ال��خ��ب��راء وال��م��خ��ت��ص��ي��ن، ع����دًدا من 
تمس  التي  وال��دول��ي��ة  المحلية  الملفات 
بشأنها  ُمتخذين  الليبي،  القومي  األم��ن 
وأعضاء  رئيس  للسادة  التوصيات  عديد 

مجلس النواب.
عميد  حضره  االجتماع  أن  إل��ى  يُ��ش��ار 
أشاد  ال��ذي  حسين،  علي  البيضاء  بلدية 
األم��ن  تحقيق  ف��ي  ودوره  المجلس  بعمل 
للمجلس  دع��م��ه  م��ؤك��ًدا  الليبي،  القومي 

وفرعه بالجبل األخضر.

أصدرت الحكومة الليبية، يوم األربعاء 
بما  خاله  من  رّحبت  بياًنا،  الماضي، 
العربية  للقمة  الختامي  البيان  في  جاء 

المنعقدة في الجزائر.
ترحيبها  ع���ن  ال��ح��ك��وم��ة  وأع���رب���ت 
مع  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ض��ام��ن  ع��ل��ى  بالتأكيد 
الليبي-  ال��ح��ل  ودع���م  الليبي،  الشعب 
الليبي، الذي يحفظ أمن وسيادة الباد 
الوصول  في  الشعب  طموحات  ويحّقق 

إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، تضمن 
االستقرار السياسي الدائم.

الليبية  الحكومة  تقدير  البيان  وأك��د 
الساعية  العربية،  الدول  جامعة  لجهود 
إلى تحقيق السام واالستقرار في ليبيا، 
دعم  في  إيجابّي  دور  من  به  تقوم  وم��ا 
االستقرار  في  الليبي،  الشعب  مطالب 

وإنهاء حالة االنقسام.

أعضاء مجلس النواب يشاركون في الدورة العادية األولى 
من الفترة التشريعية السادسة للبرلمان اإلفريقي

مجلس األمن القومي يبحث عدًدا من القضايا المطروحة عليه للرأي

الحكومة الليبية ترّحب ببيان القمة العربية الختامي 

بمجلس  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  أعرب 
أسفه  بالغ  عن  العقوري”  ”يوسف  السيد  النواب 
الذي وصلت  المتردي  والمالي  اإلداري  للمستوى 
الوالية،  المنتهية  بالحكومة  الخارجية  وزارة  إليه 
صعيد  على  أدائ��ه��ا  على  سلباً  انعكس  وال���ذي 

اختصاصاتها، وتراكم االلتزامات المالية عليها .
الدقيق  االط��اع  بعد  بأنه  أكد”العقوري”  كما 
على تقرير ديوان المحاسبة السابق الذي توافق 
لجنة  سجلتها  التي  الماحظات  من  العديد  مع 
الخارجية حول أداء الوزارة و شغل حيزا كبيرا من 
التقرير، باإلضافة إلى سير تحقيقات النائب العام 
الدبلوماسية،  البعثات  في  التجاوزات  بخصوص 
يتبين حجم سوء إدارة الموارد المالية، والتوسع في 
بما  المصروفات  الشفافية حول  وغياب  اإلنفاق، 
الدبلوماسية،  والبعثات  السفارات  ايضاً  في ذلك 
وضعف  معايير،  ب��دون  التعيينات  في  والتجاوز 
ال��ت��ج��اوزات  م��ن  وغيرها  ع��ام��ة،  بصفة  اإلدارة 

الجسيمة .
الرقابة  انعدام  إل��ى  السبب  “العقوري”  وع��زا 
رفضها  بسبب  ال���وزارة  أعمال  على  البرلمانية 
أيضا  يعتبر  ما  وهو  النواب،  مجلس  مع  للتعاون 
بالغ  عن  معرباً  الديمقراطية،  لقواعد  انتهاكاً 
استخدام  لسوء  الشائعة  الممارسة  من  استيائه 
السلطة مما نتج عنها تعطل برامج للتعاون الدولي 
مختلف  ف��ي  ليبيا  على  بالفائدة  ستعود  كانت 
ب���دون أس��ب��اب واض��ح��ة، كما تعرقل  ال��م��ج��االت 
وزارة الخارجية منح التأشيرات ألعضاء البعثات 
في  العاملة  الدولية  والمؤسسات  الدبلوماسية 
ليبيا بدون مبررات مقبولة، وهو ما الحق ضررا 
بالغاً بعاقات ليبيا الدولية، وكذلك منع البعثات 
يشير  ما  وهو  برقة  إقليم  زيارة  من  الدبلوماسية 
الليبيين  جميع  تمثل  ال  أصبحت  ال��وزارة  أن  إلى 

والصالح الوطني.
األجهزة  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  ودعا 
الرقابية ممثلة في هيئة مكافحة الفساد، والنائب 
العام لمواصلة قيامهم بواجبهم واستكمال جميع 
وزارة  ارتكبتها  التي  التجاوزات  في  التحقيقات 
اإلض��رار  ع��ن  المسؤولين  لمحاسبة  الخارجية 

بالصالح العام والدبلوماسية الليبية .

حومة  احميد  بالحكومة  الدفاع  وزير  استقبل 
اإلفريقي  الوفد  البدري،  عوض  الكهرباء  ووزي��ر 

بمطار بنينا الدولي يوم الخميس الماضي.
بنغازي  مدينة  إل��ى  وص��ل  ال��ذي  الوفد  وتمثل 
كلود  "ج��ان  برزافيل  الكونغو  خارجية  وزي��ر  في 
جاكوسو"، ممثًا عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى 
لاتحاد اإلفريقي من أجل ليبيا، ووفد من االتحاد 

اإلفريقي المرافق له.
االجتماعات  من  سلسة  لعقد  الزيارة  وتهدف 
ال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى دور االت��ح��اد 
قواعد  وإرساء  ليبيا  استقرار  دعم  في  اإلفريقي 
الديمقراطية والمسار السلمي والسعي للبدء في 
الليبي،  الشعب  أبناء  بين  مصالحة وطنية شاملة 
وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة االنتخابات التي 
لكافة  مطلب  كونها  الليبية  الحكومة  لها  تسعى 

الليبيين.

رئيس لجنة الخارجية يأسف لتردي أوضاع وزارة 
الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الوالية

دعًما الستقرار ليبيا والتأكيدًا لدور االتحاد 
اإلفريقي فيها وزير خارجية الكونغو يصل بنغازي 
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كتب: عبد السام شقلبان
قامت غرفة التنظيم والطوارئ 
ب��ال��ح��ك��وم��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ب���إص���دار 
التتفيذية  ل��أج��ه��زة  تعليماتها 
ل���م���ب���اش���رة أع����م����ال ال��ص��ي��ان��ة 
الحكومة  خطة  ضمن  والتطوير 
وحل  االس��ت��ق��رار  إلع���ادة  الليبية 

المختنقات في المدينة.
واستهلت الغرفة جدول أعمالها 
ال��ع��ام لمدخل  ال��ط��ري��ق  ب��رص��ف 
بنغازي الغربي والمعروف بطريق 
الشركة  باشرت  حيث  طرابلس، 
القديم  اإلسفلت  بإزالة  المنفذة 
للمدينة  الغربي  مدخل  من  بداية 
القوارشة”  “بوابة  في  والمتمثل 
المدينة  م��ف��ت��رق  إل���ى  إم���ت���داًدا 
الجامعية ووصلت أعمال الرصف 

حتى مفترق “شارع الشجر”.
وأنهت غرفة التنظيم والطوارئ 
ش��ارع  لطريق  الصيانة  أع��م��ال 
يُعد  ال��ذي  الناصر”  عبد  “جمال 
حيث  المدينة،  شرايين  أهم  من 
أم��ام  ال��ط��ري��ق  ال��غ��رف��ة  افتتحت 
المواطنين خال احتفالية نظمت 
التنظيم  غ��رف��ة  رئ��ي��س  بحضور 
من  وعدد  اقعيم،  فرج  والطوارئ 
واإلعاميين  والنشطاء  األهالي 

ومسؤولي الحكومة الليبية.
ال��ب��اد؛  وس���ط  منطقة  وف���ي 
ف��ق��د ش���ه���دت ش������وارع “ع��م��رو 
الشجرة،  وم��ي��دان  ال��ع��اص”  ب��ن 
“سوق  وميدان  “الكبدة”،  وش��ارع 
وإزالة  نظافة  أعمال  الحشيش”، 
جّراء  المتضررة  المباني  لبعض 

بحضور  اإلره���اب،  على  الحرب 
لمنطقة  المحلي  المجلس  رئيس 
وس��ط ال��ب��اد، وع��دد م��ن أعيان 

ووجهاء المنطقة.
وفي الوقت ذاته؛ أنهت الشركة 
“ش��ارع  رص��ف  لمشروع  المنفذة 
البريد” بمنطقة السلماني، أعمال 
والتزيين  والتخطيط  ال��رص��ف 
وإصاح اإلنارة، حيث عّبر أهالي 
عن  الشرقي  السلماني  منطقة 
غرفة  ب��دور  وإشادتهم  سعادتهم 
والحكومة  وال���ط���وارئ  التنظيم 
الليبية التي وضعت بصمتها على 
الميدان، وبدأت فّعلًيا في معالجة 
الحياة  مظاهر  وإع��ادة  األزم��ات 

للمدينة.
قامت  ذات��ه��ا،  المنطقة  وف��ي 
الغرفة بتكثيف العمل في محيط 
ع���م���ارات “ال��س��ب��خ��ة” ال��واق��ع��ة 
الشرقي،  السلماني  منطقة  في 
تمثلت األعمال الجارية في إعادة 
رص���ف ب��ع��ض ال���ط���رق ب��ال��ح��ي، 
مشاريع  وتنفيذ  العمارات  وطاء 

محيط  في  حدائق  وإنشاء  إنارة، 
ال��ع��م��ارات، وف��ت��ح م��س��ار حيوي 
الحرب،  فترة  في  أغلق  قد  ك��ان 
الصابري  منطقتي  يربط  وال��ذي 
أعمال  إل��ى  إضافة  والسلماني، 

النظافة العامة.
ال��ع��م��ل  أن  ال��غ��رف��ة  وأك�����دت 
المنطقة  ت��ظ��ه��ر  ح��ت��ى  مستمر 
المواطن  ويتمتع  الائق،  بالشكل 
بخدمات أفضل، كما تتابع الغرفة 
ال��ع��م��ل إلع�����ادة ص��ي��ان��ة ج��زي��رة 
الجرات في المنطقة ذاتها، والتي 
تعتبر من أهم المسارات المرورية 

في المدينة.
وت��ت��اب��ع ال��غ��رف��ة ال��ع��م��ل في 
وح��ي  ي��ون��س،  س��ي��دي  منطقتي 
ال���س���ام، ح��ي��ث ت���ق���وم ب���إع���ادة 
حي  في  الطيارة  جزيرتي  رصف 
ال��س��ام وج��زي��رة س��ي��دي يونس 
ش��رق��ي ال��م��دي��ن��ة، ك��م��ا تُ��واص��ل 
الغرفة أعمال إنشاء حديقة عامة 
الوحيشي،  بمناطق  للمواطنين 
عبيدة،  ورأس  ي��ون��س،  وس��ي��دي 

وأرض قريش، وأرض الحراسة.
منصتها  عبر  الغرفة  وأك��دت 
على موقع فيس بوك، أنها ستعمل 
على إعادة الحياة لكافة الحدائق، 
وزي��������ادة رق���ع���ة ال��م��س��ط��ح��ات 

الخضراء في المدينة.
المؤسسات  نصيب  ع��ن  وأم��ا 
التنظيم  غ��رف��ة  أط��ل��ق��ت  ف��ق��د 
وال�����ط�����وارئ أع���م���ال ال��ت��ط��وي��ر 
والصيانة في مستشفى األطفال، 
وذل����ك م��ن أج���ل رف���ع ال��م��ع��ان��اة 
خصوًصا  وذويهم،  األطفال  على 
الذين  األطفال  سرطان  مرضى 
من  سنوات  منذ  أهاليهم  يُعاني 
تهالك  الناتج عن  الخدمات  سوء 
الوقت  وفي  المستشفى،  مرافق 
ذاته تُواصل الغرفة أعمال التطوير 
اإلصاح  مؤسسة  في  والصيانة 
وذلك  الكويفية،  بسجن  والتأهيل 

لتوفير مناخ صحي للنزالء.
التنظيم  رئيس غرفة  أن  يذكر 
من  ب��ق��رار  المشكلة  وال���ط���وارئ 
الليبية،  الحكومة  وزراء  رئ��اس��ة 
للمواقع  الزيارات  متابعة  يُواصل 
المنفذة  ال��ش��رك��ات  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
كما  ف��ي��ه��ا،  ال��م��ش��اري��ع  بتنفيذ 
يُ����واص����ل اج��ت��م��اع��ات��ه ب��رئ��ي��س 
باشاغا،  فتحي  الليبية  الحكومة 
وع����دٍد م��ن ال�����وزراء إلط��اع��ه��م 
الميدانية  المستجدات  آخر  على 
تذليل  ُسبل  وبحث  المواقع،  في 
المشاريع  ه��ذه  إلنجاز  الصعاب 
ف��ي فترة وج��ي��زة م��ن أج��ل راح��ة 

المواطن.

برنيتشي  بفندق  اجتماعات  قاعة  شهدت 
الماضي،  األربعاء  يوم  مساء  بنغازي  بمدينة 
ح��وارات  لمشروع  الختامي  المؤتمر  أعمال 
مؤسسة  وتنظيم  ب��إش��راف  ال��دائ��م،  ال��س��ام 
السام الدائم تحت عنوان “الذاكرة التاريخية 
ال��س��ام  ب��ن��اء  ف��ي  ودوره�����ا  الليبية  ل��ل��دول��ة 

والتماسك االجتماعي”.
إدارة  مدير  رحب  المؤتمر  افتتاحية  وفي 
البرامج الحسن بكار، بكافة الحضور للمؤتمر، 
رؤية  عن  الختامي  المؤتمر  حول  كلمة  وألقى 
الشباب و عن رمزيات الوطن واستخدامها في 
تعزيز ُسبل السام وتحقيق الترابط االجتماعي 
وبذل كل الجهود للوصول بالمجتمع نحو سام 

حقيقي دائم.
إن  الليبية  األن��ب��اء  وك��ال��ة  م��راس��ل  وق���ال 
الباحث عبد الرحمن العبيدي قّدم ورقة عمل 
من  والتي  التاريخية  “الكاسكا”  رقصة  حول 
رقصة  وه��ي  للسام،  كرمز  توظف  الممكن 
ليبية والتي تصنف كأحد أقدم فلكلور شعبي 
للعرض  نموذج  الرقصة  هذه  أصبحت  وحتى 
ال��م��س��رح��ي وت����دور م��ش��اه��ده��ا ع��ل��ى خشبة 

المسارح الليبية.
وأضاف العبيدي أن الرقصة تدور حول نزاع 
حدث على بئر مياه ونشب على إثر هذا النزاع 
خاًفا شديًدا كاد أن يجّر القبائل التي عاشت 
في ليبيا منذ عصور قديمة إلى االقتتال حتى 
حل  من  وتمكنوا  الحقبة،  تلك  حكماء  تدخل 
التي حدثت  المصالحة  الخاف، وعقب  هذا 
قام المتصالحين بتقديم تلك الرقصة كعرض 

لأحتفال، وتعبيًرا عن السعادة بالوئام والصلح 
الذي حدث، مشيًرا إلى أن رقصة “الكاسكا” 

من الممكن اتخاذها رمًزا للسام.
العوامي”  “محمد  الباحث  من جهته، شرح 
لعمر  الحية  ال��ذاك��رة  ب��ع��ن��وان”  بحثية  ورق���ة 
وإمكانية  ال��دائ��م”،  السام  إلح��ال  المختار 
ألن  وذل��ك  للسام،  كرمز  شخصيته  توظيف 
كافة  يتفق  الذي  المختار  الشهداء عمر  شيخ 
ضد  وك��ف��اح��ه  بطولته  حتمية  على  الليبين 
االستعمار، ووقوفه ضد الهيمنة الفاشية كان 
أسرى  على  لحفاظه  وذلك  للسام،  راع  أكبر 
ألنه  وكذلك  للتعذيب،  تعريضهم  وعدم  العدو 
أن  وح��اول  المحتل  حاور  قضيته  عدالة  رغم 
يجد مخارًجا لشعبه من هول الحروب، إضافة 
للمحتل  األخ���رى  تلو  الفرصة  إع��ط��اءه  إل��ى 
من  وي��خ��رج  ي��راج��ع حساباته  ك��ي  اإلي��ط��ال��ي 

األرض الليبية.
مؤسسة  ف��ي  ال��ب��رام��ج  إدارة  م��دي��ر  وق���ال 
الدائم الحسن فتحي بكار- في كلمة  السام 
لمراسل وال – إن مؤسسة السام الدائم تسير 
والتماسك  الدائم  السام  نحو  ثابتة  بخطى 

قطعوا  وشبابها  المؤسسة  وأن  االجتماعي، 
العهود على االستمرار في بث السام بالتعاون 
مع القوى الشبابية والمنظمات الدولية وصناع 
“من  وش��ع��اره  المحلية،  والمنظمات  ال��ق��رار 

الشباب وإلى الشباب”.
وتابع بكار: “رغم قصر عمر جدول أعمال 
المؤسسة والتي تأسست في عام 2020 م، 
عصفت  سيئة  صحية  ظ��روف  مواجهة  وف��ي 
أن  إال  كورنا،  وباء  تفشي  وهي  أجمع  بالعالم 

المنظمة استطاعت أن تحقق رسالتها”.
وأضاف بكار أن المنظمة كانت قد نظمت 
إليه  أنظم  وال���ذي  للسام  برنيتشي  منتدى 
الليبية  ال��م��دن  ك��اف��ة  م��ن  35 ش��اًب��ا وش��اب��ة 
احتضنته مدينة بنغازي، والذي نتج عنه تقديم 
مما  األمسية،  ه��ذه  في  العلمية  المحتويات 
انتشاًرا وإن  يؤكد على أن الوعي أصبح أكثر 

المؤسسة تعمل بخطى ثابتة.
علمي  جناح  لها  المؤسسة  أن  بكار  وأك��در 
الدولية،  السياسات  في  متخصص  وأكاديمي 
مما يجعل للمؤسسة مستقبا واعًدا ويجعلها 

أداة لتحقيق السام الدائم. 

لجنة التنظيم والطوارئ ُتتابع أعمال التطوير بعدد من أحياء بلدية بنغازي

انعقاد المؤتمر الختامي لمشروع حوارات السالم الدائم ببنغازي

أخ��تُ��ٍت��م��ت ب��م��ق��ر م��رك��ز ال��ب��ح��وث ال��زراع��ي��ة 
التدريبية  ال��دورة  فعاليات  بالبيضاء  والحيوانية 
إدارة  بإشراف  البيولوجية،  المخاطر  إدارة  حول 
حضور  وسط  بالمركز،  البشرية  الموارد  تنمية 
عدد من باحثي فرعي طرابلس والبيضاء وبعض 

إدارات المركز.
وأْعطيت المحاضرات من قبل أساتذة مختصين 
ومعدات  المخاطر  توصيف  ح��ول  مجالهم،  في 
المسببة  وال��م��ج��م��وع��ات  الشخصية،  الحماية 

لأمراض، وعدد من المواضيع ذات العاقة.
واإلع��ام  اإلرش���اد  إدارة  لمدير  تصريح  وف��ي 
بمركز البحوث الزراعية والحيوانية شيخة سام، 
تدريبية  تقديم 10 محاضرات  تم  أنه  أوضحت: 
على مدار 5 أيام، باإلضافة إلى محاضرات عبر 
العربية  ال��دول  بعض  من  أساتذة  قبل  من  ال��زوم 

واألجنبية.
يوم  ال��دورة  ختام  في  ٌسٍلمت  س��ام:  وأضافت 
األربعاء الماضي، شهادات مشاركة ممهورة بتوقيع 
رئيس  العلمي،  للبحث  الليبية  الهيئة  عام  مدير 
 LNCBB الحيوية،   للسامة  الوطنية  اللجنة 

ومنسق فريق التدريب. 

كتب: هدى الشيخي
بنغازي  بمدينة  للتنمية  مراس  مؤسسة  نظمت 
م��س��اء ي���وم ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي، ح��ل��ق��ة نقاش 
العنف  من  الحد  في  األمنية  القوى  “دور  ح��ول 
االنتخابي”، ضمن المرحلة الثانية لمشروع قادرة 

لدعم المشاركة السياسية للمرأة.
الحلقة  إن  الليبية،  األنباء  وكالة  مراسل  وقال 
الداخلية  وزارة  ضباط  من  عدٍد  حضره  النقاش 
واللجان األمنية المشكلة عنها لتأمين االنتخابات 
االنتخابية،  المراكز  ورؤساء  الشرقية،  بالمنطقة 
بالمؤسسات  التدريب  إدارات  وجملة من موظفي 
وعدد  لانتخابات،  العليا  والمفوضية  الحكومية، 
من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي، ولفيف 
المجتمع  منظمات  من  والمعنيين  المهتمين  من 

المدني بالشأن االنتخابي.
تناول  النقاش  الحلقة  أن  المراسل  وأض��اف 
إتباعها،  ينبغي  ال��ت��ي  األمنية  االستراتيجيات 
البيانات  ق��اع��دة  وتحديث  العقوبات،  وقوانين 
ل�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، ون��ش��ر ق��ص��ص ألش��خ��اص 
المخاطر  انتخابي، ورسم خريطة  تعرضوا لعنف 
االنتخابية، وتدريب عناصر الشرطة لرفع الكفأة 
خال  األمنية  القوى  ودور  االستجابة،  وتحسين 
االقتراع وبعده، والقوانين المجرمة مثل العقوبات 

واالنتخابات والجرائم اإللكترونية.
كما تم خال الحلقة مناقشة حزمة من نقاط 
الضعف فيما يتعلق بتجربة مراكز توزيع البطاقات 
التقرير  إلى  التطرق  إلى  باإلضافة  االنتخابية، 
الوطنية  بالمفوضية  المخاطر  إدارة  عن  الصادر 

العليا لانتخابات.
تقديم  ع��ل��ى  االت��ف��اق  إل���ى  الحلقة  وخ��ل��ص��ت 
بتأمين  يتعلق  فيما  الداخلية،  ل��وازرة  التوصيات 
تأمين  خاصة  السلطة،  على  السلمي  ال��ت��داول 
العملية  إب���ان  النسائية  السياسية  ال��م��ش��ارك��ة 
االنتخابية، للحيلولة دون الوقوع ُمجدًدا في شرك 

العنف غير الظاهر. 

اختتام فعاليات الدورة التدريبية 
حول إدارة المخاطر البيولوجية

حلقة نقاش حول “دور القوى األمنية 
في الحد من العنف االنتخابي” 
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الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  أج���رى 
فتحي باشاغا، مباحثات مع المحافظ 
المكلف لمصرف ليبيا المركزي علي 
الحبري، ورئيس هيأة الرقابة اإلدارية 
الوضع  حول  الحاسي؛  السام  عبد 

االقتصادي الذي تمر به الباد.
يوم  عقد  -ال���ذي  اللقاء  ون��اق��ش 
األح����د ال��م��اض��ي- ب��م��ق��ر م��ص��رف 
ليبيا المركزي بمدينة بنغازي؛ تأثير 
الركود على االقتصاد الوطني في ظل 
خطة  عن  فضًا  الراهنة،  الظروف 

االقتصاد  عجلة  لتنشيط  الحكومة 
في  للمواطنين  ال��خ��دم��ات  وت��وف��ي��ر 

مختلف المدن والمناطق.
باجتماع  الحكومة  رئيس  أش��اد  و 
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، 
شاملة؛  علمية  إستراتيجية  ووض��ع 
وتخفيف  ال���ص���رف  س��ع��ر  ل��ت��ع��دي��ل 
م��ؤك��ًدا  المواطنيين،  ع��ن  المعاناة 
اإلداري���ة،  الرقابة  هيأة  دور  أهمية 
بها  تقوم  التي  األعمال  مراقبة  في 

الحكومة.

والتأهيل  العمل  وزير  أجرى 
الله  “عبد  الليبية  بالحكومة 
ال��ش��ارف ارح��وم��ة” زي���ارة إلى 
مجمع عمال مصر، رفقة رئيس 
هيثم  المجمع  إدارة  مجلس 
تعزيز  ع��ل��ى  ل��ات��ف��اق  حسين 
التعاون بين المجمع والحكومة 

الليبية في الفترة المقبلة.
الزيارة  الشارف خال  وأكد 
أن مجمع عمال مصر سيكون 
إعمار  عملية  في  ب��ارز  دور  له 
ليبيا، خاصة مع خبرة المجمع 
الشباب،  وتأهيل  تطوير  ف��ي 
علي  والعمل  مهاراتهم،  وتنمية 
قادرة على  ليبية  كوادر  تخريج 
العمل  س��وق  في  ال��ف��ارق  صنع 

الليبي.
مشيًرا إلى االتفاق مع رئيس 
على  ال��م��ج��م��ع  إدارة  م��ج��ل��س 
تدريب 500 شاب ليبي داخل 
سياسة  م��ع  خ��اص��ة  المجمع، 
ال����وزارة ف��ي خلق ف��رص عمل 
لدفع عجلة اإلنتاج داخل ليبيا.
من جانبة أكد رئيس المجمع 
هي  للمجمع  ال��وزي��ر  زي��ارة  أن 

المجمع  ل���دور  تقدير  ش��ه��ادة 
الخدمي والتعليمي والصناعي، 
ال��ت��ي ب��دأه��ا ال��م��ج��م��ع داخ��ل 
ودول  العربية  مصر  جمهورية 
والمستمرة  المختلفة  العالم 

إلى اآلن.
إدارة  رئ���ي���س  واس���ت���ع���رض 
لمدينة  كامًا  تصوًرا  المجمع 
الصرح  ذل��ك  ال��م��خ��ت��ار،  عمر 

بمدينة  تنفيذه  المزعم  الكبير 
بنغازي تلك المدينة الصناعية 
على  تعمل  التي  االستثمارية، 
مبدأ التكامل، فهي تعتمد على 
توفير كل اإلمكانات والخدمات 
لتكون  واألف���راد،  للمستثمرين 
منارة للمدن الصناعية في دولة 

ليبيا وعالمنا العربي.
وحرص الجانبين على وضع 
والتعاون،  العمل  لتنظيم  آليات 
في  المصرية  العمالة  ل��ع��ودة 

ليبيا مرة أخرى.
وف����ي خ���ت���ام ال����زي����ارة أك��د 
التعاون  أهمية  على  الجانبان 
المشترك لفتح آفاق اقتصادية 

بين بينهم.

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
فرحات بن قدارة، إنه سيتم قبل نهاية 
العام الحالي توقيع استثمار مع شركة 
ب�� 8 مليارات دوالر،  إيني بقيمة تقدر 
لتطوير حقول الغاز الطبيعي في غربي 
لتطوير  المؤسسة  جهود  ضمن  ليبيا، 
الحقول النفطية وإنتاج الغاز الطبيعي.

وقال بن قدارة – على هامش فّعاليات 
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 
“أدبيك 2022” – إن خطة المؤسسة 

تستهدف رفع اإلنتاج من النفط الخام 
مدة  ف��ي  يومًيا  برميل  مليون   2 إل��ى 

تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
وأشار بن قدارة إلى أن هناك اتفاق 
بين شركة إيني و BP للبدء ف عمليات 
ال��م��ت��وس��ط  ال��ب��ح��ر  بمنطقة  ال��ح��ف��ر 
من  كبيرة  وبكميات  كبيرة  بمساحة 

الغاز.
لهذا  النفط  إي��رادات  تبلغ  أن  وتوقع 
العام ما بين 35 إلى 37 مليار دوالر. 

بمدينة  ال��م��رك��زي  ال��م��ص��رف  أف���اد 
المالي  االستقرار  وحدة  بأن  البيضاء، 
ب���ال���م���ص���رف، ش���ارك���ت ع��ب��ر خ��دم��ة 
النقدي  االستقرار  قسم  مع   )zoom(
في  العراقي،  المركزي  بالبنك  والمالي 
)تجربة  عنوان  تحت  تدريبي��ة  ورش��ة 
إع��داد  ف��ي  ال��ع��راق��ي  ال��م��رك��زي  البنك 

واإلنذار  الم��ال��ي  االستق�رار  مؤشرات 
المبكر( على مدي أربعة أيام متتالية.

وبحسب ما أورده المركزي في صفحته 
الورشة  ف��إن  فيسبوك،  على  الرسمية 
كالت�غيرات  المواضيع  أهم  إلى  تطرقت 
المناخية وأثرها على االستقرار المال��ي 
في الع�راق، ومؤشرات الس����امة المالية 

القطاع  مديونية  المص���رفي،  للقط���اع 
ال��ع��ائ��ل��ي ب��اإلض��اف��ة ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
المواضيع المتعلقة بالمجال المصرفي.

محافظ  نائب  أن  المركزي  وأض��اف 
حمد  عمار  العراقي،  المركزي  البنك 
خلف قام بمداخلة في أول يوم للورشة 
المركزي  ليبيا  بمصرف  فيها  رح��ب 
العراقي،  االقتصاد  طبيعة  عن  وتحدث 
المحافظة  في  العراقي  المركزي  ودور 
علي االستقرار النقدي والمالي، مؤكًدا 
على أهمية التعاون المشترك في تبادل 

الخبرات بين المصرفيين المركزيين.
ليبيا  م��ص��رف  م��ح��اف��ظ  ق����ام  ك��م��ا 
المركزي المكلف، علي الحبري بمداخلة 
ورشة  نهاية  في   )zoom( خدمة  عبر 
االقتصاد  طبيعة  عن  متحّدًثا  العمل، 
المشتركة  والعوامل  والعراقي،  الليبي 
وأهمية مثل هذه الورش لتعزيز وتبادل 
التجربة  م��ن  واالس��ت��ف��ادة  ال��خ��ب��رات، 
العراقية، مشّدًدا على أهمية االستمرار 
وفتح  العلمية،  النشاطات  ه��ذه  بمثل 
مجاالت التعاون والزيارات المتبادلة بين 

الطرفيين.

االقتصاد والخدمات على طاولة باشاغا والحبري والحاسي

وزير العمل والتأهيل بالحكومة يزور مجمع عمال مصر 

استثمارات بقيمة تقدر ب��� 8 مليارات دوالر لتطوير حقول الغاز الطبيعي في غرب ليبيا

المركزي البيضاء يشارك في ورشة تدريبية مع المركزي العراقي

وّجه وزير المواصات والنقل عبد الحكيم 
الغزيوي، بالتعاقد لتنفيذ حزمة من مشروعات 
الطرق الساحلية والزراعية في سرت، وصيانة 
المتهالكة منها، باإلضافة إلى معالجة مشكلة 
بمطار  وال��ري��اح  ال��ج��وي��ة  األرص����اد  محطات 

المدينة.
جاء ذلك إّبان زيارة ميدانية أجراها الوزير 
لبعض مرافق المدينة، رافقه خالها عدد من 
اإلدارات  ومديري  القطاعات  فروع  مسؤولي 
تواجه  التي  المشاكل  نوقشت  كما  ب��ال��وزارة، 
سرت  ومطار  المواصات  مكتب  عمل  سير 
وسبل  والجسور،  الطرق  ومصلحة  ال��دول��ي، 
حل  جانب  إلى  احتياجاتها،  وتوفير  معالجتها 

مختنقات المدينة وضواحيها.
وت��ض��ّم��ن��ت ال��ج��ول��ة ال��م��ي��دان��ي��ة ل��ل��وزي��ر، 
منها  بنغازي،  مدينة  غرب  الطرق  مشروعات 
 80 بطول  البريقة  أجدابيا-  طريق  مشروع 
بطول  العقيلة  م���رادة-  طريق  وم��ش��روع  ك��م، 
700 كم؛ لاطاع على نسب اإلنجاز وتسريع 
وت��ي��رة ال��ع��م��ل، ب��اإلض��اف��ة إل��ى ط��ري��ق جسر 
لتصدعات  تعرضت  التي  القنديل  أم  منطقة 
بسبب العوامل الجوية ومياه األمطار، حيت تم 
عبور  لتسهيل  تحويلة جديدة مخططة؛  وضع 
المسافرين، وأصدر الغزيوي تعليماته بتكليف 
مكتب استشارّي لدراسة الجسر وإحالة تقرير 
على  بالتعاقد  اإلذن  لمنح  بالخصوص،؛  له 

صيانته في أسرع وقت.

قال رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري 
تصريحات  ف��ي  ال��ع��ك��اري،  مصباح  ال��وط��ن��ي 
صحفية رصدتها وام، إن المصرف، جعل من 
أولوياته، العمل بالنظام اإللكتروني، الفتاً إلى 
أن التجاري الوطني، قام بتنفيذ 95 آلة سحب 
ذاتي، باإلضافة لتعاقده على توريد 150 آلة 
الشهر  منتصف  ستصل  آلة   90 منها  أخ��رى 

الحالي و60 آلة تصل نهاية العام الجاري.
على  يعمل  المصرف  أن  العكاري،  وأوض��ح 
“موبي  بمنظومة  االش��ت��راك  ق��اع��دة  توسيع 
مال”، مؤكداً ضمها لكافة فروع المصرف في 
مدن وبلدات ليبيا، بغية تقديم كافة الخدمات 

للمواطنين.
وأشار رئيس مجلس اإلدارة إلى أن المصرف 
التعامل،  حقق أرقاما ممتازة من خال حجم 
مشيراً إلى أن نسبة السحب بلغ قدرها مليار 
وشراء  سحب  شكل  في  دينار  مليون  ومائتي 

وخدمات موبايل، وغيرها.
ع��ازم  المصرف  أن  على  ال��ع��ك��اري  وش��دد 
أن إدارة  على الوصول للمراتب األولى، مبيناً 
المصرف تطمح في نهاية العام أن تكون في 

مقدمة مصارف ليبيا.

وزير المواصالت يأذن بالتعاقد 
لتنفيذ مشروعات في سرت

مصباح العكاري: نطمح أن يكون مصرف التجاري 
الوطني في مقدمة المصارف الليبية 



ليبيا  التحضيرية المشرفة على اقامة بطولة  اللجنة  اتفقت 
ببلدية    ) الطويل   ( تخصص  الحديدية  للكرة  عشر  الحادية 
النشاط  بملف  المكلف  البلدي  المجلس  عضو  مع  غدامس 
لتنظيم  العمل  خطة  لوضع  على  بالبلدية   اإلعامي  والمكتب 
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2022م من الشهر الجاري.

االجتماع  الماضي  الثاثاء  ي��وم  عقد 
بقرار  المشكله  ال��ط��وارئ  لغرفة  األول 
حيث  البيضاء  بلدية  عميد  السيد  من 
العامة  األشغال  إدارة  مدير  السيد  كلف 
لهذه  رئيساً  بالبلدية  المحلية  والمرافق 

الغرفه وعضوية كا من
مدير خدمات المياه والصرف الصحي 

العامة  النظافة  وإدارة  عضوا  بالبيضاء 
مديرية  ع��ن  وم��ن��دوب  ع��ض��وا  بالبلدية 
أمن البيضاء ومندوب عن جهاز الحرس 
المشروعات  ومكتب  البيضاء  البلدي 

بالبلدية
األول  اللقاء  ه��ذا  خ��ال  نوقش  حيث 
أولوية اهتمامات الغرفة ومدى جاهزيتها 

للعمل خال فترة فصل الشتاء
هذه  أن  على  اجتماعهم  خال  واك��دو 
الغرفة تكون في حالة انعقاد دائم حيث 
حضر هذا االجتماع كا من وكيل بلدية 
بوزعيتره  عبدالكريم  األس��ت��اذ  البيضاء 
والسيد مدير أمن مديرية البيضاء اللواء 

خالد البسطة

السيد  زوارة  بلدية  التقى عميد 
ح���اف���ظ ب���ن س���اس���ي  ال��ي��وم��ي��ن 
الجزيرة  نادي  برئيس  الماضيين  
وأعضاء  القندوز  س��راج  زوارة   
بحضور  للنادي  اإلداري����ة  اللجنة 

أعضاء المجلس البلدي .
وال��س��ادة  البلدية  عميد  وأث��ن��ى 
المبذولة  الجهود  على  األع��ض��اء 
المسؤولية  تحمل  و  النادي  إلدارة 
ف����ي ه�����ذه ال����ظ����روف ال��ص��ع��ب��ة 
زوارة  بلدية  دع��م  على  م��ؤك��دي��ن 
ل��ه��ذه ال��م��ؤس��س��ة ال��ت��ي ت��ع��د أكبر 
لها  لما  بالمدينة  أهلية  مؤسسة 
وتاريخ  كبيرة  وأهمية  رمزية  من 
كبيرة  أهمية  وما تحمل من  عريق 
المحلي  الرياضي  المستوى  على 
والقاري إلى جانب دورها الشبابي 

والرياضي الكبير . 

م��ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن رئ��ي��س ن��ادي 
اللجنة على دور  الجزيرة وأعضاء 
مدينة  وأه��ال��ي  البلدي  المجلس 
الجزيرة  مؤسسة  دع��م  في  زوارة 
داعيين الجميع إلى تكاثف الجهود 
لتعاون ومد يد العون للسير بالنادي 
ُقدًما وتحقيق االستقرار واألهداف 

والنتائج . 
أبرز  مناقشة  اللقاء  خ��ال  وت��م 

التحديات التي تواجه نادي الجزيرة 
الصعوبات  تدليل   وكيفية  زوارة 
اإلداري���ة  اللجنة  أم��ام  والعراقيل 
حيث تم االتفاق على تقديم الدعم 
الازم والتواصل الدائم والمشترك 
لحلحلة كافة الصعوبات والعراقيل 
والتواصل مع القطاعات واإلدارات 
لمؤسسة  الدعم  وتقديم  للوقوف 

نادي الجزيرة زوارة . 
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بلدية غدامس تنظم بطولة 
ليبيا للكرة الحديدية

بلدية البيضاء تعقد االجتماع األول لغرفة الطوارئ بالبلدية

بلدي زوارة يلتقي مع إدارة نادي الجزيرة 
ويبحث آلية تذليل الصعوبات 

ق��ام��ت ب��ل��دي��ة ب��ن��غ��ازي وال��م��ؤس��س��ة 
في  بالشروع  الدولي  للتعاون  األلمانية 
إلدارة  تشغيلية  وخطة  منظومة  وض��ع 
والمعايير  النُظم  من  لرفع  الُمخلفات 
البيئية ابتداء من نقاط خروج الُمخلفات 
وال��ت��دوي��ر  وال��ف��رز  وال��ن��ق��ل  والتجميع 
ُمستقبًا  للوصول  النهائي  والتخلص 

إلى نقطة صفر ُمخلفات . 
ه�����ذا وض�����م االج���ت���م���اع ع��ض��و 
ملف  مسؤول  التسسيري  المجلس 
البيئة أحمد الطيرة والمستشار في 
ومدير  المصري  اك��رم  الُمخلفات 
والسائلة  الصلبة  الُمخلفات  إدارة 
مجلس  ورئ��ي��س  ال��م��خ��ت��ار  منصف 
النظافة  خ��دم��ات  ش��رك��ات  إدارة 
البلدية  ديوان  ووكيل  بنغازي  العامة 
مكتب  وم��دي��ر  البيئي  والمستشار 

اإلصحاح البيئي ومدير مكتب شؤون 
ومدير  التسييري  المجلس  رئيس 

فرع شركة البحر المتوسط .
عمل  وض��ع خطة  على  االت��ف��اق  ت��م 
النظافة  أعمال  مراحل  لجميع  شاملة 
على  الخطة  تنفيذ  في  والبدء  العامة 
وُمتابعة  اختيارها  يتم  ُمعينة  منطقة 

سير العمل فيها والمشاكل والصعوبات 
في  التوسع  يتم  ثم  ومن  تواجهها  التي 
المواقع األخرى لحين الوصول للهدف 
المنشود وتحقيق آلية عمل وفق األسس 
والمعايير الفنية والعلمية الُمعتمدة في 
أعمال نقل وتجميع وتدوير الُمخالفات 

بكافة أنواعها .

بحث عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية 
فرع  رئيس  م��ع  موسعاً  اجتماعا  خ��ال 
مكتب  وم��دي��ر  اإلداري���ة  الرقابة 
ال���ع���م���ل ورئ����ي����س م��ك��ت��ب 
ورئيس  العامة  الخدمة 
ال��ج��وازات  مباحث  ف��رع 
الوافدة  العمالة  أوض��اع 
واإلج���������راءات ال��ص��ح��ي��ة 

واإلدارية المتبعة معهم .
حضر االج��ت��م��اع م��دي��ر ف��رع ج���وازات 
ط��ب��رق وم��دي��ر ال��ح��رس ال��ب��ل��دي ورئيس 
الصحية  والرعاية  الحريقة  جوازات  فرع 

األولية واإلدارة القانونية بالبلدية.
وأكد عميد البلدية على دور البلدية في 
العاجلة  تعليماته  اإلجراءات واصدر  هذه 
إج���راءات دخول  ب��دون  واف��د  بتحويل أي 
رسمية إلى جهاز الهجرة غير الشرعية .

وش����دد ع��ل��ى إغ����اق أي م��ك��ات��ب أو 
مزورة  صحية  بطاقات  تصدر  مختبرات 
وسيتم إحالة أصحاب المكاتب المخالفة 
إلى الجهات القانونية وستكون اإلجراءات 
المتبعة الصحيحة من خال مكتب العمل 
والرعاية  الجوازات  ومباحث  والجوازات 

الصحية األولية .

بوالخطابية:  

يبحث مع مباحث الجوازات أوضاع 
العمالة الوافدة بطبرق

بلدية بنغازي والمؤسسة األلمانية للتعاون الدولي

يشرعان في وضع منظومة تشغيلية إلدارة الُمخلفات



ُع���ق���دت ب��ق��اع��ة االج��ت��م��اع��ات 
باألكاديمية الليبية فرع غريان ورشة 
العمل األولي تحت عنوان آفاق تطوير 
غريان  ببلدية  العالي  التعليم  نظام 
مبادرة  ال��ورش��ة ضمن  ه��ذه  وت��أت��ي 
التنمية  رؤية  بلدية غريان في وضع 
 2030 غريان  لبلدية  واالستثمار 
تنفيذاً التفاقية الشراكة الموقعة بين 
واألكاديمية  غريان  البلدي  المجلس 
نخبة  بحضور   ، غريان  فرع  الليبية 
م��ن األس��ات��ذة وال��خ��ب��راء ف��ي مجال 
التعليم العالي وعدد من المسؤولين 

واألعيان . 
األكاديمية  رئيس  من جانبه رحب 
الليبية د/ ياسين الناجح بالمشاركين 
انفتاح  أهمية  على  خالها  من  أكد 

م��ؤس��س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي على 
واالجتماعي  ال��ج��غ��راف��ي  محيطها 
التنمية  عمليات  ف��ي  والمساهمة 
الجلسة  إدارة  وباشرت   ، المكانية 
وال��م��ت��ك��ون��ة م���ن ال���دك���ت���ور ص��ال��ح 
اليعقوبي  البهلول  والدكتور  الصادق 
وفتح  ال��ع��ام   البرنامج  اس��ت��ع��راض 
الس��ت��ع��راض  للمشاركين  ال��م��ج��ال 
على  كانت  والتي  العلمية  ورقاتهم 

النحو التالي :
لتطوير  ناجحة  دول��ي��ة  ت��ج��ارب   -
بولونيا  اتفاقية   - العالي  التعليم 
الطريق الى تطوير التعليم العالي   د 

صالح على الصادق . 
مجال  في  ماليزيا  دول��ة  تجربة   -
المجيد  عبد  د  ال��ع��ال��ي    التعليم 

حسين محمد 
العالي   د  التعليم  افاق تطوير   -

عزالدين المبروك عاشور 
دور جامعة غريان في مجال الريادة 

واالبتكار د عبد العزير ابودينة. 
- مقترح مركز تطوير ورفع كفاءة 
العناصر المساعدة للتعليم العالي د 

خليل إبراهيم السامرائي . 
ُخ���ل���ص  االج���ت���م���اع ب��ج��م��ل��ة من 
ت��م��ح��ورت ح��ول أهمية  ال��ت��وص��ي��ات 
لتوفر  التعليم  مجال  في  االستثمار 
مقوماته في مدينة غريان وذلك بأن 
في  رائدة  مدينة  غريان  بلدية  تكون 
رؤية  ضمن  العالي  التعليم   مجال 
غريان  لبلدية  واالستثمار  التنمية 

 2030

احتفلت عضو المجلس البلدي أوجلة 
الدفعة  بتخريج  بترون  فضيلة  األستاذة 
ل��دورة  المنتسبات  النساء  م��ن  الثالثة 
التمريض  وأس���س  األول��ي��ة  االس��ع��اف��ات 
وذلك بالتعاون مع شعبة الهال األحمر 

جالو. 
وتخرجت من هذه الدورة التدريبية 38 

متدربة وأصبحت لديهن الخبرة الجيدة 
من  للتطوير  واالن��ط��اق  التمريض  في 
أنفسهن في هذا المجال، حيث تخرجن 
ضرب  مهارات  وتعلمن  ممتازة،  بتقادير 
الضغط  وقياس  التغذية  وتكريب  اإلب��ر 
واالسعافات األولية، وذلك ألهمية وجود 

المسعف الصحي في كل منزل. 

وتتقدم عضو المجلس البلدي بجزيل 
ال��ش��ك��ر ل��ل��م��درب��ي��ن وال���م���درب���ات على 
المتدربات  لجميع  للمعلومات  تقديمهم 
االن��ط��اق  ال��م��ت��درب��ات  م��ن  تتمنى  كما 
ه��ذا  ف��ي  أك��ث��ر  انفسهن  م��ن  للتطوير 
العمل  ف��ي  مداركهن  وتوسيع  المجال 

الطبي واإلنساني.

بمدينة  البلدي  الحرس  جهاز  ق��ام 
س��ب��ه��ا، ب��ض��ب��ط ك��م��ي��ة م���ن ال��دج��اج 
فيها جميع  تنعدم  في شاحنة  محملة 

االشترطات والمواصفات الصحية. 
إحالة هذه  تم  انه  الجهاز،  واوض��ح 
الكمية إلى مركز الرقابة على األغذية 
بعد  تبين  حيث  سبها،  ف��ي  واألدوي���ة 
ذل���ك ظ��ه��ور ع��ام��ات ال��ف��س��اد على 
الكمية التي تم ضبطها من ناحية تغير 
غير  النقل  وعملية  وال��ل��ون،  الرائحه 
الى   باإلضافة  للموصفات،  مطابقه 

وجود حشرات وذباب عليه.

7 بلديات
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سلم عميد بلدية جالو المكلف يوسف 
الماضيين   ال��ي��وم��ي��ن  خ���ال  ب��وع��وي��ن��ه 

صرف  مياه  شفط  شاحنة 
إل��ى  بملحقاتها  ص��ح��ي 
م���دي���ر ش���رك���ة ال��م��ي��اه 
وال������ص������رف ال��ص��ح��ي 

بالبلدية. 
بلدية  ثمنت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن 

جالو مجهودات صندوق االمم المتحدة 
الشاحنة   بتوريد  ق��ام  ال��ذي  اإلنمائي 
للبلدية وتوفير متطلباتها وتتطلع  دعماً 
ال��ب��ل��دي��ة إل����ى  ال��م��زي��د م��ن ال��ت��ع��اون 

المستقبلي خدمًة لمواطني جالو .

محمد  اآلب��ي��ار  ب��ل��دي��ة  عميد  ب��ح��ث 
ال��ق��ط��ران��ي م��ع م��دي��ر ع���ام مستشفى 

اآلب����ي����ار ال����ع����ام د.س���ال���م 
اجتماع   خال  السنوسي 
الماضيين  اليومين  معه 
آخ������ر ال���م���س���ت���ج���دات 

المتعلقة بأعمال الصيانة 
وت���رك���ي���ب ج���ه���از ال��ت��ص��وي��ر 

))االشعة(( داخل المستشفى والتي تتم 
للنهوض  السنوسي   د.  اش��راف  تحت 

بالخدمات الصحية  بالمستشفى .

بلدي جالو ُيسلم شاحنة إلى 
شركة المياه والصرف الصحي

بلدية األبيار
 تتابع مستجدات أعمال الصيانة 

بمستشفى  اآلبيار العام 

 ضمن مبادرة بلدية غريان في وضع رؤية التنمية واالستثمار 2030

)ورشة عمل  آفاق تطوير نظام التعليم العالي(

تخريج الدفعة الثالثة من منتسبات دورة االسعافات األولية وأسس التمريض بأوجلة

سبها: الحرس البلدي يضبط أغذية غير صالحة لالستهالك

اعلن انا المواطن " إدريس يونس محمد" 
بانني من مواليد  1961 وليس 1958 كما 
بئر  المدني  السجل  بسجالت  خطا  ورد 

االشهب.

تصحيح سجل مدني
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ثقافية

معرٌض للكتاِب
إهداء إلى معرض بنغازي الدولي للكتاب 2022

أخ��ت��ت��م��ت ي����وم ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي 
الذي  ال��دول��ي  الكتاب  معرض  فعاليات 
دول   )6( بمشاركة  طبرق،  بجامعة  اقيم 
عربية و )100( دور نشر محلية وعربية. 
الكتب  من  العديد  المعرض  واحتوى 
األط��ف��ال،  وق��ص��ص  والثقافية  العلمية 
المناشط  من  العديد  اقيمت خاله  كما 

الثقافية المصاحبة لمعرض.
هذا وقال مدير عام المعرض الدكتور 
دار  المعرض ضم 100  الحداد:  فوزي 
نشر محلية وعربية و ويحتوى على جميع 
التي  المهمة،  العلمية  الكتاب  و  المراجع 
وكتب  األكاديمي  الطالب  و  التلميذ  تهم 
معرض  أن  م��ع��ت��ب��راً  األط���ف���ال،  ري����اض 
مميز  وحدث  كبير  ثقافي  عرس  الكتاب 

فى مدينتنا.
أنشطة  فيه  يقام  المعرض  إلى  وأشار 
فكرية اجتماعية ثقافية، وذلك من خال 
أمسيات وندوات علمية تقام على هامش 

المعرض.
المدير  أوضحت  السياق،  ذات  وف��ي 
إسماعيل  جيهان  جين”  “لدار  التنفيذي 
وغاية  مهم  حدث  المعرض  أن  الجربة: 
للتواصل الثقافي الدولي وللتنوع الفكري 
فى  الناشرين  ش��ارك  حيث  والثقافي، 
نشرهم  دور  من  الصادرة  الكتب  عرض 
الخاصة  اإلص�����دارات  وت��وزي��ع  وع���رض 

بشكل منظم ومرتب وسلس.
على  القائمين  ج��ي��ه��ان  ش��ك��رت  ك��م��ا 
معرض الكتاب جامعة طبرق،  لمساهمتهم 
في دعم ومساندة الناشرين وتوفير الجو 

المائم لهم من حيث اإلقامة والنقل.
هيئة  عضو  الدكتور  ق��ال  جهته  وم��ن 

تدريس بجامعة طبرق حسن الدمنهوري: 
وبسبب  جليل،  ثقافي  ح��دث  المعرض 
المعرض،  إق��ام��ة  ف��ي  الخطأ  التوقيت 
أدى إلى عزوف الكثير من الطلبة، وعدم 
زيارتهم للمعرض النشغالهم باالمتحانات.
أقامة  فكرة  نشجع  أن  البد  وأض��اف: 
بين  الكتب  لتبادل  المعارض،  هذه  مثل 
الدول وتقليص المسافات بين الشعوب.

وأكملت الكاتبة مقبولة أرقيق: تتشرف 
مدينتي باستقبال معرض الكتاب جامعة 
من  العديد  يضم  معرض  وه��و  ط��ب��رق، 
ال��دول،  كافة  وم��ن  العربية  النشر  دور 
وتعتبر أسعار الكتب في متناول الجميع، 
وأسعدني أن الكتاب الليبي يتصدر أرفف 

المعرض بقوة.

ثقافي  ملتقى  المعرض  يعتبر  وبينت: 
في  استبعد  ال��ذي  الورقي  الكتاب  أحيا 
التواصل  وسائل  بسبب  األخيرة،  اآلون��ة 
االجتماعي الذي أصبح الطريقة األسهل 
واألسرع في كسب المعلومات و القراءة، 
متمنية أن تتجدد أقامة المعارض بشكل 
سنوي أو دوري للحث على القراءة وإلعادة 
الروح للكتاب الورقي و اإلطاع أكثر على 

ما تحتويه من فن وجمال وعلم. 
واق����ام رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ط��ب��رق مسلء 
عشاء  ح��ف��ل  الجمعة  االول  ام���س  ي���وم 
للمشاركين في المعرض تخلله احتفالية 

لتكريم كافة المشاركين في المعرض.
وك��ان��ت ج��ام��ع��ة ط��ب��رق ال��ت��ى نظمت 
المصاريف  بكافة  تكفلت  قد  المعرض 
تكاليف  بمافيها  ب��ال��م��ع��رض  ال��خ��اص��ة 
طبرق  مدينة  وال��ى  من  المشاركين  نقل 
الفنادق  ف��ي  اقامتهم  تكاليف  وك��ذل��ك 
في  الجامعة  قامت  كما  طبرق  بمدينة 
النشر  اليوم األخير بشراء كتب من دور 
ليبي  دينار  الف   150 بقيمة  المشاركة 
الفراغ الذي تعاني منه  وذلك ألجل سد 

المكتبات الجامعية.  

معرٌض للكتاِب يمرُّ أمام البحيرِة صبحاً
وم��ع��ه ث��اث��ون أل��ف��اً م��ن األم��ن��ي��ات ال��م��ض��اءة 

باألدعية
يقول كتاٌب: رأيُت المدينَة نهراً.

المعرِض  ب��أروق��ة  ال��ع��ذارى  إح��دى  فتضحك 
األبدي

فيصبُح عطرا
تقوُل الدواويُن:

فجٍر  أي  من  أجمَل  المدينِة  بهذي  النساَء  أن 
أنيق يطلُّ عليها.

تسيُر الرفوُف وراء رجاٍل يجيدون صنع المحال
فحلّق في البهو فكٌر 

حسبناه صقراً
وصال وجال

وقاد الرفوف الطويلة نحو الخيال.
.

معرٌض للكتاِب أضاء المدينة في حكمِة بارعة
واختاَر ركناً أنيقاً يحاور فيه الحقيقة

وكان الجماُل صديقه

 والحضوُر طيوٌر 
أصاخت إليه طويًا 

فصار القنوط حديقة.
.

روح  ترفعه فوق  البحيرة  بكفِّ  للكتاِب  معرٌض 
المكان 

وبنغازنا ترتقي بالزمان 
وتلقي عليه سؤال الخلوِد

فيوهبها ما تشاءُ بشرٍط صغيٍر 
بأن الذين سيبنونها من جديد

هم الشعراء.
.

فيعلو نداء
بأن تخرج اآلن كل الرفوف لتبنّي أعشاشها في 

المنارة
حيث الهواءُ يجيُد القراءة

والبحُر شاعر
وحيُث الطيوُر تجيد التاوةَ

واألفق شاعر

وحيث المدينة 
تطالع ما يطبُع الناس عبر العصور األنيقِة

مع كلِّ شاعر.
.

معرٌض للكتاِب أعاد النوارَس للماء
والنوَر نحو الشوارع 

والضحكات ألحيائها العابسة
والحّب نحو القلوب

أزال الشحوب
ففي كلِّ كفٍّ كتاب
وفي كلِّ بيِت كتاب

وفي كلِّ بسمة طفٍل كتاب
وفي كل لفتة شيٍخ كتاب

وفي كلِّ قصة عشٍق كتاب
تضيءُ البحيرةُ 

من معرٍض للكتاب
أعاد شؤوننا للصواب.

.
2022/10/23

أحب مفتاح بوزيد ..
وأحب علي جابر الذي لطالما أحيا ذكراه 
عبر برنيق التي جمعنا حبها وحب من سميت 

عليها.
من  ره���ط  أج��ب��ر   .. رب��ي��ع ص��ائ��ف  ذات 
األصدقاء طاقم صحيفة قورينا سابقا على 
حتى  ش��يء،  ك��ل  تغير  حيث  اسمها،  تغيير 

األخاق، فأضحت برنيق، وال بأس!.
مدينة  في  يوزعها  وهو  بوزيد  مفتاح  قتل 
بنغازي، لكن أثره ظل حتى اآلن في هذا العلم 

الذي ينتفع به بعده.
عمر  المهندس  دعاني  حين   .. أي��ام  قبل 
اللجنة اإلعامية  للمشاركة مع في  بوخطوة 
أت��ردد  لم  للكتاب،  الدولي  بنغازي  لمعرض 
الحدث  يدير  من  ألن  المشاركة  في  لحظة 
والذي شكل جزءا ال  الذي أحب  علي جابر 
بأس به من شخصيتي، شاركنا ال لشيء، إال 
لكي الجراح التي لم تندمل في هذه المدينة 

التي نحب بعد.
أكثر من عام ظل التحضير لهذا المحفل 
على  قائما  التحديات  رغم  الناجح  الدولي 
شخوص بعينهم، وهاهم نجحوا في الظهور 

بهذا العرس الثقافي البهيج.
وتشاهد  المعرض  أزقة  في  تتجول  وأنت 
مواطني ثاثة عشر دولة  في مدينة بنغازي 
وقفوا  الذين  وأن  عظيم،  الحدث  أن  تعرف 
وأنهم  عظماء،  الصعاب  رغم  إنجاحه  على 

يجمعوننا على حبهم في معرض المحبة.

مشغولون  ب��ال��ث��ق��اف��ة   مهتمون  ألن��ن��ا 
خال  من  عملنا  فقد  وتعميمها  بنشرها 
ودار  واالع��ام  للصحافة  برنيق  مؤسسة 
فكرة  طرح  على  والتوزيع  للنشر  الجابر 
اقيم  أن  فكان  للكتاب،  م��ع��ارض  اق��ام��ة 
معرض بنغازي الذي شاركت فيه دور نشر 
المدن  مختلف  من  وجامعات  ومكتبات 
ثم  للكتاب،  درنة  معرض  كان  ثم  الليبية، 
نحن نشهد معرض بنغازي الدولي للكتاب 
الذي تشارك فيه أكثر من مأتي دار نشر 

محلية وعربية .
رجحت  المعرض  ه��ذا  ف��إن  وبالطبع 
كفة ايجابياته على الكثير مما حوت كفة 

سلبياته .
هناك ضمانة  هل  هو   السؤال  ويبقى 
في  للمعرض  ثانبة  دورة  لدينا  يكون  ألن 
ال��ع��ام ال��ت��ال��ي؟ واالج��اب��ة ال��واق��ع��ي��ة هي 
الرئيس  والسبب   .! لذلك  ضمانة  ال  أن 
معد  مبنى  وج���ود  ع���دم  ه��و  واألس�����اس 
للكتاب،  م��ع��رض��ا  ي��ح��وي  ألن  وص��ال��ح 
وعدم وجود المكان هو الذي يجعل  مثل 
تحت ضغط   - الثقافية   المناشط  هذه 
الضرورة -  تخرج من يد مسؤولي الثقافة 
والمهوسون بها وبهمومها الي يد آخرين 
عن  بعيدا  المحفل  بشكل  أكثر  يهتمون 

مضمونه، وببنائه أكثر من وظيفته  .
غير أنه ومع تمنياتنا أن يتحقق لنا ذلك 
ألف   ... لبنغازي  نقول  أن  أال  نملك  ال 

مبروك .

معرض المحبة

المعرض
ومشكلة المكان

اختتام فعاليات معرض جامعة طبرق الدولي للكتاب

■ بقلم: إبراهيم هدية

■ بقلم: خالد عبدالله المجبري

■ بقلم: أحمد بشير العيلة
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

ِقصَص الهوى 

منطق الِحرمان

الحي��اة

عيناَك ما عيناَك يا ِقصَص الهوى
ُتخفي الكثيَر ...  وال تقوُل قليال

***
فالحزُن باٍد .... رغَم أنِف سعادٍة 
تَطُأ الجراَح لتحتويَك .... قتيال 

***
كم ُقمَت من ِجيِد السرير ُمتيما
لتعود محموَم الشغاف ثقيال 

***
وُأِصبت لكْن ِعشَت تْرُقب أنُجما
فاّساَقطت منَك النجوم وبيال

***
فانظر إلى اليسرى ترى متألمًا

وترى الدموَع َمَساِربا و فتيال
***

وانظر إلى اليمنى تِجْد متأِمال
يهوى الحياة يرى الوجود جميال

***
كم كنَت َتحسُب أّن حزنَك وحده
القاضي بجعل الضاحكات عويال

***
حتى ارتميت ألّن غيرك غارٌق

بالحزن .. تدعو لو تصير بديال 
***

لو تسرق اإلشراَق منك تدُسُه
في قلبِه .. لرجعَت منُه ظليال

***
يا قلُب عيناَك التي هَي صورتي

ال ترتضي ... غير الجمال سبيال

شر  أنها  دائًما  يعني  ال  أمنية  "فوات 
ُصرف عنك، فقد تكون شيًئا جمياًل 
ُحرمت منه ليستخرج منك عبودّية 
البالء،  في  المنطق  وطيب  الصبر، 
قدر  ومعرفة  بالغيب،  العهد  وحسن 

الدنيا، ومقام ما فقدت"

نخطئ،  ومازلنا  تعلمنا،  الحياة  مازالت 
الحياة  لنا  فتوجه  نضجنا  أننا  نحسب 
غرورنا  من  نستفيق  كي  مؤلمة،  صفعة 
ال��س��خ��ي��ف. أق���ول ب��أل��م، وأن���ا أت��ج��ّرع 
هي  الناِس  في  الثقُة  المّرة:  الحقيقة 
ثمينٌة  منحٌة  الساذج.  القلب  خطيئُة 
تهُبها في لحظة محّتمة، ثّم تدفع ثمنها 
المكلف على مدى العمر. أتذكر -لسبٍب 
بالذاكرة،  علقت  لكونديرا  مقولة  ما- 
يقول فيها: "ال توجُد أيُة وسيلٍة لنتحقق 
أي قراٍر هو الصحيح، ألنه ال سبيل ألية 
واحدة،  دفعًة  نعيشه  شيٍء  كّل  مقارنة. 
يظهر  ممثٍل  مثل  تحضير،  غيِر  وم��ن 
ولكن،  سابق.  تمريٍن  دون  الخشبِة  على 
ما الذي تساويه الحياة إذا كان التمرين 
األول هو الحياُة نفُسها؟.." وهو المعنى 
الذي سبقه إليه شاعر عربي منذ مئات 

السنين، حين قال:
"لو كنُت ذا علٍم علمُت وكيف لي 

ِر األمر..." بالعلِم بعد تدبُّ

■ بقلم: محمد ساسي العياط  

■ بقلم: بدر الثوعي

■ بقلم: خديجة الساعدي 

شيٌء في صدري

ْمِت ُشْرَفِة الصَّ

أهَل الهوى

 تع��الي

قوٌل ذو بياٍن

■ بقلم: رياض وريث 

■ بقلم: فاطمة العويمري 

■ بقلم: بديع خيري 

■ بقلم: دالل العمودّي 

■ بقلم: عصام الفرجاني 

خليلّي قوال إن تدانت فصولها 
خليلّي هل سلوى  إليها أحيلها 

خليلّي أم للحزن  باب أصده 
فتورق نفس  قد أبان  ذبولها 

ألمت بها الدنيا و ماجت، فما ارعوت 
و ذاك لعمري نهجها  و سبيلها 

وكيف رجائي و األسى يورث األسى
وناجز في نفسي منامي_عويلها 

و لذت بصبر لم أر الصبر  عنده
و تلك مآقي حرقتي و مسيلها 

وكيف لقاء الِحبِّ و الِحبُّ دونه
و دونَي أحراس  كثير  قبيلها 

فو الله إن القلب  قد جاوز الحشا 
إليهم و روحي لم ُيسّر  غليلها 

فما هي إال شهقة إثر عبرة
ُيَحق بها عند المليك مثولها

ْكَرى َعَلى َأَمٍل َيْأِوي الَمُشوُق ِإَلى الذِّ
َو َلْيَس َيْبُلُغ ِفي َمْأَواُه آَفاَقا

*
ْمِت َيْقِضي َيْوَمُه َلِهفًا ِفي ُشْرَفِة الصَّ
َو َيْحَتِسي ِمْن ُصُنوِف الَوْجِد َأْطَباَقا

*
َبُه ْمِع َذوَّ َهٰ�َذا الَجَوى َكاْحِتَضاِر الَشّ

ِفي َلْحَظٍة َزاَد ِفيَها الُحْزُن ِإْطَباَقا
*

َلٌة ِبالَوْجِه ِمْنُه اْنِعَكاَساٌت ُمَؤوَّ
اَقا َو ِبالُعُيوِن َأِنيٌن َساَل َدفَّ

*
َث ِباأَلْوَهاِم..، َأْدَمَنَها..،  َقْلٌب َتَشبَّ

ٌة َتْزَداُد ِإْغَراَقا َها ُلجَّ َكأنَّ
*

ُث الَوْعَد ِمْن َنْشَواُه َذاَت ُرًؤى ُيَؤثِّ
اَقا ُقُرْنُفاًل َو َكَمْنَجاٍت َو ُدرَّ

*

ْبَح ِعيدًا َيْشَتِهيِه َعَسى...،  َو َيْغِزُل الصُّ
َيْأِتي الَمَساُء َو اَل َيْأُتون ِإْطاَلَقا 

*
َكَتاِئٍه ِبَشَظاَيا َخوِفِه َعَثَرْت

اَقا آَماُلُه..، َو َتَعاَلى الَيْأُس َخفَّ
*

َدٌة َلْيٌل َطِويٌل..، َو َأْطَياٌف ُمَحشَّ
ُر َيا ُمْشَتاُق ُمْشَتاَقا..؟!.. َفَمْن ُيَصبِّ

بربك ي�ا م�ن جهلَت الغ��راَم 
  أعداًل تلوُم وتعِذل َصبّ�ًا؟ 

***
لئن شئَت ف�ي الُمغَرمين احتكاًما 

ا    أِحبَّ وإال فَسل َمن أَحبَّ
***

هنالك إن ُذقَت مُ��رَّ الَج��وى
ستعُذر ما ِعشَت أهَل الهوى 

***
لهيٌب يُش��بُّ فيكِوي الَحن�ايا 

  ودمٌع َتِفيه عيوُن البَ�رايا 
***

فيا رب كم للهوى من ضحايا
  إالَم ُيقاُسون فيه إالَما!!      

***
فبالله كن أيها الحب ب�ردًا 

عليهم .. ويا نار كوني سالما

واالت��زان  والرحابة  الخّفة  نحتاج 
الجميل في:

»دعي عَدّ الذنوب إذا التقينا

تعالي ال نعّد وال تعّدي«
والعقل والوفاء في:

»َفَأرِجُع َلم َأُلمُه َوَلم َيُلمني

َوَقد َرِضَي الَضميُر َعِن الَضميِر
ُأموٌر ليَس َيعِرُفها ِسوانا

ُر ُلطُفها َبَصَر الَبصيِر«  ُيَحِيّ

فيُه ُض بي على المإِل السَّ ُيَعرِّ
فُأعِرُض عن َأذاُه وال َأُفوُه

***
ي إن ُأِجْبُه َيِبْن أذاُه فإنِّ

وإن أهملُتُه لم يعرُفوُه!

***
وإن بادلُتُه عيًبا بعيٍب

فيِه إَذْن شبيُه!  فإني بالسَّ
***

ي وحاشا أن أشاِبَهُه وإنِّ

على الجوزاء إْذ أمشي َأِتيُه! 
***

اس قوٌل ذو بياٍن ولي في النَّ
وكلُّ كالِمِه لفٌظ َكِريُه!

094 321 96 12
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اط��ل��ع��ت ع��ل��ى ال��ط��ب��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة 
م��ن اص����دار ال��ك��ات��ب اح��م��د ب��وزي��د 
من  لمحات  بعنوان  وهو  المسماري 
قصائد  يتضمن  وهو  الليبي  التراث 
بعناية  منتقاة  الشعبي  الشعر  م��ن 
اهازيج  وكذلك  شعبي  شاعر  وتذوق 
خليل  ص��وب  من  ومختارات  الرحى 
وت��ع��ري��ف ب��ب��ي��ت ال��ج��اس واغ��ان��ي 
وجز  والجامة  وال��دراس��ة  الحصاد 

وغيرها،  االطفال  واغاني  الصوف 
ل��م��ح��ة ع���ن ال��ق��ص��ص وال��ح��ك��اي��ات 
الشعبية وصناعة البيت الشعبي في 
الصيف  وبيت  الربيع  بيت  البادية 
ونبذة عن االمثال واالحاجي وغناوة 

العلم والشتاوة. 
جهد طيب للمسماري استغرق في 
جمعه عدة سنوات وهذا الكتاب اثراء 

لمكتبة االدب الشعبي الليبي

البسيط  بمفهومه  الوطني  ال��ت��راث 
السابقة  االجيال  ماخلفته  هوخاصة 
الماضي  م��ن  عبرة  الاحقة  لأجيال 
الجذور  بمثابة  وهو  للمستقبل  ونهجا 
فكلما غاصت في االرض كانت الشجرة 

اقوى في مواجهة تقلبات الزمن.
واهمية التراث الحي كونه ينمي لدى 
بالهوية  االحساس  واالف��راد  الجماعات 
جانب  الى  هذا  باالستمرارية  والشعور 
وإحترام  االجتماعي  التماسك  تعزيز 
التنوع الثقافي واالبداعي لإلنسان وهو 

جزء من تاريخ الشعوب.
فهو الوعاء الذي تستمد منه عقيدتها 
وافكارها  االصيلة  وقيمها  وتقاليدها 
ثقافتها  ع��ن  تعبر  ال��ت��ي  وم��م��ارس��ت��ه��ا 

وهويتها الوطنية.
االجيال  بين  التواصل  جسر  وه��و 

والتطوير  التنمية  عملية  ركائز  وأحد 
للشخصية  االس��اس��ي  هوالمكون  ب��ل 
روح  هي  المحلية  فالثقافة  الوطنية 
وبقى  ال��روح  غابت  اندثرت  إن  األم��ة 
ليس  محورية  قضية  فالتراث  الجسد 
فقط في بناء هويتنا ولكن في معركة 

وجودنا.
دون  يحفظ  ان  ل��ل��ت��راث  يمكن  ف��ا 
من  مهما  مكونا  بإعتباره  إليه  النظر 
وال  المستقبلية  شخصيتنا  م��ك��ون��ات 

يمكن لجهود
الحفاظ عليه ان تنجح دون االقتناع 
التام بأن للماضي تأثيرا على المستقبل.
مادونته  لنقرأ  ماتقدم  على  وتأكيدا 

ثقافتنا الشعبية عن العقل والتعقل.
ياما شايل  ابثقلي هابا  )وطيت عليه 

عقلي(

في  فلسفتها  الشعبية  ثقافتنا  وتقدم 
العقول  ان  تقول  العقول  تبويب صنوف 

ثاث
1 -عقل ثامر 
2 -عقل عامر 

3-عقل دامر
ايقول  اللي  ....ه��و  الثامر  العقل   -
الثمره وصاحبه يسمع المواجع ويحمل 

ويوازى بعقله بين العرب.
الثمره  يمسك  ال��ع��ام��ر....  العقل   -
ويحفظ حجايج هل العقول ونكان صار 

ل صاحبه عالعيب. عيب إيَعقَّ
وال  الثمره  إيقول  ال  الدامر  العقل   -
يمسكها وال يقعد ساكت وال يقول كلمة 

الخير إيجيرنا ويجيركم الله منه.
خليته  َسْكتٌَّة  زامط  ياما  عقلي  هابا 

عالصامت.

اسمها  عن  سألها  جميلة  فتاة  على  حماره  يمتطي  وهو  الخطابية  بو  هاشم  الشاعر  مر 
فاجابته قائلة اسمي شوق ياجدي.

فقال فيها هذه االبيات

ع���ي���ون ش����وق الش���ب���ن اص������دار ي��ض��رن 

س��وادي ال��ج  ماقيهن  كحل  ب��ال   ع��وادي  عيون 

ح���س���ك م��غ��رب��ي��ه ف����ي م����واط����ي ج���رن

ال���ت���اي���ب���ي���ن وال����ع����ق����ال  ن���ي���ن ي��غ��رن

ي��ن��ك��رن ادالء   ول����ه  ط���وي���ل  ارش����اه����م 

غزيره اه��دوب  الهن  السواد  اثر  وعلى  كبيره  عيون 

اش��ب��وب��ه ق��ط��ب واخ������رى  ام���زان���ه درن

س���واس���ي ام������ردع وب���ال���ب���ي���اض  ام��ق��رن

ت��ح��ل��ف زع���ي���م ج���ي���وش ف���ي���ه اي�����ورن

ي��ج��رن م��ي��ع��دت.  وان  ح����در  ص��ب��ت  ان 

ش��ي��ش��ة ح��ل��ي��ب وه�����و ش������راب ام���ق���رن

اص��ل��ي��ع��ه م����ع ق���ف���ل���ت  س���ي���ول���ه ك���رن

ام���ك���م���ل ع��ل��ي��ك ال���ل���ه م��س��م��ح ل��ون��ك

ح��ت��ى ان ك���ان م��ال��ن��ا ط��م��ع ف���ي  ك��ون��ك

ال��م��وح وال���رج���ا وال��ب��خ��ت ح��ال��ن دون��ك

ط��ب��ن��ج��ات اج���ب���دن  ف���ي ن���ه���ار  ام��ط��رن

نضادي الخدود  علي  صافي  ه��دب   ولهن 

ك�������ان ه���م���ت���ن ي������ح������دروا ج�������رادي

ب���ادي اول  ف���ي  ص���غ���ار  م�����دار  ادي�������روا 

قطيعه ن��ه��ار  ف��ي  اج��ب��دن  طبنجات  تبويعه  ال��ه��ن 

وخ���دوده���ا اب���روق���ه س��اب��ق��ات ه��دي��ره

وم��ض��ح��ك ي��ل��ه��ل��ج ي��ع��ج��ب��ك ت��ح��ك��ي��ره

وط����ول وي���ن م��اه��ن��دز وج���ت ت��م��ش��ي به

قضيبه ال��ك��ت��وف  ب��ي��ن  ح����در   وس���ال���ف 

ال��ع��ق��ود عجيبه ت��ح��ت  م��ن  رق��ب��ه  ول��ه��ا 

غ��ري��ب��ه زاد  ت���س���وي���ك  ب����ال  وش����ف����ه 

سنونك بياض  مع  وشفاه  وخ��د  عيونك  س��ود 

م���ح���اس���ن ج���م���ال���ك ك����ام����الت  ي��ض��رن

خ���ال���ق غ�����الك ي���م���ح���اه ك����ي م���اص���رن

ش��������رع وك����������الم ال�����ل�����ه م����اي����ت����ورن

المسماري ولمحات من التراث الليبي

 ادبيات شعبية

<< بالحبر الليبي

الموروث الشعبي )منبت الهوية(

قصيدة شوق للشاعر الراحل هاشم بوالخطابية

األخوة والشاعر سليمان 
محمد العريضة

العرب لوله  قالت 

الغناوة والشتاوه

مع خوك ماتنفع اال النظيفه

ان كانك رفيق وبالرفق ملزوم

سنيد اليمكن تالقي  كيفه

سوا في الرخاء واال اوقات الشوم

خوك خوك مهما كان بين صيفه

هو فزعتك  وقتا  اتجيك  القوم

وال لك طمع في سيف  خاطي سيفه

تسله سوا ظالم  سوا ء  مظلوم

بال  خوك  ماتسوى  وال تعريفه

حتى لو  اتبايع  لك  الناس  اعموم

في خوك التسمع وال تخريفه

مع  خوك ما يلزم  اعداد  ولوم

اللي دارها هلب وقول خفيفه

بال  اهبال التبحث اللي مردوم

زعلكم يعدي كي سحابة صيفه

وال يجوز يترك في القلب  هموم

ولمة الشمل تزيدكم تشريفه

قدام  الخاليق قدركم  متموم

واخر اختام  خيوط ها الصحيفة

صلوا ع اللي م الخطا   معصوم

صاحب  صاحبين كذاب
اللي تخطاك خير م اللي تصيدك

علي قيس مرتعها تدر  حليب
صاحب بوك صاحبك
ضيف لجواد  يضيف

البحر  ماتدردره  حيطه
ما ترافقوا اثنين اال وجا الكيد علي واحد

الغناوة: ابسبله نهار العيد تمشي العين  شور اوالفه
الشتاوه: الغيبه طارت يو العيد عليهم سلمنا باليد

الغناوة:  نرجاك بين مانرجاك كليت عمري مخايره
الشتاوه: عدا عمري غير نخاير نرجاكم مانرجا حاير

الغناوة:  مشيت النظر الحيل  تلميس نين طقيت دارهم
الشتاوه: عرفته يالوهام القيس  نجيكن حتى بالتلميس

بقلم: حسين نصيب المالكي

بقلم االديب: محمد اسويسي



إشراف : معتز ونيس األحد 12 ربيع الثاني   1444هـ الموافق 6 نوفمبر 2022م العدد )199(  11

حوادث

■ الديوان / خاص
كشف قسم البحث الجنائي 
بمديرية أمن بنغازي تفاصيل 
بمنطقة  شخص  قتل  واق��ع��ة 
أبناء عمومته  بنينا ألثنان من 

رمياً بالرصاص.
أوض���ح���ت م���دي���ري���ة أم��ن 
تفاصيل  لها  بيان  في  بنغازي 
عملية   أن   : قائلة  الجريمة  
ال��ق��ب��ض ج����اءت ع��ِق��ب ورود 
إش�����ارة الس��ل��ك��ي��ة م���ن غ��رف��ة 
بُمديرية  الرئيسية  العمليات 
أم���ن ب��ن��غ��ازي م��ف��اده��ا وق��وع 
النارية  باألسلحة  م��ش��اج��رة 
ضحيتها  راح  بنينا  بمنطقة 
ش��ق��ي��ق��ان م���ن س���ك���ان نفس 

المنطقة.
على  ان��ت��ق��ل   : وأض���اف���ت 
إلى  التحريات  أعضاء  الفور 
بنينا  بمنطقة  الواقعة  مكان 

التحري  عمليات  وانطلقت 
وأسفرت  المعلومات  وجمع 
معرفة  عن  التحريات  جهود 

الجاني وهو إبن عمهم.
 : أن  ب���ال���ق���ول  وم����ض����ت 
الجاني  أن  أفادت  المعلومات 

عليهما  ب��ال��رم��اي��ة  ق���ام  ق���د 
الطريق  بإتجاه  بالفرار  والذ 
غادر  ذلك  وبعد    ، الساحلي 
أع���ض���اء ال���ت���ح���ري���ات م��ك��ان 
الواقعة واتجهوا ُمسرعين إلى 
تمكنوا  حيث  الساحل  طريق 
بطريق  ال��ج��ان��ي  م��ن ض��ب��ط 
إلى  به  االنتقال  وتم  الساحل 

القسم.
اعترف  معه  وب��االس��ت��دالل 
عمومته  ألبناء  بقتله  المجرم 
)كاشن  ناري  بواسطة ساح 
ك��وف( وأف��اد ان��ه ق��ام بإفراغ 
م���خ���زن ك���ام���ل ب��ات��ج��اه��ه��م 
وب��س��ؤال��ه ع��ن األس��ب��اب التي 
الجريمة  ه��ذه  يرتكب  جعلته 
أفاد أنه على خاف مع ابناء 
عمومته وهناك مشاكل عائلية 
بينهم منذ أكثر من عامين فتم 

إحالته للنيابة العامة.

الديوان / خاص
على  القبض  طبرق  أم��ن  مديرية  ألقت 
من  س��اع��ات   10 بعد  قتل  بجريمة  متهم 
وق��وع��ه��ا وف���ق م��ا أف��ادت��ه ال��م��دي��ري��ة عبر 
التواصل  م��وق��ع  على  الرسمية  صفحتها 

االجتماعي فيسبوك. 
وقالت المديرية في بيان لها أنه قد تبين 
درنة  باب  بحي  بمنزل  الجريمة  وق��وع  بعد 
عليه  المجني  أن  بالمدينة  الجثة  ومعاينة 

تُوفي جراء 25 طعنة في مختلف الجسم.
والتحقيق  ال��ت��ح��ري  تكثيف  وأض��اف��ت 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  المشكلة  اللجنة  ق��ب��ل  م��ن 

القانون  فرض  وقوة  الجنائي  البحث  قسم 
عن  المعلومات  وجمع  بالتحري  بالمديرية 

الجاني وإلقاء القبض عليه.
هوية  تحديد  ج��رى  فقد  البيان  وحسب 
ال��ج��ان��ي خ���ال ع��ش��ر س��اع��ات م��ن وق��وع 
وجمع  وال��ت��ح��ري  البحث  عقب  الجريمة 
إلقاء   إل��ى  مشيرة  المتهم  عن  المعلومات 
القبض عليه واالنتقال به إلى قسم البحث 
انه  تبين  حيث  معه  ل��اس��ت��دالل  الجنائي 
المجني  بطعن  واعترف  الجنسية  مصري 
عليه بواسطة ساح أبيض )سكين(  بسبب 

خاف أدى إلى مشاجرة.

الديوان / خاص
قاريونس  مركز شرطة  عثر 
ُمنتهية  ألدوي����ة  م��خ��زن  ع��ل��ى 
بنغازي  مدينة  في  الصاحية 
بحسب ما أعلنت مديرية أمن 
بنغازي عبر صفحتها الرسمية 

على موقع فيسبوك.
وق��ال��ت ال��م��دي��ري��ة أن���ه "| 
أمن  مدير  لتعليمات  تنفيذاً 
ب��ن��غ��ازي ب��ال��م��ج��اه��رة ب��األم��ن 
وض��ب��ط ال��ش��ارع ال��ع��ام عليه 
أم��ن مصغرة  إع��داد خطة  تم 
شرطة  مركز  رئيس  قبل  م��ن 
تجوال  على  تنص  ق��اري��ون��س 
وتمشيط  التحريات  أع��ض��اء 
االخ���ت���ص���اص خ����ال ال��ف��ت��رة 

الصباحية والمسائية.

تجوال  عند  أن��ه  وأض��اف��ت 
أع���ض���اء ال���ت���ح���ري���ات داخ���ل 
االختصاص تمكنوا من العثور 
يحتوي  ُمتهالك  م��خ��زن  على 
ع��ل��ى ع���دد كبير م��ن األدوي���ة 
والمعدات  الصاحية  ُمنتهية 
تكون  وق���د  وغ��ي��ره��ا  الطبية 
عرضة للسرقة من قبل ضعاف 
بتواريخها  للتاعب  النفوس 

وبيعها في السوق.
وت��اب��ع��ت " ع��ل��ى ال��ف��ور تم 
التي  ال��ع��ام��ة  النيابة  إخ��ط��ار 
أمرت باالستدالل بالواقعة وتم 
ورئيس  المركز  رئيس  انتقال 
وال��ت��ح��ري��ات  التحقيق  وح���دة 
إل���ى م��ك��ان ال��واق��ع��ة والزال���ت 

التحقيقات ُمستمرة.

الديوان / خاص
بمدينة  المقزحة  شرطة  مركز  تمكن 
تشكيل  على  القبض  إل��ق��اء  م��ن  بنغازي 
عشرة  أح��د  على  بالسطو  ق��ام  عصابي 

مزرعة وسرقة أساك كهرباء.
جاء  بنغازي  أم��ن  لمديرية  بيان  وف��ي 
شخًصا  أوق��ف��ت  للمركز  دوري���ة  أن  فيه 
لدى تجوله في المنطقة وبحوزته كيسان 

كبيران بهما أساك نحاسية. 
وأكدت أن المقبوض عليه | أقر بسرقة 
واعترف على شريك معه في  األس��اك  
ارت��ك��اب ال��ج��رائ��م ح��ي��ث ت��وج��ه أع��ض��اء 
التحريات إلى  محل إقامته وأعد له كمين 
المركز  إل��ى  به  واالنتقال  إيقافه  وج��رى 
وباالستدالل معه اعترف بما نُسب إليه ثم 

أحيل إلى النيابة العامة.

الديوان / خاص
على  القبض  بنغازي  أمن  مديرية  أعلنت 
شخص من ذوي السوابق هارب من مؤسسة 
معدات  بسرقة  ومتهم  والتأهيل  اإلص���اح 

صناعية بقيمة 18 ألف دينار. 
أربعة محاضر

وأفاد بيان نشرته المديرية عبر صفحتها 
فيسبوك  االجتماعي   التواصل  موقع  على 
بأن مركز شرطة بوعطني تلقى معلومات عن 
شخص مطلوب على ذمة أربعة محاضر منها 
السلب بقوة الساح والسرقة وإساءة معاملة 

والديه.
كما أن المذكور الذي يدعى »أ.م.ص« من 
يحتوي  مخزن  بسرقة  متهم   2001 مواليد 
دينار  ألف  بقيمة 18  معدات صناعية  على 
الشخص  بتجوال  المعلومات  أف��ادت  حيث 
المطلوب على متن مركبة آلية معتمة بالكامل.

للمطلوب جرى ضبطه  إعداد كمين  وبعد 
أب��ي��ض وح���ب���وب هلوسة  وب��ح��وزت��ه س���اح 
واعترف أمام جهات التحقيق بما نُِسب إليه.

لدى  مطلوب  المتهم  أن  البيان  وأض��اف   
مركز شرطة بنينا واتضح هروبه من مؤسسة 
المحاضر  ه��ذه  وأح��د  والتأهيل  اإلص���اح 
وتحطيم  بالضرب  وأبيه  أمه  على  االعتداء 

محتويات المنزل.

الديوان / خاص
ألقى مركز ُشرطة بوعطني بمدينة بنغازي 
ال��ق��ب��ض ع��ل��ى ش��خ��ص م��ن ذوي ال��س��واب��ق 
بيع  عقود  وتزوير  واالحتيال  النصب  يمتهن 
األراضي وتحرير صكوك بدون رصيد بقيمة 

141.300 ألف دينار.
 : أن  فيه  لمركزالشرطة  جاء  بيان  و في 
السرية  المصادر  أحد  من  وردت  معلومات 
المراكز  لدى  المطلوبين  أحد  بتواجد  تفيد 
على ذمة 8 محاضر تتضمن تزوير عقود بيع 
أراضي وتحرير صكوك بدون رصيد وصلت 
قيمتها لمبلغ وقدره  ألف دينار. 141.300

وب��ح��س��ب ال��م��رك��ز ت���م ت��ك��ل��ي��ف أع��ض��اء 
الشخص  عن  والتحري  بالبحث  التحريات 
المطلوب حيث أفادت التحريات أن الشخص 
المطلوب كان هارباً إلى مدينة البيضاء وبعد 

عودته إلى منزله بمنطقة بوعطني.
التحريات  أعضاء  انتقل  البيان   وبحسب 
مراقبة  وت��م��ت  المطلوب  الشخص  لمنزل 
التعامل  تم  خروجه  وعند  أيام  لعدة  المكان 
وتم  المركز  إلى  به  واالنتقال  وضبطه  معه 
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حياله وأُحيل 

إلى النيابة العامة.

مطلوب للعدالة 
في قبضة القانون

حرر صكوكًا بدون رصيد وزور عقود 
بيع أراضي نصاب من ذوي السوابق

القبض على قاتل أبناء عمومته

 بسبب مشاجرة 

أرداه قتياًل بعد 25 طعنة

تنفيذًا لخطة أمنية 

مركز شرطة قاريونس يعثر على مخزن أدوية ُمنتهية الصالحية

تشكيل عصابي يسطو على 11 مزرعة ويسرق أسالكًا كهربائية 
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رئيس  األخ��ض��ر،  ن���ادي  إدارة  ك��ّرم��ت 
فتحي  الليبية  بالحكومة  ال��وزراء  مجلس 
عبدالسام  ال��ري��اض��ة  ووزي���ر  ب��اش��اغ��ا، 
الحثيثة  لمجهوداتهم  ت��ق��دي��ًرا  غ��وي��ل��ة؛ 
مشاركاته  ف��ي  ال��ن��ادي  دع��م  سبيل  ف��ي 

بالمسابقات اإلفريقية.
رئيس  ج��ه��ود  ال���ن���ادي  إدارة  وث��م��ن��ت 
لكافة  المستمرة  متابعته  ف��ي  ال����وزراء، 
خ��ط��وات ال��ف��ري��ق، وح��رص��ه ع��ل��ى دع��م 

الفريق بكل ما يحتاجه.

الحكومة  ب��أن  باشاغا  أك��د  جانبه  من 
الفريق  مصاريف  بكافة  ستتكفل  الليبية 
من سفر وإقامة وغيرها من االحتياجات 
ال��روح  م��ن  للرفع  داف��ًع��ا؛  ستكون  ال��ت��ي 

المعنوية للفريق لتقديم أفضل ما لديه.

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا 
وق��وف��ه م��ع ن���ادي خليج س��رت ال��ري��اض��ي، 
وتوفير الدعم الازم له، مشدًدا على دعمه 
وتوجههم  ال��ري��اض��ي  وال��ش��ب��اب  ل��ل��ري��اض��ة 
الحروب  في  استغالهم  عدم  لضمان  لها، 

والصراعات.
جاء ذلك في زيارة له أجراها يوم األربعاء 
الماضي رفقة عضو مجلس النواب زايد هدية 
ووزير الخارجية حافظ قدور، وعميد بلدية 
سرت مختار المعداني، للنادي حيث كان في 
وعدد من  اإلدارية  اللجنة  رئيس  استقبالهم 

منتسبي الجمعية العمومية بالنادي.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال��زي��ارة ت��أت��ي ضمن 
اهتمامات رئيس الحكومة الليبية بالرياضة 
عامة واألندية الرياضية بشكل خاص، إضافة 
والمختنقات  الصعوبات  على  الوقوف  إلى 

التي تواجه نادي خليج سرت منذ فترة.

تقرير: سيف النصر امبيه
فريق  ضيفه  على  صعباً  القدم  لكرة  األول  األهلي  فريق  حقق 
وذلك  رد،  دون  هدف  بنتيجة  أفريقيا  جنوب  من  جانتس  مارومو 
لحساب ذهاب الدور ال� 32 مكرر من الكونفدرالية األفريقية، في 
المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

وقادها  الماضي–  األرب��ع��اء  ي��وم   – ج��رت  التي  المقابلة  ه��ذه 
الحكم ) جان أوتارا( نجح فيها ممثل ليبيا األهلي في الكونفدرالية 
طريق  عن  وذلك  مبكراً،  )آريبي(  الحارس  شباك  زي��ارة  األفريقية 
مجهود فردي قام به المهاجم )أنيس السلتو(، واضعاً كرته زاحفة 

على يسار الحارس، مفتتحاً التسجيل.
لكن صحوة  المبكر،  الهدف  هذا  تدارك  الضيف  الفريق  حاول 
األهلي في الخطوط الثاثة حالة دون تعديله للنتيجة، وعند الدقيقة 
ال� 15 فشل المدافع )أحمد التربي( في وضع رأسيته داخل شباك 

)آريبي(، والذي بدوره التقط الرأسية بكل إقتدار .
بغية  جانتس،  مارومو  دفاعات  على  هجماته  من  أكثر  األهلي 
تعزيز النتيجة بهدف ثان، فكانت تحركات المهاجم )أنيس السلتو( 
أبرز وأخطر ما في اللقاء، لكن تلك المحاوالت لم يكتب لها النجاح، 

لينتهي الشوط األول على واقع هدف وحيد.
مضاعفة  األهلي  رغبة  وجلياً  واضحاً  بدأ  الثاني  النصف  في 
النتيجة بهدف ثاني، وشهدت الدقيقة ال� 47 بهته دفاعية في الخط 
النتيجة،  معادلة  موندي(  )مابيتشي  المهاجم  كاد  لأهلي،  الخلفي 
عندما صوب كرة داخل منطقة الجزاء تمر بمحاذاة القائم األيمن 

للحارس )محمد نشنوش(.
، فأغلق األهلي  التهديد الجنوب أفريقي، أعطى األهلي إنذاراً 
مناطقة الدفاعية جيداً، في المقابل تقدم أكثر لأمام حيث أضاع 
حركة  األكثر  المهاجم  من  وصلته  رأسية  كرة  العرفي(  الله  )عبد 
في  وذل��ك  للحارس،  اإليسر  القائم  بجانب  مرت  السلتو(،  )أنيس 

الدقيقة ال� 50.
كرة  العرفي(  الله  )عبد  الاعب  م��رر   53 ال���  الدقيقة  وعند 
عرضية، لم يتمكن المهاجم )أنيس السلتو( تسجيل الهدف الثاني، 

لتجد الكرة أيادي الحارس، رغم سهولة الفرصة.
مهدداً  السلتو( مجدداً  )أنيس  ال� 67 ظهر  الدقيقة  مطلع  ومع 

مرمى مارومو ، السيما أن الاعب ذاته تمكن من خطف كرة بين 
ترتطم  التصويبة  تلك  لكن   ، بيسراه  مصوباً  الضيف  دف��اع  قلبي 

بالعارضة.
السلتو(  )أنيس  األكثر خطورة  المهاجم  )آريبي(  الحارس  وحرم 
من التسجيل، عندما نجح في أبعاد تصويبته إلى ركنية، وذلك عند 
الدقيقة ال� 76، وعلى الرغم من تعدد الفرص الخطرة التي كانت 
لم  األه��داف  لوحة  أن  إال  ث��ان،  بهدف  النتيجة  لمضاعفة  سانحة 
للقاء،  األول��ى  ثانية  ال���39  يتيم جاء في  وبقيت على هدف  تتغير، 
هذا وستكون مباراة اإلياب بين ممثل ليبيا األهلي ومارومو جانتس 
ال�9 من هذا شهر نوفمبر الجاري، وذلك على ماعب جنوب  في 

أفريقيا. 
النصر يفقد لقاءه أمام ريفرز يونايتد 

وتلقى فريق النصر الليبي لكرة القدم خسارة قاسية من نظيرة 
ريفرز يونايتد النيجيري بنتيجة خمسة أهداف دوت رد، وذلك ضمن 
األفريقية،  الكونفدرالية  من  مكرر   32 ال�  الدور  ذهاب  منافسات 
في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب ياكوبو جوون 

بمدينة بورت هاركورت النيجيرية.

هذه المواجهة التي أقيمت – يوم األربعاء الماضي – وتوسطها 
الحكم المصري )محمد معروف(، لم يظهر فيها فريق النصر بالشكل 
المطلوب والمعتاد عليه، بل ظهر الفريق المستضيف ريفرز يونايتد 

هو األكثر قوة وخطورة على مرمى الحارس )أصيل المقصبي(.
هذا وأحتسب الحكم المصري )محمد معروف( ركلة جزاء لفريق 
بعرقلة  المقصبي(  )أصيل  الحارس  تسبب  ، عندما  يونايتد  ريفرز 
أحد العبي ريفرز، تقدم لها الاعب )كازي أنيينانا( مفتتحاً خماسية 
الفريق المستضيف، في حين تمكن زميلة )دورو أيبوب( مضاعفة 

النتيجة بهدف ثان، وذلك عند مطلع الدقيقة ال� 17 .
يونايتد،  ريفرز  لفريق  الثالث  الهدف   44 ال�  الدقيقة  وحملت 
)أصيل  للحارس  الخاطئ  الخروج  )أك��ودو(  الاعب  استغل  حيث 
به مجريات  منهياً  األهداف،  ثالث  ليتمكن من إضافة  المقصبي(، 

الحصة األولى.
اللعب،  مجريات  على  مسيطراً  ريفرز  ظل  الثاني،  الشوط  في 
مهيمناً على اللقاء، لعباً ونتيجة، مواصًا زيادة غلة األهداف، وعند 
الدقيقة ال� 63 تحصل ريفرز يونايتد على ركلة جزاء ثانية باللقاء، 
نجح العبه )دورو أيبوب( تسجيل رابع األهداف والثاني له شخصياً، 
أوه��اوم( مهرجان األهداف بهدف  قبل أن يختتم زميلة )ماالكشي 

خامس، وذلك في الدقيقة ال� 72 .
وبهذا الفوز الكبير، وضع فريق ريفرز يونايتد قدماً في ال� 16، 
ال� 9 من  الفريقين والذي سيكون في  بين  لقاء اإلياب  انتظار  في 
شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي.

األخضر يفقد لقاءه أمام باتو يونايتيد النيجيري 
وخسر فريق األخضر مساء يوم األربعاء الماضي، مباراته أمام 
مستضيفه باتو يونايتيد النيجيري بأربعة أهداف لهدف، ضمن دور 

ال�32 مكرر من بطولة الكونفدرالية األفريقية.
الدقيقة  في  أهدافه  أولى  النيجيري  يونايتد  باتو  وسجل  هذا 
الدقيقة 75،  والثالث في  الدقيقة 41،  أهدافه في  والثاني   ،27
ونجح األخضر في تقليص الفارق بتسجيل هدف ثمين في الدقيقة 
85، وعاد فريق النيجيري ليسجل هدفه الرابع في الدقيقة 2+90.
هذا وسيقام لقاء اإلياب على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي، 

في التاسع من شهر نوفمبر الحالي. 

إدارة نادي األخضر تكّرم رئيس الحكومة الليبية ووزير الرياضة

رئيس الحكومة الليبية يؤكد دعمه للرياضة واألندية الرياضية

لحساب الكونفدرالية اإلفريقية.. ” السلتو” يحقق فوزا صعبًا لألهلي طرابلس وخسارة النصر واألخضر في مباريات الذهاب

لكرة  للناشئين  الوطني  المنتخب  يخوض 
المصري  المنتخب  أمام  األولى  مباراته  القدم، 
في الثامن من نوفمبر الجاري، ضمن مشاركته 
للناشئين  أفريقيا  شمال  بطولة  تصفيات  في 
في  تصفياتها  ستقام  التي  ع��اًم��ا،   17 تحت 
المنتخب  ويواجه  الشهر.  هذا  خال  الجزائر 
الوطني في المباراة الثانية نظيره المغربي في 
11 من شهر نوفمبر الجاري، ويقابل المنتخب 

التونسي في 14 من الشهر نفسه.
أفريقيا  أم��م  نهائيات  الجزائر  وتستضيف 
تحت 17 عاًما في أبريل عام 2023، ويتأهل 
من مجموعة ليبيا منتخب واحد للمشاركة في 
تصفيات  مباريات  جدول  يلي  فيما  النهائيات. 

شمال افريقيا:
8 نوفمبر: المغرب تلتقي تونس وليبيا تلتقي مصر.

11 نوفمبر: مصر تلتقي تونس وليبيا تلتقي المغرب.

14 نوفمبر: ليبيا تلتقي تونس ومصر تلتقي المغرب.
وكان المنتخب الوطني الناشئين قد فاز على 
في  رد  دون  بهدف  للناشئين  الجزائري  نظيره 

مباراة ودية أقيمت بالجزائر مؤخًرا. 

المنتخب الوطني للناشئين ُيواجه نظيره المصري 
ضمن تصفيات بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم


