
صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس 
النواب السيد عبدالله بليحق بأن وزير 
قدور"  "عبدالحافظ  الدكتور  الخارجية 
"عبدالدسالم  السيد  الرياضة  ووزي��ر 
عبدالله غويلة"، أديا اليمين الدستورية 
المستشار  النواب  مجلس  رئيس  أم��ام 
“عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة 
مهام  ليُباشرا  الماضي،  الثالثاء  ي��وم 

عملهم .

ال��ن��واب رئ��ي��س مجلس  أم���ام  ال��دس��ت��وري��ة  اليمين  ي��ؤدي��ان  وال��ري��اض��ة  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي����را 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

"باشاغا" يبحث مع السفير األمريكي الوضع 
السياسي في ليبيا ومسار االنتخابات
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وزيرا االقتصاد والحكم المحلي يبحثان 
إجراءات معالجة ارتفاع األسعار
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وزير المالية يبحث مع مصلحتي الجمارك 
والضرائب إجراءات تحصيل االيرادات السيادية

رحب رئيس الحكومة المكلف 
من البرلمان " فتحي باشاغا " 
بكلمات رئيس وأعضاء مجلس 
األمين  ووكيلة  ال��دول��ي  األم��ن 
وبناء  السياسية  للشؤون  العام 
السالم " روزماري ديكارلو " في 
مجلس  عقدها  التي  الجلسة 
الماضي  األرب��ع��اء  ي��وم  االم���ن 
ب��ش��أن ت��ط��ورات األوض����اع في 

ليبيا.
له  تغريدة  في  باشاغا  وق��ال 
بموقع  ال��رس��م��ي  حسابه  عبر 
تويتر إن الجميع أكد على إجراء 
"رئاسية  ليبية وطنية  انتخابات 
في  ونزيهة  شفافة  وبرلمانية" 

كامل ليبيا، "تحقيقا آلمال أكثر 
من مليوني ناخب، بما يتماشى 
م���ع ق�������رارات م��ج��ل��س األم���ن 
برلين 1،وبرلين 2،  ومؤتمرات 
إنجاز  تعذر  مضيفا  وب��اري��س، 
الوطنية في ظل  االستحقاقات 

االنقسام والصراعات".
أنه  الحكومة  رئيس  وش��دد 
أية  أن  على  التأكيد  م��ن  الب��د 
م����ب����ادرات ت���ه���دف إل����ى عقد 
في  فقط  تشريعية  انتخابات 
دون  الليبية  ال��م��ن��اط��ق  ب��ع��ض 
أخ�����رى؛ ق���د ت����ؤدي إل���ى خلق 
بين  ال��ف��ت��ن��ة  وزرع  االن��ق��س��ام 

الليبيين.

التقى النائب األول لرئيس مجلس 
ال��ن��واب ال��س��ي��د ”ف����وزي ال��ن��وي��ري” 
ليبيا  لدى  المتحدة  المملكة  سفيرة 
يوم  ه��ورن��دال”  ”ك��ارول��ي��ن  السيدة 
مقر  في  بمكتبه  الماضي  الثالثاء 
فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة 

ط���راب���ل���س، وب��ح��س��ب ال��م��ت��ح��دث 
الرسمي باسم مجلس النواب السيد 
تناول  اللقاء  فإن  بليحق”  “عبدالله 
مناقشة آخر المستجدات السياسية 
ذات  القضايا  من  وع��دد  ليبيا  في 

العالقة بالشأن الليبي.

الحكومة  ل��رئ��ي��س  األول  ال��ن��ائ��ب  ت��س��ل��م 
الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب؛ علي 
القطراني ظهيرة يوم الخميس الماضي؛ مقر 

ديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي.
أعضاء  من  ع��دد  االستالم  مراسم  وشهد 
مجلس النواب، ورئيس ديوان الحكومة المنتهة 
الوالية وعميد بلدية بنغازي ومديري مديريات 

األمن بالمنطقة الشرقية والجنوبية.
على  الحاضرين  تأكيد  المراسم؛  وتخلل 
شرعية الحكومة الجديدة لنيلها ثقة السلطة 
وأنها  ال��ن��واب،  بمجلس  المتمثلة  التشريعية 
في  طرابلس  العاصمة  من  عملها  ستباشر 

أقرب اآلجال.
ال��وزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  وأكد 
التأكيد  علينا  الواجب  من  "أنه  له:  كلمة  في 
نهارا  ليال  بالعمل  نتعهد  بأننا  الليبي  للشعب 

إلنجاز  يلزم  ما  واتباع  الخدمات  تقديم  على 
االنتخابات في موعدها المقرر وفقا لما أقره 
الثاني  الدستوري  بالتعديل  ال��ن��واب  مجلس 

عشر".
وأض���اف: "أدع���و كافة أب��ن��اء ال��وط��ن ممن 
يأمنون بالدولة المدنية والتداول السلمي على 
السلطة بالوقوف صفا واحد بالنهوض للبالد 
والخروج بها من التشرذم في ظل المتغيرات 

اإلقليمية والدولية".
ونوه القطراني بدور مجلس النواب لمنحه 
الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، 
مشددا في الوقت على أن قرار المجلس جاء 
خالل عملية دستورية مكتملة األركان وتوافق 
تاريخ  من  جديدة  صفحة  لبدء  ليبي،  ليبي 
الوطن، تتأسس على التوافق ونبذ الخالفات 

والمشاركة الفاعلة في إدارة شؤون البالد.

رئيس الحكومة يرحب بما جاء في جلسة مجلس األمن "حول الملف الليبي"

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا

القطراني: نتعهد بالعمل ليال نهارا على تقديم الخدمات واتباع ما يلزم إلنجاز االنتخابات
المكلفة  الليبية  الحكومة  رئيس  تلقى 
يوم  باشاغا،  فتحي  النواب  مجلس  من 
من  هاتفيا،  اتصاالً  الماضي،  الخميس 
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين 

غوتيرش.
وق����ال "ب��اش��اغ��ا" ف��ي ت��غ��ري��دة على 
تناول  إن االتصال  تويتر،  حسابه بموقع 
وأك���دت  ليبيا،  ف��ي  ال��ح��ال��ي��ة  األوض����اع 
للحكومة  الرئيسي  ال��ه��دف  أن  خالله 
وهو االنتخابات وتحقيق تطلعات الشعب 

الليبي.
الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  وأض����اف 
األمين  أن  النواب،  مجلس  من  المكلف 
ض��رورة  أك��د  غوتيرش"  "أنطونيو  العام 
ل��ي��ب��ي��ا، مشيدا  ح��ف��ظ االس��ت��ق��رار ف��ي 
الحكومة  تلقته  ال��ذي  الواضح  بالدعم 

عند تكليفها. 
التعاون  الجانبان على ضرورة  وشدد 
ومستشارة  للدعم  األممية  البعثة  م��ع 
خالل  ويليامز"  "ستيفاني  العام،  األمين 

الفترة القادمة. 
الرسمي  المتحدث  ق��ال  جانبه  وم��ن 
دوجاريك  ستيفان  المتحدة  األمم  باسم 
الجانبين  أن  اليوم-  صحفي  بيان  -في 
ليبيا، مشيراً  في  التطورات  آخر  ناقشا 
إلى أن غوتيريش أعرب عن قلقه العميق 
إزاء االستقطاب السياسي المستمر في 
على  كبيرة  مخاطر  يحمل  ال��ذي  ليبيا، 

االستقرار الليبي.
غوتيريش  شدد  دوج��اري��ك،  وبحسب 
الجهات  جميع  ال���ت���زام  ض����رورة  ع��ل��ى 
الفاعلة بالحفاظ على الهدوء واالستقرار 
رفض  على  التأكيد  م��ع  األرض،  على 
األمم المتحدة القاطع الستخدام العنف 

والترهيب وخطاب الكراهية ".

"باشاغا" يتلقى اتصاال هاتفيا 
من أمين عام األمم المتحدة
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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

تابع  وزيرا االقتصاد والتجارة 
المحلي  والحكم  الحويج"  "محمد 
اجتماع  في  التومي"،  الدين  "بدر 
ارتفاع  معالجة  إج���راءات  موسع 
األسعار والعمل على توفير السلع  
للمواطنين خاصة مع قدوم شهر 

رمضان الكريم .
الذي حضره   االجتماع  وناقش 
الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  م��ن   ك��ال 
ل���ش���ؤون ال���م���دي���ري���ات، رئ��ي��س 
ال��ب��ل��دي، مدير  ال��ح��رس  ج��ه��از 
واإلص��الح��ات  ال��دراس��ات  إدارة 
التجارة  إدارة  مدير  االقتصادية، 
الداخلية بالوزارة، اتحاد الصناعة 

أسعار  الخبازين  نقيب  الليبية، 
ب��ع��ض ال��س��ل��ع وخ��اص��ة ال��دق��ي��ق 
وم���دى ت��وف��ر م��خ��زون ب��األس��واق 
الدقيق  ت��وزي��ع  م��ت��اب��ع��ة  وك��ي��ف��ي��ة 
احجام 25 و50 كيلو جرام على 

المخابز مباشرة بتنسيق مع نقيب 
الخبازين .

وأوض��������ح وزي������ر االق���ت���ص���اد 
الجهات  من  لجنة  تشكيل  أهمية 
المختصة تتولى جميع اإلجراءات 

ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى االم����ن ال��غ��ذائ��ي 
النظر  إع���ادة  مطالباً  للمواطن  
في سعر الصرف األجنبي مقابل 
الدينار الليبي وإمكانية دعم بعض 

السلع األساسية . 
كما تطرق الحضور الي ارتفاع 
للقمح ومناقشة  العالمية  األسعار 
بالمواصفات  الخاصة  العراقيل 
لمادة  البروتين  بنسبة  المعتمدة 
األسعار  تنفيذ  وض���رورة  القمح 
قبل  من  المحددة  االسترشادية 
وعلى  والتجارة  االقتصاد  وزارة 
جهاز الحرس البلدي وضعها قيد 

التنفيذ.

تابع  وزير التربية والتعليم "موسى 
ال��م��ق��ري��ف" ف��ي اج��ت��م��اع ع��ق��ده ي��وم 
المركز  ُم��دراء  مع   الماضي  االربعاء 
التعليم  وت��ط��وي��ر  ل��ل��ت��دري��ب  ال���ع���ام 
ب��ال��وزارة  األداء  وتقييم  وال��ُم��ت��اب��ع��ة 
االستعدادات للفصل الدراسي الثاني 
للوصول  ال��ّدراس��ي��ة  الُخطة  وضبط 
ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال���ّدراس���ي���ة إل����ى أف��ض��ل 

مستوياتها.
كما تم خالل االجتماع الذي حضره 
سر  وأمين  العامة  النقابات  مندوبي 
النقابة العامة للمعلمين مناقشة ِعّدة 
موضوعات تتعلق بسير العام الدراسي 
وضبط  ال��ث��ان��ي   الفصل  وان��ط��الق��ة 
بالعملية  للوصول  الّدراسية   الُخطة 

الّدراسية إلى أفضل مستوياتها. 

لشؤون  الزراعة  وزارة  وكيل  ناقش 
همة"  الدين  "ت��اج  الحيوانية  ال��ث��روة 
التنفيذي  األم��ي��ن  م��ع  اج��ت��م��اع  ف��ي 
وال��ص��ح��راء،  ال��س��اح��ل  دول  لتجمع 
األمانة  عودة  رافيني"، عقب  "بريجي 
الرئيسي،  مقرها  إلى  للتجمع  العامة 
التعاون  اف��اق  ط��راب��ل��س،  بالعاصمة 

في مجال الثروة الحيوانية ومكافحة 
االفات .

كما تم خالل االجتماع الذي عقداه 
بطرابلس استعراض افاق التعاون في 
محاربة تهريب الحيوانات والحد من 
انتشار االمراض العابرة للحدود الذي 

تهدد الثروة الحيوانية .

وزيرا االقتصاد والحكم المحلي يبحثان إجراءات معالجة ارتفاع األسعار

وزير التعليم يتابع االستعدادات للفصل الدراسي الثاني 

وكيل وزارة الزراعة يبحث مع أمين تجمع دول الساحل والصحراء مكافحة تهريب الحيوانات وانتشار االمراض

ان تشـــريُع القوانـــِن هـــو حجـــُر 
احلضـــاراْت.  قيـــام  يف  األســـاِس 
ازدهـــارَ  التاريـــُخ  يســـّجل  ولـــم 
قوانينهـــا  وكانـــت  إال  حضـــارٍة 
شاهد إثباٍت على هذا االزدهار.
أما حكاية البرملانات ومسيرتها 

والتأســـيس  التشـــريِع  مـــع 
للثوابت عبر القوانن واللوائح 
والقرارات، فهـــي حكاية طويلة، 
وســـجٌل حافـــٌل باملشـــاق وحتمل 

املســـؤولية .
اخلدمـــــــــــــاِت  مؤسســــــــــــــةَ  إن 

النـــواِب  مبجلـــِس  اإلعالميـــِة 
قوانـــن   ( تقـــدُم  وهـــي  الليبـــي، 
النـــواب  مجلـــس  وقـــرارات 
مشـــروعها  باكـــورَة  الليبـــي( 
والترجمـــة  للنشـــر  اجلديـــد 
عبـــر  سلســـلة منشـــورات تصـــدر 

عـــن إدارة املطبوعـــات مبؤسســـة 
يســـرها  اإلعالميـــة؛  اخلدمـــات 
أن تكتـــب حرفـــًا يف ســـفٍر عظيم 
يـــروي تاريـــخ أرٍض لن تزدهر إال 
القانـــون، وســـوف تزدهـــر  بقـــوة 

اهلل. شـــاء  إن  القانـــون  بقـــوة 

صدر 
حديثا
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روما  في  الليبية  السفارة  استضافت 
يوم الخميس الماضي االجتماع الدوري 
المعتمدين  االف��ارق��ة  السفراء  لمجلس 

لدي الجمهورية اإليطالية.
وشدد المشاركون في االجتماع الذي 
التابعة  الليبية  االكاديمية  بقاعة  أقيم 
اهمية  على  روم��ا  في  الليبية  للسفارة 
العمل االفريقي المشترك داخل ايطاليا 

وعلى الساحة األوروبية. 
الرسمية  الصفحة  نشرته  لما  ووفقا 
أن  على  المشاركون  أكد  فقد  للسفارة 
حماية المصالح االفريقية يجب ان يكون 
ضمن االهتمام المشترك لهذا المجلس 
وخ��اص��ة ال��م��ص��ال��ح االف��ري��ق��ي��ة داخ��ل 

الجمهورية اإليطالية. 
احياء  إلى  المجلس  أعضاء  دعا  كما 
ال��ي��وم ال��ث��ق��اف��ي االف��ري��ق��ي وااله��ت��م��ام 
ب��م��ص��ال��ح ال��ج��ال��ي��ة االف��ري��ق��ي��ة داخ��ل 

ايطاليا. 
وأوص������ى ال���م���ش���ارك���ون ف���ي خ��ت��ام 
داخل  اللجان  تفعيل  بسرعة  اجتماعهم 
لتنفيذ  وذلك  االفارقة  السفراء  مجلس 
م��ا ي��ت��م االت���ف���اق ع��ل��ي��ه ب��ي��ن ال��س��ف��راء 

بالمجلس. 

سفارة ليبيا في روما تستضيف االجتماع 
الدوري لمجلس السفراء االفارقة المعتمدين 

لدي الجمهورية اإليطالية

ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة 
مجلس  م��ن  المكلف  الليبية 
يوم  باشاغا"،  "فتحي  النواب، 
السفير  الماضي،  الخميس 
األمريكي لدى ليبيا "ريتشارد 

نورالند".
األم��ري��ك��ي  السفير  وق���ال 
السفارة  نشرتها  تغريدة  في 
األم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى ح��س��اب��ه��ا 
ال����رس����م����ي ب���ت���وي���ت���ر، ب��ع��د 

اج��ت��م��اع��ات��ي ف���ي ط��راب��ل��س 
اليوم، كان من دواعي سروري 
ال����وزراء  ب��رئ��ي��س  ال��ت��ق��ي  أن 
المعين من قبل مجلس النواب 

"فتحي باشاغا". 
وأض���������اف، "ن�����ورالن�����د"، 
مناقشة  ت���ن���اول  ال��ل��ق��اء  إن 
ليبيا  ف��ي  السياسي  ال��وض��ع 
إلج��راء  موثوق  مسار  وآف��اق 

االنتخابات. 

الليبية  الحكومة  رئيس  التقى 
المكلف من مجلس النواب "فتحي 
الماضي،  الخميس  يوم  باشاغا"، 
مع "جان فيسيتال" سفير جمهورية 

التشيك لدى ليبيا في تونس.
وقال سفير التشيك في تغريدة 
ع��ل��ى ح��س��اب��ه ب��م��وق��ع ت��وي��ت��ر، إن 
الوضع  مناقشة  على  تركز  اللقاء 
السياسي في ليبيا، وأهمية إيجاد 

االنتخابات  وتنظيم  سياسي  حل 
ع���ب���ر ال���م���ف���وض���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة 

لالنتخابات. 
مناقشة  إلى  اللقاء  تطرق  كما 
والتشيك،  ليبيا  بين  ال��ع��الق��ات 
وس���ب���ل دع����م اس���ت���ق���رار ل��ي��ب��ي��ا، 
برنامج  م��ع  المشترك  وال��ت��ع��اون 
األمم  وبرنامج  العالمي،  ال��غ��ذاء 

المتحدة اإلنمائي في ليبيا. 

لمجموعة  المشاركون  ال��رؤس��اء  ش��دد 
المتابعة  للجنة  التابعة  االقتصادية  العمل 
استمرار  على ضرورة  ليبيا  بشأن  الدولية 
مثل  ال��س��ي��ادي��ة  ال��م��ؤس��س��ات  استقاللية 
مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية 

للنفط.
البعثة  ن��ش��رت��ه  ب��ي��ان  ف��ي  ذل���ك  وج����اء 
األممية في بيان عبر صفحتها على موقع 
الخميس  ي��وم  لقائهم  عقب  "ف��ي��س��ب��وك" 
الماضي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، 
الصديق الكبير، وممثاًل عن نائب محافظ 

مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري. 
على  الليبية  السلطات  ال��رؤس��اء  وح��ث 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  تزويد  ضمان 
وسط  اإلن��ت��اج،  لتعزيز  الكافية  ب��ال��م��وارد 
ارتفاع أسعار النفط وذلك من أجل استقرار 

إلى الشفافية  ليبيا، وشددوا على الحاجة 
في اإلنفاق الحكومي لضمان إدارتها بشكل 

جيد لصالح الشعب الليبي. 

وقالت البعثة األممية في بيانها إن اللقاء 
إع��ادة  جهود  ف��ي  ال��ُم��ح��رز  التقدم  ناقش 
ومواصلة  المركزي  ليبيا  مصرف  توحيد 
ذات  األساسي لالحتياجات  اإلنفاق  تامين 

األولوية للشعب الليبي. 
ومستشار  الكبير  الصديق  أن  وأضافت 
ال��رؤس��اء  ب��اط��الع  ق��ام��ا  المحافظ  ن��ائ��ب 
العمل  م��س��ارات  أوض��اع  على  المشاركين 
التي تشكل خطة إعادة التوحيد، التي عمل 
من  بدعم  المركزي،  ليبيا  مصرف  عليها 

شركة ديلويت. 
االقتصادية  العمل  مجموعة  إلى  يشار 
ليبيا  الدولية بشأن  المتابعة  للجنة  التابعة 
والواليات  ومصر  األوروب��ي  االتحاد  تضم 
في  للدعم  المتحدة  األمم  وبعثة  المتحدة 

ليبيا. 

للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  بحث 
األمين  م��ع  عيسى"  "محمد  السياسية 
التنفيذي لتجمع  دول الساحل والصحراء 
المطلوبة  اإلج����راءات  راف��ي��ن��ي"  "بريجي 
الستئناف عمل األمانة العامة للتجمع من 

العاصمة الليبية طرابلس .
تدخر  لن  ليبيا  بأن  "عيسى"  وأوض��ح   
مجدداً  للنهوض  الدعم  تقديم  في  جهداً 
وتذليل  والصحراء  الساحل  دول  بتجمع 
كافة الصعوبات والعراقيل التي تعقيه من 

أداء مهامه. 
ال��وزارة  وكيل  استقبل  خالل  ذلك  جاء 
ب��اإلن��اب��ة ع��ن وزي����رة ال��خ��ارج��ي��ة" نجالء 
اإلثنين  ي��وم  ال���وزارة  مقر  في  المنقوش" 
دول  لتجمع  التنفيذي  األم��ي��ن  الماضي 
الزيارة  ضمن  وذلك  والصحراء  الساحل 
إطار  في  ليبيا  دول��ة  إل��ى  بها  يقوم  التي 
األمانة  ل��ع��ودة  ال��الزم��ة  الترتيبات  وض��ع 
العامة للتجمع للعمل في مقرها الرئيسي 

بالعاصمة طرابلس قريباً .
ورّحب السيد الوكيل في مستهل اللقاء 
إليه  ن��اق��اًل  للتجمع  التنفيذي  ب��األم��ي��ن 
بعودة  البالغ  واهتمامها  ال��وزي��رة  تحيات 

مقرها  في  للعمل  للتجمع  العامة  األمانة 
أنها  حيث  طرابلس  بالعاصمة  الرئيسي 
كافة  تسخير  بضرورة  تعليماتها  أعطت 
اإلمكانيات المتاحة لتسهيل عودة التجمع 

لما له من أهمية.
األمين  مع  لقاءه  الوكيل خالل  وأوض��ح 
الساحل  دول  تجمع  ع��ودة  بأن  التنفيذي 
دولة  بأّن  للعالم  مهمة  إش��ارة  والصحراء 
ليبيا تشهد حالة استقرار واضحة المعالم 
للعمل  التجمع  انتقال  وأن  خصوصاً   ،

للوضع  نتيجة  كانت  أنجامينا  في  مؤقتاً 
حالة  به   تمر  كانت  ال��ذي  المستقر  غير 

البالد بصفة عامة. 
حكومة  توجيهات  ب��أن  ال��وك��ي��ل  وب��ّي��ن 
تُحيل  الوزيرة  وتعليمات  الوطنية  الوحدة 
إل���ى ض����رورة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ي��ر كافة 
األمانة  مقر  لعودة  ال��الزم��ة  التسهيالت 
أن  متمنين  طرابلس،  من  للعمل  العامة 
لتفعيل  جديدة  بداية  التجمع  عودة  تكون 
دوره المهم في الفضاء اإلقليمي والقاّري، 

ال��دور  لها  ك��ان  ليبيا  دول���ة  وأن  خ��اص��ة 
األساسي في تأسيسه سنة 1998 شهر 

فبراير  . 
يشيد  للتجمع  التنفيذي  األمين  ب��دوره 
بحفاوة االستقبال والترحيب اللذان حظي 
بهما، وأنه لََمس خالل زيارته رغبة قوية 
تجمع  دور  ب��ع��ودة  الليبيين  األش��ق��اء  م��ن 
دول الساحل والصحراء الذي تأسس من 
السابقة  الظروف  أن  إلى  مشيرا   ، أجله 
غير المستقرة التي اتُِّخذ من أجلها قرار 
نقل مقر األمانة العامة بشكل مؤقت إلى 

أنجامينا انتهت .
تشهد  ليبيا  أّن  رافيني"  "بريجي  وأك��د 
وضعاً مستقراً في الوقت الحالي وال يوجد 
ما يمنع من عودة األمانة العامة للتجمع إلى 
مقره الرئيسي بالعاصمة الليبية طرابلس 

وأن المسألة باتت إجرائية فحسب . 
إدارة  مدير  من  كّل  اللقاء  هذا  وحضر 
الخارجية  ب����وزارة  األف��ري��ق��ي��ة  ال��ش��ؤون 
و"الشيباني عبد الله الشيباني" مدير إدارة 
العامة  باألمانة  والمالية  اإلدارية  الشؤون 
وبعض  والصحراء،  الساحل  دول  لتجمع 

من موظفي التجمع .

"باشاغا" يبحث مع السفير األمريكي الوضع السياسي في ليبيا ومسار االنتخابات

"باشاغا" يلتقي سفير التشيك لدى ليبيا في تونس

مجموعة العمل االقتصادية المعنية بليبيا تشدد على ضرورة استمرار استقاللية المؤسسات السيادية الليبية

وكيل وزارة الخارجية يبحث مع األمين التنفيذي لتجمع )س ص( إستئناف عمل األمانة العامة للتجمع من طرابلس 
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الوطنية  الوحدة  بحكومة  المالية  وزير  بحث 
مصلحة  ع��ام  مدير  مع  الماضي  الخميس  ي��وم 
بمصلحة  الفنية  الشؤون  إدارة  ومدير  الجمارك 
السيادية  االيرادات  تحصيل  إجراءات  الضرائب 
وتفعيل دور المراقبات فيما يتعلق بالجباية وسبل 

تفعيل آلياتها.
وتم خالل االجتماع الذي عقد بديوان الوزارة 
والمكاتب  اإلدارات  مدراء  بحضور  طرابلس  في 
إقرار   - الجمارك  ومصلحة  بالوزارة  المختصة 
الجبائية  العملية  تفعيل  وسبل  اآلليات  من  عدد 
وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة المالية 

عبر موقع "فيسبوك  . "
كما تم التأكيد على اهمية دور ادارة الموارد 
والتنسيق  التواصل  استمرار  على  وحثها  المالية 
مع المصالح الجبائية لحلحلة الصعاب والعراقيل 

التي تواجه سير عملها. 

ال��وح��دة  حكومة  ف��ي  المالية  وزارة  أح��ال��ت 
الربع  األبناء عن  أذون��ات صرف عالوة  الوطنية 
العمليات  إدارة  إل��ى  ال��ح��ال��ي  ال��ع��ام  م��ن  األول 
تمهيًدا  ال��م��رك��زي؛  ليبيا  بمصرف  المصرفية 

لتسييلها في حسابات المواطنين.
تعليمات  أص���در  ق��د  الحكومة  رئ��ي��س  وك���ان 
والمصرف  المالية  وزارة  إلى  الماضي،  الثالثاء 
المركزي بالبدء في إجراءات صرف عالوة األبناء 
عن تسعة أشهر على أن يتم ذلك قبل حلول شهر 

رمضان. 

وزير المالية يبحث مع مصلحتي الجمارك 
والضرائب إجراءات تحصيل االيرادات السيادية

وزارة المالية تحيل أذونات صرف 
عالوة األبناء عن الربع األول من العام 

شركة الكهرباء تطالب المستهلكين بتسديد ديونهم وتسوية أوضاعهم التعاقديةالحالي لمصرف ليبيا المركزي

مركز الطب العالمي بمصر يبدي استعداده لعالج مرضى األورام الليبيين ومعاملتهم إسوة بالمريض المصري

طالبت الشركة العامة للكهرباء، 
ج��م��ي��ع ال��م��س��ت��ه��ل��ك��ي��ن، ب��ت��س��وي��ة 
مع  والتعاون  التعاقدية  أوضاعهم 
استمرارية  لضمان  الفنية  الفرق 

التيار الكهربائي .
ودع�����ت ال���ش���رك���ة ف���ي ب��ي��ان، 
ال��م��واط��ن��ي��ن وأص���ح���اب ال��م��ح��ال 
ال��ت��ج��اري��ة وم����زاول����ي األن��ش��ط��ة 
عليهم  ما  تسديد  إل��ى  الصناعية 
من ديون وتسديد فواتير الكهرباء. 
ون����اش����دت ش���رك���ة ال��ك��ه��رب��اء 
ال��م��س��ت��ه��ل��ك��ي��ن، م��س��اع��دت��ه��ا في 

إنجاح حملة تحصيل اإليراد العام 
الغير  التوصيالت  على  والقضاء 
الفاقد  من  التقليل  بهدف  شرعية 
معاناة  م��ن  والتخفيف  ال��ت��ج��اري 

المواطنين . 
الشركة  إدارة  مجلس  وع��ق��د 
لوضع  الخميس،  أم��س  اجتماعا 
التي  للحملة  األخ��ي��رة  الترتيبات 
بكافة  القادم  األحد  يوم  ستنطلق 
الفاقد  ع��ل��ى  للقضاء  ال��م��ن��اط��ق 
التجاري والرفع من كفاءة الشبكة 

الكهربائية.

أب�����دى م���رك���ز ال���ط���ب ال��ع��ال��م��ي 
ب��ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة ي��وم 
لعالج  اس��ت��ع��داده  الماضي  الثالثاء 
ومعاملتهم  الليبيين  األورام  مرضى 
بموجب  المصري،  بالمريض  إس��وة 
االت��ف��اق��ي��ات ال��م��ب��رم��ة س��اب��ًق��ا بين 

وزارتي الصحة الليبية والمصرية.
قام  التي  الزيارة  عقب  ذلك  جاء 
ل��ش��ؤون  ال��ص��ح��ة  وزارة  وك��ي��ل  ب��ه��ا 
 - الدرسي"  "توفيق  الطبية  المراكز 
رفقة أعضاء اللجنة المكلفة بموجب 
"رمضان  المكلف  الصحة  وزير  قرار 

أبوجناح" - إلى المركز للتعرف علي 
للتعاقد  تمهيًدا  وجاهزيته  إمكانياته 
الليبيين  األورام  مرضى  لعالج  معه 
ب��اس��ت��خ��دام ال��ج��راح��ة اإلش��ع��اع��ي��ة 
الجاما نايف، وتقنية المسح الذري. 

إدارة  مع  الموفدة  اللجنة  وبحثت 
األطباء  مجال  في  التعاون  المركز، 
العالج  توطين  لبرنامج  دعًما  ال��زوار 
خبرات  م��ن  ولالستفادة  ب��ال��داخ��ل، 
الكوادر  تدريب  في  ال���زوار  األط��ب��اء 
نشرته  ل��م��ا  وف��ق��ا  الليبية  الطبية 

الصفحة الرسمية لوزارة الصحة . 

ديوان المحاسبة يخاطب محافظ المصرف المركزي بسرعة 
تنفيذ الحواالت الخاصة بعالج المرضى في الخارج

لجنة االستخدام بوزارة العمل والتأهيل تبحث آليات قبول طلبات استجالب العمالة

شركة البريقة ترسل منظومة تعبئة أسطوانات غاز الطهي إلى سبها

طالب رئيس ديوان المحاسبة، محافظ 
تنفيذ  بسرعة  ال��م��رك��زي  ليبيا  مصرف 
في  المرضى  بعالج  الخاصة  ال��ح��واالت 
وضمان  صحتهم  على  حفاظا  ال��خ��ارج؛ 
تمت  التي  التنظيمية  اإلج����راءات  نجاح 

الفترة األخيرة.
ودعا رئيس ديوان المحاسبة في خطاب 
موجه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، 
تحميل  ع���دم  إل���ى  ال��م��اض��ي؛  الخميس 
وعلى  اآلخرين  وأخطاء  تبعات  المرضى 

وجه الخصوص ما يقوم به رئيس مجلس 
المؤسسة الوطنية للنفط " مصطفى صنع 
النفطية خارج  اإليرادات  الله" من حجب 

إطار القانون، وفق نص الخطاب. 
وحذر  رئيس الديوان من توقف تقديم 
ببعض  للمرضى  ال��ع��الج��ي��ة  ال��خ��دم��ات 
وتأخر  الديون  تنامي  نتيجة  الساحات، 
إلى  مشيًرا  ال��س��داد،  عن  الصحة  وزارة 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  مخاطبة 

بهذا الخصوص. 

عقدت لجنة االستخدام المشكلة 
رقم  والتأهيل  العمل  وزي��ر  ب��ق��رار 
اجتماعها  2022م،  لسنة   )127(
طلبات  ق��ب��ول  آل��ي��ات  لبحث  األول 
استجالب العمالة في كافة األنشطة.
ترأسه  الذي  االجتماع-   وناقش 
وكيل وزارة العمل لشؤون االستخدام 
رئيسا  بصفته  ض��و"  ال��ه��ادي  "علي 
ل��ل��ج��ن��ة - آل��ي��ة م��ع��ال��ج��ة ط��ل��ب��ات 
االستجالب وفق تسلسل توافق عليه 

أعضاء اللجنة . 
االستخدام  إدارة  ستتولى  حيث 
النوعية  والمكاتب  ال���وزارة  بديوان 
المختصة بإحالة طلبات االستجالب 
وفحص  دراستها  بعد  إليها  ال��واردة 
للتأكد  ال��م��ص��اح��ب��ة  ال��م��س��ت��ن��دات 
م���ن إت���ب���اع ال��ض��واب��ط وال���ش���روط 
والقرارات  التشريعات  في  ال��واردة 
الصادرة، للجنة المركزية لمراجعتها 

وإعتمادها بشكل نهائي. 

لتسويق  البريقة  شركة  باشرت  
في  الماضي  االرب��ع��اء  ي��وم  النفط 
اسطوانات  تعبئة  منظومة  إرس��ال 
غاز الطهي الفورية إلى مدينة سبها 
إلى  تعبئة تصل  تحقق معدل  والتي 
400 أسطوانة في الساعة الواحدة 
مجهزة بعدد 2 خزان بسعة 15طن 
م��ت��ري ل��ك��ل خ����زان، ض��م��ن جهود 
غاز  مشكلة  لحل  وخطتها  الشركة 

الطهي بمدن الجنوب الليبي  .
خطتها  أن  ال��ش��رك��ة  واع��ل��ن��ت 

تستهدف دعم وتعزيز قدرة مستودع 
لتوفير  واالستعداد  النفطي،  سبها 
من  الحبيب  ال��ج��ن��وب  اح��ت��ي��اج��ات 
الطهي قبل دخ��ول شهر  م��ادة غ��از 
رمضان المبارك، مع إستمرار تنفيذ 
الطلبيات من مستودع سبها النفطي 

للمناطق والبلديات المجاورة.
واض��اف��ت ش��رك��ة ال��ب��ري��ق��ة أنها 
فني  ع��م��ل  ف��ري��ق  الرس����ال  تستعد 
خ��ط��وات  ليضع  ال��ب��ي��ض��اء  لمدينة 

نصب هذه المنظومة بالمدينة  .

بأن   " طاهر  عبدالجواد  سالمة   " أنا  أعلن 
االس��م  وب��اض��اف��ة  بالكامل  الصحيح  أس��م��ي 
الرابع هو "سالمة عبدالجواد طاهر سالمة" 
وليس كما ورد خطأ بسجالت السجل المدني 
التميمي - ورقة العائلة رقم )10454( ورقم 

قيد )703349(.
--------------------------

" بأن  المرتضي  " عبدالله حسين  أنا  أعلن 
تاريخ ميالدي الصحيح هو عام 1958م وليس 

كما ورد خطأ بسجالت السجل المدني.
--------------------------

أنا " ناجيه الجالي أرحيم المزيني "  أعلن 
1964م  عام  هو  الصحيح  ميالدي  تاريخ  بأن 
وليس كما ورد خطأ بسجالت السجل المدني 

درنة.
--------------------------

بدر  سليمان  عبدالله  سليمان   " أنا  أعلن 
"عبدالله  هو  ألبني  الصحيح  األس��م  ب��أن   "
خطأ  ورد  كما  وليس  ب��در"  عبدالله  سليمان 
ب��س��ج��الت ال��س��ج��ل ال��م��دن��ي درن���ة "ف��اض��ل 
بورقة  للثابت  وفقا  ب��در"  عبدالله  سليمان 

العائلة رقم )632558/22704(.

تصحيحات في السجل المدني
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كلفت شركة الواحة للنفط شركة وطنية 
إلزال���ة ال��رم��ال ال��زاح��ف��ة وال��ع��وائ��ق التي 
زلة  مدينة  بين  ال��راب��ط  الطريق  اغلقت 
فتح  لتعيد  الجوية  العوامل  نتيجة  ومرادة 

مسار الطريق .
وج���اء ذل���ك ب��ن��اًء ع��ل��ى زي����ارة ق���ام بها 
من  المكلفة  للشركة  م��رادة  بلدية  عميد 
اإلزالة,  أعمال  على  والقائمة  الواحة  قبل 
بالشكر لسرية مرادة  البلدية  كما تقدمت 
والحماية  األمن  توفيرهم  نظير  وجنودها 

للشركة المنفذة.
يشار إلى أن األحوال الجوية والتقلبات 
الطريق  تعرض  في  ساهمت  المناخية 
كما  العوائق  وانتشار  الزاحفة  للرمال 
بين  للتنقل  وه��ام  حيوي  الطريق  يعد 
الموجودة  النفطية  وللشركات  المدن 

بالمنطقة.

ال��وح��دة  بحكومة  المالية  وزارة  أعلنت 
الوطنية عن تسليم أذونات الصرف الخاصة 
العمليات  إلدارة  م����ارس  ش��ه��ر  ب��م��رت��ب��ات 

المصرفية بمصرف ليبيا المركزي.
وأك����دت ال������وزارة  ف��ي م��ن��ش��ور ل��ه��ا عبر 
التواصل  م��وق��ع  على  الرسمية   صفحتها 
االجتماعي فيسبوك  أن هذه األذونات لكافة 
الجهات الممولة من الخزانة العامة، موضحة 
إحالتها لإلدارة المذكورة إلستكمال إجراءات 

الصرف المتبعة. 

النفط  لتسويق  البريقة  ش��رك��ة  طمأنت 
السادة   المواطنين بتوفر كافة المحروقات 
بكافة  السيارات  بنزين  وق��ود  رأسها  وعلى 

خزانات الشركة.
وأكدت الشركة في بيان لها عبر صفحتها 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمية 
فيسبوك أن عمليات التشغيل وتزويد شركات 
توزيع الوقود  تسير وفق الخطط الموضوعة 
مواقع  داخل  من  وطبيعي  اعتيادي   وبشكل 
الشركة المختلفة وحسب الطلبيات المقدمة 

لها. 

شركة الواحة للنفط 
ُتزيل الرمال الزاحفة وتعيد فتح مسار 

الطريق الرابط بين مرادة وزلة

تسليم أذونات الصرف الخاصة 
بمرتبات شهر مارس إلدارة العمليات 

المصرفية بليبيا المركزي

البريقة لتسويق النفط: الوقود متوفر وتزويد 
شركات التوزيع يسير بشكل اعتيادي 

الهيئة العامة لتشجيع اإلستثمار وشؤون الخصخصة 

تحتفي بتسليم الرخص االستثمارية للشباب والمستثمرين

شركة الخليج العربي للنفط  و الليبية للموانئ 

تبحثان ُسبل التعاون المشترك بينهما

   بنسبة وصلت إلى  93.3 % 

 المصارف التجارية في ليبيا قفزة قياسية في األرباح

دعمًا لإلقتصاد الوطني .. افتتاح معرض ليبيا للغذاء

بمقرالهيئة  أق���ي���م  
ال�����ع�����ام�����ة ل��ت��ش��ج��ي��ع 
اإلس���ت���ث���م���ار وش�����ؤون 
ال��خ��ص��خ��ص��ة ب��م��دي��ن��ة 
االثنين  ي���وم   ط��راب��ل��س 
لتسليم  حفاًل  الماضي 
ال��رخ��ص اإلس��ت��ت��م��اري��ة 
ق��رارات  على  والتوقيع 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ج���دي���دة 
ب���م���ج���ال اإلس���ت���ث���م���ار 
والمستثمرين   للشباب 
ف������ي ال����م����ش����روع����ات 

الصغرى والمتوسطة .
ح�����ض�����ر م�����راس�����م 
وزراء    ال��س��ادة  التسليم 

/ االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة 
والعمل والتأهيل والنفط  
إدارة  ل��ج��ن��ة  ورئ���ي���س 
لتشجيع  العامه  الهيئه 
اإلس���ت���ت���م���ار وش�����ؤون 
من  وع��ددا  الخصخصة 

المستثمرين الوطنيين.
وس����ت����س����ه����م ه�����ذه 
اإلج������������������راءات وف����ق 
م��س��ؤول��ي ال��ه��ي��ئ��ة  في 
دع������م  ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن 
العمل   ف��رص  ومنحهم 

استثمارية  مشاريع  في 
الصناعات  م��ج��ال  ف��ي 
وال��م��ش��اري��ع ال��ص��غ��رى 
وال���م���ت���وس���ط���ة  ع��ب��ر 
لهم  مساهمه  ش��رك��ات 
تساهم في دعم وتوطين 

ال���ص���ن���اع���ة ال��م��ح��ل��ي��ة 
وت��ح��ف��ي��زه��م ل��ت��وف��ي��ر 
احتياجات السوق الليبي 
من خالل صناعة وطنية 

وصناع وطنيين .
كذلك  ستسهم  ك��م��ا 
في  فتح مجاالت العمل 
الجنسين   م��ن  للشباب 
وتسخير كافة اإلمكانات  
وال������م������وارد ل��ت��ش��ج��ي��ع 
الدخول  في  المواطنين 
ذات  م���ش���روع���ات  ف���ي 
جدوى  من خالل خطط 
مختلفه  ع��م��ل  وب��رام��ج 

ومتنوعة  .

بالوكالة   اإلدارة  لجنة  رئيس  بحث 
للنفط   ال��ع��رب��ي  ال��خ��ل��ي��ج  ب��ش��رك��ة 
ال���س���ي���د/  ف����رج ال���م���ش���اي  خ��الل 
الخميس  يوم  بمكتبه  عقده  اجتماع 
2022/3/17مع مدير فرع الشركة 
الليبية للموانئ لميناء بنغازي البحري 
السيد/ موسى محمود ادبيش   ُسبل  
التعاون بين ميناء بنغازي  البحري و 
كافة  وتنظيم  العربي  الخليج  شركة 
األعمال بين الشركتين وتسوية األمور 
المالية  الصعوبات  حلحلة  و  العالقة 

واإلداري����ة حضر االج��ت��م��اع ال��س��ادة 
المالية /خالد  الشوون  إدارة  /  من 
والسيد  إدارة اإلمداد  ،مدير  الفقهي 

رئيس قسم التخليص الجمركي.
من جانبه اشاد المشاي  بالتعاون 
ال��خ��دم��ات  وح��س��ن  الشركتين  ب��ي��ن 
للموانئ  الليبية  المقدمة من الشركة 
منوهاً إلى أنها تعتبر الرافد الوطني 
للنقل البحري لشركة الخليج العربي 
ستعزز  ال��ش��رك��ة  إدارة  وأن  للنفط 

التعاون بين الشركتين.

حققت المصارف التجارية في ليبيا قفزة 
قياسية في أرباحها العام الماضي حيث زاد 
إجمالي األرباح بنسبة وصلت إلى 93.3%، 
ليصل إلى مليار و176 مليون دينار مقابل 

608.7 مليون دينار في العام 2020. 
بيانات  صادرة عن مصرف ليبيا المركزي 
بالمصارف  ال��ودائ��ع  إجمالي  أن  أوضحت 
 78.6 نحو  إل��ى   7.9% بنسبة  انخفض 
نهاية 2021.  في  دينار  مليار  دينار  مليار 
في حين زاد إجمالي اإلئتمان الممنوح من 
إلى   ،15.5% بنسبة  التجارية  المصارف 

19.6 مليار دينار في نهاية العام نفسه. 
و أظ���ه���رت ال���ب���ي���ان���ات   وج����ود بعض 
المصارف  بيانات  ف��ي  المالية  التغيرات 
نهاية  في  عليه  كانت  مقارنة عما  التجارية 

العام 2020  حيث  ارتفع إجمالي أصول 
مليار   126.1 م��ن  التجارية   المصارف 
نحو  إل��ى  ال��ع��ام 2020  نهاية  ف��ي  دي��ن��ار 
العام 2021،  نهاية  دينار في  مليار   136
أي بمعدل نمو نسبته %7.8،   و ارتفعت 
أرب����اح ال��م��ص��ارف ال��ت��ج��اري��ة ق��ب��ل خصم 
بنسبة 93.3%  والضرائب(  المخصصات 
مليار  نحو  إل��ى  لتصل  الماضي  العام  في 
مليون   608.7 مقابل  دينار  مليون  و176 

دينار في العام 2020.
   وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع 
قيمته  ما   2020 العام  نهاية  في  الخاص 
من  نسبته 67%  وما  دينار،  مليار   13.2
اإلئتمانية  والتسهيالت  القروض  إجمالي 

الممنوحة. 

افتتح  رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية األحد الماضي معرض 
الثالثة  نسخته  في  للغذاء  ليبيا 
العامة  الهيئة  تنظمه   ال���ذي 
وش���ؤون  اإلس��ت��ث��م��ار  لتشجيع 
معرض  أرض  على  الخصخصة 

طرابلس الدولي. 
الذي  المعرض  وش��ارك  في 
ال��ى 16م��ارس  استمر من 13 
المصنعة  الشركات  من  العديد 
والمستوردة للغذاء  محليا ودولياً 
ال��م��ؤت��م��ر لدعم  ي��ه��دف  ح��ي��ث 
الصناعات  و  الوطني  اإلقتصاد 
الوطنية وتأمين األمن الغذائي. 
وحضر افتتاح المعرض وزير 
السيد/  وال��ت��ج��ارة  االق��ت��ص��اد 

الدولة  وزي��ر  و  الحويج  محمد 
السيد  ال���وزراء  مجلس  لشؤون 
رئيس مجلس  و  / عادل جمعة 
لتشجيع  ال��ع��ام��ة  الهيئة  إدارة 
الخصخصة  وش��ؤون  اإلستثمار 
السيد/ جمال اللموشي وسفيرا 

ليبيا  ل��دى  وت��ون��س   إندونيسيا 
وعدد من رجال األعمال.

لوزير اإلقتصاد  وفي تصريح 
بأنه  أف��اد  المعرض  تنظيم  عن 
جاء  متزامناً  مع اندالع  األزمة 
أثرت  التي  األوكرانية  الروسية 

سلبا، الفتا إلى األمن  الغذائي 
للمواطن  ت��وف��ي��ره  ي��ج��ب  ال���ذي 
أن  التي يجب  استقرار األسعار 

تكون في متناول المواطن.
االعتماد  أن  الحويج  وأضاف 
نواجه  يجعلنا  المستورد  على 
األزمة  بعد  خصوصا  المشاكل 
ال��روس��ي��ة األوك��ران��ي��ة  ورف��ض  
الدول التصدير  مما أسهم في 
إلى  األس��ع��ار، مشيرا  ارت��ف��اع  
مناسبة   سيكون  ال��م��ع��رض  أن 
ل��ت��ش��ج��ي��ع اإلن���ت���اج ال��م��ح��ل��ي و 
يساعد  و  الوطنية  ال��ش��رك��ات 
على توفير 40 بالمئة من فرص 
المحلية   العملة  وتوفير  العمل 

وغيرها من المميزات .



قامت اللجنة المشرفة  على  صيانة 
طريق األكوام بمدينة شحات  برفقة مكتب 
تفقدية  ب��زي��ارة   بالبلدية  المشروعات 
والوقوف   )باألكوام(    مايعرف   لطريق 
على المشاكل  وكيفية معالجتها  وإيجاد 
الحلول نظراً ألهمية هذا الطريق وربطه 

اللجنة  وأكدت   ، له  المجاورة  بالشوارع 
بأنها ستقوم برفع التوصيات بخصوص 

الطريق .
زي��ارة  خ��الل  من  أن��ه  بالذكر  الجدير 
ال��س��ي��د حسين  ش��ح��ات   ب��ل��دي��ة  عميد 
طرابلس  للعاصمة  بودرويشة  محمود 

األيام الماضية قام بمقابلة السيد وزير 
الطرق  مصلحة  ورئ��ي��س  ال��م��واص��الت 
األوراق  جميع  وتسليمهم  وال��ج��س��ور 
أك��دوا  حيث   ، المشروع  بهذا  الخاصة 
العمل على إيجاد الحلول لهذه الطريق .

/ السيد  مسالته  بلدية  عميد  افتتح 
ه��ش��ام س��وي��دان رف��ق��ة رئ��ي��س مصلحة 
ف��رج  المستشار  ال��ع��ق��اري   التسجيل 
المصلحة  رئيس  ومساعد  المحمودي 
ال��س��ي��د/ خ���ي���ري ش��ي��ح��ة   ال��ي��وم��ي��ن 
العقاري  التسجيل  إدارة  الماضيين مقر 
بمسالته بعد صيانته من قبل المصلحة.
حيث كان من ضمن الحاضرين لحفل 
بمنطقة  المصلحة  فرع  مدير  الإلفتتاح 
اإلدارات  م��دي��ري  م��ن  وع���دد  الخمس 
وموظفي  للمصلحة  التابعة  والمكاتب 

إدارة التسجيل العقاري مسالته .
البلدية  عميد  السيد  قام  جانبه  من 

مصلحة  رئيس  ومساعد  رئيس  بتكريم 
مكتب  وم���دي���ر  ال���ع���ق���اري  ال��ت��س��ج��ي��ل 
المشروعات بالمصلحة على مجهوداتهم 
المبذولة من أجل اتمام عملية الصيانة 

مصلحة  رئ��ي��س  ق���ام  ب����دوره   ، للمقر 
التسجيل العقاري بتقديم شهادات شكر 
وبعض  مسالته  بلدية  لعميد  وتقدير 

الجهات بالمدينة .

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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مكتب المشروعات شحات يقوم يتفقد مستجدات طريق ) األكوام ( 

بلدية مسالته  

تفتح مقر إدارة التسجيل العقاري

الُمجتمعية  الشراكة  برنامج  أق��ام 
التابع  المشروعات  ومكتب  بنغازي 
مع  ُمشتركة  جلسة  ب��ن��غ��ازي  لبلدية 
ع���دد م���ن ال��م��واط��ن��ي��ن وال��ُم��ه��ت��م��ي��ن 
احتياجات  لُمناقشة  الخدمي  بالشأن 
بالمشاريع  يتعلق  فيما  المواطنين 
الُمنفذة والجارية والُمزمع تنفيذها  .

مكتب  مدير  الجلسة  افتتح  حيث   
الكزه  أسامة  المهندس   المشروعات 
بالتعريف بالمكتب والعناصر البشرية 
بالمكتب وقدم عرض مرئي توضيحي 
لحجم الدمار الواقع في مدينة بنغازي 
المجموعات  ضد  الحرب  عن  النتاج 
وانعكاسه  ال��م��دي��ن��ة  ف��ي  اإلره��اب��ي��ة 
ع��ل��ى ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات األس��اس��ي��ة 
الُطرق  شبكات  مجال  في  للمواطنين 

وتصريف  الصحي  والصرف  والمياه 
وغيرها  العامة  واإلنارة  األمطار  مياه 
مختلف  ف���ي  ال���ع���ام���ة  وال���م���راف���ق 
والتعليمية  ال��ص��ح��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

واألمنية والخدمية.
 كما شمل العرض حصر لألضرار 
ال��ت��ي ت��ع��رض��ت ل��ه��ا ال��م��دي��ن��ة وأش���ار 
العامة  المرافق  تفعيل  إع��ادة  أن  إلى 
ُمخصصات  إل��ى  يحتاج  المدينة  في 
القيمة  بأن  أوضح  ،كما  كبيرة   مالية 
ال���م���رص���ودة م���ن ق��ب��ل ل��ج��ن��ة إع���ادة 
الحكم  قطاعات  شملت  االس��ت��ق��رار 
المحلي ، اإلسكان ،المرافق ،الصحة 
 ، ،الصرف الصحي  التعليم  ،الكهرباء 
التعليم العام ، التعليم التقني والمهني  
والهيئة  وال��ع��دل  والعمل  والداخلية 

والشباب والرياضة .
وأوض�������ح  ال���ك���زه ب����أن ال��م��ب��ان��ي 
ال��ع��ش��وائ��ي��ة ت��ع��ود ل��خ��ل��ل ن��اج��م عن 
الحكومات الُمتعاقبة وأنه يجب تحويل 
السكن الغير قانوني إلى سكن قانوني 
الُمخططات  ه��ذه  اعتماد  خ��الل  من 
السكنية وفق إجراءات فنية وقانونية .

كما رحب فريق الشراكة الُمجتمعية 
الفريق  ع��ض��وي  وق��دم��ا  ب��ال��ح��ض��ور 
جبر  والسيد  شنيب  فاطمة  السيدة 
األث�����رم  ت��ع��ري��ف��اً ب��ب��رن��ام��ج ال��ش��رك��ة 

الُمجتمعية  .
وت��م االت��ف��اق على عقد مزيد  ه��ذا 
من هذه اللقاءات بما يُحقق الشراكة 
الُمجتمعية وإيجاد قنوات للتواصل مع 
المواطنين بما يخدم الصالح العام .  

بحث عميد المجلس البلدى غات المكلف  
رئيس  مع  السنوسي   أحمد  قدري  السيد/ 
الرواد  منظمة  إدارة  وفريق مجلس  وأعضاء 
للتنمية مشاريع المنظمة في 
المدينة  وحضر اللقاء عضو 
/ السيدة  البلدي   المجلس 
ووكيل  فاطمة محمد سيدي 
ديوان المجلس البلدي ومدير 
بالمجلس  المشروعات  إدارة 
حيث تم والتوقيع على صيانة وإعادة تأهيل 
المراكز الصحية في كل من منطقتي )الفيوت 

وإيسين( .

مارس   13 االحد  يوم  من  اعتبارا  انطلقت 
العالمي  ب��ال��ي��وم  االح��ت��ف��اء  فعاليات   2022
جمعية  بتنظيم  ي��ق��ام  ال���ذي  داون  لمتالزمة 
واالولمبياد  داون  لمتالزمة  الهمم  اص��ح��اب 
بقاعة  افتتحت  حيث  ببنغازي  الليبي  الخاص 
الجديده  بنغازي  ب��ن��ادي  الرياضية  االل��ع��اب 
ثم  ومن  الراقصه  االيقاعية  العروض  بتقديم 
االعاقات  لذوي  البدنيه  القوه  بطوله  انطلقت 
ال��ذه��ن��ي��ه وب��ط��ول��ه ال��ب��وت��ش��ي وت��ن��س ال��ط��اول��ة 
االثنين 14مارس  يوم  واقيم  الطائرة  والريشه 
2022 اليوم الترفيهي المفتوح بمنتجع النخله 

الذهبيه . 
و16   15 واالرب��ع��اء  الثالثاء  يومي  وخ��الل 
ال��ص��ح��ي  ال��ب��رن��ام��ج  اق���ي���م   2022 م�����ارس 
اج��راء  اس��ت��ه��دف  ال���ذي  ال��خ��اص  لالولمبياد 
والباطنه  االسنان  مجاالت  في  طبيه  كشوفات 
والجلدية والعيون لعدد مائه وثالثون رياضيا .

مارس   17 الموافق  الخميس  صباح  واقيم 
2022 اليوم الرياضي المفتوح بنادي العاملين 
بشركه الخليج العربي للنفط تضمن مسابقات 
الطاوله  وتنس  والسله  القدم  كره  في  رياضيه 

وبعض االلعاب الشعبيه .
ه���ذا وس��ي��خ��ت��ت��م ال��ل��ق��اء ب��ب��رن��ام��ج االس���ر 
باالولمبياد الخاص الليبي بنغازي الذي سيقام 
الذي  م��ارس 2022  االح��د 20  اليوم  صباح 
يستهدف االمهات وتختتم الفعاليات باحتفالية 
الغد  يوم  وذلك  داون  لمتالزمة  العالمي  اليوم 
بمدرج   2022 م��ارس   21 الموافق  االثنين 
الشهيده سناء محيدلي بمجمع الكليات الطبيه 
فقرات  تتضمن  سابقا  الطبيه  العرب  بجامعه 

غنائيه ورقصات شعبيه وتكريمية.

بلدي غات 

يتابع  مشاريع منظمة الرواد 
داخل المدينة

انطالق فعاليات احتفالية اليوم 
العالمي لمتالزمة داون ببنغازي

برنامج الشراكة الُمجتمعية ُيقيم  جلسة مشتركة مع مكتب مشروعات بلدية بنغازي 



المكلف  ج��ال��و  ب��ل��دي��ة  عميد  ن��اق��ش 
السيد/ يوسف يوعوينة  خالل اجتماع 
موسع ضم مدير مصلحة أمالك الدولة 
جالو،   ال��زراع��ة  قطاع  مدير  ال��واح��ات، 
آمر الشرطة الزراعية الواحات ، مسؤول 
الغرفة األمنية المشتركة الواحات، آمر 

عمليات القوة المشتركة الواحات مشكلة 
 ، التركية  الشركة  داخ��ل  اإلخ��ت��راق��ات 
والتعديات  المشاكل   واإلتفاق على حل 
على أمالك الدولة و المسروقات وحصر 
جميع اإلختراقات  والبالغات وتزويدهم 
مصلحة  ق��ب��ل  م��ن  اإلث��ب��ات��ات  بجميع 

أمالك الدولة ووضع خطة مشتركة مع 
األجهزة  وباقي  جالو  الزراعية  الشرطة 
التعديات  بخصوص  األمنية  بالغرفة 
على اآلراضي الزراعية وتجميع الملفات 
المنطقة  داخ��ل  اإلختراقات  ألصحاب 

واخطارهم عن طريق النيابة.

الطريق  بصيانة  سبها  بلدية  شرعت 
ال��ف��رع��ي ال���راب���ط ب��ي��ن ش�����ارع ج��م��ال 
المقريف  امحمد  وش���ارع  عبدالناصر 
الضمان  لعمارات  والمحاذي   ) )الواسع 
اإلجتماعي وذلك ضمن الخطة الموضوعة 
من قبل المجلس البلدي  الخاصة بصيانة 
الطرق والصرف الصحي داخل البلدية .

المرافق  إدارة  مدير  أوضح  جانبه  من 
واالشغال العامة بديوان المجلس البلدي 
أثناء  أنه  السيد  / عبدالجليل اشتيوي  
الكامل للطريق   أعمال الكشط والفحص 

اتضح أن الطريق يواجه مشكلة في طبقة 
األساس .

مكتب  مدير  أكد   : متصل  سياق  وفي 
مشروعات البلدية السيد /محمد محرز 
عمليات  بعد  الطريق  رص��ف  سيتم  أن��ه 

وأشار  األس��اس   طبقة  وصيانة  الدمك 
إلى مدى أهمية الطريق وأنه من الشوارع 
جداً  المهم  ومن  البلدية  داخ��ل  الحيوية 
بالشكل  ال��ص��ي��ان��ة  عملية  ف��ي��ه  ت��ت��م  أن 

النموذجي.

افتتح عميد بلدية الكفرة 
/ السيد عبدالرحمن عقوب 
رفقة اللجنة التسييرية  لحي 
عفون بالجوف الغربي  بئر 
مياه  تم حفره بالمجهودات 
الذاتية لسكان الحي  وتكفل 

المجلس البلدي بتجهيزه.
وق���دم���ت ال��ب��ل��دي��ة ع��دد 
14ك�����اش�����ف ك��م��س��اع��دة 
إلس��ت��ع��م��ال��ه��ا إلن����ارة بعض 
م�����راف�����ق ال����ح����ي ح��س��ب 

التسييرية   ال��ل��ج��ن��ة  ط��ل��ب 
ال���ح���اض���رون على  واث���ن���ى 
في  ال��ب��ل��دي  المجلس  دور 
الخدمات  لتقديم  استجابته 

رغم قلة اإلمكانات . 
م���ن ج��ه��ت��ه أك����د ال��س��ي��د 
حال  في  أنه  البلدية  عميد 
توفر اإلمكانات سيتم العمل 
إلنهاء  متكاملة  خطة  على 
كافة  الشرب في  مياه  أزمة 

ضواحي المدينة .

7 بلديات
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بلدي جالو 

يبحث التعديات على أمالك الدولة وحصر جميع اإلختراقات 

الشروع  بصيانة الطريق الفرعي الرابط بين شارع جمال و امحمد المقريف بسبها

بلدية الكفرة تفتتح بئر مياه ُحفر بمجهودات ذاتية 

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية 
تعليماته  بوالخطابية  فرج  السيد/  طبرق 
من  أساسية  غذائية  سلع  أي  خروج  بمنع 
الدقيق والزيوت وغيرها إلى خارج مدينة 
طبرق، وذلك خالل اجتماع حضره عضو 

السيد/  لبلدية طبرق  التسييري  المجلس 
هاشم امصادف.

 من جانبه حذر بوالخطابية من خالل 
الغرفة األمنية التي أصدرت تعليماتها إلى 
البوابات الغربية والجنوبية  تجار الجملة 

أو  األسعار  برفع  المواطن  استغالل  من 
أسعارها  رفع  لغرض  المواد  هذه  تخزين 
وأكد  على عدم منعهم للتجار من المدن 
األخرى من استيراد هذه السلع من مصر 

وغيرها ونقلها إلى مدنهم.  

أحمد  السيد/  أوجلة  بلدية  عميد  تفقَد 
البلدي  المجلس  عضوا  رفقة  بترون  عيسى 
والسيد/  ع��ن��ودة  عيسى  ال��رض��ا   / السيد 
أحمد عمر بوقبول، مقر  إنشاء مبنى المركز 
على  للوقوف  وذلك   الجديد  أوجلة  الثقافي 
أعمال  ف��ي  وال��ت��ط��ورات  المستجدات  آخ��ر 

اإلنشاء واإلعمار. 
المرافق  وال��وف��د  البلدية  عميد  والتقى 
بأحد   المركز  إن��ش��اء  لمقر  زي��ارت��ه  أث��ن��اء  ل��ه 

مهندسي  الشركة  المنفذة 
ل��ل��م��ش��روع  ال��م��ه��ن��دس/  
ص��ال��ح ال��ب��رغ��ث��ي  وج��رت 
ال��ج��ول��ة ف��ي م��وق��ع العمل 
والعمال،  المهندس  رفقة 
البرغثي على  السيد  وأكد 

أن أعمال اإلنشاء تسير بشكل ممتاز وبوتيرة 
جيدة وسلسة.

أن  أوجلة  بلدية  عميد  أوض��ح  جهته  من   
كافة  في  العمل  سير  يتابع  البلدي  المجلس 
ألجل  أعمال،  من  بها  يجري  وما  القطاعات 
البلدية  مواطني  للسادة  ال��خ��دم��ات  توفير 

الكرام.
الجديد  أوجلة  الثقافي  المركز  مقر  ويعد 
المباني  وأحدث  أكبر  من  وأقسامه  بمرافقه 
افتتاحه  بعد  الواحات  بمنطقة  ستكون  التي 
بلدية  مشاريع  أول  إن��ش��اءه  م��ش��روع  ويعتبر 
أوجلة لعام 2022 حيث يحمل عقده الرقم 
المستدامة  التنمية  إدارة  م��ن  بتمويل   1
وإشراف  وملكية  للنفط،  الوطنية  بالمؤسسة 
أوجلة  البلدي  بالمجلس  المشروعات  إدارة 
للمقاوالت  البيضاء  ال���دار  ش��رك��ة  وتنفيذ 

واإلستثمار العقاري.

بلدي أوجلة يتابع سير العمل 
بمبنى المركز الثقافي 

بلدية طبرق تمنع خروج السلع الغذائية من المدينة

وتحذر من استغالل المواطن برفع األسعار
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ثقافية

الديوان - نعيمة المصراتي
والتنمية  الثقافة  وزي���ر  بحث 
ال��م��ع��رف��ي��ة ال��م��ك��ل��ف ال��س��ي��د د. 
سالمة الغويل سبل دعم مؤسسات 
اإلص����الح وال��ت��أه��ي��ل وآل��ي��ة دع��م 
ال������وزارة ل��ل��م��ش��روع اإلص��الح��ي 
والقيم  المعرفة  نشر  خ��الل  م��ن 

اإلنسانية. 
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام 
الماضي،  الثالثاء  يوم  الوزير  بها 
والتأهيل  اإلص���الح  مؤسسة  إل��ى 
مديري  من  وف��د  رفقة  زارة  بعين 

اإلدارات والمكاتب بالوزارة. 
وك����ان ف���ي اس��ت��ق��ب��ال ال���وزي���ر، 
القضائية  الشرطة  جهاز  رئيس 
ورئيس  بوحرارة،  مصطفى  اللواء 
نجيم،  ع��ي��اد  ال��م��ق��دم  المصلحة 
وعميد بلدية عين زارة السيد على 
السيد  البلدية  وعضو  ال��ق��ي��ادي، 

محمود حمودة.
سالمة  الدكتور  الوزير  وأوضح 
الغويل أن وزارة الثقافة تضع ضمن 
أهدافها تنمية الوعي لدى اإلنسان 
اإلص��الح  ن���زالء  وأن  ك���ان،  أينما 
المجتمع  ج��زءم��ن  ه��م  والتأهيل 
وانتشالهم  بهم  االهتمام  ويجدر 
من البيئة التي أدت إلى توجهاتهم 

السلبية، من خالل برامج مدروسة 
دورات  تتضمن  ال���وزارة،  تقدمها 
مركز  وإن��ش��اء  وتوعوية،  تدريبية 
ث��ق��اف��ي داخ���ل ال��م��ؤس��س��ة مجهز 
ب��االح��ت��ي��اج��ات واإلص�����دارات في 

كافة نواحي المعرفة. 
مشيراً إلى أهمية توفير الفرص 
وتطوير  المعرفة  الكتساب  للنزالء 

مجتمع سوي  في  لالندماج  آليات 
قائم على احترام القيم النبيلة.

من جانبه أعرب اللواء مصطفى 
الزيارة  لهذه  تقديره  عن  بوحرارة 
التي ج��اءت ك��ب��ادرة ت��ع��اون ودع��م 
من  جملة  إلى  مشيراً  للمؤسسة، 
اإلصالحات التي اتبعتها المؤسسة 
في  ورغبتها  األخ��ي��رة  اآلون���ة  ف��ي 
تعزيز المزيد من الخطط والبرامج 
التي يمكن أن يستفيد منها النزيل 

بعد انتهاء مدة محكوميته.
المرافق  والوفد  الوزير  وتجول 
بالمرافق  المؤسسة،  ومسؤولي  له 
بينها  م���ن  ل��ل��م��ؤس��س��ة،  ال��ت��اب��ع��ة 
المكتبة والملعب الرياضي والورش 
إل���ى معرض  ال��ح��رف��ي��ة، إض��اف��ة 
ال��ص��ن��اع��ات ال��ي��دوي��ة ال��ت��ي ق��ام 

بإنتاجها نزالء المؤسسة.

"سليمان  س���رت  ج��ام��ع��ة  رئ��ي��س  اف��ت��ت��ح 
للكليات  األول  الرسم  معرض  الشاطر" 
الطبية  بمشاركة كليات الطب من مختلف 

الجامعات الليبية .
وتضمن المعرض الذي أقيم تحت شعار 
"ريشة الطب تتألق" العديد من اللوحات  
كليات  لطلبة  اإلب��داع��ي��ة  والمشاركات 
الطب وأعضاء هيئة التدريس بالكليات 
الفنية  ال��ل��وح��ات  م��ن  وع����دد  ال��ط��ب��ي��ة 
المواهب  لعدد  المتنوعة  والرسومات 

بالكليات الطبية.

محمد"  خالد  "انتصار  للشاعرة  صدر 
ع��ن��وان  ت��ح��ت  االول  ال��ش��ع��ري  دي��وان��ه��ا 

"نبضات روح" عن التجمع العربي.
اح��دى  روح  نبضات  دي���وان  وتضمن   
وخمسين قصيدة نثرية تنوعت بين الغزل 
الوطن  واوض���اع  الوطن  وح��ب  والعاطفة 
العربي حاليا وما يحاك ضده من مؤامرات 

ودسائس.

أق��ي��م ي��وم��ي االث��ن��ي��ن 
الماضيين،  وال��ث��الث��اء 
بجامعة بنغازي، الملتقى 
األول  ال��دول��ي  ال��وط��ن��ي 
ل�������ألدب وال����ن����ق����د ف��ي 
الثالثة،  دورت��ه  في  ليبيا 
اللغة  قسم  باستضافة 
التربية،  بكلية  العربية 
)الخطاب  ش��ع��ار  تحت 
األدبي والنقدي في ليبيا 

.. رؤى وآفاق).
ه���ذا وأق��ي��م��ت خ��الل 
)جلسات  الملتقى  فترة 
ون����ق����اش����ات، وع����رض 
ودراسات  علمية  ورقات 
مختلفة  م��ش��ارك��ات  م��ن 
م���ن ع����دة أك��ادي��م��ي��ي��ن 
وجامعات، من مدن ليبية 

مختلفة(.
من جهتها قالت رئيس 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة 
للملتقى )فايدة الورفلي( 
_ لوكالة األنباء الليبية_ 
ت��ح��ت  ال��م��ل��ت��ق��ى  )أن 
 _ بنغازي  جامعة  رعاية 
اللغة  قسم  التربية  كلية 
العربية، بمشاركة حوالي 
من  ع��ل��م��ي��ة  ورق����ة   74
الليبية،  المدن  مختلف 

نتيجة  العمل  هذا  وجاء 
قبل  م��ن  مبذولة  جهود 
ال��ج��ام��ع��ة، ل��ت��وف��ي��ر كل 
هذا  لتقديم  اإلمكانيات 

العمل على أكمل وجه(.
وت����اب����ع����ت: )ق��دم��ن��ا 
خ����الل ه����ذا ال��م��ل��ت��ق��ى، 
ع�����دة ورق�������ات ب��ح��ث��ي��ة 
وتخلل  مناقشتها،  وتمت 
العلمية  الجلسات  ه��ذه 
األم���س���ي���ات ال��ش��ع��ري��ة 
ومعرض للكتب ألكثر من 
دار نشر، ومعرض خاص 
الفنية  ال��ت��رب��ي��ة  ب��ق��س��م 
التربية  قسم  طلبة  م��ن 
وعروض أدبية متنوعة(.

وعن انطالقة فعاليات 
دورته  في  الملتقى  هذا 
عضو  أوضحت  الثالثة، 

للملتقى  العليا  اللجنة 
)نجية الطيرة( _ )لوال(: 
الجبارة،  الجهود  )ل��وال 
من  المباشرة  والمتابعة 
بنغازي  ج��ام��ع��ة  رئ��ي��س 
من  الجامعة،  وإدارات 
قسم  و  الضيافة  قسم 
ق��س��م  و  ال���م���ش���ت���ري���ات 
ال����خ����دم����ات ال���ع���ام���ة، 
والدعم الال محدود من 
لم  وال��ذي  الكلية،  عميد 
تشجيع  كل  إال  منه  نرى 
المناشط  لكافة  ودع��م 
تتبناها  ال��ت��ي  العلمية، 
الجامعة التي بذلت، لما 
ه��ذا  ت��ق��دي��م  م��ن  تمكنا 
ال��ح��دث ب��ه��ذه ال��ص��ورة، 
خالل  م��ن  يسعون  فهم 
و  إب����راز  الملتقى  ه���ذا 

تقديم والمواهب األدبية 
الساحة  على  والنقدية 

الليبية).
وأكملت: )في الحقيقة 
للملتقى  الثالثة  ال���دورة 
ك����ان ل��ه��ا ال���ش���رف أن 
وتتعدد  محاورها،  تتنوع 
ال���ج���ه���ات ال��م��ش��ارك��ة 
ف���ي���ه���ا، ح���ي���ث ع��م��دت 
اللجان التحضيرية لهذا 
ال��م��ل��ت��ق��ى م��ن��ذ ص���دور 
ق����رار رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة 
بالعمل على الحدث بكل 
ج��ه��د وف��ن��اء واج��ت��ه��اد، 
بالنهار  الليل  ومواصلة 
لكي نحتفل بهذا العرس 
األدبي الكبير، في رحاب 
العريقة  الجامعة  ه��ذه 
والتي عودتنا دائما على 

مثل  واح���ت���ض���ان  ت��ب��ن��ي 
الثقافية  الفعاليات  هذه 
الدمار  وب��رغ��م  ال��ه��ام��ة، 
ف��ل��م ي��ن��ل م���ن ع��زي��م��ة 
اب��ن��ائ��ه��ا ف��ك��ان ل��ن��ا ه��ذا 

اليوم المميز(.
وأش���������������ارت ع���ض���و 
)أن  إل��ى  العليا،  اللجنة 
الملتقى  في  المشاركين 
ه�����م أع�����ض�����اء ه��ي��ئ��ة 
والمهتمين  ال��ت��دري��س 
ب��������األدب ف����ي ل��ي��ب��ي��ا، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى وص��ول 
ع���دد ال��م��ش��ارك��ات من 
ثماني  إل��ى  ليبيا  خ��ارج 
م��ش��ارك��ات م��ن “ال��ع��راق 
وفلسطين  وال����س����ودان 
وتونس ومصر وغيرها”، 
البالد  داخ��ل  م��ن  بينما 
إل��ى  اآلن  وص��ل��ت ح��ت��ى 
م��ش��ارك��ة   70 ق����راب����ة 
ل���ب���ح���وث ف���ع���ال���ة م��ن 
الليبية،  المدن  مختلف 
الشي الذي إن دل فيدل 
والنقد  األدب  أن  على 
في ليبيا قد حقق هدفه 
كل  إلتقاء  وهو  الوطني، 
تحت مظلة  الوطن  أبناء 

النقد واألدب(.

انعقدت في مدينة بنغازي 
في  تكريمية  ثقافية  أمسية 
وذلك  البوري,  وهبي  مركز 
احتفاًء بالشاعر الكبير "عبد 
حضور  في  ب��ط��او"،  الحميد 
واألدب��اء  المثقفين  من  جمع 

ومتذوقي الشعر.
وشهدت األمسية الشعرية 
فيها  ت��ح��دث  ن��ق��اش  جلسة 
بطاو,  الحميد  عبد  الشاعر 
وق����دم����ت ف��ي��ه��ا ش���ه���ادات 
وأدواته  المكرم  في  إبداعية 

الفنية ولغته الشعرية. 
وف������ي خ����ت����ام األم���س���ي���ة 
إدارة  قدمت  الثرية  الشعرية 

الثقافي  البوري  وهبي  مركز 
تكريمياً  درع��اً  به  للمحتفى 
تقديرا إلبداعاته ولمساهمته 
ال��غ��زي��رة ف��ي ال��ش��ع��ر وعلى 
ج��ه��وده ال��ك��ب��ي��رة ف��ي إث���راء 

المشهد الثقافي الليبي. 
ال����ش����اع����ر  أن  ي�����ذك�����ر 
ع��ب��دال��ح��م��ي��د ع��ب��دال��س��الم 
ب��ط��او، م��ن م��وال��ي��د 1942 
وكاتب مسرحي,  وهو شاعر 
ول���د ف���ي درن����ة ون��ش��أ بها, 

وأكمل دراسته فيها. 
وق����دم ال��ش��اع��ر دواوي����ن 
تراكم  منها:  عديدة  شعرية 
 ،1976 ال��ص��ع��ب��ة  األم�����ور 

بكائية جالبة المط 1985, 
الموت أثناء الرقص 1985, 
ال��زف��اف   ,1986 ال��ج��س��ر 
عندما   ,1989 اآلن  ي��ت��م 
صمت المغني 1997، موش 
وعاود   ،2007 كيف  عارف 
م��ازل��ت   ،2012 ح��س��ب��ت��ك 
وديوان   ,2018 ياعمر  حي 
نا وهو ملحمة  نا هو  مازلت 
بالعامية، شارك فيها العديد 
من شعراء العامية. ونصوص 
م��س��رح��ي��ة، ال���م���وت أث��ن��اء 
عف�ًوا  ومسرحية  ال��رق��ص، 
تكلم اآلن, ومعزوفة الكبرياء, 

وطوفان األطفال.

وزير الثقافة والتنمية المعرفية يزور مؤسسة اإلصالح والتأهيل عين زارة 

كلية التربية بجامعة بنغازي تستضيف الملتقى األول 
لألدب والنقد في ليبيا في دورته الثالثة

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تكرم الشاعر عبدالحميد بطاو

جامعة سرت تحتضن معرض الرسم 
األول لطلبة الكليات الطبية من 

مختلف الجامعات الليبية

نبضات روح وانتصار خالد
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

حرب الفراولة
أشعلُت مدفأًة في صدري

لكي أجعلك تتدفأ بها
أغراك الُكرسّي

فاستحوذت على الدفء وحدك
أكلَت أطرافي يا هذا
ولما أردَت النهوض

قلبَت المدفأَة
على رؤوسنا.. 

***
ُقـل لي اآلن 

من سُيطفُئ هذه النيران الُمندلعة فينا
من سُيرجُع القمَح للطواحين 

من ُيسكت ُصراخ النواعير.. 
***

ُقـل لي اآلن 
كيف سننُضُج من رغيٍف واحٍد

كيف تستقيم أعواُد سـنابُلـنا
كيف نتهامُس بالُحب بعد اآلن

وأّي كوب سيتِسـُع
لُكـّل هذا الماء الُمـندِلـِق ِبـال زمزمة

كيف نسُكبه فينا
واألرحاُم ُمنفِجرٌة من الّضحِك

على هذا المشهد الهزلّي
***

ُقـل لي 
كيف سنتسامُر مع فيلٍم وُفشار

بعد أن أحرق البطُل حقولنا
وقطع إله الحرب علينا

الطريق إلى الذهب
من أين لنا في هذا الليل

شمٌس نحلُبها 
وزيٌت ُنزحلق عليه جوعنا

وهذه الدجاجة تعوي في بطوننا
بعد أِن استحال فرُخها 

عّباد ناٍر.. 
***

يا ليتني
لم ُأشعل مدفأًة في صدري

ويا ليتني 
لم ُأعِطك ُكرسيا

لتجُثم على قلبي
ويا ليتك 

لّما اشتعلِت النيراُن
احترقَت والُمخِرَج ونيروَن في الحقِل.. 

***
ويا ليت 

رِة المشوّية تكفينا سنابَل الذُّ
وُتنضُج سيقاننا 

ونستطيـــــل إلى السحاب
فلعّلـنا نهُرُب من هذا الجحيم

إلى سماء ال ُتباع فيها
أعواد الثقاب

وال ُتقَدُح فيها شرارة
***

أو لعّلنا 
من فرط دفئنا 

نستحيُل مع الصقيع غيمًة
تسُكُب الماء في رِحِم األرض 

فُتنِبـُت ُقرنفلًة.. زنبقًة 
وأوركيديا.. 

***
لعّل هذه الغيمَة

ُتطِفُئ النار الُمندلعة
رة في حقل الذُّ

ولعّلـها حين تنقشع مع الغيوم 
ُتشرُق الشمُس الخجولة

يتسامر حبيبان على الِبذِر
يتهامسان إلى "حرب الفراولة" 

ويندلُق الماُء الُمَزْمَزُم
في بذور العبابيد.. 

2022/3/18

■ بقلم: مروة ادم حسن

ال أحد يشتريني 

عفُو خاطر

عَلى َقارَعِة الّطريق 

■ بقلم: أمير الكردي

■ بقلم: رياض وريث 

■ بَقلم: كريم ريضى

أحد  ال  ال���رّف  على  بالية  سلعٌة  أن��ا 
في  البقالة  صاحب  يرميني  يشتريني، 
وأنا  الصالحية،  انتهاء  بذريعة  مرة  كّل 
أقسُم أّنني نقّي، خاٍل من المواد الحاقدة، 
الخلفية،  واألزق��ة  الطرقات  على  ُرميت 
بعدما  لتأكَلني  وال��دواب  للكالب  ُوِضعُت 

صرُت فتاًتا. 
*   *   *

ال أحد يشتريني..

وأنا أحّب بأبخس األثمان، ائتني بربِع 
طرُفك؛  إليَك  يرتّد  أن  قبل  طّيب،  قلب 

تجد في كّفَك الدنيا وما فيها. 
*   *   *

ال أحد يشتريني..
وأنا ابٌن بارٌّ وصديٌق ال ينتهي، ُيسمُن 
أحمُل  وأن��ا  حّتى  حاجة،  عن  ويغني  ُوًدا 
قلبي بلساني وأتكّلم بعينّي؛ لم يشتريني 

أحد. 

*   *   *
ال أحد يشتريني..

تعرف  ال  واألي���ام  تتوالى  األح���داث 
المقاومة،  م��خ��ازن  ُتسَتهَلك  الشفقة، 
والثقل؛  األذى  هول  من  يتشّقق  والكاهل 
ستعتاد المبيَت بجنِح الليل طفاًل معّذًبا، 
أن  ضريبة  الضريبة..  دفع  ُتكمل  حتى 

ُتصبح رجاًل متيًنا.

طازجة.. هايكو  مقطوعة  على  وقعُت 
تقول: 

***
ظهيرٌة هادئٌة

بشأن قيلولتي 
تتناقُش العصافير. 

***
ديوان  سيدة  مطلع  إثرها  في  ق��رأُت  ثم 
قال  نبِك_التي  قفا  _بعد  القيس  ام��رئ 
وأراد  شيئا  ذكر  الشاعر  إن  الشراح؛  عنها 
الطلل  بقوله:  نفسه  وصف  وإنما  غيره، 

البالي. 
***

البيت: 
***

أال عْم صباحا أيها الطلل البالي
وهل يعمْن من كان بالعصر الخالي 

***
ففقأ البيُت عين الهايكو.

***
وضعت  أق���رأ،  م��ا  استنطاق  أح��ب  وألن��ي 
بإزائهما دعاء أبي البشرية الثاني سيدنا 
نوح، حين نّجى الله به العالمين، إال فلذة 

كبده. 
***

اآلية: 

***
ُه َفَقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْهِلي  )َوَناَدى ُنوٌح َربَّ

َوِإنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوَأْنَت َأْحَكُم اْلَحاِكِميَن( 
***

النفس  فخسفت اآليُة األرض بهما، وفي 
استقرت ورقت وراقت بجالل وعظمة لم 

أدرك سرها. 
***

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا يا رحمن 
عبادك  جملة  في  واجعلنا  رحيم،  يا 
أذهانهم  وتضاء  قلوبهم  تنشرح  الذين 

به.

إلطفاِء  كفياًل  يوًما  العزاُء  يكن  لم 
الصدوِر  خلَف  المشتعلِة  النيراِن  حريِق 
الحضن  ذاَك  الوطُن  يكْن  لم  الُمرهفِة، 
الّدافئ، لْم تكْن الّسعادُة سوى شعوٍر عابٍر 
كما  عالمي  َأن��َت  تكْن  لم  و  سبيٍل،  كعابِر 

تمّنيُت.
ُه،  أسير َعلى قارعِة الطريِق كمْن أظلَّ
أّني  َأشعر  ل��ُه،  ه��دَف  ال  َو  وجهَة  ال  كمْن 
يمسُح  لمْن  للحضِن،  للبكاِء،  بحاجٍة 
اْلماّرِة مبهمٌة  الّدموَع حين نزولَها، مالمُح 
على  يسيطُر  كثيٌف  ضباٌب  واضحٍة،  غيُر 
بعكِس  َأس��ي��ر  ال��ب��ك��اِء،  ش��دِة  م��ن  عيناَي 
اّتجاههْم و كأّن حالي ال يشبُه حالهم، هم 
ماذا  تحميهم،  َأحّبٌة  َو  يأويهْم  مأًوى  لهم 
عني َأنا ؟ َأنا مجّرد فتاٍة دون هويٍة و دوَن 
ماٍض َو ال حاضٍر و ال مستقبل، مجّرد فتاٍة 
جّردْت نفسَها من الّطهارِة َو اْلعفاِف، لنقل 
الّزمن من جّرد مّني ذلَك، هو من َأجبرني 
على ذلك، لم أكن راضيًة و ال سعيدًة و ال 
ما  عكس  سار  شيٍء  كلُّ  بنفسي،  مفتخرًة 

تمّنيُت َو ما حلمُت بِه، كّل شيٍء.
عَلى  أتعايَش  َو  أعيش  أن  الزاما  أكاَن 
َأبيع  َأن  ال��واج��ِب  من  َأك��اَن  ؟  الحاِل  ه��ذا 
َأكن  لم  َأّني  أقسُم  ؟  الماِل  ألجِل  جسدي 
و  مجتهدًة  مجدًة  كنُت  أب��دًا،  هذا  أن��وي 
الّسحُر  انَقَب  ى  حتَّ بدراسِتي،  ملتزمًة 
سأخِبركْم  كيَف  ف��ج��أًة،  ال��ّس��اح��ِر  على 
لسُت  أن��ا  ؟  أحالِمي  ع��ْن  و  بداخِلي  ا  عمَّ
َرْغَم  َأنا فتاٌة عاديٌة بقلٍب طاهٍر،  عاهرًة، 
لم  الّظروُف،  َأرهقتَها  فتاٌة  مّني،  فسَد  َما 
أكْن ألخبركم بشيٍء، َأردُت أن تروني كما 

رَأيتموني عاهرًة َو انتهى اأْلمُر.
سّيارٌة  الّطريِق،  قارعة  َعلى  زل��ُت  ال 
ال��ّزب��ن��اِء،  أح��د  ��م��ا  ربَّ جاهي،  باتِّ ف��اه��رٌة 

يعرفني جيدًا :
_ أراِك لوحدِك ! َأ عندِك عمٌل هاتِه 

الّليلَة ؟
و  نفسي  على  أشفُق  اللُه،  و  مضحٌك 
أريد  أنقذني،  الّله  أنقذِني يا  على حالي، 
اْلمواصلَة،  أريُد  ال  الّطريِق،  ِلهذِه  نهايًة 

اأْلرض  عرضُه  ا،  جّدً شاسٍع  ِسْجٍن  ِفي  َأَنا 
َو طولُه الّسماء، َأ َأنا مْن سجنُت نفِسي َأْم 
شْيٌء لم أخبركم بِه !؟ عموًما سأخبركم 
لنا  سنحْت  ِإن  الحٍق،  وقٍت  ِفي  شيٍء  بكّل 

اْلفرصُة لذلَك.
َأجل لوحدي،  آدَم،  ابَن  َيا  َترى  _ كما 
سأخّص  أعمل  ل��ْن  َل��ك��ْن  ِل��ي،  َع��م��َل  ال  و 
الّليلة ألجلي و ألجِل البكاِء، واصل  هاتِه 

طريقَك ِمْن فضلك.
ِبلطٍف،  معه  تحّدثُت  لماَذا  َأدري  ال 
لم أشتمه َأبدًا، لكْن شتمتُه بداخلي َأشّد 

الشتائِم.
من  و  أك���وُن  م��ْن  و  َأن��ا  م��ْن  سأخبركم 
َو َكيف َتحولُت من فتاٍة طاهرٍة  َأتيُت  أيَن 
س��اح��رت��اِن،  َعيناها  ب��ال��ج��م��اِل،  فاتنٍة 
شعرها ذهبيٌّ طويٌل، فتاٌة َلم َتدْع اْلمجاَل 
ِإلى  ا  ج��ّدً ص��ارم��ًة  يقترَب،  حّتى  ألح��ٍد 

بائعِة اْلَهَوى.

يمكنك فعل ذلك
هكذا افتتحت أمي الكالم بينما كنا على مائدة اإلفطار وقد 
ووسط   ، وعاتكة  واستبرق  وخالد  ،أبي  الجميع  بي  تحملق 
شدوهي والدهشة الواضحة وقد كنت أُهم لزرط اللقمة إال 

أنني قد ظللت فارها فاهي 
عظيمة أنت يا أمي 

تلتمسين شعوري بالحيرة والتوتر وتضعين قطعة خبز مبللة 
على لساني .. فقط قطعة خبز .. ليست قطعة عادية ، إنها 

الدفء بعينه 
الخبز  كسرة  من  تجعل  طفيفة  كلمات  آن��ذاك  تخبرينني 

المبللة في لساني كقالب حلوى
هكذا أمي 

تمألني بالدافع للحياة 
*****

منذ ثالثة أيام .. وأنا غارق حد الثمالة في الهم 
*****

الُمبّهرِة  الُجبن  لقمة  زرط  في  أفكر  كنت  وبينما  واليوم 
بالزعتر الحار ... أزاحت أمي ما تبقى من جبن بقلبي 

هممت أنهي وجبة الفطور وخرجت مسرعا 
*****

هدر   .. هدوء  وبكل  صوت  أي  ودون  الزناد  على  يدي  وضعت 
ذلك الجسد خاويا ليسقط في مكانه وبكل حرارة 

*****
عدت للمنزل 

قبلُت جبين والدتي 
ثم ذهبت أللقي التحية على صورة أخي المقتول غدرًا .

■ بقلم : محمد ساسي العّياط 
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)  ايقونة الصمود والنضال  (

المناضل االفريقي الكبير  � نيلسون مانديال � 1918 � 2013م 
انه احد عشاق الحرية وابطالها ، وايقونة افريقيا ونضالها 
، اذ كان  مناضال فذا رهن حياته في سبيل وطنه وتحرير 
من  بعد  فيما  اصبح  ثم  وم��ن  العنصري  التمييز  من  شعبه 
اشهر الشخصيات التاريخية الهامة وبطال من ابطال التاريخ 
حكمائها  كبار  ومن  الدولية  السياسة  دواليب  في  النضالي 
عالميا انه � المناضل الكبير � نيلسون  روليهال هال مانديال � 
ولد سنة 1918م � بمقاطعة � ترا نسكاي � بجنوب افريقيا � 
تزوج عام 1944م من زوجته االولي � أفيلين ماس � اال انهما 
قد انفصال عام 1957م � وقد انجب منها ثالثة اطفال � ثم 
� وقد انفصال  � ويني ما ديك يزيال  تزوج من زوجته الثانية 
عام 1992م وقد كان لها دورا بارزا في حملة اطالق سراح 
زوجها حينئذ � ليقترن بزوجته الثالثة � غراسا ما شيل � عن 
رئيس  ارملة  واالخيرة   � العمر  الثمانين عاما من  ناهز  عمر 
موزمبيق �  درس � القانون � في كل من جامعة ، فورت هير � 
وجامعة ويتواتر سد اند � عاش وترعرع في � جوهانسبورغ � 
ومنها انخرط في االعمال السياسية المناهضة لالستعمار � 
لذا ال يمكن ألي مرء ان يتحدث عن المناضلين االفارقة دونما 
يقف عند اولي محطاتها النضالية � ما نديال � ايقونة الصمود 
اذ انه من المناضلين االوائل ضد نظام الفصل العنصري في 
� الي الحزب الوطني  جنوب افريقيا � لقد انضم  � مانديال 
الشبيبة  لعصبة  مؤسس  عضوا  اصبح  ثم  ومن   ، االفريقي 
التابعة للحزب ، وبعد وصول االفريكان القوميين من الحزب 
تنفيذ سياسة  في  وبداء  السلطة عام 1948م  الى  الوطني 
الساحة  ( على  نديال  ) ما  برز  ، هنالك  العنصري   الفصل 
في عام 1952م في حملة تحد من حزب المؤتمر الوطني 
 � الوطني  المؤتمر  انتخب رئيسا لفرع حزب  االفريقي حيث 
بتران سفال � اذ اشرف علي الكونغرس الشعبي عام 1955م 
م��رارا  عليه  القبض  تم  ان��ه  اال   � كمحام  حينئذ  عمل  وق��د   �
وتكرارا وذلك ألنشطته المثيرة وقد حكم عليه مع قيادة حزب 
بعدئذ  تمت  � 1961م  عام 1956  الخيانة  بتهمة  المؤتمر 
تبرئته ، كان ) ما نديال ( منذ البداية يؤكد علي االحتجاج  
بدون عنف وبالتعاون مع الحزب الشيوعي في جنوب افريقيا ، 
شارك  ) ما نديال ( في تأسيس منظمة � رمح االمة المتشددة 
تهمة  له  وجهت  حيث  عليه  القبض  تم  عام 1961م  وفي   �
االعتداء علي اهداف حكومية � وفي عام 1962م ادين كذلك 
آنذاك   عليه  حكمت   � الحكم  نظام  لقلب  والتآمر  بالتخريب 
� ما  محكمة ريفيونا ، بالسجن مدي الحياة ، ومن ثم مكث 
نديال � عندئذ -27- عاما في السجن وقد سجن في البداية 
عبر ، جزيرة ) روبن إيالند ( ثم نقل الي سجن ) بالسمور ( 
ثم سجن � فيكتور فير ستر � بعد ذلك تعالت االصوات الدولية 
وانتشرت الحمالت التي تنادي بإطالق  سراحه االمر الذي 
تحقق عام 1990م وسط نار مشتعلة وحرب اهلية متصاعدة 
� وفور خروجه من السجن اصبح ) ما نديال ( رئيسا للمؤتمر 
الوطني االفريقي ، منذ عام � 1991 � 1997م � قام حينذاك 

بنشر سيرته الذاتية � ومن خالل منصبه قاد المفاوضات مع 
الرئيس � دي كليرك � إللغاء الفصل العنصري ومن ثم اقامة 
� نتج عن تلك  االنتخابات  رشح  انتخابات متعددة االعراق 
 1994 عام  منذ  افريقيا  لجنوب  رئيسا   � نديال  ما   � فيها 
افريقيا  لجنوب  اس��ود  رئيس  اول  حينئذ  وك��ان   � � 1999م 
قد انتخب في اول انتخابات متعددة وممثلة لكل االعراق – 
وهكذا شكل حكومة وطنية وذلك في محاولة منه نزع فتيل 
التوتر العرقية – وكرئيس اسس بعدئذ دستورا جديدا ولجنة 
االنسان  حقوق  انتهاكات  في  للتحقيق  والمصالحة  للحقيقة 
الليبرالية  االقتصادية  السياسة  شكل  استمر   � الماضي  في 
االرث  ذاك  لتفكيك  العمل  علي  حكومته  رك��زت   � للحكومة 
المؤلم المتمثل في نظام الفصل العنصري وذلك من خالل 
المساواة  وع��دم  والفقر  المؤسساتية  للعنصرية  التصدي 
ايضا  حكومته  عرضة   � سياسيا  العرقية  المصالحة  وتعزيز 
حكومته  قامت  وايضا   � الزراعي  االص��الح  لتشجيع  تدابير 
بتوسيع نطاق الخدمات والرعاية الصحية دوليا � قام بعدئذ 
قضية  في  المتحدة  والمملكة  ليبيا  بين  ما  دولية   بوساطة 
تفجير رحلة بان ام 103 �  واصل ما نديال � مساعيه الدولية 
وذلك من خالل االشراف علي التدخل العسكري في � ليسوتو 
� ما نديال � هذا المناضل يصفه الكثيرين بانه قومي افريقي 
وديمقراطي اشتراكي � وعندما انتهت الفترة االولي من حكمه 
رفض بان يرشح لفترة ثانية � حيث خلفه  � ثابوا  إ مبيكي � 
وبعد انتهاء فترة رئاسته شغل منصب دولي اال وهو � االمين 
العام لحركة عدم االنحياز � 1998 � 1999م � بعدئذ ركز 
 � الفقر  الخيري في مجال مكافحة  العمل  � على  � ما نديال 

وانتشار االيدز وذلك من خالل مؤسسة ) نيلسون ما نديال ( 
تلقى الكثير من اإلشارات الدولية نظرا لمواقفه المناهضة 
لالستعمار وللفصل العنصري عامة وفي جنوب افريقيا خاصة 
، تلقي � ما نديال � اكثر من 250 � جائزة ، منها جائزة نوبل 
للسالم عام 1994م – ووسام لينين من النظام السوفيتي � 
ومدالية الرئاسة االمريكية للحرية � يتمتع ما نديال، باالحترام 
الكبير من قبل كافة دول العالم عموما وجنوب افريقيا خاصة 
، كان عادة ما يشار اليه بالقب )  ما ديبا � او تا تا  ( وفي 
كثير من االحيان ولشدة التمسك به يطلقون عليه في جنوب 
افريقيا  ) ابو االمة ( هذا المناضل الكبير كانت له مقوالت 
ستضل خالدة في اذهان كل من تابع سيرة حياته النضالية ، 
منها على سبيل المثال كقوله � 1 � ليس حرا من يهان امامه 
انسان، وال يشعر بإهانته � 2 � العظمة في هذه الحياة ليست 
في التعثر، ولكن في القيام بعد كل مرة تتعثر فيها � 3 � التعليم 
هو السالح االقوى، الذي يمكنك استخدامه لتغيير العالم � 4 
� ان الحرية ال تقبل التجزئة الن ، القيود التي تكبل شخصا 
واحدا في بالدي، انما هي قيود تكبل ابناء وطني جميعا � 5 
� ان الضحية ال تنسي الظلم الذي وقع عليها، لكنها يمكن ان 
تغفر وتسامح � 6 � الحرية ال يمكن ان تعطي على جرعات، 
فالمرء إما ان يكون حرا او ال يكون حرا � 7 � حرمان البشر 
من حقوقهم االنسانية هو تحد إلنسانيتهم ذاتها � وفي إطار 
ان يضع القائد اين يكون مكانته من شعبه وفي هذا اإلطار 
كانت لهذا القائد العالمي العظيم  � مانديال �  له كلمة في هذا 
الشأن بقوله:�  8 � ليس افضل ان تكون قائدا يقف في الخلف 
وتضع االخرين في المقدمة خاصة عندما تحتفل بانتصار ما 
، عليك ان تكون في المقدمة في حال الخطر، عنده سيقدر 
الناس قيادتك لهم ، ويذهب بنا هذا المناضل الفذ ) مانديال 
( كي يضمن لنا ما هو الفرق بين الجبناء والشجعان ، قائال:�  
، والشجاع ال  الجبناء يموتون مرات عديدة قبل موتهم   �  9
يذوق الموت اال مرة واحدة �  10 � وعن فلسطين العربية ها 
هو يقول:�  نحن نعلم جيدا ان حريتنا ناقصة من دون حرية 
فلسطين � 11 � ما يقدر في الحياة ليس اننا عشناها ، بل 
ما احدثناه من فرق في حياة االخرين ، هو الذي يحدد لنا 
مغزى الحياة التي نعيشها �  لقد توفي هذا الزعيم التاريخي 
 95 ناهز  عمر  عن    � نديال  ما  نيلسون   � افريقيا  لجنوب 
في  � 2013م  عام  من  ديسمبر   �  5  � الخميس  يوم  عاما   �
جوهانسبرغ حيث دفن في مسقط رأسه بقرية ) كونوا � في 
كيب ( وبهذه الذكرى االول لرحيله  قد رفع الستار عن تمثال 
) مانديال ( امام سفارة جنوب افريقيا بواشنطن ، حيث وضع 
في المكان الذي كان يحتشد فيه االلف من المحتجين الذين 

كانوا مرابطين فيه ضد الفصل العنصري �    
) المراجع :�   1 � مذكرات  ) نيلسون  مانديال  ( الشخصية-
 - نفسي  مع  ح��واري   � وكتابه    � نديال  ما  نيلسون    2-

ترجمة- حنان محمد كسروان- 2014م    

الجبال  ه��ذه  تقع 

ع���ل���ى ال�����ح�����دود � 

 � الجزائرية  الليبية 

الجبال  هذه  وتتكون 

من االف كهوف ، التي 

الكبير  التغيير  تبين 

هذه  على  طرأ  ال��ذي 

الحدودية  المنطقة 

) المحرر ( 

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 

في مثل هذا الشهر من عام 1924م جبال أكا كوس)من معالم  الصحراء الليبية(

) علم الحاصر (
) يبعد هذا المكان 30 كم شرقي االبيار ( 

لقد دخلت هذه المعركة في هذا المكان 
ضمن سلسلة المعارك التي دارت في الجبل 
� مارس من عام  االخضر ، في بداية شهر 
1924م � حيث كلفت قوة ايطالية مرابطة 
 ) بتسياري   ( الجنرال  بقيادة  ال��م��رج  ف��ي 
بمالحقة المجاهدين الذين اتخذوا مواقعهم 
جنوبي هذا المكان ، وذلك بعد ان تحولت 
القوة االيطالية من جردس العبيد ، واجهت 
مقاومة في تاكنس ،ثم هاجمت على مواقع 

المجاهدين في ) ام الجوابي ( إذ الحقتهم 
ح��ت��ى ) ع��ل��م ال��ح��اص��ر ( ح��ي��ث ك���ان دور 
معركة  في  معهم  دخلت  الذين  المجاهدين 
عنيفة يوم 20 � مارس � 924م � وقد دمرت 
ما  كل  ونهبت   ) النجع   ( االيطالية  القوات 
� وقد  وصل الى ايديها ، من اموال منقولة 
استشهد في هذه المعركة ما يربوا عن ) مئة 
من المجاهدين ( طبقا لما ذكر في المصادر 

االيطالية  ) المحرر ( 
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حوادث

متنكرين بزي عسكري

تشكيل عصابي يسطوا على منزل عمالة وافدة ويطلق النار

اختطفاه وطلبا 175 ألف دينار فدية إلطالق صراحه؟!

الديوان \ خاص
أس��ف��رت ج��ه��ود ق��س��م ال��ت��ح��ري��ات ال��ع��ام��ة 
على  القبض  إلقاء  من  بنغازي  أم��ن  بمديرية 
تشكيل عصابي يمتهن السلب بقوة السالح وهم 
مطلوبين لدى القضاء على ذمة أحكام قضائية.

سطو مسلح 
العمليات  غرفة  من  السلكية  إش��ارة  وردت 
الرئيسية بمديرية أمن بنغازي لقسم التحريات 
الفائقة  للعناية  شخص  دخ��ول  مفادها  العامة 
بمستشفى الجالء إثر إصابته بعيار ناري تسبب 
به  ق��ام  مسلح  لسطو  نتيجة  رب��اع��ي  بشلل  ل��ه 
أشخاص مجهولي الهوية على أحد المنازل التي 

يقطن بها مجموعة من العمالة الوافدة.
التحريات  قسم  رئيس  أص��در  ال��ف��ور  على 
إلى  التحريات  أعضاء  بإنتقال  تعليماته  العامة 
الواقعة  مكان  إل��ى  ثم  وم��ن  الجالء  مستشفى 
ومن  المطلوبين  وضبط  واإلس��ت��دالل  للتحري 
خالل جمع المعلومات من المتواجدين بالسكن 
يونس  بن  بمنطقة  ال��واف��دة  بالعمالة  الخاص 
الزي  يرتدون  ملثمين  أشخاص  بدخول  اف��ادوا 
العسكري قاموا بالرماية داخل السكن بواسطة 
سالف  الشخص  أدى إلصابة  مما  ناري  سالح 

الذكر.

وبعد التوسع في االستدالل تم التعرف على 
م.م.س  ويُدعى  العصابي  التشكيل  افراد  أحد 
من مواليد 2004  من سكان بوعطني  حالياً  
تواجده  لمكان  التحريات  أعضاء  إنتقال  وت��م 
بحوزته  العثور  تم  احترازيا  وبتفتيشه  وضبطه 
الهلوسة  على عدد )110( اقراص من حبوب 
وقطعة بنية اللون اشتبه بأنها مخدر الحشيش.
عليه  وبالتعميم  القسم  إلى  به  اإلنتقال  وتم 
اتضح انه مطلوب للقضاء على ذمة حكم غيابي 
أمنية  لعدة جهات  ومطلوب  لمدة سبع سنوات 
واقعة  ف��ي  بوعطني  شرطة  لمركز  ومطلوب 

سرقة وكذلك مركز شرطة البركة.

وبالتحقيق  معه اعترف بما نُسب إليه وافاد 
بتجارته للحبوب الُمهلوسة نوع بترل وأفاد أيضاً 
بمعلومات عن الشخص الذي كان برفقته الذي 
انتقال  وتم   2002 مواليد  من  م.ع.م.  يدعى 
وضبطه  له  كمين  وإع���داد  التحريات  أعضاء 
واإلنتقال به إلى القسم وبالتعميم على المدعو 
القضائية  للشرطة  مطلوب  ان��ه  اتضح  م.ع.م 
على ذمة حكم غيابي لمدة اربع سنوات وكذلك 
واقعة  في  الجنائي  البحث  قسم  لدى  مطلوب 
حرق منزل مواطن واعترف بقيامه بعدة سرقات 
مصنع  لسرقة  باإلضافة  العام  الطريق  على 

للرخام وكذلك سرقة تشاركية للمناسبات.

الديوان / خاص
ألقى قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن 
بنغازي القبض على شخصان قاما بخطف عامل 
مالية  فدية  ذويه  من  وطلبا  الجنسية  بنقالديشي 

تقدر 175 ألف دينار ُمقابل إطالق سراحه.
خطف وطلب فدية

بنغازي  أمن  مديرية  أوردتها  القضية  تفاصيل 
التواصل  م��وق��ع  على  الرسمية  صفحتها  عبر 
االجتماعي فيسبوك  حيث صرحت المديرية  أن 
: معلومات وردت ألعضاء التحريات بقسم البحث 
قيام أشخاص  بنغازي عن  أمن  بُمديرية  الجنائي 
من الجنوب الليبي بعمليات خطف ألشخاص من 
الجنسية البنغالدشية وقيامهم بطلب فدية مالية 

ضخمة من ذويهم ُمقابل إطالق سراحهم.
رئيس  أص��در  المديرية   وبحسب  الفور  على 
والتحري  بالبحث  تعليماته  الجنائي  البحث  قسم 
وضبط األشخاص المطلوبين حيث باشر أعضاء 
وتحصلوا  واالستدالل  بالبحث  مهامهم  التحريات 
ذوي  م��ن  ش��خ��ص��ان   ب��أن  تفيد  معلومات  على 

البشرة السمراء يقومان  باإلتصال بذوي شخص 
سعيد  مأمون  )اب��و  يدعى  الجنسية  بنقالديشي 
 175.000 تبلغ  منه  مالية  فدية  وطلب  فقير( 

ألف دينار ليبي.
كمين  وإلقاء قبض   

التحريات  أع��ض��اء  ق��ام  ال��م��دي��ري��ة:  وت��اب��ع��ت 

بالتواصل مع ذوي الشخص المخطوف والتنسيق 
وتم  العصابي  التشكيل  ب��أف��راد  لإلطاحة  معهم 
إعطاء موعد لذوي المخطوف من قبل الخاطفين 
وكان المكان منطقة السلماني بالقرب من صيدلية 
الرحيق وتم مراقبة المكان وإعداد كمين من قبل 

أعضاء التحريات.
الشخص  ذوي  م��ن  ش��خ��ص  ق���ام  ذل���ك  ب��ع��د 
التي  الخاطفين  مركبة  من  باإلقتراب  المخطوف 
يستقلونها وهي نوع كيا كرنفال اللون ازرق وإعطاء 
الشخصين  ضبط  وت��م  عليها  الُمتفق  اإلش���ارة 
باإلضافة الى الشخص المخطوف واإلنتقال بهم 

إلى القسم.
أن  تبين   : المديرية  قالت  معهم  وباإلستدالل 
ليبي   1977 مواليد  م��ن  ن.ف.ع  يُ��دع��ى  األول 
الجنسية والثاني يُدعى ن.م.ع من مواليد 1987 
ليبي الجنسية واعترف كل منهما بقيامه بعمليات 
فتم  المخطوفين  ذوي  من  وفدية  وطلب  الخطف 
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم 

إلى النيابة العامة.

الديوان / خاص
أمن  بمديرية  الجنائي  البحث  قسم  تعرف 
سطو  بعمليات  يقوم  ك��ان  س��ارق  على  بنغازي 
بنغازي   بمدينة  مختلفة  بمناطق  المنازل  على 
سوري  أنه شخص  التحريات  من خالل  ليتبين 
ضبطه  ت��م  حيث  السوابق  ذوي  م��ن  الجنسية 
متلبساً وبحوزته مسروقات كان يقوم ببيعها وتم 
التحقيق معه واتخذت كافة اإلجراءات القانونية 

حياله وإحالته إلى النيابة العامة. 
تحريات

صفحتها  عبر  بنغازي  أمن  مديرية  صرحت 
االجتماعي  ال��ت��واص��ل  م��وق��ع  ع��ل��ى  ال��رس��م��ي��ة 
ف��ي��س��ب��وك: أن���ه ف��ي إط��ارع��م��ل ق��س��م البحث 
قضايا  ومتابعة  بنغازي  أمن  بمديرية  الجنائي 
السرقة بمنطقة القوارشة تم مراجعة كاميرات 
المراقبة التي رصدت أحد األشخاص على متن 
أسود  اللون  أكسنت  هيونداي  نوع  آلية  مركبة 
القوارشة  بمنطقة  كهربائي  مولد  بسرقة  يقوم 
وعند التحري وجمع المعلومات تم تحديد هوية 
مواليد  م.ج.ع.م��ن  يُدعى  أنه  اتضح  الشخص  
1993 سوري الجنسية وتبين أنه كان موقوفاً 
لدى مؤسسة اإلصالح والتأهيل على ذمة قضايا 

سرقة و خرج من السجن العام الماضي.
ضبط

أصدر  القسم  رئيس  :أن  المديرية   وتابعت 
ت��ع��ل��ي��م��ات��ه ب��ض��ب��ط ال��ش��خ��ص س��ال��ف ال��ذك��ر 
من  التحريات  ألعضاء  معلومات  وردت  حيث 
مصادرهم الموثوقة أن الشخص المطلوب يقوم 
وتم  )جنيهين(  دينارين  بسوق  المسروقات  ببيع 
المكان وضبطه  لعين  التحريات  أعضاء  انتقال 
متلبسا ببيع معدات مسروقة وتم ضبط المركبة 
المسروقة التي بحوزته واإلنتقال به إلى القسم 
وباإلستدالل معه اعترف بعدة قضايا منها قيامه 
البيجو  محمد  حسن  المواطن  منزل  بسرقة 
ذهبية  إكسسوارات  والمسروقات  جمال  بشارع 
وجهاز ال بتوب وجهاز سوني 4 ومبلغ مالي قدره 

1500 دينار.
سرقات متنوعة

وض��م��ن اع��ت��راف��ات ال��س��ارق أي��ض��ا بحسب 
غاز  اسطوانات  لخمس  سرقته  األم��ن  مديرية 
الساكن  الحضيري  صالح  المواطن  من  طهي 
بمنطقة الوحيشي وبيعهن بسوق الجمعة وسرقه 
سيارة نوع أكسنت سوداء اللون تخص المواطن 
أحمد سالم الورفلي  أيضاً من منطقة الوحيشي.

واحدة  بالسرقة من منطقة  اللص  يكتفي  لم 
حيث  منها  س��رق  ال��ت��ي  المناطق  تنوعت  ب��ل  
منطقة  من  كهربائي   مولد  بسرقة  أيضاً  ق��ام 
القماطي  حسين  ال��م��واط��ن  يخص  ال��ق��وارش��ة 
بسرقته  اعترف  كما  2800دينار  بمبلغ  وبيعه 
لمنزل بمنطقة الكويفية والمسروقات عبارة عن 
ومواد  مياه  وعدد 3 مضخات  مضخة غاطسة 

صحية وألمونيوم وسخانة مياه.
كما قام بسرقة سلم حديدي من منزل بمنطقة 
الكويفية يخص المواطن عبد الناصر الحبوني 
وجلخ صغير وكبير ومثقاب )ترابلو( وعدة سباكة 
كاملة وأسالك كهربائية وهاتف نوع سامسونج 
المواطن  ملك  )الفعكات(  بمنطقة  منزل  من 
احمد كامل )فلسطيني الجنسية( واعترف بعدة 
سرقات اخرى  حيث تم اتخاذ كافة اإلجراءات 

القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

   سوري الجنسية من ذوي السوابق 
وراء عمليات سطو 
بمناطق مختلفة 

  اإلدارة العامة للبحث الجنائي:    

 المخبز المخالف لتسعيرة بيع الرغيف سيقفل
الديوان / خاص

للبحث  العامة  االدارة  ح��ذرت 
ال��ج��ن��ائ��ي اص��ح��اب ال��م��خ��اب��ز في 
مدينة بنغازي من مخالفة تسعيرة 
بيع رغيف الخبز المحددة من قبل 
وزارة االقتصاد والتي كلفت اإلدارة 
بمراقبتها من قبل المحامي العام.

للبحث  العامة  اإلدارة  وق��ال��ت 
الجنائي في منشور عبر صفحتها 
انه  فيسبوك  موقع  على  الرسمية 
ل��وزارة  االخير  التعميم  على  "بناء 
سعر  بتحديد  والقاضي  االقتصاد 
تحذر  ل��وزن��ه  وفقا  الخبر  رغيف 
الجنائي  للبحث  ال��ع��ام��ة  االدارة 
اصحاب المخابز في مدينة بنغازي 
وفقا  وذلك  التسعيرة  مخالفة  من 
العام  المحامي  قبل  من  لتكليفها 
بمراقبة التسعيرة وإغالق المخابز 
ال��م��خ��ال��ف��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ه��از 

الحرس البلدي بنغازي ". 
وأكدت اإلدارة في منشورها ان " 
من يخالف التسعيرة المحددة وهي 
 250 بسعر  االف��رن��ج��ي  )ال��خ��ب��ز 
 100 ال���وزن  ذو  للرغيف  دره���م 

المحور   " الليبي  الخبز   / ج��رام 
ذو  للرغيف  دره��م   250 بسعر   "
الوزن 100 جرام / الخبز العربي 
للرغيف  دره��م   125 " الشامي   "
نفسه  س��ي��ع��رض  ج����رام(   50 ذو 
للمساءلة القانونية واالغالق وذلك 

بتعليمات المحامي العام".
وت���أت���ي ال��ت��س��ع��ي��رة ال��ج��دي��دة 
لرغيف الخبز بحسب منور البحث 
بها  قامت  لدراسة  "وفقا  الجنائي 

عين  ف��ي  أخ��ذت  االقتصاد  وزارة 
في  الحاصلة  التغيرات  االعتبار 
الدقيق  ل��م��ادة  العالمية  االس��ع��ار 
الداخلة  المكونات  جميع  واسعار 
تعميم  بحسب  الخبز  صناعة  في 
العامة  ل�����إلدارة  ال�����وارد  ال�����وزارة 

للبحث الجنائي ".
اه��اب��ت  ال��م��ن��ش��ور  ذات  وف����ي 
 " الجنائي  للبحث  العامة  االدارة 
بالسادة المواطنين بضرورة االبالغ 

للتسعيرة  المخالفة  المخابز  عن 
ال��م��ح��ددة ل���دي ق��س��م ال��ظ��واه��ر 

السلبية التابع لإلدارة.
للبحث  العامة  االدارة  وك��ان��ت 
المحامي  ل��ق��رار  وف��ق��ا  ال��ج��ن��ائ��ي 
ال���ع���ام ال��م��س��ت��ش��ار ف����وزي ال��ك��زة 
على  باإلشراف  بتكليفها  القاضي 
التسعيرة  وضبط  األسعار  مراقبة 
اجتماعا  عقدت  قد  المدينة  في 
مراقبة  رئيس  مع  الماضية  االي��ام 
جهاز  ورئ��ي��س  بنغازي  االق��ت��ص��اد 
ب��ن��غ��ازي ورئيس  ال��ب��ل��دي  ال��ح��رس 
نقابة  ورئ��ي��س  ال��م��ط��اح��ن  ات��ح��اد 
توزيع  ألية  لوضع  وذلك  الخبازين 
مادة الدقيق وضبط تسعيرة رغيف 

الخبز.
ناقش  الذي  االجتماع  جاء  كما 
الخبز كخطوة  تسعيرة  ألية ضبط 
شاملة  ألية  لوضع  استعدادا  أولي 
المنتجات  باقي  تسعيرات  لضبط 
وال��خ��ض��راوات  الغذائية  وال��م��واد 
رمضان  شهر  دخول  قبل  واللحوم 
المبارك بالتعاون مع الجهات ذات 

العالقة واالختصاص. 
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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال 
أوروبا التي أقيمت يوم أمس األول الجمعة تحت إشراف 

االتحاد األوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.
إلى  التأهل  أندية   8 حسم  الماضية  األي��ام  وشهدت 
النهائي من بطولة دوري األبطال على حساب  الدور ربع 

أندية أخرى وفًقا لقرعة سابقة. 
مدريد  وأتلتيكو  وفياريال  مدريد  ريال  أندية  وتأهلت 
من إسبانيا، بايرن ميونيخ من ألمانيا، تشيلسي وليفربول 

ومانشستر سيتي من إنجلترا، وبنفيكا من البرتغال. 

وتقام قرعة ربع النهائي بدون شروط حيث من الممكن 
أن يلتقي فريقين من نفس البلد في هذا الدور أو فريقين 
من نفس المجموعة في دور المجموعات عكس دور ال�16. 

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي  .
أتلتيكو   × مانشستر سيتي   - مدريد  ريال   × تشيلسي 

مدريد - فياريال × بايرن ميونيخ - بنفيكا × ليفربول  .
وبالنسبة لقرعة دور النصف النهائي؛ فالمباراة األولى 
ستجمع الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد 

مع الفائز من مباراة تشيلسي وريال مدريد. 

مباراة  من  الفائز  بين  فستَجمع  الثانية؛  المباراة  أما 
وبايرن  فياريال  مباراة  من  الفائز  مع  وليفربول  بنفيكا 

ميونيخ. 
ستُقام مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي يومي 5 
و6 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات اإلياب يومي 12 

و13 أبريل  .
النهائي  نصف  الدور  في  الذهاب  مباريات  تقام  بينما 
يومي 26 و27 أبريل ، على أن تقام مباريات اإلياب يومي 

3 و 4 مايو  .

مواجهات إنجليزية إسبانية نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

في إطار الجولة الـ 14 من مرحلة  اإلياب لفرق المجموعة األولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

االهلي يواصل الصدارة واألخضر في المالحقة والنصر والتعاون يتفوقان والتحدي يتعادل مع الصداقة
كتب: سيف النصر أمبية 

واالرب��ع��اء  الثالثاء  يومي  خ��الل  ج��رت 
الجولة  مباريات ضمن  خمسة  الماضيين 
الرابعة عشر من الدوري الليبي لكرة القدم 
مع  االهلي  تعادل  عن  نتائجها  وأسفرت 
خليج سرت  على  االخضر  وتفوق  دارنس 
يوم الثالثاء الماضي بينما في يوم االربعاء 
على  ال��ف��وز  م��ن  النصر  تمكن  ال��م��اض��ي 
شباب  على  التعاون  تفوق  وكذلك  الهالل 

الجبل وتعادل التحدي مع الصداقة.
لقاء  ع��ل��ى  يخيم  اإلي��ج��اب��ي  ال��ت��ع��ادل 

األهلي ودارنس 
خيم التعادل اإليجابي على لقاء فريقا 
األهلي وضيفه دارنس بنتيجة هدف لكل 
منهما، في المباراة التي جمعت الفريقان 

على أرضية ملعب شهداء بنينة الدولي.
هذه المباراة التي توسطها الحكم عبد 
األهلي  فيها  يظهر  ل��م  قشيرة،  الحميد 
بالمستوى المعتاد عليه، وفشل العبوه في 
األول  بالشوط  تذكر  خطورة  أي  تشكيل 
على مرمى الحارس عبد الرحيم زقروبة، 
وأنحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، 
بين  سلبياً  األول  النصف  بعدها  لينتهي 

الفريقان.
في الحصة الثانية تقدم األهلي مبكراً 
ن��ح��و خ��ش��ب��ات ال���ح���ارس ع��ب��د ال��رح��ي��م 
زقروبة، باحثاً عن اهتزاز الشباك وتغيير 

لوحة األهداف. 
أحتسب   48 ال�  الدقيقة  مطلع  وعند 
جزاء  ركلة  قشيرة  الحميد  عبد  الحكم 
لألهلي بعد عرقلة الالعب سعيد النايلي 
من قبل المدافع األيمن مصعب الكيالني، 
المغربي محمود  المحترف  للركلة  ليتقدم 

بنحليب، مسجاًل أول أهداف اللقاء.
عن  دارن��س  تخلى  األهلي،  بعد هدف 
حذره الدفاعي، وشن هجمات على مرمى 
األهلي، ولعل أبرزها في الدقيقة ال� 51، 
الوحيشي  م��راد  ال��ح��ارس  إن��ق��اذ  عندما 
وذل��ك  ال��ت��ع��ادل،  ه��دف  تلقى  م��ن  فريقه 
عندما تدخل في أبعاد الكرة على مرتين، 
الكاميروني  م��ن  تصويبة  ك��ان��ت  األول 
محمد  المهاجم  م��ن  والثانية  ج��ون��ي��ور، 

عياد. 
هو  ما   63 ال���  الدقيقة  وشهدت  ه��ذا 
مدافعه  أن  السيما  دارن��س،  لفريق  مفيد 
تعديل  م��ن  تمكن  المجيد  ع��ب��د  ح��س��ام 
أستقرت  وماكرة  محكمة  برأسية  النتيجة 
في سقف مرمى الحارس مراد الوحيشي، 
بدون  المباراة  من  المتبقي  الوقت  ليمر 
اللقاء  حكم  بعدها  ليطلق  تذكر،  خطورة 
اإليجابي  بالتعادل  المقابلة  نهاية  صافرة 

هدف في كل شبكة.
التعادل، أضاف كل فريق نقطة  وبهذا 

إل��ى رص��ي��ده، ليصبح األه��ل��ي ف��ي ري��ادة 
في  نقطة،   35 ال���  برصيد  المجموعة 
الترتيب  دارنس سابع  أصبح رصيد  حين 

برصيد ال� 13 نقطة.
األخ���ض���ر ي��ق��س��و ع��ل��ى خ��ل��ي��ج س��رت 
ب��وص��اف��ة  تمسكه  وي���واص���ل  ب��س��داس��ي��ة 

المجموعة 
واص�����ل ف���ري���ق األخ���ض���ر م��ط��اردت��ه 
ب��وص��اف��ة  متمسكاً  األه���ل���ي،  للمتصدر 
المجموعة، عقب تفوقه على ضيفه خليج 
التي  ال��م��ب��اراة  ف��ي   ،1/6 بنتيجة  س��رت 
ملعب شيخ  أرضية  الفريقان على  جمعت 
وتوسطها  البيضاء،  مدينة  في  الشهداء 
وج��اءت  الشلماني،  معتز  الدولي  الحكم 
متوسطة  ف��ي��ه��ا  األول  ال���ش���وط  ب���داي���ة 
المستوى، مع أفضلية نسبية نوعاً ما إلى 
بدوره على  اعتمد  والذي  فريق األخضر، 
واألنغولي  ك��راوع،  أحمد  من  كل  تحركات 

آري بابل. 
وعند مطلع الدقيقة ال� 26 أفتتح العب 
األخضر أحمد سعد مهرجان السداسية، 
وذلك عندما تالعب بأحد العبي الخليج، 
مقدماً فاصاًل مهارياً في منتصف الملعب' 
عمار  الحارس  يسار  على  كرته  وواضعاً 

مسعود، منهياً به دقائق الشوط األول.
سرت  خليج  ح��اول  الثاني  الشوط  في 
مجدداً،  توازنه  واستعادة  الكفة،  تعديل 
العب  نجح  منسقة  عكسية  هجمة  وم��ن 
النتيجة،  تعديل  السويطي  محمد  الخليج 

وذلك عند الدقيقة ال� 65 .
وح��م��ل��ت ال��دق��ي��ق��ة ال���� 76 ال��ج��دي��د 
لألخضر، وفيها مرر األنغولي آري بابل من 
الرواق اإليسر كرة عرضية داخل منطقة 
العرضية  تلك  لتجدت  الخليج،  ال��ج��زء 
عن  معلناً  القريتلي  مؤيد  البديل  أق��دام 

والدة الهدف الثاني باللقاء.
ونجح األنغولي آري بابل صاحب أسست 
الهدف الثاني، إمضاء الهدف الثالث، بعد 
عرضية مثالية من عبدالرحمن العمامي، 

وذلك في الدقيقة ال� 82.
النتيجة  القريتلي  مؤيد  الالعب  وعزز 
وذلك  شخصياً،  له  والثاني  راب��ع  بهدف 

واليمنى  العليا  ال��زاوي��ة  سكنت  بتصويبة 
ل��ل��ح��ارس ع��م��ار م��س��ع��ود،وج��اء ذل��ك في 

الدقيقة ال� 84 .
تواصل  لألخضر  الهجومي  الهيجان 
ح��ت��ى ف���ي ال��دق��ائ��ق األخ���ي���رة م���ن عمر 
 ،88 ال���  الدقيقة  مطلع  وعند  المقابلة، 
هجوماً  أم��ادو  علي  البديل  المهاجم  قاد 
من الجهة اليمنى، ليهدي بدوره المهاجم 
مواجهاً  وضعته  ك��رة  بابل  آري  األنغولي 
ل��م��رم��ى ع��م��ار م��س��ع��ود، م��س��ج��اًل بذلك 

خامس األهداف.
ه����ذا واخ��ت��ت��م ال���الع���ب ص��ه��ي��ب بن 
بتسجيله  األه����داف  م��ه��رج��ان  سليمان 
للهدف السادس، مستغاًل الخروم الخاطي 
من  كرته  واضعاً  مسعود،  عمار  للحارس 
ال�  الدقيقة  في  وذل��ك  الملعب،  منتصف 
بتفوق  بعدها  ال��م��ب��اراة  لتنتهي   ،90+2

األخضر بسداسية نظيفة.
األخضر  ف��ري��ق  رف��ع  النتيجة،  وب��ه��ذه 
نقطة،  ال��� 31  إل��ى  النقاط  م��ن  رص��ي��ده 
األولى  المجموعة  ترتيب  وصافة  محتاًل 
خليج  رصيد  تجمد  فيما  األه��ل��ي،  خلف 
سرت صاحب المرتبة ما قبل األخيرة عند 

النقطة ال� 8 . 
مجدي يقود النصر للفوز على الهالل 

ال��م��ه��اج��م خ��ال��د م��ج��دي فريقه  ق���اد 
هدفان  بنتيجة  الهالل  على  للفوز  النصر 
التي  ال��م��ب��اراة  ف��ي  وذل���ك  ه���دف،  مقابل 
جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء 

بنينة الدولي.
التي  ال��م��ب��اراة  ه��ذه  الفريقان  ودخ���ل 
ويعي  الحبيب،  السنوسي  الحكم  توسطها 
المقابلة،  ه��ذه  وقيمة  أهمية  منهما  كل 
حالة  في  نقطة   26 ال�  صاحب  فالنصر 
بنسبة  السداسي  دور  يضمن  االنتصار 
البقاء  جاهداً  الهالل  سعى  فيما  كبيرة، 

على حظوظه لبلوغ مرحلة التتويج.
حكم  أحتسب   17 ال���  الدقيقة  وعند 
ج��زاء  رك��ل��ة  الحبيب  ال��س��ن��وس��ي  ال��ل��ق��اء 
المدافع صالح  للهالل، وذلك بعد عرقلة 
تقدم  باكايوكو،  العاجي  للمهاجم  فكرون 
لها الجزائري عبد العزيز قشي، مسجاًل 

بذلك أول أهداف قمة الجولة الخامسة.
أكثر  نظم  ال��ه��الل،  ه��دف  بعد  النصر 
م��ن ه��ج��م��ة وت��ق��دم ك��ث��ي��راً ن��ح��و مرمى 
بدوره  وال��ذي  المسماري،  خالد  الحارس 
التاورغي، وذلك عند  أبعد تصويبة عامر 

الدقيقة ال� 29 .
في حين شهدت الدقيقة ال� 31 هدف 
المهاجم  بواسطة  وذل��ك  األوت���ار،  تعديل 
س��ال��م روم���ا، ال���ذي ت��اب��ع ب��دق��ة عرضية 
النصر  العبي  أكثر  مجدي  خالد  الحيوي 

تحركاً.
ص���ان���ع ه����دف ال��ت��ع��دي��ل وال��ف��رح��ة 
الدقيقة  كاد في  النصراوية خالد مجدي 
ث��ان،  ب��ه��دف  النتيجة  مضاعفة   34 ال��� 
أسست  روم���ا  س��ال��م  زميله  م��رر  عندما 
جعله في حالة إنفراد تام بالحارس خالد 
المسماري، لكن التمركز الصحيح والجيد 

للحارس حال دون ولوج الكرة شباكه.
الثانية  الحصة  في  المباراة  ت��زاي��دت 
أثارة كبرى، خاصة من جانب النصر الذي 
خشبات  نحو  وواض��ح  كبير  بشكل  تقدم 
التقاط  ه��ي  فرصه  أب��رز  ولعل  ال��ه��الل، 
الحارس خالد المسماري رأسية المهاجم 
أداما  العاجي  أن  سالم روما، فضاًل على 
بالو قام بأبعاد تصويبة عامر التاورغي من 

على خط المرمى.
أحتسب   ،  83 ال�  الدقيقة  مطلع  ومع 
ركلة  الحبيب  السنوسي  المواجهة  حكم 
تمت  أن  بعد  وذلك  النصر،  يق  لفر  جزاء 
قبل  م��ن  اللواتي  عماد  التونسي  عرقلة 
العبه  لها  تقدم  ال���زوي،  ع��ادل  المدافع 
الشباك،  في  الكرة  مودعاً  مجدي،  خالد 

ومهدياً فريقه ال� 3 نقاط.
وبهذا الفوز، رفع فريق النصر رصيده 
من النقاط إلى ال� 29 نقطة، محتاًل بها 
الترتيب الثالث، فيما تجمد رصيد الهالل 
ال�  النقطة  عند  الرابع  الترتيب  صاحب 
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التحدي يعود يتعادل إيجابي من شحات
القدم  لكرة  األول  التحدي  فريق  وعاد 
عقب  ش��ح��ات،  مدينة  م��ن  ثمين  بتعادل 
تعادله مع الصداقة بنتيجة هدف لمثلهما، 

على  الفريقان  جمعت  التي  المباراة  في 
أرضية ملعب نادي الصداقة.

صافرة  قادتها  ال��ت��ي  المواجهة  ه��ذه 
الحكم حمزة معتوق، نجح فيها المستضيف 
الصداقة من المبادرة بالتسجيل وذلك عن 
طريق ركلة جزاء نفذها بطريقة صحيحة 
في  وذل��ك  التايب،  بالله  المعتصم  العبه 

الدقيقة ال� 37.
وعلى الرغم أن التحدي يلعب منقوص 
البرعصي،  طاهر  مدافعه  خ��دم��ات  م��ن 
إال  الحمراء،  بالبطاقة  ط��رده  تم  وال��ذي 
أن الفريق عقد العزم على تعديل النتيجة 
الظفر  ال  ولما  مجدداً،  للمباراة  والعودة 

بنقاط هذه المباراة.
ال���67  ومن كرة  الدقيقة  وعند مطلع 
ح��رة ن��ف��ذت م��ن ال���رواق األي��م��ن أرسلها 
أحمد العبار، تمكن المهاجم أحمد مكاري 
ذلك  بعد  لتنتهي  الكفة،  تعديل  برأسية 
كل  في  هدف  واق��ع  على  المقابلة  دقائق 

مرمى.
كل  أض��اف  اإليجابي،  التعادل  وبهذا 
أصبح  حيث  رص��ي��ده،  إل��ى  نقطة  ف��ري��ق 
ال��ص��داق��ة ص��اح��ب ال��م��رت��ب��ة ال��س��ادس��ة 
رصيده من النقاط إلى ال� 18، بينما رفع 
األخير  قبل  ما  الترتيب  صاحب  التحدي 

رصيده من النقاط إلى ال� 8 نقاط.
ي��ت��ف��وق ع��ل��ى ش��ب��اب الجبل  ال��ت��ع��اون 

برباعية
على  كبيراً  ف��وزاً  التعاون  فريق  حقق 
أربعة  بنتيجة  الجبل  شباب  مستضيفه 
أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت 
الفريقان على أرضية ملعب شيخ الشهداء 

في مدينة البيضاء.
هذه المباراة التي قادها الحكم الدولي 
عبد الواحد حريويدة انتهى شوطها األول 
السيما  نظيفة،  بثنائية  التعاون  لمصلحة 
أن الالعب التونسي حسام محمد أستهل 
رباعية التعاون، وذلك في الدقيقة ال� 28 
أشتيوي  علي  ال��الع��ب  وض��اع��ف  ه��ذا   ،
النتيجة بهدف ثان، وذلك برأسية محكمة 

في الدقيقة ال� 36 .
مرمى  على  هجومة  ال��ت��ع��اون  واص���ل 
الشوط  بثنائية  منتعشاً   ، الجبل  شباب 
من   48 ال���  الدقيقة  مطلع  وعند  األول، 
ماهر  التونسي  عزز  الثاني  الشوط  زمن 

العبيدي تقدم فريقه بالهدف الثالث.
في حين أختتم رباعية التعاون الالعب 
خطاب النجار، وذلك في الدقيقة ال� 86 
وبهذا الفوز، رفع التعاون صاحب الترتيب 
ال��خ��ام��س رص��ي��ده م��ن ال��ن��ق��اط إل���ى ال��� 
18نقطة، فيما توقف رصيد شباب الجبل 
ال�  النقاط  عند  الثامنة  المرتبة  صاحب 
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