
يومي  الرسمية  جلسته  النواب  مجلس  استأنف 
االثنين والثالثاء الماضيين بمقره في مدينة بنغازي 
برئاسة النائب األول لرئيس مجلس النواب األستاذ 

”فوزي النويري”.
وخالل رئاسته لجلسة مجلس النواب يوم االثنين 
النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  ق��ال  الماضي 
الرئيس  الختيار  أت��ى  المجلس  إن  النويري  ف��وزي 
في  التشريعات  مسألة  تكن  ولم  االنتخابات  وإجراء 
نطاق مهامه إال أنه تدخل في سن التشريعات نتيجة 
معاناة البالد من فراغ، مؤكدا أن األزمة التي تشهدها 
البالد ال يحتمل مسؤولية حلّها مجلس النواب لوحده.
النواب  باسم مجلس  الرسمي  المتحدث  وبحسب 
السيد ”عبدالله بليحق” فإن المجلس ناقش في الجلسة 
عدد من مشاريع القوانين في مقدمتها مشروع قانون 
المرتبات الموحد، وطالب المجلس في جلسة اليوم 
اللجنة المالية بسرعة إنجاز التعديالت التي أقرها 
المالحظات  كافة  المجلس في جلسة سابقة إلنهاء 
الموحد  المرتبات  قانون  مشروع  حول  والتعديالت 
بضرورة  التشريعية  اللجنة  مطالبة  إل��ى  باإلضافة 
التعجيل بمشروع قانون األمن الداخلي الذي استكمل 
عرضه  ليتم  به  ومداوالته  مناقشاته  النواب  مجلس 
اخرين  مشروعين  وهنالك  المقبلة،  الجلسة  خالل 
لقوانين وهما مشروع قانون النقابات ومشروع قانون 

الجلسة  في  عرضهم  تم  اللذان  والرياضة  الشباب 
لمزيد  النواب  للسادة أعضاء مجلس  المجال  وترك 
القوانين  مشاريع  ح��ول  والمالحظات  االط��الع  من 
ليتم طرحهما في الجلسة المقبلة، كما ناقش مجلس 
النواب مشروع قانون تعديل القانون الخاص بالتأمين 
وأق��ر  القطاعات  بكافة  المواطنين  لكل  الصحي 
التأمين الصحي  الجلسة تعديل قانون  المجلس في 
بما يخدم مصلحة المواطن واستفادة كافة المواطنين 
لقانون  وفقاً  أقرت  التي  الصحي  التأمين  بخدمات 
سابق واحتاج هذا القانون إلى تعديل، أيضا بناًء على 
طلب عدد من السادة أعضاء مجلس النواب تم في 
إعادة  لجنة  بإنجازه  قامت  ما  مناقشة  اليوم  جلسة 

اإلعمار واالستقرار في مدينة بنغازي وبعد مناقشات 
ومداوالت حول هذا البند وماذا قدمت هذه اللجنة 
صرفت  التي  الصرف  اوجه  وكذلك  بنغازي  لمدينة 
بعد  بنغازي  في  واالستقرار  اإلعمار  إعادة  بمسألة 
الجماعات  ضد  المدينة  لها  تعرضت  التي  الحرب 
البند  هذا  في  المجلس  وقرر  والمتطرفة  اإلرهابية 
وأعضاء  رئيس  مع  للمتابعة  برلمانية  لجنة  تشكيل 
حول  بنغازي  في  واالستقرار  اإلعمار  إع��ادة  لجنة 
وكذلك  اللجنة  لهذه  خصصت  التي  المخصصات 
أوجه الصرف التي صرفت بها األموال المخصصة 
بنغازي،  للجنة إعادة اإلعمار واالستقرار في مدينة 

وبذلك علقت الجلسة .

المواطن مصلحة  يخدم  بما  الصحي  التأمين  قانون  تعديل  ويقر  القوانين  من  عدد  يناقش  النواب  مجلس 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس الحكومة يجري زيارة 
لجامعة بنغازي ويتفقد 

مرافقها المتعددة

اخبار

اخبار

ص2

ص3

النائب األول لرئيس مجلس النواب 
 يلتقي السفير االلماني لدى ليبيا

ص4متابعات 

مجلس النواب يناقش قانوني 
المرتبات الموحد والنقابات 

ويقر قانون التأمين الطبي

ي����واص����ل ال���ب���رل���م���ان 
جلساته  عقد  األف��ري��ق��ي 
العادي  ان��ع��ق��اده  دور  ف��ي 
التشريعية  للفترة  األول 
ال��س��ادس��ة ح��ي��ث ش��ارك 
مجلس  أع��ض��اء  ال���س���ادة 
النواب األعضاء الدائمين 
ف��ي ال��ب��رل��م��ان األف��ري��ق��ي 
ال��س��ي��د “س���ال���م ق��ن��ان” 
قلمة”  ”ص��ال��ح  وال��س��ي��د 
وال��س��ي��د ”ع���ب���د ال���ق���ادر 

حسن” في أعمال الجلسة 
يوم  انعقدت  التي  الرابعة 
اإلث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي، وت��م 
خ����الل ال��ج��ل��س��ة ع��رض 

المتعلق  التقرير  ومناقشة 
التجارة  منطقة  باتفاقية 
األفريقية،  القارية  الحرة 
كما تم عرض تقرير لجنة 

والمالية  النقدية  الشؤون 
النموذجي  القانون  ح��ول 
ب��ش��أن ال��ت��ع��اون��ي��ات وت��م 
اي����ض����اً ع������رض ت��ق��ري��ر 
والجمرك  التجارة  لجنة 
وال���ه���ج���رة ع����ن ال���ن���دوة 
البرلمان  بين  المشتركة 
االتحاد  ولجنة  االفريقي 
األف��ري��ق��ي االس��ت��ش��اري��ة 
ال��م��ع��ن��ي��ة ب��ه��ج��رة ال��ي��د 

العاملة .

مجلس  ل��رئ��ي��س  األول  ال��ن��ائ��ب  ق���ال 
الوقت  في  إن��ه  النويري:  ف��وزي  ال��ن��واب 
وطنية،  تسوية  من  البالد  تقترب  ال��ذي 
شكل  في  خارجية  تدخالت  هناك  ف��إن 
بين  ت��ق��ارب  أي  ت��ق��ّوض  ت��ص��ري��ح��ات، 

الليبيين.
ج���اء ذل���ك خ���الل ب��ي��ان أص����دره ي��وم 
الخميس الماضي، أدان خالله تصريحات 
بعض الدبلوماسيين سواء كانوا مبعوثين 
خاّصين أو سفراء، أو حتى رؤساء لبعض 
ال����دول، م��ؤك��ًدا ال��رف��ض ال��ق��اط��ع لهذه 
الداخلي  الشأن  في  السافرة  التدخالت 
لليبيا، والتي تهّدد األمن القومي للبالد.

مجلس  لرئيس  األول  النائب  وأوض��ح 
النواب أن هذه الظاهرة تتكّرر من أولئك 
المبعوثين الدبلوماسّيين، وتتناول قضايا 
تناولها  يقتصر  وسياسية،  اقتصادية 
وال  سواهم،  دون  وحدهم  الليبيين  على 
من  مناقشتها  ودبلوماسًيا  قانوًنا  يصّح 
تتدّخل  لم  كما  خارجّي،  طرف  أي  ِقبل 
ليبيا في شؤون دَولهم، باإلضافة إلى أن 
تلك التدّخالت تعد خرًقا ألحكام اتفاقية 
فيينا للعالقات الدبلوماسية والقنصلية، 
التي تمنع مثل هذه الخروقات، وتعتبرها 

مساًسا بسيادة الدول.
تلك  أن  استغرابه،  ال��ن��وي��ري  وأب���دى 

تناولها  يتم  التي  والقضايا  التصريحات 
ت��ت��ج��ّن��ب ال��ح��دي��ث ع��ن إج���الء ال��ق��وات 
األجنبية عن األراضي الليبية، والتي تقع 
مسؤوليتها على المجتمع الدولي، ويجب 
العائق  تمّثل  كونها  بعنايته؛  تحظى  أن 

األكبر أمام االستقرار.
الحل  أن  على  البيان-  -ختام  وأك��د 
ليبّيًا،  ليبًيّا  ي��ك��ون  أن  يجب  ليبيا  ف��ي 
ووفق رؤية وطنية شاملة تجمع األطراف 
وتحّقق  الشعب،  بموافقة  وتحظى  كافة، 
وإم���الءات  رؤى  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا  مصالحه، 
ُحسن  اّدع���ت  “مهما  خارجية  أط���راف 

النية”.

”ابراهيم  األس��ت��اذ  القومي  األم��ن  مستشار  السيد  ق��ام 
بوشناف” يوم االحد الماضي بزيارة لمقر مجلس النواب في 
مدينة بنغازي وكان في إستقباله السيد رئيس ديوان مجلس 
قام  حيث  الفضيل”،  المصري  ”عبدالله  األستاذ  النواب 
النواب والسيد مستشار األمن  السيد رئيس ديوان مجلس 
القومي بجولة داخل اروقة مقر مجلس النواب وأطلع على ما 

تم إنجازه من أعمال صيانة لمرافق مبنى الدعوة اإلسالمية 
الدستوري  بالمقر  ال��ن��واب  مجلس  جلسات  فيه  لتنعقد 
األمن  مستشار  السيد  وأعرب  بنغازي  مدينة  في  للمجلس 
القومي عن سعادته وإشادته بما قام به ديوان مجلس النواب 
من عمل جبار لعودة الحياة للمقر بعد الدمار الذي تعرض 

له خالل حرب المدينة على المجموعات اإلرهابية.

أعضاء مجلس النواب األعضاء الدائمين بالبرلمان األفريقي يشاركون في أعمال الجلسة الرابعة للبرلمان األفريقي

النويري: نقترب من تسوية وطنية ونرفض التدخالت الخارجية والتصريحات التي تقّوض أي تقارب بين الليبيين

مستشار األمن القومي يزور مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي

الدكتور  النواب  أجرى عضو مجلس 
المتحدث  رف��ق��ة  ال��ص��غ��ّي��ر"،  "ال��ه��ادي 
األستاذ  النواب  مجلس  باسم  الرسمي 
"عبدالله بليحق" بوم الخميس الماضي؛ 
زيارة لمقّر مؤسسة الخدمات اإلعالمية 
بمجلس النواب بمدينة بنغازي، استقبله 
مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  خاللها 
ال��خ��دم��ات اإلع��الم��ي��ة األس��ت��اذ "خالد 

مفتاح الشيخي".
موّسعة  ج��ول��ة  ال���زي���ارة؛  وتضمنت 
اإلعالمية  ال��خ��دم��ات  مؤسسة  بمقّر 
الهادي  الدكتور  تفقد  حيث  الرئيس، 
والقانونية،  اإلداري��ة  األقسام  الصغّير 
وم���رك���ز ال���ت���دري���ب ال��ص��ح��ف��ي وم��ه��ن 
للمؤسسة؛  التابع  والتلفزيون  اإلذاع��ة 
من  توضيحية  شروحا  خاللها  ُقّدمت 
والمهام  األعمال  حول  الموظفين  قبل 

المناطة بهم.
الصغّير  ال��ه��ادي  ال��ن��ائ��ب  واس��ت��م��ع 
ألعمال  وافية  إلحاطة  جولته؛  خالل 
المؤسسة والمنجزات المتحققة طوال 
رؤية  على  واّط��ل��ع  الماضية،  األع���وام 
إليه  تتطلع  ما  لتنفيذ  المؤسسة  إدارة 
ودراس���ات  خطط  ضمن  تطوير  م��ن 
درجات  أعلى  تشترط  دقيقة،  علمية 
ضمانا  اإلنجاز؛  في  والمهنية  الكفاءة 
تليق  رائ���دة  إع��الم��ي��ة  خ��دم��ة  لتقديم 
وتضع  النواب،  مجلس  تتبع  بمؤسسة 
المؤسسة في صدارة اإلعالم الوطنّي 

واإلقليمّي.
الهادي  النائب  تفقد  زيارته؛  وخالل 
بالمؤسسة  اإلعالمية  األذرع  الصغّير؛ 
المستقبل،  ليبيا  "ق��ن��اة  تتضّمن  التي 
المستقبل،  أنباء  ووكالة  األم��ة،  ورادي��و 
وصحيفة الديوان"، حيث التقى الكوادر 
اإلدارية والفنية واإلعالمية؛ ونّوه باألداء 
المتمّيز للموظفين، وتفانيهم في تقديم 

منتج إعالمّي متقّدم وعصري.

النائب الهادي الصغّير ُيجري زيارة لمؤسسة 
الخدمات اإلعالمّية بمجلس النواب
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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

حق الرد مكفول . ●

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

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

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

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

النواب    مجلس  لرئيس  األول  النائب  التقى 
السيد ”فوزي النويري” السفير االلماني لدى ليبيا 
السيد ”ميخائيل أونماخت” يوم األربعاء الماضي 
في  النواب  مجلس  دي��وان  فرع  مقر  في  بمكتبه 
الرسمي  المتحدث  وبحسب  طرابلس،  العاصمة 
بليحق”  ”عبدالله  السيد  ال��ن��واب  مجلس  باسم 

في  السياسية  المستجدات  ت��ن��اول  اللقاء  ف��إن 
الليبي  ليبيا وعدد من القضايا المتعلقة بالشأن 
وُسبل معالجتها بما يُحقق االستقرار في بالدنا 
واستثمار كافة الظروف من أجل الوصول لتسوية 
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  إلجراء  تُفضي 

في أقرب اآلجال تحقيقاً إلرادة الشعب الليبي.

شاركت عضو مجلس النواب عضو 
التحرك  أجل  من  برلمانيون  منظمة 
راس”  أب��و  ”ربيعة  السيدة  العالمي 
للجمعية  عشر  الثاني  االجتماع  في 
اإلس��ت��ش��اري��ة ل��ل��ب��رل��م��ان��ي��ي��ن ب��ش��أن 
وسيادة  الدولية  الجنائية  المحكمة 
والمنتدى    )CAP-ICC( القانون 
أجل  من  للبرلمانيين  السنوي   )43(
العمل العالمي الذي يُعقد في العاصمة 
األرجنتينية “بوينس ايريس ” برعاية 

البرلمان االرجنتين بقصر الكونغرس 
انطلقت  حيث   ، األرجنتيني  الوطني 
أعمال المنتدي والجمعية اإلستشارية 
نوفمبر  شهر  من  الرابع  الجمعة  يوم 
محكمة  رئ��ي��س  ب��ح��ض��ور  ال���ج���اري 
جلسة  خالل  وتم  الدولية  الجنايات 
للمحكمة  العام  المدعي  مع  خاصة 
الحاالت  الدولية استعراض  الجنائية 
والقضايا بموجب تحقيقات المحكمة 
ال��ج��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة وال��م��الح��ق��ات 

القضائية أو الفحوصات األولية على 
جمهورية  )أفغانستان،  المثال  سبيل 
الكونغو  جمهورية  الوسطى،  إفريقيا 
ليبيا،  غينيا،  الديمقراطية، جورجيا، 
الفلبين،  فلسطين،  نيجيريا،  مالي، 

السودان، أوغندا(.
الجدير بالذكر بأن أعمال المنتدى 
أجل  من  للبرلمانيين  السنوي   )43(
مدى  على  أستمرت  العالمي  العمل 

يومي 4 – 5 من نوفمبر الجاري.

القضايا  إدارة  متابعة  قسم  رئ��ي��س  انتخب 
والدعاوى بإدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس 
شمال  ل��دول  ممثاًل  رزق”  ”ف��ارس  السيد  النواب 
أفريقيا في رئاسة مجلس المستشارين القانونيين 
االجتماع  ُعقد  حيث   ، األفريقية  البرلمانات  في 
ونائباً  الرئيس  انتخاب  وشهد  للمجلس  األول 
لرئيس المجلس، وذلك عقب جلسة اليوم الختامي 
القانوني  للمستشار  السادس  األفريقي  للملتقى 
من  “عقد  ع��ن��وان  تحت  ُعقد  ال��ذي  للبرلمانات 

تفعيل مبادئ نيروبي : النجاحات والتحديات ”.

العامة  الجلسات  من  الثانية  الجلسة  وشهدت 
للملتقي مشاركة رئيس قسم متابعة إدارة القضايا 
والدعاوى بإدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس 
النواب بورقة عمل حول دور البرلمان الليبي في 

الدولية  واالتفاقيات  المعاهدات  على  التصديق 
وكيفية التعامل معها، كما ناقشت الجلسة الثالثة 
الخدمات  تقديم  التكنولوجيا في  دور  والختامية 
من  المستفادة  وال��دروس  البرلمان  في  القانونية 
جائحه كورونا وكذلك اإلجراءات المّتبعة إلعداد 

واصالح الدساتير.
الجدير بالذكر بأن الملتقى األفريقي السادس 
للمستشار القانوني للبرلمانات الذي ُعقد بدولة 
من  الثالث  الخميس  يوم  أعماله  اختتم  تنزانيا 

شهر نوفمبر الجاري .

النائب األول لرئيس مجلس النواب  يلتقي السفير االلماني لدى ليبيا

عضو مجلس النواب “ربيعة أبو راس” تشارك في االجتماع الثاني عشر للجمعية اإلستشارية للبرلمانيين

انتخاب رئيس قسم متابعة إدارة القضايا والدعاوى بإدارة الشؤون القانونية ممثاًل لدول 
شمال أفريقيا في رئاسة مجلس المستشارين القانونيين بالبرلمانات األفريقية
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ال���وزراء  رئ��ي��س مجلس  ق��ام 
بالحكومة الليبية فتحي باشاغا، 
يوم األحد الماضي، رفقة وزير 
ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��م��ال��ي��ة أس��ام��ة 
الداخلية  وزارة  ووك��ي��ل  ح��م��اد، 
في  ميدانية  بجولة  قعيم؛  فرج 
خاللها  تفقد  بنغازي،  جامعة 
والمدرجات  العامة  اإلدارة  مقّر 
الجامعة  وم���راف���ق  التعليمية 

المتعددة.
وأش������اد رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة، 
التدريس  هيأة  أعضاء  بجهود 
و  ال��دارس��ة،  استمرار  أج��ل  من 
شكر الطلبة على إصرارهم على 
م��واص��ل��ة ال��دراس��ة، رغ��م عدم 

توفر البيئة التعليمية المناسبة، 
وأك����د أن���ه س��ي��ن��ظ��ر ف���ي وض��ع 
تعمل  التي  المتعثرة  الشركات 

على صيانة مباني الجامعة.

الحكومة  نشرته  لما  ووف��ق��ا 
بصفحتها على موقع فيس بوك، 
فقد أعقبت هذه الجولة؛ زيارة 
رئيس الحكومة والوفد المرافق 

ل����ه؛ ألع���م���ال ال���رص���ف ال��ت��ي 
بنغازي  مدينة  بمدخل  انطلقت 
“طريق  ب�  يعرف  ال��ذي  الغربي 

طرابلس”.
تابع  جولته؛  وخ��الل  باشاغا 
المنفذة  الشركة  مهندسي  مع 
ألعمال الرصف تنفيذ المعايير 
في  اإلن��ج��از  ونسب  المعتمدة، 

هذا الطريق الحيوي.
مجلس  رئيس  ج��والت  وتأتي 
عدد  لمتابعة  بالمدينة،  ال��وزراء 
المشروعات واألعمال التي تقوم 
بها الحكومة الليبية داخل مدينة 
بنغازي، باإلضافة إلى عدد من 

المدن الليبية.

فتحي  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  أك���د 
الليبية بمنظمات  باشاغا اهتمام الحكومة 
مفوضيات  سيما  ال  ال��م��دن��ي،  المجتمع 
ليبيا،  أنحاء  كل  في  والمرشدات  الكشافة 
القادة  تأهيل  في  الطليعي  لدورها  نظراً 

الشباب وإعداد جيل المستقبل.
ل��ق��ائ��ه بمقر رئ��اس��ة  ج���اء ذل���ك خ���الل 
للكشافة  العام  بالمفوض  ببنغازي،  الوزراء 
وال��م��رش��دات ب��ن��غ��ازي، وع���دد م��ن ق��ادة 

المفوضية.
حيث ق���ّدم ال��م��ف��وض ال��ع��ام وع���دد من 
أنشطة  عن  وافياً  الكشفيين شرحاً  القادة 
وبرامج المفوضية والنواقص التي تعترض 
مركز  وج��ود  ع��دم  بينها  من  العمل،  سير 
الشباب  إع��داد  في  يساهم  كشفي  تدريب 

وتأهيليهم.

الحكومي  الدعم  بمواصلة  ناشدوا  كما 
تطوعية  ب��اع��ت��ب��اره��ا  الكشفية  ل��ل��ح��رك��ة 
على  مواردها  في  تعتمد  إذ  ربحية،  وغير 
أهدافها،  لتحقيق  الدولة  مؤسسات  دعم 
مشيدين بدور الحكومة الليبية ومجهوداتها 
والبنى  التنمية  مشروعات  في  المبذولة 
التحتية بمدينة بنغازي، وسعيها المتواصل 
والسالم  األم��ن  وتحقيق  اإلع��م��ار  إلع���ادة 

واالستقرار في كل أرجاء البالد.

سعادته  عن  باشاغا  أع��رب  جانبه،  من 
بالدور  مشيداً  الكشفية،  القيادات  بلقاء 
الذي تؤديه مفوضيات الكشافة والمرشدات 
في جميع أنحاء ليبيا وبنغازي بصفة خاصة 
لكبرى المفوضيات  باعتبارها مقراً رئيساً 
وأكثرها عدداً، مؤكداً أن الخدمة التطوعية 
خلق  إل��ى  تهدف  المفوضية  تقدمها  التي 
جيل واٍع وقادر على خدمة نفسه ومجتمعه 

ووطنه. 

ال��دائ��رة  ع��ن  ال��ن��ائ��ب  بحضور 
السالم  “عبد  الكفرة  ال��راب��ع��ة- 
ش���وه���ا”، ال��ت��ق��ى ي����وم األرب���ع���اء 
ال��م��اض��ي، ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال������وزراء- رئ��ي��س ل��ج��ن��ة األزم���ة 
ب��ال��م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق���ي���ة، ع��ل��ي 
ربيانة  بلدية  وفًدا من  القطراني؛ 

وفروعها.
الذي حضره  االجتماع  وناقش 
غير  الهجرة  لشؤون  الدولة  وزير 
والثروة  الزراعة  ووزير  الشرعية، 
المنطقة  أوض�����اع  ال��ح��ي��وان��ي��ة؛ 
واألمنية  والمعيشية  االقتصادية 
واح��ت��ي��اج��ات��ه��ا، وال���ن���ق���ص في 
الخدمات األساسية في قطاعات 

ال��ك��ه��رب��اء وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ص��ح��ة 
والطرق.

إلى  ربيانة  بلدية  وف��د  وأش��ار 
الزراعية  األراضي  توفر  رغم  أنه 
الخصبة إال أن عدم وصول المياه 
االستفادة  دون  ح��ال  والكهرباء 
من هذه األراض��ي، وتحويلها إلى 
م��ش��روع��ات زراع���ي���ة، ب��اإلض��اف��ة 

أو  إلى عدم توفر سيارات إطفاء 
إسعاف ومركبات نقل النفايات.

أن  ال���وزراء  رئيس  نائب  وأك��د 
لجنة األزمة بالحكومة ستستجيب 
والمنطقة  ربيانة  بلدية  لمطالب 
فيما  خ��اص��ة  ع��م��وم��ا،  الجنوبية 
والمياه  والطرق  بالكهرباء  يتعلق 
والمشروعات الزراعية، الفًتا إلى 

لجنة  أع��م��ال  ج��دول  ضمن  أنها 
عن  يترأسها، فضاًل  التي  األزم��ة 
وتسليمها  إطفاء  سيارات  توفير 

لمدير أمن ربيانة.
ض��رورة  إل��ى  القطراني،  ودع��ا 
ال���ت���واص���ل م���ع وزي�����ر ال��ص��ح��ة 
عبد  عثمان  الدكتور  بالحكومة 
مع  بالتعاقد  يتعلق  فيما  الجليل، 
األطباء للعمل ببلدية ربيانة حسب 
المطلوبة،  الطبية  التخصصات 
الرابط  الطريق  ملف  على  عالوًة 
ب��ي��ن ال��ك��ف��رة ورب��ي��ان��ة، وإح��ال��ت��ه 
للدراسة؛ لمنح إذن التعاقد ضمن 
في  الليببة  الحكومة  مشروعات 

المنطقة الجنوبية.

بالحكومة  البيئة  وزي���ر  تفقد 
الحفيظ  ع��ب��د  م��ح��م��د  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
إلدارة  أكسجين  مقر شركة  زاي��د، 
سيدي  بمنطقة  الطبية  المخلفات 
خليفة بمدينة بنغازي، برفقة مدير 
عام إدارة الشؤون اإلدارية والمالية 
ومدير  أمنيسي،  ف��ائ��ز  ب���ال���وزارة 
ببنغازي،  البيئة  ش���ؤون  م��راق��ب��ة 

ومديرة مكتب التصاريح البيئية.
الخطوات  على  ال��وزي��ر  وأط��ل��ع 
الشركة؛  بها  تقوم  التي  والمراحل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��خ��ل��ص اآلم�����ن من 
المخلفات الطبية، والتي تستخدم 

ألول مرة في مدينة بنغازي.
وشملت جولته التفقدية محطة 
م��ع��ال��ج��ة ال��م��خ��ل��ف��ات وال��ن��ف��اي��ات 
لشروح  خاللها  استمع  بالشركة، 
والعاملين  المسؤولين  من  وافية 

بالمحطة حول آلية فرز المخلفات 
ومعالجتها بالتعقيم ضد البكتيريا 
قبل فرمها، وفًقا للمعاير الصحية 

الدولية.
الحفاظ  أهمية  ال��وزي��ر  وأك���د 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة م��ن خ���الل ض���رورة 
الشركة  مع  المستشفيات  تعامل 
مخلفاتها  من  اآلمن  التخلّص  في 

إل���ى أن أه��م  ، م��ش��ي��ًرا  ال��ط��ب��ي��ة 
المشاكل التي تواجه التخلص من 
النفايات والمخلفات الطبية؛ تكمن 
المناسبة  اإلدارة  توفر  ع��دم  في 
المتكاملة، كما تنص عليها الالئحة 
التنفيذية بقانون رقم”″15 لسنة 

2003 لتحسين البيئة.
ك���م���ا ش������دد ع���ل���ى ض������رورة 

ال��ش��رك��ة وال����وزارة،  ال��ت��ع��اون بين 
الشركة  بين  المتواصل  والتنسيق 
اآلث���ار  لمتابعة  وال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات 
الجانبية لتراكم المخلفات الطبية 
في  وتأثيرها  المستشفيات  داخل 
البيئة وعلى المرضى والمتردديين 
ع���ل���ى ال���م���س���ت���ش���ف���ي���ات وس��ب��ل 

معالجتها.

رئيس الحكومة يجري زيارة لجامعة بنغازي ويتفقد مرافقها المتعددة

باشاغا يؤكد اهتمام الحكومة الليبية بمنظمات المجتمع المدني

بحضور النائب "عبد السالم شوها".. نائب رئيس الوزراء يستقبل وفًدا من بلدية ربيانة

وزير البيئة يتفقد مقر شركة أكسجين إلدارة المخلفات الطبية ببنغازي

 ، باشاغا  فتحي  الليبية  الحكومة  رئيس  ق��ام 
المالية  وزي��ر  برفقة  الماضي،  األح��د  يوم  صباح 
لشؤون  الدولة  ووزي��ر  حماد،  أسامة  والتخطيط 
ال��ط��وارئ  غ��رف��ة  ورئ��ي��س  التشريعية،  السلطة 
الصابري  مناطق  في  تفقدية  بجولة  والتنظيم، 

ووسط البالد بمدينة بنغازي .
الحكومة  رئيس  وّجه  التفقدية،  جولته  وخالل 
مقايسات  إعداد  بسرعة  المعنية  الجهات  الليبية 
ومخلفات  المدمرة  والمباني  الركام  إزالة  أعمال 
المناطق ضمن خطة  هذه  في  الموجودة  الحرب 

الحكومة لتطوير وتنظيم مدينة بنغازي.

أج����رى ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء علي 
تفقدية  زي��ارة  الماضي،  األربعاء  يوم  القطراني، 
مقر  إل��ى  والمعلوماتية،  االت��ص��االت  وزي��ر  رفقة 
مصلحة األحوال المدنية فرع بنغازي، حيث كان 

في استقبالهم رئيس الفرع لواء أسامة الدرسي.
سير  على  زي��ارت��ه-  -خ��الل  القطراني  واطلع 
تقدمها  ال��ت��ي  وال��خ��دم��ات  بالمصلحة،  ال��ع��م��ل 
للمواطنين واحتياجاتها والصعوبات التي تواجهها 
يتيح  ال��ذي  العمل  بنظام  مشيًدا  تذليلها،  وسبل 
المدنية  األحوال  مصلحة  خدمات  تقديم  سهولة 
للمواطن، داعًيا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

من جانبه، أوضح رئيس فرع المصلحة أن هذا 
المقر وظيفته إشرافية، ويضم المناطق التي تتبع 
إداريا لبنغازي الكبرى، الفًتا إلى أن المصلحة تقدم 
خدماتها بشكل يومّي وبالطرق الحديثة التي سّهلت 
استخراج جميع المستندات التي يحتاجها المواطن.

الليبية،  بالحكومة  الصحة  وزي���ر  استعرض 
التي  والعراقيل  اإلشكاالت  الجليل،  عبد  عثمان 

تواجه القطاع الصحي بمدينة بنغازي.
أعيان  م��ن  ل��ع��دٍد  استقباله  عقب  ذل��ك  ج��اء 
اللقاء، مناقشة  تم خالل  المدينة، حيث  ومشايخ 
بالمستشفيات  الطبية  والمعدات  األدوي��ة  نقص 
ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة وال���م���راف���ق ال��ص��ح��ي��ة ال��خ��دم��ي��ة 
الرعاية  المجمعة، على رأسها معدات  والعيادات 

الصحية األولية.
كما تم مناقشة بعض النقاط المتعلقة بالمتابعة 
المرافق  لبعض  العاجلة  والصيانات  ال��دوري��ة، 
والمالية  اإلدارية  باألوضاع  المتعلقة  واإلشكاالت 

لبعض الفئات العاملة بالقطاع الصحي.
باإلضافة إلى النظر في لجان العالج بالخارج، 
ال��خ��اص  ل��ل��ق��ط��اع  التنظيمية  ال��ن��ق��اط  وب��ع��ض 
والنظر في  الشكاوى  لجان الستقبال  وتخصيص 

األخطاء الطبية.

باشاغا يوجه الجهات المعنية بإزالة 
الركام والمباني المدمرة ببنغازي

القطراني يتفّقد مصلحة 
األحوال المدنية بنغازي

عبد الجليل يبحث نقص األدوية 
والمعدات الطبية بمستشفيات بنغازي



4 ُقبة الربملان
األحد 19 ربيع الثاني   1444هـ الموافق 13 نوفمبر 2022م العدد )200(  

إعداد: محمد العكاري
تدقيق لغوي: حليمة ماماش 

والثالثاء  االثنين  يومي   النواب  عقد مجلس 
الماضي الموافق 7� 8 / 11/ 2022 جلساتيه 
الرسميتين بمقّر المجلس بمدينة بنغازي، ناقش 
المهمة،  والقوانين  الملفات  من   ع��دًدا  خاللها 
أبرزها تعديل مشروع قانون المرتبات الموحد، 
وتعجيل اللجنة التشريعية في مشروع قانون األمن 
قانون  مشروع  تأجيل  إلى  باإلضافة  الداخلي، 
النقابات و مشروع قانون الشباب والرياضة بغية 
البث فيهما؛ إلبداء المالحظات حولهما من قبل 
البرلمان يستعرض  النواب، قبة  أعضاء مجلس 
ما تّم طرحه ونقاشه خالل الجلستين باإلضافة 

إلى آخر األخبار الخاصة بالمجلس. 
مجلس النواب ُيناقش قانوني المرتبات 

والنقابات
األول��ى  الرسمية   الجلسة  أع��م��ال  استهلت 
لرئيس  األول  النائب  برئاسة  النواب،  لمجلس 
بمناقشة  النويري  فوزي  السيد  النواب  مجلس 
جدول  لقانون  النواب  بمجلس  المالية  اللجنة 
عليه،  المالحظات  وأب��رز  الموحد،  المرتبات 
اللجنة  م��ع  سيجتمعون  أن��ه��م  إل���ى  م��ش��ي��ري��ن 
ما  كّل  لبحث  المقبلة؛  األي��ام  خالل  التشريعية 

يخّص قانون المرتبات.
كما ناقشت الجلسة قانون الّنقابات الذي تال 
مواده النائب األول فوزي النويري، وأبدى أعضاء 

مجلس النواب الحاضرون مالحظاتهم عليها.
تطلعات  تحقيق  على  حريص  النواب  مجلس 

الليبيين
قال النائب األول لرئيس مجلس النواب فوزي 
النويري إن المجلس أتى الختيار الرئيس، وإجراء 
في  التشريعات  مسألة  تكن  ول��م  االنتخابات، 
نطاق مهامه إال أنه تدخل في سن التشريعات؛ 
نتيجة معاناة البالد من فراغ، مؤكًدا أن األزمة 
حلِّها  مسؤولية  يتحمل  ال  البالد  تشهدها  التي 

مجلس النواب وحده.
أن  زايد هدية:  المجلس  أوضح عضو  بدوره 
جلسة مجلس النواب؛ ناقشت قانوني "النقابات 
واألمن الداخلي"، باإلضافة إلى قانون المرتبات، 
مؤكًدا أن المجلس حريص على إصدار القوانين 
إلى  الليبي، مشيًرا  تُحّقق تطلعات الشعب  التي 
أن مناقشات المجلس للقوانين ترتكز على عدم 
الدولة  إي��رادات  يتعارض مع  إصدار أي تشريع 

الليبية.
تحقيق االكتفاء الذاتي

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم بالكور؛ 
في  اجتهدت  النواب،  بمجلس  المالية  لجنة  إن 
إيجاد مواءمة بين الحد األدنى لألجور مع واقع 
من  متصل  سياق  في  محّذرا  الليبي،  االقتصاد 
القيمة  على  وتداعياته  الصرف  سعر  انفالت 
السوقية للدينار الليبي، وذلك نظرا لتجارب دول 

أخرى مّرت بالظروف التي تمرُّ بها البالد.
ب���دوره���ا أوض��ح��ت ع��ض��و م��ج��ل��س ال��ن��واب 
انتصار شنيب، أنه ال يمكن التعويل على موارد 
وال  الليبية،  للدولة  أس��اس  كدخل  فقط  النفط 
القومّي.  للدخل  أخ��رى  مصادر  إيجاد  من  بد 
الصغرى  المشروعات  دعم  أهمية  على  مشددًة 
والمتوسطة لتشجيع المواطنين في الدخول في 
ذاتي  اكتفاء  لتحقيق  والصناعة؛  مجال األعمال 

يساهم في دعم االقتصاد الوطني.
أال  على  ش���ّددا  وال��ش��ارف  الزغيد  النائبان 
ي��ص��اح��ب ق��ان��ون ال��م��رت��ب��ات ال��م��وح��د ض��ررا 
مجلس  عضو  أك��د  حيث  ال��وط��ن��ّي  باالقتصاد 
المجلس  جلسة  خالل  الزغيد  إبراهيم  النواب 
واعتماد  مناقشة  على  التركيز  يجب  أن��ه  على 
مباشر،  بشكل  المواطنين  تخدم  التي  القوانين 
مشيًرا إلى أن المجلس قّدم قوانين تفيد وتنفع 
للنساء  المواطنين، منها قانون المجلس األعلى 

وقانون النقابات.
في  ال��ش��ارف  أحمد  النائب  أك��د  جانبه  م��ن 
قرر  قد  المجلس  أن  الجلسة،  أعقب  تصريح 
األدن��ى  ال��ح��د  ي��ك��ون  أن  ماضية  جلسة  خ��الل 
ليبي  دينار  بقيمة 1000  البالد  في  للمرتبات 
سواء،  حد  على  والخاص  العام  القطاعين  في 
الفتا إلى أن القانون أحيل للّجنة المالية إلجراء 
بعض التعديالت قبل إقراره في صورته النهائية 
خالل جلسة األسبوع القادم، مشّدداً على حرص 
قانون  يصاحب  أال  على  ورؤيته  النواب  مجلس 

المرتبات الموحد ضررا باالقتصاد الوطنّي.
مجلس النواب  يناقش مشروعات قوانين

الماضي؛  الثالثاء  يوم  النواب  مجلس  اختتم 
لرئيس  األول  النائب  برئاسة  الرسمية  جلسته 
مجلس النواب فوزي النويري، بمناقشة عدد من 
مشروعات القوانين، في مقدمتها مشروع قانون 

المرتبات الموحد.
بإنجاز  المالية  لجنة  النواب  مجلس  وطالب 
الموحد،  المرتبات  ق��ان��ون  م��ش��روع  تعديالت 
قانون  مشروع  في  التشريعية  اللجنة  وتعجيل 
مشروع  تأجيل  إلى  باإلضافة  الداخلي،  األم��ن 
الشباب  ق��ان��ون  م��ش��روع  و  ال��ن��ق��اب��ات  ق��ان��ون 
والرياضة؛ بغية البت فيهما إلبداء المالحظات 

حولهما من قبل أعضاء مجلس النواب.
وأقّر المجلس تعديل قانون التأمين الصحي 
بما يخدم مصلحة المواطن، كما ناقش المجلس 
في  واالستقرار  اإلعمار  إع��ادة  لجنة  منجزات 

مدينة بنغازي ..
مشاركات النواب في جلسة النواب

النائب أيمن سيف النصر أكد أن نظام التأمين 
الصحّي هو أحد أوجه العدالة االجتماعية في 
البالد، وقال إن نظام التأمين الصحي هو أحد 
إن  حيث  البالد؛  في  االجتماعية  العدالة  أوجه 
الصحّي   التأمين  توفر  ال  العامة  الجهات  بعض 
إقرار  المّشرع  مهام  "من  وأض��اف:  لموظفيها، 

مبدأ العدالة في هذا الجانب بالتحديد."
الصحي  التأمين  وجود صندوق  أن  وأض��اف 
كأحد وسائل التمويل؛ يمثل حماية لبعض الفئات 
الخدمات  عن  الناتجة  المصروفات  تعاظم  من 
فئة  يضع  ال��ص��ن��دوق  وأن  سيما  ال  العالجية، 
القانون يضمن  وأن  أولوياته  المتقاعدين ضمن 
قيام صندوق التأمين الصحي بمهامه على الوجه 
بالمناطق  فروعه  افتتاح  من  وسيمّكنه  األمثل، 

الصحية السّتة المقررة في مواده.
الجلسة  أك��د خ��الل  ال��ش��ارف   النائب أحمد 
خاصة  بنغازي،  بمدينة  االستقرار  للجنة  دعمه 
أن المدينة جريحة وتعّرضت لألذى الفًتا إلى أن 
هناك عدة مدن ليبية لم تصرف لها تعويضات 
ل��ه��ا مبانيها  ت��ع��رض��ت  ال��ت��ي  ال��خ��س��ائ��ر  ج���راء 

ومرافقها من الحروب.
وأضاف أن مجلس النواب هو من يبين متى 
يصرف الميزانية للحكومة الليبية، وهو من يحّدد 
الحكومة  أن  إلى  مشيًرا   واليتها،  انتهاء  وقت 

النواب،  مجلس  من  الثقة  على  تحصلت  الليبية 
وطالب  للميزانية,  قانوًنا  المجلس  لها  منح  كما 
ومحافظ  الحكومة  رئيس  استدعاء  ب��ض��رورة 
في  الخلل  سبب  لمعرفة  المركزي؛  المصرف 

الميزانية.
بعض  وتعديل  إلغاء  بشأن  قانوٍن  إصدار 

األحكام الخاصة بالمحافظ االستثمارية
بإلغاء  يقضي  قانوًنا  النواب،  مجلس  أصدر 
بتقرير  الخاص  القانون  أحكام  بعض  وتعديل 
االستثمارية  بالمحافظ  الخاصة  األحكام  بعض 
يلغى  أن  على  األول��ى،  مادته  في  القانون  ونص 
رقم  القانون  من  والرابعة  الثالثة  المادة  نص 
25 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني 
بالمحافظ  األح��ك��ام  بعض  تقرير  بشأن  العام 

االستثمارية.
ونّصت المادة الثانية من القانون، على إعادة 
العمل باألحكام الخاصة بالمحافظ االستثمارية 
وتعد   2013 أكتوبر  في  تجميدها  تاريخ  منذ 
هذه المحافظ ملكية خاصة وال يجوز المساس 

بها
ال��ن��واب:  لمجلس  الرسمي  المتحدث 
مشروعات  م��ن  ع��ددا  ناقشت  الجلسات 

القوانين
النواب  المتحدث الرسمي باسم مجلس  قال 
من  ع��ددا  ناقشت  الجلسة  إن  بليحق،  عبدالله 
مشروعات القوانين، في مقدمتها مشروع قانون 
لجنة  طالب  المجلس  وأن  الموحد  المرتبات 
المجلس  أقرها  التي  التعديالت  بإنجاز  المالية 
في جلسة سابقة إلنهاء المالحظات والتعديالت 
حول مشروع قانون المرتبات الموحد، باإلضافة 
إلى مطالبة اللجنة التشريعية بالتعجيل بمشروع 
مجلس  استكمل  ال��ذي  الداخلي  األم��ن  ق��ان��ون 
عرضه  ليتم  وم���داوالت���ه؛  مناقشاته  ال��ن��واب 
أن  إلى  بليحق  وأش��ار  المقبلة”،  الجلسة  خالل 
مشروع قانون النقابات و مشروع قانون الشباب 
والرياضة؛ أُّجل البت فيهما إلبداء المالحظات 

حولهما من قبل أعضاء مجلس النواب.
أقّر  المجلس  أن  الرسمّي  المتحدث  وتابع 
التأمين  ق��ان��ون  تعديل  ال��ث��الث��اء  جلسة  خ��الل 
الصحي “بما يخدم مصلحة المواطن واستفادة 

كل المواطنين بخدمات التأمين الصحي”.
ولفت بليحق إلى أن الجلسة ناقشت منجزات 
ف��ي مدينة  واالس��ت��ق��رار  اإلع��م��ار  إع���ادة  لجنة 
بنغازي، وبعد المناقشات والمداوالت حول هذا 
البند، وماذا قدمت هذه اللجنة للمدينة بنغازي، 
بمسألة  صرفت  التي  ال��ص��رف  أوج��ه  وك��ذل��ك 
إعادة اإلعمار واالستقرار؛ قرر المجلس تشكيل 
وأع��ض��اء  رئ��ي��س  م��ع  للمتابعة  برلمانية  لجنة 
بنغازي  ف��ي  إع���ادة اإلع��م��ار واالس��ت��ق��رار  لجنة 
حول المخصصات التي خصصت لهذه اللجنة، 
وكذلك أوجه الصرف التي صرفت بها األموال 
المخصصة للجنة إعادة اإلعمار واالستقرار في 

مدينة بنغازي.

أخبار المجلس
أعضاء   مشاركات  أخبار  بآخر  يتعلق  وفيما 
ال��ن��واب  للسادة  ك��ان  خ��ارج��ّيً��ا  ال��ن��واب  مجلس 

زيارات ومشاركات:
العضو  ال���ن���واب،  بمجلس  ال��ن��ائ��ب  ش��ارك��ت 
الخوجة؛ في مؤتمر  بالبرلمان اإلفريقي أسماء 
الذي  اإلفريقي  البرلمان  في  المرأة  مجموعة 
عقد تحت عنوان: )تمكين المرأة وإدماجها في 
الحوكمة(؛ على هامش الدورة العادية للبرلمان 

اإلفريقي .
المؤتمر  أّن  الخوجة،  أسماء  النائب  وذك��رت 
الرشيد  الحكم  تعزيز  ف��ي  ال��م��رأة  دور  ناقش 
بها  تعهدت  التي  والقاّرية  الدولية  وااللتزامات 
بين  المساواة  ع��دم  لمعالجة  األع��ض��اء،  ال��دول 
الجنسين الفتة إلى أن المؤتمر الذي ُعقد على 
مدار  يومين، شهد عدة مداخالت من مؤسسات 

دولية.
على صعيد متصل شاركت  النائب ربيعة  أبو 
راس عضو منظمة "برلمانيون من أجل التحرك 
للجمعية  عشر  الثاني  االجتماع  في  العالمي"، 
االستشارية للبرلمانيين بشأن المحكمة الجنائية 
الدولية وسيادة القانون والمنتدى )43( السنوي 
ُعقد  الذي  العالمي  العمل  للبرلمانيين من أجل 
 ” اي��ري��س  “بوينس  األرجنتينية  العاصمة  ف��ي 
الكونغرس  بقصر  األرجنتيني  البرلمان  برعاية 
محكمة  رئيس  وبحضور  األرجنتيني،  الوطني 

الجنايات الدولية.
والجمعية  ال��م��ن��ت��دى  أع��م��ال  خ���الل  وع��ق��د 
العام  المدعي  مع  خاصة  جلسة  االستشارية، 

للمحكمة الجنائية الدولية.
والقضايا  ال��ح��االت  الجلسة  واس��ت��ع��رض��ت 
الدولية،  الجنائية  المحكمة  تحقيقات  بموجب 

والمالحقات القضائية أو الفحوصات األولية.
في  ي��ش��ارك  ال��ن��واب  مجلس  م��ن  وف��د 

جلسات البرلمان اإلفريقي
دور  ف��ي  جلساته  اإلفريقي  البرلمان  عقد 
انعقاده العادي األول للفترة التشريعية السادسة 
ال��ن��واب  مجلس  أع��ض��اء  بمشاركة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
قنان،  سالم  اإلفريقي  البرلمان  في  الدائمين 
أعمال  ف��ي  حسن  ال��ق��ادر  وعبد  قلمة،  صالح 
التقرير  الجلسة  ونوقش خالل  الرابعة  الجلسة 
القارية  الحرة  التجارة  منطقة  باتفاقية  المتعلق 
اإلفريقية، إضافة إلى عرض تقرير لجنة الشؤون 
النقدية والمالية حول القانون األنموذجي بشأن 

التعاونيات.
وعرض أيًضا تقرير لجنة التجارة والجمرك 
البرلمان  بين  المشتركة  ال��ن��دوة  عن  والهجرة 
االستشارية  اإلفريقي  االتحاد  ولجنة  اإلفريقي 

المعنية بهجرة اليد العاملة.
ي��ن��ّظ��م دورة  ال���ن���واب  دي����وان م��ج��ل��س 

تدريبية حول إدارة المكاتب والسكرتارية
ن��ّظ��م م��رك��ز ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر ب��دي��وان 
عدًدا  استهدفت  تدريبية  دورة  النواب،  مجلس 
المكاتب  إدارة  ح��ول  بالديوان،  الموظفين  من 

والسكرتارية.
وقال المدّرب والخبير اإلداري حمدي عوض، 
التدريبية  ال��دورة  إن   : التدريب  على  المشرف 
كانت مكّثفة، واستمرت على مدى خمسة أيام، 
المكاتب  إلدارة  المتكاملة  المهارات  وتضّمنت 
البرنامج  تنفيذ  أن  إل��ى  مشيًرا  والسكرتارية، 

التدريبي كان ناجًحا.
من جهته، أكد المدير المكلّف لمركز التدريب 
والتطوير بالديوان، المهدي محّمد، أن البرنامج 
التدريبي يندرج ضمن الخطة السنوية المعتمدة 
عبد  األستاذ  النواب  مجلس  دي��وان  رئيس  من 
الله المصري الفضيل، واستهدف نحو عشرين 
بالديوان من مختلف اإلدارات مقّسمين  موّظفا 

على فترتين.

مجلس النواب يناقش قانوني المرتبات الموحد والنقابات ويقر قانون التأمين الطبي
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باشاغا،  فتحي  الحكومة  رئيس  أصدر 
يوم األحد الماضي، قراًرا يقضي بتشكيل 
لجنة مركزية لتوزيع األعالف برئاسة حمد 
عبدالرازق طاهر المريمي، بهدف ضمان 

سالمة اإلجراء وعدالة التوزيع.
عبد  من  عضويتها،  في  اللجنة  وتتكون 
وعبد  ع��ل��ي،  محمد  ال��ل��ه  عبد  الحفيظ 
ال��ك��ري��م ف���رج آدم ال��دب��وك��ي، وال��م��ب��روك 
المشاي، ورمضان محمد  بالقاسم محمد 
منقوشة،  حمد  وم��ص��ب��اح  خ��ال��د،  بوبكر 
وعبدالباسط عبدالجليل سالمة، وعبدالله 
سالم خليفة، وخالد علي شغيب، ومحمد 
العمروني،  منصور  وسعد  الشترة،  حمد 

وفرج عبدالسالم محمد.
رقم  ال��ق��رار  م��ن  الثانية  للمادة  ووف��ق��اً 
توزيع  الجنة  تتولى   ،2022 لسنة   84
المختصة  الجهات  مع  بالتنسيق  األعالف 
بتوريد األعالف المكلفة من وزير الزراعة 
مناسبة  آلية  ووض��ع  الحيوانية،  وال��ث��روة 
لتوزيعها على المربين، بما يضمن سالمة 
واإلش��راف على  التوزيع،  اإلج��راء وعدالة 
أعمال اللجان الفرعية التي ستشكل منها 

ومتابعتها.
ونصت المادة الثالثة على أن يحق للجنة 
بالبلديات  فرعية  لجان  تشكيل  الرئيسة 

المربين  المستهدفة بتوزيع األعالف على 
بنطاقها، على أن تتولى تخصيص الكميات 
وجداول التوزيع على قطاع الزراعة والثروة 
االحتياجات  حسب  بالبلديات  الحيوانية 

بما يضمن العدالة في التوزيع.
كما تتولى اللجان الفرعية إحالة جداول 
اللجنة  على  وع��رض��ه��ا  الكميات  ت��وزي��ع 
من  األعالف، العتمادها  لتوزيع  المركزية 

متضمنة  الحيوانية  والثروة  الزراعة  وزير 
إلى  باإلضافة  االس��ت��الم،  وت��اري��خ  الجهة 
للجهات  األع��الف  لصرف  رسائل  إع��داد 
ال��م��خ��ص��ص��ة ل���ه���ا، وإح����ال����ة ال��ص��ك��وك 
والثروة  ال��زراع��ة  وزارة  باسم  المصدقة 

الحيوانية للجنة المركزية.
كما تقوم اللجنة المركزية بتقديم تقارير 
الكميات  تبين  ال��زراع��ة  ل��وزي��ر  مفصلة 
والجهات المخصصة لها، وإعداد المطابقة 
اللجان  م��ن  ال��م��ت��خ��ذة  ع��ل��ى اإلج�����راءات 
الفرعية، وإجراء التسوية النهائية، وتقديم 
تقرير نهائي مفصل بعد االنتهاء من سحب 

كامل الكمية المخصصة لألعالف.
الخامسة  م��ادت��ه  ف��ي  ال��ق��رار  ن��ّص  كما 
على السماح للجنة المركزية بفتح حساب 
مصرفي بمصرف ليبيا المركزي مخصص 
إلي���رادات األع��الف، ب��اإلش��راف المباشر 
اللجنة  تتحمل  أن  الزراعة، على  وزير  من 
ال��م��س��ؤول��ي��ة اب��ت��داء م��ن اس��ت��الم كميات 
التوزيع  عمليات  تنفيذ  ومتابعة  األع��الف 
التي تقوم بها اللجان الفرعية التابعة لها.

القرار أيًضا حّدد مكافأة مالية لرئيس 
وأعضاء اللجنة المركزية واللجان الفرعية 
التابعة لها بموجب قرار وزير الزراعة بعد 

االنتهاء من مهامها.

االس��ب��وع  مطلع  مباحثات  أج��ري��ت 
في  ال���وزراء  رئاسة  ب��دي��وان  الماضي، 
بنغازي، بين نائب رئيس الحكومة علي 
االقتصادية  الغرفة  ووف��د  القطراني، 
بحضور  المشتركة،  السودانية  الليبية 

وزيَري المواصالت والموارد المائية.
ن��ق��ل ال��ق��ط��ران��ي ت���ح���ّي���ات رئ��ي��س 
الحكومة فتحي باشاغا، مؤكدا أن ليبيا 
والسودان تربطهما عالقات لها جذور 
تاريخية، مشيًرا إلى ضرورة فتح آفاق 
مشتركة بين البلدين الشقيقين، ودعم 
له  لما  المشترك  االقتصادي  التعاون 
من تأثير إيجابي في الشعبين، وتحقيق 
المصالح الثنائية في ظل توافر الموارد 

االقتصادية في البلدين.
وناقش االجتماع، جملًة من الملفات 
االق��ت��ص��ادي��ة، م��ن��ه��ا أه��م��ي��ة ال��م��وق��ع 
واستثمار  وتوظيف  لليبيا  الجغرافي 
تجارة  وتحريك  البلدين،  في  الموارد 
التي  والعراقيل  والصعوبات  العبور 
والمالحة  الموانئ  وحركة  تواجهها، 
ال��ج��وي��ة، وإن���ع���اش ال��ق��ط��اع ال��خ��اص 
واالستثمار، عالوًة على تفعيل واعتماد 
التي  الكفرة؛ ألهميتها  الحرة  المنطقة 
المنفذ  النفط، وفتح  تنافس قطاع  قد 
رسمي؛  بشكل  البلدين  بين  الحدودي 
والبضائع،  األفراد  نقل  حركة  لتسهيل 
منها في  مائية لالستفادة  آبار  وإنشاء 

المشروعات الزراعية.

تطرق الحاضرون أيًضا إلى ضرورة 
المتعثرة  الليبية  المشروعات  تفعيل 
استيراد  حظر  وملف  ال��س��ودان،  ف��ي 
قطاع  في  الشراكة  وأهمية  المواشي 
الصناعة وفتح طريق الكفرة� دار فور، 
حيث أكد القطراني أن الحكومة الليبية 
ستعمل على تذليل العراقيل أمام تفعيل 
المشتركة؛  السودانية  الليبية  اللجنة 
مضيًفا  المستثمرين،  حركة  لتسهيل 
األولى إلنشاء  الخطوات  اتخاذ  تم  أنه 
عبر  السودان،  الكفرة�  الحرة  المنطقة 
تنفيذ الطريق الرابط بينهما، باإلضافة 
ستتخذها  إج�����راءات  ه��ن��اك  أن  إل���ى 
الحكومة مع دولة السودان لفتح المنفذ 
العامة  القيادة  مع  بالتنسيق  الحدودي 
الجانب  لتوفير  المسلحة؛  ل��ل��ق��وات 
األمني وتأمين حركة األفراد والبضائع.

بدوره، قال وزير الموارد المائية: إن 
األوضاع السياسية ألقت بظاللها على 
دولة  مع  المشترك  االستثمار  حركة 
تنفيذ  في  سلًبا  أثرت  والتي  السودان، 
دار فور، متابًعا  الكفرة�  مشروع طريق 
قوله: “إن مشروع المنطقة الحرة تمت 
متابعته إلصدار  وجاٍر  عليه،  الموافقة 
تجارة  دعم  أهمية  مؤكًدا  بذلك،  قرار 
ال��ع��ب��ور ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن، الف��ًت��ا إل���ى أن 
إلنشاء  استعداد  على  الليبية  الحكومة 
األماكن  توفرت  حالة  في  المياه  آب��ار 

وُحّددت.
المواصالت  وزير  أوضح  جهته،  من 
أنه تم تشكيل لجان ومكاتب استشارية 
لدراسة مشروع طريق الكفرة � السودان، 
بين  الرابط  الطريق  إنجاز  فيما سيتم 
بنغازي � الكفرة، خالل الفترة المقبلة.

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية 
المؤسسة  إن  ق���داره"  ب��ن  "ف��رح��ات  للنفط 
توصلت إلى اتفاق مع شركتي "إيني" و"بي.

البحر  بمنطقة  الحفر  بعمليات  للبدء  بي" 
المتوسط بمساحة كبيرة وبكميات كبيرة من 

الغاز. 
وأض�����اف ب���ن ق�����دارة ف���ي ت��ص��ري��ح��ات  

صحافية  أن شركة إيني اإليطالية ستضخ 
استثمارات بقيمة "8 مليارات" دوالر لتطوير 
حقول الغاز في غرب ليبيا ،مشيرا الى ان 
حجم االحتياطيات المتواجدة سيتم اإلعالن 
إلى  الفتاً  اإلنتاج،  بعمليات  البدء  بعد  عنها 
أن احتياطيات ليبيا المؤكدة من الغاز بشكل 

عام تتجاوز  "80" تريليون قدم مكعب.

إيرادات  ليبيا  تحقق  أن  قداره  بن  وتوقع 
دوالر  مليار  و37"   35" بين  تتراوح  نفطية 
بنهاية العام الحالي وانها بحاجة الستثمارات 
للحفاظ  سنوًيا  دوالر  مليارات   "4" بقيمة  
على حجم اإلنتاج النفطي من خالل تحديث 
البنية التحتية وتطوير الخدمات في الحقول 

النفطية.

رئيس الحكومة يشّكل لجنة مركزية لتوزيع األعالف

لفتح آفاق التعاون.. اجتماع موّسع للقطراني والغرفة االقتصادية الليبية السودانية

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط:
احتياطيات ليبيا المؤكدة من الغاز تتجاوز  )80(تريليون قدم مكعب

خاطبت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة 
الليبية، المراقبين الماليين بالوزارات والهيآت 
بضرورة  المركزية،  واألج��ه��زة  والمؤسسات 
التقّيد التام بإحالة التقارير الشهرية للوزارة، 
المحاسبة،  ودي��وان  اإلداري���ة،  الرقابة  وهيأة 

طبًقا لصحيح القانون.
كما طالبتهم الوزارة في كتاٍب آخر، بالتقيد 
إليهم  الموجهة  المالية  بالمخصصات  التام 
من الوزارة، وعدم ترتيب أي التزام مالّي دون 
تفويض مالّي ومخصصات مالية بالخصوص، 
وذلك لضمان تطبيق صحيح القانون والحفاظ 

على المال العام.

النفط  وتصنيع  إلنتاج  سرت  شركة  أعلنت 
على  السيط�رة  الماضي،  اإلثنين  يوم  والغاز، 
المتجه  الرئيسي  الخام  النفط  خ��ط  تسرب 

من الحق��ول إلى مرسى البريقة.
وق��ال��ت ال��ش��رك��ة ف��ي ب��ي��ان، إن ال��ت��س��رب 
قبل  من  ايقافه  وتم   70 الكيلومتر  عند  وقع 
الطارئ  العمل  متطلبات  وف��ق  متكامل  فريق 
وإدارة  الحقول  وصيانة  اإلنتاج  إدارت��ي  ضم 
السالمة وحماية البيئة وإدارة األمن الصناعي 
النقل وإدارة الخدمات بجميع الحقول  وإدارة 

والبريقة. 
وأوضحت أن البالغ ورد إلى إدارة العمليات 
منسقية  ب����ادرت  ح��ي��ث  ال��ت��س��رب  بحص��ول 
الخط  بعزل  اإلنتاج  إلدارة  التابعة  الخطوط 
 22 متر  الكي��لو  إل��ى  الكيلومتر110   عند 
وذلك به��دف تخفيض الضغط لتسهيل أعم��ال 

اإلص��الح والصيانة. 
فقد  الخط  في  المرتفع  الضغط  وبسبب 
اضُطرت إدارة اإلنتاج إلى إيقاف ض��خ الزيت 
وتغيير  ال��راق��وب�����ة  وح��ق��ل  زلط��ن  ح��ق��ول  م��ن 
بحق��ل  الخزانات  إل��ى  النف��ط  إنتاج  مس��ار 
من  الفاق�د  الزيت  تجميع  على  والعمل  زلطن 
التسرب في حفرة جانبية استعداداً لنقله إلى 

البريقة بحسب البيان. 

وزارة المالية ُتخاطب المراقبين الماليين 
بالتقّيد بالُمخّصصات المالية وإحالة التقارير

شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط 
والغاز تسيطر على تسرب نفطي



أجرى عميد بلدية غدامس المكلف 
المجلس  ع��ض��و  م���ع  ه��ي��ب��ة  ح��ب��ي��ب 
داخ��ل  ج��ول��ة   واو  أح��م��د  التسييري 
تنمية  لمركز  المبدئي  المبنى  أروق��ة 

القدرات الذهنية التابع للهيأة العامة 
فرع  االجتماعي  التضامن  لصندوق 

الزنتان. 
جاء ذلك خالل مراسم تسليم المبنى 

رفقة وكيل ديوان البلدية،  حيث أعرب 
فيها هيبة عن شكره وامتنانه لمديري 
والشركة  االجتماعي،  التضامن  إدارة 

المنفذة للمبنى .

مشروعات  تنفيذ  جهاز  رئيس  قام 
الشرقية  بالمنطقة  ال��م��واص��الت 
ادريس الكرغلي  بتوقيع عقد مشروع 
مدينة  بين  الرابط  الطريق  استكمال 
ال���م���رج وم��ن��ط��ق��ة ب��وت��راب��ة )ط��ري��ق 
المرج   بلدية  عميد  بمتابعة  لسلس( 

الحر  البيت  شركة  مع  صلهوب  وليد 
للمقاوالت العامة .

الفتاً عميد البلدية إلى أن الشركة 
س��ت��ش��رع ف��ي ال��ع��م��ل ف���ور تخصيص 
ال��م��ي��زان��ي��ة ل��ل��م��ش��روع، ب��اع��ت��ب��اره 
ط��ول  ال��م��واط��ن��ي��ن  ع��ل��ى  سيختصر 

ومنطقة  المرج  مدينة  بين  المسافة 
المرج  تبعد عن مدينة  التي  بوترابة  
المشروع  وبإنجاز  )55ك��م(  مايقارب 
مثمناً   ) كم   14( مايقارب  ستصبح 
جهود مهندسي جهاز تنفيذ مشروعات 

الموصالت بالمنطقة الشرقية .

اخ��ت��ت��م��ت م���س���اء ي��وم 
الخميس الماضي؛ أعمال 
رئيٍس  مياٍه  “خط  صيانة 
بقطر 300ملم”، المغذي 
لمنطقة غوط الشعال في 

مدينة طرابلس.
وذك����ر م���راس���ل وك��ال��ة 
أن���ب���اء ال��م��س��ت��ق��ب��ل في 
أع��م��ال  أن  ط���راب���ل���س؛ 

بجهود  ج��اءت  الصيانة؛ 
وح����دة ش��ب��ك��ات ال��م��ي��اه 
خدمات  لمكتب  التابعة 
غ���رب م��دي��ن��ة ط��راب��ل��س، 
وم����رك����ز خ����دم����ات ح��ي 
األن��دل��س، ب��ال��ت��ع��اون مع 
ق��س��م ال��ن��ق��ل وال��ص��ي��ان��ة 
التابع ل� “إدارة التشغيل و 

الصيانة _ طرابلس”.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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عميد بلدية غدامس يزور مركز تنمية القدرات الذهنية

جهاز المشروعات بالمنطقة الشرقية

 يوقع عقد استكمال الطريق الرابط بين  بلدية المرج ومنطقة بوترابة

 االنتهاء من صيانة خط المياه المغذي لمنطقة غوط الشعال بطرابلس

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي 
من  ع��دد  بتنفيذ  تعليماته  ب���وج���واري؛  الصقر 
خالل  ذلك  جاء  ببنغازي،  الخدمية  المشروعات 
المساكن  حي  المحلي  المجلس  رئيس  مع  لقائه 
ناصر  البلدية  دي��وان  وكيل  وبحضور  الجاهزة، 
األوجلي؛ حيث تناول اللقاء إحتياجات المنطقة . 
للبلدية،  االع��الم��ي  المكتب  أف��اد  ما  وحسب 
الرئيسة  الطريق  صيانة  على  االت��ف��اق  تم  فإنه 
بحي المساكن الجاهزة والقرية بوعطني، وتنفيذ 
حديقة وُمعالجة ضعف التيار الكهربائي، وتركيب 

أعمدة اإلنارة العامة، والقيام بحملة نظافة

المنفذة  ال��ش��رك��ة  ق��ام��ت  Mcoم����ادة  
الرتيمي  تقاطع  رص��ف  تنفيذ  لمشروع 
لمرحلة  استعدادا  جنزور  ببلدية 
وض����ع ط��ب��ق��ة االس��ف��ل��ت 
النهائية  ،  مع التواصل 
ف����ي  أع���م���ال ال��رص��ف 

لباقي الطرق. 
م��ن ج��ان��ب��ه��ا  أرش���دت 
موقعها  ع��ب��ر  ج��ن��زور  ب��ل��دي��ة 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمي 
تقاطع  من  المارين  المواطنين  فيسبوك 
ال��رت��ي��م��ي  ب��ال��ت��ع��اون ال��ت��ام  م��ع الشركة 

المنفذة في استكمال باقي المشروع.

النظافة  خ��دم��ات  إدارة  م��دي��ر  ص��رح 
ببلدية زليتن اسماعيل زحيلق بأن المجلس 
البلدي قد اشترى  ثالث سيارات 
خاصة بنقل القمامة تحت 
الخدمات  إدارة  إش��راف 

والنظافة بالبلدية. 
أن سيارتان  إلى  الفتاً 
ب��ح��ج��م ص��غ��ي��ر وواح����دة 
توزيعها  تم  قد  كبير   بحجم 
على ثالثة مراكز خدمات داخل البلدية .

على  العمل  يجري  أنه  زحيلق  وأض��اف 
توزيع صناديق قمامة خالل  األيام القادمة 
داخل  وضعها   أماكن  تحديد  تم  بعدما  
نطاق البلدية، وذلك لتذليل الصعاب على 

الشركة .

بلدية جنزور
تواصل أعمال رصف 

تقاطع التريمي

بلدية زليتن
تشتري سيارات نقل قمامة وتوزعها  

على مراكز الخدمات

بوجواري ُيصدر تعليماته بتنفيذ عدد من 
المشروعات الخدمية ببنغازي



احتفى المجلس البلدي أوجلة بفريق 
جبر الخواطر، الذي  زار البلدية  خالل 
خدمات  لتقديم  الماضيين   اليومين 
وأقيمت   التعليمية   للمؤسسات  صيانة 
تقديًرا  القديمة  بالمدينة  االحتفالية 
لتقديمهم عدًدا من الخدمات بالمرافق 

التعليمية بالمدينة.

أعضاء  بحضور  االحتفالية  وأقيمت 
من المجلس البلدي أوجلة ومدير مكتب 
التربية  بقطاع  المكاتب  ومديرو  العميد 
مصطفى  القطاع  وم��راق��ب  والتعليم، 
األساسي  التعليم  مكتب  ومدير  الصبور 
ومدير  خاشن  بن  السنوسي  والثانوي 

إذاعة أوجلة المحلية سعد بشاشة.

وتقدمت عضو المجلس البلدي أوجلة 
جبر  لفريق  العطاء  بدرع  بترون  فضيلة 
م��ن صيانة  ق��دم��وه  م��ا  ال��خ��واط��ر على 
وتركيب  بالمدارس  المقاعد  من  لعدد 
ب��م��دارس  ال��ح��اس��وب  معامل  وتصليح 
التعليم االساسي والثانوي وصيانة بعض 

مواسير المياه وخطوط الكهرباء.

الغرفة  ووفد  الكفرة  بلدية  بحثت 
سبل  السودانية  الليبية  التجارية 
ت��ع��زي��ز ال��م��ص��ال��ح ال��م��ش��ت��رك��ة بين 
اجتماعا موسعا  البلدين حيث عقد 
بلدية  وفد من   بنغازي،ضم  بمدينة 
البلدية  عميد  في  والمتمثل  الكفرة 
وعضو المجلس البلدي ومدير مكتب 
القوى العاملة، وبحضور سفير ليبيا 
ف��وزي  ال��س��ودان الشقيق  ف��ي دول��ة 

بومريز وقنصل السودان في بنغازي. 
العالقات  االج��ت��م��اع  واس��ت��ع��رض 
الشعبين  بين  التاريخية  االخ��وي��ة 
الشقيقين وتحديدا بلدية الكفرة مع 

مدن شمال السودان . 
المصالح  تعزيز  الجانبان  وبحث 
الليبي  ال��ش��ع��ب  ب��ي��ن  ال��م��ش��ت��رك��ة 
البينية  التجارة  وتشجيع  والسوداني 
وت���ج���ارة ال��ع��ب��ور ت���م االت���ف���اق بين 

ال��وف��دي��ن ع��ل��ى ال��م��ض��ي ق��دم��ا في 
بين  التجارة  حركة  وتنظيم  تنشيط 
الكفرة والسودان بما يخدم مصلحة 

البلدين.
االت��ف��اق  ت��م  وف���ي س��ي��اق متصل 
على عقد اجتماع آخر بين الوفدين 
العاجل  القريب  في  الكفرة  بمدينة 
العملية  ال��خ��ط��وات  الت��خ��اذ  وذل���ك 

لتنفيذ ما يتم االتفاق عليه.

ع��ق��د  ع��ض��و ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 
أجخرة أيمن أحمد، اجتماًعا مع كبير 
بصندوق  االنتخابيين  المستشارين 
األم����م ال��م��ت��ح��دة اإلن��م��ائ��ي دان��ي��ال 
الصعوبات  بعض  لبحث  شتروكس؛ 

التي تعاني منها المنطقة.
جاء ذلك على هامش مشاركة عضو 
المجلس البلدي اجخرة في ورشة عمل 
التي   االجتماعية"  "المشاركة  بعنوان 
دعم  مبادرة  ضمن  بطرابلس  أقيمت 

المجالس البلدية المنتخبة حديثاً. 
التي  العمل  ورشة  فعاليات  وجرت 
يرعاها برعاية برنامج األمم المتحدة 
بلديات  ع���دة  ب��م��ش��ارك��ة  اإلن��م��ائ��ي، 

أخرى.
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بحثت غرفة طوارئ البيضاء المشّكلة 
بقرار من عميد البلدية؛ مدى جاهزيتها 

الشتاء،  فصل  خ��الل  للعمل 
ذلك خالل االجتماع األول 

الذي عقدته الغرفة. 
مدير  الغرفة  ويترأس 
العامة  األش���غ���ال  إدارة 

بالبلدية،  المحلية  والمرافق 
بعضوية شركة المياه والصرف الصحي 
عن  ومندوبون  العامة،  النظافة  وشركة 
الحرس  وجهاز  البيضاء  أم��ن  مديرية 

البلدي ومكتب المشروعات بالبلدية.
اجتماعهم  خالل  المجتمعون  تطرق 
الغرفة،  اهتمامات  أول��وي��ة  إل��ى  االول 
الغرفة  هذه  تكون  أن  ض��رورة  مؤكدين 

في حالة انعقاد دائم.

بحث  وكيل ديوان بلدية طبرق مسعود 
للدعم  العامة  اإلدارة  م��ع  ال��وه��ران��ي، 

ال��م��رك��زي ب��ال��م��دن��ي��ة؛  آلية 
التي  ال��م��ب��اري��ات  لتأمين 
طبرق  ملعب  في  ستقام 
البلدي وإعادة النظر في 
الخارجي  ال��س��ور  ترميم 

للنادي. 
ج�����رى ذل�����ك خ�����الل اج���ت���م���اع ض��م 
إدارة نادي الصقور،  الجانبان، بحضور 
القدم  لكرة  الفرعي  االت��ح��اد  ورئ��اس��ة 

البطنان، وإدارة  ملعب طبرق البلدي. 
بصيانة  تكفلهما  طبرق  بلدية  وأك��دت 
كل  ب��إدارة  ستقوم  أنها  موضحة  الملعب، 
طبرق  ملعب  على  المقامة  ال��م��ب��اري��ات 
البلدي، فيما شدد وكيل ديوان البلدية على 
تطبيق اللوائح والقوانين الصادرة من لجنة 

المسابقات باالتحاد الليبي لكرة القدم.

غرفة الطوارئ بالبيضاء تبحث 
آلية عملها خالل فصل الشتاء

بلدية طبرق: تجهيزات لتأمين 
المباريات داخل المدينة

بلدي أوجلة يحتفي بفريق جبر الخواطر

بلدية الكفرة تبحث تعزيز المصالح المشتركة بين الشعب الليبي والسوداني

بلدية أجخرة تبحث مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حلواًل للصعوبات التي تواجهها 
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ثقافية

سعيد  ع��ل��ي  ال��ل��ي��ب��ي  ال��م��ص��ور  تحصل 
الجائزة  مدينة شحات على  الساعدي من 
الفوتوغرافية  ال��ص��ور  لمسابقة  األول���ى 
ال��دول��ي  الملتقى  ه��ام��ش  ع��ل��ى  ال��م��ق��ام��ة 
للصورة الفوتوغرافية المقام بمدينة بنزرت 

التونسية.
بين 22 مصورا  الساعدي، من  واختير 
م��ن دول ع��رب��ي��ة وأج��ن��ب��ي��ة ش���ارك���وا في 
المسابقة التي أقيمت على هامش الملتقى 
الثقافي  إدريس  الشيخ  بمجمع  أقيم  الذي 
خالل  الخماسي(  شريف  )دورة  ببنزرت 
ال��ف��ت��رة م��ن ال��س��ادس وح��ت��ى ال��ث��ام��ن من 

نوفمبر الجاري. 
وأهدى "الساعدي"، فوزه بالترتيب األول 
في المسابقة، إلى والدته التي هي أول من 
التي  لزوجته  شكره  قدم  كما  بتهنئته،  قام 

هي الداعم األول له. 
واعتبر الساعدي أن هذا الفوز هو فوز 
التصوير  بفن  المهتم  الليبي  الجمهور  لكل 
الفوتوغرافي ويعني له الكثير على الصعيد 

عن  معربا  وال��ف��ن��ي،  والمهني  الشخصي 
شكره لعميد بلدية شحات ورابطة قدامى 
ال��ري��اض��ي��ي��ن وش��ب��اب م��ن ش��ح��ات ال��ذي��ن 
قدموا لي بعض الدعم والمساعدة من أجل 

المشاركة في هذه المسابقة الدولية. 
ُول����د ال��م��ص��ور ع��ل��ي ال��س��اع��دي، ع��ام 
1964، وبدأ ممارسة هوايته التصوير في 
1982 حتى أصبح مصوًرا محترًفا وأسس 
جمعية )السلفيوم( للتصوير الفوتوغرافي، 
)بنغازي(  جمعية  تأسيس  في  أسهم  كما 

للتصوير الفوتوغرافي. 
وسبق للمصور علي الساعدي أن شارك 
في عشرات المعارض داخل ليبيا، إضافة 
إلى مشاركات خارجية بمعارض أُقيمت في 
مدينة أزمير التركية ودبي بدولة اإلمارات، 
ومدينة المرسى التونسية وأخيرا بنزرت. 

الديوان – موقع طيوب االلكتروني
صدر عدد جديد من مجلة )الليبي(، العدد 
45 لشهر، عدد شهر سبتمبر للعام 2022م. 
وحديث  للقوس،  ص��ورة  الغالف  تصدر  حيث 
فلليني.  األخوة  وحكاية  المنسية،  األرض  عن 
إض��اف��ة ل��ل��ع��دي��د م��ن ال��م��وض��وع��ات األدب��ي��ة 

والفكرية والثقافية.
التشكيليان؛ الليبية هيا بن سعود، والمصري 
بلوحتين  المجلة  م��ادة  يفتتحان  أن��ور،  مجدي 
رئيس  افتتاحية  م��ن  لتطالعنا  تشكيليتين. 
التحرير المعنونة (عالمات استفهام الرئيس(، 
من  لمجموعة  أجوبة  عن  للبحث  محاولة  في 

عالمات االستفهام الثقافية.
يواصل  السحاتي،  امراجع  الليبي  الباحث 
بحثه المعنون )أدب الطفل في ليبيا( في الجزء 
الخامس واألخير منه، في )شؤون ليبية(، لنعود 
للعام 1968 حيث تتوقف المجلة مع طابعين 
الكاتب  الكوف.  وادي  بإنشاء  احتفاء  ص��درا 
المطولة  مقالته  في  يتناول  ه��ارون  عبدالله 
أحد ألغاز السنوسية تحت عنوان )لغز المهدي 
السنوسي المنتظر(. لتتوقف المجلة من بعد، 
في  عبدالنبي”  ونيس  “صالح  اآلثار  خبير  مع 
الكاتب  العطاء بقلم  من  حديث عن 40 عاماً 

رزق الله بوعيدة.
الكاتب  العدد،  لهذا  عربية(  )ش��ؤون  يفتتح 
المغرب  من  برسالة  بوعيطة،  سعيد  المغربي 
في  الجامعي  للمسرح  الدولي  المهرجان  عن 
من  يولد  )المسرح  عنوان  تحت   ،34 دورت��ه 
يستقبلنا  حيث  فلسطين،  إلى  لنطير  جديد(. 
وحديث  دراوش���ة،  ف��ازع  الفلسطيني  الكاتب 
العقدين  في  الفلسطيني  الشعب  مسيرة  عن 
األخيرين. خاتمة الباب تطالعنا مقالة الكاتب 
المعنونة  ال��م��درس��ة  ع��ن  ال��ش��وم��ان��ي،  ع��ل��ي 

)المدرسة لم تستيقظ بعد(.
في )شؤون عالمية( لهذا العدد، تنقل المجلة 
الجنسيات  )سندباد  العالمية،  ال��وك��االت  عن 

المختلفة( وحديث عن جوزيف كونراد.
يوم(،  ذات  )كتبوا  في  الليبي  مجلة  تتوقف 
للدكتور  الليبية(  الصحافة  )بدايات  كتاب  مع 
عبدالعزيز سعيد الصويعي. ومنها إلى )ترحال( 
حيث تعرض المجلة ل�)خدعة مكيفات الهواء(، 

وكيف كنا نعيش قبلها؟
الباحث التونسي، يكتب في )ترجمات( من 
السراسنة(  )فظاعة  لكتاب  ق��راءت��ه  إيطاليا 
في  ال��ص��ادر  بوتافوكو،  أنجيلو  بييتر  للكاتب 
2018. أما الشاعر والمترجم الليبي عاشور 
الطويبي، فيترجم قصيدة )رامبو في هراري(، 

للشاعرة اإلنجليزية راشيل بوست.
)إبداع(  باب  المجلة  تفتتح  العدد،  في هذا 
ب��ح��وار م��ط��ول م��ع ال��ك��ات��ب وال��ب��اح��ث الليبي 
عن  حديث  ف��ي  ال��ط��وي��ل،  عامر  عبدالحكيم 
الفانتازيا  بين  وال��ف��رق  اإلب��داع��ي��ة؛  تجربته 

والخيال العلمي، وبحوثه التاريخية.
الكاتبة السورية هند زيتوني، تكتب مقالتها 
)عن الشعر والشعراء(. ونقرأ في إبداع أيضاً، 
بازامة،  أحمد  عائشة  الليبية  الشاعرة  ق��راءة 
محمود  نورالدين  الليبي  الشاعر  تجربة  في 
الحس  )خفايا  عنوان  تحت  الورفلي،  سعيد 
فراس حج  الفلسطيني  الكاتب  اما  الشعري(. 

محمد، فيكتب )المنهجية النقدية عند الدكتور 
الثالث  الجزء  نبيل طنوس(. ليطالعنا من بعد 
منجي  التونسي  الكاتب  بحث  م��ن  واألخ��ي��ر 
األشعب حول منوال الليبي محمد محمد يونس 

علي.
القاص الليبي محمد دربي، يكتب )3 قصص 
تستحق القراءة(، وتكتب القاصة السورية عبير 
)جنة  بعد  من  لتطالعنا  )وج��وه(،  يحيى  خالد 

النص( وانتقاءات الكاتبة سواسي الشريف.
عقل  ناهد  الكاتبة  م��ع  س��وري��ا  إل��ى  لنعود 
مع  مصر  إل��ى  ومنه  السلطة(،  ض��د  )رس��ال��ة 
أسعد طه، ومحاول اإلجابة على سؤال )لماذا 
يفترق الحبيبان؟(، ومنه إلى الكاتب مصطفى 
يعقوب عبدالنبي، وبحث عن قصيدة مجهولة 
المجلة  تنشر  وكاالت،  ومن  لعلي محمود طه. 
الشيطان  لشخصية  ال��ت��أري��خ��ي��ة  )ال���ج���ذور 
مسك  ليكون  البابلي.  الحكيم  بقلم  الغيبية( 
الختام مع )إبداع( مع قصيدة )ميراث الليالي 

الباردة( للشاعر المصري هاني عويد.
رحلة المجلة مازالت مستمرة مع كتاب )قول 
على قول(، لألستاذ حسن الكرمي، ومن القائل 

وما المناسبة.
عند عتبة ختام العدد، في )قبل أن نفترق( 
ت��ق��ت��ط��ف ال��م��ج��ل��ة م��ق��ط��ع��اً م���ن م��ج��م��وع��ة (
محمد  الليبي  وال��روائ��ي  للقاص  العين(  كحل 
(أي��ام  من  ص��ورة  الخاتمة  لتكون  الشويهدي. 
زمان( عن حفريات أول بعثة أثرية فرنسية في 

مدينة سوسة، العام 1954م.
مجلة  )الليبي(  مجلة  أن  بالذكر،  الجدير 
الخدمات  مؤسسة  عن  تصدر  ثقافية  شهرية 
ي��رأس  ال��ل��ي��ب��ي،  ال��ن��واب  بمجلس  اإلع��الم��ي��ة 
ال��ش��ي��خ��ي”، وي��رأس  مجلس إدارت��ه��ا “خ��ال��د 
تحريرها الدكتور “الصديق بودوارة”. األستاذة 
التحرير،  إدارة  بمهام  تقوم  الشريف”  “س��ارة 
و”محمد  محمد”  “محمد حسن  بإخراج  وهي 

حسن الخضر”.

صدر حديثا عن دا رمكتبة الكون الليبية 
في  التركية  االصطالية  الحرب  تاريخ  كتاب 
ليبيا خالل الفترة من 29-9-1911 والى 
18-10-1912 وهومن تأليف: العميد - 
ويليام بيهلر وترجمة: أ. حسين حمد حسين 

الفقيه
ويقع الكتاب في 169 صفحة من الحجم 

المتوسط 14*20سم. 
وم��ؤل��ف ال��ك��ت��اب ه��و ض��اب��ط ع��م��ل في 
البحرية االمريكية 45 شهرا كمحلق بحري 
وروم��ا  برلين  ل��دى  سفاراتها  ف��ي  ألمريكا 
وفيينا، وقد قام بجمع مادة الكتاب من بين 
وايطاليا  أللمانيا  البحرية  وزارات  منشورت 
في  وقتها  ال��ص��ادرة  وال��ص��ح��ف  والنمسا، 

بريطانيا وامريكا.
الكتاب  لهذا  االولى  الطبعة  وقد صدرت 
ب��ال��ل��غ��ة االن��ج��ل��ي��زي��ة ف��ي والي����ة م��اري��الن��د 

االمريكية سنة 1913م

صدر حديثا عن دا رمكتبة الكون الليبية 
في  التركية  االصطالية  الحرب  تاريخ  كتاب 
ليبيا خالل الفترة من 29-9-1911 والى 
18-10-1912 وهومن تأليف: العميد - 
ويليام بيهلر وترجمة: أ. حسين حمد حسين 

الفقيه
ويقع الكتاب في 169 صفحة من الحجم 

المتوسط 14*20سم. 
وم��ؤل��ف ال��ك��ت��اب ه��و ض��اب��ط ع��م��ل في 
البحرية االمريكية 45 شهرا كمحلق بحري 
وروم��ا  برلين  ل��دى  سفاراتها  ف��ي  ألمريكا 
وفيينا، وقد قام بجمع مادة الكتاب من بين 
وايطاليا  أللمانيا  البحرية  وزارات  منشورت 
في  وقتها  ال��ص��ادرة  وال��ص��ح��ف  والنمسا، 

بريطانيا وامريكا.
الكتاب  لهذا  االولى  الطبعة  وقد صدرت 
ب��ال��ل��غ��ة االن��ج��ل��ي��زي��ة ف��ي والي����ة م��اري��الن��د 

االمريكية سنة 1913م

تاريخ الحرب االيطالية 
التركية في ليبيا 

من 29 سبتمبر 1911 إلى 18 أكتوبر 1912م

طرق البحث العلمي 
لطلبة الدراسات العليا

من منظور تطبيقي "مفاهيم، مناهج، أنواع 
البحث العلمي المصغر والرسائل العلمية" 

المصور الليبي "علي الساعدي" يفوز بجائزة أفضل مصور فوتوغرافي بمدينة بنزرت التونسية

صدور العدد الجديد رقم 45 من مجلة الليبي

<< صدر حديثا



9 األحد 19 ربيع الثاني   1444هـ الموافق 13 نوفمبر 2022م العدد )200(  

اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

وطن�ي
ي َلَهْيٌب َوَنار  ِم ُأَضحِّ ِبَلْوِن الدَّ

ْشَجار  َماِء َواْلِجَبال َواأْلَ ْرِض َوالسَّ اأْلَ
ْنَهار  ْحَمر َيْغُزو جداولنا َواأْلَ ْون اأْلَ اللَّ

ِم ُيطاردنا  َلْوِن الدَّ
ْمَطار  ْرِض َوِفي اأْلَ ْنُبور َوَبْطن اأْلَ ِفي الصُّ

ار  جَّ حوارى وطني يقطنها ُكّل التُّ
ْوَطان  يِن َمَع اأْلَ ار الدِّ ُتجَّ

اِسين الُعَهار  خَّ ِمن العمالء النَّ
ة  يَّ ْوِحيد َمع اْلُحرِّ َرَفُعوا َراَيات التَّ

اُر  ْصِل ُهْم اْلُفجَّ َوِفي اأْلَ
ة  يَّ َمْن َقاَل ِبَأنَّ اْلُحرِّ

ْيف وبالمنشار  َسْفك ِدَماء َوَقَطع ُرُؤوس ِبالسَّ
ة ِفي َجْلب الغازي َمْن َقاَل ِبَأنَّ الَوَطِنيَّ

ْطَفال  َوَهْتك اْلِعْرض وتشريد اأْلَ
ْحَراِر  وٌث اْلَواِلى ِمْن اأْلَ َمْن َقاَل ِبَأنَّ َديُّ

ْلَطان  ك ِللسُّ َأْن َتْدَفَع ُأمُّ
ْسَرار  وتفشي َعْنَها ُكلُّ اأْلَ
ْيَن ُيَقام  َمْن َقاَل ِبَأنَّ الدَّ

ْتِر َوَفضُّ اْلِبْكِر  ِبَكْشِف السِّ
وبتر الكاحل والسيقان 

وطني اْلَعَرِبّى َجِريٌح َيْنَزف 
ار  اٌب ِكاَلُب النَّ َبْين ِنيَّ

ْرض  نهشوا اْلِعْرض َوَباُعوا اأْلَ
يَرة والدوالر  ِه اللِّ َعَبُدوا ِمْن َغْيِر اللَّ

ْيَطان ِذَراع ِإيران  ِحْزُب الشَّ
يراودنا َعن أيقونة مشِرَقنا عن ُلْبَنان 

ْنَساِن  ْرِض َمَع اإْلِ َبْين َدمار اأْلَ
َأو ُتْصِبح َتْحَت ِوَصاَيِة َطْهَران 
َوَعَلْيَنا اْلن اْلن ِبَأن َنْخَتار 

ْرق  َوِفي اإلْثَنْيِن َتُموت َعُروٌس الشَّ
ْدَيان  ة َبْيُروت َوِقبلة ُكّل اأْلَ َهِويِّ

َوِدَمْشُق اْلَماِضي َواْلُمْسَتْقَبِل َواْلِعْنَوان 
ْرَكان  ّر ِبُكّل اأْلَ َيْغُزوَها الشَّ

ة  نَّ يَعة َوالسُّ َبْين الشِّ
يَبة َواْلُبْهَتان  ا َأْهل الرِّ َوَأْذَناب اْلَبنَّ
وَمُجوس اْلُفرس ِبَبْغَداد اْلِوْجَدان 

ِعَراق َيْنَزف 
َأْغَرق ِدْجَلة َفاض ِدَماٌء بالوديان 
ق ِفيه اْلُبْنَيان  واْلَيَمُن اْلَعَرِبّي َتَمزَّ

ِفي َصْنَعاء َيُعمُّ اْلَقْتل 
ْبَدان  وتصُرخ ُجوًعا ُكّل اأْلَ

اْلَيَمُن َسِعيٌد ِباإْلسم 
اِس َمْن الحوثي َيِرُثوه َكِبد اأَلْحَزان  َوأَلم النَّ

ة َتْبِكي ِبيَّ وليبيا اأْلَ
َأْشاَلء عروبتها َبْيَن اْلِجيَراِن 

َتْنِزُع َأْحَفاٌد اْلُمْخَتار ُتلملمُهم 
َبْين مطرقة الغازي وسندان اْلُعْرَبان 

َيا وطني
ْخَوان ُيساومنا  َقِطيُع اإْلِ

َبْين خليفتهم وشذوذ قبيلتهم 
ْيِف َعَلى جبهتنا  َأو َتْسِليُط السَّ

ِمن َتْفِجيَر َوَقْطُع َطِريق واإلعالم 
َيا َدْوَحة اْلَعار َوُطْهَران اْلُكْفر 
ة َأْرُدوغان  َوَكْلب ِكاَلب اْلَحارَّ

ه ِمْنُكم إْبِليس وأهل الثقالن  َيْسَتِعيَذ ِبَاللَّ
ْرك  َشّر َفاق ُشُرور الشِّ

َوَمن َعَبُدوا اْلِعْجل 
ْوَثان  وركعوا ِفي َحَرِم اأْلَ

َضاَعت أوطاني 
ْيَطان ْرض َوَأْنَصار الشَّ َبْين َمُجوس اأْلَ

َوِخاَلُفه َرُجٌل علماني
ْحَمن  ة اَل يأبه ِبَكاَلم الرَّ َجاز اْلِمْثِليَّ

ْساَلم  َأَهان عقيدتنا َوَحْرف للغرب تعاليم اإْلِ
بشتى ُطُرق اْلُكْفِر َمَع اْلِعْصَياِن 

اِريخ َيا وطني سيكتب التَّ
ْطَفال َفْوق ترابك َتْرِوى جميع الالم  ِدَماُء اأْلَ

ْيَتام  َوُجوع الثكلي مع اأْلَ
َوَأِنين األزهار المقطوفة من بستان األحالم 

اح األيام  ْرُض تئن ِجرَّ َعَلْيَها اأْلَ
وسماء تقطر دمعًا لعجيب األزمان 

َيا َتاِريخ وطني
َبَلغ اأَلْجَيال َعْنُهم 

ْخَوان َوَطْهَران مزيج نفاق وحديث األوهام  َأن اإْلِ
َوأن جميع ِدَياَنات األرض ُتْكَفرهم 

ْساَلَم َبِريٌء  َوأن اإْلِ
ْيَطان  ِمْن ِحْزِب الشَّ

ُفوا الُسنة اْلُقْرآن  َحاَبة طه َوَحرَّ ن ُسُبوا صَّ َومَّ

■ بقلم: طه اإلسناوى 

بمثل هذا اليوم

ال َتصاُلح

■ بقلم: محمد ساسي العياط  

■ بقلم: رياض وريث 

كنُت جالسا على البحر آنذاك حين أطلْت َساجدة من أعلى 
الكرنيش 

كعادتي أجلس مقابال لصفعات الريح المالحة
بحركة  بكماشته  يهرب  وه��و  األحمر  السلطعون  أراق��ب 

جانبية مضحكة
يقترب من الشاطئ شيئا فشيئا وهو على مرأى مني 

يأتي زبد أبيض فيخطفه بعيدا 
أظل أراقب لعله يعود، لعل البحر يلفظه كما لفظتني الحياة
التي  والنباتات  الطحالب  وحدها  شيئا،  البحر  يلفظ  ال 

تشبه السبانخ 
ترقص أسفل صخرٍة يداعبها الموج

وكل ما هو ميٌت بالفعل .
أظل أتأمل ..

الكثير جدا من الصدفات والقواقع
قنافذ البحر تمأل رقعًة ما هنا أيضا

والنورس الحائم يعيد الذكريات
هكذا أنا 

أراقب البحر 
وهكذا هي دائما ... تراقبني من األعلى 

يخبرني البحر دائما بوجودها، يفضحها دوما
يلمح لي بكل الطرق، وأنا هائم في هذا الخليج الصغير

هائم في تضاريس الصخور الخضراء
شظايا الحصى الحمراء و قواقع اللؤلؤ الفارغة

أستشعر تلك النظرات التي تخرق جانب ظهري 
وأحاول مستميتا التظاهر بالالمباالة 

تحلق النوارس خلف ظهري وتصرخ محاولة استجداء نظرة 
سريعة

يلفظ البحر السلطعون األحمر الذي يتحرك مائال متجها 
لمخبئه خلفي

يحاولون بجهد جّري للنظر خلفي
صياٌد يصل

ضوضاء  أسمع  ظهري،  خلف  حاجياته  ويضع  عدته  يخرج 
ُمعداته بتأمل

َيشدني الفضول 
كل هذا فقط ألنظر خلفي

ال أريد
ما زالت الدموع من عن ُمقلي تنسكب مذ حضرت إلى هنا

ما زلت منفعال أحاول تدارك دمعاتي
كيف سأنظر خلفي

هنالك من األحزان بقدر ما هنالك من ملوحة البحر 

يصرخ أحدهم باسمي 
أنحني على ذاتي وأتقوقع ما بين ذراعّي

ال زال الصوت عميقا جدا 
أحس به وهو يقترب

أحس بخطواتهم جميعا
صرخات النورس
دبيب السلطعون

ساجدة وهي تنزل الدرجات نحوي
الصياد وهو يجرجر معداته

القواقع وهي تنزلق 
سبانخ البحر وهي ترقص بحفاوة 

صفعات الرياح تهوي بقوة أشد
ال أريد رفع رأسي 

فجأة يصرخ بي صوت غريب، كان للصياد 
صوته لم ينقذني مما ظنه هو بؤسا بالنسبة لي

لكّن هذا البؤس قد أنقذني من بؤس أشد

حفاوة  من  أوتي  ما  بكل  فجأة  المرتفع  الموج  ذلك  يرتطم 
بجسدي

يتالشى ملح الدموع وتحل مكانه مياه البحر البارد
يقترب الصياد مني

أبدأ بنوبة من الضحك 
أبتسم لوجهه الجميل الذي شابته سمرة الشمس 

أحمل حذائي بصمت، أصعد الدرجات 
تنظر إلي بتأني، تهمس بكلماتها المعتادة، تحاول استرضائي 
رأسي  أطأطئ  خلفي،  تمضي  مازالت  أمضي،  مازلت  كالعادة، 

وأغادر كالعادة
ال تسألوني من هي ... حاولوا فهم حزني أوال

فاجأني طلب إضافة عبر فيس بوك؛ 
المدّونة  المعلومات  خالل  من  تبينُت 
أنها فتاة صهيونية ولدت في العاصمة 
"ال��ق��دس".  المحتلة  الفلسطينية 
وبعد حديثي مع الصديق الشاعرعلي 
ع��وي��دات ع��ن ه��ذا ال��م��وق��ف ال��ذي 
بيتا  ل��ي  بعث   .. وق��وع��ه  استغربت 

يقول فيه:
_ )ي�ا يهودي�ة  

في بيّنا األقصى وكم قضية .. موحال 
نبقو اصحاب(

_ وأجبته عفوا:

موحال نبقو ِرفقة

وموحال تبقى افكارنا .. مّتفقة
انتي هلك .. ال راف�ا  لهم ال شفقة
و في القدس ماهم دايرين اشوّيه

ومازال عندي قلب داوي خفقه 
ما ايوافقك .. دابن اعيوني حّيه

و م�ازال فّيا دم هادر دفقه
ما ايروم .. "ال تطبيع ال أخوّية"

....
اتريد إيضاف�ه

و ت�أكيد تبيها بكل  لطافه
واتريد لسونه وامداهنه و ظرافه

وتقطيف ع�الشاشات .. يا الدعّيه
ولو كان  ميمك  شّلني مندافه

امحودد تغرغيزه  كما الكوهّيه
بالله ارحلي مالك ومال اصدافه

بحرنا بحر الخالق والوطنّيه
ايهيض وين ما غّيظ وزاد اقرافه

من ِبصركم يا دون  يا همجيه
نحنا إحرام إمسفيين اطرافه

تابعين سّنة سيد الباريّ�ه
و هابه عليكم للهدى حرافه

و لّباسة  الكيبآ  الصهيونيه
قليدكم علي شرب الدما يتفافه

و غزة و قانا .. رمز ع�الوحشيه
وما من نبي موت تآمر شافه
هّيالكم .. ب�الك اّطفو ضّيه

تركو الشرع .. وناهجين إخالفه
واتقولو إنكم دون الشعوب الحيه

094 321 96 12
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هي قصيدة فى محبة برقة وأهلها  للشاعر والمجاهد الكبير عمر سيف النصر بن سيف 
النصر والى فزان من عام 1954 الى 1962 يقول:

مرايف علي برقة وبرمة فيها ... وقعدة مع األصحاب متمنيها 
امرايف على برق���ة ان�ري�د عربه���ا ... العين شوره��ا عرق الغ�ال كارب�ه�ا

باج�������دابيا تبداه�����ا .. وطن السعادى اللى اج��واد ضناه��ا
وتهلب على سلطان فى ممشاها ... اعري�ب��ات في�ه��ا زايدي���ن طربه��ا

وش��ط البدي����ن منطق��ة  محاله����ا ... إن كان صي��ف تكى وذوق عنبها
مشيطات هله����ا منطقة تت�����الها ... الرقط��ه منه��ا لوعت�����ى وسببها
وتخطم على المقرون ما تنساه��ا ...  يمينك سلوق ايبان لك مسربها

وكل���ى قمي����نس فرحه����ا وهناها ... ع��واقي��ر خوت الج���د ما تهلب��ها
وكم����ل م���ع قطران���ها ووط��اه��ا ... اصبيحات تلقاهم اوج��وه عربها

وتل��ق���ى بع���دها عزه����ا وغاله��ا ... ب��نغازى ال��فزاعة إن صار كربه��ا
دري����ان���ه وبوج����رار ما انسيناها ... واتج�ي��ك توك����ره ب��ع����د تهلب��ها

للم���رج ع���دى طول ج�ر امعاه��ا ... فى وسطها طاست لبن تشربها
قص����ر ل�ي�ب�ي�ا والكوف تو تلقاها ... البيض������اء  بعدها طيبي���ن عربه�ا

واهلب على شحات جول احذاها ... واطلع عل�ى سوسة وما تحجبها
تج���ول بنظرها العي���ن ما تنهاها ... وفى وسط درنة قهوتك تشربها
لط�ب��رق اسقد تو اتجيك وراه����ا ... مساعد خالص ارجع وال تهل�ب�ها

وفيه شى واجد مالرياف انساه�ا ... العين رايف���ت واريافه��ا غالبها

الّشاعر الّشعبي “محّمد عبدالهادي بوهارون” في ذّمة الله

 ادبيات شعبية

<< إصدار جديد

فى محبة برقة وأهلها  للشاعر عمر سيف النصر

ديوان عبدالكافي البرعصي

الماثور  ف��ي  وال��ب��اح��ث  للقاص  ص��در 
دي��وان  عقيلة  يوسف  اح��م��د   الشعبي 
الجالي  محمد  ع��ب��دال��ك��اف��ي  ال��راح��ل 
والشتاوي  الغناوي  في  وه��و  البرعصي 
دائما  المهتمة  الجابر  دار  عن  والقذاذير 
باالدب الشعبي وهو من مواليد سنة سنة 
1954م بسيدي خليفة ومن الذين كانوا 
والشتاوة  العلم  غناوة  تاليف  يتقنون 
العلم  اغاني  اغراض  جميع  في  والقذارة 
والغال   والموح  والخاطر  والنار  العزيز  من 

وغيرها
كان رجال مسكونا بهوس الشعر يصدح 
وفي  االع��راس  في  العلم  بغناوة  بصوته 
يقود  وهو  وحتى  اصدقائه  مع  رحالته 
رحل  العلم،  بغناوة  يدندن  كان  سيارته 
سنة  نوفمبر  من   22 الثالثاء  ي��وم  عنا 
واسكنه  ل��ه  وغفر  الله  رحمه  2005م 

فسيح جناته.

ومدينة  ليبيا  في  الّشعبية  القصيدة  فقدت 
الّشعر  عمالقة  أح��د  الشعراء  أح��د  إجدابيا 

الّشعبي.
 ، الزوِيّ بوهارون  عبدالهادي  محمد  الّشاعر 
وصاحب  زة،  الممَيّ ة  الشعرَيّ المدرسة  صاحب 
من  عدد  بشعره  وتغنى  شّي(..  كل  )هي  ديوان 
كبار المطربين، من بينهم الفنان الراحل محمد 

حسن.
بوهارون  الراحل  الشاعر  قصائد  بين  وم��ن 

هذه القصيدة:-
يا ليبيا قصة غرامي صوني 

عاشق غوالي فيك كيف عيوني
ي������������ا ليبيا صونيه��������ا 

قصة غرامي لكل جيل أرويه�ا
نين الشجر والحيط يحك��ي بيها 

وتخلد كما نقشت اثر فروعوني
…

عيون سهايا
 انا خفيف من غادي وجت يااليا 

قلت وين ما شالت عيون امعايا 
ياريت ربي ما خلق هارون 

…
سواد اميامي 

في كل لحظة رسمهن قدامي 
عيون عوادي 

سواد سودهن اسود سواده صادي 
ياما على سباك ناس انعادي 

لو تم دونك جيش نابليون
 بسيفي ورمحي وقوتي وجوادي 
ندك الحصون اللي ورا الحصون

…
ما انريد منها شي الني طامع 

فيها ومن االيام لي واشون 
امغير الحقيقة حسب ماني سامع 

حالل قولها مهما يكون يكون
…

يا ما بكيت عليها
 وهي زاد تبكي ونا انودع فيها 

يوم السفر
 س�اع�ة الت�ودي�ع�ة 

ومّرت اللحظة خاطفة وسريعة 
ب�ك�ي�ت ب�دمع�ة 

ذابت علي لخدود كيف الشمعة 
جميع من ابكايا من اصحابي سمعه 

شاهد علي ما صار في وفيها 
وكان صبح سبت اللي تك�فّ��ا جمعة 

االيام عندي سبت نين انجيها
…

ب�ك�ي�ت ب�ح�رق�ة 
ونا فالصعود وفالساللم نرقى 

سيل م الدموع النازفة بالدرقة 
 بيدي انكفف غير واحل فيها

طرولها عزيز بعيد  
قعدت قيس حولين حايره

في  العين  اتجي  ماننسوه  وين  عزيز 
العين نوحلوا

الجل  عزيز  انلوم   عليه  المني  ان 
بادي بالخطا

وين اعزاز خذيت عليهم 
حازوهم ضروني فيهم

كان عزيز جفانا وده 
ما م اللي ريناه وعدا

عيني شالت فيك نظرها
ياالعزيز اجبر خاطرها

ياما بين عزيز وبيني  
لكن ماطاحوا من عيني

غناوة العلم 

الشتاوي 
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حوادث

الديوان / خاص
أعلنت اإلدارة العامة للبحث 
قاتلي  على  القبض  الجنائي 
وذلك  العبدلي  المواطن سالم 
بعد ساعات من وقوع الجريمة 

في مدينة بنغازي.
ُقتل أمام زوجته وأبناءه

وف�����ي ب���ي���ان ع���اج���ل ن��ش��ر 
على  الرسمية  صفحتها  عبر 
العامة  اإلدارة  قالت  فيسبوك 
ضبطت  أنها  الجنائي  للبحث 
"وذل��ك  الجريمة  أداة   " أيضاً 
عبر  التفاصيل  تنشر  أن  قبل 
ف��ي��دي��و ت��ض��م��ن اع���ت���راف���ات 

القاتل.
قال  ذات���ه  الفيديو  وخ���الل 
 " أن  الجنائي  بالبحث  ضابط 
جرى  العبدلي  سالم  المواطن 
أمام  بآلة حادة )كمية(  ضربه 
الطرق  بإحدى  وأوالده  زوجته 

العامة بمدينة بنغازي ".
استنكارالمواطنين 

ول��ق��ي ال��ح��ادث ال���ذي وقع 
ال���ث���الث���اء ال��م��اض��ي ت��ن��دي��ًدا 
مدينة  في  واس��ًع��ا  واستنكاراً 
عبر  نشطاء  وأش���ار  ب��ن��غ��ازي 
االجتماعي  ال��ت��واص��ل  م��واق��ع 
بالقرب  وق��ع  الحادث  أن  إل��ى 
من مستشفى الجالء للجراحة 

والحوادث.
قال  ذات���ه  الفيديو  وخ���الل 

المتهم أن " سبب قتله للمجني 
عليه العبدلي كان شجار حدث 
سيارة  اص��ط��دام  بعد  بينهم 
المتهم بسيارة العبدلي "مؤكدا 
األبيض  بالسالح  ضربه  ان��ه 
ف���ي ي���ده ث���م ض��رب��ه ب��أخ��رى 
كان  بأنه  معترفا  رقبته"  ف��ي 
متعاطي لحبوب الهلوسة اثناء 

الحادث.
معاينة مسرح الجريمة 

أيضا  القضية  ذات  وف���ي 
تحريك  العامة  النيابة  أعلنت 
مواجهة  ف��ي  جنائية  دع���وى 
المواطن  قتل  جريمة  مرتكبي 

سالم العبدلي.
مكتب  نشره  بيان  وأوض���ح 

النائب العام على موقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك أن " وكيل 
بنغازي  جنوب  بنيابة  النيابة 
ارتكاب  محل  عاين  االبتدائية 
معاينة  إجراءات  وبدأ  الجناية 
ثم  مالحظاته  ودّون  الجريمة 
حيث  الضحية  جثمان  ناظر 
اتضح أن المجني عليه تعرض 

للطعن بواسطة آلة حادة ".
قتل بأداة حادة

تقرير  النيابة  وكيل  وطلب 
الطبيب الشرعي الذي  أرجع 
س��ب��ب ال����وف����اة إل����ى ت��ع��رض 
ال��م��غ��دور إل���ى ض����رٍب ب���أداة 
عنه  نجمت  العنق  على  ح��ادة 
نزف  إل��ى  أدت  ج��روح قطعية 
حاد ترتب عليه هبوط الدورة 

ف التنفس. الدموية وتوقَّ
المحقق  أن  ال��ب��ي��ان  وت��اب��ع 
بعد  بهما  المشتبه  استجوب 
ضبطهما وإحضارهما بمعرفة 
مأموري الضبط القضائي في 
اإلدارة العامة للبحث الجنائي 
قتلهما  ب��واق��ع  اع��ت��رف��ا  حيث 
عليه وجرى حبسهما  المجني 

احتياطياً.
شهود  سماع  م��ن  وبفراغه 
ال��واق��ع��ة ق���رر ال��م��ح��ق��ق رف��ع 
قضاء  إل��ى  الجنائية  الدعوى 
على  ال��دع��وى  وأح���ال  الحكم 

غرفة االتهام.

الديوان / خاص
الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  ضبطت 
قام  التجارية  ال��م��ص��ارف  بأحد  موظف 
مصرفية  لحسابات  وهمية  قيم  بإضافة 

بإجمالي 12 مليون دينار ليبي.
 " ال���دي���وان   " لصحيفة  ت��ص��ري��ح  وف���ي 
اإلدارة  باسم  الرسمي  المتحدث  أوض��ح  
ضابط  مساعد  الجنائي  للبحث  العامة 
هو  المالية  القيم  زرع   " أن  العرفي  وليد 
تجده  ثم  صفر  بقيمة  الحساب  يكون  أن 
يحوي على مليون دينار مثال دون وجود أي 
بالتحديد  المصرفية  العملية  يوضح  بيان 

أو مصدر المبلغ الوارد للحساب.
وبدأت القصة بحسب العرفي " بحضور 
مبلغ  إي���داع  م��ن  للتأكد  للمصرف  زب��ون 
نصف مليون دينار ليبي بحسابه وبمراجعة 
مدير فرع المصرف للحساب وجد القيمة 
ولكن لم يجد مصدرها فقام بإبالغ إدارته 
الرئيسية التي بدورها قامت بإبالغ اإلدارة 

العامة للبحث الجنائي ".
وقال العرفي أنه " بتكليف من قبل مدير 
الفور  على  هويدي  ص��الح  اللواء  اإلدارة 
المالية  ال��ج��رائ��م  مكافحة  مكتب  باشر 
وغسيل األموال بتتبع الواقعة واتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية ".
وأضاف  أن " تلك اإلجراءات التي جرت 
بالمكتب  التحقيق  مناوب  بين  بالتنسيق 
تم  بالمصرف  المعلومات  تقنية  وإدارة 
مراجعة  و  الحسابات  كامل  تتبع  خاللها 
عمليات اإليداع والتحويالت المالية فنتج 
دينار  مليون   12 قيمة  وج��ود  ذل��ك  ع��ن 
دون  حسابات   6 عدد  إلي  أضيفت  ليبي 
معرفة المصدر ومنها 4 حسابات بفروع 
بفرع   2 و  ط��راب��ل��س  بمدينة  ال��م��ص��رف 

المصرف بمدينة إجدابيا ".
بعد ذلك تم التواصل بحسب المتحدث 
أص��ح��اب  م���ع   " ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ب��اس��م 
التحقيق  م��ن��اوب  ق��ب��ل  م��ن  ال��ح��س��اب��ات 
بخصوص القيم التي أضيفت لحساباتهم 
عمل  حصر  فتم  تجار  أغلبهم  أن   حيث 
فقط  معينة  لساعات  المصرف  منظومة 
وتجميد كافة الحسابات حيث  وجدت قيم 

حولت لحسابات أخرى".
وتابع " خالل هذه الفترة لضمان عدم 
احداث أي حركات مصرفية بالحسابات تم 
أيضا مراقبة أجهزة الكمبيوتر بالمصرف 
ومن  المعلومات  تقنية  إدارة  مع  بالتنسيق 
بفرع  كمبيوتر  ج��ه��از  وج��د  ذل��ك  خ��الل 
فتم  باالختراق  خاصة  برامج  به  شحات 

معرفة مستخدمه ".
ذاك  الجهاز  بمراقبة   " بالقول  ومضي 

حاول الموظف مستخدم الجهاز زرع قيم 
أخرى فتم ضبطه ".

ال��ع��رف��ي ق���ال أي��ض��ا أن���ه " ب��ع��د جلب 
شركة  ع��ل��ى  وع��رض��ه  الكمبيوتر  ج��ه��از 
إلكتروني عالمية تحصل منه مناوب  أمن 
البرامج  ب��أن  يؤكد  تقرير  على  التحقيق 
المتواجدة بالجهاز تستخدم لالختراق وعن 
طريقها تم زراعة قيم وهمية بالحسابات 
فتم  أخرى  قيم  زراع��ة  ومحاولة  السابقة 
االستدالل مع الموظف ومواجهته باألدلة 
إنهاء التحقيق معه وإحالة المحضر للنيابة 

العامة لالختصاص ".
العرفي  شدد  الجريمة  تلك  تكرار  ومع 
يتعاملون  ال��ذي��ن  ال��ت��ج��ار  ك��اف��ة   " ع��ل��ى 
ب���ال���ح���واالت ال��م��ص��رف��ي��ة ف���ي ت��ج��ارت��ه��م 
المالية  القيم  مصدر  من  التأكد  بضرورة 

المحولة لحساباتهم". 

الديوان / خاص
أعلنت مديرية أمن الكفرة أن أعضاء قسم 
البحث الجنائي تمكنوا من القبض على أحد 
نوع  طائر  بسرقة  التهامه  الوافدين  العمال 

"صقر" من مزرعة يعمل بها حارسا.
على  صفحتها  عبر  نشر  لها  بيان  وف��ي 
ألقي  المتهم   : أن  المديرية  قالت  فيسبوك 
القبض عليه بنقطة 2.2 جنوب مدينة الكفرة 

حيث كان ينوي الهرب إلى السودان.
هناك  متواجدا  المتهم  ك��ان    : وأضافت 
على متن مركبة نوع شاحنة تستعد للسفر " 
موضحة أن " المتهم ألقي القبض عليه بناًء 
قدم  ال��ذي  المزرعة  صاحب  من  ب��الغ  على 
بأنه  إياه  متهما  المزرعة  غفير  ضد  شكوى 

هو من سرق الطائر.
المتهم   " أن  الكفرة  أمن  مديرية  وأك��دت 
جرى نقله بعد القبض عليه إلى قسم البحث 
بما  اعترف  معه  التحقيق  وخ��الل  الجنائي 
إليه وأبلغ عن مكان وجود الطائر في  نُسب 

إحدى المزارع بالمدينة ليتم استرجاعه".
اتخاذ  ال��ك��ف��رة  أم��ن  م��دي��ري��ة  أك���دت  كما 
المتهم  حيال  الالزمة  القانونية  اإلج���راءات 
العامة من حيث  النيابة  إلى  القضية  وإحالة 

االختصاص.

البلدي  الحرس  جهاز  فرع  رئيس  أكد 
تشميع  أمبية  جمعة  عميد  سرت  بمدينة 
المدينة  في  نسائية  تزيين  صالونات   3
الكبد  ب��ف��ي��روس  مصابة  واف���دة  وض��ب��ط 
تفتيشية  وذلك خالل جولة  »بي«  الوبائي 
لفرع  التابعة  النسائية  ال��وح��دة  ل��دوري��ة 

الجهاز.
موقع  عنه  نقل  ما  بحسب  أمبية  وقال 
التفتيشية  الجولة  إن  ال��وس��ط«  »ب��واب��ة 
لفرع  التابعة  النسائية  ال��وح��دة  ل��دوري��ة 
جهاز الحرس البلدي ب� »سرت« استهدفت 
النسائية  التزيين  التزام صالونات  متابعة 
ب��االش��ت��راط��ات  المدينة  داخ���ل  العاملة 
النظافة  حيث  م��ن  والقانونية  الصحية 
صالونات   3 تشميع  وج��رى  والتراخيص 
تزيين نسائية بالشمع األحمر لعدم توافر 

الشروط الصحية.
ضبط  أيًضا  جرى  أنه  أمبية  وأض��اف 
إحدى العامالت الوافدات كانت مستأجرة 
وهي  فيه  تعمل  نسائي  تزيين  ص��ال��ون 
»ب��ي«  ال��ك��ب��دي  ال��وب��اء  ب��ف��ي��روس  مصابة 
لها  الالزمة  التحاليل  إج��راء  إلى  مشيًرا 

واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها.

حارس مزرعة يسرق "صقر" 
ويحاول الهرب به إلى السودان 

تشميع 3 صالونات نسائية وضبط 
وافدة مصابة بفيروس »بي« في سرت

تجردوا من آدميتهم 

وبوحشية الغاب قتلوه أمام أسرته واألمن يقبض على المجرمين

موظف مصرفي

يضيف قيم وهمية بلغت )12( مليون دينار لحسابات بالمصرف 
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القدم  لكرة  االخ��ض��ر  فريق  حقق 
شهداء  بملعب  الماضي  االربعاء  يوم 
"بالتو  فريق  على   مثير  ف��وز  بنينا 
االياب  مباراة  النيجيري" في  يونايتد 
"3-0" ضمن إياب دور ال�" "32مكرر 
ب��ب��ط��ول��ة ك���أس االت���ح���اد األف��ري��ق��ي 

"الكونفدرالية". 
وك����ان ف��ري��ق االخ���ض���ر ق���د فقد 
نيجيريا   في   "4-1" الذهاب  مباراة  
ليحقق الحلم في مباراة االربعاء التي 
شهدت حضوًرا جماهيرًيا غفيًرا في 

مدرجات ملعب شهداء بنينا .

التي  الخضراوية  الثالثية  وسجل 
جاءت في الشوط الثاني "أنس الورفلي 
"في الدقيقة "62"  و"محمد الكستا" 
في الدقيقة "87" و"مصطفى حمزة" 
في الدقيقة الرابعة وقبل األخيرة من 

الوقت بدل الضائع )94(.

قاد المهاجم ) أحمد كراوع ( فريقه 
األهلي إلى انتزاع فوز مثير وغال، جاء 
دارنس  األمتار األخيرة على ضيفه  في 
بنتيجة )2-1(، وذلك لحساب مباريات 
الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لفرق 
التي  المباراة  في  األول���ى،  المجموعة 
جمعت الفريقان – االسبوع الماضي – 

تحت صافرة الحكم محمد القبضي .
التي  المقابلة  النصف األول من هذه 
بنينا  شهداء  ملعب  أرضية  على  ج��رت 
الدولي ، لم يظهر فيها األهلي بالصورة 
ال��ت��ي ي��ت��م��ن��اه��ا ج��م��اه��ي��ره، ف���ي حين 
من  تركيزاً  و  أفضل حاالً  دارن��س  ظهر 
على  كلياً  اعتماداً  معتمداً  مستضيفه، 
تنظيم الهجمات العكسية المرتدة لعلها 

تأتي بالجديد.
الشوط  اس��ت��راح��ة  م��ن  ال��ع��ودة  وبعد 
 ، الفريقين  سلبياً  انتهى  وال��ذي  األول 
متقدماً  م��ا،  نوعاً  األهلي  أداء  تحسن 
الرحمن  )عبد  ال��ح��ارس  خشبات  نحو 
الرعيض(، و مجبراً دارنس على العودة 
ك��رات  ول��ع��ب  ال��دف��اع��ي��ة،  إل��ى مناطقة 

عكسية.
العب  أستغل   67 ال�  الدقيقة  وعند 
الخطاء  ال��ش��ل��وي(  )م��ح��م��ود  ال��وس��ط 
ممرراً  الثلبة(  )حامد  للمدافع  الفادح 
التونسي  لزميلة  وبينية  سريعة  ك��رة 
)حسين بن يحي( بيد أن األخيرة نجح 

داخ��ل شباك  البينية  ال��ك��رة  وض��ع  ف��ي 
أول  عن  معلناً  عزاقة(  )أحمد  الحارس 

أهداف اللقاء.
مجريات  على  مستحوذاً  ظل  األهلي 
تعدل  التي  ال��ط��رق  ع��ن  باحثاً  اللعب، 
شكلها  ال��ت��ي  الهجمات  فكل  األوت����ار، 
مطلع  وع��ن��د   ، بالفشل  ب���اءت  الع��ب��وه 
اللقاء  حكم  أحتسب   90 ال���  الدقيقة 
لألهلي،  ج��زاء  ركلة  القبضي(  )محمد 
بعدما لمسة الكرة يد المدافع الغابوني 
مهاجمه  لها  تقدم  ستيفان(،  )ف��ران��ك 
)أحمد كراوع( واضعاً الكرة في الشباك 

ومعدالً بها الكفة في ذلك.
التقدم األهالوي لم يتوقف، فأصبحت 

ال��ه��ج��م��ات أك��ث��ر، خ��اص��ة ع��ن طريق 
ب��ودب��وس(،  )إب��راه��ي��م  البديل  تحركات 
جزاء  مناطق  داخل  توغل  بدوره  والذي 
ممرراً  مهارياً،  فاصاًل  مقدماً  دارن��س، 
أق��دام  وج��دت  األول،  القائم  على  ك��رة 
األخير  واضعاً  كراوع(  أحمد  المهاجم( 
الهدية داخل الشباك، وذلك في الدقيقة 

ال� 8+90 .
وب��ه��ذا ال��ف��وز، أض��اف األه��ل��ي ثالثة 
نقاط ثمينة إلى رصيده، ليصبح رصيده 
)7( نقاط جمعها من ثالثة مباريات، في 
النقطة  دارنس عند  حين تجمد رصيد 

الثالثة، حصدها من ثالثة جوالت. 

نظم االتحاد الفرعي لكرة 
الحكام  ولجنة  بنغازي  القدم 
يوم  مساء  بنغازي،  الفرعية 
الثالثاء الماضي بقاعة مركز 
تخريج  حفل  الطبي،  بنغازي 
2022م،  ال��ج��دد  ال��ح��ك��ام 
برعاية أكاديمية راين الدولية 

للتعليم والتدريب.
وتقدم إل��ى دخ��ول ال��دورة 
مايقارب عن 70،  التدريبية 
متدرب   45 منهم  قبول  تم 
الموجودة  ال��ش��روط  حسب 
ب��ال��الئ��ح��ة، ح��ي��ث ام��ت��دت 
ال�����دورة ق��راب��ة ش��ه��ر كامل 

بواقع محاضرتين تقريباً.

وبلغ عدد المتدربين الذين 
ح��ض��روا ال���دورة على م��دار 
محاضرتين  بواقع  األس��ب��وع 
ي��وم��ي��اً، م��ن م��دي��ن��ة ال��م��رج 
20 م��ت��درب، وب��ن��غ��ازي 25 

متدرب.

ب����ال����ذك����ر أن  ال����ج����دي����ر 
المتدربين حاضرهم )محمد 
ال���زالوي،  ومحمد  عبدالله 
ط���ارق ال��ج��ه��ان��ي، إب��راه��ي��م 
الفارسي،  المبروك  فركاش، 
ال��ف��اخ��ري، محمد  إب��راه��ي��م 

ال��ش��ل��م��ان��ي، ع��ص��ام ال��دن��اع 
وزين العابدين بركان( .

ن��ت��ائ��ج  أن  إل�����ى  ي����ش����ار 
اختبارات نهاية الدورة تمثلت 
ونجاح  متدربين  رس��وب  في 

43 متدرب. 

فريق االخضر في فوز تاريخي يحقق الحلم ويتأهل بجدارة لدور المجموعات )الكونفدرالية( على حساب )بالتو يونايتد النيجيري(

الدوري الليبي الممتاز .. كراوع يقود األهلي لفوز مثير على دارنس

حفل تخريج الحكام الجدد 2022م ببنغازي

صرح المتحدث الرسمي للجنة البارلمبية 
أن  الليبية:  األنباء  لوكالة  السليني  محمد 
للكرسي  ال��س��ل��ة  ل��ل��ك��رة  الليبي  المنتخب 
المتحركة انتصر يوم الثالثاء الماضي على 
خصمه الهند ب� 34 نقطة مقابل 32 للفريق 
المستضيفة  الدولة  بذلك  ليحرج  الخصم، 
للبطولة الدولية الثالثة للكرة السلة للكرسي 
الهندية  ال��ع��اص��م��ة  ب��م��الع��ب  ال��م��ت��ح��رك��ة 
الدولية  اللجنة  تنظمها  وال��ت��ي  نيودلهي، 
إلى 11  الفترة من 6  للصليب األحمر في 

نوفمبر 2022 م.
لرفاق  الثاني  الفوز  هذا  السليني:  وتابع 
الكابتن سعد العباني الذين ربحوا مباراتهم 
نقطة  بتحقيق 53  نيبال  دولة  األول��ى ضد 
ولقاؤه  الخصم،  للفريق  نقطة   30 مقابل 
الثالث اليوم األربعاء مع لبنان، ويظل أمامهم 

عدد ستة منافسات للوصول إلى الكأس.
الترتيب  التي حصلت على  ليبيا  وتنافس 
عام  العربية  ال��س��ودان  بطولة  ف��ي  األول 
2018 م ثمانية دول هي )نيبال و بنغالديش 
وسوريا  وأفغانستان  وفلسطين  وكمبوديا 

ولبنان والهند(.
دولية  مسابقة  هي  البطولة  هذه  وتعتبر 
االتحاد  لوائح  تطبق  حيث  الدولية،  للجنة 
الدولي للكرة السلة على الكراسي المتحركة 

والتي تقام للمرة األولى في الهند. 

إطالق  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  أعلن 
المسابقات  جميع  كؤوس  لتصميم  مسابقة 

التي يشرف عليها. 
يعبر  أن  المسابقة  ش���روط  ف��ي  وج���اء 
خاصة  تكون  الوطنية  الهوية  عن  التصميم 
آخر  في  للبطل  تسليمها  يتم  التي  للكؤوس 

الموسم أسوة ببقية االتحادات في العالم. 
وأكد اتحاد اللعبة أنه بعد اختيار التصاميم 
الفائزة سيتم تصنيع الكؤوس بأحد المصانع 

العالمية المختصة .

منتخب كرة السلة للكرسي المتحرك 
يربح الهند ويحرج العاصمة نيودلهي

االتحاد الليبي لكرة القدم يطلق مسابقة لتصميم 
كؤوس جميع المسابقات التي يشرف عليها


