
يومي  الرسمية  جلسته  النواب  مجلس  عقد 
السيد  برئاسة  الماضيين  واالرب��ع��اء  الثالثاء 
رئيس مجلس النواب المستشار ”عقيلة صالح” 
النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  وبحضور 
المتحدث  وبحسب  النويري”  ”ف��وزي  األس��ت��اذ 
“عبدالله  السيد  النواب  مجلس  باسم  الرسمي 
يوم  جلسة  ف��ي  ن��اق��ش  المجلس  ف��أن  بليحق” 
للدولة  العامة  الميزانية  قانون  مشروع  الثالثاء 
من  إحالته  ت��م  ال��ذي  ال��ُم��ع��دل  2022م  للعام 
أعضاء  السادة  ومنح  الثالثاء،  اليوم  الحكومة 
لمشروع  النهائية  للمراجعة  يوم  النواب  مجلس 
ال��ق��ان��ون وت��ق��دي��م اي م��الح��ظ��ة ح���ول م��ش��روع 
القانون وتقديمها مساء للجنة التشريعية ولجنة 

المالية للتصويت عليه،
وفي جلسة يوم االربعاء الماضي صرح المتحدث 

الرسمي باسم مجلس النواب السيد “عبدالله بليحق 
” بأنه تم إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 
فتحي   ” السيد  برئاسة  الليبية  للحكومة  2022م 

صوت  نائب،   103 بلغ  بعدد  باإلجماع   ” باشاغا 
الكترونياً  وصوت  نائب   98 القاعة  في  بالحضور 

عبر التسجيل الصوتي 5 نواب.

مجلس النواب يقر قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022م بقيمة 89,689,376,000 مليار دينار ليبي
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اللواء خالد المحجوب: 
اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 جاءت 

استكماال لتطبيق اتفاق جنيف
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كلمة رئيس مجلس النواب خالل 
جلسة التصويت على مشروع قانون 

الميزانية لعام 2022م

ص4اخبار

نائب رئيس مجلس الوزراء 
يلتقي مع عدد من مراقبي 
التعليم بالمنطقة الشرقية

الليبية  الحكومة  رئيس  التقى 
ونائبه  ب��اش��اغ��ا  فتحي  ال��س��ي��د 
ال��س��ي��د ع��ل��ي ال��ق��ط��ران��ي ووزي���ر 
ق��دور،  حافظ  السيد  الخارجية 
بسفير  الماضي،  الخميس  ي��وم 
السيد  ليبيا  لدى  بلجيكا  مملكة 
وذلك  باسومبير،  دو  كريستوف 
لمناقشة المستجدات السياسية.

وأكد السيد فتحي باشاغا على 
مجلسي  اتفاق  نتاج  الحكومة  أن 
لالتفاق  وف��ق��اً  وال��دول��ة  ال��ن��واب 
ال��س��ي��اس��ي ال��ل��ي��ب��ي، واع��ت��م��دت 
ميزانيتها من قبل مجلس النواب، 
االن��ق��س��ام  إن��ه��اء  ع��ل��ى  وستعمل 
مؤسسات  ط��ال  ال��ذي  السياسي 
سوف  الحكومة  أن  كما  ال��دول��ة، 
تتخذ كافة الخطوات لدعم إجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً 

لخارطة الطريق. 

على  الحكومة  رئ��ي��س  وش���دد 
دعمه للمسار الدستوري المنعقد 
ي��ت��وج  أن  م��ت��م��ن��ي��اً  ب���ال���ق���اه���رة، 

بتوافقات إيجابية. 
وثمن الوفد دور مملكة بلجيكا 
في دعم وحدة ليبيا واستقرارها، 
المثمر  التعاون  إلى  مبدًيا تطلعه 
مختلف  ف��ي  المشترك  وال��ع��م��ل 

مصالح  تحقق  ال��ت��ي  ال��م��ج��االت 
البلدين. 

وم����ن ج��ان��ب��ه أث���ن���ى ال��س��ف��ي��ر 
الحكومة  تمسك  على  البلجيكي 
الليبية بالطرق السلمية لمباشرة 
تصعيد  أي  ورف��ض��ه��ا  م��ه��ام��ه��ا 
العاصمة  أم��ن  ي��زع��زع  عسكري 

واستقرار ليبيا.

التقى السيد رئيس مجلس 
”عقيلة  المستشار  ال��ن��واب 
صالح”  يوم الخميس الماضي 
ب��م��ق��ر إق��ام��ت��ه ب��ال��ع��اص��م��ة 
المصرية القاهرة المستشارة 
لألمم  العام  لألمين  الخاصة 
”ستيفاني  السيدة  المتحدة 

المتحدث  وبحسب  وليامز” 
ال���رس���م���ي ب����اس����م م��ج��ل��س 
ال���ن���واب ال��س��ي��د “ع��ب��دال��ل��ه 
تناول  قد  اللقاء  فأن  بليحق” 
مجلس  لجنتي  أع��م��ال  سير 
النواب ومجلس الدولة ضمن 
المسار الدستوري في جولتها 

الثالثة التي تنعقد هذه األيام 
اللقاء  تناول  كما  بالقاهرة، 
م��ل��ف ال��س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
الخدمات  لتقديم  ودع��م��ه��ا 
ل��ك��اف��ة ال��ل��ي��ب��ي��ي��ن ع��ل��ى حد 
احتياجاتهم  يُلبي  وبما  سواء 

الضرورية.

ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  السيد  التقى 
االثنين  ي��وم  ص��ال��ح”  ”عقيلة  المستشار 
السفير  القبة  مدينة  في  بمكتبه  الماضي 
”ج��وزي��ب��و  ال��س��ي��د  ليبيا  ل���دى  اإلي��ط��ال��ي 
ب��وت��ش��ي��ن��و” وم��ب��ع��وث وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة 

اإلي��ط��ال��ي ال��س��ي��د ”ن��ي��ك��وال اورن�����الدو”، 
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس 
النواب السيد ”عبدالله بليحق” فأن اللقاء 
بين  الثنائية  العالقات  تطوير  سبل  تناول 

البلدين وآخر تطورات الوضع في ليبيا .

باشاغا في لقائه سفير مملكة بلجيكا لدى ليبيا:

رئيس الحكومة يشدد على ضرورة دعم المسار الدستوري بالقاهرة والعمل وفقًا لمخرجاته

رئيس مجلس النواب يلتقي المستشارة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة

رئيس مجلس النواب يلتقي السفير اإليطالي لدى ليبيا 
والمبعوث الخاص لوزير الخارجية اإليطالي صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس 

بانطالق  بليحق  عبدالله  السيد  النواب 
المسار  اجتماعات  م��ن  الثالثة  الجولة 
القاهرة  المصرية  بالعاصمة  الدستوري 
األمم  بعثة  برعاية  الماضي،  األح��د  يوم 
لجنة  بحضور  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة 
ق��رار  بموجب  الُمشكلة  ال��ن��واب  مجلس 
السيد رئيس مجلس النواب رقم 29 لسنة 
الخالفية  النقاط  تعديل  بشأن  2022م 
في مسودة الدستور ولجنة مجلس الدولة، 
لألمم  العام  األمين  مستشارة  وبحضور 

المتحدة السيدة ”ستيفاني وليامز“.
طيلة  الثالثة  الجولة  أعمال  وتواصلت 
االسبوع حيث عقدت امس االول الجمعة 

جلستها لليوم السادس على التوالي.
وكانت أعمال الجلسة المسائية، لليوم 
اجتماعات  من  الثالثة  للجولة  الخامس 
الماضي قد  الدستوري الخميس  المسار 
بالعاصمة   5+5 لجنة  بحضور  عقدت 

المصرية القاهرة.
2_  مخاطبة األجهزة الرقابية بتقديم 
حول  عاجل  بشكل  للجنة  مفصلة  تقارير 
بداية  منذ  العام  المال  لصرف  متابعتها 
منتهية  الوطنية  الوحدة  حكومة  أعمال 
ال��والي��ة وح��ت��ى ت��اري��خ��ه وع��م��ل مصرف 
الدورية  تقاريرها  وإحالة  المركزي  ليبيا 

لمجلس النواب بالخصوص.
المركزي  ليبيا  3_  مخاطبة مصرف 
بإحالة تقرير مفصل للجنة بشكل عاجل 
حول أعمال الصرف من المال العام منذ 
الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  أع��م��ال  ب��داي��ة 

منتهية الوالية حتى تاريخه.

ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  السيد  التقى 
الثالثاء  ي��وم  صالح”  ”عقيلة  المستشار 
الماضي عدد من السادة أعضاء مجلس 
ال��ن��واب في  دي��وان مجلس  بمقر  ال��دول��ة 
أعضاء  ال��س��ادة  بحضور  س��رت  مدينة 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ”زاي����د ه��دي��ة” و”ب���در 
الرسمي  المتحدث  وبحسب  النحيب”، 
باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق 
األوض��اع  مستجدات  ت��ن��اول  اللقاء  ف��أن 
السياسي  المسارين  السيما  البالد  في 

والدستوري.

انطالق الجولة الثالثة من اجتماعات المسار 
الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة

رئيس مجلس النواب يلتقي عددًا 
من السادة أعضاء مجلس الدولة
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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

حق الرد مكفول . ●

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

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

ف������������������اك������������������س
ه������������������ات������������������ف
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الرسمي  المتحدث  ص��رح 
السيد  ال��ن��واب  مجلس  باسم 
بانطالق  بليحق“،  ”عبدالله 
تعديل  مقترح  لجنة  اجتماع 
المنبثقة  المحلي  الحكم  مواد 
ع����ن اج���ت���م���اع���ات ال��م��س��ار 
الدستوري بالعاصمة المصرية 

القاهرة. 
واضاف بليحق، بانه قد تم 
تشكيل عدة لجان فرعية تضم 

ال��ن��واب  مجلس  ع��ن  أع��ض��اء 
والدولة ومن بينها لجنة مقترح 
المحلي  الحكم  م��واد  تعديل 
التي قامت يوم االثنين الماضي 
المحلي  الحكم  مواد  بمناقشة 
في مسودة الدستور وتم طرح 
العديد من المقترحات وسوف 
بدورها  الفرعية  اللجنة  تنقل 
اللجنة  إل��ى  المقترحات  ه��ذه 

الرئيسية.

قالت عضو مجلس النواب سلطنة 
ال��م��س��م��اري، ع��ل��ى ه��ام��ش أع��م��ال 
بالتصويت  الخاصة  ال��ن��واب  جلسة 
تكليف  إن  الميزانية:  مشروع  على 
البرلمان  ع��ن  المنبثقة  ال��ح��ك��وم��ة 
بعد  ليبي،  ليبي  ت��واف��ق  نتاج  كانت 
السياسي  الصراع  مرحلة طويلة من 
أن ال سبيل إال التوافق  أيقنا جميعاً 

السياسي.
وأضافت سلطنة، أن الجميع يعلم 
نهاية  الجاري ستكون  يونيو  في 20 
مؤتمر  وضعها  التي  الطريق  خارطة 

على  ل��زام��اً  ك��ان  ،وبالتالي  جينيف 
منح  ف��ي  ي��س��رع  أن  ال��ن��واب  مجلس 
حتى  ب��اش��اغ��ا؛  لحكومة  الميزانية 
تسطيع احتياجات المرحلة القادمة، 
هدف  وتحقيق  لالستقرار  وص���والً 

االنتخابات الرئاسية والبرلمانية .
مشيرًة إلى أن هذا االنعقاد إلقرار 
أعمال  مع  بالتزامن  جاء  الميزانية، 
النواب  مجلس  من  المكلفة  اللجنة 
للتشاور مع مجلس الدولة حول وضع 
المرحلة  يحكم  الذي  دستوري  إطار 

االنتقالية القادمة.

ق���ال���ت ع���ض���و م��ج��ل��س ال���ن���واب 
نتيجة  هو  اليوم  أن  الربيعي  ابتسام 
أمس  ي��وم  المغلقة  الجلسة  ألعمال 
الثالثاء، وبمجهودات السادة أعضاء 
إبداء  من  شهر  لمدة  النواب  مجلس 
م��الح��ظ��ات��ه��م ح���ول ال��م��ي��زان��ي��ة تم 
الميزانية  تتجاوز  أن ال  االتفاق على 
ذلك  عن  نتج  مما  دينار  مليار   89

اتفاق كامل.
التصويت  تم  انه  قائلة  وأضافت   
باإلجماع من قبل النواب على اعتماد 
إل��ى  وتسليمها  ال��م��ي��زان��ي��ة  ق��ان��ون 

الحكومة للقيام بعملها 
استمرار  على   الربيعي  وأك���دت 

عمل الحكومة من مدينة سرت املين 
أن تكون بداية جيدة بميزانية صادرة 
بقانون يلزم كل الجهات واتفاق النواب 
كما  اليوم  جلسة  في  كامل  وبنصاب 
الميزانية  حجم  من  التقليل  حاولنا 
الليبية  الحكومة  قبل  من  المقدمة 
المصروفات  تغطية  على  واتفقنا 

المهمة في الدولة
ما  حد  إلى  الميزانية  أن  معتبرتاً 
إلى  للخروج  مؤقتة  مرحلة  ميزانية 
الدولة عن طريق االنتخابات، تشمل 
واألزم���ات  المشكالت  ح��ل  و  تنمية 
السابقة في الدولة كما سيتم إضافة 

جدول توحيد المرتبات .

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي 
أن الميزانية العامة للدولة 2022م التي صادق 
األربعاء؛  اليوم  جلسة  في  النواب  مجلس  عليها 
هي ميزانية يستفيد منها الليبيون كافة، ولتمكن 
الوزارات والقطاعات بالحكومة الليبية الشرعية 

من تسيير مهامها على الوجه األكمل.
وشدد العرفي في تصريح رصدته وكالة أنباء 
المستقبل عقب جلسة إقرار الميزانية، أنه يتعين 
الصديق  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  على 
الشرعية  للحكومة  الميزانية  ص��رف  الكبير؛ 

برئاسة فتحي باشاغا، وأال يتعامل مع أية حكومة 
أو جهة تنفيذية إال الحكومة الشرعية التي منحت 
الثقة من مجلس النواب، وهو األمر الذي نصت 

عليه الديباجة األولى لمشروع الميزانية.
ليس  أنه  العرفي  المنعم  عبد  النائب  وارت��أى 
الميزانية  ص��رف  إال  ال��م��رك��زي؛  محافظ  أم��ام 
من  بأجماع  أُقرت  التي  باشاغا،  فتحي  لحكومة 
جل  بحضور  اليوم،  جلسة  في  المجلس  أعضاء 
أعضاء المجلس األعلى للدولة الداعمين لحكومة 

االستقرار الوطني.

النواب ميالد األسود  أكد عضو مجلس 
مشروع  اعتماد  اليوم  جلسة  خالل  تم  أنه 
نقاشا  باألمس  التي أخذا  الميزانية  قانون 
من  متأخرة  س��اع��ات  إل��ى  استمر  م��ط��وال 

الليل.

مضيفاً  أنه تم تعديل مالحظات السادة 
الحكومة  تباشر  أن  اآلن  ونأمل   ، النواب 
الليبية عملها وأن يتم تمكينها من ميزانيتها 
التي تم إقرارها ونتمنى لها التوقيق متمنياً  
من األجهزة الرقابية التعاون والقيام بدورها

لجنة مقترح تعديل مواد الحكم المحلي المنبثقة عن اجتماعات المسار الدستوري تجتمع بالعاصمة المصرية القاهرة

عضو مجلس النواب سلطنة المسماري :

بعد مرحلة طويلة من الصراع السياسي أيقّنا جميًعا أن ال سبيل إال التوافق السياسي 

عضو مجلس النواب ابتسام الربيعي :

الميزانية إلى حد ما تعتبر ميزانية مرحلة مؤقتة للخروج إلى الدولة عن طريق االنتخابات 

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي :

ليس أمام محافظ المصرف المركزّي إال التعامل مع الحكومة الشرعية

عضو مجلس النواب ميالد األسود :

نأمل تمكين الحكومة المكلفة بمزانيتها للقيام بعملها 

أن  التكبالي،  علي  النواب  مجلس  عضو  صّرح 
التصويت اليوم على مشروع قانون الميزانية إلى 
الحكومة التي أقّرها مجلس النواب بمبلغ إجمالي 

87 مليار دينار . 
مؤكداً أن هذا المبلغ أقل من المبلغ الذي طلبته 
اجتمعتا  اللتان  اللجنتان  رأت  حيث  الحكومة، 
يخفض  أن  يجب  أن��ه  المراقبون  ورأى  الثالثاء، 

المبلغ إلى هذا الحد.
تستمر  أن  الجديدة  الحكومة  على  أن  موضحاً 
في عملها، وأن يعلم الجميع ان الذي حدث مجرد 
السيد  أراد  التي  الحكومة  وعلى  صيف  سحابة 
ليبيا  أن مصلحة  تفهم  أن  بها  يستمر  أن  الدبيبة 

فوق مصالح األشخاص.
المصرف  يفهم  أن  ض���رورة  التكبالي  وش���دد 
المركزي أيضا أنه ال يجب عليه أن يعطي مليما 
واحدا بطريقة قانونية أو غير قانونية إلى الحكومة 
النواب كلمته  أن قال مجلس  بعد  الوالية،  منتهية 
وهو السلطة المنتخبة من قبل الشعب والتي يجب 
أن تعمل من أجل الشعب، وعلى الجميع أن يمتثل 

إلى هذه القرارات حتى تستقر بالدنا.

عضو مجلس النواب علي التكبالي:

على الحكومة الجديدة أن تستمر في عملها وأن يعلم 
الجميع أن الذي حدث مجرد سحابة صيف
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النواب  مجلس  رئيس  القى 
كلمة  صالح  عقيله  المستشار 
ال��ن��واب  مجلس  جلسة  خ��الل 
التى عقدت في سرت االسبوع 
للتصويت  وخصصت  الماضي 
الميزانية  قانون  مشروع  على 

العامة للدولة للعام 2022م.
ال��دي��وان  صحيفة  وت��ن��ش��ر 
ف��ي��م��ا ي��ل��ي أه���م م��ا ج���اء في 
ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  كلمة 
ص��ال��ح":  "عقيله  ال��م��س��ت��ش��ار 
بجذور  معرفتي  من  أن  ”أج��د 
األزم����ة ف��ي ب���الدي وال��ح��اج��ة 
القسوة  وال���ض���رورة  ال��م��ل��ح��ة 
وم��ن  م��ن��ي  يتطلب  وال���واج���ب 
بالخيارات  التمسك  الجميع 
ل��ب��ن��اء دول���ة مدنية  ال��ض��ام��ن��ة 
دولة القانون والمؤسسات دولة 
الحق والعدل نحن لم نخرج أو 
من  المبادئ  هذه  عن  ننحرف 
المسار  في  انخراطنا  لحظة 

السياسي”.
وأض���������اف ال���م���س���ت���ش���ار” 
الجميع  مسؤولية  المسؤولية 
م��ث��ل م���ا ه���و اإلن���ج���از ش��رف 
نتوقف  لم  للجميع نحن  وفخر 
السالم  ألج��ل  أيدينا  م��د  ع��ن 
والبناء برعاية دولية أو بدونها 
ول��ع��ل م��ا أص��اب��ن��ا م��ن خ��ذالن 
والتنصل  البعض  ت��ردد  بسبب 
البالد  مصلحة  م��ن  ه��و  مما 
إلى  ب��األس��اس  يرجع  وال��ع��ب��اد 

التهديد ونحن نقدر ذلك”.
وتابع رئيس مجلس النواب” 
الوحيد  التوافق  ال��س��ادة  أيها 
باالتفاق  وص��ف��ه  يمكن  ال���ذي 
عنه  نتج  ما  هو  الليبي  الليبي 
باشاغا  فتحي  حكومة  تشكيل 
القادرة بعون الله أوال وقبل كل 
شيء على إزالة القوة القاهرة 
التي أعاقت تنظيم االنتخابات 
ف���ي ال���راب���ع وال��ع��ش��ري��ن من 
ديسمبر 2021 هذه الحكومة 
المنتهية  للحكومة  البديل  هي 
الوالية التي أثبتت لليبيين وغير 
الليبيين أنها لم تكتِف بالتالعب 
ذهبت  ب��ل  الشعب  ب��م��ق��درات 
السياسي  المناخ  إفساد  إل��ى 
بكل  واألم���ن���ي  واالج��ت��م��اع��ي 
االستحقاق  من  هروبا  الطرق 
الوطني الذي نعلق عليه جميًعا 

من  بالبالد  الخروج  في  األمل 
األزمة التي تجاوزت عقدا من 
الزمن وتسببت في تعميق هوة 
وفرقت  الثقة  وانعدام  الصراع 

بين الليبيين دون أن تجمع”.
“نحن  ال��م��س��ت��ش��ار  وأردف 
لدى  نية  ب��وج��ود  ج��ي��ًدا  نعلم 
في  ودول���ي���ة  محلية  أط����راف 
إطالة أمد األزمة لذلك سعينا 
لحق  الضمانات  كافة  لتقديم 
الدول  وحق  للجميع  المشاركة 
لتحقيق  والصديقة  الشقيقة 
الدولة  مع  المتبادلة  المصالح 
الليبية وجدنا أطراًفا دولية ال 
تدعم اال التوافقات التي تخدم 
م��ص��ال��ح��ه��ا غ��ي��ر ال��م��ش��روع��ة 
وت��س��ع��ى ب��وض��وح إلف��س��اد أي 

توافق ليبي ليبي”.
وأوض�������ح رئ���ي���س م��ج��ل��س 
مباشرة  مقترح   ”: أن  النواب 
مدينة  م��ن  لعملها  الحكومة 
اللحظة  ول��ي��د  ل��ي��س  س����رت 
أو  سياسية  م��ن��اورة  ن��ت��اج  وال 
مصالح  ل��خ��دم��ة  او  ج��ه��وي��ة 
الوطن  مصلحة  م��ع  تتعارض 
بل هو خيار مدروس لمواجهة 
أو  إن��ك��اره��ا  يمكن  ال  حقيقة 
الرئيس  السبب  وهو  تجاهلها 
وال��ع��ق��ب��ة أم����ام ب��ن��اء ال��دول��ة 
وتحقيق  ومؤسساتها  المدنية 
وإجراء  السلطات  بين  الفصل 
استعصت  ال��ت��ي  االن��ت��خ��اب��ات 
ع��ل��ى ال��ح��ل وال��م��ع��ال��ج��ة في 
غير  المالي  الدعم  تدفق  ظل 
الذي  وال��الم��ح��دود  المشروع 
عن  خارجة  لمجموعات  مكن 
ال��ق��ان��ون م��ن ال��س��ي��ط��رة على 

طرابلس مدينة كل الليبيين”.
أي  أن”  المستشار  وش���دد 
موسعة  أو  م��ص��غ��رة  ح��ك��وم��ة 
مناخ  ف��ي  العمل  تستطيع  ل��ن 

ال��ت��خ��وي��ف وال����س����الح خ���ارج 
ال  وبالنتيجة  ال��دول��ة  سيطرة 
يمكن إجراء انتخابات ال تتوافر 
أي ضمانات لنزاهتها والقبول 
وزارة  ألي  يمكن  فال  بنتائجها 
تعمل  أن  هيأة  أو  مؤسسة  أو 
للقانون  وط��ب��ق��ا  باستقاللية 
وحياته  المواطن  حرية  وتظل 
لالعتداء  ع��رض��ة  وممتلكاته 
قادرة  دولة  تبَن مؤسسات  ولم 
ولن  بشكل طبيعي  العمل  على 
ت��ؤدي  وط��ن��ي��ة  م��ص��ال��ح  تنجز 

رين والنازحين”. لعودة المهجَّ
وأشاد رئيس مجلس النواب 
بأن “سرت هي التي تتحرر فيها 
الحكومة من كافة الضغوط في 
تهمه  أي من  وللعاقل  الحقيقة 
وال��م��واط��ن،  ال��وط��ن  مصلحة 
س��رت م��ن أج��ل س��الم��ة ليبيا 
إلى  وشرقها  غربها  من  عامة 
ج��ن��وب��ه��ا س���رت م���ن أج���ل أن 
الليبي  الشعب  أبناء  يتواصل 
الثقة  استعادة  أجل  من  سرت 
وطي ماضي التصادم بمختلف 
مكانية  مرحلة  س��رت  أشكاله 
إلنقاذ  تهدف  التعبير  جاز  إن 
اآلمنة  العائالت  وإنقاذ  ليبيا 
فزعها  جميًعا  شهدتم  ال��ت��ي 
ولم  االشتباكات  من  وهروبها 
يعد باإلمكان إقناع بقية سكان 
ي��ع��ان��ون  وه���م  ب��ال��ص��ب��ر  ليبيا 
انقطاع الكهرباء وتأخر صرف 
الخدمات  وان��ه��ي��ار  المرتبات 
والبنى  والتعليمية  الصحية 

التحتية وانتشار الفساد”.
وبيَّن المستشار أن “الحكومة 
ال��ت��ي تُ�����درس م��ي��زان��ي��ت��ه��ا لم 
لغرض  وال  المنفى  في  تشكل 
قصًرا  الليبيين  على  فرضها 
من  الثقة  ومنحت  شكلت  ب��ل 
وطبًقا  ال���ن���واب  مجلس  ق��ب��ل 

ل��إع��الن ال��دس��ت��وري وب��ي��اًن��ا 
على توافق ليبي ليبي وال يحق 
عليها  االع���ت���راض  ج��ه��ة  ألي 
عملها  مباشرة  م��ن  منعها  أو 
ومن تاريخ منحها الثقة وزوال 
شرعية الحكومة الوطنية طبًقا 

لخارطة الطريق”.
النواب  وحذر رئيس مجلس 
نتيجة  “المخالف سيتحمل  أن 
ت��ص��رف��ات��ه وط��ن��ًي��ا وأخ��الق��ًي��ا 
وق��ان��ون��ًي��ا وخ��اص��ة األج��ه��زة 
والمالية  والمحاسبية  الرقابية 
المحافظة  إليها  أوك���ل  ال��ت��ي 
السياسية  الليبيين  أموال  على 
أهم  والعسكرية  والدستورية 
التلويح  م��ن  بكثير  وأف��ض��ل 
طبول  ودق  السالح  باستخدام 
الحرب األولى تنتهي إلى توافق 
واألخ��ي��رة  ال��زم��ن  ط���ال  مهما 
من  جيل  خ��س��ارة  إل��ى  تنتهي 
بناء  في  إليهم  نحتاج  الشباب 
بتجنب  الجميع  أنصح  الوطن، 
ك���ل م���ا ي��ع��ود ب��ن��ا إل���ى م��رب��ع 

الصراع واالفتتان”.
كلمته”  المستشار  واختتم 
نقول لإخوة المكلفين بإعداد 
القاعدة الدستورية أن صياغة 
ال��دس��ت��ور ص���ارت ال��ي��وم ف��ّنً��ا 
عظيًما تحشد له جهود العلماء 
وبُعد  الحكمة  أه��ل  والخبراء 
يحظى  لكي  فالدستور  النظر، 
وحبهم  المواطنين  ب��اح��ت��رام 
متينة  صياغته  تكون  أن  يجب 
موجزة  دالة  وعباراته  وجميلة 
من  الكثير  تحتمل  ال  وقصيرة 
تقود  وال  والتفسير  ال��ت��أوي��ل 
ن��ح��و االخ����ت����الف وال���ص���راع 
ليس  ج��ام��ع  وط��ن��ي  عمل  فهو 
الوطن  تجعل  للمغانم  مرتًعا 
واستقراره وسالمة أهله وجمع 

شتاته نصب أعماله”.

فتحي  الليبية  الحكومة  رئيس  استقبل 
الثالثاء  يوم  األسطى،  خالد  ونائبه  باشاغا 
اإليطالي  المبعوث  بنغازي،  بمدينة  الماضي 
والسفير  نورالندو،  نيكوال  ليبيا  إلى  الخاص 
لمناقشة  ذل��ك  بيتشينو؛  جوزيبي  اإليطالي 

المشهد السياسي الليبي وآخر تطوراته.
باشرت  الحكومة  أن  إل��ى  باشاغا  ون���وه 
على  وع��ازم��ة  س���رت،  مدينة  م��ن  أعمالها 
الحفاظ على وحدة البالد واستقرارها، وأن 
في  والبرلمانية  الرئاسية  لالنتخابات  تصل 
تتطلع  الحكومة  أن  على  مؤكًدا  وقت،  أقرب 
مع  المشترك  والعمل  المثمر  التعاون  إل��ى 

إيطاليا بعديد المجاالت.
من جانبه أثنى المبعوث اإليطالي الخاص 
على رفض الحكومة الليبية الستخدام القوة 
مهامها  لمباشرة  القانونية  الطرق  وانتهاجها 

من كل المدن الليبية.

كلمة رئيس مجلس النواب خالل جلسة التصويت على 
مشروع قانون الميزانية لعام 2022م

الحكومة الليبية تستعرض آليات التعاون المشترك مع إيطاليا

أفاد مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد 
المحجوب، في تصريح صحفي، بأن اجتماعات 
العسكرية5+5  اللجنة  جمعت  التي  القاهرة 
جاءت استكماالَ لتطبيق اتفاقية جنيف، الخاصة 
باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي جاء في 

أهم بنودها اجالء المرتزقة والقوات االجنبية.
أن  إلى  المعنوي،  التوجيه  إدارة  مدير  وأشار 
هناك دول تريد استمرار بقاء قواعدها في ليبيا، 
العسكرية  المؤسسة  لتوحيد  مسعى  هناك  وأن 
انتماء  اي  عن  بعيد  العاملة  الوطنية  بالكوادر 
بالشروط  قبلي،  أو  طائفي  ديني  أو  سياسي 
المنصوص عليها، مضيفا بأن هناك قناعة لدى 
خلل  سبب  وجودها،  بأن  المسلحة  الجماعات 
كبير في العاصمة طرابلس، و أن رئيس الحكومة 
فتحي باشاغا وقف فيما مضى هو ومجموعات 
المسلحة،  ال��ق��وات  ضد  الغربية  المنطقة  من 
واآلن اقتنعوا بأن من الضروري أن يكون هناك 
والبحث  المسلحة في طرابلس  للجماعات  حال 

للخروج من المأزق.
وق����ال ال��م��ح��ج��وب ب���أن أع����داد ال��ج��م��اع��ات 
المسلحة مرصود، ومنقسمة إلى أنواع منها من 
تقوم بالجريمة المنظمة ومن تمتهن في تهريب 
ال��دول  ب��أن  مضيفا  والبشر،  واالم���وال  ال��وق��ود 
التي لديها قوات مرتزقة تابعه لها ال يمكن لها 
التحجج بمسألة التدريب داخل ليبيا، ألنها تعد 
مخالفة التفاق جنيف، حيث أصبح هناك تفهم 
لدى الجهة المقابلة المعارضة للقوات المسلحة 
ومعرفتهم بما تقوم به القوات المسلحة والقائد 
البالد،  أمن  لحفظ  حفتر  خليفه  المشير  العام 
جميع  م��ن  كبيرة  مساعي  ه��ن��اك  ب��أن  م��ن��وه��اً 
االطراف وان السياسيين في المحك امام تقدم 
نتائج االجتماعات العسكرية،  خاصة بعد مباركة 
باشاغا  دخول  المسلحة  الجماعات  من  العديد 
النواب  رئيس مجلس  بجهود  لطرابلس، مشيدا 
في  االستقرار  لتحقيق  عقيله صالح  المستشار 

البالد.
في  سببا  كانت  المتحدة  األم��م  أن  إلى  الفتا 
بأن  آماله  عن  معربا  البالد،  في  األزم��ة  تدوير 
الماضية  المرحلة  من  المتحدة  األم��م  تستفيد 
ال��زم��ن  لمساعدة  م��ع  ف��ي س��ب��اق  ت��دخ��ل  وأن 
الجميع  يهم  وم��ا  ب��الده��م،  تأمين  في  الليبيين 
الطرفين  بين  االتهامات  عن  االبتعاد  هو  اآلن 
الحل  وأن  البالد،  الستقرار  حال  عن  والبحث 
لن يأتي إال بإرادة وطنية ليبية، وأن المساعدة 
األجنبية للبالد ليست الدور االساسي في الحل، 
الجماعات  بأيدي  السالح  يستمر  ال  أن  ويجب 
بأيدي  السالح  استمرار  ب��أن  مؤكدا  المسلحة 
العام  الواقع  على  يؤثر  سوف  الجماعات  هذه 
وعلى المؤسسة العسكرية في حفظ األمن، وأن 
قرار إغالق النفط جاء بسبب أن إيرادات النفط 
الضرر  والحقت  اتجاهات  ف��ي  تذهب  الليبي 
بالبالد والبد من اتخاذ موقف وحراستها واجب 
من القوات المسلحة، ومسألة اغالقها أو فتحها 

تحددها االرادة الشعبية الليبية.

اللواء خالد المحجوب: 
اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 جاءت 

استكماال لتطبيق اتفاق جنيف
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بالحكومة  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  التقى 
الليبية السيد علي فرج القطراني صباح اإلثنين 
الماضي، بمكتبه في مدينة بنغازي بوزير الداخلية 
المحلي  الحكم  ووزي��ر  بوزريبة،  عصام  السيد 
الداخلية  وزارة  ووكيل  ال��ض��اوي،  سامي  السيد 

السيد فرج اقعيم. 
الوضع  مناقشة  اللقاء  ه��ذا  خ��الل  ت��م  حيث 
الداخلية  وزي��ر  زي��ارة  ونتائج  البالد  في  األمني 
بنغازي  مدينة  في  األمنية  المؤسسات  لبعض 
ولتعزيز  لدعم  المستقبلية  الخطط  واستعراض 
األمن والرفع من مستوى كفاءة عناصر الداخلية 

من خالل إقامة الدورات التدريبية. 
كما تم خالل هذا اللقاء أيضاً مناقشة أوضاع 
البلديات وسبل دعمها بما يكفل الرفع من مستوى 

الخدمات التي تقدمها للمواطن .
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء على ان مثل 
هذه الزيارات سيكون لها مردود إيجابي وستغزز 
الثقة بين المواطن والمسؤول ، مضيفاً أن الهدف 
السامي الذي جاءت من أجله الحكومة هو تنظيم 
العمل بما يكفل رفع المعاناة عن كاهل المواطن 

الكريم.

نائب رئيس مجلس الوزراء يلتقي 
بوزيري الداخلية والحكم المحلي

بحضور النائب يوسف العقوري، والنائب نصر الدين امهنى

وزارة البيئة بالحكومة الليبية تحيي يوم البيئة العالمي

ع���ق���د ن���ائ���ب رئ��ي��س 
السيد  ال����وزراء  مجلس 
علي فرج القطراني ، يوم 
اليوم الخميس، اإلجتماع 
بمقر  الثاني،  التكميلي 
مجلس  رئ��اس��ة  دي����وان 
بنغازي،  بمدينة  ال��وزراء 
مجلس  بحضور عضوي 
يوسف  السيد  ال��ن��واب، 
ادم  والسيد  ال��ع��ق��وري، 
ب����وص����خ����رة، ورئ���ي���س 
اإلداري���ة،  الرقابة  هيئة 
االس���ت���اذ ع��ب��د ال��س��الم 
مراقبي  م��ع  ال��ح��اس��ي، 
التعليم ببلديات، األبرق، 
ام الرزم، البريقة، القبة، 
الساحل،  بنغازي،  بنينا، 
س��ل��وق، اوج��ل��ة، االب��ي��ار، 
درن�������ة، ال��م��ل��ي��ط��ان��ي��ة، 
القيقب،  السدرة،  خليج 
سوسة، شحات، وردامة، 
ومنسق التعليم بالمنطقة 
ال��ش��رق��ي��ة، وع����دد من 
م����س����ؤول����ي م��ن��ظ��وم��ة 

االمتحانات .
اإلجتماع،  خ��الل  وت��م 
اس���ت���ع���راض ع����دد من 
الملفات المتعلقة بقطاع 
مقدمتها  ف��ي  التعليم، 
عملية إجراء اإلمتحانات 
ستُجري  التي  والكيفية 
ب���ه���ا ع���ب���ر م��ن��ظ��وم��ة 
طرابلس  ف��ي  ال��ش��اط��ئ 
التي تتبع حكومة الوحدة 
من  أو  ال��والي��ة،  منتهية 
المنطقة  منظومة  خالل 

الشرقية .
اإلجتماع،  ناقش  كما 
آثار المركزية في إتخاذ 
القرارات من قبل وزارة 
بإجراء  المتعلقة  التعليم 
وتهميش  اإلم��ت��ح��ان��ات، 
التعليم  م��راق��ب��ي  دور 
الشرقية،  المنطقة  في 
االسترشادية،  واألسئلة 
في  المعلمين  ون��ق��ص 
ب��ع��ض ال��ت��خ��ص��ص��ات، 
وت���زاي���د ال��ع��ط��الت ما 
زمني  فاقد  ف��ي  تسبب 
إلى جانب  بلغ 33 %، 
بترحيل  ق���رار  إص����دار 
طالب الصفوف الثالثة 
األول��������ى ف����ي م��رح��ل��ة 
دون  األساسي،  التعليم 
مستواهم  إل���ى  ال��ن��ظ��ر 

التعليمي .
ولفت مراقبوا التعليم، 
إلى وجود تخبط مستمر 
ف�����ي وض������ع ال��خ��ط��ط 
ثماني  وأن  التعليمية، 
ع��ش��رة ال��ف ط��ال��ب من 
التعليم  م��راح��ل  جميع 
لم  البالد  مستوى  على 
بمنظومة  ادراج��ه��م  يتم 

باإلضافة  اإلمتحانات، 
إل������ى أزم�������ة ال���ك���ت���اب 
المدرسي التي وصفوها 
ب��أك��ب��ر ك���ارث���ة واج��ه��ت 

القطاع .
وأك�����د ن���ائ���ب رئ��ي��س 
خالل  ال����وزراء،  مجلس 
اإلج����ت����م����اع ع���ل���ى أن 
مصلحة الطالب فوق كل 
بضرورة  وطالب  اعتبار، 
المناسبة  الحلول  وضع 
التي  ال��ع��راق��ي��ل  ل��ك��اف��ة 
ذكرها السادة المراقبين 
وأكد على ضرورة إصدار 
ق�����رار ب���إن���ش���اء دي����وان 
بالمنطقة  التعليم  لوزارة 
ال����ش����رق����ي����ة ب���ك���ام���ل 
أنه  مضيفاً  صالحياته، 
المقترح  ه��ذا  سيعرض 
ع��ل��ى م��ج��ل��س ال�����وزراء، 
على  النائب  السيد  ونوه 
ستعتمد  ال��ح��ك��وم��ة  أن 
التعليم  ل�����وزارة  وك����الء 
والذين  المختصين  من 
كبير  بشكل  سيساهمون 
قطاع  عمل  تنظيم  ف��ي 
البلديات،  بكافة  التعليم 
علي  السيد  ش��دد  كما 

أهمية  على  القطراني 
استكمال العام الدراسي 
الدراسية  الخطة  وف��ق 
أن  إلى  مشيراً  الحالية، 
التعليمية  العملية  اقحام 
السياسي  ال��ش��أن  ف��ي 
ف��ي ح��دوث  يتسبب  ق��د 
التي  العراقيل  من  كثير 
سلبي  تأثير  لها  سيكون 

على مصلحة الطلبة. 
ال��س��ادة  جهتهم  م��ن 
النواب،  مجلس  أعضاء 
لطالما  أن��ه  إل��ى  لفتوا 
اوصوا باالهتمام بقطاع 
التعليم، وأن وزارة التعليم 
ب��ال��ح��ك��وم��ة ال��م��ن��ت��ه��ي��ة 
ال��والي��ة ي��ف��ت��رض أن ال 
تقوم بأي تغيير او إجراء 
قد ال يصب في مصلحة 

العملية التعليمية 
م����ن ج���ان���ب���ه رئ��ي��س 
اإلداري���ة  ال��رق��اب��ة  هيئة 
األس���ت���اذ ع��ب��د ال��س��الم 
ومن  إن��ه  ق��ال  الحاسي، 
م��وق��ع��ه ك��م��س��ؤول في 
قصارى  سيبذل  الهيئة 
ج����ه����ده م����ن أج�����ل أن 
الي���ك���ون ه���ن���اك ت��أث��ي��ر 

سلبي على سير العملية 
التعليمية ألي سبب كان، 
تنسيق  أن��ه على  م��ؤك��ًدا 
مستمر مع وزارة التربية 
وال���ت���ع���ل���ي���م وم���راق���ب���ي 
من  بالبلديات،  التعليم 
الصعوبات  تذليل  أج��ل 
تواجه  التي  والعراقيل 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
تقريب  على  يعمل  وان��ه 
وج����ه����ات ال���ن���ظ���ر ب��ي��ن 
ال��ط��رف��ي��ن وال���ت���ي من 
الطالب،  خدمة  شأنها 
العملية  س��ي��ر  وتنظيم 
ال��ب��الد،  ف��ي  التعليمية 
على  يجب  بأنه  مضيفاً 
إدارة اإلمتحانات بوزارة 
التعليم النظر إلى كل ما 
المراقبين  السادة  ذكره 
وضم كافة الطلبة الغير 
م��س��ج��ل��ي��ن ب��م��ن��ظ��وم��ة 

اإلمتحانات .
وخ���ل���ص اإلج���ت���م���اع، 
إل���ى ض����رورة اس��ت��م��رار 
هذه اللقاءات لتذليل كل 
تواجه  التي  الصعوبات 
التعليمية،  العملية  سير 
هناك  سيكون  أنه  وإل��ى 
إج��ت��م��اع اخ���ر ف��ي أج��ل 
التعليم  وزي��ر  مع  قريب 
ب���ال���ح���ك���وم���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة 
الجديد،  جمعة  السيد 
إليه  م��اخ��ل��ص  لمتابعة 
والتنسيق  اإلجتماع  هذا 
الدراسية  الخطة  بشأن 

للعام المقبل.

وزارة  أحيت   ، الليبية  الحكومة  برعاية 
البيئة ، يوم الخميس التاسع من شهر يونيو 
الجاري، يوم البيئة العالمي، بمقر الجامعة 
الدولية، بمدينة بنغازي، تحت شعار" ال نملك 
سوى أرض واحدة "، بحضور عضو مجلس 
وعضو  ال��ع��ق��وري،  ي��وس��ف  السيد  ال��ن��واب 
امهنى،  الدين  نصر  السيد  النواب  مجلس 
بالحكومة  ال����وزراء  مجلس  رئ��ي��س  ون��ائ��ب 
ووزير  القطراني،  السيد علي فرج  الليبية، 
ووزير  الحفيظ،  عبد  محمد  السيد  البيئة 
ورئيس  السعيدي،  علي  السيد  اإلستثمار 
سعد،  محمد  ال��دك��ت��ور  ال��دول��ي��ة  الجامعة 
والمختصين  الباحثين  من  عدد  وبمشاركة 

في مجال البيئة.
وأكد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، 
في كلمة القاها في االحتفالية التي اقيمت 
بالمناسبة، على أهمية الحفاظ على البيئة 
األجيال  ومستقبل  مجتمعنا،  أج��ل  م��ن   ،
القادمة، والذي ينعكس علينا ايجاباً ليكون 

مجتمع صحي نظيف، وصديق للبيئة .
إلى  ال��وزراء  رئيس مجلس  نائب  وأش��ار 
وفقاً  خططاً  وضعت  الليبية  الحكومة  أن 
البشرية  الموارد  في  المستدام  لإستثمار 

المتجددة،  بالطاقات  واإلهتمام   ، والمادية 
وم��ح��ط��ات م��ع��ال��ج��ة ال��م��ي��اه، واإله��ت��م��ام 
بالبحيرات، والمساحات الخضراء، وكذلك 
العمل على حماية الموارد الطبيعية وترشيد 
البشري  النشاط  آث��ار  وإدارة  استهالكها، 
من  خالية  مستدامة  سليمة  بيئة  لخلق 

التلوث لألجيال القادمة.
وش���دد ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة، على 
البيئة  للمواطن، في حماية  المهم  الدور 
في  البيئية  والثقافة  الوعي،  نشر  عبر 
ذات  ليبيا  لتكون  والجامعات،  المدارس 

بيئة سليمة .

وأل��ق��ي��ت ف���ي االح��ت��ف��ال��ي��ة، ال��ك��ل��م��ات، 
وال��م��ح��اض��رات ال��ت��ي أك���دت على ض��رورة 
المحافظة على البيئة، كما أكد المشاركون 
كافة  إتخاذ  ض��رورة  على  االحتفالية،  في 
االعتداءات،  من  البيئة  لحماية  اإلج��راءات 
وال��ح��ي��وان على حد  اإلن��س��ان  وال��ت��ي تهدد 

سواء .
هذا وقامت وزارة البيئة، خالل االحتفالية 
درع  بتقديم  ال���وزراء  رئيس  نائب  بتكريم 
التمييز تقديراً له على جهوده التي قام بها 
أجل  من  قدمه  الذي  محدود  الال  والدعم 

إنجاح هذه االحتفالية.

بحضور عضوي مجلس النواب يوسف العقوري وادم بوصخرة، ورئيس هيئة الرقابة اإلدارية

نائب رئيس مجلس الوزراء يلتقي مع عدد من 
مراقبي التعليم بالمنطقة الشرقية

تعزية ومواساة

تعزية ومواساة

يتقدم العاملون بمؤسسة الخدمات 
اإلعالمية بمجلس النواب والجهات 

التابعة لها، بأحر التعازي وأصدق 
المواساة القلبية

يتقدم العاملون بمؤسسة الخدمات 
اإلعالمية بمجلس النواب والجهات 

التابعة لها، بأحر التعازي وأصدق 
المواساة القلبية

داعين الله العلي القدير أن يغفر للفقيد، وأن 
يسبغ عليه رحمته الواسعة، ويسكنه فسيح 
جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

داعين الله العلي القدير أن يغفر للفقيد، وأن 
يسبغ عليه رحمته الواسعة، ويسكنه فسيح 
جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

للمستشار القانوني “أشرف الدوس” 
والمهندس “أيمن الدوس” 

للزميل "عبدالونيس ماضي"
في وفاة زوج ابنته وأبن اخته

لوفاة والدهم العميد
“المبروك الدوس”

المرحوم فرج صالح العريبي
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ب��اش��رت ي���وم ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي وح��دة 
النافورة،  حقل  الصيانة  بمنسقة  الكهرباء 
مرحلة تركيب الشدادات والعوارض الحديدية 
 5 ل�  الكهربائية  األسالك  وسحب  والعوازل، 
االنتهاء  بعد  أوجلة،   – النافورة  بمنطقة  آبار 

من مرحلة الحفر وتثبيت األعمدة.
بفيس  حسابها  عبر  الخليج  شركة  وقالت 
بوك: “وفقا للجدول الزمني المحدد مسبقاً، 
من المتوقع االنتهاء من إنجاز جميع األعمال 
نهاية  لإنتاج  وعودتها  اآلبار  في  الكهربائية 

الشهر الجاري.
يشار إلى أن أعمال الصيانة تنّفذ عن طريق 
منسقي الصيانة بالحقل, بدعم لوجسيتي من 
من  مباشر  إش��راف  وتحت  الهندسة،  أقسام 

مراقب الحقل.

الخليج العربي للنفط تباشر في 
صيانة الكهرباء ل�� 5 آبار

الوطنية للنفط تبحث التعاون المشترك مع المجلس 
الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي

حركة نشطة للسفن في ميناء بنغازي خالل األسبوع الماضي

 ال���ت���ق���ى رئ����ي����س م��ج��ل��س 
الوطنية  ال��م��ؤس��س��ة  إدارة 
الماضي،  االثنين  يوم  للنفط، 
في  الرئيس  المؤسسة  بمقر 
ط���راب���ل���س؛ رئ���ي���س وأع���ض���اء 
لجنة تقييم المصادر التدريبية 

بالمؤسسة.
تقرير  ال��ل��ق��اء  واس��ت��ع��رض 
توصيات  المتضمن  ال��ل��ج��ن��ة 
ف��رق  ت��ق��اري��ر  وتقييم  دراس����ة 
باعتماد  ت��ع��ن��ى  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل 

وتحديد  التدريبية  المصادر 
االحتياج التدريبي بالقطاع.

وأك������د ص���ن���ع ال���ل���ه دع���م 

ال��م��ؤس��س��ة ال��ك��ام��ل ل��م��ا فيه 
مصلحة المستخدمين وتطوير 
وت��ح��ف��ي��ز أدائ����ه����م ب��ال��ط��رق 

ال��ن��اج��ع��ة، وس��ع��ي��ه��ا إلع����ادة 
العملية التدريبية إلى مسارها 
المتعثر  وإت���م���ام  ال��ص��ح��ي��ح، 

منها.
اللجنة  أوصت  جانبها،  ومن 
بضرورة إعداد وتأهيل قيادات 
النفط؛  بقطاع  الثاني  الصف 
بغية خلق تطور وتنوع معرفي، 
ال��ك��ف��اءة في  رف��ع  ف��ي  يساهم 
من  المعتمدة  الخطط  إنجاز 

قبل المؤسسة.

المؤسسة  إدارة  مجلس  رئ��ي��س  ب��ح��ث 
يوم  الله  صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية 
الثالثاء الماضي التعاون المشترك مع مدير 
االقتصادي  للتطوير  الوطني  المجلس  عام 

واالجتماعي محمود الفطيسي.
وافتتح الفطيسي االجتماع الذي عقد بمقر 
بعرض  بطرابلس؛  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
المجلس  ورؤى  وتطلعات  أه���داف  لمجمل 
واإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ع��ام��ة ب��ه��دف اإلص���الح 
مبدًيا  المستقبلية,  وال��ب��رام��ج  االق��ت��ص��ادي 
المؤسسة  م��ع  التعاون  ف��ي  المجلس  رغبة 
حول  عمل  ورشة  تنظيم  في  للنفط  الوطنية 

والتنسيق  النفط  قطاع  تطوير  إستراتيجية 
لوضع التراتيب األولى لعقد هذه الورشة.

استعداد  ال��ل��ه  صنع  أب���دى  جانبه  م��ن 
المطلق  للتعاون  للنفط  الوطنية  المؤسسة 

االقتصادي  للتطوير  الوطني  المجلس  مع 
تعود  التي  األع��م��ال  ك��ل  ف��ي  واالجتماعي 
قطاع  وت��ط��وي��ر  للبلد  ال��ع��ام��ة  بالمصلحة 

النفط.

الديوان - وال
كتبت: هدى العبدلي

الخدمات  مكتب  رئيس  قال 
الليبية  ب��ال��ش��رك��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
إن  النّبال  فرج  سمير  للموانىء 
الميناء استقبلت خالل األسبوع 
ال��م��ن��ص��رم ع����دد م���ن ال��س��ف��ن 
مختلف  متنها  على  التجارية 
السفينة  بينها  م��ن  البضائع، 
م���اي ف��ي��ل��د ق��ادم��ة م��ن تركيا 
والسفينة  حاوية،   79 وتحمل 
السدرة حليمة قادمة هي أيًضا 
حاوية،   39 وتحمل  تركيا  من 
 F ميتاليا   C S M والسفينة 
قادمة من إيطاليا وتحمل 182 

حاوية.
أن رصيف  ال��ن��ّب��ال  وأض���اف 
ال��م��ي��ن��اء رس���ت ب��ه��ا ع���دد من 
غاز  الناقلة  بينها:  ال��ن��اق��الت 

مليتة  م��ن  ال��ق��ادم��ة  اك��س��ب��ل��ور 
من  طن   3000 ب��  والمحملة 
كريتي  والناقلة  ال��ط��ه��ي،  غ��از 
اليونان  من  القادمة  بيسكوبي 
وتحمل 32.639 طن من وقود 

الديزل.

 C S M السفينة  وب��ش��أن 
إيطاليا؛  من  قادمة   F ميتاليا 
المناولة  مكتب  رئيس  أوض��ح 
 CM شعبان الدلح أن السفينة
لونا للوكيل المالحي مدتيرينيان 
والقادمة من إيطاليا، تم إفراغ 

متنها،  على  كانت  حاوية   182
س��ي��ارات  ح��اوي��ة  م��ن��ه��ا 129 
ق��ادم��ة م��ن ال��س��وق األوروب��ي��ة، 
ت��ح��م��ل مالبس  ال��ب��اق��ي  وأم����ا 

وقطع غيار.
السفينة  أن  الدلح  وأض��اف 
غ�����ادرت ب��ع��دم��ا ح��م��ل��ت على 
ف��ارغ��ة،  ح��اوي��ة   300 متنها 
وذلك في زمن 23 ساعة، وبلغ 
 41 متنها  على  ال��ع��م��ال  ع��دد 
أوناج   2 اآلليات:  وعدد  عامال 
نقل  س��ي��ارة  و39  أف���راك  و4 

حاويات.
وأشار الدلح إلى أن العاملين 
للموانىء  الليبية  الشركة  ف��ي 
في  سفينة  الستقبال  يستعدون 
رصيف الميناء بنغازي البحري 
ي��وم  ت��ص��ل  ب��س��ي��ارات  محملة 

السبت. 

اجتماع موّسع لبحث ومتابعة العملية التدريبية بقطاع النفط

وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية يمثل ليبيا في 
منتدى بطرسبورغ االقتصادي الدولي بروسيا االتحادية

التخطيط  وزي���ر  ال��س��ي��د  ال��ت��ق��ى 
الدكتور  الليبية  بالحكومة  والمالية 
اسامة حماد صباح أمس األول الجمعة 
بطرسبورغ  منتدى  فعاليات  خ��الل 
االقتصادي الدولي بروسيا االتحادية 
كوساتشيف  قسطنطين  بالسيد/  
نائب رئيس مجلس االتحادية لروسيا 
االتحادية )المجلس األعلى بالبرلمان 
الروسي(، وتم تبادل االراء حول تفعيل 
بين  والتجارية  االقتصادية  األنشطة 
الروسية  الشركات  وع��ودة  البلدين 

للعمل في ليبيا وخاصة في مجاالت 
ودعى  الحديدية.  والسكك  الطاقة 
السيد الوزير د. اسامة حماد جميع 
المهتمة  للدول  العالمية  الشركات 
بالشأن الليبي لالستثمار والعمل في 

ليبيا.
والمالية  التخطيط  وزي���ر  وك���ان 
أسامة  الدكتور  الليبية  بالحكومة 
ح���م���اد وص����ل ال����ى م��دي��ن��ة س��ان��ت 
وفد  رأس  على  الروسية  بطرسبرغ 
في  ليبيا  لتمثيل  ال��م��س��ت��وي  رف��ي��ع 

المنتدى االقتصادي الدولي بمشاركة 
دولية واسعة الكثر من 40 دولة من 
الفترة  في  عقد  وال��ذي  ليبيا  بينها 

مابين 15الى 18 يونيو الجاري .
وزارة  تلقتها  التي  الدعوة  وتشكل 
ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��م��ال��ي��ة ب��ال��ح��ك��وم��ة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة م���ن ال��م��س��ت��ش��ار ال��خ��اص 
للرئيس الروسي انطوان كوبيا كوف 
الخارجية  ال��م��ش��ارك��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
الدولة  لتمثيل  رسمي  لوفد  االول��ى 

الليبية بالخارج

تعزية ومواساة
يتقدم رئيس ديوان مجلس النواب 
والعاملون بالديوان، بأحر التعازي 

وأصدق المواساة القلبية

داعين الله العلي القدير أن يغفر للفقيد، وأن 
يسبغ عليه رحمته الواسعة، ويسكنه فسيح 
جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

للمستشار القانوني
“أشرف الدوس” 

لوفاة والده العميد
“المبروك الدوس”



باشر المجلس التسييري  لبلدية المرج 
لخدمات  العامة  الشركة  مع  بالتعاون 
حملة  في  الماضيين   اليومين  النظافة 
المكبات  جميع  شملت  ع��ام��ة  نظافة 
والطرق  الرئيسية  والشوارع  العشوائية 
القمامة  إلزال��ة  المدينة   داخ��ل  العامة 

المتراكمة  البناء  وفضالت  المتكدسة 
الحرس  جهاز  مع  التنسيق  تم  حيث   ،
أي  ومخالفة  المكبات   بمتابعة  البلدي 
جهة عامة أو خاصة تقوم برمي القمامة 
األم��اك��ن  غ��ي��ر  ف��ي  ال��ب��ن��اء  مخلفات  أو 

المخصصة لها.

إلى  العامة   الخدمات  إدارة  وأشارت 
أن أي حي أو شارع داخل المدينة يشتكي 
من عدم رفع التساقط اليومي للنفايات ، 
يجب عليه التوجه لرئيس مجلس اإلدارة 
بالشركة  والنقل  الحركة  قسم  رئيس  و 

لإبالغ عن المكان و معالجة المشكلة.

الماضيين  اليومين  خالل  شحات  بلدية  افتتحت 
مهرجان التسوق النسائي األول 2022  تحت شعار 
) حرفة في اليد وال ملك الجد( بمشاركة عدة مدن 
منها ) شحات /البيضاء / درنه / القبه / سوسه ( 

وبإشراف المنظمة الليبية للتنمية فرع شحات  
حضرت مراسم  اإلفتتاح   عضو المجلس البلدي 
لبلدية شحات السيدة / جميلة صالح  ومدير المهرجان  
السيدة /فوزية الصرار ومدير فرع المنظمة الليبية 
للتنمية شحات بمشاركة عدة مدن منها ) شحات /

البيضاء / درنه / القبه / سوسه ( 
الذي استمرت فاعلياته   ثالثة   المهرجان   تخلل 
عدة  ثابت   بن  زي��د  بمدرسة  والمقام  متتالية  أي��ام 

أنشطة لدعم المشاريع الصغيرة. 

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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بلدية المرج  

تطلق حملة نظافة عامة

بلدية شحات تفتتح مهرجان التسوق النسائي األول 2022 

ال��ت��ق��ى ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س ال����وزراء 
بالحكومة الليبية السيد علي فرج القطراني 
السبت 11  يوم  بنغازي  بمكتبه في مدينة 
من  ب��أع��ض��اء   ، ال��ج��اري  يونيو  شهر  م��ن 

المجلس التسييري لبلدية تاورغاء .
المجلس  أعضاء  ال��س��ادة  أك��د  حيث 
بشرعية  ي��ع��ت��رف��ون  ب��أن��ه��م  التسييري 
عن  انبثقت  كونها  الليبية  الحكومة 
التشريعية  ال��ج��ه��ة  ال���ن���واب  م��ج��ل��س 
وكون   ، ليبي  ليبي  وبتوافق   ، الوحيدة 
تولي  لم  الصالحية  المنتهية  الحكومة 
قضية تاورغاء أي إهتمام رغم أهميتها 
ورغم معاناة المهجرين من أبناء تاورغاء 
المنطقة  وف��ي  البالد  أرج��اء  كافة  في 
حيث   ، الخصوص  وجه  على  الشرقية 
المخيمات  ف��ي  المقييمن  ع��دد  يبلغ 
حوالي العشرة االف مهجر موزعين على 
ثمانية مخيمات في المنطقة الشرقية ، 

باإلضافة إلى المهجرين المقيمين خارج 
المخيمات والبالغ عددهم إحدى عشرة 
أعضاء  السادة  وأض��اف   ، مهجر  أل��ف 
المجلس التسييري بأن إهمال قضيتهم 
من قبل الحكومات السابقة وعدم تقديم 
الدعم المناسب ألهالي تاورغاء دعاهم 
المحلية  بالمنظمات  االس��ت��غ��اث��ة  ال��ى 

والدولية لتقديم أبسط االحتياجات.
لبلدية  التسييري  المجلس  أع��ض��اء 
تكليفهم  ت��م  ق��د  بأنهم  أك���دوا  ت��اورغ��اء 
 2016 لسنة   )106( رق���م  ب��ال��ق��رار 
المحلي  الحكم  وزي��ر  من  والصادر   ، م 
ولكن   ، ال��م��ؤق��ت��ة  الليبية  ب��ال��ح��ك��وم��ة 
تعترف  ل��م  ال��والي��ة  المنتهية  الحكومة 
المحلي  المجلس  مع  وتعاملت  بالقرار 
تاورغاء الموجود في غرب البالد األمر 
الذي أدى إلى تهميش مهجري تاورغاء 

في شرق البالد وجنوبها. 

باعضاء  ال��ن��ائ��ب  رح���ب  جهته  وم���ن 
لهم  وأك��د  تاورغاء  التسييري  المجلس 
إال  ج���اءت  م��ا  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  ب���أن 
وحل  الوطن  ولملمة  ال��ج��راح  لتضميد 
القضايا العالقة منذ سنوات والتي تأتي 
قضية تاورغاء في مقدمتها ، كما أضاف 
سيادته بأنه سيتواصل بشكل مباشر مع 
الليبية  بالحكومة  المحلي  الحكم  وزير 
من أجل إصدار قرار لتسمية الملجس 
وسيكون  ت��اورغ��اء  لبلدية  التسييري 
تاورغاء  الممثل ألهالي  الوحيد  الجسم 
وللبلدية وسيتم التعامل معه أسوة بباقي 
بأنه  أيضاً  ، وأضاف  البلدية  المجالس 
سيعمل على توفير االحتياجات العاجلة 
قضية  إع��ط��اء  أهمية  على  م��ش��دداً   ،
تاورغاء أولوية كونها جزء ال يتجزء من 
طالما  تقوم  أن  لدولة  واليمكن  الوطن 
هناك مواطنون يعانون من الظلم والعوز

اختتمت بمقر كلية الهندسة والنفط ببلدية 
وإع��داد  كتابة  دورة  الماضيين  اليومين  جالو 
المشاريع، التي نظمتها لجنة التنمية البشرية 
بجالو  ال��م��دن��ي  المجتمع  م��ؤس��س��ات  ل��دع��م 
جالو  منظمات  معظم  بمشاركة   وال��واح��ات، 

وجمعية فاطمة الزهراء بأوجلة.
ح��ض��ر  اإلخ��ت��ت��ام رئيس 
ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ش��ري��ة 
 / ال��س��ي��دة  ج��ال��و   ببلدية 
م��ب��روك��ة ش��ح��ات ورئ��ي��س 
المجتمع  مفوضية  مكتب 
المدني جالو السيدة / غزالن 
بشير والمدربان  محمد السليني وعبدالكريم 

الزوواوي من  مدينة بنغازي.
التنمية  لجنة  رئ��ي��س  أك���دت  جانبها  م��ن 
وال��دورات  التدريب  برنامج  أن  على   البشرية 
هناك   وأن  بجالو  القطاعات  جميع  سيشمل 

مساعي إلفتتاح مركز تدريب ببلدية جالو.
الزهراء  فاطمة  جمعية  رئيس  أعربت  كما 
لبلدية  امتنناها  عن  قبابو  فتحية    / السيدة 
التي تحتاجها  الدورات  جالو إلقامة مثل هذه 

مناطق الواحات منُذ سنوات . 

مع  الشاطىء  ب��راك  بلدية  عميد  بحث 
للمقاوالت،  فنقة  لشركة  ال��ع��ام  المفوض 
الصرف  خ��ط  تنفيذ  ف��ي  التأخر  أس��ب��اب 

الصحي في محلة زلواز.
وأوضح المفوض العام للشركة المتعاقد 
محل  اإلج��������راءات  أن   م��ع��ه��ا 
تنفيذ  م��ع ج��ه��از  ال��ت��ع��اق��د 
م���ش���روع���ات اإلس���ك���ان 
تستكمل  ل��م  وال��م��راف��ق 
بالشكل النهائي للبدء في 
العمل، رغم تأكيد الشركة 
على استعدادها للبدء الفعلي 
نظًرا  القادمين،  اليومين  خالل  بالمشروع 
سكان  منها  يُعاني  التي  الصعبة  للظروف 

محلة زلواز.
أنهم  على  البلدية  أكد عميد  من جانبه 
في جميع  الشركة  لمساندة  االستعداد  أتم 
المشروع  لتنفيذ  إج��راءات،  من  تتطلبه  ما 
الملحة  للمطالب  تقديًرا  العاجل  بالشكل 
وبناء  زل��واز،  بمحلة  للمواطنين  والطارئة 
ال��ع��الم��ات  ب��وض��ع  ال��ش��رك��ة  عليه س��ت��ق��وم 
سائقي  لتنبيه  ب��ال��م��وق،  االس��ت��رش��ادي��ة 
حفر  أع��م��ال  ب��وج��ود  واألف����راد  المركبات 

بالطريق تمهيًدا للبدء في لعمل.

لجنة التنمية البشرية بجالو 
تختتم دورة إعداد المشاريع

بلدي براك الشاطئ

 يبحث  أسباب تأخر تنفيذ خط 
الصرف الصحي بمحلة زلواز 

نائب رئيس مجلس الوزراء يلتقي بالمجلس التسييري لبلدية تاورغا



اليومين  بلدية سرت   خالل  أطلقت 
الماضيين بقاعة التدريبات بمقرالعيادة 
المجمعة فاعاليات تدريبات الوحدة رقم 

الممول   Rebuild م��ش��روع  ضمن   1
م��ن االت��ح��اد األوروب����ي  وال���ذي يهدف  
السلطات  بين  الالمركزي  التعاون  إلى 

 10 ويستهدف  واألوروب���ي���ة،  المحلية 
 ، المركز  )طرابلس  هي  ليبية  بلديات 
بنغازي ،  طبرق ،سرت ،زليتن ، الزاوية 
،  بني وليد ، الزنتان ، سبها ، ،غريان(. 
قدم الدورة المتعلقة بالتنمية المحلية  
التي تستمر فاعلياتها لمدة ثالثة أسابيع 
ب��واق��ع 72 س��اع��ة ت��دري��ب��ي��ة ال��م��درب 
الكريم بحضور  إبراهيم عبد  والخبير/ 
هنية  س���رت/   ببلدية  المشروع  مدير 
أبو خريص ومنسق المشروع بالبلدية /
/ اإلعالمي  والمنسق  سليم  أبو  جبريل 

سالم الحريك.

للمياه  العامة  الشركة  إدارة  رئيس مجلس  اجتمع   
الشركة  إدارة  مجلس  عضو  مع  الصحي،  والصرف 
مجلس  رئ��ي��س  وم��س��اع��د  الجنوبية،  المنطقة  ع��ن 
من  وعدٍد  والصيانة،  التشغيل  لشؤون  الشركة  إدارة 

المسؤولين بالجهات ذات العالقة.
المشاكل  االج��ت��م��اع،  خ��الل  المجتمعون  ون��اق��ش 
الصرف  ومشاكل  المياه  شح  حيث  من  والعراقيل، 
داخ��ل  المنطقة،  سكان  منها  يعاني  التي  الصحي 

الحدود اإلدارية لبلدية الغريفة.
بعض  بتوفير  اإلدارة  مجلس  رئيس  تعّهد  ب��دوره 

االحتياجات الخاصة لبلدية الغريفة وسكانها.

التسييري  المجلس  رئ��ي��س  أص���در 
الصقر   / المهندس  ب��ن��غ��ازي    لبلدية 
وتطوير  بصيانة  تعليماته  ب��وج��واري  
شارع السودان الواقع بمنطقة بوهديمة ، 
والمتمثل في القاطع الُممتد من الطريق 
الطريق  إل��ى  وص���والً  الثالث  ال��دائ��ري 

اإلن��ارة  أعمدة  وتركيب  الرابع  الدائري 
بالطاقة الشمسية وصيانة ورصف عدد 
بحملة  والقيام  بالمنطقة  الشوارع  من 
جهة  من  المنطقة  لمدخل  عامة  نظافة 

الجسر .
جاء ذلك خالل لقاءه مع رئيس الفرع 

البلدي بوهديمة   السيد /محمد العريبي 
بالبلدية  المحالت   شؤون  إدارة  ومدير 
لمعرفة  المشيطي  ن��اص��ر    / السيد 
في  المشاريع  من  المنطقة  احتياجات 

مجال الخدمات األساسية. 

7 بلديات
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 Rebuild بلدية سرت تطلق مشروع
الممول من االتحاد األوروبي

الشركة العامة للمياه ُتناقش احتياجات بلدية الغريفة 

السيد/  الكفرة  بلدية  دي��وان  وكيل  قام 
ب��زي��ارة ش��رك��ة مكتب  ع��ب��دال��رس��ول  سعد 
هاتف ليبيا فرع الكفرة حيث التقى بمدير 
المكتب السيد /علي ربيع والسادة العاملين 
االنقطاعات  أس��ب��اب  لمناقشة  بالمكتب 
المتكررة ،  وحدد مسؤولو الشركة أسباب 

انقطاع االتصاالت  والتي 
بشكل  معالجتها  ت��م��ت 
معالجتها   لحين   مؤقت 
جذرياً في غضون األيام 

القادمة .
كما  تم  خالل الزيارة 

اطالع السيد / عبدالرسول على مشروع 
تركيبها  سيتم  وحديثة  ج��دي��دة  منظومة 
قريباً، تتضمن استمرار الخدمات في حال 

توقف المنظومة الحالية .
الكفرة  البلدي  المجلس  أن  إل��ى  يشار 
أولى قطاع االتصاالت اهتماماً كبيراً منذ 
محطة  تشغيل  فترة  خالل  عام 2018م، 

األلياف البصرية في مفترق تازربو .

األشخاص  وتمكين  دع��م  فريق  أنهى 
ذوي اإلعاقة ببلدية  زليتن حملة تركيب 
التزود  مستودعات  بكل  توعوية  الفتات 
شعار  ت��ح��ت  بالمدينة  ال��ط��ه��ي    ب��غ��از 
)األولوية لذوي اإلعاقة ( والتي تستهدف 
واالع��اق��ة   - الحركية  اإلع��اق��ة   ( فئتي 

ال���ب���ص���ري���ة "ال��ك��ف��ي��ف 
إلى  الحملة   وت��ه��دف  
ت���ن���ب���ي���ه ال���م���واط���ن���ي���ن 
ب������ض������رورة م�����راع�����اة 
األولوية في التزود بغاز 
الطهي  لألشخاص ذوي 

اإلعاقة.
وأش����ار ال��ف��ري��ق  إل����ى  أن���ه يشترط 
ال��م��ي��زة أن تكون  ل��إس��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه 
ذوي  م��ن  بالشخص  الخاصة  ال��س��ي��ارة 
الخاص  الشعار  ملصق  تحمل  اإلع��اق��ة 

بذوي اإلعاقة . 
و ي��ت��م ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ال��م��ل��ص��ق من 
البلدي  المجلس  بديوان  الفريق  مكتب 
مع ضرورة إحضار بطاقة إثبات االعاقة 
أو إفادة من صندوق التضامن تفيد بأن 

البطاقة تحت اإلجراء .

بلدية الكفرة تبحث أسباب 
االنقطاع المتكرر لإلتصاالت

بلدية زليتن تطلق حملة 
)األولوية لذوي اإلعاقة ( 

بلدي بنغازي ُيتابع مشاريع الخدمات 
األساسية بمنطقة بوهديمة
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ثقافية

أعلن يوم السبت الحادي عشر من شهر يونيو 
التراث  في  والباحث  الشاعر  فوز  عن  الجاري، 
سمير  المصري  الشاعر  صحبة  النويري  أحمد 
للشعر  العربية  ح��داد  ف��ؤاد  بجائزة  عبدالباقي 
إدارة  تنظيمها مجلس  على  يشرف  التي  العامي، 
النقابة العامة التحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر 
أمناء  مجلس  رئيس  الهادي،  عبد  عالء  الدكتور 

الجائزة.
النويري،  أحمد  والباحث  الشاعر  مشاركة 
جاءت بترشيح من رابطة األدباء والكتاب الليبيين، 
وبإشراف الدكتور خليف احواس، رئيس الرابطة، 
العرب  والكتاب  لألدباء  العام  لألمين  مساعداً 

للشؤون القانونية والملكية الفكرية.
الذي  الجائزة  أمناء  مجلس  تقرير  في  وجاء 
حجاب،  ش��وق��ي  الكبير  الشاعر  م��ن؛  ك��ل  يضم 
والشاعر  سليم،  الستار  عبد  الكبير  والشاعر 
واألكاديمي خالد  والناقد  بغدادي،  الكبير محمد 
إليه  الذي سعت  األس��اس  الهدف  )أن  الليل:  أبو 
الغبن  رفع  هو  تأسيسها  منذ  حداد،  فؤاد  جائزة 
والتهميش الذي يقع على نوع أدبي عربي مهم، هو 
شعر العامية. فمما ال شك فيه أن ثمة غبًنا كبيًرا 
انعكاًسا  يأتي  العربية  العاميات  شعراء  على  يقع 
في  الشعبية  الجماعات  على  ال��واق��ع  للتهميش 

األوطان العربية.(.
وقد انتهت لجنة تحكيم الجائزة، الذي صدر 
أكبر شعراء  اثنين من  بإجماع كل أعضائها بفوز 
العامية في العالم العربي، حيث فاز على المستوى 
وعلى  ال��ب��اق��ي.  عبد  سمير  الشاعر  ال��م��ص��ري، 
المستوى العربي، فاز الشاعر الليبي أحمد النويري 
في الدورة الثانية لهذه الجائزة الكبيرة. وذلك بعد 
كل  الشعري  إنتاجهما  وف��ي  فيهما،  ت��واف��رت  أن 
المعايير التي وضعها مؤسسو الجائزة، والتي يأتي 
الكيفي،  والجانب  الكمي،  الجانب  رأسها،  على 
وج��ان��ب ال��ذي��وع وال��ش��ي��وع واالن��ت��ش��ار وال��ت��داول. 
دورتها  في  بالجائزة  فاز  قد  أنه  بالذكر  الجدير 
نجيب،  مجدي  المصري  الشاعر  من  كل  األول��ى 

والشاعر اللبناني طالل حيدر.
بالشعر  اهتم  النويري؛  أحمد  الليبي  الشاعر 
وجمًعا،  وإبداًعا،  تأليًفا  الليبي،  الشعبي  والتراث 
ودراسة. وهو من مواليد 1937 بمنطقة العسة، 
غ��رب��ي ليبيا وي��ع��د م��ن أش��ه��ر ال��ك��ت��اب واألدب���اء 
بكالوريوس  على  حاصل  الشعبيين.  والفنانين 
كما  المتخصصة(،  )اإلج���ازة  السياسية  العلوم 
حصل على رسالة دكتوراه في المأثورات الشعبية. 
 ،1960 عام  منذ  اإلعالمي  العمل  ممارسة  بدأ 
له العديد من البرامج المسموعة والمرئية، منها 
على سبيل المثال: سباعية اجتماعية بعنوان )بنت 
حلقة  ثالثين  في  إذاع��ي  ومسلسل  النجع(،  شيخ 
عادات  اجتماعية  ورباعية  هالل(،  )أوالد  بعنوان 
وتقاليد، كما قام بإعداد وتقديم برنامج )حديث 

الناس(. 
كتب ملحمة أبو زيد الهاللي في ثالثين حلقة، 
كما قدم برنامج فنون الشعب في اإلذاعة المرئية 
السوق  ف��ي  م���رزوق  برنامج  كتب   .1970 سنة 
في اإلذاعة المسموعة، وقدم وأعد برنامج "قال 
برنامج  وه��و  رمضان،  شهر  في  العقل"  صاحب 

يومي في ثالثين حلقة، على مدار أربعين عاًما.
حياته  خ��الل  واألناشيد  األغاني  مئات  كتب 
بعنوان)يا  شعرية  ملحمة  كتبه  مما  وكان  الفنية، 
وادي زين( تقع في 612 بيًتا من الشعر الشعبي. 
الليبية  الشعبية  الفنون  فرقة  مؤسسي  من  يعد 
كان  و1963   1959 بين  وم��ا   ،1963 سنة 
عضو لجنة الفنون في الحركة الكشفية. وفي عام 
1964 تقلد منصب رئيس قسم الفنون الشعبية 
العليا  اللجنة  عضو  وكان  والثقافة  الفنون  بإدارة 
لرعاية الفنون واآلداب. وشارك في سنة 1972 
في حلقة دراسية حول برامج التلفزيون في مدينة 
والفنون  اآلداب  بلجنة  عضوا  اختير  كما  ب��راغ. 
الشعبية المشتركة بين مصر وليبيا سنة 1972.

فوز الشاعر أحمد النويري بجائزة 
فؤاد حداد العربية للشعر العامي

الخميس  ي��وم  ص��ب��اح  أستقبل 
ال��ج��اري  يونيو  شهر  م��ن  التاسع 
المهندس  ب��ن��غ��ازي  بلدية  عميد 
من  كل  ب��وج��واري  عمران  الصقر 
مدير إدارة المطبوعات بالمنطقة 
االستاذ  الثقافة  ب��وزارة  الشرقية 
أن����ور ع��ل��ي ال��ش��وي��ه��دي ورئ��ي��س 
مؤسسة برنيق للصحافة واإلعالم 
الناشرين  إت��ح��اد  مكتب  ورئ��ي��س 
ال��ل��ي��ب��ي��ي��ن ب��ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة 
بحضور  جابر  عمر  علي  االستاذ 
مدير مكتب عميد البلدية الالستاذ 

يوسف الزواوي

عرض  تقديم  اللقاء  خالل  وتم 
لإجراءات المتخذة واإلستعدادات 
إلق��ام��ة  للتجهيز  وال��ت��ح��ض��ي��رات 
ال���دول���ي األول  ب��ن��غ��ازي  م��ع��رض 
تُ��ن��ظ��م��ه مؤسسة  ال����ذي  ل��ل��ك��ت��اب 

مع  بالتنسيق  للصحافة  ب��رن��ي��ق 
من  كريمة  وبرعاية  بنغازي  بلدية 
أركان حرب خليفة حفتر  المشير 
المسلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 

العربية الليبية .

دعم  بنغازي  بلدية  عميد  وأك��د 
البلدية للمعرض وإستعداده لتذليل 
كل الصعوبات التي قد تواجه اللجنة 

الُعليا الُمشرفة على المعرض
يشار أن معرض الكتاب سيقام في 
مقر معرض بنغازي الدولي في النصف 

الثاني من شهر سبتمبر القادم،
وي��ذك��ر أن ب��ل��دي��ة ب��ن��غ��ازي قد 
معرض  ال��م��اض��ي  ال��ع��ام  نظمت 
ب��ن��غ��ازي ل��ل��ك��ت��اب ب��ال��ت��ن��س��ي��ق مع 
التوجيه  زأدارة  برنيق  مؤسسة 
المعنوي بالقوات المسلحة العربية 

الليبية. 

بمدينة  وال��ط��ف��ل  اإلب����داع  بمسرح  اختتمت 
جائزة  مسابقة  الماضي،  الخميس  يوم  بنغازي 
ليبيا الدولية للقرآن الكريم في نسختها العاشرة 

بفوز ليبيا بالترتيب األول.
استمرت  التي  المسابقة  ف��ي  وش���ارك  ه��ذا 
وهذه  دول��ة،   ”40“ متواصل،  أسبوع  مدى  على 
المسابقة التي غابت عن دولة ليبيا لعدة سنوات، 

وهي تعود من جديد في نشختها العاشرة.
وقد فازت ليبيا بعد منافسة شريفة وقوية في 
السيد  عبد  القارئ  استطاع  والتجويد،  التالوة 
الماعون من مدينة الكفرة، أن يضع اسمه ودولة 
ليبيا على منصات التتويج ليفوز بالتترتيب األول 

وبجائزة مالية قدرها 250 ألف دينار ليبي.
وجاءت ترتيب ال�� 10 األوائل على نحو التالي:
الترتيب األول: عبد السيد الماعون من ليبيا.
الترتيب الثاني: بونا تيام من جمهورية كونغو 

برازفيل.
الترتيب الثالث:

الترتيب الثالث: حسن ساموه من دولة تايالند.
من  أح��م��د  عيسى  محمد  ال��راب��ع:  الترتيب 

سوريا.
الترتيب الخامس: ابام الدين فخر الدين من 

جمهورية روسيا.
من  عبدي  بشير  عبدالله  السادس:  الترتيب 

واليات المتحدة األمريكية.
من  تكريم  أح��م��د  ص��ال��ح  ال��س��اب��ع:  الترتيب 

جمهورية بنغالديش.
من  شافعي  محمد  شعيب  الثامن:  الترتيب 

السويد.
مملكة  من  أبوعقل  زكريا  التاسع:  الترتيب 

بلجيكا.
من  أحمد  الله  عبد  ب��الل  العاشر:  الترتيب 

جمهورية اليمن. 

������َن األم���ي���ر ف��ي��ص��ل ب���ن س��ل��م��ان بن  َدشَّ
عبدالعزيز،أميُر منطقة المدينة المنورة،رئيُس 
المنطقة،فعالياِت  تطوير  هيئة  إدارة  مجلِس 
ُمُه  معرِض المدينة المنورة للكتاب، الذي تُنَظُّ
مع  بالتعاون  والترجمة  والنشر  األدب  هيئُة 
هيئة تطوير منطقة المدينة،حضور نائب وزير 
الثقافة األستاذ حامد بن محمد فايز وأمين 
التنفيذي  الرئيس  المنورة  المدينة  منطقة 
بن  فهد  المهندس  المنطقة  تطوير  لهيئة 
محمد البليهشي, وذلك بمركز الملك سلمان 

الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وخالل حفل االفتتاح -الذي شهَد حضوراً 
نوعياً من شخصيات ثقافية وإعالمية سعودية 
المنورة  المدينة  منطقة  أميِر  ��َد  أَكَّ وعربية- 
وليست  فكريًة  ض��رورًة  أصبحت  القراءةَ  أنَّ 
المنورة  المدينَة  أنَّ  إلى  معرفياً، مشيراً  ترفاً 
ُل وجهًة معرفيًة منذ مئات السنين، مبدياً  تُشِكّ
تطلعاٍته إلى أن تسهَم هذه التظاهرةُ الثقافيُة 
نافذة  وفتح  المجتمعي،  ال��وع��ي  تعزيز  ف��ي 
مع  يتناسب  بما  المنورة  المدينة  على  العالم 
مكانتها وعمق تأثيرها الثقافي والفكري على 

المستوى العربي والدولي.

ب��ن س��ل��م��ان، في  َل األم��ي��ِر فيصل  وتَ���َج���وَّ
أجنحة معرض المدينة للكتاب الذي يقاُم على 
زاَر جناَح  إذ  مربع،  متر  ألف  مساحة 12.5 
الوقفية،  للمكتبات  عبدالعزيز  الملك  ع  مجمَّ
المعرض  في  المشاركة  األجنحة  من  وع��دًدا 
الذي يحظى بمشاركة نحو 200 دار نشر من 
13 دولة من حول العالم لعرض أكثر من 60 

ألف عنوان بمختلف اللغات.
بمشاهَدة  االفتتاح  حفِل  فقراُت  واستُِهلَّْت 
الحضوُر عرضاً مرئياً عن المنطقة وفعاليات 

ألقى  كما  للكتاب،  المنورة  المدينة  معرض 
والنشر  األدب  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي��ُس 
��َد  أَكَّ كلمًة  علوان،  محمد  الدكتور  والترجمة 
متكاملًة  رح��ل��ًة  سيقدُم  ال��م��ع��رَض  أنَّ  فيها 
يأتي  المنورة،حيث  المدينة  قلب  في  للقراء 
تعزيزاً لمكانتها التي تُعدُّ منارًة فكريًة ومركزاً 
مشيراً  ال��ق��رون،  م��رِّ  على  الثقافي  لإشعاع 
انتشار  تشجيع  إلى  يهدُف  المعرَض  أنَّ  إلى 
المعرفة والكتاب، واإلسهام في نهضة األمم، 
القادمة،التي  لألجيال  مشرق  مستقبل  وبناء 
سيكوُن لها أثٌر بليٌغ في االرتقاء بجودة الحياة.
المنورة  المدينة  معرض  فعالياِت  أنَّ  يُذكُر 
للكتاب تتواصل يومياً حتى 26 من ذي القعدة 
الجاري، وتشهد تنظيم أكثر 80 فعاليًة متنوعًة 
الحواريِة،  والَجلََساِت  الندوات،  عقَد  تتضمُن 
واألمسياِت الشعريِة، وورِش العمل في حقوِل 
والثقافة واألدب،بمشاركة نخبٍة  والعلم  الفكر 
من أهم الكتَّاب واألدباء والمثقفين السعوديين 
والعرب،باإلضافة إلى جناح الطفل المتضمن 
مهارات  والفعاليات لصقل  األنشطة  عشراِت 
المعرفيَة  ومواهَبهم  ي معارَفهم  وتُنَمِّ األطفال 

واإلبداعيَة.

فوز ليبيا بالجائزة الدولية للقرآن الكريم في نسختها العاشرة ببنغازي

استعدادا إلقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب…

عميد بلدية بنغازي يلتقي مدير إدارة المطبوعات ورئيس مؤسسة برنيق

تدشين فعالياِت معرِض المدينة المنورة للكتاب



9 األحد 20 ذو القعدة 1443هـ الموافق 19 يونيو 2022م العدد )182(  

اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

األعُين الَحمراء 
يستحّث  كان  بعدما  الّشمس  أمام  وقف 
ظهره  أع��ط��ى  ال��ش��اط��ئ،  نحو  ال��ُخ��ط��ى 
للزبد  قدَميه  وأمشاط  ومنكَبيه  للّرياح 
المنسل والّذهب الٌمبتل المائل للبياض، 
ثم  بيديه،  أضالعه  آخ��ر  موضٌع  خّصر 

فَرَدهما و استقر 
ارت��ط��اِم  بضّجة  المكتنز  ال��ه��دوء  ذل��ك 
الموج،  ذلك اللون األخضر المزّرق الذي 
 ... ظهره،  خلف  قلب  ظهر  عن  يحفظه 
الرمادي  البحري  ال��ن��ورس  وص��وت  نعم 

الذي يعيد الذكريات لطفولة صاخبة 
أغمض  بأريحّية،  يتنفس  أن  معه  حاول 
حمراء  تحميٍض  غرفة  لتصيَرا  عيناه 
ب��وض��وح،  ال��ق��دي��م��ة  ال��ص��ور  تستجلب 
فيها  يجري  كان  التي  اللحظات  يتذّكر 
الضحكات  تلك  ورفاقه،  الوطيس  حافَي 
األجساد  تلك  اليوم،  الموج  ابتلعها  التي 
وهم  النشاط  ذلك  الشمس،  تلعُقها  التي 
مظاّلتهم  بمعّداتهم،  الشاطئ  يبتلعون 
التي ُتغرس بالرمل، تنغرس اليوم بقلبه 

الطماطم الذي خطفه الَموج من صديقك 
"نزار"  ليتدافعا  شطًا،  ليسقط  "خالد" 
و"عالء  أنت  ولتضحك  خلفه،  و"سليم" 
جلوٌس  أن��ت��م  بينما  و"س��ه��ي��ل"  ال��دي��ن" 
باكيين،  فتضحُكون  البصل  تقّشرون 
البّطيخة  بدفن  ُمنشغل  "أحمد"  وحَده 
يهمس  مغتاضًا،  يخرج  خالد  الخضراء، 
وهم  بَمكر  فيبتسمون  وسليم،  نزار  بأُذن 
ينظرون لعالء الذي لم يخلع لباسه ولم 
يتسنى للزبد أن يتحّسسه، يهرع األخير 
ُيمسكون  البصل بيده،  و قطعة  بالجري 
هستيريا  من  فاخر  بموكب  ونه  وَيجرُّ به 
شطًا  ويسقطونه  البحر  يدخلون  الفرح، 

هو اآلخر، تبتّل شعراته و ُتسبل أخيرا 
يتحّول  ث��م  ال��رم��ادي،  ال��ن��ورس  ي��ح��وم 
يحاول  ممقوتة،  سوداء  حربية  لطائرة 
ذاكرته،  عن  الحقيقي  لونها  إبعاد  زياد 
ٍملح البحر يصل لُمقلتيه، دموعه تنسل 

مجّددا، ال زال مغلق العينين 
.......

الزبد يدغدغ ذاكرتك، عيناك المغلقتان 
أمام الشمس تزداُد احمرارًا، يصبح البحر 
صراخك  أم���ام  ه��ادئ��ًا  غ���ّرة  حين  على 
ون��زار  و ع��الء  ال��داخ��ل��ي، سهيل وأح��م��د 
البحر،  هو  هادئ  البحر،  بجوف  وسليم 
أزرٌق، يعكس لمعة الشعاع المنسل، يلعب 
الُكرة بالبحر، وحدهم دونك،  األصدقاء 
تنهمر  ال��ص��ور،  ب��أخ��ذ  منهمك  وك��أن��ك 
البحر،  نحو  تلتف  ه��دوء،  في  دموعك 
الكرة،  يلعبون  بذاكرتك  رفاقك  زال  ال 
التي  ال��ص��ورة  من  تالَشيت  فقد  دون��ك، 
لطالما كنت فيها تبتسم، أي ابتسامة هي 
تلك التي تحملها اليوم، تحاوُل اآلن فتح 
فتسقط  بالُصَور،  الممتلئتين  عيَنيك 

أرضا، بات البحر حول رفاقك أحمر..
تهرع مسرعا باكيا باتجاه الطريق، ستلعن 
الصيف  وحيدًا  وستعود  األحمر،  الّلون 

القادم لتسترّد روحك المسروقة.

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

مما ُيحكى

كيمياء العشق

راٌء أعجمية

■ بقلم: رياض وريث 

■ بقلم: محمد سلومة

■ بقلم: إسراء النفاتي 

ي���ح���ك���ى م���م���ا ي��ح��ك��ى 
أْن  ك����رام  ي���ا  س����ادة  ي���ا   ..
ت��ج��ّم��ع ف���ي ح��ف��ل زف���اف 
اب��ن��ة ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري 
أن���ور ال���س���ادات؛ ج��م��ٌع من 
والسياسة  الثقافة  رجاالت 
واألع��م��ال واإلع���الم، وكان 
"البلبل"  ال��ح��اض��ري��ن  ف��ي 
و"الكمنجة  حمدي،  بليغ 
ال����س����م����اوي����ة" ال���ش���ي���خ 

النقشبندي رحمهما الله. 
أن  الليلة  تلك  في  حدث 
أومأ السادات لمدير اإلذاعة 
بليغ  رأى  أن  بعد  يأتَيه،  أن 

يتحادثان.. والنقشبندي 
فقال له: 

)اح������ب������س������وا ب���ل���ي���غ 
بعض  م���ع  وال��ن��ق��ش��ب��ن��دي 
لغاية ما يطلعولنا بحاجة( 
طلب  أن  بعد  ك��ان،   وق��د   ..
الشيخ  م��ن  اإلذاع���ة  مدير 
فرد  الغّريد،  مع  يتعاون  أن 

مستغربا: 
على  حاجة  أق��ول  )ازاي 
ال��راق��ص��ة(.. بليغ  أل��ح��ان 
وج���دال،  ألٍي  بعد  وواف���ق 
رغبة  أبلغه  حين  خ��اص��ة 
السادات. وفي يوم التسجيل 

وق����ع ات���ف���اق ب��ي��ن م��دي��ر 
بحيث  وال��ش��ي��خ،  اإلذاع����ة 
األزه��ري��ة  عمامته  ي��ن��زع 
الجليلة إذا أعجبه اللحن..
التطريب؛  من  مشوار  وبعد 
نزع الشيخ عمامته وجلبابه 
وجعل يهمهم من ُحمّيا خمر 
وصاح  اآلس��رة،  بليغ  ترانيم 

بمدير اإلذاعة:
)بليغ ده جن والله(.

اليتيمة،  ُول���دت  حينها 
الدينية:  األناشيد  تاج  درة 

)إني ببابك موالي(.
إذا:

ونّسق  ال��س��ادات..  أوع���َز 
م��دي��ر اإلذاع����ة..وأط����رب 
بليغ  النقشبندي..وأسكَر 
ليأتي  اللحنية؛  بجمله 
أحمق اسمه "مروان بابلو" .. 
بوجاهة التجديد، وضرورة 
والحداثة؛  القديم،  نقض 
يجعل  أن  على  ويتجاسر 

كلمات األنشودة إلى:
)إني ببابك مروان(!!

..
 .. الصباُح  شهرزاد  وأدرك 

وسكتت عن الكالم !!!!

م��ن أب���رز ُم��ت��الزم��ات ال��ح��ب وأح��اله��ا 
فجأًة  نفَسه  يجد  اإلنسان  أن  وأدفئها 
ينطق الكلمات بنفس النبرة والطريقة 
ويجد  بل  حبيبه،  بها  ينطقها  التي 
من  وكلماٍت  تعبيراٍت  يستعمل  نفسه 
لهجُتهما  كانت  )إذا  ه  يحبُّ من  لهجة 
مختلفًة( ويدمجها في حديثه دمًجا 

مع  حتى  ويستعملها  سِلًسا  تلقائًيا 
ما ُوِلد يتحدث بها، ويجد لها  أهله كأنَّ
وقًعا عذًبا على لسانه أعذَب ألَف مرٍة 
ال  أمره  غالب  في  وإنه  هو،  لهجته  من 
هه  ينبِّ إال حين  أنه يفعل ذلك  يلحظ 
الطبع  بمنزلة  صار  ألنه  غيُره،  إليه 
أم��ًرا  صاحبه  ي���راه  ال  وال��ط��ب��ُع  ف��ي��ه، 

ُيمّيزه، وقد ُيالم وقد  غريًبا وال يكاد 
من  ُيغّير  ال  ��ا  أّيً لكّن   ، ُي��ذمُّ وقد  ُيعاب 

لها فيه.  عذوبتها عنده وتأصُّ
ال  الحب  أّن  كيف  لك  يتبّين  هذا  ومن 
اللسان  كأّن  فقط،  القلبين  بين  يكون 
أن��َت  ل��س��َت  ل��ه  وي��ق��ول  القلب  ي��ن��ادي 

وحدك تنال حظك من الحب ولذته.

اآلَن تورُق في الّسماِء األنجُم
والحبُّ ينبُت ناعًما 

بل أنعُم
*   *   *

اآلَن َيفتتُح الّصباُح نوافًذا 
للياسميِن

بها ُيطلُّ ويرَسُم
*   *   *

اآلَن يحترُق الجليُد.....
مَس البعيدَة  ورّبما يتحّسُس الشَّ

موسُم
*   *   *

ا شاهًقا ُكْن مثَل هذا الّشوِق جّدً

حّتى إذا آتيَك؛ صرُحَك ُمعدُم 
*   *   *

ني ُكْن مثلما َأنَت الحنان يضمُّ
مّني الجراُح

ومنَك فيَك البلسُم
*   *   *

ا في غراِمَك ُمثقاًل إْن ُكنَت حّقً
ِمْن قبل بدِء الكوِن قلبي مغرُم

*   *   *
في الماوراِء الالمكاِن الالزماِن
إليَك َأهدي والحنيُن الُملهُم

*   *   *
إني كنجم الليل ضوٌء من َأسى

الحزُن فيَّ سجيٌة ال َترحُم
*   *   *

أحيا على سفٍر كجزٍء تائٍه
بالكاِد أنثُر َأحرفي وألملُم

*   *   *
بالله التزِد الفؤاَد شتاَته

الحبُّ ما ُيغِني الحزيَن ويؤلُم
*   *   *

الكوُن كلُّ الكوِن ِفيَّ مَزلزٌل
لسُت الصغيرَة مثلَما َتَتوهُم

*   *   *
تحتاُج ُعمًرا كاماًل يا سيدي
كي تفهَم اأُلنثى التي َأَتكلُم

ِبيبة خمسة وعشرون... ُعمُر شَّ
َخمسة وعشرون

تماَدى الُحلم
ْيبة أْبيضْت وبَرزْت شَّ

ْضْبضبْت الُرؤية
شاَخت اأُلمنّية...

*   *   *
خمسة وعشرون

تَكاِبد مفاصل األيام
روماتيزم الَوهن

ِبُمداوِة حّبتان َمن األَمل
بعد َتناِول الِمْحنة...

َخْمسة وْعشرون
أقضيها بفطِم َقْلبي

من تجّرع َنوباِت

البلبلة والقلق...
*   *   *

َخمسة وُعشرون
تقُف الَحياة بالتصّد

وتلعُب معي 
ُلعبَة شّد َحّبل الِحْلم...

*   *   *
َخْمسة وُعشرون 

في ِقسمٍة ُمطولة
من الَخيبات

تواِصل طواِحين الِفكر 
تمّردها

وتعض على أَصابعها الليال...
*   *   *

َخمسة وُعشرون

ِبيبة ُعمُر شَّ
بجسٍد َضِئيل 

وِفكٍر لو ال الَرِزّية
ما َكان َرِزين...

*   *   *
َخمسة وعشرون 

نسجُت فيها الّلغة
عر تزوجُت الشِّ

إْرتديُت الديوان
أَذاعت الُحْزن

وأنجبُت قصيدة
بوْحمة حسرة

على خدِّ الُعْمر...

■ بقلم: مروة المجبري
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الخاطر في غناوة العلم 
الخاطر ايديه وراه بعد قديم مو الزمه  غال
الخاطر اوحل في ناس  نوى تركهم زادوا غال
مرزي بصوب ساكن داه قليله معازاة  خاطري
اعزاز خاطري شالوه   نوا البعد ونا انريدهم

الخاطر صدر عطشان علي مناهلك القي اعول
الخاطر نزيل اجواد ان غابن   اقداره يرتحل

الخاطر في الشتاوي
مانعرف ياخاطر كنك تضايق ساعات ايجنك
مازال الخاطر ذاهبهم ينشد وين ديار عربهم

خاطر ع الخاطر مو خاطر  دمعه في لوهام قواطر
ما منهم الخاطر دسه يبكي غير مواطي حسه
الخاطر من تلذيع النار ابقي لو باكي لو صبار

بقلم: حسين نصيب المالكي
الشاعر هو الحسين محمد الحسين االحالفي ولد 
في عام 1905م بزاوية المخيلي وتلقى مباديء تعليمه 
رحل  م  سنة 1925  وفي  بها   كامال  القرآن  وحفظ 
الي زاوية الجغبوب الكمال تعليمه بها ولكن بعد غزو 
االحتالل االيطالي للجغبوب هاجر واسرته الي مصر 
وبالتحديد منطقة مطروح ثم انتسب لالزهر الشريف 
الحرب  وبعد  الغورية  حي  في  وسكن  1934م  سنة 
يشهدنهاية  ان  للشاعر  الله  وكتب  الثانية  العالمية 
وهزيمة  الحلفاء  بانتصار  الثانية  العالمية  الحرب 
ايطاليا  وخروجة مدحورة من ليبيا فعين مدرسا في 
طبرق  بمدينة  قاضيا  وعين  بالقضاء  التحق  ثم  لبرق 
ثم اجدابيا لعدة سنوات ثم نقل للبيضاء وعين وكيال 
وظيفته  م��ن  استقال  حتى  ب��ه  عين  الديني  للمعهد 
وانتقل الي مدينة درنة وفي الثامن من اغسطس  سنة 
1974م  توفي ودفن بمدينة البيضاء رحمه الله وغفر 

له واسكنه فسيح جناته
ومن قصائده في الغربة قصيدته الطويلة الشهيرة 
يصور  وفيها  1930م  سنة  في  قالها  التي  القطار 
بعد  العودة  طريق  في  انه  ويتخيل  الوطن  الي  حنينه 
تحرره من الطليان مستقال قطارا خياليا  يصفه في 
القصيدة ويصف االماكن التي سوف يمر بها القطار او 

هي محطاته حتى يصل الوطن
نحاول ان نقتطف بعض األبيات من هذه القصيدة 
الطويلة ونبدأ مباشرة مع القطار حيث يقول الشاعر 

حسين الحالفي :
ولكسبريس اللي خفاف عجاله  يزهي الخاطر وين 

جاء مغرود
سافر بنا من مصر في قياله شايل خليقة شي مو 

معدود
ومصريه  صعايده  تيقه  من  حد  كل  خليقه  شايل 

وقبط ويهود
وناض ناصب نوعه في وطا مزروعه عليها شراب 

النيل مو مسدود
وشال  طنطا  علي  وع��دى  سيبها  الورا  هلبها  بنها 

وحود
وسمى الشاعر المحطات داخل مصر والتي وصلها 

القطار ثم اجتازها حتى دخل االراضي الليبية قائال:
مع  دخانه  الخمسه  دي��ر  يجيب  يمسى  قبل  الليل 

الرمله يبان عمود
اجدابيه  علي  قيسه  في  منحدف  العفيسه  ويفوت 

دغري يجي محرود
ومنها يسافر منحدر به كافر نوى الغرب مو خاطر 

عليه ردود
المقطاع يرقى  كيف يهلب برقه المغرب يجي للعقر 

بالميعود
ويقطع الوادي وراس عزمه غادي يفوت سرت قائد 

ع الثماد قنود
ومنها يتعلى يجي علي ورفله  مقوفل تقوفيلة نعام 

غرود
تقاون جنونه كي وصل ترهونه الرايس تغضب زاد 

ناره زود
تطيب له النيه يجيب العزيزيه  تعليمة الفجر اكثر 

الناس رقود
متقاوي طفيره طرابلس الشهيره يجيها ومنها شور 

مصر يعود
وتعمر السكه م الغروب  لمكه العاد شبردق الهناك 

حدود
وتروق الخليقه من بعد ها الضيقه يفرج عليهم ربنا 

ويجود
اللي  الرافه  صاحب  هو  يغنيهم  ربنا  عليهم  يفرج 

مقصود
بالعامية  شعره  كتب  الحالفي  حسين  وال��ش��اع��ر 
االبداع  تنمية  مجلس  عن  ديوانه  وصدر  وبالفصحى 
لكل من الدكتور يونس فنوش والراحل الهمالي شعيب 
الشاعر  وعن  األولى  الطبعة  سنة 2004  الحضيري 
الحالفي دراسة قيمة مخطوطة كتبها الشاعر الراحل 
محمد عبدالله عمر المحجوب متوفرة عند أسرته في 

حاجة الي الطبع والنشر. 
رحم الله الشاعر حسين الحالفي والشاعر محمد 

المحجوب.

<< شاعر وقصيدة

الشاعر حسين الحالفي وقصيدة القطار

إشراف: حسني نصيب املالكي

 غناوة وشتاوة 

الشاعر_عبدالكافى  العرب لوله قالت : عزيز
حرف الحاء 

حبل الكذب قصير

حتى البحر ما يكره الزيادة 

الحبس حبس لو كان في الجنة 

حصانك جراي

حمارك وال جمل جارك

حمل الجماعه ريش

حرك مرشه تخدم عام 

حتحات علي ما فات

الحن في الدنيا 

الحرة اول ما تسبق بيتها

حرفه فاليد وال ملك الجد

حب روحك تكرهك الناس

 حمره فالوجه وال غصه فالقلب

حاسب روحك فبل ما تحاسب

 سوايا وحتى قدر .. عزيز في داير واجدًا
لطوني علي دنواه .. ضروني عزيز ادمأيته

قوال خير ماجاني .. من ناسي ومناس جارحي
اتبات كل يوم ابراي .. مسكونه الغالء مالها دواء
مسكونة صوب غوالينا .. كل نهار ابراي اتجينا

هربادة الغالء القديم .. دسيت لجل مي هاينا علي
يا صهيد نار عزيز .. في أيام ومد متال قي علي

اوقضت بيك هنا دون .. ثريتك اتسوقط ياغالء
استاقظ ناال هانا دون .. غال اوالف قريب أيهون
إيباتن ابر اي النسو .. وينوضن أيقولن ياقدم

يا واهب ارزاق العين .. سهل أقسام مقطوع الرجاء
عزيز في خطاه امعاي .. أندم امغير موفايد ندم

في ارقبة ناس عزيز .. ذنوبي اللي ما وافقوا
نهار ليل عالوهام .. تبكي العين ما رايي خذ ت

حالل ال أبكاء الغيض .. أمفيت عالمواهيم والقدم
أصحيت للغالء تالي .. واجعاتني أيامي الهالبه

مازلت في ادروب عزيز .. نمشي انسوق وأنعودبهن
مداعيات عالوهام .. دليلي وعيني وخاطري
عديت للعزيز أبعقل .. رديت فاقده لوميني

العقل بين دين عزيز .. والباقيا االروح في جسد
حتى لو أعزاز انكروا .. نحلف عليه عقلي عندهم
أفرعت يارحيل غالي .. خبارة خطاء فيك سايره
أختارو غبيط النوم .. وأخطرو فيه قاللت الهناء

بالعزيز موبريان .. الجرح لو اداويه بالذي
غرارها بال اعددان .. أنظر العين تبكي امنيهن

انكان مامشينا بيك .. قولي امواهيم وأذرفي
لودار 100 عيب .. عزيز في مكانه عندنا

انكان ساتره مواله .. عزيز راه عذر ا جابلي
غنوك ناس مايسووك .. اعشمت فيك ياصاحب الغالء

صدر  والنشر  للطباعة  اإلس��ك��ن��دري��ة  مكتبة  ع��ن 
كتاب بعنوان التسلسل التاريخي للموروث من التراث 
من  وهو  رجب صبره  مفتاح  لمؤلفه  الشعبي  والشعر 
مواليد مدينة المرج سنة 1942م وهو مهتم باالدب 
الشعبي عمل في حياته معلما لمعهد العويليه الزراعي 
وقد كتب مقدمة هذا فرج المبروك الذابلة ويتضمن 

الكتاب عدة فصول هي كاالتي
الشعر  عن  تاريخية  لمحة  يضمن  األول  الفصل 

الشعبي و أهميته وقواعد كتابته
خالل  م��ن  الشعبي  ال��م��وروث  ع��ن  الثاني  الفصل 

استطالع الرأي ونتائج االستبيان
والشتاوة من حيث  العلم  الثالث عن غناوة  الفصل 

المعنى والمضمون 
االع��راس  الي  المؤلف  فيه  تطرق  الرابع  والفصل 
في البادية خاصة في منطقة الجبل األخضر والفصل 

الخامس هو حكايات نادرة يرويها الرواة
والفصل يتضمن لقاءات وحوارات مع اشهر الشعراء 
في الجبل االخضر وهم جمعة بواخبينة وعلي يوسف 

اسليم وعبدالعزيز عبد النبي العقيلي.
المؤلف  نشكر  الذي  الكتاب  هذا  ختام  في  ويبقى 
لمكتبة  واث��راء  اضافة  يعد  وال��ذي  فيه  مجهوده  على 

االدب الشعبي في بالدنا

اصدار جديد للكاتب مفتاح رجب صبره
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حوادث

مديرية أمن بنغازي
 تضبط  لصوصًا سرقوا  50 ألف دينار من مواطن 

بعد اشتباكات مسلحة
غرفة العمليات األمنية تداهم وكرًا لبيع الخمور بالوحيشي

مركز شرطة العروبة 
 يقبض على شقيقان قاما بقتل مواطن

الديوان /خاص
الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  مدير  أص��در 
بيع  مواقع  تستهدف  أمنية  حملة  بشن  أوام���ره 
الخردة وذلك بعد انتشار ظاهرة سرقة الكوابل 
زي��ادة  ف��ي  تسببت  التي  الكهربائية  واألس���الك 
االزمة الكهربائية بمدينة بنغازي وأصبحت مواقع 

الخردة  سوقا لرواج األسالك المسروقة  .
لها  منشور  خالل  العامة  اإلدارة  وأوضحت 
التواصل  موقع  على   الرسمية  صفحتها  عبر 
العامة  اإلدارة  قوات  أن   فيسبوك  االجتماعي 
للبحث الجنائي باشرت بإقفال جميع مواقع بيع 
الخردة وأفران صهر المعادن في مدينة بنغازي 
وتوقيع مالكيها على تعهدات بعدم شراء أو بيع 

أي اسالك نحاسية أو ألمونيوم.
الجنائي  للبحث  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  وح���ذرت 
بحسب صفحتها " أصحاب مواقع ومحال بيع 

كهربائية  اس��الك  ضبط  حال  في  أنه  الخردة 
كانت  س��واء  الكمية  ع��ن  النظر  بغض  لديهم 
السارقين   معاملة  سيعاملون  كبيرة  او  قليلة 

اقفال  وسيتم  الجريمة  في  شريكا  باعتبارهم 
ما  جميع  وسيصادر  األحمر  بالشمع  محالهم 

فيها.

الديوان / خاص
ض��ب��ط ق��س��م ش���رط���ة ال��ن��ج��دة 
بمديرية أمن بنغازي ثالثة أشخاص 
من  دينار  أل��ف   50 مبلغ   سرقوا 
القسم  ذكر  ما  وفق  مواطن  سيارة 
التواصل  موقع  على  صفحته  عبر 

االجتماعي  فيسبوك.
بالغ 

وت��ع��ود ب��داي��ة ال��واق��ع��ة بحسب 
ببالغ  المواطن  تقدم  إل��ى  القسم 
إلى وحدة التحري والقبض بالقسم 
يفيد بسرقة المبلغ من داخل سيارته 
الصابري  بمنطقة  وج���وده  خ��الل 
لدى  بالواقعة  محضر  فتح  حيث 
مركز شرطة الصابري ضد مجهول.

وأوض�������ح ال���ق���س���م أن�����ه ُك��ل��ف��ت 

التحري  بوحدة  األول��ى  المجموعة 
وبجمع  القضية  بمتابعة  والقبض 
ال��م��ع��ل��وم��ات ت��م��ك��ن أف���راده���ا من 
ظهر  بعدما  السارق،  هوية  تحديد 
الثراء على أحد أقربائه وأصدقائه 
رغ���م ص��غ��ر س��ن��ه وه���و ط��ال��ب ال 
أج��ه��زة  أخ���ي���ًرا  اش��ت��رى  إذ  يعمل 
»آيفون« حديثة وجهاز »باليستيشن 
المقتنيات  وب��ع��ض  وس���ي���ارة   »5

الشخصية.
وأوق�����ف ال��م��ت��ه��م ف���ي ال��واق��ع��ة 
بارتكابه  اعترف  معه  وبالتحقيق 
ال��ج��ري��م��ة، وأح���ي���ل م���ع ش��ري��ك��ان 
آخران إلى النيابة العامة إلستكمال 
القانونية معهم بحسب  اإلج��راءات 

القسم.

الديوان / خاص
برئاسة  األمنية  العمليات  غرفة  داهمت 
لواء صالح هويدي والُمشكلة من قبل وزارة 
المسلحة  ال��ق��وات  م��ن  واس��ن��اد  الداخلية 
العربية الليبية وتحت إشراف النائب العام 
بمنطقة  الخمور  وبيع  ترويج  أوك��ار  أح��د 

الوحيشي في مدينة بنغازي.
اشتباك مسلح 

العامة  ل���إدارة  بيان  بحسب  ذل��ك  ج��اء 
للبحث الجنائي بأن المداهمة التي نفذتها 
وهي  الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  قوات 

األمنية جرى   العمليات  أحد أعضاء غرفة 
خاللها اشتباك باألسلحة مع أصحاب وكر 
بيع الخمور بينما تمكنت قوات االدارة من 
السيطرة على الموقف ومصادرة كميات من 

الخمور المعدة للبيع.
وبحسب البيان  فقد تمكنت قوات اإلدارة 
ضبط  من  التحريات  إدارة  في  المتمثلة 
عدد من القائمين على المكان وفر الباقين 
واسعة  بحث  عمليات  تجري  أن��ه   مؤكدا 
النطاق للقبض عليهم واخضاعهم للعدالة.

عمليات مداهمة

ويأتي ذلك بحسب البيان  ضمن استمرار 
غرفة العمليات األمنية برئاسة لواء صالح 
هويدي في المهام المكلفة بها في مداهمة 
أوكار الخارجين عن القانون والتي انطلقت 
لبيع  تتخذ  التي  االكشاك  بهدم  اي��ام  قبل 
في  الهلوسة  وحبوب  المخدرات  وت��روي��ج 
وذل��ك  بنغازي  بمدينة  الوحيشي  منطقة 
المعزز  زي��اد  بن  ط��ارق  ال��ل��واء  من  بإسناد 
الشرطة  وإدارة  مجحفل   106 وال��ل��واء 
القيادة  من  وتعليمات  العسكرية  والسجون 

العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

الديوان / خاص
ألقى مركز شرطة العروبة بمدينة بنغازي 
القبض على الجناة في جريمة قتل مواطن 
أعلنت   ما  بحسب  وذل��ك  السرتي  بمنطقة 
صفحتها  عبر  بنغازي  أم��ن  مديرية  عنه 
االجتماعي   التواصل  موقع  على  الرسمية 

فيسبوك.
بيان 

وقالت المديرية في بيان لها  عن الواقعة  
الرئيسية  العمليات  غرفة  تلقي  بعد   أنه 
ب��م��دي��ري��ة أم���ن ب��ن��غ��ازي م��ع��ل��وم��ات بشأن 

استقبال مستشفى الجالء جثة مواطن بها 
)خرطوش(  ن��اري  سالح  بطلقات  إصابات 
مركز  ف��ي  التحريات  أع��ض��اء  ُكلف  حيث 
شرطة العروبة بالتحقيق في الواقعة  والذي  

يعد ضمن اختصاصه.
أعضاء  انتقل  أن  بعد  البيان:  وأض��اف 
لجمع  المستشفى  إلى  بالمركز  التحريات 
المجني  أن  اتضح  المعلومات  من  مزيد  
شخصان  مع  مشاجرة  خالل  أصيب  عليه 

في منطقة السرتي.
إلقاء القبض 

المنطقة  إل��ى  التحريات  أعضاء  توجه 
وهناك ألقوا القبض على الجاني وشقيقه 
إلى  الواقعة ثم  تم نقلهما  وهو طرف في 
األول  المتهم  ق��ال  حيث  ال��ش��رط��ة  م��رك��ز 
عليه  النار  بإطالق  ب��ادر  عليه  المجني  إن 
نوع )كالشنكوف( فرد  آلي  بواسطة سالح 
كانت  حيث  )خ��رط��وش(  معه  بسالح  عليه 

هناك مشاجرة سابقة بين الطرفين.
قائلة:اتخذت  بيانها  المديرية  وختمت 
ثم  ومن  المتهمين  مع  القانونية  اإلجراءات 

أحيال إلى جهات االختصاص.

الديوان / خاص
استقبل مركز سبها الطبي األربعاء 
بينهم  من  تسمم  حالة   18 الماضي 
من  وأطفال جميعهم  حوامل  نساء   3
غذائي  لتسمم  تعرضت  واحدة  عائلة 
مختلًطا  »م��اع��ز«  حليب  شربهم  إث��ر 
بمادة »الكلور« ما تسبب في تسممهم.
على  صفحته  عبر  نشر  بيان  وف��ي 
أن  الطبي  سبها  مركز  قال  فيسبوك 
كاملة مكونة من ]18[ شخص  عائلة 
و]15[  حوامل  نساء   ]3[ بينهم  من 
الى  السنة  من  اعمارهم  تتراوح  طفل 
غذائي  بتسمم  أصيبوا  10س��ن��وات 
بمادة  مختلط  حليب  تناولهم  نتيجة 

الكلور ".
الطبي  سبها  مركز  أطباء  وأوض��ح 
ب��ح��س��ب ال��ب��ي��ان أن���ه " ع��ن��د وص��ول 
الحاالت بعد ظهر األربعاء تظهر عليهم 
أعراض التسمم الغذائي بشكل واضح 
و بعد االستفسار من ذويهم تبين أنهم 

تناولوا حليب قد يكون ملوث ".
احد  ذك��ر  حيث   " البيان  وأض���اف 
المرافقين بأن مرضاهم تناولوا حليب 
تكن نظيفة  ل��م  ق����ارورة  ف��ي  ج��اءه��م 
وكان بها القليل من مادة الكلور سكب 

الحليب عليها دون اإلنتباه لذلك ".
وت��اب��ع "ب��ع��د وص���ول ال��ح��االت قام 
الكادر الطبي بقسم األطفال واألقسام 
األخرى التي وصلتها الحاالت بإجراء 
اإلس��ع��اف��ات ال��الزم��ة وب��ف��ض��ل الله 
وتحت  مستقرة  ح��ال��ة  ف��ي  اآلن  ه��م 

المراقبة ".

18 حالة تسمم من بينهم 
3 نساء حوامل وأطفال من 

عائلة واحدة في سبها

البحث الجنائي 

يغلق مواقع بيع الخردة وُمالكها سيعاملون معاملة الُسراق
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طبرق  الصقور  فريق  حقق 
ال��دوري  إل��ى  رسمًيا  الصعود 
موسم  بعد  ال��م��م��ت��از،  الليبي 
أنهاها  رائ��ع��ة  ون��ت��ائ��ج  مميز 
بنتيجة  األن����وار،  على  بالفوز 
استقرت على هدفين دون رد، 
جمعت  ال��ت��ي  ال��م��ب��اراة  ضمن 
الفريقين مساء يوم أمس األول 
تصفيات  خ��ت��ام  ف��ي  الجمعة 

الدرجة  مسابقة  من  الصعود 
األولى، المؤهلة للدوري الليبي 

الممتاز.
واس��ت��ط��اع ف��ري��ق ال��ص��ق��ور 
الصعود  تصفيات  ينهي  أن 
األول��ى،  ال��درج��ة  م��ن مسابقة 
المؤهلة للدوري الليبي الممتاز 
في صدارة المجموعة برصيد 

13 نقطة.

ف��ري��ق  أه������داف  أن  يُ���ذك���ر 
الختامية  المباراة  في  الصقور 
توقيع  كانت من  األن��وار،  أم��ام 
ك���ال م���ن م��خ��ل��ص ال��م��اج��ري 

روبيرتو غوميز.
الصقور  فريق  أن  إلى  يشار 
نجح ف��ي ال��ع��ودة إل��ى ال��دوري 
 14 نحو  بعد  الممتاز،  الليبي 

عاماً.

الديوان - ريميسا
ح��ق��ق ف���ري���ق األه��ل��ي 
أمام  قاتاًل  طرابلس فوًزا 
مقابل  بهدفين  االت��ح��اد 
التي  ب��ال��م��ب��اراة  ه����دف، 
يوم  الفريقين  بين  ج��رت 
على  الجمعة  األول  أمس 
الجميل،  ملعب  أرض��ي��ة 
المباراة  منافسات  ضمن 
ال��م��ؤج��ل��ة م���ن ال��ج��ول��ة 
الثانية بمرحلة اإلياب من 

الدوري الليبي الممتاز.
وت����ب����ادل ال��ف��ري��ق��ان 
الشوط  خ��الل  الهجمات 
لم يستطع أي  األول لكن 
ال��ف��رص  ت��رج��م��ة  منهما 
ال��خ��ط��رة إل���ى أه����داف، 
ح��ت��ى اس���ت���ط���اع ص��ال��ح 
الهدف  تسجيل  الطاهر 

األول في الدقيقة 43.
الثاني  ال��ش��وط  وف���ي 
ال�62  بالدقيقة  وتحديًدا 
الذي  زعبية  محمد  نجح 
بداية  في  كبديل  ش��ارك 
ال����ش����وط ال���ث���ان���ي، ف��ي 

ال��ت��ع��ادل  ه���دف  تسجيل 
لصالح االتحاد.

الرابعة  الدقيقة  وف��ي 
م����ن ال����وق����ت ب�����دل م��ن 
ال���ض���ائ���ع، ن��ج��ح أن��ي��س 
السلتو في تسجيل هدف 
ال���ف���وز ال��ق��ات��ل ل��أله��ل��ي 
ليقترب األهلي  طرابلس، 
طرابلس من حسم تأهله 

للدور السداسي.
ب���ه���ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة رف��ع 

رصيده  طرابلس  األهلي 
ل��ل��ن��ق��ط��ة ال������27 وي��ع��زز 
الثاني  بالمركز  ت��واج��ده 
المجموعة، حيث  بترتيب 
مباريات  ثالث  له  يتبقى 
ع��ق��ب م��ب��اراة ال��ي��وم من 
أجل حسم تأهله لبطاقة 
ال����دور ال��س��داس��ي، قبل 
ثم  األول��م��ب��ي  ي��واج��ه  أن 

الخمس ثم أبوسليم.
االت��ح��اد  واص���ل  فيما 

ص�������دارت�������ه ل���ت���رت���ي���ب 
المجموعة الثانية برصيد 
ضمن  حيث  نقطة،   32
تأهله  ج��والت  ع��دة  منذ 
السداسي،  للدور  رسمًيا 
ف���ي ان���ت���ظ���ار ب��ط��اق��ت��ي��ن 

أخريين للصعود معه.
طرابلس  األهلي  وب��دأ 
ُم��ك��ّون  بتشكيل  ال��ل��ق��اء 
 – ن��ش��ن��وش  محمد  م���ن: 
وسام بوسنينة – محمود 

عكاشة – أحمد التربي – 
علي معتوق – أيوب عياد 
محمد   – ح��س��ن  ب���در   –
أبوزريق  – محمد  الفقيه 
– محمد المنير – صالح 

الطاهر.
ف��ي��م��ا ب�����دأ االت���ح���اد 
المباراة بالتشكيل التالي: 
 – الصويعي   – ال��الف�����ي 
سند – الصب�و – المهدي 
غ�������ازي   – ان���ف���وم���ا   –
– ال��خ��وج��ة – ح��س��ام – 

العباسي – مع�اذ.
م��واج��ه��ة  أن  يُ����ذك����ر 
ال��ي��وم  ال��ع��اص��م��ة  قطبي 
هي الرابعة هذا الموسم، 
بلقاء  االت��ح��اد  ف��از  حيث 
دون  ب���ه���دف  ال����ذه����اب 
م��ق��اب��ل، وان��ت��ه��ى ل��ق��اءا 
بمجموع  نهائي  رب��ع  دور 
هدف وحيد لصالح رفاق 
األهلي  وت��أه��ل  نشنوش، 
ط���راب���ل���س إل�����ى ن��ص��ف 
الكونفدرالية  كأس  نهائي 

األفريقية.

اسدل مساء يوم األربعاء الماضي 
الستار على بطولة كاس ليببا لكرة 
الطائرة تحت سن )21( عاما في 
على  أقيمت  والتي  الثانية  نسختها 
مصراته  الرياضية  األلعاب  قاعة 
بمشاركة ستة فرق وهي )السويحلي 
المصراتي  االت��ح��اد   - ال��م��روج   -
- األه��ل��ي ب��ن��غ��ازي - ال��ج��زي��رة - 

النهضة( .
بالظفر  السويحلي  فريق  وتمكن 

ف��ي جميع  ف���از  ان  ب��ع��د  ب��ال��ب��ط��ول��ة 
 ، التتويج  منصة  ليعتلي  م��ب��اري��ات��ه 
الثاني  للموسم  بطال  اسمه  ويسجل 
المروج  فريق  وج��اء   ، التوالي  على 
ثانيا ليتوج بالقالدة الفضية واألهلي 

بنغازي ثالثا بالقالدة البرونزية . 
للبطولة  الفردية  الجوائز  ووزع��ت   
ن��ص��ي��ب االع����ب " محمد  ف��ك��ان م��ن 
جائزة  بنغازي  أهلي  م��ن   " العبيدي 
أف��ض��ل الع���ب م��ع��د ، والع����ب ن��ادي 

القاسم  اب���و   " ال��م��ص��رات��ي  االت��ح��اد 
 ، مستقبل  الع���ب  اف��ض��ل  ال��رب��ي��ع��ي" 
والعب نادي الجزيرة " مطلوب نانس 
األهلي  والع��ب   ، افضل الع��ب حر   "
بنغازي " عبد الرحمن العماري " افضل 
العب مرسل ، والعب نادي المروج " 
أسامة محمود " كأفضل العب ضارب 
، والعبي السويحلي " عيسي محمد " 
افضل العب مركز و " وائل المالطي " 

افضل العب شامل 

بعد 14 عامًا.. الصقور يصعد لدوري األضواء بعد فوزه على األنوار بثنائية

األهلي طرابلس يحسم مواجهة الديربي أمام االتحاد بهدف قاتل من السلتو

السويحلي بطال لكاس ليبيا لكرة الطائرة تحت 21 عاما

أعلنت إدارة نادي األهلي بنغازي يوم الخميس 
رادان  الكرواتي  المدرب  رحيل  عن  الماضي، 

غاسانين من تدريب الفريق األول بالنادي.
إعالن الرحيل جاء عبر – الصفحة الرسمية 
ال��ق��رار ج��اء عقب  أن  فيه  أوض���ح  ل��ل��ن��ادي – 
االجتماع الذي عقده المدرب مع مجلس اإلدارة 
الفريق  مع  م��ش��واره  إنهاء  الكرواتي  فيه  ق��رر 
األول، بسبب عدم وضوح رؤيه الدوري، وإنتهاء 

الموسم الرياضي.
ال��م��درب  أن  الرسمية  الصفحة  وأض��اف��ت 
واإلداري،  الفني  والطاقم  الرياضيين  ودع  قد 
تمهيًدا لفسخ عقده، وأن الطاقم الفني سيُكمل 
مدرب  مع  التعاقد  حين  إلى  المسابقة  مشوار 

عربي خالل الفترة القادمة. 

ينظم االتحاد العام  لكرة القدم دورة تدريبية 
مستواه  من  والرفع  القدم  كرة  مدربي  لتأهيل 
ك��وادر  الع��داد  االتحاد  جهود  ضمن  التدريبي 

تدريبية لجميع الفئات السنية .
وستشرف على الدورة اإلدارة الفنية  إلتحاد  
كرة القدم  التي تتضمن  دورات تأهيل مدربين 
من فئة C و،D ودعت االدارة  االخوة المدربين 
والمهتمين الراغبين في المشاركة بهذه الدورات 
التدريبية التقدم بملفاتهم   في موعد ال يتجاوز 
االت��ح��ادات  إل��ى  ال��ج��اري  يونيو  م��ن شهر   30
الفرعية لكرة القدم بمختلف المناطق طرابلس 

وبنغازي وسبها  

األهلي بنغازي يعلن رحيل 
الكرواتي رادان غاسانين

االتحاد العام لكرة القدم ينظم دورة تدريبية 
D و  C لتأهيل مدربي كرة القدم من فئة


