
اختتمت ظهر يوم االثنين الماضي بالعاصمة 
المصرية القاهرة اجتماعات المسار الدستوري 
بين لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة ، التي 
الشقيقة  العربية  مصر  جمهورية  استضافتها 
وبرعاية األمم المتحدة ومستشارة األمين العام 

لألمم المتحدة السيدة ” ستيفاني وليامز”.
مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب 
النواب السيد عبدالله بليحق فإن االجتماعات 
 ، الماضية  أي��ام  الستة  م��دار  على  استمرت 
نوقش خاللها عدد من النقاط الخالفية ونظام 
عمل وتسيير االجتماعات التي سوف تستأنف 

أعمالها عقب عيد الفطر المبارك.

اختتام اجتماعات المسار الدستوري بين لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

باشاغا: سنزور الحقول النفطية للوقوف 
على أسباب االغالقات ومعالجتها

اخبار

اخبار

ص2

ص3

المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات تواصل نشر 
ثقافة المعرفة االنتخابية وتنشر كتاب )فلننتخب(
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استمرار التعاون العلمي بين مركز البحوث 
الزراعية البيضاء وجامعة عمر المختار

إدارة الشؤون الفنية بشركة الخليج تقيم 
أدائها خالل الربع األول لعام 2022م

اختتام دوري رمضان الُمبارك لكرة 
القدم لموظفي ديوان مجلس 

النواب بمكتب بنغازي

عقد مجلس الوزراء بالحكومة الليبية 
إجتماعه  الماضي  الخميس  ي��وم  مساء 

األول بمدينة سبها .
وفي كلمته أثناء إفتتاح اإلجتماع هنَئ 
رئيس مجلس الوزراء السيد فتحي باشا 
اغا الشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان 
الحكومة  ه��ذه  أن  على  وأك��د  المبارك، 
جاءت لتمثل كافة أطياف الشعب الليبي 
أح��وال  على  ستتطلع  وانها  تمييز  دون 
التواصل المباشر  الناس وان نهجها هو 

مع كافة الليبيين في كل مكان.
باشاغا  فتحي  الحكومة  رئيس  وقال 
ال��وزراء  لمجلس  األول  االجتماع  خ��الل 
أن  آثرت  الحكومة  إن  سبها:  مدينة  في 
حرصا  سبها؛  في  األول  االجتماع  يكون 
على أن تكون هذه الحكومة لكل الليبيين 

دون استثناء.
كلمته،  ف��ي  الحكومة  رئ��ي��س  وش���دد 
يستولي  غنيمة  ليست  المسؤولية  أن 
بعينها،  عائلة  أو  حكومة  أو  فرد  عليها 
بمال  الوطن  ش��راء  تستطيع  أنها  تعتقد 

مباشرة  على  ال��ع��زم  م��ؤك��دا  الليبيين، 
العمل باعتبارها حكومة شرعية بناء على 
بأن  مضيفا  النواب،  مجلس  من  تكليف 
عهد الفساد والفوضى ولى، وانطلق عهد 

جديد لإلصالح والبناء والعدالة.
مناقشة  اإلجتماع  هذا  تم خالل  كما 
بنود جدول أعمال الحكومة ومن أهمها 
بند قانون مشروع الميزانية العامة وبند 
الحدود  تأمين  وكيفية  األمني  الجانب 
وتفعيل  منها  الجنوبية  وخاصًة  الليبية 
دول  م��ع  المبرمة  األم��ن��ي��ة  االت��ف��اق��ي��ات 
الجوار لمراقبة الحدود ومكافحة الهجرة 

غير القانونية والتهريب بكافة أنواعه.
إدارة  مسألة  أيضاً  اإلجتماع  وناقش 
القانونية  ب��األوج��ه  النفطية  اإلي���رادات 
التوزيع  يضمن  بما  السليمة،  والمالية 

الليبيين  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ل��ل��ث��روة  ال���ع���ادل 
النفط  إي����رادات  م��ن  ج��زء  وتخصيص 
ومناطق  كافة مدن  في  المكانية  للتنمية 
للثروة  والمصدرة  المنتجة  خاصًة  ليبيا 
ش��دد  اإلج��ت��م��اع  خ��ت��ام  وف���ي  النفطية. 
النواب  والسادة  الحكومة  رئيس  السيد 
والوزراء على ضرورة إنهاء حالة االنقسام 
المؤسسات  توحيد  من خالل  والفوضى 
واألمنية  والعسكرية  المدنية  الرسمية 
للدولة الليبية، والدفع بإتجاه المصالحة 
الرئاسي،  بالتعاون مع المجلس  الوطنية 
رئاسية  إن��ت��خ��اب��ات  إج���راء  يضمن  بما 
وبرلمانية في أقرب االجال تلبية لرغبة 
الشعب الليبي في تجسيد إرادته باختيار 
وبكامل  الديمقراطية  بالطرق  يمثله  من 

الحرية دون مغالبة أو وصاية. 

التزامها  الليبية  الحكومة  ج���ّددت 
حلول  إلي��ج��اد  ال��ت��داب��ي��ر؛  ك��اف��ة  باتخاذ 
جذرية لألزمة األمنية الراهنة ومحاربة 
والتصدي  منابعه  وتجفيف  اإلره����اب 
لمصادر تمويله وفق إستراتيجية متطورة 
وفًقا  ال��دول��ي،  المجتمع  م��ع  بالتعاون 

لتغريدة لرئيس الحكومة فتحي باشاغا 
على حسابه في تويتر.

الحكومة  إدان��ة  باشاغا، عن  وأع��رب 
الليبية الهجوم اإلرهابي، الذي استهدف 
معسكًرا في بلدة أم األرانب في الجنوب 
الشفاء  متمنًيا  مفّخخة،  بسيارة  الغربي 

العاجل للجرحى والمصابين.
بيان  ف��ي  الليبية  ال��ح��ك��وم��ُة  ودع���ِت 
اتخاذ إج���راءات وق���رارات من  إل��ى  لها 
التنظيمات  تمويل  منابع  تجفيف  شأنها 
يقف  من  ومعاقبة  وتسليحها  اإلرهابية 

وراء ذلك. 

العمل  العبارات  بأشّد  البياُن  وأدان 
اإلره��اب��ي ال���ذي أس��ف��ر ع��ن س��ق��وط 3 
جرحى أحدهم في حالة حرجة، مؤكدا 
بكل  اإلره��اب  ظاهرة  مكافحة  ض��رورة 
مناطق  جميع  ف��ي  وص��وره��ا  أشكالها 

ومدن الدولة الليبية.

الحكم  لجنة  رئيس  اجتمع 
ال��م��ح��ل��ي ب��م��ج��ل��س ال���ن���واب 
ال��س��ي��د إدري����س ع��م��ران عبر 
من  بعدد  االفتراضية  التقنية 
واإلداري��ة  البحثية  المؤسسات 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ، وذل�����ك ف���ي إط���ار 
التحضير إلطالق منتدى الحكم 
لجنة  ستعمل  ال���ذي  المحلي 
الحكم المحلي من خالله على 
بحث عملية التحول لالمركزية 
بنقل  المتعلقة  والموضوعات 
االخ���ت���ص���اص���ات ل��ل��ب��ل��دي��ات 
األلمانية  الوكالة  مع  بالتعاون 
للتعاون وغيرها من المؤسسات 

الدولية ذات العالقة ،
االجتماع  ف��ي  ش���ارك  حيث 
الذي عقد يوم االحد الماضي 
ك��اًل م��ن م��رك��زي ال��ب��ح��وث في 
و   ، وط��ب��رق  ب��ن��غ��ازي  جامعتي 
ك��ذل��ك م��ن��ظ��م��ة األك��ادي��م��ي��ي��ن 
وال���خ���ب���راء ب��ب��ل��دي��ة ش��ح��ات ، 
والخبراء  الباحثين  من  وع��دد 
المحليين والدوليين ، باإلضافة 
الوطني  التخطيط  مجلس  إلى 

والمعهد الوطني لإلدارة .
الحكم  لجنة  رئ��ي��س  وأك���د 
إش��راك  أهمية  على  المحلي 
المؤسسات البحثية الليبية في 

المؤسسات  جانب  إل��ى  العمل 
سيحقق  م���ا  وه����و  ال���دول���ي���ة 
الخبرات  بين  الفني  التكامل 
الذي  األم��ر  واألجنبية  الليبية 

ألنسب  التوصل  في  سيساهم 
المتعلقة  للموضوعات  الحلول 
بالنظر  ل��الم��رك��زي��ة  ب��ال��ت��ح��ول 
لحياة  القضية  ه���ذه  أله��م��ي��ة 
واالس��ت��ق��رار بشكل  ال��م��واط��ن 
مجلس  دور  بأن  ، مضيفاً  عام 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��وط��ن��ي ض��م��ان 
التدريجي  المؤسسي  االنتقال 
ل���الم���رك���زي���ة وف���ق���ا ل��خ��ط��ط 
صالحيات  زي��ادة  وان   ، فعالة 
برامج  وض��ع  يتطلب  البلديات 
تدريب فعالة للنهوض بكوادرها 
ال��وط��ن��ي  ال��م��ع��ه��د  دور  وه����و 
على  التأكيد  مجدداً   ، ل��إلدارة 

بين  المشترك  العمل  أهمية 
وصانعي  البحثية  المؤسسات 
البحوث  من  لالستفادة  القرار 
وال��دراس��ات ، من أج��ل توسيع 
دائ�������رة ال���م���ش���ارك���ة ل��ت��ش��م��ل 
مشيراً   ، األكاديمية  األوس��اط 
إلى حرص لجنة الحكم المحلي 
مخرجات  من  االستفادة  على 
منتدى الحكم المحلي لدراستها 
التشريعية  باإلصالحات  للقيام 
و  الالمركزية  لتعزيز  المطلوبة 
بالخصوص  التوصيات  تقديم 
بالعمل  المتعلقة  اللجان  إل��ى 

الدستوري .

مجلس الوزراء بالحكومة الليبية يعقد إجتماعه األول بمدينة سبها

الحكومة الليبية ُتجّدد التزامها باتخاذ كافة التدابير لمحاربة اإلرهاب

رئيس لجنة الحكم المحلي يجتمع بعدد من المؤسسات البحثية الليبية

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس 
النواب السيد عبدالله بليحق بأنه استناداً 
لسنة  رقم 01  النواب  مجلس  ق��رار  إلى 
فتحي  ال��س��ي��د  تكليف  ب��ش��أن  2022م 
نيله  بعد  الليبية  للحكومة  رئيسا  باشاغا 
خطاب  وف��ي   ، النواب  مجلس  من  الثقة 
وج��ه��ه ال��س��ي��د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
المستشار ” عقيلة صالح ” للسادة رئيس 
العام  والنائب  للقضاء  األعلى  المجلس 
ورئيس  المركزي  ليبيا  ومحافظ مصرف 
الرقابة  هيئة  ورئيس  المحاسبة  دي��وان 
لهيئة مكافحة  القانوني  والممثل  اإلدارية 
مجلس  رئ��ي��س  السيد  ط��ال��ب   ، ال��ف��س��اد 
واالدارات  ال��م��ؤس��س��ات  جميع  ال��ن��واب 
والخاصة  العامة  والشركات  والمصالح 
وكذلك البعثات الدبلوماسية بعدم التعامل 
بأي شكل من األشكال أو التخاطب باسم 
الوالية  منتهية  الوطنية  الوحدة  حكومة 
القاضي  ال��ن��واب  مجلس  ق���رار  بموجب 
ديسمبر  م��ن  ف��ي 24  والي��ت��ه��ا  ب��ان��ت��ه��اء 
النواب  مجلس  ق��رار  وكذلك  2021.م 
سحب  بشأن  2021.م  لسنة   10 رق��م 
وتجميد  إقفال  على  والعمل  منها  الثقة 
كافة سجالت القرارات والدفاتر الخاصة 
بمراسالت  المتعلقة  وال���وارد  بالصادر 
يكون  أن  على  ال��والي��ة،  منتهية  الحكومة 
غيرها  دون  الليبية  الحكومة  مع  التعامل 
صاحبة  التنفيذية  السلطة  باعتبارها 
الشرعية وفقاً لقرار مجلس النواب ، كما 
طالب السيد رئيس مجلس النواب باتخاذ 

الالزم ضد المخالفين.

رئيس مجلس النواب يوجه بعدم التعامل مع 
حكومة الوحدة الوطنية "المنتهية الوالية"
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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

تواصل المفوضية الوطنية 
نشر  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��ع��ل��ي��ا 
االنتخابية  المعرفة  ثقافة 
للمهتمين  المعلومة  وإت��اح��ة 
ل���الس���ت���ف���ادة م����ن خ���دم���ات 
مكتبتها، التي تحوي مجموعة 
وال��دوري��ات  الكتب  من  قيمة 
ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي ال��م��ج��ال 
االن���ت���خ���اب���ي، إض���اف���ة إل��ى 
مجموعة من الكتب التاريخية 

واألدبية والعلمية. 
وعبر سلسلة "كتاب األسبوع 
"استمرت المفوضية في نشر 
الرصيد الوثائقي للمكتبة من 
الكتب االنتخابية والدوريات، 

وذل��ك من خالل عرض هذه 
تعريفية  نبذة  ونشر  الكتب، 
محتوياتها،  ع��ن  م��خ��ت��ص��رة 
االطالع  بإمكانية  التنويه  مع 
الحضور  خ���الل  م��ن  عليها 

لمقر المفوضية. 
وك���ت���اب ه����ذا األس���ب���وع:  
بعنوان )فلننتخب(، من تأليف: 
الهنشيري  ال��ب��ه��ل��ول  إي��ن��اس 
ال��غ��ي��ران��ي،  ح��س��ن  خليفة   –
وش��ارك في إع��داد و تجميع 
مادته العلمية أساتذة و بُحاث 
مهتمين بالعملية االنتخابية. 

)الطبعة  الكتاب  واح��ت��وى 
،ع����دة   )2018 األول��������ى 

لمحة  أبرزها,  م���واض���ي���ع 
م��ف��ه��وم  االنتخابات,  ع���ن 
وأن����واع االن��ت��خ��اب��ات وق��ان��ون 
االن���ت���خ���اب���ات ف���ي ال��ق��ان��ون 
وشروط  االنتخابات  الليبي, 
القانون  في  الناخب  تسجيل 

الليبي. 
ك���م���ا ي����ع����رض ال���ك���ت���اب 
ال���ت���ج���ارب االن��ت��خ��اب��ي��ة في 
ون��م��اذج  ال��ع��ال��م  دول  ب��ع��ض 
للجرائم االنتخابية المرتبطة 
ب���ه���ا، ول����وائ����ح ال��م��راق��ب��ي��ن 
بقرار  مرفقة  والمرشحين، 
المفوضية  م��ج��ل��س  رئ��ي��س 

الوطنية العليا لالنتخابات.

أكدت المنظمة الدولية للهجرة في 
تقرير نشرته عبر صفحتها الرسمية، 
أعيدوا  مهاجًرا   4000 من  أكثر  أن 
 95 لقي  بينما   ،2022 ليبيا  إل��ى 
مصرعهم بحراً، فيما ُفقد نحو 381 
 )4013( اع���ت���راض  وت���م  آخ���ري���ن، 
االمتوسط،  البحر  في وسط  شخصاً 
العام  بداية  منذ  ليبيا  إلى  وإعادتهم 
ه��ؤالء،  بين  “م��ن  أن  مبينًة   ، الحالي 

هناك 122 قاصراً.
وأوضح التقرير أن الفترة من 10 
مهاجراً،   45 أعيد  أبريل   16 إلى 
في يناير الماضي واجه 95 مهاجراً 

محاولتهم  ف��ي  المحتوم  مصيرهم 
بينما سّجل  المتوسط،  البحر  عبور 
المفقودين،  662 آخرين في عداد 
الماضي،  ال��ع��ام  ف��ي  أن��ه  موضحا 
وأعيدوا  مهاجرا   32425 أوق��ف 

إلى ليبيا.
الجمعة  “ي��وم  ب��أن  التقرير  وأف���اد 
ال��م��اض��ي، ش��ه��د آخ���ر ح����ادث غ��رق 
خشبي  قارب  “انقلب  إذ  لمهاجرين”، 
ص��غ��ي��ر ك���ان ي��ح��م��ل ع��ل��ى م��ت��ن��ه 35 
في  ص��ب��رات��ة  س��اح��ل  قبالة  شخًصا 
ليبيا” وقد “تم انتشال 6 جثث فقط 

بينما فقد أثر ال�29 اآلخرين. 

اع��ت��ب��رت ال��م��ن��دوب��ة ال��دائ��م��ة ل��ل��والي��ات 
 " المتحدة  األم��م  لدى  االمريكية  المتحدة 
" ستيفاني  تعيين   " ليندا توماس غرينفيلد 
ويليامز" مستشارة خاصة كان خطوة مهمة 
لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى األمام 
األمم  تبذلها  التي  للجهود  دعمها  .مؤكدة 

المتحدة إلحالل االستقرار في ليبيا.
وقالت " غرينفيلد " في تصريحات صحفية 
الوضع  وص��ف  يمكن  ال  إن��ه  الخميس  اليوم 

الذي آلت إليه األمور في ليبيا ب�الفشل. 
وأكدت أن المستشارة األممية " ستيفاني 
كافة  لجمع  جبارة  بجهود  تقوم   " ويليامز 
في  السياسية  بالعملية  والدفع  األط��راف 

ليبيا إلى االمام. 
وقالت " غرينفيلد " أن تعيين " ويليامز " 
سّهل الجهود التي أوصلتنا إلى حيث نحن، 
في  ومستمرون  العملية،  هذه  دعمنا  ونحن 

ذلك، ولن نيأس أبداً”. 

 شدد  وزير الخارجية اإليطالي  " لويغي 
دي مايو إن "  على أنه اليوجد أي مخرج من 
االزمة الليبية الراهنة  اال التسوية السياسية 
ليبيا  اولويات بالده بخصوص  أن  ، مؤكدا  

هو تجنب التصعيد العسكري .
قال  " لويغي دي مايو " إن أولوية سلطات 
التصعيد  تجنب  في  تكمن  ليبيا  بشأن  بالده 
العسكري أو تقسيم البالد ، مما لذلك من آثار 

مزعزعة لالستقرار في المنطقة بأسرها«.
اإليطالية،  الدبلوماسية  رئيس  وأض��اف 
متحدًثا يوم الخميس الماضي عبر اإلنترنت 
ف���ي ح����دث ب��م��ق��ر ك��ل��ي��ة ل��وي��س ل��ألع��م��ال 
كثب  ع��ن  ن��راق��ب  نحن   « روم���ا:  بالعاصمة 
الوضع الدقيق في ليبيا، الذي نعتقد أنه ال 
تسوية سياسية  منه غير  آخر  يوجد مخرج 

بين األطراف«.

للوزير  إع��الم��ي��ة  ت��ص��ري��ح��ات  كشفت 
ال��راي��ة  ح��زب  ورئ��ي��س  ال��س��اب��ق  التونسي 
السفينة  إن  كرشيد(،  )م��ب��روك  الوطنية 
الغارقة بسواحل والية قابس وعلى متنها 
750 طنا من الوقود، كانت تستولي على 
الوقود الليبي وتهربه عبر الموانئ الغربية.
السفينة  ال��ت��ون��س��ي،  ال���وزي���ر  ووص���ف 

الغارقة بالمشبوهة وتعود ملكيتها لشخص 
إلى  الليبي  النفط  بتهريب  وتقوم  تركي، 
م��ال��ط��ا وج��ن��وب إي��ط��ال��ي��ا. م��ف��ن��دا جميع 
ميناء  من  قادمة  بأنها  المتداولة  األخبار 
دم��ي��اط، ب��ل ك��ان��ت ف��ي ص��ف��اق��س وس��ط 
الليبية  الشواطئ  نحو  تحركت  ثم  تونس، 
ويتم  التونسية  المياه  نحو  تعود  أن  قبل 

التخلص منها وإغراقها.
الجدير بالذكر أن وسائل إعالم تونسية 
الغيني،  العلم  تحمل  سفينة  أن  ذك��رت 
قادمة من ميناء دمياط على متنها 750 
مدينة  بسواحل  غرقت  الوقود،  من  طنا 
وال��ب��د في  إن��ق��اذ طاقمها  ت��م  ق��اب��س، و 

حصر تسريباتها. 

المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات تواصل نشر ثقافة المعرفة االنتخابية وتنشر كتاب )فلننتخب(

إعادة 4013 مهاجًرا إلى ليبيا ومصرع 95 
وفقدان 381 خالل عام 2022

المندوبة االمريكية باألمم المتحدة تجدد دعم بالدها 
لجهود "ستيفاني ويليامز" لتحقيق االستقرار في ليبيا

وزير خارجية ايطاليا: ال بديل عن التسوية السياسية في ليبيا 

كرشيد: السفينة الغارقة كانت تهرب النفط الليبي إلى إيطاليا ومالطا

ال��ت��ق��ى رئ���ي���س ف���ري���ق ال��ع��م��ل االس���ت���ش���اري 
االقتصادية  للشؤون  الدولة  ب��وزارة  واالقتصادي 
أحمد األحجل، اليوم األربعاء، سفير إسبانيا لدى 
ليبيا، خافيير غارثيا الراتشي، بمقر السفارة في 

العاصمة طرابلس. 
للشؤون  الدولة  لوزارة  اإلعالمي  المكتب  وقال 
الترتيبات  يأتي في إلطار  اللقاء  إن  االقتصادية، 
لعقد اجتماع اقتصادي ليبي-إسباني خالل األيام 
ليبيا  بين  التجاري  التبادل  قيمة  لرفع  المقبلة 

وإسبانيا. 
ال��ل��ق��اء ج���رى خالله  أن  ال��م��ك��ت��ب   وأض����اف 
مجال  في  خاصة  المشترك،  التعاون  سبل  بحث 
لجملة  التوصل  مؤكًدا  االستثمارية،  المشروعات 
العالقات  توطيد  شأنها  من  التي  الترتيبات  من 

االقتصادية بين البلدين. 
وأشار المكتب اإلعالمي لوزارة الدولة للشؤون 
ليبيا،  ل��دى  إسبانيا  سفير  أن  إل��ى  االقتصادية 
رغبة  ع��ن  اللقاء  خ��الل  عبر  الرات��ش��ي  خافيير 
في  أعمالها  استئناف  في  اإلسبانية  الشركات 

ليبيا، وفتح آفاق تعاون جديدة. 

تحضيرات الجتماع اقتصادي ليبي – اسباني 
لرفع التبادل التجاري بين البلدين
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ش����ارك م��ح��اف��ظ م��ص��رف ل��ي��ب��ي��ا ال��م��رك��زي 
المجموعة  اجتماع  في  الماضي  الخميس  ي��وم 
رئيس  برئاسة  عقد  الذي  األفريقية  االستشارية 
التجمع األفريقي "نادية العلوي"، والمديرة العامة 

لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا".
وأفاد المكتب اإلعالمي للمصرف المركزي بأن 
عدد من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية 
يأتي ضمن  الذي  االجتماع  في  شاركوا  األفارقة 
اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 

لسنة 2022. 
تناول  االجتماع  أن  اإلعالمي  المكتب  وأضاف 
من  والتخفيض  التعافي  أجل  من  التمويل  تحرير 
الروسية  واألزمة  المناخي  والتغير  الديون  ارتفاع 

األوكرانية. 

أدى رئيس الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا 
زيارة تفقدية للطريق الرابطة بين سبها والجفرة، 

وذلك يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2022. 
على  الزيارة  خالل  باشاغا  السيد  اطلع  حيث 
حفيظة  تثير  التي  الطريق  لهذه  العامة  الحالة 
المواطنين لما تسببت به من حوادث قاتلة أودت 
السنوات  خ��الل  األش��خ��اص  م��ن  ال��ع��دي��د  بحياة 

الماضية. 
وقد أّكد باشاغا على ضرورة استكمال أشغال 
من  ك��ان  وال��ت��ي  ب��ال��ط��ري��ق،  واالص����الح  الصيانة 
الشركات  توقف  لوال  منتهية  تكون  أن  المفترض 
القائمة على األشغال عن العمل ألسباب مختلفة.

الملحة  ال��ح��اج��ة  على  أي��ض��ا  ب��اش��اغ��ا  وش���دد 
لصيانة العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية 
األخرى في ليبيا، وذلك من أجل تحسين السالمة 

المرورية والحّد من الحوادث.

محافظ مصرف ليبيا المركزي يشارك في 
اجتماع المجموعة االستشارية األفريقية

رئيس الحكومة يتفقد الطريق 
الرابطة بين سبها والجفرة 

التزام  الزادمة  سالم  الليبية  الحكومة  رئيس  نائب  ج��ّدد 
اعتمدها مجلس  التي  الطريق  بتنفيذ خارطة  التام  الحكومة 
النواب من أجل الوصول إلى االنتخابات التشريعية والرئاسية 
االستقرار  تحقيق  ض��رورة  إل��ى  مشيًرا  اآلج���ال،  أق��رب  في 

والسالم والمصالحة الوطنية الشاملة.
أّكد الزادمة أن الحكومة الليبية هي حكومة توافقية تمثل 
كل الليبيين من خالل تلبية متطلباتهم، وحل جميع مشاكلهم 
وتحسين أوضاعهم االقتصادية والمعيشية، مبيًنا بأن ذلك لن 
يأتي إال عبر استالم حكومتهم مهام عملها في مدينة طرابلس.
وشّدد الزادمة على أن الحكومة عازمة على المضي قدًما 
لدخول مدينة طرابلس واستالم مقّراتها ومؤسساتها بالطرق 

السلمية والقانونية في أقرب وقت.

 " باشاغا  فتحي   " الحكومة  رئيس  قال 
المقومات من أراضي  ليبيا لديها كافة  إن 
إحياء  من  تمكنها  محلية  وخبرات  خصبة 

النشاط الفالحي في البالد .
التفقدية  جولته  " خالل  باشاغا   " وأكد 
مدينة  جنوب  غدوة  بوديان  زراعية  لمواقع 
اإلمكانيات  كافة  ستوفر  أن حكومته  سبها 
العالم  يشهده  الذي  النقص  لسد  والموارد 
لما نشرته  وف��ق��ا  ال��ح��ب��وب  إم����دادات  ف��ي 
الصفحة الرسمية للحكومة الليبية المكلفة 

من البرلمان . 
توفير  على  العمل  سيتم  أنه  إلى  وأش��ار 
الحلول المستدامة من أجل تطوير القطاع 
الزراعي في ليبيا وزيادة انتاجه، باإلضافة 
إلى تشجيع الشراء من المزارعين الليبيين. 

واطلع رئيس الحكومة والوفد المرافق له 
خالل زيارته التفقدية على الصعوبات التي 
ذلك  في  بما  بالمنطقة،  المزارعين  تواجه 
الكهربائي،  للتيار  المتكررة  االنقطاعات 

وعدم توفر الحبوب الجيدة، باإلضافة إلى 
لآلالت  غيار  قطع  على  الحصول  صعوبة 
وغيرها  وال��ري،  الزراعة  في  المستخدمة 

من التحديات األخرى. 

الليبية  الحكومة  رئيس  ق��ام 
السيد فتحي باشاغا رفقة وزير 
الصحة بالحكومة السيد عثمان 
سبها  مركز  بزيارة  عبدالجليل 
أبريل  الجمعة 22  يوم  الطبي، 
على  ل��الط��الع  وذل��ك   ،2022

سير العمل بالمركز. 
الحكومة  رئيس  ناقش  حيث 
التحديات  له  المرافق  والوفد 
الطبية  العناصر  ت��واج��ه  التي 
الكوادر  نقص  وأهمها  بالمركز 
تجبر  والتي  الطبية،  والمعدات 
المواطن على السفر لمسافات 
على  الحصول  أجل  من  طويلة 

الرعاية الصحية المالئمة. 
وق����د أع���ل���ن ال��س��ي��د وزي���ر 
ال��ص��ح��ة ف��ي وق���ت س��اب��ق عن 
خطة الحكومة فيما يخص ملف 
الصحة، والمتمثلة في ما يلي:  

ال��ن��ظ��ام  - إع������ادة ه��ي��ك��ل��ة 

تنفيذ  ف��ي  وال��ش��روع  الصحي 
برامج التأمين الصحي؛

المرافق  خ��دم��ات  تطوير   -
ال��ط��ب��ي��ة )م����راك����ز ال���رع���اي���ة 
الصحية – المستشفيات العامة 
المراكز العالجية  والمركزية – 

المتخصصة(
ال��ع��ام��ل��ي��ن  ك���ف���اءة  -  رف����ع 
بالمؤسسات الصحية من خالل 
تنفيذ برامج تدريبية متخصصة 

في الداخل والخارج؛

برنامج  تنفيذ  في  الشروع   -
ال���م���ل���ف ال���ص���ح���ي ال��رق��م��ي 

للمواطنين؛
وبرامج  م��ب��ادرات  تنفيذ    -
خاصة )عالج األورام – توطين 
االهتمام   – الداخل  في  العالج 
االم���راض  ذوي  م��ن  بالشرائح 
الخاصة  واالحتياجات  المزمنة 
ووح��������دات ص��ح��ي��ة ل��ل��ع��ن��اي��ة 

بالمرأة(؛
دقيق  فني  برنامج  وض��ع   -

الصحية  ال���م���راف���ق  ل��ص��ي��ان��ة 
مستشفيات  وإن��ش��اء  القائمة 
وم���راك���ز ت��خ��ص��ص��ي��ة ج��دي��دة 
مراكز  األورام –  لعالج  )مراكز 
لعالج  م��راك��ز   – طبيعي  ع��الج 
أطفال  لعالج  م��راك��ز   – العقم 
ال��ت��وح��د – م���راك���ز ال��غ��س��ي��ل 

الكلوي(؛
-  م��ي��ك��ن��ة ع��م��ل��ي��ات ش���راء 
الصحية  وال��خ��دم��ات  األدوي����ة 
ل��ت��رس��ي��خ م���ب���ادئ ال��ش��ف��اف��ي��ة 

واإلفصاح ومكافحة الفساد؛
-  تنظيم ومراقبة الجودة في 
ذلك  ويشمل  الخاص،  القطاع 
التشخيص  وم��راك��ز  مصحات 
مع  الطبية،  التحاليل  ومعامل 
خدمات  تقديم  على  التشجيع 
للمواطن  ع��ال  بمستوى  طبية 
من  العام  القطاع  مع  والتعاون 

أجل تحقيق ذلك.

طالب رئيس الحكومة المكلف 
 " باشاغا  فتحي   " البرلمان  من 
بضرورة التوزيع العادل واإلدارة 
الشفافة لعائدات النفط حتى ال 

تستخدم ألغراض سياسية.
وقال " باشاغا " خالل اتصال 
هاتفي أجرته معه يوم الخميس 
الخاصة  المست�شارة  الماضي 
المتحدة  لألمم  ال��ع��ام  لألمين 
بشأن ليبيا " س�تيفاني ول�يامز " 
إن حكومته قررت خالل اجتماع 
عقدته أمس بمدينة سبها زيارة 
على  والوقوف  النفطية  الحقول 
ومعالجتها  االغ��الق��ات  أسباب 

ب��ح��س��ب م����ا ن���ش���ره ال��م��ك��ت��ب 
الليبية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  اإلع���الم���ي 
ال��م��ك��ل��ف��ة م���ن ال��ب��رل��م��ان عبر 

صفحتها بموقع " فيسبوك" . 
ون���اق���ش ال���ج���ان���ب���ان خ��الل 
االت�����ص�����ال ال���ه���ات���ف���ي ن��ت��ائ��ج 
ال��م��ش��اورات ال��ت��ي أج��ري��ت في 
أبريل   18 إل��ى   13 من  الفترة 
في القاهرة مع اللجنة المشتركة 
المؤلفة من أعضاء من مجلسي 
بشأن  للدولة  واألع��ل��ى  ال��ن��واب 
إع���داد إط��ار دس��ت��وري توافقي 
ي���ح���دد م���وع���د االن���ت���خ���اب���ات 

الرئاسية والبرلمانية. 

الزادمة ُيجّدد التزام الحكومة بتنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب

باشاغا يطلع على الصعوبات التي تواجه المواقع الزراعية بوديان غدوة جنوب مدينة سبها

رئيس الحكومة الليبية في زيارة إلى مركز سبها الطبي

باشاغا: سنزور الحقول النفطية للوقوف على أسباب االغالقات ومعالجتها

 أدان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس 
اتخذتها  التي  اإلج���راءات  باشاغا،  فتحي  ال��ن��واب 
البيع  إي��رادات  بتحويل  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
بمواجهة  متوعدا  الوالية،  المنتهية  الدبيبة  لحكومة 

سياسية حازمة.
“ندين  باشاغا:  ق��ال  تويتر  على  له  تغريدة  في 
الدولة  ث��روات  وتسخير  العام  المال  إه��دار  وبشدة 
تسعى  الشرعية  عن  خارجة  حكومة  لصالح  الليبية 
لبث الفتنة ونشر الفوضى لالستمرار في السلطة”.

عن  الصادرة  البيانات  تابعنا   ” باشاغا:  وأضاف 
القوى األمنية والعسكرية في مصراتة وطرابلس التي 
وإذ  القوة،  استعمال  بعدم  الثابت  نهجنا  على  تؤكد 
نشيد بهذه البيانات، نؤكد تحميلنا الحكومة المنتهية 

الوالية مسؤولية التصعيد والتحريض على العنف”.

باشاغا يدين تحويل إيرادات 
النفط إلى حكومة الدبيبة 
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أمرت النيابة العامة بحبس مراقب قطاع 
الزراعة والثروة الحيوانية في بلدية زليتن 
احتياطياً بتهمة اختالس أموال واالستيالء 

على آالت زراعية ومعدات كهرباء.
حسابه  عبر  العام  النائب  مكتب  وأف��اد 
النيابة  رئيس  بأن  "فيسبوك"  موقع  على 
تزوير  إزاء جرائم  التحقيق  بإجراءات  قام 
الوثائق الرسمية؛ واالختالس؛ واالستيالء 

على المال العام المخصص للمراقبة. 
وأضاف المكتب أن التحقيقات أظهرت 
أن مراقب قطاع الزراعة في البلدية حرم 
الوظيفية  ال��م��زاي��ا  م��ن  ال��ق��ط��اع  موظفي 
والحقوق المالية المقررة لهم؛ ومنع تمكين 
الموظفين من العالوات المالية المخصصة 
المقابلة  المالية  القيم  في  وتصرف  لهم؛ 
لها لفائدته تحت بيان مكافآت مستحقة. 

كما اسفرت التحقيقات عن إثبات واقع 
اختالس اآلالت الزراعية الثقيلة؛ ومعدات 
إمداد الكهرباء المخصصة للقطاع من قبل 

المتهم. 

على  ال��رق��اب��ة  مركز  مفتشو  تمكن 
البيضاء  ف���رع  واألدوي������ة-  األغ���ذي���ة 
-بالتعاون مع الحرس البلدي، ومديرية 
البيضاء من ضبط )7( شحنات  أمن 
بكميات  محمله  مصر  من  قادمة  نقل 
واألدوي���ة  الغذائية  ال��م��واد  م��ن  كبيرة 
منتهية  ال��ت��ج��م��ي��ل  وم��س��ت��ح��ض��رات 
من  لكميات  ب��اإلض��اف��ة  ال��ص��الح��ي��ة، 

التبغ المهرب من سوريا.
األغذية  على  الرقابة  مركز  وذك��ر 
ب��إج��راءات  القيام  أثناء  أن��ه  واألدوي���ة 
 - الجنوبية  حمامة  ببوابة  التفتيش 
وذل��ك ضمن   - ال��ص��ح��راوي  الطريق 
المستهلك  لحماية  الوطنية  الحملة 
المواد  م��ن  كبيرة  كمية  وج���واد  تبين 
وم��واد  جلدية  أدوي��ة  تضمن  المهربة 
الغذائية ومستحضرات تجميلية منتهية 
الصالحية وتبغ مهرب من سوريا تعمد 

إخفائه في صناديق عطور. 
وأوض�����ح ال��م��رك��ز أن����ه ت���م ات��خ��اذ 
اإلج������راءات ال��ض��ب��ط��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة 
المضبوط  المواد  ه��ذِه  حيل  الالزمة 
وإحالتهم  البضاعة  أصحاب  وحجز 

للنيابة لتطبيق القانون. 

النيابة العامة تأمر بحبس المسؤول السابق 
عن مراقبة قطاع الزراعة في زليتن

مركز الرقابة على األغذية بالبيضاء 
يحبط عملية تهريب ادوية ومستحضرات 

تجميل منتهية الصالحية

الشركة العامة للكهرباء تناقش مع مجالس البلديات توحيد الجهود للحد من ظاهرة سرقة األسالك الكهربائية

الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة تكشف عن عدد الحجاج الليبيين هذا العام

مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة ُيحدد أسس التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية

التقى  مجلس إدارة الشركة العامة 
مع  المهندسين  من  وعدد  للكهرباء 
وعدد  ليبيا  حكماء  مجلس  أعضاء 
م��ن ع��م��داء ال��ب��ل��دي��ات، وت��م خالل 
اللقاء مناقشة ظاهرة سرقة اسالك 
للحد  المشتركة  والخطة  الكهرباء 
م��ن ه��ذه ال��ظ��اه��رة وال��ق��ب��ض على 
وكذلك  النفوس  وض��ع��اف  الجناة 
ت��رش��ي��د االس��ت��ه��الك  واالس����راف 

في  خاصة  اإلض��اءة  إستخدام  في 
المحال التجارية ، 

الجهود  توحيد  على  االتفاق  وتم 
األس��الك  سرقة  ظاهرة  من  للحد 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وت��رش��ي��د اس��ت��ه��الك 
المناطق  بكافة  الكهربائية  الطاقة 
بين  التعاون  إط��ار  ف��ي  والبلديات 
ومجالس  للكهرباء  العامة  الشركة 

البلديات.

والعمرة  الحج  لشؤون  العامة  الهيئة  كشفت 
الليبية، الخميس الماضي، عن حصة ليبيا في 
عدد الحجاج الليبيين لهذا العام 1443 هجري 

2022 ميالدي.
على  حسابها  عبر  منشور  في  الهيئة  وقالت 
للموسم  الليبيين  الحجاج  ع��دد  إن  فيسبوك 
الحالي سيكون 3531 حاجا، يمثلون %45 من 
الماضية،  السنوات  في  الليبيين  الحجاج  نسبة 

والبالغ عددهم سبعة آالف حاج. 
رفع  السعودية  والعمرة  الحج  وزارة  وق��ررت 
العام 1443  هذا  الحج  لموسم  الحجاج  عدد 
المملكة  داخ���ل  م��ن  ح��اج  مليون  إل��ى  ه��ج��ري 
المخصصة  للحصص  وفقا  وذل��ك  وخ��ارج��ه��ا 
من  و15%  الخارج  من   85% بنسبة  للدول 

داخل السعودية . 
الهيئة  ادارة  الماضي عقد مجلس  واألسبوع 
بمقر  اجتماعا  والعمرة  الحج  لشؤون  العامة 
الهيئة بطرابلس ،خصصه لمناقشة المستجدات 
الحج  وزارة  اع���الن  بعد  ال��ح��ج  م��وس��م  ب��ش��أن 
السعودية عن عدة اجراءات بشأن موسم الحج. 
وأكد نائب رئيس الهيئة "صبري البوعيشي" 

الحجاج  ترتيبات  في  البدء  على  الهيئة  حرص 
وستة  ف���روع  ستة  خ��الل  م��ن  مبكرا  الليبيين 
بفرز  األول����ى  ال��خ��ط��وة  وس��ت��ك��ون  تنسيقيات، 
األعمار األقل من )65( عاما بما يتفق وشروط 

وزارة الحج السعودية. 
وزارة  أنه حسب إعالن  "البوعيشي"  وأوضح 
الحجاج  نسبة  ف��إن  السعودية  والعمرة  الحج 
الليبيين ستكون " %45 " من نسبة الحجاج في 

السنوات الماضية، وهي سبعة آالف حاج. 
السعودية  وال��ع��م��رة  الحج  وزارة  ووض��ع��ت   

أقل  العمرية  للفئة  للحج حيث سيكون  ضوابط 
استكمال  اشتراط  مع  ميالديا  عاما   )65( من 
في  المعتمدة  األساسية  بالجرعات  التحصين 

وزارة الصحة السعودية. 
للحج  ال��ق��ادم��ي��ن  على  ال����وزارة  واش��ت��رط��ت 
سلبي  فحص  نتيجة  تقديم  المملكة  خ��ارج  من 
لفيروس كورونا لعينة أخذت قبل )72( ساعة 

من موعد المغادرة للمملكة. 
السعودية على  الحج والعمرة  وشددت وزارة 
واتباع  االحترازية  ب��اإلج��راءات  الحجاج  التزام 
الحج  مناسك  أدائهم  الوقائية خالل  التعليمات 

حفاظا على صحتهم وسالمتهم. 
للطيران  العامة  الهيئة  أعلنت  جانبها  ومن 
لتشغيل  الزمني  اإلط��ار  عن  السعودية  المدني 
ل��ل��ع��ام 1443 هجري  ال��ح��ج  م��وس��م  رح���الت 

2022 ميالدي. 
وأوض���ح���ت ال��ه��ي��ئ��ة أن رح����الت ال��وص��ول 
لألراضي المقدسة ستبدأ في 31 مايو القادم 
رحالت  ستكون  بينما   ،2022 يوليو   3 حتى 
 13 وحتى  يوليو   12 ي��وم  من  بداية  المغادرة 

أغسطس القادم. 

ع��ق��د م��دي��ر م��ك��ت��ب ال��ت��ع��اون 
الدكتور  الصحة  ب��وزارة  الدولي 
عزام الهادي حسين يوم الخميس 
مع  موسًعا  اجتماًعا  ال��م��اض��ي، 
ال��ه��ي��ئ��ات وال��م��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 
وال��م��ح��ل��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ب��ال��ق��ط��اع 
مكتب  أعضاء  بحضور  الصحي 

التعاون الدولي.
ه���ذا وي��أت��ي االج��ت��م��اع ال��ذي 
المعلومات  م��رك��ز  ب��م��ق��ر  ع��ق��د 
والتوثيق بمدينة بنغازي، في إطار 
بين  مشترك  عمل  إط���ار  وض��ع 
وزارة الصحة والشركاء المحليين 

والدوليين.
وأك�����د ال���دك���ت���ور ع�����زام على 
المنظمات  كافة  استيفاء  ضرورة 

قبيل  ال��ق��ان��ون��ي��ة؛  إلج���راءات���ه���ا 
مشروع  أي  تنفيذ  ف��ي  ال��ش��روع 
في  بما  ال��ص��ح��ة،  ق��ط��اع  يخص 
المنفذ  المحلي  ال��ش��ري��ك  ذل��ك 

للمشروع على األرض.
وأوض���ح ع��زام أن��ه ت��م التنبيه 
المنظمات  ممثلي  جميع  على 
أي  مع  التعامل  بعدم  والهيئات، 
التنسيق  دون  للوزارة  تابعة  جهة 
المسبق مع مكتب التعاون الدولي، 
وفًقا لمنشور السيد وزير الصحة 
وأنه  لسنة 2021م،   ”11“ رقم 
سيتم إتخاذ اإلجراءات القانونية 

حيال المخالفين.
وأشار عزام إلى أن دولة ليبيا؛ 
المانحة،  ال���دول  أك��ب��ر  م��ن  ه��ي 

من  للعديد  المساعدات  وتقدم 
الراهنة  للظروف  ونظًرا  ال��دول، 
تحتاج  قد  البالد،  بها  تمر  التي 
بعض  في سد  المنظمات  لبعض 
على  التأكيد  مع  الفنية،  التغرات 

عدم االعتماد الكامل عليهم.
وأضاف عزام أن وزارة الصحة 
تعمل وفق خطط واستراتيجيات، 
ما  كل  في  معها  التنسيق  ويجب 
والتدريب  األدوي���ة  توريد  يخص 
من  وغيرها  والتجهيز  والصيانة، 
ال��خ��دم��ات ال��م��س��ان��دة األخ���رى، 
ه��در  مشكلة  ف��ي  ال��وق��وع  لمنع 
وغير  عشوائية  بطريقة  الموارد 

مدروسة.
أنه سيتم  وأضاف عزام مدير 

إقاف عمل بعض المنظمات التي 
مستنداتها  جميع  تستوفي  ل��م 
القانونية، وتسجيلها لدى الجهات 
ذات االختصاص في الدولة الليبة 
حيث  القادم،  األسبوع  بداية  من 
أعطيت المهلة الكافية الستكمال 

إجراتها ولم تلتزم
جميع  ممثلي  أكد  جانبه،  من 
المحلية  والمنظمات  الهيئات 
التام  استعدادهم  على  والدولية 
وأنهم  الصحة،  وزارة  مع  للتعاون 
سعداء لعقد هذا االجتماع الذي 
بشكل  ع��ق��ده  على  الجميع  أك��د 
دوري، للتنسيق وعرض المشاكل 
وال���ع���راق���ي���ل وإي����ج����اد ال��ح��ل��ول 

المناسبة لها. 

استمرار التعاون العلمي بين مركز البحوث الزراعية البيضاء وجامعة عمر المختار
يستمر التعاون العلمي بين مركز البحوث 
وجامعة  البيضاء،  والحيوانية  ال��زراع��ي��ة 
يوم األحد  المختار، حيث قام صباح  عمر 
الماضي، عضو هيئة التدريس بقسم التربة 
الدكتور  المختار  عمر  بجامعة  وال��م��ي��اه 
)ميكائيل يوسف الفيتوري(، بزيارة ميدانية 
وذل��ك  البحثية،  الصفصاف  محطة  إل��ى 
التجارب  إلقامة  المتاحة  المعامل  لمعاينة 

العلمية البحثية بها.
المحطة  إل��ى  ميكائيل  الدكتور  وراف���ق 
ال��م��ه��ن��دس )ع��ل��ي ج��ب��ري��ل( م��دي��ر ف��رع 
المنطقة الشرقية بمركز البحوث الزراعية 
)ف���رج سعيد(  وال��م��ه��ن��دس  وال��ح��ي��وان��ي��ة، 
مدير المحطة، حيث اطلعوا على األجهزة 
دورات  إقامة  إلمكانية  بالمعمل  المتوفرة 

تدريبية.
هذا وتم اإلتفاق على توسيع التعاون بين 
طلبة الدراسات العليا بجامعة عمر المختار، 

الذين دأبت المحطة على التعاون معهم في 
تنفيذ تجاربهم العلمية، والباحثين بالمركز، 
وذلك لإلعداد إلقامة دورات تدريبية حول 
علوم التربة بالتركيز على علوم أحياء التربة 
المستوى  على  س���واًء   ،soli biology

الحقلي أو المعملي، باإلضافة إلى الجوانب 
بتطوير  العالقه  ذات  والنظرية  العلمية 
هذا  في  المتخصصين  الباحثين  مهارات 
الرفع  سبيل  في  الجهود،  وتوحيد  المجال 

من مستوى البحث العلمي. 
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تنطلق يوم الثالثاء القادم أولى رحالت 
من  المباشرة  الليبية  الجوية  الخطوط 
اسطنبول  مطار  إل��ى  بنغازي  بنينا  مطار 

بواقع رحلتين أسبوعًيا.
وال��وارد  الصادر  مكتب  رئيس  وأوض��ح 
بمحطة الشحن الجوي بالخطوط الجوية 
تصريح  ف��ي   – البرغثى  ع��رف��ات  الليبية 
يوم  أن   – الليبية  األن��ب��اء  وكالة  لمراسل 
رح��الت  أول���ى  ال��ق��ادم ستنطلق  ال��ث��الث��اء 
الدولي  بنينا  مطار  من  الليبية  الخطوط 
من  ألكثر  دام  توقف  بعد  اسطنبول،  إلى 

“7” سنوات.
اليوم ذاته؛  أنه في  إلى  البرغثي  وأشار 
الليبية  الجوية  الخطوط  طائرة  ستصل 
فى  سنة  لمدة  احتجازها  بعد   5ALAK
مطار مصراته وصيانتها في القاهرة اللتي 
بنينا  مطار  فى  وستهبط  سنة،  استغرقت 

الدولي يوم 26 أبريل. 

األغذية  على  الرقابة  مركز  مدير  أكد 
محمود  ال��م��ه��ن��دس  ب��ب��ن��غ��ازي  واألدوي������ة 
الزايدي، خلو السوق المحلي من منتجات 
التجارية  للعالمة  الحاملة  فريرو  شركة 
kinder surprise max ملوثة ببكتريا 

السالمونيال.
لوكالة  تصريح  ف��ي   – ال��زاي��دي  وق���ال 
ت��داول  من  مانع  ال  إن��ه   – اللييبة  األن��ب��اء 
شريطة  المحلي،  السوق  داخ��ل  منتجات 
المحافظة على المناولة والتخزين الجيد.

وأض����اف ال���زاي���دي : “ل��ق��د ت��م سحب 
فريرو  منتجات شركة  من مختلف  عينات 
من  مختلفة  أماكن  من  محلًيا؛  المتداولة 
اخضاعها  وتم  وضواحيها،  بنغازي  مدينة 
خلوها  النتائج  وبينت  الجرثومي  لتحليل 
ألي  وج��ود  وال  السالمونيال،  بكتريا  م��ن 
المستهلك  وسالمة  أمن  يُهدد  ملوث  نوع 

الغذائية”.
الليبية  األنباء  وكالة  تحصلت  وقد  هذا 
على  ال��رق��اب��ة  م��راس��الت  م��ن  نسخ  على 
المعنية  ل��ل��ج��ه��ات  واألدوي�������ة،  األغ���ذي���ة 
نتائج  بسلبية  إلخ��ط��اره��ا  ب��ال��خ��ص��وص 
الفحص، من ضمنها بلدية بنغازي وجهاز 

الحرس البلدي. 

البرغثي: البدء في تسيير رحالت بين 
بنغازي واسطنبول الثالثاء القادم

الزايدي: منتجات “كيندر سوربرايس” 
خالية من التلوث ببكتيريا السالمونيال

افتتاح معرًضا للصناعات السورية بمدينة بنغازي
افتتح بمدينة بنغازي يوم الثالثاء 
الماضي، معرًضا للمنتجات السورية 
بحضور العديد من القنوات المحلية 

والمواطنين.
ه����ذا واح���ت���وى ال��م��ع��رض على 
من  السورية  المنتجات  من  العديد 
مواد الغذائية، واألقمشة، والمالبس 

والستائر، والمواد المنزلية.
وق���ال م��دي��ر ع��ام ش��رك��ة الدليل 
الدولي لتجهيز المعارض والمؤتمرات 
وكالة  لمراسل   – الجهانى  أحمد 
فى  “معرض صنع   – الليبية  األنباء 
بفتتح  أن  مفترض  م��ن  ك��ان  س��وري��ا 

قبل شهر رمضان، ولكن بسبب عطل 
العشر  فى  افتتاحة  تم  الباخرة  فى 

اآلواخر من الشهر الفضيل”.
وأضاف الجهانى: “تم إجراء عقد 
م��ع س��وري��ا؛ إلق��ام��ة ه��ذا المعرض 
بنغازي،  مدينة  ف��ى  س��ن��وي  بشكل 
والجميل فى هذا المعرض هو توفر 
كافة االحتياجات المواطن من مواد 
الغذائية، والمالبس، ومواد التجميل، 
ستائر  السورية،  حلويات  وأح��ذي��ة، 
واألقمشة، وسيستمر المعرض يومًيا 
الشهر  م��ن  اآلواخ����ر  العشر  طيلة 

الفضيل”. 

إدارة الشؤون الفنية بشركة الخليج تقيم أدائها خالل الربع األول لعام 2022م

الحرس البلدي بنغازي يضبط معمل للحلويات مخالفا للمعايير الصحية 

بدء رحالت الطيران بين ليبيا ومالطا عبر مطار مصراتة اعتباًرا من شهر مايو

بشركة  الفنية  الشؤون  إدارة  عقدت 
الخليج العربي للنفط صباح يوم االثنين 
لتقييم أدائها خالل  الماضي، اجتماعاً 
عرض  و  2022م،  لعام  األول  ال��رب��ع 
الذي تم إنجازه، والصعوبات والمشاكل 

التي واجهتهم بالخصوص.
استعراض  االجتماع  تضمن  و  ه��ذا 
النشاط  ومستهدفات  اإلدارة  لخطة 
ل��ل��ع��ام ال���ح���ال���ي،  ب��م��ا ف��ي��ه��ا إض��اف��ة 
عمليات  لمتابعة  األول���ى  المنسقات 
و  لتكاليف  الثانية  و  اإلنتاج  و  الحفر 
ال��م��س��اع��دة،  ال��خ��دم��ات  و  التخطيط 
المتمثلة  الجديدة  األقسام  من  وع��دد 
في هندسة عمليات الزيت والمصافي، 
واس��ت��رداد  المياه،  معالجة  هندسة  و 
الحماية   ( الخارجية  الحماية  و  الغاز 

 ( ال��داخ��ل��ي��ة  الحماية  و   ) المهبطية 
المعالجة الكيميائية (.

ال��ش��ؤون  إدارة  م��دي��ر  أك���د  ب����دوره، 
على  الفرجاني(  )محمد  السيد  الفنية 

الدور الحيوي لإلدارة في متابعة جميع 
القصور  معالجة  وإن  الشركة،  أنشطة 
من  اإلدارة  يمكن  الصعوبات،  وتذليل 

تحقيق المستهدفات لبقية العام. 

العمليات،  غ��رف��ة  دوري����ات  تمكنت 
بنغازي  البلدي  الحرس  لجهاز  التابعة 
بمدينة بنغازي الكبرى، من ضبط معمل 
للحلويات والمعجنات، مقام داخل منزل 
المجاهدين،  شرائع  بمنطقة  عشوائي 

وذلك بعد اإلشتباه والتحري.
الموقع  أن  بعد مداهمته  وتبين  هذا 
قبل مجموعة  من  ويُ��دار  غير مرخص 
من العمالة المخالفة، يقومون بتصنيع 
تحت ظروف صحية  الحلويات،  وعمل 
يقومون  ث��م  وم��ن  مالئمة  غير  وبيئية 
بتوزيعها وعرضها للبيع داخل المحاّل.

اإلعالم  وحدة  رئيس  أوضح  وب��دوره 
المالزم  بنغازي  البلدي  الحرس  بجهاز 
أول )محمد لعبيدي(: إن دوريات جهاز 
تكثف جهودها  بنغازي  البلدي  الحرس 
الميدانية،  الفرق  خ��الل  من  الرقابية 
المكونة من دوريات لغرفتين من عمليات 
المراقبين من  للمتابعة وضبط، برفقة 
على  الرقابة  ومركز  البيئي  اإلصحاح 
األغذية واألدوية، حيث يقومون بمتابعة 
مثل هذه المخالفات أواًل بأول والقضاء 
ع��ل��ي��ه��ا؛ وذل����ك ح��رًص��ا ع��ل��ى سالمة 

وصحة المواطنين والمقيمين بالمدينة، 
والتأكد من سالمة كل ما يقدم لهم من 

المواد الغذائية.
الدوريات  مداهمة  وأكد”العبيدي” 
من  ال��ع��دي��د  ب��ه  وج���د  ح��ي��ث  للمعمل، 
مكاًنا غير مخصص  كونه  المخالفات؛ 
أبسط  إل��ى  ويفتقد  ال��ط��ع��ام،  إلع���داد 
والتجهيزية  الصحية  االش��ت��راط��ات 
ومقومات النظافة، إضافة إلى أن جميع 
العمال الموجودين ال يحملون شهادات 

صحية.

ت��م القبض  أن���ه  ب��ي��ن “ال��ع��ب��ي��دي”  و 
العمالة  وعلى  المعمل،  صاحب  على 
عاماًل،   )4( عددهم  والبالغ  الموجودة 
وتسليمهم إلى وحدة التحقيق المركزي 
الموقع  إغ��الق  وتم  بالفرع،  المختصة 
اإلج���راءات  التخاذ  للتحقيق  وإحالته 

النظامية بحقه.
والفرق  المراقبين  كافة  على  وأثنى 
المراكز  دوري���ات  كافة  من  الميدانية 
جهود  تبذل  التي  والغرفة  وال��وح��دات 
كبيرة للقضاء على هذه الظواهر، الفًتا 
إلى ضرورة مواصلة تكثيف الجهود في 
متابعة كافة األنشطة المتعلقة بالصحة 
العامة والتأكد من استيفاء االشتراطات 
الصحية، وإبعاد ومحاربة الظواهر التي 
البيئي  اإلص��ح��اح  على  خ��ط��ًرا  تشكل 
والمقيمين  المواطنين  وحياة  وصحة 

بالمدينة.
الحرس  جهاز  أن  “العبيدي”  وأك��د 
القانون،  تطبيق  عن  يتوانى  لن  البلدي 
المخالفين  بحق  والتعليمات  باألنظمة 
والمتهاونين في صحة وسالمة الغذاء. 

أع��ل��ن ال��س��ف��ي��ر ال��م��ال��ط��ي ل��دى 
السفارة  بدء  صليبا،  تشارليز  ليبيا 
المالطية قبول التأشيرات السياحية 
بأنه  موضحا  الليبيين،  للمواطنين 
ستكون هناك رحلة مباشرة بين ليبيا 
مصراتة  مطار  طريق  عن  ومالطا 

وذلك اعتبارا من شهر مايو.
تصريح  ف���ي   – صليبيا  وق����ال 
 – االق��ت��ص��ادي��ة  ص���دى  لصحيفة 
لوائح  تنظمها  التأشيرة  رس��وم  إن 

االتحاد األوروب��ي، حيث تبلغ رسوم 
ألي  ي��ورو   80 السياحية  التأشيرة 
عاًما،  عمره عن 12  يزيد  شخص 
و12   6 بين  لألطفال  ي��ورو  و40 

عاًما.
وأشار صليبيا إلى أن مزود خدمة 
سيتقاضى  ال��خ��ارج��ي��ة،  التأشيرة 
رسوم خدمة ال تزيد عن 40 يورو 
بما  الدفع  مستحقة  الرسوم  جميع 

يعادله بالدينار. 



جامعة  رئ��ي��س    بمكتب  ُعقد 
وادي الشاطيء اليومين الماضيين 
بين  األول  التقابلي  اإلج��ت��م��اع 
التقنية  ومعاهد  كليات  ع��م��داء 
الشاطيء  وادي  بمنطقة  العليا 
المناظرة   الكليات  ع��م��داء  م��ع 
بجامعة  التخصصات  ف��ي  لهم 
رئيس  بحضور  الشاطيء   وادي 
م��رك��ز ال��ب��ح��وث واإلس��ت��ش��ارات 
ومدير إدارة شؤون أعضاء هيئة 
ال��ت��دري��س ورئ��ي��س م��رك��ز خدمة 
المجتمع والبيئة بالجامعة ومدير 
بكلية  العليا  ال���دراس���ات  إدارة 
هيئة  أع��ض��اء  وب��ع��ض  الهندسة 

التدريس بالجامعة .
حضر االجتماع  السادة :

للعلوم  العالي  المعهد  مدير 
والتقنية تامزاوة ،  وكيل الشؤون 

للعلوم  العالي  بالمعهد  العلمية 
المعهد  مدير  تامزاوة،  والتقنية 
العالي للعلوم الصحية محروقة ، 

عميد كلية العلوم التقنية بادري
عمداء كليات الهندسة والتقنية 
العلمية  ال��ش��ؤون  ،وك��ي��ل  الطبية 
بكلية علوم األغدية بجامعة وادي 

الشاطيء.
التعاون  ُسبل  اإلجتماع  ناقش 
ب��ي��ن ال��ج��ام��ع��ة و ال��م��ؤس��س��ات  
تقدمه  أن  يمكن  وم���ا  العلمية 
للكليات  خ��ب��رات  م��ن  الجامعة 
وال��م��ع��اه��د ال��ت��ق��ن��ي��ة، ف��ي إط��ار 
واجبات الجامعة اتجاه المجتمع 
يمكن  م��ا  ك��ل  وتحقيق  المحلي 
وتطوير  تنمية  ف��ي  يساهم  أن 
غيرها  او  التعليمية  المؤسسات 

في المنطقة

أق����ي����م����ت خ�������الل األي�������ام 
تنافسية  مسابقة  ال��م��اض��ي��ة 
ساحل  “مسابقة  عنوان  تحت 
الجبل األخضر الرابعة لحفِظ 
وتجويد القرآن الكريم والسّنة 
طلميثة  ب��م��ن��ط��ق��ة  ال��ن��ب��وي��ة” 
ببلدية ساحل الجبل األخضر، 
الشباب  مكتب  بين  بالتعاون 
األخضر  الجبل  ساحل  ببلدية 
وم��ك��ت��ب األوق�����اف وال��ش��ؤون 

اإلسالمية بالبلدية.
استمرت  ال��ت��ي  المسابقة 
تخللتها  متتاليين،  يومين  لمدة 
عدة جوانب في أجزاء القرآن 
آخر  جانب  وبإقامة  الكريم، 
مختتمة  النبوية،  السّنة  ف��ي 
الجوائز  بتوزيع  هذا  لمحفلها 
المشاركين،  للطلبة  والحوافز 

وتقديم كل ُسبل الدعم الكامل 
مسيرتهم  يواصلوا  لكي  لهم، 
الدراسية في حفظ كتاب الله 

تعالى.
ه����ذا وق����د ق����ام ال��م��ن��س��ق 

ببلدية  الشباب  الممثل لمكتب 
س���اح���ل ال���ج���ب���ل األخ���ض���ر، 
س���ال���م ع���ب���دال���واح���د ب��إل��ق��اء 
للطلبة  داعمة  تحفيزية  كلمة 
المشاركين في هذه المسابقة، 

المشاركين  للطلبة  بها  واصال 
أن يواصلوا دراستهم في حفظ 
كتاب الله تعالى حّتى ينالوا كل 
األجر والثواب ونفع هذه األمة 

في الرقي بالعلم والنجاح.
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جامعة وادي الشاطيء 

   تبحث  ُسبل التعاون العلمي وتقديم الخبرات للكليات والمعاهد التقنية 

بلدية ساحل الجبل األخضر تقيم مسابقة لحفظ وتجويد القرآن

ق�����ام رئ����ي����س ال��م��ج��ل��س 
بنغازي  لبلدية  التسييري 
ال��م��ه��ن��دس ص��ق��ر ب��وج��واري 
مدير  برفقة  ميدانية  بجولة 
بالبلدية    المشروعات  مكتب 
م/ أسامة الكزة لإلطالع على 
الجاري بمشروع  العمل  سير 
من  الممتد  ال��ش��ارع  رص��ف 
ال��ط��ري��ق ال��ث��ان��ي إل���ى ش��ارع 

الجزائر بمنطقة طابلينو.
م���ؤك���دا ب���وج���واري أث��ن��اء 
العمل  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ج��ول��ت��ه 
الُمختنقات  جميع  حل  على 
وفتح  المدينة  في  المرورية 
لتسهيل  ج��دي��دة  م���س���ارات 

حركة سير المركبات .

المتعلقة  اإلج���راءات  كافة  استكملت 
 80 ع���دد  ال��ج��ن��وب  ب��ل��دي��ات  بتسليم 
المبيدات  رش  بمعدات  مجهزة  سيارة 
ض���م���ن خ���ط���ة ال��ح��ك��وم��ة 
العقارب  انتشار  لمواجهة 
بعض  ف���ي  وال���ح���ش���رات 
ودعماً  ال��ج��ن��وب،  مناطق 
وم��واص��ل��ًة  ال��ع��ام��ة  للصحة 
الجنوب،  بلديات  لكافة  الدعم  تقديمها 
لعمداء  م��ش��ددة  تعليمات  ص��درت  كما 
الحفاظ  على  بالتعهد  الجنوب  بلديات 
السيارات  لهذه  البلديات  ملكية  على 

وحمايتها.

االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزي���رة  بحثت 
السيدة/ وفاء الكيالنی  مع عميد بلدية 
أوباری السيد/ احمد ماتكو بمقر الوزارة 
اليومين الماضيين  ُجملة من القضايا 
االجتماعی  بالشأن  تُعنی  التی 
لمواطنی البلدية بمختلف 

محالتها.
ح����ض����ر االج����ت����م����اع 
دي��وان  رئيس   / ال��س��ادة 
ال���م���ج���ل���س ال����رئ����اس����ي 
عيسی  بن  السيد/  الجنوبية  بالمنطقة 
أعيان  مجلس  رئيس  نائب  و  الصديق 
بلدية أوباري السيد/ موسی كننو حيث 
األس��ر  دع��م  مناقشة  الجانبان  ت��ن��اول 

المحتاجه بالبلدية . 
خالل  البلدية  عميد  وع���رض  ه��ذا 
ال��ل��ق��اء م��ل��ف ال��ن��ازح��ي��ن  م���ن حيث 
معالجة  إلمكانية  المعيشية  أوضاعهم 
بغية  منها   يُعانوا  التی  القصور  أوج��ه 
ال��ت��ن��س��ي��ق م��ع ال������وزارة ف���ی  تحسين 

أوضاعهم المعيشية.

استكمال اإلجراءات المتعلقة بتسليم 
بلديات الجنوب 80 سيارة مجهزة 

بمعدات رش المبيدات

بلدية أوباري 
تبحث ُجملة من القضايا التي ُتعنى 

بالوضع المعيشي للمواطن

بلدية بنغازي تتابع  أعمال الرصف الجارية بالمدينة 



عميد  الحجام  الوهاب  عبد  زار 
الداخلية  وزارة  مقر  نالوت  بلدية 
في طرابلس حيث استعرض السيد 
الوضع  ال��وزي��ر  م��ع  البلدية  عميد 
ب��ال��م��دي��ن��ة وط��ال��ب بدعم  األم��ن��ي 
األمنية  واألج��ه��زة  األم���ن  م��دي��ري��ة 
بالبلدية، وكذلك طالب بدعم مراكز 
ال��ش��رط��ة ب��ال��ب��ل��دي��ة ب��اإلم��ك��ان��ي��ات 
ال��الزم��ة وب��إت��اح��ة ال��ف��رص لرجال 
علي  الحصول  في  بالبلدية  األم��ن 
سواء  التخصصي  التأهيل  دورات 

في الداخل أو الخارج.
تدريب  معهد  بدعم  طالب  كما   

تكويت  ال��ب��ل��دي  ب��ال��ف��رع  ال��ش��رط��ة 
ب��ت��دري��ب  ع��م��ل��ه  ف��ي  يستمر  ح��ت��ي 
وتخريج عناصر الشرطة ،كما تناول 
العمودي  الطيران  مهبط  االجتماع 

البلدية  عميد  السيد  ووج��ه  نالوت 
لزيارة  الوزير  للسيد  رسمية  دع��وة 
احتياجات  علي  للوقوف  المدينة 

األجهزة األمنية بها.

قام أعضاء مكتبي الحرس البلدي 
أوجلة  ببلدية  البيئي   واإلص��ح��اح 
والمواد  األدوي��ة  من  كمية  بإعدام 
الغذائية المنتهية الصالحية  والغير 
بعد  ال��ب��ش��ري   لالستهالك  قابلة 

التجارية  بالمحال  ضبطها  تم  أن 
الحملة  ضمن  وذل��ك  والصيدليات 
األسواق  على  الموسعة  التفتيشية 
بلدية  أطلقتها   وال��ت��ي  بالمدينة، 
أوجلة مطلع شهر رمضان المبارك   

.
مكتب  رئيس  أوض���ح   جانبه  م��ن 
يونس  عميد  أوجلة  البلدي  الحرس 
المجبري بأن الكمية التي تم إعدامها 
كانت أغلبها منتهية الصالحية ومنها 
التالفة بسبب سوء التخزين والتهوية 
ال��س��ادة  مطالباً  ال��م��خ��ازن،  ببعض 
أصحاب المحال التجارية أخذ كافة 
اإلجراءات االحترازية لتخزين السلع 
الصحي  بالشكل  والبضائع  الغذائية 
البضائع  سالمة  من  والتأكد  المتبع 

قبل عرضها باألسواق.
وفي سياق متصل أكد مدير مكتب 
/محمد  السيد  البيئي  اإلص��ح��اح 
رفقة  المكتب  ج���والت  أن  ك��اري��س 
أعضاء الحرس البلدي مستمرة على 
األسواق بالبلدية، وسيتم إعدام كافة 

السلع التالفة أوالً بأول.

حمالت  شحات  بلدية  تواصل 
اإلن��ارة  وأعمال  العامة  النظافة 
بأحياء وشوارع   المدينة وتقليم 

األشجار بالطريق الرئيسي .
عبر  البلدية  نوهت  جانبها  من 
موقع  على  الرسمية  صفحتها 

فيسبوك   اإلجتماعي   التواصل 
ع��ن��اي��ة ال����س����ادة  ال��م��واط��ن��ي��ن  
االقتصادية  األنشطة  وألصحاب 
المسؤولية  ق���در  ع��ل��ى  الجميع 
العام  المظهر  على  للمحافظة 
بعدم رمى القمامة علي الطرقات 

المحافظة  وض���رورة  واألرص��ف��ة 
 ، البيئة  واح��ت��رام  النظافة  على 
النظافة   س��ي��ارات  أن  إل��ى  الفتة 
ب��ش��ك��ل دوري  ال���ش���وارع  ت��ج��وب 
نظافة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  وي���وم���ي 

المدينة . 
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 عميد بلدية نالوت يستعرض الوضع األمني بالمدينة 
ويطالب بدعم مديرية األمن واألجهزة األمنية بالبلدية

 الحرس البلدي واإلصحاح البيئي أوجلة 

يعدمان أدوية ومواد غذائية منتهية الصالحية

بتنفيذ  زوارة  البلدي  المجلس  باشر 
الحدودي  بالمعبر  واسعة  نظافة  حملة 

وال���ت���ي  اج����دي����ر  رأس 
ت��ش��م��ل ت��ن��ظ��ي��ف ك��اف��ة 
ال����م����م����رات وال����ط����رق 
وإزالة  بالمعبر  الخدمية 
الرمال العالقة والقمامة 
األشجار  وتقليم  الرمال 

لتوفير بيئة نظيفة للمسافرين والعاملين 
بالمعبر.

عميد  لتعليمات  تنفيذاً  الحملة  جاءت 
التي  التفقدية  زي��ارت��ه  إث��ر  زوارة  بلدية 
التقى خاللها مع  والتي  للمعبر  بها   قام 
أبرز  على  للوقوف  بالمعبر  المسؤولين 
منها  يعاني  التي  والمشاكل  الصعوبات 
والمدنية  األمنية  واألجهزة  المسافرين 

العاملة بالمعبر .

ابرَمت بلدية يفرن اتفاقاً مع شركة اتحاد 
التحضيرات  في  للبدء  الدولية  المقاوالت 
يفرن  مستشفى  بناء  م��ش��روع  إلستئناف 
عقده   اجتماع   خالل  ذلك  جاء  الجديد  
السيد  ي��ف��رن/   البلدي  المجلس  عميد 

ح��س��ي��ن ك���اف���و وع��ض��و 
السيد  البلدي  المجلس 
س��ع��ي��د أب��وق��ص��ي��ع��ة مع 
رئ���ي���س ش���رك���ة ات���ح���اد 
ال����م����ق����اوالت ال���دول���ي���ة  

أن   بعد  وذل���ك   حقي  إسماعيل  السيد/ 
مالية   م��ي��زان��ي��ة  للمستشفى  ُخ��ص��ص��ت  
دام  توقف  بعد  البناء  مشروع  إلستكمال 
ألكثر من 8 أعوام  وستباشرالشركة العمل 

بعد عيد الفطر المبارك.

بلدية زوارة تشرع في تنفيذ 
حملة نظافة واسعة بمعبر رأس 

أجدير الحدودي

بعد توقف دام ألكثر من 8 أعوام 
استئناف العمل  بشروع بناء 

مستشفى يفرن الجديد

حفاظًا على المظهر العام

بلدية شحات تواصل حمالت النظافة 
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ثقافية

■ بقلم: حسين نصيب المالكي 

التاريخية  الرواية  على  اطلعت 
تخوم  على  بيضاء  ازه��ار  الثانية 
المقبرة للروائي صالح السنوسي 
هذا  ايبيدي  منشورات  من  وهي 
العام بعد روايته التاريخية األولى 
الهروب من اوستيكا وهذه الرواية 
بعد  وقعت  احداثا  تتناول  الثانية 
لليبيا ودخوله  االحتالل االيطالي 
بنغازي وتحكي عن بضعة عائالت 
م��ع بعضها  م��ت��راب��ط��ة  م��ت��ج��اورة 
بعالقات متينة في محلة الدراوي 
وسط المدينة ابطال هذه الرواية 
شخصيات ليبية وإيطالية ويهودية 
اجتماعية  ع��الق��ات  بينهم  تنشأ 
وت��ت��ص��ور ه���ذه ال��ع��الق��ات ذات 
وهذهالعائالت  العاطفي  البعد 
ابن  ول��ه��ا  سليمان  عائلة   : ه��ي 
اس��م��ه ع��ي��س��ى وزوج�����ة اس��م��ه��ا 
وعائلة  اسمها حواء  وأبنة  سالمة 
كريمة  زوج��ت��ه  الشريف  منصور 
اسمه  اب��ن  ولها  فاطمة  وابنتها 
عيسى  بصديقه  ارت��ب��ط  ون��ي��س 
كموني  ع��م��ور  وع��ائ��ل��ة  ج��ي��ران��ه 
وتعالج  ال��ذه��ب  ت��اج��ر  ال��ي��ه��ودي 
العالقة بين الفتاة اليهودية نادية 

عمور والفتى الليبي ونيس 
م��ن��ص��ور وع���الق���ة ال��ح��ب 
ب��ي��ن��ه��م��ا وك���ي���ف ت��ط��ورت 
ح��ت��ى ت��زوج��ه��ا وال��ع��الق��ة 
ب��ي��ن ال��ط��ب��ي��ب االي��ط��ال��ي 
الذي اعلن اسالمه و تزوج 
فاطمة واصبح اسمه شرف 
منار  الليبية  والفتاة  الدين 
الموهوبة يتيمة االب واألم 
الموسيقار  اح��ب��ت  ال��ت��ي 
فالديني  رومانو  االيطالي 
الرواية  فهذه  تزوجته  ثم 
بينهم  الحب  هذا  وتساب 
رغم قساوة الحرب اال انه 
واختالف  االس��وار  تجاوز 
ان  ل��ن��ا  تحكي  ال��دي��ان��ات 
اليمنع  الديانات  اختالف 
من الزواج بين الطرفين .

وع�������ن�������دم�������ا وص������ل 
الفاشيستي  موسوليني 

المحاكم  س��ن  الي��ط��ال��ي��ا  ح��اك��م��ا 
الصورية المتنقلة في ليبيا واقام 
في  الجماعية  االب���ادة  معتقالت 
اق���ارب  وزج  وال��ع��ق��ي��ل��ة  ال��ب��ري��ق��ة 
الليبية فيها  المجاهدين والقبائل 

واق����ام االس����الك ال��ش��ائ��ك��ة بين 
ليبيا ومصر لمنع وصول السالح 

والمؤن للمجاهدين الليبيين .
وتنقل الراوي المؤلف بين هذه 
والبيوت  ال��ع��دي��دة  الشخصيات 

داخ����ل ح����ارة ال�����درا وي 
ب��م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي ن��اق��ال 
العاشقة  ال��ق��ل��وب  دق���ات 
موسوليني  وص���ول  ح��ت��ى 
كرسي  ال��ي  الفاشيستي 

الحكم االيطالي .
مأساوية  نهاية  وك��ان��ت 
ألب��ط��ال ه��ذه ال��رواي��ة في 
عيسى  نفي  حيث  ختامها 
وم���رض ب��ال��س��ل ف��ي تلك 
حتى  االيطالية  ال��ج��زي��رة 
مات فيها ومحاولة الفنان 
االنتحار  فالديني  رومانو 
ف���ي ال��س��ج��ن اح��ت��ج��اج��ا 
ع��ل��ى م��ن��ع زوج���ت���ه م��ن��ار 
في  زي��ارت��ه  م��ن  وطفليها 
ايطاليا  وحكمت  السجن 
على الطبيب شرف الدين 
ب����اإلع����دام وع��ل��ى ون��ي��س 
منصور  وفاطمة  منصور 
باإلعدام ) عندما تم انزال جسد 
منصة  على  م��ن  منصور  فاطمة 
كان  السجن  ب��اح��ة  ف��ي  االع���دام 
المعسكر  ف��ي  االع�����دام  فصيل 
تاركا  م��غ��ادر  يستدير  ال��م��ج��اور 

جثة  الدين  شرف  الدكتور  خلفه 
مصلوبة على عامود 

النيشان بعد ان تلقى في راسه 
مسدس  من  األخ��ي��رة  الرصاصة 

آمر فصيل االعدام (
م����ن خ������الل ق�����راءت�����ي ل��ه��ذه 
الروائي صالح  ان  الرواية االحظ 
السنوسي غير قاريء جيد لتاريخ 
الغبي  بئر  فمعركة  الليبي  الجهاد 
الشهيرة وقعت في ابريل وليس في 
لم  والعقيلة  مارس سنة 1923م 
تضم سكان الجبل األخضر فقط 
بل ضمت ايضا سكان البطنان من 
اقارب شيخ الشهداء عمر المختار 
ولم تكن هناك معتقل العقيلة فقط 
البريقة  معتقالت  هناك  ك��ان  بل 

وسلوق وغيرها .
ك���ان ال ض����رورة لشرح  اي��ض��ا 
بالعربية  بالعامية  الحوار  كلمات 
وواضحة  مفهومة  كلمات  النها 

للجميع.
السابعة  ال��رواي��ة  ه��ذه  وتبقى 
هي  ال��س��ن��وس��ي  ص��ال��ح  لمؤلفها 
المكتبة  الث���راء  اض��اف��ة  مشوقة 

العربية .

الديوان – موقع الطيوب 
تابعة وتصوير / مهّند سليمان

بطرابلس  الفنون  لتقنيات  العالي  المعهد  أق��ام 
بالتعاون مع منتدى أصدقاء المسرح والجمعية الليبية 
)دور  بعنوان  محاضرة  والفنون  للثقافة  اإليطالية 
األستاذ  ألقاها   )1979-1911 ليبيا  في  العرض 
ساسي”،  بن  “أمل  األستاذة  وقدمتها  الهوني”  “م��راد 
وذلك يوم الخميس 21 إبريل الجاري، وافتتح األستاذ 
“عبد الرزاق العبارة” المحاضرة بكلمة ترحيبية، وتناول 
نشأة  تاريخ  محاور  ع��دة  خ��الل  من  الهوني  األس��ت��اذ 
صاالت العرض السينمائي في ليبيا وانتشارها ودورها 
الثقافي والسياسي الذي مارسته في المجتمع الليبي 
طيلة عقود طويلة من الزمن وصوال لمرحلة تأميمها 
لصالح المؤسسة العامة للخيالة عام 1979م، وذكر 
المحاضر إلى أن دور العرض أوان ذاك الزمن شكلت 
وتفكيرهم  وسلوكهم  الناس  حياة  في  مؤثرا  عامال 
وعاداتهم واتجاهاتهم ونظرتهم للحياة لما تبثه وتنقله 
صناعة السينما من معلومات وأفكار ومشارب ثقافية 
على  مهمة  نافذة  اعتبارها  يمكن  وبالتالي  مختلفة 
المعرفة والثقافة والترفيه في أي بلد من بلدان العالم، 
الحديث عنها وعما  إنه وفق هذا األساس فإن  وتابع 

مثلته في حياة الليبيين سيكون حديثا ممتعا وشائقا.
)سينما  أوريليوس  ماركوس  بقوس  دار عرض  أول 

توغراف باب البحر)
عن  الحديث  ب��أن  حديثه  مستهل  ف��ي  لفت  فيما 
السينما في ليبيا في محاضرة كهذه لن تكون إحصائية 
موضحا إنه ليس بصدد احصاء عدد دور العرض الليبية 
تعبيره لإلسقاطات  لما سماه حسب  بقدر ما سيلجأ 
نتطرق  حين  للذهن  يتبادر  ما  أول  أن  مردفا  معينة، 
لموضوع السينما في ليبيا هو دار عرض كبرى مقابلة 
للبحر، لذلك غالبا ما تتم اإلشارة إلى دار عرض قوس 
ماركوس أوريليوس حيث قدم فيها أول عرض سينمائي 
لتلك  الفعلي  للتاريخ  البعض  اختالف  رغ��م  صامت 
العروض فالبعض يرجعه لعام 1908م بينما البعض 
الىخر يشير لعام 1911م كبداية حقيقية لنشوء دور 
العرض و منهم األستاذ سعيد حامد فى كتابه ) قوس 
ماركوس أوريليوس فى طرابلس ( والذي أشار إلى أن 
القوس استغل فى بداية االحتالل اإليطالى كدارعرض 
للخيالة ) سينما ( حتى تاريخ 27 مارس 1912م و 
هو اليوم الذى بدأت فيه بأوامر من الحاكم اإليطالي 
فى  الشروع  أعمال  كانيفا”   ” طرابلس  لقطاع  آنذاك 
التنقيبات األثرية وإزالة المباني المحيطة به بعد أن 
تم شرائه من أسرة القروني المالكة له أى أن المدة 
الزمنية لعمل هذه الدار لم يتجاوز األربعة أو الخمسة 
أشهر على وجه التقريب إذا افترضنا بأن شهر نوفمبر 

من عام 1911م كان هو تاريخ بداية العروض الصامتة 
العرض  آالت  تكون  فربما  األس��اس  هذا  على  و  فيها 
المستخدمة فيها قد تم استقدامها من قبل االيطاليون 

غداة غزو طرابلس و ذلك للترفيه عن جنودهم.
االختالف على تاريخ العرض األول

يُ��ع��رف على وج��ه ال��دق��ة المؤجر  وأض���اف إن��ه ال 
الحقيقي لهذه الدار ففي حين يذكره البعض على إنه 
من الرعايا اإليطاليين بالمدينة القديمة ويؤكد البعض 
مالطييي  م��ن  السينما  تلك  صاحب  أن  على  اآلخ��ر 
النمر”  الدين  “نور  األستاذ  يذكره  و  القديمة  المدينة 
عائلة  بأنه من  السينما  إحدى مقاالته حول هذه  فى 
عائلة  زعمه  حسب  على  وه��ي  المالطية  سالينوس 
قديمة من سكان طرابلس و لم أجد خالل بحثي ما 
ذكره  ما  مع  تطابقها  من  بالرغم  المعلومة  هذه  يؤكد 
األس��ت��اذ مختار دري���رة ف��ى م��ح��اض��رة ل��ه ع��ن قوس 
ماركوس أوريلوس حتى وجدت إشارة فى كتاب للسيد 
“روميو تشيني” و هو أحد مالطييي المدينة القديمة 
إذ ترجع أصول أسرته فيها إلى عام 1850م فأاشار 
فى كتابه المعنون ب�) حياتنا ( إلى أن السيد “الفارس 
جوزيبىي أبيال سالينوس” هو رجل أعمال مالطي قدم 
إلى طرابلس فى العشرينيات من القرن الماضي و هو 
الذى قام بعد ذلك ببناء مسرح الميراماري و أول ملعب 
التبس  السبب  لهذا  ربما  و  طرابلس  بمدينة  رياضي 
نورالدين و غيره فى نسب ملكية  الدكتور  األمر على 
تشينى  أن  المؤكد  و  إليه  البحر  باب  توغرافو  سينما 
بطرابلس  المالطية  الجالية  نشاطات  عن  كتابه  فى 
لم يشر ال من قريب و ال من بعيد لفرضية تشغيلها 
الحقيقي  االستنتاج  وبالتالى  المالطيين  أحد  قبل  من 
هو فى قيام أحد اإليطاليين أو السلطة التى أعقبت 

و  الزمنية  الفترة  تلك  فى  بتشغيلها  طرابلس  إحتالل 
عليه سيظل هذا السؤال يطرح نفسه من جديد كلما 

أردنا الحديث عن نشأة السينما فى ليبيا.
اإلح��ت��الل  عهد  ف��ى  السينمائي  ال��ع��رض  ص���االت 

االيطالي 1943-1911
الباحثين  أن  المحاضر  أوض���ح  آخ��ر  ج��ان��ب  م��ن 
ليبيا  في  السينما  تاريخ  عن  كتب  من  و  يتطرقوا  لم 
اإلحتالل  غ��داة  السينمائي  للعرض  دار  عن  ذكر  ألى 
االيطالى لليبيا فيما عدا اإلشارة كما أسلفنا عن دار 
عرض باب البحر والتى تزامنت بدايتها مع بداية الغزو 
و  التاريخ  ذلك  بعد  وجدت  التي  العرض  دور  وأغلب 
فترات  فى  قلتها  على  بنيت  قد  1943م  ع��ام  حتى 
زمنية متباعدة و تركزت فى مدينتى طرابلس و بنغازى 
تواجد  أخرى شهدت  ومناطق  مدن  فى  انتشرت  وإن 
اإليطالية  اإلدارة  توجيهات  ووفق  فيها  للمستوطنين 
إلى  الفاشي  ال��ح��زب  وص��ول  بعد  وخ��اص��ة  حينذاك 
كأداة  بالسينما  اهتمامه  و  1922م  عام  فى  الحكم 
من أدوات الدعاية الفاشستية حيث اقتضت الضرورة 
بناء عدد من دور العرض فى مناطق مختلفة من البالد 
لكى يعرض فيها األشرطة الوثائقية الغراض الدعاية 
ل��دور  الممجدة  االستعراضية  األف���الم  أو  الفاشية 
و  الجديدة  المستعمرات  الحضارة فى  بعث  روما فى 
وأغلب  العرض  دور  بعض  نشأت  الفترة  هذه  شهدت 
هذه القاعات هي فى واقع الحال مجرد فضاءات أو 
مخازن أو أكشاك استغلت كما هي و لم يطرأ عليها أي 
تغيير اللهم إال تزويدها بشاشات و آالت للعرض وفي 
المجمل كانت فى حالة متواضعة ال يوجد في بعضها 
)أبناك(  خشبية  آرائ��ك  جهزت  بل  للجلوس  مقاعد 
أنشئت  التي  ببنغازي  إيطاليا  وسينما  الهالل  كسينما 

فى العشرينيات من القرن المنصرم.
مسرح الميراماري

ك��م��ا أش���ار ال��م��ح��اض��ر إل���ى أن���ه وم��ن��ذ منتصف 
البالد طفرة  الثالثينيات شهدت  العشرينيات و حتى 
فى انتشار دور العرض هذه إلى جانب الخواص والذين 
“جوزيبي  منهم  و  اإليطاليين  من  أغلبهم  في  كانوا 
الذي  الميراماري  مسرح  ببناء  قام  الذى  سالينوس” 
حضاري  كمعلم  السابقة  محاضرتي  فى  إليه  أشرت 
أضاف إلى مدينة طرابلس وجها آخر حيث كان مسرح 
الميراماري بمقاييس ذاك الزمن تحفة معمارية شيدت 
موريسكي جميل  بطراز  مربع  على مساحة 2964م 
من تصميم المهندس المعماري ) أوريستي فروجوني( 
الذي   ) سافويا   ( فندق  شمال  المسرح  ه��ذا  يقع  و 
افتتح هذا  تملكه شركة ) رودينو و سالينوس ( وقد 
المسرح األوبيرالي فى عام 1921م ليصبح مع األيام 
ملتقى مميز للفنانين واألدباء و الساسة و مفخرة لهذه 
مراحل  بثالث  تطويره  و  المسرح  بناء  مر  و  المدينة 
العام 1921--1928إل����ى ع��ام 1938م  ب��دءا من 
عندما تحولت إدارته من القطاع الخاص إلى القطاع 

العام.
إزدهار وسائط الترفيه

وسلفه  فولي”  “جوزيبي  ب��أن  مستطردا  وواص��ل 
و  التحتية  البنية  بتطوير  اهتما  قد  بالبو”  “إيتالو 
تشجيع بناء المنشأت الترفيهية لإليطاليين المقيمين 
والسياح ومن بين هذه التصاريح التي أعطيت من قبل 
الميراماري  مسرح  بناء  تصريح  كان  طرابلس  بلدية 
للثقافة  رم���زا  ال��م��س��رح  ه���ذا  وق��ت��ذاك  واع��ت��ب��ر   ..
البوليتيامة  لمسرح  لتشغيلهم  باإلضافة  اإليطالية، 
الرياضي  الملعب  وكذلك  الهمبرا  سينما  السوبر  و 
لبعض  اإليطالية  الحكومة  سمحت  كما  بطرابلس، 
بإقامة  المصريين  والمطربين  الموسيقية  ال��ف��رق 
حفالت في مدينتي بنغازي وطرابلس وجاء المطرب 
على  عروضه  ليقدم  وفرقته  عبدالمطلب”  “محمد 
فرق  بالمدينة  مرت  كما  البرينيتشي  مسرح  خشبة 
أخرى صغيرة فى طريقها لطرابلس و تونس وعرض 
“نادرة” و  الراحلة  للمطربة  ألول مرة فيلم سينمائي 
كان اإلقبال عليه كبيرا و غزت أغاني نادرة المدينة 
كلها، وعلى مسرح البرينيتشي استقبل الملك “فكتور 
به  الخاصة  التشريفات  مراسم  وحضر  عمانويل” 
بمقدمه  احتفاآل  ذل��ك  و  1933م  إب��ري��ل   29 ف��ى 
وعلى  المسؤولين  أغلب  بحضور  بنغازي  لمدينة 
رأسهم الجنرال “غراتسياني”، واختتم األستاذ “مراد 
الهوني” سياق محاضرته باستعراض باقة من الصور 
لمجموعة من دور العرض السينمائية والمسارح في 

مدينتي طرابلس وبنغازي.

ازهار بيضاء على تخوم المقبرة

إضاءات على تاريخ دور العرض في ليبيا
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

من كّل طرٍف صاحب 

أرق 

لِبَس القريُب على يديه األخضَر 
وإذا الصديق ينادي لونًا أحمَر

ليموَت طفٌل في البراري مفعم 
ويعيش كلب راد أن يتحضرا 

وتفاقم األمر فُخضَب مئزري 
حيث القلوب هنا تباع وتشترى 

ُسفكت دماء فتساقَط دمعنا 
كذبًا فَصّعدِت السفيه المنبرا 

أنا قد غضضت الطرف عنهم لحظة 
ونظرت من قد ساس أو من عسكَر 

وسكُت كوني ال أجيد سياسة 
أبدا ووزن الشعر عندي تكسَر

شخٌص يناصر و األخير معارٌض 
وأنا الذي استيقظت توا ال أرى 

قد مات لي من كل طرف صاحب 
وجرت دموعي لست أدري ما جرى 

ال تسألوني ألي طرف أنتمي 
فلربما كسرى وربما قيصرا

أحتاج أن أنام ياصديقي ..
أحتاج أن أرتاح من قالقلي 

من همي المضني ومن بالبلي 
من وجعي العتيق .. 

أحتاج موج فرحة
تمسح شط ما بخاطري من ضيق ..

أريد أن أمضي بال مصائبي 
دون اهتمام أين قد أبيت 

أو أين ما أضعت في طريقي ..
أحتاج سيفا قاطعا 

يجز أعناق الخيال الشارد 
يطرد غول فكرتي المالزم اللصيق ..

كقشة تحتاج للغريق 
أحتاج أن أنام

يا أرقي الملعون يا صديقي ..

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

■ بقلم: أكرم اليسير 

شبيهكم َأنُتم !

لكل قلم حبره

أحاد.. عشرات.. مئات..

■ بقلم: آية خالد 

■ بقلم: جمعة عبدالعليم 

■ بقلم : هاني هويدي 

مادةُ ضجَّ الوتِير وارفق  ضِّ
     شرب الِعصاج في كوب قهوته

ح ظن الجميع بروحه تَلَوَّ
         لكنها باتت تسرق انفاسه !

فرَت طيات الدموع قريبة
         ُسكبت بكأس ُملئ ِبهم !
يا عيان المدينة اسكتوا صوتكم

          ُهْدنة الجروح تقترب 
لَما الهْول ؟ بل افزعوا قليال !

انظروا في جوَّف قلوبكم ِلتعرفوا 
          بما يملئها من سواد ُمعتم

اشبه ببركان ُملتهب . 
            ارفقوا اللّين على حياتٌكم 

    و تنفسوا الهدوء قليال 

            فا جروحنا كادت تلتئم 
واوشكنا على حسم ِنتاج عواصفنا
        بل نقترب من اتجاه رياحنا .

ال تعيدوا لنا ِاعِوجاج الُطرق
          سئمنا من الوصول الُمتاخٌر

لن نصل ابدا مادمتم انتم !
           من تقفون في اخر النهُر .

لكل قلم حبره المغاير
ولكل بوح 

رائحته المميزة .. 
ته  لكل شاعر بحَّ

التي تسرق 
الكلمات الحزينة

من حلقه .. 
ولكل لحظة غضب

نصيبها من حروفه المقلقلة.. 

تتمايل المعاني 
على األَْسُوِق الفارعة

وتأتي الكلمات 
كفراشات ملونة

تحط على 
النغمات التي 

تناسب أطيافها  .. 

لكل حزن 

ثوبه الذي يرتديه
ولكل أم غصتها 

التي تحضن فداحة فقدها .. 

لكل شاعر 
هاجسه الحاذق

فاكهته التي تأسر 
أنامل الوقت.. 

لكل راٍء كراماته
يمد خطاه بحذر

ويتوجس 
من ظالل الدالالت .. 

يبث الحياة 
في األرواح اليائسة .. 

يطبطب 
على القلوب العليلة

و يبرئ الشك 
من أوهام اليقين المبالغ فيه .. 

لكل شاعر قهوته 
فنجانه الذي يأتيه 
من أثير األصدقاء
و مزاجه المختوم 
بفاكهة األماني .. 

لكل صوت مداه
ولكل أم 

مكان شاغر ال يمتلئ 
ولكل وردة 

عبير عصي .. 

ولكل قصيدة شمعة
توقد من وهج الروح

وتظل تتقد بال انطفاء ..

أحاد
عشرات
مئات..

ك����ان ي��ع��ل��م��ن��ي أب����ي ال���ف���رق بين 
السرعة  وجه  على  وأن��ا  الخانات، 
وعدني  ألنه  فقط  حفظها  أح��اول 
نجحت  إذا  كرة  لي  بأنه سيشتري 
حشرات،  أنطقها  كنُت  ذل��ك..  في 
ينهاني  كثيًرا،  عليها  يضحك  كان 
ويُ��ع��ي��د ق��راءت��ه��ا ل���ي، و ي��ق��ول ك� 
المعتاد أريدك طبيًبا "نبيلك بالطو 

أبيض"..

نلعب أمام غرفته، نتسابق في رفع 
أدخل  كنت  يستيقظ،  كي  أصواتنا 
من معطفه  دي��ن��اًرا  وأس��رق  خلسة 
وع��ن��دم��ا  األرض،  ع��ل��ى  وأرم���ي���ه 
بأنني  أم��ام��ه  أت��ظ��اه��ر  يستيقظ 
ق��د وج���دت ن��ق��وًدا، ك��ان يضحك 
ألن  يضحك  حيلتي،  كشف  ألن��ه 
يمنحني  لكنه  كثيًرا،  تكرر  األم��ر 
بأنني قد  متعة االنتصار ويتظاهر 

نجحت في خداعه ، ويقول بكل ما 
يحمله العطف من معنى 

"أصحيحة"..

كان حريًصا على أن أحفظ الدرس، 
يكررها كي أفهم،

أحاد 
عشرات
مئات..

قبره،  فيها  ُزرن��ا  التي  المرات  من 
ن��رف��ع أص��وات��ن��ا ون��ص��رخ، ن��ح��اول 

مرة،  ككل  يستيقظ  لعله  إزع��اج��ه 
التي  الغيمة  إن  يسمعنا،  لم  لكنه 
أعيننا،  من  تُمطر  قبره  فوق  تأتي 
في  ذاه��ًب��ا  أظنه  كنُت  صغري  في 
كبُرت  أن  إلى  ُكنت  وسيعود،  رحلة 

وأيقنت أنه لن يستيقظ... 

أحاد
عشرات 
مئات..

من األيام تمضي وتُبعدني عن ذلك 

بيننا، هذه  ل��ق��اٍء  ال��ي��وم، ع��ن آخ��ر 
والنقود،  بالمعاطف  مليئة  الدنيا 
أمري،  يكتشف  أب  دون  من  لكنها 
يُهديني عطفه قبل ماله ، وإلى اآلن 
معطٌف  يعيش  يزال  ال  في خزانته 
ُمفلس، يحاول معانقتنا كلما فتحنا 
مفلسون  نحن  بينما  الباب،  عليه 
بالفرح،  جيوبنا  ِمأل  نحاول  أمامه 
فارًغا  نجده  عندما  أمالنا  وتخيب 

من صاحبه..

عزلٌة غزالّية
أَبْيِت اللعن هل بعد الجفاء 

لوصٍل هل ُيبّلغني عنائي 
*  *  *

َأَم انَّ الصّب يا ليلى وحيدا 
َتَعاَهَدُه الليالي بالشقاء 

*  *  *
فإن أضحى يصانُع كلَّ حزٍن

ُتعاجُله الّزوائُر بالمساِء 
*  *  *

وذو عقل يفّر من البرايا 
لَصوِن سريرٍة وصفاِء ماِء 

*  *  *
وذو فهٍم تشفُّ له المرامي 

كضوء الشمس في صحِن السماء 

*  *  *
ذريني قد تكّشف لي زماٌن

ورّبِك غير زيٍف واّدعاِء 
*  *  *

أال يهنا لذي األلباب عيٌش
وهل يحنو الِهَزْبُر على الظباء 

*  *  *
يقّلبهم وهم في راحتيِه

وُيْقريهم بأصناف الفناء 
*  *  *

نزلُت وما أردُت نزوَل قوٍم
تقّطَع من حبائلهم رجائي 

*  *  *
وأمحْضُت السريرة ليت شعري 

بنات الدهر تجزي من عطائي 
*  *  *

سلْبن النوم والنعماء حتى 
تراني كالسليِم بال دواِء 

*  *  *
تئّن قصائدي من ضيق نفسي 

وتقتاُت اليراعُة من دمائي 
*  *  *

مطّوقٌة تنوح ولسُت آلو 
عن الدنيا عن اإلخواِن ناِء 

*  *  *
ُيعّزيني عن الألواِء أني 

رضيٌّ بالمعايش والقضاء

■ بقلم: رياض وريث 
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)  صفحات من تاريخ  (

سيرة مجد لقائد عسكري  وزعيم وطني بارع � 
1841 � 1911م

المناضل الكبير ـ  احمد عرابي
بقلم � محمد عبد السالم الجالي 

بامتياز  الخالصة  الوطنية  عراب  انه 
في ذاك الزمن الصعب المغلف بهيمنة 
رغم   � العربي  الوطن  في  المستعمرين 
ذل���ك ك���ان  ) ع��راب��ي ( م��ن��اض��ال ف��ذا 
وشجاعا ازاء مواقفه الصلبة ، في ظل 
ضعفاء  ل��دى  الوطنية  ال���روح  تناقص 
النفوس في تلك الفترة ، وفي ظل هيمنة 
واعوانهم  االجنبية  االستعمارية  القوي 
على البالد وعلى ذوي القلوب المرتجفة 
وق��ف   � الشخصية  مصالحهم  خ��ل��ف 
االصيل  العربي  الصنديد  البطل  ه��ذا 
باشا  عرابي  أحمد   � الكبير  والمناضل 
المملوكي  االنحطاط  � في وجه عصور 
البريطانية  االس��ت��ع��م��اري��ة  وال��س��ل��ط��ة 
المستبدة حينذاك � هذا القائد والفارس 
المغوار الذى  برز من اعماق حضن االمة 
المصرية  والقرى  االرياف  من  العربية، 
منبت الرجال العرب االقحاح واالبطال 
ألولئك  نقيضا  يكون  ك��ي   ، االش���اوس 
الذين فضلوا مصالحهم الشخصية عن 
مصلحة الوطن والمواطن اذ انه وصف 
حينذاك كرجل وطني للنخاع والذي لم 
يخضع ولم يهادن عن الوطن في اصعب 
واحلك الظروف الصعبة التي كانت تمر 
البلدان  من  كغيرها  آن��ذاك  مصر  بها 
ان  ج��ازم��ا،  واعتقد   ، األخ��رى  العربية 
مظربا  يعد  الوطني  الزعيم  ه��ذا  مثل 
لألمثال لكل الشرفاء الوطنيين االحرار 
واسالميا  عربيا  الخالصة  الوطنية  في 
ك��م��ا ج���اءت في  اورد س��ي��رت��ه  وه��ن��ا   ،
االتي  النحو  على  الشخصية  مذكراته 
هو ) احمد محمد عرابي محمد وافي 
ولد   ) الحسيني  الله  عبد  غنيم  محمد 
في -31 مارس- 1841م � في قرية � 
هريه رزنه � بمحافظة الشرقية � والدته 
� فاطمه بنت السيد سليمان ابن السيد 
زيد �  و تجتمع مع والده في الجد الثالث 
والعارف  مقلد  إبراهيم  المسمى  عشر 
بالله السيد صالح الذي جاء إلى مصر 
في منتصف القرن السابع للهجرة ويعد 
و  العراق  بالد  من  لمصر  قدم  أول من 
ينتمي إلى نسل اإلمام علي الرضا ابن 
اإلمام موسى الكاظم من ساللة اإلمام 
ابن  و  أبي طالب  بن  ابن علي  الحسين 
احمد  وك��ان   � ال��زه��راء  فاطمة  السيدة 
ثاني االبناء اذ كان شقيقه االكبر  محمد  
السميع  عبد   � الصغيرين  وشقيقاه   �
 � احمد   � تعلم  لقد   � ال��ع��زي��ز   وعبد   �
والده  قام  حيث   مبكرا  الكريم  القرآن 

الذي كان يشغل مكانة عمدة القرية إلى 
حتى  الديني  تعليمه  يتلقى  كي  ارساله 
عام 1849 م ، ثم عهد به وال��ده إلى 
صراف القرية الذى كان يدعى ميخائيل 
غطاس حيث قام بتدريبه على العمليات 
الحسابية والكتابية و مكث يتمرن على 
فيها  أحسن  سنوات  خمس  نحو  يديه 
معرفة القراءة والكتابة وبعض القواعد 
من  طلب  الثامنة  سن  وفى   � الحسابية 
فأجاب  األزهر  بالجامع  يلحقه  أن  أبيه 
فدخل  القاهرة  إلى  أرساله   وتم  طلبه 
� نوفمبر  األزه���ر ع��ام 1265ه��ج��ري��ة 
1849 م � و مكث فيه أربع سنوات أتم 
أجزاء  و  الكريم  القرآن  حفظ  خاللها 
من الفقه والتفسير , و في  23 يوليو 
بوباء  إلصابته  وال���ده  ت��وف��ي  1848م 
الكوليرا وكان والده يبلغ من العمر 63 
من  يبلغ  عندئذ   � احمد  وك��ان   � ع��ام��اً 
العمر � 8 سنوات وكان أخيه محمد هو 
مصدر  وكان  عليه  باألنفاق  يقوم  الذى 
تركها  ف��دان��اً  ري��ع 74  األس���رة  معيشة 
والده � حياته العسكرية  � لقد التحق � 
احمد عرابي � بالخدمة العسكرية سنة 
 - الخديوي سعد  امر  عندما  1854م 
بالتحاق ابناء المشايخ واالعيان بالجيش 
بين  للمساواة  تلك ضمن جهوده  وكانت 
كضابط  ب��دأ   � والمصريين  الشركس 
من  استفاد  و  بلوك  أمين  بدرجة  صف 
إلى  فوصل  باالمتحانات  للترقي  نظام 
بعد  1858م  ع��ام  ثاني  ال��م��الزم  رتبة 
اربعة سنوات فقط في الخدمة. ارتقى 
بسرعة  العسكرية  الرتب  سلم  عرابي 

حيث أصبح قائمقام في سن العشرين. 
الثالث  الوالي  باشا  سعيد  محمد  وكان 
من أسرة محمد على يفضل المصريين 
وال يحب االتراك, ارتقي عرابي في سلم 
أصبح  حيث  بسرعة  العسكرية  الرتب 
في  ش���ارك  العشرين,  س��ن  ف��ي  نقيبا 
حروب الخديوي إسماعيل في الحبشة 
عام  وص��ل  أن  إل��ي  الجيش  في  وترقي 
يعادل  ما  أمير إالي  رتبة  إلي  1879م 
)عميد( في عهد الخديوي سعيد باشا 
الذين  القالئل  المصريين  أح��د  ك��ان  و 
انحياز  بسبب  الرتبة  هذه  إلي  وصلوا 
الشركس  الضباط  إل��ى  الجيش  ق��ادة 
المصريين  الضباط  اختاره  واالتراك, 
المتحدث )الرسمي باسمهم ( فكان أول 
زعيم مصري من أصل فالح في العصر 
إلى  به  يثق  باشا  و كان سعيد  الحديث 
ترتيب  يشركه معه في  ك��ان  أن��ه  درج��ة 
درج��ة  وص��ل��ت  و  الحربية  ال��م��ن��اورات 
التقارب بينهما الى أن أهداه كتاباً عن 
باللغة  مكتوباً  بونابرت(  )نابليون  تاريخ 
العربية � اال ان االوضاع تغيرت بعد وفاة 
 � تولي خلفه  ان  بعد  و  الخديوي سعيد 
عادت  حينذاك   � إسماعيل  الخديوي 
التفرقة بين المصريين و الشراكسة في 
الجيش. لذلك اختلف مع � خسروا باشا 
"شراسة  بدعوى  إلقالته  سعى  ال��ذي   �
ذلك  ف��ي  نجح  و  ال���رأس"  وق��وة  الخلق 
بعد  الخدمة  إلى  الخديوي  اع��اده  حتى 
التماس قدمه عرابي الذي طلب العمل 
وكلف  محافظا  فعين  مدني  مجال  في 
بعدد من المهام حتى اعيد للجيش مرة 

اخرى حيث  ارسل إلى الحجاز ثم إلى 
الحرب في الحبشة ، وفى عهد الخديوي 
وبين  بينه  خصومة  وق��ع��ت  إسماعيل 
اللواء  يدعى  الشراكسة  اللواءات  أحد 
خسروا باشا ، وقدم بسببها للمحاكمة 
العسكرية و حكم عليه المجلس بالسجن 
استأنف  ولكنه  ي��وم��اً  وعشرين  واح��د 
االعلى  العسكري  المجلس  أمام  الحكم 
االبتدائي  الحكم  بإلغاء  قضى  وال��ذى 
وزي��ر  بين  تحالف  ح��دث  ذل��ك  وبسبب 
الحربية وقتئذ � إسماعيل سليم باشا � 
وببن رئيس المجلس العسكري االعلى ، 
الن الوزير كان يرغب في تأييد الحكم 
الي  الحربية  وزي��ر  وذه��ب  االب��ت��دائ��ي، 
الخديوي إسماعيل ليفصل احمد  وتم 
فصله بالفعل وقد  تركت هذه الحادثة 
للضباط  ش��دي��دة  ك��راه��ي��ة  نفسه  ف��ي 
و  الجيش  على  وسيطرتهم  الشراكسة 
إسماعيل  للخديوي  مظلمة  رفع  ح��اول 
رفع  وح��اول  فيها  النظر  يتم  لم  ولكن 
الكثير من المظالم إليه مده ثالثة أعوام 
وفى هذه الفترة التحق بوظيفة في دائرة 
الوظيفة  ه��ذه  شغله  وخ��الل  الحلمية 
تزوج من � كريمة مرضعة األمير إلهامي 
باشا � وهى أخت حرم الخديوي محمد 
توفيق فيما بعد من الرضاعة و من هنا 
كانت وساطة بعض المقربين من زوجته 
الستصدار أمر من  الخديوي إسماعيل 
بالعفو عنه وإعادته إلى الجيش برتبته 
وح��رم   ، عليها  خ��رج  ال��ت��ي  العسكرية 
ف��زادت  فصله  م��دة  خ��الل  مرتبته  م��ن 
ونفوذ  الجيش  أوض���اع  على  كراهيته 
الضباط الشراكسة وتعنتهم مع الضباط 
المصريين، بعد ذلك عين مأموراً للحملة 
وهذه  الحبشة  في  المصرية  العسكرية 
الحملة انتهت بهزيمة الجيش المصري 
مما  نفسه  في  كبير  أثر  للهزيمة  وك��ان 
  � الشركسية  للقيادة  استهتار  م��ن  راه 
� أصدر  واما عن  حادثة عثمان رفقي 
 � ب��اش��ا  رف��ق��ي  عثمان  الحربية  ن��اظ��ر 
اعتبرها  ال��ت��ي  ال���ق���رارات  م��ن  ع���ددا 
للشركس  تحيزا  المصريون  الضباط 
المصريين:  حساب  على  الجيش  ف��ي 
المصريين  الصف  ضباط  ترقية  منع 
الحربية  المدارس  بخريجي  االكتفاء  و 
ثم قام باستبدال بعض كبار الضباط   �
المواقع  ف��ي  بالشراكسة  المصريين 
القيادية بالجيش ، أثارت تلك القرارات 

غضب الضباط المصريين ( 
يتبع 2  ..
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حوادث

سارق المسجد 
في قبضة اإلدارة العامة للبحث الجنائي

مديرية أمن الهالل النفطي : 
 القبض على المتهم بسرقة 6آالف دينار من عامل 

وإحالته للنيابة العامة 

الديوان / خاص
أمن  بمديرية  العامة  التحريات  قسم  تمكن 
خطير  مجرم  على  القبض  إلقاء  من  بنغازي 
يمتهن سرقة المنازل والسيارات وُسجلت آخر 
سرقة له  )روضة ربيع الطفولة( التي تداولت 
لحادثة  فيديو  االجتماعي  التواصل  صفحات 
الماضية  ال��ف��ت��رة  خ��الل  وتخريبها  سرقتها 

بحسب ما أفادت المديرية.
تصريحات

من جانبها أوضحت مديرية أمن بنغازي عبر 
فيسبوك   الرسمية  صفحتها  على  لها  منشور 
العامة  التحريات  لقسم  وردت  معلومات   : أن 
بمديرية أمن بنغازي مفادها دخول فتاة تبلغ من 
العمر 14عاماً إلى العناية المركزة بمستشفى 
الرأس  في  بليغة  إصابة  اصابتها  أثر  الجالء 
على  بالضرب  عليها  شقيقها  اع��ت��داء  بسبب 
الفور أصدر رئيس القسم رائد فوزي الفايدي 

تعليماته بضبط الشخص المطلوب.
ذوي السوابق 

اتضح  المطلوب  عن  التحري  بعد  وأضافت 
من  العمر 22عاماً  يبلغ من  يُدعى ف.ه.ع  انه 
ذوي السوابق يمنتهن السرقة ويتعاطى حبوب 
ضد  ُق��ي��دت  س��رق��ات  هناك  وأي��ض��ا  الهلوسة 
مجهول بالمنطقة مما أثار الشك لدى أعضاء 

التحريات بأن يكون هو الفاعل .

اعتراف
أعضاء  انتقال  ت��م  أن��ه  المديرية  وتابعت 
التحريات لمنطقة السلماني بالتحديد عمارات 
وضبطه  ل��ه  محكم  كمين  وإع����داد  السبخة 

واإلنتقال به إلى القسم.
أنه  المديرية  أوض��ح��ت  معه  وب��اإلس��ت��دالل 
اعترف باعتدائه بالضرب على شقيقته البالغة 
من  عليه  الضغط  وعند  14ع��ام��اً  العمر  من 
السرقة  عمليات  حول  التحريات  أعضاء  قبل 
اعترف  مجهول  ضد  قيدت  والتي  بالمنطقة 
آخرها  بها  ق��ام  سرقة  عملية   50 من  بأكثر 
سرقة وتخريب روضة ربيع الطفولة ومن هذه 
العمارات  داخ��ل  شقق  سرقة  أيضاً  السرقات 
وسرقة  ذهبية  ومصوغات  مالية  مبالغ  منها 

جيرانه  م��رك��ب��ات  م��ن  مالية  وم��ب��ال��غ  نضائد 
يقوم  كان  حيث  العرب  بسوق  محالت  وسرقة 
وسرقة  الليل  من  متأخرة  اوقات  في  بالسرقة 
الكبرى  خديجة  م��درس��ة  م��ن  ح��اس��وب  جهاز 
وتم استرجاع جهاز الحاسوب من قبل أعضاء 

التحريات.
واكدت المديرية أنه وجد أكثر من15محضر 
سرقة بمركز شرطة الصابري كانت قيدت ضد 
مجهول واعترف بأنه الفاعل وقد قام ببيع جزء 
بمنطقة  وجزء  العشية  بسوق  المسروقات  من 
الهلوسة  حبوب  بتعاطيه  واعترف  الوحيشي 
اإلج����راءات  ك��اف��ة  لتتخذ  الحشيش  وم��خ��در 

القانونية حياله و إحالته إلى النيابة العامة.

الديوان / خاص
للبحث  العامة  اإلدارة  ألقت 
س��ارق  على  القبض  الجنائي 
مدينة  ف��ي  مسجد  لمحتويات 
ب��ن��غ��ازي م���ن ب��ي��ن��ه��ا ع���دد من 

المصاحف.
بحسب  ال��ق��ض��ي��ة  وب������دأت 
وليد  ضابط  مساعد  روي  م��ا 
العرفي المتحدث الرسمي باسم 
اإلدارة العامة للبحث الجنائي: 
مسجد   مشرف  تقدم  بعد  أن��ه 
ف���ي ش����ارع ق��ص��ر ال��س��ن��دب��اد 
بمدينة  ب��وه��دي��م��ة   بمنطقة 
تعرض  مفادها  بشكوى  بنغازي 
من  مجموعة  لسرقة  المسجد 

المصاحف واسمنت ومواد بناء 
من قبل شخص مجهول.

وأوضح العرفي أنه  فور فتح 
أعضاء  انتقل  بالواقعة  محضر 

المكلفين  ال��ت��ح��ري��ات  إدارة 
ب��ال��ق��ض��ي��ة ل��م��ك��ان ال��م��س��ج��د 
المراقبة  ك��ام��ي��رة  ل��م��راج��ع��ة  
اآللية  المركبة  على  فتعرفوا 

لنقل  السارق  استخدمها  التي 
المسروقات.

وت��اب��ع ق��ائ��اًل :أن��ه بعد ذلك 
جمع  التحريرفي  فريق  واص��ل 
أف��ض��ت  أن  إل���ى  ال��م��ع��ل��وم��ات 
موقع  تحديد  إل��ى  مجهوداتهم 
المركبة ومعرفة صاحبها الذي 
محكم  كمين  وف��ق  ضبطه  ت��م 

وهو في حالة تعاطي ظاهر.
لمقر  بالمتهم  االنتقال  وبعد 
التحقيق  خالل  أعترف  اإلدارة 
المسجد  م��ن س���رق  أن���ه  م��ع��ه 
لسرقات  بإرتكابه  أعترف  كما 

أخري في المدينة .

الديوان / خاص
أعلنت مديرية أمن الهالل النفطي 
عن إلقاء القبض على مواطن ليبي 
قام بسرقة مبلغ  6 آالف دينار من 
شخص سوداني في منطقة مرسى 
المديرية  أكدت  ما  حسب  البريقة 

عبر صفحتها على فيسبوك.
بالغ 

ب��الغ   : أن  ال��م��دي��ري��ة  وق���ال���ت 
السودانية  العمالة  أح��د  م��ن  ورد 
مجهول  فاعل  قيام  بشأن  الوافدة 
الهوية بالدخول إلى غرفته الكائنة 
بمنطقة  بها  يعمل  التي  بالتشاركية 
مالي  مبلغ  وسرقة  البريقة  مرسى 

قدرة )6000 د.ل( وهاتفه النقال.
في  اس��ت��دالل  محضر  فتح  ليتم 
الواقعة ومن خالل البحث والتحري 
عناصر  تمكن  المعلومات  وج��م��ع 
الجنائي  البحث  بقسم  التحريات 
)ع.ا.س(  ال���م���دع���و  ض��ب��ط  م���ن 
بعض  وب��ح��ي��ازت��ه  الجنسية  ليبي 

المسروقات.
وخ�����الل االس����ت����دالل م��ع��ه أك��د 
بما  اع��ت��رف  المتهم  ان  المديرية 
سرقة  واقعة  وبإرتكابه  إليه  نسب 
أخ���رى ح��ي��ث ات��خ��ذت اإلج����راءات 
إلى  احالته  وتمت  حياله  القانونية 

النيابة العامة لالختصاص. 

الديوان / خاص
داهمت مديرية أمن  صبراته منزالً 
ال��دج��اج  ل��ح��وم  تحويل  ف��ي  يستخدم 
الفاسد إلى منتج »هامبرغر« وتسويقها 

للمحال التجارية.
وبحسب ما أوضحت المديرية عبر 
صفحتها الرسمية على موقع التواصل 
المداهمة  أن  فيسبوك  االجتماعي 
والقبض  التحري  أعضاء  نفذها  التي 
بقسم البحث الجنائي صبراتة للمنزل 
الواقع بأحد ضواحي المدينة أسفرت 
الوافدة  العمالة  من  ع��دد  ضبط  عن 
وبحوزتهم  ال��م��ص��ري��ة  الجنسية  م��ن 
لتزوير صالحية  أختام وقسيمة معدة 

الدجاج.
وأشارت المديرية إلى أنه تم اتخاذ 
الواقعة  حيال  القانونية  اإلج����راءات 

وإحالتها للجهات المختصة.

الديوان / خاص
الجنائي  البحث  قسم  أع��ض��اء  تمكن 
إلقاء  من   مسالته  أمن  لمديرية  التابع 
القبض على متهم  قام بتزوير صك خاص 

بمنحة الزواج.
وقالت المديرية عبر صفحتها الرسمية 
على موقع التواصل اإلجتماعي فيسبوك 
إن المتهم يدعى )غ م ك( مطلوب لجهاز 
المباحث الجنائية في واقعة تزوير شيك 
بقيمة 20 ألف دينار بشأن منحة الزواج.
هذه  أن  مسالتة  أمن  مديرية  وأك��دت 
ُضبطت  ت��زوي��ر  معاملة  ه��ي  المعاملة 
الوسطي  فرع  المدنية  األح��وال  قبل  من 
جهات  إل��ى  المتهم  تسليم  إل��ى  مشيرة 

االختصاص.

مديرية أمن صبراته  
تداهم وكرًا لمصنعات لحوم فاسدة 

مزور صك ُمنحة الزواج  
في قبضة البحث 
الجنائي مسالته

مديرية أمن بنغازي 

تقبض على مجرم متهم ب50  قضية سرقة
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ب��االت��ح��اد  التحكيم  ل��ج��ن��ة  ك��لّ��ف��ت     
األفريقي لكرة القدم الكاف طاقم تحكيم 
دول���ي ج��زائ��ري ل��ق��ي��ادة م��ب��اراة اإلي���اب 
الليبية  القدم  كرة  ممثلي  بين  المرتقبة 
ستقام  والتي  واالتحاد،  طرابلس  األهلي 
العاشرة  الساعة  من  بداية  األح��د  اليوم 
ال��دول��ي  بنينا  ش��ه��داء  بملعب  م��س��اء، 
النهائي  ربع  ال��دور  إياب  ببنغازي، ضمن 

لبطولة الكونفدرالية األفريقية.
تحكيم  طاقم  المباراة  إدارة  وسيتولى 

دول���ي م��ن ال��ج��زائ��ر ب��ق��ي��ادة " مصطفى 
 " األول  المساعد  بمساعدة   " غ��رب��ال 
مقران قراري " ومساعد ثاٍن " عبد الحق 
تشالي " وحكم رابع " لهلو بيراهام " من 

الجزائر. 
فيما سيتولى مراقبة المباراة السوداني 
الحكام  مقيم  وسيكون   " بوبكر  الفاتح   "
السابق  الدولي  الحكم  وهو  المغرب  من 
" محمد قزاز " ومنسق عام المباراة هو 
والمراقب   " ع���وادي  وج��دي   " التونسي 

بينما   " ايفانس   " وهو  كينيا  من  األمني 
مهدي   " هما  الفار  تقنية  حكما  سيكون 
شارف " من الجزائر و " بيدا اباهان " من 

موريتانيا.
وكان لقاء الذهاب في إطار ذهاب الدور 
األفريقية  الكونفدرالية  من  نهائي  الربع 
األهلي  نظيره  و  االت��ح��اد  فريقي  بين   '
بين  السلبي  بالتعادل  انتهى  قد  طرابلس 
الفريقان ' على أرضية ملعب شهداء بنينة 

الدولي يوم األحد الماضي.

اُختتم يوم الخميس الماضي دوري 
القدم  لكرة  الُمبارك  رمضان  شهر 
لموظفي ديوان مجلس النواب بمكتب 
بنغازي، بحضور رئيس لجنة الصحة 
بالمجلس الدكتور ”نصرالدين مهنا” 
والسيد عضو مجلس النواب ”ابراهيم 
الزغيد” والسيد رئيس ديوان مجلس 
المصري  ”عبدالله  األستاذ  النواب 
إل���ى السيد  ب��اإلض��اف��ة  ال��ف��ض��ي��ل  
األستاذ  بالمجلس  المالي  المراقب 
مكتب  وم��دي��ر  عبيدالله”  ”ي��اس��ي��ن 
دي����وان ال��م��ج��ل��س ب��م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي 
مدراء  من  وع��دد  سلطان”  ”منصور 
والموظفين،  وال��م��ك��ات��ب  اإلدارات 
نجوم  اإلحتفال عدد من  كما حضر 
األهلي  ال��ن��ادي  نجم  الليبية،  الكرة 
البشاري”  ”علي  الوطني  والمنتخب 
ون��ج��م ن����ادي ال���ه���الل وال��م��ن��ت��خ��ب 
الوطني ”خليفة الماقني” ونجم نادي 

التحدي ”أحمد الفالح” واإلعالميين 
الرياضيين ”عبدالمجيد الفيل وخليل 
بن دردف”، حيث تم خالل اإلحتفال 
الترتيب  الدوري وكأس  تسليم كأس 
ال��ث��ان��ي وه����داف ال�����دوري وأف��ض��ل 
الحفل  تضمن  كما  للفائزين،  العب 
تقديم شهادات تقدير للسادة أعضاء 
والسيد رئيس ديوان  النواب  مجلس 
الالعبين  وق��دام��ي  ال��ن��واب  مجلس 

واالعالميين الرياضيين.

مجلس  دي���وان  رئيس  السيد  وعبر 
المصري  ”عبدالله  األس��ت��اذ  ال��ن��واب 
الفضيل” عن سعادته بإقامة مثل هذه 
المناشط الرياضية في مدينة بنغازي، 
المناشط  لكافة  منارة  بنغازي  لتعود 
كما  واإلجتماعية،  والعلمية  الرياضية 
مجلس  دي���وان  لموظفي  ش��ك��ره  ق��دم 
تنظيمهم  على  بنغازي  مكتب  النواب 
لدوري كرة القدم الرمضاني الذي يُمثل 

الترابط االجتماعي بين الموظفين.

طاقم تحكيم جزائري لمباراة اإلياب بين األهلي واالتحاد ضمن ربع النهائي الكونفدرالية األفريقية 

بحضور عدد من النواب ورئيس الديوان وعدد من ُقدامى الرياضيين

اختتام دوري رمضان الُمبارك لكرة القدم لموظفي 
ديوان مجلس النواب بمكتب بنغازي

سحبت - يوم الثالثاء الماضي - في مدينة 
التصفيات  قرعة  إفريقيا  بجنوب  جوهانسبرغ 
المؤهلة لبطولة كأس األمم اإلفريقية' والمقررة 
إقامتها في دول ساحل العاج من العام 2023.
منتخبا   )48( التصفيات  هذه  في  وسيشارك 
قسمت إلى )12( مجموعة تضم فيها كل مجموعة 
)4( منتخبات على أن يتأهل األول والثاني من كل 

مجموعة إلى نهائيات كأس األمم األفريقية. 
حيث  قوية  مواجهات  عن  القرعة  وأسفرت 
أوقعت منتخبنا الوطني في المجموعة العاشرة، 
حامل  السنغال  منتخب  القرعة  أوقعت  بينما 
الثانية  المجموعة  في  األخيرة  البطولة  نسخة 

عشرة. 
األمم  كأس  للتصفيات  قرعة  نتائج  وحددت 
األفريقية المجموعات المشاركة في التصفيات 

وهي. 
نيجيريا   ( وت��ض��م  األول����ى:  المجموعة   -
تومي  س���او  ب��ي��س��او-  غينيا   - س��ي��رال��ي��ون   -

وبرينسيبي( . 
- المجموعة الثانية: وتضم ) بوركينا فاسو- 

الرأس األخضر- توغو- إسواتيني(. 
الكاميرون-   ( وتضم  الثالثة:  المجموعة   -

كينيا' ناميبيا- بوروندي . )
- المجموعة الرابعة: وتضم )مصر- غينيا- 

ماالوي- إثيوبيا( . 
 - غانا   ( وتضم   : الخامسة  المجموعة   -

مدغشقر – أنغوال- إفريقيا الوسطى( . 
- المجموعة السادسة : وتضم ) الجزائر – 

أوغندا- النيجر-تنزانيا(. 
مالي-   ( وت��ض��م   : السابعة  المجموعة   -

الكونغو- غامبيا- جنوب السودان(. 
- المجموعة الثامنة : وتضم ) ساحل العاج- 

زامبيا- جزر القمر- ليسوتو( . 
الكونغو   ( وت��ض��م   : التاسعة  -المجموعة 
الديمقراطية – الغابون – موريتانيا- السودان(.

 - تونس   ( وتضم   : العاشرة  المجموعة   -  
غينيا اإلستوائية- ليبيا – بوتسوانا(. 

-ال��م��ج��م��وع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة : وت��ض��م ) 
المغرب- جنوب إفريقيا- زيمبابوي – ليبيريا( . 
 فيما ضمت المجموعة الثانية عشر واألخيرة 
منتخبات ) السنغال – بنين- موزمبيق- رواندا.

القرعة تضع المنتخب الليبي في 
المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة 

لبطولة كأس األمم اإلفريقية


