
الرسمية  جلسته  النواب  مجلس  استأنف 
يومي  ب��ن��غ��ازي  م��دي��ن��ة  ف��ي  المجلس  بمقر 
النائب  برئاسة  الماضيين  والثالثاء  األثنين 
“فوزي  األستاذ  النواب  مجلس  لرئيس  األول 
باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب  النويري”، 
فإن  بليحق”  ”عبدالله  السيد  النواب  مجلس 

المجلس خلص في الجلسة إلى ما يلي :
1 - إقرار القانون الموحد للمرتبات .

الكفيف  إعفاء جمعيات  قانون  إق��رار   -  2
من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية 

المحدودة .
التراث  اتفاقية حماية  التصديق على   - 3
المنظمة  عن  الصادرة  المادي  غير  الثقافي 
”اليونسكو”  والعلوم  والثقافة  للتربية  الدولية 

عام 2003.
4 - إصدار قرار باسم مجلس النواب ينص 

على :
قاطع  بشكل  ال��ن��واب  مجلس  رف���ض    •

محاوالت إعادة فتح ملف قضية لوكربي .
•  محاكمة كل من يتورط من الليبيين في 

إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى
على  القبض  في  المتورطين  مالحقة    •
المواطن ”بوعجيلة مسعود المريمي” والتأكيد 
من  احتجازه  على  يترتب  ما  كل  بطالن  على 

نتائج .
الليبية  ال��دول��ة  ال��ت��زام  على  التأكيد    •
كانت  التي  والجماعية  الثنائية  باالتفاقيات 
ليبيا طرفاً فيها، ويطلب من الدول التي كانت 
التزامها بما وقعت عليه، وأن اإلخالل  طرفاً 
الدولي  للقانون  خرقاً  يعد  االلتزامات  بهذه 
ويضطرنا إلعادة النظر في العالقات مع تلك 
مع  السابقة  بالتزاماتها  ستخل  التي  ال��دول 

الدولة الليبية .
5- إقالة السيد ”علي محمد سالم الحبري” 
المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  منصب  من 
للجنتي  ورئ��اس��ت��ه  عضويته  وإن��ه��اء  المكلف 
ديوان  وتكليف  ودرنة  بنغازي  استقرار  إعادة 
المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعامالت 

انشائها  تاريخ  للجنتين منذ  واإلدارية  المالية 
العام  ال��ن��ائ��ب  مخاطبة  وك��ذل��ك  األن،  حتي 
حيال  القانونية  اإلج����راءات  جميع  الت��خ��اذ 
الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق 

االبتدائي في تلك الجرائم .
ب��إع��داد  التشريعية  اللجنة  تكليف   6-
في  التصرف  بشأن  ال��ع��ام  للنائب  مخاطبة 
الوالية  منتهية  الحكومة  قبل  من  ليبيا  حصة 
في شركة هس االمريكية بعقود امتياز الواحة 
لصالح توتال الفرنسية  شركة “كونكوفليس” 
للمال  إه���دار  ويعتبر  مخالف  األم���ر  وه���ذا 
العام، كما أنه هناك حكم صادر عن محكمة 
الزاوية يمنع السلطة التنفيذية من البيع اإل أن 
الحكومة قامت بالتحايل على احكام القضاء.

في جلسته الرسمية يومي االثنين والثالثاء الماضيين

لوكربي ملف  فتح  م��ح��اوالت  وي��رف��ض  للمرتبات  الموحد  القانون  يقر  ال��ن��واب  مجلس 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

القطراني يلتقي وزير 
التربية والتعليم لبحث سير 

العملية التعليمية 

اخبار

اخبار

ص2

ص3

ر من استمرار  رئيس مجلس النواب ُيحذِّ
الحكومة منتهية الوالية في السلطة

ص8ثقافة

فتحي بن عيسى شخصية يمألها 
الشغف، ُمترعة باإلصرار والعزيمة، 

ترى الجانب المشرق للُظلمة

التقى السيد رئيس مجلس النواب 
بمكتبه  صالح”  ”عقيلة  المستشار 
في مدينة القبة يوم االثنينالماضي 
لجنة إعداد ميثاق السلم االجتماعي 
في مدينة درنة وضواحيها الُمشكلة 
بموجب قرار مجلس ُحكماء وأعيان 
رئيس  السيد  ق��رار  على  بناًء  درن��ة 
لسنة   04 رق���م  ال���ن���واب  م��ج��ل��س 

2021.م
االجتماع  خ��الل  اللجنة  وق��ام��ت 
الميثاق  م��س��ودة  ومناقشة  بعرض 
النواب  مجلس  رئيس  السيد  على 
على  بالميثاق  جاء  بما  رحب  الذي 
أن يتم التوقيع والمصادقة عليها من 
جميع الجهات ذات العالقة ومن ثم 

يتم إعالنه والعمل به.

ال��ت��ق��ى ال��س��ي��د رئ��ي��س مجلس 
النواب المستشار ”عقيلة صالح” 
نائب  القبة  مدينة  ف��ي  بمكتبه 
رئيس النقابة العامة لُعمال كهرباء 
النقابة،  أعضاء  من  وع��دد  ليبيا 
ح��ي��ث ت���ن���اول ال��ل��ق��اء ال��ظ��روف 
العاملين  التي يعمل فيها  الصعبة 

في قطاع الكهرباء وعمل النقابة، 
قانون  مشروع  اللقاء  تناول  كما 
ج��دول  ف��ي  ال��م��ع��روض  النقابات 
أعمال مجلس النواب الذي سوف 
التي  الصعوبات  من  الكثير  ينهي 
بمختلف  النقابات  عمل  ت��واج��ه 

شرائحها.

ممثلي  ك��رم  اللقاء  ختام  وف��ي 
كهرباء  ل��ُع��م��ال  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ة 
ليبيا السيد رئيس مجلس النواب 
بدرع  صالح”  ”عقيلة  المستشار 
وش��ه��ادة ش��ك��ر وت��ق��دي��ر ع��رف��ان��اً 
ودعمه  الوطنية  بمواقفه  وتقديراً 

للعاملين في مختلف القطاعات.

ال��ت��ق��ى ال��س��ي��د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
المستشار ”عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة 
القبة يوم الخميس الماضي سفير دولة قطر 
لدى ليبيا السيد ”خالد الدوسري” وبحسب 
النواب  مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث 
تناول  اللقاء  فإن  بليحق”  ”عبدالله  السيد 
ومستجدات  البلدين  بين  الثنائية  العالقات 
األوضاع في ليبيا وُسبل إنهاء األزمة الليبية 

من خالل إجراء االنتخابات.
السيد  ليبيا  لدي  القطري  السفير  وأكد 
”خ��ال��د ال��دوس��ري” على دع��م دول���ة قطر 
الراهنة  األزم���ة  ل��ت��ج��اوز  لليبيا  الشقيقة 
الليبي،  ال��ت��راب  وح���دة  على  والمحافظة 
ودعمها للمسار السياسي وإجراء انتخابات 
توافقية  دستورية  قاعدة  على  ونزيهة  حرة 

بين الليبيين.

رئيس مجلس النواب يلتقي لجنة إعداد ميثاق السلم االجتماعي في مدينة درنة وضواحيها

رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس النقابة العامة لُعمال كهرباء ليبيا وعدد من أعضاء النقابة

رئيس مجلس النواب يلتقي سفير دولة قطر لدى ليبيا

النواب  مجلس  رئيس  السيد  ق��دم 
المستشار ”عقيلة صالح” واجب العزاء 
العالي  التعليم  وزي��ر  الفقيد  ألس��رة 
الليبية  بالحكومة  العلمي  والبحث 
المسماري”  عاشور  دكتور”  األستاذ 
أن  بعد  أي��ام،  قبل  المنية  وافته  الذي 
التعليم  قطاع  في خدمة  حياته  كّرس 
ما  كل  وطنه  ألبناء  وق��ّدم  والرياضة 
يملك من علم ومعارف وخبرات وكان 
شاملة  الستراتيجية  وضعه  أخ��ره��ا 
استالمه  ف��ور  العالي  التعليم  لقطاع 

لمهامه كوزير في الحكومة الليبية.
النواب  السيد رئيس مجلس  وأثنى 
ع��ل��ى م��س��اه��م��ات ال��ف��ق��ي��د وم��آث��ره 
جهٍد  ك��ّل  ب��ذل  في  الخّيرة  ومساعيه 
وتطوير  الليبيين  لم شمل  للعمل على 
قطاع التعليم داعين الله عز وجل أن 
الصبر  وعائلته  الكريمة  أسرته  يلهم 
الجلل،  المصاب  ه��ذا  في  والسلوان 

وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

رئيس مجلس النواب يقدم 
واجب العزاء ألسرة الفقيد 

وزير التعليم العالي
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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

عقيله  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  حّذر 
ومشايخ  أعيان  لقائه  خالل  له  كلمة  في  صالح 
استمرار  من  الماضي،  االسبوع  اجدابيا  مدينة 
الدبيبة  الحميد  عبد  برئاسة  المنتهية  الحكومة 
في السلطة، موضًحا أن المؤامرة التي جرت على 
الشعب  وإهانة  البالد  تقسيم  منها  القصد  ليبيا 
االجتماعي  النسيج  تماسك  أن  مؤكداً  الليبي، 

أفشل كل المؤامرات.
مجلس  أن  صالح  عقيله  المستشار  وأوض��ح 
عندما  المنتهية  بالحكومة  رح��ب  ق��د  ال��ن��واب 
لمدة  ج���اءت  أن��ه��ا  مبيناً  جنيف،  ف��ي  اخ��ت��ي��رت 
يوم 24 ديسمبر 2021  لها  وُحدد  18 شهًرا، 
موعد نهاية واليتها، ذاكراً أن المهام الموكلة لها 
متطلبات  وتوفير  المؤسسات  توحيد  في  تمثلت 
المواطنين والمصالحة الوطنية واالنتخابات، إال 
مهمتها  وانتهت  ذلك  من  بأي شيء  تقم  لم  أنها 

وسحب منها مجلس النواب الثقة.
وتابع المستشار عقيله صالح: “كنا نتوقع كما 

من  سلطتها  تستمد  الحكومة  أن  العالم  في  هو 
الثقة  منها  تسحب  وعندما  التشريعية  السلطة 
تجد تأييًدا من الشعب وينسحب من في السلطة 
حصل”،  ما  شاهدتم  ولكن  وديمقراطية  بسالم 
سياسي  باتفاق  جديدة  حكومة  “كلفنا   : مضيفاً 
مع مجلس الدولة، ولألسف الدول التي ال تريد 
استقرار ليبيا تتمسك بحجة أن الحكومة ال بد أن 

تعمل من العاصمة”.
“عمل  أن  إل��ى  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  وأش���ار 
إما  طريقين  بأحد  يكون  العاصمة  من  الحكومة 
باالتفاق  أو  يرفضونه  ما  وهو  المسلحة  بالقوة 
مع المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية”، 
من  الحكومة  عمل  اختاروا  “هنا  أنهم  إلى  الفتا 
سرت”، مشدداً على أن “استمرار عمل الحكومة 
الحالية في طرابلس غرضه الفوضى في ليبيا”.

وأكد المستشار عقيله صالح أن مجلس النواب 
لم يعرقل االنتخابات أبًدا وأصدر قوانين انتخاب 
أن  مبيناً  الرئيس،  وانتخاب  التشريعية  السلطة 
اإلعالن  في  متمثلة  دستورية  قاعدة  بها  البالد 
نافًذا  يزال  ال  الذي  ليبيا  في  القائم  الدستوري 
مشيراً  دستور جديد،  وإص��دار  تعديله  يتم  حتى 
مشتركة  لجنة  اجتماع  على  االتفاق  تم  أنه  إلى 
االستشاري  بمجلس  عضًوا  و12  نائًبا   12 من 
لحل الخالفات بشأن 6 مواد من مشروع القاعدة 

الدستورية.

والطفل  ال��م��رأة  ش��ؤون  لجنة  رئيس  استنكرت 
 9 وف��اة  ح��ادث��ة  شنيب،  انتصار  ال��ن��واب  بمجلس 
نتيجة  بنغازي  بمدينة  األورام  مرضى  من  أطفال 

نقص الدواء واإلمكانات.
كاملة  المسؤولية  لها  بيان  في  اللجنة  وحملت 
إلى محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، بسبب 
للعالج،  المخصصة  المبالغ  بصرف  قيامه  عدم 

األمر الذي نتج عنه وفاة 9 أطفال.
والطفل  ال��م��رأة  ش���ؤون  لجنة  رئ��ي��س  ووج��ه��ت 
ال��ج��ه��ات ال��م��س��ؤول��ة ذات ال��ع��الق��ة إل���ى ات��خ��اذ 
أداء  في  قصر  من  كل  حيال  الالزمة  اإلج���راءات 
نحبهم  قضوا  الذين  األطفال  هؤالء  اتجاه  واجبه 
تحقيق  بفتح  مطالبة  والتقصير،  اإلهمال  نتجية 

عاجل بهذا الشأن.

لرئيس  األول  النائب  أص���در 
النويري،  ف��وزي  ال��ن��واب  مجلس 
القرار رقم )97( لسنة 2022م 
بشأن تكليف السيد مرعي مفتاح 
خاصة  بمهام  البرعصي  رحيل 
ولجنة  المركزي  ليبيا  بمصرف 

استقرار مدينة بنغازي ودرنة.
في  األول  النائب  ق��رار  ون��ص 
مؤقت  تكليف  على  األول��ى  مادته 
ل��ل��س��ي��د م���رع���ي م��ف��ت��اح رح��ي��ل 

البرعصي، نائباً لمحافظ مصرف 
المحافظ  وبمهام  المركزي  ليبيا 
الجديد  المحافظ  استالم  حتى 
مهامه، باإلضافة إلى مهام رئيس 

لجنة استقرار بنغازي ودرنة.
مادته  نص  في  القرار  وأش��ار 
العمل  على  التأكيد  إل��ى  الثانية 
تاريخ  م��ن  ال��ق��رار  ه��ذا  بأحكام 
يخصه  من  كل  مطالباً  ص��دوره، 

األمر بتنفيذه.

والبيئة بمجلس  الصحة  لجنة  عقدت 
النواب  مجلس  بمقر  اجتماعاً  ال��ن��واب 
في مدينة بنغازي يوم الخميس الماضي 
”نصر  الدكتور  اللجنة  رئيس  برئاسة 
الدين مهنى“، حيث ناقشت اللجنة عدد 
من الملفات الصحية الهامة في مقدمتها 
واستمعت  األورام  أطفال  مرضى  ملف 
مدير  للسيد  اجتماعها  خ��الل  اللجنة 
لتوضيح  الُمكلف  األط��ف��ال  مستشفى 
ع��ام  ب��ش��ك��ل  المستشفى  ف��ي  ال��وض��ع 
بشكل  األورام  مرضى  أطفال  واوض��اع 
خاص واألسباب التي أدت إلى وفاة عدد 
وعالجهم،  االدوية  وصول  وتأخير  منهم 
اجتماعها  خ��الل  اللجنة  ناقشت  كما 
إلى  باإلضافة  الطبية،  النفايات  قانون 
مركز  م��ن  الُمقدمة  ال��م��ذك��رة  مناقشة 
إعتماد المؤسسات الصحية بشأن قيام 
من  عدد  بنقل  الوالية  منتهية  الحكومة 
اإلدارات من وزارة الصحة إلى الحكومة 
وإنشاء  بالخارج  العالج  لجنة  بينها  من 
لمكافحة  الوطنية  الهيئة  مثل  هيئات 
السرطان دون مراعاة النظم والتشريعات 

المعمول بها .

متابعة  لجنة  أنهت 
األج����ه����زة ال��رق��اب��ي��ة 
يوم  ال��ن��واب  بمجلس 
االرب�����ع�����اء ال��م��اض��ي 
برئاسة  إجتماعاتها 
السيد  اللجنة  رئيس 
هدية”  ”زاي���د  النائب 
ب��ش��أن ال��ت��ح��ق��ي��ق مع 
رئ�����ي�����س وأع�����ض�����اء 
ال��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي 
ل���ل���ح���ري���ات ال���ع���ام���ة 
وح�����ق�����وق اإلن����س����ان 
توجيهات  ع��ل��ى  ب��ن��اًء 
مجلس  رئيس  السيد 
ال���ن���واب ال��م��س��ت��ش��ار 
”ع���ق���ي���ل���ة ص����ال����ح” 

لتصحيح  ب��ال��ت��دخ��ل 
بشأن  المجلس  عمل 
من  المقدمة  الشكوى 
المجلس  رئيس  نائب 
ال���وط���ن���ي ل��ل��ح��ري��ات 

ال�����ع�����ام�����ة وح����ق����وق 
إنهاء  وعقب  اإلنسان، 
لجنة األجهزة الرقابية 
ب��ال��م��ج��ل��س أع��م��ال��ه��ا 
أحالت اللجنة تقريرها 

بهذا الشأن إلى السيد 
النواب  مجلس  رئيس 
م��ت��ض��م��ًن��ا ت��وص��ي��ات 
توصلت  فيما  اللجنة 

إليه.

ر من استمرار الحكومة منتهية الوالية في السلطة رئيس مجلس النواب ُيحذِّ

لجنة شؤون المرأة والطفل تطالب بفتح تحقيق عاجل 
في حادثة وفاة 9 أطفال من مرضى األورام

النائب األول ُيصدر قرارًا بتكليف مرعي البرعصي 
نائبًا لمحافظ ليبيا المركزي وبمهام المحافظ

لجنة الصحة بمجلس النواب 
تبحث عدد من الملفات في 

مقدمتها أطفال األورام

لجنة متابعة األجهزة الرقابية بمجلس النواب تنهي إجتماعاتها بشأن التحقيق 
مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق اإلنسان

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس 
بعض  نقلته  ما  بليحق  الله  عبد  النواب 
وسائل اإلعالم عن وجود تعديل لقانون 
للتصويت  المجلس  وتأجيل  المحاماة 
واسعة  شريحة  من  لرفضه  اليوم  عليه 

من المحامين.
وأكد بليحق أنه ال يوجد ضمن جدول 
مشروع  جلسته  ف��ي  المجلس  أع��م��ال 
الخبر  أن  أي  المحاماة  ق��ان��ون  تعديل 
عاٍر عن الصحة، عليه نأمل من وسائل 
اإلعالم تحري الدقة في نقل األخبار من 

خالل مصادرها الرسمية.

بليحق ينفي وجود تعديل 
لقانون المحاماة
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مجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  التقى 
يوم  ال��ق��ط��ران��ي،  علي  ال����وزراء 
دي��وان  بمقر  الماضي  األرب��ع��اء 
بنغازي،  بمدينة  ال��وزراء  رئاسة 
جمعة  والتعليم  التربية  وزي��ر 
العملية  سير  لبحث  الجديد؛ 

التعليمية.
استعرض اللقاء سير العملية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي 
والتي   ، التعليم  قطاع  ت��واج��ه 
لطالب  العالية  الكثافة  منها 
من  عليها  ترتب  وما  المدارس 

الدراسية  الفصول  ف��ي  عجز 
المناسب  الحل  إيجاد  وكيفية 
لتغطية هذا العجز، كما تطرق 

ال��ل��ق��اء ل��م��ن��اق��ش��ة اس��ت��ك��م��ال 
التربية  وزارة  م��ق��ر  وتجهيز 

والتعليم بالمدينة.

وأش���������اد ال���ق���ط���ران���ي 
بالجهود  ال��ل��ق��اء،  خ���الل 
التربية  وزير  يبذلها  التي 
والتعليم للنهوض واالرتقاء 
في  التعليمية  بالعملية 
م��دي��ن��ة ب���ن���غ���ازي وك��اف��ة 
م���دن وم��ن��اط��ق ال��ب��الد ، 
الكبير  الدور  من  انطالقا 
والتعليم  التربية  ل���وزارة 
على  الملقاة  والمسؤولية 
النهضة  لتحقيق  عاتقها 

التعليمية في البالد.

التقى َوزير الداخلية اللواء عصام 
أبوزريبة يوم االثنين الماضي؛ َرئيس 
الشرقية  ِبالمنطقة  ال���َوزارة  دي��وان 
جمال المسماري؛ لمناقشة االوضاع 

األمنية.
أخر  ُمناقشة  ااِلج��ت��م��اع  َوت��خ��ل��ل 
ال��ُم��س��ت��ج��دات ح���ول س��ي��ر ال��ع��م��ل، 
األمنية  األوض�����اع  إل���ى  ِب��اإلض��اف��ة 
األمن  رج��ال  تُواجه  التي  َوالمشاكل 

َواألجهزة األمنية َوإيجاد الحلُول لها.
وافية  شروح  إلى  الوزير  َوِاستمَع 
ِمن قبل َرئيس الديوان حول األعمال 
ال��ُم��ن��ج��زة ِب��ال��دي��وان َوال��ص��ع��وب��ات 
تَنفيذ  ِفي  العمل  سّير  واجهت  التي 
ِمن شأنها  التي  الُموضوعة  الُخطط 
ااِلرت���ق���اء ِب��ع��م��ل ُم��ك��ون��ات ال����وزارة 
األداء  ِلتحسين  الشرقية؛  ِبالمنطقة 

وتقديم أفضل خدمات للمواطنين.

أج����رت وزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون 
المرأة انتصار عبود، زيارة ميدانية 
إل����ى )ج��م��ع��ي��ة أص���ح���اب ال��ه��م��م 
تفقدت  بنغازي،  بمدينة  األهلية( 
التعليمية  األقسام  مختلف  خاللها 

والتأهيلية.
ال��ي��وم  بمناسبة  ال���زي���ارة  ت��أت��ي 
ال��ع��ال��م��ي ل��ح��ق��وق ال��ط��ف��ل، حيث 
يقومون  م��ا  على  ال��وزي��رة  اطلعت 
الطبخ  مجاالت  في  أنشطة  من  به 

الدور  وعلى  والرياضة  والموسيقى 
المعلمات  ب��ه  تقوم  ال��ذي  الكبير، 
على  البقاء  سبيل  في  المتطوعات 
واالستمرار  العريقة  الجمعية  هذه 

في تقديم خدماتها.
الجهود  الوزيرة، على  وقفت  كما 
التي يبذلها الطاقم اإلداري لالهتمام 
داون،  متالزمة  ذوي  من  باألطفال 
لهم،  التعليمية  الُسبل  كل  وتوفير 
وتوصيات  رس��ائ��ل  إل��ى  واستمعت 

الحكومة  رئيس  للسيد  األط��ف��ال، 
بجانبهم  ل��ل��وق��وف  ب��اش��اغ��ا  فتحي 
ودعمهم، وتوفير بعض المستلزمات 

الطبية والرياضية لهم.
وفي ختام زيارتها أوصت الوزيرة 
بصفة شخصية، كل المسؤولين في 
األعمال،  ورج��ال  المجاالت  جميع 
بالوقوف ودعم مثل هذه المؤسسات 
التي تخدم أصحاب الهمم وتخفف 

من الضغط على أسرهم.

والتأهيل،  العمل  وزي��ر  أج��رى 
عبدالله ارحومة، زيارة تفقدية إلى 
سرت،  بمدينة  واق��ادوق��و  قاعات 
اطلع خاللها على أعمال الصيانة 

بمبنى وزارة العمل والتأهيل.
وق��اب��ل ال��وزي��ر خ���الل زي��ارت��ه 
عدًدا من المهندسين المختصين 
إمكانية  وتناول  المجال،  هذا  في 

إش���راك���ه���م ف���ي ح���ل ال��م��ش��اك��ل 
والعراقيل التي تواجه الشركة.

واف��ر  لشرح  ارح��وم��ة  واستمع 
ح���ول ع��م��ل��ي��ة ال��ص��ي��ان��ة، وأه���م 
واجهت  التي  والعراقيل  المشاكل 
على  م��ش��دداً  المنفذة،  الشركة 
تسليم المبنى في الموعد المحدد 

القريب.

عثمان  الصحة  وزي���ر  ش���ارك 
األح��د  ي���وم  ص��ب��اح  عبدالجليل 
ال��م��اض��ي ب��م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي؛ في 
لمستشفى  ال��ج��زئ��ّي  االف��ت��ت��اح 
استكمال  ب��ع��د  ال��ع��ام،  ال���ه���واري 
ع��م��ل��ي��ات ال��ص��ي��ان��ة وال��ت��ط��وي��ر، 
عن  المعاناة  رفع  في  للمساهمة 
المواطنين، ودعم القطاع الصحي 

بالمدينة.
وش���ه���دت م���راس���م االف��ت��ت��اح؛ 
حضور رئيس المجلس التسييري 
ب��وج��واري،  صقر  بنغازي  لبلدية 
ف��رج  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ووك���ي���ل 
المستشفى  ع��ام  وم��دي��ر  اقعيم، 
ال��دك��ت��ور ف���ادي ف��رط��اس، وع��دد 
ورؤس���اء  اإلدارات  م��دي��ري  م��ن 

األق����س����ام وال���ع���ن���اص���ر ال��ط��ب��ي��ة 
بالمستشفى،  المساعدة  والطبية 
وباإلضافة إلى عدد من المشايخ 
العامة  والشخصيات  واألع��ي��ان 

بمدينة بنغازي.
وأك����د رئ��ي��س ق��س��م اإلع����الم 
ب��م��س��ت��ش��ف��ى ال�����ه�����واري ال���ع���ام 
هذا  افتتاح  أن  العريبي؛  هاني 

ال���ص���رح ال��ط��ب��ي، ي��م��ث��ل دع��م��ا 
والمرافق  المستشفيات  لباقي 
جهود  مثمًنا  بالمدينة،  الصحية 
الطبية  واألطقم  الطبية  األطقم 
وتقديمهم  لوجودهم  المساعدة؛ 
من  للمرضى  الطبية  الخدمات 
بنغازي  م��دي��ن��ة  أرج����اء  مختلف 

وضواحيها.

والمالية  التخطيط  وزير  التقى 
أسامة حماد، برفقة رئيس ديوان 
ال��م��ح��اس��ب��ة ع��م��ر ع��ب��د رب���ه مع 
عميد بلدية البيضاء علي حسين، 
الذي  اللقاء  الوزير خالل  وتطرق 
عقده في مدينة بنغازي؛ لمناقشة 

عدد من الملفات الخدمية.
وت��ع��ه��د ح���م���اد ب��ت��س��ه��ي��ل كل 

بحلحلة  المتعلقة  اإلج������راءات 
تم  حيث  البلدية،  في  المختنقات 
المحلي  التواصل مع وزير الحكم 

سامي الضاوي بالخصوص.
بلدية  عميد  دع��ا  جانبه،  م��ن 
مدينة  ل��زي��ارة  ال��وزي��ر  البيضاء، 
على  كثب  عن  لالطالع  البيضاء 

مشروعات الحكومة الليبية.

القطراني يلتقي وزير التربية والتعليم لبحث سير العملية التعليمية 

أبوزريبة يناقش اإلشكاالت التي تواجه األجهزة األمنية 

عبود تتفقد جمعية أصحاب الهمم في بنغازي

ارحومة يتفقد أعمال الصيانة في مبنى وزارة العمل والتأهيل

وزير الصحة يشارك في االفتتاح الجزئّي لمستشفى الهواري العام

وزير التخطيط والمالية يبحث عددا من الملفات الخدمية

خليفة  جمعة  والتعليم  التربية  وزي��ر  ناقش 
ال��ج��دي��د، م��س��اء ي���وم األح���د ال��م��اض��ي، في 
بمدينة  التربوي  التفتيش  مكتب  مع  اجتماعه 
بنغازي؛ ملف المناهج التعليمية لعدد من المواد 

واستعراض المالحظات الواردة بشأنها.
وحضر االجتماع، مراقب التربية والتعليم ببلدية 
بنغازي، ورئيس مكتب التفتيش التربوي، ومفتشو 

مواد “التاريخ والتربية الوطنية والجغرافيا”.
وخلص االجتماع إلى الشروع في سحب منهج 
مادة التربية الوطنية لهذا العام، واستبدال الكتاب 
بمذكرات من المقرر إعدادها على وجه السرعة، 

بعد عرض الملف على رئاسة مجلس الوزراء.

يوم  أبوزريبة  عصام  الداخلية  َوزي��ر  التقى 
األربع�اء الماضي، مَع ُمدير مركز الرقابة على 
ال��زاي��دي؛  محمود  بنغازي  َواألدوي���ة  األغ��ذي��ة 

لبحث سير عمل األجهزة األمنية.
حيث ناقش ِخالل ااِلجتماع اآللية التي يجب 
أّن تتبعها األجهزة األمنية والرقابية للسيطرة 
سالمة  ِم��ن  للتأكد  َوال��ح��دود  ال��م��وان��ئ  على 
تدُخل  التي  الغذائية  الُشحنات  َوصالحية 
البالد، ِباإلضافة إلى اآللية التي يجب السّير 
المحال  بعض  على  التَفتيش  عملية  ِف��ي  ِبها 
َوالصيدليات  َوالمخابز  َوالمطاعم  الغذائية 
َوال��ُم��س��ت��ش��ف��ي��ات، َوض��ب��ط ال��ُم��خ��ال��ف��ي��ن ِم��ن 

أصحاب النشاطات التجارية َوُمحاسبتهم.
يم درع العطاء بِاسم  َوِفي ختام اللقاء تمَّ تقدَّ
مركز الرقابة على األغذية َواألدوية إلى الَوزير؛ 
على  العمل  ِفي  المبُذولة  ِلمجُهوداته  تقديراً 
َوتشجيع  َودعم  األمنية  األجهزة  أداء  تَحسين 

ُمختلف األجهزة الرقابية.

أنه  االجتماعية،  الشؤون  وزارة  أعلنت 
المبروك غيث،  ال��وزي��ر  ق��رار  ت��م ص��دور 
بالتحقيق  لجنة  تشكيل  بشأن   )35( رقم 
في المالحظات الواردة حول مركز تأهيل 

وإعادة تأهيل ذوي اإلعاقة بنغازي.
وذك���رت ال����وزارة، أن ه��ذا ال��ق��رار جاء 
التابعة  للجهات  ال��وزي��ر،  متابعة  ضمن 
الخدمات  تقدم  التي  وال��م��راف��ق  ل��ل��وزارة 

لذوي اإلعاقة.

وزارة التعليم تعلن الشروع في 
سحب مادة التربية الوطنية

الداخلية تبحث سير عمل مركز 
الرقابة على األغذية واألدوية

الشؤون االجتماعية تصدر القرار 
الخاص بمركز ذوي اإلعاقة
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ال����ن����واب سلطنة  م��ج��ل��س  ع��ض��و  أك�����دت 
المسماري خالل جلسة المجلس التي ُعقدت 
أن  يجب   )13( ال��م��ادة  أن  ب��ن��غ��ازي  بمدينة 
المرتبات  ارتباط  وأن  قانوني،  لها نص  يكون 
أن  إال  األهمية،  غاية  في  ش��يء  وطني  برقم 
يجب  وطنية  أرق��ام  لديهم  ليس  ليبيين  هناك 
النواب،  مجلس  من  قرار  بإصدار  استثناؤهم 
مضيفة أن الرقم الوطني ال يحدد إذا ما كان 

الشخص ليبّيًا أم ال.
عرض  ض���رورة  على  المسماري  وش���ددت 
الموحد  الجدول  لقانون  القانونية  الصياغة 
للمرتبات على مختصين قانونيين؛ بُغية ضبط 
في  التعجيل  إل��ى  دع��ت  كما  مصطلحاتها، 
إقرار قانون الجدول الموحد للمرتبات وترك 

تفاصيل القانون للمختصين.

قال عضو مجلس النواب عبدالسالم نصية: 
الموحد  القانون  جدول  من  الثانية  المادة  إن 
وال��ج��ه��ات  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  ت��خ��ص  للمرتبات 
الممولة من الخزانة العامة التي يعمل بها نحو 

1.2 مليون ليبي.
أن يطّبق  الضروري  أنه من  وأضاف نصية 
القانون )5( لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر 
الوطني العام الذي يخص المتقاعدين، مشيًرا 
إلى استثمارات صندوق الضمان التي يجب أن 
تمول أي زيادات لمعاشات الضمان بعيًدا عن 

ميزانية الدولة.
مؤكداً أن جزًءا من المعاش األساسي يُمّول 
أما  أخ��رى،  وله مصادر  الجهاد،  من صندوق 
فيما يتعلق بالحد األدنى ألف دينار، فيجب أن 

يصدر بقانون وليس بقرار.

النائب سلطنة المسماري:

علينا التفكير بالشريحة التي تواجه مشكلة 
في الحصول على الرقم الوطني

النائب عبدالسالم نصية:

أي زيادات لمعاشات الضمان يجب أن 
تكون بعيدة عن ميزانية الدولة

النواب  مجلس  عضو  أك��دت 
ال��ن��ائ��ب أس��م��اء ال��خ��وج��ة خالل 
جلسة المجلس التي ُعقدت يوم 
الثالثاء الماضي بمدينة بنغازي؛ 
بالخارج  العاملين  عضويات  أن 
ع��ض��وي��ات  ع��ل��ى  أي��ض��ا  تنطبق 

العاملين بالداخل والمؤسسات.
ال  بأن هناك شكاوى  وذك��رت 
العضويات،  من  تحصى  وال  تعّد 
ق��ائ��ل��ة: ” ه��ن��اك م��وظ��ف رات��ب��ه 

بعشر  م��ت��م��ت��ع  دي���ن���ار   3000
آخ��ر  ه��ن��اك  بينما  ع��ض��وي��ات، 
يمتلك  ال  نفسه  المستوى  ف��ي 
مطالبة  ن���ه���ائ���ّيً���ا”،  ع��ض��وي��ات 
م����ادة في  ت��ح��دد  أن  ب���ض���رورة 
يتمتع  التي  للعضويات  القانون 

بها الموظف داخليا وخارجيا،
مضيفة أن الموظف ال يحق له 
ألن  عضويتين  من  أكثر  امتالك 

ذلك غير عادل.

انتصار  ال��ن��واب  مجلس  عضو  ق��ال��ت 
ش��ن��ي��ب، إن ق���ان���ون ال���ج���دول ال��م��وح��د 
مختصين  قبل  من  إع��داده  ت��ّم  للمرتبات 
بالكفاءة  لهم  كافة، يشهد  ليبيا  أنحاء  من 

والخبرة الكافية.
“لقناة  تصريحات  ف��ي  شنيب  وأك���دت 
ليبيا المستقبل” ضرورة التعجيل باعتماد 
ال��ق��ان��ون ب��ص��ورت��ه ال��ن��ه��ائ��ي��ة ألن���ه يمس 
المواطن بشكل مباشر، والمواطن ينتظره 

ويترقب اعتماده.
الموحد  المرتبات  قانون  أن  وأضافت 
رؤوا  م��ن  وه��م  المختصين  على  ُع���رض 
ضرورة أن يكون هناك جدولة لهذا القانون 

لشرح القانون وتفصيله بشكل أكبر، الفتة 
إلى أنه بعد التصويت على القانون سيحال 
بشكل  ونشره  لتنقيحه  مختصة  لجنة  إلى 

رسمي.
وح���ول ح��ادث��ة وف���اة تسعة أط��ف��ال من 
نقص  نتيجة  ب��ب��ن��غ��ازي  األورام  م��رض��ى 
مجلس  عضو  طالبت  واإلمكانات،  األدوية 
النواب انتصار شنيب بفتح تحقيق في هذه 
تحمل  إل��ى  المسؤولين  داعية  الجريمة، 
مسؤولياتهم تجاه هؤالء االطفال الذين ال 
في  الدائرة  السياسية  الصراعات  تمثلهم 

البالد.
البحث  ض���رورة  إل��ى  شنيب  دع��ت  كما 
في  السرطان  مرض  انتشار  مسببات  في 
ليبيا عامة والمنطقة الشرقية خاصة، بين 

الصغار والكبار.

عمر  ال���ن���واب،  مجلس  ع��ض��و  ق���ال 
التي  المجلس  جلسة  خ��الل  تنتوش 
بمدينة  الماضي،  االثنين  يوم  انعقدت 
الموحد،  المرتبات  قانون  إن  بنغازي: 
3سنوات،  من  أكثر  منذ  مطلوبا  ك��ان 
ح��ي��ث اج��ت��ه��دت ف��ي��ه م��ج��م��وع��ة من 
أعضاء المجلس مع خبراء مختصيين 

في طرابلس.
وأشار عضو المجلس، إلى أن هناك 
جهات تقوم بالعمل على هذا المشروع، 
الجامعات  أساتذة  من  مجموعة  هي 
وال��ل��ج��ن��ة ال��م��ال��ي��ة ط��راب��ل��س، وم��رك��ز 
البحوث االقتصادية وخبراء من جامعة 

بنغازي بمشاركة المصرف المركزي.

أنه  كلمته،  خ��الل  تنتوش  وأوض���ح 
وإحالته  المرتبات  قانون  إص��دار  تم 
ومتابعته  العام،  التخطيط  إلى مجلس 
تم  ذلك  وبعد  طويلة،  لمدة  خبراء  مع 
االن��ت��ه��اء م��ن��ه، وإح��ال��ت��ه إل���ى مجلس 
النواب من حوالي خمسة أشهر لتداوله 

في الجلسات وإقراره.

سيف  أيمن  النواب  مجلس  عضو  أف��اد 
النصر خالل جلسة المجلس التي انعقدت 
أن  بنغازي،  بمدينة  الماضي  الثالثاء  يوم 
معالجة  في  مهم  المرتبات،  جدول  قانون 
ت��راك��م ال��م��ش��ك��الت ال��ق��ائ��م��ة ف��ي مسألة 

الحقوق.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الهدفين 
الرئيسين من إقرار هذا القانون، األول هو 
ماديا  القادرة  غير  الهشة  الفئات  حماية 
السلطة  لذلك  االحتياجات،  تغطية  على 
األدن��ى  الحد  برفع  استجابت  التشريعية 
لألجور؛ حتى يتمكن المواطن من مجابهة 
التضخم الحاصل، والهدف الثاني تحقيق 
هناك  يكون  أال  هو  االجتماعية،  العدالة 
واألدنى،  األعلى  الحدين  بين  كبيرة  فجوة 
مضيفاً أن مجلس النواب باعتباره مسؤول 
عن تأمين العدالة االجتماعية للمواطنين.

واستطرد سيف النصر قائاًل: ” يستوجب 
نجاح  تعزيز  على  تعمل  أن  الحكومة  على 
السياسات  من  بتبني حزمة  القانون،  هذا 
وال��م��ال��ي��ة وتوفر  وال��ن��ق��دي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة 
مصادر أخرى لتمويل الميزانية العامة غير 

الخصوص،  بهذا  مقترحها  وتقدم  النفط 
والبد لوزارة االقتصاد أن تتكلم عن مصادر 
خالل  من  العامة  للخزانة  أخ��رى  تمويلية 
الرسوم  االستثمار وفرض بعض  باب  فتح 

لبعض الخدمات.
وأشار سيف النصر، إلى أن العمل على 
القطاع  ف��ي  للتوظيف  أك��ب��ر  م��ج��ال  فتح 
الخاص، يستوجب خطة استثمارية في كل 
العام  بالقطاع  العاملين  ليبيا ودفع  مناطق 

إلى العمل بالقطاع الخاص.
الحكومة  تقدم  أن  النائب ضرورة  وأكد 
حوافز لتسهيل إجراءات تأسيس المشاريع 
معقدة  ه��ي  التي  والمتوسطة،  الصغرى 
يواجه  الشاب  ف��إن  لذلك  ليبيا  في  ج��داً 
وأن  الخاص،  للقطاع  التحول  في  صعوبة 
الوقوف في نفس المربع سيؤدي إلى عجز 

الحكومة.

النائب أسماء الخوجة:

د مادة في القانون الموحد للمرتبات للعضويات التي يتمتع بها الموظف يجب أن ُتحدَّ

النائب انتصار شنيب:

المواطن ينتظر اعتماد قانون جدول المرتبات الموحد

النائب عمر تنتوش:

قانون المرتبات الموحد كان مطلوبا منذ أكثر من ثالث سنوات 

النائب أيمن سيف النصر:

الهدف من قانون المرتبات الموحد هو حماية الفئات 
الهشة غير القادرة على تغطية االحتياجات
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الديوان - وال
بالطويلة  ليست  فترة  منذ 
ليبيا  ف��ي  ال��م��ص��ارف  ب����دأت 
الخدمات  إطالق مجموعة من 
المصرفية االلكترونية، تعددت 
مسمياتها والهدف واحد، وذلك 

أسوة بالمصارف الدولية.
تؤدي هذه التطبيقات الذكية 
دوراً هاماً في التواصل الفعال 
حيث  والعمالء،  المصرف  بين 
معامالتهم  تنفيذ  من  تمكنهم 
ح��س��اب��ات��ه��م  وإدارة  ال��م��ال��ي��ة 
الشخصي  ح��ض��وره��م  ب����دون 
أزمة  سرعت  حيث  للمصرف، 
السيولة إطالق هذه الخدمات، 
مما جعلت المواطنين تقبل على 
استخدامها، وبرغم ذلك يوجد 
عدد كبير من زبائن المصارف 
مازالوا يفضلون الحضور بشكل 
ش��خ��ص��ي إلن���ه���اء إج��راءات��ه��م 
آراء  تباينت  ل��ذل��ك  ال��م��ال��ي��ة، 
اإلقبال  بين  المصارف  عمالء 

عليها والعزوف عنها.
وك����ال����ة األن�����ب�����اء ال��ل��ي��ب��ي��ة 
استطلعت رأي المواطنين حول 
ه��ذه ال��خ��دم��ات، حيث أوض��ح 
مدير  ال��ت��رك��ي  محمود  أح��م��د 
العامة  ب��اإلدارة  التسويق  إدارة 
ل��م��ص��رف ال���وح���دة وال��ن��اط��ق 
ال��رس��م��ي ب���إس���م ال��م��ص��رف:  
االلكترونية  للخدمات  بالنسبة 
ال��وح��دة موبايل  ت��وج��د خ��دم��ة 
خاصة  خدمة  وهناك  لألفراد 
برجال األعمال والشركات هي 
الوحدة أعمال الوحدة وموبايل 
خدمة  توجد  كما  للمواطنين، 
بالجهات  الخاصة  بنك  الوحدة 

العامة.
وق������ال ال���ت���رك���ي: ع��ن��د 
إط����الق ه���ذه ال��خ��دم��ات ك��ان 
ج��داً،  قليل  المشتركين  ع��دد 
خدمة  ف��ي  المشتركين  فعدد 
ال��م��وب��ي ك���اش ك���ان 35 أل��ف 
مشترك فقط واآلن وصل عدد 
 650 م��ن  ألك��ث��ر  المشتركين 
مستوى  ع��ل��ى  م��ش��ت��رك  أل���ف 
هذه  طريق  عن  وحاولنا  ليبيا، 

أزمة  من  جزء  حل  التطبيقات 
السيولة، ويتم الدفع عن طريق 
أي  عليها  نضع  ول��م  الموبايل 

عمولة نقدية تذكر.
وأضاف: هذه الخدمة كانت 
موجودة في بنغازي فقط وكان 
عدد المحالت يفوق 75 محل، 
واليوم لدينا أكثر من 12 ألف 
نقطة بيع على مستوى ليبيا من 
زوارة غربا إلى امساعد شرقا 
إلى الكفرة وسبها في الجنوب، 
أما عدد المشتركين في خدمة 
عددهم  فكان  موبايل  ال��وح��دة 
ألف،   35 إطالقها  بداية  في 
أن وصلنا  إلى  العدد  زاد  اليوم 
وهذه  مشترك  ألف   650 إلى 
أنه  مبيناً  آمنة جداً،  الخدمات 
المنظومات  أكثر  استخدام  تم 
أماناً حيث قام مصرف الوحدة 
بشرائها وتوفيرها برغم قيمتها 
وفروا  إنهم  إال  العالية  المالية 
بأعلى مستويات األمن الدولية، 
بمنظومة  اآلن   ي��ع��م��ل  ح��ي��ث 
)أوراك�������ل( ال��ع��ال��م��ي��ة إص���دار 
أك��ب��ر  ف���ي  ال���م���وج���ود   14.3
أح��دث  وه��و  العالمية  البنوك 

إصدار .
إدارة  م���دي���ر  وأك����م����ل 
التسويق: نحاول بقدر اإلمكان 
توفير الخدمات للزبائن بحيث 
للمصرف  للحضور  اليحتاجون 
طريق  عن  معهم  التعامل  ويتم 
البوابة االلكترونية، اآلن بإمكان 
حساباتهم  في  التحكم  الزبائن 

خدمة  باستثناء  كامل  بشكل 
السحب  أو  الصكوك  تصديق 

النقدي.
وأشار إلى أن داخل كل تطبيق 
توجد عديد الخدمات، حيث تم 
مثل  مصرفية  بطاقات  إص��دار 
بطاقة ) الزاد ( الخاصة بسحب 
الفيزا  العملة المحلية، وبطاقة 
الدولية الخاصة بأرباب األسر 
وبطاقة الفيزا الدولية الخاصة 
بالتجار، وهذه البطاقات تصدر 

بعد طلب الزبون لها.
إلى لديهم اآلن  التركي  ونوه 
مليون ونصف حساب متحرك 
الوحدة،  مصرف  مستوى  على 
وأك���ث���ر م���ن ن��ص��ف ال��زب��ائ��ن 
الوحدة  خدمة  ف��ي  مشتركين 
خالل  يسعوا  وأن��ه��م  م��وب��اي��ل، 
نسبة  تصل  ب��أن  ال��ق��ادم  العام 
 90% إل���ى  فيها  االش���ت���راك 
للحضور  ف��ي��ه��ا  الي��ح��ت��اج��ون 
خدمات  هناك  وأن  للمصرف، 
عنها  اإلع����الن  سيتم  ج��دي��دة 
خالل العام القادم وهي األولى 

من نوعها في ليبيا.
ع��م��الء  آراء  وح�������ول 
مراسل  التقى  ال��م��ص��ارف 
حيث  منهم،  ع��دد  )وال( 
بالنسبة  أحمد:  حنان  ذكرت 
المصرفية استعمل  للتطبيقات 
تطبيق )موبي كاش( كحل ألزمة 
أشتري  طريقه  وعن  السيولة، 
رص���ي���د ل��ه��ات��ف��ي ال��م��ح��م��ول 
الرسائل  خدمة  في  واستخدم 

ل��إس��ت��ف��س��ار ع���ن رص���ي���دي، 
وال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��م��ص��رف عن 
عندي  أفضل  الموبايل  طريق 
فأنا  الشخصي،  الحضور  من 
على  للحصول  ف��ق��ط  أح��ض��ر 
غير  توفرها  حال  في  السيولة 
ذل����ك اس��ت��خ��دم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

المصرفية.
العماري:  ع��ادل  وأض��اف 
القديم،  النظام  على  م��ازل��ت 
النمو  بطاقة  استلمت  ال��ي��وم 
ح��ت��ى اس��ت��ط��ي��ع ال��س��ح��ب عن 
أف��ض��ل  ال��م��اك��ي��ن��ة وال  ط��ري��ق 
الحضور  فعندي  استخدامها، 
للمصرف والوقوف في الطابور 
أفضل  ك��اش،  أموالي  الستالم 
بكثير من استخدام التطبيقات 
فهي  للمصرف،  االلكترونية 
كافية  دراي��ة  لنا  وليس  حديثة 

بها.
وتتفق فوزية عبد السالم 
م��ع ه���ذا ال����رأي ف��ت��ص��رح: 
وال  للمصرف  أح��ض��ر  دائ��م��ا 
البطاقات  اس��ت��خ��دام  أف��ض��ل 

والتطبيقات االكترونية.
ف���اي���زة س��ل��ي��م ل��دي��ه��ا رأي 
مختلف فتقول: استلمت بطاقة 
الشراء  في  واستعمالها  النمو 
أف��ض��ل ع��ن��دي م���ن ال��وق��وف 
المصرف،  ط��اب��ور  ف��ي  طويال 
وأف��ض��ل خ��دم��ة ال��رس��ائ��ل من 
واالستفسار  التحويالت  ناحية 
عند  إال  للمصرف  أحضر  وال 

الضرورة .
الهوني:  هند  وتختتم 
واستعمل  بطاقتين  استلمت 
ب��ط��اق��ة ال��س��ح��ب اآلل����ي فهي 
في  الوقوف  من  بكثير  أفضل 
وبالنسبة  ال��م��ص��رف،  ط��اب��ور 
فقد  آالف  ال��ع��ش��رة  ل��ب��ط��اق��ة 
وتم  أطلبها  م��ا  ب��دون  ص��درت 
حسابي  م���ن  ق��ي��م��ت��ه��ا  خ��ص��م 
ول��م  إص���داره���ا  ع��ل��ى  كعمولة 
بتحميل  وق��م��ت  اس��ت��خ��دم��ه��ا، 
واستفسر  مال(  )موبي  تطبيق 
ع����ن رص����ي����دي ب��ش��ك��ل دائ����م 

بواسطة التطبيق. 

تقديمّيًا  ع��رًض��ا  كامكو  شركة  ق��ّدم��ت 
آخر  حول  للنفط،  العربي  الخليج  لشركة 
بزيادة  المتعلقة  التقنيات  وآخر  المعدات 
اإلنتاج وتطويره، وتم ذلك برئاسة مستشار 
ال��درن��اوي،  المنعم  عبد  الحفر  هندسة 
ذات  بالجهات  اإلدارات  مختصي  بحضور 

العالقة.
وذكرت الخليج للنفط أنه تم في العرض، 
في  المتكورة  التقنيات  من  العديد  تقديم 
والحفر  ال��م��ائ��ل،  كالحفر  الحفر  م��ج��ال 
التقنيات  بعض  ع��رض  ت��م  كما  الموجه، 

المتطورة في هندسة اإلنتاج، والمكامن.

وجاء ذلك في إطار البحث عن التقنيات 
ال��م��ت��ط��ورة وال��ح��دي��ث��ة ف��ي م��ج��ال الحفر 
وه��ن��دس��ة اإلن���ت���اج، وال��م��ك��ام��ن م��ن كافة 
الشركات المتخصصة في هذه المجاالت 
التي تهدف، إلى رفع اإلنتاج بشركة الخليج 

العربي للنفط.

للنفط،  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ة  ع��ق��دت 
المشتركة  المشاريع  لمتابعة  اجتماعاً 
والتي هي قيد اإلنشاء والمطروحة للتنفيذ 
في الفترة القادمة، والسبل الكفيلة للدفع 
القريبة  ال��ف��ت��رة  ف��ي  ال��م��ش��اري��ع  بتنفيذ 

القادمة.
المؤسسة  عقدته  الذي  االجتماع  وأكد 
اآلل���ي،  ال��ح��اس��ب  إدارات  م��س��ؤول��ي  م��ع 

واالتصاالت بشركة البريقة لتسويق النفط 
التواصل  ض��رورة  للنفط،  الواحة  وشركة 
المباشر مع الجهات المشرفة على تنفيذ 
والعراقيل  الصعوبات  وتذليل  المشاريع، 

التي تقف عائًقا خالل مرحلة التنفيذ.
يشار إلى أن االجتماع، ضمن السياسة 
التحول  بمشاريع  المؤسسة  تنتهجها  التي 

الرقمي للرفع من مستوى اإلنتاج.

التطبيقات المصرفية االلكترونية بين 
إقبال العمالء عليها والعزوف عنها

ا للخليج للنفط شركة كامكو ُتقّدم عرًضا تقديمّيً

الوطنية للنفط تناقش السبل الكفيلة للدفع بتنفيذ المشاريع في الفترة القادمة 

أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية؛ قرارا 
يكون  وأن  التجاري،  السجل  مصلحة  بإنشاء 

المقر الرئيس للمصلحة مدينة بنغازي.
ألحكام  تعديال  م��واده؛  في  القرار  وتضمن 
القرار رقم 103 لسنة2022 بإنشاء مصلحة 
مكتب  تبعية  على  نص  كما  التجاري،  السجل 
ال��ن��ش��اط ال��ت��ج��اري ال��ع��ام، وم��ك��ات��ب السجل 

المحلية؛ للمصلحة.
ووفقا للقرار الصادر، يختص مكتب السجل 
التجاري العام، بمنح اإلذن الكتابي فيما يتعلق: 
للشركات  التجاري  السجل  وتجديد  ب”قيد 
والشركات  المشتركة،  وال��ش��رك��ات  ال��ع��ام��ة، 

األجنبية”.
كما نص القرار بأن تكوَن ِلمصلحة السجل 
ال��الزم��ة  المصرفية  ال��ح��س��اب��ات  ال��ت��ج��اري؛ 
تابع  وأّن لكل مكتب تجاري  لمزاولة أعمالها، 
لها؛ حساب تجارّي لجباية اإليرادات الناتجة 

عنه.
للمادة  وف��ق��ا  المصلحة  رئ��ي��س  وي��س��ّم��ى 
مجلس  رئيس  من  بتكليف  للقرار؛  السابعة 
الوزراء بالحكومة الليبية، بناء على عرض من 

وزير االقتصاد.

كشف تقرير سوق النفط الشهري الصادر 
قائمة منتجي  ليبيا  ر  أوبك تصدُّ عن منظمة 
ارتفاع  في  أكتوبر،  خ��الل  اإلفريقي  النفط 

إنتاجها بمقدار 6 آالف برميل يومّيًا.
قائمة  رت  تصدَّ ليبيا  أن  التقرير  وأوض��ح 
منظمة الدول المنتجة للنفط على المستوى 
اإلف��ري��ق��ي خ���الل ال��ش��ه��ر ال��م��اض��ي ب��واق��ع 
أنغوال  تليها  يومّيًا،  برميل  مليون   1.163
ثم  ي��وم��ّيً��ا  برميل  مليون   1.067 لتسجل 
بينما  يومّيًا،  برميل  مليون  الجزائر 1.060 
مليون   1.024 النفطي  نيجيريا  إنتاج  بلغ 

برميل يومّيًا.
نيجيريا  خلفت  ليبيا  أن  التقرير  وأض��اف 
البالغ  متوسطها  عن  بعيدة  أصبحت  التي 
1.493 مليون برميل يومّيًا في عام 2020 
ع��ام  ف��ي  ي��وم��ّيً��ا  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون  و1.323 

.2021

مجلس الوزراء بالحكومة الليبية يصدر 
قرارا بإنشاء مصلحة السجل التجاري 

منظمة أوبك: ليبيا تتصدر قائمة 
منتجي النفط اإلفريقي 



اف��ت��ت��ح��ت ه��ي��ئ��ة ال��رق��اب��ة اإلداري�����ة 
اليومين  ال��م��رج   اإلداري����ة   بالمنطقة 
بحضور  لها  جديداً  فرعاً  الماضيين  
رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج 
و رئيس هيئة الرقابة اإلدارية وعدداً من 

مديري اإلدارات  العامة والفروع بالهيئة 
وكافة الموظفين واألعضاء بالفرع حيث 
مجهزة  طوابق  أرب��ع  من  المبنى  يتكون 

بالكامل. 
التسييري   المجلس  رئ��ي��س  وث��م��ن   

لبلدية المرج جهود  رئيس وأعضاء  فرع 
هيئة الرقابة اإلداري��ة المرج  ولكل من 
افتتاح  ُمباركاً  اإلنجاز   هذا  في  ساهم 

المقر الجديد للفرع .

التقى عميد بلدية براك الشاطيء 
المكلف عبدالرحيم إبراهيم   بفريق 
م��ؤس��س��ة ع��ط��اء ال��خ��ي��ر ال��خ��ي��ري��ة 
ال��ت��وع��وي��ة وال��م��ت��م��ث��ل ف���ي رئ��ي��س 
ال��غ��ذاء  ب��رن��ام��ج  ش��ري��ك  المؤسسة 
لها   المصاحب  وال��ف��ري��ق  العالمي 
وذلك بعد وصولهم إلى البلدية ضمن 

بلديات  داخ���ل  المؤسسة   ج���والت 
الجنوب . 

المؤسسة  فريق  استعرض  حيث 
نشاطاتها وماتقوم به من مجهودات 
جبارة  في المجال الخيري والتوعوي  
ال��م��راف��ق  إدارة  م���دي���ر  ب��ح��ض��ور 

المحلية/ نصر أحمد نصر .

البلدية على ضرورة  وأكد عميد   
تقديم كل مايلزم لمساعدة المؤسسة 
المستهدفات  بيانات  الس��ت��ح��داث 
الغذاء  برنامج  م��ن  والمستهدفين 
ال��ع��ال��م��ي م���ن األرام�������ل واألي���ت���ام 
االح��ت��ي��اج��ات  وذوي  وال���م���رض���ى 
الخاصة والعائالت األكثر احتياجاً .

للكهرباء  ال��ع��ام��ة  ال��ش��رك��ة  أعلنت 
الثالثة  الغازية  ال��وح��دة  وص��ول  ع��ن 
إلى  وملحقاتها  المولد(   – )التوربينة 

ميناء طبرق، اليوم الخميس.
وح��س��ب م��ا أف����ادت ال��ش��رك��ة عبر 

موقعها الرسمي؛ بأن العمل جاٍر على 
نقلها من ميناء طبرق إلى موقع مشروع 
محطة طبرق الغازية؛ تمهيداً لتركيبها 

على القاعدة المخصصة لها.
األولى  الوحدة  أن  بالذكر،  وجدير 

دخلت  االستعجالي  طبرق  لمشروع 
لدخولها  تمهيًدا  التشغيلية  التجارب 
دائم،  بشكل  الكهربائية  الشبكة  على 
وذلك بعد اكتمال التجارب التشغيلية 

الخاصة بها.

إشراف : سعيد الصيد 6
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هيئة الرقابة اإلدارية  تفتتح فرعًا  جديدًا لها ببلدية المرج

العامة للكهرباء تعلن وصول الوحدة الغازية الثالثة لطبرق

 مؤسسة عطاء الخير شريك برنامج الغذاء العالمي

  تصل بلدية براك الشاطئ 

ال��وزراء،  مجلس  رئيس  نائب  التقى 
رئيس لجنة األزمة بالمنطقة الشرقية 
علي القطراني، يوم الخميس الماضي؛ 
عميد بلدية سلوق بشير الفاخري بمقر 
بنغازي،  بمدينة  ال��وزراء  رئاسة  ديوان 
جمعة  والتعليم  التربية  وزير  بحضور 
والطاقات  الكهرباء  ووزي��ر  الجديد، 
ال��م��ت��ج��ددة ع���وض ال���ب���دري، ووزي���ر 
االستثمار علي السعيدي، ورئيس إدارة 
المشروعات بالديوان إبراهيم دعباج.

أحد  ح��ض��ره  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  وتخلل 
محمد  الشيخ  سلوق  مدينة  حكماء 
من  ع��دد  استعراض  أه��وي��دي،  سالم 
بلدية  ب��ش��ؤون  تتعلق  ال��ت��ي  الملفات 
وم��ش��روع��ات  عملها،  وس��ي��ر  س��ل��وق، 
التي  والمختنقات  ورصفها،  الطرق 
إلى  باإلضافة  سلوق،  مدينة  تعانيها 

ملف شبكات المياه والكهرباء، خاصة 
فيما يخص العجز في شبكة الكهرباء 

بالمدينة.
خالل  القطراني  أك��د  جانبه،  م��ن 
بلدية  الوقوف مع  اللقاء على ضرورة 
س��ل��وق ودع��م��ه��ا، ع��ب��ر لجنة األزم���ة 
بالتنسيق مع وزارة الكهرباء بالحكومة 

لتغطية  عاجلة  حلول  إليجاد  الليبية؛ 
العجز في مصادر الطاقة الكهربائية.

من  الرفع  ض��رورة  على  ش��دد  كما 
درج����ة ج����ودة ال��خ��دم��ات ال��م��ق��دم��ة 
ضمن  تأتي  والتي  البلدية،  لمواطني 
بالبلديات  أس��وة  األزم���ة  لجنة  خطة 

األخرى.

استقبل أعضاء المجلس البلدي اجخرة  
وعميد  التعليم  و  التربية  مراقب  رفقة 
الماضيين   اليومين  الطاقة  كلية 
فريق  حملة جبر الخواطر 
ال���م���خ���ت���ص ب��ص��ي��ان��ة 
ال���م���راف���ق  ال��م��درس��ي��ة 
)مقعد  شعار  الحاملين 

صدق (
ش�������ارك ف�����ي اس���ت���ق���ب���ال 
وعضو  الحكماء  مجلس  الفريقرئيس 
وأعضاء   رئيس  و  المجتمعية   الشراكة 
بعض  وم��دي��رو   نبنوها   بيدينا  جمعية 
ُرحب  حيث  اج��خ��رة   ببلدية  القطاعات 
الكلمات  بعض  والقيت  ال��زائ��ر  بالفريق 

التعريفية بمهام الفريق .  

اللغة  دورة  أوج��ل��ة  ب��ب��ل��دي��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
ال���ف���رن���س���ي���ة ل���ع���دد م����ن ال���م���ت���درب���ات   
ضمن  للتدريب  المستهدفات  
لبرامج  ال��م��ع��دة   الخطة 
تدريب العناصر النسائية 
لتنمية  قدراتهن وتثقيف 
ال���ع���ن���ص���ر ال���ن���س���ائ���ي 
بالمدينة في عدة مجاالت  
تحت إشراف عضو المجلس 
ال��م��رأة فضيلة  أوج��ل��ة ع��ن فئة  ال��ب��ل��دي 

بترون. 
أيام،  لعدة  المنهجية  ال��دورة  استمرت 
ق��دم��ه��ا رئ��ي��س ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة للغة 
اللغة  أس��ت��اذ  ط��راب��ل��س   ف��ي  الفرنسية 

الفرنسية عبدالحليم الشريف المجبري.

بلدية اجخرة 

تستقبل فريق حملة جبر الخواطر  

ضمن برامج التدريب النسائية 

بلدية أوجلة تختتم دورة 
اللغة الفرنسية

القطراني يناقش المختنقات التي تواجه بلدية سلوق



بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية 
بنغازي الصقر بوجواري مع وزير التعليم 
علي  االس��ت��ث��م��ار  ووزي���ر  خليفة  جمعة 
ُعقد  اجتماع  خالل  القايدي    السعيد 
الماضي  اليومين  البلدية  دي��وان  بمقر 

ُسبل تشجيع االستثمارات الموجودة في 
مدينة بنغازي والمشاكل والعراقيل التي 
تواجهها وكيفية حلحلتها بحضور مدير 
وش��ؤون  لالستثمار  العامة  الهيئة  ف��رع 
ناصر  الشرقية  بالمنطقة  الخصخصة 

نجم. 
التسييري  المجلس  رئ��ي��س  أب���دى  و 
استعداده التام لدعم وتشجيع االستثمار 

وعودته لبلدية بنغازي.

ب��ح��ث ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة س���رت مع 
رئيس لجنة البنية التحتية  اليومين 
الماضيين آلية تفعيل ميناء سرت 
البحري وضمان حقوق المواطنين 
مخطط  ضمن  مزارعهم  الواقعة 
اجتماع  خ��الل  وذل���ك    ، الميناء 
البلدية  دي��وان  بمقر  ُعقد  موسع 
سرت  الرقابة  فرع  مدير  بحضور 
مدير  العمراني،  التطوير  مدير   ،
هيئة  الثروة البحرية ، مدير قطاع 
ال���زارع���ة ،م��دي��ر أم���الك ال��دول��ة 
بالبلدية  القانوني  المكتب  ومدير 

وأع���ض���اء ال��م��ج��ل��س االج��ت��م��اع��ي 
سرت. 

على  االتفاق  إلى  االجتماع  ُخلص 

وإحالة ملف  بالخصوص  إفادة  منح 
ت��ع��وي��ض��ات ال��م��واط��ن��ي��ن إل���ى جهاز 

تنفيذ مشروعات المواصالت .

المجلس  اجتماعات  بصالة  عقد 
البلدي تراغن بحضور عميد واعضاء 
البلدي  ال��ح��رس  ف��رع  مدير  البلدية 
البيئي  االصحاح  مكتب  مدير  تراغن 
والتفتيش  الصحية  الخدمات  وإدارة 
والتأهيل  ال��ع��م��ل  وم��ك��ت��ب  ال��ص��ح��ي 
ومراقبة  النظافة  خ��دم��ات  ومكتب 
االقتصاد تراغن مديرية األمن واالمن 

ال��داخ��ل��ي ورئ��ي��س ق��س��م ال��ج��وازات 
ومجلس الحكماء بالبلدية.

ون��وق��ش خ���الل االج��ت��م��اع ج��دول 
العمالة الوافدة وآلية تنظيم أوضاعها، 
ودع�����م وت��ف��ع��ي��ل ال��ج��ه��ات األم��ن��ي��ة 
ووض��ع  ال��ب��ل��دي��ة،  داخ���ل  والضبطية 
المخالفات  لوقف  العاجلة  الحلول 
حياة  تمس  التي  التجارية  باألنشطة 

تكثيف  واي��ض��ا  ل��ل��م��واط��ن،  ال��ي��وم��ي��ة 
عمل  خطة  ووض��ع  والتعاون  الجهود 
فرز النفايات موضع التنفيذ بالتنسيق 
واشراك مؤسسات المجتمع المدني.

تشكل  ان  علي  االج��ت��م��اع  وخ��ل��ص 
ل��ج��ن��ة وف����رق ع��م��ل ل���إش���راف على 
وإيقاف  وضبط  التجارية  االنشطة 

األنشطة الغير قانونية.

تفقد وزير الصحة بالحكومة الدكتور 
ابن سينا  عثمان عبدالجليل مستشفى 

بمدينة سرت، يوم الخميس الماضي.
عدًدا  التقى  التفقدية  جولته  وخالل 
واالختصاصيين  االس��ت��ش��اري��ي��ن  م��ن 

العديد  معهم  ون��اق��ش  بالمستشفى، 
م���ن االخ��ت��ن��اق��ات وال��م��ش��اك��ل داخ���ل 

المستشفى.
تعليماته  ال��وزي��ر  أص��در  جانبه،  من 
التجهيزات  ببعض  المستشفى،  بتزويد 

وال��والدة،  النساء  قسم  داخ��ل  الطارئة 
والتي طلبها االختصاصيون؛ باإلضافة 
الصيانة  أع��م��ال  بعض  استكمال  إل��ى 
المستعجلة لقسم العناية المركزة وبعض 

األعمال األخرى داخل المستشفى.
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لجنة  ل��دى  س��رت  بلدية  م��ن��دوب  ق��ام 
اإلفراجات المالية حسون ابوستة بتكليف 

بتسليم  ال��ب��ل��دي��ة   ع��م��ي��د  م��ن 
الجدد  الموظفين  إجراءات 
بالبلدية إلى إدارة الوظيفة 
الحكم  ب�����وزارة  المحلية 

المحلي .
ح��ي��ث ق����ام ال��م��ن��دوب 

ب��م��ت��اب��ع��ة ك����ل اإلج���������راءات 
تفادياً  الوظيفة  إدارة  مع  المستندية 
لوقوع أي أخطاء قد تعيق عملية إتمام 
اإلفراجات المالية الخاصة بالموظفين  
وقد تم قبول اإلجراءات دون وجود أي 
اللجنة  إلى  بها وسيتم إحالتها  أخطاء 
العليا لإفراجات المالية لتأخذ دورها 
ف��ي ال��ح��ص��ول ع��ل��ى رق���م م��ال��ي لكل 

موظف .

وضواحيها  البريقة  بلدية  عميد  تعاقد 
معلمين  ع���دد 10  م��ع  ب��وخ��م��ادة  م��ف��ت��اح 
والتكفل بمصاريفهم ومرتباتهم وذلك لسد 

وتعويض  التعليم  مراقبة  حاجة 
وذلك  ب��ال��م��دارس    العجز 
ف���ي ظ���ل ن��ق��ص ال���ك���وادر 
التعليمية من المعلمين في 
المدارس الواقعة في نطاق 

منطقة  في  تحديداً  البلدية 
بشر.

التعليم  مكتب  م��دي��ر  ك��رم  جانبه  م��ن 
البلدية  عميد   السنوسي  زي��دان  بالبلدية 
ومنحه درع العطاء عرفانا وتقديراً له على 
مواقفه الداعمة لمراقبة التربية و التعليم 

بالمنطقة.

بلدية سرت تشُرع بتسليم 
إجراءات الموظفين الجدد

بلدية البريقة وضواحيها

تتعاقد مع معلمين لسد 
حاجة المدارس

تسييري بنغازي

يبحث ُسبل تشجيع االستثمار مع وزيري االستثمار والتعليم

ديوان بلدية سرت 

يبحث تفعيل ميناء سرت البحري

بلدي تراغن يجتمع لبحث جدول العمالة الوافدة وآلية تنظيم أوضاعها

وزير الصحة بالحكومة يتفقد مستشفى ابن سينا بسرت
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ثقافية

■ حاورته الصحفية: غادة الطيب
مثيلُه،  ق��ّل  واص���رار  ثابتة  خ��ط��وات 
المثل،كاتبا  فبادله  حبًا  ال��ورُق  شِغفُه 

وقارئا وناشرَا لألدب والفنون والثقافة.
نشر  دار  وص���اح���ب  ال��ص��ح��ف��ى  إن���ه 

)الكون( األستاذ فتحى بن عيسى.
علٌم من أعالم ليبيا في مجال النشر، 
وت���رأس  م��ب��ك��را  المهنية  ح��ي��ات��ه  ب���دأ 
تحرير مجلة األسوة الحسنة في اواخر 
التسعينيات وترك بصمته كمراسل في 
صحيفة ليبيا اليوم في سنة 2010 وفي 
البحر  وع��روس  وأعمال  مال  صحيفَتى 
التى أسسها اواخر اغسطس عام 2011 

.
كتابي  أو  األول  الكتاب  مبادرة  اطلق 
كاتب  كل  مساعدة  في  منه  رغبة  األول 
العون  ي��د  ل��ه  يمد  م��ن  يجد  ل��م  ناشئ 

والمساعدة إلطالق كتابه األول..
الحوار  ه��ذا  معه  لنا  وك��ان  التقيناه 
نشوة  عن  فيه  تحدث  ال��ذي  الصحفى 
ال���ب���داي���ات وص��ع��وب��ات��ه��ا وع���ن ع��ال��م 
األحالم  وعن  ليبيا  في  والكتب  النشر 

والطموحات والتحديات
الشابة  للمواهب  بتبنيك  تميزَت   -
فماهى   ، لها  ودعمك  الكتابة  مجال  في 
عند  بها  االلتزام  تحاول  التى  المعايير 

االختيار ؟
في  تتمثل  بداياتي  في  بتجربة  م��ررت   -
جدلية   – الحجاب  وراء  )م��ا  كتابي  ان��ج��از 
مع  فكرية  ح��وارات  يضم  والسياسة(  الدين 
دينية  وم��رج��ع��ي��ات  دبلوماسية  شخصيات 
والمسيحي،  االسالمي  العالم  مستوى  على 
ماال  أملك  أكن  ولم  لي،  ينشره  من  أجد  لم 
مركونا  الكتاب  وبقي  حسابي،  على  ألطبعه 
وحلما مؤجال سنين ذوات عدد حتى تفضل 
السيد )حسن الفيتوري( وهو صحفي ليبي له 
مكانته وقدره عندما تولى ادارة تحرير مجلة 
القاهرة  في  وتوقفت  التي صدرت  المستقل 
بنشر الكتاب، كانت سعادتي ال توصف، بكيت 
يومها، وعاهدت الله ونفسي أن أمد يد العون 
تأسست  وعندما  لموقفي،  تعرض  من  لكل 
وقد  بالعهد،  الوفاء  وقت  حان  الكون  مكتبة 
يكون هذا  أن  أشترط سوى  أكن  ولم  فعلت، 
أول عمل ينشر لصاحبه، وأن يكون من تأليفه 
جديدا  يضيف  وأن  مقتبس،  أو  منتحل  غير 

للمكتبة الليبية خصوصا واالنسانية عموما.
- الخوف من الفشل أو بعبارة ادق عدم 
النجاح في تسويق عمل مَا، هل يعتريك 
جديد؟  كتاب  عن  اإلعالن  عند  أحيانا 

وكيف تواجهه أو تستعد له ؟
أن  يشغلني  ما  كل  النتائج،  أخشى  ال  أنا 
أؤدي واجبي كما يجب، وأتوكل على الله، فأنا 
النتائج  أما  فيه،  واالجتهاد  بالعمل  مطالب 
وكيف ستكون فلست مطالبا بها، هكذا أفهم 
التوكل على الله، انطلقت مكتبة الكون مع بدء 
جائحة كورونا في وقت كانت كثير من األعمال 
المكتبات، ثم  تتوقف فضال عن  االقتصادية 
دخلنا مرحلة الركود االقتصادي العالمي، ومع 
هذا بفضل الله أخذت مكتبة الكون مكانتها 

وسط الكبار فلله الحمد والمنة.
مكتبة  ك��ص��اح��ب  ال��ي��وم  ره��ان��ك   -
معروفة ودار نشر ، على القارئ الليبي أو 

كوكبة الُكتاب الذين تقدم أعمالهم؟
رهاني أوال وأخيرا على توفيق الله ومدده، 
مؤلفه  اسم  أتعامل مع  كتابا ال  أنشر  عندما 
أم  جديدا  يضيف  هل  مضمونه،  مع  وإنما 

مجرد قديم معاد؟ 
في  بالتخصص  كناشر  تؤمن  ه��ل   -
األعمال المنشورة ، بمعنى أن تقدم دار 
النشر نوع معين من الكتب، وفي رأيك أال 
يعتبر ذلك نوع من تحييد تفكير القارئ 

أو أدلجته ؟

إن كان المقصود بالتخصص حقال معرفيا 
أو  ال��ت��اري��خ  ف��ي  المكتبة  تتخصص  ك��أن  م��ا 
شابه،  ما  أو  القانون  أو  االدب  أو  السياسة 
كنت  وإن  فيه،  ضير  وال  محمود  أم��ر  فهذا 
فكري  اتجاه  النشر  لدار  يكون  أن  تقصدين 
ما، فهذا أيضا وارد جدا، وهو السائد، فلكل 
منا قناعاته، وهي التي تحركه، الخشية على 
القارئ عندما ال يكون متاحا أمامه سوى لون 
دول��ة ما على  الكتب، كأن تفرض  واح��د من 
هنا  ذاك،  عليه  وتمنع  هذا  تقرأ  أن  شعبها 

يمكن أن نتحدث عن أدلجة وما شابه.
من  والصوتية  االلكترونية  الكتب   -
أم  الورقي  للكتاب  أساءت  نظرك  وجهة 

وسعت من رقعة انتشاره ؟
التي  القيود  هو  الورقي  للكتاب  أساء  من 
تفرضها الحكومات على حركة انتقال الكتاب 
الورقي  الكتاب  ومعاملة  ال��دول،  بين  الورقي 
معاملة أي سلعة ذات مردود مادي أكبر ولها 
دورة رأس مال أسرع، فتفرض ضرائب على 
الكتاب  أت��اوات على صناعة  أو  رس��وم  هيئة 
وهذا  واألح��ب��ار،  ال��ورق  سعر  فيرتفع  نفسه 
القارئ  فيبحث  الكتاب  سعر  الرتفاع  ي��ؤدي 
بين  ويوائم  ميزانيته  يناسب  آخر  سبيل  عن 

احتياجاته اليومية وشغفه بالكتاب.
تواجهها  ال��ت��ى  التحديات  م��اه��ى   -
بلد  في  الكتب(  )بيع  ال��وراق��ة  صنعة 
الدول  ضمن  من  اليصنف  ربما  كليبيا 

القارئة ؟
غير  ببلد  ليبيا  وصف  على  أعترض  أوال 
على  تعتمد  العالمية  التصنيفات  ق���ارئ، 
تم  التي  الكتاب  ع��دد  عمودها  احصائيات 
اي���داع دول��ي لها، فلكل دول��ة  ص��رف أرق���ام 
تنشرها،  التي  للكتب  متسلسل  ورق��م  )ك��ود( 
 )ISBN المعروف باسم )ردمك الكود  وهذا 
هو الذي يحدد جنسية الكتاب، فلتجأ الدول 
الترقيم  لتسهيل حصول غير مواطنيها على 
منشوراتهم  تسجيل  على  وتحثهم  ال��دول��ي 
لديها، فتكون النتيجة أن هذه الدول )قارئة( 
وتلك الدول )غير قارئة( ألن الجهة المنوط 

شروطا  تشترط  الدولي  الترقيم  اصدار  بها 
بلدهم  ف��ي  التسجيل  م��ن  مواطنيها  تنفر 
النتيجة  فتكون  انتاجهم  آخرا  بلدا  ليمنحوا 

بلدا غير قارئ أهله يشعرون بالدونية.
على سبيل المثال دولة عربية يقول تقرير 
ألف   40 عن  يزيد  ما  أص��درت  أنها  النشر 
عنوان في السنة، بينما ليبيا لم تصدر سوى 
بضع مئات، أنا شخصيا أعلم أن نحو 25 % 
المؤلف  ليبي،  انتاج  ألف هو  الرقم 40  من 
ليبي، والموضوع ليبي، ونحو %50 من الرقم 
40 ألف هي بأقالم مواطنين من دول أخرى، 
يعني خسرنا 10 ألف عنوان ومنحنها لدولة 

أخرى ليكون تصفينا أقل ويدعو للشفقة.
- كيف تقيم تواجد دور النشر الليبية 
القاهرة  كمعرض  الكتب  م��ع��ارض  ف��ي 
في  المشاركة  وه��ل   ، للكتاب  ال��دول��ى 
فرصة  أم  للوجود  واثبات  اعالن  رأيك 

تجارية ؟
خسارة  هي  التجارة  بحسابات  المشاركة 
الجناح  ايجار  قيمة  يدفع  فالناشر  فادحة، 
للمتر  دوالر  و220   120 بين  تتراوح  التي 
ال��واح��د بحد أدن���ى 9 م��ت��ر، ورس���وم شحن 
دوالر   30 بنحو  ووارد  ص��ادر  ومشال  ونقل 
ثالثة  يستوعب  متر  )كل  الواحدة  للكرتونة 
كراتين(، فضال عن رسوم التأشيرة )هذا إن 
منحت لنا(، تذاكر الطيران واالقامة الفندقية 
واالعاشة واالتصاالت واالكراميات والدعاية 
ويومية من سيقف في الجناح، كل هذا يتحمله 
الناشر، وتزداد معاناة الناشر الليبي في ظل 
عدم وجود أي مظلة تحميه وتقدم له الدعم 
والمساندة، بل األدهى أن قطاع الثقافة في 
الناشرين  من  مشترياته  ثمن  يسدد  ال  ليبيا 
وسنوات  سنوات  المديونية  وتبقى  الليبيين، 
وأن���ت وح��ظ��ك، وأح��ي��ان��ا تسمع ع��ب��ارة أنت 
)امشي  السابق  الفالني  الوزير  مع  تعاقدت 

له!!(.
شاركنا رغم كل هذا في معارض القاهرة 
دورة 2021،  ال��ش��ارق��ة  وم��ع��رض  دورت��ي��ن، 
وم��ع��رض اس��ط��ن��ب��ول دورت���ي���ن، ف��ض��ال عن 

المعارض المحلية في جمهورية مصر العربية، 
غيرنا  كان  فإن  بلدنا،  نحو  والتزام  كواجب 
ضحى بروحه في سبيل أن تنهض، فأقل ما 
نقدمه نحن طالما اخترنا هذا المجال أن نعلن 
المحافل  الليبي في هذه  الكتاب  تواجد  عن 
ولنقول ونثبت أن ليبيا ليست صحراء جرداء 
ال ثقافة وال أدب وال علم فيها.. وقد واجهتنا 
أسوؤها  المشاركات  ه��ذه  في  ع��دة  مواقف 
عندما تسمع من األجيال الجديدة )أوه ليبيا، 

هل عندكم كتاب... كويس(!!
- ك��ن��اش��ر ك��ي��ف ت���واج���ه اش��ك��ال��ي��ة 
ال��ق��راء  ب��ع��ض  أن  خ��اص��ة   ، ال��ق��رص��ن��ة 
لمواجهة  مناسبة  طريقة  أنها  يقولون 

غالء أسعار الكتب ؟
نحن  ت��ق��ل��ي��د؟  أم  ق��رص��ن��ة  ه��ي  ه��ل  أوال 
ن��رت��دي م��الب��س ب��م��ارك��ات م��ق��ل��دة وأح��ذي��ة 
كذلك، ونستخدم برنامج ويندوز في األغلب 
األوفس  برامج  وكذلك  وليس أصل(  )نسخة 
والفوتوشوب، يعني هذا األمر ليس مقتصرا 
دققنا  ف��إذ  النهائي،  شكله  في  الكتاب  على 
ببرامج  تمت  نفسه  الكتاب  صناعة  األم��ر 

حاسوبية مقرصنة حسب الوصف السائد.
االشكالية تكمن في حق القارئ أن يعرف 
ضمن  الكسب،  في  والمؤلف  الناشر  وح��ق 
صناعة رأس مالها يستغرق دورة طويلة تعد 
بالسنوات، مع غياب أي دعم لصناعة الكتاب 
الشرائية  ال��ق��وة  وضعف  عليه،  والتضييق 
كتب منسوخة  النتيجة ظهور  فتكون  للقارئ، 
)وهذا االسم الذي أفضله( تحرم المؤلف من 
جزء من مكاسبه المادية )إن وجدت( وتضمن 
من  ج��زءا  الناشر  وتحرم  أوس��ع،  انتشارا  له 
مكاسبه، ولنكن واضحين ال يتم )نسخ كتاب( 
ال يوجد عليه اقبال )أي أن الكتاب المنسوخ 
مبيعات  األص��ل  الكتاب  يحقق  أن  بعد  يأتي 
محترما  دخ���ال  وت��ح��ق��ق  م��ص��اري��ف��ه  تغطي 
للمؤلف والناشر(. ال يفهم من هذا أني أدعم 
أب��رره، وإنما أح��اول أن أتعامل مع  الفعل أو 
دور  ه��ن��اك  وم��وازن��ة،  بموضوعية  القضية 
نشر كبيرة تقوم بعمل طبعتين للكتاب طبعة 
بحيث  )شعبية(،  اقتصادية  وأخ��رى  قياسية 

تلبي احتياجات جمهورها من كل الطبقات.
- اليوم وأنت من المتربعين على عرش 
التى  الرسالة  ماهى  ليبيا،  في  النشر 
كان  ربما  الذي  المكافح  للشاب  توجهها 

يحلم بهذا اليوم؟
أش��ك��ر ل��ك ه���ذا االط����راء ال���ذي أعتبره 
مبالغة، فأنا لست من المتربعين على عرش 
النشر في ليبيا وال في سواها، إنما أنا محب 
التي  المهنة  هذه  في  عيناني  فتحت  للكتاب 
ليبيا  النشر  أساطين  أهم  أحد  من  تشربتها 
نورالدين  محمد  الشيخ  واسالميا  وعربيا 

بريون صاحب مكتبة النجاح بسوق الترك.
وال  عليه،  وتوكل  الله  في  ثق  هي  رسالتي 

تستسلم وال تنظر خلفك.
- كقارئ ، ماهى الكتب التى تفضلها؟

الكتب التي تعتمد منهجية التفكير الناقد، 
بالدرجة األولى.

السهل  ب��أن��ه  ال��ط��ف��ل  أدب  ُوص���ف   -
الكتابة  وس��ه��ول��ة  لصعوبة  الممتنع 
للطفل، سؤالنا... كيف تقيم ادب الطفل 
غمار  خوض  في  فكرت  وهل  ليبيا؟  في 

النشر لكتاب يمتهنون الكتابة للطفل؟
باهضة  األط��ف��ال  ك��ت��ب  ط��ب��اع��ة  تكاليف 
مقارنة بحجم السوق في ليبيا، وهو ما يفوق 
لدينا  ليبيا،  في  الناشرين  أغلب  امكانيات 
لكننا  المجال،  هذا  في  مبدعة  ليبية  أق��الم 
نصطدم بالتمويل، لهذا صعب علي أن أخوض 

غمار هذه التجربة في الوقت الحالي.
- ماهى أمنياتك لقطاع النشر والكتاب 

في ليبيا ؟
القطاع  هذا  أهمية  يعي  مسؤوال  يجد  أن 

وكونه أحد أهم ركائز بناء االنسان 

فتحي بن عيسى شخصية يمألها الشغف، ُمترعة باإلصرار والعزيمة، ترى الجانب المشرق للُظلمة
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

يمكنك فعل ذلك

أنت تستحق

كنا  بينما  الكالم  أم��ي  افتتحت  هكذا 
بي  تحملق  وق��د  اإلف��ط��ار  م��ائ��دة  على 
 ، وعاتكة  واستبرق  وخالد  ،أبي  الجميع 
وقد  الواضحة  والدهشة  شدوهي  ووسط 
كنت أُهم لزرط اللقمة إال أنني قد ظللت 

فارها فاهي 
عظيمة أنت يا أمي 

والتوتر  بالحيرة  ش��ع��وري  تلتمسين 
 .. لساني  على  مبللة  خبز  قطعة  وتضعين 
 ، فقط قطعة خبز .. ليست قطعة عادية 

إنها الدفء بعينه 
تخبرينني آنذاك كلمات طفيفة تجعل 
المبللة في لساني كقالب  من كسرة الخبز 

حلوى
هكذا أمي 

تمألني بالدافع للحياة 
منذ ثالثة أيام .. وأنا غارق حد الثمالة 

في الهم 
لقمة  زرط  في  أفكر  كنت  وبينما  واليوم 
أزاحت   ... الحار  بالزعتر  الُمبّهرِة  الُجبن 

أمي ما تبقى من جبن بقلبي 
وخرجت  الفطور  وجبة  أنهي  هممت 

مسرعا 
صوت  أي  ودون  الزناد  على  يدي  وضعت 
خاويا  الجسد  ذل��ك  ه��در   .. ه��دوء  وبكل 

ليسقط في مكانه وبكل حرارة 
عدت للمنزل 

قبلُت جبين والدتي 
ثم ذهبت أللقي التحية على صورة أخي 

المقتول غدرًا .

تستحق أن تحب بطريقة جميلة تليق 
بك، تستحق شخص يميز جمالك الخفي 

الذي لم تعد لديك طاقة لتظهره..!
وجود  رغ��م  يميزك  شخصا  تستحق 

الجميع حوله..
الوحيد  اإلنتصار  تكون  أن  تستحق 

لدى أحدهم..
تستحق شخصا مهما حدث بينكم من 
بذكرياتك  يعبث  أن  يحاول  ال  خالفات 
ف���ي غ��ي��اب��ك قبل  وي���ص���ون���ك  م���ع���ه، 

حضورك..!
األق��ل  ع��ل��ى  واح���د  ش��خ��ص  تستحق 
لن  أنه  واثق  وأنت  فيه،  عشمك  كل  تضع 
وقلة  ضعفك  يحترم  شخص  يخذلك، 

حيلتك!
جميل  هو  ما  بكل  تتشبه  أن  تستحق 
بخاطرك  يجبر  أن  تستحق  تحب،  ممن 

في كل مرة تشعر بها بالعجز!
تستحق شخص يفعل المستحيل قبل 

الممكن من أجلك..!
تستحق المفاجآت السعيدة كأن يبعث 

لك أحدهم رسالة محتواها..
ال��ذي ال  الوحيد  ال��ش��يء  “زع��ل��ك ه��و 

يهون على قلبي”
يديك  في  األي��ادي  تشبك  أن  تستحق 

بكل قوتها ثم يقال لك..
” أنا أهرب من العالم أجمع ألعود إليك”

-نستحق من ينظر إلينا بكل حب..!

تناقض 

اْمِتداُد الّلْيل

وط�ني

■ بقلم: عبدالرحمن امنيصير 

■ بقلم: محمد ساسي العياط  

■ بقلم: رجعة البرعصي

■ بقلم: هود األماني 

■ بقلم: رياض وريث 

جاءت تنازعني بصوت ثائِر
والوجه مغموم كرقش خائِر

*
قد ماَت في أفكارها زهر غدا

متالشيا بغباء طفٍل حائِر
*

بى  وأنا بريُق الّروح أصغي للرُّ
 ماذا رجوُت من الصبابة شاعِري 

* 
و أفاوُض األحزاَن مْن ليل الهوى 

 أشواقنا صمٌت بعبِق خواطِر 
* 

نجوى على نبضاِت قلب قد جفا
 أين األماُن بقرِب رمٍح غادر؟ 

* 
 أنِت الربيُع فكم به من زهرة  

 ُملئت بفوح رحيقها المتناثِر 
* 

 ما كان شوقي للحبيِب سوى أًسى
 يا قاتال للشوق لسَت بعابِر؟ 

* 
قلبي  ف��ي  أن��ت  و  ال��ف��راق   كيف 

نًدى؟ 
 وحسيسه يعلو بليل خسائري!

علَى اللَّيِل أَرِمي ُكلَّما َضاَق كاِهِلي
ِبَما ِفيِه ِمْن َجْرَحى/ ِبَما ِفيِه ِمْن َقتْلَى

***
ا َرَحابَُة أُْفِقِه وتُْخِجلُِني ِجّدً

فِمْقداَر ما أثَْقلْتُُه نَثََر الُفالَّ 
***

ُد ُحْزًنا بَاِلًغا لَسَماِئِه أَُصعِّ
َوَدأُب جُروِح الَقلِْب، تُبِْلي واَل تَبْلَى

***

إليَّ امِتَداُد اللَّيِل، ما ثمَّ ُظلَْمٌة
وال نَْجَمٌة إاّل وُكنُْت لََها ِطْفال 

***
يَِحقُّ ِلَبْحٍر واِسٍع ِمثِْل َخاِفِقي 

ْمَع لأَلعلَى إذا َما بََكى أن يُْسِقَط الدَّ
***

ُحطاٌم وُموِسيَقى وُقبْلَة نَاِزٍح 
ُة الثَّْكلى  وَضاحكٌة في َصدري األُمَّ

***

إلَى أَيِّ ُحْزٍن أنْتَِمي؟ ليَْس َعاِلًما 
ِبُكلِّ الِذي عانَيُْت َمْن َخالِني ِخالَّ 

***
وال أنا أدري.. ربَّما كاَن الِئًقا 
ِبِعلٍم كهذا أن أُِحيَط بِه َجْهال 

***
َسأنَْحُر نَْفِسي لو َضِحْكُت وداِخِلي
ِمَن البُْؤِس َما يَْكِفي لَيْجَعلَني نَْذال

بمرارة أرنو إليك ُتعّذُب  
يا شامة األوطان ُحسُنك ُيصلُب 

***
أرنو إليك وليت ُيرديها القذى 

حّرى مقّرحة ودمٌع يسكُب 
***

وطني أما آن األوان ألن َترى 
أو أن ُترى عّزا يصوُل فيغلُب 

***
وطني أما آن األوان لصحوة 

يهوي بها عرُش الظالِم وُيشطُب 
***

فإذا السياسة والخساسة تنجلي 
وإذا خفافيش المدائن تهرُب 

***
وإذا محاجر َمن سَبْيَت تناثرت 
درٌر يجود بها الصباُح األطيُب 

***

وإذا مغانيك الحسان تراقصت 
ضحكاُتها والزهُر الٍه يلعُب

***
وإذا كؤوُس العاشقين تمايلت 

وترقرق الشعُر الكذوُب األعذُب 
***

وإذا شخوُص الخائنين تقهقرت 
قد الَح فجٌر صادٌق ال يكذُب 

***
وإذا رؤوس الشّر القت شاطرا 

يهفو لها، شوقا بها يتعذُب
***

جاسوا خالل الدار في سكراتهم 
فعيوُنهم من هوِلهم  تتقّلُب 

***
فُهُم هُم اآلساد حين تمّعرت 

قسماتهم، جمر الغضا يتلّهُب 
***

َدْيِنّي العجول لوقعة  وهُم الرُّ
وهُم المالئكة اأُلساُة، ُتطّبُب 

***
وهُم جنود الله أعطوا حقه 

وهُم الغطارفُة اأُلَلى ال تنُضُب 
***

وهُم أبالسة الحروب تقعقعت
ُبوا  عزماُتُهم بصدوِرهم إن ُجرِّ

***
يا سيدي المغبون، ِخلُتك َكّيسا 

أرأيت شهدا أنتجته العقرُب 
***

أرأيت رقطاَء اإلهاِب تبّسمت 
إاّل وقد أودت بمن  تتقّرُب

***
مأل البالد هراؤهم وضجيجهم 

وعهوَدهم بفعاِلِهم قد كّذبوا

094 321 96 12
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بدنا وياما من جديدة بادت
وضبب نظرنا والحياة أسوادت 

بدنا وباد خبرنا
وقّصر على شبح العزاز نظرنا

اللى كان غالى من زمان هجرنا
وال عاد سهرايا الخاطر صادت
مع وقت صاعب ما عليه أقدرنا

 وأخالق فاسدة بين الخاليق سادت
صابرين ال همنا وال بندرنا

 وال ربيعنا بيه الطبيعة جادت
أيام قبل ما فى قوتنا فّكرنا

 وال أموال كان انقصت واال زادت
منين ناكلوا يأكل اللى جاورنا
 وال نارنا وقت الظالم اخمادت
من خير يعلمه موالى ياما درنا
 وياما لنا سّبق الخيل انقادت
وياما سطع فوق العزاز قمرنا
وناس مالها بّنة أسباب وعادت
وناس هايمه ما عاد تشعر بينا

 عماها كثار الصيد وين اصطادت
وناس قبل ما نحسب تهون علينا

 جفلت وين غزالن الزمان اشرادت
وناس بالشرف ديما اتعامل فينا

 على دربها ال غّيرت ال حادت
وهذى لومها بالك يكون علينا

 العين كان غاصت فى العيوب ارمادت
المولى خلقنا كلنا من طينه
 وخالق لنا جّنة ونار اصهادت

واللى انظارها طاشت اليوم علينا
 وهى بالمحبة  قبل ياما نادت

جفتنا بال سبله  صحيح جفينا
 والله ال انريدوها وال هى رادت

االسالم ما جبر واحد ايسيب دينه
 اللى استنصرت واللى بموسى هادت

واالرزاق عند خالقنا اللى بارينا
 وبامره انكان انقصت واال زادت
وااليام كان مى لّنا تكون علينا

 ودوم بالرخا ترجع انكان اشدادت

واللى قاسمه بامر الحكبم اتجينا
 سوى عارضت االوباش واالرادت

بدنا وياما كانت
 وجوه غاليه لكن علينا هانت

برمت وين ما شان الزمان اشيانت
 وفى حسابنا ال نّقصت ال زادت

هى زعمك من عين الحسود انعانت
 واال فى دهاليز الحياة افسادت
والعين صابرة م البهدلة ما النت

 وال للدروب التافهات انقادت
ساس المحبة للحبايب صانت

 وسوق المواجع والقطاف تفادت
مرار الجفا بالصبر ياما عانت

 تريد الربيع اللى عليه اعتادت
وانسام الربيع امزانها ما بانت

 الصيف طال وايام الخريف ابرادت
------

* )  بدنا = هرمنا (

الشاعر ادريس الشهيبي وقصيدة اخطرت فاطمة

 ادبيات شعبية

قصيدة بدنا* للشاعر الكبير معتوق آدم الرقعي

محمد الطيب 
وعيون المحبة

في  الغنائي  الشعر  دواوين  من  العديد  صدرت 
ليبيا للعديد من الشعراء  من بينهم ديوان عيون 
الطيب  حمد  محمد  الغنائي  للشاعر  المحبة 
م   1948 سنة  بنغازي  مواليد   من  وهو  المغربي 
بدا بكتابة االغنية منذ ربع قرن وتغنى باغانيه 
الوطن  في  والمطربات  المطربين  من  العديد 
مجلس  عن  صدر  عيونالمحبة  ودي��وان  العربي 
الديوان  هذا  اهدى  2006م  سنة  العام  الثقافة 
الي امه يحتوي هذا الديوان على حوالي خمسين 
بن  سالم  والمطرب  زاي��د  سالم  له  غنى  اغنية 
محفوظ  واشرف  مفتاح  تونس  والمطربة  زابيه 

وسيف النصر وغيرهم 
الغنائي  الشاعر  الديوان  هذا  مقدمة  له  كتب 
في  فيه  ماقال  اجمل  ومن  المذبل  فرج  الكبير 
رحم  في  تشكلت  اغنيات   حزمة  المحبة   عيون 
تراكم االيام وولدت من مخاض الكلمات الصعبة  

ومن صدق التجربة

اخ���ط���رت ف��اط��م��ة س��م��ر ال���ن���اس اب��ك��اه��ن 
تهنن. معاه  ماسع  غال  طناهن  ايحنن؛  وعاد 
ح�����اي�����رات ف����ي ت���رك���ه وق�����ل ن��ج��اه��ن.
اي��ج��ي��ه��ن خ�����زوق  ام���ع���اه م���ا ي��خ��ط��اه��ن.
وي�������ن م�����ا ع����م����ر م����ي����ع����اده ك����داه����ن.

م��ع��اه��ن.  دوم  ال���ي���أس  م���ك���ان  ف���ي  ل��ه��ن 
ك����واي����ن����ه ك����ب����ار وم�����االح�����د وراه�������ن.
وي�����ق�����وى م�����ع م�����ت ال����ح����ب����ال رج���اه���ن
ي��ق��ح��ز خ������زوق ال����ي����أس م����ا ي���دن���اه���ن.
وي��س��م��ع ال���ل���ي م��س��ع اس���م���ع  ب��غ��ن��اه��ن.

ع��ل��ى ب���و ق��ط��اط��ي ع ال��ك��ت��وف س��ف��اه��ن 
ات���ق���ول ه���ن ف��ري��ق وه����و ل��ه��ن م��رم��اه��ن. 
وع��������������������������������������اد إي�����������ش�����������ل�����������ن
إي���ج���ي���ب���ن س���ري���ب���ه ي���ب���ع���دن وإي����ول����ن
ي��ن��خ��ل��ن إال  ض���ن���ي  م����ا  ال����ح����ال  اب����ه����ا 
اع����ي����ون وس���م���اح���ت ط�����ول م����ا ي��ن��ع��ل��ن
ام���ش���ه���الت م���ن ت��ح��ت ال���ق���م���اش ان��ج��ل��ن
ف�����ن�����ارات ف����ي ح������وش ال����ظ����الم ت��ع��ل��ن

ب���داه���ن ط��ب��ي��ب  ش���اك���ن  وال  س��ك��ت��ن  ال 
ي��س��ت��ن��ن وال  الي����م����ش����ن  ع�����رف�����ن  ال 
ح���ت���ى وي�����ن م����ا م���ق���ع���د  خ���ط���أه ت��م��ن��ن
وي����دي����ر ق��ب��ل��ه��ا زح������ره وش���ي���ن ات��م��ن��ن
خ��ي��ال ش��ي��ن ف���ي ج��ي��ب ال��ك��س��اد ام��ب��ن��ن
م���ل���ص���ق ع��ل��ي��ه��ن ح���ق���د ن���ي���ن ام��ح��ن��ن
وك��ان��ي��ب��ه��ن اس������اع اي���ن���ع���وش���ن وي���رن���ن
ال��ه��ج��وم يشنن وي�����ن   ب��ص��ره��ن  ق���دي���م 
ب���ع���ي���د ي��ن��ت��ل��ف وق����ت����ا ع���ل���ي���ه ي��غ��ن��ن
ي��ن��غ��ن��ن وال  ب���ي���ه���ن  ي���ن���ح���ك���ا  وال 
ان��ج��ن��ن وراه  زادن  ن��ه��ي��ت��ه��ن  وك�������ان 
بكاهن ال��ن��اس��ا  س��م��ر  ف��اط��م��ة  اخ���ط���رت 
غ����زي����ر دم���ع���ه���ن ن���ي���ن ال�����وس�����اده ب��ل��ن
واي���ح���وس���ن وم���اب���ن ي���ذك���رن م���واله���ن.
ع��م��اه��ن. ال���ع���ي���ون  رق  ف��اط��م��ة  م�����وال 
ال����خ����ال����ق ب����ف����ن وب����ي����ط����را س����واه����ن
ذرع���ان���ه���ا اي���ب���ان���ن وال���ح���ري���ر ك��س��اه��ن
خ�����دود ف��اط��م��ة ل��ي��ل ال��ش��ع��ر غ��ط��اه��ن

الشاعر ادريس اسبيق  الشهيبي عرفته في طبرق سنة 1976م ايام ان كنت في نقابة 
المعلمين طبرق ومعي سعد مازق وعبدالجواد البوال وحسين سعد ومحمود المقرحي 
فقد وقف معنا النقيب ادريس الشهيبي وساعدنا في تاثيث مقر نقابة المعلمين طبرق 

ولم اعرف انه شاعر شعبي اال في اواخر ايامه وحاليا اجهز في ديوان شعره وسيرة 
حياته بالتعاون مع ابنه صالح وشقيقه الراوية احمد اسبيق. 

وهذه قصيدة اخطرت فاطمة للشاعر ادريس الشهيبي
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حوادث

الديوان / خاص
بنغازي  أمن  مديرية  كشفت 
تمتهن  عصابة  على  القبض 
النصب واالحتيال على العمالة 
إلى  البشر  وت��ه��ري��ب  ال��واف��دة 
دولة إيطاليا عن طريق البحر.

ذلك وفق بيان للمديرية جاء 
الموضوعة  الخطة  إط��ار  "في 
البحث  قسم  رئ��ي��س  قبل  م��ن 
بنغازي  أمن  بمديرية  الجنائي 
وال��ق��اض��ي��ة ب���إج���راء ج���والت 
وضبط  ميدانية  استطالعية 

كل ما يشكل جريمة ".
وق���ال���ت ال���م���دي���ري���ة أن����ه " 
عصابة  عن  ورودت  معلومات 
على  واالحتيال  النصب  تمتهن 
العمالة الوافدة وتهريب البشر 
طريق  ع��ن  إيطاليا  دول��ة  إل��ى 
البحر وأخذ مبالغ مالية تصل 
للفرد  دينار  آالف  إلى 7000 

الواحد".
يتم  م��ن  منهم   " وأض��اف��ت 

النصب  يتم  م��ن  ومنهم  نقله 
إلي  مشيره   " عليه  واالحتيال 
البحث  عمليات  بتكثيف   " أنه 
والتحري تم تحديد هوية أحد 
الجنسية  سوداني  األشخاص 
المبالغ  وهو من يقوم باستالم 
المالية من العمالة الوافدة وتم 
إعداد كمين ُمحكم له وضبطه 

."
القسم  إل���ى  ب��ه  واالن��ت��ق��ال 

وباالستدالل أوضحت المديرية 
أنه " أفاد من خالل التحقيقات 
المالية  المبالغ  انه يقوم بأخذ 
بالتحديد  الوافدة  العمالة  من 
والجنسية  السودانية  الجنسية 
المبالغ  وتسليم  البنغالديشية 
جاري  الجنسية  ليبي  لشخص 
يوم  تحديد  ويتم  عنه  البحث 
طريق  عن  بهم  للخروج  معين 
ال��ب��ح��ر إل����ى دول�����ة إي��ط��ال��ي��ا 

بواسطة مركب صيد ".
وتابعت في سرت اعترافات 
تم   " ق��ائ��ل��ة  عليه  ال��م��ق��ب��وض 
بعدها التنسيق مع أحد العمالة 
ال��واف��دة الس��ت��دراج أف���راد من 
بهم  واالط��اح��ة  الشبكة  ه��ذه 
أشخاص  خمسة  ضبط  وت��م 
واثنان  الجنسية  ليبي  احدهم 
من الجنسية السودانية واثنان 
من الجنسية البنقالديشية كما 
المستعمل  المركب  ضبط  تم 
إعترفوا  التهريب  عمليات  في 
ب��م��ان��س��ب إل��ي��ه��م وأف�����ادوا ان 
عن  إيطاليا  لدولة  انطالقهم 
طريق البحر تكون من شواطئ 
منطقة قنفودة ومنطقة دريانة".

"بقيامهم  أي��ض��ا  وأف������ادوا 
بنفس  رح��ل��ة  م��ن 20  ب��أك��ث��ر 
ال��ط��ري��ق��ة ف��ت��م ات���خ���اذ ك��اف��ة 
حيالهم  القانونية  اإلج���راءات 
وإحالته للنيابة العامة " بحسب 

المديرية.

الديوان / خاص
بالتعاون  القوارشة  شرطة  مركز  ضبط 
مع جهاز مكافحة الجريمة إجدابيا شخص 
م��ع��دات  ب��س��رق��ة  ق���ام  الجنسية  م��ص��ري 
مواطن  تخص  ح��دادة  ورش��ة  من  صناعية 
مستغاًل سفر مالك الورشة إلى دولة تونس 

في رحلة عالج.
جاء ذك بحسب بيان صدر عن مديرية 
تقدم  مواطن   " أن  فيه  قالت  بنغازي  أمن 
ب��ش��ك��وى إل���ى م��رك��ز ش��رط��ة ال��ق��وارش��ة 
قام  كونه  الجنسية  مصري  شخص  ض��د 
ورشته  داخل  من  صناعية  معدات  بسرقة 
حيث  ال���ح���دادة  م��ج��ال  ف��ي  المتخصصة 

استغل تواجده بدولة تونس".
المديرية  بحسب  ف��ي��ه  المشكو  وق���ام 
هواء  وكمبراسوري  كهربائي  مولد  "بسرقة 
وأسالك كهربائية وآلة قص )جلخ(وعدد 3 
تقدر  فيما  أخرى  واشياء  كهربائي  مثقاب 
ألف   17.000 بمبلغ  المسروقات  قيمة 

دينار".
أص��در   " المديرية  ق��ال��ت  ال��ف��ور  وع��ل��ى 
والتحري  بالبحث  تعليماته  المركز  رئيس 

وضبط الشخص المطلوب وبُمتابعة رئيس 
أعضاء  خروج  والتحريات  التحقيق  وحدة 
الشخص  عن  والتحري  للبحث  التحريات 

سالف الذكر".
وت��اب��ع��ت أن��ه " ت��م اإلن��ت��ق��ال إل��ى جميع 
ي��زوره��ا وي��ت��ردد عليها  األم��اك��ن التي ك��ان 
جهود  أسفرت  فيما  بإستمرار  المطلوب 
تفيد  معلومات  إلى  التوصل  التحريات عن 
مدينة  إل��ى  المطلوب  الشخص  ب��وص��ول 

إجدابيا ".

التعميم   " المديرية  وف��ق  ت��م  ذل��ك  ف��ور 
مكافحة  جهاز  قبل  م��ن  ضبطه  ت��م  عليه 
تابعة  دوري��ة  تكليف  وتم  إجدابيا  الجريمة 
لمركز شرطة القوارشة باإلنتقال إلى مدينة 
إجدابيا لالستدالل مع الشخص المطلوب 
ضبطت  المسروقات  من  جزء  وإسترجاع 

بحوزته ". 
وباالستدالل معه أعترف وفق المديرية " 
بمانسب إليه واتضح أنه مطلوب لدى جهاز 

مكافحة الجريمة على ذمة وقائع سرقة".

الديوان / خاص
داهم قوات اإلدارة العامة للبحث الجنائي فرع 
لتعاطي  اوك��ارا  مجرمون  يستخدمها  مواقع  درنة 
بيان صادر عن اإلدارة  المخدرات وترويجها وفق 

عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك.
وفي البيان قالت اإلدارة العامة للبحث الجنائي 
أن ذلك "جاء بعد تحصل فرع اإلدارة بدرنة على 
معلومات تفيد باستخدام تجار للمخدرات لمواقع 
بالمدينة اوكارا لتعاطي وترويج المخدرات والخمور 
وهي المعلومات التي عمل المحققون بالفرع على 

التأكد منها ".
المعلومات  صحة  من  التأكد  بعد   " وأض��اف��ت 
وفتح محاضر تحري جري مخاطبة النيابة العامة 
ألخذ االذن بمداهمة تلك المواقع وهو األمر الذي 

جري بالفعل وفق خطة أعد لذلك الشأن".
المداهمات أفضت لضبط عدد  تلك   " وتابعت 
ثالث متهمين من تجار المخدرات إضافة لتحريز 
أكثر من نصف كيلو من مخدر الحشيش وأسلحة 
من  عليها  تحصلوا  ماليه  ومبالغ  خمور   و  ناريه 

االتجار بتلك اآلفات".

الديوان / خاص
على  القبض  بنغازي  أم��ن  مديرية  أعلنت 
من  وإحضار  أمر ضبط  بحقه  شخص صادر 
بالنصب  اتهامه  خلفية  على  العامة  النيابة 
واالحتيال على تجار في مبالغ مالية إجمالية 
تقدر بنحو 1.5 مليون دينار في مدينة بنغازي.
وفي بيان لها قالت مديرية أمن بنغازي أن 
" عديد المواطنين تقدموا بشكاوى إلى مركز 
شرطة بوعطني ضد شخص مصري الجنسية 
فيها  يتهمونه  المنزلية  للمواد  كتاجر  يعمل 
بالنصب واالحتيال عليهم في مبالغ مالية تقدر 

بنحو 1.5 مليون دينار".
ووفق البيان أضافت المديرية أن " التحريات 
حيث  طبرق  مدينة  إلى  المتهم  بهروب  أفادت 
يمتلك في المدينة محال لبيع المواد المنزلية 
وبالتنسيق مع مديرية أمن طبرق جرى ضبط 
ال��م��ط��ل��وب واالن��ت��ق��ال ب��ه إل���ى م��رك��ز شرطة 

بوعطني وإيداعه الحجز القانوني".
أن  ال��م��دي��ري��ة  تابعت  التحقيقات  وخ���الل 
الذي يسكن منطقة شبنه في مدينة   " المتهم 
إحالته  وجرت  إليه  نُسب  بما  أعترف  بنغازي 

إلى النيابة العامة".

الديوان / خاص
تمكن مركز شرطة بوعطني بمدينة بنغازي 
قام  عصابي  تشكيل  أف���راد  أح��د  ضبط  م��ن 
بالسطو على محل تجاري واعتدى على مالكه 

ما استدعى دخوله العناية المركزة.
ووفق بيان لمديرية أن بنغازي عبر صفحتها 
بعد  ب��دأت  الواقعة  ف��إن  فيسبوك  موقع  على 
بوعطني  شرطة  مركز  إلى  معلومات  "ووردت 
عن شخص من ذوي السوابق متورط في سطو 
المساكن  بمنطقة  ت��ج��اري  محل  على  مسلح 
إلى  أدى  ما  بالضرب  مالكه  على  واالع��ت��داء 

دخوله العناية الفائقة بإحدى المستشفيات".
المتهم مسجلة   " أن  األمن  وقالت مديرية   
الجسيم  اإلي��ذاء  تتضمن  محاضر  ستة  ضده 
على  وضربه  أخيه  على  والتعدي  لمواطنين 
على  التعدي  وأيضا  ح��ادة  آلة  بواسطة  رأس��ه 
والديه بالضرب وكذلك شكاوى أخرى مقدمة 
صادر  كذلك  المتهم  أن  واتضح  جيرانه  من 

بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة".
وأض��اف��ت ال��م��دي��ري��ة أن���ه "ج���رت مالحقة 
وجرى  عليها  يتردد  التي  األماكن  في  المتهم 
ضبطه وبحوزته قطعة صغيرة بنية اللون يشبه 

بأنها مخدر الحشيش".
المديرية  ب��ي��ان  بحسب  المتهم  واع��ت��رف 
التحقيقات  اعترف خالل  كما  إليه  "بما نسب 
واتخذت  م��واط��ن  س��ي��ارة  لمحتويات  بسرقته 
إلى  القانونية حياله وجرت إحالته  اإلجراءات 

النيابة العامة ".

ضبط متهم باالحتيال على تجار 
بمبلغ 1.5 مليون دينار في بنغازي

ضبط متورط في السطو على محل 
تجاري واالعتداء على مالكه في بنغازي

القبض على شبكة كبيرة من ُمهربي البشر ببنغازي 

القبض في إجدابيا على سارق معدات صناعية من ورشة حدادة ببنغازي

مداهمة مواقع بدرنة يستخدمها مجرمون إوكارا لتعاطي المخدرات وترويجها
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دبوس  أبو  محمد  الدولي  البطل  فاز 
 Siers ب��ب��ط��ول��ة ب���أول ق���الدة ع��ال��م��ي��ة 
للكاراتية  العالمي  ال���دوري  جاكرتا   A
2022م، المقامة في إندونيسيا بميزان 

وزن تحت 75 ك.
وأوضح رئيس االتحاد الليبي للكاراتية 

تصريح  في  الرعيض  جمال  المهندس 
ص��ح��ف��ي: أن ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة م��ن أق��وى 
البطوالت العالمية، يهديها البطل محمد 
“رحمة  والده  ولروح  ليبيا  لكل  أبودبوس 

الله عليه ”
وأضاف الرعيض: بهذه النتائج القيمة 

للكاراتية  الليبي  االت��ح��اد  حققها  التي 
على المستوى المحلي والعربي والدولي، 
كبيرة  رياضية  نجاحات  االتحاد  يضيف 
في رصيد ليبيا، ويرفع علم ليبيا في تلك 
وبنتائج  االتحاد  بها  ش��ارك  التي  ال��دول 

متفوقة. 

كتب: سيف النصر المئة
الماضي؛  الخميس  يوم  مساء  جرت 
الجولتين  م��ن  مؤجلة  م��ب��اري��ات  ث��الث��ة 
الثانية والثالثة من بطولة الدوري الليبي 
الممتاز لكرة القدم للمجموعتين األولى 

والثانية، موزعة على ثالثة مالعب.
- فوز صعب

على ملعب شهداء بنينا الدولي، تمكن 
فريق النصر من تحقيق فوًزا صعًبا على 
رد،  دون  ه��دف  بنتيجة  التحدي  ج��اره 
ضمن حساب اللقاء المؤجل من الجولة 
الثالثة لفرق المجموعة األولى من بطولة 

الدوري الليبي الممتاز.
التي  المقابلة  النصر في هذه  ويدين 
الدولي ) عبد  توسطتها صافرة الحكم 
الواحد حريويدة ( إلى العبه الجزائري 
في  استطاع  ال��ذي   ،) داداش  بوزيد   (
زميلة  تصويبة  تكملت   8 ال���  الدقيقة 
الحارس  من  المرتدة  مجدي(  )خالد 
)أحمد عياد( داخل الشباك، معلًنا بذلك 

عن والدة هدف المباراة الوحيد.
إلى  النصر رصيد  رفع  النتيجة  بهذه 
النقطة ) 8 ( جمعها من أربعة مباريات 
مع  األولى  المجموعة  وصافة  متقاسًما 
فريق األهلي بنغازي، فيما بقي التحدي 
أربعة  من  جمعها  وحيدة  نقطة  برصيد 
المجموعة  ف��رق  بها  متذياًل  مباريات 

األولى.
- ركلة جزاء

بنقاط  ال��ظ��ف��ر  م��ن  األخ��ض��ر  تمكن 
شباب الجبل الثالثة، عقب تفوقه عليه 
حساب  ض��م��ن  وح��ي��د،  ه���دف  بنتيجة 
لفرق  الثانية  الجولة  المؤجل من  اللقاء 
ال��دوري  بطولة  من  األول��ى  المجموعة 

الممتاز لكرة القدم.
سلًفا  ب��ت��أه��ل��ه  ال��م��ن��ت��ش��ي  األخ��ض��ر 
بالكونفدرالية  المجموعات  دور  إل��ى 
الدقيقة  مطلع  حتى  انتظر  األفريقية، 
اللقاء )  ال� 80 وفيها احتسب له حكم 
تقدم  ج��زاء،  ركلة   ) الدرسي  مصطفى 
لها العبه ) صهيب بن سليمان ( واضًعا 
ركلته بإقتدار على يسار الحارس ) عبد 

الرحمن المشري (.
ب��ه��ذا ال��ف��وز أض���اف األخ��ض��ر ثالثة 
نقاط إلى رصيد، ليصبح بذلك برصيد 
مباريات   )3( من  جمعها  نقاط   )  9  (
األول��ى،  المجموعة  ص��دارة  بها  معتلي 
بينما تجمد رصيد شباب الجبل الواقع 
في الترتيب السابع عند النقطة الثالثة 

من أربعة مباريات.
- رباعية نظيفة

على ملعب الجميل دّك األهلي طرابلس 
برباعية  ال��م��ص��رات��ي  االت��ح��اد  ش��ب��اك 
نظيفة، ضمن منافسات مباريات الجولة 

الثالثة المؤجلة لفرق المجموعة الثانية 
من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

األهلي  أه��داف  تسجيل  على  تناوب 
األربعة التي جاءت في الحصة الثانية، 
في   ) التربي  أحمد   ( المدافع  من  كال 
 ( زميلة  أض��اف  فيما   ،68 ال�  الدقيقة 
بدقيقتين  بعدها   ) القليب  الدين  ن��ور 

هدٍف ثاٍن.
السلتو  أنيس  المهاجم  ع��ّزز  ب��دوره، 
تقدم فريقه بهدف ثالث برأسية جاءت 
رباعية  وأختتم   ،74 ال���  الدقيقة  ف��ي 
ال�  الدقيقة  في  الطّبال  محمد  األهلي 

.76
رصيده  األهلي  رفع  االنتصار  بهذا 
ثالثة  م��ن  جمعها  ن��ق��اط   6 ال����  إل���ى 
الرابعة  المرتبة  بها  محتال  مباريات، 
الثانية،  المجموعة  سلم  خارطة  على 
بينما تجمد رصيد االتحاد المصراتي 
عند النقطة الواحدة ومتذيال بها فرق 

المجموعة.

أبودبوس يفوز بأول قالدة عالمية لليبيا ببطولة جاكرتا للكاراتية

النصر يحقق فوًزا صعًبا على التحدي واألخضر يؤكد ريادة 
المجموعة واألهلي طرابلس يضرب االتحاد المصراتي برباعية  24 الماضي  الخميس  يوم  مساء  وصل 

مدينة  إل��ى  ثابت  ط��ارق  التونسي  نوفمبر 
أج��ل اإلش����راف على تدريب  م��ن  ش��ح��ات، 

الفريق األول لكرة القدم بنادي الصداقة.
وصل ثابت إلى شحات وكان في استقباله 
لفيف من أسرة نادي الصداقة داخل أروقة 
كبير  وترحاب  جميلة  أج��واء  وسط  النادي، 
أن  الصداقة  نادي  واكد  الجديد.  بالمدرب 
يوم  من  بداية  فعلًيا  عمله  بدأ  ثابت  ط��ارق 
الجاري، في اإلشراف  الجمعة 25 نوفمبر 

على تدريب الفريق األول لكرة القدم.
يذكر أن طارق ثابت خلف المدرب الوطني 
بعدما  الصداقة،  تدريب  الككلي في  محمد 
المشوار  تكملة  عن  اع��ت��ذاراً  الككلي  ق��دم 

لظروف عائلية.

الطائرة  للكرة  الليبي  االت��ح��اد  أص���در 
لكل  مهًما  قرارا  البكباك”  “عدنان  برئاسة 
أولى  انطالق  بعد  الممتاز  ال���دوري  أندية 

مباريات الدوري موسم 2023-2022.
إلغاء  الطائرة  للكرة  الليبي  االتحاد  وقرر 
كافة العقوبات اإلدارية فقط والصادرة منه 

تجاه الالعبين والمدربين واإلداريين.
الموافق18  الجمعة  يوم  الموسم  وانطلق 
نوفمبر الجاري بمباراة كانت من المفترض 
طرابلس  األه��ل��ي  ف��ري��ق��ي  ب��ي��ن  تجمع  أن 
واالت��ح��اد ف��ي ال��دي��رب��ي إال أن االت��ح��اد لم 
طرابلس  األه��ل��ي  واعتبر  ال��م��ب��اراة  يحضر 

فائًزا بنتيجة 0-3.
الليبي  ال���دوري  يشهد  أن  المتوقع  وم��ن 
قوية  منافسة  الموسم  هذا  الطائرة  للكرة 
بين كل األندية في المناطق الثالث في ظل 

التنافس على اللقب. 

طارق ثابت يحط الرحال 
في شحات استعداًدا لبداية 

المشوار مع الصداقة

االتحاد الليبي لكرة الطائرة يلغي 
جميع العقوبات اإلدارية تجاه 
الالعبين والمدربين واإلداريين


