
”عقيلة  المستشار  النواب  رئيس مجلس  شارك 
صالح” في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي 
الُمقام  العربية  والبرلمانات  المجالس  ورؤس���اء 
بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية 
يضم  ال��ذي  له  الُمرافق  الرسمي  والوفد  القاهرة 
ال��ن��واب أب��وص��اح شلبي  ال��س��ادة أع��ض��اء مجلس 
النواب  مجلس  دي��وان  ورئيس  البرغوثي  وحسن 

السيد ”عبدالله المصري الفضيل ” .
عن  كلمته  خ��ال  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  وعبر 
التي  للجهود  الليبي  النواب  مجلس  تقدير  عظيم 
المشكور  وسعيها  العربي  البرلمان  رئاسة  تبذلها 
لتعزيز التعاون البرلماني في مواجهة األخطار التي 
تهدد األمة وتنال من أمن وشعوبها واستقرارها، كما 
تناول رئيس مجلس النواب خال كلمته التطورات 
الليبية،  لألزمة  السياسية  التسوية  تشهدها  التي 
أص��اب  ال���ذي  الشديد  األح��ب��اط  على  أك��د  حيث 
الرئاسية  االنتخابات  تنظيم  لعدم  النواب  مجلس 
والبرلمانية في موعدها الُمحدد في 24 ديسمبر 
الجهات  وف��ش��ل  بعجز  تتعلق  ألس��ب��اب  2021م 
الُموكل إليها طبقاً لإلتفاق السياسي بتهيئة المناخ 

األمني واإلجتماعي إلنجاز المصالحة الوطنية.
والزلنا  كنا  ”إننا  ال��ن��واب:  مجلس  رئيس  وق��ال 
نراهن على أن الُمضي في تحقيق هذا اإلستحقاق 
الوطني هو الضامن الوحيد والواقعي لتحقيق إرادة 
الليبيين في انتخاب من يمثلهم بهدف إنهاء الصراع 

وحل األزمة في الباد “.
ك��م��ا أك���د ال��م��س��ت��ش��ار ”ع��ق��ي��ل��ة ص��ال��ح” خ��ال 
دعم  في  ال��ن��واب  مجلس  تقصير  ع��دم  عن  كلمته 
هذا  لتنفيذ  لانتخابات  الُعليا  الوطنية  المفوضية 
المتعلق  الشق  اإلستحقاق في موعده وخاصة في 
الدولة ومجلس  رئيس  انتخاب  قانوني  في إصدار 
النواب، وخال المدة التي سبقت الموعد المحدد 
الرئاسي  لانتخابات لم يتوقف عن حث المجلس 
بواجباتها  القيام  على  الوطنية  الوحدة  وحكومة 
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  لتنظيم  ومهامها 
ف���ي م��وع��ده��ا وال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��م��ن��ج��زات 

التسوية  مسارات  في  تحققت  التي  والمكتسبات 
والعسكري،  السياسي  المستويين  على  الشاملة 
واإلقتتال شكل  الصراع  مربع  إلى  العودة  ولتفادي 
مجلس النواب لجنة برلمانية أنهت أعمالها بوضع 
خارطة طريق في إطار توافق ليبي ليبي ألول مرة 
إتخاذ  على  الخارطة  تنص  ال��ص��راع،  بداية  منذ 
كافة التدابير لتهيئة األوضاع األمنية واإلجتماعية 
واإلقتصادية ووضع قواعد دستورية وتشكيل لجنة 
بعض  تعديل  في  للنظر  والمختصين  الخبراء  من 
طرحها  ثم  وم��ن  الجدلية  الدستور  مسودة  بنود 
الوطنية  المفوضية  لتتمكن  الشعبي  لإلستفتاء 
الرئاسية  االنتخابات  تنظيم  الُعليا لانتخابات من 

والبرلمانية في أقرب اآلجال .
كما أكد رئيس مجلس النواب خال كلمته على 
التي  واألزم����ات  ال��ص��راع��ات  لمجمل  بالنظر  أن��ه 
بأن  لنا جميعاً  يتأكد  العربية  نعيشها في منطقتنا 
الحوار  غياب  في  تتمثل  لها  الرئيسية  األس��ب��اب 
في  السلبي  األجنبي  والتدخل  الوطني  والتوافق 
المباشر  بالطريق  ام��ا  للدول،  الداخلية  الشؤون 
األزم��ات  خلق  هدفها  محلية  أدوات  باستعمال  أو 
وإطالة أمد الصراعات، وأن وقف هذا الصراعات 
بين  الثقة  مد جسور  يتطلب  األزم��ات  هذه  وإنهاء 
وإخراج  الوطني  المستوى  على  األط��راف  مختلف 
المليشيات  وتفكيك  والمرتزقة  األجنبية  القوات 

والجماعات اإلرهابية وردع الخارجين عن القانون ، 
واحترام حق وإرادة الشعوب في تقرير مصيرها وال 
تتناقض هذه الحلول مع إحدى أهم مهام البرلمان 
الجهود  تنسيق  ض���رورة  على  تنص  التي  العربي 
والتعاون بين البرلمانات العربية لمواجهة األخطار 
الشعوب  وتعيق  األم���ة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 
العربية على تحقيق رغباتها وطموحاتها، كما أكد 
هذه  استمرار  أن  على  صالح”  ”عقيلة  المستشار 
ومتتالية  عملية  حلول  دون  واألزم��ات  الصراعات 
وسيسمح  وتفاقمها  حدتها  من  سيزيد  ومتسارعة 
للفوضى  الداعمة  األط���راف  من  المزيد  بدخول 
الخراب  من  مزيد  إلى  وسيؤدي  اإلستقرار  وعدم 
واإلقتتال وسينعكس ذلك سلباً على حياة المواطن 

العربي ومعيشته.
كما أكد رئيس مجلس النواب على ان فلسطين 
شغلهم  وه���ي  الليبيين  أح��اس��ي��س  ع��ل��ى  تسيطر 
الشاغل ينتشون بذكرها ويرغبون تحريرها وعودة 
أه��ل��ه��ا، وأض���اف ب��أن��ه ق��د ت��زام��ن إح��ت��ال ليبيا 
فلسطين  قضية  مع  اإليطالي  االح��ت��ال  قبل  من 
جنب  إلى  جنباً  شبابنا  من  عدد  شارك  ذلك  رغم 
اليهود،  ضد  الجهاد  في  والعرب  الفلسطنيين  مع 
الدائم  الدعم  على  صالح  عقيلة  المستشار  وأكد 
المستقلة وعاصمتها  إقامة دولتها  لفلسطين حتى 

القدس الشريف.

رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية
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المستشار عقيله صالح: “إنجاز االستحقاقات الوطنية 
هو الضامن الوحيد والواقعي لتحقيق إرادة الليبيين”
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وفد مجلس النواب يختتم مشاركته في أعمال 
المؤتمر الثاني والثالثون لالتحاد البرلماني العربي
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أبو جناح يتابع أعمال صيانة 
مستشفى األطفال بطرابلس

افتتاح حقل الطهارة التابع 
لشركة الخليج العربي للنفط

النواب  مجلس  رئيس  التقى 
ال��م��س��ت��ش��ار “ع��ق��ي��ل��ة ص��ال��ح” 
ب���رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س ال��ش��ع��ب��ي 
ال��ج��زائ��ري ال��س��ي��د ”اب��راه��ي��م 
أعمال  هامش  على  ب��وغ��ال��ي“، 
المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، 
الرسمي  ال��م��ت��ح��دث  وب��ح��س��ب 
السيد  ال���ن���واب  مجلس  ب��اس��م 
عبدالله بليحق فان اللقاء تناول 
البلدين  بين  الثنائية  العاقات 
األوضاع  الشقيقين ومستجدات 

السياسية في ليبيا، ومن جانبه 
المجلس  رئ��ي��س  ال��س��ي��د  أك���د 
وقوف  على  الجزائري  الشعبي 

الجزائر إلى جانب ليبيا للخروج 
الحوار  عبر  الراهنة  أزمتها  من 

والمصالحة الوطنية.

شارك رئيس ديوان مجلس النواب 
الفضيل”  المصري  “عبدالله  السيد 
ف��ي اإلج��ت��م��اع ال��ت��اس��ع وال��ث��اث��ي��ن 
اإلتحاد  العامين في  األمناء  لجمعية 
في  انعقد  ال��ذي  العربي  البرلماني 
وذلك  القاهرة،  المصرية  العاصمة 
الثاني  المؤتمر  ان��ع��ق��اد  إط���ار  ف��ي 
خال  تم  حيث  لإلتحاد،  والثاثون 
اإلجتماع عرض تقرير حول حصيلة 

أعمال الجمعية منذ أخر اجتماع لها 
الميزانية  مشروع  مناقشة  وكذلك 
للسنة المالية 2022 .م والمصادقة 
عليها باإلضافة إلى اعتماد الحساب 

الختامي للسنة المالية السابقة .
ك��م��ا ت���م أي��ض��ا ت��ح��دي��د م��وع��د 
القادم  اإلجتماع  وم��وض��وع  ومكان 
اإلجتماع  وشهد  العامة،  للجمعية 
األمين  فترة  تجديد  على  الموافقة 

العام للجمعية لوالية ثانية ومخاطبة 
ال��م��ج��ال��س ال��ع��رب��ي��ة ل��إلن��ض��م��ام 
العربي  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  للجمعية 

المشترك .
واختتم اإلجتماع التاسع والثاثين 
اإلتحاد  العامين في  األمناء  لجمعية 
رئيس  بانتخاب  العربي  البرلماني 
في  أعضاء  وثاثة  ونائبه  الجمعية 

اللجنة التنفيذية للجمعية.

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس المجلس الشعبي الجزائري

رئيس ديوان مجلس النواب ُيشارك في اإلجتماع التاسع والثالثين لجمعية األمناء العامين في اإلتحاد البرلماني العربي

دعا رئيس مجلس النواب المستشار 
المجلس  أعضاء  السادة  صالح،  عقيله 
التي  الرسمية  الجلسة  لحضور  كاّفة، 
ستقعد يوم الغد اإلثنين الموافق للثامن 
والعشرين من شهر فبراير، بمقر مجلس 

النواب بمدينة طبرق.

منح اإلتحاد البرلماني العربي السيد 
األستاذ  ال��ن��واب  مجلس  دي���وان  رئيس 
جائزة  الفضيل”  ال��م��ص��ري  ”عبدالله 
التميز البرلماني العربي عن فئة األُمناء 
والمجالس  ال��ب��رل��م��ان��ات  ف��ي  العامين 
بحضور  اإلتحاد  في  األعضاء  العربية 
العربية،  والبرلمانات  المجالس  رؤساء 
معايير  وف��ق  الجائزة  ه��ذه  تُمنح  حيث 
مواكبة التطور البرلماني الفاعل وتطوير 
حقول  م��ع  يتوافق  بما  المهني  األداء 

المعرفة البرلمانية.
التميز  ت��وزي��ع ج��وائ��ز  وأق��ي��م ح��ف��ل 
اختتام  بمناسبة  ال��ع��رب��ي  ال��ب��رل��م��ان��ي 
لاتحاد  وال��ث��اث��ي��ن  ال��ث��ان��ي  ال��م��ؤت��م��ر 
ال��ب��رل��م��ان��ي ال��ع��رب��ي ال���ذي ان��ع��ق��د في 

العاصمة المصرية القاهرة.

رئيس مجلس النواب يدعو السادة النواب 
لجلسة رسمية يوم الغد اإلثنين 

اإلتحاد البرلماني العربي يمنح جائزة التميز 
البرلماني لرئيس ديوان مجلس النواب 
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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

حق الرد مكفول . ●

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

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

ف������������������اك������������������س
ه������������������ات������������������ف
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الذي  النواب  مجلس  وفد  اختتم 
السيد  ال��ن��واب  مجلس  عضو  يضم 
رئيس  عن  ممثًا  البرغوثي  حسن 
مجلس النواب ورئيس ديوان مجلس 
المصري  عبدالله  السيد  ال��ن��واب 
الفضيل مشاركته في أعمال المؤتمر 
البرلماني  والثاثون لاتحاد  الثاني 
العاصمة  في  انعقد  ال��ذي  العربي 
المصرية القاهرة ، حيث استعرض 
المؤتمر في جلسته الختامية تقارير 
ال��ل��ج��ان ال��ب��رل��م��ان��ي��ة ال��دائ��م��ة في 
البرلماني  االتحاد  وأك��د   ، االتحاد 
ال��ش��ؤون  لجنة  تقرير  ف��ي  ال��ع��رب��ي 
البرلمانية  وال��ع��اق��ات  السياسية 
ع��ل��ى أن ال��ت��ض��ام��ن ال��ع��رب��ي ب��ات 
المستجدات  ظل  في  ملحة  ضرورة 
المخاطر  ول���درء  الراهنة  الدولية 
التي تستهدف وحدة الصف العربي 
إلى  توصياتها  في  اللجنة  وخلصت 
المجتمعون  العرب  القادة  مناشدة 
لبذل  ال��ق��ادم��ة  العربية  القمة  ف��ي 
كافة الجهود الممكنة لتنقية األجواء 

العربية وتسوية الخافات بين الدول 
تعزيز  ف��ي  ال��ش��روع  بغية  العربية 
أسس األمن العربي وكذلك مطالبة 
بتفعيل  ال��ق��ادم��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��م��ة 
وتنفيذ قرارات القمم العربية بشأن 
إلى  باإلضافة  الفلسطينية  القضية 
رفض صفقة القرن التي أعلن عنها 
في  بما  السابق  األمريكي  الرئيس 
بالقدس  األمريكي  االع��ت��راف  ذل��ك 

الموحدة عاصمة إلسرائيل .
لجنة  تقرير  استعراض  تم  كما 

ش����ؤون ال���م���رأة وال��ط��ف��ول��ة ال���ذي 
خ��ل��ص��ت ال��ل��ج��ن��ة ف��ي��ه إل���ى وض��ع 
عملها  خ��ط��ة  لتنفيذ  م��ق��ت��رح��ات 
تنشيط  على  العمل  متابعة  ومنها 
البرلماني  االتحاد  في  المرأة  لجنة 
الفجوة  العمل على جسر  و  العربي 
وال��واق��ع  القانونية  النصوص  بين 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي 
مناقشة  ، وتم ايضاً  العربية  للمرأة 
تقرير اللجنة المالية واالقتصادية .

وأكد المؤتمر في بيانه الختامي 

ف��ي تشكيل  على ض���رورة اإلس���راع 
الحكومة الليبية بعيداً عن التدخات 
على  التأكيد  ت��م  كما  ال��خ��ارج��ي��ة، 
أهمية تبني طريق التضامن العربي 
التحديات  جميع  لمواجهة  سبيًا 
الخارجية والداخلية ولتعزيز وحدة 
الخافات  تجاوز  و  العربي  الصف 
تبادل  أهمية  تكمن  ولذلك  العربية 
والبرلمانية  التشريعية  الخبرات 
ال���رؤى  لتوحيد  ال��ج��ه��ود  وتنسيق 
وتجاوز العقبات وصوالً إلى تشكيل 
القضايا  تجاه  موحد  عربي  موقف 
كما   ، والدولية  واإلقليمية  العربية 
إع��ادة  ض���رورة  على  التأكيد  ج��دد 
وتفعيل  عربية  استراتيجية  صياغة 
مشدداً  البرلمانية،  الدبلوماسية 
على استمرار التشاور بين األشقاء 

في مختلف القضايا العربية .
الجدير بالذكر أن رئاسة االتحاد 
البرلماني العربي انتقلت من الشعبة 
الشعبة  إل��ى  اإلم��ارت��ي��ة  البرلمانية 

البرلمانية في مملكة البحرين .

وفد مجلس النواب يختتم مشاركته في أعمال المؤتمر الثاني والثالثون لالتحاد البرلماني العربي

رئيس ديوان مجلس النواب يلتقي األمين العام للبرلمان العربي
السيد  ال��ن��واب  مجلس  دي���وان  رئ��ي��س  التقى 
عبدالله المصري الفضيل باألمين العام للبرلمان 
العربي السيد كامل شعراوي، وذلك بمقر جامعة 

الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.
اللقاء الذي ُعقد على هامش المؤتمر  وبحث 
المجالس  ورؤس����اء  ال��ع��رب��ي  للبرلمان  ال��راب��ع 
والبرلمانات العربية ُسبل تعزيز وتوطيد العاقات 
العربي،  للبرلمان  العامة  األمانة  مع  البرلمانية 
حيث تم االتفاق على عديد الموضوعات الهامة 
من  والتي  المشترك  البرلماني  بالعمل  المتعلقة 
مجلس  دي��وان  موظفي  وتطوير  تدريب  ضمنها 

البرلمانية  الدبلوماسية  مركز  خال  من  النواب 
التابع للبرلمان العربي والمشاركة في النشاطات 
التي تهدف إلى االرتقاء باداء الموظف باإلضافة 

إلى تبادل الخبرات في هذا الصدد .
وأكد رئيس ديوان مجلس النواب خال اللقاء 
مجلس  دي���وان  موظفي  م��ش��ارك��ة  ض���رورة  على 
األمانة  في  للوظائف  الترشيحات  في  ال��ن��واب 
العامة للبرلمان العربي لما لهم من خبرة وكفاءة 

ومؤهات .
واختتم اللقاء باالتفاق على تبادل الزيارات من 
أجل مد جسور التعاون البرلماني بين الجانبين .
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ن��اق��ش ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ب��رل��م��ان 
ال���ع���رب���ي، ع��ض��و م��ج��ل��س ال���ن���واب 
ليبيا  مندوب  مع  البرغوثي،  حسن 
العربية،  ال��دول  جامعة  لدى  الدائم 
البرلمان  دور  ث��اب��ت؛  عبدالمطلب 
العربي في حّل األزمات التي تواجه 

المنطقة العربية.
واستعرض الجانبان جهود البرلمان 
العربي في هذه المرحلة التاريخية، 
دعم  إلى  الرامية  المساعي  وتعزيز 
عن  المنطقة، فضا  في  االستقرار 
م��ت��اب��ع��ة م��س��ت��ج��دات األوض�����اع في 
لها  العربي  البرلمان  ودع��م  ليبيا، 
االستحقاقات  استكمال  إلى  وصوال 

الوطنية.

البرغوثي يبحث مع مندوب 
ليبيا في الجامعة العربية 

جهود دعم االستقرار
مجلس  رئيس  عبر 
ال���ن���واب ال��م��س��ت��ش��ار 
ع��ق��ي��ل��ه ص���ال���ح؛ عن 
النواب  امتنان مجلس 
وتقديره لجهود رئاسة 
ال��ب��رل��م��ان ال��ع��رب��ي، 
مواجهة  ف��ي  وسعيها 
تتهدد  التي  األخ��ط��ار 
أمن  وتنال من  األم��ة، 
شعوبها واستقرارها.

رئيس  واس��ت��ع��رض 
م��ج��ل��س ال���ن���واب في 
خال  كلمته  مستهل 
ال���م���ؤت���م���ر ال����راب����ع 
ل��ل��ب��رل��م��ان ال��ع��رب��ي 
ورؤس������اء ال��م��ج��ال��س 
العربية  والبرلمانات 
جامعة  بمقر  المنعقد 
ال����������دول ال���ع���رب���ي���ة 
المصرية  بالعاصمة 
التطورات  ال��ق��اه��رة؛ 
عملية  تشهدها  التي 
السياسية  ال��ت��س��وي��ة 
قائا:  الليبية  لألزمة 
بإحباط  أُصبنا  “إننا 
ش��دي��د ب��س��ب��ب ع��دم 
ت��ن��ظ��ي��م االن��ت��خ��اب��ات 
والبرلمانية  الرئاسية 
ف����ي م���وع���ده���ا ف��ي 
من  والعشرين  الرابع 
2021؛  دي��س��م��ب��ر 
بعجز  تتعلق  ألسباب 
وف�����ش�����ل ال���ج���ه���ات 
إل��ي��ه��ا طبقا  ال��م��وك��ل 
السياسي؛  ل��ات��ف��اق 
األمني  المناخ  تهيئة 
إلنجاز  واالج��ت��م��اع��ي 
المصالحة الوطنية”.

وأك�����د ال��م��س��ت��ش��ار 
ع��ق��ي��ل��ه ص����ال����ح أن 
ك��ان  ال��ن��واب  مجلس 

وما زال يراهن على أن 
االستحقاقات  إنجار 
الضامن  هو  الوطنية؛ 
ال��وح��ي��د وال��واق��ع��ّي؛ 
لتحقيق إرادة الليبيين 
في انتخاب من يمثلهم 
إلن��ه��اء ال��ص��راع وحل 

األزمة في الباد.
المستشار  وت���اب���ع 
ع��ق��ي��ل��ه ص���ال���ح، أن 
م��ج��ل��س ال����ن����واب لم 
ي���أُل ج��ه��دا ف��ي دع��م 
ال��م��ف��وض��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا 
لتنفيذ  لانتخابات؛ 
االنتخابي  االستحقاق 
م���وع���ده، خاصة  ف��ي 
ب��إص��دار  يتعلق  فيما 
الدولة  رئيس  قانوني 
وأن  النواب،  ومجلس 
ال��م��ج��ل��س ل���م ي��ت��واَن 
ف���ي ح����ّث ال��م��ج��ل��س 
ال���رئ���اس���ي وح��ك��وم��ة 
ال�����وح�����دة ال��وط��ن��ي��ة 
بمهامها؛  القيام  على 
ل���ت���ن���ظ���ي���م إج��������راء 
الرئاسية  االنتخابات 
وال���ب���رل���م���ان���ي���ة ف��ي 

والمحافظة  موعدها، 
ع���ل���ى ال���م���ن���ج���زات 
وال��م��ك��ت��س��ب��ات ال��ت��ي 
مسارات  في  تحققت 
التسوية الشاملة على 
المستويين “السياسي 
وتفادي  والعسكري” 
ال����ع����ودة إل�����ى م��رب��ع 

الصراع واالقتتال.
وأض��اف أن مجلس 
النواب قد شّكل لجنة 
برلمانية أنهت أعمالها 
طريق  خارطة  بوضع 
في إطار توافق “ليبي 
منذ  م��رة  ألول  ليبي” 
تنص  الصراع؛  بداية 
التدابير  ات��خ��اذ  على 
لتهيئة األوضاع  كافة؛ 
واالجتماعية  االمنية 
ووضع  واالقتصادية، 
ق����واع����د دس���ت���وري���ة 
وت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ن��ة من 
والمختصين  الخبراء 
للنظر في تعديل بعض 
الدستور  مسودة  بنود 
ال��ج��دل��ي��ة وط��رح��ه��ا 

لاستفتاء الشعبي.

وعرج رئيس مجلس 
النواب في كلمته على 
المنطقة  تشهده  م��ا 
ال��ع��رب��ي��ة ق���ائ���ا: إن 
األس����ب����اب ال��م��ؤدي��ة 
ل��ت��ل��ك ال���ص���راع���ات 
لغة  ل��غ��ي��اب  راج���ع���ة 
ال����ح����وار وال���ت���واف���ق 
ال���وط���ن���ي وال��ت��دخ��ل 
سلبي  بشكل  األجنبي 
الداخلية  الشؤون  في 
ل���ل���دول م��ب��اش��رة أو 
أدوات  ب��اس��ت��ع��م��ال 
محلية إلدامة الصراع 
وخلق األزمات. وشدد 
وق���ف ه��ذه  أن  ع��ل��ى 
واألزمات  الصراعات 
يتطلب مّد جسور الثقة 
بين مختلف األطراف 
وال��ح��د م��ن ال��ت��دخ��ل 
واح����ت����رام ال��ق��ان��ون 
عنه،  الخارجين  وردع 
ومحذًرا من أن إدامتها 
من  ب��م��زي��د  سيسمح 
ال��ت��دخ��ل ل���ألط���راف 
ال���داع���م���ة ل��ل��ف��وض��ى 
وعدم االستقرار، مما 

على  سلبا  سينعكس 
حياة المواطن العربي 

ومعيشته.
وف����ي����م����ا ي��ت��ع��ل��ق 
الفلسطينية  بالقضية 
عقيله  المستشار  أكد 
أن  كلمته  ف��ي  ص��ال��ح 
فلسطين تسيطر على 
الليبيين،  أح��اس��ي��س 
وهي شغلهم الشاغل، 
ي��ن��ت��ش��ون ب���ذك���ره���ا، 
وي��رق��ب��ون ت��ح��ري��ره��ا 
مبينا  أهلها،  وع���ودة 
أن االحتال االيطالي 
ل��ل��ي��ب��ي��ا ت����زام����ن م��ع 
اح���ت���ال ف��ل��س��ط��ي��ن، 
أن رغ��م ذلك  م��ؤك��دا 
فقد ش��ارك ع��دد من 
ال��ل��ي��ب��ي��ي��ن ج��ن��ب��ا إل��ى 
ج���ن���ب ف����ي ال��ج��ه��اد 
ومجددا  اليهود،  ضد 
دع����م ل��ي��ب��ي��ا األب����دي 
ل���ف���ل���س���ط���ي���ن؛ ح��ت��ى 
إقامة دولة فلسطينية 
“ال��ق��دس  عاصمتها 

الشريف”.
المستشار  واختتم 
كلمته  ص��ال��ح  عقيله 
بدعوة رئيس وأعضاء 
ال��ب��رل��م��ان ال��ع��رب��ي؛ 
ل��ع��ق��د ال���م���زي���د م��ن 
ال���ل���ق���اءات ل��ت��ق��ري��ب 
ال��ن��ظ��ر بين  وج��ه��ات 
العربية  ال��ح��ك��وم��ات 
ووضع برامج عمل من 
العون  تقديم  شأنها 
للبرلمانات والشعوب؛ 
األزم��ات  على  للتغلب 
ووق���ف ال��ص��راع��ات، 
البناء  تجاه  والتقدم 

والتنمية العربية.

الحكم  ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س  أج��ت��م��ع 
المحلي السيد ادريس عمران عبر 
التقنية االفتراضية مع مدير قسم 
األلمانية  الوكالة  في  المراة  دعم 
للتعاون السيدة فيتوريا كابريسي، 
وذلك لاطاع على برامج الوكالة 

والتحديات التي تواجهها.
ح��ي��ث أس��ت��م��ع ال��س��ي��د ع��م��ران 
الوكالة  لمشاريع  عام  وصف  إلى 
لتدريب  مراكز  بإنشاء  المتعلقة 
ليبيا،  بلديات  مختلف  في  المرأة 
أقتصاديا  لتمكينها  تهدف  والتي 

وإعدادها لسوق العمل .
الحكم  لجنة  رئ��ي��س  ن��اق��ش  و 

الوكالة  ب��رام��ج  توسيع  المحلي 
مشدداً  إضافية،  بلديات  لتشمل 
المرأة  تمكين  قضية  أهمية  على 
المناطق،  جميع  ف��ي  اقتصاديا 
الحكم  لجنة  ح��رص  إل��ى  مشيراً 
المحلي على دعم مشاريع الوكالة، 
مجدداً شكره لمجهوداتها وللدعم 

المقدم من الجانب األلماني.
وات���ف���ق ال��ج��ان��ب��ان ف���ي خ��ت��ام 
أستمرار  أهمية  على  االجتماع 
في  وال��وض��ع  والتشاور  التنسيق 
الليبي  ال��ج��ان��ب  آراء  االع��ت��ب��ار 
ال��م��ج��ت��م��ع  ودور  وم��اح��ظ��ات��ه 

المدني.

المستشار عقيله صالح: “إنجاز االستحقاقات الوطنية هو 
الضامن الوحيد والواقعي لتحقيق إرادة الليبيين”

ع��ق��د ال��س��ادة ال��ن��واب األع��ض��اء رئيس لجنة الحكم المحلي يجتمع مع مدير قسم دعم المرأة بالوكالة األلمانية للتعاون
قلمة  صالح  األف��ري��ق��ي  بالبرلمان 
وس��ال��م ق��ن��ان وع��ب��دال��ق��ادر حسن 
المكلفة  اللجنة  مع  عقدوا اجتماعاُ 
م��ن رئ��ي��س ال��م��ف��وض��ي��ة واإلت��ح��اد 
األف���ري���ق���ي ع��ق��ب وص��ول��ه��م إل��ى 
بالعاصمة  األفريقي  اإلتحاد  مقر 

االثيوبية ” أديس أبابا ” .
ال��ن��واب  ال��س��ادة  حيث س��ي��ش��ارك 
في  األفريقي  بالبرلمان  األع��ض��اء 
للمجموعة  ال��ت��ش��اوري  اإلج��ت��م��اع 
بشأن  اف��ري��ق��ي��ا  ل��ش��م��ال  اإلقليمية 
األفريقي  البرلمان  رئاسة  انتخابات 
ال��م��ؤج��ل��ة إل���ى ش��ه��ر م��اي��و ال��ق��ادم 
القارة  شمال  دول  مجموعة  رفقة 

األفريقية.

أعضاء مجلس النواب األعضاء بالبرلمان 
األفريقي يجتمعون مع اللجنة المكلفة من 

رئيس المفوضية واإلتحاد األفريقي



4 اخبار
األحد 26 رجب 1443هـ الموافق 27 فبراير 2022م العدد )168(  

الدين  بدر  المحلي  الحكم  وزي��ر  بحث 
يوم  عقده  م��وّس��ع،  اجتماع  ف��ي  التومي، 
اإلصحاح  مديري  مع  الماضي،  األربعاء 
المتعلقة  المواضيع  م��ن  ع��ددا  البيئي؛ 
تطوير  وآليات  البيئي  اإلصحاح  بشؤون 
الصحية  وال��م��راق��ب��ة  ال��رص��د  عمليات 

والبيئية.
مدير  حضره  ال��ذي  االجتماع  وناقش 
البيئي  اإلصحاح  لشؤون  العامة  اإلدارة 
شؤون  مديريات  مديري  من  ومجموعة 
اإلص���ح���اح ال��ب��ي��ئ��ي ط��راب��ل��س، ب��ن��غ��ازي، 
المواضيع  م��ن  طبرق؛سلسلة  البيضاء، 
التي تتعلق باإلصحاح البيئي، وسبل توفير 
الصحي  المفتش  عمل  لتطوير  المعدات 

والبيئي.
تبويب  إمكانية  االج��ت��م��اع  بحث  كما 
للبلديات  المخصصة  الميزانية  من  جزء 
لصالح مكاتب اإلصحاح البيئي، والتعجيل 
ب��إص��دار ق���رار ب��ش��أن ال��ع��اوة الخاصة 

باإلصحاح البيئي.

محمد  والتجارة،  االقتصاد  وزي��ر  تابع 
إع��داد  الماضي،  الثاثاء  ي��وم  الحويج، 
والمراحل  بالوزارة  االستثمارية  الخارطة 
بحضور  اس��ت��ك��م��ال��ه��ا،  وآل��ي��ة  ال��م��ن��ج��زة 
اإلدارات  ورؤس��اء ومديري  ال��وزارة  وكاء 

والمكاتب.
الصعوبات  المجتمعون،  واستعرض 
ال���ت���ي ت���واج���ه اس��ت��ك��م��ال ال��خ��ارط��ة 
باإلضافة  إنجازها،  وُسبل  االستثمارية 
إلى آلية التنسيق والتعاون بين الجهات 
وتنفيذ  بإعداد  العاقة،  وذات  التابعة 
عمل  خطة  وفق  االستثمارية  الخارطة 
الوزارة لسنة 2022 م، الهادفة لتفعيل 
ودع��م  وال��ت��ج��ارة،  االستثمار  قطاعات 
والمتوسطة  ال��ص��غ��رى  ال��م��ش��روع��ات 
التحتية،  البنية  تطوير  في  والمساهمة 
اقتصاد  يدعم  بما  القطاعات  بكافة 

الباد.
تنفيذ  أهمية  على  الحويج،  أكد  ب��دوره 
الموارد  بحسب  االستثمارية،  الخارطة 
وتوزيع  منطقة  بكل  المتاحة،  الطبيعية 
التنوع  يحقق  بما  االستثمارية  المشاريع 
االقتصادي، وتوطين الصناعات بالتنسيق 
مع الجهات ذات العاقة، واستكمالها في 
أقرب وقت حتى يتم عرضها على مجلس 

الوزراء لاعتماد.

التومي يبحث سبل تفعيل عمل المفتش 
الصحي والبيئي في عدد من البلديات

الحويج يتابع عملية إعداد 
الخارطة االستثمارية بالوزارة 

وزارة العمل تناقش ضوابط استخدام العناصر الوطنية واألجنبية

انطالق االجتماع التحضيري للمجلس األعلى لإلدارة المحلية

لشؤون  والتأهيل  العمل  وزارة  وكيل  ترأَّس 
االستخدام علي الهادي، يوم الثاثاء الماضي، 
االجتماع األول لمديِري ورؤساء أقسام مكاتب 

العمل والتأهيل بالعاصمة طرابلس.
بالمركز  ُع��ِق��د  ال��ذي  االجتماع  وت��ن��اول 
موحدة  عمل  آلية  وض��ع  ال��ك��وري،  الليبي 
رقم  والتأهيل  العمل  وزير  قرار  تنفيذ  في 
ضوابط  ب��ش��أن  2022م  لسنة   )392(

استخدام العناصر الوطنية واألجنبية.

واس���ت���ع���رض االج���ت���م���اع ُح����زم����ًة من 
اإلجراءات التي تصاحب تنفيذ بنود القرار 
منظومة  إنشاء  المجتمعون  اقترح  حيث 
أن  على  العمل  سير  لمتابعة  موحدة  عمل 
جميع  في  موحدة  اإلج���راءات  ه��ذه  تكون 

المكاتب واألقسام.
يشار إلى أن االجتماع كان بحضور مدير 
المهنية،  والسامة  العمل  تفتيش  إدارة 
ومدير إدارة متابعة مكاتب العمل بالمناطق.

يوم  المحلي،  الحكم  وزارة  ف��ي  ُع��ق��دت 
االجتماع  جلسات  أول��ى  الماضي،  الخميس 
التحضيري للمجلس األعلى لإلدارة المحلية، 
ووكيلي  التومي،  الدين  بدر  الوزير  بحضور 
التخطيط  وشؤون  البلديات،  لشؤون  ال��وزارة 
بالجهات  المسؤولين  م��ن  وع���دٍد  المحلي، 

التابعة للوزارة.
ج����اء ذل����ك ف���ي إط�����ار ت��ن��ظ��ي��م ال��ل��ج��ن��ة 
التحضيرية الجتماع المجلس األعلى الدوري 
األول  بالربع  وال��خ��اص   ، المحلية  ل���إلدارة 
لسنة 2022م، بهدف إعداد واعتماد جدول 

األعمال.

أبو جناح يتابع أعمال صيانة مستشفى األطفال بطرابلس

اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات السيادية تبحث سبل معالجة االنقسام المؤسسي وتوحيد المؤسسات الدولة

وكيل وزارة الداخلية يقوم بجولة تفقدية إلى مناطق الهالل النفطي

المكلف،  الصحة  وزي���ر  ت��اب��ع 
األربعاء  ي��وم  جناح،  أب��و  رمضان 
مستشفى  مبنى  الماضي، صيانة 
األطفال بطرابلس، بحضور مدير 
الشركة  ومسؤولي  المستشفى، 

المنفذة.
واطلع أبو جناح، على األقسام 
من  االنتهاء  تم  التي  وال��وح��دات 
أعمال  على  اطلع  كما  صيانتها، 
الصيانة  قيد  المباني  في  البناء 
وال��ت��ج��ه��ي��ز، ح��ي��ث ب��ع��د االن��ت��ه��اء 
المستشفى  سيتسع  الصيانة  من 
إلى  باإلضافة  سرير،   500 إلى 

العمل على إنشاء مبنى لألمراض 
السارية ومركز للعزل.

ب����دوره أك���د أب���و ج��ن��اح، على 
ض������رورة اإلس�������راع ف���ي إت��م��ام 
هذا  وتجهيز  ال��ص��ي��ان��ة،  أع��م��ال 
من  يقدمه  لما  المهم،  المرفق 
الفتاً  ضرورية،  وخدمات  أعمال 
لتحسين  الحكومة،  مساعي  إلى 
من  للمواطنين  الطبية  الخدمات 
وتطوير خدمات  الفئات،  مختلف 
األطفال واالهتمام بكافة الجوانب 

الصحية.

لتوحيد  العليا  اللجنة  عقدت 
المؤسسات الوطنية، اجتماعاً مع 
رئيس مجلس التخطيط الوطني " 
الفريق  ومسؤول   " الحرير  مفتاح 
اإلنمائي  للبرنامج  االس��ت��ش��اري 
لألمم المتحدة في ليبيا " دانيال 

ستروكس " .
وناقش االجتماع - الذي عقد 
مصرف  محافظ  ن��ائ��ب  بمكتب 
الحبري  علي   " ال��م��رك��زي  ليبيا 
الكفيلة  ال��س��ب��ل   - ب��ب��ن��غ��ازي   "

المؤسسي  االن��ق��س��ام  لمعالجة 
وتوحيد المؤسسات السيادية في 
المصرف  نشره  لما  وفقا  الباد 
صفحته  عبر  بنغازي  المركزي 

الرسمية. 
ك��م��ا ت��ن��اول االج��ت��م��اع ع��رض 
لكافة  النظر  وجهات  ملخصات 
لمطالبها،  واالس��ت��م��اع  ال��ج��ه��ات 
بشأن توحيد إداراتها بشكل عادل 
والضوابط  األسس  وفق  وشفاف 

القانونية. 

ه وكيل وزارة الداخلية ” فرج   توجَّ
من  وضباٍط  قيادات  رفقة   ” اقعيم 
الهال  مناطق  إل��ى  الداخلية  وزارة 
رأس  على  الن���وف،  ورأس  النفطي 
تعزيزات أمنية لتقديم الدعم لُكٍل من 
ورأس  النفطي  الهال  أمن  ُمديرّيتي 

النوف.
ونقًا عن المكتب اإلعامي لوكيل 
ال����وزارة، ج��اء ذل��ك ف��ي إط��ار جولة 
لُمديريات  اقعيم  بها  يقوم  تفقدية 
التابعة  واألق��س��ام  واألج��ه��زة  األم��ن 

لوزارة الداخلية.

حيث استهل الوكيل جولته باالّطاع 
على االحتياجات الضرورية، وإيصال 
مركبات  من  لهما  الُمخّصص  الدعم 
إلى  باإلضافة  مهمة،  ونواقص  آلية 

الدعم المادي واللُّوجستي.
وأكد ِخال لقائه برؤساء األجهزة 
لتوفير  سعيه  على  واألقسام  األمنية 
بالعمل  ال��خ��اص��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ك��ل 
المتاحة،  لإلمكانيات  وفًقا  األمني 
داع���ًي���ا ل��ب��ذل م��زي��ٍد م��ن ال��ج��ه��ود؛ 
األم��ن��ي،  العمل  بُمستوى  ل��ارت��ق��اء 

الذي يُعّد واجًبا وطنًيا.
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يوم  اجتماعها   المطارات  خصصت مصلحة 
لمناقشة  بمقرها في طرابلس  الماضي  االثنين 
واستعراض  بالمطارات  التشغيلية  العملية  سير 

مقترح المخصصات المالية لسنة 2022م.
ال��م��واص��ات  وزارة  وك��ي��ل  االج��ت��م��اع  وض���م 
لشؤون النقل الجوي ورئيس مصلحة المطارات 
اإلدارات  وم��دراء  المطارات  وم��دراء  ومساعده 
عام  ومدير  المدني  الطيران  مصلحة  ورئيس 

المركز الوطني لألرصاد الجوية . 
واالستثمار  التنمية  قسم  رئيسة  وق��دم��ت 
" اكرام أبوسبيحه"  بإدارة التخطيط بالمصلحة 
عرض مرئي استعرضت خاله مقترح الموازنة 
المستهدف  والمشاريع  الحالي  للعام  التقديرية 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا ل��ك��اف��ة ال��م��ط��ارات ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
ونسب  المصلحة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  االل��ت��زام��ات 
اإلنجاز الفني للمشاريع المتعاقد على تنفيذها 

خال السنوات الماضية. 
بأنظمة  المتعلقة  األمور  الحضور  ناقش  كما 
الجوية  والماحة  المدني  الطيران  وم��ع��دات 
للعراقيل  الجوية ووضع حلول  األرصاد  وأجهزة 

التي تواجه سير العمل بالمطارات. 

مصلحة المطارات تناقش سير العملية 
التشغيلية والمشاريع المستهدف 

تنفيذها لكافة المطارات

افتتاح حقل الطهارة التابع لشركة الخليج العربي للنفط

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يصدر قرار بتعديل الالئحة 
التنفيذية المتعلقة بشأن الغرف التجارية واالتحاد العام للغرف

رئيس  ال��ل��ه  صنع  مصطفى  السيد  افتتح 
برفقة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس 
اإلدارة  ابوالقاسم شنقير عضو مجلس  السيد 
صباح  االنتاج  إدارة  مدير  عقيل  ان��ور  والسيد 
يوم االثنين الماضي الموافق 2022/02/21 
لجنة  رئيس  القطراني  السيد صاح  وبحضور 
السيد  من  كا  اإلدارة  لجنة  واعضاء  اإلدارة 
بوبكر بن عامر عضو لجنة اإلدارة لاستكشاف 

واإلنتاج والمعلومات
والسيد عبد المطلب ادم عضو لجنة اإلدارة 
والسادة  الفنية  والشؤون  واإلنشاءات  للهندسة 
مدير  بورقيعة  سالم  من  كًا  االدارات  م��دراء 
مدير  البرعصي  فرج  والسيد  العمليات  إدارة 
إدارة النقل والسيد طارق البكوش مدير فريق 
عمران  وال��س��ي��د  المكتشفة  ال��ح��ق��ول  تطوير 
احسين الزنتاني مراقب حقل الطهارة ،والسيد 
والسيد  الحمادة  حقل  مراقب  ابسيط  مفتاح 
والسيد  سيناون  حقل  مراقب  عسكر  محمد 
واالتصاالت  العاقات  منسق  الشركسي  جال 
لجنة  سر  امين  منسق  الحداد  احمد  والسيد 

اإلدارة
وجمع غفير من المختصين والفنيين وحرس 

المنشاءات النفطية.
حيث افتتح السيد مصطفى صنع الله رئيس 
السيد  برفقة  الحقل  المؤسسة  إدارة  مجلس 
والسادة  االدارة  لجنة  رئيس  القطراني  صاح 
االذن  وإعطاء  االفتتاح  بقص شريط  الضيوف 

بالتشغبل والبدء في االنتاج .
إدارة  مجلس  رئ��ي��س  ال��س��ي��د  ت��ج��ول  ح��ي��ث 
المؤسسة والسيد صاح القطراني رئيس لجنة 
واالط��اع  بالحقل  االع��ض��اء  وال��س��ادة  اإلدارة 
والمعامل  الحديثة  والمعدات  التجهيزات  على 

والمرافق داخل الحقل 
الحقل  افتتاح  بمناسبة  حفل  اقيم  و  ه��ذا 
السيد  وال��ق��ى  التشغيل  عمليات  ف��ي  وال��ب��دء 

مصطفى صنع الله كلمة حي فيها مستخدمي 
واعضاء  ورئيس  للنفط  العربي  الخليج  شركة 
لجنة اإلدارة ومراقب ومستخدمي الحقل على 
تفانيهم لتحقيق هذا االنجاز الذي يعتبر انجاز 
في  العربي  الخليج  شركة  ودور  الليبيين  لكل 
في  الله  صنع  شكر  كما   ، النفط  انتاج  زي��ادة 
كلمته كافة الشركات وخاصة شركة SGS والتي 
الميزانيات  شح  رغم  التزاماتها  بكافة  اوف��ت 
اال  العربي  الخليج  لدى شركة  السيولة  ونقص 
المهمة على  وانجزت  العمل  استمرت في  انها 

اكمل وجه.
الله على  السيد صنع  اع��رب  كلمته  وخ��ال 
ان الحكومة يجب ان تعمل على زيادة مرتبات 
االخرى  بالقطاعات  اسوة  القطاع  مستخدمي 
القرارات  وتنفيذ  المالية  مشاكلهم  كافة  وحل 
منها  ينفذ  ولم  االدراج  حبيسة  اصبحت  التي 
وشركاتها  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وان  شيء 
تبذل كل الجهود الممكنة للمحافظة على تدفق 
يشكل  وال��ذي  لليبيين  الوحيد  المورد  النفط 

%98 من ايرادات الدولة الليبية 
الى  وفي نهاية الكلمة تقدم بالشكر مجدداً 
إدارة شركة الخليج وكل العاملين بها متمنياً لها 

مزيدا من التقدم والنجاح.
وبعدها القى السيد صاح القطراني رئيس 
كلمة  للنفط  العربي  الخليج  شركة  إدارة  لجنة 
إدارة  مجلس  واع��ض��اء  ب��رئ��ي��س  فيها  رح���ب 

ان  ق��ال  حيث  ال��ح��ض��ور  وال��س��ادة  المؤسسة 
المجهولين  والجنود  والمكافحين  العاملين 
لإلحباط  ويتصدون  بالعمل  المعناة  يكافحون 
الظروف  واصعب  أقصى  في  ويعملون  باألمل 

بدون كلل
العظيم  االنجاز  هذا  ولكم  لنا  نبارك  وق��ال 
بافتتاح حقل الطهارة ووضعه على االنتاج ليكون 
لخطتنا  وداع��م��ا  الشركة  حقول  لباقي  رادف���اً 

وطموحاتنا جميعاً.
له  مخطط  ك��ان  الحقل  ه��ذا  ان  واض���اف 
تأخر  ولكن  الماضي  اكتوبر  شهر  في  االفتتاح 
الشركة  تعانيها  التي  المعاناة  افتتاحه في ظل 
ما  خسارة  ذلك  تسبب  مما  طويلة  فترة  ومنذ 
يقارب 100مليون دينار أنتاج ثاثة اشهر وهو 
الشركة  مشاكل  من  جزء  يحل  ان  يكفي  مبلغ 

والدولة ككل.
وعد  انفسنا  على  قطعنا  كلمته  في  وأش��ار 
تستلم مستحقاتها  بأن سوف  المنفذة  للشركة 
فور وضع الحقل على االنتاج ونتمنى ان يصل 
صوتنا لكل المسئولين ألننا على وشك االنهيار 

وال يمكننا االستمرار بهذا الوضع.
والتقدير  بالشكر  كلمته  نهاية  ف��ي  وت��ق��دم 
للنفط  العربي  الخليج  شركة  مستخدمي  لكل 
في كل المواقع الذين يعانون قلة اإلمكانيات ، 
وصعوبة الظروف وتأخر المرتبات ومستمرون 

في العطاء 
كما تقدم بالشكر للسيد مصطفى صنع الله 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
الذي كان عوناً لنا لبذل مزيد من الجهد والعطاء 
وتحمل قلة االمكانيات ، وكذلك متابعته اليومية 

لكل نشاطات الشركة.
نهاية  في  القطراني  ص��اح  السيد  وتقدم 
قدموه  م��ا  على   SGS لشركة  بالشكر  كلمته 
التي  الشركات  ولكل  بالحقل  كبيرة  اعمال  من 

شاركت في انجاز هذا المشروع الكبير.

أصدر مجلس وزراء حكومة 
ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة ق�����رار تم 
األحكام  بعض  تعديل  بموجبه 
للكتاب  التنفيذية  الائحة  في 
الثاني عشر من القانون رقم 23 
النشاط  بشأن  2010م  لسنة 
غرفة  بشأن  المتعلق  التجاري 
وال��زراع��ة  والصناعة  التجارة 

واالتحاد العام للغرف.
ون���ص ال���ق���رار ال����ذي حمل 
2022م  لسنة   152 ال��رق��م 
ال���م���ادة 27 من  ت��ع��دي��ل  ع��ل��ى 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  بحيث  ال��ائ��ح��ة 
تنص على أن تتكون لجنة ادارة 
الغرفة من عدد من األعضاء ال 
يزيد عن أثني عشر عضوا بمن 

فيهم أمين لجنة االدارة.
تتولى  ب��أن  التعديل  وح���دد 
للغرفة  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال��ج��م��ع��ي��ة 
أع���ض���اء لجنة  ث��ل��ث��ي  اخ��ت��ي��ار 
أع��ض��ائ��ه��ا  ب��ي��ن  م���ن  االدارة 
الباقي  الثلث  بتسمية  ويصدر 
من  ق��رار  االدارة  لجنة  وأمين 
يكون  أن  على  المختص  الوزير 

االم���ي���ن واالع����ض����اء م���ن بين 
االعضاء المقيدين بالغرفة.

وحدد التعديل مدة العضوية 
تاريخ  من  تبدأ  سنوات  بثاث 
اعتمادها من الوزير المختص.

وحدد القرار آلية اختيار من 
يحل محل العضو في حال خلو 
االسباب  من  سبب  ألي  مقعده 
تم  التى  الطريقة  ب��ذات  وذل��ك 
اخ��ت��ي��اره بها وك��ذل��ك ق��رر أن 
أول  ف��ي  االدارة  لجنة  تختار 
اجتماع لها إختيار نائب ألمينها 
من بين أعضائها وحدد المهام 

التى يتوالها.
كما نص القرار الجديد على 
ح���ذف ف��ق��رة م��ن ال��م��ادة 28 
تحمل  على  تنص  كانت  والتى 
الغرفة مصاريف السفر وعاوة 
حال  في  االدارة  للجنة  المبيت 

تكليفهم بمهام رسمية.
ون���ص ال��ق��رار ال��ج��دي��د في 
مادته الرابعة على إضافة مادة 
المشار  التنفيذية  الائحة  الى 
اليها تحت رقم 40 مكرر تنص 

ع��ل��ى ع���دم ج���واز ال��ج��م��ع بين 
العضوية في لجنة إدارة الغرف 
أواالت����ح����اد ال���ع���ام وال��وظ��ي��ف��ة 

العامة .
تعليق  ع��ل��ى  ن��ص��ت  وك��ذل��ك 
عضوية أعضاء الغرف بمجلس 
بالنسبة  ال��ع��ام  االت��ح��اد  ادارة 
دف��ع  ع��ن  تمتنع  ال��ت��ى  ل��ل��غ��رف 
من  ألكثر  االت��ح��اد  مستحقات 

سنة.
ون��ص��ت ال���م���ادة ال��م��ض��اف��ة 
اي��ض��ا ع��ل��ى أن���ه ي��ت��رت��ب على 
أع��ض��اء  م��ن  ع��ض��و  أي  تغيب 
لجنة االتحاد العام عن حضور 
بدون  رسمية  اجتماعات  ثاث 
عذر مقبول تعليق عضويته في 

اللجنة.
وف�����ي م����ادت����ه ال��خ��ام��س��ة 
ال��ق��رار رق��م 152 لسنة  ن��ص 
 20 بتاريخ  والصادر  2022م 
يعمل  ان  فبراير 2022م على 
صدوره  تاريخ  من  القرار  بهذا 
وعلى  يخالفه  حكم  كل  ويلغى 

الجهات المختصة تنفيذه.

إعالن عن تأجيل إجتماع اجلمعية العمومية 
العادية ملصرف اجلمهورية  )ش.م.ل(

عن  اجلمهورية  مصرف  يعلن 
تأجيل اجتماع اجلمعية العمومية 
األحد  يوم  انعقاده  املقرر  العادية 
بفندق  2022/02/27م  املوافق 
املوافق  األحد  يوم  الى  البحر،  باب 
نشر  يتم  وسوف  2022/03/27م 
أعالن جديد يحدد مكان االجتماع 

وبنود جدول االعمال.
مجلس اإلدارة



لبلدية  البلدي  المجلس  عضو  نظمت 
فاطمة محمد سيدي   ال��س��ي��دة/   غ��ات  
خال األيام القليلة الماضية  ندوة تثقيفية 
للمرأة بمنطقة البركت و تضمنت الندوة  

التي القيت بقاعة مدرسة الفاروق الثانوية 
)الصحة  عن  قيمة   توعوية  محاضرات 
القانوني  و  الديني  ،الجانب  اإلنجابية  
الصحة   ، والطاق  ب��ال��زواج  يتعلق  فيما 

أس��ري  مناخ  لتوفير  تهدف   ) النفسية  
المحاضرات  على  أش���رف  وق��د  سليم  
التثقيف  التوعوية  مختصين في  جانب 

الصحي واإلرشاد النفسي . 

اصدر وزير الحكم المحلي السيد /
بدر الدين التومي قراره رقم 295لسنة 
2022والقاضي بإعادة تعيين العاملين 
للنظافة  ال��ع��ام��ة  ال��خ��دم��ات  ب��ش��رك��ة 
المرج كموظفين رسميين ببلدية المرج 
النهائية  الكشوفات  إحالة  تمت  حيث 
بتاريخ  تعديلها  بعد  صحيح  وبشكل 

تحويل  ت��م  ث��م  وم��ن    25.1.2022
الكشوفات إلى الوزارة  حيث تم إصدار 
َقبل  م��ن  واس��ت��ام��ه  بالتعيين  ال��ق��رار 
وليد   / المهندس  المرج   بلدية  عميد 

صلهوب .
من جانبه أعرب  السيد  / صلهوب  
عن شكره وامتنانه لما قدمه  وزير الحكم 

لنقل  الوطني  البرنامج  ومدير  المحلي 
عبدالناصر  السيد/  االختصاصات  
ال��ورف��ل��ي  وال���س���ادة  أع��ض��اء اللجنة 
العامة  الخدمات  شركة  من  المكلفة 
للنظافة بأعداد الكشوفات واإلجراءات 
ومنسق لجنة نقل االختصاصات ببلدية 

المرج السيد عادل الزمار.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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لتوفير مناخ أسري سليم  

بلدية غات تنظم ندوة تثقيفية للمرأة

وزارة الحكم المحلي  

تصدر قرار بشأن إعادة تعيين العاملين بشركة 
الخدمات العامة كموظفين ببلدية المرج

تنفيذ  على  بنغازي  بلدية   تعاقدت 
ُدمرت  قد  أعمال صيانة ثاث جسور  
جراء الحرب على اإلرهاب وهي )جسر 
شارع أحمد رفيق المهدوي بجوار نادي 

نجوم الصابري ،جسر الزريعية ،الجسر 
الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس 

وشارع الجزائر( 
يأتي هذا اإلجراء بعد تكليف مكتب 

هندسي للقيام بالدراسات والتصاميم 
الحصول  و  الصيانة  ألعمال  الفنية 
على  الُمحاسبة  دي��وان  موافقة  على 

التعاقد.
بحث رئيس مجلس ادارة  الموسسة الوطنية 
بمقر  الله  صنع  مصطفى  المهندس  للنفط، 
عميد  مع  طرابلس  بمدينة  الرييسي  الموسسة 
بلدية اجخرة السيد / محمد عبد المالك حزمة 
من المواضيع المتعلقة ببلدية اجخرة وإسهامات 
التنمية  ادارة  عبر  الموسسة 
توفير  ف���ي  ب��ه��ا  ال��م��س��ت��دام��ة 
وفك  االس��اس��ي��ة  االحتياجات 

مختنقات أهالي المنطقة.
حضر اللقاء السادة /  مدير 
عبد  اج��خ��رة   الطاقة  ل��ش��وون  العالي  المعهد 
المالك عيسى  ومدير ادارة التنمية المستدامة 

بالموسسة مختار عبد الدائم.
بدور  اجخرة  بلدية   عميد  أش��اد  جانبه  من 
الموسسة في حلحلة العديد من المشاكل داخل 
البلدية، وبتعهد السيد/ صنع الله بضم خريجي 
المستدامة  الطاقات  قسم  من  االول��ى  الدفعة 
والمتجددة التابعين لكلية تقنيات الطاقة باجخرة 
وتمكينهم من العمل في الشركات النفطية خال 

الفترة القادمة. 
الله  السيد /صنع  أكد     : في سياق متصل 
التنمية  ادارة  عبر  مستمرة  المؤسسة  ان  على  
ال��م��س��ت��دام��ة ف��ي ت��ق��دي��م ال��م��س��اع��دات لدعم 
ما  وفق  النفطية  بالعمليات  المحيطة  المناطق 

يتاح لها من إمكانات.

تعاقدت بلدية طبرق  مع شركة الصحراء الليبية 
إش��ارات  أعمدة  تركيب  على  الشمسية   للطاقة 
ضوئية تعمل بالطاقة الشمسية وذلك خال اَجتماع  
السيد  لبلدية طبرق   التسييري  المجلس   رئيس 
مع  المشروعات   مكتب  و  الخطابية   بو  فرج   /
ممثلين عن الشركة  ، المهندس 
/ والمهندس   امحمد  علي   /

عمر اعبودة    .
حيث تم خال اللقاء  اإلتفاق 
على  تركيب أعمدة  اإلش��ارات  
ال��ض��وئ��ي��ة  ب��م��ف��ت��رق��ات ط��رق  
)السنينات ومعهد النفط  ،الصناعية ،مفترق خليل 
الشركة أعمالها خال  تباشر  مصطفى(  وسوف 
المبارك  رمضان  شهر  حلول  قبل  المقبلة  الفترة 

للمساهمة في حل المختنقات المرورية .

المؤسسة الوطنية للنفط    
تؤكد على دعمها للمناطق المحيطة 

بالعمليات النفطية ببلدية اجخرة

بلدية طبرق تتعاقد على تركيب أعمدة 
إشارات ضوئية بالطاقة الشمسية 

بلدية بنغازي تتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة لجسور  متهالكة



السريعة  واإلستجابة  الرصد  فريق  قام 
ال��م��دارس  م��ن  ع��دد  ب��زي��ارة  بمدينة سبها 
داخل نطاق البلدية  "مدرسة سكرة، عمر بن 
الخطاب، المدرسة المركزية" وذلك لتقييم 
و  التعليم   بالمؤسسات  الوبائي  ال��وض��ع 
لإلطمئنان على سامة الطلبة بالمؤسسات 
اإلصابات  عدد  ارتفاع  ظل  في  التعليمية  
بفايروس كورونا في عموم الباد حيث تم 
أخد مسحات طبية  للطاب الذين ظهرت 
لمختبر  إرس��ال��ه��ا  وت��م  األع����راض  عليهم 

المركز الوطني لمكافحة األمراض. 
وتقييم  المذكورة  ال��زي��ارات  على  وبناءاً 
من  مجموعة  إص��دار  تم  الوبائي  الوضع 
التربية  ل��م��راق��ب��ة  وإرس��ال��ه��ا  ال��ت��وص��ي��ات 

والتعليم سبها أهمها :-
الكمامات  تبادل  عدم  على  1/الحرص 

بين الطاب.
للحجر  ويخضع  ال��دراس��ة  ع��ن  2/ي��وق��ف 
المنزلي أي طالب تظهر عليه األعراض وتلتزم 

المدرسة بإعادة الدروس المتغيب عنها.

3/ مدة الحجر المنزلي أسبوع  وبعدها 
يسمح للطالب بالعودة للدراسة  مع مراعاة 

ارتداء الكمامة.
4/ التواصل مع فريق الرصد في حال 

ظهور حاالت مرضية بالمدارس.
ال��رص��د  ب��ال��ذك��ر أن ف���ري���ق  ال��ج��دي��ر 
الفريق  يعتبر  سبها  السريعة  واالستجابة 
مع  تعامل  ال���ذي  ليبيا  ع��م��وم  ف��ي  األول 
قلة  م��ن  ب��ال��رغ��م  يعمل  والزال  الجائحة 

اإلمكانات .

أجرت عضو المجلس البلدي أوجلة عن 
فئة المرأة السيدة /فضيلة بترون   زيارة 
تفقدية لخلوة منطقة حي بن سليم للوقوف 
تواجه عمل  التي  والعراقيل  المشاكل  على 
عِقب  ب��ت��رون   السيدة  وتوجهت   ، الخلوة 
ال��زي��ارة  إل��ى   مكتب األوق���اف والشؤون 
اإلسامية أوجلة وكان في استقبالها مدير 
السيد  والمالية/  اإلداري��ة  الشؤون  مكتب 
أح��م��د ال��درج��ي ح��ي��ث ت��م ع��ق��د اجتماع  
نساء  من  المقدمة  الشكاوى   فيه  طرحت 
بشأن  أبوسليم   وح��ي  ابوعطاف  منطقة 
المنير  السراج  بخلوة  ُمحفظة  وجود  عدم 

الراغبات  من  عدد  وج��ود  من  الرغم  على 
في حفظ القرآن الكريم، باإلضافة أن خلوة 
بن سليم تحتاج إلى بعض أعمال الصيانة .
 وأش���ارت ب��ت��رون إل��ى أن��ه  يوجد عدد 
ثاث محفظات مستعدات لتحفيظ القرآن 
الكريم بعد إتمام عملية الصيانة بالخلوة. 

من جانبه أكد السيد أحمد الدرجي أن 
تسعى جاهدة  األوقاف سوف  إدارة مكتب 
المستطاع  ق��در  وال��ت��ع��اون  المشكلة  لحل 
ُمحفظات  وتوفير  ال��ع��ام،  للصالح  خدمًة 

لديهن إجازة لتحفيظ القرآن الكريم.

ومتابع  البلدي  المجلس  بحث عضو 
السيد/  زليتن  ببلدية  التعليم  ملف 
المجلس  عضو  رف��ق��ة  النقيب  س��ال��م 
البلدي السيد  /فرج العبدي  المشاريع 
مع  المدارس  وإنشاء  بصيانة  المتعلقة 
وتطوير  التنمية  جهاز  رئيس  السادة/ 
المراكز اإلدارية بالبلدية ومدير مكتب 
مشروعات التعليم بالبلدية ومدير مكتب 
وأصحاب  للتعليم  المالية  المراجعة 

الشركات المشرفين على المدارس .
المشاريع  االج��ت��م��اع  ن��اق��ش  حيث   
ال��م��ت��وق��ف��ة وال��ع��راق��ي��ل ال��ت��ي ت��واج��ه 
ال���ش���رك���ات وال��م��س��ت��ح��ق��ات ال��م��ال��ي��ة 
وصيانة  للمشاريع  المنفذة  للشركات 
وُخلص  بالبلدية  ال��م��دارس  وإن��ش��اء 
االجتماع إلى عدة نقاط أهمها إمكانية 
داخل  للتعليم  لمشروعات  ف��روع  فتح 

البلدية.

7 بلديات
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تقيمًا  للوضع الوبائي بفايروس كورونا  

فريق الرصد واإلستجابة السريعة بسبها يزور عدد من المدارس 

بلدية أوجلة تتفقد خلوات تحفيظ القرآن الكريم

بلدي زليتن 

يناقش عراقيل الشركات  المنفذة لمشاريع صيانة المدارس 

المهندس  الكفرة  بلدية  عميد  تابع 
عبدالرحمن عقوب المستجدات المتعلقة 
بملف مشروع  )طريق الكفرة بوزريق (  
حيث قام  خال األيام القليلة الماضية  
بزيارة  شركة المقاوالت التي تعتزم بلدية 
الكفرة التعاقد معها  وهي شركة الفرات 

للمقاوالت  العامة للتعرف عن كثب على 
إمكانات الشركة الفنية والمادية ، والتقى 
السيد / الشركة   بمدير عام  عقوب   
جبريل الدرسي ومدير العاقات العامة 
بالشركة  السيد / خليفة الفسي واطلعاه 
على  خبرات الشركة  في هذا المجال  

المشروع  لتنفيذ  بالشركة   رحَب  حيث 
مؤكداً على أهمية الطريق  كونه شريان 
الحياة للمدينة  ويتوجب على من ينوي 
وقادراًعلى  مستعداً  يكون   أن  تنفيذه 

تحمل مسؤولياته .

اع��ل��ن قسم ج����وازات س��ل��وق ع��ن ان 
العمل جاري االن لفرز ج��وازات من تم 
تصويره االسبوع الماضي وذلك لتفعيلها 
لتسليمها  تمهيدا  اآللي  الرقم  واردراج 

للمواطنين.
ان  أن  الى  ونوه قسم ج��وازات سلوق 
 9 الساعة  من  ابتداًء  سيكون  التسليم 
حتى الساعة 12 ظهراً و لن يتم تسليم 
ال��ج��واز اال ب��ح��ض��ور ص��اح��ب ال��ج��واز 
شخصياً او رب األسرة مع إحضار اثبات 

شخصي.
علما أن ايام التسليم : األحد ، اإلثنين، 

اإلربعاء.
ويواصل قسم جوازات سلوق تصوير 
ال��م��واط��ن��ي��ن ال��راغ��ب��ي��ن ف��ي اس��ت��خ��راج 
المعد من  للبرنامج  جوازات سفر وفقا 
ومريحة  منتظمة  بصورة  القسم  رئيس 

للمواطنين.

اقيمت ببلدية سبها اليومين الماضيين  
وم��ع��دات  آل��ي��ات  واس��ت��ام  تسليم  حفل 
بمقرها  سبها  ال��ع��ام��ة  األش��غ��ال  ش��رك��ة 
السادة /أعضاء  الناصرية بحضور  بحي 
آم��ر  و  سبها  لبلدية  ال��ب��ل��دي  المجلس 

سبها  العسكرية  المنطقة 
وع����دد م���ن ال��م��س��ؤول��ي��ن 
ب���ال���م���دي���ن���ة واألع����ي����ان 
وال��ح��ك��م��اء ول��ف��ي��ف من 
ال���ن���ش���ط���اء ال���م���دن���ي���ن 

والمواطنين .
من جانبه توجه عضو المجلس البلدي 
بالشكروالتقدير   علي   بالحاج  السيد/ 
لسكان حي الناصرية الذي كان لهم دور 
كبير  في حماية وتأمين المقر والمعدات 

خال السنوات الماضية.
الكلمات  من  عديد  إلقاء  الحفل  تخلل 
لبناء  الجهود  تكاثف  إل��ى  ت��دع��وا  ال��ت��ي 

المدينة وتسليم المقار العامة.

قسم جوازات سلوق يواصل العمل بتفعيل 
وتسليم الجوازات للسادة المواطنين

خالل حفل تسليم واستالم آليات 
ومعدات شركة األشغال العامة 

بلدية سبها تشكر سكان حي الناصرية

عميد بلدية الكفرة 

يتابع ملف )طريق الكفرة بوزريق(  ويرحب بالشركة التي تعتزم تنفيذه
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ثقافية

قرار خاطيء

سوق األحد والكوفيد.!!

■ بقلم: الصديق بودوارة

■ بقلم: ناجي الحربي

المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزي��ر  افتتح 
الدكتور سامة  الوطنية،  الوحدة  بحكومة 
ال��غ��وي��ل، ص��ب��اح ي���وم األرب���ع���اء ال��م��اض��ي، 
بساحة مسرح الكشاف بطرابلس، معرض 
الوطني  الملتقى  فعاليات  ضمن  الكتاب 
الرابع لإلبداع الثقافي، تحت شعار "عودة 
الحياة"، الذي تنظمه الوزارة، بحضور عدد 
بالبلديات،  الثقافية  المكاتب  مديري  من 
والشعراء  والكتاب  المثقفين  من  ولفيف 

بالشأن  والمهتمين  واإلعاميين  والفنانين 
الثقافي.

قص  الشعبية،  األه��ازي��ج  أن��غ��ام  وع��ل��ى 
السيد وزير الثقافة شريط افتتاح المعرض، 
إيذاًنا بانطاق فعالياته والنشاطات الثقافية 

واإلبداعية المصاحبة له.
وتجول الوزير والمثقفون والكتاب وحشد 
واّطلع  المعرض  أجنحة  في  المهتمين  من 
والعلمية  الثقافية  اإلص���دارات  آخ��ر  على 

المختلفة.
ويشارك في المعرض عدد كبير من دور 
البحثية  والمراكز  والمكتبات  البارزة  النشر 
والمؤسسات الثقافية واإلعامية المختلفة.
من  العديد  المعرض،  انطاق  ويصاحب 
الفعاليات والنشاطات األخرى في مقدمتها 
ومهرجان  والموشحات،  المالوف  مهرجان 
المسرح واألغنية الشعبية، ومعرض الصور 

ومعرض الفنون التشكيلية.

القرارات الخاطئة موجعة ألصحابها 
لكنها سهلة جدا .

ومباشرة 
وتأخذك إلى الحضيض مباشرة .

قرار. قيادة اوكرانيا بتحدي روسيا 
قرار خاطيء 

اتخذه قصر الرئاسة 
وتدفع ثمنه اآلن أكواخ الفقراء .

قرار ميسي ورونالدو بمغادرة برشلونة وريال مدريد 
قرار خاطيء 

يدفعان ثمنه اآلن تجاها 
المثل  معنى  جيدا  يعرفون  زم��اء  من  وعدوانية 

القائل : 
من خرج من داره قل مقداره. 

وحده قرار التخلي هو القرار الصحيح .
كلما أصبحت قادرا على التخلي 

كلما ارتفعت قيمة عملتك في سوق مشاعر الناس 
نحوك .

كلما زاد عرضك ..
كلما قل الطلب .

نظرية أخبرنا بها االقتصاد منذ ألف سنة .
غير أننا أمة ال تقرأ 

وبشر ال يتعلمون .

مع  لمدينتنا  األسبوعي  الموعد  هو  األح��د  س��وق 
تجار  وم��ع  الفاكهة..  ال��ط��ازج��ة..وم��ع  ال��خ��ض��راوات 
الزبدة  و  كالسمن  الريفية  والصناعات  ال��م��واش��ي 

والعسل ورب الخروب.. 
كالعادة..  ليسوا  األسبوع  ه��ذا  األح��د  س��وق  رواد 
كانوا قلة عن ذي قبل.. ربما للخوف أو الحذر من غول 
الشيء..  بعض  ارتفعت  األسعار  أن  حتى  الكورونا.. 
كانت  كما  ليست  خافتة..  تكون  تكاد  الباعة  أصوات 

قبل التحذيرات بأخذ الحيطة من جائحة العصر.. 
وصفاتهم  بأسمائهم  زبائنه  يعرف  الذي  صبري.. 
وهو بائع ما نطلق عليها الخضرة الدرناويةالرقيقة.. 

اليوم يضع كمامة على وجهه ويرتدي قفازات.. 
في  والمختص  مصر  من صعيد  القادم  رمضان.. 
والكرنب  والفلفل  والطماطم  والبصل  البطاطا  بيع 
سألته  وعندما  عبوس..  بوجه  بضاعته  خلف  يقف 
أجاب  ليه؟  يا رمدان.؟ زعان  مالك  بلهجة مصرية: 
له  قلت  يتسماش..  ما  اللي  فيها  تفشى  البلد  بألم: 

مواسيا: خليها على الله.. ربك في الوجود.. 
من  وال��ق��ادم  التمور  بيع  في  المختص  إبراهيم.. 
الجنوب يجلس بجانب بضاعته بكسل واضعا يده على 
خده.. قلت له: نص الميه خمسين يا عمي إبراهيم.. 
رد بسرعة بديهة عرفت عنه: كان تمكن فينا الكورونا 

اليقعد نص وال ميه.. ثم أردف: نتقوه بالله..!!
المدينة  لسكان  األسبوعي  الملتقى  األح��د  س��وق 
واألرياف المجاورة.. والذي كثيرا ما عقدت اتفاقات 
زواج وبيع وشراء وشراكة في جنباته.. اليوم ال أحد 
كان من زماء  قديم  أح��د.. صديق  أن يحضن  يريد 
بسوق  صادفته  زم��ن  منذ  أره  ل��م  ال��داخ��ل��ي  القسم 
وابتعد  ترحيبية  إشارة  في  يده  برفع  اكتفى  األح��د.. 
عني بمقدار مترين وقال لي: خليك حضاري.. ويكفي 

أننا رأينا بعضنا قبل أن يجتاحنا غول الكورونا.. 
لكن  الناس  معظم  على  يسيطر  المرض  كابوس 
في الجانب اآلخر من السوق هناك من يتفاءل بقهر 
الوباء.. ثمة بائع أشرطة تسجيل وبالتجريب.. سمعت 
بوعبعاب وعبدالسام الحر ومحمد بالحمد صاحب 

أشهر ضمة قشة تقول:
مابت العين تهونه.. 

نظيف العضا صابغ سواد عيونه.. 
بطولة الرجا.. 

فيما أحد الزبائن يسأل بائع األشرطة عن شريط 
غناوي علم للغناي الراحل سليمان الشريمة وبالتحديد 

غناوة تقول: 
نريد نلتفت ما صدت.. ليام قشقله واخذاتني..

دش���ن���ت ف���رق���ة ت����اج����وراء ل��ل��م��ال��وف 
والموشحات، مساء يوم األربعاء الماضي، 
حفل افتتاح مهرجان المالوف والموشحات 
بالملتقى الوطني الرابع لإلبداع الثقافي، 
بتنظيم  أم��س  فعالياته  اننطلقت  ال��ذي 
واشراف وزارة الثقافة والتنمية المعرفية،
وقدمت فرقة تاجوراء موشحات ونوبات 
مالوف، رافقتها أناشيد وابتهاالت دينية، 
والتنمية  الثقافة  وزارة  وك��ي��ل  بحضور 
المعرفية، األستاذ خيري الراندي، وعدد 
من مدراء المكاتب الثقافية، والشخصيات 

الفنية والثقافية.
للمهرجان، قدمت  الثاني  اليوم  وخال 
فرقتي طرابلس للمالوف وبحور المادحين 

نالت  مالوف،  ونوبات  موشحات  سبها، 
إلى  ب��االض��اف��ة  الحاضرين،  استحسان 
لفيف  بحضور  دينية  وابتهاالت  أناشيد 
المكاتب  م��دراء  من  وع��دد  الفنانين  من 

الثقافة، والشخصيات الفنية والثقافية.
وي���أت���ي م��ه��رج��ان ال���م���ال���وف ضمن 

الرابع لإلبداع  الملتقى الوطني  فعاليات 
الذي يقام تحت شعار عودة الحياة، على 
وستقدم  طرابلس،  في  الكشاف  مسرح 
المالوف  مهرجان  في  المشاركة  الفرق 
ثمانية عروض من فرق من مختلف أنحاء 

الوطن.

اف��ت��ت��ح ب��م��س��رح ال��ك��ش��اف 
الخميس  م��س��اء  ب��ط��راب��ل��س، 
ال���م���اض���ي، م��ع��رض ال��ف��ن��ون 
فعاليات  ض��م��ن  التشكيلية 
ال��م��ل��ت��ق��ى ال���وط���ن���ي ال���راب���ع 
ل����إلب����داع ال���ث���ق���اف���ي، ت��ح��ت 
الذي  الحياة"،  "ع��ودة  شعار: 
والتنمية  الثقافة  وزارة  تنظمه 
الوحدة  بحكومة  المعرفية، 
الوطنية، بمشاركة 10 فنانين 
مناطق  مختلف  من  تشكيليين 

ليبيا.

وقّص شريط افتتاح المعرض، 
بطرابلس،  الثقافة  مكتب  مدير 
السيد عصام بلحاج، بتكليف من 
وزير الثقافة والتنمية المعرفية، 
الدكتور سامة الغويل، وبحضور 
والفنانين  المثقفين  من  لفيف 
الثقافي  ب��ال��ش��أن  والمهتمين 

والفني واإلبداعي.
المعروضة  اللوحات  وبلغت 
أكثر من مائة لوحة منها )بورتريه 
وطبيعة  وط��ب��ي��ع��ي  وت��ص��وي��ري 

صامتة وتشكيلي وسوريالي(.

ت��ن��ط��ل��ق م���س���اء ال���ي���وم األح���د 
ال��م��س��رح��ي��ة، ضمن  ال����ع����روض 
لإلبداع  ال��راب��ع  الوطني  الملتقى 
الثقافي، على ركح مسرح الكشاف 
بطرابلس بمشاركة عدد من الفرق 
المتميزة،  ال��وط��ن��ي��ة  المسرحية 

وذلك وفقا للبرنامج التالي:-
 العرض األول : 

)مسرحية صعاليك( 
لفرقة المسرح الوطني الخمس

الساعة .. 7:15 مساًء
 العرض الثاني:

(مسرحية الجندي األخير)
لفرقة المسرح الوطني مصراتة. 

الساعة.. 8:00 مساًء 
 العرض الثالث:

(مسرحية الرسام( 
ل��ف��رق��ة ال���م���س���رح ال��ج��ام��ع��ي 

مصراتة.
الساعة 8:45 

اإلثنين..
العرض األول:

)مسرحية وجهي ال يشبهني(
فرقة ستارة ليبيا .. طرابلس

الساعة: 7 مساًء
العرض الثاني: 

)مسرحية الجردينة(
الفرقة العربية للتمثيل مصراتة

الساعة:7:45

وزير الثقافة والتنمية المعرفية يفتتح معرض الكتاب 
ضمن فعاليات الملتقى الرابع لإلبداع الثقافي

فرقة تاجوراء للمالوف والموشحات تدشن مهرجان المالوف والموشحات بطرابلس

افتتاح معرض الفنون التشكيلية ضمن فعاليات الملتقى الوطني الرابع الثقافي

انطالق العروض المسرحية ضمن الملتقى الوطني الرابع لإلبداع الثقافي
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

يا موطني 

محو االميه 

أّواُه يا موطني، ما ُعدت تسبيني 
فال الجراُح وال األفراُح، تعنيني 

وال مساؤك من ذاك المساء، وال 
ن��ج��م ي���وس���وس ف���ي ال��ظ��ل��م��ا، 

يواسيني

وال دموعَي تترى من هواك صًبا
وال جفونَي بالتسهيِد، تكويني 

وال ُمَحّيا، وال َمْحَي، يطيب وال
ذاك القصيد، وال أمسي وال حيني

أواه، يا موطني، فتحا أراك لهم 
يهللون، بأنخاٍب، وِغْليوِن

يهللون كأن قد، ما رأوا ألمي
ذاك المدّوَي في اآلفاق، يرثيني 

يهللون كأن قد، ما رأوا وجعي
تقتات من عزفه، ُحبلى دواويني

يهللون، و كأس النصر مترعًة
دمع النساء األيامى، والمساكيِن

ويذبحونك قربانا، ونافلًة
ب��ع��ض ال����ن����ب����وءات، م���ن وح��ي 

الشياطيِن

األمية  لمحو  نسعى  ب��االم��س  كنا 
يصبح  أال  التقليدى؛  بمفهومها 
الكتابه  يستطيع  ال  أح��د  ه��ن��اك 
والقراءه ،ذلك لما ترتب على هذا من 
األخرين  واستغالل  للمجتمع  جهل 
جميع  على  بهم  والعبث  لجهلهم 
أصبح  فلقد  اليوم  أم��ا  المستويات 
لمحو االميه تعريف أخر!!!!. حيث 
القراءة  على  تقتصر  تعد  لم  انها 
لتطال  وصلت  بل  فحسب  والكتابة 
الفكر. حيث اننا نقابل كل يوم أعداد 
مهوله من االميين حاملي الشهادات 
!!! فالجهل هو ظالم العقول وضباب 
النفوس فلننظر إلي العالم من خالل 
مواقع التواصل؛ حيث ساد تدني في 
الذوق العام ! فاالباحية قالوا عنها 
والتكبر  طموح  والوصولية  حرية 
شموخ والرشوة إكراميه والمعامالت 
المفاهيم  ،وض��اع��ت  وم��ج��ام��الت 
الصحيحة في غياهب عالم مشوش 
النبيلة  السامية  باالفكار  فأطاح 

والرقي في االخالق..

■ بقلم : رياض وريث 

■ بقلم: نجالء كامل التريكي

أشواق ألف عام

إليِك أميرتي 

■ بقلم: ُأميلة النيهوم 

■ بقلم : جبريل ادبيش

  شوقي إلى
  عْينيك
  عّلمني

  أمشي على
  األشواك

  ال
  أتعْب

  فالنبض في

  األضالع
  حّطمني

  وانساب ِمنُه
  الَوْجد

  ال
  ينضٰب 

  فَسكَت الكالم
  وعبَث

  بالقلب
قام   السُّ

  رفرْفْ بجنبّي
  ذبيحا
  وانثنى

  نحو 
  الظالم

  غاب ِنبراسي

  وشمِسي
  فصار
  ليِلي
  ألف 
  عاْم

يا حبيبتي أوتعلمين مدى الحب ومدى 
عليه  متفق  أمٌر  وهذا  والهيام  العشق 

وغير قابل للتشكيك..

ولكنِك ال تزالين تأخذين كلماتي حين 
الجد  محمل  على  الزعل  أو  الغضب 
كلمة  كل  وتحّملين  نفسك  وترهقين 
قد  وكأنني  معناها  من  أعمق  معنى 
قلتها بقصد أو عنيت بها أن أجرحك..

بأنني  جيدا  تعلمين  أنِت  حبيبتي  يا 
أغار من كل من يحب حبيبته أكثر من 
حبي لِك وأنِت تعلمين جيدا بأن أخوف 
ما أخاف منه هو أن تشعري بأن شخصا 
من  أوف��ر  نصيبا  حبيبته  يعطي  آخر 

الحب من ذلك الذي أعطيه لِك أنا..

أنا يا حبيبتي في كل يوم أدخل سباق 
أدخله  مرة..  ألول  أحب  وكأنني  الحب 
"كيف  كبيرة..  مهمة  عاتقي  وعلى 
أعبر لِك عن حبي بطريقة تالمس ولو 

قليال من ذلك الهيام الذي أشعر به".. 

ذلك  من  أب��ًدا  بالتعب  يشعُر  ال  قلبي 
يواصل  أن��ه  م��ن  ال��رغ��م  على  السباق 
الركض ليل نهار لكي يالمس ولو طرف 

قلبك..

ال  بأنني  ل��ِك  قلُت  إن  تصدقيني  لن 
إن  تصدقيني  ولن  إزعاجك  أبًدا  أحبُّ 
قلُت لِك بأنني إلى اآلن أشعر بالفشل..  
الشديد جًدا ألن قلبي  بالفشل  أشعُر 
التعبير  أستطيع  وال  ج��ًدا  بك  ممتأٌل 

عن ذلك كما يجب..

يا أميرتي.. يا وردتي.. يا حلوتي.. أنا 
أعلم تماما ما يخبئه قلبِك لي وأحياًنا 
حينما  أص��اب��ع��ي  ب��أط��راف  أالم��س��ه 
رسالة  لي  ترسلي  أن  وتودين  تغضبين 
ولكنك  راحتي  ابتعادك  في  مفادها 
تتمنين في داخلك عكس ذلك تماًما..

كل  وتتخيل  الليل  تسهر  أن  هو  الحب 
كلمة تقرأها أو تسمعها اسم حبيبتك..

نهائيا  ق�����رارا  آخ����ذ  أن  ه���و  ال��ح��ب 
بمقاطعتك ثم أرجع إليِك مسرًعا بعد 
الدهر  عنك  غبت  قد  وكأنني  دقائق 

كله..

هو  ح��دود..  دون  االشتياق  هو  الحب 
أمامي،  كنِت  وإن  حتى  إليِك  أستاق  أن 
حتى وإن كانت عيني في عينك، حتى 
جنبي  بين  وذبتي  حضني  ضمك  وإن 

إال أنني مازلُت أشتاُق إليك..

أنا لسُت بصدد الحديث عّما فعلِت من 
حقك..   في  إجحاٌف  فيه  فهذا  أجلي 
"ط��رف  أت����ذوق  أن  صدقيني  ول��ك��ن 
واحد من يديك فهذا عندي  معمول" 

يساوي كل حب العالمين قاطبة.

أريد أن أقول
أريد أن أقرأ 
بال عدسات

لكن الكلمات تبدو لي 
كحجاب درويش !

* * * *
أريد أن أتنزه 

في حديقة الحياة
دون ان أشعر 

بأن عيوًنا تترصدني ..
* * * *

أريد أن 
أحّطم هذه الرتابة

وأفكر دون هواجس العودة 
لسجنها الكئيب ..

* * * *
أريد أن أعشق 

بال حدود ..
* * * *

أن ألعب كما ينبغي
وأشاكس كل يقين ساذج

بشغب األسئلة ..
* * * *

أريد أن أقول 

بال حواجز
وامتطي لحظة الشعر

كما يحلو لي 
* * * *

ليس على بابي 
يد تدق بعنف

وال رقيبا يتعكز لي
على هواجس الريبة ..

* * * *
أريد أن أتناول 

ما تبقى لي من العمر
على مائدة السالم ..

* * * *
أريد أن 

أجمع حولي
رفاق الطفولة

* * * *
األوفياء للشغب
المدمنين على 

تعاطي الُمزاح ..
* * * *

المازجين 
مرارة الحياة

بنكهة السخرية ..
* * * *

أريد أن أكتب
بال غاية ..

* * * *
أريد أن أطّير الكلمات 

حرة بال قيود
تالمس القلوب المتعبة ..

* * * *
تحط بالسالم

على أزندة البنادق
وتزرع األمان 

في هلع األمهات ..
* * * *

أريد كلمة تقِدر
أن تروَي حديقة ،

و تطرد الظمأ 
من األرواح الذابلة

* * * *
أريد برًدا وسالًما
على هذا الوطن 

الذي تلتهمه
ألسنة الهواجس..

■ بقلم: جمعة عبدالعليم 
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)طرابلس  �  برقة  �  فزان(
االقاليم  بين  ال��س��ائ��دة  االن��م��اط 
امعن  عندما    � الثاثة  التاريخية 
النظر ، الى الدولة الليبية بأقاليمها 
ال��ث��اث��ة اب����ان ح��ق��ب��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة 
تشبثت  قد  انها  نجد   ، المتاحقة 
اج���زاؤه���ا ال��م��ت��رام��ي��ة ب��ب��ع��ض��ه��ا ، 
بطول  الممتد  الجميل  فساحلها 
وصحرائها   � ك��م   2000  � ح��وال��ي 
ما  ح��دوده��ا  تصل  ال��ت��ي  الشاسعة 
تقريبا  الجوار 1700كم  بلدان  بين 
 � بعضها  المتباعدة عن  ومناطقها   ،
اال ان رغم ذلك كان النمط السائد 
النسيج  ه��و   ، االق��ال��ي��م  ه���ذه  ب��ي��ن 
والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي 
الوطنية  الحمة  بأواصر  المترابط 
ب��ي��ن اب��ن��اء ال��وط��ن ال���واح���د � لقد 
مصالح  وف��ق   ، التقسيم  ه��ذا  ج��اء 
المستعمرين آنذاك ، وذلك لسهولة 
الواسعة  الرقعة  هذه  على  السيطرة 
من االرض المترامية االطراف التي 
بالقارة ( وبالرغم من  كانت اشبه ) 
هذا التقسيم االستعماري ، ظل ابناء 
بدولتهم عبر  متشبثا  الليبي  الشعب 
امتازت  التي  تلك   ، الثاثة  اقاليمها 
بتنوع منتجاتها المختلفة ، ومن هنا 
سوف احاول ان استعرض جزء من 
ال��دول��ة  ل��ه��ذه  االق��ت��ص��ادي  التكامل 
الليبية ، في حين جاء هذا التنوع في 
، مما جعل من  االنتاج نسبية فقط 
منها  اقليم  لكل  تعطي  النسبية  هذه 
لونا محليا سائدا ، وربما هذا التنوع 
النسبي ينبثق منه التكامل االقليمي 
، ول���ذل���ك وج���دن���ا ه����ذه االق��ال��ي��م 
يستغنى  ال   ، الليبية  للدولة  المكونة 
، ورب��م��ا ال  اقليم ع��ن االخ��ري��ن  أي 
يمكن ان  يستطيع ان يعيش بودنهما 
النمط  نجد   � المثال  سبيل  وعلى   ،
السائد في اقليم برقة ، توفر ارض 
بينما نجد في   � الخضراء  المراعي 
بمنتجاتها  المزارع   ، طرابلس  اقليم 
المختلفة � في حين كان اقليم فزان ، 
كان يسوده النخيل بتوفر تموره على 
ولذلك   ، واصنافها  انواعها  مختلف 
عندما ننظر الى هذه التقسيمات أي 
التنظيمات االدارية باألقاليم الثاثة 
، في الحقيقة وجدناها قد اسست 
ورسخت الدولة الليبية ، بالرغم من 
 ، انفا  التي تم ذكرها  الشوائب  تلك 
االسس  رسخت  االقاليم   ه��ذه  إذا 
العريضة للتكامل االقتصادي �  ومن 
التكامل  نحو  اتجهت   ، بعدئذ  ث��م 
ال��س��ي��اس��ي ، داخ����ل إط����ار ال��دول��ة 
تنقل  في  والعناء  المشاق  من  رغ��م 
ومن   � االقاليم  ه��ذه  بين  الحكومة 
برقة   ( اقليم  الى  مجددا  اعود  هنا 
بين سهول  يقع  الذي  االقليم  ( هذا 
بإنتاج  ازدان  وقد  خضراء  ومراعي 

الحبوب أي بسنابل القمح والشعير ، 
وانتشار قطعان الماشية التي ال تعد 
وال تحصى ، وسلسلة جبلية مخضرة 
بغزارة  االقليم  ه��ذا  ج��اد  وه��ك��ذا   �
والجلود  وااللبان  الحوم  من  إنتاجه 
والصوف لخ � اما اقليم ) طرابلس ( 
فكان له غزارة في انتاج الحمضيات 
على وجه الخصوص باإلضافة ، الى 
والزيوت  والثوم  والبصل  البطاطس 
مصدرا  اكبر  حينذاك  يعد  فهو   ،
الى  وكذلك   ، عامة  بصفة  للفاكهة 
انواعها  المنسوجات بمختلف  اقامة 
الصناعية لخ � اما اقليم ) فزان( كان 
كل  نفوس  في  االثر  له  االقليم  هذا 
ابناء الوطن إذ كان عن طريق انتاجه 
امد  اطالة  في  قد ساهم   ، لتمور   ،
ص��م��ود ال��م��ج��اه��دي��ن ض��د ال��ق��وات 
االي��ط��ال��ي��ة ال��غ��ازي��ة ، وذل���ك اث��ن��اء 
كانت  حيث   ، التمور  من  اكتفائهم 
تصلهم هذه التمور بمختلف انواعها 
بخبز   ( وقتئذ  عليه  يطلق  كان  إذ   ،
ايضا مساهمة  فكانت    ) الصحراء 
الحبوب في  هذا االقليم كبديل عن 
سنوات الجفاف العجاف،  فالبداوة 
والترحال هما النمط السائد في تلك 
المجتمع  الن   ، حينذاك  الصحراء 
ال  وال��واح��ات  الساحل  في  الزراعي 
االخر  هو  واص��ول��ه  ج��ذوره  تنفصل 
عن ) الرعي والرعاة ( فهناك قطاع 
كبير من اهل الزراعة يجمعون ما بين 
الزراعة والرعي ، اال ان الثابت هنا 
، ان الجميع اصبح مرتبطا ارتباطا 
، حيث ظل  الساحلية  بالمدن  وثيقا 
هذا االمر بارزا منذ القدم في ليبيا 
، إذ كان الساحل المكون من ) اقليم 
اشبه  كانا   ) واقليم طرابلس   � برقة 
الصحراء  تلك  ال��ى  بحرية  بمواني 
تحتاجه  م��ا  فيها  تصب  فكانت   ،
ال��دواخ��ل  مجتمع  رب���ط  وه��ك��ذا   ،
عبر  ب��ال��زراع��ة  وال��رع��اة  بالساحل 
مجتمع المدن ، بل ومن خال العقود 
 ، االيطالي  االستعمار  ابان  االخيرة 
بين  تشبثا  االم���ر  ه���ذا  ازداد  ق��د 
سكان المدن والسواحل وبين سكان 
فشل  ،ولذلك  وال��واح��ات  الصحراء 
من  حاول  عندما  آن��ذاك  االستعمار 
ان  من  االستعمارية  سياسته  خال 
الخصبة  المناطق  لتفريغ   ، يخطط 
الى   ، الوطنيين  بالسكان  والمأهولة 
هوامش قلب الصحراء ، في الوقت 
حينذاك  المستعمرون  ساهم  الذي 
الخاصة  الماشية  قطعان  اب��ادة  في 
صوب  يتدفقون  جعلهم  مما  بالبدو 
الذي  الوحيد  المجال  وهو   ، المدن 
ك���ان ام��ام��ه��م ، ول��ه��ذا ك��ان��ت حياة 
لذا   ، خاص  وزن  ذات  دائما  المدن 
حرف  ال��ى   ، عندئذ  ه���ؤالء  ت��ح��ول 

بدل  والزراعة  التجارة  مثل   ، اخرى 
،) الترحال والبداوة والرعي( ولذلك 
على  عندئذ  السكان  ت��وزي��ع  اصبح 
النحو االتي � %20 من سكان المدن 
%37 من سكان الريف %22 من 
انصاف البدو %20 من البدو � ومن 
خال ذلك اصبحت النتيجة حينذاك 
 �  58% ك���ان   المستقرين   ، ب���ان 
والرحل كان %42 � وعندما تحولت 
 ، بترولية  دول��ة  ال��ى  الليبية  ال��دول��ة 
ازدادت الهجرة الى المدن مضاعفة 
، مما اصبحت هناك هجرة عارمة 
 ( الى  أي  العاصمتين  الى  باألخص 
كانت هذه  لقد   ) � طرابلس  بنغازي 
ال��ه��ج��رة ل��ي��س ف��ق��ط ع��ل��ى حساب 
الريف او الواحات ، بل كان ذلك على 
والمتوسطة  الصغرى  المدن  حساب 
، ففي عام 1964م كان عدد سكان 
من   21% يمثل  ط��راب��ل��س  مدينة 
مجموع سكان اقليم طرابلس � وفي 
من  يمثل 30%  كان  بنغازي  مدينة 
اما عن   � برقة  اقليم  مجموع سكان 
وذل��ك   ، وق��ت��ذاك  المجتمع  تنظيم 
حسب نمط الحياة فإن هناك ايضا 
، نستطيع  الحال اختافات  بطبيعة 
أي   ) بالبيئية   ( عليها  اط��ل��ق  ان 
 ، طرابلس  مدينة  ففي   ، الحضارية 
كانت من الناحية الحضارية ، تتشابه 
في   ، العربي  المغرب  م��ع  ب��وض��وح 
المابس والمسكن والعادات � بينما 
كان نمط الحياة في برقة يتجه نحو 
مصر ، حيث كان يقترب من عاداتها 
ف��زان  كانت  حين  ف��ي   � وتقاليدها 
حضارة  م��ن  ق��وي��ة  مامحه  تظهر 
� اال ان هذه الفروق امام  السودان  
والوطنية  االجتماعية  اللحمة  ت��أزر 
الدولة ، ظلت فروقا  ابناء هذه  بين 
شكلية في النهاية ، حيث سادة الوطن 
خطوطها  في  مشتركة  حياة  عندئذ 
االساسية العريضة � اما من الناحية 
كان  الليبية  الدولة  فإن   ، السياسية 
، وقد  اكثر تجانسا ونضجا  ابناؤها 
ظهر هذا واضحا من خال المطالبة 
، بالوحدة الوطنية في ليبيا ،بصورة 
مباشرة وبغيرها �   ) المراجع ( 1 � 
اوالند اوليفر � و جون فيج � وكتابهما 
 �  ) مترجم   ( افريقيا  تاريخ  موجز   �
1965م �  2 � محمد عوض محمد 
� وال��ش��ع��وب وال��س��االت  � وك��ت��اب��ه 
االفريقية � 1965م �  3 � عزة النص 
العالم  في  السكان  احوال   � وكتابه   �
 � � نقوال زيادة  � 1955م 4  العربي 
وكتابه � ليبيا من االستعمار االيطالي 
الى االستقال  � 1958 م  �  5 � 
منشورات الباحث � بصحيفة قورينا 
م      � العدد � 652 � فبراير  � 2011

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 

من خالل هذا الموقع تحركت 
 � الجنرال  بقيادة  ايطالية  قوة 
صوب  شحات  من   � كفاشيوكي 
ال��ع��رق��وب ، واص��ط��دام  زاوي����ة 
بالمجاهدين  االيمن  جناحها 
ف��ي زاوي���ة ال��ع��رق��وب وق��د كان 
مأتي  عن  يقارب  ما  بها  يرابط 
النظامية  ال��ق��وات  من  مجاهد 
وغير النظامية ، وتقول المصادر 
استشهد  ق��د  ان��ه   ، االيطالية 
من   10  ( ال��م��ع��رك��ة  ه���ذه  ف��ي 
الى  الباقي  وتحول   ) مجاهدين 
مواقع اخرى ، كما اقامت القوات 
االيطالية حامية في الموقع ، لم 
يلبث قليال حتى تعرض لهجوم 
عنيف من قبل المجاهدين يوم 
� 1914م  وكبدوها  � فبراير   22
استشهد  وقد   � فادحة  خسائر 
ثالثين  ع��ن  ي��ق��ارب  م��ا  منهم 

مجاهدا ) المحرر ( 

ايضا  ال��ج��زي��رة ع��رف��ة  ه���ذه 
وهي   ) ج��وك��ا   ( ج��زي��رة  ب��اس��م 
جزيرة صغيرة تقع على الشاطئ 
� وبالرغم  ، ما بين درنه وطبرق 
يتجاوز  ال  ال���ذي  حجمها  م��ن 
اال   � مربعة  مترات  كيلو  بضعة 
والجمال  الروعة  غاية  في  انها 
الطبيعي � وهي ال ترى من بعيد 
� ويعتقد  اال اذ كان الجو صافيا 
انها محاطة بكم كبير من االثار 
مياه  تحت  الغارقة  الرومانية 

البحر )المحرر(

)  معلم من مدينة  (

)من معارك الجهاد(

في مثل هذا الشهر � فبراير 
من عام 1914م 

)زاوية العرقوب � بالجبل االخضر(

جزيرة � البرذعة � او جوكا
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حوادث

القبض على هارب من السجن اقتحم شقة مواطنه 
لغرض السرقة وهدد بقتل طفلتها

  بقوة السالح  

تشكيل عصابي يسطون على محال تجارية ويهددون مالكيها

الديوان \ خاص
بوعطني  ش��رط��ة  م��رك��ز  أل��ق��ى 
القبض على شخص  بنغازي  بمدينة 
هارب من السجن قام باقتحام شقة 
بقتل  وه��دد  السرقة  لغرض  مواطن 
كما  رقبتها  بوضع سكين على  طفلة 
ق��دره  مالي  مبلغ  بها  حقيبة  س��رق 

4000 دينار.
عبر  بنغازي  أمن  مديرية  وقالت 
فيسبوك ان " مواطنة تقدمت بشكوى 

لمركز شرطة بوعطني ".
المديرية  بحسب  الشكوى  ومفاد 
إلى شقتها في  " دخ��ول شخص  هو 
غيابها وقالت انه عند دخولها لشقتها 
ب��وج��ود  ال��ص��غ��ي��رة  ابنتها  تفاجئت 
بتفتيشها  شخص داخل الشقة يقوم 
وعندما الحظ الشخص دخولها قام 
ووضع سكين  الصغيرة  ابنتها  بحمل 

بقتل  بتهديدها  وق��ام  رقبتها  على 
ابنتها إذا أصدرت صوتا اواي اشارة 
بأخذ حقيبة  وقام  الجيران  بها  تنبه 
صغيرة بها مبلغ مالي وقدره 4000 

آالف دينار والذ بالفرار ".
على   " قائلة  المديرية  وأضافت 
عقيد  المركز  رئيس  أص��در  ال��ف��ور 
بالبحث  تعليماته  ال��ن��ع��اس  أح��م��د 

وال��ت��ح��ري ع��ن ال��ش��خ��ص ح��ي��ث تم 
بالمركز  التحريات  أعضاء  انتقال 
تمشيط  وك��ذل��ك  ال��واق��ع��ة  ل��م��ك��ان 
ق��در عن  أك��ب��ر  االخ��ت��ص��اص لجمع 

المعلومات ".
وأسفرت جهود التحريات بحسب 
الشخص  م��ع��رف��ة  ع��ن   " ال��م��دي��ري��ة 
ال���م���ط���ل���وب ال������ذي ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه 

الشاكية  بها  ادلت  التي  المواصفات 
من خال االستدالل معها وبعد ورود 
معلومات عن مكان تواجد الشخص 
محكم  كمين  إع���داد  ت��م  المطلوب 
وضبطه بالقرب من منطقة بوهديمة 

واالنتقال به إلى المركز 
وباالستدالل معه تبين أنه يدعى 
من   1988 م��وال��ي��د  .م���ن  س.ع.م 
ومحكوم  بوعطني  منطقة  س��ك��ان 
لمدة 5 سنوات على  بالسجن  عليه 
ذمة قضية االتجار بالمواد المخدرة  
وب��ال��ت��ع��م��ي��م ع��ل��ي��ه أف�����ادت غ��رف��ة 
األمن  بمديرية  الرئيسية  العمليات 
ان���ه ه���ارب م��ن م��ؤس��س��ة االص���اح 

والتأهيل ".
" اتخذت  المديرية قائلة  وختمت 
كافة اإلجراءات القانونية حياله وتم 

إحالته إلى النيابة العامة ".

الديوان \ خاص
الجنائي  ال��ب��ح��ث  ق��س��م  ج��ه��ود  أس��ف��رت 
على  القبض  إلقاء  من  بنغازي  أمن  بمديرية 
من  والسلب  السرقة  يمتهن  عصابي  تشكيل 
المواطنين تحت قوة الساح حيث تم التحقيق 

معهم واحالتهم إلى النيابة العامة.
ورود معلومات    

مفادها  معلومات  األم��ن  لمديرية  وردت   
وجود تشكيل عصابي يمتهن السرقة والسلب 
قام  وقد  الساح   قوة  تحت  المواطنين  من 
بالتهجم  التشكيل في وقت سابق  أفراد هذا 
سيدي  بمنطقة  للحاقة  محل  صاحب  على 

مالي  ومبلغ  المحمول  هاتفه  وسرقة  خليفة 
غاز  لبيع  محل  على  بالتهجم  ق��ام��وا  كما   ،
الطهي وضرب صاحب المحل وسرقة هاتفه 
أسطوانات   3 وع��دد  مالي  ومبلغ  المحمول 

غاز.
تحريات

تعليماته  القسم  رئيس  أصدر  الفور  على   
بضبط هذا التشكيل العصابي،

المعلومات من قبل أعضاء  تم جمع  حيث 
افراد  أحد  أن  المعلومات  وأفادت  التحريات 
داخ��ل  م���وج���وداً  ك���ان  ال��ع��ص��اب��ي   التشكيل 
مؤسسة اإلصاح والتأهيل الكويفية على ذمة 

قضية سلب سابقة وتم خروجه بسبب تنازل 
الشاكيين في القضية وتم الوصول إلى مكان 
يتردد عليه هذا الشخص وبإعداد كمين له تم 
القسم وباإلستدالل  إلى  به  ضبطه واإلنتقال 
ليتبين أنه يدعى م.س.ح من مواليد 1998 
واعترف بقيامه بعدة عمليات سلب للمواطنين 
برفقة شخص آخر يدعى.م.ر.ف من مواليد 

.2000
بالقسم  التحريات  أعضاء  انتقال  تم  عليه 
وضبط المدعو م.رف.واإلنتقال به إلى القسم 
ومن خال االستدالل معه اعترف بما نسب 

إليه وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

الديوان \ خاص
أعلنت وزارة الداخلية الليبية العثور على 
التي  التميمي  ري��اض  جنات  الطفلة  جثة 
منطقة  غشير  ب��ن  قصر  بمنطقة  ف��ق��دت 

التمائم.
قالت  ف��ي��س��ب��وك  ع��ل��ى  صفحتها  ووف���ق 
ال��وارد  الباغ  إل��ى  ب��اإلش��ارة  أن��ه  الداخلية 
لمركز شرطة غرب قصر بن غشير بمديرية 
أمن النواحي األربع عن فقدان الطفلة جنات 
غشير  ب��ن  قصر  بمنطقة  التميمي  ري��اض 
مزرعة  من  اختفت  والتي  التمائم  منطقة 

دويها بتاريخ 2022.02.15.
مفارقة  عليها  العثور  ت��م  أن��ه  وأض��اف��ت 
بنفس  بالمياه  خاص  خ��زان  بداخل  للحياة 
ال��م��زرع��ة وت���م ان��ت��ش��ال ال��ج��ث��ة واح��ي��ل��ت 
الشرعي  الطبيب  على  لعرضها  للمستشفى 
لمعرفة سبب الوفاة وزمن حدوثها واتخذت 
اإلجراءات األولية من قبل المركز المختص 

والنيابة العامة.

الديوان \ خاص
تمكن قس��م البح��ث الجنائ��ي التابع لمديرية 
س��ارق  عل��ى  القب��ض  إل��ق��اء  م��ن  طبرق  أم��ن 
وذلك  السي��ارات  مقتني��ات  سرق��ة  يمته��ن 
بعد ورود ب��اغ للقس��م ضد شخ��ص مجه��ول 

الهوي��ة ق��ام بسرق��ة مقتني��ات سي��ارة.
بع��د  أن��ه  طبرق  أم��ن  مديرية  وأوض��ح��ت  
المته��م  ع��ن  المعلوم��ات  وجم��ع  ال��ت��ح��ري 
والقب��ض  التحري  وح��دة  تمكن��ت  بالقضي��ة 
القب��ض  إلق��اء  م��ن  الجنائ��ي  البح��ث  بقس��م 
عل��ى المدع��و )ع ف ع ( ليب��ي الجنسي��ة العم�ر 

ثاث��ون سن��ة.
و أنه م��ن خ��ال االست��دالل مع��ه اعت��رف 
السي��ارات  مقتني��ات  م��ن  العدي��د  بسرق��ة 
ن��وع  م��ح��م��ول  ه��ات��������ف  وآخ��ره��������ا س��رق��������ة 
بأح��د  ببيع��ه  وق��ام  سي��ارة  م��ن  سامسون��ج 
وسرق��ة  الع��رب  بس��وق  التجارية  المح��ال 
هات��ف محمول ن��وع آيف��ون م��ن سي��ارة أخ��رى 

وق��ام بإخفائ��ه داخل منزل��ه  . 
استرجاع  ت��م  أن��ه   على  المديرية  وأك��دت 
المتهم   مع��  وباالست��دالل  األخي��ر  الهات��ف 
إل��ى  إحالته  وتم��ت  إلي��ه  نس��ب  بم��ا  اعت��رف 

النياب��ة العام��ة.

 العثور على الطفلة  جنات 
  مفارقة للحياة داخل 

خزان مياه مزرعتهم

س��ارق مقتني��ات السي��ارات 
في قبضة القانون

 شياطين األنس 

اقتادوا ابن المرج وغدروا به ليتركوه جثة هامدة 
الديوان \ خاص

أعلنت مديرية أمن بنغازي عن إلقاء القبض 
على ثاث مجرمين قاموا بقتل المواطن عبد 
السيد رمضان بوغولة  من مدينة المرج بعد 
ليتم  قتيا   وأردوه  عليه  بالرماية  قاموا  أن 
العامة  النيابة  إلى  واحالتهم  معهم   التحقيق 

بتهمة القتل العمد والحرابة .
بالغ 

صفحتها  عبر  بنغازي  أم��ن  مديرية  قالت 
على فيسبوك : أنه  ِعقب ورود معلومات لقسم 
البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي عن جثة 
ملقاة بمنطقة الكويفية  وبها اصابات بأعيرة 
رئيس  أص��در  الفور  على   ، ال��رأس  في  نارية 
القسم عميد سليمان بوشيبة تعليماته بتشكيل 
فريق تحري للتحقيق في الواقعة وجمع أكبر 

قدر من المعلومات.
وأض���اف���ت أن���ه ب��ال��ف��ع��ل ت��م ان��ت��ق��ال فريق 
المعلومات  لجمع  الجريمة  لمسرح  التحري 
بأن  لمعلومات   التوصل  إلى  التحريات  وأدت 
المجني عليه من مدينة المرج وقد حضر إلى 
سياراته  لبيع  بنغازي  بمدينة  السيارات  سوق 
موديل  رصاصي  اللون  سوناتا  هيونداي  )نوع 
إلى  التحري  انتقال فريق  تم  ( حيث   2007

سوق السيارات للتحري وجمع المعلومات.
وتابعت المديرية تصريحاتها :  أن معلومات 
سوق  من  عليه  المجني  بخروج  تفيد  وردت 
السيارات رفقة شخص أبيض البشرة متوسط 
جاكيت  ويرتدي  أخضر  العينين  ل��ون  الطول 

أسود ، وتوصل أعضاء التحريات بأن شخص 
المواطنين  تجمهر  وأثناء  المواصفات  بنفس 
حول الجثمان طلب منهم تغطية الجثمان  وهو 

مقيم بمنطقة الكويفية.
شهود يتعرفون على القاتل 

الفور  على  تم   " ان��ه  المديرية  أوضحت  و 
وضبطه  الشخص  لذلك  محكم  كمين  إع��داد 
واإلنتقال به إلى القسم وبعرض صورته على 
المجني عليه  مع  انه من خرج  أفادو  الشهود 
م��ن س��وق ال��س��ي��ارات واف���ادوا أيضا ان��ه كان 
تغطية  وطلب  الجريمة  مسرح  م��ن  بالقرب 
يدعى  ان��ه  تبين  معه  وب��اإلس��ت��دالل  الجثمان 
م.س.ر .من مواليد 1998 مصري الجنسية 
وأفاد بتعاطيه لحبوب الهلوسة وأنكر تماما ما 

نسب إليه وأدلى بمعلومات كاذبة.
وأكدت المديرية  على أنه  تم العثور على 

)ش��ارع  الباد  بمنطقة  عليه  المجني  سيارة 
بالمنطقة  الكاميرات  مراجعة  وبعد  البزار( 
م.س.ر  ال��م��دع��و  أن  تبين  ح��ي��ث  وال��ت��ح��ري 
في  برصفها  ق��ام  م��ن  ه��و  الجنسية  مصري 
الموقف وبمواجهته باألدلة اعترف بالتخطيط 
لجريمته رفقة شخصين األول يُدعى م.ش.ع. 
واآلخ��ر  الجنسية  1997ل��ي��ب��ي  مواليد  م��ن 
يُدعى ع.ص.ف من مواليد 2000 فلسطيني 

الجنسية. 
اقتياد المجني عليه وقتله     

حدث  ما  م.س.ر   المدعو  المجرم  وس��رد 
قائا:  أنه  قد تم لقائهم بالمجني عليه بسوق 
المجني  رفقة  أحدهم  ركب  حيث  السيارات 
بهما  باللحاق  اآلخران  المجرمان   وقام  عليه 
منطقة  وفي  م��ازدا  نوع  آلية  مركبة  متن  على 
الكويفية تم ركن مركبتهم نوع مازدا والركوب 
م.ش.ع  المدعو  قام  حيث  عليه  المجني  مع 
على  عليه  المجني  ب��ض��رب  الجنسية  ليبي 
رأسه بواسطة أخمس ساح ناري نوع مسدس 
اسفل  عليه  المجني  وجه  على  بالرماية  وقام 
بمنطقة  جثمانه  برمي  وقاموا  اليسرى  العين 

الكويفية.
واخ��ت��ت��م��ت ت��ص��ري��ح��ات  ال��م��دي��ري��ة: بأنه 
م.ش.ع  المدعو  من  كل  تم ضبط  الفور  على 
فلسطيني  ع.ص.ف  والمدعو  الجنسية  ليبي 
ال��ج��ن��س��ي��ة واع��ت��رف��ا ب��م��ا ن��س��ب إل��ي��ه��م وت��م 
النيابة  إلى  وأحيلوا  الجريمة  أداة  استحضار 

العامة بتهمة القتل العمد والحرابة ".
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وصلت بعثة الفريق األول لكرة القدم 
ب��ن��ادي األه��ل��ي ط��راب��ل��س ص��ب��اح ي��وم 
بنغازي؛  مدينة  إلى  الجمعة  األول  أمس 
استعداًدا لمواجهة نادي زاناكو الزامبي 
اليوم  ال��دول��ي  بنينا  ش��ه��داء  ملعب  ف��ي 
في  ليا  التاسعة  الساعة  عند  األح��د 
الثالثة من دور المجموعات في  الجولة 

الكونفدرالية االفريقية. 
لمقابلة  االت���ح���اد  ف��ري��ق  وي��س��ت��ع��د 
ضمن  الجزائري  الساورة  شبيبة  فريق 
الثالثة من المجموعة  منافسات الجولة 
ببطولة  ال��م��ج��م��وع��ات  ب����دور  ال��ث��ان��ي��ة 

الكونفدرالية األفريقية. 
تحضيرات  بنغازي  بمدينة  وتتواصل 

واستعدادات الفريق األول بنادي االتحاد، 
ل��م��واج��ه��ة ال��ج��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن بطولة 
سيواجه  حيث  األفريقية،  الكونفدرالية 
الجزائري  الساورة  شبيبة  فريق  ضيفه 
مساء اليوم األحد عند الساعة السادسة 
الدولي  بنينا  ملعب شهداء  أرضية  على 

بمدينة بنغازي.

فريق األهلي طرابلس واالتحاد يواجهان زاناكو الزامبي وشبيبة الساورة الجزائري في بنغازي 

بهدف )الخوجة( االتحاد يتفوق على أورالندو بيراتس في الكونفدرالية األفريقية

النصر يقصي المختار من كأس ليبيا ويضرب موعدا لمالقاة المروج

ثنائية العبار تأهل التحدي للدور الثاني والثالثين من كأس ليبيا على حساب الصقور 

الجولة  في  خسارته  األهلي  فريق  ع��وض 
األول����ى م��ن ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة األف��ري��ق��ي��ة أم��ام 
على ضيفه  وثمين  بفوز مستحق   " "بيراميدز 
هدفان  بنتيجة  التونسي  الصفاقسي  النادي 
مقابل هدف، وذلك في إطار الجولة الثانية من 
الكونفدرالية  من  المجموعات  دور  منافسات 
الفريقان  التي جمعت  المباراة  األفريقية، في 

على أرضية ملعب شهداء بنينة الدولي.
 المباراة التي أقيمت - يوم األحد الماضي 
- وقادها الحكم المغربي " سمير كزاز " ، نجح 
عافيته  استعادة  من  األهلي  ليبيا  ممثل  فيها 
على  معتمداً   ، مهاجماً  اللقاء  ودخل   ، وتوازنه 
الطبال"  محمد  "و"  ش��رارة  محمد   " تحركات 
السيما أن هذا الضغط المكثف أثمر عن هدف 
قدم  حملت   ، صديقة  بنيران  وذل��ك   ، السبق 
المدافع " شادي الهمامي " في الدقيقة ال� 6 . 
وعاد األهلي من جديد في الشوط الثاني، 
"محمد  الاعب  قدمه  ف��ردي  مجهودي  وم��ن 
الكرة  مهدياً  اليسرى،  الجهة  من   " الطبال 
 " للمهاجم  التونسي  الصفاقسي  داخل شباك 
صالح الطاهر " والذي بدوره يصوب كرة قوية، 
أيمن   " للحارس  اليسرى  الجهة  في  تستقر 

دحمان " وذلك عند الدقيقة ال� 52. 
سمير   " المغربي  اللقاء  حكم  وأحتسب 
كزاز " ركلة جزاء لفريق الصفاقسي الرياضي 
 " لها  تقدم   ،85 ال���  الدقيقة  ف��ي  التونسي 
لفريق  النتيجة  تقليص  معلناً   " الحرزي  أيمن 
الصفاقسي، وذك في الدقيقة ال� 87، لتستمر 
هدفان  واق��ع  على  المباراة  دقائق  ذل��ك  بعد 

لألهلي وأخر للصفاقسي التونسي. 

لحساب الكونفدرالية األفريقية.. األهلي يعوض 
القدم خسارة بيراميدز بفوز على الصفاقسي التونسي لكرة  األول  االت��ح��اد  فريق  حقق 

فوزاً هاماً ومستحقاً على نظيره " أورالندو 
ثاثة  بنتيجة  أفريقي  الجنوب   " بيراتس 
لحساب  وذل���ك  ه��دف��ي��ن،  مقابل  أه���داف 
الجولة الثانية لفرق المجموعة الثانية من 
الكونفدرالية  الكأس  من  المجموعات  دور 
األف��ري��ق��ي��ة، ف��ي ال��م��ب��اراة ال��ت��ي جمعت 
بنينة  شهداء  ملعب  أرضية  على  الفريقان 

الدولي.
المقابلة التي جرت - يوم األحد الماضي 
- توسطها الحكم التشادي " اليو محمدي "، 
انتهى فيها شوطها األول بالتعادل اإليجابي 
االتحاد  فريق  بادر  حيث  لمثلهما،  بهذفان 
ممثل ليبيا بالتسجيل وذلك عن طريق كرة 
حرة مباشرة نفذها مدافعه " سند الورفلي 
مبو   " للحارس  اليسرى  ال��زاوي��ة  سكنت   "

تشان " وذلك في الدقيقة ال� 14 . 
 " ف��ري��ق  تمكن   26 ال���  الدقيقة  وع��ن��د 
م��ن معادلة  ال��ض��ي��ف  ب��ي��رت��س"  أورالن�����دو 
خارج  من  قوية  بتصويبه  وذل��ك  النتيجة، 
بانديلي   " الاعب  أطلقها  الجزاء،  منطقة 
شاندو "، لكن االتحاد نجح سريعاً وضاعف 
النتيجة بهدف ثان، وذلك عبر تصويبه قوية 
الدقيقة  "في  معاد عيسي   " أطلقها العبه 

ال� 28 . 

 وقبل انتهاء الحصة األولى من المواجهة، 
أستغل الفريق الضيف "أورالندو بيراتس " 
حالة االرتباك التي حلت بمدافعي االتحاد 
"بانديلي  األول  الهدف  مسجل  ليتمكن   ،
تعديل   90+1 ال���  الدقيقة  ف��ي   " ش��ان��دو 
المثالية  زميلة  عرضية  مستثمراً   ، الكفة 
األول  الشوط  بعد ذلك  لينتهي   " لوريش   "

بالتعادل اإليجابي بهدفان لمثلهما. 
االتحاد  أكثر  تقدم  الثاني  الشوط  في 
نحو دفاعات " أورالندو بيراتس " باحثاً عن 

والتقط  هذا  النتيجة،  صعيد  على  التقدم 
الحارس "مبو تشات " في الدقيقة ال� 48 

عرضية المهاجم " معاد عيسى ". 
وحملت الدقيقة ال� 52 الجديد لاتحاد، 
الخوجة  عمر   " الوسط  العب  نجح  حيث 
باللقاء،  الثالث  الهدف  على  التوقيع  "من 
في  اس��ت��ق��رت  ص��اروخ��ي��ة  بقذيفة  وذل���ك 
الجهة اليمنى للحارس "مبو تشات " لتنتهي 
االتحاد  ليبيا  ممثل  بتفوق  اللعب  مجريات 

بثاثة أهداف مقابل هدفين. 

أقصى فريق النصر األول لكرة 
القدم فريق المختار من كأس ليبيا 
عقب تفوقه عليه بثنائية نظيفة ، 
من   )64( ال��دور  لحساب  وذل��ك 
مسابقة كأس ليبيا ، في المباراة 
التي جمعت الفريقين على أرضية 

ملعب شهداء بنينا الدولي.
هذه المقابلة التي جرت – يوم 
وتوسطها   – ال��م��اض��ي  األرب��ع��اء 
الحكم "أشرف عمر جمعة" انتهى 
شوطها األول بالتعادل السلبي بين 
الفريقان’ السيما أن هذا الشوط 
لفريق  مطلقة  سيطرة  شهد  قد 
 ، السباك  تهتز  أن  دون  النصر 

إلى  التأهل  حسم  بذلك  ليتأجل 
الشوط الثاني. 

ف���ي ال���ش���وط ال��ث��ان��ي واص���ل 

مجريات  على  سيطرته  النصر 
في  ال��دخ��ول  م��ن  خوفا   ‘ اللعب 
األم��ور، وعند  تعقد  حسابات قد 

ال��اع��ب  ن��ج��ح   )66( ال��دق��ي��ق��ة 
ف��ك شفرة   " ال��ع��م��ام��ي  م��ع��اذ   "
دفاعات المختار بتسجيله الهدف 

األول باللقاء. 
ومع مطلع الدقيقة ) 86 ( عزز 
النصر تقدمه بهدف ثاني، وذلك 
عن طريق مهاجمه " خالد مجدي 
العرضية  استثمر  بدوره  والذي   "
الرواق  من  أرسلها  التي  المثالية 

األيمن زميله " فائز الشيخي ". 
ومع هذا التأهل يضرب فريق 
النصر موعدا لماقاة المروج في 
كأس  من  والثاثين  الثاني  الدور 

ليبيا. 

تأهل فريق التحدي لكرة القدم إلى 
مسابقة  من  والثاثين  الثاني  ال��دور 
تفوقه  عقب  القدم  لكرة  ليبيا  كأس 
مقابل  هدفين  بنتيجة  الصقور  على 
هدف' في المباراة التي جمعتهما يوم 
ملعب  أرضية  على  الماضي  الثاثاء 

شيخ الشهداء في مدينة البيضاء.
هذه  ف��ي  ال��ت��ح��دي  ف��ري��ق  وتمكن 

المقابلة التي أدارها الحكم ) سامي 
الضاوي ( من قبل الموازين والطاولة 
ع��ل��ى ف��ري��ق ال��ص��ق��ور ال����ذي ب���ادر 
ركلة  طريق  ع��ن  وذل��ك   ' بالتسجيل 
نفذها   )  25  ( الدقيقة  ف��ي  ج��زاء 
أحمد  السيد  الكريم  عبد   ( العبه 
على  األول  الشوط  لينتهي  بنجاح'   )

واقع هدف وحيد. 

وفي الشوط الثاني ظهر " التحدي 
" أفضل حاال باحثا عن هدف تعديل 
الكفة ' حيث تمكن الاعب  ) أحمد 
من   )  71  ( الدقيقة  ف��ي   ) العبار 
تعديل النتيجة' ليعود ) أحمد العبار 
( مجددا ليوقع ويمضي على الهدف 
 ( الدقيقة  في  وذلك  باللقاء'  الثاني 
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