
يومي  الرسمية  جلسته  النواب  مجلس  عقد 
اإلثنين والثالثاء الماضيين برئاسة رئيس مجلس 
وبحضور  ص��ال��ح”  ”عقيلة  المستشار  ال��ن��واب 
النائب األول األستاذ ”فوزي النويري” وبحضور 
ن��ائ��ب��اً، وب��ح��س��ب المتحدث  ت��س��ع��ون  أك��ث��ر م��ن 
”عبد  السيد  ال��ن��واب  مجلس  ب��اس��م  ال��رس��م��ى 
االثنين  يوم  افتتحت  الجلسة  فإن  بليحق”  الله 
الماضي بكلمة للسيد رئيس مجلس النواب حول 
الظروف السابقة والالحقة المتعلقة بالمساعي 
إرادتهم  عن  التعبير  في  الليبيين  أمل  لتحقيق 
النواب،   ومجلس  الدولة  رئيس  بانتخاب  الحرة 
كما  استمع المجلس خالل الجلسة إلى إحاطة 
المدنية  األح���وال  مصلحة  رئيس  السيد  م��ن  
وفقاً  الوطنية  األرق��ام  في  التزوير  مسألة  حول 
إلى  باإلضافة  النواب،  لمجلس  الواردة  للتقارير 
العليا  الوطنية  المفوضية  رئيس  للسيد  إحاطة 
لالنتخابات حول تحديد موعد إلجراء االنتخابات 
الرئاسية والبرلمانية وتحديد الجهات واالطراف 
المعرقلة لالنتخابات بشكل واضح للشعب الليبي 
والقوانين  بالتشريعات  النواب  مجلس  وفاء  بعد 

الالزمة إلجرائها.

الثالثاء  يوم  النواب  وخصصت جلسة مجلس 
لجنة  رئ��ي��س  م��ن  إلح��اط��ة  لالستماع  الماضي 
خارطة الطريق الذي تقدم بإحاطة أمام مجلس 
اآلن من  أعمال حتى  من  أنجز  ما  النواب حول 
التي  المكثفة  االجتماعات  خ��الل  اللجنة  قبل 
خلصت  حيث  الماضية،  األي���ام  خ��الل  اجرتها 
خارطة  لجنة  عمل  على  التأكيد  ال��ى  الجلسة 
كافة  مع  وتواصلها  اعمالها  واستمرار  الطريق 
االنتخابية  بالعملية  المعنية  واألجهزة  األطراف 
للوصول إلى موعد حقيقي لالنتخابات في اقرب 

اآلجال، كما تم التأكيد على ضرورة انهاء اللجنة 
ألعمالها نهاية شهر يناير الجاري كأقصى حد .

وأكد  رئيس مجلس النواب  المستشار عقيلة 
انعقاد  اس��ت��م��رار  على  الجلسة  خ��الل  ص��ال��ح 
وفق  المحددة  المواعيد  في  المجلس  جلسات 
القانون يومي  االثنين والثالثاء من كل أسبوع دون 
الحاجة لتوجيه دعوة للسادة النواب وبانه سوف 
السادة  حيال  للقانون  وفقاً  اإلج���راءات  تتخذ  
الجلسات،  ه��ذه  حضور  عن  المتغيبين  النواب 

وبذلك علقت الجلسة .

مجلس النواب يؤكد على عمل لجنة خارطة الطريق وتواصلها مع كافة األطراف للوصول إلى موعد حقيقي لالنتخابات في اقرب اآلجال
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

الديوان - وال
ع���ق���دت ل��ج��ن��ة م��ت��اب��ع��ة ال��م��ؤس��س��ات 
تابعت  اجتماعا  النواب  بمجلس  السيادية 
هيئة  لتوحيد  وضعتها  التي  الخطوات  فيه 

الرقابة اإلدارية ...
ح��ي��ث اج��ت��م��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة ي���وم االرب��ع��اء 
ال��م��اض��ي ب��م��ق��ر دي�����وان م��ج��ل��س ال��ن��واب 
بمدينة طبرق برئيس هيئة الرقابة اإلدارية 
عبدالسالم الحاسي، وتناول االجتماع عدداً 
عمل  تواجه  التي  والتحديات  الملفات  من 

الهيئة كمؤسسة واحدة .
دي��وان  ف��رع  بمقر  اللجنة  اجتمعت  كما 
مجلس النواب بمدينة طرابلس مع سليمان 
هيئة  رئيس  مهام  يمارس  ال��ذي  الشنطي 
الرقابة اإلداري��ة في طرابلس، وكان محور 
االجتماع خطوات اللجنة في إطار مساعي 
مجلس النواب توحيد هيئة الرقابة اإلدارية.

عقدت لجنة المالية بمجلس النواب يوم 
الخميس الماضي بمقر فرع ديوان المجلس 
في مدينة طرابلس اجتماعاً لمناقشة قانون 
بالدولة  العاملين  لجميع  الموحد  المرتبات 
الُمقدم  المقترح  على  المالحظات  وإب��داء 
المحافظ  ق��ان��ون  ومناقشة  ال��ش��أن،  بهذا 
اللجنة المشكلة  االستثمارية واإلرتباط مع 
لبحث   ، االجتماعي  اإلن��م��اء  صندوق  من 
و  الدخل  معدومي  قانون  إلخ��راج  اآلليات 

مرتبات المحافظ.

النواب  لرئيس مجلس  األول  النائب  التقى 
األستاذ فوزي النويري بمقر فرع ديوان مجلس 
االح��د  ي��وم  طرابلس  العاصمة  ف��ي  ال��ن��واب 
الماضي بالنائب العام السيد الصديق الصور، 
أعمال  متابعة  إط���ار  ف��ي  ال��ل��ق��اء  ج��اء  حيث 
األساسية  القضايا  ومناقشة  العام  النائب 

على  التغلب  وكيفية  المكتب  بعمل  المتعلقة 
أداء  في  مكتبه  تواجه  التي  الصعوبات  كافة 
من  المحالة  القضايا  متابعة  وكذلك  مهامه، 
العام والتي  بالشأن  النواب والمتعلقة  مجلس 
يساهم التصرف فيها  في التخفيف من معاناة 

المواطنين .

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي النائب العام

رئيس مجلس النواب يؤكد أن 
حكومة الوحدة منتهية الوالية 

والبد من إعادة تشكيلها

اخبار

اخبار

ص2

ص3

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي 
وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية

اخبار

اقتصاد

ص4

ص5

المجلس الرئاسي يواصل اجتماعاته مع 
المختصين لوضع أطر قانونية تضمن 

نجاح مشروع المصالحة الوطنية

أعضاء من مجلس النواب رفقة رئيس 
ديوان المجلس يشاركون في افتتاح فرع 

المصرف التجاري بمدينة طبرق

استعرض رئيس المجلس 
المنفي  محمد   " الرئاسي، 
مع  الماضي  األربعاء  يوم   "
م��ن أع��ي��ان وحكماء  ع���دداً 
ع��ددا  الشرقية  المنطقة 
وفي  الراهنة  القضايا  من 
المصالحة  ملف  مقدمتها 
الوطنية وتطورات األوضاع 

السياسية في البالد.
وناقش اللقاء الذي عقد 
ف���ي ال��ع��اص��م��ة ط��راب��ل��س 
أعضاء  م��ن  ع��دد  بحضور 
السياسي  ال���ح���وار  ل��ج��ن��ة 
ع���ن ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة 
الوطنية،  المصالحة  ملف 

السياسية  ج��وان��ب��ه��ا  ف���ي 
واالجتماعية،  واالقتصادية 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى االس��ت��ع��ان��ة 
هذه  لدعم  الخبراء  ببعض 
ال��م��ش��روع ال��وط��ن��ي ال��ذي 

تبناه المجلس الرئاسي. 
إلى  ال��ل��ق��اء  ت��ط��رق  كما 
االنتخابات  إج���راء  جهود 

حتى  ممكن،  وق��ت  بأسرع 
االستحقاق  ه��ذا  يفقد  ال 
زخ���م���ه، وذل����ك م���ن أج��ل 
إن����ه����اء االن����ق����س����ام ب��ي��ن 
أطراف العملية السياسية، 
عمل  دع��م  على  والتأكيد 
اللجنة العسكرية المشتركة 

.5+5

ووفقا لما نشره المكتب 
المجلس  لرئيس  اإلعالمي 
تطرق  اللقاء  فان  الرئاسي 
إلى ُسبل االهتمام بمؤسسة 
المصرف الزراعي وحمايته 
م���ن االن���ق���س���ام، ودع��م��ه��ا 
ذات  الجهات  مع  بالتنسيق 

االختصاص. 

أشادت وزيرة الخارجية 
نجالء   " الدولي  والتعاون 
المنقوش " بمستوى التقدم 
المندوبية  أح��رزت��ه  ال��ذي 
الليبية لدى جامعة الدول 
ال��ع��رب��ي��ة وح��رص��ه��ا على 
ال��ع��م��ل ل��ت��ح��ق��ي��ق ت����وازن 

عربي موحد لدعم ليبيا.
لقائها  خالل  ذلك  جاء 
ي����وم االرب����ع����اء ال��م��اض��ي 
لدى  الدائم  ليبيا  مندوب 

العربية  ال����دول  ج��ام��ع��ة 
المطلب  عبد   " السفير 
وزارة  "ب���م���ق���ر  ث����اب����ت 
ال��خ��ارج��ي��ة ب��ال��ع��اص��م��ة 

طرابلس. 
ثابت   " السفير  وق���دم 
" خ���الل ال��ل��ق��اء ش��روح��ا 
الخارجية  ل��وزي��رة  واف��ي��ة 
حول سير عمل المندوبية 
التي  والخطوات  الليبية، 
ق����ام ب��ه��ا خ����الل ال��ف��ت��رة 

تعيينه  م��ن��ذ  ال��م��اض��ي��ة، 
لدى جامعة  لليبيا  مندوبا 

الدول العربية. 
اللقاء عدداً  واستعرض 
السياسية  الملفات  م��ن 
التشاور  إط��ار  ف��ي  وذل��ك 
العمل  أجل  من  والتنسيق 
لها  الحلول  وإيجاد  عليها 
لما نشرته الصفحة  وفقا 
ال���رس���م���ي���ة ل��ل��م��ن��دوب��ي��ة 

الليبية. 

رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع أعيان وحكماء من المنطقة الشرقية ملف المصالحة الوطنية

المنقوش تشيد بمستوى التقدم الذي أحرزته المندوبية الليبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية

لجنة متابعة المؤسسات السيادية بمجلس النواب 
تعقد اجتماعات لتوحيد هيئة الرقابة اإلدارية 

لجنة المالية بمجلس النواب تناقش قانون 
المرتبات الموحد لجميع العاملين بالدولة
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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

لرئيس  األول  ال��ن��ائ��ب  ال��ت��ق��ى 
”ف���وزي  ال��س��ي��د  ال��ن��واب    مجلس 
بحكومة  الخارجية  النويري”  وزير 
“نجالء  السيدة  الوطنية  الوحدة 
الماضي،  يوم الخميس  المنقوش” 
مجلس  دي����وان  بمقر  مكتبه  ف��ي 

النواب في العاصمة طرابلس.
اللقاء مناقشة آخر  تناول  حيث 
وأبعاد  السياسية،  المستجدات 

المستوى  على  الليبية  القضية 
حول  الحديث  جرى  كما  الدولي، 
العليا  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  أع��م��ال 
لها  تتهيأ  بحيث  لها،  والتحضير 
وأسباب  المالئمة  الظروف  كافة 
يخلق  بما  أعمالها  إلنجاز  النجاح 
السياسية  العملية  ف��ي  ان��ف��ارج��ة 
وال��ع��ب��ور ب��ال��ب��الد إل��ى ب��ر األم��ان 

واالستقرار.

لرئيس  األول  ال��ن��ائ��ب  التقى 
ف��وزي  األس��ت��اذ  ال��ن��واب  مجلس 
الماضي  االح���د  ي���وم  ال��ن��وي��ري 
النواب  مجلس  دي��وان  فرع  بمقر 
بالسفير  طرابلس  العاصمة  في 
السيد  ليبيا  ل���دى  ال��ج��زائ��ري 
س��ل��ي��م��ان ش��ن��ي��ن، ح��ي��ث ن��اق��ش 
ال���ل���ق���اء س��ب��ل ت��ع��زي��ز أواص����ر 

الشقيقين  البلدين  بين  األخ���وة 
التي  التاريخية  العالقات  وعمق 

تربطهما .
وأكد السفير على حرص بالده 
لدعم استقرار ليبيا ووحدة صف 
اللقاء  ت��ن��اول  وك��ذل��ك  الليبيين، 
إج���راءات  تسهيل  وس��رع��ة  سبل 

التنقل بين البلدين.

لرئيس  األول  النائب  التقى 
ف��وزي  ال��ن��واب األس��ت��اذ  مجلس 
ال���ن���وي���ري ب��م��ق��ر ف����رع دي����وان 
العاصمة  ف��ي  ال��ن��واب  مجلس 
الماضي  االح���د  ي��وم  ط��راب��ل��س 
ليبيا  ل��دى  اإلي��ط��ال��ي  بالسفير 
وتم  بوتشينو،  جوزيبي  السيد 
خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ال��ع��الق��ات 

الليبية اإليطالية وسبل تعزيزها 
إلى أخر المستجدات  باإلضافة 
تم  كما   ، الليبية  الساحة  على 
عمل  م��ن  استجد  لما  التطرق 
إلى  بليبيا  ال��وص��ول  سبيل  ف��ي 
في  ق��دم��اً  والمضي  االس��ت��ق��رار 
االنتخابات في ظل مناخ وظروف 

تعزز فرص نجاحها .

التقت لجنة خارطة الطريق 
مجلس  ق��ب��ل  م��ن  المشكلة 
النواب يوم الخميس الماضي 
دي�����وان مجلس  ف���رع  ب��م��ق��ر 
طرابلس  مدينة  في  ال��ن��واب 
التقت بلجنة المجلس االعلى 
رؤس��اء  من  المتكونة  للدولة 

مناقشة  ت��م  ح��ي��ث  ال��ل��ج��ان، 
التي  اللجنة  تكوين  مقترح 
س����وف تُ��ع��ن��ى ب��ال��ت��واف��ق��ات 
ال��دس��ت��وري��ة وال���ي���ات وم��دة 
اطار  اللقاء في  يأتي  عملها، 
حول  ال��م��ش��اورات  استكمال 

المسار الدستوري.

متابعة  لجنة  عقدت 
الهيئة الوطنية لمكافحة 
من  المشكلة  ال��ف��س��اد 
م��ج��ل��س ال����ن����واب ي��وم 
الخميس الماضي بمقر 
المجلس  دي�����وان  ف���رع 
ف��ي م��دي��ن��ة ط��راب��ل��س، 
االج���ت���م���اع ال��ت��م��ه��ي��دي 

خالل  ت��م  حيث  األول، 
المهام  توزيع  االجتماع 
وت���ك���ل���ي���ف األع����ض����اء 
ب���م���ت���اب���ع���ة األج����س����ام 
اللجنة  س��ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 
وإحالة  توحيدها  على 
ال��خ��اص بها  ال��ت��ق��ري��ر 

لمجلس النواب.

الطريق  خارطة  لجنة  التقت 
الُمشكلة من قبل مجلس النواب 
فرع  بمقر  الماضي  االربعاء  يوم 
بمدينة  ال��ن��واب  مجلس  دي���وان 
مصلحة  رئيس  التقت  طرابلس 
”محمد  السيد  المدنية  األحوال 
اللجنة  استمعت  حيث  بالتمر”، 
خالل اللقاء إلحاطة مفصلة من 
المدنية  األحوال  مصلحة  رئيس 
ح����ول م���ش���روع ”االن���ط���الق���ة” 

لتحسين سجل األحوال المدنية، 
كما تم خالل اللقاء اإلتفاق على 
مكتوب  بتقرير  اللجنة  ت��زوي��د 
ومفصل حول المشروع، وطالبت 
اللجنة لألهمية الوطنية محافظ 
ووزي��ر  ال��م��رك��زي  ليبيا  مصرف 
إت��م��ام كافة  ب���ض���رورة  ال��م��ال��ي��ة 
المطلوبة  المالية  اإلج�����راءات 
الن��ط��الق ال��م��ش��روع ف��ي أس��رع 

وقت .

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي بالسفير الجزائري لدى ليبيا

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي بالسفير اإليطالي لدى ليبيا

لجنة خارطة الطريق تلتقي بلجنة من المجلس االعلى للدولة

لجنة متابعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعقد اجتماعها األول

لجنة خارطة الطريق تلتقي رئيس مصلحة االحوال المدنية
التقت لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب 
في  النواب  ديوان مجلس  فرع  بمقر  الماضي  االربعاء  يوم 
لدى  المتحدة  األمم  لبعثة  الفني  بالفريق  طرابلس  مدينة 
ليبيا ، حيث حضر اللقاء السيدة ايناس احمد ممثلة عن 
مدير  الدين  محيي  خالد  والسيد  للبعثة  السياسي  القسم 
قسم  رئيس  نجارا  سوكي  والسيدة  القانون  سيادة  قسم 

حقوق االنسان
والسيد بانتو ليتش مدير قسم االنتخابات بالبعثة .

وتناول اللقاء الدعم الفني الذي قد تحتاجه لجنة خارطة 
القانونية  للعملية  ال��ن��واب  مجلس  من  المشكلة  الطريق 

والدستورية .

مجلس  قبل  من  الُمشكلة  الطريق  خارطة  لجنة  التقت 
2022م  يناير   15 الموافق  الماضي  السبت  يوم  النواب 
مشروع  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  أعضاء  من  عدد  مع 

الدستور في مدينة بنغازي.

لجنة خارطة الطريق تلتقي الفريق 
الفني لبعثة األمم المتحدة لدى ليبيا

لجنة خارطة الطريق تلتقي بعدد من أعضاء 
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
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"محمد  الرئاسي،   المجلس  رئيس  استقبل 
المنفي" يوم األربعاء الماضي، سفير إيطاليا لدى 
ليبيا، "جوزيبي بوتشينو غريمالدي"، لبحث آخر 

تطورات العملية السياسية في ليبيا.
وبحث المنفي، مع السفير اإليطالي العالقات 
وُسبل  الصديقين،  البلدين  تجمع  التي  الثنائية 
يعزز  بما  المتبادلة،  والمصالح  الشراكة  تعزيز 

التعاون الدائم في إطار االحترام المتبادل.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي، التزام المجلس 
باعتباره يمثل اآلن وحدة البالد ويمثل كل الليبيين، 
وفق  الجميع،  بنتائجها  يقبل  انتخابات  باجراء 
إلى  مشيراً  األط��راف،  جميع  بين  توافقية  رؤية 
أهمية تواصل زخم االنتخابات، واستمرار تظافر 

جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
الرئيس  تحيات  "جوزيبي"،  نقل   جهته  من   
المجلس  رئيس  إل��ى  وزرائ���ه،  ورئيس  اإليطالي 

الرئاسي، وإل…

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل 
السفير اإليطالي لدى ليبيا 

أك�����د رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
المستشار عقيلة صالح، أن حكومة 
واليتها  انتهت  ال��وط��ن��ي��ة؛  ال��وح��دة 
بحلول موعد 24 ديسمبر الماضي، 

والبد من إعادة تشكيلها.
جاء ذلك خالل كلمته التي ألقاها، 
ي���وم االث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي ف��ي جلسة 
المستشار  ودع��ا  ال��ن��واب،  مجلس 
عقيلة صالح، النائب العام المستشار 
الصديق الصور، إلى التحقيق فيما 
صرفته الحكومة، خصوصا في بندي 
التنمية والطوارئ، والمخالفات في 

المناقلة بين بند وآخر دون موافقة 
المجلس، وإساءة استعمال السلطة 
بإصدار تكليف النواب وغير النواب، 
عليها  تنّص  ال  قيادية  مناصب  في 

القوانين واللوائح.
ال��ن��واب،  رئ��ي��س مجلس  وط��ال��ب 
ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام، وم��ح��اف��ظ مصرف 
الكبير،  الصديق  ال��م��رك��زي  ليبيا 
ومراعاة  مسؤولياتهما،  تحمل  إلى 
عدم الصرف من الميزانية إال وفق 
ومجلس  المالية،  اللجنة  تقرره  ما 

النواب.

ش���ارك رئ��ي��س ال����وزراء "عبد 
ال��ح��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ة" ص��ب��اح ي��وم 
االجتماع  في  الماضي  االرب��ع��اء 
والتأهيل  العمل  لمكاتب  األول 
من مختلف مناطق ليبيا بحضور 
ووك��الء  وال��ت��أه��ي��ل  العمل  وزي���ر 

الوزارة، .
المكاتب  م��دراء  واستعرض 
ف���ي م���داخ���الت���ه���م ن��ش��اط��ات 
تأهيل  ف��ي  ودوره����ا  مكاتبهم 
وكذلك  العمل  ع��ن  الباحثين 
الجهات  مختلف  م��ع  التنسيق 
للشباب،  العمل  ف��رص  لتوفير 
الباحثين عن  والتطرق لمشكلة 
وتراكم  تعيينهم  وآليات  العمل 
في  الباحثين  م��ن  كبير  ع��دد 

بعض المجاالت . 
وش���دد رئ��ي��س ال����وزراء "عبد 
الحميد الدبيبة" في كلمة له على 
عبر  ال����وزارة  تعمل  ان  ض���رورة 
مكاتبها على آلية لحصر وضبط 

ليبيا  في  بالعمل  الراغبين  كافة 
يتم  بحيث  ال��واف��دة  العمالة  من 
ال��ت��أك��د م���ن ت��وف��ر ال��ض��واب��ط 
ال��ص��ح��ي��ة ل��دي��ه��م واح��ت��رام��ه��م 
الظروف  لتهيئة  اإلقامة  لقوانين 
اضافة  الستضافتهم،  المناسبة 
الى تسهيل اإلجراءات ومراعاتهم 

في الرسوم المطلوبة. 

ذات  ف��ي  الدبيبة  أش���اد  كما 
اإللكترونية  بالمنظومة  السياق 
ال��ع��م��ل  وزارة  أط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
وال��ت��أه��ي��ل ل��ج��ل��ب ال��ع��م��ال��ة من 

الخارج. 
وت��ط��رق رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ى 
للعمل  المواطنين  توجه  أسباب 
ب��ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ، م��ش��ي��را ال��ى 

طيلة  التنمية  لتعطل  ناتجة  أنها 
في  األخيرة  سنة  عشر  الخمس 
ظل الحاجة للحصول على مصدر 

رزق مما أثقل كاهل الدولة . 
ون����وه ف��ي ه���ذا ال��ش��أن على 
التنمية  ه��و  الرئيسي  الحل  أن 
البطالة  الستيعاب  ومشاريعها 
وت��ق��ل��ي��ل ال���ض���غ���ط ال��ح��اص��ل 
وأك��د  ال��ع��ام  القطاع  كاهل  على 
الحكومة  برنامج  في  االستمرار 
مبالغ  تخصيص  م��ع  ال��ت��ن��م��وي 
العام  تخصيصه  تم  لما  مساوية 

الماضي. 
كما بين رئيس الوزارء أن عودة 
في  للعمل  األجنبية  ال��ش��رك��ات 
ليبيا ستساهم في استيعاب عدد 
 ، للليبيين  كبير وسيوفر وظائف 
العقلية  تغيير  وج��وب  ال��ى  حاثا 
باالنضباطية  التحلي  يتم  بحيث 
الليبي  االق��ت��ص��اد  تحرير  ليتم 

بجهود الليبيين جميعا.

يوم  الدبيبة"  "عبدالحميد  ال����وزراء  رئيس  ش��ارك 
المجلس  دور  عن  الندوة  أعمال  في  الماضي  الثالثاء 
الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي في خطة عودة 

الحياة.
 وتضمن الحدث عرًضا ألهداف وبرنامجه العام. 

 حيث أكد رئيس الوزراء "الدبيبة" على أهمية التنسيق 
مشاريع  لبدء  المختلفة  ال���وزارات  وبين  المجلس  بين 

وبرامج تنفيذية مشتركة حسب اختصاص كل وزارة. 
 كما أشار للحاجة لتفعيل الدور االستشاري للمجلس 
بعيدة  تنموية  مستقبلية  رؤية  إنشاء  في  أهمية  له  لما 

المدى. 

استكمال  حول ضرورة  مباحثاٌت  أُجريت 
طبرق،  مدينة  في  المشروعات  من  حزمة 
خالل لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد 
الدائرة  النواب عن  المنفي، وعضو مجلس 
يوم  النبي،  عبد  الصالحين  طبرق،  األول��ى 

الخميس الماضي في طرابلس.
البديل  الطريق  لمشروع  اللقاء  وتطرق 
األولى  والمرحلة  أجدير”  رأس  “امساعد- 
الطريق  وتنفيذ  ال��م��رج”  “ام��س��اع��د-  منه 
على  ع���الوًة  امساعد”  “ط��ب��رق-  ال��م��زدوج 
وأعمال  اجدابيا”،  “طبرق-  طريق  صيانة 

صيانة الطريق الساحلي.
مشروعات  تفاصيل  الجانبان،  تناول  كما 
الخروبة،  والتميمي،  قطاعات طبرق، درنة، 
إلى  باإلضافة  الجغبوب”  “طبرق-  وطريق 

والمرصص،  البمبة  خليج  تحلية  محطات 
“اجدابيا-  خط  الصناعي  النهر  ومشروع 

طبرق”.
مع  التنسيق  على  المنفي  أك��د  ب����دوره، 

الجهات ذات العالقة الستكمال شبكة الطرق 
المذكورة، والتي ستساهم عند اكتمالها في 
اجدابيا  من  الشرقية،  المنطقة  مدن  ربط 

وصوالً إلى امساعد.

رئيس مجلس النواب يؤكد أن حكومة الوحدة منتهية الوالية والبد من إعادة تشكيلها

رئيس الوزراء يشارك في االجتماع األول لمكاتب العمل والتأهيل على مستوى ليبيا

رئيس الوزراء يشارك في ندوة عن دور المجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي 

مشروعات طبرق.. على طاولة المنفي والنائب الصالحين عبد النبي

"الطاهر  المتحدة  األم��م  لدى  ليبيا  مندوب  أكد 
السني" دعم المجموعة األفريقية الممثلة في مجلس 
واستكمال  مصيرها  تقرير  في  لليبيا  الكامل  األمن 

مسارها االنتخابي بشكل توافقي ودون إقصاء.
الماضي  الخميس  يوم  اجتماعه  جاء ذلك خالل 
مع مندوبي المجموعة األفريقية الممثلة في مجلس 
األمن "كينيا" و"غانا" و"الغابون" بحضور ممثل االتحاد 
األفريقي في نيويورك وفقا لما نشره "السني" عبر 

صفحته بموقع تويتر . 
وقال إن االجتماع جاء في إطار التشاور والتنسيق 
األمن  مجلس  جلسة  قبل  األفريقية  المجموعة  مع 
المقررة يوم 24 من الشهر الجاري بخصوص  ليبيا. 
أال  على  ح��ث  االجتماع  "ف��إن  "السني  وبحسب 
حل  في  تساهم  وسيلة  بل  غاية  االنتخابات  تكون 
األزمة نحو االستقرار، والعمل على إنهاء كافة أنواع 
التدخالت األجنبية مع أهمية الدور األفريقي لدعم 

المصالحة الوطنية. 

مندوب ليبيا باألمم المتحدة:
المجموعة األفريقية الممثلة في مجلس 

األمن تجدد دعمها الكامل لليبيا في تقرير 
مصيرها واستكمال مسارها االنتخابي 

المنفي،  محمد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  بحث 
لدى  األلماني  السفير  بطرابلس،  األرب��ع��اء  ال��ي��وم 
العملية  آخر مستجدات  أونماخت"  "ميخائيل  ليبيا، 

السياسية في ليبيا.
الثنائية  العالقات  تعزيز  ُسبل  الجانبان  وناقش 
وكذلك  ال��م��ج��االت،  م��ن  العديد  ف��ي  البلدين،  بين 
توحيد  ف��ي  ال��رئ��اس��ي،  المجلس  جهود  استعراض 
أجل  من  الوطنية،  المصالحة  وإنجاح  المؤسسات 

تحقيق االستقرار في البالد.
وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بالدور اإليجابي 
مؤكداً  الليبي،  السياسي  الحوار  إنجاح  في  أللمانيا 
المصالحة  ملف  على  العمل  في  المجلس  استمرار 
دعم  م��ج��دداً  للبالد،  االستقرار  إلع��ادة  الوطنية، 

المسار السياسي للوصول النتخابات حرة ونزيهة.

المنفي يبحث مع السفير األلماني آخر 
المستجدات السياسية في ليبيا
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بوزارة  المناهج  مركز  مدير  نائب  أكد 
تواصل  الوندي"  والتعليم "محمود  التربية 
العمل ليال ونهارا لتوزيع الكتاب المدرسي 
ال����ذي ف��ي ط��ري��ق��ه إل���ى م��خ��ازن طبرق 

وبنغازي وزمزم - مرزق .
وقال "الوندي" في تصريح لموقع الوزارة 
الشحنات  من  العديد  أن  االربعاء:  اليوم 
طريقها  في  المدرسي  بالكتاب  محملة 
التعليمية  المناهج  م��رك��ز  م��خ��ازن  إل��ى 
ال��وزارة  جهود  ضمن  التربوية  والبحوث 
على  وتوزيعه  المدرسي  الكتاب  لتوفير 
الحالي  الدراسي  للعام  المدارس  طالب 
المدرسي  الكتاب  توزيع  وأن  2022م، 
في  المدرسي  والكتاب  يوميا  متواصل 
بمراقبات  الفرعية  المخازن  إلى  طريقه 
التربية والتعليم طبرق – بنغازي – مرزق 

– زمزم.  
يتم  المدرسي  الكتاب  توزيع  أن  وأك��د 
وحي  المركز  طرابلس  مخازن  من  يوميا 
االندلس وسوق الجمعة  للمدارس الواقعة 

في نطاق هذه المراقبات التعليمية .
الشحنات من  بقية  أن  الوندي"  وأعلن" 
قبل  المخازن  ستدخل  المدرسي  الكتاب 

نهاية هذا الشهر .
نهار  ل��ي��ل  م��ت��واص��ل  ال��ع��م��ل  ان  وأك���د 
لتوزيع  التعليم  ومراقبات  الوزارة  بمخازن 
المدارس  لكل  المدرسي ووصوله  الكتاب 

في ليبيا .

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخميس، 
أنه لن ليسمح للعاملين في القطاع بدخول 
المؤسسات التعليمية إال من تلقوا اللقاح 

ضد فيروس كورونا.
جاء ذلك في خطاب وجهته وكيلة الوزارة 
التعليم  مراقبات  على  األس��ود  مسعودة 
طلبت فيه التعميم على كل العاملين بقطاع 
بدخول  يسمح  لن  بأنه  والتعليم  التربية 
المؤسسات التعليمية إال لمن يحمل بطاقة 
التطعيم المعتمدة ضد فيروس كورونا من 

المركز الوطني لمكافحة االمراض. 
أصدر  قد  والتعليم  التربية  وزير  وكان 
تطعيم  حملة  تتولى  لجنة  بتشكيل  ق��رارا 
للمعلمين والتالميذ والطالب وكل العاملين 

بقطاع التربية والتعليم.

نائب مدير مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم يؤكد 
تواصل العمل ليال ونهارا لتوزيع الكتاب المدرسي 

وزارة التعليم تفرض التلقيح اإلجباري 
ضد كورونا على العاملين في القطاع

وزير الصحة يبحث مع نظيره األردني ملف الديون المستحقة على ليبيا

ت��اب��ع��ت  وزي����رة ال��ش��ؤون 
اإلجتماعية  " وفاء الكيالني" 
الخارجية  وزارة  وك��ي��ل  م��ع 
اوض��اع  المغتربين  ل��ش��ؤون 
الليبية   والجالية  المغتربين  

في الخارج .
ون��اق��ش االج��ت��م��اع  ال��ذي 
االربعاء  يوم  بطرابلس  عقد 

ال��م��اض��ي وح���ض���ره  وك��ي��ل 
اإلجتماعية  ال��ش��ؤون  وزارة 
األوض��اع  والتطوير  للتنمية 
وما  للمغتربين  اإلجتماعية 
في  مشاكل  م��ن  يعترضهم 
حلحلة  وم��ح��اول��ة  ال���خ���ارج 
كافة المشاكل على األصعدة 

كافة .

بحث وزير الصحة علي الزناتي، مع 
أوجه  الهواري"  "فراس  األردني  نظيره 
الجانبين وسبل  بين  المشترك  التعاون 

تعزيزها .
في  لقائهما  الطرفان خالل  وناقش 
العاصمة األردنية عمان تسديد جزء من 
الليبية  الدولة  على  المستحقة  الديون 
الطبّية  والمراكز  المستشفيات  لصالح 
عن  وتدقيقها  مراجعتها  بعد  األردنية، 

طريق لجان مختصة. 
وأش������اد وزي�����ر ال��ص��ح��ة األردن�����ي 
بمقترحات وزير الصحة "علي الزناتي" 
بين  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تطوير  ب��ش��أن 
الجراحات  إج��راء  مجال  في  البلدين 
والقلب،  األورام  مجال  ف��ي  الدقيقة 
وتفعيل  ال��خ��ب��رات،  ت��ب��ادل  ع��ن  فضاًل 
لتدريب  المشترك  التعاون  اتفاقيات 

وتأهيل الكوادر الصحية في ليبيا. 

المجلس الرئاسي يواصل اجتماعاته مع المختصين لوضع أطر 
قانونية تضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية

رئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة االنسجة والخاليا يقوم بزيارة مركز طرابلس لخدمات الكلى 

المجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ع��ق��د 
يوم  الالفي،  الله  عبد  الرئاسي، 
ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي، اج��ت��م��اع��اً 
م��وس��ع��اً ض��م ع���دد م��ن أع��ض��اء 
ال��ن��واب، وك��ل من وزي��ري  مجلس 
ال��ع��دل وال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة، 
المهجرين  لشؤون  الدولة  ووزي��ر 
والنازحين، ونخبة من المختصين 
والمهتمين  القانوني،  المجال  في 

بملف المصالحة الوطنية.
االجتماع  خ��الل  الالفي  وأك��د 
على  ال��رئ��اس��ي  المجلس  ح��رص 
نجاح مشروع المصالحة الوطنية 
بوضع أطر قانونية تضمن نجاحه، 
النواب  مجلس  لتأكيد  إشارة  في 
قوانين  أي  اعتماده  على  مؤخراً 

بالخصوص. 
واس����ت����ع����رض ال��م��ج��ت��م��ع��ون 
مشروع  ف��ي  الناجحة  ال��ت��ج��ارب 
ال���م���ص���ال���ح���ة، الس���ي���م���ا ن��ج��اح 

المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، 
من  ووضعه  أهميته  على  وأك��دوا 
المجلس  ينتهجها  التي  االولويات 

الرئاسي ويضع لبناتها األولى. 
ال��ح��ض��ور على ض��رورة  وأك���د 
االستفادة من تجارب الدول التي 
لتكون  المجال،  هذا  في  سبقتنا 
المجال  وفتح  شاملة،  مصالحة 
لالستفادة من كل الرؤى واألفكار 

كل  م��ن  بالخصوص  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
التي تؤكد على  شرائح المجتمع، 
العفو والتسامح، وعودة المهجرين 

والنازحين. 
وتم خالل االجتماع الذي عقد 
بديوان المجلس الرئاسي، التأكيد 
على ضرورة تعديل قانون العدالة 
االنتقالية، وصياغة قانون يضمن 
نجاح مشروع المصالحة الوطنية، 

التي  القوانين  أهم  من  واعتبروه 
استقرار  في  لمساهمته  ستصدر 
رئاسة  بإشراف  يكون  وأن  ليبيا، 

الدولة. 
واتفق المجتمعون على تشكيل 
مشاريع  لدراسة  مختصة  لجان 
وبلورتها،  المفوضية  ق��وان��ي��ن 
مجلس  على  لعرضها  تمهيدا 
النواب إلقرارها، لتؤهلها للقيام 
وضمان  لها  الموكلة  بالمهام 
دورة  على  والتأكيد  نجاحها، 
اإلع�����الم ل��ت��وع��ي��ة ال��م��واط��ن��ي��ن 
اكدوا  كما  المصالحة،  بأهمية 
والمشائخ  ال��وع��اظ  دور  ع��ل��ى 
على  والعمل  الجانب،  هذا  في 
الشروط  فيه  تتوفر  من  تسمية 
بالتعاون  المفوضية،  لرئاسة 
سابقة  ت��ج��ارب  لديهم  م��ن  م��ع 
المصالحة  م��ب��ادرات  نجاح  في 

الوطنية. 

الوطنية  الهيئة  رئ��ي��س  ق��ام 
ال���ع���ام���ة ل����زراع����ة االن��س��ج��ة 
والخاليا الدكتور "احتيوش فرج 
الخميس  ي��وم  صباح  احتيوش" 
ال��م��اض��ي ب���زي���ارة ال����ى م��رك��ز 
التقى  الكلى  لخدمات  طرابلس 
الكلى  مرضى  من  عدد  خاللها 
ال��م��ت��واج��دي��ن داخ����ل ص���االت 
يضمه  م��ا  على  واط��ل��ع  المركز 

المركز من اجهزة ومعدات . 
"احتيوش"  الدكتور  واوض���ح 
الفشل  لمرضى  ال��زي��ارة  خ��الل 
الكلوي بان الهيئة لها االمكانيات 
لزرع  بالعمليات  للقيام  التامة 
ال��ك��ل��ي داخ����ل ل��ي��ب��ي��ا ب���دال من 
في  الهيئة  وج��اه��زي��ة  ال��خ��ارج 
الكلى  لمرضى  العمليات  اجراء 

بوجود المتبرع له . 
وأض�������اف "اح����ت����ي����وش" ف��ي 
الليبية  االن��ب��اء  لوكالة  تصريح 
ال��ه��ي��ئ��ة  ان  ال�����زي�����ارة  ع���ق���ب 

استطاعت تشكيل طاقم متكامل 
ووفرنا  االع��ض��اء  زراع��ة  يتولى 
للقيام  الضرورية  االحتياجات 
بالزرع .. حيث تم اجراء )15( 
واخ��ر  ن��اج��ح��ة  زراع����ة  عملية 
في  وهما  ام��س  غ��ادرا  حالتين 

حالة صحىة جيدة . 
وأوضح أن زيارته اليوم لمركز 
ب��ط��ري��ق الشط  ال��ك��ل��ى  غ��س��ي��ل 
المراكز في  اكبر  الذي يعد من 

ويتردد عليها حوالي600   ليبيا 
يأتي  بالغسل  يقومون  مريض 
به  تقوم  وم��ا  بالهيئة  للتعريف 
الكلى  لزرع  ناجحة  من عمليات 
بزيارة  المترددين  االخوة  داعيا 
الزاوية  شارع  بمستشفى  الهيئة 
واالط��الع  بطرابلس  ال��م��رك��زي 
ع��ل��ى االم��ك��ان��ي��ات واالج���ه���زة 

الحديثة . 
واضاف ان التبرع بالكلى هي 

صدقة جارية، وان الهيئة عازمة 
تحت  وطنية  حملة  اقامة  على 
"تستهدف  الحياة  "هبة  شعار 
والجامعات  ال��م��دارس  تالميذ 
ورياض  الطالبية  والمؤسسات 

االطفال 
أن  "احتيوش"  الدكتور  وأعلن 
ال��ق��ادم ستقام  ي��وم 12 م��ارس 
احتفالية لتكريم المتبرعين وان 
الهيئة تقدم خدماتها للمتبرعين، 
من  جزء  هي  اليوم  زيارتنا  وان 

الحملة.
 وان هذه الحملة سيكون فيها 
توعية للناس مقسمه الى ثالثة 
سنوات عام 2022 عام التبليغ 
وانه البد من أن يعرف المواطن 
الليبي ان الفشل العضوي افضل 
ال����زرع وسيتم  ع���الج ف��ي��ه ه��و 
تنظيم  ايضا  اليوم  ه��ذا  خ��الل 
التبرع  توعوية حول  محاضرات 

وزراعة الكلى . 

وزيرة الشؤون اإلجتماعية تتابع اوضاع المغتربين والجالية الليبية في الخارج 
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الليبية  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��غ��رف��ة  ش��ارك��ت 
مصلحتي  باجتماع  المشتركة  المصرية 
عقد  ال��ذي  والمصرية  الليبية  الجمارك 
األربعاء  يوم  القاهرة  المصرية  بالعاصمة 
تنظيم  ف��ي  ال��ت��ع��اون  ألية  لبحث  الماضي 

حركة االفراد ونقل البضائع بين البلدين.
عبر  االقتصاد  وزارة  نشرته  لما  ووفقا 
في  ال��م��ش��ارك��ون  ف��أن  الرسمية  صفحتها 
المبرمة  االتفاقيات  استعرضوا  االجتماع 
وُسبل  ال��خ��ص��وص  ه��ذا  ف��ي  البلدين  بين 
تفعيلها وتسهيل حركة االفراد ونقل البضائع 

من الجانبين. 
وتم االتفاق خالل االجتماع على السماح 
األجنبي  المنشأ  ذات  البضائع  ب��دخ��ول 
خطة  اعداد  تتولى  مشتركة  لجنة  وتشكيل 
البرية  المنافذ  عبر  التنقل  حركة  تنظيم 

المشتركة. 
وح��ض��ر االج��ت��م��اع م��دي��ر ع��ام مصلحة 
علي  "سليمان  العميد  الليبية  ال��ج��م��ارك 
المصرية  ال��ج��م��ارك  مصلحة  ورئ��ي��س   "
الغرفة  ورئ��ي��س   " ال��ب��ر  ع��ب��د  ال��ش��ح��ات   "
المشتركة  المصرية  الليبية  االقتصادية 
مصلحتي  وأع��ض��اء  ال��ج��راري"  إبراهيم   "

الجمارك بالبلدين. 

بحكومة  والتجارة  االقتصاد  وزي��ر  وج��ه 
مصلحة  الحويج،  محمد  الوطنية،  الوحدة 
الموردة  السيارات  عن  باإلفراج  الجمارك 
عشر  على  أعمارها  تزيد  التي  بالمخالفة 

سنوات وذلك لمدة ستة أشهر.
وأوضح الحويج في كتاب وجهه إلى مدير 
عام مصلحة الجمارك نشرته الوزارة، اليوم 
مراعاًة  يأتي  اإلج���راء  ه��ذا  أن  الخميس، 
لألسر ذوي الدخل المحدود، وحرًصا على 
السياسات االقتصادية القائمة على عدالة 
المنافسة ومنع االحتكار ولدواعي المصلحة 

العامة. 
الوحدة  حكومة  وزراء  مجلس  واستثنى 
ال��وط��ن��ي��ة، س���ي���ارات ال��ن��ق��ل وال��ح��اف��الت 
والشاحنات ورؤوس الجر والمقطورات عند 
االستيراد من شرط سنة الصنع لمدة ستة 
أشهر الذي اشترطه قانون أصدره المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة. 

الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  وكان 
يقضي  في 2019  ق��رارا  أص��در  السابقة 
لغرض  السيارات  استيراد  عملية  بتنظيم 
على  السيارة  يزيد عمر  ال  بحيث  التجارة، 
سبع  أو  التصنيع  تاريخ  من  سنوات  ثماني 

سنوات حسب الحمولة. 

تفعيل االتفاقيات المبرمة بين 
ليبيا ومصر بخصوص تسهيل حركة 
االفراد ونقل البضائع بين البلدين

وزير االقتصاد يسمح باإلفراج عن سيارات 
مستعملة موردة بالمخالفة لمدة ستة أشهر

دع���ا وزي���ر االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة محمد 
المزيد من  إع��ط��اء  إل��ى ض���رورة  ال��ح��وي��ج، 
االه��ت��م��ام إل���ى ق��ط��اع ال��ش��ب��اب ن��ظ��را لما 
يحملونه من طموحات بناء الوطن والسير به 
نحو التقدم واالزدهار، ولما لهم من طاقات 
وأفكار بناءة اذا ما تم توظيفها توظيفا علميا 

لتحقيق النجاحات. 
وقال الحويج في كلمته امام االحتفال الذي 
والصناعة  للتجارة  ط��راب��ل��س  غ��رف��ة  نظمته 
والصناعة بمناسبة اعالن نتيجة "مسابقة معمار 
طرابلس في عيون الشياب" بفندق كورونثيا يوم 
لهذا  الشباب  اختيار  )ان  الماضي:  الخميس 
الموضوع كان اختيارا صحيحا الن الشباب هم 
من  البالد  وانتشال  الفساد  على  القضاء  نواة 
فالشباب   ، واالب��داع  البناء  عيون  وهم  براثنه، 
هم قادة المستقبل، وبناة األمة ليس في ليبيا 
ومثلما  العالم،  بلدان  جميع  في  وانما  وحدها 
هم  النهم  غ��دا،  هنا  فهم  ال��ي��وم  هنا  الشيوخ 
تسخير طاقات  يجب  الذي  األول  الدفاع  خط 

تهدر  أن  ال  والسالم،  والتعمير  للبناء  الشباب 
علينا  لزاما  ولهذا  والصراعات  الحروب  في 

توجيههم التوجيه الصحيح( . 
ودعا الحويج في كلمته القطاع الخاص الى 

)بتشجيع  وذل��ك  البناء  في  المساهمة  أهمية 
السالم  بناء  ات��ج��اه  ف��ي  السير  على  الشباب 
وأفكار  الشيوخ،  فبحكمة  بالوطن  والنهوض 

وابداعات الشباب نحقق ما نصبو اليه( . 

الماضي  ال��ث��الث��اء  ي��وم  إنطلق 
ب���م���دي���ن���ة إن���ط���ال���ي���ا ال���ت���رك���ي���ة 
الغذائية  للمواد  أن��ف��اس  معرض 
الثامن  ال��زراع��ي��ة  والمستلزمات 

والعشرون.
وزارة  وك��ي��ل  ال��س��ي��د  وح��ض��ر 
ال������زراع������ة ل����ش����ؤون ال����دي����وان 

محمد  د.  ال��زراع��ي  واالستصالح 
التركي فعاليات المعرض حيث كان 
في استقباله لدى وصوله المعرض 
السيد رئيس بلدية أنطاليا ومدير 
ع���ام ال��م��ع��رض وم��دي��ر ال��ش��رك��ة 

المنفذة للمعرض 
ببعض  ليبيا  شاركت  وقد  هذا 

أهمها  م��ن  المنتجة  ال��ش��رك��ات 
الغذائية  للصناعات  لبده  شركة 
وشركة لب النخيل للتعبئة وتغليف 
التمور وشركة القور للتمور وشركة 
لصناعة  الهدي  وشركة  الوفاء  تن 

المغلفات الغذائية
لصحيفة  خ��اص  تصريح  وف��ي 

الديب  محمد  السيد  ق��ال  برنيق 
تنمية  ل��م��رك��ز  ال���ع���ام  ال���م���دي���ر 
ال����ص����ادرات ب������وزارة االق��ت��ص��اد 
والتجارة أن مركز تنمية الصادرات 
الليبية يشارك في معرض انفاس 
اضافة  خ��اص  بجناح  ال��ع��ام  ه��ذا 
م��ش��ارك��ة خ��م��س ش��رك��ات مقيدة 
المركز  ل��دى  المصدرين  بسجل 
و  تصنيع  و  إلنتاج  القور  شركة   -
تسويق التمور ودان - شركة جنوب 
المتوسط للتنمية الغذائية - شركة 
الهدي لصناعة المغلفات الغذائية 
- شركة لب النخيل لتعبئة وتغليف 
ال��ت��م��ور وال��زي��وت - ش��رك��ة لبدة 

للصناعات الغذائية. 
لمركز  ال��ع��ام  المدير  وأض���اف 
تنمية الصادرات إن هذه المشاركة 
هي خطوة جديدة يخطوها المركز 
الليبية  الصادرات  نفاذ  إتجاه  في 
في  بالمشاركة  العالمية  لالسواق 
أف��ق  لفتح  ال��م��ع��ارض  ه���ذه  م��ث��ل 
ثابتة نحو  جديد و سير بخطوات 

الهدف المنشود . 

أعضاء من مجلس النواب رفقة رئيس ديوان المجلس يشاركون في افتتاح فرع المصرف التجاري بمدينة طبرق

النواب  مجلس  عضو  شارك 
وعضو  الشاعرى  مفتاح  السيد 
صالح  السيد  ال��ن��واب  مجلس 
هاشم رفقة رئيس ديوان مجلس 
النواب السيد عبدالله المصري 
المصرف  افتتاح فرع  في حفل 
التجاري دار السالم في مدينة 
طبرق، حيث كان حفل االفتتاح 
و  طبرق  بلدية  عميد  بحضور 

التجاري  المصرف  ع��ام  مدير 
الحفل  ح��ض��ر  ك��م��ا  ال��وط��ن��ي، 
الجوية  ال��ق��وات  ارك���ان  رئ��ي��س 
اللواء محمد المنفور و عدد من 
الحكماء والمشايخ والمسؤولين 

بالمدينة .
وي��أت��ي اف��ت��ت��اح ه���ذا ال��ف��رع 
وال���ذي يعد م��ن أك��ب��ر ال��ف��روع 
إط��ار  ف��ي  الشرقية  بالمنطقة 

ال��ت��خ��ف��ي��ف ع��ل��ى ال��م��واط��ن��ي��ن 
وتسهياًل لإلجراءات المصرفية 
التي يقدمها المصرف كما يوفر 
فرص عمل للشباب ويساهم في 
االقتصادي  النمو  معدالت  رفع 
الحفل  شهد  كما  المدينة،  في 
وتقدير  شكر  ش��ه��ادات  ت��وزي��ع 
باسم أعضاء مجلس النواب عن 
الدائرة االولي وديوان المجلس 

ألعضاء المجلس البلدي لبلدية 
طبرق ومدير المصرف التجاري 

طبرق.
من  أع��ض��اء  مشاركة  وت��أت��ي 
ال��ن��واب ورئ��ي��س دي��وان  مجلس 
ال��م��ج��ل��س ض���م���ن االه���ت���م���ام 
بالمناشط المختلفة التي تهدف 
وال��رخ��اء  التنمية  تحقيق  إل��ى 

للمدينة.

وزير االقتصاد والتجارة يدعو لدعم الشباب وتعزيز دور القطاع الخاص

بمشاركة مركز تنمية الصادرات..
إنطالق معرض أنفاس للمواد الغذائية والمستلزمات الزراعية



ب����ح����ث ع����ض����و ال���م���ج���ل���س 
التسييري لبلدية طبرق السيد/ 
ه��اش��م ام��ص��ادف رف��ق��ة وكيل 
/مسعود  السيد  البلدية  دي��وان 
الوهراني   بمقر ديوان البلدية 
الرحالت  عودة  الماضية  األيام 
ال��ج��وي��ة م��اب��ي��ن م��دي��ن��ة طبرق 
التونسي  الوفد  م��ع   تونس   و 
والمتمثل في السادة/   المدير 
اإلقليمي للخطوط التونسية في 
رشيد  بن  فهمي  السيد/  ليبيا 

/ السيد  التنفيذي  وال��م��دي��ر 
وبحضور  ال��ش��ق��رون  معتصم 
التجارية  الغرفة  ع��ن  م��ن��دوب 

ومندوب عن مكتب تونس.
من جانبها أكدت بلدية طبرق 
عن دعمها التام لعودة الرحالت 
وذل�����ك ل��ت��س��ه��ي��ل اإلج������راءات 
ال����الزم����ة ل����ع����ودة ال���رح���الت 
المسافرين  للمواطنين   خدمة 
ال��م��ح��ت��اج��ي��ن ل��ل��ع��الج وك��ذل��ك  

الراغبين في السياحة .

منحت بلدية جالو اإلذن لجهاز تنمية 
والحضرية  الريفية  المناطق  وتطوير 
ف���رع ال���واح���ات ل��رص��ف ط��ري��ق معبد 
وذلك  اللبة  بمنطقة  متر   800 بطول 
خالل اجتماع ُعقد بمقر ديوان البلدية  
/ السيد  ج��ال��و  بلدية  عميد  ب��رئ��اس��ة 

مدير  وب��ح��ض��ور  ب��ازام��ة  عبدالباسط 

الريفية  المناطق  وتطوير  تنمية  جهاز 
إبراهيم  م.  الواحات/  فرع  والحضرية 
اإلدارة  مجلس  وم��س��ت��ش��ار  ال��م��ص��ري 
بالجهاز السيد /محمد صالح وعضوي 
ال��س��ي��دان / حمد  ال��ب��ل��دي  ال��م��ج��ل��س 
مكتب  ومدير  بوعوينة  ويوسف  التواتي 
شؤون العميد ومدير مكتب المشروعات 

المنفذة  الشركة  ومدير  البلدية  بديوان 
للمشروع .

التسليم واإلستالم  حيث تمت عملية 
بين مدير فرع الواحات بالجهاز ومدير 
للمشروع  المنفذة  البنيان  روعة  شركة 
في  البدء  في  الشركة  ستشرع  وال��ذي 

عملية رصف وتعبيد الطريق قريباً.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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بلدية طبرق تناقش مع الوفد التونسي عودة الطيران مابين طبرق وتونس

بلدي جالو يمنح اإلذن لجهاز تطوير المناطق الريفية والحضرية لرصف طريق  بمنطقة اللبة

بعد توقف دام لعشر سنوات 
بلدي الكفرة يناقش استئناف العمل بطريق بوزريق

إنارة  أعمدة   تركيب   بنغازي  بلدية  تواص 
والشوارع   الطرق  ورص��ف  الشمسية  الطاقة  

بمنطقة أرض أزواوة.
الطرق  رص��ف  م��س��ؤول  ص��رح  جانبه  م��ن 
األري��ل  األم��ي��ن   / السيد  بالبلدية  وال��ش��وارع 
إنهم قاموا بتركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة 
والمناطق  ازواوه  أرض  منطقة  في  الشمسية 

التي ال توجد بها إنارة.
حرب  م��ن  خرجت  بنغازي  إن   : وأض���اف  
بسبب  الكهرباء  يصلها  ال  المحطات  وأغلب 
اإلن��ارة  ألعمال  لجوئنا  إل��ى  أدى  مما  الدمار 
بالطاقة الشمسية وتم البدء في  عدة مناطق  
األندلس،  وش��ارع  ازواوة  أرض  منطقة  منها: 
الهواري  وطريق  الخامس،  الدائري  والطريق 

وصوالً إلى منطقة جردينا .
الشمسية  الطاقة  إنارة  أن  إلى  األريل  الفتاً 
تعتبر مبعثاً لآلمان كونها متوفرة من المساء إلى 

الصباح في الشوارع التي كان يعمها الظالم.
يعتبر ضخم  التعمير  إن  األري��ل:   وأض��اف 
بنغازي، فالبد  كبرى مثل  على مستوى مدينة 
وميزانية  كبرى  ووجود شركات  التخطيط  من 

نقوم  فما  التحتية  البنية  بأعمال  تقوم  كبرى، 
وليس ج��ذري من  م��ؤق��ت،  اآلن ح��ل  ب��ه  نحن 
رص��ي��ف وت��وس��ي��ع للطرق ن��ظ��ًرا ل��ع��دم وج��ود 

ميزانية.

ورئيس  المواصالت  وزارة  وكيل  بحث 
عميد  م���ع   وال��ج��س��ور  ال��ط��رق  مصلحة 
ب���ل���دي���ة األب�����ي�����ار ال��س��ي��د 
األي���ام  ال��ق��ط��ران��ي   محمد 
ال��م��اض��ي��ة  بمقر  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
طرابلس  بمدينة  المصلحة 
المتعاقد  ال��م��ش��روع��ات    ،
عليها ببلدية األبيار والمتعلقة بالطرق وتم 
االتفاق على إحالة المشروعات  إلى وزارة 
المالية  التفويضات  إلص��دار  التخطيط 

للشركات المنفذة لهذه المشروعات .

باشرت   بلدية مصراتة  في حل مشكلة 
تجمع مياه األمطار بمحيط مكان اإلشارة 
بالتعاون  وذلك  الخروبة  بمنطقة  الضوئية 
لخدمات  العامة  الشركة  مع 
ال��ن��ظ��اف��ة م��ص��رات��ة  وش��رك��ة 
األشغال العامة وشركة هاتف 
والشركة  الوسطى  فرع  ليبيا  
ال��ع��ام��ة ل��ل��ك��ه��رب��اء ودوري����ات 

مديرية أمن مصراتة .
ح��ي��ث ب����دأ ال��ع��م��ل ب��ت��ن��ظ��ي��ف ج��وان��ب 
الطريق و إزالة المخلفات  وصيانة الحفر 
تجميع  بالطريق وصيانة حوض  الموجودة 
مياه األمطار حيث تسبب تجمع المياه في 
عرقلة حركة سير السيارات على الطريق 

العام  .
من جانبها تهيب بلدية مصراتة بالسادة 
من  بالقرب  المركونة  الشاحنات  أصحاب 
على  بإزاحتها  الخروبة  الضوئية  اإلش��ارة 
وجه السرعة ، نظراً للحاجة للقيام ببعض 
األعمال بالمنطقة التي يعرقلها تواجد هذه 

الشاحنات.

وكيل وزارة المواصالت يبحث  المشروعات  
المتعاقد عليها ببلدية األبيار

بلدية مصراتة تشرع  في حل 
مختنق الطريق بمحيط اإلشارة 

ناقش عميد بلدية الكفرة وأعضاء المجلس الضوئية الخروبة 
اليومين  ُعقد  موسع   اجتماع  خالل  البلدي  
الماضيين مع  مدير الشركة المنفذة لمشروع  
والمهندسين  الكفرة  ب��وزري��ق  طريق  صيانة 
التابعين لجهاز تنفيذ مشروعات المواصالت 
استئناف العمل بالمشروع بعد توقف دام ألكثر 

من عشر سنوات .
واُس��ت��ع��رض خ��الل االج��ت��م��اع  اإلج���راءات 

تنفيذ  وجهاز  البلدي  المجلس  من  المتخذة 
مشروعات المواصالت خالل الفترة الماضية  
إلستكمال  األسعار  تعديل  بهدف  الشركة  من 

العقد .
من جهته أكد السيد مدير الشركة ارتياحه 
اتخاذها  ت��م  التي  االداري����ة  اإلج����راءات  لكل 
لمباشرة   الشركة  العقد  وعن استعداد  حيال 
العمل في أقرب وقت عند استكمال تجهيزات 

العمال واستقدامهم كما اشاد  بالوضع األمني 
البلدي  المجلس  وتعاون  بالمنطقة  المستقر 

الكامل مع الشركة .
المهندس  أك���د   : م��ت��ص��ل  ص��ع��ي��د  وع��ل��ى 
بالجهاز  الجنوب  مشروعات  على  المشرف 
للعقد  وفقا  العمل  تنفيذ  على  حرصهم  مدى 
المبرم والمواصفات المطلوبة ووفقا للجدول 
الزمني الذي سيتم اإلتفاق عليه مع الشركة .

بلدية بنغازي تواصل رصف الشوارع وتركيب أعمدة اإلنارة بمنطقة أرض ازواوة



قام مكتب اإلصحاح البيئي ببلدية سبها 
تفتيش  بحملة  ال��ب��ل��دي  ال��ح��رس  وج��ه��از 
داخل  العاملة  الصيدليات   على  مكثفة 
و  الرخص   لفحص  وذلك  البلدية   نطاق 

إذن المزاولة والشهادات الصحية للعاملين 
التعليمات   على  بناء  وذل��ك  بالصيدليات 
الصادرة من وزارة الحكم المحلي واإلدارة 
يخص  فيما  البيئي  ل��إلص��ح��اح  ال��ع��ام��ة 

ال��ص��ي��دل��ي��ات م��ن خ���الل ح��ص��ر أذون���ات 
المزاولة وإعداد تقرير بالخصوص وإحالته 
من  للتحقق  للصيادلة  العامة  النقابة  إلى 

إجراءاتها طبقاً لإلجراءات القانونية.

قامت عضو المجلس 
السيدة  أوج��ل��ة  البلدي 
ب����ت����رون  ف���ض���ي���ل���ة   /
ورئ���ي���س ف��ري��ق ال��ع��م��ل 
الطتوعي أوجلة السيد/ 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ب��وق��ب��ول 
التربية  مكتب  وم��دي��ر  
التربية  بقطاع  الخاصة 
والتعليم أوجلة السيدة/

ه��ن��ي��ة ح��س��ي��ن ، وف���وج 
فريق كشاف ومرشدات 
حسن  والسيد  أوج��ل��ة، 
أع���م���ورة ال��م��ك��ل��ف عن 

أول�����ي�����اء أم������ور ط��ل��ب��ة 
تفقدية  المنتدى،بزيارة 
لمنتدى أوجلة الترفيهي  

للفئات الخاصة. 
ح�����ي�����ث ك���������ان ف���ي 
اس��ت��ق��ب��ال��ه��م ع��ض��وات 

وم�����س�����ؤوالت ج��م��ع��ي��ة 
الخيرية،  لنرتقي  نلتقي 
أنشطة  الزيارة  وشهدت 

من  مختلفة  ت��رف��ي��ه��ي��ة 
كشاف  فريق  ف��وج  قبل 
كان  أوجلة،  وم��رش��دات 
م��ن��ه��ا أع���م���ال ال��رس��م 

والتلوين. 
م�����ن ج���ان���ب���ه أث���ن���ى 
أوجلة  البلدي  المجلس 
المبذولة  الجهود  على 
ب���اإله���ت���م���ام ب��ال��ط��ل��ب��ة 
وم���دى ح���رص  ال��س��ادة 
المسؤولين في المنتدى 
ع��ل��ى ال���رق���ي ب��ال��ف��ئ��ات 

الخاصة .

7 بلديات
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البدء بحملة تفتيش  مكثفة على الصيدليات داخل بلدية سبها

بلدي أوجلة يتفقد منتدى أوجلة الترفيهي للفئات الخاصة

احتفت الجالية الفلسطينية 
ب��م��دي��ن��ة ال��خ��م��س ب��ال��ذك��رى 
إلنطالق  والخمسين  السابعة 
لشهادتي  الفلسطينية  الثورة 
م���رح���ل���ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ث���ان���وي 
واإلعدادي بقاعة االجتماعات 
ب��ك��ل��ي��ة االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة 

بجامعة المرقب .
ح���ض���رال���ح���ف���ل  ال���ق���ائ���م 
باألعمال بالسفارة الفلسطينية 
لدى ليبيا السيد /محمد رحال 
واألم��ن��ي  االداري  وال��ط��اق��م 
الجالية  رئ��ي��س  و  ب��ال��س��ف��ارة 

سفارة  ومندوب  الفلسطينية  
ال��م��رك��ز  رئ��ي��س  و  فلسطين 
الثقافي بالسفارة  ورئيس لجنة 

بالخمس  الفلسطينية  الجالية 
وأعضاء الجالية  بليبيا  .

ك���م���ا ش��������ارك ال���ج���ال���ي���ة 

بالذكرى  احتفالهم  الفلسطنية 
إلنطالق  والخمسين  السابعة 
الثورة  الفلسطنية  لفيف  من 
حضر  حيث  الليبي  ال��ج��ان��ب 
ال��ح��ف��ل  وك��ي��ل دي����وان بلدية 
الخمس و عميد كلية االقتصاد 
و  المرقب  بجامعة  وال��ت��ج��ارة 
مراقب التعليم بالبلدية و مدير 
م��راق��ب��ة ال��م��ال��ي��ة ال��خ��م��س و 
مندوب مديرية األمن الخمس 
وت���ض���م���ن ال���ح���ف���ل ف���ق���رات 
الطلبة  وتكريم  متنوعة  فنية 

المتفوقين.

ن��اق��ش عميد ب��ل��دي��ة غ���ات  خ��الل 
المجلس  ب��ي��ن  ت���ش���اوري���اً  اج��ت��م��اع��ا 
العامة  النظافة  شركة  وإدارة  البلدي 

ب��ال��ب��ل��دي��ة ال��م��ي��زان��ي��ة 
ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة وآل���ي���ة 
ص�����رف م��س��ت��ح��ق��ات 
ال��ع��م��ال��ة ال��ع��ارض��ة 
اإلج���ت���م���اع   ح���ض���ر   ،
ال��ت��ش��اوري ال��س��ادة / 

أعضاء المجلس البلدي وإدارة الشركة 
ورئيس  بالمجلس  المالي  والمراقب 

القسم المالي بالمجلس .

اختتمت مساء يوم الخميس الماضي 
التدريبية  ال��دورة  طرابلس،  بالعاصمة 
في مجال اإلسعافات األولية والسالمة 
المهنية للصحفيين HEFAT، تواصلت 

على مدى يومين متتاليين.
ال������دورة ج�����اءت ف���ي إط�����ار ت��ع��اون 
المحتوى  ل��رص��د  ال��ع��ام��ة  الهيئة  بين 
اإلع���الم���ي، وم��ع��ه��د ص��ح��اف��ة ال��ح��رب 
والسلم IWPR،حيث شارك في الدورة 
يعملون  فقط  منهم  ستة  “15”متدرًبا 
يعملون  المشاركين  وباقي  الهيئة،  في 
ك��م��راس��ل��ي��ن م��ي��دان��ي��ي��ن ف��ي ال��ق��ن��وات 

الفضائية.
ال���دورة  ف��ي  المتدربين  ت��ع��رف  وق��د 
المخاطر،  م��ع  التعامل  م��ه��ارات  على 
واإلسعافات األولية، كالحروق والكسور 
األض���رار،  وتقليل  االخ��ت��ن��اق،  وح���االت 
وإج���راءات  النارية  األسلحة  ومخاطر 
للسفر اآلمن،  باإلضافة  الحماية منها، 

ومهارات العمل في البيئة العدائية.
لرصد  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رئ��ي��س  وأك���د 
المحتوى اإلعالمي جالل عثمان، على 
البرامج  تنظيم  ف��ي  الهيئة  اس��ت��م��رار 
التدريبية ذات العالقة بالعمل اإلعالمي، 
المؤسسات  م��ع  التشبيك  خ��الل  م��ن 

اإلعالمية المختلفة.
وأعلن رئيس الهيئة عن عزم الشروع 
في عدد من الدورات في مجال ضبط 

الجودة في المؤسسات اإلعالمية.

بلدية غات تناقش الميزانية التشغيلية 
مع رئيس مجلس إدارة شركة النظافة 

العامة  والمراقب المالي

اختتام دورة تدريبية في مجال اإلسعافات 
األولية والسالمة المهنية للصحفيين

الجالية الفلسطينية بالخمس تحتفي بالذكرى  57 إلنطالق الثورة الفلسطينية 



<< قصة قصيرة
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ثقافية

موافٌق جداً .. 
أن أتحول .. إليك .

جداً .. ألف مرة .. 
موافق . 

أن تلمسني جنيات الغيم كما في 
قصص الخيال

فأصبح كائناً ينام ملء عينيه ..
في حضن درويش .

موافق جداً .. 
ول���ت���ذه���ب إل����ى ال��ج��ح��ي��م كل 

الشعارات 
وكل دعاوي الكذب 

بني  من  بكوني  محظوظاً  لسُت 
البشر 

وكنت سأكون أكثر سعادًة 
لو أني مخلوق يعيش بال مشقة 

بعمر قصير .. 
وصدٍر لم تزره الهموم بعد . 

موافق جداً .. 
صفقة رابحة .. 

خذي وجهي .. وأصابعي ..
وكل  ما كتبت 

وكل ما سوف أكتب 
وكل ما أنجزت 

وكل ما لم أنجز 
خذي كل األصدقاء 

األوفياء منهم 
ومن يتقن الطعن في الظهر 

من ماتوا وتركوني وحيداً بدونهم 
مثل بئر مهجورة 

ومن يفتقدني إذا غبت 
ومن ال يهتم .

خذي كل هذا الحصاد 
وامنحيني وجهك 

وفراشك الدافيء هذا 

وح��ض��ن ه���ذا ال���دروي���ش ال��ذي 
يستضيفك 

فأنا سيد الحمقى 
نفسه  يتمنى حضن  ال��ذي  ذل��ك 

اآلن .

موافق .. 
رأي مبارك ..

خذي مدرستي القديمة 
وجامعاتي الثالث 

وشهاداتي األربع ..
وامنحيني كوباً من حليب 

ولقمة هادئة 
ونوماً ال كوابيس فيه 

وعقاًل ال يحسب لآلتي حساب 
ويوماً يعيش يومه 

وال يبالي بنباح كلٍب هنا 
وال بأنياب كلب هناك .

موافق جداً .. 
أقسم أني لن اعترض 

ولتذهب إلى أقرب مكب قمامة 
كل تواريخ البشر 

لم يعد يهمني غزو األندلس 
وال امبراطورية آل هابسبورج 

وال قيصر العظيم 
وال أثينا في مجدها الرائع 

وال أسبرطة وهي تنتقي رجالها 
بال قلب 

وال الحرب العالمية الوضيعة 
وال نووي إيران 

وال فقر بنغالديش 
وال بؤس اليمن 

وال سماسرة سوق السياسة في 
ليبيا 

وال صمود أهرامات مصر 
في  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة  ع��ب��ث  وال 

السودان 

وال كيف سقطت دولة العباسيين 
وال كيف نهضت دولة األدارسة 

وال بكم كانت تباع الجواري في 
مجالس الخلفاء 
وال ألحان زرياب 

وال جرأة والدة 
وال سذاجة ابن زيدون 

وال لون عنترة 
وال بالدة عبلة 
وال كثّير عزة 

وال جنون المجنون 
وال سعة صدر معاوية 

وال قسوة الحجاج .
يعنيني  يعد  لم  الكذب  هذا  كل 

اآلن 
مللُت من قصائد الشعر الفخمة 

بال أساس 
ومن خطابات الزعماء بال زعامة 
ومن تحليل النشطاء السياسيين 

بال جدوى 
وم���ن م��ع��ارك ال���وج���وه ال��م��ع��اد 
تدويرها على الشاشات كل ليلة 
ومن تأنق المذيعين وهم ينشرون 
فظائع ما يحدث لنا في نشرات 

األخبار 
ومن جمال مذيعات العربية .. 

ورد  ما  بأقبح  لنا  يهمسن  وهن 
من أنباء .

موافق جداً .. 
خذي كل هذا الركام .
خذي معارض الكتاب

والدقة في اختيار التماسيح في 
المراكز الحساسة  

اللصوص  مناصب  وعشوائية 
الكبيرة 

وشكوى المواطن من عدم آدميته 
واآلبار من عطشها 

وارتياح  البقر .. 
لوفرة أكوام القمامة .

خذي  كله هذا 
سأستبدل به هذا الغطاء 

العمر  ه��ذا  كل  بعد  وسأشتري 
نوماً 

يعكر صفو  ما  على  استيقظ  ال 
البال بعده .

موافق .. 
بل وأكثر من موافق ..
مللُت كل هذا الهراء 

مللُت خطب الود 
ومللُت التبرع بماء عيني 

لمن ال مكان لي في عيونهم
مللُت هذا المكان 

وأرغب حقاً في الرحيل
مللُت من وجهي 

والندوب تزحف كل يوم 
مللُت ابتسامتي البلهاء 

وأن����ا ارس��م��ه��ا ك��ل��م��ا أس����اء لي 
أحدهم 

أحسست  كلما  صمتي  ومللُت 
بالظلم 

ومللُت هذا القلب ..
بخير  الواسعة  القلوب  تعد  لم 

هذه األيام 
ولم تعد النوايا الطيبة بخير 

تريدين الخالصة أيتها النائمة ؟
مللُت مني .
جداً مللت .

لهذا ..
أنا موافق جداً ..
وألف مرة أوافق .

موافق جداً .. 
أن أتحول .. مني .. إليك .

- 1 -
بعد صيفنا الطويل.. تظهر غيوم الخريف.. 
غ��ي��وم م��ت��ف��رق��ة.. س��اب��ح��ة.. رم���ادي���ة.. بيض 
األط������راف.. م��زن��ة ص��غ��ي��رة ت��ت��م��ّه��ل ق��ل��ي��اًل.. 
ترشرش.. بخباخ.. يغسل الغابة.. يسيل الطريق 

اإلسفلتي. 
- 2 -

بعد أسبوع يظهر العشب على حواف الطريق.. 
تقترب شياهي  أسود..  لمستطيل  إطار أخضر 
األشهب..  التيس  يسوقها  العشب..  اللتقاط 

الجديان تتقافز من فوق عّبارة السيل. 
- 3 -

 فجأة تقتحمنا مقدمة الرتل.. أبواق.. صرير 
أول  األشهب  التيس  الشياه..  تجفل  إط��ارات.. 
خلف  متوارياً  ي��زال  ال  الرتل  آخ��ر  الجافلين.. 

المنعطف.. عربات مدرعة مموهة.. شاحنات.. 
م��ن آخ���ر ش��اح��ن��ة يسقط ص��ن��دوق م��ع��دن��ي.. 
يتدحرج من فوق حافة الطريق.. يُحدث رنيناً.. 

هل تفطنوا له؟ 
- 4 -

��� هاتوا لي كاّلب نفتح الصندوق.
تتحلق األسرة بعيون شرهة.. الجيران أيضاً ال 
تفوتهم مالحظة الصندوق.. مما يضطرني إلى 
يتوافدون  الجيران  األغنام..  مراح  في  التوقف 
ببعضهما..  كّفيه  يحك  )حمد(  جارنا  تباعاً.. 
أضع  الصندوق..  تعرجات  يتلمسون  األطفال 
يَدّي على طرفي الغطاء.. أتمّهل قلياًل قبل فتح 
)اوووووووو(..  جماعية  صيحة  ث��م...  الكنز.. 
كان  فقد  مقلوبة..  وشفاه  متغّضنة..  وجوه  مع 
التيس  العسكرية..  ب��ال��ُرتَ��ب  مليئاً  الصندوق 

األشهب يلبلب في الخلفية. 
- 5 -

   ... أردت أن أشيع الفرح لمحو تلك الخيبة.. 
فشرعت ضاحكاً في ترقية العائلة والجيران:

وأنت  حتى  ُمقّدم..  عبدالعزيز..  يا  هاك   ���
مدني.

راق��د طول  أنك  أول.. مع  م��الزم  ��� صالح.. 
النهار.

��� سالم.. عريف.. إن شاء الله تمسك عريف 
خفر.

��� اغريبيل.. جندي أول.. صحيح هو شريط 
يشبه سلك الفنار.. لكن اصبر.. إذا كان سرحت 

بكرة مع المعيز تحّصل ترقية استثنائية.
��� حواء.. نقيب.. موش خسارة فيك.

يتنحنح حمد...

��� لحظة يا ِسي حمد.. نفتش لك على رتبة 
عليها القيمة.

��� علّي الطالق ما ناخذ إال رتبة عقيد..؟!
��� باهي.. هاك.. تستاهل.

وعينين  مشرق..  بوجه  الرتبة  حمد  يتأمل 
رأسه..  يرفع  كتفه..  ثم يضعها على  المعتين.. 
يزّم شفتيه.. ويصرخ كأي  ينتصب في وقفته.. 

عقيد:
��� اثبْت.. خش الطابور يا تُحفة.. يا حيوان.. 

تنظموا يا بهايم..!
يلتفت إلّي.. يأمرني:

��� تُوَقف الترقيات حتى إشعار آخر.
يركل غطاء الصندوق.. يُغلقه بقدمه.. يتردد 

صدى الركلة في أنحاء الوادي.

وقف   ، الوحيد  لّمع حذاءه   ، العتيقة  بدلته  ارتدى 
قبالة المرآة ،زوجته تساعده الستكمال أناقته ، اليوم 
بعد  أخيًرا   ، الدولة  دووايين  بأحد  وظيفته  سيباشر 
انتظار خمس سنوات منذ تخرجه يحصل على وظيفة 
، سيودع التطواف بسيارة والده المهترئة لكسب قوت 
زوجته  منتظم     رات��ب شهري  له  .  سيكون   . يومه 

تشاركه فرحته ، قال لها : 
  - مارأيك ؟ 

- أنت في كامل األناقة .  
 • • • • 

، يبدو  ، ازدح��ام الف��ت لالنتباه  ال��دي��وان    . مقر 
أن كل هؤالء تم تعيينهم مثله ، شقٓ طريقه ، بعناء 
سلم أوراقه، انتظر دوره ، سمع اسمه ضمن األسماء 

الُمنادى عليها ، قال الموظف المختص :
- ستباشر عملك ، لكن عليك إحضار كرسّي تجلس 

عليه .
كراسي  دون  من  الدولة  دي��وان  يكون  كيف  ده��ش؛ 

للموظفين ؟ 
   تابع الموظف :

- كل هؤالء الواقفين لن يستلموا وظائفهم إال بعد 
أن يحضر كل واحد كرسّيه !  

تساءل : 
- لماذا ؟   أين كراسّي الدولة  ؟

   ضحك الموظف بصوت عال ، قال :
على  توالوا  الذين  الرؤساء  الكبار،  المسؤولون    -
الحكم يحتفظون بها ، حتى صغار الموظفين ، ما من 
كراسي شاغرة بقطاعات الدولة ، جميعهم يفعلون ذلك 
على أمل العودة للحكم ، والذين يحكمون ، اًو يعملون 
حالًيا يحتفظون بكراسيهم بعد الدوام ، بمن فيهم أنا 
خشية أن يستولي عليها آخرون .  الِسّر في الكرسّي 

يا عزيزي ! 
 • • • • 

  في البيت ، استفسرت زوجته عن بداية الوظيفة 
،  قال لها  : 

- لم أباشر بعد ، علّي أن أشتري كرسّيًا ، لن يُصرف 
لي المرتب إال إذاأحضرت كرسّيًا ، واحتفظت به . 

- ماذا تقول ؟ 
مبلًغا  أدف��ع  أن  علّي  أن��ه  كما   ، لي  قيل   هكذا   -
لنقل  تأسست  الكثيرةالتي  الشركات  ألح��دى  شهرًيا 
بمبالغ  والموظفين   ، المسؤولين  ك��راس��ي  وتخزين 
ودفع   ، الوظيفة  ودرجة   ، المسؤول  تتناسب ومستوى 
أجرة للعاملين على تحميل الكراسي ، وللقائمين على 

صيانتها  . .  صمتت .
 • • • • 

األس��واق،  من  اختفت  كرسّي،  عن  يبحث  انطلق   
عرف أنها تباع في السوق السوداء  ،  مرتبه الذي لم 
يقبضه بعد لن يسدد ثمن الكرسي لسنوات، يبدو أن 
إلى  ، رجع  ، اغتم قلبه  بين يديه  الوظيفة طارت من 
البيت ، ولج حجرة النوم من دون أن يرد على تساؤالت 

زوجته  ! أنهكه التفكير  . . 
 حين نام  زاره ضباب حلم رأى فيه الناس  يحلقون 
عالًيا ، يطاردون الكراسي السابحة في الفضاء ، هو 
أيًضا يالحق كرسّيًا طائًرا من مكان إلى آخر  من دون 

أن يصل إليه .

عام الكراسي

موافق جدا

ال���ص���ن����دوق

■ بقلم / محمد المسالتي

■ بقلم: الصديق بودوارة

ضمن احتفالية تكريم الموظف 
يوم  صباح  أقيمت  التي  المتميز 
االربعاء الماضي تم تكريم القامة 
الثقافية السامقة األديب والقاص 
األس���ت���اذ م��ح��م��د ع��ب��دال��س��الم 
المسالتي وذلك وفاًء لهذا الهرم 
مدى   على  قدمه  ولما  الثقافي 
ستين عاماً من األعمال الثقافية 
و االدبية التي ساهمت في إثراء 
المشهد الثقافي في بالدنا وكونه 
واألدب  الثقافة  أي��ق��ون��ات  أح��د 

هذا  ع��ام��ة،   العربي  وطننا  ف��ي 
الفاخري  رافع  األستاذ  قام  وقد 
ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  دي�����وان  ُم��ن��س��ق 
بالمنطقة  المعرفية  والتنمية 
ال��وف��اء  درع  ب��ت��ق��دي��م  ال��ش��رق��ي��ة 
ختام  وفي   ، للمسالتي  والعطاء 
الديوان  ُمنسق  التكريم قدم  هذا 
المسرح  إلدارة  ت��ق��دي��ر  ش��ه��ادة 
الدائم  لتعاونهم  بنغازي  الشعبي 
والمستمر تسلمها  الفنان القدير 

رافع نجم .

ديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية ُيكرم األديب  المسالتي ..

بقلم : أمحد يوسف عقيله
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

نبُع َمحبتي

في الحقيقة 

لي عنَد تلَك الُمقلتين لحاَجٌة
لي ُقبلٌة ، لي دمعٌة ثجاَجة

*  *  *
لي قلِبي لكْن إنَما القلُب لَها

لي نبِضي لكْن ُمضغتي َرّجاجٌة
*  *  *

ولدّي َثغر باسٌم كما َثغرها
اَجة ولدي عيٌن في اللَقا وهَّ

*  *  *
أنا من عظامَها قْد أخذُت َصالبِتي

وأَنا ألمرَها حاضُر بْل َداَجة
*  *  *

دعواتي ليسْت ِمثلَما دعواتَها
ويداَها ُترفُع للسَما َفّجاَجة

*  *  *
أماُه إن كنُت السعيَد سعيدٌة
وإذا َمرضُت لمرضي ُمهتاَجة

*  *  *
أماُه ُنور العيِن ، نبُع َمحبتي

أماُه ألحاٌن ، وبي والَجة
*  *  *

يسر لَها ربي لطيبَة رحلًة
وهي اللقاُء و عفوَك ُمحتاَجُة

رفقة أحدهم
أبدو أصغر سنا

تتسع ابتسامتي
للحد الذي تظهر فيه

أسناني الخلفية للمارة !
*  *  *

تفتضحني عيناي كثيرا 
و تبدو نبرة الفرح

جليٌة بصوتي
*  *  *

ُتحيط بي العصافير
في شكل هالٍة طويلة

من الحب
*  *  *

تتحول أصابعي
إلى أداٍة فنية

تغرس الفراشات
في طريقها 

*  *  *
يتوسد السالم قلبي

فتبدو الحرب
و كأنها تهابني

*  *  *
مجرد فكرة وجوده
تجعلني بعيدة عن

متناول الهزيمة 
*  *  *

في الحقيقة
إلى جانبه

يتسع كل شيء 
عدا حزني جبان

يلوذ عند كل مرٍة بالهرب!

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

■ بقلم: عزة الشريف 

أن نجتمع ُص�����دفة

الشت�اء

اعتدت أن أسلك

"إنسان الخير"

كيف نزهر..

■ بقلم: آمنة محمود

■ بقلم: منال بوشعال

■ بقلم: أسماء علي 

■ بقلم: ميساء السعدي 

■ بقلم: مقبولة أرقيق / مالذ النورس

ُمذ أحببتَك يا عزيزي وأنا مذهوبُة ِشيرة.. 
أبحث عنك في مالمح العابرين، وكل سيارٍة 
سوداء سيارتُك، أترّنح في أِزقِة هذِه المدينِة 
كثِملٍة من شّدة شوقي لعينيك، أكّحُل عيناي 
رقات علَّك تُمّر فتخمدني.. باألرصفِة والُطّ

هذِه  على  تَحّل  التي  اإلعماِر  أراقُب حركة 
محاٌلّ  جديد..  كورنيش  المنسّية،  البقعة 

ِتجارية.. ناِطحاُت سحاب.. ُطُرقات..
وال شيَء منها “راَف بحالي” وجمعني ِبك!

نعيش  أن  الخّطابية”  “ب��و  يا  ُظلماً  أليس 
وال  جديد  بصرٍح  ي��وٍم  كل  تحظى  بمدينٍة 
اختلفنا  أن��ن��ا  ل��و  ض��ّر  م��ا  س��وّي��اً؟  نجتمع 
أماَم محٍلّ فخٍم من محالِت “حاتم بوقلة” 
نحتسي القهوة ونتعارك على اسِم الّشاِرع؟

عاَزيُت في هذِه المدينة كثيراً، شرقُت بها 
القعرة،  الّزيتون،  “بباِب  تجولت  وغّربت، 
“بئر  ف��ائ��دة! وع��ل��ى الف��ت��ِة  ك��م��ب��وت” دون 

األشهب ترّحب بكم” علّقُت آمال اللّقاء!

رّتَبْت ُطبرق لمكرها لقائي بكل “السرايف”، 
وحيَن وددُت أن ألقاَك أنت، لم تفعل.. يقطُع 
حبل أفكارها عجوٌز أمام مطعِم عّنابة، يقول 

بصوٍت نشاز:
نسمع فيك، آلو..آلو..آلو!  –

تشيُح بنظرها عن الّطريق، تهِمُس ِبشجن:
ألو يا طبرق كيف الّراي؟

أصحاب غالي..
اصعب ملقاهم يا مطراي!

الشتاء
كابوس األسقف المثقوبة

األجساد العارية
القمصان الخالية من جيوبها

الكفوف الباردة
والقلوب الُمكدسة

بالذكريات ..

الشتاء
كابوس األوطان

ذات األرض المشروخة
الشوارع الحزينة

والمباني المائلة وجع
كابوس الفقر

والحنين
والالجئين

األرُجل الراكضة كل يوم
لعبور المسافات ...

اعتدت أن أسلك..
ُكل الُطرق التي ال تجد نفسي الراحة فيها

وأن أنظر ألحالِمي َعنوة
بنظرة الُمتخلي عنَها

ال الُمحقق لَها ..
كما لو أنني فزاعة

يفر مّني ُكل ما أردته بشّدة .

اعتدت أيضاً أن أعرج لَسماوات يأسي
وأهوي فارغة من كل شيء

إال منه..
وأن أضطر للمّضي لوحدي

دون أِنيس
في بالد َمليئة بالوحشة
ربما الوحَشة في قلبي

ال في البالد ..
ربما الُمشكلة في ذاتي

ال في أحالمي الالمحّققة
ربما ألنني أتذمر بإفراط

أو ربما ألنني اضطررت أن أعيش ُمكرهة
على خوض كل ماال أُحب .

على األخياِر تْسليُم
بفعٍل كاَن يُنِْجينا

*  *  *
لُكلِّ الخيِر تعظيُم

من األقداِر يُْحِمينا

*  *  *
فيُْعِطي ُكّل ُمْحتاٍج
وبالَخيراِت يَكِفينا

*  *  *
ويَدُعو بالُمنى رّبًا

يُعيُد الُكلَّ آِمينا
*  *  *

فساِعْد ُمدَّ أيِْديَك
فإّن الخيَر َمرُهونا

*  *  *

ليوٍم نَتَّقي فيِه
ِمَن األْهواِل آِتينا

*  *  *
فُكْن للّناِس إنْساًنا
يْنا يُِقيُم الحقَّ والدِّ

كيف تتراجع
 ... ورقة...

وجدت نفسها 
متورطة فى عشق

...مقص ...
*  *  *

كيف يحرق الجمر
عود بخور جاء 

بكامل شذاه 
و عطره 

...ليعانقه...
*  *  *

كيف يتجمد الحبر 
فى لحظة بوح ..

و يخذل قلم يغفو بسالم  
بين أصابعي ..

ويخذلني..
*  *  *

كيف للشمس أن تأخذ 
معها الدفء و النور ..
وتترك الظلمة تفترس 
أحالم عاشقة تحولت

ل...كوابيس .
*  *  *

كيف يقابل الود بالجفاء 
ونحن من ولدنا من بذور 

ال تجيد إال أن تزهر 
وتبالغ فى العطاء 

مهما واجهتها سنين 
البتالء...

مطالب جادة 
لتنتهي الحرب

أحتاج سبعة أرواح 
ألعطيها لفأر بحار 
ليمنحني أمسيتان 

لفرحة مريضة 
لتغزل لي أقواس قزح 

لطريق غير معبد 
ليعصر لي سحابات خجولة 

أسقي بها الكلب الضال 

ليعض لي األحجار الكبيرة 
التي تخيف الرابية الخضراء 

لتبكي مستنقعات خمر للتمساح العجوز 
ليهبني معطفا بأربع أذرع

يلبسه اللص الفصيح 
و يسرق ضفدعا ورديا 

من أجل أميرة عاقلة
تمنح حدين لطعنة باسمة 

وتهبني قلبين ألخطبوط عاطل 
يصنع لي دبا محشوا 

ل الحرب فتهدأ .. لليتيمة لتقبَّ

و لطعام العشاء 
أحتاج أمواجا حنونة للوضع الراكد

وساريتان وطنيتان لعلم بالدي 
وكاتم حقد لخطاب جمعة 

وربطة عقل لمحلل سياسي 
ونصائح كسولة لمديري في العمل 

ك���ي أش���ت���ري وط���ن���ا م���ن خ��ب��ز لي 
ولصديقي..

■ بقلم: أكرم اليسير 

 )الجزء الثاني( 
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)  الحركة الصهيونية في افريقيا والوطن العربي  (
�  1960 � 1985م

ع��زي��زي ال��ق��ارئ ، ف��ي هذا 
االمكان  قدر  نحاول  الموضوع 
باختصار  ال��ض��وء  نسلط  ان 
الصهيونية  الحركة  تاريخ  عن 
في إفريقيا ، بل سوف نتعقب 
خ��ل��ف خ��ط��ى ه����ذه ال��ح��رك��ة 
ال��ت��ي ت��ع��د اح����دي ال��ح��رك��ات 
ال��م��ن��ب��وذة ع��ال��م��ي��ا، ك��ي نصل 
ب���ك إل���ى ، دس��ائ��س��ه��م ال��ت��ي 
العالم عبر هذه  ينشرونها في 
لم  التي  المتصهينة  الحركة 
تسيطر  ان  اال  مبتغاها   يكن 
منا  بغية   ، اجمع  العالم  على 
الكشف عن هذا الوجه القبيح 
ال��م��م��ل��وء ب��ال��ت��ع��ص��ب ألب��ن��اء 
الخداع  تاركة   ، فقط  جنسهم 
وال��خ��ب��ث وال��غ��ب��ن وال��ك��راه��ي��ة 
والمسلمين بصفة  العرب  على 
خاصة وبقية األجناس األخرى 
بصفة عامة وبالتالي من خالل 
هي  ما  سنرى  الموضوع  ه��ذا 
أهدافهم تلك التي جعلت زعماء 
الوصول  ي��ق��ررون  الصهيونية 
إل���ى إف��ري��ق��ي��ا � ح��ت��ى وص��ل��وا 
السياسية  بأطماعهم  إليها 
أفكار  نشر  عبر  الالمحدودة 
صهاينتهم في القارة األفريقية 
التجريبي  ال���دور  لعبوا  وق��د 
واالس�����ت�����غ�����الل�����ي ل���ح���س���اب 
اإلم��ب��ري��ال��ي��ة واالح���ت���ك���ارات 
العالمية ، منضوية تحت شعار 
 !! نامية وصغيرة  دول��ة  أنها   (
إل��ى  تسعى  أن��ه��ا  ح��ي��ن  ف��ي   )
بها  ت��رم��ى  شيطانية  أه���داف 
هنا  .وم���ن  أك��ب��ر  سياسة  إل��ى 
نجحت  قد  إسرائيل  أن  نجد 
آنذاك في هذا األسلوب الذى 
بين  م��ا  إفريقيا  ف��ي  انتهجته 
عام � 1960 � 1985م وهكذا 
عالقات  أق��ام��ه  إل��ى  توصلت 
سياسية مع ثمان وثالثين دولة 
دولة  وعشرين  وثالث  إفريقية 
في أمريكا الالتينية – وأحدى 
وثماني  أس��ي��وي��ة  دول���ة  ع��ش��ر 
دول في منطقة البحر األبيض 
تضمنت  وق����د   ، ال��م��ت��وس��ط 
ه���ذه ال��ع��الق��ات م��س��اع��دات 
إسرائيلية  وع��س��ك��ري��ة  م��ال��ي��ة 
واستثمارات  ق��روض��اً  شملت 

وم����ش����روع����ات م���ش���ت���رك���ة ، 
ول���ذل���ك أص��ب��ح��ت إف��ري��ق��ي��ا 
ض��م��ن أه�����داف واه��ت��م��ام��ات 
ال��ح��ك��وم��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ، إذ 
ك���ان���ت ال���م���س���اع���دات ال��ت��ي 
 ، عسكري  طابع  ذات  تقدمها 
إسرائيل  من  الذى جعل  األمر 
تحاول اكتساب خبرة في هذا 
الذى  المسلك  ه��ذا  أو  النهج 
اتخذته في أفريقيا ، ولهذا من 
شأنها أن تنفذ هذه األساليب 
على   ، أخ����رى  دول����ة  أي  ف���ي 
تنظيمات  من  تقدمه  ما  غرار 
ومستعمرات هي شبه عسكرية 
المثال ال  للشباب وعلى سبيل 
الجدناع   � منظمات   � الحصر 
في   � النحال   � ومستعمرات   �
إسرائيل ، ولقد قامت ما بين 
بإنشاء  1966م   –  1960
ت��ش��ك��ي��الت م��م��اث��ل��ة ف���ي كل 
وجمهورية   � الكاميرون   � م��ن 
إف��ري��ق��ي��ا ال��وس��ط��ى � وس��اح��ل 
ال��ع��اج � وم���الوي � وال��ت��وغ��و � 
اإلسرائيلية  الحكومة  أن  كما 
، قامت آنذاك بتدريب القوات 
حرب  أس��ل��وب  على  األثيوبية 
أرتيريا  حدود  على  العصابات 
إل��ى ل��خ  اذ ك��ان��ت ك��اف��ة هذه 
التوسعية  السياسية  األساليب 
من أجل إخضاع أفريقيا تحت 
الصهيونية  الحركة  سلطات 
التي في استطاعتها أن تصرف 

آالف المليارات من الدوالرات 
ف���ي س��ب��ي��ل ن��ش��ر س��ي��اس��ت��ه��ا 
االستعمارية الصهيونية  � حيث 
صرفت في تلك الفترة حوالى 
سنوياً  دوالر  مليون  عشرين   �
هي  ه��ذه  إذاً   ، إفريقيا  ف��ي   �
الصهيونية  الحركة  أساليب 
ال��ت��ي ت��ح��اول ج��اه��دة ف��ي بث 
ت��ج��ده يشكوا  ل��م��ن  س��م��وم��ه��ا 
ال��ذى  األم��ر   ، الضعف  عقدة 
على  وتسيطر  تتسلل  جعلها 
الدول اإلفريقية ،  اقتصاديات 
أثناء  ال��دور  هذا  أنكشف  وقد 
األفرو  المعهد  بإنشاء  قيامها 
العمالية  للدراسات   ، آسيوي 
والتعاون ، في تل أبيب � آنذاك 
الذى كان عندئذ يعمل لحساب 
المركزية  االستخبارات  وكالة 
وأت��ح��اد ال��ع��م��ال األم��ري��ك��ي �                                         
أفريقيا  في  اليهودي  فالتغلغل 
التي  إلى نقاط الضعف  يرجع 
تشكو منها القارة ولذلك كانت 
تغتنم  ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة  ال��ح��رك��ة 
أن  شأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال��ف��رص 
إليه  تصبو  فيما  تنجح  تجعلها 
بطموحاتها  تتعلق  أه��داف  من 
المجاالت  كافة  في  التوسعية 
ول����ه����ذا ارت���ب���ط���ت ال��ح��رك��ة 
الصهيونية منذ إنشائها بنظام 
المتطرفة  العنصرية  التفرقة 
آن�����ذاك ف���ي ج��ن��وب إف��ري��ق��ي��ا 
السياسية  الصالت  ظلت  فقد 

واالق���ت���ص���ادي���ة وال��ع��س��ك��ري��ة 
عام  منذ  البلدين  بين  قائمة 
عندئذ  ازدادت  وقد  1948م 
ف��ي ال��س��ن��وات األخ���ي���رة رغ��م 
المتحدة لألسلوب  إدانة األمم 
أتبعه  الذى  العنصري  البربري 
البيض  إفريقيا  جنوب  حكام 
في تلك الحقبة الماضية ضد 
األم��م  مطالبة  ورغ���م  ال��س��ود 
ق��رارات  ع��دة  في   – المتحدة 
جنوب  مع  العالقات  بقطع   –
أفريقيا إذ كانت جنوب أفريقيا 
آن��ذاك من أوائ��ل ال��دول التي 
وخير   ، ب��إس��رائ��ي��ل  اع��ت��رف��ت 
استقبالها  ذل���ك  ع��ل��ى  دل��ي��ل 
1953م  في   � م��االن  للدكتور 
ل��دى زي��ارت��ه إلس��رائ��ي��ل ال��ذى 
وقد  ودي���اً  استقباال  أستقبل 
اإلسرائيلية  الحكومة  اعتبرته 
صديقاً حقيقياً لها ورغم فتور 
ال��ع��الق��ات ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن منذ 
ألسباب  الستينات  منتصف 
ت��ت��ع��ل��ق ب��م��ص��ل��ح��ة إس��رائ��ي��ل 
أنها  إال  بإفريقيا.  وارتباطاتها 
1967م  ح��رب  بعد  ازدادت 
وثاقاً إذا سمحت حكومة جنوب 
للمتطوعين  آن���ذاك  إفريقيا 
بالسفر إلى إسرائيل للعمل في 
مجاالت مدنية كما تدعى ، كما 
أنها أفرجت عما يزيد على 28 
المنظمات  كانت  دوالر  مليون 
إفريقيا  جنوب  في  الصهيونية 
إل��ى  ل��ت��ح��وي��ل��ه��ا  جمعتها  ق���د 
هي  ،ه��ذه  حينذاك  إس��رائ��ي��ل 
أمامنا  ليس  التي  الصهيونية 
إال أن نكشف جميع تحركاتها 
افريقيا  في  ليس  المتصهينة 
و  العربي  الوطن  في  بل  فقط 
العالم اجمع (  � المراجع � 1 � 
هاربان لوفر � وكتابه � الجذور 

الصهيونية � 1973م � 
 2 � االب سيمون � وكتابه 
� رحلة الى جنوب افريقيا � 
ياسين  د/   �  3  � 1972م 
 � ومحاضراته   � العيوطي  
 � االفريقية  الدراسات  في 
بجامعة سانت جونز �              

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 

 ، الموقع  بهذا  معركة  حدثت  لقد 
في نطاق حركة المقاومة التمهيدية ، 
وذلك ) بوادي فروتن ( � وذلك يوم 18 
� يناير � 1915م � وكانت هذه المعركة 
التي شهدتها المنطقة في تلك الفترة . 

) المحرر (

تعد مدينة سبها عروس الصحراء 
يواكب  التاريخ  هو  فها   ، وعاصمتها 
تاريخها االزلي � وما قصر ام الرويس 
الطبيعة  عوامل  يقاوم  الزال  الذي   �
هذا  ف���الزال   ، ذل��ك  على  دليال  اال 
القصر الذي يبعد عن سبها بحوالي 
13 كم � يكابد لفحات الحر الشديدة 
ويقدر   � لخ  والرمال  العاتية  والرياح 
ويعد  سنة   740 م��ن  بأكثر  عمره 
 � بالمدينة  المعالم  واب��رز  اقدم  من 

)المحرر ( 

)   معلم  من  مدينة   (

) من معارك الجهاد (

في مثل هذا الشهر � يناير � 
من عام � 1915�م 

) وادي فروتن � بمنطقة � مزدة (

قصر ام الرويس  � سبها

أهالي الكفرة يحيون الذكرى )91( لمعركة شهداء الكفرة الشهيرة ضد الغزو اإليطالي عام 1931
أمس  ال��ك��ف��رة  بلدية  أه��ال��ي  اح��ي��ا 
لمعركة  والتسعين  الحادية  ال��ذك��رى 
خاضها  التي  الشهيرة  الكفرة  شهداء 
الطليان  الغزاة  واألج��داد ضد  اآلب��اء 

عام 1931.
وش����ارك ف��ي اح��ي��اء ه���ذه ال��ذك��رى 
وأعضاء  المكلف  الكفرة  بلدية  عميد 
دي��وان  ووك��ي��ل  ال��ب��ل��دي  المجلس  م��ن 
واألجهزة  القطاعات  وم��دراء  البلدية 
مجلس  وأع��ض��اء  ورئ��ي��س  المختصة 
واع��ي��ان  وج��ه��اء  م��ن  وع���دد  الحكماء 
البلدي  الحرس  جهاز  ومدير  البلدية 
الهواري  التسييرية  واللجنة  بالبلدية 

والهالل األحمر الليبي فرع الكفرة . 

وق���ام ال��ح��ض��ور ب��وض��ع اك��ل��ي��ل من 
الزهور على النصب التذكاري للمعركة 
أرواح  على  ترحما  الفاتحة  وق���راءة 
حياض  ع��ن  ذادوا  ال��ذي��ن  ال��ش��ه��داء 

الوطن . 
هذه  إن  التاريخية  المصادر  وتقول 
الفاصلة  المعارك  من  كانت  المعركة 
الليبي حيث جندت  الجهاد  تاريخ  في 
بقيادة  الفاشية  اإليطالية  القوات  لها 
عسكرية  حملة  أك��ب��ر  )غ��رس��ي��ان��ي( 
الكفرة  ال��ى  م��ح��وري��ن  على  انطلقت 
الطيران  م��رة  ألول  فيها  واستعملت 
بالقصف على المجاهدين في أول أيام 
شهر رمضان المبارك سنة 1931م.
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حوادث

 ُمتسترًا بالزي العسكري

شخص يسرق أغراض ومستندات من سيارة مواطن 
الديوان / خاص 

قال مركز شرطة العروبة أنه " إستجابًة 
مفادها  للمركز  مواطن  بها  تقدم  لشكوى 
قيام شخص مجهول الهوية على متن أوبل 
كورسة اللون أخضر  بسرقة هواتفه النقالة 
سيارته  داخل  من  الشخصية  ومستنداته 
السيد  أص���در  ال��ف��ور  على  ب��ال��ف��رار  والذ 
رئيس المركز تعليماته العضاء التحريات 
بالمركز بالبحث والتحري وضبط المركبة 

سالفة الذكر ".
واضاف المركز " حيث تم خروج أعضاء 

التحريات للتحري وجمع المعلومات وأثناء 
تجوالهم وردت معلومات عن مركبة بنفس 
على  الصابري  بمنطقة  تتجول  االوص��اف 
الفور تم انتقال أعضاء التحريات وضبط 
المركبة وعلى متنها شخص أسمر البشرة 
والمستندات  الهواتف  على  العثور  وت��م 
المسروقة داخل المركبة  وتم األنتقال إلى 
المركز  وبإستدالل معه اتضح انه شخص 
ويدعى  العسكري  ال���زي  ي��رت��دي  م��دن��ي 
واعترف  مواليد 1995  ح.ف.م. من من 

بقيامه بالسرقة من مركبة الشاكي.

مركز شرطة القوارشة يقبض على تشكيل عصابي 
الديوان / خاص 

بنغازي  أم��ن  مديرية  اعلنت 
ال��ق��وارش��ة  م��رك��ز ش��رط��ة  أن 
تشكيل  على  القبض  ف��ي  نجح 
سرقة  يمتهن  خطير  عصابي 
بقوة  المواطنين  من  السيارات 
بين  وبيعها كخردة ومن  السالح 
من  أفراد  ثالثة  التشكيل  أفراد 

الجنسية المصرية.
لها  الرسمية  الصفحة  وعبر 
اطار  في   " ان��ه  المديرية  قالت 
لضبط  ال��م��وض��وع��ة  ال��خ��ط��ة 
واثناء  القانون  ع��ن  الخارجين 
تجوال أعضاء التحريات بمركز 
مشاهدة  ت��م  ال��ق��وارش��ة  شرطة 
اشخاص  ارب��ع��ة  بين  م��ش��ج��ارة 
)المشروع(  القوارشة  بمنطقة 
عليهم  السيطره  تم  الفور  على 
التي  المركبة  وضبط  وضبطهم 
يستقلونها نوع مازدا 626 اللون 
أبيض من قبل أعضاء التحريات 

واالنتقال بهم إلى المركز. ".
تبين  وباإلستدالل  واضافت  
أن االول يدعى أ.ح.ن من مواليد 
2003 مصري الجنسية والثاني 
يُدعى أ.أ .ع من مواليد 1996 
م مصري  والثالث يُدعى ج.ع.ن 
م��ص��ري   2003 م��وال��ي��د  م���ن 
من  م.ص.خ.  يُ��دع��ى  وال���راب���ع 
الجنسية  ليبي  مواليد 2004  
االشخاص  على  التعميم  وعند 

ال��م��رك��ب��ة  ان  ت��ب��ي��ن  وال��م��رك��ب��ة 
مالكها  استدعاء  وتم   مسروقة 
التشكيل  اف���راد  أن  اف��اد  ال��ذي 
السالح  بقوة  بإستيقافه  قامو 
رأسه عدد  بالرماية فوق  وقامو 
3 اطالقات وأجبروه على النزول 
واخذ هاتفه المحمول نوع آيفون  

والذو بالفرار ".
اف�����راد  اع����ت����رف  ك���ذل���ك  و 
االمن  مديرية  بحسب  التشكيل 
"انهم من قام بالسرقة وبالرماية 
على الشاكي وافادو ايضا بأنهم 
كهربائية  أسالك  بسرقة  قاموا 
بمنطقة  الصينية  الشركة  م��ن 
سلوق حيث كانو يستقلون مركبة 
نوع مرسيدس اللون ذهبي واثناء 
الصينية  الشركة  من  خروجهم 
تمت مشاهدتهم من قبل حراس 

الشركة ومطاردتهم ولكنهم الذو 
بالفرار وفي طريق عودتهم كان 
السائق يسير بسرعة فائقة مما 
تسبب في انقالب السيارة ووفاة 
السائق الذي يُدعى م.م.ف وقام 
بالتستر  التشكيل  اف���راد  باقي 
على الواقعة وكأنها حادث سير 

عادي وليست مطاردة. 
بحسب  أي��ض��ا  اع��ت��رف��وا  كما 
ال��م��دي��ري��ة  ب��س��رق��ة ه��ي��ون��داي 
منطقة  اللون في  بيضاء  افانتي 
بندقية  بحوزتهم  وك��ان  قنفودة 
ن����وع خ���رط���وش ح��ي��ث ق��ام��وا 
وسحب  المركبة  امام  بالوقوف 
وان��زال��ه  مالكها  ع��ل��ى  ال��س��الح 
وقامو ببيعها الى شخض يدعى 
دينار    )1300( بمبلغ  ف.ج.د 
وان المدعو ف.ج.د. من مواليد 

السيارات  بشراء  1989ي��ق��وم 
منهم وقصها وبيعها خردة ويعلم 

بأنها مسروقة .
شخص  اعترفبنقلهم  أيضا   
العمل  لغرض  الجنسية  مصري 
وق��ام��و  ب��وه��دي��م��ة  منطقة  م��ن 
هاتفه  وس��ل��ب  عليه  ب��االع��ت��داء 
وك��ذل��ك   A30 ن���وع ال��م��ح��م��ول 
س����رق����ة م����وق����ع ي���خ���ص اح���د 
الغيار  ق��ط��ع  لبيع  ال��م��واط��ن��ي��ن 
 25 بسرقة  وقامو  المستعملة 
كبير  حركة)كمبيو(وعدد  ناقل 
المحركات  وسرقة مواشي  من 
من منطقة النجيلة وسرقة أغنام 
من ثالثة مزارع بمنطقة النواقية 

بحسب المديرية أيضا. .
قائله  االمن  مديرية  تابعت  و 
انه  تم تكليف أعضاء التحريات 
ال��ذي  ف.ج.د  المدعو  بضبط 
يقوم بشراء السيارات المسروقة 
ضبطه  تم  وبالفعل  وتخريدها 
واالنتقال به الى المركز واعترف 
م��ن 10  اكثر  ب��ش��راء  ق��ام  بأنه 
التشكيل  اف����راد  م��ن  م��رك��ب��ات 
ال��ع��ص��اب��ي وق�����ام ب��ت��خ��ري��ده��ا  
نارية  اسلحة  ضبط  ت��م  اي��ض��ا 
عدد  خرطوش  بندقية  بحوزته 
ايضا  وإع��ت��رف  م��س��دس��ات   3
األسلحة  وبيع  بشراء  يقوم  ان��ه 

النارية .

االجهزة  ان  الداخلية  وزارة  كشفت  
القاء  عن  طبرق   أمن  بمديرية  االمنية  
قضية  ف��ي  اثنين  متهمين  على  القبض 
ماليين   7 قيمتها  مالية  صكوك  تزوير 

دينار في عام 2012.
األول  المتهم  أن  ال���وزارة   وأوض��ح��ت 
دينار  أل��ف  و500  ماليين  سبعة  أودع 
الشخصي  حسابه  في   2012 ع��ام  في 
البطنان  الجمهورية  م��ص��رف  ف��رع  ف��ي 
عبر صك مالي، اتضح الحقا أن الصك 
يتبع حساب فرع مصلحة الجمارك مطار 
طرابلس، والتي يتبع حسابها فرع مصرف 

الجمهورية مطار طرابلس.

قام قسم البحث الجنائي بمديرية أمن 
تشكيال  يتزعم  شخصا  بضبط  بنغازي 
عصابيا يمتهن سرقة السيارات والسلب 

وخطف المواطنين بقوة السالح.
ذلك بعد أن  تقدم مواطنوين بشكاوى 
أربعة  قبل  م��ن  للسرقة  تعرضهم  ع��ن 
االم��ن  رج���ال  صفة  ينتحلون  أش��خ��اص 
بيان  حسب  الجنائي،  والبحث  الداخلى 
المديرية على صفحتها في موقع التواصل 

االجتماعي فيسبوك. 
وبعد التحري من أفراد االمن في تلك 
التشكيل  زعيم  على  التعرف  و  الشكاوى 
التحريات  أعضاء  انتقل  العصابي، حيث 
إل��ى م��ك��ان ت��واج��ده وأوق��ف��وه إث��ر كمين 
محكم واتخذت اإلجراءات القانونية معه، 

ثم أحيل إلى النياية العامة.

االجهزة االمنية بطبرق تقبض على 
متهمين بتزوير صكوكا مالية لفرع 

مصلحة الجمارك مطار طرابلس

 أمن بنغازي يضبط زعيم 
تشكيل عصابي ارتكب جرائم 

سرقة وخطف في بنغازي

094 321 96 12
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أفتتح وزير الرياضة بحكومة الوحدة 
يوم  الجويفي"  "عبدالشفيع  الوطنية 
الرئيسي  الملعب  الماضي،  الثالثاء 
بمنطقة  ال��ري��اض��ي  حطين  ل��ن��ادي 
بالجبل  درنة  مدينة  جنوب  التميمي، 

األخضر.
"عبدالشفيع  الرياضة  وزير  وقدم 
خالل  مقتضبة  كلمة  في  الجويفي" 

ألهالي  والثناء  الشكر  االفتتاح  حفل 
م��ن��ط��ق��ة "ال��ت��م��ي��م��ي" ع��ل��ى ح��ف��اوة 
مؤكدا  الضيافة،  وك���رم  االستقبال 
لهم ب��أن ال��ه��دف م��ن ه��ذه األع��م��ال 
خدمًة  الرياضية  المرافق  إحياء  هو 
كافة  في  واألن��دي��ة  الرياضة  لقطاع 

ربوع ليبيا. 
يقوم  "الجويفي"  الوزير  إلى  يشار 

الشرقية  للمنطقة  تفقدية،  بجولة 
مواقع  على  الوقوف  أجل  من  وذل��ك 
ال���وزارة،  تنفذها  التي  المشروعات 
في  العمل  سير  متابعة  إل��ى  إضافة 
وم��دى  الرياضية  ال��م��راف��ق  مختلف 
وذل��ك  فيها،  االع��م��ال  ان��ج��از  نسبة 
عقبات  أو  م��ع��وق��ات  أي  لمعالجة 

للشركات المنفذة لتلك المشاريع.

وزير الرياضة يفتتح الملعب الرئيسي لنادي حطين الرياضي بمنطقة التميمي جنوب مدينة درنة

الدوري الممتاز .. الصداقة يزيد من متاعب الخليج .. والتحدي يفقد لقاءه أمام التعاون

بوخريص يكشف عن آخر األعمال بملعب شهداء بنبنا 

اإلسباني خافيير كلمينتي يكشف عن قائمة 
المنتخب بينها وجوه جديدة

بنغازي  ببلدية  المشروعات  مكتب  مدير  افتتح 
أسامة الكزة والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي في ليبيا السيد مارك أندري فرانش، قاعة 
كرة اليد بالمدينة الرياضية ببنغازي عقب صيانتها 

مؤخًرا بدعم من اإلتحاد األوروبي.
ببنغازي،  الرياضية  بالمدينة  اليد  ك��رة  قاعة 
برنامج  من  كجزء  كبيرة  ترميم  ألعمال  خضعت 
“ب��ل��دي��ت��ي” ال��م��م��ول م��ن ق��ب��ل اإلت��ح��اد األوروب����ي، 
سيستفيد منها قرابة 6000 عضًوا باالتحاد كرة 

اليد من بينهم 1200 امرأة. 

أصدر رئيس االتحاد الليبي لكرة الطائرة عدنان 
بشأن  م؛   2022 لسنة   )2( رق��م  ق��رار  البكباك، 
اختيار لجنة للدور السداسي لكرة الطائرة الدرجة 

األولى.
القرار  األولى من  المادة  المادة  هذا وجاء نص 
بتكليف السيد خيري علي دوه رئيًسا، والسيد عادل 
مقرًرا،  الحضيري  حسن  والسيد  نائًبا،  الرياني 
الدائم، علي المشكالي لجنة  والسادة إدريس عبد 
ووجدي  نصر،  إبراهيم  من  كال  وعضوية  الحكام، 
القمبري، وأحمد التريكي، وفرج الجعيبي، وإدريس 
المكتب  األع��وج  فرج  والسيد  درز،  ومنير  العوف، 
اإلعالمي، كما نصت المادة الثانية بأن على الجميع 

التعاون مع هذة اللجنة. 

افتتاح قاعة كرة اليد بالمدينة 
الرياضية بعد صيانتها

االتحاد الليبي لكرة الطائرة ُيشكل لجنة 
الدور السداسي للدرجة األولى

ج��رت – ي��وم األرب��ع��اء ال��م��اض��ي – باقي 
مباريات الجولة التاسعة واألخيرة من مرحلة 
الدوري  من  األولى  المجموعة  لفرق  الذهاب 
بإقامة  ‘وذل���ك  ال��ق��دم  لكرة  الممتاز  الليبي 

مبارتان موزعات على ملعبان.
فعلي ملعب ) 10 ( يونيو في مدينة أجدابيا 
‘ فقد فريق التحدي مباراته أمام مستضيفه 
المباراة  في  رد’  دون  هدف  بنتيجة  التعاون 
عبد   ( ال��دول��ي  الحكم  ص��اف��رة  قادتها  التي 

الحميد قشيرة (.
ال��ت��ع��اون ال��ب��اح��ث ع��ن ف���وزه ال��ث��ال��ث هذا 
المرتبة  إل���ى  للصعود  وال��ط��ام��ح  ال��م��وس��م’ 
الخامسة سعى جاهدا منذ بداية اللقاء تحقيق 
من  المقابلة  التحدي  دخل  بينما   ‘ االنتصار 
ترتيب  سلم  الئحة  على  موقعة  تحسين  أجل 

المجموعة.
هذا و شهدت الدقيقة ) 68 ( هدف اللقاء 
من  قوية  تصويبة  طريق  عن  وذل��ك  الوحيد’ 
خارج منطقة عمليات التحدي صوبها الالعب 
حسن   ( الحارس  خادعة   ) الشلوي  جعفر   (

المجبري (.
الثالث  ف���وزه  ال��ت��ع��اون  ال��ف��وز حقق  وب��ه��ذا 
إلى  واص���ال  ال��ع��ام  ه��ذا  الليبية  بالمسابقة 

النقطة )11(’ ومحتال بها الترتيب الخامس’ 
هذا  السادسة  الخسارة  التحدي  تكبد  فيما 
الموسم’ السيما أن الفريق يحتل الترتيب ما 

قبل األخير برصيد ) 5 ( نقاط.
فعلى ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء 
زاد الصداقة من متاعب ومعاناة خليج سرت’ 
عقب تفوقه عليه بنتيجة هدف وحيد’ وذلك 
الذهاب لفرق  لحساب أخر جولة من مرحلة 

المجموعة األولى من الدوري الليبي.

والتي  الوحيد  المباراة  ه��دف  وج��اء  ه��ذا 
(’ عن طريق  قرين  زي��دان   ( الحكم  توسطها 
الهمامي  ) حمزة  التونسي  الصداقة  محترف 

(’ وذلك في الدقيقة ) 6 (.
ثالثة  الصداقة  فريق  أضاف  الفوز  وبهذا 
 ’)  10  ( النقطة  إل��ى  واص��ال  مهمة’  نقاط 
يزال  ال  السادس’بينما  الترتيب  بها  ومحتال 
خليج سرت في المركز األخير في المجموعة 

األولى’ برصيد ) 3( نقاط. 

كشف مدير مكتب المشروعات بالمنشأت 
المهندس  الشرقية  المنطقة  في  الرياضية 
” محمد ب��وخ��ري��ص”، ع��ن آخ��ر ال��ت��ط��وارات 
شهداء  ملعب  صيانة  ف��ي  العمل  وم��راح��ل 
مجريات  يحتضن  وال��ذي  القدم،  لكرة  بنينا 
الودية  المباريات  وكل  الليبي،  الدوري  بطولة 
واللقاءت الدولية خاصة بطولة الكونفدرالية 
بفريقين  ليبيا  فيها  تشارك  التي  األفريقية 

االتحاد واألهلي طرابلس.
خاصة  تصريحات  في   – بوخريص  وق��ال 
الصيانة  ه���ذه  س��ب��ب  إن   – وال  ل��م��راس��ل 
المكتب  من  الكاف”  طلب”  هو  المستعجلة؛ 
إجراء صيانة، وذلك ألن هذا الملعب ستجري 
الكونفدرالية،  بطولة  مجريات  أرض��ه  على 
فورية  صيانة  إل��ى  يحتاج  الملعب  إن  حيث 

وعاجلة.

المشروعات  مكتب  أن  ب��وخ��ري��ص  واك���د 
تستهدف  وال��ت��ي  الصيانة  أع��م��ال  استئانف 
دكة البدالء، وخطوط تصريف المياه إضافة 
إلى أعمال النظافة العامة والصيانة الدورية، 
الرياضيين،  غرف  داخل  المصابيح  وصيانة 
المواصفات  وفق  النجارة  أعمال  إلى  إضافة 
المشروعات  مكتب  من  الكاف  طلبها  التي 

بالمنشأت الرياضية.
الصيانة  أع��م��ال  أن  ب��وخ��ري��ص  وأض���اف 
الشركة  أن  مؤكًدا  جيدة،  مرحلة  إلى  وصلت 
المنفذة لهذا المشروع تواصل العمل من أجل 
استكماله، وألجل تمكين األندية الرياضية من 
إجراء لقاءت الدوري الليبي الممتاز، كما أكد 
قبل  الصيانة  هذه  بإنهاء  سيقوم  المكتب  أن 

انطالق مجريات اللقاءات الدولية. 

كشف المدير المنتخب الليبي اإلسباني خافيير كلمينتي، عن اختيار واستدعاء لالعبين المنتخب األول لكرة القدم؛ 
للدخول في معسكر إعدادي لمواجهة المنتخب الكويتي في وديتين خالل الفترة 24 حتى الثاني.

هذا وقد ضمت القائمة “24” رياضي من وجوه جديدة والول مرة في المنتخب الليبي. 


