
رئيس  ال��س��ي��د  ال��ت��ق��ى 
مجلس النواب المستشار 
”ع��ق��ي��ل��ة ص���ال���ح” م��س��اء 
ي���وم األرب���ع���اء ال��م��اض��ي 
القبة  مدينة  في  بمكتبه 
لألمين  الخاص  المبعوث 
ال���ع���ام ل��ألم��م ال��م��ت��ح��دة 
ورئ����ي����س ب���ع���ث���ة األم����م 
ليبيا  للدعم في  المتحدة 
باتيلي”،  ”عبدالله  السيد 
وب���ح���س���ب ال���م���ت���ح���دث 
مجلس  ب��اس��م  ال��رس��م��ي 
”عبدالله  السيد  النواب 

ب��ل��ي��ح��ق” ف�����إن ال��ل��ق��اء 
األوض��اع  تطورات  تناول 
في  واألم��ن��ي��ة  السياسية 
ال��خ��روج  وكيفية  ال��ب��اد 
م����ن ح����ال����ة االن����س����داد 
السياسي الراهنة والدفع 
ب��ال��م��س��اري��ن ال��س��ي��اس��ي 
إلى  باإلضافة  واألم��ن��ي، 
وُسبل  الدستوري  المسار 
ال���وص���ول ب��ال��ب��اد إل��ى 
اإلن��ت��خ��اب��ات ف��ي أق��رب 
وق�����ت م���م���ك���ن وت��ه��ي��ئ��ة 
الظروف المائمة لذلك.

رئيس مجلس النواب يلتقي المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة
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النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي عدد 
من أعضاء مجلس  النواب عن المنطقة الغربية

ص4ُقبة البرملان

المستشار عقيله صالح: أن ما قدمه 
مجلس النواب للمعلمين هو حق لهم 

وليس منة من أحد وأن االستثمار 
الحقيقي يكون في بناء اإلنسان

رئ��ي��س مجلس  ال��س��ي��د  ال��ت��ق��ى 
صالح”  ”عقيلة  المستشار  النواب 
في  بمكتبه  ال��م��اض��ي  االح���د  ي���وم 
مجلس  عضو  بحضور  القبة  مدينة 
التقى  الصغير”  “ال��ه��ادي  ال��ن��واب 
النقيب العام للمعلمين السيد ”عبد 
النبي النف” وأعضاء النقابة العامة 
من  المعلمين  ونُ��ق��ب��اء  للمعلمين 
وغرباً  شرقاً  الباد  أنحاء  مختلف 
العام  النقيب  عبر  حيث  وج��ن��وب��اً، 
العامة  النقابة  وأع��ض��اء  للمعلمين 
أنحاء  مختلف  من  المعلمين  ونقباء 
سعادتهم  عن  كلماتهم  خ��ال  ليبيا 
النواب  مجلس  رئيس  السيد  بلقاء 
كما تقدموا بخالص شكرهم وعظيم 
المعلمين في جميع  وكافة  امتنانهم 
”عقيلة  للمستشار  ال��وط��ن  أن��ح��اء 
صالح” الذي كان له الفضل بعد الله 
المعلمين  نيل  في  وتعالى  سبحانه 
لحقوقهم بعد طول انتظار ومعاناة، 

حيث كرمت النقابة العامة للمعلمين 
ونقابات المعلمين من مختلف أنحاء 
النواب  رئيس مجلس  السيد  الباد 
ب��درع  ص��ال��ح”  ”عقيلة  المستشار 
في  الوطنية  لمواقفه  تقديراً  الوفاء 
دعم المعلمين في نيل حقوقهم من 
خال إصدار مجلس النواب للقانون 
رقم 04 لسنة 2018 الذي نال به 

المعلم حقوقه.

وأكد السيد رئيس مجلس النواب 
أن  على  صالح”  ”عقيلة  المستشار 
للمعلمين  النواب  مجلس  قدمه  ما 
هو حق لهم وليس منة من أحد، كما 
النواب  مجلس  رئيس  السيد  وأك��د 
يكون  الحقيقي  اإلستثمار  أن  على 
في بناء اإلنسان مؤكداً على أهمية 
ال��ذي  ال��ن��شء  بناء  ف��ي  المعلم  دور 

يسهم في تنمية وتقدم الباد.

ال��س��ي��د رئ��ي��س مجلس  ال��ت��ق��ى 
صالح”  ”عقيلة  المستشار  النواب 
بمكتبه في مدينة القبة مساء يوم 
الخارجية  وزير  الماضي  الخميس 
اليوناني السيد ”نيكوس ديندياس” 
وال���وف���د ال��رس��م��ي ال��ُم��راف��ق ل��ه، 
باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب 
عبدالله  السيد”  ال��ن��واب  مجلس 

تطورات  تناول  اللقاء  فإن  بليحق” 
األوض�����اع ف���ي ل��ي��ب��ي��ا ع��ل��ى ك��اف��ة 
األصعدة والُسبل الممكنة للوصول 
الرئاسية  االنتخابات  إج��راء  إل��ى 
وال��ب��رل��م��ان��ي��ة ف��ي أق���رب اآلج���ال 
للوصول إلى مرحلة من اإلستقرار 
الشعب  وت��ط��ل��ع��ات  آم����ال  تُ��ح��ق��ق 

الليبي.

ال��ت��ق��ى ال��س��ي��د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
بمكتبه في مدينة  المستشار ”عقيلة صالح” 
السيد  ليبيا  ل��دى  الفرنسي  السفير  القبة 
المتحدث  وب��ح��س��ب  م���ه���راج”،  ”م��ص��ط��ف��ى 
الرسمي باسم مجلس النواب السيد ”عبدالله 
االثنين  ي��وم  عقد  ال��ذي  اللقاء  ف��إن  بليحق” 
ليبيا  في  األوض��اع  تطورات  تناول  الماضي 
والدستوري  السياسي  المسارين  سيما  ال 
للوصول إلى االستحقاق اإلنتخابي في أقرب 

السيد ”مصطفى مهراج” عن  اآلجال، وعبر 
مجلس  رئيس  بالسيد  األول  بلقائه  سعادته 
توليه  منذ  ”عقيلة صالح”  المستشار  النواب 
دعم  على  وأك��د  شهر،  من  أق��ل  قبل  مهامه 
جمهورية فرنسا للشعب الليبي ولكافة الجهود 
التي تُبذل في هذا اإلطار مع الممثل الخاص 
لألمين العام لألمم المتحدة السيد ”عبدالله 
باتيلي”، كما وأكد على دعم جمهورية فرنسا 

الستقرار ووحدة وسيادة ليبيا.

رئيس مجلس النواب يلتقي النقيب العام للمعلمين وأعضاء النقابة العامة للمعلمين

رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الخارجية اليوناني

رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الفرنسي لدى ليبيا

أعضاء  النواب،  مجلس  رئيس  دعا 
المجلس للجلسة الرسمية التي ستعقد 
يوم  بنغازي  في  النواب  مجلس  بمقر 
شهر  من   21 الموافق  االثنين،  الغد 

نوفمبر الجاري.
فإن  ال��دع��وة،  ف��ي  ورد  لما  ووف��ق��ا 
القوانين  من  ع��دًدا  ستناقش  الجلسة 

المدرجة في جدول أعمال المجلس.

استنكر السيد رئيس مجلس النواب 
تعرض  ما  صالح”  ”عقيلة  المستشار 
له أعضاء مجلس الدولة اليوم اإلثنين 
الموافق للرابع عشر من شهر نوفمبر 
الجاري بالعاصمة طرابلس من أعمال 
ت��ه��دي��د وت��ره��ي��ب ب��ق��وة ال��س��اح من 
خال محاصرتهم من قبل مجموعات 
تهديداً  يمثل  ال���ذي  األم���ر  مسلحة، 
الشخصية  لحريتهم  وانتهاكاً  لحياتهم 
وطالب  ال��ق��ان��ون،  لهم  يكفلها  ال��ت��ي 
النائب  النواب  مجلس  رئيس  السيد 
الحادثة  تحقيق حول هذه  بفتح  العام 
وتقديمهم  عنها  المسؤولين  ومحاسبة 

للعدالة.

رئيس مجلس النواب يدعو إلى جلسة 
رسمية يوم الغد االثنين 

رئيس مجلس النواب يستنكر 
ما تعرض له أعضاء مجلس 
الدولة بالعاصمة طرابلس
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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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مجلس  لرئيس  األول  النائب  التقى 
النواب السيد    ”فوزي النوري” يوم األحد 
الماضي بمقر فرع ديوان مجلس النواب 
أعضاء  م��ن  ع��دد  طرابلس  مدينة  ف��ي 
الغربية،  المنطقة  عن  مجلس  النواب 
حيث نوفش خال اللقاء الوضع الراهن 
في الباد بشكل عام، وتطورات األوضاع 
وذلك  واإلقتصادية،  واألمنية  السياسية 

واستكمال  والتنسيق  التشاور  إطار  في 
اإلط��ار،  هذا  في  األعضاء  باقي  جهود 
أعضاء  ال��س��ادة  أك��د  اللقاء  ختام  وف��ي 
ماجاء  على  الحاضرون  النواب  مجلس 
في بيان النائب األول الصادر في العاشر 
من نوفمبر الجاري حول السيادة الليبية 
السافرة  الخارجية  التدخات  ورف��ض 

من بعض األطراف.

رئ��ي��س مجلس  ال��س��ي��د  ال��ت��ق��ى 
صالح”  ”عقيلة  المستشار  النواب 
”أ.د/ السيد  بنغازي  جامعة  رئيس 
رئيس  بحضور  الدرسي”  عزالدين 
ق��س��م ال��ت��اري��خ ب��ال��ج��ام��ع��ة ”ع��ام 
إتحاد طلبة جامعة  ورئيس  الفاح. 
العمروني”،  ”أحمد  السيد  بنغازي 
يوم  عقد  ال��ذي  اللقاء  تناول  حيث 
القبة، عدد  بمدينة  الماضي  االحد 

بجامعة  العاقة  ذات  الملفات  من 
الجامعة،  طلبة  وإت��ح��اد  ب��ن��غ��ازي 
طلبة  إتحاد  ك��رم  اللقاء  ختام  وف��ي 
جامعة بنغازي السيد رئيس مجلس 
صالح”  عقيلة  المستشار”  النواب 
بدرع الوفاء تقديراً لجهوده الوطنية 
التعليمية  ل��ل��م��ؤس��س��ات  ودع���م���ه 
نهضة  في  أساسي  كرافد  والطلبة 

الباد وتقدمها.

ال���ت���ق���ى رئ���ي���س ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون 
السيد  ال��ن��واب  بمجلس  ال��خ��ارج��ي��ة 
جمهورية  سفير  ال��ع��ق��وري”  “ي��وس��ف 
”مصطفى  السيد  ليبيا  ل��دى  فرنسا 
بمقر  الماضي  الخميس  يوم  مهراج” 

مجلس النواب بمدينة بنغازي .
حيث ناقش الجانبان التعاون الثنائي 
والمستجدات  المشترك  والتنسيق 
السياسية األخيرة، وأكد العقوري على 
وض��رورة  فرنسا  مع  العاقات  عمق 
لمواجهة  المشترك  التنسيق  تعزيز 
التحديات المشتركة وأبرزها مكافحة 

اإلرهاب وأزمة الهجرة وتعزيز التعاون 
واالقتصادية  العلمية  المجاالت  في 
مقدماً شكره لجهود جمهورية فرنسا 

لدعم استقرار ليبيا .

ك��م��ا أك���د رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ش��ؤون 
التقارب  دعم  على  حرصه  الخارجية 
بالنظر  ال��ف��ران��ك��ف��ون��ي  ال��ف��ض��اء  م��ن 
للروابط الجغرافية والتاريخية للدول 

قنصلية  ب��ف��ت��ح  م��ط��ال��ب��اً  األع���ض���اء، 
فرنسية في بنغازي .

بدوره جدد السيد “مهراج”، شكره 
التي  للجهود  الخارجية  لجنة  لرئيس 
للمناهج  الفرنسية  اللغة  لعودة  بذلها 
ح��ري��ص��ة  ف��رن��س��ا  وأن  ال���دراس���ي���ة، 
الفضاء  مع  للتقارب  ليبيا  دعم  على 
العلمي  التعاون  وتعزيز  الفرانكفوني 
وال��ث��ق��اف��ي، م��ش��ي��راً إل���ى ان���ه س��وف 
لتوطيد  مستمرة  زي��ارات  هناك  تكون 
العاقات والتعاون المشترك في كافة 

المجاالت.

اللجان  رؤساء  من  عدد  التقى 
وع��دد  ال��ن��واب  بمجلس  الدائمة 
المجلس  أع��ض��اء  ال���س���ادة  م��ن 
ال��ي��ون��ان السيد  ب��وزي��ر خ��ارج��ي��ة 
”ن��ي��ك��وس دي���ن���دي���اس” وال��وف��د 
الرسمي الُمرافق له يوم الخميس 
الماضي، وتناول اللقاء الذي ُعقد 

مدينة  في  النواب  مجلس  بمقر 
بين  الثنائية  ال��ع��اق��ات  بنغازي 
البلدين وُسبل تعزيزها بما يخدم 
مصلحة الشعبين الصديقين، كما 
الملفات  م��ن  ع��دد  اللقاء  ت��ن��اول 
الهامة على الصعيدين السياسي 

واإلقتصادي.
الخارجية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئ��ي��س  التقى 
العقوري”  ”يوسف  السيد  ال��ن��واب  بمجلس 
السيد  المحلي  الحكم  لجنة  رئيس  رفقة 
ال��ن��واب  ”ادري����س ع��م��ران” وع��ض��و مجلس 
ال��س��ي��د ”س��ع��ي��د ام��غ��ي��ب” ال��ت��ق��وا ال��م��دي��ر 
السيد  للتعاون  األلمانية  للوكالة  اإلقليمي 
بمقر  له  المرافق  وال��وف��د  ه��ور”  ”مانفريد 
مجلس النواب في مدينة بنغازي، حيث ناقش 
االربعاء  بوم  عقد  الذي  اللقاء  في  الجانبان 
الماحظات  وأبرز  الوكالة  مشاريع  الماضي 
حول عملها، وكذلك سير العمل على موضوع 
الامركزية، كما تم مناقشة توزيع المشاريع 

بعدالة بين أقاليم ليبيا.
التنسيق  أهمية  على  النواب  السادة  وأكد 
التقييمية  ال���دراس���ات  وتنظيم  المشترك 
ل��ل��م��ش��اري��ع ل��ل��ت��أك��د م���ن ج����دوى إن��ش��ائ��ه��ا 
المرصودة  الموارد  من  القصوى  واالستفادة 
شكرهم  مقدمين  استدامتها،  وضمان  لها 
للوكالة على مجهوداتها لنقل الخبرات الدولية 

في مجال الحكم المحلي ودعم البلديات .
ه��ور”  ”مانفريد  السيد  أك��د  جانبه  م��ن 
الفني  ب��دوره��ا  القيام  على  الوكالة  ح��رص 
النهوض  ف��ي  ي��س��اه��م  وب��م��ا  واالس��ت��ش��اري 
األساسية  الخدمات  ودعم  المحلي  بالحكم 

في البلديات الشريكة.

النواب  مجلس  عضو  إجتمعت 
واالت��ح��ادات  النقابات  لجنة  عضو 
”فاطمة  السيدة  المهنية  والروابط 
المجلس  رفقة عضوات  الصويعي“ 
السيدة “أسماء الخوجة” والسيدة” 
برئيس  اجتمعن  الطبلقي”  عائشة 
والمهن  للنقابات  ال��ع��ام  االت��ح��اد 
ال��ح��رف��ي��ة وال��ص��ن��اع��ي��ة وأص��ح��اب 
االع��م��ال ورئ��ي��س ن��ق��اب��ة ال��م��راك��ز 
والمؤسسات  المهنية  وال��ش��رك��ات 
الوطني  االتحاد  ورئيس  التعليمية 
بحضور  طرابلس  فرع  ليبيا  لعمال 
ممثلي عن النقابات العامة المكونة 
والمهن  للنقابات  ال��ع��ام  ل��ات��ح��اد 
ال��ح��رف��ي��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة وأص��ح��اب 
األعمال، وتم خال االجتماع الذي 

عقد يوم الخميس الماضي مناقشة 
2010م  لسنة   )23( رقم  القانون 
ب���ش���أن ال���ن���ق���اب���ات واالت����ح����ادات 
تقديم  تم  حيث  المهنية،  والروابط 

عدد من التوصيات في هذا الشأن 
مجلس  من  المشكلة  للجنة  لنقلها 

النواب وأخذها في االعتبار .
الفاعل  ال���دور  ال��ح��ض��ور  وث��م��ن 

الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب 
وح��رص��ه��م ع��ل��ى أخ����ذ ت��وص��ي��ات 
والحرفية  المهنية  النقابات  كافة 

والعمالية بشأن القانون .

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي عدد من أعضاء مجلس  النواب عن المنطقة الغربية

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس جامعة بنغازي

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يلتقي سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا

عدد من رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب وعدد من 
السادة أعضاء المجلس يلتقون بوزير خارجية اليونان

رؤساء لجنتي الخارجية والحكم 
المحلى يلتقون المدير اإلقليمي 

للوكالة األلمانية للتعاون

عضوات من مجلس النواب يجتمعن بعدد من ممثلي 
النقابات والمهن الحرفية والصناعية العامة



3
أخبار

األحد 26 ربيع الثاني   1444هـ الموافق 20 نوفمبر 2022م العدد )201(  

اف��ت��ت��ح��ت ه���ي���أة ال���رق���اب���ة 
الماضي  الخميس  اإلداري�����ة،  
بحضور  ب��ال��م��رج،  فرعها  مقر 
رئ��ي��س ال��ه��ي��أة ع��ب��د ال��س��ام 
اإلدارات  وم��دي��ري  ال��ح��اس��ي، 
والمكاتب  وال��ف��رع��ي��ة  ال��ع��ام��ة 

برئاسة الهيأة.
هذا  أن  الهيأة  رئيس  وأك��د 
ال��م��ش��روع ي��أت��ي ض��م��ن خطة 
المقرات  لتوفير  الهيأة  عمل 
ال��م��ن��اس��ب��ة ل��ج��م��ي��ع ف��روع��ه��ا 
ومكاتبها وتجهيزها، مشيًرا إلى 

اهتمامها  جل  تولي  الهيأة  أن 
ببناء الكوادر القادرة على إنجاز 
العمل الرقابي وتوفير اإلمكانات 

ال��ازم��ة ل��ه��ا، ذل���ك م��ن خ��ال 
أجل  وم��ن  وال��ت��دري��ب  التأهيل 
بروتوكول  الهيأة   ستوقع  ذلك 

تدريب مع معهد القضاء.
وعلى هامش االجتماع اجتمع 
اإلدارات  ب��م��دي��ري  ال��ح��اس��ي 
العامة والفرعية بالهيأة، ناقشوا 
خ��ال��ه س��ي��ر ال��ع��م��ل ب��ال��ف��روع، 
التي  سنوية  ال��رب��ع  وال��ت��ق��اري��ر 
الهيأة،  لرئاسة  إحالتها  تمت 
وش���دد ال��ح��اس��ي على ض��رورة 
إنجاز التقارير السنوية بالشكل 
واألسلوب الصحيح حتى تظهر 
المناسب  بالشكل  ال��ت��ق��اري��ر  

الذي يعكس مهنية الهيأة.

اقعيم،  فرج  الداخلية  وزارة  وكيل  اّطلع 
على المعّوقات والعراقيل التي تُواجه سير 
ع��دًدا  لقائه  خ��ال  ذل��ك  األم��ن��ي،  العمل 
والضباط  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ق��ي��ادات  م��ن 

والمستشارين.
وزارة  لوكيل  الرسمية  المنصة  وذك��رت 
بنغازي شهدت  الداخلية أن معظم مناطق 
وضبط  الجريمة  مستويات  في  انخفاًضا 
الشارع العام بسبب خطط الغرفة األمنية 

الُمشتركة التي تم إطاقها الفترة الماضية.
وأك����د اق��ع��ي��م ض����رورة ت��ط��وي��ر وس��ائ��ل 
الجهات  بين  الُمشترك  التنسيق  وأساليب 
األم��ن��ي��ة ب��م��ا ي��ك��ف��ل ح��ف��ظ االس��ت��ق��رار 
والُمجاهرة بالقانون، مشّدًدا على أن مسار 
النهضة واإلعمار الجاري حالّيًا في بنغازي 
يجب أن يتزامن مع االرتقاء بمستوى العمل 
هيبة  بسط  على  الجهود  وتركيز  األمني 

الدولة واحترام وتأمين المواطنين.

ب��ح��ث وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ل��واء 
لقائه  أب��وزري��ب��ة، خ���ال  ع��ص��ام 
ال��م��رك��زي  ال��دع��م  إدارة  ُم��دي��ر 
صاح  اللواء  الشرقية  ِبالمنطقة 
جهود  الخميس؛  اليوم  الخفيفي 
دعم التنسيق األمني بين مكونات 

اإلدارة.
وزارة  ذك����رت����ه  ل���م���ا  ووف����ق����ا 
ال���داخ���ل���ي���ة ع���ب���ر م���وق���ع ف��ي��س 
االجتماع  استعرض  فقد  ب���وك؛ 
المهمة  الموضوعات  ِم��ن  ع��ددا 

فضا  األم��ن��ي،  ِب���األداء  المتعلقة 
التي  والعراقيل  الُمختنقات  عن 
ت��ع��ت��رض س��ي��ر ال��ع��م��ل، وإي��ج��اد 

الُمعالجات الازمة لها.
وش���دد وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة؛ على 
للدعم  العامة  اإلدارة  دور  أهمية 
ال��م��رك��زي؛ ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى أم��ن 
ضرورة  مؤكدا  والمواطن،  الوطن 
لتحقيق  الجهود  من  المزيد  بذل 
نتائج إيجابية ملموسة على أرض 

الَواقع.

بالحكومة  الصحة  وزي��ر  التقى 
الليبية عثمان عبد الجليل، مع رئيس 
والسمعيات  القوقعة  زراع��ة  وحدة 
التخصصية  ال��ج��راح��ات  ب��م��رك��ز 

الهواري حسين الخمري.
ضعاف  أوض���اع  اللقاء  وت��ن��اول 
سجات  ف��ي  المسجلين  السمع 
زراع��ة  عمليات  إلج���راء  االنتظار 
ال��ق��وق��ع��ة، ب����دوره أص���در ال��وزي��ر 
ت��ع��ل��ي��م��ات��ه ب��ت��وف��ي��ر االح��ت��ي��اج��ات 
العمليات  ه���ذه  إلج����راء  ال��ازم��ة 

ل��ل��م��رض��ى م���ن أج���ه���زة وم��ع��دات 
العصب  تحفيز  وأج��ه��زة  وأدوات 

السمعي.
تفعيل  على  الجليل  عبد  وأك��د 
القوقعة،  لزراعة  الوطني  البرنامج 
وب��رن��ام��ج ال��ك��ش��ف ال��م��ب��ك��ر على 
طاب المدارس، الذين يعانون من 
ضعف السمع لكي يتسنى عاجهم 
مبكراً، وذلك من خال التعاون مع 
بالوزارة  المدرسية  الصحة  إدارة 

ووزارة التعليم.

استقبل وزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس 
بو حسن بمكتبه بمقر ديوان الوزارة، يوم األربعاء 

الماضي؛ عميد بلدية البريقة مفتاح بوخمادة.
للتعاون  التام  استعداده  البلدية  عميد  وأبدى 
الزراعية  األراض���ي  لحماية  ال��زراع��ة  وزارة  مع 
بالتعاون  المخططات  والبناء خارج  والمشجرات 

مع جهاز الشرطة الزراعية بالبلدية.
الحيوانية  وال��ث��روة  ال��زراع��ة  وزي��ر  التقى  كما 
بمكتبه أستاذ االقتصاد بجامعة بنغازي والخبير 
في المجال االقتصادي عطيه الفيتوري بحضور 
بالوزارة  والمالية  اإلداري��ة  الشؤون  إدارة  مدير 
عيسي السنوسي؛ لمناقشة عدد من الموضوعات، 
لغرض  واإلق��راض  الديون  تحصيل  ضمنها  من 
البشرية  ال��م��وارد  بتنمية  وااله��ت��م��ام  ال��زراع��ة 

بالوزارة.

هيأة الرقابة اإلدارية تفتتح مقر فرعها بالمرج

اقعيم: مسار اإلعمار في بنغازي يجب أن يتزامن مع االرتقاء بمستوى العمل األمني 

وزير الداخلية يؤكد أهمية دعم إدارة الدعم المركزي

وزير الصحة ُيصدر تعليماته بتوفير االحتياجات الالزمة لضعاف السمع

وزير الزراعة يبحث عددا من الملفات مع المسؤولين االقتصاديين

بالحكومة  والمالية  التخطيط  وزي��ر  طالب 
للنائب  ال��ل��ي��ب��ي��ة أس��ام��ة ح��م��اد ف��ي خ��ط��اب 
كتاب  تلقينا  أننا  “نخطركم  فيه:  ق��ال  ال��ع��ام، 
وج��راح��ة  ط��ب  لمستشفى  المساعد  المدير 
األطفال بنغازي رقم )م ط 148( المؤرخ في 
7/11/2022م، بشأن اإلباغ عن عدم إتمام 
االعتماد  فتح  إج���راءات  الجمهورية  مصرف 
المخصص  المبلغ  لتحويل  ال��ازم  المستندي 
بالخارج  للعاج  والمالية  التخطيط  وزارة  من 
بمركز الحسين باألردن، مما أثر سلبا على حياة 

األطفال المتلقين للعاج”.
وأضاف حماد: ” في هذا الخصوص، نفيدكم 
بأن هذه الوزارة قامت بتاريخ 13/9/2022م، 
بتحويل مبلغ قدره خمس مايين دينار لمستشفى 
المصرفي  بحسابه  األط��ف��ال،  وج��راح��ة  ط��ب 
على  خصما  الفويهات،  الجمهورية  بمصرف 
العامة  بالميزانية  الثاني  بالباب  مخصصاته 
)2022م(  الجارية  المالية  للسنة  المعتمدة 
للعاج بالخارج، وذلك ليتسنى للمستشفى فتح 
اعتماد مستندي لصالح مركز الحسين بالمملكة 
الحاالت  مصروفات  تغطية  بهدف  األردن��ي��ة 
بشكل  للعاج  المحتاجين  لألطفال  الحرجة 
عاجل، غير أن مصرف الجمهورية الفويهات لم 
المستندي،  بإتمام إجراءات فتح االعتماد  يقم 
مما كان سببا وراء عدم تلقى المرضى للعاج 
الازم إلنقاذ حياتهم، فكانت النتيجة وفاة عدد 
سبتمبر  شهر  إحصائية  حسب  أط��ف��ال   )5(

المنصرم”.
وتابع وزير التخطيط: “وجب علينا إخطاركم 
للتحرك  وحثكم  للمسؤولية،  إخ���اًء  ب��األم��ر 
باتخاذ إجراءاتكم وفقا لاختصاص المخولين 
به قانوًنا لمعالجة هذا الموضوع مع المصرف 

المذكور”.

بالحكومة  والتعليم  التربية  وزير  أجرى 
الهيأة  إل��ى  زي��ارة  الجديد  جمعة  الليبية 
ومركز  والمتفوقين  للموهوبين  الوطنية 

بنغازي للمتفوقين.
وكان في استقباله رئيس الهيأة الوطنية 
للموهوبين والمتفوقين علي الورفلي؛ حيث 
والمراكز  الهيأة  عن  تفصيليا  شرحا  قدم 

التابعة لها.
وحث الجديد رئيس الهيأة الوطنية على 
مزيد من العطاء، وأكد أنه سيتولى دعمهم 
وفقا لإلمكانات المتاحة واالستفادة منهم 
وتغيير  والتأهيل  الكفاءة  رفع  دورات  في 

المسار للمعلمين.

وزير التخطيط والمالية يطالب النائب 
العام بمحاسبة المسؤولين عن وفاة 5 

أطفال من مرضى األورام 

وزير التربية والتعليم يجري زيارة 
للهيأة الوطنية للموهوبين والمتفوقين
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يستنكر  ص��ال��ح  عقيلة  المستشار 
أعمال الترهيب 

المستشار  النواب  مجلس  رئيس  استنكر 
مجلس  أعضاء  له  تعرض  ما  صالح،  عقيله 
بالعاصمة  ال��م��اض��ي  االث��ن��ي��ن  االس��ت��ش��اري 
بقوة  وترهيب  تهديد  أعمال  من  طرابلس؛ 
ال��س��اح م��ن خ���ال م��ح��اص��رت��ه��م م��ن قبل 
له  أن ما تعرض  مجموعات مسلحة، مؤكداً 
وانتهاًكا  لحياتهم،  تهديًدا  يمثل  االستشاري 
لحريتهم الشخصية التي يكفلها لهم القانون.
وطالب رئيس مجلس النواب، النائب العام 
ومحاسبة  الحادثة  ه��ذه  ح��ول  تحقيق  بفتح 

المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.
الممثل  بلتقي  النواب  مجلس  رئيس 
المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص 

لدى ليبيا
المستشار  ال��ن��واب  مجلس  لرئيس  وك��ان 
عقيله صالح لقاء مع الممثل الخاص لألمين 
العام لألمم المتحدة لدى ليبيا حيث ناقش 
فخامته، األربعاء الماضي مع الممثل الخاص 
بعثة  ورئيس  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 
عبدالله  ليبيا  ف��ي  للدعم  المتحدة  األم���م 
وُسبل  ليبيا بشكل عام  باتيلي، األوضاع في 
والوصول  الراهنة  إنهاء األزمة  إلى  الوصول 

إلى إجراء االنتخابات في أقرب اآلجال .
السفير  مع  يبحث  النواب  مجلس  رئيس 

الفرنسي تطورات األوضاع السياسية  
على صعيد متصل بحث فخامة المستشار 
عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة االثنين 
ليبيا  ل��دى  الفرنسّي  السفير  م��ع  الماضي 
مصطفى مهراج تطورات األوضاع السياسية 
في الباد ال سّيما في المسارين "السياسي 
وال���دس���ت���وري" ل��ل��وص��ول إل���ى االس��ت��ح��ق��اق 

االنتخابي في أقرب اآلجال .
وعّبر السفير الفرنسي عن سعادته بلقائه 
المستشار عقيله صالح، منذ  بفخامة  األول 
توليه مهامه قبل أقل من شهر، مؤكدا دعم 
باده للشعب الليبي ولكل الجهود التي تُبذل 
في هذا اإلطار، مع الممثل الخاص لألمين 
العام لألمم المتحدة عبدالله باتيلي، مجددا 

دعم فرنسا الستقرار ووحدة وسيادة ليبيا.
قدم  م��ا  أن  يؤكد  ال��ن��واب  مجلس  رئيس 

للمعلمين هو حقٌّ لهم وليس منة من أحد 
وكان لفخامة المستشار عقيله صالح لقاء 
مع النقيب العام للمعلمين عبد النبي النف، 
ونُقباء  للمعلمين  العامة  النقابة  وأع��ض��اء 
المعلمين من مختلف أنحاء الباد، بحضور 

عضو مجلس النواب الهادي الصغير..
رئيس  بلقاء  سعادتهم  عن  الحضور  وعّبر 
شكرهم  بخالص  متقدمين  النواب،  مجلس 

صالح  عقيله  للمستشار  امتنانهم  وعظيم 
الذي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى 
في نيل المعلمين لحقوقهم بعد طول انتظار 

ومعاناة .
المستشار عقيله صالح أن ما  أكد  بدوره 
لهم  حق  هو  للمعلمين  النواب  مجلس  قدمه 
وليس منة من أحد وأن االستثمار الحقيقي 
أهمية  على  مشدًدا  اإلنسان،  بناء  في  يكون 
في  يسهم  الذي  النشء  بناء  في  المعلم  دور 

تنمية وتقدم الباد .. 
من  االق��ت��راب  ي��ؤك��د  األول  ال��ن��ائ��ب 

تسوية وطنية شاملة
النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  قال 
السيد / فوزي النويري: إنه في الوقت الذي 
فإن هناك  وطنية،  تسوية  الباد من  تقترب 
تصريحات،  شكل  ف��ي  خ��ارج��ي��ة  ت��دخ��ات 

تقّوض أي تقارب بين الليبيين. 
جاء ذلك خال بيان أدان خاله تصريحات 
القاطع  الرفض  مؤكًدا  الدبلوماسيين،  بعض 
لهذه التدخات السافرة في الشأن الداخلي 

لليبيا، والتي تهّدد األمن القومي للباد. 
في  الحل  أن  على  البيان-  -ختام  وأك��د 
رؤية  ووفق  ليبّيًا،  ليبًيّا  يكون  أن  يجب  ليبيا 
وطنية شاملة تجمع األطراف كافة، وتحظى 
بموافقة الشعب، وتحّقق مصالحه، بعيًدا عن 
رؤى وإماءات أطراف خارجية "مهما اّدعت 

ُحسن النية".
أعضاء  م��ن  ع���ددا  يلتقي  ال��ن��وي��ري 

مجلس النواب بالمنطقة الغربية
مجلس  لرئيس  األول  النائب  أستعرض 
أعضاء  من  عددا  مع  النويري  فوزي  النواب 
مجلس  النواب عن المنطقة الغربية، بمدينة 
بشكل  الباد  في  الراهن  الوضع  طرابلس 
واألمنية  السياسية  األوضاع  وتطورات  عام، 
واالق��ت��ص��ادي��ة، وذل���ك ف��ي إط���ار ال��ت��ش��اور 

والتنسيق واستكمال جهود باقي األعضاء. 
الحاضرون  النواب  مجلس  أعضاء  وأك��د 

الصادر  األول  النائب  بيان  في  جاء  ما  على 
في العاشر من نوفمبر الجاري حول السيادة 
الليبية ورفض التدخات الخارجية السافرة 

من بعض األطراف.
جمهورية  سفير  مع  يناقش  العقوري 

فرنسا آخر المستجدات السياسية 
الخارجية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئ��ي��س  ن��اق��ش 
سفير  مع  العقوري  يوسف  النواب  بمجلس 
جمهورية فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج؛ 
المشترك، إضافة  والتنسيق  الثنائي  التعاون 

إلى آخر المستجدات السياسية.
وأكد العقوري خال اللقاء عمق العاقات 
مع فرنسا وضرورة تعزيز التنسيق المشترك 
لمواجهة التحديات المشتركة أبرزها مكافحة 
في  التعاون  وتعزيز  الهجرة  وأزم��ة  اإلره��اب 
المجاالت العلمية واالقتصادية مقدماً شكره 
لجهود جمهورية فرنسا لدعم استقرار ليبيا.

الخارجية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئ��ي��س  وش���ّدد 
الفضاء  م��ن  ال��ت��ق��ارب  ل��دع��م  ح��رص��ه  على 
الجغرافية  للروابط  بالنظر  الفرانكفوني 
بفتح  مطالباً  األع��ض��اء،  للدول  والتاريخية 

قنصلية فرنسية في بنغازي.
مع  يلتقون  ال��ن��واب  مجلس  أع��ض��اء 

الوكالة األلمانية للتعاون
الخارجية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئ��ي��س  ب��ح��ث 
بمجلس النواب يوسف العقوري رفقة عضو 
المجلس سعيد امغيب، ورئيس لجنة الحكم 
المحلي ادريس عمران، مع المدير اإلقليمي 
و  ه��ور  مانفريد  للتعاون  األلمانية  للوكالة 
وأب��رز  الوكالة  مشاريع  ل��ه،  المرافق  الوفد 
العمل  الماحظات حول عملها، كذلك سير 
على موضوع الامركزية ، إضافة إلى بحث 

توزيع المشاريع بعدالة بين أقاليم ليبيا. 
المشترك  التنسيق  أهمية  ال��ن��واب  وأك��د 
وتنظيم الدراسات التقييمية للمشاريع للتأكد 
القصوى من  إنشائها واالستفادة  من جدوى 
استدامتها،  وضمان  لها  المرصودة  الموارد 

معربين عن شكرهم للوكالة على مجهوداتها 
الحكم  مجال  ف��ي  الدولية  الخبرات  لنقل 

المحلي و دعم البلديات.
من جانبه أكد مانفريد هور حرص الوكالة 
بما  واالستشاري  الفني  بدورها  القيام  على 
ودعم  المحلي  بالحكم  النهوض  في  يساهم 

الخدمات األساسية في البلديات الشريكة.
ع��ب��د ال��س��ام ش��وه��ا ي��ش��ارك م��ع وزارة 
الداخلية في اجتماعها الخاص بدعم مديرية 

أمن ربيانة 
الدائرة  عن  النواب  مجلس  عضو  ش��ارك 
الرابعة الكفرة عبد السام شوها، باالجتماع 
فرج  الداخلية  وزارة  وكيل  بين  ج��رى  ال��ذي 
اقعيم، ووفٍد من مكّونات قبائل التبو بالمنطقة 
ومشايخ وأعيان ربيانة والكفرة بحضور وزير 
فتحي  الشرعية  غير  الهجرة  لشؤون  الدولة 

التباوي، ومدير أمن ربيانة. 
مديرية  بدعم  الداخلية  وزارة  وكيل  ووّجه 
أمن ربيانة، بعدد من المركبات اآللية وسداد 
ومبنى  مّقرها  إيجار  على  المتراكمة  الديون 
منها،  القديمة  تهالك  بسبب  الشرطة  مركز 
والشروع في إجراءات إنشاء مباٍن جديدة لها. 
والعراقيل  المشاكل  ال��وف��د،  واستعرض 
ون��واق��ص  األم��ن��ي  العمل  ت��واج��ه سير  ال��ت��ي 
ذات  كونها  ربيانة،  أمن  مديرية  واحتياجات 
ط��اب��ع ح����دودي وم��وق��ع م��ه��م ف��ي مواجهة 

التهريب والهجرة وغيرها من الجرائم.
ال��ن��ائ��ب ال��ه��ادي ال��ص��غ��ّي��ر يُ��ج��ري زي���ارة 
لمؤسسة الخدمات اإلعامّية بمجلس النواب
أجرى عضو مجلس النواب الدكتور "الهادي 
باسم  الرسمي  المتحدث  رفقة  الصغّير"، 
بليحق"؛  "عبدالله  األس��ت��اذ  ال��ن��واب  مجلس 
اإلعامية  الخدمات  مؤسسة  لمقّر  زي���ارة 
استقبله  بنغازي،  بمدينة  ال��ن��واب  بمجلس 
خالها رئيس مجلس إدارة المؤسسة األستاذ 

"خالد مفتاح الشيخي".
بمقّر  موّسعة  جولة  ال��زي��ارة؛  وتضمنت 
مؤسسة الخدمات اإلعامية الرئيس، حيث 
تفقد الدكتور الهادي الصغّير األقسام اإلدارية 
ومهن  الصحفي  التدريب  ومركز  والقانونية، 
ُقّدمت  للمؤسسة؛  التابع  والتلفزيون  اإلذاعة 
خالها شروحا توضيحية من قبل الموظفين 

حول األعمال والمهام المناطة بهم.
وخال زيارته؛ تفقد النائب الهادي الصغّير؛ 
تتضّمن  التي  بالمؤسسة  اإلعامية  األذرع 
ووكالة  األمة،  وراديو  المستقبل،  ليبيا  "قناة 
حيث  ال��دي��وان"،  وصحيفة  المستقبل،  أنباء 
واإلعامية؛  والفنية  اإلداري��ة  الكوادر  التقى 
ونّوه باألداء المتمّيز للموظفين، وتفانيهم في 

تقديم منتج إعامّي متقّدم وعصري.

المستشار عقيله صالح: أن ما قدمه مجلس النواب للمعلمين هو حق لهم 
وليس منة من أحد وأن االستثمار الحقيقي يكون في بناء اإلنسان

■  إعداد / محمد العكاري 
تستعرض قبة البرلمان خالل هذا العدد أبرز أنشطة مجلس النواب خالل أسبوع حافل من اللقاء والزيارات والمباحاثات على 
الصعيد الدولي والمحلي، باإلضافة إلى دعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، أعضاء المجلس للجلسة الرسمية 

التي ستعقد بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي يوم غدًا األثنين ، الموافق 21 من نوفمبر 2022 ووفقا لما ورد في الدعوة، فإن 
الجلسة ستناقش عدًدا من القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس . 
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“وزير  الحكومة  رئيس  تفقد 
فتحي  ال��م��ك��ل��ف”  االق��ت��ص��اد 
باشاغا يوم الخميس الماضي؛ 
والصناعة  التجارة  غرفة  مقر 

والزراعة بنغازي.
ح��ي��ث ك����ان ف���ي اس��ت��ق��ب��ال��ه 
ومستشاروه،  اإلدارة  مجلس 
“وزي��ر  الحكومة  رئيس  واطلع 
ما  على  المكلف”  االق��ت��ص��اد 
ال��غ��رف��ة م��ن تسيير  ب��ه  ت��ق��وم 
أعمال التجار، وتفقد التقاسيم 
من  تمتد  والتي  بها،  اإلداري���ة 
األبيار شرقاً إلى الكفرة جنوباً 

إلى رأس األنوف غربا.
شرح  إل��ى  باشاغا  واستمع 
الغرفة  نشاطات  حول  مفصل 

وأك��د  وخ��ارج��ه��ا،  ليبيا  داخ���ل 
على أهمية دور رجال األعمال 
ف��ي ال��م��ش��ارك��ة ب��ي��ن ال��ق��ط��اع 

ال��ع��ام وال��خ��اص، وأن���ه ي��درس 
تشكيل لجنة خبراء اقتصاديين 
الغرف  وبمشاركة  وقانونيين، 
ال��ت��ج��اري��ة ورج����ال األع��م��ال؛ 
تتبناها  قوانين  لتقديم مشروع 
لتقدمها  ال��ل��ي��ب��ي��ة؛  ال��ح��ك��وم��ة 
لدراستها  النواب  مجلس  إل��ى 
شأنها  م��ن  وال��ت��ي  واعتمادها 
ت��ح��دي��د ال��ه��وي��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
ومعالجة  ل��ل��دول��ة،  وال��ت��ج��اري��ة 
اآلثار السلبية للقوانين السابقة 
األجنبي  االستثمار  لتشجيع 

والمحلي في بناء الوطن.

اليونان  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  أك��د 
زيارته  أثناء  ديندياس  نيكوس 
دعم  ال��ب��ح��ري،  بنغازي  لميناء 
وتقديم  للميناء  الكامل  ب��اده 
عبر  وذل���ك  لتطويره،  ي��ل��زم  م��ا 
على  اليونانية  الخارجية  موقع 

)تويتر).
وقال ديندياس إن الميناء مهم 
الغذائية  المساعدات  لتوصيل 
واإلن���س���ان���ي���ة إل����ى ال��م��ن��ط��ق��ة 
الواسعة في شمال أفريقيا ودول 
الساحل، فالموقع االستراتيجي 

يعيد  ودعمه  جداً،  مهم  للميناء 
االستقرار للمنطقة بالكامل.

يزيد  الكابتن  رح��ب  وب���دوره، 
إدارة  مجلس  رئ��ي��س  ب��وزري��دة 
بزيارة  للموانىء  الليبية  الشركة 
وزير الخارجية اليوناني والوفد 
المصاحب له، معرباً عن سعادته 
الشركة  واستعداد  الزيارة  بهذه 
التام للتعاون مع كل من يمد يد 
إعمار  وإلع��ادة  للميناء،  العون 
بنغازي بعد ما لحق بها من دمار 

نتيجة الحرب على اإلرهاب. 

شركة  وأعضاء  رئيس  عقد 
ال��ب��ري��ق��ة ل��ت��س��وي��ق ال��ن��ف��ط، 
العام  مديري  اجتماًعا بحضور 
للنفط  العامة  النقابة  وئ��ي��س 
النقابة  وعضو  ونائبه،  والغ�از 
ع���ن ش��رك��ة ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي 
ل��ل��ن��ف��ط، ب��م��ق��ر ال��ش��رك��ة في 

العاصمة طرابلس.
وقال المكتب اإلعامي – في 
بيان يوم األربعاء الماضي – إن 
العمل  لمناقشة  جاء  االجتماع 
والصعوبات  المنظم  الجماعي 
في  المس�تخدمين  تُواجه  التي 
ق��ط��اع ال��ن��ف��ط ع��ام��ة وش��رك��ة 
وآلية  خ���اص،  بشكل  البريقة 
سير  لضمان  وحلها  تذليلها 

العمل والنهوض بالقطاع.
النفط  نقابة  رئيس  وأش���اد 
الذي  بال�دور  االجتماع  خ��ال 
ت��ل��ع��ب�����ه ال��ش�����رك�����ة وح��رص��ه��ا 
الخدمات  أفضل  تقديم  على 

للمواطن.
كما تم اإلش��ادة بأن الشركة 
ك���ان���ت م���ن أول�����ى ال��ش�����رك��ات 
بتفعيل  قامت  التي  الخدمية 
قرار رقم )642( لس�نة 2013 

وال��م��ت��ع��ل��ق ب���زي���ادة ال��م��رت��ب��ات 
بنسبة 67 %، وكذلك إنتهاجها 
إقرار الحوافز التي خص�ت بها 
شريحة المستودعات في وقت 

سابق.
في المقابل، أثنى رئيس لجنة 
الذي  البارز  الدور  اإلدارة على 
تقوم به نقابة النفط، من أجل 
القطاع  وإظهار  الص�ف  توحيد 
ب��ال��ش��ك��ل ال���راق���ي وال��م��ن��ظ��م، 
كافة  وتسخير  الحال  هو  كما 
إمكانيات شركة البريقة بجميع 
العامة  النقابة  لص�الح  المواقع 
الصالح  يحقق  بما  ودع��م��ه��ا، 
ال��ع��ام ان��ط��اًق��ا م��ن ال��ق��اع��دة 

العمالية. 

رئيس الحكومة “وزير االقتصاد المكلف” يتفقد غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي 

رئيس إدارة الليبية للموانئ يلتقي وزير الخارجية اليوناني

شركة البريقة لتسويق النفط تستعرض مع النقابة العامة للنفط أبرز الصعوبات وآليات حلها

شركة برنيق للطيران تعلن تنظيم رحالت 
من مطار بنينا عبر مطار سبها الدولي

المركزي  ليبيا  مصرف  المحافظ  استقبل 
الماضي  الثاثاء  يوم  الحبري،  علي  المكلف 
الفرنسية  الجمهورية  سفير  بنغازي؛  بمدينة 
لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق له.

مشروع  في  التطورات  الجانبان،  وناقش 
التي  والمعوقات  المركزي،  المصرف  توحيد 
ت��واج��ه��ه، وم���دى س��ب��ل االس��ت��م��رار ف��ي ه��ذا 

المشروع.
االقتصادي  ال��وض��ع  ع��ن  الحبري  وت��ح��دث 
والمالي التي تواجهه الباد في ظل التطورات 
المقترحة  والحلول  ودول��ي��اً،  محلياً  االخ��ي��رة 
وطأتها  وتخفيف  األوض����اع،  ه��ذه  لتحسين 
السلبية قدر المستطاع، التي من ضمنها قرار 
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القاضي 

بتعديل سعر صرف الدينار الليبي.
م���ن ج��ان��ب��ه، ت��ح��دث ال��س��ف��ي��ر ال��ف��رن��س��ي 
جميع  مع  باريس  بها  تقوم  التي  الجهود  عن 
األطراف؛ لتحقيق االستقرار السياسي والنمو 

االقتصادي في ليبيا.

أعمال  للكهرباء،  ال��ع��ام��ة  ال��ش��رك��ة  أن��ه��ت 
الرابعة  للوحدة  الجسيمة،  والعمرة  الصيانة 
بمحطة كهرباء الزويتينة الغازية التي استمرت 
الشبكة  على  لدخولها  تمهيًدا  أسابيع،  ع��دة 

الكهربائية.
أداء  تحسين  على  حرصها  الشركة  وأكدت 
الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها عبر متابعتها 
المستمرة ألعمال الصيانة والعمرات الجسيمة 
التوليد بمختلف محطات  للعديد من وحدات 

اإلنتاج لتعمل بكامل قدرتها اإلنتاجية.
أنها  للكهرباء  العامة  الشركة  وأوض��ح��ت 
أجرت عدة اختبارات تشغيلية  للوحدة الرابعة 
إجراء  بعد  الغازية  الزويتينة  كهرباء  بمحطة 

العمرة الجسيمة لها.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إجمالي 
بلغ 825  الطبيعي  للغاز  المحلي  االستهاك 

مليون قدم مكعب.
وأشارت المؤسسة إلى أن إنتاج النفط الخام 
بلغ مليوًنا و211 ألف برميل، وإنتاج المكثفات 

بلغ 54 ألف برميل.
الشركة  استهاك  أن  المؤسسة،  وأضافت 
للكهرباء بلغ 613 مليون قدم مكعب،  العامة 
مليون   119 بلغ  للنفط  الوطنية  والمؤسسة 

قدم مكعب.

للطيران  برنيق  شركة  تبدأ  
تنظيم  جدول رحاتها الداخلية  
من مطار بنينا  عبر مطار سبها 
اإلثنين  ي��وم  من  ابتداء  الدولي 
القادم  ومن مطار طبرق الدولي 

في اليوم التالي .
وأفادت الشركة  بأنها ستسير 
لثاث  أسبوعًيا  واح���دة  رح��ل��ة 
وسبها  ب��ن��غ��ازي  ع��ب��ر  وج��ه��ات 
وطرابلس على النحو التالي - .

بنغازي – سبها – بنغازي )يوم 
اإلثنين( .

سبها   – طرابلس   – سبها   
)يوم اإلثنين( .

 طرابلس – طبرق – طرابلس 
) يوم الثاثاء( .

اختتمت يوم الخميس الماضي  بشركة الخليج 
العربي للنفط الدورة التدريبية بعنوان السامة 

العامة واذونات العمل.
حيث استهدفت الدورة عدد 12 متدرب من 
إدارة الخدمات بالتنسيق مع إدارة السامة حيث 
القى برنامج الدورة كًا من السيد محمد جمعة 

الشاعري ، والسيد سالم المرغني .
ت��أت��ي ه��ذه ال��ب��رام��ج ف��ي اط���ار خطط إدارة 
التدريب والتطوير للرفع من كفاءة المستخدمين 
بكافة المواقع وفي ختام الدورة وزعت الشهادات 

على المتدربين.

الحبري يناقش مع السفير الفرنسي 
مشروع توحيد المصرف المركزي

إنهاء أعمال صيانة الوحدة الرابعة 
بمحطة كهرباء الزويتنية

الوطنية للنفط: إنتاج البالد من النفط 
بلغ مليوًنا و211 ألف برميل 

اختتام دورة تدريبية بعنوان 
السالمة واذونات العمل



أجرى مسؤول ملف التعليم في بلدية 
ال��ج��ازوي، يوم  ال��ب��اس��ط  ب��ن��غ��ازي عبد 
الثاثاء الماضي، زيارة تفقدّية للمدارس 
الواقعة في نطاق منطقة “سيدي خليفة” 

لاّطاع على وضعها العام.
واط��لّ��ع ال��ج��ازوي خ��ال زي��ارت��ه التي 

البلدي سيدي  الفرع  رئيس  فيها  رافقه 
من  التي  المدارس  إحدى  على  خليفة؛ 
صيانتها  في  البلدية  تشرع  أن  المقرر 
ب��ه��ا صيانة  ال��ت��ي س��ت��م��ر  وال���م���راح���ل 

المدرسة.
وأكدت بلدية بنغازي أن هذه األعمال 

التابعة  للمرافق  متابعتها  ضمن  تأتي 
مشاريع  استحداث  عن  فضًا  للبلدية 
ضمن  الخدمية  بالمؤسسات  ج��دي��دة 
لبلدية  االستقرار  إع��ادة  لجنة  أعمال 
المشروعات  مكتب  ب��إش��راف  بنغازي 

بالبلدية.

ش����ارك ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة ال��ك��ف��رة في 
مكتب  اطلقها  التي  التفتيشية   الحملة 
اإلصحاح البيئي  وجهاز الحرس البلدي 
من  عشوائية  عينة  استهدفت  وال��ت��ي 
محال  بيع الخضروات والمواد الغذائية 

والصيدليات والمطاعم والقصابين.
االج���راءات  متابعة   الحملة  وتهدف 

إذن  على  واالط���اع  للعاملين  الصحية 
المزاولة  لألنشطة التجارية المتخصصة 
ك��ال��ص��ي��دل��ي��ات و ال��ت��راخ��ي��ص ال��ع��ام��ة 
لألنشطة االقتصادية وقد تمت مصادرة 
في  الصاحية  منتهية  السلع  من  عدد 
بعض المحال باإلضافة إلى عدم وجود 

تراخيص عمل .

البلدية  السيد عميد  أثنى  من جانبه 
ال��ب��ل��دي  ومكتب  ال��ح��رس  على ج��ه��ود 
خطوة  تمثل  وال��ت��ي  البيئي  اإلص��ح��اح 
هامة في حماية المستهلك ، الفتاً  إلى 
المؤسسات  ه��ذه  مع  تقف  البلدية  أن 
توفر  تدخر جهدا في دعمها حال  ولن 

اإلمكانات الازمة.

السيد/  س��رت  بلدية  عميد  بحث 
لجنة  رئيس  م��ع  المعداني   مختار 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ب��ال��ب��ل��دي��ة  خ��ال  
دي���وان  ُع��ق��د بمقر  م��وس��ع  اج��ت��م��اع 
آلية  الماضيين  اليومين  ال��ب��ل��دي��ة  
وضمان  البحري  سرت  ميناء  تفعيل 
مزارعهم  الواقعة  المواطنين  حقوق 

ضمن مخطط الميناء .
فرع  م��دي��ر   / ال��س��ادة  بحضور    

ال��رق��اب��ة س���رت ، م��دي��ر ال��ت��ط��وي��ر 
ال��ث��روة  قطاعي  ،م��دي��ري  العمراني 
أم��اك  وم��دي��ر  وال��زارع��ة   البحرية 
القانوني  المكتب  وم��دي��ر  ال��دول��ة 

بالبلدية .
إلى االتفاق على  االجتماع   َ خلُص 
ملف  وإحالة  بالخصوص  إف��ادة  منح 
تعويضات المواطنين إلى جهاز تنفيذ 

مشروعات المواصات.

إشراف : سعيد الصيد 6
بلديات
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بلدية بنغازي تتفّقد أوضاع المدارس بمنطقة سيدي خليفة 

 حرصًا على حماية المستهلك

مكتب اإلصحاح البيئي  والحرس البلدي  ببلدية الكفرة  يجريا حملة تفتيشية

بلدية سرت تبحث تفعيل ميناء سرت البحري

لبلدية  التسييري   المجلس  أع��ض��اء  ن��اق��ش 
الماضيين  اليومين  اجتماعهم   خ��ال  بنغازي  
مع مختار محلة حي المساكن  الجاهزة / عادل 
البدري   المشكات  التي تواجه مدارس الحي 
وسبل حلحلتها وآلية صيانة وترميم بعض أسوار  
نور  مدرسة  بينها  من  والتي  المنهارة  المدارس 
دراسة  إلى  باإلضافة    ، التقدم  مدرسة  و  العلم 
ب��ع��ض  ال��م��ش��اري��ع  ال��خ��اص��ة ب��ال��ح��ي  لتوفير 
احتياجات المنطقة وفقا للتعليمات الصادرة من 

رئيس المجلس التسييري لبلدية  بنغازي.

بالشركة  اإلدارة  مجلس  رئيس  ناقش 
ال��ع��ام��ة ل��خ��دم��ات ال��ن��ظ��اف��ة ب��ب��ن��غ��ازي، 
الثاثاء  ي��وم  زي��د،  عبدالرحمن 
ال����م����اض����ي؛ م�����ع م���دي���ر 
ومديري  النظافة  إدارة 
األق���س���ام وال����وح����دات؛ 
آل��ي��ة وض���ع خ��ط��ة عمل 
ش��ام��ل��ة ل��م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي 
لتسلّم  تمهيدا  وض��واح��ي��ه��ا؛ 
ملف النظافة بشكل كامل من قبل الشركة.

بموقع  صفحتها  عبر  الشركة  وأف��ادت 
فيس بوك؛ بأن رئيس مجلس اإلدارة قد 
الميدانية  باألعمال  بالبدء  تعليماته  وّجه 
اآلليات  من  توفر  وبما  موسع،  نطاق  في 

لتغطية مدينة بنغازي.
التي  العراقيل  بحث  االجتماع؛  وتخلل 
استعرضت  كما  ميدانيا،  الشركة  تواجه 
سير  تعرقل  التي  والمعّوقات  المشكات 

تنفيذ األعمال.

شاركت بلدية اجخرة  في ورشة العمل 
القليلة  األي��ام  تونس   بدولة  المنعقدة 
الماضية  تحت عنوان "االعام 
االجتماعية"  المشاركة  و 
ت���أت���ي  ضمن  وال���ت���ي 
المجالس  دعم  مبادرة 
ال���ب���ل���دي���ة ال��م��ن��ت��خ��ب��ة 
ب���رع���اي���ة م����ن م��ن��ظ��م��ة 
عضو  بحضور   ،  "UNDP"
أحمد  أيمن  اجخرة  البلدي   المجلس 
واالعام  العامة  العاقات  إدارة  ومدير 
إدارة   ومدير  مرسال  مصطفي  المحلي 
كما  م��ط��رود  رج��ب  البيئي  اإلص��ح��اح 
بلديات  على  الورشة عدة  في  شاركت 

مستوى ليبيا .

الشركة العامة للنظافة تدرس خططها 
لتغطية مدينة بنغازي وضواحيها 

ضمن مبادرة دعم البلديات

ب�لدية أجخره تشارك في ورشة 
عمل بدولة تونس

تسييري بنغازي يناقش 

احتياجات حي المساكن  الجاهزة



أطلق مكتب الخدمات التضامنية ببلدية 
مبادرة  البلدي  المجلس  وبمتابعة  أوجلة 
  ، المتكاملة  المدرسية  الحقائب  لتوزيع 
على الطلبة المستحقين حيث استهدفت 
المبادرة عدد  9مدارس للتعليم األساسي.
من جانبه قام مسؤول مكتب الخدمات 
 / السيد  وال��واح��ات   أوجلة  التضامنية  

ال��م��دارس  على  بجولة  القبائلي  ول��ي��د 
المستهدفة  رفقة عضو المجلس البلدي 
لتسليم  بترون  فضيلة  السيدة    / أوجلة 
سيتم  حيث  المدارس  لمديرو  الحقائب 
توزيع الحقائب ومحتوياتها على الطاب 
مستوى  من  الرفع  في  للمساهمة  وذل��ك 

العملية التعليمية في أوجلة.

 / السيدة  أث��ن��ت   ف��ي سياق متصل    
الخدمات  مكتب  ج��ه��ود  ع��ل��ى   ب��ت��رون  
التضامنية وعلى جميع الموظفين بقطاع 
االختصاصيين  والتعليم،  خاصة  التربية 
دوره��م  على  والنفسيين  االجتماعيين 
ال��ك��ب��ي��ر م���ن أج����ل وص�����ول ال��ح��ق��ائ��ب 

لمستحقيها.

ن��اق��ش ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة أج��داب��ي��ا/ 
رئيس  م��ع  المنفي  أم��ب��ارك  السيد 
بنغازي  لبلدية  التسييري  المجلس 
ووفد منظمة  بوجواري    الصقر   /
GIZ  األلمانية  خال اجتماع ُعقد 
أوج��ه  ب��ن��غ��ازي   بلدية  دي���وان  بمقر 
البلديتين  بين  المشترك  ال��ت��ع��اون 
تعزيز  أب��رزه��ا   وال��ت��ي  والمنظمة 
وتعزيز  ليبيا  في  المتجددة  الطاقة 
لألوبئة  والتصدي  الصحي  النظام 
وتحسين الرعاية الصحية األساسية 
والتنمية  ال��رش��ي��د  الحكم  وت��ع��زي��ز 

المحلية والامركزية.

ملف  مسؤول    / االجتماع  حضر 
البيئة ببلدية بنغازي م. أحمد الطيرة  
ناصر  بنغازي  بلدية  دي��وان  ووكيل 

بلدية   عميد  ومستشار  األوج��ل��ي  
أجدابيا /خالد مصطفي ومستشار 

منظمة GIZ أسامة الصبحي .

الطبي  قسم  الزاوية  بمركز  أُفتتح 
ال��ن��س��اء وال����والدة وذل���ك بعد إج��راء 
أعمال الصيانة له  بحضور السادة / 

عميد بلدية  الزاوية وعضو المجلس 
الزاوية  مركز  ومدير  الزاوية  البلدي 
ال��ط��ب��ي ون��ائ��ب��ه  وع���دد م��ن م��دي��ري  

الطبية  والعناصر  األق��س��ام  ورؤس���اء 
والطبية المساعدة.

 وأك����د ع��م��ي��د ال��ب��ل��دي��ة ف��ي كلمة 
ألقاها بمناسبة االفتتاح على ضرورة 
االه��ت��م��ام ب��ه��ذا ال��م��رف��ق ال��ح��ي��وي 
والمحافظة عليه  مثمناً دور الطواقم 
الطبية والطبية المساعدة  في تطوير 
القدرات بكافة االختصاصات الطبية 

والتي تعود بالنفع على المرضى.

7
بلديات
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تابع عميد بلدية قمينس مع مدير مكتب 
المشروعات لجهاز تنمية وتطوير المراكز 

 / المهندس  ب��ن��غ��ازي  اإلداري����ة 
محمد رافع   ملف استكمال 
ال��م��ش��اري��ع ال��م��وق��ع��ة من 
بلدية  داخ��ل  الجهاز  قبل 
ق���م���ي���ن���س، وم������ن خ���ال 

سوف  السابقة  المطالبات 
تباشر الشركات خال األسبوع 

القادم بعدة أعمال أبرزها 
قمينس  معهد  واس��ت��ك��م��ال  1.ص��ي��ان��ة 
المتوسط للمهن  الميكانيكية  والكهربائية 

بعدد 12 فصل دراسي  .
فصول   9 بعدد  م��درس��ة  2.استكمال 

دراسية بمنطقة كركورة.
أما باقي المدارس تحت اإلجراء الفني 

والهندسي هي:
1. إض��اف��ة ع���دد)9( ف��ص��ول دراس��ي��ة 

بمدرسة الشهيد حمز ادريس.
2.إض��اف��ة ع��دد )9( ف��ص��ول دراس��ي��ة 

بمدرسة الهشائم .
دراسية  )12(ف��ص��ول  عدد  إضافة   .3

بمدرسة حسان بن ثابت .
4.إ ض��اف��ة ع��دد )9(ف��ص��ول دراس��ي��ة 

بمدرسة حسين الكاديكي. 
5.إ ض��اف��ة ع��دد )9(ف��ص��ول دراس��ي��ة 

بمدرسة حمد بولطيف.
6.إ ض��اف��ة ع���دد)9( ف��ص��ول دراس��ي��ة 

بمدرسة شعماش االبتدائية.
وتم االتفاق في حال توفير قطع أراضي 
مخصصة  لقطاع التعليم داخل أي منطقة 
سوف يتم انشاء مدرسة مستقلة، وليست 

إضافة فصول دراسية.

اجتمع عميد بلدية االبيار محمد ربيش 
القطراني مع مدير مركز جهاز تطوير المدن 
م.ناجي المعداني بخصوص مدرستي حي 
الحدائق والصومعة حيث قام عميد البلدية 
بتسليم جداول الكميات للجهاز وتم تشكيل 
مع  وبالتنسيق  اللجنة  باشرت  حيث  لجنة 
االبيار  ببلدية  والتعليم  التربية  م��راق��ب 

بزيارة للمدارس المذكورة
المدن  تطوير  االتفاق مع مركز  تم   كم 
بلدية  داخ��ل  اخ��رى  مشاريع  ع��دة  بتتفيذ 

االبيار ضمن الميزانية الجديدة.

بلدي قمينس 
يبحث استكمال المشاريع  الموقعة مع جهاز 

تنمية وتطوير المراكز اإلدارية بنغازي

عميد بلدية االبيار يلتقي مدير 
مركز جهاز تطوير المدن

مكتب الخدمات التضامنية أوجلة

يبادر بتوزيع الحقائب المدرسية المتكاملة 

 GIZ عميد بلدية أجدابيا يناقش مع منظمة
عدد من المواضيع المشتركة

مركز الزاوية الطبي

يفتتح قسم النساء والوالدة
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ثقافية

ان��ط��ل��ق��ت ب��ال��ع��اص��م��ة اإلم���ارات���ي���ة 
أعمال  الماضي  األربعاء  يوم  ”أبوظبي” 
العمومية  للجمعية   )49( ال���  المؤتمر 
بمشاركة  العربية  األنباء  وكاالت  التحاد 
رئيس  ضم  بوفد  الليبية  األنباء  وكالة 
أحمد  الباسط  ”ع��ب��د  اإلدارة  مجلس 
هدية  ”إبراهيم  العام  والمدير  أبودية” 

المجبري“.
ويناقش المؤتمر الذي يعقد بالتزامن 
مع فاعليات الكونغرس العالمي لإلعام 
في أبوظبي جدول اعمال الجمعية الذي 
تتعلق  ال��ت��ي  البنود  م��ن  العديد  يشمل 
منذ  نفذت  التي  وال��ق��رارات  باألنشطة 
بالرياض  عقد  ال��ذي   48 ال���  االجتماع 

خال شهر يناير الماضي.
وأك����د ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل��وك��ال��ة أن��ب��اء 
كلمته  في  الريسي”  ”محمد  اإلم���ارات 
التي   – الجمعية  أعمال  افتتاح  خ��ال 
األع��ض��اء  ال���وك���االت  م����دراء  يحضرها 
بمشاركة رئيس االتحاد الدولي لوكاالت 
األنباء، ورئيس رابطة وكاالت أنباء البحر 
المتوسط، وعدد الوكاالت العالمية – أن 
وك��االت  بين  تجمع  التي  العمل  طبيعة 
األنباء حول العالم، تعد مشتركة والهموم 
واحدة، وتصب جميعها في سبيل االرتقاء 

وكاالت  في  للعاملين  المهني  بالمستوى 
مصداقية  بكل  الحقيقة  وإيصال  األنباء 
أنحاء  شتى  في  الشعوب  إلى  وشفافية 

العالم.
بدوره شدد رئيس مجلس إدارة )وال( 
على دور وكاالت األنباء في نشر الحقيقة 
، وتطوير أدوات وآليات عملها التقنية و 
سياساتها التحريرية ، بما يواكب التقنيات 
الحديثة في اإلعام والمعلوماتية والتي 
األخبار  مجابهة  خالها  م��ن  تستطيع 
الزائفة ، الفتا إلى أن هذا لن يتأت إال 
الصحافة  بمعايير  التزامها  خ��ال  من 
والموضوعية  الحيادية  مقدمتها  وف��ي 

وتحري الدقة العالية في تناول األحداث 
سواء المحلية أو الدولية .

الجلسة  في  كلمته  في  ”أبودية”  وأكد 
العمومية  الجمعية  ألعمال  االفتتاحية 
على أهمية تطوير التعاون بين الوكاالت 
واالستفادة  )فانا(،  اتحاد  في  األعضاء 
أن  إلى  مشيرا  المتبادلة،  الخبرات  من 
الدور الرئيس لوكالة األنباء اإلماراتية في 
تنظيم وإدارة فاعليات الكونغرس العالمي 
لوكاالت  الحقيقي  ال��دور  يبرز  لإلعام، 
المتطور،  اإلعامي  المشهد  في  األنباء 
في  ومهنيتها  حرفيتها  في  الثقة  ويعزز 

العمل اإلعامي والصحفي.

الزاهرة  درن��ة  مهرجان  اختتم 
في نسخته الخامسة، دورة الفنان 
ال���راح���ل” ص��ال��ح األب��ي��ض “على 
خ��ش��ب��ة ال��م��س��رح ال��وط��ن��ي درن��ة 
أجيال  فرقة  عليه  تشرف  وال��ذي 
بحضور  وكانت  والفنون،  للمسرح 
العديد من الشخصيات االعتبارية 
والشعراء  واإلعاميين  والفنانين 

واألدباء والكتاب.
وألقيت � في المهرجان �  العديد 
من الكلمات من بينها كلمة لرئيس 
وال��ف��ن��ون  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  دي����وان 
بالمنطقة الشرقية األستاذ أسامة 

بركة.
وأيضا كلمة لبلدية درنة ألقاها 
مندوب  المزيني  أحمد  األس��ت��اذ 
لفرقة  وكلمة  البلدية  عميد  عن 
ألقاها  والفنون  للمسرح  أج��ي��ال 
وكلمة  الهنيد،  نزار  الفني  المدير 
لرئيس المهرجان رمضان الطيرة، 
الفخرى  المهرجان  لرئيس  وكلمة 

“سالم عيسى”.
ك���م���ا ت�����م ت���ق���دي���م ال���ع���دي���د 
م���ن ال��م��س��رح��ي��ات وال����ن����دوات 
ال���م���ت���خ���ص���ص���ة ف�����ى ال���ج���ان���ب 

تكريم  ج��ان��ب  إل���ى  ال��م��س��رح��ى 
العديد من الفنانين.

الفخري  ال��رئ��ي��س  وق���ال  ه��ذا 
عيسى  س��ال��م  السيد  للمهرجان 
من   ”-: الليبية  األن��ب��اء  ل��وك��ال��ة 
التقينا  الياسمين  مدينة  درن���ة 
أدباء وكتاب والفنانين وإعاميين 
وش���ع���راء ع��ل��ى خ��ش��ب��ة ال��م��س��رح 
الوطني درنة وهنا نحيي مهرجان 
درنة الزاهرة فى نسخته الخامسة 
الراحل”صالح  الفنان  دورة  م��ن 
األب���ي���ض” ال����ذي ت��م م��ن خاله 

تقديم لوحة فنية إهداء من فرقة 
ه���ون ل��ل��م��س��رح ل��م��ه��رج��ان درن��ة 
ال��راح��ل  للفنان  “ل��وح��ة  ال��زاه��رة 
الفنان  تنفيذ  من  األبيض”  صالح 

عماد محمد السنوسي.
وأض�����اف ال��س��ي��د  ع��ي��س��ى:- 
"اليفوتني أن أقدم الشكر والتقدير 
القادمين  ك��اف��ة  إل���ى  وال��ع��رف��ان 
واختيار  للمهرجان  وال��داع��م��ي��ن 
الراحل الفنان صالح األبيض في 
وعرفانا  تقديرا  الخامسة  دورت��ه 
من  الفنية  للساحة  ق��دم��ه  ل��م��ا 

مجهودات" .
الرئيس  ليكون  اختياره  وع��ن 
أن  شرفا  زادن��ي   ” ق��ال  الفخري 
أكون الرئيس الفخرى للمهرجان، 
لوزيرة  وش��ك��ري  تقديري  وأق���دم 
الليبية  بالحكومة  والفنون  الثقافة 
التي  الدروقي،  صالحة  الدكتورة 
قدمت الدعم للمهرجان و شرفتنا 
كلمة  وألقت  الختام  بحضورحفل 

داعمة للثقافة واإلعام”.
الفن  أن  ”عيسى”  السيد  وبين 
ألجل  وذلك  للدعم  دائما  يحتاج  

النهوض بالثقافة والرقي .
شكره   ”عيسى”  السيد  وق��دم 
التي  اإلع��ام��ي��ة  الجهات  لكافة 
وكل  الحدث  نشر  على  ساهمت 

من كان وراء نجاح الحدث.
استمر  ال��م��ه��رج��ان  أن  ي��ذك��ر 
العديد  لمدة أسبوع واحتوى على 
والعروض  الثقافية  الفقرات  من 
إلى جانب  والتشكيلية  المسرحية 
الشخصيات  م��ن  العديد  تكريم 

البارزة من الفنانين. 

ص���رح م��دي��ر م��رك��ز وه��ب��ي ال��ب��وري 
الثقافي بمدينة بنغازي “خالد العمامي” 
ستنطلق  ب��أن��ه  الليبية  األن��ب��اء  لوكالة 
الصغير”  “الموهوب  مهرجان  فاعليات 
يبدعون”  “أطفالنا  شعار  تحت  المقام 
للعام  ال��ج��اري  نوفمبر  م��ن   20 ف��ي 

الحالي 2022.
ف��اع��ل��ي��ات  أن  ”ال���ع���م���ام���ي”  وب���ي���ن 
المهرجان ستستمر على مدار ستة أيام 
الجهات  العديد من  بمشاركة  متواصلة 

ومؤسسات  والمرشدات  الكشافة  منها 
المعنية  والمنظمات  المدني  المجتمع 
التعليمية  ال��م��ؤس��س��ات  ب��ال��ط��ف��ول��ة، 

للقطاعين الخاص والعام.
العمرية  الفئة  أن  ”العمامي”  ووضح 
عاما،  إلى 15   5 من  المستهدفة هي 
الصغير”  “الموهوب  مسابقة  وستكون 
مجاالت  عدة  في  للمهرجان  مصاحبة 
القصيرة  القصة  الصغير  المذيع  منها 

إضافة إلى الشعر الغنائي والفصيح).

وأكد “العمامي” أن الفاعليات ستكون 
متنوعة )ثقافية فنية(  للطفل، بدعم من 
وهي  المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزارة 
ال��وزارة  فيها  تدعم  التي  األول��ى  المرة 

نشاط للمركز.
الصيانة  أعمال  إن  ”العمامي”  وقال 
التي حظي بها “وهبي البوري الثقافي” 
تولتها  الماضية  القريبة  الفترة  خال 
ب��ال��ق��وات  ال��م��ع��ن��وي  ال��ت��وج��ي��ه  إدارة 

المسلحة العربية الليبية. 

الديوان - وال
جامعة  اآلداب  بكلية  الفلسفة  قسم  احتفى 
باليوم  الماضي،  الخميس  ي��وم  صباح  بنغازي 
عشر  السابع  يصادف  والذي  للفلسفة  العالمي 
المفكر  الراحل  فلسفة  في  بقراءة  نوفمبر،  من 
ب��دوب��وس،  ال��دك��ت��ور رج��ب مفتاح  واألك��ادي��م��ي 
تحت  القماطي،  هنية  ألقتها  محاضرة  تخالها 

شعار )مستقبل مشرق في تعليم الفلسفة( .
الدكتور خميس  الفلسفة  رئيس قسم  وصرح 
الكفيف  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  العبيدي 
ال��ي��وم  ن��ح��ي  الليبية:  األن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ب��ن��غ��ازي 
من  االحتفال  فيه  ب��دأ  ال��ذي  للفلسفة  العالمي 
عام 2002م، ونسعى في هذا اليوم إبراز قيمة 
كون  والمجتمع،  بالفرد  االرت��ق��اء  في  الفلسفة 
وتصحيح  بالفرد  للنهوض  وسيلة  الفلسفة  أن 
البشرية  ال��م��ق��درات  على  للحفاظ  للمفاهيم 

والمادية في المجتمع.
تغير  وسيلة  هي  الفلسفة  العبيدي:  وأض��اف 
الفلسفة  وألن  وتنوير،  وارتقاء  وتحضر  إيجابي 
من  قضية  نختار  ع��ام  ك��ل  ف��ي  للواقع  مواكبة 
الواقع، وفق مستجدات ومجريات فختارنا قراءة 

في فكر الدكتور رجب بدوبوس.
اآلداب،  كلية  لعميد  كلمات  الندوة  وتخللت 
ووكيل الكلية لشؤون العلمية وعميد كلية التربية 
قسم  ورئ��ي��س  ال��ج��ام��ع��ة،  عميد  ع��ن  بالنيابة 
تكريمها  تم  التي  “ب��ودي��وس”  وعائلة  الفلسفة، 

وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
كتاب  هي  بودبوس  مؤلفات  أب��رز  أحد  ولعل 
أقسام  فيه  ت��ن��اول  ال��ذي  الفلسفة(،  )تبسيط 

الفلسفة والحاجة إليها ومجاالتها ومشكاتها.
مختلف  ف��ي  ع��دة  محاضرات  ل��ه  كانت  كما 
جامعة  ش��وم��ان  معهد  م��ث��ل  ال��ع��ال��م  ج��ام��ع��ات 
السوربون فرنسا، إسبانيا جامعة مدريد الحرة 
بروكسل،  جامعة  بروكسيل  دو،  أوف��ي  جامعة 
ال��ن��م��س��ا ج��ام��ع��ة أن��س��ب��روك، أل��م��ان��ي��ا جامعة 
الدراسات  مركز  روم��ا  جامعة  إيطاليا  ميونخ، 
جامعة  تركيا  أثينا،  جامعة  اليونان  األفريقية، 
نيودلهي،  الهند جامعة  أنقرة،  إسطنبول جامعة 
مركز  روسيا  إلى  إضافة  بكين،  جامعة  الصين 
الدراسات الشرقية، طاجاكستان أكاديمية العلوم 
سوريا  ال��رب��اط،  جامعة  المغرب  االجتماعية، 
الصحافة،  نادي  لبنان  الدولي،  الكتاب  معرض 
جامعة  كوناكري  غينيا  ش��وم��ان،  معهد  األردن 
جامعة  السنغال  م��ال��ي،  جامعة  م��ال��ي  غينيا، 
مدغشقر  السودان،  جامعة  السودان  السنغال، 
فنزويا،  جامعة  ف��ن��زوي��ا  ال��ع��ل��وم،  أك��ادي��م��ي��ة 
البرازيل المنتدى االجتماعي العالمي، نيكارغوا 

جامعة نيكارغوا. 

احتفاء باليوم العالمي للفلسفة .. 
تكريم المفكر رجب مفتاح بدوبوس

انطالق أعمال المؤتمر ال� 49 للجمعية العمومية 
التحاد وكاالت األنباء العربية في أبوظبي

اختتام مهرجان درنة الزاهرة فى نسخته الخامسة ”دورة الفنان الراحل صالح األبيض“

انطالق مهرجان الموهوب الصغير في العشرين من نوفمبر الجاري
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

أنين اللذة 

لم تشأ تجريب وّدي
قد يؤدي للضياع

فنجوم الليل عندي
نار حّمى والتياع

هكذا قالت ُهنيده
بعدها خّف الدفاع

عندها أغفلت نفسي
ثمَّ عدت في صراع 
يا فتاة الوجد ما لي
من حديث الروح باع
تنهش األشواق قلبي

مثل أسنان الضباع
أنت في عينّي جذٌع
سلَّ قلبي كالُجداع
سال من نحره توٌت

خّض قلبي حين ذاع
سْربلْت عيني رموٌش

لعيوٍن في اتساع
ومضت تجري تقوُل
قدَّ سربالي الخداع
وأنا الصوفيُّ صرت

ذا فؤاد منك الع
ناوليني تمَر نخٍل

إن تمايلِت و ناع

ال يواتينا البراح

الحنان

رسالة من مخلد

■ بقلم: ُرقية مفتاح 

■ بقلم: محمد ساسي العياط  

■ بقلم: حميدة الزوي 

■ بقلم : جبريل ادبيش 

 يا شمس الصباح
يا أناشيد الرياح

يا عصافير الجناح
أخبروهم بأننا

الزلنا ُنقاوم
ولو طال الِكفاح
أخبروهم بأنهم

لن يثنوا عزيمتنا
بكالمهم

غير الُمباح
أخبروهم بأننا

ال يواتينا البراح
سنظل نحلق

حتى نرسو

على شواطئ
المستراح
كيف نكُل

ونحن نصحوا
كل يوٍم

على، حي على الفالح

بارد  عناٍء  بعد  دافئًة  أرًض  قدماك  تطأ  كأّن 
تشّبث ِبخطواتك طيلة الطريق، 

بعد صخٍب  هادئاً  لحًن  أصابعك  تلتقط  كأّن 
ِمن األيام اّلتي تِقف فوَق رأِسك،

هي َكإلتقاط أنفاس، بعد هرولة أخذت منك 
ِنصف عمرك ووزنُك،

أّن تقع عيناك علٰى شيٍء خاِفت، عيناَك اّلتي 
اعتادت علٰى األضواء الفاقعة الُمزعجة،

تُخالف  لينة  بُقعة  في  الُجغرافية  تضعك  أّن 

قوانين بادك القاسية،
هكذا هي، لَمسة ناعمة فوق يٍد خشنة شّققها 
الحياة  عليك  ترميها  لطيفة  ابتسامة  التعب، 
فجأة  أم��اُم��ك  تُ��س��رد  ح���روٌف  أو  بعيد،  م��ن 
ما  إخ��راج  عن  فيها  كِبت عجزَت  لحظة  في 
ِبداخِلك، ُكل ما هو حنُون، َسيلمس فيك شيئاً 
تتخطاه ألنك تحتاُجه،  لّن  عنك، شيء  رغماً 
ألنه أتاَك دون طلب ومن دون أن تنتزعُه أنَت 
كلمة  لطيف،  حنون  ماهو  ُكل  التعب،  فم  من 

كان أو فعل، أو حتٰى نظرة اخترقت الجموع 
تحتاج من  أنت  ُكم  تعلم  ووقعت عليك، النها 
يربُت علٰى كتفك حتٰى لو كان عن طريق نظرة، 
يُضاهي  ال  الحياة  في  جميل  شعور  ُك��ل  إّن 
الحنية  الُمناسب،  الوقت  في  حنان  لحظة 
أجنحة تلتصق ِبجلدك عندما تعجز أنَت عن 
الطيران، تهبُك مامح جذابة تميُّزك من بين 
حنون  هو  من  ُك��ل  ِلذلك،  األرض،  قساة  ُك��ل 

جميل، جداً.

ثاثة أشهر مرت منذ أن بدأت أول مرة 
ص��دري،  في  المر  الشعور  ذل��ك  أتحسس 
بداية كان خفيفا، كان كنقطة ضئيلة سوداء 
الفينة  بين  ب��وخ��زي  تقوم  قلبي،  تتوسط 
لم  ولكن  قليا  منها  تضايقت  واألخ���رى؛ 
أعرها اهتماما، فضلت التعايش معها على 
أن أواجها وأجد ما يمكنني أن أنظفها به.

مر يوم و يومين، أسبوع وأسبوعين، شهر 
تراكمت  حتى  يمر  الزمن  وتوالى  وشهرين 
في  المرارة  انتشار  بتراكمها  فكان  األي��ام 
صدري بعد أن توسعت تلك النقطة السوداء 
الضئيلة حتى غطت قلبي كاما بوشاح من 
سواد ألقى بمرارته على كامل صدري فلم 
أعد  ولم  ذلك  بعد  العيش  لي  يطيب  يعد 
كما  الثانوية  الشهادة  أخذ  لفكرة  متحمسا 
بعد  عندي  معنى  شيء  ألي  يعد  فلم  كنت 
ما حدث في ذلك الشهر المعلوم في تلك 

السنة المعلومة.
كعادة  النوم  من  استيقظت  صباح  ذات 
المرآة  وقابلت  أفطرت،  استحممت،  يوميا 
التي غبت عنها ألكثر من شهرين؛ أردت أن 
أرتب شكلي قليا فلم يدخل شعري مشط 
المرآة  قابلت  أشهر؛  ثاثة  منذ  وال مقص 
ذلك  ببالي  ما خطر  أدري  فا  غياب  بعد 
اليوم فقررت أن ألقي نظرة على شخصي 
أن  أراه  أن  ق��ررت  ال��م��رآة،  في  المنعكس 
فلم  للمرآة  نظرت  وأحواله،  لحاله  اطمئن 
فلم  وي��س��ارا  يمينا  عني  بحثت  أج��دن��ي، 
أراني، وبشيء من الا مباالة وجهت لكمة 
بلكمة  خلفها  من  تباغتني  بيد  فاذا  للمرآة 

قابلت لكمتي وقبضة التصقت بقبضتي.
قابلني ذلك المسخ، لعله هو من قصده 
كافكا في كتابه العظيم ذاك، قابلني بشكله 
الكثيف  وش��ع��ره  الهزيل  وج��س��ده  المفزع 
كفرو  مزغبة  كانت  التي  اليانعة  ولحيته 
بياضا  لونه  اكتسب  الصغيرة،  الحمان 
زاوية  في  الدائم  اختبائه  عن  نتج  شاحبا 
هالتان  الشاخصتان  عيناه  غزت  غرفته، 
حتى  جفونه  اح��اط��ت  كبيرتان  س����وداوان 
خبأت بياض عيناه الذي كان مخبأ بالفعل 
بفعل احمرار عينيه اللتان تغصان بالدموع 
المكبوتة..  عرفتني هذا أنا كان ينظر ألنا.

ألول مرة في مسيرتي الدراسية خرجت 
م��ن ال��ب��ي��ت ل��ل��م��درس��ة ول���م أذه���ب اليها 
عن  التغيب  تعني  الكلمة  وه��ذه  )عكست( 

وال  األه��ل  من  مسبق  علم  دون  المدرسة 
إدارة المدرسة..  عكست ولكني لم أقصد 
أي مكان لاختباء كما يفعل باقي الطلبة. 
بل ذهبت ألشهر مفترق طرق على الطريق 
وتحت  المطار  طريق  المسمى  الرئيسي 
شجرة )النم( الشهيرة تلك التي كانت تظلله 
واش���ارة  الطريق  أراق���ب  واخ���ذت  جلست 
والجالسين  والذاهبين  والواقفين  المرور 
الكهرباء  واس����اك  وال��س��ح��اب  وال��ط��ي��ور 
والرصيف  تحملها  كانت  التي  واألع��م��دة 
واالعشاب التي كانت تتخلله ودودة خرجت 
لتجد ما تطفي به نار جوعها فنزل عليها 
الغبار  وذرات  وجوعها  هي  أخذها  طير 
جهاز  شغل  وشخص  والساكنة  المتطايرة 
صوت  بأعلى  بسيارته  الخاص  الستيريو 
وزوج يصيح في زوجته وطفل يسحب شعر 
طفل آخر وسيارة مسرعة وصوت بوقها ال 
ومتسول  تفرقع  األربعة  ومؤشراتها  يسكت 
يتجول بين السيارات حاجة لله يا محسنين 
العفن  أك��ي��اس  بين  ت��س��رح  ذب��اب��ة  وطنين 
وشخص يقف مدخنا بشراهة وكلما مرت 
يرحم  الله  الق��دام  صاح  سيارة  أمامه  من 
والديك وآخر يسير والعرق ينز عنه جبينه 

نزا.....
راقبت كل شيء وكل شيء كان شاحبا با 
ألوان فقد غادرت األلوان عيناي منذ فترة، 

و أنا عالق بين األبيض واألسود.
أعجبني مشهد الدودة التي ترمي بطرف 
بكل  ق��دره��ا  م��ن  لتهرب  اآلخ���ر  وتسحب 
سذاجة..  تهرب لألمام وفقط تفعل ذلك، 
تفعله و كأنها تريد ذلك، تفعله وكأنها تعلم 
وهي  لنهايتها  تهرب  لألمام،  تهرب  بأنها 

تعلم ولكنها تريد االسراع في ذلك.
عدت أدراجي ودخلت المنزل؛ لم أرمي 
المنزل  ص��ال��ة  اقتحمت  عندما  ال��س��ام 
فتعثرت وتفطنت لي أمي التي كانت منهمكة 
)يا  سعادة  بكل  وقالت  فخرجت  بالمطبخ 
حدجتها  ولكني    .. بوليدي(  وسعا  أها 
اهتماما  اعرها  ولم  مباالة  الا  من  بنظرة 
نفسي  الباب على  وأقفلت  ودخلت غرفتي 
وارتميت بين أحضان سريري وغطيت في 

نوم عميق.
وقت  هيا  ول��ي��دي  سلم  ن��وض  )س��ام��ي 
غداء(.. ال أريد يا أمي فقط أتركيني أنام..

)سامي افتح الباب يا وليدي نبي نحكي 

ام��ع��اك(.. الال ي��ا أم��ي ل��ن أف��ت��ح أرج��وك 
اتركيني لحالي..

)سامي نوض سلم وليدي وقت عشاء الله 
يربحك هيا(.. لم أرد وفضلت السكوت..

بابا  سلم  ال��ب��اب  أفتح  حبيبي  )س��ام��ي 
خليني نحكي امعاك بس(.. لم أرد وفضلت 

السكوت..
بس  عليا  رد  باهي  ول��ي��دي  ي��ا  )س��ام��ي 
سلم وليدي رد بس(.. فتنازلت هذه المرة 
أري��د شيء ال  أمي ال  يا  أنا حي  ورددت.. 

عشاء وال غيره فقط اتركيني ألنام..
سباته  ف��ي  البيت  وس��ك��ن  الليل  هبط 
هلم  لي  وق��ال  شيطاني  واستيقظ  اليومي 

هيا نفذ ما نويت تنفيذه..
تعرضت قبل أيام لكدمة في رجلي جراء 
سقوطي عن الدرج وصرف لي الطبيب على 
ومضادات  المسكنات  من  مجموعة  إثرها 

االلتهاب..
الدواء  أشرطة  وأخرجت  درجي  فتحت 
وقررت بانها ستكون طريقي التي سأهرب 

بها لألمام بابتاعها دفعة واحدة..
وجلست  ورق���ة  وس��ح��ب��ت  قلما  أخ���ذت 

وبدأت أكتب..
واحد  يوم  بعد  انتحاري  "سأكتب رسالة 

من انتحاري..
ب���دأت ي��دي ب��االرت��ع��اش لعل ذل��ك كان 
ليقينها بأن هذه المرة هي حقيقة مجردة.

يدي ترتعش وأنا أكتب..
سأكتب فيها ما سأراه بعد انتحاري..

سأبعث ألولئك التواقين للموت، أخبرهم 
عفن  لترك  بالمسارعة  أنصحهم  و  بموتي 
الدنيا.. سأخبرهم بأنني مت و أنني معذب 

مخلد في الجحيم..
يدي ترتعش وأنا أكتب..

به  ج��م��ي��ل..  الجحيم  ب���أن  س��أخ��ب��رك��م 
المئات من الشياطين الحمراء الجميلة، به 

مردة من جان وعفاريت من نار..
يدي ترتعش وأنا أكتب..

تفوق  ح���رارة  للجحيم  ب��أن  سأخبركم 
ح����رارة ال��ش��م��س أض��ع��اف م��ض��اع��ف��ة، بل 
جمرة  مجرد  هي  الشمس  بأن  سأخبرهم 

من جمرات الجحيم المتناثرة..
يدي ترتعش وأنا أكتب..

وجهي  تلفح  م��رت��اح..  بأني  سأخبركم 
النيران و تذيب جلدي الحمم.. 

فيه  كلما جعت  الجحيم  بأن  سأخبرهم 
أكلت من ثمرة طلعها كرؤوس الشياطين..

ح��ار  م���اء  م��ن  ش��رب��ت  عطشت  كلما  و 
كالمهل يشوي الوجوه  

سأخبركم عن الويل!!
أتعرفون ما هو الويل؟.. 

الويل هو وادي من حميم يشق الجحيم 
تتراقص حوله الجان والشياطين، يدفعونك 
لحمك  سقط  وق��د  فتخرج  فيه  لتغوص 
وال  أسودا  الذي أصبح فحما  عن عظمك 

تموت!!.. أتدري لماذا؟....  ألنك مخلد.
كنت  ول��و  حتى  وصلت  بأني  سأخبركم 
معذبا و لكن المهم أني وصلت..   وصلت 
للنهاية، تمكنت من فعلها، هربت من الدنيا، 
أكون  لن  اليوم  فمن  أالعيبها،  من  هربت 

مرتهنا بمصير أجهله..
يدي ترتعش وأنا أكتب..

أردت  فلعلي  ذلك  أكتب  لماذا  أدري  ال 
العذاب لكل من يقرأ هذا من بعدي..

آخر  كتبت  بنفسي،  نهايتي  كتبت  فقد 
فصول قصتي..

انتحرت وها أنا أعذب و أشوى ولكن ال 
يهم، المهم أن كل شيء قد انتهى..

ال يهم فاآلن أنا أعلم ما سأالقيه غدا و 
بعد غد و اليوم الذي بعده..

فرجا  أنتظر  فلن  العذاب  اال  أالق��ي  لن 
كاذب و لن أنتظر هناء موعودا ولن أنتظر 
فرحة زائلة.. أنا مخلد معذب مرتاح البال..

كانت  وان  ح��ت��ى  للمنتحرين..  ط��وب��ى 
طوبى شجرة من الجنة فلكم ما يقابلها من 
الجحيم يا معشر المنتحرين.. لكم الزقوم  

هنيئا مريئا
_أك��م��ل��ت رس��ال��ت��ي وق���د ارت��س��م��ت في 
العذاب،  عن  الجحيم،  عن  صورة  مخيلتي 
عن الخلود األحمر، عن هول ذلك الموقف، 

عن كل ما فيه....
ترتعش  وي��دي  تصطك  أسناني  أخ��ذت 
تماما...   السيطرة  فقدت  أني  حتى  بقوة 

نال مني الرعب..
الدنيا في  الرعب مما سأالقيه صغرت 
عيني بل اضمحلت وتغير فجأة كل شيء..

أري��د  ال  ال..  االن��ت��ح��ار..  أري���د  ال  ال.. 
الذهاب للجحيم..

هاجما  وأس��رع��ت  الغرفة  ب��اب  فتحت 
بفرح على أمي..
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بين نتركك بين الغرام نخاير
جفاك شين مستاصل وحبك جاير 

بين الغرام انريده 
وبين الجفا والصوب ومواعيده

كي تسير ياريدي حياه سعيده 
خطاك وجفاك الفكر منه حاير 
كيف من مسافر في طريق بعيده

دايخ ايخبط في عال  وحداير
اغليتي ومالك في الغرام ضديده 

جميله وجبتي م الغزال امواير
وزدتي علي وصفه اوصاف عديده
صعيب ذكرهن في كلمتين قصاير

وخدك كما بارق بعد ترقيده
اضايق سماه وجا اشبوبه عاير 

يخاف من زطال بضاعته واكيده 
بياع السماحه وين جاكم زاير
ماينال غير اتعبه وتقلهيده 
يعاود ومافتش حذاك  سراير

ربي حيا عزير هو وحماره

 ادبيات شعبية

بين الغرام نخاير

هل من تجديد لمعجم 
االدب الشعبي؟

اص���دره  ال���ذي  الشعبي  االدب  معجم 
دار  عن  مليطان   عبدالله  الدكتور  االديب 
مداد سنة 2005م  هو مجهود طيب وعمل 
البحاث  كل  منه  استفاد  ضخم   موسوعي 

والدارسين لالدب الشعبي
الذين  الشعبيين  بالشعراء  اهتم  وق��د 
2004م،  سنة  حتى  دواوي���ن  لهم  ص��درت 
والذين صدرت لهم دواوين محققة وكذلك 
الذين  وايضا  دراس��ات  عنهم  اعدت  الذين 
صدرت لهم دراسات في االدب الشعبي حتى 

سنة 2004م
التاريخ وحتى اليوم لم يصدر  وبعد هذا 
على  مضى  وقد  الشعبي  االدب  في  معجم 
عاما   عشر  سبعة  2004م  السنة  تلك 
الشعر  دواوي���ن  من  العشرات  فيه  ص��درت 
في  الدراسات  من  العديد  وكذلك  الشعبي 
مليطان  عبدالله  يفعلها  فهل  المجال  هذا 
ويبدا في اشرفة دواوين الشعر التي صدرت 
ماكتب  وكذلك  اليوم  حتى  السنة  تلك  من 
من دراسات في االدب الشعبي والشك يكون 
قد تكامل معجم االدب الشعبي وله جزيل 

الشكر والتقدير

رب������ي ح���ي���ا ع����زي����ر ه������و  وح����م����اره
وه������������ل ال������ك������ه������ف اح�����ي�����اه�����م  
ب��ع��ث��ه��م ج���دي���د وب����اش����روا دن��ي��اه��م
ق������ادر ي��ج��ي��ب ال�������رزق ك���ن���ك واه����م
وال���ل���ي ك��ي��ف��ن��ا ع��ال��م ع��ل��ي م��ط��راه��م
ب����ك����رة ام�����ام�����ه ت����وق����ف����وا واي����اه����م

ع��������ال��������م ج�����م�����ي�����ع ال�����خ�����اف�����ي 
ق�����ادر ي��ج��ي��ب ال������رزق ش���اف���ي واف���ي 
ام���ش���ي م����ع رب�����ك ض���م���ي���رك ص��اف��ي 
طافي جمره  ميمول  طغى  من  وجميع 

وص��ي��م  ال����ص����اله  ع  وح����اف����ظ  زك�����ي 
وص���ل���ي ع���ل���ي ض���ام���ن ع���ن���اق ال���ري���م

ان����ق����اره ام���ح���ك���ري���ن  رزق  ي����اب����ال 
عطاهم ال�����روح  م��ي��ت��ت��ه��م  ط���ول  ب��ع��د 
خ���ال���ق ال����ك����ون ودن���ي���ت���ه واس�������راره
ي���اع���ق���ل الت���ب���ق���ى ق���ل���ي���ل  ادب�������اره
وع���ال���م ال���ن���اس ال��ل��ي ط��غ��وا ب��ال��ب��اره
داره ال��ل��ي  ع  م��س��ي��ول  ك��ل��ح��د  ي��ب��ق��ى 
ال��س��اف��ي ال���رم���ل  ت��ح��ت  ال�����ذرة  ورازق 
ل����و ق�����ول ق�����ال ول�����و ع���ل���ل  ث���رث���اره
م���ش���واره ي��ن��ت��ه��ي  الزم  ال���ح���ي  راه 
ن�����اره ال���م���ع���ال���ي  ع  ت����وق����د  م���ه���م���ا 
ال���م���ول���ى ك���ري���م وي���غ���ف���ر ال���ك���ف���اره
ش��ف��ي��ع ام���ت���ه ي���وم���ا ال���ن���اس س��ك��ارى

الخاطر اوحل في ناس
نوى  تركهم  زادوا غال
غدير خاطري مازال

عليه غايبه ريح صفوته
خذيت ذنبهم لوالف 

يرجوا في  وايدي فاضية
مرسال خاطري لعزيز 
القي الياس دونه  قدع

ياقديم كيف الناس
ساول والباس قول لي

تحطه ع الجرح يبرا 
اللوم علي صاحب العقل

حمل الجماعة  ريش 
كالم الحق وجاع

حبال السو وطاحن في بير
القوة تعلمك الصراع

خوذ بنت عمك تصبر علي همك
رزق الحالل يزيد

ضيف ليله ماتوريه فقرك

ال��م��رأة  وزي���ن  كلمته  ال��راج��ل  زي��ن 
وزي��ن  اللمة  العائلة  وزي���ن  الحشمة 
ستر  ما  اللبسة  وزين  حضر  ما  الوكال 
ال��دار  وزي��ن  كبيرها  الجماعة  وزي��ن 
وزي��ن  ال��م��ال  ال��دن��ي��ا  وزي���ن  صغيرها 

االخرة صالح االعمال  

ناس اعزار مشوا قدامي
زامطها  وانقول   قسامي
كي عديت غاله  مصالح 
خليته يشرب  م  المالح

راس المال عزيز وعدا
خلوا الدار  الله  اليرده

بين امراجاتي  واقسامه
رايح ريحة  رزق  ايتامه

ياغالي لقسام.  زونك 
لكن جابنك.   جابنك

يالوالف  العقل  معاكم 
قاعد  خير  خيال  بالكم

غناوي العلم

 امثال وتعابير شعبية
العرب لولة قالو...

الشتاوي 

■  شعر: ادريس الشيخي

■  شعر: يونس سعيد اشلبي



إشراف : معتز ونيس األحد 26 ربيع الثاني   1444هـ الموافق 20 نوفمبر 2022م العدد )201(  11

حوادث

الديوان /خاص
المالية  الجرائم  مكافحة  مكتب  تمكن 
تشكيل  إل��ى  التوصل  م��ن  األم���وال  وغسيل 
عصابي قام باالستاء على مبلغ 380000 
د.ل من حساب  صندوق الضمان االجتماعي 
/ فرع شرق بنغازي بأحد المصارف بموجب 
اإلدارة  تصريحات  بحسب  و  م���زور  ص��ك 
القبض  عملية  أنه  الجنائي  للبحث  العامة 
التحقيق  واتقان  العمل  حرفية  ضمن  تأتي 
في الجرائم الجنائية واالقتصادية المعقدة 

للحفاظ على المال العام   .
تحويل 380000 د.ل

عن  ص���در  ب��ي��ان  وف���ق  القضية  وب����دأت 
على  الرسمية  صفحتها  عبر  نشر  اإلدارة 
جاء  فيسبوك   االجتماعي  التواصل  موقع 
بدائرة  العام  المحامي  أحال  أن  بعد   " فيه 
العامة  ل���إلدارة  بنغازي  استئناف  محكمة 
الجنائي شكوى مقدمة من صندوق  للبحث 
بنغازي  ش��رق  ف��رع   / االجتماعي  الضمان 
مفادها تحويل مبلغ مالي من حسابه بأحد 
سبب  معرفة  دون  آخر  لحساب  المصارف 

التحويل آو تفاصيل العملية المصرفية ".
مكتب  "باشر  البيان  وبحسب  ذل��ك  ف��ور 
األم��وال  وغسيل  المالية  الجرائم  مكافحة 
ذلك  وب��دء  القضية  على  بالعمل  ب����اإلدارة 
ب���االس���ت���دالل م���ع رئ��ي��س ف���رع ال��ص��ن��دوق 
تحويله  ت��م  ال���ذي  المبلغ  ب��أن  أف���اد  ال���ذي 
اكتشفوا  أن��ه��م  أك���د  ك��م��ا  380000د.ل 
فقدان المبلغ من الحساب عند إجراء الجرد 

السنوي بالفرع ".
وقالت اإلدارة أنه " أفاد أيضا أن المبلغ 
المختفي يخص حساب السلف والمعاشات 
وهو حساب ال يتم تحويل قيم كبيرة منه في 

العادة ".
وأض���اف���ت "ع���ل���ى ال���ف���ور ت���م م��خ��اط��ب��ة 
المصرف الذي تم التحصل منه على صورة 
من  القيمة  تم سحب  بموجبه  الذي  الصك 
وإيداعها بحساب  الضمان  حساب صندوق 
آخر كما تم التحصل على بيانات الحساب 

المستفيد وهو شخص تم استدعائه ".
تحقيقات

وتابعت " باالستدالل معه أفاد بأنه يعمل 
في تجارة السيارات وحضر إليه موظف يتبع 
الصندوق وأشترى منه عدد 5 سيارات نوع 
كيا )سيراتو( موديل 2017 وهذه السيارات 
بموجب  طرابلس  مدينة  م��ن  بجلبها  ق��ام 
الصك الذي قيمته 380000د.ل وبموجب 

كتابات تكليف صادرة عن الصندوق ".
"وخ����ال االس���ت���دالل أي��ض��ا ذك���ر تاجر 
السيارات بيانات الموظف الذي تعامل معه 
ورقم هاتفه وأرقام هياكل السيارات وألوانها 
 ) )الكميوني  الشاحنة  سائق  هاتف  ورق��م 
السيارات من مدينة طرابلس  الذي احضر 

وأسمه ورقمه" وفق البيان.
بالقول  الواقعة  سرد  في  اإلدارة  ومضت 
أنه "من هنا بدأت مرحلة التحري والتحقيق 
السيارات  تاجر  التي ذكرها  المعلومات  في 
في إفادته واتضح انها جميعا غير صحيحة 
فقد اتضح بأنه ال يوجد موظف بالصندوق 
التي  بالمواصفات  حتى  وال  االس��م  بذلك 
ذكرت كما أن رقم الهاتف مقفل منذ ثاث 
سنوات وهو يخص امرأة أساسا وليس رجل 
وهي معلومات تم التحصل عليها بالتواصل 

مع شركة االتصاالت ".
إفادات كاذبة 

من  والتدقيق  ال��ت��ح��ري  "خ���ال  وم��ض��ت 
قبل أعضاء مكتب مكافحة الجرائم المالية 
التحقيق  ومناوب  ب��اإلدارة  األم��وال  وغسيل 
ال��ع��ام��ل ع��ل��ى ال��ق��ض��ي��ة ات��ض��ح أي��ض��ا أن 
مراسات الضمان المزعومة لشراء سيارات 

جميعها مزورة ".
وجاء. في البيا ن أيضا أن ذلك "إضافة 
المذكورة  السيارات  هياكل  أرق��ام  أن  إل��ى 
كيا  نوع  فهي تخص سيارات  غير صحيحة 
وليس   2021 م��ودي��ل  أنها  إال  )س��ي��رات��و( 
لما  لونها مخالف  ان  كما  المذكور  الموديل 
ذكر في إفادة التاجر ناهيك على أنها وصلت 
الواقعة  بعد  االردن  دولة  بنغازي من  لميناء 
وهي حقائق تم التحصل عليها بالتواصل مع 

شركة )كيا( بدولة كوريا".
اإلدارة  وف��ق  أي��ض��ا  كشفت  التحقيقات 
العامة للبحث الجنائي أنه " ال يوجد سائق 

شاحنة )كميوني( يحمل االسم الذي ذكر في 
التحقيق  لمناوب  تبين  وذل��ك  التاجر  إف��ادة 
المركبات  سائقي  نقابة  مع  التواصل  بعد 

الثقيلة ".
ومن هنا أضافت اإلدارة أنه "بدأت مرحلة 
اخري في القضية حيث االشتباه بتورط تاجر 
صحيحة  غير  إفادة  اعطي  كونه  السيارات 
فتم التواصل من جديد مع صندوق الضامن 
االجتماعي الذي أفاد بأن الصك المستخدم 
من  مسروق  تلك  القيمة  سحب  عملية  في 

خزينة الصندوق وغير مستخدم"
تورط موظفي الصندوق

وت��اب��ع ال��ب��ي��ان "وب��ع��د أن ط��ل��ب م��ن��اوب 
التحقيق من الصندوق تزويده بأسماء جميع 
الموظفين وأرقام هواتفهم تحصل المحققون 
على سجل مكالمات تاجر السيارات صاحب 

اإلفادة الكاذبة ".
"بمقارنة  أن��ه  القول  في  اإلدارة  ومضت 
الواقعة  فترة  التاجر خال  مكالمات  سجل 
التعرف  بكشف أرقام موظفي الصندوق تم 
وبجمع  معه  ت��واص��ل  على  م��وظ��ف��ان   على 
بشراء  قاموا  بأنهم  تبين  عنهم  المعلومات 
ه��وات��ف ج��دي��دة بعد ال��واق��ع��ة وأي��ض��ا هما 
ضبطهما  فتم  بعضهما  مع  التواجد  دائما 

على الفور. 
بيان  وف��ق  اعترفا  معهما  وب��االس��ت��دالل 
من  ص��ك  ب��س��رق��ة  ق��ام��ا  بانهما   " اإلدارة 
بيانات  أي  فيه  يكن  ول��م  الصندوق  خزينة 
قام  من  وهو  آخر  لشخص  بتسليمه  وقاما 
بتعبئته )القيمة ، التوقيعان( و سلمه بدوره 
لشقيقه الذي قام بإيداعه في حساب تاجر 
الذي   ) الكاذبة  اإلف��ادة  السيارات )صاحب 
قام بتحويل القيمة لحسابات تجار عملة و 
استلم مقابلها قيمة مالية "كاش" تم تقسيمها 
فيما بينهم و ال يوجد أي سيارات تم شرائها 

في األساس".
العامة  اإلدارة  أن  ب��ل  فقط  ذل��ك  ليس 
تبين   " أن��ه  أيضا  كشفت  الجنائي  للبحث 
ه��ذه  ف��ي  االش��ق��اء  أن  التحقيقات  خ���ال 
قيمة  تحويل  تم  شركة  في  يعملون  الواقعة 
تخص  س��ن��وات  ث��اث  قبل  لحسابها  مالية 
صندوق الضمان االجتماعي عبر صك مزور 
واقعة  وه��ي  )180000د.ل(  قيمته  اخ��ر 
الضمان  صندوق  ك��ان  سنوات  قبل  حدثت 
االجتماعي قد حرر محضر فيها لدى مركز 

شرطة ولم يتم وقتها التوصل للفاعل.

الديوان /خاص
العامة  اإلدارة  أعضاء  تمكن 
ل��ل��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي م���ن ضبط 
آلية  مركبة  على  سطى  شخص 
وأموال ومصوغات ذهبية تخص 
مدينة  ف��ي  باكستاني  م��واط��ن 

بنغازي.
ج����اء ذل����ك ب��ح��س��ب م���ا ذك��ر 
المتحدث  ال���دي���وان  لصحيفة 
العامة  اإلدارة  ب��اس��م  الرسمي 
ضابط  مساعد  الجنائي  للبحث 
وليد العرفي "بعد ورود معلومات 
ال��ت��ح��ري��ات  إدارة  ألع����ض����اء 
الجنائي  للبحث  العامة  ب��اإلدارة 
مجهول  شخص  ق��ي��ام  م��ف��اده��ا 
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العام  الطريق  ف��ي  بالتعرض   )

لمواطن باكستاني الجنسية ".
" ذل��ك  ال��ع��رف��ي أن  وأض����اف 
المركبة  على  سطى  الشخص 
الباكستاني  تخص  التي  اآللية 
وهي نوع )هونداي( وكذلك مبلغ 
مالي وقدره 20 ألف دينار ليبي 
كانت  ذهبية  لمصوغات  إضافة 
كونه صاحب  بالمركبة  متواجدة 

محل بيع ذهب ".
وتابع " بتكليف مجموعة تابعة 
إلدارة التحريات بمتابعة الواقعة 
وب��ت��ك��ث��ي��ف ال��ت��ح��ري وم��راج��ع��ة 
كاميرات المراقبة مكان الواقعة 

تمكن أعضاء اإلدارة من تحديد 
إقامته  وم��ح��ل  الشخص  ه��وي��ة 
ومكان تواجد المركبة المسلوبة".
ب��ال��ق��ول "ع��ل��ى الفور  وم��ض��ي 
ت��م االن��ت��ق��ال وض��ب��ط الشخص 
المصوغات  وب��ع��ض  وال��م��رك��ب��ة 
المبلغ  الذهبية وكذلك جزء من 

المالي".
الجاني  مع  اإلستدالل  وخال 
ال����ذي ك����ان م��ت��ع��اط��ى ل��ح��ب��وب 
أنه  العرفي  وليد  أك��د  الهلوسة 
السطو  بعملية  بقيامه  "اعترف 
الستكمال  العامة  للنيابة  وأحيل 
ب��اق��ي اإلج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 

حياله".

الديوان / خاص
للبحث  ال���ع���ام���ة  اإلدارة  أع��ل��ن��ت 
الجنائي/ مكتب التحري والقبض  عن 
ضبط أحد رؤوس تجار المخدرات في 

شرق ليبيا.
وبحسب بيان صدر عن اإلدارة العامة 
صفحتها  عبر  نشر  الجنائي  للبحث 
الرسمية على فيسبوك فإن ذلك يأتي 
" ضمن إحدى أقوى الضربات األمنية 
الموجهة لمهربي المخدرات والمؤثرات 
المنطقة  ف���ي  وم��روج��ي��ه��ا  ال��ع��ق��ل��ي��ة 

الشرقية".
"عملية  أن  اإلدارة  قالت  بيانها  وفي 
مع  كامل  بتنسيق  ج��اءت  التي  القبض 
اس��ت��دراج  بعد  ج��رت  ال��ع��ام��ة  النيابة 
المتهم لكمين محكم أعد له ضمن خطة 
الرئيسية  المصادر  تستهدف  شاملة 
وتم  العامة  اإلدارة  أعدتها  اآلفة  لتلك 

تعميمها على الفروع كافة ".
وأضافت أن " عملية القبض أنجزت 
دون حدوث أي إصابات في صفوف 
حاول  المتهم  ك��ون  المنفذة  ال��ق��وات 
المقاومة بشكل عنيف إال أن حرفية 
له  السماح  دون  المهمة حالت  أفراد 
فيما ضبط  وقوع خسائر  او  بالفرار 
ن���وع كاشنكوف  ن���اري  س���اح  م��ع��ه 
من  لكمية  إض��اف��ة  م��س��ك��ره  وم����واد 

المخدرات".

ضمن أقوى الضربات األمنية 

ضبط أحد رؤوس تجار 
المخدرات في شرق البالد

كشف تشكيل عصابي بينهما موظفان استولوا على  مبلغ 
)380000(  يخص صندوق الضمان االجتماعي

متعاطي للمخدرات

يسطوا على سيارة باكستاني ويسرق مبالغ مالية ومصوغات ذهبية
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القدم  لكرة  العام  االتحاد  رئيس  وقع 
تعاون   مذكرة  الشلماني"  "عبدالحكيم 
النرويجي  االت��ح��اد  رئ��ي��س  ن��ظ��ي��ره  م��ع 
لكرة القدم "بير رافن او مد" وذلك على 
االتحاد  اجتماعات  هامش مشاركته في 

االفريقي لكرة القدم بالجزائر.

حضرها  التي  التعاون  مذكرة  ونصت 
الككلي  ناجي   " لاتحاد  الثاني  النائب 
الليبية  ال��س��ف��ارة  ب��األع��م��ال  وال��ق��ائ��م   "
بالجزائر "ناصر مازق" وأعضاء السفارة 
على تنظيم دورات تدريبية للمدربين في 
الفني  الدعم  وتقديم  القدم   كرة  مجال 

لهذه الدورات وكذلك أقامه عدة مناشط 
اإلتحاد  ان  وخصوصا  مختلفة  تدريبه 
النرويجي لديه خبره في مجال التدريب.

لكرة  النرويجي  االت��ح��اد  أن   وي��ذك��ر 
القدم  نظم العديد من الدورات التدريبية 

في مصر وتونس 

بنينا  ملعب شهداء  أرضية  أقيم على 
بالمنطقة  األمن  مديريات  دوري  نهائي 
وكان  الشرطة،  اتحاد  برعاية  الشرقية 
ذلك بحضور السيد وكيل وزارة الداخلية 
بالمنطقة  األم����ن  م�����دراء  م���ن  وع����دد 

الشرقية.
وج��م��ع ال��ن��ه��ائ��ي ب��ي��ن م��دي��ري��ة أم��ن 
بنغازي مع مديرية أمن الساحل، وانتهت 
 1_2 بنتيجة  بنغازي  مديرية  بتفوق 
بها  شاركت  التي  البطولة  بكأس  ليتوج 
المقسمة  األمن  مديريات  من  مجموعة 
إلى ثاث مجموعات على النحو التالي 
المجموعة األولى ضمت مديريات أمن 

البيضاء وشحات والمرج والساحل.
الثانية بنغازي  كما ضمت المجموعة 
في  وت��وك��رة،  وقمينس  وسلوق  واألب��ي��ار 
إجدابيا  الثالثة  المجموعة  حين ضمت 

وجالو وأوجلة و الكفرة وربيانة.
وكان نظام الدوري باإلسقاط الفردي 
بنغازي   ( الثاثة  الفرق  تأهلت  حيث 

والساحل والكفرة( وأقيمت بينهم قرعة 
من  وكانت  للنهائي  الفرق  أحد  ليتأهل 
بنغازي  لقاء  وانتظر  الساحل،  نصيب 
والكفرة وتفوق بنغازي، ليتقابل معه في 
النهائي ولمع فريق بنغازي ليتحصل على 

الثاني والكفرة  الترتيب األول والساحل 
الثالث.

وفي اختتام الدوري قام السيد وكيل 
البطولة  ك��أس  بتسليم  الداخلية  وزارة 

لفريق بنغازي 

تنطلق مباريات كأس العالم 2022 
نوفمبر قبل  الموافق 20  اليوم األحد 
بمباراة  النطاقها،  المحدد  الموعد 
للبطولة،  الُمضيفة  قطر،  فيها  تواجه 

اإلكوادور.
وك���ان ج���دول ال��م��ب��اري��ات األص��ل��ي 
يقضي بإقامة المباراة في 21 نوفمبر 
أن  على  الثالثة،  ال��م��ب��اراة  باعتبارها 
تكون المباراة االفتتاحية بين السنغال 
وهولندا في وقت سابق من ذلك اليوم.
ال��ذراع  ق��دم  ذل��ك  من  الرغم  وعلى 
القدم  لكرة  الدولي  لاتحاد  اإلداري 
مباراة  موعد  لتقديم  مقترحا  "الفيفا" 

قطر.
الساعة  تمام  في  البداية  وستكون 
ما  وه��و  غرينتش،  بتوقيت   16:00
بأن  المعروف  التقليد  استمرار  يعني 
تبدأ الدولة المضيفة أو حاملة اللقب 

البطولة.
جاء المقترح في أعقاب مناقشات مع 
المباراة اإلكوادور،  قطر وخصمها في 
أمريكا  ات��ح��اد  م��ن  طلب  تلقي  وب��ع��د 

الجنوبية لكرة القدم.

المباراة على  تغيير موعد  يؤثر  ولن 
م��ب��اراة  وستكون  المعلنة،  المواعيد 
ال��ق��رار  بعد  ه��ول��ن��دا،  ض��د  السنغال 
األخ��ي��ر، ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة 16:00 
على  االث��ن��ي��ن،  ي��وم  غرينتش  بتوقيت 
اعتبار أن ثاث مباريات فقط ستُلعب 

بدال من أربع مباريات.
ول����م ت��ت��أث��ر م���ب���اراة إن��ج��ل��ت��را في 
والتي  إي��ران،  أم��ام  الثانية  المجموعة 
بتوقيت   13:00 الساعة  في  ستقام 
وكذلك   ، نوفمبر   21 ي��وم  غرينتش 
الواليات  ضد  االفتتاحية  ويلز  مباراة 
المتحدة األمريكية في الساعة 19:00 

بتوقيت غرينتش في نفس اليوم.
العالم  كأس  من  النسخة  هذه  وتعّد 
تُنّظم في  التي  لكرة القدم هي األولى 

منطقة الشرق األوسط، كما أنها األولى 
في هذا التوقيت من العام، في نوفمبر.
ويعتبر نوفمبر وديسمبر من األشهر 
ال��ت��ي ت��ش��ه��د ن��ش��اط��ا ك��ث��ي��ف��ا ألن��دي��ة 
وف��ي ظل ذلك  األوروب��ي��ة،  القدم  ك��رة 
تلك  الع��ب��ي  م��ن  ال��ع��دي��د  سيُستدعى 
األندية األوروبية للمشاركة في صفوف 
العالم  ك��أس  مباريات  في  منتخباتهم 

بقطر.
ونتيجة لذلك، ستقوم دوريات أوروبية 
مثل الدوري اإلنجليزي الممتاز، وسيريا 
األول��ى(  الدرجة  اإليطالي  )ال��دوري  أ 
والل��ي��غ��ا )ال����دوري اإلس��ب��ان��ي ال��درج��ة 
انطاق  قبل  اللعب  بتعليق  األول����ى( 
تستأنفه  أن  على  بأسبوع،  المونديال 

بعد ختام المونديال.

االتحاد العام لكرة القدم يوقع مذكرة تعاون مع نظيره االتحاد النرويجي 

دوري اتحاد الشرطى الرياضي للمنطقة الشرقية ينتهي بفوز مديرية بنغازي

كأس العالم 2022 ينطلق اليوم بمباراة افتتاحية تجمع قطر واإلكوادور

تواصل  عناصر منتخبنا الوطني  للشباب 
التدريب واالستعداد  األثقال   لعبة رفع  في 
ال��ع��رب  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف��س��ات  ف��ي  للمشاركة 

بدمشق. 
حيث يستعد لهذه المشاركة الرباع محمد 
محمد  الصاعد  وال��ري��اض��ي  غ��ام،  سمير 
المدرب  اش��راف  تحت  الزنتاني،  الشارف 

الوطني فتحي حامد. 

قيام  الماضي  الجمعة  ي��وم  صباح  شهد 
األفريقي  لاتحاد  التابعة  الرئيسة  اللجنة 
ل��ك��رة ال��ق��دم ب��إج��راء اخ��ت��ب��ارات ل��ع��دد من 
أمم  لبطولة  اس��ت��ع��داًدا  الدوليين،  الحكام 

أفريقيا للمحليين.
في  المشاركين  الحكام  ضمن  من  وك��ان 

االختبارات الحكم الليبي معتز الشلماني.
اختبار  اج��ت��ي��از  م��ن  الشلماني  وت��م��ك��ن 
االتحاد  بمقر  أقيم  ال��ذي  تست”  “ال��ورن��ر 

األفريقي بالقاهرة.
الجاهزين  الحكام  من  الشلماني  وب��ات 
للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين 
المقرر إقامتها في دولة الجزائر خال شهر 

يناير المقبل.
مشاركة  البطولة  تشهد  أن  المقرر  ومن 
على  المنافسة  أجل  من  الوطني  المنتخب 
من  تمكن  أن  سبق  ال��ذي  اللقب  اس��ت��ع��ادة 

التتويج به.

منتخبنا الوطني للشباب رفع 
األثقال يستعد للمشاركة في 

البطولة العربية بدمشق 

الشلماني يجتاز اختبار الكاف للحكام.. 
استعداًدا ألمم أفريقيا للمحليين


