
وصل السيد رئيس مجلس النواب المستشار 
إلى  الجمعة  األول  أمس  يوم   ” ” عقيلة صالح 
في  ك��ان  حيث  ال��ق��اه��رة،  المصرية  العاصمة 
استقباله رئيس البرلمان العربي السيد ”عادل 
بن عبد الرحمن العسومي” ورئيس ديوان مجلس 
الفضيل”،  المصري  ”عبدالله  السيد  النواب 
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب 
السيد ”عبدالله بليحق” أن السيد رئيس مجلس 
للبرلمان  الرابع  المؤتمر  في  سيشارك  النواب 
العربية  والبرلمانات  المجالس  ورؤساء  العربي 
العربية  ال���دول  جامعة  بمقر  سيعقد  وال���ذي 

بالقاهرة.

رئيس مجلس النواب يصل القاهرة للمشاركة في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس مجلس النوابُ يهنيء الشعب الليبي 
بمناسبة الذكرى الــ 11 لثورة 17 فبراير
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وفد مجلس النواب يشارك في أعمال المؤتمر 
الثاني والثالثون لالتحاد البرلماني العربي

ص4اخبار

رئيس الحكومة )الدبيبة( يؤكد أن ليبيا لن 
تكون إال واحدة ينظمها دستور ومؤسسات

ق����ال م��س��ت��ش��ار رئ��ي��س 
ال��ح��ك��وم��ة ال��ُم��س��م��ى من 
فتحي  ال����ن����واب،  م��ج��ل��س 
باشاغا  زي��ارة  إن  باشاغا، 
إل�����ى م���ص���رات���ة ت��م��ي��زت 
وال��م��ص��ارح��ة  بالمكاشفة 
ق��ي��ادات مصراتة  أب��رز  مع 
الحالية،  للحكومة  المؤيدة 

أو المترددة والمتخوفة.
كما نّوه إلى تأكيد باشاغا 
على عدم إقصاء أو تهميش 

أي طرف.
م���ش���ي���راً إل�����ى ت��أك��ي��ده 
أي  نحو  السير  ع��دم  على 
صدام مع السلطة الحالية، 
سيتم  السلطة  ت��ب��ادل  وأن 
وسلس،  آم��ن  أك��ث��ر  بشكل 
القوية  الشرعية  ظ��ل  ف��ي 
على  والمتوالية  والمتكاملة 
الرسمية  المستويات  ك��ل 
الداخلية  الرسمية،  وغير 

منها والخارجية.

وص����ل ص���ب���اح ي����وم ال��ث��اث��اء 
الماضي إلى مطار األبرق الدولي 
رئيس الوزراء الفلسطيني السيد” 
ال���وزاري  وال��وف��د  اشتية”  محمد 
للقاء  له  المرافق  المستوى  رفيع 
المستشار  النواب  مجلس  رئيس 
في  ك��ان  حيث  ص��ال��ح”،  ”عقيلة 
إستقباله في مطار األبرق الدولي 
ل��رئ��ي��س مجلس  ال��ث��ان��ي  ال��ن��ائ��ب 
حومه”  ”أحميد  الدكتور  ال��ن��واب 
الخارجية  الشؤون  لجنة  ورئيس 
”يوسف  السيد  ال��ن��واب  بمجلس 
المتحدث  وب��ح��س��ب  ال��ع��ق��وري” 

ال��ن��واب  مجلس  ب��اس��م  ال��رس��م��ي 
اللقاء  فان  بليحق  عبدالله  السيد 
تناول  القبة  الذي ُعقد في مدينة 
البلدين  بين  الثنائية  ال��ع��اق��ات 
الفلسطنية  والقضية  الشقيقين، 

االهتمام  ذات  القضايا  من  وعدد 
الُمشترك .

حيث أكد رئيس مجلس النواب 
الثابت  وشعبها  ليبيا  موقف  على 
الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  دع���م  ف���ي 

لحقوق  ال��ام��ح��دودة  ومناصرته 
أك��د  ك��م��ا  الفلسطيني،  ال��ش��ع��ب 
على  ص��ال��ح”  عقيلة  المستشار” 
ع��م��ق ال���ع���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بين 
على  الشقيقين  والشعبين  البلدين 

مر التاريخ .
ال��وزراء  رئيس  ثمن  جانبه  ومن 
الفلسطيني السيد ”محمد اشتية” 
للقضية  ال��داع��م��ة  ليبيا  م��واق��ف 
المحافل  كافة  ف��ي  الفلسطينية 
الدولية مشيداً بدور رئيس مجلس 
صالح”  ”عقيلة  المستشار  النواب 

الداعم للقضية الفلسطينية.

ال��ت��ق��ى رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
مساء  ص��ال��ح”  ”عقيلة  المستشار 
في  بمكتبه  الماضي  ال��ث��اث��اء  ي��وم 
المجلس  رئيس  نائب  القبة  مدينة 
الافي”  ”عبدالله  السيد  الرئاسي 
لرئيس  ال��ث��ان��ي  ال��ن��ائ��ب  ب��ح��ض��ور 
”أحميد  ال��دك��ت��ور  ال��ن��واب  مجلس 
ال��س��ادة أعضاء  ح��وم��ه” وب��ح��ض��ور 
سيف  أيمن  الدكتور  النواب  مجلس 
الخطابي،  المبروك  والسيد  النصر 

باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب 
مجلس النواب السيد عبدالله بليحق 
األوضاع  تطورات  تناول  اللقاء  فان 
المسار  ودعم  الباد  في  السياسية 
للوصول  الطريق  وخارطة  السياسي 
إل���ى اإلس��ت��ح��ق��اق اإلن��ت��خ��اب��ي، كما 
النواب  مجلس  جهود  اللقاء  تناول 
والمجلس الرئاسي في إنجاح مشروع 
المصالحة الوطنية ودعمه بما يحقق 

األمن واإلستقرار في الباد.

باشاغا: شرعت في إجراء المشاورات لتشكيل الحكومة، وعملية 
التسليم والتسّلم ستكون وفًقا لألطر الدستورية والقانونية

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني

رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس المجلس الرئاسي

اس��ت��ق��ب��ل رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
الخميس  يوم  صالح  عقيلة  المستشار 
ال��م��اض��ي ف���ي م��دي��ن��ة ال��ق��ب��ة، رئ��ي��س 
المستشار  للقضاء  األع��ل��ى  المجلس 

مفتاح القوي.
خال  صالح  عقيلة  المستشار  وأكد 
سلطة  القضائية  السلطة  أن  اللقاء؛ 
النواب يدعمها بكافة  مستقلة ومجلس 
سبيل  في  المشروعة  والطرق  الوسائل 

تحقيق العدالة لكافة أبناء الشعب.
تأكيده  النواب  مجلس  رئيس  وج��دد 
لسنة  رقم 11  القانون  على مشروعية 
2021 بشأن نظام القضاء، الذي كلّف 
القضائي  التفتيش  رئيس  خاله  م��ن 
مؤكداً  األعلى،  القضاء  برئاسة مجلس 
أنه ال يجوز المساس بالقانون إال عبر 

مجلس النواب فقط.

التقى رئيس مجلس النواب المستشار 
القبة  ”عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة 
األمين  مستشارة  الماضي  االربعاء  يوم 
العام لألمم المتحدة السيدة ”ستيفاني 
الرسمي  المتحدث  وبحسب  وليامز” 
عبدالله  السيد  ال��ن��واب  مجلس  باسم 
ب��ل��ي��ح��ق ف���ان ال��ل��ق��اء ت���ن���اول ت��ط��ورات 
في  السياسية  األوض���اع  ومستجدات 
ليبيا، وأكد رئيس مجلس النواب خال 
ليبي  الحل لألزمة يكون  أن  اللقاء على 
وأكد  كما  أجنبية،  تدخات  بدون  ليبي 
قدرة  على  صالح”  ”عقيلة  المستشار 
المصالحة  تحقيق  على  النواب  مجلس 
الرئاسي  المجلس  بالتعاون مع  الوطنية 
بأن  م��ؤك��داً  المعنية،  األط���راف  وك��اف��ة 
تعمل  حكومة  وج��ود  تقتضي  المرحلة 
على توفير الخدمات والحاجات الُملحة 
دون  الباد  أنحاء  للمواطنين في جميع 

إقصاء أو تهميش.

رئيس مجلس النواب يستقبل 
رئيس المجلس األعلى للقضاء

رئيس مجلس النواب يلتقي مستشارة 
األمين العام لألمم المتحدة
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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 . ●

ـــــس الــــتــــحــــريــــر: ـــــي رئ

مــديــر الــتــحــريــر  :

: الــفــنــيــة  اإلدارة 

االخـــــــــــــــــــــــــــراج :

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

فــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــس
هــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــف

صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

شارك وفد مجلس النواب الذي يضم عضو 
مجلس النواب السيد حسن البرغوثي ممثًا عن 
رئيس مجلس النواب ورئيس ديوان مجلس النواب 
أعمال  في  الفضيل  المصري  عبدالله  السيد 
البرلماني  لاتحاد  والثاثون  الثاني  المؤتمر 
العربي الذي بدأت اعماله يوم الخميس الماضي 

في العاصمة المصرية القاهرة .
االتحاد  لرئيس  بكلمة  المؤتمر  افتتح  حيث 
العام  لألمين  كلمة  تلتها  العربي  البرلماني 
باشر  ذل��ك  وب��ع��د   ، العربية  ال���دول  لجامعة 

جدول  وإق��رار  اللجان  تشكيل  في  الحاضرون 
واألمين  الرئيس  تقريري  واستعراض  األعمال 
 –  26( ال��دورات  تقارير  إلى  باإلضافة  العام 
27 28-( للجنة التنفيذية لاتحاد البرلماني 
عدة  القيت  كما  عليها،  والمصادقة  العربي 
المنظمات  م��ن  ال��م��راق��ب��ي��ن  ل��ل��س��ادة  ك��ل��م��ات 

المدعوة للمؤتمر .
الجدير بالذكر أن المؤتمر الثاني والثاثون 
لاتحاد البرلماني العربي عقد على مدى يومي 

17 – 18 من شهر فبراير الجاري .

النيابي، يوم اإلثنين  أصدر تكتل فّزان 
تقديره  ع��ن  فيه  أع��رب  بياًنا  الماضي؛ 
لدى  األمريكي  والمبعوث  السفير  لجهود 
عملية  دع��م  في  ن��ورالن��د،  ريتشارد  ليبيا 
التنمية في الجنوب الليبي، وحرصه على 
ووحدة  الوطنية،  المصالحة  جهود  تعزيز 

ليبيا وسيادتها.
جاء ذلك عقب لقاء أعضاء تكّتل فّزان 

العاصمة  في  األمريكي  السفير  النيابي، 
وجهات  الجانبان  تبادل  حيث  التونسية، 
للعملية  النيابي  التكتل  ورؤي���ة  النظر 

السياسية في ليبيا.
حرصه  التكّتل  أكد  البيان،  ختام  وفي 
كل  مع  والتواصل  التشاور  مواصلة  على 
في  واالس��ت��ق��رار  لألمن  الداعمة  القوى 

الباد.

وفد مجلس النواب يشارك في أعمال المؤتمر الثاني والثالثون لالتحاد البرلماني العربي

تكتل فزان النيابي يشيد بدعم السفير األمريكي للعملية السياسية في ليبيا 

النائب عبد السالم نصية يشارك في أعمال المؤتمر الدولي الثاني والثالثين الذي ينظمه المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بوزارة األوقاف المصرية
البرلمان  وعضو  ال��ن��واب  مجلس  عضو  ش��ارك 
البرلمان  وف��د  ضمن  نصية  ال��س��ام  عبد  العربي 
العربي المشارك في أعمال المؤتمر الدولي الثاني 
للشؤون  األع��ل��ى  المجلس  نظمه  ال��ذي  والثاثين 
اإلسامية بوزارة األوقاف بجمهورية مصر العربية، 
والذي ُعقد تحت عنوان “عقد المواطنة وأثره في 
تحقيق السام المجتمعي والعالمي”، وذلك بحضور 
ال��دول  من  والمفكرين  والعلماء  ال���وزراء  من  ع��دد 

العربية واإلسامية ومختلف دول العالم.
الجلسة  في  كلمة  العربي  البرلمان  وف��د  والقى 

االفتتاحية للمؤتمر حول دور المواطنة وأهميتها في 
تحصين المجتمعات العربية من التشرذم واالنقسام، 
والتعصب  العنف  ونبذ  المتطرف  الفكر  ومواجهة 
وأمن  المجتمع  سامة  على  والحفاظ  والكراهية، 
في  المنعقد  المؤتمر  ويسعى  ال��دول��ة.  واستقرار 
، للمساهمة في تعزيز  العاصمة المصرية القاهرة 
وإرس���اء  ال��ش��ام��ل،  بمفهومها  ال��م��واط��ن��ة  وت��رس��ي��خ 
والسام  األمن  وتحقيق  المشترك  التعايش  ثقافة 
باعتبارها  المواطنة،  تعزيز  عن  فضا  المجتمعي، 

قضية أمن وطني وقومي بالدرجة األولى.
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أكد رئيس اللجنة العسكرية المشتركة 
الفريق  العامة  للقيادة  التابعة   )5+5(
امراجع العمامي؛ أن اللجنة العسكرية 
إطاق  وقف  اتفاق  على  عملت  الفنية 
سعيها  م��ب��دي��ا  ن��ق��اط��ه،  بجميع  ال��ن��ار 

لاستمرار في حماية االتفاق.
وأعلن الفريق العمامي، في تصريحات 
ب��خ��ص��وص  أن����ه  ص��ح��ف��ي��ة: “ال ش���ك 
والقوات  األجانب  والمقاتلين  المرتزقة 
اجتماعاتها  في  اللجنة  تعمل  األجنبية 
ب��ال��ك��ام��ل ل��ي��ا ن��ه��ارا وت��ب��ذل ق��ص��ارى 
ج��ه��ده��ا داخ��ل��ي��ا وخ��ارج��ي��ا”، م��ش��ددا 
هذا  على  دائما  تعمل  اللجنة  أن  على 
وتكون  الفرصة  تتاح  وعندما  الملف، 
سياسي  وق��رار  موحدة  حكومة  هناك 
األجنبية  القوات  لخروج  آليات  لتنفيذ 

والمرتزقة.
السياسية  األوض���اع  يخص  وفيما 
إلى  العمامي  ام��راج��ع  الفريق  لفت 
ق��رارات مجلس  تتابع  لجنة 5+5  أن 
الليبيون في هذه  النواب، وما يختاره 
يصدر  فيما  المجلس  وتؤيد  المرحلة 

عنه من قرارات.

الفريق العمامي: لجنة 5+5 تتابع ما يختاره الليبيون 
وتؤيد قرارات مجلس النواب وما يصدر عنه 

النواب  مجلس  رئيس  هنأ 
"عقيلة صالح " الشعب الليبي 
بمناسبة الذكرى الحادية عشر 
لثورة السابع عشر من فبراير 
مستذكرا التضحيات العظيمة 
التي بذلها أبناء الوطن من أجل 
والمساواة،  والعدالة  الحرية 
وب���ن���اء م��ج��ت��م��ع دي��م��ق��راط��ي 

متحضر .
ال��دي��وان  صحيفة  وت��ن��ش��ر 
رئيس  لكلمة  ال��ك��ام��ل  ال��ن��ص 
بثها  تم  والتى  النواب  مجلس 

في بيان متلفز:
العظيم  ال��ل��ي��ب��ي  “ال��ش��ع��ب 
نستذكر في هذا اليوم السابع 
ع���ش���ر م����ن ف���ب���راي���ر ذك����رى 
التي  ال��ع��ظ��ي��م��ة  ال��ت��ض��ح��ي��ات 
الحرية  أجل  من  شعبنا  بذلها 
وال��ع��دال��ة وال��م��س��اواة، وب��ن��اء 
متحضر،  ديمقراطي  مجتمع 
تحت مظلة دولة مدنية، تمنح 
المشاركة  ح��ق  ال��وط��ن  أب��ن��اء 
السياسية وتداول السلمي على 
أذكر  أن  يجب  وهنا  السلطة، 
ح���راك مجتمعي  ال��ث��ورة  ب��أن 
ول��ه أه��داف  جماعي م��ش��روع 
لن  التي  ال��ث��ورات  لكن  نبيلة، 
تنتهي إلى التغيير إلى األفضل، 
وال تترجم أهدافها ومنجزاتها 
ط���م���وح���ات األم�����ة وآم��ال��ه��ا 
ورغ��ب��ات��ه��ا إل���ى واق���ع ُم��ع��اش 
تفاقم  وم��ع  ال��زم��ن،  م��ع  تفقد 
األزمات وزيادة المعاناة قيمتها 
لذلك،  واألخاقية،  اإلنسانية 
إلرادتنا  الحقيقي  فاألختيار 

ال��ي��وم؛  وشجاعتنا  ووطنيتنا 
التصادم  لنفق  بالتجاوز  ه��و 
ومنعطفات  والجهوي  الفكري 
األشقاء،  اإلخ��وة  بين  الصراع 
ف���ي منجز  ال��ت��ف��ري��ط  وع����دم 
التقارب والسام والتوجه نحو 
بناء مجتمع متسامح قادر على 

العمل واإلنتاج واإلبداع”.
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان: “ف��ي سابقة 
سياسية لم تحدث منذ 2011؛ 
استطاعت األطراف السياسية 
ت���ج���اوز م��رح��ل��ة ال��ت��دخ��ات 
واإلماءات الخارجية السلبية، 
وذلك بإطاق حوار ليبي ليبي 
مصلحة  فيه  وضعت  ُمباشر، 
ال���وط���ن وال���م���واط���ن أس��اًس��ا 
تنعكس  ت��ف��اه��م��ات؛  لصياغة 
المواطن،  حياة  على  إي��ج��اًب��ا 
خارطة  وإق��رار  وض��ع  وأهمها 
الطريق محددة بجدول زمني، 
االنتخابات  تنظيم  إلى  تنتهي 

ال��رئ��اس��ي��ة وال��ب��رل��م��ان��ي��ة في 
أق������رب اآلج��������ال، وت��ش��ك��ي��ل 
ال��خ��ب��راء  م��ن  مختصة  لجنة 
تأثيرات  ع��ن  بعيدة  ال��ق��ادم��ة 
أه����واء األف����راد وال��ج��م��اع��ات 
مسودة  على  تعديات  إلج��راء 
دستور  إنتاج  بهدف  الدستور 
توافقي، على أن تشرع حكومة 
األوضاع  تهيئة  في  االستقرار 
وإزال��ة  واالق��ت��ص��ادي��ة  األمنية 
كل أشكال القوة القاهرة التي 
في  االنتخابات  تنظيم  أعاقت 

موعدها”.
أننا  العظيم،  الليبي  “شعبنا 
في  ملحة  ح��اج��ة  ف��ي  جميًعا 
صفحات  لطي  المرحل،ة  هذه 
الماضي ونبذ خطاب الكراهية 
االستقرار،  حكومة  ومساندة 
مسؤولية  وهي  بمهامها  للقيام 
مشتركة على كاهل كل الليبيين 
من أجل بناء دولتهم المنشودة”.

هي  الوطنية  “المصالحة 
التسامح  لمد جسور  األس��اس 
الليبيين  بين  الثقة  وترسيخ 
والجنوب،  والغرب  الشرق  في 
واس��ت��ق��راره��ا  ليبيا  ون��ه��ض��ة 
مرتبطة بقدرتنا على االستمرار 
ف����ي ح�������وار ل���ي���ب���ي ل���ي���ب،ي 
للباد  دس��ت��ور  صياغة  وعلى 
ودي  جو  في  عليه  واالستفتاء 
تنفيذية  سلطة  وبناء  أخ��وي، 
وتشريعية عن طريق انتخابات 
حرة ونزيهة تنتهي بها المراحل 
االن��ت��ق��ال��ي��ة، ودع���م وم��س��ان��دة 
حكومة االستقرار ومساعدتها 
لخدمة  بواجباتها  القيام  على 
الوطن والمواطن، وأن يمنح كل 
منا اآلخر فرص المشاركة في 
مختلف  في  بالباد  النهوض 
أو  إق���ص���اء  دون  ال���م���ج���االت 

تهميش”.
أم���ام مرحلة  ال��ي��وم  “ن��ح��ن 
م��ف��ص��ل��ي��ة؛ وع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ًع��ا 
المشرف  ال��م��اض��ي  اس��ت��ع��ادة 
وال��ق��ب��ول ب��ال��ح��وار ال��واق��ع��ي 
والموضوعي، وترك المناكفات 
الشد  أشكال  وكل  والشائعات 

إلى الخلف”.
للوقوف  جميًعا  “أدع��وك��م 
ماضي  لنطوي  واح����ًدا  ص��ًف��ا 
ال��ص��راع��ات وال��خ��اف��ات، من 
 .. والمستقبل  الحاضر  أج��ل 
الفتن  أب��واق  لتجاهل  أدعوكم 
ونبذ  واالح���ق���اد،  وال��ض��غ��ائ��ن 
خطاب الكراهية والتوجه نحو 

العمل والبناء”. 

 ب��ح��ث ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري 
السيسي مع رئيس  الفتاح  عبد 
ال��م��ج��ل��س األوروب��������ي ش���ارل 
ميشيل، ملف التنسيق بين مصر 
واالتحاد األوروبي حول العديد 
الهامة  اإلقليمية  القضايا  من 
خاصًة  الدولية؛  المحافل  في 

تطورات األوضاع في ليبيا.
ج�����اء ذل�����ك خ�����ال ل��ق��اء 
ال���س���ي���س���ي وم���ي���ش���ي���ل، ف��ي 

بروكسل،  البلجيكية  العاصمة 
الجانبان على  حيث تم توافق 
مسار  دع��م  استمرار  ض��رورة 
التسوية السياسية لألزمة في 

ليبيا.
وات���ف���ق ال��ج��ان��ب��ان خ��ال 
تعزيز  أهمية  على  لقائهما 
الجانبين  بين  التشاور  قنوات 
التي  ب��األوض��اع  يتعلق  فيما 

تشهدها ليبيا.

ق���ال���ت ال��م��ت��ح��دث��ة ب��اس��م 
ال��خ��ارج��ي��ة ال���روس���ي���ة م��اري��ا 
تتابع  م��وس��ك��و  إن  زاخ���اروف���ا: 
نظرا  كثب؛  عن  الليبي  الوضع 
لما سّمته الحساسية السياسية 
الداخلية في الباد، بعد تكليف 
باشاغا  فتحي  ال��ن��واب  مجلس 
برئاسة الوزراء، وتقديم تشكيلة 
غضون  في  الجديدة  الحكومة 

15 يوما.

وقالت “زاخاروفا” في مؤتمر 
طبيعي،  حدث  ما  إن  صحفي: 
ويجب احترام اختيارات السلطة 
التشريعية، معربة عن أملها في 
الجديدة  الحكومة  تتمكن  أن 
ب��رئ��اس��ة ف��ت��ح��ي ب��اش��اغ��ا من 
األمر  الليبي،  المجتمع  توحيد 
بنجاح  بالتعامل  سيسمح  الذي 
للمرحلة  الصعبة  ال��م��ه��ام  م��ع 

االنتقالية.

رئيس مجلس النوابُ يهنيء الشعب الليبي 
بمناسبة الذكرى الــ 11 لثورة 17 فبراير

توافق مصري أوروبي على دعم التسوية السياسية في ليبيا 

الخارجية الروسية: “اختيارات السلطة التشريعية في ليبيا يجب أن ُتحترم” 
 5+5 العسكرية  اللجنة  عضو  أك��د 
اللجنة  أن  ال��ص��وص��اع،  ف���رج  ال��ف��ري��ق 
اليومين  اجتماعاتها خال  في  ناقشت 
الرابط  الطريق  فتح  آلية  الماضيين، 
بين منطقتي بوقرين والجفرة، وبدء نزع 
لهذه  تمهيدا  الحرب  ومخلفات  األلغام 

الخطوة.
تصريح  في  الصوصاع  الفريق  وقال 
اللجنة  اج��ت��م��اع  إن  األح����د،  صحفي 
المقبل سيكون لإلعان عن فتح الطريق 
اللجنة  مباحثات  أن  مضيفا  المذكورة، 
في  دوليين  مراقبين  بحضور  أجريت 
ِّالرئيس للجنة العسكرية بمدينة  المقر 

سرت.

الفريق الصوصاع يؤكد قرب 
افتتاح طريق بوقرين والجفرة 
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بحث النائب العام الصديق الصور، يوم األحد 
الماضي، رفقة رئيس جهاز الشرطة القضائية، 
المتعلقة بسير عمل مؤسستي  البنود  جملة من 
وأوضاع  وقرنادة،  الكويفية  والتأهيل  اإلص��اح 

النزالء فيها من الناحية اإلنسانية والصحية.
أعمال  إجراءات، تجعل  الصور التخاذ  ودعا 
رقم  القانون  أحكام  مع  متناغمة  المؤسستين 
اإلص��اح  م��ؤس��س��ات  ب��ش��أن   2005 لسنة   5
ومقتضيات  التنفيذية،  والئ��ح��ت��ه  وال��ت��أه��ي��ل 

الصكوك الدولية.

ض��رورة  على  اإلداري���ة  الرقابة  هيأة  ش��ددت 
التقّيد بالضوابط القانونية، واالشتراطات الفنية 
يتعلق  فيما  المالية،  وزارة  قبل  من  الموضوعة 

بإيفاد المراقبين الماليين للعمل في الخارج.
ج���اء ذل���ك ف��ي اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه ال��ه��ي��ئ��ة ي��وم 
األربعاء الماضي، لبحث اآلليات المتخذة من قبل 
الماليين  المراقبين  ترشيح  حيال  المالية  وزارة 
الدبلوماسية  والبعثات  والقنصليات  بالسفارات 

الليبية بالخارج.
تحقيق  على ضرورة  اللقاء  التأكيد خال  وتم 
للمراقبين  األولوّية  بإعطاء  الفرص  تكافؤ  مبدأ 
مسبقاً  يتحصلوا  لم  الذين  ومساعديهم  الماليين 
أوض��اع  ومعالجة  ب��ال��خ��ارج،  العمل  فرصة  على 
المتجاوزين  ومساعديهم  الماليين  المراقبين 
باإلضافة  ال��خ��ارج،  ف��ي  للعمل  القانونية  للمدة 
لتشكيل لجنة من الهيئة تتولى متابعة اإلجراءات 
المراقبين  ترشيح  حيال  المالية  ب��وزارة  المتخذة 
الماليين ومساعديهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية 

بالخارج.

النائب العام يتابع أوضاع 
سجَني قرنادة والكويفية 

هيأة الرقابة اإلدارية تشدد على ضرورة 
التقّيد بالضوابط القانونية بإيفاد المراقبين 

الماليين للعمل في الخارج 

وزارة التعليم العالي توفد أوائل التعليم الثانوي )الديني( للدراسة الجامعية بالخارج

مصلحة الضرائب تطلق مشروع التحول الرقمي االستراتيجي لتطوير العمل بالمصلحة

والبحث  العالي  التعليم  وزي��ر  أص��در 
يقضي  ق��رارا   القيب"   عمران  العلمي" 
أوائل  " طالبا وطالبة من    24 " بإيفاد 
ل��ل��دراس��ة   " ال��دي��ن��ي  ال��ث��ان��وي"  التعليم 
ال��ج��ام��ع��ي��ة ب��ال��خ��ارج ل��ل��ع��ام ال��دراس��ي 

)2020/2021م(. 
الرقم   يحمل   ال��ذي  القرار  ويشترط 
)199( لسنة 2022م بشأن إيفاد طلبة 
توقيع الموفد عقد كفالة مع وزارة التعليم 
بإحدى  بالعمل  بموجبه  يلتزم  العالي 
المؤسسات التعليمية في ليبيا مدة تعادل 
ضعف المدة التي أوفد لها وأن يوقع مع 
الموفد لها  بالدولة  الملحقية األكاديمية 

إلى  الرجوع  بمقتضاه  يقر  قانوني  عقد 
الموفد  المؤهل  على  حصوله  بعد  ليبيا 
الدراسية وترجيع  إنهاء منحته  أو  ألجله 

المبالغ المالية المصروفة عليه. 
الطالب  إيفاد  يلغى  القرار  وبموجب 
غير  بيانات  أي  تقديم  ثبوته  ح��ال  ف��ي 
والضوابط  الشروط  خالف  أو  صحيحة 
المنصوص عليها في الئحة اإليفاد رقم 
"1310" لسنة 2018 ويتحمل الموفد 
المترتبة  والنتائج  القانونية  المسؤولية 
القرار  تنفيذ  وق��ف  ذل��ك  في  بما  عليها 
فورا وإرجاع كافة المبالغ المالية ورسوم 

الدراسة المدفوعة عنه.

م��ش��روع  ال��ض��رائ��ب  مصلحة  أط��ل��ق��ت 
التحول الرقمي االستراتيجي لتطوير االداء 

ورفع الكفاءة بالعمل داخل المصلحة.
المدير  نائب  المشروع  اط��اق  وحضر 
ومدير  ال����زروق"  "ع��م��ر  بالمصلحة  ال��ع��ام 
"ن��ادر  وال��م��ال��ي��ة  اإلداري����ة  ال��ش��ؤون  إدارة 
المصراتي" ومدير مشروع التحول الرقمي 
اإلدارات  م��دراء  "وس��ام شندور" وعدد من 

بالمصلحة. 
الى  الرقمي  التحول  م��ش��روع  وي��ه��دف 
اإلج���راءات  وتوحيد  األداء  ف��ي  السرعة 
وتعظيم  ال��وظ��ي��ف��ي،  ال��ت��ه��رب  لمكافحة 

اإليرادات وتوجيه االقتصاد. 
تكون  ان  في  المشروع  رؤي��ة  تكمن  كما 
االقتصاد  في  فعالة  مالية  أداء  الضريبة 

الليبي. 
وقال نائب المدير عام بالمصلحة "عمر 
الزروق" في كلمته ان المشروع جاء لتطوير 
نظم عمل مصلحة الضرائب والتي ستعمل 

الفترة  خ��ال  التنفيذ  موضع  وضعه  على 
مؤسسة  نحو  تحول  نقطة  ليكون  القادمة 
ضريبية فاعلة في االقتصاد ويكون العمل 
في  وك��ف��اءة  ودق��ة  سرعة  اكثر  الضريبي 

األداء. 
واضاف "الزروق" ان هذا العمل لن يكون 
موقعه  حسب  وك��ل  الجميع  بمشاركة  اال 
المكاني من خال العمل الجماعي لجميع 
المختصين  ال��ض��رائ��ب  مصلحة  موظفي 
القانوني  والمالي  الضريبي  المجال  في 

واإلداري ومن له عاقة بهذا الشأن . 
تعد  الضرائب  أن مصلحة  الزروق  وأكد 
هامة والهدف منها بناء الدولة ومؤسساتها 
وفق أسس علمية وعملية لتحقيق األهداف 

المناطة بها .

رئيس الحكومة )الدبيبة( يؤكد أن ليبيا لن تكون 
إال واحدة ينظمها دستور ومؤسسات

رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ُيهنيء الليبيين بذكرى الــ 11 لثورة 17 فبراير

ع��ّب��ر رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
التهاني للشعب  الوطنية عن أحر 
الحادية  الذكرى  بمناسبة  الليبي 

عشرة لثورة 17 فبراير.
هذه  في  نجدد  الدبيبة  وق��ال 
الوطن  أيام  من  المجيدة  الذكرى 
عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد 
ويضمن  المنشود،  التغيير  يحقق 

القادمة،  ألجيالنا  أفضل  حياة 
من  ثوارنا  تضحيات  فيه  ونحقق 

أجل الحرية والعدالة.
إال  ت��ك��ون  ل��ن  ليبيا  أن  وأك���د 
واحدة ينظمها دستور ومؤسسات 
وطن  في  المستدام،  األم��ن  توفر 
ويجتمع  الخافات،  على  يسمو 

فيه أبناؤه على قيم المواطنة.

المكلف  الحكومة  رئ��ي��س  هنأ 
الخميس،  ال��ي��وم  ب��اش��اغ��ا  فتحي 
ال��  ذك��رى  بمناسبة  الليي  الشعب 

11 لثورة 17 فبراير.
وقال باشاغا – في كلمة متلفزة 
بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير – 

جاء فيه:
“أبناء وطني األوفياء … أهنئكم 
بذكرى ثورة 17فبراير وأقول لكم 
وبكل صراحة .. وعلينا اإلستفادة 
الوفاء  وعلينا  المريرة  تجاربنا  من 
من  والشهداء  الجرحى  لتضحيات 
وبناء  الوطنية  المصالحة  خ��ال 
دولة مدنية قوية، وتبقى ليبيا هي 
الوطن ُرغم كل الصعاب والمحن”.

الذكرى  نشهد  اليوم  هذا  “في 
عشر  السابع  لثورة  عشر  الحادية 
م��ن ف��ب��راي��ر، وال��ت��ي ك��ان��ت نتيجة 
الظلم  م���ن  ل��ت��راك��م��ات  ط��ب��ي��ع��ي��ة 
واإلنفراد  واإلستبداد  والتهميش 
بالرأي .. ُكنا جميعاً نعاني من تدني 
جودة الحياة وإنهيار البنية التحتية 

وتوقف عجلة التنمية لعقود طويلة 
دولية  عقوبات  م��ن  نعاني  ُكنا   ..
بعض  بسبب  ليبيا  على  ُف��رض��ت 
مغامرات الساسة،، ودفع ضريبتها 

المواطن الليبي البسيط”.
بالواقع  وأخ��ي��راً  أوالً  “ال��ع��ب��رة 
عانيناه  م��ا  ظ��ل  وف��ي   .. الُمعاش 
م���ن ان��ق��س��ام��ات س��ي��اس��ي��ة ح���ادة 
جداً،  خطيرة  أمنية  واضطرابات 
وم���ا ش��ه��دن��اه م���ن ش��ط��ط وظ��ل��م 
ال��دم��اء  إل��ى سفك  أدى  وت��ط��رف 
األرزاق،  ونهب  األب��ري��اء  وتهجير 

السنوات  طيلة  الحرمات  وانتهاك 
المنحة  وان��ق��ل��ب��ت   .. ال��م��اض��ي��ة 
بالتفرق  تهدد  محنة  إلى  بالتحرر 
والتشرذم .. وفي هذا اليوم علينا 

أن نطرح أسئلة مهمة”
لماذا قامت الثورة؟ ولماذا ضحى 
ال��ش��ب��اب ب��أرواح��ه��م وأط��راف��ه��م؟ 
وألجل ماذا عانت أمهاتنا وزوجاتنا 
من عذابات فقد األحباء … أألجل 
قيام  ألج��ل  أم  والفساد  الفوضى 
العدل بين العباد ؟؟ أألجل السلطة 

أم ألجل قيام الدولة ؟؟؟

إح��دى  بعد  نستمر  أن  أيُ��ع��ق��ل 
عشر عاًما في قتل بعضنا البعض 
والمزايدة  البعض  بعضنا  وتخوين 

على بعضنا البعض ؟؟؟
ون��ك��ف عن  ن��ق��ف  أن  “ع��ل��ي��ن��ا 
اإلن��ت��ق��ام وال��ت��وح��ش وال��ك��راه��ي��ة، 
ونُطهر  للعقل  نحتكم  أن  علينا 
الدولة  ونشيد  أدرانها  من  القلوب 
ليست  ال��ث��ورة   .. بنيانها  ونقيم 
إلس��ق��اط ال��ن��ظ��ام ك��غ��اي��ة؛ ب��ل هي 
وسيلة لبناء الدولة التي تقوم على 
والعدالة  المواطنة  حقوق  احترام 

واإلنصاف”.
 .. الدولة  لبناء  وسيلة  “ال��ث��ورة 
المواطنين  لجميع  جامعة  والدولة 
استثناء  با  المواطنين  جميع   ..
.. سواًء المؤمنين بثورة فبراير أو 
ألن   .. السابق  للنظام  المناصرين 
من  وأكبر  وأوسع  أشمل  المواطنة 
العقيدة   .. السياسية  التوجهات 
كافة  بوتقتها  في  تنصهر  الوطنية 

التوجهات واآلراء السياسية”.

المبروك  محمد  "احمد  ان��ا  اعلن 
 408589 رق��م  كتيب  ع��ب��دال��رازق" 
العائلة  ورق��م  القيد559570  ورق��م 
الصحيح  ميالدي  تاريخ  بأن   27498
خطأ  ورد  ك��م��ا  ول��ي��س  1960م  ه��و 

بسجالت السجل المدني.

عبدالله  "س��ل��ي��م��ان  ان���ا  اع��ل��ن 
س��ل��ي��م��ان ب����در" ب���أن اس���م اب��ن��ي 
سليمان  "عبدالله  ه��و  الصحيح 
ع��ب��دال��ل��ه ب�����در" م���ن م��وال��ي��د 
رقم  عائلة  ورق��ة  2017/5/6م 
632558/22704 وليس كما ورد 

خطأ بسجالت السجل المدني.

تصحيح عمر

تصحيح اسم ابن
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اعلن  يوم االثنين الماضي بمعرض 
الحمله  انطاق  عن  الدولي  طرابلس 
لتنظيم  االستعدادات  وعن  االعاميه 
الدولي  لمعرض طرابلس  الدوره 48 
الفتره  خال  فعالياته  ستنطلق  والتي 

من 9 إلي 15 من شهر مايو .
ال��م��ع��ارض  إدارة  م��دي��ر  وق�����ال    
بمعرض طرابلس الدولي "عبدالسام 
دويهش" ان هذه الدوره نأمل أن تكون 
وتكون حافله  دوليه  وبمشاركة  محليه 
الصناعيه  المجاالت  ف��ي  بالحضور 
والخدميه  والتجارية  واالق��ت��ص��ادي��ة 

وغيرها .
واكد دويهمش ان المشاركة ستكون 
المغطاة  االجنحه  امتداد  واسعة علي 

وساحات المعرض .

االعالن عن انطالق الحمله 
االعالميه لتنظيم الدوره )48( 

لمعرض طرابلس الدولي

العمل  وزارة  ب���دي���وان  ُع��ق��د 
األول  االج���ت���م���اع  وال���ت���أه���ي���ل 
المتعثرة  للشركات  العليا  للجنة 
وزارة  وكيل  برئاسة  والمنسحبة 
العمل والتأهيل للتخطيط وشؤون 

الديوان »حسام المزوغي« .
ون���اق���ش���ت ال���ل���ج���ن���ة خ���ال 
الماضي  االح��د  ي��وم  اجتماعها 
وزارة  وكيل  بحضور  بطرابلس 
»علي  االستخدام  لشؤون  العمل 
الهادي الماقوري « و مدير إدارة 
المهنية  والسامة  العمل  تفتيش 
ورئيس  الرويمي"  "عبدالناصر 
المتعثرة     للشركات  العليا  اللجنة 
»شرف الدين الحبراني « ، ومقرر 
أبوزريدة«،  »عبدالخالق  اللجنة 

مسعود«  »ك��وث��ر  اللجنة  وعضو 
لحل  وضعتها  التي   .الخطوات 
عاج  أهمية  .و  االشكالية  هذه 
هذا الملف بشكل جذري ومتابعة 
عانت  ال��ت��ي  الفئة  ه��ذه  ح��ق��وق 
التي  المتراكمة  الظروف  نتيجة 

طالت الملف طيلة السنوات .
 وأّك���د وك��ي��ل ال����وزارة حرص 
ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى  اي��ج��اد أفضل 
الملف  ه��ذا  لمعالجة  ال��ح��ل��ول 
المقترحات  من  مستعرضا عدد 
التي تهدف لحلحة الملف بشكل 
ج�����ذري وب���م���ا ي��ض��م��ن ح��ق��وق 
بما  و  بالشركات  المستخدمين 
لهذه  المعاناة  إن��ه��اء  إل��ى  يدفع 

الشريحة .

الغرفة التجارية بنغازي تبحث سبل تعزيز التعاون مع هيئة تشجيع االستثمار 
مجلس  رئ��ي��س  اس��ت��ق��ب��ل 
ال��ت��ج��اري��ة  ال���غ���رف���ة  إدارة 
بنغازي المكلف، رئيس هيئة 
وش��ؤون  االستثمار  تشجيع 
الخصخصة والوفد المرافق 
له، بحضور مدير فرع الهيئة 
ومدير  الشرقية،  بالمنطقة 
المريسة،  ال��ح��رة  المنطقة 
وع�����دد م���ن ال��م��س��ت��ش��اري��ن 
وم����������دراء ال���م���ك���ات���ب م��ن 

الجانبين.
تعزيز  سبل  اللقاء  بحث 
اتفاقية  وتوقيع  العمل  آف��اق 

ت����ع����اون م���ش���ت���رك ل��ت��ب��ادل 
ال���م���ع���ل���وم���ات وال���ب���ي���ان���ات 
بالخارطة  المتاحة  والفرص 

االستثمارية.
مناقشة  اللقاء  تناول  كما 
الملتقيات  إق��ام��ة  إمكانية 
وال��م��ؤت��م��رات وال��م��ع��ارض، 
وت��ه��ي��ئ��ة ال���م���ن���اخ ال��م��ائ��م 
والمشاريع  الفرص  لتوطين 
واالستثمارية  االق��ت��ص��ادي��ة 
ال�����واع�����دة، وج�����ذب رج���ال 
على  والمستثمرين  األعمال 
الصعيدين المحلي والدولي.

اجتماع اللجنة العليا للشركات المتعثرة والمنسحبة برئاسة وكيل وزارة العمل والتأهيل 

ويهيب مجلس اإلدارة باألخوة املساهمني الذين يحق لهم احلضور وذلك حسب سجالت املساهمني الواردة الينا من سوق املال الليبي قبل موعد االجتماع بخمسة أيام احلق يف حضور 
اجتماع اجلمعية العمومية العادية بالزمان واملكان املحددين باإلعالن كما يحق لهم تكليف من ينوب عنهم يف حضور االجتماع بشرط أن تكون اإلنابة بتوكيل رسمي من محرر عقود.

علمًا بأنه يف حالة تعذر توافر النصاب القانوني لصحة االجتماع فاجلمعية العمومية مدعوة لإلجتماع يف اليوم التالي بنفس املكان ذاته عند الساعة 
العاشرة من صباح يوم االثنني املوافق 28-2-2022م ويعتبر االجتماع صحيحًا أيًا كانت عدد األسهم املمثلة فيه.

مع مالحظة أن امليزانيتني العموميتني وحسابات االرباح واخلسائر للسنتني املاليتني 31-12-2018م و 31-12-2019م، وكافة املستندات مودعة مبقر املصرف 
بوحدة شؤون املساهمات واملساهمني، لإلطالع عليهم من قبل املساهمني خالل ساعات الدوام الرسمي وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن عن دعوة النعقاد اجتماع اجلمعية العمومية العادية ملصرف اجلمهورية )ش.م.ل(

اجتماع اجلمعية العمومية العادية:-

العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حلضور  املصرف  يف  الكرام  املساهمني  اإلخوة  اجلمهورية  مصرف  إدارة  مجلس  يدعو 
والذي تقرر انعقاده على متام الساعة العاشرة صباحًا من يوم األحد املوافق 27-02-2022م، بفندق باب البحر بطرابلس.

االطالع واملصادقة على تقريري مجلس االدارة عن نشاط املصرف للسنتني املاليتني املنتهيتني يف 31-12-2018م و 31-12-2019م.. 1
املصادقة على اعفاء بعض زبائن املصرف من املبالغ املحملة على احلساب.. 2
عرض تقارير مراجع احلسابات بنتائج فحص ومراجعة امليزانيتني العموميتني واحلسابات اخلتامية للمصرف عن السنتني )31-12-2018م و 31-12-2019م(.. 3
عرض تقرير جلنة املراقبة للسنتني املاليتني )31-12-2018م و 31-12-2019م(.. 4
عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنتني املاليتني )31-12-2018م و 31-12-2019م(.. 5
املصادقة على امليزانيتني العموميتني وحساب االرباح واخلسائر للمصرف عن السنتني )31-12-2018م و 31-12-2019م(.. 6
اعتماد مقترح توزيع االرباح عن السنتني املاليتني )31-12-2018م و 31-12-2019م(.. 7
أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.. 8
اعتماد مراجعي احلسابات عن السنوات املالية )2020م ، 2021م(.. 9

أعادة تشكيل مجلس اإلدارة وجلنة املراقبة وهيئة الرقابة الشرعية باملصرف.. 10

مجلس اإلدارة



بلدية  اجتماع عقده عميد  تقرر خال 
والعضو  المانع  قاسم  السيد/  غدامس 
المكلف بالملف الصحي بالبلدية  السيد/ 
حبيب البخاري ومدير مستشفى غدامس 
العام  أ. محمد عمر الثني وممثل البرنامج 

الوطني لمكافحة السرطان م.علي األوجلي  
والوفد المرافق  له اإلعان عن فتح مركز 
توعية التثقيف الصحي و الكشف المبكر 

عن مرض السرطان بالبلدية .
التوعية  التابع  إلدارة  الوفد  زار  حيث 

المبكرعن  والكشف  الصحي  والتثقيف 
ليبيا  جنوب  بمناطق  السرطان   م��رض 
للتعريف  بالمدينة  التعليمية  المؤسسات 
ب��ال��م��رض وم���دى ان��ت��ش��اره وال��ح��ث على 

ضرورة الكشف المبكر .

ت��ع��اق��دت ب��ل��دي��ة ش��ح��ات م��ع ش��رك��ات 
محلية على إنشاء خزان  مياه بسعة 100 
متر مكعب وصيانة بئر مياه  وإنشاء وربط 
شبكة مياه للحي المقابل لمصنع )الدقيق 
ومشتقاته بمدينة شحات( وذلك بتعليمات 

السيد/   بلدية شحات  مباشرة من عميد 
حسين بودرويشة   وتحت إشراف مكتب 
شركة  وتنفيذ  بالبلدية  العامة  األشغال 

)أبلخنه( للمقاوالت العامة .
من جانبها  نوهت البلدية على السادة 

مشكلة  من  يعانون  الذين  األحياء  أهالي 
المياه التواصل مع مكتب األشغال العامة 
بأنهم   البلدية   عميد  أكد  حيث  بالبلدية 
عازمون على إجراء تعاقدات جديدة لحل 

مشكلة نقص المياه بالبلدية .

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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للتوعية عن الكشف المبكر لمرض السرطان 

إدارة التوعية والتثقيف الصحي بغدامس  تزور المؤسسات التعليمية 

بلدية شحات  

تتعاقد على إنشاء خزان بسعة 100 متر مكعب وربط شبكة المياه 

بنغازي   ببلدية  التدريب  بقاعة  أُختتم 
التدريبي  البرنامج  الماضيين  اليومين 
"ص��ح��اف��ة ال��ه��ات��ف ال��م��ح��م��ول ،ت��ح��ت 
إشراف إدارة الموارد البشرية والمكتب 
الُمدربين  وتدريب   بالبلدية   اإلعامي 
أ.  و  الشريف  رافع  مجدى  أ.  الدوليين 

ابتسام اغفير العقوري  .
استهدف البرنامج التدريبي  موظفوا 
ال��م��ك��ات��ب اإلع��ام��ي��ة ب��ال��م��ؤس��س��ات 
ال��ع��ام��ة ال��ع��ام��ل��ة  ف��ي ن��ط��اق بلدية 
اإلعاميين  كفاءة  رفع  بهدف  بنغازي 

بالقطاع العام وكذلك خلق ترابط بين 
اإلعامية  الخبرات  وتبادل  المكاتب 
ع��دة  ع��ل��ى  ال��ب��رن��ام��ج  واش��ت��م��ل  بينها 
التالية   العناوين  ف��ي  متمثلة  م��ح��اور 
)ض���واب���ط اإلع����ام ال��ح��دي��ث ،أن���واع 
وتقنياتها  المحمول  الهاتف  صحافة 
وال��ق��وال��ب  اإلع��ام��ي��ة  اللغة  ،ق��واع��د 
تحرير  ،أس���س  المتطورة  اإلع��ام��ي��ة 
المادة الصحفية(  كما  الخبر وإعداد 
جانب  على  التدريبي  البرنامج  اشتمل 
عملي حول التحرير واإلعداد وقواعد 

والتقديم  اإللقاء  وفن  الخبري   البناء 
للمادة الصحفية ، المحاكاة اإلعامية 

لصحافة الموبايل وأنواعها . 
ب���اإلض���اف���ة  ال���ى أن�����واع ال��وس��ائ��ط 
المستجدات  مع  والتعامل  ومحدداتها  
اإلخبارية  والتحرير الرقمي  والفرق بين 
الُمراسل والمندوب والصحفي والتعرف 
في  الخمسة  األساسية  اللقطات  على 
وكيفية  المحمول  الهاتف  عالم صحافة 
إنتاج ونشر ُمحتوي على مواقع التواصل 

اإلجتماعي الُمختلفة.

باشرت بلدية درنة  بصيانة وتحويل خط 
الحرية  شارع  من  الممتد  الصحي  الصرف 
وال��ذي يفضي داخ��ل حوض  البحر(  )ش��ارع 
الميناء مما يعد مخالفاً وتحويل مساره  إلى 
وتشمل  الرئيسية   الغرفة 
الرئيسية  المحطة  أع��م��ال 
غرف  زرع  الصحي  للصرف 
جديدة وتسليك خط الصرف 
المحطة  وتشغيل  الصحي 

المحاذية للميناء .
ك��م��ا ت���م ت��ح��م��ي��ل أع���م���ال ت��رم��ي��م بعض 
وذلك  للميناء  المحاذية  الرئيسية  الطرقات 
الشركة  وم��دي��ر  البلدية  عميد  بين  بإتفاق 

المنفذة للمشروع .

مصراتة    ببلدية  المشروعات  إدارة  بحثت 
القطاعات  بكافة  المشروعات  مكاتب  مع  
استحداث  كيفية  البلدية  داخ��ل  الخدمية 
يهدف  الذي  اإلستراتيجي  التخطيط  مكتب 
لدراسة احتياجات كافة المناطق بالبلدية من 
التي   ، الهادفة  المشاريع  اقامة  أجل ضمان 
ستعود بالنفع  على المواطن 

بشكل مباشر .
م��س��اع��دة  سيضمن  ك��م��ا 
في  الخدمية  اإلدارات  كافة 
أجل  م��ن  مشاريعها  تنفيذ 
خطط  وف��ق  التنمية  مسار  ف��ي  المساهمة 
استراتيجية تضمن إقامة بنية تحتية صلبة ، 
و سوف تكون من ضمن مهام المكتب تحديد 
العام  المخطط  داخل  المخالفات  دراس��ة  و 
للمدينة و وضع آلية لتنفيذ قانون المخالفات 

بالبلدية.

بلدية درنة  
تباشر بصيانة وتحويل خط 
الصرف الصحي بشارع الحرية

للمساهمة في مسار التنمية 

بلدي صبراتة يبحث آلية استحداث 
مكتب تخطيط استراتيجي

إدارة الموارد البشرية ببلدية بنغازي 

تختتم الدورة التدريبية للمكاتب  اإلعالمية بمؤسسات الدولة



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

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

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

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

المدرسة بإعادة الدروس المتغيب عنها.

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

ارتداء الكمامة.
4/ التواصل مع فريق الرصد في حال 

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

اإلمكانات .

الكفرة   بلدية  تستعد 
تشجير  حملة  إلط����اق  
مقار  تستهدف   واسعة  
التعليمية  ال��م��ؤس��س��ات 
وال�����دوائ�����ر ال��ح��ك��وم��ي��ة  
وال��ج��ام��ع��ة  وذل����ك من 
خ����ال م����ب����ادرة اغ���رس 
ش���ج���رة  وال������ذي ت��ق��رر 
م���وع���ده���ا  خ����ال ه��ذا 
جمع  لقاء  بعد  األس��ب��وع 

بلدية  دي��وان  وكيل  مابين 
ال��ك��ف��رة ال��س��ي��د/  سعد 
فرع  ومدير  عبدالرسول 
التطوعية  الجهود  وكالة 
بالبلدية  السيد /جادالله 
م���ح���م���د خ���ل���ي���ل ب��ش��ان 
الحملة  التنسيق إلنطاق 
بعد وصول الدفعة األولى 
م����ن ال���ش���ت���ات  خ���ال 

اليومين الماضيين .

ش����رع ف����رع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ل��إلغ��اث��ة 
بنغازي  بمدينة  اإلنسانية  وال��م��س��اع��دات 
لألس���ر  الغذائية  المساعدات  تقديم  في 
المحتاجة  ال��ج��ال�����������ي��ات  م��ن  العربي����ة 
بالمنطقة الش��رقية وذلك في أطار التعاون 
السامية  والمفوضية  الهيئة  بين  المشترك 
وبرنامج  المتحدة  باألمم  الاجئين  لشؤون 

الغذاء العالمي.
االنباء  وكالة  الهيئة  وأف��ادت مصادر في 

جاء  المساعدات  ه��ذه  ت��وزي��ع  أن  الليبية 
بالتنسيق بين القنصلية الفلسطينية ببنغازي 
الاجئين  ل��ش��ؤون  السامية  والمفوضية 
واستهدفت عدد )85( أسرة فلسطينية من 

ذوي الدخل المحدود.
وأوضح مدير فرع بنغازي بالهيئة " عماد 
الموقعة  االتفاقية  على  بناء  أنه  م"  الفاح 
مع الهيئة سيتم التوزيع على باقي العائات 

بالمنطقة الشرقية

7 بلديات
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تقيمًا  للوضع الوبائي بفايروس كورونا  

فريق الرصد واإلستجابة السريعة بسبها يزور عدد من المدارس 

بلدية  الكفرة 

ُتطلق مبادرة اغرس شجرة داخل المؤسسات التعليمية والدوائر الحكومية

فرع الهيئة الليبية لإلغاثة بمدينة بنغازي يشرع تقديم 
مساعدات غذائية لألســـر الفلسطينية من ذوي الدخل المحدود

بحكومة  الداخلية  وزارة  وكيل  افتتح 
اقعيم   ف��رج   / نقيب  الوطنية  ال��وح��دة 
خال زيارته لبلدية جالو مركزي شرطة 
أمن  لمديرية  التابعات  والشرف  اللبة 
جالو حيث حضر مراسم اإلفتتاح عميد 
بلدية جالو رفقة السادة أعضاء المجلس 
وعضو مجلس النواب عن جالو-اجخرة 

وم��دي��ر م��دي��ري��ة أم���ن ج��ال��و وم��دي��ري 
األقسام والمراكز بالمديرية ولفيف من 
والحكماء  األع��ي��ان  و  األمنية  الجهات 

بالبلدية.
واُلقيت خال االحتفالية عديد الكلمات 
الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  بجهود  المشيدة 
ودعمه للمديرية بعدد 5 آليات منها آليات 

أيضا االشادة  تم  رباعي 1نكما  ذات دفع 
ساهمت  التي  جالو  أم��ن  مديرية  بجهود 
توجّهوا  كما  بالمدينة  األمن  استقرار  في 
الرامية  الجهود  لكافة  والتقدير  بالشكر 
العبء  سترفع  التي  المرافق  هذه  إلفتتاح 
رقعة  وت��وس��ع  المدينة  شرطة  مركز  ع��ن 

التواجد األمني بالمدينة.

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق 
السيد /فرج بوالخطابية بتسليم مقر خاص 
الحريقة  ميناء  لمراقب  النفطية  بالجوازات 
ومصفاة طبرق السيد /رجب سحنون ورئيس 

قسم الخدمات السيد/ فتحي معزب.
عضو  اثنى  جانبه  م��ن 
ل��ل��م��وارد  اإلدارة  ل��ج��ن��ة 
ال���ب���ش���ري���ة واإلم���������داد 
السيد  والنقل  والخدمات 
اح��ط��ي��ب��ة  على  ف���رج   /
جهود بوالخطابية لوقوفه 

ودعمه للشركة في كل المجاالت .
يعد  المقر  توفير  أن  على  احطيبة   وأكد 
والخدمات  اإلم���داد  إدارة  ل��دور  استكماالً 

والموارد ودور اإلدارة بصفة عامة. 
للجوزات  مكتب  فتح  أن  بالذكر  الجدير 
يساهم  س��وف  ط��ب��رق   مدينة  ف��ي  النفطية 
ال��ج��وازات  إص����دار  ف��ي  ف��اع��ل��ة   مساهمة 
من  كبيرة  لشريحة  الشخصية  والبطاقات 

المستخدمين بالقطاع.

أوجلة  لبلدية  البلدي  المجلس  عميد  بحث 
السيد /أحمد محمد  بترون بمقر ديوان البلدية 
اجتماعاً  الماضية خال   القليلة  األيام  خال 
تشاورياً   مع السادة مخاتير المحات بالبلدية 
مختار   ، بترون  ميلود  ابوعطاف  محلة  مختار 

الباشك   /علي  الباد  محلة 
،م��خ��ت��ار م��ح��ل��ة ال��س��ب��اخ / 
أحمد اسحيم ، بحضور وكيل 
ال���دي���وان ال��م��ك��ل��ف ال��س��ي��د/ 
مناقشة  ب���ت���رون   رم���ض���ان 
التي  والعراقيل  الصعوبات 

مهامهم  ت��أدي��ة  ف��ي  المحات  مخاتير  ت��واج��ه 
المختنقات  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  تذليلها،  وس��ب��ل 

الخدمية التي تعاني منها مناطق البلدية. 
الجوانب  استعراض  االجتماع  تخلل  كما 
المتعلقة بسير العمل على المستوى المحلي، 
وهو  محلة  كل  في  العالقة  المواضيع  وتسوية 
ما  المحات حسب  لمخاتير  اصيل  تخصص 

نص عليه قانون نظام اإلدارة المحلية.
من جانبه أشاد عميد البلدية بالدور الهام 
الذي يقوم به مخاتير المحات، داعيا إياهم 
إلى بذل المزيد من الجهد خاصة فيما يتعلق 
بمسائل التوفيق وفض النزاعات وتهيئة المناخ 

المائم للمصالحة والتنمية في البلدية.
وأك���د على ض���رورة دع��م وم��س��ان��دة بلدية 
بمهامها  للقيام  المحات  لمخاتير  أوج��ل��ة 
الازمة  الخدمات  ولتقديم  وج��ه،  أكمل  على 
للمواطنين كما أعلن عميد البلدية أن المجلس 
ل��وزارة  إلرساله  مقترح  إع��داد  بصدد  البلدي 
الخدمات  مستوى  من  للرفع  المحلي  الحكم 
المقدمة من مخاتير المحات، وذلك حرصاً 
على تقديم وتسيير كافة الخدمات للمواطنين.

عميد بلدية طبرق ُيسلم  مقر خاص 
بالجوازات النفطية لمراقب ميناء الحريقة

بلدية أوجلة  ُتناقش الصعوبات التي تواجه 
مخاتير المحالت وتبحث ُسبل تذليلها 

اقعيم يفتتح عدد من مراكز الشرطة ببلدية جالو 
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ثقافية

من على حق؟
في الواقع لم يعثر التاريخ البشري على 
السؤال رغم مرور مليون سنة  لهذا  جواٍب 
على تدافع الناس في هذه األرض الشاسعة 

.
ال��ك��ل ي���رون أن��ه��م ع��ل��ى ح���ق، وم��وض��وع 
لقانون  تخضع  نسبية  مسألة  هو  الباطل 
إلى موقفه من  ينظر  المتعددة، كل  الزوايا 
مخالفاً  اآلخ��ر  ي��رى  وك��ل  الخاصة،  زاويته 

للصواب. 
لهذا، ال داعي ألن تتعب قلبك ���� الُمتعب 
أصًا ���� في إقناٍع أحٍد أنه على خطأ، دعه 
تنتج  بخطأه وسوف  يمر  دعه  برأيه،  يعمل 

النهايات نفسها في ختام كل شيء. 
(( فا تبكي على بكٍر ولكن .. على بدٍر 

تقاصرت الجدوُد ))
إنه "األسود بن زمعة بن المطلب بن نوفل" 
وقد فقد ابنه "زمعة" مشركاً في غزوة بدر 
زاوي��ة حق  األم��ر من  يرى  لكنه ال  الكبرى، 
والٍد  زاوي��ة  من  الموضوع  يقّيم  إنه  وباطل، 
فقد ابنه، لهذا ال تحاول أبداً �)إذا قّدر لك 
ابنه  أن  تقنعه  أن  "األس��ود" هذا(  تقابل  أن 
مات على الشرك، وأنه كان حرياً به أن يثنيه 
عن التصدي للدين الحق، فلن يستمع إليك 

بأي حال، إنه فقط والد يبكي موت ابنه :
بدٍر  على   .. ولكن  بكٍر  على  تبكي  فا 

تقاصرت الجدوُد
البكاء  تمنع  بدر  هزيمة  بعد  قريشاً  إن 
على قتاها، وذلك لكي ال يشمت بها النبي 
مازالوا  فالقوم  وأتباعه،  )صلعم(  محمد 
مصرين على موقفهم، يرون أنهم على حق، 
مسألة  مجرد  والحق  الباطل  أن  نقل  أل��م 

زوايا تختلف باختاف اتجاه النظر إليها؟
تمنع "قريش" البكاء على قتاها، فيجد 
"األسود بن زمعة" صعوبة في التنفيس عن 
يفقد  لم  أنه  خاصة  ابنه،  فقد  على  حزنه 
اآلخرين  ابنيه  معه  فقد  بل  فقط،  "زمعة" 
"عقيل"، و"الحارث". المصاب جلل، وال يهم 
مات  غ��رض  أي  ف��ي  الجلل  المصاب  بعد 

أصحابه، إنه جلل وكفى .
منعت "قريش" البكاء على القتلى لكي ال 
يشمت المسلمون بها، ولكن، من يمنع ذويهم 
يوماً  يسمع  "األس���ود"  هاهو  ال��ح��زن؟  م��ن 
امرأًة تبكي وقد أضاعت بكر إبل، والبكر، 
األولى  وللوهلة  الشديد،  الفتي  الجمل  هو 
بكاء  ص��وت  سمع  عندما  "األس����ود"  يظن 
المرأة أن قريشاً قد سمحت أخيراً بالنواح 
على القتلى، وكان وقتها قد كف بصره وفقد 
القدرة على النظر، فأمر العبد الذي يقوده 
قائًا : ))انظر ما هذا البكاء، لعل قريشاً 
حكيمة  أبي  على  فأبكي  قتاها  على  بكت 
كبدي.((،  احترقت  فقد  زمعة(  ابنه  )يعني 
وعندما رجع له العبد بالخبر اليقين قائًا : 
))هذا بكاء امرأٍة تنشد بعيراً لها أضلته.((، 

عندها ينشد "األسود" هذه األبيات :
ويمنعها من   .. بعيٌر  لها  أن يضل  أتبكي 

النوم السهوُد
بدٍر  على   .. ولكن  بكٍر  على  تبكي  فا 

تقاصرت الجدوُد
ام���رأة  تبكي  أن  ه��ن��ا  يستنكر  إن���ه  أي 
 " يبكي هو على من  على ضياع جمل، وال 
أعمارهم  قصرت  أي  جدودهم"  تقاصرت 

ممن قتلوا في موقعة بدر.
إنه يعتبر أن شرف قريش استبد بحزن 
ذوي القتلى، فمن أجل أن ال يشمت المسلمون 
بقريش، منعت بكاء أهل القتلى على ابنائهم، 
فكبرياء القبيلة هنا يدوس بقدمه العظيمة 
أن  كما  والمحزونين،  الثكالي  مشاعر  على 
المعركة  والغطاريف في هذه  السادة  موت 
أتاح لغيرهم من األقل همة وشجاعة وكبرياء 
من  يغمز  هنا  وهو  المشهد،  يتصدروا  أن 

قناة "أبي سفيان بن حرب" حين يقول : 
أال قد ساد بعدهُم رجاٌل .. ولوال يوم بدٍر 

لم يسودوا .
على  أنه  يعتقد  والكل  مختلطة،  مفاهيم 
حق، وحتى أغراض القوم من أسماء ابنائهم 
تختلف، وهم في أثناء ذلك يظنون أنهم على 
تسمية  على  يحرصون  العرب  فهاهم  حق، 
مستنكرة  وضيعة  بأسماء  الذكور  أبنائهم 
خوفاً من الحسد وتافياً لإلصابة بالعين، 
ألنهم كانوا يعتقدون أن االسم الوضيع يحمي 
"األس��ود"  ولعل  الحسود،  عين  من  صاحبه 
المشيئة عندما  وفق هذه  يعمل  كان  نفسه 
باسم  عنه  حدثتكم  ال��ذي  ه��ذا  ابنه  سمى 
النتؤ  هي  العرب  لغة  في  والزمعة  "زمعة"، 
الضئيل في ظلف الشاة من الخلف، ويُقال 
"زم��ع��ة"،  الضئيل  الخفيف  للعشب  أي��ض��اً 
ال��م��ج��رى،  ض��ي��ق  الصغير  للنهر  وك��ذل��ك 
ذي  الدنيء  الرجل  يصفون  كانوا  أنهم  كما 

المكانة المتدنية في قومه بأنه "زمعة". 
المهانة  ه��ذه  كل  "األس���ود"  ارتضى  لقد 
السم ابنه، فقط، ألنه كان يخشى عليه من 
العين، مع أننا لو تمعنا في األمر لوجدنا أن 
العين والحسد لو اجتمعا ما كانا ليلحقان 
اسمه  معاني  م��ن  أك��ب��ر  ب��ال��م��ول��ود ض���رراً 

البشعة .
ألم نقل أن الجميع  هذا هو رأينا، لكن، 

يعتقدون أنهم على حق ؟ 
من على حق؟ :

يحدث  حق،  على  إنهم  يقولون  جميعهم 
يحدث  زال  وم��ا  ال��ت��اري��خ،  فجر  منذ  ه��ذا 
فمنذ  المقال،  لهذا  ق��راءت��ك  لحظة  حتى 
أنه  يعتقد  النمر  ك��ان  سنة  أل��ف  أرب��ع��ي��ن 
الغابة متى شاء، وكان  ارتياد  على حق في 

إن��س��ان "ال��ن��ي��ان��درت��ال" ي��رى أن��ه على حٍق 
الجوع،  يقتله  ال  ك��ي  النمر  اصطياد  ف��ي 
ترى  الديناصورات  كانت  سنة  مليون  ومنذ 
المحيط  على  تسيطر  أن  حقها  م��ن  أن 
قد  البشع  النيزك  ذل��ك  وك��ان  حولها،  من 
بكوكب  االص��ط��دام  ف��ي  بأحقيته  اعتقد 
آالف  ومنذ  وعنفوانه،  قوته  م��لء  األرض 
حق،  على  أنهم  يرون  الجميع  كان  السنين 
والفينيقيون،  األشوريوين  وق��رط��اج،  روم��ا 
الطوائف  أم���راء  وال��ع��ب��اس��ي��ون،  األم��وي��ون 
وأم�����راء ال��ط��وائ��ف، ال��ج��اد وال��ض��ح��ي��ة، 
الظالم والمظلوم، ال يمكن التفريق هنا بين 
نعثر  أن  ح��اٍل  بأي  يمكن  وال  المتضادات، 
المظلوم،  هو  لمن  عليه  متفق  تعريٍف  على 

مادام الجميع يرون أنهم أصحاب حق .
ثقافة عارمة )إذا صح التعبير( أصبحت 
تهيمن على تاريخ البشر منذ ما قبل التاريخ، 
الجميع  مخطئاً،  كان  بأنه  يعترف  أحد  ال 
والجميع  ب��ال��خ��اف��ة،  األح���ق  أن��ه��م  ي���رون 
والجميع  بالزعامة،  األول��ى  أنهم  يعتقدون 
ال يستوعبون إال فكرة مفادها أنهم األنقى 
ذلك  دون  سواهم  وم��ا  واألف��ض��ل،  واألروع 

بكثير . 
على  البشر  بين  إذن  ينشب  الخاف  إن 
حاضرًة  التهم  وتظل  األرض،  هذه  امتداد 
الفحل" من  بن  ال��دوام، فهاهو "سنان  على 
التي  التهم  نفسه  عن  يدفع  "ط��يء"  قبيلة 

واجهه بها أعداؤه قائًا : 
وقالوا قد ُجننت فقلُت كا .. وربي، ما 

ُجننُت وما انتشيُت
الظلم  .. من  أبكي  ُظلمُت فكدت  ولكني 

المبّين، أو بكيُت .
الظالم  لكن  عليه،  وقع  من  يُبكي  الظلم 

المستحيل  وم��ن  ال��ح��ق،  أن��ه صاحب  ي��رى 
هنا أن ندير هذه المسألة بمنطق التحكيم 
العادل، ألن العدل نفسه يتحول إلى طرف 
فالرجل  الشائكة،  القضايا  ه��ذه  مثل  في 
يقول إنه على حق، وأن حقه واضٌح ال ريب 

فيه :
وبئري ذو   .. أبي وجدي  الماء، ماءُ  فإن 

حفرُت، وذو طويُت.
التي تجيز  وهو يستعمل هنا لغة "طيء" 
استعمال "ذو" في محل "هذا"، لكن اللغة هنا 
أن  إليه هو  أرمي  ما  إن  ليست موضوعنا، 
المخطيء أمام أحد أمرين ، أما أنه يرتكب 
الخطأ فا يريد االعتراف أنه أخطأ، وأما 
أنه يعتقد فعًا، ويرى صدقاً أنه لم يفعل إال 

الصواب. وهنا بالذات تكمن كل القضية .
كلهم على حق :

ل��ك��ي ن����درس أك��ث��ر ظ���اه���رة االع��ت��ق��اد 
السائد  بالتعريف  نغامر  سوف  بالصواب، 
أن  على  ع��اٍم  بشكل  ينص  وه��و  للصواب، 
الصواب هو كل قول أو فعل أو سلوك جّر 
منفعة للنفس أو للغير. بينما ينص التعريف 
المقابل للخطأ على أن الخطأ هو كل قول 
نفعه،  على  ض��رره  زاد  سلوك  أو  فعل  أو 
ولكن، هل يصل بنا قارب هذين التعريفين 

إلى بر النجاة؟ 
ال اع��ت��ق��د، ف��م��ن ي��رت��ك��ب ال��ف��ع��ل )على 
إطاقه( يرى أنه فعل الصحيح، وأنه بفعله 
ال���ذي يجلب  ب��ال��ص��واب  ي��ق��وم إال  ه��ذا ال 
الحاالت  )ف��ي  لنفسه  أو  للناس،  المنفعة 
الفردية(، وأن من يقدم له النصيحة محاوالً 
لما  مبين  وخصم  له  ع��دو  هو  إنما  ردع��ه 
نجد  اآلخ��ر  الجانب  على  بينما  ب��ه،  يقوم 
أن من يرتكب الخطأ ال يرى على االطاق 
عن  ض��رره  يزيد  سلوك  أو  بفعٍل  يقوم  أنه 
نفعه، )هتلر كان يرى أنه يقدم خدمة للكون 
 .. اآلري(  العرق  سيادة  على  يعمل  عندما 
ال  المتناقضة  المتوالية  هذه  على  واألمثلة 
الذي  والصواب  الخطأ  مفهوم  إن  تنتهي، 
والباطل،  الحق  مفهوم  ب��ال��ض��رورة  يتبعه 
عمومية  على  بالضرورة  يستند  مفهوم  هو 
كائن  لكل  ال��ص��واب  وفعل  الخطأ  ارت��ك��اب 
حي، فالموتى فقط ال يخطأون، ولكن، تظل 
المعضلة قائمة على الدوام، ويظل السؤال 
قائماً با نهاية : من على حق؟ ومن هو على 

صواب ؟
ال تحاولوا العثور على جواب، فهذا سؤال 
لم يخلق من األساس ليجد له جواباً، سوف 
هذه  أروق��ة  في  النهاية  ما  إلى  تائهاً  يظل 
تسمي  وال  دنيا،  نحن  نسميها  التي  الغابة 

نفسها بشيء . 
س��ؤال غ��ارق في ال جوابه، لذلك سوف 
يظل "األسود" يرثي ابنه زمعة ما بقي الدهر 
باطل،  مات على سوق  أنه  يعترف  أن  دون 
وسوف يظل بيته الشجي حياً يتردد بأنفاس 

الفقد الموجعة :
بدٍر  على   .. ولكن  بكٍر  على  تبكي  فا 

تقاصرت الجدوُد
وسوف أكرر لكم ما كتبته في مطلع هذه 

االفتتاحية :
ال��ك��ل ي���رون أن��ه��م ع��ل��ى ح���ق، وم��وض��وع 
لقانون  تخضع  نسبية  مسألة  هو  الباطل 
إلى موقفه من  ينظر  المتعددة، كل  الزوايا 
مخالفاً  اآلخ��ر  ي��رى  وك��ل  الخاصة،  زاويته 

للصواب. 
لهذا، ال داعي ألن تتعب قلبك ���� الُمتعب 
أصًا ���� في إقناٍع أحٍد أنه على خطأ، دعه 
تنتج  بخطأه وسوف  يمر  دعه  برأيه،  يعمل 

النهايات نفسها في ختام كل شيء.
-------

* افتتاحية رئيس التحرير .مجلة الليبي. 
العدد 37 . يناير 2022م - 

دعه يخطيء .. دعه يمر*

■ بقلم: الصديق بودوارة
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

أمتلك صديقًا

تــائه

وسمينًا..  ممتلئًا  صديقًا،  أمتلُك 
سميٌن للغاية، يمتلك يدان من حديد، 

لكّنها ال ُتجيد ُصنع المعجزات،
مثال..

ُيمكنه أن يرّش الملح على طبٍق من 
الشوكوال، ويتَلّهف الجميع عليه

أذكر مّرة قام فيها بكتابة سيمفونّية 
بشّدة..  ن��زَف  للغاية،أظّنه  حزينٍة 
ونبتت  عليها  رق��ُص��وا  ق��د  أّن��ه��م  إاّل 
من  استيقظ  من  ومنهم  أجنحة،  لهم 

غيبوبٍة عميقة.
كانتا  ي��داه  أن  األم���ر،  ف��ي  الغريب 
أراه  كنت  بسّكين،  روحي  إلى  تتسّلالن 
لم  لكّنني  ج��دًا،  خائفًا  وكنُت  جّيدًا، 
أشعر  ص��رت  بل  بعدها،  بشيء  أشعر 

بالسعادة وال أدري لماذا؟
ُرًؤى  وجاءتني  غفوُت،  ما  ي��وم  في 
للغاية،  سمينًا  كنت  لقد  غ��ري��ب��ة، 
أستطيع  ال  والبؤس،  بالحزن  ممتلئًا 
كان  أحدهم  المشي،  أطيق  أكاد  ال  بل 
واضحًا  للغاية،  شفافًا  كان  بجواري، 
ومباشرًا وصريحًا.. كان يمكنك ختشه 
بسهولة، لكّنني لم أدرك قّوته جّيدًا، 
يمتّصني  وصار  بشفافّيته،  احتواني 

ببطء حّتى صرت نحياًل.
السّكين التي في يد صديقي، كانت 
ض��م��اداٍت  وض��ع  وق��د  ُب��ؤس��ي،  لينتزع 
شعرُت  بشيء،  أشعر  فلم  سعادة  من 
بما  أشعر  ل��م  أّن��ن��ي  حّتى  بالسعادة، 

قاساه ألجلي..
صديقي ليس سمينًا!

هذه أحزاننا
التحَفت جسده بعدما انتزعها مّنا.

كأعرج 
على طريٍق 

بدون خارطة 

تقسو عليه
المسافات الطويلة ..

تائه 
في زحام التفاصيل 

المكتظة بك ..
يلقي به 

الزمن  نحوِك
حيث الدفء ..
ليستند عليك

لتنتشلي 
ما تبقى من إنساِنك ..

إنساُنك المبتور 
إنساٌن

وطنُه أنِت ..

يصل 
والطريق بالكاد تضيء

يصُل حيث 
السراُب 

في نهاية وطنه ..

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

■ بقلم: علي المنصوري 

لعل بين ثنايا السقوط حكمًة

انسكاب

المقاهي.. شواهد على صناعة التاريخ

■ بقلم: ُرقية مفتاح 

■ بقلم: هبة بن سعود 

■ بقلم / فاطمة الزهراء عبد السالم

احمد الله على ما آتاك لَم العتْب
لعل بين ثنايا السقوط حكمًة

ستجود بَك
ما لم تجد به الكتْب

ال تبِك على رزق دنيا
فإنها فانيٌة

وإال ستغدو من األحزاِن
يبًسا

كما الحطْب

اكظم غيضك
فكل شيٍء بأجرِه 

وإياك والغضْب
اقترب من الله 

فإن قربه راحٌة 
فهو الوحيد القادُر

على إسعادَك
بسبٍب  أو بال سبْب

واحرص على العمل ليوِم مالقاتِه

يوم تجف الحلوق 
وترتجف الُركْب

يوم لن ينفعك فيه مالَك
وإن كنت تملك قنطاًرا 

من الذهْب
من فاز في ذاك اليوم العظيِم

سيشعر كأنه 
فاز بفوٍز 

لم يفزُه أحْد.

في كوب األبدية
قطرة..قطرة

أرتشف الفراق
قطرة..قطرة

رغم تمردي على الفراق
تختارني النهاية
لتجلدني وحدي
أنتشي بالوحدة

أتحول إلى نوتة
أتمرجح على أسطر الدفاتر

ألكون بعد ذلك أغنية
بال لحن..بال لحن

فتقول لي البداية أهال
أمد لها يدّي 

ترخي عليهما سدول الوداع
وتحوطهما بخيوط الذكرى

ألغدو دمية
بال قلب..بال عقل

من ثم تكون نهايتي
مصلوبة داخل بومة

أنصهر في قلبها
قطرة..قطرة
يحين الفراق

وألوح بجناحي الوداع ... وأرحل

ط����اوالت ت��ش��ه��د ع��ل��ى م��واع��ي��دن��ا ال��غ��رام��ّي��ة 
األولى، وأخرى تُرسخ مع أحاديثنا وضحكاتنا 
العفوية في لقاءاتنا األسبوعية معنى الصداقة 
بدواخلنا ، كراسي جالست وحدتنا مع المناهج 
وأخ��رى  المستعصية..  والمسائل  الجامعية، 
جلسنا عليها لنرتشف قهوتنا على عجالة دون 
الُمشتهى.  بمذاقها  التمتع  بترف  نحظى  أن 
هذا ما تبدو عليه صورة "المقهى" في أذهاننا 
اليوم، مكان للتسامر، لتعديل المزاج بجرعات 
البُن المضبوطة، أماكن تصلح لتبادل األحاديث 
وطأة  تحت  ال��رازح��ة  الُمصطنعة  أو  ال���ودودة 
الُمجامات االجتماعية، مكان للدراسة، للعمل، 

أو اللتقاط الصور " اإلنستقرامية" أحياًنا..
ال شيء أكثر من ذلك! أليس كذلك؟

لكن هل سبق وأن تسائلت عن دورها قبل أن 
وتبدل  بأسره  العالم  العولمة  موجة  تجرف 

موازينه؟
غّير  التي  األفكار  آالف  شواهد على عشرات 
بعضها مجرى كثير من أحداث العالم، مجالس 
الواحد،  الفكر  أصحاب  بين  آلفت  تنويرية، 

وفتحت آفاق النقاش والمحاججة بين مختلف 
ما  يوًما  المقاهي  كانت  والمثقفين،  المفكرين 
بمثابة غرٍف يتناقل فيها المناضلين أخبارهم، 
مصانع فنية فيها وّلدت عقول المبدعين أجنة 
الخالص،  بالبن  ممزوجًة  اإلبداعية  أفكارها 

والموسيقى والسمر
لنبدأ رحلتنا من مقهى بولفار سان جرمان في 
ُمجالًسا  باريس مثًا لنستحضر طيف سارتر 
محموًما  ج��داالً  يخوضان  بوفوار  دي  سيمون 
النسوية،  حتمّية  عن  الوجودية،  الفلسفة  عن 

وعن سفاقة العاملين على نوبل!
أزق��ة  ف��ي  ون��ت��وغ��ل  للقاهرة  م��ًع��ا  لننتقل  ث��ّم 
الفيشاوي  مقهى  عند  لنقف  الخليلي،  خ��ان 
والدة  الخشبية  تحديًدا حيث شهدت طاوالته 
األدب��ي��ة،  محفوظ  نجيب  روائ���ع  مخطوطات 
ليوصف بأنه مكان يحفز اإللهام،  ليتوافد عليه 
يوسف  ال��ق��دوس،  عبد  إحسان  من  ك��ٌل  تباًعا 
والُمفكرين  الكتاب  من  السباعي..وغيرهم 

المصريين.
واألساطير  الحضارات  مدينة  بغداد  في  أما 

والحضارة  األصالة،  اجتمعت  حيث  الشاهقة، 
ثقافّية  ف��ض��اءات  لتشكل  مقاهيها  زواي��ا  في 
الفكرية  ال��ِح��راك��ات  ك��ل  على  شهدت  خاقة 
شهدتها  التي  األح���داث  تباين  م��ع  المتباينة 
الباد ولعل أبرزها وأعرقها مقهى "الخفافين" 

القائم منذ أكثر من935عام!
ال��زه��اوي  وجميل  الرصافي  تتخيل  أن  ول��ك 
على  ويتنافسان  قصائًدا  الهجاء  فيه  يتبادالن 

الشعر والفصاحة!
أكتب هذه المقالة، واتحسر!

وأفكر ما أحوجنا اليوم لمثل هذه الفضاءات! 
نتحدث  مستديرة  ح��وار  لطاوالت  أعوزنا  ما 
االقتصادية،  واألزم���ات  السياسية،  عن  فيها 
عن  الجندرة،  عن  وال��ه��وي��ات،  القوميات  عن 
حاجتنا  وعن  والتصوف!  والعدمية  الوجودية 
أن  كم  وأفكر  والمعنى..أكتب  والحب،  للشعر 
لقاءاتنا باتت مسطحة اليوم، وكم أن أحاديثنا 
لم تعد تقوى على تجاوز سطح اللغة! وكم أن 
إنسانيتنا  تجريد  في  أفلح  قد  السرعة  عصر 

من كثير من سماتها ومظاهرها!

أفكارنا تتبعثر 
فوضى أفكارنا لم ُتلملمها غير الحدس 

صرخة الجوف في عمق العقل.
ذات يوم سأل أحدهم، لماذا نتغير ! 

_ أجبُت ِبكل بساطة 
الفكر !

نعم الفكر .
ما هو بفكرنا يتغير لذلك نرضخ  ُكل 
عليه  يصعب  وق��ت  في  للتغير  نحُن 

النفس أن تتقاسم نفسها مع الحياة.
لماذا نكون في يوم ما مثل ما تمنينا؟ 
غطاء  ت��رت��دي  م��ش��اع��رن��ا  ألن  ه��ل 
الُلطف، أم هذا ما وصلنا لُه من الطلب 

والتمني من الحياة !
ولماذا نلتقي ؟

لذلك  للتغير؛  جاهزين  غير  ألننا   _
نلتقي !

ُنقابل من ُيغير األسوء ويتقبل السوء 

في  نفسنا  غير  نكون  لن  نحُن  ِبنا. 
عليه  نحُن  وم��ا  البعيد،  المستقبل 
به  ما  ِبُكل  ضخم  ماض  نتاج  هو  اآلن 

من سوء ونجاح . 
لن نكون إال مع من يكتب لنا المستقبل 

عند اللقاء به.
هل قابلِت مستقبلك البعيد؟

_ ال أعرف هل قابلت أم أنني سأقابله 
بعد، ال أعرف ما هو المستقبل حتى 

اآلن !
األمان أم الطمأنينة أم شعورنا بحرية 
في  ال��س��الم  تجد  ل��م  وكأنها  قلوبنا 

يومها.
حقا ال أعرف ما هو األفضل وال أعرف 
نريد  ال  دائما،  األفضل  نختار  لماذا 
الوقوع في الخطأ ونحن ال نعرف شكل 
الخطأ نفسه. تشتت الفكر يذهب بنا 

المواساة  يقذف  ُبعد  مختلف  ِلُبعد 
في قلوبنا. 

الحياة  بنا  طالته  ما  لتغير  نرضخ  لن 
وتزاحمها  األف��ك��ار  ع��ص��ر  ل��ن��ج��دد 
مع  اجتيازه  علينا  يصعب  بئر  وكأنها 
تسترجع  خاطئة  وقرارات  اختيارات 

القوة العقلية غير الهادفة. 
المستقبل ليس حصيلة ماض قديم، 
كل  ال��ب��داي��ات،  نتاج  ليس  والماضي 
تترواح  أعوام  إال  ليست  األزمنة  هذه 

بنا ألهداف الحياة وليست أهدافنا.
نتَج  وما  نحُن  هي  الحقيقة  الحصيلة 
حالنا  ُتصلح  نفسية  تغيرات  من  منا 
لالطأسوء أم األفضل اطأم قوة عقلية 

نحارب بها أزمات قلوبنا. 
ما نحُن عليه اآلن هو الماضي، ولكنه 

الحاضر بشكل مختلف فقط. 

■ بقلم: آية خالد 
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)والعرب  ـ  وافريقيا  ـ 614 ـ 615 ـ ق هـ(

معركة الكويفية من أوائل معارك الجهاد الليبي ضد اإلستعمار اإليطالي

عندما نتناول موضوع 
ال����ع����اق����ات ال��ع��رب��ي��ة 
االفريقية يستحق لكتابة 
بعض  وليست  مجلدات 
م���ن اس��ط��ر ال��ق��ل��ي��ل��ة ، 
بهذا  نتناوله  م��ا  ول��ك��ن 
ال��خ��ص��وص ع��ب��ارة عن 
ب��ق��ع��ة ض����وء ع���ن ه��ذه 
العاقة المتينة القديمة 
االسامي   التاريخ  عبر 
لقد كانت عاقة االفارقه 
والمسلمين  ال��ع��رب  م��ع 
 � عاقة وط��ي��دة وازل��ي��ة 
ولكي ال ابتعد كثيرا هنا 
ف��ي ه��ذا ال��ش��أن اعطي 
القدم  ذل��ك  على  م��ث��اال 
ما  االزلية  العاقة  لهذه 
ب��ي��ن ال��ع��رب واالف��ارق��ة 
التأخي  روح  تؤكد  التي 
 ، بينهما   فيما  وال��ت��آزر 
ف��ع��ن��دم��ا اش���ت���د وط���أة 
قريش � على محمد ابن 
الله عليه  عبدالله صلى 
من  للفيف  اذن   � وسلم 
الى  بالهجرة  صحابته 
 �  614 ع��ام  )الحبشة( 
615 � قبل الهجرة الى 
 � اعوام  بثمانية  المدينة 
الحق  قلية  اشهر  وبعد 
من  اخ��رى  بطائفة  بهم 
حينئذ  قيل   � الصحابة 

كان عددهم 83 مسلما � 
وقيل انهم 132 مسلما �  
وعندما سمع المشركين 
م��ن ق��ري��ش � ارس���ل في 
المهاجرين  هؤالء  طلب 
م��ن )ال��ن��ج��اش��ي( حيث 
ك���ان���وا م��ح��م��ل��ي��ن ال��ي��ه 
ب��ال��ه��داي��ا ال��م��خ��ت��ل��ف��ة � 
الهدايا  كذلك بعض من 
سبيل  في   � الكهنة  ال��ى 
تسليم المسلمين  اليهم � 
اال ان الملك )النجاشي( 
بتسليم  مطالبهم  رفض 
ب��ع��دئ��ذ   � ال��م��ه��اج��ري��ن 
حاولوا الكرة مرة اخرى 
)النجاشي(  الى  وجاؤوا 
اال   ، للهجرة  الثانية  في 
طالبين  ال��م��رة  ه��ذه  ان 
المهاجرين  ط���رد  م��ن��ه 
الحبشة  من  المسلمين 
� وقد رفض )النجاشي( 
بعدئذ   � اي��ض��ا  طلبهم 
ارسل محمد ابن عبدالله 
وسلم  عليه  ال��ل��ه  صلى 
 � النجاشي  الملك  ال��ى 
اع��ادة  فيه  يطلب  كتابا 
المسلمين  المهاجرين 
ان  بعد   ، المدينة  ال��ى 
اعز الله االسام ونصره 
ع��ل��ى م��ش��رك��ي ق��ري��ش � 
وإذ بالملك يرسلهم على 

وتفيد   � الخاصة  نفقته 
المراجع التاريخية � بان 
الطيبة  ال��ع��اق��ات  ه��ذه 
والمسلمين  ال��ع��رب  م��ع 
ومستمرة  قائمة  ظلت 
بعد  حتي  الحبشة  م��ع 
النجاشي  الملك  وف���اة 
انتشر  عندما  وحتى    �
ال��دي��ن االس���ام���ي بين 
تم  ايضا  افريقيا  ابناء 
ع��ن ط��ري��ق االق��ن��اع من 
قبل دعاة متفرقون ، وقد 
الدين  هذا  انتشار  يسر 
االس���ام���ي ، ام���ر اخ��ر 
اال وهو انه دين الفطرة 
سهل  وبذلك   ، بطبيعته 
فيه  لبس  ال   ، ال��ت��ن��اول 
 ، مبادئه  في  تعقيد  وال 
التكيف  سهل  انه  ايضا 
مختلف  ف��ي  والتطبيق 
الظروف � لذلك ناحظ 
االس���ام���ي  ال���دي���ن  ان 
يحيط بأفريقيا من كافة 
الجهات � من غربها الى 
فمن   ، وشرقها  شمالها 
غربا(   � )اوك���ارا  مدينة 
 � السنغال  ساحل  على 
)كليمان(  مدينة  حتى 
في موزنبيق � البرتغالية 
 ، ت��ارة  عرضه  ويتسع   �
وي��ض��ي��ق ت����ارة اخ����رى ، 

في شكل اشبه ما يكون 
الناظر  فيذكر  )ه���ال( 
ال��ي��ه ع��ل��ى ال��خ��ري��ط��ة ، 
ب��رم��ز االس���ام � وه��ذه 
عبارة عن لمحة موجزة 
عن ربط العاقة المتينة 
افريقيا  م��ع  االزل  منذ 
ال���ذي ج���اء م��ب��ك��را ول��م 
ي��ك��ون ح��دي��ث ال��ع��ه��د � 
محمد  برسولنا  وك��ائ��ن 
الله  صلى  عبدالله  اب��ن 
يوجهنا   ، وس��ل��م  عليه 
بأفريقيا،  االهتمام  الى 
دائما  انها  على  ويحثنا 
ه���ي ال��ح��ض��ن ال��داف��ئ 
ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن ف���ي وق��ت 
هو  وك����م   ، ال���ش���دائ���د 
هذا  اقامة  فكرة  عظيم 
يسلط  ال���ذي  ال��م��ؤت��م��ر 
ال���ض���وء ع��ل��ى اف��ري��ق��ي��ا 
قديما وحديثا ، وهذا ان 
يدل  انما  دل على شيء 
على مدى االهتمام بهذه 
التي  ال��س��م��راء  ال��ق��ارة 
يتجزأ  ال  ج��زء  نعتبرها 
والمسلمين  العرب  من 
بالحقبة  اهتمامي  ،وم��ا 
ألفريقيا  االستعمارية 
اال لكي ال تقع في دائرة 

االستعمار مرة اخرى.

نوفمبر   27 ف��ي  الكويفية  معركة  أح���داث  ج��رت 
والكفاح  ال��ج��ه��اد  مرحلة  ب��داي��ات  خ��ال  1911م 
المسلح رفضاً لوجود المستعمر اإليطالي على األرض 
التي  الهامة  المواقع  من  الكويفية  ومنطقة  الليبية 
للوقوف  الدفاعية  خطوطهم  المجاهدين  فيها  أقام 
التوسع اإليطالي وذلك لضرب قواعده في  في وجه 
بنغازي وقد كانت الكويفية وبنينا من المواقع األمامية 
إحتال  أعقبت  التي  فترة  ط��وال  ظلت  التي  الهامة 
اإليطاليين كقواعد تنطلق منها هجمات المجاهدين 

نحو الخطوط اإليطالية وشغلها بإستمرار .
حاول اإليطاليون عقب نزولهم ببنغازي وإحتالهم 
دون  ولكن  الخلفية  المناطق  تلك  على  السيطرة  لها 
جدوى فقد كانت محاوالتهم الهجومية أو اإلستطاعية 

تفشل وترد على أعقابها .
إستطاعية  دوري��ة  خرجت  تقدم  ما  على  وب��ن��اءاً 
إيطالية مشكلة من الفرسان يوم 27 نوفمبر فتصدى 
أضطر  ما  فادحة  خسائر  وكبدوها  المجاهدون  لها 
بقيادة  كبيرة  ق��وة  تحريك  إل��ى  اإليطالية  ال��ق��ي��ادة 
الجنرال السندرو وهو من كبار قادة الغزو اإليطالي 
للقيام بعملية إنتقامية وإسكات مجموعة المجاهدين 
الرسمية  المصادر  وتعترف  بالكويفية  المتمركزة 

ودفاع  غزيرة  بنيران  أستقبلت  قواتها  بأن  اإليطالية 
شرس ولم تتمكن قوتها من الصمود ومواصلة القتال 
على  القصف  في  المدفعية  أستخدمت  أن  بعد  إال 
البحرية  بالقطع  أستعانت  كما  المجاهدين  مواقع 
ورغم  القصف  عملية  في  الساحل  على  المرابطة 
ذلك عاود المجاهدين هجومهم بعد تنظيم صفوفهم 
وأستطاعوا تطويق قوة العدو وضرب جانبيه ومؤخرته 
في مناورة حربية فاعلة أنهكت اإليطاليين وأضطرتهم 
إلى اإلنسحاب والعودة مرة ثانية نحو قواعدهم في 
القوات  خاصرة  في  شوكة  الكويفية  وبقت  بنغازي 

كل  المستمر وفي  لإلزعاج  دائماً  اإليطالية ومصدراً 
مرة تقوم وحدات المدفعية المدفعية والسفن البحرية 
في  وإخفاقها  المتكررة  لهزائمها  إنتقاماً  بقصفها 

السيطرة على هذا الموقع الهام ولكن دون جدوى .
ال��س��ي��ط��رة على  م��ن  ال��غ��ازي��ة  ال��ق��وات  تتمكن  ل��م 
الكويفية إال في نهاية أبريل 1913 أثناء زحفها على 
توكرة متجهة نحو مناطق الجبل األخضر وكان لذلك 
الحدث وقع كبير عليها حيث أنها نجحت في السيطرة 
على معقل مهم للمجاهدين كان سبباً في الكثير من 

خسائرهم .

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 

الغربي  الشمال  الى  الزاوية  هذه  تقع 
من مدينة شحات بالجبل االخضر � وقد 
والقوات  المجاهدين  بين  ما  قتال  وقع 
المنطقة وذلك يوم  االيطالية في هذه 
ضمن  كانت  حيث   � 1925م   � فبراير   5  �
العمليات العسكرية التي جرت في ذلك 

الوقت )المحرر(

يقع هذا القوس في مدينة طرابلس ، 
وقد اقيم تخليدا ، لذكرى االمبراطور 
وقد   � اوريليوس  ماركس   � الروماني 
القوس  هذا  ويعتبر   �  163 عام  شيد 
الروماني هو االثر الوحيد ، المتبقي 
في مدينة طرابلس � وهو يقع في حي 
باب البحر ، الواقع في شمال المدينة 

القديمة )المحرر(

)  معلم من مدينة ـ  طرابلس  (

)من معارك الجهاد(
في مثل هذا الشهر من فبراير ـ 1925م 

)زاوية ـ الحمامة(

ـ قوس ماركوس اوريليوس  ـ
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حوادث

  الشرطة السياحية طرابلس 

تعثرعلى مقتنيات أثرية تعود لـحقبة تاريخية  منُذ 2000 عام 

  جنائي سبها 

يقبض على مرأة حاولت تهريب مخدرات لطرابلس 

الديوان \ خاص
في  السياحية  الشرطة  أعلنت 
مقتنيات  اكتشاف  ع��ن  طرابلس 
أث���ري���ة ت���ع���ود ل�����ح��ق��ب��ة ت��اري��خ��ي��ة  
م����ن����ذ2000 ع����ام وذل����ك خ��ال 
من  بالقرب  وتشييد  بناء  أعمال 

نادي الظهرة في طرابلس.
عبر  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ون��ق��ل��ت 
ص��ف��ح��ت��ه��ا ع��ل��ى ف��ي��س��ب��وك عن 
رئيس جهاز  الطوفة  العقيد عادل 
اآلثار  وحماية  السياحية  الشرطة 
فرع طرابلس قوله: بأن  الشرطة 
السياحية تواجدت بالموقع األثري 
المكتشف في قلب العاصمة رفقة 
ش��ارع  ف��ي  طرابلس  أم��ن  مديرية 
ورود  بعد  بالظهرة  اإللكترونات 
اكتشاف  بشأن  م��واط��ن  م��ن  ب��اغ 
آث���ار خ��ال أع��م��ال ب��ن��اء وتشييد 

بالقرب من نادي الظهرة. 
أعمال مسح أثري 

بحسب  الطوفة  عقيد  وأوض��ح 
ص��ف��ح��ة ال��داخ��ل��ي��ة أي��ض��ا أن " 
أعمال المسح األثري مستمرة من 
مصلحة  من  المكلف  الفريق  قبل 

اآلثار، كما تتواصل أعمال المسح 
واالستكشاف.

ون��ف��ى  رئ��ي��س ف���رع ط��راب��ل��س  
األخ��ب��ار ال��ت��ي روج���ت ل��ه��ا بعض 
االجتماعي  ال��ت��واص��ل  ص��ف��ح��ات 
ذهب  أو  معدنية  عمات  ب��وج��ود 
وهو  جنائزية(  )آثار  أنها  مؤكداً   "
آثار  مراقبة  مدير  أيضا  أكدته  ما 
ال��س��ي��دة رب��ي��ع��ة عرفة   ط��راب��ل��س 
بحسب ما نقلت عنها صفحة وزارة 

الداخلية.

أيضا  عرفة  ربيعة  وأوض��ح��ت 
بحسب ذات الصفحة أن " أعمال 
الحفر واالستكشاف استمرت على 
مدار 3 أيام، وتبّين أن الموقع به 
مقبرة أثرية عائلية تعود إلى القرن 
 2000 نحو  أي  الميادي  الثاني 

سنة .
م��ق��ب��رة ت���ع���ود ل��ع��ائ��الت 

متوسطة 
ال��م��ق��ب��رة  ت���ع���ود   " وأض����اف����ت 
الطبقة  م��ن  ع��ائ��ات  أو  ل��ع��ائ��ل��ة 

نوع  من  يظهر  وه��ذا  المتوسطة، 
في  المتمثل  ال��ج��ن��ائ��زي  األث����اث 
والصحون  والمرايا  الزجاج  بقايا 
لحمل  الُمعّدة  الفخارية  والجرار 

رفات الموتى.
وفي ذات السياق  أجرى مكتب 
ش����ؤون اإلع����ام ل��ق��اء م��ع مدير 
مراقبة آثار طرابلس السيدة ربيعة 
ع��رف��ة، ال��ت��ي أف���ادت ب��أن أعمال 
الحفر واالستكشاف استمرت على 
مدار 3 أيام، وتبين أن الموقع به 
مقبرة أثرية عائلية تعود إلى القرن 
 2000 نحو  أي  الميادي  الثاني 
من  عائات  أو  لعائلة  وهي  سنة، 
الطبقة المتوسطة وهذا يظهر من 
في  المتمثل  الجنائزي  األثاث  نوع 
والصحون  والمرايا  الزجاج  بقايا 
لحمل  المعدة  الفخارية  وال��ج��رار 
رفاة الموتى، نافيًة أن تكون هناك 
أو  ن��ق��ود  أو  معدنية  ع��م��ات  أي 
عبر  المتداولة  األخبار  وأن  ذهب 
غير  االجتماعي  التواصل  وسائل 

صحيحة.

الديوان \خاص
أل��ق��ى أع��ض��اء ال��ت��ح��ري وال��ق��ب��ض 
أمن  بمديرية  الجنائي  البحث  بقسم 
من  كمية  بحوزتها  ام��رأة  على  سبها  
المواد المخدرة بحسب ما قالت وزارة 
الداخلية الليبية عبر صفحتها الرسمية 

على فيسبوك.
الداخلية قالت أن المرأه المقبوض 
عليها كانت تحاول تهريب كمية المواد 
المخدرة إلى مدينة طرابلس عبر إحدى 
االج��راءات  واتخذت  النقل  تشاركيات 

القانونية حيالها.

الديوان \ خاص
ضبط قس��م البح��ث الجنائ��ي التابع لمديري��ة 
كانت  مهرب��ة   أدوي��ة  شحن��ات  طب��رق  أم��ن 
بشاحن��ات  وفواك��ه  خض��روات  خل��ف  مخب��أة 

نق��ل.
وبحسب ما صرحت مديرية أمن طبرق عبر 

صفحتها على فيسبوك فإنه 
البحث  قسم  تحصل  التحري  خ��ال  م��ن 
شاحن��ات  ث��اث  ع��ن  معلومات  على  الجنائي 
نق��ل )ثاج��ة( تحم��ل كمي��ة م��ن م��واد ممنوع��ة 
امساع��د  منف��ذ  عب��ر  الب��اد  لداخل  مهرب��ة 
العربي��ة  مص��ر  جمهوري��ة  م��ن  قادم��ة  الب��ري 

بطريق��ة غي��ر قانوني��ة. 
علي��ه و بحسب المديرية ت��م تتب��ع الشاحن��ات 
بقس��م  والقب��ض  التحري  وح��دة  بين  بالتعاون 
النج��دة  شرط��ة  وقس��م  الجنائ��ي  البح��ث 
عقي��د/سام��ي  طب��رق  أم��ن  مدي��ر  بتوجيه��ات 
إل��ى أن وصلت داخ��ل الح��دود  ادري��س نص��ر 
نص��ب  ت��م  و  طب��رق  أم��ن  لمديري��ة  اإلداري��ة 
كمي��ن له��ا و تمك��ن القوة م��ن ضب��طها وبع��د 
مهرب��ة  أدوي��ة  تحم��ل  بأنه��ا  تبي��ن  التفتي��ش 
تاري��خ  تحم��ل  وال  قانوني��ة  غي��ر  بطريق��ة 
النق��ل  س��وء  ع��ن  ناهيك  واإلنته��اء  الصن��ع 

المخالف لقوانين نق��ل األدوي��ة.
وأوضحت المديرية أن األدوية المهربة وج��دة 
بمنتص��ف الشاحن��ات وم��ن خلفه��ا خض��روات 
الب��اب الخلف��ي للشاحن��ات  وفواك��ه م��ن جه��ة 

حت��ى ال يت��م كشفه��ا.

الديوان \ خاص
الجنائ��ي  البح��ث  قس��م  أع��ض��اء  تمكن 
عل��ى عدد   القب��ض  من  أم��ن طب��رق  بمديري��ة 
أربعة سجناء  بمدينة طبرق هاربين م��ن سج��ن 

الكويفي��ة بمدينة بنغ��ازي .
ب��اغ  ب��ع��������د ورود  أن���ه  ال��م��دي��ري��ة  وق���ال���ت 
المحك��وم  السجناء  من  عدد  ف��رار  مفاده  لها  
بمدين��ة  قت��ل  قضاي��ا  ف��ي  باإلع��دام  عليه��م 
بدأ  علي��ه  طبرق  مدينة  إلى  وفرارهم  بنغ��ازي 
المعلوم��ات  وجم��ع  بالتحري  القسم  أعضاء 
عن السجناء وتحديد أماكنهم والقب��ض عليهم 

وعددهم أربع��ة سجناء.
وأض���اف���ت ال��م��دي��ري��ة أن��ه��ا ات��خ��ذت كافة 
تسليمه��م  وتم  حيالهم  القانوني��ة  اإلج��راءات 
بمدينة  القضائي��ة  الشرط��ة  جه��از  إل��ى 

بنغ��ازي.

 مديرية أمن طبرق 
 تضبـط أدويــة مهربــة داخل 
شاحنات خضــروات وفواكــه 

 بعد هروبهم من سجن الكويفية 
القبــض علــى 4 سجناء  هاربين 

من حكم باإلعدام 

 ُاستدعي إلصالح صنبور مياه

فسرق مصوغات ذهب بقيمة 20000 ألف دينار
الديوان \ خاص

الجنائي فرع  للبحث  العامة  تمكنت اإلدارة 
مصوغات  سرقة  ُمابسات  كشف  من  درن��ة 
عن  يقارب  بما  النقدية  قيمتها  تقدر  ذهبية 
)20000( عشرين ألف دينار ليبي من منزل 

سيدة بالمدينة .
شكوك حول هوية السارق

وعن  مابسات السرقة صرح الناطق بأسم 
اإلدارة العامة للبحث الجنائي  مساعد ضابط 
وليد العرفي  لصحيفة الديوان أن فرع اإلدارة 
العامة للبحث الجنائي درنة عمل على القضية 
تدعي  تقدمت سيدة  أن  بعد  الفاعل  مجهولة 
بشكوي   " الجبيلة   " بمنطقة  مقيمة  ع(  م  )ن 
لدي الفرع مفادها تعرض منزلها لعملية سطو  
وتقدر  الذهبية  مصوغاتها  سرقة   تم  حيث 
تقريباً  ليبي  دينار   )20000( بمبلغ  قيمتها 
إال  الهوية  مجهول  السارق  بأن  أفادتها  ورغم 
أنها أوضحت أنها تشك في أحد أقاربها وهو 

المدعو )و بو( كونه يتردد عليها.
تحريات

ف��رع  إدارة  أن   : ق��ائ��ًا  ال��ع��رف��ي  وواص����ل 
البحث الجنائي \ درنة  قررت تكليف أعضاء 
فيه  المشتبه  عن  معلومات  بجمع  التحريات 
وبعد التحري وجمع المعلومات اتضح أن بقيام 
المتهم بعمليات شراء ألشياء ومقتنيات غالية 
الثمن رغم انه عاطل عن العمل وال يملك أي 
إيراد  بأي  يعود عليه  ان  يمكن  نشاط تجاري 

وهو أمر عزز الشكوك لدي فريق التحريات.
التي  المعلومات  تلك  على  بناء   : وأض��اف 
أفضى إليها عمل التحريات تقرر إصدار أمر 

قام  توقيفه  وأثناء عملية  المدعو  ضبط ضد 
بمقاومة المكلفين في محاولة للهروب لكنه لم 
ينجح في ذلك وتم القبض عليه واإلنتقال به 

إلى مقر الفرع .
اعترافات

بما  اعترف  فيه  المشتبه  مع  وباالستدالل 
بالسرقة  قيامه  كيفية  وأوض���ح  إل��ي��ه  نسب 
ح��ي��ث ق���ال أن ص��اح��ب��ة ال��م��ن��زل )ال��ش��اك��ي��ة( 
الماء  منه إصاح صنبور  قريبته طلبت  وهي 
بالمطبخ الخاص بمنزلها وعند قدومه الحظ 
في الغرفة المقابلة للمطبخ وجود كيس نايلو 
ف��ي غيابها عن  ذل��ك  ب��ه ذه��ب وك��ان  شفاف 
داخل  وتخبئته  بأخذه  فقام  للحظات  المطبخ 
الصنبور  أن  المنزل  صاحبة  وأخبر  معطفه 

غير صالح  وغادرالمنزل .
بيع الذهب في مدينة أخرى

اعترافات  وبحسب  أن��ه    : العرفي  وتابع  
المدعو قام  بالسفر إلى مدينة البيضاء حيث 

قام ببيع الذهب  ألحد المحال  التجارية في 
سوق الذهب بمبلغ وقدرة عشرة آالف وستمئة 
استجوابه  وعند  ليبي  دينار  وثمانون  وخمسة 
وسؤاله عن المبلغ قال أنه قام بصرف ثمانية 

آالف وخمسمائة وخمسة وستين دينار منه. 
فرع  إدارة  قامت  ال��س��ارق  اع��ت��راف  وبعد 
البحث الجنائي \ درنة بالتواصل مع صاحب 
و  المتهم  م��ن  ال��ذه��ب  اش��ت��رى  ال��ذي  المحل 
البيضاء  بلدية  إلي  الفرع  من  دوريات  انتقلت 
ال��واق��ع المحل ف��ي ح��دوده��ا اإلداري���ة وعند 
وص��ول ال��دوري��ات إل��ى البيضاء ق��ال صاحب 
الجنائي  البحث  قسم  في  موجود  أنه  المحل 
الفرع  دوري��ات  وص��ول  وبعد  للمديرية  التابع 
للذهب  المشتري  مع  والتحدث  القسم  ال��ى 
المسروق افاد ان المتهم باع  54 جرام ذهب 
على أساس انه ملك ألمه ومتبقي 34 جرام 
طلبت منه إدارة فرع درنه احضارها و قامت 
صاحب  المشتري  اصطحاب  تم  كما  بحرزه 
أقواله  لتدوين  درن��ه  ف��رع  إل��ي  الذهب  محل 

بمحضر رسمي.
أنه  عند  العرفي حديثه قائا  وليد  وختم 
التي  الشاكية  استدعاء  تم  درنة  إلى  الرجوع 
ت��ع��رف��ت ع��ل��ي ال��ذه��ب ال��خ��اص ب��ه��ا ك��م��ا تم 
التواصل مع والد المتهم لتحريز المبلغ الباقي 
من عملية البيع و الذي كان يخبأه المتهم في 
منزله إضافة لتحريز معظم المشتريات التي 
اشتراها المتهم بأموال الذهب المسروق و تم 
إحالة  و  القانونية  اإلج��راءات  باقي  استكمال 
درنة  العامة  للنيابة  تحريزه  تم  ما  مع  المتهم 

لاختصاص والتصرف.
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استضافة تصفيات  بنغازي  تعتزم مدينة 
الفئات”  “لجميع  للكاراتية  ليبيا  منتخب 
)دورة حكام دولية، دورة مدربين دولية، دورة 
ممتحنين، إمتحانات األحزمة “-1 -2 -3 
-4 5 دان”). وستقام المنافسة بقاعة نادي 
عشر  التاسع  الفترة  من  الجديدة،  بنغازي 

إلى الثاني عشر من شهر فبراير 2022م، 
مع  وبالتعاون  الرياضة  وزير  السيد  برعاية 

الجامعة التونسية للكاراتية.
)دكتور  الدولية  المدربين  دورة  وسيقدم 
الدناع،  عصام  دكتور  مديقش،  عبدالعزيز 

دكتور فرج نجم، الدكتور حاتم الشحومي)

الدولي  )الحكم  يقدمها  الحكام  ودورة 
ماليك العربوي، الحكم فوزي مسعود).

دورة الممتحنين يقدمها )الكابتن عبدالله 
السعيطي،  الكابتن أشرف القطعاني(

التسجيل  الترقية  إمتحانات  أن  يذكر 
سيكون عبر االتحادات الفرعية. 

مدينة بنغازي تعتزم استضافة تصفيات منتخب ليبيا للكاراتية “لجميع الفئات”

برباعية نظيفة فريق النصر يتفوق على التحدي

فريق شباب الجبل يوقف انتصارات األهلي بنغازي المتتالية

بهدف دون رد األخضر يتفوق على التعاون

تقرير: سيف النصر أمبية
الهال  فريقي  لقاء  على  السلبي  التعادل  سيطر 
من  ال���11  الجولة  لحساب  وذل��ك  الصداقة،  وضيفه 
ال��دوري  من  األول��ى  المجموعة  لفرق  اإلي��اب  مرحلة 
جمعت  التي  المباراة  في  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي 

الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.
هذه المباراة التي جرت – يوم االربعاء – وتوسطها 
الحكم )عبد الحميد قشيرة(، لم يظهر فيها فريق الهال 
بالشكل  التعاون  أم��ام  الماضية  الجولة  نتيجة  فاقد 
المطلوب، السيما أن الصداقة قد فرض سيطرته على 
الشوط األول مهدداً مرمى الحارس )خالد المسماري( 

في أكثر من مناسبة.
ولعل أبرز نقاط الشوط األول هي التقاط الحارس 
العاجي  المحترف  رأس��ي��ة  إل��ى  ال��م��س��م��اري(  )خ��ال��د 
)كونان(، وذلك في الدقيقة )10(، هذا وأبعد محترف 
)ناصر  الصداقة  العب  عرضية  بالو(  )أدام��ا  الهال 
العروسي( بعيداً عن مرماه، وذلك في الدقيقة )23(، 
الهال  مهاجم  رأسية   )24( الدقيقة  في  ذهبت  فيما 
األيمن  القائم  بمحاذاة  باكايوكو(  )إسماعيل  العاجي 

للصداقة.
وعند مطلع الدقيقة )28( وبعد فاصل مهاري من 
األخير  تصويبة  ذهبت  باكايوكو(،  )إسماعيل  العاجي 
فوق الخشبات الثاثة للصداقة، في حين ارتطمت الكرة 
الحرة المباشرة للصداقة والتي نفذها )المعتصم بالله 

التايب( في القائم األيمن،وذلك في الدقيقة )35(.
إلى  وصلت  منسقة  هجمة  الصداقة  وشكل  ه��ذا 
والذي  كمال(،  بن  )نسيم  التونسي  الصداقة  محترف 
)المعتصم  لزميله  رأسية  بضربة  الكرة  يروض  ب��دوره 
مرمى  غالطت  األخير  رأسية  أن  التايب(،حيث  بالله 
القائم  بجوار  وذهبت   ، المسماري(  )خالد  الحارس 

األيمن للهال، وذلك عند الدقيقة )43(.
السيطرة  في  الصداقة  استمر  الثاني،  الشوط  في 
وفرض الذات على مجريات اللعب ، بل كان أفضل حاالً 
صوب   )58( الدقيقة  وعند   ، الهال  مستضيفه  من 
التقطها  قوية  كرة  العروسي(  )ناصر  الصداقة  العب 
الحارس )خالد المسماري( بإقتدار ، فيما أبعد حارس 
التونسي )لمجد  الصداقة في الدقيقة )74( عرضية 
أمام  من  الكرة  قاطعاً  األي��س��ر،  ال���رواق  من  علي(  بن 

العاجي )إسماعيل باكايوكو(.
بالو(  )أداما  المالي  المحترف  الهال  وظهر مدافع 
العب  عرضية  أبعاد  من  ليتمكن   ،)77( الدقيقة  في 
المالي  وك��اد  ركنية،  إلى  الخامس(  )جاسم  الصداقة 
 )80( الدقيقة  في  التسجيل  يفتتح  أن  بالو(  )أدام��ا 
من  مثالة  عرضية  بعد   ، الحارس  مرمى  فوق  تذهب 

التونسي )لمجد بن علي(.
وبهذا التعادل ، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده ، 
حيث أصبح الهال رابع الترتيب برصيد )16( نقطة ، 
فيما أصبح الصداقة صاحب الترتيب السادس برصيد 

)14( نقطة.

الّتعادل الّسلبي يسيطر على 
 حقق فريق النصر التفوق على جاره التحدي لقاء الهالل والصداقة

برباعية نظيفة، وذلك لحساب الجولة ال� 11 
من مرحلة اإلياب لفرق المجموعة األولى من 
الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة 
التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء 
بنينة الدولي.    وسيطر فريق النصر على اغلب 
وتوسطها  امس  جرت  التي  المباراة  مجريات 
الحكم )محمد الجديدي( ، فيما ظهر التحدي 
بمحاوالت ليست بالخطرة على مرمى الحارس 

)أصيل المقصبي(. 
وعند الدقيقة ال� 14 احتسب حكم المقابلة 
)معاد  الاعب  عرقلة  أثر  للنصر،  ج��زاء  ركلة 
ال���رؤوف  )ع��ب��د  ال��م��داف��ع  قبل  م��ن  العمامي( 
)لوسيانو  البرازيلي  للركلة  ليتقدم  الجحاوي(، 
في  اللقاء،وذلك  أهداف  أول  مسجًا  نانينهو( 

الدقيقة ال� 17 . 
ه���ذا وض��اع��ف ال��م��ه��اج��م )خ��ال��د م��ج��دي( 
من  أسست  بعد  وذل��ك   ، ث��ان  بهدف  النتيجة 
زميلة )سالم روما( ، وذلك عند الدقيقة ال� 41 
، لينتهي الشوط األول بتقدم نصراوية بثنائية 

نظيفة. 
تقليص  التحدي  ح��اول  الثاني  الشوط  في 
ال���ف���ارق، ح��ي��ث ت��ق��دم الع��ب��وه ن��ح��و دف��اع��ات 

تكن  لم  هجماته  جميع  لكن   ، النصر  ومرمى 
ذات خطورة وفاعلية،ومن تمريرة بينية أرسلها 
)ع��ام��ر ال��ت��اورغ��ي(،ت��م��ك��ن ال��م��ه��اج��م )خ��ال��د 
مجدي( إضافة الهدف الثالث باللقاء، والثاني 

له شخصياً، وذلك في الدقيقة ال� 74.
ومن هجمة مرتدة سريعة لفريق النصر في 
السام  )عبد  الاعب  وضع   89 ال�  الدقيقة 
ديغا( زميلة المدافع األيمن )فائز الشيخي( في 

التوقيع  من  األخير  ليتمكن   ، تام  إنفراد  حالة 
على رابع األهداف، لتنتهي بعد ذلك مجريات 

اللعب بتقدم فريق النصر برباعية نظيفة. 
نقاط  ثاثة  النصر  أض��اف   ، الفوز  وبهذا 
مهمة إلى رصيده ليصبح برصيد )22( نقطة، 
رصيد  تجمد  بينما  الثالثة،  المرتبة  محتًا 
بذلك  محتًا   ،  6 ال���  النقطة  عند  التحدي 

الترتيب ما قبل األخير .

فريق  انتصارات  الجبل  شباب  فريق  أوقف 
معه  تعادل  بعدما  المتصدر،  بنغازي  األهلي 
من دون أهداف، وذلك لحساب الجولة ال� 11 
األولى من  المجموعة  لفرق  اإلياب  من مرحلة 
الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة 
شيخ  ملعب  أرضية  على  بينهما  جمعت  التي 

الشهداء في مدينة البيضاء.
   وج����رت ه���ذه ال��م��واج��ه��ة ي���وم األرب��ع��اء 
الماضي-  وقادتها صافرة الحكم )عبد الواحد 
حريويدة(، كان فيها فريق األهلي صاحب ال� 10 
انتصارات متتالية، األكثر خطورة ، حيث شكل 
العبوه طوال ال� 90 دقيقة فرص عديدة كانت 
سانحة للتسجيل، لكنه أصطدم بتكتل دفاعي، 

الحصني(،  )أي��وب  ال��ح��ارس  من  وتميز  وتألق 
والذي بدوره منع العبي األهلي من هز شباكه. 

وأضاع فريق شباب الجبل فرصة ثمينة ، عندما 
الدقيقة  في  جزاء  ركلة  اللقاء  حكم  له  احتساب 
الدرسي( من  المهاجم )محمد  إثر عرقلة   )84(
البرازيلي  لكن  الوحيشي(،  )م��راد  الحارس  قبل 
)سيلفا( لم يفلح في ترجمتها إلى هدف التقدم، 
لترتطم كرته في العارضة، مبقياً اللقاء على واقع 

النتيجة البيضاء ، وذلك في الدقيقة )87(.
فريق  ك��ل  أض��اف  السلبي،  التعادل  وب��ه��ذا 
نقطة إلى رصيده، حيث أصبح األهلي متصدر 
أضاف  فيما  نقطة،   )31( برصيد  المجموعة 
ش��ب��اب ال��ج��ب��ل ن��ق��ط��ة إل���ى رص��ي��ده ليصبح 
برصيد )9( نقاط، محتًا بها المرتبة الثامنة 

بالمجموعة .

عاد فريق األخضر األول لكرة القدم إلى سكة 
فريق  مستضيفه  على  تفوقه  عقب  االنتصارات، 
لحساب  وذل��ك  رد،  دون  ه��دف  بنتيجة  التعاون 
الجولة ال� 11 من مرحلة اإلياب لفرق المجموعة 
األولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في 
المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب 

إجدابيا البلدي.
ه���ذه ال��م��ب��اراة ال��ت��ي ج���رت – ي���وم األرب��ع��اء 
الماضي – وتوسطها الحكم الدولي )عبد الباسط 
شهوب(، دخلها الفريقان وكل منهما يمني النفس 
المتعثر  فاألخضر   ، إيجابية  نتيجة  تحقيق  في 
التحدي،  أم��ام  الماضي  األسبوع  سلبي  بتعادل 
بحث كثيراً ومبكراً في هز شباك التعاون، فيما 
مرحلة  أول��ى  في  بفوزه  المنتشي  التعاون  ك��ان 
اإلياب يريد تكرار ما فعله بفريق الهال، وتشديد 

الخناق والمنافسة على المرتبة الرابعة.
هذا وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
فريق  يدين  حيث   ، األول  الشوط  زمن  من   )2(
األخ��ض��ر ف��ي ه���ذا ال��ف��وز إل���ى رأس��ي��ة العبه 
المحترف المالي )علي أمادو(، مستغًا التمريرة 
العرضية المثالية التي أرسلها من الرواق األيمن 

زميله )أحمد كراوع(.
من  رصيده  األخضر  فريق  رفع  الفوز  وبهذا 
الثاني  الترتيب  النقاط إلى )26( نقطة، محتًا 
على سلم المجموعة، فيما تجمد رصيد التعاون 
الخامس  الترتيب  في  واقعاً   )14( النقطة  عند 

على الئحة المجموعة.


