
رئ��ي��س مجلس  ال��س��ي��د  ال��ت��ق��ى 
النواب المستشار ” عقيلة صالح ” 
بمكتبه  الماضي  الثالثاء  يوم  مساء 
النقابة  أع��ض��اء  القبة  مدينة  ف��ي 
ال��ت��دري��س  هيئة  ألع��ض��اء  ال��ع��ام��ة 
حيث  ليبيا،  مستوى  على  الجامعي 

النواب  مجلس  رئيس  السيد  أطلع 
خالل اللقاء على سير عمل النقابة 
والمشاكل والعراقيل التي تواجهها، 
القانوني  التنظيم  إشكاليات  منها 
ل��واج��ب��ات وح��ق��وق أع��ض��اء هيئة 

التدريس.

كما تناول اللقاء المشاكل القانونية 
لإليفاد للدراسة بالخارج والقرارات 
بإيقاف  السابق  في  ص��درت  التي 
2015م  منذ  المالية  التفويضات 
الى  ب��اإلض��اف��ة  التقشف،  ب��دع��وى 

مناقشة بعض القضايا الوطنية.

وفي الختام كرمت النقابة السيد 
رئيس مجلس النواب بدرع وشهادة 
ش��ك��ر وت��ق��دي��ر ع��رف��ان��اً وت��ق��دي��راً 
التدريس  هيئة  ألع��ض��اء  لدعمه 
والعملية التعليمية من أجل النهوض 

بالبالد.

ليبيا مستوى  على  الجامعي  التدريس  هيئة  ألعضاء  العامة  النقابة  أعضاء  يلتقي  النواب  مجلس  رئيس 
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بحضور النائبين آدم بوصخرة 
وإدريس عمران..  باشاغا يطلع 

على احتياجات مدن الجبل األخضر
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رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
النواب يلتقي قنصل جمهورية ايطاليا 

في مدينة بنغازي

ص4ُقبة البرملان

وفد مجلس النواب يلتقي رئيس 
مجلس الشيوخ الباكستاني في 

العاصمة إسالم آباد

مجلس  رئيس  السيد  التقى 
عقيلة   ” ال��م��س��ت��ش��ار  ال���ن���واب 
في  ”وردام����ة”  ”ببلدية  ص��ال��ح 
منطقة الجبل األخضر االسبوع 
الماضي عدد من أعيان ومشايخ 
”أوالد  قبيلة  ومثقفي  وشباب 
حمد”، حيث القى السيد رئيس 
اللقاء  خ���الل  ال��ن��واب  مجلس 
كلمًة عبر من خاللها عن شكره 
حمد”  ”أوالد  لقبيلة  وتقديره 
لكافة  المهم  الدور  على  مؤكداً 
المصالحة  تحقيق  في  القبائل 
الوطنية والمساهمة في تحقيق 
كما  اإلجتماعي،  والسلم  األمن 
رئ��ي��س مجلس  ال��س��ي��د  ع����رج 
األوض��اع  تطورات  على  النواب 

السياسية في البالد.
وأكد أعيان ومشايخ وشباب 
حمد”  ”أوالد  قبيلة  ومثقفي 

دعمهم  ع��ن  كلماتهم  خ���الل 
النواب  مجلس  رئيس  للسيد 
ص��ال��ح”  ”عقيلة  المستشار 
من  يبذلها  ال��ت��ي  وم��س��اع��ي��ه 
لمجلس  ودعمهم  الوطن  أجل 
النواب الممثل للشعب الليبي، 
ك��م��ا ت��ن��اول ال��ل��ق��اء ع���دد من 

ال��ق��ض��اي��ا وال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي 
وفي  ”وردام��ة”،  بلدية  تعانيها 
ختام اللقاء قام أعيان ومشايخ 
”أوالد  قبيلة  ومثقفي  وشباب 
رئيس  السيد  بتكريم  حمد” 
مجلس النواب تقديراً لمواقفه 

الوطنية.

التقى السيد رئيس مجلس النواب 
بمكتبه  ص��ال��ح”  ”عقيله  المستشار 
في مدينة القبة يوم االثنين الماضي 
الشهداء  أُسر  رابطة  وأعضاء  رئيس 
والجرحى، حيث تناول اللقاء أوضاع 
أُس����ر ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى وع��م��ل 
المناط  ل��دوره��ا  وأدائ��ه��ا  ال��راب��ط��ة 
الرابطة  وأعضاء  رئيس  وطالب  بها 
بإنشاء  النواب  مجلس  رئيس  السيد 
الشهداء  ب��أُس��ر  وتهتم  تُعنى  هيئة 
عدد  اللقاء  ناقش  كما  وال��ج��رح��ى، 
ألُسر  الهامة  والملفات  القضايا  من 

اعتماد  بينها  وال��ج��رح��ى  ال��ش��ه��داء 
مخطط القبة الجديدة لدى الجهات 
ذات العالقات حيث ُخصص جزء منه 
تناول  كما  والجرحى،  الشهداء  ألُسر 
اللقاء مستجدات األوضاع السياسية 

في البالد.
وفي ختام اللقاء قام رئيس وأعضاء 
راب��ط��ة أُس����ر ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى 
النواب  مجلس  رئيس  السيد  بتكريم 
ال��م��س��ت��ش��ار ”ع��ق��ي��ل��ه ص��ال��ح” ب��درع 
الوفاء وشهادة تقدير لجهوده الوطنية 

في خدمة الوطن والمواطن.

رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من أعيان ومشايخ 
وشباب ومثقفي قبيلة ”أوالد حمد “

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس وأعضاء رابطة ُأسر الشهداء والجرحى

النواب  مجلس  أعضاء  من  عدد  طالب 
الماضي،  االثنين  ي��وم  رس��م��ي،  بيان  ف��ي 
رئ��اس��ة ال��م��ج��ل��س ب��ع��ق��د ج��ل��س��ة ط��ارئ��ة؛ 
بتسليم  المتعلقة  المستجدات  لمناقشة 
المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود للواليات 

المتحدة األمريكية.
أكد البيان الرسمي، أن تسليم أي مواطن 
القانون  إط��ار  خ��ارج  أجنبية  لدولة  ليبي 
األعراف  لكل  ومخالفة  نكراء  جريمة  يعد 
إلى  داعين  والدولية،  المحلية  والمواثيق 
“اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتابعة القضية 
وتحرير المواطن الليبي وإعادته ألسرته”.

وتابع البيان: “قضية لوكربي قد أقفلت 
يعد  فتحها  وإع���ادة  كامل،  قانوني  بشكل 
تخلًيا عن المواثيق والعهود الدولية، وتعّدًيا 
واستغالال  األمريكية  الحكومة  من  سافًرا 

سيًئا للظروف التي تمر بها ليبيا”.
وأشار بيان أعضاء مجلس النواب؛ إلى 
أن مجلس النواب في جلسة رسمية بمدينة 
بنغازي؛ أقّر توجيه تهمة “الخيانة العظمى”، 
لكل من يحاول فتح قضية لوكربي مجددا، 
ومتابعة  بالتحقيق  العام  النائب  ومطالبة 

المتورطين في هذا الشأن.

العام  ال��ن��ائ��ب  ال��ن��واب  مجلس  خ��اط��ب 
من  ك��ل  ض��د  الجنائية  ال��دع��وى  بتحريك 
أبوعجيلة  ال��م��واط��ن  خ��ط��ف  ف��ي  ت����ورط 

مسعود وتسليمه إلى جهات أجنبية.
المستشار  من  الموجه  الخطاب  وق��ال 
النواب  مجلس  رئ��اس��ة  لمكتب  القانوني 
أشرف الدوس إلى النائب العام المستشار 
تم  القضية  ه��ذه  إن  ال��ص��ور"  "ال��ص��دي��ق 
األميركية  الحكومة  م��ع  نهائًيا  تسويتها 
عنه  وترتب  رسمي،  اتفاق  بموجب  سابًقا 
الليبية  للدولة  الجنائية  المسؤولية  ع��دم 
هذه  خلفية  على  المتضررين  وت��ع��وي��ض 

الواقعة تعويًضا مادًيا”
النواب قد  وأوضح الخطاب أن مجلس 
صوت في نوفمبر الماضي على قرار رفض 
محاوالت إعادة فتح ملف القضية ألسباب 
بغية  ليبيا  دول��ة  ابتزاز  أج��ل  من  سياسية 

االستيالء على أموالها المجمدة.
وأكد الخطاب أن مجلس النواب سيطلب 
في  الليبيين  من  يتورط  من  كل  محاكمة 
العظمى،  الخيانة  بتهمة  الملف  فتح  إعادة 
القبض  ف��ي  المتورطين  مالحقة  وسيتم 
المريمي  مسعود  أبوعجيلة  المواطن  على 
على  يترتب  ما  كل  بطالن  على  والتأكيد 

احتجازه من نتائج.

أعضاء مجلس النواب ينددون بتسليم المواطن 
الليبي أبوعجيلة مسعود للسلطات األمريكية

مجلس النواب يخاطب النائب العام 
بتحريك الدعوى الجنائية ضد من 
تورط في خطف أبوعجيلة مسعود 
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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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النواب  شاركت عضو مجلس 
في  اب����وراص”  ”ربيعة  السيدة 
اج��ت��م��اع��ات ال������دورة ال��راب��ع��ة 
في  للمرأة  األفريقية  للشبكة 
مجال منع الصراعات والوساطة 
FemWise-“ من أجل السالم
النسائي  والُمنتدى   ”Africa
الثالث للسالم واألمن بالعاصمة 
اإلث��ي��وب��ي��ة ”أدي����س أب���اب���ا” في 
الرابع عشر والخامس عشر من 
تناول  حيث  ال��ج��اري،  ديسمبر 
ال��ُم��ن��ت��دى االس��ت��ف��ادة م��ن دور 

المرأة في السالم واألمن لتعزيز 
مشاركة المرأة وقيادتها عمليات 

السالم في إفريقيا.

وشاركت عضو مجلس النواب 
ببعض  الليبيات  المشاركات  مع 
ال��م��رأة  ل��دع��م دور  ال��ت��وص��ي��ات 

ف��ي ع��م��ل��ي��ات ال��س��الم واألم���ن 
ومراقبة وقف اطالق النار وبناء 
القدرات، كما تم خالل الُمنتدى 
ودور  المرأة  وضع  على  التركيز 
عمليات  ف��ي  الليبيات  النساء 
وتحقيق  والمفاوضات  السالم 

األمن.
يذكر بأن رئيسة دولة اثيوبيا 
العام  المبعوث  مكتب  ورئيسة 
في  والسلم  ب��األم��ن  المختصة 
بافتتاح  قمن  األفريقي  االتحاد 

أعمال الُمنتدى.

صَدر يوم االثنين الماضي بياٌن مشترك لكل 
والتعاون  الخارجية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئيس  من 
الدفاع  لجنة  ورئيس  العقوري،  يوسف  الدولي 
واألمن القومي بمجلس النواب طالل الميهوب، 
استنكرا من خالله قيام الحكومة منتهية الوالية 
بتسليم مواطن ليبي للواليات المتحدة األمريكية؛ 

لالدعاء بعالقته بقضية لوكربي.
انتهاًكا  يعد  الفعل  هذا  أن  اللجنتان  وأك��دت 
المواطن  كرامة  يمّس  بالًغا  وحقوقًيّا  قانونًيّا 
يجوز  ال  التسليم  وأن  ال��ب��الد،  وس��ي��ادة  الليبي 
بهذا  تعاون  اتفاق  يوجد  ال  أنه  باعتبار  قانوًنا 
الخصوص مع الواليات المتحدة وال حكم صادر 

بالخصوص.

أن  إل��ى  المشترك  ال��ن��ي��اب��ّي  ال��ب��ي��ان  وأش���ار 
احترام السيادة الليبية يقضي بأن يحاكم المتهم 
اللجنتين،  رئيسا  دعا  كما  الليبي،  القضاء  أمام 
النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة 
هذا  في  بتورطهم  يشتبه  الذين  المسؤولين  مع 
الحادث المشين الذي يعّد خرًقا سافًرا للسيادة 

الوطنية وتعدًيا على حقوق المواطن الليبي.
وشّددت لجنتا الخارجية واألمن القومي على 
قضية  ملف  فتح  إلع��ادة  النواب  مجلس  رفض 
الناحية  م��ن  بالكامل  أُق��ف��ل  ق��د  وأن��ه  لوكربي، 
االتفاقية  ن��ص  حسب  والقانونية،  السياسية 
عام  وليبيا  المتحدة  ال��والي��ات  بين  الموقعة 

2008م.

الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  التقى 
العقوري”  “يوسف  السيد  النواب  بمجلس 
جمهورية  بقنصل  الماضي  االثنين  ي��وم 
اي��ط��ال��ي��ا ف���ي م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي ال��س��ي��د 
لويجي“،حيث  دي  سافيريو  ”فرانشيسكو 
ذات  الموضوعات  من  عدد  اللقاء  تناول 
تسهيل  واب���رزه���ا  ال��م��ش��ت��رك  االه��ت��م��ام 
إلى  الليبيين  المواطنين  سفر  اج���راءات 
بين  البحري  الصيد  ايطاليا وكذلك ملف 
التعاون  ب��رام��ج  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  البلدين 

المشترك.
حيث أكد “العقوري” على أهمية وجود 
بنغازي،  مدينة  في  االيطالية  القنصلية 
تعليم  لدعم  برنامج  وضع  ض��رورة  وعلى 

وزارة  ل��ق��رار  استجابة  االيطالية  اللغة 
التعليم بإدراج اللغة االيطالية لغة اختيارية 
في المدارس الليبية، الفتاً إلى أن ايطاليا 

صديقة لجميع الليبيين.

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
على  ال��ع��م��ل  ب��ض��رورة  ال��ن��واب  بمجلس 
اتفاقية الصداقة الليبية االيطالية وكذلك 
الذي  الساحلي  بالطريق  العمل  استئناف 
ي��رب��ط ال��ش��رق وال���غ���رب، م���ش���دداً على 
الليبي  الشباب  قضية  بمتابعة  االهتمام 
بلقاء  رغبته  مبدياً  إيطاليا  في  المسجون 
نظيره بالبرلمان االيطالي لتباحث وتعزيز 

العالقات بين المجلسين.
بدوره أكد السيد ”فرانشيسكو سافيريو 
بين  ال��ع��الق��ات  عمق  على  ل��وي��ج��ي”  دي 
البلدين وحرصه على متابعة الموضوعات 
ن��ط��اق  ف���ي  ال��م��ش��ت��رك  االه���ت���م���ام  ذات 

اختصاصه .

ال��ش��ؤون  لجنة  رئ��ي��س  ال��ت��ق��ى 
ال��خ��ارج��ي��ة وال���ت���ع���اون ال��دول��ي 
العقوري  يوسف  النواب  بمجلس 
رئيس  المرئي؛ مع  االتصال  عبر 
لجنة الخارجية بالمجلس الوطني 
علي  اإلم���ارات  بدولة  االت��ح��ادي 

راشد النعيمي.
أك�����د ال���ع���ق���وري ع���ل���ى ع��م��ق 
ال��ع��الق��ات م��ع دول����ة اإلم����ارات 
على  وحرصه  الشقيقة،  العربية 
ت��ع��زي��ز ع���الق���ات ال��ت��ع��اون بين 
كما  المجاالت،  كافة  البلدين في 
أكد على أهمية دور دولة اإلمارات 

الليبي  االق��ت��ص��ادي  الملف  ف��ي 
المجموعة  في  عضو  باعتبارها 
مشيراً  ليبيا،  ح��ول  االقتصادية 
إلى إمكانية االستفادة من التجربة 

اإلم���ارات���ي���ة ف��ي م��ج��ال ال��ُح��ك��م 
االتحادي، الفتاً  والنظام  الرشيد 
للتعاون  برامج  إلى أهمية وضع  

الفني  بين البلدين.

لجنة  رئيس  أك��د  جانبه،  م��ن 
الوطني  بالمجلس  ال��خ��ارج��ي��ة 
على  اإلم���ارات  بدولة  االت��ح��ادي 
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى وح����دة ال��ت��راب 
الماضي  نسيان  ووج��وب  الليبي، 
طاولة  على  الليبيين  يجتمع  وأن 
دول��ة  تنعم  أن  أج��ل  م��ن  واح���دة 
ليبيا باألمن واألمان واإلستقرار ، 
معرباً عن تمنيات بالده باستقرار 
األط���راف  ب��ي��ن  وال��ت��واف��ق  ليبيا 
ب��الده  رف���ض  أك���د  ك��م��ا  الليبية، 
الشأن  في  الخارجية  للتدخالت 

الليبي.

والمصالحة  ال��ع��دل  لجنة  رئيس  أص��در 
بمجلس النواب، الهادي الصغير، يوم االربعاء 
ال��م��اض��ي، ب��ي��ان��اً اس��ت��ن��ك��اري��اً ب��ش��أن واق��ع��ة 
اختطاف المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود 
تعد  والتي  األمريكية،  للسلطات  وتسليمه 

انتهاكاً للسيادة الليبية.
قد  القضية  ملف  أن  اللجنة  بيان  وأك��د 
أغلق منذ سنوات بموجب اتفاقية تسوية بين 
والتي  وليبيا،  األمريكية  المتحدة  الواليات 
ُوّقعت عام 2008، ونصت على إنهاء جميع 
القضايا العالقة بين الدولتين، حتى تلك التي 
ومنع  لالستئناف  قابلة  أحكام  فيها  صدرت 
أي دعاوى مستقبلية تتعلق بأفعال حدثت قبل 

تاريخ 30/ 6/ 2006م.
لالنقسام  نتيجة  أن��ه  إل��ى  البيان  وأش���ار 
السياسي والتنفيذي الذي تعاني منه الدولة 
مكاسب  على  ال��ح��ص��ول  ول��غ��رض  الليبية، 
سياسية، ُفِتح هذا الملف لغرض إطالة أمد 

الحكومة المنتهية الوالية.
النائب  للسيد  بيانها  في  اللجنة  وأهابت 
العام الصديق الصور، ضرورة فتح تحقيق في 
الواقعة وإحالة كل من شارك فيها للقضاء؛ 
ألن قانون اإلجراءات الجنائية الليبي يحظر 
 )493( ال��م��ادة  ب��ص��ري��ح  الليبيين  تسليم 
للحكومة  الكاملة  المسؤولية  اللجنة  وحّملت 

المنتهية الوالية.
كما أكدت لجنة العدل على وجوب احترام 
مبدأ سيادة الدول على إقليمها وما يتبعه من 
كما  القضائية،  السلطة  ممارسة  في  حقها 
االلتزامات  احترام  وجوب  على  اللجنة  تؤكد 
وإنها  الدولتين  بين  النافذة  الثنائية  الدولية 
العدل  لمحكمة  اللجوء  في  جهداً  تدخر  لن 
المشار  االتفاقية  أح��ك��ام  لتطبيق  الدولية 

إليها.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يلتقي قنصل جمهورية ايطاليا في مدينة بنغازي

العقوري يبحث مع رئيس لجنة الخارجية بالمجلس الوطني 
االتحادي اإلماراتي تعزيز التعاون بين البلدين

عضو مجلس النواب السيدة ”ربيعة ابوراص” تشارك في اجتماعات الشبكة 
األفريقية للمرأة في مجال منع الصراعات والوساطة من أجل السالم

لجنتا الخارجية واألمن القومي بمجلس النواب 
تستنكران تسليم مواطن ليبي للسلطات األمريكية

لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب 
تستنكر اختطاف أبو عجيلة مسعود 
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واالستشارات  البحوث  مركز  نظم 
السبت  ي��وم  ص��ب��اح  ب��ن��غ��ازي  بجامعة 
حوارية  الجاري؛  ديسمبر  من  العاشر 
لحماية  آمنة  )تشريعات  شعار:  تحت 
مجلس  عضو  بحضور  وذلك  النساء(، 

النواب الدكتورة سلطنة المسماري.
لقاء حصري  في  المسماري  وقالت 
الحوارية  إن  المستقبل:  ليبيا  لقناة 
استعرضت مقترح قانون حماية النساء 
من جوانبه كافة، من خالل مداخالت 
على  حرصا  وذل��ك  مختصين،  خبراء 
تحقيق الهدف الذي وضع القانون من 

أجله، مضيفة بأنها ستحيل التوصيات 
ووجهات النظر التي تخللت الندوة؛ إلى 
بمجلس  والطفل  ال��م��رأة  ش��ؤون  لجنة 

النواب
حضورها  أن  المسماري؛  وأك���دت 
لالستماع  سانحة  فرصة  للحوارية؛ 
لإلحاطات وورقات علمية من أساتذة 
النفس  االج��ت��م��اع وع��ل��م  “ع��ل��م  ف���ي 
والقانون والمحاماة والنشطاء المجتمع 
ال��م��دن��ي”؛ وال��ت��ي م��ن شأنها إص��دار 
النساء في عموم  قانون يضمن حقوق 

البالد.

د.  المدنية  الخدمة  وزي��ر  استقبل 
يوم  صباح  أبونعامة،  بكر  أب��و  محمود 
النواب  مجلس  عضو  الماضي  اإلثنين 
الليبي، النائب عائشة الطبلقي وبحضور 
ب��ال��وزارة  االج��ان��ب  مدير مكتب ش��ؤون 

نجية صالح عبدالله.
وت��ن��اول ع��دد م��ن ال��م��واض��ي��ع  التي 
على  الوقوف  مع  ال���وزارة،  عمل  تخص 
أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه 

تقديم  إزاء  فعاليتها  من  وتَحُد  ال��وزارة 
خدماتها.

وأعربت عضو مجلس النواب الليبي، 
سعادتها  عن  الطبلقي  عائشة  النائب 
من  االستقبال  وحفاوة  ال��زي��ارة،  بهذه 
دعمها  على  التأكيد  مع  ال��وزي��ر،  ِقبل 
الذي  الهام  بالدور  منها  إيماناً  للوزارة 
الصالح  خدمة  ف��ي  ال���وزارة  ب��ه  تقوم 

العام.

الليبي  ال��ق��وم��ي  األم���ن  مستشار  تلقى 
إبراهيم بوشناف مساء يوم اإلثنين الماضي 
األم��ري��ك��ي  ال��م��ب��ع��وث  م��ن  هاتفيا  ات��ص��اال 
الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورالند، 
وذلك لبحث تداعيات ملف احتجاز المواطن 
الواليات  ل��دى  مسعود(  )أبوعجيلة  الليبي 

المتحدة.
ال��ذي  ون��اق��ش الطرفان خ��الل االت��ص��ال 

جرى بناء على طلب مستشار األمن القومي، 
كافة اإلجراءات المتعلقة بظروف االحتجاز.

وع��ب��ر م��س��ت��ش��ار األم����ن ال��ق��وم��ي خ��الل 
عن  طلبه  على  بناء  ج��رت  التي  المكالمة 
أف��ادت  ال��ت��ي  التقارير  إزاء  الليبيين  قلق 
بنقل المواطن الليبي إلى الواليات المتحدة 
االمريكية من أجل ما وصفته سلطات البلد 
مزعومة  عالقة  ف��ي  الجنائية  بالمالحقة 

بحادثة تفجير رحلة بانام 103.
وفي هذا الصدد أكد المبعوث الخاص أن 
تصريحات ستصدر في وقت الحق عن وزارة 

العدل األمريكية ووزير الخارجية بلينكن.
األمن  ومستشار  الليبيين  “نطمئن  وق��ال 
المتحدة  ال���والي���ات  أن  ال��ل��ي��ب��ي  ال��ق��وم��ي 
األمريكية تحترم السيادة الليبية خالل سير 

اإلجراءات القانونية”.

الدولي  وال��ت��ع��اون  الخارجية  وزارة  أك��دت 
رفضها  الماضي؛  الخميس  يوم  لها  بيان  في 
تطال  التي  اإلجرامية  اإلرهابية  األعمال  لكل 
المدنيين واألبرياء، ومن بينها حادثة لوكربي، 
ج��راء  الضحايا  أس��ر  م��ع  تعاطفها  موضحًة 
العنف  كل ضحايا  ومع  الشنيع،  الحادث  هذا 

واإلرهاب والجريمة في العالم.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان “انطالقا 
الوطنية واألخالقية للحكومة  المسؤوليات  من 
مبدأ  على  وتأسيسا  مواطنيها،  تجاه  الليبية 
س��ي��ادة ال��ق��ان��ون وال��ع��دال��ة وت��رس��ي��خ��ه��ا لهم 

تحث على  التي  اإلنسان  لقيم حقوق  وانحيازا 
توفير محاكمات عادلة وفق إجراءات وسياقات 
وزارة  ق����ررت  وش��ف��اف��ة،  صحيحة  ق��ان��ون��ي��ة 
للدفاع  دولي  محاماة  مكتب  تكليف  الخارجية 
عن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، واستبان 
التسليم،  عملية  بموجبها  تمت  التي  الطريقة 

ومدى توافقها مع القوانين المحلية والدولية.
وب��ح��س��ب ال��ب��ي��ان، أه��اب��ت ال��ح��ك��وم��ة بكل 
الليبية المساهمة  الوطنية  القانونية  الكفاءات 
الدولي المكلف والتنسيق  مع مكتب المحاماة 

معه بالخصوص بعد اإلعالن عنه.

ال��وزراء  مجلس  رئيس  طائرة  حّطت 
الماضي،  الثالثاء  يوم  باشاغا،  فتحي 
بمطار األبرق، قادًما من مدينة سرت، 
من  ولفيف  ال��زادم��ة  سالم  نائبه  رفقة 
الوزراء، حيث كان في استقبالهم عضوا 
وإدري��س  بوصخرة  آدم  النواب  مجلس 
ع��م��ران، ب��اإلض��اف��ة إل��ى ن��ائ��ب رئيس 
من  وع���دد  القطراني  علي  الحكومة 
أمن  ومدير  البلديات  وعمداء  ال��وزراء 

البيضاء.
ونقاًل عن الصفحة الرسمية للحكومة، 
ف��ت��أت��ي ه���ذه ال���زي���ارة ل��ل��وق��وف على 

واحتياجات  البيضاء  مدينة  احتياجات 
مدن الجبل األخضر بصفة عامة، وذلك 
من خالل لقاء عمداء بلديات البيضاء 
ووردامة والساحل وعمر المختار وعدد 

من مسؤولي القطاعات الخدمية.
تفاصيل  أي  الحكومة  تضف  ول��م 
باشاغا  يطلع  أن  يتوقع  ولكن  أخ��رى، 
األوض��اع  على  الحكومي  الوفد  رفقة 
تزامًنا  عامة،  بصفة  واألمنية  الخدمية 
حلحلة  في  ال���وزراء  مجلس  جهود  مع 
على  وال��وق��وف  العاجلة  المختنقات 
أوضاع سكان المدن والمناطق الليبية.

بحضور عضو مجلس النواب سلطنة المسماري.. 

جامعة بنغازي تحتضن حوارية لمناقشة قانون حماية النساء 

وزير الخدمة المدنية يستقبل عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي

بوشناف يبحث مع نورالند تداعيات احتجاز المواطن الليبي )أبوعجيلة مسعود(

وزارة الخارجية تكّلف مكتب محاماة دولي للدفاع عن أبوعجيلة مسعود

بحضور النائبين آدم بوصخرة وإدريس عمران.. 

باشاغا يطلع على احتياجات مدن الجبل األخضر 

النواب  مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  قال 
المواطن  خطف  ح��ادث��ة  إن  بليحق:  ال��ل��ه  عبد 
األعراف  لكل  مخالفة  مسعود،  أبوعجيلة  الليبي 
الليبي  والقانون  الدولية  والقوانين  والمواثيق 
ليبيا  بين  وقعت  التي  الثنائية  لالتفاقية  وأيًضا 
والواليات المتحدة األمريكية عام 2008م لقفل 
هذا الملف وعدم فتحه مجدًدا، كما أن ما حدث 
مخالف أيًضا للمرسوم الرئاسي الذي صدر عن 
أصدره  الذي  وللقانون  آنذاك  األمريكي  الرئيس 

الكونغرس.
وأضاف بليحق –في تصريحات صحفية تابعتها 
وكالة أنباء المستقبل- أن كل هذه اإلجراءات تم 
تضمينها في مواد االتفاقية واشترطت ليبيا وفًقا 
هذه  اتخاذ  “يتم  أن  على  تحديًدا  الثالثة  للمادة 
عالوًة  التعويضات”  دفع  يتم  أن  قبل  اإلج��راءات 
لكل  وسياسية  دبلوماسية  حصانة  توفير  على 
ومؤسسات  القضية  بهذه  المرتبطين  األشخاص 
للمالحقة  مجال  أي  وجود  وعدم  الليبية  الدولة 
أي  بإقفال  األمريكية  الدولة  تُلزم  بل  القضائية، 

دعاوى.
بأنه  ح��دث  م��ا  ال��رس��م��ي،  المتحدث  ووص���َف 
منتهية  الحكومة  عنه  تُ��س��أل  مستنَكر”  “أم���ر 
أجل  من  تلّقته  الذي  الثمن  متسائاًل عن  الوالية، 
أن يتم تسليم مواطن ليبي بشكل مخالف للقانون 
الليبي الذي يمنع مثل هكذا إجراءات، باإلضافة 
الواليات  عن  التي صدرت  القوانين  مخالفة  إلى 
من  “صفقة”  األم��ر  معتبًرا  األمريكية،  المتحدة 
الدبيبة ألكثر وقت ممكن؛ ألن  بقاء حكومة  أجل 
ببيع  قام  ما  بعد  شيء  أي  لفعل  مستعد  األخير 
لدولة  وتسليمه  قانوني  غير  بشكل  ليبي  مواطن 
القضية،  هذه  ثمن  دفعت  ليبيا  أن  رغم  أجنبية، 
الحصار  بسنوات  أم  المالية  بالتعويضات  س��واء 

التي عاناها الشعب الليبي إثر القضية.
لم  اآلن  “إل��ى  بأنه:  تصريحاته  بليحق  وتابع 
تصدر الحكومة المنتهية أي تصريح أو شجب أو 
استنكار حول اختطاف المواطن بوعجيلة مسعود 
من بالده إلى بلد آخر” مؤكًدا أن مجلس النواب 
اتخذ إجراًء قانونًيا ووجه بالًغا للنائب العام بفتح 
كل  اتهام  وق��رر  القضية  مالبسات  ح��ول  تحقيق 
العظمى”  ب��”الخيانة  القضية  هذه  في  تورط  من 

وسيقّدم للمحاكمة والقضاء العادل.
النواب  مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  وأكد 
قضية  أصبحت  “أبوعجيلة”  اختطاف  حادثة  أن 
رأي عام، الفًتا إلى أن ما حدث ال يمكن تبريره 
التزام  وأن  أخالقية،  أو  قانونية  طائلة  أي  تحت 
خانة  في  يضعها  الصمت؛  المنتهية،  الحكومة 
االتهام وسيتخذ النائب العام إجراءه بالخصوص، 
ومجلس األمن القومي على تواصل مع السلطات 

األمريكية.
النواب  مجلس  بأن  تصريحاته  بليحق  واختتم 
س��ي��ق��وم ب��ات��خ��اذ ك��ل اإلج�����راءات ع��ق��ب ت��زوي��ده 
اُت��خ��ذت،  ال��ت��ي  ك��اف��ة  واإلج�����راءات  بالمعلومات 
على  الحفاظ  في  إجراءاته  المجلس  وسيواصل 
حق مواطن ليبي، ليس من حق أي جهة خطفه أو 

تسليمه ألي جهة أجنبية.

بليحق: مجلس النواب يتهم كل من توّرط في 
خطف أبوعجيلة مسعود ب��"الخيانة العظمى" 
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برئاسة  ال���ن���واب  مجلس  وف���د  ال��ت��ق��ى 
السيد  المجلس  ل��رئ��ي��س  األول  ال��ن��ائ��ب 
“فوزي النويري” الذي يضم السادة أعضاء 
المجلس “سعد البدري”، “المهدي مسعود 
ورئيس  ب��ال��ك��ور”،  “عبدالمنعم  األع����ور”، 
”عبدالله  السيد  ال��ن��واب  مجلس  دي���وان 
رئيس  ال��وف��د  التقى  الفضيل”  المصري 
مجلس الشيوخ الباكستاني السيد ”محمد 
صادق سنجراني” وعدد من أعضاء مجلس 
مجلس  بمقر  المجلس  ووك��ي��ل  ال��ش��ي��وخ 
إس��الم  الباكستانية”  بالعاصمة  الشيوخ 
أواص��ر  تعزيز  اللقاء  بحث  حيث  آب���اد”، 
التعاون البرلماني والتنسيق بين المجلسين 

في القضايا ذات اإلهتمام الُمشترك.
وأكد النائب األول لرئيس مجلس النواب 
خ��الل ال��ل��ق��اء على ُع��م��ق ال��ع��الق��ات بين 
البلدين، ونقل تحيات رئيس مجلس النواب 
والشعب  الشيوخ  لمجلس  النواب  والسادة 
تطوير  أهمية  على  أكد  كما  الباكستاني، 
الشراكة البرلمانية لدعم مسارات التعاون 
المحافل  مختلف  ف��ي  ال����رؤى  وت��وح��ي��د 
في  والعمل  والدولية  اإلقليمية  البرلمانية 
اتجاه وضع االليات المناسبة إلنشاء لجان 
الصداقة البرلمانية، موضحاً بأن العالقات 

الليبية الباكستانية عالقات وثيقة وتاريخية 
بالنظر إلى حجم االتفاقيات السابقة بين 

البلدين في مختلف المجاالت.
مجلس  لرئيس  األول  النائب  وأض��اف 
ب��ظ��روف صعبة  ت��م��ر  ليبيا  ب���أن  ال��ن��واب 
التدخالت  بسبب  وذلك  استقرارها  تُعيق 
ُمشيداً   ، الليبي  ال��ش��أن  ف��ي  الخارجية 
)الليبي  التقارب  من  الباكستاني  بالموقف 
– ال��ل��ي��ب��ي( وأن ذل���ك م��ح��ل ت��ق��دي��ر ل��دى 
رئيس  إلى  الدعوة  مقدماً  النواب،  مجلس 

مجلس الشيوخ الباكستاني لزيارة ليبيا.
مجلس  رئ��ي��س  السيد  أك��د  جانبه  م��ن 
الشيوخ الباكستاني على ُعمق العالقات بين 
البلدين والشعبين الصديقين ، مشيراً إلى 

أهمية تعزيز التعاون بين المجلسين، الفتاً 
إلى إمكانية التعاون بين البلدين في عدد 
االقتصادي  المجال  منها  المجاالت  من 

وقطاعي التعليم والصحة وغيرها.
األول  النائب  تبادل  اللقاء  ختام  وف��ي 
مجلس  ورئ��ي��س  ال��ن��واب  مجلس  لرئيس 
ال��ش��ي��وخ ال��ب��اك��س��ت��ان��ي ال����دروع وال��ه��داي��ا 

التذكارية .
مجلس  وفد  زي��ارة  بأن  بالذكر  الجدير 
تلبية  ج��اءت  باكستان  لجمهورية  ال��ن��واب 
ل���دع���وة رس��م��ي��ة م���ن م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ 
خاللها  الوفد  يعقد  وس��وف  الباكستاني 
سلسلة من اللقاءات واالجتماعات مع عدد 

من المسؤولين الباكستانيين.

ال��ن��واب  مجلس  وف���د  ق���ام 
لرئيس  األول  النائب  برئاسة 
”فوزي  السيد  النواب  مجلس 
ال���ن���وي���ري” وي���ض���م ال���س���ادة 
أع���ض���اء ال��م��ج��ل��س “س��ع��د 
مسعود  “المهدي  ال��ب��دري”، 
“ع��ب��دال��م��ن��ع��م   ، األع��������ور” 
بالكور”، ورئيس ديوان مجلس 
ال���ن���واب ال��س��ي��د ”ع��ب��دال��ل��ه 
المصري الفضيل” قام بزيارة 
إل���ى م��ق��ر ال��م��ؤت��م��ر ال��دول��ي 
في   ”  IPC  ” للبرلمانيين 
العاصمة الباكستانية ”إسالم 
آباد”، حيث كان في استقبالهم 
السيدة  للمؤتمر  العام  األمين 
“سيتارا عياز”، وتجول الوفد 
الدولي  المؤتمر  مقر  داخ��ل 
منصة  يُعد  الذي  للبرلمانيين 

ل���أع���ض���اء ال���ف���ردي���ي���ن في 
كافة  من  الوطنية  البرلمانات 
المؤتمر  ويعمل  العالم  أنحاء 
من  البرلمانيين  دم��ج  على 
مختلف القارات في منظومات 
ال��ح��ك��وم��ة وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
الدولية وكذلك حل المشكالت 
العالمية واإلقليمية وفتح آفاق 

استراتيجيات  وخلق  التعاون 
قيم  وإرس��اء  الخبرات  لتبادل 
السالم  وتعزيز  الديمقراطية 

واالزدهار في العالم.
النائب األول لرئيس  واثنى 
كلمة  خ��الل  ال��ن��واب  مجلس 
دون��ه��ا ف��ي س��ج��ل ال��زي��ارات 
ال��دول��ي  بالمؤتمر  ال��خ��اص 

ل��ل��ب��رل��م��ان��ي��ي��ن ع���ل���ى ع��م��ل 
جمع  ف���ي  ودوره  ال��م��ؤت��م��ر 
دول  مختلف  من  البرلمانيين 
النظر  لتوحيد وجهات  العالم 
بما  التفاهم  وتحقيق  واآلراء 
لحل  البرلمانيين  دور  يعزز 

القضايا اإلقليمية الدولية.
قام  التي  الجولة  واختتمت 
في  ال��ن��واب  وف��د مجلس  بها 
أوراقه المؤتمر الدولي بتبادل 
الدروع والهدايا التذكارية بين 

الجانبين .
الجدير بالذكر بأن المؤتمر 
 ” IPC ” الدولي للبرلمانيين
ع���ام 2019م  ف���ي  ت��أس��س 
وي��ض��م ف���ي ع��ض��وي��ت��ه اك��ث��ر 
مختلف  من  عضو   100 من 
برلمانات العالم بشكل فردي.

مجلس  ل��رئ��ي��س  األول  ال��ن��ائ��ب  وق���ع 
ونائب  النويري”  “ف��وزي  السيد  النواب 
رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيد 
مذكرة  على  أف��ري��دي”  محمد  ”م��ي��رزا 
رئيس  بحضور  المجلسين  بين  تفاهم 
وال��س��ادة  الباكستاني  الشيوخ  مجلس 
البدري“،  “سعد  النواب  مجلس  أعضاء 
“عبدالمنعم  األع��ور”،  مسعود  “المهدي 
النواب  مجلس  دي��وان  ورئيس  بالكور”، 
الفضيل”  ال��م��ص��ري  ”عبدالله  السيد 
وع����دد م���ن أع���ض���اء م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ 

الباكستاني ووكيل المجلس، حيث تهدف 
مذكرة التفاهم إلى تأسيس آلية لتطوير 
العمل البرلماني الُمشترك وخلق قنوات 
إلى  للوصول  الخبرات  وتبادل  للتعاون 
كما  األصعدة،  جميع  على  موحدة  رؤية 
تهدف المذكرة إلى حث الحكومتين في 
البلدين على تطوير العالقات االقتصادية 
التعاون  مجاالت  من  وغيرها  والثقافية 
بين  الُمبرمة  لالتفاقيات  وفقاً  ودعمها 
وتوثيق  تعزيز  ف��ي  يُسهم  مما  البلدين 

العالقات والمصالح المشتركة.

وفد مجلس النواب يلتقي رئيس مجلس الشيوخ 
الباكستاني في العاصمة إسالم آباد

وفد مجلس النواب يزور مقر المؤتمر الدولي 
للبرلمانيين »IPC« بالعاصمة الباكستانية

النائب األول لرئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الشيوخ 
الباكستاني يوقعان على مذكرة تفاهم بين المجلسين

عقد النائب األول لرئيس مجلس النواب السيد 
”فوزي النويري” والوفد الرسمي الُمرافق له الذي 
البدري”،  “سعد  المجلس  أعضاء  السادة  يضم 
بالكور”،  “عبدالمنعم  األع��ور”،  مسعود  “المهدي 
”عبدالله  السيد  ال��ن��واب  مجلس  دي��وان  ورئيس 
المصري الفضيل” عقد اجتماعاً مع لجنة التجارة 
بمجلس الشيوخ الباكستاني، حيث بحث االجتماع 
إنشاء جمعية الصداقة البرلمانية بين المجلسين 
وتبادل الخبرات بين اللجان البرلمانية ، كما بحث 
االجتماع فتح آفاق التعاون في عدد من المجاالت 
وإمكانية  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع  مقدمتها  ف��ي 
الخبرات  من  واالستفادة  التجاري  التبادل  تفعيل 

الباكستانية في مجاالت الصناعة والزراعة.
وقام وفد مجلس النواب عقب االجتماع بجولة 
شملت  الباكستاني  الشيوخ  مجلس  مقر  داخ��ل 
القاعة الرئيسية والمتحف وبقية مرافق المجلس.

يأتي هذا االجتماع ضمن سلسلة االجتماعات 
بالعاصمة  ال��ن��واب  مجلس  وف��د  يعقدها  ال��ت��ي 
الباكستانية إسالم آباد خالل زيارته الرسمية لها.

وق���ع رئ��ي��س دي����وان م��ج��ل��س ال���ن���واب السيد 
“ع��ب��دال��ل��ه ال��م��ص��ري ال��ف��ض��ي��ل” ووك��ي��ل مجلس 
قاسم صمد”  “محمد  السيد  الباكستاني  الشيوخ 
لرئيس  األول  النائب  بحضور  تفاهم  مذكرة  على 
والسادة  النويري”  “ف��وزي  السيد  النواب  مجلس 
الشيوخ  مجلس  ورئيس  ال��ن��واب  مجلس  أعضاء 
المجلس  أعضاء  من  وع��دد  ونائبه  الباكستاني 
وذلك لتعزيز العمل البرلماني في المجاالت ذات 
حيث  المجلسين،  بين  الفني  بالجهاز  العالقة 
آليات  على  واالت��ف��اق  التشاور  المذكرة  تضمنت 
وال��دورات  البرامج  مجال  في  البرلماني  العمل 
الدائم بين  الدراسية والتواصل  التدريبية والمنح 

المجلسين .
كما تضمنت المذكرة االتفاق على تقديم البرامج 
الخبرات  وتبادل  والرقابية  التشريعية  البرلمانية 
وتطوير العمل في مجال نُظم المعلومات والتحول 
والبرلمانية  الفنية  المساعدة  وتقديم  الرقمي 
المنح  في  المشاركة  من خالل  الديوان  لموظفي 
قدراتهم  لتطوير  والتأهيل  والتدريب  الدراسية 
والقانونية  التشريعية  المجاالت  في  ومهاراتهم 
واإلدارية والمالية والبحوث والدراسات، باإلضافة 
البرلماني  اإلعالم  مجال  في  التعاون  تعزيز  إلى 
اللجان  م��وظ��ف��ي  ع��م��ل  وآل��ي��ات  الجانبين  ب��ي��ن 
االتفاق  وتم  قدراتهم،  تنمية  من حيث  البرلمانية 
ايضاً على تقديم الدعم الفني في عمليات إعداد 
النظم واللوائح الداخلية والتنظيمية لعمل مجلس 

النواب وديوانه .
مذكرة  على  بناًء  التفاهم  مذكرة  توقيع  يأتي 
التفاهم الموقعة بين النائب األول لرئيس مجلس 

النواب ونائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني.

النائب األول لرئيس مجلس النواب والوفد 
الُمرافق له يعقدون اجتماعًا مع لجنة 

التجارة بمجلس الشيوخ الباكستاني

رئيس ديوان مجلس النواب ووكيل مجلس الشيوخ 
الباكستاني يوقعان على مذكرة تفاهم لتعزيز 

العمل البرلماني في المجال الفني بين المجلسين



اقتصاد5
األحد 21 جمادى األولى 1444هـ الموافق 18 ديسمبر 2022م العدد )205(  

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء علي 
القطراني يوم األربعاء الماضي؛ المشاكل 
وال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��ع��رق��ل س��ي��ر عمل 
والتحديات  العامة  الخدمات  ش��رك��ات 
حرص  النائب  أكد  حيث  تواجهها،  التي 
الحكومة الليبية على دعم كافة شركات 
وتوفير  المدن،  كل  العامة في  الخدمات 
االستمرار  من  تتمكن  حتى  احتياجاتها 
مشيًرا  وجه،  أكمل  على  عملها  أداء  في 
النظافة  حفظ  ف��ي  دوره���ا  أهمية  إل��ى 
بالشكل  وإظهارها  المدن  العامة في كل 

الالئق.
عقد  ال��ذي  اجتماعه  ذلك خالل  جاء 
بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، مع 

رؤساء مجالس إدارات شركات الخدمات 
العامة في كل من: بنغازي � المرج � سرت 
 � درن��ة   � الواحات   � أجدابيا   � البطنان   �
وزير  بحضور  الكفرة،   � األخضر  الجبل 

الحكم المحلي سامي الضاوي.
مجالس  رؤساء  كرم  اللقاء  ختام  وفي 
مجلس  رئيس  نائب  الشركات  إدارات 
تقديًرا  المحلي  الحكم  ووزي��ر  ال���وزراء 
أج��ل  م��ن  ال��م��ب��ذول��ة  لجهودهما  منهم 
واالرتقاء  الشركات  هذه  بعمل  النهوض 

بمستوى الخدمات التي تقدمها.

بحث وزير البيئة محمد عبد الحفيظ 
ي���وم ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي، م���ع رئ��ي��س 
المدني على مستوى  المجتمع  مفوضية 
مؤسسات  دور  بالتمر  م��ب��روك��ة  ليبيا 
عمل  في  المدني  المجتمع  ومنظمات 

وحماية البيئة.
الشؤون  عام  ذلك بحضور مدير  جاء 
اإلدارية والمالية ومدير إدارة المختبرات 

ومدير مكتب النشاط األهلي بالوزارة.
واستعرض االجتماع إيجاد آلية حقيقية 
والمنظمات  ال��م��ؤس��س��ات  ه��ذه  لتكون 
داعمة لعمل المؤسسات الحكومية حيث 

عمل  خطة  وض��ع  على  االج��ت��م��اع  رك��ز 
ودور  عمل  تنظيم  بموجبها  يتم  مشتركة 
هذه المنظمات التي تعنى بالبيئة بحيث 
يتم حصرها وتسجيلها في مكتب النشاط 
معها  العمل  يسهل  بالوزارة حتى  األهلي 

وفق ضوابط عمل حقيقية.
البيئة  وزير  أكد  االجتماع،  وفي ختام 
المجتمع  ومنظمات  لمؤسسات  دعمه 
بكل  البيئة  ب��م��ج��ال  ال��ع��ام��ل��ة  ال��م��دن��ي 

اإلمكانات المتوفرة للوزارة.

نظمت بكلية الزراعة بجامعة 
ن���دوة علمية  ال��م��خ��ت��ار،  ع��م��ر 
ب��ع��ن��وان )ش��ج��رة ال���خ���روب.. 
برعاية  واالستدامة(،  األهمية 
وال���دراس���ات  ال��ب��ح��وث  مكتب 
ال��ع��ل��م��ي��ة ب��م��رك��ز ال��م��خ��ت��ار 
العلمية  وال��دراس��ات  للبحوث 
واالس����ت����ش����ارات وال���ت���دري���ب، 
م��ن��ظ��م��ة شتلة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

البيئية فرع الجبل األخضر.
وناقشت الندوة ست محاور، 
ت���رك���زت ح���ول ت���اري���خ ش��ج��رة 
البيولوجية،  واألهمية  الخروب 
واأله���م���ي���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ألش��ج��ار 
زراعتها  وم��ق��وم��ات  ال��خ��روب 
واألهمية  األخضر،  الجبل  في 
واألهمية  والطبية،  الغذائية 

االق���ت���ص���ادي���ة وان��ع��ك��اس��ات��ه��ا 
ع��ل��ى ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م��س��ت��دام��ة، 
جانب  إلى  البُستانية  واألهمية 
الخروب  تُجار  تجارب  ع��رض 

ومشاركات من الحضور .
وأوص�����ى ال��م��ش��ارك��ون في 
الندوة بإقامة حملة تشجير في 
برئاسة منظمة  القادمة  الفترة 
شتلة وبالتعاون مع جامعة ُعمر 

المختار والجهات ذات العالقة.
وح��ض��ر ه���ذه ال��ن��دوة وكيل 
العلمية،  ل��ل��ش��ؤون  ال��ج��ام��ع��ة 
لمركز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��م��دي��ر 
البحوث  المختار ومدير مكتب 
بالمركز،  العلمية  وال��دراس��ات 
شتلة  منظمة  وأعضاء  ورئيس 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ب��ال��ج��ب��ل األخ���ض���ر، 
ورئ����ي����س م��ن��ظ��م��ة ال��م��ع��رف��ة 

والثقافة والتعليم والتعلم، وعدد 
وع��م��داء  المكاتب  م���دراء  م��ن 
الكليات ووكالء الشؤون العلمية 
المكاتب  وم����دراء  بالجامعة 
مجلة  تحرير  ورئيس  بالمركز، 
عن  وع��ض��و  للعلوم،  المختار 
ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ال��ب��ي��ض��اء، 
وم��ن��دوب ع��ن قطاع ال��زراع��ة، 
ومندوب عن الغابات والمراعي 
عن  ومندوب  ال��زراع��ة،  بقطاع 
بالمنطقة  ال��زراع��ي��ة  الشرطة 
ال��ش��رق��ي��ة، ورئ��ي��س ال��ش��رط��ة 
الشرقية،  بالمنطقة  السياحية 
وم��ع��اون م��دي��ر ف���رع ال��ح��رس 
البيضاء، ورئيس مركز  البلدي 
الحرس البلدي مسه، وعدد من 

المهتمين 

اإلدارة  ل���ج���ن���ة  ع����ض����و  ع����ق����د 
والمعلومات  واإلن��ت��اج  لالستكشاف 
أبوبكر  للنفط  العربي  الخليج  بشركة 
عن  ممثلين  مع  اجتماًعا  عامر،  بن 
شمال  شلمبرجير   )SLB( ش��رك��ة 
إف��ري��ق��ي��ا ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي م��ج��ال 

خدمات حقول النفط.
األعمال  مناقشة  االجتماع  وتناول 
في  شلمبرجير  شركة  تنفذها  التي 

مختلف المجاالت، كما تم أيًضا عرض 
قبل  من  الحديثة  والتقنيات  األعمال 
ومدى  النفطية  الحقول  في  الشركة 
جاهزيتها في توسيع هذه األعمال في 
عملية التطوير واالستكشاف، ولقاءات 
استعمال  ف��ي  المتخصصة  ال��ع��م��ل 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ح��دي��ث��ة وال��ب��رم��ج��ي��ات 
القدرة  وزيادة  المتكاملة،  والمشاريع 

اإلنتاجية للشركة. 

أكد عضو الفرع البلدي الجغبوب 
عبد الله الزوي، أن المجلس يستعد 
محطة  تركيب  أع��م��ال  ف��ي  للبدء 
تحلية المياه  )RO( بقدرة إنتاجية 

تبلغ 2000 متر مكعب يومًيا.
وأوضح الزوي – في تصريحات 
اإلنتاجية  ال��ق��درة  أن  صحفية– 

حوالي  مرحلًيا  التشغيل  بدء  عند 
1000 متر مكعب، مع توقع زيادة 
بأنهم  موضًحا  مستقبال،  اإلن��ت��اج 
المعدات  باقي  وص��ول  ينتظرون 

التشغيلية خالل األيام القادمة.
وأشار الزوي إلى أن سبب تهالك 
لقدم  يعود  القديمة،  المياه  محطة 

الصيانة  وتعطل  التشغيلي  عمرها 
إضافة إلى نقص المواد التشغيلية.
الجغبوب  واح���ة  أن  إل��ى  يُ��ش��ار 
جنوب  تقع  طبرق  لبلدية  التابعة 
متر  كيلو   280 بمسافة  ط��ب��رق 
ويبلغ عدد سكانها 6000 نسمة. 

القطراني يبحث احتياجات شركات الخدمات العامة

وزير البيئة يبحث دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في عمل وحماية البيئة

ندوة علمية بجامعة عمر المختار حول شجرة الخروب

الخليج العربي للنفط تبحث مع شركة شلمبرجير التعاون في عمليات التطوير واالستكشاف

البدء في أعمال تركيب محطة تحلية مياه في الجغبوب بقدرة إنتاجية تبلغ 2000 متر مكعب يومًيا

اجتمع السيد نائب المدير العام لمصرف 
ال��وح��دة االس��ت��اذ ف���وزي ج��دول��ة االس��ب��وع 
إدارة  مجلس  رئيس  السيد  م��ع  الماضي 
فرحات  الدكتور  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
بن قدارة لمناقشة المصالح المشتركة بين 
تسخيرها  وُسبل  والمّصرف  المؤسس��ة 
ألهمية  ترسيخاً  العامة  المصلحة  لخدمة 
التنمية  ف��ي  وال��م��ؤس��س��ة  ال��م��ص��رف  دور 
على  الطرفان  اتفق  كما  المجتمع،  وخدمة 
واهمية  ال��ُم��ش��ت��رك  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  تعزيز 
التواصل الدائم بما يعود بالمنفعة للصالح 

العام. 
التعاون  إط��ار  في  االجتماع  هذا  ويأتي 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  بين  الُمشترك 

ومّصرف الوحدة.

ش���ارك ال��م��ص��رف ال��ت��ج��اري ال��وط��ن��ي، 
في  المخاطر  إدارات  رؤس���اء  منتدى  ف��ي 
في  الرابعة  دورته  في  العربية،  المصارف 
المدة  خالل  المصرية  الشيخ  شرم  مدينة 

من 8 الى 10 ديسمبر الجاري.
وت��خ��ل��ل ال���م���ن���ت���دى؛ اس���ت���ع���راض أه��م 
المخاطر  إدارة  مجال  ف��ي  المستجدات 
إدارات  وت��ط��وي��ر  ال��م��ص��رف��ي��ة،  وال��رق��اب��ة 
المخاطر في المصارف العربية، لكي تواكب 
اإلجراءات والتحديات المستجدة بما فيها 
المناخية  والحوكمة  الرقمية  الصيرفة 
المصارف  لتحصين  السيبراني؛  واألم��ن 

العربية.
المنتدى،  أعمال  فعاليات  وشارك ضمن 
ق��ي��ادات  م��ن  شخصية   200 م��ن  أك��ث��ر 
المصارف  في  المخاطر  إدارات  ورؤس��اء 
العربية، برعاية مباشرة من البنك المركزى 

المصري.

مصرف الوحدة يناقش المصالح 
المشتركة مع المؤسسة الوطنية للنفط

المصرف التجاري الوطني 
يشارك في منتدى المصارف 

العربية إلدارة المخاطر



ال��ك��ف��رة خ��الل  ب��ل��دي��ة  ب��ح��ث عميد 
اجتماع عقده بمقر ديوان البلدية نتائج 
مشاركة مكتب الرعاية الصحية بالدورة 
ابولونيا  بمدينة  ُعقدت  التي  التدريبية 
في  منها  االستفادة  وم��دى  اإليطالية 

الكفرة  ببلدية  تطبيق بعض اإلجراءات 
دي��وان  وكيل   / السادة  بحضور  وذل��ك 
الرعاية الصحية  البلدية ومدير مكتب 

وُمشرف التطعيمات.
االت��ف��اق على  إل��ى  ُخلص االج��ت��م��اع 

األولية  الصحية  الرعاية  دور  تفعيل 
ب��ب��رن��ام��ج يشمل  ال��ب��داي��ة  وس��ت��ك��ون 
مختلفة  م��راف��ق  ع��دة  تليه  ال��م��دارس 

بالبلدية.

شرعت الشركة المكلفة من قبل 
ببلدية  والجسور  الطرق  مصلحة 
الثانية  المرحلة  بأعمال  سليم  أبو 
محطة  من  الطريق  رص��ف  إلع��ادة 
مسافي  مصنع  إل��ى  الراحلة  وق��ود 
للمياه بالقرب من جامع السويحلي 
حيث  الزراعي،  الهضبة  وع  بمشر 
ب���دأت ال��ش��رك��ة ف��ي أع��م��ال كشط 
استعداداً  القديم  اإلسفلت  طبقة 

ألعمال الرصف.
لتفعيل  ال��رص��ف  أع��م��ال  ت��أت��ي 
مشروع  محالت  داخ��ل  المشاريع 
المختنقات  وحل  الزراعي  الهضبة 
أب����و سليم  ب��ل��دي��ة  ت��س��ع��ى  ال���ت���ي 

لحلحلتها.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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بلدي الكفرة

 يبحث نتائج الدورة التدريبية الصحية المنعقدة 
بإيطاليا ومدى االستفادة منها

انطالق المرحلة الثانية ألعمال رصف الطريق ببلدية أبوسليم

التسييري  ال��م��ج��ل��س  ع��ض��و  ت��اب��ع 
التعليم  ملف  م��س��ؤول  بنغازي  ببلدية 
مشاريع  الجازوي  عبدالباسط   السيد 
إنشاء وصيانة المدارس  وذلك بعقده 
اجتماعاً مع عدد من مندوبي الشركات 
الُمتعاقد معها لتنفيذ مدارس بمنطقة 
والنواقية  البالد  ووسط  خليفة  سيدي 

وجردينة.
حضر االجتماع مدير إدارة المتابعة 
وضمان الجودة سالم الجطالوي ورئيس 
عقيلة  بنغازي  لبلدية  المباني  وح��دة 
الكاديكي وُمهندسي إدارة المشروعات 

الُمشرفين على تنفيذ المشاريع .
ت��م خ���الل االج��ت��م��اع االت��ف��اق على 

ت��ح��دي��د ج����دول زم��ن��ي ل��الن��ت��ه��اء من 
المشكالت  وُمعالجة  المدارس  تنفيذ 

والصعوبات. 
وتأتي هذه األعمال بهدف التخفيف 
من كثافة عدد الطالب داخل الفصول 
األساسية  الخدمات  وتوفير  الدراسية 

في مجال التعليم.

المجلس  وأع���ض���اء  ع��م��ي��د  اس��ت��ق��ب��ل 
نالوت  مستشفى  وم��دي��ر  ن��ال��وت  البلدي 
ال���م���رك���زي وم���دي���ر ال��خ��دم��ات 
ال��ص��ح��ي��ة ن��ال��وت ورئ��ي��س 
ومجلس  ن��ال��وت  جامعة 
القافلة  بالبلدية  األعيان 
التي  ليبيا،  نداء  الطبية 
لمستشفى  ب��زي��ارة  ت��ق��وم 
للوقوف على  المركزي  نالوت 
احتياجات االقسام داخل المستشفى حتى 
يتم التنسيق لفريق القافلة للمجيء إلجراء 
الفحوصات والكشوفات الطبية المجانية 

في المدة القادمة.

بالمسرح  الماضية  االي���ام  خ��الل  أق��ي��م 
المشاركة  الفرق  تكريم  حفل  سبها  البلدي 
ضمن فعاليات رالي تحدي صحاري الجزائر 
الفدرالي في  المكتب  والذي نظمه  الدولي، 
ال��دول  من  متسابق   60 بمشاركة  الجزائر 
األوروبية والعربية و100 

متسابق من الجزائر .
ابناء فزان  حيث حقق 
والثالث  االول  الترتيب 

في الرالي.
وت���م ح��ف��ل ال��ت��ك��ري��م، 
بمشاركة المجلس البلدي 
سبها وبإشراف جمعية البر للتنمية البشرية، 
بالمنطقة  ال��وزراء  رئاسة  دي��وان  من  وبدعم 

الجنوبية .

بلدي نالوت
 يستقبل القافلة الطبية 

نداء ليبيا

سبها تكرم الفرق المشاركة في رالي 
تحدي صحاري الجزائر الدولي

مسؤول ملف التعليم ببلدية بنغازي ُيتابع 
مشاريع إنشاء وصيانة المدارس



نفذت  شركة القمة العالمية أعمال 
الجامعة  التوسعة على مفترق  رصف 
م��م��ا س��ي��س��اه��م ف���ي ت��ن��ظ��ي��م ح��رك��ة 
حدة  وتخفيف  المرج   بمدينة  السير 

االزدحام.

 جاء ذلك بناء على تعليمات عميد 
بشأن  صلهوب  ول��ي��د  ال��م��رج،  بلدية 
اإلسراع في إنجاز مشروعات توسعة 
وتشغيل  بالمدينة،  العامة  المفترقات 
مفترق  ع��ل��ى  ال��ض��وئ��ي��ة  اإلش������ارات 

الجامعة.
األع���م���ال  ه�����ذه  أن  إل�����ى  ي���ش���ار 
إدارة  ومتابعة  إش��راف  تحت  ج��اءت 
المشرفين  والمهندسين  المشروعات 

بالبلدية

احتفت بلدية أوجلة بتخريج الدفعة 
الحرس  بجهاز  الملتحقين  من   )38(
بمشاركة  إج��داب��ي��ا،  بمدينة  البلدي 
30 منتسب جديد من مدن الواحات 
رئيس  وبحضور  أجخرة،  جالو  أوجلة 
الجهاز  ف��روع  بين  المشتركة  الغرفة 
بالواحات المالزم أول مبروك خليفة، 
حيث تضمن االحتفال عرضاً عسكرياً 

لكراديس الخريجين. 

ال��ب��ل��دي  ال��ح��رس  ج��ه��از  منتسبي 
ع��دده��م 10  والبالغ  ال��ج��دد،  أوج��ل��ة 
وتقدير  ش��ه��ادة شكر  ق��دم��وا  أف���راد، 
أوجلة  لبلدية  البلدي  المجلس  لعميد 
أحمد محمد بترون، مقدمة من إدارة 
الوسطى  بالمنطقة  والدوريات  الدعم 
نظير  وذل��ك  البلدي،  الحرس  بجهاز 
البلدي  المجلس  ودع���م  لمجهودات 

للجهاز.

م���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن ع��م��ي��د ال��ب��ل��دي��ة 
ال��ج��دد  ال��ج��ه��از  منتسبي  ان��ض��ب��اط 
والتي  السابقة،  التدريب  فترة  طيلة 
لهم  مؤكداً  أشهر،   3 لمدة  استمرت 
حفظ  في  الهام  دوره��م  أهمية  على 
والدوائية،  الصحية  المواطنين  حقوق 
يعد  البلدي  الحرس  جهاز  أن  معتبراً 
خط الدفاع األول عن اإلنسان والبيئة.

7 بلديات
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ببلدية  الماضيين  اليوميين  اختتمت 
زليتن فعاليات مسابقة جائزة ليبيا المحلية 
لحفظ القرآن الكريم في دورتها الثالثين 
واألولى  لإلناث  عشرة  والخامسة  للذكور 

في حفظ القرآن الكريم مع تفسيره. 
اس����ت����م����رت ف���ع���ال���ي���ات 

أقيمت  ال��ت��ي  ال��م��س��اب��ق��ة 
لمدة  ال��وط��ن��ي  بالمسرح 
فيها  ش��ارك  أي��ام  خمسة 

المتسابقين  م��ن  ال��ع��دي��د 
وتحصل  ليبيا  مستوى  على 

على المركز األول ابن مدينة زليتن القارئ 
الشيخ جمال الدين عبدالسالم الزوير.

أعلنت بلدية طبرق عن إيقاف الدراسة 
في المدارس االبتدائية واإلعدادية العامة 

بداية  أسبوع  لمدة  والخاصة، 
م��ن ي���وم ال��س��ب��ت ال��م��واف��ق 
وذل����ك  دي���س���م���ب���ر،   17
األنفلونزا  انتشار  بسبب 

الموسمية.
فرج  البلدية  عميد  وأك��د 

أيام  إنتهاء  فترة  أن  بوالخطابية، 
الخميس  ي��وم  سيكون  ال��دراس��ة  إي��ق��اف 

المقبل 22 ديسمبر.

 قام مفتشو مركز الرقابة على األغدية 
جهاز  رف��ق��ة  س��ب��ه��ا،  مكتب   _ واألدوي�����ة 
شملت  تفتشية  بجولة  البلدي؛  الحرس 

المراكز الصحية بالمدينة.
الزيارة  خالل  ُرصد  أنه  المركز،  وذكر 
أن المراكز الصحية تفتقر إلى الخدمات 
رغم  ال��م��واط��ن  يحتاجها  ال��ت��ي  الطبية 
الصحية  ال��خ��دم��ات  الدارة  مخاطبتها 

وجهاز اإلمداد الطبي بهذا الشأن.
وأكد المركز، توجيهه بعض المالحظات 
الالزمة لرفع الوعى الصحي المتبعة، مع 
األخذ باالعتبار قلة اإلمكانات التي تعاني 

منها مراكز بالمدينة.

 زليتن تختتم فعاليات مسابقة جائزة 
ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم 

بسبب األنفلونزا
بلدية طبرق تعلن إيقاف الدراسة 
بالمدارس االبتدائية واإلعدادية

الرقابة على األغذية واألدوية تنّظم 
جولة تفتيشية بمراكز سبها الصحية

مشروع صيانة الهبوطات وحل المختنقات ببلدية 
المرج يصل إلى نسبة إنجاز 85 %

بلدية أوجلة 

 تحتفي بخريجي الدفعة )38( من الملتحقين بجهاز الحرس البلدي 

وعلوم  السياسية  العلوم  كلية  نظمت 
اليوميين  ال��زاوي��ة  بجامعة  االت��ص��ال 
)أهمية  بعنوان  عمل  ورشة  الماضيين 
والقانوني  واإلعالمي  السياسي  الدور 
في دعم ومناصرة الشعب الفلسطيني(.
بمناسبة  كلمة  الكلية  عميد  القى 
تعازيه  عن  فيها  عبر  ال��ورش��ة  إنعقاد 

فقدان  في  الزاوية  لجامعة  الخالصة 
رئيسها األسبق الدكتور مفتاح المرابط، 
مثياً على كلية العلوم السياسية بطرحهم 

القضية الفلسطينية.
الدائمة  المالحقات  أن  إلى  وأش��ار 
هيا  الفلسطينية  ال��ق��ض��ي��ة  ل��ط��م��س 
مالحقات دولية وأن الكيان اإلسرائيلي 

العظمى  ال��دول  قبل  من  الدعم  يالقي 
ووجب على الليبين والعرب والمسلمين 
محط  الفلسطينية  القضية  تكون  أن 
والديني  الوطني  اإلنتماء  ألن  اهتمام 
أجل  م��ن  كبيرة  ال��م��ؤام��رة  وأن  واح���د 
وطمس  الفلسطينية  القضية  تفكيك 

الهوية العربية.

تضامنًا مع القضية الفلسطينية 

 جامعة الزاوية تنظم ورشة عمل )أهمية الدور السياسي 
واإلعالمي في دعم الشعب الفلسطيني(
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ثقافية

لمهرجان  العليا  اللجنة  أعلنت 
في  ال��م��غ��ارب��ي  للمسرح  ب��ن��غ��ازي 
دورته الثالثة )دورة الفنان الراحل 
موعد  عن  الجهاني(  خليل  علي 
في  المهرجان  فعاليات  انطالق 
فبراير   25 إلى    20 من  الفترة 

2023 بمدينة بنغازي.
وأف�����اد م��دي��ر ع���ام ال��م��س��رح 
اللجنة  ورئ��ي��س  بنغازي  القومي 
سعد  الفنان  للمهرجان”  العليا 
لوكالة  ت��ص��ري��ح  ف��ي  ال��م��غ��رب��ي” 
ال���دورة  ه��ذه  أن  الليبية  األن��ب��اء 
ال��ث��ال��ث��ة س��ت��ش��ه��د ال��ع��دي��د من 
المحلية  المسرحية  المشاركات 
وال���ع���رب���ي���ة م���ن ل��ي��ب��ي��ا وت��ون��س 

والجزائر والمغرب وموريتانيا .
فرق  ثالثة  هناك  أن  وأوض���ح 
من  ستكون  ليبيا  م��ن  مسرحية 
وهي  المشاركة  ال��ع��روض  ضمن 
بنغازي  ال��ق��وم��ي  ال��م��س��رح  ف��رق��ة 
ب���م���س���رح���ي���ة )ح����ل����م أص���ح���اب 
ال��ص��وب( إع���داد وإخ���راج الفنان 
س��ع��د ال��م��غ��رب��ي وت��م��ث��ي��ل سعد 
ال��م��غ��رب��ي وي��اس��م��ي��ن -ال��م��س��رح 
لفرقة  باإلضافة  بنغازي،  الشعبي 
والتي  بطرابلس  الجديد  المسرح 
س���ت���ش���ارك ب��م��س��رح��ي��ة )ع���زف 
المدخلي  ياسر  تأليف  اليمامة( 
الميساوي  عبدالمجيد  وإخ���راج 
وتمثيل الفنان سيف العلواني ونور 

الميساوي.

أن عدد  إلى  ”المغربي”  وأشار 
ال���ع���روض ال��م��س��رح��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��م��ق��رر م��ش��ارك��ت��ه��ا ف��ي ال���دورة 

الثالثة هي ) 6 ( عروض من ) 4 
( دول عربية هى تونس والمغرب 
أن  مبينا  وموريتانيا،  وال��ج��زائ��ر 

من  ستكون  التونسية  المشاركة 
الفني  ل��إلن��ت��اج  ال��م��راي��ا  خ���الل 
والتي ستعرض مسرحية )سلفي( 
إل���ى م��ش��ارك��ة فرقة  ب��اإلض��اف��ة 
من  المسرحي  للنهوض  ال��وف��اء 
مدينة طبرقة التونسية بمسرحية 

)حالة خاصة(.
كما ستشارك الجزائر بعرضين 
مسرحيين األول لتعاونية – أنيس 
بالجزائر  اسطيف   – الثقافية 
بعنوان )تفضلي يأنسة(، والعرض 
لإلبداع  الستار  لجمعية  الثاني 
بعنوان  س��وف  ب���وادي  المسرحي 
أم���ا فرقة   ، ال��ف��ن��ج��ال(  )ق��ارئ��ي 
القنيطرة  ال��م��س��رح��ي  ال��م��ش��ه��د 
ستكون  المغربية  المملكة  م��ن 
المسرحي  ب��ال��ع��رض  مشاركتها 
المشاركة  تتمثل  فيما  )ال��ج��الد( 
ليلة(  )أخر  بمسرحية  الموريتانية 

لفرقة الرواد المسرحي.
وح��س��ب ت��ص��ري��ح ”ال��م��غ��رب��ي” 
ال��م��ه��رج��ان يتضمن  ف��إن ج���دول 
وورش عمل  ن��دوات  تنظيم  كذلك 
في  متخصصين  أس��ات��ذة  ب���إدارة 
دول  عدة  من  المسرح  فن  مجال 
المسرحي  اإلخ����راج  ع��ن  عربية 
التمثيل  وتقنيات  والسينوغرافيا 
إلى  باإلضافة  المسرحي،  والنقد 
العرب  الفنانين  من  ع��دد  لدعوة 
الثالثة  ال���دورة  فعاليات  لحضور 

للمهرجان.

بقلم: رامزالنويصري
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بالرغم من صفحاته التي لم تتجاوز ال�159 
صفحة من القطع المتوسط، إال أنه احتوى 
على تعريف بالكثير من أعالم المالوف ورواد 
هذا  يميز  ومما  طرابلس.  مدينة  في  الغناء 
الكتاب أيضا أن صاحبه مشتغل بالموسيقى، 
بين  المجال  كبيرة في هذا  تجربة  وصاحب 
في  والكتابة  والتدريس،  والتلحين،  العزف 

تاريخ الموسيقي الليبية.
الكتاب المقصود، هو )من أعالم المالوف 
طرابلس(1،  مدينة  في  الغناء  فنون  ورواد 
والصادر  الغريب،  عبدالعزيز  بشير  لأستاذ 
شكرها  الواجب  من  التي  الكون،  مكتبة  عن 

لما تقدم من جديد للمكتبة الليبية.
2

في مقدمة الكتاب، يوضح األستاذ الغريب 
سبب كتاباته لهذا الكتاب، بقوله: )ما دعاني 
المتنوعة  الفنية  الشخصيات  هذه  إلى جمع 
المالوف  مجال  في  بفاعلية  ساهمت  التي 
قدموه  بما  الكبير  إيماني  هو  الغناء،  وفنون 
من  أعمارهم  وأفنوا  بها،  آمنوا  رسالة  من 
أجلهم، لم يرجوا من خالل أدائهم لرسالتهم 
الوحيد  والمكسب  نوع،  أي  من  مكاسب  أي 
الذي عملوا من أجله هو حب الناس وإيمانهم 
برسالتهم(2. كما أوضح الكاتب إن مادة هذا 
الكتاب نشرت خالل عامي 2008 و2009، 

بصحيفة )أويا(، بصفحة )المشهد الفني(.
في المقدمة يذكر الكاتب جهود من سبقوه 
في التعريف ببعض هذه الشخصيات، وكيف 
م��ادة  تعزيز  ف��ي  الجهود  ه��ذه  م��ن  استفاد 

الكتاب.
عبدالله  للدكتور  تصدير  يتضمن  الكتاب 
في  التعريف  ع��ن  الغني  السباعي،  مختار 
مجال الموسيقى بما قدم من إسهامات في 
هذا المجال، من ألحان ودراسات وكتب في 

علوم الموسيقى الليبية والعربية.
ال��دك��ت��ور السباعي  ت��ن��اول  ت��ص��دي��ره،  ف��ي 
مشيراً  والطرب،  الفن  ألهل  المجتمع  نظرة 
بالرغم  ال��ذي  المجتمع  معايير  ازدواج  إل��ى 
ل��ه��م، ف��إن��ه يحتاجهم  ال��دون��ي��ة  ن��ظ��رت��ه  م��ن 

االجتماعية.  والمناسبات  الحفالت  إلحياء 
وفي ذات السياق أشار الدكتور عبدالله إلى 
مسألة مهمة، أن ممارسة هؤالء األعالم للفن 
المالوف والغناء هو من باب الهواية، إذ هم 
المهن  مختلف  يمتهنون  عاديون،  )مواطنون 
العادية  حياتهم  ويعيشون  البسيطة،  اليدوية 
في أسرهم وبيوتهم، ولكنهم ممارسون لهذه 
ال��ف��ن��ون ف��ي أوق����ات ف��راغ��ه��م(3، ويضيف 
وتحقيقاً  وأه��وائ��ه��م،  لرغباتهم  )إش��ب��اع��اً 

لذواتهم ومواهبهم(4.
3

والتي جمع  الكتاب،  مادة  إلى  اآلن  ندخل 
علماً   17 سير  الغريب،  بشير  الكاتب  فيها 
من أعالم المالوف والغناء بمدينة طرابلس، 
والمالحظ إن الكاتب اعتمد الترتيب األبجدي 
ألس��م��اء األع���الم ف��ي تسلسل ذك��ره��م، وفي 
ظني لو اعتمد الكاتب تواريخ ميالد األعالم 
في تسلسل ذكرهم، لكان أفضل للتعرف على 
الخط الزمني إلسهام كل منهم، وتطور هذه 
الفنون، وما يتصل بها مجتمعياً. خاصة وإن 
هذه الخط الزمني يبدأ في العام 1885م، 
وينتهي  داق��ره،  خليل  مختار  الشيخ  بميالد 

عبدالغني  الشيخ  بميالد  1956م،  عام  في 
دعوب، أي حوالي 71 عاماً.

التعريف بها في  تباينت سير األعالم في 
تغطي  التي  المعلومات  لقلة  ونظرا  الكتاب، 
من  ك��ان  منهم،  كل  حياة  جوانب  من  الكثير 
نموذج  على  يعمل  أن  الكاتب  على  الصعب 
موحد أو نمط للتعريف بها، وبالرغم من هذا 

يمكننا الوقوف على الكثير من النقاط:
لهؤالء  الفنية،  ال��ت��ج��ارب  ه��ذه  غنى    –

األعالم.
ال��داف��ع  ه��و  للفنون  وحبهم  إيمانهم    –
األساسي والمحرك لهم، لممارسة هذا الفن، 

سواء الغناء والمالوف.
بين  يجمع  ك��ان  ال��ذي  الواحد  المكان    –
المسافة  تنعدم  تكاد  والمتلقي، حيث  الفنان 
بينهما، بل وتتالشى في السهرات والمناسبات 

االجتماعية الخاصة.
–  االجتهاد والتجويد، والمواضبة.

العربية  الموسيقى  على  انفتاحهم    –
والنهل منها.

تحكم  كانت  التي  والتقاليد  األع��راف    –
تراتبية  اوج��دت  والتي  الفنية،  الصنعة  هذه 
الفن  شيوخ  بين  العالقة  في  نلمسها  جميلة 

وتالميذهم أو مجايليهم من الفنانين.
به  الذي صاغ  الجميل  األدب��ي  النفس    –

الكاتب هذه السير وأعاد كتابتها.
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في  الفنية  للمكتبة  إضافة  الكتاب  ه��ذا 
في  الفن  بأعالم  يتصل  ما  وخاصة  ليبيا، 
في  الليبي،  للفن  قدموه  وما  وآثارهم  ليبيا، 
أن  نتمنى  بمدينة طرابلس،  والغناء  المالوف 
نرى يتوسع هذا االهتمام ليتناول أعالم الفن 

بالمدن الليبية.
________________________

ب��ش��ي��ر ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��غ��ري��ب )م��ن   .1
أعالم المالوف ورواد فنون الغناء في مدينة 
طرابلس(، مكتبة الكون، طرابلس – القاهرة، 

2021م.
المصدر السابق، ص: 5.  .2

المصدر السابق، ص: 12.  .3
المصدر السابق، ص: 13,  .4

المسرح المغاربي في ضيافة بنغازي

وقفة مع أعالم المالوف والغناء بمدينة طرابلس

<< بقلم: الصديق بودوارة
)1(

خلق الله الكالم ..
جعله فصيحًا ، طليق لساٍن فصيح .

ووضع في فمه كل لغات الكون ..
وأعطاه منحًة كل المنابر 

ومكنه من ناصية الخطابة والقصيد .
جدول له مواعيدًا للتبجح ..

وأسواقًا للضجيج ..
ومواسمًا لبيع الوعود ..

وأخرى لمقايضة األماني بالوهم .
من أجله سّخر الفصحاء ..

وملوك البيان الُمرسل ..
وأمراء الجمل البراقة كنجوم ليٍل حالك .
والرجال الصغار في زمن القضايا الكبيرة 

وأرباب االسترسال في الحديث ..
وسحرة البالغة الذين تضيء حروفهم ..

كبصيص نوٍر يقبل من بعيد ..
كبارق ثغر عبلة 

وهي تبتسم على خجٍل لعنترة العبسي 
فيشتعل سواد ليله بالبياض

ويشرق ماضيه بالمالحم التي ال تموت .
كوجهك سيدتي ..

وهو يلوح لي من أقصى المسافة 
ويهمس لي دون أن يتفوه بحرف.

)2(
خلق الله الكالم سيدتي ..

لكنه يمهل وال يهمل ..
لذلك، جعل له ضدًا ال بقاء له بدونه .

وخصمًا ال حياة له إذا مات .
لذلك سيدتي ..

خلق من أجله الصمت 
وجعل من الصمت درجات 

فهو الصمت العابر بأفواه العابرين 
ذلك الذي يسمونه استراحة فرسان الكالم 

يركنون إلى ظله لبرهة ..
ثم يعودون إلى الثرثرة من جديد .

وهناك الصمت بداعي الحزن ..
والصمت بداعي خيبة األمل ..

والصمت بسبٍب من غياب وجوه األحبة 
والصمت إثر غياب الوطن ..

والصمت المفضي إلى موت أكيد ..
والصمت المؤدي إلى وجع مبرح ..
والصمت الذي يعقب الدهشة ..

والصمت الذي يلي هزيمة فادحة ..
والصمت الذي يعقب خسارة كل شيء .

ألف نوع هو هذا الصمت سيدتي ..
غير أن أروعه هو الصمت الذي يأمرني بالصمت 

كلما أردًت أن أبوح لعينيك ببعض الكالم!

أسطورة 
الصمت المطبق

نعلن نحن:1( سامح سالم يحي الحاسي. 
سامي   )3 الحاسي.  يحي  سالم  2(سفيان 
س��ال��م يحي ال��ح��اس��ي. ب��أن أس��م وال��دن��ا 
الصحيح هو "سالم يحي مسعود الحاسي" 
السجل  بسجالت  خطأ  ورد  كما  وليس 

المدني درنة. 

تصحيح سجل مدني
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

اختر خليال

ك��اليه

َتنسى الذي أحببت حال حُيوله 
ما بينه وفؤادَك الصافي األشم 
ذاك الذي يرتاُع عندك مفعما 
يقتات من فرح لديك ُيحال غم 

في األوج من أحببت عندك بلسم
في الولج يظهر ذلك السم األصم 
ما إن يضيق الصدر فارجع خطوة
وانظر َأَهمَّ إليك إن كنت األهم 

أم أنه كالبعض فينا نوازٌل
حمٌم على شغف تزيد الهّم هم

أحبب فإّن الحب شيء رائع 
لكّنه في غير موضعه األلم 
أحِبْب إذا ما كان قلبك نيرا 

"كاليه" 26 مايو 1940..
األوام���ر  أعطيت  األخ���ي���رة..  األوام����ر  أعطيت 
األخيرة..  كل جندي مسؤول عن نفسه.. ال مراكز 
وقاتلوا  أنفسكم  ع��ن  داف��ع��وا  ت��م��وض��ع��ات..   وال 

ببسالة فال يوجد إخالء بحري..
"إليك يا حبيبتي أكتب هذه الرسالة.. وأنا أجزم 
بأنها ستكون األخيرة، أنا أكتب إليك ألنني خائف 
وعند الخوف دائما ما نبحث عن من تطمئن إليه 
قلوبنا وفيك دائما يا حبيبتي ما وجدت الطمأنينة..
بأنني قد بررت  المرة ألخبرك  إليك هذه  أكتب 
آلخر  سأحبك  بأنني  لك  قلت  عندما  لك  بعهدي 
لحظة في حياتي وأن آخر شيء سأعبر عنه في 

هذه الحياة هو حبي لك..
أطبقوا  األلمان  "كاليه"  من  اآلن  إليك  أكتب  أنا 
علينا الخناق واألوامر األخيرة قد أعطيت لنا، لقد 
قال لنا قائد الحامية بأن كل جندي مسؤول عن 
نفسه..  هل تعلمين ماذا يعني ذلك يا حبيبتي؟..  
هذا يعني بأننا هزمنا وأن الموت هو أقرب لي من 

أي وقت مضى..
آلخر  سأحبك  بأنني  ع��ه��دا  أعطيتك  عندما 
لحظة في حياتي، لم أكن أتوقع بأن حياتي ستكون 
قصيرة هكذا، لم أكن أتوقع بأنني سأغادر الدنيا 
وأنا لم أتجاوز الواحد وعشرين عاما بعد.. ألكون 
معك صادقا كنت أتوقع بأنني سأعيش ألربعين أو 

خمسين عاما أخر..
سويا  الفطور  طعام  نتناول  أن  في  أفكر  كنت 
نحمم  ونحن  فرحتنا  في  أفكر  كنت  صباح،  كل 
مولودنا األول للمرة األولى، كنت أفكر في تربيته 

ومشاهدته يكبر ويتخرج ويحب ويتجوز..
كنت أفكر بوجوهنا التي ستكسب تجاعيد كثيرة 
استدارت  حتى  انتفخت  التي  وبطوننا  ومتعرجة 
في  ق��ارب  ف��ي  الشامباين  أك���واب  نشرب  ونحن 
عرض التايمز أو تحت جسر لندن أو فوق ساعة 
كنت  هناك  لندن..   برج  داخل غرف  أو  بين  بيغ 
أتمنى أن تأتي اللحظة األخيرة التي سأحبك فيها 
والجثث  المتبعثرة  الركام  أك��وام  بين  هنا  وليست 

المتفحمة واألطراف المعلقة..
أنا اآلن أسمع صوت هدير محركات "الستوكه"..  
إنها قاذفات ألمانية ال ترحم، هاهي تحوم فوقنا 
اآلن وتقصف يمينا ويسارا وفي أي لحظة ستأتيني 
قذيفة من قذائفها لتنتشلني من هذا الرعب الذي 

أعيشه اآلن..
أنا حزين يا حبيبتي.. أنا حزين جدا، لست حزينا 
ألنني سأموت بعد لحظات أو ألنني سأذهب ولن 
ألتقي بك بعد اليوم أبدا!!.. ال ليس هذا السبب 

لحزني..
عبرت  التي  رسالتي  بأن  أعلم  ألنني  حزين  أنا 
لن  حياتي  ف��ي  لحظة  آلخ��ر  ل��ك  حبي  ع��ن  فيها 
بدم  كتبتها  قد  وأن��ا  فكيف ستصلك  أب��دا  تصلك 

صديقي الراحل على عرض جدار متهاوي..
حبيبك "نيفيل"

وثب الشوق إليك

هذيان مشاعر

ذنوب خفية

■ بقلم : مروة العرفي 

■ بقلم: محمد ساسي العياط  

■ بقلم : جبريل ادبيش

■ بقلم : وصال جمال 

■ بقلم : آية خالد 

إلى النصوص المحذوفة 
إلى المكان الُمفّضل الذي غادرته

إلى الرسائل التي قرأتها على عجل ثم رميتها
اللحظات الهادئة التي أهملتها ولم أكترث لها

وفرصة الصمت التي كادت على وشك االنتهاء وبدء 
الحديث

إلى التواريخ الجميلة التي لم أحفظها

إلى األيام التي أيقنت أنها ُمبهرة بعد فواتها
أتأملها  ولم  ُمسرعة  َقطعتها  التي  الجميلة  الُطرق 

جيًدا
الفكرة الُمالئمة التي ضيعتها ولم اعتِن بها

إلى الجانب اللطيف بك 
أفتقدهم وأفتقدك جًدا.

أغِلق البَّاب عليِهما داَست قدميها أرض 
ستعيُش  ِبأنها  يوماً  تتخيل  لْم  التى  البيت 
َقلِبها  على  البيُوِت  أغلى  كان  بيًت  فيه،، 
نامت ليالي عديدة فيه،، َضِحكْت ِمن قلِبها 
أّن  ولِكن  البيت  هذا  في  إنْحبت  و  أّحبْت 
فهذا  الثانية  صاحبتُه  ِلتكون  الي�وم  تدلفُه 
ثقلها على أول  أمر يفوْق طاقتَها ،، إرتمت بُِ
َعينَاها  أخفضت  ُقبالتَها  وجدتها  أريكٍة 
وراحت تنظُر لخاتم زواِجها و للحنِة التى 
بت يداها ،، جلسْت عُروس بدوِن قلٍب  خضَّ
وروح ،، ُفستانها األبيض ، َطرحتُها البَّراقة 
َحولها  ِم�ْن  شيء  كل  الَخاِفته  األض��واء   ،،

يُذِكرها ِبوجِعها و ألِمها ،،
الِمنضدة الصغيرة  المفاتيح على  وَضع 
إّقترب ِمنَها بهدوٍء،، إنتفَض جسدُها َقامْت 
للَخلف  َخ��ط��واٍت  تراجعت  مقَعِدها  ِم�����ْن 
ال�دم  ت��ذرُف  وعيناها  ِبغضٍب  ل�ه  ونظرْت 
ال ال��دم��ع ،، ب��ص��وٍت ب��اك��ي ُم��رت��دى ثوب 

الشجاعة َقالْت لْه:
يا  اإلقتراب مني  تفكر في  أن  إي��اك   _

عمر أحذرك 
مندياًل  أخرج  يتصَبُب عرقاً  بدأ جبينه 
ح��اول  ِري�قه  إزدرر  و  ِبنطاله  جيب  ِم�����ْن 

تهدئتها فقال:
لنتحدث  إهدئي  نور  يا  عليك  هوني   _

كراشدين
قهقهت على جملته األخيرة وقالْت:

بأنك  ت��ذك��رت  اآلن  _راش��دي��ن؟!ن��ح��ن! 
 ، تنبيه  هو  عمر  يا  اسمع   ،، وكبير  راشد 
تحذير، تهديد، أسميه ما شئت ،، حذاري 
أن تصدق هذه الكذبة وال تفكر بأن تتقمس 
دور الزوج الُمحب وتذكر بأني وافقت على 
ِذكراها وألجل  و  أختى  ِمنك ألجل  الزواج 
أن  و  الموت  علّى  أحُب  واللَّه  أنا   ،، إبنتها 

تزهق روحي على أن أتزوج ِبْك..

َراح  ِبالحائط  إلتَصْق ظهُره  عنها  إبتعد 
نور  ه��ِذه  ليسْت  وف��زع  بخوٍف  إليها  ينُظر 
التى َعِهدها ليسْت نور التى َكانت َقبل أربِع 
عُطوفه  طيبة،  َكانْت،  ِتلك  نور   ،، َسنوات 
،َهاِدئَة ، جبانة أّما هذه فهي نور أخرى هو 

كان سبباً في أن تُصبح هكذا 
رفع َكفيه محاوالً تهدئتها قال:

_ كما تريِدين لن أقترب منك ولْن ألعب 
 ،، لسانك  لساني  يُخاطب  ولْن  الزوج  دور 
أْغِسلي  إنهضي  واآلن  أن��ِت  ترغبين  حتى 
يُفيدك  لّعله  ونامي  ثيابك  وبدلي  وجهك 

قلياًل
قامْت  عليه  د  الرَّ عناء  نفسها  تُكِلف  لْم 
وهي تَجر ُفستانَها الذي يُفوق وزنها ،دلفْت 
الُفراش  على  إرتَ��م��ت  و  وأقَفلتها  للغرفة 
ى  ُموسيقَّ َع�����زْف  ف��ي  ِش��ْه��َق��اتُ��ه��ا  وبَ����دأْت 
صاِخبة أشَبه بحفِل تأبين ،، تَركْت العّنان 
ِم�ْن  لَيخرَج  الَمجال  لْه  أفَسحْت  ِل�نَِحيبُها 
وق و الِخذالن  ُقمُقم الُحزن و الغضب والشَّ

...
أّن أعياها التعب نهضْت و غَسلت  بعد 
وجهها وتوضأت صلْت ركعات ِبدون حسبان 
لخوِض هذه  بُالقوة  يَُمدها  أْن  اللّه  ودّعت 
النافذة  أم��ام  وقفْت   ،، الشعواء  ال��َح��رب 
الحديقة  َص��وب  لأسفل  نَظرها  وجهْت 
حيُث تُوجد ِتلك الخيمة التى بدأ ُكل شيء 
منها تنفسْت الُصعداء وبدأت ذاكرتها في 

إجتراء الماضي....
قبل أرب���ع س��ن��وات وأث��ن��اء زف���اف فرح 
حيُث  هناك  ِم�ْن  الحكاية  بدأت  نور  أخت 
رن  يُحضِّ العائلة  بنات  وب��اق��ي  ن��ور  كانت 
أجل  ِم�ْن  العريس  أهل  إلستقبال  الخيمة 
ذلك  ِلُكل  داع��ي  ال  أنه  مع  )النجمة(  ليلة 
فالعريس إبن َعمها ولكن لْم يُرد أّن يُنقص 
على فرح شيء أرادت ُعرس تقليدي وَحقق 

لَها ُمرادها..
ُكل شيء َكان كما ُخِطَط ل�ْه،، إنتهت نور 
ِم�ْن الترتيبات ،، إستدارت ِل�تَدخل وتجهز 
لَها وتقدم  إبتّسم  َقابلَها ُعمر  نَْفِسها ِحين 

ِمنها وقال:
الفال لك يا إبنة عمي،، أرى بأن   -

كل شيء ُمكتمل
ابتسمْت ل�ْه و قالْت:

إذنك  عن  واآلن  جاهز  ُكل شيء  -أجل 
يجب أن أدخل وأنت إذهب وجهز نفسك ف� 

أنت أخ العريس
دخلْت وتركته واقف ال يدرى أين وضعْه 
إبنة  الُطفولة  بَل  الُمراهقة  اللّه،، نور ُحب 
يَذكر   ،، أمام�ه  َكبُرْت  التى  ِطفلتُ�ْه   ،، م  العَّ
يَوم ِوالدتها و ي�وم َخطْت أول ُخطوة ، أول 
ِم�ْن  نََجاِحها  ي�وم   ، المدرسِة  ل�َها في  ي�َوٍم 
الثانوية ، واآلن َصارت صبية جميلة ُمهذبة 
األعين  ك��ل   ،، ودي��ن  خلق  ذات  ُمحتشمة 
تنظُر َصوبها وُكل إمرأة تَتمنَاها بأن تصير 

زوجة إلبنها .
يا  تنتظره  الذي  ما  نفسه  يُخاطب  ظل 
في  وَفاتحها  تشجع  ُمراهق  لسْت  ُعمر؟! 
أْن  �ا  إمَّ لَها  ِبحبك  َصارحها   ،، الْموُضوع 
�ا أْن ترفْض ،،، ولكنْه كان جاهاًل  تُوافق و إمَّ
الشاب  فيه  رأت  لَطالما  نَحوهْ  ِبمَشاِعرَها 
دينْه وعلمه  و  برجولتْه و شهامتْه  الِمثالي 
الطبيْب  الُمحترم  م  العَّ إبن  فهو  وثقافته 
النَاِجح الَواِثُق ِم�ْن نفسه والَعاصْم لَها َعن 
الخطأ والَزلل كانْت تَ�تُوق لِ�يوِم إعترافْه ،، 

اليوم الذي ستقول له فيه:
 ،، بل  ِقَ ِإْن  َقبلُت  أنا  ف�  أبي  أطلبني من 
أخرَجها ِم�ْن أّحالِمها الوردية ُجوقه مزامير 
يارات التى إصطفِت تَحْت،، أمام البيت  السَّ

ُمعلنة وصول أهل العريس  أهل الّع�م ...

جذب  على  ق��ادرة  انها  النفس  ذنب  ما 
كبائر العراقيل خلف اساور الشفاء !

تأخذها  س��اذج��ة  كلمة  النفس:  شفاء 
هراء القلوب وكانها اضحوكة بشرية نهون 

بها على نفوسنا، لنترك اثر طيب بيننا.
نفسية  جمالية  اال  ليس  النفس  شفاء 
تتمحور خلف اجتياز البشر لنقطة البداية 
بداية الحديث والمشاعر واللقاء والتوافق 

والتجذاب ! 
ولكنه  متأخًرا  قد  و  مبكرا  ياتي  شيء 
الثغرات  يعالج  و  القلب  انين  حول  يتركز 

النصفية بشفاء بسيط جدا.
الذنب ذنب الهواء عندما يباعد الخوف 
من قلوبنا ذنب الحياة على تالشى اجسادنا، 
ال نتشافى وقتها بل نترك اثر الهدم داخلنا 

و نبعد السالم من ذنوب قلوبنا.
التعلق يهدم النفس للحياة ياخذنا لنقطة 
النهاية دائما. يمنع البدايات من البدء من 

جديد، ويصرف مشاعر التعايش داخلنا ! 
التعلق ُمفسد للعقل قبل القلب . 

يالله من هذا الشعور المبطن بمشاعر 
فشل وخوف و ألم !

نحن اشخاص ُمسيرين وليس ُمخيرين 
مشاعرنا مسيرة قلوبنا كذلك حياتنا تختار  

الفرص دائما. 
قد تصبح اوقاتنا ممتلئة بافكار التحيز 
الواقع  نهمل  قد  والتجربة،  المشاعر  بين 
فقط لندرك اننا نجتاز الال واقع و نتجرأ 
نعرف  ال  وكاننا  لحياتنا  العراقيل  إلدخال 

كيف نبدا دائما ! 
لماذا نبدا ؟

نهايات  أو  تنتهي  لم  قصص  تكون  قد 
تحتاج البداية من جديد؛ قد تكون النهايات 
من  الفكري  االجتياح  لهذا  مالئمة  غير 

التقبل والعدم . 
مطاف  اال  ليست  والحتمية  العدمية 

الغير  ل��ب��ع��ض االش���خ���اص  ب��ع��ي��د االج����ل 
مشاعرهم  على  الحفاظ  على  ق��ادري��ي��ن 

داخل القصص الوهمية.
القصص الحقيقة تكون بمشاعر ابدية 

وليست حتمية .
نكن  لم  ولو  دائما  الخوض  ندفع  لهذا 
قادرين ولكننا نترك اثر لمن يهمه االمر !

- عقدنا فتعاقدنا
- جذبنا فتجاذبنا 
- اهملنا فا افلتنا
- عتبنا وتعايشنا

- اغلبنا فا ادركنا
- صدمنا فا تصادمنا

- سيرنا فاخترنا
- خيرنا فا تالشينا
- شبكنا فا تعاهدنا

فسالم عليكم وعلى ما في قلوبكم لنا .
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ادبيات شعبية

القمر والشمس للشاعر محمد بوهارون الشاعر صالح بوعياد الشهيبي  
وقصيدة عليك وطن

سليمان السنوسي المنفي 
وحكايات من بالدي

العرب لوله قالوا

غناوة العلم

من ديوان الشاعر صالح بوعياد الشهيبي 
اخترت لكم قصيدة عليك وطن التي يقول 

في ابياتنها
عليك وطن مو نابت مغير ازلوله

والله مانبت ترفاس، له في هو
لوكان ع المطر نين الوطاه محلوله

والقيت المويه قاعدة التوا
في وطن ربيع راكاحات  سيوله

اسما وطن بر وتربته تضوى
لكن سنين اعيونها منحوله

قالبه نبات الفطر كيف الدوا
وان صارت امطار تسير فيهن قوله

قيس ربنا  لبركه فيهن  شوا
نلقانه خير هالب حدود اوصوله
وحق من خلق من ضلع يادم حوا

العاد اتحول م الرياق ابسوله
والتنتظروه مبسوط صافي جوه

نين تشربوا منه حليب الغوله
ونين ع الطبيعه تنظروا لبعوه
ويبقى طبيب القرد ويدزوا له

وان جاء للمريض يزول عنه سوه
والميت ايجي من قبل يهلب حوله

في كفنه في عز الشباب وقوه
ونين تسمعوا ع الذيب داير طوله

في جدي طاش وحده ليلة نوه
حنون العطيب وقال مي معقوله

من خوفه يفجعه حتى العواء ماعوى
وقال رزق لي وجايتي بسهوله

ولكن انريد اندير فيه  امروه
نريد نقدعه المه اللي مشغوله

حرام الفقد دون ها  المروه

اللي يدير روحه قنطره يتحمل الدوس
اللي يديرها العمى يلقاها في عكازه
يديرها الصغار ويحصلوا فيها الكبار

اللي يصرف ومايحسب يفلس ومايدري
اللي قاسمت لك اتجيك
اللي اتحصل فيه دبر له

مطامنه العين اتقول  عرب عزاز مرسالهم ايجي
عزيز خذ اقوال الناس اذهبوا شيرته وانس علي

العمر ماعليه اطعمه  ان كان ياخصص جيت في اوله
ينجى العقل م النيران لوكان ماتبطيت يافزع

حكايات  كتاب  طبرق   الهدى  ودار  مكتبة  عن  صدر 
من بالدي من السهل والوادي في االدب الشعبي الليبي 

على لسان االنسان والحيوان 
واالمثال  التعابير  بعض  تعالج  شيقة  حكايات  وهي 
يرق  الحالل  رزق  عليك  ويوم  لك  يوم  مثل  الشعبية 
واللي  وجابك   اتخرب  عقلك  في  واللي  ينقطع  وما 
قاسمت لك اتجيك ودير الخير  وانساه حكايات رائعة 
لكن مايعيب هذه الحكايات ان المؤلف لم يفرق بين 
والتاريخية  الدينية  والحكاية  الشعبية  الحكاية 
ايضا اليمتك موهبة القاص في عرض هذه الحكايات 
الشيقة التي تحتاج الي اعادة كتابتها باسلوب القصص 

ولكن مشكور المؤلف على جمعها في هذا الكتاب

ك��ي��ف ال��ق��م��ر وال���ش���م���س ك��ي��ف ك��ري��م��ه

ال������������������ث������������������الث������������������ة   ق������م������ه 

واخ��������رىزاي��������ده ع��ن��ه��ن��ب��ش��ي ي��س��م��ى

اي���ع���م���ه  ال������ك������ون   ك����ل����ه  ن�����وره�����ا  اال 

ك���������������������ي���������������������ف     ب������ع������ض������ه������ن 

ه���ي وال���ق���م���ر  وال���ش���م���س  وي����ن ع��رض��ه��ن 

وم�������رن  م����ع����اه����ا   ن���ي���ن ح����د غ��رض��ه��ن

ه���������������������ي ك����������������������������������ي   ه�������ن�������ا

ن����وره����ن م����ع ن����وره����ا اف�������رض ك��ي��ف��ن��ه

وام��������ا ن���ف���س���ه���ا ك����ي����ف ري�������ح ال���ج���ن���ه

ي�����������ام�����������ا ع������������������رب ص���������وره���������ا

ب���ش���ره���ا ن�������وع  دار  ك����ري����م����ه  وام���������ا 

ت����رق����ي ن�����واظ�����ر ك�����ل م������ن  ي��ن��ظ��ره��ا 

وف���ي���ه���ا وص�����اي�����ف وي���ن���م���ا ن���ذك���ره���ا 

م���ن���ه���ن ال���ن���س���م���ه ه���اي���م���ه ب��ش��ع��ره��ا 

ي��س��ت��ره��ا  ك���ل���ه���ا  ص����ب����ت  ان  ط����ول����ه 

مظهرها ف���ي  ال��ش��م��س   ك��ي��ف  خ���د  ول��ه��ا 

ش���ف���ت ال���ج���م���ي���ل���ه واج����ب����ي ن��ش��ك��ره��ا 

ح��ت��ى ان ك��ن��ت خ��اي��ف م��ن ع��ق��اب ج��رره��ا

س����������ب����������ح����������ان رب�������������������ي ص����������ور

ول�����و ب���ال���ن���ظ���اف ب��ه��ي��ت ن���ي���ن ام���ج���ور

ل����ه����ا خ�����د ك����ي����ف ال�����ب�����در ل����م����ا ن����ور

ول���ه���ا م���ي���م واس������ع ب����ال����س����واد  ام���ح���ور

ي���دور ال���ج���م���ال  ع  واح�����د  ف��ي��ه  ك����ان  ان 

س��������ب��������ح��������ان ك��������ي��������ف ع����م����ل����ه����ا 

م�����ن ك�����ل ش�����ي اش��������وي ن����ي����ن ع���دل���ه���ا

رب��������ي خ���ل���ق���ه���ا ل���ل���ب���ش���ر ج���اع���ل���ه���ا 

هلها م���ج���اور  ج���ا  اق���ري���ب  م���ن  ي���اع���ون 

ب����وه����ا ع���ط���ات���ه���ا ح���اج���ت���ه ح��ص��ل��ه��ا 

ك����ي ال���م���ع���ج���زة ي���ت���ع���اب م����ن ي��وص��ل��ه��ا

الجمال خذاته من يوم قعدته ع العرش قال خذاته

م���ع���ج���زت���ه  ودار  ال�������ك�������ون   خ�����ال�����ق 

ب���ث���ب���ات���ه داره�����������ا  ان�����ث�����ى  ارق  ه������ي 

ي��غ��ي��ب��ن وه����ي ع ال���ك���ون ت���ض���وي دي��م��ه

ه����ي وال���ق���م���ر وال���ش���م���س ف�����وق االم����ه

ب������اب ال����ك����رم م���ن���ه���ا وب����ي����ه  رح��ي��م��ه

تظليمه ل���ه   ات��س��ي��ر   ن���ور  ف��ي��ه  ك���ان  ان 

ه������ن ال�����ث�����الث�����ة رب������ن������ا  ف����ارض����ه����ن

وال��ت��ب��س��ي��م��ه وع���ق���ل   ب�������زوق    زادت.   

التقييمه ف���ي   ج���م���ع    ج���اب���ت.   م��م��ت��از 

ال���ع���ال���ي خ��ل��ق��ه��ن ب���ي���ن ف�����رض وس��ن��ه

عظيمه ت��ب��ان  وه����ي  وش��م��ي��س��ه  اق��م��ي��ر 

نسيمه غ��ي��ر  ي��س��د  ص���اف���ي  ع��ط��ر  ي��ه��ب 

وداره���������ا خ���الي���ق م��خ��ت��ل��ف م��ن��ظ��ره��ا

تسقيمه ف���ي  وع�����ال  ال��ج��م��ال  روح  م���ن 

التخطيمه ف��ي  اخ���ض���ار   ال��ي��ب��ي��س   ت���رد 

ت��ح��ل��ي ال����ري����ق  ات���س���ي���ر ل����ه ت��ج��م��ي��م��ه

تظليمه ل���ه  ام���غ���ي���ر   ال���ح���ري���ر   وك���ي���ف 

ال���ب���اق���ي  ت��ل��م��ه خ�����وف م�����ن. ت��ع��ري��م��ه

ب���ي���ن ال����ح����م����وره وال����ص����ف����ار. وس��ي��م��ه

ي����اب����ال س���م���ح���ه  وخ���اي���ل���ه  وس��ق��ي��م��ه

ت���ن���ق���ض ع���ل���ي���ا ل���وع���ت���ي ال���ق���دي���م���ه

داره��������ا ن���ظ���ي���ف���ه  وال���ج���ب���ي���ن ام������دور

ت��ح��م��ي��م��ه ع����ن����ده����ا    ب���ال���س���م���ار  وال 

اج����ل����ن س����ح����اب����ات����ه ب����ع����د ت��غ��ي��ي��م��ه

وح����اج����ب ع��ل��ي��ه ت���ق���ول خ����ط رس��ي��م��ه

راه�������ا  خ����ذات����خ س���اع���ة ال��ت��ق��س��ي��ي��م��ه

ب����ق����درة ال�����ب�����اري ب���ال���ج���م���ال ك��م��ل��ه��ا

ب��ع��زت��ه وج���الل���ه وق����درت����ه  ال��ح��ك��ي��م��ه

ي���ري���ده���ا ع��ش��ي��رة ع��م��ر ن����اس رح��ي��م��ه

تحشييمه ل���ه  ات��س��ي  خ��ط��ي��ب  ي��ج��ي��ه��م  

ك����رام����ة م����ن ال���ل���ي ف�����وق ب���ان���ي خ��ي��م��ه

رب������ي ع���ظ���ي���م وداره������������ا  ال��ع��ظ��ي��م��ه

م��ن ي���وم ق��ع��دت��ه ع ال���ع���رش  ق���ال ب��ذات��ه

وط����ل����ع خ���الص���ت���ه���ا ب����ع����د ت��ق��وي��م��ه

ال���ب���اق���ي خ��ل��ق��ه��ن  ب��ي��ن س��ي��ن وج��ي��م��ه



إشراف : معتز ونيس األحد 21 جمادى األولى 1444هـ الموافق 18 ديسمبر 2022م العدد )205(  11

حوادث

الديوان / خاص
ال��دول��ة لشؤون  ق��ام وزي���ر 
الليبية  بالحكومة  ال��ه��ج��رة 
لمدير  بزيارة  التباوي  فتحي 
اإلدارة العامة للبحث الجنائي 
ال��ل��واء ص��الح ه��وي��دي بمقر 
بمنطقة  ال��رئ��ي��س��ي  اإلدارة 

الهواري في مدينة بنغازي.
وج��اءت ال��زي��ارة وف��ق بيان 
 " للوزير  اإلع��الم��ي  للمكتب 
التوصل  تم  ما  على  لالطالع 
إل���ي���ه ب��خ��ص��وص م��ن��ظ��وم��ة 
المعلوماتي  األم��ن��ي  الحصر 
العامة  اإلدارة  أطلقتها  التي 
 2020 عام  الجنائي  للبحث 
ب��ه��دف إج����راء ح��ص��ر أمنى 
الوافدين  لجميع  معلوماتي 
ال����ع����رب واألج�����ان�����ب ع��ل��ى 
األراض�������ي ال��ل��ي��ب��ي��ة وال��ت��ي 
عملهم  طبيعة  تحديد  تشمل 
إلى  تواجدهم وصوال  وأماكن 
كاملة  بيانات  ق��اع��دة  إن��ش��اء 

بالخصوص.
مدير  ق��ام  للبيان  ووف��ق��ا  
ل��ل��ب��ح��ث  ال���ع���ام���ة  اإلدارة 
في  ال��وزي��ر  صحبة  الجنائي 
األمنية  اللجنة  لمقر  زي���ارة 
ل��إلدارة  التابعة  المعلوماتية 
الصابري  منطقة  في  العامة 
على  لالطالع  بنغازي  بمدينة 
من  ف��ري��ق  رف��ق��ة  المنظومة 

المتخصصين  المهندسين 
ف���ي ال��م��ن��ظ��وم��ات األم��ن��ي��ة 
أب���دوا  وال��ذي��ن  المعلوماتية 
تقوم  ال��ذي  بالعمل  اعجابهم 
اآللية  على  وأثنوا  اللجنة  به 
الحصر  عمليات  في  المتبعة 

األمني.
م��ن ج��ان��ب��ه أب����دى ال��وزي��ر 
إليه  ت��وص��ل��ت  ب��م��ا  إع��ج��اب��ه 
قاعدة  تأسيس  م��ن  اللجنة 
لحصر  م��ع��ل��وم��ات��ي��ة  أم��ن��ي��ة 
جميع األجانب وطريقة العمل 
لبطاقة  ال���واف���د  وس��ه��ول��ة  

الحصر األمني.
ووزير  اإلدارة  مدير  واتفق 
الزيارة  الهجرة  خالل  شؤون 
ع��ل��ى " ت��ط��وي��ر ال��م��ن��ظ��وم��ة 
وإدخ��������ال ت��ق��ن��ي��ة ال��ب��ص��م��ة 
ال��ع��ش��ري��ة وب��ص��م��ة ال��ع��ي��ن 
 )DNA( المتطور  والتحليل 

وذلك وفق تصور أعده الوزير 
بشأن ذلك.

كما أثني الوزير على " عمل 
اإلدارة العامة للبحث الجنائي 
المنظومة  ه��ذه  إط���الق  ف��ي 
ال���ت���ي أك����د أن���ه���ا ت��ع��د ن���واة 
حقيقية إلعداد قاعدة بيانات 
وزارة  عليها  ت��رت��ك��ز  ش��ام��ل��ة 
شؤون الهجرة في التعامل مع 
واألجنبية  العربية  الجاليات 
الستفادة  إض��اف��ة  ليبيا  ف��ي 
في  األم��ن��ي��ة  األج��ه��زة  جميع 
كونها  المنظومة  م��ن  ليبيا 
تحوي معلومات شاملة عن كل 
من هو غير ليبي يتواجد فوق 

األراضي الليبية.
و أش��ار البيان  إل��ى  قرب 
يجمع  ش��ام��ل  مؤتمر  انعقاد 
سيتم  ب��األم��ر  المعنيين  ك��ل 
خالله اعالن انطالق التعامل 

الرسمي بالبطاقة األمنية في 
بالتعاون  الليبية  المدن  جميع 
األمنية  األج��ه��زة  جميع  م��ع 
واألجهزة  البلديات  وع��م��داء 
جميع  توجيه  ليتم  االعتبارية 
إستخراج  لضرورة  الوافدين 
ه���ذه ال��ب��ط��اق��ة ال��ه��ام��ة التي 
تساعدهم  في التحرك داخل 

البالد.
الوزير   أن  البيان  وأض��اف 
وع�����د ب��ت��ق��دي��م دع�����م ق���وي 
األمني  الحصر  لجنة  لعمل 
المعلوماتي لما له من دور هام 
في أمن البالد إضافة إلى أن 
عمل اللجنة يسهل عمل جميع 
على  العاملة  األمنية  األجهزة 
ملف الهجرة والوافدين داخل 

ليبيا. 

بيان  بحسب  ال��وزي��ر  وأك��د 
مكتبه اإلعالمي على ضرورة 
تعميم هذا اإلجراء على كامل 
المدن الليبية خاصة الحدود 
الجنوبية  والمناطق  الشرقية 
هناك  الوافدين  لكثرة  نظرا 
دخ��ل��وا  معظمهم  ان  خ��اص��ة 
شرعية  غير  بطريقة  للبالد 
ضمهم  ض�����رورة  ت��س��ت��دع��ي 
تتيح  التي  المنظومة  ضمن 
لأمن الليبي  جمع معلومات 

عنهم.

الديوان / خاص
ضبط مركز شرطة بنينا في مدينة 
بنغازي مطلوًبا لدى النيابة العامة على 
واستيالء  واحتيال  ذمة قضايا نصب 
طرابلس  ف��ي  ارت��ك��ب��ت  أراٍض  ع��ل��ى 
لمديرية  بيان  وف��ق  وطبرق  وبنغازي 

أمن بنغازي.
ب��ي��ان ال��م��دي��ري��ة ال����ذي ن��ش��ر عبر 
جاء  فيسبوك  على  الرسمية  صفحتها 
ورود  إل��ى  تعود  الواقعة  بداية  أن  فيه 
مكان  ع��ن  المركز  ألع��ض��اء  معلومات 
 12 ضده  المحرر  المطلوب  الشخص 
أمر  بحقه  والصادر  بالمركز  محضًرا 
العامة منذ  النيابة  ضبط وإحضار من 

العام 2016.
ألعضاء  اتضح  فقد  البيان  وبحسب 
المركز بأن  المطلوب  يمر من خالل 
البوابات األمنية عبر انتحال صفة أخيه 
أعضاء  أحد  تمكن  تحركاته  وبرصد   ،
التحريات من القبض على المتهم  ونقله 
نُسب  بما  اع��ت��رف  حيث  المركز  إل��ى 
إليه وبالتعميم عليه اتضح أنه مطلوب 
الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  ل��دى 
لدى  وأيضا  المحاضر  من  العديد  في 
مديريات أمن طرابلس وطبرق والكفرة 
واألبيار وبعدها أحيل إلى النيابة العامة 
اإلصالح  مؤسسة  بإيداعه  أمرت  التي 

والتأهيل الكويفية.

الديوان / خاص
تمكنت اإلدارة العامة للبحث الجنائي من 
ضبط شخص يقوم بالنصب واالحتيال على 
مربي المواشي في مدينة بنغازي حيث جمع 
منهم اغناما تبلغ قيمتها االجمالية )166( 

ألف دينار ليبي.
عملية نصب

بيان لإلدارة  القبض وفق  وجاءت عملية 
العامة للبحث الجنائي  بعد ورود معلومات 
إلدارة  التابعة  التحري  مجموعة  ألعضاء 
التحري واالستدالل باإلدارة العامة مفادها 
مربي  أح���د  ع��ل��ى  بالنصب  ش��خ��ص  ق��ي��ام 
وهي   )21000( وق��درة  مبلغ  في  األغنام 
مربي  م��ن  المتهم  استلمها  أغ��ن��ام  قيمة 
ذلك  لكن  القيمة  يسدد  أن  على  المواشي 

لم يحدث.
تخطيط

مربي  باستدعاء   " أن��ه  اإلدارة  وق��ال��ت 
ذكر  الواقعة  معه حول  واالستدالل  األغنام 
أن ذلك الشخص حضر إليه واتفق معه على 
أن يأخذ منه أغنام تساوي ذلك المبلغ وأن 
يسددها له بعد أن يبيعها وهو األمر الذي 
فإن  التاجر  قول  وفق  أنه  حيث  يحدث  لم 
المتهم قد  زُعم بأن منزله تعرض للسرقة 
دينار  أل��ف   )300( نحو  مبلغ  منه  وفقد 

ليبي.
ف��ور   " أن���ه  ب��ال��ق��ول  اإلدارة  وأض���اف���ت 
جمع  في  التحري  مجموعة  انطلقت  ذل��ك 
المعلومات عن المتهم إلى أن توصلت إلى 
معلومات تفيد بقيامه بعمليات نصب أخرى 
في  المواشي  مربي  من  آخرين  أثنين  على 

ذات المنطقة.
نصب ب 100 ألف دينار

ب��إس��ت��دع��اء ال��ت��ج��ار أف�����ادوا وف���ق بيان 
اإلدارة أن :  المتهم قام بالنصب عليهم في 
التوالي  و)5( أالف على  ألف  مبالغ )95( 
ال��ش��راء  وه���ي  ال��ط��ري��ق��ة  ذات  مستخدما 
القيم  تلك  يسدد  لم  المتهم  أن  إال  باآلجل 
الحجة  ب���ذات  متحججا  للتجار  المالية 
السابقة وهي تعرض منزله للسرقة وفقدان 

مبلغ مالي كبير من المنزل.
والتحصل  المحاضر  إتمام  "بعد  وتابعت 
أع����دت خ��ط��ة محكمة  ال��ت��ف��اص��ي��ل  ع��ل��ى 
بعد  تم  ما  وه��و  النصاب  بالمتهم  لإليقاع 
التي أكدت أنه "  نصب كمين" وفق اإلدارة 
باإلدارة  القانوني  الحجز  إلى  به  باالنتقال 
بالقرائن  ومواجهته  الجنائي  للبحث  العامة 
ومجريات التحقيق اعترف أنه قام بالنصب 

على التجار الثالثة في تلك المبالغ.
مزاعم كاذبة  

كما اعترف أيضا بحسب البيان " تحت 
منزله  تعرض  قصة  أن  المحققين  ضغط 
للسرقة وفقدان مبلغ مالي منه ما هي إال 
لعبة نفذها بنفسه للتحجج بها وعدم إرجاع 

األموال ألصحابها.
بنفسه  ق��ام   " أن��ه  معترفا  المتهم  وق��ال 
بتخريب منزله وتحطيم  أبوابه ثم الصراخ 
للسرقة  ت��ع��رض  منزله  أن  المنطقة  ف��ي 
وأقفل المحضر على ذلك وتم إحالة المتهم 
اإلجراءات  باقي  إلتمام  العامة  النيابة  إلى 
به  ختمت  م��ا  بحسب   " حياله  القانونية 
حول  بيانها  الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة 

الواقعة. 

الديوان / خاص
ألقى مركز شرطة بوعطني في مدينة 
بنغازي  القبض على مطلوب لدى النيابة 
العامة على ذمة وقائع سرقة منازل قدرت 
قيمة المسروقات فيها ب� 14 ألف دينار. 
نشر  بنغازي  أمن  لمديرية  بيان  ووف��ق 
فيسبوك  االجتماعي  التواصل  موقع  عبر 
المتهم  وجود  حول  وردت  معلومات  فإن  
وقائع  فيها  ارتكب  التي  القرية  بمنطقة 

آلي  س��الح  على  السطو  ومنها  السرقة 
من  ديناًرا  و860  ألًفا   13 مبلغ  وسرقة 

منزل.
وح��س��ب ب��ي��ان ال��م��دي��ري��ة ف��ق��د  رصد 
ثم  المتهم  تحركات  التحريات  أع��ض��اء 
حيث  المركز  إل��ى  ب��ه   لينقلوا  ضبطوه 
اعترف بما نسبه إليه واتضح أنه مطلوب 
األمن  بمديرية  العامة  التحريات  لقسم 

وبعدها أحيل إلى جهات االختصاص.

نصب على تجار مواشي بمبلغ )166( 
ألف  وزُعم  تعرض  منزله للسرقة

وزير الدولة لشؤون الهجرة

 يوصي  بتعميم إجراء إصدار بطاقات الحصر في كامل مدن ليبيا

ُمنتحاًل صفة أخيه هاربًا من العدالة  

مركز شرطة بنينا  يقبض عليه ويحيله للنيابة العامة

مركز شرطة بوعطني

يقبض على مطلوب لدى النيابة العامة في وقائع سرقة
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الكونفدرالية  كأس  قرعة  أسفرت 
سحبت  والتي  القدم،  لكرة  األفريقية 
ظ��ه��ر ي����وم اإلث��ن��ي��ن ال���م���اض���ي، في 
العاصمة المصرية القاهرة، عن وقوع 
فريق األخضر ممثل ليبيا الوحيد في 
البطولة بالمجموعة األولى القوية التي 
تضم أندية اتحاد العاصمة الجزائري 
إفريقي  الجنوب  جاالنتس  وم��اروم��و 

وسانت إيلوي لوبوبو الكونغولي.
وبات فريق األخضر الممثل الوحيد 
أفريقيا  بطولتي  ف��ي  الليبية  للكرة 
لدور  التأهل  في  نجاحه  بعد  لأندية 
الكونفدرالية  ك��أس  في  المجموعات 
األفريقية، عقب خروج أهلي طرابلس 
والنصر من دور ال32 المكرر، وقبلها 
ال��دور  م��ن  لالتحاد  المبكر  ال��خ��روج 

التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.
ملحمة  صنع  من  األخضر  وتمكن 
في  بنينا  شهداء  ملعب  على  تاريخية 
بنغازي لعب فيها الجمهور دور البطولة 
بعد  الالعبين،  ح��م��اس  إل��ى  إض��اف��ة 
النيجيري  يونايتد  ريفرز  على  الفوز 
المجموعات  لدور  التاريخي  والصعود 

في كأس الكونفدرالية األفريقية. 

نظيره  األرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��م��ن��ت��خ��ب  ي��واج��ه 
العالم  ك��أس  نهائي  م��ب��اراة  ف��ي  الفرنسي 
المقام في قطر والذي يختتم منافساته اليوم 
مساء  الخامسة  الساعة  تمام  في  األح��د، 

بتوقيت ليبيا على أرضية ملعب لوسيل.
وي��ت��ق��ارب ال��م��ن��ت��خ��ب��ان ف��ي ق��درات��ه��م��ا 
 5 استقبال  حيث  والدفاعية،  الهجومية 
الفرنسي  المنتخب  سجل  فيما  أه���داف، 
13 هدفا، وسجل ليو ميسي ورفاقه 12 

هدفا.
دور  في  هزيمة  المنتخبين  كال  وتلقى 
حيث  عربيين،  فريقين  من  المجموعات 
مبارياتها  افتتاحية  في  األرجنتين  سقطت 
خسر  فيما   ،1-2 بنتيجة  السعودية  أمام 
المنتخب الفرنسي بعدما ضمن التأهل إلى 

الدور التالي أمام تونس بهدف نظيف.
صراع وتفوق لميسي

بين  منافسة  الهدافين  ص��راع  ويشهد 
مبابي،  وكيليان  ميسي،  ليونيل  الثنائي 
حيث سجل الثنائي 5 أهداف، ولكن يتفوق 
ب�3 إهداءات  ميسي في صناعة األهداف 

لزمالئه، فيما صنع مبابي هدفين.
تفوق تاريخي لألرجنتين

وس��ب��ق أن ال��ت��ق��ى ال��م��ن��ت��خ��ب��ان ف��ي 5 
مناسبات، منها 3 مباريات في المونديال، 

ووديتان.
تاريخ  في  األرجنتيني  المنتخب  ويتفوق 
المواجهات حيث حقق الفوز في 4 مرات، 
مرة  الفوز  الفرنسي  المنتخب  حقق  فيما 
وحيدة، وهي المواجهة األخيرة والتي فاز 
ال�16  بدور   3-4 بنتيجة  الديوك  خاللها 

لمونديال روسيا.
مونديال  ف��ي  فتفوقت  األرجنتين  أم��ا 

بهدفين  و1978  نظيف،  بهدف   1930
التانغو  لهدف. وعلى الصعيد الودي حقق 

الفوز مرتين.
المشوار للنهائي

كمتصدر  األرجنتيني  المنتخب  وتأهل 
أم��ام  ال��خ��س��ارة  بعد  الثالثة  للمجموعة 
السعودية، ثم الفوز أمام المكسيك بهدفين 
بنفس  ب��ول��ن��دا  تخطي  وأخ��ي��را  نظيفين، 

النتيجة.
منافسه  التانغو  أقصى  ال�16  دور  وفي 
منتخب أستراليا بنتيجة 2-1، ثم تخطى 
 )3-4( الترجيح  بضربات  هولندا  عقبة 
بعد التعادل في الوقتين األصلي واإلضافي 

بنتيجة 2-2.
ونجحت األرجنتين في تقديم أفضل أداء 
لها أمام كرواتيا في نصف النهائي بالفوز 

بثالثية نظيفة.
أما المنتخب الفرنسي فنجح في الفوز 
بنتيجة  أستراليا  أمام  مبارياته  بافتتاحية 

 ،1-2 الدنمارك  أم��ام  الفوز  قبل   ،1-4
ليتأهل  ت��ون��س  أم���ام  ال��خ��س��ارة  وأخ���ي���را 
كمتصدر للمجموعة الرابعة، ليواجه بولندا 
في دور ال�16 ويحقق الفوز بنتيجة 1-3.

وفي الدور ربع النهائي، تخطى المنتخب 
 ،1-2 بنتيجة  إنجلترا  عقبة  الفرنسي 
بهدفين  المغربي  المنتخب  أمام  الفوز  ثم 

نظيفين.
رقم استثنائي لفرنسا

وسبق أن تأهل المنتخب األرجنتيني 5 
العالم، حيث حقق  نهائي كأس  إلى  مرات 
اللقب مرتين فيما خسره في 3 مناسبات، 
وع��ل��ى ال��ج��ان��ب اآلخ���ر نجح ال��دي��وك في 
التأهل للنهائي 3 مرات، توج مرتين وخسر 

اللقب مرة وحيدة.
في  باللقب  توج  أن  لمنتخب  يسبق  ولم 
إيطاليا  مرتين،  سوى  متتاليتين  مناسبتين 
وال��ب��رازي��ل  و1938،   ،1934 ع��ام��ي 

1958، و1962.

البدنية  ل��ل��ق��وة  ال��ع��ام  االت���ح���اد  ي��ع��ك��ف 
ووضع  لإلعداد  األي��ام  هذه  الفنية  ولجانه 
التجهيزات النهائية لبطولة محمد مخلوف 
ستقام  التي  العام  لهذا  الخامسة  المحلية 
بمجمع سليمان الضراط لألعاب الرياضية 

بمدينة بنغازي.
باالتحاد  التنفيذي  المكتب  اعتمد  وقد 
الليبي للعبة السنوات الزوجية العدد  العام 
مجال للمشاركة المحلية في البطولة بينما 
البطولة  موعد  حلول  عالمية  فرق  تترقب 
ب��اب  وف��ت��ح  ال��ري��اض��ي 2023  ل��ل��م��وس��م 

التسجيل لقيد مشاركتها 
االتحاد  باسم  الرسمي  الناطق  وأف���اد 
نصرات"  ميلود  "حلمي  البدنية  للقوة  العام 

في تصريح لوكالة االنباء الليبية أن بطولة 
ستكون   2022 ل��ع��ام  الخامسة  مخلوف 
الشهر  من  األخير  األسبوع  في  منافساتها 

الحالي . 
تدار  البطولة  ه��ذه  أن  "ن��ص��رات"  وق��ال 
الفئات  تجمع  حيث  المفتوح  ال��وزن  بنظام 
لبطل  يمكن  بحيث  واح��د  وزن  في  السنية 
فئة تحت الناشئين أن يفوز على نظيره في 
نفس فئة الوزن من فئة الكبار أو االساتذة.

وأوضح "نصرات "ل��)وال( أن هذه البطولة 
من   )31  ،30  ،29( لها  المقرر  المحلية 
بنغازي  بمدينة  ال��ج��اري  ديسمبر  ش��ه��ر 
للقوة  الليبي  ال��ع��ام  االت��ح��اد  بها  سيختتم 

البدنية الموسم الرياضي لسنة 2022. 

األخضر في مجموعة صعبة بكأس الكونفدرالية األفريقية

مساء اليوم االحد: فرنسا واألرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 

االتحاد العام للقوة البدنية يستعد إلقامة بطولة محمد مخلوف الخامسة لعام 2022 بمدينة بنغازي

■ كتب: سيف النصر أمبية
النسخة  وسع فريق االتحاد حامل لقب 
األخيرة الفارق عن أقرب مالحقية األهلي 
على  تفوقه  عقب  نقاط،   8 إلى  طرابلس 
ضمن  وذل���ك   ،)1-2( بنتيجة  أبوسليم 
مرحلة  م��ن  السابعة  ال��ج��ول��ة  منافسات 
من  ال��ث��ان��ي��ة  المجموعة  ل��ف��رق  ال��ذه��اب 

الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.
التي  المواجهة  هذه  توسط  قد  و  هذا 
جرت - يوم االثنين الماضي - على أرضية 
ملعب مصراتة الحكم الدولي مفتاح العملي، 
فوزاً  االتحاد من تحقيق  فيها  تمكن  حيث 
مهما وغالياً ، خاصة أن األخير لعب معظم 
دقائق النصف الثاني منقوص من خدمات 

حارسه األساسي.
أهداف اللقاء الثالثة جميعها جاءت في 
الشوط الثاني، فحامل لقب البطولة الليبية 
االتحاد، كان هو المبادر بالتسجيل، وذلك 
بقذيفة أطلقها مهاجمه معاد عيسي بيسراه 
في  أستقرت  ال��ج��زاء،  مناطق  خ��ارج  م��ن 

الزاوية اليمنى للحارس معاد المنصوري.
حارس  ال� 71 خروج  الدقيقة  وشهدت 
الحمراء،  بالبطاقة  الالفي  معاد  االتحاد 
المهاجم  على  شرعي  الغير  تدخله  بعد 
بعدها  لتشهد  أبوشناف،  بالله  المعتصم 
أبو  لفريق  التعديل  ال� 75 هدف  الدقيقة 
مباشرة  حرة  كرة  طريق  عن  وذلك  سليم، 

نفذها العبه التونسي أحمد الهمامي.
هذا وأحتسب حكم اللقاء مفتاح العلمي 
لالتحاد،  ج��زاء  ركلة   85 ال�  الدقيقة  في 
قبل  من  ك��اره  يوسف  البديل  عرقلة  بعد 
للركلة  ليتقدم  الصالحي،  تامر  المدافع 
محمد التوهامي مانحاً فريقه هدف التقدم 
الثاني، وذلك في الدقيقة ال� 88، ومؤكداً 

علو كعبة فريقه بالمجموعة الثانية.
في  االت��ح��اد  فريق  يكون  ال��ف��وز،  وبهذا 
ف��وزه  محققاً  الثانية،  المجموعة  ري���ادة 
الكاملة  العالمة  حاصدا  تواليا،  السابع 
برصيد 21 نقطة، فيما تجمد رصيد أبو 
بالمجموعة  الثالثة  المرتبة  صاحب  سيلم 

ذاتها عند النقطة ال� 12.

االتحاد يواصل االنتصارات 
ويوسع الفارق في الصدارة


