
”عقيلة  المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  التقى 
اإلثنين  ي��وم  ظهر  القبة  مدينة  في  بمكتبه  صالح” 
لألمم  العام  لألمين  الخاصة  المستشارة  الماضي 
وبحسب  ول��ي��ام��ز”،  ”ستيفاني  ال��س��ي��دة  ال��م��ت��ح��دة 
السيد  ال��ن��واب  مجلس  ب��اس��م  ال��رس��م��ي  المتحدث 
العملية  تطورات  تناول  اللقاء  ف��ان  بليحق  عبدالله 

السياسية في ليبيا.
حيث أكد السيد رئيس مجلس النواب المستشار 
”عقيلة صالح” على عدم قبوله التدخل في قرارات 
قابلة  غير  المجلس  ق���رارات  وب��أن  ال��ن��واب  مجلس 
المستشار  وأك��د  كما  كانت،  جهة  أي  من  للتصديق 
اللقاء على قانونية اإلجراءات  ”عقيلة صالح” خالل 
يتعلق  فيما  س��واء  النواب  مجلس  قبل  من  المتخذة 
بالتعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق أو 
إنتهاء والية حكومة  الجديدة عقب  الحكومة  تشكيل 
الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر 2021م، وبأن هذه 
اإلجراءات تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من 

خالل اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والدولة، 
للسيدة  النواب  مجلس  رئيس  السيد  استعرض  كما 
المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاصة  المستشارة 
صحة  المرئي  التسجيل  وعبر  وليامز”  ”ستيفاني 

تصويت المجلس بمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وفي ختام اللقاء تقدم السيد رئيس مجلس النواب 
المستشار ”عقيلة صالح” بشكره للسيد األمين العام 
والمستشارة  غوتيريش”  ”أنطونيو  المتحدة  لألمم 
الخاصة لألمين العام السيدة ”ستيفاني وليامز” على 

دعمهم لتحقيق التوافق الليبي ليبي.

رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب ي��ل��ت��ق��ي ال��م��س��ت��ش��ارة ال��خ��اص��ة ل��أم��ي��ن ال���ع���ام ل��أم��م ال��م��ت��ح��دة
12www.aldiywan.ly صفحةالسعر لالفراد: دينار واحد / للمؤسسات : 3 دينار10 شعبان  1443هـ الموافق 13 مارس 2022م العدد )170(        السنة الرابعة األحد

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

سفيرة فرنسا تشيد بجهود المجلس الرئاسي في 
توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية
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عدد من الوزراء يؤدون اليمين 
الدستورية أمام رئيس مجلس النواب

اخبار

اقتصاد

ص4
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حكومة الوحدة الوطنية تخصص 200 مليون دينار 
لصرف مكافآت للعناصر الطبية والعاملين بمراكز العزل 

شركة الخليج العربي للنفط تقيم ورشة عمل )اآلبار 
المقفلة بسبب مشاكل المعدات السطحية فى الحقول( 

المكلفة  الحكومة  رئيس  قال 
فتحي  ال����ن����واب،  م��ج��ل��س  م���ن 
باشاغا، يوم أمس األول الجمعة، 
الجديدة  حكومته  مهام  أولى  إن 
س��ت��ك��ون إج������راء االن��ت��خ��اب��ات 
الرئاسية والبرلمانية، رافضا ما 
يسمها(  )لم  أطراف  إليه  تسعى 
برلمانية  ان��ت��خ��اب��ات  ب���إج���راء 

فحسب.
ب��اش��اغ��ا ف��ي كلمة  وأض����اف 
م��س��ج��ل��ة، ب��ث��ه��ا ع��ل��ى ح��س��اب��ه 
ال���رس���م���ي ب��م��وق��ع ت���وي���ت���ر، أن 
حكومته هي من تستطيع إجراء 
االنتخابات ألنها تستطيع التجول 
الخدمات  وتقديم  ليبيا  كل  في 
نفوذها  وب��س��ط  مناطقها  لكل 
أنحائها،  ك��ل  على  وسيطرتها 
مؤكدا عدم قدرة حكومة الوحدة 
الوطنية على تنظيم أي انتخابات 
طرابلس  ف��ي  م��ح��ص��ورة  ألن��ه��ا 
حسب  شرعية  أي  لها  وليست 

وصفه. 

وكشف رئيس الحكومة المكلفة 
من مجلس النواب فتحي باشاغا 
من  سياسية  م��س��اع  ه��ن��اك  أن 
أطراف محلية ودولية لبدء حوار 
مع حكومة الوحدة الوطنية، وقد 
مبادرات  األط��راف  تلك  طرحت 
من  منذ  عليها حكومته  ووافقت 
البداية، مؤكدا استعداد حكومته 

ألي حوار. 
وحكومته  أن��ه  باشاغا،  وأك��د 
تسلم  على  وع��ازم��ون  مصممون 
مقراتهم في طرابلس، وسيفعلون 
ذلك، ولن تكون هناك أي حكومة 

موازية في أي مكان في ليبيا بل 
سنعمل في طرابلس قريبا، وفق 

قوله. 
حكومة  رئيس  باشاغا  واتهم 
المجال  الوطنية بإغالق  الوحدة 
الجوي والطريق الساحلي، لمنعه 
إلى طرابلس، وقال  الدخول  من 
هذه  على  صبرت  حكومتنا  )إن 
ال��ت��ع��دي��ات وأج��ري��ن��ا ات��ص��االت 
المجال  لفتح  بسفراء عدة دول، 
الساحلي،  ال��ط��ري��ق  أو  ال��ج��وي 
لكن تلك الدول لم تفلح في فتح 

المجال الجوي(. 

لدى  الدائم  ليبيا  مندوب  رحب 
السفير  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ج��ام��ع��ة 
قرار  "بمشروع  ثابت  "عبدالمطلب 
القومي  واألم���ن  العربية  ال��ش��ؤون 
علي  الجامعة  مجلس  عن  الصادر 
تطورات  بشأن  ال��وزاري  المستوي 

الوضع في ليبيا.
هذا  إن  "ث��اب��ت"  السفير  وق���ال 
الكامل  التضامن  عن  عبر  القرار 
مع دولة ليبيا، ومؤكدا علي االلتزام 
أراضيها  وسالمة  وسيادة  بوحدة 
وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية 
جامعة  ل���دي  الليبية  للمندوبية 

الدول العربية . 

إل����ى أن ه����ذا ال��ق��رار  وأش�����ار 
أن��واع  ك��اف��ة  رف��ض رف��ض��ا قاطعا 
دعم  أك��د  كما  الخارجي،  التدخل 
المسار االنتخابي من خالل إجراء 
ان��ت��خ��اب��ات رئ��اس��ي��ة وب��رل��م��ان��ي��ة، 

للمشكلة  الوحيد  الحل  باعتبارها 
السياسية في ليبيا وذلك في اقرب 

وقت ممكن. 
العربية  الجامعة  كما جدد قرار 
العسكرية  اللجنة  لجهود  دع��م��ه 

)5+5( واستقاللية قرارها الرامية 
باريس،  قمة  مخرجات  تنفيذ  إلى 
مجلس  وق����رارات  برلين،  وم��س��ار 
القوات  األمن، بشأن خروج جميع 
األجنبية والمرتزقة من ليبيا، بدون 
استثناء، وفى مدى زمني محدد بما 

يحفظ سيادتها ووحدتها. 
واشاد مندوب ليبيا الدائم لدى 
جامعة الدول العربية السفير "عبد 
المطلب ثابت" بدور جامعة الدول 
االستقرار  عملية  لدعم  العربية، 
وما تقوم به من جهود للتوصل إلى 
تسوية سياسية من أجل حل األزمة 

الليبية. 

باشاغا: ستكون أولى مهام حكومتنا إجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية

مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية يشيد بجهود الجامعة لتسوية االزمة الليبية

رحب مجلس النواب، بالبيان المشترك 
ال���ص���ادر ع��ن م��ص��ر وال��س��ع��ودي��ة بشأن  
إجراءات مجلس النواب الليبي كونه الجهة 
التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب 
الليبي، والمنوط بها َسن القوانين ، ومنح 

الشرعية للسلطة التنفيذية«.
نشره  بيان  التذكيرفي  المجلس  وجدد 
على  صفحته  عبر  الماضي  الثالثاء  يوم 
على  المؤكد  البلدين  بموقف  »فيسبوك« 
إلى  للتوصل  الرامية  الجهود  كافة  دع��م 
ح��ل س��ي��اس��ي »ل��ي��ب��ي- ل��ي��ب��ي«، و»رف���ض 
اإلمالءات والتدخالت الخارجية والتأكيد 
ووحدة  ليبيا  استقرار  على  الحفاظ  على 

وسالمة أراضيها«.
الثابتة  المواقف  النواب  مجلس  وثمن 
المؤسسات  دعم  في  والسعودية،  لمصر 
الليبي  الشعب  م��ن  المنتخبة  الشرعية 
واستقرار  أم��ن  على  ال��دائ��م  وحرصهما 

ووحدة ليبيا«.
بياًنا  وال��س��ع��ودي��ة  م��ص��ر  وأص����درت   
نشرته  الماضي،  الثالثاء  مساء  مشترًكا 
وكالة األنباء السعودية الرسمية »واس« في 
عبدالفتاح  المصري  الرئيس  زي��ارة  ختام 
عن  خالله  أعربتا  الرياض  إلى  السيسي 
كونه  ال��ن��واب  مجلس  إج���راءات  دعمهما 
المنتخبة، والمعبرة عن  التشريعية  الجهة 
الشعب الليبي، والمنوط بها سن القوانين، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  للسلطة  ال��ش��رع��ي��ة  وم��ن��ح 

وممارسة الدور الرقابي عليها"
وحسب البيان المشترك الصادر عنهما، 
"شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على 
أراضيها،  وسالمة  ووحدة  ليبيا  استقرار 
الرامية  الجهود  كافة  دع��م  على  وأك���دا 
للتوصل إلى حل سياسي )ليبي ليبي(، وأن 
بعضها  مع  الليبية  األط��راف  جميع  تتفق 
المستقبل  نحو  االن��ط��الق  على  البعض 
ليبيا وشعبها دون أي  بما يحقق مصلحة 

إمالءات أو تدخالت خارجية".
القوات  "ض��رورة خروج  الجانبان  وأكد 
األجانب  والمقاتلين  والمرتزقة  األجنبية 
في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرار مجلس 
الصادرة  والمخرجات  رقم 2570  األمن 
عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 وآلية دول 
جوار ليبيا وجامعة الدول العربية واالتحاد 
 5+5 لجنة  استمرار  وض��رورة  األفريقي 
والتزام  عملها  في  المشتركة  العسكرية 
العسكرية  األعمال  بوقف  األط��راف  كافة 
حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات 

شعبها"، حسب نص البيان.

مجلس النواب يرحب ويثمن 
البيان المصري السعودي
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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

حق الرد مكفول . ●

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

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

ف������������������اك������������������س
ه������������������ات������������������ف

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

طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي "عبدالله 
"الصديق  المستشار  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  ال��الف��ي" 
تهديدات   حول   أثير  ما  في  بالتحقيق  الصور" 
النواب  بسبب  طالت عدًدا من أعضاء مجلس 

مواقفهم . 

وحسب تغريده على حسابه في موقع "تويتر" 
فقد أشار الالفي إلى انزعاج المجلس الرئاسي 
من األمر الذي يعد مساًسا بحرية الرأي ويزيد 
االبتعاد  الى  داعيا  البالد،  في  التوتر  من حجم 
عما من شأنه تهديد السلم األهلي في البالد . 

الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة  أعلنت 
إجالء 1200 مواطناً ليبياً من أوكرانيا خالل 

األيام الماضية .
 وأكد وكيل الوزارة للشؤون القنصلية رئيس 
أوكرانيا،  في  الليبيين  العالقين  أزم��ة  لجنة 
مراد حميمة، أن السفارة الليبية في أوكرانيا 
على تنسيق تام مع اللجنة المعنية منذ بداية 

عملها. 
 529« إج���الء  ج��رى  إن��ه  "حميمة"  وق���ال 
األولى  الدفعة  في  كييف  مدينة  من  مواطًنا 
الدفعة  في  الثانية، و79  الدفعة  في  و341 
جرى  فيما  م��واط��ًن��ا،   42 ث��م  و75  الثالثة 
 ، إج��الء 139 م��واط��ًن��ا م��ن مدينة أودي��س��ا 
ومن خاراكوف 49 مواطًنا ومن مدينة أورايا 
95 مواطًنا، و 22 آخرين من مدينة سومي 
إجالؤهم  تم  ليبي  مواطن   1200 بإجمالي 
بولندا  عبر  ال��ج��وار  دول  إل��ى  أوك��ران��ي��ا  م��ن 

وسلوفاكيا ورومانيا. 
أزم��ة  لجنة  أن  الخارجية  وزارة  وذك���رت 
بزيارة  قامت  أوكرانيا،  في  الليبيين  العالقين 
وتذليل  اإلج��الء  سير  لتسهيل  سلوفاكيا  إلى 
ومن  هناك  الليبية  السفارة  أم��ام  الصعاب 
الماضية  األي���ام  خ��الل  كييف  إل��ي  توجه  ث��م 
ل��إش��راف رف��ق��ة أع��ض��اء ال��س��ف��ارة وأف���راد 
الليبيين  المواطنين  إجالء  على  الجالية  من 
مثمًنا  األوكرانية،  المدن  بمختلف  العالقين 

دور جهودهم في سبيل ذلك. 

وزارة الخارجية: إجالء )1200( 
مواطنًا ليبيًا من أوكرانيا

باسم  الرسمي  المتحدث  صرح 
عبدالله  ال��س��ي��د  ال���ن���واب  م��ج��ل��س 
التربية  وزي��ر  م��ن  ك��ال  ب��أن  بليحق 
والتعليم السيد “جمعة خليفة محمد 
الجديد”، وزير الثروة البحرية السيد 
“علي ميالد بن يونس”، وزير الشؤون 
االجتماعية السيد ”المبروك محمد 
غيث الطاهر”، وزير الدولة لشؤون 
ال��م��رأة ال��س��ي��دة ”ان��ت��ص��ار عيسى 

لشؤون  الدولة  ووزي��ر  عبود”  سالم 
الهجرة غير الشرعية السيد “فتحي 
محمد موسى التباوي”، أدوا اليمين 
أم����ام رئ��ي��س مجلس  ال��دس��ت��وري��ة 
صالح  ”عقيلة  المستشار  ال��ن��واب 
”بمكتبه في مدينة القبة مساء يوم 
السادة  ليباشر  الماضي،  اإلثنين 
الوزراء أعمالهم عقب أدائهم لليمين 

الدستورية يوم اإلثنين .

ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي باسم  ص���رح 
بليحق  عبدالله  السيد  النواب  مجلس 
ب���أن وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ل��واء “ع��ص��ام 
الُحكم  محمد حسن بوزريبة ” و وزير 
الفيتوري  علي  سامي  السيد  المحلي 
أمام  الدستورية  اليمين  أديا  الضاوي، 
رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة 
يوم  القبة  مدينة  في  بمكتبه   ” صالح 
عملِهما  ليُباشرا  ال��م��اض��ي،  ال��ث��الث��اء 

اعتباراً من اليوم .

عدد من الوزراء يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب

وزيرا الداخلية والحكم المحلي يؤديان اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب

وزير الصحة يؤدي اليمين الدستورية أمام 
رئيس مجلس النواب

رئيس لجنة الخارجية يلتقي سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا

النائب العام يأمر بإفراج مشروط عن نزالء بسجن الكويفية ببنغازي

الالفي يطالب النائب العام بالتحقيق في ما أثير حول تهديدات طالت عدًدا من أعضاء مجلس النواب

ص���رح ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م 
بليحق  عبدالله  السيد  النواب  مجلس 
الليبية  بالحكومة  الصحة  وزي���ر  ب��أن 
عبدالجليل  “عثمان  الدكتور  الجديدة 
أم��ام  الدستورية  اليمين  أدى  محمد” 
المستشار  النواب  رئيس مجلس  السيد 

القبة  بمكتبه في مدينة  ”عقيلة صالح” 
ليُباشر  السبت 5 مارس 2022م،  يوم 
تعذر  وذلك عقب  للصحة،  وزي��راً  عمله 
الدستورية  اليمين  أداء  لجلسة  وصوله 
في  ب��اش��اغ��ا”  ”فتحي  السيد  لحكومة 

جلسة الخميس قبل الماضي.

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس النواب السيد يوسف العقوري 
التقنية االفتراضية يوم الخميس  عبر 
المتحدة  المملكة  بسفيرة  الماضي 
هورندال،  كارولين  السيدة  ليبيا  لدى 
حيث أكد العقوري على عمق العالقات 
ودور  البلدين  بين  المشترك  والتاريخ 
مؤسسات  بناء  في  البريطانية  اإلدارة 
وبحث  االستقالل،  بعد  الليبية  الدولة 
السياسية  ال��ت��ط��ورات  اخ��ر  الجانبان 
قبل  من  الجديدة  الحكومة  واختيار 
دول��ي��اً،  ب��ه  المعترف  ال��ن��واب  مجلس 

وتنظيم االنتخابات القادمة .
الخارجية  لجنة  رئ��ي��س  أك��د  كما 
ع��ل��ى ح����رص م��ج��ل��س ال���ن���واب على 
تعزز  ال��ت��ي  ال��م��ب��ادرات  جميع  دع���م 
االقتتال  خيار  البالد  وتجنب  الوحدة 
التعاون  أهمية  إلى  واالنقسام، مشيراً 
م��ع ال��ج��ان��ب ال��ب��ري��ط��ان��ي ع��ل��ى ملف 
على  ذلك  واثر  االقتصادي،  اإلص��الح 
تحدث  وكذلك  الليبي،  المواطن  حياة 
الجانبان على آفاق التعاون في مجال 
المناطق  وإدارة  ال��م��ص��ارف  تطوير 

الحره والتعليم .

كارولين  السيدة  أك���دت  وب��دوره��ا 
ب��الده��ا على تعزيز  ه��ورن��دال ح��رص 
استقرارها،  ودعم  ليبيا  مع  العالقات 
ال��ش��ؤون  ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س  وث��م��ن��ت دور 
مع  ال��ع��الق��ات  تعزيز  ف��ي  ال��خ��ارج��ي��ة 

الجانب البريطاني .
في الختام وجه رئيس لجنة الشؤون 
المملكة  ل��س��ف��ي��رة  دع���وة  ال��خ��ارج��ي��ة 
المتحدة لدى ليبيا لزيارة مقر مجلس 
من  وطبرق  بنغازي  مدينة  في  النواب 
أجل مزيد من التشاور والتباحث ألجل 

إيجاد أرضية مشتركة للعمل .

أم����ر ال���ن���ائ���ب ال���ع���ام ب���اإلف���راج 
بمؤسسة  نزيال   13 ع��ن  المشروط 
ببنغازي،  الكويفية  والتأهيل  اإلصالح 
ب��ه��دف خ��ف��ض م��س��ت��وى االك��ت��ظ��اظ 

وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وقال مكتب النائب العام في بيان، 
إن النيابة العامة عمدت إلى معالجة 
المفتشون  سجلها  ال��ت��ي  السلبيات 
مدى  بتقييم  المتعلق  تقريرهم  ف��ي 
والتأهيل  اإلصالح  مؤسسة  استجابة 
الكويفية الرئيسية للمعايير والضوابط 

المقررة. 

النيابة حاولت  أن  البيان،  وأضاف 
في  النزالء  اكتظاظ  مشكلة  معالجة 
والحد  والتأهيل،  اإلصالح  مؤسسات 
من آثارها على النزالء والقائمين على 
المؤسسة، لذلك، اعتمد نظام النائب 
ال��ع��ام اإلف����راج ت��ح��ت ش���رط بهدف 
خ��ف��ض م��س��ت��وى االك��ت��ظ��اظ وإع���ادة 
باشر  حيث  المجتمع،  ف��ي  اإلدم���اج 
إجراءات تقييم حالة المحكوم عليهم 
اإلف��راج  ضوابط  توافر  وم��دى  كافة، 
تحت شرط، من حيث المدة والسلوك 

وغياب الخطورة على األمن العام. 

فحص  نتائج  أن  البيان  وأوض���ح 
م��ل��ف��ات ن�����زالء م��ؤس��س��ة اإلص����الح 
توافر شروط  إلى  الكويفية  والتأهيل 
اإلفراج تحت شرط في 13 محكوًما، 
اإلف���راج  ق���رار  ال��ع��ام  النائب  اعتمد 

عنهم. 
أعلن  الماضي،  فبراير   14 وف��ي 
مكتب النائب العام نتائج تفتيش لجنة 
مشكلة بقرار رقم 10 لسنة 2022 
ل��ف��ح��ص م����دى اس��ت��ج��اب��ة م��ؤس��س��ة 
المعايير  الكويفية  والتأهيل  اإلصالح 

والضوابط المرعية. 
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قال سفير الواليات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، 
ريتشارد نورالند، إنه تحدث مع رئيس حكومة الوحدة 
الحكومة  ورئيس  الدبيبة"   عبدالحميد   " الوطنية 
باشاغا،"   فتحي   " النواب  مجلس  قبل  من  المكلّف 
الخالف  لحل  والتفاوض  التوترات  تهدئة  أجل  من 
السياسي، وفق حديثين منفصلين مع كليهما، ضمن 

المشاورات الجارية مع جميع األطراف.
تغريدات  نشرها عبر حسابه على  وفي سلسلة 
ال��وزراء  رئيس  مع  تحدث  إنه  نورالند  قال  »تويتر«، 
المكلّف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، وأشاد 
الخالف  لحل  والسعي  التوترات  تهدئة  »باستعداده 
وليس  المفاوضات  خ��الل  م��ن  الحالي  السياسي 
القوة«، مشددا  »ال يمكن الحفاظ على استقرار ليبيا 
حرية  حق  واحترام  الحوار  خالل  من  إال  ووحدتها 

التنقل في جميع أنحاء البالد«.
أنه  األميركي  السفير  ذكر  الثاني،  االتصال  وفي 
أجرى اتصاال مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 
" عبد الحميد الدبيبة"  الليلة الماضية ، وأعرب عن 
تقديره »اللتزامه بحماية األرواح ، وكذلك الستعداده 

الدخول في مفاوضات إليجاد حل سياسي«.

السفير نورالند يجري اتصالين مع الدبيبة 
وباشاغا ويشير إلى استعدادهما للتفاوض والحوار

أش�������ادت ال��س��ف��ي��رة 
ليبيا  ل���دى  ال��ف��رن��س��ي��ة 
"ب����ات����ري����س ل���وراب���ي���ن 
ب��ج��ه��ود   " دوه����ل����ي����ن 
في  الرئاسي  المجلس 
توحيد مؤسسات الدولة 
تحقيق  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

المصالحة الوطنية.
دوه��ل��ي��ن   " وأك������دت 
ي��وم  ل��ق��ائ��ه��ا  " خ����الل 
ال���خ���م���ي���س ال��م��اض��ي 
رئيس المجلس الرئاسي 
 " ال��م��ن��ف��ي  م��ح��م��د   "
ت���دع���م  ب�����الده�����ا  أن 
االستحقاقات  إج����راء 

االن���ت���خ���اب���ي���ة ب��ت��واف��ق 
ال��ل��ي��ب��ي��ي��ن على  ج��م��ي��ع 
قاعدة دستورية، وصوالً 
ل��ت��ح��ق��ي��ق االس���ت���ق���رار 

الدائم في البالد. 

وق�����ال�����ت ال��س��ف��ي��ر 
ب��الده��ا  إن  الفرنسية 
تعزيز  ع��ل��ى  ح��ري��ص��ة 
ع�����الق�����ات ال����ت����ع����اون 
ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن، ودع���م 

ليبيا  ف���ي  االس���ت���ق���رار 
المكتب  لما نشره  وفقا 
اإلع������الم������ي ل��رئ��ي��س 
ال��م��ج��ل��س ال���رئ���اس���ي 
الرسمية  صفحته  عبر 

بموقع " فيسبوك " . 
ب��دوره أك��د " المنفي 
على  ال��ل��ق��اء  خ����الل   "
التي  ال��ع��الق��ات  ع��م��ق 
معرباً  البلدين،  تربط 
من  لمزيد  تطلعه  ع��ن 
يساهم  ب��م��ا  ال��ت��ع��اون 
االستقرار  تحقيق  ف��ي 

بليبيا. 
وب��ح��ث ال��ل��ق��اء ال��ذي 
عقد بالعاصمة طرابلس 
آخ������ر ال���م���س���ت���ج���دات 
ليبيا،  ف��ي  السياسية 
واس����ت����ع����راض أوج����ه 

التعاون بين البلدين. 

ال��رئ��اس��ي،  المجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  بحث 
يوم  صباح  لقائه  خ��الل  ال��الف��ي"  "عبدالله 
األربعاء الماضي، مع سفيرة المملكة المتحدة 
مستجدات  هورندال"،  "كارولين  ليبيا،  لدى 
العملية السياسية في ليبيا، وجهود المملكة 

المتحدة لدعم االستقرار في ليبيا.
العملية  ُس��ب��ل دف��ع  ال��ل��ق��اء   واس��ت��ع��رض 
الليبية،  األزمة  إلى حل  للوصول  السياسية، 
من خالل العمل على وضع قاعدة دستورية 
أقرب  في  االنتخابية  االستحقاقات  إلجراء 

وقت.
الرئاسي،  المجلس  رئيس  نائب  وأك��د   
زخم  إستعادة  ض���رورة  على  اللقاء،  خ��الل 
الذين  الليبيين  لتطلعات  تلبيًة  االنتخابات، 

سجلوا أسمائهم في قوائم الناخبين، مشيراً 
الخاصة  المستشارة  م��ب��ادرة  أهمية  إل��ى 
لألمين العام لألمم المتحدة، بشأن التوافق 
ع��ل��ى إط���ار ق��ان��ون��ي إلن��ج��اح االن��ت��خ��اب��ات، 
بها  رح��ب  والتي  ل��ألزم��ة،  الحل  بإعتبارها 

المجلس الرئاسي.
البريطانية،  السفيرة  عبرت  جهتها،  من   

عن دعم بالدها الكامل لكل الجهود الليبية 
ربوع  كافة  في  االستقرار  لتعزيز  والدولية، 
القاعدة  إع���داد  أهمية  إل��ى  مشيرة  ليبيا، 
مشيدًة  ال��ق��ادم��ة،  لالنتخابات  الدستورية 
بدور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات 
أطراف  بين  النظر  وجهات  وتقريب  الدولة، 

العملية السياسية.

أكد، وزير الخارجية المصرية، 
السلم  إن تحقيق  سامح شكري، 
وال��ح��ف��اظ على  االج��ت��م��اع��ي، 
الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، 
هو طريق ال غني عنه الستعادتها 

الستقرارها المنشود.
وق����ال ش��ك��ري، ف��ي اج��ت��م��اع 
ال� 157 لمجلس جامعة  الدورة 
المستوى  على  العربية  ال���دول 
في  االستقرار  الوزاري،االربعاء 
إال  إليه  الوصول  يمكن  ال  ليبيا 
بتوافق الطيف األوسع من القوي 
المضي  على  الفاعلة  الليبية 
أي  دون  المستقبل  صوب  قدما 

إمالءات أو تدخالت خارجية. 
مصر  أن  ش��ك��ري،  وأض����اف 
الليبية  المؤسسات  دور  تثمن 

واض���ط���الع���ه���ا ب��م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا 
بما ف��ي ذل��ك إج���راءات مجلس 
للسلطة  الشرعية  ومنح  النواب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، وم��م��ارس��ة ال���دور 
الرقابي عليها. وبما يفضي إلى 

المشروعة  التطلعات  تحقيق 
للشعب الليبي وصوالً إلى إجراء 

االنتخابات. 
وقال وزير خارجية مصر، إنه 
استقرار  عن  للحديث  مجال  ال 

بالتنفيذ  إال  ال��م��س��ت��دام.  ليبيا 
عن  ال��ص��ادرة  للقرارات  الكامل 
مسار  ومخرجات  األمن  مجلس 
الخاصة.  ب��اري��س  وق��م��ة  برلين 
األجنبية  القوات  جميع  بخروج 
األجانب  والمقاتلين  والمرتزقة 
وفى  استثناء  ب���دون  ليبيا.  م��ن 
تستعيد  زمني محدد حتى  مدى 
البالد وحدة أراضيها وسيادتها. 
وأك�����د  وزي����ر ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة  
المصرية  أن  بالده  تدعم جهود 
لجنة 5+5 العسكرية المشتركة 
في هذا الخصوص. وتؤكد على 
ال��ت��زام كافة األط��راف  ض���رورة 
ب���وق���ف األع����م����ال ال��ع��س��ك��ري��ة 
حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا 

ومقدرات شعبها.

سفيرة فرنسا تشيد بجهود المجلس الرئاسي في توحيد 
المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية

الالفي يستعرض مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا ُسبل دفع 
العملية السياسية، للوصول إلى حل األزمة الليبية

وزير خارجية مصر : االستقرار في ليبيا ال يمكن 
الوصول إليه إال بتوافق الليبيين دون تدخالت 

أعلنت مستشارة األمين العام لألمم المتحدة "ستيفاني 
من  المكلف  الحكومة  )رئيس  ان  الجمعة  اليوم  وليامز 
البرلمان فتحي باشاغا ، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية 
محادثات  الج��راء  يلتقيان  قد   ، الدبيبة  الحميد  عبد 
في  العضو  الدولة  في  السياسية  األزم��ة  لحل  مباشرة 

منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"( . 
جاء ذلك في الحديث الذي أدلت به "ستيفاني" لوكالة 
األول  أم��س  ي��وم  نشرته  األمريكية  لألنباء"  "بلومبيرغ 
الذي  ال���وزراء  رئيس  ك��ان  إذا  عما  موضحة   ، الجمعة 
الحالي  ال��وزراء  ورئيس  باشاغا  فتحي  البرلمان  اختاره 
إلج��راء  الجلوس  على  اتفقا  ق��د  دبيبة،  الحميد  عبد 
محادثات ، )كانت هناك ردود فعل إيجابية من االثنين، 
والشيء الجيد هو أن الجميع مستعد للمشاركة في حوار 

بناء، وهذا ما نحتاج إلى البناء عليه( وفق بلومبيرغ . 
وكان فتحي باشاغا قد قال لوكالة الصحافة المشتركة 
البالد  )إن   : "أسوشيتيد برس"في مقابلة هذا األسبوع 
يمكن أن تتوحد دون مزيد من القتال وأن حكومته ستركز 

على إجراء االنتخابات قريًبا( . 
)إن   : قولها  وليامز"  "ستيفاني  عن  بلومبيرغ  ونقلت 
األمم المتحدة ال تحبذ أًيا من الجانبين وهي ليست في 
واالنتخابات  بها.  االعتراف  أو  الحكومات  تأييد  مجال 
السياسية  األزم���ة  م��ن  ل��ل��خ��روج  ال��وح��ي��د  السبيل  ه��ي 
الشعبية  الشرعية  لتجديد  ايضا ضرورية  الليبية، وهي 

للمؤسسات الليبية( . 
واضافت مستشارة امين األمم المتحدة : )لقد بدأت 
هذا العام بالقول أنني أعتقد أنه إذا اتجه الجميع إلى 
بحلول  انتخابي  حدث  على  الحصول  فيمكننا  ما،  حد 
القيام  قررتا  بالمجلسين،  الغرفتين  لكن  يونيو.  شهر 
منتصف  إلى  اآلن  أخذنا هذا  وقد  بهما،  بأمور خاصة 
شهر مارس، لذلك ال يمكنني تقديم جدول زمني ثابت 
الدستوري  األس��اس  لوضع  المجلسين  مع  نعمل  حتى 

ومراجعة القوانين االنتخابية( . 

ستيفاني وليامز:

باشاغا والدبيبة قد يجتمعان 
لوقف االنزالق إلى العنف
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لمكافحة  الوطني  الَمركز  ع��ام  مدير  ناقش 
االمراض " حيدر السائح " يوم الخميس الماضي 
مع الممثل الخاص لمنظمة اليونسيف " كرستينا 
بتَقوية  الخاصة  حيَّة  الصِّ المشاريع   " برجولو 
البرنامج الوطني للتَطعيمات التي تمَّ دعمها من 

قبل الُحكومة اليابانية.
وبحث اللقاء - الذي حضره سفير دولة اليابان 
ة  الصحَّ ومسُؤوِلي   " ماساكي  اماديرا   " ليبيا  لدى 
مة - تعزيز التعاون المشترك في  والتْغذية بالُمنظَّ
مجاالت التطعيم وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية 

للمركز عبر موقع " فيسبوك ". 
 حيت أبدى السفير الياباني خالل اللقاء دْعم 
بالده المستمر والمتواصل لبرامج الصّحة العامة 

في ليبيا. 

 بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية 
" توفيق الدرسي " مع ممثلين عن النقابة العامة 
للمهن الطبية والطبية المساعدة اإلجراءات التي 
اتخذتها الوزارة بشأن تفعيل القرار رقم )885( 

لسنة 2019 القاضي برفع مرتباتهم.
وأعرب الوكيل - خالل االجتماع الذي عقده 
مع مدير الشؤون اإلدارية والمالية بالنقابة العامة 
سليمان  القاسم  أبو   " المساعدة  الطبية  للمهن 
فرع  المساعدة  الطبية  المهن  نقابة  ورئيس   ،"
طرابلس " الهادي الفقهي " - عن مساندته لكافة 
منتسبي وعناصر النقابة في المطالبة بحقوقهم. 
تبذلها  التي  الجهود  النقابة  ممثال  ثّمن  حيت 
الطبية  العناصر  حقوق  لضمان  الصحة  وزارة 

والطبية المساعدة. 

السائح يستعرض مع ممثلي منظمة اليونسيف 
ة الخاصة بَتقوية برنامج الَتطعيمات  حيَّ المشاريع الصِّ

وكيل وزارة الصحة يبحث مع ممثلي النقابة 
العامة للمهن الطبية والطبية المساعدة إجراءات 

وزارة الخارجية تستعرض ما تم إنجازه بمنظومة الشؤون القنصلية الموحدة لكافة القنصليات الليبية بالخارجتفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019

الطاقم الطبي لتوطين عالج العيون بالداخل يواصل إجراء عمليات 
جراحة العيون بقسم العمليات بمركز سبها الطبي 

ع��ق��د ي���وم ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي 
تقنية  مكتب  ض��م  م��وس��ع  اجتماع 
المعلومات والتوثيق بوزارة الخارجية 
والقنصليات الليبية بالخارج ومدراء 
عبر  بالسفارات  القنصلية  الشؤون 

تقنية االتصال المرئي عن بعد.
واستعراض االجتماع آخر ما تم 
القنصلية  إنجازه بمنظومة الشؤون 
الليبية  القنصليات  لكافة  الموحدة 

استعراض  إل��ى  إض��اف��ة  ب��ال��خ��ارج، 
ال��م��ن��ظ��وم��ة ال��م��ف��ع��ل��ة ف��ي ك��ل من 
السفارة الليبية القاهرة والقنصلية 
العامة اإلسكندرية والسفارة الليبية 

لندن. 
إلى  الخارجية  وزارة  وأش���ارت 
برنامج  إطار  في  جاء  االجتماع  أن 
ال����وزارة  ب��م��ش��روع  ال��ع��م��ل  تفعيل 

االلكتروني. 

الماضي  الخميس  ي��وم  واص��ل 
ال��ط��اق��م ال��ط��ب��ي ل��ت��وط��ي��ن ع��الج 
عمليات  إج���راء  بالداخل  العيون 
ج���راح���ة ال��ع��ي��ون  م��ن��ذ س��اع��ات 
العمليات  بقسم  األول���ى  الصباح 
الطبي  ضمن خطة   سبها  بمركز 
ت��وط��ي��ن ال��ع��الج ب��ال��داخ��ل ويضم 
من  متكون  فريق   الطبي  الطاقم 
9 اطباء  إلجراء عمليات لمرضى 
ال��ع��ي��ون ب��م��دي��ن��ة س��ب��ه��ا وال��م��دن 
كشوفات  وإلج��راء  لها   المجاورة 
لبرنامج  تنفيًذا  للمرضى   طبية 
أطلقته  ال����ذي  ال���زائ���ر  ال��ط��ب��ي��ب 
ال��م��اض��ي،  ال��ع��ام  ال��ص��ح��ة  وزارة 
بهدف توفير العالج المالئم داخل 

األراضي الليبية، وتبادل الخبرات 
بين األطباء الليبيين .

لتوطين  وطنية  لجنة  أن  ويذكر 
الخدمات العالجية للعيون، تشكلت 
العيون  مستشفى  مدير  برئاسة 
الدكتورة »رانيا عبد الله الخوجة«، 
والبرامج  الخطط  إع��داد  تتوّلى  
العيون  وج��راح��ة  بعالج  الخاصة 
وت��وط��ي��ن ال��ع��الج ب��ال��داخ��ل عبر 
وأطباء  ليبيين،  بأطباء  االستعانة 
الجراحية  العمليات  إلج��راء  زّوار 
ال��ك��ب��رى داخ����ل ل��ي��ب��ي��ا، وت��ق��دي��م 
في  للمرضى  العالجية  الخدمات 
المدن  بمختلف  العيون  تخصص 

والمناطق الليبية. 

حكومة الوحدة الوطنية تخصص 200 مليون دينار 
لصرف مكافآت للعناصر الطبية والعاملين بمراكز العزل 

وزير الداخلية يبحث مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية اجراءات تسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين

وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية يبحث مع مدير مستشفى صرمان دعم وتحسين الخدمات الطبية بالمستشفى

أص�����در م��ج��ل��س ال��������وزراء ب��ح��ك��وم��ة 
مبلغ  بتخصيص  ق��راًرا  الوطنية،  الوحدة 
وزارة  لصالح  ليبي،  دينار  مليون  مائتي 
المتراكمة  المستحقات  لصرف  الصحة، 
المساعدة  والطبية  الطبية  للعناصر 
بمراكز  والعاملين  التسييرية  والعناصر 
من  وال��ف��ل��ت��رة، خصًما  وال��رص��د  ال��ع��زل 
وفًقا  الطوارئ(  )نفقات  الخامس  الباب 

للتشريعات النافذة. 
وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء بعد 
الوحدة،  حكومة  رئيس  نائب  من  تنسيق 
أبوجناح،  رمضان  المكلف،  الصحة  وزير 
م��ع ج��ه��ات ال���دول���ة ال��م��ع��ن��ي��ة، ل��إف��راج 
الطبية  ال��م��راك��ز  عناصر  م��ك��اف��آت  ع��ن 
المخصصة للتعامل مع الحاالت المصابة 

بفيروس كورونا المستجد.

بحكومة  الداخلية  وزي��ر  اجتمع 
مع  م��ازن"  "خالد  الوطنية  ال��وح��دة 
رئيس مصلحة الجوازات والجنسية 
وشؤون األجانب لواء "يوسف مراد" 
لمناقشة اجراءات تسهيل استخراج 
وتذليل  للمواطنين  السفر  ج��وازات 

الصعاب التي تواجههم.
وت��ط��رق االج��ت��م��اع ال��ذي حضره 
"الزروق  لواء  المصلحة  رئيس  نائب 
اآلل��ي��ات  اس��ت��ع��راض  إل��ى  الصغير" 

المتبعة من قبل المصلحة في تقديم 
خ��الل  م��ن  للمواطنين  ال��خ��دم��ات 
فروعها وأقسامها على كامل التراب 

الليبي. 
المعوقات  اب��رز  االجتماع  وبحث 
عمل  سير  تعترض  التي  والمشاكل 
ووضع  وفروعها  الجوازات  مصلحة 
الحلول لها لتقديم أفضل الخدمات 
للمواطنين وفقا لما نشرته الصفحة 

الرسمية لوزارة الداخلية. 

وزارة الصحة لشؤون  بحث وكيل 
الدرسي"،  "توفيق  الطبية  المراكز 
ال��م��اض��ي، مع  ي��وم االرب��ع��اء  صباح 
التعليمي  صرمان  مستشفى  مدير 
المبذولة  الجهود  الكويدري"  "علي 
ل��ت��ح��س��ي��ن ال����خ����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة 
باحتياجاته  ودع��م��ه  للمستشفى، 

المختلفة.

كما تم خالل االجتماع استعراض 
وال��والدة،  النساء  أقسام  عمل  سير 
وال��ج��راح��ة، وال��ب��اط��ن��ة، وال��ع��ظ��ام، 
وال���ع���ي���ون، وال�����وح�����دات ال��ت��اب��ع��ة 

للمستشفى. 
مكتب  منسق  االج��ت��م��اع  وحضر 
وال��دي��وان  الفنية  ل��ل��ش��ؤون  ال��وك��ي��ل 

"محمد العموري ". 

بأن   " طاهر  عبدالجواد  سالمة   " أنا  أعلن 
االس��م  وب��اض��اف��ة  بالكامل  الصحيح  أس��م��ي 
الرابع هو "سالمة عبدالجواد طاهر سالمة" 
وليس كما ورد خطأ بسجالت السجل المدني 
التميمي - ورقة العائلة رقم )10454( ورقم 

قيد )703349(.
--------------------------

" بأن  المرتضي  " عبدالله حسين  أنا  أعلن 
تاريخ ميالدي الصحيح هو عام 1958م وليس 

كما ورد خطأ بسجالت السجل المدني.
--------------------------

أنا " ناجيه الجالي أرحيم المزيني "  أعلن 
1964م  عام  هو  الصحيح  ميالدي  تاريخ  بأن 
وليس كما ورد خطأ بسجالت السجل المدني 

درنة.
--------------------------

بدر  سليمان  عبدالله  سليمان   " أنا  أعلن 
"عبدالله  هو  ألبني  الصحيح  األس��م  ب��أن   "
خطأ  ورد  كما  وليس  ب��در"  عبدالله  سليمان 
ب��س��ج��الت ال��س��ج��ل ال��م��دن��ي درن���ة "ف��اض��ل 
بورقة  للثابت  وفقا  ب��در"  عبدالله  سليمان 

العائلة رقم )632558/22704(.

تصحيحات في السجل المدني
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بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي  السيد/ 
الثالثاء  له  المرافق  وال��وف��د  الكبير  الصديق  
مع  واشنطن  األمريكية  بالعاصمة  الماضي  
العالقة   تعزيز  آلية  األمريكي   الفدرالي  البنك 
األصول  وإدارة  المؤسستين  بين  اإلستراتيجية 
في  المصرفين   كال   بين  التعاون  واستمرار   ،

تدعيم عمليات المدفوعات الخارجية .

 أجرى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس 
الماضي مباحثات  األثنين  الله   / مصطفى صنع 
البريطانية  النفط  لشركة  التنفيذي  الرئيس  مع 
لوني   برنارد   / السيد  بي(  بي  بتروليوم،  )برتش 
خالل فعاليات مؤتمر)سيرا ويك( بمدينة هيوستن 
بالواليات المتحدة األمريكية حول استئناف نشاط 
شركة "بي بي" بليبيا في قطعها اإلستكشافية البرية 

بحوض غدامس وقطعها البحرية بحوض سرت. 
وبحسب  الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع 
التطرق  تم  ، فقد  االجتماعي  فيسبوك  التواصل 
لتطوير  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إلستراتيجية 
اإلستكشافات الغازية البرية والبحرية بغرض رفع 
على  الطلب  لزيادة  استجابة  الغاز  إنتاج  معدالت 

الغاز للسوق العالمية.
في  رغبتها   " بي  بي   " أبدت شركة  جانبها  من 
الوطنية  المؤسسة  م��ع  فنية  عمل  ورش���ة  عقد 
لهذه  الفنية  والجوانب  التفاصيل  لمناقشة  للنفط 
االستراتيجية وإمكانية مشاركتها تطوير بعض هذه 

الفرص.
وأكد السيد  صنع الله  خالل اللقاء ترحيب ودعم 
المؤسسة لعودة شركة " بي بي " الستئناف نشاطها 
في ليبيا ومساهمتها في تطوير احتياطيات النفط 

والغاز ورفع معدالت اإلنتاج الحالية.

مجال  ف��ي  ال��رائ��دة  العالمية  الشركة  وقعت 
اتفاقية  “فيزا”،  الرقمية  المدفوعات  تكنولوجيا 
في  للمساعدة  الجمهورية  مصرف  مع  شراكة 
خدمات التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العمالء.

االتفاقية  فإن  الجمهورية،  مصرف  وبحسب 
أساسي على  بشكل  تركز  الطرفين  بين  الموقعة 
للمصرف  الدعم  توفر  حيث  اإلص���دار،  أعمال 
ل��ل��دخ��ول ف���ي خ���دم���ات االس���ت���ح���واذ، وق��ب��ول 
ال��م��دف��وع��ات م��ن حاملي ب��ط��اق��ات ف��ي��زا س��واء 

المواطنين أو األجانب.
واعتبر نائب المدير العام لمصرف الجمهورية 
نوري أبوفليجة االتفاقية، نقلة للمصرف لتطوير 
إض��اف��ة  ال��ع��م��الء،  اح��ت��ي��اج��ات  وتلبية  خ��دم��ات��ه 
على  والحصول  المصرف  موظفي  تدريب  إل��ى 

الخدمات االستشارية.

مصرف ليبيا المركزي والبنك الفدرالي األمريكي 
يبحثان تعزيز العالقة االستراتيجية بينهما

الوطنية للنفط وشركة النفط )برتش بتروليوم، بي بي(

تتفقان على استئناف نشاط شركة 
النفط البريطانية في ليبيا

شركة فيزا توقع اتفاقية شراكة مع مصرف الجمهورية

شركتي رأس النوف والجوف

 اتفاقية طويلة األجل وتعاون مشترك مرتقب لتذليل الصعوبات 

لرفع القدرات اإلنتاجية فى السوق الليبي

الشركة الوطنية للمقطورات توقع إتفاقية تعاون 
مع الشركة الصينية للشاحانات

شركة الخليج العربي للنفط

تقيم ورشة عمل )اآلبار المقفلة بسبب مشاكل المعدات السطحية فى الحقول( 

ق�����ام ع���ض���و م��ج��ل��س 
بشركة  للتصنيع  اإلدارة 
الجوف السيد أحمد عبد 
إدارة  مدير  رفقة  العزير 
التصنيع بالشركة السيد/  
خ��ل��ي��ف��ة ع��ب��دال��ون��ي��س  
بزيارة المجمع الصناعي 
رأس النوف  وذلك تلبية 
لدعوة إدارة  شركة رأس 
النوف لهما كممثلين عن 
الشركة تنفيذاً لتوجيهات 
المؤسسة الوطنية للنفط 
مع  التعاون  آف��اق  بزيادة 
للتقنية  ال��ج��وف  ش��رك��ة 

النفطية.
 واُجري خالل الزيارة  
تنسسقي   اجتماع  عقد 
ب���ح���ض���ور ال�����س�����ادة / 
اإلدارة  مجلس  ع��ض��وي 
فرج حماد ، عبد الرزاق 
زريبة  ، مدير عام الفنية 
/ مصطفي رشوان مدير 

عبد    / ال��م��ال��ي��ة  ع����ام 
ال���ل���ه م���رس���ال ، م��دي��ر 
م��دي��ر اإلدارة  ال��م��واد/  
الفنية المكلف / منصور 
ال��ج��اب��ري ع��ب��د ال��ق��ادر 
العربي ، مراقب التفتيش 
ال��ت��آك��ل علي  وه��ن��دس��ة 

الشريف. 
اس��ت��ع��رض  و  ه�����ذا   
اإلج��ت��م��اع   ال��ع��دي��د من 
االهتمام  ذات  المواضيع 
بينها عقد  المشترك من 
ات��ف��اق��ي��ة ط��وي��ل��ة األج��ل 

ل���ت���وري���د ال����م����واد ال��ت��ي 
ال��ج��وف  ش��رك��ة  تنتجها 
وفق شروط فنية وتجارية 
مرضية للطرفان ، إضافًة 
السوق  توسيع  زي��ادة  إلى 
الجوف  لشركة  ال��م��ت��اح 
بإضافة كيماويات خاصة 
م��ن��ه��ا ك���ب���دائ���ل ل��ل��م��واد 

المستعملة بالمجمع .
ك����م����ا ت�����م م��ن��اق��ش��ة 
رأس  ش��رك��ة  احتياجات 
من  الحالي  للعام  ألن��وف 
س��واًء  ال��ج��وف  منتجات 

)أنواع او كميات( وتثبيت 
ت��رك��ي��زه��ا وج���ودت���ه���ا ، 
واإلتفاق على أهمية تبادل 
بين  الميدانية  ال��زي��ارات 
هندسة  من  المختصين 
ال���ع���م���ل���ي���ات وه��ن��دس��ة 
ال��ت��آك��ل ورف����ع م��س��ت��وى 
التواصل. واتفق الطرفان 
كافة  تذليل  أهمية  على 
بها  تمر  التي  الصعوبات 
نتيجة  ال��ش��رك��ت��ان  ك���ال 
الحالية  المالية  األزم���ة 
آف��اق  زي����ادة  يحقق  ب��م��ا 

فيه مصلحة  لما  التعاون 
القطاع ككل. 

متصل:  صعيد  على   
ع���ق���د رئ����ي����س م��ج��ل��س 
رأس  ل��ش��رك��ة  اإلدارة 
النوف  م. شعبان يوسف 
ممثلين  م���ع  ب��س��ي��ب��س��و  
السيدان   الجوف   شركة 
أحمد عبد العزير وخليفة 
عبدالونيس  جلسة عمل 
المتميزة  العالقة  تناولت 
وال��ط��وي��ل��ة ال��ت��ي ت��رب��ط 
الشركتان مؤكًدا بسيبسو 
على حرص مجلس إدارة 
ال���ش���رك���ة ع��ل��ى ت��س��وي��ة 
شركة  مستحقات  ك��اف��ة 
الجوف المالية أواًل بأول 
الموارد  من  المتاح  وفق 
اإلدارات  ت��وج��ي��ه  م��ع   ،
ال��م��خ��ت��ص��ة ع��ل��ى زي���ادة 

التعامل والتعاون معها.

الوطنية  ال��ش��رك��ة  وق��ع��ت 
للمقطورات إتفاقية تعاون مع 
الشركة الصينية المتخصصة 
في صناعة الشاحنات واآلالت 
القنطرية  وال��رواف��ع  الثقيلة 

والشوكية وغيرها. 
وتهدف اإلتفاقية إلى توفير 
الشاحنات  م��ن  أن���واع  ث��الث 
والمتوسطة  الخفيفة  وه��ي 
والثقيلة ضمن خطط الشركة 
القدرات  من  والرفع  للتطوير 
اإلن��ت��اج��ي��ة وال��ت��ن��اف��س��ي��ة فى 

السوق الليبي.
شركة  أف��ادت  جانبها  من   
ال��م��ق��ط��ورات أن���ه ت��م ت��وري��د 
)10( شاحنات خفيفة كدفعة 
أولى حالياً وجاري العمل على 
الخاصة  التجهيزات  تصنيع 
السوق  ف��ى  طرحها  قبل  بها 

الليبي. 
وأوضحت الشركة أن أسعار 
ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ش��اح��ن��ات 
ت��ع��ت��ب��ر ت��ن��اف��س��ي��ة وم��ن��اس��ب��ة 

الموجودة  باألسعار  مقارنة 
باإلضافة  الليبي،  السوق  في 
تمتاز  التي  المواصفات  إل��ى 

بها. 
ال��ش��رك��ة  إدارة  وأك������دت 
ت��واص��ل��ت م��ع مصرف  أن��ه��ا 
ال���ج���م���ه���وري���ة وال���م���ص���رف 
طريق  ع��ن  للبيع  ال��ت��ج��اري 
المرابحة اإلسالمية ، مشيرة 

ورش  هناك  سيكون  أن��ه  إل��ى 
للشاحنات  متكاملة  صيانة 
JACويعد هدفاً لها  بالدرجة 
قطع  توفير  حيث  من  األول��ى 
البيع  مابعد  وخدمات  الغيار 
خالل  متواجدة  تكون  بحيث 
الفترة القادمة مع بداية طرح 
الشاحنات في السوق الليبي . 
الوطنية  الشركة  وأوضحت 

للمقطورات أنها تمتلك الكوادر 
الصيانة  عملية  ف��ى  الفنية 
تدريب  إمكانية  م��ع  وغيرها 
العناصر للرفع من كفاءتها فى 
المستقبل بالتنسيق مع شركة 
مقترح  إل��ى  باإلضافة    JAC
فنيين  اس��ت��ج��الب  إم��ك��ان��ي��ة 
العناصر  لتدريب  الصين  من 

الوطنية للرفع من كفاءتهم

 اق���ام���ت ش���رك���ة ال��خ��ل��ي��ج 
ال���ع���رب���ي ل���ل���ن���ف���ط  ص��ب��اح 
ي�����وم ال���خ���م���ي���س ال���م���واف���ق 
بقاعة    10/03/2022
اج��ت��م��اع��ات ال��ش��رك��ة  ورش��ة 
المقفلة  )اآلب��ار  بعنوان  عمل 
ب��س��ب��ب م��ش��اك��ل ال��م��ع��دات 
ال��س��ط��ح��ي��ة ف���ي ال��ح��ق��ول(  
تحسين  ل��ج��ن��ة  م���ن  ب���دع���وة 
ال��ورش��ة  وتستهدف   ، اآلب���ار 
اإلختصاص  ذات  اإلدارات 
في  والمتمثلة  ل��ه��ا   التابعة 

إدارة   ، الفنية  الشؤون  إدارة 
المختصين  و   ، ال��ص��ي��ان��ة 
اإلدارات  م��ن  والمهندسين 

لمناقشة  وذل���ك  ال��م��ع��ن��ي��ة،  
أسباب قفل اآلبار وما  يتعلق 
السطحية  المعدات  بمشاكل 

ف����ى ال���ح���ق���ول ،ب���اإلض���اف���ة 
في  الترسبات  معالجة  إل��ى 
تعيق  ال��ت��ي  النفطية  اآلب����ار 
بالشركات  ال��خ��اص  اإلن��ت��اج  
الوطنية  للمؤسسة  التابعة 
اإلستفادة  وامكانية   للنفط  
م��ن ت��ج��ارب ت��ل��ك ال��ش��رك��ات 
العربي  ال��خ��ل��ي��ج  ش��رك��ة  ف��ى 
للنفط ، هذا وتخللت الورشة 
العديد من المناقشات الفنية 
عرضاً  وتقديم  بالخصوص 

فنياً حول هذه الدراسات.



المكلف  غ���ات  ب��ل��دي��ة  ع��م��ي��د  ب��ح��ث 
خالل  السنوسي  أحمد  ق��دري  السيد/ 
اجتماع عقده بمقر ديوان البلدية   رفقة 
عضو المجلس البلدي السيدة /  فاطمة 
البلدية السيد /  محمد / ووكيل ديوان 
اإلق��راض  برنامج  صالح   عبدو  أحمد 

العام للشباب بالبلدية وتسهيل إجراءات 
تخصيص األراضي السكنية للشباب  .

المخططات  وض��ع  مناقشة  تم  حيث 
الجهات  مع  بالمدينة  الجديدة  السكنية 
ال��ع��ق��ارات  بتخصيص  ال��ع��الق��ة  ذات 
العامة  األم���الك  مكتب  مدير  بحضور 

بالبلدية  /السيد يوسف كنانة  و مراقب 
اإلسكان والتعمير السيد/  أحمد مسعود 
حتيتة  و مدير مكتب الشباب عياد خير 
المشروعات  قسم  ورئيس  رمضان  الله 
بديوان البلدية  السيد / محمد مصطفى 

بسه  .

المحلي  ال��م��ج��ل��س   رئ��ي��س  ن��اق��ش 
خالل  مسيب   فتحي  السيد/  قمينس 
الشؤون  اجتماعات  بقاعة  ُعقد  اجتماع 
اإلجتماعية  ارتفاع أسعار رغيف  الخبز 
البلدي  ال��ح��رس  إدارة  م��دي��ر  بحضور 
الشوبكي   سعد  عميد/  قمينس  لبلدية 
وبعض ضباط الحرس البلدي وأصحاب 
قمينس  مدينة  حكماء  ورئيس  المخابز 
خالل   وت��م  الشبلي    مفتاح   / السيد 
بيع  االستمرار  على  االت��ف��اق  االجتماع 
وذلك   أرغفة  لألربع  دينار  بقيمة  الخبز 

حسب السعر السابق .

وتم أخذ تعهد  من أصحاب المخابز  
الخبز وسيتم قفل أي  تغيير سعر  بعدم 
مخبز يخالف التسعيرة  كما تم التأكيد 

على الشهادات الصحية بأن تكون صادره 
بشروط  والتقيد  األح��م��ر  ال��ه��الل  م��ن 

النظافة.

بحث عميد بلدية طرابلس 
الخليفي  إبراهيم   " المركز 
" ي���وم األرب���ع���اء ال��م��اض��ي 
 " والتأهيل  العمل  وزي��ر  مع 
إنعاش  جهود   " العابد  علي 
داخل  العم�ل  س�وق  وتطوير 

نطاق البلدية .

ون��اق��ش االج��ت��م��اع ال��ذي 
عقد بديوان البلدية بحضور 
البل�دي  المجل�س  أع��ض��اء 
مشكلة  على  القضاء  كيفية 
البطالة بشكل عام وذلك من 
وزارة  ومساندة  دعم  خالل 

العمل والتأهيل. 

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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بلدية غات تناقش برنامج اإلقراض العام للشباب بالمدينة 

بلدي قمينس يحدد ثمن رغيف الخبز 

ويتعهد بقفل المخابز التي ستخالف التسعيرة

عميد بلدية طرابلس المركز ووزير العمل والتأهيل يبحثان مشاكل البطالة وآلياتها حلها داخل نطاق البلدية

التسييري   المجلس  رئيس  ش��ارك 
الصقر  ال��م��ه��ن��دس  ب��ن��غ��ازي  ل��ب��ل��دي��ة 
عمران بوجواري  صباح يوم الخميس 
معرض  افتتاح  احتفالية  في  الماضي 
ص���ور ُع��ل��م��اء اآلث����ار ال����ذي أق��ام��ت��ه 
الُقنصلية اإليطالية اليومين  الماضين 
برعاية  الُقنصل اإليطالي في بنغازي 
بيت  وذل��ك في مقر  ب��ات��وري،   كارلو 

المدينة الثقافي بمنطقة وسط البالد 
ليبيا  مصرف  ُمحافظ  نائب  بحضور 
المركزي رئيس لجنة إعادة االستقرار 
سالم  على  السيد/  بنغازي  لمدينة 
ال��ح��ب��ري وق��ن��اص��ل دول )ال��ي��ون��ان ، 
مصر، فلسطين ،السودان( والسيدان 
/ أحمد الزبير و راشد الزبير وعدد 
من الُمهتمين باآلثار والشأن العام في 

المدينة .
المجلس  رئ��ي��س  ال��س��ي��د  وأل���ق���ى 
افتتاح  ف��ي  كلمة  للبلدية  التسييري 
المعرض أكد فيها على أهمية تعزير 
التعاون في المجاالت الفنية الُمتعلقة 
التاريخية  المباني  وترميم  ب��اآلث��ار 
واإلستفادة من الخبرات اإليطالية في 

هذا المجال .

باشرت الشؤون اإلجتماعية بمدينة زليتن 
للمشاريع  األول���ى  المالية  المنحة  بتوزيع 
الصغرى لألرامل والمطلقات حيث تم تسليم 
قدمت  التي  األول��ى  الدفعة 
 65 بعدد  الماضية  الفترة 
مشروع وتمت الموافقة على 
اللجنة  قبل  من  40 مشروع 

المكلفة .
ت��م��وي��ل  أن  إل�����ى  ي���ش���ار 
للصليب  الدولية  اللجنة  من  يأتي  المشاريع 
األحمر وبإشراف ومتابعة الشؤون اإلجتماعية 

بالبلدية .

تتواصل بمدرسة ام الشهداء ببلدية ابوسليم 
فعاليات مسابقة القران الكريم والمؤذن الصغير 
والخطيب بين طالب مدارس بلدية ابي سليم  

للعام الدراسي الحالي 2021 - 2022 .
ويشرف على هذه المسابقة مكتب النشاط 
المدرسي ابي سليم بهدف دعم و تربية النشىء 
التألق  من  مزيد  نحو  المواهب  بهذه  والدفع 

واالبداع .
المسابقة طالب وطالبات  وشارك في هذه 
حوالى 55 مدرسة داخل نطاق بلدية ابوسليم  
من  مدارس تعليم االساسي والمتوسط والتعليم 

الخاص ورياض االطفال . 
واوضح "عبد الحكيم المبسوط " عضو مكتب 
المسابقة  ان  سليم   اب��ي  المدرسي  النشاط 
تعزز  هادفة  ومشاركة  متميزة  اج��واء  شهدت 
من قدرات هذه المواهب الطالبية نحو اتقان 

الشعائر الدينية . 
واكد "المبسوط " على ان المعيار االساسي 
الجيد  الحفظ  حسب  تتم  المسابقة  لتحكيم 
والصوت  للخطيب،  السليم  واالتقان  للقران، 

الجميل للمؤذن . 

بلدية زليتن ُتباشر توزيع المنحة 
المالية األولى للمشاريع الصغرى 

لأرامل والمطلقات 

تواصل مسابقة القران الكريم والمؤذن الصغير 
والخطيب على مستوى مدارس بلدية ابي سليم

بلدية بنغازي ُتشارك في افتتاح معرض صور ُعلماء اآلثار



البلدي  ال��م��ج��ل��س  ع��ض��و  أق��ام��ت 
لبلدية جالو السيدة /مبروكة شحات 
للمرأة جلسة  العالمي  اليوم  بمناسبة 
ح���واري���ة ح���ول ال��ن��ش��اط ال��ن��س��ائ��ي 
بالمدينة وذلك بمقر المركز الثقافي 
الجمعيات  ك��اف��ة  ب��ح��ض��ور  و  ج��ال��و 

النسائية بالمدينة.
تم خالل الجلسة الوقوف على عمل 
النسائية  وال��م��ؤس��س��ات  الجمعيات 
تحول  التي  المعوقات  كافة  وبحث 
المطلوبة  بالصورة  عملها  أداء  دون 
يراها  التي  الحلول  مناقشة  وأيضاً 

العمل  بمستوى  لإرتقاء  الحاضرون 
النسائي بالمدينة.

عدد  تكريم  تم  الجلسة  ختام  وفي 

من الجمعيات الرائدة بالعمل المدني 
ومنها جمعية اللبة /النهضة  /الكنان 

/ القوارير /فبراير /أبرار /اآللئ .

7 بلديات
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بلدي جالو 

يحي اليوم العالمي للمرأة وُيكرم الجمعيات النسائية الرائدة 

الديوان - وام
ق�����ال رئ���ي���س ق���س���م ال����ج����وازات 
والجنسية سلوق العقيد سراج محمد 
ال��ن��م��ر: إن���ه ت��م إن��ش��اء ال��ق��س��م ع��ام 
2014 بناء على قرار رئيس مصلحة 
محمد  السابق  والجنسية  الجوازات 
التميمي، مشيرا إلى أن القسم يقوم 
بعدة أعمال، منها تصوير المواطنين، 
والبطاقات  السفر  جوازات  وإصدار 
ال��ش��خ��ص��ي��ة، وت���أش���ي���رات ال��خ��روج 

وتجديد  األجانب،  تأشيرات  والعودة 
اإلقامة.

تصريحات  –ف��ي  النمر  وأوض���ح 

أن   - المستقبل  ليبيا  لقناة  حصرية 
آلية التصوير مقسمة إلى ثالثة أيام: 
بمعدل  واألرب��ع��اء  وال��ث��الث��اء  االثنين 

100 ش��خ��ص ف��ي ال��ي��وم ال��واح��د، 
وتسليم المعامالت يكون يوم الخميس 
عن طريق المصلحة، وفحص صحة 
اإلجراءات، وفي حالة إثبات صحتها 
المواطنين حسب جدول  تقسيم  يتم 
وإعالن األسماء عبر حساب المصلحة 
على فيسبوك، كما يباشر المواطنون 
الذين تم اإلعالن عن أسمائهم بدفع 
الرسوم في شباك الخزينة ويتوجهون 

إلى غرفة التصوير اآللي.

افتتح   رئيس المجلس التسييري لبلدية 
الطريق  بوالخطابية  ف��رج  السيد  طبرق 
ال��ج��دي��دة م��ن ف��ن��دق دار ال��س��الم وص��والً 
 1300 بطول  البحري  الصيد  ميناء  إلى 
متر، ويعد افتتاح الطريق  الذي يعد احد 

حكومة  من  وبدعم  طبرق  بلدية  مشاريع 
الوحدة الوطنية ووزارة الحكم المحلي حاًل  
للمشاكل والعراقيل التي تواجه المواطنين .
حضر الحفل أعضاء المجلس التسييري 
/هاشم  بوطابونة   عبدالكريم  السادة/  

/ السيد  البلدية  دي��وان  ووكيل  مصادف  
م��س��ع��ود ال���وه���ران���ي  وم��ه��ن��دس��ي مكتب 
مندوب  أي��ض��اً  حضر  كما  ال��م��ش��روع��ات 
من  وع��دد  العسكرية  طبرق  منطقة  ع��ن 

الحكماء.

وليد  السيد/  ال��م��رج   بلدية  عميد  ق��ام 
اإلصحاح  مكتب  مقر  إل��ى  ب��زي��ارة  صلهوب 
البيئي بالبلدية  وذلك في ظل  اهتمام البلدية 
باألمن الغذائي والصحي وحماية المستهلك 
وخالل الزيارة شارك  عميد البلدية  موظفي 
التنشيطية   ال��دورة  البيئي   اإلصحاح  مكتب 
،  حيث عبر عن جزيل شكره  لهم  المقامة 
وامتنانه لكل العاملين بمكتب اإلصحاح على 
مجهوداتهم وحمالتهم المستمرة في محاربة 
  ، وصحتهم  المواطنين  حياة  يهدد  م��ا  ك��ل 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  بقيامهم 
البلدي  ال��ح��رس  ج��ه��از 
على  بالتفتيش  ال��م��رج 
الصحية   االش��ت��راط��ات 
والمخابز  المطاعم  في 
والسلخانات  والمصانع 

وأكد على عدم التهاون في اتخاذ اإلجراءات 
القانونية اتجاه المخالفين.

البيئي   اإلصحاح  مكتب  قدم  جانبه   من   
المرج   البلدية  عميد  للسيد  تكريمياً  درع��اً 
تقديراً منهم لمجهوداته في دعم المكتب  كما 
اإلبداع  ووسام  درع  بمنح  البلدية  عميد  قام 
لمدير مكتب اإلصحاح البيئي بالبلدية السيد 
حاتم يونس نظير مجهوداته هو وكل العاملين 

من أجل حماية المستهلك .

نظيرًا لجهودهم لحماية المستهلك 
بلدية المرج ُتكرم مكتب اإلصحاح البيئي 

قسم الجوازات والجنسية سلوق وجهد 
متميز لخدمة المواطن

طبرق تفتح الطريق الجديدة
من فندق دار السالم إلى ميناء الصيد البحري
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ثقافية

تيبستي  ف��ن��دق  ب��ق��اع��ة  أخ��ت��ت��م 
اإلرب��ع��اء  ال��ي��وم  م��س��اء  السياحي 
 2022.03.09 ال����م����واف����ق 
فاعليات مهرجان )مدينتي هويتي( 
ديوان  عليه  ويشرف  ينظمه  الذي 
المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزارة 
رؤى  مركز  و  الشرقية  بالمنطقة 

لتنظيم المهرجانات والفاعليات.
وأق��ي��م ح��ف��ل االخ��ت��ت��ام وس��ط 
ح���ض���ور رس���م���ي وف���ن���ي وأدب����ي 
ال��ن��واب  مجلس  عضو  وب��ح��ض��ور 
ع���ن ال����دائ����رة ال��ث��ال��ث��ة ب��ن��غ��ازي 
إبراهيم الزغيد واإلستاذ  األستاذ 
راف����ع ال��ف��اخ��ري ُم��ن��س��ق دي���وان 
المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزارة 

بالمنطقة الشرقية.

بحلقة  اإلخ��ت��ت��ام  ح��ف��ل  وب���دأ 
اداره��ا  الغنائي  الفن  عن  نقاش 
عدد من المتخصصين واإلساتذة 
تحدثوا  الشعالية  علي  معهد  من 
خ���الل���ه���ا ع����ن م����راح����ل ت��ط��ور 

أنطلقت  وبعدها  الليبية،  االغنية 
وزعت  متنوعة  ثقافية  مسابقات 
الفائزين  على  الجوائز  خاللها 
الحاضرين ، ثم ترنم العديد من 
شعراء الفصحى والشعر المحكي 

وال��ش��ع��ر ال��ش��ع��ب��ي وال��م��ط��رب��ي��ن 
على  أض��ف��ت  وأغ��ان��ي  بقصائد 
الحفل الكثير من المتعة والجمال 
ُمنسق  أل��ق��ى  الحفل  خ��ت��ام  وف��ي 
للحضور  فيها  نقل  كلمة  الديوان 
والتنمية  الثقافة  وزي���ر  تحيات 
ال���وزارة  دع��م  م��ؤك��داً  المعرفية 
الفنية  والملتقيات  المناشط  لكل 
خالل  من  ستقام  التي  والثقافية 
المنطقة  في  الثقافية  الخارطة 
ال��ش��رق��ي��ة، َع���ِق���ب ذل���ك ت��وزي��ع 
على  وال���دروع  التقدير  ش��ه��ادات 
الجهات الراعية واألدباء والشعراء 
فاعليات  ف��ي  س��اه��م��وا  ال��ذي��ن 
عليه  القائمين  وعلى  المهرجان 

والمشاركين بالفاعليات .

احمد  "عائشة  الليبية  والقاصة  الكاتبة  كشفت 
ب��ازام��ا" ع��ن ال��ج��زء األول م��ن رواي��ت��ه��ا "س��وق 
الحشيش" والذي حمل اسم )اوريدة( .. الرواية 
القديمة  بنغازي  مدينة  أحياء  أحد  أسم  حملت 
وتبحث الرواية في زوايا اجتماعية وشخصيات 
ثقافية وأسماء فنية ونجوم رياضية عاشت في 

منطقة سوق الحشيش .
وقالت الكاتبة" عائشة احمد بازاما" في حوارها 
أنها  الليبية  االنباء  بوكالة  الثقافي  المحرر  مع 
التي  طفولتها  وح��ي  م��ن  ال��رواي��ة  ه��ذه  كتبت 
امضتها في حي "سوق الحشيش" والذي يتوسط 
قلب مدينة بنغازي القديمة ِشهد وعاصر فترات 
االحياء  أكثر  وك��ان  المدينة،  ذاك��رة  من  متنوعة 

القديمة عطاًء وصخباً . 
وأوضحت " بازاما " أن تسمية الجزء األول من 
هذه الرواية والتي حملت اسم )اوريدة( لم تكن 
عبثاً فهذا االسم كان من اكثر األسماء تداوال في 
ذاك الحي واستمالة للقارئ اختير االسم حيث 
تسرد قصة واقعية ألحد فتيات ذاك الشارع في 
فترة الخمسينات وحتى نهاية الستينات تحاكي 
واقع المدينة واحيائها وازقتها وتنقلنا الى زمن 

عاشته المدينة في منتصف القرن الماضي. 
وحول الجزئيين الثاني والثالث من الرواية تابعت 
الكاتبة ان الجزء الثاني من الرواية سيحمل اسم 
الثالث  الجزء  سيحمل  فيما  والشيخ(،  )الملك 
إن  تسعى  أنها  م��ؤك��دة   ، تفاحة(  )ش���ارع  اس��م 
الى خمسة اجزاء  الوصول  الفرصة  لها  أُتيحت 
لهذه الرواية لتتمكن من تسليط الضوء على كافة 
زوايا )سوق الحشيش( وتناوله تناوالً يشبع نهم 

القارئ .
الرواية  تناولتها  التي  بالشخصيات  يتعلق  وفيما 
وزنها  لها  " شخصيات  بازاما   " الكاتبة  عددت 
وترعرعت  ع��اش��ت  واالدب����ي  وال��ف��ن��ي  الثقافي 
ف��ي ازق��ة وش���وارع ه��ذا الحي وم��ن بينها على 
الراحل  الليبي  الكاتب  الحصر  ال  الِمثال  سبيل 
"الصادق النيهوم" والفنان الليبي "علي الشعالية" 
والشاعر الليبي "علي الفزاني" واالذاعي "محمد 
المطماطي" كما تناولت في الجزء االول والدها 
االس��ت��اذ "اح��م��د ب���ازام���ا" أح���د ق��دام��ى رج��ال 

المؤسسة التعليمية في ليبيا
"اوري��دة" للكاتبة  يذكر أن رواية سوق الحشيش 
"ع��ائ��ش��ة أح��م��د ب��ازام��ا" ص���درت خ��الل العام 
الماضي 2021 عن دار الجابر للطباعة والنشر 

والتوزيع ببنغازي.

اإلذاع���ة  شعبة  ط���الب  ق���ام 
وال��ت��ل��ف��زي��ون ب��ق��س��م اإلع����الم 
ج��ام��ع��ة درن���ة ف���رع ال��ق��ب��ة ي��وم 
زيارة  بتنفيذ  الماضي  الخميس 
تدريبية إلذاعة الجبل األخضر 

المحلية.
وجاءت هذه الزيارة في إطار 
التدريب العملي المكمل للجانب 

التعليمي النظري.
الشعبة  ط��الب  تعرف  حيث 
على اإلجهزة والمعدات اإلذاعية 
والوقوف على الكيفية التي يتم 
اإلعالمية  ال��م��ادة  تجهيز  بها 
والمراحل التي تمر بها بدءا من 
فكرة البرنامج ومسارات التنفيذ 

األثير  عبر  لبثها  جاهزة  لتكون 
لتصل المتلقي)الجمهور(.

ك��م��ا ت��ع��ام��ل ال���ط���الب مع 
التقنية  وال��م��ع��دات  األج���ه���زة 
اإلذاعية واستيديو البث المباشر 
واس���ت���دي���و ت��س��ج��ي��ل ال��ب��رام��ج 
المسموعة  والمكتبة  االذاع��ي��ة 
ق��دم  تطبيقية  م��م��ارس��ة  وف���ي 
م��واد  المستهدفين  ال��ط��الب 
تسجيلها  ت��م  تدريبية  إذاع��ي��ة 
واإلعالميين  الفنيين  قبل  من 

وبتوجيهات المخرجين.
ه���ذا وت��م��ت ال���زي���ارة تحت 
رع���اي���ة رئ��ي��س ق��س��م اإلع���الم 
بجامعة درنة فرع القبة األستاذ 

وبتنظيم  الخجخاج.  مصطفى 
التدريس  هيئة  عضو  وتنسيق 
علي  ط���ارق  األس��ت��اذ  بالقسم 
الطالب  راف��ق  ال��ذي  الجحاوي 
في هذة الزيارة صحبة االستاذ 

سليمان األحول.
وف����ي خ���ت���ام ال����زي����ارة ق��دم 
درن��ة  جامعة  ب��اس��م  ال���زائ���رون 
اإلع��الم شعبة  القبة قسم  فرع 
لألستاذ  الشكر  جزيل  اإلذاع��ة 
ص��ال��ح ك��ام��ل م��دي��ر اإلذاع����ة 
ع��ادل  الفني  القسم  وم��ش��رف 
البرامج  ادارة  ومديرة  بوخطوة 
ومنفذة  بومشهية  ف��رج  فتحية 
البرامج بشرى المغربي والمذيع 

ع��ب��دال��س��الم  التسجيل  وف��ن��ي 
ع������ارف واالع����الم����ي����ة ن��ج��م��ة 
من  الورفلي  وخالد  السعيطي 

إدارة البرامج. 
الجبل  بإذاعة  العاملين  وكل 
األخضر على حسن استقبالهم 
هذه  م��ع  وتفاعلهم  وت��ع��اون��ه��م 
التعليمية  التدريبية  ال��زي��ارة 
م��ب��دي��ن اس��ت��ع��داده��م ت��دري��ب 
لتدعيم  عمليا  المستهدفين 
الجانب التعليمي النظري الذي 
يتم في القاعات الدراسية سعيا 
ناجحة  إذاع���ي���ة  ك����وادر  لخلق 
تسهم في تطوير العمل اإلذاعي 

بالبالد.

ص��در االس��ب��وع ال��م��اض��ي ال��ع��دد )ال��س��ادس 
واألربعون( من مجلة رؤى الفصلية برعاية وكالة 
لوحة  الخارجي  غالفها  يُزين  الليبية،  األن��ب��اء 
نيل( وهي واحدة من  )أليس  للفنانة األمريكية: 
أشهر الرسامين في الواليات المتحدة األمريكية 
في العصر الحديث.. وكذلك اللوحات الداخلية 
للعدد من أعمال الفنانة نفسها، وهي تمثل في 
مجموعها مراحل تطور الفن الحديث والمعاصر. 
من  متميزة  نخبة  الجديد  بالعدد  ش���ارك   
ليبيا،  العربي،  بالعالم  والمبدعين  األدب��اء  كبار 
تونس، المغرب، الجزائر، اليمن، مصر، سوريا، 

فلسطين، العراق، واألردن. 
 يفتتح العدد دراسة فكرية “العقل التواصلي 
هابرماس”  ي��ورغ��ن  عند  الجمهوري  والنقاش 
للكاتب التونسي: الدكتور زهير الخويلدي، يتبعه 
في  الفلسفة  في  الجنون  بعنوان: عظمة  دراسة 
هكذا تكلم زاردتش للباحث محمد كزو، دراسة 

المفكر  عند  الحرجة”  “السردية  حول  فلسفية 
العراقية  للباحثة  الغذامي  عبدالله  السعودي 
الفكرية  ال��دراس��ات  ب��اب  ويختم  هناوي،  نادية 
مقال عن الفلسفة واللغة للباحثة اليمنية: أماني 

عبدالله 
 وفي باب الترجمات نقرأ: “الليبرالية الجديدة 
حسام  ترجمة:  مونك  ل��رونالدو  والسياسية” 
األعصاب”  علوم  من  ق��وة  أكثر  “األدب  جاسم 

ل����مارك تادييه ترجمة: الحسن عالج. 
 ف���ي ب����اب ال��رح��ل��ة ت��ط��ال��ع��ن��ا دراس�����ة عن 
الصينية”  للمعجزة  االجتماعية  “المفارقات 
“ألقاب  منصور،  ياسر  محمد  السوري  للكاتب 
المنتخبات المشاركة في كان 2022م” للباحث 

فريد امعضشو. 
 وفي باب السينما، نقرأ مقال نقدي عن فيلم 
“غاتسبي العظيم- المال يصنع الجاه وال يصنع 
بوشعاب،  عبداتي  المغربي  للناقد   ” الطمأنينة 

فيلم “تاندر بار- الحانة مستودع األفكار والكرم” 
للدكتور: سليمان الحقيوي. 

 وفي باب الدراسات المحكمة نقرأ: “السرد 
للباحثة  حلم”  مجرد  قصة  في  ق��راءة  البرزخي 
الليبية صباح أبو شاقور، “التلفزيون والطفل /
األب الثالث” للباحثة المغربية سليمة فريندي. 

البعيدة(  )ال��م��ن��ارة  ن��ق��رأ  الشعر  ب��اب  وف��ي   
للشاعرة الليبية سهام الدغاري )ها نحن نعود( 
للشاعرة الليبية فاطمة الوليد، )دهشة تبعثرها 
)تناءت  قازو،  إبراهيم  المغربي  للشاعر  الريح( 
عني الجديلة( للشاعر التونسي علي البوجديدي، 
)الجولة األخيرة( للشاعرة األردنية روال العمري. 
الجزائرية  للكاتبة  نقرأ  اإلب���داع  ب��اب  وف��ي   
البعيدة(  الجبال  خلف  وردة  خلفاوي)أمي  نزهة 
الكاتب التونسي إبراهيم درغوثي )منازل الكالم( 
القاصة الجزائرية عفاف بايزيد )قصص قصيرة 
جدا( القاص المغربي أحمد منصور )التأمل على 

للكاتب  )قصتان(  اإلبداع  باب  ويختم  الشاطئ( 
التونسي  الكاتب  ترجمة  لويس  بيار  الفرنسي 

ساسي حمام. 
عن  نقدية  مقاالت  نقرأ  العدد  خاتمة  وفي   
للكاتبة  ال��ص��راع  وت��اري��خ  االجتماعية  “الهوية 
المصرية رشا الفوال، “أزمة الذاكرة المستعادة” 
سعيد بوعيطة “الكتابة الفنية من منظور النقد 
“الحجاج  كعية  رض��وان  الدكتور  والنحو  األدب��ي 
في هاشميات الكميت” للدكتور محمد الغرافي 
)ك��الرا  رواي��ة  عن  نقدية  ق��راءة  العدد  “ويختم 

والشمس( للناقد المغربي عبدالرحمن أكدير. 
 الجدير بالذكر إن مجلة رؤى الثقافية، مجلة 
االن��ب��اء  وك��ال��ة  برعاية  ت��ص��در  محكمة  فصلية 
الدين  ن��ور  األس��ت��اذ  تحريرها  ي���رأس  الليبية، 
حسن  الكاتب:  التحرير  هيئة  ويدير  الماقني، 
بن  فاطمة  الصحافية:  إخ��راج  وم��ن  المغربي، 

دردف.

اختتام مهرجان مدينتي هويتي

إذاعة الجبل األخضر المحلية تستقبل طلبة قسم اإلعالم فرع القبة

برعاية وكالة األنباء الليبية .. صدور عدد جديد من مجلة رؤى الثقافية 

الكاتبة الليبية "عائشة بازاما" تتحدث 
عن روايتها "سوق الحشيش"
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

إنسان الخير

وجدانيات قلب

على األخياِر تْسليُم
بفعٍل كاَن ُيْنِجينا

*   *   *
لُكلِّ الخيِر تعظيُم
من األقداِر ُيْحِمينا

*   *   *
فُيْعِطي ُكّل ُمْحتاٍج
وبالَخيراِت َيكِفينا

*   *   *
ا وَيدُعو بالُمنى رّبً

ُيعيُد الُكلَّ آِمينا
*   *   *

فساِعْد ُمدَّ أْيِديَك
فإّن الخيَر َمرُهونا

*   *   *
قي فيِه ليوٍم َنتَّ

ِمَن األْهواِل آِتينا
*   *   *

فُكْن للّناِس إْنساًنا
ْينا ُيِقيُم الحقَّ والدِّ

عند لحظاُتك الصامتة 
من قلب الضجيج والكلمات المتناثرة 

حولك 
 .. كوُنك  ال��ى  ترحل  بعقلك  تنفرد 
ثماَر  تجني  وكأنك  افكارك  تقطف 
هذه هي اللحظات الناقلة في حياتنا 
التي يخفيها علينا باطننا وال ندري 
من  هنا...  من  يبدأ  مستقبلنا  ب��أن 

نقطة التفُرد الذهني
بين الدقيقه والدقيقه 

تنتقل من فرحتك العارمه بنجاحك 
دق��ات  ب��ع��دد  تنتظره  كنت  ال���ذي 

عقارب الساعة ...
بإنك  فيها  تشعر  اكتئاب  حالة  إلى   
حينها  المناسب  المكان  في  لست 

يحتلك شعور باألسى بأنك ضحية 
وعقلك يرتجف من صراع التفكير..

اي���ن ه��م م��ن ك��ان��و س��ب��ب ش��ع��ورك 
الحالي ! 

ال يوجد احد 
هذا ما كنت تخافه في كل ليلة 

لحظات  في  منه  تهرب  ماكنت  هذا 
الفرح المرتجفة.. هذا الشعور الذي 
طالما كنت تصارع لكي ال يجتاحك 

ها قد أتاك ماأنَت تخاُفه .... 
دائمًا  ترتجف  فرحتك  وستبقى 

لكونها على يقين بأنها لن تكتمل 

■ بقلم: ميساء السعدي

■ بقلم: وجدان بدر

جدائل ومريول أزرق

المنسيون 

■ بقلم: وجدان العبيدي 

■ بقلم: رقية مفتاح 

أمي  لنا  ُء  ُتَهيِّ أن  الِصبا  منذ  عهدنا 
ال  بقلبها  راكضة  ذه��اب،  كل  حاجياتنا 

ُمبالية بألم رجليها،
نحن أطفالها العشرون الذين ال نكُبر 

فقط في قلبها!
تودعنا عند الباب بالدعوات ُتذكرنا 
أن  يحدث  لم  عليه،  والتوكل  الله  بذكر 
فيها،  زارتني  أو  المدرسة  إلى  أوصلتني 
فقط كانت تساعدني على دروسي ُتسّطر 
دفاتري وُتزينها بالورد والفراشات وبعض 

كل  في  المجهول  الُجندي  هي  النقوش، 
المعارك التي ُخضتها وأخوضها.

تبحث  بحفاوٍة  الباب  عند  تستقبلنا 
في أعيننا إن كان فيها ما ُيكدرنا أو ُيسلينا.

هذه التفاصيل تشع بها روحي وتسلب 
ُلبي حتى ُتعيدني طفلة في الصف األول 
ُبنّية  ج��دائ��ل  أزرق،  وم��ري��ول  بجدائل 
طويلة ُظفرت بأنامل أّم تحمل بين طّيات 
ُمتقن  شكلها  أجمع،  الكون  عاطفة  قلبها 
وقع  من  وكل  الصف  وأساتذة  زمالء  ر  تأِسّ

وُألفة  ودفًئا  ا  ُحّبً وتملؤني  عليها،  بصُره 
ألكُبر وأكبر وأصل إلى الواحدة والعشرين 
من ُعمري طالبة صيدلة في آخر مراحلها!
صيدليات  إح���دى  ف��ي  اآلن  أت���درب 
أشهر،  بضع  بعد  المهنة  ألزاول  البلدة 
للمنزل  العودة  طريِق  في  هي  وُترافقني 
مترجلين مًعا نعبر شوارع القرية وأزقتها 

بينما ُأحدثها عن تفاصيل يومي.
مستأنسٌة أنا بها، فخورٌة هي بي!

تالله إنه الشعور األعذب في روحي.

هناك فئة في إحدى زوايا هذا العالم الواسع 
بيوتها  فوقها  العناكب  بَنْت  و  التراب  أغشاها 

الواهنة، و أكل السوس أطرافها.
إياك تعتقد بأنهم أموات!

ال، هم ليسوا أموات بل مازالوا أحياء يقاتلون 
لكن  ق��وة  م��ن  أوت���وا  م��ا  بكل  الحياة  ه��ذه  ف��ي 

أيديهم رغم أرتفاعها  ال أحد يراها    
هم يصرخون لكن أصواتهم لم تصل ألي أحد  
كأنهم من سكان الفضاء و سفينتهم وقعت بهم 

في الكوكب الخاطئ 
لكنهم تشريحيا يملكون مثل ما يملك البشر 
في  مزروعتين  عينين  و  دم���اغ  م��ن  ال��ع��ادي 

منتصف الرأس 
و خمس أصابع في كل يد و يأكلون أيضا مثلهم 
مثل أي بشري و ال يأكلون الدجاج  الفضائي أو 

لحوم البشر!
شريرة  س��اح��رة  م��ن  لعنة  أصبتهم  أُت��راه��م 
في  حياتهم  ط���وال  ال��ب��ق��اء  عليهم  حكمت 

غياهب النسيان. 
لكن ال أحد يعرف أي ذنب ذاك الذي أقترفوه 

حتى أصبح حالهم هكذا!
دعني أعرفك عليهم أكثر 

ال تخف أقترب 
فهم ليسوا مسكونين 

هم فقط منسيين 
و هذا اسمهم 

فئة ال أدري بأي ذنب ُنسيت 
دعني أكمل لك

أجلس 
لننفض الغبار عن حياة أحدهم 

أم يا ترى لديك حساسية من الغبار 

لكن ال تقلق لن يضرك 
فلنبدأ...

بك  يكترث  أح��د  ال  منسي  مواطن  تكون  أن 
هي  ما  ذهبت!  أي��ن  شربت!  م��اذا  أكلت!  م��اذا 
درجاتك! لن يتصل بك أحد صباح اإلمتحان 
ليقول لك أنت قوي أنا أثق بك و سوف تنجح  
أي  هاتفك  في  تجد  ال  منه  خروجك  بعد  أو 

رسالة يطمئن فيها أحد عن حالك!
التي   المنمقة  الشركة  رسائل  سوى  توجد  ال 
لم  أن��ت  و  اإلش��ت��راك  ت��ذك��رك بدفع رس��وب 

تشترك أصال! 
ال يوجد أحد  يتذكرك 

قبل  أخوتك  أسماء  بجميع  ينادونك  معارفك 
فهو  عليهم  اللوم  تلقي  ال  أسمك؛  يتذكروا  أن 
عائلتك  أسماء  جميع  يتذكروا  أن  متعب  أمر 

المكونة من أربعة أشخاص!
هي  كانت  ل��و  حتى  ألرائ���ك  يكترث  أح��د  ال 

الصائبة 
تتكلم لكن ال أحد يسمعك 

حتى تقرر في النهاية  أن تصوم عن الكالم. 
أن تكون صامتا طوال الوقت - قد يكون ذلك 
جدال  في  ال��دخ��ول  أفضل  لكنه  صعًبا  أم��رًا 

بيزنطي- !.
الصمت مريح.

رغم زحمة الشارع إال أنه فارغ بالنسبة لك 
و  الحافلة  في  الفردية  الكراسي  كأن  و  تشعر 

الجامعة  ُصنعت ألمثالك 
_ حسنا يبدو أنهم تذكروك هنا _ 

ال أدري هل هذا مضحك  أم ال!!
ربما هذا من حسن حظك!

من حسن حظك... أن تبقى وحيدا 

أقتراب  يصبح  منسي  حياتك   كل  تعيش  فأن 
أحد منك فجأة  يشعرك بالخطر 

األمر مرعب أكثر مما يتصوره الجميع 
مزاجك  سيد  تكون  أن  أعتدت  ال��ذي  فأنت 
مع  التواصل  عند  ص��راع  في  نفسك  ستجد 
و  تصرفاتك  تبرير  إلى  ستضطر  حولك  من 
اإلبتسامة دائما حتى ال يشعر أحد بالشفقة 

عليك 
صديقي،  ي��ا  ص��ع��ب  أم���ر  ال��م��ش��اع��ر  تصنع 

صدقني. 
لذلك من األفضل أن تعيش وحيدا 

إلى أن تجد شخصا يحفرك على جدران قلبه 
قبل ذاكرته 

حتى ذلك الوقت يبقى المنسي وحيدا 
كما فعل جميع أسالفه 

هم تعودوا على ذلك 
لطالما كان التعود إكسير حياتهم 

و إذا ُجِرحوا فقط يربتون على جراحهم حتى 
تشفى دون مساعدة أحد 

الكثيرون يظنون بأن الوحدة ضعف 
في الحقيقة الوحدة قوة 

بل و قوة عظيمة 
كانت تعطيهم أهم كنز في الحياة 

الوحدة كانت تعطيهم الحرية و السالم 
أي بشري سلبه  الذي ال يستطيع  الكنز  ذلك 

منهم.

البينين  بين  يتأرجحون  حياتهم،  هي  هذه 
اآلمهم و سعادتهم في الظل دون أن تشعر بهم 

لك  فأجزم  سعادتهم  ترى  أن  تستطع  لم  إذا 
بأنك يستحيل أن ترى أحزانهم.

األعُين الَحمراء 
وقف أمام الّشمس بعدما كان يستحّث الُخطى نحو الشاطئ، 
أعطى ظهره للّرياح ومنكَبيه وأمشاط قدَميه للزبد المنسل 
أضالعه  آخر  موضٌع  خّصر  للبياض،  المائل  الٌمبتل  والّذهب 

بيديه، ثم فَرَدهما و استقر 
اللون  ذل��ك  ال��م��وج،   ارت��ط��اِم  بضّجة  المكتنز  الهدوء  ذل��ك 
األخضر المزّرق الذي يحفظه عن ظهر قلب خلف ظهره، ... 
الذكريات  يعيد  الذي  الرمادي  البحري  النورس  وصوت  نعم 

لطفولة صاخبة 
حاول معه أن يتنفس بأريحّية، أغمض عيناه لتصيَرا غرفة 
يتذّكر  بوضوح،  القديمة  الصور  تستجلب  حمراء  تحميٍض 
اللحظات التي كان يجري فيها حافَي الوطيس ورفاقه، تلك 
الضحكات التي ابتلعها الموج اليوم، تلك األجساد التي تلعُقها 
بمعّداتهم،  الشاطئ  يبتلعون  وهم  النشاط  ذلك  الشمس، 

مظاّلتهم التي ُتغرس بالرمل، تنغرس اليوم بقلبه 
ليسقط  "خالد"  صديقك  من  الَموج  خطفه  الذي  الطماطم 
و"عالء  أنت  ولتضحك  خلفه،  و"سليم"  "نزار"  ليتدافعا  شطًا، 
الدين" و"سهيل" بينما أنتم جلوٌس تقّشرون البصل فتضحُكون 
الخضراء،  البّطيخة  بدفن  ُمنشغل  "أحمد"  وح��َده  باكيين، 
خالد يخرج مغتاضًا، يهمس بأُذن نزار وسليم، فيبتسمون بَمكر 
وهم ينظرون لعالء الذي لم يخلع لباسه ولم يتسنى للزبد أن 

يتحّسسه، يهرع األخير بالجري و قطعة البصل بيده، ُيمسكون 
ونه بموكب فاخر من هستيريا الفرح، يدخلون البحر  به وَيجرُّ

ويسقطونه شطًا هو اآلخر، تبتّل شعراته و ُتسبل أخيرا 
سوداء  حربية  لطائرة  يتحّول  ثم  الرمادي،  النورس  يحوم 
ٍملح  إبعاد لونها الحقيقي عن ذاكرته،  ممقوتة، يحاول زياد 
مغلق  زال  ال  مجّددا،  تنسل  دموعه  لُمقلتيه،  يصل  البحر 

العينين 
.......

الزبد يدغدغ ذاكرتك، عيناك المغلقتان أمام الشمس تزداُد 
صراخك  أمام  هادئًا  غّرة  حين  على  البحر  يصبح  احمرارًا، 
البحر،  بجوف  وسليم  ونزار  عالء  و  وأحمد  سهيل  الداخلي، 
يلعب  المنسل،  الشعاع  لمعة  يعكس  أزرٌق،  البحر،  هو  هادئ 
منهمك  وكأنك  دون��ك،  وحدهم  بالبحر،  الُكرة  األص��دق��اء 
البحر،  نحو  تلتف  هدوء،  في  دموعك  تنهمر  الصور،  بأخذ 
تالَشيت  فقد  دونك،  الكرة،  يلعبون  بذاكرتك  رفاقك  زال  ال 
هي  ابتسامة  أي  تبتسم،  فيها  كنت  لطالما  التي  الصورة  من 
تلك التي تحملها اليوم، تحاوُل اآلن فتح عيَنيك الممتلئتين 

بالُصَور، فتسقط أرضا، بات البحر حول رفاقك أحمر..
األحمر،  الّلون  ستلعن  الطريق،  باتجاه  باكيا  مسرعا  تهرع 

وستعود وحيدًا الصيف القادم لتسترّد روحك المسروقة.

■ بقلم : محمد ساسي العّياط 
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)رأي اخر � في رحلة � نابليون  بونابرت( 1798 � 1801م
التاريخية  المصادر  بعض  ف��ي  ال��ق��راءات  خ��الل  م��ن 
وجدت بعض من المؤرخين والكتاب يقولون ان )نابليون 
بونابرت( قدم من فرنسا الى مصر كي يخلص المصريين 
الحقيقة من خالل  ان  غير   ، المماليك  وعهد  نظام  من 
نظري  بوجهة  المدعمة  المصادر  ه��ذه  لبعض  قراءتي 
الشخصية التي ربما قد تكون صائبة او غير ذلك ، على 
انه ، لكل له رأيه الذي قد يكون هو االقرب  الرغم من 
للحقيقة � ومن خالل هذا الموضوع سوف تجدون الراي 
 ، الشرق  ال��ى  )نابليون(  مجيء  من  الغرض  يؤكد  ال��ذي 
الغابر ، ألجل  الغبار عن ذاك الزمن  لذا ها نحن نلفظ 
 ، المتعاقبة  االستعمارية  الحقب  عبر  الحقائق  أستقاء 
أوراق  تصفحنا  فكلما   ، مستفادة  دروس��اً  لجعلها  وذل��ك 
التاريخ النضالي لهاتيك الحقب التي كانت تعبق برائحة 
العرب الشجعان  بنادق اولئك االبطال  البارود من فوهة 
ضد المستعمرين ، لذود عن حياض بلدان االمة العربية 
واالسالمية ،نجد بها صفحات مضيئة الزالت تشع بطولة 
وشهامة وفداء ، على الرغم من عدم التكافؤ في ما بينهم  
وبين الجيوش األوروبية الجرارة المجهزة بكل ما يلزمها 
، وايضا من  الوقت  الحديثة في ذلك  القتال  من وسائل 
خالل هذا الماضي وجدنا حقيقة ساطعة كسماء صافية 
ما  ام��ام  الحالي  وقتنا  في  نقارنه  ما  نجد  لن  أننا  من 
تمتلكه جيوش العرب االن ، من اآلليات الحربية الحديثة 
المختلفة  بتخصصاتها  والجيوش  والصواريخ  والطيران 
الذي  والبسيط  القديم  التسلح  بين  وما   �!! جدوى  دون 
كان يتسلح به المقاومين في تلك الحقب ، والتي قاوموا 
به اشرس المعارك ضد المستعمرين ، محققين  بذلك 
التاريخ  في صفحات  التي سجلت  العظيمة  االنتصارات 
النضالي ، ومن هنا اردنا ان تكون لنا وقفة مع أمجادنا 
السابقة ، كيا نستقى منها العبر عبر  الماضي المجيد ،إذ 
يبدوا انه قد أصابنا النسيان أو التناسى لهاتيك االمجاد 
الخالدة ؟ � رغم انه ما أحوجنا أن نعود إليها علها تعيد 
تناوله  تم  ما  إذ   � األول��ي��ن   نضال  وه��ج  من  قبساً  إلينا 
الشرق  إلى  )نابليون(  � رحلة  عبارة عن قبس يسيرا من 
 ، وعدتها  عتادها  بكامل  أكبر جيوش مجهزة  رأس  على 
الفتاكة والمجهزة  الجيوش  ورغم ذلك لم يدم بقاء هذه 
بأحدث اساليب القتال ، أقل من ثالث سنوات فخرجوا 
من مصر ال كما دخلوها ، بل خرجوا من مصر ، صاغرين 
امام االبطال المصريين الشجعان ، إذ كان خروجهم منها 
بقوة اإلرادة الصلبة ألولئك الشرفاء االحرار ، وعن طريق 
ما  خ��الف  اخ��ر  رأي  لي  ك��ان  ولهذا   � البر  وليس  البحر 
يدعيه الكثيرين ، الذين يقولون جاء من اجل نهضة مصر 
وحضارتها !! � في حين كان مجيء )نابليون( إلى الشرق 

العربي  الوطن  هذا  في  حباً  ليس  مصر  إلى  وبالتحديد 
 ، الغرب  إلعادته ألحضان  هو  ذلك  من  الغرض  كان  بل 
ومن المتعارف عليه بأن مصر لها مكانة مميزة فهي التي 
تلتقى فيها تجارة القارات الثالثة )أوربا � أسيا � أفريقيا(  
كما أنها لها أهميتها الحربية واالقتصادية وبالتالي تعد 
نقطة هامة للفرنسيين رغبة منهم لغزو النفوذ البريطاني 
بالهند ، حيث كانت هناك رغبة جامحة من قبل � نابليون 
يتحول  كي  األبيض  البحر  على  نفوذه  لبسط  وجيوشه   �
األسطول  على  القضاء  يتم  ثم  ومن  فرنسية  بحيرة  إلى 
له  دائماً  )نابليون(  كان   ، األدن��ى  الشرق  في  البريطاني 
دولة  إقامة  في  يرغب  كان  إذ   ، لها  ح��دود  ال  طموحات 
قوية شرقية وقد خص مكانها في مصر ، حيث وضع في 
مخيلته أنه يستطيع أن يغزو الهند من خاللها والتي كان 
يقولون عنها حينذاك )درة التاج البريطاني(. هكذا بكل 
إصرار وعم يخبئ له الزمن اتجه )نابليون( إلى مصر في 
19 الربيع 1798م لقد كان هذا الحدث بمثابة الجلل 
بجنوده  نزل  ، حيث  كالصاعقة  اإلنجليز  وقع على  الذى 
على شواطئ مصر وبالتحديد غرب اإلسكندرية ثم أسرع 
صوب القاهرة التي وقعت بين يديه وقتذاك وتحت قيادته 
بعد أن تقهقرت جيوش المماليك أمامه وبعد سيطرته على 
البالد أعلن بعدئذ عن طريق المناشير التي تم توزيعها 
في مصر قائاًل( أيها المصريون قيل لكم إنني ما نزلت 
لدياركم إال بقصد إزالة دينكم فذلك كذب فال تصدقوه 
الظالمين  يد  من  ألخلصكم  إال  إليكم  قدمت  ما  إنني 
المماليك !!( � وبهذه الكيفية ظل نابليون يحاول أن يقترب 

من الناس حتى أسس ما يسمى بالمجمع العلمي الفرنسي 
وقد أفهم الناس من خالل تصريحاته أن الهدف من إنشاء 
هذا المجمع هو البحث والعلوم والمعارف والدراسة في 
ذلك  القصد من  أن  إال  والصناعة   الطبيعة  موضوعات 
أتضح فيما بعد على أنه غير ما قصدا والذى حدث من 
الموارد  ومعرفة  البالد  كنوز  معرفة  هو  الفرنسيين  قبل 
االقتصادية والحربية والتأكد من هذه الثروة وبعدئذ يتم 
وضع محكم لمقاومة النفوذ البريطاني في الشرق العربي 
والهند ، وحتى يتم ترسيخ أهدافه ألجل غايته المنشودة 
ولهذا أنشأ � نابليون � متحفاً ومسرحاً لتمثيل الروايات ثم 
قام بتأسيس مطبعة بالعربية والفرنسية وقد أصدر أمراً 
بشأن جريدتين باللغة الفرنسية ، إال أنه أتخذ من المطبعة 
لذا   � الناس  بياناته على  العربية وسيلة من وسائل نشر 
يفهم من هذا على أن نابليون ساهم في النهضة المصرية 
وإن كانت غايته هي السيطرة على النفوذ البريطاني في 
المنطقة آنذاك ، ولهذا حاول أن يطمئن الناس ووجهاء 
البالد واألئمة وعلمائها إليه ، من هنا ظل يبسط نفوذه 
على األقاليم ويبدأ رويدا رويدا إلى أن أستقر به المقام 
فأنشأ نظام الدواوين حيث أصبح بعدئذ لكل إقليم ديوان 
، وقد زعم آنذاك بأنه يقصد من إنشاء هذه الدواوين أن 
يعتاد المصريين على نظام المجالس الثورية وأيضاً على 
أساليب الحكم ، كل هذه العروض وما قام به نابليون من 
إنشاءات لم تنطلي هذه  الحيلة على أحرار وشرفاء مصر 
فبقدر ما عرفوا ما يخفيه نابليون من دسائس بقدر ما 
قدمه للمصريين من أشياء جديدة مثل العلوم والفنون إال 
آخر وهو القسوة  أنه من خالل حملته وجدوا بها وجهاً 
المتناهية مثل نهب القرى وهتك األعراض وسلب األموال 
هذه  كل   ، حركة  بأدنى  القيام  أثناء  في  الدماء  وسفك 
بالحقد  الناس  نفوس  في  مكبوتة  وغيرها ظلت  األفعال 
والكراهية لما أرتكبه – نابليون – في حق أهالي البالد 
الشرعيين – ومن هنا قاوم المصريين األحرار هذا الغزو 
المصريين  ق��اوم  كلما  ال��ذى  الوقت  في  يملكون  ما  بكل 
هذا الغزو قام الفرنسيين بالرد عليه بقسوة ال نظير لها 
ابناء مصر  من  الشجعان  أولئك  وإرادة  أص��رار  أن  إال   ،
الشرفاء جعل إجالء الفرنسيين عن موطنهم بالقوة امراً 
عن  صاغرة  القوات  هذه  أبحرت  وهكذا  فيه.  رجعة  ال 
طريق سفن الحلفاء من شواطئ مصر إلى شواطئ فرنسا 
من  المستفادة  ال��دروس  من   درس  هذا  عام 1801م. 
الماضي التي ال زالت حاضرة في ذاكرة التاريخ، فلماذا ال 
تتكرر هذه الدروس النضالية الرائعة في وقتنا الحاضر 
يا امة العرب والمسلمين لتحرير بيت المقدس من دنس 

الصهاينة المحتلين !!! ؟       

ل��ق��د اط��ل��ق ع��ل��ي��ه � 
او قصر   � الخلد   � قصر 
1890م    � ال��ش��ع��ب 
القصر  ه���ذا  وي��ع��د   �
م���ن اج���م���ل ال��ت��ح��ف 
 � بطرابلس  المعمارية 
حاكم  اول  سكنه  وقد 
لليبيا ، بعد االستقالل 
 � والحلفاء  ايطاليا  عن 
ادري��س  الملك  السيد 
 � االول  ال��س��ن��وس��ي 

)المحرر(

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 

دعوة الجمعية العمومية العادية لشركة ساف���ن لالستثمار القابضة المساهمة
تعلن شركة ساف��ن لالستثمار القابضة المساهمة عن دعوتها لعقد 
الجمعية العمومية العادية في قاعة المعهد العالي للمهن الشاملة بمدينة 
جالو يوم السبت الموافق 26 مارس 2022 الساعة 10:30 العاشرة 
والنصف صباحا، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني سينعقد االجتماع في 
اليوم التالي األحد الموافق 27 مارس 2022 في ذات الزمان والمكان 

المحددين، لمناقشة جدول األعمال المتضمن للبنود اآلتية:
1. عرض نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق 
2. عرض ومناقشة التقارير اإلدارية والمالية )الميزانيات(

3. عرض ومناقشة سير العمل في المشاريع المنفذة 
4. مناقشة استكمال المساهمات المتبقية

5. اعادة تشكيل مجلس االدارة
6. اعادة تشكيل هيئة المراقبين

7. ما يستجد من بنود
مجلس اإلدارة

شركة سافن لالستثمار القابضة المساهمة

إعـــــالن  ط���راب���ل���س)معلم من مدينة(
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حوادث

منتحلين صفة أفراد جهة أمنية  

عصابة من 6 اشخاص بينهم 5 أشقاء يسطون على منازل ومحال تجارية

يسرق الهواتف لبيعها   

ومركز شرطة العروبة يقبض عليه

الديوان \خاص
البح��ث  قس��م  أعلن 
ال��ج��ن��ائ��������ي ب��م��دي��ري��ة 
إلقاء  ع��ن   أم��ن طبرق 
مجموعة  عل��ى  القبض 
جرائم  تمتهن  إجرامية 
ال��س��ط��������و ال��م��س��ل��������ح 
وذلك  المواطنين  على 
شخصي��ات  ب��ان��ت��ح��ال 

أمني��ة وعسكري��ة.
وقالت المديرية وفق 
صفحتها  الرسمية عبر 
موقع التواصل فيسبوك 
لقس��م  ورد  ب��������الغ  أن 
ال��ب��ح��������ث ال��ج��ن��ائ��������ي 
طب��رق  أم��ن  بمديري��ة 
أشخ��اص   قي��ام  مف��اده 
مجولين الهوية  يرت��دون 

م��الب��������س ع��س��ك��������ري��ة  
مح��ل  بدخ��ول  ق��ام��وا 
في  الخض��روات  لبيع 
بح��ي  ال��ب��اك��ر  ال��ص��ب��اح 
)ش��ع��ب��ي��������ة ال��ج��ي��������ش( 
وع�����رف�����وا ب��أن��ف��س��ه��م  

ب���أن���ه���م أف��������������راد م��ن  
األم�����������ن ال��داخ��ل��������ي 
واإلستخب��ارات وقام��وا 
بق��وة  المح��ل  بتفتي��ش 
مبل��غ  وسرق��ة  الس��الح 
م��ال��������ي وخ��ض��������روات 

وفواك��ه والذوا بالف��رار. 
وب��ح��س��ب ال��م��دي��ري��ة 
وجم��ع  ال��ت��ح��ري  بع��د 
ال���م���ع���ل���وم�����������ات ع��������ن 
بالقضي��ة  المتهمي��ن 
التحري  وح��دة  تمكن��ت 

والقب��ض بقس��م البح��ث 
أربع��ة  خ��الل  الجنائ��ي 
م��ن  ساع��ة  وعش��رون 
عل��ى  القب��ض  إلق��اء 
م��ن  أش��خ��������اص  ست��ة 
بينه��م خمس��ة أشق��اء. 
المديرية  وأض��اف��ت 
أنه من خالل اإلست��دالل 
معه��م اعترف��وا بسرق��ة 
المح��ال  م��ن  العدي��د 
وال��م��ن��������ازل وآخ��ره��������ا 
س���رق�����������ة ال��م��ح��������ل 
ال���م���ذك�����������ور ب��ت��ن��ك��������ر 
شخصي��ة  وان��ت��ح��������ال 
مأم��ور ضب��ط قضائ��ي  
الشرط��ة  رج��ل  ك��ون 
ل��دى  بالثق��ة  يتمت��ع 

الجمي��ع.

الديوان \ خاص
العروبة  شرطة  مركز  ألقى 
في مدينة بنغازي القبض على 
الهواتف  يمتهن سرقة  شخص 
وتم  المواطنين  من  المحمولة 
القانونية  اإلج�����راءات  ات��خ��اذ 

حياله.
بالغ 

تتلخص  الواقعة  تفاصيل   
ف��ي ب���الغ ت��ق��دم  ب��ه م��واط��ن  
إل���ى م��رك��ز ش��رط��ة ال��ع��روب��ة 
الهوية  م��ج��ه��ول  ش��خ��ص  ب���أن 
النقال  هاتفه  بسرقة  ق��ام  قد 
م��ن ال��م��ح��ل ال��خ��اص ب��ه والذ 
الشكوى  على  وب��ن��اء  ب��ال��ف��رار، 
الُمقدمة أصدر رئيس  المركز 
حسونة   بن  عبدالمالك  عقيد 
التحريات  ألع��ض��اء  تعليماته 
ومراجعة  وال��ت��ح��ري  بالبحث 
من  للتمكن  المراقبة  كاميرات 

معرفة هوية السارق .
وبمراجعة كاميرات المراقبة 
الشخص  ه��وي��ة  ت��ح��دي��د  ت���م 
إلى  التحريات  أعضاء  وانتقال 

كمين  وب��إع��داد  ت��واج��ده  مكان 
واإلنتقال  تم ضبطه  له  ُمحكم 
ب��ه إل���ى ال��م��رك��ز و م��ن خ��الل 
التحقيق معه  تبين أنه من سكان 
واعترف  إعبيدة  رأس  منطقة 
بسرقته للهاتف المحمول الذي 
أيضاً  واعترف  الشاكي  يخص 
لهواتف محمولة  بعدة سرقات 
بطريقة  ال��م��واط��ن��ي��ن  ت��خ��ص 

)اإلنتشال( .
ببيعه  ال��س��ارق  اعترف  كما 
محال  إلى  المسروقة  للهواتف 
بيع الهاتف المحمول بالمدينة 
وتم استدعاء أصحاب المحال 
بشرائهم  وأف����ادو  ال��ت��ج��اري��ة  
ل���ل���ه���وات���ف ال���م���ح���م���ول���ة م��ن 
ال��ش��خ��ص س��ال��ف ال��ذك��ر وت��م 
المحمول  الهاتف  استحضار 
الذي يخص الشاكي من احدى 
المحال الواقعة بنادي السواعد 
قام  انه  المحل  وأف��اد صاحب 
وق��دره  بمبلغ  الهاتف  ب��ش��راء 
250دي�����ن�����اراً م���ن ال��ش��خ��ص 

سالف الذكر.

الديوان \ خاص
التابع  الجنائي  البحث  قسم  جهود  أسفرت 
لمديرية أمن بنغازي  من كشف تفاصيل جريمة 
العرفي(  سالم  إبراهيم  )إس��الم  المواطن  قتل 
على  والقبض  بوهديمة   بمنطقة  وقعت  التي 

الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء.
مشاجرة

المديرية تفاصيل كشف الجريمة  وأوضحت 
بأنه عِقب ورود معلومات لقسم البحث الجنائي 
ب��م��دي��ري��ة أم���ن ب��ن��غ��ازي م���ن أح���د ال��م��ص��ادر 
بوهديمة  بمنطقة  قتل  جريمة  ع��ن  الموثوقة 
الجنائي  البحث  قسم  رئيس  أصدر  الفور  على 
تعليماته بالبحث والتحري وضبط وبالتوسع في 
القتل مشاجرة  تبين أن سبب واقعة  اإلستدالل 
بين ثالثة   أشخاص من المطلوبين األول يُدعى 
خ.م.م .من مواليد 1973 والثاني يُدعى ع.م.خ 
م.م.خ  يُدعى  ال��ذي  وأخيه   2002 مواليد  من 
وكان السبب أن المدعو الثاني ع.م.خ من مواليد 
منزل  أم���ام  قمامة  كيس  ب��وض��ع  ق��ام   2002

المدعو خ.م.م  مواليد 1973 
مشادة وإطالق رصاص

وبعد استحضار المطلوبين الثالثة إلى قسم 
البحث الجنائي بحسب المديرية و اإلستدالل مع 
األخوين الثاني والثالث افادا بأن المدعو خ.م.م 
من مواليد 1973 شاهدهم وهم يلقون القمامة 
بالقرب من منزله وحدثت بينهم ُمشادة كالمية 
وخرج  منزله  إلى  خ.م.م  المدعو  دخل  ثم  ومن 

عليهم حامال سالح ناري نوع )مسدس9ملي(.
ذل��ك الشخص بحسب االس��ت��دالل مع  وق��ام 
األخوان بإطالق طلقتين في الهواء وقام بإطالق 
وكان  مباشرًة  باتجاههم  اطالقات   5 من  أكثر 
المجني عليه يحاول إدخال األخوين إلى منزلهم 
المشاجرة  في  طرفاً  يكن  ولم  اإلشكالية  لفض 
حيث أصيب المجني عليه برصاصة في القلب 
االخوين  أح��د  أيضا  وأص��ي��ب  وف��ات��ه  إل��ى  أدت 

المدعو م.م.خ برصاصة في يده اليسرى.

الديوان \ خاص
العامة للبحث الجنائي \ فرع  تمكنت اإلدارة 
تنظيم  أع��ض��اء  القبض على  إل��ق��اء  م��ن  س��رت  
والمؤثرات  ال��م��خ��درات  ت��ج��ارة  يمتهن  إج��رام��ي 
إلى  مصراته  مدينة  من  بجلبها  يقمون  العقلية  

مدينة سرت لترويجها. 
من جانبه صرح الناطق باسم البحث الجنائي 
الديوان  لصحيفة  العرفي  وليد  ضابط  مساعد 
أعضاء  تحصل  بعد  تمت  القبض  عملية   : أن 
التحريات باإلدارة العامة للبحث الجنائي \ فرع 
أشخاص   وج��ود  مفادها  معلومات  على  س��رت 
وحبوب  المخدرات  ترويج  عمليات  في  نشطين 
الهلوسة  حيث يقمون بجلبها من مدينة مصراته 

إلى مدينة سرت ليقوموا ببيعها داخل مدينة. 
وبناء على تلك المعلومات أصدرت إدارة الفرع 
بحسب العرفي أوامرها بتتبع ورصد أحد أعضاء 
منطقة  في  له  كمين  وإع��داد  اإلجرامي  التنظيم 

تبعد مسافة )40كلم( غرب مدينة سرت. 
الشخص  ضبط  بعد  أنه  العرفي  وليد  وتابع 
الفرع اعترف  إلى مقر  به  المستهدف واإلنتقال 
الهلوسة من مدينة مصراته  بنقل حبوب  بقيامه 
إلى مدينة سرت بالتنسيق مع شخص آخر معه 
حيث  )س(  يدعي  االجرامي  التشكيل  ذات  في 
آخر  شخص  إلى  مالي  مبلغ  بإحالة  )س(  يقوم 
األخير  ليقوم  مصراته  مدينة  ف��ي  )ع(  يدعي 

بإرسال الحبوب إلى مدينة سرت. 
وبناء على اعترافات المقبوض عليه تم عرض 
المحضر علي النيابة العامة واخذ إذن مداهمة 
وتحريز  ضبطه  تم  وال��ذي  )س(  المدعو  منزل 
عليها  عثر  والحشيش  الهلوسة  حبوب  من  كمية 

داخل منزله .

   جنائي بنغازي   
يكشف تفاصيل جريمة قتل 

المواطن إسالم العرفي 

اإلدارة العامة للبحث الجنائي \ فرع سرت 
تقبض على تنظيم لتجارة المخدرات

 اإلدارة العامة للبحث الجنائي   

 تباشر تنفيذ قرار المحامي العام باإلشراف على ضبط التسعيرة ببنغازي
الديوان \ خاص

باشرت اإلدارة العامة للبحث الجنائي 
المستشار  العام  المحامي  قرار  بتنفيذ 
اإلدارة  بتكليف  القاضي  الكزه  ف��وزي 
باإلشراف على مراقبة األسعار وضبط 

التسعيرة.
العامة  اإلدارة  باسم  الناطق  وق��ال 
وليد  ضابط  مساعد  الجنائي  للبحث 
اإلدارة  أن   الديوان:  لصحيفة  العرفي 
العامة للبحث الجنائي عقدت  اجتماعاً 
قرار  على  بناء  الماضي  اإلرب��ع��اء  ي��وم  
اإلقتصاد  مراقبة  رئيس  مع  التكليف 
البلدي  الحرس  جهاز  ورئيس  بنغازي 
بنغازي ورئيس اتحاد المطاحن ورئيس 
توزيع سلعة  آلية  الخبازين لوضع  نقابة 

الدقيق وضبط تسعيرة رغيف الخبز.

وي��ع��د  اإلج��ت��م��اع ب��ح��س��ب ال��ع��رف��ي  
وذلك  ال��ق��رار  تنفيذ  في  أول��ي  كخطوة 
ب��ض��ب��ط ت��س��ع��ي��رة ال��خ��ب��ز اس��ت��ع��دادا 
تسعيرات  لضبط  شاملة  آلية  لوضع 

و  الغذائية  وال��م��واد  المنتجات  ب��اق��ي 
شهر  دخول  قبل  واللحوم  الخضراوات 
الجهات  مع  بالتعاون  المبارك  رمضان 

ذات العالقة واالختصاص.
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كشف االتحاد العام لكرة القدم عن قائمة المنتخب الوطني 
المشاركة في المعسكر التدريبي الذي سيقام  في موريتانيا 

خالل الفترة من 21 مارس وحتى 29 من الشهر الجاري.
ت��واج��د 3 ح���راس م��رم��ى وه��م م��راد  القائمة  وش��ه��دت 
للمرة  استدعيوا  الذين  بيري  وهارون  رزق  وجواد  الوحيشي 
فكرون  أحمد  إلى  باإلضافة  المنتخب  صفوف  إلى  األول��ى 
ومصطفى حمزة وعلي يوسف وحامد الثلبة وجمعة ابورقيقة 
والشامخ  ب��ش��ارة  وط���ارق  م��ع��روف  ومعتز  ال��ك��وت  والمهدي 
العبيدي ومحمد التهامي وفاضل سالمة وسالم روما وصالح 

فكرون وأكرم الزوي  من الالعبين المحليين.
وعلى صعيد المحترفين تم استدعاء مؤيد الالفي العب 
الصفاقسي  العب  الشبلي  وأنس  المغربي  البيضاوي  الوداد 
التونسي  ومعتصم اسكندر العب مستقبل الرجيش التونسي 
ومحمد  الجزائري  سطيف  وف��اق  العب  بودبوس  وإبراهيم 

صولة والسنوسي الهادي العبى العربي الكويتي .
المقام  معسكره  خ��الل  ال��وط��ن��ي  المنتخب  وس��ي��خ��وض 
ومنتخب  األرض  صاحب  أمام  وديتين,  مباراتين  بموريتانيا 
النيجر في الدورة التي يشارك فيها كال من "موريتانيا وليبيا 

لكرة  الموريتاني  االتحاد  إشراف  تحت  وموزمبيق"  والنيجر 
القدم في أيام الفيفا.

تواجد  تشهد  الوطني  المنتخب  قائمة  أن  بالذكر  الجدير 
عدد كبير من الالعبين الذين يتم استدعاؤهم للمرة األولى 
بعد تألقهم في الفترة الماضية على مستوى الدوريات التي 

ينشطون فيها.
"رومان  الوطني األرجنتيني  ويشرف على تدريب منتخبنا 
كاتاال" بشكل مؤقت خلًفا لإسباني "خافيير كليمنتي" الذي 

تم فسخ عقده بالتراضي.

اختيار )24( العًبا للمشاركة في معسكر موريتانيا استعدادا للدورة الودية

في إطار الجولة الـ 13 من مرحلة  اإلياب لفرق المجموعة األولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

الهالل يتفوق على االهلي والتعادل بين االخضر والنصر
كتب : سيف النصرأمبية 

جرت على ارضية ملعب شهداء بنينة الدولي 
مبارتين  الماضيين  والخميس  االرب��ع��اء  يومي 
ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الليبي لكرة 
األهلى  على  الهالل  بتفوق  االول��ى  انتهت  القدم 
بينما اكتفى بريقا النصر واألخضر بالتعادل في 

اللقاء الثاني.
قمة  على  يسيطر  اإليجابي  التعادل 

النصر و األخضر 
فريقا  قمة   على   اإليجابي  التعادل  سيطر 
النصر وضيفه األخضر بنتيجة هدفان لمثلهما، 
وذلك في إطار الجولة ال� 13 من مرحلة  اإلياب 
لفرق المجموعة األولى من الدوري الليبي الممتاز 
الفريقان  جمعت  التي  المباراة  في  القدم،  لكرة 

على أرضية ملعب شهداء بنينة الدولي.
رأسية محكمة

الخميس  ي��وم    - ج��رت   التي  المقابلة  ه��ذه 
)محمد  الحكم   ص��اف��رة  وقادتها    - الماضي 
إنهاء  من  الضيف  األخضر  فيها  نجح  الهوني(، 
حيث  نظيفة،   بثنائية  لمصلحته  األول  الشوط 
الدقيقة   في  ك���راوع(  )أحمد  المهاجم    تمكن 
اللقاء، وذلك  أول  أهداف  ال� 12  من تسجيل 
الحارس  يمين  على  إستقرت  محكمة  برأسية 

)أصيل المقصبي(.
تقدمه   33 ال���  الدقيقة  في  األخضر  وع��زز 
البنيني   من  رأسية  وذلك عن طريق  ثان،  بهدف 
المثالية  العرضية  من  مستفيداً  بيسان(،  )جاك 
التي  أرسلها الالعب )أنس الورفلي( داخل منطقة 
العمليات، لتنتهي بعدها مجريات  النصف األول 

بثنائية خضراوية.
في الحصة الثانية دخل النصر  اللقاء  أكثر 
للقاء  العودة  وه��و   ، المراد  ع��ن   باحثاً   ، رغبة 
هذا  كثيراً،  العبيه  أداء  تحسن  حيث  م��ج��دداً، 
وشهدت الدقيقة ال� 52 كرة خطر للنصر،  وفيها 
أجايي(،  )جونيور  النيجيري  المحترف  ص��وب 
أبعدها المدافع اإليسر )المهدي الكوت( من على 

حافة خط المرمى.
وبعد كثف النصر من هجماته،  حتى أخطاء 
الدقيقة  في  البيري(  )ه��ارون  األخضر   ح��ارس 
ال�54  من أبعاد عرضية )خالد مجدي(، لتسقط 
الكرة أمام البرازيلي )لوسيانو  نانننهو( ، مقلصاً 

الفارق  ومسجاًل أول أهداف النصر.
مد هجومي

مرمى  على  ت��واص��ل  للنصر  الهجومي  المد 
)وج��دي  المدافع   منع  حيث  البيري(،  )ه��ارون 
سعيد(  في الدقيقة ال�  59 البرازيلي )لوسيانو( 
من تعديل النتيجة، السيما أن المدافع تدخل قبل 

أن تلج الكرة شباك الحارس )هارون البيري(.
وعند مطلع الدقيقة  ال�  65  كاد  بديل األخضر 
لكن  الثالث،  الهدف  إضافة  الله(  جاد  )حمادي 
كرته التي أستقبلها من )أنس الورفلي(  تمر برداً 
وسالماً  بمحاذاة القائم األيمن للحارس )أصيل 

المقصبي(.

والمفيد  الجديد   84 ال���  الدقيقة  وحملت 
للنصر، حيث تمكن المحترف النيجيري )جونيور 
مستفيداً  النتيجة،  أوت���ار  تعديل  م��ن  أج��اي��ي( 
ومقتنصاً عرضية زميلة بالفريق )خالد مجدي( 

بإقتدار، واضعاً اللقاء إلى نقطة البداية.
تصدي أصيل

الرحمن  ه��ذا وأض��اع  الع��ب األخضر )عبد 
 ، النتيجة  صعيد  على  التقدم  فرص  العمامي( 
الجزاء  ركلة  إيداع  الالعب فشل في  أن  السيما 
 90 ال�  الدقيقة  في  فريقه  عليها  تحصل  التي 
أنامل  و  أي��ادي  الفشل وجد  أن ذلك  ، في حين 
اللقاء  أبقى  الذي  المقصبي(،  )أصيل  الحارس 

على واقع هدفان لمثلهما.
وبهذا التعادل اإليجابي، أضاف كل فريق نقطة 
إلى رصيده، ليصبح األخضر في وصافة ترتيب 
المجموعة األولى برصيد ال� 28 نقطة، في حين  

يبقى النصر ثالثاً برصيد ال� 26 نقطة.
طاقم التحكيم

من  المقابلة  ه��ذه  تحكيم  طاقم  وتكون  ه��ذا 
حكم وسط )محمد الهوني(، بمساعدة كل من، 

مساعد أول )داؤود الغا(، ومساعد ثان )محمد 
فيما  راب��ع��اً،  حكماً  ي��ون��س(،   و)محمد   ، التير( 
األسبق  للحكم  المباراة  مراقبة  مهمة  أسندت 

)علي الضبيع(.
)محمد  اللقاء  حكم  أن  إل��ى  اإلش��ارة  وتجدر 
ال��ه��ون��ي( ق��د أش��ه��ر ال��ك��رت األص��ف��ر ف��ي ثالثة 
الالعبان  نالهما  للنصر  إثنان  منها  مناسبات  
)ص���دام ال��ورف��ل��ي، وع��ام��ر ال��ت��اورغ��ي( ، فيما 
جانب   من  إن��ذار  العمامي(   الرحمن  )عبد  نال 
األخضر،  في حين تحصل مدافع فريق النصر 

)علي سالمة(  على الكرت األحمر.
األهلي  يلحق  الهالل   " رزق  علي   " بهدف 

أول خسارة بالدوري هذا الموسم
الحق فريق الهالل أول خسارة بفريق األهلي 
هدف   بنتيجة  عليه  تفوقه  عقب  الموسم،  هذا  
ال��� 13  من  الجولة  إط��ار  دون رد، وذل��ك  في 
مرحلة اإلياب لفرق المجموعة األولى من الدوري 
التي  المباراة  في  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي 
جعت الفريقان  على أرضية ملعب شهداء بنينة 

الدولي.
ه���ذه ال��م��ب��اراة ال��ت��ي ج���رت – ي���وم األرب��ع��اء 
)مصطفي   الحكم    وقادتها صافرة   - الماضي 
السلبي   بالتعادل  األول  انتهى شوطها  الدرسي(، 
الوحيد  المباراة  هذا  أن  السيما  الفريقان،  بين 
جاء في الدقيقة ال� 64 ، وذلك عن طريق العبه 
)طارق  زميلة  من عرضية  مستفيداً  رزق(  )علي 
السعيطي( المثالية، والتي جعلها تتجاوز الحارس 

)مراد الوحيشي(.
أبرز الفرص

هذا وشهد اللقاء أول فرصة حقيقية سانحة 
صوب  وفيها   ،  25 ال���  الدقيقة  عند  للتسجيل 
العب األهلي التونسي )هيثم الجويني( كرة قوية  
األيمن  القائم  بمحاذاة  مرت  اليمني  الجهة  من 

للحارس )خالد المسماري(.
وعند مطلع الدقيقة ال� 27 أستخلص مدافع 
أمام   من  ال��ك��رة   الحاسي(  )أسماعيل   الهالل 

حالة  في  ك��ان  ال��ذي  الجويني(  )هيثم  التونسي 
إنفراد تام بحارس المرمى )خالد المسماري(.

وأضاع )طارق السعيطي( في الدقيقة ال� 31  
عكسية  مرتدة  هجمة  بعد  األول،  الهدف  ك��رة 
)باكايوكو(،  العاجي  من  تمريرة  لتجد   ، للهالل 
القائم اإليسر  لكن كرة )السعيطي( تمر بجوار  

للحارس )مراد الوحيشي(.
طارق(  )همام  العراقي  األهلي  محترف  وكاد 
في الدقيقة ال� 44 زيادة شباك الحارس  )خالد 
المسماري(،  عندما لعب كرة ساقطة  مرت فوق 
األول  الشوط  ينتهي  ومعها  الثالثة،  الخشبات 

بالتعادل السلبي.
تزايد الحماس

في الحصة الثاني تزايد الحماس،  وظل العبو  
الفريقان أكثر بحثاً عن هدف السبق ، وتصدى 
)خالد المسماري( في الدقيقة ال�  49 تصويبة 
العراقي )همام طارق(،في حين  تدخل  مدافع 
)ع��ادل  ك��رة  خطر  يوسف(ليبعد  )علي  األه��ل��ي 
الدقيقة  عند  وذل��ك  مرماه،  عن  بعيداً  ال��زوي(  

ال� 54 .
وبعد هدف )علي رزق(  الذي جاء في الدقيقة 
ال� 64 ،  أبعد  المدافع الجزائري )عبد العزيز 
قشي( تسديدة المهاجم أكرم الزوي من علي خط 
المرمى، وذلك في الدقيقة ال� 66 ، في المقابل 
حاول الجزائري  )رشيد آيت عثمان( في الدقيقة 
ال� 74 تعديل النتيجة ، لكن كرته علت العارضة.
المسماري(  )خالد  الهالل  ح��ارس  وأن��ق��ض  
رأسية  أب��ع��د  عندما  م��ؤك��د،  ت��ع��ادل  م��ن  فريقه 
الحارس )مراد الوحيشي( المتقدم في  الركنية 
،لتنتهي   90+4 ال�  الدقيقة  في  وذل��ك  ببراعة، 
بعدها ال� 6 دقائق التي أضافها الحكم  )مصطفي 

الدرسي( على واقع هدف )علي رزق(.
وبهذا الفوز،  أضاف فريق الهالل ثالثة نقاط 
في  م��ج��دداً  أم��ال��ه  ليحيي  إل��ى رص��ي��ده،  مهمة 
ليصبح  السداسي،  ال��دور  بلوغ  على   المنافسة 
رصيده ال� 20 نقطة، محتاًل بها المرتبة الرابعة، 
بينما نال األهلي متصدر المجموعة األولى أول 
ال� 34  برصيد  ليصبح  الموسم  هذا  له  خسارة 

نقطة.
طاقم التحكيم

من  متكون  تحكيم  طاقم  المقابلة  وق��اد  هذا 
كل  بمساعدة  الدرسي(  )مصطفي  ساحة  حكم 
من مساعد أول )مروان الحراري(،ومساعد ثان 
)هشام أشتيوي(، و )رافع الحوتي(  حكماً رابعاً، 
فيما أسندت مهمة مراقبة المباراة للحكم األسبق 

)أحمد البوعيشي(.
في حين أشهر حكم اللقاء )مصطفي الدرسي( 
ستة كروت صفراء ، منها خمسة للهالل ، نالها 
إدريس  و   ، المسماري  )خالد  الحارس  من   كل 
الضراط، و أسماعيل الحاسي، ومجدي أرطيبة(، 
تحصل  بينما  )م��دوي��ن(،  الغابوني  المحترف  و 
األهلي على كرت وحيد كان من نصيب المدافع 

)حامد الثلبة(.


