
جلسته  النواب  مجلس  استأنف 
ال��رس��م��ي��ة ص���ب���اح ي����وم ال��ث��اث��اء 
الثاني  ال��ن��ائ��ب  ب��رئ��اس��ة  ال��م��اض��ي 
احميد  الدكتور  المجلس  لرئيس 

حومة 
وب��ح��س��ب ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي 
ب���اس���م م��ج��ل��س ال����ن����واب ال��س��ي��د 
ع��ب��دال��ل��ه ب��ل��ي��ح��ق ف����ان ال��ج��ل��س��ة 
خصصت لمناقشة تطورات العملية 
البند  هذا  مداولة  وبعد  االنتخابية 
واستيفاء المناقشة فيه قرر مجلس 
النواب تشكيل لجنة بعضوية عضو 

والدستورية  التشريعية  اللجنة  عن 
لجنة  عن  وعضو  ال��ن��واب  بمجلس 
الداخلية ولجنة العدل ولجنة الدفاع 
واألمن القومي باإلضافة إلى عضو 
الرقابية  األجهزة  متابعة  لجنة  عن 
وم��ه��م��ة ه����ذه ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��واص��ل 
العليا  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ف��وض��ي��ة  م���ع 
على  للوقوف  وذل��ك   ، لانتخابات 
األم��ور  وك��ل  والصعوبات  العراقيل 
االنتخابية  العملية  بسير  المتعلقة 
إلى  تقريرها  اللجنة  تقدم  أن  على 
مجلس النواب قبل الجلسة القادمة.

مجلس النواب يقرر تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

حكومة الوحدة الوطنية تعتمد المقترح المقدم 
من وزارة الصحة و النقابات الطبية بزيادة مرتبات 

المهن الطبية والطبية المساعدة واإلدارية

اخبار

اخبار
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ص3

قرار مجلس النواب بشأن تشكيل 
لجنة متابعة العملية االنتخابية 

مع المفوضية واألعلى للقضاء

ص4اخبار

وزير االقتصاد يشدد على ضرورة 
متابعة أداء شركات التأمين والزامها 
بالتباع القوانين واللوائح المنظمة

أدى عدد من السفراء الجدد، صباح 
يوم األربعاء الماضي، اليمين القانونية 
أمام رئيس المجلس الرئاسي، السيد 
محمد المنفي، قبل توجههم إلى الدول 

الموفدين إليها.
وأكد السيد رئيس المجلس الرئاسي 
للسفراء، خال مراسم أدائهم اليمين، 
الخارج،  في  لليبيا  تمثيلهم  مهمة  بأن 
تعزيز عاقاتها  في  تساهم  أن  ينبغي 
لهم  متمنياً  لها،  الموفدين  ال��دول  مع 

التوفيق في المهام المكلفين بها.
السفراء،  السادة  تعهد  جهتهم،  من 
وهم السيد إبراهيم سلطان المجبري، 
أوغندا،  جمهورية  ل��دي  ليبيا  سفير 
ليبيا  سفيرة  ال��ج��راري  أم��ل  والسيدة 
خطاب  والسيد  بلجيكا،  مملكة  ل��دى 
حسين محمد، سفير ليبيا لدي مملكة 
السويد، والسيد سالم مديقش، سفير 
بالعمل  الدنمارك،  مملكة  لدى  ليبيا 
أحسن  الخارج  في  ليبيا  تمثيل  على 
تطوير  على  حرصهم  مؤكدين  تمثيل، 
الموفدين  ال���دول  م��ع  ليبيا  ع��اق��ات 

إليها.

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف المهندس 
تفقدية  بزيارة  الماضي  االربعاء  يوم  أبوجناح  رمضان 
اإلدارات  مع  موسعاً  اجتماًعا  وعقد  المالية،  ل��وزارة 
المختصة بالوزارة بحضور وزير المالية السيد خالد 
المهندس مصطفى  االدارة  مجلس  ورئيس  المبروك، 
صنع الله ،في اطار متابعته الحثيثة لمشروع مصفاة 

الجنوب وغاز الطهي.
القرارات  تنفيذ  لمتابعة  االجتماع  ه��ذا  وخصص 
آخ��ر  لمتابعة  ال�����وزراء  مجلس  ق��ب��ل  م��ن  ال��م��ت��خ��ذة 
وزارة  بها  تقوم  التي  االج���راءات  ح��ول  المتسجدات 
المالية بشأن تخصيص وتسييل القيمة المالية لمصفاة 
الجنوب ومصنع غاز الطهي بعد االعان عن تدشينها 

الفترة الماضية وضمها ضمن خطة عودة الحياة.

وق���دم وزي���ر ال��م��ال��ي��ة ت��وض��ي��ًح��ا م��ت��ك��ام��ًا بشأن 
خال  ال���وزارة  بها  قامت  التي  المتخذة  اإلج���راءات 
من  االنتهاء  ق��ارب  قد  بأنه  م��ؤك��داً  الماضية  الفترة 

تسييل القيمة المخصصة للمصفاة.
كما ُخصص االجتماع الذي عقد ،لاطاع على اخر 
المستجدات المتعلقة بكافة المشروعات التنموية في 
استكمالها،  تواجه  التي  ،والعراقيل  لليبيا  ربوع  كامل 

وكيفية حلها بكل السبل المتاحة، مع مراعاة الجوانب 
الفنية والقانونية والمالية.

ان  ال��ل��ه،  صنع  مصطفى  المهندس  اك��د  ب����دوره، 
قايمة  في  ووضعته  المشروع  لهذا  داعمة  الموسسة 
سيخلق  اذ  البالغة  اهميته  وتعي  الهامة،  مشاريعها 
استقراراً للمنطقة نتيجة ما سيحققه من تنمية مكانية.

الموسسة  استمرار  الله،  صنع  المهندس  اكد  كما 
في العمل على ازاحة هذه الصعوبات المالية واطاع 
على  للعمل  عليها،  المكلف  الحكومة  رييس  السيد 
حلحلتها والبدء بتنفيذ المراحل التالية من المشروع.

الشكر  المكلف  الحكومة  رئيس  السيد  وقدم  هذا 
لكافة العاملين بوزارة المالية على جهودهم المبذولة 

لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  التقى 
يوم  ح��وم��ه”  ”أحميد  ال��دك��ت��ور  ال��ن��واب 
رئيس  طبرق  بمدينة  الماضي  الثاثاء 
لانتخابات  الُعليا  الوطنية  المفوضية 

األستاذ ”عماد السايح”.
باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب 
مجلس النواب السيد عبدالله بليحق فان 
اللقاء تناول تطورات العملية االنتخابية 

وإج��������راءات االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة 
المفوضية  ع��م��ل  وس��ي��ر  وال��ب��رل��م��ان��ي��ة 
الوطنية الُعليا لانتخابات وفقاً للقوانين 

الصادرة من مجلس النواب .

المكلف”  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  التقى 
فوزي النويري ” يوم األربعاء الماضي؛ سفير 
دوباسومبير،  كريستوف  ليبيا  لدى  بلجيكا 
مدينة  في  النواب  مجلس  دي��وان  فرع  بمقر 
من  حزمة  الجانبان  ناقش  حيث  طرابلس، 

القضايا المتعلقة بالشأن الليبي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر 
تطورات المشهد السياسي في ليبيا، أبرزها 
مسارات دعم العملية االنتخابية وسبل تذليل 
الصعاب التي تحول دون إجراء االنتخابات.

بين  العاقات  تعزيز  آلية  اللقاء  بحث  كما 
البلدين وتكثيف التعاون في مختلف المجاالت.

التقى رئيس مجلس النواب المكلف 
يوم  صباح  النويري”  ف��وزي  األس��ت��اذ” 
إدارة  مجلس  رئيس  الماضي  الثاثاء 
المهندس  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
”مصطفى صنع الله” بالمقر الرئيسي 
للمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة 

طرابلس.
م��ا يمر  تباحث  ال��ل��ق��اء  وت��م خ��ال 
معوقات  من  وال��غ��از  النفط  قطاع  به 
المؤسسة  تواجهه  وم��ا   ، وص��ع��وب��ات 
الوطنية للنفط وشركاتها من تحديات 
اب��رزه��ا  مختلفة،  وض��غ��وط��ات  كبيرة 
التي تحتاجها  شح الميزانيات المالية 

االنتاجية  العملية  استمرار  لضمان 
ودعم خزينة الدولة الليبية.

ال��ن��واب  اك���د رئ��ي��س مجلس  ح��ي��ث 
ال��ن��وي��ري”  ”ف����وزي  االس��ت��اذ  المكلف 
الوطنية  المؤسسة  إب��ع��اد  يجب  بأنه 
تتسبب  ق��د  تجاذبات  اي  ع��ن  للنفط 

في عرقلتها في اداء مهتمها الرئيسية 
الوطني  االقتصاد  دع��م  في  المتمثلة 
الذي يعتمد كلياً على النفط والذي قد 
يتأثر نتيجة لهذه المنغصات، واضاف 
للمؤسسة  ال��دع��م  ك��ل  س��ي��ق��دم  ب��أن��ه 
الوطنية للنفط ، كما حث على ضرورة 

بالدولة  المعنية  الجهات  كل  تدعم  ان 
الشعب  لصالح  المؤسسة  هذه  الليبية 

الليبي كونها مصدر قوته ودخله
إدارة  رئيس مجلس  ثّمن  من جانبه 
المؤسسة الوطنية للنفط جهود مجلس 
النواب الجل دعم المؤسسة وشركاتها، 
وأكد بأنها لن تتوانى عن القيام بواجبها 
الصعوبات  كانت  مهما  ومسؤولياتها 
والتحديات، وأضاف بأنه متفائل وعلى 
ثقة في كل الجهات المسؤولة بالدولة 
الليبية للوقوف الى جانب قطاع النفط 
ليبيا  القتصاد  الرئيسي  الرافد  كونه 

وقوت الشعب الليبي الكريم.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف يقوم بزيارة تفقدية لوزارة المالية

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يلتقي رئيس المفوضية الوطنية الُعليا لالنتخابات

رئيس مجلس النواب المكّلف يلتقي السفير البلجيكي

رئيس مجلس النواب المكلف يلتقي رئيس مجلس اإلدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط

عدد من السفراء الجدد يؤدون اليمين 
القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي
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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

يوم  ال��ن��واب،  مجلس  أص���در 
األربعاء الماضي، قراًرا بتشكيل 
العملية  م��ت��اب��ع��ة  ت��ت��ول��ى  لجنة 
العليا  المفوضية  مع  اإلنتخابية 
األعلى  والمجلس  لانتخابات، 

للقضاء.
وج���اء ال��ق��رار ب��ن��اًء ع��ل��ى ما 

في  ال��ن��واب  مجلس  إليه  خلص 
يوم  المنعقد  ال��ع��ادي  اجتماعه 
الثاثاء الماضي، وتتكون اللجنة 
ال��م��ؤق��ت��ة م��ن أع��ض��اء مجلس 
زايد  الصغير،  الهادي  النواب: 
هدية، عز الدين قويرب، محمد 

امدور، طال الميهوب.

وب���ح���س���ب ن����ص ال����ق����رار 
اللجنةبتقديم  أعمال  تنتهي 
مكتب  إل��ى  النهائي  تقريرها 
بغية  ال��ن��واب  مجلس  رئ��اس��ة 
ع��رض��ه ع��ل��ى ال��م��ج��ل��س في 
مدة أقصاها أسبوع من تاريخ 

صدور القرار.

المحلي  الحكم  لجنة  رئيس  افتتح 
بمجلس النواب السيد ” إدريس عمران 
” عبر التقنية االفتراضية ، برنامج دعم 
البلديات والذي يشتمل على مجموعة 
عمداء  تستهدف   ، العمل  ورش  م��ن 
تم تشكيلها في  التي  والفرق  البلديات 
البلديات للعمل على المشروع بالشراكة 

مع الوكالة األلمانية للتنمية .
وأكد عمران على أهمية هذه البرامج 
ال��ت��ي ت��ه��دف إل���ى ت��ط��وي��ر ال��ب��ل��دي��ات 
العالمية  ال��م��ؤس��س��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الخبرات  مع  المشاركة  من  وماتحققه 
الحكم  مجال  في  المتقدمة  الدولية 

مشاركة  تعزيز  بأن  مضيفا   ، المحلي 
الجهات المحلية سيدعم عملية التحول 
الشعب  إليها  يتطلع  التي  الديمقراطي 

الليبي.
العمل  لفريق  شكره  عمران  وج��دد 
ما  على  للتنمية  األل��م��ان��ي��ة  ب��ال��وك��ال��ة 
يقدمه من جهد وللحضور ، من عمداء 
الشرقية  المنطقة  بلديات  وموظفي 
ال��ش��ري��ك��ة ، داع���ي���ا إل���ى االس��ت��ف��ادة 
على  مؤكدا   ، البرنامج  من  القصوى 
ال��ب��رن��ام��ج على  ي��ح��رص  أن  ض����رورة 
مراعاة وضع حلول للتحديات التنموية 

داخل البلديات.
يذكر أنه قد تم تنظيم البرنامج الذي 
يشمل عدد من ورش العمل المرتبطة 
بالتخطيط التنموي المحلي في تونس.

ال��ن��واب  مجلس  ع��ض��و  ب��ح��ث 
لقائه  خال  ثابت،  المطلب  عبد 
ال��م��واص��ات محمد  م��ع وزي����ر 
وزارة  مشاريع  ملف  الشهوبي، 
الجبل  في  المتعّثرة  المواصات 
وآلية  البيضاء  ومدينة  األخضر 
وزير  بحضور  لها،  الحلول  وضع 

الرياضة عبد الشفيع الجويفي.
مجلس  ع��ض��و  واس���ت���ع���رض 
ال��ن��واب م��ع وزي���ر ال��م��واص��ات، 
إلى  تحتاج  التي  ال��ط��رق  أس��م��اء 
استكمالها  وإم��ك��ان��ي��ة  ص��ي��ان��ة 

وبشكل مستعجل.
وناقش اللقاء ملف جسر وادي 
الكوف، بحضور الشركة المنفذة 
للجسر بعد ما ظهرت في الفترة 

مما  فيه  كبيرة  تشققات  األخيرة 
سيؤدي إلى إغاق الجسر وعدم 

المرور عليه.
الموافقة  إل��ى  اللقاء  وخلص 
وبشكل عاجل على صيانة الطريق 
ال��ك��وف  وادي  ب��ي��ن  م��ا  ال���راب���ط 
وبلدية عمر المختار الواصل إلى 

الغريقة المدخل الجنوبي لمدينة 
البيضاء، لتكون هذه الطريق هي 

البديلة لجسر وادي الكوف.
كما تمت الموافقة على مشروع 
إن��ه��اء واس��ت��ك��م��ال ط��ري��ق ش��ارع 
المدينة،  داخ��ل  القدس  مدرسة 
موافقة  على  الحصول  وك��ذل��ك 

تنفيذ واستكمال الطريق المزدوج 
البيضاء  ح��ي  الخلفي  ال��دائ��ري 
بين محات  ما  الرابط  الجديدة 
الواحة وكوبري بوزهرة فى مدينة 
الحصول  ج��ان��ب  إل��ى  البيضاء، 
مكتب  الستحداث  موافقة  على 
واإلسكان  والمرافق  للمواصات 
جنوب  المختار  عمر  بلدية  في 

بلدية البيضاء.
بدوره، تعهد وزير المواصات 
الصيانة  أع��م��ال  ف��ي  ب��ال��ش��روع 
وال���ت���رم���ي���م وذل�����ك ف���ي أس���رع 
وزارة  م��ن  ح��رص��اً  ممكن  وق���ت 
ال����م����واص����ات ع���ل���ى س��ام��ة 
المواطنين وحفاظاً على أرواحهم 

من حوادث الطرق.

عقدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس 
يعنى  اجتماعاً  الماضي  االربعاء  يوم  النواب 
الليبي،  المجتمع  في  والطفل  المرأة  بشؤون 
ال��م��رأة  ش���ؤون  لجنة  رئ��ي��س  ت��رأس��ت  حيث 
شنيب  انتصار  السيدة  بالمجلس  والطفل 
اللجنة  م��ن  ال��ذي جمع ع��ض��وات  االج��ت��م��اع 
سعاد  والسيدة  العائب  حليمة  السيدة  وهن 
المجتمع  ن��اش��ط��ات  م��ن  لفيف  م��ع  ال��ش��ل��ي 
المدني وعدد من مكاتب دعم وتمكين المرأة 
بالتعامل  المعنيين  إلى  باإلضافة  بالوزارات 
الخارجية  وزارة  في  الدولية  المنظمات  مع 
النواب  مجلس  دي��وان  رئيس  نائب  وبحضور 
طرابلس  في  الديوان  فرع  بتسيير  والمكلف 
الدكتور رسمي بالروين، وذلك بمقر الديوان 

فرع طرابلس .
في  والطفل  المرأة  دور  االجتماع  وناقش 
تدعيم و تنشيط عجلة االقتصاد والمساهمة 

االق��ت��ص��ادي  بالنمو  ال��ن��ه��وض  ف��ي  الفاعلة 
للدولة الليبية عن طريق مشاركتهما في بعض 
والمشاريع  والمتوسطة  الصغرى  المشاريع 
ذات الشأن اإلقليمي وكذلك دورهما في وضع 
ليبيا  السياسي في  للمشهد  اللبنة األساسية 
باإلضافة إلى الشأن االجتماعي وإبراز حقوق 
وواجبات هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع 
الليبي، حيث تم االتفاق خال االجتماع على 
المرأة  ب��ش��ؤون  تعنى  خاصة  لجنة  تشكيل 

والطفل تهدف إلى إبراز دور المرأة والطفل 
مؤسسات  لدى  الرؤية  وتوحيد  المجتمع  في 
ال��م��رأة في  ال��ص��دد ودور  ف��ي ذات  ال��دول��ة 
التنمية ومناهضة العنف ضد المرأة  تحقيق 
مع توضيح دور منظمات ومؤسسات المجتمع 
المدني واسهامات الدولة الليبية في المحافل 
اإلقليمية والدولية بالخصوص باإلضافة إلى 
تشكيل جسم يمثل المرأة محلياً ودولياً وجسم 

يمثل األمومة والطفولة .

قرار مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة متابعة 
العملية االنتخابية مع المفوضية واألعلى للقضاء

رئيس لجنة الحكم المحلي يفتتح برنامج دعم البلديات

النائب عبد المطلب ثابت يتابع ملّف مشاريع وزارة 
المواصالت المتعّثرة في الجبل األخضر والبيضاء 

لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب تعقد اجتماعًا 
يعنى بشؤون المرأة والطفل في المجتمع الليبي

لجنة الشؤون الداخلية تأسف لحريق فندق ريكسوس 
وتحمل حكومة تصريف األعمال المسؤولية

اعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب 
الماضي عن  االربعاء  يوم  الحراري”  السيد ”سليمان 
فندق  له  تعرض  ال��ذي  المؤسف  للحادث  آسفه  بالغ 
احتراق  عنه  نتج  وال��ذي  طرابلس  بمدينة  ريكسوس 

الفندق بالكامل .
الداخلية  ووزي��ر  ال���وزراء  رئاسة  ال��ح��راري  وحمل 
المسؤولية عن هذا الحادث األليم، الناتج عن فقدان 
انتشار  ومكافحة  االستجابة  س��رع��ة  على  ال��ق��درة 

الحريق .
هيئة  اهمال  نتيجة  ذلك  أن  على  الحراري  وشدد 
األعمال  تصريف  حكومة  قبل  من  الوطنية  السامة 
السلطة  لدى  األولويات  تحديد  مايعكس ضعف  وهو 
لجنة  أن  من  الرغم  على  بأنه  مضيفا   ، التنفيذية 
للقيام  الهيئة  دع��م  أهمية  م���رارا  أك���دت  الداخلية 
التي  القضايا  ضمن  م��ن  الموضوع  وه��ذا  بمهامها 
أن  إال   ، الحكومة  مسائلة  جلسة  في  اللجنة  اثارتها 
الحكومة لم تكترث لألمر ولم تضعه في حسابها ولم 
تخصص اي موارد تذكر للهيئة رغم اهميتها ودورها 

في االستجابة للكوارث الناجمة عن الحرائق .
انقاذ اجزاء  باإلمكان  أنه كان  الحراري على  وأكد 
جيد  بشكل  الهيئة  استجابت  إذا  الفندق  من  كبيرة 
لمكافحة الحريق، مجددا الدعوة لمحاسبة الحكومة 
عما حدث لهذا المرفق الهام نتيجة اهمالها دعم هيئة 

السامة و ما نتج عنه من خسائر فادحة .
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رئيس الحكومة المكلف يبحث في اجتماع موسع ضم وزير الصحة، ملف جائحة 
كورونا المتحور "أوميكرون" واإلجراءات االحترازية الوقائية المتبعة لمجابهته

وزير الصناعة والمعادن يبحث مع نظيرته المصرية آلية البدء في 
برنامج عملي لدخول المستثمرين المصريين إلى ليبيا

الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  استقبل 
االثنين  ي��وم  أب��وج��ن��اح"   "رم��ض��ان  المكلف 
الماضي، سفيرة فرنسا لدى ليبيا "بياتريس 

دوهلين" لبحث أوجه التعاون بين البلدين.
وأشاد " ابوجناح" خال هذا اللقاء بدور 
فرنسا في العمل على حل القضايا الليبية، 
وتقريب  الوطنية،  المصالحة  جهود  ودع��م 

وجهات النظر بين جميع الفرقاء الليبيين. 
وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين 
بما  تعزيزها  وسبل   ، الصديقين  البلدين 
البلدين خاصة في مجاالت  يخدم مصلحة 
باإلضافة  والمواصات،  والصحة  التعليم 
الليبي  الشباب  بين  ال��خ��ب��رات  ت��ب��ادل  إل��ى 

والفرنسي. 
عمق  على  المكلف  الحكومة  رئيس  وأكد 
وفرنسا،  ليبيا  بين  تربط  التى  العاقات 
بما  التعاون  م��ن  لمزيد  تطلعه  ع��ن  معرباً 
االستقرار  وتحقيق  البلدين  مصلحة  يخدم 
الحكومة  اتخذتها  التي  للخطوات  ،مشيراً 

لضمان إجراء االنتخابات دون عراقيل. 
إلى حرص  السفيرة  اشارت  جانبها  ومن 
يخدم  بما  القائم  التعاون  لتعزيز  ب��اده��ا 
بجهود  مشيده   ، البلدين  وتطلعات  مصالح 
حكومة الوحدة الوطنية في العمل على توحيد 
مؤسسات الدولة وإرساء قواعد المصالحة 
الوطنية تمهيداً إلجراء االستحقاق االنتخابي 

لتحقيق استقرار دائم في الباد. 

رمضان  المكلف  الحكومة  رئيس  بحث 
رئيس  مع  الماضي  الثاثاء  ي��وم  أبوجناح 
ج��ه��از األم����ن ال��داخ��ل��ي ال��ع��م��ي��د لطفي 
والمشاكل  الجهاز  احتياجات  ال��ح��راري، 

والصعوبات التي تواجهه.
وتطرق الجانبان خال لقاء عقد بديوان 
األمنية  التجهيزات  إل��ى  ال����وزراء  رئ��اس��ة 
األمن  بتنفيذها جهاز  يقوم  التي  والخطط 
الداخلي للحفاظ على االستقرار واستتباب 

األمن. 
المزمع  الخطة  "ال��ح��راري"  واستعرض 
الداخلي  األم���ن  ج��ه��از  قبل  م��ن  تنفيذها 
لتأمين االنتخابات ولدعم المراقبين عليها، 
تم  التي  الجرائم  من  جملة  استعرض  كما 
ضبط أصحابها واإلجراءات القانونية التي 

اتخذت حيالهم. 
المجهودات  "أبوجناح"  ثّمن  جانبه،  من 
التي تقوم بها المؤسسات األمنية من أجل 
الرفع من مستوى عملها ألداء عملها األمني 
الازمة  الخدمات  لتقديم  وجه  أكمل  على 
الضباط  بمجهودات  مشيدا  للمواطنين، 

والعاملين في الجهاز. 

 " والمعادن  الصناعة  وزي��ر  بحث 
أحمد ابوهيسة " مع نظيرته المصرية، 
" نيفين جامع " آلية البدء في برنامج 
المستثمرين  دخ���ول  ينسق  عملي 
في  خصوصا  ليبيا  إل��ى  المصريين 
وقطاع  الصناعية  المناطق  م��ج��ال 

التعدين.
جاء ذلك خال زيارة قام بها" أبو 
بهدف  إلى جمهورية مصر،   " هيسة 
في  المصرية  التجربة  على  الوقوف 
الصناعية  المناطق  استثمار  مجال 
االقتصادية  الخبرات  واالستفادة من 
عدد  في  العمل  على سير  واالط��اع 
وفقا  الكبرى  المصرية  المصانع  من 
لما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة. 

وتأتي هذه الزيارة في إطار اتفاق 
عالي  ال��م��ص��ري  ال��وف��د  م��ع  مسبق 
ليبيا خال شهر  الذي زار  المستوى 
زيارة  عند  وكذلك  الماضي  رمضان 
الوفد الحكومي الليبي الي جمهورية 
مصر في المدة الماضية لتوقيع عدد 
بينها  الجانبين  بين  االتفاقيات  من 

اتفاقيات صناعية. 
والمعادن  الصناعة  وزي��ر  ويسعى 
" أحمد ابوهيسة " من خال زيارته 
لتنفيذ  المصرية  الجمهورية  ال��ي 
ن��ح��و خ��ل��ق تكامل  ال������وزارة  خ��ط��ط 
تنمية  الجوار وخلق  صناعي مع دول 
مكانية بالداخل وتوفير فرص العمل 

للشباب. 

رئيس الحكومة المكلف يلتقي 
سفيرة فرنسا لدى ليبيا

رمضان ابوجناح يبحث احتياجات جهاز 
األمن الداخلي والصعوبات التي تواجهه

اعتمدت حكومة الوحدة الوطنية 
الصحة  وزارة  من  المقدم  المقترح 
مرتبات  ب��زي��ادة  الطبية  والنقابات 
المساعدة  الطبية  و  الطبية  المهن 
توفاهم  م��ن  واع��ت��ب��ار   ، واإلداري�����ة 
األج���ل أث��ن��اء ت��أدي��ة أع��م��ال��ه��م في 
المهن  من  كورونا  جائحة  مكافحة 
المساعدة كشهداء  والطبية  الطبية 
واج����ب، وال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ص��رف 
العزل  مراكز  في  العاملين  مرتبات 

والفلترة.
   جاء ذلك خال اجتماع رئيس 
الحكومة المكلف" رمضان ابوجناح" 
يوم االحد الماضي مع رئيسي نقابة 
نقابات  وأعضاء  واالسنان،  األطباء 
المساعدة،  الطبية  الطبية و  المهن 
والبث  مطالبهم  ف��ي  للنظر  وذل��ك 

فيها.
ال��ذي ضم  وت��م خ��ال االجتماع 
المركز  ومدير  الصحة،  وزارة  وكيل 
ال���وط���ن���ي ل��م��ك��اف��ح��ة األم������راض، 
ورئيس  التطعيمات،  لجنة  ورئيس 

ات����ح����اد ال���م���ص���ح���ات ال���خ���اص���ة 
التي  والصعوبات  العراقيل  مناقشة 
رأسها  على  والتي  عملهم،  تواجه 
مستحقاتهم المتوقفة لفترة طويلة، 

ونقص المعدات الطبية واألدوية. 
المكلف  الحكومة  رئ��ي��س  واك���د 
ع��ل��ى ض����رورة االه��ت��م��ام ب��ال��ك��وادر 
الطبية العاملة في كافة الموسسات 
ال��ص��ح��ي��ة ف���ي ك���ل أن���ح���اء ال��ب��اد 
ودف��ع  المرتبات  تسوية  حيث  م��ن 
المستحقات المتوقفة منذ سنوات . 
وزي��ر  ال��م��ق��ّدم  لمقترح  ووف��ق��ا   
لحكومة  ال��زن��ات��ي"  "ع��ل��ي  الصحة 

ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة ف����ان ال���زي���ادة 
من    %  )300( بنسبة  س��ت��ك��ون 
ال��م��رت��ب ال��ح��ال��ي، ل��ألط��ب��اء بكل 
التخصصي  والتمريض  درج��ات��ه��م 
بالمناطق  الواقعة  بالمستشفيات 
تكون  ف��ي��م��ا   ، ال��ج��ن��وب��ي��ة  ال��ن��ائ��ي��ة 
من   %  )180( بنسبة  ال���زي���ادة 
العناصر  لجميع  الحالي،  المرتب 
م���ن ت��م��ري��ض وف��ن��ي��ي��ن وم��ن��اوب��ي��ن 
طبيب  إلى  ثالث  طبيب  من  وأطباء 
أول، للعاملين بالمستشفيات العامة 
التي  الصحية  والمراكز  والمركزية 

يوجد بها أقسام طوارئ. 

وب��ح��س��ب ال��م��ق��ت��رح ال���ذي نشر 
ستكون  الصحة  وزارة  صفحة  على 
من   %   )100( بنسبة  ال���زي���ادة 
ال��م��رت��ب ال��ح��ال��ي ألط��ب��اء ال��ف��ئ��ة ) 
أخصائي واستشاري طبي والعناصر 
المناوبات  تمارس  ال  التي  الطبية 
المجمعة  وال���ع���ي���ادات  ال��ل��ي��ل��ي��ة، 
والرعاية الصحية األولية والعناصر 

التسييرية واإلدارية. 
فيما حّدد المقترح زيادة مرتبات 
سائقي اإلسعاف والمسعفين بجهاز 
عمليات  بغرف  والعاملين  اإلسعاف 
من   %  )200( بنسبة  ال��ط��وارئ 

المرتب الحالي. 
 يشار إلى أن وزارة الصحة قدمت 
أيًضا إلى رئيس الحكومة »رمضان 
إص��دار  ب��ش��أن  مقترًحا  أب��وج��ن��اح« 
قرار باعتبار من توفاهم األجل أثناء 
أعمالهم في مكافحة جائحة  تأدية 
والطبية  الطبية  المهن  من  كورونا 
ال��م��س��اع��دة واإلداري����ي����ن ك��ش��ه��داء 

واجب. 

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف 
ال��م��ه��ن��دس "رم���ض���ان أب���وج���ن���اح" ي���وم األح���د 
الماضي، في اجتماع موسع ضم وزير الصحة 
المتحور  كورونا  جائحة  ملف  الزناتي"،   "علي 

"أوميكرون". 
ال��وزارة  وكيل  ضم  ال��ذي  االجتماع  وناقش 
األم���راض،  لمكافحة  الوطني  المركز  وم��دي��ر 
ات��ح��اد  ورئ��ي��س  ال��ت��ط��ع��ي��م��ات،  لجنة  ورئ��ي��س 
االح��ت��رازي��ة  اإلج����راءات  الخاصة  المصحات 
في  كورونا  فيروس  لمجابهة  المتبعة  الوقائية 
ظل ظهور متحور جديد لجائحة كورونا، والنظر 
في جاهزية مراكز العزل وحالة االستعداد ألي 

طارئ في الوضع الوبائي  .
واك�����د رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة ال��م��ك��ل��ف خ��ال 
لتقديم  الجهود  توحيد  ض��رورة  على  االجتماع 
الضوابط  ووض��ع   ، اساسية  صحية  خ��دم��ات 
الطبية  المراكز  بين  العاقة  لتحديد  الازمة 
ض��رورة  على  مشددا  العامة،  والمستشفيات 
بالتجهيزات  العزل  مراكز  إم��داد  في  اإلس��راع 

الازمة وبشكل عاجل   . 
بالكوادر  االهتمام  ض���رورة  على  اك��د   كما 
الصحية  الموسسات  كافة  في  العاملة  الطبية 

في كل أنحاء الباد من حيث تسوية المرتبات 
ودفع المستحقات المتوقفة منذ سنوات، وبحث 
وفق  بالقطاع  العاملين  مرتبات  رف��ع  إمكانية 

تصورات قابلة التطبيق بشكل مهني . 
واتفق المجتمعون على تقديم الدعم الكامل 
وتوفير  األم���راض،  لمكافحة  الوطني  للمركز 
االختبارات المسحة السريعة في فترة أقصاها 
أسبوعين وتوفيرها في المنافذ البرية والجوية، 
وذلك للكشف على الحاالت المشتبه بها ضمن 

المسافرين القادمين  .

كما تم االتفاق علي عقد اجتماع موسع يضم 
واألوقاف  واالقتصاد،  والداخلية  التعليم  وزاره 
وال��ش��ؤون االس��ام��ي��ة خ��ال االس��ب��وع ال��ق��ادم 
خطة  وض��ع  وكذلك  اح��ت��رازي،  برنامج  لوضع 

متكاملة لتجاوز االزمة  . 
وثمن "ابوجناح" في ختام االجتماع الموسع، 
المساعدة  والطبية  الطبية  العناصر  جهود 
التي عملت طيلة فترة جايحة كورونا رغم قلة 
تتدخر  لن  الحكومة  أن  متعهدا  االمكانيات، 
جهداً في اإليفاء بالتزاماتها نحوهم ودعمهم. 

حكومة الوحدة الوطنية تعتمد المقترح المقدم من وزارة الصحة و النقابات 
الطبية بزيادة مرتبات المهن الطبية والطبية المساعدة واإلدارية
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أبوبكر   " والتعمير  اإلس��ك��ان  وزي��ر  عقد 
مع  اجتماع  الماضي  االرب��ع��اء  ي��وم  ال��غ��اوي" 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة األشغال 

العامة الجبل األخضر .
ون��اق��ش االج��ت��م��اع م��ن��اق��ش��ة ال��م��ي��زان��ي��ة 
وكذلك  م،   2022 للعام  للشركة  التقديرية 
اإلشكاليات التي تواجه الشركة وسبل تطوير 
العمل بها، للمساهمة في مشروعات التنمية 
وبرنامج )عودة الحياة( التي أطلقتها حكومة 

الوحدة الوطنية . 
العادي   واتفق خال هذا االجتماع  غير 
للشركة ، تعديل النظام االساسي بما يتوافق 
لسنة   23 رقم  التجاري  النشاط  قانون  مع 

2010م.

وق���ع وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م م��وس��ى 
ال��م��ق��ري��ف، ي��وم األح���د ال��م��اض��ي، مذكرة 
تفاهم وتعاون بين إدارة النشاط المدرسي، 
والعلوم  للربورتات  ليوبيتوكس  ومنظمة 

التكنولوجية.
مثمر  تعاون  تأسيس  التوقيع،  وتضمن 
معا  شعار  تحت  تعليمي،  تربوي  لمشروع 
من أجل ليبيا أفضل، حيث يبني المشروع 
نجاح  تضمن  تنفيذ  وآليات  وبرامج  خطط 
فضا  مراحله،  كافة  في  المشترك  العمل 
تعليمية  الروبورتات كويسلة  عن تعزيز دور 
على  مبنية  مشجعة  بيئة  وخ��ل��ق  علمية، 

التعليم الذاتي.
وزارة  أن  ال��م��ق��ري��ف،  أك��د  جانبه  م��ن 
لتنمية  للمواهب  داعمة  ستظل  التعليم، 
قدراتهم في عديد المجاالت، دفعا بهذه 
تميز في  لتحقيق  المواهب نحو األفضل 
ثمن  كما  والدولية،  العربية  المشاركات 
المدرسي  النشاط  إدارة  جهود  المقريف 
إلى  الوقوف  المنظمة  مطالبا  ب��ال��وزارة، 
جانب المواهب في كامل ربوع الوطن دون 

تمييز أو تهميش.

وزير اإلسكان والتعمير يبحث مع مجلس إدارة شركة 
األشغال العامة الجبل األخضر سبل تطوير عملها

وزير التعليم يوقع مذكرة تفاهم مع 
منظمة ليوبتكس للعلوم التكنولوجية

وزير التخطيط يبحث تفعيل إنشاء 5000 وحدة سكنية بمدينة سلوق

وزير الزراعة والثروة الحيوانية يبحث االعتداءات على االراضي 
الزراعة والغابات العامة واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة

وزير الرياضة يناقش متطلبات قطاع الرياضة واألندية الرياضية بمنطقة تاجوراء

وزير المواصالت يبحث المشكالت التي تواجه الشركة الليبية للخدمات األرضية

والتجارة  االقتصاد  وزير  شدد 
ض��رورة  على   " الحويج  محمد   "
التأمين  ش��رك��ات  أداء  م��ت��اب��ع��ة 
والزامها بالتباع القوانين واللوائح 
القطاع  تطوير  بهدف  المنظمة 

ورفع جودة الخدمات.
جاء ذلك خال االجتماع العادي 
إدارة  مجلس  عقده  ال��ذي  الثالث 
هيئة االشراف على التأمين لسنة 
2021 م برئاسة وزير االقتصاد " 

محمد الحويج " . 
وناقش االجتماع - الذي حضره 
والمدير  اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء 

تأسيس  طلبات   - بالهيئة  العام 
مرة  ألول  التأمين  إع��ادة  شركات 
استعراض  تم  كما  ليبيا  دولة  في 
شركات  نشاط  عن  الهيئة  تقرير 
القطاع  وأداء  الليبية  ال��ت��أم��ي��ن 
البطاقة  توفير  في  الهيئة  وعمل 
العربية الموحدة بالسوق الليبي. 

وشهد االجتماع طرح عدد من 
المقترحات التي من شأنها تطوير 
أداء شركات التأمين ورفع مستوى 
الليبي  بالسوق  القطاع  خدمات 
وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية 

لوزارة االقتصاد والتجارة. 

ب��ح��ث وزي����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط " ف��اخ��ر 
مع  الماضي،  االثنين  ي��وم   " بوفرنة 
المنفذة   CCCC(( الصينية  الشركة 
لمشروع5000  وحدة سكنية بمدينة 

سلوق، آليات تفعيل المشروع. 
ون���اق���ش ال��س��ي��د ال����وزي����ر خ��ال 
رئاسة  ب��دي��وان  عقد  ال��ذي  االجتماع 
بحضور   ، بنغازي  مدينة  في  ال��وزراء 
ك��ل م��ن م��دي��ر ع���ام ج��ه��از تنمية و 
المهندس  اإلداري����ة  ال��م��راك��ز  تطوير 
جهاز  ع��ام  وم��دي��ر   ، تاكيتا  إبراهيم 

والمرافق  اإلسكان  مشروعات  تنفيذ 
ال��م��ه��ن��دس م��ح��م��ود ع��ج��اج ، أب���رز 

الصعوبات التي تواجه المشروع.
وفد  وصول  عقب  االجتماع  ويأتي 
بنغازي  لمدينة  الصينية  الشركة  من 
لاطاع على األوضاع األمنية والمالية 
للباد، وبحث إمكانية استئناف العمل 

في المشروع وإتمام إنجازه. 
االتفاق على  إلى  االجتماع  وخلص 
للبدء  الفعلية  اإلج��راءات  من  العديد 

في تفعيل هذا المشروع الحيوي.

الزراعة والثروة الحيوانية   بحث وزير 
الماضي  االثنين  يوم   " المريمي  حمد   "
م��ع رئ��ي��س ج��ه��از ال��ش��رط��ة ال��زراع��ي��ة 
علي  االع��ت��داءات  الجهاز،  رئيس  ونائب 
العامة و  وال��غ��اب��ات  ال��زراع��ة  االراض���ي 
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الازمة 
و اتخاد اإلجراءات القانونية لمنع دخول 
بطريقة  البريه  المنافذ  عبر  الحيوانات 
غير شرعيه وخاصة المصابه باألمراض. 
ون���اق���ش االج���ت���م���اع ك��ي��ف��ي��ة ات��خ��اد 
اإلج��������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��م��ن��ع دخ���ول 
بطريقة  البريه  المنافذ  عبر  الحيوانات 
غير شرعيه وخاصة المصابة باألمراض 

للصحة  الوطني  المركز  م��ع  بالتنسيق 
هذا  لمتابعة  غرفه  وتشكيل  الحيوانية 
العام  النائب  لتعليمات  تنفيذا  الموضوع 

ووضع الخطه موضع التنفيذ . 
المشاكل  استعراض  االجتماع  وتناول 
العمل  سير  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ص��ع��وب��ات 
بها  المناط  اعماله  تنفيذ  في  بالجهاز 

وايجاد الحلول السريعة لها .
عن   " المريمي   " الزراعة  وزير  وعبر 
تبدل  التي  للمجهودات  وامتنانه  تقديره 
من قبل جهاز الشرطة الزراعية رغم قلة 
الحفاظ  في  بواجبها  للقيام  اإلمكانيات 
على الثروة الزراعية من العبث والفساد.

الشفيع  عبد   " الرياضة  وزير  عقد 
ال��ج��وي��ف��ي" اج��ت��م��اع��اً  ي���وم االرب��ع��اء 
الرياضية  ال��ق��ي��ادات  م���ع   ال��م��اض��ي 
مناقشة  خاله  ت��م  ت��اج��وراء  بمنطقة 
المصاعب التي تواجه األندية الرياضية 
بمنطقة تاجوراء وسبل تطوير األنشطة 

الرياضية والشبابية .
وض���م االج��ت��م��اع  ع��ض��وي مجلس 
وعزالدين  ت��اج��وراء  دائ��رة  عن  النواب 
وأبوبكر  التحرير  نادي  رئيس  ماشينة 
ال���زي���ان���ي رئ���ي���س ن������ادي ب��األش��ه��ر 
وعبدالرزاق الدبه مدير مكتب الرياضة 

بتاجوراء ومحمد المجدوبي مدير إدارة 
المشروعات والدراسات بالوزارة.

وتم خال االجتماع استعراض البنية 
التحتية في مجال الرياضة  ومتطلبات 
لدى  الُمتاحة  واإلمكانيات  األن��دي��ة   
الوزارة والتي يمكن أن تُقدمها لقطاع 
تاجوراء،  منطقة  نطاق  في  الرياضة 
ودعمهم  بالرياضيين  االهتمام  وسبل 
الشباب  ق��درات  تطوير  على  والعمل 

الرياضي في كافة األلعاب الرياضية.
وأكد  وزير الرياضة حرص الوزارة 
واهتمامها للنهوض بالبنية التحتية من 

خال صيانة الماعب وانشاء ماعب 
الرفع  بهدف  وقاعات  جديدة  رياضية 
كل  ف��ي  الرياضة  قطاع  مستوى   م��ن 

البلديات بليبيا .
إلى   تهدف  ال���وزارة  إن خطة  وق��ال 
توفير منشأت رياضية عصرية لتوسيع 
وتحقيق  للرياضة  الممارسين  قاعدة 
مؤكداً  البلديات،  داخ��ل  محلي  تميز 
والمساند  الداعم  ستكون  ال��وزارة  أن 
لهذه المشاريع التي تصب في مصلحة 
في  الرياضة  قطاع  مستوى  من  الرفع 

ليبيا.

سالم  محمد  المواصات  وزير  التقى 
بمدير  الماضي،  اإلثنين  ي��وم  الشهوبي، 
األرضية  للخدمات  الليبية  الشركة  عام 
ال��وزارة  وكيل  وبحضور  الدلعوب،  فتحي 

لشؤون النقل البحري وسام اإلدريسي.
والصعوبات  المشاكل  اللقاء،  وتناول 
التي تواجهها الشركة، والعمل على إيجاد 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  ل��ه��ا،  المناسبة  ال��ح��ل��ول 
مناقشة القرار الصادر من مجلس الوزراء 

بالحكومة بشأن اعتماد محضر االجتماع 
اإلفريقية  الليبية  الشركة  بين  تم  الذي   ،
الضمان  وص��ن��دوق  القابضة،  للطيران 

االجتماعي والخاص بالتقاعد المبكر.
وف���ي خ��ت��ام ال��ل��ق��اء، أث��ن��ى ال��دل��ع��وب 
ع��ل��ى ال��م��ج��ه��ودات ال��م��ب��ذول��ة، م��ن قبل 
وزي��ر ال��م��واص��ات ووك��ي��ل وزارت����ه، على 
النهوض  أجل  من  المبذولة  المجهودات 

بالشركة.

وزير االقتصاد يشدد على ضرورة متابعة أداء شركات التأمين والزامها بالتباع القوانين واللوائح المنظمة
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السيد  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  اجتمع 
الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ السيد علي 
على  لإلتفاق  الماضي  االثنين  يوم  الحبري  سالم 
المصرف  توحيد  عملية  إلط��اق  مفصلة  خطة 

المركزي.
التوحيد وفق خارطة  تم مناقشة مراحل  حيث 
الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية 
المراجعة  عملية  ان��ج��از  اب���ان  دي��ل��وي��ت  ال��دول��ي��ة 
المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو 
العمل  مسارات  على  التوافق  تم  حيث  الماضي، 

والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد.
ال���ذي ش��ارك��ت فيه شركة  واخ��ت��ت��م االج��ت��م��اع 
المشورة  لتقديم  دعوتها  تمت  أن  بعد  ديلويت، 
الفنية والدعم، باتفاق المحافظ ونائب المحافظ 
على اطاق عملية التوحيد بشكل فعلي، مؤكدين 
األه��داف  لتحقيق  التقدم  بمواصلة  التزامهما 

المرجوه من توحيد مصرف ليبيا المركزي.

المؤسسة  ادارة  مجلس  رئ��ي��س  ال��س��ي��د  ع��ق��د 
بالمقر  الماضي،  االرب��ع��اء  ي��وم   ، للنفط  الوطنية 
رئيس  مع  اجتماعا  بطرابلس،  للمؤسسة  الرئيسي 
فريق مشروع انشاء مبنى الموسسة ببنغازي السيد 
يوسف عبد الهادي، بحضور السادة من المؤسسة: 
عام  ومدير  محمد،  العماري  االدارة  مجلس  عضو 
ادارة  ابراهيم، ومدير  الله  القانونية خلف  الشوون 
الموارد المالية والتامين عبدالرزاق سكوت، ومدير 

عام الشوون المالية المكلف فاضل عقيل.
ال��داي��رة  ال���ذي عقد عبر  االج��ت��م��اع  وُخ��ص��ص 
المتعلقة  المستجدات  اخر  على  لاطاع  المغلقة، 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  مباني  "انشاء  بمشروع 
ببنغازي"، والعراقيل التي تواجه استكماله، وكيفية 
الجوانب  م��راع��اة  مع  المتاحة،  السبل  بكل  حلها 

الفنية والقانونية والمالية.
سير  ال��ه��ادي،  عبد  يوسف  السيد  واستعرض 
اكتمال  موكًدا  للمشروع،  الحالي  والوضع  العمل 
المرحلة االولى وهي "انجاز التصاميم"، وان الفريق 
العطاء"  "طرح  وهي  الثانية  بالمرحلة  البدء  بصدد 
لانتقال للمرحلة الثالثة "التنفيذ"، واشار الى عدد 
من المعوقات والصعوبات التي تحول دون استمرار 

العمل ابرزها نقص التمويل.
ومستفيضة  موسعة  نقاشات  االجتماع  وتضّمن 
للمشروع،  والمالية  القانونية  بالجوانب  متعلقة 
خالها  اوض��ح  استكماله،  تواجه  التي  والعراقيل 
السيد العماري محمد "ان قطاع النفط عاجز حتى 

عن توفير االكل والشرب للعاملين به حاليا".
ان  الله،  المهندس مصطفى صنع  اكد  وب��دوره، 
الموسسة داعمة لهذا المشروع ووضعته في قائمة 
اذ سيخلق  البالغة  اهميته  وتعي  الهامة،  مشاريعها 
تنمية  من  سيحققه  ما  نتيجة  للمنطقة  استقرارا 
مكانية، اال ان الوضع المالي"الصعب للغاية " الذي 

تمر به المؤسسة االن حال دون ذلك.
كما اكد المهندس صنع الله، استمرار المؤسسة 
في العمل على ازاحة هذه الصعوبات المالية واطاع 
السيد رييس الحكومة عليها، للعمل على حلحلتها 

والبدء بتنفيذ المراحل التالية من المشروع.
انشاء  م��ش��روع  فريق  أع��ض��اء  االجتماع  حضر 
السادة:  ببنغازي  للنفط  الوطنية  الموسسة  مباني 
طارق البرعصي، ومرعي الغرياني، وخليفة الحداد، 

وعبد النبي ابوحجر، واسامة منينة.

الكبير والحبري يتفقان على خطة 
مفصلة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يطلع على آخر 
مستجدات مشروع انشاء مباني المؤسسة ببنغازي

وزير المالية يصدر تعميمًا هامًا للمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات 
والمؤسسات والوحدات اإلدارية الممولة من الخزانة العامة

شركة الخليج العربي للنفط تحي ذكرى التأسيس ) خمسون عاما من التميز(

الخمسون  ل��ل��ذك��رى  إح���ي���اًء 
العربي  الخليج  شركة  لتأسيس 
للنفط بعد تأميم شركة بريتش 
ب��ت��رول��ي��وم ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ع��ام 
اإلدارة  لجنة  أقامت   ،1971
للنفط  العربي  الخليج  بشركة 
الموافق  الماضي  الثاثاء  يوم 
ب��ال��ق��اع��ة   2021/12/07
الرئيسي  ب��ال��م��ق��ر  ال��رئ��ي��س��ي��ة 
للشركة احتفاالً بمرور خمسون 
ع���ام���اً م���ن ال��ك��ف��اح واإلت���ق���ان 
هذا،  يومنا  حتى  المتواصلين 
الخليج  شركة  خالها  تحملت 
البحث  للنفط مسؤولية  العربي 
وال��ت��ن��ق��ي��ب ع��ن ال��ن��ف��ط ال��خ��ام 
والغاز الطبيعي وإنتاجه وتكريره 
والحفاظ  وتصديره  وتصنيعه 
عليه بسواعد وطنية ، بحضور 
ال��س��ي��د ص����اح ع��ب��دال��ك��ري��م 
اإلدارة  لجنة  رئيس  القطراني 
عضو  عامر  بن  بوبكر  والسيد 
ل��اس��ت��ك��ش��اف  اإلدارة  ل��ج��ن��ة 
واإلن��ت��اج وال��س��ادة ف��رج محمد 
والسيد  شعيب  وجمعة  سعيد 
ت��وف��ي��ق ال��م��س��م��اري ، ورؤس���اء 
اللجان السابقة بالشركة والسيد 
لجنة  عضو  بوقعيقيص  س��راج 
اإلدارة ألول لجنة إدارة بالشركة 
المتقاعدين  السادة  من  وجمع 
تأسيس  بدايات  الذين حضروا 
الشركة والسادة مدراء اإلدارات 
ول��ف��ي��ف م���ن ال��م��س��ت��خ��دم��ي��ن 

والمستخدمات.
وأل����ق����ى ال���س���ي���د/ ص���اح 
ع���ب���دال���ك���ري���م ال���ق���ط���ران���ي – 
بهذه  كلمًة  اإلدارة  لجنة  رئيس 
المناسبة تحدث من خالها عن 
أعمالها  وتطور  الشركة  مسيرة 
وخروجها من رحم المعاناة بعد 
أن تحدت الشركة منذ سنواتها 
الظروف  األولى وحتى اآلن كل 
الصعبة وكل اآلراء المشككة في 
قدرة الليبيين على إدارة وتسيير 
اع��م��ال ه��ذه ال��ش��رك��ة، وإث��ب��ات 
الوطني  العنصر  وج��دارة  كفاءة 

والعمل في ظروف صعبة للغاية 
الشركة  ه��ذه  تاريخ  معظم  في 
الطويل بفضل إداراتها السابقة 
مستخدميها  وبفضل  المتعاقبة 
الوطني  بالحس  امتازوا  الذين 
واالن���ت���م���اء ل��ش��رك��ت��ه��م، وح��ي��ا 
المتعاقبة  اإلدارة  لجان  خالها 
على تسييرها ، وترحم على من 
حيا  كما  المحتوم  االج��ل  وف��اه 
عاصروا  الذين  المستخدمين 
هذه  لبناء  لحقهم  ومن  التأميم 

الشركة وتطورها 
لجنة  رئيس  السيد  هنأ  كما 
المستخدمين  جميع  اإلدارة 
المتقاعدين  من  سواًء  بالشركة 
متمنياً  اآلن،  حتى  العاملين  أو 
وال��ع��اف��ي��ة،  ال��ص��ح��ة  دوام  ل��ه��م 
وافتهم  ال��ذي��ن  ع��ل��ى  م��ت��رح��م��اً 
المنية، كما أكد أن لجنة اإلدارة 
الخدمات  لتقديم أفضل  تسعى 
مواقع  بجميع  للمستخدمين 
ال��ش��رك��ة م��ع ال��ع��م��ل ع��ل��ى رف��ع 
القلعة  لهذه  اإلنتاجية  القدرات 

النفطية العظيمة.
عرض  ت��م  المناسبة  وب��ه��ذه 
ي��ب��ي��ن م��س��ي��رة شركة  وث��ائ��ق��ي 
تم  وكما  للنفط  العربي  الخليج 
يتحدث  وثائقي  شريط  ع��رض 
ومتضمناً  الشركة  مسيرة  عن 
بها  م��رت  التي  المحطات  اه��م 

الشركة 
ال��دائ��رة  وف��ى م��داخ��ل��ة عبر 
رئ��ي��س مجلس  ال��م��غ��ل��ق��ة ه��ن��أ 
فوزي  االستاذ  المكلف  النواب 
العربي  الخليج  شركة  ال��ن��وري 
للنفط  ال��وط��ن��ي��ة  وال��م��ؤس��س��ة 
أكد  و  السعيدة  المناسبة  بهذه 
دعمه للمؤسسة و قطاع النفط 
مواقعهم  بمختلف  العاملين  و 
عن  المؤسسة  ابعاد  ض��رورة  و 
كل التجاذبات و متعهدا بتذليل 
خاصة  تواجهها  التي  الصعاب 

الوضع المالي المتردي .
وه��ن��أ ال��م��ه��ن��دس ص��ن��ع الله 
االحتفال  ف��ي  مشاركته  خ��ال 

القائمين  المغلقة،  الدائرة  عبر 
على اإلدارة وجميع العاملين في 
مواقعهم  مختلف  في  الشركة 
السرير  و  ، مسلة  الحريقة  في 
و ماجد و البيضاء و النافورة و 
الحمادة و سيناون ، وقدم جزيل 
شكره لمجهوداتهم، وترحم على 
المتوفين منهم و متمنيا موفور 
الصحة و العافية للمتقاعدين .

الله أن  وأكد المهندس صنع 
"شركة الخليج العربي هي أهم 
شركة  وهي   .. المؤسسة  أذرع 
ت��زخ��ر ب��ال��ع��ط��اءات وال��خ��ب��رات 
وتسهم  ال��ب��ش��ري��ة،  وال���م���وارد 
الليبية  الدولة  دخ��ل  زي��ادة  في 
إذ  االق��ت��ص��ادي"،  واستقرارها 
تُحقق أكثر من %20 من اإلنتاج 
اليومي للباد، مشيرا إلى الدور 
الشركة  لعبته  ال��ذي  "ال��ج��ب��ار" 
عام  السياسي  االنقسام  خال 

.2014
ال��م��ه��ن��دس صنع  وأض�����اف 
الله، أن مجلس إدارة المؤسسة 
م��س��ت��م��ر ف���ي دع���م���ه ل��ش��رك��ة 
الشركات  وك��ل  العربي  الخليج 
ل��ه، خ��ال ه��ذه األزم��ة  التابعة 
ال��م��ال��ي��ة، م��وض��ح��ا أن���ه أرس��ل 
العديد من المراسات للجهات 
وزارة  بينها  وم���ن  ال��ح��ك��وم��ي��ة 
أن   " ال���وزراء،  ورئ��اس��ة  المالية 
تحت  تئن  وشركاتها  المؤسسة 
رغم  وتراكمها..  الديون  وط��اءة 
ما تحققه شركة الخليج العربي 
يعّد  الذي  القطاع  وكل شركات 
ويشكل  للدولة  أساسيا  راف��ًدا 

%97 من إيرادها العام."
وف�����ي خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه، ح��ث 
العاملين  الله  صنع  المهندس 
المزيد  على  النفط  قطاع  في 
بالصبر،  والتحلي  العطاء  من 
وأعرب عن ثقته بانفراج األزمة 
الشركة  بها  تمر  التي  الخانقة 
عموما  النفط  وقطاع  تحديًدا 
الصعبة  المالية  الظروف  جراء 
التي تمر بها المؤسسة وشركاتها 

التي حالت دون زيادة المرتبات 
و  االخرى  الجهات  بباقي  اسوة 
صرف مرتبات العاملين، وعدم 
وجود عاوات وبرامج تدريبية.

لجنة  رئيس  قدم  جانبه،  من 
العربي  الخليج  ش��رك��ة  إدارة 
للنفط السيد صاح القطراني، 
والتقدير لمجلس  الشكر  جزيل 
إدارة المؤسسة لدعمه المستمر 
وج����ه����وده ال��م��ب��ذول��ة إلزاح����ة 
التي  الصعاب  وتذليل  العراقيل 
ت��واج��ه��ه��م، م��ؤك��ًدا أن��ه بفضل 
الخليج  تنتج شركة  الدعم  هذا 
العربي يومًيا 315 ألف برميل، 
وتساهم في دعم اقتصاد الدولة 

الليبية.
وف����ي ك��ل��م��ة خ����ال ال��ح��ف��ل 
بن  تهاني  م.  السيدة  تحدثت 
بالشركة  المراءة  دور  عن  علي 
المراءة  وان  اإلدارات  بمختلف 
اخيها  م��ع  واح����داً  ص��ف��اً  تقف 
هذه  اعمال  تسيير  فى  الرجل 

القلعة.
كما القى السيد عبدالحميد 
ش���ه���ل���ول ك��ل��م��ة ب��ال��م��ن��اس��ب��ة 
استعرض فيها نشاط اإلدارات 
الفنية بالشركة وتطور اعمالها.

تقديم  الحفل  ختام  في  وت��م 
ش��ه��ائ��د ال��ت��ق��دي��ر وال������دروع 
اإلدارات  ل��رؤس��اء  التكريمية 
وتكريم  الشركة  على  المتعاقبة 
المتقاعدين الذين حضروا فترة 
تكريمي  درع  بتقديم  التأسيس 
وش����ه����ادات ت��ق��دي��ر، وت��ك��ري��م 
 2021 لعام  المثالي  الموظف 
السيد السنوسي الضراط مدير 
على  اإلدارة  لجنة  ش��ؤون  إدارة 
طويلة  مسيرة  خ��ال  بذله  م��ا 
عطرة افنى فيها قرابة اكثر من 
خدمة  عمره  من  عاماً  أربعون 

لهذه الشركة .
يذكر أن شركة الخليج العربي 
 ،1971 ع��ام  أنشئت  للنفط، 
عندما صدر القانون رقم 115 

لسنة 1971 .

أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة 
ال��م��ب��روك"  "خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  الوطنية 
الماليين  المراقبين  إلى  موجه  تعميم 
ب���ال���وزارات وال��ه��ي��ئ��ات وال��م��ؤس��س��ات 
والوحدات اإلدارية الممولة من الخزانة 
العامة ، مع إشارته إلى آوامر الصرف 
وعلى  التخطيط  وزارة  عن  ال��ص��ادرة 

الضوابط واإلجراءات الواجب إتباعها 
في تنفيذ برنامج التنمية .

وبحسب المراسلة فإن الصرف على 
أوام��ر  وف��ق  يكون  التنمية  مشروعات 
المالي  التخويل  وأذون����ات  ال��ص��رف 
بالصرف من وزارة التخطيط بدالً من 

التفويضات المالية .
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رئيس الحكومة المكلف يؤكد خالل لقائه وفدا من بلدية الجفرة بأن الحكومة ستعمل 
جاهدة لتوفير كافة المتطلبات واالحتياجات التي يحتاجها المواطنين في البلدية 

بلدية طرابلس المركز تطلق مشروع العنونة البريدية من خالل تركيب اول لوحة على واجهة البلدية

المجلس التسييري لبلدية بنغازي يعقد إجتماعه الدوري 

ال��وح��دة   حكومة  رئ��ي��س  ت��اب��ع 
ال��وط��ن��ي��ةال��م��ك��ل��ف  "رم���ض���ان 
أبوجناح"، في اجتماع  مع رئيس 
المجلس التسييري لبلدية طبرق 
تنفيذ  سير  بوالخطابية،  ف��رج 
في  التنموية  المشاريع  من  عدد 
موظفي  وروات��ب  البلدية،  نطاق 

محطة تحلية المياه طبرق.
وناقش االجتماع  مشروع طريق 
دي��وان  وكيل  بحضور  التسليح، 

الوهراني،  مسعود  طبرق  بلدية 
نصر  المشروعات  مكتب  ومدير 
طبرق  مركز  ومدير  البال،  شرح 

الطبي الدكتور فرج الجالي.
وت������م االت������ف������اق ع���ل���ى ح��ل 
االخ��ت��ن��اق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه عمل 
وتفعيل  ال��ط��ب��ي،  ط��ب��رق  م��رك��ز 
ومشكلة  ال���م���رص���ص،  م��ح��ط��ة 
الرحات  وعودة  القمامة،  مكب 

الداخلية إلى مطار طبرق.

الزناتي"  "علي  الصحة  وزي��ر  بحث 
مع مسؤولي وأعيان بلدية الجفرة دعم 
المقّدمة  الصحية  الخدمات  وتحسين 
الصحية  المؤسسات  عبر  للمواطنين 

بالبلدية.
وناقش االجتماع الذي عقد صباح يوم 
الصحة  وزارة  بديوان  الماضي  االح��د 
بطرابلس، عدًدا من البنود، على رأسها 
إلى جانب  مركز صحي جديد،  افتتاح 
بالمستشفيات  الطبية  الخدمات  دعم 
وتلبية  بالبلدية  الصحية  وال��م��راك��ز 

احتياجاتها. 

والصناعات  السياحة  وزير  استقبل 
عبدالله  عبدالسام  السيد  التقليدية 
الماضي،  األربعاء  يوم  بمكتبه  اللهي، 
عميد بلدية درج السيد فاضل حصن، 
بحضور وكيل الوزارة لشؤون الصناعات 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��س��ي��د 
عبدالله سعيد بلعيد، 
وم����ن����دوب ال��ب��ل��دي��ة 
عبدالرؤوف  السيد 
ال��م��ب��س��وط وم��دي��ر 
م���ك���ت���ب ال��س��ي��اح��ة 
الطاهر  السيد  درج 

امبارك عاق.
وناقش الحاضرون في جلسة العمل 
المتعلقة  واألنشطة  السياحية  البرامج 
البلدية،  ف��ي  التقليدية  بالصناعات 
السياحية  القيم  إب��راز  وسبل  وآليات 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ف��ي م��دي��ن��ة درج وال��ق��رى 
في  واستثمارها  المحيطة،  والبلدات 

برامج الترويج السياحي.
على  الجانبان  أكد  اللقاء  ختام  وفي 
أهمية موقع درج باعتبارها نقطة توقف 
بين  ال��راب��ط  الطريق  على  واستراحة 
وبوابة  غدامس،  ومدينة  الشمال  مدن 
الحمادة  منطقة  فضاءات  إلى  تفضي 
سياحية  بمقومات  وت��زخ��ر  ال��ح��م��راء، 
تشمل تجمعات سكانية وقصور تخزين 
وتشتهر  ت��اري��خ��ي��ة،  وق����اع  ق��دي��م��ة، 
بموروث ثقافي وعادات وتقاليد ضاربة 
في القدم، يجب استثمارها في تعزيز 
سياحية  وأنشطة  برامج  إحياء  فرص 
المنطقة  قيم  على  الحفاظ  في  تسهم 
الثقافية والطبيعية، بالتنسيق والتعاون 

بين الوزارة والبلدية.

وزير الصحة يبحث مع مسؤولي 
وأعيان بلدية الجفرة دعم الخدمات 

الصحية للمواطنين

جلسة عمل تبحث إحياء برامج 
سياحية في بلدية درج

الوحدة  حكومة  رئيس  التقى 
ال��وط��ن��ي��ة ال��م��ك��ل��ف ال��م��ه��ن��دس 
االثنين  ي��وم  أب��وج��ن��اح"  "رم��ض��ان 
الماضي، وفدا من بلدية الجفرة، 
وذلك لمناقشة األوضاع الخدمية 
ف���ي ال��ب��ل��دي��ة وم����ا ت��ع��ان��ي��ه من 

مختنقات  . 
مجلس  عضو  ال��ل��ق��اء  وح��ض��ر 
معاذ   " الجفرة  بلدية  عن  النواب 
"سعيد  البلدية  وعميد   ،  " راف��ع 
البلدي  ال��ف��رع  أب��وب��ك��ر"، ورئ��ي��س 
وعضو  سليمان"،  "مسعود  سوكنة 
مجلس إدارة الهيئة الليبية لإلغاثة 

"خالد مسعود " .
من  العديد  االجتماع  ون��اق��ش 
البلدية  منها  تعاني  التي  األزمات 
وأزمة   ، المياه  موضوع  بينها  من 
وت�����ردي   ، ال���ص���ح���ي  ال����ص����رف 
وخ��دم��ات   ، الصحية  ال��خ��دم��ات 
النظافة وغيرها ، ومشاكل األوبئة 
التي تعاني منها بعض المحاصيل 

الزارعية. 
ت��ط��رق االج��ت��م��اع لطرح  ك��م��ا 
بعض مشروعات الطرق التي من 
شأنها تحسين الخدمات للمواطن  

 .
وط���ال���ب ال���وف���د م���ن رئ��ي��س 
لجنة  بتشكيل  المكلف  الحكومة 
المنطقة  أوض���اع  على  ل��ل��وق��وف 

واحتياجاتها  متطلباتها  وتوفير 
التي  الجهود  مثمنين  األساسية، 
تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في 
المدينة  احتياجات  توفير  سبيل 
ومعظم المدن والمناطق الليبية. 

وف����ي ال��س��ي��اق ذات�����ه، ت��ط��رق 
مشاكل  مناقشة  إل��ى  االج��ت��م��اع 
تهالك  تعانيه من  ، وما  المدراس 

ف���ي ع���دة مناطق  ال��م��ب��ان��ي  ف���ي 
صيانتها  وإمكانية   ، البلدية  في 
،وصيانة الملعب البلدي ، والنظر 

في استكمال المركز الشبابي  . 
ودع����ا وف���د ب��ل��دي��ة ال��ج��ف��رة ، 
حكومة الوحدة الوطنية إلى ترفيع 
ليكون  ال��ع��ام  الجفرة  مستشفى 
مطالبين   ، تعليمي  مستشفى 
لمعالجة  مالي  مبلغ  بتخصيص 
مشكلة الري في المنطقة ، وذلك 
من أجل توفير الخدمات الازمة 

للمواطنين  . 
وأك��������د رئ����ي����س ال���ح���ك���وم���ة 
ستعمل  الحكومة  ب��أن  المكلف 
المتطلبات  كافة  لتوفير  جاهدة 
يحتاجها  ال��ت��ي  واالح��ت��ي��اج��ات 
مشيراً   ، البلدية  في  المواطنين 
إلى أن خطة عودة الحياة تضمنت 
تنفيذ مشروعات تنموية في بلدية 
على  العمل  جاري  وأنه   ، الجفرة 

تنفيذها.

أطلقت ببلدية طرابلس المركز يوم االربعاء 
خال  من  البريدية  العنونة  مشروع  الماضي 
ضمن  البلدية  واجهة  على  لوحة  اول  تركيب 
وتحقيق  الرقمي  للتحول  استراتيجية  خطة 

المدن الذكية.
مذكرة  على  بالتوقيع  العنونة  اطاق  وجاء 

تعاون بين بلدية طرابلس وبريد ليبيا  .
واعضاء  رئيس  التوقيع  احتفالية  وحضر 
ليبيا  ب��ري��د  وم��دي��رع��ام  ليبيا  ب��ري��د  مجلس 
للكهرباء  العامة  الشركه  ادارة  مجلس  ورئيس 
الصحي  والصرف  المياه  شركة  ع��ام  ومدير 
المدنية ووكيل  ونائب رئيس مصلحة االحوال 
الدولي "عمر  التعاون  الخارجيه لشؤون  وزارة 
ابراهيم  المركز  طرابلس  بلدية  وعميد  كتي" 
وأعضاء  البلدي  المجلس  وأعضاء  الخليفي، 

لإلتصاالت  القابضة  الشركه  ادارة  مجلس 
المركز  طرابلس  البلدي  الحرس  فرع  ورئيس 

ووسائل االعام من اذاعات ووكاالت انباء .
وأطلق  مشروع العنونة البريدية من خال 
تركيب اول لوحة على واجهة البلدية، تأسيسا 
لبنية تحتية للرموز البريدية القابلة لاستخدام 
محليا وعالميا، ومواكبة للتحول الرقمى ضمن 

خطة استراتيجية لتحقيق المدن الذكية.
تحتية  بنية  تأسيس  إلى  المشروع  ويهدف 
محليا  لاستخدام  القابلة  البريدية  للرموز 
خدمات  تقديم  معها  يمكن  وال��ت��ي  وعالميا 
واسع  ميداني  مسح  وتنفيذ  متقدمة  بريدية 
وترقيم  متكامل,  بريدي  عنوان  لعمل  وشامل 

المباني وبناء قواعد بيانات.

قام المجلس التسييري لبلدية بنغازي 
إجتماعه  بعقد  ال��م��اض��ي  األح���د  ي���وم 
الدوري برئاسة السيد/م. الصقر عمران 
ب���وج���واري وع��ض��وي��ة ال��س��ي��د/أدري��س 
الطيرة  فرج  والسيد/أحمد  ق��درة  غيث 
الجازوي  سليمان  والسيد/عبدالباسط 
وبحضور  ال��ُم��ذب��ل  راض��ي��ة   / ال��س��ي��دة 
سهل  والصيانة  التشغيل  إدارة  م��دي��ر 
والصرف  للمياه  العامة  بالشركة  بنغازي 
الصحي السيد/ م. حمد العقيلي ووكيل 
الديوان الُمكلف السيد/ م. عبدالباسط 
القانونية  الشؤون  مكتب  ومدير  البدري 
ومدير  المغربي  عيسى  أيمن  السيد/ 
التسييري  المجلس  شؤون  رئيس  مكتب 
إعتماد  تم  الزواوي حيث  السيد/يوسف 

المحضر السابق وُمناقشة اإلستعدادات 
الشركة  بها  قامت  التي  اإلج����راءات  و 
فيما  الصحي  وال��ص��رف  للمياه  العامة 
التي  واإلختناقات  الشتاء  بفصل  يتعلق 
عليها  العمل  ج��اري  والتي  ُمعالجتها  تم 
على  ،والموافقة  البلدية  مع  بالتنسيق 
تنظيف  ألعمال  أخرى  تكليفات  إص��دار 
مصافي مياه األمطار كما تم إستعراض 
بتكليفات  الُمتعلقة  الملفات  م��ن  ع��دد 
ُمدراء الفروع وُمختاري المحات وتقرر 
بدراستها  الُمختصة  اللجنة  إلى  إحالتها 
ثم  وم���ن  بشأنها  ُم��اح��ض��ات��ه��ا  وإب����داء 
إلى  إضافة   ، للعرض  للمجلس  إحالتها 
تنفيذها  المزمع  المشاريع  إستعراض 

خال الفترة القادمة وإعتمادها .

رئيس الحكومة المكلف يناقش مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق عددا من المشاريع 
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وزارة التعليم التقني والفني تختتم فعاليات المؤتمر 
الدولي الرابع للعلوم التقنية بأحد عشر توصية

الجمارك  بمصلحة  انطلقت 
في  التدريبية  ال���دورة  فعاليات 
لمنتسبي  المخاطر  إدارة  مجال 

المصلحة.
الصفحة  نشرته  لما  ووف��ق��ا 
الرسمية للمصلحة فان فعاليات 
خمسة  لمدة  ستستمر  ال���دورة 

العام  المدير  أشراف  تحت  أيام 
سليمان   " ال��ع��م��ي��د  للمصلحة 

علي". 
وت���أت���ي ه���ذه ال������دورة ب��دع��م 
ورع��اي��ة ب��رن��ام��ج ال��رق��اب��ة على 
التابع  الحدود  وأمن  الصادرات 

لوزارة الخارجية األمريكية. 

بدأت يوم األحد الماضي بالمركز 
الطيران  أمن  في  للتدريب  الوطني 
في  تدريبية  دورة  طرابلس  بمدينة 
وكيفية  األمني  التفتيش  أساسيات 
الكشف  ألجهزة  الفعال  االستخدام 

اآللي واإلجراءات المصاحبة لها .
تستمر  التي  ال��دورة  وتستهدف 
ع��ش��رة أي����ام م��ت��ت��ال��ي��ة ال��ع��ن��اص��ر 
األم��ن��ي��ة ب��ج��ه��از األم���ن ال��داخ��ل��ي 
حيت سيقوم بتنفيذها رئيس قسم 
معدات األمن بمصلحة المطارات 
 " الطبولي  عبدالله  عبدالحميد   "
الموظفة   " الحمروني  نجوى   " و 
لما  وف��ق��ا  ال��ج��م��ارك  بمصلحة 

عبر  ال��م��ط��ارات  مصلحة  نشرته 
صفحتها الرسمية .  

والتي  ال��دورة  ه��ذه  تهدف  حيث 
يشارك فيها عدد 10 متدربات من 
العنصر النسائي تابعين لجهاز األمن 
العناصر  كفاءة  من  للرفع  الداخلي 
التفتيش  أجهزة  ومشغلي  األمنية 
بتطبيق  المعنيين  والموظفين  اآللي 
بالمطارات وبما  اإلجراءات األمنية 
والتدابير  المعايير  م��ع  يتماشى 
المنظمة  ق��ب��ل  م��ن  ب��ه��ا  ال��م��وص��ى 
الدولية للطيران المدني وبما يواكب 
مجال  في  والتقني  العلمي  التطور 

أمن الطيران والمطارات. 

الليبيين  األع��م��ال  أص��ح��اب  مجلس  نظم 
 " بعنوان:  ورش��ة عمل  الماضي   االح��د  ي��وم 
التقليدية  مصارفنا - مقارنة بين المصارف 
بمجمع  المجلس  بمقر  وذل��ك  واالسامية." 

ذات العماد بطرابلس. 
أصحاب  م��ن  مجموعة  ال��ورش��ة  وح��ض��ر 
األعمال من القطاع الخاص، وبعض المهتمين 
القطاعين،  ك��ا  م��ن  االق��ت��ص��ادي  ب��ال��ش��أن 
وتناولت في محاورها أوجه الشبه والفروقات 
بين كا النوعين والوظيفة األساسية لكليهما 
للنقود، و أساليب وأدوات  من حيث نظرتهم 
التمويل  وأدوات  بالمصرف  النقد  استقطاب 
المختلفة واألنسب من بينها من حيث التكلفة 

الربحية والمرونة.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة إضاءات 
المعرفة  لنشر  ت��ه��دف  وال��ت��ي  اق��ت��ص��ادي��ة 
الخاص  القطاع  كفاءة  وتعزيز  االقتصادية 

الليبي.

بطرابلس  المهارى  بفندق  افتتحت 
فعليات  الماضي  االثنين  ي��وم  ص��ب��اح 
المؤتمر الوطني األول للجودة والتنمية 
ال��م��س��ت��دام��ة ب��ح��ض��ور وزي����ر ال��ع��م��ل 

والتأهيل "م.علي العابد الرضا" .
عام  مدير  المؤتمر  افتتاح  وحضر 
مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية 
اللجنة  ورئ��ي��س  إب��راه��ي��م"  "م.ف��ت��ح��ي 
العالم"  محمد  "د.  للمؤتمر  العلمية 
العمل  ب��وزارة  التخطيط  مكتب  ومدير 
والتأهيل" م. فوزي محمد" ومكتب دعم 
الرئاسي  بالمجلس  العامة  السياسات 
للنفط  الوطنية  ومندوب عن المؤسسة 
وعدد من مدراء مركز البحوث العلمية 
والتنمية  بجودة  المهتمين  من  وجمع 

المستدامة.
كلمة  في  والتأهيل  العمل  وزير  وأكد 
له بالمناسبة حرص الوزارة وسعيها من 
الجودة  مفهوم  لترسيخ  المركز  خال 
وعن  القطاعات  مختلف  في  والتنمية 
وتحسين  تطوير  في  المحوري  دوره��ا 

جودة المخرجات التدريبية والعلمية. 
ع��ام مركز  اوض��ح  مدير  من جانبه 
ضمان الجودة أن المؤتمر يهدف لوضع 
أسس علمية من خال الورقات البحثية 
ترسيخ  سبل  في  بالمؤتمر  المشاركة 

الجودة والتنمية المستدامة.
المؤتمر  فعاليات  هامش  على  وت��م 
لرعايته  والتأهيل  العمل  وزي��ر  تكريم 
تطوير  من  الرفع  في  ودوره  للمؤتمر 

وتحسين كافة الجودة  . 

ب��وزارة  االن��س��ان  حقوق  مكتب  نظم 
ال��داخ��ل��ي��ة ي��وم االح���د ال��م��اض��ي ن��دوة 
ح��واري��ة تحت ع��ن��وان "دس��ت��وري��ة حق 
التظاهر السلمي في ليبيا" ضمن برامج 
أص��وات  منظمة  تجريها  التي  العمل 

اإلعامية.
االنسان  حقوق  مكتب  رئيس  وأك��د 
عميد " فؤاد الباشا " خال مشاركته في 
الندوة ان المكتب سيكون حلقة الوصل 
الشأن  ب��ه��ذا  تعنى  ال��ت��ي  الجهات  م��ع 
االنتخاب  ثقافة  اعاء  الى  حتى يصار 
العقيدة  ضمن  وترسيخها  والتظاهر 
األمنية لرجال الشرطة وادخالها ضمن 

مناهج التدريب والتأهيل. 

افتتاح فعليات المؤتمر الوطني 
األول للجودة والتنمية المستدامة 

بحضور وزير العمل والتأهيل

ندوة حوارية بعنوان )دستورية حق 
التظاهر السلمي في ليبيا(

اخ��ت��ت��م ظ��ه��ر ي����وم اإلرب���ع���اء 
العلوم  كلية  ب��م��س��رح  ال��م��اض��ي، 
التطبيقية،  وال��م��ال��ي��ة  اإلداري�����ة 
الرابع  الدولي  المؤتمر  فعاليات 
للعلوم التقنية، الذي تنظمه وزارة 
برعاية  والفني،  التقني  التعليم 
الشركة الليبية للبريد واإلتصاالت 

وتقنية المعلومات القابضة.
وفي كلمته، أشاد رئيس اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر الدكتور علي 
البحاث  تناوله  لما  معمر،  حسين 
ال��ذي  المؤتمر  ف��ي  المشاركين 
استمر لمدة ثاثة أيام عدة محاور 
رئيسية وهي الهندسة الميكانيكية 
والكهربائية ، والهندسة الصناعية 
وتقنية   ، ال��ح��اس��وب  وت��ق��ن��ي��ة   ،
اإلتصاالت  ، وهندسة  المعلومات 

والعلوم األساسية.
ك��م��ا أوض�����ح رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة 
مناقشة  للمؤتمر،  التحضيرية 

في  علمية  ورقة   )126( وعرض 
مختلف المحاور من أصل )170( 
المؤتمر  أن  مضيفاً  بحثية،  ورقة 
بواقع 8 جلسات،  البحوث  ناقش 
ف���ض���ًا ع���ن ع��ق��د ورش�����ة عمل 
بعنوان  التقني  بالتعليم  خ��اص��ة 
ال��واق��ع وال��ط��م��وح، ش���ارك فيها 
مدراء اإلدارات والمكاتب بالوزارة 

المختنقات  وم��ع��ال��ج��ة  لتحديد 
التي تعثري مسيرة التعليم التقني 
الحلول  اي��ج��اد  وكيفية  وال��ف��ن��ي، 

المناسبة لها.
ف���ي ح��ي��ن اس��ت��ع��رض رئ��ي��س 
سعد  ال��دك��ت��ور  العلمية  اللجنة 
التي   )11( ال��ت��وص��ي��ات  طلحة، 
المشاركين  البحاث  إليها  توصل 

في المؤتمر والتي تهدف جميعها 
والفنية،  التقنية  العملية  تطوير 
التقني  التعليم  آل��ي��ات  وتنظيم 

والفني.
وزع����ت شهائد  ال��خ��ت��ام  وف���ي 
واللجان  البحاث  على  المشاركة 

العاملة والمنظمة للمؤتمر.
الدولي  المؤتمر  المعلوم،  ومن 
،، هو  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم  ال���راب���ع 
تنظمه   ،، محكماً  علمياً  مؤتمراً 
والفني،  التقني  التعليم  وزارة 
الذي  األول  المؤتمر  حيث سبقه 
والمؤتمر   ،  2018 سنة  عقد 
الثاني الذي عقد سنة 2019 ، 
والمؤتمر الثالث الذي عقد سنة 
نجاحاً  لقت  وجميعها   ،  2020
المحلي  المستوى  على  واس��ع��اً 
والدولي، بمشاركة عدد كبير من 
المهتمين والمختصين في التعليم 

وعلومه.

انطالق فعاليات الدورة التدريبية في مجال إدارة 
المخاطر لمنتسبي مصلحة الجمارك

دورة تدريبية في االستخدام الفعال ألجهزة التفتيش االمني لعناصر جهاز االمن الداخلي

ورشة عمل بعنوان "مصارفنا - مقارنة بين المصارف التقليدية واالسالمية"
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ثقافية

وزيرة الثقافة تتابع مع مدير المركز الوطني للترجمة، نشاط 
المركز ودوره في ترجمة االصدارات الثقافية واالدبية 

مؤتمر علمي بعنوان ليبيا في التاريخ نظمه قسم التاريخ

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنظم محاضرة حول الموروث الشعبي 

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تهدي مجموعة من الكتب لجامعة سرت

اس��ت��ق��ب��ل��ت وزي������رة ال��ث��ق��اف��ة 
والتنمية المعرفية  "مبروكة توغي" 
بطرابلس   الماضي  االثنين  ي��وم 
مدير  الحصادي  نجيب  الدكتور 

المركز الوطني للترجمة,  
ح��ي��ث ت��م خ���ال ه���ذا ال��ل��ق��اء 
مناقشة نشاط المركز ودوره في 
ت��رج��م��ة  ع��دد م��ن االص����دارات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة واالدب����ي����ة ل��ع��دد من 

المبدعين ..
وأشادت وزيرة الثقافة والتنمية 
في  والمثقفين  باألدباء  المعرفية 
وبإسهامات  الوطن،  أنحاء  كامل 
المشهد  إث����راء  ف��ي  المبدعين 
االدب��اء  وب��دور  ليبيا  في  الثقافي 
اللحمة  ت��ع��زي��ز  ف��ي  والمثقفين 
بالمشهد  واالرت���ق���اء  ال��وط��ن��ي��ة 

الثقافي واألدبي. 

بجامعة  ال��ت��اري��خ  قسم  نظم 
ب��ن��غ��ازي خ����ال اي����ام االث��ن��ي��ن 
 8-6 واالرب�����ع�����اء  وال���ث���اث���اء 
دولياً  مؤتمراً  الجاري  ديسمبر 
ب��ع��ن��وان: ))ل��ي��ب��ي��ا ف��ي ال��ت��اري��خ 

االنتماء والوحدة الوطنية((.
وفي مستهل كلمته قدم رئيس 
د.  للمؤتمر  العلمية  ال��ل��ج��ن��ة 
للحاضرين  الحرير  عبدالمولى 
العلمي  ال��ب��رن��ام��ج  ع���ن  ن��ب��ذة 

للمؤتمر وجلساته.
وتحدث في كلمة له بالمناسبة 
رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة د. ع��زال��دي��ن 
ال���درس���ي ع���ن ت���اري���خ ج��ام��ع��ة 

وال��ظ��روف  وإنجازاتها  بنغازي 
بوضعها  م��ذك��را  عاشتها  التي 
ضمن التصنيفات الدولية مثنًيا 
الخروج  في  اللجان  عمل  على 

دول��ي  مؤتمر  وتنسيق  ب��إع��داد 
حمل اسم ليبيا وجامعة بنغازي 

معا.
وأثنى د. محمد الجراري على 

عقد الجامعة وقسم التاريخ لهذا 
المؤتمر في هذه الظروف التي 
تمر بها بادنا الحبيبة وتحدث 
عن مشروعات وإنجازات المركز 

خال السنوات الماضية.
وس���ج���ل ال���ح���دث ح���ض���وًرا 
دوليين  وممثلين  وفود  من  الفتًا 
العربية  م��ص��ر  ج��م��ه��وري��ة  ع��ن 
السودان  ودولة  فلسطين  ودولة 
أس��ات��ذة  ح��ض��ره  وإيطاليا.كما 
ليبية  ج��ام��ع��ات  م��ن  ومهتمين 
مركز  ومجلس  وألمانية  وعربية 
ووكاء  التاريخية  المحفوظات 

وعمداء الكليات بالجامعة

والتنمية  الثقافة  وزارة  نظمت   
المعرفية، ممثلة في إدارة البرامج 
واألنشطة والملتقيات الثقافية، يوم 
األربعاء الماضي, محاضرة بعنوان 
الشعبي  ال��م��وروث  م��ن  نفحات   «
المهتمين  م��ن  ع���دد  ب��ح��ض��ور   ،»
والباحثين في التراث وذلك ضمن 
التي  ال��م��ح��اض��رات  م��ن  سلسلة 
على  دوري  بشكل  ال��وزارة  تقيمها 

مستوى ديوان الوزارة. 
األستاذ  المحاضرة  في  تحدت 
أحمد  الليبي  التراث  في  والباحث 

الهمالي،  أن��ور  واألس��ت��اذ  بركوس, 
ح��ي��ث رك�����زا ع��ل��ى ال���ع���دي���د من 
ال��م��وروث  أهمية  مثل:  ال��م��ح��اور  
كبيرة  مجموعة  وعرض   ، الشعبي 
والحكم  والحكايات  األم��ث��ال  م��ن 
زال��ت  م��ا  التي  القديمة  التراثية 
شرحا  وق��دم   ، اليوم  إلى  موجودة 

عنها واستخداماتها.
فتح  تم  المحاضرة،  ختام  وفي 
ساهم  ال��ذي  األم��ر  للنقاش  الباب 
على  الضوء  من  مزيد  تسليط  في 

موضوع المحاضرة.

في إطار خطة وزارة الثقافة 
والتنمية المعرفية لنشر ثقافة 
القراءة وتحفيز الشباب طلبة 
األوس��ع  الشريحة  الجامعات 
القراءة,  على  المجتمع  ف��ي 
من  ال���وزارة مجموعة  أه��دت 
إصداراتها الجديدة من الكتب 
واألدب��ي��ة  والعلمية  الثقافية 

والتاريخية لجامعة سرت.
الفروع  قسم  رئيس  وق��ال 
وال��م��ن��اف��ذ ب������اإلدارة ال��ع��ام��ة 
ل��ل��م��ط��ب��وع��ات ف���ي ال������وزارة 
السيد خالد الغرياني, إن هذه 
من  بتعليمات  جاءت  الخطوة 
وضع  ب��ه��دف  الثقافة  وزي���رة 
اإلص�������دارات ال��ج��دي��دة في 
متناول الطلبة, للمساهمة في 
ولفتح  المبدع,  الشباب  بناء 

التبادل الثقافي والمعرفي بين 
الليبية,  والجامعات  ال���وزارة 
وأض����اف ق��دم��ت ال�����وزارة ما 
ع��ن��وان��اً   150 ع��ل��ى  ي���زي���د 
كل  م��ن  نسخ  خمسة  بمعدل 
عنوان, توزعت ما بين القصة، 
وال��رواي��ة  وال��ت��اري��خ،  والشعر 
نهاية  م���ع  وذل����ك  وغيرها, 
فعاليات معرض سرت للكتاب 

الذي شاركت به الوزارة .
جامعة  رئيس  تقدم  ب��دوره 
س�����رت ال���دك���ت���ور س��ل��ي��م��ان 
وزارة  إل��ى  بالشكر  الشاطر 
المعرفية  والتنمية  الثقافة 
المعرض  في  مشاركتهم  على 
معتبراً هذه الخطوة مساهمة 
مدينة  ف��ي  ال��ع��ل��م��ي  للبحث 

سرت

))يحضني الليل كي حضن الحضين(( .
كام وكأن الجن ينطق به، لكن الناطق هنا هو الراحل الليبي 

الكبير "عياد الشهيبي".
هو نفسه الذي أمسك بيدي وأنا أجهز صامتاً مقالة "قراءة 
الكف" التي سوف تنشر في العدد 36 من مجلة الليبي. :

��� مالك وقراءة أكف اآلخرين. اقرأ كفك وأصمت .
صوت يتردد في فراغ المكتب الذي كان فارغاً منذ الصباح .. 

عامراً بالصقيع :
�� ما أبشع أن يشتكي رفيقك من البرد وأنت إلى جانبه . 

وكأن الصوت يصر على صفعة أخرى .. وكأنه يبذل المزيد 
من الجهد إلهانة جديدة.

أهرب من الصوت إلى العمل، لكن "عياد الشهيبي" يبدو 
مصراً على استكمال قصيدته المذهلة : 

يحضني الليل كي حضن الحضين .. ومعاه انبات في دفوة 
حضان

وأتمرد على األمر الواقع فأعلن الرفض :
�� ليس الليل هو من يحضن اآلن .. مازلنا في بدايات المساء 

.. إنه الفراغ . اتركني في حالي أيها الشاعر الفحل .
ويعود الصوت من جديد : 

�� ليل .. فراغ .. برد .. صقيع .. ال يهمني األمر .. ما يهمني 
هو أنك في الستين، وأن إحباطاً يحضنك . لذلك دع الشاعر 

يروي لك مأساته لعلها تخفف عنك .
يعجبني االقتراح .. 

اتوقف عن صياغة الجمل وتصحيح المقالة .. واستمع هذه 
المرة بانتباه إلى بقية القصيدة : 

اال للنوم ما تابا اتلين .. العين اتقول مسكونة بجان
أرفع رأسي .. 

أتطلع إلى الفراغ من حولي .. 
ويخيل لي أنني بالفعل مسكون بقبيلة من الجن، وأن الكرسي 
األصفر الصغير يتحرك نحوي، وأن الساعات الرملية الثاث 
يراقبن ما سأفعل، فارتبك ، وأصمت، وابتسم دون أن ياحظ 
أحد ابتسامتي، وهل من أحد سياحظ ؟ أنت وحدك اآلن، 

من يهتم بك من األساس ؟ الذين يشكون الصداع ال يهتم بهم 
أحد .. والدراويش أيضاً ال يهتم بهم أحد مهما كانت قلوبهم 

عامرًة بالدف. أليس ذلك أيها الدرويش .؟
أتجاهل السؤال واستمع من جديد :

أنّهوي اتقول نفطم في جنين .. حرام انكان تغمض في اجفان
ويعود الصوت :

�� أال يغمض لك جفن ؟ هل تعرف لماذا ال يغمض لك جفن 
ياقليل الحيلة؟

ألنك تبيع بضاعتك الثمينة في سوٍق ال يهتم بسبائك الذهب 
 .

أنت رخيص تماماً في دكاكين الحدادة أيها الدرويش، فالبقاء 
هناك للحديد ..

الحديد فقط هو ما يناسب دكاكين الحدادة فاذهب أنت 
وذهبك للجحيم .

وتقتنع .. تذهب إلى أقرب جحيم يصادفك.
تدخل إلى الوهج فيحترق قلبك مرتين .. وتسمع صوتاً من 

بعيد :
�� ال يصلح بنا .. هذا قلب احترق ألف مرة من قبل، ال يجدي 

نفعاً أن يحترق اآلن مرتين.
ويطردونك با مباالة وهم يصيحون وراءك :

�� فعًا .. صدق من قال إن قلوب الدراويش ال تصلح لشيء . 
تعود إلى مكتبك من جديد، قلبك يفقد صاحيته حتى للحرق 

مرتين ، وأنت تفقد حماسك، ويموت لسانك في فمك ، 
و"عياد الشهيبي" ال يتوقف عن إبداع قصيدته :

ونسارق فيه ياخذني حنين .. وايدور العقل ياما من اوطان 
وايجَبي ايسار وايجَبي ايمين .. وكل شوي متباوع مكان.

وكأنه يراك .. هذا الشاعر المدرسة ..
وكأن روحه تراقبك وأنت تتفقد مكتبك حجرة حجرة .. تدخل 
هذا المكان .. ثم تتفقد اآلخر .. وحيداً كنخلٍة في مفازة رمل 

.. كقبٍر ال يزوره أحد . كبيت شعر في حضرة بليد . 
يقتلك الصمت .. وتتجاهلك األمكنة فا تجيبك بحرف .. 
وحده ذلك الشاعر الراحل ال يتركك با طعنات صائبة :
ويلقا فيه ما هم قاعدين .. وال لهم غوش نازل هنا كان 
وينشد كيف كنهم كافين .. عليه الرجل ما دوجهم ايبان

سؤال يصدمك .. 
وينشد كيف كنهم كافين .. عليه الرجل ما دوجهم ايبان؟

يصدمك السؤال .. 
فتصمت .

تعود إلى مكتبك .. 
تكتب .. 

تجهز العدد .. 
تغرق في بحٍر بعيد .. 

وال تستغيث .
الغرقى يستغيثون في العادة .. 

لكنك ال تستغيث .. 
أنت فقط تستمع إلى سؤال "عياد الشهيبي" وال تجد له 

الجواب : 
وينشد كيف كنهم كافين .. عليه الرجل ما دوجهم ايبان

الفراغ وقراءة الكف
■ يقلم: الصديق بودوارة
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

األعُين الَحمراء 
وق���ف أم����ام ال��ّش��م��س ب��ع��دم��ا ك��ان 
أعطى  الشاطئ،  نحو  الُخطى  يستحّث 
قدَميه  وأمشاط  ومنكَبيه  للّرياح  ظهره 
المائل  الٌمبتل  والّذهب  المنسل  للزبد 
أضاعه  آخ��ر  موضٌع  خّصر  للبياض، 

بيديه، ثم فَرَدهما و استقر 
ارتطاِم  بضّجة  المكتنز  الهدوء  ذلك 
المزّرق  األخضر  اللون  ذل��ك  ال��م��وج،  
خلف  ق��ل��ب  ظ��ه��ر  ع��ن  يحفظه  ال���ذي 
ظهره، ... نعم وصوت النورس البحري 
لطفولة  الذكريات  يعيد  الذي  الرمادي 

صاخبة 
حاول معه أن يتنفس بأريحّية، أغمض 
حمراء  تحميٍض  غرفة  لتصيَرا  عيناه 
ب��وض��وح،  ال��ق��دي��م��ة  ال��ص��ور  تستجلب 
فيها  يجري  كان  التي  اللحظات  يتذّكر 
حافَي الوطيس ورفاقه، تلك الضحكات 
التي ابتلعها الموج اليوم، تلك األجساد 
التي تلعُقها الشمس، ذلك النشاط وهم 
مظّاتهم  بمعّداتهم،  الشاطئ  يبتلعون 
التي تُغرس بالرمل، تنغرس اليوم بقلبه 
من  ال��َم��وج  خطفه  ال���ذي  الطماطم 
صديقك "خالد" ليسقط شطاً، ليتدافعا 
أنت  ولتضحك  خلفه،  و"سليم"  "ن��زار" 
و"عاء الدين" و"سهيل" بينما أنتم جلوٌس 
باكيين،  فتضحُكون  البصل  تقّشرون 
البّطيخة  بدفن  ُمنشغل  "أحمد"  وح��َده 
الخضراء، خالد يخرج مغتاضاً، يهمس 
بأُذن نزار وسليم، فيبتسمون بَمكر وهم 
ينظرون لعاء الذي لم يخلع لباسه ولم 
يتسنى للزبد أن يتحّسسه، يهرع األخير 
بالجري و قطعة البصل بيده، يُمسكون 
ونه بموكب فاخر من هستيريا  به ويَجرُّ
الفرح، يدخلون البحر ويسقطونه شطاً 
هو اآلخر، تبتّل شعراته و تُسبل أخيرا 

يتحّول  ثم  ال��رم��ادي،  النورس  يحوم 
يحاول  ممقوتة،  س��وداء  حربية  لطائرة 
ذاكرته،  عن  الحقيقي  لونها  إبعاد  زياد 
ٍملح البحر يصل لُمقلتيه، دموعه تنسل 

مجّددا، ال زال مغلق العينين 
.......

عيناك  ذاك���رت���ك،  ي���دغ���دغ  ال���زب���د 
المغلقتان أمام الشمس تزداُد احمراراً، 
يصبح البحر على حين غّرة هادئاً أمام 
ص��راخ��ك ال��داخ��ل��ي، سهيل وأح��م��د و 
عاء ونزار وسليم بجوف البحر، هادئ 
الشعاع  لمعة  يعكس  أزرٌق،  البحر،  هو 
المنسل، يلعب األصدقاء الُكرة بالبحر، 
بأخذ  منهمك  وكأنك  دون��ك،  وحدهم 
الصور، تنهمر دموعك في هدوء، تلتف 
بذاكرتك  رفاقك  زال  ال  البحر،  نحو 
يلعبون الكرة، دونك، فقد تاَشيت من 
الصورة التي لطالما كنت فيها تبتسم، 
أي ابتسامة هي تلك التي تحملها اليوم، 
الممتلئتين  عينَيك  فتح  اآلن  ت��ح��اوُل 
البحر  ب��ات  أرض��ا،  ب��ال��ُص��َور، فتسقط 

حول رفاقك أحمر..
الطريق،  باتجاه  باكيا  مسرعا  تهرع 
وحيداً  وستعود  األحمر،  اللّون  ستلعن 
ال��ص��ي��ف ال����ق����ادم ل��ت��س��ت��رّد روح���ك 

المسروقة.

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

تالل غراتس

تعاريٌف َباكيه 

■ بقلم: صفاء يونس

■ بقلم: الشيماء عبد الرحمن شاهين

جامعة  م��ن  القريبه  المقاهي  أح��د  على 
“كارل فرانتس”  في والية “شتاير مارك” 
الواضح  من  فتيات  مجموعة  تجلس  كانت 
انهم يدرسن ويتبادلن أطراف الحديث كان 
على  أتعرف  ولم  الجامعة  في  األول  عامي 
اي صديقة مللت الوحدة وأنا في “غراتس” 
التي تبعد ساعتان ونصف عن جنوب فيينا 
اليومي ولم يعد  النادل على وجودي  إعتاد 
يسألني عن طلبي بل باَت يجلب قهوتي في 

الحال
الفتيات  بجانب  والجلوس  النهوض  قررت 

وقلت: صباح الخير أيمكنني الجلوس؟ 
فردت احداهن وقالت: 

أدرس في  أن��ا هند  ب��ك..  اه��ا  بالطبع   –
االولى صحيح؟  وانِت  الثانية حقوق  السنه 

أراِك دائما وحيدة.
َضِحكت حتى انقطعت انفاسي وقلت:

– ياال شدة ماحظتك!
فقالت:

– ندى.. إنها فضولية جداً حيال كل شئ!!
ندرس  صديقات  وأصبحنا  لقاءاتنا  دامت 
سوياً ونتسوق ونأكل أصبحن مثل “غيداء” 
شقيقتي اشتاقها كثيراً في االجازة السنوية 
قررنا أن نقضى أول أيامها معاً وفي الغد 

كل واحدة منا تعود لعائلتها.
مساءاً  غ��داً  سأصل  أنني  والدتي  أخبرت 
لتنتظرني في محطة القطار ألحت جداً أن 

تحجز لي في الطائرة ولم أقبل 
أمشط شعري حتى  وكنت  جهزُت حقيبتي 
يا  وتعالت أصواتهن: هيا  الباب  دق جرس 

“غصون” سنتأخر
– حسناً حسناً.. ماهذا اإلزعاج ستطردني 

صاحبة الشقة إن علمت انكن صديقاتي 
ردت هند: ليتها تفعل لتأتي وتسكني معنا 

– أبداً لن يحدث 
– هيا لنمضي تأخرنا 

– أين سنذهب ؟ 
– ال دخل لي “ندى” خططت لكل هذا 

ورق��ة  وتمسك  بخطوات  تسبقنا  تقدمت 
بيدها وقالت: 

– جهزُت قائمة 
ون��ع��ود  ج����داً  استمتعنا  ال��م��اه��ي  أوال: 

كاألطفال 
تانيا: سنأكل السمك المشوي على ضفاف 

نهر مور 
ثالثا: المفاجأة الكبرى

بالنهوض  ن��دى  وهمت  األك��ل  م��ن  انتهينا 
وقالت: 

– هى سأربط على أعينكم إلى أن نصل 
فقلت: أووف أنا تعبت يا “ندى” 
– نامى مثل هند سنصل قريبا 

– اعترفي هل ستخطفيننا 
كل  ع��ن  دوالر  مليون  وسأطلب  ن��ع��م..   –
واحده وانفجرت ضاحكه.. يالها من فكرة 

جميلة لنتقاسمهم إذا 
– هند هند استيقظي وصلنا 

– سأسعدكما للنزول 
اها بكما بما أننا في مدينه تحيطها التال 
والغابات قررت أن نخيم هنا فوق قمة هذا 

الجبل صرخت غصون:

– ماذا !!!!
وقوع  حادثة  وتذكرت  عيناها  رباط  وفكت 
منذ  عيناها  أمام  الجبل  أعلى  من  والدها 
عامان بدأ الدوار تدريجيا يشعرها برعشة 
غائبة  ووقعت  التنفس  في  وصعوبة  وتعرق 

عن الوعى.
استيقظت في المستشفى حولها صديقاتها 
ووالدتها وشقيقتها فزعت ودخلت في نوبة 

بكاء هيستيريه وبدأت في الصراخ:
– في أي دور نحن؟ اي مستشفى؟

االرض��ي  ال���دور  ف��ي  ياعزيزتي  اه��دئ��ي   –
مستشفى المدينة 

ندى وهند في صدمة وذهول لم يستوعبن 
عن  وال��دت��ه��ا  حدتثهم  أن  إل���ي  م��اح��دث! 
بعد  المرتفعات  بفوبيا  أصيبت  حالتها. 
تجتز  لم  عيناها  أمام  والدها  وفاة  صدمة 
انها  تتقبل بعد فكرة  المرحلة بسهولة ولم 

مجرد مخاوف.
قالت الطبيبة؛ انه البد من أن تواجه هذه 
الفوبيا كأفضل طريقة لمواجهة الخوف من 
لن  لخوفها  استجابت  لو  النها  المرتفعات 
تشفى أبداً على عكس من يبدأ في مواجهتها 

سياحظ تراجع أعراض المرض.
فعله  أستطع  لم  ما  فعلِت  ياهند  وأن��ِت   –

شكراً يا ابنتي 
من  الطبيبة  لمتابعة  ستعود  غصون  اآلن 
الحالة  هذه  لتجتاز  بجانبها  كونو  جديد.. 

وتشفى فأنتن صديقاتها األقرب 
التقلقي سنفعل كل مابوسعنا لشفاءها.

زوجُة  لَك  تكوَن  أَن  من  قسوًة  أشدُّ  ِإنه 
كالمْشِي  ح��ارٌق  إنَّ��هُ  بحياتْك،  ُم  تتحكَّ أٍب 
بشدِّ  قاَم  أحدهْم  َكَأنَّ  حافياً،  الجمِر  علَى 
جميِع أطراِف جسدَك فوق كرسْي ومْن ثمَّ 
حاصرَك بحباٍل شائكٍة، مؤمٌن بعجزَك عْن 
حركٍة تكاُد أن تقطع جسدَك دوَن رحمة، إنَُّه 

ٍة ومصلٌب بألْم. مغلوٌل بشدَّ
وأسيُر  لحظٍة  ول��ي��ُد  اشتياِقي  ذاَك   (

انتظاْر..(
تاِر داخَل  زجلِني اللَّيُْل، حيَن أرَخى كالِسّ
أكثُر  إنَها   ، األري��سْ بيَن  اربِة  الضَّ المكامعِة 

تشويقاً مْن غنَاِء القمِر وشكَواهُ ِلي كل ليلٍة، 
أَلحانَْه  البلبِل وسرقِتِه  أذنْي طائِر  عن كبر 

إِلنشاِدَها صباحاً...
) صباحَك طائَر البُلْبُِل السارق.. (. 

نعيِق  تنتِهي، صوُت  لن  الليلََة  الغربُة   -
قد  فأكثَْر،  أكثََر  يعتِلي  ال��س��وَداِء  الغربَاِن 
ط��ف��َح ك��ي��ِل��ي، ي��ا َص��بْ��ِري وح��اج��ت��ِك لهَذا 
ال��ص��راِخ ال��م��ؤِذي ؟؟ ل��ت��ردَّ ق��ائ��ل��ًة: ب��ل��ورةٌ 
ببرٍد  مصابٌة  ِإنَِّني  جناحْي،  داخ��َل  ثلجيٌة 
من  عليَّ  مغمى  عيناي  أغمضُت  عاطفْي، 
ِة الضحِك، حتَّى حطت ريشٌة من جناِح  شدَّ

أس��وٌد  نصفَها  ي���ِدي،  ك��ِف  على  ال��غ��راِب، 
واآْلخُر ماِسْي.

) طائُر الغَراِب الحزيْن.. (. 
- تساقُط الوريقاِت في فصل الخريْف، 
الممزوَجُة بدقٍة كألواِن الغروِب المتناسقة، 
األغصاِن،  أعاِلي  من  انهمارَها  ِفي  باذخٌة 
الخائنٌة  منَها  يجعَل  تعتليه،  واح��دٍة  وبقاءُ 
عيُوِن  ِفي  والمتمّرَدةٌ  أخواتَها،  عينْي  في 
الفُصوْل، عْن حديثها في صمٍت، وانتظارَها 

ِبيْع، وسئِمَها مَن الخريِف الباِكي. للرَّ
) أيَاٍد خريفَيٌة ال زالْت تحلُُم بنزَهِة.. (.

َزعلي طول أنا وياك المواجهة هى الحل 

■ بقلم: مروة المجبري 

- ُقل لّي برّبَك!
أأْفَنْيَت الهوى الذي كان

أأْحَيْيُت أمسيتَك يومًا
َسهْوَت لوهلٍة وتذكرتني
ة َوُهْنت أم َغدْوُت مْنِسيَّ

ّيُن أشعارَك أما ِزلت أزَّ
أم ُزلت...

قهوتَك ال زالت كالعسِل
خت بمرِّ ما حدث أم أنها تلطَّ

وساعتَك! أال زلت ال ترتديها
إال في الُيمنى أم توقفت
عقاربها عند ذاك الزمِن

ُقل لّي بربك!
خاتمي أما زال يضمُّ إصبعك

أم أنه قبض على صدرَك ونزعته

أما زلت وْجدَك وبوابتَك للَجَماِم
أم ِصرُت المّر الالسع وكل الشِج

أما أنا يا َهِنيء المناِم
فما زلُت على الوفاِء

إذ ُكنَت تحسبُه جفاء
ُقل لّي بربَك! 

وأِرح قلبي وفْكري...
- حاشا!

حاشا أن ينسى القلب
اِمي سّره األسي وَشْوقُه الدَّ

حاشاِك يا ُكلّي 
من أن ُتْفني أو ُتْنسي

لْم ُتْحيي ُأمسيتي
بل أحييِت ُعمري

لم أتذكرِك لوهلٍة

ي  عِت لبِّ بل سكنِت وتربَّ
تارة تدعِس وتارة تضمِّ

ُقولي لي أنِت بربك يا معذبتي!
كيف صرِت بحري وبري

أو يا ريَّ وَجْدَب قلبي
ا قطف كل ذاك الورد َمن ِمنَّ

وأْنبت الشوك
من َهْمر الدمع وهزَّ الِوّد

من أطفئ الِمْصباح
وأْخمد ُشْعَلتنا الُمْدِفئة

سَحب الُسترة وَصفع الكتف 
َم َخَلع ا هشَّ بَصْقعِة الُبْعد، َمْن ِمنَّ

وخفى َبْسمة اآلخر؟!
ا دفنَّ اآلخر!  َمْن ِمنَّ
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)  اول ميثاق وطني � لتأسيس الدولة  الليبية في المهجر( 1939م
 لمعرفة تأسيس اول دولة حديثة في 
ليبيا ،وجب ان يكون لدينا االلمام الكامل 
ليس  لمن  هذا   ، الدولة  هذه  بتفاصيل 
لديه االلمام بذلك � لذا ولدة هذه الدولة 
من رحم المعاناة والظروف الصعبة ، من 
خال مراحل استعمارية عدة  وحروب 
هوية  تطمس  ان  كادت  طاحنة  ايطالية 
العروبة واالسام ، من بلد مسلم ،عرف 
بينه حتى  من  وج��ود  ال  االزل  منذ  عنه 
لنا  البد  هنا  ومن   ، المختلفة  للطوائف 
ان نذكر الخطوات االساسية التي لعبت 
هذه  وت��أس��ي��س  تكوين  ف��ي  ه��ام��ا  دورا 
الدولة  ، ولألمانة التاريخية رائينا  ان 
حينئذ  اعتبرت  التي  الوثيقة  الى  نشير 
، ) ميثاق وطني ( � كما انها تعد النواة 
االولى على طريق تأسيس الدولة ، حيث 
عقد اجتماع عام 1939م وقرروا هؤالء 
ولذلك   ، بتأسيسها  واالعيان  المشايخ 
في  ال��م��ت��واج��دي��ن  الليبيين  ك��ل  تجمع 
االستعمارية  الحروب  تلك  اثر  الشتات 
تشتيت  ف��ي  ساهمت  التي   ، الغاشمة 
ابناء الوطن ونزوحهم الى بلدان الجوار 
التأسيسي  الميثاق  عقد  ت��م  ول��ه��ذا   ،
االول لهذه الدولة ،والذي اتفق عليه من 
الطرابلسية   ( واالع��ي��ان  المشايخ  قبل 
ال��ب��رق��اوي��ة ( وذل����ك ع��ن��دم��ا ك��ان��وا   �
متواجدين في المهجر بمصر ، ممثلين 
في اقاليمهم الثاثة � طرابلس � برقة � 
دولة  تأسيس  على  اجمعوا  وقد   � فزان 
تلك  م��ن  ب��ال��رغ��م   ، س��ي��ادة  ذات  ليبية 
الظروف الصعبة المحيطة بهم حينذاك 
الميثاق  ه��ذا  اص���دار  م��ن  وب��ال��رغ��م   ،
الوطن  خارج  عليه  والتصديق  الوطني، 
للمؤسسين  االجتماع  هذا  عقد  ،حيث 
بمنزل السيد � ادريس السنوسي � برمل 
االسكندرية ) بفكتوريا ( في 6 من شهر 
رمضان المبارك � 1308 � 1939 م � 
وقد تعذر هذا االجتماع بان يكون داخل 
الوطن وذلك نظرا لما يعانيه الوطن من 
نير االحتال االيطالي، هذا وقد تشاور 
 ، بينهم  فيما  والمشايخ  االعيان  ه��ؤالء 
االساسية  النتائج  الى  توصلوا  ثم  ومن 
االتية � اوال � ان تكون لهم دولة ليبية ذات 
سيادة � ثانيا � اختيار من يمثلهم تمثيا 
حقيقيا في كافة المحافل الدولية ويعبر 
عن امانيهم وطموحاتهم � وبعد التأكيد 
ال��دول��ة  لتأسيس  ق��دم��ا  المضي  على 
الليبية من قبل المجتمعين ، اكد هؤالء 
ثقتهم  وض��ع  ف��ي   ، والمشايخ  االع��ي��ان 
المهدي  ادريس  السيد  في سمو االمير 
السنوسي � لما له من مكانة رفيعة في 
الحسنة  القدوة  رأوا فيه  ،فقد  نفوسهم 
منهم  قبل  حينئذ   � بها  يقتادون  التي 
السيد االمير ادريس المهدي السنوسي 
عليهم  اشترط  ان��ه  اال   ، المهمة  ه��ذا   �
من   ) منتخبة  هيئة   ( هناك  تكون  ب��ان 
كافة  في  معه  للتشاور   ، االعيان  نفس 
االمور ، وهي التي تمثلهم جميعا تمثيا 
صحيحا وحقيقيا ، باإلضافة الى تعيين) 
الغياب  حالة  في  مقامه  يقوم  له  وكيل( 
من  اختياره  يتم  ان  على   ، المرض  او 
ضمن افراد الهيأة كما انه للهيأة الحق 
في تثبيت هذا الوكيل او رفضه بأغلبية 
التاريخية  االمانة  باب  ومن   ) االصوات 
التي تحتم علينا اهمية الدقة في إيصال 
لما  ، وذلك  الوثيقة  المعلومات كما في 

لهذه االمور من اهمية تاريخية ، ولهذا 
اضع بين ايديكم اسماء من شاركوا في 
لميثاق  بعدئذ  تحول  الذي  االتفاق  هذا 
 � واالعيان  المشايخ  عليه  اجمع  وطني 

الطرابلسية � البرقاوية � وهم ،،
1� ابراهيم احمد الشريف �

2� عبد السام الكزه � عواقير�
3� عبد الصمد النعاس � ترهونة �
4 � علي صالح جعودة � بنغازي �

5 � ح��س��ي��ن ح��س��ن ع��ب��د ال��م��ال��ك � 
مصراته �

6 � محمد توفيق الغرياني � غريان �
7 � محمد الكبتي � مصراته �

8 � علي محمود الغا � مصراته �
9 � محمد جمال الدين باشاغا�

10 � الصديق اسماعيل � مصراته �
11 � عبد الحميد العبار � عواقير �
12 � محمد عمر الفقي � مصراته �

13 � عبد الله حويل � عواقير �
14 � سعد الله النمر � عواقير �

15 � متموح بوفينش �
 16 � سالم عبد السام � مصراته �

17 � محمد العيساوي �
18 � يوسف مصطفى الغا � مصراته 

�
19 � قدورة بريدان � براعصة �

20 � محمد سعيد � براعصة � 21 � 
محمد زيو � بنغازي �

22 � حسن محمد الفقي � مصراته �
23 � حامد احمد � مصراته �

24 � عبد الحميد بومطاري � ازوية �
25 � سيف النصر حدوث � براعصه �

26 � غرياني بومفتاح � منفه �
27� محمود بوهدمه � قبائل � 

28 � احمد علي الشعافي � مصراته �
 29 � هارون ابراهيم سالم � منفه �
30 � علي ابراهيم القن � مصراته �

31 � عبد الله محمد عامر � بنغازي �
32 � بوبكر بودبوس � مصراته �
33 � احمد الشتيوي � مصراته �

34 � عون محمد سوف � محاميد �
35 � رجب محمد بوسبحه � منفه �

36 � متخطري مفتاح � منفه �
37 � التواتي عبد الجليل � منفه �

38 � عمر عبد الجليل عبيد � قطعان �
39 � حسن محمود � عبيدات �

40 � بدر رضوان � عبيدات �

41 � عوض الحرباوي �
 � القزيري  الرحيم  عبد  طاهر   �  42

مصراته � 
43 � محمد مفتاح � شهيبات �

44 � احمد محمد المختار � منفه �
45 � ص��ال��ح ع��ب��د ال��ل��ه ال��ب��ش��اري � 

مجابرة �
46 � محمد بريك �

47 � صالح لطيوش � مغاربة �
48 � قطيط موسى � حاسه � 

49 � عبد الجليل سيف النصر �
50 � محمد بكار �

51 � عبد الله صالح الخرساني �
الوثيقة  ل��ه��ذه  ن���ؤرخ  ان  اردن���ا  لقد   �
خوفا من النسيان او تتاشي من تاريخ 
الوثائق  اهم  من  باعتبارها  وذلك  ليبيا 
كانت  والتي   ، الحديثة  لليبيا  المؤسسة 
 ، سلفا  المذكورة  االسماء  ه��ذه  تحوي 
هي  كما  االسماء  ننقل  ان  تعمدنا  وقد 
مكتوبة � وبالتالي تجدون قرين اسمائهم 
� البعض يحمل قرين اسمه لقب )مدينته 
)قبيلته  اس��م��ه  ق��ري��ن  يحمل  واخ���ر   ،)
(،واخر ال يحمل أي لقب بل اسمه فقط 
� �  وقد استنتجنا من خال هذه الوثيقة 
على  الموقعين  ان   ، الهامة  التاريخية 
الحديثة هم من  الليبية  الدولة  تأسيس 
وغربها  شرقها  من  ليبيا  مناطق  كافة 
وجنوبها ، مما يؤكد هذا االمر على مدى 
ابناء  بين  ما  االخ��وي  وال��ت��آزر  التاحم 
الوطن الواحد وفي لحمة وطنية واحدة 
، وه���ذا دل��ي��ا واض���ح م��ن خ��ال هذه 
الوثيقة الوطنية الموقعة عام 1939 م 
بفكتوريا � اإلسكندرية � فجزاهم الله خير 
الجزاء على ما قاموا به ازاء تصميمهم 
االكيد في ارساء دعائم لتأسيس الدولة 

الحديثة في وطنهم االم ليبيا
المصادر :� 

عمر  محمد   / الحاج   � المعاصر    �
احد   � الشهداء  شيخ  نجل   - المختار  
واح����د ض��ب��اط جيش   � ال��م��ع��اص��ري��ن 

التحرير 
متخطري  مفتاح  ع��وض   / الحاج    �
لهذا  الحاضرين  المشايخ  ابناء  احد   �
االجتماع � وهو احد اعيان ومشايخ برقة 
السيد   � بمنزل  اجتماع  ألول  وثيقة   �
ادريس المهدي السنوسي � بحي فكتوريا 

� االسكندرية 

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 

هي قلعة محصنة شهدت الحرب العالمية 
وقد   ، والمحور  الحلفاء  بين  ما   � الثانية 
يحوي   ، جماعيا  قبرا  وسطها  في  ضمت 
على رفات واشاء 6025 � قتيل الماني ، 
الواح جدارية نقشت  انها تحوي على  كما 
المدفونين  القتلى  الجنود  اسماء  عليها 
 ، الحرب  نهاية  بعد  انه  اال   � المقبرة  في 
قامت الجمعية الفيدرالية االلمانية ، بجمع 
وانتشال اكثر من 6000 قتيل الماني في 
قبالة  لهم  مقبرة  تصميم  تم  حيث  طبرق 

ميناء طبرق البحري � ) المحرر (

عندما كانت قوات الجنرال غر اسياني � 
تزحف عبر هذا الوادي في طريقها الى بني 
وليد � تعرضت عند الساعة الثانية والربع � 
من صباح يوم � 27 � ديسمبر 1923م الى 
من  المجاهدون  عليها  شنه  شامل  هجوم 
جميع الجهات في وادي ) مقراوة ( حيث 
بالخير  عبدالنبي  الكبير  المجاهد   � كان 
تتألف  كانت  التي  قواته  اغلب  رك��ز  قد   �
من 2500� مسلح في هذا الموقع وذلك 
لمواجهة القوات الزاحفة على بني وليد � 
وذلك قبل وصول قوات � الجنرال � منزتي � 
الزاحفة من الجنوب الشرقي ، وكانت هذه 
من اهم المعارك التي دارت حول بني وليد 

� ) المحرر ( 

) معلم  من  مدينة  (

) من معارك الجهاد (

قلعة � طبرق

في مثل هذا � الشهر � 
نوفمبر 1923م 

منطقة �  ورفلة

تاريخ  بأن  المزينى"  أرحيم  الجالى  "ناجيه  انا  اعلن 
خطأ  ورد  كما  وليس  1964م  هو  الصحيح  ميادي 

بسجات السجل المدني / درنة.

أسم  بأن  محمد"  مصطفى  يونس  "نجاء  انا  اعلن 
أبنتي الصحيح هو "ندى صالح محمد معتوق" وليس كما 

ورد خطأ بسجات السجل المدني / إجدابيا المركز.

تعديل عمر

تعديل أسم
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حوادث

مجرم هارب من العدالة وشريكه

 يعتدان على فتى لسرقة هاتفه المحمول

  نصاب اسطوانات الغاز

ت��ح���ت ط���ائ���ل���ة ال����ق��ان�����ون

قوة فرض القانون
تقبض على مزورين للتأشيرة األمريكية واألوروبية )ِشنغن(

الديوان / خاص
أس�������ف�������رت ج����ه����ود 
ال���ت���ح���ري���ات ب��م��دي��ري��ة 
ب��ن��غ��ازي ع��ن إلقاء  أم��ن 
شخصان  على  القبض 
ق��ام��ا  ب��اإلع��ت��داء على 
ف��ت��ى ي��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 
ثاثة عشر عاماً وسرقة 
هاتفه المحمول  ، وذلك 
كمين محكم  إع��داد  بعد 
لهما ليتضح أن أحدهما 
مطلوب للعدالة في حكم 
لمدة  ب��ال��ح��ب��س  غ��ي��اب��ي 
خمس سنوات في واقعة 

إتجار بالمخدرات.
باغ الوالد

بنغازي  أم��ن  مديرية 
أص�������درت ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  
على  بالبحث  ال��ف��وري��ة  

لشكوى  استجابة  الُجناة 
تقدم بها أحد المواطنين 
شخصان  قيام  مفادها 
ع��ل��ى م��ت��ن م��رك��ب��ة آلية 
ن���وع "ش��ف��ر" ب��اإلع��ت��داء 
ع��ل��ى اب���ن���ه ال��ب��ال��غ من 

وسرقة  سنة   13 العمر 
ه��ات��ف��ه ال��م��ح��م��ول تم 
تكليف أعضاء التحريات 
بالبحث والتحري وضبط 

المجرمان . 
وب��ح��س��ب م���ا اك���دت 

صفحتها  عبر  المديرية 
فيسبوك  علي  الرسمية 
التحريات  جهود   " ف��إن 
اس����ف����رت ع����ن م��ع��رف��ة 
المطلوبين  ومكان  هوية 
ال��ش��خ��ص  أن  وات���ض���ح 

األول يُدعى م.ن.ع. .من 
يُدعى   .1997 مواليد  
والثاني أ.ع.أ.من مواليد 

.1994
كمين

المديرية    وأض��اف��ت    
أن������ه ق�����د ت�����م إع������داد 
وضبطهم  محكم  كمين 
على  ق��ن��ف��ودة  بمنطقة 
م��ت��ن ال��م��رك��ب��ة س��ال��ف��ة 
الذكر  وتم اإلنتقال بهم 
وباإلستدالل  القسم  إلى 
نسب  بما  اعترفا  معهم 
التعميم  وع��ن��د  إل��ي��ه��م 
عليهم اتضح ان المدعو 
. صادر في حقه  م.ن.ع 
بالحبس  غ��ي��اب��ي  ح��ك��م 
خمس سنوات في واقعة 

اإلتجار بالمخدرات

الديوان / خاص
على  القبض  العروبة    شرطة  مركز  ألقى 
نصب  واق��ع��ة  ف��ي  للعدالة   مطلوب   شخص 
واحتيال على عدد من المواطنين بمدينة بنغازي  
في تهمة شراء اسطوانات  غاز منهم وتحرير 
دينار كضمان  ألف  بقيمة سبعون  لهم  صكوك 
مديرية  عنه  أعلنت  ما  حسب  وذل��ك  لهم  حق 
أمن بنغازي عبر صفحتها الرسمية على موقع 

التواصل االجتماعي الفيس بوك .
نصب واحتيال

باغات  ورود  عقب   " أنه  المديرية  وقالت 
يُ��دع��ى.أ.ع.ع.  مواطنين ضد شخص  عدة  من 
قام بشراء اسطوانات غاز من المشتكين وقام 
دينار"  ألف   70000" بقيمة  صكوك  بتحرير 
أعضاء  تكليف  ت��م  ال��ف��ور  على  ح��ق  كضمان 
الشخص  وضبط  والتحري  بالبحث  التحريات 

المطلوب
ضبطه  تم  بالفعل   " انه  المديرية  واضافت 
صك  بتحرير  قام  بأنه  أفاد  معه  وباالستدالل 

كضمان حق وبعد فترة قام بالجرد فوجد عجز 
ف��ي اس��ط��وان��ات ال��غ��از ول��م يتمكن م��ن س��داد 
قيمة الصك عليه تم تكليف أعضاء التحريات 

بإستحضار 40 اسطوانة متبقية واإلنتقال بها 
تم  التي  اإلسطوانات  قيمة  وتقدر  المركز  إلى 

استرجاعها بمبلغ "16000 ألف دينار

الديوان / خاص
فرض  ق��وة  عناصر  تمكن 
إلقاء  من  بنغازي  في  القانون 
القبض على شخصان يقومان 
األمريكية  التأشيرة  بتزوير 
وتعريفات  "ِشنغن"  واألوروبية 
الُمستندات  من  وع��دد  أمنية 
إعداد  بعد  وذل��ك  الشخصية 

كمين ُمحكم لهما.
تصريحات

وبحسب الصفحة الرسمية 
ل��ق��وة ف���رض ال��ق��ان��ون علي 
المقبوض   " ف���إن  فيسبوك 
ع��ل��ي��ه��م��ا ك��ان��ا ف���ي ال��ط��ري��ق 
أحد  من  مالي  مبلغ  إلستام 
األش���خ���اص ب��ذري��ع��ة إن��ه��اء 
به  الخاصة  الفيزا  إج��راءات 
بعد  تمت  القبض  عملية  وأن 
المعلومات  وج��م��ع  ال��ت��ح��ري 

التحريات  أع��ض��اء  قبل  م��ن 
ب��اغ��ات  ع����دة  ورود  ع��ق��ب 
تعرضهم  عن  المواطنين  من 
من  وإح��ت��ي��ال  نصب  لعملية 
ال��س��ك��ن   ) ج  ج   ( ال��م��دع��و 
بمنطقة بطة والمدعو ) ا م ( 
السكن طلميثة اللذان يقومان 
بإيهام المواطنين الراغبين في 

يُقّدمان خدمة  بأنهما  السفر 
و  األمريكية  الفيزا  إستخراج 
األوروبية "شنغن" مقابل مبالغ 
في  الصعبة  بالُعملة  م��ادي��ة 
النصب  يمتهنان  أنهما  حين 

واإلحتيال . 
وأكدت قوة فرض القانون 
األش����خ����اص  ه��������ؤالء  أن 

عليهم  المقبوض  المزورين 
بُمشكلة  مؤخراً  تسببوا  قد 
قامت  ليبية  لعائلة  أمنية 
بهذه  ال��خ��ارج  إل��ى  بالسفر 
ال��ت��أش��ي��رات وال��ُم��س��ت��ن��دات 
وإتهامهم  إيقافهم  ت��م  وق��د 
ب��ال��ت��زوي��ر ف���ي ال��م��ط��ارات 

القاصدة أوروب

الديوان / خاص 
الجنائي  البحث  قسم  تحريات  ألقت 
القبض على  أفراد تشكيل عصابي  قاموا 
وممتلكات  منازل  وسلب   سرقة  بوقائع 
أفرادها صفة  أحد  وانتحال  مواطنين   
تحدت  واف��د  بسرقة  للقيام  أم��ن   رج��ل 

التهديد بالساح األبيض . 
معلومات

س��رق��ات ع��دة وم��ت��ن��وع��ة   ق��ام��ت بها 
لتقع  في قبضة تحريات قسم  العصابة 
بنغازي  أم��ن  بمديرية  الجنائي  البحث 
معلومات  على  القسم  تحصل  أن  بعد 
اوبل  نوع  إحداهما  آليتين  مركبتين  عن 
استرا سوداء اللون واألخرى اوبل  كورسا 
حمراء اللون  وردت مواصفاتها في أكثر 
من واقعة سلب وسرقة وذلك بحسب ما 
أوضحت المديرية خال خبر نشرته عبر 
القبض  ع��ن  ب��وك  الفيس  على  حسابها 
علي تشكيل عصابي من سارقي المنازل .

تقصي
تكليف  ت��م  ب��أن��ه  أوردت    ال��م��دي��ري��ة 
أعضاء مجموعة التحريات العامة بقسم 
عن  والتحري  بالبحث  الجنائي  البحث 
المركبتين وعقب ورود معلومات ومعرفة 
ال��ذي  العصابي  التشكيل  ت��واج��د  مكان 
اتضح بعد التحريات انه يتكون من أربعة 
تم  التحريات  أعضاء  وبإنتقال  اشخاص 
أحدهما  وش��خ��ص��ان  المركبتان  ضبط 
1997واآلخر  مواليد  أ.ف.ح.من  يُدعى 
1994حيث  مواليد  من  م.ف.ح   يُدعى 
تم اإلنتقال بهم إلى القسم وإيداعهم في 

الحجز القانوني. 
وواصلت المديرية قائلة " وباإلستدالل 
.ف.ح  م  والمدعو  أ.ف.ح   المدعو  مع 
وق��ائ��ع سلب  ب��ع��دة  ق��ام��و  بأنهم  .اف����ادو 
شخصين  رفقة  المواطنين  من  وسرقة 

آخرين جاري البحث عنهما.
من ضمن هذه الوقائع بحسب المديرية 
وصدمه  بالضرب  مواطن  على  اإلعتداء 
كسور  عدة  في  له  تسبب  مما  بمركبتهم 
وسلب مقتنياته الشخصية وأيضا انتحال 
مواطن  على  والقبض  أم��ن  رج��ال  صفة 
سوداني الجنسية ومن ثم تهديده بساح 
اعترفوا  كما  ممتلكاته  كل  وسلب  أبيض 
الوافدة  للعمالة  سلب  وقائع  بعدة  ايضا 

بعدة مناطق بالمدينة وسرقة منزل.

في قبضة القانون   
تشكيل  عصابي  يمتهن السرقة 

ويسلب ممتلكات  مواطنين
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بطولة  ال��ق��اه��رة  بمدينة  اختتمت 
إفريقيا للكاراتيه والمقامة على مدى 

ثاثة أيام متواصلة.
المنتخب  حيث تحصل من خالها 
برونزية  على   للكاراتيه  العام  الليبي 

يصبح  القادة  وبهذه  جماعي  كومتي 
عليها  المتحصل  القائد  مجموعة 
المنتخب عشر قائد ) 1 قادة ذهبية 

2 قائد فضية 7 قائد برونزية(.
هذا وقال رئيس االتحاد الليبي العام 

الرعيض  جمال  المهندس  للكاراتيه 
أهدي  للكاراتيه  الليبي  منتخب  ب��أن 
الكومتي  فريق  الثالث  الترتيب  كأس 
بهذا  فخر  وكلنا  لليبيا،  الجماعي 
اإلنجاز األفريقي التاريخي بالقاهرة. 

بعشر قالئد منها واحدة ذهبية...
المنتخب الليبي يختتم مشاركته في بطولة إفريقيا للكاراتيه بمدينة القاهرة

األهلي طرابلس يتأهل إلى دور المجموعات من الكونفدرالية األفريقية

المنتخب الليبي لرياضة ذوي اإلعاقة لرفع األثقال ُينهي مشاركته بجورجيا

رئيس االتحاد العام الليبي للقوة البدنية يشكل لجنة عليا لتنظيم بطولة )محمد مخلوف( الدولية 2021 

ال��ق��دم  ل��ك��رة  ف��ري��ق االت���ح���اد األول  ف��ق��د   
مسابقة  من  مكرر   32 ال���  ال��دور  ذه��اب  لقاء 
فريق  مستضيفه  أمام  األفريقية،  الكونفدرالية 
جمعت  التي  المباراة  في   ، النيجيري  أنييمبا 
الفريقين – يوم األحد الماضي – على أرضية 
أبا  في  الواقع  ستاديوم  سبورت  أنييمبا  ملعب 

النيجيرية.
 ( المالي  الحكم  توسطها  التي  المقابلة  هذه 
( كان االتحاد األفريقي ” كاف ”  كيتا  محمدو 
قد أجل مباراة الذهاب فيها، والتي كان المقرر 
لها أن تقام في تونس، بسبب عدم وصل الفريق 
النيجيري ، باإلضافة إلى لعدم إتمامه الشروط 

الصحية.
ثنائية فريق أنييمبا التي لم تحسم التأهل بعد 
، جاءت في الشوط األول ، حيث تناوبها عليها 
الدقيقة  وذل��ك في   ،) أبوبكر  ) ص��ادق  كل من 
)22(، فيما تمكن ) فيكتور أمبوبا ( من التوقيع 

على الهدف الثاني، وذلك في الدقيقة )34(.
وتجدر اإلشارة إلى أن لقاء اإلياب سيقام يوم 
االثنين المقبل الموافق 13ديسمبر، في المباراة 
التي ستجمع الفريقين على أرضية ملعب شهداء 
بنينا الدولي، السيما أن فريق االتحاد ستنتظره 
أنييمبا  ت��ف��ادي  أج��ل  م��ن  وش��اق��ة  مهمة صعبة 

النيجيري المتسلح بهدفي الذهاب.

االتحاد يفقد لقاءه أمام أنييمبا 
تمكن فريق األهلي من الظفر بورقة التأهل إلى بالكونفدرالية االفريقية

الكونفدرالية  كأس  مسابقة  من  المجموعات  دور 
الملعب  فريق  نظيره  على  تغلبه  عقب  األفريقية، 
انتهاء  عقب   ،)2/4( الترجيح  بركات  المالي 
الوقت األصلي للمباراة بتفوقه ممثل ليبيا بنتيجة 
هدف دون رد، وذلك في إطار إياب الدور ال� 32 

مكرر من المسابقة ذاتها. 
الليبية  المواجهة  ال��ذه��اب  خ��س��ارة  تعويض 
المالية، التي جرت – يوم األحد الماضي – على 
أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي توسطها الحكم 
النيجيري ) جوزيف أودي (، دخلها فريق األهلي 
والتي  ال��ذه��اب  لقاء  خسارة  تعويض  عن  باحثاً 
فقدها على أرضية ملعب ) ماديبو كيتا ( بهدف 

وحيد جاء بواسطة الاعب ) ديسي سيسوكو (.
ومنذ بداية الشوط األول ممثل ليبيا دخل في 
كانت  سريعة  بانطاقة   ، مبكراً  الموضوع  صلب 
عن طريق الظهير األيمن ) علي معتوق (، لكن تلك 

االنطاقة تثمر عن أول ركنيات اللقاء.
هجمات  أول��ى   )15( الدقيقة  وشهدت  ه��ذا 
الملعب المالي الذي الحت له فرصة حقيقية كاد 
أن تضع األهلي في ورطة، حيث لم يتمكن العبه 
) سيكوي كونيتا ( حالة اإلنفراد التام بالحارس، 
األيمن  القائم  بجانب  م��رت  ق��وي��ة  ك��رة  مصوباً 
للحارس ) محمد نشنوش (. ” أشتيوي ” وهدف 
إلى  الكرة  تصل  أن  وقبل   ،)26( الدقيقة  اللقاء 
المهاجم ) صالح الطاهر (، أبعد الحارس )محمد 
التي   ) رزق  )طلحة  ال��اع��ب  عرضية   ) ن��اي��ري 

أرسلت من الرواق اإليسر، وعاد الحارس ذاته في 
 ) أشتوي  )محمد  تصويبة  ليبعد   )43( الدقيقة 
األول  الحصة  مجريات  تنتهي  ومعها  ركنية،  إلى 

بالتعادل السلبي.
في الشوط الثاني، بنفس طريق وبداية الحصة 
تصويبة  وارتطمت  مهاجماً،  األهلي  دخل  األهلي 
المدافع  بزميله   ) )محمود عكاشة  األهلي  العب 
بأولى  ت��أت��ي  أن  ك���ادت  وال��ت��ي   ) رزق  منصور   (

األهداف، وذلك عند الدقيقة )52(.
 ) بوشينة  معتز   ( البديل  المهاجم  وق��دم  هذا 
فاصل مهاري متاعباً بدفاعات الخصوم ومسدداً 
وغ��ادرت  األي��م��ن  بالقائم  ارتطمت  بيسراه  ك��رة 
الملعب، وذلك مع مطلع الدقيقة )54(، الضغط 

ال��م��ب��اراة  ه���دف  أس��ف��ر ع��ن  الكثيف  األه����اوي 
نجح  حيث   ،)56( الدقيقة  في  وذل��ك  الوحيدة، 
الاعب )محمد أشتيوي ( من إيداع كرته شباك 
إلى  باألهلي  ذاه��ب��اً   ،) ن��اي��ري  )محمد  ال��ح��ارس 

ركات الجزاء الترجيح.
سيناريو ركات الترجيح الفريق الضيف  لعب 
أربع ركات ترجيح، نجح في تسجيل اثنين منها، 
وعلي   ، سيمبارا  إسماعيل   ( طريق  ع��ن  وذل��ك 
سيسوكو (، فيما أخفق كل من بوراما بوري ، مامادو 
في  ليبيا  ممثل  األهلي  فريق  بينما   ،) كوليبالي 
الكونفدرالية استطاع تسجيل أربع ركات ترجيح 
الطاهر،محمود  صالح   ( من  كل  بواسطة  وكانت 

عكاشة، محمد نشنوش، على بوعرقوب (.

أنهى المنتخب الليبي لرياضة ذوي اإلعاقة 
العالم  بطولة  ف��ي  مشاركته  األث��ق��ال  ل��رف��ع 

والمؤهلة ألولمبياد باريس عام 2024.
أقيمت  ال��ت��ي  البطولة  ف��ي  وش���ارك  ه��ذا 
بالعاصمة تيبلسي، 50 دولة خال فترة من 
26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر، “6” رياضيين 

ورياضية.
وقال المدرب والمعد البدني الكابتن عمر 
األنباء  لوكالة  خ��اص  تصريح  في   – شبيك 
لم  للمنتخب  المشاركة   هذه  إن    – الليبية 
تتلقى أي دعم مادي من المسئولين بل كانت 

على النفقات الشخصية.
من:  تكون  المنتخب  أن  شبيك  وأض��اف 

ال�����زوي، ومساعد  ال��رح��ي��م  ع��ب��د  ال���م���درب 
عمر  البدني  والمعد  ف��رج،  شعبان  المدرب 
شبيك، واإلداري ماهر الشريف، والرياضيين: 
نور الدين البابا، وسهيل الترهوني، وإبراهيم 
بوسميحة، ومصعب غرس الله، وتهاني عبدو، 

وغزالة العقوري.
وأشار شبيك إلى أن البطلة غزالة العقوري 
قد حققت النجاح في ثاث محاوالت صحيحة 
المرحلة  إلى  والتأهل  كجم،  الوزن 86  على 
األولمبية،  أرقامها  أجل تحسين  القادمة من 
وقد تأهل أيًضا كا من: مصعب غرس الله، 
وحجز  بوسميحة،  وإبراهيم  عبدو،  وتهاني 

مقاعد لهم في البطوالت الدولية القادمة. 

الليبي  ال��ع��ام  االت��ح��اد  رئ��ي��س  شكل 
لجنة  الشويهدي"  "منير  البدنية  للقوة 
مخلوف  محمد  لبطولة  العليا  التنظيم 

الدولية لسنة 2021.
ويترأس اللجنة المشكلة وفقا لقرار" 
الشويهدي"، األمين العام لاتحاد العام 
علي  "عبدالله  البدنية  للقوة  الليبي 
الغرياني"، على أن يكون عضو االتحاد 
عمر  سليم  البدنية  للقوة  الليبي  العام 

الفارسي نائًبا للرئيس. 

من  ك��ل  عضوية  اللجنة  تضم  كما 
وإبراهيم مادي  البابور،  محمد سليمان 
مخلوف،  عبدالسميع  وخالد  أبوبكر، 
وعاء عوض الورشفاتي، وحلمي ميلود 
وأيمن  الماجر،  علي  وصالح  نصرات، 

علي عكريش. 
اللجنة في  وتتمثل مهام وصاحيات 
الفرعية الازمة لتسيير  اللجان  تكليف 
البطولة، واإلعداد واإلشراف والمتابعة 
لها. واالتفاق مع الرعاة لرعاية البطولة. 

وح����دد ق����رار رئ��ي��س االت���ح���اد أن 
الخميس  األربعاء،  البطولة  أيام  تكون 
 31  –  30  –  29 الموافق  والجمعة 
على  بنغازي،  بمدينة  المقبل  ديسمبر 
ان تحدد اللجنة العليا المكان المناسب 
يلزم  ما  باتخاذ  وذلك  البطولة  إلقامة 
رئيس  وم��واف��اة  المكان،  حجز  بشأن 
الحجز  إتمام  يفيد  بما  العام  االتحاد 
هذا  نفاذ  تاريخ  من  يوما   20 خ��ال 

القرار. 


