
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية يومي االثنين 
النواب  مجلس  رئيس  برئاسة  الماضيين  والثالثاء 
النائب  النويري” وبحضور  الُمكلف األستاذ ”فوزي 
الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ”أحميد حومه” 
وبحضور 120 نائب، وبحسب المتحدث الرسمي 
فأن  بليحق  عبدالله  السيد  النواب  مجلس  باسم 
جلسة يوم االثنين الماضي تم خاللها االستماع إلى 
عدد من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي 
واجهت العملية االنتخابية وتعذر إجراء االنتخابات 
تقرير  السيما  ديسمبر،  من   24 في  موعدها  في 
المفوضية  مع  بالتواصل  المكلفة  النيابية  اللجنة 
تقرير  إلى  باإلضافة  العراقيل  على هذه  والوقوف 
المشاكل  ح���ول  ل��الن��ت��خ��اب��ات  العليا  المفوضية 
والصعوبات والعراقيل التي واجهتها والتقارير التي 
احتوت عدد من التهديدات والمخاطر التي تواجه 
سري  طابع  ذات  تقارير  وهي  االنتخابية  العملية 
الداخلية  وزارة  تقرير  و  العامة  المخابرات  تقرير 
النواب  مجلس  قرر  طويلة  لساعات  مداولة  وبعد 
أوال فيما يخص تأجيل موعد االنتخابات إلى 24 
من يناير، أكد مجلس النواب بأنه لم يتم مخاطبته 
هذا  حول  لالنتخابات  العليا  المفوضية  قبل  من 

الطلب حتى تاريخ اليوم.

وأكد مجلس النواب على استمرار لجنة خارطة 
النواب  مجلس  قرار  بموجب  شكلت  التي  الطريق 
رقم )13( لسنة 2021م في عملها من أجل رسم 
والتواصل  القادمة  للمرحلة  جديدة  طريق  خارطة 

مع كافة األطراف المعنية.
وأعضاء  رئيس  استدعاء  النواب  مجلس  وق��رر 
في  اليهم  لالستماع  لالنتخابات  العليا  المفوضية 
والتقارير  العراقيل  هذه  كل  حول  المقبلة  الجلسة 

وما حوته حول العملية االنتخابية.
المملكة  سفيرة  اعتبار  على  التصويت  تم  كما   
وبالتالي  فيها  م��رغ��وب  غير  شخصية  المتحدة 
وعلى  الصدد  بهذا  ق��رار  النواب  مجلس  سيصدر 

المعنية  الجهات  م��ع  ال��ت��واص��ل  الخارجية  وزارة 
إلبالغها بهذا القرار.

مناقشة  تم  الماضي  الثالثاء  يوم  وخالل جلسة 
م��ش��روع ق��ان��ون االت���ح���ادات وال��ن��ق��اب��ات، وأح��ي��ل 
مشروع  لتجهيز  التشريعية  اللجنة  إلى  المشروع 

القانون لعرضه الجلسة الُمقبلة.
ومعاناة  بالخارج  العالج  ملف  مناقشة  تم  كما 
الملف  وأحيل  العالم،  ب��دول  والجرحى  المرضى 
للجنة الصحة لتجهيز مقترح لمعالجة هذا الملف 

لعرضه خالل الجلسة المقبلة.
يتم  أن  وأت��ف��ق  القضاء  نظام  ق��ان��ون  ط��رح  وت��م 

عرضه خالل الجلسة المقبلة.

مجلس النواب يؤكد على استمرار لجنة خارطة الطريق في عملها من أجل رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة القادمة
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

" الالفي" يدعوا السلطات في جمهورية 
افريقيا الوسطى إلى القيام بدورها في 

حماية االستثمارات الليبية

اخبار

اخبار

ص2

ص3
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يلتقي رئيس المجلس الرئاسي
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النائب العام يعقد اجتماع موسع لتنسيق 
الجهود الرامية إلى مجابهة أزمة افتقار 
المؤسسات التعليمية للكتاب المدرسي

المرصد الحضري بنغازي ُيطلق 
بوابته اإللكترونية والجغرافية

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب صباح 
بلجنة خارطة  يوم الثالثاء الماضي اجتماعاً 
الطريق بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق، 
مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب 
تناول  االجتماع  فأن  بليحق  عبدالله  النواب 
طريق  خارطة  وضع  في  اللجنة  عمل  اليات 
االستحقاق  إل��ى  للوصول  القادمة  للمرحلة 
ال��وط��ن��ي ب��إج��راء االن��ت��خ��اب��ات وف��ق��اً الرادة 
الشعب الليبي، من خالل المعطيات الحالية 
للعملية اإلنتخابية والتواصل مع كافة الجهات 

واالطراف المعنية.
زفي ايجاز صحفي صدر عن لجنة خارطة 
عزمها  اطريق  خارطة  لجنة  أك��دت  الطريق 
الليبية  األط���راف  ك��اف��ة  م��ع  ال��ت��واص��ل  على 
القضية  واستعادة  المشاركة  قاعدة  لتوسيع 
الليبية لليبيين من خالل ايجاد الحلول الليبية 
والبرلمانية  الرئاسية  لالنتخابات  للوصول 

والخروج من المراحل النتقالية المتعاقبة.

 " المكلف  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  التقى 
فوزي النويري" ظهر يوم األربعاء الماضي في 
العاصمة  في  النواب  مجلس  بديوان  مكتبه 
 " الليبي  القومي  األمن  بمستشار  طرابلس، 
عديد  لمناقشة  وذل��ك   " بوشناف  إبراهيم 
الملفات والقضايا الراهنة، على رأسها ملف 

االنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وأستعرض رئيس مجلس النواب المكلف 
الملفات  أب���رز  "ب��وش��ن��اف"  المستشار  م��ع 
واالن��ع��ك��اس��ات  ال��ق��وم��ي  ب��األم��ن  المتعلقة 
التي  االنتخابات  تعثر  بسبب  عليه  المترتبة 
ديسمبر   24 في  إجراؤها  المزمع  من  كان 

الماضي. 
كل  توافق  ض��رورة  على  الطرفان  واتفق 
من  طريق  خ��ارط��ة  على  الليبية  األط���راف 
شأنها إنجاح العملية االنتخابية وضمان قبول 
نتائجها من خالل معالجة كافة العوائق التي 

حالت دون إجرائها في موعدها السابق. 
الملفات  م��ن  جملة  ال��ل��ق��اء  ت��ن��اول  ك��م��ا 
وتأثيرها  واالقتصادية،  والسياسية  األمنية 
الحلول  وآليات  الليبي،  القومي  األمن  على 

الممكنة والالزمة لمعالجتها. 

المجلس  رئ��ي��س  أش���اد 
محمد  ال��س��ي��د  ال��رئ��اس��ي 
المنفي، خالل لقائه رابطة 
بنغازي  ري��اض��ي��ي  ق��دام��ى 
العيساوي،  ف���وزي  يمثلها 
ع��ل��ي ال���ب���ش���اري، ون��ي��س 
خير، يوم األربعاء الماضي 
بتاريخهم الرياضي الحافل 
ليبيا  وتمثيلهم  بالبطوالت، 

في كل المحافل الدولية.
وتطرق اللقاء إلى إمكانية 
إن��ش��اء م��ش��اري��ع ري��اض��ي��ة 
لتطوير  األل��ع��اب  بمختلف 
الرياضية  التحتية  البنية 

القدم  لكرة  ملعب  وإنشاء 
في  المصاحبة  واألل��ع��اب 
م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي ب��أح��دث 
العالمية يكون  المواصفات 
اعتماده من االتحاد الدولى 

لكرة القدم.
ب�������دوره وج�����ه ال��س��ي��د 
الرئاسي  المجلس  رئيس 

الملعب  إن��ش��اء  ب��ض��رورة   ،
التحتية  بالبنية  واالهتمام 
الخاصة بالنوادي الرياضية 
حيث  من  المناطق  كل  في 
لدورها  والتطوير  الصيانة 
مواهب  صقل  في  الفاعل 
األلعاب،  بمختلف  الشباب 
وخ��ل��ق ج��س��ور ال��ت��واص��ل 

ب��ي��ن األن���دي���ة ال��ري��اض��ي��ة 
الليبية  المناطق  ك��ل  ف��ي 
لتساهم في إنجاح مشروع 

المصالحة الوطنية. 
ه������ذا وق�������دم ق���دام���ى 
ال���راب���ط���ة ل��ل��س��ي��د رئ��ي��س 
ال��رئ��اس��ي درع  ال��م��ج��ل��س 
اع���ت���زاز وت��ق��دي��ر ع��رف��ان��اً 
الرياضة  دع��م  ف��ي  ل���دوره 
الليبية والرقي بها ولجهوده 
ف����ي ت���وح���ي���د م��وس��س��ات 
الليبي  وال��ج��ي��ش  ال��دول��ة، 
واهتمامه بملف المصالحة 
الوطنية صمام أمان ليبيا.

أع��������رب ب���ع���ث���ة األم�����م 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة 
عن اصدق االمنيات للشعب 
الليبي بحلول العام الجديد 
آملة أن يجلب معه السالم 
والمصالحة  التوافق  ويعزز 

الوطنية.
بيان  في  البعثة  وأك��دت 

الجديد  العام  بمناسبة  لها 
أن��ه��ا ل��ن ت��دخ��ر وس��ع��ا في 
في  الليبي  الشعب  مساندة 
االستقرار  لتحقيق  سعيه 
واالزده��������������ار وت���رس���ي���خ 
العملية  خالل  من  الوحدة 
يتطلع  التي  الديمقراطية 

اليها الليبيون . 

الُمكلف  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  التقى 
االرب��ع��اء  ي��وم  ال��ن��وي��ري”  ف���وزي   ” السيد 
بالعاصمة  المجلس  دي��وان  بفرع  الماضي 
ومنسق  الُمساعد  العام  األمين  طرابلس 
بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد 
المتحدث  وبحسب   ، زينينغا”  ري���زدون   ”
اللقاء  فإن  النواب  مجلس  باسم  الرسمي 
االنتخابية  العملية  مستجدات  آخر  تناول 

حيث   ، ال��ب��الد  ف��ي  السياسية  واألوض����اع 
على  الُمكلف  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  أك��د 
إلتمام  مسؤولياته  ال��ن��واب  مجلس  تحمل 
كافة مهامه في هذه المرحلة الحاسمة من 
تاريخ ليبيا ، ومن جانبه شدد السيد األمين 
المتحدة  األم��م  بعثة  ع��زم  على  المساعد 
للدعم في ليبيا استمرار مساندتها لمجلس 

النواب للدفع بالعملية االنتخابية.

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رابطة قدامى رياضيي بنغازي

البعثة األممية في ليبيا تعرب عن أملها أن يكون العام الجديد عام سالم وتوافق بين الليبيين

رئيس مجلس النواب الُمكلف يلتقي األمين العام المساعد ومنسق بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا

هيئة رئاسة مجلس النواب تعقد 
اجتماعًا مع لجنة خارطة الطريق

رئيس مجلس النواب المكلف 
يلتقي مستشار األمن القومي
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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

التقى رئيس مجلس النواب المكلف  
ال��ن��وي��ري”، رئيس  األس��ت��اذ ” ف���وزي 
المجلس الرئاسي د. “محمد المنفي” 
رئيس  بمكتب  الماضي  االرب��ع��اء  ي��وم 

المجلس الرئاسي بمدينة طبرق.
استعراض  اللقاء  خ��الل  ت��م  حيث 
العديد من المقترحات والبرامج التي 

تلبي استحقاقات المرحلة القادمة.

التقى رئيس مجلس النواب المكلف 
الخميس  يوم  النويري”  “ف��وزي  السيد 
الماضي بمقر فرع ديوان مجلس النواب 
رئيس جهاز دعم  في مدينة طرابلس، 
اإلستقرار السيد ” عبد الغني الككلي”، 

حيث بحث اللقاء األوضاع األمنية ودور 
واالستقرار  األم��ن  حفظ  في  الجهاز 
بين  والتنسيق  التواصل  تعزيز  وسبل 
كل االجهزة األمنية بالبالد حفاظا على 

أمن المواطن وسالمته.

عن  ال��ن��واب  بمجلس  الخارجية  لجنة  أع��رب��ت 
استنكارها للبيان الصادر عن سفارة بريطانيا لدى 
ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر، معتبرًة إياه 
“تدخاًل غير مقبول”، مبديًة استغرابها أن تأتي هذه 
التصريحات في سياق تهنئة الشعب الليبي بذكرى 

االستقالل.
انتهاك  البريطاني؛  البيان  أن  اللجنة  وأوضحت 
لألعراف الدبلوماسية، وقد تسّبب باستياء شعبّي 
الشعب  أن  على  م��ش��ددًة  ال��ب��الد،  أرج��اء  بمختلف 
الليبي وعبر مؤسساته الرسمية؛ هو صاحب القرار 

في شؤون بالده.
أن   – لها  بياٍن  في   – الخارجية  لجنة  وأك��دت 
مجلس النواب حريص على الوفاء لتطلعات الشعب 

الرئاسية والبرلمانية  الليبي في إجراء االنتخابات 
في أقرب وقت، وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه 
ذلك، الفتًة إلى أن المجلس قام بواجباته في إقرار 
العليا  المفوضية  عمل  ومتابعة  االنتخابات،  قانون 

لالنتخابات.

أن  الخارجية  لجنة  أش��ارت  البيان،  عن  ونقاًل 
الحالية؛  على  اإلب��ق��اء  أو  جديدة  حكومة  اختيار 
الجميع  على  ويجب  ال��ن��واب،  لمجلس  خ��ي��اٌر  ه��و 
احترام قواعد الحكم الديمقراطي، مرّحبًة بالعمل 
الستقرار  الداعمين  الدوليين  الشركاء  جميع  مع 
المختلفة  النظر  وجهات  تحترم  أن  شريطة  ليبيا، 

والسلطات الشرعية في ليبيا.
إلى  الجميع،  اللجنة،  دعت  البيان،  ختام  وفي 
المساهمة في خلق ظروف مناسبة لالنتخابات من 
الخالفات  وإثارة  اإلعالمي  التصعيد  تجّنب  خالل 
مجلس  يسعى  ال��ذي  الوقت  في  الداخلية،  والفتن 
النواب فيه، إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق 

المحلي والدولي.

ش����ارك م��دي��ر م��ك��ت��ب ش����ؤون ال��رئ��اس��ة 
الفيتوري  ع��وض  السيد  ال��ن��واب  بمجلس 
مفتاح  السيد  الديوان  شؤون  مكتب  ومدير 
بديوان  المراسم  إدارة  ومدير  المهشهش 
مجلس النواب قيس الجبراني شاركوا خالل 
التدريبي  البرنامج  في  الماضي  االس��ب��وع 
حول “االتجاهات الحديثة في إدارة مكاتب 
مع  التعامل  وم��ه��ارات  البرلمانات  رؤس���اء 
ينظمه  الذي   ” والتشريفات  الضيوف  كبار 
مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع 
المصرية  العاصمة  في  العربي  للبرلمان 

القاهرة.
ت��ض��م��ن ال��ب��رن��ام��ج ال����ذي ي��ش��رف عليه 

م��ج��م��وع��ة م���ن ال��خ��ب��راء واالس����ات����ذة في 
من  ع��دداً  البرلمانية  الدبلوماسية  مجال 
المحاضرات والنقاشات في التميز واالبتكار 

رؤس���اء  لمكاتب  ال��ب��رل��م��ان��ي��ة  اإلدارة  ف��ي 
للمكاتب  االستراتيجية  اإلدارة  البرلمانات، 
المستوي  على  ومواقف  تجارب  الرئيسة، 

الوطني والمستوي اإلقليمي والدولي.
المخاطر  إدارة  م���ه���ارات  تضمن  ك��م��ا 
الرئيسة  ال��م��ك��ات��ب  إدارة  ف��ي  واألزم�����ات 
للكوادر  األساسية  وال��م��ه��ارات  والصفات 
ال��ب��رل��م��ان��ي��ة ون��م��اذج إع����داد زي����ارة لكبار 
إلع��داد  الدولي  والبروتوكول  الشخصيات 
الحديثة  والمفاهيم  الرسمية  المناسبات 

للبروتوكول في السياق البرلماني.
الدبلوماسية  مركز  أن  بالذكر  الجدير 
التدريب  بمهام  يضطلع  العربية  البرلمانية 
وحلقات  العمل  وورش  ال����دورات  وتنظيم 
ال��دراس��ات  وإع���داد  المتخصصة  النقاش 

والبحوث للبرلمانات والمجالس العربية .

اك�����د  رئ���ي���س ح��ك��وم��ة ال����وح����دة ال��وط��ن��ي��ة 
اليمكن  الليبية  الدولة  ان  الدبيبة"  "عبدالحميد 
كل  تتغير  التي  السياسية   الطبقة  في  حصرها 
العاملين في  الجادة من  السواعد  ، محييا  فترة 
المجاالت كافة  على مايبذلونه من جهود خيرة  

والتي يجب انصافها واعطاءها حقوقها.  
وقال  "الدبيبة" في كلمة القاها يوم الخميس 
وزراء  مجلس  اج��ت��م��اع  مستهل  ف��ي  ال��م��اض��ي  
الحكومة "نحن في بداية عام جديد، ولذا أوجه 
بقوة وحزم كل األجهزة التنفيذية إلى االستعداد 
 ،2022 ال��ع��ام  ف��ي  المعتمدة  الخطط  لتنفيذ 
الشعب  أطياف  بكافة  للبالد  الخير  عام  ليكون 
الحقيقية  االنطالقة  العام  وليمثل  وجغرافيته، 

لمشروعات عودة الحياة، لتأتي ثمارها".
 واضاف "إن ليبيا تمر بفترة سياسية  حرجة  
لكن  االنتخابات،  لتعطل  اإلحباط  حالة  رغم  و 

وليس  السياسية  خانته  ف��ي  ي���زال  ال  ال��ص��راع 
االقتتال والحرب، ونحن منذ أول يوم في الحكومة 

رفعنا شعار ال للحرب" .
للتشويش  عدة  أسباب  تجمعت  "لقد  وأضاف 
على الليبيين، والدولة تتعرض إلى حملة شرسة 
من اإلعالم الخارجي لبث الشائعات، وال يفوتني 

رمضان  الحكومة  رئيس  نائب  أشكر  أن  اليوم 
أبوجناح لجهده في األسابيع الماضية، وأرجو أن 
ال يكون هذا األمر أثر على اهتمامه في الجنوب، 

وأرجو أن يقتدي به الوزراء". 
دعم  على  عملت  الحكومة  ان  الدبيبة  واك��د   
من  أصبحت  مزمنة  مشكالت  وح��ل  االستثمار 

التنمية التي  الماضي، فضال عن تحريك عجلة 
للدخول  النشاط  بدأت  واليوم  لسنوات،  توقفت 
وتحريك  األه���داف  لتحقيق  الجديد  العام  في 
هذا  في  خيرا  "استبشروا  قائال   المشروعات، 
العام، وسيكون نهاية لسنوات المحنة الصعاب". 
ال��وح��دة  رئ��ي��س ح��ك��وم��ة  ن��اش��د  وف���ي كلمته 
الوطنية النائب العام المستشار الصديق الصور  
التعامل بحنكة  في قضية وزيرة الثقافة والتنمية 
المعرفية "مبروكة توغي" كما حدث في كثير من 

الحاالت، ومعاملتها بخصوصية كونها امرأة.
 وقال الدبيبة "إن ما حدث من إيقاف الوزيرة 
أمر يحتاج إلى التأني معه وعدم االندفاع، ألننا 
تكون  ق��د  ان��ه��ا  ال��ى  مشيرا  ليبية،  ام���رأة  أم���ام 
أخطأت أو اشتغلت مع أطراف أخرى في بعض 
األعمال غير القانونية أو القانونية، لكننا ما زلنا 

في مرحلة تحقيق"   .

رئيس مجلس النواب المكلف 
يلتقي رئيس المجلس الرئاسي

مدير مكتب شؤون الرئاسة بمجلس النواب ومديرى مكتب شؤون الديوان وإدارة المراسم بديوان 
المجلس يشاركون في البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية )عبدالحميد الدبيبة( يترأس اجتماع مجلس وزراء الحكومة 

رئيس مجلس النواب المكلف يلتقي 
رئيس جهاز دعم االستقرار

خارجية النواب تستهجن التدخل البريطاني في الشأن الداخلي الليبي 



أخبار3
األحد 29 جمادى األولى  1443هـ الموافق 2 يناير 2022م العدد )160(  

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، "عبد الله 
وزير  بطرابلس،  الماضي  الخميس  يوم  الالفي"، 
أعمال  لمتابعة  الشهوبي"،  "محمد  المواصالت 
المرافق التابعة للوزارة واالطالع على آلية عملهم 

والتعرف على المشاكل والعوائق التي تواجههم.
وزارة  بمهام  مؤخراً  ُكلف  الذي  الوزير  وأطلع 
العمل  سير  على  "الالفي"،  اللقاء  المالية، خالل 
واإلجراءات  المواصالت  وزارة  مكونات  بمختلف 
التي تم اتخاذها خالل الفترة الماضية من أجل 

الرفع من مستوى األداء. 
حول ملف مشاريع  الوزير توضيحاً  كما قدم   
المواصالت التي يجري استكمالها، بمختلف مدن 

ومناطق البالد. 
الجهود  تعزيز  أهمية  على  "ال��الف��ي"،  وأك��د 
المبذولة لتحسين جودة الطرق، مطالباً باإلسراع 
في استكمال كل المشاريع المتعلقة بهذا القطاع 
اإلمكانيات،  كامل  توظيف  على  والعمل  المهم، 
والحرص  نقله  ط��رق  وتسهيل  المواطن  لخدمة 

على اجراءات األمن والسالمة. 

المكلف  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئيس  عقد 
الماضي،  اإلثنين  يوم  أبو جناح  رمضان  المهندس 
محمد  السيد  المكلف  المالية  وزي��ر  مع  اجتماًعا 
تنفيذ  لمتابعة  التخطيط؛  وزارة  بمقر  الشهوبي، 
مخصصات القطاعات بالباب الثالث من الميزانية 

)التنمية(.
هذا وضم هذا االجتماع وكيل وزارة التخطيط، 
من  وعدد  المالية،  ب��وزارة  الميزانية  إدارة  ومدير 

مديري اإلدارات بوزارتي المالية والتخطيط.
أصدرها  التي  ال��ق��رارات  االجتماع  ناقش  كما 
التنموية  بالمشاريع  والمتعلقة  ال����وزراء  مجلس 
المزمع تنفيذها ضمن خطة عودة الحياة والميزانية 

المخصصة لها.
يذكر بأن هذا االجتماع يأتي لمتابعة ما أستجد 
من إجراءات تم تنفيذها عقب االجتماع الذي عقده 
السيد رئيس الحكومة المكلف مع عدد من الوزراء 

والوكالء ورؤساء األجهزة األسبوع الماضي. 

نائب رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزير 
المواصالت المكلف بمهام وزارة المالية

رئيس الحكومة المكلف رمضان أبو جناح ُيتابع تنفيذ 
مخصصات القطاعات بالباب الثالث من الميزانية 

دع�����ا ع���ض���و ال��م��ج��ل��س 
الالفي  الله  عبد  الرئاسي" 
جمهورية  ف��ي  "ال��س��ل��ط��ات 
اف���ري���ق���ي���ا ال���وس���ط���ى إل���ى 
ب��دوره��ا ف��ي حماية  ال��ق��ي��ام 
وفقاً  الليبية  االس��ت��ث��م��ارات 
ل��الت��ف��اق��ي��ات ال��م��ب��رم��ة بين 

البلدين.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي���ارة 
إل��ى   " ال���الف���ي   " أج���ره���ا 
الوسطى  افريقيا  جمهورية 
"فوستان  بالرئيس  ول��ق��ائ��ه 
ملف  ل��م��ن��اق��ش��ة  ت����وادي����را" 
وسبل  الليبية،  االستثمارات 
االشكاليات  بعض  معالجة 

التي تعرضت لها. 
وأك�����د "ال����الف����ي" خ��الل 
ال��ح��ف��اظ  أن  ع��ل��ى  ال��ل��ق��اء 
واستثمارات  ممتلكات  على 
من  تعتبر  الليبي،  الشعب 
أول��وي��ات��ات��ن��ا، م��ش��ددا على 
مواصلة العمل الستعادة كافة 
بكافة  الليبية  االستثمارات 

الطرق المتاحة. 

وت��������رأس ن���ائ���ب رئ��ي��س 
المجلس الرئاسي، "عبد الله 
جمهورية  ورئ��ي��س  ال��الف��ي"، 
"فوستان  الوسطى،  افريقيا 
فنياً  اج��ت��م��اع��اً  ت����وادي����را"، 
مسؤولون  ح��ض��ره  مشتركاً 
الجانبين،  من  ومتخصصون 

ل��ل��ت��ب��اح��ث ح�����ول ال��ع��دي��د 
تتعلق  ال��ت��ي  ال��م��ل��ف��ات  م���ن 
في  الليبية  ب��االس��ت��ث��م��ارات 

جمهورية افريقيا الوسطى.
ون�����اق�����ش االج����ت����م����اع، 
االش��ك��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 
وسبل  الليبية،  االسثتمارات 

التي  للتعديات  حلول  وض��ع 
السنوات  لها خالل  تعرضت 
ال��م��اض��ي��ة، وال��ت��ن��س��ي��ق مع 
حكومة افريقيا الوسطى في 
الشرعيين  الممثلين  تمكين 
االس��ث��ت��م��ارات  ه���ذه  إلدارة 
لالتفاقيات  وفقاً  وحمايتها، 

المبرمة بين البلدين.
"تواديرا"  الرئيس  وأب��دى 
تجاوباً كبير إزاء ما تم طرحه 
ف��ي االج��ت��م��اع، وأك����د على 
أه��م��ي��ة ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ه��ذه 
الدولة  لصالح  االسثتمارات 
الليبية، التي ترتبط مع بالده 
منذ  متينة  ت��ع��اون  بعالقات 

سنوات طويلة. 
 وكان نائب رئيس المجلس 
الرئاسي،   عبد الله الالفي، 
والوفد المرافق له، قد وصل 
إلى  الماضي،  األرب��ع��اء  ي��وم 
الوسطى،  افريقيا  جمهورية 
وكان في استقباله في مطار 
العاصمة "بانغي" رئيس وزراء 
الوسطى،  افريقيا  جمهورية 
"هينري ماري دوندرا" ووزيرة 
"سيلفي  السيدة  الخارجية، 
الدولة  ووزي��ر  بايبو"،  تيمون 
ل��ش��ؤون ال��ت��ع��اون ال��دول��ي، 
وأعضاء  باألعمال  والقائم 
افريقيا  في  الليبية  السفارة 

الوسطى.

بحث النائب األول لرئيس مجلس 
يوم  ال��ق��ط��ران��ي"  ال����وزراء  "حسين  
غرفة  رئيس  م��ع  الماضي  ال��ث��الث��اء 
بالمنطقة  ال��ص��ح��ة  وزارة  ط����وارئ 
ال��ش��رق��ي��ة وم���ش���رف ع����ام ال��غ��رف��ة 
آل��ي��ة ع��م��ل ال��غ��رف��ة وم��ن��اق��ش��ة آخ��ر 
ليبيا  في  الوبائي  الوضع  مستجدات 
خاصًة  الشرقية  والمنطقة  ع��ام��ًة 
وبحضور السيد رئيس ديوان مجلس 

الوزراء ببنغازي . 

نائب  وتم خالل االجتماع اطالع  
جاهزية  مدى  على  الحكومة  رئيس 
التي  العاجلة  واالحتياجات  الغرفة 
ب��ال��ص��ورة  عملها  أداء  دون  ت��ح��ول 

الصحيحة. 
 واب�����دى ال��ق��ط��ران��ي اس��ت��ع��داد  
الصحة  وزير  مع  للتواصل  الحكومة 
االحتياجات  ك��اف��ة  توفير  أج��ل  م��ن 
العاجلة للغرفة لتأدية الدور المنوط 

بها على أكمل وجه.

عقد وزير التربية والتعليم الُمكلّف 
مع  اجتماعا  أب��وخ��زام"  ف��رج  "أحمد 
ببلديات  والتعليم  التربية  ُمراقبي 
المرج، جردس العبيد، بحضور وكيل 
الوزارة لشؤون الُمراقبات - "محسن 
الكبير" تم خالله متابعة سير العملية 
الدراسي  العام  وانطالقة  التعليمية 

الجديد .

المشاكل  االج��ت��م��اع  ن��اق��ش  ك��م��ا 
ُمراقبات  تُواجهها  التي  عوبات  والصُّ
الشرقية   بالمنطقة  والتعليم  التربية 
واح��ت��ي��اج��ات��ه��ا م���ن ال��م��س��ت��ل��زم��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة " وت��ن��ف��ي��ذ االج�����راءات 
االحترازية  و العمل بخطة تطعيمات 
البناءنا الطالب  وُمتابعة التطعيمات 

في مراقبات التربية والتعليم كافًة.

ب���ح���ث وزي������ر ال���ح���ك���م ال��م��ح��ل��ي  
»بدرالدين التومي« مع عمداء بلديات 
البيضاء،  العبيد،  جردس  »الساحل، 
األبرق،  توكرة،  المختار،  عمر  القبة، 
الشرقية   المرج«بالمنطقة  القيقب، 
سير عمل هذه البلديات واحتياجاتها 
لمسئولية  اتخذت  التي  والخطوات 

البلديات على قطاع الخدمات .
كما تم مناقشة  جملة من المشاكل 
المنطقة  ب��ل��دي��ات  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 

الشرقية - و عدد من الملفات أهمها ملف نقل االختصاصات للبلديات وتحجيم المركزية .
و أكد وزير الحكم المحلي "بدر الدين التومي" حرص الوزارة على االهتمام الخاص بالبلديات 

وتذليل الصعاب التي تواجهها  .

الطوارئ  مخزون  الزناتي"  "علي  الصحة  وزي��ر  تفّقد 
الوقائية  الطبية  المستلزمات  من  الشرقية  بالمنطقة 
المتعلقة بالتأهب واالستجابة لفيروس كورونا المستجد .
والصيدالنية  الفنية  ال��ك��وادر  جهود  الزناتي"  وثمن" 
واإلدارية العاملة بالمخازن لمتابعتهم إلجراءات استقبال 
لما  وفقا  الطبية  والمستلزمات  األدوي��ة  طلبات  وإرس��ال 

نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة . 
الشرقية  بالمنطقة  ال��ط��وارئ  مخازن  أن  إل��ى  يشار 
الطبية،  اإلم���دادات  من  شحنة  الماضي  األح��د  تسلمت 
 Face Shields تتضمن بدل عزل واقية، وواقيات وجه
ذات  وج��ه  وأقنعة   PVC Goggles واق��ي��ة  ون��ظ��ارات 
وأجهزة   Disposable Mask EOواح������د استعمال 

لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد. 

" الالفي" يدعوا السلطات في جمهورية افريقيا الوسطى إلى القيام 
بدورها في حماية االستثمارات الليبية

النائب األول لرئيس الحكومة يطلع على عمل غرفة طوارئ وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية 

وزير التربية والتعليم الُمكّلف يتابع مع ُمراقبي التعليم ببلديات 
المرج، جردس العبيد، سير العملية التعليمية

وزير الحكم المحلي يناقش مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية 
عدد من الملفات أهمها ملف نقل االختصاصات للبلديات

وزير الصحة يتفّقد مخزون الطوارئ بالمنطقة الشرقية من المستلزمات 
الطبية الوقائية المتعلقة بالتأهب واالستجابة لفيروس كورونا
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االم��راض  لمكافحة  الوطني  المركز  كشف 
الُمتحورة  اللة  بالُسّ إص��ابَ��ة  ح��االت  رص��د  عن 

omicron  من الفيروس في الِبالد .
ال�  وبتاريخ  ان��ه  له  بيان  في  المركز  واوض��ح 
الكشف  اِختبار  إجراء  تم  الجاري  ديسمبر   29
ل��ع��دد من  ر  المتحوِّ ك��ورون��ا  ب��َف��ي��روس  ال��خ��اص 
لصحة  المرجعي  بالمختبر  الموجبة  العِيّنات 
اللة  بالُسّ إص��ابَ��ة  ح��االت  رص��د  وت��مَّ  المجتمع 
الُمتحورة omicron من الفيروس في الِبالد. 

والمقيمين  المواطنين  كافة  المركز  وح��ْث 
ي التطعيم الُمضاد لفيروس  بَضرورة اإلْسراع بتلقَّ
كورونا واْستكمال اخذ جرعات اللُقاح، مؤكدا بأن 
التطعيمات متوفرة في ُكل مدن وَمناطق البالد. 
كما دعا الجميع إلى االلتزام وتعزيز اإِلجراءات 
اليديْن  َغسل  من  الِوقِائية  والتَدابير  ااِلحِتراِزية 
وِذلك  التجُمعات  عن  واالبِتعاد  الِكمامة  وارتداء 
بها  يتَميز  التي  الَسريع  االنِتشار  ّية  لخاصِّ نظراً 

ر.  المتحوِّ

أكد وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية 
تمت  نوفمبر  شهر  مرتبات  أن  عكرة"  "إبراهيم 
ستحال  فيما  المركزي،  ليبيا  لمصرف  إحالتها 
نهاية  قبل  للمصرف  ديسمبر   شهر  مرتبات 

األسبوع الجاري.
وقال "عكرة" عبر صفحته الرسمية على موقع 
العمل  سير  إن  "فيسبوك"  االجتماعي  التواصل 
المالية قائم علي أكمل وجه، الفتا  داخل وزارة 
إلى وزير المالية في إجازة رسمية وأن ما يحاك 

ضده عاري عن الصحة وبعديا عن الواقع. 
ودع����ا" ع��ك��رة" ال��م��واط��ن��ي��ن ل��ع��دم االل��ت��ف��ات 
تبثها  التي  المغرضة  اإلشاعات  وراء  واالنجرار 

بعض صفحات التواصل االجتماعي. 
وأشار "عكرة" إلى أن أسباب تأخر المرتبات 
يكمن في تنفيذ البريد الوارد من الجهات العامة 
خالل  الشهرية  والمتغيرات  اإلف��راج��ات  م��ن 

شهري نوفمبر وديسمبر. 

الوطني لمكافحة االمراض يرصد حاالت إصاَبة 
اللة الُمتحورة omicron في الِبالد  بالُسّ

وزارة المالية: مرتبات شهر نوفمبر احيلت 
لمصرف ليبيا المركزي ومرتبات ديسمبر 

ستحال نهاية األسبوع الجاري
وزارة التعليم ومركز ُمكافحة األمراض يتفقان على استمرار الخطة الدراسية الحالية

مدير اإلدارة العامة ألمن المنافذ يتفقد سير العمل بمنفذ ميناء طرابلس البحري 

الجمعية العمومية لمصرف االدخار واالستثمار العقاري تناقش الية صرف قروض الشباب 

يوم  الزني"  الله  "فتح  الشباب  وزي��ر  عقد 
مع  اجتماعا  بطرابلس  الماضي  االرب��ع��اء 
الشباب  وزارة  ومكاتب  ال��وزارة  فروع  م��دراء 
بمختلف المدن والمناطق  تم خالله مناقشة 
للنهوض  واالنشطة  وبرامجها  ال��وزارة  خطة 

بالشباب وتفعيل المشاريع الشبابية .
"أحمد  حضره   ال��ذي  االجتماع  ناقش  و 
ال��ك��ات��ب" وك��ي��ل ال�����وزارة ل��ش��ؤون ال��ب��رام��ج 
التخطيط  لشؤون  الوزارة  ووكيل  واألنشطة، 
تيسير  صندوق  ع��ام  مدير  و  غريب"  "رن��دة 
اإلدارات  م��دراء  و  ابوجناح   خالد  ال���زواج، 
من  ع��ددا  الشباب  وزارة  بديوان  والمكاتب 

والصعوبات  بالشباب  المتعلقة  المواضيع 
التي تواجه عمل مكاتب الشباب، .

عمل  وخطة  سياسات  استعراض  تم  كما 
الوزارة منذ تأسيسها والمحطات التي مرت 

بها الوزارة والمنجزات التي حققتها، والعمل 
أعلى  إلى  ال��وزارة  نشاط  مستوى  رفع  على 
مستوى يالمس تطلعات شباب الوطن بعموم 

التراب الليبي ضمن خطة العام 2022م.

والمركز  والتعليم  التربية  وزارة  اتفقت 
استمرار  على  االم��راض  لمكافحة  الوطني 
لجنة  وتشكيل  الحالية،  الدراسية  الخطة 
مراقبات  في  التطعيمات  لمتابعة  ُمشتركة 

التربية والتعليم كافًة.
جاء ذلك اجتماع ُعقد صباح يوم الثالثاء 
وزي��ر  ال����وزارة بحضور  ب��دي��وان  ال��م��اض��ي 
أبوخزام"  "أحمد  المكلف  والتعليم  التربية 
األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  ومدير 
"حيدر السايح" استعرض الخطة الدراسية 

الحالية، وإمكانية العودة للدراسة يوميا. 
إحاطة  االجتماع  خالل  "السايح"  وق��دم 
المتضّمن  بالمركز  العلمية  اللجنة  بتقرير 
ضرورة االستمرار بالخطة الدراسية الحالية 
حتى تطعيم %70 من قطاع التعليم، طالباً 

ومعلمين وإداريين ونحوهم. 
على ضرورة  "أبوخزام"  شّدد  جهته،  من 
صحة  أن  مؤكداً  تطعيمات،  بخطة  العمل 
أولويات  أولى  من  ويُعد  مهم،  أمر  الطالب 

الوزارة. 

قام مدير اإلدارة العامة ألمن المنافذ عميد 
" ونيس الشكري" صباح يوم األربعاء الماضي 
وكان  البحري،  طرابلس  ميناء  لمنفذ  بزيارة 
في استقباله مدير أمن المنفذ عميد " محمد 

الجراي ".
وعقد مدير اإلدارة اجتماع مع مدير ورؤساء 
تم  بالمنفذ،  وال��وح��دات  واألق��س��ام  المكاتب 
خالله مناقشة اآلليات والتنظيمات المتخذة 

في سير العمل بالمنفذ. 
وأبدى مدير اإلدارة استحسانه بالمجهودات 
المبذولة، مشيداً بالتنظيم الجيد واالستفادة 

العمل  تنظيم  ف��ي  الحديثة  التقنيات  م��ن 
و"األرشفة اإللكترونية، وكاميرات المراقبة". 

مدير  التقى  ال��زي��ارة  ه��ذه  هامش  وعلى 
بميناء  ال��ج��م��رك  م��رك��ز  رئ��ي��س  م��ع  اإلدارة 
ط��راب��ل��س ال���ب���ح���ري... م��ش��ي��دا ب��ال��ت��ع��اون 
تنظيم  في  والمركز  المديرية  بين  المشترك 
العمل والحرص األمني إلنجاح العمل بالشكل 

المطلوب. 
ال��زي��ارة ف��ي إط���ار المتابعة  وت��أت��ي ه��ذه 
والبحرية  البرية  المنافذ  داخل  العمل  لسير 

والجوية. 

االدخ��ار  لمصرف  العمومية  الجمعية  ع��ق��دت  
الماضي  الثالثاء  يوم  اجتماعا  العقاري  واالستثمار 
الذي  الحياة(  )ع��ودة  برنامج  إط��ار  في  بطرابلس 
أطلقه رئيس مجلس الوزراء بشأن القروض السكنية 

للشباب.
وترأس اجتماع الجمعية العمومية لمصرف االدخار 
واالستثمار العقاري  وزير اإلسكان والتعمير "أبوبكر 
الغاوي" بمشاركة وزراء العدل "حليمة عبد الرحمن"، 
والحكم المحلي "بدر الدين التومي"، والشباب "فتح 

أعضاء  والقطاعات  األجهزة  ومندوبي  الزني"،  الله 
الجمعية العمومية.

رئيس  مبادرة  مناقشة  االجتماع  خالل  تم  حيث 
التنفيذية  واآلليات  الشباب  الوزراء إلسكان  مجلس 
للمبادرة التي وصلت إليها اللجنة المكلفة بإعدادها، 
إض��اف��ة إل���ى ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال���ش���روع في 
وصولها  لضمان  الضوابط  ووض��ع  المبادرة  تنفيذ 
القضايا  أهم  من  واحدة  تعد  ولكونها  لمستحقيها، 

التي تهم الشباب.

النائب العام يعقد اجتماع موسع لتنسيق الجهود الرامية إلى مجابهة 
أزمة افتقار المؤسسات التعليمية للكتاب المدرسي

،المستشار  العام  النائب  عقد 
الثالثاء  ي���وم   ال��ص��ور  ال��ص��دي��ق 
الماضي اجتماعاَ موسعا لتنسيق 
الجهود الرامية إلى مجابهة أزمة 
التعليمية  ال��م��ؤس��س��ات  اف��ت��ق��ار 
ل��ل��ك��ت��اب ال���م���درس���ي وم��ع��ال��ج��ة 
إنجاز  في  األه��م��ال  جريمة  أث��ار 
بحضور  به  المتعلقة  المعامالت 
ووزي��ر  المحاسبة،  دي��وان  رئيس 
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم 
وم���دي���ر ع����ام م���رك���ز ال��م��ن��اه��ج 
التربوية،  وال��ب��ح��وث  التعليمية 
وعدد من الوزراء بحكومة الوحدة 
الوطنية ومديري اإلدارات المعنية 

بالمناهج التعليمية .
المستشار  السيد  واستعرض 
النيابة  اتخذتها  التي  اإلج��راءات 
العامة مؤخراً في مجال مجابهة 
تنامي ظاهرة جريمة اإلمتناع عن 
العمل واتخاذ السلوك المكون لها 

سبياًل للمطالبة بالحقوق  .

جملة  على  االج��ت��م��اع  واس��ف��ر 
طرح  ومباشرة  المخرجات  م��ن 
المتعلقة  ال��ت��ع��اق��د  إج�������راءات 
ب��ط��ب��اع��ة ال���ك���ت���اب ال��م��درس��ي 
بديوان  المختصة  اإلدارة  على 
مع  مراجعتها  لتتولى  المحاسبة 
سالمتها  بين  ال��م��وازن��ة  م��راع��اة 

وكذلك  ال��ط��الب،  مصلحة  وبين 
بنتائج  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  م��واف��اة 
توالها  التي  االستدالل  إج��راءات 
ديوان المحاسبة بهدف وضع حل 

جدري لهذه المعضلة .
العالي  التعليم  وزي���ر  وأف���اد   
ال��ل��ج��ن��ة  أن  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث 
الكتاب  أزم��ة  لمعالجة  المشكلة 
ال��م��درس��ي ان��ت��ه��ت م���ن دراس���ة 
وانجزت  إليها  المقدمة  العروض 
تضمنت  التي  التعاقد  إج���راءات 
تحديد زمن إنجاز طباعة الكتاب 
ال��م��راح��ل  لمختلف  ال��م��درس��ي 
من  يوماً  ثالثين  بمدة  التعليمية 
تاريخ بداية العمل المتعاقد عليه.

وزارة الشباب تعقد اجتماع موسع تناقش فيه البرامج واألنشطة التي وضعتها للنهوض بهذا القطاع
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وزير التخطيط فاخر بوفرنة:
أكثر من 17 مليار دينار تم تخصيصها وتسييلها للميزانية التنموية لهذا العام 

لتفعيل عدد 2847 مشروعا للمرة األولى منذ العام 2013
■ الديوان - وال 

أكد وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية 
الدكتور فاخر مفتاح بوفرنة، أن الوزارة باشرت 
م��ارس  منذ  الحكومة  ف��ي  مهامها  توليها  منذ 
التحّول  مشاريع  تفعيل  على  بالعمل  الماضي 
وإعادة اإلعمار في ليبيا من خالل الباب الثالث 

من الميزانية العامة للدولة.
وقال بوفرنة في حوار مع وكالة األنباء الليبية  
إن الباب الثالث من الميزانية العامة كان يعرف 
بميزانية التنمية وينظمه القانون رقم 13 لسنة 
بصورة  يعد  وكان  التخطيط،  بشأن  م،   2000
ينظمها  التي  التسييرية  الميزانية  عن  منفصلة 
قانونها وقانون النظام المالي للدولة، وهي مكونة 
من الباب األول المتعلق )بالمهايا والمرتبات وما 
)بالنفقات  المتعلق  الثاني  والباب  حكمها(  في 
)بالدعم(  المتعلق  الرابع  والباب  التسييرية( 

والباب الخامس المتعلق )الطوارئ(.
صندوق  لنصائح  ونتيجة  أنه  الوزير  وأوض��ح 
مع  التنمية  ميزانية  دم��ج  ت��م  ال��دول��ي،  النقد 
الميزانية العامة، ولذلك تم إدراج ميزانية التنمية 

ضمن الباب الثالث المتعلق )بالتحّول(.
الجاري  ال��ع��ام  مطلع  أن  إل��ى  بوفرنة  وأش���ار 
ثقتها  الوطنية  الوحدة  حكومة  منحت  حين  في 
من قبل مجلس النواب في 10 مارس الماضي 
الميزانية  م��ش��روع  تسليم  ت��م  س���رت،  بمدينة 
لمجلس النواب، الفتا إلى أنه حينما تولى مهامه 
وزيرا للتخطيط وجد أن اللجان المالية السابقة 

عملت على إعدادها.
32 برنامج تنموي لكل الوزارات 

العامة  الميزانية  مشروع  أن  ال��وزي��ر  وأعلن 
قيمة  تخصيص  تضمن  النواب  لمجلس  المقدم 
تم  أن��ه  مبينا  دي��ن��ار،  مليون  و350  مليار،   22
لكامل  برنامجاً   32 على  ال��رق��م  ه��ذا  تفصيل 
والمصالح  والهيئات  والمؤسسات  ال����وزارات، 

العامة.
وقال إنه وبعد مشاورات ومفاوضات “شاقة” 
مع مجلس النواب، أفضى األمر إلى عدم اعتماد 
الميزانية، وتبنت الحكومة قاعدة )12/1( وفقا 
للدولة،  المالي  النظام  قانون  من  الثامنة  للمادة 
ال��ت��ي ت��ن��ص ع��ل��ى أن���ه ف��ي ح���ال ت��أخ��ر اعتماد 
بنسبة 12/1  الصرف  للحكومة  الميزانية يحق 

من اعتمادات السنة السابقة.
ال��وح��دة  حكومة  وزراء  مجلس  أن  وأوض���ح 
القرار رقم )23( لسنة 2021  الوطنية أصدر 
ميالدي، بمنح اإلذن لوزارة المالية لفتح اعتمادات 
مالية مؤقتة على أساس )12/1( للصرف على 
ألحقه  ثم  العامة،  للميزانية  التسييرية  البنود 
بالقرار رقم )46( لسنة 2021 ميالدي، بمنح 
مالية  اعتمادات  لفتح  التخطيط  ل��وزارة  اإلذن 
مؤقتة على أساس )12/1( كذلك للصرف على 

بنود ميزانية التنمية.
األمر  ع��زز  النواب  مجلس  رئيس  إل��ى  ولفت 
الماضي  أغ��س��ط��س   03 ف��ي  مماثلة  ب��رس��ال��ة 
ب��ذات  ب��ال��ص��رف  للحكومة  توجيهات  تضمنت 

النسبة في شكل اعتمادات مالية مؤقتة.
وقال الوزير إن الحكومة اعتمدت في تقديراتها 
للقانون  وفقا  المقّرة  السابق  العام  ميزانية  على 
رقم 3 لسنة 2020 ميالدي الصادر عن مجلس 
تعديله  بعد  المؤقتة،  الحكومة  لصالح  النواب 
إلى  مشيرا  األجنبية،  العملة  لسعر صرف  وفقا 
الثالث )التنمية( قدرت بقيمة  الباب  أن ميزانية 

17 مليار و490 مليون و530 ألف دينار.
المالية  االعتمادات  فتح  أن  بوفرنة  وأوض��ح 
المؤقتة لوزارة التخطيط جرى في شهر أغسطس 
الصرف على  الوزارة  لزاما على  وكان  الماضي، 
من  أشهر  ثمانية  لمضي  نظرا  أساس )12/8( 
وهي 17  المخصصة  القيمة  ومن  المالي  العام 

مليار دينار.
استئناف المشاريع التي كانت متوقفة

إلى صرف 10  األم��ر أفضى  أن  إلى  وأش��ار 

مليار و442 مليون دينار كدفعة أولى )12/8(، 
عدد  لتفعيل  ج��اءت  القيمة  ه��ذه  أن  إل��ى  الفتا 
الصيانة  م��ش��روع��ات  م��ن  م��ش��روع��ا   2847
واإلنشاء والتجهيز إضافة إلى البرامج التدريبية، 

في مختلف مدن ومناطق ليبيا.
ك��ل مشروع  أول��ي��ات  ت��م تحديد  أن��ه  وأوض���ح 
يخفف  وبما  االقتصادية،  ال��ج��دوى  ناحية  م��ن 
التوزيع  ت��م  أن��ه  إل��ى  الفتا  السياسي،  ال��ص��راع 
مستوى  على  المشروعات  لكل  والشامل  العادل 
ال�  نسبة  تحديد  تم  أن��ه  مؤكدا  الليبية،  الدولة 
إلقليم   25% ونسبة  طرابلس،  إلقليم   44%
حصلت  فيما  ف��زان،  إلقليم   6% ونسبة  برقة، 
نسبة  على  والكهرباء  النفط  قطاعي  مشروعات 
األجهزة  أوضحت  كما  الميزانية،  من  ال� 25% 

التنفيذية صاحبة العقود.
المخصصة  القيمة  ضعف  أن  بوفرنة  وبين 
الشركات  ع��زوف  بسبب  كانت  الليبي  للجنوب 
العاملة في المنطقة الجنوبية عن العمل ألسباب 

أمنية.
المخصصة  المبالغ  إنه تم وضع  الوزير  وقال 
لحسابات الجهات الحكومية التي لديها مراقبين 
ماليين، الفتا إلى صدور المنشور رقم )2( لسنة 
المالية  وزارة  أص��درت  فيما  م��ي��الدي،   2021
الماليين  للمراقبين  المحاسبة منشورات  وديوان 
الباب  من مخصصات  أم��وال  أي��ة  ص��رف  بعدم 
وزي��ر  ع��ن  ص��ادر  بالصرف  بتخويل  إال  الثالث 

التخطيط.
خالل  من  الشركات  “ألزمنا  قائال:  وأض��اف 
م��ي��الدي،   2021 ل��س��ن��ة   )3( رق���م  م��ن��ش��ورن��ا 
بخصوص منح التخويل بالصرف، وذلك بضرورة 
إحضار موافقة ديوان المحاسبة ألوامر التعديل، 
ووجود محضر اتفاق باستالم الموقع واستئناف 
العمل ما بين الشركات المنفذة والجهة المتعاقدة 

)الجهة الحكومية(”.

وأشار إلى أنه منح تخويالت بالصرف بنسبة 
%60، وقام بتفعيل أكثر من 800 مشروع حتى 
العشر  السنوات  خ��الل  أن��ه  إل��ى  الفتا  اللحظة، 
لعدم  نتيجة  الشركات  معظم  تعمل  لم  الماضية 
معظمها  ك��ون  ليبيا  ف��ي  األوض���اع  بسبب  الثقة 
شركات أجنبية، كما أن معظم الجهات الحكومية 

غاب عنها التمويل للمشاريع التي توقفت.
وأك��د بوفرنة في ه��ذا ال��ص��دد، أن ه��ذه هي 
المرة األولى التي يتم فيها صرف ميزانية للباب 
إلى  مشيرا  ميالدي،   2013 العام  منذ  الثالث 
أية  تستلم  لم  سنوات  سبع  لها  شركات  ثمة  أنه 

مستخلصات لها ولم تحضر إلى ليبيا.
وق�����ال إن����ه ب��ت��خ��ص��ي��ص ه����ذه األم������وال في 
الحكومية  الجهات  منحنا  الحكومية،  الحسابات 
ورقة تفاوضية قوية مع الشركات المنفذة، الفتا 
إلى أن الحكومة في سباق مع الزمن لتفعيل بقية 

المشروعات المتوفقة.
مشاريع بنغازي 

األنباء  لوكالة  س��ؤال  على  رده  معرض  وف��ي 
الليبية عن بعض المشاريع التي حظيت بها مدينة 
بنغازي من الميزانية، أوضح وزير التخطيط أن 
الحكومة أصدرت القرار رقم 672 لسنة 2021 
ميالدي لتخصيص بقية المبلغ المقرر في ميزانية 
دينار،  مليون  و65  مليار،   5 مبلغ  وهو  التنمية 
تم تقسميه على عدد من المشروعات واألجهزة 

التنفيذية.
وبّين أنه تم تخصيص مبلغ وقدره 250 مليون 
بالمنطقة  ال��م��دن  وتطوير  تنمية  لجهاز  دي��ن��ار 
الشرقية، وتم تخصيص مبلغ وقدره 100 مليون 
دينار لصندوق إعمار بنغازي ودرنة، إضافة إلى 
لصيانة  دينار  مليون   102,880 وق��دره  مبلغ 

المدينة الرياضية بنغازي.
 100 وق���دره  مبلغ  تخصيص  بوفرنة  وأك��د 
مليون دينار لصالح جامعة بنغازي إلنشاء مباني 

إدارية وتعليمية، باإلضافة إلى مبلغ ال� 85 مليون 
معدنية،  مدرجات  عدد 10  إلنشاء  المخصصة 
ومبلغ ال� 85 مليون المخصصة للكليات األخرى، 

ومن أبرزها استكمال كلية طب األسنان.
مبلغ  وتسييل  تخصيص  ت��م  أن��ه  إل��ى  ول��ف��ت 
بنينا  في مطار  الركاب  لصالة  دينار  مليون   47
الدولي، وتخصيص مبالغ لكثير من المشروعات 
النهر  مشروع  مياه  خط  إتمام  أهمها  الحساسة 
توكرة،  بلدية  إل��ى  بنغازي  بلدية  من  الصناعي 
وبوجرار،  ودريانة،  وبرسس،  بالكويفية،  م��رورا 
والرجمة،  وبنينا،  المقزحة،  خط  إل��ى  إضافة 

واألبيار، والمرج.
وف���ي ق��ط��اع ال��ري��اض��ة، أف��ص��ح ال���وزي���ر عن 
للنادي  دينار  مليون   12,600 قيمة  تخصيص 
دينار  مليون   11,400 وقيمة  ببنغازي،  األهلي 
ألف  و500  مليون  إل��ى  إضافة  النصر،  لنادي 

دينار لنادي التحدي.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن تخصيص 
مبلغ وقدره 47 مليون دينار لمركز بنغازي الطبي، 
الفتا إلى تخصيص مبالغ أخرى لقطاعات التعليم 

والبنية التحتية والطرق والجسور.
الديون السابقة وآلية صرفها 

وفي إطار تسديد الديون السابقة، قال الوزير: 
ديسمبر   09 ف��ي   )4( رق��م  المنشور  أص���درت 
الماضي، ينص على ضرورة التقدم بالمستندات 
لوزارة  المطلوب وعددها حوالي ستة مستندات 
الوزير  ليتأكد  المختص،  القطاع  عبر  التخطيط 
المختص من وجود المشروع ومن تنفيذه ونسبة 
بالمبلغ  اإلنجاز وما إلى ذلك، ثم يطلب تفويضاً 

من وزارة التخطيط.
وأصحاب  الديون  أصحاب  من  الوزير  وطلب 
الوزارات  إلى  بعقودهم  يتقدموا  أن  المشروعات 
تخصصية  فنية  فرقا  تمتلك  كونها  المختصة، 
أدرى بحيثيات المشروعات، لتحيل هذه الجهات 
مرفقة  التخطيط  وزارة  إل��ى  المستندات  كافة 
ما  التخطيط  وزارة  التخاذ  مالي  تفويض  بطلب 

يلزم بشأن هذه الديون.
هنا  أتحدث  أنا  وعود  أتكلم عن  “ال  وقال: 
عن أرقام وحقائق ومبالغ أودعت في حسابات 
تحويله  تم  منها  والبعض  الحكومية  الجهات 
التأكد من  وبإمكانكم  الشركات  إلى حسابات 

ذلك”.
وأضاف: “أرى أن األمور جيدة ومبشرة، فوزارة 
التخطيط قامت بعملها على الوجه األكمل وغير 
ال��وزارة  موظفي  لكل  الشكر  مقدما  المسبوق”، 
ونالوا  جداً  كبيرا  جهدا  بذلوا  بأنهم  قال  الذين 
شهادة تقدير من رئيس الحكومة، وأنه بفضلهم 
استطعنا تفعيل عدد كبير من المشروعات وفي 

المستقبل سنفعل العدد اآلخر”.
وأوضح أن الوزارة تواجه مشكلة في تنفيذ كل 
الخطة التنموية لقصر عمر الحكومة، الفتا إلى 

أن هناك حاجة إلى متابعة هذه المشروعات.
البد من المراقبة الالحقة

لجنتي  تتولى  أن  في  أمله  الوزير عن  وأعرب 
المزمع  النواب  مجلس  في  والتخطيط  المالية 
الفتا  المشروعات،  هذه  مراقبة  قريبا  انتخابه 
إلى أنه بُذل في إعدادها وتوفير مصادر التمويل 

لها جهدا كبيرا.
ودعا إلى رقابتها في المرحلة المقبلة من قبل 
الرقابة  وهيئة  المحاسبة  وديوان  النواب  مجلس 
يتم  حتى  المدني  المجتمع  ومنظمات  اإلداري���ة 

إنجازها.
وكشف أن الوزارة عاكفة على إعداد منظومة 
الرسمي  الموقع  على  المشروعات  ه��ذه  لنشر 
تُضع  الدولية  المنظمات  من  كثيرا  ألن  للوزارة 
ليبيا في تقييم متدني فيما يتعلق بمعايير الفساد 
عما  اإلفصاح  عدم  هو  أسبابها  من  والشفافية، 
تقوم به الحكومة والوزارات للرأي العام المحلي 
والدولي، معربا في ختام حواره مع وكالة األنباء 

الليبية الخير والنماء لليبيا والليبيين. 



غدامس   ببلدية  انطلقت 
خالل األيام  القليلة الماضية 
ح��م��ل��ة ال��ن��ظ��اف��ة وال��ت��وع��ي��ة 
المسارات  تستهدف  والتي 
الرئيسية بالمدينة ، وتستمر 
ال��ح��م��ل��ة إل����ى ن��ه��اي��ة شهر 
فبراير  تحت إشراف جمعية 
واألع��م��ال  للتنمية  غ��دام��س 

الخيرية.
وت����أت����ي ه������ذه ال��ح��م��ل��ة 
اس���ت���م���راراً ل��خ��ط��ة ال��ع��م��ل 
المخلفات  ب���إدارة  المتعلقة 
ال��ص��ل��ب��ة و ض��م��ن ال��ت��ع��اون 
المجلس  ب��ي��ن  ال��م��ش��ت��رك 
الوكالة  و  غ��دام��س  البلدي 
 giz األلمانية للتعاون الدولي
.  ACTD بإشراف عام من

التسييري  المجلس  رئ��ي��س  بحث 
بوالخطابية  فرج  السيد  لبلدية طبرق 
ليبيا   ، الشرارة  مندوبي شركات   مع 
نفط ، الراحلة ،الطرق السريعة  وإدارة 
نقص  مشكلة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��م��راج��ع��ة 
بسائقي  المتعلقة  والمشاكل  الوقود 
مركبات النقل المطالبين بزيادة سعر 

النقل   .
المشاكل  بوالخطابية  ناقش  كما 
بالنقل  تتعلق  التي  والمالية  اإلداري���ة 
التعاون  وطالب من مندوبي الشركات 
وتذليل كل الصعاب أمام السائقين وفق 
الجهات  كل  بمخاطبة  ووع��د  القانون 

ذات العالقة لحلحلة كل العراقيل .

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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تواصاًل لخطة عمل إدارة المخلفات الصلبة 

بلدية غدامس ُتطلق حملة النظافة والتوعية 

بلدية طبرق ُتناقش مشكلة نقص الوقود والنقل 

بلدية مصراته تفتح فرع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق اإلنسان الوسطى 

أطلق  المرصد الحضري  بنغازي  البوابة 
وذلك    ، للمرصد   والجغرافية  اإللكترونية 
لبلدية   التسييري  المجلس  رئيس  بحضور 
والسيدين  بوجواري   الصقر  السيد  بنغازي 
قنصلي إيطاليا واليونان في بنغازي والسادة 

ومدير  للبلدية  التسييري  المجلس  أعضاء 
الغرياني وعدد  لمياء  م.  السيدة /  المرصد 
واألجهزة  والهيئات  القطاعات  مسؤولي  من 
والشركات وُممثلي عدد من ُمنظمات المجتمع 

المدني  والُمهتمين بالشأن العام .

بالمرصد  ال��ت��ع��ري��ف  ال��ل��ق��اء  خ���الل  وت���م 
ومفهوم  تأسيسه  وتاريخ  بنغازي  الحضري 
المرصد وأهميته في دعم اتخاذ القرار وآلية 
العمل فيه والتقنيات الُمستخدمة في إظهار 

المؤشرات الحضرية لمدينة بنغازي .
لشركة  اإلنتقالية  الليبية  المبادرة  سلمت 
والصرف  المياه  وشركة  العامة  الخدمات 
ال��ص��ح��ي ب��س��ب��ه��ا ع����دد من 
منها في  اآلل��ي��ات   مساهمة 
الخدمية  ال��م��ؤس��س��ات  دع���م 
 / السادة  ،بحضور  بالمدينة  
عضو المجلس البلدي /ابوبكر 
جماعة و مدير مكتب المرافق 
بديوان المجلس البلدي وعدد 

من مخاتير المحالت ببلدية سبها   .

المرج  لبلدية  التسييري  المجلس  نفَذ 
حملة تنظيف واسعة شملت األودية الطبيعة 
المجاري  خطوط  وتسليك 
والفرعية وصيانة  الرئيسة 
محطات المجاري بالشوارع 
التي  وال��م��ي��ادي��ن  ال��ع��ام��ة 
األم��ط��ار  م��ي��اه  بها  تتجمع 
وذلك بالتنسيق مع الشركة 
وال��ص��رف  للمياه  ال��ع��ام��ة 
مياه  طفح  مشكلة  لحدوث  تجنباً  الصحي 
األمطار خالل موسم الشتاء ،باإلضافة  إلى 
حمالت نظافة يومية داخل األماكن السكنية 

لمعالجة انسدادات الشبكات الفرعية.

سليمان  عبدالله  الشهيد  بقاعة  ُعقدت 
وليد  بني  بمدينة  اإللكترونية  التقنية  بكلية 
جلسة المناقصة العامة 
لتنفيذ  وفتح المظاريف 
ال���م���ش���روع���ات داخ���ل 

نطاق البلدية .
إج������م������ال������ي ع�����دد 
عشر  ثمانية  المشاريع 
خطوط  منها  م��ش��روع 
اإلمداد المائي بطول 15 كيلو و 150 متر 
وعدد 5 أبار  ويبلغ عدد الشركات المتقدمة 

223 شركة .

المبادرة الليبية: 

ُتسلم شركة الخدمات العامة 
بسبها عدد من اآلليات

المجلس التسييري المرج يطلق حملة 
تنظيف لشبكات مياه الصرف الصحي

بلدية بني وليد تعقد جلسة 

المناقصة وفتح المظاريف لتنفيذ المشروعات 

للمجلس  ف���رع  م��ص��رات��ه  ببلدية  اف��ت��ت��ح 
اإلنسان  وحقوق  العامة  للحريات  الوطني 
أقيمت  حيث  مصراته،   ومكتب  الوسطى 
فاعليات حفل االفتتاح بديوان بلدية مصراته 
البلدي  المجلس  أعضاء  ،بحضور عدد من 
مصراته  وحكماء  أعيان  مجلس  من  ووف��د 
العامة  للحريات  الوطني  المجلس  ورئيس 

الحجازي  الدكتور/عمر  اإلن��س��ان  وحقوق 
األستاذ/علي  العسكرية  النيابة  ورئ��ي��س 
القضائية  الشرطة  ف��رع  ورئ��ي��س  معيوف 
وف��رع  أب��وب��ري��دع��ة  عميد/جمال  مصراته 
وحقوق  العامة  للحريات  الوطني  المجلس 
ومعاون  مصراته  ومكتب  الوسطى  اإلنسان 
رئيس فرع المنطقة الوسطى لجهاز الهجرة 

الغير شرعية.
المجلس  م��ه��ام   م��ن��اق��ش��ة  ال��ح��ف��ل  تخلل 
اإلن��س��ان  وح��ق��وق  العامة  للحريات  الوطني 
التواصل مع  الوسطى ومكتب مصراته وُسبل 
الحفل  واختتم  االخ��ت��ص��اص   ذات  الجهات 
والتأهيل  لمؤسسات اإلصالح  ميدانية  بزيارة 

ببلدية مصراته.

المرصد الحضري بنغازي ُيطلق بوابته اإللكترونية والجغرافية 



يعلن مركز التدريب الصحفي ومهن اإلذاعة والتلفزيون التابع لمؤسسة الخدمات اإلعالمية 
بمجلس النواب الليبي عن حاجته للتعاقد على سبيل التعاون مع مدربين محترفين

عليه، فمن يأنس في نفسه الكفاءة ولديه الرغبة الصادقة للمساهمة في تنفيذ البرامج 
التدريبية بالمركز التقدم بطلب التعاون بالخصوص مصحوبًا بالمستندات التالية:-

في مجال مهن الصحافة واإلذاعة المرئية والمسموعة وغيرها من المجاالت األساسية لتقديم الخدمات اإلعالمية، 
وذلك بغية تنفيذ دورات تدريبية متخصصة بالمركز من أجل المساهمة في تحسين مستوى أداء الكفاءات المهنية 

الممارسة للعمل اإلعالمي بمختلف المؤسسات الليبية.

وستخضع الطلبات لعملية فحص، وسيتم دعوة المقبولين لمقابلة شخصية قبل عملية الموافقة للتعاقد، ومع العلم بأن المركز 
يعرض قيم منافسة ألتعاب المدربين وإجراءات قانونية واضحة بخصوص حقوق الملكية الفكرية للحقائب التدريبية.

وتقبل الطلبات بمقر المركز بمبنى إدارة مؤسسة الخدمات اإلعالمية بمجلس النواب الليبي، الحدائق، شارع النفق، 
بنغازي – ليبيا، خالل ساعات عمل الدوام الرسمي حتى نهاية يوم 2022/1/15م.

* نسخة من شهادة مدرب محترف في مجال الخدمات اإلعالمية إن وجدت.. 1
* السيرة الذاتية للمعني، بالتركيز على الخبرة المهنية في المجاالت اإلعالمية، والخبرة كمدرب محترف في المجال اإلعالمي.. 2
* عناوين الحقائب التدريبية المتخصصة القادر على تنفيذها المعني.. 3

7 متابعات
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بلدية أوجلة  تطلق حملة تشجير لغرس500 شجرة 

ق���ام ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة س��رت 
المعداني  مختار   / السيد 
بزيارة ميدانية للشركة العامة 
ل��خ��دم��ات ال��ن��ظ��اف��ة  وذل��ك 
الشركة   أوضاع  على  للوقوف 
واإلط�����الع ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات 
الموظفين  ،رافقه في الزيارة  
ال��م��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ورئ��ي��س 

ال��م��ك��ل��ف  اإلدارة  م��ج��ل��س 
بتسيير الشركة .

م��ن ج��ان��ب��ه ط��م��أن عميد 
ال��ب��ل��دي��ة ال��م��وظ��ف��ي��ن ب��أن 
مرتبات الشركة لشهر )أكتوبر 
ستكون  ،ديسمبر(   نوفمبر 
في حسابات الموظفين مطلع 

األيام القادمة. 

ملف  متابع  ال��ب��ل��دي  المجلس  عضو  ق��ام 
محمود  قاسم  الدكتور  غ��ات  ببلدية  المطار 

ب����الل ب����زي����ارة ت��ف��ق��دي��ة 
ل��م��ط��ار غ����ات ال���دول���ي 
وذلك لإلطالع على سير 
البرج  صيانة  تنفيذ  عمل 
وضع  على   واالطمئنان 
سيارات اإلطفاء الخاصة 
الصيانة  ب��ع��د  ب��ال��م��ط��ار 

التي أجريت لها تحت إشراف المجلس البلدي 
وإجراء الدورات التدريبية لطاقم اإلطفاء في 

المدة الماضية.
مع  بالل  د.  المطار  ملف  متابع  بحث  كما 
السيد مدير المطار كيفية التعامل مع المشاكل 
التي تعيق سير العمل بالمطار و تعاون المجلس 

البلدي مع إدارة المطار إليجاد حلول لها.

متابع ملف المطار ببلدية غات 
يقوم بجولة تفقدية لمطار غات الدولي

أوجلة  شباب  ف��ري��ق   باشر 
تشجير  حملة  ف��ي   التطوعي 
كبيرة لغرس 500 شجرة تحت 
ش��ع��ار أوج��ل��ة خ��ض��راء  وذل��ك 
ب��ه��دف زي����ادة ع���دد األش��ج��ار  
حيث  ال��ت��ص��ح��ر  وم��ك��اف��ح��ة 
مناخا  أوجلة  بلدية  مناخ  يعد 

صحراويا صعباً. 
التشجير  حملة  ف��ي  ساهم 
التسييري   ال��م��ج��ل��س  رئ��ي��س 
لبلدية أوجلة  وأعيان المنطقة 
المنشآت  ح��رس  آم��ر  والسيد 

ال��زوي��ت��ي��ن��ة    103 ال��ن��ف��ط��ي��ة 
ع��م��ي��د /ن����ور اس��ح��ي��م وع���دد 
شركة  وموظفي  مهندسي  من 

الشلمبرجير النفطية.
م���ن ج��ان��ب��ه أوض����ح رئ��ي��س 
فريق الحملة السيد/ المبروك 

التشجير  أع��م��ال  أن  األوج��ل��ي 
دي��وان  م��ن  ب��إش��راف  انطلقت 
أوجلةوبرعاية  البلدي  المجلس 
بهدف  شلمبرجير  شركة  م��ن 
غرس 500 شجرة بمنطقة بئر 
الركب التاريخي ،وقد اُعلن عن 
الحملة التطوعية لكل الراغبين 
في وقت سابق وباإلضافة إلى 
المشاركين في الحملة انظم لها 
العديد من المتطوعين وأشبال 
ف��وج كشافة أوج��ل��ة وع��دد من 

المهتمين واإلعالميين.

عميد بلدية سرت يطلع على أوضاع  الشركة العامة لخدمات النظافة 
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ثقافية

ُلعبة صغيرة

هكذا هي المطر

باح، علّي اإلسراع بالخروج، موعد  هذاالصَّ
االجتماع ال تفصلني عنه سوى دقائق، قاعة 
أمتار من فيال استأجروها  بعد  االجتماعات 
مباشرة  فور  الدولة  خزينة  حساب  على  لي 
مهامي. في عجالة التقطُت حقيبة المستندات 
المزمع طرحها للنقاش، كدُت أتعثر مصطدًما 
بجهاز  يمسك  وهو  سنوات  ذي خمس  بابني 
التحكم، يبدو أنَّه استيقظ مبكًرا للعب بلعبته 
الجديدة قبل أن يصحو أخوه األكبر ليستحوذ 
الرئيس  كان  القاعة،  إلى  وصلُت   .  . عليها 
مقاعدهم  على  جالسين  األع��ض��اء  وجميع 
الوثيرة، اعتذرُت عن التأخير من دون أن أهتم 
الرئيس  افتتح   . نحوي  المصّوبة  بالنظرات 
الجلسة وهو اليزال يحّدجني بنظرة موبخة :

- حسًنا، يمكننا أن نبدأ اجتماعنا بمناقشة 
غير  واألمني  المتردي،  االقتصادي  الوضع 
تسير  البالد   ، البائس  والخدمي  المستقر، 
أصبح ضد  كله  ارع  الشَّ  ، التام  االنهيار  نحو 
مكتمل  الوحيد  االج��ت��م��اع  إّن��ه   . سياساتنا 
اقتراحاتكم،  قدموا  بسرعة  هيَّا   ، النِّصاب 

الموقف جد متأزم . 
وإذ  المستندات،  ألخ��رج  حقيبتي  فتحُت 
الحقيبة  من  يقفز  ابني  لعبة  اآلل��ي  بالقرد 
لفت  ق��وًيّ��ا  صوًتا  محدًثا  ال��ه��واء  في  ط��ائ��ًرا 
به، شرعوا  أبصارهم  علّقوا   ، الجميع  انتباه 
مبهوتين،  آخ���ر  إل���ى  م��ك��ان  م��ن  ي��الح��ق��ون��ه 
تركُت   ، باإلرباك  الموقف ال يحتمل، شعرت 
مقعدي، زحفت على الطاولة أحاول اإلمساك 

به، القرد المنفلت مصنوع تقنًيا على أحدث 
طراز، اشتريته بمبلغ يعادل ثالثة آالف دوالر 
، ُمهيَّأ لتسلق جذوع األشجار ، وقطف أصابع 
الموز، يُغنِّي، يصفق، يرقص ، يصّفر، ال يمكن 
تمييزه عن أي قرد حقيقي إال بجهاز التحكم 
منه  تقترب  أن  مجرد   ، ظهره  على  ينقلب   ،
هاهو   ، السقف  يالمس  يكاد  عالًيا،  يقفز 
،كلما  بالدور  يتنقل أمام األعضاء  يفضحني، 
انبطح عضو لإليقاع به يفّر إلى آخر مصفًقا 
مغنًيا ، المصيبة أنه حّط على صلعة أحدهم 
فأطلق صرخة عالية، تبعثرت أوراق االجتماع، 
صارت القاعة فوضى، صرخ الرئيس بغضب 

موجًها كالمه إلّي :
- ماذا يحدث ؟ هذه مهزلة ، امسك قردك 
اللعين ، اوقفه عن هذا العبث، ماذا سيحّل بنا 
إذا علمت وسائل اإلعالم بما يجري ؟ اوقفه 

فوًرا .
د، ال أستطيع التحكم في  لم أتمكن من الرَّ
وصل  كيف  للتَّو  أدرك��ُت   ، اللعبة  القرد  هذا 
القرد إلى حقيبتي ، استرجعت أحداث الليلة 
القرد  له  اشتريت  أن  بعد  ابني   ، الماضية 
خبَّأه  أخ��وه،  عليه  يستولي  أن  َخ��ِش��َي  اآلل��ي 
بجهاز  احتفظ  علمي،  دون  من  حقيبتي  في 
حالًيا  بالجهاز  يعبث  أنه  البد  عنده،  التحكم 
، كان في يده عندما غادرُت البيت مسرًعا، 
منهم  أح��د  ال   ، هناك  والجهاز   ، هنا  القرد 
وسط  بجنون  راك��ًض��ا  انطلقُت   ، ذل��ك  يعلم 
ألفيُت  البيت،  ف��ي  ال��ح��اض��ري��ن،  اس��ت��غ��راب 

الصغير يضغط على أزرار الجهاز جذبته منه 
جيبي،  في  أخفيته  التشغيل،  أوقفت   ، بقوة 
عدُت إلى القاعة سابًحا في بحر من الخجل، 
يرمقونني  األعضاء  أعتذر،  كيف  أع��رف  لم 
بذهول وهم يلملمون أوراقهم المبعثرة ، القرد 
في  رفعتُه، دسسته  األرض ساكًنا،  يرقدعلى 
جيب سترتي . نهض الرئيس أواًل ، وهو يشير 

نحوي قائاًل :
اجتماعنا   ، الوقت  تأخر   ، هذا  بسبب   -

غًدا بإذن الله ، الموعد نفسه .
مني  االقتراب  د  تعمَّ كأنه   ، خروجه  أثناء 
ورق  يدي قصاصة  في  ت��دّس  بيده  ، شعرُت 
واحد  كل  خروجهم  عند  األع��ض��اء  مطوية، 
منهم سلمني قصاصة، ربما كانوا محرجين أن 
يطلبوا إحالتي للتحقيق ، أو تقديم استقالتي 
عالنية، لجأوا إلى هذه الطريقة حفاًظا على 
توارى عني آخرهم حتى  إن  ، ما  ماء وجهي 
فتحت ورقة الرئيس، قرأتها، فوجئُت بما ُكتب 
فيها ، سارعُت باالّطالع على أوراق األعضاء 
 ، نفسه  الطلب  إلهي؛  يا  ُصعقت،  اآلخرين، 

العبارة ذاتها :
األرعن  اآللي  قردك  مثل  ق��رًدا  لي  )اشتر 
، لتسلية األوالد، سأدفع لك ثمنه مهما بلغ، 
ال تخبر أحًدا من األعضاء ، ليكن الموضوع 

بيننا في غاية السرّية( 
نت  انفجرُت ضاحًكا ، لم يكن األمر كماخمَّ
لشراء  األلعاب  محل  قصدُت  المساء  في   .

القرود اآللية حسب عدد األعضاء 

ينهمر المطر .. 
ينهمر جداً .. 

بسطوة  يكاد  اللحظات  ه��ذه  وف��ي   .. اآلن 
قطراته يكسر زجاج النافذة 

كما تكادين بسطوة غيابك تكسرين عزيمتي 
عزيمتي التي يبدو أنها صنعت من زجاج غير 

قابل إال ..  للكسر .
ينهمر المطر .. 

الغيث  إن��ه  الجوية  النشرة  مذيع  عنه  يقول 
النافع 

وينسى أن يضع شروطاً لذلك ..
فالغيث بال بنية تحتية 

هو مجرد غرق مؤلم 
وهو محض سيول تعبث ببيوت المعدمين 

أن  وهو مجرد خسائر مادية لخاسرين قبل 
تبدأ اللعبة أصاًل 

لنفوٍس تمادى في  وهو مجرد خراب نفسي 
العبث بها الخراب .

الغيث ليس نافعاً يا سيدي المذيع 
مالم يصحبه عمل نافع 

من مسؤولين ال نفع فيهم من األساس .
ينهمر المطر

قطرات ماء عذب .. 
كعذوبة حديثك عندما ال تنطقين بحرف .

نقي جداً .. 
كنقاء وجعك عندما يهاجمك الحزن .

ينهمر المطر ..
قطراته تنقض على أديم األرض من السماء 

فيبتسم التراب 
ويحتضن بدنه  وجوه القادمات 

الخبر  تتناقل  البذور في أحشاءه  وتضطرب 
السعيد :

من  األخضر  الجبل  وسيولد   .. المطر  جاء 
جديد .

ينهمر المطر .. 
في الواقع ليس كل ما ينهمر خيراً ..

فهاهي الحكومة تنهمر من جديد 
وهاهو انقطاع الكهرباء ينهمر 

وهاهي وجوه المسؤولين الصفيقة تنهمر 

وهاهي القرارات العشوائية تنهمر ..
وهاهي التعيينات المجانية تنهمر 
وهاهي المناصب الكبيرة تنهمر 

وهاهي الصفقات المشبوهة تنهمر
وهاهي األفكار الغبية تنهمر ..

وهاهم اللصوص ينهمرون 
وهاهم األنذال ينهمرون 

وهاهي ثقافة الكراهية تنهمر 
وهاهي البيانات بلغة رديئة تنهمر 
وهاهم العاهات الفكرية ينهمرون 

وهاهم المحللون السياسيون ينهمرون 
ينهمرون جميعهم .. 

شديدو القبح .. 
قبيحون جداً يا سيدة مجلسي المقفر .. 

قبيحون جداً .. 
تماماً .. مثل غيابك الذي ال أطيقه .

ينهمر المطر .. 
وإلى جانبي ينهمر إبداع "عبد السالم الحر":
�� ))قور  اتقول اخيام حكومة  .. داير زومة .. 

حايز لباسة بوثومة(( 
ويحلو لك أن تحاور الشاعر المجيد :

�� زمان يا شاعرنا المذهل .. كانت للحكومة 
خيام مهيبة 

كنت تشّبه بها ما يمنع عنك وجه الحبيبة ..
وكنت  تستعين بهيئتها الفخمة في قصائدك 
كثمرة حنظل  مذاق  للحكومة  أصبح   .. اآلن 

تتوسد الخالء وال تنطق بحرف .
دعنا من الحكومة اآلن .. 

لنا  أن  تذكرنا  كلما  بالخجل  نشعر  صرنا 
واحدة .. 

أخبرني عن "لباسة بوثومة" .. 
وإياك أن تذكر لي الحكومة بخير .

تصمت بعض الشيء مستمتعاً بصوت المطر 
على زجاج النافذة ..

الشاعر متين  .. ذلك  ارخيص"  "خالد  وكأن 
السبك بجانبك وهو يحاول أن 

يصف لك ما تتمادى أنت في عشقه اآلن :
دبغ   .. برقة  في  خبط  اشبوب  ))خبط    ����

اصالني .. حودد في سيدي براني .((

وتصفق بيديك كالمسوس والحماس يملؤك : 
هكذا هي المطر .. 

طَول عمرك يا خالد .. 
"دبغ أصالني .. حودد في سيدي براني " 

مطر ترفع الرأس .. 
الرأس الذي نكّسه السياسيون طوياًل 

ونكّسه غيابك طوياًل ..
هاهي مطر شتاء البيضاء ترفعه 

وإلى النجوم هذه المرة .
وينهمر المطر .. 

باب  يطرق  الحر  السالم  عبد  إب��داع  ويعود 
صمتك الطويل :

�� ))ظني ما عد فيه اقسام .. عليه خصومة 
.. كثروا صاحيبه وادمومه "((

وتبتسم .. 
فجأة هكذا .. 

ابتسامة في االتجاه المعاكس .. 
ابتسامة البحار وهو يتأكد من غرق المركب 
فريسته  بأن  يوقن  وهو  الصياد  ابتسامة  أو 

قد أفلتت ..
أو لعلها ابتسامة المعدم وهو يتحسس جيوبه 

فيكتشف أن جيوبه خاوية .
لعلها ابتسامة انقشاع الوهم 

أو لعلها ابتسامة تدعوك إلى بداية جديدة 
بدالً من وهٍم قديم . 
تبتسم من جديد .. 
للمطر هذه المرة .. 

ولعبد السالم الحر .. 
ولخالد ارخيص 

ول���روع���ة ال��ش��ع��ر ع��ن��دم��ا ت��دل��ك ق��ص��ائ��ده 
البديعات على بداية الطريق 

تضع يداً على خدك 
واألخرى في يد اليوم 

منذ  رأسك  يغادر  لم  بصداٍع  مثقاًل  وتنهض 
يوم األمس 

من  ينبعث  الحر  السالم  عبد  ص��وت  بينما 
جهازك مكرراً خالصة الحكاية :

�� ))ظني ما عد فيه اقسام .. عليه خصومة 
.. كثروا صاحيبه وادمومه((

تعالوا نقذف 
كرة هذا العام الملتهبة

وراء ظهورنا .. 
تعالوا نشعل 
الشموع عنوة

ألن البيوت بال كهرباء! 
تعالوا نزين الغابة 

بأشجار جديدة
بدل التي 

اقتلعت جذورها 
جنازير الجرافات 
و التهمت أغصانها 
ألسنة النيران .. 

تعالوا  نداوي
الجراح الغائرة 

ببلسم التسامح .. 
وننزع قرن الحرب 

من صوفها .. 
" لتجدن 

أكثرهم مودة .." 
نحن اآلتين

بالقلوب السليمة .. 
ال نلقي أحدا

في غيابة الحقد 
وال نبيع األولياء 
بالثمن البخس .. 

تعالوا نصدح 
بالخير والحب والسالم .. 

تعالوا نعزف 
على وتر التسامح ..
تعالوا ننتشي مًعا
بنغمات المطر 

وهي تعزف 
على أوتار المزاريب .. 

وصوت فيروز 
وأذان الفجر الندي

في الجامع القريب ..
تعالوا نجلس 

فرادى وجماعات
نشرب نخبنا 

في المقاهي الممدودة 
على حواشي األرصفة

وفي زوايا 
الشوارع الخلفية ..

تعالوا نسد 
ذرائع الحقد .. 

وننظر إلى اآلخرين
بأعين الرضا ..
تعالوا ننفض 

قلوبنا 
من تراب المذاهب 

ونحن 
نخطو معا 

إلى العام الجديد ..

إلى العام الجديد
■ بقلم: جمعة عبدالعليم

■ بقلم: محمد المسالتي

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

يمكنك فعل ذلك

غريبٌة أنِت 

كنا  بينما  الكالم  أمي  افتتحت  هكذا 
بي  تحملق  وق��د  اإلف��ط��ار  م��ائ��دة  على 
 ، وعاتكة  واستبرق  وخالد  ،أبي  الجميع 
ووسط شدوهي والدهشة الواضحة وقد 
كنت أُهم لزرط اللقمة إال أنني قد ظللت 

فارها فاهي 
عظيمة أنت يا أمي 

والتوتر  بالحيرة  ش��ع��وري  تلتمسين 
وتضعين قطعة خبز مبللة على لساني .. 
فقط قطعة خبز .. ليست قطعة عادية ، 

إنها الدفء بعينه 
تخبرينني آنذاك كلمات طفيفة تجعل 
من كسرة الخبز المبللة في لساني كقالب 

حلوى
هكذا أمي 

تمألني بالدافع للحياة 
منذ ثالثة أيام .. وأنا غارق حد الثمالة 

في الهم 
واليوم وبينما كنت أفكر في زرط لقمة 
الُجبن الُمبّهرِة بالزعتر الحار ... أزاحت 

أمي ما تبقى من جبن بقلبي 
وخرجت  الفطور  وجبة  أنهي  هممت 

مسرعا 
أي  ودون  ال��زن��اد  على  ي��دي  وض��ع��ت 
صوت وبكل هدوء .. هدر ذلك الجسد 

خاويا ليسقط في مكانه وبكل حرارة 
عدت للمنزل 

قبلُت جبين والدتي 
صورة  على  التحية  أللقي  ذهبت  ثم 

أخي المقتول غدراً .

غريبٌة كغرابة اإلسالم 
لما بدء غريباً وسينتهي غريباً 

َك� غ�رابة الساعة حين تُبث في األرض 
وت�شرق من  م�غربها غريبٌة 
َك� غ�رابة أُمي حين تصفني 

للرائي بأبنها البار 
غريبٌة 

َك� غ�رابتي حين ألعن نظريات فرويد 
وأعلن للناس أنه معلمي وملهمي. 

غريبٌة كالفت�ي�ة 
الذين سقوا األصمعي قهوة كالعسلي. 
غريبٌة َك�حصان الشطرنج في قفزاته 
غريبٌة َك� فيل  الشطرنج في خطواته 

َك�البيدق الذي مشى إلى أخر الطاولة، 
َف� أستُبدل بالوزير 

غ��ري�����ب������ٌة 
َك�األرض التي ت�ح�م�لك 
والش�مس حين تُ��قبلك 
والن��وم حين ي�ه�ج�رك 

والليل حين يلف مخدعك 
غريبٌة َك�غرابة الدنيا برمتها غريبٌة 

لكنني  غريبة،  أن��ك  للرائي  ظهر  وق��د 
الماء  عكس  خطواتك  وأحببت  أفهمك 

فال تُبالي وال تحزني.

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

■ بقلم : عالء الدين كويدر 

■ بقلم: آالء محمد صافار وطن يقاوُم اليسأم

الحديث عن الوطن يُشِبُه المسيَر في حقٍل 
مليٍء باألزهار، واألشجار المثمرة.

في  تُزهر  التي  ال��ورد  حقول  هو  فالوطُن 
على  تهّب  التي  ال��وادع��ة  والنسمة  ال���ّروح، 
أهل،  فرًحا، وهو  فتُشِعلُها  الحزينة  النفس 
وأحّبة، وهو كّل شيٍء جميل، الوطن هو أمن 
التي  الهائلة  الجذب  قوة  وهو  واستقَرار، 
ألي  يمكن  وال  وال��ع��ق��ول،  القلوب،  تجذب 
كاَن أن يعيش بكرامة كاملة؛ إاّل إذا كاَن في 
والحاضر،   ، الماضي  هو  فالوطن  وطنِه، 

والمستقبل، الوطن هو أنا !
في  سيئة  واألح���وال  الظروف  كانت  مهما 
ال��وط��ن، ي��ظ��ّل ال��وط��ن ح��ن��وًن��ا؛ ألن محبة 
الوطن  يُقدمه  ما  بمقدار  تُقاس  ال  الوطن 
يجب  إذ  تماًما،  العكس  على  بل  ألبنائه، 
للوطن كل ما  الوطن أن يقدموا  أبناء  على 
ثم  وِمن  الُمقدمة،  في  يضعوه  كي  بوسعهم 
وتحت  ترابه  على  واألمن  بخيراته  ينعمون 
الرجال،  بسواعد  يكبر  فالوطن  سمائه، 
وإرث  األط��ف��ال،  ومحبة  األم��ه��ات،  ودع���اء 
إن   ، ورج��ال��ِه   ، نساءِه  وشجاعة  األج���داد، 
الوطن يا سيدي يحتاج إلى أن يكون أبناؤه 
والسعي  ونهضته  لحمايتِه  واح���ًدا؛  ا  صًفّ
يُريد الكلمات والخطب  الستقراره، فهو ال 
يُريد  إنما  القلوب،  لها  تهتز  التى  الرنانة، 
من أبنائه أن يفعلوا ألجله كل ما يستطيعون 
كي يكون دوًما في القّمة، ويطلب منهم أن 
يصونوه من هجمات األعداء، وأن يُدافعوا 

عنه بأموالهم، وأرواحهم، ودمائهم .
وكما يقول على الطنطاوّى، إنَّ وطن الُمسِلم 

دينُه ؛ فحيثما صاَح المؤذِّن
ة وطنه .. "الله أكبر" فثمَّ

ولكن وطني يختلُف ..
وثلثُه  شهيد،  نصفه  وطن  من  ياسّيدي  أنا 

الجئ، أما الباقي ينتظروَن التحِرير ..!
 يبكينا وطني في كل مرة، فهو ال يتخلي عن 
أرضه  تخَضب  أن  يعشق  األس��ود،  ارتدائه 

بدماء الشهداء!
ولكن أمهاتنا..!

ال��ف��راق،  لوعة  أنهكتهم  ال��ش��ه��داء  أم��ه��اُت 
من  ذبلْت  وأعينُهم  األخير،  ال��وداع  ذبحهم 

البكاء.
وطني..!

إنَي أناشدَك ال تَْرأف بهم !
وطِني ال تواسي ُجرَحهم، فال أحد يُهدهد 

من ألم الشهداِء سواَك .
ذات مرة قرأت نصا يقول :

بقتلهم  م��ن��ه��م  ال��وط��ن  أح����رر  أن  أت��م��ّن��ى 
جميعا..!○

استوقفِني ماُكتب ..!
البنزيَن  فكرت وتخيلت األمر، كنت أسكب 
على كل بيت وعلى كل زاوي��ة، كنت أركض 

بسرعة إلتمام هذا األمر..!
ثّم آن األواُن بنشِب حريٍق كامل ف البالِد،

م��اذا  ث��ّم  وطننا،  ف��ي  ك��ل شبر  إل��ى  ذهبت 
حدث..؟

قبل أن أشعل عود الثَقاب قلت لنفِسي:
لَم الأزور المقابر قليال..؟

كانت موحشة كما تخيلتها لكن مهال!
ما هذا؟

_ هناك صوت أنين وضوء!
إنها رائحة جميلة، ّربما رائحة الِمسك!

كانت  لقد  أحدهم  رأيت  ثّم  قليال،  إقتربت 
!!...

تًبا كانت امرأة تنتحب بصوت عاٍل جًدا:
وطنك  ع��ن  ال��دف��اع  أردت  يافِقيدي،  آٍه   "
فقالوا عنَك قاتل، آه يابنّي ماذا فعلت لهم 
شرفك،  ع��ن  مدافعا  خرجت  ليذبحوك، 

فقالوا عنك مجرم حرب..؟
أسمح  ل��م  ليتني  ب��ال��ق��رب،  ب��ق��ي��َت  ل��ي��ت��َك 

لرحيلك، ليتني لم أسمح "
أب��ِك  كنت  لقد  دافء،  ب��ش��يٍء  ش��ع��رُت  ث��ّم 

واللعنَة.
من هذه ياتَرى ..؟
تًبا قتلوا طفلها..!

ثّم  برأسى،  ي��رّن  وصوتها  ألدراِج���ي  ع��دت 
أشعلت عود الثقاب وبدأ اللهب بالتصاُعِد، 
المجاورة  ِبالمقبرِة  كنُت  عليكم  والأخفي 

لكّني أنزف بقوة .
رأيُت  األخيرة  أنفاسي  ألفظ  كنُت  حينما 

ضوًء أبيض ساطع!
إّنها رائحة زكّية حًقا، ظننتني بالجّنة !

رأيت ظالالً تشُع نوًرا، كانت تحتضن ظالال 
أخَرى ..

كان مشهًدا رائًعا ، بل بهّي الجماِل .
ربما هؤالِء هم الشهداء !

أخيًرا  أغمضت عينّي، لكّني لم أسمع صوت 
انفجار ولم يشتعل بيتي دخاًنا، أو نار ، لقد 

انتهى كل شئ اآلن .
مليوِن  أل���ِف  أل���ِف  أل���ِف  بعد  حتًما  ول��ك��ن 
والشهداء  نفًطا،  المقابر  ستكون  ع���ام، 
القناديل،  ويُشعلون  زيًتا  آنذاَك سيخِرجون 

ويرحبِّون بنا .
وطني أعلم أّن�َك تنزُف وتقاوم، ولكِن اعلم 

أّني أحبَك.
القّصة  ه��ذه  نهاية  ستكون  م��ا  ي��وم  ذات 

وسيقول الراوي:
_غفر الله لشهداء الوطِن، أما بعد فال شيء 
جِديد فليبَيا تعيش فى حب وأمٍن والسالم .

متَى ..؟
_ عّما قريب ...

كبرُت فجأة
صارت الِحكايات أثقل 
والحياة بحٌر من التعب

والُعمر زورق هزيل ال يكاد يحملني
كبرُت 

في ِحين أنني ُكنت طفلة
طفلة ال تعرف سوى األمنيات 

تتمنى أن تطير، تقفز، تحب 
لكنني فهمت متأخرة خطئي الوحيد 

أنني أنمو في براح ال يشبهني
ُتربٍة تأوي ُكل األزهار عداي

ورغم وجود المطر ُكنت صحراء
كبرُت 

فوجدُت نفسي في أحضان الخوف 
في جوفي ُبكاء قديم 

وقبٌر أضمرت فيه قصص لم ُتعاش
أنهيُت عشرون عاًما من الوحدة 

وانتهزُت فرصة العيش في حياة الِكبار
ُكنت آرى أن كرتون ريمي ُيشبهني

رغم أن أمي بجانبي 
رغم أن شعري أسود

رغم أن حياتي أسهل
ي في ُكل أعوامي  لكنني ُكنت أبحُث عنِّ

احتضنني،  أج���دن���ي،  أن  أم����ٍل  ع��ل��ى 
اضّمدني، ثمَّ أعيدني لنفسي 

ألكون أنا 
َما األرقام كاذبة  لسُت كبيرٌة إنِّ

خدشتها  ما  كلَّ تقفز  بجعة  فبداخلي 
خيبة 

في بحيرة األحالم
كبرت

فالمرعب أصبح َعاِدي
يداي  أم��ُد  لم  بالقلق  معجونٌة  ولكوني 

ناحيته
ألنني أخاف

أن ُتبتر ذراعّي فال أستطيع التحليق
الحتضان  تكفي  تعد  لم  سمائي  وألن 

الخوف 
تحولُت من نجمٍة المعة لُمصباح

في بالٍد ُتعاني ازمة الكهرباء 
فعرفُت أني 

كبرُت عنوة رغم كل الصراع.

■ بقلم: هبه سلطان القاضي 
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)ليبيا صوب االستقالل( � 1940 � 1951م 2
وم��ن خ��الل ه��ذا المشهد في 
األمم  مندوب  تعيين  جاء   � ليبيا 
ديسمبر   10 ف���ي  ال��م��ت��ح��دة: 
1949م � وهو � أدريان بلت � الذي 
الهولندية  الجنسية  يحمل  ك��ان 
� وه���و ي��ش��غ��ل م��س��اع��د األم��ي��ن 
مندوباً  المتحدة،  لألمم  ال��ع��ام 
وقد  بليبيا  المتحدة  األمم  لهيأة 
تسلم مهام منصبه في أول يناير 
استقبل  ح��ي��ث  1950م،  ع���ام 
بعدئذ قرار هيأة األمم المتحدة  
من  وال��س��رور  الفرح   ، بمظاهر 
شرقاً  الواحد  الوطن  أبناء  كافة 
. وهذا دليل على  وغرباً وجنوباً 
في  الوطنية  اللحمة  عمق  مدى 
االمر  ه��ذا  خلص  لذلك  ليبيا.� 
ع��ل��ى ان ي��ت��رج��م ه���ذا ال��ح��دث 
ال��ت��اري��خ��ي وال���ه���ام ع��ل��ى ارض 
الواقع وذلك )صوب االستقالل( 
� الذي يقودنا الى اهم المراحل 
في حياة الليبيين � ففي مثل هذا 
اليوم من  24 � ديسمبر من عام � 
1951م ، طرأ على ليبيا � حدثا 
تاريخيا  جديدا ، بعد ان لفظت 
الغبار عن تلك السنوات العجاف 
م���ن م������رارة وك����اب����وس و ج��ور 
 ، البغيض  االيطالي  االستعمار 
الذي  المنشود  كي يتحقق االمل 
ن��اض��ل وك��اف��ح م��ن اج��ل��ه اولئك 
االش��اوس  االب��ط��ال  المجاهدين 
في كل بقعة من ارض الوطن عبر 
الظلم  يرفع  كي  الوغى  ساحات 
والطغيان الذي جثم على صدور 
ابناء الوطن اكثر من ربع قرن من 
وعنائها  اوزاره��ا  ،تحمل  الزمان 
اولئك االبطال الشرفاء ، بقيادة 
عمر   � العشرين  القرن  اسطورة 
بهذا  نحتفي  ونحن    � المختار 
في  العظيم   التاريخي  الحدث 
حياة كل ابناء الوطن ، علينا ان 
نتحدث عنه بكل شفافية ، حتي 
وان كان حديثنا عنه باختصار ، 

فاألحداث والوقائع التاريخية  في 
حياة الشعوب بصفة عامة يجب 
ان ال يسودها طمس للحقائق او 
عبر  اليوم  ليبيا  لذلك   ، تزوير 
هذا االستقالل  � اصبحت دولة 
)المملكة  اس��م  تحت   � ج��دي��دة 
كان  وه���ذا   � المتحدة(  الليبية 
االمل االكبر  الذي  ينتظره  كل 
ابناء الوطن في الداخل والخارج 
الذين  السياسيين  أولئك  خاصة 
كانوا متواجدين في المهجر في 
تلك الفترة ، على سبيل المثال  � 
السيد ادريس السنوسي � والسيد 
بشير السعداوي � والسيد صالح 
علي  والسيد   � بويصير  مسعود 
وغيرهم   � المصراتي  مصطفى 
المخلصين  ال��وط��ن  اب��ن��اء  م��ن 
، في  ريادي  دور  لهم  كان  الذين 
ب��ال��وط��ن م��ه��م��ا كانت  ال��ت��ش��ب��ث 
كانت  ال��ت��ي  الصعبة  ال��ظ��روف 
انهم  اال   ، المهجر  في  تواجههم 
ظ���ل���وا  ي��داف��ع��ون ع���ن  قضية 
وطنيهم ، الى ان تحققت امانيهم 
حديثة  لليبية  دول��ة  تأسيس  في 
شملت كل الليبيين ، لذلك ليس 
اصبحت  ليبيا   ان  م��ن  القصد 
دولة جديدة ، بإلغاء او طمس ما 

قبلها من  حقب تاريخية سبقتها 
، اال ان ما استحدث من اوضاع 
الدولة  هذه  على  طرأت  جديدة 
، وبهذا االستحداث )بدأت ليبيا 
في مرحلة جديدة � أي � متجددة( 
التي  الكيفية  عن  النظر  بصرف 
ل���ذا ه��ا ه��ي ليبيا  ب��ه��ا ،  ت��م��ت 
تعاضد  بفعل    � 1951م  ع��ام 
الشرفاء  ابنائها  وتكاتف سواعد 
� تحقق )االستقالل(  المخلصين 
ت��راب  على  يحافظ  ال��ذي  ذاك 
وكرامة ابناء الوطن � حيث ظلت 
 ، مباشرة  االستقالل  بعد  ليبيا 
عبارة عن دولة في مرحلة النشأة 
سوف  المؤكد  وم��ن   ، النمو  او 
من   ، عدة  مشاكل  معها   تقترن 
بينها ، متطلبات )داخلية واخرى 
مثل  ذل��ك  ف��ي  مثلها  خ��ارج��ي��ة( 
بداية   � المنزلي  البيت  متطلبات 
وترسيخها  الوطنية  الوحدة  من 
السياسية  الحدود  تنظيم  ال��ى  
وغيرها � فليبيا عندئذ قد ولدت 
المعاناة   رحم  من  عسيرة  والدة 
ال��ت��راك��م��ات  ل��ت��ل��ك  ن��ظ��را    �!!
الماضي  ابان حقبة  االستعمار 
الجائر  بمختلف ازمنته الغابرة � 
التي خلفت ورائها  تركة جسيمة 

 ، اك��ان��ت  س���واء   ، المشاكل  م��ن 
سياسية   ، مصطنعة  او  طبيعية 
� وعلى سبيل  ، لخ  او اقتصادية 
المثال ، عندما نغوص باختصار 
السياسي  الجانب  ف��ي  ش��دي��د  
لهذه الدولة الجديدة أي )ليبيا( 
بدأت  الكبرى  مشكلتها  ان  نجد 
)االنجليز(  م��ع  االف��ق  ف��ي  تلوح 
ذاك الذي جاء معها وشاركها في 
مكنها  من  هو  وربما  التأسيس 
ألخ���ذ م��ك��ان��ه��ا ال��ص��ح��ي��ح ف��وق 
مختطفه  كانت  بعدما   ، االرض 
االمر  وه��ذا  )الطليان(  قبل  من 
المعضلة  ان  اال  عليه،  غبار  ال 
الشريك   ه��ذا  قبل  م��ن  الكبرى 
ومتطلباته  شروطه  يملي  اصبح 
منه  بغية   ، السلطة  ه��رم  على  
 ، ال��ق��رار  صنع  ف��ي  يشاركه  ان 
تغيير  في  حينئذ  االم��ور  وباتت 
ادارة  اص��ب��ح��ت  ح��ت��ى  مستمر 
ال���ب���الد )ان��ج��ل��ي��زي��ة ب��ام��ت��ي��از( 
مجاال  تقبل  ال  التي  والحقيقة 
وجدت   ، الدولة  هذه  ان  للشك 
نفسها رهينة لالستعمار الجديد 
والمقنع ؟!!!  � فكانت كما يقال 
استعمار  اس��ت��ب��دال  ع��ن  ع��ب��ارة 
طلياني(   � همجي  )استيطاني 

ب��اخ��ر )ان��ج��ل��ي��زي � ب��ت��رول��ي � 
مستتر( مدعم بقواعد عسكرية 
اجنبية في شرق البالد ،واخرى 
غربها وجنوبها � ويعاز هذا االمر 
في تلك الفترة كما يقال )للعجز 
منه  تعاني  كانت  التي  المالي( 
 ، الحديثة  ال��دول��ة  ه��ذه  حينئذ 
مما وقعت رهينة وفريسة سهلة 
المستعمرين  وام��الءات  ألطماع 
ال��ج��دد !!)االن��ج��ل��ي��ز(  � اال انه 
سرعان ما تغير حال هذه الدولة 
الليبية  )المملكة  أي   ، الجديدة 
تطورها  ك���ان   ال��ت��ي  المتحدة( 
كان  ،إذ  ن���ادرة  بسرعة  ي��ن��م��وا  
خلف ذلك )البترول( الذي رسخ 
وثبت اولى خطوات هذه الدولة ، 
صوب االقتصاد الناجح في تلك 
 � � نظرا لحكمة وسياسة  الفترة 
السيد ادريس المهدي السنوسي 
الليبية  للدولة  االول  الحاكم   �
ال��ح��دي��ث��ة ، ف��ي ه���ذا ال��ش��أن ، 
وبذلك كانت هي االخرى خطوة 
للنهوض   ، الصحيح  االتجاه  في 
ب��ال��ب��الد ال���ى م��ص��اف��ي ال���دول 
العربية النامية � حتى وإن كانت 
برحيق  النجاحات ممزوجة  تلك 
قديما  ال��م��س��ت��ع��م��ري��ن  ك��اب��وس 
!! وم��ه��م��ا ح���دث من  وح��دي��ث��ا 
ان  اال   ، الحقبة  تلك  خفوق في 
يظل )االستقالل( عام 1951م  
� ل��ه االث����ر ال��ط��ي��ب وال��م��ع��ان��ي 
كل  قلوب  ثنايا  ف��ي   ، السامية 
الليبيين الوطنيين الشرفاء ، لذا 
نستطيع  ال  عنه  تحدثنا  مهما 
ان نفيه حقه الذي يستحقه من 
مؤسسيه  وتكريم  ب��ه  االح��ت��ف��اء 
لخ ، وذلك لما يشكله ، من قدم 
وعمق تاريخي لليبيا ، التي نعتز 
بانتمائنا لها شرقا وغربا وجنوبا 
� دمتم في سالم ووئام � وكل عام 
ليبيا  ربوع  في  خير  بألف  وانتم 

الحبيبة ..

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 

094 321 96 12
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حوادث

بعد سرقة رصيد أحد عمالء المصرف 

البحث الجنائي درنة يتوصل للجاني ويكشف التفاصيل
■ الديوان \ خاص

للبحث  العامة  اإلدارة  أحالت 
الجنائي فرع درنة خمسة موظفين 
ي��ع��م��ل��ون ف���ي أح���د ال��م��ص��ارف 
بعد  ال��ع��ام��ة  للنيابة  بالمدينة 
استالمهم من قبل الكتيبة 166 
التابعة للقوات المسلحة العربية 
أحد  ق��ام  أن  بعد  وذل��ك  الليبية 
الموظفين  بإختالس مبلغ مالي 
وسبعون  وخمس  سبعمائة  قدرة 
دينار  وتسعون  مائة  وتسعة  ألف 
وجهت   فيما  المصرف  من  ليبي 
التقصير  تهمة  األربعة  لزمالئه 
أن استخدم  بعد  العمل  أداء  في 
األول صالحياتهم وأختامهم في 

عملية اإلختالس.
واقعة اإلختالس

أوضحت اإلدارة العامة للبحث 
التعاون  خ��الل  من  أن��ه  الجنائي 
ال��م��ش��ت��رك ب��ي��ن ف��رع��ه��ا ب��درن��ة 
بتأمين  المكلفة   166 والكتيبة 
بإحالة  الكتيبة  قامت  المدينة 
ع����دد 5أش���خ���اص إل����ى ال��ف��رع 
بتهمة اختالس مبلغ مالي وقدر 
ألف  وسبعون  وخمس  سبعمائة 
وتسعة مائة وتسعون دينار ليبي 
من أحد المصارف في المدينة.

وم���ن خ���الل االس���ت���دالل في 
العامة  اإلدارة  اضافت  الواقعة 
المتهم  أن  ال��ج��ن��ائ��ي   للبحث 
األول ويدعي )م م م( اعترف أنه 

المستخدم  رقم  باستخدام  قام 
وهو  ع(  ع  )ا  بالموظف  الخاص 
ال��م��ص��رف  ذات  ف���ي  م���وظ���ف 
للدخول  إلى المنظومة الرئيسية 
إلى  ودخل   بالمصرف  الخاصة 
بالمصرف  العمالء  أحد  حساب 
الحساب   م��ن  مبلغ  بنقل  وق���ام 
إلى أربع حسابات من المنظومة 
منها  حسابات  ث��الث  واستخدم 
بقيمة مئتان وخمسون الف دينار 
بقيمة  ال��راب��ع  وال��ح��س��اب  ليبي 
وتسعة  ال��ف  وع��ش��رون  خمسة 

مائة وتسعون دينار ليبي.
تحويل قيم مالية 

بحسب  المتهم  قام  ذلك  بعد 
الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة 
ب��ت��ح��وي��ل ه����ذه ال��ق��ي��م��ة ب��رق��م 
ال��م��خ��ول ال���خ���اص ب��ال��م��وظ��ف 
المدير  نائب  وصفته  ع(  ع  )ي 
ارب���ع قسائم  ب��اس��ت��خ��دام  وق���ام 
ث���الث قسائم  وه��م��ي��ة  ب��أس��م��اء 

بقيمة مئتان وخمسون الف لكل 
بقيمة  راب��ع��ة  وقسيمة  قسيمة 
وتسعة  أل��ف  وع��ش��رون  خمسة 
وهذه  ليبي  دينار  وتسعون  مائة 
القسائم موجودة بأسماء وهمية 
أيضا وقد قام بختم ثالث قسائم 
ب��خ��ت��م خ���اص ب��ال��م��وظ��ف )ح ا 
قسم  رئيس  بختم  وقسيمة  ح( 
خاص  وهو  الجارية  الحسابات 
إلى  مشيره  م(  م  )م  بالموظف 
علم  دون  تمت   العملية  أن هذه 
ال��ذي��ن  ال��م��ذك��وري��ن  الموظفين 
بحسب  اختامهم  استخدام  ت��م 

اعترافه.
المتهم  ال��م��وظ��ف  ذات  وق���ام 
للبحث  العامة  اإلدارة  بحسب 
المذكورة  القيم  بتحويل  الجنائي 
المملوك  ال��ص��راف��ة  مكتب  ال��ي 
وق��ام  م(  ال  )م  يدعي  لشخص 
ب��إرس��ال ص��دي��ق��ه ال���ذي يدعي 
المبلغ  )م ع م( من أجل استالم 

يخبره  ولم  الصرافة  مكتب  من 
بأن   وأخ��ب��ره  االخ��ت��الس  بعملية 
ذه��ب  )ورث(وق�����د  المبلغ  ه���ذا 
المبلغ  وأس��ت��ل��م  ف��ع��ال  ص��دي��ق��ه 
وثالثون  واثنان  سبعمائة  وق��درة 
ال��ف دي��ن��ار ون��ص��ف بعد خصم 
وقام  المبلغ  اعطاه  وقد  النسبة 
شقيقته  زوج  منزل  في  بإخفائه 
الذي يدعي )و ص ر( وذلك قبل 
أن تصادر الكتيبة 166 المبلغ.

إعادة األموال
قالت  الكتيبة  مع  بالتواصل  و 
الجنائي   للبحث  العامة  اإلدارة 
إلى مدير  بأنها قامت بتسليمه  
المصرف السيد )ا م ع( بناء علي 
كتاب مدير إدارة الفروع بالمنطقة 
الشرقية للمصرف ووفق مستند 
تسليم واستالم حيث تم احضار 
إرفاقه  وت��م  والمستند  الكتاب 
القسائم  اح��ض��ار  و  بالمحضر 
م���ن م��ك��ت��ب ال��ص��راف��ة واخ��ت��ام 
ال��م��وظ��ف��ي��ن ب��ال��م��ص��رف ال��ذي��ن 
اس��ت��خ��دم��ت ص��الح��ي��ات��ه��م في 
عملية االختالس وتم االستدالل 
م��ع��ه��م أي��ض��اً ه��م واألش��خ��اص 
تحريز  وت��م  المذكورين  الباقين 
االخ���ت���ام ال��م��ذك��ورة وال��ق��س��ائ��م 
ب��ال��م��ح��ض��ر وإح���ال���ة ال��ق��ض��ي��ة  
بتهمة  درن��ة  العامة  النيابة  إل��ى 
والتقصير  واالهمال  االختالس 

تحت رقم 72 بالفرع .

نتاج اجتماع بمجلس مشايخ وأعيان بنغازي.. 
الداخلية توجه بمنع ترحيل أقارب الجاني إال من الدرجة األولى 

وحماية األقارب وممتلكاتهم من االعتداء
■ الديوان \ خاص

وجهت وزارة الداخلية تعليماتها إلى مديرية 
أمن بنغازي واألجهزة األمنية العاملة بالمدينة 
بمنع اإلعتداء والترحيل القصري لذوي الُجناة 

وأقاربهم خاصة في قضايا القتل.
بأحكام  بالعمل  الداخلية  تعليمات  وتقضي 
لسنة   )5( رق��م  القانون  من   )3( رق��م  المادة 
األرواح  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  ت��ن��ص  وال��ت��ي   2018
الخاصة  والُممتلكات  واألم����وال  واألع����راض 
حسب  إج��راءات  من  يلزم  ما  واتخاذ  والعامة 
الجاني  أق���ارب  ترحيل  لمنع  الليبي  القانون 
األول��ى  ال��درج��ة  من  القتل  جرائم  في  خاصة 
وحراسة وحماية أقارب الجاني وُممتلكاتهم من 

أي اعتداءات.
أصدرها  التي  الداخلية  تعليمات  وج��اءت 
وكيلها للشؤون الفنية فرج اقعيم العبدلي نتاج 

الجتماعه مع مجلس مشايخ وأعيان بنغازي
وأكد الوكيل بحسب صفحته  الرسمية على 
في   " أنه  فيسبوك  االجتماعي  التواصل  موقع 
إطار دعم ركائز دولة القانون أنه يولي اهتماما 
التصرفات  ح��دوث  لمنع  الملف  بهذا  كبيرا 
العشوائية والثأر عبر اللجوء إلى استيفاء الحق 
بالذات مما يزيد األمور والقضايا تعقيداً ليتمكن 
الليبي واألجهزة األمنية المختصة من  القضاء 

من  الحق  إلستيفاء  القانون  نصوص  تطبيق 
الجناة وإنزال العقوبة القانونية المحّددة.

قد  أن��ه   أيضا  الوكيل  صفحة  وأوض��ح��ت 
أحيلت نسخ من الخطاب إلى الجهات القضائية 
العالقة  ذات  والتنفيذية  واإلداري���ة  واألمنية 
مع  تتعامل  الداخلية  وزارة  أن   على  ، مشدداً 
هذه القضايا الحساسة بكامل المهنية والحذر 

بمدينة بنغازي ومختلف مدن ومناطق البالد.

وكيل النيابة العامة بنيابة شرق بنغازي ُيكرم أعضاء من اإلدارة العامة للبحث الجنائي
الديوان \ خاص

كرَم وكيل النيابة العامة بنيابة شرق بنغازي 
الزوي  السالم  عبد  وليد  األستاذ  اإلبتدائية 
للبحث  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  م��ن  أع��ض��اء  خمس 
الجنائي وفي تصريح خاص لصحيفة الديوان 
الناطق  العرفي  وليد  ضابط  مساعد   : قال 
الرسمي بأسم اإلدارة العامة للبحث الجنائي 
البحث  ألع��ض��اء  ال���زوي  األس��ت��اذ  تكريم  أن 
التي  الجنائي الخمسة  لمجهوداتهم المميزة 
والتزامهم  عملهم  أداء  سبيل  في  يبذلونها 
في  ومهنيتهم  المحدد  الوقت  في  بالحضور 
وتنفيذهم  النيابة  علي  المحاضر  ع��رض 

ألوامر النيابة العامة.

و أضاف العرفي أن أسماء أعضاء اإلدارة 
بمناسبة  المكرمين  الجنائي  للبحث  العامة 
نهاية السنة القضائية جاء علي النحو التالي: 
 \ الفيتوري   حسن  كمال  أول:  عرفة  رئيس 
رئيس عرفة أول : وليد فرج المهدي \ رئيس 
عرفة أول : فخري نصر عبد الونيس \ رئيس 
عرفة أول : عز الدين عبد الرازق الفيتوري \ 

عريف : اسامه محمد نجم.
تسليم شهادات  في  الزوي  األستاذ  عن  وناب 
التكريم مدير اإلدارة العامة للبحث الجنائي عقيد 
باإلدارة  التحقيقات  قسم  ومدير  هويدي  صالح 
العامة للبحث الجنائي عقيد ميلود الفيتوري وفق 

رسالة محالة من الزوي بشأن ذلك.

من جانبه وجه مدير اإلدارة العامة للبحث 
لوكيل  الشكر  هويدي  صالح  عقيد  الجنائي 
النيابة العامة األستاذ وليد الزوي علي اللفتة 
الكريمة التي بادر بها بتكريمه ألعضاء اإلدارة 
وتقديره لحسن عملهم االمر الذي يعد دافعا 
معنويا لهم ولباقي زمالئهم في اإلدارة بحسب 
ما قال عقيد هويدي خالل تسليم المكرمين 

شهاداتهم بمقر اإلدارة.
ص��الح  العقيد  اإلدارة  م��دي��ر  ش��ك��ر  ك��م��ا 
واجهة  كونهم  المكرمين  األع��ض��اء  ه��وي��دي 
مشرفة لإلدارة مطالبا إياهم وزمالئهم ببذل 
معله  موقع  حسب  ك��ال  الجهود  م��ن  المزيد 

وتخصصه. 

■ الديوان \ خاص
داهم  أعضاء التحريات بقسم  البحث الجنائي  
بمنطقة  مزرعة  داخ��ل  للخمور  مصنعاً  بنغازي  
سعة  الخزانات  من  ع��دد  على  تحوي  الطلحية 
لتر  يقارب عن 12000ال��ف  3000لتر أي ما 
وعدد 2 برميل سعة 200 لتر وعدد4 جالونات 

سعة20لتر جاهزة للبيع.
معلومات  ورود  بعد  المداهمة  عملية  ج��اءت 
الموثوقة عن  القسم من أحد المصادر  ألعضاء 
الطلحية  بمنطقة  الخمور  لتصنيع  مصنع  وجود 
العامة  النيابة  م��ن  اإلذن  أخ��ذ  ت��م  ال��ف��ور  على 
بمداهمة وتفتيش المكان عليه تم انتقال أعضاء 
على  العثور  وتم  المزرعة  مكان  إلى  التحريات 
الكمية المذكورة سالفا وتم إعدام الكمية بالكامل 
مالك  البحث جاري عن  المزرعة  والزال  داخل 

المزرعة.

الديوان \ خاص 
أمن  بمديرية  ال��ع��ام��ة  التحريات  قسم  أل��ق��ى 
السوابق  ذوي  م��ن  شخص  على  القبض  بنغازي 
على  والتأهيل  اإلص��الح  مؤسسة  ل��دى  ومطلوب 
ذمة قضية شروع في القتل وذلك في إطار العمل 
القسم  ألعضاء  المدينة  داخ��ل  والتجوال  اليومي 

لضبط الشارع العام.
ب��ن��غ��ازي عبر  ام��ن  م��دي��ري��ة  ق��ال��ت  م��ن جانبها 
صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك أن  معلومات وردت ألعضاء التحريات من 
وأماكن  تواجد  مكان  عن  الموثوقة  المصادر  أحد 
يتردد عليها المدعو. م.م.ع وهو مطلوب لدى عدة 
مراكز منها مركز شرطة رأس أعبيدة ومركز شرطة 
ال��ب��رك��ة وم��ط��ل��وب أي��ض��ا ل��دى مؤسسة االص��الح 

والتأهيل على ذمة قضية شروع في القتل.
أعضاء  تكليف  ت��م  ال��م��دي��ري��ة   وبحسب  عليه 
الشخص  وض��ب��ط  وال��ت��ح��ري  بالبحث  التحريات 
المطلوب مؤكده أنه  بإنتقال أعضاء التحريات إلى 
تم ضبطه  محكم  كمين  وإع��داد  السلماني  منطقة 
اإلجراءات  كافة  واتخذت  القسم  إلى  به  واالنتقال 

القانونية حياله وتم إحالته إلى النيابة العامة.

جنائي بنغازي  ُيداهم مصنعًا للخمور 

ويعدم 12 ألف لتر خمر

مطلوب للعدالة 

 في قبضة قسم التحريات العامة  
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ب����ح����ث وزي����������ر ال����ري����اض����ة 
"ع��ب��دال��ش��ف��ي��ع ال��ج��وي��ف��ي" ي��وم 
الوزارة  بديوان  الماضي  االربعاء 
بطرابلس مع  وكيل شؤون الوزارة 
"بشير هاشم" سير العمل ووضع 

آليات لتطويره  .
وذك����رت م��ص��ادر ال�����وزارة أن 

الجانبين اتفقا على إعداد تقارير 
مفصلة عن المشاكل والصعوبات 
والمكاتب  اإلدارات  تواجه  التي 
تذليلها  وُسبل  مهامهم  تنفيذ  في 
عمل  خطة  وض��ع  على  وال��ع��م��ل 
ج��دول  وف��ق  فاعلية  ذات  وآل��ي��ة 

زمني محدد .

وش����دد ال���وزي���ر ع��ل��ى ض���رورة 
ب��رام��ج  لتنفيذ  ال��ج��ه��ود  ت��ك��اث��ف 
ال�������وزارة وت��ح��دي��د األول���وي���ات 
الموظفين  دع��م  على  والتركيز 
إلى  وحثهم على االبتكار، مشيراً 
أهمية طرح االستراتيجية العامة 

للوزارة خالل المدة القادمة. 

وزير الرياضة والوكيل يبحثان سير العمل ووضع آليات لتطويره 

المنتخب الليبي لرفع األثقال يتألقون بالبطولة العربية المقامة في العراق 

سحب قرعة دور المجموعات من الكأس الكونفدرالية األفريقية

نجاح منقطع النظير ... لبطولة مخلوف الدولية للقوية البدينة

لكرة  العام  باالتحاد  المسابقات  لجنة  ح��ددت 
السابع   األسبوع  مباريات  ومالعب  مواعيد  القدم 
ضمن  القدم  لكرة  الليبي  ال��دوري  منافسات  من 

الموسم الرياضي الحالي 2021 - 2022
وستكون المباريات كاالتي  - على ملعب مصراته  
فريق السويحلي يستضيف فريق األهلي طرابلس 

يوم 8 من شهر يناير.
يستضيف  ال��زق��وزي  على  ملعب  أرضية  وعلى 
من   9 يوم  المصراتي  االتحاد  فريق  الشط  فريق 
شهر يناير فيما يستقبل فريق األولمبي يوم 10 من 

شهر يناير فريق أبوسليم بملعب الزاوية . 
ويوم 12 من شهر يناير تجرى مباراتان تجمع 
األولى فريق الخمس بفريق المحلة بملعب الخمس  
على  االتحاد ضيفا  فريق  يحل  الثاني  اللقاء  وفي 

فريق المدينة بملعب أبوسليم  .
وضمن المجموعة االولى  يقابل  فريق دارنس  
فريق التحدي اليوم االحد 2 من شهر يناير بملعب 
درنة فيما يواجه فريق األهلي بنغازي بملعب بنينا 

فريق التعاون يوم الغد االثنين 3 من شهر يناير .
ويستضيف فريق األخضر فريق الصداقة بملعب 

شيخ الشهداء بمدينة البيضاء يوم 4 من يناير.
ويوم 5 من شهر يناير يستقبل فريق خليج سرت 

فريق الهالل بملعب اجدابيا .
فرق  لحساب  السابع  األسبوع  مباريات  وتختتم 
المجموعة األولى يوم 6 من شهر يناير بلقاء فريق 
شباب الجبل مع فريق النصر بملعب شيخ الشهداء 

بمدينة البيضاء .  

لجنة المسابقات تعلن مباريات االسبوع السابع بلقاء 
تمكن المنتخب الوطني من حصد أول ميدالية فريق دارنس مع التحدي اليوم بملعب درنة 

 73 ميزان  في  للبطولة  الثالث  اليوم  في  ذهبية 
كغم, في البطولة العربية المقامة حالًيا في مدينة 

أربيل بالعراق.
من   " شالبي  علي  إحسان   " الرباع  واستطاع 
العربية  البطولة  في  الذهبية  بالميدالية  التتويج 

ميزان 73 كغم كبار في رفعة الخطف.
للمنتخب  العاشرة  هي  الميدالية  ه��ذه  وتعّد 
الليبي في البطولة حيث شهد اليومين الماضيين 

التتويج بتسع ميداليات برونزية في البطولة.
وتفوق الرباع الليبي " محمد الشارف "  بحصد 
سّت ميداليات برونزية في اليوم األول من البطولة 
تُّوج  حيث  كغم   55 ب��وزن  األثقال،  لرفع  العربية 
بثالث ميداليات في فئة الشباب وثالث ميداليات 

في فئة الناشئين. 
من   " شالبي  زك��ري��ا   " ال��رب��اع  وتمكن   , أيضا 
إض��اف��ة ث��الث م��ي��دال��ي��ات ب��رون��زي��ة ج��دي��دة إلى 

إلى تسع  الميداليات هناك  ليرفع عدد  المنتخب 
ميداليات. 

وت��ش��ه��د ال��ب��ط��ول��ة م��ش��ارك��ة ك��ل م��ن ال��ع��راق 

والجزائر  واألردن  ولبنان  وس��وري��ا  والسعودية 
منتخبنا  جانب  إل��ى  وعمان  وفلسطين  والكويت 

الوطني.

سحبت بمقر االتحاد األفريقي لكرة القدم 
يوم  القاهرة  المصرية  بالعاصمة  “ال��ك��اف” 
المجموعات من  دور  الماضي، قرعة  الثالثاء 

كأس الكونفدرالية األفريقية لكرة القدم.
القرعة فريق األهلي طرابلس  أوقعت  وقد 
في المجموعة األولى، رفقة بيراميدز )مصر(، 

والصفاقسي )تونس(، وزناسكو )زامبيا(.
فيما أوقعت القرعة اإلتحاد في المجموعة 
الثانية رفقة أورالندو بيراتس )جنوب افريقيا(، 

لقاء  من  والفائز  )الجزائر(،  الساورة  وشبيبة 
شبيبة القبائل الجزائري وليوبارد االستيواني.

مازيمبي  ف��رق  الثالثة  المجموعة  وضمت 
)الكونغو الديمقراطية( - القطن )الكاميرون( 

- المصري )مصر( - أوتوهو )الكونغو(.
نهضة  ف��رق  الرابعة  المجموعة  في  وج��اء 
أسيك   - )تنزانيا(  - سيمبا  )المغرب(  بركان 
الوطني  الحرس   - دي��ف��وار(  )ك��وت  أبيدجان 

)النيجر(.

■ تقرير: سيف النصر أمبية 
اختتمت  -  يوم أمس االول الجمعة  
الرياضية  لأللعاب  المغطاة  بالقاعة    -
بنغازي  مدينة  في  الرياضية  بالمدينة 
للقوة  ال��دول��ي��ة  مخلوف  محمد  بطولة 
في    2021 للعام  المفتوحة  البدنية 
 )69( بمشاركة  وذلك  الرابعة'  نسختها 
العبا' يمثلون دول : مصر' تونس' سوريا' 
فلسطين' تشاد' باإلضافة إلى دولة ليبيا.
ه���ذا وق���د ح��ض��ر ح��ف��ل خ��ت��ام ه��ذه 
لمدة  تواصلت  والتي  الدولية  البطولة 
ث���الث���ة أي�����ام' ع����دد م���ن ال��ش��خ��ص��ي��ات 
باللعبة،  المهتمة  اإلعتبارية  و  الرياضية 
ذروتها  بلغت  المنافسة  أن   على  فضاًل 
)رجلين،صدر،  وهي  رفعات   ثالثة  في 
النتائج  ولكم  أوزان،  ثمان  في  وثقبين(، 

النهائية  على النحو التالي:
وزن )59( كجم

فتحي  م��ح��م��د   : األول   ال��ت��رت��ي��ب 
بمجموع   ليبيا  دول��ة  م��ن  الكريم   عبد 

.)487.5(
الترتيب الثاني :  المعتصم بالله رجب 

علي من دولة  ليبيا  بمجموع )470(.
الله  عبد  علي    : ال��ث��ال��ث  الترتيب 

الغرياني من دولة ليبيا بمجموع )403(.
وزن )66( كجم 

الترتيب  األول : ناجي عوض الوراد 
من دولة  ليبيا بمجموع  )580(.

الترتيب الثاني :  عدنان رجب محمد 
من دولة ليبيا بمجموع  )540(.

فراج  العزيز  عبد    : الثالث  الترتيب 
سعد من دولة ليبيا بمجموع )495(.

وزن )74( كجم 
عبد  ال��ل��ه  ع��ب��د    : األول  ال��ت��رت��ي��ب 
الوهاب بوشعالة من دولة ليبيا بمجموع 

.)577.5(
برغوث  خالد  أيهم   الثاني   الترتيب 

من  دولة سوريا بمجموع )577.5(.
الترتيب الثالث :  محمد أنور أبو قنون 

من دولة  فلسطين بمجموع )550(.
وزن )83( كجم 

الترتيب األول  : طه أيمن عبد الونيس 
من دولة ليبيا بمجموع  )595(.

الترتيب الثاني  : عبد الوهاب محمد 
الكوافي من دولة ليبيا بمجموع )565(.
ع���ادل جبريل   : ال��ث��ال��ث   ال��ت��رت��ي��ب 
بمجموع   ل��ي��ب��ي��ا  دول����ة  م���ن  ال��ش��ن��اك��ي��ة 

.)562.5(

وزن )93( كجم
سليمان  الله  عبد   : األول   الترتيب 
بودبوس من دولة ليبيا بمجموع )670(.
عبد  عمر  محمد   : الثاني  الترتيب 
الرحمن من دولة ليبيا بمجموع  )630(.

البهلول  محمد   : ال��ث��ال��ث   الترتيب 
محمد من دولة ليبيا بمجموع  )595(.

وزن )105( كجم 
الترتيب األول  :  عبد الله محمد هاجر 

من دولة ليبيا  بمجموع  )832.5(.
ال��ث��ان��ي  : س��ع��ي��د محمد  ال��ت��رت��ي��ب 
ال��ح��اس��ي م���ن دول�����ة ل��ي��ب��ي��ا ب��م��ج��م��وع  

.)792.5(
الترتيب  الثالث  :  أحمد عبد الله علي 

من دولة سوريا بمجموع  )722.5(.
وزن )120( كجم 

مصطفي  محمد    : األول  الترتيب 
ل��ي��ب��ي��ا بمجموع   دول����ة  م���ن   ال��ك��ع��ام��ي 

.)755(
الترتيب الثاني  : أحمد خير الورفلي 

من دولة ليبيا بمجموع  )705(.
الترتيب الثالث : السني عبد الخالق 
عبد الله من دولة ليبيا بمجموع  )690(.

وزن )120( كجم  فما فوق 

دخيل   الغفار  ذو   : األول   الترتيب 
بمجموع  سوريا  دول��ة  من  الكريم  عبد 

.)717.5(
ال���ث���ان���ي  : م��ح��م��د عبد  ال��ت��رت��ي��ب 
بمجموع   ليبيا  دول��ة  من  ال��زوي  الرحيم 

.)687.5(
إبراهيم  مجدي   : الثالث   الترتيب 
محمد  من دولة ليبيا بمجموع  )665(.

نجوم البطولة 
محمد  الله  عبد    : األول   الترتيب 
على   متحصاًل  ليبيا،  دول��ة  م��ن  هاجر 

)102.807( نقطة.
محمد  سعيد    : ال��ث��ان��ي   ال��ت��رت��ي��ب 
على  متحصاًل  ليبيا  دولة  من  الحاسي  

)97.911( نقطة.
ال��ت��رت��ي��ب ال��ث��ال��ث  : ن��اج��ي ع��وض 
على   متحصاًل  ليبيا  دول���ة  م��ن  ال����وراد 

)90.449( نقطة.
ال��ت��رت��ي��ب ال��ن��ه��ائ��ي ل��ل��دول��ة 

المشاركة 
الترتيب األول : )ليبيا( متحصلة على 

)60( نقطة.
متحصلة  )سوريا(   : الثاني   الترتيب 

على )40( نقطة.

الترتيب الثالث  : )فلسطين( متحصلة 
على  )25( نقطة.

الترتيب الرابع  :  )تونس( متحصلة 
على  )8( نقاط.

الترتيب الخامس  : )تشاد( متحصلة 
على  ) 3( نقاط.

الترتيب السادس  :  )مصر( متحصلة 
على نقطتان .  

اللجنة  أن  إل����ى  اإلش������ارة  وت���ج���در 
مخلوف  محمد  بطولة  على  المشرفة 
نسختها  ف��ي  البدينة  للقوية  ال��دول��ي��ة 
الرابعة قامت ببادرة طيبة وحسنة وهي 
تكريم الالعب )سعد الفالح( والمتحصل 
على بطولة االحتراف للمالكمة في دولة 

تركيا.
ال��الع��ب )ن��وري   إل��ى تكريم  إض��اف��ة 
بطولة  على  والمتحصل   ) ال��س��ع��داوي 
أفريقيا للكاراتيه، وكذلك الالعب )عبد 
والمتحصل  الزيداني(  ال��رؤوف  شريف 
على  بطولة العالم "  الحزام االحترافي 
 ، بوكسينغ  وال��ت��اي  الكيك  لعبة  ف��ي   "
الدولي  لالعب  تكريمها  إلى  باإلضافة 
عن  تنم  ب��ادرة  في  خير(،وذلك  )ونيس 

الوفاء واإلخالص.


