
محمد  السيد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  التقى 
المنفي يوم الثالثاء الماضي، رئيس جمهورية مصر 
افتتاح  هامش  على  السيسي،  عبدالفتاح  العربية، 
القمة الواحدة والعشرون، لتجمع السوق المشتركة 
المنعقدة  "الكوميسا"،  اإلفريقي  والجنوب  للشرق 
السياسية  المستجدات  آخر  لمناقشة  بالقاهرة، 
تربط  التي  المشتركة  العالقات  وتعزيز  ليبيا،  في 

البلدين.
االنتخابات  إلجراء  االستعدادات  اللقاء  وناقش 
الرئاسية والبرلمانية في موعدها وبشكل متزامن، 
بر  إلى  بليبيا  والوصول  االنتقالية  المرحلة  لعبور 
األمان، وكذلك دعم جهود المصالحة الوطنية، من 
أجل تحقيق السالم واالستقرار في البالد، والتأكيد 
على ضرورة دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، 

في إنجاز مهامها.

اللقاء  خالل  الرئاسي،  المجلس  رئيس  وأش��اد 
الحوار  دعم  في  العربية،  مصر  جمهورية  بجهود 
على  مؤكداً  الليبية،  األزمة  لحل  الليبي،  السياسي 
التي  التاريخية  والروابط  األخوية  العالقات  عمق 

تجمع البلدين الشقيقين.

تقديره  عن  المصري،  الرئيس  عبر  جهته  من 
مؤسسات  توحيد  في  الرئاسي  المجلس  لجهود 
الدولة، وإطالق مشروع المصالحة الوطنية، والعمل 
على الوصول إلى االستحقاق االنتخابي نهاية العام 

الجاري، متمنياً للشعب الليبي التقدم واالزدهار.

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس جمهورية مصر العربية 
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المنفي يلتقي عدًدا من عمداء البلديات
اخبار

اخبار

ص2

ص3

المنفي يؤكد دعم ليبيا للتنمية 
واالزدهار في القارة األفريقية

اخبار

اقتصاد

ص4

ص5

وزيرة العدل والمفوضية األممية لحقوق 
االنسان يبحثان ملفات العدالة االنتقالية 

والمفقودين وإدارة ملف الهجرة

شركة سرت النتاج وتصنيع النفط 
والغاز تباشر البدء في االنتاج 

بحقل " الخير " النفطي

باريس  بمؤتمر  األم���ن  مجلس  رح��ب 
في  انعقد  ال��ذي  ليبيا  أج��ل  من  ال��دول��ي 
الصادر  وباإلعالن   ،2021 نوفمبر   12
المشاركين  وبالتزام  فيه،  المشاركين  عن 
بالتنفيذ الكامل التفاق وقف إطالق النار 
يقودها  التي  السياسية  العملية  ودع��م 
األمم  وتيسرها  الليبيون  زمامها  ويملك 
أيضا  األمن  مجلس  رحب  كما  المتحدة، 
بمؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي ُعقد في 

طرابلس في 21 أكتوبر 2021.
وأع�����رب م��ج��ل��س األم����ن ع���ن ت��أي��ي��ده 
التي  والرئاسية  البرلمانية  لالنتخابات 
على   2021 ديسمبر   24 في  ستجري 
ال��م��ن��ص��وص ع��ل��ي��ه ف��ي خريطة  ال��ن��ح��و 
ال��ط��ري��ق ال���ص���ادرة ع��ن م��ن��ت��دى ال��ح��وار 
السياسي الليبي والمتفق عليها في تونس 

العاصمة في نوفمبر 2020.
تأييده  عن  األم��ن  مجلس  أع��رب  كما 
به  ال���ذي تضطلع  ال��ه��ام  ل��ل��دور  ال��ق��وي 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية 
ف��ي إج����راء ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات، ويشيد 
التي نفذت  التقنية  التحضيرية  باألعمال 
أهمية  األمن على  بالفعل، وشدد مجلس 
ليبيا عقب  في  للسلطة  السلمي  االنتقال 

االنتخابات.
وأكد على أهمية إجراء عملية انتخابية 
شاملة للجميع وتشاورية يتقبلها أصحاب 
المصلحة الليبيون على نطاق واسع ويدين 
بما في ذلك  العملية،  لتقويض  أي جهود 
إلى  الرامية  الجهود  خالل  من  تقويضها 
أو  أو بث معلومات مضللة  العنف  تأجيج 

منع مشاركة الناخبين.
الليبية  األم��ن األط��راف  ودع��ا مجلس 
الثقة  لزيادة  خطوات  اتخاذ  إلى  المعنية 
قبل  اآلراء  ف��ي  ت��واف��ق  وب��ن��اء  المتبادلة 
الحوار  المقبلة، بوسائل منها  االنتخابات 

والمصالحة الوطنية.

قام السيد حسين اعطية القطراني 
الوحدة  حكومة  لرئيس  االول  النائب 
وكيل  اقعيم  فرج  السيد  رفقة  الوطنية 
بزيارة  الفنية،  للشؤون  الداخلية  وزارة 
لإلنتخابات  العليا  ال��م��ف��وض��ي��ة  ال���ى 
ببنغازي للوقوف على سير العمل داخلها 
واإلطالع على مدى إمكانية استعدادها 
إلستكمال االستحقاق اإلنتخابي، حيث 
الوكيل  السيد  رف��ق��ة  س��ي��ادت��ه  أج���رى 
خ���الل ه���ذه ال���زي���ارة ل��ق��اء م��ع السيد 
انتخابات  مفوضية  رئيس  الزين  احمد 
العاملين  ثمن من خالله جهود  بنغازي 
بالمفوضية وكافة مكاتبها ودورهم في 
المترشحين  كل  أم��ام  الصعاب  تذليل 

لإلنتخابات الرئاسية والبرلمانية 
كما عقد السيد النائب االول لرئيس 
مؤتمراً  ال��زي��ارة  ه��ذه  خ��الل  الحكومة 
المضي  على ضرورة  فيه  أكد  صحفياً 
عقدها  المقرر  اإلنتخابات  نحو  قدماً 
في الرابع والعشرين من ديسمبر منوهاً 
على ضرورة القبول بنتائجها ألنها تمثل 
التغيير  في  يرغب  الذي  الشعب  إرادة 

والعيش بسالم 

وكيل  السيد  أكد  ذات��ه  السياق  وفي 
وزارة الداخلية للشؤون الفنية أن وزارة 
برقة  ومناطق  مدن  كافة  في  الداخلية 
مراكز  لحماية  االس��ت��ع��داد  ات��م  على 
اإلقتراع والعملية االنتخابية وآن مكاتب 
للوزارة  تابعة  بقوى  مؤمنة  المفوضية 
عملهم  لسير  مستمرة  متابعة  في  وانه 
عالية  بحرفية  واجبهم  ي���ؤدون  وأن��ه��م 

دونما تقصير.

مفوضية  رئ��ي��س  استعرض 
يوم  السايح،  عماد  االنتخابات 
سفيرة  مع  الماضي،  األرب��ع��اء 
“كارولين  ليبيا  لدى  بريطانيا 
العملية  مستجدات  هارندل”؛ 
االن��ت��خ��اب��ي��ة، وال��ت��ح��ض��ي��رات 

القائمة للمرحلة المقبلة.
ون���اق���ش ال���ج���ان���ب���ان، آل��ي��ة 
الدوليين  المراقبين  مشاركة 
في اإلشراف على االنتخابات، 
ح����ي����ث ج��������ددت ال���س���ف���ي���رة 
وحكومتها  دعمها  البريطانية، 

مثمنة  المنتظرة،  لالنتخابات 
الجهود التي بذلتها المفوضية؛ 
حول  حضارية  ص��ورة  إلظهار 
اس��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات ال��ت��رش��ح، 
وال��ت��رت��ي��ب��ات ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي 

اتخذتها.

إدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  اس��ت��ق��ب��ل 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية 
الماضي  الخميس  يوم   " السايح  "عماد 
المفوضية،  مجلس  دي��وان  في  بمكتبه 
مستشار األمن القومي الليبي " إبراهيم 

بوشناف ".
واستعرض اللقاء مستجدات العملية 
للمرحلة  وال��ت��ح��ض��ي��رات  االن��ت��خ��اب��ي��ة، 
ال��ق��ادم��ة، إض��اف��ة إل��ى آل��ي��ات مشاركة 
على  المراقبة  في  المحليين  المراقبين 

االنتخابات.
للمفوضية  دعمه   " بوشناف   " وأكد 
ال��ع��ل��ي��ا ل��الن��ت��خ��اب��ات ل��ض��م��ان ن��ج��اح 
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع 
إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، مثمنا 
جهودها في التحضير لهذه االنتخابات.

وات���ف���ق ال���ط���رف���ان ع��ل��ى اس��ت��ق��ب��ال 
المفوضية لمراقبين في مراكز االقتراع 
وذلك  القومي،  األم��ن  مجلس  قبل  من 
لضمان ع��دم وج��ود أي��ة خ��روق��ات في 

العملية االنتخابية، وضمان نجاحها.
وت���ن���اول ال��ل��ق��اء ج��م��ل��ة م��ن األم���ور 
بسير  المتعلقة  والموضوعية  القانونية 
الصعوبات  وأب���رز  االنتخابية  العملية 
التي تواجهها، إضافة إلى ضمان قبول 
كان  أي  األط����راف  ك��اف��ة  م��ن  نتائجها 

الفائز بها.
اللقاء  ال��ط��رف��ان ف��ي خ��ت��ام  وش���دد 
هذه  نجاح  هو  الوحيد  الفائز  أن  على 

االنتخابات هو ليبيا.

ليبيا  إل��ى  المتحدة  األم���م  المبعوث  ح��ذر 
إج��راء  ع��دم  أن  م��ن  كوبيتش،  ي��ان  المستقيل 
انتخابات في البالد قد يؤدي إلى تدهور الوضع 

بشدة ويقود إلى مزيد من االنقسام والصراع.
األم��ن  مجلس  أم���ام  إحاطته  وف��ي  كوبيش 
ف��راغ في  أي  أهمية تجنب  أك��د على  ال��دول��ي، 
من  السلطة  انتقال  أن  على  مشدًدا  السلطة، 

السلطة التنفيذية الموقتة الحالية إلى السلطة 
إعالن  بعد  يتم  أن  ينبغي  الجديدة  التنفيذية 
النتائج  لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية 
االنتخابات  م��ن  لكل  متزامن  بشكل  النهائية 

الرئاسية والبرلمانية.
وقال كوبيش: “في حين أن المخاطر المرتبطة 
جلية  االنتخابات  بشأن  السياسي  باالستقطاب 

وحاضرة، فإن عدم إجراء االنتخابات قد يؤدي 
البالد وقد يؤدي  الوضع بشدة في  إلى تدهور 

لمزيد من االنقسامات والصراع”.
يتعلق  فيما  الفصل  القول  “للقضاء  مضيفا: 
إلى  العملية  على  أثيرت  التي  باالعتراضات 
جانب بعض المرشحين للرئاسة، يجب احترام 

أحكام القضاء”.

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء يتفقد سير عمل العملية اإلنتخابية بمقر المفوضية الوطنية لإلنتخابات ببنغازي

السايح يلتقي سفيرة بريطانيا بمقر مفوضية االنتخابات

رئيس مفوضية االنتخابات ومستشار األمن القومي يبحثان ضمان عدم وجود أية خروقات في العملية االنتخابية

كوبيتش يحذر من أن عدم إجراء االنتخابات قد يؤدي إلى تدهور الوضع

مجلس األمن يشدد على أهمية 
االنتقال السلمي للسلطة في ليبيا
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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

حق الرد مكفول . ●

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

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

ف������������������اك������������������س
ه������������������ات������������������ف
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الرئاسي،  المجلس  رئيس  أكد 
محمد المنفي، إن مشكلة الهجرة 
العالم  أره��ق��ت  ال��ش��رع��ي��ة  غ��ي��ر 

وليبيا كدولة عبور.
مضيفاً خالل كلمته االفتتاحية 
يوم  بالقاهرة  كوميسا  قمة  ف��ي 
ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي “م��ن��ع أم���واج 
بأمواج  االلتقاء  من  المهاجرين 
ال��ب��ح��ر األب��ي��ض ال��م��ت��وس��ط هو 
خ��ي��ال س��ي��اس��ي، طالما  م��ح��ض 
ب��ق��ي��ت األوض������اع االق��ت��ص��ادي��ة 
أبسط  تُلبي  ال  الهجرة  دول  في 
متطلبات الحياة الكريمة لماليين 

البشر” .

داع����ي����اً االت����ح����اد األوروب������ي 
االقتصادية  ومنظماته  وأعضاءه 
دور  لعب  إل��ى  التمويلية  وأذرع��ه 
مع  للتعاون  إيجابية  وأكثر  أكبر 
المنظمة واالتحاد األفريقي للعمل 
اقتصادية  لتنمية  التأسيس  على 

طموح  وتلبي  تستوعب  مستدامة 
شباب القارة، وتضمن مستقبلهم 

في أوطانهم.
العامة  األمانة  المنفي  وطالب 
ل��� ك��وم��ي��س��ا وال�����دول األع��ض��اء، 
التنظيمية  الهياكل  باستكمال 

والفنية،  اللوجستية  واإلج��راءات 
السلس  االن��ت��ق��ال  تضمن  ال��ت��ي 
للسلع ضمن نطاق المنظمة، ولعب 
إنتاج  تكاماًل في مجال  أكثر  دور 
الزراعة  أساليب  وتطوير  الغذاء 
واإلنتاج من خالل التعاون العلمي 
وال��ف��ن��ي ال��م��ش��ت��رك ب��ي��ن م��راك��ز 
البحوث الصناعية والزراعية بها.
ليبيا  دع���م  اس��ت��م��رار  م��ؤك��داً 
ال��ق��ارة  ف��ي  واالزده�����ار  للتنمية 
األف���ري���ق���ي���ة، ب��ع��دم��ا س��اه��م��ت 
بناء  ف��ي  الماضية  العقود  عبر 
وعلى  األف��ري��ق��ي��ة،  ال��م��ؤس��س��ات 

رأسها االتحاد األفريقي.

المجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  أك���د 
على  الالفي،  الله  عبد  الرئاسي، 
على  الرئاسي،  المجلس  ح��رص 
وإنهاء  والمصالحة،  االس��ت��ق��رار 
سببه  وم��ا  المؤسسي،  االنقسام 
م���ن ض��ع��ف ل���ق���درة م��ؤس��س��ات 
لالنتهاكات  التصدي  في  الدولة 
كل  في  وقعت  التي  وال��ن��زاع��ات، 

مناطق البالد .
هامش  على  الالفي،  وأض��اف 
حماية  م��ؤت��م��ر  ف���ي  م��ش��ارك��ت��ه، 
المدنيين واألطفال بمدينة جنيف 
العدل  وزي��ر  رفقة  السويسرية، 
المستشارة، حليمة البوسيفي، أن 
مشاركة ليبيا في الملتقى لتأكيد 
من  اإلف��الت  محاربة  في  التوجه 
القانون،  سيادة  وتحقيق  العقاب، 

وم��ن��ع االن��ت��ه��اك��ات وال��ت��ج��اوزات 
لقواعد القانون الدولي اإلنساني، 

وحقوق اإلنسان.
وأع���ل���ن ال���الف���ي، ع���ن ن��ج��اح 
مع  بالتنسيق  الرئاسي،  المجلس 
وزارة العدل ، في معالجة الكثير 

من االنتهاكات، ومنها اإلفراج على 
عدد من السجناء الذين لم توجه 
أو صدرت في  تهم واضحة،  لهم 

حقهم أحكام بالبراءة ولم تنفذ.
م��ش��دداع��ل��ى اس��ت��م��رار دع��م 
ال��م��ج��ل��س ال���رئ���اس���ي ل��م��ش��روع 

مع  ولقائه  الوطنية،  المصالحة 
وتقريب  السياسيين،  الفرقاء  كل 
من  بينهم،  فيما  النظر  وج��ه��ات 
واالستقرار  السالم  تحقيق  أجل 

الدائم.

االربعاء  اليوم  أبوجناح  رمضان  المهندس  ش��ارك 
لرؤساء  التاسعة  الدورة  تخريج  24-11-2021 في 
الغرف الفرعية لمديريات األمن بحضور وزير الداخلية 
السيد خالد مازن ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة 
السيد محمود سعيد والمدير العام للمفوضية الوطنية 
العليا لالنتخابات  د.يحي الجديد ،وذلك بمقر اإلدارة 

العامة للعمليات األمنية.
مدير  ال��دورة  ضباط  التخريج  مراسم  وكما حضر 
اإلدارة العامة للعمليات األمنية السيد علي النويصري 
وعدد من المسؤولين والضباط باإلدارة العامة للعمليات 

األمنية.
وثمن المهندس رمضان أبوجناح خالل كلمة إلقاءها 
الجهود التي تحقيق مستهدفات وغايات وزارة الداخلية 

إلرساء دعائم األمن واألمان بكافة التراب الليبي.
وأوضح السيد الوزير حجم المسؤوليات والتحديات 

لالستحقاقات  استعداداً  الداخلية  وزارة  تواجه  التي 
ديسمبر  من  والعشرين  الرابع  في  المقررة  االنتخابية 
من هذا العام، لبناء الدولة التي يرنو إليها كافة الشعب 
الليبي لتضميد الجراح وتحقيق طموحات كافة الليبيين.
وزارة  أن  إل��ى  أبوجناح  رمضان  المهندس  وأوض��ح 
الداخلية شريك أساسي في العملية االنتخابية وذلك من 
خالل تأمين االنتخابات بالتعاون مع المفوضية الوطنية 
العليا لالنتخابات، مشيراً إلى حجم المسؤولية الملقاة 

على عاتق وزارة الداخلية إلنجاح هذا االستحقاق. 
الهمم  حشد  إلى  أبوجناح  رمضان  المهندس  ودعا 
وب���ذل ك��اف��ة ال��ج��ه��ود ل��ك��ي ن��ك��ون ف��ي ال��م��وع��د لهذا 
عاتقنا  على  يقع  الوطن  ب��أن  وموضحاً  االستحقاق، 
االستحقاق  لهذا  االس��ت��ع��داد  على  متوقف  ونجاحه 
ل��دول��ة  يتطلعوا  "الليبين  ب���أن  ،م��ض��ي��ف��اً  االن��ت��خ��اب��ي 
المستقبل ويجب علينا كمسؤولين وكمواطنين ان نهتم 

تاريخية  مسؤولية  ،وأنها  العملية  هذه  إلنجاح  ونسعى 
... النها مصير وطن"

م��ن سلسلة  التاسعة  ه��ي  ال���دورة  ه��ذه  أن  وي��ذك��ر 
والتي  االنتخابي  األمن  مجال  في  التدريبية  ال��دورات 
بالمناطق  األمن  مديريات  كافة  من  أعضاء  تستهدف 
ليبيا   رب���وع  ك��اف��ة  ف��ي  واإلدارات  األج���ه���زة  وف����روع 
ومنتسبي  أعضاء  لتدريب  مدربين  ليكونوا  وإعدادهم 
وذل��ك  واإلدارات  األج��ه��زة  وف���روع  األم���ن  م��دي��ري��ات 
 24 بتاريخ  القادم  االنتخابي  لالستحقاق  لالستعداد 

ديسمبر 2021م.
 كما تم تقديم الشهائد التكريمية للمتدربين مكافاًة 

على مجهوداتهم التي بذلت واإلصرار على إجتيازها.
وفي أثناء الزيارة افتتح المهندس رمضان أبوجناح  
الرئيسة  والسيطرة  العمليات  غرفة  مقر  الوزير  رفقة 

لتأمين االنتخابات بالدوائر.

موسى  ال��رئ��اس��ي  بالمجلس  ال��ن��ائ��ب  تباحث   
الجوار  الماضي، مع مفّوض  الثالثاء  يوم  الكوني، 
في  فارييلي”  “أوليفر  األوروبي  باالتحاد  والتوّسع 
برامج  أبرزها  مشترك،  اهتمام  ذات  قضايا  عدة 
في  االت��ح��اد  بمقر  ال��ه��ج��رة،  ومكافحة  التنمية 

بروكسل.
 وناقش الجانبان، آلية الشراكة الليبية األوروبية 
الجنوب  بمناطق  المكانية  التنمية  ب��رام��ج  ف��ي 
الليبي، ومكافحة الهجرة والجرائم العابرة للحدود 

واالرهاب.
الليبية  اإلستراتيجية  إل��ى  اللقاء  تطرق  كما   
لمعالجة ملف المرتزقة والقوات األجنبية الموجودة 
على األراضي الليبية، ودعم االتحاد األوروبي لسير 

العملية االنتخابية وضمان قبول نتائجها.

ع كوميسا … خالل قمة تجمُّ

المنفي يؤكد دعم ليبيا للتنمية واالزدهار في القارة األفريقية

الالفي يؤكد حرص المجلس الرئاسي على االستقرار والمصالحة 

أبوجناح يشارك في تخريج الدورة التاسعة لرؤساء الغرف الفرعية لمديريات األمن 

التنمية والهجرة على طاولة الكوني ومسؤولين باالتحاد األوروبي

القطراني يتابع أوضاع قطاع التعليم مع نقابة المعلمين

ال��ح��ك��وم��ة، حسين  ل��رئ��ي��س  األول  ال��ن��ائ��ب  ن��اق��ش 
القطراني، حزمة من القضايا الملّحة المتعلقة بقطاع 
التعليم في مختلف مدن ومناطق البالد، خالل لقائه، 
ونقيب  المعلمين،  عام  نقيب  الماضي؛  الثالثاء  يوم 

المعلمين ببنغازي.
 واّطلع القطراني على سير العملية التعليمية ومدى 
وسبل  الجديد،  الدراسي  العام  الستقبال  الجاهزية 

معالجة الصعوبات والعراقيل.
الحكومة  لرئيس  األول  النائب  أش��اد  ذل��ك،  إل��ى 
والتوجيه  األجيال  تنشئة  في  األساسي  المعلم  ب��دور 
دعمه  م��ؤك��ًدا  المعرفي،  المستوى  ورف��ع  واإلرش���اد، 
حصول المعلمين كافة على حقوقهم وفًقا للقانون رقم 

4 لسنة 2018 الذي أقّره مجلس النواب.
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القطراني يجتمع بشركة “CCCC” الصينية لإلنشاءات

اجتماع موسع لمناقشة متطلبات مشروعات التنمية في بلديات المدن األمازيغية

توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الزراعة والحكم المحلي، 
ومعهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية بإيطاليا

ال��رئ��اس��ي،  المجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ش���ارك 
في  الماضي،  األربعاء  يوم  الالفي،  الله  عبد 
بمدينة  واألط��ف��ال  المدنيين  حماية  مؤتمر 
حليمة  العدل،  وزير  رفقة  السويسرية،  جنيف 
للقانون  الوطنية  اللجنة  البوسيفي، وأمين عام 

الدولي اإلنساني.
الرئاسي  المجلس  ح��رص  ال��الف��ي،  وأك��د   
االنقسام  وإنهاء  والمصالحة،  االستقرار  على 
ال��م��ؤس��س��ي، وم���ا س��ب��ب��ه م���ن ض��ع��ف ل��ق��درة 
لالنتهاكات  التصدي  ف��ي  ال��دول��ة  مؤسسات 

والنزاعات التي وقعت في كل المناطق.
كما أشار الالفي إلى أن االهتمام باألطفال، 
وع����دم إش��راك��ه��م ف���ي أي ن����زاع م��س��ل��ح من 
انتهاك حق  يحاول  كل من  وتجريم  األولويات، 

الطفولة والعبث بها.
 وأع��ل��ن ف��ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه ع��ن نجاح 
المجلس الرئاسي، بالتنسيق مع وزارة العدل 
منها  االن��ت��ه��اك��ات،  م��ن  الكثير  معالجة  ف��ي 
اإلفراج على عدد من السجناء الذين لم توجه 
لهم تهم واضحة، أو صدرت في حقهم أحكام 

بالبراءة ولم تنفذ.

الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  نائب  شارك 
المهندس رمضان أبوجناح يوم االثنين الماضي، 
في فعاليات مؤتمر قمة ليبيا للطاقة واالقتصاد 
من  ع��دد  حضرها  التي  القمة  طرابلس.   في 
وزراء الحكومة وسفراء بعض الدول لدى ليبيا 
كانت برعاية حكومة الوحدة الوطنية، وشهدت 
ابرزها  الطاقة  اتفاقيات في مجال  توقيع عدة 
أبوجناح  رمضان  الحكومة  رئيس  نائب  توقيع 
مثلها  التي  الفرنسية  ت��وت��ال  شركة  التفاقية 

المدير العام للشركة باتريك بوايان.
الواحة،  حقول  تنمية  إلى  االتفاقيات  تهدف 
 500 بقوة  الشمسية  الطاقة  مشاريع  بناء  و 
ميغاوات، وتعزيز الشراكة االستراتيجية للطاقة 

مع شركة "توتال" في ليبيا. 
  كما شهد الحدث التوقيع على مذكرة تفاهم 
"توتال"،  وشركة  للكهرباء  العامة  الشركة  بين 
لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
مصممة  ميغاوات   500 تبلغ  إجمالية  بقدرة 

لتزويد الشبكة الوطنية بالكهرباء.
أن  كلمته  خ��الل  الحكومة  رئيس  نائب  أك��د 
الشراكة مع الشركات األجنبية في مجال النفط 
هي فرصة ثمينة للطرفين، وأن الكوادر الوطنية 
الليبية العاملة في قطاع النفط، تسعى لضمان 
االستفادة العادلة لكل أطراف هذه  التعاقدات.
ك��م��ا أض���اف ال��س��ي��د رم��ض��ان أب��وج��ن��اح أن 
"التنمية مدخل للسالم .. والسالم يمكن الجميع 
بأن  مضيفاً  المشتركة".  المصالح  تحقيق  من 
قطاع  وأن  لعافيتها،  استعادتها  طور  في  ليبيا 
النفط سيشهد تطوراً كبير بفضل جهود وخبرة 

الكوادر الوطنية.

الالفي ووزيرة العدل يمّثالن ليبيا 
بمؤتمر حماية المدنيين واألطفال

توقيع عدة اتفاقيات في مجال الطاقة 
خالل فعاليات مؤتمر قمة ليبيا للطاقة 

واالقتصاد في طرابلس

الرئاسي  المجلس  رئيس  التقى 
الخميس  ي���وم  ال��م��ن��ف��ي،  م��ح��م��د 
الماضي، عددا من عمداء بلديات 
غدامس  وبلديات  الغربي  الجبل 
أوض��اع��ه��ا  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  ودرج؛ 
واألم��ن��ي��ة  وال��خ��دم��ي��ة  المعيشية 

بصفة عامة.
االج����ت����م����اع،  واس�����ت�����ع�����رض   
لالنتخابات،  الجارية  التحضيرات 
الوطنية،  المصالحة  ملف  ودع��م 
احتياجات  الشمل، فضاًل عن  ولم 

التي  والصعوبات  البلديات،  ه��ذه 
تواجهها.

جهود  ت��واص��ل  المنفي  وأك���د   
ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي ف���ي إن��ج��از 
استحقاقات المرحلة وفقاً لخارطة 
قدماً  المضي  خالل  من  الطريق، 
الوطنية،  المصالحة  مشروع  في 
وفتح  النار،  إط��الق  وق��ف  وتثبيت 
عمل  ودع���م  الساحلية،  ال��ط��ري��ق 
اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، 

وتوحيد المؤسسات.

لرئيس  األول  النائب  ناقش 
القطراني،  حسين  الحكومة 
الصينية   ”CCCC“ مع شركة 
لإلنشاءات المحدودة؛ إمكانية 
استكمال المشروعات المتوقفة 
م��ن��ذ أك��ث��ر م��ن ع��ق��د، م��ب��دًي��ا 
التسهيالت  لتقديم  استعداده 

الالزمة لعودة الشركة للعمل.
ال���ق���ط���ران���ي أن   وأوض������ح 
ويتطلع  عظمى،  دول��ة  الصين 
عالقات  إق��ام��ة  إل��ى  الليبيون 
أن  ويجب  معها،  تجارية جيدة 

يكون لها دور أساسي في البناء 
واإلعمار أسوًة بدورها الداعم 

دائماً الستقرار ليبيا.

 وأع�����رب م��م��ث��ل��و ال��ش��رك��ة 
الصينية عن سعادتهم بوجودهم 
مشيدين  بنغازي،  مدينة  ف��ي 

كما  المستقر،  األمني  بالوضع 
الزيارة  من  الهدف  أن  أك��دوا 
المشروعات  على  الوقوف  هو 
ال��م��ق��ام��ة م��ن ق��ب��ل ال��ش��رك��ة، 
بها  العمل  الستئناف  تمهيدا 

في أقرب فرصة ممكنة.
 وأش����ارت ال��ش��رك��ة إل��ى أن 
بداية األعمال ستكون بمشروع 
بمنطقة  سكنية  وحدة   5000
س���ل���وق، وم����ن ث���م االن���ط���الق 
المشروعات  باقي  تكملة  في 

األخرى.

عقد المهندس رمضان أبوجناح يوم االربعاء 
التخطيط  وزي��ر  م��ع  موسع  اجتماع  الماضي 
المكلف السيد محمد الشهوبي ، ووزير الحكم 
المحلي السيد بدر الدين التومي ،ووزير الموارد 
المائية السيد طارق بوفليقه في وزارة التخطيط 
التنفيذية  اإلج���راءات  لبدء  ،وذل��ك  بطرابلس 
الوحدة  حكومة  رئيس  أجراه  الذي  اللقاء  أبان 
لمناقشة  الدبيبة  عبدالحميد  السيد  الوطنية 
متطلبات مشروعات التنمية في بلديات المدن 

األمازيغية.
ممن  االجهزة  رؤس��اء  االجتماع   ه��ذا  حضر 
بينها جهاز اإلسكان والمرافق ومصلحة الطرق 
بلديات  ،وعمداء  اآلب��ار  حفر  وجهاز  والجسور 

المدن األمازيغية.
بشح  متعلقة  مواضيع  ع��دة  الحضور  ناقش 
بعض  في  عنه  نتيجت  التي  والمختنقات  المياه 
بلديات جبل نفوسة ،وكذلك أهمية توسيع شبكة 
توصيل المياه في االحياء والمناطق التي تعاني 
لبدء مشاريع  المتطلبات  ،وطرح  المياه  من شح 

التنمية.
كما تم خالل االجتماع االتفاق على جملة من 
اإلجراءات من بينها تنفيذ حفر 50 بئر في عدة 
ماتم  بلدية غدامس، حسب  مناطق من ضمنها 
االتفاق عليه في االجتماع الموسع للوفد الوزاري 

االسبوع الماضي في بلدية زوارة.
من جانبه أشاد المهندس رمضان أبوجناح على 

تنفيذ وإجراء االصالحات  ضرورة االسراع في 
الموصى عليها من قبل مجلس الوزراء ،كما أكد 
أن الحكومة قد خصصت مبلغ 160مليون دينار 
لحفر اآلبار في بلديات الجبل ،ويأتي ذلك ضمن 
ال��وزراء  رئيس  أطلقها  التي  الحياة  ع��ودة  خطة 
مشاريع  إلح��ي��اء  الدبيبة  عبدالحميد  السيد 

التنمية في كافة ربوع ليبيا.

الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  نائب  شارك 
الماضي  االحد  يوم  أبوجناح  المهندس رمضان 
وزارت��ي  بين  التفاهم  مذكرة  توقيع  مراسم  في 
البحر  ال��م��ح��ل��ي، وم��ع��ه��د  ال���زراع���ة وال��ح��ك��م 
وذل��ك  بإيطاليا،  ال��زراع��ي��ة  للعلوم  المتوسط 
السيد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  نائب  برعاية 
موسى الكوني، وتعتبر هذه االتفاقية هي األولى 

المدى،  وطويلة  أوسع قصيرة  إطار شراكة  في 
لتعزيز  مكانية،  تنمية  مشاريع  دع��م  أج��ل  من 

األمن الغذائي لليبيا.
وق���د ح��ض��ر م��راس��م ال��ت��وق��ي��ع،س��ف��ي��ر دول��ة 
بوتشيني"،  "جوزيبي  السيد  ليبيا،  في  إيطاليا 
ومدير المعهد اإليطالي، ووكيال وزارتي الزراعة 
المختصة  المحلي، وعدد من اإلدارات  والحكم 

بالوزارتين. 
ال��رئ��اس��ي،  المجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  واس��ت��ع��رض 
قبيل مراسم التوقيع، فرص تعزيز مشاريع التنمية 
المكانية في الجنوب الليبي، وسبل تفعيل المعاهدات 
ضرورة  على  الكوني،  السيد  أكد  حيث  المشتركة، 
وتوفير  الليبي،  للشباب  االقتصادي  التمكين  دعم 
البدائل المالئمة النخراطهم في المشاريع التنموية، 

واستثمار طاقاتهم بعيداً عن السالح. 
بتعاون  اإلي��ط��ال��ي  ال��س��ف��ي��ر  أش���اد  وب�����دوره 
السلطات الليبية، خاصة المجلس الرئاسي، في 
التعاون اإليطالي لما يخدم االحتياجات  توجيه 
الليبية ومصلحة الليبيين، مؤكداً استعداد بالده 
التي  األم��د،  طويلة  الشراكة  تنفيذ  الستمرار 

يشكل توقيع اإلتفاقية جزءا منها. 
ووعد السفير "بوتشيني" بتوفير منح دراسية 
وتدريبية للشباب الليبي، في تخصصات الزراعة 
والتنمية، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين 

البلدين. 
التعاون  سبل  بحث  ال��ل��ق��اء،  خ��الل  ت��م  كما 
وال��ت��دري��ب  ال���زراع���ة،  م��ج��االت  ف��ي  المشترك 

المهني، والتعليم، وتعزيز األمن الغذائي.

المنفي يلتقي عدًدا من عمداء البلديات
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الليبي  وال��م��ع��ادن  الصناعة  وزي��ر  التقى 
السيد أحمد أبو هيسة يوم االثنين الماضي 
السيدة  والطاقة  والمناجم  الصناعة  وزي��رة 

نائلة القنجي بالعاصمة التونسية.
العمل  زيارة  إطار  في  اللقاء  هذا  ويندرج 
الليبي  والمعادن  الصناعة  وزير  يؤديها  التي 
التظاهرة  للمشاركة في فعاليات  تونس  إلى 
شعار:  تحت  الليبية  التونسية  االقتصادية 
الليبية  ال��ش��راك��ة  ل��دع��م  ليبيا  ف��ي  صنع   "
نوفمبر   27 إل��ى   23 من  وذل��ك  التونسية" 

الجاري بقصر المعارض بالكرم.
ال��ج��ان��ب��ان ع��ل��ى ض����رورة تحقيق  وأك����د 
البلدين  بين  االقتصادية  والشراكة  التكامل 
وتدارس كل الفرص ومختلف اآلليات لتعزيز 
في  والمؤسساتي  والفني  الصناعي  التعاون 
المجاالت ذات االهتمام المشترك على غرار 
والمواصفات  الصناعي  والتحديث  التنمية 
المناطق  تهيئة  الفنية  واإلحاطة  والمقاييس 
قصد  التكنولوجية  واألق��ط��اب  الصناعية 
تحقيق المصلحة المشتركة بكال البلدين في 

كل المجاالت.

بحث وزير المواصالت "محمد الشهوبي" 
مع القائم بأعمال السفارة الصينية المعتمد 
لدى ليبيا "وانغ تيشمن" تفعيل افاق التعاون 
االقتصادي والتقني في مجاالت المواصالت 
والنقل ومشاريعها والسكة الحديد واإلسكان 

والمرافق.
الخميس  يوم  عقد  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
المواصالت  وزارة  وكيل  بحضور  الماضي 
المهندس  ال��ب��ري  وال��ن��ق��ل  ال��ط��رق  ل��ش��ؤون 
فضل الله راف الله ومدير عام جهاز تنفيذ 
سامي  المهندس  ال��م��واص��الت  مشروعات 
العبش ورئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير 
المراكز اإلدارية "إبراهيم تاكيتا" ومدير عام 
والمرافق  اإلسكان  مشروعات  تنفيذ  جهاز 
"محمود عجاج" ورئيس مجلس إدارة السكة 
ومندوب  الكيالني"  سالم  "سعيد  الحديدية 
عن إدارة التعاون بوزارة الخارجية "إبراهيم 

ساسي".
 وأفاد المكتب اإلعالمي لوزارة المواصالت 
بأن االجتماع يأتي في إطار تعزيز عالقات 

الصداقة والشراكة مع الصين.

وزير الصناعة والمعادن بحكومة 
الوحدة الوطنية يلتقي وزيرة الصناعة 

والمناجم بالحكومة التونسية

وزير المواصالت يبحث مع القائم 
باألعمال الصيني تفعيل آفاق التعاون 

االقتصادي بين البلدين

وزير العمل "علي العابد" يلتقي نظيره التونسي ويناقش معه 
سبل التعاون بين البلدين في مجال التشغيل

وزيرا الصحة والثقافة يحّثان المواطنين على تلّقي لقاحات كورونا

استعدادًا للعام الراسي الجديد المقريف يبحث سير العملية التعليمية واستعدادات المراقبة بشحات

وزير الشباب ُيعلن عن تعديل شروط التسجيل في منظومة الزواج

أع��ل��ن ف���ي ت��ون��س م��س��اء ي��وم 
من  جملة  عن  الماضي  الخميس 
في  وليبيا،  تونس  بين  االتفاقات 
دعم  بحثت  عمل  جلسة  أع��ق��اب 
وتطوير التعاون الثنائي المشترك 
ف���ي م���ج���ال ال��ت��ك��وي��ن ال��م��ه��ن��ي 

والتشغيل.
مذكرة  على  التوقيع  ت��م  حيث 
اإلج���راءات  جملة  تُ��ح��ّدد  تفاهم 
القانونية والعملية لتنظيم عمليات 
وتفعيل  بليبيا،  واإلقامة  الدخول 
البلدين  بين  اإللكتروني  ال��رب��ط 
"وافد"  منّصة  استغالل  من خالل 
الكفاءات  توظيف  عملية  لتسهيل 
لتلبية  ال��ت��ون��س��ي��ة  وال���م���ه���ارات 

حاجيات سوق الشغل الليبية.
وزارة  ن��ش��رت��ه  م���ا  وب��ح��س��ب 
التشغيل والتكوين التونسية، تولى 
ال��ج��ان��ب ال��ل��ي��ب��ي ال��م��ش��ارك في 
جلسة العمل تحديد حاجياته من 

الكفاءات والمهارات التونسية في 
االقتصادية  القطاعات  مختلف 
يتمكن  ح��ت��ى  واإلخ��ت��ص��اص��ات، 
هذه  تلبية  من  التونسي  الجانب 
الحاجيات من الباحثين عن شغل 

والراغبين في التشغيل الدولي.
بحضور  العمل  جلسة  والتأمت 
بحكومة  وال��ت��أه��ي��ل  العمل  وزي���ر 
الوحدة الوطنية علي العابد الرضا 
والتكوين  التشغيل  وزي��ر  ونظيره 
ال��م��ه��ن��ي ال��ت��ون��س��ي ن��ص��ر ال��دي��ن 

النصيبي .
بحكومة  ال��ع��م��ل  وزي����ر  وزار 
االمتياز  مركز  الوطنية  ال��وح��دة 
في مهن صناعة الطيران بالمغيرة 
)والية بن عروس(، بهدف االطالع 
التكوينية  االخ��ت��ص��اص��ات  ع��ل��ى 
المتوفرة وآفاقها التشغيلية وبحث 
سبل التعاون بين البلدين في هذا 

القطاع الواعد.

الزناتي،  علي  الصحة  وزير  حّث 
ووزي����رة ال��ث��ق��اف��ة م��ب��روك��ة ت��وغ��ي، 
األرب���ع���اء؛ ال��م��واط��ن��ي��ن ع��ل��ى تلقي 
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ 
حفاًظا على سالمتهم ومساهمًة في 

الحد من تفّشي الجائحة.
وناقش الوزيران إمكانية التنسيق 
المشترك وتعزيز التعاون بين وزارتي 
حمالت  إلط��الق  والثقافة؛  الصحة 
توعوية وتثقيف صحي، عبر مجموعة 

من النشرات والندوات التوعوية.
التي  التوعية  ح��م��الت  وت��ه��دف 
إح��داث  إل��ى  ال��وزارت��ان،  ستطلقها 
تغيير إيجابي في سلوك المواطنين 
)ك��وف��ي��د19-(،  وب���اء  مواجهة  ف��ي 
الصحية،  السالمة  ش��روط  يحقق 
المجتمعي  الوعي  زي��ادة  خالل  من 
بمشاركة  اللقاحات،  تلقي  بأهمية 
ع���دد م���ن ال��ف��ن��ان��ي��ن وال��م��ؤّث��ري��ن 

والُكتاب واألدباء الليبيين.

 ت��اب��ع وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة 
المقريف  موسى  والتعليم 
ف���ي اج��ت��م��اع م���ع رئ��ي��س 
بمراقبة  العاملين  ش��ؤون 
شحات  والتعليم  التربية 
 ، الشفيع  عبد  الله  عبد 
المعلومات  مكتب  وُمدير 
سالم  بالمراقبة  والتوثيق 
م��ج��ي��د س���ي���ر ال��ع��م��ل��ي��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب����م����دارس 

م��راق��ب��ة ت��ع��ل��ي��م ش��ح��ات 
واالس����ت����ع����دادات ل��ل��ع��ام 

الدراسي الجديد .
ون����اق����ش االج���ت���م���اع 
التي  والعراقيل  المشاكل 
منها  المراقبة،  تُواجهها 
مبنى  ِاس��ت��ك��م��ال ص��ي��ان��ة 
م��راق��ب��ة ت��ع��ل��ي��م ش��ح��ات 
وع������دد م����ن ال����م����دارس 

بالمراقبة .

الوحدة  بحكومة  الشباب  وزي��ر  أعلن 
تعديل  ع��ن  ال��زن��ي،  ال��ل��ه  فتح  الوطنية 
شروط التسجيل في منظومة  منحة دعم 

الزواج.
الزني؛  الله  فتح  الوزير  إع��الن  ووف��ق 
منظومة   في  التسجيل  ش��روط  ستكون 

منحة دعم الزواج كالتالي:

أال يقل عمر الزوج عن 25 سنة.
أال يقل عمر الزوجة عن 18 سنة.

أن يكون الزواج األول للزوج.
دخل  أو  سنوي  رات��ب  للزوج  يكون  أن 

ثابت.
أن ي��ك��ون ت��اري��خ ال��ع��ق��د م��ن ت��اري��خ 

12\8\2021 م.

وزيرة العدل والمفوضية األممية لحقوق االنسان يبحثان ملفات 
العدالة االنتقالية والمفقودين وإدارة ملف الهجرة

حكومة  ف��ي  ال��ع��دل  وزي����رة  بحثت 
الوحدة الوطنية " حليمة إبراهيم " يوم 
الخميس الماضي مع رئيس مفوضية 
لحقوق  ال��س��ام��ي��ة  ال��م��ت��ح��دة  األم����م 
ملفات   " باشيليه  ميشيل   " االن��س��ان 
وإدارة  والمفقودين  االنتقالية  العدالة 

ملف الهجرة.
العدل  وزيرة  زيارة  ذلك خالل  جاء 
السامية  المتحدة  األم��م  لمفوضية 
جنيف  مدينة  ف��ي  اإلن��س��ان  لحقوق 
بالمجلس  النائب  رفقة  السويسرية 
وفقا   " الالفي  الله  عبد   " الرئاسي 

لوزارة  الرسمية  الصفحة  نشرته  لما 
العدل .

كما بحثت وزيرة العدل مع المفوضية 
من  جملة  المتحدة  لألمم  السامية 
التعاون في  الموضوعات تتعلق بملف 
والمصالحة  اإلنسان  حقوق  مجاالت 
وملف  االنتقالية،  والعدالة  الوطنية 
من  الهجرة،  إدارة  وملف  المفقودين 
الدولة  بدعم  المفوضية  قيام  خالل 
ألفضل  استناداً  وتقنياً  فنياً  الليبية 
الممارسات والمعايير الدولية فى هذا 

المجال.
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اجتمع السيد صالح القطراني رئيس لجنة 
اإلدارة بشركة الخليج العربي للنفط ، صباح 
االثنين الماضي بمقر شركة الخليج العربي 
للتأمين  الثقة  شركة  ممثل  م��ع   ، للنفط  
ببنغازي السيد عبدالله المغربي  ، وبحضور 
كاًل من السيد خالد الخفيفي منسق العقود 
باإلدارة القانونية والسيد المبروك الحاسي 
وبحضور   ، المهنية   الصحة  قسم  رئيس 

السيد احمد الحداد امين سر اللجنة.
اإلدارة  لجنة  رئيس  السيد  افتتح  حيث 
االجتماع مشدداً على ضرورة تقديم افضل 
الخدمات لمستخدمي شركة الخليج العربي 
للنفط بالخارج ومعالجة اية قصور قد يحدث 
من قبل شركة الثقة ، كما أشار الى توسيع  
فيما  العالقة  األم��ور  بعض  وتسوية  التعاون 
يخص التأمين الخارجي ، ومتابعة الحاالت 
التي تقوم شركة الثقة بالتغطية الصحية لها 

ودراسة ما يلزم من إجراءات حيالها.

بشركة  المعلومات  تقنية  إدارة  اجتمعت 
االثنين  ي��وم  صباح  للنفط  العربي  الخليج 
الماضي بقاعة االجتماعات الرئيسية بمدراء 
التحول  متابعة  حول  والمنسقات  اإلدارات 
المنظومات  وتطوير   ، والميكنة  الرقمي 

العاملة بالشركة.
مدير  صريتي  بن  وليد  السيد  افتتح  حيث 
مرحبا  االج��ت��م��اع  ال��م��ع��ل��وم��ات  تقنية  إدارة 
اهمية  الى  ومنواهاً  بالشركة  اإلدارات  بمدراء 
التي  العراقيل  كافة  لحلحلة  االجتماع  ه��ذا 
واش��ار  معامالتها   ألن��ه��اء  اإلدارات  تعترض 
اولى  للنفط من  العربي  الخليج  ان شركة  الى 
الميكنة  وادخ��ال   ، رقمياً  المتحولة  الشركات 
التكامل وتحقيق االهداف  الى  ، وان الوصول 
ال يتأتى اال بالتطبيق والعمل بالنظام الرقمي 
المعلومات  تقنية  إدارة  م��دي��ر  السيد  وق���ام 
الى  اإلدارات  من  ال��واردة  المالحظات  بسرد 
شاشات  اضافة  حول  المعلومات  تقنية  إدارة 
وخاصة المراجعة الداخلية وما هي االجراءات 
إدارة  مختصي  واف��اد   ، بخصوصها  المتخذة 
تقنية المعلومات ان متابعة المالحظات واتخاذ 
االجراء  طور  بالخصوص  الالزمة  االج��راءات 
لتطوير بعض االعمال بما يتماشى والتشريعات 
ايضا   ، ب��ال��ق��ان��ون  الممنوحة  وال��ص��الح��ي��ات 
مناقشة تداخل وتأخر االجراءات بين اإلدارات 
، وعدم االسراع بتنفيذ االجراءات مما يسبب 

بتأخر انهاء المعامالت عند االقفال. 
لنظام  التطويرية  ال��رؤي��ة  ط��رح  ت��م  كما 
به  المعمول  للنظام  االداء  وحسن  الرقابة 

بالشركة واتمام الميكنة لكافة الدورة.

شركة الخليج العربي للنفط تعقد 
اجتماع مع شركة الثقة للتأمين  

اجتماع لمتابعة التحول الرقمي وتطوير 
المنظومات في الخليج العربي للنفط

شركة سرت النتاج وتصنيع النفط والغاز تباشر البدء في االنتاج بحقل " الخير " النفطي

البدء في تنفيذ مشروع انشاء مصنع لخلط الزيوت ببنغازي

إجتماع بين رئيس مجلس اإلدارة بشركة راس النوف وعميد جامعة خليج السدرة 

مجلس  رييس  السيد  اعطى 
للنفط  الوطنية  الموسسة  ادارة 
الله،  صنع  مصطفى  المهندس 
ص��ب��اح ي���وم االث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي، 
ال��ض��وء االخ��ض��ر ل��ب��دء االن��ت��اج 
بحقل جديد " حقل الخير" التابع 
وتصنيع  الن��ت��اج  س���رت  ل��ش��رك��ة 

النفط والغاز.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي 
اج������راه ال��م��ه��ن��دس ص��ن��ع ال��ل��ه 
شركة  إدارة  مجلس  رئ��ي��س  م��ع 
سليمان  مسعود  المهندس  سرت 
العاملين   و  التنفيذية  واالدارات 
بالشركة لتهنيتهم بتدشين الحقل 
قاياًل "تمكنت شركة سرت بفضل 
بعزيمة رجالها من وضع  ثم  الله 
ح��ق��ل ال��خ��ي��ر ع��ل��ى االن���ت���اج  .. 
الحقول  الى  الحقل  هذا  لينضم 
االخ�����رى ل��ش��رك��ة س����رت، ه��ذه 
منها  ب��دء  التي  العريقة  الشركة 
ف��ي 25  ليبيا  ف��ي  النفط  ان��ت��اج 
اكتوبر 1961، تضع كل يوم عمل 
الى  يُضاف  وانجاز جديد  جديد 

قطاع النفط."

الله،  صنع  المهندس  واش���اد 
شركة  ف��ي  العاملين  ك��ل  بجهود 
التابعة  ال��ش��رك��ات  وك���ل  س���رت 
مثنياً  للنفط  الوطنية  للموسسة 
ال��م��ن��ج��زة التي  ع��ل��ى اع��م��ال��ه��م 
العام  ال��دخ��ل  ف��ي  زي���ادة  حققت 
االنجازات  هذه  ان  واك��د  لليبيا، 
الجمة  الصعوبات  ظل  في  كانت 
التي تمر بها ليبيا و قطاع النفط 
الميزانيات  شّح  اهمها  تحديًدا، 

وقلة التمويل. 
" هناك  ال��ل��ه  واض����اف ص��ن��ع 

ليبيا  ف��ي  االكتشافات  ع��ش��رات 
تطويرها  يتم  لم  الستينيات  منذ 
وبالرغم  االن��ت��اج  على  ووضعها 
الى  صغيرة  حقول  تعد  انها  من 
تنتهجها  التي  االستراتيجية  ان 
تعتمد  للنفط  الوطنية  الموسسة 
للحصول  ال��ح��ق��ول  ه���ذه  ع��ل��ى 
ن��ج��اح��ات س��ري��ع��ة تساهم  ع��ل��ى 
النفطي  االحتياطي  تعزيز   في 
ويسهم في زيادة عمليات االنتاج 
التي بدورها تحقق زيادة في دخل 

الدولة الليبية.

حقل  أن   ( ق��ائ��ال  اض����اف  و 
على  خير  فاتحة  سيكون  الخير 
ال��دول��ة  و  المؤسسة  و  الشركة 

الليبية (.
ب���دوره اع���رب ري��ي��س مجلس 
ادارة شركة سرت النتاج وتصنيع 
مسعود  المهندي  وال��غ��از  النفط 
سليمان، عن سعادته بهذا االنجاز، 
لكل  وامتنانه  شكره  جزيل  وقدم 
العاملين في الشركة، وللمهندس 
وتعليماته  لتوجيهاته  الله  صنع 
التي  اليومية  ومتابعته  المباشرة 
ان  الشركة  استطاعت  بفضلها 
تطور وتجهز حقل " الخير" ليكون 

جاهز لبدء االنتاج.
الى  المهندس سليمان،  واشار 
ان تدشين حقل " الخير" سيكون 
بالشركة  ال��ع��ام��ل��ي��ن  ل��ك��ل  داف���ع 
ال���رش���اد" على   " ل��وض��ع ح��ق��ل 
االنتاج، والذي سيوفر 40 مليون 

قدم مكعب، من الغاز الحر.
التشغيل  أن  بالذكر  والجدير 
التجريبي لحق الخير قد بدأ في 

شهر أكتوبر الماضي.

ع��ق��د ال��س��ي��د ري��ي��س مجلس 
للنفط  الوطنية  الموسسة  ادارة 
الله،  صنع  مصطفى  المهندس 
ص��ب��اح ي���وم االح����د ال��م��اض��ي، 
ادارة  لجنة  رييس  مع  اجتماًعا 
النفط  لتكرير  ال��زاوي��ة  ش��رك��ة 
الستعراض  الجرمي،  ال��ص��ادق 
انشاء مصنع  تنفيذ مشروع  الية 
ببنغازي،  ال��زي��وت  وتعبية  خلط 
الزاوية  مصفاة  تطوير  ومشروع 

في شكله الجديد.
ُعقد  ال��ذي  االج��ت��م��اع  وشهد 
الرييسي  ال��م��وس��س��ة  م��ق��ر  ف��ي 
ب��ط��راب��ل��س، ت��ق��دي��م ع��رض��ي��ن 
شركة  ادارة  لجنة  م��ن  مرييين 
تنفيذ  الية  االول  تناول  الزاوية، 
متكامل  مصنع  ان��ش��اء  م��ش��روع 
بموقع  ال��زي��وت  وتعبية  لخلط 
مصنع  اسفلت بنغازي، وتضمن 
ن��ب��ذة ع��ن ال��م��ش��روع واه��داف��ه 
الزمني  والبرنامج  عمله  ومجال 

المتوقع لتنفيذه.
الذي  الثاني  العرض  وت��ن��اول 
ق��دم��ت��ه ش���رك���ة ال����زاوي����ة في 
مشروع  هيكلية  اعادة  االجتماع، 
تطوير مصفاة الزاوية في شكله 

الجديد.
نقاشات  االج��ت��م��اع  وتضمن 

ما  ح���ول  ومستفيضة  م��وس��ع��ة 
ت��ن��اول��ه ال��ع��رض��ان ال��م��ري��ي��ان، 
ختامها  في  المجتمعون  وتوصل 
التي  ال��ق��رارات  م��ن  جملة  ال��ى 
ت��س��اه��م ف��ي ان��ج��از ال��م��ش��اري��ع 
تنمية  ت���دع���م  خ���اّلق���ة  ب���ط���رق 

االقتصاد الوطني.
مصطفى  ال��م��ه��ن��دس  وق����ّدم 
االجتماع  ختام  ف��ي  ال��ل��ه،  صنع 
جزيل شكره الدارة شركة الزاوية 
عن  واع��رب  بها،  العاملين  وك��ل 
للمجهودات  وت��ق��دي��ره  اع��ج��اب��ه 
الشركة  بها  تقوم  التي  القيمة 
التي  الصعبة  الظروف  ظل  في 
ان  واض���اف  المنطقة،  بها  تمر 
ليست بجديدة  المجهودات  هذه 
على شركة الزاوية العمالقة التي 

واداري��ا  هندسيا  تنظيما  تحوى 
لطالما الهم العديد من الشركات 

في ذات المجال.
صنع  المهندس  اع��ط��ى  كما 
بتنفيذ  ل��ل��ب��دء  تعليماته  ال��ل��ه، 
مشروع انشاء مصنع خلط وتعبية 
الزيوت ببنغازي، منوًها بضرورة 
اخ���ذ ال���ق���رارات وال��م��الح��ظ��ات 
بعين  االجتماع  الناتجة عن هذا 

االعتبار.
ح��ض��ر االج��ت��م��اع م��ن جانب 
عام  م��دي��ر  ال��س��ادة:  الموسسة 
ال��ص��ن��اع��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة، وم��دي��ر 
المحلي،  والتوزيع  التكرير  ادارة 
ادارة  م���ج���ل���س  وم���س���ت���ش���ار 
التكرير،  وم��راق��ب  ال��م��وس��س��ة، 
ومراقب المشروعات، واخصايي 

ادارة  وم����دي����ر  ال���ت���خ���ط���ي���ط، 
واعضاء  والدراسات،  التخطيط 
لجنة ادارة شركة الزاوية لتكرير 
اسفلت  مصنع  م��دي��ر  و  النفط 
ب��ن��غ��ازي ، وع����دد م���ن م��دي��ري 

االدارات المختصة بالشركة.
وق������ّدم ال����س����ادة م���ن ش��رك��ة 
نيابة  و  االجتماع  خالل  الزاوية 
اسفلت  بمصنع  العاملين  ع��ن 
رييس  ال��ى  تكريم  درع  بنغازي 
م��ج��ل��س ال��م��وس��س��ة ال��م��ه��ن��دس 
مثمنين  ال��ل��ه،  ص��ن��ع  مصطفى 
ج��ه��وده ال��م��ب��ذول��ة ودع��م��ه غير 
و  للشركة،  والمتواصل  المحدود 
لمواقفه الوطنية المنحازة دائما 
إلى جانب قطاع النفط والوطن.

عقد السيد رئيس مجلس إدارة شركة راس النوف لتصنيع 
النفط والغاز بحضور السيد فرج حماد عضو مجلس اإلدارة 
إجتماع هام مع السيد / إبراهيم غيضان عميد جامعة خليج 

السدرة والسيد مسجل عام الجامعة .
هذا  خالل  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  السيد  أكد  حيث 
االجتماع على أهمية هذا الصرح التعليمي الهام ومساهمته 
إيجابي  بشكل  مما سينعكس  المجتمعي  االستقرار  خلق  في 
على العمليات التشغيلية في كافة المواقع النفطية بالمنطقة .
كما عبر الدكتور ابراهيم غيضان عن شكره وامتنانه إلدارة 
دونما  المؤسسات  لكافة  دعم  ماتقدمه من  كل  الشركة على 
إستثناء خصوًصا دعمها الدائم للجامعة وحرصها على إنجاح 

سير العمل فيها في موقف يحسب ويسجل لها . 
في  المؤسسات  كافة  مع  التعاون  إطار  في  ذلك  كل  يأتي 
البلدية وتحقيق مبدأ حسن الجوار بتقديم الدعم الالزم لها 

وفق االمكانيات المتاحة للشركة .
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بلدي بني وليد يناقش جاهزية العمل في تنفيذ مشروع اإلمدادات المائية 

منظمة اليونيسيف تدعم بلدية طبرق بعدد من مضخات المياه والصرف الصحي 

للتأكد من مطابقته للوصفة الفنية  بلدي المرج  يتفقد موقعًا لصالح محكمة المرج اإلبتدائية 

بلدية اجخرة تبحث المشاريع المتعثرة للعمل على استكمالها

لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  التقى 
ب��وج��واري   في  المهندس /الصقر  بنغازي  
برئيس  الماضيين  اليومين  البلدية  دي���وان 
البحر  إلى  األرض  من  ُمنظمة  إدارة  مجلس 
ُمنتسبي  من  وع��دد  ساطي  /فايز  المهندس 
ُمذكرة  توقيع  اللقاء  خ��الل  تم    ، الُمنظمة  
مجال  ف��ي  والُمنظمة  البلدية  بين  تفاهم 
والتشجير  والتثقيف  التوعية  أعمال  تنفيذ 
والُمحافظة على البيئة  ، باإلضافة إلى إقامة 

الندوات والمؤتمرات في هذا المجال وُطرق 
المدينة  في  البالستكية  المواد  من  التخلص 
وتشجيع  البيئي  الوعي  زي��ادة  على  والعمل 
العمل التطوعي بما يخدم المصلحة العامة .

المجلس  رئيس  السيد/  أثنى  جانبه  م��ن 
بها  تقوم  التي  الجهود  للبلدية على  التسييري 
والنظافة  البيئة  حماية  مجال  في  الُمنظمة 
بخصوص  بها  قامت  التي  والحمالت  العامة 
الُملقاة في كورنيش  البالستيكية  المواد  جمع 

بنغازي  والتخلص منها، كما أشاد بالجهود التي 
تُبذل من جميع منظمات الُمجتمع المدني.

البلدية تهدف من  أن  إلى  لقاءه  وأشار في 
خالل توقيع هذه المذكرة إلى تشجيع السلوك 
اإليجابي إتجاه البيئة وأن الشباب  المتطوعين  
للمجتمع   فخر  هم  ووطنهم   مدينتهم  لخدمة 
ه��ذه  م��ث��ل  تشجيع  ع��ل��ى  يعمل  س���وف  وأن���ه 
الُمجتمعية  الُمشاركة  تدعم  التي  الُمبادرات 

في البلدية.

في  اآلب��ي��ار  البلدي  المجلس  باشر 
الفعلي لطريق مديرية   أعمال الرصف 
األم��ن وش��ارع _ن��ادي_ األن��وار وشارع 
ش��وارع  إل��ى  باإلضافة  الشروق  عيادة 
أخ����رى س��ي��ت��م ب��دء 
فيها  الحقاً  العمل 
ف���ور اإلن��ت��ه��اء من 
رص�����ف ال����ش����وارع 
الجاري العمل بها .
م��ن ج��ان��ب��ه فند 
اإلعالمي  المكتب 
على  المتداولة  األخبار  اآلبيار  لبلدية 
االجتماعي  التواصل  صفحات  بعض 
بقيام جهات أخرى غير المجلس البلدي 

برصف هذه الطرق.

لبلدية  ال��ب��ل��دي    المجلس  عضو  ق��ام 
سبها السيد أبوبكر جماعه رفقة مسؤولي 
ومهندسي الشركة العامة للمياه والصرف 
سبها  خ��دم��ات  مكتب  وم��دي��ر  ال��ص��ح��ي 
بإدارة التشغيل والصيانة الجنوبية ، بزيارة 
المشروعات  و  األعمال  لمواقع  تفقدية 
المستهدفة  بالتنفيذ 
بمشروع  والصيانة  
مياه  واستبعاد  رف��ع 
ال���ص���رف ال��ص��ح��ي 
سبها)  مدينة  لخارج 

22km شماال( 
ص���اح���ب���ه���م ف��ي 
الجولة التفقدية السادة /مدير و مهندسي 
والمرافق سبها  اإلسكان  ومسؤولي جهاز 
بتنفيذ  المكلفة  ال��ش��رك��ات  وم��ه��ن��دس��ي 
وصيانة مشاريع المياه والصرف الصحي 
اإلس��ك��ان  ج��ه��از  قبل  م��ن  سبها  بمدينة 

والمرافق.
يأتي ذلك تنفيذاً للمشروع الذي أطلقته 
حكومة الوحدة الوطنية  في مدن الجنوب 

الليبي وتحديدا       )مدينة سبها( 

بلدية اآلبيار ُتباشر أعمال 
رصف الُطرق بالمنطقة

بلدية سبها تتفقد المشروعات 
المستهدفة بالمدينة

ناقش المجلس البلدي بني وليد   خالل 
اج��ت��م��اع��ا م��وس��ع��اً  م��ع ج��ه��از اإلس��ك��ان 
والمرافق  جاهزية   بدء العمل الفعلي في 
بالبلدية  المائية  اإلم��دادات  مشروع  تنفيذ 
للمقاوالت  ال��س��ن��ارة  ش��رك��ة  م��ع  ال��م��ب��رم 
العامة حضراإلجتماع  مدير إدارة اإلمداد 
المهندس /محمود قدمور  ومدير  المائي 
يوسف  ال��س��ي��د/   بالبلدية  المياه  شركة 
المنطقة  مشروعات  قسم  ورئيس  الجدك 
ورئيس  الغرياني   أس��ام��ة  م./  الوسطى 

المشروع  م. امحمد  لجنة اإلشراف على 
العربي ابوستة  وعضو لجنة اإلشراف على 
المشروع م./ سالم الالفي ومفوض شركة 
رحيل  السيد/  العامة  للمقاوالت  السنارة 

ابراهيم رحيل
المبذولة  الجهود  إط��ار  في  ذل��ك  يأتي 
اإلسكان  مشروعات  تنفيذ  جهاز  قبل  من 
الوحدة  حكومة  خطة  وضمن  وال��م��راف��ق 
التنموية  ال��م��ش��روع��ات  لتفعيل  الوطنية 

وعودة الحياة للمشروعات التنموية .   

استلمت بلدية  طبرق  عدد من المضخات 
المقدمة  بالمياه والصرف الصحي   الخاصة 
مشاكل  لحل  وذل��ك  اليونيسيف  منظمة  من 
ال��رف��ع   بمحطات  ال���س���وداء  ال��م��ي��اه  ف��ي��ض��ان 

ومحطة تنقية المياه بمنطقة العودة .
 / السيد  البلدية   عميد  أثنى  جانبه  من 
من  المبذولة  الجهود  على  بوالخطابية   فرج 
ِقبل المنظمة في توفير المضخات وأكد على 
أن البلدية ستساهم  بشكل عاجل في تركيب 
وال��ص��رف  المياه  مشاكل   لحل  المضخات 

الصحي بالمدينة.

السيد  المرج  بلدية  عميد  قام 
ب��زي��ارة ميدانية  ول��ي��د ص��ل��ه��وب  
لصالح  توطينه  تم  الذي  للموقع  
للتأكد  اإلبتدائية  المرج  محكمة 
الفنية  ال��وص��ف��ة  م��ط��اب��ق��ة  م���ن 
للموقع والمعتمدة  من التخطيط 
ال��ع��م��ران��ي وم��ص��ل��ح��ة األم���الك 

العامة. 
جاء ذلك عِقب اجتماعاً عقده 
لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس 
م��ع  رئيس لجنة توطين  ال��م��رج  

أعضاء   والسادة  العامة  المشاريع 
قطعة  توطين  بخصوص  اللجنة  
ال��م��رج  م��ح��ك��م��ة  ل��ص��ال��ح  أرض 
اإلب��ت��دائ��ي��ة  ال��واق��ع��ة ف��ي الحي 
مخاطبة  بعد  ،وذل���ك  الشمالي  
للجنة  المحكمة  رئ��ي��س  ال��س��ي��د 
ت��وط��ي��ن قطعة  ب��ش��أن  ال��ت��وط��ي��ن 
عليها  جديد  مبنى  إلنشاء  أرض 
المرج  محكمة  بين  العقد  وتوقيع 
وتكليف  العدل  ووزارة  اإلبتدائية 
شركة للبدء في تنفيذ المشروع .

مجلس  أعضاء  السادة  مع  اجخرة  بلدية  عميد  بحث 
بالمشاريع  العمل  سير  تواجه  التي  الصعوبات  البلدية 
المتعثرة والعمل على استكمالها  ومناقشة تقارير أعضاء 
المجلس كاًل حسب القطاعات التي يتابعها والعمل علي 
تذليل الصعاب التي تواجههم كما  تناول اإلجتماع عرض 
ما .تم العمل عليه في زيارة عميد المجلس لبعض الوزارات 

في مدينة طرابلس .

بلدي بنغازي وُمنظمة من األرض إلى البحر توقعان ُمذكرة 
تفاهم في التوعية والتثقيف والُمحافظة على البيئة 
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اختتام التظاهرة االقتصادية التونسية الليبية تحت شعار:

"صنع في ليبيا" لدعم الشراكة الليبية التونسية
الديوان - خاص

معرض  فعاليات  السبت  أمس  مساء  اختتمت 
صنع في ليبيا الذي اقيم في العاصمة التونسية 
شركة  ورعاية  الليبية،  الصناعة  اتحاد  بتنظيم 

السهل القابضة.
ال��دورة  يفتتح  والمعادن  الصناعة  وزي��ر 

األولى لمعرض ''صنع في ليبيا"
وكان السيد وزير الصناعة والمعادن بحكومة 
الوحدة الوطنية "أحمد أبوهيسة" قد افتتح صباح 
الدورة األولى  نوفمبر  الماضي 24  يوم األربعاء 
المعارض  قصر  في  ليبيا"  في  "صنع  لمعرض: 

بالكرم في تونس العاصمة.
المعرض  افتتاح  في  الصناعة  وزي��ر  وش��ارك 
بالحكومة  والطاقة  والمناجم  الصناعة  وزي��رة 
وال��دك��ت��ور  ال��ق��ن��ج��ي.  ن��ائ��ل��ة  ال��س��ي��دة  التونسية 
المنظمة  اللجنة  رئيس  الفرجاني  عبدالسالم 
لمعرض صنع في ليبيا ومدير عام اتحاد الصناعة 

الليبي.
وش����ارك ف��ي ه���ذا ال��م��ع��رض ع���دد ه���ام من 
تحقيق  قصد  الليبية  الصناعية  ال��م��ؤس��س��ات 

التكامل االقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأكد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة 
الوطنية في تصريح له خالل حفل االفتتاح أن هذا 
المعرض يمثل فرصة حقيقية للتعريف بالصناعة 
حجم  تعزيز  إل��ى  يسعى  بلده  أن  مؤكدا  الليبية 
الثنائية بين تونس وليبيا من  العالقات التجارية 
خالل التبادل الحر للسلع والخدمات واألشخاص 
العمل على تكثيف  في االتجاهين باإلضافة إلى 

الفرص للولوج الى األسواق االفريقية.
والمناجم  الصناعة  وزيرة  أشارت  ومن جهتها 
التظاهرة،  هذه  أن  التونسية  بالحكومة  والطاقة 
تترجم حرص الحكومتين التونسية والليبية على 

تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.
يمثل  المعرض  أن  التونسية  الوزيرة  وأضافت 
فرصة هامة لتطوير التعاون بين الصناعيين من 
العديد  حرص  لمست  أنها  مشيرة  البلدين  كال 
من الصناعيين التونسيين على دعم استثماراتهم 
بليبيا واستعداد المستثمرين الليبيين على إقامة 

مشاريعهم بتونس.
المنتدى الصناعي التونسي الليبي

بالمنتدى  الفعاليات  ه��ذه  أشغال  وافتتحت 
بقصر  عقد  ال��ذي  الليبي  التونسي  الصناعي 
المعارض بالكرم، صباح يوم الثالثاء 23 نوفمبر 
صباحا  التاسعة  الساعة  من  انطالقا  الجاري، 
وت��ض��م��ن م���داخ���الت ع��دي��دة ت��خ��ص ب��األس��اس 

مجاالت التعاون التجاري والصناعي المشترك.
الصناعة  وزير  المنتدى  جلسات  في  وش��ارك 
والمعادن ووكيل وزارة االقتصاد والتجارة لشؤون 
بالحكومة  ال����وزراء  م��ن  وع��دد  ال��ح��رة  المناطق 
المشاركة  الدولية  المنظمات  وممثلي  التونسية 

في المنتدى.
علي نصير يؤكد نجاح المنتدى الصناعي 

الليبي التونسي  
التنفيذي  المدير  نصير  علي  الدكتور  وأك��د 
التحاد الصناعة الليبية نجاح المنتدى الصناعي 
الليبي التونسي األول المقام على هامش فعاليات 

معرض صنع في ليبيا.
الديوان  لصحيفة  تصريح  وخالل  نصير  علي 
أوضح ان المنتدى الصناعي االقتصادي بحسب 
علي نصير جاء تحت شعار " دعم الشراكة الليبية 
الليبي  الصناعة  وزي��ر  بحضور  وك��ان  التونسية 
ومسؤولي  السفراء  م��ن  وع��دد  بوهيسة  احمد 
قطاع الصناعة واالقتصاد في كل من ليبيا وتونس 
والعديد من المختصين في المجاالت الصناعية 
في البلدين إضافة للعديد من المنظمات الدولية 

المعنية بالنشاط االقتصادي والصناعي ".
وناقش الحضور بحسب نصير " القضايا التي 
تهم القطاع الصناعي بحضور حكومي من البلدين 
اقتصادي  تكامل  لتحقيق  م��ح��اول��ة  ف��ي  وذل���ك 
وصناعي بين ليبيا وتونس عبر الشراكة وتعديل 
تعطل  التي  وال��ق��رارات  واللوائح  القوانين  بعض 

الوصول إلي ذلك في تونس وليبيا ".
كما أكد نصير ان " المنتدى القي نجاح كبير 
والغير  الرسمي  الحضور  مستوي  على  س��واء 
المطروحة  المواضيع  مستوي  على  او  رسمي 
في  نتائجها  تتبلور  سوف  التي  الجلسات  خالل 
التي  الرسمية  للجهات  ت��رف��ع  ت��وص��ي��ات  شكل 
في  اليوم  معنا  حاضر  ممثليها  من  الكثير  ك��ان 

المنتدى".
اما عن معرض صنع في ليبيا فقد أشار علي 
نصير إلي أنه " يهدف بالدرجة االولي للتعريف 
العربية  السوق  في  واقحامها  الليبية  بالصناعة 
كخطوة اولي انطالقا من تونس كما يهدف أيضا 
بينها  التي  التجاري  التبادل  معوقات  لمناقشة 
الحواجز الجمركية وغيرها وهو ما حصل خالل 

المنتدى االقتصادي ".

الوطنية  الوحدة  بحكومة  العمل  وزي��ر 
يزور معرض صنع في ليبيا 

وزار وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية "علي 
العابد الرضا" صباح يوم الخميس الماضي معرض 

صنع في ليبيا بقصر المعارض الكرم بتونس.
وصوله  ل��دى  العمل  وزي��ر  استقبال  ف��ي  وك��ان 
المعرض وزير الصناعة والمعادن احمد ابوهيسة 
ورئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ع��رض ال��دك��ت��ور 
التحاد  التنفيذي  والمدير  الفرجاني  عبدالسالم 
قام  حيث  نصير  على  االستاذ  الليبية  الصناعة 

الجميع بجولة في أجنحة المعرض المختلفة.
وابدى وزير العمل اعجابه بهذا المعرض الذي 
التحاد  شكره  مبديا  ليبيا  خ��ارج  م��رة  ألول  يقام 
الذي  المعرض  تنظيم هذا  على  الليبية  الصناعة 

نتمنى ان نراه سنويا.
من  الثانية  ال���دورة  الفرجاني:  ال��س��الم  عبد 

المعرض الليبي التونسي ستُنّظم في النيجر
وقال رئيس اللجنة المنظمة لمعرض صنع في 
ليبيا، عبد السالم الفرجاني، أن مبادرة صنع في 
ليبيا انطلقت أولى دوراتها صباح يوم األربعاء 24 
نوفمبر وتواصلت حتى 27 نوفمبر الجاري بقصر 

المعارض بالكرم في تونس.
الهدف  أن  الفرجاني  ال��س��الم  عبد  وأض���اف 
الصناعي  والمنتدى  المعرض   ه��ذا  إق��ام��ة  م��ن 
الليبية  الجهود  توحيد  بمثابة  التونسي هو  الليبي 
متكامل  وصناعي  اقتصادي  إطار  في  والتونسية 
الشرقي  الجنوب  في  واح��دة  بعث سوق  أجل  من 

ليتمكن البلدان من دخول السوق االفريقية.
صنع  لمعرض  المنظمة  اللجنة  رئيس  وأوضح 
الليبي  للمعرض  الثانية  ال���دورة  أن  ليبيا،  ف��ي 

التونسي سيتم تنظيمها في النيجر مشيرا إلى أن 
كل  وأن  إفريقيا خاصة  إلى  األقرب  وليبيا  تونس 
إلى  تتجه  ترغب  القارات  مختلف  في  العام  دول 

إفريقيا.
والحظ الفرجاني أن العالقات التونسية الليبية 
ال يمكن ألي كان تعكيرها وشدد على أن الشراكة 
لبنة  وستشكل  عادية"  "غير  ستكون  البلدين  بين 
أخرى  دول  اللتحاق  الكبير  المغرب  في  خاصة 

بهذه المبادرة.
حجم  لرفع  معاهدة  إمضاء  نتمنى  عياد: 

التبادل التجاري بين تونس وليبيا
وتشارك مجموعة السهل القابضة في معرض 
صنع في ليبيا وذلك كمنظم وراعي رسمي ورئيسي 

للمعرض.
القابضة  السهل  مجموعة  جناح  داخ��ل  وم��ن 
'السهل''  بمجموعة  األع��الف  قطاع  مدير  التقينا 
تصريح  ف��ي  أك��د  وال���ذي  مصباح  ع��ي��اد  محمود 
ينتظرون  أنهم  تونسية  اع��الم  لوسائل  صحفي 
دعم الشراكة الليبية التونسية من خالل المعرض 
الصناعة  لدعم  المحلية  بمنتجاتهم  والتعريف 
والصناعية  التجارية  التبادالت  حجم  من  والرفع 
الصادرات  ه��ذه  نسب  وأن  خاصة   البلدين  بين 
والواردات  ضعيفة  وال يمكن تبريرها بأي شكل.

ما  أك��ث��ر  أن  مصباح  ع��ي��اد  محمود  وأض���اف 
يعطل عملية التبادل وجود مشاكل لوجيستية على 
المتبادلة  المواد  شاحنات  وبقاء  البرية  الحدود 
يتلف  أي��ام مما  و 5  بين  4  تتراوح  لفترة طويلة 
بعض المواد التي ال تحتمل  االنتظار على الحدود 

لبلوغ مستهلكيها من الجانبين  .
تونس  في  المسؤولين  عياد"  "محمود  ودع��ا   
أو معاهدة  اتفاقية  إمضاء  نحو  الدفع  إلى  وليبيا 
العوائق  ورفع  البلدين  بين  التبادالت  حجم  لرفع 
اللوجيستية وتسهيل عملية النقل البري ألن تونس 
المفروض  وم��ن  لبعضهما  مكملين  بلدين  وليبيا 
أن يكون الحجم التجاري مرتفع أكثر من النسب 

المسجلة وغير المأمولة.
وقد شهد المعرض تنظيم عدد من ورش العمل، 
إضافة إلى تنظيم لقاءات بين فاعلين اقتصادين 
تونسيين وليبيين لتنمية الشراكة التونسية الليبية.
تظاهرة  هو  ليبيا  في  صنع  معرض  أن  يذكر 
من  بتنظيم  تونس  في  أقيمت  كبيرة  اقتصادية 
األول  المقام  في  وهدف  الليبية  الصناعة  اتحاد 
ف��رص  لتعزيز  الليبي  المحلي  المنتج  إلب����راز 
التسويق للمنتجات الوطنية في األسواق الخارجية 
وكذلك  بالمشاركة  المستهدفة  القطاعات  ودعم 
إل��ى ت��ب��ادل ال��خ��ب��رات واالس��ت��ف��ادة م��ن التجربة 
المؤسسات  مساندة  مجال خدمات  في  التونسية 
الشراكة  ودع��م  تعزيز  ع��ن  فضال  االق��ت��ص��ادي��ة، 
والتعاون  واالندماج  التكامل  لتحقيق  االقتصادية 
بالمنتجات  والنهوض  التصدير  لدفع  المشترك 
التنافسية  ال��ق��درة  من  وال��رف��ع  الليبية  التونسية 

للمؤسسات بكال البلدين .
وق���د ح��ظ��ي ال��م��ع��رض ب��م��ش��ارك��ة ط��ي��ف من 
ال��ق��ط��اع��ات ال��ص��ن��اع��ي��ة ال��ع��ام��ة وال��خ��اص��ة في 
مختلف  من  ليبية  شركة   150 من  وأكثر  ليبيا 

التخصصات وعدد من المنظمات الدولية.
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ثقافية

وزارة الثقافة تبحث إمكانية إطالق حملة لرفع الوعي بحقوق اإلنسان

أمسية شعرية “للشعر الشعبي والغنائي” بمركز البوري الثقافي

بحثت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية 
حملة  إط���الق  إمكانية  ت��وغ��ي  م��ب��روك��ة 
بحقوق  ال��وع��ي  ل��رف��ع  توعوية  تثقيفية 

اإلنسان.
الدولة  بوزير  لقائها  خالل  ذلك  جاء 
لشؤون المهجرين وحقوق اإلنسان السيد 
أحمد ابوخزام، حيث تمت مناقشة جملة 
من القضايا والموضوعات ذات االهتمام 
آلية  مناقشة  إلى  باإلضافة  المشترك، 
تعزيز التواصل والتعاون، وإطالق حملة 
بحقوق  ال��وع��ي  ل��رف��ع  توعوية  تثقيفية 

اإلنسان

أق��ي��م��ت ب��ق��اع��ة م��رك��ز ال��ب��وري 
أمسية  الماضي  األسبوع  الثقافي 
والغنائي  الشعبي  للشعر  شعرية 
بحضور العديد من الشعراء واألدباء 
والكتاب والمهتمين، وبمشاركة من 
باسط  فتحي،  “أبوبكر  الشعراء: 
المزوغي،  باسط  أجدابيا،  ال��زوى 
ع���ب���دال���ق���ادر ال���م���ره���ون، ع��ب��دو 
ال��ع��ل��وان��ى، ع���ادل ال��ف��س��ي، فيصل 
البرشا، محمد  أشرف   ، التاورغى 

الشهيبي، يوسف بودواره”
ك��م��ا ت��م خ���الل األم��س��ي��ة التي 
ق��دم��ه��ا ال��ف��ن��ان ج��م��ال ال��دري��وي، 

تكريم الفنان خالد الحوتي.

هذا وقال األستاذ خالد العمامي 
مدير مركز البوري الثقافي: قدمنا 
أمسية شعرية  األسبوع  خالل هذا 
للشعراء الشعبين، ومازالت الخطة 
مستمرة   2021 ل��ع��ام  الثقافية 
العام، بتنوع في البرامج  إلى نهاية 
ال��ث��ق��اف��ي��ة م��ن ن����دوات وأم��س��ي��ات 
ثقافية وشعرية وتكريمية ومعارض 

ومسابقات.
وأضاف العمامي: بقدر اإلمكان 
ن��ح��اول أن ن��ح��ي ك��اف��ة ال��ب��رام��ج 
البوري  مركز  خ��الل  من  الثقافية 
الثقافي  بالعمل  للرقى  الثقافي، 

دائما نحو األفضل.

كلما الح برق
واغرورقت

أعين السماء
بابتسامة المطر ..

***
كلما ترّنم رعٌد  ،

وتبرجت أرٌض
لشهوة المحاريث ..

***
كلما غنت طيوٌر

على ذوائب األمنيات 
وتساقطت قطرات ندية

على أسطح األحالم العطشى ..
***

َلت قصيدة كلما َتَشكَّ
بعالمات السؤال ..

***
ورقصت حسناء

على نغمة تيهها ..
***

كلما بزغت نجمة
من خدرها ،

وتقّلب العشاق
في فرش األرق ..

***
كلما أشرقت شمس
شاكستها الظالل ،

ونبحت كالٌب
على خيالها الصامت

***
كلما الح فجر

أسدلوا ستائر الظالم
وكمموا فم المؤذن ..

***
كلما هطل الغيث

واغتسلت المدينة
من أدرانها ،

د سيل جارف َتَمرَّ
على طقوس الفرح ..

***
كلما دق

وتر في آخر الليل
و طُ�ِرَحْت موائُد النشوة

نعق غراب حزين
و عوى ذئب جائع ..

***
س كلما َتَلمَّ

ضرير حروفه البارزة
سقطت من بين يديه

ألواح الكالم ..
***

كلما اقتادت
بندقية كالًما

صوب مجاهل الظالم
وكّبل الخوُف
أرساَغ المعاني

ف�ِزعنا للدعاء ..
***

كلما أ…

أشياء بال حصر في منتهى الروعة .
أشياء جميلة ..

حيك  ف��ي   ت��رى  تجعلك  أن  يمكن 
الفقير �� مثاًل �� جنة الله في أرضه 

..
مكب  ف��ي  ت��رى  تجعلك  أن  ويمكن 
إح��دى  لمنزلك  المجاور  القمامة 

حدائق بابل المعلقة .. 
ويمكن أن تقنعك بأنك أسعد حظاً 

من كريستانو رونالدو وميسي معاً  .
*  *  *

أشياء كثيرة .. 
بال حصر .. 
وبال تعداد .. 

يمكن أن تجعلك تتوهم .. 
تتخيل ..

بلٍد  في  الوهم  من  أجمل  ثمة  وهل 
تبكي فيه الحقيقة طيلة النهار ؟

*  *  *
أشياء عديدة .. 

تجعلك سعيداً مثل بقرٍة في النرويج 
أو زهرة في هولندا ..

أو إشارة مرور حمراء في سويسرا .
*  *  *

أشياء صغيرة ..
يمكنك أن تجعلك سعيداً جداً .. 

جداً .. إلى أبعد حد ..

مثل فم جائع يتأهب لوجبة عشاء .. 
الستقبال  يستعد  فقير   جيب  أو 

مرتب الشهر 
أو عامل أنفار منهك ..
يتوسد مواجعه وينام .
*  *  *

أشياء صغيرة .. 
متناهية الصغر ..
تجعل منك كائناً …

غيمة ملل أثقلت قلب العجوز رمضان، كان ينتظر 
مع زمالئه عّمال التنظيفات انتهاء اجتماع الكبار، 
والخيشة،  المكنسة،  استلم  الباكر  الصباح  منذ 
والمطهر، واللّمامة، تكوم على مقعد خارج قاعة 

االجتماعات . 
قنينات  ال��وج��ب��ات،  المشروبات،  ال��م��دة،  طالت 
المجتمعين  أص��وات  القاعة!  على  تتوالى  المياه 
الكبار تعلو وتنخفض ، ال يعرف العجوز رمضان 

ماذا يجري بالداخل؟ سأل أحد العّمال : 
- ماذا يفعلون؟

أجابه بسخرية : 
- يخططون من أجل البلد !

أردف العجوز :
- أّي بلد ؟ 

لم يرد عليه . . اكتفى العجوز بالصمت . . تذكر 
ابنه البكر الذي استشهد عند سور الكتيبة شهر 
فبراير 2011 . مّر أمامه طيف ابنه الذي ُجرح 
في محور الصابري، وسافر للعالج من دون أخبار 
عنه ! تحسر عليهما بمرارة. جمعهما في دمعتين 
سقطتا من عينيه الذابلتين . . تأسف على بيته 
المدينة،  ه��ذه  إل��ى  ن��زح  وكيف   . اح��ت��رق  ال��ذي 
ساعده قريب في إيجار بيت قديم يأويه مع ابنتيه 

عبء   ، سنتين  منذ  الجامعة  ع��ن  المنقطعتين 
يحمله على ظهره المقوس آخر العمر! 

الذي  اإلي��ج��ار  قيمة  اليكفي  التقاعدي  معاشه 
ارتفع مع تزايد النازحين ، تمكن قريبه من تشغيله 
بإحدى شركات التنظيفات المتعاقدة على تنظيف 
قاعة اجتماعات الكبار . . جميع المسؤولين هم 

الكبار ، هكذا يطلق عليهم ثم يختمها بقوله : 
- ما كبير اال الله.

ال يجيد تصنيف وظائف الكبار. إنه اليوم األول 
يتكيء  عكاز  المكنسة  طويل،  االنتظار  لعمله. 
، ثم  عليه. أدى صالة الظهر، العصر، والمغرب 

العشاء. ولم ينته االجتماع ، علّق أحد العمال :
- يبدو أننا سننتظر حتى مطلع الفجر .

بعد منتصف الليل غادر الكبار القاعة مجهدين. 
أشفق عليهم . . ساد الصمت ، تدافع العمال نحو 
رمضان  العجوز  جّر  ينظفون،  شرعوا   . القاعة 
وقع  النفايات،  إزال��ة  في  انهمك  بتثاقل،  نفسه 
المتناثرة تحت  بصره على مجموعة من األوراق 
المقاعد ! انحنى ملتقًطا أكبر عدد منها. فحصها 
، عبارات وجداول وأرقام . . فضول استبد به . . 
لكنه اليعرف القراءة . . خمن ربما ماُكتب عليها 
معاشات  وزي���ادة   ، والنازحين  الشهداء،  يخص 

، استحى أن يسأل  الجيش  ، ودعم  المتقاعدين 
أحًدا . تردد قبل أن يأخذها . ثم دّس مجموعة 
في جيبه مع تأنيب الضمير . انتظر عودته إلى 
البيت على أحّر من الجمر ! ماإن رجع قبل بزوغ 
من   .  . ابنتيه  إحدى  يوقظ  أسرع  الصباح حتى 
 . جلبها  التى  األوراق  تقرأ  ب��دأت  النعاس  خلف 

استمع بكل حواسه إلى ماهو مكتوب :
إجمالي  ليصل  سنوات  أربع  إلى  تمدد  المدة   •
لكل  دينار  مليون  نصف  من  أكثر  إلى  المرتبات 

واحد .
• شراء شقق باإلسكندرية . إسطنبول.

الدراسية  مصاريفهم   • ل���أوالد  س��ي��ارات   •
بالخارج . 

 ، العجوز في مكانه. لم يصدق ما يسمعه  جمد 
قال البنته :

- األوراق األخرى ماذا كتُب فيها؟ 
أجابت وهي تعيدها إليه :

- كلها مسودات شخصية متشابهة . . االختالف 
في ترتيب األولويات ! 

دماء  وأن   . أعماقه  يعصر  بألم  ، شعر  يعلق  لم 
ولديه تنسكب ساخنة داخل حبة قلبه .

تطلع من النافذة . . الشمس لم تشرق بعد !

ِص��راع

أشياء جميلة

ان��ت��ظ��ار 

■ بقلم: جمعة عبدالعليم

■ بقلم: الصديق بودوارة

■ بقلم: محمد المسالتي 
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

أمنية متعثرة

لعنة الهجر 

ماذا لو كان أقصى أمنيات المرء أن يعود إلى 
سابق عهده ؟! بعدما فقد نفسه في حادثة 
تشعر  نفسك  تفتقد  أن  م��روع��ة،  خ���ذالن 
اعتدته،  الذي  الشخص  ذاك  تعد  لم  بأنك 
وكلما وقفت أمام المرآة تجد مالمحك قد 
تغيرت، شابت وأصبحت باهتة جدا، تمضي 
وقتك وأنت باحثا عن نفسك، محاوال إنقاذ 
آخر ما تبقى منك، رغم يقينك الكامل أن 
بل  متأخرة  أت��ت  نفعا  تجدي  ال  المحاولة 
 : بربك  لي  قل  ياصديقي  ج��دا،  ومتأخرة 
جديد  من  تحيا  أن  الميتة  للمشاعر  كيف 
مجددا  تزهر  أن  الذابلة  للروح  وكيف  ؟! 
؟! وكيف للقلب المنكسر أن يجبر ؟! وهل 
استرجاعها  السهل  من  فقدت  التي  الثقة 

مرة أخرى؟!
مطلقا،  بأحد  أث��ق  أع��د  ل��م  ياصديقي   _
التي  الصادقة  اللحظات  في  أشكك  بدأت 
التي  األشياء  في  الشك  وأصابني  عشتها 
أحبها، األمر أشبه بأن يطلب منك الوقوف 
ألنه  األرج����ل،  مبتور  وأن���ت  قدميك  على 
الشيء أبشع من أن يقف المرء محدقا كأنه 
لم  المتكررة،  هزائمه  أمام  األيدي  مكتوف 
األوق��ات  هذه  حيال  أي شيء  فعل  أستطع 
القاسية التي أنهكتني في سن مبكرة جدا 
إنما  ليس ضعفا  إرب��ا،  إربا  روحي  ومزقت 
إعترافا بالحقيقة، نعم البد للحزن أن يأخذ 
حتى  وطاقتي  جهدي،  من  األوف��ر  نصيبه 
تزول الغصة من قلبي وأجمع شتات روحي 
من جديد، لربما ادفع ضريبة إهدار حقي 
واإلستهتار بنفسي حتى استيقظ من سبات 
وهمي وأواجه الواقع الذي طالما تجاهلته 
لليقظة  داعي  يردد ال  لساني  كثيرا، وحال 

بعدما فات األوان. 

أنسج خيوط األمل، بقلٍب الّشوق هز أغصانه، 
البعد طال، وألمي بات ملحوظاً بعيناي، يداي 
تهتز بشكل مرعب أظنه قلبي، وكأني طفاًل 

صغيراً تحاول نزعه من بين يد  أمه. 
لم أجد أجوبة لتلك األسئلة اّلتي تملئ جوفي، 
تحاول  االستفهام  إشارات  من  آالف  برأسي 
نفسي  أجد  لم  بأني  لك  أقل  ، هل  إلتهامي 

ُمنُذّ هجرك ؟ 
أهل كان نزع قلبك مني سهاًل ؟ أين الوعود؟

شكل  على  ترصفه  كنت  اّل��ذي  كالمك  أي��ن 
زهراً داخلي ؟ 

أنوي  ال  الكلمات،  هذه  أكتب  لماذا  أدري  ال 
نسيانك  بخاطري  ك��ان  إنما  ذك��راك  تخلّيد 
يبدأ  ي��دي،  تطوله  م��ا  س��رع��ان  قلمي  ولكن 

بالكتابة والّسرد عنك ..
كالّصخور  يتفتت  داخلي  شيئاً  ولكن  أحبك 

اّلتي مرت عليها سنين عجاف .. 
باتت  اّلتي  والّذكريات  اللّيل  أنين  تسمع  هل 
تصرخ من شدة األلم كأنها تحلم في كابوس 

ال صوت له ..
اّل��ذي خطفت به قلبي  العتيق  ال��ورد  ما زال 
كاآلثار  لكنه  منسّية  قصصاً  ي��روي  موجوداً 

منقوٌش على فؤادي ..
أتذُكر أخر لقاء كان بيننا، كنُت أرى بعيناَك 
إنعاكس  ذاك الّنجم المتوهج داخلها من شدة 

البهجة، ما حالها اآلن ؟ 
ب��ات  ه��ل  ق��ل��ب��ك،  يمكنني س��م��اع ص���وت  ال 

شخصاً آخر يحتوّيه  أم ماذا ؟ 
معتذراً  ُعد  الهوى،   من  شئت  ما  وخذ  ُعد 

قلبي ضعيفاً ال يهوى الجوى . 

■ بقلم : مروة العرفي

■ بقلم : شيماء قاسم 

شرود 

عزيزي كاظم أفندي 

■ بقلم : نادية عيسى األحمر 

■ بقلم : أميمة خليفة العياط 

يعمني الشرود
لوقع كالم مّر

أتراه صائب..؟
أم أنه محظ زيف

ال ريب.!
وكيف يكون صائبا
فعقلي كان حاضرا

ووعيي عم بين الجموع
تهمة مكذوبة

حيكت في دهاء
وما أدهى النساء
وكم غلفني الغباء

حينما لوهلة صدقت
تلك الصفات بي
وأنا ورباه لست.!
وها ذي الملعونة

بانت سريرتها
وبلغني سوء فعلها

ودناءة قولها
فكانت رفقتها أكذوبة
عيناها ينضحان كرها

وكذا بشاعة تهمها
كم كنت مغمورة غباًء وجهال

ولكن مهال..!

اإلحسان  معاملة  كانت  متى 
غباًء..؟

أم متى يالم المرء على خلقه
كنت أختاه درسا

وعدة رفقات إنتهت غدرا 
ولست على هذا نادمة

بل يعم جوفي فخر
وأعتز

ف��م��ا أخ���ط���أت ب��ح��ق��ك��ن وال 
جرحت

كل كذبة لها نهاية
فال أالم وال يلحقني ذنب

أنا إن أخطأت اعتذرت
وإن أثقلت غادرت
وإن ُجرحت غفرت

في  يصفعك  اليوم  تفعله  فما 
غد

وأنا أخشى كل غد في اآلفاق
فسالم يتلوه سالم
أنا عفوت وهجرت

وما زلت أفتح الباب 
فمن رغب عليه الذهاب

وقال العرب:
يمر الجمل من الباب.!

ثاني  الربيع عاد من  " آدي  يغني فريد 
.. والبدر هلت أنواره .. وفين حبيبي اللي 

رماني من جنة الحب لناره"
أبدأ رسالتي لك باستعارة أحدهم كامال 
فهنا كانت األغنية فريد وكان فريد األغنية 
وصلت  كوني  بالخجل  تشعر  أن  عليك   ..
المسئولية  تحمل  عليك  المرحلة،  ه��ذه 

لبلوغي أشد حاالت الفقر الروحي!
كيف لك أن تحط من شأن العودة لهذا 
يذر  ال  كالريح  ضيفا  مؤخرا  تحل  الحد، 

وال يبقي .. 
ءاتيك رغيفا يشبه خبز األمهات، فأعود 

قطعة "فينو" 

بائتة ليس من حل أمامها سوى فقدان 
الرغبة فيك . 

بعد جولة اعترفت فيها بالحب خسرت، 
وأخرى قدمت فيها الحب فخسرت أيضا، 
أبغض "فولوديا " كثيرا فهي من بدأ جميع 
األكثر  العابر  أيها  أتذكر  الفوضى؛  هذه 

ثروة؟! .
أغنية  أصمدك  كبير  بمجهود  أن��ا  ها 
تأتي  حتى  مستحيلة  شبه  بتراتبية  أغنية 
وتنفق جميع رصيدي .. هل يروح ذلك عن 

حنقك أم يشبع لؤمك.
لم أعد أؤمن أني أحد أولوياتك وسط 
الهائل من مسئولياتك تجاه سيدات  الكم 

التي  والسجائر  مفاتنهن  اللهو،معاطفهن، 
يطفئنها في حانتك ليال .

م��ؤخ��را أب��ح��ث ع��ن ك��ت��اب "ك��ي��ف تلقي 
شتيمة في هيئة أغنية " غير المتوفر عدا 
بمكتبات شارع "المرأة فان جوخ "خاصتي 
. ح��ت��ى اآلن أق���وم ب����آداء ج��ي��د، وأج��ي��د 

صياغتك في شتيمة، مثال  "تبا لك" .
أخيرا أحدنا فقط يجيد كتابة الرسائل 

، أما أنا أجيد 
ال��ورق  على  م��ج��ددا  األغ��ن��ي��ات  كتابة 

الأكثر"
حبيبي  وال   .. ه��واه  ينسى  القلب  "ال 

بيرحمني.

ما اعتزلُت الشعر َبعْد
■ بقلم: محمد ساسي العياط 

ضحكٌة من ُصلب قلبي 
ما اعتزلُت الشعر َبعْد

*  *  *
قلتَها و اآلُه تكوي 

ما رأيُت الُحب وعْد 
*  *  *

كيف والنسياُن قائم 
ُتمطر العيُن برعد

*  *  *
كل ُحب فيه خائن

كل ليل فيه َوأْد
*  *  *

ال تقولوا الُحب أحمر
بين ورد فوق َمهد
*  *  *

ليس من شيء و أحقر
من ُمحب ألغى عهد

*  *  *
يسرُق المارون قلبي
ثم فجأة ، مثل فهد

*  *  *
و بعيًدا ، عن خيالي 

ثم أبكي ، ثم َبعد
*  *  *

أطِلُق السالم فيهم
لم ُيجيبوني بَرْد
*  *  *

ثم إن جاعوا أتوني
قالوا ُعهرا ، هيا ُعد

*  *  *

أيها الُسذاُج إني 
لن أعود و لألبد

*  *  *
تمتموا بالِسحر .. ُسحقا

قلُت يا ربي مدد
*  *  *

َجرجروني ، صرُت أصرخ 
قل هو الله أحد 
*  *  *

قالوا صمتا إال سوف 
نقتطع صبعا بيد
*  *  *

فتلعثمُت أردد
أولى آيات الَمسد
*  *  *

تبت يَد .. األوغاد تب 
أغلقوا فاهي بسد

*  *  *
فرأوا قلبا جديدا 
بادروني بالحسد
*  *  *

خفُت من جرح جديد
مزقوا كل الجسد
*  *  *

لم ُأِجد تحريك شيء
إال إصبعا نفد

*  *  *
ذهبوا عني بعيدا 

فأتى قربي ولد
*  *  *

خفُت منه أن يدوس 
إصبعي ، فقلُت حد

*  *  *
ما استطعت النطق أكثر

و لساني من كمد
*  *  *

صار ثقال عند جوفي
و جميعي في كبد

*  *  *
لملم الصبي جسمي 

إال قلبي ما وجد
*  *  *

قلت في نفسي جميٌل
ال تخف ، إني ُمَعْد

*  *  *
وضع يدا بصدري 

عاد قلبي في َنضد
*  *  *

جسمي عاد إال إصبع 
في البعيد قد لبد

*  *  *
صار ذاك الطفل يكبر

وأنا ال لم أكد
*  *  *

ثم أخته قد أتتني 
وطأت شفتاها خد

*  *  *
كان ذاك الخد خدي

حمدوا لي بالجسد
*  *  *

قد أحببُت من رعاني
لم أبادره بصد

*  *  *
فأتى يوما يراني 

ثم نارا قد وقد
*  *  *

َسرق الصبي قلبي 
ثم ضاع وابتعد

*  *  *
ها أنا ذا اليوم ميت

جسدي سحقا فسد
*  *  *

إال عضوا كان إصبع
يكتب الشعَر بكد
*  *  *

وهو من يروي وعني 
عند عتبات البلد

*  *  *
وهو من قال بأني 

ما اعتزلُت الشعر بعد
*  *  *

ما اعتزلت الكره أيضا 
ما اعتزلت الحب بعد

*  *  *
ال يزال السحر سار
ال يزال الوعد وعد

*  *  *
ها أنا ال زلت أضحك

و أقول ، ثم بعد  
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المعاصرة المناضلة /  خديجه الجهمي
الزلنا نواصل معكم رحلة المناضلة 
بنت الوطن التي تقول:� ) لقد وجدت 
يبكيان  وج��ارت��ن��ا  وال��دت��ي  وق��ت��ذاك 
ل��ه ،  ب��دم��وع غ��زي��رة ونحيب ال ح��د 
س��أل��ت ب��ب��راة ع��ن اخ��ت��ي حيث كنت 
اظ���ن ان��ه��ا ق��د م��ات��ت ول��ك��ن بعدئذ 
عمر  سيدي   ، بان  والدتي  اخبرتني 
والدي  كان    ) اعدامه  تم   � المختار 
بريد  ج��ري��دة   ( ف��ي  يعمل  حينذاك 
برقة ( هذه الجريدة التي تم ذكرها 
ص��درت  ق��د  المناضلة  ل��س��ان  علي 
عام  بداية  مع  منها  االول��ى  االع��داد 
حول  المناضلة  تتحدث   � 1921م 
� قائلة:�  الكلمة  بدايتها تجاه معترك 
) من خالل هذه الجريدة كنت التقط 
الحروف ثم ارتب االحرف االبجدية 
اك��ون من  ان  وال��دي على  ، شجعني 
خ���الل ال���ح���روف ك��ل��م��ات وج��م��ال ، 
الجريدة  في  اسمي  ذلك  بعد  رأي��ت 
لم  حينئذ  كنت   ، مطبوع  وانتاجي   ،
اتجاوز ) الثماني سنوات ( � لذا يفهم 
من ذلك ان ) خديجة الجهمي (  قد 
في سن  الكتابة  في  تجربتها   بدأت 
يانعة  طفلة  كانت  ان  منذ  أي  مبكرة 
وذلك حسب تأكيد روايتها الشخصية 
التي حددت فيها بداية نشر انتاجها ، 
وهي لم تتجاوز ، الثماني سنوات من 
عمرها ، اال انها لم تذكر لنا التاريخ 
ولهذا   - الصحفي  لنشاطها  الفعلي 
انتاجها  نشرت  صحيفة  ألول  ارخنا 
حيث كان اول انتاج صحفي لها  في 
صحيفة ) بريد برقة ( ولهذا اصبح 
االول  عام 1928م  انتاجها  تاريخ  
المعترك  ب��داي��ة  ه��و  ب��ع��دئ��ذ  ليكن 
الصحفي لها والذي اقترن مع اصدار 
برقه–   بريد   � الثامن لصحيفة  العام 
تسترسل المناضلة حديثها كي تصف 
وصفا  القديمة  بنغازي  مدينة  لنا 
يتحدث  من  افضل  باعتبارها  دقيقا 
كانت   ( ق��ائ��ل��ة:�   ، كمعاصرة  عنها 
بنغازي مدينة صغيرة جدا لم يكن بها 
غير شارع رئيسي واحد يصل وسط 

ضواحيها  اح��دي  بالبركة  المدينة 
رغم ان المسافة بينها ال تزيد عن � 
كم واحد � اال اننا كنا نعتبرها سفرا 
وتذهب   �  ) لقطعها  اضطررنا  كلما 
بنا بنت الوطن ، لتصف لنا االسواق 
ف��ي تلك ال��ف��ت��رة ال��غ��اب��رة ق��ائ��ل��ة:� ) 
االس���واق ال��وح��ي��دة ف��ي ذل��ك الوقت 
التي كان يقبل عليها المشتريين من 
كل المناطق هي مثل ، سوق الفندق � 
وسوق الحشيش � وهما  يعدان اكبر 
وسط  يقع  احدهما  المدينة  اس��واق 
الحي على مساحة مربعة تقريبا ومنه 
تمتد طرق تؤدي الى شارعي � سالم 
وقد  الصالح  الولي  ومقام  وبيك  الز 
سمي الشارع باسمه  اال وهو � عثمان 

بنت  ال��ح��دي��ث  تستطرد    �  ) بحيح 
االس��واق  كانت  لقد  قائلة:�  ال��وط��ن  
والزالت لها كبر االثر في خيالي بل 
في حياتي � ففي ساحاتها لعبت ومن 
الحوانيت التي على جانبيه  تبضعت 
لذلك   ،  ) له  نحتاج  ما  جل  ألسرتي 
من وصفها لمدينتها التي عاشت بها 
تذهب بنا الى ذاك الحي التي قالت 
فيه  وترعرعت  عاشت  لقد  ع��ن��ه:�  
لتصف لنا كيف كانت حياتها في ذاك 
الحي قائلة:� ) كنت اسكن في حي � 
سوق الحشيش بشارع الكيش ( وهو 
زقاق صغير يتكون من بيوت متشابهة 

محصورة بينه وبين زنقة البعباع �
 يتبع  4

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 

3

هذه الفيال بتاريخها االزلي الزالت تزاحم 
، الحضارات الحديثة ، وتعتبر احدى الفلل 
إذ   ، الرومان  اثرياء  قبل  من  التي شيدت 
تصنف من اجمل المعالم االثرية ، وتؤكد 
المصادر التاريخية انه قد تم تشييدها في 
اواخر القرن الثاني � ومطلع القرن الثالث 
� فكانت عبارة عن منتجع يحتوي  للميالد 

على العديد من الغرف

يعتبر هذا الموقع هو اخر صدام مسلح 
حدث ما بين المجاهدين العاملين بالجبل 
في  وذلك   � االيطالية  والقوات   � االخضر 
 � ع��ام 1931م  � من  نوفمبر   �  10 � ي��وم 
 ، المذكور  الموقع  ه��ذا  في  نشبت  حيث 
المجاهدين  بين  كانت   ، قصيرة  معركة 
ف��ي خدمة  العاملة  االرت��ي��ري��ة  وال��ق��وات   ،
القوات  تكبدت  وق��د   ، االيطالي  الجيش 

المعادية خسائر فادحة  �

)   معلم من مدينة   (

) من معارك الجهاد (

فيال � سيلين � الخمس

في مثل هذا � الشهر � 
نوفمبر 1931م 
منطقة � الزليعاية  / 

جنوب شمال المرج

094 321 96 12
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حوادث

بعد إعداد كمين محكم له 

عامل يسرق إيرادات المحل  في قبضة تحريات مدرية أمن بنغازي

بسبب ارتفاع صوت رنين الهاتف لياًل 

عامل  يطعن  شريكه في السكن  ويرديه قتياًل

في غضون 24 ساعة  

القبض على هارب من مكان احتجازه

 الديوان / خاص
بنغازي  أم��ن  تحريات  تمكنت 
من إلقاء القبض على عامل بمحل 
إي���رادات  ي��ق��وم بسرقة  م��الب��س  
القبض عليه  تم   ،  حيث  المحل 
محكم  كمين  إع��داد  بعد  متلبساً 
كافة  حياله  واُتخذت   به  لإليقاع 
اإلجراءات القانونية و إحالته إلى 

النيابة العامة   . 
شكوك

أن  بعد  القبض  عملية  ج��اءت 
تقدم مالك  المحل بشكوى ضده 
بسرقة  ب��ق��ي��ام��ه  ف��ي��ه  ل��إلش��ت��ب��اه 
إيرادات المحل فقامت على الفور 
بتكليف  ب��ن��غ��ازي   أم���ن  م��دي��ري��ة 

عن  بالتحري  التحريات  أعضاء 
المعلومات   من  والتأكد  الواقعة 
وإعداد كمين محكم  بتجهيز مبلغ 
دينار  الخمسون  فئة  دينار   300
المالي  المبلغ  ع��الم��ة   ووض���ع  
التعامل معه  لتميزهم ،  حيث تم 
أفراد  أحد  قبل  من  منه  والشراء 
التحريات ومكث أعضاء التحريات 
ب��ال��ق��رب م���ن ال��م��ح��ل إل���ى حين 

خروجه.
كمين

بعد  إقفال العامل المشتبه فيه 
المحل وخروجه مستقال  سيارة ) 
نوع كيا سيراتو(  حمراء اللون تم 
اعداد كمين له وضبطه وبتفتيش 

المركبة تم العثور على مبالغ مالية  
خمسون  فئة  دينار  ب200  تقدر 
عشرون  فئة  ،و400دي��ن��ار  دينار 
معدنية   عملة  ،و120دي��ن��ار  دينار 
ليتضح أن مبلغ ال200 دينار من 
نفسها  هي  دينار  الخمسون  فئة 
العملة التي أُستخدت في الكمين . 
بالمتهم  اإلنتقال  تم  ذلك   بعد 
إل���ى ال��ق��س��م وب���اإلس���ت���دالل معه 
مالية  مبالغ  بسرقة  قام  انه  أف��اد 
ومالبس من المحل الذي يعمل به 
واعترف بما نسب إليه به واتخذت  
القانونية  اإلج��راءات  كافة  حياله 

وتم إحالته إلى النيابة العامة

 الديوان / خاص
أل���ق���ى  أع����ض����اء  ت��ح��ري��ات  
القبض  العروبة   شرطة   مركز 
الجنسية   م��ص��ري  ق��ات��ل  ع��ل��ى 
السكن  في  شريكه  بطعن   ق��ام 
مصري الجنسية  بسكين وارداه   
قتياًل بسبب إرتفاع  صوت رنين 
الهاتف لياًل وتسبب له  باإلزعاج.

تفاصيل القضية
السلكية  إش����ارة  ورود  ب��ع��د 
الرئيسية  العمليات  غرفة  م��ن 
ُمتوفي  شخص  وص��ول  مفادها 
إلى مستشفى الجالء اثر تعرضه 
أبيض  س���الح  ب��واس��ط��ة  للطعن 
ك��ل��ف م���رك���ز ش���رط���ة ال��ع��روب��ة 
أع���ض���اء ال��ت��ح��ري��ات ب��ال��ب��ح��ث 
وضبطه  الجاني  على  والتحري 
ب��ن��اًء ع��ل��ى ال��م��ع��ل��وم��ات بحسب 
بنغازي  ام��ن  مديرية  نشرت  ما 
علي  ال��رس��م��ي��ه  صفحتها  ع��ل��ي 

فيسبوك.
بعد  أن��ه  أوض��ح��ت  المديرية 
المجني  شقيق  م��ع  اإلس��ت��دالل 
مشكلة  ه��ن��اك  ب���أن  اف���اد  عليه 
ب��ي��ن ش��ق��ي��ق��ه ال�����ذي يُ���دع���ى ) 

الجنسية   م��ص��ري    ) ط.ر.أ 
)ع.س.ع  يُدعى  ال��ذي  والجاني 
فلسطيني  مواليد1983  من   )
ال��ذي  الجاني  وأف���اد  الجنسية 
يدعى ع.س.ع  قام بإخراج سالح 

أبيض وطعن أخيه .  

تحريات
المديرية  قالت  ذلك  علي  وبناء 
أنه قامت بتكليف أعضاء التحريات 
ب��ال��م��رك��ز ب��ض��ب��ط ال��ج��ان��ي بعد 
مكان  عن  معلومات  علي  الحصول 
أعضاء  انتقال  تم  فورها  ت��واج��ده 

ال��ت��ح��ري��ات وض��ب��ط��ه الح���ظ عليه 
األيمن  بالكتف  مصاب  بأنه  عليه 
والصدر. ولوحظ عند إلقاء القبض

المركز  ال��ى  به  اإلنتقال  وت��م 
وب���االس���ت���دالل م��ع��ه و اع��ت��رف 
بطعن  ق��ام  وأن��ه  إليه  نُسب  بما 
طعنتين  رجله  في  عليه  المجني 
اردته قتيال وافاد ايضا ان سبب 
الشجار بينهما هو ارتفاع صوت 
عليه  المجني  فقام  ليال  الهاتف 
وشقيقه باإلعتداء عليه بالضرب  
ال��ذي  ال��ج��ان��ي  بحسب م��ا ق��ال 
ع��ن��د  فض   " أن��ه  ت��اب��ع معترفا 
شركائهم  ق��ب��ل  م��ن  االش��ك��ال��ي��ة 
في السكن شاهد الجاني سالح 
المجني  ف���راش  بجانب  اب��ي��ض 
عليه فأخذه وقام بطعن المجني 
عليه والتهجم على شقيقه فقام 
شقيق المجني بأخذ السالح منه 

وطعنه في الكتف والصدرة. 
تم   " أنه  المديرية  واوضحت 
اي���داع ك��ل م��ن ال��ج��ان��ي وشقيق 
الحجز  داخ����ل  ع��ل��ي��ه  ال��م��ج��ن��ي 
النيابة  على  لعرضهم  القانوني 

العامة

الديوان / خاص
أسفرت جهود قسم التحريات 
من  بنغازي  أمن  بمديرية  العامة 
إلقاء  القبض على شخص صادر 
من  واح��ض��ار  أم��ر ضبط  بحقه 
قضايا  ذمة  على  العامة  النيابة 

نصب وإحتيال. 
هروب من الحجز

ق���ال���ت ال���م���دي���ري���ة  ع��ب��ر 
مواقع  على  الرسمي  حسابها 
الفيس  االجتماعي  التواصل 
بوك أن شخص يُدعى ر.م.ف  
اُحيل من مركز شرطة المدينة 
العامة  التحريات  قسم  إل��ى 
لدى  مطلوب  كونه  بالمديرية 
مركز شرطة المدينة للتحفظ 
القانوني  الحجز  داخ��ل  عليه 
وعند  العامة  التحريات  لقسم 
دخول  أحد اعضاء التحريات 
ال��ح��ج��ز ال��ق��ان��ون��ي ال��خ��اص 
ب��ال��ق��س��م ل���م ي��ج��د ال��م��دع��و 

من  بالهروب  قام  انه  واتضح 
النافذة.

إلقاء القبض
واض����اف����ت ال���م���دي���ري���ة أن���ه 
قسم  رئيس  أص��در  ال��ف��ور  على 
الفايدي  فوزي  نقيب  التحريات 
تعليماته  بتكثيف البحث والتحري 
عن المدعو  ليتم ضبطه في أقل 
من 24 ساعة بمنطقة السلماني 
واالن��ت��ق��ال ب��ه إل���ى   ه��روب��ه من 
ال��ق��س��م  ال��ق��س��م وب��اإلس��ت��دالل 
نافذة  بأنه هرب من  أف��اد  معه  
القسم التي تطل على الشارع انه 
شرطة  مركز  لدي  مطلوب  كونه 
المدينة على ذمة قضية  )صك 
بدون رصيد( وعند التعميم عليه 
لدى  مطلوب  ان��ه  اي��ض��ا  ات��ض��ح 
ومركز  الجنائي  البحث  قسم 
المدعو  واف��اد  الحدائق  شرطة 
للهرب  يخطط  ك��ان  بأنه  أيضا 

الى مدينة البيضاء

الديوان / خاص 
داه��م��ت ت��ح��ري��ات  ق��س��م البحث 
الجنائي بمديرية أمن بنغازي  منزالً  
للدعارة  بمنطقة الفعكات  الفعكات 
فيه  يمارسن  فتيات  ع��دة  فيه  تقيم 
أعمال مخلة باآلداب )دعارة( وسيدة 
 1986 مواليد  من  م.ص.ج  تدعى 
وال��ق��ب��ض ع��ل��ى ام����رأة ت��دي��ر شبكة 
الدعارة وامرأة  تدير المكان ومطلوبة 
للقضاء ومحكوم عليها  باالعدام رمياً 

بالرصاص على ذمة قضية قتل . 
ُمداهمة

بحسب  المعلومات  ورود   بعد    
عبر  بنغازي  أمن  مديرية  نشرته  ما 
فيسبوك  علي  الرسمية  صفحتها 
تلك  علي  الحصول  بعد   " ان��ه  قالت 
النيابة  تم أخذ اإلذن من  المعلومات 
تكليف  و  المنزل  بمداهمة  العامة 
أع��ض��اء ال��ت��ح��ري��ات ب��االن��ت��ق��ال إل��ى 
المكان  وعند الدخول للمنزل قامت 
المدعوة م.ص.ج بالرماية علي أفراد 
كالشن  بندقية  بواسطة  التحريات 
قبل  م��ن  معها  ال��ت��ع��ام��ل  وت���م  ك���وف 
وضبط  وضبطها  التحريات  أعضاء 
أ.ع.م من  ال��م��دع��وة  م��ن  ك��ل  اي��ض��ا 
مواليد 1985.والمدعوة م.س.ح من 
م��وال��ي��د1971.وال��م��دع��و خ.أ.ع.م���ن 
داخ��ل  العثور  وت��م   .1990 مواليد 
من  تبلغ  صغيرة  طفلة  على  المنزل 

العمر خمس سنوات..
وب��ع��د االن��ت��ق��ال ب��ه��ن  ال��ى القسم 
واي���داع���ه���م ف���ي ال��ح��ج��ز ال��ق��ان��ون��ي 
االستدالل  تم   " ان��ه  المديرية  قالت 
اف��ادت  ال��ت��ي  ال��م��دع��وة م.ص.ج  م��ع 
بإنجاب طفلين غير شرعيين من أحد 

االشخاص ويدعى أ.ف.ف ".
وافادت ايضا بحسب المديرية انها  
تمارس الزنا مع المدعو خ.أع.المقيم 
بذلك  اعترف  وال��ذي  بالمنزل  معها 

اثناء االستدالل معه. 
وتابعت المديرية انه " وباألستدالل 
وال���م���دع���وة  أ.ع.م  ال���م���دع���وة  م���ع 
م.س.ح.اف��ادت كل منهما بأنها تقيم 

في المنزل لعدم وجود سكن

البحث الجنائي بنغازي يداهم  
منزاًل لشبكة دعارة 

تديره امرأة محكوم 
عليها باإلعدام 
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ع��ق��د وزي����ر ال���ري���اض���ة ال��س��ي��د 
ي��وم  ظ��ه��ر  ال��ج��وي��ف��ي  عبدالشفيع 
الخميس الماضي، اجتماعاً موسعاً 

مع رؤساء االتحادات الرياضية. 
ال���وزارة  ب��إس��م  المتحدث  وق���ال 
ت��م خ���الل االج��ت��م��اع مناقشة  أن���ه 
بينها  م���ن  ال��م��واض��ي��ع  م���ن  ع����دد 
تواجه  التي  والعراقيل  الصعوبات 
وتوفير  الرياضية،  االتحادات  عمل 

حتى  لها،  والعيني  المالي  الدعم 
السنوية  برامجها  تنفيذ  من  تتمكن 
على المستويين المحلي والخارجي.
ال��ري��اض��ة  وزي�����ر  أن  وأض������اف 
االتحادات عرض  ناقش مع رؤساء 
بين  المشتركة  اللجنة  عمل  نتائج 
الليبية،  واألولمبية  الرياضة  وزارة 
االت��ح��ادات  مشكلة  حلحلة  م��ؤك��داً 
المزدوجة، كما طالب السيد الوزير 

رؤس���اء االت��ح��ادات ب��إرس��ال خطة 
المشاركات  يوضح  وج��دول  عملهم 
العام  نهاية  قبل  ال��ق��ادم��ة  الليبية 

الجاري.
وتابع بأن هدف وزير الرياضة هو 
تطوير القطاع الرياضي، والتأسيس 
ل��الت��ح��ادات  داع��م��ة  تحتية  لبنية 
النتائج  أعلى  لتحقيق  الرياضية، 
ورفع راية الوطن بالمحافل الدولية.

وزير الرياضة يعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء االتحادات الرياضية

في األسبوع األول للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

األهلي يستهل مشوار البطولة الليبية بثالثية
كتب: سيف النصرأمبية

تصوير: محمد العرفي
أس��ت��ه��ل ف��ري��ق األه��ل��ي م���ش���واره في 
المسابقة الليبي الممتازة  بفوز مستحق، 
بثالثية  س��رت  خليج  فريق  تخطيه  عقب 
األول��ى  ال��ج��ول��ة  لحساب  وذل���ك  نظيفة، 
ذه����اب ل��ف��رق ال��م��ج��م��وع��ة األول�����ى  من 
الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم  
في   2022/2021 الجديد  الرياضي 

نسختها ال� 48 .
هذه المباراة التي جرت -  يوم األحد 
أجدابيا  ملعب   أرضية  على   - الماضي 
 ) الشلماني  أح��م��د   ( ال��ح��ك��م   توسطها 
نجح فيها فريق األهلي من السيطرة على 
مجريات اللعب ، السيما أنه أنها الحصة 
األولى متفوقاً بنتيجة هدف دون رد، وذلك 
في   ،) يوسف  )علي  المدافع  طريق  عن 

الدقيقة )5(.
ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي واص����ل األه��ل��ي 
الخليج  ل��الع��ب��ي  ي��ت��رك  ول���م   ، هيمنته 
مساحات للتحرك ، مكثفاً من ضغطه على 
مرمى الخصوم، ومع مطلع الدقيقة )56( 
الشلماني  أحمد   ( اللقاء  حكم  أحتسب 
لها  تقدم  لألهلي،  جزاء صحيحة  ركلة   )
العبه المحترف التونسي ) هيثم الجويني 
(، واضعاً كرته على يسار الحارس ) عبد 

المعين الحراري (. 
على  تواصل  لألهلي  الهجومي  المد 
مرمى الخليج ، تارتاً بتصويبة من ) أكرم 
عبد   ( م��ن  بتسديدة  وأخ���رى   ،) ال���زوي 
الله بلعم  (، ومع استمرار الضغط تمكن 
تعزيز  م��ن   )75( الدقيقة  ف��ي   األه��ل��ي 
العبه  بإمضاء  ك��ان  ثالث  بهدف  تقدمه 
المحترف النيجيري،  ) نديفريكي إفيونغ 
(، مستفيداً من الكرة التي مررها زميلة له  

) أكرم الزوي (.
التحدي  شباك  يمطر  األخ��ض��ر 

بخماسية
أمطر فريق األخضر األول لكرة القدم 
بخمسة  بنتيجة  ال��ت��ح��دي  ف��ري��ق  ش��ب��اك 
أه��داف مقابل ه��دف، في إط��ار  الجولة 
المجموعة األول��ى،  األول��ى ذه��اب  لفرق 
الليبي  ال���دوري  منافسات   ضمن  وذل��ك 
التي  المباراة  في   ، القدم  لكرة  الممتاز 
جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء 

بنينة الدولي.
المواجهة التي جرت  -  يوم  الثالثاء 
حمزة   ( الحكم    توسطها    - الماضي 
ب��دأه��ا األخ��ض��ر  وم��ن دون    ،) الثموني 
تحركات  على  معتمداً  مهاجماً،  مقدمات 
فضاًل   ) ك��راوع  أحمد   ( من  كل  وسرعة 
على الترويض الهوائي من الالعب ) علي 
أمادو (، باإلضافة إلى انطالقات األنغولي 

) آري بابل (.
هذا وفرض  األخضر سيطرته  المطلقة  
على مجريات  اللعب عبر شوطي اللقاء ، 

في  تفوقه  ترجمة  في  نجح  أن��ه   السيما 
كانا  مبكرين،  هدفين  إلى  األول  النصف 
من توقيع العبه المحترف األنغولي ) آري 
بابل (، وذلك في الدقيقتين )9( و )27(، 
حيث أن الهدف األول  مرره المهاجم  ) 
) عبد  ال��الع��ب  م��رر  ( فيما  أم���ادو  علي 

الرحمن العمامي ( الهدف الثاني.
يتوقف  ل��م  الهجومي  األخ��ض��ر  ع��داد 
يبحثون عن  ، و ظل العبوه  ال��دوران  عن 
زيادة الغلة التهديفية ، ومع مطلع الدقيقة 
)67( عاد المحترف األنغولي ) آري بابل 
 " باللقاء  الثالث  هدف  ليمضي  مجدداً   )
الهاتريك " بتصويبة صاروخية ال تصد وال 
ترد من علي حافة منطقة الجزاء إستقرت 
ف��ي ال��ص��ق��ف ال��ع��ل��وي ل��ل��ح��ارس )أح��م��د 

عياد(.
التقدم  في  كثيراً  فشل  الذي  التحدي 
 ،) توفيق  رض��وان   ( الحارس  مرمى  نحو 
حيث استطاع في الدقيقة )72( تسجيل 
مهاجمه  عن طريق  وذلك  الوحيد،  هدفه 
كانت   ، قوية  بتسديدة   ) مكاري  أحمد   (
توفيق  رض��وان   ( للحارس  متأخر  اختبار 
(، وتكفل بتسجيل هدفي األخضر الرابع 
والخامس كل من ) عبد الرحمن العمامي 
) محمد  الالعب  و  الدقيقة )86(  ( في 

الشامخ ( في الدقيقة )88(.
يبدأ  االتحاد  أبوسليم..  بثنائية 

حملة الدفاع عن لقبه
القدم  لكرة  األول  االت��ح��اد  فريق  ب��دأ 
حملة ال��دف��اع ع��ن ل��ق��ب  ال���ذي ت���وج به 
على  مستحق  بتفوق  الماضي  الموسم 
نظيفة،  بثنائية  أبوسليم   فريق  حساب 
الجولة  ذه���اب  منافسات  ضمن  وذل���ك 
األولى لفرق المجموعة الثانية من الدوري 

الليبي الممتاز لكرة القدم.
هذه المقابلة التي جرت -  يوم االثنين 

مصراتة  ملعب  أرضية  على    - الماضي 
مصطفي   ( الحكم   توسطها   ، ال��دول��ي 
اللقاء  االت��ح��اد  ب���دأ  ح��ي��ث   ،) ال��درس��ي 
الحارس  مرمى  على  وضاغطاً  مهاجماً 
أول  تسجيل  بغية   ،) المنصوري  معاد   (

أهداف اللقاء.
من  الكثيف  الضغط  ذاك  وأسفر  هذا 
قبل االتحاد عن هدف السبق ، وذلك عن 
طريق  العبه ) أحمد الهرام  ( في الدقيقة 
)11(. والذي بدوره أشتغل الخطأ الفادح 
من المدافع مستحوذا على الكرة 'ومقدما 
فاصل مهاري للحارس ) معاد المنصوري(
واصل االتحاد سيطرته طوال الشوطين 
في   ، ثان  بهدف  النتيجة  تعزيز  أجل  من 
حين حاول فريق أبو سيلم   العودة للقاء، 
ومع  بالفشل،  ب��اءت  هجماته  جميع  لكن 
مطلع الدقيقة )78( أطلق العب االتحاد 
 ) الفونسو  ك��وام��ي   ( العاجي  المحترف 
رصاصة الرحمة بتسجيلة  للهدف الثاني 
اللعب  مجريات  ذلك  بعد  لتنتهي  باللقاء، 

بتفوق االتحاد بنتيجة هدفين  نظيفين.
ديربي  تحسم    ) رزق   ( تصويبة 

شحات 
فريقه    ) رزق  ع��ل��ي   ( ال��الع��ب  ق���اد 
التقليدي  غريمية  على  للفوز  الصداقة  
شباب الجبل بنتيجة هدف دون رد، وذلك 
األول��ى  الجولة  ذه���اب  منافسات  ضمن 
لفرق المجموعة األولى من الدوري الليبي 
التي  المباراة  في  ال��ق��دم،  لكرة  الممتاز 
بنينة  ش��ه��داء  ملعب  أرض��ي��ة  على  ج��رت 

الدولي.
هذه المباراة التي  جرت  -  يوم االثنين 
الماضي -  وقادها الحكم  الدولي ) عبد 
وحيد  هدف  شهدت   ،) حريويدة  الواحد 
طيلة ال� 90 دقيقة ، وكان ذلك  بتصويبة 
 ) رزق  علي   ( الالعب   نفذها  صاروخية 

من خارج مناطق الجزاء وذلك في الدقيقة 
)18(، أستقرت في الزاوية العليا اليمنى 

للحارس ) عبد الرحيم شحات (.
مشواره  الصداقة  أستهل  الفوز  وبهذا 
رصيده  رافعاً  الفوز  بهذا  الليبية  البطولة 
إلى )3( نقاط، في حين بدأ شباب الجبل 
مشواره بتعثر في ديربي شحات ومن دون 

نقاط تذكر.
ال��ت��ع��ادل اإلي��ج��اب��ي ي��س��ود لقاء 

الهالل والتعاون
ساد التعادل اإليجابي بهدفين لمثلهما 
لقاء  فريق الهالل وضيفه فريق التعاون ، 
وذلك  ضمن منافسات  ذهاب  األسبوع 
األول  لفرق المجموعة األولى من الدوري 
المباراة  في  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي 
األح��د  ي���وم    - ال��ف��ري��ق��ان  ال��ت��ي جمعت 
الماضي - على أرضية ملعب شهداء بنينة 

الدولي.
 ( الحكم   توسطها  التي  المقابلة  هذه 
مهاجماً  الهالل  بدأها   ) القبضي  محمد 
 ( ال��ع��اج��ي  المحترف  ع��ن ط��ري��ق الع��ب��ه 
تكون  لم  بتصويبه   ) باكايوكو  أسماعيل 
قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار 
القائم اإليسر للحارس )فتحي الطلحي (. 
 ) باكايوكو  أسماعيل   ( العاجي  وع��اد 
مجدداً ليصوب كرة قوية، بعد أن روضها 
لها  ي��اردات  تصدى  الست  داخل منطقة 
الحارس ) فتحي الطلحي ( بإقتدار، وذلك 
الدقيقة  وشهدت   ،)10( الدقيقة  عند 
الشريف  )علي  للمهاجم   رأسية   )20(
أسماعيل   ( العاجي  عرضية  (،م��ت��اب��ع��اً 
الثالثة  الخشبات  علت  لكنها   ،) باكايوكو 

للحارس  ) فتحي الطلحي (.
وحملت الدقيقة )24( الجديد للهالل، 
وفيها تمكن المحترف العاجي ) أسماعيل 
باكايوكو ( من تسجيل الهدف األول للهالل 

عانقت  متقنة،  مقصية  بضربة  وذل��ك   ،
شباك ) فتحي الطلحي (.

 ، يتوقف  ل��م  الهاللي  الهجوم  ع��داد   
السيما أن ذاك الضغط  أسفر عن هدف 
ثان في الدقيقة )32(، وكان ذلك بواسطة  
الع��ب��ه ) ع���ادل ال���زوي (، وال���ذي ب��دوره 
أستغل خروج الحارس ) فتحي الطلحي ( 

واضعاً كرته أعلى مرماه.
التعاون   ، الثاني  ال��ه��الل  ه��دف  بعد 
الضيف تحرر من مناطقة الدفاعية وتقدم  
 ) أمحمد  كبالن   ( ال��ح��ارس  مرمى  نحو 
باحثاً عن تقليص الفارق، ونال ما يريد في 
الدقيقة )34( ،  عندما أحتسب له حكم 
فرج عبد   ( لها  تقدم   ، ركلة جزاء  اللقاء 
ومقلصاً   الشباك،  كرته  (واضعاً  الحفيظ 
مجريات  تنتهي  ومعها  ذلك،  في  النتيجة 
الشوط األول بتقدم الهالل بهدفين لهدف.
األفضلية  كانت  الثانية   الحصة  في 
بعد  خاصة   ، ال��ت��ع��اون  لفريق  ميدانية  
دخول الالعب ) محمد عيسي (، وأبعد )  
كبالن أمحمد (  تصويبة  الالعب )جعفر 
الشلوي (، وذلك مع مطلع الدقيقة  )48(، 
( من جديد في  الشلوي  ) جعفر  وظهر  
الدقيقة )49( ليسدد كرة قوية ، أبعدها 
تمر  أن  قبل   ) أحمد  شالبي   ( المدافع 

الكرة باتجاه الحارس ) كبالن أمحمد (.
أحمد   ( التعاون  الع��ب  رأسية  وم��رت 
للحارس  اإليسر  القائم  بمحاذاة   ) جمال 
الدقيقة  عند  وذل��ك   ،) أمحمد  كبالن   (
فيها  تلتقط  ال���ذي  ال��وق��ت  وف��ي   ،)67(
التعاون  نجح   ، األخيرة  أنفاسها  المباراة 
من إدراك التعادل، وذلك عن طريق رأسية 
في  كانت   ) أشتيوي  )علي  لالعبه  ماكرة 
مجريات  تنتهي  ومعها   ،)87( الدقيقة 
كل  في  بهدفين  اإليجابي  بالتعادل  اللقاء 

شبكة.


